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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԺԵ - XV
ԿԱԶՄՈՂ` Գրիգոր աբղյ (1476 թ.):
ԹԵՐԹ` 387+1 (կրկ. 1). չգրուած` 113ա, 386ա-7բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԼԳ 12 (Ա 7, Ե 13, Ժ, ԻԶ 9, ԼԱ 10) +1 4: ՆԻՒԹ`
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 23,5 15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 86ա): ՏՈՂ` 18: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ
մուգ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ-Փոխումն Աստուածածնի` 44բ, Մատնութիւն` 113բ, Մուտք յԵրուսաղէմ` 113բ-4ա, Խաչելութիւն` 114ա, Աւետումն Յովհաննու Մկրտչի` 186ա, Աւետումն Քրիստոսի` 186բ, Տեսիլ Յովսէփայ` 186բ, Համբարձումն` 187ա, Ընծայումն (միագոյն, լուսանցազարդ)` 197ա, Յարութիւն Ղազարու` 302բ, Հոգեգալուստ`
303ա: Մարկոս` 114բ, Ղուկաս` 187բ, Յովհաննէս` 303բ: Խ ո ր ա ն` 1գդ, 2աբ, 3աբ, 4աբ, 5ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն`
115ա, 188ա, 304ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական, երկրաչափական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կապոյտ, կարմիր, մոխրագոյն, կանաչ, սեւ, ոսկի:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մարկոսի: Ժ-ԺԱ դդ.: 1 (Ա) + 1 (Բ), ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի
հատումից: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աա): Կարդալ Աբ, Բբ, Աա (Բա լուացուած եւ անընթեռնլի). «Ի վերայ երեսաց իւրոց... այսուհետեւ (ԺԳ, 35-41):
ՎԻՃԱԿ` սկզբից պակասաւոր, խոնաւութիւնից խունացած, լուսանցային մասերը մաշուած, տեղ-տեղ ցեցակեր: Կազմի կաշին քերծուած, դռնակն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 6ա-112բ Աւետարան Մատթէոսի (թափուած` Ա, 1-Գ, 9, ԻԸ, 17-20):
2. 115ա-85բ Աւետարան Մարկոսի:
3. 188ա-301բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 304ա-85բ Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 385բ Զվերջին նորոգող սուրբ Աւետարանիս` զսրբակրաւն Գրիգոր աբեղայ եւ զծնողսն, եւ զամենայն արեան մերձաւորս... ( անընթեռնլի), որդին` զՍիմաւոն յիշեցէք ի սուրբ, յարժանաւոր յաղաւթս ձեր, ո՛վ կարդայք
կամ աւրինակէք, եւ Աստուած զյիշողքդ յիշէ իւր միւսանգամ գալստեանն. ամէն: Կազմեցաւ սուրբ Աւետարանս
ձեռամբ անարժան Գրիգոր սուտ երիցու ի թվիս Հայոց ՋԻԵ (1476). ամէն:
2. 2ա (ԺԷ դ., բոլորգիր) Ի Տեառն: Ես` տէր Սարգիս, ծառայ Յիսուսի Քրիստոսի, մեղապարտ եւ անարժան,
գնեցի սուրբ Աւետարանս յիշատ[ակ] ինձ եւ ծնողաց իմոց եւ կողակցին իմոյ եւ իմ դստերն իմոյ` Գուհարին. ամէն: Ով ոք գիրս բանայ, անարժան Սարգի[ս] էրէցս յիշայ, եւ Աստուած զինք յիշայ. ամէն: Ով մեզ Ողորմի ասայ,
Աստուած զինք աջայկողմն դասեւեսցէ՛: || (3ա) Յիշատակ իւր եւ ծնողեացն, հաւրն` պարոն Բաբայջանին, եւ մաւրն` Շուենէրխաթունին, եւ եղբարց նորին` Թուխմա-նուկին, եւ հաւրեղբաւրն` Գաւգինին, Նաւռուզին, եւ կողակցին` Հանձրէվարդին, եւ անյիշատակ Դունտիկին, Վէլիջանին, Համբարջուն, եւ իր որդոց` Համբարջուն, Բարսեղին: Դարձեալ [յիշեցէք] տէր Սարգըսին, Բաբայջանին եւ կողակցին` Գաւզալաղին, եւ մեծ պապին` Սարգըսին,
Ուստիանին, Աղայջանին, եւ ամենայն ար||(3բ)եւե՛ան մերձաւորացն. ամէն: Եւ դարձեալ երես անկեւե՛ալ աղաչեմք ըզձեզ, ո՛վ սուրբ պատուելի վարդապետ, կրաւնաւորք, քահանայք, կարդալով կամ աւրինակելով յիշեցէք ի
մաքրափայլ աղաւթս ձեր, եւ Աստուած ձեզ յիշէ իւր միւսանգամ գալստեւե՛ան. ամէն: Յիշողդ յիշալ լիցի:
3. 302ա (ԺԷ-ԺԸ դդ., շղագիր) Վերջին նորոքողն` Ըստեւե՛փանոսն, որ հալալ հնչիւն քնեց զԱւետարանս իրենն
եւ իր ծնողացն յիշատակ, հաւրն` Զաքարին, մաւրն` Խաւտխաթունին, աղբորն` Էստեփանին, քվերձ` Շամամխաթունին, Խոզինարին, հանկանն` Թամարխաթունին, աղբորն` Վանականին: Աստուած զիր մեղքն թողու: Ով զէս
էլ ծախէ ու նորայկնուեւն՛ք Աստուայեւծ՛ ածնի դռնէս տանի, նայ իր հոգին կապած լինի իրեք հարուր ու վաթսնուհինկ հայրապետաց: Թիւն ի /// էս (եղծուած) զԱւետարանս տվացի Շահանվան/// (2 բառ եղծուած. հաւանաբար` «Սարէ վանք կամ «սուրբ վանքն):
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ԹԵՐԹ` 212. չգրուած` 1ա-5բ, 55բ-6բ, 91բ-2բ, 159աբ, 208բ-12բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԸ 12(ԺԸ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24 16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 37ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 6ա, 57ա, 93ա, 160ա: Լ ու ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական, երկրաչափական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` վարդագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մարկոսի: Թ-Ժ դդ.: 2(Ա-Բ)+2(Գ-Դ), ստացուած 2 թերթերի ընդլայնակի
երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աա): Կարդալ Գբ, Դա, Գա, Դբ. «միայն
տերեւ... վասն որոյ յաղաւթս (ԺԱ, 13-24), Բա, Աբ, Բբ, Աա. «մատ եւն՛եսցէ եղբայրն զեղբայր... բայց դուք զգոյշ
ե եւղերուք՛ (ԺԳ, 12-23):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր: Կազմի Ա փեղկին մետաղեայ խաչի հետքեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 6ա-54բ Աւետարան Մատթէոսի: 54բ-5ա Նախադրութիւն:
2.57ա-90բ Աւետարան Մարկոսի (90բ Յարուցեալ Յիսուս): 91ա Նախադրութիւն:
3. 93ա-158բ Աւետարան Ղուկասու: 158բ Նախադրութիւն:
4. 160ա-208ա Աւետարան Յովհաննու (207բ-8ա Իրք կնոջն շնացելոյ):
Ստորին լուսանցքներում` Համաբարբառ:
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Մըզուք գիւղ ՋԱ -1452
ԳՐԻՉ` Յովհաննէս: ՍՏԱՑՈՂ` Ղազար քհյ:
ԹԵՐԹ` 289 + 1 (կրկ. 1). չգրուած` 1բ, 6բ, 7ա, 86բ, 87ա, 138ա-139ա, 222ա: ՊՐԱԿ` 1 7+ Ա-ԻԴ 12 (ԺԶ 11, ԺԹ,
ԻԴ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 22 15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 10ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ`
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ: Ա փեղկին` 3 խաչ, երկուսը` մէկական ակով, 2 տերեւաձեւ զարդ, կոստղեր: Աստաղը` տե՛ս «Պատառիկ-պահպանակ -ը:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 7բ, Մարկոս` 87բ, Ղուկաս` 139բ, Յովհաննէս` 222բ: Խ ո ր ա ն` 1դ, 2ա, 2բ,
3ա, 3բ, 4ա, 4բ, 5ա, 5բ, 6ա: Կիսախորան` 8ա, 88ա, 140ա, 223ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական:
Զարդագիր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գոյներ` կապոյտ, կարմիր, սրճագոյն, դեղին, կանաչ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թերթերը մասամբ բամբակակալած եւ խունացած: Որոշ թերթեր
ետուառաջ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1բ-2ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 2բ-6ա Համաբարբառ (նաեւ` լուսանցային):
3. 8ա-86ա Աւետարան Մատթէոսի: 86ա Նախադրութիւն: Կից` Մատթէոս մարդ անուանեցաւ... (չափ.):
4. 88ա-137ա Աւետարան Մարկոսի: 137բ Նախադրութիւն:
5. 140ա-221բ Աւետարան Ղուկասու (թափուած` ԺԷ, 11-20, ԻԳ 41-53):
6. 223ա-85բ Աւետարան Յովհաննու (թերթերը խառնուած. կարդալ 223-4, 228, 226-7, 225, 229-85: Թափուած` Դ, 15-29): 285բ Նախադրութիւն:
Բ. 1գ [ Աւետարանացոյց] - Աւետարան Բժշկութեան այսպէս գիտ. Մա[տ]թէոս` Ծ, ԿԸ... Իսկ զՀանգըստեան
Աւետարան այսպէս գիտ. Ի Մա[տ]թ[է]ոս` ՃԺ... (ԺԷ դ. յաւելում):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
386ա Աւրհնութիւն, գոհութիւն... || (386բ) Որոյ ցանկացող եղեալ երջանիկ եւ աստուածասէր, սըրբասնեալ
քահանայն Ղազար եւ ստացաւ զանառիկ մեծութիւնս, զաստուածաբան սուրբ Աւետարան յիշատակ բարի հոգւոյ իւրոյ, եւս առաւել որդւոյն իւրոյ` Յովաննէս սրբասնեալ քահանային, որ տարաժամ կենօք փոխեցաւ ի Քրիստոս եւ սուգ դառնութեան || (287ա) եթող ծնաւղաց իւրոց: Եւ արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի գեօղս Մըզուք
(եղծուած եւ տողամէջ գրուած նորոգման վայրը` «[Կաղ]րայգոմ), ի թվականիս մերում Ջ եւ Ա (1452) ամի, ձեռամբ յոգնամեղ եւ անարժան գրչի` Յովաննիսի: Եւ արդ, յերեսս անկեալ աղաչեմ զմանկունս սուրբ եկեղեցւոյ,
որք հանդիպիք սուրբ Աւետարանիս, լի բերանով եւ ուղիղ սըրտիւ յիշեցէք ի Քրիստոս զըստացող սորա` զՂազար
քահանայ, եւ զորդին իւր` զՅովանէս քահանայ, եւ զծնօղսն իւր` զՓօլատ, եւ ըզկենակիցն իւր` զԱլամխաթուն, եւ

զծաղկեալ որդիքն իւր` զՍտեփանոս, զԱմիրմուլք, եւ զԹումա եւ զԿարապետ սարկաւագն, որ է ժառանգ նոցին,
եւ Աստուած ողորմի ասացէք, եւ տէր Յիսուս Քրիստոս ձեզ ողորմեսցի. ամէն:
Այլ եւ յիշեցէք ի Քրիստոս զքոյր տէր Ղազարին` զԽաթունմէլիք, զհարսն` զԴուխթար, եւ զԸռըստակէս պատանեակն իւր: Եւ զԹումայ յիշեցէք ի Քրիստոս, որ աւգնական եղեւ ի գին գրոցս, եւ տէր Աստուած, որ առատն է ի
տուրս բարեաց, տա(287բ)ցէ ձեզ եւ մեզ զիւր երկնից արքայութիւն. ամէն: Այլեւ աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս զանպիտան գծաւղս Յովաննէս եւ զծնօղսն իմ` զՅակոբ քահանայ եւ զՍալչուկ, եւ զհարազատ եղբարքն իմ` զԳրիգոր
սրբասնեալ կրօնաւոր եւ զՆերսէս սարկաւագ, որ տարաժամ կենօք փոխեցան եւ սուգ անմխիթար թողին մեզ:
Եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 1ա (ԺԶ դ., նօտրգիր) /// զտէր Ղազար ///[հօրեղբ] այր իւր` զԹադէոս, եւ զորդին` զԹումէն, եւ զորդին` զՍիոն, եւ քըուրն` [զՈ]սկին, զտէր Մխիթարն, տէր Հերապետն, զԳասպարն:
287բ (Բոլորգիր) ԶՂազար հեզահոգի սարկաւագն յիշեցէք ի Քրիստոս աստուած, որ կրկին ետ կազմել
զսուրբ Աւետարանս յիշատակ հոգոյ իւր եւ ծնաւղաց իւր` տէր Ղազարին եւ Սաւլթանին, եւ հաւրեղբաւրն` Թադէոսին, եւ որդոցն` Թումին եւ Սիոնին, եւ քըւերն` Ոսկոյն, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն եւ ազգականացն իւր,
զոր տէր Աստուած տացէ սոցա զերկնից արքայութիւն եւ զանմահութիւն. ամէն: Եւ եդ անջինջ յիշատակ ի գիւղն
Կաղրագոմ, ի դուռն Սուրբ Ստեփանոսին, վկայութեամբ քահանայիցն` տէր Մխիթարին, տէր Հերա||(288ա)պետին, եւ տանուտէրացն` պարոն Նադարին, Ղասումին, Գասպարին եւ ամենայն տանուտէրանց եւ ժողովրդեանն, եդ յիշատակ ի դուռն Սուրբ Ստեփանոսին ի գիւղն Կաղրագոմ, անջինջ: Եւ ով ոք յանդգնի եւ հանէ զսուրբ Աւետարանս ի յայս տեղւոջէս` թէ քահանայ կամ ժողովուրդ, նա զպատասխան Յուդային առնու եւ զանէծքն խաչահանողացն. ամէն: Այլ մնասցէ յաւիտեան յիշ[ատ]ակ Ղազար սարկաւագին եւ ծնաւղացն եւ ամենայն արեան
մերձաւորացն, ի գիւղն Կաղրագոմ, ի դուռն Սուրբ Ստեփանոսին. ամէն:
2. 288ա Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս Աստուած զնուաստ ոգի եւ զմեղաւք մեռեալ սուտանուն Եղիայ վարդապետն եւ զտէր Աւետիս եպիսկոպոսն եւ զՄարտիրոս կրաւնաւորն, որ ձեռատու եղեն մեզ, եւ տէր Յուսէփ
կրօնաւորն, որ կազմեցաք զսուրբ Աւետարանս ի դուռն Սուրբ Յովհանիսին Ամիրդօլու, ի թըւին Ռ եւ Ի (1571),
զոր մեզ եւ ծնաւղացն մեր մարմնաւորացն եւ հոգեւորաց եւ ամենայնց, որ երախտինք ունին առ մեզ, լի սրտիւ
Աստուած ողորմի ասացէք եւ մեղաց մերոց թողութիւն խնդրեցէք, զի եւ ձեզ լիցի թողութիւն մեղաց ի յողորմածէն եւ ի գըթածէն Աստուծոյ. ամէն:
3. 287բ (ԺԶ դ., բոլորգիր) [ԶԽ] ալիֆէն յիշեցէք ի Քրիստոս:
4. 288ա (ԺԸ դ., շղագիր) ԶԱւետարանս ի դուռն Սրբոյ Յակոբին ետուն տէր Մէլքիսէթին:
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ԳՐԻՉ` [Ղազար աբղյ Շօռոթեցի՞]:
ԹԵՐԹ` 735. չգրուած` 170-4, 177-80, 239-50 թերթերը եւ 731ա-5բ: ՊՐԱԿ` 2 (9+12)+Ա-Կ 12 (ԺԵ, ԽԱ, ԾԱ 10):
ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` շղագիր (նմուշ` 13ա): ՏՈՂ` 24:
ԿԱԶՄ` շագանակագոյն մոմլաթ, թիկունքն ու անկիւնները` սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ (Ի դ. վերակազմութիւն. Ա-Բ փեղկերին փակցուած նախկին կազմից մնացած կաշուի բեկորները):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 180բ-1ա եւ 190բ-1ա էջերի միջեւ 2- ական թերթ ընկած:
ԾՆԹ. Գրչութիւնը նոյնական է Հմր 305-ի 2ա-5բ եւ 195ա թերթերի Ղազար աբղյ Շօռոթեցու ինքնագիր յիշատակարանների գրչութեան հետ, ըստ այսմ` մատենիս տեղը, ժամանակը եւ գրիչը:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-725ա Բանք եկեղեցականք եւ գեղեցկագոյնք` զանազան Սուրբ Գրոց վարդապետութեան յարդարեալ ի
գերազանց սրբազան աստուածաբանութեան վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վօռաճինոյ, ի կարգին քարոզողաց,
յումեմնէ եպիսկոպոսէ Եանվէնսիոյ. երջանկապէս սկսանին
Տե՛ս Հմր 404, 1ա-286ա. Յռջբ.` 1աբ: Չունի յիշատակարան
թարգմանութեան, «Ցանկ մատենիս -ը փոխարինուած է այլ ցանկով,
գլուխները համարակալուած չեն:
725ա-30բ Ցանկ բանից պարունակեալ յա[յ]սո[ս]իկ կիւրակէս-կիւրակէ առաջին գալստեան Տեառն... Առ
նշանադրէ զցանկսն բանից, որք յայսոսիկ կիւրակէս պարունակին:

305
ՅԱԿՈԲ Վ0ՌԱՃԻՈՅ, ԲԱՆՔ ՈՍԿԻԱԿԱՆՔ
Հաշթարխան ՌՄԺԷ-1768
ԳՐԻՉ` Եղիա Եւդոկիացի: ՍՏԱՑՈՂ` Ղազար աբղյ Շօռոթեցի:
ԹԵՐԹ` 196. չգրուած` 1աբ, 18բ, 195բ-6բ: ՊՐԱԿ` 19 12 (Ա, ԺԹ 5, Բ, Դ-Թ 10, Գ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն` (6ա-83բ), միասիւն (1ա-5ա, 84ա-195ա): ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ`
3ա): ՏՈՂ` 32-34 (6ա-81բ), 22-24 (82ա-194բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ,
աստառը` սպիտակ թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
4ա-191բ Գիրք, որ կոչի Բանք ոսկիականք եւ գեղեցկագոյնք` զանազան Սուրբ Գրոց վարդապետութեան արարեալ ճոխացուցեալ ի բոլոր ժամանակս տարոյն, շարադրեալ եւ արարեալ ի գերազանց սրբազան աստուածաբանութեան վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վօռաճիոյ, կարգին քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ Եանվէնսիոյ. երջանկապէս սկսանի
Տե՛ս Հմր 404, 1ա-286ա: Այստեղ միայն գլուխք` Ծ-ՃԴ: Գլուխների վերջի համառօտ մաղթանքները զեղչուած
(հմմտ. Հմր 410): Յռջբ. /4ա-5ա: Չունի Յիշատակարան թարգմանութեան, իսկ ցանկերի փոխարէն ունի այլ
ցանկ:
-192ա-4բ Ցանկ գրքոյս -Ծ. Մինչ ամբարձ զաչս իւր Յիսուս... ԺԴ. Զողորմութենէ... ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
2ա (1772 թ., ստացողի) Փա՜ռք... գրեցաւ [մատեանս] ի յերկիրն Ըռուսաց, ի մեծ քաղաքս Հաշթարխան, թվին
ՌՄԺԷ (1768), Հոգտեմբերի Ժ: Եղեւ սկսելն ի վեհապետութեան քրիստոսահիմն եւ լուսանկար, անյաղդելի եւ
շնորհաց յի շտեմարան ամենամաքուր ծնօղին մերոյ մեծի Աթոռոյն Ամենայն Հայոց Սուրբ Էջմիածնի եւ սորին
դիտօղ եւ արժանավայելի տեառն Սիմէօնի սրբազան եւ աստուածաբան կաթողիկոսին եւ աստուածակոխ երկրին եւ ցանկալի քաղաքին Երուսաղէմա պատրիարգութեան տեառն Կարապետ աստուածաբան վարդապետի,
նաեւ մեծին Պօլսու պատրիարգութեան տեառն Գրիգոր վարդապետի, եւ ի թագաւորութեան Ըռուսաց Աստուծով զօրացեալԿատարինէ ինքնակալ || (2բ) թագուհյին, որ կայ ա[յ]ժմ մեծ պատերազմ ի մէջ Ըռուսաց եւ
0սմանցոց: Թէ որքան եւ որչապ այլազգիք գերի վարեցան ի ձեռս ըռուսաց ազգին եւ կապանօք բերին ի օրհնեալ
յերկրին Ըռուսաց, եւ կամ թէ որքան եւ որչապ քաղաք առին` Ուռումէլին բոլոր պօվանդակն, այսինքն` Ուլայ,
Պուղտան, Ղռըմ-Քէֆէ, մինչեւ Անդրիանուպօլիս, եւ արարին կոտորումն մեծ, որ ոչ կարեմ լեզւով ճառել եւ մի
ըստ միոջէ պատմել: Ժտեմք ի Տեառնէ, զի խաղաղութիւն եւ հաշտութիւն տացէ նոցունց, վասն զի օրհնեալ ազգս մեր թէ որքան վիշտս կրեաց ի երկրին 0սմանցոց:
Նաեւ ես` մեղօք լցեալ Ղազար պարտաւոր իբրու աբեղայս, որ եմ տեղեաւ Նախէջուանցի եւ ի բնիկ գիւղն իմ
Շօռոթ, եւ միաբան Կեսարիոյ Սուրբ Կարապետին ուխտ անուամբ, եկեալ ի սուրբ անապատս Լմայ, եւ մնացի
աստ մետասան ամիսս: Տեսանելով զխեղճութիւն եւ զաղքատութիւն սրբոյ անապատիս եւ յորդորմամբ հօրն
սորին` տեառն Յակոբայ բարէշաւիղ եպիսկոպոսին եւ միաբան սուրբ եղբարց, հանձս առի գնալ ժողովարարութիւն դէպ յարեւելս եւ հիւսիսային կողմն, եւ կամ թէ Վրաց եւ Աղւանիցն եւս: Շնորհիվ || (3ա) տեառն Աստուծոյ
բազում արդիւնս եւ ողորմութիւնս բերաք: Ո՜հ, թէ որպիսի փառս, օրհնութիւնս եւ գոհութիւնս արժան է մեզ ընծայել ամենազօրին Աստուծոյ, որ [յ]ետ Զ ամ շրջագայելոյն մեր, խաղաղութեամբ եբեր եւ հասուց մեզ սուրբ եւ
հրեշտակաբնակ անապատս Լմայ, եւ մեր ժողովեալն ձեռօք մերովք տուաք անապատիս Լմայ, եւ եկեղեցական
յիշատակքն եւս, զարդարեցաք սուրբ տաճարս Սրբոյն Գէորքայ: Նաեւ հետ իմ գայր ըսպասաւոր Եւդոկիացի աւաք սարկ[աւ]ագ տիրացու Եղիային, որ այժմ հանգուցեալ է առ յոյսն բնաւից: Ասեմ, թէ լուսաւորեսցէ զհոգիս
նորին, վասն զի շրջելով ընդ մեզ, կարի զաշխատանս կրեաց, եւս առաւել, թէ գիրքս ձեռամբ իւրով գրեաց ի քաղաքն Հաշթարխան: 0րինակ մի գտակ, նովաւ գրեաց զսայ: Թէպէտ յոյժ սխալանս գտանի ի միջի սորին, բայց
երեսս անկեալ աղաչեմ եւ դարձեալ աղերսեմ զբարեմիտ ընդերձօղսդ, վասն Աստուծոյ սիրոյն, մի՛ զայրասցի եւ
խռովեսցի սիրտ ձեր` տեսանելով անթիւ եւ անհամար սխալանս սորին, եւ Մխայէլ Պատմայգրքին, որ անդ եւս
կայ յոյժ անհարմարութիւն բանից եւ սխալ գրւացու: Այլ, հայցեմ ի ձէնջ, զի ներսեսջիք վասն Աստուծոյ ինձ, որ
եմ մեղապարտ անմենայնի եւ ամենեւին, եւ իմ ըսպասաւոր տիրացու Եղիային, վասն զի || (3բ) ժամանակն
ձմեռնաին գոլով եւ ինքն տկար բնութեամբն, մանաւանդ թէ յամենայն կողմանց խոցող եւ վի[ր] աւորօղ բա-

զում` վասն իմ ծովացեալ եւ չար մեղացս: Ես` մեղօք լցեալս եւս վաղվաղեցուցանէի, զի փոյթ աւարտ հասուցանիցէ, զի օրինակն տամք իւր տէրն:
Արդ, ո՜վ պատւական հարք եւ սիրազուն եղբայրք իմ, կրկին կրկին երեսս անկեալ աղաչեմ առ բարեսէր ընդերձօղսդ գրքոյս այս եւ կամ Մխայէլ Պատմագրքին, քանիցս անգամ վերն ասացի, թէ յոյժ սխալութիւն եւ անհարմարութիւն գոյ ի միջի սոցին, առիթքն եւս ասացի: Վասն Աստուծոյ սիրոյն, ներեցէք եւ անմեղատիր լերուք
մեզ: Դարձեալ, զի յորժամ ընդեռնուք եւ օրինակ առնուք ի սոցանէ, ժտեմ, որ միով Հոգւոցիւ եւ Հայր մեր ասելով
յիշեշջիք զվերոյգրեալ եւ զհա[ն]գուցեալ տիրացու Եղիայն եւ մեղօք լցեալ Ղազար աբեղայս եւ զամենայն ննջեցեալսն մեր ի Քրիստոս, եւ դուք` յիշատակեալքդ, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ յԱստուծոյ մերոյ. ամէն:
Նաեւ խաղաղութեան որդիս այս ըստ ամենայնի հաւատարմօրէն ծառայութիւն արար մեզ վասն Աստուծոյ
եւ բարեպէս վախջան ընկալաւ ի մէջ ճենաց եւ Ալանաց երկրին, ի գիւղաքաղաքն Սալեան: Ասեմք` Տէր Յիսուս
լուսաւորեսցէ զհոգիս նորի[ն] ի միւսանգամ գալստեան իւրում. ամէն:
Պատւելեացդ ոտից փոշի եւ մոխիր Ղազար պարտաւոր եւ չնչին աբեղայ մեղօք զառածեալ, եւ լերուք ողջ ի
Տէր. ամէն:
Յիշատակուող «Մխայիլ Պատմագիրք -ը` Հմր 1866:
195ա Դարձեալ, ով պատուական հայրք եւ սիրազույն եղ[բ] այրք եւ բարեմիտ ընդերցօղ, գիտասջիր, զի սոյն
գիրքս մեր եղ[բ] այր եւ ըսպասաւոր Եւդոկիացի լուսաւորեալ հոգի տիրացու Եղիայն գրեաց ընդամէնն եւ մնացեալ էր յիշատակարան սոյն գրքիս եւ Մխայէլ Պատմագիրքն, ես` մեղօք լցեալ Ղազար իբրու պարտաւոր աբեղայս գրեցի: Երեսս անկեալ աղաչեմ, զի վասն Աստուծոյ սիրոյն, սրտի մտօք ներեսջիք իմ տառապելոյս եւ իմ
հանգուցեալ սարկաւագին վասն սխալանաց եւ անհարմար գրւացոյ սոյցին, զի կարն մեր այսքան եղեւ: Վերջ:
Գրեցաւ ի սուրբ յանապատս Լմայ, ընդ հավանեաւ Սրբոյն Գէորքայ քաջամարտիկ զօրաւարին, թվին ՌՄԻԱ
(1772), փետրվարի ԻԴ:
Նշում` ( Աստառ Բ) Թըւին ՌՄՃԼԷ (1788), աբրելի Թ:
Կնքադրոշմ` 4ա, 191բ Քրիստոսի ծառայ Ղազար վարդապետ. 1754:
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ՅԱԿՈԲ Վ0ՌԱՃԻՈՅ, ԲԱՆՔ ՈՍԿԻԱԿԱՆՔ
Սիս ՌՄԿԱ -1812
ԳՐԻՉ` ՍՏԱՑՈՂ` Գրիգոր վրդ. Պօլսեցի:
ԹԵՐԹ` 351. չգրուած` 1բ, 2բ, 4աբ, 345ա-51բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԼԵ 10 (Լ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 15,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 30ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ-Ճակատազարդ` 5ա: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքից գրադաշտը տեղ-տեղ գունափոխուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-344բ Գիրք, որ կոչի Բանք ոսկիականք եւ գեղեցկագոյն` զանազան Սուրբ Գրոց վարդապետութեամբն ի
բոլոր ժամանակս տարւոյն, շարագրեալ եւ արարեալ ի գերազանց սրբազան աստուածաբանութեան վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վօռաճիոյ, կարգեն քարոզօղաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ Եանվենսիոյ. երջանկապէս սկսանին: Սուրբ գրոց վարդապետութեամբն արարեալ եւ ճոխացուցեալ, առաւել զգուշութեամբ եւ մեծաւ հոգսունակութեամբ սրբագրեալ յամի Տեառն 1741: || (2ա) Թարգմանեցեալ ի լատինական լեզուէ ի հայկական բարբառ ի Ղուկաս վարդապետէ Խարբերթացոյ ի Կոստանդնուպօլիս քաղաքի մեծի:
Ի Վենետիկ, ի տպարանի Յօհաննու Մկրտչի 0սմակսի, ի փառս եւ մեծագոյնս Աստուծոյ եւ ի պատիւ ամենօրհնելոյ կուսին Մարիամու: Ի հայրապետութեան Սրբոյ Էջմիածնի տեառն Եփրեմ սրբազնակատար կաթողիկոսին Ամենայն Հայոց եւ ի պատրիարգութեան Սրբոյն Սաղիմայ եւ մեծի Պօլսոյ տեառն Թէոդորոսի եւ տեառն Յօհաննու սրբազան արհիեպիսկոպոսոց, ի հայրապետութեան տեառն Կիրակոսի սրբազան Հայոց կաթողիկոսի
Կիւլիկեան, որում հրամանաւն եղեւ օրինակելոյ սուրբ գրքոյս:
Իսկ այժմ` ի ՌՄԿԱ (1812) թուին մերոյ եւ փետրվարի սկիզբն, ի տօնի սրբոյն Անդրէի զօրավարին եղեւ սկիզբն օրինակելոյ ձեռամբ մեղսակիր եւ ապարդիւն Երեմիայ արքեպիսկոպոսի քեռորդւոյ Պօլսեցի Գրիգոր վարդապետին, ի վայելումն անձին, ի Սիս քաղաքի, ի վանսն Սրբոյ Լուսաւորչի:
Տե՛ս Հմր 404, 1ա-286ա: Ունի 103 գլուխ` համարակալուած 1-102
(68-րդը կրկնուած եւ 1 միաւորի տարբերութեամբ շարունակուած մինչեւ

վերջ): Առկայ գլուխների տեղերը խախտուած են եւ ունեն հետեւեալ
յաջորդականութիւնը. 1-45 = Ա-ԽԵ, 46-48 = Ճ-ՃԲ, 49-51 = ԽԶ-ԽԸ,
52-54 = ՂԱ-ՂԳ, 57-59 = ԽԹ-ԾԱ, 60-62 = ՃԹ-ՃԺԱ, 63-65 = ՁԵ-ՁԷ,
66-68 = ԾԲ-ԾԴ, 68-70 (= 69-71) = ՃԺԵ-ՃԺԷ, 71-73 (= 72-74) = ՃԼԶ-ՃԼԸ,
77-79 (= 78-80) = ԾԵ-ԾԷ: Յռջբ. /3աբ: Ցանկեր չունի: Յաւելեալ ունի
28 գլուխ.
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բ. 183ա-6բ 56. Վասն դարձման մեղաւորին... Ի նոյն, որպէս ի վերոյ -Եկն ի միտս. եւ այս ի հարուածոցն
խրատեալ...
գ. 240ա-3ա 74 (75). Բան առաջին. Վասն յարութեանն Ղազարու... Եւ էր ոմն հիւանդ Ղազարոս... -Յորժամ
քարոզէր Քրիստոս...
դ. 243ա-5ա 75 (76). Բան երկրորդ. Յորժամ թէ արդարքն ուրախանան եւ մեղաւորք երկնչին... Սիրէր Յիսուս
զՄարիամ եւ զՄարթայ... -ՅԱւետարանի աստ գրին...
ե. 245ա-8ա 76 (77). Բան երրորդ. Յաղագս պատմութեան Մագդաղինացւոյն... Աղաչէր զնա ոմն ի Փարիսեցւոյն... -Եկեղեցին հասաարակապէս ասէ, թէ կինս այս մեղաւոր...
զ. 259բ-62ա 80 (81) Ճառ առաջին. Յաղագս աւետման սրբուհոյ Աստուածածնին... Ցօղեցէք երկինք... -Բանքս այսոքիկ են բանք սրբոց նահապետաց...
է. 262ա-4բ 81 (82). Ճառ երկրորդ. Յաղագս անձանց, որք գործակիցք եղեն ներմարմնաւորութեանն Քրիստոսի... Հայեցար յերկիր... - Ազգ մարդկային փրկեալ Քրիստոսիւ...
ը. 264բ-6բ 82 (83). Ճառ երէք. Յորում գրի ի մարգարէէն բղխել գաւազանի... Բղխեսցի գաւազան... -Ի հնումն երկիր բնութեան մերոյ էր...
թ. 266բ-9բ 83 (84). Ճառ չորրորդ. Յաղագս առաքման, որ է մեծ յամենայն կողմանց... Առաքեցաւ Գաբրիէլ...
- Առաքեցաւ յառաջնումն սատանայ առ Եւայ...
ժ. 269բ-72ա 84 (85). Ճառ հինգերորդ. թէ վասն է՞ր պարտիմք ողջոյն տալ սրբոյ կուսին Մարիամու... Ողջոյն
քեզ... -Ոչ ոք կարէ արժանապէս...
ժա. 272ա-4ա 85 (86). Ճառ վեցերորդ. Եղեն հոգեւորապէս ի սուրբ կոյսն Մարիամ վեցեքին շնորհք... Ողջոյն
քեզ, Մարիամ... -Սովոր են կանայք...
ժբ. 274ա-6բ 86 (87). Ճառ եօթներորդ. Վասն մեր պարտիմք ողջունել սրբոյ կուսին. Ողջոյն քեզ, Մարիամ... Յայսմ հրեշտակն ողջունատրութեան...
ժգ. 277ա-80ա 87 (88). Ճառ առաջին. Յաղագս ընթրեաց Տեառն... Այլ առից սակաւ մի ջուր... - Այսոքիկ բանս, զորս ասաց...
ժդ. 280ա-2ա 88 (89). Ճառ երկրորդ. Յաղագս աւազանին ջրոյ... Լուացելոյն չէ ինչ պիտոյ... -Խօսելով ի վերայ այսր բանի...
ժե. 282ա-5բ 89 (90). Ճառ երրորդ. թէ որպէս Քրիստոսի եւ յընթրիսս այս էառ զանձն բարեկամի... Յառնէ
յընթրեաց... -Ի յընթրիսս յայս Տէրն զբազմաց անձանց...
ժզ. 285բ-8բ 90 (91). Ճառ չորրորդ. թէ որպէս ցուցանէ մեզ զգործըս խոնարհութեան... Գիտէ՞ք` զինչ արարի
ձեզ... -Առ այս հարցմունս Քրիստոսի...
ժէ. 289ա-91բ 91 (92). Ճառ հինգերորդ. Յաղագս նախապատրաստութեան առ ամենասուրբ խորհուրդն...
Փորձեսցէ մարդ զանձն իւր... - Այլք կերակուրք փորձելիք են...
ժը. 292ա-4ա 92 (93). Ճառ վեցերորդ. Յաղագս պատրաստութեան սրբազնասուրբ հաղորդութեան... Նախ
փորձեսցէ մարդ զանձն իւր... -Բայց գիտելի է, թէ նա, որ պարտ է...
ժթ. 294ա-6ա 93 (94). Ճառ եօթներորդ. Յաղագս բազմաց իրաց կարգելոց յեկեղեցին... Բայց զայլ ինչ յորժամ եկից... -Զկնի որոյ կարգաւորեաց առաքեալն...
ի. 296ա-8ա 94 (95). Ճառ առաջին. Ի յԱւագ ուրբաթու չարչարանաց Տեառն... Բռնադատէին զիս... -Կամելով
հրէայքն չարչարել զՔրիստոս...
իա. 298ա-300ա 95 (96). Ճառ երկրորդ. Յաղագս կտակին Քրիստոսի... Եդի ուխտ ըն[տ]րելոց իմոց... -Յորժամ ոք կասկածի...

իբ. 300ա-2ա 96 (97). Ճառ երրորդ. Յաղագս նկատման Քրիստոսի ի խաչին... Որ յիւր որդին ոչ խնայեաց... Արդ, զմեծագոյն յոյս ապաւինութեան...
իգ. 302ա-3բ 97 (98). Ճառ չորրորդ. Որպէս Քրիստոս կալով ի խաչին, ձգեաց առ ինքն զմեղաւորս... Յորժամ
բարձրացոյց... -Քրիստոս չարչարանօք իւրովք ձգեաց...
իդ. 303բ-5բ 98 (99). Ճառ հինգերորդ. Թէ վասն է՞ր Քրիստոս եհեղ զարիւն իւր... Սիրեաց զմեզ... -Մարդս յառաջ քան զչարչարանսն Քրիստոսի...
իե. 305բ-7բ 99 (100). Ճառ վեցերորդ. Յաղագս գործառնութեան պատարագին... Մատնեաց զանձն իւր... -Ի
պատարագս եւ ի զոհս...
իզ. 307բ-10բ 100 (101). Ճառ եօթներորդ. Բացայայտի սէրն ամենասուրբ կուսին Մարիամու... Ծրար տաշխի
եղբօրորդին իմ... - Արդ, թէպէտ սուրբ կոյսն Մարիամ...
իէ. 310բ-3ա 101(102). Ճառ Ը-երորդ. Յաղագս խորհրդոց, որ յաւուր յայսմիկ ներկայացուցանէ ի սուրբ եկեղեցոյն... Պատմեցէք ի հեթանոսս... -Բանիւքս այսոքիւկ յորդորէ...
իը. 313ա-44բ 102(103). Սկսի բանն` Յաղագս չարչարանաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի... Ուր գնաց
եղբօրորդին քոյ... -Յամենայն ժամանակի եւ մանաւանդ ի սուրբ քարոզութեան... Գնաց առ ի թաղիլ յօտար գերեզմանի, որում փա՜ռք յաւիտեանս: Վերջ: Աւարտումն Չարչարանաց Ճառի Տեառն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1ա. Եւ այլ թիւ հայոց հանեալ ի թուոց,
Ըզգիրն երրորդ առ ի ձեռդ նպատակ,
Յոր ի հեգել պէտք են զտառս երրեակ,
Իմա՛ զթիւ տառիցն որք է ունակ,
Զորս ինքեանք ունին հեգման ընդունակ,
ԶԲ(2) թիւն ի բաց բարձցես միայնակ,
Գտցես զթիւ Հայոցս ազգի անվրիպակ:
Թուականը գտնելու համար հեգել այբուբենի 3-րդ գրի (գիմ)
բաղկացուցիչ տառերը (գիմ, ինի, մեն) եւ թուային արժեքները
գումարել` գիմ(3+20+200) +ինի (20+400+20) + մեն
(200+5+400) -2 =1266+551=1817, որը, սակայն, տարբերւում է
անուանաթերթում (2ա) նշուած 1812 թուականից:
ՆՇՈՒՄ` 4բ Գիրքս այս Տիրապիզոն քաղաքիս դպրատանն է:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 4բ, 344բ Գրիգոր վարդապետ. ՌՄԿ (1811):
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Ընկղագութ գիւղ ՌՂԴ -1645
ԳՐԻՉ` Յակոբ դպիր: ՍՏԱՑՈՂ` Նազար:
ԹԵՐԹ` 219. չգրուած` 1աբ, 172ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԹ 12 (Թ 8, ԺԲ 11, ԺԳ 10, ԺԷ 15, ԺԹ 7): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 23 17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 36ա): ՏՈՂ` 24: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը դրոշմազարդ կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1(Ա)+ 1(Բ), մագաղաթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 2բ, Մարկոս` 66բ, Ղուկաս` 105բ, Յովհաննէս` 179բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն`
3ա, 67ա, 106ա, 180ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` դեղին, կապոյտ, կարմիր, սրճագոյն, մուգ կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Որոշ թերթեր ընկած, 1-3 աւելացուած վերանորոգութեան ժամանակ: Կազմի եզրերն ու
թիկունքը քիչ մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3ա-66ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 67ա-105ա Աւետարան Մարկոսի (104բ-5ա Յարուցեալ Յիսուս):
3. 106ա-71բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 173ա-218ա Աւետարան Յովհաննու
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

171բ Յիշատակ է սուրբ Աւետարանս բարեպաշտ եւ բարեպաշտօն եւ բարեպաշտասէր Նազարին եւ իւր ծնօղացն:
218ա Փառք... Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թուին Հայոց ՌՂԴ (1645), ի կաթողիկոսութեան տէր Փիլիպպոսի, ի թագաւորութեան Շահ- Ապասին, առաջնորդութեան Սիւնեաց գաւառիս տէր Մեսրոբ եպիսկոպոսիս, ի
գիւղս Ընկղագութ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ սուրբ աստուածընկալ Սուրբ Նշանիս, ձեռամբն
սուտանուն գրչի Յակոբ դպրի: Ով կարդայք կամ տեսանէք, յիշեցէք ի սուրբ եւ երկնաթռիչ յաղաւթս ձեր զանպիտան գծող սուրբ Աւետարանիս զՅակոբս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ ի միւս անգամ գալըստեան իւր. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՀԵՏԱԳԱՅԻ
1. 2ա. (Նորոգողի եւ ծաղկողի, բոլորգիր, ԺԷ-ԺԸ դդ.)
Միտքս ցնոր եւ մոլորեալ,
Մութն ու խաւար տեղիս անկեալ,
Յայսկոյս, յայնկոյս շրջագայեալ,
Ելանելոյ տեղ ոչ գտեալ:
Վա՜յ ինձ Ռ բերան,
Ո՛վ պատուական եւ սուրբ եղբայր,
Յորժամ տեսնուս բանս անյարմար,
Զքեզ աղաչեմ, մի՛ բարկանար,
Զի ես անմիտ էի, տկար,
Մտօք` մոլար եւ անկատար:
218ա (ԺԷ դ., բոլորգիր) Ես` Մալքումս, գնեցի զսուրբ Աւետարանս ի հալալ ընչից իմոց` յիշատակ ինձ եւ իմ
ծնաւղաց իմոց, հաւրն իմոյ` Պապին, եւ մաւրն իմոյ` Խանումաղին, եւ հանգուցեալ կողակցին իմոյ` Գուզին, ||
(218բ) եւ եղբարցն իմոց` Ալէքսիանոսին, եւ հանգուցեալ եղբարցն իմոց` Սարգիսին, Միրզամին, եւ քովէրն իմոյ`
Գուլպէկին, եւ հանգուցեալ որդոցն իմոց` Փիրղուլին, Խուճիճանին, եւ դստերաց իմոց` Խանումին, Սառին, Նաղաշին, Փաշին, եւ կողակցին իմ` Թազին, եւ եղբայրորդոցն իմոց` Աւագին, Գրիգորին, Խուճիճանին, Թամամին,
Նաղաշին, Ասըլզատին, Շնհաւորին, Պաղտասարին, Մանկասարին, Խանումի որդի Պաղին: Սուրբ Աւետարանս
տըվի ի դուռն Սուրբ Աստուածածնի: Ով կարդայք, լի բերանով ողորմի ասացէք, Աստուած զձեզ ողորմեսցէ զաւուրն գալստեան:
3. 219ա (ԺԷ դ.) Դարձեալ զվերջին ստացօղ սուրբ եւ փրկագործ Աւետարանիս, որ է բարեմիտ հաւատարին
տանուտէր ռէս Ավազն, որ ըստացաւ հալալ եւ արդար ընչից իւր եւ յիշատակ իւր եւ ծնօղացն, ամէն: Դարձեալ
Աստուած ողորմի ասացէք Ավազին եւ իւր ծնօղացն` Սախակին, կողակցին` Հումարին, որդոցն` Ավազին, կողակիցւն` Հանումին, որդոցն` Աբգարին, կողակցոյն` Թազագուլին, Ատումին, Յակոբին, Աւաքին, դստերացն` Հոռոմին, Մարգրտին, Գուլէին: Դարձեալ ողորմի Յովաննէսին, կողակց[ին]` Նուբարին, որդոցն` Մուրադին, Յոհանին, դստերացն` Սուսանբարին եւ միւս Սուսանբարին, Շուշանին, Նգարին, Հոռոմին:
Դարձեալ Աստուած ողորմի ասացէք Մարգարին, կողակցին` Սուլթանին, որդոցն` Պիտրոսին, Սախակին, Հուդօին եւ միւս Հուդօին, դստերացն` Զմրութին, Նուբարին, Եղիսին, Ալթունին: Դարձեալ Աստուած ողորմի Ավազին, կողակցին` Հանումին, դստերաց` Մարգրտին եւ միւս Մարգրտին, որդոցն` Աբգարին, կողակցւն` Թազգուլին, որդոցն` Պետրոսին, Գուարին: Դարձեալ Աստուած ողորմի Ավազին, ծնօղացն` Սախակին, մօրն` Հումարին,
քվերացն` Հոռոմին, || (219բ) Նիգարին, եւ ամենայն այրեան մերձաւորացն իւր միւսանգամ [գալստեանն]. ամէն:
4. Բա (ԺԷ դ., բոլորգիր) Դարձեալ երես անկեալ աղաչեմ զձեզ, ո՛վ սուրբ ընթերցօղք, յիշեցէք ի Քրիստոս
զՆաթի՞, հօրեղբայրն` Միրիջանին եւ Մարտիրոսին, որ փոխեցեալ են ի Քրիստոս, եւ Աստուած ձեզ յիշէ իւր արքայութեան, ամէն:
5. 219բ (Նօտրգիր) Յիշատակ է սուրբ Աւետարանս Սարուխանին, իւր որդի Յարութենին եւ կողակիցին` Աւտօին, եւ իւր կողակիցին` Յոհանին, եւ հանգուցեալ Խաչօին եւ իւր[ե] անց համօրէն կենդանեաց եւ ննջեցելոց,
որ ետուն յիշատակ ի ձեռն տէր Վարդանին ի թվին ՌՄԻԴ (1775), ապրելի Ը ի փառս Աստուծոյ: Վերջ: Հայր մեր:
Ով ոք ընթեռնու, Աստուած ողորմի ասացէք, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ամէն:
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ԳՐԻՉ` Գէորգ տրց.: ՍՏԱՑՈՂ` Կիրակոս վրդ.:
ԹԵՐԹ` 262. չգրուած` 1ա-3ա, 5բ-6ա, 9բ, 12բ-3ա, 82ա, 130ա-1ա, 203ա, 260բ-2բ: ՊՐԱԿ` 1 12+Ա-ԻԱ 12 (Թ,
Ժ 11, ԺԲ 10, ԻԱ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 22 15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր
(նմուշ` 38ա): ՏՈՂ` 24: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը`
կարմիր մետաքս:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 13բ, Մարկոս` 82բ, Ղուկաս` 131բ, Յովհաննէս` 203բ: Խ ո ր ա ն` 3բ, 4աբ,
5ա, 6բ, 7աբ, 8աբ, 9ա (խորանների վերեւում` Աւետումն, Յիսուս, Աստուածածին, առաքեալներ, սրբեր, Խաչելութիւն, Յարութիւն, Ադամ եւ Եւա): Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 14ա, 83ա, 132ա, 204ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական,
կենդանական, երկրաչափական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կապոյտ,
դեղին, մանիշակագոյն, սեւ, կանաչ, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3բ-4ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 4բ-9ա Համաբարբառ:
3. 10ա-1ա Գլուխք: 11բ Համաձայնութիւն նախասացեալ գլխոցս: 11բ-2ա Նախադրութիւն: 14ա-80ա Աւետարան Մատթէոսի:
4. 80բ-1ա Գլուխք: 81բ Նախադրութիւն: 83ա-126բ Աւետարան Մարկոսի (126աբ Յարուցեալ Յիսուս):
5. 127ա-8բ Գլուխք: 129աբ Նախադրութիւն: 132ա-201ա Աւետարան Ղուկասու:
6. 201բ-2ա Գլուխք: 202բ Նախադրութիւն: 204ա-59ա Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
259ա. Փա՜ռք... || (259բ) Այսմ աստուածազարդ բուրաստանի,
Լուսաշաւիղ, երկնաչու շաւղի,
Տիեզերածաւալ վտակի,
Արփիածագ շառաւեղի,
Կենդանարմատ եւ կենսեղուտ կտակի,
Անմահութեան թոշակի
Եւ հոգելից տումարի,
Երկնահրաւէր կոչողի,
Այսահալած բարբառի,
Սրովբէամեծար տաւնի,
Յաւարտումն ժամի,
Յանբարի ամանակի
Եւ յայնլոյս վայրի:
Յորում եւ աստուածազարդ բուրաստանս կատարեցաւ ի շըրջանէ Կրօնոսի թարց բարբառոյ եւ ընթացից լուսաւորացն չափեալ ամանակաց եօթնեակ հազարաց հարիւրերրորդաց երից թուոյ եւ միակ տասանց: Նաեւ կենսաբեր գալստենէն փրկչէ մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ երից շրջանաց եօթնից տասնեկաց յերից եօթեանց եւ միակ
թվոյ (1688), իսկ յաբէթեան զուգեալ տօմարի երկեակ շրջանի միակ յոբելի հնկեակ նահանջի եւ յերկրորդ ամի
(1687): || (260ա) Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Գէորգ տիրացուի, ի Կաֆայ քաղաքի, յամսեանն յապրիլի
յերկրորդ Բշ-ի (երկուշաբթի): Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Յարմարեցաւ ձեռամբ Սուրբ Էջմիածնայ նուիրակ Կիրակոս վարդապետի` ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ Սուրբ Էջմիածնայ, եւ որք ընթեռնուք զսուրբ Աւետարանս, Աստուած ողորմի ասացէք մահտեսի Լուսեղէնին
եւ որդւոյն` Խաչատուրին հոգւոյն, եւ կողակից Մուրատպիքային բարեպաշտի եւ երկիւղածի. Աստուած ողորմի
իւր ննջեցելոց հոգւոյն, իւր մեղացն թողութիւն արասցէ Քրիստոս Աստուած եւ զգալոց չարէն փրկեսցէ եւ ազատեսցէ, եւ յետ աստեաց ելանելոյ բարեպաշտ եւ աստուածասէր տիկնւոջն Մուրատպիքային, զհոգին ընդ մահտեսի Լուսեղէնի հոգւոյն եւ իւր որդի Խաչատուրի հոգւոյն ի միասին արքայութեան արժանի արասցէ տէրն մեր
Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս:
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ԳՐԻՉ` Աստուածատուր Պալախաւրցի:
ԹԵՐԹ` 228. չգրուած` 176բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԹ 12 (Ա, Զ, Թ, ԺԵ 11, ԺԹ 10, Ժ 13, ԺԴ 15, ԺԶ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24 17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 49ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` պարզ եւ վանդակազարդ կարմիր կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ-Կիսախորան` 1ա, 65ա, 105ա, 176ա: Լուսանցազարդ` բուսական: Զարդագիր` հանգուցագիր, թռչնագիր: Գոյներ` կապոյտ, վարդագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Ճաշոց: Թ-Ժ դդ.: 2 (Ա-Բ)+2 (Գ-Դ), ստացուած 2 թերթերի եզրահատումից եւ ընդերկայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ` Բա): Կարդալ Բբ, Աա, Դբ, Գա.
«Բայց ի միաշաբաթուն... զարմացեալ, թե զինչ եղեւ (Ղուկաս, ԻԳ 1-13), Աբ, Բա, Բբ, Գա, Գբ, Դա. «որում վկայ
եմք... հայեաց ի մեզ (Գործք, Բ, 32-Գ, 4):
ՎԻՃԱԿ` Նորոգուած: Տեղ-տեղ ցեցակեր եւ մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-64բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 65ա-104ա Աւետարան Մարկոսի:
3. 105ա-75ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 176ա-228բ Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
64բ. Աստուածատուր Պալախաւրցիս
Եւ անարժան բռնաւղ գրչիս,
Մեղաւք ի լի ողորմելիս
Եւ թողութիւն խնդրեմ անձինս:
Ով հանդիպաւղք Աւետարանիս,
Աղաչեցէք զՏէր ծառայիս,
Այս սուտանուն սարկաւագիս,
Եկեալ գաւառն Այրարատիս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
228բ (ԺԷ դ., բոլորգիր) Փա՜ռք... Արդ, ես` վերջին կապաւղ սուրբ Աւետարանիս` Մըկըրտիչ սուտանուն աբեղաս, յիշատակ ինձ եւ ծնաւղացն իմոյ, հաւրն իմոյ` Մկրտիչ քահանային, եւ մաւրն իմոյ` Ազիզմելիքին, եւ եղբարցն իմ եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իմոց: Աղաչեմ զձեզ, ով որ կարդայք, յիշեցէք ի սուրբ յաղաւթս ձեր
միով Ողորմայիւ, եւ Աստուած զձեզ յիշէ յիւր սուրբ արքայութիւն. ամէն:
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ԳՐԻՉ` Պետրոս: ՍՏԱՑՈՂ` Աւետիք տրց:
ԹԵՐԹ` 283. չգրուած` 1ա-3ա, 4բ-5ա, 6բ-7ա, 8բ-9ա, 10բ-1ա, 12բ-4բ, 18ա-9ա, 142ա: ՊՐԱԿ` 4
(2+10+7+2)+Ա-ԻԲ 12(Ա 9, Է 10, ԺԶ 11, ԻԲ 16): ՆԻՒԹ` թուղթ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25,5 19: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 41ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը`
տախտակ, աստառը` կանաչ մետաքս: Ա փեղկին` դրոշմատիպ Խաչելութիւն, Բ փեղկին` Աստուածածինը` մանուկ Յիսուսը գրկին:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 19բ, Մարկոս` 92բ, Ղուկաս` 142բ, Յովհաննէս` 222ա: Խորան` 3բ, 4ա, 5բ,
6ա, 7բ, 8ա, 9բ, 10ա, 11բ, 12ա: Կիսախորան` 20ա, 93ա, 143ա, 223ա: Լուսանացազարդ` բուսական, կենդանական, երկրաչափական եւ բազմաթիւ աւետարանական դրուագներ: Զարդագիր` հանգուցագիր, կենդանագիր,
թռչնագիր: Գոյներ` կարմիր, վարդագոյն, սեւ, կապոյտ, երկնագոյն, դեղին, մոխրագոյն, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի եզրերն ու թիկունքը մաշուած, փականները` ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3բ-4ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 5բ-12ա Համաբարբառ:
3. 15ա-6բ Գլուխք: 16բ-7ա Համաձայնութիւն գլխոցս: 17աբ Նախադրութիւն: 20ա-89բ Աւետարան Մատթէոսի:

4. 90բ-1ա Գլուխք: 91բ-2ա Նախադրութիւն: 93ա-138ա Աւետարան Մարկոսի (137բ-8ա Յարուցեալ Յիսուս):
5. 138բ-40ա Գլուխք: 140բ-1բ Նախադրութիւն: 143ա-220ա Աւետարան Ղուկասու:
6. 220բ-1բ Գլուխք: 221բ-2ա Նախադրութիւն: 223ա-80ա Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
222ա Աւրհնութիւն` որ կարդայ, գովութիւն` որ լսէ, փառք տուողին եւ յիշատակ գրչիս. ամէն:
Եւ մեղապարտ գրչի Պետրոսին,
Աշակերտ եմ Փիլիպպոսին,
Որ մականուն Գրագիր կոչի,
Եւ եմ ամաց ԻԳ լից
Եւ քաղքէ Կոստանդի[ն]ի
Եւ ի դուռն Սուրբ Սարգսի. ամէն:
Ո՜վ սրբազան դասք` քահանայք եւ սարկաւագունք, յորժամ հանդիպիք յայսմ սուրբ Աւետարանն կարդալով
կամ օրինակելով, աղաչեմ, աղաչեմ, երես անկեալ աղաչեմ զձեզ. ասացէք Հայր մեր, որ յերկինդ ես, սուրբ եղիցի անու[ն]:
280ա Գրեցաւ սուրբ Աւետարանն ի Կոստանդինուպօլիս, ի դուռն Սուրբ Սարգսի, ձեռամբ մեղսայսէր Պետրոսին, թվին ՌՃԽԳ(1694), յունվարի ամսոյ Գ-ն, օրն հինգշաբթի: Բարով վայելեսցէ տիրացու Աւետիքն. ամէն:
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ, ՍՏԱՑՈՂ` Գրիգոր Ակոռեցի:
ԹԵՐԹ` 282, ՊՐԱԿ` 29(Գ-Տ) 10 (Գ, Չ 8, Ե 11, Հ 9, Տ 6): ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 23 15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` 101ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` սեւ կաշի` քաշուած նախկին դրոշմազարդ
շագանակագոյն կաշուէ կազմի վրայ, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ: Պահպանակ` 1+2, սպիտակ թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Մարկոս` 82բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 83ա, 135ա: 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, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, սպիտակ, ոսկի:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -«Գրիգոր եպիսկոպոս Նիւսացի, Յաղագս Երգոյ Երգոց: ԺԱ-ԺԲ. դդ.: 1(Ա) թերթ վերջից, ստացուած 1 թերթի եզրահատումից: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աա): Կարդալ
Աա, Աբ «[Բանք երրորդ... յանդ]ընդոցն ի վեր կուտել հողմով [ծ]ովն. այդ յամենեցունց յայն[ց] անէ արտաքոյ
լինի ձմեռնաին... մանեակս զառաքինութեամբ փայղեալսն. ախորժեն եւ բարեկամքն յաւելուած իմն գեղեցկութեան ձիոյն առնել (հմմտ. - Հմր 1013, 57բ-8ա):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Նորոգուած: 19րդ թերթը պիտի լինի 276ից յետոյ: Կազմը թիկունքից պոկուած, փեղկերի
եզրերն ու երեսները մասամբ քերծուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1ա-18բ, 20ա-81բ Աւետարան Մատթէոսի (չիք Ա, 1-9):
2. 83-134բ Աւետարան Մարկոսի (չիք ԺԶ, 1-20):
3. 135ա-219բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 220ա-76բ, 19աբ, 277ա-80բ Աւետարան Յովհաննու (չիք Ա, 1-11: 280աբ Իրք կնոջն շնացելոյ):
Բ. 280բ-2ա Աւետարանք յայտնութեան ութ աւուրցն առաւաւտին ( Աւետարանացոյց) - Առաջին աւուրն զկնի
Տէր յերկնի... Այս են առաւաւտի, զայղն` յ[Ը]նթերցուածն տե՛ս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
282ա ՇԺԵ (1066) թուոյս Հայոց շրջագայիս:
Ես` Գրիգոր քահանայ, ի նուազել ազգիս հայոց, ի ժամանակի հալածանաց մերոց յազգէն Իսմայելի, սահեալք ի կողմանց Արեւելից ի լերանցն Այրարատա, ի գեղջէն, որ կոչի Արկոռի, զկնի աստուածասէր թագաւորին
մերոյ Սենեքերիմայ, եկեալ բնակեցաք ի քաղաքիս Սեբաստիա, ուր քառասուն վկայքն հեղին զարիւնս իւրեանց`
մարտ եդեալ ընդ աւդոյ դառնաշունչ եւ ընդ սառ[ն] ամանեաց ջրոյ, եւ անդէն զկնի ամաց հնգից վախճանէր
բազմաշնորհ եւ մեծապատիւ հայրն իմ Անանիա քահանա ի թագաւորական քաղաքին ի Բիւզանդիոն /// մնացեալ եղաք երկու եղբարքս` Գէորգ եւ Գրիգոր, ի մանգական տիս աշակերտեցաք առ ոտս երանելի տեառն Փիլիպպոսի եւ որդւոց իւրոց Ստեփանոսի եւ Սահակա, եւ ըստ սովորական բարեմտութեան իւրեանց եղեն սնուցիչք եւ ուսուցիչք մեր յոյժ բարերար կամաւք|| (282բ) /// եւ քննող եղեն /// ցանգացա եւ ուսանել զգործ ոսկւոյ ի

զարդ պատուիրանաց Տեառն եւ ի կազ/// նորին. եւ ի վերայ այսր ամենայնի եր[ անի] զայնոսիկ, որք տեսին
զՏէրն եւ վայելեցին յամենասուրբ բերանոյ վարդապետութեան նորա եւ զերանութիւնսն, զոր առ Պետրոս վասն
խոստովանելոյ զնա Տէր եւ Աստուած/// վերայ իմ եւ ամենայն հաւատացելոց /// տենչմամբ համարեի զիս անկեալ առ ոտսն Տեառն, լսելով զերանական զձայնն ի բերանոյ նորա, եւ առ տենչ փափագանաց եւ [աղ]ետի
սրտի թախանձեցի զտէրն իմ Սահակ` բերել զտուփ կազմածոյս ի թագաւորական քաղաքէն եւ գրեցի զսուրբ Աւետարանս իմով/// յիշատակ ինձ` փոխանակ որդեաց եւ ժառանգութեան, եւ ետու զսա, զկնի փոխելոյ իմոյ,
որդւոյ եղբաւր իմոյ Յոհաննիսի:
Արդ, աղաչեմ զքեզ, Քրիստոս` փրկիչ, բարերար, անճառաբար ի Հաւրէ ծնեալ անժամանակ եւ անմարմնապէս եւ անքննաբար ի կուսէն ժամանակաւ առ||... (շար. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
81բ (Գրիգոր Ապիրատի, բոլորգիր): Ըստ անսուտ եւ ճշմարիտ խոստմանցտ քոց, աստուած իմ Յիսուս, լեր
ընդ մեզ յաւգնականութիւն ընդդէմ ներհակին եւ ամենայն հաւատացելոց քոյին մարդեղութեանդ, զի կարողըք
լինիցիմք մինչեւ ի կատարած հանդերձելոցն յանգ հանել զհաւատս քրիստոնէութեան եւ առ քեզ հասուցանել
զդաւանութիւնս մեր, ո՜վ Երրորդութիւն սուրբ, եւ զքանքարն ճշմարիտ տալ ի ձեռս քո, Քրիստոս:
217բ (Ուղղագիծ երկաթագիր) Ես` տէր Գրիգորիս, ծառա ծառաից Քրիստոսի, եղբաւրորդի տեառն Ներսիսի
կաթողիկոսի Հայոց եւ որդի Զաւրավարի, ետու վերըստին նոր (շար. բոլորգիր)ոգել արտաքուստ կուսէ զաստուածաին Աւետարանս գեղեցիկ մետաքսէիւք եւ ակամ[բ]ք պատուականաւք, ընդելուզեալ ի մարգարտոյ մեծագնոյ, ի ձեռն աստուածաբանական վարդապետի Ստեփանոսի` դրան սարկաւագի տեառն իմում, որ եւ վասն
անմոլար ճանաչելոյ կոչի սա Յակոբցի, ի յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, նախ եւ առաջին հոգեւոր տեառն իմոյ
Ներսէսի կաթուղիկոսի, որ եւ զսոյն իսկ զԱւետարանս շնորհեաց ինձ ի զբաւսանս եւ ի խրախճանութիւնս հոգեւոր, այսու զուարճանալ եւ մի՛ պատրանաւք անցաւոր կենցաղոյս:
Արդ, որք ընթեռնոյք կամ աւկտիք ի սմանէ, թողութիւն մեղաց խնդրեցէք ի Տեառնէ յառաջասացելոցս, զի եւ
տուիչն յիշողացտ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի. ամէն:
82ա (Ուղղագիծ երկաթագիր) Յիշեցէք ի Քրիստոս եւ զբարեպաշտ իշխանն` զմեծ սեւաստիաւսն զԲակուրանն, զորդի Սմբատա` որդւոյ Հեթմոյ սեւաստաւսի` տեառն Լամբրաւնին եւ Պապեռաւնին, որում եւ զԱւետարանս
շնորհեցի, ընդ նմին եւ զքրիստոսասէր ամուսինն իւր զԹագուհի, զըստ մարմնոյ քոյր իմ, որոց ողորմեսցի տէր
Յիսուս Քրիստոս աստ եւ ի հանդերձելումն: Ի թ[ու]ի[ն] ՈԽԳ (1194):
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ` Նիկողայոս Մելանաւոր: ՍՏԱՑՈՂ` խօճայ Այտին, Կիրակոս վրդ. Թալինցի:
ԹԵՐԹ` 265. չգրուած` 1ա-7ա, 8բ-9ա, 10բ-1ա, 12բ-3ա, 14բ-5ա, 16բ-7ա, 18բ-9ա, 20բ-1ա, 22բ-3ա, 24բ-5ա,
26բ-7ա, 28բ, 31ա, 139ա, 262բ-5բ: ՊՐԱԿ` 3 (6+12+12)+Ա-ԺԹ 12 (ԺԷ 13)+1 6: ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
19 14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 133բ): ՏՈՂ` 24: ԿԱԶՄ` շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր մետաքս:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Յայտնութիւն` 7բ, Ծնունդ` 8ա, Մկրտութիւն` 9բ, Ընծայումն` 10ա, Այլակերպութիւն`
11բ, Մուտք յԵրուսաղէմ` 12ա, Խաչելութիւն` 13բ, Աւերումն դժոխոց` 14ա, Համբարձումն` 15բ, Հոգեգալուստ`
16ա, Վերջին դատաստան` 17բ, 18ա: Մատթէոս` 31բ, Մարկոս` 95բ, Ղուկաս` 139բ, Յովհաննէս` 207բ: Խ ո ր ա ն`
19բ, 20ա, 21բ, 22ա, 23բ, 24ա, 25բ, 26ա, 27բ, 28ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 32ա, 96ա, 140ա, 208ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա
զ ա ր դ` բուսական, կենդանական, տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե
ր` կարմիր, մանուշակագոյն, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, դեղին, մոխրագոյն, սպիտակ, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի վրայ` պոկուած մետաղեայ կրկնակազմի հետքեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 19բ-20ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 21բ-8ա Համաբարբառ:
3. 29աբ-Նախադրութիւն: 29բ-30ա Գլուխք: 32ա-93բ Աւետարան Մատթէոսի:
4. 93բ-4ա Նախադրութիւն: 94ա-5ա Գլուխք: 96ա-136բ Աւետարան Մարկոսի (135բ-6ա Յարուցեալ Յիսուս):
5. 136բ Նախադրութիւն: 137ա-8բ Գլուխք: 140ա-205ա Աւետարան Ղուկասու:

6. 205բ Նախադրութիւն: 205բ-6ա Համաձայնութիւն գլխոցս: 206ա-7ա Գլուխք: 208ա-58բ Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
136ա ԶՆիկողայոս անարժան երէց` գծող սորա, աղաչեմ միով Հայր մեղայոիւ մեզ յիշել:
259ա Փա՜ռք... Որ զտկարութիւնս իմ զաւրացոյց յաւէտ իւրոյ իմաստութեան, վասն որոյ եւ ես` մեղապարտ
ոգի Նիկողայոս անարժան երէց, ծառայ ծառայիցդ Աստուծոյ, յանձն առեալ` ոգւով չափ կատարեցի զտառս հոգեշունչ, աստուածազարդ, աստուածախաւս սուրբ Աւետարանիս...|| (260ա) Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ
նուաստ եւ յետին գրչի` Նիկողայոս երիցուի մեղապարտի, ունայնագործ Մելանաւորի, ի թուաբերութեանս Ասքանազեան եւ Աբեթական տաւմարի ՌՃԼԷ (1688) եւ ըստ նորումս շրջանի ՀԱ (71) եւ ի գալստենէ կենարարին
ՁԹ (89), ի յըստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ, եւս առաւել համաբայիցն, զի գաղափար սորին էր ի դրանէ Սուրբ
Յովհաննէս աւետարանչին, ի յաշխարհիս Հոնաց, յանեղաշէն եւ աստուածապահ քաղաքս Կաֆայ, ընդ հովանեաւ բարձրակառոյց եւ կամարակապ աւագ եկեղեցւոյս, որ յանուն սրբոյն Սարգսի Զաւրավարին եւ որդւոյ նորա Մարտիրոսին, ի հայրապետութեան Հայոց տեառն Եղեազար կաթողիկոսի եւ յեպիսկոպոսութեան ամենայն
Հիւսիսական կողմանց տէր Վարդանայ արհի աւրհնեալ քահանայապետի, զոր տէր Քրիստոս պահեսցէ ի կամս
ողորմութեան իւրոյ. ամէն:
Ի յայսմ ժամանակի գրեցաւ ամենագովելի եւ գերահռչակելի, գերակատար եւ գերապանծ, գեղապաճոյճ եւ
յոքնատենչ, լուսայիղձ եւ աստուածապատում սուրբ Աւետարանս չորեքճառագայթեան ճշմարիտ աստուածախաւսութիւն, վսեմական աստուածաբանութիւն, անգիւտագործ եւ անհամեմատ ծայրածաւալ եւ ||(260բ) ծայրագոյն վիպասանութեամբ... (նոյն ոճով ընդարձակ ներբողեան):
Արդ, այսմ աստուածապատում եւ քրիստոսաւանդ տառիս ցանկացաւղ եղեալ աստուածարեալ եւ պատուական խոճայ Այտինն, Կիրակոս վարդապետն, ետուն գրել զսուրբ Աւետարանս յիշատակ հոգոյ իւրոյ: Արդ,
որք հանդիպիք սմա ընթեռնելով կամ գաղափար առ||(261ա)նելով, յիշեսջիք ի մաքրափայլ եւ ի սրբամատոյց
յաղաւթս ձեր զպատուելի խոճայ Այտինն եւ զկենակիցն` Այիզն, եւ զծնաւղսն իւր` զհայրն եւ զմայրն, եւ զամենայն մերձակայսն իւր, նաեւ զԿիրակոս վարդապետն` իւրայովքն, որ եկն ի Կաֆայս նուիրակ գոլով եւ տեսեալ
զսուրբ Աւետարանս` զկէս գինն նա ետուր յիշատակ իւր եւ ծնաւղացն: Յիշեցէք եւ զամենայն արեան մերձակայսն` զայժմոյս կենդանիքն եւ զկանխաւ զննջեցեալքն, որ մեծաւ փափաքանօք եւ սրտաջան յաւժարութեամբ եւ
քաջահաւատ յուսով եւ քրիստոսասէր բաղձանաւք ետ գրել զսուրբ Աւետարանս ի փրկութիւն կենաց իւրոց եւ ի
լուսաւորութիւն հոգւոյ իւրոյ, յիշատակ իւր եւ ծնողաց եւ եղբարց եւ ամենայն զարմից, գանձ յաւիտենական եւ
անկապուտ ճոխութիւն սրբոյ եկեղեցւոյ եւ յուրախութիւն ուխտի մանկանց նազելի մաւր մերոյ` նոր Սիովնի:
Արդ, աղաչեմ զսրբազան եւ զաստուծամերձ դասս քահանայիցդ, որք ընթեռնուք եւ լուսաւորիք, յիշեսջիք
զվերոյգրեալքս ի սմա, եւ զիս` զՆիկողայոս անարժան գծողս եւ զծաղկողս, եւ զըծնաւղս իմ, նաեւ զկենակ[ից]ս
իմ, որ Բ տարով յառաջ երկու դստերաւք առ Աստուած փոխեցան եւ զզիս սգով անմխիթար թողին ի վերայ
դառն ժամանակիս: Խնդրեմք ի սիրելեացդ Աստուծոյ` միով Ողորմի իւ ողորմութիւն ի || (261բ) Քրիստոսէ Աստուծոյ, եւ ձեզ լիցի ողորմութիւն յԱստուծոյ: Նաեւ` զկենդանի զաւակս իմ, որ ձեռնտուք եղեն ի սուրբ մատենիս:
Եւ որ յիշէ սրտի մտաւք, եւ ինքն յիշեալ լիցի առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի, ուր բանք սպառին եւ գործք թագաւորեն առաջի արդար դատաւորին Քրիստոսի: Եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: Եւ որ հաւատով Ամէն ասէ,
եւ նմա ողորմեսցի, ամէն:
Ի թվին ՌՃԼԷ(1688) եկեալ նուիրակ ի Սուրբ Էջմիածնա Կիրակոս վարդապետն, որ էր յերկրէն Արարատեան,
գիւղաքաղաքէն Թալին կոչեցեալ, որ եւ ցանկացաւ այս կենսատու սուրբ Աւետարանիս եւ կամեցաւ առնուլ յիշատակ Սուրբ Էջմիածնայ, որ եւ գտեալ զնազելի խոճայ Այտինն` այնքան յորդորեաց միշտ, զի յաղթեալ ի սիրոյ
եւ ետ զգին սուրբ Աւետարանին Կ էսէտի, եւ զմնացեալն ինքն ետ, զոր ինչ ունէր իւր հոգեպահուստ` թէ՛ գաւազանին պտուղն, եւ թէ՛ ժամուց, եւ ետ գրել յիշատակ Սուրբ Էջմիածնայ եւ ի վայելումն յանձին իւրոյ` արարեալ
արծաթապատ եւ ոսկով զարդարեալ, որ եւ տեսողացն ցանկալի` որպէս զՔրիստոս ինքն ճշմարտապէս: Վասն
որոյ եթէ հանդիպիք կա՛մ տեսութեամբ, կա՛մ կարդալով, յիշեսջիք զվերոյգրեալ քաջ րաբունապետն մեր զտէր
Կիրակոս վարդապետն եւ զամենայն ար||(262ա)եան մերձաւորս` զկենդանիքն եւ զհանգուցեալքն, եւ մանաւանդ զխոճայ Այտինն հանդերձ ննջեցելովքն. ամէն:
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ԳՐԻՉ` Յոհաննէս քհյ: ՍՏԱՑՈՂ` Սահակ:
ԹԵՐԹ` 269. չգրուած` 1ա-2բ: ՊՐԱԿ` 1 2+Ա-ԻԷ+1 (կրկ. Է) 10 (Ա 7, Բ, ԺԲ 11, Է, Ը, ԺԴ, ԻԴ, ԻԵ 9, ԻԶ 8, ԻԷ 5):
ՆԻՒԹ` թուղթ, ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24,5 16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` 60ա): ՏՈՂ` 21:
ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ գծաւոր
կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ` -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 3ա, 81ա, 130ա, 212ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կանաչ, դեղին, կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Նորոգուած եւ լրացուած թերին 11աբ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3ա-80բ Աւետարան Մատթէոսի: 80աբ Նախադրութիւն:
2. 81ա-129բ Աւետարան Մարկոսի (128բ-9բ Յարուցեալ Յիսուս: Ունի ուշագրաւ տարընթերցումներ): 129բ
Նախադրութիւն:
3. 130ա-210բ Աւետարան Ղուկասու: 211ա Նախադրութիւն:
Աւետարանի վերջում` «Եւ զամենայն համառաւտագոյն
պատմեցին այնոցիկ, որք էին ընդ Պետրոսի: Յետ այսորիկ ինքն Յիսուս
յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու առաքեաց եւ ետ ի ձեռս նոցա
զաստուածային զանապական քարոզութիւնն յաւիտենական
փրկութեան ամենայն արարածոց յաւիտեանս. ամէն:
4. 212ա-67ա Աւետարան Յովհաննու (թերթերը խառնուած, կարդալ 212-47, 264-5, 248-263, 266-7): 267ա
Նախադրութիւն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
80բ Յիշեցէք զեղկելիս, աղաչեմ:
129բ Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք կարդայք զսա կամ աւրինակեք, թողութիւն մեղաց հայցեցեք անարժանիս եւ խոշորութեան գրոյս անմեղադիր լի[ջի]ք. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ փա՜ռք յաւի[տեանս]:
211ա Ողորմեա ինձ, տէր Աստուած, յայն մեծի ատենին մինչ աչացս կողկողագին հայեցուածս ի բարձունս
նկատիցի զբազմակարծեան ուղւոյն զանզերծ ընթացից զանփախչելին ճանապարհ յաչս բերելով մտացս տեսմամբ էանա, յամենայնի վտանգեալ եւ յերդ բնակութեան յարկիս նկատեալ ի խորոց աներեւութից զգործելոցս
ողբալով հառաչեմ: Կարող ես, բարեգու՛թ, եւ անդ հրաշագործել յաւետ զաւրեղութեամբ ասէլով, թէ Եղիջիր ողջ
յոգւոյդ խորտակմանէ, եւ կամ` Թողեալ լիցին քեզ մեղանք քո, եւ կամ թէ` Երթ ի խաղաղութիւն սրբեալ ի մեղաց:
Եւ քեզ փա՜ռք յաւիտեանս, ամէն:
267ա Փա՜ռք... || (267բ) Գրեցաւ եւ աւարտեցաւ աստուածախաւս եւ փրկչական գիրկ Աւետարանիս ի թուի
ՈԻ (1171) ի մայրաքաղաքն Եդեսէա, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Գէորգեա: Արդ, գրեցաւ յ[ը]նդիր եւ ի լաւ աւրինակէ,
ձեռամբ Յոհաննիսի մեղապարտ եւ անարժան քահանայիս, [որ կամ] աւք իմաւք ի սկիզբնահայրն սկսեալ մինչեւ ի սպառումն ծնընդոց նորա ոչ զոք գտի համեմատ ինձ պարտաւոր:
Ո՛վ սուրբք եւ սիրեցեալք Աստուծոյ, սուրբ կաթողիկէ եկեղեցւոյ քահանայք, ոյք կարդայք յաւուրս տէրունական տաւնից եւ սուրբ կիւրակէից, եւ կամ աւրինակէք եւ կամ գաղափար առնոյք, յիշեսջիք ի սուրբ եւ յարժանահայց մաղթանս ձեր զգրող սորին` զՅոհաննէս, եւ զհայր իմ` զՄանուկ քահանայ, եւ զմայր իմ: Եւ որք ջերմեռանդ
սրտիւ խնդրեք զթողութիւն մեզ, եւ դուք գտջիք զթողութիւն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ:
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, զի խոշորութեան գրոյս || (268ա) [եւ ա]մենայ[ն ս]ղալանաց թողութիւն շնորհեցեք:
Տէր Յիսուս Քրիստոս, ողորմեա՛, խնաեա՛, տե՛ս ի տարակոյս անձեռնհաս տագնապիս, զի դու միայն բաւ ես
կորզել ի ժանեաց սատակման, որ եսդ առ կեանսն փոյթ, առ ողորմութիւնն սթափ, առ ձեռնկալութիւնն պատրաստ, առ փրկութիւն կազմ, առ երկայնամտութիւնն ճոխ, առ անհասութիւնն բարձր, առ անբաւութիւն լի...
(լուսանցքը պատռուած եւ մէկ բառ անընթեռնլի) յաւիտեա[նս. ամէն]: Տէր սուրբ, ողորմեա:
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւկտիք եւ լուսաւորիք ի սուրբ Աւետարանես, զստացող սորա` զՍահակ յիշեցեք յաղաւթս ձեր, որ ստացաւ զսա յարդար վաստակոց իւրոց, եւ զԳրիգոր միակեացն, որ աւգնական եղեւ ի
գինս սուրբ Աւետարանիս, եւ զՊատրիկ հոյսն (=հիւսն), որ զտախտակն երետ, եւ զՎահր[ամ] սարկ[ աւագ] յիշեցեք յաղաւթս ձեր, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 268բ (ԺԶ դ., բոլորգիր) [ Արդ, զստ] ացող սուրբ Աւետարանիս` զըռէս Թումայ Աղաղցին յիշեցէք ի Քրիստոս, որ ջերմեռանդ սրտիւ եւ փափագելի հոգով յաւժարեցաւ գնել զսուրբ Աւետարանս` զլու[ս] ատուս քրիստոնից եւ զփրկութիւնս հոգոց մարդկան եւ զզարդարիչս սուրբ եկեղեցոյ եւ զգանձս հոգեւորս աստուածային
պատւիրանացն` յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց` Սուսիսին ու Հէքմաթին ու Մարտիրոսին, եւ եղբարց
իւրոց` Յակոբին եւ Խերապետին, Յորդորին, Գորգին եւ Երեմիային եւ Ըռուսխաթունին, եւ կենակցին իւրոյ` Մարգարտին, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրոց. ամէն:
Արդ, աղաչեմ զձեզ, ո՛վ սուրբ քահանայք, յորժամ կարդայք զսուրբ Աւետարանս ի ժամ սուրբ պատարագին`
ի Յայտ[նութ]եան ճրագալուցին եւ ի Զատկի սուրբ յարութեան [եւ յա]յլ տէրունական տօնից, յիշեցէք ի յաղօթս
ձեր [զռէ]ս Թումէն զծնօղաւքն հանդերձ, եւ Աստուած զձեզ յիշէ յերկնից արքայութիւն. ամէն:
2. 211բ (Բոլորգիր) Փա՜ռք... Վերջին ըստացող սուրբ Աւետարանիս` զբարէմիտ եւ աստուածայսէր տանուտէրն զԱւետն [յիշեցէք], որ ըստացաւ սուրբ Աւետարանս յիշատակ իւրն եւ իւր ծնաւղացն, հաւրն` Շահրայմիրին,
եւ մաւրն` Ջանխաթունին. ամէն:
Դարձեալ Աստուած ողորմի ասացէք Աւէդին եւ իւր կողակցին` Բանաւշին, եւ իւր եղբօրն` Խէրայպետին, եւ իւր
որդոյն` Մուրադին, Ազըզին, եւ միւս եղբաւրն` Ամիրջանին, եւ իւր որդոյն` Զաքարին, Մարգարին, եւ զմիւս եղբաւրն` Արիջանին, եւ իւր որդոցն` Յովանիսին, Սաւատին, Շաղաւաթին, եւ միւս եղբաւրն` Գուլիջանին, եւ իւր որդոցն` Աւագին, Նուրիջանին. ամէն:
Դարձեալ Աստուած ողորմի ասացէք Աւէդին, Խէյրայպետին, որ ըստացան ի սուրբ Աւետարան եւ եդին յիշատակ ի դուռն Սուրբ Գէորգայ Զաւրայվարին ի յերկիրն Սալմաստ, ի գուղն Մալհամ: Մի՛ ոք իշխեսցէ հեռացուցանէ սուրբ Աւետարանս ի դրանէ Սուրբ Գէորգայ. ամէն: Ի թուին ՌԾԵ(1606):
3. 269ա (Բոլորգիր) Յ[իշատ]ակ է սուրբ Աւետարանս տէր Յո[վհաննէ]սին եւ ծնօղաց նորին, հօրն` Ղա[զար]
սարկաւագին, եւ մօրն... (բաց) եւ որդոցն` Ղազարին եւ Գրիգորին, եւ պապուն` տէր Մարգարին եւ տէր Մկրտչին,
եւ հօրեղբօրն` Շաղաւաթին, եւ որդոյն` Նազարին, եւ միւս հօրեղբօրն` Սէվօին, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց
նոցին` կենդանեաց եւ հանգուցելոցն. ամէն: Գրեցաւ ձեռամբ Հայրապետին երիցուս: Ի թուականիս Հայոց ՌՃԼԶ
(1687) ամին կազմեցաւ:
4. 3ա (ԺԷ դ., նօտրգիր) Յիշեայ զտէր Ներսէս մալազս:
80բ ԶՄեծոփեցի Ներսէս մալազս յիշեց[էք] ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ յիւր միւսանգամ գալուստն. ամէն, Ռ ամէն: Վա՜յ, վա՜յ զանարժանս, թէ ինչ համար տի տամ անկաշառ դատաւորին: Աւա՜ղ, աւա՜ղ զծուլս յամէն դեհաց: Եղբա՛րք, պատրաստ կացէք ի կեղծաւոր մարդոյն, զի գործաւք իւրեանց խաբեն զաշխարհս, սակայն
Աստուած գիտէ զսիրտս ձեր:
268ա ԶՄեծոփեցի տէր Ներսէս մալազն յիշեցէք ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յ[իշ]է. ամէն, Ռ ամէն:
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ԳՐԻՉ` Ազարիայ: ՍՏԱՑՈՂ` Գրիգոր:
ԹԵՐԹ` 254. չգրուած` 1աբ, 3բ, 4ա, 73ա, 119ա, 195ա, 253բ-4բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԱ 12 (ԻԱ 10)+2 2 (յաւելադիր` 1934, 253-4): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 15ա):
ՏՈՂ` 19: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ
կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 4բ, Մարկոս` 73բ, Ղուկաս` 119բ, Յովհաննէս` 195բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն`
5ա, 74ա, 120ա, 196ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կապոյտ, վարդագոյն, կանաչ, կարմիր, սրճագոյն, դեղին:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Ճաշոց: ԺԷ դ.: 2(Ա-Բ) սկզբում, ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի ծալումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորգիր (գրուած է միայն 1 էջը: Նմուշ` Աբ), բաց վիճակում` 36 տող: Կարդալ` Բա-Աբ. «[Խօսե]ցայց եւ գիտեմք... այնպէս խօսիմ (Յովհ., ԺԲ, 49-50), «[Դ] արձեալ պատասխանի... եւ սակաւք են ընտրեալք
(Մատթ., ԻԲ, 1-14), «[Գ]ան առ նա... զնոյն եւ յեօթ[նեքեան] (Մարկ., ԺԲ, 18-22):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-3ա Գլուխք: 5ա-71ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 71բ-2ա Գլուխք: 74ա-116բ Աւետարան Մարկոսի (116բ Յարուցեալ Յիսուս):

3. 117ա-8բ Գլուխք: 118բ Նախադրութիւն: 120ա-94բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 196ա-251բ Աւետարան Յովհաննու (251աբ Գիրք կնոջն շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
118բ Զմեղաւոր Ազարիայ գծողս յիշեցէք ի Քրիստոս: Թվին ՌՃԺԹ(1670) գրեցաւ:
252ա Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի Շօշ քաղաք, որ ասի Ասպահան, ի Ջուղայ, ի թուականիս ՌՃԺԹ(1670)ումն, ի հայրապետութեան տեառն Յակոբա[յ], ձեռամբ փըծուն գրչի Ազարիայի: Յիշեցէք ի Քրիստոս եւ զծնօղսն իմ, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ:
Արդ, ստացաւ զսուրբ Աւետարանս զբարեմիտ եւ աստուածասէր եւ հաւատարիմ քրիստոնեայ Գրիգորն ի
հալալ վաստակոց իւրոց` յիշատակ իւրն եւ իւր ծնօղացն, զհօրն` Ջանաղէ, եւ զմօրն իւրոյ` Սօլթանին, եւ եղբարցն` Աստուրին, Ամիրջանին, Վարդեւանին, եւ քվերացն` Մարջանին, Դօլվաթին, Մարիամին: Դարձեալ յիշեցէք
զԳրիգորն եւ ըզկողակիցն իւր Ալամշատն եւ զորդիքն իւր` Հայրապետն եւ զՋանաղէն, եւ զդստերքն` Դօլվաթն,
Բէկին: Դարձեալ յիշեցէք Աստուրն եւ զկողակիցն իւր Մարիամն եւ զորդիքն Յակոբն: || (252բ) Դարձեալ յիշեցէք
Ամիրջանն եւ ըզկողակիցն Նուբարն եւ հանգուցեալ որդիքն` Մնացականն եւ զդուստրն Նուրմահալն: Դարձեալ
յիշեցէք Վարդեւանն եւ զկողակիցն Խանաղէն եւ զորդին` Աւագն եւ Զաքարն, եւ զդուստրն` 0ղլանն, Գուլումն,
Մարիկն: Դարձեալ յիշեցէք Հայրապետն եւ զկողակիցն Սառէն: Դարձեալ յիշեցէք Ջանաղէն եւ զկողակիցն Սարիգուլն (շար. նօտրգիր) եւ զորդի[ն]` Նաւայսարդն, 0վայսապն, տէր Աւետիսն, Սիսոյն, Մալխասն, եւ զդուստրըն` Յազգուլն, Յեղսումն:
(Բոլորգիր) Կրկին անգամ յիշեցէք զԳրիգորն, Ասատուրն, Ամիրջանն, Վարդեւանն, որ հալալ ընչից մերոց
գնեցիք զսուրբ Աւետարան եւ ետուք յիշատակ մեզ եւ ծնօղաց մերոց: Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք, ամէն: ||(253ա) Դարձեալ յիշեցէք զսրբազան քահանայքն` զտէր Ներսէսն եւ զտէր Աւետիսն, որ եղեն պատճառ
սուրբ Աւետարանիս: Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
254բ (Նօտրգիր) Թվին ՌՃԻԱ(1672)-ին:
Կնքադրոշմ` 2բ Քրիստոս ծառայ Ուսուբ, ՌՄԽ(1791): (Նոյնը` պարսկերէն եւ վրացերէն):
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ԹԵՐԹ` 287. չգրուծ` 3ա: ՊՐԱԿ` 1 2+Ա-ԼԶ 8 (ԺԱ, ԻԵ, Լ 10, ԺԵ, Ի, ԼԱ 7, ԺԸ, ԻԸ 6, ԼԶ 4)+1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 23 15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 37ա: 1325 թ. նորոգողի` 1-2, 84, 92, 118-23, 221,
233, 282-4, 286. 1666 թ. նորոգողի` 4-10, 58, 62-3, 87, 89, 135, 206, 211, 216-9ա, 225-6, 261բ, 265, 285): ՏՈՂ`
19: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ: Ա
փեղկի կենտրոնում բարձրաքանդակ խաչելութեամբ արծաթեայ խաչ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 3ա (տեղափոխութիւնը կատարուած է 1666-ին): Կ ի ս ա
խ ո ր ա ն` 4ա (1666 թ.), 86ա (կենտրոնում` Քրիստոսը կանգնած), 135ա (1666 թ., նախկինը տե՛ս 219բ), 219բ
(կենտրոնում` Տիրամայրը մանկանը դիեցնելիս), 220ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական, թռչնային,
տաճար: Զարդագիր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գոյներ` դեղին, կարմիր, կապոյտ, վարդագոյն,
կանաչ (ըստ երեւոյթին գունազարդումները կատարուած են 1325 թ. նորոգութեան ժամանակ):
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան: ԺԳ դ.: 2(1-2)+2(286-7), մասն սոյն ձեռագրի (1666 թ. նորոգութեան
ժամանակ փոխարինուած նոր թերթերով եւ հներն օգտագործուած պահպանակի փոխարէն: 287-րդ թերթը բուն
գրչինն է, իսկ միւսները` 1325 թ. նորոգողի: Թուղթ, երկսիւն, բոլորգիր (նմուշ` կարդալ 287աբ «Յովհաննու ուստի էր... զծառայս իւր առ մշ[ ակսն] (Մատթ., ԻԱ, 25-34), 2աբ, 1աբ, «զանձն նոցա... ոչ կարէ մարդ առնուլ
յան[ձն] (Յովհ., Բ, 24-Գ, 27), 286ա «[ար]ար Յիսուս... գրեալ էին (Յովհ., ԻԱ, 25), 286աբ տե՛ս «Յիշատակարան:
ՎԻՃԱԿ` թերթերը թուլացած բամբակակալած, տեղ-տեղ` ցեցակեր, պատռուած եւ խունացած: Երկու անգամ
նորոգուած (1325 եւ 1666) եւ մի շարք թերթեր փոխարինուած նորերով: Կազմի կաշին թեթեւակի քերուած, թիկունքը` մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4ա-85բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 86ա-134ա Աւետարան Մարկոսի:

3. 135ա-219ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 220ա-85ա Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
286ա (1325 թ. նորոգողի ընդօրինակութեամբ) Փա՜ռք անեղ եւ անպարագիծ Էին, այնմ, որ ոչ են
հետ[ա]զ[աւ]տելի, եւ ոչ զինչ են, եւ ոչ զին[չ] պիտին, եւ ոչ քանակն համբարձելոյն յամենայն մտաց սլացման ի
հրեշտակաց եւ ի մարդկանէ: Գոհութիւն անզնին գոյին, որ է Բան, կնիք եւ սահման Էին, փառատրութիւն անպար իմանալի սեռին, որ է Հոգի համագոյ Էին եւ փառակից Բանին, որ տրամադրեաց զմատունս վերջացեալ
տկար ոգւոյս` գրել եւ կարգել զճառս... (մէկ բառ անընթեռնլի, որով եւ ընդհատւում է յիշատակարանը: Ըստ երեւոյթին նորոգութեան ժամանակ շարունակութիւնն արդէն թափուած է եղել):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 86ա (1325 թ. նորոգողի: Կիսախորանի մէջ, Քրիստոսի նկարի աջ եւ ահեակ կողմերում, բուն գրչի կողմից
գրուած «Յիսուս Քրիստոս բառերից յետոյ, բոլորգիր` Ողորմէ, ողորմէ զվա[ր]թ[ ապետ]ին Ուսիփայ:
134բ (Նոյն ձեռքով, բոլորգիր) Կամաւ ամենաւրհնեալին Աստուծոյ ես, որ միայբանեցայ սուրբ Աւետարանիս
ըստացայ: Նվերք (=նուիրողք) հրաման ունին Աստուծոյ, որ զԽազարու տաւնին զպատարագն աշկարայ ելնի`
չուն ի Աւետարանի ծերութիւնն:
220ա (Կիսախորանի կենտրոնի նախապէս գծուած բոլորակի մէջ, նոյն ձեռքով) [Ստեփա]նոսիկայ Աստուած
ողորմեայ: Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս, յիշէ զվա[ր]դ[ ապետ]ն զՈւսէփիք մի[ւ]սանգամ գալըստեանդ ի
կե[ա]նս [յ] աւիտենից, ամայն: Եղեացի:
286բ Զստացող Աւետարանիս` զՊաւղոս, եւ զծնողս` Աբրահամ եւ զՄարգարիտ յիշեսջիք ի Քրիստոս: Որք
կարդայք զսուրբ Աւետարան, թողութիւն խնդրեցէք Աստուծոյ ինձ եւ ծնողաց իմոց. ամէն:
Ընդ նմին զՍտեփանոս քահանայ, որ կապեցի կրկին, յիշեցէք ի Քրիստոս. թվին ՉՀԴ(1325):
2. 285ա (1666 թ. նորոգողի) Փա՜ռք... որ ետ կարողութիւն յոգնաչար[չար] Նահապետիս, որ նորոգ կարկատեցի զսուրբ Աւետարանս, զպակասն գրեցի եւ կազմեցի ի թուականին մերոյ ՌՃ եւ ԺԵ (1666) ամին ի փառս
Քրիստոսի Աստուծոյ. ամէն:
Արդ, յիշեցէք ի Քրիստոս զժողովուրդն Մաստարու, որ յօժար կամօք նորոգել ետուն զԱւետարանս սուրբ եւ ի
հալալ վաստակոց իւրեանց || (285բ) աւժտաբեր եղեն եւ զվարձ սորա վճարեցին ի ցորենոյ, յիւղոյ եւ այլ ինչ, որ
ձեռնհաս եղեն. ետուն նորոգել եւ դնել յեկեղեցին իւրեանց յիշատակ հոգւոց իւրեանց եւ առ հասարակ ննջեցելոց:
Տէր Աստուած լիցի իւրեանցն վարձատու եւ տացէ փոխարէն իւրեանց տրոցն հազարապատիկ եւ բիւրապատիկ, մեղաց իւրեանց թողութիւն շնորհեսցէ, որդւովք եւ դստերաւք ծաղկեալ զարդարեսցէ, ընչիւք եւ ապրանաւք
փարթամացուսցէ եւ յետ աստեացս ելանելոյ երկնից արքայութեան արժանացուսցէ, անանց կենացն, անվաղջան փառացն, անպատում ցնծութեան եւ անտրտում ուրախութեան ի Քրիստոս Յիսուս ի տէր մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս:
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ԺԴ -XIV
ԹԵՐԹ` 261. չգրուած` 1ա, 129ա: ՊՐԱԿ` 1 13+Ա-ԻԴ 12 (Ա, Բ, Դ 8, Գ, Ի 7, Ե 14, ԺԱ, ԺԵ, ԺԶ 10, ԺԹ 11, ԻԲ 6,
ԻԴ 5): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,5 15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 26ա):
ՏՈՂ` 22: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով,միջուկը տախտակ, աստառը` գծաւոր մետաքս:
Ա փեղկին` արծաթեայ ականակուռ խաչ` մակագրութեամբ, 4 անկիւնազարդ եւ կոստղեր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1,
մագաղաթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Աւետումն` 2բ, Ծնունդ` 3ա, Ընծայումն` 4բ, Մուտք յԵրուսաղէմ` 5ա, Կուսանք` 6բ, Ադամ եւ Եւա` 7ա, Յարութիւն Ղազարու` 8բ, Կոտորումն մանկանց` 9ա, Մատնութիւն` 10բ, Խորհրդաւոր ընթրիք`
11ա, Խաչելութիւն` 11բ, Յարութիւն` 12ա, Համբարձումն` 12բ, Հոգեգալուստ` 13ա: Մատթէոս` 13բ, Մարկոս` 83բ,
Ղուկաս` 129բ, Յովհաննէս` 198բ: Խ ո ր ա ն` 2ա, 3բ, 4ա, 5բ, 6ա, 7բ, 8ա, 9բ, 10ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 14ա, 84ա,
130ա, 199ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր,
թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` դեղին, կանաչ, կարմիր, կապոյտ, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: ԺԷ դ. նորոգուած եւ լրացուած թերին` 50-3, 57-8, 222-3, 227-61:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1. 1բ-2ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 3բ-10ա Համաբարբառ:
3. 14ա-83ա Աւետարան Մատթէոսի:
4. 84ա-129բ Աւետարան Մարկոսի:
5. 130ա-98ա Աւետարան Ղուկասու:
6. 199ա-260բ Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
128բ Եւ զիս` զտառապեալ ոգի գծողս, եւ զծնողսն իմ յիշեցէք առ Քրիստոս, եւ յիշողքդ յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
261ա (ԺԷ դ., բոլորգիր, կազմողի) Փա՜ռք... Արդ, աղաչեմք ըզձեզ, լուսերամ դասք քահանաից եւ մանկունք
սուրբ եկեղեցւոյ, որ ժամ որ ընթեռնուք զսուրբ Աւետարանս, յիշեցէք տէր Թումէն, որ ետ իւր հալալ ընչիցն եւ արդար վաստակոցն եւ ետ նորոգել եւ կազմել անջինջ յիշատակ իւր հոգւոյն եւ իւր ծնաւղաց հոգւոյն, հաւրն` Խուտապաշին, մաւրն` Շահրիստանին, եւ իւր որդոցն` Գրիգորին, կողակցին` Թուրվանդին, Կիրակոսին, կողակցին`
Սալվարին, տէր Թաթոսին եւ իւր կողակցին` Սաւ[լ]թանին, տէր Զագարին, իւր կողակցին` Հուրիզամանին, տէր
Թաթոսին, իւր կողակցին` Մահիսաւլթանին, Էսային եւ իւր կողակցին` Շաղակոյն, եւ որդոյն` Զագարին, Վարդումին եւ իւր կողակցին` Աւղլանփաշին, եւ իւր որդոցն` Մարգարին, Ամիրբէկին, Խանաղայտատին, իւրեանց
կենդանեացն եւ ննջեցելոցն:
Դարձեալ յիշեցէք զտեր Թումէն եւ իւր հանգուցեալ եղբաւր որդիքն` Յովանէսն, եւ իւր կողակիցն` Յուղուրսաւլթանն, որ մնաց ի ձեռն անաւրինաց գերի, Պալին եւ իւր կողակիցն` Մարիանին, Խեչիկն, Միքաէլն, Գրիգորն, Անտոնն եւ իւրեանց յամենայն յարեան մերձաւորացն, Փաշաբէկուն: Աղաչեմք զձեզ, ով լուսերամ դասք քահանայից, յորժամ ընթեռնուք սուրբ Աւետարանս, լի սրտիւ Աստուած ողորմի ասացէք իւրեանց հոգւոյն, եւ Աստուած
ձեզ ողորմի իւր ահեղ ատենին. ամէն:
ԶԽաչատուր կազմողս յիշեցէք եւ զիմ ծնաւղսն. ամէն: Հայր մեր...
Դարձեալ յիշեցէք զԹումա կրաւնաւորն եւ իւր քուրն` Խէրխաթուն: Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասէք իւրեանց
հոգւոյն. ամէն: Հայր մեր:
(Ա փեղկի խաչի վրայ) Սուրբ խաչս բարեխաւս Թումայ աբեղին. փիշ[ք]աս յաշ[խատեցայ]:
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Բաղէշ
ՌՃԻԴ-1675
ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ` Յովանէս Բաղիշեցի: ՍՏԱՑՈՂ` ռէս Նաւիկ (Նաւասարդ):
ԹԵՐԹ` 283. չգրուած` 1ա, 2բ-3ա, 4բ-5ա, 6բ-7ա, 8բ-9ա, 10բ-1ա, 12բ-3ա, 14բ-5ա, 16բ-7ա, 22բ-4ա, 101բ3ա, 104ա, 149ա-50ա, 223բ-4ա, 283աբ: ՊՐԱԿ` 2(12+10)+Ա-ԻԲ 12(ԻԲ 9): ՆԻՒԹ` թուղթ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,5 15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 36ա): ՏՈՂ` 20: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Յայտնութիւն` 1բ, Ծնունդ` 2ա, Ընծայումն` 3բ, Մկրտութիւն` 4ա, Այլակերպութիւն` 5բ,
Յարութիւն Ղազարու` 6ա, Մուտք յԵրուսաղէմ` 7բ, Ոտնալուայ` 8ա, Մատնութիւն` 9բ, Խաչելութիւն` 10ա, Յարութիւն` 11բ, Աւերումն դժոխոց` 12ա, Համբարձումն` 13բ, Հոգեգալուստ` 14ա, Փողհարումն հրեշտակաց` 15բ, Վերջին դատաստան` 16ա: Մատթէոս` 24բ, Մարկոս` 104բ, Ղուկաս` 150բ, Յովհաննէս` 224բ: Խորան` 17բ, 18ա, 18բ,
19ա, 19բ, 20ա, 20բ, 21ա, 21բ, 22ա: Կիսախորան` 25ա, 105ա, 151ա, 225ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական: Զարդագիր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գոյներ` կարմիր, կանաչ, դեղին, սրճագոյն,
սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Ղուկասու: Ժ-ԺԱ դդ.: 1(Ա)+1(Բ), ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի հատումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աա): Կարդալ Աբ, Բա, Աա, Բբ. «[ ագա]նել ընդ
նոսա... ասացեալ եցոյց նոցա (ԻԴ, 29-40):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 25ա-101ա Աւետարան Մատթէոսի (կից` 101ա, Ոտանաւոր. «Մատթէոս մարդ անուանեցաւ...):

2. 105ա-47ա Աւետարան Մարկոսի (կից` 147աբ, Ոտանաւոր. « Այս Մարկոսի ասի առիւծ...: 147բ-8ա Յարուցեալ Յիսուս):
3. 148աբ Վասն Ղուկասի աւետարանչի (Նախադրութիւն): 151ա-222ա Աւետարան Ղուկասու (կից` 222բ Ոտանաւոր. « Այս Ղուկասու եզն ասացին...):
4. 222բ Նախադրութիւն: 225ա-80ա Աւետարան Յովհաննու (կից` 280աբ Ոտանաւոր. « Այս Յոհաննէս արծուանման...):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
280բ Փա՜ռք...|| (281ա) Եւ արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի մայրաքաղաքս Բաղէշ, ի դուռն Սուրբ Է խորան
եկեղեցոյ, ձեռամբ անարժան եւ անիմաստ գրչի` Յովանէս իրիցուս, ի թվականիս մերում Հայկազնեան տօմարի
ի ՌՃԻ եւ չորսինն (1675), ի հայրապետութեան սուրբ Աթոռոյն Էջմիա||(281բ)ծնի Յակոբ սրբազան կաթողիկոսին եւ յառաջնորդութեան քաղաքիս Մեսրովպ ճգնազգեաց վարդապետին, այլ եւ քաջ րաբունապետին` երկրորդ
Վարդան վարդապետի եւ հարազատին իւրոյ` Աբրահամ բանասիրին, որ նոքա եղեն պատճառ անարժանիս ի
յուսումն ծաղկին, միթէ տէր Քրիստոս զիւրեանքն ընդ երկոտասան սուրբ վարդապետացն դասեսցէ. ամէն:
Արդ, ես` անարժանս ի կարգաւորաց եւ անպիտանս ի մանկունս եկեղեցւոյ Յովանէս էրէցս, աղաչեմ զձեզ,
յորժամ հանդիպիք սուրբ Աւետարանիս եւ վայելէք յամէնառատ եւ ծաղկաւէտ բուրաստանէս, յիշեցէք ի Քրիստոս զեղեռնագործ Յովանէս գրիչս եւ Աստուած ողորմի ասացէք ծընօղաց իմոց` տէր Սահակին եւ Աննային, եւ
որդոյն իմոյ` Սահակ պատանեկին, եւ կողակցոյն իմոյ, որ ծըրեցի զսուրբ Աւետարանս եւ ծաղկօք զարդարեցի,
եւ անմեղադիր լերուք խոշորութեան եւ սխալանացս, զի առաջին արուեստ ծաղկիս սա է, եւ կար || (282ա) մեր
այսչափ օժանդակեաց: Այլ եւ յիշեցէք ի Քրիստոս զուսուցիչն իմ` զՎանեցի Սահակ վարդապետն, որ ուսոյց ինձ
զծաղիկն եւ զարուեստ` գրչութեան, եւ ձեզ յիշողացդ եւ մեզ յիշեցելոցս առ հասարակ ողորմեսցի Քրիստոս յաւուրն ահեղին. ամէն: Հայր մեր:
Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս Աստուած զստացող սուրբ Աւետարանիս` զհեզահոգի եւ զբարեմիտ եւ զաստուածասէր այրն Նաւիկ եւ զեղբայրքն ( այս եւ յաջորդ ընդգծուածները` այլ ձեռքով), որ ստացաւ զսուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեանց իւրոյ եւ եդ յիշատակ բարի հոգոյ իւր եւ ծնօղացն, հօրն` Ամիրխանին, եւ մօրն`
Շաղգուլին, եւ զաւակաց իւրոց` Ատոմին, Վարդանին, եւ եղբօր որդոց` Դաւթին, Աւդալին, Յարութենին: Կրկին
Աստուած ողորմի ասացէք Դարմանին, Մարգարին, Ղարիպջանին, որ ցանկացօղ եղեւ այսմ լուսազարդ եւ ծաղկափթիթ սուրբ Աւետարանիս, եւ ստացաւ զսա եւ եդ յիշատակ ի դուռն սուրբ...(բաց), եւ թէ ոք ծախէ կամ գրաւէ,
զպատառն Յուդայի առցէ. ամէն:
2. 103բ (Ստացողի) Աստուած ողորմի Նաւասարդին կենդանի հոգւոյն եւ իւր հարազատ եղբարցն` Դարմանին, Մարգարէին, Ղարիպին, որ առին յիշատակ ըզԱւետարանս: Աստուած զիւրեանց մեղքն թողու:
282բ Դարձեալ կրկին Քրիստոս աւրհնէ զռէս Նաւիկն եւ զիւր եղբայրքն` զԴարման, զՄարգարէն, զՂարիպջան, եւ ողորմի իւրեանց հանգուցեալ ծընօղացն` հօրն` Ամիրխան[ին], եւ մօրն` Ալթունին, եւ որդոց իւրեանց` Ատոմին, Վարդանին, Դաւթին, Աւդալին, Յարութենին, եւ քւերցն` Վարդխաթունին եւ Սուլթանին, եւ կողակցեացն
իւրեանց, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն մասն լիցի. ամէն:
Աստուած աւրհնէ զտէր Յարութիւն, որ նա եղեւ յորդորող առնելոյ սուրբ Աւետարանիս, միթէ տէրն Քրիստոս
զինքն ընդ ԻԴ քահանայիցն դասեսցէ. ամէն: Հայր մեր, որ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
222բ (նօտրգիր) Որ ողորմի ըստայցօղի գրոյս սուրբ Աւետարանիս` Ավազին, որ հալալ արդիանցըն իմ գնեցի սուրբ Աւետարանըս յիշատակ իմ ծնօղացըն` հօրըն` Պետրոսին, եւ մօրըն` Թուրվանդին, եւ Յեղպօրըն` Յեղին
եւ Ուհան[ին], եւ Աստուած ողորմի Խաչայտուրի[ն], Մինասին, եւ կենդանացն արեւշատութիւն, յեղպօր որդին`
Գրիգորին, Կիրայկոսի[ն], Յարութենին եւ իւր որդի Մարտիրոս[ին], Վարդանին, յեղպօր որդի Մի[ր]զին,Պետրոսին, Մինասի որդի Յեզիկին, Գրիգորի որդի Գալուստին եւ Ուհանին, որ ողորմի հանգուցեալ իւր կողայկից Այխայթունին եւ հարս[ի]ն` Լոսխաթին: ||(223ա) Աստուած յուր կենդանացըն արեւշատութիւն պարքեւեսցի եւ իւր
նընջեցելոցըն մեղացըն թողութիւն պարքեւեսցի. ամէն: Որ ես մեղա[ւ]որ Ռըստակէսըս ազայտեցի ըզսուրբ Աւետարանըս գերութեան անօրինացըն թվին ՌՃԿԲ (1713)-սին, ամսնանըն նոյեմբեր ԺԳ-ին. ամէն:
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ԾԱՂԿՈՂ` [Սարգիս Պիծա՞կ]: ՍՏԱՑՈՂ` Սէթ վրդ.:

ԹԵՐԹ` 312. չգրուած` 1ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԶ 12: ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 14,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ`
բոլորգիր(նմուշ` 24ա): ՏՈՂ` 22: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կանաչ մետաքս: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+1 մագաղաթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ծնունդ` 5ա, Մկրտութիւն` 8բ, Այլակերպութիւն` 48ա, Խորհրդաւոր ընթրիք` 77ա,
Մուտք յԵրուսաղէմ` 124ա, Խաչելութիւն` 141բ, Յարութիւն Ղազարու` 143ա, 280ա, Յայտնութիւն` 150ա, Ընծայումն` 155բ, Համբարձումն` 239ա, Ոտնլուայ` 286բ, Հոգեգալուստ` 309ա: Մատթէոս` 1բ, Մարկոս` 88բ, Ղուկաս`
146բ, Յովհաննէս` 240բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 2ա, 89ա, 147ա, 241ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական, երկրաչափական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, մոխրագոյն, կանաչ, կապոյտ, սրճագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր, կազմի կոստղերը հանուած, դռնակը քիչ մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-87բ Աւետարան Մատթէոսի: 88ա Նախադրութիւն:
2. 89ա-146ա Աւետարան Մարկոսի: (145ա-6ա Յարուցեալ Յիսուս): (146ա Նախադրութիւն):
3. 147ա-239բ Աւետարան Ղուկասու: 239բ Նախադրութիւն:
4. 241ա-312բ Աւետարան Յովհաննու: 312բ Նախադրութիւն
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
88ա (Ստացողի) Աւետարանս յիշատակ է Սէթ վարդապետին, ի Վարագ, ի դուռն Աւաք Սուրբ Նշանին: Աստուած ողորմի ասացէք (նման` 146ա, 240ա):
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ԳՐԻՉ` Եսայի Բարկուշատցի: ՍՏԱՑՈՂ` Հիւրիխան:
ԹԵՐԹ` 229. չգրուած` 1ա-6ա, 107ա, 221ա, 222բ-229բ: ՊՐԱԿ` 2 (3+9)+Ա-ԺԸ 12 (թ 13):ՆԻՒԹ` թուղթ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18,3 13,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 27ա): ՏՈՂ` 22: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ
սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` արծաթաթել ծաղկահիւս գործուածք:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 6բ, Մարկոս` 68բ, Ղուկաս` 107բ, Յովհաննէս` 170բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն`
7ա, 69ա, 108ա, 171ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կանաչ, դեղին, կապոյտ, կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 7ա-68ա Աւետարան Մատթէոսի: 68ա Նախադրութիւն:
2.69ա-105բ Աւետարան Մարկոսի: 105բ-6բ Նախադրութիւն:
3. 106աբ Նախադրութիւն: 108ա-69բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 169բ-70ա Նախադրութիւն: 171ա-219ա Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
219ա Փա՜ռք... Շնորհիւ Տեառն սկսայ եւ ողորմութեամբ նորին կատարեցի զաստուածախօս եւ զաստուածաբնակ տառս` լուսազարդ սուրբ Աւետարանս ի լաւ եւ յընտիր օրինակէ, ձեռամբ անարժան եւ անպիտան, ամենայն կերպիւ ոչինչ, լի մեղօք Եսայի դպիր գրչի, ա՜խ, վա՜յ, ի թուականիս Հայոց ՌՃԺ (1661)-երրորդի, ընդ
հովանեաւ նորաշէն սուրբ եկեղեցւոյ, ի յերկրէն Ղապանայ, ի գեղջէն Տաշտօնոյ, ի հայրենին եւ ծնունդն իմ Բարկուշատ, զհայրապետութիւն տեառն Յակովբի, առաջնորդ Ստաթէի աթոռոյս տէր Յովհաննէս վարդապետին,
զթագաւորութիւնն Պարսից ազգին Փոքր Շահ- Ապազին, եւ այլն ընդ նմայ:
Ո՛վ հարք եւ եղբարք, յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր ստացօղ սուրբ Աւետարանիս Հիւրիխան լոկ անուամբ, զհայրն Ջահա[ն]մուլքն եւ զմայրն Խանումն եւ եղբարքն` Միրզան, Գիրին, Յովհաննէսն, եւ այլ ազգա ||
(219բ) կանսն` հին եւ նոր մերձաւորքս իմ: Յիշօ՛ղք, եւ դուք յիշեալ լինիք Քրիստոսի ահեղ դատաստանին. ամէն:
Դարձեալ, ո՛վ հարք եւ սրբասէրք, ի յաղօթս ձեր յիշեցէք ի այրն իմ` յիսնէն դատարկ եւ անզաւակ մընացեալ
Աստուածատուր անւամբ, ծնօղք սորին Էվազն եւ իւր կենակիցն, որ կցորդ են սուրբ փրկականիս, եւ դուք փրկեալ լինիք ի գեհենոյն: Արդ, երես անկեալ աղաչեմ զձեզ, քաւիչք մեղաց, թողութիւն շնորհեցէք յանցանաց իմոց,
անձնառն առի եւ ոչ Աստուած, վասն նախանձու եւ փոխեցի այր մի եւ Յովաննէս անուն` երկիւղած եւ բարե-

պաշտուն, եղբա[յ]ր սորին Յովսէփ, ծնօղք սոցին Ղարախան եւ Գոհարն եւ այլ ծաղկափթիթ մանկունք սոցին ի
մաքրափայլ յաղօթս ձեր յիշեցէք. ամէն:
Սեւերես, մեղօք լի Հիւրիխանս ամուլ էի եւ անզաւակ, փոխեալ առն Բ եւ մնացեալ փոշիման եւ անճարակ: Եւ
իմ զայս իմացեալ` գնեցի սուրբ Աւետարանս փրկութիւն հոգոյ իմոյ եւ զաւակ իմ զայս արարի փրկիչ սուրբ Աւետարանս, եւ ետու յիշատակ ի գեղս Կրմին || (220ա), եւ աստէն ոչ փոխի այլ դեղ, մնայ աստ անփոփոխելի, անայլայլելի` ի վայելումն: Զինչ քահանայ որ հանդիպի, ի տէրութիւն եւ պահեստի մնայ ի Ղարախանի որդի Յովհաննէսի, որդոց որդիս, ազգ եւ ազանցն մնայ, յիշատակ Հիւրիխանին մնայ եւ Մինասին հոգոյն, ողորմի թափեցէք. ամէն:
Ով ոք [հա՞]նի կամ նախանձի պատճառելով ծախելոյ կամ տեղիցն փոխելոյ գլուխ դնի, պատճառ եղնի`
Հիւրիխանին մեղացն պարտական մնայ: Մի՛ լինիք պատճառ փոխելոյ Սիոնի որդի սուրբ Աւետարանիս. ամէն:
170ա. (ծաղկողի. անանուն) Եւ աստ յիշեցէք ծաղկող սուրբ Աւետարանիս///:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
220ա (1671 թ. գրչի ձեռքով) Ո՛վ մանկունք սուրբ եկեղեց[ե] այց, յիշատակարան ծրման թուականիս ՌՃԻ
(1671) ամի, ի յորդորիլ տէր Հայրապետիս, ձեռամբ Աւէտ քահանայիս Եսայի` աշակերտ զիմս: Վասն մեր մեղացս ՌՃԺԸ (1669) թվիս պատուհաս մարախ եկեալ մինչ ՌՃԻ (1671) թուականն, եւ՛ յառաջն, եւ՛ յետն չիմացեալ:
Բազում երկիրներ ապականեաց եւ սովալըլուկ արար Թփլիզոյ մինչեւ Շահաստան, եւս բազմաւերութիւն եղեւ
Բարկուշատ, Ղափանաստան, Հիգարի, Դիզախ, Վարանտայ, Խաչին, Չարաբերդ: Պատրաստ կացէք` յիշունցաց
կիրա||(220բ)կաբանից եւ այլ մեղաց յաղօթից ժամադեղաց, ժիր կացէք` մեղայի, խոստովանքի, ապաշխարանք
յանձն առնելոյ, խոնարհ կացէք. ամէն: Հայր մեր, որ յերկին:
Այսպիսի չար ու դառն պատուհասէ չհանդիպիք: Ով կամենայ արքայութիւն մըտանել, սուրբ Աւետարանիս
պատուիրանն պինդ պահէ, սրբասէր եւ առաքինի կենայ:
221բ (բոլորգիր) Յիշատակ է կենսաբեր, փրկագործ սուրբ Աւետարանս Սրաշնեցի Անդրէասին եւ ծնողաց,
հօրն` Պալասանին եւ մօյրն` Հեղինարին, եւ պապն իմ Ասլանին եւ հօրեղբայրն իմ Ալիքսանին եւ կողակցին իմոյ` Հուրիխանին, եւ արեւշատ որդին իմոյ` Պալասանին: Եւս զանբիտան վերւոյգրեալ Անդրէաս առայ զայս
սուրբ Ավետարանս ի դառն եւ ի նեղ ժամանակիս, որ 0սմանլուն եկաւ առաւ յերկիրս Պարսից, եւ եղեւ աւերումն Պարսից քաղաքաց եւ գեղորէից, եւ եղեւ կերութիւն եւ սրածութիւն քրիստոնէից. եւ այսպիսի վշտապատում
ժամանակիս առայ: ||(222ա) Յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր, եւ դուք` յիշօղտ յիշեալք լիջիք ի Քրիստոսէ
յոյսն մերմէ. ամէն: ՌՃՀԵ (1726) թվին յունվարի Ժ:
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ԹԵՐԹ` 338-4 (տե՛ս Պահպանակ). չգրուած` 3ա, 4բ-5ա, 6բ-7ա, 8բ-9ա, 10բ-1ա, 12բ, 111ա, 176ա, 336ա:
ՊՐԱԿ` 1 10+Ա-ԻԷ 12: ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20 14,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 27ա):
ՏՈՂ` 21(13ա-180բ), 22(181ա-335բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ,
աստառը` դեղին մետաքս: Ա փեղկը թաւշապատ, արծաթեայ զարդերով ու երիզով: Բ փեղկին արծաթեայ խաչ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+2, թուղթ, հաշուած թերթաքանակի մէջ` 1-2, 337-8:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 15բ, Մարկոս` 111բ, Ղուկաս` 176բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 269բ: Խորան` 3բ, 4ա, 5բ, 6ա, 7բ, 8ա, 9բ, 10ա, 11բ, 12ա: Կիսախորան` 16ա, 112ա, 177ա, 270ա: Լուսանցազարդ` տէրունական, բուսական, կենդանական: Զարդագիր` հրեշտակագիր, կենդանագիր, թռչնագիր, հանգուցագիր:
Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, մոխրագոյն, կանաչ, սպիտակ, դեղին, ոսկի, նարնջագոյն, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3բ-4ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 5բ-12ա Համաբարբառ(նաեւ լուսանցային):
3. 13ա-4բ Գլուխք: 14բ-5ա Համաձայնութիւն: 15ա Նախադրութիւն: 16ա-108բ Աւետարան Մատթէոսի:
4. 108բ-9ա Նախադրութիւն (շար. 172ա): 109բ-10բ Գլուխք: 112ա-73ա Աւետարան Մարկոսի (172բ Յարուցեալ Յիսուս):
5. 173բ-5ա Գլուխք: 175բ Նախադրութիւն: 177ա-267ա Աւետարան Ղուկասու:

6. 267բ-8ա Գլուխք (Ա-ԽԳ): 268բ-9ա Նախադրութիւն: 270ա-335բ Աւետարան Յովհաննու (335ա Իրք կնոջն
շնացելոյ):
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈ՞Ղ` Դաւիթ:
ԹԵՐԹ` 296. չգրուած` 1ա-5բ, 294ա-6բ: ՊՐԱԿ` 1 6+Ա-ԻԴ 12 (ԺԱ կրկ., ԺԳ 10, ԻԴ 4): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,3 14,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 224ա): ՏՈՂ` 21(8բ-50ա), 20(50բ293բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր եւ դեղին
մետաքս:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 7բ, Մարկոս` 83բ, Ղուկաս` 138բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 229բ: Կիսախորան` 8ա, 84ա, 139ա, 230ա: Լուսանցազարդ` տէրունական, բուսական, կենդանական: Զարդագիր` մարդագիր, թռչնագիր, կենդանագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, կանաչ, կապոյտ, դեղին, նարնջագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր 1-3, 265-96:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 6ա Նախադրութիւն (= թելադր. «Մատթէոս աւետարանիչն...): 6ա-7ա Գլուխք: 8ա-81բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 81բ-2ա Նախադրութիւն (= թելադր. «Մարկոս յաւետարանիչ...), 82ա Նախադրութիւն նոր ցանկին (« Աւետարան, որ ըստ Մարկոսի...): 82բ-3ա Գլուխք: 84ա-136ա Աւետարան Մարկոսի (135բ Յարուցեալ Յիսուս):
3. 136աբ Նախադրութիւն (= թելադր. «Ղուկաս աւետարանիչս...): 136բ-7ա Նախադրութիւն նոր ցանկին («
Աւետարանս, որ ըստ Ղուկասու...), 137ա-8ա Գլուխք: 139ա-227բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 227բ-8ա Նախադրութիւն (= թելադր. «Յովհաննէս աշակերտ Յիսուսի...): 228ա Նախադրութիւն նոր ցանկին («Յովհաննու Աւետարանս գրեալ է...): 228բ Գլուխք (Ա-ԺԸ): 228բ-9ա Յաղագս տանց Աւետարանաց («Իսկ
միահամուռ բաւանդակին չորեսին գլուխ... տունք ԸՌՅ (8300)): 230ա-93բ Աւետարան Յովհաննու:
Ունի լուսանցային Համաբարբառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
83բ (Մարկոսի նկարի ներքեւում) Դաւիթ:
228բ Յիշեցէք Դաւիթ (փակագիր) գրչի սորայ: Դաւիթ (փակագիր):
229ա Եւս առաւել զստացող սուրբ Աւետարանիս. ամեն:
229բ (Յովհաննու նկարի ներքեւում) Դաւիթ ծառայ սոցայ եւ Յիսուսի Քրիստոսի` փրկչին մերոյ. ամէն:
293բ Ի թվիս ՌՃԻԷ (1678) Յիսուսի Քրիստոս Աստուած:
Կնքադրոշմ` 278ա (փակագիր) Դաւիթ:
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ԳՐԻՉ` Վրթանէս երէց:
ԹԵՐԹ` 216. չգրուած` 1աբ, 62բ-3ա, 102ա, 167ա, 215բ, 216բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԱ 12 (Ա, ԺԶ 8, Զ, Ժ 6, Է, ԺԱ 9, ԺԷ 7,
ԺԸ 14, ԻԱ 5): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20,5 14,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ`
22ա): ՏՈՂ` 23 (երբեմն` 24): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` նախշազարդ կանաչ մետաքս:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 2բ, Մարկոս` 63բ, Ղուկաս` 102բ, Յովհաննէս` 167բ: Կիսախորան` 3ա,
64ա, 103ա, 168ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական (նաեւ յուշկապարիկ), տաճար: Զարդագիր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, դեղին, կանաչ, մոխրագոյն, նարնջագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր 1-9, 24-33, 211-6: Թիկունքի կաշին պատռուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա Նախադրութիւն: 3ա-62ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 64ա-101բ Աւետարան Մարկոսի (101ա Յարուցեալ Յիսուս):
3. 103ա-66բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 168ա-215ա Աւետարան Յովհաննու:

Ստորին լուսանցքներում նշուած են Բժշկութեան եւ Պաշտաման Աւետարանների ընթերցուածները:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
215ա Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս թվ. ՌՃԼԶ (1687)-ին, ձեռամբ ամենամեղ եւ անարժան, մեղաւոր Վրթանէս իրիցու: Ո՜վ մանկունք սուրբ եկեղեցոյ, աղաչեմ զձեզ, յորժամ հանդիպիք սուրբ Աւետարանիս, Աստուած
ողորմի ասացէք մեղաւորիս, [եւ] Աստուած ձեզ ողորմի. ամէն: Հայր մեր, որ ե:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 216ա (ԺԸ դ., բոլորգիր) Փա՜ռք ամենասուրբ Եր[ր]որթութեանն, որ ըստացաւ սուրբ Աւետարանս իւր հալալ
արդեանցն, ետ յիշատակ իւր ծնողացն, հայրին` Թումանին, մայրին` Գայրանին, կողակցին` Յարութենին, որդոցն եւ դստերեցն եւ ամեն մերցայկայիցն: Եւ որք հանդիպիք սմայ, մին բերան Ողորմի ասէք, տէրն Քրիստոս ձեզ
ողորմի ի մոյսանգամ գալըստեան. ամէն:
2. 216ա (ԺԸ դ., շղագիր) Է մահըրման, Ա շապիկ, Ա ծած[կ]ոց, Բ Աւետարան, Բ շուրջառ:
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ԳՐԻՉ` Աբրահամ երէց: ՍՏԱՑՈՂ` խօճայ Յովհաննէս Մեղրեցի:
ԹԵՐԹ` 286-1 (Ա փեղկին կպցրած թերթը սխալմամբ թերթակալուած). չգրուած` 1ա, 2բ-3ա, 4բ-5ա, 6բ-7ա,
8բ-9ա, 10բ, 83ա, 133ա-4ա, 217բ-8ա, 286բ: ՊՐԱԿ` 1 10+Ա-ԻԳ 12 (Է, ԻԳ 11, ԺԱ, ԺԸ 13): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,5 14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 26ա): ՏՈՂ` 21(12բ-81ա, 285աբ),
20(81բ-284բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ. մասն առաջին
եւ վերջին պրակների:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս («"ջմբըփ)` 11բ, Մարկոս («"ջսըփ)` 83բ, Ղուկաս` 134բ, Յովհաննէս` 218բ:
Խորան` 1բ, 2ա, 3բ, 4ա, 5բ, 6ա, 7բ, 8ա, 9բ, 10ա: Կիսախորան` 12ա, 84ա, 135ա, 219ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական (նաեւ յուշկապարիկ), տաճար, խաչ: Զարդագիր` մարդագիր, թռչնագիր, բուսագիր: Գոյներ`
կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, նարնջագոյն, մոխրագոյն, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. Աստառ Ա-1ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 3բ-10ա Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
3. 12ա-81ա Աւետարան Մատթէոսի:
4. 81բ-2բ Գլուխք: 84ա-130ա Աւետարան Մարկոսի:
5. 130բ-2բ Գլուխք: 135ա-216բ Աւետարան Ղուկասու:
6. 217ա Գլուխք (Ա-ԺԸ): 219ա-81բ Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
11ա Որ ողորմի ստացողի գրոցս խօճայ Յովանէսին եւ իւր ծնօղացն հոգւոյն. ամէն:
130ա Զմեղուցեալ գծող սորա զԱբրահամ երեցս, զհայրս եւ զմայրս` զփոխեալն առ Քրիստոս յիշեցէք ի Տէր,
նաեւ ստացող սուրբ Աւետարանիս խօճայ Յովանէսն, զհայրն եւ զմայրն նորա յիշեցէք ի տէր Քրիստոս, յիշելեացս եւ յիշողոցդ առ հասարակ Ողորմի ասողացդ. ամէն:
216բ Ստացողին սուրբ մատենիս,
Որ եւ անուն է Յովանէս,
Արդ, հայցեցէք թողուլ զպարտիս,
Որ ժողովեալ էք ի սուրբ յարկիս:
Հայր մեր, որ... փրկեա զմեզ ի չարեն:
281բ Փա՜ռք... ||(283ա) Արդ, աւարտեցաւ սուրբ եւ տիեզերալոյս, հեզախաղաց եւ քառավըտակ աղբիւրս` եդեմական աւետեաց բանակս յուսոյն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ի թվաբերութեանս Հայոց ՌՃԼԴ
(1685)-ին, սեպդեմբերի ամ||(283բ)սոյն Է, ի երկիրն Հռոմէլի, ի քաղաքին Փրավատի, ի դուռն Սուրբ Ստեփաննոսին, ի հայրապետութեան տեառն Եղիազար կաթուղիկոսին Սուրբ Էջմիածնի, ձեռամբ մեղսամակարդ եւ
բազմավտանգ անձին Աբրահամ էրէցս մեղսամած գրչի, որ եմ յերկրեն Գեղամայ, որ կոչի գիւղս իմ Ղուլալի: Եւ
հայրն իմ Ադումն եւ մայրն իմ Հռիփսիմեն եւ եղբարքն իմ Յոհանեսն, Մկրտիչն եւ վարդապետն իմ տէր Հայրապետն: Ի լաւ եւ ընտիր օրինակէ, ի խնդրոյ սորա` բարեմիտ եւ աստուածասէր Մեղրեցի խօճա Յովաննէսին,

քանզի փափակող եղեալ աստուածաշունչ եւ աստուածախօս մատենիս այս` սուրբ Աւետարանիս Քրիստոսի,
ստա[նա]լով զսա ի յարդար վաստակոց իւրոց եւ մեծագոյն յուսով փափակող եղեւ տէրունական բանին, որ ասէ.||(284ա) Երանի, որ ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընդանեակ ի վերինն Երուսաղէմ:
Արդ, այս բարեմիտ խօճա Յովաննէսն ետ գրել` լինելով հոգոյ իւրոյ անջնջելի յիշատակ իւր եւ ծնօղաց իւրոց`
մեծ պապն Փիրումն եւ մամն Գուլումն, հօրն` Կիրակոսին, եւ մօրն` Մարիամին, ||(284բ) եւ եղբօրն` Աստուածատուրին, եւ հանգուցեալ եղբօր Յոհանին եւ դեռաբոյս եղբօրն Առաքելին, եղբօր որդի Փիրումին եւ քուերցն` Եղիսաբեթին, Մարթային, Նանային, եւ ամենայն ազգատոհմից իւրոց:
Արդ, աղաչեմք զամենեսեան, որք հանդիպիք այսմ աստուածախօսութեան սուրբ Աւետարանիս եւ օր ըստ օրէ ուռճացեալ զուարճանայք ի սմանէ, յիշեսջիք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր զստացող սորա զՅովաննէսն եւ
զհայրն Կիրակոսն եւ մայրն Մարիամն ||(285բ) եւ եղբօրն` Աստուածատուրին, Առաքելին, հանգուցեալ եղբօրն`
Յոհանին, եւ քուերցն` Եղիսաբեթին, Մարթային, Նանային հանդերձ ամենայն զարմօք եւ արեան մերձաւորօք: Եւ
որք յիշէքդ եւ Աստուած ողորմի ասէք ինձ` մեղաւոր գրչիս` նաեւ ստացողի սուրբ Աւետարանիս` Յովանէսին, եւ
իւր ծնօղացն եւ զայլ ամենայն ննջեցեալքն յիշեցէք ի Քրիստոս, եւ դուք յիշեալ լիջիք ողորմութիւն Աստուծոյ եւ
վերին յԵրուսաղեմի արժանասջիք ի Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
Արդ, աղաչեմք զձեզ, ո՜վ ընթերցողք սուրբ Աւետարանիս, յիշեցէք խօճա Շահինն, որ խիստ մխիթարեց զիս`
մեղաւոր գրչիս գերակրօք, գինօք, անուշահամ մրկօք եւ ճարտարխօս լեզուօք, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն: Հայր
մեր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
285ա (ԺԸ դ., բոլորգիր) Նաեւ վերջին ունող եւ ստացողի տեառնաբուխ սուրբ Աւետարանիս պարոն Սաղօվմոն, որ օժար կամօք ըստացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրոց եւ յետ զսա յիշատակ ի դուռըն Սուրբ Մարիամ յեկեղեցւոյն սակս հոգւոյն իւրոյ եւ կենաց աջորդ որդոցն իւրոց, եւ ինքն հանգեաւ խաղաղութեամբ ի Քրիստոս եւ
աւելաւ ի թիւըս արդարոց, ի կեանս անվախճան եւ ուրախութիւնս անպատում, որոյ տէր Աստուած զըիւր հոգին
լուսաւորեսցէ եւ ընդ արդարոցն դասակից, պսակակից արասցէ. ամէն:
Այլ եւ յիշեցէք ի Քրիստոս զպարոն Սաղօվմոնն եւ զկողակիցն իւր` զՎարվառն, որ մայր էր ամենայր որբոց
եւ օտարաց, եւ որդոցն` պարոն Գասպարին եւ Պետրոսին, Պօղոսին եւ կրսեր Մարտիրոսի գրչի: Եւս յիշեցէք ի
Տէր զպարոն Գասպարըն եւ զորդիսն իւր Մէլքոնն եւ ||(285բ) Պաղտասարն եւ զՄէսրոբն եւ մայրն սոցա Թազագուլն: Դարձեալ յիշեցէք զպարոն Սաղօմոնն, որ գնեաց զսայ ի երեգտասանի հազարոյ, որ է Գ բիւր դիան, եւ
դստերին իւր ի Գեարանն եւ Եթարն, որ առ Տէր վճարեաց զպարտս իւր, եւ զորդէգիր իւր` զԿիրակոսն, եւ ամենայն արեանարու ընթերցողաց, եւ Ողորմի ասողաց Աստուած ողորմեսցի ի միւսանգամ գալստեանն իւրոյ եւ
ար[ժ] անի արասցէ զստացող սուրբ գըրոց երկնային առաքաստին, լուսեղէն պատմուճանին, անթառամ պսակին, աչագահ դասին, երանաւէտ բարբառին, որ ասէ. Եկայք, օրհնեալէք հօր իմոյ, ժառանգեցէք զպատրաստեալ
ձեզ զ[կ]եանս ի հանդերձեալ երկըրի, ուր անճառ ցնծութիւնն եւ անպատում ուրախութիւնն. ամէն: Յաւիտեանս:
Գրչափորձ` 11ա (Բոլորգիր եւ նօտրգիր) Գրչափորձ: Այսօր գրչափոր: Այսօր յարեաւ ի մեռելոց... 286ա (նօտրգիր) Եկն եհաս լալումն...
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ԹԵՐԹ` 308. չգրուած` 1ա-5ա, 6բ-7ա, 8բ-9ա, 10բ-1ա, 12բ-3ա, 14բ-5ա, 17բ-8ա, 99ա, 241ա, 307ա-8բ: ՊՐԱԿ`
3(2+2+10)+Ա-ԻԵ 12(ԻԵ 6): ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18,9 13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր
(նմուշ` 15ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 18բ, Մարկոս` 99բ,Ղուկաս` 153բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 241բ: Խ ո ր ա
ն` 5բ, 6ա, 7բ, 8ա, 9բ, 10ա, 11բ, 12ա, 13բ, 14ա: Կիսախորան` 19ա, 100ա, 154ա, 242ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական, ճարտարապետական: Զարդագիր` մարդագիր, թռչնագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր:
Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, նարնջագոյն, սպիտակ, ոսկի, մոխրագոյն, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ թանաքը դժգունած: Ա փեղկի եւ թիկունքի կաշին պատռուած, փականազերծ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 5բ-6ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 7բ-14ա Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
3. 15բ-7ա Ցանկ գլխոց: 19ա-96բ Աւետարան Մատթէոսի:

4. 97ա Նախադրութիւն: 97բ-8բ Ցանկ գլխոց: 100ա-51ա Աւետարան Մարկոսի (150ա Յարուցեալ Յիսուս):
5. 151աբ Նախադրութիւն: 151բ-3ա Ցանկ գլխոց: 154ա-238բ Աւետարան Ղուկասու:
6. 239աբ Նախադրութիւն: 239բ-40բ Ցանկ գլխոց: 242ա-99բ Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
306ա Փա՜ռք... ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
306ա Արդ, յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղօթըս ձեր զԲուրհուտեցի մահտեսի Եփրիանոսն եւ եղբայրն Ազվազն եւ
որդոցն` մահտեսի Սինանին, մահտեսի Գուլնազարին եւ Կարապետին, եւ թոռանց` Ծատուրին, Ծերունին, Ղանտուն, Փանոսին, Նիկողոսին եւ Մարտիրոսին, Անանին եւ Յարութենին եւ ամենայն յարեան մերձաւորաց: Եւս
առաւել յիշեցէք զարժանաւոր յաղօթս ձեր զմահտեսի Յոհանն, որ ստացաւ զսուրբ Աւետարանս Քրիստոսի ի
հալալ ընչից իւրոց եւ արդար ||(306բ) վաստակոց, ի վայելումն անձին իւրոյ եւ ամենայն ազգատոհմիցն` կենդանեաց եւ ննջեցելոց, եւ եդ յիշատակ ի դուռն Սուրբ Յովհաննու Մկրտչի յեկեղեցոյն, զոր տէր Աստուած անջինջ
յիշատակ պահեսցէ եւ ի փառս իւր համարեսցի. ամէն:
Եւ արդ, վերստին նորոգեցաւ զսուրբ Աւետարանս ի թուականութեանս Հայոց ՌՃԽԳ (1694), ի հայրապետութեան տեառն Նահապետի, չորրորդ ամի կաթուղիկոսութեանն Սուրբ Էջմիածնի: Այլ եւ յիշեցէք ի յօթապատառ
յաղօթս ձեր զհեզահոգի վերոյգրեալ մահտէսի Յոհանն, որ յեռափափ[ագ] սիրով վառեալ` յաստուածային սիրովն զարդարեաց զտուփ սուրբ Աւետար[ան]իս, ներքոյ եւ արտաքոյ արծաթապատ եւ զոսկէզօծ յօրինուածովք,
ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյն, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
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«Ի դուռն Սուրբ Յովհաննու Մկրտչին ՌՃԺԵ -1666
ԳՐԻՉ` Վրդանէս երէց: ՍՏԱՑՈՂ` Գրիգոր խաւճա Վանանդեցի:
ԹԵՐԹ` 348. չգրուած` 1աբ, 5ա, 169ա, 271բ, 273բ-4ա, 348աբ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԹ 12: ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
19,6 13,1: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 20ա): ՏՈՂ` 20: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 5բ, Մարկոս` 107բ, Ղուկաս` 169բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 274բ: Կիսախորան` 6ա, 108ա, 170ա, 275ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական (նաեւ յուշկապարիկ), տաճար:
Զարդագիր` մարդագիր, թռչնագիր, կենդանագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, մանիշակագոյն, սպիտակ, ոսկի, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր 1-7, 345-8: Կազմի թիկունքը վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-3ա Սկիզբն գլխոց: 3բ-4ա Համաձայնութիւն: 4աբ Նախադրութիւն: 6ա-105ա Աւետարան Մատթէոսի
(կից` Թելադրութիւն. «Մատթէոս աւետարանիչն ի կողմանէ փրկչին... ):
2. 105բ-6բ Սկիզբն գլխոց: 107ա Նախադրութիւն: 108ա-68ա Աւետարան Մարկոսի:
3. 168բ Նախադրութիւն: 170ա-270ա Աւետարան Ղուկասու (կից` 270բ Թելադրութիւն. «Ղուկաս արուեստիւ
բժիշկ գոլով...):
4. 272ա Գլուխք (Ա-ԺԸ): 272բ-3ա Նախադրութիւն: 275ա-347բ Աւետարան Յովհաննու (347ա Իրք կնոջն
շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 347բ (Գրչի) Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս թվին ՌՃԺԵ (1666) ամին, ի ձեռամբ անարժան Վրդանէս իրիցու:
2. 271ա (Ստացողի) Փա՜ռք... Եւ ես` մեղաւոր եւ անարժան Վանանդեցի խաւճա Գրիգորս, առի զսուրբ Աւետարանս հալալ ընչից եւ արդար վաստակոց իմոց եւ ետու վախմ ի դուռն Սուրբ Յովաննէս Մկրտչին եւ ասացի.
Ով ոք հանէ ի սուրբ եկեղեցոյս վասն ծախելո, վասն առնելո, նզովեալ եղիցի սուրբ առաքելոց եւ ամենայն սրբոց. ամէն:
Արդ, աղաչեմ զձեզ, ո՜վ հանդիպողք, յիշեցէք զսրբամիտ եւ հեզահոգի խաւճա Գրիգորն եւ հայրն իւր Հախպանտին եւ մայրն իւր Սաւլթանփաշին եւ եղբայրն իւր Միրիմանին եւ կողակիցն իւր Սաւլթանկուլին եւ հոգեւոր
որդին իւր Սարքիսին եւ դուստրն նորա Մարգարիտին: Կարդալով կամ օրինակելով` Աստուած ողորմի ասացէք
իւրոց հոգւոյն. ամէն: Հայր մեր:
Թվին ՌՃԺԵ (1666) գրեցաւ յիշատակարանս, ջրօրհնէից Ը-օրէից հինգշաբթի օրն, իւր սուրբ սեղանին վերայ:
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ԺԷ -XVII
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ` Յովանէս երէց:
ԹԵՐԹ` 277. չգրուած` 129աբ, 214բ-5բ, 277բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԳ 12(Ա 10, ԻԳ 15): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20 14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 41ա): ՏՈՂ` 21(1ա-20բ), 22(21ա-276բ): ԿԱԶՄ`
շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կիսախորան` 1ա, 82ա, 130ա, 216ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական
(նաեւ յուշկապարիկ), տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր: Գոյներ` կարմիր, կանաչ, կիսախորանները` սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1-30, 267-77 թերթերն ու աստառները ցեցակեր: Կազմի կաշին մաշուած ու պատռուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-81ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 82ա-128բ Աւետարան Մարկոսի:
3. 130ա-214ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 216ա-76բ Աւետարան Յովհաննու (275բ Գիր կնոջ շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
81ա Գրեցաւ զսուրբ Աւետարանս ձեռամբ անարժան Յովանէս: Աստուածասէր եւ բարեմիտ եւ երկիւղած
Մուրատին, Խաչատուրին, Քասբարին, որդի Վարդիկին եւ իւր որդի Խաչատուրին, Մուրատին եւ Քասբարին, եւ
կողակցին` Վարդխաթունին, եւ արեան մերձաւորաց. ամէն:
Աղաչեմ զձեզ, ո՜վ սուրբ քահանայք եւ պաշտօնեայք, որք հանդիպիք ի սուրբ ||(81բ) Աւետարանիս կարդալով
կամ աւրինակելոյ, յիշեցէք զՄուրատն, զԽաչատուրն եւ Քասբարն եւ Աստուած ողորմի ասացէք, եւ Քրիստոս Աստուած ձեզ ողորմեսցի ի միւսանգամ գալստեան իւրոյ. ամէն: Հայր մեր, որ յե[րկինս]:
276բ Փա՜ռք փրկչին եւ յիշատակ գրչի` Յովաննէս իրիցւի... Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ անարժան
Յովանէս իրիցուէ, յիշատակ իմ եւ ծնօղաց իմոց, հօրն` տէր Թորոս, եւ մայրն իմ` Կիչիխանն: Ով ոք հանդիպիք,
Աստուած ողորմի ասացէք, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 1բ (ԺԸ դ. շղագիր) Ես` տէր Մարտիրոս, տվի Գրիգոր վարդապետին Գ լիտր պանիր Զատիկ ուրփաթ օրն
տոմ թէոո յիմանաք, յեղպարք, դվիթի գին է այս պանիրս: Ես` տիրացու Բարսեղնս վկ[այ]:
2. 277ա (ԺԸ դ. շղագիր, այլ ձեռք) Յիշատակ է սուրբ Աւէտարանս Ակոբ էրցին, հօրն` Եղիկին, մօրն` Խաթունին, տէր Առաքելին, որդուն` Ծատուրին, Ոսկանին, մօրին` Հզուրին: Ով որ կարդայ կամ օրինակի, մին պէրան Ողորմի ասի, Աստուած իւր հոգին լուսայորի. ամէն:
Թայմազ խանն, որ Էրվան առաւ, թիվ ՌՃՁԴ-մն (1735) էր:
327
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՌՃԼԵ-ՌՃԼԶ-1686-1687
ԳՐԻՉ` Աստուածատուր երէց:
ԹԵՐԹ` 279. չգրուած` 1աբ, 3բ-4ա, 5բ-6ա, 7բ-8ա, 9բ, 13ա, 88ա, 140ա, 179աբ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴ 12(ԻԴ 3): ՆԻՒԹ`
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19 12,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 71բ): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ մետաքս:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 13բ, Մարկոս` 88բ, Ղուկաս` 140բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 221բ: Լուսանցազարդ` տէրունական, բուսական, ճարտարապետական: Զարդագիր` հրեշտակագիր, կենդանագիր, թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, ոսկի, մոխրագոյն, շագանակագոյն, սեւ,
դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 234բ, 235ա առանձին բառեր եղծուած, կազմի եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 2բ-3ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 4բ-9ա Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
3. 10ա Նախադրութիւն: 10բ-2ա Գլուխք: 12բ Համաձայնութիւն: 14ա-86ա Աւետարան Մատթէոսի:

4. 86ա Նախադրութիւն: 86բ-7բ Սկիզբն գլխոց: 89ա-137ա Աւետարան Մարկոսի:
5. 137բ Նախադրութիւն: 138ա-9բ Սկիզբն գլխոց: 141ա-219բ Աւետարան Ղուկասու:
6. 220ա Նախադրութիւն: 220բ-1ա Սկիզբն գլխոց (Ա-ԽԱ): 222ա-77բ Աւետարան Յովհաննու:
Բ. 2ա [ Աւետարանացոյց] - Աւետարանըս Մատթէոս, համար ՃԽԶ, Գ գլուխն. Եւ իբրեւ լուաւ զայս Յիսուս...
Աւետարան ըստ Յոհաննու, ԽԶ համար, Ա գլուխն. Յետ այսորիկ հացկեր ուտեն է:
ԺԸ դ. նօտրգիր յաւելագրութիւն ազատ էջի վրայ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
12բ Թվին ՌՃԼԵ (1686), յուլիսի ԻԱ:
220ա Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվին ՌՃԼԶ (1687) ամին, ձեռամբ նուաստ եւ ապիկար Աստուածատրի
իրիցի, որդոյ տէր Մկրտիչ գրչի: Աղաչեմ զհանդիպօղսդ` յիշել ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զստացօղ սուրբ Աւետարանիս... (շար. թափուած):
278ա Յիշատակարան. Փա՜ռք... ||(278բ) հրեղինացն անմահիցն զմահկանացուս առնել հաղորդս... (շար.
թափուած):
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ԺԶ -XVI
ՍՏԱՑՈՂ` Մ... (քերուած):
ԹԵՐԹ` 231. չգրուած` 1աբ, 231աբ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԱ 12(Ա 11, ԺԵ-ԺԹ 10, Ի 8, ԻԱ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
20,6 14,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 41ա): ՏՈՂ` 21(2ա-178ա, 197աբ), 20(179ա-87բ), 22
(188ա-96բ, 198ա-230բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` հնատիպ ժամագրքի թերթեր: Ա փեղկին` արծաթեայ խաչ, վրան` խաչելութիւն:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մարկոս` 65բ, Ղուկաս` 105բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 178բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 2ա,
66ա, 106ա, 179ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական: Զարդագիր` հրեշտակագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գոյներ` կարմիր, կանաչ, դեղին, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Նորոգուած: Եզրահատումից լուսանցազարդերը վնասուած: Ստորին լուսանցքներում խոնաւութեան հետքեր: Տեղ-տեղ պատռուած, բնագիրը վնասուած (26բ, 27ա):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-65ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 66ա-105ա Աւետարան Մարկոսի:
3. 106ա-78ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 179ա-230բ Աւետարան Յովհաննու:
Ունի լուսանցային Համաբարբառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
105ա Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս, քո սուրբ յարութեամբդ, բարեխօսութեամբ ողորմեայ ստացողի սուրբ
Աւետարանիս Մ/// (մէկ տող քերուած) եւ ինձ` մեղաւորիս:
178ա Ք[րիստոս Աստուած, ողոր]մեայ ստացողի սուրբ Աւետարանիս Մ/// (քերուած):
230բ Փա՜ռք... աւրհնութիւն... (շար. թափուած):
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Արկուռի
ՌՃԻԷ -1678
ԳՐԻՉ` Պետրոս երէց: ՍՏԱՑՈՂ` Յակոբ:
ԹԵՐԹ` 285+1(կրկ. 140). չգրուած` 83ա-4ա, 134բ-5ա, 218բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴ 12 (Դ, ԻԴ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 70ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` կարմիր լաթ, թիկունքը` սեւ
կաշի, աստառը` սպիտակ թուղթ, վրան` նախկին կազմից դրոշմազարդ կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, սպիտակ
թուղթ (վերակազմուած Ի դ.):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 1ա, Մարկոս` 84բ, Ղուկաս` 135բ, Յովհաննէս` 220բ: Կիսախորան` 2ա,
85ա, 136ա, 219ա: Լուսանցազարդ` կենդանական, բուսական: Զարդագիր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ`
կանաչ, կարմիր, շագանակագոյն, սեւ, նարնջագոյն:

ՎԻՃԱԿ` Որոշ թերթեր երկփեղկուած, խոնաւութիւնից տեղ-տեղ գունափոխուած, եզրերը քայքայուած (յատկապէս` 1-143, 187-285): Նորոգուելիս ԺԹ եւ ԻԴ պրակների մի շարք թերթեր սխալ տեղադրուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-83բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 85ա-134ա Աւետարան Մարկոսի:
3. 136ա-218ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 219ա-82ա Աւետարան Յովհաննու:
Թերթերը խառնուած. կարդալ` 220բ-1բ, 219աբ, 222ա-81բ, 284աբ, 282ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
282ա Փա՜ռք...||(283բ) Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվականիս Հայոց ՌՃԻԷ (1678), ի ձեռամբն մեղապարտ եւ զանարժան գրչի` Պետրոս իրիցի, որ լոկ անուամբ միայն եմ յիշելի, զաշխար[հ]ս զԱրարատեան, ի
գիւղն Արկուռի, ի ոտն Աւագ Մասեան Նոյեան տապանին եւ Սրբոյն Գրիգորի մեր Լուսաւորչին եւ Սրբոյն Յակոբայ Մըծբինա հայրապետին եւ Սրբոյն Ստէփանոսի Նախավկային եւ ամենայն սրբոց, որ աստ կան հաւաքեալ,
ի յառաջնորդութեան վանիցս եւ վանորէիցս Դաւթի րաբունապետի ահրիեպիսկոպոսի, որ նորոգեաց զԽոր Վիրապն եւ լուսաւորեաց ու պայծառացուց քան զառաջինն եւ զայլն ամենայն:
Արդ, յայսմ յամենայն բարութեանց սկիզբն եղեալ եւ եղեւ ցանկացող զսրբասէր եւ զհեզահոգի Յակոբին, որ
զայս ամենայն զմտաւ ածեալ ասէ, թէ. Երանի այնոցիկ, որ ունիցին զաւակ ի Սիոն եւ ընդանիք յԵրուսաղէմ, որ
ստացաւ զսա ի հալալ վաստակոց իւրոց յիշատակ իւրն եւ հաւրն` Յովսէփին, ||(285ա) մաւրն` Եղիսաբեդին, եղբաւրն` Ամիրին, եղբաւրն` Կիրակոսին, քըւերցըն` Մարիամին, Գաւզալին: Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք
նոցա, եւ տէր Աստուած յիշէ զձեզ յիւր միւսանգամ գալըստեանն. ամէն: Դարձեալ յերեսս անկեալ աղաչեմ,
հայրք եւ եղբայրք զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր սրբասէր Ակոբին, հաւրն` Յովսէփին, Խաչիկին, եւ ծնաւղացն` Եղիսաբեդին, եւ կողակցին` Եղիսաբեդին, եղբաւրն` յԱմիրին, կողակցին` Սանդուխտին, որդոցն` Խաչատուրին, որդի Ֆարմանին, դուստր Յեդարին,
միւս եղբաւրն` Կիրակոսին, կողակցին` Ջանսաւլդանին, որդոցն` Դարմանին, Մարգարին, Մարտիրոսին, Գրիգորին, դուստր Խանդունդին, քըւերցն` Թամամին, Յեդարին: Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք նոցա, եւ տէր
Աստուած յիշէ զձեզ. ամէն: Հայր մեր, որ յեր: ||(285բ) Յիշեցէք ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր զհեզահոգի Յակոբին,
ի գիւղն Արաթանայ եդ յիշատակ իւրն եւ ծնաւղացն` Եղիսայ[բե]դին, հաւրն` Յովսէփին, եղբաւրն` Ամիրին, եղբաւրն` Կիրակոսին: Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք նոցա, եւ տէր Աստուած յիշէ զձեզ. ամէն: Որ առաւ, էրէտ Արաթանայ յեկեղեցին, որ վայելումն տէր Յոհանիսին, քանի որ մեկ գեղ ենք, յերբ որ բաժանինք, յիմն յուր
որ գնամ, հետն տանի, ով ոք գողանալով կամ ծախէ, անէծքն Յուդայի. ամէն:
Գրչափորձ` 60ա (բոլորգիր) Այս յաւետտ աաաա: 234ա Աստանաւր նորոգեցաւ:
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ԺԷ -XVII
ԳՐԻՉ` Աղաբաբ:
ԹԵՐԹ` 306. չգրուած` 1ա-2ա, 3բ-4ա, 5բ-6ա, 7բ-8ա, 9բ-10ա, 11ա, 12բ, 94ա-5ա, 142բ-5ա, 231բ-2ա, 305ա6բ: ՊՐԱԿ` 1 12+Ա-ԻԵ 12 (Ա, Է, ԺԹ 11, ԺԱ 7, ԻԵ 8)+1 6 (Է եւ Ը պրակների միջեւ): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19 14,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 47ա): ՏՈՂ` 18-22 (խառն): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 12բ, Մարկոս` 95բ, Ղուկաս` 145բ, Յովհաննէս` 232բ: Խ ո ր ա ն` 2բ, 3ա,
4բ, 5ա, 6բ, 7ա, 8բ, 9ա, 10բ, 11ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 13ա, 96ա, 146ա, 233ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական, տէրունական, տաճար: Զարդագիր` թռչնագիր, կենդանագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, դեղին, կանաչ, նարնջագոյն, սեւ, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2բ-3ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 4բ-11ա Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
3. 13ա-91բ Աւետարան Մատթէոսի:
4. 92ա-3ա Գլուխք: 93աբ Նախադրութիւն: 96ա-142ա Աւետարան Մարկոսի (141ա Յարուցեալ Յիսուս):

5. 146ա-231ա Աւետարան Ղուկասու:
6. 233ա-303ա Աւետարան Յովհաննու (302բ Իրք կնոջն շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
91բ Ով մանկունք եկեղեցոյ, աղաչեմ զձեզ, յիշեցէք զմեղապարտ եւ զանարժան Աղաբաբս: Յիշեցէք եւ զիմ
վարպետս` տէր Մարտիրոսն, յիշեցէք, եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 303բ (Բոլորգիր, ստացողի) Փա՜ռք... Յիշատակ է այս սուրբ Աւետարանս խօջայ Եաւրուն, արայ իմ հալալ:
Ես` Աղանձեցի Հայրապետի որդի Եաւրիս, առայ իմ հալալ ընչիցն իմոց սուրբ Աւետարանս, որ է բանն աստուածային եւ ամենայն տնաւրինութիւնն Քրիստոսի, եւ իմով տկարացեալ բնութեամբս բազմամեղ եւ անարժան,
սուտանուն Եաւրիս յիշեցէք հոգոյ իւրոյ եւ ծընողացն` Հայրապետին, եւ մայր Եազուլն, եղբար Պարսեղն, Մովսէսն, Պապան, իւր հօրեղբօր ||(304ա) որդի Հէղինարին եւ իւր կողակից Ծովինառին, Խաթունին, Կաւհարին,
Հուռումսիմին եւ հօրեղբարցն եւ քոյրոցն եւ ազկագանացն. ամէն:
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, օ՜վ քահանայք, որք հանդիպիք կարդալով կամ օրինակելով ի սմանէ, յիշեցէք ի
սուրբ աղօթս ձեր, Աստուած ձեզ յիշէ, եւ Քրիստոս Աստուած, որ տուողն է ի տուրս, ձեզ եւ մեզ ողորմես[ցէ], եւ
նմա փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Ի թվանակն Հայոց ՌՃԽ ու Բ (1693) էր: Յիշատակ է Աւետարանս: Ա վարաքոյր առաւ: Աստուած ի[ն]քն օրհնէ. ամէն: Եղիցի:
2. 304բ (Նօտրգիր) Յիշատակ է Աւ[ետարանս]/// որ ետու/// որ կարաւանն/// է, ես` Թարվէզցի Խաչատուր էրէցս եկի Աղանց թվին ՌՃԿԷ (1718):
3. 142ա (ԺԸ դ., նօտրգիր) Ես` Իզումչիցի մահտեսի Մարտիրոս վարդապետս, գնեցի այս սուրբ Աւետարանս
զըհալալ ինչից իմոց, որ է ժամոց, եռ իմ հոգուս եւ ծնողացս հոգուն յիշատակ: 0վ որ կարդայ, Ա բերան Աստուած ողորմի ասէ. ամէն: Հայր մեր, [որ յ]երկի[ն]ս:
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ԳՐԻՉ` Աստուածատուր երէց: ԾԱՂԿՈՂ` Սահակ: ՍՏԱՑՈՂ` Գոհար:
ԹԵՐԹ` 242. չգրուած` 1ա-2ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԱ 12(Ի 8, ԻԱ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,3 13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 70ա): ՏՈՂ` 20: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ,
աստառը` չիք:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 12բ, Մարկոս` 71բ, Ղուկաս` 114բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 186: Կիսախորան` 3ա, 72ա, 115ա, 187ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական: Զարդագիր` թռչնագիր, կենդանագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կապոյտ, մանուշակագոյն, դեղին, կանաչ, կարմիր, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խոնաւութիւնից գունափոխուած, թիկունքային մասերը խունացած, տեղ-տեղ թանաքը
թափուած, առանձին բառեր եղծուած: ԺԸ դ. նորոգուած եւ վերակազմուած, ԺԷ, ԺԸ պրակները ետ եւ առաջ, եզրահատումից լուսանցազարդերը վնասուած: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3ա-71ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 72ա-114ա Աւետարան Մարկոսի:
3. 115ա-186ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 187ա-240բ Աւետարան Յովհաննու (թերթերը խառնուած. կարդալ` 187ա-92բ, 205ա-16բ, 193ա-204բ,
217ա-40բ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 240բ Փա՜ռք... ||(241ա) Շնորհիւ ամենակալին Աստուծոյ եւ ողորմութեամբ նորին եւ գործակցութեամբ Հոգոյն յանգ ելեալ աւարտեցի սուրբ Աւետարանս ի յանապատիս Եղեգեաց, ձեռամբ Աստուածատուր անպիտան
ծառայի իր[իցու]:
Արդ, ցանկ[ ացող եղ]եալ այս սուրբ [ Աւետարան]իս բարեմի[տ եւ] սրբասէր կինն Գոհար` յիշա[տակ] իւր
հոգոյն եւ ծ[նողաց], ||(241բ) ստացեալ զսայ ի հալալ ընչից իւրոց զլուսաւոր եւ մաքրափայլ Աւետարանս` բժիշկ
հոգոյ իւրոյ, կցորդ, յոյս եւ ապաւէն առ Քրիստոս եւ ճար ճանապարհին վերջին եւ բանալի դրանն արքայութեան
եւ գանձ յերկինս անկողոպտելի եւ առ [Յիսու]ս միջնորդ եւ բարէխաւս իւրն եւ իւր [ծնո]ղացն` Իւանէի ///(շար.

այլ ձեռքով) այ խաթունին, [որք փո]խեցան առ Քրիստոս եւ ամենեցուն /// տեսուն /// նի առնէ. ամէն: /// որ ի
նոցա որդուն եւ դստերացն, նաեւ Գալըստին եւ ամուսնոյն իւրոյ` Շահմուլքին, այլ եւ Ղազիկն եւ ամուսինն իւր
զԹաւրվանդէն, այլ եւ զԳրիգորն, նայ եւ զդստերքն իւր Ուստիանէն եւ Ուլուղանն:
2. 71բ (Ծաղկողի) ԶՍահակ նկարող սուրբ Աւետարանիս եւ զվարպետն իմ` զԱբրահամ վարդապետն Լաւշեն
յիշեցէք ի Քրիստոս, ով սուրբ ընթերձողք, աղաչեմ զձեզ, եւ Աստուած զձեզ յիշէ իւր միւսանգամ գալըստեան. ամէն: Թողութիւն արարէք, աղաչեմ լալով, ընթերցողք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
242ա [Փա՜ռք... հո]գւոյն սրբոյ...: Դարձեալ յիշեցէք զվերջին կազմել տուող սուրբ Աւետարանիս Յակոբ անարժան եւ սուտանուն, եւ հայրն իմ Ղազար էրէցն եւ մայրն իմ Բակիսուլթան եւ աւագ որդին իմ Սարքիս էրէցն,
որ հանգուցեալ է առ Քրիստոս, եւ իւր կողակիցն Հռումսիմա եւ իւր որդի Մինաս դպիրն, Փանոսն եւ միւս որդի
Մկրտիչն եւ իւր կենայկիցն Անթառանին եւ իւր որդի Կարապետն եւ միւս որդի Ղազարն եւ իւր կողակից Եղիսաբէթ եւ իւր որդի Մա[րտիր]ոսն եւ միւս որդին` [Յովա]նեսն ||(242բ) /// (4 տող անընթեռնլի) [ Աստուա]ծատուրն
եւ մայրն /// եւ որդին իմ` Աստուածատուրն, Պարսամն, եւ դուստ[ր]ն իմ` Եւղուրլուն, եւ իւր կողակից Թաջումն եւ
որդին իւր Բաղդասարն, Մելքումն, Պայինդուրն: Ո՜վ հանդիպողք, քահանայք եւ սարկաւագ, կարդալով կամ օրինակելով մէկ բերան Ողորմի ասացէք, եւ Քրիստոս Աստուած ձեզ ողորմի. ամէն:
Դարձեալ յիշեցէք զկազմող սուրբ Աւետարանիս` սուտանուն եւ անարժան զՀայրապետս: Ի թվականիս Հայոց [Ռ]ՃԿԱ (1712) էր:
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ՍՏԱՑՈՂ` Սարգիս:
ԹԵՐԹ` 326+1 (կրկ. 162). չգրուած` 1ա, 2բ-3ա, 4բ-5ա, 6բ-7ա, 8բ-9ա, 10բ-1ա, 12բ-3ա, 14բ-5ա, 16բ-7ա,
18բ-9ա, 25ա, 105բ-6ա, 256բ, 326ա: ՊՐԱԿ` 3(10+8+6)+Ա-ԻԶ 12(Ա 10, ԺԲ, Ի 11, ԻԶ 7): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,8 12,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 48ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր: Ա փեղկը քանդակազարդ արծաթէ կրկնակազմ, կենտրոնում խաչելութիւն («ՅՆԹՀ), ներքեւում` 1801 թ. յիշատակագրութիւն: Բ
փեղկի կենտրոնում կարմիր, կապոյտ, կանաչ ակերով (միւս երկուսն ընկած) արծաթեայ խաչ, շուրջը արծաթեայ 12 վարդեակներ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Աւետումն` 1բ, Ծնունդ` 2ա, Ընծայումն` 3բ, Մկրտութիւն` 4ա, Պայծառակերպութիւն`
5բ, Յարութիւն Ղազարու` 6ա, Մուտք յԵրուսաղէմ` 7բ, Ոտնլուայ` 8ա, Մատնութիւն` 9բ, Խաչելութիւն` 10ա, Թաղումն` 11բ, Յարութիւն` 12ա, Աւերումն դժոխոց` 13բ, Թերահաւատութիւն Թովմայի` 14ա, Համբարձումն` 15բ,
Հոգեգալուստ` 16ա, Փողհարութիւն` 17բ, Վերջին դատաստան` 18ա: Մատթէոս` 25բ, Մարկոս` 106բ, Ղուկաս`
160բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 253բ: Խ ո ր ա ն` 19բ, 20ա, 20բ, 21ա, 21բ, 22ա, 22բ, 23ա, 23բ, 24ա: Կիսախորան` 26ա, 107ա, 161ա, 254ա: Լուսանցազարդ` բուսական, տէրունական, տաճար, կենդանական: Զարդագիր`
մարդագիր, կենդանագիր, թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կապոյտ, կարմիր, դեղին, մոխրագոյն, սպիտակ,
նարնջագոյն, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -1. Գործք առաքելոց: Ժ-ԺԱ դդ.: 1 (Ա), սկզբից, ստացուած 1 թերթի կիսումից: Մագաղաթ, միասիւն (նախապէս երկսիւն), ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աբ): Կարդալ Աա. «Նեղութիւնք մնան
քեզ... շնորհացն Աստուծոյ (Ի, 23-24), Աբ. «[ արտաս]ուաւք խրատել... հանդերձից ոչ ուրուք (Ի, 31-33): 2. Աւետարան Ղուկասու: Թ-Ժ դդ.: 1 (Բ), վերջից, ստացուած 1 թերթի եզրահատումից: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ
երկաթագիր (նմուշ` Բբ): Կարդալ` Բբ. «որ խնդրենն... յերկնից խնդ[րէինն] (ԺԱ, 13-16), Բա. «եւ մտեալ բնակէ...
դիեցուցին զքեզ (ԺԱ, 26-27):
ՎԻՃԱԿ` անբաւարար: Խոնաւութիւնից թուղթը թուլացած, գրութիւնը խամրած: Տեղ-տեղ ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 19բ-20ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 20բ-4ա Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
3. 26ա-105ա Աւետարան Մատթէոսի:
4. 107ա-59բ Աւետարան Մարկոսի (158բ Յարուցեալ Յիսուս):
5. 161ա-252բ Աւետարան Ղուկասու:

6. 254ա-323բ Աւետարան Յովհաննու (322բ Գիրք կնոջն շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
323բ Փա՜ռք... ||(325ա) ուստի եւ տեսեալ զսորա անճառ փրկագործութեան խորհուրդ, ոմն պատուական
այրն Աստուծոյ (շար. այլ գրչով)` Սարգիս, ցանկացող եղեւ եւ ստացաւ զսա ի հալալ վաստակոց իւրոց յիշատակ իւր, վասն որոյ Աստուած ողորմի ասացէք Սարգսին եւ իւր կողակցին` Յէբաթին, եւ իւրեանց որդոց` Սիմոնին /// ժամ/// || (325բ) եւ Հէրհէրին եւ Փանոսին եւ իւրեանց ծնողացն եւ ազգատոհմին եւ /// ողորմի /// արքայութեանն արժանի արասցէ. ամէն:
Արդ, աւարտեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թուականիս Հայոց ի Ռ եւ ՂԶ (1647), վերակացութեամբ նուաստ եւ
անարժան Ստեփանոս վարդապետի /// Գրիգորի, Կարապետի /// Աստուած ողորմի ամենայն աշխատողացն.
ամէն:
Թուականի հատուածը ԺԹ դ. շղագրով ընդօրինակուած է Բ
սիւնակում:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 160ա (նօտրգիր) Յիշեցէք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէք Աւաքուն, Գրիգորին եւ կողակցուն` Ասանէթին, եւ որդոցն` Շահենին, Բարսեղին, Սահակին, մօրն` Ղիմաթին, եւ իւր հարսին` Քիշմիսին, եւ իւրեանց արեան մերձաւորաց Աստուած ողորմես[ց]ի: Ով որ հանդիպիք կարդալ, լի բերանով Աստուած ողորմի ասացէք
տանուտէր Աւաքին եւ իւր կողակցուն եւ իւր որդոցն եւ իւր եղբարց եւ իւր արեան մերձաւորաց, որ ըստացա[ւ]
զսուրբ Աւետարանս յիշատակ եւ ետ ի ձեռն տէր Մարտիրոսին: Աստուած վարձահատուց լինի յաւուրն դատաստանին. ամէն: Թվին ՌՃՁԲ (1733) ամին:
2. 253ա (1806 թ., շղագիր) Յիշեցէք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէք տէր Պողոսին եւ իուր որդուն`
Յօհաննէսին, կողակից Ասլիխանին, մուղսի Ասլանին, դստեր` Գուլամբարին, Մարինոսին, Նազլուին, արու ամենայն մերձա[ւ]որաց Աստուած ողորմի ասացէք, ով որ հանդիպիք կարդալ լի բերանօվ Աստուած իուր մեխք
թողու, որ սուրբ Աւետարանս ուր վաստայկոջ առաւ: Յիշեցէք ի Քրիստոս. ամէն: Թվին ՌՄԾԵ (1806)-ին. ամէն:
8բ (Նոյն ձեռքով) Այս է խանիս մասունքն` մարմինն Հակոբ Ալփիեան:
Կազմի Ա փեղկ. Յիշատակ է սուրբ Աւետարանս ի յանուն տէր Պողոսին. (1801):
3. 24բ (1817 թ., շղագիր) Յիշատայկ է Մէլիք Աղէքսանդրին, եղբայ[ր] Հայրապետին, կողակցին` Սալայթիին,
եւ որդթոց` Բաթալին, Խաչօին, Միկրտիչին եւ ամենայն ար[ե]ան[առ]ու մեռցայորաց, կարդայցօղաց եւ լսօղաց,
եւ որ ցՈղորմի ասցօղաց Աստուած իւր ողորմի ի մեիոսաք (=միւսանգամ) գալոստեան. ամէն: Թվին ՌՄԿԶ
(1817):
4. 326բ (1817 թ., շղագիր, այլ) Յիշատակ է Աւետարանըս այս Էլէքսանի որդի Յէրայպետին եւ իւր կողայկից
Եղիսին եւ որդոն նորին` հայգուցեալ լուսայհոգի Հօւանէսին. եւ ի գրուս եւ Աւետար[ան]իս այս ընդեռնու, յիշեցէ
զմեզ, յիշեալ լիցի յառաջի անմահ գառին Աստուծոյ. ամէն:
Ի թիւըն Հայոց ՌՄԿԶ (1817)-ին եւ ի անկեալըն ի ձեռն Հարեայպետ Էլէքանօւին. ամէն:
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ԳՐԻՉ` Գրիգոր դպիր: ՍՏԱՑՈՂ` Գրիգոր քհյ:
ԹԵՐԹ` 278. չգրուած` 1ա, 68բ, 69ա, 114ա, 210ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴ 12 (Ա, Բ, Ժ, ԻԴ 10, Է, ԻԲ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ,
լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,9 14,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 91ա): ՏՈՂ` 25(2ա-113բ),
19(115ա-268բ), 20(269ա-78բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը`
մասն հնատիպ Ժամագրքի (Ա փեղկ), մասն պատառիկ-պահպանակի (Բ փեղկ):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 1բ, Մարկոս` 69բ, Ղուկաս` 114բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 210բ: Կ ի ս ա
խ ո ր ա ն` 2ա, 70ա, 114ա, 211ա: Լ ու ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական, տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր`
մարդագիր, թռչնագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր` դեղին, կապոյտ, կարմիր, սեւ, նարնջագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր` 146-209: Նորոգուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-67բ Աւետարան Մատթէոսի: 67բ Նախադրութիւն:
2. 70ա-113բ Աւետարան Մարկոսի:
3. 115ա-209բ Աւետարան Ղուկասու:

4. 211ա-27ա Աւետարան Յովհաննու (276բ Իրք կնոջն շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
277ա Աւարտեցաւ սուրբ Աւետարանս ի քաղաքն Տպխիզ, ի դուռն Բեթխայհեմայ Աստուածածնի, ձեռամբ ոգնամեղ եւ անարժան Գրիգոր դպրի, վարպետն իմ Մկ[ր]տչին, հայրն` Աբրիհամ, մայրն իմ` Սաթխաթուն, եղբայրն` Յովանէսն, քոյրն իմ` Յեղիսափեթն եւ հոգեւոր մայրն իմ` Մէրհուբան: Ով եղբայրք, կարդալով կամ օրինակելով Ա բերան Ողորմի ասացէք, Աստուած ողորմի ձեզ. ամէն: Թվական [Ռ]ՂԲ (1643):
277բ Փա՜ռք... մանաւանդ ըստացող եղեւ սուրբ Աւետարանիս նորընծա Գրիգոր քահանայն աւժար կամաւք
եւ փափաք սրտիւ, եւ հայրն իւր` Վէլիճանն, եւ մայրն իւր` Դինարն, եւ կենակիցն իւր` Խանումն, եւ եղբայրքն իւր`
Մարգարէն, Ղազարն, Մինասն, եւ հանգուցեալ եղբարքն` Գրիգորիսն, Բեկիճանն, Սարգիսն, Միրզապէկն, Խաչատուրն, եւ քոյրքն իւր` Մարեանն, Գուլին, եւ հանգուցեալ քոյրքն` Խնաղէն, Մարթայն, եւ փեսայքն իւր` Թորոսն,
Նաւասարդն: Դարձեալ յիշեցէք զՔաւչարն, Փարին, Դավլաթն եւ իւր որդին` Էտկեարն եւ... (շար. թափուած):
68ա Արդ, աշխատող եղեւ սուրբ Աւետարանիս հեզահոգի եւ բարէմիտ, աստուածասէր Յովասափ քահանայն, մեծաւ ջանիւ պատճառ եղեւ այսմ աստուածաշունչ սուրբ Աւետարանիս, ինքն է տրաւք եւ իւրոցն [յ]որդորեալք վարձահատուցն ամենայնի Քրիստոս Աստուածն մեր հարիւրապատիկ հատուսցէ աստ եւ ի հանդերձելումն. ամէն:
Արդ, եւ ես` անպիտան եւ մեղաւոր Գրիգոր քահանա[յ] կոչեալ անուամբ եւ ոչ գործով, աղաչեմ զձեզ` յիշման
արժան առնէք զիս եւ զծնօղսն իմ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
68ա (ԺԷ դ., նօտրգիր) Ես` Պետրոս կաթողիկոս, քննեցի վկայութեամբ տէր Տէրունին եւ այլոց, որ Աւետարանս Գրիգոր իրիցուն է. տուրք ողորմութեան նորա է, նորա լիցի, այլ ոչ ոք բան չունի հետ Աւետարանիս: Ով ոք
յանդգնի, դատի ի Աւետարանէս:
Կնքադրոշմ` 68ա (Բոլորշի, փոքր) Տ[է]ր Պ[ե]տրոս կ[ա]թ[ո]ղի[կոս]/// թվ. ՌՃԲ (1653): 68ա (Բոլորշի, խոշոր)
Տէր Պետրոս/// Աթոռոյ/// թվ ՌՃ[Դ՞] (1655): Է Յ[իսուս]ի [ծառայ] /// Պետրոս /// Արցախ գաւառէ:
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Ի «դրան Սուրբ Յակոբի
ԺԵ -XV
ԹԵՐԹ` 309. չգրուած` 1ա, 308բ-9բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԶ 12(Ա 10, Ժ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18,7 13,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 93ա): ՏՈՂ` 18: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դեղին մետաքս եւ կտաւ, Ա փեղկը` կոստղապատ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 1բ, Մարկոս` 89բ, Ղուկաս` 145բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 238բ: Կիսախորան` 2ա, 90ա, 146ա, 239ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական, տաճար: Զարդագիր` թռչնագիր,
հանգուցագիր: Գոյներ` վարդագոյն, կապոյտ, կանաչ, դեղին, կարմիր, սպիտակ, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թուղթը բամբակակալած, անփոյթ նորոգած: Վերին լուսանցակողին եւ թիկունքին թրջուածութեան հետքեր: Ցեցակեր` 1-10, 292-305: 306-ի կէսն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-89ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 89ա-145ա Աւետարան Մարկոսի:
3. 146ա-239ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 239ա-307ա Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
307ա (Կիսով չափ վերից վար շեղակի թափուած) Փա՜ռք եզակի, եռահիւսակ /// ապենիազին կատարե/// նելի Աստուծոյ հաւր, Աստուծոյ Որդոյ /// [յաւի]տեանս. ամէն: Ո՜հ, ո՜հ ///
Բայց գրեցաւ լուսազա /// թուակնս Հայոց /// տեաց ի գեղաքաղ[ աքս] /// դրան Սուրբ Յակոբ, ի /// կաւ զբերդակազ /// փեցի սուրն քաշեց /// ||(307բ) /// ակեց զտընտես եւ զայլ ամենայն որ ոչ ով հաղորդի չարժանաւ /// ւ:
Ես` գծողս Աւետարանիս/// ւան ի դէմ ելայ, Բ նետաձիգ /// նացի, նայ այն կրակն ի վանքն///եցաւ, զվանքն այրեցին ու զինչ/// վար կար, տարան: Հանցըս/// իք եղաւ, որ այն հարամիքն ի ///րհն առ հասարակ սատ /// Ա, ի յիւր
տունն չասաւ /// սուրբ Աւետարանս պար /// ատարիչ ամենայն կարգաց [պ] այծառութիւն սրբոյ /// րիչ մանկանց Սիո[նի] /// եւ ուղղիչ հաւատոյ /// ծախիւք /// եւ ար[դեամբք] ///
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 145ա (Բոլորգիր) Ի թվականին ՋԽԲ (1493) յիշատակ էր Աւետարանս Շահկան եւ Զուհալին, ի նոցայ ազգէն Շահմելիք անուն... (շար. քերուած, անընթեռնելի):
2. 89ա (ԺԶ դ., Բոլորգիր գրիչ` տէր Եսայի) Փա՜ռք... Գնեցի զսուրբ Աւետարանս հալեալ արդամն իմով եւ հոգոյ իմոյ տէր Ղուկասիս եւ կողայկիցն իմ Հեղինին եւ որդոյ իմոյ` տէր Միխիթարին, եւ կողակից իւր պարոն
Շահզատին եւ կ[րտ]սեր որդին Ըստեփանոսին եւ կողայկիցն իւր Սայիբին եւ սարկաւաքն իւր Մարկոսին, որ
հանկուցեալ է ի Քրիստոս, եւ քվերքն իւր Եղիսափեթին, Խոնտքարին, Անայխաթունին եւ տէր Ղ[ու]կա[սին], թոռներն իւր Մելիքսէթին, Սարգիսին, Մարտիրոսին եւ քուրն նորայ Ուլայխաթունին, եւ մեղապարտ գրչի` տէր Եսային եւ ամենայն առ[ե] անարուն մերձաւորաց, կարդացողաց եւ լսողաց, եւ քեզ փա՜ռք:
3. 308ա (Կազմողի) Զվերջին նորոգել տվող սուրբ Աւետարանիս Գրիգոր էրէց, յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, հայրն իմ տէր Մելքիսեթ եւ մայրն իմ Էվատմելիք եւ ամուսին իմ Գարիանէն եւ մեծ պապն իմ տէր Ղուկաս
եւ որդին իւր Տէր Մխիթարն: Ես` Ղուկաս եպիսկոպոս, կազմեցի առ յիշատակ Գրիգոր քահանային, հայրն իմ
տէր Մելքիսեթին եւ մայրն իմ Էվատմելիքին եւ ամուսին իմ Գարիանէն եւ որդիքն իմ Մալիքսեթ սարկաւաքին, Յոհանիսին, Մկրտիչին եւ եղբաւր իմ` Էտիլխանին, կողակցին` Անայխաթունին, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց:
Թվին ՌԾ (1601):
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Շաղվաքա գիւղ
ՌՃԻԴ-ՌՃԻԶ-1675-1677
ԳՐԻՉ` Հայրապետ երէց: ՍՏԱՑՈՂ` Մկրտիչ:
ԹԵՐԹ` 266. չգրուած` 2ա-3ա, 8բ-9ա, 124աբ, 264աբ, 265բ-6ա: ՊՐԱԿ` 2 (2+6)+Ա-ԻԲ 12(Դ, Ժ, ԻԱ, ԻԲ 10, ԺԳ
11, ԺԴ 13)+1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,5 13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 34ա): ՏՈՂ` 22:
ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` ձեռագրի թերթերից` 2+2, հաշուած թերթաքանակի մէջ` 1-2, 265-6 (տե՛ս գրչափորձ):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 9բ, Մարկոս` 77բ, Ղուկաս` 128բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 207բ: Խորան`
3բ, 4ա, 4բ, 5ա, 5բ, 6ա, 6բ, 7ա, 7բ, 8ա: Կիսախորան` 10ա, 78ա, 129ա, 208ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական, խաչ: Զարդագիր` մարդագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գոյներ` կանաչ, նարնջագոյն, կարմիր, կապոյտ, դեղին, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր` 1-3, 265-6:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3բ-4ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 4բ-8ա Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
3. 10ա-75ա Աւետարան Մատթէոսի:
4. 75բ-6բ Սկիզբն գլխոց: 77ա Նախադրութիւն: 78ա-123բ Աւետարան Մարկոսի (123ա) Յարուցեալ Յիսուս:
5. 125ա Գլուխք (Ա-Ը): 125բ Նախադրութիւն: 126բ-8ա Գլուխք: 129ա-205ա Աւետարան Ղուկասու:
6. 205բ-6բ Գլուխք: 207ա Նախադրութիւն: 208ա-61բ Աւետարան Յովհաննու (261ա Իրք կնոջն շնացելոյ):
Ստորին լուսանցքներում նշումներ` «Իւղաբերից, «Բժշկութեան, «Հանգստեան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
123ա Համբարձման կարդա եւ անարժան գրիչս յիշեա:
123բ Համբարձման կարդա ըզսա եւ զանարժան Հայրապետ քահանայս յիշեա` անուամբս միայն եւ գործս
ոչ: Գրեցաւ թվին ՌՃԻԴ (1675), Ս[ե]պտեմբերի Է:
261բ Փա՜ռք...||(262ա) Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվականիս Հայոց հազար ՃԻ եւ Զ (1677) ամի եւ
մայիսի ԻԸ, ի հայրապետութեան սուրբ Աթոռոյս Էջմիածնի տեառն Յակօբայ կաթուղիկոսին Հայոց եւ ի թագաւորութեանն Ղիզըլպաշի Շահ Սիլեմանին, որ Կարմրագլուխ գոչէ, եւ ի խանութեանն Էրէվանա Սաֆիղուլի, որ է
որդի Ըռըստամի: Գրեցաւ ձեռամբ անարժան եւ անարուեստ գրչի` Հայրապետ անուամբ միայն իրիցի, ի դառն
ժամանակի, ի գաւառիս Գեղամա, ի գեօղս, որ կոչի Շաղվաքա, ի դուռն Սուրբ Աթանիայի եւ Սուրբ Շողակաթի
եւ Սուրբ Պետրոսի ||(262բ) եւ Սուրբ Ծիրանաւորիս եւ այլ բազում սրբոց նշխարացս, որ աստ կան հաւաքեալ.
ամէն:
Ես` Մկրտիչս, առայ սուրբ Աւետարանս հալալ ընչից իմոց` յիշատակ ինձ եւ ծնօղացն իմոց` Յատին, Վարդխաթունին, կենակցին իմոյ` Հռոմսիմին, եւ միւսն Թեզախաթունին եւ որդիքն` Ամիրպէկն, Յատին, Քասպարն, որ
հանգուցեալ են եւ փոխեալ առ Քրիստոս, եւ դստերացն իմոց` Սարվարըն, Յուստիանէն, Նազումն, եւ հօրապա-

պն` Ամիրպէկն, եղբայրն` Միրզէն, Ազիզպէկն, Եաւրին, Յովաննէսն, եւ որդին` Ոսկանն եւ միւս եղբօրն` Գալուստն, եւ մօր պապն` տէր Յակոբն, եւ որդին` տէր Սահակն, տէր Գրիգորն, տէր Մկրտիչն եւ իւրեանց որդին` Սարգիսն եւ տէր Փիլիպպոսն, եւ որդին` տէր Յակոբն, եւ Սարգսի որդին` Մարտիրոսն, որ պահողք եւ ընթերցողք են
եւ տեղապահ սուրբ Աւետարանիս: Աստուած իւր||(263ա)եանք անփորձ եւ անսասան պահեսցէ աստ եւ ի հանդերձելումն. ամէն:
Դարձեալ աղաչեմք զձեզ, ով ընթերցողք սուրբ Աւետարանիս, յիշեցէք զհողացեալ Մկրտիչս եւ կենակիցն
Թէազէն, որ ըստացան սուրբ Աւետարանս հալալ ընչից իւրեանց եւ մնացին փափակ տեսութեան եւ տուան ի
բազմահաւաք եկեղեցուն Լուսաւորչին եւ Սուրբ Նշանին եւ Սուրբ Կարապետին եւ Սուրբ Յարութենին եւ Սուրբ
Հռոմսիմին եւ Սուրբ Ստեփանոսին, որ աստ կան հաւաքեալ, ի գեօղն, որ գոչի Կեչառիս, որ ասի Ծաղկունաց
գաւառ, որ հանգուցեալ կայ Պռոշ իշխան ի վիճակէ Արարատն, ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ կաթողիկոսի Սուրբ Էջմիածնայ, ի դառն ժամանակի եւ բազմութիւն այլազգի եւ հարկապահանճութեան խիստ թէ՛
քաղաք, թէ՛ վանք, եւ թէ՛ անապատ, թէ՛ գեօղ ամենեքեան ոչ գիտէին, թէ հարկն որչափ տացեն եւ ազատին
||(263բ) ի ձեռաց անօրինաց:
Դարձեալ աղաչեմ զձեզ, սիրելիք եւ բարեկամք, վասն Աստուծոյ սիրոյն հ[ա]մար ի ժամանակ մահուան իմոյ
կտակ արարի, որ յետ իմոյ յիշատակ Աւետարանս եւ վախմ Գեչառիսո սուրբ եկեղեցւոյն, որ անուն Սուրբ Լուսաւորջին է եւ այլ բազում սրբոց նշխարացն: Եթէ իմ դուստր կամ ընդանիք հակառակութիւն անեն, թէ ծախելոյ
կամ կրաւելոյ, սեւերես ինձ գան եւ առաջի դատաստանին ամօթ կրեսցեն, եւ պահողն եւ հոգս տանողն Սարգիսն լիցի: Ես Սարգիսին երդուել եմ. ամրութեամբ պահէ թէ՛ ջրէ, եւ թէ՛ կրակէ եւ ամենայն պատահմանէ պահէ,
եւ Աստուած ինքն անփորձ եւ անսասան պահէ աստ եւ ի հանդերձելումն: Եթէ ով ոք խօսք ասի, ԳՃԺԸ (318)
հայրապետացն նզոված լիցի. ամէն:
Դարձեալ աղաչեմ զձեզ. ամէն մարդոյ վարձք Աստուած հատուցանէ, որ շատ եւ քիչ երախտիկ ունի սուրբ Աւետարանիս, Տէր տէրանց հատուցանէ յաւուրն յետնում. ամէն: Հայր մեր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 1ա (1723 թ., բոլորգիր)
Դուք միայբան սիրով կացէք,
Սէրն Աստուծոյ լաւ իմացէք,
Գրգակալին վերայ բացէք,
Եւ Յիսուսի Աւետարան քարոզեցէք,
Վասն մեր աղօթեսցէք,
Ողորմութեան դուռն բացէք:
Ըզսա ետու Կեչառւո զաւակ,
Որ են անդ նշխար սուրբ եկեղեցին բազմայհաւաք:
Զմեղուցեալ ք[ա]հանայս [յ]իշէք,
Որ եւ անուամբս գոչիմ Աւաք:
125ա (1723 թ., նօտրգիր) Խանումին ով ոք հանդիպիք, մի լիայբերան Ողորմի ասէք, Աստուած ձեզ ողորմի
աւուրն ետնումն. ամէն:
Դուք միայբան, սիրով կացէք,
Սէրն Աստուծոյ լաւ իմացէք:
126ա (Բոլորգիր) Պա[տ]ճառ գրոյս այս է, որ թվին ՌՃՀԲ (1723) օսմանլուն եկաւ Էրէվան վասն մեր ծովացեալ մեղացն, որպէս ասէ մարգարէն. Եւ անմիտ ազգաւ կծեցուցի ըզնորայ, որ եկեալ բազում ավարս առին յերկիրին Հայոց, այս Աւետարանս եսիր բերին, որ եւ ես` Յարութիւնս, առայ սայ հալալ ընչից իմոց` յիշատակ ինձ
եւ կողակցւոյն` Խանումին, եւ միւս կողակցւոյն` Հուրիխանին, եւ որդոցն մերոցն` Մկրտիչին եւ տէր Աւաքին: Որ
եւ ընթերցող էի սորայ, ես իմ կամաւս ետու ի ձեռն Ս[ա]հակ վարդապետին, որ է առաջնորդ Կեչառուսու: Եւ ամենայն արենառու մերձաւորաց, եւ որք Ողորմի ասէք. ամէն:
Կնքադրոշմ` 10ա Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
Գրչափորձ` 1բ (Բոլորգիր) Զայսոսիկ փոխեցաւ... 266բ (Բոլորգիր) Եւ նոյն ժամայն... ցամաքեցաւ: [Պ] ատասխանի պատար: 265ա (Նօտրգիր) ծակա եկաց գարին ԼԵ խան էր, Ը- անոցն` Կուզնուտէն եկածն գարին:
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ԺԷ -XVII
ԹԵՐԹ` 245. չգրուած` 1ա, 70բ-1ա, 116բ-8ա, 190բ-1բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԲ 12 (Զ 10, Ժ, ԺԱ 11, ԺԷ 7, ԻԲ 2): ՆԻՒԹ`
թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,7 14,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 13ա: Տարբեր` 189ա95բ): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր մետաքս, լուսանցակողերը` կարմիր եւ ծաղկազարդ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 1բ, Մարկոս` 71բ, Ղուկաս` 118բ: Կիսախորան` 2ա, 72ա, 119ա, 192ա:
Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական: Զարդագիր` հրեշտակագիր, կենդանագիր, հանգուցագիր: Գոյներ`
կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Ժամագիրք: ԺԷ դ.: 5(Ա-Ե)+5(Զ-Ժ), 10 ամբողջական թերթեր, միջից պակասաւոր:
Թուղթ, միասիւն, բոլորգիր (նմուշ` Աա), 25 տող: Կարդալ Աա-Ժբ., «[Կարգ ոտնլուային... Աստուած մեծ եւ
սքանչելագործ... աշակերտա]ցն անճառելի խոնարհութեամբ... ոչ կարես թագուցանել զգործս քո, քանզի հոգիդ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մի շարք թերթեր (37-47) նորոգուած: Կազմի կաշին եւ պահպանակները ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-70ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 72ա-116ա Աւետարան Մարկոսի (115բ Յարուցեալ Յիսուս):
3. 119ա-90ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 192ա-245բ Աւետարան Յովհաննու (244բ Իրք կնոջն շնացելոյ):
Ունի լուսանցային Համաբարբառ: ||
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
192ա Զի զմիտք աւետա[րա]նչիս իբրեւ արծիւ վերացաւ եւ գրեաց զանճառ բանն:
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Պապաճան գիւղ
ՌՃԺԱ -1662
ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ` Յովհաննէս երէց:
ԹԵՐԹ` 264+2 (կրկ. 17,150). չգրուած` 1բ-2ա, 72բ, 117բ, 199բ, 262ա-4բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԲ 12(Ա 11, ԻԲ 15): ՆԻՒԹ`
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,1 12,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 179ա): ՏՈՂ` 23: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ
շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կիսախորան` 3ա, 73ա, 118ա, 200ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական,
խաչ: Զարդագիր` մարդագիր, թռչնագիր, կենդանագի: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, դեղին, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Ճառընտի՞ր: ԺԱ-ԺԲ դդ.: 1 թերթ (Ա) սկզբից, եզրահատուած: Մագաղաթ, միասիւն
(նախկինում, հաւանաբար, երկսիւն), ուղղագիծ երկաթագիր, գունաթափուած, դժուարընթեռնլի: Կարդալ Աբ.
«///[շաղա]խեալ տղմով զբերանն /// թոյլ խոնարհել եւ պղա /// տակ աղբիւրն: Իսկ դու աւադիկ ոչ զ[մ]այ[լե]լ
/// ա իւր արեանն Քրիստոսի...:
ՎԻՃԱԿ` անբաւարար: 16, 58, 70, 264 թերթերը կիսով չափ պատռուած-ընկած, խոնաւութիւնից տեղ-տեղ
գունափոխուած, 95-119, 250-64 ցեցակեր: Կազմի եզրերը մաշուած, մասամբ պատռուած-ընկած, Ա փեղկի
տախտակը կոտրուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3ա-71բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 71բ-2ա Նախադրութիւն: 73ա-116բ Աւետարան Մարկոսի:
3. 117ա Նախադրութիւն: 118ա-98բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 199ա Նախադրութիւն: 200ա-59բ Աւետարան Յովհաննու (259ա Գիրք կնոջն շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
2բ 0գնեա, տէր Յիսուս, Յովաննէս գծոյս || (3ա) հասանիլ աւարտ եւ վճար սուրբ գրոյս:
260ա Փա՜ռք... ||(261ա) Արդ, եղեւ զրաւ եւ աւարտ աստուածաշունչ եւ տիեզերալոյս սուրբ կենսաբեր Աւետարանիս թուին Հայոց ՌՃ եւ ԺԱ (1662), ի յերկիրս Զակամ, ի գիւղս Պապաճան, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ Ովանիսին եւ Սուրբ Գրիգորին եւ այլ բազում սրբոցն, որ են աստ, ի հայրապետութեան
Աղվանից տեառն Պետրոսի սրբասնունդ կաթողիկոսի եւ եպիսկոպոսութիւն մեր ն[ա]հանգիս Մինաս վարդապետի եւ Թաթէոս եպիսկոպոսի, յԱթոռ սոցին Գետկա վանք կոչի|| (261բ): Գծագրեցաւ եւ մրեցաւ ձեռամբ անիմ[ աստ] եւ չնչին անուն Յովանէս իրիցի, պարտական բիւր քանքարոյ, անուամբ միայն եմ եւ ոչ գործով: Արդ,

երես անկեալ աղաչեմ, ո՜վ սուրբ մանկունք եկեղեցւոյ, որ հանդիպիք սըմայ կարդալով կամ օրինակելով, թողութիւն շնորհեցէք զապիկար գրչիս, զի կար մեր այս էր: Ով ոք սորա հանդիպեսցէ, անյապաղ զյիշատակարանս
ընթերցեսցէ եւ զմեղաւորս յիշեսցէ, Աստուած իւրն մեղքն չյիշէ. ամէն: Հայր մեր, որ յեր[կինս]:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
264բ թվին [Ռ]ՃԿԷ (1728): Յիշատակ է Աւետարանս: Գրչափորձ` 1ա Զգործս ձեռաց մերոց... յաջողեա ի մեզ:
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Երեւան (գրչութեան), Նոր-Ջուղա (ծաղկման) ՌՃԷ -1658
ԳՐԻՉ` Գրիգոր քհյ: ՍՏԱՑՈՂ` Ղզլար, ի վայելումն Պետրոս քհյ-ի:
ԹԵՐԹ` 315. չգրուած` 1աբ, 2բ-3ա, 4բ-5ա, 6բ-7ա, 8բ-9ա, 10բ-1ա, 12բ-3ա, 14բ-5ա, 16բ-7ա, 18բ-9ա, 20բ1ա, 22բ-3ա, 24բ, 26ա, 168ա-9ա, 313բ-5բ: ՊՐԱԿ` 2(14+10)+Ա-ԻԵ 12(ԻԴ 10, ԻԵ 5): ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,5 13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 74ա): ՏՈՂ` 19-24 (խառն): ԿԱԶՄ` սեւ կաշի, միջուկը`
տախտակ, աստառը` մագաղաթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ծնունդ` 2ա, Քառասնօրեայ գալուստ` 3բ, Մկրտութիւն` 4ա, Պայծառակերպութիւն`
5բ, Յարութիւն Ղազարու` 6ա, Մուտք յԵրուսաղէմ` 7բ, Ոտնլուայ` 8ա, Մատնութիւն` 9բ, Խաչելութիւն` 10ա, Պատանումն` 11բ, Յարութիւն` 12ա, Համբարձումն` 13բ, Հոգեգալուստ` 14ա: Մատթէոս` 26բ, Մարկոս` 113բ, Ղուկաս` 169բ, Յովհաննէս` 258բ: Խ ո ր ա ն` 15բ, 16ա, 17բ, 18ա, 19բ, 20ա, 21բ, 22ա, 23բ, 24ա: Կիսախորան`
27ա, 114ա, 170ա, 259ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական, տէրունական, տաճար: Զարդագիր` մարդագիր, թռչնագիր, կենդանագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` ոսկի, սրճագոյն, սեւ, կարմիր, դեղին, մոխրագոյն,
կապոյտ, վարդագոյն, կանաչ, սպիտակ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խոնաւութիւնից խունացած եւ գունափոխուած, տեղ-տեղ թանաքը ներծծուած կամ թափուած: Բոլոր զարդերի ներկերը արտատպուած հանդիպակաց էջին: Կազմի կաշին մասամբ ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 15բ-6ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 17բ-24ա Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
3. 25աբ Գլուխք: 27ա-111ա Աւետարան Մատթէոսի (կից` Ոտանաւոր. «Մատթէոս մարդ անուանեցաւ...):
4. 111աբ Նախադրութիւն: 112ա-3ա Գլուխք: 114ա-67ա Աւետարան Մարկոսի (կից` Ոտանաւոր. « Այս Մարկոսի ասի առիւծ...): 167ա Թելադրութիւն. «Մարկոս աւետարանիչն աշակերտեալ Պետրոսի...:
5. 167ա Նախադրութիւն: 167բ-8ա Գլուխք: 170ա-256բ Աւետարան Ղուկասու (կից` Ոտանաւոր. « Այս Ղուկասու եզն ասացին...):
6. 257աբ Գլուխք (Ա-ԽԳ): 258ա Նախադրութիւն: 259ա-310ա Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
256բ Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զբարեպաշտուհի կինս այս Գուլդաստայն, որ ինչ աւգնականութիւն արար ծաղկելոյն սորա: Վարձատրեսցի Աստուծոյ. ամէն:
310ա Փա՜ռք... || (311ա) Արդ, ես` ունայնս ի բարեաց եւ զառածեալս մեղօք, Պետրոս անուամբ եւեթ քահանայ,
Բայց գործովս տարակացե[ա]լ մեկուսի եւ հեռի,
Պարտական բիւրոց քանքարի,
Ծրար եղի ծուլութեան վարշամակի
Ի հաղբս աշխարհի,
Որ ի վաղ ամանակաց
Գոյր տենչումն բաղձանաց սրտիս
Յաղագս այսմ ծաղկաւէտ
Եւ ցանկալի սովփերի,
Որ է վարդապետութիւն
Տեառն բանի եւ Յիսուսի Քրիստոսի:
Բազում աշխատութեամբ եւ յոգնաջան կրիւք հոգացի զմագաղաթ սորայ ձեռամբ իմով, զոր եւ տեսեալ ըզբաղձանք սրտիս աստուած[ա]սէր եւ բարեպաշտ կինըս այս, ոչ ունելով զաւակ ի վերայ աշխարհի` ոչ դուստր,
եւ ոչ որդի, վասն որոյ ի միտ ածեալ զբան մարգարէին, որ ասէ. Երանի, որ ունիցի զաւակ Սիօնի եւ ընդունակ

նորա Երուսաղէմ, օժընդակ եղեալ գնոյն եւ ետ գրել զսա յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ի վայելումն ինձ աղցաւորիս:
Ցորքան յամիցեմ ի վրանս Կեդարու, եղիցի սա ինձ անմահ որդի եւ յետ ընթանալոյն իմ անդառնալի յուղին`
||(311բ) եղիցի յիշատակ բարի առ վայելօղսդ բարեպաշտօն:
Գրեալ եղեւ սա ի յերկիրս Արարատեան, ի մայրաքաղաքիս Երեւան կոչեցեալ, ձեռամբ քահանայի միոյ Գրիգորի, յամի հազարերորդի հարիւրորդի եւ եօթներորդի (1658) թվի տոհմիս արամեան սեռի, ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ Ջուղացւոյ` յաջորդ եւ փոխանորդ սրբոյն Գրիգորի մեր[ոյ] Լուսաւորչին ի Վաղարշապատ քաղաքի, ի գահ Իջման Միածնի Բանի եւ մերոյս առաջնորդի Ամենափրկչի, որ Հաւուց Թառ կոչի, տեառն
Յովհանիսի րաբունոյ մեծի եւ ի թագաւորութեան Պարսից արքայի Փոքերն Շահ- Աբասի:
Եւ յորժամ աւարտեալ սորա զսեաւ գիրն, առեալ տարա ի յերկիրն Պարսից, յարքայանիստ քաղաք, ըստ գրոց
Շօշ ասի, որ այժմ արտաձայնեալ կոչի Ըսպահան, ի գիւղաքաղաքն Նոր-Ջուղա կոչեցեալ:
Աստուածասէր կին մի բարի,
Քրիստոսասէր երկիւղածի,
Որոյ անուն բացայայտի,
Որ Թանկխաթուն արտաբերի,
Առն իւրոյ պերճապատւի`
Պարոն Վաթան իշխան բարի,
Որդոյ իւրոյ դեռաբուսկի`
Պարոն Սաֆրազ անուն ասի,
Յոր պատահեալ յայս սովփիրի,
Միտ ածեալ բան մարգարէի`
Ետուր ծաղկել իւրովք ընչի
Վասն հոգոյն զաւակ Սիօնի,
Կամաւ իւրով օժ||(312ա)տեաց ոսկին:
Ի յետ սորին Տէրն լինի սմա հովանի
Եւ պահեսցէ անփորձ [յ]երկրի,
Տացէ սմա դուստր եւ որդի,
Որպէս Յակոբ նահապետի,
Խաղաղ կենօք պահէ [յ]երկրի
Եւ հաւատովն Քրիստոսի
Աստ վայելէ զփառք աշխարհի,
Անդէն հանգչի սրբոց դասի,
Յորժամ նստի Տէրն յատենի
Յաւուր մեծի դատաստանի,
Բազմեցուսցէ զդասս արդարի,
Արժան առնէ լսել ձայնի:
Դարձեալ յիշեցէք զստացօղ սուրբ Աւետարանիս` զվերոյգրեալ կինս այս Ղզլար հանդերձ ծընօղօք իւրովք,
զհայրն Մելիքսէթն, զմայրն իւր Շահնիկարն եւ զեղբարքն իւր` զՍարգիսն եւ զՈսկանն, եւ զքոյրն իւր` զՀռիփսիմէն, եւ զդուստր Հռիփսիմին զԵղիսաբեթըն, որ բազում երախտիք եւ աշխատանք ունի ի վերայ մեզ, մանաւանդ
սուրբ Աւետարանիս: Բարերարն Աստուած փոխանակ վարձոցն իւրոց հատուսցէ զերկնից արքայութիւնն եւ արժանի արասցէ երանական ձայնին եւ անթառամ պսակին հանդերձ ննջեցելովքն իւրովք. ամէն:
Կրկին անգամ յիշեցէք ի Քրիստոս զՂզլարն եւ կենակիցքն իւր` զՈհանն եւ ըզՂազարն, եւ զորդիքն իւր` Կարապետն, եւ զդըստերքն իւր զԽանփարին եւ զ ///(բաց): Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք հաւասար ազգայնոց
սորա` կենդա||(312բ)նեաց եւ ննջեցելոց. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս:
313ա Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զՊապունէն եւ զկողակիցն իւր` զԵղիսաբեթն, եւ զորդիքն իւր` Գաբրիէլն,
որ եւ մատնեցաւ իսկ ի ձեռս այլասեռից, զոր տէր Աստուած փըրկեսցէ խաղաղութեամբ, նաեւ զՅովանէսն,
զՏալիթայն եւ զՄարիամն եւ զհանգուցեալ որդիքն` Թորոսն, Սարգիսն, Զեբեթէն եւ Մարիամն, եւ Աստուած ողորմի ասացէք:
Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս Ալլահվերտին, զկողակիցն Մարիամն եւ զդուստրն իւր Հոռոմսիմէն եւ զկողակիցն` զԼաչինն, եւ մայր իւր Դօնաբէկն. յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք:

Եւ յիշեցէք ի Քրիստոս զՍահակն եւ զեղբայրն իւր Նազարէթն, որ մանուկ եւ դեռաբոյս տիօք գնաց առ Քրիստոս, որոյ յիշատակն աւրհնութեամբ եղիցի եւ զնա դասեսցէ ընդ երջանիկսն իւր, զի բազում աշխատանս ունին
ի վերայ իմ. յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք:
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ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԼԵՀԱՑԻ, ԲԱՆՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆՔ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆՔ
ԺԷ -XVII
ԳՐԻՉ` Սարգիս երէց:
ԹԵՐԹ` 164. չգրուած` 1աբ, 25ա, 133ա-64ա: ՊՐԱԿ` Ա-Բ 12+Ա-Թ 12+3 (14+7+11): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով
(տարբեր): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19 12,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 36ա): ՏՈՂ` 23: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքից գրադաշտը գունափոխուած, աստառն ու որոշ թերթեր` ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-24բ Ցանկ է Յայսմաւուրքին ըստ այբուբենից` վասն դիւրեաւ գտանելոյ զպատմութիւն եւ զվկայութիւն
սրբոց մարտիրոսաց, զոր եւ կամեսցիս -[Ա]բուդիմոսի վկային` օգոստոսի ԻԵ... Քրիստոնեայ կուսին` յուլիս ԻԳ
Բ. 25բ-132բ Բանք իմաստասիրականք եւ աստուածաբանականք, համառօտաբար իբր սահմանօրէն արտադրեալք եւ հաւաքեալք ըստ այբուբենից` աշխատասիրութեամբ Լեհացի Ստեփանոսի բանասիրի
Տե՛ս Լ0 110, 370ա-463բ:
Գ. 164բ [Գիւտ թօփի եւ թուականի եւ տպագրութեան] -Յամի Տեառն ՌԳՃՁԳ (1383) գտին զարուեստ թօփի... (ԺԸ դ. յաւելագրութիւն):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
4բ Զմեղսամած նօտար Սարգիս էրէց յիշեա ի Տէր. յիշողդ եւս:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Թադէի վանք ( Արտազ)
ՌՃԻԶ -1677
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ` Իսահակ վրդ. Մակուեցի:
ԹԵՐԹ` 125+1 (կրկ.10). չգրուած` 1աբ, 2բ, 125բ: ՊՐԱԿ` 1 2+Ա-Ժ 12+1 4: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,3 12: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 64ա): ՏՈՂ` 26: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի (նախկին), թիկունքը` սեւ կաշի, եզրերը` վարդագոյն մոմլաթ, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ (Ի
դ.):
ՎԻՃԱԿ` նախապէս մկնկեր, այժմ նորոգուած: Բոլոր թերթերի ստորին աջ անկիւնները շեղակի կտրուած: Թանաքից գրադաշտը գունափոխուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3բ-118բ Բանք իմաստասիրականք եւ աստուածաբանականք, համառօտաբար իբր սահմանօրէն արտադրեալք ըստ այբուբենից` աշխատասիրութեամբ Լեհացի Ստեփաննոսի բանասիրի
Տե՛ս Լ0 110, 370ա-463բ:
Բ. 119ա-20ա [Յաղագս առնչութեանց] - Առնչութիւնք յԱստուած են ըստ իրի... նոքա բնաւսըն զանազանք
են:
Գ. [Յաւելագրութիւնք ԺԸ դ.]
ա. 120բ-2ա Տաղ անուշ Աստուածածնի, ի Մակուեցւոյ Սարգսէ (ծայրակապ` «Սարգիս վարդապետս յի) -Սխրալի սրօբէ` ֆանար ի վառման, /Գեղմ մարգարտափայլ` տիպդ ըղձական.../ Սուղ երգուկս երգէ զարմն Յովանիսեան, /Զի ես եմ տեղեաւ, որ եմ Արտազեան,/ Սարգիս վարդեպետ մեղօք անարժան... /Ի թվիս մերում հարիւր
հազարեան/ Եւ յարաբարդի ութսուն երկոսեան (1733)... (նոյնը կրկ. 123բ-4ա):
բ. 122բ [Քաղուածք շարականաց] - Այսօր դասք հրեշտակաց...
գ. 122բ [Հարցմունք եւ պատասխանիք] -Հարց. Քանի՞ են շաւիղք Սաղմոսի: Պատասխանի. ԺԸ...
դ. 122բ-3բ [Յաջորդութիւնք ի վերայ Աթոռոյն Արտազի] - Այս տաճար լուսակիր եւ երկնանման առկայացեալ... ի վերայ աստուածաբնակ շիրմի սուրբ առաքելոյն Թադէոսի... ես` Զաքարիա եպիսկոպոս... սկիզբն արարի կրկին [շին]ութեան առաւել քան զառաջինն... եւ զաջորդն մեր զտէր Տիրացուն, այլ եւ զհարազատ եղբայր
մեր զՊետրոս եւ զՍարգիս... կատարումն թվին ՉՀԸ (1329)-ին: Առաքելոյն Թադէոսի եպիսկոպոսք -Ի վերջին
ժամանակս` Բեստացի Զաքարիա եպիսկոպոս... հրամանաւ... Փիլիպոս կաթողիկոսին:

ե. 124բ-5ա [Ցանկ գրեանց] -Մատթէոսի Մեկնիչն, Եսայու Մեկնիչն... Ա նարեկ, Ա. Պատմագիրք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
3ա Բուրաստանս իմաստասիրական յիշատակ է Իսահակ վարդապետին Մակուեցւոյ` առաջնորդի սուրբ Աթոռոյն Թադէոսի սուրբ առաքելոյն: Որք միանգամ վայելէքդ, յիշեսջիք ի Քրիստոս հանդերձ հոգեւոր եւ մարմնաւոր ծնողօք, եւ դուք ընդ նմին յիշեալ լիջիք ի բարին: Ի կենարարին թվականի ՌՈՀԷ (1677) ամի եւ ի մերումս
թուահաշուութեան ՌՃԻԶ (1677) -երորդ գրեցաւ ձեռամբս իմով:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
3ա Վերոյգրեալ Իսահակ արդար յառաջնորդ լուսահոգի վարդապետին տեղն արժանուն աջորդ եղէ անարժան հող ու մոխիր Իսահակ եպիսկոպոս Փառակեցի ՌՄԼԱ (1782)-ին. յոյժ դառն ւ դժը[ն]տակ ժամանակի, թողում զամենայն եւ բոր կպեցեալ գիւղս մեր էր ցաւ քան զամենայն: Գ ամ է ջանամ, թէ հանեմ, անկար լինելոյս
/// մնայ: Ով ոք քակէ, ն/// շինօղ սրբոյ Աթոռ[ոյս]: ՌՄԼԴ (1785) թւոջն գրեցի:
Գրչափորձ` 2ա Յայտարարութիւն...
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ՎԱՐԴԱՆ ԱՐԵՒԵԼՑԻ, ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ Ի ՍՈՒՐԲ ԳՐՈՑ (ԺՂԼԱՆՔ)
Մոկաց Սարի Ս. Գէորգ (՞)
ՊԺԴ -1365
ԳՐԻՉ` Սիմէոն վրդ.
ԹԵՐԹ` 141: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԲ 12 (Ա 9): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 13,5 9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր
(նմուշ` 5ա): ՏՈՂ` 16-20 (խառն): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտաւ:
ՎԻՃԱԿ` վնասուած. խոնաւութիւնից գունափոխուած եւ սնկային հիւանդութեամբ վարակուած ( այժմ` կանխուած), բնագիրը կպումների հետեւանքով տեղ-տեղ եղծուած (յատկապէս` 1, 3, 16, 131-41), 141բ գրեթէ անընթեռնլի: Կազմի դռնակն ու կապիչներն ընկած, Բ փեղկի կազմաստառից մնացել է մի փոքրիկ ծուէն:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-141ա [Լուծմունք ի Սուրբ Գրոց Վարդանայ վարդապետի, ի խնդրոյ բարեպաշտ թագաւորին Հեթմոյ,
Լ0 750]
1. ա. 1ա-2բ [Ա. Վասն անուանց խնկարկու կանանց] -Հրաման պատկառեցուցիչ, զոր պատուիրեցիք գրել...
բ. 2բ-5ա [Բ. Վասն հալուէին եւ խնկոց] -Իսկ հալուէն, զոր բերին...
2. 5ա-7ա Լուր սուղ ինչ եւ վասն խորհրդոյ սուրբ պատարագին, զոր ջերմ սիրես: [Գ. Վասն նշխար կազմից]
-Նշխար կազմի Հին կտակաւք Սաղմոսին...
3. ա. 7ա-9բ Հաւաքեսցուք ծաղիկս ի մարգաց Աւետարանին` պսակել զքեզ: Դ. [Վասն Մատթէոսի յազգութիւն] -Մատթէոս թարգմանի երգ կենաց...
բ. 9բ-13ա [Ե.] Զի՞նչ է, թէ Ծնաւ զՈրդին իւր զանդրանիկ -Զի անդրանիկն այն է, որ կրտսեր եղ/// [բայրս ունի... եւ կոչեցաւ Յիսուս, Լ077, 192բ-3ա]...
գ. 13ա-5ա Զ. [Վասն Մկրտչին Յորդանանու] -Մկրտչին եւ աստուածաբանին անունն ի հինգ գրեանն մի է...
դ. 15ա-20ա Է. Զի՞նչ է. Վարեցաւ Յիսուս ի Հոգւոյն յանապատն` փորձել ի սատանայէ -Պատասխանի.
ԶՀո[գին] առ Յիսուս եւ ձայնն Հաւր վկայեաց...
ե. 20աբ Ը. Ո՞յք էին ամուսնացեալք յառաքելոցն -Յոհանէս եւ Յակովբոս եղբայր իւր եւ Թովմաս կոյսք էին...
զ. 20բ-1բ Թ. Քրիստոսի առաջին նշանն զո՞ր պարտի ասել -Պատասխանի. Նախ` անսերմ յղութիւն...
է. 21բ-5ա Ժ. Զի՞նչ է, որ ասէ. Ճրագ մարմնոյ ակն է -Պատասխանի. Յառաջ քան զայս խրատեաց Տէրն...
ը. 25ա-6ա ԺԱ. Ո՞ր է Ճ- աւորն, Կ- աւորն եւ Լ- աւորն -Պատասխանի. Որ ի քրիստոնեա հարց է ծնեալ եւ մկրտեալ...
թ. 26աբ ԺԲ. [Վասն Ղուկասու եւ Մարկոսի] -Ղուկաս ազգաւ յոյն է...
ժ. 26բ-8բ ԺԳ. Զի՞նչ է, որ ասէ, թէ Ետես Զաքարիա ի խնկարկութեանն աւուր -Զի կայր ընդ աջմէ սեղանոյն
խնկոցն...
ժա. 28բ-31ա ԺԴ. [Վասն կնոջն պոռնկի] -Կինն մեղաւոր, որ աւծ զՏէրն իւղով իւրով...
ժբ. 31աբ ԺԵ. [Վասն մեծատանն] - Առակաւորք Ղուկասու ոմանք լեալ էին եւ կէսք` լինելոյ...
ժգ. 31բ-2բ ԺԶ. Զի՞նչ է, որ ի յառնուլն հացն ասէ. Առէք կերայք... -Պատասխանի. Բաժակն ոչ միայն խորհուրդ հաղորդութեանն է...

4. 32բ-4բ ԺԷ. [Վասն Յովհաննու աւետարանչին] -Յոհաննէս յետ ԾԲ ամի չարչարանացն Տեառն գրեաց զիւր
Աւետարանն...
5. ա. 34բ-6բ ԺԸ. [Վասն աւազակացն] - Աւազակքն, որ ընդ յաջմէն [էր, դա]ւանեաց զՏէր մեր...
բ. 36բ-9ա ԺԹ. [Վասն հաստատութեան յարութեանն Տեառն] -Երեք իրք յետ յարութեանն Տեառն յանձն
էառ... (37բ) Այսմ վկայ պատմեմ քեզ, զոր լուա ի Գառնեցի միակեցէն Յովանիսէ, թէ ի ՈՀԱ (1222) թուին կայի ի
սուրբն Երուսաղէմ...
գ. 39ա-40ա [Ի.] Եւ յիշեսցուք բան մի այլ ի սքանչելի հաւրէն (Յովհաննիսէ Գառնեցւոյ) -[Ո]ՀԲ (1223) թուին,
ասէ, էաք մեք նոյնպէս յԵրուսաղէմ...
դ. 40ա-1ա ԻԱ. Վասն պահոց -Պատմեմ ձեզ յայս նման բան եղեալ...
6. 41ա-4բ [ԻԲ.] Վանական վարդ[ ապետի] ասացեալ Բան [հ]աւ[ ատալի] -Կենսաբուղխ սուրբ Աւետարանն
զԹադէոս զմեր առաքեալն յԲժիցն է յասել...
7. 44բ-5ա ԻԳ. Այլ բան Վանականին ասացեալ. Զինչ է ճրագալուցին լուցանելն -Ի գրոց է ճշմարիտ. Կիւրեղ
Աղէքսանդրացին գրէ առ Թէոդոս թագաւորն...
Վերջում` 45ա, կարմրագիր. «[Վարդ]ան վարդ[ ապետի] ասացեալ:
8. 45ա-6ա ԻԴ. [Վասն Քրիստոսի] -Ո՞ր է կերպարն ծառային եւ ո՞ր է գործն ծառային...
ԻԵ նիւթը տե՛ս 108ա-10ա, ¢ 18:
9. ա. 46ա-9ա ԻԶ. Թէ որպէս իմանի Աստուած -Պատասխանի. Աստուած անբովանդակելի է...
բ. 49ա-59ա ԻԷ. Ի սկզբանէ արար Աստուած զերկին եւ զերկիր -Կամ է մեր քեզ նիւթ բանի տալ եւ ոչ կարգաւ
մեկնութիւն գրել...
գ. 59աբ ԻԸ. [Վասն արեգական] -Ծերն Անանիա ասէ, թէ Տարակուսի էի ես վասն արեգական...
դ. 59բ-63բ ԻԹ. Եւ ասաց Աստուած. Բղխեսցեն ջուրք զեռունս շնչոց -Եւ զիա՞րդ խաւսի Աստուած առանց շրթանց շարժելոյ...
10. 64ա-6բ Լ. [Վասն շաբաթու եւ վասն գրոյ լինելութեան] -Զայլ աւուրսն արարչութեամբ պատուեաց եւ
զշաբաթն սրբութեամբ...
11. ա. 66բ-9ա Լ[Ա. Վասն չորից գետոց] -Եւ գետ ելանէր յերկրէ եւ ոռոգանէր զդրախտն...
67բ «Ըստ տեղի ոչ գրեցաւ Եփրատես եւ Յոհանէս:
բ. 69ա-70բ ԼԲ. Եւ էարկ Աստուած թմբրութիւն ի վերայ [Ադ] ամա եւ առ կող եւ շինեաց կին -Թմրութիւն քնոյ
էարկ, զի մի ցաւեսցի...
գ. 70բ-5ա ԼԳ. [Վասն աւձին] -Եւ աւձն էր իմաստնագոյն ոչ քան զբանաւորսն...
դ. 75բ-6ա ԼԴ. [Վասն Ադամայ] -Որ եւ ոչ մարմնով մեռաւ մինչեւ ՋԼ ամ...
ե. 76ա-7բ ԼԵ. Վասն Աբելի սպանմանն -Յասելի է Եփրեմ, թէ վասն այնորիկ քակեցաւ դժոխքն...
զ. 77բ-8բ ԼԶ. Զի՞նչ էր առաքինութիւնն Ենովքայ -Պատասխանի. Միրգ չկերաւ եւ յերկինքն չհայեցաւ...
է. 78բ-81ա ԼԷ. [Դարագլուխք] -ՅԱդամայ [մինչեւ] ի ջրհեղեղն ծնունդք Ժ, ամք ՍՄԽ...
ը. 81ա ԼԸ. [Դարագլուխք] -Ի ջրհեղեղէն մինչեւ ի ծնունդն Աբրահամու ՋԽԲ ամ...
12. ա. 81ա-2բ ԼԹ. Իսկ քանի՞ գիրք են Աստուածաշունչ -Ընդունելիք այս են. Ե գիրք Մովսիսի...
բ. 82բ-4բ Խ. Զի՞նչ է ասելն. Ես շուշան եմ հովտաց եւ ծաղիկ դաշտաց -Պատասխանի. Զշուշանն յատկացոյց
անուամբ...
13. ա. 84բ-6ա [ԽԱ.] Մովսէսի որդիքն ի՞նչ եղան, որ չեն յիշուիլ -Պատասխանի. Գերսամ եւ Եղիազար է...
բ. 86ա-7բ [ԽԲ.] Մարիամ կո՞յս էր, թէ՞ ոչ -Պատասխանի. Նիւսացին կոյս է յասել...
գ. 87բ-9ա ԽԳ. Եզեկիէլի տեսիլն, որ տեսանէր յաշխարին Քաղդէացւոց -Խաչաձեւ կառք, որ լինի Դ առաջք...
դ. 89աբ ԽԴ. [Վասն չորից կերպարանացն] -Եւ ճշմարտութիւն իրացս ի սուրբ աւետարանիչքն պատշաճի...
14. ա. 89բ-90բ ԽԵ. Իսկ ի Դաւթ[այ` թ] ագաւորակցէն քո սակաւ ինչ ասասցուք: Զի՞նչ է, որ ասէ Դաւիթ ի մետասան Սաղմոսին. Ապրեցո զիս, Տէր... -Պատասխանի. Յորժամ մեռաւ Սամուէլ...
բ. 90բ ԽԶ. Խոնարհեցոյ եւ ապրեցոյ ինչ մտաւք ասեմք յերիկունն -Պատասխանի. Հիւանդացեալք զաւրն
պէսպէս պատահմամբ ախտից...
գ. 90բ-2բ ԽԷ. Զի՞նչ մտաւք ասեմք մեռ[ելոցն] Ամբիծք -Պատասխանի, թէ յԱդամա գերեզմ[ան]ին վերայ է ասացեալ զնա Դաւիթ...
դ. 92բ-5բ ԽԸ. Եւ վասն էր խառնեաց ձա[յն]ս եւ նուագս ի տունս հոգոյն Դաւթի -Պատասխանի. Յաղագս Բ
պատճառի...

ե. 96ա-7ա ԽԹ. Լեզուքն որպէս բաժանեցան աշտարակաշինութեամբն -Պատասխանի. Յառաջն կորեաւ եւ
վայր անգաւ լեզուն...
զ. 97ա-8ա Ծ. Որպէս ընթացան առաքեալքն հրամանաւ Հոգւոյն սրբոյ եւ ե՞րբ գնացին -Պատասխանի. Ի
Կղեմ գիրքն յասել է...
է. 98աբ ԾԱ. Զի՞նչ խորհուրդ է Յինանցն կարգ Աւետարանացն -Պատասխանի. Ղուկաս արուեստիւ բժիշկ
էր...
15. 98բ-100ա ԾԲ. Քրիստոս զեկեղեցական աստիճանս որպէ՞ս եցոյց, եւ յորում տեղւոջ իմասցուք -Պատասխանի. Ի ժամ մկրտութեան...
16. 100ա-3ա [ԾԳ. Վասն տաւնից] -Միշտ կամիմ գիտակ գոլ` ձեզ նոր իրաց եղելոց...
103ա-4բ, Յիշատակարան հեղինակի (տե՛ս):
17. 105բ-7բ [ԾԴ. Նշանագիրք անուանց կարճաբանութիւն] - Աբրահամ` 3...
18. 108ա-10ա [ԻԵ.] Սահմանք Հ մասանց պէսպէս շարժմանց եւ կրից -Բնութիւն սկիզբն շարժման եւ դադարման...
Տեղաշարժուած. Լ0 750-ը (52բ) ունի ճիշտ հերթականութիւն: Խորագրի «Հ -ն հաւանաբար ցոյց է տալիս
սահմանների քանակը:
19. 110ա /ԾԵ. Վասն խառնման Հին եւ Նոր ուխտին/ -Հարց. Խառնեա՞ց ի խառնելիս...
ԾԶ նիւթը տե՛ս 138ա-41ա (¢ 27):
20. 110բ-1ա /ԾԷ. Արիստոտէս ընդդէմ որո՞ց ասեն Աստուած զտարերսդ առաջադրէ -Թէ գոլով սոցա շարժութիւն, յայլմէ զատութենէ ունին սոքա զշարժիլն...
21. 111ա-7բ [ԾԸ. Հարցմունք զանազան` արարեալ Վանական վարդապետի, եւ պատասխանի բարառնաբար] -Երկու աղալ ի միասին, մինն առցի, եւ միւսն թողցի...
22. ա. 118ա-22ա ԾԹ. Վասն բնութեան (լուսանցքում): Յաղագս բնութեանն, զոր հրամայեցիք - Արտաքին իմաստասէրքն այսպէս ասացին...
բ. 122ա-8ա Այլ ոճ վիճելոյ ընդ քաղկեդոնիկսն -Հարց. Թէ Մարիամ զո՞ր բնութիւն ծնաւ...
գ. 128աբ [Կ.] Ակակ գրեաց ի Հայս -Մեք զխաչեալն մի ի սուրբ Երրորդութենէ գիտեմք...
դ. 128բ-30բ ԿԱ. Խաչեցար -Իսկ վասն զՍուրբ Աստուածն խաչեցար ասելն...
23. 130բ-2ա ԿԲ. [Վասն] աւրհնութեան եկեղեցո, խաչի եւ մատաղի Յոստոսի, որ երրորդ եպիսկոպոս Երուսաղէմի` զկնի Յակոբայ եւ Շմաւոնի -Ի ձեռն Յակոբա` եղբաւրն Տեառն, լռեաց քահանայութիւնն Ղեւտական...
24. 132ա-3ա [ԿԳ.] Զանխմոր նշխ[ար] եւ անջուր բաժ[ակ]. սրբ[ոյն] Եփրեմի աս[ ացեալ] -Խմորն սկսաւ յԵւաէ եւ ապականեաց զբնութիւնս...
25. 133ա-7ա [ԿԴ.] Յաղագս ժողովոց, որ եղեն -Զկնի ՅԺԵ ամի յարութեանն Տեառն եղեւ ժողովն Նիկիա...
26. 137բ-8ա [ԿԵ.] Գործաւորք, որ ի մարդն կան -Լ[ոյս] բանին եւ պայծառութիւնն ի խելքն ծագէ...
27. 138ա-41ա Ծ[Զ]. Հարցմունք Դշխոյին եւ պատասխանի [Ս]ողոմոնի -Զի՞նչ է Աստուածն քո եւ ու՞մ նման
է, եւ որով կերպիւ: Աստուած իմ է Է եւ ամենայն է... եւ ձեղուն նորա կաքաւք:
Տեղաշարժուած. տե՛ս ծնթ. ¢19:
Բ. 141աբ [Սիմէոն գրչի] Ցու[ցա]կ Զատկի եւ լրման[ց]: Յիշեա զեղկե[լիս] -Թվ[ ական] ՊԺԵ (1366), լրում`
Տրէ Ժ, աւր Ա Զատկի...
Թվ[ին] ՊԻԴ (1375), Քաղոց Զ: || (141բ) Թվ[ ական] ՊԻԵ (1376) /// [Պ]ԾԲ (1403) /// զմարգարէքն /// գտանես
յաւիտեան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՐԵՒԵԼՑՒՈՅ
103ա Վասն որոյ զայս աշխատութիւն տկար մարմնով կատարեցի` սիրով ձեր զաւրացեալ եւ աւժանդակեալ:
Եւ յիշեա, զոր ||(103բ) ի ձեռն Թորոսի հրամաեցիք վասն Եղաբերից կանանցն գրել ձեզ եւ ի Խորհուրդ պատարագին, եւ ապա երեսաւք յԱնդուլն հրամաեցիք, որ գրէաք ձեզ Ժղլանք ի Մեկնութենէն Քերականին: Եւ ես այլ յաւելի սիրով գրել ձեզ ձեռամբ լուծմունս յԱւետարանէն եւ յԱրարածոցն, ուստի տեսէք, թէ շատ էիք հարցանել եւ
սիրէք ստորեւ: Է՛, որ հանգուցանէ զձեր միտքդ, եւ է՛` պատճառ լինի ձեզ բանաւորութեան զայս հարցանելոյ եւ
զստոյգն գտանել: Բայց աղաչեմ, զպարզամիտ մարդ եւ զառաքինի մի՛ հարցանել, որ չամաչեն, զի ես նախագոհութեամբ գրեցի, թէ առ ժամն զիս հարցանեն, եւ ես գտանեմ տկարացեալ: Վասն որոյ մի՛ մեղադրեր ժամուն
չգտանաւղաց զտեսութիւն բանին: Եւ ես գիտեմ, որ այս չէ թագական իրք, այլ ոսկեգիր պիտէր եւ ճարտար գրչի:
Եւ ես շատ պատճառ ունէի, որ [խա՞փ] անէր զիս յայս ձեռնարկութենէս. տկար||(104ա)ութիւն եւ մութն խրճիթս

եւ հողմ Պարխարու փոշէխառն փչելով ընդ պատուհանս եւ պաղ աւդոյս, բայց սիրովն հրաշագործին յաղթահարեալ եղեն պատճառքն, եւ որպէս տեսանէք, եղեւ: Թէ կամիս, դիւրին է տալ փոխել ի լաւն որ հեշտ կարդայք:
Եւ թող Գրի[գոր]էսն փոխէ, որ բան չկորնչի, բայց իմ գիրոն, որ իմ մատանցս սատարն, մնա առ ձեզ: Ո՞ գիտէ,
թէ աւելի շնախաւոր լինի ձեզ վասն յուսոյն իմոյ, որ առ Տէր, եւ սիրոյն, որ առ ձեզ, զի այն ճառ եւ պատմութիւն
չէ, որ շատ աշխատանք տանին եւ ապա բան գտանեն: Թէ թուղթ մի կարդաս ժամուն կամ երկու, գտանես յոլով
խորհուրդս: Եւ Աստուծով տղահասակ եւ մտաւք եւ աչաւք զաւրաւոր էք, եւ մի անգամ կարդալն սակաւ ինչ աշխատանք, եւ յայլն անհոգ լինիք, զի արքա եւ արքաուհի ի միում մարմնի տեսանի, եւ հասարակ է հոգեւորն եւ
մարմնաւորն, եւ թէ Աստուծով իրք մի աւգուտ լինի ի գրոցդ կամ մխիթարութիւն երկ||(104բ)ուցդ լիցի եւ զակնտ
բազմագոյն եւ պայծառ, որ պսակէ զձեզ յաւիտեան: Թող թագուհին պահէ եւ ի պիտոյ ժամն առնոյք ի նմանէ:
Եւ նմա հրամաէ Պաւղոս հարցանել զձեզ եւ զպատշաճն ծանուցանել, եւ պարտական են, ասէ, ապրեցուցանելոյ
զիրեարս առն եւ կնոջ: Եւ զերկոսինդ ապրեցուցանէ տէր Յիսուս կենդանութիւնն ձեր, ի խնամս Հաւր եւ ի գութ
Հոգւոյն Սրբոյ, յոռոգումն սննդեան դալարարձակ, տնկաբողբոջ շառաւեղեալ ոստոցդ, ծիրանածին տղայոցդ ի
գիրկս Սիոն սրբոյ, ի կատարումն պսակման հայակոյտ ազնւական ազգաց եւ ազանց տոհմից ազատաց, ազատեցուցիչք արեանառու զարմից, լծադիրք եւ բեռնաբարձաւղք, կորացուցիչք աւտարաց ազգաց, ի փառս փառաւոր եւ պաշտեցեալ աստուածութեանն, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
32բ Զկենդանի ծառ կենաց պտղոյ[ս], տէրունական բանից անմահացուցիչ քաղցր ճաշակացս կերող ընթերցմանց, զլոյս վարդապ[ետն] Վարդան յիշ[ ատակեա]:
34բ Յանյայտ գանձիս յ[ այտ]նիչ զՎարդան գանձապահ յիշեսջիք:
41ա Զհոգիացուցանող բանիցս պատճառ զՎարդան կրկին հոգով կենդանի վարդապետ յիշ[ել] ի Տէր, որ
աւգտիս ընթերցմ[ ամբ]:
46ա Զսրբասնեալ եպ[իսկոպոս] կաթ[ողիկոս] յՀայոց տեառն Կոստանդեա ողորմեա, Տէր, եւ Վարդ[ան]
վարդապետ[ի]:
64ա [Զ]խորին բանիցս մեկնող Վարդ[ան] վարդ[ ապետն] յիշեա:
66բ Իմանալի լուսոյս ծագաւղն զՎարդ[ան] վարդապ[ետն] յիշեա ի Տէր:
Սոյն յիշատակագրութիւնները, որոշ տարբարութեամբ, առկայ են նաեւ Լ0 750 ձեռագրում: Դրանք հաւանաբար ծագում են Վարդան Արեւելցու յիշատակարանում յիշատակւող Գրիգորէս գրչի օրինակից:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
18ա (Փակագիր) Սիմէոն վարդապետ (նոյն` 130բ):
26բ Յիշեա զմեղաւոր (նոյն` 59ա):
32բ Ընդ նմին եւ զՍիմէոն վարդ[ ապետ] գրող յիշ[եսջիք]:
57ա ԶՍիմէոն սպասաւոր բանի յիշ[եսջիք] յաղ[ աւթս]:
63բ Եղու՜կ զիս, որ անհոգ եմ յիմսն:
69ա Յիշ[եսջիք] զմեղ[ աւոր] Սիմ[էոն] սպասաւոր բանի:
98բ Զտառատիպ գրոյս [զբա]զմավեր ոգի զՍիմէոն սպասաւոր [բան]ի յիշեսջիք ի Քրիստոս, եւ յիշողացդ ողոր[մեսցի]:
104բ Փա՜ռք անեղ Էին ճշմարտի եւ կատարեալ գոյին անմահին` Հաւր ամենակալի եւ ծնիցելոյն ի
նմա||(105ա)նէ` Որդւոյն միածնի եւ բղխեցելոյն ի Հաւրէ` Հոգւոյն Սրբոյ, որ ետ կարողութիւն անկարութեան
տկարիս հասանել ի զրաւ մատենիս: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա կարդալով եւ կամ աւրինակելով, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զբազմավեր ոգի, լցեալ մեղաւք զՍիմէոն պիտականուն սպասաւոր բանի, եւ որ առատն է ի տուրս պարգեւացն, տացէ յիշողացդ զանզրաւն ուրախութիւնն յանկէտն յաւիտեանն եւ յիշելոցս առ հասարակ: Անմեղադիր աղաչեմ լինել խոշորութեան գրիս, զի գրագիր չկայր, եւ բանքս էր պիտանացու, հարկեցա գրել: Գրեցաւ ի թվին ՊԺԴ (1365): Յիշեսջիք առ բուն բարին զհարազատ հոգոյ եւ զլերդակից եղբարքս իմ զՍտեփանոս եւ զՅոհանէս, որ զաւրինակս ետուն անյաչաղ կամաւք:
107բ Զեղկելիս` [մե]ղաւք լցեալ զՍիմէոն յիշեսջիք, աղաչեմ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
79բ (ԺԷ դ., բոլորգիր) Ո՜վ սուրբ ընթերցող, աղաչեմ զձեզ || (80ա) Զաքարայ աբեղայ յաղօթս յիշեցէք (Նման`
83բ, 98բ-9ա):

91բ Վա՜յ ինձ, խիստ դառն կամ ի մեղաց աւուրն || (92ա) դատաստանին, սեւերես եմ Աստուծոյ. յիշեցէք աղաւթս:
342
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ -XVIII
ԹԵՐԹ` 242. չգրուած` 1ա-7բ, 83բ-108բ, 173բ-4բ, 218բ, 235բ-42բ: ՊՐԱԿ` 2(2+4)+Ա-Ը 12(Դ 8, Ե, Է 10, Զ 11, Ը
4) + 3(12+8+3) + Ա-Զ 12(Ե 14) +Ա-Ե 12: ՆԻՒԹ` թուղթ, մահիկանշան լուսադրոշմով: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն (8ա83ա, 183ա-218ա, 231ա-5ա), երկսիւն (109ա-82բ, 219ա-30բ): ԳԻՐ` նօտրգիր (տարբեր` 8ա-83ա, 109ա-82բ,
183ա-235ա: Նմուշ` 62ա, 145ա, 214ա): ՏՈՂ` 29(8ա-83ա), 25-30(109ա-82բ), 31-33(183ա-235ա): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` բազմագունի ծաղկաթուղթ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ -սկզբում 2 թերթ կոպիտ թուղթ, թերթակալուած` 1-2:
ՎԻՃԱԿ` խոնաւութիւնից գունափոխուած` 183-242, եզրահատուած եւ լուսանցագրութիւնները թափուած,
կազմի կաշին ճաքճքած, եզրերն ու թիկունքը մաշուած, Բ փեղկը մկնկեր:
Ծնթ. Ձեռագիրը գրուած է 1721-ից յետոյ, անանուն 3 տարբեր գրիչների ձեռքով:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 8ա-83ա Յաղագս գլխաւոր մեղաց
8ա [Նախադրութիւն եւ ցանկ] -Գլխաւոր մեղք են այնք, որք են արմատք այլոց մեղաց...
ա. 8ա-20ա Յաղագս հպարտութեան -Հպարտութիւն է անկարգ տենչ...
բ. 20ա-32բ Յաղագս ագահութեան - Ագահութիւն է անկարգ իղձ...
գ. 32բ-41բ Յաղագս բղջախոհութեան -Բղջախոհութիւնն է անկարգ ցանկութիւն...
դ. 41բ-53բ Յաղագս նախանձու -Նախանձ է մոլութիւն իմն...
ե. 53բ-63ա Յաղագս որկրամոլութեան -Որկրամոլութիւն է անհագ իղձ...
զ. 63բ-80ա Յաղագս բարկութեան -Բարկութիւն է անկարգ իղձ...
է. 80ա-3ա Յաղագս ծուլութեան, ծուլութիւն, որ ասի լքումն... զի փախիցեմք ի ծուլութենէ եւ երթայցեմք զհետ
զուարթութեան:
Բ. 109ա-171բ Գրիգորի` աշակերտի եռամեծի հօր եւ րաբունապետի Հայոց, հաւաքեալ ծաղկաքաղ յԱռակաց
եւ Երգոցն Սողոմոնի` ի լուսաւոր բանից Վարդանայ եւ մեծի Ներսէսի Հայոց
-113բ-4բ Ցանկն է յԱռակացն Սողոմոնի - Առաջին. Վասն յԱռակաց եւ օրինակաց...
Ցանկի Ա-ԺԳ գլուխներն ամփոփում են Առակաց գրքի մեկնութիւնը, ԺԴ-ԺԵ գլուխները` Բանք ժողովողի, իսկ
ԺԶ-ԻԵ գլուխները` Իմաստութեան: Նախօրինակի խաթարուածութեան պատճառով Առակաց գրքի մեկնութեան
Ե գլուխը «... որ են ոմանք բառերից յետոյ ընդմիջարկուած է, գրուած է սոյն ցանկը, ապա` բնագրի շարունակութիւնը` «ի մեղս անկեալ մարմնով...:
ա. 109ա-42ա [Մեկնութիւն Առակացն Սողոմոնի -Հարց]. Զի՞նչ է, որ Սողոմոն եւ այլ մարգարէքն եւ Տէրն Աւետարանին առակաւ խօսէր:
բ. 142ա-8ա Գիրք ժողովօղին -Որպէս յայտ է ի Մեկնութիւն մեծին Ներսէսի...
գ. 148ա-71բ Յաղագս Իմաստութեան Սողոմոնի -Իսկ վասն Իմաստութեան Սողոմոնի... Վասն այն սուրբն
Ներսէս Տարսօնացի եւ Հոգոյն Սրբոյ ընկալեալ զլուծումն մեկնութեան Առակացն եւ գրով անջինջ յիշատակ թողեալ մեզ` ի փառս Քրիստոսի... ամէն:
Գ. 172ա-3ա [Սահմանք ժողովոյն Երուսաղէմի` յաւուրս Փիլիպպոս կաթողիկոսի -Ի]սկ հոգիընկալ սուրբ
հայրապետն մեր տէր Փիլիպպոս... եւ կաթողիկոսն Սըսայ տէր Ներսէսն... եւ գործս ուղութեան սահմանեաց
անդ Երուսաղէմ:
Դ. 175ա-82բ [Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակա
Միայն 3 գլուխ` Զ-Ը, ըստ տպագրի (Կ. Պօլիս, 1756, էջ 59-112)` Ե-Է:
ա. 175ա-7բ Վեցերորդ ձեռնարկս` Ընդդէմ այնոցիկ, որ ապականեն զաստուածային խորհուրդն ջրով եւ
խմորով. յորում եւ յայտարարութիւն [խորհրդոյ եկեղեցւոյ] կարճ ի կարճոյ է -[Լ]ուր, որդեակ, խրատու Հօր քո` [
Աստուծոյ]...
բ. 177բ-80բ Եօթներորդ ձեռնարկս` Դիմադրութիւն [ այնոցիկ], որք ի խաչն ուրանան զաստուածութիւն եւ
մարդ խոստովանին գոլ զչարչարեալն վասն մեր եւ ոչ Աստուած... Գլուխ Է -[Շ]նոր[հ]ք ընդ ձեզ, եղբարք եւ խախաղութիւն Աստուծոյ...

գ. 180բ-2բ Ութերորդ ձեռնարկս` Տեսութիւն ի խորհուրդ Նաւակատեաց Ե աւուրն, յորում եւ վասն ճրագալուծին, ի խնդրոյ Բարսեղ վարդապետին` որդոյ Սմբատայ բարեպաշտի: Գլուխ Ը -[Ն]որոգող տիեզերաց, որ նորոգեցեր... զայս մեծ նաւակատիս այս մեծի փրկութեանս:
Ե. 183ա-96բ [Կանոնք յաղագս քահանայից եւ եպիսկոպոսաց]: Կանոնք սրբոյն Բարսղի Կեսարացւոյն -Քահանայ, որ զմկնընկէցն օրհնէ... կտրէ եւ յեկեղեցոյ ծերպն հարէ, եւ Խ օր կարգ է... Եւ Քրիստոսի... փա՜ռք... ամէն:
Քաղուածք ի կանոնաց Բարսղի, Կարնոյ, Նիկիական, Թադէոսի, Յովհ. Մանդակունւոյ, Ներսիսի Մեծի, Գրիգորի Լուսաւորչի, Յովհ. Իմաստասիրի (0ձնեցւոյ) Սահակայ, Եփրեմի, Յովհ. Երզնկացւոյ եւ Առաքելական:
Զ. 196բ-210ա [Նուաստ] վարդապիտէ Յովհաննիսէ Երզնկացոյ Խրատ հասարակաց քրիստոնէից, քահանայից եւ ժողովրդոց` ի կանոնական սահմանեալ (սահմանաց) առաքելոց սրբոց եւ հայրապետաց եւ վարդապետաց եւ սուրբ հօրն մերոյ Վարդան վարդապետի, յոր զամենայն ժողովեցի եւ գրեցի
Տե՛ս Լ0 228, 71ա-127ա: Ունի միայն` ¢ 1: Նխ. /196բ-7բ: ա/197բ-8բ: բ/198բ-9բ: գ/199բ-200բ: դ/200բ-2ա:
ե/202ա-3ա: զ/203ա: է/203աբ: ը/203բ-4ա: թ/204ա-5ա: ժ/205ա-6ա: ժա/206աբ: ժբ/206բ-7բ: ժգ/207բ-8ա:
ժդ/208ա (խորագիր` «Վասն աղօթից): ժե/208աբ: ժզ/208բ-9ա: ժէ/209ա: ժը/209ա: ժթ/209բ (եւ կից կանոններից
2-ը` Ի/209բ: ԻԱ/210ա):
Է. 210ա-217բ [Խրատք Հօրն Նեղոսի]
Ստորեւ նշուող ա-ժ խրատները տարբեր ձեռագրերում տարբեր քանակով յաջորդականութեամբ, սկզբնատողերի ու շարադրանքի որոշ շեղումներով, ունեն Նեղոսի անունը: Տե՛ս Լ0 694 (ա, գ, ե, թ-ժ), Լ0 5120 (ա-է), Լ0
6643 (ա-դ, զ-ը) եւ այլն: Տե՛ս նաեւ «Վարք հարանց Վենետիկ, 1855 (ա-ժ = Ա-Ը, ԺԱ-ԺԲ):
ա. 210ա-1ա [Յաղագս որովայնամոլութեան] -Սկիզբն պտղաբերութեան` ծաղիկ...
բ. 211աբ Վասն հոգոյ պոռնկութեան -Համբերութիւնն` չծնօղ պոռ[ն]կութեան...
գ. 211բ-2բ Վասն արծաթասիրութեան - Արմատ ամենայն չարեաց...
դ. 212բ-3ա Վասն տրտմութեան -Տրտմութիւն խռովութիւնն է անձին...
ե. 213աբ Վասն հոգոց բարկութեան -Բարկութիւնն աղտ է...
զ. 213բ-4ա Վասն հոգոց ձանձրութեան -Ձանձրութիւն լքումն է անձին...
է. 214ա -5ա Վասն հոգոյ սնափառութեան -Սնափառութիւն ախտ է...
ը. 215ա-6ա Վասն հոգոց հպարտութեան -Հպարտութիւն ատումն է անձին...
թ. 216աբ Վասն վարդապետաց եւ աշակերտաց -Նաւավար տգէտ պատրաստ է ի կորուստ...
ժ. 216բ-7բ Պատուէր առ մանկագոյնսն -Պարտ է մանկանն ճգնել. ժառանգակից ի Քրիստոս, ի Տէր մեր... ամէն:
Ը. [Մանր բնագիրք]
ա. 217բ-8ա Այս է ըսկիզբն ապաշխարանաց է ցեղ պոռնկութեանն, որ կայ ի վերայ աշխարհին վասն մեղաց
մերոց -Ով զպահքն կամաւ ուտէ Վարդավառնա... քառասուն ժամուց տայ, ապայ հաղուրդի:
բ. 219ա-20ա Վասն ապաշխարութեան -Զինչ է ապաշխարութիւն: Է ցաւել... Այսքան առ այս` բաւական լիցի
խրատք:
գ. 220ա-3բ Թուղթ վասն Կիրակէի` գրեալ մատամբն աստուածային (=Թուղթ երկնառաք) -Ես` պապս Հռոմայեցոց քաղաքիս... եւ ասացէք ճ Տէր ողորմեա:
դ. 223բ-5բ Խրատք հոգէվարի` յաւուրն յորժամ քակի աստուածաշէն տաճարն հոգոյն, որ է մարմին, եւ բաժանին միմ[ե] անց, Վարդան վարդպիտի ասացեալ - Արդ, պարտ է ամենայն մարդոյ զայզ զմտաւ ածել... եւ նմա
փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
ե. 225բ-6բ [Յաղագս գալստեանն Քրիստոսի եւ կատարածի աշխարհիս] -Յորժամ գալուստն լինի Որդոյն...
զոր պահեալ ունիմք ի ժամ խոստովանութեան:
զ. 226բ-7ա Յաղագս գրեանցն Սողոմոնի -Երանելին Եփրեմ ասէ այսպէս... իսկ Սիրեցէք գլուխն ընդ կասկածանօք է` թէ իցէ նորա: Եւ այս ուղիղն:
է. 227աբ Խրատք կանոնականք [Վարդանայ. Լ0 2335, 179ա] -Եւ զոր հրամայեցեր մեզ սակաւ... մեծ հերձուած է կնքել զմեռեալ մանուկն:
ը. 227բ-9ա Յաղագս նորընծայ քահանայից խրատս հոգէշահս եւ օգտակարս -Պարտ է նորընծայ քահանյին
ամենայն առաքինութիւնն... փառաւորելով զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին:
թ. 229ա Բանք ընդդիմադրականք առ մահմետականքն, յոր եւ կարծիս տան, թէ գիտեն զԱստուած եւ զօրէնս
նորա - Արդ, մեք երիս Աստուածս օտարս եւ զատեալք ի միմեանց ոչ ասեմք... եւ խելացն ուժն ի քէն մարդ եղեւ:

ժ. 229աբ Վասն օդեղէն երկնից, որում կան լուսաւորքդ - Աստուածային գիրն ասէ, թէ Արար... շարժման շրջագայութեան երկնից:
ժա. 229բ-30ա Վասն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի -Եւ Յիսուս զգեցեալ էր հանդերձ կարմիր... զամենայն կերակուր եւ ըմպելի:
ժբ. 230ա Այլուստ է բանս -Մարմինք յօդեալ ի Դ տարերացդ... զոր եցոյց նախքան զյարութիւն:
Կից` 230աբ, տե՛ս Զ, ¢ա (197բ-8բ):
ժգ. 231ա Վասն փակեալ թվականի` ոտանաւորով զուգեալ ի Սահակ վարդապիտէ Ագուլեցոյ -Թէ ոք հանճար
ուսման կամի /Եւ գիտութեանց հմուտ լինի, /Նրբաբանից փակաց վճտի, /Եւ տօմարաց խրթին բառի.../ Զի ի
սկիզբն եդաք Ասքանազի, / Անխախտ զուգեալ թվականի, /Մի հազարաւ երկ յոբելի/ Եօթանց տասանց յարբարթի (1721)...: Նեղեմ լինի ՌՃՀ (1721), Եղնեմ լինի ՌՃՀ (1721)... Հեծեմն լինի` ՌԲՃ (1751): Ով օրինակօղ, լաւ
միտ առ, որ եչ-ին տեղն է չի դնես, եւ ոչ դատին տեղն զայ դնես, որ կու սխալ[ի]ս: Եւ յիշեցե[ք] զթվական շինօղ
զհանգուցեալ Սահակ աստուածաբանութեան վարդապետն միով Հայր մերիւ, եւ դուք յիշեալ լիջիք... ամէն:
ժդ. 231բ-2ա Ցուցանէ վերադրովն զխաւարումն արեգականն եւ լուսինն - Այսպէս իմացիր եղբայր. յորժամ
Հոռ[ո]մի վերադիրն Թ, արեգակն խաւարի... եւ յորժամ վերադիրն Ը լինի, յայսմ ամի ոչ եւս խաւարին լուսաւորքն:
ժե. 232ա Վասն կատարածի աշխարհիս, որ լինելոց է -Կալ ի սկզբանէ արարածոց մինչեւ... եւս Դ ամիսք են
եւ հունձք գան:
ժզ. 232ա-5ա [Գրառաջք]: Ի վերայ եպիսկոպոսաց -Մեծի տիեզերալուր եւ աշխարհապատում... բարեխօսեայ վասն անձանց մերոց:
Յաջորդում են այլ գրառաջք` վարդապետաց, քահանայից, իշխանաց, վաճառականաց, աշխարհականաց,
սարկաւագաց, աբեղայից, կրօնաւորաց, ճգնաւորաց, ծնողաց, վարդապետաց ( այլ), ապա`«Գովասանութիւն
սրբոյ եկեղեցւոյ, (234ա-5ա), Բարեխօսութիւնք հրեշտակապետաց, մարգարէից, Աստուածածնի, առաքելոց եւ
խաչի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
231ա (տես Ը, ¢ ժգ):
Գրչափորձ` 4ա Հայրապետաց հանուրց ազգին, /Վարդապիտաց ուղիղ բանին...: 7ա Այսօր անճար լոյսնըն:
7բ Յիշատակ է: Եօթնեակ մահու:
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ԹԵՐԹ` 85: ՊՐԱԿ` Ա-Ը 12 (Ա 11, Ը 2): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16 10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 36ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ
թուղթ, մասն Ա եւ Ը պրակների:
ՎԻՃԱԿ` 1-19, 36-59, 84-5 մկնկեր, խոնաւութիւնից կարմրագիր տողերը խունացած եւ դժուարընթեռնլի,
կազմի եզրերն ու թիկունքը մաշուած, փականներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա [Գիրք մտածական աղօթից]: Բանալի ջերմեռանդակերտ, որ բանայ զդրունս սրտից մեղօք փակեցելոց:
Թարգմանեցեալ ի լատին եւ իթալականէ լեզուէ ի հայ բարբառ ի Պետրոս վարդապիտէ Թիֆլիզեցւոյ, ի փառս
Աստուծոյ եւ յօգուտ ազգի մերայնոյ
-1ա-2ա [Յառաջաբանութիւն թարգմանչի] -Ծանի՛ր, սիրելի ընթերցօղ...
Կ. 2ա-6բ Գլուխ առաջին: Առաջաբանութիւն - Արդ, քանզի կարճառօտ ընձեռուածս այս...
ԿԿ. 6բ-7բ Գլուխ երկրորդ: Յաղագս նիւթոց մտածական աղօթիցն - Արդ, մինչեւ ցաստ խօսեցաք զպտղոյն...
1. 7բ Աստ հետեւին նախկին եօթն մտածմունքն.
ա. 7բ-10ա [Մտածութիւն առաջին: Յաղագս մեղաց] -Մտածեա՛, ո՜վ հոգի իմ...
-10ա-1ա Աղօթք յաղագս զղջման մեղաց -Ո՜վ Միածին Որդի Աստուծոյ...
բ. 11ա-5ա Յաղագս թշուառութեան մարդկայնոյ կենաց: Մտածութիւն երկրորդ -Նախ մտածեա՛, թէ որքան
թշուառ եւ եղկելի է...
-15ա-6ա Աղօթք առ... անունն Յիսուսի... -Ե՛կ, Տէ՛ր Յիսուս...
գ. 16ա-21ա Յաղագս մահուան: Մտածութիւն երրորդ -Յայսմիկ աւուր մտածեա՛ զկէտ մահուան քո...

-21աբ Աղօթք... ասացեալ... Դէոնիսիոսէ Արիսպագացւոյն յաւուրս մահուան իւրոյ -Ո՜վ քաղցրագոյն Տէ՛ր իմ
Յիսուս...
դ. 21բ-7ա Մտածութիւն չորրորդ: Յաղագս վերջին դատաստանին -Յաւուրս այսմիկ մտածեա՛ զվերջին դատաստանն...
-27ա-8ա Աղօթք -Ո՞ տացէ զջուր գլխոյ իմում...
ե. 28բ-32բ Հինգերորդ մտածութիւն: Յաղագս դըժոխոց -Յաւուրս այսմիկ մտածեա՛ զտանջանս դժոխոց...
-32բ-3բ Աղօթք -Ո՜վ կատարեալ արուեստագէտ...
զ. 33բ-7բ Մտածութիւն վեցերորդ: Յաղագս երկնից արքայութեան -Յաւուրս այսմիկ մտածեա՛ զփառս երանեցելոց...
-37բ-9ա Աղօթք առ երկնային քաղաքն Երուսաղէմ... -Ո՜ տուն Աստուծոյ...
է. 39ա-42բ Մտածութիւն եօթներորդ: Յաղագս բարերարութեան Աստուծոյ -Յայսմիկ աւուր մտածեա՛ զբարերարութիւնն...
-42բ-4ա Աղօթք վասն շնորհակալ լինելոյ զԱստուծոյ... -Զշնորհակալութիւն մատուցանեմ քեզ...
2. 44ա-5ա [Երկոտասան մտածութիւնք ի վերայ չարչարանացն Քրիստոսի] -Հետեւին աստ այլք մտածութիւնք...
ա. 45ա-6բ Նախկին մտածութիւն: Յաղագս լուացման ոտից -Տէրն մեր Յիսուս...
-46բ-7բ Աղօթք հայցելոյ յԱստուծոյ զխոնարհութիւն -Տէր Աստուած իմ, զինչ ունիմ...
բ. 47բ-9բ Մտածութիւն երկրորդ: Յաղագս սահմանելոյ մարմնոյ եւ արեան Տեառն -Զկնի որոյ լուաց Տէրն
մեր զոտս...
-49բ-51ա Աղօթք նախքան զսուրբ հաղորդութիւնն -Սարսափիմ եւ դողամ, ո՜վ թագաւոր...
գ. 51ա-4ա Մտածութիւն երրորդ... Յաղագս աղօթելոյն Տեառն ի պարտիզին - Աւարտեալ Տէրն մեր զայն
խորհրդաւոր ընթրիսն...
-54աբ Աղօթք շնորհակալութեան զՔրիստոսէ... -Ո՜ գեղեցկագոյն, քան զամենայն...
դ. 54բ-6բ Մտածութիւն չորրորդ... Յաղագս մատնութեանն Յուդայի -Յորժամ աւարտեաց Տէրն զաղօթն...
-56բ-7ա Աղօթք -Ո՜վ քաղցրագոյն տէ՛ր իմ Յիսուս...
57բ-9բ Մտածութիւն Ե-երրորդ... Յաղագս ըմբռման Տեառն -Յայնժամ կալան զանմեղագոյնն գառն այն...
-59բ-60բ Աղօթք -Հայեաց, ո՜վ Տէր, Հայր սուրբ...
զ. 60բ-3բ Մտածութիւն Զ-երորդ: Յաղագս տանելոյն զՔրիստոս ի տունն Աննայ քահանայապետին -Յայնժամ ածին զՔրիստոս ի տունն...
-63բ Աղօթք -Ո՜վ Յիսուս Քրիստոս, գեղեցկութիւն...
է. 63բ-6բ Մտածութիւն եօթներորդ: Յաղագս ուրանալոյն Պետրոսի... -Կայր Պետրոս ի սրահն...
-66բ-7բ Աղօթք... -Շընորհակալ եմ զքէն, Տէ՜ր իմ...
ը. 68ա-70 Մտածութիւն Ը-երրորդ: Յաղագս տանելոյն զՔրիստոս առ Պիղատոս... -Երիցս անգամ վկայեաց
Պիղատոս...
Այս եւ յաջորդ մտածութիւնները չունեն « աղօթք:
թ. 70ա-1բ Մտածութիւն Թ-երորդ: Յաղագս փշեայ պսակին Քրիստոսի -Սսկսան զինւորքն դարձեալ մերկացուցանել...
ժ. 71բ-4ա Մտածութիւն տասներորդ: Յաղագս տանելոյ զՔրիստոս ի լեառն Գողգոթայ... - Արդ, յորժամ ետես Պիղատոս...
ժա. 74ա-5բ Մտածութիւն մետասաներորդ: Յաղագս խաչելութեանն Տեառն - Արդ, յորժամ ժամանեցին ի
լեառն Գողգոթայ...
ժբ. 75բ-8բ Մտածութիւն երկոտասաներորդ: Յաղագս իջուցանելոյ ի խաչէն... - Արդ, յորժամ աւանդեաց Տէր
մեր զմաքրագոյն հոգին...
3. 79ա-85բ Խրատ յաղագս բարւոք առնելոյ զմտածական աղօթսն - Արդ, նախքան թէ ուսուցանեմք զկերպն
դնել զպատճառս (=զպապուճս) ուրուք. եւ այլն: [Դարձեալ յորժամ մտածես... ուղղեա՛ եւ կառաւարեա՛. ամէն]:
Փակագծուած հատուածը տե՛ս «Գիրք մտածական աղօթից,
Կ.Պօլիս, 1701, էջ 115-124:
Գրչափորձ` 85բ Արդ ո/ր/պ/էս Պափնոտիոս:
344

ՅԱԿՈԲ Վ0ՌԱՃԻՈՅ, ԲԱՆՔ ՈՍԿԻԱԿԱՆՔ
ԺԸ -XVIII
ԹԵՐԹ` 527-6 (տե՛ս պահպանակ). չգրուած` 1ա-3բ, 506ա-8բ, 525ա-7բ (գրչի կողմից էջակալուած 1-104` 4ա55բ): ՊՐԱԿ` Ա-Գ 12 (Գ 5)+1-41 12 (Ա, Զ 10, ԽԱ 16): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (տարբեր: Նմուշ` 62ա): ՏՈՂ` 25(4ա-100բ), 27(101ա-4բ), 26(105ա-524բ): ԿԱԶՄ`
դրոշմազարդ կարմիր կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` ոսեզօծ դրոշմազարդ թուղթ: Երկու փական եւ ելուստ: Թիկունքին ոսկեզօծ փակագիր մակագրութիւն` «"ջսկջ: Ա փեղկին ոսկեզօծ դրոշմազարդ Գառն Աստուծոյ, Բ փեղկին` խաչելութիւն: Եզրակողերը զարդաքանդակուած եւ ոսկեզօծ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` թուղթ 3(1-3)+3(5257), որոնցից Գ եւ Դ կարմիր, մնացածներն սպիտակ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զարդագիր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ստորին աջ անկիւնին թրջուածութեան հետքեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
4ա-509ա Բանք ոսկիականք եւ գեղեցկագոյնք` զանազան Սուրբ Գրոց վարդապետութեամբ յարդարեալ եւ
ճոխացուցեալ ի բոլոր ժամանակս տարւոյն, շարադրեալ եւ արարեալ ի գերազանց աստուածաբանութեան
վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վօռաճիոյ` կարգէն քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ Եանվենսիոյ. երջանկապէս սկսանին
Տե՛ս Լ0 404, 1ա-286ա: Չունի Ցանկերը: Փոխարէնն ունի.
-509ա Ցանկ [ այբբենական] գրոցս նշանաւոր բանից - Աբրահամու գոգն զի՞նչ իցէ... օրն դատաստանի մեղաւորաց ձեռքն կապին:
Լուսանցքներում աղբիւրների նշումներ, լրացումներ:
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ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ
[Կիլիկիա] ՉԺԹ -1270
ԳՐԻՉ` Բարսեղ եպս., Յովհաննէս եպս. Արքայեղբայր (475բ-486ա): ՍՏԱՑՈՂ` Յովհաննէս եպս. Արքայեղբայր:
ՑԱՆԿԱԳԻՐ` Թորոս Ըռաւբինանց (1358 թ.): ԿԱԶՄՈՂ` Կիրակոս քհյ (1358 թ.), Թումա Արպատեցի (1664 թ.):
ԹԵՐԹ` 819. չգրուած` 1ա-3բ, 72բ, 181բ, 203բ, 223բ,486բ, 503բ, 667բ, 817ա-9բ: ՊՐԱԿ` 1 5+Ա-ԿԵ 12 (եզրահատման պատճառով վնասուած, նախկին պրականիշների փոխարէն ԺԷ դ. դրուել են նոր պրականիշեր: Գ, Զ
15, Է, Ժ, ԺԴ, ԺԶ, ԺԷ, ԺԹ, ԼԶ, Խ, ԽԲ, ԽԵ, ԽԸ 14, ԺԱ, ԺԲ, ԻԲ, ԼԵ, ԼԷ, ԽԴ, Ծ, ԿԴ 13, ԿԵ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31 24: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 361բ): ՏՈՂ` 35: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր թաւիշ, վրան սեւով ուրուագծուած ծաղիկներ (հմմտ. Լ0
191):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մովսէս` 6ա, Յոբ` 487ա, Եսայի` 501բ, Ովսէէ` 532բ: Ի լուսանցս -Յեսու 145ա, Եսթեր`
331բ, Յուդիթ` 339ա, Տովբիթ` 348բ, Ամովս` 538բ, Միքիէ` 541բ, Յովէլ` 544ա, Նաւում` 547ա, Ամբակում` 548ա,
Սոփոնիա` 549ա, Անգէոս` 550բ, Զաքարիա 551ա, Մաղաքիա` 556ա, Դանիէլ` 557բ: Մատթէոս` 640բ, Յովհաննէս`
699բ, ի լուսանցս -Մարկոս` 668ա, Ղուկաս` 681ա: Առաքեալք ի լուսանցս -Ղուկաս` 718ա, Յակոբոս` 737բ, Պետրոս` 740ա, Յովհաննէս, 747բ («Թուղթք), 802բ («Յայտնութիւն), Յուդա` 746բ, Պօղոս` 755ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն`
6ա, 641ա: Ճ ա կ ա տ ա զա ր դ` 42ա, 69բ, 93ա, 113բ, 145ա, 162ա, 179բ, 204ա, 224ա, 247ա, 266ա, 284բ,
306ա, 317ա, 331բ, 339ա, 348բ, 354բ, 378ա, 395ա, 404բ, 439բ, 475բ, 487ա, 504ա, 532բ, 557բ, 570բ, 611բ,
645ա, 668ա, 681ա, 700ա, 718ա, 755ա, 802բ: 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, մանիշակագոյն, ոսկի:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Ղուկասու: Ժ-ԺԱ դդ.: 1(Ա)+1(Բ), ստացուած 2 թերթերի եզրահատումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աա): Կարդալ Աբ-Աա. «[ք]սակ առանց հնանալոյ...
յամէ Տէր (ԺԲ, 33-45), Բա-Բբ. «[ում նմանեցից] զարքայութիւն Աստուծոյ... Եւ նա ասէ ցնոսա. Երթայք ասացէք
(ԺԳ, 20-32):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մի շարք թերթեր ցեցակեր, առանձին բառեր եղծուած (3բ, 4ա), կազմի կաշին քերծուած,
թիկունքը մի քանի տեղից ճեղքուած, փականներն ընկած: Նախկինում երկու անգամ նորոգուած եւ վերակազմուած. 1358-ին ցանկագիր Թորոս Ըռոբինանցը լրացրել է 1-5, 39-41, 70-2, 91-2, 132-3, 144, 161, 180-1, 202-3,
222-3, 245-6, 440, 455-6, 465, 502-3, 533-4, 558, 571-2, 612-3, 803, 815, իսկ 1664-ին Թումա Արպատեցին`
282, 607-8, 816-9 թերթերը:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. Ծնունդք -Նխ. 4աբ: Գլ.* 4բ-5բ: Գրք 6ա-38բ, 42ա:
Այս եւ յաջորդ բոլոր աստղանիշ նիւթերը լրացուած են 1358 թ. Թորոս Ըռաւբինանցի կողմից ներդիր թերթերի վրայ` ընդմիջարկելով բնագրերը:
2. Ելք -Գլ.* 39ա-41բ: Գրք 42ա-69բ:
3. Ղեւտականք -Գլ.* 70ա-2ա: Գրք 69բ, 73ա-90բ:
4. Թիւք -Գլ.* 91ա-2բ: Գրք 93ա-110բ, 123ա-31բ:
5. Բ. 0րէնք -Գլ.* 132ա-3բ: Գրք 131բ, 134աբ, 121ա-2բ, 111ա-20բ, 135ա-43բ, 145ա:
6. Յեսու -Գլ.* 144աբ, Գրք 145ա-60բ, 162ա:
7. Դատաւորք -Գլ.* 161աբ: Եւ այս են դատաւորք 162ա: Գրք 162ա-77ա:
8. Հռութ -Գրք 177ա-9ա:
9. Թագ. Ա -Յռջբ. («Վասն) 179բ, 182ա: Գլ.* 180ա-1ա: Գրք 182ա-201բ, 204ա:
10. Թագ. Բ -Գլ.* 202ա-3ա: Գրք 204ա-221բ, 224ա:
11. Թագ. Գ -Գլ.* 222ա-3ա: Գրք 224ա-44բ:
12. Թագ. Դ -Գլ.* 245ա-6բ: Գրք 246բ-66ա:
13. Մնաց. Ա -Գրք 266ա-84բ:
14. Մնաց. Բ -Գրք 284բ-305բ:
15. Եզր Ա -Գրք 306ա-316բ:
316բ « Առաջին ասելով զգիրսս` երկրորդ նշանակէ զգիրս զկնի սորին գոլ Եզրի, որ եւ կայ առ մեզ, թէպէտ եւ
ոչ յայս կարգս: Գիրս մի այլ Եզրի, յորում տեսիլք եւ խաւսակցութիւն նմա եւ հրեշտակի` առակաւք եւ աւրինակաւք, եւ ի կատարումնն, թէ շնորհս առ Եզր: Եւ զամենայն գիրս, որք եղծան ի գերութեանն, նորոգապէս վերստին խաւսեցաւ եւ գրել ետ դպրաց յարտաքին դաշտ: Բայց ոչ կարասցի ստուգել, թէ յառաջին հարցն ընկալեալ
եղեւ այն ընդ այլ Աստուածաշունչ գիրսս: Բայց միայն զի Եւսեբի յիշէ զԻրէնիոսի խաւսս ասացեալ, թէ Զի՛նչ
զարմանալի է այդ, որ յեւթանասնիցն թարգմանեցան գրեանքդ հաւասարք, ուր զի եւ ձեռն Եզրի Աստուած զգիրս
սուրբս, որք կորեան ի գերութեանն, վերստին նորոգեաց ի Բաբելովն: Եւ այս գրոց սրբոց նորոգմունք յայն Եզր
յիշէ եւ ոչ յայս: Սակայն այլ բանքն յահուրք են եւ արհաւիրք եւ տկար մտաց ի կարծիս, սակայն Աստուծոյ` ամենայն ինչ դիւրին: Այլ եւս, զի չգտի հաւատարիմ վկայութիւն վասն նորին ի գրոց հարցն մերոց եւ ոչ յԵւսեբայ,
բայց միայն զայդ բանդ, եւ զի յաւրինակս, ուստի զառաջինս գրեցի, ոչ էր եդեալ եւ այն երկրորդ ըստ կարգի:
Վասն այսորիկ չհամարձակեցայ ես զնոյն անձամբ անձին դնել ի շարս Աստուածաշունչ գրոցս հիւսման, զմտաւ
ածեալ` զի թէ զՅայտնութիւնն Յովհաննու ի կարծիք ձգեցին վասն այսպիսի զարհուրական բանից յետ նորոյ
շնորհացս, որչափ զայն որ եւս առաւել է, նաեւ անհաւան է, թէ ամենեւին եղծան գիրք աւրինացն եւ մարգարէիցն ի Բաբելովն. զի գոյին եւ ի Բաբելովնի, որք հաճոյք գտան Աստուծոյ` նոքաւք դաստիրակեալք: Եւ որպէս յայտ
է, ի Դանիէլէ կարգի ունէին, եւ դատաւորք ի Բաբելովն, որք աւրինաւքն խրատէին: Այլ ճշմարիտն Աստուծոյ է գիտելի: Նոյնը` Լ0 182, Ա, ¢ 15:
16. Եզր Բ -Գրք 317ա-23ա:
17. Նեեմի -Գրք 323ա-31բ:
18. Եսթեր -Գրք 331բ-8բ:
19. Յուդիթ -Գրք 339ա-48բ:
20. Տովբիթ -Գրք 348բ-54բ:
21. Մակաբ. Ա -Գրք 354բ-78ա:
22. Մակաբ. Բ -Գրք 378ա-95ա:
23. Մակաբ. Գ -Գրք 395ա-402բ:
24. Սաղմոսք-Նխ. (Եպիփան) 402բ-4ա: Գրք 404բ-39ա (կից` «Փոքր էի):
25. Առակք -Գլ.* 440ա-1բ: Գրք 439բ, 441ա-4բ, 452բ-4բ, 457ա:
26. Ժողովող -Գլ.* 455ա-6բ: Գրք 457ա-62ա:
27. Երգ Երգոց -Գրք 462ա-4բ (կից` «Գիտացի):
28. Իմաստութիւն -Գլ.* 465աբ: Գրք 464բ, 466ա-75ա (կից` 475աբ, տե՛ս Բ, ¢ 1):
29. Սիրաք -Գրք 475բ-86ա:
30. Յոբ -Գրք 487ա-501բ (սկզբում` 487ա, տե՛ս Բ, ¢ 2):

31. Եսայի -Գլ.* 502ա-3ա: Մրգ. 504ա-32բ:
32. Ովսէէ -Գլ.* 533ա: Մրգ. 532բ, 535ա-8բ:
33. Ամովս -Գլ.* 533աբ: Մրգ. 538բ-41բ:
34. Միքիէ -Գլ.* 533բ: Մրգ. 541բ-4ա:
35. Յովէլ -Գլ.* 533բ: Մրգ. 544ա-5բ:
36. Աբդիու -Գլ.* 533բ: Մրգ. 545բ-6ա:
37. Յովնան -Գլ.* 534ա: Մրգ. 546ա-7ա:
38. Նաւում -Գլ.*, 534ա: Մրգ. 547ա-8ա:
39. Ամբակում -Գլ.* 534ա: Մրգ. 548ա-9ա:
40. Սոփոնիա -Գլ.* 534ա: Մրգ. 549ա-50բ:
41. Անգէոս -Գլ.* 534ա: Մրգ. 550բ-1ա:
42. Զաքարիա -Գլ.* 534աբ: Մրգ. 551ա-5բ:
43. Մաղաքիա -Գլ.* 534բ: Մրգ. 556ա-7ա (կից` 557աբ, տե՛ս Բ, ¢ 3):
«Գլ. ¢ 32-43 համախմբուած` 533ա-4բ եւ համարակալուած` Ա-ԺԲ: Ծնթ. գրչի` 533ա «Զ-ԲԺ-ան մարգարէից
ցանգս ի Ա տեղ կու դնեմ, վանց որ քիչ է ցանգեր: Զմեղաւոր իրիցս` զԹորոսս յիշ[եսջիք]:
44. Դանիէլ -Գլ.* 558աբ: Մրգ. 557բ, 559ա-70բ:
45. Երեմիա -Գլ.* 571ա-2բ: Մրգ. 570բ, 573ա-605բ:
46. Բարուք -Թղթ 605բ-6բ, 634ա-5ա (Գ, 2-Ե, 9 կրկ. 607ա-8ա):
47. Ողբք Երեմիայ -Ողբք 635աբ, 609ա-11ա (Ա, 1-19 կրկ. 608աբ):
ԺԷ դ. վերակազմութեան ժամանակ ¢ 46-47-ի թերթերը խառնուած լինելով, վերակազմող Թումայ Արպատեցին չի նկատել եւ «պակասող հատուածները լրացրել է ներդիր 607-8 թերթերի վրայ:
48. Եզեկիէլ -Գլ.* 612ա-3բ: Մրգ. 611բ, 614ա-33բ, 636ա-44բ:
49. Թուղթ Եւսեբի («նխ.) -645ա:
50. Համաբարբառ -Կանոնք 645բ-6ա (միայն` Ա-Բ):
51. Մատթէոս -Գլ. 646բ: Համաձնթ. 647ա: Նխ. 647ա (կից` տե՛ս ¢ 52): Աւ. 648ա-66ա:
52. Մարկոս -Գլ. 666բ-7ա (Ա-Է կրկ. 647ա. տե՛ս. ¢ 51): Նխ. 667ա: Աւ. 668ա-80ա (կից` Յարուցեալ):
53. Ղուկաս -Գլ. 680աբ: Նխ. 680բ: Աւ. 681ա-99բ:
54. Յովհան -Գլ. 700ա (Ա-ԺԸ): Նխ. 700ա: Աւ. 700ա-14բ (կից` Իրք):
«Իրք -ի վերջում նշուած է. «Զայս շնորհ Տեառն սքանչելեաց` Եւսեբի ժամանակագրէ, թէ ի հեբրայեցի Աւետարանէ անտի ընկալաւ եկեղեցի: Վասն այնորիկ եւ առընթեր պատշաճ համարեցաք կարգել ընթացից Յովհաննու
Աւետարանիս, զոր յիշատակէ յԵրրորդ դպրութեան ԼԹ գլխին բանիւ Պապիայ:
55. Գործք Առաքելոց -Ց. 715ա: Յռջբ. («Որք): Դիր 716ա: Գլ. 716ա-7բ: Ընթրց. ԺԶ 717բ: Գրք 718ա-37ա:
56. Թղթ Յակովբայ -Գլ. 737բ: Թղթ 737բ-9բ:
57. Թղթ Պետրոսի Ա -Գլ. 739բ: Թղթ 740ա-2ա:
58. Թղթ Պետրոսի Բ -ԳԼ. 742ա: Թղթ 742ա-3բ:
59. Թղթ Յովհաննու Ա -Գլ. 743բ: Թղթ 743բ:
60. Թղթ Յովհաննու Բ -Գլ. 745բ: Թղթ 745բ-6ա:
61. Թղթ Յովհաննու Գ -Գլ. 746ա: Թղթ 746ա:
62. Թղթ Յուդայի -Գլ. 746բ: Թղթ 746բ-7ա:
63. Աղերս Եւթաղի -747ա:
64.* ԺԴ Թղթ Պօղոսի -Յռջբ. 747բ-50ա: Վկ. 750ա: Բովանդկթ. ընթրց. եւ վկթնց 750ա-4բ: Ց. 754բ:
64. Առ Հռոմայիցիս -Գլ. 754բ: Թղթ 755ա-62բ:
65. Առ Կորնթացիս Ա -Գլ. 762բ: Թղթ 762բ-70բ:
66. Առ Կորնթացիս Բ -Գլ. 770բ: Թղթ 770բ-7ա:
67. Առ Գաղատացիս -Գլ. 777ա: Թղթ 777ա-9բ:
68. Առ Եփեսացիս -Գլ. 780ա: Թղթ 780ա-2բ:
69. Առ Փիլիպեցիս -Գլ. 782բ: Թղթ 782բ-4բ:
70. Առ Կողոսացիս -Գլ. 784բ: Թղթ 784բ-6բ:
71. Առ Թեսաղոնիկեցիս Ա -Գլ. 786բ: Թղթ 787ա-8բ:

72. Առ Թեսաղոնիկեցիս Բ -Գլ. 788բ: Թղթ 788բ-9բ:
73. Առ Եբրայեցիս -Գլ. 789բ-90ա: Թղթ 790-6բ:
74. Առ Տիմոթէոս Ա -Գլ. 796բ: Թղթ. 796բ-9ա:
75. Առ Տիմոթէոս Բ -Գլ. 799ա: Թղթ 799ա-800բ:
76. Առ Տիտոս -Գլ. 800բ: Թղթ 801աբ:
77. Առ Փիլիմոն -Գլ. 802ա: Թղթ 802ա:
77.* Վերագիր, Թելադրութ., Նաւարկութ. 802աբ (տե՛ս Լ0 187, Ա, ¢ 77*):
78. Յայտնութ. Յովհաննու -Գլ.* 803աբ: Գրք 802բ, 804ա-14ա:
Բ. 1. 475աբ [Ներսիսի Շնորհալւոյ] Յիշատակարան [ Առակացն Սողոմոնի (Ա-Ք)] - Աստուածեղէն հոգւովն ի
սմա, /Խաղաղութիւնն անուն արքա... (Վերջում` «Ներսէսի կաթողիկոսի սրբոյ է բանս):
2. 487ա [Գէորգայ Սկեւռացւոյ Յիշատակաբան գրոցն Յոբայ] -Որք յայս հայիք կենդանագիրս նմանութեան,
ի նոյն եւ մտաւք ի հարց եւ փորձս խորինըս բան.../ Եւ ամաչեալն աստ սատանայի յիւրն ստութեան`/ Գտաւ
պատմեալ ի Քրիստոսէ մարդկան փոխան: (Բաղկացած է 7 քառատող տներից):
3. 815ա Գիրք, որ յԱստուածաշունչս կայ, այս է* -Ծնունդ` Ա... Յայտնութիւն` ԾԵ: Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փա՜ռք: Աստուածաշուչս ամէնն ԾԵ փերթ գիրք է, ու թէ զԱւետարանին ու զառաքելին Պաւղոսի գլխնին յետ ի
յետ հաշուիս, նայ համարն ՀԱ կու գայ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 42ա (Բարսեղ գրչի) Զստացող տառիս զտէր Յոհանէս րաբունի` զեղբայր թագաւորին, յիշեսջիք ի Տէր, եւ
զծնաւղսն նորին ամենայն զարմաւք իւրովք, ո՛վ աստուածասէր ընթերցողք, ընդ նմին եւ զանպիտան գծողս
Բարսեղ եւ զծնաւղսն իմ եւ զամենայն հաւատացեալս ի Քրիստոս: Եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի: Եւ նմա
փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
51ա Ի յայսմ ամի, որ է թուականութեանս ՉԺԹ (1270), մեծ թագաւորն Հեթում ամենայն քրիստոնէից յԱստուած փոխեցաւ եւ եթող մեծ սուգ եւ տրտմութիւն ամենայն Հայոց: Որոյ Տէր Աստուած ընդ իւր սուրբ թագաւորսն դասեսցէ զհոգի նորա. ամէն: Եւ է յամսոյս հոկտեմբերի ԻԸ (28), եւ աւուրն է երեքշաբթի:
69բ Զստացող տառիս` զտէր Յոհանէս րաբունի, յիշեսջիք ի Տէր, եւ զծնողսըն իւր ամենայն զարմաւք եւ զամենայն հաւատացեալս ի Քրիստոս եւ զմեղա[պ] արտ գծողս Բարսեղ եւ զծնողսն իմ, եւ Աստուած յիշողացն եւ
յիշելոցս ողորմեսցի: Եւ նմա փա՜ռք յաւիտեանս (նման` 224ա, 284բ, 316բ, 348բ, 395ա, 404ա, 439բ, 475ա,
501բ, 532բ):
90բ Զստացող տառիս` զտէր Յոհանէս րաբունի` զեղբայր արքային Հեթմոյ, յիշեսջիք ի Տէր եւ զամենայն հաւատացեալս ի Քրիստոս եւ զմեղապարտս գծողս Բարսեղ, եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի: Եւ նմա փա՜ռք
յաւիտեանս. ամէն (նման` 162ա, 244բ):
131բ Զտէր Յոհանէս րաբունի յիշեսջիք ի Տէր եւ զծնողսն իւր եւ զմեղապարս գծողս եւ ծնողսըն (նման` 177ա,
204ա, 266ա, 305բ):
145ա Սուրբ մարգարէիս բարեխաւսութեամբ եւ ամենայն սրբոց քոց, Քրիստոս Աստուած, ողորմեա ստացողի տառիս` տէր Յոհաննիսի րաբունոյ` եղբաւր արքայի, եւ ամենայն զարմից իւրոց` կենդանեաց եւ ննջեցելոց, եւ
ամենայն հաւատացելոց ի Քրիստոս` կենդանեաց եւ հանգուցելոց: Աղաչեմ յիշել եւ զմեղապարտ գծողս Բարսեղ եւ զծնողսն իմ, եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի:
Յայսմ ամի փոխեցաւ առ Քրիստոս թագաւորն Հեթում, որոյ հանգիստ պարգեւեսցէ Քրիստոս Աստուած եւ
ընդ սուրբ թարգաւորսն դասեսցէ զհոգի նորա: Եւ յաջորդէ զաթոռ նորին որդի իւր Լեւոն, յոյժ բարեպաշտ եւ աստուածասէր եւ քաղցր առ ամենեսեան, որոյ ընդ երկայն աւուրս պահեսցէ Քրիստոս Աստուած եւ զաւրացուսցէ ի
վերայ թշնամեաց խաչին Քրիստոս[ի], եւ ամրածածուկ աջովն իւրով հովանի լիցի նմա մինչեւ յաւիտեան:
Ստացողիս եւ ուղղողիս` Յոհաննէս եպիսկոպոսի թողութիւն տացէ Քրիստոս: Եւ Քրիստոսի մարդասիրին
փա՜ռք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
179ա Տէր եւ փրկիչ ազգի մարդկան,
Զքեզ աղաչեմք մեք անխափան,
Ի սոսկալի քում գալստեան
Յիշեա զծառայքս քո անարժան:
Զի մեղուցեալ եմք յոյժ բնական
Եւ զարհուրիմք յաւր գալստեան,

Գոչմամբ փողոյն ահեղական`
Առ քեզ կոչես զա[զ]գս մարդկան:
Զմեզ ազատեայ, սիրող մարդկան,
Զերծոյ ի հրոյն անշիջական
Աղաչանաւք Մաւր քո գթական
Եւ Մկրտչին քո սուրբ հայցման:
Եւ ընդ արդարոցն` միշտ անխափան
Քեզ երգեսցուք զփառս յաւիտեան:
Զստացող տառիս միշտ յիշեսջիք,
Որք ընթեր[ց]ող էք սուրբ գրիս,
Զտէր Յոհանէս արքայեղբայր
Եւ զազգայինս իւր միաբան:
Եւ որք յիշէք զմեզ ի բարի,
Աստուած եւ ձեզ ողորմեսցի. ամէն:
331բ ԶԱռաջին Եզրասն գրեցի եւ զԵրկրորդս յաւժարեցայ ի կարգ այլ Աստուածաշունչ բանիցդ հաւասարել,
որ անկարծիքս է, զի մի՛ իւիք թերի մնասցէ ի բանից, որք ունին զվկայութիւն ի վերայ իւրեանց` յառաջնոց մեր
սուրբ հարցն, եւ զի նոքա գրեցին Եզրաս Առաջին եւ Երկրորդ: Ընդ առաջնոյն եւ երկրորդս հիւսեցաւ հրամանաւ
տեառն Յոհանիսի րաբունոյ եւ ձեռամբ մեղապարտի Բարսղի` ի մխիթարութիւն ընթերցողացդ եւ ի պատիւ եւ ի
փառս տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ լրումն է աւրինաց եւ մարգարէից եւ գլուխ եկեղեցւոյ իւր սրբոյ, յորոյ տրուպ անդամս ի մարմինն աճեցուցի զայս ի տաճարի սուրբ ծառայս անպիտան զպարտս պաշտաման,
յորոյ լրումնս` աւրհնութիւն եւ փա՜ռք նորին անուան յայժմուս եւ յաւիտեան. ամէն:
Ստացաւղ տառիս զտէր Յոհաննէս եւ զծնաւղսն իւր յիշեսջիք ի Տէր, ոյք ընթեռնուք զաստուածախաւս մատեանս, Ընդ նմին եւ զամենայն հաւատացեալս ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ, ամէն: 338բ Հայեաց ի հրաշս, որ պատմեցան,
Ո՜վ ընթերցող, ի յԵսթերայն,
Զի ի լուսոյն ունայն չդարձան,
Որք աղերսիւ յԱստուած յեցան:
Իսկ մեր միջնորդ խաղաղութեան
Յիսուս Քրիստոս` Հաւր ծոցոյն Բան,
Լիցուք ի նոյն յոյսն ապաստան,
Եւս ընդունել շնորհ աւգնութեան:
Որոյ նուէր զկեանս մարմնական
Տուեալ ի վարս ճգնութեան,
Առնումք մեք թագ արքայական
Ի հանդերձեալ կեանսն անվախճան:
Զտէր Յոհանէս րաբունական,
Մաղթեմ յիշել միշտ անխափան
ԶԲարսեղ ծառայ եւ զանպիտան,
Որ եմ մեղաւք անյագական:
Նաեւ Փրկիչին ազգի մարդկան,
Ձեզ ողորմի յաւուր ծագման:
Եւ նմա փա՜ռք այժմ յաւիտեան. ամէն:
354բ Զստացող տառիս` զտէր Յոհանէս րաբունի յիշեսջիք ի Տէր եւ զծնողսն իւր: Ընդ նմին եւ զՅոհանէս սրբասնեալ քահանայ, որ զաւրինակս ետ: Աղաչեմ յիշել եւ զսուրբ ուխտիս սպասաւորն` զերջանիկ կրաւնաւորն`
զԹորոս մառնապանն, որ բազում սպաս տարաւ մեզ եւ հոգք. Աստուած հատուցանէ իւր: Եւ Աստուած յիշողացդ
ողորմեսցի:
378ա Զպատմութիւն բանիցս փորձանաց արդեամբք ընդունողքս... մխիթարեայ, Քրիստոս, ի յաւթեւանք երկնից քոյ... փառս վեր առաքեսցուք, բարեգութ, քում մարդասիրութեանդ յաւիտեանս. ամէն:

402բ Ո՜վ տէր Աստուած... այց արա եւ մեզ... ճողոպրեսցուք ի հանդերձեալ աշխարհական պատուհասէն, եւ
քեզ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
555բ Զստացող սուրբ տառիս եւ զուղղող` զՅոհանէս եպիսկոպոս, եւ զնուաստ Բարսեղ եպիսկոպոս յիշեսջիք ի Տէր (նման` 574ա):
570բ Տարտամս յիմաստս սուրբ գրոց,
Որովք սնայ յարբունս տիոց,
Ահա, կարաւտ սոցին համոց`
Գտայ գերեալ յաւտար հոգոց:
557ա Զոր մարգարէքս սպառացան,
Երուսաղեմի յորժամ մեղան,
Առ մեզ կրկին ի յանկ ելան,
Ի դառն աւուրքս որ այժմ հասան:
Զի ի վեց հարիւրս Հայոց թուական
Յերեսուն եւ վեց նորին շրջան
Եւ յիննսուն ամին լրման (1277)
Հռովմայեցւոցն իշխանութեան
Յովսէփ արքայ իսմայելեան,
Որք թուրքիման ազգք կոչեցան,
Յեգւպտոսէ գոլով իշխան
Մինչ ի Բաբէլ յԱսորեստան
Ձգեաց նա ձեռն յանդգնութեան
Ի նուրբ սահման քրիստոնութեան,
Քանզի մեղաւքն կորացան,
Եւ մեր իշխանքն յաղթեցան:
Գերեաց զքաղաքն աստուածական
ԶԵրուսաղէմ եւ զիւրն սահման
Արիւն բնակչացն, որ անդ գտան,
Իբր զջուր ի գռեհս հեղան:
Մարմինքն անկեալ ոչ թաղեցան,
Եւ սուրբ տաճարքն խրթնացան,
Դրացիքն զմեզ ծիծաղեցան,
Եւ սպառնալիքս կատարեցան,
Իսկ զաւետիս դարձին, որ տան,
Աստ մարգարէքս աստուածաբան
Յարեւմտից հնչէ մեզ ձայն
Պետրոս ի Հռովմ մեծն փոխան,
Զի անդ ողբոցս հասեալ գուժկան
Կական դարձեալ ի սուգ նստան,
Ի հայրապետէն առին||(557բ) հրաման,
Զխաչն բարձին եւ աստ հեղան
Դ(Գ)ռոհ տուեալ ազք զանազան
Բիւրք բիւրուց զաւրք միաբան
Առագաստեալ ընդ ծովն գան,
Ի Պտղոմիդեայ զետեղեցան,
Փոսս հատին եւ ամրացան,
Եւ անդր կան այս երկրորդ ամ,
Ի պատերազմ են անխափան
Եւ մահ ի դասսն յերկոսեան
Այլ խաչընգալքն փութով գնան

ՅԵրուսաղէմն վերնական,
Եւ նոցին եղբարքն, որ աստ մնան,
Զմարտն դրդել ոչ ձանձրանան:
Հռովմայ արքայն, որ Ալաման,
Բեւրուք ի յայս յոյսս մեռան,
Սակայն մնացեալքն ոչ կասեցան,
Եւս բազում ընդ ծովն գան:
Այժմ Փռանգաց Փիլիպ արքայն
Եւ Ընգլիզացն նմին նման
Լծեալ ի գործ Տեառն հասան,
Եկին առ մեզ չորրորդս ամ:
Սոքաւք սպասեմըք փրկութեան
Եւ Աստուծոյ մեր աւգնութեան,
Զի զմարգարէիցս դարձին զբան
Վայելելոյ գտցուք արժան.
Ամէն:
Ուստի հառեալ սրտիս ի խոց,
Եւ տոչորմանս, որ կայ յիս բոց,
Զայս սրսկեմ կաթս անձրեւոց`
Զձեռահիւսս սուրբ գրոց,
Եւ սփոփեսցի յիւրոց ցաւոց
Սրբել տաճար Տեառն աւթանոց:
Այսու յուսով յերկս վաստակոց
Կամ ի յոքունց մէջ ի հոգոց,
Զի արծարծեալ ճրագիս իմ բոց`
Մի՛ խրթնասցի յաւտար հողմոց:
644բ Աւրհնութիւն քեզ... Տէր իմ Յիսուս Քրիստոս... ողորմեա ստացողի աստուածախաւս մատենիս` տէր Յոհաննիսի րաբոյնոյ, եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ամենայն զարմից` կենդանեաց եւ հանգուցելոց: Ընդ նմին եւ մեղապարտ գծողիս` Բարսղի, եւ ծնողաց իմոց եւ ամենայն հաւատացելոց ի Քրիստոս եւ այնոցիկ, որ սրտի մտաւք
խնդրեն զթողութիւն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, եւ նմա փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն (նման` 666ա, 680ա, 699բ,
714բ):
789բ Զնուաստ գծողս Բարսեղ աղաչեմ յիշել ի Տէր (նման` 520ա):
814ա Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն (չի շարունակւում,
էջը` պարապ):
2. 486ա (Յովհաննէս Արքայեղբօր) Զեղկելի ոգի` զՍիրաքայս գրող եւ զտառիս ստացող, զմեղապարտ ծառայս Աստուծոյ եւ ամենայն ծառայիցդ նորա` զՅոհանէս եպիսկոպոս, զեղբայր բարեպաշտ արքային Հայոց Հեթմո եւ զորդիս մեծին Կոստանդեայ աղաչեմ զվա[յ]ելողսդ սորա եւ զժառանկողսդ, եւ որք լուսաւորիք սոքաւք, յիշել սրտի մտաւք եւ երախտաւորաւք թողութիւն եւ ողորմութիւն եւ հանգիստ գտանել ի Քրիստոսէ Աստուծոյ
այժմ եւ յապագային, զի կարաւտք եմք ձերդ բարի յիշման, որպէս եւ Տեառն ողորմութեան: Եւ որ առատն է ի
բարիս` Աստուած, մեզ եւ ձեզ եւ ամենեցուն ողորմեսցի, որ է աւրհնեալ, գովեալ, բարեբանեալ եւ երկրպագեալ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Թողութիւն շնորհեսցէ Քրիստոս Աստուած նեղողացն զմեզ եւ տագնապողաց եւ
բամբասողաց եւ չարակամաց. ամէն:
667ա Ի տեղիս չէ ի թվիլ ինձ ուղեղ: ԶՅոհանէս եպիսկոպոս յիշեցէք ի Քրիստոս:
667ա Ո՜վ քրիստոսասէր եղբարք մեր, թողութիւն մեղաց եւ ողորմութիւն ոգո բազմամեղիս` Յոհանէս եպիսկոպոսի, եւ իմոցն հայցեցէք ի Քրիստոսէ, զի յոյժ փափաքմամբ ետու գրել զԱստուածաշունչքս եւ մեծ աշխատութեամբ տաժանեցա յուղղելն` ի վաելս եկեղեցոյդ, բայց չէ ի թվիլ ուղեղ յինչ ինչ իրս վերագրեալ համարքդ:
699ա Ո՜վ սուրբ առաքեալ, զտեառնագին համանուն ծառայս յիշեա առաջի Քրիստոսի եւ զիմսն:
700ա [Յիշեսջիք] եղկելի եւ մեղաւք մեռեալ ոգոյս` Յոհանէս եպիսկոպոսի` սոր[ա ստացողի, եւ դուք] փրկութիւն եւ ողորմութիւն ի Քրիստոսէ խնդրեցէք:

717բ Քրիստոս Աստուած մեր եւ տէր, որ փրկագործութեան քո հետեւողս ընկալար եւ զսքանչելագործս երանեալ առաքելոց քոց, զգործս ձեռաց պատկառեալ ծառայի քո` Յոհանէս եպիսկոպոսի, ընկալ ի փառս անուան
քո մեծի եւ ի փրկութիւն եւ ի յիշատակ քաւութեան մեծի խորհրդոց քոց պաշտաւնէիս: Ո՜վ աստուածապարգեւ
Տէր, որ հեղուս զշնորհս ողորմութեան քո գթութեամբ առ ամենայն խնդրողս:
747ա Զմեղապարտս` Յոհանէս եպիսկոպոս աղաչեմ յիշել ի Տէր (Նման` 800բ):
786բ Զմեղաւք եւ վըշտաւք լցեալ եղկելի ոգիս` զՅոհանէս եպիսկոպոս` ստացող սուրբ տառիս եւ ուղղող յիշել
հայցեմ ի վաելողացդ զսա եւ ժառանգողացդ յետ մեր, ի Քրիստոս Աստուած, զի գրեսցէ ի կենացն իւր մատեան
զմեզ մերայովքն եւ ողորմեսցի: Յիշողքն յիշեալ լիցին ի [Քրիստոսէ]:
801բ Զմեղապարտ ուղ[ղ]ողս` Յոհաննէս եպիսկոպոս, եւ զծնողսն իմ աղաչեմ յիշել ի Տէր, ո՜վ սուրբք:
802բ Փա՜ռք քեզ, Քրիստոս Աստուած, ողորմութեան քո կամաւք ներեցեք հիքացելոյս` զայսպիսի վեր առաքել
քեզ գոհութիւն. կեցո՛յ գրութեամբ քո, առաւելդ գիտող զկարիս, քան զկարեացն խնդրոց, որ ես աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Եղկելոյ ստացողի սորա եւ մեծ ջանիւ ուղղողի` Յոհաննէս եպիսկոպոսի արքաեղբաւր եւ ծնողաց
եւ զարմից թողութիւն խնդրեցէք ի Տեառնէ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 5բ (Ցանկագիր Թորոս Ըռաւբինանցի) Ո՜վ եղբարք, որք հանդիպիք սմա, յիշեսջիք զիմ քաղցր եւ բարի պարոն` զստացաւղ սորա զպարոն Կ[ոստ] անդին (Նման` 144բ):
41բ Ո՜վ հեզ, քաղցր եւ բարի պարոն իմ եւ իշխանաց իշխան պարոն Կոստ[ա]նդին, զմեղաւոր իրէցս` զԹորոս
Ըռաւբինանցս, զգըծաւղս յիշեա ի Տէր (Նման` 572բ):
72ա Ո՜վ սուրբ եղբարք, որք կարդայք եւ կամ աւրինակէք զԱստուածաշունչս, յիշեսջիք յաղաւթս ձեր զստացաւղ գրոցս` զիմ քաղցր եւ բարի պարոնն եւ զիշխանաց իշխան զպարոն Կոստանդինն, զհեզն եւ զխոնարհն եւ
զաստուածասէրն եւ զեկեղեցասէրն եւ զքահանայասէրն, զի Քրիստոս Աստուած ընդ երկայն աւուրս պահեսցէ
առողջ հոգւով եւ մարմնով եւ յետ աստեացս երկնից արքայութեանն արժանի արասցէ: Եւ նմա փա՜ռք յաւիտեան: Ընդ նմին եւ զմեղաւորս իրէցս` զգծաւղ ցանքերոյս, զԹորոս Ըռաւբինանցս, եւ զծնաւղսն մեր յիշեսջիք
Աստուած ողորմայիւ, եւ Աստուած յիշողացդ եւ մեզ ողորմեսցի, եւ որ զԱմէնն ասէ. ամէն: Ո՜վ մեզ Աստուած ողորմի ասէ, Աստուած մեկին հազար իր պատրաստէ. ամէն (Նման` 92բ, 161բ, 181ա, 203ա, 223ա, 246բ, 456բ):
133բ Ո՜վ հեզ, քաղցր եւ բարի պարոն իմ եւ իշխանաց իշխան Կոստանդին, ընկալ զսա եւ զմեղաւոր իրէցս`
զԹորոս Ըռաւբինանցս, զգծաւղ ցանքերոյս յիշեա Աստուած ողորմայիւ եւ անմեղադիր լեր սղալանաց սորա:
465բ Զմեղաւոր իրէցս` զգծաւղ սորա, զԹորոս Ըռաւբինանցս յիշեա ի Տէր, ո՜վ սուրբ ընթերցաւղ գրոցս
(Նման` 534բ, 571ա):
558բ Ո՜վ սուրբ եղբարք, որք հանդիպիք սմա, յիշեսջիք զիմ քաղցր եւ բարի պարոն` զստացաւղ գրոցս պարոն
Կոստանդինն, զի ընդ երկայն աւուրս պահեսցէ զսա: Եւ զի Քրիստոս հանգուցեալ եղբայր իւր` զպարոն Ճուֆրի,
զքաղցրն եւ զհեզն, զողորմածս եւ զաղքատասէրն, զի Քրիստոս Աստուած զինք ընդ իւր սուրբ իշխանացն դասեսցէ. ամէն: Եւ զիս` զմեղաւոր իրէցս` զգծաւղ ցանքերոյս, զԹորոս Ըռաւբինանց եւ ըզծնաւղսն մեր յիշեսջիք Աստուած ողոր[մեայիւ]: Եւ որ մեզ լի սրտիւ Աստուած ողորմեա ասէ, Աստուած միկին հազար իր պատրաստէ, եւ
որ զԱմէնն ասէ. ամէն, Ռ (1000) ամէն: Եւ զհոգեւոր եղբայր մեր` զկազմաւղ սորա, զԿիրակոս ծերունի քահանայ
յիշեսջիք Աստուած ողորմայիւ, որ աշխատեցաւ ի կազմել սորա (Նման` 440բ, 503ա, 803բ, 815ա):
613բ Ո՜վ սուրբ եղբարք, որք հանդիպիք սմա, յիշեսջիք զիմ քաղցր եւ բարի պարոնն` զպարոն Կոստանդին, զի
Քրիստոս Աստուած ընդ երկայն աւուրս պահեսցէ զսա: Եւ ողորմեսցի գծաւղի սորայ` Թորոսի մեղաւոր իրիցուս,
եւ կազմողի սորա` Կիրակոս ծեր քահանայի. ամէն: Ով մեզ Աստուած ողորմի ասէ, Աստուած միկին հազար իր
պատրաստէ. ամէն:
2. 144բ (Ստացող պարոն Կոստանդնի, շղագիր) Ո՜վ կարդացողք, որ զԱստուածաշու[ն]չքս կարդայք, դուք
պարոն Ճուֆրէ Ողորմի ասացէք:
570բ Փ[ ա՜ռք]:
Աստուայծածին սուրբ կոյս բարի,
Ամէն աշխար[հ]ս քինով պարծի,
Իմ աղբայրն ի քեզ անձնի,
Որ էր որդի տեառն Հեթմի`
Հայոց մեծած ջամբլայի:
Պարոն Ճուֆրէ անուն կոչի,

Եւ էր տիպաւվ նայ գովելի,
Աղքատաց այն էր բարի
Եւ աւտարացն էր սիրելի:
Կեցավ ինք այշխարք ԼԳ (33) ամի, տարի,
Փողեցաւվ ի այշխարէս ԻԱ (21) ի մայիսի,
Ի թվին Հայոց ԸՃԷ (1358) ամի:
Ես` Կուստնդինս զայս գրեցի,
Որ եմ աղբայր հետ իր ի զկնի,
Որ եփ իմ աղբայրն ի միտս ինկնի,
Արցնուքին այչքս կու վաթի.
Քրիստոս Աստուած իր ողորմի:
(Նոյնը, առանց վերջնատողի` 814բ):
3. 815բ Փա՜ռք...
Ի թվականութեանս Հայոց տումարի
Պ եւ ԻԵ (1376) ամի
Հաւատարիմ այրն [բ] արի
Եւ իմաստունն յամենայնի,
[Վառ]եալ [ի ս]էրն Քրիստոսի
Եւ Սուրբ Հոգոյն տուն եւ տեղի,
Որբ[ո]ց սիրող եւ աղքատի,
Աւտարացն յարկ ապաւինի.
Եկեղեցւոյ սա փափաքի,
Զի ընդ սրբոց մասն ընկալցի,
Որոյ անուն Ասլան կոչի,
Եւ կողակիցն իւր յոյժ բարի,
Որ Յուդիտայ անուն ասի,
Ստացան հոգւով սիրոյ սըրտի
Յիշատակ անջնջելի
Ի սուրբ մենաստանն յԻննկակնի`
Սուրբ Ամլորդւոյն գերեզմանի
Եւ Մկր[տ]չին Տեառն Յիսուսի
ԶԱստուածաշունչս գովելի,
Որ եւ բազմաց է ցանկալի:
Գնող եղեն այսմ տառի,
Որ Փրկչին է բան եւ հոգի,
Ի սէրն Սուրբ Կարապետի.
Ետուն զօակ սա Սիոնի:
Իւրեանց ծնողացըն եւ զարմի
Եւ զաւակաց դեռաբուսի`
Ամիր-Սարգիս պատանեկի,
Եւ Ճահանմէլիք Տալիթայի
Եւ ծնողացն Ասլանի,
Հաւրն` Սողովմոնի,
Եւ մօրն` Սուրաթի,
Նոյն եւ ծնողացն Յուդիտայի,
Հաւրն` Յունանի,
Եւ մաւրն` Մինախաթունի,
Իւրեանց եւ զաւակացն
Միշտ յիշատակ սայ եղիցի

Ի Տարաւնըն գաւառի,
Վասն յուսոյ տեառն Յիսուսի
Եւ այն կենացն անվախճանի:
Գնեցին զգանծս անպատմելի
Ի յութ հարիւր եզնկացի,
Որ է արծաթ այս կենցաղի,
Արքայութեան բանալի:
Ետուն ըզգանձ մամոնայի,
Առին զդրախտն հայրենի
Վկայութեամբ Տեառն բանի,
Թէ Մի՛ գանձեք ձեզ գանձ յերկրի,
Եւ որ այլն է ի կարգի:
Վասն այնորիկ զայս գրեցի,
Որ շրջագայ յամեն ամի,
Ի յաւուր Մեծ հինկշաբաթի
Խորհուրդ սուրբ պատարագի
Վասն դոցա կատարեսցի,
Զի փափագմամբ սիրով սրտի
Ցանկացան այսըմ բանի:
Որ կատարէ սիրով սրտի,
Ի Քրիստոսէ վարձս ընկալցի
Յահեղ աւուրն համառաւտի:
Այսու յուսով անմեկնելի
Կացցէ ի դուռն Սուրբ Կարապետի
Մինչ ի գալուստն Քրիստոսի:
Ով ոք հանել սա կամեսցի
Վաճառելով կամ գողասցի
Կամ այլ պատճառ զինչ եւ լիցի,
Քահանայից, առաջնորդի
Կամ սպասաւոր այսմ ուխտի,
Եւ տանելոյ պատճառ լինի,
Յանմահ ատեանն Քրիստոսի`
Զխաչահանուց մասն ընկալցի
Եւ Յուդայի հետ դասեսցի
Ի տարտարոսն աղջամղջի
Եւ ի փառաց լուսոյն գրկի:
4. 814բ (ԺԴ դ., բոլորգիր) Ես տէր Յոհաննէս Բաբերդու եպիսկոպոս, ետու զԱստուածաշունչ գիրքս ի Տարաւնոյ Սուրբ Կարապետին` յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց` հաւրն իմոյ Տէրտէրին եւ մաւրն իմոյ Հռիփսիմին, եւ եղբաւրն իմոյ` Մելիքշահին: Եւ որ լի սրտիւ յիշէ զմեզ ի Քրիստոս Աստուած ի դուռն Սուրբ Կարապետին եւ մեղաց
թողութիւն խնդրէ, Որդին Աստուծոյ զիւր սղալանքն ջնջէ: Եւ Քրիստոսի Աստուծոյն մերոյ փա՜ռք եւ պատիւ յաւիտենից յօիտեանս. ամէն (փակագիր), ամէն:
5. 816ա (Վերակազմութեան) Փա՜ռք... Ըստ յաւէտախաղաց մշտահոլով արարչաց ժամանակաց` սկզբնաւորեալ գալստենէ Բանին կենաց յերրորդում շրջանի եւ ի չորրորդում ընդիքտիոնի եւ ի կրկնակի ոլոմպիաթի
(1664=532 3+15 4+42) եւ ըստ Հայկեան թուահաշութեան ի քսաներորդ երկրորդ յոբելենի եւ յերրորդում նահանջի` ի մուտ չորրորդի առաջներորդի (1664=22 50+3 4+1+551) եւ ըստ Հռոմայեցւոց տումարի` օգոստոսի
ամսամտի եւ ըստ Հայկազեան պատճէի` յելս մարերի երեսներորդի, յառաջ քան զերեքտասան տօնախմբութեան Վերափոխման սուրբ Աստուածածնի, ի թագաւորութեան բարեբախտին Փոքուն եւ Երկրորդին Շահ- Աբասի ի կողմանն Պարսկաստանի եւ յարեւմտեան բռնակալութեան Սուլտանին Ահմատայ, որ արդ իսկ կայ
սաստկացեալ ընդ Հռոմայեցիս ի պատերազմի, եւ ի հայրապետութեան թորգոմեան սեռիս բարերջանկին եւ

հոգիընկլին տեառն Յակոբայ սրբազան կաթուղիկոսին Ամենայն Հայոց, որ զտասն ամ նստեալ յԱթոռ մեծափառ Սուրբ Էջմիածնի, արար արդիւնս մեծամեծս, զի զանկակատունն` սկսեա[լ] ի [ աստուածա]զգեաց Փիլիպպոս կաթու[ղ]իկոսին, գեղազարդ յօրինուածքով վեր աւարտեաց եւ զմուլքն գեղջ Սուրբ Էջմիածնի, զերկիրս եւ
զանդաստանս նորա սեպհականեաց սուրբ Աթոռոյս թագաւորական Նոմոսաւ եւ անջրելի հրովարտակաւ եւ
զգետնափար աղբիւրն բազում ծախիւք ածեալ ի պարիսպս եւ մերձակայ այգիս եւ յանդս վայելչացուցեալ: Նա
եւ այլ բազում օգտութիւնս արարեալ, զոր ոչ լինի մի ըստ միոջէ թուել:
Յայսոսում ամանակի, հուսկ յետինս յամենայնի ի բազմահոյլ յեղբայրութիւնս` նուաստ եւ ապալերիկ Մանուէլս, հոմանուամբ վարդապետ, սնեալ ի վարժարանի սուրբ Աթոռոյս, թէ եւ ոչ առեալ զճաշակ սորին շնորհի,
սակայն զանձն ի մահ եդեալ եւ ընդ հնազանդութեամբ գրաւեալ ի հրամանատարութիւն եւ ի մատակարարութիւն սուրբ տանս գործակալութեան պարապեալ: Եղեւ մեզ հրամանաւ հոգեւոր տեառնս գնալ ի նուիրակութիւն
կողմանց Վասպուրականի, ի շամիրամակերտն ի Վան քա||(861բ)ղաք, յառաջ քան զութ ամ, եւ տեսեալ զաստուծատունկ դրախտս` զստուգաբան Աստուածաշունչս, որ էր ա[ր]հեստաբանեալ ի Սըսոյ [ արհեստ]ա[ւ]որական մարզարանէն, [ե]ւ ը[ս]տացուած արքայեղբօրն` տեառն Յովհաննիսի արքեպիսկոպոսի, եւ յետ ժամանակաց անկեալ ի սուրբ ուխտն Յովհաննու Կարապետին, եւ ըստ դիպուածոց վշտակիր նեղութեանց յայլազգեաց`
առաջնորդ նորա առաքեալ էր ի վաճառել: Ընդ որ խանդաղատեալ եւ ի սէր սորին զակատեալ, տուաք զգինն ի
նուիրակութենէ Սուրբ Էջմիածնի եւ ըստ սադրելոյ ոմանց չարաբարոյից առ ի յափշտակել կրկին` քան զգինն,
ծախեցաք եւ ի սուրբ յԱթոռս հասուցաք բազում վշտօք: Եւ տուաք վերստին նորոգել եւ օսլայել եւ կազմել Թումայի քահանայի Արպատեցւոյ մերովք ծախիւք` առ ի մնալ մեզ յիշատակ բարի յապա եւ եկօղսդ եւ ի վայելօղսդ
ի ծոց մօրս լուսոյ:
Արդ, որք մի անգամ պատահիք այսմ բարեբուխ եւ քաղցրահամ աղբերս բարութեան, յիշեսջիք զաշխատօղս
ըստ կարի` զՄանուէլ վարդապետս, եւ զծնօղս եւ զերախտաւորս իմ զհոգեւոր եւ զմարմնաւոր, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի նախասահմանութեան ամէնունակ բարութեանն. ամէն: Հայր մեր...
6. 223ա (Բոլորգիր) Յիշեցէ[ք] ի Քրիստոս: Գրեցաւ ձեռամբ Մարգարէ քահանային թվին ՌՃԼԹ (1690)-ին:
7. 224ա (Շղագիր) Ով պատահողք Աստուածաշունչ մատենիս, յիշեսջիք նաեւ զնուաստ Մեսրոպ եպիսկոպոս
Սմբատեանց Նախիջեւանցի` միաբան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ի 1-ն ապրիլի 1884 ամի:
Ծնթ. յետագայում վրան խաչ է քաշուած:
Կնքադրոշմ` 6ա, 251բ, 622բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
346
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ
Նորաշինայ Մանուկ Ս. Նշան ՊԼԹ -1390
ՀիզանՊԽԹ -1400
ԳՐԻՉ` Պետրոս աբղյ (1390 թ., 440ա-89բ), Յովանէս քհյ (1400թ., 1դ-439բ, 490ա-556ա), Մելքէսէդ քհյ (1400
թ., օգնո՞ղ): ԾԱՂԿՈՂ (2 մասերի)` Յովհանէս քհյ (1400 թ., գրիչը): ՍՏԱՑՈՂ (2 մասերի)` Յովհաննէս րաբունի:
ԹԵՐԹ` 559+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1ա-1գ, 42ա, 439բ, 556բ-9բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴ 12 (Ա 10, Դ 8, Ե, Զ, ԻԴ 11) +Ա-ԻԴ
(նախապէս` Ա-ԺԴ + Ա-Դ, ապա միաւորուած` Ա-ԺԸ եւ շարունակուած` ԺԹ-ԻԴ) 12 (ԺԱ, ԻԴ 10, ԺԲ 11, ԺԴ 8, ԺԸ
14): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 28 18,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 218ա): ՏՈՂ` 47-49: ԿԱԶՄ`
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, Շմաւոն կազմողի 1671 թ. ճնշադրոշմ մակագրութեամբ (տե՛ս),
միջուկը` տախտակ, աստառը` զարդահիւս կանաչ մետաքս, դռնակի աստառը` կարմիր կտաւ, լուսանցակողերը`
կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Գիրքօրհնէք` 1դ (Եկեղեցու խորան, կենտրոնում, գրակալի վրայ դրուած է Աստուածաշունչ, ձախում Յովհաննէս վրդ-ը խաչակնքում է, աջում` Յովանէս քհյ-ն խնկարկում), Տիրամայրը մանուկ Յիսուսը գրկին (դիմացը` Յովհաննէս վրդ-ն ու Յովանէս քհյ-ն ծնկաչոք աղերսելիս)` 442ա, Յովսէփ Գեղեցիկ եւ Ասանէթ` 40բ: Ի լուսանցս -Դաւիթ հեծեալ` 147ա, Դաւիթ նուագարանով` 280ա, Յովհաննէս աւետարանիչ յենուած
գաւազանին («Հանգիստ)` 554բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 2ա, 464ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 22ա, 42բ, 60ա, 74բ, 94ա,
108բ, 119բ, 132բ, 147ա, 159բ, 174ա, 187ա, 199ա, 213ա, 219ա, 223բ, 229բ, 234ա, 240բ, 245բ, 261ա, 280ա,
282բ, 285բ, 288բ, 291ա, 294բ, 297ա, 300ա, 303ա, 315ա, 317ա, 322բ, 331բ, 342բ, 362բ, 364ա, 381ա, 407ա,
417ա, 442ա, 456ա, 478ա, 492ա, 497ա, 502ա, 505ա, 507ա, 508ա, 524ա, 539ա, 540բ, 544ա, 546բ, 548ա: Լ ո ւ
ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր,
կապոյտ, կանաչ, շագանակագոյն, ոսկի:

ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Զըլջցբլմւսջ, Չը``բլմջսկջ կլ Կ հկզսւ` վբլմբլմկջսւ``ջակվմսկ Թսմսկ Հը`զջսգկ (լատիներէն): ԺԳ դ.: Ֆրանսիա՞: 2(Ա-Բ)+2(Գ-Դ), ստացուած ձեռագիր մատեանի ամբողջական թերթերից: Մագաղաթ,
երկսիւն, սովորական գոթական գիր (նմուշ` Բա): Տես Հ՞ Կ՞ Տկվբհքցջ, Տջմջհըա սւտըթկվբի կ եսջա`բլմըց հջմկլվտըաը ջհեջցկմջ, դսջլեւ>կբվեւ ց "ջմբլջգջսջլբ, Բսբցջլ, 1980, վմս՞ 49՞
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ թրջուածութեան հետքեր, առանձին թերթերի լուսանցքներ բամբակակալած,
439-ի չգրուած կէսը ընդերկայնակի կտրուած-հանուած, կազմի կաշին քերծուած, եզրերը թեթեւակի մաշուած,
փականներն ընկած, դռնակի վրայ` խոշոր սեւ բիծ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. Ծնունդք -Գրք 2ա-21բ:
2. Կտակ ԺԲ նահապետացն -22ա-36ա (տե՛ս Լ0 351, Ա, ¢ 25: Կտակների տեղերը. ա/22ա-3ա: բ/23աբ:
գ/23բ-6ա: դ/26ա-8բ: ե/28բ-9ա: զ/29աբ: է/29բ-30ա: ը/30բ-1բ: թ/31բ-2բ: ժ/32բ-3բ: ժա/33բ-5ա: ժբ/35ա-6ա):
3. Ասանեթ -36ա-41բ (տե՛ս Բ ¢ 1):
4. Ելք -Գրք 42բ-59բ:
5. Ղեւտականք -Գրք 60ա-73ա:
6. Թիւք -Նխ. 73ա: Գլ. 73ա-4բ: Գրք 74բ-93ա:
7. Բ. 0րէնք -Նխ. 93: Գլ. 93ա-4ա: Գրք 94ա-108ա:
8. Յեսու -Նխ. 108ա: Գլ. 108աբ: Գրք 108բ-19ա:
9. Դատաւորք -Նխ. 119աբ: Գլ. 119աբ: Գրք 119բ-29բ:
10. Հռութ -Նխ. 129բ-30ա: Գրք 130ա-1ա:
11. Թագ. Ա -Յռջբ. («Վասն) 131աբ: Նխ. («Սկիզբն) 131բ-2ա: Գլ. 132աբ: Գրք 132բ-146բ:
12. Թագ. Բ -Գլ. 146բ-7ա: Գրք 147ա-58բ:
13. Թագ. Գ -Գլ. 158բ-9բ: Գրք 159բ-73ա:
14. Թագ. Դ -Գլ. 173ա-4ա: Գրք 174ա-86ա:
15. Մնաց. Ա -Նխ. 186աբ: Գլ. 186բ-7ա: Գրք 187ա-98բ:
16. Մնաց. Բ -Գլ. 198բ-9ա: Գրք 199ա-212բ:
17. Եզր Ա -Նխ. 212բ: Գլ. 212բ-3ա: Գրք 213ա-9բ:
18. Եզր Բ -Հանգամանք 219բ: Գրք 219բ-23բ:
19. Նեեմի -Նխ. 223բ: Գլ. 223բ: Գրք 223բ-9ա:
20. Եսթեր -Նխ. 229աբ: Գրք 229բ-34ա:
21. Յուդիթ -Նխ. 234ա: Գրք 234ա-40բ:
22. Տովբիթ -Նխ. 240բ: Գրք 240բ-4բ:
23. Մակաբ. Ա -Նխ. 244բ: Գլ. 244բ-5բ: Գրք 245բ-60ա:
24. Մակաբ. Բ -Նխ. 260աբ: Գլ. 260բ-1ա: Գրք 261ա-72բ:
25. Մակաբ. Գ -Նխ. 272բ: Գլ. 272բ: Գրք 272բ-8ա:
26. Սաղմոսք -Նխ. (Եպիփան) 279ա-80ա: Գրք 280ա-303ա:
27. Առակք -Գրք 303ա-12ա:
28. Ժողովող -Գրք 312ա-5ա:
29. Երգ Երգոց -Գրք 315ա-6բ:
30. Իմաստութիւն -Գրք 317ա-22բ:
31. Սիրաք -Գրք 322բ-9ա (Կից` 329ա-31ա, տե՛ս Բ ¢ 2):
32. Յոբ -Նխ. 331աբ: Նխ. ( Աղիկառնացի) 331բ: Գրք 331բ-42ա:
33. Եսայի -Գլ. 342աբ: Մրգ. 342բ-62ա: Մահ 362աբ:
«Գլ. ¢ 34-45 համախմբուած` 362բ-3բ: Կից` 363բ-4ա, տե՛ս Բ ¢ 3:
34. Ովսէէ -Գլ. 362բ: Մրգ. 364ա-7ա: Մահ 367ա:
35. Ամովս -Գլ. 362բ: Մրգ. 367ա-9ա: Մահ 369ա-70բ:
36. Միքիէ-Գլ. 362բ-3ա: Մրգ. 369ա-70բ: Մահ 370բ:
37. Յովէլ -Գլ. 363ա: Մրգ. 370բ-1բ: Մահ 371բ:
38. Յովնան -Գլ. 363ա: Մրգ. 371բ-2բ: Մահ 372բ:
39. Աբդիու -Գլ. 363ա: Մրգ. 372բ-3ա: Մահ 373ա:

40. Նաւում -Գլ. 363ա: Մրգ. 373աբ: Մահ 373բ:
41. Ամբակում -Գլ. 363ա: Մրգ. 373բ-4բ: Մահ 374բ:
42. Սոփոնիա -Գլ. 363ա: Մրգ. 374բ-5բ: Մահ 375բ:
43. Անգէոս -Գլ. 363ա: Մրգ. 375բ-6ա: Մահ 376ա:
44. Զաքարիա -Գլ. 363աբ: Մրգ. 376ա-9ա: Մահ 379ա:
45. Մաղաքիա -Գլ. 363բ: Մրգ. 379բ-80ա: Մահ 380ա:
46. Երեմիա -Մրգ. 381ա-402բ:
47. Բարուք -Թղթ 402բ-4բ:
48. Ողբք Երեմիայ -Ողբք 404բ-6բ: Մահ 438բ-9ա (¢ 50-ից յետոյ):
49. Դանիէլ -Մեկ. Նխ. 406բ-7ա (տե՛ս Բ ¢4): Գլ. 407ա: Մրգ. 407ա-15ա: Մահ 415բ:
50. Եզեկիէլ -Գլ. 415բ-6բ: Յռջբ. 416բ-7բ (տե՛ս Բ ¢5): Մրգ. 417բ-38բ: Մահ 438բ:
51. Թղթ Եւսեբի -440ա:
52. Համաբարբառ -Կանոնք 440բ-1բ:
53. Մատթէոս -Աւ. 442ա-55բ:
54. Մարկոս -Աւ. 456ա-64ա:
55. Ղուկաս -Աւ. 464ա-478ա:
56. Յովհան -Աւ. 478ա-89բ:
57. Թղթ առ Հռոմայեցիս -Պատճառք 490ա-1բ (տե՛ս Բ ¢ 6): Գլ. 491բ-2ա: Թղթ 491բ-2ա: «Գլ. ¢ 58-70 համխմբուած` 520ա-1բ:
58. Առ Կորնթացիս Ա -Գլ. 520ա: Թղթ 497ա:
59. Առ Կորնթացիս Բ -Գլ. 520ա: Թղթ 502ա-5ա:
60. Առ Գաղատացիս -Գլ. 520ա: Թղթ 505ա-7ա:
61. Առ Եփեսացիս -Գլ. 520աբ: Թղթ 507ա-8բ:
62. Առ Փիլիպեցիս -Գլ. 520բ: Թղթ 508բ-9բ:
63. Առ Կողոսացիս -Գլ. 520բ: Թղթ 510ա-1ա:
64. Առ Թեսաղոնիկեցիս Ա -Գլ. 520բ: Թղթ 511ա-2ա:
65. Առ Թեսաղոնիկեցիս Բ -Գլ. չիք: Թղթ 512աբ:
66. Առ Եբրայեցիս -Գլ. 520բ-1ա: Թղթ 512բ-6բ:
67. Առ Տիմոթէոս Ա -Գլ. 521ա: Թղթ 516բ-7բ:
68. Առ Տիմոթէոս Բ -Գլ. 521աբ: Թղթ 517բ-8բ:
69. Առ Տիտոս -Գլ. 521բ: Թղթ 518բ-9բ:
70. Առ Փիլիմոն -Գլ. 521բ: Թղթ 519բ:
70*. Վերագիր, Թելադրութ., Նաւարկութ. -519բ-20ա (տե՛ս Լ0 187, Ա, ¢ 77*):
71. Գործք Առաքելոց -Յռջբ. («Որք) 521բ-2բ: Դիր 522բ: Գլ. 522բ-3բ: Ընթերց. ԺԶ 523բ: Նխ. («Գործք) 523բ:
Ընթացքն 523բ: (Կից` ծնթ. գրչի. տե՛ս Լ0 187, Ա, ¢ 55, զ): Գրք 523բ-37բ:
72. Թղթ Յակոբայ -Յռջբ. 538աբ: Գլ. 538բ: Նխ. 538բ: Թղթ 539ա-40բ:
73. Թղթ Պետրոսի Ա -Գլ. 540բ: Նխ. 540բ: Թղթ 540բ-2ա:
74. Թղթ Պետրոսի Բ -Գլ. 542աբ: Նխ. 542բ: Թղթ 542բ-3բ:
75. Թղթ Յովհաննու Ա -Գլ. 543բ: Նխ. 543բ-4ա: Թղթ 544ա-5բ:
76. Թղթ Յովհաննու Բ -Գլ. 545բ: Նխ. 545բ: Թղթ 545բ-6ա:
77. Թղթ Յովհաննու Գ -Գլ. 546ա: Նխ. 546ա: Թղթ 546ա («Բ փխ «Գ):
78. Թղթ Յուդայի -Գլ. 546ա: Նխ. 546աբ: Թղթ 546բ-7ա:
79. Աղերս Եւթաղի -547ա:
80. Յայտնութ. Յովհաննու -Նխ. 547աբ: Գլ. 547բ-8ա: Գրք 548ա-54ա:
81. Հանգիստ Յովհաննու -554բ-5ա:
Բ. 1. 36ա-41բ Պատմութիւն Ասանեթայ` կնոջն Յովսէփայ -Եւ եղեւ յամին առաջնում յեւթն ամաց լիութեանն... ի տուն իւրեանց` փառաւորելով զԱստուած բարձրեալն, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: (Հմմտ. Լ0 347,
Բ ¢ 5):

2. 329ա-31ա [Խրատք Իմաստասիրաց պիտանի] -Ճանապարհորդք ի տունս եւ ի հայրենիս... զմտաց ուսուցիչսն, քան զմարմնոյ ծնօղսն: (Տե՛ս Լ0 187, Բ ¢ 2):
3. 363բ-4ա Տեառն Ներսէսի արքեպիսկոպոսի Տարսոնի Մեկնութիւն Երկոտասան մարգարէից, զոր ի թելադրութենէ աբբայ Եփրեմի եւ Կիւրղի եւ յիւրոց յաւելածոյ մտաց գեղեցկայարմար յեռեալ իբրեւ ոսկի ընդ սարդիոն
-Յար եւ մերձաւոր վկայեն գրոց... յայտ արար` թէ պոռընկին:
4. 380բ-1ա Նախադրութիւն սուրբ մարգարէին Երեմիայ, ասացեալ Մխիթար վարդապետի [Գօշի -Մարգարէացաւ Երեմիա յաւուրս թագաւոր]ութեանն Յովսիայ...
Հմմտ. Լ0 1224, 159բ-68բ:
5. 406բ-7ա Մեկնութիւն Նախադրութիւն Դանիէլի, զոր արարեալ է հոգեկիր առն Վարդան վարդապետի` ի
լուսաւոր մեկնչաց -Մերձաւորք եղբարք եւ որդիակք յօժարեցին... եւ մարգարէանալոյ սորա այսպիսի:
6. 416բ-7բ Յառաջաբան Վերլուծութեան Մարգարէութեանն Եզեկ[ի]էլի` Եսայեայ վարդապետի - Աստուածային արարչագործ բանիւն կրկին էութեամբ... սկսանի յասելն իւրում այսպէս:
7. ա. 490ա Պատճառ Թղթոյն, որ առ Հռոմայեցիսն -Բազումք հաւատացին ի Քրիստոս... եւ ցուցանէ զհակառակութիւնն:
բ. 490ա-1բ Դարձեալ այլ Պատճառ Թղթոյն Պօղոսի -Բայց տեսցուք զբոլոր պատճառս Թղթոյն Պօղոսի ասէ.
Յառաջ քան զժամանակսն յաւիտենից:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 440ա (Պետրոս գրչի, 1390 թ.) Աւգնեա՛, սուրբ Աստուածածին, Պետրոսիս, եւ հասո՛ յաւարտումն սուրբ Աւետարանիս:
455բ Յիշեսջիք ի Քրիստոս զերջանիկ րաբունի զՅոհաննէս եւ զհոգեւոր պարոն Ամիրմուլքն եւ զկենակիցն
իւր` զՄսըրմէլիքն, եւ զծաղկազարդ զաւակք իւր` զԱստուածատուրն, զպարոն Ումէտն, եւ Աստուած յիշողացն ողորմի. ամէն:
464ա ԶՅոհաննէս զերջանիկ րաբունին յիշեցէք ի Քրիստոս եւ զմեղուցեալ Պետրոս գրիչ եւ զպարոն Ամիրմուլքն բարի ծնաւղօքն եւ զաւակօքն իւրով:
477ա Անմեղադիր լեր, րաբունի, զայս երեսս անձրեւն յերդեցն ի վայր աւերեց եւ զելուզակ Պետրոսս վիրաւորեց: Ով որ կարդայ, թող մեզ յիշեա, Աստուած զիւր մեղքն մոռանայ:
489բ Փա՜ռք... Աստանաւր յանկ ելեալ աւարտեցաւ աստուածախաւս եւ հոգիաբուխ, քառավտակք, յականակիտ աղբերէն ընթացեալ յոլորտս տիեզերաց: Գրեցաւ սայ ի թուականութեանս Հայոց ՊԼԹ (1390), ի յանապատս Նորշինայ, որ Մանուկ Սուրբ Նշան կոչեն, ընդ հովանեաւ սորին եւ այլ սուրբ եկեղեցեացս: Ի վայելումն սայ
եղիցի Յոհաննէս րաբունապետին, որ ետ գրել փափագանաւք` յիշատակ իւր եւ բարի ծնաւղացն իւրոց:
Արդ, աղաչեմ բազմապիսիս առաջի վերծանողացդ այսմ սոփերի, մատուցանեմ յիշատակել բարի կամաւք
եւ սեռն սիրով ի պատկանաւոր խնդրուածս, զի տացէ սոցա Տէր Աստուած զփառս անպատումս յանսպառ յաւիտենին: Այլ յիշեսջիք ի Քրիստոս զհոգեւոր եւ բարէսէր զպարոն Ամիրմուլքն եւ զբարի ծնաւղքն իւր եւ զծաղկազարդ որդիքն իւր` զԱստուածատուրն եւ զպարոն Ումէտն, եւ զկենակիցն իւր` զՄսըրմէլիքն, եւս առաւել սոցա եղիցի յիշատակ, որ զթուղթս յաւժար կամաւք տուին, տացէ Քրիստոս փոխան զերկնից արքայութիւնն: Ընդ որս
եւ ես` անպիտանս յամենայնի Պետրոս անարժան աբեղա, որ սակաւ ինչ տաժանմամբ գրեցի վասն դառն ժամանակիս` յահ եւ փախ յայլազգաց, այլ պաղատանս ընձայեմ` յիշել եւս մեզ աղօթիւք ի տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, իբրու թէ ներումն յանցանաց եւ քաւութիւն մեղաց արասցէ Քրիստոս Աստուած մեր ձեզ` յիշողացդ, եւ մեզ.
ամէն: Այլ յիշեսջիք ի Քրիստոս զհոգեւոր եղբայր մեր` զՄաթէոս, որ զթուղթս կոկեց: Եւ աղաչեմ [ա]մենեսեան`
չլինել մեղադիր խոշորութեան գրիս. այս երկու ամ է, որ աչքս վատել է, աչք կու դնեմ ու գրեմ:
2. 1դ (Յովանէս գրչի, 1400 թ.) Յովհաննէս վարդապետին եմ` անարժ[ա]ն Յովանիսի ձեռամբ ծաղկեալ:
-(Խորանի գմբեթի շուրջ, բոլորգիր) Անպիտան ծաղկողս` Յովանէս սուտանուն քահանայ յիշեսջիք ի Քրիստոս
եւ զհայրն իմ` զՄկրտիչ քահանայ, որ տարաժամ փոխացաւ ի Քրիստոս, եւ լի բերանով ասացէք Աստուած ողորմի, զի յոյժ աշխատեցայ ի սմայ վասն յիշելոյ զմեզ:
-(Ստացողի նկարի վերեւում, բոլորգիր) Յովաննէս վարդապետն է:
25բ. Ես եմ կըտակ հաստատ[ու]թե[ան`]
Փոխանակեցեալ ձեզ յանդիման,
Տ[եառ]ն Յոհաննի[սի] ի յետ մահ[ո]ւան,
Մաղթեմ բանիւ սերական:

70ա. Այս սուրբ գիրքս զայն մարդն անիծէ,
Որ զգրագիրս անիրաւ բանբասէ:
73ա Զանարժան եւ զփցուն գրիչ զՅովանէս յիշեցէք ի Քրիստոս, որ զսակաւ գիրս գրեցի: Ո՜վ սուրբ վարդապետք, որք հանդիպիք սմայ, յիշեցեք ի սուրբ աղաւթս ձեր զիս եւ զհայրն իմ` զՄկրտիչ քահանայ, եւ զՍտեփանոս
եւ զԳրիգոր քահանայ, որ փոխեցան ի Քրիստոս եւ սուգ անմխիթար ետուն մեզ, ո՜հ:
114բ Ա՜մ, ինչ ասեմ, անսխալ սխալիլ կու պիտի: Զգրիչս յիշեա, զի յօրինակն է երկբա[յ] ացած (նման` 111ա,
176ա):
131ա Զգրիչս յիշեա ի Քրիստոս (նման` 199ա, 213ա, 245բ, 280ա, 282բ, 285բ, 288բ, 300ա, 303ա, 315ա,
373ա, 497ա):
141ա Ա՜խ, ո՜վ սուրբ վարդապետք, որք հանդիպիք սմա, այնց համարեցէք, թէ կենդանոյն առ ոտս ձեր ի անարժան երեսս եդեալ կա: Բոլորով սրտիւ Աստուած ողորմի ասացէք հօրն իմ` Մկրտիչ քահանայի, եւ ինձ` անարժան գրչի Յովանէսի, եւ Աստուած զձեզ յիշեսցէ ի բարին (նման` 181բ, 210բ, 272բ, 415բ, 555ա):
186ա Զանարժան գրչակս` զՅովանէս յիշեցէք ի Քրիստոս եւ զսիրուն պապն իմ` զՄկրտիչ քահանայ:
198ա. Աւա՜ղ, զժամանակս ասեմ,
Զտատանեալս յալեկոծութիւն,
Ի յանպարտելի յազգէն`
Յանողորմ ի Թամուրլանկէն:
Աստէն եմք մեղօք խրատեալ,
Անպտում ահիւ փախուցեալ, ա՜յ, վա՜յ,
Ընդդէմ անդէնին կապեալ,
Ուր անշէջ հուրըն կայ ի վառ:
Վասն Աստուծոյ, զինահար,
Զիս յիշեա ի Քրիստոս:
213ա. Ի ժամանակի վերջինս,
Ի լըռել քնարաց ձայնից,
Յիշել արժանի արայ զիս,
Որ հանդիպիս տառիս:
219բ Յանարժան Յովանիսէ ընծայ սուրբ վարդապետին Յովհաննու: Յիշեցէք զմեզ ի Քրիստոս Յիսուս:
229ա Ո՜վ սքանչելեացս, որ զամենայն աշխատանս ոչինչ արար մարդն չար եւ մեզ յոյժ դառնացոյց, չար ընդ
բարոյ վճարեաց (նման` 236ա):
234ա Զծովալրացեալն ի բազմաբեղուն իմաստս գըրաւորական սուրբ հոգոյն` զՅոհաննէս րաբունի յիշել ի
Քրիստոս:
278ա Զանարժան գրիչս յիշեայ ի Քրիստոս եւ մի՛ մոռանար, աղաչեմ, զի ի յոյժ աշխատելոյն ի սմայ յոյժ
ցաւ էած աչացս եւ տկար անձինս, այլ վասն յիշելոյ զիս եւ զհայրն իմ` զՄկրտիչ քահանայ, յետ ձգեալ իմ զտկարութիւնս, ծրեցի զԱստուածաշունչ տառս. մի՛ մոռանայ, աղաչեմ: Եւ զայս եւս ծանիցէ աստուածատուր իմաստութիւնդ ձեր, զի յառաջն ոչ ազդեցին վասն ոսկով ծաղկելոյ, եւ ես անպատրաստութեամբ արարի` ո՛չ տալով
զաստառս ոսկոյն ի ներքոյ իւր, այլ` այլ իմն դեղով, եւ յետոյ նեղիցին զիս, թէ ոսկել պիտի, վասն որոյ յանճար
լինելոյն ի փշրիլ անգանի, եւ մեզ վատ անուն վերաբերէ: Այլ վասն այնորիկ ասացի ես զպատճառն, զի անմեղադիր լիջիք: Եւ շատ զեան եբեր մեզ: Տէրն լաւ գիտէ եւ անձինս յոյժ տկարութիւն, այլ ոչ յիշեմք զնեղութիւնն`
վասն խնդութեանս, զի յիշատակ լիցի մեզ եւ ծնողաց մերոց: Եւ ով որ զմեզ յիշէ սրտի մտօք ի հանդիպումն սորայ, յիշեալ լիցի յառատ ողորմութիւնն Քրիստոսի, եւ ով ոք որ յանդգնի եւ խափանել ջանայ զյիշատակս մեր,
խափանել լիցի ի Քրիստոսէ, եւ ջնջեսցի անուն նորայ ի դպրութենէ կենացն յաւիտենից. ամէն: Զի փոխանակ
բարւոյ եւ շնորահակալութեան դառնացոյց զիս եւ շատ վատ ասաց բամբասելով` Առաքեալն` խռովարար, եւ
վերակացուն` նենգաւղ:
416բ Զպատուական եւ զհռչակաւորն ի րաբունիս, զանձնաճիշդ արքայութեան, վասն կամաւ ներքնածածկեալ լոյսն ի մարմնի, զմտացն ասեմ, ի վեհագունէն մտաց հօրն նկարի` զՅովհաննէս աղաչեմ յիշել ի մարթելին
շնորհեալ տեսլեանն աստուածային եւ ի սոսկալի ժամ խորհրդեանն կենդանատուի: Նաեւ զիս` զանարժանս, ի
նոյն աղերս ի սուրբ աղօթի, եւ զսիրուն հայրիկն իմ` զՄկրտիչ քահանայ, Աստուծոյ համար զինահար:
439ա. Գիտէ գիտողն գաղտնեաց, եղբարք,

Վասն գրոցս, որ ծաղկեցաք,
Զի հինգ հարիւր դրամ թողաք,
Որ ի վարձէն մեք ոչ առաք:
Եւ զաշխատանս, որ գրեցաք,
Եւ զվաստակիլս, որ յանձն առաք,
Վասն հոգւոց մեր արարաք
Եւ ծնողացն, յորոց ծնաք:
Եւ թէպէտ չէ ձեզ ընդունակ
Եւ անիմաստ գրչով գրեալք,
Դուք ըստ ձերում մտաց յստակ
Զմեզ յիշեցէք, զոր աստ գրեալք.
Զիս` զՅովանէս գրիչս փանաք,
Եւ զմերձաւորս մեր համակ`
Զհայրն կոչեալ մարդուն գիտակ`
ԶՄկրտիչ երէց պիտակ:
Եւ ձեզ տացէ Տէր զնոյն պարծանք,
Փառաւք ի փառս բարձրանայք:
441բ (Երկաթագիր).
Սուրբ Աստուածածին,
Լուր աղաչանաց
Յոհաննէս վարդապետին`
Ըստացողի գանձի անգին,
Եւ անարժան իմոյ անձին`
Նկարողի զպատկեր քոյին:
-(Ստացողի եւ ծաղկողի նկարների գլխավերեւում, երկաթագիր).
Զքեզ աղաչեմ, սուրբ տիրուհի,
Ես` Յոհանէս րաբունի,
Բարեխ[ա]ւսեա քո միածնի`
Փրկել զհոգիս յաւրն ահեղի,
Եւ զանարժան Յովանիսի,
Որ աշխատեալս եմ յայսմ տառի:
456ա Ո՛վ եղբայր, թէ ասես, թէ ծաղիկն փոքր է, չէ՛. ես ուսուցեմ քեզ, ապայ յամէն լուսանց փոկ պիտի ծայրից ի ծայր, թէ չէ ճար չկայ, ինձ մի՛ մեղադրեր:
464ա Վա՜յ Ռ (1000) բերան, զի զաֆրանն առաջի իշուն խոտ է համարեալ, եւ ծախէ ատամամբքն յանխնայ`
ոչ գիտելով զզօրութիւն նորայ:
538ա Զանարժան գրիչ զՅովանէս եւ զհայրն իմ, աջ բազուկ, որ կտրեցաւ մահուամբ եւ սուգ անմխիթար եթող ինձ: Վասն սիրոյն Քրիստոսի, ուղիղ սրտիւ եւ սրտահառաչ ձայնիւ Աստուած ողորմի ասացէք մեզ, եւ դուք
առնուցուք Ճ (100)- ապատիկ ի Քրիստոսէ. ամէն:
544ա Զամենաբարի եւ ծաղկաւէտ սեղանիս մատակարարօղ` զամենայն առաքինութեամբ զարդարեալ րաբունին Յոհաննէս եւ զծնողսն իւր եւ զհամշիրակ եղբարսն իւր եւ զամենայն արեան մերձաւորսն, նայ եւ զունայնս ի բարեաց եւ ի մաքուր գործոց, որ անտեսեցի ի գրել` պատրաստել կերակուր հոգեւոր ճաշակողացդ, զՅովաննէս եւ զհայրն իմ` զՄկրտիչ քահանայ, յիշեցէք ի Քրիստոս անմոռաց, եւ Աստուած զձեզ յիշէ:
546բ Յոհաննէս վարդապետին է:
548ա Յովանէս ծաղկ[ող]:
551ա Յոհաննէս վարդապետին եմ ես: Գծագրեալ է ձեռաց անարժան Յովանիսէ: Յիշեցէք ի Քրիստոս Յիսուս:
555բ Փա՜ռք... Շնորհիւն Աստուծոյ ամենակալին եւ նորին աւգնականութեամբ աւարտեցաւ եռահրաշ եւ հոգիազարդ տառս` Աստուածաշունչ կոչեցեալ...

Եւ արդ, ես` յետինս ի մանկունս եկեղեցւոյ եւ տրուպըս ամենայն վարդապետաց, Յովհաննէս վարդապետ,
ցանկացող եղէ աստուածախաւս եւ եդեմական ծաղկաւէտ բուրաստանիս Աստուածաշնչի, եւ ետու գրել զսայ
յիշատակ հոգւոյ իմոյ եւ ծնաւղացն իմոց: Եւ արդ, իմ ոչ բերելով զայսպիսի վստահութիւն, այլ յամենայն բարեվայելջութենէ, որ առաքինացն է համարձակութիւն, այլ ի բարեխաւսութիւն մաղթելով զամենայն սուրբս եւ ի
մարդասիրութիւնն Աստուծոյ, յուսադրեալ զկործանեալ եւ զլքեալ անձն իմ եղկելի: Ո՜վ դիւրակործան մարմին
երկրածին, որո՞վք ձայնարկութեամբ զքեզ աւաղեցից, կամ զիա՞րդ ի գիր յառեցից, կամ զորո՞ց նշանակեցից
զմարմնական տածմանց, եթէ զհոգեկան սխալանաց` զկամայից, եթէ զակամայից, զոր ոչ բաւէ նամակս վերաբերեալ եւ կամ ի գիր շարաբառնիլ, այլ գիտողին զգաղտն երեւական, նմայ առաջի արկեալ հեղից զանձն իմ
մաղթանաւք, որ կարողն է կեցուցանել եւ վերստին հրաշագործել յիս աղաւթիւք ամենայն սրբոց: Այլեւ դարձեալ
բարի համարեցայ ի գործ արկանել զտաղանդս, զոր ինձ հաւատացաւ, զի մի յորժամ գայցէ երկնաւորն, պահանջիցէ յինէն բազումս եւ հանցէ յիմոց անտի զմին եւ իբրեւ ժխտող եւ զլացող զիս դատեսցէ` ըստ սարսափելի
ինքնասաց աւետարանական հրամանին. Ուր լալ աչաց է եւ կրճել ատամանց: Նայ եւ ոչ վասն մարմնական ինչ
արդեանց եւ կամ ստացուածս երկրաւորս պահանջելոյ յումեքէ ստացայ զսայ, այլ գանձ յերկինս եւ բարեխաւս
առ թագաւորն մեր, եւ Տէր եւ Աստուածն Յիսուս Քրիստոս, որ տայն ամենայնի առատապէս եւ ոչ նախանձի, զի
եւ ինձ տացէ մասն ողորմութենէ հայցուածովք ամենայն սրբոց:
Եւ արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս այս ձեռամբ մեղապարտ Յովանիսի` անիմաստ եւ ախմար գրչի,
յ[ը]նտիր եւ ի ստոյգ աւրինակէ, կենաւք տառապանաւք եւ բազում պանդխտութեամբ, ի մեծ թուիս Հայկազեան
սեռի ՊԽԹ (1400), ի գաւառիս եւ ի քաղաքիս Հիզան կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սրբ[ւ]հւոյ Աստուածածնին եւ Սրբոյն Սարգսի Զաւրաւարի եւ Գէորգայ` սակաւ հեռի, ի հայրապետութեան Կիլիկեցւոց տեառն Կարապետի եւ ի
մերոյ հայրապետութեան Ռշտունեաց, որ յԱղթա[մա]ր կոչի, տեառն Դաւթի` եղբաւրն տեառն Զաքարիայի, զի
նման հնոյն մարգարէի` վկայական արեամբ փոփոխի յանաւրինաց:
Որոգայթի ըմբռնեցաւ յանկարծակի,
Բնաւ չկայր մեղ յիւր մարմնի,
Այլ անպատճառ նայ քարկոծի,
Բորբոքեցաւ հուր յՈստանի,
Բարկացաւ Տէր նորս Իսրայէլի,
Այլ տէր Աստուծն ամենայնի
Զտէր Դաւիթ պահէ անսահելի:
Եւ թագաւոր մեզ չերեւի,
Որ ի մատեանս գծագրէի,
Այլ կայսերին այլասեռի`
Թամուրլանգին Սըմըրղանդի,
Որ կարծեցաւ նայ յաշխարհի,
Արձանացեալ դէմ ամենի:
Ալանաց Դուռն բացուի,
Այն, որ փակեալ էր վաղեմի,
Թամուրն եկեալ չար || (556ա) ուժգնակի
Եւ զկծեցոյց զամեն հոգի:
Եկեալ եհաս ի Վրաստանի,
Էառ եւ բազում առ եւ գերի,
Աշխարհս ամէն կայ յերերի,
Որպէս ճնճղուկ, որ ի ճղի:
Արդ, յայսմ նեղ ժամանակի,
Որ բնաւ դառն է եւ լալի,
Եղեւ լրումն այսմ տառի`
Աստուածաշունչ սուրբ մատենի:
Որք հանդիպիք դուք այս գանձի
Եւ կամ աւգտիք սիրով սրտի,
Միշտ յիշեսջիք անձանձրալի

Զմեծն Յովհաննէս րաբունի
Եւ զծնաւղսն իւր ըստ մարմնի...
( Անուանց համար` տող ու կէս բաց):
Ընդ նոսին եւ զիս` զանպիտան եւ զախմար գրիչ զՅովանէս սուտանուն քահանայ, եւ զհայրն իմ` զՄկրտիչ
քահանայ, որ տարաժամ փոխեցաւ ի Քրիստոս եւ սուգ անմխիթար եթող ինձ, երեսս ձեզ ի մոխիր, սիրով սրտի
ի ժամն սոսկալի պատարագին յիշեսջիք զնայ, զի յոյժ բարի էր բնութեամբ, եւ ես վասն այնորիկ զտկար անձս
դատեցի, զի սայ եւ մեզ յիշատակ լիցի, եւ զմայրն իմ եւ զեղբարսն իմ` զԶաքարայ քահանայ եւ զՆերսէս սարկաւագ, եւ զերախտաւոր մեծ մամն մեր` զԷլխաթուն, որ սնոյց զմեզ, եւ զամենայն արեան մերձաւորսն մեր եւ զԳրիգոր քահանայ եւ զՍտեփաննոս քահանայ` որդի նորին: Յիշեցէք ի Քրիստոս զբարեսէր եւ զշնորհազարդ տանուտէրն` զպարոն Ամիրմուլքն, եւ զծնողսն իւր եւ զծաղկազարդ որդիսն իւր` զԱստուածատուրն եւ պարոն Ումէտն, եւ զկենակիցն իւր` զՄսրիմելէքն, որ զթուղթս շնորհեցին գրոցս: Եղիցի գիրքս այս յիշատակ սոցին եւ ընկալցի զսայ Տէր որպէս պատարագ անուշ` ընդ արաբեացն եւ ընդ սաբայեանցն: Յիշեցէք ի Քրիստոս եւ զԴանիէլ իմաստայեղց տանուտէրն, որ զվարձ գրոցս, զոր ի նայ յանձնեալ, անպակաս ի մեզ հասոյց: Այլ եւ սխալանաց
եւ խոշորութեան գրիս անմեղադիր լերուք, զի յոյժ տառապանաւք եւ վիշտ ժամանակաւք գրեցի զսայ, եւ ձանձրանայի յոյժ, եւ զսխալանսն ի սմայ եղբայրաբար ուղղէցէք: Եւ Աստուած, որ առատն է ի տուրս բարեաց, տացէ
ձեզ` յիշողացդ, եւ մեզ` յիշեցելոցս առ հասարակ զկեանսն անվախճան եւ զփառսն անպատում. ամէն:
3. 59բ (Մելքէսէդ գրչի, 1400 թ.) Զանապատս ի բարեաց եւ զլրացեալս ի չարեաց, զմեղօք մեռեալ Մելքէսէդ
սուտանուն քահանայ յիշեցէք յաղօթս (նման, անանուն` 41բ):
342ա. Զիս` զՄելքէսէդ պէսպէս մեղօք
Յիշել ի Տէր սրտի մտօք
Իմովք սեռիւք եւ ծննդօք. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 278ա (ԺԵ դ., նորոգողի) Վերջին կազմող սուրբ Աստուծաշնչիս` զհեզահոգի եւ բարեմիտ Ղարիպջանն, որ
ետ վերըստին նորոգել յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ծնաւղացն` հօրն Պաւլուն, մօրն Վարդհաթուն, քուրոչն` Թուրվանդին, Ըռիանին, կողակցուն` Խանաղին, հօրեղբաւրն` Սաֆարին, կողակցոյն` Մաղսումին, դստերացն` Մար[ի] ամին, Խանաղին, եւ որդոցն` Անանին, տէր Անդ[ր]իասին, Սուլթանին, որդոյն` Հուբիջանին, Սառին, Սադաղին,
որդոցն` Խաչատուրին, Մարտիրոսին, Կիրակոսին, Հանումին, մեծ պապուն` Իշաւին, կողոկցոյն: Յիշեցէք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէք աստուածասէր եւ հիւրընկալ ուսթայ Ղարիպջանին եւ իւր որդոցն` Պաւլուն,
Սուլթանին, Ղարիպշին, Միրզին, միւս Ղարիպշին, միւս Պաւլուն, Մարգարին, դստերացն` Թառղումաշին, Մարիամին, Մարգարտին, եւ իւր կողակցոյն` Վարդխաթունին, Պաւլուն, Ղարիպջանին, կողակցոյն` Խանաղին, եւ
իւր ծնողացն` հօրն Թաթոսին, կողակցոյն` Մարգարտին, որդոցն` Խաչատուրին, Յակոբին, եւ իւր արեան մերձաւորաց: Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք. Աստուած, որ առատն է ի տուրս բարեաց, ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի.
ամէն:
Կողկողագին պաղատանաւք աղաչեմ զձեզ, ո՜վ լոյսերամ դասք վարդապետաց եւ հոգեւոր քահանայից, յիշեցէք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր զհաւատարիմ Ղարիպջանին, կողակցոյն` Խանաղին, որ ետ վերըստին նորոգել
սուրբ Աստուածաշունչ: Գերեզմանատուն մի առեց Արճէշու քաղաքին յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ծնօղաց: Եղբայրք,
այս բարի նահանձ է ձեզ, եւ մեզ ողորմեսցի. ամէն:
342բ (Նոյն ձեռքով) Յիշե[ս]ցէս ի Քրիստոս զըռէս Սարգիս եւ զհայրն իւր Համազանին, մայրն իւր Մարգարտին, եւ կողակցոյն` Շահզադին, Մալմաքաթին, Բունիաթին, Ղազարին, Էնիաթին, հօրեղբօր` Մամլաքաթին, Ղազարին, Էթարին, Շահամին, կողակցոյն` Զամանին, Սառին, Ղազարին եւ ամենայն արե[ա]ն մերձաւորաց նոցին. ամէն:
2. 279ա (Մովսէս վրդ.-ի, 1671 թ.) Արդ, ես` Մո[վսէս] (Յիշատակագրութիւնս ծածկուած է եղել թղթով. կոպիտ
անջատման հետեւանքով փակագծերում առնուած տառերն ու բառերը եղծուել են) վարդապետ, վերջին ստացող եղէ այսմ տէրունախօ[ս] սուրբ Աստուածաշունչ գրոյս, որ փափաքանօք ստացայ արդար վաստակոց եւ ընչից արդեանց իմոց, ետու եւ առի զփափագումն սրտի իմոյ վասն գրոյս` յիշատակ ինձ եւ ծնօղացն իմոց` Փիրիճանին, Գուլին, եւ եղբարցն իմոց` Գրիգորին, Ճըհանգիրին, տէր Ղուկասին եւ [հո]գեւոր որդւոյն իմոյ` Աղազար
սարկաւագին: Արդ, եւ ես` Մովսէս վարդապետս, ետու զյիշատակ այս Աստուածաշունչ [տառս] հոգեւոր որդւոյնիմոյ Աղազար [սարկաւագին], որ եւ վայել[ու]մն նորա է. ամէն:

556ա (Նոյն ձեռքով) Արդ, զվերջին ըստացող սուրբ գրոյս, որ գոչի Աստուածաշունչ, զՄովսէս վարդապետն,
յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ իւր ծնօղացն եւ եղբարցն եւ ի վայելումն է հոգեւոր որդւոյն իւրոյ` Աղազար սարկաւագին: Եթէ ոք հակառակ կացցէ ընդդէմ նորա, նզովեալ եղիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ: Շնորհողն աւրհնեալ
լիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ:
Արդ, յիշեցէք ի Քրիստոս Մովսէս վարդապետն, որ բազում աշխատութեամբ շինեաց յանապատն Շատիկայ,
որ բազում ժամանակաց քակտեալ եւ աւերեալ կայր. միայն փոքրիկ եկեղեցի մի կայր, Բ կողմն հանգած, զի այն
էր միայն: Արդ, շինեաց յեկեղեցիս եւ հաստատեաց զկարգ աղօթից եւ ժողովեաց բազում միաբանս` Ղ աւելի եւ
ոչ պակաս, զկարգ եւ զսահմանս նոցա հաստատեաց եւ շինեաց զԳ ճաղացս եւ բազում մուլքս էառ եւ շինեաց
զԲ կարմունջս` մէկն Եղեգաց գետուն վրայ եւ մէկն` բուն գետոյն, որ նորա վարձն վարպետներոյն խօճա Մարգարէն շնորհեց: Խնդրեմք ի Քրիստոսէ, որ եւ նորա հոգին լուսաւորեսցէ. ամէն:
Կազմ` (Շմաւոն կազմողի, 1671 թ.)
ա) (Ա եւ Բ փեղկերի վրայ 8- ական, դռնակի վրայ 4 տեղ վեցանկիւն ճնշադրոշմ) Ք[րիստո]ս:
բ) (Ա փեղկի ստորին եզրին 3 տեղ բոլորշի ճնշադրոշմ) Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Շմաւոն վարդապետ,
թվին ՌՃԻ /1671/, կազմօղ:
գ) (Բ փեղկի վրայ ճնշադրոշմ) Շատիկ[ո]յ անապատին Շմաւոն վարդապետ ծառայ:
4. 558բ (ԺԸ դ. նօտրգիր) Ծ տետր է այս Աստուածաշունչս:
559ա (Նոյն ձեռքով, արաբական թուերով հաշուած է ձեռագրիս թերթաքանակը)... թուխտն է.... (600):
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ԳՐԻՉ` Գրիգոր Համազասպեանց: ՍՏԱՑՈՂ` Խօջայ Սաֆար, ի վայելումն Իսահակ վրդ. Ջուղացւոյ:
ԹԵՐԹ` 607. չգրուած` 1աբ, 7աբ, 8ա, 150ա, 300բ-1ա, 387ա, 453ա-5ա, 470ա, 495ա, 572աբ, 607աբ: ՊՐԱԿ`
Ա-ԾԲ 12 (Ա9, Ե, ԻԶ, ԼԹ, ԽԱ, ԽԲ 10, Ի 8, ԻԲ, ԾԲ 11, ԽԹ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 29,8 21,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն (2ա-572բ), եռասիւն (573ա-606բ): ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 245ա): ՏՈՂ` 50: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, 1668 թ. ճնշադրոշմ մակագրութեամբ, դռնակով (Ի դ.), միջուկը` տախտակ, աստառը` դեղին եւ
մանիշակագոյն խորքով վանդակազարդ մետաքսեայ գործուածք, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2
(սկ.), թուղթ` Աա (1765 թ. գրչափորձ), Բա (լուացուած գրութիւն):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ- Արարչագործութիւն` 8բ, Հեղի քահանայապետ եւ Աննա` 150բ, Յոբ` 288բ, Զոհաբերութիւն Դաւթի` 301բ, Բան Տեառն առ Յովնան` 387բ, Դանիէլ` 423բ, Տեսիլ Եզեկիէլի` 433բ: Մատթէոս` 456բ,
Մարկոս` 470բ, Ղուկաս` 480բ, Յովհաննէս` 495բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 9ա, 151ա, 302ա, 328ա, 457ա, 471ա,
481ա, 496ա, 533ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 2ա, 42ա, 58ա, 78բ, 92բ, 110բ, 126բ, 137ա, 165ա, 176բ, 189բ, 201բ,
212բ, 225բ, 232ա, 236ա, 241բ, 246ա, 257ա, 271բ, 282բ, 314ա, 317բ, 320բ, 324ա, 338բ, 341բ, 344ա, 349բ,
358ա, 378ա, 381ա, 383ա, 385ա, 386ա, 388ա, 388բ, 389բ, 390բ, 391բ, 392բ, 395բ, 398ա, 423բ, 433բ, 508ա,
520բ, 522ա, 523ա, 524բ, 525բ, 526ա, 527ա, 538բ, 543ա, 546բ, 547բ, 549ա, 550բ, 552ա, 553ա, 554բ, 555բ,
559ա, 560բ, 571ա, 573ա, 587ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, բուսագիր,
կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Պահպանակները, 1-4, 600-7 թերթերը ցեցակեր, կազմի կաշին քերուած, եզրերը մաշուած, փականները ընկած, դռնակը փոխարինուած նորով:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. Ծնունդք -Նխ. 5բ: Գլ. 5բ-6բ: Գրք 9ա-29ա:
2. Կտակ ԺԲ նահապետացն-42ա-55բ (տե՛ս Լ0 351, Ա, ¢25: Կտակների տեղերը. ա/42ա-3ա: բ/43աբ: գ/43բ6ա: դ/46ա-8ա: ե/48աբ: զ/48բ-9բ: է/49ա-50ա: ը/50ա-1ա: թ/51ա-2ա: ժ/52աբ: ժա/53ա-4բ: ժբ/54բ-5բ):
3. Ելք -Նխ. 55բ: Գլ. 55բ-8ա: Գրք 58ա-76ա:
4. Ղեւտականք -Նխ. 76աբ: Գլ. 76բ-8ա: Գրք 78բ-91ա:
5. Թիւք -Նխ. 91ա: Գլ. 91ա-2ա: Գրք 92բ-108բ:
6. Բ. 0րէնք -Նխ. 109ա: Գլ. 109ա-10բ: Գրք 110բ-25բ:
7. Յեսու -Նխ. 125բ: Գլ. 125բ-6ա: Գրք 126բ-36բ:
8. Դատաւորք -Նխ. 136բ: Գլ. 136բ-7ա: Եւ այս են դատաւորք 137ա: Գրք 137ա-46բ:
9. Հռութ -Նխ. 146բ: Գրք 146բ-8ա:

10. Թագ. Ա -Յռջբ. («Վասն) 148աբ: Նխ. («Սկիզբն) 148բ: Գլ. 148բ-9բ: Գրք 151ա-63բ:
11. Թագ. Բ -Գլ. 164աբ: Գրք 165ա-75ա:
12. Թագ. Գ -Գլ. 175բ-6ա: Գրք 176բ-88ա:
13. Թագ. Դ -Գլ. 188բ-9բ: Գրք 189բ-200բ:
14. Մնաց. Ա -Նխ. 200բ-1ա: Գլ. 201աբ: Գրք 201բ-11բ:
15. Մնաց. Բ -Գլ. 211բ-2ա: Գրք 212բ-25ա:
16. Եզր Ա -Նխ. 225ա:Գլ. 225աբ: Գրք 225բ-31բ:
17. Եզր Բ -Հանգամանք 231բ: Գրք 232ա-5բ:
Գրչից` 235բ «Յայսմ վայրի Երրորդ Եզրասն պիտիւր. փոխանորդ նորին զԱսանէթն:
18. Նեեմի -Նխ. 235բ: Գլ. 235բ-6ա: Գրք 236ա-41ա:
19. Եսթեր -Նխ. 241ա: Գրք 241բ-5բ:
20. Յուդիթ -Նխ. 245բ: Գրք 246ա-5բ:
21. Տովբիթ -Նխ. 251բ: Գրք 252ա-5բ:
22. Մակաբ. Ա -Նխ. 255բ: Գլ. 255բ-7ա: Գրք 257ա-70բ:
23. Մակաբ. Բ -Նխ. 270բ: Գլ. 270բ-1ա: Գրք 271բ-82ա:
24. Մակաբ. -Նխ. 282ա: Գլ. 282աբ: Գրք 282բ-7բ:
25. Յոբ -Նխ. 287բ: Նխ. ( Աղիկառնացի): Գրք 288բ-98բ:
26. Սաղմոսք -Նխ. (Եպիփան) 299ա-300ա:Գրք 302ա-27ա (կից` «Փոքր էի):
27. Առակք -Նխ. 327ա: Գլ. 327աբ: Գրք 328ա-37ա:
28. Ժողովող -Նխ. 337բ: Գլ. 337բ-8բ: Գրք 338բ-41բ:
29. Երգ Երգոց -Նխ. 341բ: Գրք 341բ-3բ (կից` «Գիտացի):
30. Իմաստութիւն -Նխ. 343բ: Գլ. 343բ-4ա: Գրք 344ա-9բ:
31. Սիրաք -Գրք 349բ-56բ:
32. Եսայի -Գլ. 357աբ: Մրգ. 358ա-77բ:
33. Ովսէէ -Նխ. 377բ: Գլ. 377բ-8ա: Մրգ. 378ա-80բ:
34. Ամովս -Գլ. 380բ-1ա: Մրգ. 381ա-3ա:
35. Միքիէ -Գլ. 383ա: Մրգ. 383ա-4բ:
36. Յովէլ -Մահ 385ա: Գլ. 385ա: Մրգ. 385ա-6ա:
37. Աբդիու -Մահ 386ա: Գլ. 386ա: Մրգ. 386աբ:
38. Յովնան -Մահ 386բ: Գլ. 387բ: Մրգ 388աբ:
39. Նաւում -Մահ 388բ: Գլ. 388բ: Մրգ. 388բ-9ա:
40. Ամբակում -Մահ 389աբ: Գլ. 389բ: Մրգ. 389բ-90ա:
41. Սոփոնիա -Մահ 390աբ: Գլ. 390բ: Մրգ. 390բ-1ա:
42. Անգէոս -Մահ 391ա: Գլ. 391ա: Մրգ. 391բ-2ա:
43. Զաքարիա -Գլ. 392ա: Մրգ. 392ա-5ա:
44. Մաղաքիա -Մահ 395աբ: Գլ. 395աբ: Մրգ. 395բ-6ա:
45. Երեմիա -Նխ. 396բ: Գլ. 396բ-7բ: Մրգ. 398ա-418բ:
46. Բարուք -Թղթ 418 բ-20բ:
47. Ողբք Երեմիայ -Ողբք 420բ-2բ:
48. Դանիէլ -Նխ. 422բ: Գլ. 422բ-3ա: Մրգ. 423բ-31բ: Մահ 431բ:
«Մահ ¢36-42, 44, 48 տե՛ս Լ0 351, Ա, ¢37-43, 45, 49:
49. Եզեկիէլ -Նխ. 431բ-2ա: Գլ. 432ա-3ա: Մրգ. 433բ-52բ:
50. Մատթէոս -Գլ. 455բ: Համաձնթ. 456ա: Նխ. 456ա: Աւ. 457ա-69ա:
51. Մարկոս -Նխ. 469ա: Գլ. 469բ: Աւ. 471ա-9ա (Կից` Յարուցեալ):
52. Ղուկաս -Նխ. 479ա: Գլ. 479բ-80ա: Աւ. 481ա-94ա:
53. Յովհան -Նխ. 494բ: Գլ. (Ա-ԺԸ) 494բ: Աւ. 496ա-505բ (Կից` Իրք):
54. Գործք Առաքելոց -Ց. 506ա: Յռջբ. («Որք) 506աբ: Դիր 506բ: Գլ. 506բ-7բ: Ընթրց. ԺԶ 507բ: Գրք 508ա-19բ:
55. Թղթ Յակոբայ -Յռջբ. 520ա: Գլ. 520ա: Թղթ 520բ-1բ:
56. Թղթ Պետրոսի Ա -Գլ. 521բ: Թղթ 522ա-3ա:

57. Թղթ Պետրոսի Բ -Գլ. 523ա: Թղթ 523ա-4ա:
58. Թղթ Յովհաննու Ա -Գլ. 524ա: Թղթ 524բ-5բ:
59. Թղթ Յովհաննու Բ -Գլ. 525բ: Թղթ 525բ-6ա:
60. Թղթ Յովհաննու Գ -Գլ. 526ա: Թղթ 526ա:
61. Թղթ Յուդայի -Գլ. 526ա: Թղթ 526աբ:
62. Աղերս Եւթաղի -526բ:
63*. ԺԴ Թղթ Պօղոսի -Յռջբ. 527ա-8բ: Վկ. 528բ-9ա: Բովանդ. ընթերց. եւ վկթնց 529ա-32ա: Ց. 532ա:
63. Առ Հռոմայեցիս -Գլ. 532բ: Թղթ 533ա-8ա:
64. Առ Կորնթացիս Ա -Գլ. 538ա: Թղթ 538բ-43ա:
65. Առ Կորնթացիս Բ -Գլ. 543ա: Թղթ 543ա-6բ:
66. Առ Կորնթացիս Գ -Կորնթացւոց 546բ: Պօղոսի 546բ-7ա:
67. Առ Գաղատացիս -Գլ. 547ա: Թղթ 547բ-9ա:
68. Առ Եփեսացիս -Գլ. 549ա: Թղթ 549ա-50բ:
69. Առ Փիլիպեցիս -Գլ. 550բ: Թղթ 550բ-1բ:
70. Առ Կողոսացիս -Գլ. 552ա: Թղթ 552ա-3ա:
71. Առ Թեսաղոնիկեցիս Ա -Գլ. 553ա: Թղթ 553ա-4ա:
72. Առ Թեսաղոնիկեցիս Բ -Գլ. 554բ: Թղթ 554բ-5ա:
73. Առ Եբրայեցիս -Գլ. 555աբ: Թղթ 555բ-9ա:
74. Առ Տիմոթէոս Ա -Գլ. 559ա: Թղթ 559ա-60բ:
75. Առ Տիմոթէոս Բ -Գլ. 560բ: Թղթ 560բ-1բ:
76. Առ Տիտոս -Գլ. 561բ: Թղթ 561բ-2ա:
77. Առ Փիլիմոն -Գլ. 562ա: Թղթ 562ա:
77*. Վերագիր, Թելադրութ., Նաւարկութ. -562աբ (տե՛ս Լ0 351, Ա, ¢80*):
78. Յայտնութիւն Յովհաննու -Գլ. 562բ-3ա: Գրք 563ա-71ա:
79. Հանգիստ Յովհաննու -571աբ:
Բ. 1. 2ա-3ա [Ղազարայ Բաբերդացւոյ Յառաջաբանութիւն Աստուածաշունչ սուրբ մատենիս] -Շնորհիւ
Տեառն սկսա[յ]...
2. 3աբ Գրիգորի եռամեծի, որ այսպէս շարահիւսեալ է զՀին եւ զՆոր Կտակարանս -Ո՞րքան են ո՞րք գիրք
սուրբք...
3. 3բ-5ա Վանական վարդապետին [Համեմատութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանացն] -Երկինք` եկեղեցի...
4. 29բ-34բ Սրբոյն Եփրեմի Ի Յովսէփ - Աստուած Աբրահամու, Աստուած Իսահակայ, Աստուած Յակոբայ... ||
զփառաւորիչս իւր փառաւորէ յաստիս եւ ի հանդերձելումն. եւ նմա փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
5. 34բ-41բ Պատմութիւն Ասանեթի, զոր խօսեցաւ -Եւ եղեւ յամին առաջնումն յեօթ ամաց լիութեանցն... || եւ
յերրորդում աւուր մեռաւ որդին Փարաւոնի: Յամենայն ժամ փա՜ռք արարչին. ամէն:
6. 573ա-604ա [Ղազարայ Բաբերդացւոյ] Ցանկ ի վերայ այբուբենից... ըստ հայկական թուոց - Աբէլի բանք...
(տե՛ս Լ0 351, Ը, ¢5, ա/573ա-87ա: բ/587ա: գ/587ա-604ա):
7. 604բ-606բ [Ղազարայ Բաբերդացւոյ] Ոտանաւոր չափաբերական նուաստ բանասիրէս (Յիշատակարան)
-Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն անեղական, /Հօր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն անզննական... ||Սընո եւ զիս
եւ կերակրեա յայս մարմնական,/ Մինչեւ եկեալ տեսից ըզքեզ յանդիման:
Գրիչը զեղչել է պատմական հատուածը` « Աւարտ եղեւ... եւ շարակցել նոր տողեր (տե՛ս 606բ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
7ա Զստացօղ սուրբ մատենիս` զԻսահակ քաջ րաբունի վարդապետն Ջուղացի, աղաչեմք յիշել ի տէր Յիսուս,
ընդ նմին եւ զապիրատ գրիչս յիշեսջիք, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն
(նման` 30բ):
29ա Անեղանելի Բանդ Աստուած... ընկալ զհոգի զստացօղի սուրբ գրոցս` զխօջայ Սաֆարին, եւ ծնօղացն`
Նազարին եւ Դշխոհէ, եւ եղբօրն` Բաղդասրին, եւ կողակցին` Խանզատէ, եւ որդւոյն` Ստեփաննոսին, եւ դստերացն, եւս համօրէն արեանառուացն ամենեցունց, ընդ նմին եւ ապիրատ Գրիգոր գրչիս եւ իմ ծնօղացն, նաեւ ընթերցողաց սորին եւ յիշողացն եւ պատճառեացն առ հասարակ. ամէն:

41բ Ո՜վ մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ, որք պատահիք սմա ընթերցմամբ կամ ածանցմամբ, յիշեսջիք զԻսահակ
բանիբուն վարդապետն Ջուղացի, որ բազում սիրով եւ յելով ըղձմամբ եղեւ պատճառ յայտաբերութեանց սուրբ
մատենիս, զոր տէր Աստուած արժանաւորեսցէ ի վայելմանցն աստ եւ հանդերձելումն. ամէն: Եւս յիշեցէք զստացօղ սուրբ գրոցս` զխօջա Սաֆարն, որ ըստացաւ յիշատակ յաւիտենից իւրն եւ ծնօղացն եւ կենակցեացն եւ որդւոյն` պարոն Ստեփաննոսին, եւ հարսին` Լէյլէ, եւ թոռանն` պարոն Գրիգորին, զոր տէր Աստուած սաղարդազարդ
ծաղկեցուսցէ, անփորձ եւ անսասան պահեսցէ մինչեւ խորին ծերութիւնն. ամէն: Ընդ նմին եւ զապիրատ Գրիգոր
գրչիս յիշեսջիք, եւ յիշողքդ յիշեալ լիջիք ի յարքայութիւնն երկնից. ամէն:
92ա. Ո՜վ մանկունք սուրբ եկեղեցոյ,
Որք պատահիք յայսմ վայրւոյ
Ընթերցմամբ կամ յածանցոյ,
Յիշեսջիք զստացօղս տառոյ`
Զխօջայ Սաֆարն բարեբարւոյ,
Որ ըստացաւ զսա հալալ ընչոյ
Իւրն յիշատակ անջնջելւոյ
Եւ ծնօղացն եւ կենակցեացն
Եւ ամենայն արեանառոււոյ. ամէն:
Դարձեալ յիշեցէք զխօջայ Սաֆարն եւ զհայրն իւր` մահդասի Նազարն, եւ զմայրն` Դըշխօհին, եւ զկողակիցսն` զԽանզադէն եւ զՂարիպխանն, եւ զորդիքն իւր` պարոն Ըստեփաննոսն, եւզհարսն` զԼէյլին, եւ զթոռնն իւր`
դեռաբոյս եւ նորաբողբոջ պարոն Գրիգորն, զոր տէր Աստուած անփորձ եւ անսասան պահեսցէ մինչեւ ի խորին
ծերութիւնն...: Ընդ նմին եւ զապիրատ Գրիգորս յիշման արժանաւորեսջիք, թէպէտ ոչինչ եմ եւ չնչին արարած եմ
քաղցր Արարչին:
110բ Ո՜վ մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ, յիշեսջիք... զխօջայ Սաֆարն, որ բազում սիրով ըստացաւ զսա ի խնդրոյ... քաջ հովւի` Իսահակ վարդապետին Ջուղացւոյ...: Ընդ նմին յիշեսջիք զապիրատ Գրիգոր գրիչս եւ զծնօղսն
իմ` զտէր Մարգարէն եւ զմահդասի Խանաղէն, զոր տէր Յիսուս յարքայութեանն արժանացուսցէ. ամէն, եղիցի
(նման` 327ա):
149բ Ո՜վ մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ, յիշեսջիք զըստացօղ Աստուածաշունչ սուրբ մատենիս` զխօջայ Սաֆարն
Ջուղացի, եւ զծնօղն իւր` զմահդասի Նազարն եւ զԴշխոհին, եւ զկողակիցսն իւր` զԽանզադէն եւ զՂարիպխանն,
եւ զորդին իւր` պարոն Ըստեփաննոսն, եւ զնուն իւր` զԼէյլին, եւ զթոռն իւր` զպարոն Գրիգորն...: Դարձեալ յիշեցէք... զխօջայ Սաֆարն եւ զդստերսն իւր` զԿատարինէն եւ զՍալվարիխանումն, զՄատալին եւ զԳօզալն: Յիշեսջիք ընդ նմին եւ զապիրատ գրիչս` զԳրիգորս Համազասպեանց... (նման` 175ա, 231բ):
163բ Յիշեցէք զստացօղ սուրբ մատենիս` զխօջայ Սաֆարն... (հարազատների նոյն անունները` 149բ): Դարձեալ յիշեցէք զխօջայ Սաֆարն, որ ստացաւ զսա
Ի Յիշատակ յաւիտենից
Ի խնդրոյ քաջ հռետորի`
Իսահակ Ջուղացի վարդապետի,
Միջնորդութեամբն տէր Առաքել քաջ հովւի
Եւ ձեռամբ Գրիգոր ապիրատի,
Որ հոյլ է բարիս եւ փոյթ` չարիս,
Զազիր գործով շրջիմ գերիս:
Դարձեալ յերես անկեալ աղաչեմ զընթերցողսդ, յիշեսջիք զապիրատ գրիչս եւ զծնօղն իմ` զտէր Մարգարէն եւ
զմահդասի Խանաղէն, եւ զեղբայրսն իմ` զԵղազարն եւ զՀայրապետն, զԴաւիթն եւ զՆիկողայոսն... (Նման`
212ա):
298բ Կատարեցաւ Գիրքս Յովբայ շնորհօք Աստուծոյ.
Ձեռամբ Գրիգոր ապիրատի,
Որ սեռիւ Համազասպեանց լսի,
՛Ւ որ հանդիպի յայսմ վայրի,
Արժան առնէ Տէր ողորմի:
Յերես անկեալ աղաչեմ ձեզ, ո՜վ երջանիկք հարք եւ եղբարք, որք հանդիպիք յայսմ վայրի ընթերցմամբ եւ կամ
ածանցմամբ, Հայր մեղայիւ յիշեսջիք եւ զծնօղսն ապիրատիս` զտէր Մարգարէն եւ զմահդասի Խանաղէն... Դար-

ձեալ յիշեցէք ի բարին զստացօղ Աստուածաշունչ սուրբ մատենիս` զխօջայ Սաֆարն, որ սրբութեամբ սիրոյ
ստացաւ զսա ի խնդրոյ եւ ի վայելումն քաջ հռետորի եւ հեզահոգի Իսահակ Ջուղացի վարդապետի, եւ միջնորդութեամբն բանեբուն տէր Առաքելի, որ յոյժ փափագանօք եղեւ պատճառ բարեաց, զոր տէր Աստուած փոխարէնն յարքայութիւնն շնորհեսցէ հանդերձ ննջեցելովքն իւրով. ամէն:
309բ Քրիստոսի ճշմարիտ վկայ, բազմաչարչար նահատակ տէր Գրիգորիոս, զպակա||(310ա)սութիւն չարչարանաց Տեառն ի մարմնի քում կրեցեր, որով ցնծայ եկեղեցի ի փառս վերնոյն Սիոնի:
384բ Կատարեցաւ Մարգարէութիւն Միքիայ ձեռամբ, շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն, Գրիգոր ապիրատի, որ եւ ազգաւ Համազասպեանց ասի (տարբեր ձեւերով` 78ա, 356բ, 526բ, 551բ):
469ա Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛ եւ ջնջեա՛ զյանցանսն ծնողացն իմոց... զտէր Մարգարէէ եւ զմահդասի Խանաղային, որք հաւատովք ի քեզ անկան, մանաւանդ զապիրատ գծողիս, որ բազմացան անօրինութիւնք իմ...
(տարբեր ձեւերով` 48բ, 281ա):
505բ Կատարեցաւ Աւետարան ըստ Յօհաննու
Ձեռամբ Գրիգոր ապիրատի,
՛Ւ որ յայսմ վայրի հանդիպի,
Յիշման առնէ մեզ արժանի`
Ինքն ի Տեառնէ յիշեալ լինի:
571բ Կ: ||||:: ||: Կ: |||: ||||:: |. |||::: ||:: ||||:: |. ||||:. («Գրիգոր ապիրատ) Քրիտոսի Յիսուսի ծառայ է:
604ա Զի որպէս ուրախութիւն մեծ է նաւելոցն ի նաւահանգիստն ժամանել, նոյն եւ գծողին` ի վերջին կէտն:
Վասն որոյ փա՜ռք եւ գոհութիւն առաքեսցուք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ` եռանձնեայ եւ միական աստուածութեանն, որ արժանի արար զանարժան զապիրատս հասանել ի վերջին գիծ տառիս եւ յանմահական բուրաստանիս:
Ի թուինն Հայոց ՌՃԶ (1657) ամին:
606բ.... Արդ, աղաչեմ, հարք եւ եղբարքդ իմ պատուական,
Որք հանդիպիք յայսմ բանիս յարմարական`
Անուամբ Ղազար վարդապետէ Բաբերթական,
Ի նմանէ բանս յօրինեալ շարադրական:
Եւ որ յիշէ զապիրատ գծողըս ՛ւ անպիտան,
ԸզԳրիգորս Համազասպեանց նուաստբանեան,
Նաեւ ինքն յիշեալ լինի օրն ահեղեան,
Յորժամ նստցի Քրիստոս յաթոռ դատողական:
Աւարտ եղեւ Աստուածաշունչ այս սիրական`
Հին եւ Նոր Կտակարանքըն լիական,
Ի թուականիս Հայոց Մեծաց եւ Աբեթեան
ՌՃ եւ Զ (1657) ամին յարաբարդեան,
Եւ Քրիստոսի` յուսոյն մերում, փա՜ռք յաւիտեան
Եւ յաւիտեանս յաւիտենից անզրաւական:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. Կազմ Ա (շուրջանակի ճնշադրոշմ) «Յիշատակ է սուրբ Աստուածաշունչս Սահակ վարդապետին եւ ծնօղացն իւրոյ` Մէլքոնին, Խաթայէ. թվին ՌՃԺԷ (1668):
2. 446բ (Նօտրգիր)
Տէր Ովանէս Էրէվանցի,
Որ եմ ազգաւ Թեփակերցի,
ԶԱստուածաշունչս կարդացի
Ի դուռն Սուրբ Էջմիածնի:
Թվին ՌՃԼԲ (1683), մարտ ամսոյ Ժ (10)-ն, օրն շաբաթ:
3. Պահպանակ Աա (Բոլորգիր)... Գրչափորձ, արարեալ ի տիրացու Եղիաէ. ի ՌՄԺԴ (1765)-ին գրեցաւ: Ի մի
բերան Ողորմի ասացէք ի սիրուն Քրիստոսի ի նոյեմբեր ամս[ոյ] ԺԲ (12)-ին. ամէն:
Գիրս յիշ[ա]տակ,
Դուք մի [մո]րանայք:

Գրչափորձ գրչի` 1բ
Ու՞ր են թագաւորք երկրի[ն],
Որ յառաջ զաշխարհս շինեցին.
Շատ քաղաք ու բերդեր թողին
Ու շինուածք, գնացին:
Այլոց` 1ա Այս մաքուր շունչ Աստուծոյ..., 7ա (թռչնագրեր), 155ա Կացոյց, 180ա Այսօր ցընծայ լեառն Թափոր, 241ա Հարցին, 291ա Ի սուրբ մօրէդ իբրեւ ելեալ, 348ա (քերուած եւ անընթեռնլի 13 տողանոց գրութիւն:
Նշմարւում է`)... զԱդամ ճճի դնէ..., 353ա (8 տող երաժշտական խազեր):
348
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ
Կոստանդնուպօլիս ՌՃԳ -ՌՃԹ -1654 -1660
ԳՐԻՉ` Թամուր դպիր Ակնեցի: ԾԱՂԿՈՂ` Մարկոս պատկերահան: ՍՏԱՑՈՂ` Մահդասի Ամբակում, ի վայելումն նախ` Փիլիպպոս, ապա` Յակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսաց:
ԹԵՐԹ` 580.չգրուած` 1ա-2բ, 304ա, 448բ-9ա, 450բ-1ա, 575աբ, 579ա-80բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԽԹ 12 (ԺԴ, ԻԷ 10, ԽԹ
8): ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 28,3 20,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 233ա): ՏՈՂ` 48:
ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` վարդագոյն մետաքս (նորոգութեան
ժամանակ ծածկուած ծաղկաթղթով), լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, ծաղկաթուղթ, մասն կազամաստառի (եւ 2 թերթ չգրուած մագաղաթ` Բ փեղկի ծաղկաթղթի տակ):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Վեցօրեայ արարչագործութիւն` 4բ, Յեսու` 90բ, Հեղի քահանայապետ եւ Աննա` 113բ,
Եպիփան Կիպրացի` 275ա, Դաւիթ` 277բ, Դատաստան Սողոմոնի` 304բ: Ի լուսանցս-Մովսէս` 45բ, Դաւիթ` 140ա,
Հարս եւ փեսա («Երգ Երգոց)` 319բ-20ա, Սիրաք` 328ա, Յոբ` 336բ, Եսայի` 347բ, Ովսէէ` 368բ, Ամովս` 372ա, Միքիէ` 374ա, Յովէլ` 376ա, Աբդիու` 377ա, Յովնան` 377բ, Նաւում` 378ա, Ամբակում` 379ա, Սոփոնիա` 380ա, Անգէոս` 381ա, Զաքարիա` 381բ, Մաղաքիա` 385ա, Երեմիա` 388բ, Դանիէլ` 417ա, Տիրամայրը մանուկ Յիսուսը գրկին`
453բ: Մատթէոս` 453բ, Մարկոս` 467բ, Ղուկաս` 477ա, Յովհաննէս` 491բ: Պօղոս առաքեալ` 539բ, ի լուսանցսՅակոբոս` 518ա, Պետրոս` 520ա, Յովհաննէս` 523ա, Յուդա` 525ա, (եւ բազում պատկերք ի լուսանցս Սաղմոսարանի` 278բ-301բ եւ Աւետարանաց` 454բ-502ա): Խորան` 448ա (Եւսեբիոսի եւ Կարպիանոսի նկարներով), 449բ,
450ա, 451բ, 452ա: Կիսախորան` 5ա (կենտրոնում` Քրիստոս), 113բ, 278ա, 305ա, 454ա, 468ա, 477ա, 492ա,
504բ: Ճակատազարդ` 3ա, 26բ, 44բ, 58ա, 75բ, 90բ, 101ա, 127բ, 140ա, 155բ,169ա, 181բ, 196բ, 204ա, 208ա,
213բ, 225ա, 230ա, 245բ, 257ա, 262ա, 281ա, 287ա, 290ա, 293բ, 296բ, 299բ, 336բ, 347բ, 368բ, 372ա, 374ա,
376ա, 377ա, 377բ, 378ա, 379ա, 381ա, 381բ, 385ա, 388բ, 417ա, 426ա (կենտրոնում` Եզեկիէլ), 518ա, 520ա,
524բ, 525ա, 572բ, 573բ: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական, թռչնային: Զարդագիր` թռչնագիր, մարդագիր, կենդանագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, վարդագոյն, կանաչ, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերուած, եզրերը մաշուած, թիկունքը կարկատուած, ճարմանդներն ընկած:
ԺԹդ. վերակազմութեան ժամանակ Ա եւ Բ փեղկերն շփոթուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. Ծնունդք -Նխ. 3ա: Գլ. 3ա-4ա: Գրք 5ա-24բ:
2. Ելք -Նխ. 24բ: Գլ. 24բ-6բ: Գրք 26բ-43ա:
3. Ղեւտական -Նխ. 43աբ: Գլ. 43բ-4բ: Գրք 44բ-56բ:
4. Թիւք -Նխ. 56բ-7ա: Գլ. 57ա-8ա: Գրք 58ա-74ա:
5. Բ. 0րէնք -Նխ. 74ա: Գլ. 74ա-5ա: Գրք 75բ-89բ:
6. Յեսու -Նխ. 89բ: Գլ. 89բ (Կից` տե՛ս Բ ¢1): Գրք 90բ-100բ:
7. Դատաւորք -Նխ. 100բ: Գլ. 100բ-1ա: Եւ այս են դատաւորք 101ա: Գրք 101ա-11ա:
8. Հռութ -Գրք 111ա-2ա:
9. Թագ. Ա -Յռջբ. («Վասն) 112աբ: Գլ. 112բ-3բ: Գրք 113բ-27ա:
10. Թագ. Բ -Գլ. 127աբ: Գրք 127բ-39ա:
11. Թագ. Գ -Գլ. 139ա-40ա: Գրք 140ա-54բ:
12. Թագ. Դ -Գլ. 154բ-5բ: Գրք 155բ-68ա:
13. Մնաց. Ա -Նխ. 168աբ: ԳԼ. 168բ-9ա: Գրք. 169ա-81ա:
14. Մնաց. Բ -Գլ. 181աբ: Գրք 181բ-196բ:

15. Եզր Ա -Նխ. 196բ: Գրք 196բ-204ա:
16. Եզր Բ -Հանգամանք 204ա: Գրք 204ա-8ա:
17. Նեեմի -Նխ. 208ա: Գրք 208ա-13բ:
18. Եսթեր -Նխ. 213բ: Գրք. 213բ-8բ:
19. Յուդիթ -Նխ. 218բ: Գրք 218բ-25ա:
20. Տովբիթ -Նխ. 225ա: Գրք 225ա-9ա:
21. Մակաբ. Ա -Նխ. 229ա: Գլ. 229ա-30ա: Գրք 230ա-44բ:
22. Մակաբ. Բ -Նխ. 244բ-5ա: Գլ. 245աբ: Գրք 245բ-56բ:
23. Մակաբ. Գ -Նխ. 256բ-7ա: Գլ. 257ա: Գրք 257ա-62ա:
24. Կտակ ԺԲ նահապետացն -262ա-274բ (տե՛ս Լ0 351, Ա, ¢25: Կտակների տեղերը. ա/262ա-3ա: բ/263աբ:
գ/263բ-5բ: դ/265բ-7բ: ե/267բ-8ա: զ/268ա-9ա: է/269աբ: ը/269բ-70բ: թ/270բ-1բ: ժ/271բ-2ա: ժա/272ա-3բ:
ժբ/273բ-4բ:
25. Սաղմոսք -Նխ. («Զամենայն) 275ա-6ա: Նխ. (« Արդ, առեալ. տե՛ս Լ0 187, Ա ¢24. բ) 276ա-7ա: Գրք
278ա-303ա (Կից` «Փոքր էի):
26. Առակք -Նխ. 303ա: Գլ. 303աբ: Գրք 305ա-15ա:
27. Ժողովող -Նխ. 315ա: Գլ. 315ա-6ա: Գրք 316ա-9ա:
28. Երգ Երգոց -Նխ. 319աբ: Գրք 319բ-21ա (Կից` «Գիտացի):
29. Իմաստութիւն -Նխ. 231աբ: Գլ. 321բ: Գրք 321բ-27բ (կից` 327բ-8ա, տե՛ս Բ 2):
30. Սիրաք -Գրք 328ա-36ա:
31. Յոբ -Նխ. 336ա: Նխ. ( Աղիկառնացի) 336բ: Գրք 336բ-46բ:
32. Եսայի -Նխ. 346բ-7ա: Գլ. 347աբ: Մրգ. 347բ-68ա: Մահ 368ա:
33. Ովսէէ -Նխ. 368աբ: Գլ. 368բ: Մրգ. 368բ-71բ:
34. Ամովս -Գլ. 371բ: Մրգ. 371բ-4ա:
35. Միքիէ -Գլ. 374ա: Մրգ. 374ա-6ա:
36. Յովէլ -Գլ. 376ա: Մրգ. 376ա-7ա:
37. Աբդիու -Գլ. 377ա: Մրգ. 377աբ:
38. Յովնան -Գլ. 377բ: Մրգ. 377բ-8ա:
39. Նաւում -Գլ. 378ա: Մրգ. 378ա-9ա:
40. Ամբակում -Գլ. 379ա: Մրգ. 379ա-80ա:
41. Սոփոնիա -Գլ. 380ա: Մրգ. 380աբ:
42. Անգէոս -Գլ. 380բ: Մրգ. 381աբ:
43. Զաքարիա -Գլ. 381բ: Մրգ. 381բ-5ա:
44. Մաղաքիա -Գլ. 385ա: Մրգ. 385ա-6ա:
ծնթ. Աստ` 386ա-7ա. տե՛ս Բ ¢3:
45. Երեմիա -Նխ. 387աբ: Գլ. 387բ: Գրք 388բ-412ա:
46. Բարուք -Թղթ 412ա-4ա:
47. Ողբք Երեմիայ -Ողբք 414ա-6ա: Մահ 416ա:
48. Դանիէլ -Նխ. 416աբ: Գլ. 416բ-7ա: Մրգ. 417ա-25բ:
49. Եզեկիէլ -Նխ. 425աբ: Գլ. 425բ-6ա: Մրգ. 426ա-47ա: Մահ 447ա:
50. Թուղթ Եւսեբի -448ա:
51. Համաբարբառ -Կանոնք 448բ-52ա:
52. Մատթէոս -Գլ. 452բ-3ա: Համաձնթ. 453ա: Նխ. 453ա: Աւ. 454ա-67ա:
53. Մարկոս -Գլ. 467աբ: Նխ. 467բ: Աւ. 468ա-76ա (կից` Յարուցեալ Յիսուս):
54. Ղուկաս -Գլ. 476բ-7ա. Նխ. 477ա: Աւ. 477ա-91ա:
55. Յովհան -Գլ. 491աբ: Նխ. 491բ: Աւ. 492ա-502ա (կից` Իրք):
56. Գործք Առաքելոց -Յռջբ. («Որք) 502բ-3ա: Դիր 503ա: Գլ. 503ա-4ա: Ընթրց. ԺԶ 504ա: Գրք 504ա-17բ:
57. Թղթ Յակովբայ -Յռջբ. 517բ: Նխ. 517բ-8ա: Գլ. 518ա: Թղթ 518ա-9բ:
58. Թղթ Պետրոսի Ա -Նխ. 519բ: Գլ. 519բ: Թղթ 520ա-1ա:
59. Թղթ Պետրոսի Բ -Նխ. 521աբ: Գլ. 521բ: Թղթ 521բ-2բ:

60. Թղթ Յովհաննու Ա -Նխ. 522բ: Գլ. 522բ-3ա: Թղթ 523ա-4ա:
61. Թղթ Յովհաննու Բ -Նխ. 524աբ: Գլ. 524բ: Թղթ 524բ:
62. Թղթ Յովհաննու Գ -Նխ. 524բ: Գլ. 524բ: Թղթ 524բ-5ա:
63. Թղթ Յուդայի -Նխ. 525ա: Գլ. 525ա: Թղթ 525աբ:
64. Աղերս Եւթաղի -525բ-6ա:
65. Յայտնութ. Յովհաննու -Գրք 526ա-32բ (Կից` տե՛ս Բ ¢4): Յռջբ. 573աբ: Գլ. 573բ-4ա (¢81-ից յետոյ):
66*. ԺԴ Թղթ Պօղոսի -Յռջբ. 532բ-5ա: Վկ. 535ա: Բովանդ. ընթրց. եւ վկթնց 535ա-8բ:
66. Առ Հռոմայեցիս -Գլ. 538բ-9ա: Թղթ 539բ-45ա:
67. Առ Կորնթացիս Ա -Նխ. 545ա: Գլ. 545աբ: Թղթ 545բ-50բ:
68. Առ Կորնթացիս Բ -Նխ. 550բ: Գլ. 550բ: Թղթ 550բ-4ա (Թղթ Գ-տե՛ս ¢80):
69. Առ Գաղատացիս -Նխ. 554ա: Գլ. 554աբ: Թղթ 554բ-6ա:
70. Առ Եփեսացիս -Նխ. 556ա: Գլ. 556աբ: Թղթ 556բ-8ա:
71. Առ Փիլիպեցիս -Նխ. 558ա: Գլ. 558ա: Թղթ 558ա-9բ:
72. Առ Կողոսացիս -Նխ. 559բ: Գլ. 559բ: Թղթ 559բ-60բ:
73. Առ Թեսաղոնիկեցիս Ա -Նխ. 560բ-1ա: Գլ. 561ա: Թղթ 561ա-2ա:
74. Առ Թեսաղոնիկեցիս Բ -Նխ. 562ա: Գլ. 562աբ: Թղթ 562բ-3ա:
75. Առ Եբրայեցիս -Նխ. 563ա: Գլ. 563աբ: Թղթ 563բ-7բ:
76. Առ Տիմոթէոս Ա -Նխ. 567բ: Գլ. 567բ: Թղթ 567բ-9ա:
77. Առ Տիմոթէոս Բ -Նխ. 569ա: Գլ. 569աբ: Թղթ 569բ-70ա:
78. Առ Տիտոս -Նխ. 570աբ: Գլ. 570բ: Թղթ 570բ-1ա:
79. Առ Փիլիմոն -Նխ. 571ա: Գլ. 571ա: Թղթ 571աբ:
79*. Վերագիր, Թելադրթ., Նաւարկթ. -571բ (տե՛ս Լ0 187, Ա, ¢77*):
80. Առ Կորնթացիս Գ -Կորնթաց. 571բ-2ա: Պօղոսի 572աբ:
81. Հանգիստ Յովհաննու -572բ-3ա: ( Աստ` 574բ, տե՛ս Բ ¢5):
Բ. 1. 89բ [Գէորգայ Սկեւռացւոյ Յիշատակաբան Յեսուայ] -Որպէս փրկիչ զարմանագործ տէր մեր Քրիստոս...
2. ա. 327բ-8ա Տեառն Ներսէսի Յիշատակարան Առակացն Սողոմոնի (Ա-Ք) - Աստուածեղէն հոգովն իմաստ
(= ի սմա), Խաղաղութեան անուն արքա...
բ. 328ա Անդրադարձութիւն տառիս Յիշատակի (Ք-Ա) -Քաղցրագունիս այս բաղձանաւք, /Լցեալ հոգիս մեռեալ մեղաւք...
3. 386ա-7ա [Մահ ԺԲ մարգարէից եւ Դանիէլի]
386ա Ա. Մահ Ովսէի -Ովսէ էր ի Բելմովթայ...
386ա Բ. Մահ Ամովսայ - Ամովս էր ի Թէկուայ...
386ա Գ. Մահ Միքիէ -Միքիէ էր ի Մոսորովթայ...
386ա Դ. Մահ Յովէլայ -Յովէլ էր յազգէ Ռուբենի...
386ա Ե. Մահ Աբդիու - Աբդիու էր յերկրէն Սիքիմայ...
386աբ Զ. Մահ Յովնանու -Յովնան էր յերկրէն Կարիաթմաւու...
386բ Է. Մահ Նաւումա -Նաւում էր յԵղկեայ...
386բ Ը. Մահ Ամբակումա - Ամբակում էր ի ցեղէն Շմաւոնի...
386բ Թ. Մահ Սոփոնիա -Սոփոնիա էր ի ցեղէն Շմաւոնի...
386բ Ժ. Մահ Անգեայ - Անգեաս մարգարէ էր ի ցեղէն Ղեւեայ...
386բ ԺԱ. Մահ Զաքարիա -Զաքարիայ էր յազգէ Ղեւեայ...
386բ-7ա ԺԲ. Մահ Մաղաքիա -Մաղաքիաս յետ դարձի գերութեանն...
387ա [ԺԳ.] Մահ Դանիէլի -Դանիէլ էր յազգէ Յուդայ...
4. 532բ [Ներսիսի Լամբրոնացւոյ Յիշատակարան թարգմանութեան Յայտնութեանն Յովհաննու] - Այս է Յայտնութիւն աստուածաբան աւետարանչին Յովհաննու... (տե՛ս Լ0 146, Բ, ¢3):
5. 574բ [Վանական վարդապետի Համեմատութիւն Հնոյ Կտակարանի ընդ Նորոյս] -Երկինք` եկեղեցի... մարմնով մեռեալ` կենդանի աստուծութեամբ (միայն 17 բառ. շարունակութեան համար տեղ է թողնուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 113բ (Գրչի) Յայսմ վայրի էր թվականն Հայոց Ի եւ Բ յոբելեան եւ Գ ամ (1654), որ մոլար մտաւք գրէին:

197բ Ի Հայոց թվին ՌՃԳ (1654), աւգոստոս ամսոյ Բ, աւրն չորեքշաբթի խաւարեցաւ արեգակն կէս ժամ` ի Զ
ժամու աւուրն, մինչեւ || (198ա) աստեղք երեւեցան, զորոյ պատճառն միայն ստեղծողն գիտէ, յորում պահու դեգերեալ մտաւք գրէի յայսմ տեղւոջ: Յիշեա՛:
263ա Ո՜հ, ո՜հ, զեղկելի, մեղսաթաւալ Ակընցի Թամուր գրիչս` հանդերձ ծնաւղիւք, միոյ Ողորմեաիւ յիշել արժանի: Համարողացդ Աստուած ողորմի յիւր միւսանգամ գալստեանն:
425ա. Գծագրողի սուրբ մատենիս,
Աստուածաշունչ սուրբ կտակիս
Արդ, հայցեցէք թողուլ զպարտիս`
ԸզԱկընցի Թամուր դպրիս:
539ա Զստացաւղ սորին` զաստուածասէր մահտեսի Ամբակումն յիշեցէք ի յերկնագնաց աղօթս ձեր, որով
արժանի լիջիք եւ դուք յիշման:
576ա Փա՜ռք... [Ս]ոսկալի խորութիւն եւ անճառելի գիտութիւն, անհաս իմացումն եւ գերազանց խորհուրդ ի
վեր քան զամենայն միտս բանականաց... Եւ, արդ, Լիբանանոս ամենայնիւ եւ լիճք ամենայն ծովուց անբաւական վարկան առ ի գծագրութիւն անսահման Էին մակացութեան... միանգամայն գումարեալ ի տուփս սուրբս,
որ ըստ իրի եւ սահմանադրի եւ ըստ յիշատակաւ Աստուածաշունչ յորջորջի տոմսս այս... ||(577բ)...
Եւ արդ, ի սոցունց դասուն հանգանակից տեսանի իսկապէս մահտեսի այրս այս Ամբակում եւ համափառ ի
նոցին գովասանութեան բարուցն, որ եւ ինքն իսկ անդստին եւ ի բնէ ունէր բնութիւն բարի եւ անտի կանխեալ
միշտ ի սէրն աստուածային, զի եթէ ի վեր քան զսուրբսն գերազանցեալ դրուատեմ եւ անտի անանդգնիմ առ ի
բանս իմ կարի ըմբռնական, քանզի երանեալ եւ երջանկացն հանգոյն ասեմ զվարս սորա եւ իսկովին բարեբարոյ ամենայնիւ յամենայն եւ ի վար գերազանցեալ, քան զամենայն բնութիւնս մարդկան: Վասն որոյ եռեալ սիրով ի սիրոյն յարաձգական եւ ի զաստումն մեծի մարգարէին Եսայեա եւ առ ի նոյն յորդալի եւ ի սիրախառն
բարբառն, որ ասէ. Երանի, որ ունիցի զաւակ ի Սիոն, Վսան որոյ կատարեալ սիրով եւ յաւէտ տարփմամբ առնէր
յիշատակս մատենից գրոց եւ կահուց եւ զարդուց վանորէից եւ եկեղեցեաց` ըստ արդար արդեանց եւ հալալ ընչից իւրոց, զի ի սոյն եղանակի ունէր ի նկրտումն մշտականի, ուր Քրիստոս նստի, որ եւ ըստ բղխմանէ մտացն
առատ բարութեանց սիրովն շնորհի, զոր ունէր առ յոյսն բնաւից, լուր նորա հռչակէր առ սուրբ հարս եւ միանձունս ուխտից բնաւից, որոց զընծայսն եւ զպարգեւս մատուցանէր: Նաեւ ի հայրն հանուրց եւ առ սրբազան կաթողիկոսն Փիլիպպոս, որ փայլէր յաւուրս իւր իբր զարփին գեր եւ լուսաւոր արդիւնաւորեալ ի բարեգործութիւնս
յորքն եղանակաւ ի ձեռն աշակերտեալ մանկանց սրբոց եւ ի խստակրօն միաբնակեցաց վանականաց եւ անապատականաց: Ուստի կարգաւորեալ անճառելի ուղղութիւնս ի կարգ եւ ի պաշտօն եկեղեցեաց սրբոց Հայաստանեայց յաւել եւ վառէր ի սուրբ սէր եւ ըղձայր միշտ ըստ բաղձանաց իւրոց` երթալ ի քաղաքն աստուածահոտ
ի սուրբն Սաղիմ եւ առաքէր նախն աւուրբ նամակ ողջունի եւ աւրհնութեան առ անտես սիրելին իւր յԱմբակում,
թէ Եւ դու յօժարեսցիս պատրաստեսցիս ելանել յԵրուսաղէմ, զի անդէն տեսեալ զմիմեանս, առցուք զփափաք
տենչանաց մերոց` ի միասին կատարելով զուխտն աստուածային: Իսկ երանելիս յորժամ լուեալ զլուրն սուրբ եւ
զհամբաւ սխրագոյն, առեալ զ||(578ա)տոմսն սուրբ, եդեալ ի վերայ աչաց իւրոց, որով եւ ի բաց լքեալ զամենայն աշխարհական զբաղմունս, յարեաւ փութապէս եւ դիմեաց սիրասուն Երեմիա թոռամբն եւ հանդերձ ընտանեօք ի սուրբ քաղաքն: Որ եւ ի նոյնում ամի ոչ ժամանէր հոգեւոր տէրն սուրբ անդրէն ի սուրբ ուխտն, վասն
զի ի չուս ճանապարհաց, ի հարկէ արգելեալ ի մեծ քաղաքս քրիստոնէից` փառաւորեալ յամենեցունց, եւ ապա
հասանէր ի թուականութեանս ՌՃ եւ ի միում ամին (1652) մեծաւ հանդիսիւ եւ գերալիր փառօք կատարելով զհրաշափառ սուրբ ուխտն, որ յԵրուսաղէմ: Եւ անտի չուեալ գայր յարքայարանս Ըստամբօլ, որ եւ օթեալ աստ ամ
մի ողջոյն, եւ անտանօր փառաւորեալ մեծարեցաւ յամենայն ազգաց եւ ի մերային ազնէ: Իսկ ի տեսանելն զմիմեանս զնոյն իղձ եւ զսէր ի հերուն հետէ, զոր ունէին ծրարեալ աստանօր, լրապէս յանկեցաւ տինայ եւ այնու
բաղձմամբ խնդրեաց հայրն սուրբ ի նմանէ, թէ յաղագս առ ի սէր իմ եւ առ քոյդ յիշատակի արասցես Աստուածաշունչ մատեան մի, զի լիցի անջինջ յիշատակ եւ արձան վասն քոյդ, որ առ իմ ի սուրբ եւ յամենաւրհնեալ յաթոռն: Որ եւ անդէն խոնարհեալ Ամբակումայ` երկիր պագանէր սուրբ հօրն եւ զիղձ բազմատարափ սիրոյն անտանօր կրկին հաստատէր եւ ի բերկրանաց յորդաբուխ բարեսէր բարուց, յօժար կամօք քաղցր պատասխանէր`
ասելով. Եղիցին կամք քո աւրհնեալ: Եւ ապա այնու սկիզբն արարեալ պատրաստէր, մինչ ի քաղաքս էր հայրն
հանուրց: Իսկ ի կատարել ամին ել գնաց աստի մեծաւ բերկրութեամբ եւ խաղաղութեամբ ժամանելով յաթոռն
իւր սուրբ, անվնաս յամենայնէ, ուստի գերազանցեալ ամենայնիւ հոգեկանօք եւ մարմնականաւ ի վեր քան
զճառումն մտաց մարդկան: Եւ հասեալ ի կէտ կոչմանն յետ երից ամաց, ըստ անդարձ հրամանէ արարչին, որով

սլացաւ անպատում խնդութեամբ ի կաճառս զուարթնոց, ուր րամքն են երանելեաց: Որ եւ կենդանի աղօթք եւ
անդառնալի հայցուածք նորին եղիցի միշտ յօժանդակ եւ զօրավիգ մեզ եւ համայն հաւատացելոց. ամէն:
Վասն որոյ ճառեցաւ յաղագս հանգամանաց տառիս, թէեւ սկիզբն սորա ի ժամանակս մեծին Փիլիպպոսի եղեալ, վասն զի զգոյն աւարտումն ի մարմնի անդ լուաւ եւ վախճան ընկալաւ: Իսկ զրաւ եւ աւարտ սրբոյն Յակոբայ ընկալեալ, իսկ այլ ի լրումն տառիս եւ ի եզր անկեալ սորին ետես Ամբակում եւ անտէն ի կեանս իւրում
յաւէտ զուարճացաւ, որպէս եւ սպասէր միշտ մեծաւ յուսով յաւարտ եւ ի կատարած սորին տեսանել: Ուստի ի
տեսանելն բերկրեցաւ յաւէտ խնդութեամբ եւ ապա կացեալ սուղ ինչ աւուրս եւ անդէն զհոգացողականն մատուցանելով` հանգեաւ առ Քրիստոս: Որոյ յիշատակն աւրհնութեամբ եղիցի:
Եւ արդ, եռ եռակ եւ մու ամի եղեւ սկիզբն եւ աւարտ սորին, վասն որոյ յոյժ տենչայր տեսանել երանելին
զվախճան սորին, այլեւ զգծագրութիւն յիշատակարանիս ոչ ետես: Եւ երկոքինն եւս ոչ ընկալան աստ ի մարմնի
զփափաք սրտից իւրեանց, որ յաղագս յայսմիկ, վասն զի անդէն յանզրաւ հրճուարանն ի միասին խրախասցին
ի փառս անճառ ցնծութեամբ ի բարի յարդիւնս իւրեանց: Եւ մինչ չեւ էր ննջեցեալ ի հանգիստն կենդանութեան,
այլ ի բարի խոստովանութիւն պանծացեալ առ մահճօքն առնէր անդարձ գամագամ բարեփառ խորհրդով սոյն
եւ կրկին պատուէր առ սխրալի եւ հոգեածին որդեակի իւր` Երեմիայի, որպէս զի աւարտեալ զսա ամենայն իւրիք
եւ յիշատակարանօք` ընծայեսցին յաթոռն սուրբ եւ առ ի սուրբ Յակոբ կաթողիկոսն Հայաստանեաց: Եւ նոյն
ինքն Երեմիաս` բարի ժառանգ նորին եւ ուղփաշաւիղ շառաւիղն, հանդերձ հարազատ ըստ մարմնոյ ծնօղաւ իւրով` Մարտիրոս իրիցաւ եւ վարժապետաւն` տէր Յովաննիսիւ քահանայիւք, որ էին գործակալ ի վերայ բարի արդեանց առն Ամբակումայ, զոր ունէր առ համայնս ըստ վերոյ յիշեցելոյն, վասն զի այնքան էր կամք նորա առ ի
սէր եւ ի ջան յիշատակի, քանզի անկարօտ գոլով յամենայնէ, բաց ի մարմնական ծնընդոց, որ եւ պահէ առ իւր ի
ստենէ զսիրասունն Երեմիաս, զաւակ ըստ հոգոյ առնելով, ուստի եւ ի նոյն փոյթ եւս ոչ շատացեալ, զնոյն եւ
առնէր անդարձ, եթէ տացէ քեզ Աստուած որդի, յանուն իմ լիցի անուն նորին, վասն զի մի ջնջեսցի անունն իմ ի
միջի ձերում եւ ազգաց յազգս առ յազինս ձեր: Ուստի եւ ի լրանալ զկնի վախճանելոյն նորին, յամսեանն վեցերորդի, ետ Աստուած արու զաւակ Երեմիայի, որ եւ Ամբակում կոչեցաւ ըստ կտակի ծերունոյն Ամբակումայ: Զոր
եւ տէր Քրիստոս անփորձս եւ ամբողջս պահեսցէ յերկար ամօք ձերոյին սուրբ մաղթանօք եւ աղօթիւք
ծե||(578բ)րոյն` առ ի յիղձ նորա եւ յիշատակ ազգաց յազգս. ամէն:
Բայց մնար մինչեւ ցարդ սուրբ եւ յորդաբուղխ գանձս աստուածային խցեալ եւ ծածկեալ` սակս զբաղանաց
վերոյ ասացելոյն, որ կային ի մեծամեծ հոգս, մինչ զի եւ լինէր ցաւն մեծ, հուրն անպատմելի յարքայարանս վաղածախ բոցով վասն ամենայն մեղաց մերոց, որ ի բարձրանալ թվականութեանս ՌՃ եւ Թ-երորդի (1660): Եւ ապա ձեռամբ տեառն Մարտիրոսի քաջ րաբունոյ առաքեցին առ սուրբն Յակոբ կաթողիկոսն, որ եւ նա յետ ելանելոյն յաթոռոյ պատրիարգութեան, չուեալ գնաց առ սուրբ հայրապետն` առնուլ զաստիճան մեծի եպիսկոպոսութեան: Եւ հրաւիրեալ զսուրբ հայրապետն, մեծաւ փառօք տարան ի սուրբ.... (10 տող բաց):
Եւ արդ, զրաւեալ յանկաւ հրաշազան եւ աստուածազարդ տոմսս այս զանազան գունափառութեամբ, որպէս
եւ տեսանի իսկ, զի եղիցի արձան յաւիտենական եւ յիշատակ անջնջելի հոգոյ իւրոյ եւ ըստ կողակցին եւ բարեծնօղաց իւրոց եւ համաւրէն ազգականաց եւ մերձաւորաց իւրոց, հօրն` Մարտիրոսին, եւ մօրն` Խուպիին, պապուն` տէր Յակոբին, եւ հօրեղբարցն` Խտրշին, Առաքելին, Թորոսին, եւ եղբօրն` Աստուածատուրին եւ Պէկլէրին,
եւ քըւերցն` Մանուշակին, Վարդեծոցին եւ Թուրվանտին, եւ համայն գնացելոցն ի Քրիստոս: Զի եւ ետ զսա յիշատակ անջնջելի ի սուրբ Սիոն` բարձրաբերձ գահն գրիգորաշէն եւ ուռաբաց աթոռն առ Սուրբ յԷջմիածին, ի վայելս տեառն Յակոբայ սրբազան կաթողիկոսին մեծի: Ընդ որս խնդութեամբ եւ զուարթութեամբ վայելեսցէ ընդ երկայն աւուրս ամենայն բարեփառութեամբ, հանդերձ մանկամբ իւրոյ եւ ամենայն աշակերտեալ մանկանց իւրոց
ուղղափառաց, որ ընդ զի[ւ]րեւ պարեալ պաշարեալ եւ շրջադրեալ կան միշտ առ ի սիրասնունդ սրբութիւն յաւէ[ր]ժական:
Արդ, գրեցաւ գանձս աստուածեղէն ի թվականութեանս Հայկազեան սեռի, որ եւ ի նըշկահակէ անկեալ եզերի ի քաղաքս Կոստանդինուպօլսի եւ ընդ հովանեաւ Սրբոյ Սարգսի Զօրավարի եւ որդոյ նորա Մարտիրոսի, գահավիժելոյն ի հրակիզմանէ երկրորդ անգամ եւ կայ մայրս սուրբ հերատարած եւ ծոցաբաց ընդդեմ արեգական,
խիղճ դիմօք, յաղագս անօրէնութեանց մերոց, այլ եւ ի հայրապետութեան Հայոց Մեծաց տեառն սրբոյ Յակոբայ, որ ի Սուրբ Էջմիածին, այլեւ ի թագաւորութեան իսմայելացոց եւ հագարացոց ի վերայ բազում ազգաց`
Սուլտան Մահմատի` որդոյ Իպրահիմի` որդոյ Ահմետի` որդոյ Մահմատի, այլ եւ ստրատելատ նորին Մահմետ
փաշայի Քեօբրուլի յորջորջելոյն, որ յոքնագէտ եւ բազմահանճար աճեաց, որ ի ներքոյ բռնակալութեան, այլ եւ ի
թագաւորութեան ազգին պարսից Շահ- Ապասի` որդոյ Շահ-Սէֆոյ, որդոյ ի Միրզէ Սէֆոյ` որդոյ Մեծին Շահ- Ա-

պասին, այլ եւ յաջորդութեան աստուածահոտ սուրբ քաղաքին Երուսաղեմի տեառն Աստուածատրոյ եւ տեղապահութեան տեառն Եղիզարի` նորին փոխանորդի, այլեւ հեղինակի ծովապատ արքայարանիս տեառն Մարտիրոսի` մեծահամբաւ հռետրի Ղրիմեցոյ` աշակերտին Աստուածատրոյ` աստուածահաճոյ եւ առաքելաշաւիղ
հայրապետի... (7տող բաց):
Արդ, երես անկեալ հողամած դիմօք պաղատիմ հանդիպողացդ այսմ սուրբ եւ աստուածազարդ մատենիս,
յիշել զվերագրեալ անունս ի սէրն Քրիստոսի ի ժամ աղօթիցն, զի թերեւս զմնացեալ եւ զգնացեալ յանցանսն, որ
ընդ մեզ` ջնջեսցի ձերոյին սուրբ մաղթանօքդ, եւ ողորմութեան ցօղն անձրեւեսցի ի շարաւելի յոսկերս մեր առ ի
բուսուցանել յօրն աներեկի վերանալ ընդ Քրիստոսի: Զի եւ ինքն Քրիստոս զյիշողքդ եւ զյիշեցեալքս առհասարակ արժանի արասցէ երանաւէտ ձայնին ի փառս ամենազօր անուան իւրոյ: Որ եւ նմա փա՜ռք ի մէնջ եւ աւրհնութիւն ընդ հօր իւրում:
2. 4բ (Մարկոս պատկերահանի) Զստացօղ սուրբ Աստուածաշնչիս` մահտեսի Ամբակումն եւ զՄարկոս
պատկերահանս յիշեսջիք ի Տէր:
5ա Յիշատակ է ի դուռն Սուրբ Էջմիածնա, ի թվականիս Հայոց ՌՃԴ (1655):
262ա Փիլիպպոս կաթողիկոս Ամենայն Հայոց:
274բ Յիշատակ է Աստուածաշունչս մահդասի Ամբակումին եւ ծնօղացն` Մարտիրոսին, Խուպիին, եւ պապուն` տէր Յակոբին եւ ամենայն արեան մերձաւորացն, ի դուռն Սուրբ Էջմիածնայ, թվին ՌՃԹ (1660), ի ձեռն
տէր Յակոբ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին (նման` 303բ, 447բ, 453ա):
539ա Եւ եւս է յիշատակ ի դուռն Սուրբ Էջմիածնայ:
Զծաղկօղ սուրբ Աստուածաշընչիս եւ զնկարօղ պատկերիս` զմեղօք զառածեալ Մարկոսս եթէ յիշման արժանի առնէք, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի սուրբ սեղանն Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Հայր մեր: Կատարեցաւ թվականիս ՌՃԴ (1655):
Թուականս նախապէս եղել է ՌՃԹ (1660), ապա «Թ -ն քերուել էեւ կողքում գրուել «Դ:
539բ Յիշատակ է Աստուածաշունչս մահդեսի Ամբակումին եւ ծնօղացն Մարտիրոսին եւ Խուպիին, պապուն`
տէր Յակոբին, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն, ի դուռն Սուրբ Էջմիածնի, ի վայելումն տէր Յակոբ Ամենայն
Հայոց կաթողիկոսի, թվին ՌՃԺ (1661):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
580ա (ԺԹդ., նշում) ՅԵզր Ա, յէջն Բ` խաւարումն արեգական (տե՛ս 197բ-8ա): Թամուր գրիչ Ակնեցի` յետ
Կտակին Ռուբենի (տե՛ս 263ա): Յետ Մակաբայեցւոց Գ` անդ ի նկարն (=Ճակատազարդ) Փիլիպպոս կաթողիկոսի (տե՛ս 262ա):
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ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ
Կ. Պօլիս -Էջմածին ՌԺԼԸ-1686
ԾԱՂԿՈՂ` Մաղաքիա Կ. Պօլսցի, Մարկոս պատկերահան: ՍՏԱՑՈՂ` Սարգիս վրդ. Թեքիրդաղցի, Նահապետ
վրդ. Ուռհայեցի:
ԹԵՐԹ` 652+4 (Ա պրակի սկզբի չէջակալուած թերթերը` 1ա-1ը). չգրուած` 1ա-1ը, 287ա, 453ա, 454բ-5ա,
456բ-7ա, 458բ-9ա, 460բ-1ա, 462բ, 464ա, 560ա, 605բ, 633բ, 652բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԾԳ 12(ԻԲ 6, ԻԴ 18, ԼԹ 10, ԽԵ 11,
ԾԱ 14)+1 2+1 19: ՆԻՒԹ` մագաղաթ (1-633), թուղթ (634-52): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 27,5 20: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ`
բոլորգիր: ՏՈՂ` 51: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` մանիշակագոյն մետաքսեայ գործուածք, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ-Ս. Երրորդութիւն` 2բ, Վեցօրեայ արարչագործութիւն` 3բ-4բ, «Եւ կոչեաց Տէր զՄովսէս`
44բ, Ողջակէզ պատարագ` 44բ, « Արար Մովսէս օձ պղնձի` 57բ, «Պատգամք զոր խոսեցաւ Մովսէս` 75ա, Տապանակ ուխտի` 89բ, Քարկոծումն Աքարայ եւ հրկիզումն Գայեայ` 92բ, Սամփսոն` 101ա, Հեղի քահանայապետ եւ
Աննա` 113բ, Դաւիթ` 127բ, Սողոմոն` 139ա, 141ա, Եղիա Թեզբացի` 153ա, Տեսիլ Եզրասայ` 192ա, Յովսիա թագաւոր` 192ա, Տովբիթ` 211բ, Աղէք. Մակեդոնացի` 217բ, Յուդիթ` 254ա, Եսթեր` 262բ, Ռուբեն` 268ա, Շմաւոն`
269ա, Ղեւի` 270ա, Յուդա` 272ա, Իսաքար` 275ա, Զաբուղոն` 276ա, Դան` 277ա, Նեփթաղիմ` 278ա, Գադ` 279ա,
Ասեր` 280ա, Յովսէփ` 281ա, Բենիամին` 283բ, Եպիփան Կիպրացի` 285ա, Աղօթք Դաւթի` 287բ, Դատաստան Սողոմոնի` 314բ, Աստուածածին եւ Յիսուս, Ս. Երրորդութիւն` 328բ, Ներսէս Շնորհալի` 336բ, 337ա, Սիրաք` 337ա,
Յուլիանոս Աղիկառնացի` 345ա, Յոբ` 345բ, Եսայի` 357բ, Երեմիա` 379ա, Բարուք` 401բ, Զրպարտումն Շուշանայ

եւ Դատաստան ծերոց` 406ա, Տեսիլ Եզեկիէլի` 415ա, Ովսէէ` 435բ, ի լուսանցս- Ամովս` 439ա, Միքիա` 441ա, Յովէլ` 442բ, Աբդիու` 444ա, Յովնան` 444բ, Նաւում` 445ա, Ամբակում` 446ա, Սոփոնիա` 447ա, Անգէոս` 448ա, Զաքարիա` 449ա, Մաղաքիա` 452ա, եւ բազում տեսարանք ի լուսանցս Հնոյ Կտակարանի: Երկրպագութիւն մոգուց`
464բ, Ծննդաբանութիւն` 465բ, Յարութիւն` 478բ, Խաչելութիւն` 488բ, Ս. Երրորդութիւն` 503բ, Մատթէոս` (դիմացը` Նահապէտ վրդ. ծնրադիր)` 464բ, Մարկոս` 478բ, Ղուկաս` 488բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 503բ: Յայտնութիւն Յովհաննու-«Եօթն ճրագարան` 515բ, « Աթոռ... յերկինս` 517բ, «Լուայ զձայն հրեշտակաց` 518բ, «Եբաց
գառն զմի կնքոցն` 518բ, «Եղեւ շարժումն մեծ` 519ա, «Տեսի... ժողովուրդ բազում` 519բ, «Տեսի հրեշտակ եւթն`
520բ, «Տեսի... հեծեալս... որք ունէին զրահս հրեղէնս` 520բ, «Հրեշտակ... իջանէր յերկնից... ի ձեռին իւրում գրքոյկ մի բացեալ` 521ա, «Կին մի արկեալ զիւրեւ զարեգականն` 521բ, «Ելանէր ի ծովէն գազան` 522ա, «Գառնն
կայր ի վերայ լերինն Սիոնի` 522բ, «Տեսի այլ հրեշտակ... ունէր աւետիս յաւիտենական` 523ա, «Գնաց առաջին
հրեշտակն եւ եհեղ զսկաւառակ իւր յերկիր` 523բ, «Կին մի զի նստէր ի վերայ կարմիր գազանի` 524ա, « Անկաւ
Բաբելոնն մեծ` 524բ, «Լուայ. ձայն... Ալէլուիա` 525բ, « Ահա ձի սպիտակաւոր հեծեալ` 525բ, «Հրեշտակ... իջանէր յերկնից եւ ունէր զփականս դժոխոց` 526ա, «Զքաղաքն սուրբ զնորն Երուսաղէմ` 526բ: Իջումն Ս. Հոգւոյն`
531բ, Յակոբոս` 454բ, Պետրոս` 548ա, Յովհաննէս` 551ա, 552բ, Յուդա` 553ա, Պօղոս առ Ներոն` 560բ, եւ բազում տեսարանք ի լուսանցս Նորոյ Կտակարանի: Խ ո ր ա ն` 453բ ( Աստուած փխ. Եւսեբիոս), 454ա (հրեշտակ
փխ. Կարպիանոս), 455բ-6ա, 457բ-8ա, 459բ-60ա, 461բ-2ա: Կիսախորան` 3ա (24 մարգարէների նկարներով),
25բ, 45ա, 57բ, 75ա, 90ա, 101ա, 114ա, 127բ, 139ա, 153ա, 165բ, 177ա, 192բ, 200ա, 205ա, 211բ, 288ա, 315ա,
328բ, 337ա, 346ա, 358ա, 380ա, 406ա, 415ա, 436ա, (Ովսէէի նկարով), 465ա (24 մարգարէների նկարներով),
479ա, 489ա, 504ա, 516ա, 528ա, 532ա, 546ա, 548ա, 561ա, 594ա, 608ա, 634բ: Ճակատազարդ` 1բ, 23բ, 43ա,
56բ, 74ա, 89ա, 100բ, 111ա, 127ա, 138ա, 152ա, 235ա, 247բ, 285ա, 291ա, 294ա, 300ա, 303բ, 306բ, 310ա,
314ա, 325ա, 331ա, 356ա, 378ա, 405բ, 414բ, 439ա, 441ա, 442բ, 444ա, 444բ, 445ա, 446ա, 447ա, 448ա, 449ա,
452ա, 514բ, 530ա, 545ա, 549բ, 551ա, 552բ, 553ա, 554ա, 559բ, 566բ, 571բ, 575ա, 577ա, 578բ, 580ա, 581բ,
583ա, 584ա, 588ա, 589բ, 591ա, 591բ: Լուսանցազարդ` բուսական: Զարդագիր` թռչնագիր, մարդագիր, կենդանագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, շագանակագոյն, վարդագոյն, ոսկի:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մատթէոսի: Ժ-ԺԱ դդ.: 2(Ա-Բ)+2(Գ-Դ), ստացուած 2 ամբողջական
թերթերի ընդլայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր, Բբ-ի վրայ բազմագունի եւ
ոսկեզօծ բուսական լուսանցազարդ, եւ հանգուցագիր խոշոր «Ե: Կարդալ` Բա-Աբ, Բբ-Աա, Դա-Գբ, Դբ-Գա
«[զուս]տր կամ զդուստր... Եղիայ, որ գալոցն է (Ժ, 37-ԺԱ, 14):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, դռնակը մասամբ մկնկեր, մետաղեայ փականներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. Ծնունդք -Նխ. 1բ: Գլ. 1թ-2ա: Գրք 3ա-23ա:
2. Ելք -Նխ. 23բ: Գլ. 23բ-5ա: Գրք 25բ-43ա:
3. Ղեւտականք -Նխ. 43ա: Գլ. 43ա-4ա: Գրք 45ա-56ա:
4. Թիւք -Նխ. 56բ: Գլ. 56բ: Գրք 56բ-73բ:
5. Բ. 0րէնք -Նխ. 73բ: Գլ. 74աբ: Գրք 75ա-89ա:
6. Յեսու -Նխ. 89ա: Գլ. 89աբ: Գրք 90ա-100ա:
7. Դատաւորք -Նխ. 100բ: Գլ. 100բ-1ա: Գրք 101ա-10բ:
8. Հռութ -Նխ. 110բ: Գրք 111ա-2ա:
9. Թագ. Ա -Յռջբ. («Վասն) 112աբ: Նխ. («Սկիզբն) 112բ: Գլ.112բ-3ա: Գրք 114ա-26բ:
10. Թագ. Բ -Գլ. 127աբ: Գրք 127բ-38ա:
11. Թագ. Գ -Գլ. 138աբ: Գրք 139ա-52ա:
12. Թագ. Դ -Գլ. 152ա-3ա: Գրք 153ա-64բ:
13. Մնաց. Ա -Նխ. 164բ-5ա: Գլ. 165ա: Գրք 165բ-77ա:
14. Մնաց. Բ -Գրք. 177ա-91բ: Գլ. 191բ-2ա:
15. Եզր Ա -Նխ. 192ա: Գլ. 192աբ: Գրք 192բ-9բ:
16. Եզր Բ -Հանգամանք 199բ: Գլ. («Յառաջին ամին իւր Կիւրոս) 199բ-200ա: Գրք 200ա-4ա:
17. Նեեմի -Նխ. 204աբ: Գլ. 204բ-5ա: Գրք 205ա-10բ:
18. Տովբիթ -Նխ. 210բ: Գլ. («Պատմէ զվարսն) 210բ-1ա: Գրք 211բ-5բ:

19. Մակաբ. Ա -Նխ. 215բ-6ա: Գլ. 216ա-7ա: Գրք 217բ-34բ:
20. Մակաբ. Բ -Գլ. 234բ-5ա: Գրք 235ա-47բ:
21. Մակաբ. Գ -Նխ. 247բ: Գլ. 247բ: Գրք 247բ-53բ:
22. Յուդիթ -Նխ. 254ա: Գրք 254ա-61բ:
23. Եսթեր -Նխ. 262ա: Գրք 262բ-8ա:
24. Կտակ ԺԲ նահապետացն -268ա-84բ (տե՛ս Լ0 351, Ա ¢25: Կտակների տեղերը. ա/ 262ա-9ա: բ/ 269ա70ա: գ/ 270ա-2բ: դ/ 272բ-5ա: ե/ 275ա-6ա: զ/ 276աբ: է/ 277ա-8ա: ը/ 278ա-9ա: թ/ 279ա-80ա: ժ/ 280ա-1ա:
ժա/ 281ա-3ա: ժբ/ 283բ-4բ):
25. Սաղմոսք -Նխ. 285ա-6ա («Զամենայն): Նխ. 286աբ (Եպիփան. « Արդ առեալ, տե՛ս Լ0 187, Ա ¢24. բ):
Գրք 288ա-313բ /Կից` «Փոքր էի : Բաժանուած կանոնագլուխների, որոնց վերջաւորութեանց 0րհնութիւնք: Տե՛ս Լ0
182, Բ ¢1. ա/290բ-1ա: բ/ 293բ-4ա: գ/ 297ա: դ/ 297ա: ե/ 300ա, զ/ 303բ: է/ 306բ: ը/ 309բ: թ/ 309բ-10ա: ժ/
312բ: ժա/ 313ա: ժբ/ 313ա: ժգ/313բ: ժդ/ 313բ: ժե/ 313բ):
26. Առակք -Նխ. 314ա: Գլ. 314ա: Գրք 315ա-24ա:
27. Ժողովող -Նխ. 324ա: Գլ. 324ա-5ա: Գրք 325ա-8ա:
28. Երգ Երգոց -Նխ. 328ա: Գրք 328բ-30բ (Կից` «Գիտացի):
29. Իմաստութիւն -Նխ. 303բ: Գլ. 303բ-1ա: Գրք 331ա-6բ (Կից` 336բ-7ա, տե՛ս Բ ¢1):
30. Սիրաք -Գրք 337ա-44ա (Կից` 344ա-5ա, տե՛ս Բ ¢2):
31. Յոբ -Նխ. 345ա: Նխ. ( Աղիկառնացի) 345ա: Գրք 346ա-56ա:
32. Եսայի -Նխ. 356ա: Գլ. 356ա-7ա: Մրգ. 358ա-77բ: Մահ 377բ:
33. Երեմիա -Նխ. 377բ-8ա: Գլ. 378ա-9ա: Մրգ. 380ա-401բ:
34. Բարուք -Թղթ 401բ-3ա:
35. Ողբք Երեմիայ -Ողբք 403ա-5ա: Մահ 405աբ:
Ծնթ. «Մահ ¢32, 35 տե՛ս Լ0 142, Զ ¢33. Ժգ-Ժդ:
36. Դանիէլ -Նխ. 405բ: Գլ. 405բ-6ա: Մրգ. 406ա-13բ: Մահ 413բ-4ա:
37. Եզեկիէլ -Նխ. 414աբ: Գլ. 414բ-5ա: Մրգ. 415ա-35ա: Մահ 435ա:
38. Ովսէէ -Նխ. 435աբ: Գլ. 435բ: Մրգ. 436ա-8բ: Մահ 438բ:
39. Ամովս -Գլ. 438բ: Մրգ. 438բ-41ա: Մահ 441ա:
40. Միքիէ -Գլ. 441ա: Մրգ. 441ա-2բ: Մահ 442բ:
41. Յովէլ -Գլ. 442բ: Մրգ. 442բ-3բ: Մահ 443բ:
42. Աբդիու -Գլ. 443բ-4ա: Մրգ. 444ա: Մահ 444ա:
43. Յովնան -Գլ. 444ա: Մրգ. 444բ-5ա: Մահ 445ա:
44. Նաւում -Գլ. 445ա: Մրգ. 445ա-6ա: Մահ 446ա:
45. Ամբակում -Գլ. 446ա: Մրգ. 446աբ: Մահ 447ա:
46. Սոփոնիա -Գլ. 447ա: Մրգ. 447աբ: Մահ 448ա:
47. Անգէոս -Գլ. 448ա: Մրգ. 448աբ: Մահ 448բ:
48. Զաքարիա -Գլ. 448բ: Մրգ. 448բ-52ա: Մահ 452ա:
49. Մաղաքիա -Գլ. 452ա: Մրգ. 452աբ: Մահ 452բ:
Ծնթ. «Մահ ¢36-49 տե՛ս Լ0 187, Ա ¢47-48, 32-43:
50. Թուղթ Եւսեբի («Նխ.) -453բ-4ա:
51. Համաբարբառ -Կանոնք 455բ-62ա (Կից` 453բ-62ա, տե՛ս Բ ¢3):
52. Մատթէոս -Գլ. 463աբ: Համաձնթ. 463բ: Նխ. 463բ: Աւ. 465ա-78ա:
53. Մարկոս -Գլ. 478ա: Նխ. 478ա: Աւ. 479ա-87ա (Կից` «Յարուցեալ):
54. Ղուկաս -Գլ. 478բ-8ա: Նխ. 488ա: Աւ. 489ա-502բ:
55. Յովհան -Գլ. 503ա: Նխ. 503ա: Աւ. 504ա-14բ (Կից` «Իրք):
56. Յայտնութ. Յովհաննու -Գլ. 514բ-5ա: Նխ. 515ա: Գրք 516ա-27բ (Կից` տե՛ս Բ ¢4):
57. Հանգիստ Յովհաննու -528ա-9ա:
58. Գործք Առաքելոց -Ց. 529ա: Յռջբ. («Որք) 529ա-30ա: Դիր 530ա: Գլ. 530ա-1ա: Գրք 532ա-44բ:
59. Թղթ Յակոբայ -Յռջբ. 544բ-5ա: Նխ. 545ա: Գլ. 545ա: Թղթ 546ա-7ա:
60. Թղթ Պետրոսի Ա -Նխ. 547բ: Գլ. 547բ: Թղթ 548բ-9բ:

61. Թղթ Պետրոսի Բ -Նխ. 549բ: Գլ. 549բ: Թղթ 549բ-50բ:
62. Թղթ Յովհաննու Ա -Նխ. 550բ: Գլ. 550բ-1ա: Թղթ 551ա-2ա:
63. Թղթ Յովհաննու Բ -Նխ. 552աբ: Գլ. 552բ: Թղթ 552բ:
64. Թղթ Յովհաննու Գ -Նխ. 552բ: Գլ. 552բ: Թղթ 552բ-3ա:
65. Թղթ Յուդայի -Նխ. 553ա: Գլ. 553ա: Թղթ 553աբ:
66. Աղերս Եւթաղի -553բ:
67*. ԺԴ Թղթ Պօղոսի -Յռջբ. 554ա-5բ: Վկ. 555բ-6ա: Բովանդ. ընթրց. եւ վկթնց. 556ա-9ա: Ց. 559ա:
67. Առ Հռոմայեցիս -Նխ. 559աբ: Գլ. 559բ: Թղթ 561ա-6ա:
68. Առ Կորնթացիս Ա -Նխ. 566աբ: Գլ. 566բ: Թղթ 566բ-71ա:
69. Առ Կորնթացիս Բ -Նխ. 571աբ: Գլ. 571բ: Թղթ 571բ-4բ (Թղթ Գ տե՛ս ¢81):
70. Առ Գաղատացիս -Նխ. 575ա: Գլ. 575ա: Թղթ 575ա-6ա:
71. Առ Եփեսացիս -Նխ. 576բ-7ա: Գլ. 577ա: Թղթ 577ա-8բ:
72. Առ Փիլիպեցիս -Նխ. 578բ: Գլ. 578բ: Թղթ 578բ-80ա:
73. Առ Կողոսացիս -Նխ. 580ա: Գլ. 580ա: Թղթ 580ա-1ա:
74. Առ Թեսաղոնիկեցիս Ա -Նխ. 581բ: Գլ. 581բ: Թղթ 581բ-2բ:
75. Առ Թեսաղոնիկեցիս Բ -Նխ. 582բ: Գլ. 582բ-3ա: Թղթ 583աբ:
76. Առ Եբրայեցիս -Նխ. 583բ: Գլ. 583բ-4ա: Թղթ 584ա-7բ:
77. Առ Տիմոթէոս Ա -Նխ. 587բ-8ա: Գլ. 588ա: Թղթ 588ա-9բ:
78. Առ Տիմոթէոս Բ -Նխ. 589բ: Գլ. 589բ: Թղթ 589բ-90բ:
79. Առ Տիտոս -Նխ. 590բ-1ա: Գլ. 591ա: Թղթ 591աբ:
80. Առ Փիլիմոն -Նխ. 591բ: Գլ. 591բ: Թղթ 591բ-2ա:
80*. Վերագիր, Թելադրութ., Նաւարկութ. -592ա (տե՛ս Լ0 187, Ա ¢77*):
81. Առ Կորնթացիս Գ -Կորնթացւոց 592աբ: Պօղոսի 592բ-3ա:
ծնթ. 594ա-652ա տե՛ս Բ ¢5-12:
Բ. 1. ա. 336բ-7ա Տեառն Ներսիսի Յիշատակարան Առակացն Սողոմոնի, զոր իւր ձեռամբն գրեաց` զարթուցանել զթմբրէալս մեղօք (Ա-Ք) - Աստուածեղէն հոգւովն ի սմա` /Խաղաղութեան անուն արքայ...
բ. 337ա Անդրադարձութիւն տառիս Յիշատակի (Ք-Ա) -Քաղցրագունիս այս բաղձանաւք, /Լցեալ հոգիս մեռեալ մեղօք...
2. 344ա-5ա Այս խօսք Սիրաքայ կարծեմ որդոյ կատարելոյն Սիմէոնի -Միտք հնազանդ եւ որկոր պարկեշտ...
3. 453բ-62ա [Մեկնութիւն Ժ խորանաց] - Առաջին խորան երեք սիւնով եւ բոլորակքն միեղէն համակ ծիրանագոյն յօրինեալ... Տասներորդ` եկեղեցի պայծառ զարդարուն... որք եւ զմիմեամբք պատուտեալք զպարանոցօք:
4. 527բ [Ներսիսի Լամբրոնացւոյ Յիշատակարան թարգմանութեան Յայտնութեանն Յովհաննու - Այս Յայտնութիւն աստուածաբան աւետարանչին Յովհաննու... (տե՛ս Լ0 146, Բ¢3):
5. 594ա-8ա Սրբոյն Եփրեմի ի Յովսէփ: Եւթն վահանգի - Աստուած Աբրահամու, Աստուած Սահակա, Աստուած Յակոբա... ||մին զայս [ առնէ] Յովսէփ եղբարցն ի բաժակէ [...]:
Ծնթ. Նախօրինակից թերթ ընկած լինելով` ¢5-ը («ի բաժակէ)միակցուել է ¢6-ին («ի գիշերի): Հմմտ. Լ0 354,
Բ¢2-3:
6. 598ա-605ա [Պատմութիւն Ասանեթի` զոր խօսեցաւ -Եւ եղեւ յամին առաջնում յեւթն ամաց լիութեանն...
հասակաւ ի միում] ի գիշերի ընդ Ասանեթա ծնեալ... ||Եւ յերրորդում աւուր մեռաւ որդին Փարաւոնի: Փառք Աստուծոյն մերոյ. ամէն (տե՛ս Լ346, Բ¢1):
7. 606ա-7բ Գեղեցկահարմար համեմատութիւնք Հնոյ Կտակարանացն ընդ Նորոյս, արարեալ Վանականայ
սուրբ վարդապետի -Երկինք` եկեղեցի...
8. 608ա-19բ Գիրք Եզրասայ Չորրորդ -Գիրք Եզրասայ մարգարէի` երկրորդ որդւոյ Սարէի... /եւ արկանի ի լափումն հրոյ:
Ծնթ. Այլ օրինակ մեզ յայտնի չէ:
9. ա. 619բ-20բ Ջերօնիմոսի Առաջաբանութիւն սաղաւարտեալ -Զքսան եւ երկուս տառ գոլ առ Եբրայեցիս...
բ. 620բ-3ա Ջերօնիմոսի Պօլինացւոյ -Եղբայր Ամբրոսիոս, զքոյայինս ընծայիկս ինձ ընձեռեալ...

գ. 623աբ Ձեռն արկից համառօտիւք եւ ի Նորն Կտակարան -Մատթէոս, Մարկոս, Ղուկաս, Յօհաննէս չորեքանուեայ կառ Տեառն...
դ. 623բ-4ա Նախադրութիւն սրբոյն Ջերօնիմոսի քահանայի ի հինգ մատեանն Մօսէսի` առ Դեսիդէրիում Տարփան իմոյ զտարփալիս...
ե. 624ա-5ա Նունոյ Յաւետարանիչսն առ Դամաս նախադրութիւն -Զնոր գործ առնել զիս հարկէս առ ի
հնոց...
զ. 625աբ Նունոյ ի Թուաբանութենէ գրոց եկեղեցականաց -Պօղոս առաքեալ, որ նախ Սօղոս, արտաքոյ թուոյ
երկոտասանից առաքելոցն...
է. 625-6ա Նունոյ ի Թուաբանութենէ գրոց եկեղեցականաց -Յակոբոս, որ յորջորջեր Եղբայր Տեառն...
ը. 626ա Նունոյ ի թուաբերութենէ գրոց եկեղացականաց -Սիմօն Պետրոս` որդի Յօնանու...
թ. 626ա Նունոյ ի Թուաբերութենէ գրոց եկեղեցականաց -Յուդաս` եղբայր Յակոբոս... ||եւ ի մէջ գրոց սրբոց
շարաթուի:
10. 626ա-8բ Վկայութեանց ի Քրիստոսէ եւ յառաքելոց Ներ Նորում Կտակարանում` համառօտեցելոց ի Հնոյն
-Զորս աստ առ այս շարախմբեալ... ||Զի դարձուսցէ զսիրտս հարց յորդիս:
11. 628բ-31բ Եբրայեցւոց, Քաղդեացւոց եւ Յունաց անուանց թարգմանութիւն - Աբարիմ` անցք կամ անցաւորք... ||0նանայ` վիշտ, անիրաւութիւն, ցաւ:
12. ա. 634ա Իմաստութիւն Յեսուայ` որդւոյ Սիրաքայ (թրգմ. Ստ. Լեհացւոյ) Յառաջաբանութիւն -Բազմաց երեւելի արանց իմաստութիւն մեզ յայտնի եղեւ...
բ. 634աբ Գլուխք գրոցն Յեսուայ` որդւոյ Սիրաքայ -[Ա] Վասն իմաստութեան, թէ յԱստուծոյ ելանէ... ԾԱ. Աղօթք Յեսուայ որդւոյ Սիրաքայ:
գ. 635ա-52ա Գլուխ Ա. [Վասն իմաստութեան, թէ յԱստուծոյ ելանէ] - Ամենայն իմաստութիւն ի Տեառնէ յԱստուծոյ է... || եւ տացէ զվարձս ի ժամանակի իւրում: Կատարեցաւ Սիրաքայ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 73բ ( Անանուն գրչի) Յիշեցէք ի Քրիստոս Աստուած զստացող սուրբ Աստուածաշնչիս` զԹեքիրտաղցի Սարգիս վարդապետն եւ զծնողսն իւր, եւ զամենայն արեան մերձաւորսն, եւ զիս` զմեղաւորս եւ զանպիտան գծողս
եւ զծնողսն, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Տէր. ամէն:
345ա Ո՜հ, ո՜հ, զմեղաւոր եւ զանարժան գծողս յիշեսջի[ք]:
413բ Ո՛վ եղբարք, որ զահաւոր եւ զսոսկալի, եւ զսոսկալիս լսէք` բան մարգարէիս, զանարժան եւ զանարհեստ գծող սուրբ Աստուածաշնչիս յիշեցէք ի մեղաց թողութիւն, եւ Տէր զձեզ յիշէ ի միւսանգամ գալստեանն:
2. 632ա Յիշատակարան: Փա՜ռք... որոյ ամէնառատ ողորմութեամբն եւ անբաւ բարութեամբն ի լինելութիւն
եկին էակք ամենայնք...: Եւ այս ամենայն, զոր համառօտ բանիւք ծանուցաւ... լիակատար պարփակեալ կայ ի
գիրս այս, որ կոչի Աստուածաշունչ... զոր թելադրութեամբ հոգւոյն սրբոյ յիւրաքանչիւր ||(632բ) դարս եւ ժամանակս գրեցին... որք են բովանդակ ՀԲ (72), որք ամենայնք հաւաքեալ կան աստ... որոյ ստացօղն` վասն յիշատակի, ոչ զրկի յերանութենէ, այլ սովաւ արքայութեանն ժառանգորդ լինի, որպէս վկայեն սուրբ գիրք աստուածայինք:
Արդ, այսպիսում լուսազարդ տառի եւ վարդափթիթ բուրաստանի, եւ անկողոպտելի գանձի ի վաղուցհետէ
փափագօղ եղեւ ջերմեռանդ սիրով եւ մեծաւ յուսով հոգեզարդ եւ յոգնահանճար Նահապետ վարդապետն` սիրօղ բանին Աստուծոյ, եւ թողուլ զկնի իւր յիշատակ յաւիտենական, եւ ապա ըստ փափագանաց սրտի իւրոյ
ստացաւ զսա հրամանաւ եւ օժանդակութեամբ երջանկապատիւ եւ սրբազան հայրապետին` տեառն Եղիազարու Հռոմկլայեցւոյն, որ զկնի ազատութեան Հայոց վանիցն Սրբոյն Յակոբայ, որ յԵրուսաղէմ, ի ձեռաց նենգաւոր ազգին յանաց, յոլով ամօք վարեաց զիշխանութիւն հայրապետական, եւ բազում մեծածախ շինուածս արար
ի Սուրբն Յակոբ: Ապա, զկնի մահուան տեառն Յակոբայ կաթողիկոսի, ի թուականութեան ՌՃԼԱ (1682), բազմաժողով արեւելեան եւ արեւմտեան վարդապետաց, եպիսկոպոսաց, առաջնորդաց, մելիքներաց, տանուտերաց
ընտրութեամբ, հաւանութեամբ, մանսարով եւ գրով միապետական, հայրապետական, մածաւ հանդիսիւ եւ ճոխութեամբ նստաւ կաթողիկոս հանուրց Հայոց Սուրբ Էջմիածին` լուսանկար եւ գերապայծառ Աթոռ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին` փոխանորդ սրբոց առաքելոցն Բարդուղիմէոսի եւ Թադէոսի:
Արդ, սոյն սա երջանիկ հայրապետս մեր եկեալ ի Սուրբ Էջմիածին, բազում արդիւնս եւ շինուածս յոլովս յօրինեաց առատաձեռն ծախիւք. նախ` կրկին պարիսպ շուրջանակի կանգնեաց եւ զայլ մասնաւոր պիտոյից տեղիս` հանդերձ այգեստանօք եւ բուրաստանօք, եւ բազում օթեւանս եւ սենեակս շինեաց, եւ բաղնիս, եւ շատ-

րուանս, եւ գինէտունս, եւ շտեմարանս, եւ համբարանոցս, եւ փռնատունս եւ այլ ինչ: Տինա յաւել եւ զնորոգումն
տանեաց սրբոյ Կաթուղիկէին, քանզի քայքայեալ եւ խարխալեալ էր, այլեւ սալայատակ եկեղեցւոյ նոր նորոգեաց, եւ զերիս խորանս, այսինքն` Իջման Բանին Աստուծոյ, եւ Սուրբ Կարապետին, եւ Սուրբ Ստեփաննոսի նախավկային` գեղեցիկ յօրինուածքով կանգնեաց եւ ազգի ազգի գունով զարդարեաց: Զինչ ասացից յաղագս
վկայարանի հանգստեանն սրբոյն Հռիփսիմէի եւ Գայիանեայ` նորուն դայեկի, քանզի ի Սուրբն Հռիփսիմէ շինեաց վայելուչ, բարձրաբարձ եւ զբօսանաց պատեհ վերնայարկն եւ տնտեսատուն, իսկ ի Սուրբն Գայիանէ
կազմեաց սրբատաշ կամարակապ գաւիթ` սալայատակ եւ կրկնապարիսպ շուրջանակի, հանդերձ բազում օթեւանօք եւ սենեկօք, եւ այգեստանօք: Թողում ասել զնորին բնակարան եւ տուն բնակութեան յԵրեւան` ի Ձորագեղ, ուր բազում շինուածս եւ սենեակս յօրինեաց, եւ կամարակապ սրահս սալայատակ, ընդ նմին մատուռ եւ
խորան հաստատեաց` յանուն Սրբոյն Գեորգայ Զօրաւարին, ուր միշտ զենանի անմահ գառն Աստուծոյ: Այլեւ
աստանօր արժան է յիշել զարդիւնաւոր վաստակ սորին առ ազգս Հայկազեան եւ զջատագովութիւն Աստուծոյ
օրինաց եւ զպահպանութիւն կանոնական հրամանաց եւ զնուիրողական փոյթ պնդութեան նորա` յընծայել
զբազում անձինս հօրն վերին եւ արթուն ակամբ հովուել զնոսին` մինչեւ նկարեսցի Քրիստոս յոգիս նոցին: Որ
եւ, արդ, փայլէ յեկեղեցի Աստուծոյ իբրեւ զջահ անշիջանելի` հաստատեալ ի վէմն անդր||(633ա)դուելի եւ յեցեալ
ի խարիսխն անշարժ յուսոյն, պահպանեալ հայրական աջովն եւ զօրացեալ վերնական խնամօքն, խրոխտ եւ
մեծափառ զիշխանութիւն վարեալ ի մէջ այլազգեացն:
Արդ, ես` յետին ի մանկանց եկեղեցւոյ եւ տրուպ ի բանասիրաց, Ուրֆայեցի Նահապետ` վարդապետս, աշակարտ եւ պաշտօնատար տեառն Եղիազարու կաթողիկոսին, որ է իմ կրկին ծնօղ, սնուցիչ, հոգաբարձու եւ
դաստիարակ յամենայնի, որոյ ձեռնտւութեամբ ստացօղ եղէ Աստուածաշունչ տառիցս, յորում Հին եւ Նոր
Կտակարանաց բացայայտութիւն պարունակեալ կայ, զբազում ամս յոլով երկունս եւ աշխտութիւնս կրեցի, մինչեւ ի յաւարտումն, գթութեամբ Աստուծոյ, հասուցի, եւ ետու զարդարել երփն-երփն գունով եւ ոսկէնկար ծաղկօք,
հանդերձ լուսափայլ զանազան պատկերօք` ըստ իւրաքանչիւր խորհրդաւոր տեղեաց, իբրեւ զկենդանիս ձեւակերպութիւնս, եւ որքան իմ կար էր, ամենեւիմբ ոչ խնայեցի ի մեծածախս սորին, միայն թէ սա լինիցի ինձ ի զբօսանս, եւ ի զաւակ ի Սիօն, եւ ի վայելումն անձին իմոյ, եւ ի յիշատակ անջնջելի ի Կաթողիկէ եկեղեցւոջ, թերեւս
սովաւ ինձ լինիցի թողութիւն մեղաց եւ պատճառ փրկութեան հոգւոյս, եւ առիթ կենաց յաւիտենականից:
Արդ, երես անկեալ մաղթեմ մեծաւ բաղձանօք յուսումնասիրաց եւ ընթերցողացդ, եւ որք հանդիպիք Աստուածաշունչ գրոցս, յիշել յերկնաթռիչ եւ մաքրասէր աղօթս ձեր. նախ` զնախկին ծնօղսն մեր` զսրբասնեալ առ
Աստուած փոխեցեալ Սրապիոն կաթողիկոս Եդեսացի, եւ զնորին ազգակից Նահապետ եպիսկոպոս, եւ զնորին
եղբօրորդին` պատուական քահանայն զտէր Դաւիթ` իմ մարմնաւոր ծնօղ, եւ զմայրն իմ` զմահդասի Եաղութն, եւ
զեղբայրն իմ, եւ զամենայն ազգականս, զի արժանի լինիցին ողորմութեանն Աստուծոյ եւ երկնից արքայութեանն:
Այլ, արդ, գծագրեալ աւարտեցաւ եւ ոսկէզօծ յօրինեցաւ ծաղկափթիթ բուրաստանս ի թուհաշւութեանն կենարարին մերոյ` յամի հազարերորդի, վեց հարիւրերորդի, միով յոբելինեաւ եւ երից տասանց եւ վեցերորդի
(1686), եւ ըստ Արամեանս հաշւի` հազարերորդի, հարիւրերորդի, երից տասանց եւ հնգից թուոց առաւելեալ
(1686), ի յերկիրն Ասիական, ի մայրաքաղաքն... ( անուան տեղը բաց, վստահաբար` Կ.Պօլիս): Բայց ոսկենկար
յօրինեցաւ ի յերկիրս արեւելեան, ընդ հովանեաւ Սրբոյ մեծի Աթոռոյս Էջմածնի եւ Սրբոյն Յովհաննու Կարապետի, որ ի գաւառիս Արարատեան, ձեռամբ Մաղաքիայի, որ ի քաղաքէ Կոստանդնուպօլսէ, յաւուրս հոգեւորական
վերադիտութեան տեսչութեան տեառն Եղիազարու սրբազան հայրապետի, եւ ի թագաւորութեանն 0սմանցւոց
Սուլտան Մահմատի, որ բազում ժամանակաւ միշտ յոգորի ծովով եւ ցամաքաւ ընդ արեւմտեան ազգին Ֆռանկաց, բայց բնաւ ամենեւին ոչ երբէք լուաք պարտութիւն իմն թագաւորացն Ֆռանկաց, այլ եւ թագաւորութեան արեւելեան ազգին Պարսից Շահ Սուլէմանայ, որոյ աւուրս նեղի ազգ մեր խիստ ծառայութեամբ եւ հարկաց ծանրութեամբ, որպէս երբեմն ի հնումն Իսրայէլ: Որոյ հզօր բազուկն փրկօղ լիցի, յորում ամենայն ինչ հնարաւոր է:
Դարձեալ, կրկին աղաչեմ եւ աղերսեմ ես` նուաստ ի բարեաց եւ թափուր ի բարեգործութեանց Նահապետ
վարդապետս զձեզ զամենայնսն, հարք իմ եւ եղբարք, տեարք իմ վարդապետք, որք հանդիպիք սմա կարդալով,
օրինակելով եւ կամ միայն տեսանելով, յիշեցէք զիս բոլորով սրտիւ ի մաքրափայլ աղօթս ձեր առաջի Քրիստոսի, եւ խնդրեցէք զթողութիւն մեղաց, թերեւս ի ձեռն մաղթանաց ձերոց` գտից զողորմութիւն Աստուծոյ, եւ արժանի եղէց երանաւէտ ձայնի լսել, թէ Ծառայ բարի եւ հաւատարիմ, մուտ յարութիւն Տեառն քոյ: Որով լինիցի մեզ
եւ ձեզ արժանի գոլ մտից առագաստին երկնային փեսային, եւ անդ ուրախանալ` անսպառ բերկրանօք փառաւորելով զամենասուրբ Երրորդութիւնն` զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին անզբաւ յաւիտենիւ. ամէն:

3. 2բ (Մաղաքիա եւ Մարկոս ծաղկողների: Նկարի շրջանակի ստորին ձողի կապոյտ խորքի վրայ` ոսկեգիր
երկաթագրով) Ի վայելումն Նահապետ վարդապետին:
3ա (Կիսախորանի մէջ` ոսկեգիր երկաթագրով) Տեառն Եղիազար կաթողիկոսի կամաւն ստացեալ Նահապետ վարդապետի:
89բ (Նկարի ստորին մասում, կարմիր խորքի վրայ` սեւ երկաթագրով) Մաղաքիա:
336բ (Լուսանցքում, կարմիր շրջագծի մէջ` կապոյտ երկաթագրով) Յիշեսցի ի տէր Նահապետ վարդապետ`
ստացօղ բազմազարդ մատենիս:
346ա (Կիսախորանի ստորին ձողի կապոյտ խորքի վրայ` ոսկեգիր երկաթագրով) ԶՄարկոս պատկերահանս, եւ բանի սպասաւոր զՆահապետ ստացողս:
464բ (Նկարի շրջանակի ստորին ձողի կապոյտ խորքի վրայ` ոսկեգիր երկաթագրով) Ի վայելումն Նահապետ
վարդապետին` զստացող սուրբ գրոյս:
516ա (Կիսախորանի մէջ` կարմիր երկաթագրով) Ես Նահապետ Ուրհա[յ]եցի ըստացեալ եղէ Աստուածաշնչիս: Ծառա Յոհանէս աւետարանչին:
526բ (Նկարի ներքեւում, կապոյտ խորքի վրայ` սպիտակ երկաթագրով) Տեառն Նահապետ րաբունապետի
ըստացեալ: Նկարօղ Մաղաքիա:
4. 217ա (Նօտրգիր, ինքնագի՞ր Նահապետի Ուրհայեցւոյ) Դարձեալ, սիրելիք, այս քանի մի տետրիս անմեղադիր լերուք, որ ոչ մագաղաթ գտաւ եւ ոչ ծաղկարար, զի այն վասն իմ մեղացն էր: Թողութիւն խնդրեմ ի սիրելեացդ` իմումս անկարութեանս, զի կար մեր այսչափ բաւեաց: Ողջ լերուք ի Քրիստոս Յիսուս: (Նման` 262ա):
464ա (Նոյն ձեւով) Քրիստոս Աստուած վայելել տացէ զսուրբ Աստուածաշունչս տեառն Նահապետ քաջ րաբունապետին Ուրհայեցւոյ որքան կենդանի է, իսկ զկնի նորա` եղիցի անջնջելի յիշատակ ի Սուրբ Էջմիածին: Ով
ոք յանդգնեսցի զսա հանել ի Սուրբ Աթոռոյս կամ ծախել, կամ պատկերացն խայինութիւն առնել, կամ գրաւ
դնել, այնպիսին զրկեսցի ի փառացն Աստուծոյ: Ասասցի ամէն, եւ եղիցի, եղիցի: (Նման` 2ա, 287ա, 357ա,
515ա, 633ա):
Կնքադրոշմ. 2ա, 114ա, 336բ, 464բ, 545ա, 631բ, 633ա «Նահ[ա]պ[ե]տ վարդապետ:
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[Էջմիածի՞ն] ԺԷ-XVII
ԳՐԻՉ` Յովհաննէս եւ Մարկոս երիցունք: ՍՏԱՑՈՂ` Նահապետ կթղ. (1700-ին նուիրել է Ագուլեաց առաջնորդ
Յոհան վրդ-ին):
ԹԵՐԹ` 552. չգրուած` 1ա, 3ա, 422ա, 423բ-4ա, 425բ-6ա, 427բ-8ա, 429բ-30ա, 431բ, 433ա, 552աբ: ՊՐԱԿ` ԱԽԵ 12(ԼԵ, ԽԵ 13)+1 10(ԼԵ-ԼԶ պրակների միջեւ): ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 27,4 20,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն:
ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 294ա): ՏՈՂ` 51: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ-Տէր զօրութեանց, Նախաստեղծ ի Դրախտի, Արտաքսումն ի դրախտէ` 3բ, Խօսակցութիւն Մովսիսի ընդ Աստուծոյ` 43բ, 56ա, Պատգամք, զոր խոսեցաւ Մովսէս` 72բ, Յեսու` 87ա, Յուդա թագաւոր`
97բ, Հեղի քահանայապետ եւ Աննա` 110բ, Աղէքս. Մակեդոնացի` 228ա, Դաւիթ` 263բ, Սողոմոն` 289բ, 305ա,
Յոբ` 318բ` Սայի` 328բ, Երեմիա` 365բ, Դանիէլ` 392բ, Տեսիլ Եզեկիէլի` 401բ: Ի լուսանցս- Աբել եւ Կայէն` 5բ, Խօսակցութիւն Մովսիսի ընդ Աստուծոյ` 28ա, 29բ, 53ա, Նէեմի` 206բ, Եսթեր 212ա, Յուդիթ` 216բ, Տովբիթ` 223ա,
0ծումն Դաւթի` 259ա, Ովսէէ` 348ա, Ամովս` 350բ, Միքիէ` 353ա, Յովէլ` 354բ, Աբդիու` 355բ, Յովնան` 356ա, Նաւում` 356բ, Ամբակում` 357բ, Սոփոնիա` 358բ, Անգէոս` 359ա, Զաքարիա` 360ա, Եզեկիէլ` 400բ: Մատթէոս` 433բ,
ի լուսանցս -Մարկոս` 448ա, Ղուկաս` 457բ, Յովհաննէս` 472բ եւ աւետարանական դրուագներ` 434ա-482բ: Պօղոս առաքեալ` 521բ: Խ ո ր ա ն` 422բ (Եւսեբիոսի նկարով), 423ա (Կարպիանոսի նկարով), 424բ-5ա, 426բ-7ա,
428բ-9ա, 430բ-1ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 4ա, 111ա, 161բ, 187ա, 228ա, 264ա, 289բ, 318բ, 328բ, 366ա, 434ա,
448ա, 457բ, 472բ, 492ա, 506բ, 522ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 1բ, 26ա, 44ա, 56ա, 124բ, 136ա, 149բ, 173ա,
193բ, 197ա, 206բ, 212ա, 216բ, 223ա, 243բ, 254բ, 266բ, 269բ, 273ա, 275բ, 279բ, 282բ, 285բ, 299ա, 302բ,
304բ, 305ա, 311ա, 348ա, 392բ, 401բ, 483ա, 508ա, 511բ, 514բ, 527բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, թռչնային, ճարտարապետական (թեք աշտարակ` 276բ): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, կենդանագիր, մարդագիր: Գ ո
յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, դեղին, կանաչ, մանիշակագոյն, ոսկի:

ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Ճառընտի՞ր: Ժ-ԺԱ դդ.: 2(Ա-Բ)+2(Գ-Դ), ստացուած 2 ամբողջական թերթերի ընդլայնակի երկտակումից, եզրահատուած: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բա): Կարդալ 1.
Աբ, Բա, Աա, Բբ, Դբ «[Վկայաբանութիւն սրբոյն Պետրոսի առաքելոյն -եւ զնա կենդանւոյն այրեմ]: Եւ նոքա
յանձ[ին ունէին] զամենայն չարչար[ անս...]... ի բաց [եկաց յաշ] ակերտացն Քրիստոսի աստուծոյ: [Քեզ վա]յել
է փառք յաւիտե[ան]ս: 2. Դբ, Գա, Դա, Գբ «[Վկայաբանութիւն] Պաւղոսի առաքելոյ [ի Հռով]մ քաղաքի -[Եկին
հասի]ն ի Հռովմ` Ղուկաս [ի Գալիլիէ] եւ Տիտոս ի Դաղմ[ ատիոյ եւ անդ] մնային... այսպէս բառնաս զզ[ աւրութիւն]: Յիշատակարան` Աա «Զդեղն յայս ցեղէս կապէ: [Հմմտ. Լ0 993, 704ա-5բ]:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 38-ի ստորին անկիւնից 11 11 եւ 478-ի լուսանցազարդից 13 5,5 սմ չափով մկրատուածհանուած: Կազմի Բ փեղկի կաշին խիստ քերծուած, եզրերը մաշուած, փականներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. Ծնունդք -Նխ. 1բ: Գլ. 1բ-2բ: Գրք 4ա-24ա:
2. Ելք -Նխ. 24ա: Գլ. 24ա-6ա: Գրք 26ա-42ա:
3. Ղեւտականք -Նխ. 42աբ: Գլ. 42բ-3բ: Գրք 44ա-55ա:
4. Թիւք -Նխ. 55ա: Գլ. 55ա-6ա: Գրք 56ա-71ա:
5. Բ. 0րէնք -Նխ. 71աբ: Գլ. 71բ-2ա: Գրք 72բ-86ա:
6. Յեսու -Նխ. 86ա: Գլ. 86աբ: Գրք 87ա-97ա:
7. Դատաւորք -Նխ. 97ա: Գլ. 97աբ: Գրք 97բ-107բ:
8. Հռութ -Նխ. 107աբ: Գրք 107բ-8բ:
9. Թագ. Ա -Յռջբ. («Վասն) 103բ-9ա: Նխ. («Սկիզբն) 109աբ: Գլ. 109բ-10ա: Գրք 111ա-24ա:
10. Թագ. Բ -Գլ. 124աբ: Գրք 124բ-35ա:
11. Թագ. Գ -Գլ. 135ա-6ա: Գրք 136ա-48ա:
12. Թագ. Դ -Գլ. 148բ-9բ: Գրք 149բ-60բ:
13. Մնաց. Ա -Նխ. 160բ-1ա: Գլ. 161ա: Գրք 161բ-72ա:
14. Մնաց. Բ -Գլ. 172աբ: Գրք 173ա-86բ:
15. Եզր Ա -Նխ. 186բ-7ա: Գլ. 187ա: Գրք 187ա-93բ:
16. Եզր Բ -Հանգամանք-193բ: Գրք 193բ-97ա:
17. Եզր Գ -Գրք 197ա-206բ (տե՛ս Լ0 351, Ա, ¢17):
18. Նեեմի -Նխ. 206բ: Գլ. 206բ: Գրք 206բ-11բ:
19. Եսթեր -Նխ. 211բ-2ա: Գրք 212ա-6բ:
20. Յուդիթ -Նխ. 216բ: Գրք 216բ-23ա:
21. Տովբիթ -Նխ. 223ա: Գրք 223ա-6բ:
22. Մակաբ. Ա -Նխ. 226բ-7ա: Գլ. 227ա-8ա: Գրք 228ա-42ա:
23. Մակաբ. Բ -Նխ. 242բ: Գլ. 242բ-3ա: Գրք 243բ-54ա:
24. Մակաբ. Գ -Նխ. 254ա: Գլ. 254ա: Գրք 254բ-9ա:
25. Սաղմոսք -Նխ. 259ա-60ա (Դաւիթ « Արդ առեալ. տե՛ս Լ0 187, Ա, ¢24. բ): Նխ. 260ա ( Աթանասի. «Փոյթ.
տե՛ս Լ0 179, Բ, ¢2): Գլ. 260ա-2ա («Վասն հաւատոց): Նխ. 262ա-3ա («Զամենայն): Գրք 264ա-88բ:
26. Առակք -Նխ. 289ա: Գլ. 289աբ: Գրք 289բ:
27. Ժողովող -Նխ. 299ա: Գրք 299ա-302ա:
28. Երգ Երգոց -Նխ. 302աբ: Գրք 302բ-4ա:
29. Իմաստութիւն -Նխ. 304աբ: Գլ. 304բ-5ա: Գրք 305ա-11ա:
30. Սիրաք -Գրք 311ա-8ա:
31. Յոբ -Նխ. ( Աղիկառնացի) 318ա: Գրք 318բ-27բ:
32. Եսայի -Նխ. 327բ-8ա: Գլ. 328աբ: Մրգ. 328բ-47բ:
33. Ովսէէ -Նխ. 347բ: Գլ. 347բ-8ա: Մրգ. 348ա-50բ: Մահ 350բ:
34. Ամովս -Գլ. 350բ: Մրգ. 350բ-2բ: Մահ 352բ:
35. Միքիէ -Գլ. 352բ-3ա: Մրգ. 353ա-4բ: Մահ 354բ:
36. Յովէլ -Գլ. 354բ: Մրգ. 354բ-5բ: Մահ 355բ:
37. Աբդիու -Գլ. 355բ: Մրգ. 355բ: Մահ 355բ-6ա:
38. Յովնան -Գլ. 356ա: Մրգ. 356ա: Մահ 356բ:

39. Նաւում -Գլ. 356բ: Մրգ. 356բ-7ա: Մահ 357ա:
40. Ամբակում -Գլ. 357բ: Մրգ. 357բ-8ա: Մահ 358աբ:
41. Սոփոնիա -Գլ. 358բ: Մրգ. 358բ-9ա: Մահ 359ա:
42. Անգէոս -Գլ. 359ա: Մրգ. 359ա-60ա: Մահ 360ա:
43. Զաքարիա -Գլ. 360ա: Մրգ. 360ա-3ա: Մահ 363աբ:
44. Մաղաքիա -Գլ. 363բ: Մրգ. 363բ-4բ: Մահ 364բ:
«Մահ ¢33-44 տե՛ս Լ0 187, Ա, ¢32-43:
45. Երեմիա -Նխ. 364բ: Գլ. 364բ-5բ: Մրգ. 366ա-88ա:
46. Բարուք -Թղթ 388ա-9բ:
47. Ողբք Երեմիայ -Ողբք 389բ:
48. Դանիէլ -Նխ. 391բ-2ա: Գլ. 392ա: Մրգ. 392բ-400բ:
49. Եզեկիէլ -Նխ. 400բ: Գլ. 400բ-1բ: Մրգ. 401բ-21բ: Մահ 421բ (Եզեկիէլ էր ի յերկրէն Սարիրայ):
«Գլ. ¢33-49 նշուած «Յռջբ.:
50. Թուղթ Եւսեբի -422բ-3ա:
51. Համաբարբառ -Կանոնք 424բ-31ա (նաեւ լուսանցային):
52. Մատթէոս -Նխ. 432ա: Գլ. 432աբ: Աւ. 434ա-42բ:
53. Մարկոս -Նխ. 447բ: Գլ. 447բ-8ա: Աւ. 448ա-56բ:
54. Ղուկաս -Նխ. 456բ-7ա: Գլ. 457ա: Աւ. 457բ-71բ:
55. Յովհան -Նխ. 471բ: Գլ. 471բ-2ա: Աւ. 472բ-83ա:
56. Յայտնութ. Յովհաննու -Գրք 483ա-9ա:
57. Հանգիստ Յովհաննու -489բ-90ա:
58. Գործք Առաքելոց -Ց. 490ա: Յռջբ. («Որք) 490ա-1ա: Դիր 491ա: Գլ. 491ա-2ա: Ընթրց. ԺԶ 492ա: Գրք 492ա505բ:
59. Թղթ Յակոբայ -Յռջբ. 505բ: Նխ. 506ա: Գլ. 506ա:]ղթ 506բ-8ա:
60. Թղթ Պետրոսի Ա -Նխ. 508ա: Գլ. 508ա: Թղթ 508ա-9բ:
61. Թղթ Պետրոսի Բ -Նխ. 509բ-10ա: Գլ. 510ա: Թղթ 510ա-11ա:
62. Թղթ Յովհաննու Ա -Նխ. 511ա: Գլ¬511ա: Թղթ 511բ-2բ:
63. Թղթ Յովհաննու Բ -Նխ. 512բ-3ա: Գլ. 513ա: Թղթ 513ա:
64. Թղթ Յովհաննու Գ -Նխ. 513ա: Գլ. 513ա: Թղթ 513աբ:
65. Թղթ Յուդայի -Նխ. 513բ: Գլ. 513բ: Թղթ 513բ-4ա:
66. Աղերս Եւթաղի -514ա:
67*. ԺԴ Թղթ Պօղոսի -Յռջբ. 514բ-6բ: Վկ. 516բ: Բովանդ. ընթրց. եւ վկթնց 516բ-21ա:
67. Առ Հռոմայեցիս -Նխ. 521ա: Գլ. 521աբ: Թղթ 522ա-7ա:
68. Առ Կորնթացիս Ա -Նխ. 527ա: Գլ. 527աբ: Թղթ 527բ-31բ:
69. Առ Կորնթացիս Բ -Նխ. 531բ: Գլ. 531բ: Թղթ 531բ-35ա (Թղթ Գ-տե՛ս ¢ 81):
70. Առ Գաղատացիս -Նխ. 535ա: Գլ. 535ա: Թղթ 535ա-6բ:
71. Առ Եփեսացիս -Նխ. 536բ: Գլ. 536բ-7ա: Թղթ 537ա-8բ:
72. Առ Փիլիպեցիս -Նխ. 538բ: Գլ. 538բ: Թղթ 538բ-9բ:
73. Առ Կողոսացիս -Նխ. 539բ: Գլ. 539բ: Թղթ 539բ-41ա:
74. Առ Թեսաղոնիկեցիս Ա -Նխ. 541ա: Գլ. 541ա: Թղթ 541ա-2ա:
75. Առ Թեսաղոնիկեցիս Բ -Նխ. 542ա: Գլ. 542ա: Թղթ 542աբ:
76. Առ Եբրայեցիս -Նխ. 542բ: Գլ. 542բ: Թղթ 543ա-7ա:
77. Առ Տիմոթէոս Ա -Նխ. 547ա: Գլ. 547ա: Թղթ 547ա-8բ:
78. Առ Տիմոթէոս Բ -Նխ. 548բ: Գլ. 548բ: Թղթ 548բ-9բ:
79. Առ Տիտոս -Նխ. 549բ: Գլ. 549բ-50ա: Թղթ 550աբ:
80. Առ Փիլիմոն -Նխ. 550բ: Գլ. 550բ: Թղթ 550բ:
80*. Վերագիր, Թելադրութ., Նաւարկութ. -550բ-1ա (տե՛ս ձեռ. 187, Ա, ¢77*):
81. Առ Կորնթացիս Գ -Կորնթացւոց-551ա: Պօղոսի 551աբ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 24ա (Յովհաննէս գրչի) Եւ զեղկելի գծօղս` զսուտանուն Յովհաննէս երէցս, աղաչեմ յիշել միով Աստուած ողորմայիւ, եւ որ յիշէ, յիշեալ լիցի առաջի անմահ գառինն Աստուծոյ. ամէն:
55ա Կատարեցաւ Ղեւտական գիրքս կարողութեամբ ամենազօրին Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, ձեռամբ մեղուցեալ սուտանուն Յովհաննէս գրչի:
97բ. Ո՜վ աչք, որ խաւարիս,
Ո՜վ լեզու, որ դադրիս,
Ո՜վ գիր, որ մնաս,
Ո՜վ մատունք, որ հողանաս,
Ո՜վ եղբայր, որ կարդաս,
Ո՜հ, թէ զգծօղս մոռանաս:
Ա՛յն, որ առատն է ի տուրս բարեաց`
Յիսուս Քրիստոս, Տէրն տէրանց,
Ձեզ` յիշողաց, մեզ` մեղաւորաց,
Պարգեւեսցէ վարձս բարեաց:
172բ Զմեղաւոր եւ զանարժան գրիչս` զՅոհաննէս երէցս յիշեցէք ի Տէր, ո՜վ սուրբ ընթերցօղք:
2. 206բ (Մարտիրոս գրչի) Եւ զեղկելի գրիչս` զՄարտիրոս երէց յիշեսջիք:
242բ Զթափուրս գրչաց յիշեցէք ի միտս բարիս, ո՜վ ընթերցօղք եւ գաղափարօղք եւ ընդ աղօտ տեսանօղ
հարք եւ եղբարք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
551բ (Նահապետ կթղ-ի, նօտրգիր) Փա՜ռք... Ի թուաբերութեան տումարիս ՌՃԽԹ (1700) թուականիս, որ
յունվար ամսոյն Ժ էր, ես` տէր Նահապետ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, որում ի հալալ ընչից իմոց ստացեալ էի
զայս գեղեցկատես եւ ոսկէփթիթ Աստուածաշունչս` վայելումն ի յանձին իմոյ: Արդ, կամաւս եւ յօժարութեամբ
Սուրբ Հոգւոյն, իբրեւ ի սիրոյ առիթ, ետու Աստուածաշունչս զայս յիշատակ անջինջ եւ յաւիտենական զբնական
սիրելոյն մերոյ` զԳողթնեաց իշխեցօղին` Ագուլեաց առաջնորդ Յոհան վարդապետին եւ աստուածաբան ահրիեպիսկոպոսին, զոր տէր Աստուած ընդ երկայն ամօք պահեսցէ նմա եւ ուրախութեամբ մեծաւ եւ բարեաւ վայելմամբ ժառանգեսցէ. ամէն:
Կնքադրոշմ` 3բ, 111ա, 263բ, 433բ, 448ա, 457բ, 551բ է: Շնորհօքն Աստուծոյ Նահապետ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց. ՌՃԽ (1691):
4ա, 26ա, 548բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա գրքատանն է. 1813:
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Իլով ՌԿԵ-ՌԿԸ -1616-1619
ԳՐԻՉ` Թորոս դպիր: ԽՄԲԱԳԻՐ, ՑԱՆԿԵՐ ԿԱԶՄՈՂ, ԾԱՂԿՈՂ, ՍՏԱՑՈՂ` Ղազար վրդ. Բաբերդացի: ՍՐԲԱԳՐՈՂ`
Հա[յ]րապետ տրց. Կաֆացի: ԽԱԶԱԳՐՈՂ` Սրապիոն գրագիր: ԿԱԶՄՈՂ` Անդրիյ դպիր:
ԹԵՐԹ` 600+1 (կրկ. 292). չգրուած` 1ա-2բ, 599բ-600բ: ՊՐԱԿ` 1 6+Ա-Ծ 12 (ԼԶ 10, ԼԹ, ԽԸ 14, ԽԶ 6, Ծ 11):
ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 26,5x20,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (3բ-564բ), եռասիւն (565ա-599ա): ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 279ա): ՏՈՂ` 46-59 (3բ-564բ), 65-67 (565ա-599ա): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ մետաքս, ծածկուած պատառիկ-պահպանակներով:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ- Եօթն ճրագարան` 1ա (գծագիր), Անուանաթերթ` 3ա («Տէր զօրութեանց, Մովսէս, Դաւիթ, Խաչելութիւն, չորս աւետարանիչներ): Տեսարաններ ի գրոց հնգամատենից` 8բ (Եղիցի լոյս, նախաստեղծք ի
դրախտի, Գայթակղութիւն Եւայի, Նոյեան տապան), 9ա (Հիւրասիութիւն Աբրահամու, Զոհաբերութիւն Իսահակայ, Տեսիլ Յակոբու, Անցումն ի Կարմիր ծովէ), 9բ (Ընկալումն Մովսիսի զքարեղէն տախտակս, Սնանումն մանանայիւ, Գրաւումն Երիքովի): Յոբ` 280ա, Դաւիթ` 291բ ( Ազատումն ոչխարի, Սպանումն Գողիաթի, Զոհաբերութիւն, Գահի վրայ), Սողոմոն` 315բ, Յովնան` 371բ (Բան Տեառն առ Յովնան, Փախչիլն ի Թարսիս, Անկումն ի
ծով, Թքումն կիտին զՅովնան ի ցամաք), Դանիէլ` 406ա (Երեք մանկունք ի մէջ հնոցին, Դանիէլ ի գուբ առիւծոց),
Տեսիլ Եզեկիէլի` 415բ: Մատթէոս` 440բ, Մարկոս` 454բ, Ղուկաս` 464բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 479բ: Յայտնութիւն Յովհաննու -«Որդի մարդոյ ի մէջ եօթն ճրագարանացն` 552բ, «Եօթն եկեղեցիք` 553բ, « Աթոռ... յերկինս... եւ շուրջ... աթոռք ԻԴ` 554ա, «Եբաց գառն զմի ի կնքոցն` 554բ, «Հրեշտակքն, որ ունէին փողս, պատրաստեցին զինքեանս առ ի հարկանել` 555ա, « Աստղ մի անկանէր յերկնից յերկիր` 555բ, «Հրեշտակ... իջանէր յերկ-

նից... ի ձեռին իւրում գրքոյկ մի բացեալ` 556ա, «Կին մի արկեալ զիւրեւ զարեգականն` 556բ, « Այլ գազան... ելանէր յերկրէ եւ ուէր եղջիւրս Բ` 557ա, «Գնաց առաջին հրեշտակն եւ եհեղ զսկաւառակ իւր յերկիր` 558ա, «Կին
մի, զի նստէր ի վերայ կարմիր գազանի` 558բ, « Ահա ձի սպիտակաւոր հեծեալ` 559բ, «Հրեշտակ... իջանէր յերկնից եւ ունէր զփականս դժոխոց` 560ա, «Զքաղաքն սուրբ զնորն Երուսաղէմ` 560բ: Խ ո ր ա ն` 434բ (Եւսեբիոսի
նկարով), 435ա (Կարպիանոսի նկարով) 435բ-9ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 10ա, 292ա, 441ա, 455ա, 465ա, 480ա,
492բ, 519բ: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 3բ, 5ա, 33բ, 50բ, 63ա, 79բ, 94բ, 105բ, 115բ, 118բ, 132ա, 143ա, 156բ,
168ա, 179ա, 192բ, 198բ, 202ա, 212բ, 217բ, 222բ, 228բ, 234ա, 249բ, 261ա, 266ա, 290ա, 293բ, 296բ, 299բ,
302ա, 308բ, 311բ, 326ա, 329բ, 332ա, 337բ, 344բ, 363ա, 368ա, 369բ, 372ա, 373բ, 374բ, 375ա, 376ա, 379ա,
381բ, 506ա, 507բ, 509բ, 510բ, 512ա, 512բ, 513ա, 525ա, 530բ, 534ա, 535ա, 537ա, 538բ, 540ա, 541ա, 542բ,
543բ, 547բ, 549բ, 550բ, 551ա, 561բ, 565բ, 579ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա
գ ի ր` հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, դեղին, կանաչ, վարդագոյն, շագանակագոյն,
ոսկի:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Ղուկասու: Ժ-ԺԱդդ.: 1 (Ա)+1 (Բ), ստացուած 2 առանձին թերթերի
ստորին մասերի եզրահատումից, Աա, Բբ էջերը սոսնձուած կազմաստառին: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ
երկաթագիր (նմուշ` աստառ Ա): Կարդալ Աբ. «վաճառի... ասեմ ձեզ, զի ա[մենայն] /// [ա]ռաջի մարդկան... մի՛
թողցի նմա (ԺԲ, 6-10), Բա. «եւ ոչ պատրաստեցի... ոչ ասեմ ձեզ (ԺԲ, 47-51):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերծուած, թիկունքը փոխարինուած այլ կաշւով, եզրերը մաշուած, փականներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉՔ ՍՈՒՐԲ. ԱՄՔ ԿԵՆԱՐԱՐԻՆ ՌԶՃԺԹ, ՀԱՅՈՑ ՈԿԸ (1619): ՇՆՈՐՀԻՒ ՏԵԱՌՆ ՍԿՍԱՅ
ԵՒ ՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՄԲ ՆՈՐԻՆ ԿԱՏԱՐԵՑԻ Ի ՔԱՂԱՔՍ ԼՈՎ, Ի ԴՈՒՌՆ ՀԱՃԱՏԿԱՏԱՐ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ [Ի
ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵԼՔԻՍԷԴ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ]:
3բ-6բ տե՛ս Բ. 1-3:
1. ա. 7ա Յառաջաբան Ծնընդոցն -Զսուրբ եւ զաստուածային գիրս...
բ. 7ա-8ա Ցանգ գլխոյ Ծնընդոցն -Ա. Աստուածախօսութիւն վեցօրեայ...
գ. 10ա-31ա Ծնունդք եւ Արարածք -Ի սկզբանէ արար Աստուած զերկին...
2. ա. 31աբ Նախադրութիւն Ելիցն -Գիրք Ելիցս...
բ. 31բ-3ա Ցանգ Ելիցն -Ա. Թուէ զսակաւութիւն...
գ. 33բ-49ա Ելք - Այս են անունք որդւոցն Իսրայէլի...
3. ա. 49աբ Նախադրութիւն Ղեւտականին -Ղեւտական գիրքս վայելչապէս...
բ. 49բ-50բ Ցանգ Ղեւտականին -Ա. Հրամայէ Աստուած Մովսէսի...
գ. 50բ-62ա Ղեւտական -Եւ կոչեաց Տէր զՄովսէս...
4. ա. 62ա Նախադրութիւն Թուոցն -Որպէս որ նախքան...
բ. 62ա-3ա Ցանգ Թուոցն -Ա. Հրաման առնու Մովսէս...
գ. 63ա-78բ Թիւք -Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսէսի...
5. ա. 78բ Նախադրութիւն Երկրորդ 0րինաց - Այս է պատճառ գրոցս...
բ. 78բ-9բ Գլուխք Երկրորդ 0րինացն -Ա. Երկրորդելով մեկնէ...
գ. 79բ-93բ Երկրորդումն 0րինաց - Այս են պատգամք...
6. ա. 93բ Նախադրութիւն գրոցն Յեսուայ որդւոյ Նաւեայ -Յեսու որդի Նաւեայ, ի ցեղէն Եփրեմի...
բ. 93բ-4ա Գլուխք Յեսուայ որդւոյ Նաւեայ -Ա. Յանձն առնէ Աստուած...
գ. 94բ-105ա Գիրք Յեսուայ որդւոյ Նաւեայ -Եւ եղեւ յետ վախճանելոյն Մովսէսի...
7. ա. 105ա Նախադրութիւն գրոց Դատաւորաց -Քանզի յետ մահուն Յեսուայ...
բ. 105աբ Գլուխք գրոց Դատաւորաց -Ա. Թէ յետ վախճանին Յեսուայ...
գ. 105բ Եւ այս են դատաւորք, որ կացին յԻսրայելի -Ա. Յեսու որդի Նաւեայ` ամս ԻԷ...
դ. 105բ-15բ Դատաւորք -Եւ եղեւ յետ վախճանելոյն Յեսուայ...
8. ա. 115բ Նախադրութիւն Հռութայ -Պատճառ գրոցս Հռութեայ...
բ. 115բ-7ա Գիրք Հռութայ -Եւ եղեւ յետ այսորիկ...
9. ա. 117աբ Յառաջաբան Նախակարգեալ Թագաւորութեանց -Վասն ի յերկուս գիրս առ ի հեբրայեցւոց...
բ. 117բ Նախադրութիւն Թագաւորութեանց Դ գլխոյն -Սկիզբն գրոց թագաւորութեանցս...

գ. 117բ-8ա Գլուխք Առաջին Թագաւորութեանց -Ա. Վասն Եղկանայ...
դ. 118բ-31բ Թագաւորութեանց Առաջին -Եւ այր մի էր յԱրիմաթեմայ...
10. ա. 131բ-2ա Գլուխք Երկրորդ Թագաւորութեանց -Ա. Զի սպան Դաւիթ...
բ. 132ա-42բ Թագաւորութեանց Երկրորդ -Եւ եղեւ յետ մահուանն Սաւուղայ...
11. ա. 142բ-3ա Գլուխք Երրորդ Թագաւորութեանց -Ա. Զի ցուրտ ցաւով...
բ. 143ա-55բ Թագաւորութեանց Երրորդ -Եւ արքայ Դաւիթ ծերացեալ...
12. ա. 155բ-6ա Գլուխք Չորրորդ Թագաւորութեանց -Ա. Թէ հիւանդացեալ Ոքոզիա...
բ. 156բ-67բ Թագաւորութեանց Չորրորդ -Եւ նշկահեաց Մովաբ...
13. ա. 167բ Նախարութիւն Առաջին եւ Երկրորդ Մնացորդաց -Իբրեւ ի գիրք Մնացորդացս...
բ. 167բ-8ա Գլուխք Առաջին Մնարցորդաց -Ա. ՅԱդամայ մինչեւ ցՆոյ...
գ. 168ա-78բ Մնացորդաց Առաջին - Ադամ, Սէթ, Ենովս...
14. ա. 178բ-9ա Գլուխք Երկրորդ Մնարցոդաց -Ա. Թէ Ռ (1000) ողջակէզս...
բ. 179ա-92ա Մնացորդաց Երկրորդ -Եւ զօրացաւ Սողոմոն...
15. ա. 192ա Նախադրութիւն Եզրի Առաջին -Եզր ի քահանայիցն էր...
բ. 192աբ Գլուխք Առաջին գրոցն Եզրի -Ա. սկսանի յութ ու տասն ամէն Յովսիայ...
գ. 192բ-8բ Գիրք Եզրի Առաջին -Եւ արար Յովսիա թագաւոր...
16. ա. 198բ Հանգամանք գլխոց Երկրորդ Եզրայ -Գիրք Եզրի, որ անուանեալ կոչի Եզր Երկրորդ...
բ. 198բ-202ա Եզր Երկրորդ -Յառաջնում ամի Կիւրոսի...
17. 202ա-12ա Եզր Երկրորդ -Ես` Սաղաթիէլ, որ եւ Եզր...
18. ա. 212ա Նախադրութիւն Նէեմայ -Նէեմի թէ իցէ ի քահանայիցն...
բ. 212աբ Գլուխք գրոց Նէեմայ -Ա. Յետ երեքտասան ամի արձակելոյն Եզրի...
գ. 212բ-7բ Բանք Նէեմայ որդւոյ Աքազիայ -Եւ եղեւ յամսեանն Քաղսեւ...
19. ա. 217բ Նախադրութիւն Եսթերայ -Ժամանակ իրացն Եսթերայ...
բ. 217բ-22ա Եսթեր -Յամի երկրորդ թագաւորութեանն Արտաշէսի...
20. ա. 222ա Նախադրութիւն Յուդիթայ -Զգործ քաջութեանն Յուդիթեայ...
բ. 222ա-8բ Յուդիթ է գիրքս այս -Յամին երկոտասաներորդի թագաւորութեանն Նաբուքոդոնոսորայ...
21. ա. 228բ Նախադրութիւն Տովբիթայ -Տովբիթ ի գերելոցն է Սաղմանասարայ...
բ. 228բ-32բ Տովբիթ -Գիրք բանից Տովբիթայ...
22. ա. 232բ-3ա Նախադրութիւն Առաջին Մակաբայեցւոց -ՅԱդամայ մինչեւ ցկրկին շինուած պարսպին...
բ. 233ա-4ա Գլուխք Առաջին գրոց Մակաբայեցւոց -Ա. Թէ յետ Ճ եւ Ծ ամի...
գ. 234ա-48բ Գիրք Առաջին Մակաբայեցւոց -Եւ յետ հարուածոցն Աղէքսանդրի...
23. ա. 248բ-9ա Նախադրութիւն Երկրորդ Մակաբայեցւոց -Բազումք ի հրէից իջին յԵգիպտոս...
բ. 249աբ Գլուխք Երկրորդ Մակաբայեցւոց -Ա. Աղօթք Հրէաստանեայց...
գ. 249բ-60բ Գիրք Երկրորդ Մակաբայեցւոց -Առ եղբարս Հրէաստանեայս...
24. ա. 260բ Նախադրութիւն Երրորդ Մակաբայեցւոց -Երեւի ի Երրորդ Մակաբայեցիս...
բ. 260բ-1ա Գլուխք Երրորդ Մակաբայեցւոց -Ա. Զի Փիլոպատովր թագաւորն...
գ. 261ա-6ա Գիրք Երրորդ Մակաբայեցւոց - Ազդ եղեւ Փիլոյպատովրայ...
25. 266ա-79ա [Կտակ ԺԲ Նահապետացն]
ա. 266ա-7ա Ա. Գիրք Մնացորդաց: Խօսք Ռուբենի: Կտակ առաջնոյն -Հրաման կտակի Ռուբենի...
բ. 267ա-8ա Բ. Կտակ Շմաւոնի: Վասն նախանձու: Երկրորդ -Հրաման բանից կտակի Շմաւոնի...
գ. 268ա-70ա Գ. Կտակ Ղեւեայ: Վասն քահանայութեան եւ ամբարտաւանութեան -Հրաման պատասխանւոյ
բանից Ղեւեայ...
դ. 270ա-2ա Դ. Կտակ Յուդայ: Չորրորդ: Վասն յարութեան եւ արծաթասիրութեան եւ պոռընկութեան -Հրաման պատասխանւոյ բանիցն Յուդայի...
ե. 272աբ Ե. Կտակ Իսաքարայ -Հրաման պատասխանեաց բանից Իսաքարայ...
զ. 272բ-3ա Զ. Կտակ Զաբուղոնի -Հրաման պատասխանեաց բանիցն Զաբուղոնի...
է. 273ա-4ա Է. [Կտակ] Դանայ: Վասն ամբարտաւանութեան եւ ատելութեան -Հրաման պատասխանեաց
Դանայ...

ը. 274ա-5ա Ը. Կտակ Նեփթաղիմայ: Վասն բանական բարութեան -Հրաման պատասխանեաց կտակի Նեփթաղիմայ...
թ. 275ա-6ա Թ. Կտակ Գադայ: Վասն տեսութեանն -Հրաման պատասխանեաց կտակի Գադայ...
ժ. 276աբ Ժ. Կտակ Ասերայ: Վասն երկդիմութեան եւ առաքինութեան -Հրաման պատասխանեաց կտակի Ասերայ...
ժա. 276բ-8բ ԺԱ. Կտակ Յովսէփայ: Վասն նախանձու -Հրաման պատասխանեաց կտակի Յովսէփայ...
ժբ. 278բ-9ա ԺԲ. Կտակ Բենիամինի: Երկոտասաներորդ -Հրաման կտակի Բենիամենի...
26. ա. 279աբ Նախադրութիւն Յոբայ -Զայրս զայս ոմանք ըստ պատմութեան...
բ. 279բ Յուլիանեայ եպիսկոպոսի Աղիկառնացւոյ [Նախադրութիւն ի վերայ անձին Յոբայ] -Նշանակ է գիրք
ելանելւոյս Յոբայ...
գ. 280ա-90ա Գիրք Յոբայ - Այր ոմն էր յ0սիտ աշխարհի...
27. ա. 290ա-1ա Երանելւոյն Եպիփանու եպիսկոպոսի Կիպրացւոյ Յաղագս երգոց Սաղմոսարան[ի] -Զամենայն ինչ, զոր ասաց հայրն մեր Աթանաս...
բ. 292ա-314բ Գիրք Սաղմոսաց: Սաղմոս ի Դաւիթ -Երանեալ է այր... (Կից` «Փոքր էի):
28. ա. 314բ-5ա Յառաջաբան Առակացն Սողոմոնի -Խորհուրդ փրկելոյն Քրիստոսի...
բ. 315աբ Գլուխք Առակացն Սողոմոնի -Ա. Զբանական մասն հոգւոյ...
գ. 315բ-25ա Առակք Սողոմոնի -Ճանաչել զիմաստութիւն...
«Տզրկի երեք դստերք... եւ զտկարն (Լ, 15-ԼԱ, 9) հատուածիհամար ծնթ. գրչի` 323ա. « Այս խաչ նշանէն մինչեւ ի միւսն` աւելորդ է:
29. ա. 325ա Յառաջաբան Ժողովողին -Եւ Ժողովօղս...
բ. 325ա-6ա Գլուխք Ժողովողին -Ա. Թէ ընդունայն է ջանք...
գ. 326ա-9ա Բանք Ժողովողին` որդւոյ Դաւթի թագաւորի Սողոմոնի արքայի Իսրայէլի յԵրուսաղէմ: Եկէլեսիաստէս -Ունայնութիւն ունայնութեանց...
30. ա. 329աբ Յառաջաբան Երգոյ Երգոցն - Անուն Երգոյ Երգոցս...
բ. 329բ-31ա Երգ Երգոց: Հասն ասէ -Համբուրեսցէ զիս ի համբուրից...
31. ա. 331աբ Յառաջաբանութիւն Իմաստութիւնն Սողոմոնի -Բազում գիրս երեւեցուցանեն...
բ. 331բ Գլուխք Իմաստութեանն Սողոմոնի -Ա. Խրատ արդարութեան...
գ. 332ա-7բ Իմաստութիւն Սողոմոնի -Սիրեցէք զիմաստութիւն...
32. 337բ-44ա Գիրք Սիրաքայ, որ կոչեցաւ Յեսու - Ամենայն իմաստութիւն ի Տեառնէ է...
33. ա. 344ա Յառաջաբանք մարգարէի Եսայեայ -Հռչակաւորն ի մարգարէս...
բ. 344բ Գլուխք գրոց Եսայայ մարգարէի -Ա. Ամբաստանութիւն զԻսրայէլէ...
գ. 344բ-62բ Մարգարէութիւն Եսայեայ: Տեսիլ Եսայեայ... որք թագաւորեցին Հրէաստանի -Լու՛ր, երկին...
34. ա. 362բ Յառաջաբան ԲԺ-ան մարգարէիցն -Մեծ են շնորհք...
բ. 362բ-3ա Գլուխք Ովսէի մարգարէի -Ա. Հրամայէ առնուլ կին պոռնիկ...
գ. 363ա-5բ Մարգարէութիւն Ովսեայ: Բան Տեառն, որ եղեւ առ Ովսեէ... -Սկիզբն բանից Տեառն...
35. ա. 365բ Գլուխք Ամովսայ մարգարէի -Ա. Զանօրէնութիւնս Դամասկոսի...
բ. 365բ-7բ Մարգարէութիւն Ամովսայ: Պատգամ Ամովսայ... -Տէր ի Սիոնէ...
36. ա. 367բ-8ա Գլուխք Միքիայ մարգարէի -Ա. Զհանդերձեալ աւերն Սամարեայ...
բ. 368ա-9բ Մարգարէութիւն Միքիայ: Եւ եղեւ բան Տեառն առ Միքիէ... -Լուարուք ժողովուրդք...
37. ա. 369բ Յովէլ մարգարէ (=Մահ) -Սա էր ի զաւակէ Ռուբենի...
բ. 369բ Գլուխք Յովէլայ մարգարէի -Ա. Զպէսպէս պտղոց...
գ. 369բ-70բ Մարգարէութիւն Յովէլայ: Պատգամ Տեառն, որ եղեւ առ Յովէլ Բաթուէլի -Լուարուք զայս...
38. ա. 370բ Աբդիու (Մահու) - Աբդիու էր յերկրէ Սիւքեմայ...
բ. 370բ Գլուխք Աբդիու մարգարէի -Ա. Զպատմոցն Եդոսայեցւոց...
գ. 370բ-1ա Մարգարէութիւն Աբդիու: Տեսիլ Աբդիու... - Այսպէս ասէ Տէր ցԵդոմ...
39.ա. 371ա Յունան մարգարէ (=Մահ) -Յովնան էր ի Կարիաթարիմայ...
բ. 371ա Գլուխք Յունանու մարգարէի -Ա. Յովնանու մարգարէութիւն...
գ. 372աբ Մարգարէութիւն Յովնանու, որ եղեւ յաւուրս Ոզիայ Աքազա -Եւ եղեւ բան Տէառն առ Յովնան...
40. ա. 372բ Նաւում մարգարէ (=Մահ) -Նաւում Եղկեսացի էր...

բ. 372բ Գլուխք Նաւումայ մարգարէի -Ա. Վասն Աստուծոյ զօրութեան ճառէ...
գ. 372բ-3ա Մարգարէութիւն Նաւումայ: Առած Նինուէի: Գիրք տեսլեան Նաւումայ Ելկեսացւոյ - Աստուած
նախանձոտ...
41. ա. 373աբ Ամբակում մարգարէ (=Մահ) - Ամբակում էր յազգէ Շմաւոնի...
բ. 373բ Գլուխք Ամբակումայ մարգարէի -Ա. Զանիրաւութեան ժողովրդեան...
գ. 373բ-4ա Մարգարէութիւն Ամբակումայ: Առած, զոր ետես... -Մինչեւ յե՞րբ, Տէր...
42. ա. 374ա Սոփօնիա մարգարէ (=Մահ) -Սօփօնիա ազգէ Շմաւօնի էր...
բ. 374ա Գլուխք Սոփոնիայ մարգարէի -Ա. Սպառնայ մեծամեծ սպառնալիս...
գ. 374բ-5ա Մարգարէութիւն Սոփոնիա: Բան Տեառն, որ եղեւ առ Սօփոնիայ... -Պակասելով պակասեսցէս...
43. ա. 375ա Անկէոս մարգարէ (=Մահ) - Անգէոս մանուկ եկն ի Բաբելոնէ...
բ. 375ա Յառաջաբան (=Գլուխք) Անգէի մարգարէի -Սա յետ ելիցն ի Բաբելոնէ...
գ.375ա-6ա Մարգարէութիւն Անգեայ: Յամին երկրորդի Դարեհի... -Խօսեաց ընդ Զօրաբաբելի...
44. ա. 376ա Գլուխք Զաքարիայ մարգարէի -Ա. Եւ սա յետ ելիցն ի Բաբելոնէ...
բ. 376ա-9ա Մարգարէութիւն Զաքարեայ: Յամսեանն ութերորդի... -Բարկացաւ Տէր...
45. ա. 379ա Մաղաքիա մարգարէ (=Մահ) -Մաղաքիաս յետ դարձի...
բ. 379ա Գլուխք Մաղաքիա մարգարէի -Ա. Եւ սա յետ ելիցն ի Բաբելոնէ...
գ. 379ա-80ա Մարգարէութիւն Մաղաքիայ: Առած բանի Տեառն... -Դիք ի սիրտս ձեր...
46. ա. 380աբ Յառաջաբան Երեմիայ մարգարէի -Երեմիաս սկսաւ մարգարէանալ...
բ. 380բ-1բ Գլուխք Երեմիայ մարգարէի -Ա. Սկիզբն մարգարէութեան...
գ. 381բ-402ա Գիրք Երեմիայ մարգարէի -Պատգամն Աստուծոյ...
47. 402ա-3բ Թուղթ Բարուքայ -Եւ այս են բանք թղթոյն...
48. 403բ-5բ Սրբոյն Երեմիայի Ողբք -Եւ եղեւ յետ գերութեանն... (Կից` « Աղօթք):
49. ա. 405բ Նախադրութիւն Դանիէլի մարգարէի - Ասի Դանիէլ որդի գոլ Յովհաննու...
բ. 405բ-6ա Գլուխք Դանիէլի մարգարէի -Ա. Մարրգարէանայ նախ վասն Շուշանայ...
գ. 406ա-13բ Մարգարէութիւն Դանիէլի: Դանիէլ Դատաստանաց -Եւ էր այր մի բնակեալ ի Բաբելոն...
դ. 413բ-4ա Մահ Դանիէլի մարգարէի -Դանիէլ էր ի ցեղէ Յուդայ...
50. ա. 414աբ Նախադրութիւն Եզեկիէլի մարգարէի -Եզեկիէլ Նաբուքոդոնոսորայ...
բ. 414բ-5ա Գլուխ գրոց Եզեկիէլի մարգարէի -Ա. Տեսիլ գազանացն...
գ. 415բ-34ա [Մարգարէութիւն Եզեկիէլի]: Տեսիլ Եզեկիէլի մարգարէի -Եւ եղեւ յամին երեսներորդի...
51. 434բ-5ա Նախադրութիւն սրբոյ Աւետարանիս (=Թուղթ Եւսեբի առ Կարպիանոս) -Եւսեբի` Կարպիանոսի
սիրելի եղբօր...
52. 435բ-9ա [Համաբարբառ կանոնք` Ա-Ժ] -Կանոն Ա, յորս չորեսին...
53. ա. 439բ Սկիզբն գլխոց Աւետարանին, որ ըստ Մատթէոսի -Ա. Վասն մոգուցն...
բ. 440ա Համաձայնութիւն նախասացեալ գլխոցս -Ի հինգ տեղւոջ...
գ.440ա Նախադրութիւն ըստ Մատթէոսի Աւետարանին - Աւետարանն, որ ըստ Մատթէոսի...
դ. 441ա-54ա Աւետարան ըստ Մատթէոսի -Գիրք ծնընդեան Յիսուսի...
54. ա. 454աբ Սկիզբն գլխոց Աւետարանին, որ ըստ Մարկոսի -Ա. Վասն դիւահարին...
բ. 454բ Նախադրութիւն Մարկոսի Աւետարանիս - Աւետարանն, որ ըստ Մարկոսի...
գ. 455ա-63բ Աւետարան ըստ Մարկոսի -Սկիզբն Աւետարանի Յիսուսի... (Կից` Յարուցեալ Յիսուս):
55. ա. 463բ-4բ Սկիզբն գլխոց, որ ըստ Ղուկայ Աւետարանին -Ա. Վասն աշխարհագրին...
բ. 464բ Նախադրութիւն Ղուկայ Աւետարանիս - Աւետարանս, որ ըստ Ղուկայ գրեալ է...
գ. 465ա-79ա Աւետարան ըստ Ղուկասու -Քանզի բազումք յաւժարեցին...
56. ա. 479ա Գլուխք ըստ Յովհաննու Աւետարանին (Ա-ԺԸ) -Ա. Վասն ի Կանա հարսանեացն...
բ. 479ա Նախադրութիւն Յովհաննու Աւետարանին -Յովհաննու Աւետարանն գրեալ է...
գ. 480ա-90բ Աւետարան ըստ Յովհաննու -Ի սկզբանէ էր բանն... (Կից` Իրք կնոջն շնացելոյ):
57. ա. 490բ [ Այս ինչ է ի գիրսս (ցանկ)] -Յառաջաբան Գործոց...
բ. 490բ-1բ Յառաջաբան Գործոց առաքելոց -Որք մի անգամ...
գ. 491բ Դիր գլխոց Գործոց առաքելոց -Ի հարցն եւ ի վարդապետաց... ( այլուր` «Գիր կամ «Յառաջագիր փխ.
«Դիր):

դ. 491բ-2բ Գլուխք Գործոց առաքելոց -Ա. Վասն առ ի յարութենէ...
ե. 492բ Ի գիրս Գործոց առաքելոց ընթերցուածք ԺԶ -Ընթերցուածն Ա` տունս Խ...
զ. 492բ-505բ Գործք առաքելոց Ղուկա[յ] աւետարանչի -Զբանն առաջին, զոր արարի...
58. ա. 505բ-6ա Յառաջաբան Եւթանեցունց Թղթոցն Կաթուղիկեայց -Ի փոքունս փոքումբք...
բ. 506ա Գլուխք Թղթոյն Յակոբայ -Ա. Վասն համբերութեան...
գ. 506ա-7բ Թուղթ Յակոբու -Յակոբոս Աստուծոյ եւ տեառն Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ...
59. ա. 507բ Գլուխք Առաջնոյ Թղթոյն Պետրոսի -Ա. Վասն Քրիստոսիւ...
բ. 507բ-9ա Թուղթ Պետրոսի Առաջին -Պետրոս առաքեալ... ընտրելոց նժդեհից...
60. ա. 509աբ Գլուխք Երկրորդ Թղթոյն Պետրոսի -Ա. Վասն կոչման հաւատովք...
բ. 509բ-10բ Թուղթ Պետրոսի Երկրորդ -Շմաւոն Պետրոս...
61. ա. 510բ Գլուխք Առաջնոյ Թղթոյն Յովհաննու -Ա. Աւետարանական աստուածախօսութիւն...
բ. 510բ-2ա Թուղթ Յովհաննու Առաջին -Որ էրն ի սկզբանէ...
62. ա. 512ա Գլուխք Երկրորդ Թղթոյն Յօհանու -Ա. Յետ սկզբանն...
բ. 512ա Թուղթ Յովհաննու Երկրորդ -Յերիցուէ առ ընտրեալ Կիւրեա...
63. ա. 512ա Գլուխք Երրորդ Թղթոյն Յօհաննու -Ա. Աղօթք վասն կատարման...
բ. 512աբ Թուղթ Յովհաննու Երրորդ -Յերիցուէ առ Գայիոս...
64. ա. 512բ Գլուխք Թղթոյն Յուդայի -Ա. Վասն զգուշութեան...
բ. 512բ-3ա Թուղթ Յուդայի` եղբօրն Յակոբայ -Յուդա` Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ...
65. 513ա Աղերս Եւթաղի - Ամենայն ուրեք, ամենայն իրիք...
66*. ա. 513ա-5ա Յառաջաբան Պօղոսի առաքելոյ նախակարգեալ ի Գլուխ գրոց -Ընդ ուսումնասէր...
բ. 515աբ Վկայութիւն Պօղոսի առաքելոյ -Առ Ներոնիւ կայսերբ...
գ. 515բ-9ա Բովանդակութիւն ընթերցուածոց... (եւ աստուածեղէն վկայութեանց) -Ի Հռօմայեցւոց Թղթին` ընթերցուածք Ե...
դ. 519ա Այս ինչ է ի գիրս Պօղոսի առաքելոյ Թուղթ ԺԴ -Ա. Առ Հռովմայեցիս...
66. ա. 519աբ Գլուխք Հռովմայեցւոց Թղթոյն - Աւետարանական վարդապետութիւն...
բ. 519բ-25ա Թուղթ առ Հռօմայեցիս -Պօղոս ծառայ Քրիստոսի...
67. ա. 525ա Գլուխք Առաջին Թղթոյն Կորնթացւոց -Զբազում եւ պէսպէս յանցուածոց...
բ. 525ա-30ա Թուղթ առ Կորնթացիս Առաջին -Պաւղոս կոչեցեալ առաքեալ...
68. ա. 530աբ Գլուխք Երկրորդ Թղթոյն Կորնթացւոց - Ամենայն բանք թղթոյս...
բ. 530բ-34ա Թուղթ առ Կորնթացիս Երկրորդ -Պօղոս առաքեալ... եկեղեցւոյդ Աստուծոյ...
69. ա. 534ա Թուղթ Կորնթացւոցն առ սուրբ առաքեալն Պօղոս -Ստափանոս եւ որք ընդ նմա...
բ. 534աբ Թուղթ Երրորդ առ Կորնթացիսն սուրբ առաքելոյն Պօղոսի -Պօղոս կալանաւոր...
70. ա. 535ա Գլուխք Գաղատացւոց Թղթոյն -Ա. Յետ սկզբանն...
բ. 535ա-6բ Առ Գաղատացիս Թուղթ -Պօղոս առաքեալ ոչ ի մարդկանէ...
71. ա. 536բ Գլուխք Եփեսացւոց Թղթոյն -Ա. Վասն Քրիստոսիւ ընտրութեանն...
բ. 537ա-8բ Թուղթ առ Եփեսացիս -Պօղոս առաքեալ... սրբոց, որ են յԵփեսոս...
72. ա. 538բ Գլուխք Փիլիպեցւոց Թղթոյն -Ա. Գոհութիւն վասն Փիլիպեցւոց...
բ. 538բ-9բ [Թուղթ] առ Փիլիպեցիս -Պօղոս եւ Տիմոթէոս... ամենայն սրբոց...
73. ա. 539բ-40ա Գլուխք Կողոսացւոց Թղթոյն -Ա. Գոհութիւն վասն Կողոսացւոց...
բ. 540ա-1ա [Թուղթ] առ Կողոսացիս -Պօղոս առաքեալ... առ Կողոսացիս...
74. ա. 541ա Գլուխք Առաջնոյ Թղթոյն Թեսաղոնիկեցւոց -Ա. Գովութիւն վասն Թեսաղոնիկեցւոցն...
բ. 541ա-2ա Առ Թեսաղոնիկեցիս Թուղթ Առաջին -Պօղոս եւ Սւ[ի]ղուանոս եւ Տիմոթէոս... Գոհանամք զԱստուծոյ...
75. ա. 542աբ Գլուխք Թեսաղոնիկեցւոց Երկրորդ Թղթոյն -Ա. Գոհութիւն վասն Թեսաղոնիկեցւոցն...
բ. 542բ-3ա Առ Թեսաղոնիկեցիս Թուղթ Երկրորդ -Պօղոս եւ Սիղուանոս եւ Տիմոթէոս... Գոհանալ պարտիմք...
76. ա. 543աբ Գլուխք Թղթոյն Եբրայեցւոց -Եբրայեցւոց Թուղթս թուի թէ չիցէ Պօղոսի...
բ. 543բ-7բ Թուղթ առ Եբրայեցիս -Բազում մասամբք...
77. ա. 547բ Գլուխք Տիմոթէոս Առաջնոյ Թղթոյն -Ա. Վասն յԱստուծոյ սէրն...
բ. 547բ-9ա Առ Տիմոթէոս Առաջին Թուղթ -Պօղոս առաքեալ... ըստ հրամանի փրկչին մերոյ...

78. ա. 549աբ Գլուխք Երկրորդ Թղթոյն առ Տիմոթէոս -Ա. Գովութիւն Տիմոթեայ...
բ. 549բ-50բ Առ Տիմոթէոս Թուղթ Երկրորդ -Պօղոս առաքեալ... ըստ աւետեաց կենացն...
79. ա. 550բ Գլուխք Թղթոյն, որ առ Տիտոս -Ա. Վասն վարդապետաց...
բ. 550բ-1ա Թուղթ առ Տիտոս -Պօղոս ծառայ Աստուծոյ...
80. ա. 551ա Գլուխք Թղթոյն որ առ Փիլիմովն -Ա. Գովութիւն Փիլիմօնի...
բ. 551աբ Առ Փիլիմոն եւ առ Արքիպպոս սարկաւագուհի եւ առ Ապփիա Թուղթ -Պօղոս կապեալ Յիսուսի...
80*. ա. 551բ [Վարագիր գրոցս ցուցակի] -Գրեցի եւ կարգեցի աստ կարի ստիքիրօն... (Խորագիրը տե՛ս Լ0
2706, 634ա եւ Լ0 3604, 150բ: Այլ օրինակներում` ընդհանրապէս անխորագիր):
բ. 551բ Թելադրութիւն -Գլխաւոր եմ... Պատասխանի -Գանձ ունիմ...
գ. 551բ Նաւարկութիւն Պօղոսի առաքելոյ ի Հռօմ -Հարիւրապետին, որ տանէր զՊօղոս...
81. ա. 552ա Գլուխք Յայտնութեանն Յովհաննու -Ա. Յայտնութիւն սրբոյն...
բ. 552բ-61բ Յայտնութիւն սրբոյն Յովհաննու Աստուածաբանի -Յայտնութիւն Յիսուսի...
82. 561բ-2բ Հանգիստ սրբոյն Յովհաննու առաքելոյ եւ աւետարանչի -Էր ընդ եղբարս...
Լուսանցքներում նշուած են բոլոր գրքերի տնահամարները:
Բ. 1. 3բ-4բ [Ղազարայ Բաբերդացւոյ] Յառաջաբանութիւն Աստուածաշունչ սուրբ մատենիս - Շնորհիւ
Տեառն սկսա... ի մարդկանէ հրեշտակ առնէ եւ Որդի յԱստուծոյ անուանէ: Եւ Քրիստոսի մարդասիրին փա՜ռք
յաւիտեանս. ամէն:
Յառաջաբանութեան մէջ երկարօրէն խոսւում է Աստուածաշնչիս գրութեան նպատակների, իր կազմած ցանկերի, լուսանցքներում նշանակուած Հայոց եւ Ֆրանկաց համարագրերի մասին. «...Ցանկով եւ համարագրով...
զարդարեցաք զսա` վասն դիւրագիւտ լինելոյ... զի թէպէտ գոյր մեզ յառաջագոյն կարճառօտ ցանկեր` ի նախնեացն մեր եւ ի տէր Դաւիթ իմաստուն քահանայէն, բայց ցիր ու ցան գոլով յայլ եւ յայլ տեղիս: Բայց մեք... ժողովեցաք ի մի տուբ... եւ ըստ այբուբենից ի վերայ շարադրեցաք... Եւ զմիւս ցանկն, որ զկնի նորին արարի, առի
զօրինակն ի լադինացւոց... եւ զբազմաշխատ նուաստ Ղազարս յաղօթս մի՛ մոռանայք...:
2. 5ա Գրիգորի եռամեծի, որ այսպէս շարահիւսեալ է զՀին եւ զՆոր կտակարանս -Ո՞րքան են եւ ո՞րք գիրք
սուրբք Հին եւ Նոր կտակարանք... Զ[Մ]իահամուռ Հին եւ Նոր կտակարանք ԳՌՉԻ (3720) տուն է:
3. 5բ-6բ Վանական վարդապետին [Համեմատութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանացն] -Երկինք` եկեղեցի... Եւթանասուն թարգմանքն` աստուածաբան վարդապետք:
4. 562բ-5ա Ոտանաւոր չափաբերական նուաստ բանասիրէս (= Յիշատակարան Ղազարայ Բաբերդացւոյ] Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեան անեղական... (տե՛ս «Յիշատակարան բաժնում):
5. ա. 565բ-78բ [Ղազարայ Բաբերդացւոյ] Ցանկ ի վերայ այբուբենից Աստուածաշունչ սուրբ մատենիս ըստ
հայկական թուոց - Աբելի բանք...
բ. 578բ Ցանկ Աստուածաշունչ սուրբ մատենիս, զոր ինչ որ ի Սուրբ գիրքս ընթերցեալ լինի... (Ցանկերից օգտուելու մասին) -Ո՜վ երիցս երանեալք... ծանիք զցանկիս զօրութիւն... եւ բազմաշխատ եւ զցայգ եւ զցերեկ ի վերայ սորին տքնօղն եւ զջանացօղն` զՂազար նուաստս... մի՛ մոռանայք... յաւիտենից. ամէն:
գ. 579ա-98բ Ցանկ ի վերայ այբուբենից Աստուածաշունչ սուրբ մատենիս ըստ լադինացոց թուոց - Աբբահայր...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 10ա (Ղազարայ Բաբերդացւոյ).
Աստուած, որ տէրդ ես ամենի
Եւ արարողդ յամենայնի,
Որ հաճեցար ի հեզն արի,
Ի մարգարէնըն հրաշալի`
Մեծըն Մովսէս քոյդ սիրելի,
Դէմ յանդիման քեզ խօսողի,
Երեւելով ամպով միգի`
0րէնըս տուեր զարմանալի,
Պատմել զլինելութիւն նախկի,
Զինչ ապագայն պիտի լինի:
Արդ, աղաչեմք արտասուալի

Զթագաւորդ երկնի եւ երկրի,
Աղաչանօք քոյդ ծառայի`
Աստուածախօս մարգարէի:
Ի մեզ գթա, Աստուած բարի,
Եւ ողորմեա յամենայնի
ԶԱստուածաշունչըս լըման գրօղի`
Թորոս դպիր երիտասարդի,
Գրոցս ստացողի ու ծաղկօղի
Եւ լոկ անուամբ Ղազարոսի:
Ի քեզ յանձին միշտ եղիցի
Մինչեւ ի յօր կատարածի,
Յորժամ դատողդ ատեան նըստի,
Քոյին տեսլեանդ արժանասցի:
551բ. Ղազար` մեղօք մեռեալ ոգի,
Ձեզ պաղատիմ ողորմելի,
Որք հնիդիպիք այսըմ տառի
Եւ ըզմայլիք սորին բանի,
Յիշման առնել զմեզ արժանի
Ծնողօք, զարմիւք մերովք նախնի,
Եւ ամենայն արեանառուի
Բանիւ ասել Տէր ողորմի:
Յաւէտ եւ ձեզ նոյնըն լիցի,
Զի միաբան յօրըն վերջի,
Յանփոխանորդն առաւօտի,
Միում բնութեան եռանձնէի`
Երեքսրբեան փառսն երգեսցի
Մեծաց ձրիցն պարգեւողի (Նոյնը` 479ա):
562բ Ոտանաւոր չափաբերական նուաստ բանասիրէս
Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեան անեղական`
Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն անքննական,
Զի Հայր անծին է, անսկիզբն եւ անվախճան,
Անպարագիր, աներբ, անուր, անզննական...
(եւս 111 քառատող փառաբանութիւն, ապա` 565ա)
Աւարտ եղեւ Աստուածաշունչս այս սիրական`
Հին եւ Նոր կտակարանքն լիական,
Թուականիս Հայոց Մեծաց եւ աբեթեան
ՌԿԸ (1619) յաւելի յարաբարդեան,
Ի յամիսըն ապրիլի ըստ հռոմական,
Որ տասնուվեցն եղեւ Զատկի մեր հայկական,
Ի յերկիրս յըՌուզաց եւ Լէհաստան,
Ի քաղաքս աստուծախնամ Լով կոչական:
Հայրապետին մերոյ ազգիս աբեթական
Տէր Մելքիսէթ կաթողիկոսն Արեւելեան,
Ի յարեւմուտս Տանըն Սըսա ազնուական`
Տէր Յովաննէս կաթողիկոս աստուծաբան:
Որպէս լուսին եւ արեգակն ի երկինս կան,
Սոյնպէս սոքայ են յերկիրս Հայաստան:
Սրբազան քահանայիցն, որ այժմս կան,
Որ անդադար տիւ եւ գիշեր առ Տէր կարդան`

ԶՍտեփաննոս եպիսկոպոսն ծեր ալեան
Եւ տէր Գասպար աւագերէցն պատուական,
Տէր Խաչատուր Տէր-Զաքարեան ազնուական,
Տէր Թորոս, տէր Յովհաննէս վարդապետք մանկան,
Տէր Գրիգոր կրօնաւորն վանական
Եւ տէր Մարգարն ի հետ նմին ընկերական:
Աստուածասէր տանուտէրացն Լօվական`
Բան Գաբրիէլն եւ Թորոսն երեսփոխան:
Եւ հասարակ են դատաւորք երկոտասան,
Որ արարիչն հաստատ պահէ եւ անսասան:
Ի ժամանակս սոցունց եղեւ յայս յանգական,
Հոգիաբուխ, աստուածատունկ այս բուրաստան:
Ես իմ անձամբս եղէ սորա աշխատական
Եւ զնիւթն յառաջ պատրաստեցի աննիազական,
Ետու ի ձեռն Թորոս դպրի երագագրեան`
Տալով զվարձս ձեռաց առատական,
Բազում եղբարս յորդորեցի եւ ետու բան,
Զի եւ նոցա ջանիւքն առնել աւարտական:
Մինչեւ ի չորս տարին եղաք աշխատական,
Հազիւ հանաք զԱստուածաշունչս աւարտական:
Ետու ի ձեռս Անդրիյ դպրին եղբայրական,
Որ կապեաց զսա ի մի տուբի հաւաքական,
Որոց տացէ տէր մեր Յիսուս վարձս յաւիտեան,
Զինչ որ աշխատ եղեն նոքա երագական:
Վասն որոյ են կրսեր ձեռ ծառայական,
Արտասուալից հայցեմ ի ձէնջ պաղատական
Յաղօթս ձեր յիշել զմեզ լի սրտական,
Ոչ մոռանալ հարեւանցի տեսողական
Զիս` զՂազար Բաբերթացիս նշդեհական,
Նաեւ սիրուն ծնօղսն իմ հանգուցական,
Այլեւ ազգ մեր արեանառու եւ մերձական
Եւ ուսուցչաց մերոց ամէն հասարական:
Եւ որ յիշէ զիս` զնուաստս եւ անպիտան,
Եւ վերագրեալսն մեր ըստ միոջէ ամենեքեան,
Նաեւ նոյն ինք յիշեալ լինի օրն ահեղեան,
Յորժամ նստի Քրիստոս աթոռ դատողական
Եւ նմա փա՜ռք յամենայնէ անլսական,
Ընդ հօր հոգւովն ճշմարտի միանգամայն,
Այժմ եւ յաւէտ եւ յապագայն յարաձգական
Եւ անսպառ եւ ի անկէտ միշտ յաւիտեան:
598բ Փա՜ռք... Շնորհիւ ամենակարող զօրութեամբն Աստուծոյ աւարտեալ եղեւ Աստուածաշունչ մատեանս ի
յերկիրս Ռուզաց, ի մայրաքաղաքս Իլով, ի դուռն Հաճատկատար Աստուածածնին վանուցս, ի հայրապետութեան Սուրբ Էջմիածնա յաթոռոյն տեառն տեառն Մելքիսեդ կաթողիկոսին Արեւելեան գաւառին, այլեւ Տանն Կիլիկիա տեառն տէր Յովհաննէս կաթողիկոսին եւ աստուածաբան վարդապետին, ի առաջնորդութեան սուրբ Երուսաղեմայ եւ ի տեղապահութեան մարմնառիկ սուրբ տնօրինականացն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ տէր Գրիգոր արհեպիսկոպոսին, ի թագաւորութեանն Լեհաց ազգին` բարեպաշտ արքային Երրորդ Զիկմունդին, եւ մեծ
սպարպետին եւ զօրավարին իւրոյ` Սթանիսլաւ գանձլերին, ի աւագիրիցութեան Լովա քաղաքին տէր Գասբար
քահանային, ի երեսփոխանութեան բան Գաբրիէլին եւ բան Թորոսացն, ի ամս կենարարին տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ՌԶՃԺԹ (1619)-ին, ի թվականին Հայոց մեծաց ՌԿԸ (1619)-ին:

Սմին` այսմ աստուածաւանդ Աստուածաշունչ սուրբ մատենիս, եռանդոտ սիրով, բաղձալի տենջանօք փափաքեցայ ես` անարժանս, հողս ու փոշիս, հուսկս եւ նուազս եւ տրուպս, կրսերս եւ ոտից կոխան եւ յետնեալս
ամենայնի, գրել ետու զսեաւ գիրն Թորոս դպիր գրագրին, եւ զոսկէգիրն եւ զծաղիկսն եւ զոմանս ի պատկերացն
ես իմ հողանիւթ մատամբս գծագրեցի, որում ի մանկութենէս ի վեր խանտակաթ սիրով կու ցանկայի, որ եւ
շնորհիւ Փրկչին մերոյ աւարտեալ տեսի մարմնական աչօք իմով, զոր սիրեաց անձն իմ, վասն նորոյ ցնծացայ եւ
ուրախացայ իբրեւ զունողս աւարաց բազմաց ականց պատուականաց: Այլեւ զանազան գունով ծաղկեցի եւ գեղեցկանկար պատկերօք կերպագրեալ ետու եւ զանազան յօրինուածօք շքեղացուցի զհոգիաբուխ Աստուածաշունչ մատեանս, զի մի լսելօք միայն, այլեւ աչաց տեսողութեամբ զուարճասցին հանդիպեալքն տնօրինութեանն
Քրիստոսի իբրու հայելեաւ իմիք անմիջոց տեսանելով ի նկարս կենդանագրեալս զփրկարար գործսն Քրիստոսի,
եւ ի բարի օրինակէն բարեմտութեամբ շահեալք, յօժարամիտք լիցին ի կցորդութիւն գործոցն եւ բանիցն Քրիստոսի:
Արդ, աղաչեմ զամենենեսեանսդ, արտասուագին պաղատանօք, զհանդիպողքդ Աստուածաշունչ մատենիս`
կարդալով կամ օրինակելով եւ կամ հարեւանցի տեսանելով, զաւելորդն բառնայք եւ զպակասութիւնն լնոյք եւ
խոշորութեան եւ անարհեստութեան գրոյս եւ սղալանացն անմեղադիր լերուք, զի կար մեր այսչափ էր: Վասն որոյ ապա եկեալ սիրեցեալ եղբարքդ մեր, զերեսս երկրածին ի հողոյ եդեալ եւ արտասուալից աչօք հայցեմ եւ
խնդրեմ ի ձեզանէ, որ զիս` զնուաստ Ղազար Բաբերդացիս, յիշեցէք ի մաքրափայլ եւ աստուածահաճոյ աղօթս
ձեր եւ Աստուած ողորմի ասացէք կամ Հայր մեր կամ Քրիստոս որդի Աստուծոյ: Նաեւ զծնողսն իմ` զՆիկողայոս,
եւ զմայրն իմ` Շնոֆորն, եւ զհոգէսէր զքոյրն իմ` զՂուտրատ, եւ զհանգուցեալ եղբայրս իմ առ Քրիստոս եւ զամենայն արեանառու մերձաւորսն իմ, նաեւ զբազմաշխատ գծագրող սորին` զդպիր Թորոսն, եւ զիւր ծնողսն` զՄիթքոն, եւ զմայր իւր` զՄանուշակ, եւ զամենայն արեան մերձաւորք իւր: Նաեւ ուսուցիչ վարպետին մեր` թէ՛ հոգեւոր,
եւ թէ՛ մարմնաւոր: Նաեւ երախտաւորքն մեր եւ կերակրողքն եւ քնքշողքն զմեզ ի յայսմ ղարիպութեան եւ նշդեհութեանս մեր` զբան Խաչքոն, եւ զիւր եղբարսն եւ զիւր որդիքն` զբան Անտրիյն, զբան Թորոսն եւ զբան Միսքոն
եւ զբան Խոճուն: Նաեւ, որք ձեռնտու եւ օգնական եղեն ստացուածովք իւրոց հոգիաբուխ սուրբ մատենիս` զպարոն Յակոբշան, ||(599ա) եւ զիւր որդիքն` զբան Վարդան եւ զբան Սահակն, զպարոն Եանն, զբան Շիմքոն, զխոճա Ծէրիկն, զխոճա Պետրոսն, որ տարաժամ մահուամբ ել ի յայսմ յաշխարհէս: Նաեւ երագահաս դիտողն եւ
նկարողն եւ զսխալանսն շուտ ճանաչողն` զտիրացու Հարապետն Կաֆացի, որ հետ նորա սրբագրեցի: Նաեւ
ձեռնտու եւ ընկերակցութիւն առնողացն մեզ զՍրապիոն գրագիրն, որ խազուածքն քաշեց: Այլեւ Խաչքո դպիրն եւ
բան Գաբրուշն եւ բան Սդէցքոյի որդին` Խաչքոն, եւ բան Վասիլն, որ ի վերայ ցանկին սորա աշխատեցան: Նաեւ
զխոճա Պետրոսն եւ զեղբայրն իւր` զխոճա Ղազարն, զբան Հաճին, եւ զայլսն, որ ոչ գրեցաք անուանէ, զի մի երկարասցէ բանն, այլ գրեսցի անուանք նոցա ի դպրութիւն կենաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Որ ինքն ի
Տէր յամենայնի` բոլորի եւ մասանց երեւելեաց եւ աներեւոյթից, զմեզ յիշողացդ եւ յիշեցելոցս առ հասարակ
պարգեւեսցէ զիւր առատ ողորմութիւնն եւ մարդասիրութիւնն աստ եւ հանդերձեալն, նաեւ լսել տացէ ձեզ զերանական ձայնն, որ ասէ. Եկայք, աւրհնեալքդ հօր իմոյ, ժառանգեցէք զանսպառ եւ զանվաղճան ուրախութիւնսն:
Եւ նմա փա՜ռք ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Տե՛ս նաեւ` Անուանաթերթ` 3ա, «Յառաջաբանութիւն (Բ, ¢1), «Ցանկ (Բ, ¢5. բ):
2. 8ա (Թորոս գրչի) Զըստացող Աստուծաշունչ սուրբ մատենիս` զՂազար վարդապետն (նոյնը` 440ա):
62ա Զծրօղս յիշեշջիք, աղաչեմ:
94ա Զմեղապարտ գրիչ զԹորոս սարկաւագ բարի մտօք յիշել ի Տէր, յերեսս անկեալ աղաչեմ զընթերցօղդ:
118ա Զստացող Աստուածաշունչ մատենիս` զՂազար վարդապետն, եւ զծնօղսն իւր եւ զամենայն արեան
մերձակայս իւր յիշեսջիք ի Քրիստոս, որք լուսաւորիք ի սմանէ ընթերցմամբ կամ օրինակելով: Նաեւ զիս` զեղկելի
գրիչս զԹորոս դպիրս, բարի մտօք յիշել ի Տէր, յերեսս անկեալ աղաչեմ, եւ Աստուած, որ առատն է ի տուրս, մեզ
եւ ձեզ ողորմեսցի. ամէն (նման` 156ա, 329բ, 454բ):
192ա Զգրիչ տառիս տէրունական`
ԶԹորոս ոմն անպիտան,
Մաղթեմ արժան արէք յիշման,
Ա՛ հարք եւ եղբարք իմ պատուական:
222ա Զստացօղ Աստուածաշունչ մատենիս` զՂազար վարդապետն, եւ զծնօղսն իւր` զհայրն իւր` զՆիկօղայոսն, եւ զմայր իւր` Շնօֆորն, եւ զեղբայրքն իւր, որ առ Աստուած են փոխեալ, եւ զքոյրն իւր` զՂուտրաթն, եւ զամենայն արեան մերձակայս իւր յիշեսջիք ի Քրիստոս, որք լուսաւորիք ի սմանէ ընթերցմամբ կամ օրինակելով:

Նաեւ զիս` զեղկելի գրիչս զԹորոս դպիրս, եւ Աստուած, որ առատն է իր տուրս, մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի (նոյնը`
434ա):
291ա Ո՜վ եղբայր, յիշեա՛ զեղկելի զԹորոս նոտարս Ա Հայր մերիւ (նման` 331բ, 510բ, 524ա, 525ա):
536բՈր կապեցար ի Պաղեստին,
Արձակեցար ի Հռոմ կրկին,
Լե՛ր բարեխօս դու Թորոսին`
Գծողի տառիս ըստ իւր կարին,
Այլեւ ծնողաց իւր եւ զարմին,
Եւ որ ասէ թէ Եղիցին:
Հայր մեր, որ յերկինս:
551բ Ես` նուաստ Թորոս դպիրս, ծառայ Քրիստոսի, օգնութեամբն ու կարողութեամբն Աստուծոյ, սկսա գրել
զայս Աստուածաշունչ տառս ի թուականիս Հայոց ՌԿԵ (1616)-ին եւ փետրվար ամսոյն ԺԳ-ին եւ աւարտ հանեցի ի թվին ՌԿԸ (1619)-ին եւ ապրիլի Զ-ին ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. ամէն: Բայց արտասուագին պաղատանօք խնդրեմ ի ձեզնէ, որ զիս եւ զիմ ծնօղքն եւ զՂազար վարդապետն` ստացող սորին, յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր սրտի մտօք եւ կամ Հայր մեր ասելով, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն,
եղիցի:
578բ Ո՛վ եղբայր, յիշեա զմեղաւոր եւ զանարժան զհողս եւ փոշիս` զԹորոս դպիրս մին Հայր մերիւ: Ով որ
զմեզ յիշէ, յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ:
Ո՜վ գիր, որ մնաս,
Ո՜վ ձեռք, որ հողանաս,
Ո՜վ եղբայր, որ կարդաս,
Ո՜հ թէ զմեզ մոռանաս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
599ա (ԺԷդ., շղագիր եւ բոլորգիր) Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զՆիկողայոսն, զԿիրակոսն, զՎարդն, զԽանփաշան եւ որդիքն իւր` զՄարտիրոսն, զՄարկոսն, եւ դստերք իւր` զԽաթունփաշան, զՇահպէկն, զՄարթայն, զԼուսիկն եւ իւր կողակիցն` զԹուրվանտան: Ո՜վ եղբարք, թողութիւն արարէք ինձ` մեղաւորիս, յորժամ ընթեռնուք
զԱստուծաշունչ:
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ, ՍՏԱՑՈՂ` Գրիգոր Թորոսանց, ի վայելումն որդւոյ իւրոյ Թորոսի:
ԹԵՐԹ` 411+2 (կրկ. 84, 85).չգրուած` 286բ, 409բ-11բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԼԵ 12 (Ա, ԻԹ, ԼԵ 13, ԻԱ 11, ԻԵ թռիչք)+1 3:
ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31,5 22: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (միասիւն` 405բ-8բ, եռասիւն` 2աբ): ԳԻՐ` բոլորգիր
(նմուշ` 164): ՏՈՂ` 53 ( առանձին թերթեր` 55-78): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը`
տախտակ, աստառը` կարմիր եւ վարդագոյն թաւիշ, լուսանցակողերը կարմիր եւ դրոշմազարդ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ`
սկզբից 1 թերթ չգրուած մագաղաթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ-Վեցօրեայ արարչագործութիւն` 3բ: Ի լուսանցս-Մովսէս` 58ա, Դաւիթ` 95բ, 197ա, Սողոմոն` 133ա, Յովնան` 243ա, Ամբակում` 244ա, Մաղաքիա` 248բ, Երեմիա` 250ա: Մատթէոս` 312բ (եղծուած),
Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 340ա, ի լուսանցս-Մարկոս` 323ա, Ղուկաս` 329բ, Յակոբոս` 365բ, Պետրոս` 367բ, Պօղոս` 375ա, Տիմոթէոս` 382բ: Եօթնագլուխ վիշապ` 407բ: Խ ո ր ա ն (ծաղկազարդ շրջանակներ)` 311ա-12բ: Կ ի ս
ա խ ո ր ա ն` 4ա, 85բ: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ 20բ, 34ա, 44ա, 58ա, 70ա, 78ա, 124ա, 133ա, 143բ, 169ա, 177բ,
197ա, 215ա, 237ա, 250ա, 269բ, 313ա, 356ա, 375ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, թռչնային, տաճար,
բծաւոր եղջերու (183բ): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր, մարդագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1-3 թերթերի լուսանցքները վնասուած, 392-411 թրջուած, նկարներից մի քանիսի կարմիր
ներկը ճապաղած, կազմի կաշին քերծուած, եզրերն ու թիկունքը կարկատուած (ԺԹդ.):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. Ծնունդք -Նխ. 1բ: Գլ. 1բ (Ա-ԾԴ), 3ա (ԾԵ-ԾԷ): Գրք 4ա-20բ:
2. Ելք -Նխ. 2ա: Գլ. 2աբ: Գրք 20բ-34ա (Կից` 34աբ, տե՛ս Բ, ¢1. ա):

3. Ղեւտականք -Նխ. 2բ: Գլ. 2բ, ապա` 3ա (10-րդ տողից): Գրք 34ա-43ա (Կից` 43ա, տե՛ս Բ ¢1. բ):
«Նխ. եւ «Գլ. ¢1-3 համախմբուած` 1բ-3ա:
4. Թիւք -Նխ. 43բ: Գլ. 43բ: Գրք 44ա-56բ:
5. Բ. 0րէնք -Նխ. 57ա: Գլ. 57աբ (Կից` 57բ, տե՛ս Բ ¢1. գ-զ): Գրք 58ա-69ա:
6. Յեսու -Նխ. 69ա: Գլ. 69աբ (Կից` 69բ, տե՛ս Բ ¢1. է): Գրք 70ա-8բ:
7. Դատաւորք -Նխ. 78ա: Գլ. 78ա: Գրք 78ա-84դ:
8. Հռութ -Նխ. 84դ: Գրք 84դ-85դ (Կից` 85բ, տե՛ս Բ ¢1. ը-թ):
9. Թագ. Ա -Յռջբ. («Վասն) 85բ: Նխ. («Սկիզբն) 85գ: Գլ. 85գ: Գրք 85դ-95բ:
10. Թագ. Բ -Գլ. 95բ: Գրք 95բ-104ա:
11. Թագ. Գ -Գլ. 104բ-14ա:
12. Թագ. Դ -Գլ. 114բ-23բ:
13. Մնաց. Ա -Յռջբ. 123բ-4ա: Գլ. 124ա: Գրք 124ա-32բ:
14. Մնաց. Բ -Գլ. 132բ: Գրք 132բ-43ա:
15. Եզր Ա -Նխ. 143ա: Գլ. 143բ: Գրք 143բ-8բ:
16. Եզր Բ -Հանգամանք 148բ: Գրք 148բ-51բ:
17. Նէեմի -Նխ. 151բ: Գլ. 151բ-2ա: Գրք 152ա-6ա:
18. Եսթեր -Նխ. 156ա: Գրք 156բ:
19. Յուդիթ -Նխ. 159բ: Գրք 159բ-64բ:
20. Տովբիթ -Նխ. 164բ: Գրք 164բ-7բ:
21. Յոբ -Նխ. 168բ: Նխ. ( Աղիկառնացի) 168բ: Գրք 169ա-76բ:
22. Առակք -Նխ. 177ա: Գլ. 177ա (Կից` 177ա, տե՛ս Բ ¢2): Գրք 177բ-84բ:
23. Ժողովող -Նխ. 185ա: Գլ. 185աբ: Գրք 186ա-8ա:
24. Երգ Երգոց -Նխ. 185ա: Գրք 188ա-9բ (Կից` «Գիտացի):
25. Իմաստութիւն -Նխ. 185բ: Գլ. 185բ: Գրք 189բ-90բ (Ա, 1-Է, 24 «... յստակութեան):
«Նխ. ¢23-25 եւ «Գլ. ¢23, 25 համախմբուած` 185աբ:
26. Սիրաք -Գրք 191ա-6ա:
27. Սաղմոսք -Նխ. (Եպիփան) 196ա-7ա: Գրք 197ա-214բ (Կից` «Փոքր էի):
28. Եսայի -Նխ., Գլ. 168ա (¢21-ից առաջ): Մրգ. 214բ-30ա:
29. Դանիէլ -Նխ. 230ա: Գլ. 230աբ: Մրգ. 230բ-6բ:
30. Ովսէէ -Նխ. 236բ-7ա: Գլ. 237ա: Մրգ. 237ա-9ա:
31. Ամովս -Գլ. 239ա: Մրգ. 239ա-41ա:
32. Միքիէ -Գլ. 241ա: Մրգ. 241ա-2ա:
33. Յովէլ -Գլ. 242ա: Մրգ. 242ա-3ա:
34. Աբդիու -Գլ. 243ա: Մրգ. 243ա:
35. Յովնան -Գլ. 243ա: Մրգ. 243աբ:
36. Նաւում -Գլ. 243բ: Մրգ. 243բ-4ա:
37. Ամբակում -Գլ. 244ա: Մրգ. 244ա-5ա:
38. Սոփոնիա -Գլ. 245ա: Մրգ. 245աբ:
39. Անգէոս -Գլ. 245բ: Մրգ. 245բ-6ա:
40. Զաքարիա -Գլ. 246ա: Մրգ. 246ա-8բ:
41. Մաղաքիա -Գլ. 248բ: Մրգ. 248բ-9ա:
42. Երեմիա -Նխ. 249ա: Գլ. 249աբ: Մրգ. 250ա-66ա, 285բ-6ա:
Գրիչը բաց է թողել ԽԴ (=ԾԲ) գլուխը եւ ծանօթագրել. «Ի Չորրորդ
Թագաւորութեանցն ՀԳ համարն գտանես զՍեդեկիա, ապա այն ընդօրինակել` 285բ-6ա «Ի յԵրեմիայի մարգարէութենէ` յառաջ քան զԲարուքա Թուխտսն:
43. Բարուք -Թղթ 266ա-7բ:
44. Ողբք Երեմիայ -Ողբօ 267բ-9ա:
45. Եզեկիէլ -Նխ. 269ա: Գլ. 269աբ: Մրգ. 269բ-85բ: ( Աստ տե՛ս ծնթ. ¢42: Կից` 286ա, տե՛ս Բ ¢3):
46. Մակաբ. Ա -Նխ. 287ա: Գլ. 287աբ: Գրք 287բ-98ա:

47. Մակաբ. Բ -Նխ. 298աբ: Գլ. 298բ-9ա: Գրք 299ա-307ա:
48. Մակաբ. Գ -Նխ. 307ա: Գլ. 307ա: Գրք 307ա-10բ (Կից` 310բ, տե՛ս Բ ¢4):
49.Թուղթ Եւսեբի -311ա:
50. Համաբարբառ -Կանոնք 311ա-2ա (Կից` 312ա, տե՛ս Բ ¢5):
51. Մատթէոս -Գլ. 312բ: Համաձայնութ. 312բ: Նխ. 312բ: Աւ. 313ա-22բ:
52. Մարկոս -Գլ. 322բ: Նխ. 322բ: Աւ. 322բ-9ա (Կից` Յարուցեալ):
53. Ղուկաս -Գլ. 329ա: Նխ. 329ա: Աւ. 329բ-40ա:
54. Յովհան -Գլ. (Ա-ԽԳ) 340ա: Նխ. 340ա: Աւ. 340բ-8ա (Կից` Իրք):
55. Յայտնութ. Յովհաննու -Նխ. 348բ: Գլ. 348բ: Գրք 349ա-53բ:
56. Հանգիստ Յովհաննու -353բ-4ա:
57. Գործք Առաքելոց -Ց. 354բ: Յռջբ. («Որք) 354բ-5ա: Դիր 355ա: Գլ. 355աբ: Ընթրց. ԺԶ 355բ: Գրք 356ա66ա:
58. Թղթ Յակոբայ -Յռջբ. 366ա: Գլ. 366ա: Թղթ 366բ-7բ:
59. Թղթ Պետրոսի Ա -Գլ. 367բ: Թղթ 367բ-8բ:
60. Թղթ Պետրոսի Բ -Գլ. 368բ: Թղթ 368բ-9ա:
61. Թղթ Յովհաննու Ա -Գլ. 369աբ: Թղթ 369բ-70բ:
62. Թղթ Յովհաննու Բ -Գլ. 370բ: Թղթ 370բ:
63. Թղթ Յովհաննու Գ -Գլ. 370բ: Թղթ 370բ:
64. Թղթ Յուդայի -Գլ. 370բ: Թղթ 371ա:
65. Աղերս Եւթաղի -371ա:
66*. ԺԴ Թղթ Պողոսի -Յռջբ. 371բ-2բ: Վկ. 372բ-3ա: Բովանդկթ. ընթրց. եւ վկթնց 373ա-5ա: Ց. 375ա:
66. Առ Հռոմայեցիս -Գլ. 375ա: Թղթ 375ա-9ա:
67. Առ Կորնթացիս Ա -Գլ. 379ա: Թղթ 379ա-82բ:
68. Առ Կորնթացիս Բ -Գլ. 382բ: Թղթ 382բ-5ա (Թղթ Գ-տե՛ս ¢80):
69. Առ Գաղատացիս -Գլ. 385ա: Թղթ 385ա-6ա:
70. Առ Եփեսացիս -Գլ. 386ա: Թղթ 386ա-7բ:
71. Առ Փիլիպեցիս -Գլ. 387բ: Թղթ 387բ-8ա:
72. Առ Կողոսացիս -Գլ. 388ա: Թղթ 388ա-9ա:
73. Առ Թեսաղոնիկեցիս Ա -Գլ. 389ա: Թղթ 389ա-90ա:
74. Առ Թեսաղոնիկեցիս Բ -Գլ. 390ա: Թղթ 390ա:
75. Առ Եբրայեցիս -Գլ. 390աբ: Թղթ 390բ-3ա:
76. Առ Տիմոթէոս Ա -Գլ. 393աբ: Թղթ 393բ-4բ:
77. Առ Տիմոթէոս Բ -Գլ. 394բ: Թղթ 394բ-5ա:
78. Առ Տիտոս -Գլ. 395ա: Թղթ 395աբ:
79. Առ Փիլիմոն -Գլ. 395բ: Թղթ 395բ-6ա:
79*. Վերագիր, Թելադրթ., Նաւարկթ. -396ա (տե՛ս Լ0 187, Ա, ¢77*):
80. Առ Կորնթացիս Գ -Գլ. 396ա (տե՛ս Լ0 190, Ա, ¢59): Կորնթացւոց 396ա: Պօղոսի 396աբ:
397բ-408բ տե՛ս Բ ¢6-11:
Բ. 1. ա. 34աբ [Գէորգայ Սկեւռացւոյ Յիշատակաբան Ելիցն] -Տէ՛ր, որ ի տիպ մեծ փրկութեանս...
բ. 43ա [Յիշատակաբան Ղեւտականին] -Քրիստոս փրկիչ, Աստուածդ Բան...
գ. 57բ Յիշատակաբան Երկրորդ Աւրինաց -Զարհուրիմ ի քոց փառաց, տէր իմ Մովսէս...
դ. 57բ Յիշատակաբան Թագաւորութեանց -Թագաւորք եբրայականք, / Սուրբ եւ սգալի իւղօք օծեալք...
ե. 57բ Յիշատակաբան Մնացորդաց -Շատ ինչ պիանի` /Ի յառաջնոցն կարգ բանի...
զ. 57բ Յիշատակաբան Եզրի -Զայս խնդիր ի գիրս Եզրի, /Թէ երկու գիրս է՞ր հատանի...
է. 69բ [Յիշատակաբան Յեսուայ] -Յիսուս փրկիչ զարմանագործ, տէր մեր Քրիստոս...
ը. 85բ Յիշատակաբան Դատաւորաց -Փրկիչ անուն եւ դատաւոր...
թ. 85բ Յիշատակաբան Հռութայ -Կինս այս Հռութ, ի դստերացն Մովաբու...
Հմմտ. Լ0 187, Բ, ¢1. ա-ժ:

2. 177ա Յիշատակարան է (=Ներսիսի Շնորհալւոյ Յիշատակարան Առակացն Սողոմոնի` Ա-Ք) - Աստուածեղէն հոգովն ի սմա, /Խաղաղութիւն անուն արքայ...
3. 286ա [Ներսիսի Լամբրոնացւոյ Ոտանաւոր ի կատարածի ԺԲ մարգարէից] -Զոր մարգարէքս սպառնացան,
/ Երուսաղէմի յորժամ մեղան...
4. 310բ [Քանի՞ցս անգամ խօսեցաւ Աստուած ընդ հարսն ամենայն] -Խաւսեցաւ Աստուած ընդ Ադամա Է
անժամ... || ընդ Մաղաքիաս` ԻԲ:
Տարբեր է Գր. Տաթեւացւոյ համանուն ցանկից: Տե՛ս «Գիրք Հարցմանց, հատոր Զ, պրակ 81:
5. 312ա [Տիեզերալուր եւ աշխարհալոյս վարդապետի... Ներսէսի Հայոց կաթողիկոսի Կլայեցւոյ արարեալ
Պատճառս Ժ խորանաց...] - Առաւել հրաշից արժանի... եւ ի մարգարէս առ նորս կատարեալ: (Խորագիրը տե՛ս
Լ045, 326ա):
6. 398ա-405ա [Գրիգորի Թորոսանց Ազգատոհմ սուրբ հարց եւ գործք նոցա] -Զմիտս Աստուածաշունչ գրոց...
Ի Լ(30) ամի թագաւորութեանն Հէրովդէսի, ի գիշերի յաւուր կիր[ ակէի], ստոյեն` ի հինգշաբթի:
Ապա` Ճիւղագրութիւն, որի վերջին երկու շրջանակներում` «Մատաթիա եւ «Բառնաբաս:
7. 405բ [Գրիգորի Թորոսանց Թիւք Աստուածաշունչ գրոց (գծագիր)] - Աստուածային գիրք` Հին Կտակարանք... Նոր Կտակարանք...
8. 406ա [Գրիգորի Թորոսանց Ստորոգելիք Աստուծոյ (գծագիր)] - Աստուած` առաքինութիւն... հաստատութիւն, կատարումն:
9. 406ա [Գրիգորի Թորոսանց Ծառ գիտութեան եւ անգիտութեան] -Զգիտութիւն ի գործ ածել... Սատանայ`
հեզ կամ քաղցր:
10. 407բ [Հալածանք եկեղեցւոյ] -... Առաջին հալածումն հրէիցն ի ժամանակս առաքելոց... պարտ է նմա սակաւ ժամանակաւ կեալ եւ թագաւորել:
Գրուած կարմրագրով` եօթնագլուխ վիշապ պատկերող կիսաբոլորակի մէջ: Սկզբնամասն եղծուած:
11. 408բ [Վասն ահաւոր նշանին] -Եւ նշան մեծ երեւեցաւ յերկինս... որք կայցեն ընդ ծագս երկրի:
Գ. [Յաւելագրութիւնք ԺԷդ.]
ա. 1ա [Հանելուկ] -Ձեռք ամենակալին ստեղծ զիս, / Եւ ի բարձունս ընծայեց զիս...
բ. 1ա Վասն արարչագործելոյ մարդոյն -Գիտելի է, զի ոմանք այսպէս կարծեն...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
1բ Համար Ֆռանկին, որ ջամբիստր կոչեն, որ ի վերայ ամենայն Աստուածաշնչին ճապաղած է, ես Հեթումս,
որ Յովհաննէս կոչիմ, բազում [ աշխա]տութեամբ փոխեցի առ ի դիւրաւ գտանելոյ, եթէ բան ինչ իցէ յերկոցունցն միջի: Արդ, գլուխ ծննդոցն ունի համարս Ծ(50): Ուր ՖԷ եւ ռա կա` ֆռանգին է: 0գնեայ, Աստուած իմ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
114ա Թագաւոր թագաւորաց` Քրիստոս Աստուած, ողորմեա անպիտան գրչի` Գրիգորի Թորոսանց. ամէն
(նման` 123բ, 176բ, 408բ):
302ա Յատորք կու գրվի յօրն Բ թուխտ:
310բ Զբազմամեղ անձն` զԳրիգոր նուաստ քահանայ, եւ զծնաւղսն իմ` զԹորոս քահանայ, եւ զմայրն իմ եւ
զամուսինն իմ յիշեսջիք ի Տէր:
348ա Քրիստոս Աստուած, քո սուրբ Մաւրդ բարեխաւսութեամբ ողորմեա Գրիգորի անարժան քահանայի եւ
հօրն իմ` Թորոս քահանայի, եւ կենակցին իմոյ եւ զաւակսն իմ պահեա ընդ հովանեաւ սուրբ աջոյդ` պատուիրանապահ լինի քո սուրբ բանիդ Աւետարանի, խնդրուածօք սուրբ առաքելոցն քոց, եւս սիրեցեալ աշակերտիդ. ամէն: Ի թվին ՊԺԶ (1367), ի Սուղտա քաղաքի:
396բ Ըստ ամենառատ շնորհացն Աստուծոյ, անբաւապէս հեղեալ ի մարդիկ, բազմադիմի են տեսակք բարեաց ճանապարհք փրկութեան... Ըստ որս եւ յորոց ի բարի մասանցն է եւ գիրս աստուածային ստանալ ի
փառս Աստուծոյ, ի շահ անձին եւ յաւգուտ հասարակաց... ||(397ա)... Արդ, սմին այս Աստուածաշունչ գրոցս
փափագող եղէ եռանդնոտ սիրով ես` անարժան քահանա Գրիգոր, որ եւ Թորոսանց, եւ իմով ձեռամբ գրեցի
զսա ի յիշատակ ինձ եւ ծնողացն իմոց` Թորոս քահանայի, եւ մաւր իմոյ եւ զուգակցին իմոյ` Շաքարմելիքին, եւ
ամենայն արեանառու մերձաւորաց իմոց: Արդ, գրեցաւ սա ի Սուրղաթ քաղաքիս, յաշխարհիս Հոնաց, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, ի մարդեղութենէ կենարարին ՌՅՀԳ եւ ի Հայոց մեծի թուականիս ՊԻ (1371), ի
վայելումն զաւակին իմոյ` Թորոսին: Արդ, յերես անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, որք կարդայք եւ աւրինակէք, մե-

ղաց թողութիւն խնդրեցէք յանցանաց իմոց եւ մերոցն ամենայն, եւ այն, որ առատն է ի տուրս պարգեւաց, պարգեւեսցէ մեզ եւ ձեզ զիւր անճառ բարիսն: Եւ նմա փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
409ա [Յ]իշատակ է սուրբ Աստուածաշունջս Անապատցի խօճայ Հախնազարին, հօրն` խօճայ Մուսէսին, եւ
մօրն`... (բաց), եղբարցն` Յակոբին, Յոհաննիսին, եւ կողակցին... (բաց), եւ որդոցն` Սավռազին, որ ետ իւր հալալ արդեամբն գնել զսուրբ Աստուածաշունջս, ետուր յիշատակ ի դուռն Նախավկա Սուրբ զՍտեփանոսին: Ոք ով
զայս գիրքս ի դրանէ դուրս հանէ կամ գրաւ դնէ կամ ծախէ, նայ ԳՃԺԸ (318) հայրապետաց անէցքն ի վերայ նորա եղիցի եւ ի պատիժս Յուդայի առցէ եւ դասակից սատանայի եղիցի եւ ի գեհեն հրոյն այրեսցի: Եւ ոք զայս
անխաղդ պահիցէ, եւ ի կեանս յաւիտենականս ժառանգեսցէ. եւ մեզ մեղաւորիս ողորմեսցի մ՛ արժան առնէք.
ասացէք` Ամէն: Հայր մեր:
Դարձեալ նորոքեցաւ եւ կազմեցաւ զսուրբ Աստուածաշունջս Կարնոյ քաղաքիս, որ այժմ Արզրում վերաձայնի,
ձեռամբ անարժան եւ մոլար, եղկելի Յովանէս դպրի, թվին ՌՃԺԸ (1669) հանդիպեցաւ Կարնոյ միջի:
Դարձեալ Ողորմիմ ասացէք Անապատցի [խօճայ Հախնազարին, հօրն խօճայ Մովսեսին] (լուացուած), որ
նա եղեւ պատճառ զսուրբ գրոյս, որ առաւ, ետուր յիշատակ անջնջին:
Կնքադրոշմ` 397ա Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Մատթէոս վարդապետ Մշեցի. թիվ ՌՃԽԷ (1698):
Գրչափորձ` 1ա (Նօտրգիր) Հաստատեցաւ սիրտ իմ... (Ա. Թագ., Բ, 1): Հայրն Մովսիսի` Ամրամ, եւ մայր` Յովբութ...
353
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ
[Գլաձոր]
ՉԿԶ -1317
ԳՐԻՉ` Կիրակոս րաբունի (ստացողը), Յովհաննէս սրկ., Կարապետ, Մովսէս, Տիրացու, Թորոս կր. (ծաղկողը), Անանուն (645բ-62ա, միւս մասերը դժուար զատորոշելի): ԾԱՂԿՈՂ` Թորոս կր. [Տարօնացի]: ՍՏԱՑՈՂ` Կիրակոս րաբունի:
ԹԵՐԹ` 663. չգրուած` 1ա-5ա, 296բ, 297բ, 492ա, 511բ-2ա, 526ա-7ա, 548ա, 636բ, 662բ-3բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԽԲ 16
(Ա, ԼԹ 14, Բ 15, Գ, ԺԶ, ԻԲ, ԼԲ 18, ԺԹ 8, ԼԳ 17, ԽԲ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ (մագաղաթ` 7-8): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 26 18:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 63ա): ՏՈՂ`47-50 (հիմնականում` 50): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր թաւիշ, լուսանցակողմերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ-Մովսէս մարգարէ` 7բ, 34բ: Մատթէոս` 492բ, Մարկոս` 512բ, Ղուկաս` 527բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 548բ: Խ ո ր ա ն` 488ա, 488բ, 489բ, 490ա, 490բ, 491ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 8ա, 121ա, 136ա,
493ա, 513ա, 528ա, 549ա, 567ա, 585ա, 602ա, 608ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 35ա, 56ա, 71ա, 90բ, 107բ, 120ա,
133ա, 163ա, 178ա, 191ա, 203ա, 257ա, 298ա, 310ա, 312բ, 316բ, 320բ, 324ա, 328ա, 331բ, 335ա, 341բ, 353բ,
357ա, 359բ, 366բ, 376ա, 427բ, 453բ, 462ա, 564ա: Լ ու ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, թռչնային: Զ ա ր դ ա գ ի
ր` թռչնագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր, մարդագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, շագանակագոյն, ոսկի (միայն` 7բ, 8ա, 56ա, 492բ-3ա, 512բ-3ա, 527բ, 548բ, միւսները` միագոյն կարմիր):
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մատթէոսի: Ժ-ԺԱ դդ.: 2(Ա-Բ)-2(Գ-Դ), ստացուած 2 տարբեր թերթերի
ընդլայնակի երկտակումից, Դբ-ի վրայ` բազմագունի հիւսածոյ լուսանցազարդ: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աա): Կարդալ Բբ-Աա, Բա-Աբ. «[իսկ դուք] ընդէ՞ր... եւ ոչ իմանայք եթէ (ԺԵ, 3-17), ԴաԳբ, Դբ-Գա. «[Փարի]սեցիքն եւ Սադուկեցիք... իսկ դուք զո՞ ասէք զինէն, (ԺԶ, 1-15):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մի շարք թերթեր ցեցակեր եւ բամբակակալած, լուսանցազարդերն ու լուսանցագրութիւնները եզրահատման հետեւանքով վնասուած, կազմի կաշին քերծուած, եզրերը, դռնակն ու աստառը մաշուած:
1615 թ. Տաթեւում նորոգուած եւ լրացուած հետեւյալ 44 թերթերը. 103, 114-6, 188-9, 193-4, 205-6, 228, 235,
282, 284, 292, 295,301, 303, 306-8, 386, 391, 394, 402, 405, 415, 424, 431, 440, 451-2, 454, 460, 463-4, 475,
482-5, 621, 626, 631:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. Ծնունդք -Նխ. 5բ-6ա: Գլ. 6աբ: Գրք 8ա-32բ:
2. Ելք-Գլ. 32բ-4բ: Նխ. 34բ: Գրք 35ա-54ա:
3. Ղեւտականք-Գլ. 54ա-5բ: Նխ. 55բ: Գրք. 56ա-69բ:
4. Թիւք-Գլ. 69բ-70բ. Նխ. 70բ (կրկ. «Որպէս... եւ զ[ի աստ] 89ա):Գրք 71ա-89ա:
5. Բ. 0րէնք-Նխ. 89բ: Գլ. 89բ-90բ: Գրք 90բ-106բ:

6. Յեսու-Նխ. 106բ: Գլ. 106բ-7բ: Գրք. 107բ-20ա:
7. Դատաւորք-Նխ. 120ա: Գլ. 120աբ: Գրք 121ա-33ա:
8. Հռութ-Նխ. 133ա: Գրք 133ա-4բ:
9. Թագ. Ա-Նխ. («Սկիզբն) 134բ-5ա: Յռջբ. («Վասն) 135ա-բ: Գլ. 135բ-6ա: Գրք 136ա-49բ:
10. Թագ. Բ-Գլ. 149բ-50բ: Գրք 150բ-62ա:
11. Թագ. Գ-Գլ. 162ա-3ա: Գրք 163ա-77ա:
12.Թագ. Դ-Գլ. 177ա-8ա: Գրք 178ա-90բ:
13. Մնաց. Ա-Գլ. 191ա (Ա-Դ կրկ. 190բ): Գրք 191ա-203ա:
14. Մնաց. Բ-Գրք 203ա-19ա:
15. Եզր Ա-Գրք 219ա-27բ:
16. Եզր Բ-Գրք 227բ-32բ:
17.Նէեմի-Գրք 232բ-9ա:
18. Եսթեր-Գրք 239ա-44բ:
19. Յուդիթ-Գրք 244բ-52ա:
20. Տովբիթ-Գրք 252ա-57ա:
21. Մակաբ. Ա-Նխ. 257ա: Գրք 257ա-75ա:
22. Մակաբ. Բ-Գրք 275բ-89բ:
23. Մակաբ. Գ -Նխ. 275աբ (նշուած` «երկրորդ եւ դրուած ¢22-ից առաջ): Գրք 289բ-6ա (Կից` 296ա-7ա, տե՛ս
Բ):
24. Յոբ-Գրք 298ա-310ա:
25. Սաղմոսք -Գրք 310ա-39ա (կից` «Փոքր էի: Բաժանուած կանոնագլուխների, որոնց վերջերում` 0րհնութիւնք. տե՛ս Լ0 182, Բ, ¢1. ա/չիք: բ/316աբ: գ/329աբ: դ/320բ: ե/323բ-4ա: զ/327բ-8ա: է/331աբ: ը/335ա: թ/335ա:
ժ/338բ-9ա: ժա-ժե/չիք): Նխ. 339ա-40բ («Զամենայն): Նխ. 340բ-1ա ( անանուն. « Արդ առեալ, տե՛ս Լ0 187, Ա,
¢ 24, բ):
26. Առակք -Նխ. 341աբ: Գրք. 341բ-52ա: Գլ. 366աբ (6 28-ից յետոյ):
27. Ժողովող -Նխ. 352ա: Գլ. 352ա-3ա: Գրք. 353բ-6բ:
28. Երգ Երգոց -Նխ. 356բ-7ա: Գրք 357ա-9ա (Կից` «Գիտացի):
29. Իմաստութիւն -Նխ. 359ա: Գլ. 359աբ: Գրք 359բ-66ա:
30. Սիրաք -Գրք 366բ-75ա:
31. Եսայի -Նխ. 375ա: Գլ. 375ա-6ա: Մրգ. 376ա-97բ:
32. Ովսէէ -Մահ 397բ: Նխ. 397բ-8ա: Գլ.398ա: Մրգ. 398ա-401ա:
«Նխ. -ը բաժանուած է 2 հատուածի` «Մեծ են... չեն յայտնի եւ «Իսկ երկոտասան մարգարէքս.... առաջինը
խորագրուած է «Յռջբն ԺԲ մարգարէից, իսկ երկրորդը` «Նխ. ԺԲ մարգարէից:
33. Ամովս -Մահ 404ա: Գլ. 401աբ: Մրգ. 401բ-4ա:
34. Միքիէ -Մահ 404ա: Գլ. 404ա: Մրգ. 404ա-6ա:
35. Յովէլ -Մահ 406ա: Գլ. 406ա: Մրգ. 406ա-7ա:
36. Աբդիու -Մահ 407ա: Գլ. 407բ: Մրգ. 407բ:
37. Յովնան -Մահ 407բ-8ա: Գլ. 408ա: Մրգ. 408աբ:
38. Նաւում -Մահ 408բ: Գլ. 408բ: Մրգ. 408բ-9բ:
39. Ամբակում -Մահ 409բ: Գլ. 409բ: Մրգ. 409բ-10բ:
40. Սոփոնիա -Մահ 410բ: Գլ. 410բ: Մրգ. 410բ-1բ:
41. Անգէոս -Մահ 411բ: Գլ. 411բ: Մրգ. 411բ-2բ:
42. Զաքարիա -Մահ 412բ: Գլ. 412բ-3ա: Մրգ. 413ա-6բ:
43. Մաղաքիա -Մահ 416բ: Գլ. 416բ: Մրգ. 416բ-7բ:
44. Դանիէլ-Մրգ. 417բ-27բ: Մահ 427բ: Նխ. 458աբ (¢ 47-ից յետոյ):
45. Երեմիա -Մրգ. 427բ-53բ: Նխ.458բ: Գլ. 458բ-60ա (¢ 48-ից առաջ):
46. Բարուք -Թղթ 453բ-5բ:
47. Ողբք Երեմիայ -Ողբք 455բ-8ա:
«Նխ. ¢ 44, 45 եւ «Գլ. ¢ 45 համախմբուած` 458ա-60ա:

48. Եզեկիէլ -Նխ. 460բ-1ա: Գլ. 461ա-2ա: Մրգ. 462ա-87բ:
49. Թղթ. Եւսեբի -488ա:
50. Համաբարբառ -Կանոնք 488բ-91ա (նաեւ` լուսանցային):
51. Մատթէոս -Գլ. 491աբ: Համաձնթ. 491բ: Նխ. 491բ: Աւ.493ա-510ա:
52. Մարկոս -Գլ. 510բ-11ա: Նխ. 511ա: Աւ. 513ա-24բ (Կից` Յարուցեալ):
53. Ղուկաս -Գլ. 525աբ: Նխ. 525բ: Աւ. 528ա-47բ:
54. Յովհան -Գլ. 547բ (Ա-ԺԸ): Նխ. 547բ: Աւ. 549ա-64ա:
55.Գործք Առաքելոց -8.564ա: Յռջբ. (.«Որք) 564ա-5ա: Դիր 565աբ: Գլ. 565բ-6բ: Ընթրց. ԺԶ 566բ: Ընթացքն
566բ (տե՛ս Լ0 187, Ա, ¢ 55, զ): Գրք 567ա-84ա:
56. Թղթ. Յակովբայ -Յռջբ. 584բ: Նխ. 584բ: Գլ. 584բ-5ա: Թղթ 585ա-7ա:
57. Թղթ Պետրոսի Ա -Գլ. 587ա: Նխ. 587ա: Թղթ 587ա-9ա:
58. Թղթ. Պետրոսի Բ-Նխ. 589ա: Գլ. 589ա: Թղթ 589ա-90բ:
59. Թղթ. Յովհաննու Ա -Նխ. 590բ: Գլ. 590բ-1ա: Թղթ 591ա-2բ:
60. Թղթ. Յովհաննու Բ -Նխ. 592բ: Գլ. 592բ: Թղթ 592բ-3ա:
61. Թղթ Յովհաննու Գ -Նխ. 593ա: Գլ. 593ա: Թղթ 593ա:
62. Թղթ Յուդայի -Նխ. 593աբ: Գլ. 593բ: Թղթ 593բ-4ա:
63. Աղերս Եւթաղի -594ա:
64*. ԺԴ Թղթ Պօղոսի -Յռջբ. 594բ-6բ: Վկ. 596բ: Բովանդ. ընթրց. եւ վկթնց. 596բ-601ա: 8. 601ա:
64. Առ հռոմայեցիս -Նխ. 601աբ: Գլ. 601բ: ԹՂԹ 602ա-7բ:
65. Առ Կորնթացիս Ա -Նխ. 607բ-8ա: Գլ. 608ա: Թղթ 608ա-13բ:
66. Առ Կորնթացիս Բ -Նխ. 613բ: Գլ. 613բ: Թղթ 614ա-7ա:
67. Առ Կորնթացիս Գ -Կորնթացւոց 617աբ: Պօղոսի 617բ-8ա:
68. Առ Գաղատացիս -Նխ. 618ա: Գլ. 618ա: Թղթ 618բ-20ա:
69. Առ Եփեսացիս -Նխ. 620ա: Գլ. 620աբ: Թղթ 620բ-2ա:
70. Առ Փիլիպեցիս -Նխ. 622ա: Գլ. 622ա: Թղթ 622բ-3բ:
71. Առ Կողոսացիս -Նխ. 623բ: Գլ. 623բ-4ա: Թղթ 624ա-5ա:
72. Առ Թեսաղոնիկեցիս Ա -Նխ. 625ա: Գլ. 625աբ: Թղթ 625բ-6բ:
73. Առ Թեսաղոնիկեցիս Բ -Թղթ 626բ-7ա:
74. Առ Եբրայեցիս -Նխ. 627աբ: Գլ. 627բ-8ա: Թղթ 628ա-32ա:
75. Առ Տիմոթէոս Ա -Նխ. 632ա: Գլ. 632ա: Թղթ 632ա-3բ:
76. Առ Տիմոթէոս Բ -Նխ. 633բ: Գլ. 633բ-4ա: Թղթ 634ա-5ա:
77. Առ Տիտոս -Նխ. 635ա: Գլ. 635ա: Թղթ 635աբ:
78. Առ Փիլիմոն -Նխ. 635բ: Գլ. 635բ: Թղթ 635բ-6ա:
78*. Վերագիր, Թելադրութ., Նաւարկութ. -636ա (տե՛ս Լ0 187, Ա, ¢77*):
79. Յայտնութ. Յովհաննու -Գլ. 637աբ: Գրք 637բ-44բ:
80. Հանգիստ Յովհաննու -644բ-5բ:
81. Կտակ ԺԲ նահապետացն -645բ-62ա (տե՛ս Լ0 351, Ա, ¢25: Կտակների տեղերը. ա/645ա-6բ: բ/646բ-7բ:
գ/647բ-50ա: դ/650ա-2բ: ե/625բ-3բ: զ/653բ-4ա: է/654ա-5ա: ը/655ա-6բ: թ/656բ-7բ: ժ/657բ-8բ: ժա/658բ-60բ:
ժբ/660բ-2ա):
Բ. 296ա-7ա[Ծառ տրամաբանական հասկացութեանց] -Խրատ` յորդորական, հրամայական, բացասական...
Քանակ` տարորոշ, շարունակ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 6բ (Կիրակոս գրչի) Զգործս ձեռաց մերոց ուղղեա, հոգի Աստուծոյ, եւ խաղաղութեամբ եւ սրբութեամբ
հասոյ ի կատարումն:
32բ Զամենամեղ ոգի` զԿիրակոս գրիչ եւ ստացող սուրբ կտակացս, եւ զծաւղսն իմ եւ զերջանիկ րաբունապետս մեր, որ զօրինակս շնորհեաց, յիշել աղաչեմ, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն: Գրեցաւ Ծննդոց գիրքս ի թվին
ՉԿԶ (1317)-իւ:
70բ Զանպիտան գծող եւ զստացաւղ սուրբ տառիս եւ զեղբաւրորդիս իմ` զՅովհաննէս սարկաւագ, որ զանձն
ի յաշխատանս եդ` ջանակից լինել մեզ, մանաւանդ թէ զյոլով մասն սա գրէ, վասն որոյ աղաչեմ յիշ[ել] ի Տէր

զիս` զապիկարս Կիւրակ[ոս], եւ զՅովաննէս, եւ զծնաւղսն մեր, եւ Աստուած յիշողսդ յիշէ. ամէն: Եւ որ զԱմէնն
ասէ. ամէն:
133ա ԶՅակոբոս սրբասնունդ կրաւնաւոր յիշեցէք ի Քրիստոս, որ զշիքիրոնս շնորհեաց, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն:
622ա Որ սպաներ զվիշապն մեծ` զամբարտաւան հայրն չարեաց, սպան եւ զիմ հոգւոյս դրժողն` զիմանալի
եւ զգալին, դարձոյ զվնասակարս քո ծառայի` Կիրակոսի վարդապետի, եւ զանմարմինն անլոյծ կապեա ի շղթայի այժմ եւ յաւուրն ապագայի. ամէն:
Ես ի յերկրի զնա կապեցի
Ըստ հրամանին, որ ի քէն առի,
Եւ դու` ի յերկինս անլուծելի. ամէն:
Եւ մարմնաւորք երբ զղջացին,
Արձակեսցին, արձակեսցին
Եւ ապաշխարհեսցեն եւ կեցցեն,
Եւ անզեղջքն ի նոյն մի՛ կացցեն,
Այլ դարձցին ողորմութեամբ քո
Եւ ապաշխարհեսցեն եւ կեցցեն. ամէն:
2. 203ա (Յովհաննէս գրչի)
Ամենունակ Տէրդ բարի,
Պարունակողդ բոլորի
Եւ խնամածու մարդկան սեռի`
Րաբունոյ Կիրակոսի
Եւ Յովաննէս քարտուղի
Եւ Թորոսի կրաւնաւորի
Յահեղ աւուր դատաստանի,
Յորժամ բազմիս ի մեծ բեմի
Արդարադատ քո աւրինի,
Ոչ արասցես ի մեր դիմի,
Այլ շնորհաւք քո հրամանի
Մեր յանցանացն ամենայնի
Լե՛ր դու քաւիչ յայս աշխարհի
Եւ յահաւոր դատաստանի
Ամէն, ամէն, եւ եղիցի:
397բ. Մարգարէս այս Եսայի
Հոգով սրբով բանս խաւսի
Ըստեղծմանէ այսմ աշխարհի
Եւ ըզցրումն իւրոյ ազգի.
Ըզմարմնանալն Քրիստոսի
Եւ զբարձրանալն ի փայտ խաչի,
Ըզգալուստն Տեառն կրկնակի
Եւ զբորբոքումն հրոյ կիզչի:
Րաբունոյ Կիրակոսի
Եւ Յովհաննէս ախմար գրչի
Լե՛ր բարեխաւս յայն ատենի.
Թերեւս Տէրն ինձ ողորմի
Եւ հանգուսցէ, ուր ինք կամի:
Նաեւ ծնաւղաց նոցա լիցի,
Եւ որ յԱմէնն ձայնակցի,
Նոցայն` ոչ եւս յիշեսցի

Ամէն, ամէն, եւ եղիցի:
417բ. Զամենամեղ անձն իմ աղաչեմ յիշել առ Աստուած:
427ա. Մարդասէր եւ ողորմած Աստուած, յիշեա զրաբունին մեր` զԿիրակոս, եւ զիս` զանարժան գրիչս:
3. 219ա (Կարապետ գրչի) Տէր ողորմի գրողին:
227բ Տէր Աստուած ողորմի գծողի տառիս եւ ծնողաց իմոց. ամէն:
232բ. Յորժամ յաւէտ եզր կալցի
Բանք մատենիս, զոր աստ գրեցի,
Յիշեա զգծող այսմն տառի,
Տէր իմ Յիսուս` Դաւթեան որդի,
Անեղ բանիւ Հաւրն մեծի
Եւ դասեցո յաջեաց դասի
Ծնաւղք զարմիւք մեր հայրենի,
Երգել քեզ փառս անլռելի`
Անձայն երգով, որ ոչ լսի,
Այլ իմանալ միշտ ճանաչի
Կարապետիս` այսմ գծողի,
Թէ տէր Յիսուս նմա ողորմեսցի:
252ա. Ողորմեա՛, Տէ՜ր, Կարապետ երիցու եւ ծնողաց իմոց` Գրիգորի եւ Հազրեւարդի:
257ա. Ի յիշատակ Կիւրակոս վարդապետի:
275ա. Տէր Աստուած, ի քո յահաւոր գալըստեանդ ողորմեայ գրիս գրող տւողի` Կիրակոս վարդապետի, եւ
ծնողաց իւրոց եւ արժանի արայ լսել զերանաւէտ ձայնն, եթէ Եկայք, աւրհնեալք հաւր իմո: Ընդ նոսին զմեղապարտ անձս` զԿարապետս, եւ ծնողս իմ:
289բ. Բարերար Տէր, ողորմեա՛ Կիրակոս վարդապետի եւ ծնողաց իւրոց եւ ինձ` մեղապարտ Կարապետի:
4. 564ա (Մովսէս գրչի) Զվիրավորեալ անձն իմ ի մեղաց աղաչեմ յիշեք առ Փրկիչն մեր Յիսուս Քրիստոս, ասելով, թէ` Ողորմի: Ընդ որս եւ նոյնն ձեզ լիցի (Նման` 613բ, 622ա):
584ա Յիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծոյ, զարքայութիւն քո պարգեւեա՛ աշխատողաց եւ երախտաւորաց սորա: Եւ քեզ փա՜ռք յաւիտեանս:
594ա. ԶՄովսէս մեղաւք մեռեալ ոգի,
Վըշտաւք բազում պատեալ գերի,
Յիշման առնել միշտ արժանի,
Ասել` թէ Տէր ողորմեսցի,
Ընդ որս եւ նոյնն ձեզ լիցի:
Եւ Քրիստոսի մարդասիրի
Փա՜ռք եւ պատիւ յամենայնի:
636ա. Որ կապեցար ի Պաղեստին,
Արձակեցար ի Հռօմ կրկին,
Լե՛ր բարեխաւս Կիւրակոսին
Եւ գծողիս ըստ մեր կարիս,
Այլեւ ծնողաց մեր եւ զարմին,
Եւ որ ասէ` թէ Եղիցին:
5. 310ա (Տիրացու գրչի) Զմեծ րաբունապետն զԵսայի եւ զհետեւող նորին` զԿիրակոս վարդապետն, ընդ նոցին եւ զմեղաւոր հողս` Տիրացու գրիչ, աղաչեմ յիշել ի Տէր:
312բ ԶՏիրացու գրիչ աղաչեմ յիշել ի Տէր:
458ա Զդատապարտեալս մեղաւք աղաչեմ յիշել առ տէր Աստուած (Նման` 491բ):
487բ Կատարումն Աւրինաց եւ Մարգարէից, տէր աստուած Յիսուս Քրիստոս, շնորհեա մեզ կատարմամբ
պատուիրանի քոյ ի վերինդ Երուսաղէմ ժառանկել զվայելչութիւն իմանալի տաճարիդ եւ յարազուարճ բերկրանօք եւ մշտապայծառ ուրախութեամբ աւրհնել զամենասուրբ Երրորդութիւնդ յօիտեան:
6. 55բ (Թորոս գրչի եւ ծաղկողի)... Եւ զԹորոս նկարագրաւղ:

90բ (Կարմրագիր) Ո՜վ սրբասնեալ րաբունի Կիրակոս, անարժան նկարչիս Թորոսի յանցանաց թողութիւն
հայցեա ի Քրիստոսէ աստուծոյ:
359ա Տէր Աստուած, ի քո միւսանգամ գալստեանդ ողորմեա՛ Կիրակոս վարդապետի եւ Յովանիսի եղբօրորդոյն իւրոյ եւ ամենայն արեան մերձաւորաց եւ Թորոսի, որ զսակաւ գիրս գրեցի: Եւ քեզ փա՜ռք յաւիտեան:
366ա. Տէր խընամօղ ամենայնի,
Որ պաշտպան ես մարդկան ազգի,
Լե՛ր ծառայից քոց հովանի`
Գրիչ Թորոսի եւ Յովանիսի:
Զերծո՛ յաւուրն դատաստանի
Ի գազանէն դառնամաղձի,
Որ չար խորհի մարդկանս ազգի`
Քարշել ի վիհ կորըստենի:
Քեզ պաղատիմք միշտ անձկալի,
Կարկառեա՛ ձեռն օգնականի,
Ձգեա՛ զբազուկըդ հայրենի,
Որպէս արծուի թեւք տարածի`
Ածել ըզգինս արեանդ մեծի,
Ոչ ի զըգալիս Պաղեստինի,
Այլ յերկնայինդ առագաստի,
Միայն գոռոզն ընկղմեսցի,
Փրկեալք երգեն զերգ նըւագի`
Ըզյաղթականն օրհնութենի:
427բ ԶԿիրակոս վարդապետ յիշեա՛:
427բ Զանարժան գրիչ Թորոս յիշեա՛ ի տէր Յիսուս Քրիստոս:
548բ Զսուրբ պատկերաց նկարագրօղս` զԹորոս յիշեա՛ ի տէր Յիսուս Քրիստոս:
7. 662ա ( Անանուն գրչի) Տէր Աստուած ամենայնի, որ փրկեցեր զՅովսէփ յեղբարցն սպանմանէ եւ անարատ
պահեցեր յեգիպտուհոյն չար ցանգութենէ, պահեա՛ զսուրբ րաբունապետն Կիրակոս եւ զմեղաւք դատապարտեալ զգրիչս ի կամս քո, նաեւ զծնողսն մեր, եւ յաւիտենական հրոյն ազատեա՛ զմեզ: Եւ քեզ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
662ա Արդ, ես յետնեալս ամենեցուն եւ վատթարս քան զամենայն կենդանիս, վերջինս ի ծնունդս եկեղեցոյ`
նուաստ Ռըստակէս, անուամբ միայն գրոց աշակերտ եւ գործով յամենայնէ թափուր եւ ունայն, նորոգել տուի
Աստուածաշունչս թվին ՌԿԴ (1615), զի անշարժ կացցէ սայ ի դուռն Մաղարդավանից Սուրբ Ստեփաննոս Նախավկային: Եթե ոք յանդգնի ծախելոյ կամ գրաւելոյ, ի սմանէ անմասն լիցի աւուրն դատաստանին: Եւ ոք ընթեռնուք, վասն Քրիստոսի խնդրեցէք յԱստուծոյ` թողութիւն բազում յանցանաց եղկելի Ռըստակէս նորոգողի եւ
ծնողաց իմոց, եւ դուք առնուցուք ողորմութիւն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ: Եւ նմա փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Նորոգեցաւ Տաթեւ:
Կնքադրոշմ` 7բ, 341բ, 548բ, 661բ Տեառն Աստուծոյ ծառայ Արիստակէս վարդապետ (մօտը բոլորգրով`
«կազմող): 300բ Ավէտիս ծառայ Աստուծոյ:
354
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ
[ Ապարաներ]
ԺԴ -XIV
ԳՐԻՉ` Գրիգոր Ապարաներեցի կամ Գաւառցի (11ա-25բ, 28ա-61բ, 64ա-82բ, 84ա-126բ, 129ա-89բ, 192ա222բ, 224ա-70ա, 272ա-334բ, 449ա-524բ), Ղուկաս (362ա-402բ, 404ա-38բ, 440ա-7բ, 530ա-52բ, 554ա-80բ,
582բ-89ա, 596ա-648ա): ՍՏԱՑՈՂ` Ֆրա Մխիթարիչ վրդ. (1-524), տէր Զաքարիա (525-648): Նորոգող` Յակոբ
(1635 թ.):
ԹԵՐԹ` 649+1 (կրկ. 42). չգրուած` 1ա, 27ա, 83բ, 127ա, 190բ, 361բ, 649աբ: ՊՐԱԿ` Ա-ԽԱ 12(Ա 10, Գ, Զ, Է, ԻԲ,
ԼԱ, ԼԴ 13, ԺԱ, ԺԵ, ԻԶ 14, ԺԶ 15, ԽԱ 9)+2(12+15, ԻԷ-ԻԸ պրակների միջեւ)+Ա-Ժ 12(Ե 13, Ժ6)+1 6(Ե-Զ պրակների միջեւ): ՆԻՒԹ` թուղթ (1-71, 73-83, 85-361, 448-528, 649), մագաղաթ (72, 84, 362-447, 529-648): ՄԵԾՈՒ-

ԹԻՒՆ` 26,5 20: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 270ա): ՏՈՂ` 45-46: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկահիւս վարդագոյն մետաքսեայ հիւսուածք, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ-Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 3ա (Մովսէս մարգարէի դիմանկարով, ԺԷդ.): Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր
դ` բուսական (ԺԷդ. -3ա, ԺԴդ. -485ա, 492ա, 493բ, 498բ, 502բ, 503բ, 505ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (ԺԷդ. 3ա), հանգուցագիր (ԺԴդ. -48ա, 488ա, 491բ, 502բ, 503բ): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, սեւ (ԺԴդ.), կարմիր, կապոյտ,
կանաչ, դեղին, ոսկի (ԺԷդ.):
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մարկոսի: ԺԱ-ԺԲ դդ.: 1(Ա)+1(Բ), ստացուած 2 առանձին թերթերի եզրահատումից: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աբ) Աա, Աբ-ի վրայ բազմագունի լուսանցազարդ: Կարդալ Աա-բ «[նա պա]տասխանի ետ... մի՛ շն[ար] (Ժ, 3-19), Բա-բ «[մեռա]նել եւս հասանիցէ... մատնելոցն է զիս (ԺԴ, 31-42):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թղթեայ մասի եզրերը թեթեւակի բամբակակալած, 366-րդ թերթի ստորին լուսանցքը կտրուած, կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, թիկունքը ճեղքուած եւ ԺԹդ. մասնակիօրէն նորոգուած, դռնակն ու աստառը վնասուած, փականներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. Ծնունդք -Գլ.* 1բ-2ա: Նխ.* 2աբ: Գրք 3ա-24ա:
Այս եւ յաջորդ բոլոր աստղանիշ նիւթերը լրացուած են 1635-ին նորոգող Յակոբ գրչի ձեռքով:
2. Ելք -Գլ. 24ա-6ա: Նխ.* 26աբ (Կրկ. 356ա: Կից` 26բ, տե՛ս Բ, ¢ 1. ա): Գրք 27բ-46ա:
3. Ղեւտականք -Նխ.* 46ա(Կրկ. 356բ: Կից` 46ա, տե՛ս Բ, ¢1. բ): Գլ. 46ա-7բ: Գրք 48ա-61ա:
4. Թիւք -Գլ. 61ա-2ա: Նխ.* 62աբ (Կրկ. 356բ: Կից` 62բ, տե՛ս Բ, ¢1. գ): Գրք 63ա-81բ:
5. Բ. 0րէնք -Գլ. 82աբ: Նխ.* 83ա (Կրկ. 357ա: Կից` 83ա, տե՛ս Բ, ¢1. դ): Գրք 84ա-101ա:
6. Յեսու -Նխ.* 101ա (Կրկ. 357բ): Գլ. 101աբ (Կից` 101բ, տե՛ս Բ, ¢1. ե): Գրք 102ա-13բ:
7. Դատաւորք -Գլ. 113բ-4ա: Նխ.* 114ա (Կրկ. 357բ-8ա): Գրք 114ա-25ա:
8. Հռութ -Նխ.* 125ա (Կրկ. 358ա): Գրք 125ա-6բ (Կից` 126բ, տե՛ս Բ, ¢1. զ):
9. Թագ. Ա -Յռջբ.* («Վասն) 127բ-8ա (Կրկ. 358աբ): Նխ.* («Սկիզբն) 128աբ: Գլ.* 128բ-9ա: Գրք 129բ-44բ:
10. Թագ. Բ -Գլ. 145աբ: Գրք 145բ-58ա:
11. Թագ. Գ -Գլ. 158ա-9ա: Գրք 159ա-74բ:
12. Թագ. Դ -Գլ. 174բ-5բ: Գրք 176ա-89բ:
13. Մնաց. Ա -Գլ. 189բ-90ա: Յռջբ.* 190ա: Գրք 191ա-205բ:
14. Մնաց. Բ -Գլ.* 205բ-6ա: Գրք 206ա-23ա:
15. Եզր Ա -Նխ.* 223բ: Գլ.* 223բ: Գրք 224ա-31ա:
16. Եզր Բ -Հանգամանք* 231ա: Գրք 232ա-6ա («Գլ. ¢17-ից յետոյ):
17. Նէեմի -Նխ.* 231բ: Գլ.* 231բ: Գրք 236ա-42ա:
18. Եզր Գ -Գրք 242ա-52բ (տե՛ս Լ0 351, Ա, ¢17):
19. Եսթեր -Նխ.* 253ա: Գրք 253ա-8ա:
20. Յուդիթ -Նխ.* 258ա: Գրք 258բ-65բ:
21. Տովբիթ -Նխ.* 265բ: Գրք 266ա-70ա:
22. Մակաբ. Ա -Նխ.* 270աբ: Գլ.* 270բ-1բ: Գրք 272ա-88բ:
23. Մակաբ. Բ -Գլ. 289աբ: Նխ. 289բ-90ա: Գրք 290ա-302բ:
24. Մակաբ. Գ -Գլ. 302բ: Նխ. 303ա: Գրք 303ա-8բ:
25. Կտակ ԺԲ նահապետացն -308բ-22բ (տե՛ս Լ0 351, Ա, ¢25. ա/308բ-9բ: բ/309բ-10բ: գ/310բ-2բ: դ/312բ5ա: ե/351աբ: զ/315բ-6ա: է/316բ-7ա: ը/317ա-8բ: թ/318բ-9ա: ժ/319ա-20ա: ժա/320ա-2ա: ժբ/322աբ):
26. Յոբ -Նխ. 323ա: Նխ. ( Աղիկառնացի) 323աբ: Գրք 323բ-34բ: ( Այստեղ` 335ա-9բ, տե՛ս Բ, ¢2):
27. Ասանէթ -339բ-46բ (տե՛ս Բ, ¢3):
28. Սիրաք* -Գրք 347ա-56ա:
Այստեղ` 356ա-8բ, նորոգող Յակոբ գրչի կրկնակի ընդօրինակութեամբհամախմբուած են «Նխ. Ա, ¢2-8,
«Յռջբ. Ա, ¢9 եւ «Շարադրութիւն Բ, ¢1:
29. Սաղմոսք -Նխ. 259ա-60ա («Զամենայն): Նխ. 360ա-1ա (Եպիփան « Արդ առեալ, տե՛ս Լ0 187, Ա, ¢24. բ):
Գրք 362ա-91բ (Կից` «Փոքր էի: Բաժանուած է կանոնագլուխների, որոնց վերջերում` 0րհնութիւնք: Տե՛ս Լ0 182, Բ,

¢1. ա/364բ-5ա: բ/368աբ: գ/372ա: դ/372աբ: ե/375բ: զ/379բ: է/382բ-3ա: ը/386բ: թ/386բ: ժ/390աբ: ժա/390բ1ա: ժբ/391ա: ժգ/391ա: ժդ/391ա: ժե/391աբ):
30. Առակք -Գլ. 391բ-2ա: Նխ. 392ա: Գրք 392բ-402բ:
31. Ժողովող -Նխ. 402բ-3ա: Գլ.* 403ա-4ա: Գրք 404ա-7ա:
32. Երգ Երգոց -Նխ.* 406բ-7ա: Գրք 407ա-9ա (Կից` «Գիտացի):
33. Իմաստութիւն -Նխ.* 408բ-9ա: Գլ. 409ա: Գրք 409ա-15բ:
34. Եսայի -Նխ.* 415բ-6ա: Գլ. 415բ-6ա: Մրգ. 416ա-38բ: Մահ* 438բ-9ա:
35. Ովսէէ -Նխ.* 439աբ: Գլ.* 439բ-40ա: Մրգ. 400ա-3ա:
36. Ամովս -Գլ. 443ա: Մրգ. 443ա-5բ:
37. Միքիէ -Գլ. 445բ: Մրգ. 445բ-7բ:
38. Յովէլ -Գլ. 447բ: Մրգ. 447բ-8բ: Մահ* 448բ:
39. Աբդիու -Գլ.* 448բ: Մրգ. 448բ-9ա: Մահ 449ա:
40. Յովնան -Գլ. 449ա: Մրգ. 449աբ: Մահ 449բ (վրջ. «եւ օրհնեաց զայրին):
41. Նաւում -Գլ. 450ա: Մրգ. 450աբ: Մահ 450բ:
42. Ամբակում -Գլ. 450բ: Մրգ. 451աբ: Մահ 451բ:
43. Սոփոնիա -Գլ. 452ա: Մրգ. 452ա-3ա: Մահ 453ա:
44. Անգէոս -Գլ. 453ա: Մրգ. 453աբ: Մահ 454ա:
45. Զաքարիա -Գլ. 454ա: Մրգ. 454բ-8ա: Մահ 458ա:
46. Մաղաքիա -Գլ. 458բ: Մրգ. 458բ-9բ: Մահ 459բ:
47. Երեմիա -Գլ. 460ա-1ա: Նխ.* 461ա: Մրգ. 461ա-86ա:
48. Բարուք -Թղթ 486ա-8ա:
49. Ողբք Երեմիայ -Ողբք 488ա-90բ: Մահ 490բ:
50. Դանիէլ -Գլ. 490բ-1ա: Նխ.* 491ա: Մրգ. 491բ-500բ: Մահ 500բ-1ա:
51. Եզեկիէլ -Նխ. 501ա: Գլ. 501բ-2ա: Մրգ. 502բ-24բ: Մահ 524բ:
52. Թուղթ Եւսեբի* -525ա:
53. Համաբարբառ*-Կանոնք 525բ-7բ:
54. Մատթէոս -Գլ.* 528աբ: Համաձայնութ.* 528բ: Նխ.* 528բ: Աւ. 530ա-43բ:
55. Մարկոս -Գլ.* 543բ: Նխ. * 543բ: Աւ. 544ա-53ա (Կից` Յարուցեալ):
56. Ղուկաս -Նխ.* 553ա: Գլ. 553բ: Աւ. 554ա-69ա:
57. Յովհան -Գլ.* (Ա-ԽԳ) 569ա: Նխ.* 569ա: Աւ. 569բ-80բ:
58. Հանգիստ Յովհաննու* -581ա-2ա:
59. Յայտնութ. Յովհաննու -Գրք 582բ-89ա:
60.* ԺԴ Թղթ Պօղոսի -Յռջբ.* 589բ-91բ: Վկ.* 591բ: Բովանդկթ. ընթերց. եւ վկթնց* 591բ-5ա:
60. Առ Հռոմայեցիս -Նխ.* 595աբ: Գլ.* 595բ: Թղթ 596ա-601բ:
61. Առ Կորնթացիս Ա -Նխ.* 601բ-2ա: Գլ. 601բ-2ա: Թղթ 602ա-7ա:
62. Առ Կորնթացիս Բ -Նխ.* 606բ-7ա: Գլ. 607ա: Գրք 607ա-10բ:
63. Առ Կորնթացիս Գ -Գլ. 610բ (տե՛ս Լ0 190, ա, ¢59): Կորնթացւոց 610բ-1ա: Պօղոսի 611աբ:
64. Առ Գաղատացիս -Նխ.* 611բ-2ա: Գլ. 611բ: Թղթ 611բ-3ա:
65. Առ Եփեսացիս -Նխ.* 612բ-3ա: Գլ. 613ա: Թղթ 613ա-5ա:
66. Առ Փիլիպեցիս -Նխ.* 614բ-5ա: Գլ. 615ա: Թղթ 615ա-6ա:
67. Առ Կողոսացիս -Նխ.* 615բ-6ա: Գլ. 616ա: Թղթ 616ա-7ա:
68. Առ Թեսաղոնիկեցիս Ա -Գլ. 617աբ: Նխ.* 617բ-8ա: Թղթ 617բ-8բ:
69. Առ Թեսաղոնիկեցիս Բ -Նխ.* 618բ-9ա: Գլ. 618բ: Թղթ 618բ-9ա:
70. Առ Եբրայեցիս -Նխ.* 619աբ: Գլ. 619աբ: Թղթ 619բ-23բ:
71. Առ Տիմոթէոս Ա -Նխ.* 623բ-4ա: Գլ. 623բ: Թղթ 623բ-5ա:
72. Առ Տիմոթէոս Բ -Նխ.* 624բ-5ա: Գլ. 625ա: Թղթ 625ա-6ա:
73. Առ Տիտոս -Նխ.* 625բ-6ա: Գլ. 626ա: Թղթ 626աբ:
74. Առ Փիլիմոն -Նխ.* 626բ-7ա: Գլ. 626բ: Թղթ 626բ-7ա:
74.* Վերագիր, Թելադթութ., Նաւարկութ. -627ա (տե՛ս Լ0 187, Ա, ¢77*):

75. Գործք Առաքելոց -Գլ. 627ա-8ա: Ընթրց. ԺԶ 628ա: Նխ.* («Գործք) 627բ-8ա: Ընթացքն* 589ա (Ա, ¢59-ից
յետոյ): Գրք 628ա-41բ (տե՛ս Լ0 187, Ա, ¢55):
76. Թղթ Յակոբայ -Նխ.* 641բ-2ա: Գլ. 641բ: Թղթ 641բ-3ա:
77. Թղթ Պետրոսի Ա -ՆԽ.* 643ա: Գլ. 643ա: Թղթ 643ա-4բ:
78. Թղթ Պետրոսի Բ -Նխ.* 644բ-5ա: Գլ. 644բ: Թղթ 644բ-5բ:
79. Թղթ Յովհաննու Ա -Նխ.* 645բ-6ա: Գլ. 645բ: Թղթ 645բ-7ա:
80. Թղթ Յովհաննու Բ -Նխ.* 647ա: Գլ. 647ա: Թղթ 647ա:
81. Թղթ Յովհաննու Գ -Նխ.* 647ա: Գլ. 647ա: Թղթ 647աբ:
82. Թղթ Յուդայի -Նխ.* 647բ: Գլ. 647բ: Թղթ 647բ-8ա:
83. Աղերս Եւթաղի -648ա:
Բ. 1. ա. 26բ [Գէորգայ Սկեւռացւոյ] Շարադրութիւն [Ելից*] -Տէ՛ր, որ ի տիպ մեծ փրկութեանս, որ ի վերջոյ /
Լուար յԵգիպտոս լըլկեցելոցն գոչելոյ... (Կրկ. 356ա):
բ. 46ա [Շարադրութիւն Ղեւտականին*] -Քրիստոս փրկիչ Աստուածըդ Բան, /0ծեալ մարմնով յեւղ ցնծութեան... (Կրկ. 356բ):
գ. 62բ Շարադրութիւն [Թուոցն*] -Զրոյց Թուոցս մատենի, /Լրում խոստմանն, որ է յայտնի... (Կրկ. 357ա):
դ. 83ա Շարադրութիւն վասն Երկրորդ 0րինաց* -Զարհուրիմ ի քո փառացդ, տէր իմ Մովսէս, / Անկանիմ առ
ոտըս քո ծառայապէս... (Կրկ. 357ա):
ե.101բ Շարադրութիւն [Վասն գրոցն Յեսուայ*] -Որ ես փրկիչ զարմանագործ, տէր մեր Քրիստոս, /Դրոշմեցեր
քեզ գծագիր զՆաւեայն Յիսուս... (Կրկ. 357բ):
զ.126բ [Շարադրութիւն վասն գրոցն Հռութայ*] -Կինս այս Հըռութ` ի դստերացըն Մովաբու, /Ուրացեալ ի
կռոց անտի յազգի իւրոյ... (Կրկ. 358ա):
է. 358ա Շարադրութիւն [վասն գրոցն Դատաւորաց*] -փրկիչ անուն եւ դատաւոր, /Որ Քրիստոսի են բնակաւոր...
2. 335ա-9բ Սրբոյն Եփրեմի ի Յօսէփ: Եօթ վահանգի* - Աստուած Աբրահամու, Աստուած Սահակայ, Աստուած Յակոբայ... մին զայս առնէ Յօսէփ եղբարցն ի բաժակէ [...]:
Նախօրինակից թերթ ընկած լինելով` ¢2-ը («ի բաժակէ) միակցուել է ¢ 3-ին («ի գիշերի): Հմմտ. Լ0 349, Բ, ¢
5-6:
3. 339բ-46բ [Պատմութիւն Ասանէթի, զոր խօսեցաւ* -Եւ եղեւ յամին յառաջնումն, որ օր էր եւթներորդ ամսոյն... հասակաւ ի միում] ի գիշերի ընդ Ասանեթայ ծնեալ... Եւ յերրորդում աւուր մեռաւ որդին Փարաւոնի:
Փա՜ռք Աստուծոյն մերոյ. ամէն (տե՛ս Լ0 346, Բ, ¢ 1):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 16ա (Գրիգոր գրչի) Սուրբ Աստուածաշունչ ինձ շնորհ տայ: (Նման` 322ա, 502ա, 502բ):
83ա Զծրողս յիշեցէք ի Տէր: (Նման` 113բ, 145բ, 174բ, 231ա, 270ա, 322բ, 323բ):
101ա Զթարմատար եւ զփցուն եւ զբազմաներկ մեղաւք մակարդեալ ոգի Գրիգոր դպիր գծող յիշեսջիք ի
Քրիստոս հանդերձ ծնողաւք եւ եղբարբք եւ ամենայն զարմիւք եւ երախտաւոր[ո]վք, ո՜վ աստուածասէր պատահողք սմին, եւ Աստուած զձեզ յիշէ առհասարակ. ամէն: Ո՜հ:
175բ ԶԳրիգոր գծող յիշեսջիք:
189բ Զնուաստ ստացող սմին` զֆրա Մխիթարիչ վարդապետ յիշեսջիք ի Տէր կրկին ծնօղօք եւ համայն զարմիւք, ո՜վ պատահողք սմին, եւ Աստուած զձեզ յիշէ առհասարակ: Ընդ նմին եւ զփցուն գրչիկս` զԳրիգոր սարկաւագ, յիշել աղաչեմ ի Տէր հանդերձ ամենայն ազգականօք եւ երախտաւորօք, նաեւ զՅոհանէս պատանեակս մեր,
որ կու սպասաւորէ մեզ (Նման` 258ա):
205բ Զգծողս յիշեա՛ եւ անմեղադի՛ր լեր, զի թանաքս վատ էր եւ կու սփռէր: Ո՜հ:
252բ Զգծաւղ սուրբ եւ աստուածեղէն տառիս` զԳրիգոր դպիր Գաւառեցիս յիշեսջիք ի տէրունիս, զի եւ դուք
յիշեալ լիջիք ընդ Տեառն սիրելիս:
265բ Զտառապեալ ոգի եւ զմեղօք լցեալ չարին, զթաղծեալ անձն Գրիգոր դպիր Գաւառեցի անարհեստ գրչակ յիշեցէք ի տէր Յիսուս, ո՜վ պատահողք այսմ սուրբ եւ աստուածեղէն զանձիս, եւ որ առատն է ի տուրս, պարգեւեսցէ մեզ` յիշելւոցս, եւ ձեզ` յիշողացդ, զիւր երկնից արքայութիւնն. ամէն: Աւա՜խ մեղաւորիս:
288բ Զթաղծեալ ոգի`
ԶԳրիգոր դպիր Գաւառեցի

Եւ զծրող այսմ տառի
Յիշեսջիք ի Տէր բարի,
Ո՜վ պատահողք այսմ գանձի,
եւ զծնողս իմ, եւ Աստուած ձեզ յիշէ:
501ա Զաշխատող սորին` զփցուն գրչակս զԳրիգոր մանուկ Ապարաներեացի, յիշեսջիք ի տէր Յիսուս ամենայն ազգականաւք եւ երախտաւորաւք, ո՜վ պատահողք այսմ նշանախեծի, եւ որ առատն է ի տուրս բարեաց,
պարգեւեսցէ մեզ` յիշելւոցս եւ ձեզ` յիշողացդ առ հասարակ զիւր երկնից արքաութիւնն. ամէն:
2. 392ա (Ղուկաս գրչի) Զնուաստ գծող Ղուկաս յիշեա՛ ի տէր Յիսուս Քրիստոս (Նման` 401ա):
409ա Ընդ [նմին] եւ ես` գծող սորին (Նման` 580բ, 625ա):
641բ Զգերահռչակեալ եւ զերջանիկ զարհիական գլուխն մեր` զտէր Զաքարիա` ստացօղ սուրբ Կտակիս Նորոյ
յիշեցէք յաղօթս: Ընդ նմին եւ զնուաստ գծողս` զՂուկաս եւ զծնողսն իմ:
3. 589ա (ֆրա Մխիթարիչի` քերուած գրութեան վրայ) Զստացօղ սորին` զտառապեալ եւ զնուաստ ոգիս զֆրա Մխիթարիչս սպասաւոր բանի, յիշեցէք առ Քրիստոս բարի մտօք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 26ա (Նորոգող Յակոբ գրչի) Զգծողս յիշեա՛ ի Տէր, եւ Աստուած զձեզ յիշէ:
62բ Զմեղսաթաւալ եւ բազմաներկ եւ զմեղօք մակարդեալ ոգի` զԳրիգոր դպիր` գծող Իսրայելեան Հին Կտակարանիս, յիշեսջիք ի Տէր, եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի. ամէն: Ընդ նմին եւ զվերջին նորոգողի տառիս`
զաստուածասէր խօջա Սարատն, որ վերստին ետ նորոգել եւ լուցուցանել զթերի սորին, եւ ինձ` Յակոբ անարժանիս, որ վերջին գիրս գրեցի:
83ա Յիշեցէք յերկնաթռիչ յաղօթս ձեր զպատուական եւ զհանճարաշատ զխօ[ջ]ա Սարատն, որ փափագանօք
ետ վերըստին նորոգել զանկողոպտելի գանձս, որ կոչի Աստուածաշունչ, յիշատակ անձին իւրոյ եւ իւր ծնողացն, հօրն` խօջա Վալուն, մօրն` [Սողո*]մէին, կենակցին իւրոյ` Գուլփարէ, եւ որդոցն իւրոյ` Յոհանին... (1 տող
բաց) եւ զամենայն մերձաւորացն, զոր պահեսցէ զսոսա Տէր Աստուած ի յորոգայթից թշնամոյն, եւ յետ աստեացս` ընդ արդարոցն եւ ընդ սրբոցն դասակից եւ պսակակից արասցէ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Ի թվին ՌՁԴ (1635) նորոգեցաւ ձեռամբ թարմատար Յակոբ գրչի:
190ա Զվերջին նորոգօղ սորին` զբարեսէր [Սարատն*] յիշեցէք ի Տէր:
223ա Նորոգեցաւ եւ կազմեցաւ Աստուածաշունչ գիրքս ի թվականիս ՌՁԴ (1635) ի վայելումն [խօջա Սարատին*]. ամէն:
265բ [Զխօջայ Սարատն*] յիշեցէք ի Քրիստոս. ամէն:
529ա [Զխօջայ Սարատն*] յիշեցէք ի Քրիստոս եւ իւր ծնօղքն եւ իւրքն ամենայն, եւ Քրիստոս զձեզ իւր միւսանգամ գալստեանն ընդ սուրբ աւետարանչացն դասեսցէ: Ընդ նմին Յակոբ անարժան գծողս. ամէն:
543բ [Զպարոն Սարատն*] եւ իւրքն ամենայնքն հանդերձ նընջեցելովքն իւրովք յիշեցէք ի Քրիստոս Աստուած,
եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի: Ընդ նմին [Յակոբ*] անարժան վերստին գծողիս եւ հօրն իմոյ` Ստեփանոս քահանային. ամէն: Եղիցի:
2. 648բ (Վերակազմողների` քերուած եւ եղծուած) Արդ, ես` [զ]վե[ր]ջ[ին ստաց] աւղ սուրբ [ Աստուածաշուն]չ
[մատենիս] զխաւջա Նուրվ[ալ]իս, [որ ստացա զս]ա ի հ[ալ]ալ ընչից ի[մ]ո[ց յ]իշ[ ատակ ինձ] եւ ծնաւղ[ա]ցն
եւ [կողակ]ց[ոյն] իմ[ո]յ եւ ննջ[ե]ց[ելոց] իմոյ... իմոյ... եւ....ն....: Դ[ արձ]եալ յիշե[ցէ]ք... [հանգուց]եալ ի Քրիստոս զխօջ[ա Վալի] եւ [դուստրն] իւր` Ուլու[խանն, եւ եղբա]յրն իւր` Աւետ[իկն, Բաբա]քն: Դարձեալ [յի]շ[եցէք]
խ[օջա] Վ[ ալուն]....լ.... [Սար] ատն.... [ Աստուա]ծ[ ատուրն], Յովանէսն.... եւ դստերքն իւր` [զ]Եմ[էն]փաշէ[ն],
զՔ[չ]իխանն: Դարձեալ [յիշե]ց[էք] զ[խա]ւջա Վալի եւ կողակցոյն ի[ւ]ր` Սողոմէին, ե[ւ] որդիքն իւր` [ Աստուա]ծատուրն, Սարատն, եւ դստերքն իւր` [զ]Ոսկի եւ զՈւ[լու]խանն: Դ[ արձ]եա[լ] յիշեց[էք զՍարա]տն եւ կող[
ակիցն] ի[ւր` Գուլփարէ] եւ որդին իւ[ր`Յոհանն]: Դ[ար]ձեալ յիշեցէք Ա[ւ]ետիկն եւ կողակիցն ի[ւ]ր` Եմէնփա[շ]էն
եւ որդի[ն] իւր` Յակոբ[ջ]ա[ն]ն, եւ քւեր[ք]ն [իւր զ]Թերիփաշէն, [...] հանեն, Զատեն, Խան[զա]տէն: Յի[շ]եցէք եւ
Աստուած ողո[րմ]ի ասաց[է]ք. յիշողք[դ] յիշեալ լիջիք առաջի անմահ գառին Աստուծոյ: Կազմեց[ա]ւ ձեռամբ
Յովանէսի, Ըռստակիսի թվին ՌԽԹ(1600):
[Ա]րդ, [յիշեսջիք] ի սուրբ յաղօթս ձեր զխօջայ [Ս]ար[ ատն, զոր] վերստին [ետ] նորոգել եւ լ[ցուցանել
զթեր]ի սո[ր]ին ի թվականին [Ռ]ՁԵ (1636), ի վ[այ]ել[ումն ան]ձին իւրւյ եւ կողակցին իւր[ոյ`] Գուլփա[րէ, եւ
ո]րդւոցն [ի]ւրոյ` Յո[հա]նիսին, Աստուածատուրին... եւ դստերացն իւրոյ` [Սո]ղոմ[էին,...]վինին, Եղիսաբ[ե]թին,
Իսթերին, Եղ...ին եւ այլ, զոր Տէր Աստուած պարգեւեսցէ [եւ պ] ահեսցէ զսոսա յանկարծից չար[եաց, որ]չափ ի

մարմնի են խաղաղական կենոք [բնա]կեսցէ եւ յետ աստե[ ացս] ընդ երանելեա[ցն] դասաւորեսցէ. [ա]մէն, ամէն:
Դարձեալ [ Աստուած] ողորմի [ ասաց]էք խօջայ Նուրվալուն, որդւոյն` Սար[ ատի]ն, որ ստացաւ եւ այն[պ]էս
հանգաւ խաղաղութեամբ առ Քրիստոս:
Ընդ ն[ոս]ին եւ զ[իս` զ]թա[րմատար] Ռը[ստա]կէս կազմողս եւ.... զտէր Յովանէսն յիշ[ե]ցէ[ք], որ կազմեցաք
ի գիւղաքաղաքս Ջուղայ, ի դուռն Սուրբ Յո[վ] աննէ[ս Մկրտ]չի:
Դարձեալ յիշեցէք զխ[ աւջայ Ն]ուրվալի եւ եղբ[ա]րք իւր` հանգ[ուցեա]լ ի Քրիստոս Բաբաքն, Ս[....]թավալի,
Խ[աւ]ջա Վալի, որ տուին զԱստուածա[շունչ գիր]քս ի դուռն Սուրբ [Յովաննէս Մկրտչի]ն: Յիշեցէ՛ք եւ Աստուած
ողորմի [ ասացէ՛ք], եւ Աստուած ձեզ [ո]ղորմեսցի իւր միւսանգամ գալըստեանն. ամէն:
* փակագծերի մէջ առնուած բառերը քերուած եւ հազիւ նշմարելի:
3. 529ա Բողբոջ բուսեալ գարնանային,
Փըթըթեալ ծաղիկ բուրաստանին,
Դու զարդ փառաց յառագաստին,
Սուրբդ Ոհան` այր լուսածին:
Յոհան, դու զարթ ոգոց մարդկան,
Որպէս ծաղիկ երփնագոյնեան,
Թէ ոք լինի քեզ յանդիման,
Զմայլի հոգով քո աննման:
Երկու իրօք դու զարդարեալ,
Լուսաւորչուն ես նմանեալ,
Մարմնով` դու ծառ յերկրի անկեալ,
Հոգովդ` զմեզ պտղաբերեալ:
[Ե]թերա[յ]ին լուսով ծաղկիս,
Աստղակայճառ պայծառինցիս,
Արեգական նման փայլիս,
Ծաղկեալ ճառագայթիս:
[Բ]ըղխես ըզհոտն քոյ[ոյն],
Յոհանըդ սուրբ` Տէրն հանգոյն,
Նմանեալ մաքուր հոգոյն,
Յարձակեցար նախավկոյն,
Բերի հոտն անուշ սուրբ մեռոնոյն:
Դու ես բարի եւ հիւրասէր,
Ատող չարեաց եւ բարեսէր,
Եպիսկոպոս եւ Հոհան տէր,
Եւ մեր հոգոյն ճարակ եւ մէլ:
Դու հայր ես իմ քաչազան,
Միշտ կամիս ձեռըս տարածման,
Զի արժանի առնես յիշման
Մէջ աղօթիցն արտասուական:
Ո՜վ պատուական հարտ իմ լուսածին,
Հոգիս ետու ձեռըս քոյին,
Փարաս անուն իմ եղկելի`
Դուստ[ր] կոչեցայ հայր Ոհանին:
Դու վարդապետ աստուածային,
Ի յոտըտ անկեալ քո աղաչեմ,
Զի ետու գիրքըս այս ձեռն քոյին,
Զի ոչ ոք լինի սորա վնասին
Կամ զ[յ]իշատակըն ջնջեսցին
Կամ աւազակն գողասցին:

Արդ, տուաք ձեռս քոյին,
Պահեա ըզդա ի քում ծոցին,
Զի օգնական լինի իմոյ հոգին
Վերջին աւուրն դատաստանին:
Սիրօղ բանիցս եւ ընդերցօղք
Եւ աննախանձ օրինակօղք,
Զստացողս յիշէք իմով ընտանօք
Ի սուրբ յաղօթս ձեր արտասուօք:
Ո՜վ բարեմիտ ընթերցօղք, յիշեցէք առ Տէր զհայրն իմ` Դիլանջին, Վարաղն` իմ մայր, զի մեծ եղբարն իմ` Միրզաբէկ եւ զհոգայորդին իմ` Ոսկանն, եւ զքուրն իմ` Նազլուխանն, Մալայեքն եւ զՇամշիկն. աղերսէ՛ք առ Տէր, ո՜վ
ընտրեալ վարդապետք` մտօք բանասէր:
Ի թուականիս մեր Հայկազեան
ՌՃԻ եւ Զ(1677)-եան
Դամայ ամսոյ Ժ եւ Ե-եան
Ստացաւ Փարասն զսա ի նոյն ամեան:
Ողորմի Տէրն ամենայնի:
Հոգոյ սորին ըստացողի`
Փարասն սա Ջուղաեցի,
Որ է սա դուստր Դիլա[ն]ջի:
Յորժամ որ գայ Տէրն երկնային
Անճառ փառօք իւր հայրենին,
Նստի աթոռ դատաստանին
Ի դատ առնել ազգս մարդկային,
Յայնժամ աչօքն քաղցրագին
Նայի սիրով յանձս սոցին
Եւ բարբառովքն աստուածային
Կոչէ ի վերհ ընդ հօտապետին,
Խառնէ ի դասս յաչակողմին,
Լսել տացէ զձայն երհանին,
Եթէ` Եկայք, աւրհնեալք Հօր իմոյ,
Ժառանգեցէք զանճառ բարին:
Ընդ արդարոց սուրբ կամին
Կամ արարածն ի հրամանին
Վայելեցէք զարքայութիւն
Միշտ անըսպառ յաւիտենին:
Այլեւ || (529բ) ծնօղքն Փարասին`
Պարոն Դիլանջին, զՎարաղին,
Ծաղկեալ ուստերք եւ դստերք սոցին
Կենան անփորձ, ոչ սասանին:
Յառաջ Միրզաբէկն անդրանկածին
Եւ զՈսկան իւր որդին,
Այլեւ կրտսեր որդիք սոցին
Անբողջ [պահէ] աղբից չարին:
Աստէն ամօգ յոյժ երկարին,
Մինչեւ զորդիս որդոց տեսցեն,
Խաղաղական կենօք վարին:
Արդ, աղաչեմ յիշեցէ՛ք զԱւետումն հեզահոգին,
Որ կենակիցն է Փարասին,
Յիշեցէք վասն հոգոյ նորին,

Արքայութեան արժանասցին:
Արդ, աղաչեմ, ընդերցօղք գրոյց,
Զի կարօտ էր որդոց, դստերոց,
Յիշեցէք զԱւետումն ձեր աղօթոց,
Արժանասցի լուսոյն պսակոց:
Յոտս անկեալ քո, աղաչեմ,
Բայց գործով եմ յոյժ աղտեղի,
Եւ դու ասա` Ողորմեսցի:
Որպէս սատարն ոստանի,
Որ յորս առնէ նա մժղկի,
Տարեալ ի յորջ իւր կերակրի,
Բայց ՛ւ ի ծակաց նա պատառի:
Այսպէս եւ ես` նոյն օրինի
Կամիմ որսալ ինձ յագելի,
Բայց թշնամին, որ ի գաղտնի,
Զիս պատառէ անբուժելի:
Արդ, տէր Աստուած ամենայնի,
Յիսուս Քրիստոս ամենայնի,
Մի՛ մատներ զիս չար տանջօղի
Յաւուրն ահեղ աներեկի:
Ով ոք որ զայս գրիս հանդիպի,
Մէկ Հայր մերիւ մեղաւորս յիշի,
Յինքն յիշեալ` Տեառն արարչի:
Դարձեալ յիշեցէք զկեսրարն Փարասին`
ԶՀայրապետն հեզահոգին,
Զկողակիցն իւր` Եղիսաբեթ[ի]ն,
Արքայութեան արժանասցի[ն]:
Դարձեալ յիշեցէք զՓարասն, իւր կողակիցն` Աւետիկն, լէւ դուստրն, իւր հայր Դիլանջին եւ կողակիցն իւր Վարադն եւ միւսն Մարգարիտն եւ ի[ւր] որդին` Միրզաբէկն, կողակիցն իւր Մարամն եւ որդին իւր սարկաւագ Ոսկանն, Սինանն, Ամիրջանն, Ըռուստամն, իւր պապ Ամիրջանն, կողակիցն իւր Աղաբէկն, մօրէ պապ Մարտիրոսն:
Յիշատակ է Աստուածաշունչն Փարասին եւ իւր քոյրքն` Նազլուխանն, Մալաեքն, Շամշիկն, Հայրապետն, իւր
կողակիցն` Եղիսաբերթն: Որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինք:
Կնքադրոշմ` 44ա ԿՆՎ («Յիսուս):
Գրչափորձ` 245ա (Նօտրգիր, մեկնութիւն նշանագրի) լաւատես:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Աա (նոյն ձեռքով) Առաւ[օ]տ լուսոյ... Գանձ զ, Բա ||||. /. /: ||: («Ռաբի):
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Ս. Գէորգ
ՉԻԹ-1280
ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈ՞Ղ` Սիմէոն: ՍՏԱՑՈՂ` Յակոբոս:
ԹԵՐԹ` 308+1 (կրկ. 91). չգրուած` 227ա: ՊՐԱԿ` 26(Ա-Պ) 12(Ա 10, Պ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 29,7 22:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 58ա): ՏՈՂ` 19: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ շերտաւոր կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+1,
սպիտակ թուղթ (ԺԸդ. յաւելում):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մարկոս` 79բ, Յովհաննէս` 227բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 133ա, 288ա: Լ ու ս ա ն ց ա զ ա
ր դ` բուսական, թռչնային, եկեղեցի (210ա), խաչ (213ա, 279ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին,
շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Նախապէս եղել է խիստ քայքայուած. 1726-ին նորոգուել է, աւելացուել 151, 153, 299
թերթերը, լրացուել թափուած բառերն ու տողերը եւ վերակազմուել: Վերակազմելիս եզրահատուել է. վնասուել

են լուսանցազարդերը: Ունի սեւացած, գունափոխուած եւ կեղտոտուած թերթեր: Նկարների ներկերը տեղ-տեղ
թափուել են, իսկ լուսանցազարդերը` դրոշմուել հանդիպակաց էջերին:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-79ա [ Աւե]տարան Մատթէոսի:
2. 80ա-132բ Աւետարան Մարկոսի:
3. 133ա-226բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 228ա-307բ Աւետարան Յովհաննու
(307աբ Գիրք կնոջն շնացելոյ): «Գիրք կնոջն շնացելոյ հատուածի համար ծնթ. գրչի` 307բ., «Յաւրինակն
հայնց էր գրած, թէ այս սքանչելի գրութեան շնորհն ի Քրիստոսէ ի հեբրայեցի Աւետարանէն աստ եդաւ, որպէս
ասէ Եւսեբի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 86բ (Սիմէոն գրչի).
Աւա՜ղ մտացս սխալելոյ,
Եւ թողութիւն ձեզ` մեզ առնելոյ:
123 (Եզրահատուած) Աւաք հինգշ[աբ] աթին, եւ զմեղաւ[որ] Սիմէոն [յիշ]է՛, աղաչ[եմ]:
132բ Զտառապեալս ի բարեաց աղաչեմ յիշել ի Տէր, ո՜վ մանկունք եկեղեցոյ:
148ա (Եզրահատուած) Աւա՜ղ տղաոցս բարբաջմանս, /Եւ իմ մտացս սխալելոյս:/ Եւ այսաւր տաւն եր Բարսղի հայրապետին: ||||նակս կաւոյ տանեին:
307բ Փա՜ռք... ամէն:.... (1 թերթ ընկած) || (308ա) սուրբ Աւետարանս յաղագս իմոյ Յակոբոսիս` նուաստի
հոգւոյ եւ մարմնո փրկութեան, եւ ծնողաց իմոց` Մելքիսէդեկ քահանայի եւ Ըռիհանայ, եւ եղբարց իմոց միշտ յիշատակ սա եղիցի ի դրան Սուրբ Գէորգա Զաւրաւարի, տղա Մարտիրոսի, զոր եւ ես` նուաստ ծառայս Աստուծոյ
Յակոբոսս, աւանդեցի զսայ իմ հայրէնի եկեղեցիոյս Սուրբ Գէոր[գայ]:
Արդ, գրեցաւ այս սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Սիմէոնի մեղաւորի, ի յընտիր աւրինակէ, առ դրան Սուրբ
Զաւ[ր] ավարիս Գէորգայ, ի թվաբերութեան Հայոց ՉԻԹ (1280), ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ եւ յեպիսկոպոսութեան տէր Համազասպայ` առաջնորդի մեծափառ Տանն Յովհանու:
2. 210ա Զնկարող սուրբ Աւետարանիս յիշեա` ասելով. Տէր Աստուած, ողորմեա ծաղկողի սորա. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 307բ (ԺԷ՞դ., բոլորգիր) Ես Փիլիպոս եպիսկոպոս, կազմեցի սուրբ Աւետարանս, հաստատեցի ի դուռն
Սուրբ Առաքելոցն:
308ա (Նոյն ձեռքով, կիսով չափ լուացուած) Ես Ատոմ եպիսկոպոս, Խաչայտուրս եպիսկոպոս տուի[նք
զսուրբ Աւետա]րան[ս ի դուռն] Սուրբ Ա[ռաքելոցն] յիշա[տակ] /// ոգոյ ///.
2. 308ա (Նօտրգիր, նախորդի «ոգոյ բառից յետոյ) Յիշատակ է սուրբ Աւետարանս Ուղուզլուէցի Փիլիկի որդի
բարեպաշտ Սարգսին եւ որդոցն` բարեպաշտ Նաւուռզին, հանգուցեալ Յովանէսին, Պարոն տիրացուին, ||
(308բ) Միա[ն]սարին, Մինասին, Ասատուրին: Ես` Նաւուռզըս, յօժարութեամբ իմով յետու յիշատակ անջինջ հոգոյ իմոյ եւ ծնողաց իմոց` Սարգսին, մօրն իմոյ` Գուլզատին, քուրերցըն, Շահզատին, Մարդային, Արզուխանին,
Թուրվանդին, հին եւ նոր ննջեցելոց իմոց, ի դուռն Ախնու Սուրբ Գէորքայ: Ով ոք որ հանել ջանա կամ ծախել,
ԳՃԺԸ հայրապետացն նզովեալ եղիցի, մասն եւ բաժին Յուդ[այ]ի եւ խաչհանողացըն առցէ: Ո՜վ դասք լուսերամ
քահանայից, յիշեցէ՛ք [ի] մաքրափայլ զաղօթս ձեր զՓիլիկն, Սարգիսն, որդիքըն` բարեպաշտ Նաւուռզըն, հանգուցեալ Յովանէսն, Պարոննը, Մալխասն, Ղազարն, Միտիչն, Հաճաթն, հարսու[ն]քըն եւ դստերքն, թուռունքըն,
եւ ամենայն առու արեան մերձաւորքն մէկ Հայր մեղայիւ, եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի.
ամէն: Մի լի բերան Ողորմի ասէք, որ շատ ջանս կրեցի ես` ողորմելի, սուտանուն Սարգիսս եպիսկոպոս ի [յ]որդորելն: Որ առատն է ի տուրս ողորմութեանն, նայ ձեզ ողորմի ի միուսանգամ գալստեանն իւրում. ուր տ[ի]եզերական հրապարակն է, անդ յիշեսջիք Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն: Թվին ՌՃՀԵ (1726), մայիսի մուտն:
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ՉԿԷ -1318
ԳՐԻՉ` Ներսէս քհյ: ՍՏԱՑՈՂ` Պարոն Ազիզպէկ, եւ կինը` Վախախ:
ԹԵՐԹ` 253. չգրուած` 1աբ,253աբ: ՊՐԱԿ` Ա-ԼԱ 8(Ա 12, ԼԱ 9): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31 23: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 19ա, բոլորագիծ երկաթագիր` 2ա-3ա): ՏՈՂ` 20: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանա-

կագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր մետաքս: Ա փեղկին` 1 կանաչ եւ 2 կարմիր ակով արծաթէ խաչ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 2ա, 70ա, 114ա, 189ա:Լ ու ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական, երկրաչափական:Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր` կապոյտ, կարմիր, մանիշակագոյն, դեղին, կանաչ, ոսկի:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Ղուկասու: Ժ-ԺԱ դդ.: 1 (Ա) թերթ սկզբում, ստացուած 1 թերթի վերին
մասի եզրահատումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աբ), 22-25 տող, Աբ էջում` լուսանցազարդ-խաչ: Կարդալ Աաբ. «[երեւեցաւ] Սիմովնի... եւ աւրհնէին զԱստուած (ԻԴ, 34-53):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ խունացած եւ ցեցակեր, լուսանցքները մաշուած, քանիցս նորոգուած, 189 եւ 252
թերթերը փոխարինուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-69ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 70ա-113բ Աւետարան Մարկոսի:
3. 114ա-88ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 189ա-244բ Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
69բ Քրիստոս Աստուած, ողորմեա՛յ անարժան գրչի Ներսէսի. ամէն:
113բ Տէ՛ր Աստուած, ողորմեա՛ ստացողի սորա պարոն Վախախին եւ մեղաւոր գրչիս Ներսիսի` պարտականի բազում քանքարաց Տեառն իւրում: Տէ՜ր Աստուած, ողորմի՛ պարոն Ազիզպէկին եւ ամուսնոյ իւրոյ Վախախին`
ստացողաց սուրբ Աւետարանիս. ամէն:
244բ Փա՜ռք... Ես` պարոն Ազիզբէկս, վերըստին նորոգեցի զմեծ մենաստանս Եղիվարդ[այ] եւ լըցի ծայրէծայր շինուածովք, այգաւք եւ բիւրաստանաւք: Եւ գայր իջանէր չորից վտակեաց աղբիւրեաց ի լեռնէն Թեղենոյ
աղբիւրն վանից, աղբիւրն Սպիտակ, աղբիւրն Գոմայձորոյ, աղբիւրն Գանձակայ եւ զջուրն ձորոցն, որ ասի Քարաշամ, եւ ոչ եղեւ բաւական: Եւ ապայ յետոյ բազում ջանիւ եւ աշխատութեամբ եւ ծախիւք ընչից բերաք զջուրն
ի Քասաղ գետոյ եւ հասուցաք ի մենաստանս Եղիվարդ վասն հոգոյ իմոյ եւ ամուսնուն իմոյ պարոն Վախախին`
վասն շինութեան տեղոյս եւ արեւշատութեան որդոց իմոց:
245ա Փա՜ռք ամենասուրբ երրորդութեանն,
Երիս անձնաւորութեանն
Եւ մի կատարեալ իսկութեանն`
Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն:
Շնորհիւ Տեառն սկսայ եւ ողորմութեամբ նորին կատարեցի ըզքառավտակ աղբիւրս ի լուսաւորութիւն մանգանց եկեղեցւոյ:
Քանզի սիրոյն արարչական,
Որ սերմանեալ ի քեզ բնական,
Սայ զարթուցիչ ներբաւսական,
Հասող յաճումն արդիւնական:
Զհոգին մթին նսեմական
Զանկելս ի հողս այս նիւթական.
Սայ փոփոխէ լոյս պարզական,
Խառնէ ի գունդն անմարմնական:
Զմիտս անմաքուր աշխարհական,
Որ ըստ ծովու ալեաց ծըփան,
Սայ վերբերէ հըրոց նըման,
Որպէս բընութիւնն է վերնական:
Զանձն սգածեալ եւ հոգեկան
Ի պատճառէ ինչ տրտմական
Սայ ներգործէ ուրախ || (245բ) ական,
Ի թաղծութեանցն հիւծական:
Եւ որ արբեալն է թըմրական,

Ըմբող գինոյն յիմարական,
Սովաւ զարթնուն եւ սգաստանան,
Թէ ընթեռնուն մըտառակ[ան]:
Որք Աստուծոյ սիրոյն բաղձան,
Գերագունոյ լուսոյն ցանկան,
Սորին թեւաւք վերասլանան,
Մերձին ի տիպն անտեսական:
Եւ զփոքրագոյն անձն մարդկան,
Որ է բնութիւն ծառայական
Անտանելոյն եւ տիրական
Բնութեանն առնէ սա աւդարան:
Ըզծայրագոյնն բարձրութեան,
Որ ի յերկնից երկին բընական,
Սայ վերբերէ խոնարհական,
Որք յիւր անուն ժողովեցան:
Եւ զԱրարիչն հանրական,
Որով բոլոր էակք ստեղծան,
Սովաւ կոչել որդիք մարդկան,
Հայր ըստ շնորհի արժանացան:
Արդ, գըրեցաւ սայ ի թվաբերութեանս Հայկազեան տոմարիս եաւթն հարիւր եւ վաթսուն եւ եաւթն (1318), ի
խընդրոյ հրաշափառ եւ հաւատարիմ ծառայիցն Քրիստոսի` պարո||(246ա)ն Ազիզպէկին, եւ ամուսնոյ իւրոյ`
պարոն Վախախին: Սոքայ էին բարեպաշտ ծնողաց զաւակ եւ յազնուական ազգաց եւ տոհմից, կամարարք եւ
հաճոյարարք Արարչին ամենայն եղանակաց: Եւ սոքա, բարեպաշտ տեարքս մեր, քաջ զաւրավարն ընդդէմ թշնամեաց խաչին Քրիստոսի` պարոն Ազիզպէկն, եւ բարեմիտ տիկինն մեր` բարձրավիզն ի ցանկութիւն Վաղխախ, ի
մանգութենէ իւրեանց սնեալ եւ վարժեալք ամենայն բարեպաշտութեամբ, բըխէին ի բերանոյ իւրեանց զբանս
քաղ[ց]րաճաշակս ի լըս[ել]իս մարդկան, եւ զողորմութիւնս առ ամենայն աղքատս եւ զարդիւնս մեծագինս եւ
գեղեցկատեսիլս առ ամենայն եկեղեցիս: Եւ աջովն ամրածածուկ եւ սիրովն հայրախնամ վարէին զկեանս իւրեայնց, որպէս զի հաճոյ թվէր ի յաչս եպիսկոպոսաց եւ վարդապետաց, քահանաից եւ աստուածասէր իշխանաց, աւրհնութիւն, գովութիւն եւ փառս մատուցանէին || (246բ) տվողին այնպիսի [ի]մաստութեան մարդկան:
Եւ վիշապն ահագին բարձրացուցեալ զգլուխս իւր եւ պշուցեալ հայէր ընդ յանհաս բարեպաշտութիւնն նոցա,
ճմլեցաւ սիրտ նորա եւ դէմս արարել, գայր սառսըմամբ ի վերայ նոցայ` կլանել զնոսա: Եւ հայեցեալ ի հեռաստանէ զհինք ախս ետես եւ փակաղակս ի վերա հինգ դրանցն, որ ի վերա մարմնո նոցա եւ զհինգ սգաարանս
նոցայ բեւեռեալս ի սէրն Քրիստոսի, ոչ կարաց մերձենալ առ նոսայ: Ետես զաչս նոցա, որ միշտ հոսէին զվըտակս արտասուաց ի ժամանակս աղաւթից եւ պատարագաց եւ միշտ ի վեր հայել ի գլուխն իւրեանց ի տէր Յիսուս,
եւ ոչ կարաց մըտանել ընդ նայ: Ետես բերանս նոցա պարկեշտս յաւելորդ ուտելոյ եւ ի խմելոյ, եւ որոշեալ յամենայն խեղկատականաց, [յ]իշոցաց եւ ի բամբասանաց, եւ զձեռս նոցա` արգելեալս ի զրկելոյ եւ ի ծեծելոյ, այլ
միշտ եւ անխափան առատ յողորմութիւնս աղքատաց, եւ զոտս նոցայ` յերթեւեկս աղաւթից, եւ || (247ա) զաւակաց նոցա ի լսել ըզպատուիրանն Աստուծոյ: Եւ դարձուցեալ զդէմս իւր ի նոցա պեղծն խենեշ եւ ասէ` Վա՜յ ինձ,
բազմադիմի սպառնալեաւք եկեալ յաղթեցա ամաւթիալից: Եւ ասէ պեղծ թշուառական[ն]` Արդ գիտեմ զինչ արարից. արկից զագահութիւն ի սիր[տ]ս ընդանեաց սոցայ, զի որոշեսցեն զսոսայ յարկաց իւրեանց: Եւ արար
այնպէս. տնկեցէ առ նոսայ նախանձ եւ պատերազմ յարոյց ի մէջ եղբարց նոցայ եւ հողմով դիւական տարուբերէր զնոսայ իբրեւ զնաւս ի հողմահար ալեաց: Եւ նոցայ նախանձ արկել բանիւք բազմադիմ[ի] խոխողէին զնոսայ: Եւ նոքայ զմտաւ ածեալս զայն, որ առաքեալն հրամայէ, թէ` Ո՞վ մեկնեսցէ զմեզ ի սիրոյն Քրիստոսի նեղութիւն, թէ՛ անձկութիւն, թէ՛ սով, թէ՛ հալածանք, թէ՛ մերկութիւն, զի սովորութիւն է Աստուծոյ փորձել զմարդիկ` թէ
հարստութեամբն կու սիրէ զԱստուած, թէ՞ աղքատութեամբն այլ կու սիրէ, որպէս զ[Յ]ոբ: Եւ սոքայ` աստուածահաճոյ տեարքս մեր որոշել || (247բ) եալ յամենայն ընչից եւ ոչ հատան յուսոյն, որ առ Քրիստոս, եւ համբերել ամենայն հնարիցն սատանայի եւ ուռամբ հոգւոյն ջախեցին զգլուխն Բելիարայ: Եւ հայեցեալ ողորմածին Աստուծոյ, զի գըտան յաղթողք ընդդէմ թշնամոյն, ապա ողորմագին աղետիւք ժողովեաց զնոս[ա] ի խնամքն արարչական եւ եդ զթշնամիս նոցա պատուանդան ոտից նոցա:

Եկեալ տեսին զբնակութիւն նոցայ աւերեալ եւ կործանեալ, եւ զաւանս իւրեանց զԵղիվարդ` բնակութիւն աւազակաց: Եւ կամակցութեամբ ամենակալին Աստուծոյ զամենայն զպարտսն հատուցին եւ վերստին նորոգեցին ըսզսայ բազում տգնութեամբ եւ չարաչար վըտակաւք, մի մի ժողովել զցրուեալսն, բազում եւ յոլով աշխատութեամբ ծառայութիւն կատարելով մեծափառ տէրանց իւրեանց` մեծին Շահինշահի եւ Խոյանդզային, եւ հեզաբար եւ հնազանդաբար շրջէին ընդ նոսայ, մինչեւ ամենայն դիմօք հաստատեցին զմեծ մենաստանս` զԵղիվարդ, շինել զամենայն քանդեալսն: ||(248ա) Եւ յետ այսր ամենայնի Հոգին Սուրբ շարժեաց ըզնոսայ, եւ սկսան
արդիւնս մեծամեծս մի մի յաւելոյր աստուածատիպ շնորհ ողորմածութեանն եւ կամք շինութեան զտունս հոգւոյ
եւ մարմնոյ: Քաղցրատես եւ ողորմածագութ պարոնէքս մեր` Ազիզպէկն եւ Վախախն սկսան շինել վանս ի Կորդոյ` զուխտն Սրբոյն Յակոբայ յանուն սուրբ առաքելոցն եւ զարդարեցին զնայ մեծամեծ վաելջութեամբ, ստացան բազում այգիս շուրջ զբնակութեամբն ուխտին: Եւ զներքս եկեղեցոյն զարդարեցին քանդակով, նաղաշութեամբ ձեւացուցին զպատկեր ամենափրկչին եւ զմատն իւրոյ` Աստուածածնին եւ զառաքելոց եւ զմարգարէից`միջնորդ արարել զնոսա առ բարեգութն Աստուած: Եւ մածագին գրեանս ազգի ազգի եւ մեծագին սգեստիւք
զարդարեցին զնայ եւ արարին զնայ բնակութիւնս կուսանաց եւ ետուն զամենայն պէտս սգեստից եւ կերակրոց
եւ ոչինչ կարաւտք եղ[եալ] յամենայնէ, զոր ինչ պիտո էր` հոգեւոր եւ մարմնաւոր: || (248բ) Եւ բարեպաշտ Ազիզպէկ եւ աստուածասէր տիկինն մեր Վախախն ուրախութիւն եւ ցնծութիւն մեծ արարին բազում գաւառաց եւ մեծ
մենաստանիս Եղիվարդայ:
Գնացեալ ի սուրբ ուխտն Աստուածընկալ եւ տեսեալ զգնացս ջրոյն Եղիվարդա աւարեալս եւ խոպանացեալ,
որպէս զի թերեւս երեւէին հետք նորայ, եւ աջովն ապենիազ թագաւորին Քրիստոսի զաւրացան եւ պնդեան` իբր
այր զմէջ ի[ւր եւ] արիացան, եւ ոչ հաշվելով զծախսն, որպէս զուարդուն հրեղէն, տագնապէին` ոչ ունելով զհանգիստ եւ զքուն ի տվէ եւ ի գիշերի: Եւ շրջապատել զլեառն Արարատեան` հասուցին զջուրն յորդառատ վըտակաւք
փոյթընթաց յԵղիվարդ: Եւ զդժվարութիւն սահմանացն եւ զ[յ]ոլով աշխատութիւնս եւ զտուրս արվեստաւորացն
եւ զամենայն ծախսն ո՞վ կարէ ընդ գրով արկանել: Եւ զանհասանելի երկրաչափ զհեռաւորութիւն տեղոյ, որ ի
քաղաքէն Բըջնոյ մինչեւ Կարբի ոչ գը||(249ա)տանէին ջուր յարբումն մարդկան, եւ պապակէին անցորդք ճանապարհաց ի տապոյ յաւուրս ամարայնոյ: Եւ ի գալ եւ ի մտանել ջրոյն յանտաստանս մեր, վերստին նորոգեցան
ամենայն արմատք եւ նորափետուր զարդարեցան եւ զըւարճացան ամենայն կենդանիք` մարդ եւ անասուն, թռչունք երկնից եւ գազանք, զովանային, զուարճանային եւ ուրախ լինէին, աւրհնէին, գովէին եւ փառաւոր առնէին
զԱստուած եւ բազկատարած ձեռաւք եւ մատնաղերս պաղատանաւք խնդրէին տուողէն բարեաց ի Քրիստոսէ
շնորհել զերկայն աւուրս, հանդերձ ամենայն ուրախութեամբ բարեպաշտ պարոնացն մերոյ Ազիզպէկին եւ Վախախին, կրկին կենաւք եւ երկու աշխարհաւք պահել զնոսա ամբողջ եւ անխռով ի կամս ողորմութեան նորայ,
որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Եւ յետ այսորիկ զաւրութիւն բարձրելոյն շրջապատել պահէր զնոսա || (249բ)
յամենայն հնարից սատանայի:
Արդ, վասն այսորիկ գրեցաք զգնացս վարուց նոցա, զի բարի աւրինակ էին բազմաց, նոյնպէս եւ ոյք յառնեն
ի սոցանէ ծաղիկ դեռաբոյսք` արասցեն զվարս նոցայ եւ դարձե[ա]լ պատմեսցեն որդոց իւրեանց, զի մի կորիցէ
բարեպաշտութեան վարք նոցայ յաշխարհէ:
Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ մեղսասէր քահանայի Ներսէսի ի յԱյրարատեան գաւառիս, ի մեծ
մենաստանիս յԵղիվարդ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Գրիգորիս եւ Սուրբ Յակոբիս եւ այլ
միահամուռ սրբոց առաքել[ոց], հրամանաւ եւ արդեամբ պարոն Ազիզպեկին եւ Վախախին, յիշատակ ինքեանց
եւ ծնողաց իւրեանց` Աւագպարոնին եւ Թամարին, Խար- Ասլանին եւ Ըռզուքանայ, եւ զաւակաց իւրեանց ի ժառանգութիւն եւ բարեխաւս կենաց առ Քրիստոս Թուխթանէ եւ անդրանիկ որդոյ իւրեանց` Աւագին, Յոհանիսին ||
(250ա), Սարանդինօսին, եւս Ասանթանէ եւ ամենայն արեան մերձակայից` կենդանեաց եւ մեռելոց: Որ ետուն
գրել ըսզսայ մեծաւ փափաքանաւք ի հալալ արդեանց իւրեանց եւ պատուեցին զսայ ոսկով եւ արծաթով եւ ընձայեցին ըզսայ սուրբ առաքելոցն, զի լիցի բարեխաւս եւ յոյս պարծանաց առ Քրիստոս յաւուր մեծի հրապարակին, զի ընկալցին զսուրբ Աւետարանս ի գիրգս իւրեանց բարեպաշտ իշխեցողքն մեր եւ տարե[ա]լ ընձայեցեն
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, եւ նայ տարե[ա]լ ընձայեսցէ զնոսայ երկնաւոր Հաւրն ասելով, եթէ Ունին զբանս իմ
ընդ յիւրեանս. եւ նայ դասեցուսցէ զնոսայ յանսպառ ուրախութիւնսն, զի գրեալ է, թէ Ուր ես եմ, անդ եւ պաշտաւնեան իմ եղիցի: Արդ, աւարտումն արարից, զի ոչ ներէ բանս բազմի:
Արդ, ունկնդիր լերուք սակաւ բանից տեառն իմոյ Վախախին, լուսոյ որդիք Սիովնի, զի ունի ինչ ասել ձեզ: ||
(250բ) Արդ, ես` Վախախս, ծառայ ծառայիցդ Քրիստոսի, պարտականս բիւր քանքարաց տեառն իմոյ Յիսուսի,
զմտաւ ածի զսէր արքայութեանն եւ զըսպառն[ալ]իսն դըժոխոց, եւ հաեցա ընդ յիս, զի ոչ ունէի թոշակ պատ-

րաստել այն երկայն ճանապարհին եւ եմ թափուր յամենայրն բարեգործութեանց, զմտաւ ածի զանաչառ դատաստան Քրիստոսի, եւ զի միայն եմ գտանելոյ անտ, առանց զաւրաց, զոր այժմ ունիմ, զի անդ աղքատք թագաւորին, եւ մեծատունք հեռացեալ լինին ի տեսոյն Քրիստոսի, եւ կապին ձեռք այնոցիկ, որք ի յաղքատս ոչ արձակին: Արդ, զի՞նչ արարից, զի սարսել դողացաւ անձն իմ, զի թէ մայրն իմ Եւա զմի պատուիրանս անցաւ եւ
դատապարտեցաւ, իսկ ինձ, որ բազումս քարոզին, եւ ես անցայ զամենեքում[բ]ք, քանի՞ քանքարս պարտիմ
Տեառն իմում: Արդ, ո՞վ հանիցէ զիս ի ծովէս մեղաց, որ տարաբերեալ ծըփիմ իբրեւ զնաւս հողմակոծեալս ալեաց մեղաց, զի ամենեքեան ընձայեն Աստուծոյ զիւրեանց անձին գործեալ բարին, եւ ես զրկեալ || (251ա) բոլորովին յառա[տա]ձիր պարգեւացն Քրիստոսի: Արդ, յոյս եւ ապաւէն Աստուածածինն ունիմ եւ իւր Միածինն, որ
զանառակ որդին ընկալաւ, որ աւազակին զդրախտն էբաց, որ զմաքսաւորին զաղաչանսն ընկալաւ, զնայ արարի ինձ յոյս եւ տեղի ապաւինի, զի գրեալ է, թէ Որ ընդունի զբանս եւ խոստովանեսցի զիս առաջի մարդկան,
խոստովանեցայց եւ ես զնայ առաջի Հաւր իմոյ, որ յերկինս է: Եւ ես վասն յուսոյն, որ առ Քրիստոս, խոստովանեցայ զնա հաւատով յամենայն սրտէ եւ յամենայն մտաց եւ յամենայն զաւրութենէ իմ[մ]է եւ ետու գրել գըրել
զԱւետարանս ի հալալ արդեանց իմոց բազում յուսով եւ փափաքանաւք յիշատակ ինձ եւ առն իմում եւ բարի
լծակցին իմո պարոն Ազիզպէկին եւ ծնողաց իմոց եւ զաւակաց:
Արդ, աղաչեմ զամենեսե[ա]ն բոլորիւ սրտիւ, զի ասասջիք այսպէս` Տէր Յիսուս, զերծո՛յ զծառայքն քո` զԱզիզպէկն եւ զՎախախն յաններելի տանջանացն, եւ Քրիստոս, որ առատն է [ի] տուրս բարեաց, մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի, եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն: ||(251բ) Ըստ նմին եւ ես` անարժան ծառայս Քրիստոսի Ներսէս
գրիչս, արժանի եղայց մտանել ի պատիւս տէրանց իմոց, որ ելեալ ի գաւառաց իմոյ` մոլորական շրջէի տարաշխարհիկ ի վերա ամենայն երկրի, որոշեալ ի ծանաւթից եւ ազգականաց իմոց վայրապար եւ թափառնակի վարիւք, որպէս զի ոչ էի հաճոյ յաչս յիմաստնոց: Եւ բարեպաշտ իշխեցողքս իմ` մեծափառ պարոնս Ազիսպէկն եւ
ծնողագութ տիկինն իմ Վախախն, տեսեալ զվայրապար կայս իմ, ածին զիս առ իւրեանս` գըթացեալ ի վերայ
իմ եւ արարին զիս խելամուտ, ուսուցին ինձ զամենայն հանճարս իմաստութեան եւ բարի մասն ցուցին ինձ եւ
անարգիս պատիւ եդին եւ ընկալան զիս յարկս իւրեանց, որպէս հաւ, որ ժողովեսցէ զձագ իւր ընդ թեւաւք իւրովք, այնպէս ծնողագութ աղէտիւք սիրէին զիս սրտի մտաւք, որպէս զի մարդասէրն Աստուած ընկալցէ զնոսայ
յարկսն յաւիտենից: Եւ ես ուխտ արարի միջնորդութեամբ Աւետարանիս ծառայել զնոսա ||(252ա)* մինչեւ հասցէ առ իս կոչումն ի վերին կոչողէն, զի յետ Աստուծոյ եղեն ինձ խնամածոյք եւ բազմադիմի պատւով ընկալան
զիս: Եւ ես աղաչեմ զերկնաւոր քահանայապետն Քրիստոս` տալ ինձ արիութիւն եւ իմաստութիւն ծառայել անվրէպ եւ անփորձ երկուց տէրանց` հոգեւորի եւ մարմնաւորի: Հոգեւոր ծառայութեամբն ծառայել զՔրիստոս, զի
կոչեաց զիս կարգ քահանայագործութեան, եւ պաղատանօք խնդրեմ յինքեան անամօթ գործով հասուցանել
զկարգս իմ ամենայն գործովք առ առաքինութեամբ ի տէր իմ Յիսուս Քրիստոս, զի մի՛ խոտան գտայց առաջի
ահեղ ատենին, եւ մարմնաւոր ծառայութեամբ ծառայել զերկու քրիստոսապսակ իշխեցողքս` զպարոն Ազիզիզպէկն եւ քաղցրագութ տիկինն իմ զՎախախն անխարդախ եւ աներկմիտ սրտիւք:
Եւ ես երես անկեալ աղաչեմ զձեզ, զսրբասէր որդիքդ Սիոնի, յիշեցէ՛ք զիս զանարժան քահանայս` զՆերսէս
գրիչ, եւ զծնողսն իմ եւ զայնոսիկ, ոյք յոյս եւ ակնկալութիւն ունին ի մեզ, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ, որ ես աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 252ա (Բոլորոգիր) Շնորհօք... վերստին նորոգեալ կազմեցաւ կենսունակ Աւետարանս ձեռամբ ապիկար
ջահընկալիս Եսայեայ, գոլով տեղեաւ եւ կայիւ Բջնեցի, որդի տէր Ստեփաննոսի: Բայց, տեարք կենդանագիր եւ
ճշմարտագիծ սըրբոյ տառիս են Եղեվարդայ գեղջէ, յազնուական ազգէ, որպէս ի նա||(252բ) խագրեալ յիշատակարանի աստ յայտնի է: Յորոյ զարմէ եւ յարմատոյ սերունդքս այսոքիկ` Քրիստոսատուր, Պետրոս, Ատիբէկ, Աղաբէկ, Ուլուխան, Ուլուբէկ, Առաքել, Հախում, Սարգիս, Վիրապ, Ազիբէկ, որդիք եւ թոռունք Շմաւոն քահանայի,
իւրեանց սեպհական եւ հայրենական հոգեւորական գանձ ունելով զմատեանս սուրբ, վասն որոյ եւ նորոգել եւ
կազմել ետուն գոյիւք իւրեանց բազմատենջ փափաքանօք` առ ի յիշատակ հոգւոց իւրեանց, զի միջնորդութեամբ
աստուածախօս կտակիս յանցանք նոցին քաւեսցին եւ սրբեսցին: Եւ արդ, որք պատահիցիք ընթերցմամբ, եւ ոյք
ժառանգիցէք զսուրբ Աւետարանս վայելմամբ, յիշել յօժարեսջիք բարի մտօք առ Աստուած, զի կենդանեաց եւ
ծնընդոց նոցին յերկարակեցութիւն կենաց տացի եւ ննջեցելոց իւրեանց արքայութիւն պարգեւեսցէ ամէնառատ
գթութեանց Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
Այլ նորոգումն ընկալաւ կենսակիր տառս այս յամի հազարերորդի հարիւրերորդի քսան եւ վեցերորդի
(1677) թուականութեան հայկական տօմարի, ի թագաւորութեան պարսից Շահ-Սուլէմանի եւ ի հայրապետու-

թեան տեառն Յակոբայ, ընդ հովանեաւ ամենասրբուհւոյ Աստուածածնի նախապատիւ վանիցն, որ ի Բջնի
հաստատեալ է, առաջնորդութեան սմին աթոռոյ քաջ հռետորի եւ անյաղթ Փիլիսոփայի տեառն Մովսէսի րաբունապետի եւ արհեպիսկոպոսի, որ փայլէ իբրեւ զարեգակն ի մերում միջի, տանըս Արարատեան նահանգի, յորում գոյ այցելու եւ հոգեբարձու այժմուս քաջաջան վարդապետն Վարդան կոչմամբ: Վերջ:
* Շարունակութիւնը` Եսայի Բջնեցու ձեռքով (1677 թ.):
2. 252բ (ԺԷդ., նօտրգիր) Եւ թոռունք սոցին` զ[Յ] ակոբ սարկաւագն, եւ զեղբայր սորայ զՅարութիւն յիշեցէ՛ք ի
Քրիստոս, եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի:
3. 113բ (ԺԸ դ., շղագիր) Ես` պարոն Ուլքես Նորայգայթեցի տուվի ի դուռն լուսայտու Սուրբ Նշանիս Ա
զա[ն]կակ:
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ԳՐԻՉ` Առաքել աբղյ:
ԹԵՐԹ` 304. չգրուած` 1ա-5բ, 7ա, 92ա, 300ա-4բ: ՊՐԱԿ` 2(2+6)+Ա-ԻԵ 12(ԻԵ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
27 18: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 82ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի,
միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկազարդ թուղթ: Ա փեղկին` մետաղէ 20 վարդեակ, Բ փեղկին` 3 արծաթեայ
խաչ, 1-ը մակագրութեամբ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 10բ, Մարկոս` 92բ, Ղուկաս` 146բ, Յովհաննէս` 234բ: Խ ո ր ա ն` 6ա, 7բ,
8ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 11ա, 93ա, 147ա, 235ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ
ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խորանները կիսով չափ պատռուած եւ նորոգուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 8բ Նախադրութիւն: 9ա-10ա Գլուխք 11ա-89բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 90ա Նախադրութիւն: 90ա-1ա Գլուխք: 93ա-144ա Աւետարան Մարկոսի (143ա-4ա Յարուցեալ Յիսուս):
3. 144ա-6ա Գլուխք: 147ա-233ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 233աբ Նախադրութիւն («Թելադրութիւն): 233բ-234ա Գլուխք, 235ա-298ա Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
90ա Զանպիտան գրիչս յիշեա՛ զԱռաքելս, ո՜վ սուրբ ընթերցող:
298ա Փա՜ռք... ||(299բ) Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի սուրբ անապատս, որ կոչի Աւագ վանք, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Կարապետիս եւ Սուրբ Առաքելոցս Քրիստոսի ի թվին ՋԼԶ (1487), առ ոտս երջանիկ րաբունապետին Յովաննէսի, ի յառաջնորդութեան տէր Յոհաննէս եպիսկոպոսի եւ այլք կրօնաւորացն, որք
աստ կան: Արդ աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա տեսանելով կամ աւրինակելով, յիշեսջիք ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր զանարժան, սուտանուն աբեղայս, որ անարժան ձեռաւք իմովք գրեցի զսուրբ Աւետարանս, եւ
ծնօղքն իմ եւ զամենայն արեան մերձաւորսն իմ, եւ որք յիշէք, յիշեալ լիջիք առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի: Եւ
խոշորութեան եւ սղալանաց սորա անմեղադիր լերուք, աղաչեմ, աղաչեմ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 91ա Աստուած օրհնէ զԱստուածայտրին, կողակիցն եւ զիւրեանց ծնօղքն` զՊաղտատմելիքն, որ տվին զիւրեանց խաւունն Աւետարանիս յիշատակ թվին ՋԽ (1491):
2. 91բ (ԺԵ դ., բոլորգիր) Քրիստոս Աստուած, քո միւսանգամ գալստեանդ յիշեա՛յ զստացող սուրբ Աւետարանիս` զԷլմէլիքն, եւ զկողակիցն իւր` զնաղարաճի Ամինատինն, եւ զիւրեա[ն]ց ծնօղսն եւ զիւրեա[ն]ց զաւակն`
զկենդանին եւ զմեռեալն եւ զամենայն արեան մերձաւորսն: Վասն որոյ ետ գնել զսայ ի հալալ ընչից իւրոց եւ
ետ ի գիւղն, որ կոչի Հանդերձիք, ի դուռն Սուրբ Սիոնի եւ այլ սրբոց, որ աստ կան հանգուցեալ: Աղաչեմ զձ[եզ],
քահանայք եւ սարկաւագ եւ ըռայիս եւ ամենայն ժողովուրդք, մեծ եւ փոքր, լաւ պահեցէք ի կաթիլէ, ի յուղոյ եւ ի
գողէ: Դարձեալ աղաչեմ զձեզ, մի ոք իշխեսցէ գրաւ դնել կամ ծախել կամ գողանալ, կամ ով յանտգնի, զխաչահանուացն առցէ եւ զմասն [Յ]ուդայի, եւ ամենայն սրբոց անիծեալ լինի, ով որ խնամ չտանի: Յորժամ զմասն ի
վեր կալնուք, Ողորմի ասացէք, եւ Աստուած ձեզ ողորմի. ամէն, ամէն եւ Եղիցի:
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ, ԿԱԶՄՈՂ` Կիրակոս քհյ:
ԹԵՐԹ` 308+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1աբ, 2բ-3բ, 4բ, 5ա, 17բ-8ա, 151ա, 240բ-1ա: ՊՐԱԿ` 2 (8+10)+Ա-ԻԵ 12 (ԺԱ,
Ի, ԻԴ 11, ԻԵ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 26,5 17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 126ա): ՏՈՂ`
21: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դեղին կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ոտնլուայ` 2ա-9բ, Ընծայումն` 4ա, 6բ, Զոհաբերումն Իսհակայ, Յայտնութիւն` 5բ,
Ծնունդ` 6ա, Մկրտութիւն` 6բ, Այլակերպութիւն` 7ա, Հարսանիք ի Կանայ, Պետրոս ընկղմի ի ծովն` 7բ, Բժշկումն
անդամալոյծի` 8ա, Քրիստոս բաշխէ զնկանակս եւ զձկունս, Յարութիւն Ղազարու` 8բ, Մուտք յԵրուսաղէմ` 9ա,
Վերջին ընթրիք` 9բ, Մատնութիւն, Պիղատոս լուանայ զձեռն` 10ա, Խաչելութիւն` 10բ, Յարութիւն` 11ա, Համբարձումն` 11բ, Չորեքկերպեան աթոռ, Հոգեգալուստ` 12ա (նկարները ծաղկողի կողմից անուանակոչուած են):
Մատթէոս` 18բ, Մարկոս` 97բ, Ղուկաս` 151բ, Յովհաննէս` 241բ: Խ ո ր ա ն` 12բ, 13աբ, 14աբ, 15աբ, 16աբ, 17ա:
Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 19ա, 98ա, 152ա, 242ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր`
հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` դեղին, կանաչ, կարմիր, կապոյտ, սեւ, մանիշակագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ` Բարսղի Կեսարացւոյ Գիրք հարցողաց: ԺԱ-ԺԲդդ.: 1(Ա)+1(Բ), ստացուած երկու
թերթերի եզրահատումից, սեւացած եւ հազիւ նշմարելի: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ`
Աա), 20-21 տող: Կարդալ Աա «/// յառա/// անչափս իջուց/// բան: Ասեմ/// Ասաւղին. Այղ զայսոսիկ... եւ առ
զծառայի կերպարանս որպէս, Աբ «/// մարգարէութեան են հոգի տուեալ... չափուց փոքրա///, Բա «/// հրեշտա///
մարդոյ/// քանզի ինքն/// եւ զփառսն իւր` զներգործութիւնն նմա հետեւեցուցեալ, քանզի... տեսանելն զանապական փառացն գերունակութիւն, ոչ որպէս, Բբ «Բան. Ասիցեն արդ///:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ խունացած եւ ցեցակեր: Դռնակը կիսամաշ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 12բ-3ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 13բ-7ա Համաբարբառ (նաեւ` լուսանցային):
3. 19ա-97ա Աւետարան Մատթէոսի: 97ա Նախադրութիւն:
4. 99ա-150ա Աւետարան Մարկոսի: 150բ Նախադրութիւն:
5. 152ա-239բ Աւետարան Ղուկասու: 240ա Նախադրութիւն:
6. 242ա-305ա Աւետարան Յովհաննու: 305ա Նախադրութիւն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
305բ Փա՜ռք... Շնորհիւն Աստուծոյ եւ նորին աւգնականութեամբն աւարտեցաւ հոգիազարդ եւ ծաղկաւէտ
բուրաստանս` եռահրաշ սուրբ Աւետարանս, որ է շաղկապեալ աւետարանչացն... ||(306բ) Եւ արդ, ես` կրտսերս
յորդիս եկեղեցոյ եւ անպիտանս ի քահանայս /// ( անունը քերուած) անիմաստ եւ ախմար գրիչ եւ իմ անընդունակ գոլով յարուեստ գրչութեան եւ բազում մեղաց ցնորիւք պաշարեալ, այլ ըստ կարի մերում, զոր պարգեւեաց
մեզ մարդասէր հոգին, գրեցի անարժան ձեռաւք իմովք ի յընտիր եւ ստոյգ աւրինակէ ի մեծ թուիս ի յեղանակ շրջագայութեան արեգական ստորիջիւք երկնաչու ճանապարհաւ յերկնից յերկիր հայելով, ըստ արարչութեան` չափեալ յԱդամայ մինչեւ ցայսր ամք ՑՊԿԷ (6867), իսկ ի Հայոց թուականիս ՊՂԱ (1442) /// (3,5 տող քերուած):
13ա (Ծաղկողի) Զծաղկող սուրբ Աւետարանիս եւ զկազմող եւ զգրող` զԿիրակոս ամենամեղ անձն եւ զծնօղսն իմ` զԷլեքսան քահանայ եւ զԵղիսաբեթ յիշեցէք ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 97ա (ԺԷ դ., բոլորգիր) Յիշեցէք հեզայհոգի եւ բարէմիտ տէր Յովանէսն, որ հանգուցեալ է առ Քրիստոս:
Դարձեալ յիշեցէք նորայբողբոջ որդին իւր` տէր Առաքելն, եւ յամենայն արեան մերձաւորացն. ամէն:
150բ Յիշեցէք զտէր Յովանէսն եւ կենայկից իւր` Հեղինէն, եւ որդիքն իւրեանց` Պողոսն, Պետրոսն եւ զտէր Առաքելն, Հերայպետն, եւ դստերքն իւրեանց` Զանազանն, Զարմանայզանն, եւ յամենայն արեան մերձաւորացն.
ամէն (Նոյնը` 240ա, 307ա):
2. 307ա Փա՜ռք... Դարձեալ աղաչեմ զձեզ, ո՜վ լուսերամ դասք քահանայից եւ որդիք սուրբ Սիովնի, Սուրբ Աստուածածնի Քալարի եկեղեցւոյ, կողկողագին սրտիւ աղաչեմ յիշել եւ յիշատակել զԱղէկ անուն քրիստոնեայ, որ
ԵՌ (5000) դի[ա]ն ետուր զՍուրբ Աստուածածնի եկեղեցոյ հիմնարկէքն, զոր տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս
զիւր անունն ընդ վիմին հաւատոյ եւ հիման սուրբ առաքելոցն ընդ Պետրոսի եւ ընդ որդւոցն Զեբեթեայ դասակից եւ պսակակից արասցէ իւր միւսանգամ գալստեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս
ամէն: Հայր մեր, որ...: Թվին ՌՃԺ (1661) ամի:
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Ճանճի գիւղ ՌԽԴ -1595
ԳՐԻՉ` տէր Առաքել:
ԹԵՐԹ` 223. չգրուած` 1ա, 107ա, 173ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԹ 12 (ԺԲ 11, ԺԹ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 27 20:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 28ա): ՏՈՂ` 24: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` գծաւոր կտաւ: Ա փեղկին` 11 արծաթէ խաչ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 6բ,, Մարկոս` 66բ, Ղուկաս` 107բ, Յովհաննէս` 173բ:: Խ ո ր ա ն` 1բ, 2աբ,
3աբ, 4աբ, 5աբ, 6ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 7ա, 67ա, 108ա, 174ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կապոյտ, դեղին, կարմիր, կանաչ,
մանիշակագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մարկոսի: Ժ-ԺԱ դդ.: 1(Ա)+2 (Բ-Գ), ստացուած 3 թերթերի եզրահատումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Գա): Կարդալ Գաբ, Աաբ. «Նստաւ, լուծէք զնա... այղ
եթե ասեմք (ԺԱ, 2-32), Բաբ. «Մի եւ արկ երկուս լումայս... Այղ յորժամ տանիցեն զձեզ (ԺԲ, 42-ԺԳ, 11):
ՎԻՃԱԿ` թերթերը բամբակակալած, եզրերը մաշուած, տեղ-տեղ խունացած եւ ցեցակեր: Կազմի թիկունքը
ճաքճքած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1բ-2ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 2բ-6ա Համաբարբառ:
3. 7ա-66ա Աւետարան Մատթէոսի:
4. 67ա-106բ Աւետարան Մարկոսի: (105բ-6բ Յարուցեալ Յիսուս):
5. 108ա-72բ Աւետարան Ղուկասու:
6. 174ա-222ա Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
222ա Փա՜ռք... Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ մեղաւք տկար եւ ցրուամիտ, խորհրդակորոյս եւ անիմաստ տէր Առաքելիս գրչի, ի գաւառիս Սեբաստիու, ի գիւղս, որ կոչի Ճանճի, թվին Ռ եւ ԽԴ (1595): Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեսջիք յաղաւթս ձեր զգծող սորա եւ
զծնաւղսն մեր եւ զուսուցիչսն մեր եւ զերեխտաւորսն, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի սրբոց:
Դարձեալ աղաչեմ || (222բ) զձեզ, որ հանդիպիք սմա, յիշեցէ՛ք յաղաւթս ձեր զստացող տառիս աստուածային` հաւատարիմ ծառայ Տեառն, հոգի անպատումն եւ բարէսեր, զվերինն խորհելով... զորպէսն եւ զիարդն ծանուցեալ զստորակայիս, փափաքող եղեալ աստուածունակ կտակիս եւ տիրաւանդ գանձիս, կենսաձիր սեբերիս
եւ լուսայնորոգ սոփերիս եւ աստուածայբուխ աղբիւրիս, որ եւ ծառայ Աստուծոյ... (նոյն ոճով շարունակւում է
մինչեւ 223ա, մերթ ընդ մերթ տեղ թողնելով ապագայ գնորդի անուան համար):
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Թոխաթ ՌՃԾԲ -ՌՃԾԳ -1703-1704
ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ` Եղիա Մարսըւանցի: ՍՏԱՑՈՂ`Նազար Գետաթաղցի:
ԹԵՐԹ` 235. չգրուած` 1ա-5ա, 9ա, 14բ, 15ա, 16բ, 17ա, 77ա, 179ա, 229ա-35բ: ՊՐԱԿ` 1 10 + Ա-Ի 12 (Ա, Բ, Գ,
Է 10, Ժ 13, ԺԵ 8, ԺԹ 14, Ի 6): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 29 21,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 30ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` դեղին
կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Աւետումն 5ա, Ծնունդ` 6ա, Ծաղկանկար` 6բ, 7ա, 10բ, 11ա, 12բ, 13ա, Խաչելութիւն`
7բ, Յարութիւն` 8ա, Տիրամայրը` մանուկ Յիսուսը գրկին (դիմացը` Նազար ստացողը)` 8բ: Մատթէոս` 21բ, Մարկոս` 77բ, Ղուկաս` 115բ, Յովհաննէս` 179բ: Խ ո ր ա ն` 9բ, 10ա, 11բ, 12ա, 13բ, 14ա, 15բ, 16ա, 17բ, 18ա: Կ ի ս
ա խ ո ր ա ն` 22ա, 78ա, 116ա, 180ա:: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կապոյտ, կարմիր, դեղին, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 9բ-10ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 11բ-8ա Համաբարբառ (նաեւ` լուսանցային):

3. 19ա-20ա Գլուխք: 22ա-75բ Աւետարան Մատթէոսի:
4. 76աբ Գլուխք: 78ա-113բ Աւետարան Մարկոսի:
5. 113բ-5ա Գլուխք: 116ա-78ա Աւետարան Ղուկասու:
6. 178աբ Գլուխք: 180ա-227բ Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
8բ Գետաթաղեցի Յետկերի որդի Նազարս եւ իւր ծնողացն հոգոյն այս Ատենի Աւետարանս յիշատակ տըւաւ
Աստուածածնի թըւին ՋԱՄԲԻԼ (900 -1+200 + 2 + 20 + 30 + 551= 1704), ամսոյն օգոստոսին: Այս սեղանն եկեղեցւոյն կերպն է, պատկերն` Աստուածածնի, նստօղն Նազարն է, իւր ձեռաց Աւետարանն Աստուածածնի կու
յանձնէ:
20բ Փա՜ռք... Ես` մեղապարտ տիրացուս Եղիաս, սկսա զայս Աւետարանս ի թուականութեան ամի Փրկչին
հազարորդի ԷՃ-որդ երրորդի (1703), ըստ մերոյ Հայկազութեան թվին հազարորդի հարիւրորդի յիսներկրորդի
(1703): Զայս Աւետարան աւարտ եղեւ ամի Փրկչին հազարորդի ԷՃ-որդի հինգերորդի (1705), ըստ մերոյ թվին`
հազարորդի Ճ-որդի յիսներորդի (= յիսներորդի երրորդի) (1704): Եւ տանուտէրն Կարիճն էր, նահանջ եւ ամենայնի առատ Աստուծոյ պարգեւացն, եւ ըստ հայրապետութեան մերոյ Արամեան տառապեալ ազգիս Սուրբն Էջմիածնայ տեառն Նահապետ կաթօղիկոսին եւ առաջնորդութեան մեծն ի Սիւնեաց Ըստթադէի Աթոռոյ տէր Յովասափ վարդապետն, ի Պարսից թագաւորն Շահ-Սուլթան Հուսէին եւ մերոյ գաւառի իշխողի Իբրահիմ աղէն,
որ էր վերակացու գաւառին մերոյ, եւ ի գեղիցն Գետաթաղի Սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցոյ եղեալ քահանայիցն տէր Մինասն, տէր Ազարիան, տէր Փիլիպոսն, տէր Կարապետն, տէր Փիլիպոսն: Սոցա ժամանակիս եւ Նազարս, որ եմ յերկրէն Սիւնեաց եւ Որոտնոյ ձորէն, զայս Աւետարանս ստացայ հալալ ընչից եւ վաստակոց իմոց`
ծաղկեալ եւ կոստղե[ա]լ, եւ գոյնզգոյն զարդարեցի ամենայնի անթերի եւ անպակաս: Բայց բազում ժամանակաց ցանկայի զայսպիսի յիշատակ ստանալ ինձ եւ ծնօղաց եւ ազգականաց իմոց, որ յաւիտեանս յաւիտենից
անջնջելի մնա ըստ մարգարէին, որ ասէ. Երանի, որ ունիցի յիշատակ ի Սիոն, որ է եկեղեցի Աստուծոյ: Արդար
յիշատակացն է բարի, որ հոգեւոր լինի, ոչ թէ մարմնաւոր: Եւ հայեցա` ի ներքոյ արեգականն ամենայն ընդունայնութիւն է, ըստ Սողոմոնի: Միայն յոյսն իմ զայս եդի ի մտի իմոյ, թէ զայն ճշմարիտ է, ոչ յԷն` յէութիւն էած եւ
գոյացոյց եւ մեզ արար: Նմա պարտիմք ակն ունել վերստին նորոգման: Եւ ես` Նազարս, տեսեալ զանազան յիշատակ եկեղեցոյ, բայց ես փրկչական Աւետարանին ցանկացայ եւ ստացայ, ետու մեր գեղին` Գետաթաղի
Սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցին:
Զայս Աւետարանս || (21ա) ով ոք խեթիւ հայեսցի` գողանալով կամ գրաւ դնելով, ոչ ի քահանայից եւ ոչ ժողովրդոց եւ ոչ ազգականաց իմոց, ոչ մարդ իլախէ ունի, միայն Աստուածածնայ եմ տըւեալ: Ո՛վ ոք յիշատակն
ջնջէ, մասն Յուդայի, ի պատիժս Կայենէ առցէ: Եւ մեք, գրողք զայս բան, անպարտ լիցուք եւ ստացողի սուրբ Աւետարանիս ողորմի տացուք: Յետկերի որդի Նազարին եւ ծնողացն` Սելիին, եւ որդոցն` Աղախանին եւ Եսայխանին եւ մահտիսի Յովաննէսին եւ Ըռուստամին եւ Թումային, Շահնիսէին եւ Աղասուլթանին (յաւելում), Մարիամին եւ զարմից նոցին հոգոյն Աստուած ողորմի ասացէ՛ք յօժար սրտիւք: Բայց զայս յիշատակս առնել ըստ
տէրունական հրամանին, որ ասէ. Բազումք ցանկացան տեսանել եւ լսել եւ ոչ կարացին, ոչ էր ժամանակ լցեալ:
Ապայ պարտիմք իմանալ եւ ոչ զանց առնել, թէ ով ոք էր, որք ցանկացան տեսանել զՔրիստոս եւ ոչ կարացին:
Յետոյ մարգարէքն, նահապետք եւ այլքն` սոքա կարօտ մնացին գալստեան Քրիստոսի` լսել զաւետարանական
բանս նորա, թէ` Փոքուն հաւատարիմ է եւ ի բազմին հաւատարիմ է:
Ես` վերոգրեալ Նազարս, փոքուն եղէ հաւատարիմ եւ ոչ մեծին եղէ, որ եւ այլ եւ այլ յիշատակ եկեղեցոյ, եւ
լուա ըստ մարգարէին Դաւթի նուագարանին, թէ` Մեծամեծք աղքատացան եւ քաղցեան, բայց ոյք խնդրեն զՏէր,
մի՛ պակասեսցի ամենայն բարութիւն ըստ համբերութեան Յոբայ, որ մեծատունն յառաջ ասէ ի բանս իւրում`
Մերկ եկի աշխարհս եւ մերկ գնալոց եմք ի հող տապանի: Զայս ամենայն խորհէի եւ զմտաւ ածէի, որ ամենայն
սուտ է կենցաղս աշխարհիս: Ո՞ւր է մեծութիւն Սողոմոնի եւ թագաւորութիւն նորա, ու՞ր է Աղէքսանդր թագաւորն,
որ տիրեալ ունէր չորս կողմն աշխարհիս. ոչինչ եղեւ մեծութիւն նորա, որ փոքր ինչ կտաւ տարեալ եղեւ ընդ իւր:
Մարդոյ փառքն նման է խոտոյ, ըստ առաքելոյն Յակոբայ, թէ` Այսօր դալար է, վաղն ի հնոց արկանելի է:Յիրաւի
է, որ մարդոյս կեանքն նման է խոտոյ, որ այսօր կայ` ոչ ունի ակնկալութեան վաղուեան: Ես` Նազարս, յառաջ
յիշեալ եղեւ, չունէի հայրենեաց ծնողաց իմոց մեծութիւն եւ փարթամութիւն, այլ էի ես վաստակաւոր ըստ առաջնոցն հրամանին, թէ` Քրտամբք յերեսաց քոց կերիցես: Եւ ես զնոյն կատարեցի, քրտնեցի, տքնեցայ, ջանացի ի
մէջ ղարիպութեան, վաստակեցի, տեսի ամենայն ոք` մեծամեծք եւ փոքունք առ ստեղծողն իւր ընթա[նա]յ: Ահայ
զայս լուայ, համարեցայ, որ յետ շնչոյս ելանելոյ յետնամնայքն հաւատացեալքն մտաւ ածեն եւ ողորմի ասաս-

ցեն զմեղաւոր[ի]ս` Նազարիս, ծնօղացն եւ ազգականացն: Խնդրեմք եւ աղաչեմք երես անկեալ, ես` Նազարս,
հայրք եւ եղբայրք, քահանայք, եկեղեցականք, աշխարհականք եւ մեծամեծք եւ փոքունք, երիտասարդք եւ կուսանք, ով ոք հանդիպիք զայս փրկչական Աւետարանիս ընթեռնելով կամ օրինակելով, Հայր մեղայիւ յիշեսջիք
զբազմամեղ Նազարս, եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի: Հայր:
227բ Փա՜ռք...որ ետ կարողութիւն տարտամ եւ սուտանուն Եղիայ գրչի, զոր սկսայ շնորհիւ իւրով հասանել եւ
յաւարտ սրբոյ Աւետարանիս եւ ի գծագրել զյիշատակս ի յաստուածայինս խրախուսողաց... || (228ա) Եւ ըստացաւ զսա Գետաթաղեցի Յետկերի որդի Նազարս, եւ իւր ծնօղացն, մօրն` Սելիին, եւ իւր որդոցն` Աղախանին, Եսախանին, եւ մահտեսի Յովհաննէսին եւ Ըռուստամին եւ Մարիամին եւ Շահնիսէին, Աղայսուլթանին եւ Թումային եւ այլ ամենայն զարմիցն, եւ ետ յիշատակ Գետաթաղի Սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցին եւ վասն իւր ծնօղացն հոգւոյն: Եւ յիշատակն օրհնութեամբ եղիցի:
Եւ արդ, գրեալ աւարտեցաւ սուրբ Աւետարանս ի քաղաքն Թոխաթ, ընդ հովանեաւ եօթնից սուրբ եկեղեցեացն եւ հայրապետութեան տեառն Նահապետ կաթողիկոսին եւ առաջնորդ[ի]ն մեծն ի Սիւնեաց Ըստթադէի Աթոռոյ տէր Յովասափ վարդապետի, ի թըւականի կենարարին ՌԷՃ[Դ] (1704) եւ Հայոց ՌՃԾԳ (1704) թըւին: Արդ,
երես անկեալ աղաչեմ ըզհանդիպօղքդ սրբոյ Աւետարանիս, խնդրել մաքուր աղօթիւք զթողութիւն մեղաց ստացողաց սուրբ տառիս` Կուլնազարին, եւ ծնօղացն` Յետկերին եւ Սէլիին, եւ որդոցն` Աղախանին, Եսախանին եւ
մահտեսի Յովհաննէս[ին] եւ Ըռուստամին, եւ քրոչն` Շահնիսէին եւ Մարիամին, որդոցն` Թումային || (228բ) եւ
համայն ազանցն: Եւս եւ անիմաստ գըծողիս եւ ծաղկողի` Եղիայի, ամենայն զարմօք եւ զաւակօքն: Եւ առատապարգեւն Աստուած վարձա բարեաց տացէ նախ ձեզ` արժանաւորացդ անձանց, եւ ձեր միջնորդելովն` մեզ եւ մերոց նախնեաց, եւ որք երախտաւորեցին ի գիրս այս, եւ այնոցիկ, որք սրտի մտօք ասիցեն Ամէն: Հայր մեր, որ:
Ո՜վ քահանայք եւ սպասաւորք եկեղեցւոյ, ով ոք սուրբ Աւետարանս կամ գրաւ դնէ կամ եկեղեցւոյն հանէ, ոչ
ազգական եւ ոչ օտարս, ով ոք դուրս հանէ, մաս [Յ]ուդայէ առցէ, ի պատիժն Կայէնի, ի խաչահան լինի, եւ ով ոք
սորա յիշատակարանն կտրէ կամ կեղտոտ կամ թաց ձեռօք թուղթըն բռնէ կամ զայ անէ, մասն Յուդէ եւ պատիժն ի Կայէնէ առցէ: Լաւ պահօղն օրհնեալ է եւ օրհնեալ եղիցի Յիսուսէ Քրիստոսէ. ամէն:
Ես` մեղապարտ Մարսըւանցի,
Եւդօկիայ եկեալ մնացի
Սուրբ Պարսամայ եկեղեցի,
Աւետարանս աւարտեցի,
Եւ վատ ձեռամբս Եղիայ դպրի,
Ի վայելումն Նազարի,
Թվին ՌՃԾԳ (1704) ամի:
Սըղալ գրոցս եմ ամօթալի,
Ով ոք յիշէ Հայր մեղայիւ,
Տէրն Քրիստոս ձեզ ողորմի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 2բ (նօտրգիր) թուին ՌՄԿԱ (1812)-ին ես` տէր 0հանն գրեցի:
2. 230բ (Շղագիր) 1830 հոկտեմ[բեր] 25 Բայեազտցի Աւագենց տէր Յոհանի կին Մարիամի հոգեբաժին է
յետ սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնայ` ձեռամբ կաւալէր Կարբեցի Վեհապետեան Յովսէփ վարդապետ Մաթէոսեան
Տէր-Մարուքովեանց:
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Ուռհա՞
ՌԻԱ -1572
ԳՐԻՉ` Յովհաննէս երէց Ուրհայեցի: ՍՏԱՑՈՂ` Յովհաննէս Քաւչիկ:
ԹԵՐԹ` 223.չգրուած` 1ա-5ա, 56բ, 57ա, 92բ, 93ա, 162ա, 221ա-3բ: ՊՐԱԿ`1 4 + Ա-ԺԸ 12 (Է 11) + 1 4: ՆԻՒԹ`
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 26,7 17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 28ա): ՏՈՂ` 23: ԿԱԶՄ` սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 + 1, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 5բ, Մարկոս` 57բ, Ղուկաս` 93բ, Յովհաննէս` 162բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 6ա,
58ա, 94ա, 163ա:,: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կապոյտ, կարմիր, վարդագոյն, դեղին, կանաչ, սրճագոյն:

ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մատթէոսի: Ժ-ԺԱ դդ.: 2(Ա-Բ) + 2 (Գ-Դ), ստացուած 2 թերթերի ընդլայնակի ծալումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բա): Կարդալ Դա, Գբ, Դբ, Գա.
«[ծա]ռայից իւրոց... փորձէին զնա եւ ասէին (ԺԸ, 23-ԺԹ, 3), Բա, Աբ, Բբ, Աբ. «մեզ որդի Դաւթի... Գրեալ է տուն
իմ (Ի, 31-ԻԱ, 13):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ խունացած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 6ա-56ա Աւետարան Մատթէոսի (խազագրուած` ԻԸ, 16-20):
2. 58ա-92ա Աւետարան Մարկոսի:
3. 94ա-161բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 163ա-218բ Աւետարան Յովհաննու:
Ստորին լուսանցներում` Համաբարբառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
219ա Փա՜ռք... Աւարտեցաւ աստուածախօս սուրբ Աւետարանս, որ է չորեք յաթոռ անեղին... աստուածասէր ||
(219բ) եւ փառաւոր քահ[ան] այն Քաւչիկն, զոր տէր Յոհաննէս մակադրեալ, ըստացաւ զսուրբ Աւետարանս ի
հալալ արդեանց իւրոց` յիշատակ անջընջելի իւրն եւ ծաղկեալ զաւակացն` Ասլի պարոնին եւ Վարդանին եւ Թորոսին, եւ դստերացն` Թուրուանտին եւ Մարգարտին, Շնոֆորին, եւ կողակցուն իւրոյ` Տօնամելիքին, եւ տալոչն`
Նսեֆին, զոր տէր Աստուած բարով վայելել տացէ ազգէ յազգ եւ ի յորդոց որդիս: Ի թուականիս Հայկազան տոմարիս ՌԻԱ (1572) ամին աւարտեցաւ սուրբ գիրս ձեռամբ անարժան եւ անպիտան, յետնեալ եւ փըցուն գըրչի`
Յովաննէս իրիցուս յՈւրհայեցուս, ի վայելումն տէր Յոհանիսին: Արդ, աղաչեմ զամենեսեանդ, ո՜վ դասք լուսերամ սուրբ քահանայիցդ, որք հանդիպիք սուրբ Աւետարանիս կարդալով կամ օրինակելով, յիշեցէք ի մաքրափայլ
եւ յերկնաթռիչ սուրբ յաղօթս ձեր զվերագրեալս ի սմայ, եւ Աստուած ողորմի ասացէք եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ի յառատատուր պարգեւողէն` ի Փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ: Եւ այն, որ առատն է ի տուրս բարեաց,
մեզ` յիշելոցս, եւ ձեզ` յիշողացդ, առ հասարակ ողորմեսցի ողորմածն Աստուած աստ եւ ի հանդերձեալ դատաստանին. ամէն:
220ա Փա՜ռք... Արդ, որք հանդիպիք սուրբ Աւետարանիս, յիշեցէք յերկնագնաց յաղօթս ձեր զհեզահոգի քահանայն` զտէր Ղուկասն, եւ զկողակիցն իւր` Շահմիրան եւ զորդիքն իւրեանց Թադէոսն եւ զեղբայրն իւր Բադիրն եւ
զկողակիցն իւր Ծամէրն եւ զորդիքն իւրեանց, որ հանգուցեալ են առ Քրիստոս, եւ զդստերքն իւրեանց Հասրաթն,
Խանումն եւ միւս եղբայրն Թամուրն եւ զկողակիցն իւր Խանաղէն եւ զորդիքն իւրեանց` զՊօղոս սարկաւագն,
Յախումն, Կիրակոսն, Յուսիկն, եւ զդստերքն իւրեանց Թամամն, Մարիան եւ ծնօղքն իւրեանց զԱղուպն, եւ զկողակիցն իւր Հասրաթն, Համանգուլն եւ զդուստր Փարիխան. յիշեցէք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէք
նոցայ հոգոցն. ամէն: Որ ըստացան զսուրբ Աւետարանս || (220բ) ի հալալ եւ յարդար վաստակոց իւրեանց` յիշատակ հոգւոց իւրեանց եւ ի վայելումն անձանց իւրեանց: Ի թվականիս Հայոց ՌՀԳ (1624), որ ստացաք զսուրբ
Աւետարանս յիշատակ մեզ եւ որդոց մերոց. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինսդ:
Յիշեցէք ի Քրիստոս զԳուլիստանն եւ Աստուած ողորմի ասացէք նորայ, հոգոյն. ամէն: Խօսրովին, Ղուլին` Աստուած ողորմի իւրեանց հոգոյն, ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 161բ (ԺԶ-ԺԷ դդ., բոլորգիր) Աստուած ողորմի խոճայ Աղուպին, կողակցին` Մարանէ հոգոյն, որ Ա ֆլորի
տւեց ի սուրբ Աւետարանիս գինն: Աստուած լուսաւորէ զիւր հոգին: Ե շահին թոռանն է Աղուպին, եւ Գ շահին
մեծ մօրն` Մարանէ է: Աստուած ողորմի իւրեանց հոգոյն. ամէն:
2. 161բ (ԺԸ դ., շղագիր) Աստուած ողորմի Ծածուլի[ն], Գրիգորին,իր կողայկցին` Տթխալին, Շահրիստան[ին], Խեչտրին, Նինիֆարին, Պողոսին, Սահակին, Համայջանին, Պահայտուրին, Ղազարոսին, Փանոսին.
Աստուած ողորմէ իւր[եան]ց հոգոյն:
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ԳՐԻՉ` Աւետիս:
ԹԵՐԹ` 142: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԳ 12 (Ա, Զ 11, Գ, Թ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 28 21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ`
բոլորգիր (նմուշ` 58ա): ՏՈՂ` 30-34: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ,
աստառը` ծաղկազարդ կարմիր կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 (սկզբում), մագաղաթ:

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ խունացած եւ ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1 ա-40բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 41ա-64բ Աւետարան Մարկոսի:
3. 65ա-109բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 110ա-42ա Աւետարան Յովհաննու:
Բ. (պահպանակ Աբ) Սուրբ Կարապետի գովասանք է, Աստուծոյ է - Ա՜յ աղայլար, բօկուն բան բիր գօնայ էլայդում... (ԺԸ դ. յաւելագրութիւն):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
142ա Փա՜ռք... || (142բ) Յիշեցէք ի Քրիստոս զանարգ եւ զանարժան Աւետիս գրիչ եւ զհայրն իմ:
Որ մեղաւոր եմ յիրաւի,
Եւ ես չունեմ գործ մի բարի,
Քանզի ծնեալ եմ յաշխարհի,
Մեղք եմ գործեր անթողնելի:
Զկարգս առի, յուխտի ոչ կացի,
Եւ զհայրենի ցանկն պատառեցի,
Զի կատարի բան մարգարէի,
Որ վկայէ մեկնիչն Եսայի,
Թէ` Ո՜վ քակէ զցանկ հայրենի,
Զնա խածանէ օձն անապատի:
Եւ ուխտ եդեալ եմ ես ի մտի
Էրուսաղեմայ վերին քաղաքի
Սուրբ գերեզմանն, որ լոյսն ցաթի,
Տրտմեալ հոգիքն անդ լուսաւորի:
Առ ոտս անկեալ ձեզ ամենայնի`
Քահանայի եւ աշխարհականի,
Որք հանդիպիք այս ախմար գրչի,
Միաբան ասէք, թէ Աստուած ողողի (ողորմի)
Գրողի եւ ստացողի:
Այն, որ առատն է յամենայնի,
Մեզ եւ ձեզ Աստուած ողորմեսցի. ամէն:
Առ ոտս անկեալ աղաչեմ զձեզ, ո՜վ դաս քահանայից, յորժամ ընթեռնոյք զսուրբ Աւետարանս, յիշեցէք ի
Քրիստոս զանարժան Աւետիս գրիչս եւ զհայրն իմ Հասան եւ մայրն իմ Սառիկն եւ որդին իմ Մարտիրոսն, որ
փոխեալ են առ Տէր, եւ զկողակիցն իմ Թանկուն, որդիքն իմ Մարգարէն, Ովաննէս, Մկրտիչն, դստերքն իմք Մարիեան, Սառէն, Նազլուն, Հռումսիմէն: Աղաչեմ զձեզ, անմեղադիր լերուք սխանանաց սորայ, զի կար մեր այս էր:
Ի թվին ՌՃԵ (1656):
Կնքադրոշմ` 32բ, 141բ Քրիստոսի ծառայ 0հանէս:
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ԳՐԻՉ` Յովանէս երէց: ՍՏԱՑՈՂ` Մինաւաշ:
ԹԵՐԹ` 312. չգրուած` 103ա: ՊՐԱԿ` 1 12+Ա-ԻԵ 12(Ա 13, ԻԵ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 27 18: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 43ա): ՏՈՂ` 20: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, կոստղապատ, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր կտաւ, երփներանգ շերտաւոր մետաքս:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Աւետումն` 1բ, Ծնունդ` 2ա, Գալուստն ի տաճար` 2բ, Մկրտութիւն` 3ա, Այլակերպութիւն` 3բ, Յարութիւն Ղազարու` 4ա, Մուտք յԵրուսաղեմ` 4բ, Ոտնլուայ` 5ա, Խաչելութիւն` 5բ, Թաղումն` 6ա, Աւերումն դժոխոց` 6բ, Յարութիւն` 7ա, Համբարձումն` 7բ, Հոգեգալուստ` 8ա, Խաչ` 8բ (պատուանդանի մօտ` այր ու
կին. նախկին մակագրութիւնն եղծուած եւ գրուած է. «... զհոտն եւ տղայքն իւրեանց), Երկրորդ գալուստն` 9ա:

Մատթէոս` 14բ, Մարկոս` 103բ, Ղուկաս` 157բ, Յովհաննէս` 246բ: Մարիամ Մագդաղինացի` 101ա, 305ա, Յովսէփ Արեմաթացի` 242ա: Խ ո ր ա ն` 4բ, 10ա, 10բ, 11ա, 11բ, 12ա, 12բ, 13ա, 13բ, 14ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 15ա,
104ա, 158ա, 247ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական, երկրաչափական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` կենդանագիր, թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կանաչ, կապոյտ, դեղին, մանիշակագոյն, սեւ, նարնջագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Թուղթք Պօղոսի: Թ-Ժ դդ.: 1(Ա)+1(Բ), ստացուած 2 անջատ թերթերի եզրահատումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ` Աբ): Կարդալ Բաբ. «[յետ]ին: Քան[զի փող հ] արկանի... ժամ[ անակ ինչ առ]նել (Ա. Կորնթ., ԺԵ, 52-ԺԶ, 7), Աաբ «[ ամենայ]նի որ անուանեալ իցէ Աստուած... Այսուհետեւ եղբարք աղաւթս արարէք (Բ. Թես., Բ, 4-Գ, 1):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի թիկունքն ու եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 9բ-10ա Թուղթ Եւսեբեոսի:
2. 10բ-4ա Համաբարբառ:
3. 15ա-102բ Աւետարան Մատթէոսի:
4. 104ա-55ա Աւետարան Մարկոսի:
5. 158ա-246ա Աւետարան Ղուկասու:
6. 247ա-310ա Աւետարան Յովհաննու:
Բ. [Յաւելագրութիւնք` ԺԸ դ.]
1. 3ա [Հարցմունք Բարսղի եւ պատասխանիք Գրիգորի] -Բարսեղ ասէ առ սուրբն Գրիգորն. Յորժամ ոչ երկինք կար... ի նմանէ եղեն անցաւորութիւնք Ադ[ամ]այ:
2. 312ա [ Անձին զղջացելոց խոստովանութիւն յանցանաց Ներսէսի Կլայեցւոյ (Ա-Ք)] - Աշխարհ ամենայն
/Առ իս նայեցեալ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
310ա (Յովանէս գրչի) Փա՜ռք... որ տրամադրեաց զմատունս վերջացեալ տկար ոգի Յովանէս անարժան ||
(310բ) երիցու, որ զանունս ունիմ զերիցութեան եւ գործովք թափուր եւ ունայն յամենայն արդարութեանց, գրել
զճառըս երախտեաց աստուածագործ սքանչելեացն...: Զոր տեսեալ զայս վայելուջ դրախտս, որ տնկեալ է յանեղական աջոյն եւ զպատուական ակնս շափիւղայ, որ կայ հանգուցեալ Աստուածն... (յաջորդող թերթը փոխարինուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 311ա (ԺԶդ., բոլորգիր, սկիզբը յարմարեցուած նախորդին)... հան[գ]ուցեալն: Զոր տեսեալ հոգեւոր գանձս բարեպաշտ եւ աստուծասէր կին Մինաւաշէն, եւ ստացաւ զսա յիշատ[ակ] իւր, հաւրն` Մաթոսին, եւ կենակցին իւրոյ` Ղարիպխաթունին, եւ Բէկիխաթունին եւ Մկրտչին, որ կամակից եղեւ այսմ բարի գանձուցս: Եւ բոլոր
հաւատով եւ ուղիղ սրտիւ Աստուած ողորմի ասացէք. ամէն: Դարձեալ յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զԲէկիխաթուն եւ զՄկրտիչն, որ ստացան զսուրբ Աւետարանս յիշատակ իւր եւ ծնաւղացն իւրոց եւ ամենայն արեան
մերձաւորացն` կենդանեացն եւ հան[գ]ուցելոցն. ամէն:
Աղաչեմ զձեզ, ո՜վ սուրբ ընթերցող, որ լի բերանով եւ ուղիղ սրտիւ Աստուած [ողորմի] ասացէք Բէկիխաթունին եւ Մկրտչին, որ ստացան զսուրբ Աւետարանս եւ եդին ի դուռն Սուրբ Կիրակոսին... անջինջ յիշատակ, եւ մի
ոք իշխեսցէ հեռացենել զսա ի դրանէ սուրբ տաճարացս: Եւ թէ ոք յանդըգնի, անիծեալ եղիցի. ամէն:
2. 311բ (ԺԷդ., անվարժ բոլորգիր) Դարձեալ աղաչեմ զձեզ, հայրք իմ եւ եղբայրք, քորք իմ եւ մայ[ր]ք, յիշեցէք
ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զվերջին ստացաւղ Աւետարանիս զանզաւակ Մխիթարն` զՍարխոշի հաւրեղբայ[ր]ն,
որ գնեաց զսայ ի յանաւրէն գերողացն` յիշատակ իւրն եւ ծնաւղացն եւ կողակցին եւ իւր զաւակաց` Սարխոշին,
եւ իւր ծնաւղին` Սաւլթանին: Լի բերանով եւ ուղիղ սրտիւ Աստուած ողորմի ասացէք. ամէն: Դարձեալ Աստուած
ողորմի ասացէք Մխիթարին, որ ետ [զ]սայ իւրն յիշատակ ի դուռն սուրբ... (ընդհատուած):
-(Նոյն ձեռքով ստորին լուսանցքում) Ծնաւ Գրիգորէն թվին ՌՃԲ (1653):
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԺԶ-XVI
ԳՐԻՉ` Ղուկաս:

ԹԵՐԹ` 220:.չգրուած` 1ա-3ա, 59բ-60ա, 166բ, 219ա-20բ: ՊՐԱԿ` 1 2 + Ա-ԺԹ 12 (Ա, ԺԵ 11, ԺԴ 9, ԺԸ 10, ԺԹ
7) + 1 2:ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 27 17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 139ա): ՏՈՂ`24: ԿԱԶՄ`
դրոշմազարդ բաց շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 3բ, Մարկոս` 60բ, Ղուկաս` 98բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 4ա, 61ա, 99ա, 167ա,:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` կենդանական, բուսական, երկրաչափական:: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, մարդագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կապոյտ, կարմիր, մանիշակագոյն, դեղին, երկնագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4ա-58ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 58բ-9ա Գլուխք: 59ա Նախադրութիւն: 61ա-96բ Աւետարան Մարկոսի (96աբ Յարուցեալ Յիսուս):
3. 96բ-8ա Գլուխք (ընդմիջարկուած նախադրութեամբ): 96բ-7ա Նախադրութիւն: 99ա-165ա Աւետարան
Ղուկասու:
4. 165աբ Գլուխք: 165բ-6ա Նախադրութիւն: 167ա-218բ Աւետարան Յովհաննու:
Ստորին լուսանցներում` համաբարբառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
3բ Կամաւն Աստուծոյ սկսայ սուրբ Աւետարանս գրել մարգաց ամսո Ա: [Զ]գործս ձեռաց մերոց ուղիղ արայ
ի մեզ եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողի մեզ, Աստուած:
9ա Աստուած ողորմի քո հոգոյդ, Շարպաթ, որ եկիր, մեզ խորովու ճաշ բերիր:
11ա Աստուած ողորմի քո հոգոյդ, ո՜ տէր Դաւիթ, որ եկիր, մեզ Ա գաւ գին[ի] բերիր. մարգաց ամսո Ը էր:
15բ Աստուած ընդ երկ[ այն] աւուրս պահէ Յեսաւն, որ երեկ, մեզ Է ձու, Դ հաց եբեր: Ինքն դեռեւս մանուկ էր`
Ե ամաց, որ առ մեզ երեկ:
32ա Յիշեցէք զՍաւլթան դպիրն, որ երեկ, մեզ Գ ճիթ սեւ խաղող, Բ սպիտակ լոշ եբեր:
59ա Ով դասք լուսերամից, զանարժան եւ զանպիտան Ղուկաս գրիչ [յ] աղաւթս յիշեցէք հանդերձ ծնաւղաւքն
իմով, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն (նոյնը` 96բ):
78բ Ո՜վ եղբարք լուսերամ քահանայից, յիշեցէք զՓարիխան եւ լիաբերան յԱստուած ողորմի || (79ա) ասէք:
Շատ բազում անգամ կերակրեաց զմեզ Աւետարանս գրելիս` ուղիղ սրտիւ, հաստատուն հաւատով: Աստուած
առատ է ի տուրս բար[ե]աց ձեզ եւ մեզ ամէնեցուն:
95բ Զմեղաւք զառածեալ եւ զանարժան գրիչ Ղուկասս յիշեցէք, եւ Աստուած զձեզ յիշէ իւր միւսանգամ գալըստեան. ամէն:
106բ Զայս էջս տէր Դաւիթ գրեց, ողորմի ասէք, եւ Աստուած ձեզ ողորմի:
118ա Քունս տարաւ, զայս Զ կարգս լաւ չգրեցի, անմեղադիր լեր:
164բ Զայս կէս էջս Առաքել վարդապետ գրեց: Ողորմի ասէք, եւ Աստուած ձեզ ողորմի. ամէն:
166ա Զառածեալ մեղաւք, զանարժան եւ զանպիտան, երամայ ջոկ ՁՇՑԾ-աս (եղբայրագիր` «Ղուկաս, սիւնակամէջ լուսանցքում կարմրագիր փակագրով «Ղուկաս) յիշեցէք ի սուրբ աղաւթս ձեր. յիշողք յիշեա[լ] լիցի[ք] ի
Քրիստոսէ յԱստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեան. ամէն: Հայր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
60ա (ԺԷ դ., բոլորգիր) Այլ եւ յիշեսջիք ի Քրիստոս զուսթա Մարտիրոսն եւ զկողակիցն Ջանզադէն եւ զդուստրն իւր` զՆազն. յիշեցէք, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն:
Կնքադրոշմ` 3ա (փակագիր) Վարդան: Աբրահա՞մ:
4ա Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Քամալ գիւղ (Թաւուշ) ՌՃԺԷ -1668
ԳՐԻՉ` Աւետիս երէց:
ԹԵՐԹ` 238.չգրուած` 1աբ, 238աբ: ՊՐԱԿ` Ա-Ի 12 (Ի 10): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25 17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ 74ա`): ՏՈՂ` 23: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը`
տախտակ, աստառը` վանդակազարդ կտաւ, կանաչ մետաքս:

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 4բ, Մարկոս` 71բ, Ղուկաս` 114բ, Յովհաննէս` 184բ:Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 5ա,
72ա, 115ա, 185ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, դեղին, վարդագոյն, կապոյտ, կանաչ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -1. Աւետարան Մատթէոսի: ԺԷ դ., 1. (Ա-Բ), սկզբում, ստացուած 2 կից թերթերի բացուածքից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորգիր (նմուշ` Աա, Բբ), 19 տող: Կարդալ Աաբ, Բաբ. «[Յով]սէփու եւ ասէ...
յայսցանէ յարուցանել որդիս Աբ[րահամու] (Բ, 13-Գ, 9): 2. Մաշտոց: ԺԴ-ԺԵ դդ.: 1 (Գ-Դ), վերջում, ստացուած 2
կից թերթերի բացուածքից: Մագաղաթ (կրկնագիր, հինը` ուղղագիծ մանր երկաթագիր, անըթեռնլի), միասիւն,
բոլորգիր, 22 տող: Կարդալ Գաբ. «[Ոտնլուայ]: Յոհանու առաքելոյ ի Կաթողի[կեայ]ց. Սիրելիք, սիրեցարուք
զմիմեանս... զԱստուած զոր ոչ կարէ տես[ անել], Դաբ. «[Տաճարի սիրել... Եւ եպիսկոպոսն ասէ զաղօթս...] նի
ծառայի քո, որ արժանի արարէր... Արդ, Տէ՛ր, ոչ եթէ ըստ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից եւ վերջից որոշ թերթեր ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա Նախադրութիւն: 2բ-3բ Գլուխք: 4ա Համաձայնութիւն գլխոցս: 5ա-69ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 69բ Նախադրութիւն: 70ա-1ա Գլուխք: 72ա-112ա Աւետարան Մարկոսի:
3. 112ա Նախադրութիւն: 112բ-4ա Գլուխք: 115ա-82բ: Աւետարան Ղուկասու:
4. 183ա Նախադրութիւն: 185ա-235ա Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
235բ Փա՜ռք... || (236ա) Որ ետ կարողութիւն տկար եւ տարտամ, յան[յ] արմար եւ մեղսամակարթ գրչի` սուտանուն Աւետիս երիցու հասանել աւարտ սուրբ Աւետարանիս: Եւ արդ, գրեցաւ զսա ի յերկիրս Թաւուշու, ի
գ[ե]ա[ւ]ղս Քամալ կոչեցեալ, ի դուռն Սուրբ Աստուածածնիս, ընդ հովանեաւ սուրբ մանդոռիս (= մատուռիս), ի
թուին Հայկազնեա || (236բ) ՌՃԺԷ (1668), ի հայրապետութեան տէր Պետրոսի, ի յԱթոռն Խորանաշատու, ի յաթոռակալն Յովաննէս արհեպիսկոպոսին: Աղաչեմ զձեզ, յորժամ պատահիք, յիշեցէք զիս եւ ծնօղք իմ Հասան եւ
մայրն իմ Սառիկն եւ որդին իմ Մարտիրոսն եւ դուստր իմ Սառիկն, որ հանգուցեալ են առ Տէր, եւ կենակիցն իմ
Թանկազիզն եւ որդին իմ Մարգարա քահանայն, կողակիցն իւր` Մարիեան եւ որդիքն Մարտիրոսն, Վանականն
եւ միւս որդիքն Յովաննէս, Մկրտիչն, դեռաբուս ծաղիկն` Ներսէսն, դստերք իմ Հռիփսիմեն, Եղիսաբեթն, Հեղինարն: Եւ զիս` մեղապարտս յիշեցէք եւ անմեղադիր լերուք սղալանաց սորա եւ խոշորութեան եւ ամենայնի, որ ի
սմա պակասութիւն կա, քանզի ոչ եթէ աներկիւղութեամբ արարաք, ապա կար մեր այսչափ էր:
Դարձեալ անկանիմ առ ոտս ձեր, անմեղադիր լերուք, եւ եթէ թողէք ինձ եւ ոչ ծաղր առնեք, թողցէ եւ ձեզ
Հայրն ձեր երկ[ն] աւոր զզանցանս ձեր. ամէն: Որ եւ աւրհնութիւն... ի յաւարտ բանի ասասցուք Հայր մեր, որ յերկինս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 237ա (ԺԷ-ԺԸ դդ., բոլորգիր) Փա՜ռք... Ես` Աւաքս գնեցի սուրբ Աւետարանս յիշատակ հոգոյ իմոյ, եւ կողակիցն իմ Նազլուխան եւ ծնաւղն իմ Ովանէս եւ իւր կողակիցն Հուռումն եւ եղբայրն իմ Յուհանն եւ իւր կողակիցն
Խոստրովն եւ իւր դստերքն Զարիպն, Շիրազն եւ Հուռումն ( այլ ձեռքով), մեր որդին` տէր Սարգի[ս]ն, իւր կողակիցն Զարիփն, իւր դստերքն` Խանում Շաքարն, Փարին, Դաւլաթն: [ Աստուած] ողորմի կարդացաւղաց եւ լսողաց, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ամէն: Հայր մեր, որ [յ]երկ[ինս]:
Ես` Աւաքս, Յուհանս, Նազլուխ[ա]նս, Խոստրովս, ես` Շիրազս, ես` Հուռումս գիր տվինք տէր Սարգսին: Աստուած վկայ, մեք Նաւուս ճամիաթս վկայ, որ տուն եւ ապրանքն, հողն եւ մահլէն եւ գիրանք: Ես` Մէլիքղուրխմազս վկայ, ես` Աթէս վկայ, ես` Մայիլս վկայ, Արութինս վկայ, Նապին վկայ, ես` Սարհաթս վկայ, Տուրոխան վկայ,
Մարտիրոսն, Ղարայխան, Պալաման վկայ, Խէչումն, տէր Ղազարն վկայ: Ես` Ովանէս էրէցս գրեցի. մեր ապրանքն տվինք Ղուկ[ ասու] || (237բ) որդոյն` տէր Սարգսին: Ով ետ ու առաջ տայ, Գ հարիւր ԾԸ հայրապետաց նզոված լինի, տէղի հագիմին` ԺԲ թուման տայ:
2. 237բ (Նօտրգիր) Յիշայդակ է սուրբ Ավեդարանս Ղարսցի մուղտուսի Թանկու որդի Սիմոնին, ի դուռն Ախչուց վանուց Սուրբ Ըստեփանոսին: 0վ օք ընդերնու, Աստուած ողորմի ասէ իմ Սիմոնիս, տէր Սարգիսին, Սողոմոնին, իմ Սիմոնիս կողակից Անայխասին: Ի թվին ՌՃՁԶ (1737)-ին, հոգոսդոսի ամսին ԻԲ օրն:
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Կոստանդինուպօլիս ՌՃԼԸ -1689
ԳՐԻՉ` Յովաննէս երէց:

ԹԵՐԹ` 276,.չգրուած` 1ա, 2բ-3ա, 4բ, 5բ-6ա, 7բ-8ա, 88ա, 139ա, 216բ-7ա, 276բ: ՊՐԱԿ` 1 7 + Ա-ԻԳ 12(ԻԳ
5):ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25 18: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 20ա): ՏՈՂ` 20:
ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ եւ դեղին գծերով մետաքս::
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 11բ, Մարկոս` 88բ, Ղուկաս` 139բ, Յովհաննէս` 217բ: Խ ո ր ա ն` 1բ, 2ա,
3բ, 4ա, 5ա, 6բ, 7ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 12ա, 89ա, 140ա, 218ա:: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կանաչ, վարդագոյն, կապոյտ, երկնագոյն, սեւ, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1բ-2ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 8բ Նախադրութիւն: 9ա-10բ Գլուխք: 10բ-1ա Համաձայնութիւն նախասացեալ գլխոցս: 12ա-85բ Աւետարան Մատթէոսի:
3. 85բ-6ա Նախադրութիւն: 86բ-7բ Գլուխք: 89ա-136ա: Աւետարան Մարկոսի (135բ-6ա Յարուցեալ Յիսուս):
4. 138բ-9բ Նախադրութիւն: 137ա-8բ Գլուխք: 140ա-214բ Աւետարան Ղուկայ:
5. 214բ-5ա Նախադրութիւն: 215բ-6ա Գլուխք: 218ա-75ա Աւետարան Յովհաննու:
Ստորին լուսանցներում` համաբարբառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
275ա Փա՜ռք... || (257բ) Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի մայրաքաղաքն Կոստանդինուպօլիս, ի թվականութեանս Հայոց ՌՃԼ եւ ութին (1689) եւ ի հայրապետութեան սուրբ Էջմիածնի տեառն տէր Եղիազար կաթողիկոսի, ձեռամբ անարժան եւ մեղսաներկ փծուն գրչի` Յովաննէս էրէցս: Արդ, յերես անկեալ աղաչեմ զամենեսեանդ
զմանկունս սուրբ Սիօնի, զի որք հանդիպիք սուրբ եւ պատուական Աւետարանիս կարդալով կամ օրինակելով,
զաւելորդն բառնայք եւ զպակասութիւն լնուք եւ սխալանացս գրիս անմեղադիր լերուք... անարժան գծող Յովաննէս էրէցս Աստուած ողորմիսիւ յիշեցէք եւ մեղաց թողութիւն հայցեցէք ինձ եւ ծնօղաց իմոց... Շնորհօք տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի աւարտեցաւ սուրբ Աւետարանս Սուրբ Գէորգ եկեղեցոյն, որ կոչիւր Սուլու Մանաստր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 276ա (Նօտրգիր) Յիշատակ է սուրբ Ավետարանս Պապախանի որդի 0ղուլին, որ եդ ի դուռն Ճահկայ
Սուրբ Շողակաթ Աստուածածինն ՌՃՀԳ (1724) թվին: Առի ի ձեռած դաճկաց: Այն ամին էր, որ երկիրս ամէն թալան եղեւ. յօսմանցին եկաւ, մնացեալ շէն կօղերն (գիւղերն) էլիւքն ավար առաւ: Այս Ավետարանս ղըզըլպաշի
թալանիցն առի, որ Սունեաց երկիրն ամէն կոտորեցին, եկեղեցիքն թալանեցին: Այս սուրբ գիրքս տեսի ղարաչի
կընոչ ձեռաց, իմ հալալ հնչիցն տվի Ռ (1000) տին[ար], առի յիշատակ ինձ եւ իմ ծընօղացն: 0վ օք հանդիպի,
մէկ Ողորմի ասի. ամէն:
2. 276ա (Բոլորգիր) Յիշատակ է սուրբ Աւետարանս Ճահկուցի Անդրիասի որդի Դօլվաթին, որ առի իմ հալալ
արդիօք եւ ետու յիշատակ ի դուռն սուրբ Խոր Վիրապ Լուսաւորչի վանից: 0վ ոք ընթեռնու, յիշեսցէ զծնօղս իմ`
զՅուրին, եւ զկողակիցն իմ` զՎարդենին, եւ զորդին իմ` Անդրիասն եւ զՄաթօսն եւ զ0սէփն, եւ զդուստր իմ` զՅուրին եւ զԻսկուհին: 0վ ոք զայս Աւետարանս ծախիցէ կամ գրաւ դիցէ, զպատիջն Կաենի առցէ եւ զանէծն Յուդայի: Գրեցաւ ի թվականիս Հայոց ՌՄԺԴ (1765)-ին:
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ԺԶ-XVI
ԳՐԻՉ` Գրիգոր: ՍՏԱՑՈՂ` Մարտիրոս եպս:
ԹԵՐԹ` 294. չգրուած` 14բ-6ա, 95բ-6ա, 147բ-8ա, 232ա, 294բ: ՊՐԱԿ` 1 14+Ա-ԻԴ 12(ԻԴ 4): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25,5 17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 72ա): ՏՈՂ` 23: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ծնունդ` 2ա, Քառասնօրեայ գալուստ` 2բ, Մկրտութիւն` 3ա, Պայծառակերպութիւն`
3բ, Յարութիւն Ղազարու` 4ա, Մուտք յԵրուսաղէմ` 4բ, Ոտնլուայ` 5ա, Խաչելութիւն` 5բ, Թաղումն` 6ա, Աւերումն
դժոխոց` 6բ, Յարութիւն` 7ա, Համբարձումն` 7բ, Հոգեգալուստ` 8ա, Փողհարութիւն (նաեւ ստացող)` 8բ, Վերջին
դատաստան` 9ա: Մատթէոս` 16բ, Մարկոս` 96բ, Ղուկաս` 148բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 232բ: Խ ո ր ա ն` ( առանց Եւսեբիոսի թղթի եւ Համաբարբառի) 9բ, 10ա, 10բ, 11ա, 11բ, 12ա, 12բ, 13ա, 13բ, 14ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա
ն` 17ա, 97ա, 149ա, 233ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, ճարտարապետական, կենդանական (նաեւ յուշ-

կապարիկ), տէրունական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` մարդագիր, թռչնագիր, բուսագիր, գազանագիր,: Գ ո յ ն ե ր` կապոյտ, դեղին, մանիշակագոյն, կանաչ, կարմիր, մոխրագոյն, շագանակագոյն, նարնջագոյն, սեւ, սպիտակ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր` 1-22, կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած: Ա փեղկի վրայ` հանուած խաչի հետք: 1665-ին նորոգուած եւ լրացուած 28-9, 36-7, 46 եւ այլ թերթերի թափուած մասերը:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 17ա-95ա Աւետարան Մատթէոսի (թերթերը խառնուած: Կարդալ` 17-26, 39-50, 27-38, 51-95):
2. 97ա-147ա Աւետարան Մարկոսի (146բ Յարուցեալ Յիսուս):
3. 149ա-231բ Աւետարան Ղուակսու:
4. 233ա-92բ Աւետարան Յովհաննու (292ա Գիրք կնոջն շնացելոյ):
Ունի լուսանցային Համաբարբառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
8բ (մանրանկարի մօտ, եղծուած) Գրիգոր: Մարտիրոս եպիսկոպոսն է` ստացողն:
38բ Ո՜հ, ո՜հ, զմեղաւոր հոգիս եկեր ի ձեռն սատանայի, ի յաւուրն ի դատաստանի:
122բ Զմեղաւոր Գրիգոր գծողս յիշեա ի Տէր:
182բ Քրիստոս Աստված, ողորմի Բրկութեանց Յովանէս վարդապետին,/ Եւ հանկչի ի յիւր հոգին,/որ հանգանք ի նորին տաղաւարին:
231բ (Դժուարընթեռնելի) ԶԳրիգոր գրիչս մի մոռանար, այլ կարդա եւ աղաչեա վասն իմ. զթողութիւն շնորհեսցէ բազում յանցանաց իմոց եւ ծնողաց` Կարապետ [ընդ նմին Մարիամին] եւ ամենայն արեան մերձաւորաց
իմոց եւ ստացողի սուրբ Աւետարանիս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 293ա (1665 թ., կազմողի) Արդ, կազմեցաւ սուրբ Աւետարանս ի դուռն Երինջակայ Սուրբ Կարապետին,
ձեռամբ Մաթէոս վարդապետին եւ կուսակրօն տէր Յակոբին, ի յառաջնորդութիւն սուրբ ուխտիս տեառն Եսայեայ վարդապետին եւ յաջորդ սորին Առաքել վարդապետն, ի հայրապետութիւն Սուրբ Էջմի[ա]ծնայ Յակոբ սրբազան կաթուղիկոսին: Նորոգեցաւ թվին Հայոց ՌՃԺ եւ Դ (1665):
Զկազմել տուօղ սորին զտէր Զաքարիայ աբեղայն յիշեցէք:
2.293բ (Ստացողի) Փա՜ռք... Յիշեցէք ըստացող սուրբ Աւետարանիս ըզՇահում տըտեսն, որ ըստացայ զսայ ի
հալալ ինչից յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ ծընաւղացն իմոց եւ որդոցն իմոց` Սահակին, Փանոսին, Էվազին, Կիրակոսին, եւ դստերաց իմոց` Գուլուն, Թուխծամին, Մարգարիտին: Եւ դարձեալ յիշեցէք Աստատուրն եւ կողակիցն իւր
Շահին եւ հանգուցեալ որդիքն` Սահակն, Փանոսն, Էվազն, Կիրակոսն, եւ դստերքն իմ` Գուլին, Թուխծամն, Մարգարիտն, Եղիսապետն, եւ ծնաւղքն իմ` Ամիրբէկն, Աղաճանն. ամէն: Եւ ամենայն արեան մերձաւորքն իմ յիշեցէք
ի Տէր եւ Աստուած ողորմի ասացէք, եւ Աստուած յիշողացդ ողորմի. ամէն:
Եւ ետու զսայ ի դուռն վանիցս Սուրբ Նշանիս, որ կոչի Հազար եւ բիւրք, ի ձեռն տէր Զաքարիային, որ առաջնորդ էր վանիցս բազում աշխատութեամբ: Եւ ով ոք կարդայ եւ վայելէ, յիշատակէ եւ Ող||(294ա)որմի ասէ զվերոյասացեալս զՇահում տնտեսն եւ զիւր ամենայն զննջեցեալսն եւ Ովանէսն` փեսայ Շահումին, որ իւր որդոց
տեղ նա է յիշատակ նոցայ, եւ լիառատ բերանով Ողորմի ասացէք. ամէն:
3. 1ա (ԺԸ դ., նօտրգիր) Աստուած ողորմի Ազտայպատեցի Վարդանին. ամէն: Աստուած ողորմի Ազտայպատեցի խուսայ Վէլտիկին, Նազլուվին: Աստուած ողորմի Աստապատեց[ի] Նաւասարդին: Աստուած ողորմի Շորսաղայ փաշայի տուստր Հռումին: Աստուած ողորմի Աստապատեցի Զաքարին, Սուփիկին եւ իւրեանց ծնողացն:
Աստուած ողորմի Նեչսի դուստրն Մայրամին եւ իւրեանց ն[ն]ջեցելոցն: Աստուած ողորմի Աստայպատցի Թաթուշին եւ ծնողացն Նուն[ու]ֆարին: Աստուած ողորմի Փիրի դուստր Թամամին եւ իւրեանց ննջեց[ելոցն]: Աստուած ողորմի Գրիքորի որդի Սարքսին եւ իւր ծնողացն Եղինարին: Աստուած ողորմի Աստապատեցի Գրիքորի
տուստրն Անթառամին: Աստուած ողորմի Ղուլիջանին եւ իւր ծնողացն ամէնիեց[ու]նք: Աստուած ողորմի Սանդու[խ]տին եւ իւր տուստրն Հռիմսիմին: Աստուած ողողորմի Կիրայկոսին եւ իւրն ծնողնացն: Աստուած ողորմի
Ազարուկին եւ իւրան ծնողացն: Աստուած ողորմի Վարդանին եւ իւր ծնողացն Խաչիկին: Աստուած ողորմի Յակօբի որդի Սար[գ]ըսին: Աստուած ողորմի Վէլի թոռն Արամին:
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ԹԵՐԹ` 231. չգրուած` 61ա, 104ա: ՊՐԱԿ` Ա-Ի 12 (Ա 10, Զ 11, Ի 6): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25,5 19: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 82): ՏՈՂ` 19-24 (խառն): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ ծաղկաւոր կտաւ, դռնակինը` դեղին մետաքս:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Ղուկասու: Ժ-ԺԱ դդ.: 1 (Ա) 1 (Բ), 2 առանձին թերթեր, եզրահատուած:
Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բբ): Կարդալ Բաբ, Աաբ. «Սաստեաց Յիսուս այսոյն պղծոյ... ի քաղաքէ ձերմէ, յորս մեր (Թ, 43-Ժ, 11):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մարկոս` 61բ, Ղուկաս` 104բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն` 180բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 1ա,
62ա, 105ա, 181: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` տէրունական, բուսական, կենդանական, ճարտարապետական, սափոր: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, բուսագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, դեղին, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թերթերը բամբակակալած, տեղ-տեղ ցեցակեր եւ պրակահան: Մատթէոսի նկարը եւ Յովհաննու Աւետարանի վերջը թափուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-60բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 62ա-103բ Աւետարան Մարկոսի:
3. 105ա-80ա Աւետարան Ղուկասու:
4.181ա-231բ Աւետարան Յովհաննու (վերջ`ԺԹ, 31. «զի խորտակ[եսցեն]...: Շար. թափուած):
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ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՂԱՆՈՒՐԵԱՆՑ, ՏԱՂԱՉԱՓԵԱԼ ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Բումբայ
ՌՄԿԱ-1812
ԳՐԻՉ` հեղինակը: ՍՏԱՑՈՂ` Աբրահամ (հեղինակի որդին):
ԹԵՐԹ` 314. չգրուած` 1ա-2բ, 3բ, 4բ, 9բ, 52բ, 237բ, 312ա-4բ: ՊՐԱԿ` 1 1+Ա-ԼԱ (Ա 12)+1 1: ՆԻՒԹ` թուղթ «վ
սջմվլ 1800 լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 29 19: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (միասիւն` 3ա, 4ա, 5ա-7ա, 9ա, 271բ-3բ):
ԳԻՐ` շղագիր (նմուշ` 11ա): ՏՈՂ` 26-31 (հիմնականում` 26): ԿԱԶՄ` շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կանաչ եւ կապոյտ: ՊԱՀՊԱՆԱկ` 1+1, թուղթ, թերթակալուած` 1,314:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 10ա, 11բ, 13ա, 51բ, 53ա, 78բ, 80ա, 236բ, 238ա, 274ա (սեւ
թանաքով ուղղանկիւն քառանկիւնիներ):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերծուած եւ ցեցակեր, թիկունքը ճեղքուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա Գիրք Կտակ Տեառն կոչեցեալ, որ է սուրբ Աւետարանս տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու եւ Յովհաննու: Յօրինեալ եւ ի լոյս ընծայեալ հոմերական տաղաչափութեամբ ի յետնորդ բանասիրէ մանկանց սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց` ի Յարութիւնէ Սահակեան Նոր Ջուղայեցւոյ Աղանուրեանց կոչեցելոյ, ի փառս եռանձնեայ աստուածութեանն եւ ի վայելս որդւոց Սիովնի մօրն լուսոյ: Ի հովուապետութեան լուսանկար Աթոռոյն Սրբոյ Էջմիածնի տեառն Եփրեմի գերընտիր եւ սրբազան կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց, յամի կենարարին մերոյ 1812 եւ ի թուականութեանս Հայոց ՌՄԿԱ, ի հռչակաւոր աշխարհն Հնդկաց, ի Բումբայի, որ ընդ իշխանութեամբ Բրիտանացւոց
-4ա [Բան առ որդին իմ Աբրահամ: Ծայրակապ` « Աբրահամ] - Անանց Բարւոյն Րաբուն Արիդ, /Բարեաց Րախճան Առ ի Հոգիդ... (4տող):
-5աբ Բան խրատու եւ իբրեւ կտակօրէն: Յառաջաբանութիւն յաղագս յօրինման սրբազան գրոցս Աւետարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոտանաւոր չափմամբ, ի խնդրոյ անդրանիկ որդոյն Աբրահամին` ըղձակերտի ուսման գրոց -Զգերագոյն խնդրոյն զկատարումն առ ընկալայ... Ծառայ Տեառն, անարժան հայր քո ըստ
մարմնոյ` Յարութիւն Իսահակեան Նոր Ջուղայեցի Աղանուրեանց:
-6ա-7ա Յառաջաբանութիւն առ սրբազան հարս եւ այլ բարեմիտ ընթերցօղս - Ամէնարուեստ ճարտարապետն երկնային... Մնամ վասն ձեր պատրաստական ծառայ` Յարութիւն Սահակեան Նոր Ջուղայեցի Աղանուրեանց:
-7բ-8բ Բան առ վերծանօղ սուրբ մատենիս - Ամենեցուն է ցանկալի /Ենթալուսնեայ յայսմ աշխարհի... Յետնեալ ծառայ ըստ ամենայնի` / Նուաստ Յարութիւն Ջուղայեցի:

-9ա Առ սրբազան երանական առաքելոցն երկոտասան (ծայրակապ` «Յարութիւն) -Յաւէտ Անեղին` Րաբուն
Ոգեւորք, / Անճառին Րետորք` Ոգեկիրք Իիւթաւորք... (6 տող):
-10ա-1ա Բաղդատութիւն չորեցունց աւետարանչացն` առ չորեսին գետսն յեդեմաբուղխ -Յոյժ գերազանց
քան ըզԲան, / Խորհուրդ Բանին մարմնատուութեան...
1. ա. 11ա Ի Մատթէոս (ծայրակապ` «Մատթէոս) -Մատթէ Անշուշտ Տեառն Թարգման, / Ազդիչ Տոհմին Թուով
Էական... (4 տող):
բ. 11բ Նախադրութիւն Մատթէոսի Աւետարանին - Աւետարանս ըստ Մատթէի, / Որ զվարուցն գրէ Յիսուսի...
գ. 12աբ Սկիզբն գլխոց Աւետարանին, որ ըստ Մատթէոսի -Վասն մոգուցն...
դ. 13ա-50բ Աւետարան ըստ Մատթէի, / Որ զվարուցն գրէ Յիսուսի: Գլուխ Ա -Գիրք ծննդեան տեառն Յիսուսին, / Ըստ մարմնատուութեան Աստուած Բանին...
2. ա. 51ա Ի Մարկոս (ծայրակապ` «Ի Մարկոս) -Ինքն Մարկոս Աջող Րետոր, / Մէն Արարչին Րամ Կամաւոր...
(4 տող):
բ. 51բ Նախադրութիւն Մարկոսի Աւետարանին - Աւետարան ըստ Մարկոսին, / Որ զվարուցն գրէ Յիսուսին...
գ. 52ա Սկիզբն գլխոց Աւետարանին, որ ըստ Մարկոսի -Վասն դիւահարին...
դ. 53ա-77բ Աւետարան ըստ Մարկոսին, / Որ զվարուցն գրէ Յիսուսին: Գլուխ Ա -Սկիզբն աւետեաց գրոցս Յիսուսին` / Տեառն Աստուծոյ որդւոյ Բանին...
3. ա. 78ա Ի Ղուկաս (ծայրակապ` «Ի Ղուկաս) -Ի Տէր Ղուկաս Ոգւոյ Ւիւսեալ, / Ղամբար Ոգւոյն Ւիւծմամբ
Կալեալ... (4 տող):
բ. 78բ Նախադրութիւն Ղուկայ Աւետարանին - Աւետարանս տեառն Յիսուսի, / Որ Ղուկասու ձեռամբ գրի...
գ. 79աբ Սկիզբն գլխոց Աւետարանին, որ ըստ Ղուկայ -Վասն աշխարհագրին...
դ. 80ա-235բ Պատմող վարուց տեառն Յիսուսի` /Ղուկաս նօտար յոյժ սքանչելի: Գլուխ Ա -Բան. Քանզի բազումք յօժարեցին/ Կարգել զբանն մեզ վերըստին... Մեկն[ութիւն]. Զի կանխագոյն բազումք էին, / ԶՅիսուսէ, որ
պատմեցին...
Այստեղ չափաբերուած է Ղուկասու Աւետարանի մեկնութիւնը`ըստ Իգնատիոսի: Այդ մասին` «Բան առ վերծանօղ սուրբմատենիս խօսքում (7բ-8բ) ասուած է.
Ոչ իշխեցաք մեք իւրովի
Տալ մեկնութիւն ըստ մերում կարի...
Այլ` ի սրբոց հարցն նախնի...
Երանելւոյն Իգնատիոսի`
Հաւաքելով ըստ իմում կարի:
4. ա. 236ա Ի Յովհաննէս (ծայրակապ` «Յովհաննէս) -Յովհան Որոտ Վերուստ Հընչի, /Ոգւով վառեալն Հռետոր Արի... (6 տող):
բ. 236բ Նախադրութիւն Յովհաննու Աւետարանին - Աւետարանս վասն Յիսուսին /Գրէ Յովհաննէս հոգւով
վերին...
գ. 237ա Սկիզբն գլխոց Աւետարանին, որ ըստ Յովհաննու -Վասն զի անսկիզբն է Բանն Աստուած` Ա, 1...
դ. 238ա-71ա Սուրբ Յովհաննէս` հոգւով վերին /ԶԱւետարանս գրէ Յիսուսին: Գլուխ Ա -Ի սկզբանէ Բանն երկնային, /Էր ի Հօրէ լուսոյ վերին... /Սուրբն Յովհաննէս` հոգւով վերին / Աւարտ հասոյց զվարս Յիսուսին:
-271բ-3բ Ցուցակ Աւետարանաց Հանգստեան, Տաճարի, Իւղաբերից, Բժշկութեան եւ Անդաստանի, որ ընթերցեալ լինին ի կարգաւորութեան հասարակաց աղօթից` ըստ ձայնին: Աւետարան Հանգստեան -Ի Մատթէոս
գլ. ԺԱ, 25 «Յայնմ ժամանակի, վերջ 30. «իմ փոքրոգի:
Նշուած են համապատասխան Աւետարանների գլուխները, տները, սկզբնաբառերն ու վերջնաբառերը:
-274ա-311բ Նորին արարեալ Ցանկ ըստ կարգի այբուբենից վասն նշանաւոր բանից ի յատուկ անուանց` եղելոց ի սուրբ Աւետարանիս տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու եւ Յովհաննու - Աբբա, Հայր, ամենայն ինչ քեզ հնարաւոր է. Մարկոս, ԺԴ, 36...0րս տարամերժեալ արձակեա՛ զժողովուրդդ. Մատթէոս, ԺԴ, 15: Վախճան բովանդակ մատենիս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս 3ա, 4ա, 5աբ, 6ա-7ա, 7բ-8բ:
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ԺԷ-XVII
ԳՐԻՉ` հեղինակը: ՍՏԱՑՈՂ` Մանուէլ րաբունի:
ԹԵՐԹ` 32. չգրուած` 1աբ, 3ա, 24բ-5բ, 31ա-2բ: ՊՐԱԿ` 4 8 (Ա նախապէս` 12): ՆԻՒԹ` թուղթ, «ՋՀ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25 18: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն (երկսիւն` 2աբ, 26ա-30բ): ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 2ա նօտրգիր`
2աբ, 26ա-30բ): ՏՈՂ` 21-33 (խառն): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` չգրուած սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 + 1, սպիտակ թուղթ, մասն կազմաստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-2ա Առ խնդրող եղբայրդ զեկուցումն -Ըստ խնդրոյ մտավարժ քերթողի եղբօրդ իմ` տեառնդ Մանուէլի քաջաբան րաբունւոյ... ի մի հաւաքեալ զՇարակնոցս վեշտասանս... մնամ միշտ պատրաստ ի կատարումն հրամանաց քոց, յետին եւ կրտսէր եղբայր քո Յակօբ[ո]ս:
1. 2աբ Արդ, այսոքիկ են ձեռագիր Շարակնոցքն վեշտասանք -1. Ի ԶԾԳ (1304) թուին գրեալ ի Պաղտասար
դպրէ...
Թուարկում է 16 ձեռագիր Շարակնոց. 11-ը թուակիր` 1304, 1380, 1461, 1541, 1592, 1598, 1643, 1644, 1651,
1652, 1673, 5-ը` անթուական:
2. 3բ-24ա [Բաղդատութիւն շարականաց] -Ի ՌՃՂԲ (1743) թուականիս տպեցեալ Ձայնաքաղ Շարակնոցն 1. Որ բարձրացոյց զանկեալ բնութիւնս ի քէն ծննդեամբ...
1-139 հերթական թուահամարների տակ բերուած են Աստուածատուր Կ. պօլսեցու կողմից 1743 թ. Կ. Պօլսում հրատարակուած «Ձայնաքաղ Շարակնոցից առանձին հատուածներ եւ յաջորդական սիւնակներում ցոյց
տրուած, թէ դրանից որոնք են առկայ («է), եւ որոնք բացակայ («չ) վերը յիշատակուած 16 ձեռագիր Շարակնոցներից իւրաքանչիւրում:
3. 26ա Եւ միասին բանք ոմանք տարակուսականք ի վերլուծելն, որք եւ ի ձեռագիրսն իսկ նոյնպէս էին եղեալք
-Ի 11 թղթահամարն. Նոր Սիօն ծնեալ մանկունք...
4. 26ա-7ա Թէպէտ բազումք գոյին շարականք անծանօթք ի ձեռագիրս ոմանս, բայց յոլովքն էին ի ստորին ոճի, վասն որոյ զորս ի նոցանէ պատշաճս դատեցաք, եդաք աստ: Մեծացուսցէ ի Մեծի ուրբաթու աւուր Յահեղաւուր ուրբաթուն...
5. 27բ-30բ Եւ արդ, սկիզբն արասցուք փոքր ի շատէ ծանուցանել զայնց, զորս բովանդակեցաք ի խորանսդ,
զհամառօտն ճահաւորեալ -1. Որ բարձրացոյցն զանկեալ բնութիւնս (մեր), ելից զկարօտեալքս (զմեզ) հացիւ...
6. 30բ Ի ՊՀԸ (1429) թուին գրեցեալ ի Յովհաննէս քահանայէ ի յԱմասիա ի Ճաշոցն, ի ճառ Հոգւոյ գալստեան ի Լամբրօնացւոյն ասացեալ ի ստիպիմ[ա]նէ - Այսօր զգալի պատարագի, զոր առաքեաց աշխարհ... ի ձեւ
պատկերի աննիւթ քաղաքի: Սուրբ Յակօբայ եկեղեցւոյն է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
2ա (Տե՛ս):
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ -XVIII
ԹԵՐԹ` 98.չգրուած` 90ա-8բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԱ 8 (Ա 12, Զ 6, Ժ 9, ԺԱ 15): ՆԻՒԹ` թուղթ«Հ ՉՋՒՉՋՍՒՎ ԲՄ ՀՋՍԸՒԴ
լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 22 17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 4ա): ՏՈՂ` 31-38: ԿԱԶՄ` մոխրագոյն լաթ, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 5 + 1, թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Պահպանակ Ա-Գ, 1-5 թրջուածութեան հետքեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-83բ, 88ա-9բ Ի Բանից ոսկիական գրոցն ծաղկաքաղօրէն գրեցուցեալք
Տե՛ս Լ0 404, 1ա-279ա: Ունի միայն 78 գլուխ` բ, դ-ե, է-ժ,ժբէժդ, ժգէժէ, իբ, իգէիէ, իթ, լգէլդ, լէ, լթէխը, ծա, ծեկ, կգ, կե, կթ, հբ, հէ, ձ, ձե-ձէ, ղ, ղբէղէ, ճէճա, ճդ-ճե, ճէ-ճր, ճժ-ճժբ, ճժե, ճիբ-ճիգ, ճիե-ճիէ, ճիթ-ճլ, ճլդ-ճլե, ճլթ,
ճխդ-ճթե, ճխր-ճխթ,ճծա, ճծե, խառն դասաւորութեամբ, նոր (ոչ ճիշտ) համարակալումով: Գլուխների բովանդակութիւնը համառօտուած: Սկ. ¢ ճծե, վերջ ¢ ճծա: Ցանկ /88ա-9բ:
Բ. 83բ-7բ [Քարոզք]
1. 89բ-4ա [Ի] բանն Յոբայ. Զի՞նչ երկիր իցէ, յորում լոյսն ագանիցէ -Բազում է տեսութիւն, այլ ես ասեմ Ժ
կերպիւ...

2. 84աբ Վասն հարսանեաց, [ի բանն Սաղմոսի]. Տէ՛ր, ի զորութեան քում ուրախ եղիցի թագաւորն -Վասն է՞ր
ի հարսանիսն...
3. 85ա-7բ Տիրատուր վարդապետի արարեալ Քարոզ վասն յարութեան, ի բանն, որ ասէ. Եւ ահա շարժումն
մեծ եղեւ, զի հրեշտակ Տեառն իջեալ յերկնից, մատուցեալ ի բաց թաւալեցոյց զվէմն եւ նստէր ի վերայ նորա Ասէ ուրեմն ի բանս իւր ի թուղթսն... իբր զի մի եկեալք անպատասխան մնայցեն:
372
ԲԺԻՇԿ ՂՈՒԼ-ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ԲԺՇԿԱՐԱՆ
Սուրաթ Բանդար
ՌՄԷ -1758
ԳՐԻՉ` հեղինակը: ՍՏԱՑՈՂ` Խատին Թիֆլիզեցի:
ԹԵՐԹ` 167. չգրուած` 124ա, 133ա-4բ, 139ա-43բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԴ 12 (Ա 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, «ԱՍ լուսադրոշմով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 28,8 17,5-12,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: (եռասիւն` 144ա-65ա):ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ`4ա): ՏՈՂ` 34-52
(խառն): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` սկզբում 2 թերթ կապոյտ թուղթ (Ա-Բ):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր` պահպանակ Ա, Բ, 1-2, թանաքի ճապաղում` 50ա, 65ա, 71բ, 130ա եւ այլուր:
Կազմի կաշին քերծուած, մի երկու տեղ ցեցակեր, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-Պահպանակ Բբ Ցանկ գրքիս այբբենի վերայ -Ա. ԻԳ նօխսայ այ գրած...Ֆ. ԼԹ նօխսայ այ գրած: ԱՌՃՁԳ
նօխսայ այ. ջամն այ` 1683
Չունի Ի, Ճ, Յ, Ռ, Ր, Ց, Ւ գրերով բառեր:
ա. 1ա-3ա [Յիշեմ այբ-ին բառերն] - Ահարիճ լօղայզիայ, որ օգտի մալիխուլիայ...
բ. 3աբ [Յիշեմ բեն-ին բառերն] -Բարշիազայ, որ օգտի ղուլինջին...
գ. 3բ Վասն գօլղանդէրին եւ ուր հասիաթն -Գօլղանդի աֆտայբի ըստամունքի ղուաթ տայ...
դ. 4ա-5ա Հիշենք դվալ մուշկանին ի բարին -Դավայ էլ -Սինայ, որ օգտի ոսկռացաւութեան...
ե. 6ա-7բ Հիշենք եաղութի մուֆարէքն -Եաղութի մուֆառայ, որ օգտի սրտին...
զ. 7բ-8ա Հիշենք զարուրիքն, ուրէնց գործն -Զարուրի մուլքիայ օգտի ըռայմատին...
է. 8ա-9ա Հիշեմ ամենայն կերպ էրաղին չօրութիւնն -Էրաղ դառչինի յինքն տաք է...
ը. 9ա-10ա Հիշեմ ամենայն կերպ ըռուպին գործքն -Ըռուբանի շինելէն թարեղն է սայ...
թ. 10բ-4բ Հիշեմ թրաքին խասիաթէրն -Թրիաք ֆառուխ, որ կոչի աւաք թրիաք...
ժ. 15ա Հիշեմ ժէ-ին բառն -Ժենտէրն, որ կխալվի ուր դեղէրն սէ-ին բառումն` սնունումն գրած այ...
ժա. 15ա-7բ Հիշեմ լուն-ի բառն, որ է -Լուուղ, որ օգտի յարախէքոնց...
ժբ. 18աբ Հիշեմ խզաբին եւ ուր գործքն -Խզաբ, որ մազն սէվացանի...
ժգ. 18բ-9բ Կոյէլ, որ է աչկի ծարիր -Ծարիր զաֆրանի, որ աչկին քոր գոլ է...
ժդ. 19բ-20ա [Յիշեմ կեն-ին բառն] -Կասպար Անդունուն շինել է նօխսէն այ...
ժե. 20բ-37ա Հիշեմ ամենայն կերպ հաբէրն -Հաբ ջադվար, որ օգտի մերձայորութեան...
ժզ. 38բ-41ա Վասն ձէթրանին, որ գրած այ -Ձէթ դուստի, որ օգտի ֆալիջին...
ժէ. 41ա-51ա Հաղակս վասն ամենայն կերպիվ դուռսէրի... Հառաջ յիշենք քարբարին -Ղուռսի քարբար, որ
տաքութիւն լուծի...
ժը. 51ա ճէ-ին բառն -Ո՛վ եղբայր, չուն որ փարսերէն կամ արապներէն ճէ-ին բառ չկէր, ջէ-ին կէր, որ ջէ-ումն
կու գրվի:
ժը. 51բ-71բ Յիշեմ ամենայն կերպ մաջումանին -Մաջումի սղանղար, նօխսէի յաքիմ Իսայղուլի, որ շինէց
Սադաթխանին համար Հնդստան քաղաքում...
ժթ. 72աբ Հիշեմ ամենայն կերպ նթուլանի -Նթուլի, որ բխուր տալ է...
ի.73ա-84բ Հիշեմ շա-յին բառն Շաֆ, որ մարարաթին զօրութիւնն ունի...
իա. 85ա-6ա Հիշեմ ամենայն կերպ ուղէրն -Ուղ, որ Ջալինոսն շինէց Աղէքսանդր արքային ժամանակօվն...
իբ. 86բ-7բ Չօփչինու խրատն այ գրեցի -Պիտի յառէջ արուն առու...
իգ. 88ա-9բ Հիշեմ ամենայն կերպ պատրուքն -Պատրուք, որ օգտի քընթիւն արունին...
իդ. 90ա-7ա Հիշեմ ամենայն կերպ ջուարէշն -Ջուարէշ խուզիի, որ զխիբիցնան վեռէլ օգտի...
իե. 97բ-118ա Հիշեմ սէ-ին բառն, որ է սքանջամիքն, սֆուֆանին եւ այլն -Սքանջամինի սադէ, որ օգտի յամիաթին...

իզ. 118բ-23բ Հիշեմ վեւ-ին բառն -Վաջուրի, որ բիուշ մարդի բերան ածես` ուշ գոյ...
իէ. 124բ-6բ Հիշեմ տուն-ի բառն -Տիմէնթ, որ օգտի փէծաղին...
իը. 126բ-7ա [Յիշեմ փիւր-ի բառն] -Փուխտանի ղառնիարուխ յուլբէն կաթնօվ...
իթ. 127աբ Հիշեմ քէ-ին բառն -Քէլքէլանէջ զարուրի, որ օգտի սիսխին...
լ. 127բ-30բ Հիշեմ օ-ին բառն -0ղցի խաշու, որ օգտի ջուզամի ազարանոցն...
լա. 130բ-2բ Հիշեմ ֆէ-ին բառն -ֆարզաջայ, որ օգտի ըռէիմին... ֆլալին, որ օգիտի նասուրի... բանացուր,
օգտի Աստուածովի բարին:
2. 135ա Յիշենք հաքիմնոց գործածել է քարն քշեռքն -Գիտացիր, որ հաքիմին դիտրն ԱՃՁ (180) մսխալ այ... որ
ամենայն հաքիմնոց պէտկ այ. բավ է գիտացողաց:
136ա «Գիրքս մինչի տեղս վերջ եղաւ, ապայ ներքոյ գրեալս այլ նօխսէք այ, որ ուրիշ տեղարէնքից հաւաքած:
3. 136ա Վասն գանդաքին. ըսպրիտն խառնես, որ օգտի թանկնաֆասին. յոյժ փորձած այ, պատրի Ջօվակեմ
Կափուչինին տված նօխսէն այԷսպէս այ, որ ածես մին խողէ աման... Շատ զարմանք բանէր ամ տեսէլ, էստի քիչ
գրեցի. օգտի Աստուծով (Կից` 136ա, օղեթորման հարմարանքի գծագիր):
136բ «Գիրք, որ կոչի Ղարաբադին, այստեղս վերջ եղաւ ԺԲ տետրումս: ԺԳ տետրումն գրեմ Բառգիրք դեղէրոց:
4. 137բ-8բ Հիշեմ զդեղերումն փոխանն, որ զինքն բժշկապետքն շինել են վասն այն պատճառօվն, որ զինքն
հաստատեն իմաստութեամբ, որ թէ մին դեղն չգավի (չբավի) վասն իրաց մն, որ առնեն եւ պակաս լինի, նայ
զայն փոխանակ դնեն, որ բանն կատարի եւ պակաս չի մնա եւ զօրութիւն առնէ - Աֆսանթին եւ իր փոխանն ճօտայն է... Ահարիջ Ջալինոս եւ ուր փոխն լուղասիան է:
5. 144ա-65ա Բառգիրք պարսից` արաբեւար մեկնած. հայեւար` չուն հայոց բառն հաստատն տեղիակ չի, աշխարհօրէն գրեցի - Աթրի լալ - Այիտի լալ - Այիթի լալ... Ֆաշրայ-Ֆաշրայ -... (համարժէք հայերէնը չի նշուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՂԻՆԱԿԻ
1ա Անուն Աստուծոյ, շնհորք Հոգուն Սրբուն քաղցրութեան, բժիշկ Որդին միածին տացեն օգնութիւն եւ զկարողութիւն, ցող յիմաստութեան, շնհորք բժշկութեան, զոր լրումն լիցի գրքիս, որ կոչեցաւ Ղարայբադին ղֆայի`
այբէն մինչի օն, ֆէն մուրաքաբ դեղարէքոնց ծաղկալից գրոյս, զոր Տէրն տացէ աշխատաւորաց վայելում. մեկնութեան գրոյս աշխատող` մեղաւոր սպասաւոր գիտուն վարպետաց յիմաստնասէր
Ինչպէս կասեն, ինչպէս կու արկեն,
Բանական բանէրն ինչպէս կու կարգեն,
Ղարղու ղամիշ բերեն ձեռներուս զարկեն:
Տես Ղուլ Յոհաննէսն ինչպէս ծերացաւ,
Որ սէրն ասնաւորին վերացաւ,
Ճակտին գիրն որ սեվով գրեցաւ:
Ով ոք որ հանդիպի կարդալով, մին բերան Հայր մեղայ յիշեսցէ զիս եւ իմ ծնողքն` Մէլքում, Կիլկիլէն: Գիրքս
եդգարանայ տվի Թիֆլիզեցի լուսահոգի Տէր Մկրտիչէնց Յարութիւնի որդի պարոն Խատինին: Գիրքս գրվեցաւ
Հնդկաց Բանդարի Սուրաթումն թվին փրկչին ԱՌԷՃԾԸ (1758) յունիսի մին սուրթն:
Ով որ բանացանի գիրքս, տարէն Ե նավայկատեկ օրն ժմուց կամ յիշենք տայ աշխատայվոր գրքիս, յիշել տայ
մեղայվոր Յօվանէս` որդի Մէլքումի, որ սորայ դատմունքն յուրն խալալ լինի, յիշայլ լինի առաջի Քրիստոսի այեղ
ատենին, թէ յիշայլն կատարումն տայ` օռնել լիցի, թէ չտայ` պարտայկան լինի դատաստանին օրն ինձ:
Խրատս մտիտ պախիր.
Ում դեղ տաս, որ փարէզ չէ պախի` նորայնէ փախիր:
Քոյ մնաթն շախել ա Ռում,
Բդնամ կելնես, անումտ, շարմտ պախիր:
Ով յարուստ այ` յինք առ լէվ յախտ,
Ով չունի` քեզնէ տուր դեղն,
Որ դրախտումն ունես դու տեղն:
Նշան գրեցի թխտիս յերեսին,
Նշան մնայ իմ սէվ յերեսին:
Թէ խարցանէն Սէվերեսն յուր գնաց,
Ջուղաբ ասայ` Յերեսն սէվէրէս աշխարէն դուրս գնաց:

Հող 0վանէս, մի՛ պառծանար, քոյ մեխկն լաց,
Էս աշխարէս բազում գիտուն վարպետանի եկան եւ գնացին,
Բար[ի] գործ նայ մարդի յետոյ մնաց:
Տէր ողորմի կարդացողաց, յիշողաց: Ամէն:
20ա Աշկերտ Յօվանէս, միշտ վարպետիտ արուեստին ականէ:
41ա Ո՜վ եղբայր, չուն մեղայորս բազում ժամանակ
թաբաբաթի բանում գործած ի,
Շարադրեալս ըստ ժամանակի փորձած ի:
Վայ տվէք մեղայոր Յօվանէսիս. խօրէ, մօրէ հեռու
Հնդկաց երկրումն կորած ի:
Չուն որ մեղքս բազում էր, տարտամ սրտօվ նստեցայ, լացի:
Տէրն թողցէ մեղս իմ եւ Հայր մեղայ, ձեզ խրատ ասացի:
Յիշեալ լիցուք ի Տէր:
135ա. Ոչ Արիստոտէլն, ոչ Լօղմանն հայեաթ այ,
Պղուտոնն խելքօվ մախին մաթ այ:
Իմաստնասէրքն քննեցին դեղն մախին,
Իլաջ չգտան, որ հոգին պիտի տան հախին:
Ղուլ Յօվանէս, յուսացիր աջն, մոռացիր ձախին,
Երանի արդարոց, զի նոքայ ժառանգեսցեն զարքայութիւնն:
136բ Վարպետ հեքիմնոց աշակերտեցայ եւ փարսեւար կարդացէլ ի. յոյժ սիրելի թվաց ծաղկալի գիրքս, մեկնեցի հայոց գրօվ: Հնդկաց Շահի Ջանապետ եւ Մահմուտ-շահի թագաւորութիւնն հաստատ: Վասն որոյ կէր ոչ
մեր ազգին մէջն: Ամենայն ժամանակի մարդիս բնութիւնն տկար այ, վասն որոյ հարկայոր նօխսինին գործածեալ տեսի, յուժ գեղեցիկ զարդարեցի, ամենայն ցավոց համար ընդիր նօխսինին` այբէն մինչի օն, ֆէն կարգաւ
շարադրութեամբ գրեցի վասն առողջութեան գրքիս աշխատողաց, որ ամենայն ցաւին դեղն` գլխէն մինչի ոտն,
յիշեալ կայ նօխսինումն. որն` մաջումնում, որն` շարբաթնում, որն` հաբերում, որն` ղուռսէրում, որն` լուծելէ, որն`
կապելէ, որն` օծելէ. ամենայն ինչ, որ հաքմին պիտոյ է, ժամանակին հեշտութեամբ գդանի, շինի եւ բան տայ:
Նախ, աղաչեմ զձեզ, եղբարք բարեմիտ, հանճար եւ իմաստնասէրք, ով որ կարդայ, թէ հանդիպի գրճագրութեան, բառի ու վանկի սղալ հանդիպի, թողութիւն շնորհեսցէ, վասն որ բառն քօլն փարսեւար այ, քիչ է մեր լեզուաւն գրեալ: Եւ յիշեցէք անարժան եւ սպասայոր վարպետաց` անարժան Հաքիմ Յօվանէս` որդի Մէլքումի. յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի ահեղ ատենին:
Հող Յօվանէս, չու՞մ քեզի գօվես,
Մին բուռ խող ես, մկամ դու օ՞վ ես,
Պահ մի դառն, աղու, լեղի,
Պահ մի քաղցր, անուշ, պահ մի խռօվ ես,
Աղբերաց մխճատ ես` որչափ դու ծօվ ես,
Չու՞մ քեզի գովես, մին կթան կօվ ես:
Գիրքս որ կոչի Ղարաբադին, այս տեղս ելաւ ԺԲ տետրումս: ԺԳ տետրումն գրեմ Բառգիրք դեղէրոց:
Թվին փրկչին ԱՌԷՃԾԸ (1758), թիվն փոքր ԱՃԽԳ (143+1615=1758), Ղամար Ջ աւարտ Սուրաթ քաղաքումն:
138բ. Բարի մարդկէր, բառի փոխ դեղի յավասի,
Պարոն Խատի, որ է Քէշիշ նվասի,
Բազում անգամ էստուր ղալատն ասի,
Բանն խասաւ ի մէջ մեծ բասի:
Ով որ Յօվանէսս բամբասի,
Ես անպարտ ամ. բազում անգամ
Ղալատն ուրն ասի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
Պահպանակ Աա (Ինքնագիր Եփրեմ կթղ.-ի) Եփրեմ կաթողիկոս, [18]21, հոկ[տեմբեր] 26:
Նոյնի տակ այլ ձեռքով գրչափորձ. Եփրեմ կ[ աթողիկոս] 1821,հոկ[տեմբեր] 26: Եփրեմ կաթուղիկոս 18[21]
կաթուղօկոսինհեքիմարանն է այս:

Աստառ Ա (կտաւի վրայ) Փետրվարի յԻ-ին էլաւ ԻԱ:
Գրչափորձ` 166ա Բառարան խիստ լավն...:
373
ՊԵՏՐՈՍ ԲԵՐԹՈՒՄԵԱՆ, ԱՊԱՇԽԱՐԱՆ
ՌՄՀ-1821
ԳՐԻՉ` Գրիգոր վրդ. Աշտարակցի:
ԹԵՐԹ` 147.չգրուած` 1աբ, 146ա-7բ: ՊՐԱԿ` 12 18 (Ա, Ը 9, Գ 16, Ե 14, Է 12, Թ 13, Ժ 4, ԺԱ-ԺԲ 8): ՆԻՒԹ`
թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31 19,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 14ա): ՏՈՂ` 30-50:
ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ թաւշակաշի, դռնակով, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` բազմագունի ծաղկաթուղթ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1, սկզբից, աստառի ծաղկաթղթից` վրան սոսնձուած Ա պրակի առաջին թերթը:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Պետրոս Բերթումեան` 6ա (մատիտանկար, լուսանցքում): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր
(միայն` 2ա-29բ, մատիտով):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի եզրերը մաշուած, թիկունքի կաշին փոխարինուած կարմրագոյն կաշւով:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-145բ [ Ապաշխարան Պետրոս Բերթումեան]
-2ա-3ա Յառաջաբանութիւն հեղինակին աղօթական մատենիս -Ըստ իմաստնոց` ամենայն առնօղ ջանայ
զգործս իւր...
-3բ-5բ Ազդեցութիւն ինչ յաղագս աղօթից Բանալի արքայութեան անուանեալ -Փեսայն երկնաւոր անձկանօք
հայցէ ի հարսնէն...
-6ա-7բ [Նախերգան] -Ի քեզ յուսով յուսացայ, Տէ՜ր...
1. 7բ-45ա. [Մասն առաջին. Աղօթք առ Աստուած. Գլուխք Ա-ԻԶ]. Երբ առ ամենասուրբ Երրորդութիւնն: Գլուխ
Ա (ծայրակապ` « Աստուած)
- Ամենասքանչ խորութիւն անքննին եւ անմատոյց...
2. 45ա-85բ Մասն երկրորդ. Աղօթք առ մարդեղութիւնն Բանին Աստուծոյ: [Գլուխք Ա-ԼԵ]: Աստ խօսի ընդ
Քրիստոսի, ցուցանելով զինքն պարտաւոր սիրոյ նորայ եւ խնդրելով զսէր: Գլուխ առաջին -[Ս]իրեա զիս, տէր
Յիսուս Հօրդ երկնաւորի...
3. 85բ-95ա Մասն երրորդ. Աղօթք առ Հոգին Սուրբ: [Գլուխք Ա-ԺԳ] - Աստ աղերսէ առ Հոգին սուրբ, օգնել
ինձ նայեաց...
4. 95ա-107բ Մասն չորրորդ. Աղօթք վասն առաքինութեանց: [Գլուխք -Ա-ԺԴ]: Աստ հայցէ ի Հօրէ յաւելուլ ինքեան զհաւատ: Գլուխ Ա -[Յ] այտնեա ինձ` անարժանիս, Հայր երկնաւոր...
5. 107բ-15ա Մասն հինգերորդ. Աղօթք ժամադիտակք: [Գլուխք Ա-Ը]: Աղօթք ի մէջ գիշերի: Գլուխ առաջին [Ի] մէջ գիշերի զարթո զիս...
6.115բ-32ա Մասն վեցերորդ. Աղօթք աստիճանաւորաց եկեղեցւոյ [Գլուխք Թ-ի] Նախ` Ներբողեան աղօթակերպ առ լուսանկար մայրն հաւատոյ Սուրբ Էջմիածնի Կաթողիկէ եկեղեցին` գլուխն ամենայն Հայոց եկեղեցեաց -[Խ]նդա եւ ուրախ լեր, դուստր Սիօնի...
7. 132ա-40 Մասն եօթներորդ. [ Աղօթք զանազանք: Գլուխք ԻԱ-ԼԱ]:
ա. 132աբ Աղօթք առ համօրէն դասս սրբոց: Գլուխ ԻԱ -Եւ արդ, առ ձեզ այսուհետեւ, ո՜վ երամք սրբոց...
բ. 132բ-4բ Աղօթք առ Աստուածածին մայրն ողորմութեան: Գլուխ ԻԲ -[Պ] աղատիմ առ քեզ թախծագին սրտիւ...
գ. 134բ-5բ Աղերս առ իննեակ դասակարգութիւնս երկնային զօրաց: Գլուխ ԻԳ -[Հ] այցեմ ի ձէնջ` ի մեծ ճակատիս փուշտիպան լինիլ...
դ. 135բ-6ա Աղերս առ սուրբ գունդս երկոտասան առաքելոց: Գլուխ ԻԴ -[Ե]ւ արդ, առ ձեզ աղաղակեմ...
ե. 136բ-7ա Աղերս առ հոյլս նահապետաց եւ մարգարէից: Գլուխ ԻԵ -Առ ձեզ աղերսեմ նուիրել բանս իմ...
զ. 137աբ Աղերս առ սուրբ վարդապետս եկեղեցւոյ: Գլուխ ԻԶ -[Ա]ռ ձեզ դիմեմ, վարդապետք ճշմարտութեան...
է. 137բ-8ա Աղերս առ սուրբ նահատակսն եւ մարտիրոս[ս]ն Քրիստոսի: Գլուխ ԻԷ -[Զ]ձեզ աղաչեմ...
ը. 138ա Աղերս առ սուրբ երամս ճգնաւորաց եւ կուսանաց: Գլուխ ԻԸ -[Հ] ամբառնամ առ ձեզ պաղատանս
իմ...

թ. 138բ-9ա Աստ հայցէ ի Քրիստոսէ զներումն թշնամեաց եւ յանցաւորաց: Գլուխ ԻԹ -[Ո՜], Տէր անոխակալ եւ
երկայնամիտ...
ժ. 139աբ Աստ հայցէ ի Քրիստոսէ զխաղաղութիւն եկեղեցւոյ եւ զշնորհս ընթերցողաց այսմ մատենիս:
Գլուխ Լ -[Բ] աշխեմ զդուռն ողորմութեան քո...
ժա. 139բ-40ա Ի յաւարտ մատենիս գոհանայ զՏեառնէ` ընդարձակելով զՏէրունական աղօթսն: Գլուխ ԼԱ [Հ] այր մեր, որ յերկինսդ ես նկատմամբ անապական եւ կատարեալ ստեղծուածոց քոց...
8. 140ա-5բ [Կարգ կանոնական աղօթից]
-140ա-1բ Ազդեցութիւն ինչ վասն առաջիկայ կանօնական աղօթիցս -[Ա]ստանօր յետ յօրինելոյ զմատեանս
աղօթից... եկն ի միտս... որպէսզի գրեմ զհամառօտ սահման աղօթից կանոնական առ հասարակ...
ա. 141բ-3ա Կարգ աղօթից աշխարհականաց առաւօտեան ժամուն -Նախ ուղղեսցէ զդէմս իւր ի յարեւելս...
բ. 143ա-4բ Կարգ աղօթից աշխարհականաց հասարակ աւուրն ի կանգուն 0րհնեալ տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ամէն: Հայր մեր... Յանուն հօր խոստովանիմ... ի գուճս անկեալ...
գ.144բ-5բ Կարգ աղօթից աշխարհականաց երեկոյեան ժամուն -0րհնեալ տէր մեր Յիսուս Քրիստոս... ամէն:
Հայր մեր... Յանուն Հօր... Խոստովանիմ... Ի ծունկս իջեալ ի նմանէ մեղանչելդ համարձակ: Վերջ:
Գլուխների վերջերում` չափածոյ հատուածներ, « Աղերսշարականակերպ, իսկ երբեմն էլ` «երգ: Տես ստորեւ, ¢
9:
9.[Երգք յաւարտ աղօթից]
ա. 11բ-2ա Երգ առ Հայրն երկնաւոր («Պետրոսի է) -Պատճառ ես դու հանուրց էից...
բ. 13աբ Երգ առ Որդին Աստուծոյ ստեղծագործ («Ի Պետրոսէ) -Ի հզօր աջոյ Հօրդ անեղի...
գ. 15ա Երգ առ Հոգին Սուրբ Աստուած («Պետրոս) -Պանծալի անբիծ աղաւնի...
դ. 17բ Երգ առ սուրբ Երրորդութիւն («Պետրոս) -Պայծառ արեւ հասարակաց...
ե. 22ա Երգ առ անհուն բարին Աստուած («Պետրոսի) -Պարտաւորիս հանդէպ հնչեալ...
զ. 25ա Աղէտ անձին («Պեեեեե) -Պատաղելով ի յզբաղմունս...
է. 31բ-2ա Իղձ առ բժշկապետն Յիսուս -Դիմեմ առ քեզ խոցեալ հոգւով...
ը. 34աբ Հառաչանք առ երկնային հայրենին («Ի Պետրոսէ) -Ի յանսահման խնդութենէդ...
թ. 37աբ Երգ առ նաւապետն հոգւոց Յիսուս («Ի Պետրոսէ) -Ի մէջ մեղաց ծովուս նաւորդս դիպեցայ...
ժ. 44բ-5ա Երգ առ փեսայն հոգւոց ըղձատոչոր սրտիւ -Համբուրեա զիս, փեսայդ հոգւոց...
ժա. 47բ-8ա Երգ Ծննդեան Քրիստոսի, որպէս Առաւօտ լուսոյ (Ա-Ք) - Աստղ առաւօտու, արեգակն արդար...
ժբ. 48աբ Երգ ի տօնի Մարիամու Աստուածածնին, որպէս Առաւօտ լուսոյ (Ա-Ք) - Արեւելք արփւոյն, արեգակն քո...
ժգ. 50բ Ձայն Յիսուսի առ հարսն իւր սիրելի («Պետրոս) -Պայծառադէմ չքնաղատես ազնիւ թռչուն իմ...
ժդ. 52ա Գոչումն անառակ որդւոց -Մեծամտեալ` ես ի յիս հպարտացայ...
ժե. 53բ-5ա Ձայն ոչխարին առ հովիւն քաջ -Մոլորեցայ որպէս ոչխար...
ժզ. 55աբ Առ վէմն -Մինչ ունիմ զքեզ...
ժէ. 56բ Գրելի է -Հայր երկաւոր, անքուն մշակ...
ժը. 58ա [ Անխորագիր] -Հայր երկնաւոր, Տէր բաւական...
ժթ. 59ա [ Անխորագիր] -Լոյս տուր աչացս արփւոյն նման...
ի. 60բ-1ա Բանք առ Յիսուս -Յիսուս` անմեղ գառն Աստուծոյ...
իա. 62բ [ Անխորագիր] -Ներ ծաղկաց կասիական...
իբ. 69ա Երգ առ սրբուհի կոյսն Մարիամ -Պայծառացար, ով աղաւնի իմ...
իգ. 73աբ Ողբ կուսին առ մահ միածնին -Էմմանուէլն բնութեամբ հսկօղ եւ արթուն...
իդ. 74աբ Երգ Աւագ ուրբաթին: Երգի որպէս Առաւօտ լուսոյ (Ա-Ք) - Աստուած իմ Յիսուս, արարիչ հոգւոյս...
իե. 77ա Երգ առ աղբիւրն կենաց Քրիստոս («Ի Պետրոսէ) -Իմանալի ջրոյն բղխումն անսպառ...
իզ. 79բ-80ա Ողբ ի դիմաց Տիրամօրն առ Որդին -Ես ունիմ ինձ մէկ սիրելի...
իէ. 80ա Երգ Յարութեան գիշերին, որպէս Առաւօտ լուսոյ (Ա-Ք) - Աստուած մարդացեալ, անձամբ զանձն եղեալ...
իը. 95բ-5ա [ Անխորագիր` Ա-Ք] - Աստուած իմ հոգի, անճառ քո շնորհի...
իթ. 134աբ Երգ առ Վերափոխումն սրբուհւոյ կուսին («Պետրոսէ) -Պայծառացեալ հոգւով սուրբ կոյս Տիրամայր Աստուածածին...

-140ա [Յիշատակարան հեղինակի]
Զտրիտուր քոց պարգեւաց
Ըստ արժանւոյն չունիմ, թէ տաց,
Վասն այն ետու զբան մաղթանաց,
0րհնութեանց եւ պաղատանաց...
Բանք մատենիս ունի վկայ.
Ոմանց ազդումն ի լուսանց կայ,
Զոմանս ի մէջն ըստ գրոյն իմա՛,
Իսկ այլք գիտնոց յարօտ մնայ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
145բ Փա՜ռք քեզ, Աստուած, յամենայն ժամու: 0րինակեալ յԱշտարակցի Գրիգոր վարդապետէ ի 1821 թուին
Քրիստոսի:
------------------------- Աստառ Ա ( Անգլերէն տպ. պիտակ) Ըսգբսվ եըս մնբ Բբջվմ՜ Փբվմ Կլգկբվ՞ Բդբչւմբգ ըլ
մնբ`ըվմ սբջվըլջզհբ Մբս`վ՞ Ինը Ասբբլնկհհ Վմջմկըլբս, Լ0 օշ սջչբչն վմսբբմ, Հըլգըլ՞ "ջտբվ "բսչնջլմվ Զըըտվ ըե
Ջչչըւլմվ՜ Վբհհվ ջհհ ըմնբս Վմջմկըլջսո Ջսմկչհբվ Փնըհբվջհբ՜ Սբմջկհ՞
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ՀԵՐ0ՆԻՄՈՍ Լ0ՐԷՆՑԻՈՍ, ԱՆՏԱՌ ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ (ՀԱՏՈՐ Ա)
Կոստանդնուպօլիս ՌՃՀԸ-1729
ԳՐԻՉ, ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ` Ղուկաս վրդ. Խարբերթացի Աբրահամեան:
ԹԵՐԹ` 1013 (3-1012 թերթերը գրչի էջակալմամբ` 1-2021).չգրուած` 1ա-2բ, 501ա, 653բ, 706բ, 1012բ-3բ:
ՊՐԱԿ` 1 1+Ա-ՁԵ (Ը-ՁԵ առանց պրականիշների) 12 (Ա 7, ԾԴ, ԿԸ, Ձ 10, ԿԹ 16, Հ 8, ՁԲ 14)+1 1: ՆԻՒԹ` թուղթ,
«ՀՋԼԱՑԲԳԸՉ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 32,5 21,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` շղագիր (նմուշ` 306բ): ՏՈՂ`
31-33 (երբեմն` 29-30): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ
թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, սպիտակ թուղթ, հաշուած թերթաքանակի մէջ` 1, 1013:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-1012ա Անտառ այլաբանութեանց բոլոր Սուրբ Գրոց: Ածեալ ի ցանկ ի հեղինակէ` ի հօրէ Հերօնիմոսէ Լօրէնցիոսէ Կէրվարէնսիոյ, կրօնաւորէ Պէն[է]տիքտոսի - Ահարոն -թարգմանի տապան կամ լեառնային... Քնարն ի
չարն -կարէ նշանակել զհեշտութիւնսն ունկանց եւ զձայնսն սինակօկային ոչ հաճոք Աստուծո-Եսայեա, 5, գ, Ամովս, 3, զ: Վերջն առաջնոյ հատորին:
Երկրորդ հատորը տես Լ0 375: Թարգմանութեան ժամանակ բառացանկը ոչ Ա, եւ ոչ Բ հատորում չի վերադասաւորուած ըստ հայկական այբուբենի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ
1012ա Գիրք, որ կոչի Անտառ այլաբանութեանց, հաւաքեցեալ ի բազմազան հեղինակաց սրբոց լաթինական
լեզուաւ եւ անտի թարգմանեցեալ ի հայ բարբառ (ի խնդրոյ տեառն Յովհաննէսի արհիապատիւ աստուածաբանի եւ պատրիարգի մեծին Կոստանդնուպօլսոյ, որ է տեղեաւ Բաղիշեցի, միջնորդութեամբ Սարգիս վարդապիտի իւրոյ աշակերտի), ի Ղուկասէ վարդապիտէ Խարբերթացւոյ Աբրահամեան, ներ թվում փրկչականի 1728,
իսկ ի Հայոց թվականութեանն ՌՃՀԸ (1729), ընդ հովանաւորութեան Սուրբ Աստուածածնի եկեղեցւոյ, որ ի Կոստանդնուպօլիս:
Ըստ Բ հատորի (Լ0 375, 264բ) Ա հատորը աւարտւել է 1733-ին:
Կնքադրոշմ` 3ա, 1012բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնի է:
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ՀԵՐ0ՆԻՄՈՍ Լ0ՐԷՆՑԻՈՍ, ԱՆՏԱՌ ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆՑ (ՀԱՏՈՐ Բ)
Կոստանդնուպօլիս ՌՃՁՋ -1737
ԳՐԻՉ, ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ` Ղուկաս վրդ. Խարբերթացի [ Աբրահամեան]:
ԹԵՐԹ` 865 (2-802 թերթերը գրչի էջակալմամբ` 2022-3632). չգրուած` 1աբ, 84բ, 865աբ: ՊՐԱԿ` 1 1 + Ա -ՀԳ 12
(Ա, ԻԲ 10, ՀԳ 3) + 1 1: ՆԻՒԹ` թուղթ, «ՀՋԼԱՑԲԳԸՉ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 32,5 21,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն:
ԳԻՐ` շղագիր: ՏՈՂ` 33 (երբեմն` 32-34): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստա-

ռը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 + 1, սպիտակ թուղթ, հաշուած թերթաքանակի
մեջ` 1,865:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ թանաքից գրադաշտը թեթեւակի գունափոխուած: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-799բ Անտառ այլաբանութեանց բոլոր Սուրբ Գրոց: Հատոր երկրորդ: Ի ցանկ եւ ի ցուցակ արարեալ ի
հեղինակէ` հհօր Հերօնիմոսէ մականուամբ Լաուռէթոս Չէրվարէնսիոյ, կրօնաւորէ ի կարգէն Պէն[է] -տ[ի]քտոսի ի
Վնէժում, յամի փրկչին 1575 -Մաաղա. այսինքն` դաս կամ քնար, կամ տկարութիւն... եւ Քրիստոսս ծնաւ ի Բաբիլովնի այսորիկ աշխարհի: Վերջն Անտառի այլաբանութեան:
Առաջին հատորը տե՛ս Լ0 374:
2.800ա-64բ Կցո[ր]դ Անտառի այլաբանութեանց ըստ թուոց -Ի մէջ ամենից, որք առ նկատումն եւ հայեցումն
փիլիսոփայական... ի յերկրի պիղծ եւ զգարշելիս գործողաց զետեղեցաւ: Գոհութիւն Աստուծոյ: Արարեալ ի Ջերոնիմոս հօրէ Լաւրենտինոս անուանելոյ, յամի փրկչի 1575, ի Վնէժում քաղաքի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ
864բ Թարգմանեցեալ երկրորդ մասն Անտառի այլաբանութեանց ի նոյնոյ Ղուկասու վարդապիտէ Խարբերթացւոյ, որոյ առաջին մասն սոյն գրգոյս կատարեցաւ ի թվին Քրիստոսի 1733: Արդ, սա (որ է երկրորդ մասն
նոյնոյ գրգոյն Անտառի այլաբանութեան) եզերեցաւ յամի Տեառն 1737 եւ ի թվին Հայոց ՌՃՁՋ, ի խնդրոյ եւ ի
հարկեցուցիչ հրամանէ տեառն տեառն Յօհաննու մեծի պատրիարգին Կոստանդնուբօլսոյ Բաղիշեցւոյ: Արդ,
անդրազեղումն սորին, որ ի լատինականէ առ հայկականն բարբառ. եղեւ ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի
եկեղեցւոյ, ի թաղն, որ Աւազադուռն յորջորջեն, եւ այլազգաբար` Ղումղափու:
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ԱՂԷՔՍԱՆԴՐ ԳԱԼԱՄԱԹ0, ԱՆՏԱՌ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՄՏԱԾՄԱՆՑ
Կոստանդնուպօլիս ՌՄԻԹ-1780
ԳՐԻՉ` Սողոմոն աբղյ Խեչումենց Էջմիածնեցի, անանուն (82ա-129բ): ՍՏԱՑՈՂ` Սողոմոն գրիչը:
ԹԵՐԹ` 219. չգրուած` 1աբ, 2բ, 207բ, 214ա-9բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԹ 12(Է 9, ԺԲ 4, ԺԹ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 34,5 21,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 26ա), շղագիր (82ա-129բ): ՏՈՂ` 45:
ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 1, սպիտակ
թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ր ե ր` թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-374բ Գիրք, որ կոչի Անտառ նորագոյն մտածմանց, հիմնեալ ի հեղինակութեան Սուրբ Գրոց, ի սրբոց
հարց եւ յայլոց վարդապետաց եկեղեցւոյ, յարմարեցուցանելի ամենից լուր աւուրցն կիւրակէից ի մէջ տարւոյն
հասարակ տօնից, ի յարգելի տէր Աղէքսանդր Գալամաթօ կոչեցեալ Մէսինացւոյ, ի Պըատուայ: Թարգմանեալ
յետալական լեզուէ ի հայկական բարբառ ի Ղուկաս վարդապետէ Խարբերթցւոյ յամի փրկչին 1741, ըստ խնդրոյ
արհի եւ պանծալի եպիսկոպոսին` տէր Յոհաննու պատրիարգին Կոստանդնուպօլսոյ, ի Կոստանդնուպօլիս:
Տե՛ս Լ0 90, 2ա-408ա: Գլուխների յաջորդականութիւնը` տարբեր: Յաւելեալունի.
ա. 170բ-3բ ԿԳ. Յաղագս ուժաթափութեան եւ աղօթելւոյն Աստուծոյն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի պարտիզին... -Պայծառագունեղ եւ սրբագունեղ մարգարէն Դաւիթ...
բ. 173բ-5ա ԿԴ. Յաղագս խստագունից ձաղեցմանց եւ բանիցն Քրիստոսի... -Դաւիթ մարգարէն նախատես
եղեալ...
գ. 176ա-7բ ԿԵ. Յաղագս ցաւագնոյ փշապսակման Քրիստոսի... ի յանօրէն յուդայեանցն -Հրաւիրէ հարսն ի
սրբազնում Երգոց Երգոյն Սօղօմօնի...
դ. 177բ-80բ ԿՋ. Յաղագս աշխատածի ճանապարհին, յոր խաչն ի յուսն գնաց... եւ յաղագս հանդիպման
Մարիամուն կուսին... եւ մահուան իւրոյ որդւոյն ի մէջ երկուց աւազակաց -Փառաւոր սուրբ հայրն 0գոստինոս...
-208բ-13բ Այբբենական կարգաւ ցանկ գրքոյս բանից... - Աբիմելիքայ յափշտակելն զՍառայ... 0րհնութիւնքն
գան ի Հօրէ Աստուծոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2ա Կրկին ես` Սուրբ Էջմիածնի միաբան եւ ի սոյն գիւղեցի Խեչումենց Գրիգորի որդի տէր Սողոմոն աբեղայս
գրեցի եւ գրել ետու զայս պատւական գիրքս, որ կոչի Անտառ նորագոյն եւ ասի Սէր Աստուծոյ, թուին Հայոց
1229 (1780), ի մեծն Պօլիս:
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ԱՂԷՔՍԱՆԴՐ ԳԱԼԱՄԱԹ0, ԱՆՏԱՌ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՄՏԱԾՄԱՆՑ
Կոստանդնուպօլիս ՌՄԻԲ -1773
ԳՐԻՉ` Բրաբիոն գրագրուհի:
ԹԵՐԹ` 393. չգրուած` 1ա-2բ, 390ա-3բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԼԳ 12 (ԺԴ 11, ԼԲ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ` լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 32 21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 208ա): ՏՈՂ` 32: ԿԱԶՄ` շագանակագոյն կաշի, միջուկը`
ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի թիկունքն ու անկիւնները փոքր-ինչ մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-389բ Գիրք, որ կոչի Անտառ նորագոյն մտածմանց, հիմնեալ ի հեղինակութեան Սուրբ Գրոցս, ի սրբոց
հարց եւ ի յայլոց ծայրագոյն վարդապետացն եկեղեցւոյ, յարմարեցուցանելի ամենից լուր աւուրցն կիւրակէից ի
մէջ տարւոյն եւ հասարակ տօնից, ի յարգելի տեառն Աղեքսանդր Գալամաթօ կոչեցելոյ Մէսինացւոյ, ի Պատուայ: Թարգմանեցեալ յիտալական լեզուէ ի հայկական բարբառ ի Ղուկասու վարդապետէ Խարբերթացւոյ յամի ներմարմնութեան Տեառն 1741, ըստ խնդրոյ արհի ու պանծալի եպիսկոպոսին` տեառն պատրիարգին Կոստանդնուպօլսոյ, ի Կոստանդինուպօլիս:
Եւ այժմ օրինակեցաւ յամի Տեառն 1770, ձեռամբ ուրումն բանասիրի, ի մանկատան Սրբոյ Խաչին` ահեղահրաշ մեծ նշանին
Տե՛ս Լ0 90, 2ա-408ա: Գլուխների յաջորդականութիւնըտարբեր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
389ա Գաղափարեցաւ Փոքր Անտառ թուին Հայոց ՌՄԻԲ (1773), սեպտեմբերի 17, ձեռամբ Բրաբիոն գրագրուհւոյս:
389բ Կտակներն ի Վենետիկ պասմա եղեալ են ի վերջին ծայրն ճշմարտութեան յԱտենական գրգին: Վասն
այսորիկ ոչ գրի գրչաւ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
389բ (Ջնջուած եւ հազիւ ընթեռնլի) Գիրքս այս կոչի Փոքր Անտառ այլաբանութեան /// վարդապետը շնորհէ
/// Հայրապետի որդի սուրբ Սիմ[ո՞ն] վարդապետին: Բարեաւ վայելեսցէ. ամէն: Վերջ:
Կնքադրոշմ` 2ա Մարտիրոս վարդապետ. 1775:
378
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
«Սուրբ Աթոռն Աղուանից (Գանձասար)
ԺԳ -XIII
ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ` Թորոս: ՍՏԱՑՈՂ` Վախտանգ եւ Խորիշահ:
ԹԵՐԹ` 308+3 (կրկ. 22, 164, 185). չգրուած` 1ա, 2բ-3ա, 4բ, 6բ, 10բ: ՊՐԱԿ` 1+15 (Ա-Կ) 10 (Թ 14)+Ա-Ժ 10 (Թ
8, Ժ 9)+Ա-Զ 10 (Բ 6, Զ 4): ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 34 24,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորագիծ երկաթագիր ( առոգանութեան նշաններով: Նմուշ` 123ա): ՏՈՂ` 17: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դեղին մետաքս, դռնակինը` կարմիր կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Տիրամայրը` մանուկ Յիսուսը գրկին, Գաբրիէլ հրեշտակապետ եւ 2 աւետարանիչք`
5ա, Աւետարանիչ (նկարչափորձ)` 6բ: Խ ո ր ա ն` 1բ, 2ա, 3բ, 4ա, 5բ, 6ա, 7բ, 8ա, 9բ, 10ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն`
11ա, 104ա, 259ա (Յիսուսի եւ 4 հրեշտակների պատկերով): Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական,
տէրունական, խաչ: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, մանիշակագոյն, դեղին, վարդագոյն, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Յովհաննու Աւետարանը թերի, Ղուկասու Աւետարանի սկզբնաթերթը հանուած, ապա` ԺԵ
դ. լրացուած 163բ էջի ազատ մասում:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1բ-2ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 3բ-10ա Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
3. 11ա-103բ Աւետարան Մատթէոսի:

4. 104ա-63ա Աւետարան Մարկոսի (նշուած «Մատթէոսի):
5. 163բ-258բ Աւետարան Ղուկասու:
6. 259ա-307բ Աւետարան Յովհաննու (թափուած` ԺԲ, 37 -ԺԹ, 20. «Զայս խօսեցաւ... ըն[թերցան], ԺԹ, 29-Ի,
8. «եւ նոցա... աշակեր[տն], Ի, 19-ԻԱ, 7. «Եւ էր երեկոյ... աշակերտն այն, ԻԱ, 16-25. « Ասէ ցնա... գրեալ էին):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
2ա ԶԹորոս նուաստ գրիչ յիշեսջիք ի Քրիստոս:
3բ Թորոս նկարիչս յիշեցէք ի Տէր:
6ա Տէր Աստուած, զՎախտանգ եւ զԽորիշահ յիշեա ողորմութեամբ քո եւ ողորմեա:
9բ Քրիստոս Աստուած, յորժամ գաս հայրական փառաւք, զԽորիշահ եւ զՎախտանգ ընդ սուրբ քո դասեա.
ամէն: Թորոս նկարիչ:
258բ Քրիստոս Աստուած, ողորմեա Թորոս գրչի. ամէն: Եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ազգականաց:
308ա (Ուղղագիծ երկաթագիր) Աստանաւր յանկ ելեալ կատարեցաւ հրաշապատում մատենիս այսորիկ
սուրբ Աւետարանիս հրամանաւ եւ ծախիւք բարեսէր եւ աստուածահաճոյ առն Վախտանգ որդւոյ Հասանա որդւոյ Վախտանգա եւ քրիստոսասէր ամուսնոյ նորա Խորիշահի` դուստր մեծ սպարապետին Սարգսի:
Արդ, ես` Վախտանգ, եւ լծակից իմ Խորիշահ, ըստ կամացն Աստուծոյ քաղաքավարեալ` ծնաք երիս ուստերս
եւ երիս դստերս` ժառանկ մարմնաւոր եւ յիշատակ հոգեւոր:
Այսմ առաւել նախանձախնդիր եղեալ` բազում փափագանաւք եւ յոժարութեամբ սրտից մերոց շինեցաք զեկեղեցիս եւ երեւելի սպասիւք զարդարեալ ներքո եւ արտաքո եւ հաստահեղուն յաւրինուածովք: ||(308բ) Աստանաւր հոգւոյ ակամբ նաեցեալ ի փառսն, զոր խոստացեալ է սիրելեաց իւրոց անսուտն Աստուած, ն[մ]ա[ն] ապէս եւ մեք կամեցաք գրել զանուանս մեր ի գիրն կենդանի` վստահ եղեալ ի մարդասիրութիւն Աստուծոյ, զկենդանարար եւ զցանկալի ըզսուրբ զայս զԱւետարան ետաք գրել` բազում դեղովք զարդարեալ զՀամաբարբառս
եւ ոսկէդեղ գրով զառաջս Աւետարաներոյն զարդարեալ եւ յիշատակ յաւիտենից լինել ի տան Տեառն եւ ի գաւիթ
Աստուծոյ մերոյ, զմտաւ ածեալ զբան մարգարէին, որ ասէ. Պատուիրանք Տեառն լոյս են եւ լոյս տան աչաց, եւ
երկիւղն Աստուծոյ մնա յաւիտեան:
Արդ, ես` Վախտանգ, եւ զուգակից իմ Խորիշահ, ցանկացող եղաք սրբո Աւետարանիս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 8բ (1261 թ., խոշոր բոլորգիր) Ես` Ջալալ /// (4 տող քերուած, անընթեռնլի: Յ. 0րբելին այս հատուածի սկզբի մասը կարդացել է այսպէս. «Ես` Հասան Ջալալ Դաւլայ... գնացի (Տե՛ս Կ. Ըսզբհկ, Կժզսջլլոբ մսւգո, Բսբցջլ
1963, էջ 155) յարեւելս առ արքայն նետողաց եւ ի կողմն հիւսիւսոյ տոհմիւ աղխաւորն իմով անձամբս վասն
խաղաղութեան եկեղեցոյ: Ես եւ ամուսին իմ Մամքան եւ տեառնատուր մանուկս իմ Աթաբակ չոգաք ընդ արեւելս հիւսիւսոյ, եւ ես ընդ եզր աշխարհի գնացի առ թագաւորն, որ Մանգու խանն: Եւ յամեալ զամս հինգ, դարձա
ի տուն: Նոյն[պէս Մամքան] եւ Աթաբակն [դարձ]ան, եւ նոքա ժամանեալ ի տեղի իւրեանց, եւ ես ի Թավրէժ յամեալ, յորւմ ռեւ աւրհասական մահ ի վերա հասեալ փո[խի Մամքանն] ի Քրիստոս, եւ ես եկեալ գտի զպայծառ
տուն իմ լի սգով եւ արտասուաւք անմխիթարելի, զի նա էր ամենայն զաւրաց եւ հեծելոց, նաեւ եկեղեցոյ եւ քահանաից սփոփիչ եւ մխիթարութիւն:
Արդ, ի թվին || (9ա) Հայոց ՉԺ (1261) ետուն զսուրբ Աւետարանս ծաղկազարդ յիշատակ աստուածասէր տիկնոջն [Մամքանայ] ի մեր Լուսաւորիչ սուրբ Աթոռն Աղուանից, ի հոգեւոր տէրն Ներսէս, որ ա[յ]ժմ բարեհամբուրիւ ունի զԱթոռն սուրբն եւ առաւել քան զսուրբս:
Արդ, աղաչեմք զձեզ, սուրբ հայրք եւ ընթերցողք, որք զյիշատակս կարդայք, լի բերանով ասասջիք. Քրիստոս
Աստուած, յորժամ գաս ի նորոգել եւ ի փոխադրել զտիեզերս, նորոգէ եւ միաւորէ զաստուածասէրն [Մամքան] եւ
դասէ ի դասս ընտրելոց քոց բարեխաւսութեամբ արարչագործ կամաց քոց եւ աղաչանաւք սրբոյ Աստուածածնիդ եւ ամենայն սրբոց, դասէ եւ պայծառացոյ ընդ սուրբս քո, ընդ նմին /// (1 բառ) պարգեւէ զխաղաղութիւն
հոգւոյ եւ մարմնոյ եւ միոյ մանկանս իմոյ Իվանին /// (կէս տող) պարգեւէ զքո զառած ողորմութիւնդ եւ զամենայն թշնամիս, որ ընկրկեալ սատակէ եւ յամաւթ արա. ամէն, ամէն:
163բ (նոյն խոշոր բոլորգրով) Քրիստոս Աստուած, ողորմե Մամքանին եւ գրե զնա ի դպրութիւն կենաց ընդ
սուրբս քո յարքաութեան քում. ամեն:
2. 7ա (1589 թ., բոլորգիր) Փա՜ռք... Արդ, ըստացայ սուրբ Աւետարանս ի գերութեան ես` Ճալալ, որդի մեծին
Մեհրապ պէկին, եւ որդոց իմոց Պայինդորին, եւ դէսդերաց Կիչիխանին եւ Սալվարին եւ ամենայն յարեան մերձաւորաց իմոց եւ յիշատակ ծնաւղաց իմոց: Առայ սուրբ Աւետարանս ի հալալ ինչից իմոց իդառն եւ ի նեղ ժա-

մանակս, որ դիրեցաւ աւսմանլուն ի տեղիս, որ կոչի Խաչէն, թագաւորութեան մեծին Ճալալին եւ կաթուղէկոսութեան տեղիս տէր Սիմաւոնին, ի սուրբ ուխտիս Գանձայսարայ, ի տէր Յոհանէս կաթողիկոս եւ տէր Դաւիթ կաթողիկոս: Ո՜վ եղբայրք, որ հանդիպէք սմայ, Ա մէկ մի լի բերանով Աստուած ողորմի ասացէք:
Ի թվիս Հայոց ՌԼԸ (1589) էր:
3. 304բ (1897 թ., շղագիր) Հետեւեալ չորեքին մագաղաթեայ թերթքն (305-8), յորոց վերջինն է Յիշատակարան սուրբ Աւետարանիս, գտան ի Լ0 1497 Յայսմաւուրսի, ( արդի Լ0 1508) որք եւ եդեալ էին ի կողս նորին իբրեւ պահպանակք: 1897: Սահակ վարդապետ Ամատունի:
Կնքադրոշմ` 11ա, 154բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
379
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԺԲ-ԺԳ -XII-XIII
ԳՐԻՉ` Պետրոս: ՍՏԱՑՈՂ` Պետրոս կր. (գրի՞չը):
ԹԵՐԹ` 190: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԳ 8 (Ա, Է, ԺԱ, ԺԹ 9, ԻԳ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ (1, 54, 88, 149 կրկնագիր մագաղաթ, մասն
Պատառիկ-պահպանակի): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 34 24: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (ուշագրաւ: նմուշ` 32ա):
ՏՈՂ` 23: ԿԱԶՄ` բաց շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` մասն Պատառիկ-պահպանակի (Ա
փեղկ), սպիտակ թուղթ (Բ փեղկ): ՊԱՀՊԱՆԱԿ` թուղթ 1, վերջից, մասն աստառի:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Ճաշոց: Թ-Ժ դդ.: 1 (Ա) + 2 (Բ-Գ) + 4 (թերթեր 1, 54, 88, 149), ստացուած 7 ամբողջական թերթերից: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` աստառ Ա): Կարդալ Աա (սոսնձուած Ա
փեղկին): Աբ. «նարդեան... հաւատային ի Յիսուս (Յովհ., ԺԲ, 3-11), « Աւրհնեալ Աստուած... եւ անարա[տս] (Եփես., Ա, 3-4): Բա. ( անընթեռնլի. վրան 1601 թ. յիշատակագրութիւն): Բբ. (Ա սիւնակն անընթառնլի. վրան յիշատակագրութիւն) «մեծամեծս... զքեզ յեր[եսաց երկրէ] (Բ 0րէնք, Զ, 10-15): Գա. «[ճնշ]եին զնոսա... իւրում եւ
ա[սէ] (Ելք, Ա, 12-22): Գբ. «[Զամենայն... ոմն] յազգէ Ղեւեայ... ած զնա առ [դուստրն փարաւոնի] (Ելք, Ա, 22-Բ,
9): 1ա. «[զայս արարէք... նոյնպէս] եւ զբաժակն... դատապարտեսցուք (Ա Կորնթ., ԺԱ, 24-32), «[ի բաց թաւթափել... զի նովաւ աճիցէք] (Ա Պետր., Բ, 1-2): 1բ. (քերուած եւ վրան նկարուած Մատթէոս): 54ա. «Եւ ապա երեւեսցի նշան... մի անցցեն (Մատթ., ԻԴ, 30-35), «Ընդ ժամանակսն... ածել զնա (Գործք, ԺԲ, 1-4): 54բ. (քերուած եւ
վրան նկարուած Մարկոս): 88ա. ( անընթեռնլի. վրան գրուած յիշատակագրութիւն): 88բ. (քերուած եւ վրան
նկարուած Ղուկաս): 149ա. ( անընթեռնլի. վրան գրուած յիշատակագրութիւն): 149բ. (քերուած եւ վրան նկարուած Յովհաննէս):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Մատթէոս` 1բ, Մարկոս` 54բ, Ղուկաս` 88բ, Յովհաննէս` եւ Պրոխորոն` 149բ: Կ ի ս ա
խ ո ր ա ն` 2ա, 55ա, 89ա, 150ա:: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական, խաչ: Զ ա ր դ ա գ ի ր` սովորական մեծատառեր, երբեմն զարդագրերով: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, դեղին, նարնջագոյն, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Վերին ձախ անկիւններին թրջուածութեան հետքեր, տեղ-տեղ ցեցակեր: Կազմի կաշին քերուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-53բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 55ա-87բ Աւետարան Մարկոսի:
3. 89ա-148բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 150ա-90բ Աւետարան Յովհաննու:
Ունի լուսանցային Համաբարբառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
18ա Յիշեայ զանյիշելիս զՊետրոս, ո՜վ սուրբ եղբարք, եւ զայլ աւգնաւղն:
53բ Զստացող սորա զՊետրոս կրաւնաւոր յաղաւթք յիշեցէք:
148ա Աղաչեմ զամենեսին, մեղադիր մի՛ լինիք սխալանացս, զի չէի շատ գրել եւ էի երիտասարդ եւ անհաստատ:
190բ Աւրհնեալ է անմահն Աստուած:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 53բ (1355 թ., բոլորգիր) Զվերջին զստացող սուրբ Աւետարանիս` զՈվաննէս քահանայ, եւ զեղբայրն իմ`
զՍիմէոն, եւ զհարազատ որդին իւր` զԿարապետ քահանայ, զոր փոխեցաւ առ Քրիստոս, եւ մեծ կոծ եղեւ մեզ եւ

ընդանեաց մերոց: Եւ ըստացայ զսայ ի հալալ ընչից իմոց յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ ընդանեաց իմոց եւ զաւակաց
իմոց, զոր տէր Աստուած վայելել տացէ. ամէն: Թվ. Հայոց ՊԴ (1355):
2.Պահպանակ -Բա (կազմողի, 1601 թ., բոլորգիր) Փա՜ռք... Յիշեցէք զհեզահոգի տէր Հարապետն, որ սուրբ
Աւետարանս գնեց հալալ վաստակոց իւրոց յիշատակ իւրն եւ ծնաւղացն, հաւրն` Փաւլատին, մաւրն` Գաւզիտին,
որդոյն` Յէտկարին, Միրզին, դստէրն` Ղարիպին, տէր Հարապետին, Ավաքին եւ իւր հանգուցեալ կողակցին` Պահրըստանին, եւ իւր որդոյն` Թորոսին, Շահումին, իւր եղբաւրն` Յոհանիսին, Գուլիստանին, որդոյն` Հախնազարին: Ար[դ], ով ոք կարդայք զսուրբ Աւետարան, միայբերան Աստուած ողորմ[ի] ասէք իւրե[ն]ցն հոգոյն. ամէն:
Արդ, յիշեցէք զհեզայհոգի տէր Հարապետն եւ զիւր կողակիցն Խաթունն եւ իւրեանց զաւակն` Մարիանն, Մագիտն, Աւետիսն, հանգուցեալ Կիրակոսն, Խաչայտուրն, դստերն` Շաղիկն եւ իւր տէր Հարապետին աներն` Հասանն, Արզուքանն, եւ իւր որդոցն` Սարգիսն, Վարդանանն, Մարգարիտին, Մարիանին: Ով ոք կարդայք սուրբ Աւետարան, Աստուած ողորմիասէք Հարապետ իրիցուն յարեան մերձաւորացն: Աստուած ողորմի Խոստրով Աւրանցեց հին ու նոր ննջեցելոցն. ամէն: Աստուած ողորմի ասացէք: Հայր մեր, որ յերկ[ինս]:
Արդ, յիշեց[էք] զկազմող սուրբ Աւետարանիս Խչատուր էրէցս:
Թվականն Հայոց ՌԾ (1601) էր, որ Սիմոնն բռնեցին: Հայր մեր, [յ]երկինս: || (Բբ) Աստուած ողորմի Վարդխաթունին. Աւետարանին մի լաչակ երետ: Աստուած ողորմի Տիրատուրին. նուկի մի ձէթ երետ:
87բ (Նոյն ձեռքով) Արդ, յիշեցէք զՍտեփանոսն, իւր կողակիցն Շուշանն, հայրն իւր Իվլիանն եւ մայրն Սաւզպարն, Կիրակոսն, Մխիթարն, Գինոսն, Ք[ր]իստոստուրն, Պլիկն, Ճաւհարն, Անէն, Թորոսն, Հոռոմսիմէն, Դիլանն, Խաթունփաշէն, Էթարն, Սուլթանն, Ապիսոնն, Խաչատուրն, Յէաւսոնն, Ըստեփանն, Ամիրարեւն, իւր պապն`
Գիրկաւլն:
Աղաչեմ զձեզ, լուսերամ դասք քահանայից, ով ոք հանդիպիք կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեցէք զՍտեփաննոսն. Լ շահի ու Բ կաւճ էրէտ Աւետ[ար] անիս զնելոյն, կամայկից եղաւ, երետ ի ձեռն Հէրապետ քահանային: Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք զՍտեփաննոսի ննջեցելոցն. ամէն: Ով որ լսէք, միաբերան Աստուած ողորմի ասէք իւրեանց հոգոյն. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս:
Աստուած ողորմի Խաթունի հոգոյն, որ Խ շահի երետ Աւետ[ար] անիս Ըստեփ[ անն]ոսին ձեռաւքն: Ով ոք
կարդայք, Աստուած ողորմի ասէք Խաթունին եւ իւր ննջ[եց]ելոցն. ամէն: Հայր մեր: || (88ա) Արդ, յամենայնի Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ է: Աստուած ողորմի Խիկարի հոգոյն, որ Գ շահի ետ: Աստուած ողորմի Անին. Բ շահի ու կէս էրետ: Աստուած ողորմի Ծովիկ[ի] հոգոյն. Բ շահի ու կէս երետ: Աստուած ողորմի Ամիրբեկիկին, Աստուած ողորմի Ելէնէ, Աստուած ողորմի Մսորշահին, Պաւտախին, Վարդխաթուն, որ Աւետարանիս առնելոյն
կամակից եղեւ: Արդ, աղաչեմ ձեզ, ով որ կարդայք սուրբ Աւետարանս, Աստուած ողորմի ասէք իւրեանց հոգոյն`
ամէն: Աստուած ողորմի ասէք Ամիրխանին, Խառշիշին. ամէն: Հայր մեր:
3. 88ա (ԺԷ-ԺԸ դդ., շղագիր) Աստուած ողորմի Թողումին ձնողաց. Ա փաթոց երետ:
4. 88ա (ԺԷ-ԺԸ դդ., շղագիր, այլ) Դարձեալ շյիշեցէք զԴովլաթ եւ Աստուած ողորմի ասացէք իւր մի[ւ]սանգամ
գալստ[ե] անն. ամէն: Աստուած ողորմի Խանզատին. ամէն: Աստուած ողորմի Խանումին. ասէք Ամէն, եղիցի:
Դարձեալ յիշեցէք զպարոն Ճոռնաղն, իւր թոռն զԹաթոսն: Աստուած իւր առողջութիւն տացէ. Ա յաղլուղ երետ Աւետարանին: Դարձեալ յիշեցէք զնաղաշ Հէրիքին, Շատարեւին, Ծամիկին եւ Աստուած ողորմի ասէք լի սրտով.
ամէն: Աստուած ողորմի Յայտանի հոգոյն: Դարձ[եալ յ]իշեցէք Միքան, Յուստիանէն, դուստր Մարջանին, Աստուած ողորմի ասացէք. ամէն, եղիցի: Դարձեալ յիշեցէք Կակոսին եւ Աստուած ողորմի ասէք:
5. 148բ (ԺԷ-ԺԸ դդ., շղագիր) Զվերջին ըստացող սուրբ Աւետարանիս եւ իւր կողայկիցն Հուրիխան, եւ իւր
դուստրն` Շահումն, Խաթուն, եւ իւր որդիքն` Վիրապ, Թորոս, Խաչայտոր, Ղազար, զմիուս կողայկիցն` Զարիխան,
իւր որդի Մկրտիչն:
6. 148բ (1707 թ., շղագիր) Զվերջին ըստացող սուրբ Աւետարանիս` Թորոսին, կողակցին` Գայրանի, որդի
Սահակին, կողակցին` Ասլխանին, դու[ստ]րն Մարանին, Եթարին, Գարակմազ[ին], Դավլաթիին, երպար
Սա[ր]գիսին, կողակից Դավլաթի որդի Գիրսոին, կողակից Սասունանին, Հոռումին, եղբար [Ա]բովին`
հա[ն]գուցեալ առ Քրիստոս: Թիվ ՌՃԾԶ (1707) էր:
7. 149ա (ԺԸ դ., շղագիր) Աստուած ողորմի Վարդայթուբին. Ա լաչակ [երետ]:
8. 190բ (ԺԸ դ., շղագիր) Մասումփաշային, Խաչայտորին, տէր Հայրապետ[ին] Բ ու Գ /// եւ իւրաից:
9. Բա (ԺԸ դ., շղագիր) Աստուած ողորմի, Աստուած ողորմի Սարքո հոգամ Տուտկանին, ով լսողմ ասի Ամեն:
Իւր կողայկիցին` Գոլզատին:
10. Բբ (ԺԸ դ., շղագիր) Աստուած ողորմի, Գուլումին. Ա լաչաք երեդ:

-(ԺԸ դ., շղագիր) Աստուայծատուրին, Դուլվաթին, որդոյն` Ակոբին, կողակիցին` Թամամին, կարդացողաց եւ
լսողաց. ամէն: Ա ամարի ետ, ով որ կարդ[ա], Ողորմ[ի]: Աստուած ողորմի Եղսայպետի հոգոյն. Բ շահի երետ
Աւետար[ան]ին, ծառայիս Աստուծոյ Սարգիսին. Աւետարան ինքն պահի:
-(ԺԸ դ., նօտրգիր) Աստուած ողորմի Եթարին, որ մին նուկի ձէթ ետուր Աւետարանիս:
-(ԺԸ դ., շղագիր) Աստուած ողորմի Զարիխանի հոգոյն. Դ շահի ետուր Աւետարանիս ղ///կանի հմար:
Կնքադրոշմ` 2ա Շատիկին է:
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ԳՐԻՉ` ԿԱԶՄՈՂ` Սարկաւագ: ՍՏԱՑՈՂ` Մամախաթուն իշխանուհի:
ԹԵՐԹ` 313 + 2 (կրկ. 1, 31). չգրուած` 4ա, 7ա, 93ա, 240բ: ՊՐԱԿ` 1 7 + Ա -ԻԷ 12 (Ա, ԻԶ 10, Դ 8, ԺԳ 11, ԻԷ 5):
ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 32 23,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 50ա): ՏՈՂ` 19: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Մեկնութիւն Սաղմոսաց (ՃԸ-ՃԹ): Ժ-ԺԱ դդ.: 2 (Ա-Բ) + 2 (Գ-Դ), ստացուած 4 ամբողջական թերթերից, եզրահատուած: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Դբ): Կարդալ Բբ, Բա,
Գա-Դբ, Աաբ. «մայրաքաղաքացն եւ ոչ ըստ աւրինացն կատարեն... վարդապետելով, թէ նոյն եւ որ ետին
(հմմտ. ձեռ. Լ0 Լ0 32, 238):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Խ ո ր ա ն` 1գ, 1դ, 2ա, 2բ, 3ա, 3բ, 4բ, 5ա, 5բ, 6ա, 6բ, 7բ (կիսաւարտ): Կ ի ս ա խ ո
ր ա ն` 8ա, 94ա, 148ա, 241ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` մարդագիր, հանգուցագիր,
թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կանաչ, կապոյտ, դեղին, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Նորոգուած եւ թերին լրացուած: Խոնաւութիւնից գունափոխուած: Ցեցակեր` 251-8, 278312: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերն ու թիկունքը մաշուած, դռնակր վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1գ-2ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 2բ-6բ Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
3. 8ա-93ա Աւետարան Մատթէոսի:
4. 94ա-147բ Աւետարան Մարկոսի:
5. 148ա-240ա Աւետարան Ղուկասու:
6. 241ա-309ա Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
65ա (մանր բոլորգիր) Քրիստոս Աստուած, յիշէ զԳրիգոր քահանայն, մականուն` Կեց. ամէն:
93ա Քրիստոս Աստուած, քո սուրբ յարութեանդ եւ սուրբ առաքելոցն բարեխաւսութեամբ ողորմութիւն պարգեւեա ստացաւղի սուրբ Աւետարանիս` բարետոհմիկ իշխանուհոյն Մամախաթունին, եւ վարդապետին Պետրոսի, որ առաջնորդ եղեւ. ամէն եւ եղիցի:
148ա Յիշեա, Քրիստոս Աստուած, զըստացող սորա:
309ա Փա՜ռք... ||(309բ...) որոց փափագ ըղձիցն աստուածաինսն բերին, նոցա եւ հուրն սիրոյ միշտ եւ հանապազ բորբոքի աւրստաւրէ աճմամբ եւ այսոցիկ պատրաստեալ կամայաւժար մտաց ընծայելոց զինքեանս Աստուծոյ, որպէս եւ ես` անարժան աղախինս Քրիստոսի Մամախաթունս, ազատազարմ եւ իշխանուհի գոլով այսու կենաւքս, մտաբերեցի զանցաւոր եւ զունայն կենցաղս եւ ստացա զսուրբ Աւետարանս առաջնորդ ինձ անանց կենացն եւ բարեխաւս անաչառ եւ անկաշառ դատաստանին Քրիստոսի եւ յիշատակ հոգւոյ իմո յետ ելից
իմոց եւ ծնաւղաց իմոց եւ եղբարց` ազատաց եւ ազատազարմաց, || (310ա) եւ ի լուսաւորութիւն մանկանց նորածընելոց նոր Սիովնի:
Արդ, ո՜վ սուրբ հարք եւ առաքելագումար դասք քահանայից, յորժամ վաելէք ի քաղցրաճաշակ յեդեմատունկ
աստուածառոյգ վտակաց քառառաջեա հոսանաց կենդանական աստուածային աւետարանական բանիցս,
մանաւանդ յորժամ բառնայք ի վերայ ուսոց ի ժամ սոսկալի պատարագին, յորժամ խաղան ի վերուստ յողջոյն
ձեր զաւրք հրեշտակաց եւ թեւ սքաւղեալ ահիւ խառնին ընդ ձեզ, յայնժամ սովիմբ սուրբ Աւետարանաւս եւ միջնորդական հրաշիւք կենդանարար սուրբ պատարագին, յիշեսջիք զաղախինս Քրիստոսի զՄամախաթունս եւ
զբարեպաշտ ամուսին իմ` զպատուելի իշխանն Ջաջուռ, որ թէպէտ ազգաւ վիրացի գոլով, այլ կամաւք բարեկամ
|| (310բ) ամենայն եկեղեցեաց, եւ զծնաւղացսն իմ` զՍուպայն եւ զՏիկնանցն, եւ զեղբարսն իմ զՀազարբէկն,

զԿուկորն եւ զԱմիրն, եւ զքոյրն իմ եւ զզաւակսս իմ եւ զամենայն արեան մերձաւորսն հանդերձ ամենայն զարմիւք` կենդանեաւք եւ ննջեցելովք, զի կենդանիքն պարագայց ամաւք անփորձ պահեսցին եւ հանգուցելոցն հանդիստ եւ ողորմութիւն շնորհեսցի յամենառատ բարերարէն Աստուծոյ, զի ձեզ` յիշողացտ, եւ մեզ` յիշելոցս, առ
հասարակ ողորմեսցի բարեգութն Աստուած. ամէն:
Արդ, գրեցաւ գիրս ձեռամբ ամենամեղ անձին Սարկաւագիս, յնտիր եւ յստոյգ աւրինակէ, առաջնորդութեամբ երջանիկ եւ ընտրեալ րաբունոյն Պետրոսի, զի յոյժ աշխատ եղեւ աւգնականութեամբ || (311ա) եւ ծախիւք մինչ ի վերջ բանիս, որոյ Քրիստոս Աստուած աղաւթիւք ամենայն սրբոց վարձս բարիս պարգեւեսցէ: Ի
թուականիս Հայոց ՉԾԹ (1310), յաշխարհակալութեան ազգին նետողաց Ղարպանտա ղանին եւ Հայոց թագաւ[որութեան] Ալինախին եւ ի դասապետութեան մեծ իմաստնոյ Եսայոյն, ի գաւառս Այրարադու` Անբերդ կոչեցելոյ, ի սուրբ եւ յաստուածաբնակ հանդիսարանիս Յոհանավանք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Կարապետիս եւ մեծափառ Կաթուղիկէիս գրեցաւ, յեպիսկոպոսութեան եւ յառաջնորդութեան Աթոռոյս տեառն Ներսէսի սրբափայլ
եւ ճգնազգեաց զուարթնոյ եւ յիշխանութեան մերոյ գաւառիս Քրդին` որդոյ Տայիրին, թոռն մեծին եւ բարեպաշտ
Քրդին:
Բայց զաղէտ եւ զողբ տարակուսանացս ո՞||(311բ) պատմեսցէ, զի ի խիստ եւ յանհնարին հարկապահանջութենէ ծախեա[լ] լինին ուստերք եւ դստերք աշխարհիս մեր, եւ բազում գեղք եւ վանորայք աւեր անհանգիստ,
եւ քահանայք տարաշխարհիկ լինի: Եւ այս ամենայն վասն մեղաց մերոց:
Եւ դարձեալ կրկին աղաչեմ զձեզ, ով դասք սրբազանից, վերստին յիշման արժանի առնել զվերոյգրեալքս ի
սմա` զամենաւրհնեալ բարի տիկինն զՄամախաթունն` ստացող գրոցս, եւ զծնաւղսն նորին եւ զամենայն արեան մերձաւորսն եւ զվարդապետն Պետրոս Ուշոյ վանացն, որ առաջնորդ եւ կատարումն եղեւ բանիս, եւ զիս`
զըՍարկաւագս, ապիկար եւ յետին գրչաւղակս եւ կազմող, եւ զսպասաւորս իմ, որ յոյժ յուսով սպասաւորեաց,
եւ || (312ա) խոշորութեան եւ սխալանացն անմեղադիր լինիք, զի յոյժ ի տագնապ ժամանակ էաք: Եւ Քրիստոս,
որ տէր է պարգեւաց եւ տուող ողորմութեան, ձեզ` յիշողացտ, եւ մեզ` յիշելոցս, ողորմութիւն պարգեւեսցէ. ամէն:
Յիշեսջիք եւ զվարդապետն իմ զԿիրակոս:
Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս հրամանաւ եւ ար[դ]եամբք ամենաւրհնեալ Մամախաթունին եւ ընծաեցաւ
Ուշոյ Սուրբ Զաւրավարին Սարգսի: Մի ոք իշխեսցէ հանել եւ հեռացուցանել ի վկայարանէ Սուրբ Ջաւրավարին:
Եւ թէ ոք յանդգնի գողանալ կամ ծախել կամ այլ ինչ պատճառ, դատի յԱստուծոյ եւ մեր մեղացն տէր լինի:
(Մանր բոլորգիր) Յիշեսջիք եւ զբարեբարու եղբայրս մեր Յովանէս հոյրատես:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 312բ (1443 թ., բոլորգիր) Անուամբ անեղին Աստուծոյ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Ի թուաբերութեանս Հայկազեան տաւմարի ՊՂԲ (1443) ամի, ի դառն եւ ի նուրբ եւ յանբարի ժամանակիս, վասն որոյ ազգս
քրիստոնէից սառուցեալ, տատանեալ եւ վարատեալ ի ձեռաց իսմայէլական ազգաց, ի կաթուղիկոսութեան Կիրակոսի, ի նորոգութեան Վաղարշապատու, Բ ամաւ յետոյ, եւ ի թագաւորութեան քրիստոնէից Վախտանգի` որդոյ Աղէկսանդրի, եւ ի ղանութեան Ջահանշահի` որդոյ Ուսուֆի, եւ իշխանութեան տեղոյս պարոն [Շալ]իկին
(քերուած)` որդոյ Ջաջուռին (քերուած), քրիստոսասէր եւ ամենայն աւրհնութեանց արժանաւորք սրբասէր կրաւնաւոր եղբարք սուրբ ուխտիս դամբարանաց Սրբոյ Սարգսի Զաւրավարիս` Յովանէս փակակալ սուրբ տաճարիս, Բարսեղ բնական հայր, եւ Մովսէս եղբայր հեզահոգի եւ սպասաւոր սոցին: Զմտաւ ածաք, որ ասէ. Երանի,
որ ունիցի զաւակ ի Սիովն եւ ընդանի յԵրուսաղէմ, ապաւինեցաք ի բարեխաւսութիւն սուրբ Աւետարանիս, որ
ունի համարձակութիւն առ Քրիստոս` յոյսն ամենեցուն, եւ տվաք վերստին նորոգել եւ զարդարել զսա ի հալալ
ընչից մերոց յիշատակ մեզ եւ ծնողաց մերոց եւ ամենայն արեանառու մերձաւորաց:
Դարձեալ աղաչեմ յիշել ի Տէր զիս` զկազմող սորա զԿարապետ անարժան աբեղայ, եւ որ յիշէ զմեզ եւ լի սրտով զԱստուած ողորմին ասէ, ինքն, որ առատն է ի տուրս պարգեւաց, ողորմեսցի ձեզ եւ մեզ առ հասարակ եւ
ամենայն հաւատացելոց Աստուածն ամենայնի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս, բարեխաւսութեամբ սուրբ Աստուածածնիդ եւ սուրբ մարգարէից, սուրբ առաքելոց եւ սուրբ աւետարանչացս Մաթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու եւ Յոհաննու աստուածաբանի եւ սրբոյն
Գրիգորի Լուսաւորչի, ողորմեա, տէր Աստուած, նորոգողի սոցա տէր Յովանիսի` սպասաւոր սուրբ տաճարի եւ
աշակերտին իւրոյ /// (2 բառ քերուած) Բարսղի եւ Մովսէսի եւ ամենայն հաւատացեալ քրիստոնէից եւ ինձ` բազմամեղ եւ անարժան Կարապետի, փըրկեա զմեզ յաւիտենական եւ անշիջ հրոյն եւ դառն դժոխոց եւ արժանի արա անմահ կենացն եւ յերկնից սուրբ արքայութեանդ. ամէն: Եղիցի, եղիցի:

313ա (1443 թ., նօտրգիր) Անուամբ անեղին Աստուծոյ Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգուն Սրբոյ, ի թուաբերութեանս
Հայկազեան տաւմարի ՊՂԲ (1443) ամի ի տան (նոյնը ԺԸ դ. գրչափորձ` 313ա):
2. 89ա (1495 թ., նօտրգիր) Ի թվ. ՋԽԴ (1495), որ Մկրտիչն աբեղայ աւրհնեցին:
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ԺԳ-XIII
ԳՐԻՉ` Յակոբ կր.: ՍՏԱՑՈՂ` ոմն քահանայ:
ԹԵՐԹ` 299+ 1 (կրկ. 161). չգրուած` 1ա-3բ, 86բ, 228բ, 298բ-9բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ք, վերահամարակալուած` Ա-ԼԷ 8
(Ա, ԼԲ 7, Բ, ԼԶ 9, ԺԶ, ԺԷ, ԷԵ 10, ԼԷ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ (նորոգողի` 1-3, 141, 297-8, ԺԶ դ.): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 32 24,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 140ա): ՏՈՂ` 19: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 87ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական (5ա, 6ա, 24ա, 52բ,
87ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, հանգուցագիր (4ա, 87ա, 229ա` ԺԳ դ., 141ա, 297ա` ԺԶ դ.): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Ժ-ԺԱ դդ.: 1(Ա), վերջից վնասուած: Մագաղաթ, երկսիւն,
ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աբ), 31 տող: Կարդալ` Աաբ. «[Վաթսներորդ յառաջներորդ...] Աստուած նախանձոտ եմ ես ասէ... սիրելեաց իմոց: Վաթսներորդ յերկրորդ. Սաղմոս ի Դաւիթ. Յորժամ էր նա յանապատի Հրէաստանի: Փախուցեալ Դաւիթ ի Շաւողայ երթայր... յայժմ պարծանս եւ ուրախութիւն ///ց զնա նաուանեն: Ի վաթսներորդ /// ի Դաւիթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր` 276-96, փականագամերի ճնշումից ծակուած` 4-9, ձեթոտուած` 71-89: Կազմի
եզրերը մաշուած, Ա փեղկի կաշին պատռուած, թիկունքը վնասուած: ԺԶ-ԺԷ դդ. նորոգուած եւ լրացուած` 141:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4ա-86ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 87ա-140բ Աւետարան Մարկոսի:
3. 141ա-228ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 229ա-96բ Աւետարան Յովհաննու:
Ունի լուսանցային Համաբարբառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
296բ Փա՜ռք... Գծագրեցաւ վսեմական, անբաղդատելի, աստուածունակ, արգասաւոր եւ արփիափայլ սուրբ
կտակս ձեռամբ յոգնամեղի եւ փցնամատին գրչի` Յակոբ կրօնաւորի, ի խնդրոյ երիցս երանեալ սուրբ եւ պատուական ընդրեալ քահանայի||... (շար. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 297ա (ԺԶ դ., բոլորգիր) Աւրհնութիւն... || (297բ) Որոյ ցանկացող եղեալ երջանիկ եւ սրբասնեալ քահանայն Յովանէս եւ ջանաց ստանալ զանառիկ մեծութիւնս եւ զգանձս անկողոպտելի ի վայելումն անձին իւրոյ եւ
ծաղկեալ զաւակաց իւրոց` տէր Ստեփանոս քահանային եւ Վարդանիսին, յորոյ անուն ստացաւ զսուրբ Աւետարանս, զոր վայելել տացէ տէր Աստուած ընդ երկայն աւուրս. ամէն: Եւ յետ աստեացս ելանելոյ` յիշատակ բարի
հոգոյ իւրո եւ ծնօղաց իւրոց, հօրն` Ներսէսին, եւ մօրն` Սիրամարգին, եւ եղբօրն` Շաղուբաթին, եւ որդոյ նորա` Ահարոնին, եւ կենակցի տէր Յովանիսին` Էթարփաշին, եւ զաւակաց իւրեանց` տէր Ստեփանոս քահանային եւ
Վարդանիսին եւ Ներսէսին, եւ դստերացն` Նաւնուֆար խաթունին եւ Բէկի խաթունին, եւ քըւերցն` Նարգիզ խաթունին եւ Նսէֆ խաթունին, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն իւրոց եւ կենակցի տէր Ստեփանոսին` Մարգարիտ խաթունին եւ դե||(298ա)ռաբոյս պատանեկի նոցա` Աստուածատրուն (2,5 տող բաց): Եւ դուք լի բերանով
եւ ուղիղ սրտիւ Աստուած ողորմի ասացէք վերագրելոցս ի սմա, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի յիւր միւսանգամ
գալըստեանն. ամէն:
2. 298ա (1580 թ., բոլորգիր, այլ ձեռք) Դարձեալ աղաչեմ զձեզ յիշեց[էք] ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէք Գուլգունին եւ տղայոցն, առ հասարակ ամենեցուն. ամէն: ՌԻԹ (1580):
50բ (Նոյն ձեռքով) ԶԱնան յիշեցէք ի Քրիստոս:
3. 298ա (ԺԸ դ., նօտրգիր, ջնջուած) Դարձեալ յիշեցէք զմաքրափայլ աղաւթըս:
Կնքադրոշմ` 4բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
Գրչափորձ` 296բ Դարձ դու մեղացն, մեղայ տվէք, / Որ փոշիման քան զիս չմնէք:
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ԳՐԻՉ` Առաքեալ: ՍՏԱՑՈՂ` Առաքեալ քհյ:
ԹԵՐԹ` 367. չգրուած` 1ա, 365ա-6բ, 367բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԼԷ 10 (Ա, ԼԷ 9, Ի 8, ԻԸ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
34,5 25,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` խոշոր բոլորգիր (նմուշ` 208ա): ՏՈՂ` 19: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` զարդահիւս մետաքս: Կոստղապատ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Խաչ` 1բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 2ա, 102ա, 166ա, 279ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, կենդանական, խաչ: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` դեղին, կապոյտ, կանաչ, սրճագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Եղիշէի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին: Ժ-ԺԱ դդ.: 33,5 4,5 սմ չափի 2
(Ա-Բ) երիզ, բաժանուած 4 մասի եւ օգտագործուած Ա պրակի վերանորոգման համար: Մի շարք այլ թերթեր եւս
նորոգուած նոյնի աւելի փոքր բեկորներով: Մագաղաթ, միասիւն, ուղղագիծ մանր երկաթագիր (նմուշ` Աբ):
Կարդալ` Աբ. «[Վեցերորդ յեղանակ... Իբ]րեւ զայս լու[ան...] եին եւ ցրու[եալք... տեղի]ս, գային [... զիւրաքանչյիւ]ր արարս [...] յամուրս աշ[խարհին... հեռա]ւոր աւտարո[ւթեան... ք] աջալերեցան... տպ. Երեւան, 1957, էջ
131-32):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր: Ժե դ. նորոգուած եւ լրացուած` 8:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-101բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 102բ-65բ Աւետարան Մարկոսի:
3. 166ա-278բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 279ա-362ա Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1բ. Վաշա զքեզ, խաչդ դեղին,
Որ փառաւորէ քո տեղին,
Զքեզ տեսեալ հերձւածողի
Թող պատառի լերդն եւ լեղին:
101բ Զստացող գրոց սրբո Աւետարանիս` զպատւեալ քահանա Առաքեալ կոչեցեալ յիշեցէք, աղաչեմ, նաեւ
զծնաւղսն իւր:
362ա Փա՜ռք... Յամին, յորում առաւ քաղաքն, որ Թիոդոպաւլիս կոչի, որ է Կարնո, ի ձեռս այլասեռիցն, որ
Թաթարն կոչի, բարեզարդ մանուկ մի գերի առեալ բերաւ ի Պարսիկս, ի քաղաքն Թաւրէժ: Եւ մայր|| (362բ) սորա,
ծնաւղական գթովն աղեխարշեալ, զկանացի տկարութիւնն ի բաց եդեալ, խուզարկեալ գտանէ եւ զամենայն
զինչ եւ մ[ն] ացեալ ինչս, որ ունէր, վաճառեալ գնէ զորդին` խոստացեալ Աստուծոյ նւիրել, եւ բերեալ ի Հայս, ի
գեղաքաղաքն Գեղամի, որո ասի Գառնի, տա զսա յուսումն դպրութեան: Եւ սա վարժեալ առ ոտս բարեշուք ծերո
Սարգիս քահանայի, որո ասի Մոզոնց, եւ գայ ի յաստիճան քահանաութեան: Եւ յետ ամաց ինչ անցելո գա բնակէ ի սահմանս Նախիջաւան քաղաքի, ի գեղի մի Աստապատ կոչեցեալ, առ ափն գետոյն Երասխա: Եւ կեցեալ
աւո[ւ]րք ինչ` մնաց յամուսնոյն ոչ ունելով զաւակ եւ զայս ածեալ զմտաւ, որ ասէ Գիր, || (363ա) թէ. Երանի, որ
ունի զաւակ ի Սիոն եւ կամ ընտանեակս յԵրուսաղէմ, ստանա զաւետաբեր քարոզս եւ զլուսաւորիչս տիեզերաց,
զի արեգակն լուսաւորէ զաչս տեսաւղաց եւ մնա տեսաւղն նոյնպէս, որպէս էրն, եւ սա զոգիս լսաւղացն լուսաւորէ եւ ի խաւարայնոցս եւ ի ստ[ո]րնայնոցս ի վեր ածէ եւ զմարդն հրեշ[տ] ակս առնէ եւ բնակեցուցանէ ի վերինն Երուսաղէմ եւ տեսողս փառացն Աստուծոյ առնէ: Եւ սա վաճառական եղեալ որպէս որպէս (վերջին բառը
կարմիր թանաքով ջնջած) այն, որ գտեալ մի պատւական մարգարիտ եւ զամենայն, զոր ինչ ունէր, վաճառեաց
եւ գնեաց զայն մարգարիտ սաապէս: Եւ սա զամենայն զինչս իւր, զոր ունէր, վաճառեալ` զսա ստացաւ զաւակ
եւ ըն||(363բ)տանեակս ի դրան Տեառն ի կենաց վայելումն եւ յիշատակ անջինջ առաջի Քրիստոսի իւրն եւ ծնաւղաց իւրոց Հրահատ քահանաի եւ Լիտիկնա եւ այլ ամենայն ազգատոհմին իւրոյ, զի ստացաւ զսա ի յարդար եւ
ի քրտնախոնջ վաստակոց ոչ յղփութենէ, այլ որպէս խերեւեշ այրոյն զամենայն գոյիւ չափ զկեանս իւր, զոր ունէր, արկ զսա անւանելով գանձ հոգեւոր, զի ուր գանձ է, եւ անդ է սիրտն:
Եւ ես` մեղսամակարթ գրիչս Առաքեալ, յաղերս անկեալ հայցեմ զընթերցաւղսդ լիաբերան ասել, թէ. Տէր Աստուած, քո արարչական սիրովդ ողորմեա ստացողի սորա` Առաքեալ քահանաի եւ հան մասն եւ բաժ||(364ա)ին
ընդ քոոց սրբոց առաքելոցն եւ մարտիրոսացն, որք վկաական արեամբ նահատակեալ պսակեցան ի քէն: Ընդ

նոսին պսակեալ խառնեա եւ կացո առաջի ահաւոր բեմի քո եւ քեզ ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգոյդ փա՜ռք յաւիտեանս:
Եւ որք յիշէք, յիշեալ լիջիք եւ դուք, եւ զիս` զեղկելի գրիչս մի՛ անտես առնէք, այլ յարարչէն խնդրել թողութիւն
բազմութեան յանցանաց իմ, որ որ առաւելեալ է, քան զաւազս եւ քան զբոյսս երկրի եւ քան զշիթս անձրեւաց: Եւ
ես, յուսացեալ յաղաւթս ձեր, մի թե լսէ գթածն հայցւածոց ձերոց եւ եթէ սխալանս ինչ գտանէք կամ այլ ինչ խոշորութիւն, թողութեան արժանի առնէք, զի ոչ գոյր տեղի խնամով, այլ ժամատուն եւ ժխորս շատ: ||(364բ) Աղաչեմ յիշել զՇահտիկին եւ զծնաւղսն իւր` զՆերսէսն եւ զՄամթութն, եւ զորդին Ստեփանոս, զի միով դահեկանաւ
սատար եղեւ գրոցս, նաեւ զՇնորհաւորիկն եւ զՈւմեկն, զԻնաթն:
Գրեցաւ ի յԱստապատ, ի հովանեաւ Սուրբ Վարդանիս, յաւուրս գարնայնոյ, որ գայր գետս դարիւ եւ դարիւ,
լի փխացեալ, ի թւականութեանս Հայազնեացս աւթն հարիւր եւ տասն եւ ութ (1269), սկսեալ ի տրէ եւ աւարտ
սորա ի նոյն: Եւ աւարտողին Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
101բ (ԺԵ դ., բոլորգիր) Ո՜վ դասք լոյսերամից եւ պաշտաւնայք Քրիստոսի, որք հանդիպիք այսմ սուրբ Աւետարանիս կարդալով կամ օրինակելով կամ տետանելով, յիշեցէք ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զվերջին
կազմողս սորա զԳրիգոր տրուպ քահանայս եւ զամենայն արեան մերձաւորսն, եւ Աստուած զձեզ յիշման արժան առնէ. ամէն:
367ա (ԺԶ դ., բոլորգիր) Ո՜վ սուրբ եւ աստուածահաճո քահանայք եւ կրօնաւորք եւ մանգունք եկեղեցո, որք
հանդիպիք այս խոշոր գծիս, յիշեցէք ի Քրիստոս զկազմող սորա զԳրիգոր մեղապարտս, զհայրն իմ եւ զմայրն
իմ, որ բազում աշխատանս կրեաց ի վերա սուրբ Աւետարանիս ի կազմելն:
.........
Դատ ոտ ւուտ մատ իտ ատ սատ ետ լատ
.........
թատ էտ ետ սատ ետ մատ դատ ոտ ւուտ
....... ...
էտ լաս չատ լատ իտ նատ իտ սատ իտ նատ
-----------* Ձեռագրի 1ա էջում փակցրած ԺԹ դ. բացատրականում «ՊԺԸ թուականը Մեսրոպ Մագիստրոսի
ձեռքով ուղղուած է «ՉԺԸ:
չար ետ սատ ետ մատ ետ սատ էտ լ ա[տ]
ստ ցատ իս թատ էտ ետ սատ ետ մատ
ես կատ ետ սատ թատ էտ յատ ին
Նատ չատ իտ նատ ետ սատ ետ մատ:
Գրչի ձեռքով բացուած եւ գրուած է նոյն էջի ձախակողմեան լուսանցքում:Կարդալ իւրաքանչիւր վանկի առաջին գիրը:
Դու մի ասել, թէ ես եմ,
Դու[ն] այլ [էլ] չլինիս, ինչ ես եմ,
Ես այլ [էլ] ասցի, թէ ես եմ,
Եկ տես, թէ յինչին ես եմ:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Փոքր Ղարաքիլիսէ
ՌՄՀԳ -1824
ԳՐԻՉ` Պետրոս դպիր Տէր-Բարսեղեան Շիրակվանցի: ՍՏԱՑՈՂ` Ստեփաննոս վրդ. Ենօքեան:
ԹԵՐԹ` 254. չգրուած` 1ա-5բ, 7աբ, 219բ, 249ա-54ա: ՊՐԱԿ` 1 4 + Ա -ԻԲ 12 (Բ, Դ 10, Թ 14, Ի թռիչք): ՆԻՒԹ`
թուղթ, կապտագոյն, «Ե. Տ. Ն., «1823 եւ արջանշան լուսադրոշմներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 33 21,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 59ա): ՏՈՂ` 30-34: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ,
աստառը` բազմագունի ծաղկադրոշմ չիթ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 8ա ( անաւարտ): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, բուսագիր: Գ ո յ ն ե
ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար. տեղ-տեղ թանաքից (ցրիվ) գրադաշտը գունափոխուած, շագանակագոյն բծեր, կազմի
եզրերը մաշուած, կաշին մի քանի տեղ ցեցակեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 6ա-216ա Բանք ոսկիականք են գեղեցկագոյնք` յարդարեալ եւ ճոխացուցեալ զանազան վարդապետութեամբ Սուրբ Գրոց քարոզաւթեան բոլոր տարւոյն, արարեցեալ եւ շարադրեցեալ ի գերազանց սրբազան աստուածաբանութեան վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վօռէճինոյ, ի կարգէ քարոզողաց եւ յեպիսկոպոսէ Եանվէսիոյ, որ եւ սկսանի երջանկապէս: Թարքմանեցեալ ի լատինական լեզուէ ի բարբառ հայկական ի Ղուկասու վարդապետէ Խարբերթեցւոյ` խնդրանօք եւ ծախիւք տեառն Յարութիւն յոգնայարգ վարդապետի եւ գերամեծար եպիսկոպոսի եւ աշակերտի տեառն Յոհան աստուածաբան վարդապետի եւ մեծի արդիւնաւորի պատրիարգի
Բաղիշեցւոյ եւ սրբոյ տեղեացն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ այցելուի եւ անարժան ծառայի, Յամի Տեառն 1733,
ի Կոստանդնուպօլիս քաղաքի:
6ա Արդ, վերստին արտագրեցաւ աշխատութեամբ յումեմնէ Պետրոս չնչին դպրէ, խնդրանօք եւ ծախիւք
տեառն Ստեփաննոս աստուածաբան վարդապետի Ենօքեան կոչեցելոյ, որ ի միաբանութենէ Սրբոյ Կաթուղիկէ
Էջմիածնի եւ յաջորդի Շիրակավանու եւ Փամբակու տէրունի ժողովրդոց: Այլ եւ ի հայրապետութեան տեառն
տէր Եփրեմայ աստուածընտիր կաթուղիկոսի, որ ի Վաղարշապատ քաղաքի եւ աստուած[ութ]եան տաճարի,
նաեւ ի յաւուրս ինքնակալ կայսերութեան ամենայն Ռուսաց եւ այլոց Ալէքսանդր քրիստոսապսակ օգոստափայլ
թագաւորի եւ միահեծան բռնակալի կողմանն հիւսիսոյ: Յամի Տեառն 1824 եւ սեպտեմբերի 8, ի Շիրակ գաւառի, ի գիւղն Փոքր Ղարաքիլիսէ անուանեալ
Տե՛ս Լ0 404, 1-279: 0րինակս բաղկացած է 120 գլուխներից. չունի ¢ ձբ-ձդ, ճժե-ճժէ, ճիա-ճիգ, ճիէ-ճիթ, ճլթճծթ եւ նման է Լ0 402-ին:
Առկա գլուխները համապատասխան են. 1-81 = Ա-ՁԱ, 82-111 = ՁԵ-ՃԺԴ, 112-114 = ՃԺԸ-ՃԻ, 115-117 =
ՃԻԴ-ՃԻԶ, 118-120 = ՃԼ-ՃԼԲ: Յռջբ. / 6բ-8ա: Ցանկ / 216ա-9ա:
Բ. 220ա-8ա Համառօտ վարդապետութիւն կառավարելոյ զպաշտօնեայս եկեղեցւոյն Քրիստոսի եւ տնտեսելոյ զսրբազնութիւն ապաշխարութեան -Որովհետեւ մանաւանդականն փոյթ, զոր արքեպիսկոպոսունքն... յենեալք առ քանակութեան` տեւեն (տե՛ս Լ0 402. 249ա-58ա):
Գ. 228ա-48բ [Գրիգորի Տաթեւացւոյ] Ընդդէմ կորուսեալ ազգին տաճկաց, որք կարապետ են նեռինն եւ նոր
հեթանոսք հերցուածով Արիոսի եւ Կերինթոսի... Եւ նախ առաջինն` ուրանան զերրորդութիւն անձանց, որպէս
Սաբէլ... եւ բան առ բան պատասխանեցէք եւ մի յաղթիցիք: Այսքան առ այս: Ի փառս Աստուծոյ... ամէն (տե՛ս Լ0
402, 258բ-80ա: Ցանկը` խորագրից յետոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
6ա (տե՛ս):
150բ Աղաչեմ յիշել զստացօղ գրգոյս` զբնիկ միաբան սրբոյ կաթուղիկէ լուսակերտին, զՆախիչեւանցի Ենօքեան Ստեփանանոս հեզահոգի, սրբակրօն վարդապետն` յաջորդն Տաշրայ եւ արգաւանդահող երկրին Շիրակվանայ: Նաեւ մեղօք զառածեալ Տէր-Բարսեղեան Պետրոս փծուն գրիչս, որ եմ ծառայից ծառայ: Եւ յիշօղքդ յիշեալ լիջիք առաջի գառին, որ կայ ի վերայ լերինն Սիովնի, որ դպրութիւնք բանին նմա առաջի:
288ա ԶՇիրակվանցի չնչին գրիչ Պետրոս դպիրս յիշել մաղթեմ:
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ԹԵՐԹ` 55+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1աբ, 53բ-5բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ե (խառն` Ա, Գ 10, Բ, Դ 14, Ե 8): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 32,5 22,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 31ա): ՏՈՂ` 38: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ
սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Վերջից պոկուած է չգրուած 2 թերթ: Կազմի Բ փեղկը ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1գ-53ա Բանք ոսկիականք եւ գեղեցկագոյնք` զանազան Սուրբ Գրոց վարդապետութեամբ յարդարեալ եւ ճոխացուցեալ ի բոլոր ժամանակս տարւոյն, շարադրեալ եւ արարեալ ի գերազանց աստուածաբանութեան վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վօռաճիոյ, կարգէն քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ Եանվէնսիոյ. երջանկապէս սկսանին
Տե՛ս Լ0 404, 1ա-286ա: Միայն Ա-ԽԱ գլուխները: Յռջբ.` 1գ: Չունի յիշատակարանթարգմանութեան եւ ցանկեր:
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ԹԵՐԹ` 125 (գրչի էջակալմամբ` 1-258). չգրուած` 1աբ, 100ա-4բ, 124բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԶ 8 (Զ 5): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 32 21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 30ա): ՏՈՂ` 39-44: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքից գրադաշտը գունափոխուած, տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր: Սկզբից եւ վերջից չգրուած մի շարք թերթեր կտրուած-հանուած: 4-րդ եւ 5-րդ թերթերից մնացել են մասունքներ: Կազմի եզրերը
մաշուած, Բ փեղկի տախտակը կոտրուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-125բ Բանք եւ Ճառք սրբոց տօնախմբութեանց գերյարգելի Յակոբ կրօնաւորի արհիեպիսկոպոսին, ի
կարգէն քարոզողաց. Բանք ոսկիականք յաղագս գըլխաւոր սրբոց տօնախմբութեանց, զորս հռչակէ եկեղեցին ի
հնութենէ, եւ յանթիւ սղալանաց սրբագրեալք եղեն ի ձեռն այլ գերյարգելի կրօնաւորի, որ կոչի Ուտօլֆոս, մականուամբ Կըլուդոս... Հատոր առաջին: Ի տպարանի Յոհան Մարթինի, ի ներքոյ նշանի Ոսկիակիական գրքոյս,
1687: Ի սոյն գրքոյս հաւաքեցեալք պիտանագոյնքն մերոյս եկեղեցւոյ ի յերկուց հատորիցն
1. 2ա-7բ Յաղագս ծննդեան սրբոյ կուսին (բանք 1-5)...-Ցանկայր Որդին Աստուծոյ մարդկային բնութեամբ...
(թափուած` բան 3 եւ 4):
2. 7բ-20ա Յաղագս վերափոխման ամենափառաւոր կուսի (բանք 1-9)...-Յայտ իսկ է ամենայն հաւատացելոց...
3. 20ա-31ա Յաղագս Աւետման սուրբ Աստուածածնին (ճառք Ա-Է)... -Բանքս այսոքիկ են բանք նահապետաց...
4. 31ա-6բ Ի հսկման կամ ի ճրագալուցի ծննդեան Տեառն (ճառք Ա-Ե)...-Շուրջ զգալստեամբ Փրկչին մերոյ
յաշխարհ...
5. 36բ-43բ Ի ծննդեան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (ճառք Ա-Թ)...- Ասէ 0գոստինոս ի գիրս երրորդութենէ...
6. 43բ-8ա Յաղագս յայտնութեան Տեառն մերոյ (ճառք Ա-Զ)...-Քրիստոս եկն յաշխարհ առ ի ստանալ զթագաւորութիւն...
7. 48ա-52բ Յաղագս թլփատութեան Տեառն մերոյ (ճառք Ա-Ե)...-Թէպէտ Յիսուս էր ութօրեայ...
8. 52բ-8ա Ի Մաքրագործութեան կուսին Մարիամու (ճառք Ա-Ե)...- Արդ, ի հնումն սուրբ նահապետք սպասէին միշտ գալստեան Մեսիային...
9. 58ա-64բ Յաղագս ընթրեաց Տեառն (ճառք Ա-Զ)...- Այսոքիկ բանք, զորս ասաց Աբրահամ հրեշտակաց...
10. 64բ-72ա Ի յԱւագ ուրբաթու չարչարանաց Տեառն (ճառք Ա-Է)...-Կամելով հրէայքն չարչարեալ զՔրիստոս...
11. 72ա-3բ Ի յԱւագ շաբաթի շաբաթու աւուրն (ճառք Ա-Բ)...-Քրիստոս, որ ի սկզբան ստեղծման արարածոց...
12. 73բ-8բ Ի տօնի սրբոյ Զատկին (ճառք Ա-Ե)...-[Զ]որ յաւուր չարչարանացն Քրիստոսի ցուցանէր զսուգ եւ
զկոծ իւր...
13. 78բ-9բ Յաղագս յերկրորդում աւուր սրբոյ Զատկին: Ճառ Ա...-Կամելով Քրիստոս տէրն մեր իբր անցաւոր
անցանել...
14. 79բ-80բ Յերրորդում աւուր սրբոյ Զատկին: Ճառ Ա...-Որպէս երեւի ի բնաբանէս...
15. 80բ-50բ Ի Համբարձման Տեա[ռ]ն (ճառք Ա-Զ)...-Քանզի խոնարհութենէ ճանապարհ առ փառս...
16. 85բ-92ա Յաւուր տօնի Պենտէկոստէին (ճառք Ա-Է)...-Կամելով մարգարէն ընդունիլ զշնորհս Հոգւոյն Սրբոյ...
17. 92ա-6ա Տօն Սրբոյ Երրորդութեան զանազան կերպիւ հռչակի (բանք Ա-Դ)...-Ոմանք առնեն զտօնախմբութիւն...
18. 96ա-9բ Յաղագս Վերացման սրբոյ խաչին (բանք Ա-Դ)...- Աստուստ դնին երկու տարբերութիւն փայտի...
19. 105ա-10ա Յաղագս սրբոյն Յօհաննու Մկրտչի (բանք 1-5)...-Մեծ իսկ է լինիլն առաքեալ Աստուծոյ...
20. 110ա-2բ Յաղագս գլխատման սրբոյն Յօհաննու Մկրտչի (բանք Ա-Գ)...-Գրեալ է, զի թէպէտ երանելին Յոհանէս...

21. 112բ-6բ Յաղագս սրբոյն Ստեփաննոսի եւ հաստատութեան նորին (ճառք Ա-Ե)...- Աստի սկսեալ գրէ աւետարանիչն Ղուկաս...
22. 116բ-21բ Յաղագս սրբոյն Յօհաննու աւետարանչին (ճառք Ա-Ե)... -Եւ զի չորիւք կենդանեօք նշանակին
աւետարանիչքն...
23. 121բ-3բ [Յաղագս Յակոբայ առաքելոյն /բանք Ա-Գ/...- Արդ, ոչ միայն մահն երանելի Յակոբոսի...
24. 123բ-4ա Յաղագս սրբոյ առաքելոյն Յակոբայ փոքու: Ճառ Ա...- Այսոքիկ բանք, որք ասացան զնահապետէն Յակոբայ... թող սոցա, զի ոչ գիտեն զինչ գործեն:
-125աբ Ցանգ Քարոզգրքիս -Յաղագս ծննդեան սրբոյ կուսին Մարիամու` [երես] 1... Յակոբայ առաքելոյն
փոքու` [երես] 244:
Լուսանցքներում նշուած են բնաբանների աղբիւրները:
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ԹԵՐԹ` 134. չգրուած` 1աբ, 33աբ, 134աբ: ՊՐԱԿ` 1 1+17 8 (ԺԷ 5): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
32,5 20,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 51ա): ՏՈՂ` 53: ԿԱԶՄ` կապոյտ խորքով ծաղկաթուղթ, թիկունքը` շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ` թուղթ 1, սկզբում, մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի եզրերն ու թիկունքը մաշուած, ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-32բ Բառարան Նոր Աշխարհի, որ ասի Ամէրիգա
ա. 2ա-29ա Հատոր առաջին - Աբէլ Թասմանեան ծոց. Է ծոց ինչ յարեւելից կողմանէ Նոր Զելանդիոյ. լայնութիւն նորին Ի փարսախ եւ երկայնութիւն` ԻԵ փարսախ... Ֆ օ բ ի շ ր ի. Է տեղի ինչ ի Հին Գրենլանդիայ, ի ծովեզերին, ի ԳՃ լայ[նութեան] եւ ի ԿԵ եր[կայնութեան] հիւսիսոյ:
Ամփոփում է 940 բառ-յօդուած:
բ. 29ա-32բ [Հատոր երկրորդ] -Ա մ ա ր ա մ ա. տե՛ս 0րօնօքէ: Ա ն թ ի ք ու. Է կղզի ինչ փոքր ի ԳՃԺԷ լայ[նութեան] եւ ի Ժէ եր[կայնութեան]... 0խա. Է քարափ ինչ ի կողմանէ յարե[ւ]մտից Սուրբ Խաչ կղզւոյն, յաշխարհին
Փոքր Սպանիոյ, ի ծովեզերին, ի ԳՃԹ լայ[նութեան] եւ ի ԺԸ եր[կայնութեան] հիւսիսոյ: Եւ աստ եդաւ օ եւ խէ
տառս ի վերջոյ անկարգ, որ եղեւ վրիպմամբ, ուստի մի՛ եպերիցէք զգրօղս:
Ամփոփում է 91 բառ-յօդուած:
Բ. 34ա-133բ Բառարան յատուկ անուանց Աստուածաշունչ գրոց Հին եւ Նոր Կտակարանաց -Ա բ ա ս թ է.
ըստ յունաց գրի` Դաբասթէ-Մեղրաբուխ. Է անուն քաղաքի, որ էր ցեղն Զաբուղօնի, մերձ եզր Ծովուն Մեծի 30
ասպարէզ... 0 ր օ ն ա յ ի մ. տե՛ս Որոնաիմ կամ Որոնայիմ: Երեմիայ, 48. 3: Վերջ:
Ամփոփում է Հին եւ Նոր Կտակարանների բոլոր տեղանունները` ընդարձակ բացատրութիւններով եւ աղբիւրների մատնանշմամբ:
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ԺԹ -XIX
ԹԵՐԹ` 54. չգրուած` 1ա-2բ, 3բ, 51բ-4բ: ՊՐԱԿ` 8 8 (Ա 2, Բ, Ը 6): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 35 21,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 16ա): ՏՈՂ` 44: ԿԱԶՄ` ծաղկաթուղթ, թիկունքն ու անկիւնները` սեւ կաշի,
միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ: Ա փեղկի կենտրոնում դեղնաւուն պիտակ. «Խորհրդածութիւն սրբոյն Ներսէսի: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, սպիտակ թուղթ, «Կ"Չ լուսադրոշմով, մասն աստառի:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -3ա (սիւնակներից իւրաքանչիւրի վերեւում կարմիր թանաքով մէկական խաչ):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
4ա-51ա Տեառն Ներսէսի եպիսկոպոսի Կիլիկեցւոյ Տարսոնի Խորհրդածութիւն վասն ուղղափառ հաւատոյ եկեղեցւոյ, որ ի սուրբ Երրորդութիւնն եւ ի տնօրէնութիւնն Քրիստոսի
Տե՛ս Լ0 441, 1ա-45ա: Չունի Գլխակարգութիւն: Յիշատակարան հեղինակի` 3ա(տե՛ս անդ 122բ):
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ԺԷ -XVII
ՍՏԱՑՈՂ` Պօղոս:
ԹԵՐԹ` 49. չգրուած` 1ա-2ա, 47բ-9բ: ՊՐԱԿ` 4 12 (Ա 11) + 1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ, «Բվթկչ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 34 21,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 22ա): ՏՈՂ` 16: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագույն
կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կանաչ թաւիշ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Տեսարաններ պատարագի արարողութիւնից` 2բ, 7բ, 12ա, 15բ, 17բ, 21ա, 23ա էջերի
լուսանցքներում: Խորհրդաւոր ընթրիք` 3ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` կենդանագիր,
թռչնագիր, մարդագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, դեղին, կանաչ, սեւ, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ թանաքի ճապաղում: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-47ա [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Լ0 444, 2ա-19ա. ¢ 1/ 3ա-5բ (ա թափուած): 2/ 5բ-12բ: 3/ 12բ-20բ 4/ 20բ-2բ: 5/ 23ա-47ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
47ա ( Այլ ձեռքով) Շնորհօք եւ օժանդակութեամբ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ ես` նուաստ եւ անարժան
Պօղոսս, գնեցի զայս Խորհուրդատետրս ի վաստակոց իմոց վասն յիշատակի հոգւոյ իմոյ եւ հոգւոյ ծնօղացն իմոց` հօրըն իմոյ` Գրիգորին, եւ մօրն իմոյ` Նազլուխանին, եւ կողակցին իմոյ` Սիրիթըխտին` հանգուցելոյ առ
Քրիստոս, եւ եղբօրն իմոյ` Ազարիային, եւ այլ ամենայն արեան մերձաւորացն իմոց` կենդանեացն եւ հանեացն
եւ հանգուցելոցն, եւ ամենայն աշխատաւորաց սորա: Եւ եւս աղաչեմ ըզքեզ, ով սրբանըւէր պա[տա]րագիչդ
Քրիստոսի, զի յիշեսցես ըզվերոյգրեալքն առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ: Եւ որք յիշէք, յիշեալ լիջիք առաջի
ահեղ ատենին Քրիստոսի ի միւսանգամ գալըստեանն իւրոյ: Դարձեալ աղաչեմ զձեզ, ով դասք քահանայից եւ
մանկունք սրբոյ եկեղեցւոյ, զի մի ոք իշխեսցէ հանել զսա ի դրանէ Բջնոյ Սուրբ Աստուածածնէն: Եթէ ոք յանդգնի
եւ ոչ լուիցէ աղա[չա]նաց մերոց, գողանալ, ծախել եւ գրաւել կամենա, այնպիսին պատիժն ընդ Յուդայի առցէ
եւ անէծքն ընդ Կայենի կրեսցէ եւ ԳՃ եւ ԺԸ հայրապետաց նզովից ներքոյ եղիցի. ամէն: Եղիցի, եղիցի:
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Ասպահան ՌՂԶ-1647
ԳՐԻՉ` Աստուածատուր: ԾԱՂԿՈՂ` Հայրապետ Ջուղայեցի: ՍՏԱՑՈՂ` 0նոփրիոս կր.:
ԹԵՐԹ` 30+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1ա, 2ա, 13ա, 29բ-30բ: ՊՐԱԿ` 1 1+5 6: ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 29,5 23:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 17ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ կարմիր կաշի, դռնակով, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` ծաղկաթուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Աստուածածին` 2բ, Սուրբ Երրորդութիւն` 4բ, 23բ, Անառակ որդի` 6բ, 14բ, Դաւիթ
մարգարէ` 7բ, Գառն Աստուծոյ` 13բ, Հրեշտակք փառաբանեն զԱստուած` 16ա, Խորհրդաւոր ընթրիք` 16բ, Փրկագործ չարչարանք` 17ա, Խաչելութիւն, Թաղումն, Յարութիւն, Համբարձումն` 17բ, Նստիլն ընդ աջմէ Հօր, Վերջին
դատաստան` 18ա, Տիրամայրը մանուկ Յիսուսը գրկին` 19բ, Յայտնութիւն` 22բ, Սուրբ Հոգի, Քրիստոս ի վերայ
քառակերպեան աթոռոյն` 24ա, Մկրտութիւն` 24բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 3ա, 14ա, 18բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` կենդանագիր, մարդագիր, թռչնագիր: Գրադաշտը շրջագծուած, վերին մասերը` ծաղկազարդ: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, դեղին, կանաչ, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերծուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1դ-28բ [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Լ0 444, 2ա-19ա. ¢ 1/ 1դ-4ա: 2/ 4ա-7ա, 3/ 7ա-11բ: 4/ 11բ-2բ: 5/12բ-28բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
28բ [Փ] ա՜ռք... [Ա]րդ, գրեցաւ սուրբ Խորհրդատետրս ի յերկիրս Պարսից, ի քաղաքս Ասպահան, ի հայրապետութեան տեառն Փիլիպպոսի Հայոց կաթողիկոսի, ձեռամբ անարժան գծողի Աստուածատրի, թվին ՌՂԶ
(1647) ամի, ի խնդրոյ բարեմիտ եւ աստուածասէր կրօնաւորի 0նոփրիոին: Եւ յիշատակ է հոգոյ իւրոյ եւ ծնօղացն, հօրն` մահդասի Խաչատրին, եւ մօրն` Խանումաղին, եւ հօրեղբարցն` Միրիջանին եւ Միրզախանին (քերուած), եւ եղբարցն եւ քըւերցն եւ ամենայն արեան ||(29ա) մերձաւորացն. ամէն:

Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զծաղկող եւ զնկարող սորա` զՋուղայեցի Հայրապետն, եւ զծնօղսն իւր եւ զամենայն արեան մերձաւորսն: Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ
մերոյ ի միւսանգամ գալըստեան իւրոյ. ամէն: Հայր մեր, որ յեր[կինս]:
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ԹԵՐԹ` 18. չգրուած` 1ա: ՊՐԱԿ` 2 (10+8): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31 24: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 12ա): ՏՈՂ` 22: ԿԱԶՄ` ոսկեդրոշմ կարմիր կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Լուսանցային մասերը խունացած, կազմի կաշին քերծուած:
Ծնթ. Հմմտ. Լ0 389 (գրչութեամբ յար եւ նման):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ-18բ [Խորհրդատետր]
Տես Լ0 444, 2ա-19ա. ¢ 1/1բ-3ա: 2/3ա-5բ: 3/5ա-9ա: 4/9ա-10ա:
5/10ա-18բ:
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ԳՐԻՉ` Յոհանէս քհյ: ՍՏԱՑՈՂ` տէր Մինաս կր.: ԹԵՐԹ` 25 + 1 (կրկ. 1). չգրուած` 1ա-2ա, 23ա-5բ: ՊՐԱԿ` 4 6 +
1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ, մահիկանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 29 21,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր
(նմուշ` 14բ): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ կարմիր կաշի, դռնակով, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` ծաղկաթուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Տեսարաններ պատարագի արարողութիւնից` 2բ, 12ա, վերջին ընթրիք` 14բ: Կ ի ս ա
խ ո ր ա ն` 3ա: Լ ու ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, հաւք, հրեշտակ: Զ ա ր դ ա գ ի ր` կենդանագիր, թռչնագիր: Գ
ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, սրճագոյն, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-22բ [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Լ0 444, 2ա-19. ¢ 1/3ա-4բ (ա չիք): 2/4բ-8ա: 3/8ա-11բ: 4/11բ-2բ,5/12բ-22բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
22բ Ո՜վ պատարագող, առաջի զենման անմահ գառինդ յիշեա զստացող սորա` զտէր Մինաս կրօնաւորն եւ
զծնօղսն իւր, նաեւ մեղապարտ, սուտանուն Յոհանէս քահանայ գրիչս յիշեա, եւ դուք յիշեալ (ԺԹ դ. շղագրով
լրացում` «լիջիք առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ: Աշակերտ Սրբոյ Էջմիածնի):
Թվին ՌՃԽԹ (1700), Փետրվար ԺԶ:
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ԿոստանդնուպօլիսՌՃԾԲ -1708
ԳՐԻՉ` Պետրոս դպիր: ԾԱՂԿՈՂ` Գաբրիէլ: ՍՏԱՑՈՂ` Կարապետ վրդ. Զէյթունցի:
ԹԵՐԹ` 29. չգրուած` 1ա-2բ, 4ա, 28ա-9բ: ՊՐԱԿ` 1 1 + 8 (12 +10,4) + 1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ, մահիկանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31,5 23,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 20ա): Տող` 24: ԿԱԶՄ` ոսկեդրոշմ
շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: Ա փեղկին` խաչելութիւն, Բ փեղկին` Տիրամայրը մանուկ Յիսուսը գրկին: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 +1, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Տեսարաններ պատարագի արարողութիւնից` 4բ, 7բ, 14բ, 18ա, Սուրբ երրորդդութիւն` 12բ, Խորհրդաւոր ընթրիք` 17բ, Խաչելութիւն` 22բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 5ա: Լ ու ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, տոհմածառ (5ա), քերովբէ: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, մարդագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ,
դեղին, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Լուսանցքները վնասուած: Կազմի կաշին կիսամաշ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-27ա [Խորհրդատետր]

Տե՛ս Լ0 444, 2ա-19ա. ¢ 1/3ա-6բ (սկ. «Քահանայք քոզգեցցին): 2/6բ-10ա: 3/10ա-4ա: 4/14ա-5բ: 5/15բ-27ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
27բ Փա՜ռք... Արդ, ես` Կարապետ վարդապետս, որ եմ տեղեաւ Զեյթունցի եւ վերատեսուչ Գալատիոյ քաղաքին եւ բոլոր նահանգի նորին ՌՃԾԲ (1703) թվին, ամսեանն սեպտեմբերի ԺԶ, պատկեր աւուրն չորեքշաբթի եկի
ի կայսրագահ եւ ծովահայեաց քաղաքն Կոստանդնուպօլիս եւ գըտայ ոմն ծաղկարար Գաբրիէլ անուն յոյժ արուեստաբան նկարիչ, որպէս աստ տեսանի արուեստագործութիւն ի պատկերաց եւ ծաղկանց: Վասն որոյ եռայ
հոգի իմ, եւ փափաքեաց անձն իմ, որպէս ծարաւի եղջիւր ի գնացս զետոց, եւ ետու զայս Խորհրդատետրս գրել
Պետրոս անուն դպրի միոյ, այլ եւ ըստ տեղոյն եւ ըստ պատշաճին պատկեր եւ ծաղիկ նկարել զանզան [յ]օրինածովք պէսպէս եւ գոյնզգոյն երանգօք վասն վայելման անձին իմոյ եւ մանաւանդ հոգւոյս յիշատակ ի դուռն
Սուրբ Աստուածածնի վանիցս, որ է հանդէպ Գալատիո: Եւ մնասցէ անջինջ ի դուռն սուրբ քաւարանիս` բազմամեղ հոգւոյն իմոյ յիշատակ եւ ծնօղացն իմոց` մահտեսի Մարտիրոսին եւ Մարիամին, այլ եւ եղբարցն իմոց` տէր
Ստեփաննոսին եւ մահտեսի Յովաննէսին, Մկրտչին եւ Կարապետ վարդապետին, որ ի տիս հասակին փոխեցելոյն առ Քրիստոս: Դարձեալ յիշեսջիք զվանիցս միաբանքն, որք այժմ ընդ ձեզ կենցաղավարին ի սուրբ կրօնաստանս` զհոգեւոր եղբայր մեր զՅովանէս վարդապետ, զձեռնասուն աշակերտն մեր զՄովսէս վարդապետն, որ է
ի քաղաքէս Գալատիոյ, զՄինաս վարդապետն, զտէր Ներսէսն զվարդապետն եւ զՄարտիրոս վարդապետքն,
զտէր Յակոբ եւ զտէր Մատթէոս աբեղայն: Այլ եւ զխօճայ Սարգիսն եւս յիշեսջիք, որ բազում աշխատանս կրեաց
երթեւեկս առնելով գրագրին եւ ծաղկարարին: Այլ եւ զԶաքարիայ տիրացուն, որ եւ զկապն սուրբ Խորհրդատետրիս կապել ետուր իւր հոգւոյն եւ ծնօղացն յիշատակ: Եւ լի սրտիւ յիշողացն եւ ողորմի ասացողացն տէր Յիսուս
ողորմեսցի ըստ մեծի ողորմութեան իւրում եւ իւր սուրբ արքայութեանն արժանի արասցէ, ուր անճառ ցնծութիւն
է եւ անսպառ ուրախութիւն, որ է օրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Հայր մեր:
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ԺԸ-XVIII
ԹԵՐԹ` 21+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1աբ, 1գ, 20բ-1բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ե 4 (Գ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ, մահիկանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 32,5 24: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 17ա): ՏՈՂ` 24: ԿԱԶՄ` շագանակագոյն
կաշի, միջուկ եւ աստառ` չիք:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մի քանի թերթեր եւ կազմի կաշին` ցեցակեր: Մանրանկարների տեղը` բաց:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1դ-20ա [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Լ0 444, 2ա-19ա. ¢ 1/1դ-3ա: 2/3ա-6ա: 3/6ա-9բ: 4/9բ-10բ:5/10բ-20ա:
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Հաշտարխան
ՌԲՃ-1751
ԳՐԻՉ` Կոստանդ: ՍՏԱՑՈՂ` տէր Սիմօն:
ԹԵՐԹ` 16. չգրուած` 1ա, 2բ, 15բ-6բ: ՊՐԱԿ` 2 8: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31,5 20: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 14բ): ՏՈՂ` 36-40: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը`
ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 (սկզբից), թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ` Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 3ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` նարնջագոյն, մանիշակագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մասամբ մկնկեր: Կազմի կաշին քերծուած եւ ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ-14բ [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Լ0 444, 2ա-19ա. ¢ 1 /1բ-9բ: 2 /3բ-5բ: 3 /5բ-8ա: 4 /8աբ:5/8բ-14ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
14բ Փա՜ռք... Որ ետ կարօղութիւն հաւատացելոյ ծառայիս իւրոյ` յաւարտ հասուցանել զաստուածային եւ
զհոգէնորոգ, սարսափելի փրկական խորհուրդ պատարագի, ի հայրապետութեան Սրբոյն Էջմիածնի ընդհանրական Աթօռոյն տեառն Ղազարու ||(15ա) եր[ի]ցս երանեալ սրբազան գերընդիր կաթողիկոսին Ամենայն Հայոց, ի աստուածայպահ եւ իրաւայդատ, պանձալի մայրաքաղաքն Հաշտարխան, ձեռամբ Այգուլեցի առ Տէր
հան[գ]ուցեալ Բարսեղի որդի մեղասներկ, եղկելի, հող եւ մոխիր Կոստանդիս, ի թուականիս մերում ՌԲՃ

(1751) եւ յամսեանն մարտի Ի, որ իմով ձեռամբ գրեցի, տվի յիշատակ Ղզլարցի առ Տէր յանգուցեալ Յունանի
որդի տէր Սիմօն մեղայքաւիչ եւ ծերագուն քահանային: Արդ, երեսըս անկեալ ի գետնին ի խոր սրտէ աղաչեմ ձերին սրբութենէտ, օ՜վ քրիստոսամատուց եւ աստուածաբար քահանայք, յորժամ զՔրիստոս Աստուած պատարաքէք, յիշեսջիք եւ զմեզ առաջի անմահ Գառին Աստուծոյ, զհայրըն իմ Բարսեղ եւ զմայրն իմ Եղիսապետ եւ
հ[ա]րազատ եխպայրքն իմ` երիտասարդական հասակի առ Տէր հանգուցեալ զՇմաւոն եւ զԱդամ, եւ ընդ նոսին
զթշվառ եւ եղկելի Կոստանդ գրչիս, եւ թէ գիրիչայսըղալ ինչ գըտանի այս փրկական Խորհուրդայտէղրիս մեջն,
այլ եւ աղերսանօք խնդրեմ, որ զներումն շնորհեք, քան[զի] ոչ էինք հմուտ քերայկանութեամբ բառից, մանաւանդ
տակար եւս. ուրեմն ոչ է մեր կամացն, արժան է անմեղայդիր առնել զմեզ, եւ յիշողացդ վարձս բարեաց շնորհասցէ տէր Աստուած մեր, որում փա՜ռք, պատիւ եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Հայր մեր, որ
յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո:
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Կեօզլով
ՌՃԿ-1711
ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ` Եզեկիէլ երէց: ՍՏԱՑՈՂ` Գալուստ վրդ.:
ԹԵՐԹ` 27. չգրուած` 26բ-7բ: ՊՐԱԿ` 1 27: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 28,5 19,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 7ա): ՏՈՂ` 22(1ա-3բ), 23(5ա-26ա): ԿԱԶՄ` մոխրագոյն մոմլաթ, թիկունքը` սեւ
գործուածք, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, ծաղկաթուղթ (հին կազմից), 1+1
թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Խաչելութիւն` 4բ, Հոգեգալուստ` 10բ, տեսարաններ պատարագի արարողութիւնից`
12ա-24ա լուսանցքներում: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, սերովբէ, սկիհ: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր,
թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Եզրահատումից լուսանցազարդերը վնասուած: Թերթերը խառնուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
4ա-7ա, 1ա-3բ, 7ա-24բ [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Լ0 444, 2ա-19ա. ¢ 1/4ա-6բ: 2/6բ-7ա, 1ա-3բ, 7աբ: 3/8ա-12ա: 4/12ա-3ա: 5/13ա-24բ: Յաւելեալ ունի.
-25աբ Այլ աղօթք, որ ասի նախքան զճաշակելն խորհրդոյն, ի բանից Թումայի առաքելոյն -Մարմին քո անապական լիցի ինձ ի կեանս... յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
25բ Ո՜վ սրբազան պատարագիչ, յիշեա առաջի անմահ գառինն զտէր Եզեկիէլն հանդերձ ծնօղիւքն. ամէն:
26ա Գրեցաւ եւ ծաղկեցաւ Խորհուրդտետրս ձեռամբ մեղսամած եւ թարմատար յետին գրչի` Եզեկիէլ կոչեալ
երիցու, ի թվականիս Հայկազ[ե]ան սեռի եւ Աբեթական տումարի ՌՃԿ (1711)-ին, ի մարտ ամսոյ Է-ին, ի քաղաքս Կեօզլով, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցւոյն. ամէն:
Բայց ես` անարժան տէր Եզեկիէլս, ետու զայս պատարագի Խորհուրդտետրս ընծայ Գալուստ աստուածաբան վարդապետին, զոր տէր Յիսուս բարով վայելել տացէ, եւ իւր օրհնութիւն ի մէնջ անպակաս լիցի. ամէն: Եւ է
յիշատակ վասն հանգուցեալ հօրն իմոյ` տէր Սարգիս քահանային, եւ յետ փոխման յաշխարհէս` Գալուստ աստուածաբան վարդապետին: Յիշատակ է Նախավկայի վանուցն: Վասն որոյ խնդրեմք սիրելեացդ իմոց` ինձ եւ
իմ ծնօղացն քաւութիւն եւ թողութիւն ձեր սուրբ աղօթիւքն պարգեւեսցէ. ամէն:
396
ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ
ԺԸ -XVIII
ԹԵՐԹ` 28+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1աբ, 28բ: ՊՐԱԿ` 3 (Ա 11, Բ 12, Գ 6):ՆԻՒԹ` թուղթ, մահիկանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 28 21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 14ա): ՏՈՂ` 20: ԿԱԶՄ` վարդագոյն մոմլաթ,
թիկունքը` սեւ գործուածք: Աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 +1, ծաղկաթուղթ (հին կազմից), 1 + 1, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 1գ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, սերովբէ, սկիհ, հաւք: Զ ա
ր դ ա գ ի ր` կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խունացած, եզրահատումից լուսանցազարդերը վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1գ-28ա [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Լ0 444, 2ա-19ա. ¢ 1/1գ-3ա (ա չիք): 2/3ա-8ա: 3/8ա-13ա: 4/13ա-4բ: 5/14բ-28ա:
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ՌՃԿԱ -1712
ԳՐԻՉ`Նաղաշ Խօջասար: ՍՏԱՑՈՂ` Ազարիա:
ԹԵՐԹ` 20. չգրուած` 1ա, 2ա, 20բ: ՊՐԱԿ` 1 20: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 28,5 19,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 11ա): ՏՈՂ` 26: ԿԱԶՄ` շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ,
աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 + 1, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Տեսարաններ պատարագի արարողութիւնից` 2բ, 5ա, 6բ, 8ա, 9ա, 10բ, 11աբ, խորհրդաւոր ընթրիք` 12բ, 13ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 3ա, 14ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, սերովբէ, հաւք: Զ ա
ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, դեղին, սպիտակ, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ խունացած, լուսանցքները մաշուած: Կազմի կաշին մկնկեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ-19բ [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Լ0 444, 2ա-19ա. ¢ 1/1բ-4ա: 2/4ա-7ա: 3/7ա-10ա: 4/10ա-1ա:5/11ա-19բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
15բ (Լուսանցազարդի մէջ) Ո՜վ սըրբազան պատարագիչ, յիշեսջիր զըստացող սուրբ մատեն[իս]` զԱզարիայս, եւ զի[մ] ծնօղսն եւ զեղբայրն իմ` ըզտէր Մարգարն, եւ դու յիշե[ա]լ լիցիս առ[ա]ջի Քրիստոսի:
19բ Ո՜վ սուրբ պատարագիչ, աղաչեմ զքեզ, զանարժան գրիչս` զՆաղաշ Խօջասարս յիշեա: Թվին ՌՃԿԱ
(1712), փետրվարի Դ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
20ա Որոյ ամէնառատ ողորմութեամբ Տեառն մերոյ Յիսուսի, ըստ որում փառք եւ պատիւ եւ երկրպագութիւն
մատուսցի միշտ ի մէնջ ի յարարածոցս. ամէն: Ուստի աղաչեմ զսրբազան հարցդ եւ պատուական եղբարցդ,
յորժամ մատուցանիցէք զհաշտարար եւ մեղսաքաւիչ սուրբ պատարագս, յիշեսջիք զստացող պատուական տառիս` զԱզարիայս, զոր հալալ նարդեանց իմոց ետու կատարել զսա, նաեւ ծնօղսն իմ` Անանիայն եւ զԾաղիկն, եւ
զեղբարսն իմ:
Արդ, ես` Ազարիայս, զստացող սուրբ տառիս, ետու զսա յիշատակ հարազատ եղբօրն իմոյ` զտէր Մարգարին, ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ իմ եւ իմայնոցն ամենայնի: Վասն որոյ աղաչեմ զհանդիպողացդ ի
սմա, յիշեսջիք զմեզ, զի զմեզ եւ զձեզ յիշողացդ (կէս սիւնակ բաց) առ հասարակ տէրն Քրիստոս ողորմեսցի. ամէն:
Դարձեալ կրկին անգամ յիշեցէք զԱզարիայս` ստացող սորին, զոր կամաւ եւ յօժարութեամբ ետու զսա յիշատակ զեղբօրն իմոյ` զտէր Մարգարին, ի զմայլումն հոգւոյն իւրոյ, ի փառս եւ ի խրախճանս սրտից մերոյ. ամէն:
Հայր:
Շնորհօքն Քրիստոսի նորընծայ Մարգարս ձեռնադրեցայ քահանայ ՌՃԿԸ (1719), փետրվարի Է:
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Կոստանդնուպօլիս ՌՄԻԷ -1778
ԳՐԻՉ` 0նոփրիոս աւագ սրկ. Իւսկիւտարցի: ՍՏԱՑՈՂ` Զաքարիա վրդ.:
ԹԵՐԹ` 19. չգրուած` 2բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ե 4 (Ա 6, Ե 1): ՆԻՒԹ` թուղթ, մահիկանշան եւ «"ԲԺՋԼՋ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 27,7 20: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 10ա): ՏՈՂ` 26: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի,
միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 + 1, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 3ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը` մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-9բ Խորհրդատետր սրբազան Պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցեացս Հայաստանեայց:
Գրեալ յումեմնէ տէր Զաքարիայի որդի Իւսկիւտարցի անարժան 0նոփրիոսէ եւ յաւագ սարկաւագէ, ի հայրապետութեան Էջմիածնի գերագահ Աթոռոյ սրբոյ տեառն Սիմէօնի գերերջանիկ սրբազան կաթուղիկոսի Ամենայն
Հայոց եւ ի պատրիարգութեան սրբոյ Երուսաղէմայ տեառն Յովակիմայ վեհափառ վարդապետի, ի Կոստանդնուպօլիս, հրամանաւ նորին սըրբազան պատրիարգի եւ արհի եպիսկոպոսի տեառն Զաքարիայ աստուածա-

բան վարդապետի, յամի Փրկչին մերոյ 1778 եւ ի Հայոց թուականին մերոյ ՌՄԻԷ (1778) ի նոյեմբերի 29: Եւ
Քրիստոսի մարդասիրին փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն: 0գնեա, Սուրբ Հոգի, եւ հասո յաւարտ. ամէն:
Տե՛ս Լ0444, 2ա-19ա. ¢ 1/1բ-4ա: 2/4ա-7ա: 3/7ա-10բ: 4/10բ-1ա: 5/11ա-19բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1ա (Տե՛ս):
2բ Ո՜վ սրբազան պատարագիչ, յիշեա յաղօթս քոյս զմատակարար գծագրողիս եւ զհոգիս ննջեցելոց նորին ի
Քրիստոս Յիսուս:
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Էջմիածին ՌՃԼԸ-1689
ԳՐԻՉ` [Գրիգոր Երեւանցի]:
ԹԵՐԹ` 20. չգրուած` 1ա, 2աբ, 20աբ: ՊՐԱԿ` 3 6 (Գ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 27,5 20:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 16ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ,
աստառը` մասն պատառիկ-պահպանակի (Աա, Դդ):
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մարկոսի: ԺԱ-ԺԲ դդ.: 2 (Ա-Բ)+2 (Գ-Դ), ստացուած 4 առանձին թերթերի մասնակի եզրահատումից: Թուղթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բա), 22 տող, ունի բազմագունի
լուսանցազարդ` Բա, Գբ եւ լուսանցային համաբարբառ: Կարդալ` Գաբ «[տեր]եւն արձակեցի... զի գործ մի [բարի] գործեաց դա (ԺԳ, 28-ԺԴ, 6), Բաբ «[գրեալ է] վասն նորա... Տրտ[ո]ւմ անձն իմ մ[ինչեւ] (ԺԴ, 21-34), Աբ
(Աա սոսնձուած աստառին) «եւ ոչ գիտէին... եւ կա[լան] (ԺԴ, 40-46): Դա (Դբ սոսնձուած աստառին) «որդի աւրհ[նելո]յն... Յիսուսի Նազովրացւոյ էիր (ԺԴ, 62-67):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 3ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 1բ: 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, կապոյտ: Գրադաշտը շրջագծուած: Նկարների
համար տեղ է թողնուած:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերծուած եւ ցեցակեր:
Ծնթ. Գրչութիւնը հմմտ. Լ0 444:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ-19բ [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Լ0 444, 2ա-19ա. ¢ 1/ 1բ-4ա: 2/4ա-6բ: 3/7ա-10ա: 4/10ա-10բ: 5/10-19բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
19բ Շնորհօք եւ օժանդակութեամբ ամենազօրին Աստուծոյ եւ պարգեւատուին բոլոր բարեաց... գծագրեալ
աւարտեցաւ հոգեկեցոյց եւ ծաղկափթիթ բուրաստանս ի թուականութեանս Հայոց հազարերորդի, հարիւրորդի
երից տասանց եւ ութից թուոց առաւելեալ (1689), ընդ հովանեաւ սրբոյ եւ մեծի Աթոռոյս Էջմիածնի:
Արդ, ցանկացօղ եղեւ յայսմ հոգենորոգ բուրաստանիս հեզահոգի եւ բարեմիտ... ( անաւարտ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
20բ (Շղագիր) 1879, 19 յուլիսի ( անընթեռնլի ստորագրութիւն):
Կնքադրոշմ` 4բ Գիրք Սուրբ Էջմիածնա է:
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ՅԱԿՈԲ ՆԱԼԵԱՆ, ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ
Կոստանդնուպօլիս ՌՄԻԱ-1772
ԳՐԻՉ` Թորոս:
ԹԵՐԹ` 502. չգրուած` 1ա-3բ, 288բ-91բ, 498բ-502բ: ՊՐԱԿ` 1 3 + Ա-ԻԴ 12 (Ա, Բ, Գ, ԺԵ 14, ԺԸ 10, ԻԴ 6) + 118 12 (Ա, Բ, Գ, ԺԵ 14, ԺԸ 10, ԻԴ 6) + 1 1: ՆԻՒԹ` թուղթ, «ՉՄ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 29,5 20,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն: ԳԻՐ` շղագիր (նօտրանման, նմուշ` 304ա): ՏՈՂ` 34: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կանաչ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 3-1, թուղթ, մասն աստառի,
հաշուած թերթաքանակի մէջ` 1-3, 502:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մի քանի տեղ դեղին բծեր, թանաքից գրադաշտը գունափոխուած, կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
4ա-497բ [Յակոբայ վարդապիտի Նալեան Կրթութիւն աստուածաբանական զԽորհրդոցն եկեղեցւոյ]

4ա Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ (նախադրութիւն) -Ոչ միայն Քրիստոս մինչ էր ի յաշխարհի... իսկ
հեռի պատճառքն` յաւիտենական կեանքն, զորոց ի տեղիս իւրեանց ասելիք են:
1. 4ա-16բ Գլուխ առաջներորդ. Յաղագս սահմանի խորհրդոց -Առ այս նախ գիտելի է, թէ սահմանն է բան
կարճառօտ...
2. 16բ-51բ Գլուխ երկրորդ. Յաղագս խորհրդոյ մկրտութեան... -Մկրտութիւն ըստ անւան իւրոյ նշանակէ
զլուացումն ջրով...
Այս եւ յաջորդ գլուխների խորագրերից յետոյ` իւրաքանչիւր գլխի խնդիրների, պրակների եւ մասերի ցանկը:
3. 51բ-61բ Գլուխ երրորդ. Յաղագս խորհրդոյ դրոշմին... Դրոշմն, ըստ սահմանի, է խորհուրդ հաստատութեան...
4. 61բ-150բ Գլուխ Դ. Յաղագս խորհրդոյ պատարագին... Հաղորդութիւն է ճշմարիտ եւ գերազանց խորհուրդ...
5. 150բ Գլուխ հինգ. Յաղագս խորհրդոյ ապաշխարութեան (Նախադրութիւն) - Անուամբ ապաշխարութեանն իմանամք ըստ ստուգաբանութեան...
ա. 151ա-178ա [Մասն առաջին]: Պրակ Ա. Յաղագս սահմանի ապաշխարութեան եւ թէ զինչ իցէ - Ապաշխարութիւն, ըստ որում խորհուդ եկեղեցւոյ...
բ. 178ա-210ա Գլուխ երրորդ (= Մասն երկրորդ). Յաղագս ներգործութեան ապաշխարութեան... Ոչ երբէք լինէ
խորհուրդ ինչ...
գ. 210ա-68բ Հետեւի չորրորդ (= երրորդ) Յաղագս մասանցն ապաշխարութեան հասարակօրէն... -Զղջումն է
ցաւ...
դ. 268բ-88ա Գլուխ (= Մասն չորրորդ) Յաղագս բաւարարութեան, թէ զինչ իցէ... -Բաւարարութիւն, որ եւ փոխարէն եւ հատուցումն ասէ... մինչ տապալիչն էր շինւածոյ եկեղեցւոյ Քրիստոսի: Աստուծով աւարտ առաջին
հատորի սրբոյ գրգոյս:
Հատորաբաժնումն այստեղ ձեւական բնոյթ է կրում եւ կատարուած է, հաւանաբար, ծաւալը նկատի ունենալով:
ե. 292ա-339ա Գլուխ (= Մասն հինգերորդ) Յաղագս փականացն եկեղեցւոյ... -Եկեղեցին Քրիստոսի ունի
ըզփականս` զիշխանութիւն կապելոյ եւ արձակելոյ...
6. 339ա-51բ Գլուխ վեց. ||Յաղագս խորհրդոյ վերջնոյ օծման... Վերջին օծումն է խորհուրդ, ուստի կենաց
չուողաց մահուամբ...
7. 351բ-93ա Գլուխ եօթն. Յաղագս խորհրդոյ կարգին... Քանզի եկեղեցին է հոգեւոր թագաւորութիւն Աստուծոյ...
8. 393ա-497բ Գլուխ ութն. Յաղագս խորհրդոյ պսակին... Մինչ խորհուրդ պսակին` յաճումն բնութեան... այլ
ըստ կերպի աղօրւոյ, զինչ եւ գտանէ` աղայ եւ մանրէ: Վերջ երկրորդի հատորի սրբոյ գրքոյս:
-497բ [Յիշատակարան հեղինակի] -Փա՜ռք քեզ, Աստուած, յաղագս ամենայնի, որ ի ծովահանգոյն ողորմութենէ քումմէ կաթիլ մի շնորհաց ներհեղեալ ի միտ վերջնոյս քոյոյ ծառայի, հասուցեր յաւարտ եւ զայս մի ծաղիկ
ի բազմաց տերեւոց ի փառս անուան քոյ եռանձնեայ տերութեանց եւ անբաժանել ի միասնական աստուածութեանդ եւ ի պատիւ տիրուհւոյ ամէնօրհնեալ Աստուածածնի` իմոյ պաշտպանի: Վերստին փա՜ռք քեզ:
Աւարտեցաւ գիրքս Եօթն խորհրդոց յամի 1754 եւ Հայոց ՌՄԳ, յունիսի Ժ, յերկրորդի ամի պատրիարքութեան
մերում մեծի մայրաքաղաքիս Կոստանդնուպօլսոյ, յերրորդումին նոր սկսեցէլոյ: Յակօբ անարժան ծառայ` պատրիարք մեծին Բիւզանդեայ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
497բ Գոհութիւն, փառք եւ պատիւ մատուսցուք ամենաքաղցր, յորդազեղուն եւ անչափելի բարերարութեան
Տեառն, հանդերձ օրհնութեամբ եւ աստուածավայելուչ երկրպագութեամբ, եռահիւսակ տէրութեանն եւ միասնական անբաժանելի աստուածութեանն` Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, որ ըստ իւրում անչափ գթութեանն եւ
անհուն կարողութեանն եւ առատ մարդասիրութեանն արժանացոյց զմեզ տեսանել զաւարտումն սրբոյ մատենիս ցանկալոյ, զչքնաղ գիրս աստուածաբանական զԵօթանց խորհրդոցն եկեղեցւոյ, զոր գեղեցկահիւս եւ վայելչապէս յօրինէաց եւ շարամանեաց երջանկափառ, երանելի սրբազան պատրիարքն Կոստ[ա]նդնուպօսոյ Յակոբ մեծ վարդապետն աստուածաբան:
Գրեցեալ եղեւ յոմանց փոքրիկ ժամանակաց ընդ հովանեաւ Սրբոյ եկեղեցւոյն Հրեշտակապիտաց, ի հովուապետութեան տեառն Սիմէօնի Առաջնոյ տիեզերական քահանայապիտի Ամենայն Հայոց եւ ի պատրիար-

քութեան սրբոյ Երուսաղէմի տեառն Կարապիտի գերամեծար եպիսկոպոսի, իսկ ի պատրիարգութեան մեծի Պօլսոյ տեառն Գրիգորի գերզգօն եւ առատահանճար վարդապիտի եւ յաջոր||(498ա)դի յօրինօղի գրքոյս, ի մանկատան սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ հայրապետի` մերոյ պաշտպանի, յամի Տեառն 1767 եւ Հայոց ՌՄԺԶ, յամսեանն
յունիսի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
288ա Գրեցաւ թուին ՌՄԻԱ (1772), հոկտեմբերի ԻԸ, ձեռամբ հանգուցեալ Ակնցի տողռամաճի Ղուկասի որդի Թորոսի, ծառայ ձեր, ի Կոստ[ա]նդինուպօլիս, ի դուռն Այվասար, ի մահալլէն Լօնճա, ի մանկատանն Սրբոյ
Խաչի, ապաւինեալ եւ ահեղահրաշ մեծ նշանէ պաշտպանեցեալ:
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ՅԱԿ0Բ Վ0ՌԱՃԻՈՅ, ԲԱՆՔ ՈՍԿԻԱԿԱՆՔ
ԺԸ -XVIII
ԹԵՐԹ` 269 + 1 (կրկ. 25).չգրուած` 1աբ, 3աբ, 264բ-9բ: ՊՐԱԿ` 22 12 (ԻԲ 18): ՆԻՒԹ` թուղթ, «Թ ԵՋԶՍԲ... լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 32 21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 106ա): ՏՈՂ` 41: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 սկզբից, թուղթ, եռամահիկ լուսադրոշմով:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, թիկունքը վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-264ա Բանք ոսկիականք եւ գեղեցկագոյնք` զանազան սուրբ գրոց վարդապետութեամբն յարդարեալ եւ
ճոխացուցեալ ի բոլոր ժամանակս տարւոյն, շարադրեալ եւ արարեալ ի գերազանց սրբազան աստուածաբանութեան վարդապետէ եղբայր Յակօբէ Վօռաճինոյ, կարգին քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ Եանվէնսիոյ.
երջանկապէս ըսկսանին...
Տե՛ս Լ0 404, 1ա-286ա. Առջբն/2բ: ¢¢ ա-ճծթ/4ա-253բ: Ցանկ /254ա-8ա (լրիւ): Ունի.
-258ա-64ա Ցանկ այբբենական նշանաւոր իրաց գըրքոյս -Ա. Աբրահամու գոգն զինչ իցէ... օրն այլապէս ի
հրէից, ի Հռոմայեցւոց եւ ի յեկեղեցւոյն անուանի:
Կնքադրոշմ` 2բ (լուացուած, հաւանաբար` «Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա էր):
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ԳՐԻՉ` Կիրակոս երէց (2ա-246բ), տիրացու Գրիգորիս (249ա-80ա): ՍՏԱՑՈՂ` Յարութիւն վարդապետ:
ԹԵՐԹ` 283. չգրուած` 1աբ, 247ա-8բ, 280բ-3բ: ՊՐԱԿ` 24 12 (Ա, ԺԷ, Ի, ԻԱ, ԻԴ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, «Ի՞ Ն՜ ԺԸԸԼ
լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31,5 24: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 54ա): ՏՈՂ` 31: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի (Ա փեղկին Խաչելութիւն, Բ փեղկին Տեսիլ Դանիէլի, սլաւոներէն մակագրութիւններով), միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 3+3, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 3ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր` կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, սպիտակ, դեղին, կանաչ, ոսկեգոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքից գրադաշտը գունափոխուած: Պահպանակ Ա-Գ ցեցակեր: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, թիկունքը վնասուած, ճարմանդներն ընկած:
ԾՆԹ. Դատելով կազմի ռուսական դրոշմազարդերից, ձեռագիրս կազմուած է Աստրախանում, ուր եւ հաւանաբար ընդօրինակուած: Հմմտ. Լ0 403:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-246բ Բանք ոսկիականք եւ գեղեցկագոյնք` յարդարեալ եւ ճոխացուցեալ զանազան վարդապետութեամբ Սուրբ Գրոց սակս քարոզութեան բոլոր տարւոյն, արարեցեալ եւ շարադրեցեալ ի գերազանց սրբազան
աստուածաբանութեան վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վօռէճինոյ, ի կարգէ քարոզողաց եւ յեպիսկոպոսէ Եանվէսիոյ, որ եւ սկսանի երջանկապէս: Թարքմանեցեալ ի լատինականէ լեզուէ ի բարբառ հայկական ի Ղուկասու
վարդապետէ Խարբերթեցւոյ` խնդրանօք եւ ծախիւք տեառն Յարութիւն յոգնայարգ վարդապետի եւ գերամեծար
եպիսկոպոսի եւ աշակերտի տեառն Յոհան աստուածաբան վարդապետի եւ մեծի արդիւնաւորի պատրիարգի
Բաղիշեցւոյ եւ սրբոց տեղեացն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ այցելուի եւ անարժան ծառայի, յամի Տեառն 1733, ի
Կոստանդինուպօլիս քաղաքի

Տե՛ս Լ0 404, 1ա-286ա: Չունի 39 գլուխ (¢¢ ձբ-ձդ, ճժե-ճժէ, ճիա-ճիգ, ճիէ-ճիթ, ճլգ-ճծթ), իսկ առկայ 120
գլուխները (¢¢ ա-ձա, ձե-ճժդ, ճժը-ճի, ճիդ-ճիգ, ճլ-ճլբ) համարակալուած են Ա-ՃԻ: Առջբն /2աբ: Գլ. Ա-ՃԻ/3ա243բ: Ցանկ /244ա-6բ ( առկայ գլուխների):
Բ. 1. 249ա-252բ Համառօտ վարդապետութիւն կառավարելոյ զպաշտօնեաց եկեղեցւոյն Քրիստոսի եւ անտեսելոյ զսրբազնութիւն ապաշխարութեան (Հարցափորձութիւն ա-զ) -Որովհետեւ մանաւանդականն փոյթ, զոր
արքեպիսկոպոսունք...
2. 252բ-8ա Յաղագս սրբազնութեան ապաշխարութեան (ա-ժը) -Զսրբազնութիւն ապաշխարութեան հաստատեաց Տէր մեր...
Գ. ա. 258բ-60բ Ընդդէմ կորուսեալ ազգին տաճկաց, որք կարապետին Նեռինն եւ նոր հեթանոսք հերձուածով
Արիոսի եւ Կերինթոսի. [Ի Հարցմանց գրոց Գրիգորի Տաթեւացւոյ] -Նախ զի ուրանան զԵրրորդութիւնն...
բ. 261ա-3ա Երկրորդ մոլորութիւն տաճկաց, որ զբարին եւ զչարն յԱստուծոյ ասեն բաւականապէս ասացեալ
եղեւ յառաջին գլուխ -Եկեսցուք յերկրորդ գլուխն, որք յուրանան...
գ. 263ա-5ա Չորրորդ ուրացումն տաճկանց, որ զՔրիստոս աստուած ոչ խոստովանին, այլ մարդ եւ փաղամբար, այսինքն մարգարէ -Որք ընդդէմ լուսոյն ճշմարտութեան...
դ. 265ա-6ա Հինկերորդ մոլորութիւն տաճկաց -Ար ամենայն սուրբ գիրս ոչ ընդունին զՀին եւ զՆոր Կտակարանս...
ե. 266ա-7բ Վեցերորդ մոլորութիւն տաճկաց, որ զՄահմետ բեղամբար կոչեն, որ է մարգարէ կամ պատգամաբեր -Զոր ցուցանեմք սուտ գոլ բազում կերպիւ...
զ. 267բ-9բ Է [մոլորութիւն տաճկաց] -Որք զյարութիւն մարդկան ասեն կերակուր եւ յեշտութիւն...
է. 269բ-70բ Ութերորդ մոլորութիւն տաճկաց -Ա. Որ զհրեշտակաց եւ մարդկան հոգիք...
ը. 270բ-2բ Իններորդ մոլորութիւն տաճկաց -Որք անարգեն զնշան խաչին եւ զպատկերս...
թ. 272բ-3բ Տասներորդ մոլորութիւն տաճկաց -Որ զպիղծ կենդանի ոչ խրատեն...
ժ. 273բ-4բ Մետասաներորդ մոլորութիւն տաճկաց -Որ գինին հարամ ըմպեն...
ժա. 274բ-6ա Երկոտասաներորդ մոլորութիւն տաճկաց -Զի միշտ ջրով ողողեն...
ժբ. 276աբ Երեքտասաներորդ մոլորութիւն տաճկաց -Որ է սունաթն....
ժգ. 277բ-8ա Չորեքտասաներորդ մոլորութիւն տաճկաց -Զի պահք ոչ ունին...
ժդ. 278ա-9ա Հնգետասաներորդ մոլորութիւն տաճկաց -Որ զհայու զենս ոչ ուտեն...
ժե. 279ա-80ա Վեշտասաներորդ մոլորութիւն տաճկաց -Որք անօրէն են եւ կարծեն զինքեանս... եւ բան առ
բան պատասխանեցէք եւ մի յաղթիցիք: Այսքան առ այս ի փառս Աստուծոյ եւ ի պատիւ ամենակարող Հօր եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
173ա Աղաչեմ յիշել զստացօղ գրգոչս` զՅարութիւն սրբակրօն վարդապետն, նաեւ զմեղօք զառածեալ Կիրակոս էրէցս` յետնորդ կղկղան, սուրբ գրգոյս օրինադրօղ, եւ զբազմաջան զդրոշմօղ Գալուստ անարժան պաշտօն[ե] այէ:
258ա Մեղսաքաւիչ գրչիս` Պալաթեցի տէր Սիմէօնի աշակերտ տիրացու Գրիգորիս. ամէն:
Ես օրինադրեցի Ջուղայեցի վարպետ տէր Խաչատուրի որդի անարժան դպիր Ավետիսըս:
279ա Այսքան վասն զենմանց եւ զայլ պատասխանին մանրաքննիս վասն զենման կենդանեաց տեսցես
պասմա Հարցմանցն, որ է Տաթեւացուն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
280ա 1816 եւ մայիսի 1, ի գալն հրամանաւ Եփրեմայ սրբազան կաթողիկոսին եւ համակամութեամբ սրբազան եպիսկոպոսաց սինօթականացն բարձրագոյն խորհրդարանի կաթուղիկէ Սրբոյ Էջմիածնի, ի պանծալի
մայրաքաղաքս Զմիւռնիա, ի գործ նուիրակութեան եւ առաջնորդութեան ես` նորին սուրբ ժողովոյ անդամ Փիլիպպոս արքեպիսկոպոս, տեղեաւ Շահրիարցի եւ բնիկ միաբան նորին մայր Սուրբ Աթոռոյ, զայս գանձարան
հոգելի կոչեցեալ Բանք ոսկիականք շնորհեալ ետու հոգեծին որդեկի իմոյ` Ղուկասու խոհեմամիտ վարդապետի,
ի յիշատակ ինձ եւ ի բարեաւ վայելումն անձին իւրոյ: Ի սոյն նպատակեալ մեր մայրաքաղաքս ծովահայեաց, որ
եւ երբեմն էի քէրվանբաշի, երբեմն նուիրակ Գաղատիոյ, երբեմն նուիրակ Կարնոյ, երբեմն նուիրակ եւ իմտատիաճի Տիգրանակերտցու եւ նարդեանս իսկ նուիրակ եւ անարժան դէտ սոյն բարեհռչակ քաղաքիս Զմիւռնիոյ:
Ուստի, խնդրի յեղբարցդ աղերսիւ Ողորմես, որ եւ Տէրն գթածագոյն ձեզ` յիշողացդ, ողորմեսցի եւ յիշեսցէ ի միւսանգամ գալստեան իւրոյ. ամէն: 1819, ի 19 յուլիսի, յԻզմիր:

Գրչափորձ` պահպանակ Բբ (նօտրգիր) Տէր Աստուած, դու բարի արձակումն տաս: Դբ (հրեշտակի գլուխ):
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ԹԵՐԹ` 260. չգրուած` 1ա-9բ, 209ա-10բ, 252բ, 254բ-60բ: ՊՐԱԿ` 1 6+22 (1-22) 12 (Ա, ԺԱ, ԺԸ 14, Ե, Ը, ԺԳ-ԺԴ
10, ԻԱ 6, ԻԲ 4)+1 6: ՆԻՒԹ` թուղթ, «Գ՞ Վ Չ՞ ԶՀՋՒՓ, «Չ՞ Վ Կ՞ ՆԸԼԿԱ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31 20: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 138ա): ՏՈՂ` 38 (10ա-191բ), 34 (191բ-5բ), 41 (196ա-253ա): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի (Ա փեղկին` Խաչելութիւն, Բ փեղկին` Տեսիլ Դանիէլի, սլաւոներէն մակագրութիւններով), միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ, լուսանցակողերը` ոսկեգոյն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 6 (1-6)+6 (255-60),
թուղթ, «ե. Տ, «Թ Ս լուսադրոշմներով:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Խ ո ր ա ն` 207բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 11ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր`
կարմիր, կապոյտ, կանաչ, սեւ, ոսկեգոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքից գրադաշտը գունափոխուած: Տեղ-տեղ ցեցակեր (250-60) եւ խոնաւութեան
հետքեր: Եզրահատումից պրականիշերը թափուած: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, ճարմանդներն
ընկա
ԾՆԹ Դատելով կազմի ռուսական դրոշմազարդերից, ձեռագիրս կազմուած է Աստրախանում, ուր եւ հաւանաբար ընդօրինակուած է: Հմմտ. Լ0 402
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 10ա-211բ Բանք ոսկիականք են գեղեցկագոյնք` յարդարեալ եւ ճոխացուցեալ զանազան վարդապետութեամբ Սուրբ Գրոց սակս քարոզութեանն բոլոր տարւոյն, արարեցեալ եւ շարադրեցեալ ի գերազանց սրբազան
աստուածաբանութեանն վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վօռէճինոյ, ի կարգէ քարոզողաց եւ յեպիսկոպոսէ Եանվեսիոյ, որ եւ սկսանի երջանկապէս: Թարգմանեցեալ ի լաթինական լեզուէ ի բարբառ հայկական ի Ղուկասու
վարդապետէ Խարբերթցւոյ` խնդրանօք եւ ծախիւք տեառն Յարութիւն յոգնայարգ վարդապետի եւ գերամեծար
եպիսկոպոսի եւ աշակերտի տեառն Յոհան աստուածաբան վարդապետի եւ մեծի արդիւնաւոր պատրիարգի
Բաղէշացւոյ եւ սրբոց տեղեացն Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ այցելուի եւ անարժան ծառայի, ամի Տեառն 1733, ի
Կոստանդնուպօլիս քաղաքի
Տե՛ս Լ0 404, 1ա-286ա: Չունի 39 գլուխ (¢¢ ձբ-ձդ, ճժե-ճժէ, ճիա-ճիգ, ճիէ-ճիթ, ճլգ-ճծթ), իսկ առկայ 120
գլուխները (¢¢ ա-ձա, ձե-ճժդ, ճժը-ճի, ճիդ-ճիգ, ճլ-ճլբ) համարակալուած են` Ա-ՃԻ: Առջբն/10աբ: Գլ. Ա-ՃԻ/
11ա-207բ: Ցանկ /208աբ, 211աբ ( առկայ գլուխների):
Բ. [Քարոզք Բարթողիմէոսի Մարաղացւոյ]
1. 211բ-3բ Քարոզ վասն ծննդեանն ի բանն, որ ասէ. Բանն մարմին եղեւ... - Ասեն իմաստունքն, թէ յորժամ
պատերազմ լինի ի մէջ մեծամեծաց...
2. 213բ-7ա Քարոզ Թաթոսի եւ Սիմոնի առաքելոցն: Որպէս ասէ մարգարէն. Որդիք քո որպէս նորատունք ձիթենու... - Ասէ Սողմոն. Է դուստր, որ լաւ է քան զժ որդիս...
3. 217ա-20բ Քարոզ ի բանն, որ ասէ. Ճրագ մարմնոյ ակն է -Եղիսէ մարգարէն գնաց առ Մոմնացի կնոջն...
4. 220բ-1ա Քարոզ. Ես եմ հովիւն քաջ -Վարդապետք ասեն, թէ Սուրբ Աստուածածին նըման է ոչխարի...
5. 221աբ Քարոզ վասն յարութեանն Քրիստոսի. Արդարեւ յարեաւ Տէր... - Ասեն իմաստունք, թէ Սուրբ Աստուածածինն նման է արծւոյ...
6. 221բ-2ա Քարոզ համբարձմանն Քրիստոսի... ի բանն, որ ասէ. Տէր մեր Յիսուս համբարձաւ... - Ասեն իմաստունքն, թէ Թագաւոր ոմն շինեաց դարբաս...
7. 222աբ Քարոզ վասն գալստեան Հոգոյ Սրբոյ, ի բանն... Հուր եկի արկանել յերկիր... - Ասեն իմաստունքն,
թէ Սուրբ Աստուածածին նման է կարմիր ոսկւոյ...
8. 222բ-5բ Քարոզ Յովհաննու Կարապետին, ի բանն Եսայեա... Ես ձայն բարբառոյ անապատի... -Հոգի
Տեառն վերացաւ ի Սաւուղայ...
9. 225բ-9բ Քարոզ վասն Է կնքոյն. Տեսի աջոյ ձեռին... - Ասէ աւետարանիչն Յովհաննէս, թէ Յիսուս...
10. 229բ-32ա Քարոզ եկեղեցոյ Բարդուղիմէոսի, ի բանն... Սրբեցի զտուն իմ... - Աստուծոյ իմաստութեան ոչ
գոյ բաւ...
Գ. 332ա-3ա [Քաղուածք զանազանք]

ա. 232աբ Բարսեղի Կեսարու հայրապետի ասացեալ Վասն այսահարութեան, որ է լուսնոտ - Այսահարութիւնն ոչ եթէ բնութեամբ հանդիպի մարդոյս...
բ. 232բ [Խրատ վասն պատարագի] - Ասեն վարդապետք, թէ մարդ, որ երթայ ի պատարագն...
գ. 232բ Այս են կերպարանք սրբոց առաքելոցն -Պետրոս` սպիտակամորուս...
դ. 232բ Քրիստոս Է մարդոյ նմանութիւն ունէր մի մի մասամբ -Հասակաւն` Ադամայ...
ե. 232բ Սուրբ վարդապետն Եղիշէ ասէ -Գիտելի է, թէ որքան մարդ միաբան եղեն ընդ Յուդայի...
զ. 232բ-3ա Գիր ապահարզանի այսպէս է ի մէջ հրէից -Ես` րաբունի Սիմէոնս, որդի րաբունոյ Աբրահամու...
է. 233ա Շնորհաւորումն թագաւորացն եբրայեցւոց -Բազմեցուցանէին ի գահոյս...
ը. 233ա Վասն տաճարին Սողոմոնի -Շինեցաւ տաճարն նախ ի Սողոմոնէ...
թ. 233ա [Յաղագս Յիսուսի] -Յղութիւն Տեառն մերոյ եղեւ ի բուն թվականին ԵՌԵՃԺԹ (5519)...
Դ. [Բանք զանազանք]
1. 233ա-4բ [Տիրատուր վարդապետի. Լ0 2178, 171ա] Քարոզ Վարդավառի. Եւ մինչ դեռ նա խօսէր... Դայ է
որդի իմ սիրելի, ընդ որ հաճեցայ -Եկեղեցին պատկեր է աստուածային փառացն...
2. 234բ-5բ Վարդապետութիւն, որով ծանուցեալ լինի մոլորութիւն նոցա, որ մեղանչեն եւ առ ի անմեղադիր
լինիլ ինքեանք զմեղքն դնեն ի վերայ սատանայի եւ ասեն - Ասէ սուրբ Թօմաս, թէ ոչ գործին ամենայն մեղք թելադրութեամբ...
3. 236ա-47բ Երանելւոյն Յօհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդնուպօլսի եպիսկոպոսի ներբողեան, ասացեալ ի
վարս եւ ի նահատակութիւն սրբոյն Գրիգորի Հայոց Մեծաց հայրապետի եւ Լուսաւորչի, եւ խնդրոյ... Դեոսկորոս
անուն կոչեցեալ... -Հրաշալի է մեզ տօնս այսօր...
4. 247բ-8ա Երանելւոյն Պրոկղի Կոստանդնուպօլսի եպիսկոպոսի Խօսք ի յաւետիս սուրբ Աստուածածնին Այ[ս]օր արեգակն արդարութեան ծագեաց...
5. ա. 248աբ Վեցերորդ աւուրն յԸնթերցուածոց մեկնութենէ - Արդ, ի վեցերորդ աւուրն հրամայեաց Աստուած`
եղիցին ցամաքին կենդանիք ամենայն...
բ. 248բ-9ա Եօթներորդ աւուրն յ[Ը]նթերցուածոց մեկնութենէ -Յեօթներորդ օրէն գրեալ է. 0րհնեաց Աստուած
զօրն...
6. 249ա-52ա Երանելւոյն Յովհաննու Ոսկեբերանին Կոստանդնուպօլսի եպիսկոպոսի ի Մաթէոսի Աւետարանին մեկնութենէ -Եւ իբրեւ եղանէր Յիսուս յԵրուսաղէմ, առ զերկոտասանսն... Ոչ վաղվաղակի ելանէ...
7. 252ա Երանելւոյն Գրիգորի Սքանչելագործին Ի յարութիւնն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ -Էր Աստուած եւ եղեւ մարդ...
8. 252ա ԲԺ վարդապետաց անունք այս են -Սուրբ Դէոնէսիոս Արիսպաքացին, սուրբ Յըռէթէոս... ի սուրբ Երուսաղէմ, ի Սուրբ Յակոբայ Հայոց վանքն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 14բ (1782 թ., Վարդան վարդապետի, շղագիր) Յիշատակ է գիրքս պարոն Դաւթին Փառակեցոյ, որ ետ ինձ`
Վարդան վարդապետիս, որ եմ յետին միաբան սուրբ եւ մեծի Աթոռոյն Էջմիածնի, ի Հաշտարխան քաղաքոջս, ի
1781 օգոստոսի 13-ումն, ի յառաջնորդութեանն տեառն Յովսէփ արքեպիսկոպոսին հօրն իմոյ:
59ա (Նոյն ձեռքով) Ի վայելումն Վարդան իբր վարդապետիս, որ ետ յիշատակ Փառակեցի Դաւիթն ի Հաշտարխան քաղաքոջս, ի 1781 օգոստոսի 13: Եւ ես ուխտեցի առաջի Աստուծոյ զամենայն պատարագոջ յիշատակել զինքն:
253ա ( Այլ ձեռքով, նօտրգիր) Ի թուաբերութեանն Արամեանս տոհմի եւ շրջաբերութեանն մերոյ տօմարի
ԵՌԲՃ եւ ի երեսուն (5230) եւ յամի կենարարին մերոյ ի 1781 եւ յամսեանն օգոստոսի եւ ի հայրապետութեանն
սրբոյ եւ աստուածաէջ մեծի Աթոռոյն տեառն Ղուկասու գերերճանիկ հայրապետին եւ յառաջնորդութեանն տանս Ըռուստաց ամենայն Հայոց ազգին, որ աստ, Յովսէփ արքեպիսկոպոսին եւ թագաւորութեան ողորմած մօրն
հասարակաց Եկատրինէին եւ տիրախնամ ժառանգին իւրոյ մեծի քնեազին Պաւլ Պետրովիչին, որ եւ մեք ելեալ ի
Սուրբ Էջմիածնայ սակս նուիրակութեանն եկաք ի Հաշտարխան եւ դիպեալ մեր մօտ բարեպաշտին միոյ եւ տեսաք զգիրքս զայս, եւ էր ինքն բարուքն ողորմած եւ հոգեսէր ի տանէն Նախիչեւանու, ի գեօղաքաղաքէն Փառակու, եւ յօժարութեամբ իւրով ետ մեզ յիշատակ վասն իւր եւ ծնօղացն: Արդ, որք հանդիպիք սմա, յիշեցէք զբարեպաշտ պարոն Դաւիթն եւ զհանգուցեալ ծնօղն իւր` Գէորքն եւ զՄայրիանն, եւ զպապն իւր` Բունիաթն, եւ հանգուցեալ Մարտիրոսն եւ զմամն իւր` Եղիսաբեթն եւ զՔիշմիշն, եւ զհօրեղբօրորդին` զտէր Սուքիասն, եւ զքեռին
իւր` զՍարգիսն, եւ զկենակից նորա` զՀռիփսիմէն, եւ զորդիսն նորա եւ զփեսայն նորին` զԿարապետն, եւ զկենա-

կից նորա` զՄարիամն, եւ զհանգուցեալ ծնօղս նորին` զտէր Յարութիւնն եւ զՄարթայն, եւ զհանգուցեալ եղբայրն Կարապետին` զՅոհանն, զոր տէր Աստուած հանգուցելոց զհոգիսն լուսաւորեսցէ եւ զկենդանիսն ի չարեաց եւ փորձանաց ազատեսցէ, եւս առաւել վերոյյիշեալ պարոն Դաւիթն իւրով ողորմութեամբն պահեսցէ եւ
յետ աստեացս իւր սուրբ եւ փառաւոր տեսոյն արժանացուսցէ եւ վարձս ի Քրիստոսէ առցէ:
Արդ, որք հանդիպիք սմա, միով Ողորմեայիւ յիշեցէք զհոգիս զամենայն ննջեցելոց, եւս առաւէլ պարոն Դաւիթին, որ ինքն իւրով կամաւն ետ ինձ զայս Բանք ոսկիականք քարոզգիրքս յիշատակ իւր եւ համայն ննջեցելոց
իւրոց, զոր Տէր լուսաւորեսցէ զհոգիս նոցին ի վայելս անձին իմոյ: Եւ ես ուխտեցի առաջի Աստուծոյ զամենայն
պատարագոջ յիշել զամենայն ննջեցեալսն պարոն Դաւիթին, եւ ասաց ինքն. Եւ դու, հայր վարդապետ, վայելեա
եւ յետ կենացդ լիցի Սուրբ Էջմիածնի:
Եւ ես` Վարդան մեղաւոր իբր վարդապետս, յօժարութեամբ յանձի առի կատարել զխնդիրս նորին, զոր Տէր
տացէ զկեանս երկարս եւ յետ աստեացս ընդ արդարոցն դասակցութիւնն ընդ աջմէ իւրմէ. ամէն:
Գրեցաւ ի 1781 նոյեմբերի 10-ումն, ի Հաշտարխան քաղաքոջս եղեւ:
2. 211բ (1782 թ., նօտրգիր) Արդ, գծագրեցաւ ձեռամբ իմով ի վայելումն անձին իմոյ: Միայն զայս աղաչեմ,
զի մի ի յընթեռնուլն ձեր ըմպիրիցէք զիս եւ զգրեալն իմ, քանզի կար իմ այսքան զօրեաց, եւ լերուք ողջ ի պարծանս իմ. ամէն: 17 -93-82: Նուաստագունեղ ծառայից ծառայ Աբրահամ դպիր Դաւթեանց:
Ժտեմ ընթեռնուլ առանց խոնջի
Բացայատեալս զայս քարտիզի,
Նաեւ ներել սխալանացս:
404
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է 2 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 388: ԿԱԶՄ` ոսկեգոյն ճնշադրոշմ երիզազարդով շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1, թուղթ, մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր, թանաքից գրադաշտը գունափոխուած: Եզրահատուած
եւ ցեցակեր: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԸ-XVIII
ԹԵՐԹ` 287 (1-287). չգրուած` 1բ-2բ, 279բ-85ա, 286բ-7բ: ՊՐԱԿ` 24 12 (ԻԲ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսգծերով եւ
«1742 լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 30,5 19,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 63ա: Տարբեր` 276ա9ա, 285բ-6ա): ՏՈՂ` 41:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ Ո Յ Ն Ե Ր` կարմիր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-286ա Բանք ոսկիականք եւ գեղեցկագոյնք` զանազան Սուրբ Գրոց վարդապետութեամբն յարդարեալ
եւ ճոխացուցեալ ի բոլոր ժամանակս տարւոյն, շարադրեալ եւ արարեալ ի գերազանց սրբազան աստուածաբանութեան վարդապետէ եղբայր Յակօբէ Վօռաճինոյ, կարգին քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ Եանվէնսիոյ:
Եւ ի լատինական լեցուէ թարգմանեցեալ ի հայկական բարբառ ի Ղուկասու բազմաթարգման եւ աստուածաբան վարդապետէ Խարբերդցւոյ, հրամանաւ եւ արդեամբ Յարութիւն աստուածաբան վարդապետի եւ արքեպիսկոպոսին, թվին փրկչին 1739
-2ա Առաջաբանութիւնն նոյնոյ եղբօրն Յակօբու` բանք իւրոյ ինքեան ժամանակի -Մարդկայնոյ սահական
կենի ընթացն...
ա. 3ա-4բ Ա. Մեկնի Յառաջաբանութիւն: Առաջին կիւրակի գալստեան Տեառն: Բան առաջին. Զերից պատգամաւորացն, զորս այսօր առաքէ եկեղեցին մեզ ըզՔրիստոսէ գալստենէ հոգունակապէս գուշակողաց: Պատրաստեաց ընդդէմ տեառն Աստուծոյ քոյ Իսրայէլի -Յորժամ թագաւոր կամ իշխան ոք...: բ. 4բ-5բ Բ. Բան երկրորդ. Զընկալմանէ Քրիստոսի յորժամ այսինքն հինկ պատճառք զնա ընկալնուլ պարտիմք...: գ. 5բ-7ա Գ. Բան
երրորդ. Զնոյնոյ կիւրակէէ, յորում ամբոխն գովաբանէ. 0րհնեալ գայ եւ այլն...:
դ. 7ա-8բ Դ. Երկրորդ կիւրակէի գալստեան Տեառն: Բան առաջին. Զշարժմանէ քառակի ստեղծուածոց, այսինքն երկնայնոց, երկրայնոց, բանականաց եւ իմացականաց...: ե. 8բ-9բ Ե. Բան երկրորդ. Զնոյնոյ նիւթոյ...: զ.
9բ-10բ Զ. Բան երրորդ. Ուստի ի վերոյ...:

է. 11ա-2ա Է. Երրորդ կիւրակէի գալստեան Տեառն: Բան առաջին.... Ի վերայ Աւետարանին. Մինչ լուաւ Յովհաննէս ի բանտին զգործսն Քրիստոսի: ը. 12ա-3ա Ը. Երրորդ կիւրակէի գալստեանն Տեառն: Բան երկրորդ. Ի
վերայ Աւետարանին. Զչորից մեծ առաքինութեանց գտանեցեալ ի Յովհաննէս: թ. 13բ-4բ Թ. Բան երրորդ. Զքառապատիկ բանտէ, զոր յայսմիկ աշխարհի ունեցաւ Յովհաննէս...:
ժ. 15ա-6ա Ժ. Չորրորդ կիւրակէի: Բան առաջին. Յորում ութն գեղեցկագոյն տարակուսութիւնք ի վերայ Աւետարանին տարալուծեն...: ժա. 16ա-7բ ԺԱ. Բան երկրորդ. Զնոյնոյ, որպէս Յովհաննէս վասն երից առաքեցաւ,
այսինքն առ ի նախընթանալ առ ի աղաղակել եւ առ ի ուղղել բացայայտի...: ժբ. 17բ-9ա ԺԲ. Բան երրորդ. Որպէս Քրիստոսի գալստեան մեր ապառնի ըսպասեալ պարտիմք բացայայտի...:
ժգ. 19ա-20ա ԺԳ. Բան առաջին. Ի վերայ Աւետարանին, յորում ի վարժումն մեր եւ ի տեղեկութիւն զբազմաց
անձանց լինի յիշումն...: ժդ. 20ա-1ա ԺԴ. Բան երկրորդ. Զնոյնոյ, յորում բախումն մեծի երկիւղի առ մեզ պատկանի մակագիր մեծի պատուոյ, իղձ մեծի սիրոյ եւ սուր մեծի ցաւոյ առ մայրն Աստուծոյ պատկանել առ նշանադրին...: ժե. 21ա-2բ ԺԵ. Բան երրորդ. Զնոյնոյ, յորում Աստուծոյ արդարութիւնքն դնին նորին ողորմութիւնն
գովի եւ չարութիւն մարդոյն ցուցանի...:
ժզ. 22բ-4ա ԺԶ. Կիւրակէ ի մէջ ութօրէից յայտնութեան Տեառն: Բան առաջին. Յորում զինչ մարքն առ որդիս,
զինչ որդիքն առ ծնօղսն եւ որպէս իւրաքանչիւր ոք առ յինքն իւր ունիլ պարտի ցուցանի...: ժէ. 24ա-5ա ԺԷ. Բան
երկրորդ. Զնոյնոյ, յորում ցուցանի, թէ որպէս Քրիստոս կորուսանի, որպէս գտանի եւ որպէս պահի...: ժը. 25ա6բ ԺԸ. Բան երրորդ. Որպէս ի վերոյ, որպէս Քրիստոս խնդրելի է ըստ իւրում ժամանակի, ըստ իւրում տեղւոջ եւ
ըստ կերպի իւրում...:
ժթ. 26բ-8ա ԺԹ. Բան առաջին. Յորում այսոքիկ հարսանիքս գովին ի տեղւոյ, ի խրախճանէ, ի խրախճանարարաց եւ ի սպասաւորաց...: ի. 28ա-9բ Ի. Բան երկրորդ. Զերրեակէ ամուսնութենէ...: իա. 29բ-31ա ԻԱ. Բան երրորդ. Զոմանց առ ամուսնութիւնն պատկանողաց...:
իբ. 31ա-2բ ԻԲ. Բան առաջին. Յորում տեսական խօթութեան բժշկելոյ կերպն եւ հմտութիւն բժշկին բացայայտի...: իգ. 32բ-4ա ԻԳ. Բան երկրորդ. Որպէս ի վերոյ ցուցանի, թէ զինչ առ հիւանդն, զինչ առ բժիշկն եւ զինչ
առ իւրաքանչիւրն ի միասին պատկանի...: իդ. 34ա-5ա ԻԴ. Բան երրորդ. Յորում հիւանդին թշուառութիւնն, հարիւրապետին թախանձումն եւ բժշկին մեծ բժշկութեան կարողութիւնն բացայայտի...:
իե. 35ա-6բ ԻԵ. Բան առաջին. Զայնց, որք զապաշխարութիւնն ըսկսանին, թէ ի կողմանէ ինքեան ապաշխարօղին եւ թէ ի կողմանէ Աստուծոյ ողորմողին պատահիլ սովորք են...: իզ. 36բ-8ա ԻԶ. Բան երկրորդ. Զնոյնոյ նիւթոյ զպատկանաւոր նմանութենէ առ զինուորեալ եկեղեցին հեղինակութեամբ սրբոյն Յօհաննու Ոսկեբերանին,
որքան առ ութն...: իէ. 38բ-9բ ԻԷ. Բան երրորդ. Զնաւակէ խաչին, զինչ պատճառն, զինչ ծառն առագաստն, ով
վաճառօոն եւ զինչ վաճառելի, զինչ գնի...:
իը. 39բ-41ա ԻԸ. Կիրակէ չորրորդ. Բան առաջին. Բացայատէ, թէ ով է, որ սերմանէ, զինչ է ագարակն, ինչ ցորեանն, ինչ որոմն, ոյք ննջօղքն, ով է այր թշնամին, ով սերմանեաց եւ ոյք են հնձօղքն...: իթ. 41ա-2բ ԻԹ. Բան երկրորդ. Որպէս ի վերոյ. Զինչ ագարակն պատճառք, յորոց որոմունքն բուսանին, եւ ով զնոսա վերասերմանեաց
բացայայտէ...: լ. 42բ-4բ Լ. Բան երրորդ. Զպատժոյ դատապարտելոց եւ զփառացն Աստուծոյ ընտրեցելոց...:
լա. 44բ-6ա ԼԱ. Եօթանասներորդ կիրակէի: Բան առաջին. Ո՞րն է այս այգիս, ո՞վ տանուտէրն, ո՞յք մշակքն,
ո՞յք այսոքիկ ժամքս, ի՞նչ այս դահեկանս, ո՞վ տնտեսն եւ ի՞նչ ամբաստանումն, այն ցուցանի...: լբ. 46բ-8ա ԼԲ.
Բան երկրորդ. Զինչ այգեաւն նշանակի, վասն ոյր մշակքն ի նմա արկանին եւ զինչ վարձ նորա խոստանի...: լգ.
48ա-50ա ԼԳ. Բան երրորդ. Որ ածէ զմեզ առ ապաշխարութիւն բանիւ, օրինակաւ եւ խոստմամբ...:
լդ. 50ա-1բ ԼԴ. Վաթսներորդ կիւրակէի: Բան առաջին. Զչորից առ բարի սերմանօղն պահանջեալ, այսինքն
զգուշութիւն, հմտութիւնն, նախատեսութիւն եւ համբերութիւն...: լե. 51բ-3բ ԼԵ. Բան երկրորդ. Ուստի ի վերոյ
զկրկին սերմանէ մեզ հարկաւորէ: Մինն է բանն Աստուծոյ եւ միւսն ողորմութիւնն եւ ընդէր երկաքանչիւրն սերմն
ասի...: լզ. 53բ-5ա ԼԶ. Բան երրորդ. Զկրկնակէ միայնոյ, այսինքն զբարւոյ եւ զչարէ, յորս սերմն սերմանի...:
լէ. 55ա-7ա ԼԷ. Կիւրակէ յիսուներորդ. Բան առաջին. Զչարչարանացն Քրիստոսի ըստ Աւետարանի կարգի,
այսինքն զի մատնեսցի, այպանիցի, ձաղիցի, թքանիցի եւ սպանցի եւ զայրութենէ նորա մինչ ստորակցի եւ յերիր աւուր յարիցէ...: լը. 57ա-9ա ԼԸ. Բան երկրորդ. Զկուրութենէ մարդկայնոյ ազգի, որ չարչանօքն Քրիստոսի
լուսաւորիլ արդիւնաւորեցաւ...: լթ. 59ա-61ա ԼԹ. Բան երրորդ. Յորում ցուցանի, թէ մինչ զԱստուած գովել պարտիմք, զաշխարհ, զմարմին եւ զսատանայն, նորին թշնամիսն պատուեմք...:
խ. 61ա-3ա Խ. Կիւրակէ քառասնորդական պահոց: Բան առաջին. Զփորձութենէ որպէս այսինքն սատանայն
զՔրիստոս եռակաբար փորձեաց եւ եռակաբար յաղթեաց, յաղթեալ մնաց...: խա. 63ա-5բ ԽԱ. Բան երկրորդ.

Զչորից ոգեացն, զորոց ի յԱւետարանումն լինի յիշումն, այսինքն աստուածային, մարդկային, չար եւ հրեշտակային...: խբ. 65բ-7բ ԽԲ. Բան երրորդ. Զծոմապահութենէ. ընդէր քառասուն ծոմ պահեմք եւ յորոց ի բաց կալ
պարտիմք եւ զգործադրութենէ նորին, զսատանայէ փորձողէ եւ զհրեշտակաց ըսպասաւորողաց լինի լինումն...:
խգ. 67բ-9բ ԽԳ. Կիւրակէի երկրորդումն: Բան առաջին. ԶՔրիստոսի ողորմիլն, Քանանացւոյն խնդրելն,
զտանջումն դստերն, ըզսատանայի լըլկումն, աշակերտաց զցաւակցումն ցուցանէ...: խդ. 69բ-71ա ԽԴ. Բան երկրորդ. Որպէս քանանացիքն զՔրիստոս խնդրելով զխոնարհութիւն, զհամբերութիւն, զհաւատ եւ զցանկութիւն
ընդ ինքեան էառ...: խե. 71ա-3ա ԽԵ. Բան երրորդ. Դնի քանանացին ի յօրինակ պարզ աղօթից, խորագունի խոնարհութեան, մեծի հաւատոյ հաստատութեան, նաեւ արիութեան...:
խզ. 73ա-5ա ԽԶ. Կիւրակէ երրորդ: Բան առաջին. Զհանեցմանէ դիւին, զարտահերքմանէ բամբասողաց, զորոգայթաւոր վերստին անկմանէ առ կրթումն մեր լինի յիշումն...: խէ. 75ա-7ա ԽԷ. Բան երկրորդ. Զչորս բարերարութեանցն պարգեւեցելոյ արդարացեալ մեղաւորի, այսինքն զհանմանէ դիւին, զբացմանէ լեզուին, զլուսոյ տեսութենէ եւ լսելոյ նորոգմանէ...: խը. 77ա-8բ ԽԸ. Բան երրորդ. Ոյք իցեն իշխանքն մեր եւ որպէս մերժին բացայայտէ...:
խթ. 78բ-80բ ԽԹ. Կիւրակէի չորրորդի: Բան առաջին. Ընդէր երկու անուամբ, այսինքն վարդոյ եւ հացի այս
կիւրակէս կոչի...: ծ. 80բ-2ա Ծ. Բան երկրորդ. ԶԱւետարանէ, ի վերայ որոյ Քրիստոսի գթութիւնն, խոնարհութիւնն, նաեւ կարողութիւնն գովի, աշակերտաց երեք տարբերութիւնն, ամբոխաց պատշաճաւոր նստումն, յագումն
եւ զուարճ գահութիւնն բացայայտին...: ծա. 82ա-3բ ԾԱ. Բան երրորդ. Զինչ հինգ հացիւն հոգեւոր իմանին...:
ծբ. 84ա-5բ ԾԲ. Կիւրակէ չարչարանաց: Բան առաջին. Զհատճառէ չարչարանացն Քրիստոսի ի վերայ Աւետարանին, նաեւ զպատժոյ եւ զգործադրութենէ նոյնոյ ի վեր ընթերցուածոյն...: ծգ. 85բ-7բ ԾԳ. Բան երկրորդ. թէ
որպէս Քրիստոս էր քահանյապետ, վասն բառին եւ վասն զգեստուն եւ վասն խորհրդոյ օծման եւ վասն պաշտօնին...: ծդ. 87բ-9բ ԾԴ Բան երրորդ. Յորում իւր օրինակաւն յաջողութենէ աշխարհի փախչիլ, զձախորդութիւն
կրել եւ ի կռուէ խոյս տալ Քրիստոս ուսուցանէ...:
ծե. 89բ-91բ ԾԵ. Կիւրակէ Ծաղկազարդին: Բան առաջին. Յորում զմարմինն մահացուցանել, ի բարի գործս
յարատեւել, զյաջողութիւնս աշխարհայնոյ փրկաւէտ տրտմութեամբ բարեխառնել ուսանիմ...: ծզ. 91բ-3բ ԾԶ.
Բան երկրորդ. Որպէս ի Քրիստոս եղեւ աստուածային բարձրութիւնն ընդ մարդկայնոյ տկարութեան, այնչափ
սէրն ընդ մերոյ օգտութեան, հեզութիւնն ընդ գթութեանն բացայայտի...: ծէ. 93բ-6ա ԾԷ. Բան երրորդ. Զերից թափորից` երկուքն Քրիստոսի, երրորդն եկեղեցւոյ...:
ծը. 96ա-7բ ԾԸ. Յաւուր սրբոյ Զատկի: Բան առաջին. Յորում սուրբ կանանց ջերմեռանդութիւնն, գերեզմանի
փակումն, նաեւ բացումն եւ հրեշտակի տեսանումն բացայայտի...: ծթ. 97բ-9բ ԾԹ. Բան երկրորդ. Յորում կանանց մեծ ջանն Քրիստոսի տօնախումբ զուարճութիւնն, յառնողին երջանկութիւնն բացայայտի...: կ. 99բ-101բ
Կ. Բան երրորդ. Որպէս Քրիստոսի օրինակաւն, որ արագապէս, ճշմարտապէս, հզօրապէս եւ ամբողջապէս յարեաւ, յարուցանել, եւ մեք պարտիմք, բացայայտի...:
կա. 101բ-3ա ԿԱ. Կիւրակէի առաջին զկնի Զատկին: Բան առաջին. Որպէս Քրիստոս զկնի յարութեան զտրտմեալ առաքեալսն ուրախացոյց, զերկչոտս զօրացոյց, զմոլորեալսն եւս ի հաւատն հաստատեաց...:
կբ. 103ա-5ա ԿԲ. Բան երկրորդ. Որպէս առ յարատեւօղսն, առ հանդարտեալսն, առ փակեալսն եւ առ ժողովեալսն Քրիստոս գայ...: կգ. 105ա-6բ ԿԳ. Բան երրորդ. Որ ի տգեղութիւն ի մարմնում զըսպիհսն վիրաց Քրիստոս պահեաց եւ որպէս զայսոսիկ թօմայի շօշափելի եցոյց եւ այսպէս ի հաւատն հաստատեալ կազդուրեաց...:
կդ. 106բ-8բ ԿԴ. Կիւրակէ երկրորդ. Բան առաջին. Ով ճշմարիտ հովիւ, ով վարձկան, ով գայլ եւ ով գգուօղ ոչխարաց...: կե. 108բ-10բ ԿԵ. Բան երկրորդ. Զպաշտօնէ հովուին, վարձկանին եւ գայլոյն...: կզ. 110բ-2ա ԿԶ. Բան
երրորդ. Յորում ծառայքն Աստուծոյ վասն վեցից, որք ոչխարաց պատկանին, բաղդատին...:
կէ. 112բ-4ա ԿԷ. Կիւրակէ երրորդ: Բան առաջին. Զքառեակ կացութենէ ծառայիցն Աստուծոյ...: կը. 114ա-6ա
ԿԸ. Բան երկրորդ. Յորում ծնանօղն կնոջ օրինակաւն առ համբերութիւն զարթուցանիմք, զի յետոյ առ փառսն
ժամանիցեմք...: կթ. 116ա-8ա ԿԹ. Բան երրորդ. Որպէս կանամբ եկեղեցին կամ իւրաքանչիւր հաւատացեալն հոգի նշանակի, որ ըստ Քրիստոսի հարսնացեալ յղանայ եւ ծնանի...:
հ. 118ա-9բ Հ. Կիւրակէ չորրորդ: Բան առաջին. Զեօթանց ճանապարհացն Քրիստոսի...: հա. 120ա-1բ ՀԱ.
Բան երկրորդ. Որպէս Քրիստոս առաքեաց զոգին սուրբ ի մխիթարիչ ընդդէմ տրտմութեան, ի պաշտպանիչ եւ
յանդիմանիչ ընդդէմ չարութեանն աշխարհի եւ ուսուցանումն ընդդէմ տգիտութեան...: հբ. 121բ-3բ ՀԲ. Բան երրորդ. Յորում ցուցանի, թէ լիքն ոգւովն Աստուծոյ պարտին յանդիմանել զաշխարհ վասն մեղաց եւ վասն արդարութեան եւ վասն դատաստանի...:

հգ. 123բ-5բ ՀԳ. Կիւրակէ հինգերորդ: Բան առաջին. Զաղօթից, թէ որպէս աղօթելի իցէ, զի լուեալ լիցի...: հդ.
125բ-7բ ՀԴ. Բան երկրորդ. Զնոյնոյ նիթոյ: Յադիմանի մարդկային հեղգութիւնն, եւ գովի աստուածային առատաձեռնութիւնն...: հե. 127բ-9ա ՀԵ. Բան երրորդ. Որով հաստատէ զմեզ Քրիստոս լըսիլ ի յաղօթս մեր. ի հօրէ
սիրիլ ժամանակաւոր եւ յաւիտենական ծնելութեամբ իւրով, նաեւ զփառաւոր դարձմանէ իւրս առ հայրն...:
հզ. 129ա-31ա ՀԶ. Կիւրակէ ի մէջ ութօրէից համբարձմանն Տեառն: Բան առաջին. Առաքեաց Քրիստոս զոգին
սուրբ առաքելոցն, զի զնոսա անմխիթարս մխիթարիցէր, զտգէտս ուսուցանիցէր եւ զերկչոտս զօրացուցանիցէր...: հէ. 131ա-2բ ՀԷ. Բան երկրորդ. Յորում զհօրէ փչողէ, զոգւոյն սրբոյ մխիթարիչէ, զԱստուծոյ եւս զվկայութիւն առաքելոց տուողէ լինի յիշումն...: հը. 132բ-4բ ՀԸ. Բան երրորդ. Յորում զբաժանմանէ սինակօկային, այսինքն ժողովարանին զվատահամբաւութենէ եւ զսպանմանէ առաքելոցն ի Քրիստոսէ...:
հթ. 135ա-6բ ՀԹ. Մասն ամառնային յաւուր սրբոյ Պէնտէկոստէին: Բան առաջին. Զոգւոյ սրբոյ առաքմանէ ի
սիրտըս սրբոյ, զհաստատութենէ եւ զնորին յայտնութենէ բացայայտօղ...: ձ. 136բ-8ա Ձ. Բան երկրորդ. Առ որս
ոգին սուրբ գայ եւ առ որս չար ոգին ցուցանէ...: ձա. 138ա-40ա ՁԱ. Բան երրորդ. Որպէս ոգին սուրբ փաստաբան, մխիթարիչ, սրբացուցիչ եւ ուսուցիչ կամ հմտացուցիչ մեր է, բացայայտէ...:
ձբ. 140ա-2ա ՁԲ. Զսրբոյ երրորդութենէ: Բան առաջին. Յորում ընդէր հօր Աստուծոյ կարողութիւն, Որդւոյն իմաստութիւնն, Ոգւոյն սրբոյ բարութիւնն ստորոգի բացայայտէ...: ձգ. 142ա-4ա ՁԳ. Բան երկրորդ. Յորում Նիկոդիմոս մեծ Խոհեմութիւնն ի խնդրելն եւ Քրիստոսի մեծ իմաստութեամբ պատասխանելն բացայայտի...: ձդ.
144ա-6ա ՁԴ. Բան երրորդ. Զամենասուրբ եւ զամենաբաժանելւոյ երրորդութենէ...:
ձե. 146ա-8բ ՁԵ. Կիւրակէ առաջին զկնի երրորդութեան տօնի: Բան առաջին. Մեծատունն եւ աղքատն առ որ
կացութիւն ածին ի կենի, ի մահուն եւ զկնի մահուն առագրին...: ձզ. 148բ-50բ ՁԶ. Բան երկրորդ. Յորում կեանքն
մեծատան մեղադրելի եւ նորին պատիժն զարհուրելի առագրի...: ձէ. 150բ-2ա ՁԷ. Բան երրորդ. Յորում վաղճանն մեծատան որքան առ առ քառակի պատիժս բացայայտի...:
ձը. 152ա-4բ ՁԸ. Կիւրակէ երկրորդ: Բան առաջին. Հրաւիրողին առատաձեռնութիւնն, պատգամաւորաց հաւատարմութիւն եւ կոչեցելոց մեծ զանազանութիւնն բացայայտէ...: ձթ. 154բ-6բ ՁԹ. Բան երկրորդ. Որ զամուսնութենէ արանց եւ զկանոնէ կանանց բացայայտէ...: ղ. 156բ-8ա Ղ. Բան երրորդ. Զքառակէ ընթրիսի...:
ղա. 158ա-60ա ՂԱ. Կիւրակէ երրորդ: Բան առաջին. Զտարբերութենէ երրակի տկարաց, որոց ի միջի Քրիստոս բժիշկն կացուցաւ...: ղբ. 160ա-1բ ՂԲ. Բան երկրորդ. Յորում հեղինակութեամբ առն Աստուծոյ սրբոյն Ամբ
ոսիոսի առ Քրիստոս մերձենալ յորդորիմք...: ղգ. 161բ-3բ ՂԳ. Բան երրորդ. Որպէս զապաշխարօղ մեղաւորէ ուրախանան հրեշտակքն, նաեւ բոլոր ամենասուրբ երրորդութիւնն...:
ղդ. 163բ-5ա ՂԴ. Չորրորդ կիւրակէ: Բան առաջին. Զողորմութենէն Աստուծոյ օրինակաւն զմեզ ածէ Քրիստոս
առ ողորմիլ, զորոց երեք տեսակք ինքեանք եւս պատճառքն տեսակաց աստ բացայայտին...: ղե. 165ա-7ա ՂԵ.
Բան երկրորդ. Զնոյնոյ նիւթոյ. Առ մարմնաւոր, նաեւ հոգեւոր նիւթն ածիմք...: ղզ. 167ա-8բ ՂԶ. Բան երրորդ. Որպիսի պարտին գոլ առաջնորդքն, որպիս[ի] ստորադրեալքն եւ որպիսի ամենեքեան բացայայտին...:
ղէ. 169ա-70բ ՂԷ. Կիւրակէ հինգերորդ: Բան առաջին. Զլսելոյ բանին Աստուծոյ, որպիսի, այսինքն լսօղխն
բանին Աստուծոյ պարտին գոլ...: ղը. 170բ-2ա ՂԸ. Բան երկրորդ. Յորում ընդէր ապաշխարութիւնն ասի նաւ եւ
զինչ է այսորիկ նաւիս վարձ կամ վաճառ բացայայտի...: ղթ. 172ա-3բ ՂԹ. Բան երրորդ. Քարոզիչքն ձկնորսաց
բաղդատեալ ոչ օգտին կամ մասն ինչ նոցին կամ լսողաց ցուցանէ եւ բացայայտէ...:
ճ. 173բ-5ա Ճ. Կիւրակէ վեցերորդ: Բան առաջին. Յորում առ կատարեալ արդարութիւնն հրաւիրէ զմեզ Քրիստոս եւ որն իցէ յայտնի եւ նշանքն ցուցանին...: ճա. 175ա-6բ ՃԱ. Բան երկրորդ. Զքառեակ ընծայէ եւ որում սեղանոջ պարտի մատուցանիլ...: ճբ. 176բ-8ա ՃԲ. Բան երրորդ. Զչորից աստիճանաց բարկութեան եւ զիւրաքանչիւր պատժոյ...:
ճգ. 178ա-9բ ՃԳ. Կիւրակէ եօթներորդ, զկնի տօնի ամենասրբոյ երրորդութեանն: Բան առաջին. Յորում ի
կողմանէ Քրիստոսի, ի կողմանէ ընթրեացն, նաեւ մատակարարողացն այս ընթրիս գովելի լինի...: ճդ. 179բ81ա ՃԴ. Բան երկրորդ. Զողորմութենէն, զյօժարութենէ աստուածայնոյ ողորմութենէ շարառիթ պատճառն, նաեւ
նորին ներգործութիւնքն դընին...: ճե. 181բ-3ա ՃԵ. Բան երրորդ. Քրիստոսի մեծ ողորմութիւնն, նաեւ կարողութիւնն, ամբոխին խոնարհութիւնն, նաեւ յագումն, աշակերտաց միջնորդութիւնն, հոգն, նաեւ եւս յայսմիկ ընթրիսի ցուցանի...:
ճզ. 183ա-4բ ՃԶ. Կիւրակէ ութերորդ: Բան առաջին. Յերից սըտաբանչաց, այսինքն ի հերետիկոսաց եւ ի կեղծաւորաց եւ ի չար քրիստոսապաշտից Քրիստոս խրատէ զգուշանալ...: ճէ. 184բ-6ա ՃԷ. Բան երկրորդ. Զերից

սուտ մարգարէից, այսինքն զսատանայէ, զմարմնոյ եւ զաշխարհէ...: ճը. 186ա-7բ ՃԸ. Բան երրորդ. Զերրեակ
տարբերութենէ ծառոց եւ թէ հոգեւորապէս զինչ նշանակեն...:
ճթ. 187բ-9ա ՃԹ. Կիւրակէ իններորդ: Բան առաջին. Զկացութենէ մեղաւորին տնտեսիւն նշանակեալ...: ճժ.
189ա-90բ ՃԺ. Բան երկրորդ. Յորում օրինակաւն տնտեսին մեզ նախատեսանել հոգունակ գործով, Աստուծոյ
պատասխանել հնազանդութեամբ եւ առ ողորմութիւնն Աստուծոյ փախչիլ խրատիմք...: ճժա. 190բ-2ա ՃԺԱ.
Բան երրորդ. Զբարեկամութենէ, ընդ որոյ պարտի լինիլ բարեկամութիւնն, որպիսաբար եւ վասն ոյր...:
ճժբ. 192ա-4ա ՃԺԲ. Կիւրակէ տասներորդ: Բան առաջին. Ընդէր Քրիստոս մերձենալով ի յԵրուսաղէմ ելաց եւ
որպէս մերժեաց ի տաճարէն զգնօղսն եւ զվաճառօղսն...: ճժգ. 194ա-5բ ՃԺԳ. Բան երկրորդ. Յորում առաջադրեալ բանքն գըրականապէս, նաեւ բարոյականապէս արտահայտին...: ճժդ. 195բ-7ա ՃԺԴ. Բան երրորդ. Որպէս
եկեղեցին Աստուծոյ առ ի բնակիլ, առ ի աղօթել, առ ի օրհնաբանել եւ առ ի ուսուցանել եղեալ իցէ, ցուցան...:
ճժե. 197բ-9ա ՃԺԵ. Կիւրակէ մետասաներորդ: Բան առաջին. Յորում փարիսեցուոց բարի սկիզբն, չար յառաջդիմեցումն եւ վատթարագոյն ելն բացայայտի...: ճժզ. 199ա-201ա ՃԺԶ. Բան երկրորդ. Որպէս մաքսաւորն
մեղանչողաց, ապաշխարողաց եւ արդարոց զօրնական ունի...: ճժէ. 201ա-2բ ՃԺԷ. Բան երրորդ. Զչորս տեսակաց հպարտութեան, նաեւ խոնարհութեան, որք, այսինքն, առ խոնարհութիւնն ածեն եւ առ բարիսն, որք ի նմանէ յառաջագային...:
ճժը. 202բ-4ա ՃԺԸ. Կիւրակէ երկոտասաներորդ: Բան առաջին. Որպէս առ արդարացումն մեղաւորին ոմանք
հետեւին, եւ ոմանք ստորահետեւին ցուցանէ...: ճժթ. 204ա-5բ ՃԺԹ. Բան երկրորդ. Որպիսաբար մեղաւորն խուլ
եւ որպիսաբար համր է ցուցանէ...: ճի. 205բ-7բ ՃԻ. Բան երրորդ. Որպէս մարդ զԱստուած արարիչ ամենայնից
հաւատայ, զնորին պատուիրանսն լսէ եւ զմեղսն իւր ճանաչէ բացայայտէ...:
ճիա. 207բ-9ա ՃԻԱ. Կիւրակէ երեքտասաներորդ: Բան առաջին. Զտեսութենէ ճանապարհի եւ հայրենւոյ...:
Ճիբ. 209ա-11ա ՃԻԲ. Բան երկրորդ. Զսիրելութենէ Աստուծոյ եւ ընկերին...: Ճիգ. 211ա-2բ ՃԻԳ. Բան երրորդ. Յորում զինչ առ մեղքն տրամադրէ, նեղութիւնքն, որք ի նմանէ հետեւին եւ ընդդէմ այնմ դեղք արտահայտին...:
ճիդ. 212բ-4բ ՃԻԴ. Կիւրակէ ԺԴ: Բան առաջին. Զմեղաց որպէս բորոտութեամբն սակս երից պատճառաց
նշանակի, ցուցանէ...: ճիե. 214բ-6ա ՃԻԵ. Բան երկրորդ. Հիւանդութեան սեռն, բժշկութեան կերպն, նաեւ ներգործութիւնն առագրի...: ճիզ. 216բ-8ա ՃԻԶ. Բան երրորդ. Որպէս Քրիստոս ամենափրկիչ վարդապետ եւ ողրմած է բացայայտէ...:
ճիէ. 218ա-20ա ՃԻԷ. Կիւրակէ հնգետասաներորդ: Բան առաջին. Յորում ի բաց քարշէ զմեզ Քրիստոս ի սիրոյ
երկնայնոց, զի ածիցէ զմեզ առ սիրելութիւնն երկնայնոց...: ճիը. 220ա-1բ ՃԻԸ. Բան երկրորդ. Յորում երից սեռից մարդկանց, որք ի յԱւետարանումն շօշափին, լինի յիշումն...: ճիթ. 221բ-3բ ՃԻԹ. Բան երրորդ. Որպէս զմեծ
ապաւինութիւն ի յԱստուած վասն նորին բարեգթութեանն ունիլ պարտիմք եւ զի ունի ամենայնից զնախագիտութիւն ապառնեաց եւ զորպիսի ի մեզ կարօտութիւն իցէ, գիտէ...:
ճլ. 223բ-5ա ՃԼ. Կիւրակէ վեշտասաներորդ: Բան առաջին. Որպէս այսու ննջեցելեաւ մեղաւորն նշանակի զինչ
է գերեզմանն, յորում ներփակի, ոյք տանօղքն, յորոց տարեալ լինի, որն է այս դուռս, արտաքոյ որոյ տարեալ լինի, եւ ով է այրին, յորմէ լցեալ լինի, բացայայտէ...: ճլա. 225ա-6բ ՃԼԱ. Բան երկրորդ. Զմեղաւորէ դարձելոյ այսու յարուցեալ ննջեցելոյն նշանակեալ...: ճլբ. 226բ-8բ ՃԼԲ. Բան երրորդ. Յորում ցաւն մօր մարմնական մանկան արտահայտի, որ պատճառի, զի կին, զի մայր, զի այրի մայր եւ զի միակ որդւոյ մայր...:
ճլգ. 228բ-30ա ՃԼԳ. Կիւրակէ ԺԷ: Բան առաջին. Յորում փարիսեցւոց մեծ չարութիւնն ջըրգողելոյ մեծ ողորմութիւնն եւ Քրիստոսի մեծ ողորմածութիւնն արտայայտի...: ճլդ. 230ա-2ա ՃԼԴ. Բան երկրորդ. Զինչ ջըրգողելեաւն նշանակի եւ ընդէր յատկապէս ագահն նշանակի, փացայայտէ մանրամասնաբար...: ճլե. 232ա-3բ ՃԼԵ.
Բան երրորդ. Զինչ են այսոքիկ հարսանիք է ճանապարհքն առ նոյնսն ժամանելոյ ցուցանին...:
ճլզ. 233բ-5ա ՃԼԶ. Կիւրակէ տասնեւութներորդ: Բան առաջին. Երեք խնդիր: Մինն Սադուկեցուոցն, միւսն Փարիսեցուոց եւ երրորդն Քրիստոսի լուծանի...: ճլէ. 235ա-7ա ՃԼԷ. Բան երկրորդ. Զսիրելութենէ Աստուծոյ եւ ընկերին...: ճլը. 237ա-9ա ՃԼԸ. Բան երրորդ. Զտասն պատուիրանաց եւ որպէս շուրջ զիւրաքանչիւրովն մոլորեալ լինի...:
ճլթ. 239ա-40բ ՃԼԹ. Կիւրակէ տասնեւիններորդ: Բան առաջին. Որպէս նաւովն ապաշխարութիւնն կամ կրօնն
իմանի, նորին եւս բարիքն արտայայտի...: ճխ. 241ա-2բ ՃԽ. Բան երկրորդ. Յորում մատուցանողաց մեծ արիութիւնն հաւատոյ, տկարին մեծ թշուառութիւնն, դպրաց յանդգնական խորհուրդն, Քրիստոսի ողորմութիւնն, իմաստութիւնն եւ մեծ կարողութիւնն եւ ամբոխաց աստուածային գովութիւնն բացայայտի...: ճխա. 242բ-4ա
ՃԽԱ. Բան երրորդ. Զծանրութենէ խօթութեան, զբարեգթութենէ բժշկին եւ զներգործութենէ դեղոյն բացայայտէ...:

ճխբ. 244ա-6ա ՃԽԲ. Կիւրակէ քսաներորդ: Բան առաջին. Զինչ արքայութիւնն երկնից, ով է այս թագաւորս,
զինչ այսոքիկ հարսանիքս, ոյք հրաւիրեցեալքն, զինչ հարսանեկան հանդերձն, զինչ ոտից եւ ձեռաց կապումն եւ
զինչ այսոքիկ արտաքին խաւարքս բացայայտէ...: ճխգ. 246ա-7բ ՃԽԳ. Բան երկրորդ. Զերկուց հարսանեացն
մարմնաւորէ, որ լինի ի ներկայում կենի եւ ըզյաւիտենականէ, որ լինի ի մէջ Աստուծոյ եւ երկնայնոյ քաղաքացւոյն...: ճխդ. 247բ-9բ ՃԽԴ. Բան երրորդ. Բանիւ սիրելութիւնն, յանդգնական համարձակութիւնն եւ խստագոյն
չարաց պատժումն առագրի...:
ճխե. 249բ-51բ ՃԽԵ. Կիւրակէ քսանեմիերորդ: Բան առաջին. թագաւորազնի ազնուութիւնն, նաեւ հաւատն,
որդւոյ տկարութիւնն, Քրիստոսի մեծ գթութիւնն առագրի...: ճխզ. 251բ-3բ ՃԽԶ. Բան երկրորդ. Զսեռէ տկարութենէ եւ զժամանակէ բժշկութեան...: ճխէ. 253բ-5բ ՃԽԷ. Բան երրորդ. Զերկոտասան մասանցն հաւատոյ...:
ճխը. 255բ-7բ ՃԽԸ. Կիւրակէ քսանեւերկուերորդ. Բան առաջին. Յորում թագաւորին, նաեւ ծառայից անձինքն
գրին եւ զինչ իւրաքանչիւրովն առ նշանագրի...: ճխթ. 257բ-9բ ՃԽԹ. Բան երկրորդ. Զընդհանրական դատաստանէն, որպէս, այսինքն զամենայն առ իւր դատաստանէն, որպէս այսինքն զամենայն առ իւր դատաստանս
Քրիստոս կոչէ, զկոչեալսն քննէ, զքննեալսն յաղթէ եւ զյաղօթեալսն վճռէ...: ճծ. 260ա-2ա ՃԾ. Բան երրորդ. Որպէս վասն երկուց չարութեանց ի կրկին պատիժս չար ծառայն անկեալ ցուցանի...:
ճծա. 262ա-4ա ՃԾԱ. Կիւրակէ քսանեւերեքերորդ: Բան առաջին. Փարիսեցուոց չարութիւնն ի խորհրդակցելն,
խորամանկութիւնն ի գովելն, նենգութիւնն անօրինաբար հարցանելն եւ Քրիստոս որպէս նախածանեաւ զթիւր
խորհուրդն մերժեաց զնոցին գովութիւնն եւ առանց ուրուք վնասու պատասխանեաց հարցմանն բացայայտի...:
ճծբ. 264ա-5բ ՃԾԲ. Բան երկրորդ. Յորում զլեզուս պահպանել, ի շողոքորթաց փախիլ, զպատկերն Աստուծոյ
պահել, աշխարհի եւ Աստուծոյ զիւրն հատուցանել յորդորիմք...: ճծգ. 265բ-7բ ՃԾԳ. Բան երրորդ. Զինչ իշխանին
եւ զինչ Աստուծոյ հատուցանել պարաւանդիմք բացայայտի...:
ճծդ. 267բ-9բ ՃԾԴ. Կիւրակէ քսանեւչորսերորդ: Բան առաջին. Որպէս այսոքիկս երկու ի գօգս միովն, այսինքն
ծանրագոյն հիւանդիւ, եւ միւսովն, այսինքն մեռելեաւ մեղաւորն նշանակի բացայայտի...: ճծե. 269բ-71ա ՃԾԵ.
Բան երկրորդ. Որպէս Քրիստոս յայսորիկ կնոջ բժշկութեան արտաբերեաց զբանս մեծի ընտանեկցութեան, հաւաստութեան, նաեւ ուրախութեան, զոր եւ իւրաքանչիւրոյ հաւատացեալ հոգւոյ առնէ...: ճծզ. 271բ-3ա ՃԾԶ. Բան
երրորդ. Որպէս մեռեալ կնաւն հոգին մեռեալ մեղօք ցուցանի, այլ կրկին կացութիւն, այսինքն ապստամբութեան
եւ արդարացուցման դնի...:
ճծէ. 273ա-4բ ՃԾԷ. Կիւրակէ քսանեւհինգերորդ: Բան առաջին. Որպէս Քրիստոս ի յԱւետարանում հօր, բարեկամի, տեառն եւ վարդապետի զանձն կրէ ցուցանէ...: ճծը. 274բ-6ա ՃԾԸ. Բան երկրորդ. Որպէս ի յԱւետարանումն տեսականքն, գործնականքն, առաջնորդքն, քարոզիչքն, լսօղքն, բարերարքն եւ բարերարութեանց ընկալօղքն ներեւմտացեալ ուսանին ցուցանէ...: ճծթ. 276ա-7բ ՃԾԹ. Բան երրորդ. Որպէս ի յաշխարհի ոչինչ յագում, ի
դժոխս մըշտընջենաւոր սով եւ ի յերկինս լինի լի յագումն ցուցանի: Եւ մինչ յագեցան այսու յագեցուցմամբս
Քրիստոսի, որով ամենեքեան յագեցան իմանի երկնային յագումն, ուր լինի լի յագումն յագեցելոց -Իսկ յագեցելոց երեք են տեղիք... որ է սկիզբն եւ վաղճան, որ առանց վաղճանի կենայ եւ թագաւորէ անվաղճան յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
-278-9ա Ցանկ մատենիս որ կոչի Բանք ոսկիական... -Գլուխ 1. Զերից պատգամաւորացն, զորս այսօր առաքէ եկեղեցին...-թղթահամար 1... Գլուխ 60. Որպէս Քրիստոսի օրինական...-թղթահամար 192 (ընդհատուած):
Բ. [Յաւելագրութիւնք]
ա. 285բ [Քաղուածք յԱստուածաշունչ գրոց] -Ծնն. 14, 20. Եւ օրհնեաց զԱբրահամ եւ ասէ...
բ. 286ա [Ցանկ բնաբանից Բանք ոսկիականք գրոց] -Ա. Պատրաստեաց ընդդէմ Տեառն... ԽԸ. Բէեղզէբուղաւ
հանէ դա (ընդհատուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
244աԼուր այսմ գրոյս, ո՜վ սիրելի
Եւ զբանս սորա պահեա ի սրտի:
249բՈ՜վ դու մանուկ յոյժ մտաւոր,
Սովաւ կրթիր, զի է երկնաւոր:
255բՈւշիմ մտօք ունկնդիր լիցիս,
Զի ի հոգի ուռճասցիս:
262բՈր կամի լսել այսմ հոգելի բանի,

Նա այժմ եւ ապագայն յԱստուծոյ վարի:
267բՈ՜հ, անձն իմ եղկելի, փութա՛ մաքրել զքեզ սովաւ:
269բԼու՛ր այսմ խրատու, ո՜վ դու մանուկ,
Զի լիցիս յաւիտենական տունկ:
276աՈ՜վ վարդապետ սուրբ եւ բարի,
Ժըտմամբդ արժան լիցուք Տեառն շնորհի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
287բ (ԺԸ դ., շղագիր) Մուրատի գեղին վերայ Իտ անուն գիւղն մի գայր, ԻԱ օր նստանք, աւուր մ՛ ճանապարհ գնացինք:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
Աշտարխան ՌՄԺ-1761
ԹԵՐԹ` 101 (288 -388). չգրուած` 288բ, 293ա-300ա, 328ա-53բ, 368բ-73բ, 383ա-8բ: ՊՐԱԿ` 11 (խառն` Ա, Ը
12, Բ-Դ-10, Ե-Է, Թ-Ժ 8, ԺԱ 7): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսդրոշմներով` «ԳԺ, «¡"ՋԺԽ, խՍ"Խ, խԻ՞ ՆԸԼԿԱ Յ
ԺԸԸԼ եւլն: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 30,5 19,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 315ա: Տարբեր` ա. 288ա, 289ա92բ, բ. 300բ-27բ, 354ա-69ա, գ. 375ա-381բ, դ. 382աբ): ՏՈՂ` 51 (ա), 37-51 (բ), 49 (գ), 55 (դ):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (354ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ԾՆԹ. Գրուած է մաս առ մաս` երեք տարբեր անձանց կողմից: Պակասող հատուածները լրացնելու համար
կան բազմաթիւ ազատ թերթեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 288ա-327բ Քարոզգիրք նրբաճառ, գեղեցիկ եւ յոյժ պիտանի, արարել եւ շարադրեալ տեառն Տիրատրոյ
բանիբուն եւ աստուածիմաստ վարդապետի եւ փիլիսոփայի Հայոց, ի փառս անարատ հարսինն Քրիստոսի սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեաց եւ ի յօգուտ ուսումնասիրաց մանկանց նորին իբր սպեղանիս:
Ի հայրապետութեան լուսահեղոյս Աթոռոյն Սրբոյ Միածնաիջի սրբազան Յակոբ գերընտիր կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց, յամի փրկութեան մերոյ հազարերորդ եօթնհարիւրերորդի վաթսուներորդի եւ միակոջ եւ ի թուականութեան Հայոց ՌՄԺ (1761), հոգտեմբերի ամսոջ իննեւտասան, ըստ մասին ի կողմն հիւսիսոյ եւ ի քաղաքն
յԱշտարխանու, ի դուռն Սուրբ Աստուածածնի եկեղեցոյն Հայոց
ա. 289ա-92բ Քարոզ շարատրեալ մեծին Տիրատրոյ աստուածաբան վարդապետի, ի բանն Սաղմոսին, որ ասէ. Երանելի է այր, որ երկնչի ի Տեառնէ, զպատուիրանս նորա նա կամի յոյժ: Գլուխ առաջներորդ -Որպէս լուաք
ուրեմն ի հոգիընկալ եւ յաստուածամերձ արանց մատենից...
Չիք գլ. Բ-ԺԹ: Տեղը բաց:
բ. 300բ-10ա [Մեծի հռետորին Հայոց Եսայեայ, ի բան, որ ասէ. Լ0 2178, 19ա] Զորս եդ Աստուած յեկեղեցւոջ,
այս են. նախ` զառաքեալս, երկրորդ` զմարգարէս: Գլուխ քսաներորդ -[Զ] աստուածայինսն ճառել զբան եւ զգործս...
գ. 310ա-4բ Դարձեալ ասեմ ձեզ, թէ Երկուք ի ձէնջ միաբանեսցին երկրի վասն ամենայն իրաց, զինչ եւ խնդրեսցեն, եղիցի նոցա: Գլուխ քսանեւմիերորդ -[Ա]րդ, ճշմարտիւ գիտեմք, զի նախ առաքելոցն խոստացաւ Տէրն
զպարգեւս զայս...
դ. 314բ-20բ [Վահրամայ վարդապետի. Լ0 734, 28ա] Քարոզ ի բանն. Ուրախ լեր յոյժ, դուստր Սիոնի, եւ քարոզեա, դուստր Երուսաղէմի, ահա թագաւոր քո գա առ քեզ արդար եւ փրկիչ նոյն հեզ եւ հեծեալ ի վերայ իշոյ եւ
աւանակի նորոյ: Գլուխ քսանեւերկուերորդ -[Պ] այծառ եւ հրաշալի է մեզ տօնս այս...
ե. 320բ-7բ [Մեծ վարդապետին Եսայեայ «ի խնդրոյ Սարգսի 735, 127ա] Ի խորհուրդ յարութեան Քրիստոսի,
ի բան մարգարէին. Եւ ողջացուսցէ զմեզ յետ երկուց աւուրց... Գլուխ քսաներորդ երրորդ -[Ո]րք յանդնդական
խորս լայնատարած ծովու մխին... եւ ըստ այսմ աւրինակի` Աստուած երիւք... ( անաւարտ):
Բ. 354ա-69ա [Համառօտ հաւաքումն Աստուածաբանութեան Պետրոսի Հռոմկլայեցւոյ]
Տես Լ0 129, 3բ-92բ. Աստ միայն` ¢¢ զ/354ա-5բ: է/355բ-69ա: Յիշատակարան հեղինակի` 369ա ( անդ` 55ա):
Գ. 374ա-81բ Տեսութիւն Առակացն Սողոմոնի Ներսէսի եպիսկոպոսի Տարսոնի Կիլիկեցոց, աւարտեալ ի թւին
Հայոց ՈՒԶ (1197) -[Հ] անդերձեալք Աստուծով մխիլ ի քննութիւն գրոց Առակացս... եւ մոռացեալ իցէ զուխտն
աստուածեղեն ||...
Աստ միայն` Նախերգան, գլ. Ա եւ Բ, 1-17: Շար. թափուած:

Դ. 382աբ [Յաղագս ողջոյնի, հաւաքեալ լոկ անուն Պետրոս աբեղայէ. Լ0 608, 96ա] Եւ իբրեւ մտանիցէք ի
տունս, ողջոյն տաջիք նմա... -Եւ արդ, գիտելի է, զի ողջունատրութիւնս այս... յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
288ա (տե՛ս):
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ-XVIII
ԹԵՐԹ` 279. չգրուած` 1ա-2բ, 4աբ, 263-70ա, 275ա-9բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԳ 12 (Ա 5)+Դ-Ե 8 (Դ 2): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ «Ե. «Հ լուսադրոշմներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31 20,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն (1աբ, 270բ, 272ա-4բ), երկսիւն (5ա-262բ, 271աբ): ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 90ա): ՏՈՂ` 38-40 (5ա-262բ), 43-44 (270բ-4բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` հասարակ մեծատառեր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 3-րդ թերթի ներքեւից մէկ քառորդի չափ կտրած-հանած, ուր հաւանաբար գրուած պիտի
լինէր թարգմանչի յիշատակարանը: 181-րդ թերթի ստորին լուսանցքի մի մասը այրած. բնագիրն անվնաս: 279րդ թերթը կտրած -հանած. մնում է փոքրիկ շերտ: Կազմի կաշին մասամբ քերուած, մաշուած, պոկուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-262բ Գիրք, որ կոչի Բանք ոսկիականք եւ գեղեցկագոյնք` ի զանազան Սուրբ Գրոց վարդապետութեամբ յարդարեալ եւ ճոխացուցեալ ի բոլոր ժամանակս տարւոյն, շարադրեալ եւ արարեալ ի գերազանց աստուածաբան վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վօռաճիոյ, կարգէն քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ Եանվէնսիոյ.
երջանկապէս սկսանի եւ մատչի
Տե՛ս Լ0 404, 1ա-286ա: Չունի ցանկեր: Դրա փոխարեն ունի.
-259ա-62բ Ցանկ գրքոյս գլխաւոր իրաց - Ագահն ընդէր որ յարգի... Քրիստոս դատաւոր արդար եւ իմաստուն:
Բ. Քարոզք եւ օրհնութիւնք
1. ա. 270բ [Քարոզ] ի բանն Մովսիսի աստուածախօս մարգարէին, որ ասէ. Աւրհնութիւն Տեառն ի վերայ լերանց մշտնջենաւորաց -Նախ մշտնջենաւոր լերինք անուանին դասք...
բ. 271ա-բ [Քարոզ] -Յոհան Ոսկէբերանն ասէ, թէ Բացան երկինքն ոչ մարմնաւոր տեսութեամբ...
2. 271բ-4բ [0րհնութիւնք յետ քարոզից] - Այլ եւ աստանօր պարտիմք ըղձմամբ աշխարհի... պայծառացուսցէ... (շար. թափուած):
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ՅԱԿՈԲ Վ0ՌԱՃԻՈՅ, ԲԱՆՔ ՈՍԿԻԱԿԱՆՔ
Հինծ գիւղՌՄԻԶ-1777
ԳՐԻՉ` մահտեսի Մակար: ՍՏԱՑՈՂ` Գալուստ վարդապետ:
ԹԵՐԹ` 322 (էջակալուած գրչի կողմից 1-623 եւ ա-ոիգ). չգրուած` 1ա-3բ, 4բ-5բ, 318ա-22բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԷ 12
(Ա, ԻԷ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսդրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 30,2 21,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ`
155ա): ՏՈՂ` 32-34: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` Ա եւ ԻԷ պրակների մէկական թերթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 6ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` 6ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, բուսագիր: Գ ո յ ն ե ր` ոսկի, կարմիր, կապոյտ, կանաչ (միայն 6ա):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 287-387 թանաքի ազդեցութիւնից մասամբ գունափոխուած: Վերին կողին խոնաւութեան
հետքեր: Կազմի ներքեւի մասի կաշին մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
4ա-317բ [Բանք ոսկիականք Յակոբայ Վօռաճիոյ]
Տե՛ս Լ0 404, 1ա-286ա: Չունի կթ-ձթ գլուխները եւ ցանկերը:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
317բ Փա՜ռք... Որոյ յաջողմամբն յանգ ելեալ աւարտեցաւ քարոզգիրքս, որ կոչի Բանք ոսկիական առ ի վայելումն յոգնահանճար եւ երանաշնորհ Գալուստ զգօնամիտ վարդապետին, զորս կարի յոյժ եռափափագ սիրով
ետ գրել յաղագս անձին իւրոյ եւ համայն բանասէր ընթերցողաց: Ուստի խնդրի հանդիպողացդ յիշել զվերոգ-

րեալ քաջաջան եւ յոգնիմաստ Գալուստ վարդապետին միով Հայր մեր-իւ, զի յիշօղք յիշեալք լիջիք ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ մերոյ:
Հուսկ յետոյ յիշեսջիք ի մաքուր յաղօթս ձեր ամենամեղ եւ խակակիրթ մահտեսի Մակար գրիչս, յորս յոյժ աշխատանօք գրեցի ի գիւղն Հինծ, ի թուին ՌՄԻԶ (1777) եւ սեպտեմբերի Ա:
Զի եմ որդ տղմալի
Եւ ոչ այր շնորհալի:
6ա 0գնեա Հոգիդ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ եւ հասո զսկսեալս իմ ի յաւարտ:
63ա Զորս խնդրուածովք քակողին զմիջնորմն, որ ի մէջ բնութեանս մեր եւ Հօրն Աստուծոյ եւ շաւղաց նորին
ընթացողացն տացէ զիւր արքայութիւնն համայն ուղղափառ քրիստոնէիցս:
268բ Վերջացաւ ըզբանս սուրբ,
Դու ա՛ռ զսա մտօք նուրբ,
Որ ոչ այրիս անշէջ հուրբ,
Կեանս գտանես անկէտ աւուրբ:
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ՌՄԺԷ-1768
ԳՐԻՉ` Սողոմոն աբղյ:
ԹԵՐԹ` 242. չգրուած` 1ա-3ա, 217աբ, 224ա-42բ: ՊՐԱԿ` 1 2+Ա-Ի 12(Ե 8, ԺԹ-Ի 13, ԺԵ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ, «Հ"Չ
լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 30 21,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 124ա): ՏՈՂ` 37: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 7ա: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Լւոսանցային մասերը խունացած: Կազմի եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
6բ-216բ Գիրք` Բանք ոսկիականք կոչեցեալ եւ գեղեցկագոյն ոճիւ` զանազան Սուրբ Գրոց վարդապետութեամբ յարդարեալ եւ ճոխացուցեալ ի բոլոր ժամանակս տարւոյն, շարադրեալ, արարեալ ի գերազանց աստուածաբանութեան վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վօռաճիոյ, ի կարգէ քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ
Եանվէնսիոյ. երջանկապէս սկսանին:
Տե՛ս Լ0404, 1ա-286ա: Այստեղ ՃԺԵ-ՃԽԴ գլուխների
հերթականութիւնն ու գլխահամարները տարբեր: Գլուխները
համապատասխան են. ՃԺԵ -ՃԻԳ = ՃԺԸ -ՃԻԶ, ՃԻԴ -ՃԼԸ, ՃԼ -ՃԽԴ,ՃԼԹ -ՃԽԱ = ՃԺԵ -ՃԺԷ, ՃԽԲ -ՃԽԴ = ՃԻԷ
-ՃԻԹ: «Ցանմատենիս
վերջից տեղափոխուած սկիզբ` 4ա-5ա: Յռջբ.` 6բ: Չունի յիշատակարան
թարգմանչի: Լ0 404-ի 285բ, 286բ ցանկերի փոխարեն ունի 3 նոր
ցանկեր.
ա. 218ա-22ա Ցանկ մատենիս այբուբենիւ - Ագահն ընդէ՞ր ոչ յագի... Քրիստոս օծաւ բազում կերպիւ:
բ. 222ա-8ա Ցանկ գլխոց բնաբանից այբուբենիւ -Քրիստոսի գեղեցկութիւն գերազանց է... 0րհնեալ որ գաս
յանուն Տեառն:
գ. 223բ Ցանկ պատմութեանց եւ առակաւոր բանից խորհրդաւորք - Աբիսողոմ 3 ամ ոչ կարաց... Փիլիսոփայի փախչիլն ի կանանց:
223բ (խորագրից առաջ) «Ո՜վ եղբարք ընթերցօղք գրքոյս, յետ
այբուբենից ցանկ ժողովելոյն այսքան սրբոց հարց պատմութեանց եւ
փիլիսոփայից ասացեալ խորհրդաւոր բանից յետոյ ժողովեցաք եւ եդաք
աստ այս նշանաւս օ. որոնողաց հեշտիւ գտանիցի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
3բ Շնորհիւ եւ օգնականութեամբ ամենաբարւոյն իսկականի անհնոյ յանկ ելեալ աւարտեցաւ գծագրութիւն
սոյնոյ արգասալիր մատենիս, որ կոչի Գիրք` Բանք ոսկիական, յամի Տեառն 1768, յամսեանն յունականի ապրելի 10, իսկ եւ մերս թիւ ի 1217 (1768), ներյամսեանն արեգի 3: Արդ, եղեւ ի քահանայապետութեան Ամենայն
Հայոց ի քրիստոսակառոյց Աթոռն Սուրբ Էջմիածին` տեառն Սիմէօնի սրբազնակատար կաթողիկոսին Երեւանցւոյ, իսկ ընդհանրական մեծի եւ անյաղթելի Աթոռոյն Էջմիածնի յոյժ հաւատարիմ եւ ծայրագոյն նուիրակ

տեառն Ղուկասու խոհեմազարդ եւ գիտնաւոր վարդապետի եւ առաջնորդի մեծի յԻզմիւռնոյ քաղաքի Լիկէացւոց: Եւ էր սա ի Կարնոյ նահանգէն, որոյ Տէր տացէ զկեանս ընդ երկարս: Աղագաւ որոյ այս ինչ յայտ լիցի բարեմիտ սրբազան հարցդ, յեղբարցդ եւ մանկանցդ սրբոյ եկեղեցւոյ, քանզի հանդիպելով, ընթեռնլով եւ կամ օրինակելով յիշեսջիք հոգեւորական սիրով ի մաքուր յաղօթս ձեր զպարտականս բիւր քանքարոյ, յեղկելի պիտակ
զՍողոմոն անարժան աբեղայս եւ լոկ անուամբ կրօնաւորս, որ յոյժ աշխատանօք գրեցի, ոչ տալով հանգիստ եւ
դիւրութիւն անձին, թերեւս ողորմեսցի ամենագութ Տէրն բարեխօսութեամբ անարատ ծնօղին իւրոյ եւ սատարութեամբ ձերդ աղօթից: Որ եւ ձեզ` յիշողացդ, եւ մեզ` յուսողացս, այլ եւս սրբագրութեան օգնողացն առ հասարակ ողորմեսցի առատաձիր Տէրն փառաց, ամէն: Եւս հայցեմ ի սրբասէր ընթերցողաց հարցդ իմոց եւ եղբարցդ
զներումն տալ սխալման իմոյ, որ եւ բազում աշխատութեամբ իմով ձեռամբ գրեցի ի վերայ ետեալ հաշուին ի
յԻզմիւռին քաղաքի, որ եմ ամենանուաստ անպիտան ծառայ ծառայիցն Աստուծոյ: Ողջ լերուք ի Տէր` զարգացեալք շնորհիւ:
6բ 0րինակագրեցեալ յաւուրսն գերիշխանական հայրապետութեան տեառն Սիմէոնի երիցս երջանիկ գիտնական եւ աստուածաբան կաթողիկոսի եւ ծայրագոյն քահանայապետի Ամենայն Հայոց, յամի կենարարին
1768 եւ ի Հայոց 1217 (1768), նամսեանն, ի ծովահայեաց քաղաքն Իզմիւռին:
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Կոստանդնուպօլիս ՌՄԺԹ-1770
ԳՐԻՉ` Աբիսողոմ, Արսեն, Մատթէոս: ՍՏԱՑՈՂ` Մատթէոս վրդ.:
ԹԵՐԹ` 331+2 (երեքկնած 73). չգրուած` 100բ, 118բ, 149բ, 163բ, 201բ, 320բ, 328բ-31բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴ (խառն`
Ա, ԺԱ, ԺԳ, Ի 14, Բ 17, Գ, Դ, ԺԲ, ԺԴ, ԺԷ-ԺԹ, ԻԲ, ԻԳ 12, Ե 7, Զ, Է, ԻԴ 20, Ը 18, Թ 16, Ժ 15, ԺԵ, ԻԱ 13, ԺԶ 10):
ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսդրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 30 20,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (միասիւն` 2ա-14բ, 32ա-43բ): ԳԻՐ` շղագիր (նմուշ` 73ա): ՏՈՂ` 36: ԿԱԶՄ` շագանակագոյն անզարդ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ
թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-328ա Բանք ոսկիականք... եղբայր Յակոբէ Վօռաճինոյ, ի կարգէն քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ
Եանվէնսիոյ...
Տե՛ս Լ0 404, թերթ 1ա-286ա: Այստեղ ՃԻԴ-ՃԾ գլուխները
համարակալուած 1 թուհամարով բարձր` ՃԻԵ-ՃԾԱ: Յաջորդ ՃԾԱ գլուխն
առանց համակալման: Յռջբ.` 2ա: Յիշատակարան թարգմանութեան`
328ա (տե՛ս Լ0 410, 318բ): Չունի ցանկեր: Փոխարենն ունի.
1բ [Ցանկ նիւթոց] -Ա. Գալստեան Տեառն... ԽԸ. Վասն հիւանդին եւ մեղաւորին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 1ա Գիրք քարոզութեան վարդապետաց, կոչեցեալ Բանք ոսկիականք, գաղափարիլ սկսան թուին Հայոց
ՌՄԺԹ (1770), հունիսի 14, ի Մատթէոս վարդապետէ շնորհեցեալ: Գաղափարիլ սկսաւ ձեռամբ Սվաճի Յակոբի
որդի Աբիսողոմի եւ Մաղաք խալիֆայի հոգեւոր որդի Արսենի եւ այլոց աշակերտացն` գրագիր Մատթէոսի, ի
մանկատան Սրբոյ Խաչին` ահեղահրաշ մեծ նշանին (Կոստանդնուպօլիս):
2. 328ա Վերջի Բ տետրս գրեցաւ, որով եւ աւարտեցաւ գիրքս թուին Հայոց ՌՄԺԹ (1770), յուլիսի 20, ի վայելումն /// (ջնջուած կարդացւում է` «Մատթէոսի վարդապետի) ձեռամբ գրա[գիր] Մատթէոսի:
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Իզմիւռին
ՌՃԺԶ-1767
ԳՐԻՉ` Սողոմո՞ն աբղյ (հմմտ. Լ0 407): ՍՏԱՑՈՂ` Ղուկաս Կարնեցի:
ԹԵՐԹ` 207. չգրուած` 1աբ, 37աբ, 206ա, 207աբ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԷ 12 (Ա 11, Դ, ԺԷ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 30 19: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 35ա): ՏՈՂ` 41: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 5ա: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 36-րդ թերթը պիտի լինէր 49-րդից յետոյ: Կազմի եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

4բ-205բ Գիրք` Բանք ոսկիականք կոչեցեալ եւ գեղեցկագոյն ոճիւ` զանազան Սուրբ Գրոց վարդապետութեամբ յարդարեալ եւ ճոխացուցեալ ի բոլոր ժամանակս տարւոյն, շարադրեալ, արարեալ ի գերազանց աստուածաբանութեան վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վէռաճիոյ, ի կարգէ քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ
Եանվէնսիոյ. երջանկապէս սկսանին
Տե՛ս Լ0 404, 1ա-286ա: Գլուխների յաջորդականութիւնն ու
համարակալումը նման Լ0 407-ին: Յռջբ.` 4բ: Չունի յիշատակարան
թարգմանչի եւ ցանկեր: Յաւելեալ ունի.
-206բ Ցանկ պատմութեանց եւ առակաւոր բանից խորհրդաւորք - Աբիսողոմ 3 ամ ոչ կարաց... Փիլիսոփայի
փախչիլն ի կանանց:
Տե՛ս Լ0 407, 223բ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
4բ 0րինակագրեցեալ յաւուրսն գերիշխանական հայրապետութեան տեառն Սիմէօնի երիցս երջանկի, գիտնական եւ աստուածաբան կաթողիկոսի եւ ծայրագոյն քահանայապետի Ամենայն Հայոց, ի վայելումն Ղուկասու հեզամիտ, քաղցրիմաստ եւ աստուածաբան վարդապետին եւ արհիեպիսկոպոսին Կարնեցւոյ, յամի կենարարին 1767 եւ ի Հայոց 1215, համսեանն յունվարի մէկ, ի ծովահայեաց քաղաքն Իզմիւռին:
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ԹԵՐԹ` 326+1 (կրկ. 323): ՊՐԱԿ` Ա-ԻԷ 12 (ԻԴ 10, Ա 13, ԻԵ, ԻԷ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
27,3 20: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 95ա): ՏՈՂ` 41: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի,
միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-318բ Բանք ոսկիականք եւ գեղեցկագոյնք` զանազան Սուրբ Գրոց վարդապետութեամբ յարդարեալ եւ
ճոխացուցեալ ի բոլոր ժամանակս տարւոյն, շարադրեալ եւ արարեալ ի գերազանց աստուածաբանութեան
վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վ[օ]յռաճիոյ, կարգէն քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ Եանվէնսիոյ. երջանկապէս սկսանին
Տե՛ս Լ0 404, 1ա-286ա: Գլուխների վերջի համառօտ մաղթանքները
հիմնականում զեղջուած: Յռջբ` 2ա: Յիշատակարան թարգմանութեան`
318բ: Չունի Լ0 404-ի ցանկերը: Դրանց փոխարէն ունի.
ա. 1աբ Ցանկ գլխոց այբուբենիւ - Ամէն ասեմ ձեզ... 0րհնեալ որ գաս յանուն Տեառն:
բ. 322բ-6բ Ցանկ մատենիս այբուբենիւ - Ագահն ընդէ՞ր ոչ յագի... Զօրացոյց զառաքեալս:
Բ.[Յաւելագրութիւնք]
ա.( Աստառ Բ) Կլիմաքոսի ըմբշամարտին հարցաւ Աղէքսանդր...
բ. ( Աստառ Բ) Սէմ կալաւ զԱսիայ, Քամ` զԱփրիկայ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՆ
318բ Թարգմանեցաւ Քարոզգիրքս, որ կոչի Բանք ոսկիականք, ի լատինականէ լեզուէ ի հայկական բարբառ
արդեամբ եւ գոյիւք Յոհաննէս վեհալուս տէր արհի եւ պանծալի աստուածաբան եպիսկոպոսի եւ պատրիարգի
Կոստանդինուպօլսոյ Հայկազեան ազգի, ի փառս ամենամեծին Աստուծոյ եւ ի պատիւ ամենօրհնեցեալ Աստուածածնի եւ ի յօգուտ հայկազեան երամին, ի Ղուկաս վարդապետէ Խարբերդցւոյ, յամի փրկչին 1730, իսկ
Հայոց` ՌՃՀԹ (1730)-ին:
Նշումներ` ( Աստառ Ա) 1810: ( Աստառ Բ) Թվին ՌՃԲ (1653) Ըստամպօլ առեալ է Սուլթան Մուհամատն:
Գրչափորձ` ( Աստառ Ա) Րամեալ թուին...:
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Տփխիզ
ՌՃՂԴ-1745
ԳՐԻՉ` Գրիգոր քհյ: ՍՏԱՑՈՂ` Մկրտում հաքիմ:

ԹԵՐԹ` 207. չգրուած` 207աբ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԸ 12(ԺԷ 10, ԺԸ 5): ՆԻՒԹ` թուղթ, թագանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31,7 21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 61ա): ՏՈՂ` 37: Կազմ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` պրակները թուլացած եւ կազմահան, 1-34, 203-7 թերթերի լուսանցքները բամբակակալած, տեղտեղ մոմի, թանաքի եւ ձէթի բծեր: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-206ա [ Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Անգիտաց Անպէտ]
Տե՛ս Լ0 457, 3ա-324ա. Յռջբ. /1ա-9ա: ¢ ա-լզ /9ա-206ա (չունի
«Ֆրիկ): Յիշատակարան հեղինակի` չիք:
Բ. [Յաւելագրութիւնք]
ա. 206ա [Հանելուկ] -Ծառ հովանի զովացուցեալ,/ Զվեց ծառայս տապով հարեալ, /Որոց այսօր յանդի կացեալ, /Ոչինչ զինքեամբ հանդերձ արկեալ: Գրի ի ՌՄԼԹ (1790) թուին ի տէր Պետրոսէ Թիֆլիզեցւոյ:
բ. 206բ Դեղ վասն ծանր լսօղ կամ խլացեալ ականջի -Կենդանի արու նապաստակը մորթեն եւ նորին ծածուկ մարմինն հանեն... Մելիք Մինաս Կամսարականն Ս[ա]տ[ա]դ[ո]ւբեկեանն եւ Արշարունին գրեաց. 1814,
մարտի 3:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
206ա Փա՜ռք... Աւարտեցաւ գիրքս, որ կոչի Բժշկարան, ի ժամանակս հայրապետութեան տեառն սրբազան
Ղազար կաթողիկոսին եւ թագաւորութեան ի Վրաց Թէմուրազ-խանին, ի քաղաքն Տփխիզ, որ է Փայտակարան,
ընդ հօվանեաւ Մողնու Սուրբ Գէորգայ բազմաչարչար Զօրաւարին: Գրեցաւ ձեռամբ մեղաւոր եւ անարժան տէր
Գրիգոր լոկանուն քահանայիս, ի խնդրոյ հաքիմ Մկրտումի` որդի հաքիմ Ովսէփին: Աստուած իւրեան վայելեալ
տացէ որդոց մինչեւ որդիս. ամէն:
Արդ, ո՜վ ընթերցողք, յորժամ բանաք զայս գիրս` կարդալով կամ օրինակելով, մի բերան լի սրտիւ յիշեցէք եւ
Ողորմի ասացէ[ք] զգծօղս սորին տէր Գրիգոր քահանայս, եւ դուք յիշեալ լինիք սոսկալի օր դատաստանին Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
Թվին ՌՃՂԴ (1745)-ին, դեկտեմբեր Ժ:
Ո՜ գիր, որ մնաս,
Ո՜ ձեռն, որ հող դառնաս,
Ո՜վ եղբայր, որ կարդաս,
Մեղաւորիս ողորմի տաս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 1ա (Վրացերեն).........(« Աստուծով այս բժշկարանը պատկանում է հէքիմ Մկրտումի որդի Ստեփանոսին):
203բ (Նոյն ձեռքով)......... (« Այս բժշկարանը հաշւեցէք 7 այսքան ձեռքի փող. այսքան):
2. Աստառ Ա. (ռուսերեն, եղծուած). Ջ վ մ ս ջ դ ջ լ ր նկգկհկ ջսր`բլկլր ¡տւեր Կցջլկճր ըմ:::`ըբ`ւ::: (« Աստրախանի բնակիչ հայ Յակոբ որդի Յովհաննիսի...):
ԳՐՉԱՓՈՐՁ` ( Աստառ Ա, շղագիր, եղծուած)/// անեմ բուշմանին ձերքն բարօվ ողջ կապօվ///:
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ՍՏԱՑՈ՞Ղ եւ ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՂ` Ովանէս հեքիմ:
ԹԵՐԹ` 242. չգրուած` 19ա-21բ, 84ա: ՊՐԱԿ` 2 10+Ա-Դ 12-15 12 (Դ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսդրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31,5 20,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն (1ա-18բ), երկսիւն (22ա-242բ): ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 92ա): ՏՈՂ` 34 (յաւելագրողի` 39-50): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկաթուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ`
1+1, սպիտակ թուղթ (Ի դ.):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Պակասում են գրչի էջակալմամբ 1-4, 23-24 էջերը եւ վերջից մի ամբողջ պրակ: Ի դ. նորոգուած եւ կազմը կարկատուած թիկունքը սեւ, եզրերը մոխրագոյն լաթով:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2բ-18բ Գիրք մի այլ այս է, որ կոչի Մուֆրատաթ, այսինքն` է որ յիշէ զամենայն դեղերոյ անունն Ե լեզուով
եւ որպիսութիւնն, աղեկութիւնն, բնութիւնն եւ չափն եւ դեղերոյ զօրութիւնն` վկայութեամբ բժշկացն (= ԻԳ գլուխ
Ամիրդովլաթի Ամասիացւոյ Ախրապատինի) - Անիսոն... նուռն:

Տե՛ս Լ0 413, 65բ-103ա: Անաւարտ` վրջ. «Նուռն, առանց
«Մայրափայտ -«Նուռն դեղանունների վկայուիւնների: Չունի
նաեւ «Խրտմանա -«Խուաթ լ-սայլապ դեղանուններն ու
«Իթուղ -«Խիար չամպար դեղանունների վկայութիւնները
(թափուած` 9բ-10ա էջերի միջեւ):
Բ. 22ա-95ա [ Ախրապատին]
-22ա Ցանկ գրոջս, որ կոչի Ախրապատին -Ա. Թէ որպէս պարտ է հաքիմին գնալ վերայ հիւանդին... ԼԶ. Մարդոյ, որ այրութիւնն պակաս լինի եւ չկարենայ կնոջ մօտ պառկի:
Ցանկի եւ բնագրի գլխակարգման մէջ կան տարբերութիւններ.
բնագրի մի շարք գլուխներ ցանկում չեն արտայայտուած
կամ միացուած են մէկ խորագրի տակ:
ա. 22բ-3ա Ա. [Թէ որպէս պարտ է հաքիմին գնալ վերայ հիւանդին: Ա]նուամբ Հօր... ամէն -Պարտ է հաքիմին,
որ գնայ առ հիւանդին...
բ. 23ա-4ա Բ. Նշան, թէ տարերց նիւթից որն է աւելացել ի մարդն.զայս նշանովս ճանաչեայ -Սաֆրան, որ է
դեղին եւ համն դառն...
գ. 24աբ Գ. Երրորդ գլուխ: Աստ միատեղ գրեմք չորս տարերց նիւթից նշանն եւ բնութիւնն, եւ ցաւն` արեան,
սաֆրին, սաւտին եւ պալղամին -Ցաւերք արեան աւելնալուն այսոքիկ են...
դ. 24բ-6ա Դ. Դուռն չորրորդ: Յաղագս մաճին եւ կարուրին ճանաչելուն -Պարտ է հաքիմին, որ առաջ երակն
տեսնու...
ե. 26ա-8ա Ե. Մինչ ցաստ ճառեցաք վասն երակին: Այսմիկ խօսելոց եմք եւ գրելոց զկարուրան, որ է գոզն:
Հինգերորդ դուռն - Աստ ծանուցանեմք զկարուրան...
զ. 28աբ Զ. Դուռն Զ-երորդ: Նշան ձեռի լուանալուն -Մինչ հիւանդն յառաւօտոյ ժամուն տեսնուս ձեռն լուայ...
է. 28-9ա Է. Դուռն եւ նշան դուրս գնացածին, որ է քաքն -Որոյ ստամոքսն կապուի եւ դուրս պակաս ըլի
գնում...
Խորագիրը գրուած է ¢ ը-ից յետոյ, որի համար ծանօթագրուած է`
28բ « Աստ իցէ ըսկիզբն Դուրս գնացածին, 29ա «Է-երորդ վերէն
ըսկիզբն արայ:
ը. 29աբ Ը. Դուռն եւ նշան ճանաչելուն եւ իմանալուն: Ութերորդ: Իմանալն եւ ճանաչելն տեսնելով երեսս
մարդոյն -Մարդ, որ սեւագոյն լինի...
թ. 29բ-30բ Թ. Թ-երորդ: Մահ տարաժամին նշանն - Ասաց Բագրատն, թէ երբ տեսնում հիւանդին երեսն ուռած ըլի...
ժ. 30բ-1ա Ժ. Դուռն եւ նշան հիւանդին, որ գոյնզգոյն երազ տեսնու, այն որ նշանն: Տասներորդ -Բժիշկն
պարտ է, որ երբ երդայ առ հիւանդն...
ժա. 31ա ԺԱ. Մետասաներորդ դուռն: Նշան, թէ քանի կերպիւ յիմանալ պիտի հաքիմն հիւանդին եւ տեսնուլ
եւ հարցանել -Յառաջ այն, որ հարցանէ, թէ պատճառն ինչպէս է հիւանդութեանն...
ժբ. 31ա-3ա ԺԲ. Երկոտասաներրորդ: Դուռն եւ նշան, որ մարդ բուրհանն մտնու, որ է հարինքն -Մարդ, որ
բորհանն մտնու...
ժգ. 33աբ ԺԳ. Դուռն եւ նշան, որ մարդ հիւանդութեան մէջն թուլանում ըլի եւ շունչն չկարենայ առնուլ եւ ոչ
տալ... Երեքտասաներրորդ -Գիտացիր, որ այս ցաւս Բ պատճառից կուլի...
ժդ. 33բ-4բ ԺԴ. Չորէքտասաներրորդ: Դուռն եւ նշան ճանաչելուն եւ գիտենալուն վասն տարոյն եւ ամսոյն եւ
օրին եւ ժամույն -Ծանիր եւ զայս, զի տարին ըստ բնութեան...
ժե. 34բ ԺԵ. Դուռն կերակուր ուտելոյ, թէ որն չէ պարտ միատեղ ուտել կամ որն պիտի ուտել: Հնգետասաներորդ -Ով որ գէճ ձուկն եւ ձու միատեղ ուտէ...
ժզ. 34բ-5բ ԺԶ. Դուռն եւ նշան, որ մարդոյ յօդուածքն խաղայ... Վեշտասաներրորդ -Թէ անկասկած մարդ գոռայ եւ ծիկայ տա` թաւքէդի նշան է...
ժէ. 35բ ԺԷ. Դուռն եւ նշան, թէ քանի ցաւ կա, որ ոչինչ չի օգտի... Եօթնեւտասներորդ -Ջուլիանոս հաքիմն կասէ, թէ Ժ ցեղ ցաւ կայ...
ժը. 35բ-7ա ԺԸ. Դուռն եւ նշան դեղերոյ վեր առնելոյ եւ խմելոյ: Ութեւտասաներորդ -Հաքիմին պարտ է, որ եթէ մարդ երթայ կուշտն դեղ առնելոյ...

ժթ. 37բ ԺԹ. Իննեւտասաներորդ: Դուռն եւ նշան վասն դեղերուն, թէ... ո՞ր դեղն պարտ է տալ եւ ո՞րչափ պիտի տալ -Գիտացիր, որ դեղին հալիլան եւ Քաբուլի հալիլան...
ի. 37բ-8ա Ի. Դուռն եւ նշան զահըռաւոր դեղերուն, որ է թիւնաւորն... Քսաներորդ - Այս է թիւնաւոր դեղերն,
որ պարտ է հաքիմին...
իա. 38ա-9ա ԻԱ. Քսանեւմիերորդ: Դուռն եւ նշան դեղի վերառնելոյ եւ տալոյ եւ իմանալոյ, թէ որ ցաւին որ
դեղն է պէտ...-Երբ որ մարդ գայ մօտ առ քեզ...
իբ. 39ա-40ա ԻԲ. Դուռն եւ նշան մանր դեղերոյ բաց անելոյ, որ փորն լուծէ, այս է: ԻԲ-երորդ - Այս է մանր լուծելոյ դեղն...
իգ. 40ա-1ա ԻԲ. Դուռն եւ նշան այարիճներոյ եւ զօրութիւնք նոցին եւ շինելն եւ ըմպելիքն... ԻԲ-երորդ - Առաջին. այարիճի փայղարայ օգտայկար է գլխոյ ցաւին...
ԻԲ գլխահամարի կրկնութիւնը` գաղափար օրինակից:
իդ. 41ա-4ա ԻԳ. ԻԳ-երրորդ: Դուռն եւ նշան մատբուղներոյ եւ շինելիքն նոցին...-Մատբուխի բզուրգ, որ օգտակար է սաֆրին...
իե. 44աբ ԻԴ. Դուռն եւ նշան լհուղներու, որ է լիզելիք մատով... ԻԴ-երրորդ -Լհուղ եւ լիզելիք ջալղուզային...
իզ. 45ա-7ա ԻԵ-երրորդ: Դուռն եւ նշան հապերուն... -Հապ առաջին, որ օգտէ ամէն ցաւին...
իէ. 47ա-9ա ԻԵ. ԻԵ-երրորդ: Դուռն եւ նշան ղ[ու]րսերուն... -Ղուրոս առաջին, որ օգտէ ամենայն փորացաւին...
ԻԵ գլխահամարի կրկնութիւնը` գաղափար օրինակից:
իը. 49աբ ԻԶ. Դուռն եւ նշան տլերուն, որ ասեն զամդահայ... ԻԶ-երրորդ -Տլէ առաջին, որ է տաք եւ օգտէ...
իթ. 49բ-51բ ԻԷ. Դուռն եւ նշան թրիաքներոյ... ԻԷ-երրորդ -Թրիաքի աւաք եւ զօրութիւնն այս է...
Լ. 51բ-6ա ԻԸ. Դուռն եւ նշան մաճուներոյ... -Մաճուն առաջին, որ է մաճուն ջազիլայ...
լա. 56բ-8բ ԻԹ. ԻԹ-երրորդ: Դուռն եւ նշան ճուարիշներոյ եւ իտրիֆիլներոյ... -Ճուարիշ իտրիֆիլ մեծ, որ օգտէ
երկամաց...
լբ. 58բ-65բ Լ. Դուռն եւ նշան շարպաթներոյ... Այս շարպաթս Դ տարոյն ետեւ այլ խասլիթ չունի: Երեսներրորդ -Շարպաթ բանաւաշայ, որ է մանուշակին շարպաթն...
լգ. 66ա-8ա ԼԱ. ԼԱ-երրորդ: Դուռն եւ նշան սքանջաբիներոյ սադին...-Սքանջաբին սադայ օգտէ լերդին...
Ցանկում այս գլխին յաջորդում է «ԻԴ. ժամանակն բաժանած վերայ
մարդոյ գլուխը, որը չունի բնագիրս: Յաջորդ գլուխները` առանց
գլխանիշերի:
լդ. 68ա-83բ Դուռն եւ նշան ցխրօին, որ է ջերմերն... -Քանզի այսպէս ասէ Մամադ Զաքարիայի որդին...
Կից` 83բ, նոյն ձեռքով գրուած բժշկութեան 2 աղօթք.
ա. Չինուրէ քեսումն ջուր լից... եւ այս աղօթքս ասայ - Անուամբ Հօր...
չորէքշաբթի ուրբաթոյ...
բ. Աղօթք - Անուամբն Աստուծոյ... որ նստի ի վերայ աթոռոյն
փառաւորութեան...
լե. 84բ-6բ Դուռն եւ նշան, որ կին արմատ չըլինի ըղանում. վասն է՞ր կամ ի՞նչ պատճառի. որպիսութիւնն եւ
դեղն կնոջ հայզին եւ դժուար ծնելոյն եւ ծըծացւելոյն եւ կաթնին եւ երեխի պահելոյն եւ յղանալոյ իմանալն, ամէնն աստ է -Սաղօմոն արքայածինն եւ մեծ իմաստունն եւ բուն ֆիլիսոյֆայն ասաց Ժ ցաւ կայ...
Գաղափար օրինակն եղել է պակասաւոր եւ թերթերը խառնուած:
Գրիչը պակասը նկատել է եւ տեղ թողնելով 84ա` ծանօթագրել.
« Անմեղադիր լերուք, եղբայրք, զի օրինակն ոչ գոյր այսոր, սակայն
թերթերի խառնուած լինելը չի նկատել եւ ընդօրինակելէ խառը
կերպով. կարդալ` 85ա «Սաղօմոն արքայածինն... -85բ «..Տասներորդ`
զաւակատան մէջն հովութիւնն յաղթէ, 84բ «... միսն վայր ըլի
ընկնի... եւ ուտելիքն տաք, 85բ «... Այնոր նշանն, որ երբ մարդ կնկան
մօտ մերձենայ...: Կից` 85ա, նոյն գրչի ձեռքով. Աղօթք այսոր -Նստէր
Մարիամ առ աղբիւրն Յորդանանոյ եւ դարսէր սանդր ոսկոյ...
լզ. 86բ-9ա Դուռն եւ նշան դժուար ծնելոյն պատճառն նորին եւ դեղն եւ երեխի մեռնելոյ նշանն փորումն եւ
յղանալուն եւ չյղանալուն -Կինարմատ, որ դժուար ըլի ծնանում...

լէ. 89բ-90ա Դուռն եւ նշան ջրով յղանալոյն... -Ջրով յղանալ թէ հանդիպի...
լը. 90 բ Դուռն եւ նշան վասն սննդեայն երեխային, թէ որպէս պարտ է -Երեխի սնուցանօղ կինարմատն...
լթ. 90 բ Դուռն նշան կնոջ, որ անզաւակ ըլին կոչում կամ ասում -Նստեցուր կինն անծակ աթոռին վերայ...
խ. 90բ-1բ Դուռն եւ նշան կնոջ կարգին, որ է հայտն եւ այնոր բանն -Կինարմատին ըղորդն եւ երեսի ջրովն
նայէ...
խա. 91բ-2ա Դուռն եւ նշան կնոջ, որ կարգն ետ ըլի ընկել, որ է հայզն -Յորժամ որ կնոջ կարգն յետ ընկնի...
խբ. 92ա-3ա Դուռն եւ նշան կնոջ կաթնին եւ ծըծացաւին... -Կնոջն թէ կաթն պակասի...
խգ. 93աբ Դուռն եւ նշան կնոջ, թէ զաւակատան մէջն ուռեցք հանդիպի... -Կնոջ զաւակատան մէջն թէ ուռեցք
հանդիպի...
խդ. 93բ-4ա Դուռն եւ նշան կնոջ, որ զաւակատան մէջն ցաւ մի կուլի, որ անունն իոբնաղ կասեն -Թէ այս
ցաւս ունենայ...
խե. 94ա-5ա Դուռն եւ նշան, որ մարդ առ կինն չկարենայ մերձենալ... -Մարդ, որ չկարենայ մերձենալ առ կինն ցաւիցն...
Գ. 95բ-242բ [ Ախրապատին]
-95բ-6ա Յանուամբ Հօր... ամէն: Ցանկ երկրորդ Ախրապատինիս: 0գնեայ... ամէն -Ա. Ամէ[նա]յն գլխացաւին... Վատսուն Բ. Մէնակ դեղերուն:
Ցանկի եւ բնագրի գլխակարգման մէջ կան տարբերութիւններ.
բնագրի մի շարք գլուխներ ցանկում կամ չկան, կամ դրուած են մէկ
խորագրի տակ:
ա. 96ա-106բ Ա. Դուռն եւ նշան յառաջին: Վասն ամենայն գլխոյ ցաւին` քէդուն, որ է սարսամն, բրուին, շակիկին, եւ այլ ամէնն այս դռնումս է գրած -Յառաջ նոզլայն եւ խարբուխն...
բ. 106բ-7բ Բ. Դուռն եւ նշան մալախուլիային... -Մալախուլիան այն է, որ մարդոյ խելքիցն կու փոխէ...
գ. 107բ-8բ Գ. Դուռն եւ նշան սարին եւ սաքթին... -Սարայ այնոր կասեն, որ մարդոյ ոչինչ չըլի ցաւում... քացխով տլէ անէ եւ գլխոյն ձգէ||...
Շար. եւ յաջորդ Դ գլուխը, ըստ ցանկի` «Չորրորդ. Ֆալիճի
լաղուին, րաշին եւ թաշանուճին, թափուած:
դ. 111ա-21ա Ե. Դուռ[ն] եւ նշան ամենայն աչից ցաւուն... -Գիտացիր, որ մեծ ըսգաստութիւն եւ թատպիր եւ
փահրէգ...
ե. 123ա-6բ Զ. Դուռն եւ նշան ամենայն ականջի ցաւուն... -Բժիշկքն եւ յիմաստունքն յառաջինքն զայս ասացին...
զ. 127ա-9ա Է. Դուռն եւ նշան ամենայն քնթին ցաւուն... -Նշան այնորն, որոյ քինթին ոչինչ հոտ կարենայ առնել...
է. 129ա-31ա Ը. Դուռն եւ նշան սուրդօյին, որ է խարբուխն եւ նուզլայ... -Գիտացիր, որ սուրդօին եւ նուզլի
ազգն մէկ է...
ը. 131ա-5ա Թ. Դուռն եւ նշան բերանին եւ պըռընկացն, ատամանց եւ լեզուին... -Պռունկն, որ թանձրանայ
կամ հաստանայ...
թ. 135բ-9բ Ժ. Դուռն եւ նշան ամենայն բգին եւ բօղազի ցաւին... -Թէ մարդոյ մալազն վայր գայ...
ժ. 139բ-40ա ԺԱ. Դուռն եւ նշան, որ մարդ ջրի խմելույ հետն տզրուկ մտնու... -Տզրուկ, որ մարդոյ պողազն
մտնու...
ժա. 140ա-4ա ԺԲ. Սուրբն Յակոբ եւ սուրբն Վլասի հրամայեն: Դուռն զիղի նաֆազին եւ հազին... -Զիղ նաֆազ այնոր կասեն, որ մարդ (մարդ) հանգիստ նստած լինի...
ժբ. 144ա-5բ ԺԳ. Դուռն եւ նշան սլին -Նշան սլին այս է, որ հանապազ հազացնում լինի...
ժգ. 145բ-53ա Դուռն եւ նշան ըստամոքսի ցաւուն եւ բղկալուն եւ հեծկլտալուն եւ հայզին... -Ըստամոքսի ցաւ
բազմից կու լինի...
ժդ. 153բ-9ա ԺԵ. Դուռն եւ նշան ամենայն սրտի ցաւին եւ խաֆաղանին... -Գիտացիր, սրտին ցաւն բազմից
կու լինի...
ժե. 159ա-63բ ԺԶ. Դուռն եւ նշան ամենայն լերդին ցաւուն... -Լերդին ցաւն բազում ազգ է...
ժզ. 163բ-4բ ԺԷ. Դուռն եւ նշան վարամին -Գիտացիր, որ վարամ ուռուցքին կասեն ֆարսերէն...
ժէ. 165ա-71ա ԺԸ. Դուռն եւ նշան սիսխին, եարաղանին... -Նշան սիսխային այս է...

ժը. 171ա-3ա ԺԹ. Դուռն եւ նշան ամենայն փայծղան ցաւուն... -Փայծղան ցաւքն, գիտացիր, բազմից է...
ժթ. 173ա-9ա Ի. Դուռն եւ նշան սաջին, որ արտաքս տանելոյն կասեն... - Այս ցաւս բազմից կուլինի...
ի. 179ա-81բ ԻԱ. Դուռն եւնշան կոլընճին... -Երբ որ մարդոյ կուլինճ հանդիպի...
իա. 182ա-4ա ԻԲ. Դուռն եւ նշան երիկամաց ցաուն, որ է պօլօճիկն... -Գիտացիր, որ երիկամաց ցաւն երկու
իրից կու լինի...
իբ. 184ա-6ա ԻԳ. Դուռն եւ նշան բշտին, շիրիմին եւ թիաքարին, որ է փիտղի քանթլի ցաւն... -Քանթէլ գոզի
ճանապարհին կասեն...
իգ. 186ա-90բ ԻԴ. Դուռն եւ նշան ծածուկ մարմնոյն եւ պլորին եւ յաղափին... -Ծածուկ մարմնոյն թէ եարայ
հանդիպի...
իդ. 191ա-4ա ԻԵ. Դուռն եւ նշան նստոյտեղին, շաղիղին, բաւասիրին... -Նստոյտեղն որ քոր լինի գալիս...
ԻԳ-ԻԵ գլխահամարները կրկնուած եւ շարունակուած:
իե. 194բ-5ա ԻԳ. Դուռն եւ նշան ճիճունցն... -Ճիճուք, որ կու ծնանին փորումն...
իզ. 195բ-8բ ԻԴ. Դուռն եւ նշան երղնիային, մաֆասիլին եւ նկրիսին... Յառաջ երղնիսան գրենք -Երղնիսայ
այնոր կասեն, որ ճռներն ցաւում լինի...
իէ. 198բ-201ա ԻԵ. Դուռն եւ նոր ըսկսուած... գլխիցն մինչեւ ոտն ինչ որ դռսուց ցաւ հանդիպի, գլխոյ մազիցն մինչեւ ըղունկան, ամէնն այս դռնումս է գրած -Յառաջ մազի պահելն գրենք...
իը. 201աբ ԻԶ. Դուռն եւ նշան երեսի գոյնին եւ պէսպէս դեղերուն եւ օծլիքերուն եւ լուանալիքներուն -Երեսի
գոյնն որ փոխուի...
իթ. 202ա-3բ ԻԷ. Դուռն եւ նշան բահաղին, բարասին եւ սաֆին եւ շիրնին եւ ջուզամին, որ քալուեթաւորին
կասեն, որ է խալորն... -Նշան բահաղին եւ բարասին, գիտացիր, որ երկու ազգ է...
լ. 203բ-5ա ԻԸ. Դուռն եւ նշան մարդոյ որ դուրսթին խոց եւ ելունդ կամ արեան խոց կամ մանր մղիէ դուրս
գայ... - Այս ամէնս կու լինի սուբրի...
լա. 205բ-6բ ԻԹ. Դուռն եւ նշան պինդ ուռեցին, սարատանին, խանամզրին, սալին... -Նշան պինդ ուռեցին,
որ ոչ սալի ազգն...
լբ. 206բ-7ա Լ. Դուռն եւ նշան շլնքի ցաւուն... -Երբ որ մարդոյ շլինքն ցաւի...
լգ. 207ա-8ա ԼԱ. Դուռն եւ նշան յուսայգլխին ցաւուն եւ միջկայն ցաւուն եւ կեռացածին եւ երակներոյ ուռչելուն... -Թէ ուսերն ցաւիլ ըսկսէ...
լդ. 208աբ ԼԲ. Դուռն եւ նշան այնմ, որ մարդոյ անուզել, այսինքն անկամ սերմն վաթի... -Մարդոյ, որ սերմն
անկամ գնայ...
լե. 208բ-9ա ԼԶ. Դուռն եւ նշան կոտրածին եւ դուրս ընկածին դեղն աստ է -Թէ կոտրած լին[ի] ոսկորն...
լզ. 209ա-10ա ԼԷ. Դուռն եւ նշան կրակով այրածին եւ եռացեալ ջրով այրածին եւ բարձր տեղաց ընկածին եւ
կոտրածին... -Ինչ ազգ որ այրած լինի...
լէ. 210բ ԼԸ. Դուռն եւ նշան քամուն որ անձումն կու լինի... - Այս ցաւս երեքից կու լինի...
լը. 210բ-1ա ԼԹ. Դուռն եւ նշան կտրածին, որ արիւն լինի գնում եւ չկանգնի, եւ որ թունաւոր նետով մարդ
խոցեն... -Թէ կամենաս, որ արիւնն կանգնեցնես...
լթ. 211ա-2ա Խ. Դուռն եւ նշան փսխելուն եւ բղկալուն... -Մարդոյ, որ ըստամոքսն խառնուի...
խ. 212ա ԽԱ. Դուռն եւ նշան պատրոյգին, այսինքն` շաֆին, որ մարդ ղաբզ լինի... -Մեծ լինի մարդ, թէ փոքր...
խա. 212ա-3բ ԽԲ. Դուռն եւ նշան ծաղկին եւ մահտարաժամին... -Ճալինոզն կասէ, թէ ծաղկի պատճառն...
խբ.213բ-4բ ԽԳ. Դուռն եւ նշան որ անձնումն ուռեցք լոյս ընկնի... -Որոյ անձնումն ուռեցք լոյս ընկնի...
խգ. 214բ Խդ. Դուռն եւ նշան, որոյ խտիտն որ հոտում լինի, եւ ոտներն եւ ներսն աղեց հոտելուն... -Նշան
խտըտին հոտելուն եւ քրտնքելուն...
խդ. 214բ-5ա ԽԵ. Դուռն եւ նշան խադիրին, որ է վատ ցաւ... -Խադիր այնոր կասեն, որ միջքից վայրն...
խե. 215աբ ԽԶ. Դուռն եւ նշան դաւալ ֆլին եւ դաւալին, որ է սեղան... -Դաւալ այնոր կասեն, որ ոլոքի երակներն հաստանայ...
խզ. 215բ-6ա ԽԷ. Դուռն եւ նշան կրնկի,որ է գարշպարն եւ ձեռներուն ճղքուիլուն եւ ձեռի ըղընկան ցաւուն Թէ ըղունկն ցաւի եւ քոր գայ...
խէ. 216աբ ԽԸ. Դուռն եւ նշան նետի բերնին եւ փշին եւ ասխին հանելուն եւ փայտով եւ մաթրախով ծեծածին... -Նետի բերանն հանց այլ կու լինի...

խը. 216բ-7ա ԽԹ Դուռն եւ նշան լաղառանալուն եւ գիրանալուն եւ մատին ճղքուելուն -Մարդ, որ գէր լինի եւ
լաղառանայ...
խթ. 217բ Ծ. Դուռն եւ նշան մահադեղ տուածին եւ թինաւոր դեղածին... -Մարդ, որ դեղելուց ահ ունենայ...
ծ. 218ա-20բ ԾԱ. Դուռն եւ նշան օձի կծածին եւ կարճի կծածին եւ մօրիելի կծածին... եւ կատաղած շան կծածին -Երբ որ մարդոյ յօձն կծէ...
ծա. 221աբ Դուռն եւ նշան երակնուն բանալուն եւ հաճամաթին եւ տզրուկ դնելուն եւ լուսնով արիւն առնելուն -Բանալն կիֆալին օգտակար է վերի ցաւելուն...
Առանց գլխահամարի: Ցանկում` ԽԷ:
ծբ. 222բ ԾԲ. Դուռն եւ նշան բաղնիսին լեղ[ա]նալուն... -Թէ մարդ անսաւրեալ լինի եւ այլ վախտ չլինի լեղացել...
ծգ. 222բ-3ա ԾԳ. Դուռն եւ նշան ոչլին... լուին, մկան եւ մրջմանն զեռնոց -Պատճառն այնոր այս է, որ բնութեան տաքութիւն...
ծդ. 223աբ ԾԴ. Դուռն եւ նշան քնանալուն եւ արթնանալուն... -Գիտացիր, որ քունն առողջութենին ուժ տուող
է...
ծե. 223բ-5ա ԾԵ. Դուռն եւ նշան կերակրերոյն թըթուին, քաղցրին, դառնին եւ կծուին -Գիտացիր, որ ցորեանն, շաբալութն...
ծզ. 225աբ ԾԶ. Դուռն եւ նշան հանդերձին եւ վերայ ածելոյ մազեղէնին... -Ինչ հանդերձ որ կտաւհատիցն կու
յառաջ գայ...
ծէ. 225բ-6ա ԾԷ. Դուռն եւ նշան նոր տուն շինելուն... -Երբ որ մարդ նոր տուն լինի դնում...
ծը. 226ա-8ա ԾԸ. Դուռն եւ նշան ամէն ազգի ձիթերոյ շինելն եւ պահելն եւ բան տանելն... -Ձէթ մանուշակի եւ
խասլիաթն այս է...
ծթ. 229ա-32ա ԾԹ. Դուռն եւ նշան ամենայն մսոց... -Գիտացիր, մսերն ամէն Բ յազգ է...
կ. 232աբ Կ. Դուռն եւ նշան ամենայն կաթներոյ... - Ամէն ազգ կաթն ժողոված հով է եւ գէճ...
կա. 233ա-5բ ԿԱ. Դուռն եւ նշան ամէն ազգ հնդերոյ... -Յառաջ յիշենք զցորեանն, որ է գլուխ եւ թագաւոր ամենայն հնդոց...
կբ. 235բ-41ա ԿԲ. Դուռն եւ նշան եւ խասլիաթն ամենայն պարտէզայնոց իրաց` հնդերոց եւ տակերոց եւ մանաւանդ վայրի իրայնոց... -Քանզի որ է ճարճատուկն պարտեզոց լինի...
կգ. 241ա-2բ ԿԳ. Դուռն եւ նշան ամեն ազգի մրգերոյն` հնին եւ նորին, թացին եւ չորին... - Արմաւն, որ եւ
խուրմայ ասի... սրտին խառնվելուն եւ փսխելուն համար ||...
Շար. թափուած: Բացակայում են նաեւ հետեւյալ 3 գլուխները. ըստ
ցանկի` ա. «Վատսուներորդ. Քաղցրունց եւ շաքրոտներունց: բ
«Վատսուն Ա. Գինուն եւ ջրին: գ. «Վատսուն Բ. Մէնակ դեղերուն:
Դ. Յաւելագրութիւնք
Կատարուած են Ովանէս հեքիմի ձեռքով` ձեռագրիս տարբեր էջերի
ազատ մասերում եւ լուսանցքներում, երբեմն` ի լրացում բնագրի
համապատասխան բաժնի:
1. ա. Մուջատ մաադ -Զարաւունի դիգար մանի բիազարադ... (կես էջ, հայատառ պարսկերէն):
բ. 1ա Մուսալաին գեղեցիկն այն է... -Առ լալըռանկ գինի Գ լիտր...
գ. 1ա Վասն հալ եւ մաշ ցաւուն... -Առ յունապ, սպստան...
դ. 1բ Վասն սիսխայի -Որ մարմինն ուռած լինի...
ե. 2ա Հապ քի իսհալի խուն բազ դարադ -Սֆաթի մազու, զաջ... (9 տող, հայատառ պարսկերեն):
զ. 2ա Հապ սնկան -Առ անծր ու թակիր... (14 դեղատոմս):
է. 22ա Մռջման բոյնի -Զկանաչ որդոյ ուռն այրէ... (11 դեղատոմս):
ը. 83բ Վասն քրտնքին ետ ձգելոյն եւ քրտունք բերելոյն -Զսամիթն եղով եռցու է զանձն օծէ (5 դեղատոմս):
թ. 109ա-10բ Մեծին Ջալինոսին, որ այժմ ի մեր լեզուաւ Գալիանոս կոչի, Գիրք եւ մուֆրատատ ըստոյգ եւ
փորձած` վասն ԽԵ դեղոց... 1. Առաջին, որ եւ Փենունայ ասի... 45. Քառասուն եւ Ե դեղն` Խէֆիլ յապուտ -Մուրատ գետին մէջն... զխայթողներուն ցաւն բժշկէ: Եւ Քրիստոսի... փառք... ամէն:
ժ. 110բ Վասն իւղոյն սքանչելոյն -Իսկ իւղն, որով օծանէին թագաւորքն...

ժա. 121բ-2բ Դուռն եւ նշան վասն տուզլու պալղամին եւ ֆռանկ ցաւուն... -Որ մարդուն ֆռանկ զահմաթ ունենայ...
ժբ 126բ [Դեղ] խլի -Բռնէ Ը հատ ճնճղուկ...
ժգ. 129ա [Դեղ փռնգտալու] -Առ ախսըռղաղն, որ տակռիյ է...
ժդ. 190բ Մարդ, որ շատ ի ջրվաթ ելանէ... -Առ մազտաքի եւ կածքար...
ժե. 190բ Եւ մարդոյ, որ այրկութիւնն շուտ վաթի -Զպախրոյ լեզուակն, որ է սըղրտիլին...
ժզ. 190բ Պէլ սաւուղի -Պէլ սավուղին լնողին այսպէս արա. Առ բողկ մի... (10 դեղատոմս):
ժէ. 194ա Սունկ, որ ի սիրտն լնա -Առ լօշտակի քօք...
ժը. 195ա Տլէ, որ զճիճուն հանէ ի մարդոյն... -Առ պախրի լեղու...
ժթ. 198բ Մաճուն նկրսի -Առ սուրնջան Ի դրամ...
ի. 201ա Գլխոյն մազն բռնէ եւ ամրացնէ... -Առ մեղր ու օծէ զգլուխն... (5 դեղատոմս):
իա. 201բ [Դեղ երեսի] -Խումրայէն, որ երեսն եւ գլուխն բռնուի, զգլուխն գերծէ... (18 դեղատոմս):
իբ. 217ա [Դեղ] գիրա(ու)դեան -Զառջոյ ճրագոյն տուր...
իգ. 228բ Հապ տուզլու պալղամին -Առ լաւ թութուն Բ դրամ...
(Ծնթ. յաւելագրողի. «Կցորդ ֆռանկի զահմաթին...: Տե՛ս Դ, ¢ 1. ժա):
2. [Գաղտնագիր այբուբեն]
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
10բ (Ձախակողմեան լուսանցքում արաբատառ) ւջփՋ («Ովանէս: Նոյնը նաեւ` 11բ, 17բ, 32բ, 37բ, 38ա,
116ա, 125ա, 126ա, 126բ, 127բ, 128ա, 129բ, 130ա, 132բ, 138ա, 139ա, 141ա, 144բ, 149ա, 149բ, 155ա, 158ա,
160ա, 161ա, 163բ, 164ա, 165բ, 166ա, 167ա, 167բ, 169ա, 170բ, 171ա, 174ա, 175բ, 180ա, 183ա, 187ա, 189բ,
215բ, 224ա, 227ա, 231ա, 234ա, 235բ, 239ա, 239բ, 242բ):
Կնքադրոշմ` 110բ ( անընթռնլի. նշմարւում են արաբական տառերի հետքեր. հաւանաբար` «ւջփՋ):
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ԳՐԻՉ` Սարգիս երէց Հալապցի (10ա-102բ), Մարգար դպիր (103ա-6բ, 109բ-89բ): ՍՏԱՑՈՂ` Աւետիք Ջուղայեցի:
ԹԵՐԹ` 200+1 (կրկ. 30). չգրուած` 1ա-3բ, 5աբ, 8ա-9ա, 109ա: ՊՐԱԿ` 1 8+1 1+Ա-ԺԲ 8 (Է, ԺԲ 7)+ԺԳ-ԺԹ 12
(ԺԳ 15)+1 6+1 5: ՆԻՒԹ` թուղթ (տարբեր. 1-8, 196-200 առիւծանշան, «ՋԼԱԲՀԸ, «ԹԲԳԲ"ԸԼՄԲ լուսադրոշմով, 9,
106-9 լուսագծերով, 10-102 առանց լուսագծերի, 103-5, 110-53 անորոշ լուսադրոշմով, 154-95 ծաղկանշան եւ
«ՋԱ լուսադրոշմով): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 26,5 20,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (9բ-65բ, 103ա-94բ), միասիւն (4աբ, 6ա-7բ,
65բ-102բ, 195ա-200բ): ԳԻՐ` նօտրգիր (9բ-193ա: Նմուշ` 42ա), շղագիր (4աբ, 6ա-7բ, 195ա-200բ): ՏՈՂ` 26-30
(Սարգիս գրչի), 25-26 (Մարգար գրչի), 25-44 (յաւելագրողների): ԿԱԶՄ` պարզ ճնշագծերով շագանակագոյն
կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, թուղթ, մասն
աստառի:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 10ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր (10ա, 103ա, 178ա): Գ ո
յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1-12 թերթերը մկնկեր, 58ա-ի վրայ` ջրի, 145ա-ի վրայ` կապոյտ թանաքի, իսկ 189բ-90ա-ի
վրայ` կարմիր ներկի բծեր, 104-8 թերթերի գրադաշտը թանաքից գունափոխուած, իսկ 117, 118, 141, 142, 167,
178, 191 թերթերը թիկունքային մասից պատռուած: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, փականազերծ:
Ծնթ. Վերջին ստացող Յակոբ Շամախեցիւ յիշատակարաններից ենթադրելի է, որ ձեռագրիս 2 մասերը նախապէս եղել են իրարից անջատ: Առաջինը (10-102) ստացել է 1729-ին, երկրորդը (103-95)` 1732-ին, միացրել,
կրկին պրակայկալել, էջակալել, դեղագրերը համարակալել:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 10ա-35բ [ Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ] Յուսումն բժշկութեան արհեստին
-10ա [Նախադրութիւն] -Գիտացիր, որ առաջն կու յիշեմք զԲժշկարանին զդռվին... եւ ետոյ զՄարդակազմութիւն այլ գտաւ, եւ զպէտն ամենայն անձին գտաւ:
-10ա-1ա Այս է ցանկ Մարդակազմութեան -Ա. Յառաջն յիշեմք զբժշկութեան ուսումն... ԾԸ. Վասն զայս պեղծ
խառնուածոցն...

Ա-ԾԸ գլուխները համապատասխանում են Լ0 414-ի Ա-ԺԵ
գլուխներին. Ա-Գ=Ա-Գ, Դ-Ե=Դ, Զ-ԻԸ=Ե, ԻԹ=Զ, Լ-ԽԹ=Է, Ծ-ԾԴ=Ը-ԺԲ,
ԾԵ-ԾԶ=ԺԳ, ԾԷ=ԺԴ (տպագիր օրինակում միացուած ԺԳ-ին), ԾԸ=ԺԵ:
ա. 11ա-2ա Ա. Յառաջին դուռն. Յիշեմք զբժշկութեան զուսումն եւ զշնորհն եւ զօրութիւն, եւ թէ որպէս է բժիշկն, եւ որպէս է փառքն բժշկին, եւ որպէս ճանաչէ զմահացու դեղերն - Այլ գիտացիր, որ առաջն այս ուսումն ի
հելենացոց ազգաց մէջն էր...
Չունի Լ0 414-ի այս գլխի սկզբնամասը. «Եւ այլ իմացիր... (225բ):
բ. 12ա Բ. Երկրորդ, որ ցուցանէ զբժշկութեան չափն եւ զբաժինն, թէ մինչեւ ուր հասանի եւ քանի բաժանի Գիտացիր, որ շատ ոք կան, որ զանունվին հէքիմ են դրել...
գ. 12բ-3ա [Գ.] Երրորդ, որ յիշէ զնիւթն եւ զմիզաճն, թէ որպէս է, եւ զչափն նիւթերուն -Գիտացիր, որ բժկապետքն շատ խօսք են ասացեր...
դ. 13ա-4ա Դ. Չորսն, որ յիշէ զխառնւածքն եւ զբնութիւն նոցա, թէ որպէս է -Եւ բժշկապետքն ախլատ ասեն,
որ այսոք Դ են...
ե. 14ա-5ա Ե. Հինգերորդ, որ յիշեմք, թէ որպէս ընծայի մանուկն ի որովայն մօրն -Գիտացիր, որ բժշկապետքն`
առաջինքն եւ վերջինքն...
զ. 15ա-6ա Զ. Վեցերորդ դուռն, որ յիշէ զոսկրանքն, թէ որպէս գոյացոյց Տէր Աստուած -Գիտացիր, որ Աստուած զմարդուն ոսկրանքն հիմն եւ սիւն է արել...
է. 16ա Է. Եւթն. Վասն ստեղծման գլխոյն եւ դեղանն -Գիտացիր, որ Գ իրք ի մարդուն անձն մեծ եւ շնահաւոր
եւ պատուական է...
ը. 16աբ Ը. Վասն ստեղծման սրտին -[Գիտացիր], որ ինքն է թագաւոր անձին...
թ. 16բ Թ. Վասն ստեղծման լերդին, որ է տանուտէր անձինն -Գիտացիր, որ լերթին բնութիւն տաք է...
ժ. 17ա Ժ. Վասն ստեղծման փայծղան -Գիտացիր, որ Աստուած զփածաղն հով եւ չոր է ստեղծել...
ժա. 17աբ ԺԱ. Վասն ստեղծման թոքին -Գիտացիր, որ Աստուած զթոքին բնութիւն հով եւ գէճ է...
ժբ. 17բ ԺԲ. Վասն ստեղծման լեղուն -Գիտացիր, որ լեղուն բնութիւն տաք եւ չոր է...
ժգ. 17բ ԺԳ. Վասն ստեղծման իրիկամացն -Գիտացիր, որ յիրիկամքն բնութիւն եւ զօրութիւն այն է...
ժդ. 17բ-8ա ԺԴ. Վասն ստեղծման ստամոքին եւ օրինածոցն նորին -Գիտացիր, որ ստամոքին տեղիքն ի կրծոց ներքեւն է...
ժե. 18ա ԺԵ. Վասն ստեղծման աղեցն -Գիտացիր, որ աղեցն կազմելիքն որպէս ստամոքին է...
ժզ. 18ա ԺԶ. Վասն ստեղծման հալաբշտին -Գիտացիր, որ հալաբուշտն ի մարդուն աճուկն է...
ժէ. 18ա-9ա ԺԷ. Վասն ստեղծման եւ օրինւածոց ազիցն -Գիտացիր, որ Աստուած զաջքն ի փոս տեղացն այնոր է ստեղծել... (կից` գծագիր. «Կերպն գլխոյն եւ աջիցն այս է):
ժը. 19ա ԺԸ. Վասն ստեղծման ակնճին - Աւրինեաց Աստուած զականջն այնոր համար...
ժթ. 19ա ԺԹ. Վասն ստեղծման քթին -Գիտացիր, որ քիթն երեսաց շնորհքն է...
ի. 19բ Ի. Վասն ստեղծման պռընկացն եւ լեզւին -Գիտացիր, որ պռունքն բերնին պահարանն է...
իա. 19բ Ի1. Վասն ստեղծման ձեռացն -Գիտացիր, որ Աստուած զշատ զօրութիւն ի ձեռքն է դրել...
իբ. 19բ 22. Վասն ստեղծման ծծերուն -Գիտացիր, որ ծծերն թուլ միս է...
իգ. 19բ-20ա 23. Վասն ստեղծման ձըւերուն -Գիտացիր, որ ձւերն սերման տուն է...
իդ. 20ա ԻԴ. Վասն ստեղծման արանքին -Գիտացիր, որ արանքն զօդւած մն է...
իե. 20ա 25. Վասն ստեղծման ոսկրացն եւ մսին եւ երկին եւ ջղին եւ կցւածոցն մարմնուն եւ ոսկերացն եւ ամենայն անձինն -Եւ գիտացիր, որ մարդուն ամենայն ոսկրն ԲԽՃԸ (248) ոսկր է...
Լ0 414-ում բաժանուած 2 ենթագլուխների. «Երեւումն ոսկերացն... (235բ-6ա) եւ «Թիւ եւ հիմն ջղերուն...
(236ա):
իզ. 20ա 26. Վասն ստեղծման ազալներուն, որ է կտոր մի միս -Միս, որ ի մարդուն ոսկրն, եւ ինքն ԹՃԻԷ
(927) ինք...
իէ. 20աբ ԻԷ. Վասն աւրինածոց եւ ստեղծման փայվանտներուն -Գիտացիր, որ ի մարդուն անձն մեծ եւ փոքր
ԹՃԸ (908)...
իը. 20բ ԻԸ. Վասն ստեղծման երկնուն, թէ քանի է եւ քանի բաժանի -Գիտացիր, որ յամենայն երակն մարդուն
ԳՃԿ երակ է...

իթ. 20բ ԻԹ. Վասն որ յիշեմք զհինկ զգայութիւն մարդոյն -Գիտացիր, որ Տէր Աստուած ի մարդն Ե զգայարանք է ստեղծել...
Լ0 414-ում այս գլխից յետոյ «Եւ մարդակազմութիւն մի այլ գրոցն (236բ-49ա):
լ. 20բ-1ա Լ. Վասն թտպիր զառողջութիւն պահելուն, կամօքն Աստուծոյ, թէ որպէս լինի եւ ինչ առնէ, [եւ] որպէս է - Առողջութեան նշանն այն է...
լա. 21աբ ԼԱ. Վասն թտպիր կերակուր ուտելոյ -Գիտացիր, որ աղողջ այն ժամն պահէ...
լբ. 21բ ԼԲ. Վասն թտպիր թաց միրգ ուտելոյ - Ասէ Հանննա. Ով որ ուզէ, որ միրգ ուտէ...
լգ. 21բ-2ա 33. Վասն թտպիր ջուր խմելո - Ասէ Գեղիանոս, թէ յետեւն կերակրին ջուրն այնչափ պիտի...
ԼԱ-ԼԳ յօդուածները Լ0 414-ում մտնում են Է գլխի նախաբանի մէջ (240բ-1բ):
լդ. 22ա ԼԴ. Վասն թտպիր գինի խմելո -Գիտացիր, առաջինքն ասացել են, թէ գինի խմելն...
լե. 22բ ԼԵ. Վասն թտպիր քուն լինելու եւ արթնութեան - Ասէ Պուղրատ, թէ քուն լինալն...
լզ. 22բ ԼԶ. Վասն թտպիր, որ զմարդուն բնութիւն կակուղ լինի - Ասէ Մատային բժիշկն, թէ ինքն քան զամենայն թտպիր լաւն այն է...
լէ. 22բ-3ա Վասն թտպիր ամուսնութեան - Ասէ Մասրճուանն, թէ ի այն ատենն աղէկ է...
լը. 23ա ԼԸ. Վասն թտպիր, որ զանձն աճռել տա - Ասէ Սահակ, թէ աճռվիլն զոսկրանքն եւ զօդվածքն զօրաւոր
առնէ...
լթ. 23ա ԼԹ. Վասն թտպիր ի բաղնիս լվացվելուն - Ասէ Գեղիանոս, թէ զանձն գիճացնէ...
խ. 23բ Խ. Վասն թտպիր, որ ի բաղնիսն անձն կիր օծէ եւ չայրէ զինքն -Թէ այրէ, նա թտպիրն այն է...
խա. 23բ ԽԱ. Վասն աշխատելու թտպիրն - Ասէ Մուհամատ Զաքարիային որդին, թէ աշխատիլն...
խբ. 23բ Վասն փսխելու թտպիրն - Ասէ Մասրճուեան, թէ պատեհն այն է...
խգ. 23բ-4բ ԽԳ. Վասն թտպիր լուծման դեղ առնելոյ - Ասէ Գեղիանոս, թէ պատեհ է...
խդ. 24բ ԽԴ. Վասն թտպիր երակ առնելու - Ասէ Պուղրատն, թէ երակ առնուլն...
խե. 24բ-5ա ԽԵ. Վասն հաճամաթ առնելո - Ասէ Սապիթ Կուռանն, թէ շահաւոր է...
խզ. 25ա ԽԶ. Վասն թտպիր տզրուկ դնելուն - Ասէ Մասրճուեան, թէ ինքն խիստ զաւրութիւն կա...
-25աբ [«Զկենդանութիւն առողջ պահելոյ թտպիր այս է, Լ0 414, 244ա] - Ասէ Հաննա բժշիշկն, թէ զառողջութիւն առողջ պահելն այն է... (միաձուլուած նախորդին: Ցանկում` չիք):
խէ. 25բ ԽԷ. Վասն ի ճանապարհ գնալու թտպիրն - Ասէ Մուհամմատ Զաքարիային որդին...
խը. 25բ-6ա ԽԸ. Վասն ի նաւ նստելու թտպիրն - Ասէ Մասրճուեան, թէ որժամ ուզենաս...
խթ. 26աբ ԽԹ. Վասն թտպիր մանկանն սնընդեան - Ասէ Գեղիանոս, թէ որժամ մանուկն ծնի...
ծ. 62բ-7բ Ծ. Վասն թտպիր երակ ճանաչելուն, որ մուճաս ասեն - Ասէ Գեղիանոս, թէ զմարդուն բնութեան
ճանաչելուն վկան երակն է...
ծա. 27բ-30բ ԾԱ. Վասն զկարուրա ճանաչելն եւ զարտաքս ճանաչելն -Գիտացիր, որ կարուրա ճանաչելն
վկայ է հաքմնին...
ծբ. 30բ-1ա ԾԲ. Խօսք վասն պհրանին եւ քրտնացն հիւընդին -Գիտացիր, որ հեքիմնին շատ խօսք են ասացեր
ի վերայ պհրանին...
ծգ. 31աբ ԾԳ. Վասն նշանացն կենաց եւ մահու հիւընդին -Գիտացիր, որ հիւընդին աղէկ նշանն այն է...
ծդ. 31բ-2ա ԾԴ. Վասն առաջագիտութեան հիւընդին -Գիտացիր, որ հէքիմնին պիտի...
ծե. 32աբ ԾԵ. Յիշեմք զօդն ամենայն քաղաքին -Գիտացիր, որ օդն եւ քամին, որ չոր է...
ծզ. 32բ ԾԶ. Այլ յիշեմք զօդն ամենայն քաղաքի, թէ որպէս է -Եւ այն քաղաքն, որ հիւսիսոյ դիհն է...
ծէ. 32բ-3բ ԾԷ. Վասն իմանալոյ զչորս եղանակն եւ զբնութիւն նորա եւ զօրութիւն եւ զդեղն նորա -Գիտացիր,
որ տարին չորս եղանակ է...
ծը. 32բ-5ա ԾԸ. Խօսք համարձակ եւ պատեւան եւ օգտակար, որ իրմովն գիտացւի ամենայն խլտուն եւ ելումն եւ նշանն, եւ դեղ ամենայն խլտերուն, որ վնաս առնէ անձինն -Գիտացիր, որ շատ մարդկան հիւընդութիւն ի
այս խառնուածերուս լինի... եւ զայեարիճ հրմուզին խիստ օգտի, եւ որ սոցին նման են:
Այս գլխի առանձին հատուածներ Յակոբ Շամախեցին նշանակել է ԾԹ-ԿԲ եւ շարունակել մինչեւ ՄԿԳ` ընդգրկելով նաեւ յաջորդ նիւթերը /35ա-52ա/: 0րինակս չունի 414-ի ԺԵ գլխից մի ընդարձակ հատուած. «Երրորդ`
որ յիշէ զնիւթն... (253բ-6ա), ինչպէս եւ « Անուանք դեղերոց -ը (256ա-7ա): Վերջինս աստ` 101ա-3ա:
-35ա [Յիշատակարան գրքոյս] -Եւ կատարեցաւ Գիրքն մարդակազմութեան, ծննդեան եւ սննդեան տղայի ի
մօր փորն եւ թիտպրնի առողջութեան եւ զերակ ճանաչելն եւ զպօհրանն հիւընդին եւ զառողջագիտութիւնն եւ

զփսխումն ի ցաւէ ցաւ` ցաւ հիւընդին եւ զօդերն եւ զեղանակքն եւ զքամիքն երկոտասան եւ զիրանց բն0թիւն եւ
զօգտութիւն եւ զվնասն, որ անձինն կու հասցնէ, եւ այլ զքաղաքնուն օդն եւ զօգտութիւն եւ զվնասն եւ զբնութիւն, որ անձին կու հասցնէ, եւ զայլ զչորս խառնուածն, որ աւելնա ի մարդն եւ վնաս առնէ: Յիշեցի զհիւընդութեան նշանն եւ զայն խլտին նշանն եւ զպէտն եւ զպատրաստութիւն եւ զթտպիր, որ ի պէտք է նոցա, եւ լմնցուցի
զխօսքն իմաստասիրացն եւ բժշկապետացն առաջին եւ վերջին, եւ փոքր եւ համառօտ արի զինքս: Ով որ կարդա
եւ օրինակէ, նա շատ օգտութիւն գտնու ի բանէս յայսմանէ, որ գրեալ են զայս վասն օգտութեան մարդոյ: Եւ որ
օգտի ի սմանէ կարդալով կամ օրինակելով, ողորմութիւն խնդրեցէք շինողիս հոգոյն զգրողս զայս, եւ տէր Աստուած յիշէ զձեզ իւր միւսանգամ գալուստն. ամէն: Եւ այլ աւրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ
յայժմ եւ միշտ յաւիտեանս աւիտենից. ամէն:
Լ0 414-ը չունի սոյն յիշատակարանը:
-35աբ Այլ կու յիշեմ զջուրն գեղեցիկ, որ ինքն պատուական է քան զամենայն ջրեր... որ զխելքն աւելցնէ եւ
զմիտքն սրացնէ... -Առ սնպուլի հնտի եւ ղարանֆուլ... ծխանելիք արա, շատ զօրութիւն առնէ:
Բ. 35բ-106բ [ Ամիրտովլաթ Ամասիացւոյ Ախրապատին` ըստ Մուսա իբն-Մայմունի]
-35բ-6ա [Նախադրութիւն եւ ցանկ գրոցս Ախրապատինի] -Յանուն Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն սրբոյ, որ է աւրհնեալ աւիտենից յաւիտեան: Ցանկ գրոց Ախրապատինին, որ առի ես` անպիտան եւ անարժան ծառայս ի արապ
գրոց, ի մինհաճի տուքանէն, որ ժողովեր է զինքս Մուսի պին-Մայմունն, եւ ես յիշեմ զիրենց խօսքն եւ գրեմ ի
հայ լեզու: Բայց ի այս արապ գիրքս, որ Մուսի պին-Մայմունն է շիներ եբրայեցոցն եւ զԴեղերուն զօրութիւնն չէր
գրեր կատարելութեամբ, եւ ոչ զբնութիւնն, եւ ոչ զգործն: Եւ ես տեսա, որ Ախրապատինն առանց մուհրատաթի
չէր լինար, որ է մէկ-մէկ դեղերն, նա շինեցի զԽարապատինն ի լման եւ զմուֆրատաթն ի լման եւ զանւանքն դրի
ի կարգին հինկ լեզւով. առաջին` հայերէն եւ ունարէն, դաղմատերէն եւ արաբկերէն եւ եւ պարսկերէն եւ զբնութիւն եւ զաղէկն եւ զառնելիքն եւ զփոխանն եւ զօգտութիւնն ամենայն անձինն եւ շինեցի զգիրքս զայս, հանց
գիր, որ ով որ ատար լինի կամ յաշէպպ, նա իրենն այս գիրքս հերիք է, եւ ով զինքս կարդա եւ ուսանի զամենայն
գործն բժշկութեան եւ զմուֆրատաթ առնուլն, նա լինի կատարելութեամբ գէտ այս արուեստիս եւ զայն առնէ,
զինչպէս որ գրած է, նա իր բանն կատարի անսղալ, եւ զանազան թարքիպնին տեսնուս եւ զարմանաս զդեղերուն զգործն Աստուծոյ ողորմութեամբն: Բայց որ ի սոցանէ բան օկտի, նա գիտենա, թէ ինչպէս է շինել անարժան ծառայն Աստուծոյ Ամիրտօլվաթն բժիշկն, եւ տեսնու, թէ ինչպէս աւելցուցել է զգիրքս եւ ինչպէս է ձեւել զԴեղերուն զաւրութիւն եւ զայլն, որ ի կարգին, որ պէտք է մեզ:
Բայց յիշեմք զցանկն Ախրապատինին այսմհետէ -Ա. Յառաջ յիշեմք վասն ամենայն ցեղ շարապնոյ եւ ըմպելոց... ԻԵ. Դուռն, որ յիշէ զջրերն եւ զոր զմեզի պէտք է եւ զգարէ եւ զայլ ջրեր, որ ի փռան հանեն եւ զմսին ջուրն,
որ պէտք է:
ա. 36ա-7ա [Ա. Առաջին դուռն, որ յիշէ ամենայն ցեղ շարապնոյ եւ ըմպելեստանոյ Ա-ԺԵ] -Ա. Յառաջն յիշեմք
զճուլապն ի առաջին դուռն... Առ շաքարի տպարզատ...
բ. 37աբ Բ. Երկրորդ դուռն, որ յիշէ զամենայն ցեղ ռուպանին եւ զիրենց զղվամն եւ զգործքն, թէ որպէս է (ԱԵ) -Ա. Կու յիշեմք առաջն զխաղողին ըռուպն... Առ հասուն խաղող...
գ. 37բ-8ա Գ. Երրորդ դուռն, որ յիշէ զամենայն ցեղ փարվարտայնին, որ սնուցանեն, զինչ որ ի պէտքն է, ե ւ
զեփելն նոցա (Ա-Թ) Ա. Զանճապիլ սնուցանելոյ, որ է ինքն զանճապիլի փարվարտան... Առ զանճապիլ...
դ. 38ա-9ա Դ. Չորրորդ դուռն: Վասն ամենայն ցեղ այեարիճնոյ, որ է լեղի դեղերն եւ օգիութիւն նոցին (Ա-Թ)
-Ա. Առաջն այեարիճ ֆիգարան յիշեմք, որ օգտէ աջից ե ւ գլխոյ... Առ սնպուլ...
ե. 39ա-41ա Ե. Հինկերրորդ դուռն, որ յիշէ զամենայն ցեղ մաճուննի, եւ որոյ շաղւածուք են եւ զպահելն նոցա
(Ա-ԺԹ) -Ա. Մաճուն աֆթիմոն, որ օգտէ ամենայն ցեղ սավտայի ցաւոցն... Առ սեւ հալիլա...
զ. 41ա-2բ Զ. Վեցերորդ դուռն, որ յիշէ զխուռսերն ե ւ զկազմելիքն եւ զպահելիք նոցա (Ա-ԺԹ) -Ա. Յիշեմք
զխուրսի տապաշուրն... Առ տապաշիր...
է. 42բ-4ա Է. Եւթն /դուռն/, որ յիշէ զանազան թրիաքնին, զօրութիւն եւ պահելիքն, թէ որպէս է (Ա-ԺԱ) -Ա. Առաջն յիշեմք զաւագ թրիաքն... Առ մկնսոխի խուռսէն...
ը. 44ա-6ա Ը. Ութ դուռն, որ յիշէ զամենայն ցեղ ճուարիշնին եւ զղվամն եւ զպահելնն (Ա-ԺԹ) -Ա. Առաջն յիշեմք զճուարիշ ուսղոֆնին... Առ թրպութ եւ սաղմոնի...
թ. 46ա-7բ Թ. Ինն դուռն, որ յիշէ զզանազան սֆուֆնին եւ զծեծելիքն եւ զպահելիքն եւ զգործն (Ա-ԻԱ) -Ա.
Սֆուֆ, որ զինքն Արիստոտէլն է շիներ Աղէքսանդրի արքային... Առ ղուրֆա...

ժ. 47բ-8բ Ժ. Տասն դուռն, որ յիշէ զանազան մատպուխնին եւ զլուծման դեղերն եւ զեփել նոցա (Ա-ԺԸ) -Ա.
Մատպուխ, որ զսաֆրան հանէ. Առ դեղին հալիլա...
ժա. 48բ-9բ ԺԱ. Մետասան դուռն, որ յիշէ ըզլզելիքն եւ զղվամն եւ զօրութիւնն (Ա-ԺԳ) -Ա. Լզելիք նռան, որ
օգտէ նուզլայի եւ հազի. Առ նուռ թթու...
ժբ. 49բ-51բ [ԺԲ]. Հապս, որ է ԲԺ-ան դուռն, որ յիշէ, եւ զօգտութիւն նորա (Ա-ԻԶ) -Ա. Հապ, որ օգտէ հազին,
որ անօթուց ներքեւ լեզվին դնէ... Առ զամխ արապի...
ժգ. 51բ-3ա ԺԳ. Երեքտասան դուռն, որ յիշէ զամենայն ցեղ աջից դեղերն, զծեծելն եւ զհալելն (Ա-ԻԵ) -Ա. Առաջն յիշեմք զքօհլ ըռօշինային... Առ մամիսա եւ մամիրան...
ժդ. 53ա-4ա ԺԴ. Չորեքտասան դուռն, որ յիշէ զամենայն ցեղ աչից շիաֆնին եւ զշաշւելն նոցա (Ա-ԺԸ, ուղղելի` Ա-ԺԹ) -Ա. Շիաֆ ապար, որ օգտէ աչաց խոցի եւ տաքութեան. Առ այրած արճիճ...
ժե. 54բ-6բ ԺԵ. Հինկէտասան դուռն, որ յիշէ զամենայն ցեղ ձիթերն եւ շինելիքն եւ զօծելիքն եւ զպահելիքն
(Ա-ԼԲ) -Ա. Ձէթ օշնտրի, որ զմազն սեւացնէ... Առ աֆոնդին եւ ատան...
ժզ. 56բ-8ա ԺԶ. Վեցտասան դուռն, որ յիշէ զտիմէտնի եւ զօրութիւն, թէ որպէս առնես (Ա-ԻԸ) -Ա. Տիմէտ մախիկոն, որ օգտէ փայծղանն պնտութեան... Առ զաֆրան եւ սապռ...
ժէ. 58աբ ԺԷ. Եւթտասան դուռն: Վասն սպեղանեց եւ օգտութիւն եւ զօրութիւնն (Ա-ԺԳ) -Ա. Սպեղանի, որ օգտէ սնկան, որ օծեն` զարիւնն կտրէ... Առ զուկի ձէթ...
ժը. 58բ-9բ ԺԸ. Ութտասն դուռն, որ զհուկնայնին, որ է Հռոմ դեղերն եւ շաֆերն (= Հուկնա` Ա-Թ, Պատրուք` ԱԸ) -Ա. Հոռոմ դեղ սուր, որ օգտէ թանձր քամուն... Առ հուլպա եւ կտաւատ...
ժթ. 59բ-60բ ԺԹ. Ինտասան դուռն, որ յիշէ զրուրնեն եւ զցամաք դեղերն եւ զցանելիքն ([Ա-ԺԷ]) -[Ա]. Զրուր,
որ օգտէ հին խոցերու եւ փթած մսին. Առ սպառ եւ անծրուր...
ի. 60բ-2բ Ի. Քսան դուռն, որ յիշէ զմրհանոյն եւ զիւրեանց գործաւորութիւնն (Ա-ԺԷ) -Ա. Առաջին յիշեմք զառաքելական մուրհամն... Առ սպիտակ մոմ...
իա. 62բ-4ա ԻԱ. Քսան եւ մէկ դուռն, որ յիշէ զգեղերուն զփոխանակն եւ զպիտեւանն, (որ կայ ի վերայ այբուբենի) -Ես կու յիշեմ զդեղերուն զփոխանակն...
իբ. 64ա-5ա ԻԲ. Քսան եւ երկու դուռն, որ իշէ զդեղերուն զդիմանալն, զուժն եւ զմուրաքապն դեղերուն -Կու
յիշեմք զդեղերուն զուժն եւ զդիմանալն եւ զանցանիլն...
իգ. 65բ-100ա ԻԳ. Քսան եւ երեք դուռն, որ յիշէ զդեղերուն զօրութիւնն եւ զանուսն հինգ լեցուաւ, զոր գրեալ
եմք աստ, զորս տեսանես կարգաւ ի վերայ այբուբենից (բաժանուած 6 սիւնակների. Ա. « Անուանք` հայերէն,
հոռոմոց, ֆռանկի, յարապի, պարսից: Բ. «Որպիսութիւն: Գ. « Աղէկն: Դ. «Բնութիւն: Ե. «Չաքն: Զ. «Դեղերու զօրութիւն):
Կից ունի.
-100բ Պատեհ է, որ յիշէմ զտարաճան, թէ որպէս է -Եւ առաջին բժիշկքն թէ զդեղերու զօրութիւն եւ զբնութիւն...
-101ա-3ա [ Անուննք դեղերոց` խորանաւ]: Դեղ, որ զկալուածն բանայ - Ախհաւան, համանա...
-103ա [Խրատ բժշկաց] -Գիտացիր, որ կու պիտի որ զայս տողերս աղէկ իմանաս... Եւ այլ պարտ է, որ իմանայ եւ զկշեռքն:
իդ. 103ա ԻԴ. Քսան եւ չորս դուռն, որ յիշէ զկշեռքն եւ զլիտրն եւ զնուկեստանն, զդրամն եւ զմթխալն եւ զկուտն -Իմացիր, որ մէկ լիտրն բժշկերուն ունին հաշիւն պաղտատցիքն ՃԻ դրամ է...
իե. 103ա-6բ ԻԵ. Քսան եւ հինգ դուռն, որ յիշէ զամենայն ազգ ջրերն եւ զգարեջուրն: Ջուր մեղրի - Ասէ Սահակ բժիշկն, թէ հով է եւ մուհտատիլ է... Գարեջուր սատաճ - Աղէկն այն է, որ գարին կտուած լինի... եւ տուր անօթուց. օգտէ Աստուծով: Վերջ:
Գ. 107ա-41բ [Բժշկարան]
-107ա-8բ Ցանկ երրորդ Բժշկարանիս [Յակոբայ Շամախեցւոյ] -Ա. Վասն վարդապետաց բժշկաց... ՃԽԶ.
Վասն մարդոյ, որ աթաշակ լինի...
ա. 109բ-10ա Ա. Խօսք վարդապետացն, որք ասացեալ են խրատ աշակերտացն, որք զայս արուեստս ուսանին սրտիւ - Ասէ Պուղրատ եւ Գեղիանոս, եթէ ով ուզէ հիւանդին պէտ առնուլն... (հմմտ. Լ0 414, 221բ)
բ. 110ա-41բ Բ. Տավալմուշք լեղի - Ասէ Սապիթ Կուռանն, թէ օգտէ խաֆաղանին... (141բ) ՃԽԶ. [Վասն մարդոյ, որ աթաշակ լինի...] -Մարդ թէ աթաշակ լինի կամ մէկ վարամ ցաւ ունենայ, Է օր ջուլապ տուր... փորձած է
ստոյգ...

Բ-ՃԽԶ դեղագրերը մեծի մասամբ քաղուած Ամիրդովլաթի գործերից. Աթաշակի, Այրածի, Անմարսողութեան,
Աչացաւի, Ատամնացաւի, Արգանդի ուռուցքի, Արգիլածի, Բալղամի, Բերանի ջրի, Բորի, Գազանառի, Գինեհարի,
Գիրանալոյ, Գլխացաւի, Գոզկապի, Դեղնախտի, Դողի, Ելունի եւ շտի, Երակ առնելոյ, Երանքացաւի, Երեսի
նշանի, Ըխտաւորութեան, Թարախ քաշելոյ, Թուխմայի, Թունաւորուածի, Լեզուակապի, Լուծի, Խիարակի, Խոցերի, Ծաղկահարի, Կանացի հիւանդութեանց, Կարիճ փախս առնելոյ, Կարճահարի, Կոլինճի, Կրծացաւի, Հեշտ
ծնանելոյ, Հուկնայ առնելոյ (125ա), Ձեռքի դողի, Ձուն ուռածի, Ճակտի ցաւի, Ճիճվի, Մազ բուսուցանելոյ, Մայասիլի, Մանկամիտի, Միջացաւի, Նուզլայի, Ոտքի ուռեցի,Ոտքի փուքի, Որձ եւ էգ ծնանելոյ, Չբերութեան, Ջերմի,
Ջիլի կարճանալոյ, Ջիղ դերձնի, Սնկան, Սրտխառնուքի, Վաշուխամր ցաւոց, Վիժման, Փայծաղի, Փրացաւի,
Փորկապի, Փորն օձ մտածի, Փուշ մտածի, Քամոյ, Քաչալի, Քթի արեան, Քնաբերութեան, Քորի, 0ձահարի: Առաւել կարեւոր յօդուածներն են. Բժշկական տումար եւ մեկնութիւն չորից տարերացն (123ա-4ա),... Դեղոց բնութիւնն (126բ, տե՛ս 100բ), Բնութիւն երիտասարդաց (122բ), Բնութիւն ծերոց (122բ-3ա), Ծաղկանց եղն հանելն
(138բ), Հիւանդին զմահուն եւ զկենացն գիտենալուն (128աբ), Պատճառ մազ եւ եղունկ բուսանելոյ (124բ-5ա),
Պատճառ մորուք գալուն (124բ), Պատմութիւն լօշտակին (118բ-22ա), Պատմութիւն խոզի (118ա, չափ.), Պատմութիւն մահփարվինին (127ա-8ա), Պատմութիւն փենոնային (138բ-40բ), Ջրոց իմանալոյ զախորժականն
(130բ-1ա), 0գտութիւն Աւագ թրիաքին (135բ-8ա), եւ մի շարք դեղաբոյսեր` Անգիտաց Անպէտ-ից:
Դ. 142ա-77բ [ Ասարայ Սեբաստացւոյ Գիրք բժշկական արհեստի]
-142ա-3բ [Ցանկ գրոցս] -Ա. Յառաջաբան գրոցս... ՃԽ. Կաւկերի եւ գործելի ուտողի դեղ... ( այլ ձեռքով շարունակուած` ՃԽԱ-ՃԾԳ, 178ա-93ա):
ա. 143բ-5ա Ա. Յանուն Աստուծոյ: Դուռն առաջին, որ ցուցանէ, թէ որպէս ուսանին զարուեստս -Գիտելի է, զի
ասացին բժշկապետքն ամենայն...
բ. 145ա Բ. [Յիշատակարան գրոցս] -Յանուն Աստուծոյ գթածին եւ ողորմածին: Գիրք բժշկական արհեստի,
զոր սահմանեցին իմաստուն փիլիսոփայքն... իսկ այժմ, նուաստ ոգիս, ծառայս ծառայիցդ Աստուծոյ, անիմաստ Ասար Սեբաստացիս կամեցայ զընտիրսն հաւաքել եւ զհամառօտսն, եւ բացայատել ըստ կարեաց փոքր
ի շատէ ի բանից իմաստասիրաց եւ բժշկական վարդապետացն եւ խնամ տանել ցաւագնեալ անձանց` առ ի
պէտս բժշկութեան... ամէն:
Կից երկու հատուած:
-145ա Ասացեալ են իմաստունքն, թէ ի յաշխարհս յԳ ցեղ մարդ ցաւն անբժշկելի կու մնայ...
-145աբ Գիտելի է եւ զայս, զի ասացեալ են, թէ տղակութեան ցաւն շոյտ լաւանայ...
գ. 145բ-6ա Գ. Խրատ եւ նշան զբնութիւնն առողջ պահելոյ - Ասացեալ մեծին Գաղիանոսի եւ Բագարատայ...
դ. 146ա Դ. [Վասն] գլխացաւութեան -Որ ի տաքութենէ լինի, յառաջ քան զամենայն իրք երակ կտրէ... Վասն
բերանցաւութեան -Եթէ բերանն ցաւի եւ ատամն արիւնի...
ե. 146աբ Ե. Վասն ականջացաւութեան -Զբողկն ձիթով եռացուր... Վասն որ ի քիթն [ արիւն] կաթնի -Յորժամ
արիւնն ի քթէն վազէ...
զ. 146բ Զ. Վասն լերդին -Յորժամ մարդոյ աջ կուշտն ցաւի... Վասն փայծղան -Յորժամ տեսնուս, որ ի փայծղանն ջերմութիւն կայ...
է. 146բ-7ա Է. Վասն երիկամաց -Որ երիկամն ցաւի... Վասն որ ի մարդն քար ընծայի... Առ բողկն առանց տերեւի...
ը. 147ա Ը. Հումրայ, որոյ երեսն ի վեր տայ տանի... -Առ հայկաւ եւ մատնեհար կաւ...
թ. 147աբ Թ. Այլ դեղ ցաւոյն, որ մարմինն պալար-պալար ի վեր տայ -Առ բակլայի եւ թրմզի ալուր...
ժ. 147բ Ժ. Շարապ արաղանի, որ զդեղնութիւն տանի -Առ աննուխ եւ տորուն... Պրուտ ազոխի... որ զաչքն
հովցնէ... -Առ թութեայ...
ժա. 147բ-8ա ԺԱ. Մատպուխ... -Առ հալիլայ Քապուլի...
ժբ. 148ա ԺԲ. Շարապ վարդի... -Առ աղէկ կարմիր վարդի տերեւ...
ժգ. 148աբ ԺԳ. Իրտիֆիլ աւագ... -Առ դեղին հալիլայ...
ժդ. 148ա-8ա ԺԴ. Մաճուն պղպեղի... Առ սազապի տերեւ...
ժե. 149աբ ԺԵ. Այլ թրեաք, որ օձահարի... -Առ անիսոն Ժ դրամ...
ժզ. 149բ-51ա ԺԶ. Մաճուն, որ ասեն ղուրպի Շիրազի... -Առ ղարանֆուլ եւ պասպասայ...
ժէ. 151ա ԺԷ. Քապուսին տէրն (ըստ ցանկի` դեղն) -Զձիուն ատամն ի գլխուն տակն դնէ...
ժը. 151աբ ԺԸ. Մորհամ, որ քարշէ զսլաքն ի ոսկրէն... -Առ սեւ ձոյթ...

ժթ. 151բ ԺԹ. Մորհամ, որ օգտէ նստոյ տեղոյն... -Առ սատնէճ լուացած...
ի. 151բ-2ա Ի. Նարտի ձէթ... -Առ ղասապ ըլ-զարիրայ...
իա. 152ա ԻԱ. Ղուլղուլ, որ է շաճարի ռուման իպարրին... -Իր տակն մուղասն է...
իբ. 152աբ ԻԲ. Հաճար ըլ-եահուտ -Ինքն մօհթատիլ է...
իգ. 152բ ԻԳ. Շարապ սերկեւլի... -Առ սերկեւիլ զմեծն...
իդ. 152բ-3ա ԻԴ. Խրատք յաղագս առանց մուխատրայի ծառայելոյ զհիւանդն -Ով որ կամի զգուշութեամբ
ստածել...
իե. 153ա ԻԵ. Աւծնելիք, որ ի ջղերն ցաւ կենայ... -Առ սպիտակ մուրուֆի տակ...
իզ. 153ա ԻԶ. Վասն մուրաքապ շինելոյ -Առ գղթոր Լ դրամ...
իէ. 153աբ ԻԷ. Մաճուն ֆէլէսօֆա - Ասէ Հունանն, թէ ինքն հիմն է առողջութեան...
իը. 153բ ԻԸ. Այրել արճըճի -Առ յիստակ արճիճ...
իթ. 153բ Սունկար ֆիթիլի... -Առ ղար[այ] պօ[ե]ա...
լ. 153բ-4ա Լ. Պալատուրի մեղրն... -Առ պալատուր...
լա. 154ա ԼԱ. Խալի յունսուլ... -Առ իսխիլ սպիտակ...
լբ. 154ա-5ա ԼԲ. Վասն յապուր շինելոյ -Ա[ռ] այրասայ...
լգ. 155ա ԼԳ. Ղալայ միսք... -Առ հռոմ ձէթ...
լդ. 155աբ ԼԴ. Նշանք ըռեւանդ շինելոյ -Առ զխօրծլին տակն...
155բ «Եւ աղաչեմ զգիտնականքդ չմեղադրել ինձ` մեղուցեալ ծառայի Աստուծոյ Ստեփանոսի վերջնու
նվաստ իրիցու, հմուտ բժշկա[կա]ն արհեստի, որդի Ահարոն բժշկապետի Ուրհացոյ. թողցէ Տէր զյանցանս իւր:
Կից` «Ընդ սոցին եւ զմեղուցեալ ծառայս` Ասար Սեբաստացիս, աղաչեմ յիշել աղօթիւք, զի ողորմեսցի մեզ Տէր եւ
թողցէ զբազում յանցանս մեր. եւ նմա փառք:
լե. 155բ-6ա ԼԵ. Վասն հազի եւ նուզլայի -Յորժամ մարդ շատ հազայ...
լզ. 156ա ԼԶ. Վասն որ... ձուքն եռ անկանի - Այդ լինի ի սաֆրայէն...
լէ. 156ա ԼԷ. Կաւկերի դեղ -Առ խախուլայ... (տե՛ս նաեւ` ՃԽ):
լը. 156աբ ԼԸ. Վասն աչացաւութեան -Յորժամ աչքն ցաւի...
լթ. 156բ-7ա ԼԹ. Պատմութիւն աւագ թրիաքին -Եւ իւր բազում օգտութեանցն մինն այս է...
խ. 157աբ Խ. Նշանք ելընդնոյ եւ շտերոյ... -Յորժամ տեսանես...
խա. 157ա ԽԱ. Վասն եթէ որ գոյն է աչացն օգուտ կամ որ է վնասակար -Սպիտակն վնասակար է...
խբ. 157բ ԽԲ. Դեղ ղուլնջի... -Առ թրպութ Գ դրամ...
խգ. 158ա ԽԳ. Լուծման դեղ... -Առ թրպութ եւ սակամոնի...
խդ. 158ա ԽԴ. Մաճուն, որ մարդոյ բերանն ծռի... -Առ սակամոնի...
խե. 158ա ԽԵ. Մաճուն սնկան -Առ կառի հունդ...
խզ. 158ա ԽԶ. [Հ]ապ լուծող, որ օգտէ տայուսայլապին -Առ այարիճ...
խէ. 158ա ԽԷ. Մորհամ [վ] արամի խոցի եւ խանազիրայի -Առ սպիտակ մոմ...
խը. 158բ ԽԸ. Հապ, որ ի տափողէն ըսկսանի եւ երթայ մինչեւ ի կրունկն... -Առ սապռ եւ սօրնջան...
խթ. 158բ ԽԹ. Սիրքայ մալհամի -Առ մուրտասանկ...
ծ. 158բ Ծ. Մաճուն երկթի աղտով... -Առ սեւ հալիլայ...
ծա. 158բ ԾԱ. Մաճուն, որ օգտէ ամենայն ցաւու, որ ի փորն լինի -Առ պղպեղ...
ծբ. 159ա ԾԲ. Պրտու, որ ի ջրին մէջն բուսնի... - Այրէ եւ զմոխիրն ի բան տար...
ծգ. 159ա ԾԳ. Վասն հումրային -Եւ իր նշանն այն է, որ... ուռի...
ծդ. 159ա ԾԴ. Յորժամ կրակն էրէ զմարդ... -Իր օգտակար դեղն... ձուի սպիտակուց...
ծե. 159աբ ԾԵ. Վասն որ խիստ եւ շատ հիւանդութիւնք լինի -Եւ պատճառն այն է, որ օդն աւերած լինի...
ծզ. 159բ ԾԶ. Վեց իրք մահաբերք են... -Ա. Որ կերակուր մն կամ դեղ մն կերել է եւ իր զեն է արել...
ծէ. 159բ-60ա ԾԷ. Վասն որ... արիւն գայ ի վեր -Առ գխթոր եւ նռան ծաղիկ...
ծը. 160ա ԾԸ. Դեղ, որ օգտէ աչացաւութեան նորոյ եւ հնի -Առ սապռ Զ դրամ...
ծթ. 160ա ԾԹ. Հապ լուծման... զոր ես Ստեփանոս փորձեցի Պովնով աբեղայի եւ ծերի եւ կտրճի -Առ դեղին
հալիլայ եւ ղարիղօն...
կ. 160ա-1ա Կ. Դեղ փորանցի եւ արիւնաբերի -Առ նռան կեղեւ...
կա. 161ա ԿԱ. Ղուրս քահրուպարի -Հունայն ասէ, թէ օգտէ արիւնաբերին...

կբ. 161աբ ԿԲ. Մաճուն գիրութեան -Սինայի որդին ասէ...
կգ. 161բ ԿԳ. Տլէ ղուպային, որ է հերքունն... -Առ սեւ խարպախ...
կդ. 161բ ԿԴ. Ստածումն ժանգոտած ատամն -Եհաննայ ասէ, թէ զսեւացած ակռան...
կե. 161բ ԿԵ. Հապ, որ ի բերանն բռնեն -Առ կարմիր վարդ...
կզ. 162ա ԿԶ. Տլէ կուզի եւ կռնակի ցաւուն -Առ մուռ եւ լեղի ղուստ...
կէ. 162ա ԿԷ. Սֆուֆ, որ զստամոքսն ուժովցնէ... -Առ քեապիլի հալիլայ...
կը. 162աբ ԿԸ. Սֆուֆ որ օգտէ փորացաւի... -Առ անիսոն եւ քարաֆսի հունտ...
կթ. 162բ-3ա ԿԹ. Վասն աչաց, յորժամ կարմրութիւն ընկնի յաչքն եւ արիւն -Յառաջ լուծման դեղ տուր...
հ. 163աբ Հ. Վասն մնճղեխի փախցնելու -Առ զթզենոյ զփայտն...
հա. 163բ ՀԱ. Վասն հին միջացաւութեան... -Առ պանի ձէթ...
հբ. 163բ ՀԲ. Վասն փոշտանկի, որ է ձուանկն: Եւ գրէ Ստեփանոս բժիշկն, թէ իմ հայրն` Ահարոն բժիշկն, ուսուց զայս ինձ, որ այլ զօրաւոր է, քան զառաջինդ -Առ ձկան սոսինձ...
հգ. 163բ-4ա ՀԳ. Ղուրս, որ օգտէ ծարաւոյ եւ շողոյ -Առ խիարի հունդ... Ղասնի փիճոյ խէժ -0շախ Ճ Ճ
դրամ...
Գլխանիշը` երկրորդ դեղագրի մօտ. ուղղուած ըստ Լ0 9837 ձեռագրի:
հդ. 164աբ ՀԴ. Տուհն մուպարաք ֆարֆիոն, որ ասի եղ շնորհաւոր -Առ սխտոր Ի դրամ...
հե. 164բ ՀԵ. Հապ սրաճայի -Առ զիպախ եւ քապապայ...
հզ. 165ա ՀԶ. Վասն երիկամացաւի... -Եւ ցաւ մի այլ կայ, որ յերիկամունքն լինի եւ իր անունն դիահիտոս ասեն, որ թարգմանի անցաւորիկ...
հէ. 165աբ ՀԷ. Վասն խապլիկի -Կան ոմանք, որ երբ ի քուն լինին, նա հանց թուի, թէ ծանր իրք մի ի վերան
նստաւ... Մաճուն սասալիոս, որ օգտէ քապուսի... -Առ սասալիոս Ժ դրամ...
հը. 165բ-6ա ՀԸ. Կնիկ, որ անբաւ սպիտակ ջուր տեսնու... -Առ սպիտակ նաւթ...
հթ. 166ա ՀԹ. թտպիր, որ լուծումն առնեն օծելով -Զաքարիայի որդին ասէ...
ձ. 166ա Ձ. Պատրոյգ, որ օգտէ սնկան, զոր արարի Ամիր-Մոմոնի -Առ յստակ եւ անուշ հռոմ ձէթ...
ձա. 166ա-7ա ՁԱ. Նշան տէկպարտիկին, որ օգտէ նասուրի... -Առ զաւիկ դեղին եւ կարմիր... յորժամ ի պալղամէ լինի:
166բ « Ահա դեղ, որ փակած է եւ չէ գրած ի բժշկարանին, բայցգիտուն մարդիքն իրերաց ուսուցանեն, եւ մեր
հայր Ահարոնբժիշկն մեզ էր ուսուցել: Եւ ես` Ստեփանոս մեղուցեալ ծառայՅիսուսի Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ,
եւ իմ հարազատ եղբայրն`Ճօշլին բժիշկն, գրեցաք զինքս ի թվին Հայոց ՈՁԱ (1232), իյամսեանն հոռի, ի յօգտութիւն շատ բժշկաց եւ յառողջութիւնբազում հիւանդաց: Եւ որք օգտիք ի սմանէ եւ ուսանիքզանյայատ դեղս, մեզ
եւ մեր ծնողացս մեղաց թողութիւնխնդրեցէք յԱստուծոյ. նոյն || (167ա) եւ ձեզ ողորմեսցի Տէրնյաւիտեան: Ընդ
նմին եւ Սեբաստացի անիմաստ Ասար գրիչս:
ձբ. 167ա ՁԲ. Այլ բան պիտեւան - Արդ, սկիզբն հիւանդութեան եւ շարժմանց, որ ընծայի, ի ստամոքսին...
ձգ. 167աբ ՁԳ. Մաճուն, որ օգտէ այրկան... - Այս յաւելցնէ ի զօրութիւնն...
ձդ. 167բ-8ա ՁԴ. Վասն փշտանգի... զոր չէ յիշած, բայց ես` Մխիթարս, յիշեմ կարճառօտ -Եւ ի յառաջ զցայլանգն յիշեմ...
ձե. 168ա ՁԵ. Արեան, որ ընդ բերանն գայ -Եթէ փսխելով գայ...
ձզ. 168աբ ՁԶ. Ստածումն, որ ի յաճուկ լինի -Զաքարիային որդին ասէ...
ձէ. 168բ-9բ ՁԷ. [Պատմութիւն քարանց] - Ախիխ. լաւն եամանին է...
ձը. 169բ-70բ ՁԸ. [Պատմութիւն բուսոց եւ մսոց] - Աննուխն, որ յարապն նանայ ասէ...
ձթ. 170բ ՁԹ. Վասն հեշտ մուրհամներու -Դու առ զշիրիկ ձէթն...
ղ. 170բ Ղ. Եթէ ի յանձն... տեղ մի թուլանայ... -Առ հռոմ ձէթ...
ղա. 170բ ՂԱ. Դեղ, որ երբ ջրհեղէ... միզուկն խիստ ցաւի... -Առ խարպզակի ունդ...
ղբ. 171բ ՂԲ. Դեղ... որ նստոյ տեղն շատ կծի... -Առ անլուայ քթան կտաւ...
ղգ. 171բ ՂԳ. Մարդ, որ ծունկն այտոց է... -Առ տուղտ...
ղդ. 171բ ՂԴ. Որ կամենայ կիր օծել յանձն -Առ կիր...
ղե. 171աբ ՂԵ. Տերեւատի բնութիւնն... -Առ տերեւատ...
ղզ. 171բ ՂԶ. Ով ուզէ, որ զսովտան... հանէ -Առ զեզնալեզու...
ղէ. 171բ-2ա ՂԷ. Առաջին յիշեմք զճուլապն... -Առ շաքար Ա լիտր...

ղը. 172ա ՂԸ. Շարապ խաշխշի... -Առ սպիտակ խաշխաշ...
ղթ. 172աբ ՂԹ. Այարիճ ֆէյղարայ... -Առ զաֆրան...
ճ. 172բ-3ա Ճ. Մայըլճպին, որ է պանրին ջուրն... -Զկաթն լից ի քարէ նոր պտուկ...
ճա. 173ա ՃԱ. Կակիայ այսպէս արա -Առ կանաչ գխտոր...
173ա «Ո՜վ ընթերցողք եւ բանիբուն եղբարք, յիշեցէք զհաւաքող
բանիցս զյոգնամեղ Սեբաստացի Ասար ծառայս եւ Աստուած
ողորմի ասացէք: Գրեցաւ թվին Հայոց ՌՀԱ (1622):
ճբ. 173բ ՃԲ. Մաճուն թուխմայ քամոյ... -Առ ստեպղնի ունդ...
ճգ. 173բ ՃԳ. Ղուրս քեաքունաժի, որ օգտէ բշտին... -Առ քեաքունաճ...
ճդ. 173բ ՃԴ. Պէլ սովուխլղի -Առ հասակ բուռ մի...
ճե. 174ա ՃԵ. Գլխացաւութիւն... եւ կամ կէս գլխացաւութիւն -Դու տես, թէ երեսաց գոյնն կարմիր լինի...
ճզ. 174ա ՃԶ. Գլխացաւութիւն, որ ի հովութենէ լինի -Նշանն այն է...
ճէ. 174աբ ՃԷ. Վասն, որ ի բերանն խաւարտ ելանէ... -Առ փերփերի ունդ...
ճը. 174բ ՃԸ. Եթէ բերանն հոտի... -Առ ի յիրմէն Ա բաժին...
ճթ. 174բ-5ա ՃԹ. Վասն օձիկ ցաւուն... -Առ թպր հնդի...
ճժ. 175աբ ՃԺ. Եթէ մոլաքոր դիպի... -Յառաջ երակ կտրէ...
ճժա. 175բ ՃԺԱ. Դեղ աղեց, որ գալար առնու... -Չաման գինով եռցու...
ճժբ. 175բ ՃԺԲ. Թէ մարդոյ նստոյ տեղն ժամ ժամ ցաւի -Մղուլ տուր...
ճժգ. 175բ ՃԺԳ. Որոյ ոտքն ի ճանապարհին խաշի - Արջասպն ջրեցո...
ճժդ. 175բ ՃԺԴ. Թէ մարդոյ նստոյ տեղն թուլանայ... -Առ գխթոր...
ճժե. 175բ ՃԺԵ. Կին, որ զայրն ի խելաց հանէ -Առ զսեւ ագռաւոյ լեղին...
ճժզ. 175բ ՃԺԶ. Մարդ, որ ցուրտ առնու -Զէյթ ձէթ թող խմէ...
ճժէ. 175բ-6ա ՃԺԷ. Հապ գլխացաւութեան -Առ օշնրդի քամուքս...
ճժը. 176ա ՃԺԸ. Բերան որ ցաւի եւ ատամն արիւնի -Առ այրած շիպ...
ճժթ. 176ա ՃԺԹ. Մաճուն, որ զստամոքին քամին կու հանէ -Առ սինամաքի...
ճի. 176ա ՃԻ. Քիթն որ [ արիւն] կաթնի -Զքաֆուրն քացխով տրորէ...
ճիա. 176ա ՃԻԱ. Պատուշնայի -Տուր զյունապի շարապն...
ճիբ. 176աբ ՃԻԲ. Հիւանդ որ քուն չլինի -Առ խաշխաշ...
ճիգ. 176բ ՃԻԳ. Փայծաղն, որ ուռեցել եւ պնդել լինի -Առ մրտի ծաղկի տակ...
ճիդ. 176բ ՃԻԴ. Վասն երիկամնացաւի -Եթէ ի հովութենէ լինի, տուր այարիճ...
ճիե. 176բ ՃԻԵ. Վասն միզագրաւի -Առ պախրոյ լեղի...
ճիզ. 176բ ՃԻԶ. Եթէ... զգոզն արգիլել չկարէ -Առ հապլաս եւ խոզկաղին...
ճիէ. 177ա ՃԻԷ. Վասն քարի. մաճուն հաճար ըլ-եահուտ -Առ խիարի հունտ...
ճիը. 177ա ՃԻԸ. Թէ արանքն ուռի... -Դու տես զգոյնն...
ճիթ. 177ա ՃԻԹ. Վասն ճիճոյ -Առ զդեղձենոյ տերեւն...
ճլ. 177ա ՃԼ. Յորժամ աքիլայ լինի... -Յառաջ լուծումն արա...
ճլա. 177ա ՃԼԱ. Թաշունաճի կամ խոց, որ տավիճայ լինի -Զսոխն եռցու...
ճլբ. 177ա ՃԼԲ. Մուհալիլ ելնդնոյ -Առ խուպէյզ...
ճլգ. 177աբ ՃԼԳ. Վասն հեշտ մորհամնոյ... -Զձէթն եւ զմոմն հալէ...
ճլդ. 177բ ՃԼԴ. Զախմածի -Մոմեայ խմցո տաք...
ճլե. 177բ ՃԼԵ. Ոջլի դեղ -Յառաջ հապի այարիճ տուր...
ճլզ. 177բ ՃԼԶ. Ջեղ, որ կարճնայ -Առ ղարայաղաճ...
ճլէ. 177բ ՃԼԷ. Հազի [դեղ -Առ] մատուտակ, եփէ...
ճլը. 177բ ՃԼԸ. Փողցաւութեան -Թէ ի տաքուէ լինի...
ճլթ. 177բ ՃԼԹ. Թէ մոլաքոր դիպի մարդոյ... -Առ այարիճ ֆայղարայ...
ճխ. 177բ ՃԽ. Ով կաւ ուտէ -Առ ղաղուլա, պաս ||... (շար. թափուած):
Սկ. տե՛ս Լ0 464, 81բ-95ա:
Ե. 1. 178ա-89ա ՃԽԱ. Բառ ի վերայ բժշկական վարդապետացն: Պատմութիւն դեղերուն -[Ա]. Աղրաս, որ
խնդրեն, որ է պրուխն, որ է փայլկտուկ... Ֆ. Ֆլֆուլ, որ է պղպեղն... Ֆիֆալ, որ նման ջավզի ( Այբբենական կար-

գից դուրս եւս չորս բառ` 189ա. «Մայրափայտն... Հնդի ջավզն... Ղանդարիոն... Սաթնուկ, որ է սպունկ, որ
թուխպ ասեն):
2. 189ա-91ա ՃԽԲ. Բառ եւ պատմութիւն մեկնած ամենայն ցաւոց (քաղուածոյ)
ա. 189ա-90ա [Ա-Ֆ] - Արաղանն` դեղնութիւն է... Ֆաթըխ, որ է ձուոց ուռեցն, կամ այն քամին է, որ յաղիքն լինի կամ ի ձուերն:
բ. 190ա [ Արտաքոյ այբուբենից, խառն) -Տարֆայ, որ ի յաչքն զախ դիպի... Ղաֆաղն, որ է սրտին տրոփալն,
որ ի հովուց լինի սեւ մաղձ եւ սաֆրայ:
գ. 190բ-1ա Այլ ցեղ ( արտաքոյ այբուբենից, խառն) -Սահրատ ըխտաւորութիւն է... Սֆուֆ սղկած չոր դեղերն
է:
Ը. [Յաւելագրութիւնք]
1. 191բ-3ա [Յակոբ վրդ. Շամախեցւոյ` ՃԽԳ-ՃԾ (1732 թ.)]
ա. 191բ ՃԽԳ. Դեղ ջերմի, դողի եւ տենդի -Առ զֆլֆուլն եւ ծեծէ...
բ. 191բ ՃԽԴ. Մարդոյ գլուխն... որ ցաւի -Առ մեխակն...
գ. 191բ-2ա ՃԽԵ. Այլ դեղ [գլխացաւի] -Առ բխի փատն...
դ. 192ա ՃԽԶ. Դարձեալ որոյ գլուխն քոր լինի -Առ Արաղի սապոնն...
ե. 192աբ ՃԽԷ. Դարձեալ գլուխն, որ թեփուկ լինի -Զբամբակի հունդն այրէ...
զ. 192բ ՃԽԸ. Դեղ անճար ղապզի -Առ մոմն եւ աղ...
է. 192բ ՃԽԹ. Դարձեալ ղապզի եւ գոզկապի -Առ կանաչ քամօն...
ը. 192բ ՃԾ. Այլ դեղ ղապզի եւ քամու... -Ա մսխալ շիպ ծեծած...
թ. 192բ-3ա ՃԾԱ. Դեղ վասն հազի -Առ կղմուխ անտուզն...
ժ. 193ա ՃԾԲ. Դարձեալ այլ դեղ հազի... -Զթիրեաքն եւ զքացախն խառնէ...
ժա. 193ա ՃԾԳ. Դեղ եւս վասն չոր հազի -Զգարեջուրն, որ գրեցեալ գոյ ի ԱՃՂԷ (տե՛ս 106ա) թղթահամարումն... գարեջուրն շինեա: Եւ Քրիստոսի փառք... ամէն:
2. [Եփրեմ կաթողիկոսի եւ այլոց (1813-1826 թթ.)]
ա. 4ա [Դեղ աչացաւի] -Երկու մսխալ գեօզդաշի...
բ. 4ա [Դեղ գլխացաւի] - Այլ եւ երկու բաժին լաւ զանճաֆիլ...
գ. 4աբ Վասն սաստիկ լուծելոյ հապ շինելոյ -Երեք մսխալ ապուսալաթինի մէջն...
դ. 6ա Սպեղանի... լուծման կապելոյ եւ... թըթախտութեան -Մուլքի ազրախ...
ե. 6բ Դեղ վասն սրտացաւի... -Մին արմատ կայ... օտլըղահար ասի...
զ. 6բ Վասն... այրածի... -Գինին տաքացուցեալ...
է. 7աբ Խրատ մեծ հոտի... - Առաջին` վասն սիսիային... Աղաջանին բժիշք Ներսէսի ասութեամբն աստէն գրեցի... Յովսէփ վարդապետ Տէր-Մարքարեան: 23. 1. [18]26, [Հաղ]բատ:
ը. 193ա Մաճուն իմեպին -Առ չօփ չենի...
թ. 193ա Վասն... գոզկապի լուծից: Անտօն վարդապետ բժիշկ ցուցեալն... -Ըշպանձկի մուխ ասեն... 1813, օգոստոս 6:
ժ. 193ա [Դեղ... ինչ տեղ որ ցաւում լինի] - Այլ եւ մին պտուղ գոյ մանր սեւ պղպեղի նման...
ժա. 193բ [Դեղ սանճուի, սրտացաւի եւ փորացաւի] - Այլ եւ կէս բուռն պապունաճ...
ժբ. 193բ Այլ եւ վասն ի շակիկայ... քամուց... -Հաւի ձուի դեղնուցով... Միրզայ Թադէոսն Մելիք Մինասեան
Կամսարականն Սատատբէկեան Արշարունին, յայլվէ ուսեալ մեզ պատմեաց... 1814 յամի Տեառն, յունվարի 1ին. Ե[փրեմ] կ[ աթողիկոս]:
ժգ. 193բ Փսխողական փոշի... թարթարուս եմիթէքուս... -Ղարղադուզ... բուսոյ կաթն... ( այլ բաղադրութիւն`
194ա):
ժդ. 194ա Իւղ քաշուածոց ձեռացն կամ ոտիցն մարդոյ -Առ սողլուճան... ի Թիֆլիզու հմուտ բժիշկ Ստեփաննոսն հաքիմ Շէհրիմանեան նուղսայն յղեալ էր վասն իմ ոտին: 1813, փետր[վար] 7 ստացայ. Ե[փրեմ] կ[ աթողիկոս]:
ժե. 194ա Դեղ բաւասիլի... գոզկապի քար փշրօղ -Գիոյ պտուղն...
ժզ. 194ա Դեղ սանճուի, սրտացաւի եւ փորացաւի -Երկու լիտր հին գինի...
ժէ. 194ա Վասն նուզլայի... աչացն... -Կապարի սերմն...

ժը. 194բ Չոր հազին -Տուղտն չայի նման եփիր...
ժթ. 194բ [Դեղ լուծման կապօղ] -Ղարտաշղանին լաւ փոշի արարեալ...
ի. 194բ Վասն սաթլջամի... -Կէս դրամ ղրմզի որդն ծեծեալ...
իա. 194բ-5ա Վասն ատամնացաւի... -Առ Դ մսխալ զաղ... 1822, մարտի 16 ի Շուշու դղեկոջն գրեցի աստ...
իբ. 195ա [Դեղ գոզկապի] -Սպիտակ սոխի ջուրն...
իգ. 195ա Վասն ատամնացաւի -Մին պճեղ սխտոր...
իդ. 195ա [Դեղ գոթութեան] -Եւս հում սխտորն...
իե. 195ա [Դեղ ուռուցքի] - Աղափն, այսինքն աղիքն...
իզ. 195ա Աղափն տղայի որ վայր գայ -Թուզն ծեծէ...
իէ. 195բ Մաճուն գովելի... -Տսնա մազտաքի... (21 դեղանիւթ): Սոյն մաճուն ի բժիշկ Ներսէս Աղաջանեանէ
Շուշեցւոյ է յօրինեալ:
իը. 196ա Նուխսայ դեղորէից թթախտութեան, որ տաճկերէն բաբասիլ ասի: Վեհափառ հրամանաւ սրբազան կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց տեառն Եփրեմայ` թարգմանեալ ի զանազան լեզուս արեւելցոց ի Ստեփաննոսէ բժշկէ Շէհրիմանեանց, յամի Տեառն 1814, ի 29 հոկտեմբերի: Են դեղորայք ԺԱ -Լ0 Ա. Լատին` տօլէս սուքքօթրինում... Լ0 ԺԱ. Լատին` թա, հայերէն` թիւրակէս անդրոմաքեայ, եւ այլազգաբար` թէրեաք ֆարուղ, կշռաչափ
սորայ` Բ դրամ ու կէս:
իթ. 196բ Մուղլին հապն է -Մուղլ, քարախունկ...
լ. 196բ Եւս վասն ջլից կարճութեան -Չաղ եզան ոլօքի ուղեղն...
լա. 197ա Խայէքն որ ուռչի -Մաղատանոսն ծեծեալ...
լբ. 197ա Աթէշակի... -Առ գեօզդաշի...
լգ. 197ա Ոտից կամ ձեռաց եւ միջաց ջիիլքն կարճանան -Սանդրուկի քօքն...
լդ. 197ա Փեփենայ ասացեալն - Ասեն, եթէ սատաֆ ասացեալ խոտն է...
լե. 197բ [«Կիպրոսնի կիսլատան] -Մին տեսակ կաթիլք կա...
լզ. 197բ Փորձեալ... դեղ քաչալի ի Բարսեղ եպիսկոպոսէ -Մէկ դրամ սուլէյմանի... ( այլ բաղադրութիւն`
198ա):
լէ. 198ա Վասն մայասիլի... -Եսամ մեղրի ծօրն...
լը. 198ա Թանձու խաթայի լաւ եւ վատն փորձելոյ կերպի այս է -Մին կտոր ոչխարի եւ կամ գառան աղիք...
լթ. 198բ Զօրեղ լուծման կապօղ փոշին, որոյ յառաջացեալ է ի Տփխիս եղեալ հանգուցեալ Յարութիւն, անուանեալ Թաբուլ, երեւելի բժշկէ եւ յորդւոց նորա... -Կէս մսխալ... սերկեւիլի մաջունի հետ...
խ. 199ա-200ա Յաղագս զանազան օգտութեան մէլիսէ ռուհոյն, որ է ոգի մեղրատերեւին, թարգմանեալ յիտալական լեզուէ ի մեր բարբառ -0գուտ այսմ ջրոյս, որ վասն իջուածոյն...
խա. 200ա Ռակի աչք կոչեցեալն, թէ որքան օգուտ ունի... -1. 0գուտ է սա ջերմութիւն ունեցող մարդոյ...
խբ. 200բ Հապ գովելի... յօրինեալ ի Լօղմանէ հէքիմէն եւ աւանդեալ է մեզ ի Տիգրանակերտցի մայտեսի
բժիշկ Բաղդասար Ս[իւ]ք[իւ]րեանէն, որ պայծառացուցանէ զգոյնն... -5 տրամ թօփալախ... Աստուծով ամենայն
վերոյգրեալ ցաւոց օգտէ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
Դեղագրերին կից -Մխիթարայ Հերացւոյ` 167բ, Ստեփանոսի բժշկի` 155բ, 160ա, 163բ, 166բ, Ամիրդովլաթի
Ամասիացւոյ` 35ա, 35բ, Ասարայ Սեբաստացւոյ` 145ա, 155բ, 166ա, 167ա, 173ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 65ա (Սարգիս գրչի) Յիշատակարան առաջին գրողի եւ ստացողի գրքոյս Բժշկարանի -Ո՜վ ընթերցողք, որժամ ընթեռնելով զցանկն եւ զմարդակազմութիւն եւ զճուարիշն եւ զսֆուֆներն եւ զլուուխներն եւ զհապերն եւ
զհուկնաներն եւ զմաճուներն եւ զպատրոյգներն եւ զայլ ազգի ազգի արարողութիւն, զոր իմաստունքն առաջինքն եւ վերջինքն սահմանեալ են ի պէտս մարդկան, յիշեցէք զսրբագրողն սորա` զայս պատուական մինհաճիս
զԱմիրտօլվաթն, որ բազում աշխատեր է ի սա, եւ զգծող սորա` զՀալապցի զՍարգիս էրէցն, որ ի գրելն աշխատեցաւ, եւ անմեղադիր լերուք սխալանաց եւ խոշորութեան գրիս, զի միտք իմ ոչ է ի վերայ, այլ եմ իբրեւ զնաւ ալէկոծեալ ի հողմոց, եւ եւս որ բազում մեղօք ի լի եմ, եւ տարակուսեալ եմ, թէ որպէս պատասխանի տաց քահանայապետին Քրիստոսի, որ ասէ բերանաւ սրբոց, թէ Որդի մարդոյ, դէտ կացուցի զքեզ: Վա՜յ ինձ հազար բերան,
որ ես` անարժանս, որ սկսեցա ի գրել զսա, որ մինչեւ ի կէսն գրեցի, նայ Աստուծոյ ողորմութեամբն հոգեւոր
հայրն մեր եւ կենդանի նահատակն տէր Տըրդատ արքեպիսկոպոսն հրաւիրեաց եւ կոչեաց զմեզ աստիճան քա-

հանայութեան ի ձեռնադրութիւն, եւ մենք անարժան գոլ, ապաւինեցաք ի Աստուծոյ ողորմութիւն, որ ասէ. Ես եմ,
ես եմ, որ քաւեմ զմեղս քո: Ելեալ գնացաք յԻզմիրու ի Կօզէլհիսար, որ է վիճակն Ոհաննու աւետարանչին, եւ անդ
առաք զկարգ եւ զպատիւ քահանայութեան, եկեաք ի յԻզմիր եւ դարձեալ սկսեցաք զայս պատուական բժշկական հէքիմարանս, որ մինհաճ ասեն, եւ կատարեցաք, եւ ի կատարելն սորա էր թվին Հայոց ՌՁԴ (1635), ունիս
Ժ, ի վայելումն խոճա Աւետիքին Ջուղայեցո. Աստուած զինքն անփորց պահէ եւ ընդ երկայն աւուրս պահեսցէ.
ամէն:
Գրեցաւ սա ի ժամանակս եւ ի կաթուղիկոսութեան տեառն տէր Փիլիփոսին, որ այժմ երկրորդ լուսաւորիչ է
Հայոց, եւ ի ժամանակս Սուլթան Մուրատին, որ ի Պարս ի պատերազմ գնաց. Աստուած զվերջքն ի բարին կատարէ: Դարձեալ աղաչեմ զձեզ, որժամ ընթեռնոյք զգովելի եւ զբժշկական մինհաճ գիրք, յիշեցէք զմեղուցեալ եւ
զանարժան գրիչս զՍարգիս էրէցս, որ ղարիպ եւ անտէր եւ անօգնական եմ մնացեր որպէս հաւ ի երամէ զատած,
ի սիրելեաց բաժանած. միթէ Աստուած զմեզ ի մեր ծնած եւ սնած երկիրն տանի եւ կրկին ուրախացնէ: Դարձեալ
յիշեցէք եւ զհայրն իմ` զտէր Յոհանէսն, եւ զեղբայրն իմ` զտէր յԱբրահամն, եւ Աստուած զձեզ յիշէ իւր միւսանգամ գալուստն. ամէն: Հայր մեր:
-(Ստորին լուսանցքում, եզրահատուած) Աստուած ողորմի ասացէք խոճա /// (հաւանաբար` « Աւետիքին Ջուղայեցո):
2. 191ա (Մարգար գրչի) Եւ զդպիր Մարգար գրիչս յիշեա, եւ ստացօղ սորին Աւետիկն յիշեցէք, եւ դուք յիշեալ
լիջիք առ Քրիստոս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 9բ (Յակոբ Շամախեցւոյ) Խրատ վասն նախազեկութեան ցանկից գրքիս այսորիկ Բժշկարանի, որ կոչի
Աղրապատ -Գիտասջիք, ո՜վ ընթերցօղ եւ բանասէր եղբարք, զի ի մէջ յայսմ գրքոջս բժշկարանի, որ կոչի Աղրապատ, ի չորս տեղւոջ ցանկք կան գրեցեալք, քանզի չորս բաժին է այս գիրքս. առաջին ցանկն յայս Ա թղթահամարում է (10ա), երկրորդ ցանկն յայս ԾԴ թղթահամարումս է (35բ), երրորդ ցանկն յայս ԱՃՂԹ թղթահամարումս է (107ա), չորրորդ ցանկն յայս ԲՃԿԹ թղթահամարումս է (142ա): Արդ, եթէ կամիցիք զխնդրելի իրն ձեր դիւրաւ գտանել, ուրեմն նախ պարտիք զցանկսն գտանել իւրաքանչիւր թղթահամարովն եւ ընթեռնուլ զնոսա եւ
տեսանել, թէ զխնդրելի իրն ձեր յոր ցանկում կայ գրեալ եւ ապայ յայնժամ այն ցանկի յատուկ համարովն գտանել զայն ձեր խնդրելի իրն եւ զկամս ձեր կատարել դիւրաւ եւ փութով, եւ այնու շահիլ: Քանզի գիրքս այս յոյժ
յոյժ պիտանի գիրք է եւ շահօղ իմաստնոց եւ գիտնոց, եւ ապայ ի շահիլն ձեր յօժար սրտիւք եւ կամօք ձերօվք
զիս` զՅակոբ անուամբ միայն վարդապետս Շամախեցի կոչեցեալ, զվերջին ստացօղս սորին յիշեսջիք ի Քրիստոս Աստուած մեր, որ ողորմեսցի յայնմ աւուր ահեղին, զի եւ ձեզ ողորմեսցի յայնմ աւուր. ամէն:
Արդ, ստացայ զայս յոյժ պիտանի բժշկարանս ի ՌՃՀԸ (1729) թուականիս մերում, ի մայրաքաղաքն Սպահան եւ ի յօրհնեալ թաղն Նոր Ջուղա, ի սուրբ եւ ի գեղեցիկ վանքն Ամենափրկիչ կոչեցեալ, յառաջնորդութեանն
տեառն Աստուածատրոյ աստուածաբանի եւ աղաւնաբարոյի եւ արհւոյ եպիսկոպոսին եւ ի թագաւորութեանն
վերջին Շահ Թահմազին, զոր եւ եբարձ Նատր Շահն, եւ զնորածին զորդին նորին եդ չար մտօք, որդին եւս բարձաւ: Յայնժամ Նատր-Շահն ինքն եղեւ թագաւոր ի ՌՃՁԵ (1736) թուականին մերում:
191ա Նաեւ զվերջին ստացօղ սորին զՅակոբ մեղկասիրտ վարդապետս Շամախեցի, հանդերձ կրկին ծնողիւք յիշեսջիք ի Քրիստոսի, ո՜ հանդիպօղք, զի եւ դուք յիշեսջիք ի նմանէ յաւուրն յետին. ամէն: Արդ, ստացայ
զսա ի ՌՃՁ եւ Ա (1732) թուին, ի մարտի մուտն, ի Սպահան եւ ի վանսն Ամենափրկիչ:
Որոշակի կերպով երեւում է, որ թուականի միաւորը նախապէս եղել է «Գ, ապա քերուել է եւ դարձուել «Ա:
2. 1ա Եփրեմ կ[ աթողիկոս], 1821, հոկ. 26:
65ա Ըստ վերոյ գրեցեալ յ1084 Հայոց թւոյն 236 տարի է, որ բժշկարանս գրեալ է, եւ այժմ է թիւն Հայոց նշմարեցի 1261 (1812):
Տե՛ս նաեւ 193բ (1814 թ.), 194ա (1813 թ.), 195ա (1822 թ.), 196ա (1814 թ.), 198բ, 200բ ( անթուական):
Կնքադրոշմ` 191ա Յիսուսի ծառայ Յակոբ վարդապետ. ՌՃՀԷ (1728):
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ԱՄԻՐԴՈՎԼԱԹ ԱՄԱՍԻԱՑԻ, ԲԺՇԿԱՐԱՆ
Մարզուան ՈՀԵ-1626
ԳՐԻՉ` Կարապետ: ՍՏԱՑՈՂ` Պունիաթ Սեբաստացի:
ԹԵՐԹ` 428+2 (կրկ. 8, 19). չգրուած` 1բ, 219բ, 428ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԼԶ 12 (Ա, ԻԶ, ԼԲ 11, ԼԶ 13): ՆԻՒԹ` թուղթ (բարակ եւ անողորկ` 1-177, ողորկ եւ առանց լուսագծերի` 178-416, ողորկ եւ լուսագծերով` 417-28): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`

26 20: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 293ա): ՏՈՂ` 39 (2ա-255ա), 41 (255բ-426բ): ԿԱԶՄ` Ա փեղկը
(ԺԸ դ.)` ճնշագծերով շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ, մասն Ա պրակի, վրան սոսնձուած պատառիկ-պահպանակի Ա թերթը: Բ փեղկը (հին)` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սրճագոյն կտաւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Ղուկասու: Ժ-ԺԱ դդ.: 1 (Ա)+1 (Բ), ստացուած 2 թերթերի ընդլայնակի
հատուած վերին (Ա) եւ ստորին (Բ) մասերից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ` աստառ Ա):
Կարդալ Աբ (Աա սոսնձուած կազմաստառին). «[ անմ]իտք ոչ ապաքէն... Վայ ձեզ փարի[սեցւոց] (ԺԱ, 40-42),
«/// զայն[ու] ոչ անցանել... իբրեւ զգերեզ[մանս] (ԺԱ, 42-44): Բբ «Եւ բազմեցին... լիցին յետինք (ԺԳ, 29-30),
«/// բժշկութիւնս կատարեմ... եւ ի միւսում (ԺԳ, 32-33): Բա «[կամե]ցայ ժողովել... ասեմ ձեզ, ե[թէ] (ԺԳ, 3435), «/// սպասեին նմա... ցփարիսեցիս ե[թէ] (ԺԴ, 1-3):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 2ա, 364ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 10ա, 220ա: 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 ե ր` կարմիր, կապոյտ: 427ա մարդու կազմախօսական
նկար:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ մոմի, ձէթի, թանաքի, խոնաւութեան հետքեր: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը
մաշուած, կապիչներն ընկած: 1-198 մկնկեր, այժմ նորոգուած
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-219ա [ Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Անգիտաց անպէտ]
Տես Լ0 457, 3ա-324ա: Յռջբ./2ա-10ա: ¢¢ա-լզ/ 10ա-218 (չունի
«ֆրիկ բառը): Յշտկրն /219ա (վերջում այլ ձեռագրով.« Աստ գրած էր ի
յօրինակս, թէ այս մէկ տունս օրինակն չկա, բայց պիտի գրվի. Պղատոն` Կօնիայ քաղաքէն,/ Արիստոտէլ` Նիկսարացի է, / Պուղրատ` Ամասիացի է, / Սոկրատ Զիլացի է):
Բ. 220ա-362բ Գիրք այս կոչի Ստածում (= Ամիրդովլաթի Ամասիացւոյ 0գուտ բժշկութեան)
-220ա-1ա [Յառաջաբանութիւն] -Յանուն Աստուծոյ գթածին... ամէն: Եւ այսպէս էր գրեալ գրգիս շինողն, թէ
յորժամ ես այս արուեստիս հմուտ եղայ եւ տեսայ շատ գրեանք, որ շինած էր ի յայս արուեստն եւ շատաբանած... յայսպէս գիր մն շինեցի ես` անպիտան եւ անարժան նուաստ ծառայս Աստուծոյ Ամիրտովլաթ բժիշկն Ամասիացին, ի մայրաքաղաքն ի ֆիլիպայ, ի թուականութեանս Հայոց ՋԺԵ (1466) ամին եւ ամսոյն ի դեկտեմբերի ԻԵ-ին, օրն հինգշաբթին... Զայս գրոցս անունն անուանեցաք 0գուտ բժշկութեան, որ տաճիկն Քիֆայէթի ի
տիպ ասէ: Եւ արարի զայս գիրքս երկու բաժին. եւ առաջին բաժինն է Ուսումն բժշկութեան... եւ Բ բաժին յիշէ
զկերակուրն եւ զդեղերն նորայ...... Եւ այլ իմացիր, եղբայր, որ գիրքս մեր խօսքն չէ. առաջի իմաստասիրացն եւ
բժշկական իմաստասիրացն եւ վերջին փիլիսոփայիցն, եւ այս ամենայն բժշկացն խօսքն է, որ է Բագարատն եւ
Գեղիանոսն եւ Արճիճանիսն եւ Ֆլուսն եւ Արպիասաւսն եւ Ըռուֆօսն եւ Դէվճանիսն եւ Մասրճուէն եւ Յեսուն եւ
Մասուվային որդին եւ Ապուճարեհն եւ Մասեհն եւ Մահամմատ Զաքարիային որդին եւ Սապիթ Կուռանն եւ Հունան եւ Իսաղն եւ Սինային որդին եւ այլ բազում ժողովուրդ, որ ի յայս արուեստս շատ աշխատել են: Մենք սոցայ զգիրքն ընտրել ենք եւ գրել շատ աշխատանաւք եւ յայսմնհետէ գրեցի շատ աշխատանօք զայս ձեռամբ իմով:
Եւ շատ դժուարութիւն եւ պատահմունք եմ քաշել ի յանօրինաց... եւ շատ գրեանք էի ժողովել ի յարապաց եւ ի
պարսից եւ ի թուրքաց... եւ ի յերկրէ ի յերկիր շատ բժշկութեան զարուեստն էի գործել, եւ փորձել էի ես իմ միտքն
շատ դեղեր եւ թարքիպնի... եւ արարիչ տէր Աստուածն արքայութիւն պատրաստէ ձեզ եւ մեր ծնօղացն եւ անարժան եւ անպիտան ծառայիս Աստուծոյ Ամիրտոլվաթ բժշկին...
Թարգմանեցաւ պատուական բժշկարանս ի մայրաքաղաքն ի Ըռումիայ, որ թարգմանի Ֆիլիպիայ, ի թուականիս Հայոց ՋԺԸ (1469) ամին, ի դեկտեմբերի ԻԶ, որ ծնունդ էր փրկչին այլազգաց հաշուովն, ի կաթուղիկոսութեան տէր Ըռըստագիսի եւ եպիսկոպոսութեան տէր Յովակիմին: Որք կարդայք կամ օրինակէք, թողութիւն
մեղաց խնդրեցէք Քրիստոսէ թարգմանողի գրոցս Ամիրտոլվաթ բժշկին...
Կից` 221ա-բ Յիշատակարան Պունիաթ Սեբաստացու (տե՛ս), ապա`
-221 բ [Խօսք Սիրաք իմաստասիրի] -Սիրաք իմաստասէրն հրամայէ, թէ` Մի՛ ագահիր... զի աջողեսցի գործ
նոցա:
-221 բ Խաւսք վարդապետաց, որ ասացեր են աշակերտաց, որ կու ուսանին - Ասէ Բուկրատ եւ Գաղիանոս,
թէ ով որ ուզէ կատարեալ բժիշկ լինի եւ հիւանդի պէտ առնէ, պարտ է յառաջն աշակերտէ... որպէս հրամայէ Ա-

միրտովլաթ բժիշկն, թէ` Եղիր հետեւող իմաստութեան հետ, /ժ Եթէ չուսանիս, բժիշկ ես անգէտ. / Լինիս դու իմաստուն, արա բանիս պէտ, / Գրոցս անունն է Անգիտաց անպէտ:
-222ա-5ա [Ցանկ գլխոց` Ա-ՄԻԴ] -Ա. Յառաջն ուսանիլ զբժշկութեան չաքն... ՄԻԴ. Դեղեր մահացու եւ սպանող:
Ա-ԺԵ յօդուածները վերաբերում են Ա մասին -«Ուսումն բժշկութեան (225բ-56ա), ԺԶ-ՄԻԴ յօդուածները` Բ «Գիրք բժշկութեան տումարի (257բ-62ա): Վերջինիս բնագիրը չունի ցանկի «ՄԺԶ. Ըռիպ ջերմանն յօդուածը,
իսկ ՄԺԷ-ՄԻԴ յօդուածները նշանակուած են ՄԺԶ-ՄԻԳ: Ցանկին կից` 225ա «Եւ զոր օրինակ հողմն... սկսուածով
հատուած` քաղուած «Եւ մարդակազմութիւն մի այլ գրոցն գլխի (236բ-40ա) «Վասն եղանակաց մարդուն ենթագլխից (240ա): 1940 թ. հրատարակութեան մէջ այն տեղափոխուած է եւ կցուած «Խաւսք վարդապետաց -ին
(տես վերը` 221բ):
1. 225բ-7ա [Ուսումն բժշկութեան]
ա. 225բ-6բ Ըսկիզբն է Բժշկարան գրգոյս: [Ա.] Առաջն ուսանիլ զբժշկութեան զչաքն եւ խափանել զմահացու
դեղոցն զաւրութիւնն -Եւ այլ իմացիր, որ զայս բժշկութիւնս պատեհ է...
բ. 226բ-7բ [Բ.] Յիշենք զչաքն եւ զբաժինին բժշկութեանն -Գիտացիր, որ շատ ոք կան, որ զանուն բժշկութեան
յանձն են առել...
գ. 227բ [Գ.] Դուռն, որ յիշէ զմիզաճն եւ զբնութիւնն -Յիմացիր, որ բնութիւնն թէ չորսն մէկ մէկ է...
դ. 227բ-30ա [Դ.] Հասկանալ, թէ ինչ է զօրութիւնն եւ օգտութիւն խառնուածին, եւ թէ որպէս է -Գիտացիր, որ
այս խառնուածոցն բժշկապետքն ախլատ ասեն...
ե. 230ա-6բ [Ե. Վասն ստեղծման մարդուն, թէ որպէս է. ցանկից]: Վասն կազմութեան ոսկերացն -Գիտացիր,
որ զոսկերքն մարդուն [որպէս] սուն է արարեր անձինն...
Ունի 24 ենթագլուխ. 230ա-1ա Վասն կազմութեան ոսկերացն: 231աբ Կերպ ստեղծման գլխուն...: 231բ-2ա
Կերպ ստեղծման սրտին: 232ա Կերպ յօրինվածոց լերդին...: 232ա Կերպըստեղծման փայծղանն...: 232աբ Կերպ
ըստեղծման թոքին...:232բ Կերպ ըստեղծման լեղուին...: 232բ-3ա Կերպ ըստեղծմաներիկամացն...: 233աբ
Կերպ եւ պատմութիւն ըստամոքսին: 233բԿերպ աղէճորտերուն...: 233բ-4ա Կերպ... հալաբշտին...: 234ա Կերպ
վասն կազմութեան աչացն...: 234բ-5ա Կերպ յօրինվածոց ականջացն...: 235ա Կերպ ըստեղծման քթին...: 235ա
Կերպ շըրթնանցն...: 235ա Վասն ըստեղծման ձեռացն...: 235աբ Կերպ եւ յաւրինվածոց ծծերուն...: 235բ Կերպ
ձվերուն...: 235բ Կերպ եւ ըստեղծումն ծածուկ մարմնոյն: 235բ-6ա Երեւումն ոսկերացն...: 236ա Թիւ եւ հիմն
ջղերուն... (Լ0 413-ում միացուած նախորդին` 20ա Վասն ստեղծման ոսկերացն): 236ա Թիւ մկանացն...: 236ա
Վասն փայվանթներուն...: 236աբ Թիւ երկնուն...
զ. 236բ [Զ.] Եւ յիշեմք զհինկ ըսգայութիւնն, որ ի մարդն լինի - Արարիչն Աստուած զհինգ ըսգայութիւնն Ե
անդամն եդիր...
է. 236բ-40ա Եւ մարդակազմութիւն մի այլ գրոցն -Յառաջին աւուրքն հրամայեցին բժշկական վարդապետքն
իմանալ զբնութիւն մարդոյն...
Ունի 13 ենթագլուխ. 237բ-8ա Վասն շինուածոյ գլխուն եւ ըղեղան: 238ա Վասն շինուածո աչիցն: 238աբ
Վասն շինուածոյ ակնջին: 238բ Վասն շինուածոյ քթին է: 238բ Վասն շինուածոյ բերանոյն: 239ա Վասն յօրինվածոյ սրտին: 239աբ Վասն ստեղծման թոքին: 239բ Վասն ստեղծման լերդին: 239բ Վասնըստեղծման փայծղանն: 239բ-40ա Վասն ըստեղծման երիկամացն: 240ա Վասն ըստեղծման լեղոյն: 240ա Վասն ըստեղծման
հալաբշտին: 240ա Վասն եղանակաց մարդուն:
ը. 240բ-5բ Է. Վասն առողջութեան -Գիտացիր, որ նշան առողջութեանն այն է...
Ունի 17 ենթագլուխ. 241բ Վասն գինի խմելոյ...: 241բ-2ա Վասն քնոյ եւ արթնութեան: 242ա Վասն բնութիւն
կակղացնելն: 242ա Վասն մերձաւորութեան: 242աբ Վասն ի բաղնիսն աճռվելոյ: 242բ Վասն ի բաղնիսն լվացվելոյ: 242բ Վասն իբաղնիսն կիր օծելոյ: 242բ-3ա Վասն աշխատելու մարդոյն: 243ա Վասն վերայբերութեան:
243աբ Վասն լուծման դեղ խմելոյ: 243բ-4ա Վասն երակ առնելոյ: 244ա Վասն ապիկիս արկանելոյ: 244ա
Վասն տզրուկ դնելոյ: 244աբ Զկենդանութիւն առողջ պահելոյ...: 244բ Վասն ի ճանապարհ գնալու: 244բ-5ա
Վասն ի նաւ նըստելոյ: 245աբ Վասն սնընդեան մանկանն: Լ0 413-ում (21ա-2ա) նախաբանից 3 հատուածներ
խորագրուած են եւգլխակարգուած ԼԱ-ԼԳ:
թ. 245բ-6բ Ը. Վասն ճանաչելոյ զերակն, որ է նամզն - Ասէ Գեղիանոս, թէ զմարդուն բնութիւնն ճանաչելն երակն է վկայ.. ժ. 246բ-9ա Թ. Վասն հասկանալ եւ ճանաչել զգոզն եւ զձեռնալվան -Գիտացիր, որ զգոզն ճանաչելն...

ժա. 249ա-50ա Ժ. Վասն որ յիշէ զպօհրան -Եւ զքրտինքն եւ պօհրան հիւանդին...
ժբ. 250աբ ԺԱ. Վասն նշան մահու եւ կենաց հիւանդին այս է մարդուն -Գիտացիր, որ հիվանդին աղէկ նշան
է այն...
ժգ. 250բ-1բ ԺԲ. Առաջագիտութիւն հիւանդին այս է -Գիտացիր, որ քիչ մն հիւանդութիւն կայ...
ժդ. 251բ-2ա ԺԳ. Գիտենալ զօդերն, թէ ինչ է, եւ քաղքնին, թէ ինչ է - Ասացած է, թէ օդն գոլոշիկ մն է...
ժե. 252աբ ԺԴ. Եւ յիշէ զչորս եղանակաց կերպն, թէ որպէս է, բնութիւնն նոցա ինչ է -Գիտացիր, որ բնութիւն
տարուն Դ եղանակաւն է...
1940 թ. հրատարակութեան մէջ (էջ 84-86) սա միացած է ԺԳ գլխին որպէս ենթագլուխ, իսկ ԺԴ գլուխ` չիք:
ժզ. 252բ-6ա ԺԵ. Խաւսք համարձակ եւ պիտանի եւ աւկտակար, որ իրմովն գիտացիր ամէն խլտերն, եւ ան
ամէն խլտերուն, որ վնաս առնէ անձինն -Գիտացիր, որ մարդկան հիւանդութիւնն, որ ի խառնուածոց լինայ...
ժէ. 256ա-7ա [ Անուանք դեղերոց]: Դեղեր, որ զկալուածն բանայ - Ախաւանն... Դեղեր, որ փսխեցնէ եւ
զստամոքն սրբէ -Խիարի տակն... Այրասայ: Յորժամ շարժմունք լինի ցաւոց, /Եւ ստածեմ ըստ պիտոյից,/ Եւ Աստուած տայ զառողջութիւն ըստ հաճոյից:
2. 257բ-362բ Գիրք բժշկութեան տումարի
ա. 257բ ԺԶ. Թեփուկ, որ ի գլուխն լինի... -Էհանան ասէ, թէ Այս ցաւս ի սաֆրային...
բ. 258ա ԺԷ. Որ գլուխն խոց լինայ եւ քաչալ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Ինքն Բ ցեղ է...
գ. 258բ ԺԸ. Որ մազն ի վայր գայ մարդուն... -Բագրատ ասէ, թէ Այս Դ իրաց լինի...
դ. 259ա ԺԹ. Որ մազն ճղքի մարդուն... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Ի յանձն չորութիւն յաւելցել է...
ե. 259բ Ի. Տայու սայլապ, որ է աղվիսացաւն... -Գեղիանոս ասէ, թէ Այս ի յարեան ի սաֆրային...
զ. 260ա ԻԱ. Գլխացաւութիւն, որ ի տաքութենէ լինի... -Եւ պատճառն ի դեսէն լինի...
է. 260բ ԻԲ. Գլխայցաւութիւն կամ ի գիճութենէ լինի... -Գեղիանոս ասէ, թէ Այս ցաւս Բ ցեղ է...
ը. 261ա ԻԳ. Գլխացաւութիւն, որ ի յարենէ լինի... -Սահակն ասէ, թէ Այնկից լինի, որ միս եւ քաղցր կերակուր
շատ ուտէ...
թ. 261բ ԻԴ. Գլխացաւութիւն, որ ի սաֆրայէ լինի... -Էհանան ասէ, թէ Ի տաք եւ ի չոր ուտելուն...
ժ. 262ա ԻԵ. Գլխացաւութիւն, որ ի տաք քամու լինի... -Բագրատ ասէ, թէ Ի սուր պուխարէ լինի...
ժա. 262բ ԻԶ. Գլխացաւութիւն, որ յղեղին ծածկոցն ուռնալուն լինայ ի մարդ... -Հունան ասէ, թէ Այս ցաւս ի
տաքէ լինի...
ժբ. 263ա ԻԷ. Գլխացաւութիւն, որ յարապն պաղայ ասէ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Այս ցաւուս պարսկերէն խուտայ ասեն...
ժգ. 263բ ԻԸ. Գլխացաւութիւն, որ ի զախմէ լինի... -Մասրուճուէն ասէ, թէ Զարկուց լինի...
ժդ. 264ա ԻԹ. Գլխացաւութիւն, որ ի գինու խումարէ լինի... -Սահակն ասէ, թէ Ինքն յաւել ուտելումն լինայ...
ժե. 264բ Լ. Գլխացաւութիւն, որ ստամոքին վատուժութենէն լինի... -Մասրճուէն ասէ, թէ Այս Բ ցեղ է...
ժզ. 265ա ԼԱ. Շաղիղայ, որ կէս գլխացաւութիւն, ի տաքէ լինի... -Էհանան ասէ, թէ Ինքս կէս գլխացաւութիւն
է...
ժէ. 265բ ԼԲ. Որոյ գլխուն կոտրի եւ կամ զախմի անձն... -Էհանան ասէ, թէ Ի գլխուն...
ժը. 266ա ԼԳ. Որոյ գլխուն ի շուրջ գայ... -Էհանան ասէ, թէ Յառաջն այս ցաւուս...
ժթ. 266բ ԼԹ. Աչաց մթնալն, որ խելքն ցրվի... -Մատային ասէ, թէ Սաֆրայ յղեղան առջեւն է...
ի. 267ա ԼԵ. Սարսամ, որ ինքն ըղեղին ցավերուն է... -Սահակն ասէ, թէ Ինքն ուռէց մն է...
իա. 267բ ԼԶ. Սապաթ եւ սապաթի սահարի... -Բագարատ ասէ, թէ Այն, որ պալղամն ի յղեղն...
իբ. 268ա ԼԷ. Շխուս եւ ճմուտ... -Հունան ասէ, թէ Շխուսն եւ ճմուտն մէկ հիւընդութիւն է...
իգ. 268բ-9ա ԼԸ. Մանախուլիայ, որ ինքն խելաց պակասութիւն... -Մասեհն ասէ, թէ Այս ցաւս ի սաֆրային...
իդ. 269բ ԼԹ. Ղուտրուպ եւ մանիան... -Մասուվային որդին ասէ, թէ Այս ցաւս ի մալուխուլիայէն...
իե. 270ա Խ. Որ քուն չի լինի եւ վասվասա... -Մասրուճուէն ասէ, թէ Տքնութիւն եւ ձրի խորհիլն...
իզ. 270բ ԽԱ. Որոյ սիրոյ տէր լինի վասն մերձենալոյ... -Բագարատն ասէ, թէ Այս ցանկութիւնս սրտի է...
իէ. 271ա ԽԲ. Մոռացկոտութիւն եւ միտքն չառնու... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Լինի, որ մորութ հանց է...
իը. 271բ ԽԳ. Քապուս, որ է խըպլիկն... -Սահակն ասէ, թէ Այս ցաւս որպէս ըխտաւոր լինի...
իթ. 272ա ԽԴ. Ըխտաւորութիւն, որ տաճիկն սարյայ ասէ... -Գեղիանոս ասէ, թէ Այս ցաւս ի յարենէ...
լ. 272բ ԽԵ. Ըխտաւորութիւն ազգ մն այլ ի սավտայէ... -Մասուրճուէն ասէ, թէ Այն, որ ի սէվտայէ է...
լա. 273ա ԽԶ. Սքթայ, որ յանկ[ա]սկած բռնէ... -Էհանան ասէ, թէ Թանծր արիւնն ի գլխուն է ժողովել...

լբ. 273բ ԽԷ. Ֆալիճ, որ է կոմնատարն... -Էհանան ասէ, թէ Պալղամին յաւելնալուն է...
լգ. 274ա ԽԸ. Թուլութիւն անդամոցն, որ տաճիկն խատար ասէ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Ինքնս թուլութիւն է...
լդ. 274բ ԽԹ. Որոյ երեսն ծռի, որ տաճիկն լակուայ ասէ... -Ֆօլօսն ասէ, թէ Ինքն ի հով եւ ի թանծր խլտէ լինի...
լե. 275ա Ծ. Թաշանուճ այն է, որ ամեն անդամքն չորանայ... -Ֆօլօսն ասէ, թէ Ի յարենէ լինի...
լզ. 275բ ԾԱ. Քուզուզ, որ է թաշանուճէն ազգ մն... - Արճիճանիսն ասէ, թէ Այս լինի խամ խլտէ...
լէ. 276ա ԾԲ. Ըռահշայ, որ է ձեռացն եւ գլխուն եւ անձին դողալն... -Էհանան ասէ, թէ Քանի է...
լը. 276բ ԾԳ. Բոր եւ կիծ, որ աչացն ի կոպն լինայ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Ինքն խոշորութիւն մն է...
լթ. 277ա ԾԴ. Պուրտ եւ թահաճուր եւ շայիրայ... -Ֆաւլօսն ասէ, թէ Թանծր պալղամի խառնուածէն լինի...
խ. 277բ ԾԵ. Շաթրայ եւ այն է, որ երկու կոպն յիրար կպչի... -Սինային որդին ասէ, թէ Շաթրան այն է...
խա. 278ա ԾԶ. Սայֆայ եւ վարտինաճ... -Էհանան ասէ, թէ Սայֆան ի հոտած սավտայէ լինայ...
խբ. 278բ ԾԷ. Քամնայ եւ թութայ եւ որայ արտեւանունքն թափի... - Արճիճանիսն ասէ, թէ Քամնան ի թանծր
քամուն է...
խգ. 279ա ԾԸ. Սլահ եւ շրնախ եւ սուլախ, որ աչիցն ի կոպն լինի... -Հունան ասէ, թէ Սլահն ի թանծր պալղամէ լինի...
խդ. 279բ ԾԹ. Ղատայ եւ ղարապ եւ շիպիշ... -Սահակն ասէ, թէ Ղատան ի թանծր արիւնէ...
խե. 280ա Կ. Աչացաւութիւն, որ յարեան յաւելնալուն... լինայ... -Գեղիանոս ասէ, թէ Լինի ինքն ի նօսր արեան...
խզ. 280բ ԿԱ. Աչացաւութիւն, որ ի պալղամին... լինայ... -Մասրուճէն ասէ, թէ Լինի ի հով կերակուր շատ ուտելուն...
խէ. 281ա ԿԲ. Տարֆայ այն է, որ ի յաչքն զախմն լինի... -Դէվճանիսն ասէ, թէ Այս ցաւս ի ընկնելուն լինայ...
խը. 281բ ԿԳ. Որոյ աչքն խոցնայ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Այս շատն ի սուտ դեղերուն լինայ...
խթ. 282ա ԿԴ. Ապալին եւ որայ աչքն շատ արցուն է հանապազ մարդուն... -Էհանան ասէ, թէ Ինքն ի թանձր
արենէ լինի...
ծ. 282բ ԿԵ. Ապիլայ եւ պաղղայ, որ ի յաչքնն է... -Եւ տաղղին եւ պիշային պատճառն այն է...
ծա. 283ա ԿԶ. Սարատան եւ տուպալայ... - Ապուճարեհ ասէ, թէ Սարատան ի սուր սավտայի խառնուածէն
է...
ծբ. 283բ ԿԷ. Որոյ աչքն ի դուրս գայ... -Մատային ասէ, թէ Այս ցաւս արանց որ լինի...
ծգ. 284ա ԿԸ. Աչաց տեսութիւն, որ է պտուղն կամ լաննա եւ կամ նեղնայ... -Սահակն ասէ, եթէ Լինի այս Գ
տապաղային...
ծդ. 284բ ԿԹ. Իթիշար այս է... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Այս ցաւս աչացն զախմն հասնելուն լինի...
ծե. 285ա Հ. Որոյ աչացն լուսն վատուժի... -Ֆօլօսն ասէ, թէ Լինի ինքն սաֆրային սրութենէն...
ծզ. 285բ ՀԱ. Ըսկիզբն, որ ի յաչքն ջուր իջնուլ կամենայ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Այս սկիզբն երկու իրաց լինի...
ծէ. 286ա ՀԲ. Որ գիշերն չի տեսնու... -Սապիթ կուռանն ասէ, թէ Ինքն ի թանծր պուխար է...
ծը. 286բ ՀԳ. Որոյ ականջն ի վեր տայ... -Մասուվային որդին ասէ, թէ Թանծր արիւն է...
ծթ. 287ա ՀԴ. Ականջացաւութիւն, որ ի տաքէ լինի... -Էհանան ասէ, թէ Ականջացաւութիւն...
կ. 287բ ՀԵ. Որ ականջն ջուր մտէ... -Էհանան ասէ, թէ Այնոց շատ լինի...
կա. 288ա ՀԶ. Որոյ ականջն խոցնայ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Լինի հով...
կբ. 288բ ՀԷ. Որոյ ականջն ձայն հանէ... -Էհանան ասէ, թէ Լինի ինքն ի թանծր խառնուածոց...
կգ. 289ա ՀԸ. Խլութիւն եւ ծանտրութիւն ականճին... -Բագարատն ասէ, թէ Սաֆրան յաւելնայ...
կդ. 289բ ՀԹ. Վասն քթին խոցին եւ կամ մէջն քթին վեր տայ մանտր... - Արճիճանիսն ասէ, թէ Ի թանծր եւ այրած...
կե. 290 Ձ. Որոյ քիթն հոտ չառնու... -Բագարատն ասէ, թէ Լինի այն ի շնչահան...
կզ. 290աբ ՁԱ. Որոյ քիթն հոտի... -Ֆաւլօսն ասէ, թէ Անկից լինի, որ քթին ծակն...
կէ. 291ա ՁԲ. Որոյ քիթն կաթնի եւ արիւնի... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Քթին արիւնիլն...
կը. 291բ ՁԳ. Զուգամ եւ նուզլայ, որ տաքէ լինայ... - Այն է, որ ի տաք խառնվածոց լինի...

կթ. 292ա ՁԴ. Որի վեր տայ կամ ճղքի... պակներն (=պռնկներն) մարդուն... -Դէվճանիսն ասէ, թէ Այս ի սաֆրային... լինայ...
հ. 292բ ՁԵ. Ակռացաւութիւն, որ ի տաքէ լինի եւ կամ ի հովէ... - Արպիասուսն ասէ, թէ Լինի այս առեցն...
հա. 293ա ՁԶ. Որոյ ակռան փշրի եւ ժաժի... -Էհանան ասէ, թէ Ի սուր խառնուածոց լինայ...
հբ. 293բ. ՁԷ. Որոյ ակռատկերն հոտի... -Ֆօլօսն ասէ, թէ Մէկ թթու պալղամէն լինի...
հգ. 294ա ՁԸ. Որոյ ակռային միսն ուռի... - Արճիճանիսն ասէ, թէ Արեան յաւելվածոցն լինայ...
հդ. 294բ ՁԹ. Բերանցաւութիւն կամ ուռի ամէն տեղիքն խիստ... -Սապիթ Կուռանն ասէ, թէ Որ ի տաքէ լինի...
հե. 295բ Ղ. Որոյ բերանն հոտի... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Շատն ի ստամոքին տաքութենէն լինայ...
հզ. 295բ ՂԱ. Որ գիշերն ի քուն չի լինի... -Մատային ասէ, թէ Ստամոքին տաքութենէն...
հէ. 296ա ՂԲ. Որոյ լեզուն ուռի... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Յարենէ լինայ...
հը. 296բ ՂԳ. Որոյ լեզուն ի վեր տայ... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Սուր սաֆրան յաւելցել է...
հթ. 297ա ՂԴ. Որոյ լեզվին բնութիւնն փոխի... -Սապիթ Կուռանն ասէ, թէ Արեան աւելվածուն լինի...
ձ. 297բ ՂԵ. Որոյ լեզուն խոցնայ եւ ծանտրանայ... -Սահակն ասէ, թէ Շատն ի վեր տալուն լինայ...
ձա. 298ա ՂԶ. Որոյ խռչակն ուռի... -Ըռուֆօս ասէ, թէ Սուր եւ աւելի տաք յարենէ լինայ...
ձբ. 298բ ՂԷ. Որոյ փողն ուռի... -Էհանան ասէ, թէ Արեան աւելվածուն... լինի...
ձգ. 299ա ՂԸ. Որոյ պուկն ցաւի... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Այս բռնվիլն շատ յարենէ լինի...
ձդ. 299բ ՂԹ. Որոյ խռչակն տզրուկ մնայ... - Արպիասաւսն ասէ, թէ Տզրուկն, որ ի խռչակն մնայ...
ձե. 300ա Ճ. Որոյ խռչակէն արիւն գայ... -Գեղիանոս ասէ, թէ Բարձր տեղաց ընկնի...
ձզ. 300բ ՃԱ. Հազ, որ ի տաքութենէ լինայ... -Բագարատն ասէ, թէ Հազ, որ ի տաքութենէ լինայ...
ձէ. 301ա ՃԲ. Հազ, որ ի գիճութենէ լինի... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Այս այնոց լինայ...
ձը. 301բ ՃԳ. Ուռուպու, որ ի տաքէ լինայ... -Սապիթ Կուռանն ասէ, թէ Թանծր արիւնն... ժողովեր է...
ձթ. 302ա ՃԴ. Զաթ ըլ-ռիայ. ինքն ուռեց մն է... -Գեղիանոս ասէ, թէ Արեան յաւելվածուն է...
ղ. 302բ ՃԵ. Սիլ, որ է թոքին խոցն... -Էհանան ասէ, թէ Սուր գիճութիւն, որ ժողովի ի թոքն...
ղա. 303ա ՃԶ. Որոյ զանկիկն ի վայր իջնու... -Մասրճուէն ասէ, թէ Գիճութիւնն ի յարիւնն խառնի...
ղբ. 303բ ՃԷ. Զաթ ըլ-ճամպ, որ է կողին ներքեւի ցաւն... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Յաւելի սուր յարենէ...
լինայ...
ղգ. 304ա ՃԸ. Պարսամ, որ է շավսանն... - Արպիասաւսն ասէ, թէ Արեան եւ սաֆրային աւելվածուն լինայ...
ղդ. 304բ ՃԹ. Խաֆախան, որ է սրտին տրփալն... -Մասրճուէն ասէ, թէ Կամ յարենէ...
ղե. 305ա ՃԺ. Որոյ խելքն անցնի... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Լինի ի տաք խառնուածոց...
ղզ. 305բ ՃԺԱ. Որ զկերակուրն չկարէ մարսել... -Զաքարիայի որդին ասէ, թէ Զ իրաց լինի...
ղէ. 306ա ՃԺԲ. Չհալի կերակուրն ի ստամոքին... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Այն, որ Աստուած զստամոքն տաք է
ստեղծել...
ղը. 306բ ՃԺԳ. Որ կերակուր չուզէ ստամոքն... -Մուսային որդին ասէ, թէ Որ կերակուր չուզէ...
ղթ. 307ա ՃԺԴ. Որ կերակուր չուզենայ... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Այս ի սաֆրային աւելվածուն լինայ...
ճ. 307բ ՃԺԵ. Որ ուտէ եւ չկշտանայ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Ստամոքին տաքութիւն ի սավտայէ լինայ...
ճա. 308ա ՃԺԶ. Որ կաւ ուտէ եւ կամ հող... -Գեղիանոս ասէ, թէ Մէկն պատեղավոր կանանց լինայ...
ճբ. 308բ ՃԺԷ. Հայզայ, որ պարսիկն թուխման ասէ... -Մասրճուէն ասէ, թէ Լինի շատ կերակուր ուտելուն...
ճգ. 309ա ՃԺԸ. Զուրպ, որ է ինքն փորուն լուծմանէն մէկ ազգ մն... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Լինի շատ կերակուր ուտելուն...
ճդ. 309բ ՃԺԹ. Զալաղ ուլ-մատայ... -Ֆօլաւսն ասէ, թէ Զինչ ուտէ նայ...
ճե. 310ա ՃԻ. Ղասայեան, որ է սրտին պղտորիլն... -Մասրճուէն ասէ, թէ Լինի ինքն ի սաֆրայ խլտէն...
ճզ. 310բ ՃԻԱ. Որոյ ստամոքին բերանն խաղայ... -Մասրճուէն ասէ, թէ Սուր սաֆրան...
ճէ. 311 ՃԻԲ. Որ ծարավի եւ շատ ջուր խմէ մարդն... -Մասուվային որդին ասէ, թէ Տաքութիւն եւ չորութիւն...
ճը. 311բ ՃԻԳ. Որոյ ստամոքէն եւ փորէն արիւն գայ խիստ... -Ֆօլօսն ասէ, թէ Լինի ի սուր խառնուածոց...
ճթ. 312ա ՃԻԴ. Որ փսխէ եւ փորն չի լուծի... -Էհանան ասէ, թէ Ի սաֆրայէ լինի...
ճժ. 312բ ՃԻԵ. Որ շատ թքնու եւ կամ ի ստամոքն քամի լինայ... -Էհանան ասէ, թէ Այս ի սաֆրայի խառնվածոց լինայ...
ճժա. 313ա ՃԻԶ. Ֆուվախ, որ պարսիկն սակնակ ասէ... -Սապիթ Կուռանն ասէ, թէ Լինի ի ստամոքին...

ճժբ. 313բ ՃԻԷ. Ստամոքացաւութիւն, որ ի տաքէ լինայ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Ա այն, որ քաղցելուն
լինի...
ճժգ. 314ա ՃԻԸ. Խոց, որ ի ստամոքն լինայ... -Մասուային որդին ասէ. Ուռեց է...
ճժդ. 314բ ՃԻԹ. Սրտացաւութիւն, որ ի տաքէ լինի... -Գեղիանոս ասէ, թէ Սրտին բնութիւնն ի տաքութենէ...
ճժե. 315ա ՃԼ. Որոյ ստամոքն ուռի... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Պատճառն ի յարեան յաւելվածուն լինի...
ճժզ. 315բ ՃԼԱ. Որ խոխ ձգէ եւ բերանն շատ գիճութիւն լինայ... -Մասուրճուէն ասէ, թէ Այս ի ստամոքին տաքութենէն լինի...
ճժէ. 316ա ՃԼԲ. Որոյ լերդն ուռի կամ ի տաքէ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Լինի յաւելի յարենէ...
ճժը. 316բ ՃԼԳ. Որոյ լերդն ուռի երկնուն կալվածուն... -Մասրճուէն ասէ, թէ Թանծր խառնվածէ...
ճժթ. 317աբ ՃԼԴ. Ըսթսխայ, որ է արծւիքն... -Գեղիանոս ասէ, թէ Փորուն ուռէցն Գ ցեղ է...
ճի. 318ա ՃԼԵ. Սթախայի լահմի... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Լինի լերդին հովութենէն...
ճիա. 318բ ՃԼԶ. Արաղան, որ է դեղնութիւն... Մասրճուէն ասէ, թէ Սաֆրային յաւելվածուն լինայ...
ճիբ. 319ա ՃԼԷ. Փայծղանցաւութիւն... -Հունան ասէ, թէ Լինի ի պեղծ տաքութենէ...
ճիգ. 319բ ՃԼԸ. Որոյ փայծաղն ուռի... -Մասուային որդին ասէ, թէ Փայծղան ուռէցն շատն ի տաք ջերմերուն
լինայ...
ճիդ. 320ա ՃԼԹ. Որոյ ի փորուն արիւն երթայ... -Սահակն ասէ, թէ Սուր սաֆրայի խառնվածոց լինայ...
ճիե. 320բ [ՃԽ.] Նիգ, որ է զըխիրն... -Բագարատն ասէ, թէ Լինի սուր սաֆրայէ...
ճիզ. 321ա ՃԽԱ. Որոյ փորուն արիւն լուծի կամ լերդէն... -Գեղիանոս ասէ, թէ Յաւելի արենէ լինայ...
ճիէ. 321բ ՃԽԲ. Մաղասն ցաւ մն է... -Սահակն ասէ, թէ Ի սուր սաֆրայէ լինայ...
ճիը. 322ա ՃԽԳ. Խուլինջ խիստ ցաւ մն է... -Մատային ասէ, թէ Այս ցաւս ի յաղեցն ի ներքեւն շուրջ գայ...
ճիթ. 322բ ՃԽԴ. Էլայաւս ցեղ մն ղուլինճ է... -Մասրճուէն ասէ, թէ Սուր խառնուածոց... լինայ...
ճլ. 323ա ՃԽԵ. Ճիճի յերկան եւ մանտր... -Էհանան ասէ, թէ Պալղամի գիճութենէ...
ճլա. 323բ ՃԽԶ. Պավասիր, որ է սունկն... -Էհանան ասէ, թէ Սունկն Գ ցեղ է...
ճլբ. 324ա ՃԽԷ. Նասուր, [որ] լինի նստատեղն... -Դէվճանիսն ասէ, թէ Պատճառն խոցն է...
ճլգ. 324բ ՃԽԸ. Որոյ նստոյ տեղն խոցնայ... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Սուր սաֆրայէ լինայ...
ճլդ. 325ա ՃԽԹ. Որոյ նստոյ տեղն ուռի... -Էհանան ասէ, թէ Այլ լինի ի տաք եւ ի սուր խառնուածոց...
ճլե. 325բ ՃԾ. Իրիկամաց ցաւութիւն, որ ի տաքէ լինայ... -Գեղիանոս ասէ, թէ Լինի ի շատ կերակրէ...
ճլզ. 326ա ՃԾԱ. Որոյ իրիկամն ուռի... -Հունան ասէ, թէ Թանծր արենէ լինայ...
ճլէ. 326բ ՃԾԲ. Որոյ իրիկամն խոցնայ... -Մասուային որդին ասէ, թէ Ի սուր սաֆրայէ լինայ...
ճլը. 327ա ՃԾԳ. Բարակ քար եւ աւազան, որ ի յերիկամն... - Արպիասոսն ասէ, թէ Այս լինի թանծր խառնվածոց...
ճլթ. 327բ ՃԾԴ. Որոյ հալաբուշտն խոց լինայ եւ կամ մէջն քար ընծայի... -Մասրճուէն ասէ, թէ Սուր խառնվածոց լինայ...
ճխ. 328ա ՃԾԷ. Որոյ գոզն կաթէ... - Արպիասօսն ասէ, թէ Այս ի տաք խառնուածոց լինայ...
ճխա. 328բ ՃԾԶ. Որոյ գոզն կապի... -Սահակն ասէ, թէ Այս լինայ ի տաք խառնուածոց...
ճխբ. 329ա ՃԾԷ. Որ կամա եւ ակամայ ի տեղն գոզէ... -Բագարատն ասէ, թէ Այլ այս լինի ի բշտին մսին...
ճխգ. 329բ ՃԾԸ. Որոյ հալաբուշտն ուռի... -Մասրճուէն ասէ, թէ Կամ յարենէ, կամ ի սաֆրայէ լինայ...
ճխդ. 330ա ՃԾԹ. Որոյ հանապազ առնացի անդամն ի կանկնման լինայ... -Ֆօլօսն ասէ, թէ Այս լինայ ի բնութենէ...
ճխե. 330բ ՃԿ. Որոյ արանքն թուլնայ եւ սերմն վարի... -Զաքարիայի որդին ասէ, թէ Ի բնութենէ ի հովութենէ
լինայ...
ճխզ. 331ա ՃԿԱ. Որոյ արանքն ուռի... -Մասրճուէն ասէ, թէ Յարեան յաւելվածուն եւ ի սրութենէն լինայ...
ճխէ. 331բ ՃԿԲ. Որոյ արանքին ծայրն այրի... -Մասուային որդին ասէ, թէ Շատն ի սաֆրայէ լինայ...
ճխը. 332ա ՃԿԳ. Որ չուզենայ մերձաւորութիւն առնել... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Աւելի տաքէ լինայ...
ճխթ. 332բ ՃԿԴ. Որոյ ձուն ուռի... -Մասեհն ասէ, թէ Լինի ի բնութենէ խիստ տաքութենէն...
ճծ. 333ա ՃԿԵ. Այն քամին, որ ֆաթխ ասեն... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Ֆաթխին քամին...
ճծա. 333բ ՃԿԶ. Որոյ արգանտն խծկի... -Բագարատ ասէ, թէ Բ իրաց լինայ...
ճծբ. 334ա ՃԿԷ. Որ կնկան հայզն բացվի... -Բագարատն ասէ, թէ Լինայ ի յաւելի յարենէ...
ճծգ. 334բ ՃԿԸ. Որոյ հայզն այլվի կապի... -Հունան ասէ, թէ կամ արեան պակասութենէն լինայ...

ճծդ. 335ա ՃԿԹ. Որոյ արգանտն ուռի... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Կամ հայզն կապելուն լինայ...
ճծե. 335բ ՃՀ. Որոյ արգանտին մէջն խոց լինայ... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Այս զախմէ կամ ընկնելու[ն] լինի...
ճծզ. 336ա ՃՀԱ. Որոյ արգանտն ի վեր տայ... -Գեղիանոս ասէ, թէ Յաւելի արենէ...
ճծէ. 336բ ՃՀԲ Ըռիճիայ ցաւ մն է, որ կանայք գիտենան... -Գեղիանոս ասէ, թէ Ի պինտ ուռեցէ լինայ...
ճծը. 337ա ՃՀԳ. Որոյ արգանտն ի դուրս գայ եւ շրջի... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Այս լինի պալղամի գիճութենէ...
ճծթ. 317բ ՃՀԴ. Կին, որ զտղան ձգէ... -Մասեհն ասէ, թէ Կամ զարկուց լինայ...
ճկ. 338ա ՃՀԵ. Կին, որ տղայ չբերէ... -Բագարատն ասէ, թէ Այն է, որ արանքն փոքր լինա...
ճկա. 338բ ՃՀԶ. Կին, որ դժար ծնանի... -Ֆօլօսն ասէ, թէ Լինայ ի շամիմային թանծրութենէն...
ճկբ. 339ա ՃՀԷ. Որոյ ծիծն ուռի... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Յաւելի տաքութենէ... լինայ...
ճկգ. 339բ ՃՀԸ. Որոյ ծիծն ցաւի... -Գեղիանոս ասէ, թէ Լինի այս ի տաք խառնուածոց...
ճկդ. 340ա ՃՀԹ. Կռնակացաւութիւն, որ ի տաքէ լինի... - Արպիասօսն ասէ, թէ Լինի ի տաք խառնուածոց...
ճկե. 340բ ՃՁ. Վասն կզութեան... -Գեղիանոս ասէ, թէ Լինի գէճ եւ լազիճ խառնուածոց...
ճկզ. 341ա ՃՁԱ. Յերղնիսայ, որ է ինքն ցաւ մն... -Ըռուֆօսն ասէ, թէ Լինի այս ի թանծր եւ յայրած արենէ...
ճկէ. 341բ ՃՁԲ. Ոսկրացաւութիւն, որ է վաճ ըլ-մայֆասիլն... -Մասրճուէն ասէ, թէ Այս յաւելի յարենէ լինայ...
ճկը. 342ա ՃՁԳ. Նիկրիս ցաւն... -Սապիթ Կուռանն ասէ, թէ Լինի յաւելի տաք կերակուր ուտելուն...
ճկթ. 342բ ՃՁԴ. Տուվալի եւ տայ ուլ-ֆիլ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Լինայ ի սավտայէն...
ճհ. 343ա ՃՁԵ. Նախունխօր, որ ըղունկն կերվի... -Մասուրճուէն ասէ, թէ Այս լինի յաւելի յարենէ...
ճհա. 343բ ՃՁԶ. Որոյ ձեռքն եւ ոտքն ճղքտի... -Բագարատն ասէ, թէ Այս լինայ ի սավտայի խառնուածոց...
ճհբ. 344ա ՃՁԷ. Ման, որ է քալաֆին եւ պարաշն... -Մասուային որդին ասէ, թէ Այրած արիւնին գոլոշէն լինայ...
ճհգ. 344բ ՃՁԸ. Ղուպայ եւ թուսայ եւ շիրինայ... -Մասեհն ասէ, թէ Ղուպան ի յիստակ եւ լատիֆարենէ լինայ...
344բ «Ես` բժիշկ Պունիաթս շատ եմ փորձել եւ շատ եմ աշխատեր ի
սայ:
ճհդ. 345ա ՃՁԹ. Բոր, որ կամ դալար լինի, եւ կամ չոր... -Էհանան ասէ, թէ Լինի գաղտն շնչահանքն...
ճհե. 345բ ՃՂ. Որ շատ քրտնի եւ կամ չքրտնի մարդն բնաւ... -Էհանան ասէ, թէ Գաղտ շնչահատն բացվել է...
ճհզ. 346ա ՃՂԱ. Թեփուկ եւ ոջիլ եւ անիծ, որ մարդուն մազին տակերն ընկնի... -Սահակն ասէ, թէ Այս ի գիճութենէ լինի...
ճհէ. 346բ ՃՂԲ. Վասն պիսակին, որ է փիսն... -Սապիթ Կուռանն ասէ, թէ Այս ի լազիճ պլղամէ լինի...
ճհը. 347ա ՃՂԳ. Կոծիծ, որ [է] սլուլն... - Արպիասուսն ասէ, թէ Այս ի պլղամէ լինայ...
ճհթ. 347բ ՃՂԴ. Բշտել (բշտեր) եւ է ինքն ճատարի եւ վարդ... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Լինի ինքն ի տաք արունէ...
ճձ. 348ա ՃՂԵ. Աթասի փարսի եւ պսուր... -Գեղիանոս ասէ, թէ Լինի տաք արենէ...
ճձա. 348բ ՃՂԶ. Հումրան ուռէց եւ խորան խոց է... -Էհանան ասէ, թէ Լինայ ի տաք արենէ...
ճձբ. 349ա ՃՂԷ. Գոդութիւն Բ ցեղ է... -Էհանան ասէ, թէ Ի սաֆրայէ լինի...
ճձգ. 349բ ՃՂԸ. Որ երեսին գունն փոխի... -Ֆօլօսն ասէ, թէ Երեսին գունն աւրիլն...
ճձդ. 350ա ՃՂԹ. Սարատան Բ ցեղ է... -Մասրճուէն ասէ, թէ Լինայ ի սավտայի...
ճձե. 350բ Մ. Ուռէց, որ պալղամէ լինի... -Գեղիանոս ասէ, թէ Լինայ յաւելի պալղամէ...
ճձզ. 351ա ՄԱ. Ուռէց, որ ի յարենէ լինի... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Լինայ թանծր արենէ...
ճձէ. 351բ ՄԲ. Խոզ, որ է խանազիրն... - Ապուճարեհն ասէ, թէ Լինի ի թանծր պալղամէ...
ճձը. 352ա ՄԳ. Տայուն, որ է խիեարուկն... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Տայունն ուռէց մն է...
ճձթ. ՄԴ. Վասն մկնատամին... -Սապիթ Կուռանն ասէ, թէ Ինքն ուռէցն ունէ...
ճղ. 353ա ՄԵ. Ամէնօրեայ ջերմն, որ բարկանալու եւ ի հոգսէ լինայ... -Որ յաւելի արիւնն շարժի...
ճղա. 353բ ՄԶ. Ամենաւրեայ ջերմ, որ ի շատ ուտելու լինի... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Լինի այս ի շատ ուտելուն...
ճղբ. 354ա ՄԷ. Ամէնօրեայ ջերմն, որ ի տրտմութենէ... լինի... -Մասրճուէն ասէ, թէ Բնական տաքութիւնն եւ
հոգին ի խորու երթայ...

ճղգ. 354բ ՄԸ. Ամէնօրեայ ջերմն, որ կամ խիստ շողէ, կամ խիստ ցրտէ լինայ... -Էհանան ասէ, թէ Լինայ ի
խիստ շող օղէ...
ճղդ. 355ա ՄԹ. Ջերմն, որ փորն լուծման յետեւ լինայ... -Մասեհն ասէ, թէ Լինի այս ի շատ շարժելուն...
ճղե. 355բ ՄԺ. Ջերմն, որ ի տքնութենէ լինի... -Բագարատն ասէ, թէ Այս ջերմս, որ ի տքնութենէ լինի...
ճղզ. 356ա ՄԺԱ. Երկու ջերմն. մէկն ղիպ լաղիմ ասեն... -Էհանան ասէ, թէ Ղիպ լաղիման սաֆրայէն...
ճղէ. 356բ ՄԺԲ. Մուտպիխայ ջերմն... -Ֆօլօսն ասէ, թէ Ի յաւելի տաքութենէ լինայ...
ճղը. 357ա ՄԺԳ. Ջերմն ի ժիր, որ է մուհրիղայ... - Արճիճանիսն ասէ, թէ Այս ջերմն ի սաֆրայէ լինայ...
ճղթ. 357բ ՄԺԴ. Վասն վապային ջերմանն... -Դէվճանիսն ասէ, թէ Պատճառ այս ջերմիս աւդուն բնութիւնն
փոխիլն...
մ. 358ա ՄԺԵ. Վասն հալ եւ մաշ ջերմանն... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Այս ջերմանս յառաջն որպէս ամենօրեայ լինայ...
մա. 358բ ՄԺԶ. Ջերմն Ե-օրեայ եւ Զ-օրեայ եւ ԺԱ-օրեայ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Լինի թանծր սավտայէն...
մբ. 359ա ՄԺԷ. Ըռէշ պալխի խոց մն է... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Այս ի յայրած արիւնէ լինայ...
մգ. 359բ ՄԺԸ. Կրակին այրածին կամ եղին եւ կամ ջրին... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ Կրակին այրածն...
մդ. 360ա ՄԺԹ. Վասն օձահարի եւ կարճահարի... -Մասրճուէն ասէ, թէ Բաժանումն օձին հարածին...
մե. 360բ ՄԻ. Որ կատաղած շուն խածնէ... -Էհանան ասէ, թէ Շուն կատղելուն...
մզ. 361ա ՄԻԱ. Դեղ մահացու, որ տաք եւ կամ հով լինի... -Սահակն ասէ, թէ Որ տաք եւ մահացու դեղ ուտէ...
մէ. 361բ ՄԻԲ. Դեղ մահացու եւ սպանող... -Որ տաք եւ սպանող որպէս կղբու ձուն...
մը. 362ա ՄԻԳ. Դեղեր մահացու կամ սպանող... -Որ է [պէ]շմուշքն եւ զնեխն... օգտէ կարողութեամբն Աստուծոյ: Եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
Տպ. Ամիրտովլաթ Ամասիացի, 0գուտ բժշկութեան, Երեւան, 1940:
Խմբ. Պունիաթ Սեբաստացի:
Գ. 363ա-426ա [ Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Ախրապատին` Ա-Ֆ]
-363ա-4ա Յառաջաբանութիւն Աղրապատին գրոյս - Այլ եւ գիտացիր, որ զայս դեղերանքս կէս մի փորձելով
գտած... որ տանի զմահացու դեղերոցն զչարութիւն եւ ճշմարիտ է, եւ այս թապտիրս ի բժըշկաց:
ա. 364ա-6բ Յիշենք, զինչ որ խառնուած դեղեր կայ: Եւ յառաջն յիշենք զայարիճնին... (Ա-ԻԶ): [Ա]. Այարիճ
էրքիղանիս... -Առ շահմի հանդալ Բ դրամ... ԻԶ. Անտունի... -Առ շոնիզ եւ զռնեխ...
բ. 366բ Ի վերայ բեն-ին (Ա): Ա. Բողկն սնուցած... -Առ սեւ բողկ...
գ. 366բ-7ա Ի վերայ գեմ-ին է (Ա-Բ): Ա. Գարեջուր... -Առ գարու կորկոտ... Բ. Գարեջուր սատայ... -Առ գարի եւ
ի ջուրն դրջէ...
դ. 367ա-8ա Ի վերայ դա-յին (Ա-ԺԵ): Ա. Դըդում սնուցած... -Առ դդում քաղցր... ԺԵ. Դահմարթայ... -Առ զրնպաթ եւ տարանաճ...
ե. 368աբ Ի վերայ եչ-ին բան չկար: Եւ հիմայ յիշենք, զոր ի վերայ զայ-ին է (Ա-ԺԱ): Ա. Զրուրի չարտարու... Առ անզրութ եւ մուտ Ա Ա բաժին... ԺԱ. Զանճանպիլ սնուցած... -Առ զանճապիլ...
զ. 368բ Ի վերայ է-ին բան չի կար: Հիմայ յիշենք զեթն(=ըթ), թէ Աստուած կամի (Ա): Ա. Ընկուզ սնուցած... Առ թաժայ ընկզի մէջ...
է. 368բ-70ա Ի վերայ թոյ-ին է (Ա-Ը): Ա. թրիաք Սապիթ Կուռային... -Առ պղպեղ Ժ դրամ... Ը. Այլ թրիաք օձահարի... -Առ անիսոն Ժ դրամ...
ը. 370ա-1ա Եւ ի վերայ ժէ-ին, ինի-ին բան չի կար: Եւ յիշենք ի վերայ լիւն-ին, թէ Աստուած կամի (Ա-ԻԶ): Ա.
Լուուխ նռան... -Առ Բ ազգ նուռ... ԻԶ. Լուծման դեղ -Առ սապռ Ա դրամ...
Լիւն-ի դեղագրերը մասամբ տե՛ս խէ-ից յետոյ (¢ ժ). 371բ «Մի մեղադրէք, զի օրինակն այսպէս էր:
թ. 371աբ Ի վերայ խէ-ին է (Ա-Դ): Խիզապ, որ է մորվաց ներկն... -Առ հինա Ա բաժին... Դ. Խուլուղ... -Առ
զաֆրան Գ դրամ...
ժ. 371բ-2ա Վասն լուղուկաթին, որ թարքմանի լիզելիք, որ մատամբն առվի (Ա-Ե): Ա. Առաջին լուղուկաթ
խաշխաշի... -Առ սեւ խաշխաշ... Ե. Լիզելիք նոյն ցաւուդ -Առ կեղեւած նուշ...
ժա. 372ա-8ա Ի վերայ ծայ-ին եւ կեն-ին բան չի կար: Ի վերայ հոյ-ին է (Ա-ՂԹ): Ա. Հապ ըստամոքիկոն... Առ դեղին հալիլայ... ՂԹ. Հալիլայ սնուցանելոյ... -Առ Ճ հատ քապիլի հալիլայ...

ժբ. 378ա-81բ Յիշենք ի վերայ ձայ-ին (Ա-ԾԷ): Ա. Ձէթ օշընտրի է... -Առ օշինտր եւ լատան... ԾԷ. Ձէթ նռճէսի Առ նռճէսն...
ժգ. 381բ-8ա Ի վերայ ղատ-ին է (Ա-ՃԵ): Ա. Ղարղարայ, որ է խազաչն... -Առ մանեխ եւ ազրղահրայ... ՃԵ.
Ղուրս լուծական... -Առ մանուշակ Բ դրամ...
ժդ. 388ա-92ա Ի վերայ ճէ-ին (Ա-ԾԸ): Ա. Ճուլապ պայ կուլապ... -Առ շաքար Ա բաժին... ԾԸ. Ճուարիշէ հանայ... -Առ քապիլի ԺԵ դրամ...
ժե. 392ա-409ա Ի վերայ մեն-ին (Ա-ՃՁԱ): Ա. [Մ]եղր թզի, որ է յասալիթին... -Առ թուզ եւ դիր ի պտուկն...
ՃՁԱ. Մորհամ մուրտ եւ ասփարիմ... -Առ մուրտ եւ ասփարիմ...
ժզ. 409ա Ի վերայ յի-ին (Ա-Բ): Ա. Յազիզէ ինքն աչից դեղ է... -Առ ղլէմիայ ոսկոյ... Բ. Յազիզի մն այլ... -Առ
թութիայ հնտի...
ժէ. 409աբ Ի վերայ նու-ին է (Ա-Ե): Ա. Նատ... -Առ յօտ ծեծած Բ դրամ... Ե. Նուխու մրգերու... -Առ սեւ սալոր...
ժը. 409բ-17ա Ի վերայ շայ-ին է (Ա-ՃԲ): Ա. Շաֆ ապար... -Առ արճիճ այրած... ՃԲ. Նշանք հնդանօք սքընջպին
զուգելոյ... -Առ ըռզիանի ունդ...
ժթ. 417ա-8ա Ի վերայ ո-ին բան չկար, եւ ոչ ի չա-յին: [Ի վերայ պէ-ին է` Ա-ԺԸ]: Ա. Պատմոհրաճ... -Առ զրնպաթ եւ տարունաճ... ԺԸ. Պէրուզայնաւշ... -Առ պանճի հունտ...
ի. 417ա-8ա Ի վերայ ջէ-ին է (Ա-ԺԴ): Ա. Ջարտարու, որ է չարտարուն... -Առ դեղին հալիլայ... ԺԴ. Ջուր սիսռան... -Առ սպիտակ սոխ...
իա. 419բ-20բ [Ի վերայ ռայ-ին է` Ա-Ի]: Ա. Ռասան սնուցած... -Առ ըռսան թաժայ... Ի. Ռաւշինայի դեղին... Առ շաֆի մամիսայ...
իբ. 420բ-3բ Ի վերայ սէ-ին է (Ա-ԽԲ): Ա. Սերկեւիլ սնուցած... -Առ մեծ սերկեւիլ... ԽԲ. Անուն մն այլ... -Առ սատէճի հնտի...
իգ. 423բ Ի վերայ վեվ-ին է (Ա-Դ): Ա. Վարդ մուրապայ... -Առ դալար կարմիր վարդ... Դ. Վարտի... -Առ ըռաստուխ...
իդ. 423բ-5բ Ի վերայ տուն-ին է (Ա-ԽԶ): Ա. Տէկ պար տէկ... -Առ զառնեխ կարմիր... ԽԶ. Տրիֆիլ տիտան 0գտէ ճիճոյ մեծի եւ փոքեր...
իե. 425բ Ի վերայ րէ-ին եւ այն Դ գրին (=Ց, Ւ, Փ, 0): [Ի վերայ քէ-ին է` Ա-Գ]: Ա. Քրքում տարու... -Առ քուրքում... Գ. Քուլքանաճ փոքր... -Առ հալիլայ եւ պալիլայ...
իզ. 425բ-6ա Ի վերայ ֆէ-ին է (Ա-Ե): Ա. Ֆուսուրիզոն... -Առ մուրտասանկ Ա բաժին... Ե. Ֆավզայ, որ է ֆավզաճան... -Առ ցորենի ալուր... եւ ժմուն ի բան տուր: 0գտէ Աստուծով:
Դ. 426աբ Յիշենք զմուզաւարանին եւ զապրներն
ա. 426աբ Ի վերայ այբ-ին (Ա-Զ): Ա. Աֆրօշայ -Զաքարիային որդին ասէ. Զփալութան լաւ է...
բ. 426բ Ի վերայ զայ-ին (Ա-Բ): Ա. Զուլպիայ... - Ապուճարեհն ասէ, թէ այնոր մեղրով առնեն, խիստ տաք լինայ...
գ. 426բ Ի վերայ է-ին (Ա): Ա. Էրվիշտայ... -Զաքարիային որդին ասէ, թէ ինքն տաք է... թէ այն, որ գեր ոչխարի
մսով եփի ||... (շար. թափուած):
Ե. 427ա [Մարդու կազմախօսական նկար` բացատրութեամբ] -Գլուխն Գ բաժին է. առաջինն լուսոյ երակն
է... թեւն Գ երակ է. վերինն կիֆալ ասեն...
Զ. [Յաւելագրութիւնք]
1. Կարապետ գրչի (1626 թ.)
ա. 218բ Շաքլ լաճուարդ լուանալոյ -Առ լաճուարդ Ծ դրամ...
բ. 256ա Վասն երկրաչափութեան արուեստին -Խոշոր եւ խութ եզերաց ծովուն ասէ. ԻԵ կամ Լ երկրաչափական ( այսքան):
գ. 362բ Դեղեր քթին արիւնն բռնէ -Քիրամատն խիստ տաքցնէ...
2. Յետագայի (1794 թ.)
ա. 1ա Վասն կորկի արաղ քաշելոյ -Առ կորեկ Դ չափ...
բ. 1ա Վասն գինի շինելոյ... -Առ խաղող եւ կամ չամիչ...
գ. 1ա Որ կուզես խիար կամ ինչ շուտով հասնի -Առ դալար փայինտանդ...
դ. 1ա [Վասն կորեկի գինի շինելոյ] -Առ կորեկ, աղայ...
ե. 1ա [Վասն ձմերուկի գինի շինելոյ] -Հասած ձմերուկն էլ թփին ծակես... թվին ՌՄԽԳ (1794):

զ. 427բ Պաքսիմատ, որ օգտէ ֆռա[ն]կի... ցաւերուն -Առ տապարինայ Ճ դրամ... Ճ[ու]ան Պատիստայի առի:
է. 427բ Հապ շիպրիմի կաթի... -Առ ԲՃ (200) տրամ շնախախող տերեւովն...
ը. (Պահպանակ Բբ) Ճուարիշ նուշդարայ -Առ ամլէճ ՃԼ (130) դրամ...
Բազմաթիւ էջերում, Ամիրդովլաթի դեղագրերի մօտ, կան դրանց տարբեր
գործածութեան դէպքեր կամ այլ բաղադրութիւններ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
219ա Փոխեցաւ ի Քրիստոս Ամիրտոլվաթ բժիշկն ի թվականութեանս մերոյ ՋԼԴ (1485), դեկտեմբերի ԺԵ:
Աստուած լուսաւորէ զիւր հոգին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 221ա (Պունիաթ Սեբաստացւոյ) Այլ եւ զվերջին զաշխատողն սորայ զՊունիաթ Սեբաստացին, որ բազում
աշխատանք կրեցաք ի յայս արուեստս, եւ բազում բժշկութիւն կատարեցաւ շնորհիւ Աստուծոյ, եւ այս պատուական գրոցս խիստ հաւանեցաք եւ գրել տվաք ձեռամբ Կարապետ մանկանն, ի թվականութեան Հայոց ՌՀԵ
(1626) ամին, ի քաղաքն ի Մարզուան: Յառաջն բնակեալ էաք ի Սամսոն եւ շատ գրեանք էաք ժողովել ի հայոց եւ
ի յայլ ազգաց, եւ յետոյ ազգն ուռուսաց զօրացան եւ զՍեւ ծովուն եզերն աւիրեցին եւ եկեալ ի Սամիսոն` գիշերով ասպատակեցին եւ զմեզ փախստական արարին եւ զքաղաքն այրեցին, եւ զինչ գրեանք ունէաք, հրկէզ արարին: Եւ մեք եկեալ փախստական ի Մարզուան եւ զայս գիրք գրել տվաք || (221բ) ողորմութեամբն Աստուծոյ: Աղաչեմ զձեզ, հայրք եւ եղբայրք, որ հանդիպիք սմայ կարդալով կամ տեսանելով, յոյժ խնամ տանիք սմայ, զի
յոյժ պատուական եւ գովելի է սայ, եւ որ սիրով աշխատի այս արուեստըս, բազում օգտութիւն գտանէ ի սմանէ
եւ բազում հարկիս կու ընդունի ի մարդկանէ` ե՛ւ ի մեծամեծաց, ե՛ւ ըռամկաց: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս.
ամէն:
344բ (տե՛ս):
2. 283բ (Կարապետ գրչի. անունը` 221ա Յիշատակարանում)
Եւ զանարժան ծառայս յիշեայ,
Յիշեալ լիցիք ի գալ նմայ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. Պատառիկ-պահպանակ Աբ (նօտրգիր) Թվին ՌՄԽԳ (1794) /// հօք մարան:
1ա (Նոյն ձեռքով) Թվին ՌՄԽԳ (1794) ///
2. 427ա (Նօտրգիր, այլ) Յաւուրն ծն[ն]դ[եա]նն լուսնի` յունիսի Բ, օրն ուրբաթ, Ե ժ[ ամուն] արեգակն խաւարեցաւ: Թվին ՌՄԹ (1760), որ տանուտէր Խեցգետինն /// իրն ԻԲ աստղ երեւեցաւ:
3. 427բ (Նօտրգիր, այլ) ԴՃԻԹ (429) գրած թուխդ է, թող զպահարանն:
Գրչափորձ` 428բ (ԺԸ դ., նօտրգիր) այ, եյ, էյ, ըյ, ոյ, օյ... /աբ, եբ, էբ, ըբ, իբ.../ ուդ, ուզ, ութ, ուժ... /աա, բ,
գ,.../ Ի Աստուած ծառայ տիրացու Վարդանէս հասցէ շատ կարօտիւ բ[ար]եւ սրտէ սիրել:
415
ԲԺՇԿԱՐԱՆ
(Բաղկացած է 2 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 234: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի` դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ա ձեռագիրը ԺԷ դ. նորոգուած, թերթերը խառնուած. կարդալ` 1-55, 139-58, 161-207, 15960, 208-10, 56-138, 211-22: Բ ձեռագիրը պակասաւոր, երկու անգամ նորոգուած: Կազմի թիկունքն ու դռնակը
քայքայուած, փականներն ընկած:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Միջի վանից Սուրբ Աստուածածին
ԺԵ -XV
ԳՐԻՉ` Յակոբ երէց: ՍՏԱՑՈՂ` խոջայ Էվաչ:
ԹԵՐԹ` 222 (1-222): ՊՐԱԿ` 1 1 (ԺԷդ.)+Ա-ԻԶ (=13, մէկ պրակի համար զոյգ տառանիշ` Ա/Բ, Գ/Դ եւ այլն) 8
(Ա/Բ, ԺԹ/Ի 6, Գ/Դ, ԻԳ/ԻԴ 4, Ե/Զ 5, Թ/Ժ 3, ԺԱ/ԺԲ, ԻԵ/ԻԶ 1, ԺԳ/ԺԴ, ԻԱ/ԻԲ չիք)+Ա-Թ 8+Ա-ԺԳ 8 (Ը 3, ԺԲ 10, ԺԳ
2): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25,5 17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 56ա): ՏՈՂ` 24-25 (2ա217բ), 24-27 (1473 թ. յաւելագրողի` 218ա-22բ):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 56ա: 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 ե ր` կարմիր, սեւ (հաւանաբար գրչի գծագրութեամբ):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-55բ [ Ախրապատին]
1. ա. 2ա-9ա [Դուռն Ա, որ ի խուրսերն է] -Ա. Խուռս մազարիոն, տերեւատն է, որ աւգտէ ուռեցորին...
բ. 9բ-11բ Դուռն Բ, որ ի հապերն է... -Հապպի սուալ, որ է ինքն հազի հապեր տղայոց...
գ. 12աբ [Դուռն Գ, որ ի սֆուֆներն է...] -Սֆուֆ մի այլ, որ չորցնէ զսերմն ու կտրէ զշահուաթն...
դ. 12բ-8ա Դուռն Դ, [որ] ի մաճունին եւ մուֆառեհանին -Մաճուն, որ յաւելցնէ յայրկութիւնն...
ե. 18ա-22բ Դուռն Ե, որ է ի ճուարիշնին: Անուանի վասն այն, զի մարդոյն կուրծքն եւ ամենայն մարմինն Ճուարիշ երկթիաղտի, որ աւգտէ ստամոքացն վատուժութեան...
զ. 22բ-6ա Դուռն վեցերրորդ, որ ի լիզելիքն է -Լիզելիք, որ աւգտէ խռչակին, որ չորչորցել լինի...
է. 26ա-7բ Այս է դուռն է, որ է ի շարպնին -Շարապն քատարին, որ աւգտէ քութէշին...
ը. 27բ-8բ Այս է դուռն Ը, որ ի մայաջունին, որ թարգմանի շաղղայծոյք -Մայաճուն վարդուն. Առ տերեւ վարդան Ա բաժին...
թ. 22բ Այս է դուռն Թ, որ ի մտպուխնին է -Եփելիք զուֆայի, որ ասի տապեխի զուֆայ... ||... (Ժ-ԺԲ թափուած):
ժ. 29ա-35ա [ Այս է դուռն ԺԳ, որ ի ղիմատնին է] -Ղիմատ, որ է տլէ, որ կոչի հայերէն սպեղանի...
ժա. 35ա-8բ Այս է դուռն ԺԴ, որ է հուխնայնին... որ կոչի հոռաւմ` ձէթ եւ դեղ, եւ պատրուգնին արձագելոյ եւ
կապելու -Հուխնայ կակղցնաւղ, որ ի գազան հիւանդութեներն զուգուի...
ժբ. 38բ-40բ Այս է դուռն ԺԵ, որ ի յուտող դեղերն, որ ասեն ֆաւլիղոն -Փաւլիղոն, որ է դեղ ումող (= ուտող),
որ զուգեն զինքս ի յամառն...
ժգ. 40բ-1բ Այս է դուռն ԺԶ, որ ի գիրայ դեղերն -Մաղար, քուսգանդում պեհման, զրուբատ, քիթրայ...
ժդ. 41բ-2ա Այս է դուռն ԺԷ, որ ի ղարղարայնին -Իսուտաթ, որ է այն, որ ընդ քիթն ի վեր խմէ...
ժե. 42ա-3ա Այս է դուռն ԺԸ, որ ի սուուտնին -Դեղ, որ կտրէ զարիւնն, որ գայ ընդ քիթն...
ժզ. 43աբ Այս է դուռն ԺԹ, որ ի փոխելու դեղերն -Դեղ, որ վերայբերութիւն առնէ եւ հանէ զսավտան...
ժէ. 43բ-4ա Այս է դուռն Ի, որ ի... քրտնանց դեղերն -Դեղ, որ բերէ քրտինք. Առ զբաւրակն...
2. 44ա-55բ Յաղակս կազմելոյ աւագ թրիախին, որ կոչեն իւրե[ա]նս ֆարուխ, որ թարգմանի փրկաւղ... -Իւր
դեղերն են, որ ի յինքս կու ձգուին եւ խառնին... Էթխոստի, որ աւգտէ հովութեան ոսկերացն... եւ աղ[ւ]որցնէ զերեսի գոյնն||... (շար. թափուած):
Բ. 56ա-217ա [Քննութիւն բնութեան մարդոյս եւ նորին զանազան կրից եւ պատճառանաց հիւանդութեան
ցաւոց, զոր գրեալ էր համայշիրակ եղբայրն մեր Մարգարէ վարդայպետն` աշխատութեամբ թարգմանողութեամբ ի Գրիգորիսի, յիշտ.]
1. 139ա [Սկիզբն առաջին գրոցս, որ ցուցանէ զարտաքին անդամոցն եւ զջերմանցն զնեղսն եւ զպատճառսն
եւ զնշանսն նոցա, տպ.-...] -Իսկ թէ ուռիցն ի պաղութենէ լինի եւ պաղութիւն ի պլղամէ...
ա. 139ա-41բ Դուռն վասն շարժողական երակաց նշանի, որ ցուցանեն զնեղութիւն մարմնոյն -Եւ յառաջն յիշենք զցավսն, որ ի յղուղն լինի...
բ. 141բ-4ա Դուռն, որ ցուցանէ զԿերակսն եւ զկերպն վասն տաքութեան շնչողական անդամոցն -Եւ յառաջն
յիշենք զշարժողական երակսն...
գ. 144ա-5ա Դուռն վասն պատմութեան ջերմանցն, զոր ասացին առաջին իմաստունքն եւ բժշկայպետքն -Որ
են սեռք ջերմանց այս են` թվով երեք...
դ. 145ա-9ա Դուռն, յորում յիշենք զպատճառ ջերմանցն եւ զնոցին նշանսն, զոր ճանաչեն յիմաստունքն -Եւ
յիշենք զառաջինն զաւուր տաքութիւն...
ե. 149ա-53բ Դուռն երկրորդ վասն ջերմանցն, որ ընծայի ի բորբոս մաղձերոյն եւ նշանաց նոցայ -Եթէ ջերմն
ի չոր մաղձիցն ի բորբոսմանէն ընծայի...
զ. 153բ-7ա Դուռ[ն], որ ցուցանէ զբորբոս ջերմանցն զնշան[սն] եւ զբաժանումն սեռից նոցայ -Եթէ կամիս,
որ յիմանաս զջերմն, թէ ի բորբոսեալ մաղցոյն է...
է. 157ա-8բ Դուռն, որ ցուցանէ զնշանս ջերմացն զուգաւորաց, որ ունին խառնվածս -Եւ զուգաւոր ջերմունքս
ազգեր են...
ը. 158բ, 161ա -2բ Դուռն վասն այտոցացն, նշանացն եւ պատճառացն - Ասեն առաջին իմաստունքն վասն
այրեան այտոցին անուն Ֆելղամունի...

թ. 162բ-4ա Այլ դուռն վասն այտոցացն, որ ի պլղամէ լինին, զոր ճանաչեն բժկիկշն (բժիշկքն) եւ գիտ[նականին] -Եթէ ուռիցն ի միջակ բլղամէ լինի...
ժ. 164աբ Դուռն վասն սեւ մաղձին ուռիցին եւ իւր նշանացն -Ուռից, որ ի սեւ մաղձէ լինի...
ժա. 164բ-6ա Դուռն, որ ցուցանէ զարտաքոյ մարմնոյն զազգի ազգի ելունդնին եւ զանուանս նոցա եւ զնշանսն -Եւ են, որ լինին արտաքոյ պատահմունք...
ժբ. 166ա-7բ Դուռն, որ ցուցանէ զնշանսն գոդութեան եւ պատճառն - Այս նեղս ցամքեցնող է...
ժգ. 167բ-8ա Դուռն վասն պիսակին, պատճառացն եւ նշանաց -Պիսակին ազգերն այս են...
ժդ. 168ա-70ա Այս է դուռն վասն քոսի եւ քերոյ... ոջլի... պալարի... վարդ ցաւոցն... մանր շտերու... կոծի եւ
կանգր եւ ապուրմայ... -Իսկ քորն եւ քերն եւ կեղեւիլ մարմնոյն...
ժե. 170բ-3ա Դուռն վասն նշանացն, որ մի մի յանդամ լինի արտաքոյ մարմնոյն ազգ եւ ազգ նեղեր -Են ի
յայս նեղս, որ ի գլխուն լինին...
ժզ. 173ա-5ա Դուռն, որ ցուցանէ զեկամուտ նեղերն, որ են արտաքուստ -Եւ յառաջ քան զամենայն յիշենք
զկատաղած շանցն զխածածսն...
ժէ. 175ա-6ա Դուռն վասն աւցից խայթելոյն նշանացն -Եթէ իժ աւցն խայթէ զմարդն...
ժը. 176ա-7ա Դուռն վասն խայթող ժժմանց -Կորին թոյ[ն]քն պաղ է եւ զով...
2. 177բ Սկիսբն երկրորդ գրոցս, որ ցուցանէ զներսի անդամոցն զնեղսն եւ զպատճառսն եւ զնշանս նոցայ
ա. 177բ-80բ [Դուռն վասն գլխոյն նեղերոյն եւ իւր պատճառցն] -Եւ յառաջն յիշենք զգլխուն եւ զիւր ցավոն...
բ. 181ա-2ա Դուռն վասն սարսամին եւ իւր նշանացն եւ վասն յղեղին ուռիցին -Եւ զոր ասացաք սարսամ նայ
ընծայի ի պիղծ ջրելեաց...
գ. 182ա-4բ Դուռն վասն նշանաց եւ պատճառաց ցաւուն, զոր նսիան ասեն, որ է մոռացութիւն, եւ այլ ասեն
իւրն լիթրուղուզ -Եւ այս նեղս, որ անուանի նսիան...
դ. 184բ-7բ Դուռն վասն սքթէին եւ վասն սարային եւ վասն քապուսին -Սքթէն, որ է խաղղիլ, եւ սարայն, որ է
դիւահար...
ե. 187բ-90ա Դուռն վասն մալայխուրին եւ վասն խոտրուֆին եւ վասն սիրոտրին -Մալայխուրիան, որ անուան[ի] խեւ...
զ. 190ա-3բ Դուռն, որ ցուցանէ զնշանս աւղնայշարին եւ ըղեղին -Իսկ այժմ յիշեմք զողնաշարին ըղեղին
պատճառսն...
է. 193բ-4բ Դուռն, որ ցուցանէ զթըշանայճն, որ է կարճել ջլացն -Եւ այս նեղս երկուք են. մէկն լինի ի շատ ուտելոյ...
ը. 194բ-6ա Դուռն, որ ցուցանէ զթշընըճն, որ ի լուծմանէ լինի. նշանն այս է -Զի այս նեղս, որ ի հետ լուծման
լինի...
թ. 196աբ Դուռն վասն ռաշային, որ ասի դողալ մարմնոյն... նշանն այս է - Ասեն առաջին իմաստունքն, թէ Ըռաշայն...
ժ. 196բ-7բ Դուռն, որ ցուցանէ զկզանալն եւ զիւր պատճառն եւ զնշանն -Կզանալն լինին ի յառաջսն...
ժա. 197բ-207բ, 159ա Դուռն, որ ցուցանէ զհինգ զսգայարանաց զցաւսն (=Դուռն, որ ցուցանէ աչայցաւերոյն
պատճառքն եւ նշանքն) - Ասեն առաջինքն, թէ աչիչ նեղերն այն են...
ժբ. 159ա-60բ, 208աբ Դուռն որ ցուցանէ զնշանն ականջնայցաւին եւ զպատճառն -Նեղ, որ զամէն ականջն
ունէնայ...
ժգ. 208բ-10բ Դուռն վասն հոտոտելեացն նեղերոյն պատճառացն եւ նշանացն -Զոր ասեն առաջին իմաստունքն, թէ այս են ցաւքն...
ժդ. 210բ, 56ա-7ա Դուռն լեզուին եւ իւր նեղերոյն եւ բերանին եւ իւր նեղերոյն, պատճառացն եւ նշանցն... Եւ յառաջն յիշենք զնեղերն, որ ի լեզուն լինի...
ժե. 57ա-9ա Վասն բերանին նեղերոյն պատճառքն եւ նշանն -Եւ յայս նեղերոյս կան, որ լինին ի պռկներն...
ժզ. 59ա-60բ Վասն շնչողականին անդամոցն եւ իւր նեղերոյն պատճառքն եւ նշանին -Եւ նեղեր շնչական
անդամոցն այս են, որ լինին ի թոքին...
ժէ. 61բ Վասն նշանացն նեղերոյն, որ պատեալ է զխռչակ[ի]ն մաշկն եւ կամ զթոքին եղեքան մաշկն, պատճառքն եւ նշանն այս են -Եւ նեղ, որ ի խռչակին, ի յայն մաշկն լինի...
ժը. 61բ-70ա Վասն թոքին նեղերոյն, պատճառն եւ նշանն -Եւ թոքին ցաւերն այս են. խիստ հազն...

ժթ. 70ա-2ա Վասն կրծոցն նեղերոյն, որ լինի ի տափակ ջլերոյն մաշկն, որ զկողն է պատեալ, պատճառցն եւ
նշանացն -Ուռիցն է եւ ազգի ազգի ելունդնին...
ի. 72ա-3ա Վասն սրտին առագաստին ցաւերոյն, պատճառցն եւ նշանսն -Են ի յայս ցաւերոյս, զոր կամիմք
ասել...
իա. 73ա-5բ Վասն սրտին նեղերոյն, պատճառացն եւ նշանացն -Իսկ սրտին նեղերն եւ ցաւերն այս են...
իբ. 75բ-82բ Վասն կերակրողական անդամոց, պատճառացն եւ նշանացն, զոր ասենք -Եւ սկսանինք ի ստամոք բերանին նեղերոյն...
իգ. 82բ-6բ Վասն ստամոքացն ատկին ցաւերոյն, պատճառքն եւ նշանն -Ցաւեր, որ պատահին ստամոքացն
ատկին...
իդ. 87ա-8բ Վասն աղեացն նեղերոյն, պատճառն եւ նշանին այս են -Եւ մինն ի ցաւոցն այն է, որ անուանի
սնթերի...
իե. 88բ-90ա Յաղակս կոլընջին նեղերոյն, պատճառացն եւ նշանացն, զոր ասենք -Եւ կոլինջն այն է, որ շատ
ցաւէ փորն...
իզ. 90ա-1ա Վասն ճիճին եւ խղթային եւ դդմի կտին, պատճառն եւ նշանն, որ ասենք -Եւ զոր յիշեցաք ի յայս
ժժմմանցս...
իէ. 91ա-92բ Վասն որովայնին ցաւոցն, պատճառացն եւ նշանացն, զոր ասենք այս են -Եւ որովայնն յղորդ
աղեացն վերջն են...
իը. 93ա-4բ Վասն լերդին ցաւերոյն, պատճառացն եւ նշանացն, զոր ասենք -Լերդին ցաւերն է, որ լինի ի լերդն, եւ է, որ լինի իւր ցավն ի յայլ անդամոց...
իթ. 94բ-7բ Վասն ըստըսխային եւ արծըվեաց, պատճառն եւ նշանն -Պարտ է քեզ իմանալ զը[ս]տըսխային
նեղերն...
լ. 97բ-8բ Վասն փածղանն ցաւերոյն, պատճառացն եւ նշանացն -Եւ փածաղանն նեղերն, զոր առաջինին ասացին...
լա. 98բ-9բ Վասն լեղոյն ցաւերոյն, պատճառացն եւ նշանացն ասենք -Նեղեր, որ լեղոյն լինի, դեղնութիւնն է
մարմնոյն...
լբ. 99բ-103ա Վասն երիկամացն նեղերոյն, պատճառացն եւ նշանացն -Եւ երիկամաց նեղերն այս են. աւազն
եւ քարն...
լգ. 103ա-4բ Վասն փաղայբշտին նեղերոյն, պատճառացն եւ նշանացն -Նեղեր, որ ի փաղաբուշտն լինին,
քարն է եւ ուռիցն...
լդ. 104բ-6ա Վասն փորոյն ներքի մաշկին նեղերոյն, պատճառացն եւ նշանացն, զոր ասենք -Ցաւ, որ փորոյն
մաշկին հանդիպի ի ներքսէ...
լե. 106ա-13ա Վասն ծնընդկանին անդամոցն ցաւոցն, պատճառն եւ նշանացն -Նեղեր, որ ի յայս անդամունքս ընծային... (112բ)... տաք յոլով եւ կամ պաղ յոլով|| [...] || (113ա) տղայն կամի ձգել...
լզ. 113ա-5ա Վասն պոճկոռաց ցաւերոյն եւ ծնկներոյն եւ ոտներոյն, պատճառացն եւ նշանացն - Այս անդամոցս ցաւերոյն անուանքն այս են. ասեն ա[ռաջին] նեղոյն երակ կանանց...
3. 115ա [Սկիզբն երրորդ գրոցս...]: Վասն այն ցաւոց նշանացն, որ դեռ լինելոց է, որ կայ ի յաջողն մարդկացն ի մարմինն եւ ոչ յիմանայ -Զի կան, որ գուշակեն զարողջութիւն...
ա. 115ա-8բ Արողջին դուռն, զոր ճանաչեն բժշկքն ի յարողջն -Զի մարմինն, որ լցվի ի շատ կերակրոյ...
բ. 118բ-23բ Վասն նշանացն նեղերոյն, որ ցուցանէ զամենայն ցաւսն -Լինելոց նեղերն կան, որ ի բնութենէն
լինին...
գ. 123բ-5բ Յաղակս ցուցանելոյ զամսն տկարութեան, զոր ասենք -Եւ այս նշանքս ի յերկուք բաժանին, առաջինն` զ[ը]նթանուր նշանսն...
դ. 125բ-7ա Դուռն վասն սուր եւ յերկար նեղերոյն -Ճանաչել զայս երկու նեղս պարտ է...
ե. 127աբ Դուռն, որ ճանաչեն զբու[հ]րանն եւ զիւր պատճառսն -Եւ բուհրանովն լինի կեանք եւ մահն...
զ. 127բ-9ա Դուռն, որ յիմանաս զայն իրքն, որ բուհրանն իւրով լինի -Զի ուժն երփ շատնայ ի վերայ նեղոյն...
է. 129ա-32բ Դուռն վասն ճանաչելոյ զբուհրանին աւերն -Բուհրանին աւերն այս են...
ը. 132բ-5ա Դուռն, որ ցուցանէ զկենաց նշանն եւ զմահոյն -Երբ տեսնուս զերեսն հիւանդին, որ այլայլեալ է
եւ ցամքեալ...

թ. 135ա-7ա Դուռն ճանաչելոյ, զոր ի մարմնոյն ելնէ, այս են - Ասեն առաջին իմաստունքն, թէ Ամէն իրք, որ ի
մարմնոյն ելանէ` չորս տեսակք են...
ժ. 137ա-8բ, 214ա-4ա Դուռն, որ ցուցանէ զվատն եւ զաղէկն, որ ի քթէն իջանի -Եթէ արիւնն, որ ի քթէն իջանէ,
սեւ լինի...
ժա. 214ա-7ա Դուռն վասն բարի նշանացն, զոր տեսանեն բժիշկ[ք]ն եւ իմանան զորպիսութիւն հիւանդին Էթէ հիւանդին երեսն նման է զերդ ի յիւր արողջութեան... Մարդ որ հեծկտուկ կալնու յիւր տկարութեան աւրերն
եւ փռընքտայ, նայ հեծկտուկ կտրի:
Տպ. Գրիգորիս, Քննութիւն բնութեան մարդոյ..., Երեւան, 1962:
Գ. [Յաւելագրութիւնք]
1. 218ա Այլ դեղ քամ[ոյ] -Առ դմակ եւ աբրաւ Ժ Ժ դրամ... (3 տող, ԺԵ դ., բոլորգիր):
2. ա. 218ա-22բ [ Ամսացոյց] -Ի Նաւասարդի թէ լուսին խաւարի, շատ ձուն գայ... Ի հրոտից թէ լուսին խաւարի... անձրեւ բազում: Եւ Քրիստոսի փառք... ամէն:
բ. 222բ [Յաղագս դրից լուսնի] -Ի լուսին Ա, ԺԱ, ԻԱ` յարեւելք է... Է, ԺԷ, ԻԷ` ի մէջ հիւսիսոյ եւ յարեւելից է
(գրուած 1473-ին Պարաք գրչի ձեռքով):
3. ա. 1ա [Յաղագս տպազիոն ակին] - Ակն տպազիոն յուժ ծանտրայգին է եւ պատվական...
բ. 1բ [Ցանկ գրեանց, սպասուց եւ զգեստից] - Այսմաւուրք` Դ, Տարեգիրք` Բ, Գանձայտետ[ր]` Բ...
գ. 1բ [Բոլորակ գուշակութեան` Ա-Ք] - Այս բոլորս ցուցանէ, թէ այս գիրքս որչափ զօրութիւն ունի...
դ. 1բ [Դեղ շատախօսի] -Կալ զդաղձն եւ խառնեա ընդ ճանչի լեղին... (գրուած նօտրգրով ԺԷդ. անանուն նորոգողի ձեռքով):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
98բ (Կարմրագիր) Մեղայ Աստուծոյ:
210բ Ո՜վ ընթերցողք` բժ[ի]շկք եւ յիմաստնայսէրք, զի գիտացաք, որ յոյժ բժշկէ գիրքս, եւ ով որ բժշկէք եւ բժշկիք, կենդանութիւն շնորհեցէք եւ խնդրեցէք յԱստուծոյ խոջայ Էվաչին, որ անուանեն բժ[ի]շկ Սամցխու, եւ որդոյ
իւրոյ` Մուրատբախշին, եւ ինձ` սուտանուն Յակոբ իրիցիս, եւ կամ Ողորմի Գ անգամ:
217ա Աւրհնութի՜ւն եւ փառք...
Զշահավէտ եւ զուժ (= զյոյժ) աւգտակար գիրքս այս, որ է Քննութիւն բնութեան մարդոյս եւ նորին զանազան
կրից եւ պատճառանաց հիւանդութեան ցաւոց, զոր գրեալ էր համայշիրակ || (217բ) եղբայրն մեր Մարգարէ
վարդապետն` աշխատութեամբ թարգմանողութեամբ ի Գրիգորիսի:
Արդ, որք հան[դ]իպիք սմայ կարդալով կամ աւրինակելով, կենդանութիւն խնդրեցէք ի Քրիստոսէ խոջայ Էվաչին, որ է բժիշկ Սամցխու երկրիս` կարողութեամբն Աստուծոյ, եւ որդոյ իւրոյ` Մուրատբախշին, զոր տէր Աստուած պահեսցէ խաղաղութեամբ եւ ընդ երկայն աւուրս արասցէ. ամէն:
Արդ, գրեցաւ գիրք[ս] այս, որ է անուամպ Մաղրայպատինս, որ թարգմանի ի հայ բառս Բժշկարան, ի դուռս
Միջի վանաց Սուրբ Աստուածածնիս, ի հայրապետութեան տէր Ըռըս[տ] աքիսի, ի թագաւորութեան Տէր Գրիգորի, որ է առաջնորդ Ս[ա]մցխու երկրիս, ի տանուտէրութեան պարոն Ազըզին եւ պարոն Վարձելին: Այլ ես, տէր,
գրեցի գիրքս, Ծարպիանի որդիս` տէր Յակոբս, որ յայսմ ամի ձեռնայդրեցայ: Աայլ թողութիւն արարէք սղալանաց գրքիս, զի յառաջի գիրն էր եւ դժարայդարձ, զի զամենայն մարդոյ զօդուածսն քննէ ի յարապ լեզուէն ի
հայսն: Եւ որք յիշման արժանի առնէք զմեզ, յիշեսցէ եւ զձեզ Քրիստոս յորժամ գայ դատողական յաթոռն իւր, եւ
թողութիւն շնորհեցէք մեր եւ ձեր ննջեցելոցն ի Քրիստոսէ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 220բ (Պարաք գրչի) Եւ ծերողս յիշեայ:
222բ Ի թվին Հայոց ՋԻԲ (1473), տրէի ԺԸ, մարտի Ժ, ես մեղաւոր գրչակս` Պարաքս, որ գրեցի զայս Ամսացուց Իսպին համար: Ով հանդիպիք կարդալով կամ աւրինակելով, Աստուած ողորմի ասացէք եւ թողութիւն մեղաց խնդ[ր]եցէք, եւ Աստուած ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի. ամէն:
2. 114բ (ԺԷ դ., նօտրգիր) Սորա կազմողին ձեռն չորանայ, զի յետ՛ւ յառա[ջ] (նման` 57ա, 60բ, 61բ, 70ա,
72ա, 73ա, 75բ, 86բ, 92բ):
3. 220բ (ԺԸ դ., շղագիր) Գրքիս տէրն գրիս գրողի մեղացն տէր կենայ: Գրչափորձ` 154բ, 155ա, 156ա, 217բ
(վրացերէն):

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
Աղքրմա՞ն ԺԸ -XVIII
ԳՐԻՉ` Յակո՞բ: ՍՏԱՑՈՂ` Սու[լթ]ան խաթու՞ն:
ԹԵՐԹ` 12 (223-34): ՊՐԱԿ` 1 12: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25 17 (նախապէս` 22 16. մկրատուած եւ հաւասարեցուած Ա ձեռագրի չափերին): ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 232ա): ՏՈՂ` 1527 (խառն):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
223ա-34բ [Ռամգիրք...] -Ա, Գ տուն` թաստիս, որ է կէս սիրելի: Ա, Դ` թարպեհ, որ է կէս յարկամ: Ա, Ե թ` թաթլիթ, որ է կատարեալ սիրելի... տես իմ կինն հետ ինձ լօ սէր է ||<... (շար. թափուած):
Պահպանուած թերթերը իրար շարունակութիւն չեն կազմում:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
233ա Ի Աղքրման, հայոց արեգի ամսին ԺԹ, օրն Բ-շաբթի է, հռոմայէցոց յունիս ամսին ԺԲ օրն Բ-շաբթի ///
Լուսին ԺԱ աւուր էր, կենդանակերպն` Կարիճն էր:
-(Լուսանցքում) Յակոբ: Սու[լթ]ան խաթուն:
Գրչափորձ` 223ա (խոշոր բոլորգրով) Ասպահան, Աստուած, Աստուածօ:
416
ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑԻ, ՋԵՐՄԱՆՑ ՄԽԻԹԱՐՈՒԹԻՒՆ
ՉԻԸ -1279
ԳՐԻՉ` Կոստանդին: ՍՏԱՑՈՂ` Սիմէոն եպս.:
ԹԵՐԹ` 120 (= 116+2 պահպանակ +2 պատառիկ-պահպանակ): ՊՐԱԿ` Ա-ԺԵ 8 (Ա 6, Գ 10, ԺԴ 9, ԺԵ 3):
ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25,6 17,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 63ա: Նօտրգիր` 11բ-9ա):
ՏՈՂ` 22-23 /մի շարք թերթեր տարբեր. 118բ` 16, 7բ, 8ա, 119ա` 17, 114աբ` 25, 119բ` 29: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ
կարմրաւուն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ (ԺԸ դ.): ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2 (թերթակալուած`1-2)+2(Ա-Բ), թուղթ, մահիկանշան լուսադրոշմով, ԺԸ դ. յաւելում (1ա-2ա էջերում յաւելագիր դեղագրեր.
տե՛ս Դ, ¢ բ):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 8ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական (8ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր`
հանգուցագիր (8ա, 119բ): Գ ո յ ն ե ր` բաց շագանակագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Մաշտոց: Ժ-ԺԱ դդ: 1+1 (թերթակալուած` 3, 120), ստացուած 2 առանձին թերթերի
եզրահատումից: Մագաղաթ, երկսիւն ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` 4ա): Կարդալ` 120աբ «Եւ է, որ մեծ է ի ձէնջ,
եղիցի ձեր սպասաւոր... արժանի արա զըսա ի ձեռն տնտեսութեանս` ընդունել ի քէն գիր որդեգրութեան անձեռագործ եւ անաշխա[տ]: 3ա «գործսն քո, քանզի հոգիդ քո լինի քեզ դատախազ... գայ ի մատ[նել] զխաչհանող[
ացն] ընկալցի: 3աբ «[Կա]նոն զարմտիս, սերմ, կալ եւ հնձան աւր[հնելոյ]: Ընթերցուած Յովէլէ մարգարէէ.
[Քա]ջալերեաց, երկիր, [խ]նդա եւ ուրախ լեր... եւ ոչ ամաչեսցէ ժողովուրդ իմ յաւիտեան (Բ, 21-27):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար. մի քանի տեղ թրջուած: Նախկինում 2 անգամ (1538թ., ԺԸ դ.) նորոգուած, իսկ վերջերս`
մասնակիօրէն (114-9):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա Բժշկարան. անուամբն Աստուծոյ` միայն վասն երեք ազգ ջերմանցն. արարեալ Մխիթարայ իմաստուն
բժշկի, որ ի Հեր քաղաքէ ծնընդեամբ, եւ վարժեալ իմաստութեամբ հելենացւոց, հայոց, արաբացոց եւ պարսից
-4ա-5բ [ Առաջաբան հեղինակի] -Ես` Մխիթար Հերացի, տրուպս ի բժշկաց, որ ի մանկութենէ սիրող եղէ իմաստութեան եւ բժշկական արուեստից եւ վարժեցայ ի դպրութիւն արաբացոց եւ պարսից եւ հելենացւոց, տեսի
յընթերցումն, որ առ նոսայ գրոցն, զի ունէին զարուեստ բժշկութեան լի եւ կատարեալ ըստ առաջին իմաստնոցն, այսինքն զնախագիտութիւն, որ է իմաստ եւ վարդապետութիւն բժշկական արուեստից: Եւ ի Հայք բնաւ ոչ
գտի զվարդապետութիւն եւ զիմաստ նախագիտութեանն, այլ զստածումն միայն, եւ այս ոչ ըստ կարգի եւ լի,
այլ համառաւտ եւ ծաղկաքաղ աստի եւ անտի հաւաքեալ` յայլ եւ յայլ գրչաց եւ մտաց այլայլած: Կամեցայ ապայ ըստ իմոյ կարողութեանս || (4բ) առնել զգիրքս զայս միայն վասն երեք ազգ ջերմանցն` համառաւտ նախագիտութեամբն եւ ստածմամբն: Զբաւանդակն, որ վասն արուեստի բժշկութեանս իմաստութիւն, թողի, եւ զերեք
ազգ ջերմանցս միայն հաւաքեցի եւ թարգմանեցի ի հայ բարբառ: Պատճառ ունելով այսմ աշխատութեան, զսէր
եւ զյաւժարութիւն սրբոյ եւ աստուածապատիւ կաթուղիկոսին Հայոց տառն Գրիգորի, որ մակակոչի Տղայ: Սա,

որ էր յաջորդ յԱթոռ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին Հայոց, զոր տեսի ամենայնիւ սիրող իմաստութեան եւ հըմուտ, եւ յաղագս այսորիկ յաւժարեցի ի պէտըս եւ ի յաւգուտ սորայ առնել զգիրքս զայս ի հոռոմ եւ յարապիկ եւ
ի պարսիկ գրեանց, ըստ իմոյ կարողութեանս եւ շնորհի, զոր ետ ինձ Տէր գիտութիւն լեզուաց եւ գրոց նոցայ:
Կարգեցի եւ շարեցի ըստ չորից նիւթոցն կարգի. զնախագիտութիւն եւ զստածումն բժշկութեան վասն երեք
ազգ ջերմերոյն միայն. || (5ա) զբորբոսայինն եւ զանբորբոսն, զսուրն եւ զերկարաւրեայն, զնուպայովն եւ զաննուպայն, զսեռ նոցա եւ զտարբերութիւն, զտեսակ եւ զյատուկ եւ զպատահումն, որք զկնի հիւանդութեանցն լինին:
Զի առին նախ բժըշկական վարդապետքն զՀինկ ներածութեանցն Պորփիւրի յառս Արիստոտէլի իմաստասիրի, եդին հիմն եւ կանոնք բժշկական արուեստին, նոյնպէս եւ մեք շարեցաք եւ հաստատեցաք ըստ կարգի հին եւ
նոր վարդապետացն եւ արարաք զգիրքս զայս եւ անուանեցաք Ջերմանց մխիթարութիւն, զի սա մխիթարէ զբժիշկն ուսմամբ, իսկ զհիւանդն` առողջութեամբ, ողորմութեամբ եւ աւգնականութեամբ արարչագործին Աստուծոյ: Եւ արարի զսա գեղջուկ եւ արձակ բարբառով, զի դիւրահաս լիցի ամենայն ընթերցօղաց առ ի յիշատակել
զմեզ եւ խնդրել թողութիւն մեղաց ի մարդասիրէն Աստուծոյ:
Թարգմանեցաւ եւ գրեցաւ գիրքս այս յամի հազարերորդի հարիւրերորդի ութսուներորդի չորրորդի տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի գալստեանն, || (5բ) յորում էր եւ թուականս Հայոց ՈԼԳ (1184), ի հայրապետութեան
սրբազան կաթուղիկոսիս Հայոց տեառն Գրիգորի` որդոյ Վասլի բարեպաշտ իշխանի Պալհաւունոյ, որ եւ պատճառ է գրոցս:
-5բ-7բ Հաւաքումն կարճառաւտ եւ պատմութիւն նախագիտութեան եւ ստածումն բժշկութեան վասն երեք
ազգ ջերմանցն միայն ասացեալ (ցանկ` Ա-ԽԷ) -Ա. Վասն թէ զի՛նչ է ջերմն... ԽԷ. Խրատք բժշկաց:
-8ա-9ա Հաւաքումն համառաւտ եւ պատմութիւն նախագիտութեան եւ ստածումն բժշկութեան վասն երեք
ազգ ջերմերոյն միայն ասացեալ (նախադրութիւն) -Ի բանից Մխիթարայ Հերացո իմաստուն եւ ճարտար բժշկի... անսղալ ստածել եւ բժշկել:
Խորագրին յաջորդող «Ի բանից... եթէ հատուածը օտարամուտ է,
գալիս է նախօրինակից եւ հեղինակի խօսքին է հիւսած որպէս
ծանօթութիւն:
ա. 9ա-12ա Ա. Վասն թէ զի՛նչ է ջերմն եւ զի՛նչ է սահման նորա, եւ որպէ՛ս լինի ջերմն եւ ուստի՛ց ընծայի Պարտ է գիտենալ, որ ջերմն աւտար տաքութիւն է...
բ. 12աբ Բ. Պատմութիւն եւ նախագիտութիւն վասն միաւրեայ ջերմանն, որ կոչի ափիմեռաւս - Այն ջերմն, որ
կոչի ափիմեռաւս...
գ. 12բ-3ա Գ. Վասն միաւրեայ ջերմանն, որ պատճառն ի տաք կերակրոց ընծայի -Միաւրեայ ջերմն, որ
պատճառն ի տաք կերակրոց ընծայի...
դ. 13ա-4ա Դ. Վասն միաւրեայ ջերմանն, որ պատճառն ի տաք արեւէ լինի կամ սամում աւդէ եւ տաք տեղեաց -Իսկ ում այս ջերմս հանդիպի, գլուխն տաքանայ...
ե. 14ա-5բ Ե. Վասն միաւրեայ [ջերմանն], որ պատճառն ի ցրտոյ լինի -Իսկ այս ջերմս, որ ընծայի ի խիստ
ցրտոյ...
զ. 15բ-8ա Զ. Վասն միաւրեայ ջերմանն, որ պատճառն ի փոթոթ ջրոյ լուանալոյն լինի - Այս ջերմս լինի, յորժամ մարդն լուանվի ծծմի ջրով...
է. 18ա Է. Վասն միաւրեայ ջերմանն, որ պատճառն ի յերեք հոգոյն դատմանէն լինի -Որ է հոգի բնութեան եւ
հոգի կենդանութեան եւ հոգի զգայութեան...
ը. 18ա-9բ Ը. Վասն միաւրեայ ջերմանն, որ պատճառն ի սիրտ ելանելոյն լինի -Իւր նշանն այն է, որ երեսն
կարմիր լինի...
թ. 19բ-21բ Թ. Վասն միաւրեայ ջերմանն, որ պատճառն հոգսն եւ տրտմութիւնն լինի -Պարտ է գիտենալ, որ
հոգսն եւ տրտմութիւնն...
ժ. 21բ-3ա Ժ. Վասն միաւրեայ ջերմանն, որ պատճառն ի տաքութենէ լինի - Այս ջերմս ի զգայական հոգոյն
հանդիպի...
ժա. 23ա-5ա ԺԱ. Վասն միաւրեայ ջերմանն, որ պատճառն յայտոյցէ լինի, որ ի ցայլսն ելանէ կամ ի ցաւէ մի,
որ յայլ անդամսն լինին -Ընծայի այս ջերմս ի հոգւոյ կենդանութենէն...
ժբ. 25բ-6բ ԺԲ. Վասն միաւրեայ ջերմանն, որ պատճառն ի շատ կերակրոյ լինի եւ ի թուխմայէ -Մահմատի
Զաքարիայն ասէ, եթէ Այս ջերմանս պատճառն ի շատ կերակրոյ լինի...

ժգ. 26բ-7բ Վասն միաւրեայ ջերմանն, որ պատճառն ի յանաւթի կենալոյն լինի - Ապու Ճերիճն ասէ, եթե Այս
ջերմս...
ժդ. 27բ-8բ ԺԴ. Վասն միաւրեայ ջերմանն, որ պատճառն շատ դատելն լինի, ի ծանր եւ ի դժար բանէ -Դիաւժէնն ասէ, թէ այս ջերմս...
ժե. 28բ-9բ ԺԵ. Վասն միաւրեայ ջերմանն, որ պատճառն խոնճենալն լինի եւ մնալն ի ճանապարհի ձիով
կամ հետեւակ -Բագարատ ասէ, եթէ Շտապով շարժել զմարմինն...
ժզ. 29բ-30բ ԺԶ. Վասն ջերմանն, որ պատճառն զուքամն եւ նզլայն եւ հազն լինի -Փաւլոս ասէ... թէ Զայս ջերմանս պատճառքն եւ զնշանքն...
ժէ. 30բ-1ա ԺԷ. Վասն ջերմանն, որ զկնի փորանցութեանն լինի -Սինայի որդին ասէ, թէ Այս ջերմանս պատճառն...
ժը. 31ա-2բ ԺԸ. Վասն ջերմանն, որ զկնի մահ տարաժամ ունի -Դաւժէնն ասէ, եթէ Այս ջերմանս պատճառն...
ժթ. 32բ-3բ ԺԹ. Վասն ջերմանն, որը զկնի նուաղին եւ թալանան -Թեպթ Կուռայն (= Սապիթ Կուռան) ասէ, թէ
Այս ջերմանս պատճառն...
ի. 33բ-9ա Ի. Պատմութիւն նախագիտութեան վասն Գ ցեղ հալ եւ մաշ ջերմերոյն, եթէ քանի՛ ազգ են եւ ընդ
քանի՛ ցեղ բաժանին եւ զիւրեանց պատճառն եւ զտեղիքն, եթէ ու՛ր եւ որպէ՛ս լինի -Զայս ջերմս հոռոմ անուանէ
ըկտիկաւն (տողամէջ` լփճպճՋ) եւ տաճիկն` դկ (տողամէջ` ճգ)...
իա. 39ա-45բ [ԻԱ]. Վասն ստածման եւ բժշկութեան առաջին ցեղ հալ եւ մաշ ջերմանն, որ ի տաքութենէ լինի
-Եւ ինքն ընդ երեք ցեղ բաժանի...
ԻԱ գլխահամարը դրուած է Ի գլխի «Վասն առաջին ազգ ջերմանն,
զոր հալ եւ մաշ ասացաք ենթագլխի մօտ (34բ): Նշանակել ենք ըստ
ցանկի:
իբ. 45բ-51բ ԻԲ. Պատմութիւն եւ նախագիտութիւն վասն սլին ջերմանն, որ է թոքոյն խոցնալն եւ մաշիլն -Հոռոմն եփթէսիսս անուանէ...
իգ. 51բ-6բ ԻԳ. Պատմութիւն նախագիտութեան վասն ամենայն ցեղ բորբոսային ջերմերոյն որիշ որիշ Սկիզբն առնեմք եւ ասեմք զսինախաւս ջերմն...
իդ. 56բ-8ա ԻԴ. Պատմութիւն եւ նախագիտութեան վասն արեանն ջերմերոյն -Իսկ յառաջ սկիզբն ի սինէխաւսն առնեմք...
իե. 58ա-64ա ԻԵ. Վասն ստածման եւ բժշկութեան սինէհիս ջերմանն, որ ի յարենէ լինի, եւ ինքն երեք ցեղ բաժանի -Զայս ջերմս հոռոմն սինէհիս անուանէ...
իզ. 64ա-6բ ԻԶ. Վասն ստածման եւ բժշկութեան այն ջերմանն, որ հետ այտոյցին լինի, զոր մաշարայ կոչի, եւ
հոռոմն ռուսապէլ ասէ - Ապա թէ այս ջերմս հետ այտոցին լինի...
իէ. 66բ-9բ ԻԷ. Վասն ստածման եւ բժշկութեան այն ջերմանն, որ զկնի ծաղկին լինի -Իսկ այն ջերմն, որ զկնի
ծաղկին լինի...
իը. 69բ-71ա ԻԸ. Պատմութիւն նախագիտութեան վասն պլղամին ջերմերոյն -Ընծայի ջերմ եւ պլղամէն, յորժամ բորբոսն աւտար տաքութիւն ընծայեցնէ...
իթ. 71բ-5ա ԻԹ. Վասն ստածման եւ բժշկութեան ափիմեռինոս ջերմանն, որ ի պլղամէն լինի, որ թարգմանի
ամենաւուր ջերմն - Այլ պատեհ է ի յայս ջերմանս սկիզբն զբնութիւնն կակղացուցանել...
լ. 75աբ Լ. Պատմութիւն եւ նախագիտութիւն վասն այն երկու ջերմանցն, զոր անուանեն անփիլիաւս եւ լիպիրայ - Այս երկու ջերմս ընծային հով եւ ի հաստ եւ յղորկուտ պլղամէ...
լա. 75բ-6բ [ԼԱ. Վասն ստածման եւ բժշկութեան երկու ջերմանն, որ անփիլիաւս եւ լիպիրիայ կոչեն ցանկից:
Վասն ստածման եւ բժշկութեան այն ջերմանն, որ անփիլիաւս կոչի -Պատեհ է բժշկին, որ ի յայս ջերմս զիւր
յոյզն...
լբ. 76բ-80բ ԼԲ. Պատմութիւն նախագիտութեան վասն խարտեշ մաղձին ջերմոյն, որ է սփրայն, եւ հոռոմն
քսանթին խաւլին ասէ -Յառաջ պատեհ է իմանալ զմաղձին ջերմերն...
լգ. 80բ-7ա ԼԳ. Վասն մտածման եւ բժշկութեան յիստակ տռիտէաւս ջերմանն, զոր հոռոմն ակռուաւս անուանէ եւ տաճիկն խասլայ, որ թարգմանի անապակ եւ յիստակ մաղձին ջերմնն - Այլ պատեհ է, որ ի քամէ եւ
յանգահ բժշկեն զայդ ջերմդ...
լդ. 87ա-9բ ԼԴ. Վասն ստածման եւ բժշութեան սուր եւ այրեցող ջերմանն -Զոր հոռոմն աւեքսիս եւ դիակսիս
ասէ...

լե. 89ա-91ա ԼԵ. Վասն ստածման եւ բժշկութեան այն ջերմանն, զոր հոռոմն երկու եւ կրկնակ տռիտեաւս կոչէ եւ տաճիկն ղպլազմայ, զոր ի յար[ ապն] տռիտեաւս անուանէ - Այս ջերմս ընծայի, երբ մաղձն մէն բորբոսի...
լզ. 91ա-2բ ԼԶ. Պատմութիւն նախագիտութեան վասն ջերմանն, զոր հոռոմն իմիտռիտեաւս ասէ եւ տաճիկն
ղատր ալ-ղբ, որ թարգմանի կէս երեքաւրեայ - Այս ջերմս յերկու նիւթէ ընծայի եւ յերկու տեղեաց լինի...
լէ. 92բ-4ա ԼԷ. Վասն ստածման եւ բժշկութեան իմիտռիտեաւս ջերմանն -Պատեհ է բժշկին, որ զայս ջերմանս
զստածումն ըստ յաղթող նիւթն այրնէ...
լը. 94ա-6ա ԼԸ. Պատմութիւն նախագիտութեան վասն սաւդային ջերմերոյն, որ է սեւ մաղձն -Յառաջ զտետառիտիոսն յիշենք...
լթ. 96ա-101բ ԼԹ. Վասն ստածման եւ բժշկութեան տետառտէոս ջերմանն -Տաճիկն րղբ ասէ, որ թարգմանի
չորեքաւրեայ...
խ. 101բ-4բ Խ. Պատմութիւն նախագիտութեան վասն բնական սաւտային ջերմանն -Բնական սաւտային
նշաննին ջերմանն այս են...
խա. 104բ ԽԱ. Պատմութիւն նախագիտութեան վասն հինկաւրեայ եւ վեցաւրեայ ջերմանն -Վասն այն երկու
ջերմերոյն, զոր հինկաւրեայ եւ վեցաւրեայ անուանեն...
խբ. 104բ-5բ ԽԲ. Վասն ստածման եւ բժշկութեան հինկաւրեայ եւ վեցաւրեայ ջերմանն -Պատեհ է ստածել
զայս ջերմս բնական...
խգ. 105բ-7ա ԽԳ. Պատմութիւն վասն տասնումեկաւրեայ ջերմանն [եւ վասն մետասանաւրեայ ջերմանն
ստածման եւ բժշկութեան] -Իսկ այս ջերմս յամենայն տասնումէկ աւր ապա բերէ զիւր նուպայն...
Այս ջերմի «Պատմութեան եւ «Բժշկութեան գլուխները եւ՛
ցանկում, եւ՛ բնագրում, ի տարբերութիւն տպագրի, միակցուած են եւ
նշուած ԽԳ գլխանիշով:
խդ. 107ա-10բ ԽԴ. Պատմութիւն նախագիտութեան վասն Դ ժամանակացն, որով յառաջագէտ լինի բժիշկն
զմահուն եւ զկենացն յամենայն ցեղ հիւանդութիւնք -Զի ամենայն ցեղ հիւանդութիւն թէ սուր լինի, թէ յերկարաւրեայ...
Ըստ տպագիր օրինակի` յաջորդ ԽԵ-ԽԷ գլուխներն այս գլխի
ենթամասերն են: Փակագծուած խորագրերը` ըստ ցանկի:
խե. 110բ-1ա ԽԵ. [Գիտութիւն նշանացն, որ զառողջութիւն գուշակեն] -Եւ այլ տեսանէ զջերմանն նուպայն...
խզ. 111ա-3ա ԽԶ. [Գիտութիւն նշանաց, որ զմահն գուշակեն] - Այլ ասէ Գաղիանոս, եթէ նշաննին, որ ցուցանեն զսուր հիւանդութիւնքն...
խէ. 113աբ ԽԷ. Վասն եթէ դիմաւք մարթի բժշկին զհիւանդն ստածել եւ բժշկել -Պարտ է բժշկին, որ զհիւանդն
ծառայէ, որ զդէմսն ի Ժ իրք այրնէ... տասներորդ` զուժն եւ զզաւրութիւն հիւանդին:
Տե՛ս «Մխիթարայ բժշկապետի Հերացւոյ Ջերմանց մխիթարութիւն,
Վենետիկ, 1832:
Բ. 113բ-8բ [Նուսխայք զանզան ցեղ հիւանդութեանց դեղերոյն]
ա. 113բ Հապ իարեճ, որ աւգտէ գլխոյն եւ աչացն եւ ոսկերացն եւ հանէ զյաւելուածն եւ զգիճութեներն ի գլխոյն եւ յամեն մարմնոյն -Առ Ե ազգ հլելիճ...
բ. 115ա Գաղիանոսի հապն խիստ աղեկ, որ իբրեւ զառաջինս գործէ -Առ սապռ, սակամունի, շահմանդալ...
գ. 115ա Հապտ հապ, որ կոչի ոսկի, որ հանէ զսաֆրայն ի գլխոյն եւ ի մարմնոյն եւ տանի զդեղնութիւնն -Առ
սապռ Ա դրամ, դեղին հալիլա կէս դրամ...
դ. 115ա Հապգլխացաւի, երբ ի հովէ լինի եւ աւուրք ցաւէ եւ աչաց եւ ականջաց -Առ սապռ Ա դրամ, շահմ
հանդալ...
ե. 115ա Այլ գլխացաւութիւն, թէ ի հովէ լինի, թէ ի շողոյ -Առ սապռ Բ դրամ, աւշինդր...
զ. 115ա Որոյ բնութիւնն հով է եւ ցաւէ ոսկերքն եւ գլուխն. խուրս աւկտակար է եւ գոված -Առ սպիտակ թրպութ...
է. 115աբ Սորընջանին հապն, որ աւգտէ ոսկրացաւի խիստ աղէկ -Առ սորընջան ու պուզիտան...
ը. 115բ Հապ, որ հալէ զմեծ ու զպինդ փայծաղն -Առ սապռ ու քարենոյ տակի կեղեւ...
թ. 115բ Լուքին խուրսն, որ աւկտ լերդին... եւ յորդէ ջրհեղն -Առ լուք ընտրած...
ժ. 115բ Ղաւեթի խուրսն, որ աւգտէ ի հին տաքութենէն ու լերդին ցաւելոյն ու ի կալուածոցն -Առ ղաւեթի քամուք...

ժա. 115բ-6ա Կթխա, որ տան ուժով մարդոյ... -Առ թառանկոյն Ժ դրամ...
ժբ 116աբ Կթխա, որ տան վատուժ մարդոյ -Առ թառանկոյն Ժ դրամ...
ժգ. 116բ-7բ [Խրատ դեղ առնելոյ] - Այլ ամենայն ոք, որ դեղ կամենայ առնուլ...
ժդ. 117բ Շարապ եւ մաղձդեղ, որ քաղէ զսաֆրայն ու զդեղնութիւնն -Առ Գ դ[րամ] դարսենի...
ժե. 117բ-8ա Նշանք լուծման մաճունի այս է... -Առ սերկեւիլ կամ խնծոր...
ժզ. 118աբ Վասն մաճունի, որ լուծումն առնէ... եւ ի պլղամէ սրբէ -Առ ամբրաւ Կ դրամ...
ժէ. 118բ Սփուփ վասն արեան եւ խիստ լուծման -Առ քարհապ եւ յատպէ... թէ չաւգտէ, դու այլ մի մնար հիւանդին:
Տե՛ս «Ջերմանց մխիթարութիւն, 1832, էջ 140-150:
Գ. 114աբ [Բժշկարան]
Մասն ԺԳ դ. մէկ այլ բժշկարանի: Նախապէս եղել է 5 թերթ, որոնցից
4-ը կտրուած հանուած. երեւում են հետքերը: Ստորին լուսանցքում 2
անգամ նշուած. « Այս թուղթս աւելորդ է:
ա. 114ա [ Այս նշանք հիւանդաց` ճանաչել զաղէկն եւ զվատն -... Հան]կարծ հեղձուկ բռնէ երկեղ մահու...
(խորագիրը` ըստ վերջնատողի):
բ. 114աբ Վասն եթէ քանի դիմաւք [մարթի բժ]շկին զհիւանդն ստածել եւ բժշկել -Պարտ է բժշկին, երբ զհիւանդն ծառայէ, որ զդէմսն Ժ իրք այնէ... (Հմմտ. Ա, ¢ խէ):
գ. 114բ Վասն ձեռնալուայի նշանաց` իմանալ զհիւանդին զկենացն եւ զմահուն -Յորժամ զհիւանդին զգոզն
տեսանես առաւտուն... ի շաֆրային շատութենէն լինի, որ շատ ||... (շար. թափուած):
Դ. [Յաւելագրութիւնք]
ա. 119բ Անուանք եւ խասիաթք դեղեր[ոց ի հայ] ի յարապ եւ ի լատին լեզու - Անիոսն. յարապն` անիսուն,
լատինն` անիզը... Աւշնէ, որ է կաղնի ծառին ղօզն. յար[ ապն...]:
Գրուած ԺԴ-ԺԵ դդ., ազատ էջի վրայ եւ շարունակուած: Շար. այժմ
թափուած: Պահպանուել է միայն 16 բառ:
բ. 1ա-2ա [Դեղք զանազան ցաւոց]:
Գրուած ԺԸ դ. 2 տարբեր ձեռքով` նօտրգիր եւ շղագիր` Աչացաւի,
Գոդի, Կեր ցաւի, Հին ցաւի, Ձիու խոցի, Փայծաղի, 0ձահարի եւ
կարճահարի:
գ. 48ա, 48բ, 50ա, 51ա, 60բ, 63ա, 90ա, 93բ, 102ա, 118բ, 119բ էջերում նորոգող Յովասափի ձեռքով մի շարք
դեղանուններ ու բառեր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
119ա Փա՜ռք... Ի յեւթն հարիւրերորդի քսաներորդի ութերորդի (1279) թուականի Հայոց գրեցաւ գիրքս այս, որ
է Ջերման բժշկարան, հրամանաւ աստուածազարդեալ եպիսկոպոսին Սիմէոնի, ի վայելումն անձին իւր եւ ի պէտս եղբայրական միաբանեալ անձանց, եւ յետ ելից իւր` յիշատակ հոգւոյ: Եւ գրեցաւ սա ձեռամբ մեղապարտ
ծառայիս Աստուծոյ Կոստ[ անդնի], եւ կատարեցաւ սա ի թուա[կանիս] ՉԻԸ (1279), յամսեանս աւգաւստոսի,
որ աւր Թ է: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմայ, թողութիւն մեղաց հայցեցէք յԱստուծոյ մեզ եւ
ծնողաց մերոց եւ զարմից, եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի, որում փա՜ռք յաւիտեանս: Գրեցաւ
հաստատութեամբ ի կամս Աստուծոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
119ա (Նօտրգիր) Դարձեալ յիշեցէք զՅովասափ սարկաւագ, որ կրկին կազմեցի զգիրքս եւ ոսլաիւ եւ նշանագիրով փոքր ի շատէ ըստ անգիտութեան մերում: Եւ որ յիշէ զմեզ, յիշ[ե]ալ լիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ. ամէն: Ի թվին ՋՁԷ (1538):
119բ (Նոյն ձեռքով, հայատառ-թուրքերէն).
Սալամ օլսուն սանղայ, այնում չրաղի,
Ունուտուրլարիմիշ կոզտան իրաղի.
Ել տիլինտան եարայ ղարտաշում, տերում:
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ԳՐԻՉ` Բասիլ:
ԹԵՐԹ` 170. չգրուած` 169բ, 170ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԵ 12 (Ա, Բ, Ե 11, ԺԲ 10, ԺԵ 7): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25
17,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 82ա): ՏՈՂ` 31: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտաւ, որ այժմ հանուած:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մատթէոսի: ԺԱ-ԺԲ դդ.: 1 (Ա)+1 (Բ): Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ
երկաթագիր (նմուշ` Աբ): Ունի լուսանցազարդ: Կարդալ Աա, Աբ, Բա, Բբ. «քեզ, Սիմովն, որդի Յովնանու... ասաց
ցնոսա: Եւ իբրեւ եկին ի ժո[ղովուրդն] (ԺԶ, 17-ԺԷ, 14):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Պատառիկ-պահպանակները, 1-12, 112-25, 158-70 ցեցակեր: Կազմի թիկունքի վերին եւ
ստորին մասի կաշին եւ փականներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-79ա Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ (=Նեմեսիոսի) Յաղագս բնութեան մարդոյ
Տե՛ս Լ0 470, 2ա-115ա: Ցանկ/չիք: ¢ա-խբ/2ա-79ա (թերի` լա, լբ:
Առանց գլխանիշի` դ-ե, թ-ժա, իզ, իթ, լա, լթ: լգ նշուած` լզ):
Յիշատակարան թարգմանութեան /143բ:
Բ. 79ա-143բ Գրիգորի եպիսկոպոսի եղբօր Բարսղի Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն
Տե՛ս Լ0 470, 116բ-213ա Ցանկ /չիք: ¢ա-լբ/79ա-243բ ( առանց
գլխանիշերի` ա, բ, զ, ը, ժ, ժգ, իե, լ):
Գ. ա. 144ա-բ Լուծումն Բնութեան գրոցն -Որպէս ոչ հնար, այլ ազգ լինել...
բ. 144բ-9ա Ի Հոգւոյն ճառն -Գնդատեսակ ձեւք անհատից...
գ. 149ա-բ Վասն միաւորութեան հոգոյ եւ մարմնոյ -Քանզի միաւորեալք տարերքս այլ ինչ եղեն...
դ. 149բ-50ա Վասն մարմնոյ -Իսկ անարեանցն յայլ...
ե. 150ա-2ա Վասն տարերց -Տարրն աշխարհական է...
զ. 152ա-բ Վասն տեսողականին -Կիրք անբանութեան անձին ի տեսականէ...
է. 152բ-3ա Վասն երեսաց -Կոնոս պատկեր, Պղատոն ճաճանչակցութիւն...
ը. 153ա Շօշափելեաց -Երկու լեզու ամենայն կենդանեաց...
թ. 153ա Ճաշակելեաց -Ճաշակելիքն ուր հպին...
Չունի բնագրի Ժ գլխի «Յաղագս լսելեաց լուծմունքը:
ժ. 153ա Հոտոտելեաց - Անուշահոտութիւն ի մարմին յոր եւ...
ժա. 153ա-բ Իմացողականին - Այս է, որ ի ձեռն երազոց նշանակէ...
ժբ. 153բ-4ա Յիշողականին -Իսկ յիշողականն է յիշման...
ժգ. 154ա-6ա Վասն ներտրամադրեցելոյ եւ յառաջբերելոյ -Մկունքն նօսր է...
Չունի բնագրի ԺԵ գլխի «Յաղագս անբանին մասին... լուծմունքը:
ժդ. 156ա Վասն ցանկականին -Կամ զարդար եւ էսն կամ զկարծեցեալն...
ժե. 156ա-7ա Հեշտութեանց -Որք ինչ ուսմանցն են եւ տեսութեան...
ժզ. 157ա-բ Տրտմութեան -Քանզի փութացողն տըրտմեսցի երբէք...
ժէ. 157բ Սրտմտութեան -Ի վերծխութենէ մաղձոյ...
ժը. 157բ-8ա Երկեղի -Քանզի երկուցեալք ի վրիպանաց...
Չունի բնագրի ԻԱ գլխի «Յաղագս անբան եւ անհնազանդին բանի
լուծմունքը:
ժթ. 158ա-բ Կերակրականին -Ըստ որում ի խորութենէ է...
ի. 158բ Շնչերակաց -Շնչերակն զսիրտն ունի իւր սկիզբն...
իա. 158բ-9ա Սերմնականին -Քանզի եւ ի ձեռն գործարանացն...
իբ. 159ա Տարորոշումն զօրութեանց կենդանեաց - Անձնական է, որ ըստ մեր յօժարութեան...
իգ. 159ա-բ Ըստ յարձակման կամ ըստ յօժարութեան շարժութեան, որ է հարկաւոր ցանկականին -Լծ. Մի եւ
նոյն է ըստ յարձակմանն...
իդ. 159բ-60բ Շնչոյ -Եւ շունչ անձնականաց գործոց է...
իե. 160բ-1ա Կամաւորի եւ ակամայի -Գործ է ներգործութիւն բանական...
իզ. 161ա Ակամայի -Ոչինչ նպաստ եղեալ ըստ իւրումն յարձակման...
իէ. 161ա-բ Անգիտութեան եւ ակամային -Դարձեալ այլ է վասն անգիտութեան...

իը. 161բ-2ա Կամաւորի -Իսկ ոչ անգիտութեամբ, եթէ ոչ յորոց...
իթ. 162ա-բ Նախայօժար[ութեան] -Քանզի ասեմք ախորժել զողջ գոլն...
լ. 162բ-3բ Վասն որոյ խորհիմք -Քանզի խընդրեմք, թէ մեծ է քան զերկիր արեգակն...
լա. 163բ-4բ Ճակատագրին -Ոչ միայն ընդ հասարակաց...
լբ. 164բ Աստեղացն ճակատագրին -Քանզի գոլ ոմանք...
լգ. 164բ-5ա Վասն որ ասեն զյօժարութիւն գործոցն ի մեզ գոլ -Իսկ ճակատագիր յարմարումն իմն գոլով...
լդ. 165ա-բ Պղատոն ի ճակատագիրն -Ըստ էութեան զամենեցունց անձն...
լե. 165բ Վասն որ ի մեզ է առնելն, որ է անձնիշխանականին -Ինքնամատոյցն անշընչիցն եւ բան...
լզ. 165բ-6ա Թէ են ինչ, որ ի մեզ է առնելն - Ամենայն արհեստ, թէ՛ դարբնութիւն, թէ՛ հիւսնութիւն...
լէ. 166ա-բ Վասն զինչ պատճառի եղաք անձնիշխանք -Եւ ամենայն, որ խորհի որպէս ի վերայ նորին...
լը. 166բ Նախախնամութեան -Քանզի ամենայն մասին մարմնոյ երեւի...
լթ. 167ա-9ա Ոյց է նախախնամութիւն -Նախ տեսութեանցն եւ ապա ամենայնի... բայց դահիճն յարձակեցաւ եւ սպան ժլատիցն, ագահացն (հմմտ. Լ0 55):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ
Տե՛ս Լ0 470, 115ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
143բ Ընդ նոսին եւ զյետնեալս ի բոլոր բարեաց գործառնութեանց զսորին գծող զԲասիլ, որ բազում ամօք
ծառայեցի գրոյն եւ ի հոգին ոչ ժամանեցի, աղաչեմ յիշել ի Տէր, ո՜ բարեմիտ պատահողք սմին, նաեւ զաշակերտն իմ զԳրիգոր, եւ որ առատն է յամենայնի, յիշողացդ եւ յիշելոցս ողորմեսցի: Եւս եւ զծնողսն իմ եւ զեղբարսն
ըստ հոգւո եւ ըստ մարմնոյ աղաչեմ յիշել ի մաքրափայլ յաղաւթս, զի եւ դուք յիշեալ լիջիք յողորմութիւն Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Գրչափորձ` 170բ (նօտրախառն շղագիր) Ա, Էա, ա: Այս է, որ սուրբ մատնելոյ, Այս է, որ ամենայն բանն
[հրե]շտակաց բազանանել եւ շունճըն քաշելոյ ամենայն զօրութիւն քաշելոյ բանին աթոռոյ սերօփէք քաշելոյ եւ
զօրութիւն հանելոյ:
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Կոստանդնուպօլիս ՌՄԿԷ -1818
ԳՐԻՉ` Գրիգոր հօճա:
ԹԵՐԹ` 131+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1ա-բ, 130գ-դ: ՊՐԱԿ` 1-17 8 (ԺԷ 4): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 23,3 16,8:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 78ա): ՏՈՂ` 21-29 (խառն): ԿԱԶՄ` շագանակագոյն կաշի, ոսկեգոյն
եզրագծերով, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` ծաղկաթուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-74բ Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ (=Նեմեսիոսի) Յաղագս բնութեան մարդոյն
Տե՛ս Լ0 470, 2ա-115ա: Ցանկ /129ա-բ: ¢ա-խբ/1գ-74բ (¢ իգ-ն իդ-ից
յետոյ): Յիշատակարան թարգմանութեան/74բ: Լուսանցքներում նոյն
գրչով Լուծում-ներ:
Բ. 75ա-130բ Գրիգորի եպիսկոպոսի եղբօր Բարսղի Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն
Տե՛ս Լ0 470, 116բ-213ա: Ցանկ /129բ: ¢ա-լբ/75ա-128ա:
Լուսանցքներում նոյն գրչով Լուծում-ներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
128ա Յիշատակարան այնմ, յորմէ գաղափարեցաւ եւ սա: Փա՜ռք հօրն անսկզբնականի եւ բարէխնամ Որդւոյն միածնի եւ կեանք եւ կենդանարար Հոգւոյն ճշմարտի, եռակի եւ եզակի, անբաժանելի եւ անշփոթ միութեանն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից, որ արժանի արար զիմս անպիտանութիւնս եւ զօրացոյց զիմս
տկարութիւն լինել գրօղ եւ ստացօղ այսմ աստուածային իմաստութեան խառնարանիս երկուց տառիցս: Առաջինն, որ է Բնութիւն մարդոյն, եւ երկրորդն` Կազմութեան, ի վարժումն իմաստութեան մանկանց նորոյ Սիօնի:
Արդ, ես` անարժան եւ մեղսամակարդ ոգիս, սոսկ անուամբ սպասաւոր բանի Յակոբ Թագորցիս, փափագօղ եղէ աստուածային գանձուցս առ ի վարժումն անձին իմոյ եւ յետ աստեացս յիշատակ հոգւոյ իմոյ եւ ծնողաց: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք պատահիք սմա, անմեղադիր լինիք խոշորութեան գրոյս, զի կարիք բաղ-

ձանաց իմոց ստիպէր զիս, յորմէ կապեալ ի սէր բանից սորին, մոռացայ զիմս տկարութիւն եւ ապաւինեցայ ի
Հոգին Սուրբ եւ յաղօթս սրբոցն եւ գտի օգնականութիւն իմ տկարութեանս, ի ձեռն առի ծրել եւ հասի յաւարտ:
Եւ եղեւ կատարումն այսմ տառիցս ի թուականութեանս Հայոց ԷՃԿԷ (1318), յաշխարհս Արեւելից, ի գաւառիս
Սիւնեաց, ի հրեշտակաբնակ մենաստանիս, որ կոչի Գլաձոր, զոր համարձակիմ զսա կոչել երկրորդ Աթէնս եւ
մայրաքաղաք ամենայն իմաստից, ընդ հովանեաւ Սուրբ Ստեփաննոսի եւ կենսակիր աստուածաբաղձ Սուրբ
Նշանից, որ է ճշմարիտ ի կենաց փայտէն եւ դամբարանի սուրբ վարդապետին Ներսէսի, ի վարժապետութեանս
քաջ հռետորի եւ ամենիմաստ փիլիսօփայի եռամեծին Եսայեայ` ճշմարիտ պատկերի Աստուծոյ եւ || (128բ) Հոգւոյն ներընդունողի, խոհեմ, հեզ եւ արի հոգւոյն, յորում կամք դեգերեալ ի դրունս իմաստից սորա բազումք` աշակերտեալ բանին ճշմարտութեան, զոր լուսաւորեալ բացայայտէ զբազում խրթին եւ դժուարալուծանելի եւ անյայտ իմաստս ծածկեալ, զոր ի գիրս Հին եւ Նոր Կտակարանաց եւ վարդապետական տառից, որ ի բազում ժամանակաց խցեալ ի հարանց նախնականաց: Զոր մաղթեմ Աստուծոյ, զի տացէ զսա պարագայց ամօք եւ խաղաղական կենօք ընդ երկայն աւուրս լուսատու եւ համառօտիչ բանին նուաղեալս սեռի հայկեան եւ տանս Թորգոմայ եւ յետ ելից աստեացս մասնակից արասցէ սրբոց լուսաւորչացն եւ աստուածաբան վարդապետացն
Բարսղի, Աստուածաբանին Նիւսեայ եւ սրբոյն Մեսրօպայ:
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք այսմ տառի, յիշել յողորմութեանն Քրիստոսի զվերոյիշեալ
սուրբ վարդապետն, որ զամենեսեան սիրով ժողովէ եւ ծնօղաբար խնամէ, մանաւանդ զիմս անարժանութիւն
յայսմ օտար եւ նժդեհ վայրիս եւ զմարմնոյ ծնողացն զգութ եւ զխնամ յաւէտ յիս ցուցանէ, ոչ միայն բանիւ սփոփէ, այլեւ գործով կատարէ, որ ի վերայ ամենայնի եւ զենթակայս շնորհեաց հանդերձ ծնողօք իւրովք ի մեղաց
թողութիւն եւս եւ զհոգեւոր երկամբ ծնեալ որդեակն իւր զՏիրացուն` զբազմերախտի եղբայրն իմ ըստ հոգւոյ
հանդերձ ծնողօք յիշել ի Տէր: Նաեւ զնախասացեալ ծրօղ եւ ստացօղս զՅակոբ հանդերձ ծնողօքն եւ ամենայն
զարմիւք աղաչեմ յիշել ի մեղաց թողութիւն, եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոց ողորմեսցի. ամէն:
Արդ, գրեցաւ ի հայրապետութեանն տեառն Կոստանդեա Կեսարացւոյ եւ ի թագաւորութեանն Հայոց 0շնի եւ
նորընծայ թագաւարի` հարազատ որդւոյ իւրոյ Լէօնի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
74բ Եւ ի վերոյ գրելոյ օրինակե օրինակեցաւ այս գիրս ձեռամբ Գրիգոր հօճայէ, թուին ՌՄԿԷ (1818), ի Պօլիս:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՄԻԶ -1777
ԳՐԻՉ` Գրիգոր դպիր: ՍՏԱՑՈՂ` Յակոբ: ԾԱՂԿՈՂ` Յովհաննէս Ծաղկարար:
ԹԵՐԹ` 105. չգրուած` 1ա-5բ, 11բ, 103բ-5բ: ՊՐԱԿ` 1 -9 12(Ա 11, Թ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 23,5 16,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 47ա): ՏՈՂ` 32: ԿԱԶՄ` բաց շագանակագոյն կաշի,
սեւ բծերով, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` ձեռագրի թղթից:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` 12ա, 66բ (թռչնագիր): Գ ո յ ն ե ր` ոսկի (բրո՞նզ):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքի ազդեցութիւնից թուղթը գունափոխուած 104-5 եւ Բ փեղկի աստառը մասամբ
ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 6ա-11ա Յաղագս բնութեան մարդոյ -Ի չորից գոյացեալ ասի մարդն... ինքն անկարօտ է եւ անմարմին.
այսպէս եւ ի ցանկութիւն եւ ի հեշտութիւնս մարմնոյ:
Բ. 12ա-65բ Երանելոյն Գրիգորի Նիւսացւոյ ասացեալ Վասն բնութեան մարդոյ
Տե՛ս Լ0470, 2ա-115ա: Ցանկ/չիք: ¢ա-խբ/ 12ա-65բ (որոշ գլուխներ
համարակալուած չեն): Յիշատակարան թարգմանութեան/ չիք:
Գ. 66ա-99բ Գրիգորի եպիսկոպոսի եղբօր Բարսղի Տեսութիւն ի մարդոյ կազմութիւն
Տե՛ս Լ0470, 116բ-213ա: Ցանկ/65բ-6ա: ¢ա-լբ/66ա-99բ (չունի ¢ իե-լա):
Դ. 99բ-102բ Հերմ[ե]ա Եռամեծի Առ Ասկղեպիոս Սահմանք - Աստուած իմանալի աշխարհ... յիմանալի աշխարհի իսկս մնայ սէր գոյացութիւն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 99բ Զբազ[մա]մեղ նուաստ գրիչս` զԳրիգոր չնչին դպիրս յիշեսջիք ի Տէր, որ ծրեցի զգիրքս թվին Հայոց
ՌՄԻԶ (1777):
2. 102բ (ծաղկողի, ծայրակապ` «Տէր Յոհաննէս Ծաղկարարէ սոյն գրքո ասացեալ է)
Տեառն Յիսուսի պաշտօնէիս,
Է՜ ընթերցօղ, միտ դիր բանիս,
Րամք սոփեստից յայսմիկ հովուիս
Յոյժ պիտանի գրեցին զգիրս,
Ոչ ունայն բանս անգոսնելիս,
Հոգւոյն շնորհաց իբրեւ հեռիս,
Այլ շահաւէտս եւ պիտանիս,
Նանիր գործոց պահեն զանձինս,
Նայեաց մտօք զբանս տառիս:
Է արդէօք բան, որ հաճիս,
Սիրով սորին յայնժամ վառիս,
Ծօմ յիմաստիցն մեզ լուղեսցիս,
Ահա ածեմ վկա բանիս,
Ղամբար անշէջ հայոց ազգիս,
Կարի Անյաղթն Դաւիթ ի գիրս
Արար Լուծմունս, զի կրկիցիս
Րախճանութեան սոյն սուրբ տառիս:
Առաւել սէր եդ սիրելիս,
Րաբունաբար փեթակ մեղրիս,
Էին շնորհիւ կազմեաց կերլիս,
Սորա եթէ ունկնդրիցիս,
Ոչ դուզնաքեա զբանս շահիս,
Յաւէտ բաղձմամբ թէ ուսանիս,||
(103ա)Նուրբ իմաստիւք վերալնանիս,
Գտեալ Յակոբ բանասիրիս,
Րամից գիտնոց զայս բաղձալիս,
Քան զբնաւս ունայն բարիս,
Ուղիղ վարկաւ զբան տառիս,
Այնու առթիւ ստացաւ զայս գիրս,
Սակս կրթելոյ իւրոյ զմիտս
Արար, որքան ունէր կարիս,
Ցյանկ ելանումն տըրակիս
Ետ նկարեալ ինձ` անհմտիս
Ախորժ ծաղկունս եւ ոսկէ գիրս.
Լերուք յիշողք ծնոօղքս ընդ իս,
Էն մաքրեսցէ զձեր հոգիս:
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Էջմիածին ԺԸ -XVIII
ԳՐԻՉ` Մարգարէ: ՍՏԱՑՈՂ` Ղազար վրդ.:
ԹԵՐԹ` 125+1 (կրկ. 12). չգրուած` 27բ, 84բ, 99ա, 112բ-3բ, 125բ: ՊՐԱԿ` 12 12 (Գ 4, Ը 9, Թ 13, Ժ-ԺԱ 8):
ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն (28ա-84ա, 98ա-125ա), երկսիւն (1ա27ա, 85ա-97բ): ԳԻՐ` բոլորգիր (1ա-84ա: Նմուշ` 63ա): ՏՈՂ` 38(1ա-27ա), 29(28ա-84ա), 37-39(85ա-97բ),
25(98ա-112ա), 37(114ա-125ա): ԿԱԶՄ` կաշի, աստառը` թուղթ: Պահպանակ` թուղթ 1+1:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զարդագիր` կենդանագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, սեւ:

ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1-22 մասամբ ցեցակեր: 27-28 եւ 84-85 թերթերի միջեւ կտրուած հանուած մի շարք չգրուած թղթեր: Նորոգութեան ժամանակ թերթերն խառնուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-27ա Գրիգորի Նիւսացւոյ Յաղագս կուսութեան, եթէ սեպհականէ աստուածայնոյ եւ անմարմին բնութեանն կուսութիւն
Տե՛ս Լ0470, 216ա-87ա: Չունի ԻԲ գլխից բաց թողնուած «Եւ յայտ է...
հատուածը: Ը գլխանիշը դրուած է Թ գլխի մօտ (11ա), իսկ Թ գլխանիշը`
նոյն գլխի «Քանզի որքան ինչ... հատուածի (12ա) մօտ: Ժա գլուխը
առանց գլխանիշի, սկ. « Աստուածային եւ անարատ... (13բ):
Բ. 28ա-39բ, 64ա-75բ, 40ա-63բ, 76ա-97բ Բանք ոսկիականք... շարադրեցեալ... եղբայր Յակոբէ Յօռաճիոյ, ի
կարգէն քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ Եանվէնսիոյ
Տե՛ս Լ0404, 1ա-286. Ունի միայն Առջբն., ¢ ա-բ, դ-ժբ, ժէ-ժը, իգ-իը,
լ-լբ, լդ, լե, խա, խգ, խէ-խը, ծ, ծգ, ծը, կգ, հա, ձե, ձը, ղա, ղթ, ճա-ճբ, ճդ,
ճզ, ճժ, ճժբ, ճժը, ճիա, ճիէ, ճլգ, ճլզ, ճլթ, ճխա, ճխե, ճծա, ճծե, Ցանկ
մատենիս: Գլուխներն այստեղ աւելի համառօտ են, իսկ մի քանի
գլուխներ (օր. դ, ժե, իգ եւ այլն) ունեն այլ խմբագրութիւն: Յաւելեալ
ունի.
ա. 56ա-բ Ի ժողովրդոց իւրեանց հանիցեն զձեզ, այլ եկե... -Ի նոյն ժամանակն ծանր էր առաքելոց...
բ. 56բ-7ա Հայր զամենայն, զոր ինչ կամի, եւ կարէ -Զամենայն, զոր ինչ կամեցաւ եւ արար...
գ. 57ա-8ա Նիկոտիմոս ի գիշերի գնաց -Զխորհուրդն իմաստնոց յոյժ խորին է...
Գ. 98ա Յաղագս քերականութեան համառօտ լուծմունք արարեալ ի տէր Առաքելոյ Սիւնեաց` աշակերտի եռամեծի Գրիգորի քաջ հռետորի, ի խնդրոյ երկուց ոմանց քաջ վարդապետաց Եզեկիէլ Կապանացւոյ եւ երկրորդ մեծահանճար գրոց աշակերտեալ անձին Շմաւոնի քահանային: Արարաք լուծումն վասն դիւրալուր հասկանալոյ
զխորութիւն բանից քերականին
ա. 98ա-101ա Յաղագս նախերորդ քերականութեան: Առաջին, որ ասէ յաղագս քերականութեան -Նախ
պարտ է գիտել, զի ամենայն խորագիր...
բ. 101ա-4բ Յաղագս քերականութեան -Քերականութիւն է ներհմտութիւն...
գ. 104բ-7բ Յաղագս վերծանութեան քերթողաց -Քերթողաց ասէ բազմութիւն...
դ. 107բ-11բ Յաղագս հագներգութեան հարցեալ -Զինչ է հագներգութիւն...
ե. 111բ-2ա Իսկ այժմ յաղագս վանկից -Հարց. Զի՞նչ է վանքն եւ հեքն...
զ. 112ա Յաղագս փաղառութեան -Իսկ փաղառութիւն այն է... Մորեխն թանձր է եւ բարձր կու թռչի կամ...
(ընդհատուած):
Դ. 114ա-25ա Քարոզ Մեծի ուրբաթին սգոյ, ի բան առաքելոյն, որ ասէ. Եթէ տէր Յիսուս ի գիշերի յիւրում
մատնիւր... Կտակ տեառն Ղազարու սրբազան կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց ասացեալ -Կանխաճառութիւնք
մարգարէիցն, որ վասն կամաւոր... թաղեցելոյն եւ յարուցելոյն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ ընդ Հօր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
27ա Վերջ եղեւ Գրիգորի Նիւսացւոյ Կուսութեան գրքոյս ձեռամբ մեղսամեծ եւ յետնեալ, ամենաթշուառ Մարգարէ սեւաւորէ, առ գահն մեծի Աթոռոյն Էջմիածնի:
28ա 0գնեայ, Սուրբ Հոգիդ Աստուած, ըստ մեծի ողորմութեան քում, բարեխօսութեամբ սրբոյն Գէորգայ
Վկային:
97բ Ո՜վ ընթերցօղ եղբայր, զԲանք ոսկիական գրոցս եղեւ աւարտ, վասն զի է յոյժ պիտանի եւ քաղցրաճաշակ եւ լի ակամբ եւ պատուական մարգարտօք, զի յորժամ ընթեռնուս եւ կամ օրինակես, յիշեսջիր զմեղօք զմեղօք մածեալ, տառապեալ գերիս, որոյ ոչ եմ արժանի յիշելւոյ եւ կամ ի արծանագրի, վասն որոյ աղաչեմ եւ դարձեալ աղաչեմ միով Հայր մեղայ-իւ յիշել ի սուրբ եւ մաքրա[փա]յլ աղօթս ձեր, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի միւսանգամ
գալստեանն. ամէն:
Կնքադրոշմ` 1ա, 124բ Քրիստոսի ծառայ Ղազար վարդապետ. 1203 (1754):
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ԹԵՐԹ` 151-1 (թռիչք` 46). չգրուած` 1ա-2բ, 49աբ, 85բ-7բ, 106ա-15բ, 129բ, 150ա-1բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԴ (համարանիշով` Ա-Թ) 12(Զ, Ժ 10, Ը 4, ԺԱ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով («Ի՞ Նըլկչ Յ Ժըըլբլ): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25,5 19:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (Նմուշ` 73ա): ՏՈՂ` 35: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` տպագիր օրացոյց, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 3ա, 50ա (ոճն այլ), 117ա, 123ա, 130ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր
դ` բուսական, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` ոսկի, կարմիր, դեղին, կանաչ, նարնջագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքից գրադաշտը գունափոխուած: Կազմի կաշին ցեցակեր եւ մկնկեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-48բ Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսեա Յաղագս մարդոյն բնութեան
Տե՛ս Լ0 470, 2ա-115ա: Ցանկ/չիք: ¢ա-խբ/3ա-48բ: Յիշատակարան
թարգմանութեան/85ա: Լուսանցքներում լրացումներ բուն գրչի
ձեռքով:
Բ. 50ա-85ա Գրիգորի եպիսկոպոսի եղբօր Բարսղի Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն
Տե՛ս Լ0 470, 116բ-213ա: Ցանկ/չիք: ¢ա-լբ/50ա-85ա: Լուսանցքներում
լրացումներ բուն գրչի ձեռքով:
Գ. 88ա-105բ Յորդորումն մանկանց ի կուսութիւն նորին Գրիգորի Նիւսացւոյ
Տե՛ս Լ0 470, 216ա-87ա: ¢ա-ժզ/88ա-105բ (¢¢ ժէ-իբ չեն
ընդօրինակուած)
Դ. 116ա-բ Սակաւ ինչ բան ի վերայ երկնի -Ջուրն ի վերայ հողին, օդն ի վերայ ջրին... որպէս զարուեստապետ փառաւորեմք զարարիչն նորա:
Ե. 117ա-22բ Յաղագս երկնային շարժմանն նուաստ Յոհաննիսի Եզնկացւոյ շարադրեալ... ի խնդրոյ... պարոն Վաղթանկայ
Տե՛ս Լ0 529, 149ա-66բ Նխ./117աբ: ¢ա/117բ-8ա: բ/118ա: գ/118աբ: դ/118բ:
ե/118բ-9ա: զ/119ա: է/119բ: ը/119բ-20ա: թ/120ա: ժ/120ա-1ա: ժա/121ա:
ժբ/121ա: ժգ/121աբ: ժդ/121բ: ժե/121բ: ժզ/121բ: ժէ/ 121բ: ժը/121բ-2ա:
ժթ/122ա: ի/122ա: իա/122ա: իբ/122աբ: իգ/ 122բ:
Զ. [Խրատք]
1. 123ա-5ա Խրատք ոգէշահ, զոր ասացեալ է ճգնազգեաց միայնաւորին հօրն Յովանիսի Գառնեցւոյ -Ծառայակիցս ձեր ի Քրիստոս Յիսուս Յովաննէս Գառնեցի... ողջ լեր ի սէրն Աստուծոյ եւ ի համբերութիւնն Քրիստոսի.
ամէն:
2. 125ա-7բ Խրատ հոգեւոր Յոհաննէս Պլուզ վարդապետի ասացեալ - Արար Աստուած զմարդն հոգի եւ մարմին... այլ զայն, որ լաւ հաց լինի:
3. 127բ-8ա [Յովհաննու Գառնեցւոյ] Խրատ վասն կիւրակէի -Միաշաբաթն, որ է կիւրակէ... եւ լինիցիս մասնակից եւ պսակակից սուրբ հարցն ի Քրիստոս... ամէն:
4. 128բ-9ա Խրատ վասն աղօթից - Ամենայն վարուց առաքինութեանց... ոչ գիտելով զզօրութիւն ձայնին լինիցիմք ասողքս խուժ եւ լսողքն դուժ:
Է. 130ա-2ա Սրբոյն Գրիգորի Տաթեւացոյ տիեզերալոյս վարդապետի Ընդդէմ կորուսեալ ազգին տաճկաց... Նախ զի ուրանան զերրորդութիւն անձանց... եւ բան առ բան պատասխանեցէք եւ մի յաղթիցէք: Այսքան առ
այս:
Տե՛ս Լ0 402, 258բ-60բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
3ա (1821 թ., նօտրգիր) Ի թուին ՌՄՀ (1821)-ին ի վայելումն Վանցի Յարութիւն վարդապետին:
Գրչափորձ` 152բ (ԺԸ-ԺԹ դդ., նօտրգիր) ա բ գ դ ե ց. գրիչս փորձեցի:
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ԹԵՐԹ` 44+1 (կրկ. 1): ՊՐԱԿ` 6(ԻԹ-ԼԴ) 8(ԻԹ 6, ԼԴ 7): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 23 17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն:
ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 34ա): ՏՈՂ` 35: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ կաշի, միջուկը`չիք, աստառը` թուղթ, մասն ԻԹ եւ ԼԴ
պրակների (թերթ` 1, 44):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Պակասաւոր, որոշ թերթեր կիսամաշ, ցեցակեր, խունացած, եզրահատումից բնագիրը
վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ-44ա [Մեկնութիւն Բնութեան գրոցն Նեմեսիոսի]
Տե՛ս Լ0 55, 162ա-303բ. Պատճառ/ չիք: ¢ա/չիք: ¢բ-լբ/1բ-33ա (սկ.
«[բայց մեր յի]շմունքն ոգոյն է..., վրջ. «... եւ չարութեան կարեն
լի[նել]): ¢լգ-խբ/չիք:
423
ԳԱՆՁԱՐԱՆ
Կեսարիա ՌՃՂԱ -1742
ԳՐԻՉ` Աստուածատուր երէց եւ որդին` Յեւքառցի Յովհաննէս դպիր: ՍՏԱՑՈՂ` Թալասցի մահտեսի տէր Եսայի,
կուսակրօն մահտեսի Մէյրէմ եւ այլք:
ԹԵՐԹ` 261+1 (կրկ. 147). չգրուած` 1աբ, 258բ-61բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԲ 12 (Ա 10): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 30,5
21,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 134ա): ՏՈՂ` 26: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի,
միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Խաչ եւ փողհարութիւն` 3բ, Նիկողայոս հայրապետ` 17ա, Ստեփանոս Նախավկայ`
40բ, Պետրոս հայրապետ` 81բ, Յովնան մարգարէ` 97ա, Սարգիս Զօրավար` 100ա, Մեսրոպ Մաշտոց` 109ա, Եպիփան Կիպրացի` 130ա, Գրիգոր Լուսաւորիչ` 137բ, Մուտք յԵրուսաղէմ` 143ա, Յարութիւն` 161ա, Խաչելութիւն`
178բ, Կոստանդիանոս թագաւոր` 200ա, Ներսէս Մեծ` 201բ, Աստուածածին` 216ա, Յովհաննէս Մկրտիչ` 224ա,
Գէորգ Զօրավար` 232ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 4ա, 161ա, 224ա: 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, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-2ա-3ա Կամաւն Աստուծոյ եւ շընորհօք ողորմութեան իւրոյ այս ինչ կայ ի տուփ գրքոյս -Ա. Սրբոց հրեշտակապետացն... ՃԻԴ, [ՃԻԵ]. Ապաշխարութեան ասացէք (3ա «Ժ. Զայս Ա տունս համարից մոռացեր էնք. պերաք
յետքն դրանք, գիտ եւ ասա):
1. 4ա-5բ [Ա.] Գանձ սրբոց հրեշտակապետացն («Մկըրտիչ) -Մեծապայծառ խորհուրդ հրաշազան... ա. 5բ6ա Մեղեդիկ անոյշ ասա («Գրիգոր) -Գովեստ բերկրանաց քաղցրաձայնեալ երգեմք... բ. 6ա Յորդորակ ազնիւ եւ
համեղ («Զաւրավար) -Զօրք երկնային զըւարթնոց...
2. 6ա-7բ Բ. Գանձ Յարութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մե[րոյ] («Խաչատուր) -Խորհուրդ հրաւիրման կամաց արարչիդ... ա. 7բ Մեղեդի Յարութեան -Յարեաւ հաւն այն արթուն բնութիւն... բ. 7բ-8ա Տաղ անուշ եւ պիտանի Ցընծան այսօր երկինք...
3. 8ա-9բ Գ. Գանձ սրբոց մարտիրոսացն («Խաչատուր) -Խոնարհեալ յերկնից բանին Աստուծոյ... ա. 9բ («ԱԸ) - Արեգակն արդար... ըզհուր սիրոյ ծագեալ... բ. 9բ-10ա («Թ-Ղ) -Թագաւորն անմահ... ի յաշխարհէ մահու...
4. 10ա-2ա Դ. Գանձ Յովհաննու Յոսկէբերանին (« Այս Յոհանո Հոսկէբերանին) - Աւրհնեալ ՛ւ ընտրեալ գունդն երկոտասան... /՛Ւ Առաքելին` երգօղի սորին... ա. 12ա Տաղ անուշ, ազնիւ -Ի յորովայնէ ընտրեալ... բ. 12աբ
Յորդորակ է այս -Խորհըրդոցն աստուածային...
5. 12բ-4ա Ե. Գանձ սրբոց առաքելոց («Խաչատուր) -Խորհրդազգեաց քո մարդեղութեանդ... ա. 14ա Տաղ
տեառն Ներսէսի («Ա-Ժ) - Առաքեալք Աստուածորդւոյն... բ. 14աբ Փոխէ զձայն («Ի-Ղ) -Ի Սաղիմ քաղաք վէհին...
գ. 14բ Փոխէ զձայն («Ճ-Ք) -Ճըշմարիտ որթոյն ստեղունք...
6. 14բ-6բ Զ. Գանձ ծննդեան սուրբ Կուսին եւ ծնօղաց սուրբ Աստուածածնին Յովակիմայ եւ Աննայի («Գրիգորի է սա) -Գոյին անեղի... ա. 16բ Տաղ ազինւ - Այսօր լըրիւ երկիր հընչէր... բ. 16բ-7ա Փոխէ՛ զձայնն -Կանանց
անէծքն լուծանի...
7. 17ա-8ա Է. Գանձ Նիկողայոսի հայրապետին («Գրիգոր) -Գաւազան ծաղկեալ... ա. 18աբ Տաղ - Աստուած
անճառ, սուրբ թագաւոր... բ. 18բ Փոխէ զձայն -Երեւմամբ սուրբ հրեշտակացն...

8. 18բ-20բ Ը. Գանձ սուրբ կուսանաց («Ի փաառասա) -Ի սկզբան Էիդ... ա. 20բ Մեղեդիք անոյշ («Կ-Ղ) -Կենդանի վըկայք, կոյսք իմաստունք եւ սուրբ... բ. 20բ Տաղ ազինւ -Ի կենարար փայտէն... ծաղկեալ...
9. 20բ-3ա Թ. Հայրապետաց սրբոց («Վէշտաասանք է) -Վայել է քոյին... ա. 23աբ Մեղեդիկ յանոյշ («Նվագ
բանիս Ներսեիս ե) -Նոր դրախտի քո, Տէր... բ. 23բ-4ա Յորդորակ («Ա-Ք) - Այսօր մայր Սիոն բանայ զառագաստ... գ. 24ա - Այսօր դըշխոյ պանծալի...
10. 24ա-6ա Ժ. Գանձ ճըգնաւորաց սուրբ հարանց («Ճգնաւորք) -Ճըգնաւորք ընտրեալ... ա. 26ա Տաղ ճգնաւորաց - Աստուած բարձրեալ... Տէրդ երկնային... բ. 26ա Փոխէ զձայնն -Որք աղօթից ըզշնորհս առին...
11. 26բ-8ա ԺԱ. Գանձ առաքելոց Թաթէոսի եւ Բար[դուղիմէոսի] («Գրիգորի է) -Գերարփի պայծառ... /Գանձիս ասողի/ Եւ սրբագրողի`/ Անմիտ Գրիգորի... ա. 28աբ Տաղ ազնիւ («Բարդող) -Բանն, որ ի Հօրէ ծագեալ... բ.
28բ («Իմէոս) -Ի լըծակցութիւն գործոյ... գ. 28բ-9ա Յորդորակն է (« Առաքելոյն երգս) - Արեգակն արդար, որ ի
Հօրէ ծագեալ...
12. 29ա-30բ ԺԲ. Գանձ սրբոյն Մինասայ, Յերմոգինեայ Գրաբոսի («Յովանէս) -Յիսուս գովելի... ա. 30բ-1ա
Տաղ սրբոյն Մինասայ -Տէր բարերար Հօր միածին... բ. 31ա Փոխէ -Երմոգինեայ եւ Գրաբուսին...
13. 31ա-2բ ԺԳ. Գանձ սրբոց Եւստրատիոսեանց («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ փառօք զարդարեալ... ա. 32բ
Մեղեդիք Եւստառիոսեանց -Առ քեզ պաղատիմք մաղթողական ձայինւ... բ. 32բ-3ա Տաղ Եւստառի[ոսեանց] Սուրբ Եւստրատիոս, 0քսէնտիոս եւ Ովրէստէս վըկայք...
14. 33ա-4ա ԺԴ. Գանձ Յակովբայ Մըծբնայ հայրապետին («Մկրտիչ) -Մեծահամբաւ անուն գովելի... ա.
34աբ («Մաթեոս) -Մեծի հանդիսի աւուրս... բ. 34բ («Վարդապետ) -Վարժից հանուրց եկեղեցեաց...
15. 34բ-5բ ԺԵ. Գանձ Յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ («Գրիգոր) -Գոյից արարչին... ա. 35բ-6ա
(«Մաթեոս) -Մեծի հանդիսի աւուրս...
16. 36ա-7ա ԺԶ. Գանձ Իգնատիոսի եւ Պօղիկարպօսի («Գրիգորի ոսա) -Գոհաբանական... ա. 37ա Տաղ անոյշ -Ի սուրբ սերմանց առաքելոց... բ. 37բ Փոխէ -Իգնատիոս, մանուկ բարի...
17. 37բ-9ա ԺԷ. Գանձ Դաւթի մարգարէին եւ Յակոբայ առաքելոյն («Խաչատուր) -Խորք անքնին, անճառ անհասին... ա. 39աբ Տաղ է («Յոհանէս) -Յիսուս լոյս ծագեալ յաշխարհս... բ. 39բ Յորդորակ («Յոհանեսի ե) -Յակոբոս, ընտրեալ վըկայ, որդի Յովսէփայ... գ. 39բ-40բ Այլ տաղ, փոխէ -Յիսուս Քրիստոս Հօր միածին...
18. 40բ-2ա ԺԸ. Գանձ սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային («Մկրտիչ) -Մեծ եւ հըզօր անմահ թագաւորին...
ա. 42աբ Տաղ տեառն Ներսէսի («Ի Ստեփա) -Ի խաչին տընկեալ որթոյն... բ. 42բ Փոխէ ձայնն («ննոս) -Նըստեալն առներ ցուցանել... գ. 42բ-3ա («Ի Ներսիսէ) -Ի գաւազանէն Յեսսեայ ստեղնեալ Ստեփաննոս... դ. 43ա
(«Կաթողիկոսէ) -Կենդանի վըկայ մահուամբ կենդանոյն...
19. 43բ-6ա ԺԹ. Գանձ Պետրոսի եւ Պօղոսի առաքելոց («Սարգիս գրիչ) -Սուրբ Երրորդութիւն... ա. 46ա Մեղեդիկ անոյշ -Գլուխ եկեղեցւոյ եւ վէմ հիմն անշարժելի... բ. 46աբ Տաղ Պետրոսի եւ Պօղոսի (« Առաքելոյն) - Այսօր
ցընծացէք, եղբարք... գ. 46բ Փոխէ զձայնն («Պետրոսի) -Պաղատիմ առ ձեզ, ընտրեալք...
20. 46բ-9ա Ի. Գանձ Որդոցն յորոտմանց` Յակոբայ արդարոյն եւ Յովհաննու աւետարանչին («Գրիգորի է
սա) -Գըթացեալ քոյին... /Գանձիս ասողի/ Եւ սըրբագրիչ` / Աղքատ Գրիգորի... ա. 49աբ Տաղ ի տէր Ներսէսէ ասացեալ, զանազան -Որդիքն որոտման, որք ի վերուստ որոտացին... բ. 49բ-50ա Փոխէ -Բանն, որ էր Աստուած ի
սկըզբաննէ առ Աստուած բանն... գ. 50ա Յորդորակն է («Ներսեսի երգ) -Նոր լոյս արփենւոյն վառեալ Որդիքն որոտման...
21. 50ա-1բ ԻԱ. Գանձ հասարակաց կիրակէին («Գրիգոր) -Գոյացուցիչ բանըդ հայրական... ա. 51բ-2ա Տաղ
Յարութեան ի Սըրիկ Կոսդանդէ («Կոստանդին) -Կանանցըն կանխեալ եկին ի գերեզմանն... բ. 52ա Տաղ Յարութեան - Այսօր լոյս ծագեաց յաւուր կիրակիս...
22. 52ա-4ա ԻԲ. Գանձ Աբգարու թագաւորին («Ի Գրիորի է նետիս) -Ի հողոյ առեալ... ա. 54աբ Տաղ ի Գրիգոր
վարդապետէ Արձկոյ -Տէր բարերար Հօր միածին... բ. 54բ Փոխէ - Արքայդ Աբգար յՈւրհայեցի...
23. 54բ-6ա ԻԳ. Գանձ Բարսղի հայրապետին («Խաչատուր) -Խաչաբարձ արհի պանծալի... ա. 56բ Տաղ
(«Խաչատուր) -Խոնարհիմք հոգով մաղթողական ձայնիւ... բ. 56բ-7ա Յորդորակ («Վարդապետի) -Վանիչ ներհակին Յուլիանեայ չարին...
24. 57ա-8ա ԻԴ. Կիրակի Յարութեան տեառն մերոյ Յիսուսի («Գրիգորէ) -Գերակայ գոյին... ա. 58աբ Մեղեդիկ («Ներսես) -Նոր ձայն աւետեաց հրեշտակապետն այսօր... բ. 58բ Յորդորակ է («Կաթողիկոս) -Կանայքն արտասուօք լային զբարձօղն արտասուաց... գ. 58բ-9ա («Ի Հայոց) -Ի գերեզմանէն զմարմինն, ո՜վ պարտիզպան...

25. 59ա-60բ ԻԵ. Եռամեծի եւ բանիբուն վարդապետի` տէր Մխիթարայ Այրիվանեցոյ ասացեալ Աստուածայայտնութեան ճ[րագալուցի] («Տէր-Մխի) -Տարփումն յըղձական... ա. 60բ-1ա Տաղ ի Ներսեսէ ասացեալ («Ներսիսի է այս երգս) -Նոր ծաղիկ բըղխէ այսօր յարմատոյն Յեսսեայ... բ. 61ա Տաղ ազնիւ («Ա-Ը) - Անմահից արքայն եւ սըրոբէիցն անտեսն... գ. 61աբ («Թ-Չ) -Թագաւորն երկնի եւ երկրի երեւեսցի...
26. 61բ-3ա ԻԶ. Առաջի աւուր ծնընդեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ («Թարա) -Թագըդ պարծանաց... ա.
63ա Մեղեդիկ մուղալ -Կոյս անապականն եւ անխախտ ծընօղութիւն... բ. 63ա-4ա Տաղն է -Հըրճւիմք այսօր մեք
հոգէպէս...
27. 64ա-5ա ԻԷ. Երկրորդ աւուրն ծընընդեան («Մկրտիչ) -Մաքուր եւ անբիծ սուրբ Աստուածածին... ա. 65աբ
Տաղ Ներսե[ի] («Տր Ներսեսի է սա) -Տէր փառաց անճառ... բ. 65բ-6ա Յոստանցի Գրիգորի վարդապետի - Այսօր
նոր խառնումն եղեալ...
28. 66ա-7ա ԻԸ. Երրորդ աւուրն քարոզ քաղցր եւ անոյշ («Յոհանիսի րգ) -Յամենայն ժամ օրհնեմք... ա. 67աբ
Տաղ ի Սրիկ Կոսդանդեայ -Քրիստոս, Բանդ Հօր, ծընունդ անժամանակ... բ. 67բ Յորդորակ է -Ո՜վ զարմանալի
խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ... գ. 67բ-8ա Այլ տաղ երրորդ աւուրն («Երգ Ներսիսի այս է) -Երգ նոր յաւետեաց
բարբառ այսօր մեզ հընչեաց...
29. 68ա-70ա ԻԹ. Չորրորդ աւուր Աւետեաց Աստուածածնին («Խաչատուր) -Խընդութեամբ ձայն, բարբառ
յաւետեաց... ա.70ա Մեղեդիկ յանուշ («Ներսես) -Նոր Էդէմ բանաւոր տընկոյն... բ. 70աբ Տաղ ազնիւ («Ա-Ք) Այսօր երեւի անտեսսն ի բարձանց...
30. 70բ-2ա Լ. Հինգերրորդ աւուրն ծընընդեան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի («Խաչատուր) -Խընդայ խորան Աստուծոյ բանին... ա. 72ա Մեղեդիկ անոյշ, ի Նարեկացոյ -Էին աջոյ աջոյ ձեռին... բ. 72ա-3ա Տաղ բազմակին[ի] -Կայր կոյսն ի յայրին...
31. 73ա-4ա ԼԱ. Վեցերրորդ աւուրն («Յովանէս) -Յանեղական լուսոյն խոնարհեալ... ա. 74ա Մեղեդիկ -Պարագիծ անպարագրելի... բ. 74աբ Ի սրբոյն Գրիգորի - Աւետիս մեծ խորհըրդոյ... գ. 74բ Փոխէ ձայնն -Սրովբէանման, քրովբէաթոռ... դ. 74բ Փոխէ - Աւետիս քեզ, Տիրամայր... ե. 74բ Բողջոջախիտ, [խիտ] ասարարթ... զ. 74բ
Փոխէ - Աւետիս, երկրպագէր... է. 74բ Յորդ աղբերաց, հոյլք վըտակաց... ը. 74բ-5ա Փոխէ - Աւետիս քեզ, Յորդանան... թ. 75ա Լերինակինթ խոր վեհ ի վեր... ժ. 75ա Աւետիս տիեզերաց...
32. 75ա-6ա ԼԲ. Կանոն եօթն աւուրն է («Խաչատուր) -Խորան փառաց Աստուծոյն բանի... ա. 76աբ Մեղեդիկ
-Երգ, ը՜, զարմանալի, երգ շարժըվարժենի... բ. 76բ Նորին ի նոյն խորհուրդ - Աչքըն ծով ի ծով ծիծաղախիտ... գ.
76բ-7ա Մեղեդիկ -Ս[ե]աւ եմ, գեղեցիկ...
33. 77ա-8ա ԼԳ. Ութն յաւուրըն («Գրիգոր) -Գոչումն ըղձագին... ա. 78աբ Տաղ ազնիւ - Անըսկիզբըն բանըն
Հօր... բ. 78բ -Ստեղծողին մանկանց մանուկ ցուցաւ...
34. 78բ-80բ ԼԴ. Գանձ Յովաննու ծնընդեանն («Գրիգորի է) -Գերագոյն բարի... /Երգոյս երգողին/ Եւ սրբագրչին` /Րաբուն Գրիգորին... ա. 80բ Մեղեդիկ անոյշ -Ի դասըս հրեղինաց... բ. 80բ-1բ Տաղ ի Ներսէսէ հայրապետէ
(«Ա-Ք) - Անմարմնոցըն հրեղինաց...
35. 81բ-3բ ԼԵ. Պետրոսի հայրապետին եւ յԱբիսողոմայ («Վարդայպետի) -Վերօրհնեալ գովեալ... ա. 83բ
Մեղեդի անոյշ -Ի հանդէս տօնի քո րախացեալ պարեմք... բ. 83բ Փոխէ զձայն -Ո՜վ սուրբ հայրապետ...
36. 83բ-6բ ԼԶ. Սրբոյն Անտոնի անապատական ճգնաւորին («Բայիւ եեզրգել) -Բարձրեալ ահաւոր... ա. 86բ
Մեղեդիք - Անտո՛ն, Անտո՛ն, ոստ անապատի... բ. 86բ-7ա Յորդորակ - Անձամբ խոնարհիմք ի ճըգնութիւնըս
քոյ...
37. 87ա-8ա ԼԷ. Գանձ թագաւորացն է («Տաան) -Տէր տընտեսական... ա. 88ա Տաղ անոյշ -Թագաւորին երկնաւորի... բ. 88աբ Փոխէ զձայն - Այսօր տօնէ յեկեղեցի...
38. 88բ-9բ ԼԸ. Գանձ Կիրակոսի եւ Յուղիտայ («Գրիգորի է) -Գերապայծառ արփիտ երկնային... ա. 89բ-90ա
Տաղ ասացեալ ի Սիմէոնէ -Սուրբ Յուղիտայ, դուստըր մեծաց... բ. 90ա Փոխէ՛ զձայն -Տեսեալ ծնօղին զաղէտս իրացն...
39. 90ա-1բ ԼԹ. Գանձ Վահանայ Գողթնացւոյն («Գրիգոր) -Գթացեալ քոյին... ա. 91բ Տաղ անոյշ («Յովհանէսի) -Յաղթող զօրութեամբ վերնականաւ լըցեալ... բ. 91բ-2ա Յորդորակ -Շնորհաց Հոգւոյն ընդունարան...
40. 92ա-3բ Խ. Գանձ սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանին («Գեորգեա բան) -Գոլով սքանչելի լոյս քում հանճարոյ... ա. 93բ-4ա Տաղ Գրիգորի Աստուածաբանին («Գրիգոր) -Գետ հոսեալ աստուածային... բ. 94ա Յորդորակ («Բան խ) -Բարբառող բանին լեզու...

41. 94ա-5ա ԽԱ. Գանձ Տեառնընդյառաջին («Գրիգոր) -Գովեալ եւ օրհնեալ... ա. 95աբ Տաղ Տեառնընդառաջին -Քրիստոս, փառաց թագաւորն...
42. 95բ-6բ ԽԲ. Նոյն գանձ առաւօտեան («Մկրտիչ) -Միասնական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 96բ Մեղեդի յանոյշ -Մըտեալ ի տաճարն այսօր յօծեալ Աստուած... բ. 96բ-7ա Տաղն է - Այսօր յԵրուսաղէմ ցընծայ...
43. 97ա-8բ ԽԳ. Առաջաւորաց յուրբաթին («Գրիգորի է) -Գոյիդ կատարեալ... /Գանձիս ասողի/ Եւ սրբագրողի` /Րաբուն Գրիգորի... ա. 98բ-9ա Մեղեդի -Պատճառ պարծանաց մարգարէից գընդին... բ. 99աբ Տաղ ի յԱռաքել[է] -Յունան, քարոզըն Նինուէին... գ. 99բ-100ա Փոխէ զձայն -լըւան զբարբառ մարգարէին...
44. 100ա-1ա ԽԴ. Գանձ սրբոյն Սարգսի Զօրավարին («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ փառօք զարդարեալ... ա.
101ա Տաղ սրբոյն Սարգսի («Յակոբայ է երգս) -Յառաջ յանեղ տեսողէ... բ. 101ա-1բ Փոխէ զձայնն («Եւ գովեստ) -Երջանիկ մեծ զօրական... գ. 101բ-2ա Փոխէ զձայնն («Բանիցս այս մեծի վկայիսն) -Բայց ըզտիպ Աստուածորդոյն եդեալ... /Նայեւ երգոյս երգեցողի/ Ինձ` Յակոբայ անարժանի... դ. 102աբ Յորդորակ -Վըկայից
հանդիսից հրաշալի...
45. 102բ-3բ ԽԵ. Գանձ կիրակի Յարութեան («Կիրակեի) -Կենդանարար Որդի Աստուծոյ... ա. 103բ Տաղ ի
Ներսիսէ («Ներսեսի երգ) -Նըստեալ կանայքն ողբային... բ. 103բ-4ա Տաղ Յարութեան -Յարեաւ փառաց թագաւորն, աւետիս...
46. 104ա-5ա ԽԶ. Գանձ սրբոյ Ատոմեանցն («Գրիգորի) -Գեղապանծ լուսով... ա. 105ա Տաղ սրբոց Ատոմեանց -Սուրբ նահատակ, Ատոմ գովեալ... բ. 105աբ Փոխէ՛ - Ապա եւ զօրք բոլոր գընդին...
47. 105բ-7ա ԽԷ. Գանձ սրբոց Սուքիասանց («Գրիգորի ե սա) -Գանձ սիրոյ քոյին... /Զերգողըս բանի/ Գանձիս եւ տաղի` /զԳրիգոր նազելի... ա. 107ա Տաղ ազնիւ -Երջանիկ հոգիահրաշ երանելին սուրբ Սուքիաս... բ.
107աբ - Անտի փոխեալ ի Սուկաւէտ...
48. 107բ-8բ ԽԸ. Գանձ սրբոց Ոսկեանց քահանայից /«Խաչատուր) -Խոստովանիմք ըզքեզ, Միածին... ա.
108բ-9ա Տաղ Գրիգոր վարդապետէ Արձակոյ -Սուրբ ոսկի, քահանայդ նազելի...
49. 109ա-12ա ԽԹ. Գանձ սրբոց թարքմանչացն Սահակայ եւ Մեսրոպայ («Բան Քարոզից) -Բարձրեալ անքըննին... ա. 112ա Տաղ ի Ներսիսէ հայրապետէ («Երգս այս ե) -Եկայք զըւարճացեալ պայծառասցուք տօնիւս... բ.
112ա -Սուրբ վարդապետըն մեր ընտրեալ... գ. 112աբ Փոխէ զձայն - Այսըմ շընորհի սովաւ տըւեալ...
50. 112բ-3բ Ծ. Գանձ Ղեւոնդեանց քահանայիցն («Խաչատուր) -Խըրամատեալ կանոն յօրինի... ա. 113բ-4ա
Տաղ սուրբ քահանայից -Ի հանդէս տօնի ձեր րախացեալ տօնեմք... բ. 114ա -Քահանայք պատուեալք, օծմամբ
Հոգւոյն շնորհաց...
51. 114ա-5ա ԾԱ. Գանձ սրբոց Վարդանանցն («Գրիգորի է) -Գոհաբանեալ Տէրդ յամենայնի... ա. 115աբ
Տաղ («Մաթէ) -Մաքուր հոգով, արիք մարմնով... բ. 115բ («Վարդանայ է) -Վարդան քաջ, վանող չարին մեծ պատերազմին...
52. 115բ-7ա ԾԲ. Գանձ սըրբոց հայրապետացն («Տյրիվա) -Տէր կենդանի... / Անիմանալի... ա. 117աբ Տաղ
դաւանութեան տեառն Ներսէսի -Խոստովանիմ Աստուած ըզՀայր...
53. 117բ-9բ ԾԳ. Զամէն տան յետի բանն կրկնեա, որ լաւ գայ բուն Բարեկենդանին («Երեւանեցին) -Երգս
յաւեժական... ա. 119բ-20ա Տաղ աւետարանեն է -Ճրագ ճըշմարիտ Հօր միածին... բ. 120ա-Չհաւատացի խոստման բանին...
54. 120ա-2ա ԾԴ. Գանձ սրբոյն Թէոդորոսի Զինաւորին («Ի յԱռաքելե խնդրեալ ե վարդապետն) -Ի քէն հայցեմ, աղբեր բարութեան... /Նաեւ անմիտ, անգէտ Գրիգորին,/Որ նա խընտրող եղեւ այս գանձիս... /՛Ւ Առաքելի`
երգօղի սորին... ա. 122բ Տաղ սրբոյն Թէոդորոսի -Խաղաղարար նոր թագաւոր...
55. 122բ-4ա ԾԵ. Գանձ երկրորդ կիրակէին ասայ («Գրիգորի է) -Գըթութեամբ իջեր, Տէր... ա. 124ա-5ա Տաղ
անոշ («Գրիգորի է բանս այս) -Գոյիդ անեղ անըսկզբան... բ. 125ա -Նոյն այս խորհուրդ յոյժ խորագոյն...
56. 125ա-6բ ԾԶ. Երեկոյին աս[ա] (« Աղցից է) - Անճառելի լոյսըն հայրական...
57. 126բ-8ա ԾԷ. Գանձ Կիւրղի եւ մօրն նորա Աննայի (« Այս բան յԱռաքելէս) - Անեղ, անմահ ծընունդ հայրական... ա. 128ա Տաղ ի Գրիգոր վարդապետ[է] -Քրիստոս, փառաց լոյսդ անքըննին... բ. 128աբ Փոխէ - Այսօր
եւ մեք ցընծամք տօնիւս...
58. 128բ-9բ ԾԸ. Գանձ երրորդ կիրակէին ասա («Մկրտիչ) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, / Անհաս... ա.
129բ-30ա Ողբ վասն անառակին (« Այս բանս) -Առ Հայրդ աղաղակեմ... բ. 130ա -Ընկալ զիս, Տէր, Հայրդ երկնային...

59. 130ա-1բ ԾԹ. Գանձ սրբոց հայրապետացն Յոհաննու եւ Յեպիփանու («Գրիգորի) -Գըթութեամբ քոյին...
ա. 131բ Տաղ Եպիփա[նու] («Գրիգորի է) -Գերագոյն Հոգւոյն շնորհաց... բ. 131բ-2ա Փոխէ զձայնն -Մեծ Եպիփանըն Կիպրացին... գ. 132ա Շրջանն է -Նըստաւ յաթոռ Կիպրոս կըղզի...
60. 132ա-3ա Կ. Գանձ հինկերորդ կիրակին, դատաւորի («Մկրտիչ) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ ահագին... ա.
133աբ Տաղ անոյշ ասայ -Է իմ քաղաք մարմնոյս դընի... բ. 133բ Փոխէ՛ զձայն - Այլ դատաւոր իմ երկնային... գ.
133բ-4ա Այլ տաղ Գրիգորի վարդապետէ Արծկէ («Գրիգորի ե ա) -Գանգատ յունիմ ասել քեզ... դ. 134ա Յորդորակն է -Տէր իմ գըթած եւ բարերար...
61. 134ա-5բ ԿԱ. Գանձ չորրորդ կիրակի («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ խորհուրդ սոսկական, /Որ նորոգեաց...
ա. 135բ Տաղն ասա -Ըստ մեծատան փափկասիրին... բ. 135բ Այլ ողբ ազնիւ -Լըսէ զմեծատան յառակ... գ.
135բ-6ա Յորդորակն է -Տընտես չեղէ հաւատարիմ...
62. 136ա-7ա ԿԲ. Սրբոց Քառասնից («Մկրտիչ) -Մեծ եւ հըզօր անմահից արքայ... ա. 137աբ Տաղն ասա - Աղաչանօք սըրբոց մանկանցն... բ. 137բ Յորդորակ («Քառասունսն) -Քրիստոս, փառաց թագաւոր...
63. 137բ-9ա ԿԳ. Գանձ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին («Մկկրտիչ) -Մեծ եւ հզօր անմահից արքայ... ա. 139ա
Տաղ -Ի յելս արեւու արեւ... բ. 139աբ Յորդորակ -Բարձրացիր, դըշխոյ փառօք օրս յիշատակի... /Նահատակեցան
ընդդէմ արքային (139բ « Անդ ի հանդեսէն` թղթին վերջն է գրած, անդ գիտ):
64. 139բ-40բ ԿԴ. Գանձ վեցերորդ կիրակէի («Գրիգորրիգոր) -Գոյիդ կատարեալ... / Այլեւ երգօղի/ Գանձիս եւ
տաղի`/Րաբուն Գրիգորի... ա. 140բ-1ա Տաղ («Պետին է) -Պայծառ զարդարին լուսով...
65. 141ա-2բ ԿԵ. Գանձ յարութեան Ղազարու («Գրիգորի է սա) -Գոչումն յըղձական... ա. 142բ Տաղ Ստեփաննոսէ ասացեալ («Ստեփաննոսի) -Սըրբոց հրեշտակաց զարմանս հրաշից տեսեալ... բ. 142բ-3ա Ի տէր Ներսիսէ ասացեալ («Ներսիսի երգ) -Նոր յաւետեաց լուր այսօր մեզ հընչեաց... գ. 143ա Փոխէ՛ -Փոյթ ընդ փոյթ արեկ
արտաքս... (143ա «յետքն գրած է տօնըն):
66. 143ա-4ա ԿԶ. Գանձ ծաղկազարդին («Հայցէ ս) -Համագոյական... ա. 144աբ Տաղ ազնիւ - Աստ եբրայեցոց մանկունքն... բ. 144բ -Ոստ յարմաւենեաց առեալ...
67. 144բ-6բ ԿԷ. Աւագ երկուշաբթին աս[ա] («Գրիգորի ե սաա) -Գերագոյն Էից... ա. 146բ-7ա Տաղ Ադամայ Ադամայ ստեղծօղն եկեալ իւր պատկերն ի տես...
68. 147ադ ԿԸ. Աւագ երեքշաբաթին ասայ («Գրիգոր) -Գործ արարչական... ա. 147դ Տաղ -Վա՜յ իմ մեղուցեալ
անձինս...
69. 137դ-8բ ԿԹ. Գանձ յԱւագ չորեքշաբաթին («Մկրտիչ) -Մեծ եւ անճառ խորհուրդն յահագին... ա. 148բ-9ա
Տաղ պատշաճաւոր -Յիսուս փըրկիչ կենարար... բ. 149ա Լցան բանքն այսօրին ձայնն է, ասացեալ ի Առաքել[է]
(«Մեծի չորեքշաբաթի) -Մեծ խորհուրդ յերկրի այսօր յայտնեցաւ... գ. 149աբ Տաղ ի Ներսիսէ -Մերձեալ զատկին
հրէականի...
70. 149բ-50բ Ժ. Գանձ Աւագ հինգշաբաթին («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ խորհուրդն ահագին... ա. 150բ Ով
զարմանալոյն գոյնն է -Հարցանել Փըրկչին... բ. 150բ-1ա Փոխէ -Րաբունին վերնոց եւ արարիչ սըրբոց...
71. 151ա-3ա Հ. Աւագ հինգշաբաթի ոտն[ ալուայի] («Զպակասորդս) -Զահեղ զանքըննին... ա. 153աբ Տաղն
-Յերեկոյին հինգշաբաթին...
72. 153բ-4բ ՀԱ. Գանձ Աւագ յուրբաթին («Ի Մմաթէ) -Ի անմարմնական... ա. 154բ Տաղ անուշ - Արագ հասանէր ակնարկելով նըմա...
73. 154բ-6ա ՀԲ. Ուրբաթու ցերեկի («Ոոսսէ խնդրեաց Գրիգորն) -Որ եւ կատարեալ... /նորին յերգողին`/ Տէր
Մաթէոսին/ Խընդրող Գրիգորին... ա. 156ա Ողբ սուրբ Աստուածածնին - Աստուածածին սըրբուհին... բ. 156աբ
Փոխէ՛ ձայն -Ո՜վ Սիմէոն ծերունի...
74. 156բ-7բ ՀԳ. Երեկոյին ժամուն («Զտւր) -Զանեղական յամենիցն Աստուած... ա. 157բ-8բ Տաղ Խաչելութեան - Աստուածածին կոյսըն Մարիամ...
75. 159ա-60ա ՀԴ. Աւագ շաբաթին («Խաչատուր) -Խորհուրդ հանգստեան ի յեօթներրորդին... ա. 160աբ Տաղ
թաղման տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, աստուծոյ մերոյ -Որ եղելոց կեանըս շնորհէ... բ. 160բ Փոխէ զձայնն
- Անքուն էիցըս պահապան...
76. 161ա-2ա ՀԵ. Գանձ սուրբ Զատկին կիրակի («Մկրտիչ) -Մարդասիրութեամբ Որդիդ միածին... ա. 162ա
Մեղեդիկ անուշ ասա -Սէր յառաւօտէն... բ. 162ա Տաղ Յարութեան -Յարեաւ փառաց թագաւորն, աւետիս...

77. 162ա-3բ ՀԶ. Գանձ երկրորդ աւուրն («Տէրուն) -Տէր տերունական... ա. 163բ Մեղեդի անուշ -Ես ձայն զառիւծուն ասեմ... բ. 164ա Յորդորակ -Զամուրս իմ քակել կամի... գ. 164ա Մեռելոց - Այսօր աւետիս ձեզ, նընջելոցդ...
78. 164ա-5ա ՀԷ. Երրորդ աւուր (« Ական) - Արդ լուսաւորեա՛յ... ա. 165աբ Փառ յաւետարանին առաւօտուն Ի սմին աւուր յայլում դիմաց... բ. 165բ Մեղեդի անուշ -Հաւուն հաւուն արթընացեալ... գ. 165բ-6ա Տաղ («Յ-Ք) Յարուցեալ երրորդ աւուրն...
79. 166ա-7ա ՀԸ. Գանձ չորրորդ աւուր («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ ձայնիւ ցընծալի... ա. 167ա Տաղ Յարութեան -Յարեաւ յաւուր երրորդին...
80. 167ա-8ա ՀԹ. Հինգերորդ աւուր գանձն ասայ («Մկրտիչ) -Մեծ եւ աղհեղ խորհուրդ սոսկալի... ա. 168աբ
Աւետարանին -Յիսուս թագաւորըն փառաց... բ. 168բ Տաղն է -Յայնժամ սիրով տիրական...
81. 168բ-9բ Ձ. Գանձ վեցերորդ աւուր («Յարն) -Յերկնից խոնարհեալ... ա. 169բ-70ա Տաղ Յարութեան -Եկեալ Մարիամ Մագդաղենացին... բ. 170ա Այլ տաղ -Միաշաբաթ օր հանգստեան...
82. 170ա-1բ ՁԱ. Գանձ գլխատման Յովանու («Գրիգոր) -Գոյակն էական... /Երգոյս երգողին` /Րաբուն Գրիգորին... ա. 171բ Մեղեդի - Ահա ի տիպ տիրականին... բ. 171բ-2ա Տաղ ի Մագիստրոսէ («Կարապետին տաղ) Կարապետ սուրբ հաւատոյ...
83. 172ա-3բ ՁԲ. Գանձ Նոր կիրակի («Գրիգորի ե) -Գաղտնի խորհըրդին... /Երգոյս երգողին/ Եւ սըրբագրողի` /Րաբուն Գրիգորի... ա. 173բ-4ա Տաղն է այս - Այսօր նոր արեւ հարեալ ի նորահրաշ արեգակնէն... բ.174ա
Յորդորակն է -Յետ ութ աւուր դարձեալ գոլով... գ. 174աբ Փոխէ ձայնն -Դասքըն հրէական...
84. 174բ-6ա ՁԳ. Աշխարհամարտեան կիրակին («Մկրտիչ) -Մաքրեալ տաճար սուրբ տէրունական... ա.
176ա Մեղեդիկ անուշ ասա -Քրիստոս եկեալ, քահանայապետըն սուրբ ի քեզ մըտանէ... բ. 176բ Տաղ անուշ ասայ -Ուրա՛խ լեր, հարսն ի յերկրէ...
85. 176բ-8ա ՁԴ. Կիրակմըտի ասացէք («Գրիգորր) -Գերամբարձ Աստուած... /Սիրով հայցողի /Գանձիս ՛ւ ասողի` / Անմիտ Գրիգորի... ա. 178աբ Տաղ Յարութեան («Կոստանդին) -Կանանցըն կանխեալ եկին ի գերեզմանն... բ. 178բ Տաղն է - Այսօր լոյս ծագեաց...
86. 178բ-80բ ՁԵ. Երեւման սուրբ Խաչին Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ («Ի Մաթեոսէ խնդրեաց Գրիգորն) -Իսկակից Որդի... ա. 180բ-1ա Այլ տաղ երեւման («Ա-Ն) - Արմատ անմահութեան...
87. 181ա-2բ ՁԶ. Գանձ Համբարձմանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ տոնիւս յղձալի... ա. 182բ Տաղ ի տեառն Ներսեսէ - Աստուածըն բան Հօր միածին... բ. 182բ-3ա Փոխէ զձայնն -Եւ ի լընուլ
քառասնեկին...
88. 183ա-4ա ՁԷ. Մեծահրաշի յաւուրըն Քրիստոսի Աստուծոյ («Մաթէոսի է, խնդրեաց Գրիգոր) -Միակդ ահաւոր... ա. 184աբ Տաղ ազնիւ (« Անդրիաս) - Այսօր անդրանիկ Հօր միածին Որդին... բ. 184բ Յորդորակ
(«Վարդապետ) -Վահից թագաւորն այսօր առ Հայր մըտանէր...
89. 184բ-5բ ՁԸ. Հոգւոյ գալըստեան («Վանիկ ասա) -Վերօրհնեալ եւ գովեալ... ա. 185բ Մեղեդիկ յանոյշ
(«Նվագ) -Նըւագեմք Հոգւոյն նըւագս վայելւուչս... բ. 185բ-6ա Տաղ ազնիւ ասայ -Ի մեծի աւուր տօնիւս...
90. 186ա-7ա ՁԹ. Մեծի Պենտակոստէին երկրորդ յաւուրըն («Մկրտիչ) -Մեծ եւ հըզօր Հոգի Աստուծոյ... ա.
187ա Տաղ անուշ - Աստանօր ծագեաց լոյսն աւետեաց կենաց... բ. 187աբ Տաղ հրաշաբան («Նվագե Հոգւոյն
տըվողին իմաստ բանի ընդ ձայնի) -Ներհիւսեսցուք քաղցր եղանակ...
91. 187բ-8ա Ղ. Գանձ երրորդ յաւուրն («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ լոյսն արտափայլեալ... ա. 188աբ Տաղն է Այսօր Սուրբ Հոգին Աստուած եկեալ յաշխարհս... բ. 188բ Փոխէ զձայնն -Հոգին Սուրբ հընչեաց բազմապատիկ
մի ձայն...
92. 188բ-90ա ՂԱ. Գանձ չորրորդ աւուրն («Յովաննէս) -Յաւէտ իսկապէս... ա. 190ա Տաղ ազնիւ -Ի մեծի աւուր տօնիս... բ. 190ա Փոխէ ձայնն -Գոհութիւն Հոգւոյն Սըրբոյ...
93. 190ա-2ա ՂԲ. Հոգի Աստուծոյ հինգ աւուր («Հոգոյն Սրբոյ) -Հոգի յԱստուծոյ բըղխումն յանքըննին...
94. 192ա-4բ ՂԳ. Սրբոց Հռեփսիմեանց («Վկայականաց) -Վայելչականաց... ա. 194բ-5բ Տաղն է -Երջանիկ
հոգիահրաշ կոյսըն մաքուր սուրբ Հըռեփսիմէ...
95. 195բ-6բ ՂԴ. Գլակայ վանաց Սուրբ Կարապետին («Գրիգոր) -Գոյիդ հըզօրի... ա. 196բ Տաղ գեղեցիկ Համարձակ սա ձեռնադրէ...
96. 197ա-8ա ՂԵ. Կաթուղիկէ յեկեղեցւոյ («Տաւեց ս) -Տաճար երկնային... ա. 198աբ Տաղ սուրբ տաճարին Սուրբ է տաճար տէրունական... բ. 198բ Փոխէ՜ զձայնն -Նախ միածին Աստուածըն բան...

97. 198բ-9բ ՂԶ. Մանկանց Բեթղահէմի («Խաչատուր) -Խանդաղականթ սըրտիւ տենչալի... ա. 199բ-200ա
Տաղ մանկանցն Բեթղահեմին («Ա-Ք) - Արթունք զըւարթունք...
98. 200ա-1բ ՂԷ. Կոսդանդիանոսի թագաւորին («Գրիգորի է) -Գերարփիդ վերին... ա. 201բ Տաղ -Բարձըր
պատւար սուրբ Սիովնի...
99. 201բ-3ա ՂԸ. Ներսեսի հայրապետին («Գրիգոր) -Գոյ մեզ ցընծալի... ա. 203աբ Տաղ ի Կոստանդնէ թագաւորին -Հընչմամբ ձայնիւ բերկրանաց...
100. 203բ-4բ ՂԹ. Տրդատայ թագաւորին («Հգսա) -Համագոյական... ա. 204բ-5ա Տաղն է -Եւ Տըրդատ գոռոզ
արքայն եւ ամբարտաւանն...
101. 205ա-6ա Ճ. Որդոց եւ թոռանց սրբոյն Գրիգորի Լուսաւ[որչի] («Նից ալ) -Նոր թագ պետական... ա.
206աբ Տաղ յորդոցըն եւ թոռանցն («Գովեմս) -Գրիգոր, պը[ս]ակ ազգի մարդկան...
102. 206բ-8բ ՃԱ. Գանձ սուրբ մարգարէիցըն Աստուծոյ («Խորհըրդոցն) -Խորհուրդ յանքըննին... /Գանձիս ասողի`/ Տէր Մըխիթարի... ա. 208բ-9բ Տաղ ի Ներսիսէ («Ա-Ք) - Աստուածային խորոցն անճառ...
103. 209բ-11ա ՃԲ. Գանձ սուրբ Տապանակին Աստուծոյ («Ի խնդրոյ վարդապետին Գրիգորին) -Իմաստութիւն անճառ անեղին... /Գրիգոր անուն սուրբ վարդապետին,/ Որ նա խնդրեաց զգանձ Տապանակին... /՛Ւ Առաքելի` երգողի սորին... ա. 211ա - Այսօր զտապանակըն սուրբ... բ. 211աբ Յորդորակն է -Մայր հաւատոյ սուրբ
հարսնարան...
104. 211բ-2բ ՃԳ. Գանձ Վարդավառին («Մկրտիչ) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ... ա. 212բ Տաղ
Պայծառակերպութեան Քրիստոսի («Գրիգո) -Գերահրաշ Աստուած գոլով... բ. 212բ-3ա Տաղ է -Գուհար վարդըն
վառեալ...
105. 213ա-4ա ՃԴ. Գանձ Եփեսոսի սուրբ ժողովոյն ԲՃ սուրբ հայրապետացն ասաց[եալ] («Նեցի) -Նեստոր
նասրանին... ա. 214ա Տաղ դաւանութեան -Նոյն բանն, որ էր ծնունդ նա Հօր... բ. 214աբ Փոխէ զձայն -Րամք
հանդիսի Հայոց ազգի...
106. 214բ-5բ ՃԵ. Փոխման սուրբ Աստուածածնին («Մկրտիչ) -Մեծ եւ պայծառ հրաշակերտ վեհին... ա. 215բ
Տաղ ի Ներսիսէ - Այսօր Գաբրիէլ հրեշտակապետն եկեալ... բ. 215բ-6ա Փոխէ ձայնն - Անարատ տաճար եւ առագաստ լուսոյ...
107. 216ա-8ա ՃԶ. Երկրորդ աւուր գանձ ասայ («Ստեփաննոսի) -Սուրբ մայրըդ լուսոյ... ա. 218աբ Տաղն է Ծաղիկ պայծառ ծովային...
108. 218բ-20ա ՃԷ. Երրորդ աւուր գանձ ասայ («Գրիգորի է) -Գովաբանեալ սուրբ Աստուածածին... ա. 220ա
Տաղ ի Սրիկ Կոսդանդնէ - Աստուածածին, կոյս երանեալ...
109. 220ա-1ա ՃԸ. Չորրորդ յաւուրըն ասացէք («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ արփիանըման... ա. 221աբ Տաղ ի
Սրիկ Կոստանդնէ («Ա-Ի) - Աստուածածին, մայր լուսոյ... բ. 221բ Փոխէ զձայնն («Մեծին Թորոսի է) -Մայր կենդանեացըն հոգւոց... գ. 221բ-3ա Պըլուզ վարդապետի ասացեալ («Ա-Ք) - Առաջնաճաշակ պըտղոյն... դ. 223ա
Մեղեդիկ անուշ ասացէք («Յո) -Յանեղական, ը՜, լուսոյն անըժամանակեա... ե. 223ա («Գովեստ ի սուրբ) -Գովեստ բերկրանաց հըրճւողական հընչմամբ... զ. 223աբ («Կոյսն Մարիամ է) -Կենաց տապանակ աստուածագինծ տախտակ... է. 223բ Տաղ սուրբ Աստուածածնին -Սուրբ Աստուածածնին տօնին...
110. 224ա-5ա ՃԹ. Կանովն Յովհաննու Կարապետին եւ Յոբայ արդարոյն («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ փառօք
պանծալի... ա. 225ա Ի տէր Ներսէսէ ասացեալ -Զ[Յ]ոբ յիշեսցուք զերանելին... բ. 225աբ Փոխէ ձայնն -Դարձեալ
վառեալ առ նա չարին... գ. 225բ-6ա Յովհաննու եւ Յօբայ -Յովաննէս, մեծ մարգարէ...
111. 226ա-7ա ՃԺ. Նաւակատեաց Խաչի («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ փայլմամբ իբր ըզբոց... ա. 227աբ Տաղ ի
տէր Ներսեսէ ասացեալ («Բան ի վկայսն) -Բանիւ յաւետաւոր բարբառնաբար բարբառեսցուք... բ. 227բ Փոխէ
ձայնն («Ի Ներսիսէ) -Ի մի յարմարութիւն զոգիս ընտրեալ քոց ընտրելոց...
112. 227բ-9ա ՃԺԱ. Կանովն սուրբ Խաչին է Յիսուսի Քրիստոսի («Յովաննես) -Յայն եդեմանկան... ա.
229աբ Տաղ ի տէր Ներսեսին («Ներսիսի ե) -Նոր դըրախտին եկեղեցւոյ... բ. 22րբ Յորդորակն է («Կաթողի) -Կենաց փայտ տընկեալ... գ. 229բ-30ա Փոխէ («Կոսի Հայոց) -Կենդանոյն մահուամբ մարմընով...
113. 230ա-1ա ՃԺԲ. Սրբոյ Տապանակին («Գրիգորէ) -Գերագոյն բարի... ա. 231աբ Մեղեդիկ («Նե) -Նորազըւարճ խընդութեամբ բերկրեալ ցընծալով... բ. 231բ-2ա Յորդորակ («Տեր Առաքեալ Սիւնեաց) -Տաճար լուսոյ արքային...
114. 232ա-3բ ՃԺԳ. Գէորգեայ Զօրաւարին Աստուծոյ («Խաչատուր) -Խընդահրաւէր մանկունք Սիովնի... ա.
233բ Մեղեդիկ ի Սրիկ Կոստանդնէ -Ի հանդիսական տօնիս... բ. 233բ Փոխէ -Րամեալ զկիրըս տանջանաց...

115. 233բ-5բ ՃԺԴ. Վարագայ Սուրբ Նըշանին («Գրիգորի ե սա) -Գըլուխն եկեղեցւոյ... ա. 235բ Տաղ - Այսօր
մեծ զարմանք հըրաշից... բ. 235բ-6ա Փ - Այսօր ի ձեռըն խաչին...
116. 236ա-7բ ՃԺԵ. Եօթանասնիցն («Գրիգորի է) -Գերագոյն գոյէ... /Երգոյս երգողին/ Եւ սըրբագրողին` /Րաբուն Գրիգորին... ա. 237բ Տաղ - Աղաչանօք մաքուր դասին...
117. 237բ-9ա ՃԺԶ. Կանոն գանձ Գիւտ Խաչին ասայ («Խաչատուր) -Խաչի քոյ, Քրիստոս, երկիր պագանեմք...
ա. 239աբ Տաղ սրբոյ Խաչին - Այսօր եղեւ գալ դըշխոյին... բ. 239բ Փոխէ զձայնն -Ի գըտանել խաչափայտին...
գ. 239բ Փոխէ -Յայնժամ մեռեալ մի տանէին...
118. 239բ-41բ ՃԺԷ. Գանձ առաքելոցն է («Յոհաանննէս) -Յերկնից խոնարհեալ... ա. 241բ-2ա Տաղ սուրբ առաքելոցն -Էակցին Հօր սպասաւոր... բ. 242ա Տաղ սրբոց առաքելոց. փոխէ - Աղաչանօք մաքուր դասին...
119. 242ա-3բ ՃԺԸ. Գանձ ամենայն մարտիրոսաց («Տիեահն) -Տէր Աստուած բարձրեալ... ա. 243բ ի տէր
Ներսէսի, ոլորեալ գունով («Ճ-Շ) -Ճըշմարիտ վըկայք Աստուածորդւոյն եղեալ... բ. 243բ-4ա Փոխ («Ո-Ք) -Ոտից
ձեր հատմամբ մեզ ուղղեցէք շաւիղըս...
120. 244ա-5բ ՃԺԹ. Կանոն յամենայն սըրբոց ասա («Դահիթէ) -Դաւանեցէք, որդիք օրինաց... ա. 245բ Գրիգորի վարդապետի Արծկէ -Պաղատանօք սուրբ նախահարց... բ. 245բ-6ա Փոխէ ձայնն -ԶՄովսէս ասէմ ըզսքանչելին... /Երգօղ բանիս ես անպիտան` /Գրիգոր թըմբրեալ անձն անարժան... գ. 246աբ Ի Ներսեսի - Աղաչանօք
ընտրեալ դասին...
-246բ Առաջիկայ գանձիս է կաֆայս («Սիմէոնն ասսացեալ) -Սիրով հոգւոյն գանձս գրեցաւ...
121. 246բ-9բ ՃԻ. Գանձ հընոց եւ նորոց («Սիմէոն) -Սուրբըդ սըրբոց, Աստուած էական...
122. 249բ-50բ ՃԻԱ. Ձեռնադրութեան է, ասացէք («Գրիգորրի է) -Գըթայ ի մեզ, Տէր ամենակալ... ա. 250բ-1ա
Տաղն ասայ («Տեր Առաքեալ ասե է) -Տարփացեալ ըղձանամք... բ. 251աբ («Ի տէր Առաքել) -Ի մեծի հըրաշափառ հանդիսիս...
123. 251բ-3բ ՃԻԲ. Տ տէր Մանուէլէ ասացեալ («Մանվելզ) -Մինդ ի յերից, բանդ, որ ի Հօրէ... ա. 253բ-4ա Եւ
ապա կարդան զաղօթսն Աստուած հոգոց եւ յետ թաղմանն ասեն ողբս -Ո՜վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան...
124. 254ա-5բ ՃԻԳ. Գանձ գիշերապաշտմանց պահոց եւ Զատկի (« Առաքել) - Անտանելիդ երկնի եւ երկրի...
ա. 255բ-6ա Տաղն է («Երգ Արիստակեսի) -Եկայք այսօր, եղբարք ամէն...
125. 256ա-7բ ՃԻԴ. Գանձ ապաշխարութեան («Մեր զան) -Մեղայ Տէր, մեղայ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
4ա (խորագրին կից) Եւ գըծողս Ովաննէսն, զծնօղս եւ վարժապետն ի[մ]` Ասվածատուր քահանայ:
16ա Ստա||(16բ)ցօղ տաղի` տէր Յեսայիի, եւ որդւոց նորին եւ գծագրողի` նուաստ Աստուածատրի, զի Տէրն
ողորմեսցի, ողորմեա:
77ա Քրիստոս Աստուած, ողորմեա զստացողի գրոյս` մահտեսի տէր Յեսային, եւ կուսակրօն մահտեսի Մէյրէմին, եւ գրչիս` Ովաննէս դպրիս ով որ յիշէ, յիշեալ:
158բ Ինձ ողորմեա երգողի բանիս` տէր Յեսայիիս, եւ մահտեսի կուսակրօն Մէրէմիս եւ անցաւորիս` Ովաննէս
դպրիս. ամէն:
232ա Եւ զըստացող գըրգոյս` Թալասցի տէր Յեսային եւ կուսակրօն մահտեսի Մէյրէմն, որ ըստացան, եւ գըծագրող սորին` Յեւքառցի Ովաննէս տրուպ դպրէս, զծընողս իմ եւ վարժապետն իմ` Ասվածատոր քահանայն մի
Հայր:
253բԵւ եղկելի գրիչս յիշեցէք,
Սըղալանացըս մի մեղադրէք,
Զի կարիս մեր այս է:
Ստացող Եսայու եւ Մարիամի անունները հանդիպում են նաեւ` 28ա,
33ա, 37ա, 43ա, 54ա, 66ա, 72ա, 98բ, 105ա, 140բ, 156բ: Յովհաննէս գրչի
անունը ստացողների անունների հետ` 49ա, 158բ, 176բ, 178բ, 203բ, 223բ:
257բ Փա՜ռք... Արդ, գրեցաւ աստուածաբուղխ մատենիս, որ կոչի Գանձգիրք, ձեռամբ մեղապարտ եւ անարժան Աստուածատուր երէցս եւ իմ որդի եւ աշակերտ Յովհաննէս դպիրս եւ զծնօղ եւ վարժապետն իմ` Յարութիւն
քահանայն, որ միայն անուամբս եմ քահանայ, ոչ բանիւ եւ ոչ գործով, որ յետ կարողութիւն տկար ոգւոյ իմոյ ի
հասանել աւարտ գրիս, ի թվականիս Հայոց ՌՃՂԱ (1742), յամսեանն յուլիսի, ի հովւապետութեան Սուրբ Էջմիածնա տեառն սրբազան Ղազար կաթողիկոսի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Ստեփաննոսի, Սուրբ Աստուածածնի,

Սուրբ Կիւրղի եւ այլ բազմահոյլ սրբոց, որք աստ կան, ի յերկիրն Կեսարիայ Կապադովկացւոց, որ կոչի Մաժակ:
Վասն որոյ աղաչեմ զհանդիպողսդ առաջիկայ հոգեւոր բուրաստանիս, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զըստացօղ սուրբ գրքիս Սարգիսն, Մարինոսն, Խաչատուրն, տէր Յոհանն, տէր Սիմաւոնն, Ղութլուն, տէր Յեսային,
Եղիսաբեթն, մեր վարպետ 0ճուրէնց տէր Գրիգորն եւ կողակիցն, մահտեսի Պետրոսն, մահտեսի Խաթունն, մահտեսի Եուսուֆն, մահտեսի Լէջիէնց, մահտեսսի Յարութիւն, հօրն, մօրն, զկողակիցն, մահտեսի Արութիւն, Մինասն, Մուշկին, մահտեսի Ղարաման, մահտեսի Ղանիպալին, մահտեսի Կարապետ, մահտեսի Մարտիրոս,
մահտեսի Տօվլէթ, Յովաննէս, Եղիազար, մահտեսի Էյվազ, Աղեքսանդր, Շարիստէն, Սէֆեր, Բարսեղ, Մանուկ,
մահտեսի Ասլան, Սէֆեր, Խտիրպալի, Եուսուֆ, մահտեսի Կարապետ, մահտեսի Յակոբ, մահտեսի Ովաննէս,
Աբրահամ, տէր Կարապետ, մահտեսի Մինաս, ||(258ա) մահտեսի Սէֆեր, Ոհան, տէր Դաւիթ, Միսայէլ, Աննայ,
Սէդ դըշխոյ, Ըստեփան վարդապետ, Կարապետ վարդապետ, մահտեսի Պետրոս, Միքայէլ, Պետրոս, մահտեսի
Սառայ, մահտեսի Մինաս-Միսիր, մահտեսի Պօղոս, վարպետ Սարգիս, տիրացու Յակոբ, Սէֆեր, Յայեան, մահտեսի Մարտիրոս, Կարապետ, Սուլթան, Առաքել, մահտեսի Յակոբ, Սէֆեր, Նազլու, Ղազարոսին, Մարտիրոսին,
մահտեսի Ղայեայպալիրն ու Րուսամին, Պաղտատին, տէր Յակոբ, տէր Յոհան, տէր Կարապետ, Աբրահամ,
Ներսէս, Մարտիրոս, մահտեսի Ասլան, Նարխաթուն, մահտեսի Սէֆեր, Սալիրենց Կարապետ, մահտեսի Ջրախ,
մահտեսի Նիկողոս, մահտեսի Բարսեղ, Յարութիւն, Աբրահամ, տետէ Նըշան, Ալթուն, Ուսեփ, մահտեսի Այեան,
Կարապետ, մահտեսի Ոհան, Աբրահամ, Կարապետ, Աբէլ, Սէֆեր, Կարապետ, Վահան, Սիմաւոն, Սէֆեր, մահտեսի Ղարաման, տէր Անտոն, տէր Գրիգոր, Տէվրուշ, մահտեսի Էտիշէ, Յակոբ, Գէորգ, մահտեսի Սողոմոն, տէր
Յոհան, մահտեսի Սահակ, տէր Մարտիրոս, Յովհաննէս կաթողիկոս, Մարտիրոս, Կարապետ, մահտեսի Աբրահամ, Գրիգոր, Շամի, Պաղտատ, Շահպազ, Մէյրէմ, Աննայ, մահտեսի Սահակ, զկողակիցն Իսպէնճ, Յարութիւն,
Գէորգ, Կարապետ, տէր Բարսեղ, Եղիսաբեթ, տէր Մկրտիչ, Աննա, Ղազարոս, որ ջերմեռանդ սիրով ետուն գրել
հոգէքնար Գանձարանս եւ ետուն յիշատակ ի աստուածաէջ քրիստոսահիմն, ի դուռն Սուրբ Էջմիածին: Տէր Աստուածն ամենայնի ընկալցի եւ ընդունելի արասցէ ամենայն: Աղաչեմ զձեզ, ով դասք լոյսերամից, յորժամ պատահիք սմայ կարդալով կամ յօրինակե[լով], յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր եւ Աստուած ողորմի ասացէք
ստացօղի եւ ծրողի սորա, եւ ինքն վարձատրողն ձեր յիշողացդ եւ մեր յիշելոցս ողորմեսցի իւր միւսանգամ գալստեանն. ամէն: Հայր:
424
ԳԱՆՁԱՐԱՆ
ԺԷ - XVII
ԳՐԻՉ` Նիկողայոս: ՍՏԱՑՈՂ` Մահտեսի Յովհաննէս:
ԹԵՐԹ` 380. չգրուած` 1աբ, 9ա-10բ, 377բ, 379ա-80բ: ՊՐԱԿ` 1x10+Ա - ԼԲ (Զ-ԼԲ պրականիշ չիք) x12 (Է 9, ԺԵ, ԺԹ, ԻԹ,
10, ԻԴ 11, ԼԲ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 30,6x21,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 134ա: 2աբ` նօտրգիր):
ՏՈՂ` 29: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կիսախորան` 11ա, 125ա, 251բ: Լուսանցազարդ` բուսական, թռչնային: Զարդագիր` թռչնագիր,
հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1-5 մկնկեր, լուսանցային մասերում` պատռուածքներ: Կազմի կաշին տեղ-տեղ քերծուած, եզրերը
մաշուած, դռնակի աստառը` մկնկեր, փականազերծ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Գանձարան]
ա. 2աբ [Տաղ Ծընընդեանն Քրիստոսի Հմր 9053, 10ա] - Կայր կոյսն ի յայրին...
- 3ա-5բ Ցանկ է գլխաւոր գրոցս, զոր ինչ իրի կար լինի քեզ, խուզեա եւ փոյթ գտանես - Ա. Նախ եւ առաջին` Աւետեաց
Աստուածածնին, առաւաւտին... ՃԾԸ. Եւ այլ տաղեր կարգաւ ի վերա...
1. 5բ-6բ Քարոզ Ջրաւրհ[ն]էից ասա[ց]եալ, ի Յովհաննէս [վարդա]պետի ասացեալ («Յոհաննիսի [ե]րկ») - Յամենայն
ժամ աւրհնեմք... ա. 6բ-7ա Տաղ Մկրտութեան Քրիստոսի ի վերա ջրին ասա - Ո՜վ զարմանալի խորհուրդս այս մեծ յայտնեալ... բ. 7աբ Այլ տաղ Մկրտութեան - Աւետիս մեծ խորհրդոյ... գ. 7բ-8ա Տաղ Ծնընդեան առաջի աւուրն ի հետ գանձին
ասա, ի Կոստանդին կաթողիկոսէ - Հըրճւիմք այսաւր մեք հոգէպէս... դ. 8ա Մեղեդի Աւետեաց Աստուածածնին երեկոյին
գանձին - Աւր է աւետեաց ուրախութեան հընչումն... ե. 8աբ Տաղ Հոգոյ գալըստեան առաջի աւուր գանձին հետ ասա - Հոգիդ Սուրբ Աստուած, որ շըրջէիր ի ջուրն...
- 8բ Խրատք գանձ ասողաց - Թէ ձայն ունիս քաղցր ու բարակ...
- 8բ Գովասանութիւն գանձից եւ տաղից («Գրիգորի ե երգս») - Գովեմ ըզքեզ, ով Գանձարան...

2. 11ա-2բ [Ա.] Գանձ Աւետեաց Աստուածածնին առաւաւտեան ժամին ասա, ո՜վ պատուական եղբայր նազելի («Խաչատուր») - Խընդութեան ձայն, բարբառ աւետեաց... ա. 12բ-3ա Տաղ Աւետեաց Աստուածածնին («Ա-Ք») - Ամսեանըն վեցերորդի Կարապետին... (19բ «Աստուած անեղ, անպարագիծ եւ.... գոյն»):
3. 13ա-5ա Բ. Գանձ Աւետեաց Աստուածածնին երեկոյին ասա («Աւետեաց») - Այսաւր իջեալ պետըն վերնական... ա.
15ա Մեղեդի Աւետեաց Աստուածածնին («Ա-Գ, Ժ-Ղ») - Այսաւր երեւի անտեսն ի բարձանց... (15ա «Ի յելս արեւու արեւ
գոյն»): բ. 15աբ Անմահից արքայն եւ սըրովբէիցըն տէրն... (15ա «Ո՜վ զարմանալի» գոյն): գ. 15բ Այլ տաղ Աւետեաց («Բան
Ներսիսի ե») - Բարբառ աւետեաց ձայնիւ... (15բ «Ի յորովայնէ ընտրեալ» գոյն):
4. 15բ-7ա Գ. Գանձ Ծընընդեան ճըրագալուցին («Տէր Մխի») - Տարփումն ըղձական... ա. 17աբ Մեղեդի եւ տաղ ճրագալուցին ասայ («Ա-Լ») - Անմահից արքայն եւ սըրովբէիցն անտեսն... (17ա «Այսաւր Գաբրիէլ հրեշտակապետն, թէ կամիս
Ո՜վ զարմանալոյն գոյն ասայ»):
5. 17բ-8բ Դ. Գանձ Ծընընդեան առաջի աւուրն, որ է Ջուրաւրհ[նեաց] - Մաքուր եւ ամբիծ սուրբ Աստուծածին... ա. 18բ
Տաղ Ծընընդեանն Քրիստոսի («Ներսիսի է այս երգ») - Նոր ծաղիկ բըղխէ այսաւր յարմատոյն Յեսսեա... (18բ «Յարեւելից
յարեւմուտս» գոյն): բ. 18բ-9ա Այլ տաղ Ծննդեան - Այսաւր ի սուրբ ի յայրին... (18բ «Քրիստոս, փառաց թագաւոր գոյն»):
6. 19ա-20ա Ե. Գանձ Ծընընդեան երկրորդ աւուրն («Թարէ») - Թագդ պարծանաց... ա. 20ա Տաղ եւ երգ ի Ներսէսէ («Երգ
Ներսիսի այս է» - Երգ նոր աւետեաց բարբառ այսաւր մեզ հընչեաց... (20ա «Յարեւագալին գոյն»):
7. 20ա-1ա Զ. Գանձ երրորդ աւուր Ծնընդեան Քրիստոսի («Յոգէտ») - Յանեղական լուսոյն խոնարհեալ... ա. 21ա Տաղ
Ծնընդեանն Քրիստոսի («Ներսէսի է») - Նորահրաշ ծնընդեան քո, Տէր... (21ա «Ի յելս արեւու արեւ» գոյն): բ. 21ա Այլ տաղ
Ծննդեանն Քրիստոսի («Կոստանդին») - Կոյսն ի յայրն ի Բեդղահէմ մանուկ ծընանէր... (21ա «Յարեւելից յարեւմուտս մանկունք» գոյն):
8. 21ա-2ա Է. Գանձ չորրորդ աւուր Ծընընդեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ («Առաքել») - Այսաւր ծընեալն Որդին հայրական... ա. 22ա Մեղեդի Ծնընդեանն Քրիստոսի («Ներսիսի երգ») - Նոր թագաւորին անժամանակ Հաւր միածնին... (22ա
«Այսաւր նորահրաշ տաւնիւս» գոյն): բ. 22աբ Այլ տաղ Ծննդեանն Քրիստոսի - Աւրհնեալ ես, սուրբ Աստուածածին, դուստըր լուսոյ... (22բ «Ամսեանըն վեցերորդի գոյն»):
9. 22բ-3բ Ը. Գանձ հիգերրորդ աւուր Ծննդեան («Խաչատուր») - Խընդայ, խորան Աստուծոյ բանին... ա. 23բ-4ա Տաղ
Ծնընդեան, Առաքել - Աւրհնեալ շըրթամբք համբուրեցեր զԱստուածորդին... (23բ «Աստուած անեղ, անպարագիծ գոյն»): բ.
24աբ Այլ տաղ Առաքել վարդապետէ - Աստուածածին, բարեաց պատճառ...
10. 24բ-5բ Թ. Գանձ Ը-աւրեա Թլփատութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ («Գրիգոր») - Գոչումն ըղձագին... /Գանձիս
երգաւղին/ Եւ աշխատաւղին` /Ծերենց Գրիգորին... ա. 25բ-6ա Տաղ Ներսէսի ասացեալ («Ներսեսի ե այս բան») - Նոյն ինքն
անդրանիկըն Հաւր յառաջ քան զարեւ... (25բ «Յարեւելից յարեւմուտս գոյն»): բ. 26ա Տաղ Թլփատութեան Քրիստոսի Աստուծոյ - Ստեղծաւղ մանկանց մանուկ ցուցաւ... (26ա «Այսաւր ցընծայ յԵրուսաղէմ գոյն»): գ. 26աբ Այլ տաղ Ծննդեան Յայնժամ գայ ի Յորդանան... (26ա «Յիսուս Որդու գոյն փոխէ»):
11. 26բ-8բ Ժ. Գանձ ծննդեան Յովաննու Կարապետին («Գրիգորի ե») - Գերագոյն բարի... /Երգոյս երգաւղին/ Եւ սըրբագրաւղին`/ Ծերենց Գրիգորին... ա. 28բ Տաղ Ներսէս կաթողիկոսէ («Ա-Ղ») - Անմարմնոցըն հրեղինաց... (28բ «Յիսուս Որդու գոյն»): բ. 28բ-9ա («Ճ-Ք») - Ճրագ աւրինացըն Մովսէսի... (28 «Քրիստոս, փառաց թագաւոր գոյն»):
12. 29ա-30ա ԺԱ. Գանձ Պետրոսի հայրապետին եւ Աբիսողոմայ սարկաւագին («Պես[ի]») - Պետրոս պանծալի, /Պետրոս բաղձալի... ա. 30աբ Տաղ Պետրոսի հայրապետին - Ի հանդէս տաւնի քո րախացեալ ցնծամք... (30ա «Ով զարմանալի»
գոյն):
13. 30բ-2բ ԺԲ. Գանձ Անտոնի անապատականի («Բայիւ [ե]րել») - Բարձրեալ ահաւոր... ա. 33ա Տաղ Անտոնի Ճգնաւորին եւ այլ միանձանց - Անձամբ խոնարհիմք ի ճըգնութիւնըս քո... (33ա «Ով զարմանալի գոյն»):
14. 33ա-5բ ԺԳ. Գանձ համաւրէն թագաւորաց («Հիգոտասան») - Համագոյական... ա. 35բ Տաղ Տրդատայ թագաւորին
(«Ներսիսի է») - Նորահրաշ տեսիլ եւ գերագոյն քան ըզբնութիւն... բ. 35բ-6ա Այլ տաղ Տըրդատայ - Եւ Տըրդատ գոռոզ արքայն եւ ամբարտաւանն... գ. 36աբ Տաղ Կոստանդիանոսի, Թէոդոսի եւ Աբգարու թագաւորին - Թագաւորին երկնաւորի...
(36ա «Այսաւր ցընծայ յԵրուսաղէմ գոյն»): դ. 36բ Այսաւր տաւնէ եկեղեցի...
- 36բ-7ա Կաֆա Կիրակոսի («Գրիգոր») - Գանձըս գրեցայ Կիրակոսի եւ Յուղիտայ...
15. 37ա-8ա ԺԴ. Գանձ Կիրակոսի եւ Յուղիտայի («Գրիգորի է») - Գերապայծառ արփիդ երկնային... ա. 38ա Տաղ Կիրակոսի եւ Յուղիտայ - Սուրբ Յուղիտայ, դուստըր մեծաց... բ. 38բ Տեսեալ ծնաւղին զաղէտս իրացն...
- 38բ-9ա Կաֆայ սուրբ Վահանայ Գողթնացոյն («Գրիգոր») - Գանձ ինչ ասեմ ես քեզ կաֆա...

16. 39ա-40ա ԺԵ. Գանձ Վահանայ Գողթնացոյն («Գրիգոր») - Գըթացեալ քոյին.. ա. 40աբ Տաղ Վահանա Գողթնացոյն,
Յովանիսէ («Յովանէսի») - Յաղթող զաւրութեամբ վերնականաւ լըցեալ... (40ա «Ով զարմանալի գոյն»): բ. 40բ Այլ տաղ
Վահանայ - Շնորհաց Հոգոյն ընդունարան...
17. 40բ-2ա ԺԶ. Գանձ Տեառնընդառաջին ասա («Մկրտիչ») - Միասնական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 42աբ Տաղ Քառասնաւրեա գալստեան - Այսաւր ցընծայ Երուսաղէմ...
18. 42բ-3բ ԺԷ. Գանձ Քառասնաւրեայ գալստեանն («Գրիգոր») - Գովեալ եւ աւրհնեալ... ա. 43բ-4ա Տաղ Քառասնաւրեայ գալստեանն - Քրիստոս, փառաց թագաւորն...
19. 44ա-5բ ԺԸ. Գանձ Առաջաւորաց ուրբաթին ասայ («Գրիգորի է») - Գոյիդ կատարեալ... ա. 45բ-6ա Մեղեդի Յունան
մարգարէին - Պատճառ պարծանաց մարգարէից գընդին... (46ա «Ով զարմանալի գոյն»): բ. 46ա Այլ ողբ եւ տաղ Նինւէացոցն - Յունան, քարոզըն Նինւէի... (46ա «Յիսուս Որդու գոյն»): գ. 46աբ Ով որ սըրտով բոլորովին... դ. 46բ-7ա Լըւան
զբարբառ մարգարէին...
20.47բ-8բ ԺԹ. Գանձ սրբոյն Սարգսի Զաւրավարին եւ որդոյ նորա Մարտիրոսին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք
զարդարեալ... ա. 48բ-50ա Տաղ եւ գովասանութիւն սրբոյն Սարգսի Զաւրավարի («Եւ գովեստ բանիցս այս մեծի վկային
սհ») - Երջանիկ մեծ զաւրական... /Նաեւ երգոյս երգեցողի`/Ինձ, Յակոբոս անարժանի... բ. 50ա Տաղ եւ մեղեդի սրբոյն
Սարգ[սի] («Յակոբայ է երգս») - Յառաջ տեսողէն անմահի բանէն ընտրեալ, սուրբ Սարգիս... (50ա «Ի յելս արեւու արեւ
գոյն»): գ. 50աբ Այլ տաղ սրբոյն Սարգսի - Վըկայից հանդիսից հրաշալի... (50ա «Սուրբ Ոսկի, քահանայդ գոյն»): դ. 50բ1ա Այլ տաղ սրբոյն Սարգսի («Զայս երգս») - Զաւրական զաւրեղ փառաւք եւ սքանչելագործ... (50բ «Յարեւագալին գոյնն»):
21. 51ա-2ա Ի. Գանձ սրբոց Ատոմեանցն ասայ («Գրիգորի») - Գերապանծ լուսով... ա. 52աբ Տաղ սուրբ Ատոմեանցն
ասայ - Սուրբ նահատակ, Ատոմ գովեալ... (52ա «Յիսուս որդի գոյն»):
22. 52բ-4ա ԻԱ. Գանձ սրբոց Սուքիասանց («Գրիգորի ե սո») - Գանձ սիրոյ քոյին... /Զերգաւղըս բանի/ Գանձիս եւ տաղի` / Գրիգոր րաբունի... ա. 54ա Մեղեդի Սուքիասանց - Երջանիկ հոգիահրաշ երանելին սուրբ Սուքիաս... (54ա «Սուրբ Յուղիտային ձայնէն ասայ»): բ. 54ա Սուրբ Ոսկեանքն անդէն նահատակեալ... (54ա «Յիսուս Որդու գոյնն փոխէ»): գ. 54աբ
Յայնժամ եղեւ գալ Բառլահայ... (54ա «Այսօր ցնծայ գոյն»):
23. 54բ-6ա ԻԲ. Գանձ սրբոց Ոսկեանց քահանայիցն ասայ («Առաքել») - Անճառելի բանըդ հայրական... ա. 56աբ Մեղեդի Ոսկեանցն - Սուրբ Ոսկի, քահանայդ նազելի... /Որ ետ բան անարժան Գրիգորի/ Տաղ ասել սուրբ քաւշիցն երամի...
(56ա. Վըկայից հանդիսից հրաշալի գոյն»):
24. 56բ-9բ ԻԳ. Գանձ սրբոց թարքմանցչացըն Սահակայ եւ Մեսրովպայ («Բան Աարոզի[ց]») - Բարձրեալ անքըննին...
ա. 59բ Մեղեդի Թարգմանչացն ասայ - Սուրբ վարդապետըն մեր ընտրեալ... (59բ «Սուրբ Յուղիտային ձայնն»): բ. 59բ60ա Այսըմ շնորիւ սորայ տըւեալ... (59բ «Յիսուս որդու գոյնն փոխէ»):
25. 60ա-1ա ԻԴ. Գանձ սըրբոց Ղեւոնդեանց քահանայիցն («Խաչատուր») - Խըրամատեալ կանոն աւրինի... ա. 61աբ
Տաղ Ղեւոնդեանց քահանայիցն եւ Վարդանանց զօրականաց ասայ - Ի հանդէս տաւնի ձեր րախացեալ ցընծամք... (61ա
«Անմահից արքայն գոյն»): բ. 61բ-2ա («Ի Յակոբե») - Ի հանդիսի աւուր տաւնի սըրբոց վըկայիցս... (61բ «Յարեւագալին
գոյնն»): գ. 62ա Աստուածային հոգով լըցեալ...
26. 62ա-4բ ԻԵ. Գանձ երեք ժողով հայրապետաց («Աարիաանոցի») - Աստուած կենդանի... ա. 64բ Տաղեր հայրապետացն, ի Ներսէս կաթուղիկոսին - Խոստովանիմ աստուած ըզՀայր... բ. 65ա Նոյն բանն, որ էր ծընունդ նա Հաւր... (65ա
«Խաղաղարար գոյն»): գ. 65աբ Ի Նիկիայ ժողով դարձեալ... (65ա «Հըրճուիմք այսաւր գոյն»): դ. 65բ Այլ մեք ի Հայր հաւատացեալ...
27. 65բ-8ա ԻԶ. Գանձ բուն Բարեկենդանին, Մխիթար վարդապետէ («Երէււանեցին») - Երգս յաւէժական... ա. 68ա
Ճրագ ճըշմարիտ եւ երկնային... (68ա «Յիսուս որդի գոյն»): բ. 68աբ Պատուիրեցեր չհոգալ զվաղիւն... (68ա «Այսաւր ցընծայ Երուսաղէմ գոյն»):
28. 68բ-70ա ԻԷ. Գանձ սրբոյն Թէոդորոսի Զին[աւորին] («Գրիգոր») - Գոհաբանեալ Աստուած Սուրբ Հոգի... ա. 70ա
(«Ստեփանոսե») - Սիրով վառեցար ի սէր անմահ արքային... (70ա «Յարեւագալին գոյնն»): բ. 70աբ Այլ տաղ Թէոդորոսին
- Խաղաղարար նոր թագաւոր... (70ա «Երջանիկ մեծ զաւրական գոյն»):
29. 70բ-2ա ԻԸ. Գանձ Աղուհացից երկրորդ կիրակէին («Գրիգորի ի») - Գըթութեամբ իջեր, Տէր... ա. 72աբ («Գրիգորի է»)
- Գոյիդ անեղ անըսկըզբան... (72ա «Այսաւր ցընծայ Երուսաղէմ գոյն»):
30. 72բ-4ա ԻԹ. Գանձ երկրորդ [կիրակ]էի երեկոյին ասայ («Աղցիբ է») - Անճառելի լոյսըն հայրական... ա. 74ա («Բանս ա») - Բանիւ ասաց առ Պետրոսին... (74ա «Յիսուս Որդու գոյնն»): բ. 74ա («Յս սիտն») - Յայնժամ առեալ զգործին ձգէին... (74ա «Երջանիկ մեծ զաւրական եւ Քրիստոսի գոյն»):

31. 74բ-5բ Լ. Գանձ Կիւրղի հայրապետին եւ մաւրն նորա Աննայի («Գրիգոր») - Գըթացեալ քոին... ա. 75բ-6ա Տաղ
Կիւրղի եւ Աննայի - Աստուած փառաց Հաւր միածին... (75բ «Յիսուս որդու գոյն ասայ՛»): բ. 76ա Հայրապետաց դասուց
վեհին...
32. 76ա-7ա ԼԱ. Գանձ երրորդ կիրակէի առաւ[աւտեան] («Մկրտ[ի]չ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, /Անճառ...
ա. 77աբ («Այս բանս») - Առ Հայրդ աղաղակեմ... (77ա «Գանկատ ունիմ ասել գոյն»): բ. 77բ-8ա Հետեւեցա անառակին...
(77բ «Յիսուս Որդու ձայննէն ասայ»):
33. 78ա-9բ ԼԲ. Գանձ երեկոյին եւ պաշտման պահոց («Մեր զան») - Մեղայ, Տէր, մեղայ... ա. 79բ-80ա Մեղեդի խիստ
ազնիւ - Մեղայ քեզ, Քրիստոս Աստուած... բ. 80աբ Քանքարթագոյց եմ անարժան...
34. 80բ-1բ ԼԳ. Գանձ Յոհաննու Երուսաղէմայ արծաթասէր հայրապետին («Գրիգոր») - Գըթութեամբ քոյին... ա. 81բ-2ա
Հանդէս գումարեալ եկեղեցոյ ժողովք... բ. 82ա Այսաւր դըշխոյ պանծալի...
35. 82ա-3բ ԼԴ. Գանձ չորրորդ կիրակէին մեծատանն («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրականն, /Որ նորոգեաց... ա. 83բ Տընտես էի հաւատերիմ... (83բ «Յիսուս Որդու ձայն»): բ. 83բ-4ա Ով որ աստենս կենա յորդոր... (83բ «Այսաւր ցընծայ Երուսաղէմ գոյն»): գ. 84ա Է՞ր կարաւտէր կաթիլ մի ջրին...
36. 84ա-5բ ԼԵ. Գանձ երեկոյին եւ այլ պահոց աւրերու ալ գանձ կամենաս ասելու, զայս ասա («Պնամգի») - Պահքն
առաջին է սուրբ պատուիրան... ա. 85բ-6ա Տաղ եւ գովասանք աղաւթից եւ ողորմութեանց - Վըկայքն ամենեքեան ի յատեան կացին... (85բ «Յովասափին գոյնն է»): բ. 86ա-7ա («Ի Յովասափե բանս») - Ի սկըզբանէ Քրիստոս Աւետարանին...
/Սուտանուն Յովասափ մեռեալ ի հոգի... (86ա «Յովասափին ձայնն ասա՛»):
37. 87ա-8ա ԼԶ. Գանձ սրբոց Քառասնիցն («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահից արքայ... ա. 88ա Աղաչանաւք սըրբոց
մանկանցն... (88ա «Գետ հոսեալ աստուածային գոյն»): բ. 88ա Ընդ բազմահնար տանջման նոցին... գ. 88աբ («Քառասունսն») - Քրիստոս, փառաց թագաւոր...
38. 88բ-9բ ԼԷ. Գանձ Ե-երորդ կիրակի առաւ[աւտուն] («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ անքըննին... ա. 89բ («Գրիգորի է ի ա») - Գանգատ ունիմ ասել քեզ... բ. 89բ-90ա Քանքարթագոյց եմ անարժան...
39. 90ա-1ա ԼԸ. Գանձ երեկոյին եւ այլ պահոց աւրերուն («Պահոց ը») - Պայծառ պատւիրան... ա. 91ա Գովասանք
աղօթից, Առաքել վարդապետէ («Այս Առաքել») - Աւրհնեալ անուն անմահ սուրբ թագաւորին... բ. 91աբ Տաղ աղաւթից եւ
ողորմութեան, Առաքել վարդապետէ - Քան զամենայն գործըս բարեաց... /Ես, Առաքել, զձեզ աղաչեմ...
40. 92ա-3բ ԼԹ. Գանձ սըրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի մուտն ի վիրապ («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահից արքայ... ա.
93բ Տաղերս ի Գրիգորիս կաթողիկոսէ, տեառն Ներսէսի - Ի յելս արեւու արեւ... բ. 93բ-4ա Բարձրացիր, դըշխոյ, փառաւք
յաւրս յիշատակի... (93բ «Արեւագալին գոյն է»):
41. 94ա-5բ Խ. Գանձ վեցերորդ կիրակէին խիստ ազնիւ («Գրիգոր-րիգոր») - Գոյից կատարեալ... /Այլեւ երգողի/ Գանձիս ասողի`/ Անմիտ Գրիգորի... ա. 95բ-6ա Տաղ վեցերորդ կիրա[կեի] - Յայնժամ թագաւորն ահեղ մեծ փառաւք յերկիր խոնարհի... բ. 96աբ Այլ տաղ նոյն աւուրն - Վա՜յ իմ մեղուցեալ անձինս...
42. 96բ-7բ ԽԱ. Գանձս վեցերորդ կի[ր]ակէին ասայ («Ա[ղ]ցից է») - Անտանելի Հաւր անեղ Որդին... ա. 97բ-8ա Մեղեդի
ազնիւ - Քեզ, ո՜վ տէր Յիսուս, ձայնեմ... բ. 98աբ («Յակոբ մեղաւորն ասցել է») - Յաւուր յարութեան յորժամ որոտան...
(98ա «Դասքըն հրէական գոյն»):
43. 98բ-100ա ԽԲ. Գանձ յարութեան Ղազարու («Գրիգորի է սա») - Գոչումըն ըղձական... ա. 100ա Ձայն, որ զաշխարհս
արար... բ. 100աբ Դարձեալ նորոգեմ ըզքեզ... գ. 100բ Ընդ Ղազարու բարեկամին... (100բ «Յիսուս Որդի գոյն»): դ. 100բ-1ա
Առաքել վարդապետէ («Այս յԱռաքելէ») - Աստուածն ամենի, լոյսն անճառելի... (100բ «Դասքըն հրէական գոյն»):
44. 101ա-2բ ԽԳ. Գանձս Ծաղկազարդին ասայ... առաւաւտեան ժամին («Հայցէ ս») - Համագոյական... ա. 102բ Տաղերս ի Ներսէս կաթողիկոսէ ասացեալ - Աւրհնեալ, որ եկիր եւ գաս... բ. 102բ («Տր Ներսեսի ե») - Տիրական տաւիւնս այսօր
եկայք ցընծասցուք...
45. 102բ-4ա ԽԴ. Գանձ Ծաղկազարդին երեկոյին դըռնաբացին ասայ... («Իրնով») - Ի տաւնըս տաւնից... ա. 104ա Աստուածորդին, Տէրըն փառաց... (104ա «Յիսուս Որդի գոյնն»): բ. 104ա Ոստս ի ծառոց բերեալ ծերոց...
46. 104ա-6բ ԽԵ. Գանձ Մեծի երկուշաբաբա[թի] («Գրիգորի ե սա բան») - Գերագուն Էից... ա. 106բ Տաղ Յովհաննէս
Պըլուզ վարդապետի ասացեալ - Անդ ի մէջ դրախտին երեք անձինք կային... (106բ «Ո՜վ զարմանալի խորհուրդ գոյն»): բ.
106բ-7ա Ադամայ ստեղծաւղն եկեալ յիւր պատկերն ի տես...
47. 107ա-8բ ԽԶ. Գանձ Մեծի Գ շաբա[թին] («Գրիգոր») - Գործ արարչական... ա. 108բ-9ա Տաղ մեծի ԳՇ-ի աւուրն - Որք
ընկալայք ի գործ քանքարն տէրունական... բ. 109աբ Այլ տաղ ի նոյն աւու[րն] («Ապետին է ողբս») - Ամենայն ծածուկ գործոց անդ հրապարակին...

48. 109բ-10բ ԽԷ. Գանձ Մեծի ԴՇ-ի շաբա[թին] («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ անեղին... ա. 110բ Ի մեծի ԴՇ-ի
շաբ[աթ] աւու[րն] - Տէր մեր Յիսուս, որդին Դաւթի... (110բ «Յիսուս որդի Հաւր միածին գոյն»): բ. 110բ-1ա Ի նմին աւուր Յիսուս փըրկիչ կենարար... (110բ «Քրիստոս, փառաց թագաւոր գոյն»): գ. 111աբ Ի նմին աւուր ԴՇ-ի շաբաթ[ին] («Մեծի
չորեքշաբաթի») - Մեծ խորհուրդ յերկ[ր]ի այսաւր յայտնեցաւ... (111ա «Դասքըն հրէական գոյն»):
49. 111բ-2բ ԽԸ. Գանձ Մեծի հինգշաբթի աւուրն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ խորհուրդն ահագին... ա. 112բ Ի մեծի
հինգշաբա[թի] աւուրն - Որ վասն մեր յերկնից յերկիր խոնարհեցար... բ. 112բ-3ա Ի նմին աւուր հինգշաբաթ[ի] - Սէրըն կատարիչ հինն աւրինաց ուխտի... (112բ «Ո՜վ զարմանալի գոյն»):
50. 113ա-4բ ԽԹ. Գանձ ի նմին աւուրն ցերեկին («Զպակասք») - Զահեղ զանքննին... ա. 114բ Ի նմին աւուր ցերեկին Յերեկոյի հինգշաբաթին... բ. 114բ Պետրոս լըւեալ եւ զարհուրէր...
51. 114բ-5բ Ծ. Գանձ Ոտնայլըւային («Որդք») - Որք որ փափաքին... ա. 115բ-6ա Ասացեալ տեառն Ներս[էսի] - Յերեկոյի հինգշաբաթի... (115բ «Յիսուս որդի Հաւր գո՛յնն ասա»):
52. 116ա-7ա ԾԱ. Գանձ Աւագ շաբաթուն, Մեծի ուրբաթի աւ[ուրն] («Խաչատուր») - Խորհուրդ սոսկալի, անիմանալի...
ա. 117աբ Ողբ Խաչելութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մեր[ոյ] - Լըցան բանքն այսաւր սուրբ մարգարէին... (117ա «Դասքըն հրէական գոյն»):
53. 117բ-8բ ԾԲ. Գանձ աւագ ուրբաթին ցերեկին («Զտւր») - [Զ]անեղական ամենիցն Աստուած... ա. 118բ-9ա Ողբ Աստուածածնին - Աստուածածին սըրբուհին... (119ա «Քրիստոս, փառաց թագաւոր գոյն»): բ. 119աբ Ո՜վ Սիմէոն ծերունի...
54. 119բ-21բ ԾԳ. Գանձ ուրբաթի երեկոյին ասայ («Ի Մաթէոսէ խնդրեաց Գր[ի]գորն») - Ի յանմարմնական... /Նորին
երգողին,/ Խնդրող Գրիգորին, /Տէր Մաթէոսին... ա. 121բ-2բ Ողբ Աստուածածնին ի դէմ խաչին Քրիստոսի ասացեալ - Աստուածածին կոյսըն Մարիամ...
55. 122բ-4ա ԾԴ. Գանձ Մեծի շաբաթի Թաղմանն Տեառն («Խաչատուր») - Խորհուրդ հանգըստեան ի յեւթներորդին... ա.
124ա Ասացեալ վասն Թաղմանն Քրիստոսի - Որ եղելոցըս շնորհ բաշխէ... (124ա «Սուրբ Յուղիտայ, դուստր գոյն»): բ.
124ա Խունկ եւ զըմուռ նըշան թաղման... (124ա «Այսաւր ցընծայ գոյն»):
56. 125ա-5բ ԾԵ. Գանձ Յարութեան սըրբոյ Զատկին («Մկրտիչ») - Մարդասիրութեամբ Որդիդ միածին... ա. 125բ-6ա
Տաղ Յարութեան, տեառն Ներսէսի ասացեալ - Ոչ արգելեաց վէմն երկրաւոր... (125բ «Հըրճւիմք այսաւր գոյն»): բ. 126աբ
Այլ տաղ Յարութեան - Այլոցն երթեալ վաղվաղակի... (126ա «Այսաւր ցընծայ Երուսաղէմ գոյն»):
57. 126բ-8բ ԾԶ. Գանձ Զատկին Բ շաբաթին մեռելոցին («[Տ]էրունական») - [Տէր] տէրունական... ա. 128բ Մեղեդի Գրիգորի Նարեկացո - Ես ձայն զառիւծոյն ասեմ... (128բ «Ի յորովայնէ ընտրեալ գոյն»): բ. 128բ-9ա Տաղ Առաքել վարդապետէ
ասացեալ - Յորժամ Ադամ մեղաւք մեռաւ... (128բ «Այսաւր ցընծա Երուսաղէմ գոյն»):
58. 129ա-30ա ԾԷ. Գանձ երրորդ աւուր Յարութեան Քրիստոսի («Մկրտիչ») - Մեծ աւետեաց ձայն ուրախալի... ա.
130աբ Տաղ Յարութեան Քրիստոսի - Ի սմին աւուր այլում դիմաց... բ. 130բ Այլ տաղ Յարութեան - Ի սմին աւուր կիրակէին... (130բ «Այսաւր ցընծա Երուսաղէմ գոյն»):
59. 130բ-2ա ԾԸ. Գանձ չորրորդ աւուր Յարութեան Քրիստոսի Աստուծոյ («Խաչատուր») - Խորհուրդ հրաւիրման կամաց
արարչի... ա. 132ա Տաղ Յարութեան Քրիստոսի - Յայնժամ սիրով տիրական... (132ա «Քրիստոս, փառաց թագաւոր
գոյն»): բ. 132աբ Այլ տաղ Յարութեան - Որ յարութեան յերեկոյին... (132ա «Այսաւր ցընծա Երուսաղէմ գոյն»):
60. 132բ-3բ ԾԹ. Գանձ հիգերորդ աւուր Յարութեան («Մկր[տ]իչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ սոսկալի... ա. 133բ Տաղ
Յարութեան Տեառն մեր[ոյ] - Ելեալ ի լեառն դէմ տաճարին... (133բ «Այսաւր ցընծա գոյն»): բ. 133բ-4ա Տաղ Յարութեան Դարձեալ յայտնի այլ այլաննըման... գ. 134ա Այլ տաղ Յարութեան - Յարեաւ յաւուր երորդին...
61. 134ա-5բ Կ. Գանձ գլխատմանն Յավաննու Կարապետին («Գրիգոր») - Գոյակն էական... ա. 135բ Յովաննու Մըկրտչին - Դու, սուրբ Յովհաննէս, երկըրպագող Փըրկչին... (135բ «Ո՜վ զարմանալի գոյն»): բ.135բ-6ա Տաղ Յովաննու Մըկրտչին - Զճրագ աւրինացըն Յովաննէս... (135բ «Այսաւր ցընծայ գոյն»):
62. 136ա-7բ ԿԱ. Գանձ Նոր կիրակէին ասայ («Գրիգորի է») - Գաղտնի խորհըրդին... /Գանձիս ասողի/ Եւ փոխարկողի`
/Ծերենց Գրիգորի... ա. 137բ-8ա Մեղեդի նոր կիրակէի - Այսաւր նոր արեւ հարեալ ի նորահրաշ արեգակնէն... (137բ «Ընտրեալըդ Աստուծոյ գոյն»): բ. 138ա Այլ տաղ Նոր կիրակէի - Յետ ութ աւուր դարձեալ գոլով...
63. 138ա-9բ ԿԲ. Գանձ Աշխարհամարտին կիրակ[ին] («Մկրտիչ») - Մաքրափայլ սուրբ տաճար տիրական... ա. 139բ40ա Տաղ Աշխարհամատրան - Ուրա՛խ լեր, հարսն ի յերկրէ...
64. 140ա-1բ ԿԳ. Գանձ երեւման Սուրբ Խաչին, ի Մատթէոս վարդապետէ («Ի Մաթեոսե խնդրեաց Գրիգորն») - Իսկակից Որդի... ա. 141բ-2ա Գովասանութիւն Խաչ[ի] - Խաչն ի նախնումն երեւեցաւ... բ. 142աբ Այլ գովասանք Խաչ[ի] - Աւրհնեալ ես, փայտ Քրիստոսական... (142ա «Այսաւր եկեղեցի ցնծա գոյն»):

65. 142բ-3բ ԿԴ. Գանձ Համբարձման ԵՇ-ին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ տաւնիւս ահագին... ա. 144ա Ասացեալ վասն
Համբարձման - Տէր մեր, Որդին Մարիամուն...
66. 144ա-5ա ԿԵ. Գանձ Համբարձման երկրորդ աւուրն («Առաքել վարդապետին») - Այսաւր անճառ բան ի սկըզբանէ...
/Առաքելի` երգողի սորին... ա. 145աբ Մեղեդի Համբարձման («Ստեփանոսի է») - Սոսկալի ահիւ պակեան... բ. 145բ Տեառն
Ներսէսի ասացեալ - Որ ի լրման քառասնեկին...
67. 145բ-7ա ԿԶ. Գանձ Մեծահրաշին կիրակին ասա («[Մ]աթտոսի է խնդրեաց Գրիգորն») - [Մ]իակդ ահաւոր... ա.
147ա Տաղ Անդրէաս վարդապետէ («Անդրիաս») - Այսաւր անդրանիկ Հաւր միածին Որդին... (147ա «Ո՜վ զարմանալի
գոյն»): բ. 147ա («Վարդապետ») - Վեհից թագաւորն այսաւր առ Հայր մըտանէր... (147ա «Յովասափին գոյնն»): գ. 147աբ
Տաղ Առաքել վարդապետի ասացեալ - Յորժամ ըզԳրիգոր Խոր Վիրապն արկին... (147ա «Յարեւելից գոյն»):
68. 147բ-9ա ԿԷ. Գանձ Հոգոյն Սրբոյ գալըստեան առաջի աւ[ուրն] («Հոգո[յ]ն») - Հոգի Աստուած, բըղխումն անքըննին... ա. 149ա Մեղեդի Սուրբ Հոգոյն իջման - Գոհութիւն Հոգոյն Սըրբոյ... (149ա «Ի խաչին տընկեալ գոյն»):
69. 149բ-50ա ԿԸ. Գանձ Հոգոյն Սըրբոյ երկրորդ աւուրն («Սրբոյ») - Սըրբոյ Հոգոյն ծագմանն ի Հաւրէ... ա. 150աբ
Տեառն Ներսէսի ասացեալ - Որ յիսներեակըն յոբելին... (150ա «Յիսուս որդի Հաւր միածին գոյն»):
70. 150բ-1բ ԿԹ. Գանձ Սրբոյ Հոգոյն երրորդ աւուրն («Յովանէս») - Յաւէտ իսկապէս... ա. 151բ-2ա Տաղ Սրբոյ Հ[ոգ]ոյն
- Աստանաւր ծագեաց լոյս աւետեաց կենաց... (151բ «Գոյնն թէ չի գիտես,նա Ո՜վ զարմանալիին գո՛յնն ասա»):
71. 152ա-3ա Հ. Գանձ Հոգոյ գալըստեան չորրորդ աւ[ուր] («Վաասե») - Վերաւրհնեալ, գովեալ... ա. 153ա («Վվագե
Հոգւոոն տվողին իմաստ բանի այնձի») - Վերհիւսեսցուք քաղցր եղանակ...
72. 153ա-5ա ՀԱ. Գանձ հիգերորդ աւու[ր] («Մկկրտիիչ») - Մեծ եւ հըզաւր Հոգի Աստուծոյ... ա. 155ա («Կերսես») - Կերպարունակեալ իննեակ դասուց կայք... բ. 155ա («Նվագ Հոգոյն Սրբոյյ») - Նըւագեմք Հոգոյն նըւագըս վայելուչս... (155ա
«Թէ կամիս, Ո՜վ զարմանալիին գո՛յնն ասայ...»):
73. 155բ-6բ ՀԲ. Գանձ համաւրէն հասարակաց կիրակմտից («Գրիգոր») - Գերամբարձ Աստուած... /Գանձիս ասողի`
/Ծերենց Գրիգորի... ա. 156բ Որ ի դասուց հոգեղինաց... (156բ «Յիսուս Որդու գոյնն ասայ»): բ. 156բ-7ա Միաշաբաթ աւր
հանգըստեան... (156բ «Այսաւր ցընծայ յԵրուսաղէմ գոյն»):
74. 157ա-8ա ՀԳ. Գանձ հասարակ համաւրէն կիրակմը[տից] («Առաքել») - Անճառելի լոյսըդ հայրական... ա. 158ա Ի
նոր եւ կոյս գերեզմանէն... բ. 158բ Որ յարութեան յերեկոյին...
75. 158բ-9ա ՀԴ. Գանձ Յարութեան հասարակաց կիրակէից, կարգաւ ասայ («Յարնս») - Յերկնից խոնարհեալ... ա.
159աբ («Հայոց կաթողիկոսին») - Հաւր կամաւ իջեալ Որդին մարմին ըզգեցեալ... (159ա «Յարեւելից յարեւմուտս գոյն»):
բ. 159բ-60ա Ցընծան այսաւր երկինք... (159բ «Միաշաբաթ աւր հանգստեան գոյն»):
76. 160ա-1ա ՀԵ. Գանձ Յարութեան կիրակէից («Գրիգորէ») - Գերակայ գոյին... ա. 161ա («Ներսեսի երգ») - Նըստեալ
կանայքն ողբային... (161ա «Քրիստոս, փառաց թագաւորն գոյն»): բ. 161աբ («Կաթողիկոսի Հայոց») - Կանայքն արտասւաւք լային զբարձաւղն արտասուաց... (161ա «Միաշաբաթ աւր հանգըստեան գոյն»):
77. 161բ-2բ ՀԶ. Գանձ Յարութեան հասարակաց կիրակէից եւ թէ Յինանցն կամ յայլ կիրակէիցն գիշերապաշտօն լինի,
նա դու զայս գանձս ասայ («Գրիգորի ե») - Գերանճառ արփի... ա. 162բ-3ա («Մկրտիչե») - Մեծ հառաչանաւք եկին յայն
առաւաւտին... (162բ «Յարեւելից յարեւմուտս գոյն»): բ. 163ա Իւղաբերքն եկին, խունկս անուշս բերին... (163ա «Դասքըն
հրէական գոյն»):
78. 163ա-4ա ՀԷ. Գանձ Յարութեան հասարակաց կիրակէից («Յարու») - Յարեաւ Աստըւած, /Մարգարէն գոչեաց... ա.
164աբ Տաղ Յարութեան («Կաթողիկոսի Հայոց») - Կեանքըդ Հաւր անմահ մարմնով մեր... (164ա «Ես ձայն զառիւծոյն
ասեմ գոյն»): բ. 164բ («Ներսեսի ե») - Նոր իմն աւետեաց բարբառ նորազուարճ ձայնիւ...
79. 164բ-5բ ՀԸ. Գանձ Յարութեան հասարակաց կիրակէից («Թեան») - Թագաւոր անմահ, /Նըստեալդ իսկ ի գահ... ա.
165բ-6ա Տաղ Յարութեան - Դասքըն հրէական... (165բ «Անճառ միածին գոյն»):
80. 166ա-7բ ՀԹ. Գանձ Յարութեան հասարակ կիրակին («Առաքել») - Անժամանակ լոյսն արփիական... ա. 167բ Տաղ
Յարութեան («Առաքելի») - Այսաւր յարեաւ ի մեռելոց Աստուածորդին... բ. 167բ Տասըն վըկայք այսաւր յայտնեաց... գ.
167բ-8ա Նախ իւղաբերքն ըզնա տեսին...
81. 168աբ Ձ. Տաղ Առաքել վարդապետէ, գանձի տեղ ասա («Տեր Առաքեալ Սիւնեաց») - Տէր մեր փառաւք այսօր յարեաւ.. ա. 168բ-9ա Նորին Առաքել վարդապետէ («Տեր Առաքեալ Սիւնեաց») - Տեսեալ Մարիամ ըզՏէրն ի վերա խաչին...
82. 169ա-70ա ՁԱ. Գանձ սուրբ կանանցն Հռիփսիմեանց («Վկոյաա») - Վայելչականաց... ա. 170աբ Մեղեդի («Առ
Հռիփսիմե») - Առաւաւտ լուսոյ յարեւելեան ազանց... բ. 170բ Երջանիկն ի յարգանդէ...

83. 170բ-1բ ՁԲ. Գանձ սրբոց Կայիանեանցն ասայ («Կանաց») - Կայ խորհուրդ խորին, /Կազմեալ ի սըմին... ա. 171բ2ա Ծովային շուշան ծաղիկ... (171բ «Այսաւր ցընծայ եկեղեցի գոյն»): բ. 172աբ Յայնժամ սըրբոցըն Հռիփսիմեանց...
(172ա «Յիսուս որդու գոյնն»):
84. 172բ-3ա ՁԳ. Գանձ Յովաննու Կարապետին եւ Աթագինեա հայրապետին եւ Անտոնի եւ Կրաւնիդայ եւ Է խոտաճարակացն, որ յԻննկան վանս («Գրիգոր») - Գըթութեամբ քոյին... ա. 173աբ Յովաննէս, մեծ մարգարէ...
85. 173բ-5բ ՁԴ. Գանձ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն եւ գիւտ նըշխարացն զայս ասայ («Առաքելի ի աա
ի խնդրեալ է Յովանէս ո ծաղկաւղն») - Այսաւր ծագեաց լոյսն արփիական... ա. 175բ («Առաքել վարդապետէ») - Առաքել[է]
մըտաւք տըխմար... (175բ «Յիսուս որդու գոյն է»): բ. 175բ-6բ Տաղ գիւտ նշխարաց սուրբ Գրիգորի Լուսա[ւորչի] - Լուսաւորիչն որժամ ի լեառըն գընաց... /Ես, Առաքել, մեղաւք լըցեալ բազմագոյն, /Որ գովեցի զհոգոց մարդկան լուսատուն... (175բ
«Յովասափու ձայնէն»): գ. 176բ-7ա Սուրբ է տաճար տէրունական... (176բ «Յայս կիրակին եկեղեցոյ տաւն է, զի Լուսաւորիչն ելեալ ի վիրապէն շինեաց Էջմիածինն եւ զդիրս Հռիփսիմեանցն: Գանձ զԱստուածածնին նաւակատեացն գիտ «Տաճարդ երկնայինն» եւ տաղ զայս ասա՛յ»):
86. 177ա-8ա ՁԵ. Գանձ սրբոց մանկանցն Բեդղահէմի («Խաչատուր») - Խանդաղակաթ սըրտիւ տենչալի... ա. 178աբ
Տաղ մանկանցն Բեդղահէմի («Ա-Ղ, Յ-Ք») - Արթունք զըւարթունք... բ. 178բ Սարսեալ Հերովդէս դողայր ընդ լուր արքային...
87. 178բ-80ա ՁԶ. Գանձ Կոստանդիանոսի թագաւորին եւ մօրն նորա Հեղի[նէին] («Գրիգորի ե») - Գերարփիդ վերին...
/Երգոյն երգողին`/ Ծերենց Գրիգորին... ա. 180աբ Մեղեդի եւ տաղ Կոստանդիանոսի թագաւորին - Այսաւր նորահրաշ տաւնիւս... բ. 180բ Թագաւորդ աստուածարեալ...
88. 180բ-1բ ՁԷ. Գանձ Ներսէսի հայրապետին եւ Խադա եպիսկոպոսին /«Գրիգոր») - [Գ]ոյ մեզ ցընծալի... /Գանձիս
ասողին` /Ծերենց Գրիգորին... ա. 181բ Տաղ Ներսէսի հայրապետին... («Նըվագ») - Նոր մեծահանդէս տաւնիս սուրբ հայրապետին... (181բ «Յարեւելից գոյն»): բ. 181բ-2ա («Հոհննս») - Հընչմամբ ձայնիւ բերկրանաց... (181բ «Քրիստոս, փառաց թագաւոր գոյն»):
89. 182ա-4ա ՁԸ. Գանձ թարքմանչացն Սահակայ եւ Մեսրաւպա («Առաքելի է վարդապետացն ասացեալ») - Աւրհնեալ
ես, սուրբ Հայր քըննական... (184ա «Գանձիս տաղն Սահակայ Պարթեւին գանձին յետեւըն գիտ ի ԻԵ համարն եւ ասա
«Սուրբ վարդապետն մեր ընտրեալ»):
90. 184ա-5ա ՁԹ. Գանձ Տապանակին Աստուծոյ, որ ի Կայիաթարիմ («Գրիգորի է») - Գերագոյն բարի... /Երգոյս երգողին/ Եւ աշխատողին` /Ծերենց Գրիգորին... ա. 185ա Մեղեդի սուրբ Տապանակին - Այսաւր զտապանակ ուխտին... բ. 185բ
Մայր հաւատոյ սուրբ հարսնարան... գ. 185բ («Սիմէոնն») - Սուրբ ես, տաճար երկնանըման...
91. 186ա-6բ Ղ. Գանձ Վարդավառին առաջի աւուրն («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ... ա. 187ա
Մեղեդի Վարդավառին - Գոհար վարդըն վառեալ... բ. 187աբ Այլ եւ մեղեդի Վարդավառին - Այսաւր ցընծայ լեառըն Թաբաւր... գ. 187բ-8ա Նոր իմն ահաւոր խորհուրդ նոր էն աւետիք... (187բ «Յարեւագալին գոյնն»):
92. 188ա-9ա ՂԱ. Գանձ Վարդավառին երկրորդ աւուրն («Առաքել») - Այսաւր անճառ լոյսն արփիական... ա. 189ա Տաղ
Առաքել վարդապետէ ասացեալ («Այս յԱռաքելէ ե») - Անճառ բանըն հայրական... (189ա «Տապանակ [կ]ազմեալ անփուտ
գոյն»): բ. 189աբ Տեառն Ներսէսի ասացեալ - Ի յայս խորհուրդ զերիս միայն... (189ա «Յիսուս որդու գոյնըն ասա»):
93. 189բ-91բ ՂԲ. Գանձ Վարդավառին երրորդ աւուրն ասայ («Նփեիրսհէդսզ») - Ներգործական Աստուած բարերար...
ա. 191բ Տեառն Ներսէսի ասացեալ - Խաւսէր բանիւ նա հարցական... (191բ «Յիսուս որդու գոյնն ասայ»): բ. 191բ-2ա
Վարդ վայելուչք խուռներամք... (191բ «Հըրճուիմք այսաւր մեք հոգէպէս գոյն»: Շաբաթ աւրն Թադէոսի առաքելոյն եւ Սանդըխտոյ կուսին է, դու զգանձն զառաքելոց կարգին ասայ եւ տաղն զայս ասայ»): գ. 192ա Քեզ բարեխաւս անդ լերուք...
(192ա «Քրիստոս, փառաց թագաւորն գոյն»):
94. 192ա-3բ ՂԳ. Գանձ նախահարցն Ադամայ, Աբելի, Սեթա, Ենովք[այ] «Մքդաինսվսթ») - Մեծ եւ հըզաւր անուն հրաշալի /Հայր համայնից, Աստուած կենդանի... (8-րդ տնից յետոյ (193ա) կա նշում` «այս յետի Բ տունն առաջի Գ տունովն
երկոտասան մարգարէիցն ասա եւ յետի «Թագ անթառամ» տուն երկուքին ալ ասայ»): ա. 193բ-4ա Տաղ սրբոց նախահարցն Ադամայ - Որպէս Ադամն այն առաջին... (193բ «Այսաւր ցընծայ Երուսաղէմ գոյն»): բ. 194աբ Տաղ երկոտասան մարգարէից - Հայցմամբ մաքուր յորովայնից...
95. 194բ-5բ ՂԴ. Եփեսոսի սուրբ ժողովոյն գանձ գիտ ի կարգն բուն Բարեկենդանին քով եւ ասա գանձ Շողկաթին տեսլեան սրբոյն Գրիգորի Էջմիածնա («Տաաաւեց») - Տաճարդ երկնային... ա. 195բ-7ա Տաղ եւ գովասանք սուրբ տաճարին Էջմիածնայ, յԱռաքել վարդապետէ - Ահա ասեմ բան գովեստի... /Առաքել է մըտաւք տըկար, /Այսքան բաներս անկեալ ի
շար... (195բ «Յիսուս որդու ձայներու՛ն ասայ»):
96. 197ա-9ա ՂԵ. [Գ]անձ Վերափոխման ամէնաւրհնեալ սըրբուհոյ Աստուածածնին, ի Մըկըրտիչ վրդապետէ ասացեալ
(«Մկրտիմչ») - Մեծապայծառ հրակերպ վեհագին... ա. 199աբ Մեղեդի ծնընդեան եւ Վերափոխման սուրբ Աստուածածնին

- Գոհար վարդն ինքնագոյն սիրամարգ ոսկէգոյն... բ. 199բ-200ա Յորդորակն է («Ա-Ք») - Արեւ լուսատու, տաճար Աստուծոյ Մարիամ... (199բ «Աստուած քարոզեաց եւ խըրատ ետուր գոյն»): գ. 200ա Տաղ Առաքել վարդապետէ («Տեր Առաքեա»)
- Տունկ անմահութեան բողբոջեցար, սուրբ Կոյս...
97. 200ա-1բ ՂԶ. Գանձ Վերափոխման Աստուածածնին երկրորդ աւուրն («Գրիգորի ե») - Գոհաբանեալ սուրբ Աստուածածին... ա. 201բ-2ա Մեղեդի սուրբ Աստուածածնին - Մեծացիր այսաւր, սուրբ Աստուածածին... (201բ «Այսաւր երեւի անտեսն ի բարձանց գոյն»): բ. 202աբ Յորդորակ սուրբ Աստուածածնին («Ա-Ք») - Աւետիս քեզ, Մարիամ... գ. 202բ-3բ Տաղ
տեառն Ներսէսի - Անարատ տաճար եւ առագաստ լուսոյ... (202բ «Ո՜վ զարմանալի խորհուրդս գոյն»):
98. 203բ-5ա ՂԷ. Գանձ Վերափոխման սուրբ Աստուածածնին, երրորդ («Ստեփաննոսի») - Սուրբ մայրըդ լուսոյ... ա.
205աբ Խընկի ծառի նըման ես... (205ա «Քրիստոս, փառաց թագաւոր գոյն»): բ. 205բ-6ա ՏեառնՆերսէսի ասացեալ - Այսաւր Գաբրիէլ հրեշտակապետն եկեալ... (205բ «Ով զարմանալի գոյն»):
99. 206ա-7բ ՂԸ. Գանձ Յովակիմայ եւ Աննայի` ծնօղաց սուրբ Աստուածածնին: Եւ թէ ծնընդեան սուրբ Աստուածածնին
տաւնես, նա զայս ասա («Գրիգորի է սա») - Գոյին անեղի... ա. 207բ-8բ Տաղ եւ ոտանաւոր ասացեալ Առաքել վարդապետի վասն Ծնընդեան եւ մարմնանալոյն Քրիստոսի - Աւրհնեալ Հայր երկնաւոր, ծընաւղ Միածնին... (207բ «Յովասափին
գոյնն ասա»): բ. 208բ-9ա Վասն Յովակիմայ եւ Աննայի աւետեաց - Եղեւ այր մի արդար որդւոցըն Յուդայ... (208բ «Յովասափին գո՛յնն ասա»):
100. 209ա-10ա ՂԹ. Գանձ Յովաննու Կարապետին եւ Յոբայ արդարոյն («Մկրիչ») - Մեծապայծառ փառաւք պանծալի... ա. 210ա-1ա Տաղ տեառն Ներսէսի է - Զ[Յ]ոբ յիշեսցուք զերանելին... (210ա «Յիսուս որդու գո՛յնն ասայ»):
211ա Գանձեր կարգաւ համաւրէն մարգարէիցն եւ առաքելոցն եւ հայրապետացն եւ մարտիրոսացն եւ ճգնաւորացն եւ
կուսանացն կարգաւ մի ըստ միոջէ գրեմ մինչեւ ի նաւակատեաց Խաչին շաբաթի աւրն. որին որ իւրեանն զատ գանձ ունի,
գիտ եւ ասա, եւ որն որ չունի, այս կարգս գիտ եւ ասա զիւր տաղովն, զորն կամիս...
101. 211ա-2ա Ճ. Գանձ համաւրէն հաւասար մարգարէիցն ասա («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ անուն հրաշալի... (211ա
«Նիկիայի սուրբ ժողովոյն գանձն գիտ ի Բուն բարեկենդանին քով եւ ասա»): ա. 212աբ Տաղ համաւրէն մարգարէիցն ի
Ներսիսէ («Ա-Ք») - Աստուածային խորոցն անճառ... (212ա «Յիսուս որդու գուներուն»):
102. 213ա-5ա ՃԱ. Գանձ համաւրէն մարգարէիցն: Զոր մարգարէ որ տաւնես, զնորա տաղ գրած է, կարգաւ գիտ եւ
ասայ, զի խորհրդաւոր է («Խորհհըրդոցն») - Խորհուրդ անքըննին... /Գանձիս ասողի`/Տէր Մըխիթարի/ Այրիվանեցի... ա.
215աբ Յորժամ Դանիէլի եւ երից մանկանցն որ տաւնես, նա զգանձն կարգէն ասայ եւ տաղն զայս - Պաղատանաւք մարգարէին... (215ա «Յիսուս որդու գո՛յնն ասա»): բ. 215բ-6ա Յորժամ Զաքարիայ մարգարէին եւ Ոնոփրիոսի սուրբ հաւրն
տաւնես, նա զայս ասայ - Զաքարիայ մարգարէին... գ. 216աբ Յորժամ Եղիայի եւ Եղիսէի տաւնես, նա զա՛յս ասայ - Յաղերս բանի քեզ ընդ բազմին... (216ա «Այսաւր եկեղեցի ցընծայ գոյն»): դ. 216բ-7ա Յորժամ Եսայեայ կայծակնամաքուրին
տաւնես, նա զա՛յս ասայ - Ըզմարգարէքն յիշեմք ի յայսմ ի կարգին... (216բ «Յովասափու գոյնն ասա»): ե. 217աբ Ձայնիւ
գոչեմ Մանասէին... (217ա «Որ Յարութեան յերեկոյին գոյն»): զ. 217բ-8ա Յորժամ Եզեկիէլի, Եզրի եւ Զաքարիայի` հաւրն
Յովաննու եւ Ամբակումայ որ տաւնես, նա զայս ասայ - Եզեկիէլ ետես ըզՏէրն երկնային... (217բ «Յովասափի ձայնէ՛ն
ասա»): է. 218ա-9ա Յորժամ Երեմիայ մարգարէին եւ աշակերտացն` Բարուքայ եւ Աբիմելեքայ տաւնես, նա զա՛յս ա[սա] Ըզկոյսն Երեմիայ յիշեմ իւր տաւնին... (218ա «Յովասափին գոյն ասա»):
103. 219ա-20բ ՃԲ. Գանձ համաւրէն առաքելոցն: Կարգաւ ասայ («Խաչատուր») - Խորհուրդ ազգաց քո մարդեղութեան... ա. 220բ-1ա («Ա-Ղ») - Առաքեալք Աստուածորդոյն... (220բ «Յիսուս որդու գո՛յնն ասա»): բ. 221ա («Ճ-Ք») - Ճըշմարիտ որթոյն ստեղունք... (221ա «Երջանիկ մեծ զաւրական գոյն»):
104. 221ա-2ա ՃԳ. Գանձ համաւրէն առաքելոցն («Սարգ») - Սուրբ Երրորդութիւն... ա. 222աբ Աղաչանաւք մաքուր դասին... (222ա «Յիսուս որդու ձայնէն»):
105. 222բ-3բ ՃԴ. Գանձ համաւրէն առաքելոցն («վարդայ») - Վեր երգեմք հընչմամբ... ա. 223բ-4բ Տաղ Առաքել վարդապետէ («Ա-Ղ») - Այգի տընկեալ էք վայելուչ... (223բ «Այսաւր եկեղեցի ցընծայ գոյն»): բ. 224բ-5ա («Ճ-Ք») - Ճառագայթիք
ճաճանչանման... (224բ «Երջանիկ մեծ զաւրական գոյն»):
106. 225ա-Յբ ՃԵ. Գանձ համաւրէն հաւասար հայրապետացն («վէշտաասանք է») - Վայել է քոյին... ա. 227բ-8ա Մեղեդի հայրապետաց («Ա-Թ») - Այսաւր մայր Սիոն ցընծայ տաւնելով... (227բ «Յիսուս որդու ձայնէն»): բ. 228ա («Ներսեսի
երգ») - Նոր գինոյն իմաստութեան...
107. 228ա-30բ ՃԶ. Գանձ համաւրէն սրբոց հայրապետաց եւ վարդապետաց («Վարդապետաց») - Վարդապետաց քանոն եւ սահման... ա. 230բ Տաղ հայրապետաց եւ վարդապետաց - Հանդէս գումարեալ եկեղեցոյ ժողովք... (230բ «Ո՜վ զարմանալոյն գոյնն»): բ. 231ա Այսաւր դըշխոյ պանծալի... գ. 231ա Որդոց եւ թոռանցն որ տաւնես, զգանձն հայրապետաց
ասա եւ տաղն զա՛յս ասայ («Գրիգորի է») - Գովես[տ] քեզ, բարեաց պատճառ, Քրիստոս կենդանի... (231ա «Յարեւագա-

լին գոյնն»): դ. 231աբ («Գովտմս») - Գրիգոր, պըսակն ազգի մարդկան... (231ա «Այսաւր եկեղեցի ցընծա»): ե. 231բ Գրիգորի Աստուածբանին եւ Գրիգորի Սքանչելագործին թէ տաւնես, զգանձ հայրապետաց ասա եւ տաղն զայս ասա («Գրիգոր») - Գետ հոսեալ աստուածային... զ. 231բ-2ա Հայրապետաց հանուրց ազգին... (231բ «Յիսուս որդու գոյն»): է. 232ա3ա Մարութայի հայրապետին որ տաւնես, նա զգանձն հայրապետացն ասա եւ տաղն զայս ասա - Ի քսանումէկ աւուր հայոց մարերի... (232ա «Յովասափու գոյն»):
108. 233ա-4բ ՃԷ. Գանձ համաւրէն հաւասար ճըգնաւորացն ասա... («Ճգնաւորք») - Ճըգնաւորք ընտրեալ... ա. 234բ
Տաղ ճըգնաւորաց - Աստուած բարձրեալ, Տէրդ երկնային... (234բ «Յիսուս որդու ձայնէն»):
109. 234բ-6ա ՃԸ. Գանձ համաւրէն կուսանացն («Ի փառս») - Ի սկըզբան Էիդ... ա. 236ա Տաղ սրբոց կուսանաց - Ի կենարար փայտէն ծաղկեալ... (236ա «Խաղաղարար գոյն»): բ. 236ա Լապտերք կուսից պայծառ վառին... գ. 236աբ Այլ տաղ
կուսանաց («Կ-Յ») - Կոյսք իմաստութեամբ զլապտերս հոգոց վառեալք... (236ա «Ո՜վ զարմանալի գոյն»):
110. 236բ-7բ ՃԹ. Գանձ համաւրէն համաւրէն մարտիրոսացն («Տեառն») - [Տ]ինայ առելեալ... ա. 237բ-8ա Տաղ մարտիրոսաց, Տեառն Ներսէսի ասացեալ («Ա-Ծ») - Արեգակն արդար ըզհուր սիրոյ ծագեալ... (237բ «Ո՜վ զարմանալի գոյն»):
111. 238ա-9բ ՃԺ. Գանձ համաւրէն մարտիրոսաց եւ նահատակաց («Յովանէս») - Յանեղական լուսոյն զարդարեալ...
ա. 239բ-40ա Տաղ մարտիրոսաց, ի Ներսիսէ («Ճ-Ք») - Ճըշմարիտ Վըկայք Աստուածորդոյն եղէք... (239բ «Ո՜վ զարմանալի
գոյն»):
112. 240ա-1ա ՃԺԱ. Գանձ համաւրէն մարտի[ր]ոսացն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 241ա
Տաղ մարտիրոսաց, ի Ներսիսէ - Տէր բարերար Հաւր միածին... (241ա «Յիսուս որդու գուներու՛ն ասա»): բ. 241աբ Հատեալ
լեզուաւք սըրբաբանիցն... գ. 241բ-2ա Ընդ բազմահնար տանջման նոցին... (241բ «Այսաւր եկեղեցի ցընծայ գոյն»):
113. 242ա-3բ ՃԺԲ. Գանձ համաւրէն մարտիրոսաց եւ նահատակաց («Առաքել») - Աստուածազարդ գունդն երանական... ա. 243բ-4բ Տաղ մարտիրոսաց - Անդ մարտիրոսքըն պըսակին... (243բ «Յիսուս որդու գոյնն»):
114. 244բ-5բ ՃԺԳ. Այլ գանձ մարտիրոսաց («Սզիզմո») - Սուրբըդ սըրբոց, Աստուած էական... ա. 245բ-6ա Տաղ մարտիրոսաց, ի Ներսիսէ - Բայց դուք, որդիք իմ սիրելիք... (245բ «Հըրճուիմք այսաւր գոյն»): բ. 246ա Յորժամ կենաց ցաւղոյն
արբջիք...
115. 246ա-8ա ՃԺԴ. Այլ գանձ մարտիրոսաց («Ենոզնզ») - Երեւեցար Աստուած յայտնապէս... ա. 248ա Տաղ Մարտիրոսաց է ասացեալ - Որ չարչարեացն ըզձեզ, լացցէ... (248ա «Յիսուս որդու ձայնէն»): բ. 248աբ Զայս նեղութիւնս անդ ոչ յիշէք... (248ա «Այսաւր եկեղեցի ցընծայ գոյն»):
116. 248բ-9բ ՃԺԵ. Գանձ համաւրէն մարտիրոսացն եւ այլ ամենայն սըրբոց հնոց եւ նորոց, յայտից եւ անյայտ[ից]
(«Դաւիթէ») - Դաւանեցէք, որդիք աւրինաց... ա. 249բ-50ա Տաղ մարտիրոսաց - Պաղատանաւք Աստուածածնին... (249բ
«Հըրճուիմք այսաւր գոյն»): բ. 250ա Հայրապետաց հանուրց ազգին... (250ա «Յիսուս որդի Հաւր միածին գոյն»): գ. 250աբ
Յորժամ Գուրիասանց որ տաւնես, զգանձն մարտիրոսաց ասա եւ տաղն զայս ասա, զի խորհըրդաւոր է - Սուրբ Գուրիաս,
վըկայդ արի... (250ա «Երջանիկ մեծ զաւրական գոյն»): դ. 250բ-1բ Ի սոյն քաղաքն Եդեսիի... (250բ «Խաղաղարար գոյն»):
117. 251բ-2բ ՃԺԶ. Գանձ նաւակատեաց Խաչին շաբաթին («Առաքել») - Անմահ արքային... ա. 252բ-3ա Տաղ եկեղեցոյ,
Առաքել վարդապետ («Տեր Առաքեալ») - Տաճար լուսոյ, տուն արքային... (252բ «Հըրճուիմք այսաւր գոյն»): բ. 253ա («Սիւնեաց») - Սիւն հաւատոյ, սեղան Փըրկչին... (253ա «Այսաւր եկեղեցի ցընծա գոյն»):
118. 253ա-4բ ՃԺԷ. Գանձ Սրբոյ Խաչին առաջի աւուրն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ ակըն պատուական... ա. 254բ Տաղ
Խաչվերացին, ի Ներսէս Լամբրաւնացո - Բարձրացուցէք ըզտէր Աստուած մեր միաբան... (254բ «Ինձ ումէտ կայր եւ
կու[ման] գոյն»): բ. 254բ-5ա Տաղ Ներսէսի ասացեալ («Կաթողիկոսի Հայոց») - Կենաց փայտ տընկեալ... (254բ «Յարեւագալին գոյն»):
119. 255ա-6բ ՃԺԸ. Գանձ Խաչվերացին երկրորդ աւուրն («Յովանես») - [Յ]այն եդեմական... ա. 256բ-7ա Մեղեդի Նարեկացոյն - Ես ձայն զառիւծոյն ասեմ... (256բ «Ի յելս արեւու արեւ գոյն»): բ. 257ա Սեպհական սիւն պատուական... (257ա
«Յիսուս որդու ձայնէն»): գ. 257աբ Խաչըն սեղան է պատուական... (257ա «Երջանիկ մեծ զաւրական գոյն»):
120. 257բ-8բ ՃԺԹ. Գանձ Խաչվերացին երրորդ աւուր («Առաքելի») - Աւրհնեալ ես փայտ, կանգնեալ ի յերկրի... /Գանձիս երգող` տէր Առաքելի... ա. 258բ-9ա Տաղ Առաքել վարդապետէ - Չորեքկերպեան թեւք սուրբ խաչին... (258բ «Հըրճուիմք
այսաւր գոյն»): բ. 259ա Այլ եւ չորս ազգ էր փայտ խաչին... (259ա Յիսուս որդու ձայնէն»):
121. 259ա-62ա ՃԻ. Գանձ Խաչվերացին չորրորդ աւուրն, Ապարանից Սուրբ Նըշանին, ի Քերովբենց Յովհաննիսէ ասացեալ («Յովաննէս») - Յանեղական լուսոյն խոնարհեալ... /Զերգող գանձիս զխոցեալս ի հոգի, /Որ Յովաննէս Քերովբենց
ասի... ա. 262ա-3ա Տաղ սրբոյ Խաչին («Յովաննէս») - Յանեղական լոյսն ի Հաւրէ մեզ յայտնեցաւ... (262բ «Աստուած
անեղ, անպարագրելի գոյն»): բ. 263աբ Կազմեն տապան անփուտ փայտեաց... /Ես` Յովանէս, մեղաւք յարբած...

122. 263բ-4բ ՃԻԱ. Գանձ Խաչվերացին հինգերորդ աւուրն, ասացեալ Յակոբ եպիսկոպոսէ Նենտրարենց, վասն սքանչելագործ սուրբ նըշանին, Արծկոյ քաղաքէ («Յակոբ») - Յիսուս Քրիստոս, արքայդ համայնից... ա. 264բ-5ա Տաղ ի նոյն Յակոբ եպիսկոպոսէ - Սքանչելի սուրբ նըշանըդ պատուեալ... /Անիմաստ եւ տըգէտ երգողի` /Նետրարենց սուտանուն Յակոբի,
/Եւ եղբաւրս` Ղազարին` խընդրողի... (264բ «Վըկայից հանդիսից հրաշալի գոյն»): բ. 265աբ Խաչն եղիցի մեզ պահապան...
(265ա «Այսաւր ցընծայ եկեղեցի գոյն»):
123. 265բ-7ա ՃԻԲ. Գանձ Գէորգեայ բազմաչարչար զինաւորին («Առաքել») - Աւրհնեալ է Հայր, ծընաւղ Միածնին... ա.
267աբ («Յակոբ») - ՅԱստուծոյ ընտրեցար դու բարի... (267ա «Սուրբ Ոսկի, քահանայդ նազելի գոյն»): բ. 267բ-8ա
(«Եպիսկոպոս») - Են մարդիկ խեղճ, ողորմ ու լալի... /Սխալամիտ եւ տըգէտ երգողի` /Նետրարենց սուտանուն Յակոբի,
/Մովսէսի` այս բանիս խընդրողի... գ. 268աբ Նախ զսուրբ Գէորգ քերումն ածեն կաղախանին... (268ա «Իմ եղական գոլ եւ
բնութիւն գոյն»):
124. 268բ-70ա ՃԻԳ. Գանձ Վարագայ Սուրբ Խաչին («Գ[ր]իգորի ե ա») - Գլուխն եկեղեցոյ... ա. 270ա Մեղեդի ի Վարագա Սուրբ Խաչ[ին] - Այսաւր մեծ զարմանք հրաշից... (270ա «Ի Խաչին տընկեալ գոյն»): բ. 270աբ Ամփոփեալ զնըշան խաչին... (270ա «Վա՜յ իմ մեղուցեալ գոյն»): գ. 270բ-1ա Այլ տաղ Խաչ[ի] - ԶՎարագ ասեմ ըզբաղձալին... (270բ «Յիսուս որդու ձայնէն»): դ. 271ա Քարինք տեղոյս են պատուական... (271ա «Երջանիկ մեծ զաւրական գոյն»):
125. 271ա-2բ ՃԻԴ. Ողբ իշխանացն Հայոց` Սահակայ եւ Համազաս[պայ] - Յայս ահագին աւուրս, որ հասաք... ա.
272ա-3ա Տաղ իշխանաց - Սուտ եւ անցաւոր աշխարհ... (272բ «Երազ է ու սուտ, եղբայր գոյն»):
Ծնթ. Ցանկում ՃԻԴ-ի փոխարէն սխալմամբ գրուած է ՃԼ, ըստ այդմ
էլ յետագայ թուահամարները մինչեւ ՃԾԱ չեն համապատասխանում:
126. 273ա-4բ ՃԻԵ. Գանձ եւթանասուն եւ երկու առաքե[լոց] («Գրիգորի է») - Գերագոյն գոյէ... ա. 274բ Տաղ եւթանասնիցն աս[ա] - Եւ քում ընտրեալ եւթանասնին... (274բ «Հրճւիմք այսաւր գոյն»): բ. 274բ-5ա Որ նախ բորոտ եւ սըրբեցար...
(274բ «Երջանիկ մեծ զաւրական գոյն»):
127. 275ա-6ա ՃԻԶ. Գանձ սրբոց կուսանացն Թեկղի եւ Վառվառեա («Առաքել վարդապետ») - Անախտ, անբիծ փեսայն երկնաւոր... ա. 276աբ Տաղ Թեկղի եւ Վառվառե[ա] - Աւրհնեալ անճառ Հայրըն գըթած... (276ա «Միաշաբաթ աւր
հանգստեան գոյն»): բ. 276բ-7ա Արդ, պաղատիմք առ քեզ յուսով...
128. 277ա-9ա ՃԻԷ. Գանձ սուրբ աւետարանչացն Քրիստոսի («Մքիրոս») - Մեծասքանչ անուն... ա. 279աբ Մեղեդի աւետարանչացն - Մաթէոս մարդ անուանեցաւ... (279ա «Միաշաբաթ աւր գոյն»): բ. 279բ («Գրիգոր») - Գովեստ արժան փառաց քոյին...
129. 279բ-81ա ՃԻԸ. Գանձ Գիւտ խաչին («Խաչատուր») - Խաչի քո, Քրիստոս, երկըրպագանեմք... ա. 281աբ Մեղեդի
Գիւտ խաչին - Այսաւր զխաչափայտըն սուրբ... բ. 281բ Մեղեդի - Այսաւր եղեւ գալ դըշխոյին... (281բ «Այսաւր ցընծայ եկեղեցի գոյն»): գ. 281բ-2ա Ի գըտանել կենաց փայտին... (281բ «Միաշաբաթ աւր հանգստեան գոյն»): դ. 282ա Յայնժամ
մեռեալ մի տանէին... (282ա «Երջանիկ մեծ զաւրական գոյն»):
130. 282ա-3բ ՃԻԹ. Գանձ հրեշտակապետացն, առաւաւտուն («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ հրաշական... ա.
283բ-5ա Բանք մաղթանաց, Առաքել վարդապետէ ասացեալ առ երկնային զաւրսն («Ա-Ք») - Անեղ, անմահ թագաւորին
սուրբ զինաւորք... (283բ «Իմ եղական: Արարիչ Տէր գոյն»):
131. 285ա-6բ ՃԼ. Գանձ հրեշտակապետացն, երեկ[ոյին] («Յ[ո]վանես») - Յոյժ փառատրելի... ա. 286բ-7ա Տեառն Ներսէսի ասացեալ («Ներսէսի է այս բանս») - Նոր տաւնիս զուարթնոց հրեշտակական դասուց... բ. 287աբ Քեզ ձայնակից զըւարթունք... (287ա «Քրիստոս, փառաց թագաւոր գոյն»):
132. 287բ-9բ ՃԼԱ. Գանձ Յոհան Ոսկիբերանին («Այս Յոհանո [Հ]ոսէբերանին») - Աւրհնեմք ըզքեզ, Տէրդ ամենայնի...
/Առաքելի` երգաւղի սորին... ա. 289բ-90ա Մեղեդի եւ տաղ Ոսկիբեր[անին] - Ի յորովայնէ ընտրեալ... (290ա «Ի յելս արեւու
արեւ գոյն»): բ. 290աբ Տաղ Յոհանու Ոսկիբերանին, ի Ատոմ երիցւէ ասացեալ («Ի Ատոմ իրիցուն է») - Ի հանդէս քո մեծ
տաւնի... (290ա «Քրիստոս, փառաց թագաւոր գոյն»): գ. 290բ-1բ Առաքել վարդապետէ ասացեալ («Վարդապետին Յոհան») - Վարդապետաց թագ եւ պա[ր]ծանք... (290բ «Այսաւր ցընծայ Երուսաղէմ գոյն»):
- 291բ («Գրգգոր») - Գանձ եմ համեղ եւ գովելի... /Գ Գրիգորէ յառաջ եկի...
133. 291բ-3ա ՃԼԲ. Գանձ Նիկողայոսի հայրապետի («Գրիգոր») - Գաւազան ծաղկեալ... ա. 293ա Տաղ Նիկողայոս
հայրապետի - Աստուած անմահ, սուրբ թագաւոր... (293ա «Ի յելս արեւու արեւ գոյն»): բ. 293աբ Եր[եւ]մամբ սուրբ հրեշտակաց... (293ա «Այսաւր ցընծայ յԵրուսաղէմ գոյն»):
134. 293բ-5ա ՃԼԳ. Գանձ սրբոյն Մինասայ, առաւօտ[ուն] («[Ի] Բաղիշեցոա») - [Ի] յերկնային լուսոյն հայրական... /Եւ
մեղուցեալ երգողի սորա` /Առաքելի եւ ծնողաց նորա... ա. 295ա Տաղ սրբոյն Մինասայ - Աստուած բարերար Հաւր միածին... բ. 295բ-6ա Երմոգինեայ եւ Գրաբոսին... (295բ «Միաշաբաթ երեկոյին գոյն»):

135. 296ա-9ա ՃԼԴ. Գանձ սըրբոյն Մինասայ, երեկոյին ասայ («Անդրէաասն խնդրեց») - Անպարագիր բանըն հայրական... ա. 299ա Տաղ սըրբոյն Մինասայ - Այսաւր նորահրաշ տաւնիւս ցընծամք...
136. 299ա-300բ ՃԼԵ. Գանձ սրբոց Եւստռատիոսեանց... («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 300բ1ա Մեղեդի Եւստրատիոսի - Առ քեզ պաղատիմք մաղթողական ձայնիւ... (300բ «Թէ խազով չես գիտեր, նա Ո՜վ զարմանալոյն գո՛յնն ասայ»):
137. 301ա-3ա ՃԼԶ. Գանձ սրբոց առաքելոցն Թադէոսի եւ Բարդուղիմէ[ոսի] (Գրիգէրի է») - Գերարփի պայծառ... /նաեւ
երգողի` /Անմիտ Գրիգորի... ա. 303ա Մեղեդի եւ տաղ առաքելոցն («Իմէոս») - Ի լըծակցութիւն գործոյ... (303ա «Ի խաչին
տընկեալ գոյն»): բ. 303աբ («Առաքելոյն երգս») - Արեգակն արդար, որ ի ի Հաւրէ ծագեալ... (303ա «Ո՜վ զարմանալի
գոյն»):
138. 303բ-5ա ՃԼԷ. Գանձ Յակոբայ Մըծբնայ հայրապետին ասա («Մկրտիչ») - Մեծահամբաւ անուն գովելի... ա. 305ա
Տաղ սրբոյն Յակոբ[այ] («Վարդապետ») - Վարժից հանուրց եկեղեցեայց... (305ա «Յիսուս որդու ձայնէ՛ն ասա»): բ. 305աբ
Այլ տաղ սրբոյն Յակոբ[այ] («Առաքել») - Անճառ միածին Հաւրն երկնաւորին... (305ա «Դասքըն հրէական գոյն»): գ. 305բ
(«Վարդապետի») - Վէմ անխախտելի յալեաց աշխարհի...
139. 305բ-7ա ՃԼԸ. Գանձ Իգնատիոսի հայրապետին եւ Պաւղիկարպոսի («Գրիգորի ո է ա») - Գոհաբանանական... ա.
307աբ Տաղ Իգնատիոսի հայրապետի - Ի սուրբ սերմանց առաքելոց...
140. 307բ-8բ ՃԼԹ. Գանձ Ադդէի հայրապետին եւ Աբգարու թագաւորին ասա («Նետի աս») - Նոյն քեզ վայել է... ա.
308բ-9ա Տաղ Աբգարու - Տէր բարերար Հաւր միածին... բ. 309ա Այլ տաղ - Տէրն ընկալաւ սիրով զնոսին...
141. 309ա-11ա ՃԽ. Գանձ Դաւթի մարգարէին եւ Յակոբայ` եղբաւր Տեառն («Խ[ա]չատուր») - Խորք անքըննին, անճառ
անհասին... ա. 311ա-2ա Տաղ Դաւթայ մարգարէին եւ Յակոբայ առաքելոյն - Յիսուս Քրիստոս Հաւր միածին...
142. 312ա-3բ ՃԽԱ. Գանձ սրբոյն Ստեփանոսի, առաջի մարտիրոսացն («Մկրտիչ») - Մեծ [եւ] հզաւր անմահ թագաւոր... ա. 313բ Մեղեդի սուրբ Ստեփանոսի («Ի Ս») - Ի խաչին տընկեալ որթոյն... (313բ «Մեղեդի Ձայն, որ զաշխարհս
արար գոյն»): բ. 313բ-4ա Տաղ սրբոյն Ստեփանոսի - Ամենեքեան ի մի բերան... (313բ «Յիսուս որդու գոյնն ասա»): գ.
314աբ Տաղ սրբոյն Ստեփանո[սի] («Ի Ներսիսէ») - Ի գաւազանէն Յեսսեա ստեղնեալ Ստեփանոս... (314ա «Յարեւելից յարեւմուտս գոյն»): դ. 314բ-5ա («կաթողիկոսե») - Կենդանի վըկայ մահուամբ կենդանոյն...
143. 315ա-6ա ՃԽԲ. Գանձ սուրբ առաքելոցն Պետրոսի եւ Պաւղոսի ասայ («Իպ գրի[չ]») - Ի սպարապետին, /Ի ձեռս
երեսին... ա. 316աբ Մեղեդի Պետրոսի եւ Պաւ[ղոսի] («Պետրոսի») - Պաղատիմք առ ձեզ, ընտրեալք... (316ա «Ձայն, որ
զաշխարհս արար գոյն»): բ. 316բ-7ա Տաղ առաքելոց ասայ - Պետրոս եւ Պաւղոս, քրիստոնէից պարծանք... (316բ «Ո՜վ
զարմանալի խորհուրդ գոյն»):
144. 317ա-9բ ՃԽԳ. Գանձ Որդոց որոտմանց` Յոհաննու եւ Յակոբայ («Գրիգգորիոսի») - Գեղապանծ լուսով... /Գանձիս
ասողի /Եւ աշխատողի` /Ծերենց Գրիգորի... ա. 319բ-20ա Տաղ Որդոց որոտմանցն - Այն, որ եկեալ տենչմամբ սըրտին...
(319բ «Որ ի դասուց երկնաւորաց գոյն»): բ. 320աբ Ապա գնացեալ Յոհաննիսին... (320ա «Այսաւր ցընծայ յԵրուսաղէմ
գոյն»): գ. 320բ-1ա Ասացեալ ի Ներսիսէ («Ներսէսի երգ») - Նոր լոյս արփենոյն վառեալ Որդիքն որոտման...
145. 321ա-2բ ՃԽԴ. Գանձ Բարսեղի Կեսարու հայրապետին («Խաչատուր») - Խաչաբարձ սուրբ արհի պանծալի... ա.
322բ-3ա Տաղ Բասիլիոսի - Այր մի ընտիր եւ անւանի... բ. 323ա Ի Նիկիայ մեծ քաղաքին... գ. 323աբ Բասիլիոս, դու ես տեղի...
146. 323բ-4բ ՃԽԵ. Գանձ Թաբաւրի եւ անդաստանի («Գանձ Թաբաւրի») - Գանձըդ կենաց` Որդիտ միածին... ա. 324բ5ա Աւրհնութիւն հասարակաց - Աւրհնեցէք զՀայրն Աստուած դուք ի սկըզբանէ...
147. 325ա-6բ ՃԽԶ. Գանձ ձեռնադրութեան քահանայից («Գրիգորի է») - Գըթայ ի մեզ, Տէր ամենակալ... ա. 326բ-7ա
Տաղ ձեռնադրութեան («Ի տէր Առաքե») - Ի մեծի հրաշավառ հանդիսի... բ. 327ա Ո՜վ անմահ հաց կենաց, մեզ տըւար, տէր
Յիսուս...
148. 327ա-9ա ՃԽԷ. Գանձ քահանայաթաղին («Առաքել վարդապետի երգս ե») - Այսաւր եհաս ինձ աւր վաղճանի... ա.
329աբ Ողբ քահանայաթաղի - Որդիք լուսոյ Հաւրըն մեծի... (329ա «Միաշաբաթ գոյն»):
149. 329բ-32ա ՃԽԸ. Գանձ քահանայթաղի («Մավիլի ե») - Մեծ եւ հըզաւր անուն հրաշալի... ա. 332աբ Տաղ քահանայթաղի - Բայց ես հոգով գոլ բացակայ... բ. 332բ Քանզի ճրագի նըմանեցայ...
150. 332բ-3բ ՃԽԹ. Գանձ պաշտման եւ հըսկման ասայ («Առաքել») - Անտանելիդ երկնի երկրի... ա. 333բ-4բ Ողբ վասն
մեռելի - Լըւարուք ըզբարբառ բերանոյս... 333բ «Վըկայից հանդիսից գոյն»):
151. 334բ-6բ ՃԾ. Գանձ աշխարաթաղի («Մանվեկս») - Մինդ ի յԷէն, բանդ ի սկըզբանէ... ա. 336բ-7ա Ողբ մեռելթաղի
ասայ - Ո՜վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան...

152. 337ա-8ա ՃԾԱ. Գանձ աշխարհաթաղի եւ հանգըստեան («Առաքել վարդապետի») - Այսաւր եհաս հրաման արարչէն... ա. 338ա-9ա Ողբ մեռելթաղի ասա - Ես գիտէի զաշխարհ, թ[է] ինձ մուլք էր տըւած... /Մահըն ղաֆիլ կուգայ, դուք
պատրաստ կացիք (338բ «Թէ մանուկ լինի վաղճանեալն, նա մինչ ի յայս տեղս ասա եւ թէ երիտասարդ` նա զայլս ալ
ասա») /Դեռ եմ հասեր իմ հաւրըս ես գաւազան... բ. 339ա-40ա ՃԾԲ. Ողբ ի բերանոյ մեռելոց ասա... - Յերէկ հող վերօք
անցի... գ. 340աբ ՃԾԳ. Ողբ աւտար երկրի մեռածի ասայ - Ինձ ումէտ կայր եւ կուման վանց քո գալուդ... դ. 340բ-1բ ՃԾԴ.
Ողբ վասն մեռելի ասացեալ է («Գեորգ վարդապետի բանն ի բերանո մեռելոց») - Գոչեմ առ ձեզ ողբեր[գ]ական... ե. 342ա3ա ՃԾԵ. Ողբ աղիողորմ ողբալի եւ կըսկըծալի, ասացեալ ի Նախաշ եպիսկոպոսի: Վասն նորահաս մանկանց մեռելի ասա
- Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ...
Բ. [Տաղք]
- 343աբ Ցանկ է ապաշխարութեան տաղերուս, որ դիւրաւ գտանես եւ է զմեղապարտ - Ա. Նախ եւ առաջին` Յորժամ գըրեալքըն կատ[արին]... Լ. Յիշէ ըզբան Աւետարանին իմաստուն... (343ա «Ո՜վ եղբայր պատւելի, յորժամ Աղուհացից պահքն
հասանիս, նա զայս տաղերս կարգաւ ամէն աւր զմէկն ասայ ի լուր ժողովըրդեանն, մինչեւ ի Ծաղկազարդն ասայ եւ այլ
միջի կիրակէիցն եւ շաբաթի աւուրցն զիւր գանձն ի կարգն եւ ասա կարգաւ, որ վըճարի»):
1. 344ա-6ա Ա. Յորժամ գըրեալքըն կատարին...
2. 346ա-8ա Բ. Վասն անկելոյն Ադամայ ի դրախտէն եւ սգալոյն եւ արտասուելոյն եւ վասն հոգէվարին եւ ճանապարհի
հոգոցն եւ պատերազմի դիւացն եւ կայանի հոգոցն, Առաքել վարդապետէ ասացեալ - Վա՜յ այն աւուրն, որ ես ստեղծայ...
3. 348ա-9բ Գ. Վասն ահեղ դատաստանի քննութեանց եւ յարութեան մեռելոցն, Առաքել վարդապետէ ասացեալ - Յորժամ դըրունք երկնից բացւին...
4. 349բ-50բ Դ. Վասն բաժանման արդարոցն ի մեղաւորացն եւ տանջանացն, Առաքել վարդապետէ ասացեալ - Յետ
քըննութեանց դատաստանին...
5. 350բ-1բ Ե. Ողբ եւ կշտամբանք անձին, Առաքել վարդապետէ ասացեալ («Ա-Ք») - Անթիւ չարեաւք յանցեայ ես...
6. 351բ-2բ Զ. Ողբ եւ խրատ ամենեցուն, Առաքել վարդապետէ ասացեալ («Ի յԱռաքելէ խնդրեաց Ստեփանոսն») - Ի
միտ առէք զողբըս բանիս... /Ով Առաքել մեղաւք խաւար, /Որ վարդապետ անւանեցար...
7. 352բ-3ա Է. Ոտանաւոր եւ ողբ, Առաքել վարդապետէ ասացեալ («ՅԱռաքել վարդապետէ այս») - Յիշելով զաւր մահուն, սիրտ իմ սասանի... ա. 353աբ Յորժամ Գաբրիէլ գոչէ եւ յառնեն մեռեալքն ի հողոյն...
8. 353բ-4բ Ը. Ոտանաւոր Առաքել վարդապետէ ասացեալ վասն հոգեվարի եւ յերկնային ճանապարհին եւ յաւդային
դիւացն հանդիպմանցն եւ հոգոց կայանին եւ յաւուր դատաստանին եւ դժոխոց տանջանացն («Ա-Ք», «Տեր Առաքեալ») Աչք իմ ծովացեալ, գետք յինէն հոսեալ... /Թիւ Հայոց ութ հարիւր տարի /Եւ յիսուն ՛ւ երեք (1404) էր մըտեալ, որ զբանս ասացի:
9. 355ա-6ա Թ. Գովասանութիւն եւ խրատ խոստովանութեան եւ ապաշխարութեան, Առաքել - Եղբա՛յր, ինձ միտ դիր եւ
լսէ... /Եւ զԱռաքել երգողս յիշէ...
10. 356ա-7բ Ժ. Խրատական բաներս լաւ եւ ընտիր, ի Գըրիգոր վարդապետէ («Ա-Ք») - Աւրհնեալ է Հայրըն լուսոյ...
11. 357բ-8բ ԺԱ. Բանք վասն ահագին եւ սոսկալի գալըստեանն Քրիստոսի եւ դատաստանի աւուրն եւ յանդիմանութիւն անձին եղկե[լի] - Յորժամ յիշեմ զաւրն ահագին...
12. 359աբ ԺԲ. Խոստովանութիւն գաղտնեաց եւ խայտառակութիւն անձին - Մեղայ, Տէ՜ր, ինձ ողորմեա, Տէ՜ր...
13. 359բ-60բ ԺԳ. Խրատ խռով չի կենալու եւ ոխ ոչ պահելոյ, Նախաշ վարդապետի ասացեալ - Անձն իմ, վա՜յ քեզ հազար բերան...
14. 360բ-2ա ԺԴ. Խրատական բաներս ագահութեան եւ անընչութեան, Նախաշ վարդապետէ - Սողոմոն, մայրն իմաստութեան...
15. 362ա ԺԵ. Խրատ հպարտ եւ ամբարտաւան մարդկանց - Քան զամենայն գործըս չարի... /Ո՜վ յԱռաքել անմիտ ՛ւ
[յ]իմար...
16. 362ա-3ա ԺԶ. Խրատ եւ կըշտամբանք անձին, Նախաշա («Ա-Ք») - Անձն իմ, արի աղաւթէ դէմ արարաւղին...
17. 363ա-4ա ԺԷ. Ողբ ի վերա մեղաց եւ նախատինք անձին եւ պաղատանք առ Աստուած («Ա-Ն») - Աստուած իմ, Յիսուս Քրիստոս...
18. 364աբ ԺԸ. Այլ ողբ ապաշխարութեան - Ողբս աղիողորմ, եղբարք...
19. 364բ-5ա ԺԹ. Այլ ողբ ապաշխարութեան, յոյժ պիտանի - Անձն իմ, ընդէ՞ր ես ծուլացեր...
20. 365աբ Ի. Այլ ողբ ապաշխարութեան - Կամ առաջի քո ամաւթով...
21. 365բ-7բ ԻԱ. Ողբ դատաստանի աւուրն եւ դժոխոցն եւ անքուն որդանցն, յոյժ պիտ[անի] - Յորժամ տարերքըն դըղըրդին...

22. 367բ-8բ ԻԲ. Ողբ եւ նախատինք եւ պարսաւանք անձինք եւ դժոխ[ոց] («Ա-Ք») - Անհուն գետոց առեալ եմ... (367բ
«Քրիստոս փառաց թագաւոր գոյն»):
23. 368բ-9բ ԻԳ. Խրատական բաներս Առաքել վարդապետէ - Արեգ ասեմ բան հրաշական...
24. 369բ-70բ ԻԴ. Խրատ եւ նախատինք անձին - Աղտեղեցա խաւար մեղաւք...
25. 370բ-1ա ԻԵ. Խոստովանութեան ապ[աշխարանքի] - Հաւատամք ի Քրիստոս, Որդին միածին... /Յովասափ մեղապարտ Սեբաստիացի...
26. 371ա-2բ ԻԶ. Վասն յարութեան հողացեալ մարմնոյս եւ գալըստեանն Քրիստոսի եւ դատաստանի եւ հատուցման
գործոց մարդկանց («Այս Յովասաբի է») - Արարչագործն Աստուած, ստեղծաւղ համայնին...
27. 372բ-3բ ԻԷ. Խրատական բաներս Առաքել վարդապետէ ասացեալ («Ա-Ք») - Ամենայն փառք մարդոյ դատարկ եւ ունայն...
- 373. Ըստ անւան երգաւղի է, սա («Առաքելի ե») - Անիմաստ Առաքել, քեզ ճարակ արա...
28. 373բ-4բ ԻԸ. Խրատական բաներս ի Նախաշ վարդապետէ ասացեալ («Ա-Ք») - Անցանէ մեծութիւն եւ փառք աշխարհի... /Ա՜յ Նախաշ, դու լըսէ, զինչ որ քարոզես...
29. 374բ ԻԹ. Տաղ վասն համբերութեան - Սուրբ հայրքըն հոգեւոր մեզ աւանդեցին... /Մեղաւք մոլորելոյս` Յովասափ
անւան... ա. 374բ-5բ Յոյս եւ ապաւէն եւ կեանք... /Նայեա՛ յաղաչանք գերոյս` /Յովասափ բանիս հարցական...
30. 375բ-6բ Լ. Տաղ ապաշխարութեան - Յիշէ զբան Աւետարանին... ա. 376բ-7ա Խաչատուր Կեչառեցո («Ա-Ք») - Այս
կեանքս է յերազ նըման...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
5բ Եւ այլ տաղեր կարգաւ ի վերայ մեռելոց` թէ՛ ծերոց, եւ թէ՛ տղայոց, թէ՛ երիտասարդաց, եւ թէ՛մանկանց մեռելոց, զամէնն կարգաւ գրեր եմ, զորն որ կամիս, նա զայն ասա եւ զմեղապարտ եւ անարժան գծող սորա զՆիկողայոսն յիշեա ի տէր
Յիսուս, եւ դուք յիշեալ լիցիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
378աՓառք Հաւրն անեղ եւ անվախճան,
Անժամանակ եւ անսահման,
Ստեղծչին Էից եւ մարմնական,
Որ ըստեղծեաց կամս ապաստան,
Եդ ի դրախտին վայելչական,
Ետ պատուիրան չուտել միայն,
Իսկ բանսարկուն ըսկըզբնական,
Յոյժ քաղցրացոյց կերն ախորժեան,
Եդ ի մըտի անպատեհ բան`
Զիա՞րդ արկցէ ի իւր կըլման,
Մըտեալ ի պորտըն թիւնական
Պատճառ աւձոյն լիցի խաբման:
Դիմեաց յԵւայ մեր նախնեան,
Ասէ. Զիա՞րդ ձեր պատուիրան
Ոչ վայելէք աստ ճոխական,
Մինչ ոչ ուտել յԱդին ծառն այն,
Թէ` Է՞ր ստեղծաւղն ձեր բարեկամ
Ձեզ ոչ յանձնէր մի պըտուղն այն
Չուտել եւեթ առիթ խաբման,
Ծնանիլ յորդիս աստուածական:
Կերեալ անդէն արտաքս անկան,
Կորուսին զփառս վայելչական,
Իջին խոռոջս յանդընդական,
Սփածան սաղարթս յոյժ լալական,
Մինչ ժամանակ ինչ բազմազան
Կացեալ անդէն խաւարական,
Ոչ շատանայր այնու չարն այն,
Մինչ զի էառ տիպն ըղձական:

Իսկ անըսկիզբն եւ անսահման
Հաւր միակամ անանջատման
Եկեալ զգեցաւ մարմնոյն առն այն,
Կանգնեաց երկրի ըզմահ արձան:
Պընդեալ զմածաւ պատրաւղ փայտն այն,
Իսկ նա եղեւ առիթ զենման,
Կախեալ ի նա մարդոյն փոխան
Եւ ճաշակեալ լեղի զմըռսեան:
Բեւեռելով քառաթեւն այն`
Եհեղ զարիւնն ի փըրկութեան,
Ազատելով սեռս բանական,
Մեզ ամրութեան եղեւ վահան:
Իսկ մեզ` որդոցս ողորմական,
Ոչ ունելով իմաստութեան,
Մինչ ժամանակըս բաժանման
Լեզւաց յերկուց յիւթանասնեան:
Յանկարծակի սաստիկ հընչման,
Հողմով հոգոյն յոյժ մաքրական,
Հըրդեհելով բիծս ախտական,
Ծորեալ յիմաստս Հոգոյն բղխման:
Փառս առաքեմք Հաւր անսահման,
Որդւոյն պատիւ տամք միաբան,
Հոգոյն` ներբողս անզրաւական,
Այժմ եւ ապա եւ յաւիտեան:
378բ Աւրհնեալ համագոյ ամենասուրբ Երրորդութեան` Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս:
Բաշխաւղ առատ Սուրբ Հոգին շարժէ զբանական հաւատացեալսն իւր, զոմն ի սէր սուրբ սրտէ, զոմն ի խոնարհ հոգով
հեզութեան, զոմն ի գութ ողորմութիւն առ աղքատսն, զոմն ի կամաւոր աղքատութիւն, զոմն ի խաղաղարարութիւն ընդդէմ
խռովութեանց, զոմն ի համբերութիւն բազմադէմ վշտաց հալածանաց, զոմն ի յիշատակ առնելոյ ի հոգեւորական կողմ ի
մէջ եկեղեցոյ:
Արդ, ցանկացող եղեալ այսմ հոգեւոր գանձոյս մահտեսի Յովանէսըն եւ ետ գրել զսա յիշատակ իւր եւ ծնողացն եւ կենակցացն իւրոյ եւ զաւակացն, դստերն` Մարգարտին, փեսին` Աւգսէնդին, որդուն` Մսըր սարկաւագին, եւ Աւագ պարոնին,
եւ իւր ծնողացն, հօրն` Յակոբին, եւ մօրն` Մանուշակին, եղբաւրն` Շահինին, որդուն` Խաչերեսին, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն, կենդանեաց եւ ննջեցելոցն. ամէն:
(Այլ ձեռագրով) Այլեւ յիշեսջիք արժանին յիշատակի եկեղեցոյս, տէր Հարապետ քահանայն, որ բազում ջանք դընելով
որդորեաց մահտեսի Յովաննէսն ի սէր Գանձարանիս, ի պայծառութիւն սուրբ եկեղեցոյս: Եւ է սայ յիշատակ ի դուռըն
Սուրբ Աստուածածնին, ոչ ոք չունի իշխանութիւն ծախելոյ կամ գըրաւելոյ, եւ թէ ոք անտըքնի եւ ձեռնայմուխ լինի, պատժի
ի տեառնէ Յիսուսէ Քրիստոսէ. ամէն:
Հայր մեր, որ յերկինսդ:
ԿԱՖԱՅ - ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆՔ
11ա Գանձ Աւետեաց Աստուածածնին, /Ի Տիրամայր սըրբոյ կուսին /Երգեաց ըզսայ Կեչառեցին /Տէր Մըկըրտիչ վարդապետին: /Երգեաց ըզսայ ի յատենին, /Քաղցր եւ անոյշ եւ մեղմագին, /Հանց որ ժողովքըն հաւանին /Եւ փառըս տան քո
ստեղծաւղին:
13ա Գանձ Աւետեաց Աստուածածնին /Ասայ ըզսայ յէրէկոյին, /Երգեաց ըզսայ քաջ րաբունին /Տէր Առաքել Բաղեշեցին:
/Ասա, թէ ձայն ունիս յոճին, /Հանց որ ժողովքըն հաւանին, /Երկու ընկերք բառք քաղցրագին /Աւարտեցէք զգանձս ընդ տաղին:
17բ Գանձ Ծընընդեան Ջըրաւրհնէին, /Երգ Մըկըրտիչ վարդապետին /Ասա ձայնիւ ողորմագին, /Ուրախացո՛յ զժողովըրդնին:

20ա ԹԷ չես արբեր դու անյարմար, /Խըմեր ագահ եւ վայրապար, /Նա դու ասա զգանձերս ի շար /Անուշ ձայնիւ քաղցրայարմար: /Տընաւրհնեքնին շատ մի՛ խըմեր, /Որ չի մընա գանձերս ի տեղ, /Թէ չէ յետոյ աւուրն ահեղ /Դու կու լինիս հոգովըդ
խեղ:
21բ Ով քաջ ուսած սիրուն եղբայր, /Զընկերտ աղէկ տես ՛ւ ի հետ տար, /Ապա ըզգանձս ասա ճարտար, /Որ ձայնն եւ բանն լինի յարմար:
54բ Գանձ Սուրբ Ոսկեանց ճըգնաւորաց, /Երգեայ ըզսայ փառաւորած /Եւ մի՛ ասեր դու քո մըտաց, /Թէ Չեմ ասեր, սիրտս է տըխրած: /Ես ի գըրելն ոչ նեղեցած, /Դու ի յասելն է՞ր յուլացած, /Զի գըրեալ է զգանձս յատողաց, /Յուլից ծուլից դուռն
է փակած:
56բ Գանձս պատուական է քան զոսկի /Եւ քան զականս պատուականի: /Երգեաց ըզսայ քաջ րաբունին` /Տէր Մըխիթար
Երեվանցին: /Ասայ ըզսայ ի յատենի, /Առաջին մեծ սիւնհոդոսին, /Հանց որ ժողովքըն հաւանին/ Եւ փառըս տան քո ստեղծաւղին:
72բ Թէ գանձ գիտես, մա՛ւտ եկ յառաջ, /Թէ չէ` ի զատ կաց ու ամաչ, /Դուն նի՛ստ ի վայր սըրտահառաչ, /Գընա՛, գիտնուց ուսի՛ր դու քաջ:
74բ Ըզգանձս ասա մըտաւք ճարտար, /Քաղցր եւ անոյշ շընչով յերկար, /Տեղս անճարակ է եւ դըժար, /Բազում գիտունք
նըստեալ են շար:
76 Ի ժամատունն կանուխ գընա՛, /Որ գանձս ի տեղին չի մընայ, /Ոմանք ասեն, թէ Կու լուսնա, /Եւ շատք այնեն զայդ
մահանայ: /Դու զգանձս եւ զտաղս անոյշ ասայ /Եւ զայլ ըզհոգս ի Տէր ընկեա՛յ, /Զի հանապազ նա զմեզ հոգայ, /Եւ ըզկարիսըն նա մեզ տայ:
78ա Գանձս ասացեալ Մըխիթարի, /Այրիվանից առաջնորդի, /Աստուածաբան վարդապետի, /Որ մականւամբըն Կոշ
կոչի: /Ասա ըզսայ ի յատենի, /Լալոտ աչաւք եւ ողբալի, /Զի շատ խընդիրք կայ ի միջի, /Միթէ Աստուած լըսող լինի:
80բ Գանձըս գրեցայ ի քարտիսի, /Րամեալ բանիւ ուրախալի, /Ի Գրիգորէ յոյժ եղկելի, /Գըրեալ եղէ ըստ պատշաճի: /Որ
եւ ասեմ յեկեղեցի, /Րամեալ ձայնիւ բանս ի կարգի, /Յիշատակ Յոհաննիսի, /Երանելի հայրապետին: /Եպիփանըն Կիպրացի /Արար ըզսա այր գովելի:
200ա Գանձ եմ ախորժ եւ գովելի, /Րամեալ բանիւ յոյժ պիտանի, /Ի Գրիգորէ յառաջ եկի, /Գրեալ ի դաշտըս քարտիսի:
/Ո՜ վերծանեմ ի հանդիսի, /Րամեալ ձայնիւ ուրախալի, /Ի տաւնըս սուրբ Փոխման մեծի, /Էին ծնաւղի տեառն Յիսուսի:
206ա Գանձ եմ համով եւ գովելի, /Րամեալ ձայնիւ ախորժելի, /Ի Գրիգորէ յառաջ եկի, /Գըծեալ մատամբ ի քարտիսի. /Ո
վյերծանիմ յեկեղեցի, /Րամից դասուց պաշտաւնէի, /Ի տաւնըս սուրբ յիշատակի, /Էին ծընաւղ մաւրն Աննայի:
268բ Գանձըս գրեցայ ՛ւ ստուգեցայ, /Րամեալ բանիւ շարադրեցայ /Ի Գրիգորէ առն անիմայ, /Գըրեալ Խաչին Սուրբ Վարագայ: /Որ զիս ասեն ի տաւն սորա /Րամեալ մանկունքըն գերակայ, /Ի յատենի ձայնիւ երգեա՛, /Եթէ ունիս գործիք սորա:
425
ԳԱՆՁԱՐԱՆ
(բաղկացած է 2 տարբեր ձեռագրից)
ԹԵՐԹ` 354: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` շագանակագոյն թաւիշ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Արծկէ
ՋԺԵ - 1466
ԳՐԻՉ` Ատոմ քհյ: ՍՏԱՑՈՂ` խոջայ Յովանէս:
ԹԵՐԹ` 348 (1-346, 353-4). չգրուած` 4բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԹx12(Ա, Ժ 11)+1x2: ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 26,5x18: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն (միասիւն` 1բ-5ա): ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 158ա): ՏՈՂ` 25:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կիսախորան` 5ա: Լուսանցազարդ` բուսական (5ա): Զարդագիր` հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ կեղտոտուած, թերթերը խառնուած: Նորոգուած: Լրացուած` 1բ: Կազմի կաշին քերծուած,
եզրերը մաշուած, դռնակը վնասուած, աստառը հնացած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
- 1բ-4ա Յառաջաբանութիւն գրոցս, որ կոչի ցանկ: Կամաւն Աստուծոյ ամենակալին այս ինչ կայ ի գիրքս եդեալ կարգաւ - Ա. Նախ` հրեշտակապետացն... ՃԼԱ. Ծաղիկ պայծառն:
1. 5ա-7ա [Ա.] Գանձ հրեշտակապետաց («Մկրրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ հրաւիրման... ա. 7աբ («Գրիգոր») - Գովեստ բերկրանաց քաղցրաձայնեալ երգեմք... բ. 7բ-8ա Յորդորակ («Զաւրավար») - Զաւրք երկնաւոր զըւարթնոցն...

2. 8ա-9բ Բ. Գանձ կիրակէի Յարութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ («Գրիգոր») - Գոյից արարչին... /Գըծողըս Գրիգոր...
ա. 9բ Տաղ ազնիւ է («Գրիգոր») - Գոչէր հրեշտակն առ վիմին... բ. 9բ-10ա - Միաշաբաթ աւր հանգըստեան...
3. 10ա-2ա Գ. Յոհանու Ոսկիբերանի, յԱռաքել վարդապետէ («Աոհանո Հոսկեբերանին») - Աանեղական լուսոյն զարդարեալ... /՛Ւ Առաքելին` երգաւղի սորին... ա. 12աբ Տաղ սըրբոյն Յոհաննու Ոսկիբերանին - Ի յորովայնէ ընտրեալ... բ. 12բ
Շըրջանակ է, փոխէ - Ի Կոստանդինու քաղաք...
4. 12բ-4բ Դ. Գանձ սըրբոց առաքելոցն («Խաչատուր») - Խորհրդազգաց քո մարդեղութեանդ... ա. 14բ-5բ Տաղ ազնիւ
(«Ա-Պ») - Առաքեալք Աստուածորդոյն... բ. 15բ Փոխէ («Ջ-Ք») - Ջուր կենդանի բըխմամբ Հոգոյն...
5. 15բ-8ա Ե. Գանձ ծնընդեան սուրբ Աստուծածնին եւ ծընաւղաց նորին («Գրիգորի է սա») - Գոյին անեղին... (Գանձի
վերջին երկու տները` «սա» ծայրակապով, անջատուած են ամբողջից հետեւեալ նշումով (17բ) «Աստ աւարտեայ ծընընդեան տաւնին եւ ծընաւղաց նորին եւ ի տաճարն տանելոյ տաւն զամէնն ասայ»): ա. 18ա Տաղ ի Գրիգորէ - Այսաւր պարզողին զերկինս... բ. 18աբ [Ի] Նըւիրելն հըրճւէին...
6. 18բ-20բ Զ. Գանձ Նիկողայոսի հայրապետին («Գրիգոր») - Գաւազան ծաղկեալ... ա. 20բ Տաղ Նիկաւղայոսի - Աստուած անճառ, սուրբ թագաւոր... բ. 20բ-1ա Յորդորակ եւ շրջան[ա]կ - Էրեւմամբ սուրբ հրեշտակաց...
7. 21ա-3ա Է. Սըրբոց կուսանացն գանձ եւ տաղ («Ի փառը Տ») - Ի սկըզբան Էիդ... ա. 23աբ Մեղիդի սուրբ կուսանացն
(«Կ-Ղ») - Կոյսք իմաստութեամբ զլապտերս հոգոց լուցեալք... բ. 23բ-4ա Յորդորակ - Ի կենարար փայտէն ծաղկեալ...
8. 24ա-7բ Ը. Գանձ սըրբոց հայրայպետացն աստուածաբանիցն գլխաւորաց («Վէշտսասանք») - Վայել է քոյին... ա. 27բ
Տաղ հայրապետացն - Այսաւր դըշխոյ պանձալի... բ. 27բ-8ա Յորդոր («Ա-Ղ») - Այսաւր մայր Սիոն ցընծայ տաւնելով... գ.
28աբ Փոխէ զձայնն («Ճ-Ք») - Ճառագայթ լուսո յերկիր ծագեցան...
9. 28բ-31ա Թ. Գանձ ճըգնաւորաց («Ճգնաւորք») - Ճըգնաւորք ընտրեալ... ա. 31աբ Տաղ ճգնաւորացն - Աստուած բարձրեալ, Տէրդ երկնային... բ. 31բ-2ա Յորդորակ - Որք զաղաւթից ըզշընորհս առին...
10. 32ա-4բ Ժ. Սըրբոց առաքելոցն Թադէոսի եւ Բարդողիմէոսի («Գրիգորի է») - Գերարփի պայծառ... /Այլեւ երգաւղի
/Բանիս աղքատի` /Անմիտ Գրիգորի... ա. 34բ-5ա Տաղ ազնիւ, Թադէոսի («Բարդող») - Բանն, որ ի Հաւրէ ծագեալ... բ. 35աբ
Յորդորակ («Իմէոս») - Ի լըծակցութիւն գործոց... գ. 35բ-6ա Փոխէ («Առաքելոյն երգս») - Արեգակն արդար, որ ի Հաւրէ ծագեալ...
11. 36ա-8ա ԺԱ. Գանձ Յարութեան կիրակէի («Առաքել») - Աժամանակ լոյսն արփիական... ա. 38աբ Տաղ Յարութեան
Քրիստոսի («Ներսեսի») - Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցաւ... բ. 38բ Յորդորակն է («Ե բանս») - Եկայք տեսէք ըզգերեզմանն...
12. 38բ-40բ ԺԲ. Սըրբոյն Մինասայ եւ ընկերեաց նորա` Երմոգինեայ եւ Գրաբոսի («Բարիշեցոյ») - Բանն ի Հաւրէ մարդացեալն Աստուած... ա. 40բ-1ա Տաղ գեղեցիկ - Այսաւր նորահրաշ տաւնիւս ցընծամք... բ. 41աբ Փոխէ զձայն - Տէր բարերար Հաւր միածին... գ. 41բ-2ա Փոխէ - Երմոգինեա եւ Գըրաբոսի...
13. 42ա-3բ ԺԳ. Գանձ սըրբոց Սըտրատիոսեանցն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառօք զարդարեալ... ա. 44ա Տաղ ազնիւ է - Առ քեզ պաղատիմք մաղթողական ձայնիւ... բ. 44աբ Փոխէ - Սուրբ Եւստրատիոս, Աւքսենտիոս եւ Ովրեստէս վըկայք...
14. 44բ-6ա ԺԴ. Սըրբոյն Յակոբայ հայրապետին եւ Մարուգէի («Մկրտիչ») - Մեծահամբաւ անուն գովելի... ա. 46աբ
Տաղ ազնիւ, ի Մաթէոս վարդապետէ («Մաթեոս») - Մեծի հանդիսի աւուրս... բ. 46բ-7ա Փոխ («վարդապետ») - Վարժիչ
հանուր եկեղեցեաց...
15. 47ա-9ա ԺԵ. Գանձ Յարութեան («Կիրակեի») - Կենդանարար Որդի Աստուծոյ... ա. 49ա Մեղեդի Յարութեան - Ես
ձայն զառիւծուն ասեմ... բ. 49աբ Փոխէ - Զամուրս իմ քակել կամի...
16. 49բ-51ա ԺԶ. Գանձ Իգնատիոսի եւ Պաւղիկարպոսի հայրապետի («Գ[րիգո]րի ո սա») - Գոհաբանական... ա. 51աբ
Տաղ ազնիւ, ի տէր Գրիգոր կաթողիկոսէ - Ի սուրբ սերմանց առաքելոցն... բ. 51բ Իգնատիոս, մանուկ բարի...
17. 51բ-4ա ԺԷ. Գանձ Թէոպոմպոսի եպիսկոպոսին եւ Թէովնա կախարդին («Յովանէս») - Յոյժ զարմանալի... ա. 54աբ
Տաղ ազնիւ եւ գեղեցիկ - Փա՜ռք Հաւր անեղին...
18. 54բ-7ա ԺԸ. Դաւթի մարգարէին եւ Յակոբայ առաքելոյն («Խաչատուր») - Խորհուրդ անքննին, անճառ անհասին...
ա. 57աբ Տաղ յԱռաքել վարդապետէ - Յիսուս Քրիստոս Հաւր միածին... բ. 57բ-8բ Փոխէ - Դաւիթ արքայն Իսրայէլին...
19. 58բ-60բ ԺԹ. Գանձ սըրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահ թագաւոր... /Եւ ըզտեսուչ բանաւոր հօտի` /Ըզտէր Գրիգոր արհին պանծալի... ա. 60բ-1բ Տար ազնիւ («Ի Ստեփաննոս») - Ի խաչին տընկեալ որթոյն... բ. 61բ-2ա Փոխէ («Ի Ներսիսե կաթողիկոսե») - Ի գաւազանէն Յեսսեայ ստեղնեալ Ստեփանոս...
20. 62ա-6ա Ի. Գանձ Պետրոսի եւ Պօղոսի («Սարգիս գրիչ») - Սուրբ Երրորդութիւն... ա. 66աբ Տաղ ազնիւ («Առաքելոյն») - Այսաւր ցընծացէ՛ք, եղբարք... բ. 66բ-7ա Յորդորակ, փոխէ («Պետրոսի») - Պաղատիմք առ ձեզ, ընտրեալք...

21. 67ա-9բ ԻԱ. Գանձ Որդոցն որոտման` Յակոբայ եւ Յոհաննու («Գրիգորի ո սա») - Գառըդ երկնային... /Գանձիս
ասողի` /Անմիտ Գրիգորի... ա. 70ա Տաղ անոյշ եւ գեղ[եցիկ] - Որդիքն որոտման, որք ի վերուստ որոտացին... բ. 70աբ Յորդորակ («Ներսէսի երգ») - Նոր լոյս յարփենոյն վառեալ Որդիքն որոտման...
22. 70բ-2ա ԻԲ. Գանձ Աբգարու թագաւորին («Նզետիս») - Նոյն քեզ վայել է... ա. 72ա-3ա Տաղ Աբգարու թագաւորին Տէր բարերար Հաւր միածին...
23. 73ա-5ա ԻԳ. Կանոն Բարսղի հայրայպետին («Խաչատուր») - Խաչաբարձ արհի պանծալի... ա. 75աբ Տաղ նորին
(«Խաչատուր») - Խոնարհիմք հոգով, մաղթողական ձայնիւ... բ. 75բ Յորդոր («Վարդապետի») - Վանիչ ներհակին Յուլիանեայ չարին...
24. 75բ-8ա ԻԴ. Կանոն ճըրագալուցի Ծընընդեանն Քրիստոսի («Տէր Մխի») - Տարփումն ըղձական... ա. 78աբ Տաղ ի
Ներսիսէ («Ներսիս այս երգս») - Նոր ծաղիկ այսաւր բըղխէ յարմատոյն Յեսսեայ... բ. 78բ Փոխէ («Ա-Ժ») - Անմահից արքայն եւ սրովբէիցն անտեսն....
25. 79ա-80բ ԻԵ. Գանձ Ծընընդեան առաջին աւուրն կիրակի ասայ («Թարա») - Թագըդ պարծանաց... ա. 80բ Մեղեդի Կոյս անապական եւ անախտ ծնաւղութիւն... բ. 80բ-1բ Տաղ գեղեցիկ - Հըրճ[ւ]իմք այսաւր մեք հոգէպէս...
26. 81բ-3բ ԻԶ. Երկրորդ աւուր Ծընընդեանն Քրիստոսի («Մկրտիչ») - Մաքուր եւ ամբիծ սուրբ Աստուածածին... ա. 83բ
Տաղ գեղեցիկ ի Ներսիսէ («Տր Ներս») - Տէր փառաց անճառ... բ. 83բ-4ա Յորդոր («Եսի ե սա») - Եկեալ հուրն Աստուած...
27. 84ա-5ա ԻԷ. Երրորդ աւու[ր]ն Ծնընդ[եան] («Յոհաննիսի») [եր]գ - Յամենայն ժամ աւրհնեմք... ա. 85ա-6ա Մեղեդի
ի Սրիկ Կոստանդ[է]-Քրիստոս, Բանըդ Հաւր, ծընունդ անժամանակ... բ. 86աբ Յորդոր¬Ո՜վ զարմանալ խորհուրդ այս մեծ
յայտնեալ...
28. 86բ-8բ ԻԸ. Չորրորդ աւուր Ծնընդեանն Քրիստոսի («Խաչատուր») - Խընդութեան ձայն, բարբառ աւետեաց... ա.
88բ-9ա Մեղիդի ի Ներսիսէ («Ներսես») - Նոր Եդեմ բանաւոր տընկոյն... բ. 89աբ Տաղ ազնիւ («Ա-Ղ») - Այսաւր երեւի անտեսն ի բարձանց... գ. 89բ Փոխէ («Ճ-Ք») - Ճեմէր հիացմամբ սափորովն յաղբերն...
29. 89բ-91ա ԻԹ. Կանոն հինկերորդ աւուր Ծնունդ[եան] («Խաչատուր») - Խընդա՛, խորան Աստուծոյ Բանին... ա. 91բ2բ Յորդոր - Կայր կոյսն ի յայրին...
30. 92բ-4ա Լ. Գանձ Ծընընդեան վեցերորդ աւուրըն («Յովանէս») - Յանեղական լուսոյն խոնարհեալ... ա. 94ա Մեղեդի
Ծընընդեան - Անեղական լուսոյն անժամանեակեա... (3 տող է): բ. 94ա-5բ Տաղ ազնիւ ի Նարեկացոյ - Աւետիս մեծ խորհրդոյ...
31. 95բ -7ա ԼԱ. Կանոն եւթներորդ աւուր Ծնընդեանն («Խաչատեւր») - Խորան փառաց Աստուծոյն բանի... ա. 97աբ
Մեղեդի եկեղեցոյ - Երգ, ը՜, զարմանալի, երգ շարժվարժենի... բ. 97բ-8ա Տաղ - Աչքըն ծով ի ծով ծիծաղախիտ... գ. 98աբ
Յորդոր - Սեաւ եմ, գեղեցիկ...
32. 98բ-100ա ԼԲ. Ութ աւուր թըլփատութեանն («Գրիգոր») - Գոչումն ըղձագին... ա. 100աբ Տաղ ազնիւ - ԱՆըսկիզբըն
բանըդ Հաւր... բ. 100բ-1ա Յորդորակն է - Ստեղծաւղ մանկանց մանուկ ցուցաւ... գ. 101ա-2բ Տաղ Յոհաննէս Պլուզ վարդապետէ («Ա-Ք») - Առաջնաճաշակ պըտղոյն...
33. 102բ-5ա ԼԳ. Գանձ Յովաննու Ծնընդեանն («Գրիգորի ե») - Գերայգոյն բարի... /Երգոյս երգօղին /Եւ սըրբագըրողին`/Անմիտ Գրիգորին... ա. 105աբ ՄԵղեդի - ի դասըս հրեղինաց...բ. 105բ-6բ Տաղն էլ, ասայ («Ա-Ք») - Անմարմնոցըն
հրեղինաց...
34. 106բ-9ա ԼԴ. Պետրոսի` Հռոմայ հայրապետին եւ Աբիսողոմայ սարկաւագին («վարդայպետի») - Վերաւրհնեալ գովեալ... ա. 109ա Տաղ անուշ - Ի հանդէս տաւնի քո ուրախացեալ ցընծամք... բ. 109աբ Փոխէ - Որով զաւրացեալ, /ԸզՏէր Յիսուս տեսեալ...
35. 109բ-12ա ԼԵ. Սըրբոյն Անտոնի եւ այլ ճգնաւորաց («Բւ երգել») - Բարձրեալ ահաւոր... ա. 112աբ Տաղ անուշ եւ գեղեց[իկ] - Անտո՛ն, Անտո՛ն, ոստ անապատի... բ. 112բ Յորդորակ - Անձամբ խոնարհիմք ի ճգնութիւնըս քո...
36. 112բ-4բ ԼԶ. Կանոն թագաւորացն, Թէոդոսի («Տասնա») - Տէր տընտեսական... ա. 114բ Տաղ ազնիւ - Թագաւորին
երկնաւորին... բ. 114բ-5ա Յորդորակ - Որ զաւրութեամբըն Քրիստոսի...
37. 115ա-6բ ԼԷ. Սուրբ Կիրակոսի եւ մաւր նորա Յուղիտայ («Գրիգորի է») - Գերապայծառ յարփիդ երկնային... ա.
116բ-7ա Փոխէ - Սուրբ Յուղիտայ, դուստր մեծաց... բ. 117ա-8ա Փոխէ - Տեսեալ ծնօղին զաղէտս իրացն...
38. 118ա-9բ ԼԸ. Կանոն Վահանայ Գողթնեցոյ («Գրիգոր») - Գըթացեալ քոին... ա. 119բ-20ա Տաղ ազնիւ («Յոհանէսի»)
- Յաղթող զօրութեամբ վերնականաւ լըցեալ... բ. 120աբ Փոխէ - Շնորհաց Հոգոցն ընդունարան...
39. 120բ-3ա ԼԹ. Գանձ Գրիգորի Աստուածաբանին, ի Գրիգորէ («Գեորգոա բայ») - Գովեալ սըքանչելի լոյս քում հանճարոյ... ա. 123ա Տաղ զՈսկիբերանին ասայ (այսքան):

40. 123ա-4բ Խ. Գանձ գալըստեան Տեառն ի տաճարն քառասնաւրեայ («Գրիգոր») - Գովեալ եւ աւրհնեալ... (123ա «...
երեկոյն»): ա. 124բ-5ա Տաղ ազնիւ է - Յիսուս, փառաց թագաւորն...
41. 125ա-6բ ԽԱ. Գանձ Տեառնընդառաջին առաւօտու («Մկրտիչ») - Միասնական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 126բ-7ա
Տաղ գալըստեան Տեառն - Մըտեալ ի տաճարն աւծեալն Աստուած... բ. 127աբ Փոխէ - Այսաւր ցնծայ Երուսաղէմ...
42. 127բ-9բ ԽԲ. Գանձ ապաշխարութեան ասայ («Մեր զան») - Մեղայ, Տէր, մեղայ...
43. 129բ-32ա ԽԳ. Գանձ Առաջաւորի ուրբաթուն («Գրիգորի է») - Գոյիդ կատարեալ... ա. 132աբ Տաղ ազնիւ է - Պատճառ պարծանաց մարգարէից գընդին... բ. 132բ Փոխէ - Յունան, քարոզն Նինւէին... գ. 132բ-3բ ՅԱռաքել վարդապետէ Ամենախնամ Տէրն երկնային...
44. 133բ-5բ ԽԴ. Գանձ սրբոյն Սարգըսի եւ որդոյ նորա («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 135բ
Տաղ գեղեցիկ - Երջանիկ մեծ զօրական... բ. 135բ-6բ Փոխէ («Մեծի վկայիս») - Մեծապայծառ հըրաշք ցուցեալ...
45. 136բ-8ա ԽԵ. Գանձ կիրակէի («Գրիգորէ») - Գերակայ գոյին...ա. 138ա Տաղ («Ներսեսի երգ») - նըստեալ կանայքն
ողբային...
46. 138ա-40ա ԽԶ. Գանձ Ատոմեանց («Գրիգորի») - Գեղապանծ լուսով... ա. 140ա Տաղ ազնիւ - Սուրբ նահատակ,
Ատոմ գովեալ... բ. 140աբ Փոխէ - Ապա եւ զաւրք բոլոր գընդին...
47. 140բ-3ա ԽԷ. Կանոն սրբոց Քաւշից Սուքիասանց («Գրիգորի է սա») - Գանձ սիրոյ քոյին... /Զերգաւղըս բանի/ Գանձիս եւ տաղի` /ԶԳրիգորն եղկելի... ա. 143աբ Տաղ - Երջանիկ Հոգիահրաշ երանելին սուրբ Սուքիաս... բ. 143բ Փոխէ - Անտի
փոխեալ ի Սուկաւէտ... գ. 143բ-4ա Փոխէ - Յայնժամ չարին այն բարկացեալ...
48. 144ա-6բ ԽԸ. Գանձ սրբոց Ոսկեանց («Խաչատուր») - Խոստովանիմք ըզքեզ, միածին... ա. 146բ-7բ Տաղ ազնիւ Սուրբ Ոսկի, քահանայդ նազելի...
49. 147բ-51բ ԽԹ. Թարքմանչացն («Բան քարոզից») - Բարձրեալ անքըննին... ա. 151բ-2ա Տաղ ի տէր Ներսիսէ («Երգս
այս եր») - Եկայք ցընծասցուք պայծառացեալ տաւնիւս... բ. 152ա Փոխէ - Սուրբ վարդապետնըն մեր ընտրեալ...
50. 152ա-4ա Ծ. Կանոն սըրբոց Ղեւոնդեանցն («Խաչատուր») - Խրամատեալ կանոն աւրինի... ա. 154աբ Տաղ ազնիւ Ի հանդէս տաւնի ձեր րախացեալ ցընծամբ... բ. 154բ Փոխէ - Քահանայք պատւեալք աւծմամբ Հոգոյն շնորհաց...
51. 154բ-6բ ԾԱ. Կանոն սըրբոց Վարդանանցն («Գրիգորի է») - Գոհաբանեալ Տէրդ ամենայնի... ա. 156բ Փոխէ («Վարդան է») - Վարդան քաջ, վանող չարին մեծ պատերազմին...
52. 156բ-9ա ԾԲ. Կանոն սուրբ հայրապետացն Կոստանդնու[պոլսի] («Այրիվաթ») - Աստուած կենդանի... ա. 159աբ
Տաղ ասացեալ ի Ներսիսէ - Խոստովանիմ Աստուած ըզՀայր... բ. 159բ-60ա Փոխէ - Նոյն բանն, որ է ծընունդ նա Հօր...
53. 160ա-3ա ԾԳ. Բուն Բարեկենդանին գանձ («Երեւանեցին») - Երգ յաւէժական... ա. 163աբ Տաղ - Ճրագ ճըշմարիտ եւ
երկնային... բ. 163բ Փոխէ զձայնն - Ճըրագ մարմնոյս է իմ խաւար...
54. 163բ-5ա ԾԴ. ԾԵ. Սըրբոյն Թէոդորոսի («Գրիգոր») - Գոհաբանեալ Աստուած Սուրբ Հոգի... ա. 165աբ Մեղեդի անուշ
- Քաջայմարտիկ մեծ զինւորին... բ. 165բ-6ա Փոխէ - Խաղաղարար նոր թագաւոր...
55. 166ա-8բ ԾԶ. Կանոն երկրորդ կիրակին («Գրիգորի է») - Գըթութեամբ իջեր, Տէր... ա. 168բ-9ա Տաղ ազնիւ, ի Գրիգորէ Ծերենց վարդապետէ («Ի է բանս այ») - Իբրեւ եղեւ տիւ ցերեկին... բ. 169աբ Փոխէ («Ս») - Սիմոն Պետրոս զահի հարեալ...
56. 169բ-71ա ԾԷ. Գանձ Կիւրղի սուրբ հայրապետին եւ մօր նորա («Գրիգոր») - Գըթացեալ քոին... ա. 171աբ Տաղ Կիւրղի հայրապետին - Աստուած փառաց, լոյսդ անքննին... բ. 171բ-2ա Փոխէ - Ընդ Յուդայի սուրբ Կիւրեղին...
57. 172ա-3բ ԾԸ. Երրորդ կիրակէին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, /Անճառ... ա. 173բ-4ա Մաղթանք
առ Հայրն երկնաւոր - Առ Հայրդ աղաղակեմ... բ. 174աբ Յորդորակ ի տէր Ներսիսէ կաթողիկոս[է] - Հետեւեցայ անառակին...
58. 174բ-6բ ԾԹ. Գանձ Յոհաննու եւ Եպիփանու («Գրիգոր») - Գըթութեամբ քոին... ա. 176բ Տաղ Եպիփանու եւ
Յոհ[աննու] («Գրիգորի է») - Գերագոյն Հոգոյն շնորհաց... բ. 176բ-7ա Յորդորակ - Մեծն Եպիփանըն Կիպրացին... գ.
177աբ Փոխէ - ՅԵրուսաղէմ սուրբ քաղաքի...
59. 177բ-9ա Կ. Գանձ մեծատանն եւ Ղազարու («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, /Որ նորոգեաց... ա.
179աբ Տաղ ի տէր Ներսիսէ - Ընդ մեծատան փափկասիրին... բ. 179բ-80ա Փոխէ - Տընտես չէի հաւատարիմ...
60. 180ա-1բ ԿԱ. Գանձ սըրբոց Քառասնիցն («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզօր անմահից արքայ... ա. 181բ-2ա Տաղ սրբոց
Քառասնիցն - Ի Սեբաստիայ ի ծովակին մըտեալ... բ. 182աբ Յորդորակ - Ի գիշերին երեւեալ...
61. 182բ-4ա ԿԲ. Կանոն հինգերորդ կիրակէին, ի դատաւորն եւ յայրին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ անքննին...
ա. 184ա-5ա Տաղ եւ ողբ ըստ խորհ [րդեան] (Գրիգորի է») - Գանգատ ունիմ ասել քեզ... բ. 185ա Փոխէ - Ի յիմ քաղաք մարմնոյս դընին...

62. 185բ-7բ ԿԳ. Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին («Մկկրտիչ») - Մեծ եւ հըզօր անմահից արքայ... ա. 187բ Մեղեդի սրբոյն
Գրիգորի Լուսաւորչի - Գրիգորիոս, առաքինիս հըսկող... բ. 187բ-8ա Տաղ անոյշ - Ի յելս արեւու արեւ... գ. 188ա Փոխէ Բարձրացիր, դշխոյ, փառաւք յաւրս յիշատակի... դ. 188աբ Փոխէ զձայնն - Անդր ի հանդիսէն ձայնէր ի գուբն ըստւերին...
63. 188բ-90բ ԿԴ. Վեցերորդ կիրակէին գանձ («Գրիգոր») - Գոյիդ կատարեալ /Այլեւ երգաւղի/ Գանձիս ՛ւ ասողի` /Անմիտ Գրիգորի... ա. 190բ-1ա Տաղ ի Ներսիսէ - Յորժամ գըրեալքըն կատարին... բ. 191ա Փոխէ - Լերիք հիմամբըք շարժեսցին... գ. 191աբ Փոխէ («Վարդա») - Վերջի յաներեկ աւուրն եւ համառաւտի... դ. 191բ Փոխէ («Պետին է») - Պայծառ զարդարին լուսով...
64. 191բ-4ա ԿԵ. Գանձ յարութեան Ղազարու («Գրիգորի է սա») - Գոչումն ըղձական... ա. 194ա Տաղ անոյշ (Ներսիսի
երգ») - Նոր աւետեաց լուր այսաւր մեզ հընչեաց... բ. 194աբ Փոխէ («Ճ-Ք») - Ճառագայթ Հաւրն երկնային...
65. 194բ-6բ ԿԶ. Կանոն ծաղկազարդին է («Հայցէ ս») - Համագոյական... ա. 196բ-7ա Տաղ ազնիւ («Տր Ներսեսսի ե») Տիրական տաւնիւս այսաւր եկայք ցընծասցուք... բ. 197աբ Փոխէ - Այսաւր նոր տաւնիւս ցընծայ...
66. 197բ-9ա ԿԷ. Երեկոյան ասայ ըզհատորս («Իրով») - Ի տաւնըս տօնից... ա. 199ա Տաղ ազնիւ - Աստուածորդին, Տէրըն փառաց...
67. 199ա-202բ ԿԸ. Աւագ երկուշաբթին («Գրիգորի է սա ա») - Գերագոյն Էից... ա. 202բ Տաղ ի Յոհանէս վարդապետ[է]
- Անդ ի մէջ դըրախտին երեք անձինք էին... բ. 202բ-3ա Յորդորակ - Ադամայ ստեղծաւղն եկեալ իւր պատկերն ի տես...
68. 203ա-5բ ԿԹ. Աւագ երեքշաբաթին («Գրիգոր») - Գործ արարչական... ա. 205բ Տաղ յիմար կուսանացն է - Քե՛զ, ով
տէր Յիսուս, ձայնեմ... բ. 205բ-6ա Յորդորակ - Վա՜յ իմ մեղուցեալ անձինս...
69. 206ա-8ա Հ. Աւագ չորեքշաբաթին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ անճառ խորհուրդն ահագին... ա. 208ա Տաղ ազնիւ - Քրիստոս, փըրկիչ կենարար... բ. 208ա-9ա Յորդորակ («Մեծի չորեքշաբաթին») - Մեծ խորհուրդ յերկրի այսաւր յայտնեցաւ...
70. 209ա-11ա ՀԱ. Գանձ Մեծի հինգշաբաթին («Ասորդք») Այս խորհուրդք լըցաւ... ա. 211աբ Տաղ անոյշ եւ լաւ - Փառաց թագաւորն այն, որ նըստի ընդ Հաւր... բ. 211բ-2ա ՅԱռաքելէ («Աստւածատուրն խնդրեաց») - Աստուածն ամենի, միածին Որդի...
71. 212բ-4ա ՀԲ. Աւագ ուրբաթին («Ի Մմաթէ») - Ի յանմարմընական...ա. 214աբ Տաղ ազնիւ եւ գեղեցիկ - Առեալ Յուդայի ըզհրէական ժողովն... բ. 214բ-5ա Փոխէ ըզ[ձայն] - Երթեալ եւ նըստէր առ խարուկին Պետրոս...
72. 215ա-6բ ՀԳ. Աւագ ուրբաթի ցերեկի («Զտւր») - Զանեղական ամենիցն Աստուած... ա. 216բ-7ա Երբ զԵկայքն Համբարձի ասէք, ընդ նըմին եւ ըզպարունակեալն եւ զտաղս - Աստուածածին սըրբուհի... բ. 217աբ Փոխէ - Աչացըզ լոյս, իմ Որդի...
73. 217բ-9ա ՀԴ. Երեկոյին գանձ ասայ («Րսհո») - Րամեալ խորհրդին, /Յայտնեալ տեսողին... ա. 219ա-20ա Տաղ ի
տէր Ներսիսէ («Ա-Ն») - Անեղ Որդին Հաւր միածինն... բ. 220աբ Փոխէ զձայնն («Շ-Ջ») - Շնորհաւք Սըրբոյ Հոգոյ...
74. 202բ-22բ ՀԵ. Թաղման ճրագալուցին («Խաչատուր») - Խորհուրդ հանգըստեանն եաւթներորդին... ա. 222բ-3բ Ողբ
ազնիւ բանիւ - Լըցան բանքն այսօր սուրբ մարգարէիցն... (222բ-3ա «Թէ մեղեդի պիտի որ ասես, Ես ձայն զառիւծուն ի ԺԵ
համարն գիտ եւ ասայ»):
75. 223բ-5ա ՀԶ. Կանոն սուրբ Զատկին («Մկրտիչ») - Մարդասիրութեամբ Որդիտ միածին... ա. 225ա Տաղ ի տէր Ներսիսէ («Ներսեսի ե») - Նոր իմն աւետեաց բարբառ նորազըւարճ ձայնիւ... բ. 225բ Յորդորակ («Հայոց կաթողիկոսին») Հաւր կամաւն իջեալ Որդին մարմին ըզգեցաւ...
76. 225բ-8ա ՀԷ. Գանձ Յարութեան, ի տէր Մխիթարայ («Տէրուն») - Տ[էր] տէրունական... ա. 228ա Տաղ ազնիւ, Յարութեան - Այսաւր աւետիք ձեզ, նընջեցելոցդ... բ. 228աբ Փոխէ - Շարժեա զտասնաղիդ, Դաւի՛թ, աւրհնութեամբ... գ. 228բ-9ա
Յորդորակ - Յարեաւ յաւուր երրորդին... դ. 229ա Փոխէ - Յայնժամ սիրով տիրական...
77. 229ա-31ա ՀԸ. Երրորդ աւուր Յարութեան («Ական») - Արդ, լուսաւորեա՛յ... ա. 231ա Մեղեդի անոյշ ասա - Հաւուն
հաւուն արթընացեալ... բ. 231ա Տաղ գեղե[ցիկ] - Ի սմին աւուր յայլում դիմաց... գ. 231աբ Յորդորակ - Յարուցեալ յերրորդ
աւուր...
78. 231բ-3ա ՀԹ. Կանոն չորրորդ աւուրն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ ձայնիւ ցընծալի... ա. 233աբ Մեղեդի Յարութեան
- Յարեաւ հաւն այն արթուն բնութիւն... բ. 233բ Տաղ Յարութեան - Ցընծան այսաւր երկինք... գ. 233բ-5ա Այլ տաղ Յարութեան - Դասքն հրէական...
79. 235ա-6բ Ձ. Հինկերորդ աւուր Յարութեան («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ սոսկալի... ա. 236բ Փառ սուրբ Աւետարանի - Յիսուս, թագաւորըն փառաց... բ. 236բ-7ա Փոխէ - Ելեր, նըստար բարձր ի լերինն... գ. 237ա Մեղեդի անոյշ
ասայ - Առ պարտիզպանն ձայնէր Մարիամ... դ. 237ա Տաղ Յարութեան («Մկրտիչե») - Մեծ հառաչանօք եկին յայն առաւաւտին... ե. 237աբ Փոխէ զձայնն - Յայնժամ սիրով տիրական...

80. 237բ-8բ ՁԱ. Վեցերորդ աւուր Յարութեան գանձ («Յարն») - Յերկնից խոնարհեալ... ա. 238բ-9ա Տաղ Աւետեաց Դարձեալ յայտնի այլանըման... բ. 239աբ Յորդորակ - Եկեալ Մարիամ Մակդաղենացին... գ. 239բ Այլ տաղ ազնիւ - Յարեաւ փառաց թագաւորն, աւետիս... (239բ «Ձայն բարբառոյ գոյն»): դ. 239բ Մեղիդի ի Գրիգոր Նարեկացւոյն - Սէր յառաւաւտէ... ե. 240ա Տաղ ի Սրիկ Կոստանդ[է] («Կոստանդին») - Կանանցն կանխեալ եկին ի գերեզմանն...
81. 240ա-2ա ՁԲ. Գանձ Յովանու գլխատման («Գրիգոր») - Գոյակն էական... /Երգոյս երգաւղի/ Եւ սըրբագրաւղին`/ Անմիտ Գրիգորին... ա. 242ա Մեղիդի Յովաննու Կարապե[տին] - Ահայ ի տիպ տիրականի... բ. 242ա-3ա Տաղ Յովանու
(«Կարապետին տաղ») - Կարապետ սուրբ հաւատոյ... գ. 243աբ Տաղ սրբոյն Յով[աննու] - Յովանէս, մեծ մարգարէ...
82. 243բ-6ա ՁԳ. Գանձ նոր կիրակէին («Գրիգոր է») - Գաղտնի խորհըրդին... /Գանձիս ՛ւ ասողի /Եւ սըրբագրողի`/ Անմիտ Գրիգորի... ա. 246աբ Տաղ նոր կիրակէին - Այսաւր նոր արեւ հարեալ ի նորահըրաշ արեգակնէ... բ. 246բ Փոխ - Միաշաբաթ երեկոյ[ին]...
83. 246բ-9ա ՁԴ. Կանոն Աշխարհամտրեան («Մկրտիչ») - Մաքրեալ տաճար սուրբ տէրունական... ա. 249ա Մեղիդի
եկեղեցոյ - Քրիստոս եկեալ, քահանայապետն սուրբ ի քեզ մըտանէ... բ. 249աբ Տաղ եւ յորդ[որակ] - Ուրա՛խ լեր, հարսն ի
յերկրէ...
84. 249բ-51բ ՁԵ. Գանձ կիրակմըտի ասայ («Գրիգորիէ») - Գերամբարձ Աստուած... /Սիրով հայցողի/ Գանձիս ՛ւ ասողի`
/Անմիտ Գրիգորի... ա. 251բ-2ա Տաղ ազնիւ ասայ - Ամենեցուն է պահապան... բ. 252ա Յորդորակ ասայ - Աստանաւր տեսիլ ահեղ ի լեառըն Թաբաւր...
85. 252բ-4բ ՁԶ. Գանձ պաշտման եւ հըսկման («Գրիգորի ե») - Գերանճառ արփի... ա. 254բ Տաղ ի Սրիկ («Կոստանդին») - Կանանցըն կանխեալ եկին ի գերեզմանն... բ. 254բ-5ա Յորդոր[ակ] («Մկրտիչէ») - Մեծ հառաչանաւք եկին այն
առաւաւտին...
86. 255ա-7բ ՁԷ. Կանոն երեւման Խաչին («Ի Մ[ա]թեոսե խնդրեաց Գրիգորն») - Իսկակից Որդի... ա. 257ա-8ա Տաղ ազնիւ - Խաչն ի նախնումն երեւեցաւ... բ. 258աբ Յորդորակ - Աւրհնեալ ես, փայտ սուրբ փըրկական...
87. 258բ-60ա ՁԸ. Ձանոն Համբարձըմանն Քրիստոսի Աստուծոյ («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ տաւնիւս ահագին... ա.
260աբ Տաղ Համբարձըմանն Քրիստոսի - Աստուածըն բանն Հաւր միածին... բ. 260բ-1ա Փոխէ - Հանէ զնոսա Բեթանիայ...
88. 261ա-2բ ՁԹ. Կանոն Մեծահրաշ կիրակի («Մաթէոսի է խնդրեաց Գրիգոր») - Միակդ ահաւոր... ա. 263ա Տաղ ազնիւ
(«Անդրիաս») - Այսաւր անդրանիկ Հաւր միածին Որդին... բ. 263ա Յորդորակ («վարդապետ») - Վեհից թագաւորն այսաւր
առ Հայր մըտանէ...
89. 263ա-4բ Ղ. Կանոն Հոգոյ գալըստեան («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր Հոգի Աստուծոյ... ա. 264բ-5ա Տաղ ազնիւ - Աստանաւր ծագեաց լոյսն աւետեաց կենաց... բ. 265ա Յորդորակն - Այսաւր Սուրբ Հոգին Աստուած եկեալ յաշխարհս...
90. 265աբ, 267ա-8ա ՂԱ. Գալըստեանն Հոգոյն («Յովաննէս») - Յաւետ իսկապէս... ա. 268ա Տաղ լաւ - Ի մեծի աւուր
տաւնիս... բ. 268աբ Յորդորակ - Յայնժամ Պետրոսին ելեալ...
91. 268բ, 266աբ, 271աբ, 269աբ ՂԲ. Կանոն սրբոց Հըռիփսիմեանց («վկայաականաց») - Վայելչականաց... ա. 269բ70ա Տաղ անոյշ («Առ Հռիսիմէ») - Առաւաւտ լուսոյ արեւելեան ազանց... բ. 270ա Յորդորակ («Կոյսն է») - Կենդանի վըկայք, կոյսք իմաստունք եւ սուրբք...
92. 270աբ, 272ա-3ա ՂԳ. Սուրբ եկեղեցոյ Էջմիածնին («Տաւեցի») - Տաճար երկնային... ա. 273աբ Տաղ Էջ[միածնի] Սուրբ է տաճար տէրունական... բ. 273բ Փոխէ - Խաչն ի վերայ տէրունական...
93. 273բ-5ա ՂԴ. Կանոն Սուրբ Կարապետին եւ Աթ[անագինեայ] («Գրիգոր») - Գըթութեամբ քոին...(273բ «...Գլակայ
վանաց...»): ա. 275ա Մեղեդի - Արդ, Յովանէս, հայրըդ սքանչելի... բ. 275ա-6ա Տաղ - Մըկըրտիչըն Քրիստոսի, մեծ Կարապետըն Յովանէս...
94. 276ա-7բ ՂԵ. Սըրբոց մանկանցն Բեդղահեմի («Խաչոտուր») - Խանդաղակաթ սըրտիւ տենչալի... ա. 277բ Տաղ Բեթղահեմի - Սարսեալ Հերոդէս դողայր ընդ լուր արքային... բ. 277բ-8ա Յորդորակ («Ա-Ք») - Արքունք, զըւարթունք...
95. 278ա-80ա ՂԶ. Կոստանդիանոսի թագաւորին («Գրիգորի ե») - Գերարփիդ վերին... ա. 280աբ Տաղ անոյշ - Թագաւորդ աստուածարեալ... բ. 280բ Յորդորակ - Որ զաւրութեամբըն Քրիստոսի...
96. 280բ-2բ. ՂԷ. Կանոն Ներսէսի հայրապետին («Գրիգորի») - Գոյ մեզ ցընծալի... ա. 282բ-3ա Տաղ Ներս[էսի] («Նըվաեաբ») - Նոր մեծահանդէս տաւնիւ սուրբ հայրապետին... բ. 283աբ Յորդորակ - Հընչմամբ ձայնի[ւ] բերկրանաց...
97. 283բ-5բ ՂԸ. Տըրդատայ թագաւորին («Հիգտսա») - Համագոյական... ա. 285բ Տաղ ազնիւ («Ներսեսի է») - Նորահրաշ տեսիլ եւ գերագոյն քան ըզբնութիւն... բ. 286ա Յորդարակ - Եւ Տըրդատ գոռոզ արքայն եւ անբարտաւանն...
98. 286ա-8ա ՂԹ. Որդոց եւ թոռանց Լուսաւորչին («Նից ալ») - Նոր թագ պետական... ա. 288ա Տաղ ի Հեթմայ երիցու
(«Հեթում») - Հոգի Աստուծոյ Աստուած... բ. 288աբ Փոխ («Գրիգորի է») - Գովեստ քեզ, բարեաց պատճառ, Քրիստոս կենդանի...

99. 288բ-91բ Ճ. Կանոն սըրբոց մարգարէիցն («Խորհհըրդոցն») - Խորհուրդ անքըննին... /Գանձիս ասողի` /Տէր Մըխիթարի... ա. 291բ-2ա Տաղ մարգարէիցն, ի տէր Ներսիսէ («Ա-Ժ») - Աստուածային խորոց անճառ... բ. 292ա Փոխէ («Ի-Ճ») Իսայեաս տայ մեզ նըշան...
100. 292ա-4ա ՃԱ. Գանձ սրբոյ Տապանակին Աստուծոյ («Գրիգորի է») - Գերագոյն բարի... /Երգոյս երգաւղին /Եւ սըրբագրաւղին` /Անմիտ Գրիգորին... ա. 294ա Մեղեդի եկեղե[ցւոյ] («նե») - Նորազըւարճ խընդութեամբ բերկրեայ ցընծալով...
բ. 294աբ Յորդորակ - Մայր հաւատոյ սուրբ հարսնարան...
101. 294բ-6ա ՃԲ. Կանոն Վարդավառին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ... ա. 296ա Մեղիդի - Արփիականըն լոյսն, որ ի ծոց Հաւոր... բ. 296ա-7ա Տաղ - Խաւսէր բանիւ նա հարձական...
102. 297ա-8բ ՃԳ. Կանոն սուրբ հայրապետացն Եփեսոսի սուրբ [ժողովոյն] («Նեցի») - Նեստոր նասրանի... (298բ
«Զտաղերն ի բուն Բարեկենդանի հայրապետաց ի ծԲ համարն գրած է. գիտ եւ ասայ»):
103. 298բ-300բ ՃԴ. Փոխման սուրբ Աստուածածնին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ հրաշակերտ վեհին... ա. 300բ-1ա
Տաղ Փոխման Աստուածածնին - Այսաւր Գաբրիէլ հրեշտակապետն եկեալ... բ. 301աբ Յորդորակ. տաղ ազնիւ («Ա-Ի») Աստւածածին, մայր լուսոյ...
104. 301բ-4ա ՃԵ. Փոխման երկրորդ աւուրն («Ստէփանոսի») - Սուրբ մայրըդ լուսոյ... ա. 304աբ Տաղ ի տէր Մխիթարայ
- Սուրբ Աստուածածին կուսին... բ. 304բ-5ա Յորդորակ ի Գրիգոր վարդապետէ - Անմեղ, անարատ գառինն...
105. 305ա-6ա ՃԶ. Գանձ նաւակատեաց սուրբ Խաչին («Մկրտիչ») - Մեծապայծ[առ] փայլմամբ իբր ըզբոց... ա. 306աբ
Տաղ ազնիւ («Բան ի վկայսն») - Բանիւ աւետաւոր բարառնաբար բարբառեսցուք... բ. 306բ-7ա Յորդորակ ասայ («Ի Ներսիսէ») - Ի մի յարմարութիւն զոգիս ընտրեալ քոց անդրանկաց...
106. 307ա-9ա ՃԷ. Սըրբոյ խաչին ի Յովանիսէ («Յովաննէս») - Ձայն եդեմական... /Գանձիս ասողին`/ Տէր Յովանիսին/
Ի Թըլգուրանին... ա. 309աբ Տաղ ի տէր Ներսիսէ («Ներսեսի է») - Նոր դրախտին եկեղեցոյ... բ. 309բ-10ա Յորդորակ («կաթողիկոս») - Կենաց փայտ տընկեալ... (310ա «Զայս գանձ ու տաղս Սուրբ խաչի ուրբաթ աւրն ասայ, իսկ վաղեն շաբաթն
երկուշաբթին` զերեւման Խաչին ասայ յինաց կարգն ՁԷ. եւ երեքշաբթին եւ չորեքշաբթին` զՇողակաթին ասայ զՏաճարդ
երկ[նային] եւ հինգշաբթին` զՏապանակին ասայ ՃԱ»):
107. 310ա-2ա ՃԸ. Կանոն Գէորգեայ Զօրավարին («Առաքել») - Աւրհնեալ է Հայր, ծընաւղ Միածնին... ա. 312աբ Մեղիդի Գէորգեայ - Ի հանդիսական տաւնիս... բ. 312բ Տաղ Գէորգեայ - Րամեալ ըզկիրըս տանջանաց...
108. 312բ-5ա ՃԹ. Գանձ Վարագայ Սուրբ Խաչին («Գրիգորի ե [ս]ա») - Գլուխն եկեղեցոյ... ա. 315աբ Տաղ ազնիւ - Այսաւր մեծ զարմանք հըրաշից... բ. 315բ Փոխէ - Ամփոփեալ զնշան խաչին...
109. 315բ-7բ ՃԺ. Կանոն եւթանասնից առաքելոցն («Գրիգորի է») - Գերագոյն գոյէ... ա. 317բ-8ա Տաղ ազնիւ - Աղաչանաւք մաքուր դասին... բ. 318աբ Փոխ - Որ նախ բորոտ եւ սըրբեցար...
110. 318բ-20բ ՃԺԱ. Կանոն Խաչգիւտին («Խաչատուր») - Խաչի քո, Քրիստոս, երկիր պագանեմք... ա. 320բ Տաղ ազնիւ
- Այսաւր խաչափայտըն սուրբ... բ. 320բ-1ա Յորդորակ - Այսաւր եղեւ գալ դըշխոյին... գ. 321աբ Փոխէ - Եւ ձայն բարձեալ
այն Յուդային...
111. 321բ-3բ ՃԺԲ. Կանոն սրբոց մարտիրոսացն, ի տէր Մխիթարայ («Ոեառն») - Ո՜վ Տէրըդ բարձրեալ... ա. 323բ Տաղ
ազնիւ («Ա-Զ») - Արեգակն արդար ըզհուր սիրոյ ծագեալ... բ. 323բ-4ա Յորդորակ («Է-Ծ») - Էրեւեալ սըրբոցն ի հանդիսի
ճըգանց...
112. 324ա-5բ ՃԺԳ. Գանձ ամենայն սըրբոց («Դահիթէ») - Դաւանեցէք, որդիք աւրինաց... (324ա «ամենայն մարտիրոսաց ասայ»): ա. 325բ-6ա Տաղ ամենայն սըրբոց - Պաղատանաւք սըրբոյ քոին...
113. 326ա-7բ ՃԺԴ. Յովաննու եւ Յոբայ արդարոյն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառօք պանծալի... ա. 327բ-8ա Տաղ
Յովանու - Քեզ մատուցանեմ այսաւր... բ. 328աբ ԶՅոբն յիշեսցուք զերանելին...
114. 328բ-30ա ՃԺԵ. Հըսկման գիշերոյ պաշտաման («Առաքել») - Անտանելիդ երկնի եւ երկրի... ա. 330ա-1ա Ողբ ի վերա մեռելոց ասայ - Ո՜վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածական...
115. 331ա-3ա ՃԺԶ. Մեռել թաղին ի գերեզմանն («Մավելս») - Մինդ ի յԷէն, Բանդ ի սըկըզբանէ... ա. 333ա-4ա Ողբ արտասւաց ի վերա ննջեցելոց ասայ («Երգ Արիստկեսի ի») - Եկայք այսաւր, եղբարք ամէն...
116. 334ա-6ա ՃԺԷ. Գանձ ձեռնադըրութեան («Գրիգորի է») - Գըթայ ի մեզ, Տէր ամենակալ... ա. 336աբ Տաղ աւծման
քահանայից - Ո՜վ անմահ հաց կենաց, մեզ տըւար, Տէր Յիսուս... բ. 336բ-7ա Այլ տաղ ի տէր Առաքելէ («Տր Առաքելե») Տարփացեալ ըղձանամք...
Բնագրի ՃԺԸ-ՃԻԴ թուահամարներով 7 գանձերը բացակայում են,
բայց նիւթերի ցանկում (3բ-4ա) բերուած են նրանց խորագրերը`
նշումներով, թե որ թուահամարի գանձերին են համապատասխանում:

Այսպես. «ՃԺԸ - Աննային ի խետ Կիւրղի, ի ԾԷ համարն: ՃԺԹ Եպիփաննու, Յոհաննուն, Կ համարն: ՃԻ - Ծաղկազարդի յիրիկուն, ԿԸ
համարն: ՃԻԱ - Յունանուն, ԻԳ համար` Առաջաւորի ուրբաթի: ՃԻԲ Եկեղեցոյ, ՁԴ` հետ Աշխարհամատրեան մեկ է: ՃԻԳ Տեառնընդառաջին, ի Խ համարն է: ՃԻԴ - Աւետեաց Աստուածածնին եւ
Ծննդեան ճրագալուցին, ԻԱ համարն»:
117. 337ա-8ա ՃԻԵ. Գանձ Աղթամարայ կաթողիկոսին («Գրիգոր») - Գըթացեալ քոյին... (337ա «ամենայն կաթողիկոսաց ասայ»):
118. 338ա-40ա ՃԻԶ. Գանձ Խաչաւրհնի, ի Խաչատրոյ վարդապետէ («Խաչատուր») - Խորհուրդ ընտրեալ, յառաջ գուշակեալ... ա. 340աբ Տաղ ի տէր Ներսիսէ - Աւրհնեալ ես, փայտ սուրբ փրկական...
119. 341ա-3ա ՃԻԷ. Գանձ մարտիրոսացն սրբոց («Խաչատուր») - Խոնարհեալ բանին Աստուծոյ... ա. 343աբ Տաղ ի տէր
Ներսիսէ («Ճ-Մ, Ն-Ո, Ջ») - Ճըշմարիտ վըկայք Աստուածորդոյն եղեալք...
120. 343բ-4բ ՃԻԸ. Գանձ սուրբ մարտիրոսաց («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ...
121. 344բ-6ա ՃԻԹ. Ողբ Խաչատրոյ Կեչառեցոյն վասն իշխանացն - Զայս ահագին աւուրս որ հասաք...
122. 346աբ ՃԼ. Այլ գանձ Սիւնհոդոսաց սրբոցն («ԳԷ») - Գովեմք յաղթանակ դըրւատ գովեստիւ... /Ի պարծանս սուրբ
ե...//
Թերթեր ընկած լինելու պատճառով գանձը թերի է. բացակայում է նաեւ ցանկում նշուած ՃԼԱ միավորը («Ծաղիկ պայծառն»):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
11բ Ո՜վ եղբարք, անմեղադիր լերուք, զի աւրս ցուրտ է:
353ա Փա՜ռք... Որ ետ կարողութիւն սխալամիտ եւ տըկար ոգոյ` Ատոմի, հասանել յաւարտ Գանձարանիս յամի ՋԺԵ
(1466) թըւականիս, ի խնդրոյ բարեմիտ Յովանիսին, զոր ըստացաւ ըզԳանձարանս ի հալալ վաստակոց իւրոց յիշատակ
իւրն եւ ծնողացն իւրոց` Գորգուն, եւ ուր խարսին` Խանումին, եւ կողակցին իւրոյ` Խոնդքարին, եւ զաւակաց իւրոց` պարոն
Գորգուն եւ Ամիրբէկին, եւս առաւել Սռճենց Ստեփանոս քահանային. ամէն:
Եւ արդ, գրեցաւ սուրբ Գանձարանս ի քաղաքս Արծկէ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Պատերազմի Սուրբ
նշանին եւ Նախավկայ Սուրբ Ստեփանոսին, ձեռամբ յոգնամեղ եւ անարհեստ գրչի` Ատոմ սուտանուն քահանայի, որ մեծաւ աշխատութեամբ գրեցի զսա յիշատակ հոգւոյ խոջայ Յովանիսին եւ կենակցին իւրոյ` Խոնդքարին, եւ որդոցն` պարոն
Գորգուն եւ Ամիրբէկին, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն եւ հանգուցելոցն ի Քրիստոս: Եւ արդ, աղաչեմք զամենեսեան,
ով քահանայք եւ մանկունք սուրբ եկեղեցոյ, որք հանդիպիք սուրբ Գանձարանիս || (353) կարդալով կամ աւրինակելով, լի
բերանով եւ ուղիղ սըրտիւ Աստուած ողորմի ասացէք ստացողի Գանձարանիս` բարեմիտ (6 1/2 տող` ազատ մնացած):
Դարձեալ յերես անկեալ աղաչեմ յիշել ի Տէր զմեղուցեալ գծողս` զԱտոմ քահանայ, եւ զծընաւղսն իմ` զՄկրտիչ եւ զԽալինար, եւ զպատանեակն իմ` զՅակոբ, եւ զյուսուցիչն իմ` զԿարապետ կրօնաւոր եւ զԹումա մահդասի: Լի բերանով Աստուած
ողորմի ասացէք, եւ Աստուած ձեզ ողորմի. ամէն:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
Բաղէշ
ԺԵ - XV
ՍՏԱՑՈՂ` Կարապետ:
ԹԵՐԹ` 6 (347-352): ՊՐԱԿ` 1x6: ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25,5x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորագիր (նմուշ`
349ա): ՏՈՂ` 24-26:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ - տեղ ցեցակեր եւ ձէթի բծեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 347ա-50բ [Գանձ սուրբ Նըշանին Ապարանից, ի Քերոբենց Յովանիսէ («[Յով]աննէս) - Յանեղական լուսոյն խոնարհեալ...». Հմր 5434, 277ա] Զերգող գանձիս խոցեալս ի հոգի, /ԸզՅովաննէս, որ Քորովբեց կոչի... ա. 350բ-1բ Տաղ անոյշ եւ
գեղեցիկ («Յովաննէս») - Յանեղական լուսոյն ի Հաւրէ, որ մեզ յայտնեցաւ... բ. 351բ-2ա («Յովաննյս») - Յորժամ վեց հարիւր էր թըւական... գ. 352աբ Կազմեն տապան յանփուտ փայտեաց... /Ես` Յովաննէս, մեղօք արբած...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
350բ Այլեւ զստացող այս Գանձարանի,
Որ Կարապետ նա կոչի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

352 բ (ԺԵ դ., բոլորգիր) Քրիստոս Աստուած, քո սուրբ խաչի տեսուն արայ արժանի զստացող սուրբ գրոցս` զԽաչատուրն, եւ զեղբարքն իւր` զԿարապետն եւ զՄկրտիչն, եւ զծնօղսն իւր` զՎարդան եւ զՂբէլն. ամէն: Զի գնեցին զսա թալան ի
Հիզան եւ յողորկեցին ի յառաջին տեղն իւր ի Բաղէշ, ի դուռն սուրբ եկեղեցոյն Սուրբ Սարգըսի: Քրիստոս Աստուած թողու
զիւրեանց մեղք զկամս եւ զակամայ. ամէն:
353բ (ԺԵ դ., բոլորգիր) Դարձեալ [յիշ]եցէք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զվերջին ստացաւղ Գանձարանիս` զԽաչատուրն
եւ զիւր կողակիցն` զԴիլդարն, եւ զեղբայրն` զԿարապետն եւ զՄկըրտիչն, որ գնեցին: Գերի էր ի ձեռն անաւրինաց, առին
զԳանձարանս Լ շաւռուխի, որ ԺԹ ղիտր բանբակն ի քիլակ մի կորեկ էր ի յան ամին: Դարձեալ կրկին անգամ աղաչեմ զամենեսեանդ, որ լի բերանով եւ բոլոր սրտիւ Ողորմի ասէք Խաչատուրին եւ իւր կողակցին` Դիլդարին. ամէն:
1ա (նօտրգիր) Յիշատակ է սուրբ Գանձարանս Էջմիածնին: Ես` Մաթէոսս, զայս գրեցի թւին ՌՃԺ (1661):
4ա (նօտրգիր) թվին ՌՃԻԳ (1674), յունվարի Լ վաղճանեցաւ Յովսէփ վարդապետն: 0րն ուրբաթ, գիշերն, որում լուսանայր, Գ սհաթումն:
4ա (Ժը դ., նօտրգիր) Ղ[ու]կ[աս]ն ու Մ[ո]ւ[ր]ատն Աստուծոյ ծառայ է, սուրբ Սարգիս վկայ:
3ա (ԺԸ դ., բոլորագիր) Բարսեղ` ծառայ Քրիստոսի:
1ա (շղագիր) Տէր Նիկողոս գրեցի թվին ՌՃՀՁԴ-ին (1735):
79ա (ԺԸ դ., շղագիր) 0րհնեալ ես, տէր Աստուած, որ օր[հ]նեցեր ըզմեզ երկնի եւ երկրի, ի ծօվէ եւ ի ցամաքէ: Յիշեցէք մեղա[ւ]որ Սաֆարա:
251բ (ԺԹ դ., շղագիր) Ես` անպիտան ծառայից ծառա, տիրացու Գէորգ Աշտարակցի:
Կնքադրոշմ` 5ա Գիրքս այս Սբ. Էջմիածնա է:
Գրչափորձ` 1ա, 79ա, 106բ, 173բ, 215ա, 223բ, 231բ, 232ա, 233բ, 258բ, 264բ, 265ա, 298բ, 354աբ:
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ԳԱՆՁԱՐԱՆ
ԺԷ - XVII
ԳՐԻՉ` Միքայէլ դպիր: ՍՏԱՑՈՂ` Բարսեղ ծեր:
ԹԵՐԹ` 215-1(թռիչք` 88). չգրուած` 1ա, 2բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԹx12 (Ա 11, ԺԵ 8, ԺԶ 10, ԺԹ 5): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
25,5x20: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 114ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` ոսկեդրոշմ շրջանակով եւ խաչելութեամբ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` բազմագունի ծաղկաթուղթ, լուսանցակողերը կարմիր: Պահպանակ` 2+2, թուղթ, «Ե՞ Ջ՞» լուսադրոշմ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կիսախորան` 3ա: Ճակատազարդ` 87ա: Լուսանցազարդ` բուսական, թռչնային, տաճար: Զարդագիր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, նարնջագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Վերջից պակասաւոր, ԺԸ դ. նորոգուած եւ վերակազմուած, եզրահատումից լուսանցազարդերից մի
քանիսը վնասուած, կազմի կաշին թեթեւակի քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
- 1բ-2ա Ցանկ Գանձարանիս - Ա. Աւետեաց Աստուածածնին... ՁԳ. Մեռել - թաղին:
1. 3ա-5բ [Ա.] Գանձ Աւետեաց Աստուածածնին («Խաչատուր») - Խնդութեան ձայն, բարբառ աւետեաց... ա. 5բ-6բ Տաղ
Աւետեաց Աստուածածնին, անուշ ասայ («Ա-Ք») - Ամսեանն վեցերրորդի Կարապետին...
2. 6բ-8ա Բ. Գանձ Ծնընդեան եւ Յայտնութեան («Մկրտիչ») - Մաքուր եւ անբիծ սուրբ Աստուածածին... ա. 8բ Տաղ Մկրտութեանն Քրիստոսի - Ով զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ...
3. 8բ-10ա Գ. Գանձ երկրորդ աւուր Ծըննդեան եւ Յայտնութեան («Թարա») - Թագըդ պարծանաց...
4. 10բ-2ա Դ. Գանձ Ծնընդեան («Խաչատուր») - Խորան փառաց Աստուծոյ Բանին... ա. 12աբ Տաղ գեղեցիկ Ծնընդեանն - Սեաւ եմ, գեղեցիկ...
5. 12բ-4բ Ե. Գանձ թլփատութեան Տեառն («Գրիգոր») - Գոչումն ըղձագին...
6. 14բ-6ա Զ. Գանձ Տեառընդառաջին («Մկրտիչ») - Միասնական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 16բ-7ա Տաղ սուրբ ծերունոյն - Այսաւր ցընծայ Երուսաղէմ... բ. 17ա-8ա Քրիստոս, փառաց թագաւորն...
7. 18ա-9բ Է. Գանձ Յովանու Կարապետի («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք պանծալի...
8. 19բ-23ա Ը. Գանձ Անտոնի եւ այլ ճգնաւորաց («Բայիւ երլ») - Բարձրեալ ահաւոր...
9. 23ա-5ա Թ. Գանձ թագաւորաց ամենեցուն («Հինգոն») - Համագոյական... ա. 25բ-6ա Տաղ գեղեցիկ թագաւորաց Այսաւր տաւնէ եկեղեցի...
10. 26ա-8բ Ժ. Գանձ Առաջաւորի ուրբաթիւն Նինուէի («Գրիգորի է») - Գոյիդ կատարեալ...

11. 28բ-30բ ԺԱ. Գանձ սրբոյն Սարգսի Զաւրավարին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 30բ-1բ
Տաղ սրբոյն Սարգսի Զաւրավարին - Երջանիկ մեծ զաւրական...
12. 31բ-5բ ԺԲ. Գանձ սուրբ հայրապետացն ԳՃ-իցն («Այրիվանեցի») - Աստուած կենդանի...
13. 35բ-40ա ԺԳ. Գանձ Բուն բարէկենդանին («Երեւանեցին») - Երգ [յ]աւէժական...
14. 40ա-1բ ԺԴ. Գանձ Թէոդորոսի Զինաւորին («Գրիգոր») - Գոհաբանեալ Աստուած Սուրբ Հոգի...
15. 41բ-4բ ԺԵ. Գանձ երրորդ կիրակէի Աղուհաց («Գրիգորի է») - Գըթութեամբ իջեր, Տէր...
16. 44բ-6ա ԺԶ. Գանձ Կիւրղի Էրուսաղէմի հայրապետին («Գրիգոր») - Գըթացեալ քոին...
17. 46ա-8ա ԺԷ. Գանձ երրորդ կիրակէի («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական /Անճառ... ա. 48աբ Տաղ երրորդ կիրակէին, անառակին («Այս բանս») - Առ Հայրդ աղաղակեմք...
18. 48բ-50ա ԺԸ. Գանձ Յոհանու Երուսաղէմայ հայրապետ[ին] («Գրիգոր») - Գըթութեամբ քոյին...
19. 50բ-2բ ԺԹ. Գանձ չորրորդ կիրակէ («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, /Որ նորոգեաց...
20. 53ա-4բ Գանձ սըրբոց Քառասնից («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ անմահից արքա... ա. 54բ-5ա Տաղ սրբոց Քառասնից
(«Քառասունսն») - Քրիստոս, փառաց թագաւոր...
21. 55ա-7ա Գանձ հինգ[երորդ] կիրակի («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ անքննին...
22. 57ա-60ա Ի. Գանձ Գրիգորի Լուսաւորիչ («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահից արքա...
23. 60ա-2բ ԻԱ. Գանձ վեց կիրակէին («Գրիգորրիգոր») - Գոյիդ կատարեալ... /Այլեւ երգողի,/ Գանձիս ասողի`/ Րաբուն
Գրիգորի...
24. 62բ-5բ ԻԲ. Գանձ Ղազարու յարութեանն («Գրիգորի է սա») - Գոչումն ըղձական... ա. 65բ-6ա Տաղ է եւ որդորակ
անուշ - Դարձեալ նորոգեմ ըզքեզ...
25. 66ա-7բ ԻԳ. Գանձ Ծաղկազարդին աւուրն («Ինով») - Ի տաւնըս տաւնից...
26. 68ա-70ա ԻԴ. Գանձ Աւագ երկուշաբաթի («Գրիգորէ») - Գերագոյն գոյից...
27. 70ա-3ա ԻԵ. Գանձ Աւագ երեքշաբաթի («Գրիգոր») - Գործ արարչական...
28. 73ա-5ա ԻԶ. Գանձ Աւագ չորեքշաբա[թի] («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդն անեղին...
29. 75ա-7ա ԻԷ. Գանձ Աւագ հիիգշաբաթի («Մկրտիչ») - Մեծայպայծառ խորհուրդն ահագին...
30. 77բ-80ա ԻԸ. Գանձ Աւագ ուրբաթին («Խաչատուր») - Խորհուրդ սոսկալի, անիմանալի...
31. 80ա-2բ ԻԹ. Գանձ Թաղման Ճրագալուցին («Խաչատուր») - Խորհուրդ հանգըստեանըն եաւթներրորդին... ա. 82բ3ա Մեղեդի Թաղմանն Քրիստոսի - Ես ձայն զառիւծուն ասեմ...
32. 83ա-4բ Լ. Գանձ կէսաւուրց եկին Քրիստոսի Թաղմանն («Զտւր») - Զանեղական ամենիցն Աստուած... ա. 84բ-6բ
Ողբ Աստուածամաւրն ի դէմ խաչին - Աստուածածին կոյսըն Մարիամ...
33. 87ա-9բ ԼԱ. Գանձ Յարութեան («Մկրտիչ») - Մարդասիրութեամբ Որդիտ միածին...
34. 89բ-91բ ԼԱ. Գանձ Յարութեան («Աաան») - Արդ, լուսաւորեայ...
35. 91բ-3բ ԼԲ. Գանձ Յարութեան («Մկրտիչ») - Մեծ աւետեաց ձայն ուրախալի...
36. 93բ-5բ ԼԳ. Գանձ Յարութեան («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ սոսկալի...
37. 95բ-8ա ԼԴ. Գանձ Նոր կիրակէին («Գրիգորի է») - Գաղտնի խորհըրդին... /Երգոյս երգողի/ Եւ սըրբագրողի`/ Անմիտ
Միքայէլի... (Այլ ձեռագրերում` Գրիգորի)... ա. 98աբ Տաղ Նոր կի[ր]ակէին ասա - Յետ ութ աւուր դարձեալ գալով...
38. 98բ-100ա ԼԵ. Գանձ հասարակաց Յարութեան («Յարն») - Յերկնից խոնարհեալ...
39. 100ա-2ա ԼԶ. Գանձ հասարակաց Յարութեան («Գրիգորիէ») - Գերագոյն քոյին...
40. 102-4բ ԼԷ. Գանձ հասարակաց կիրակմտից («Գրիգոր») - Գերամբարձ Աստուած...
41. 104բ-6բ ԼԸ. Գանձ գիշերապաշտաման Յարութեան («Գրիգորի ե») - Գերանճառ արփի...
42. 106բ-9ա ԼԹ. Գանձ սուրբ Համբարձմանն Քրիստոսի Աստուծոյ («Մկրտիչ») - Մեծայպայծառ տաւնիս ահագին...
43. 109ա-11ա Խ. Գանձ Հոգոյ գալստեանն («Յովանէս») - Յաւէտ իսկապէս...
44. 111բ-3ա ԽԱ. Գանձ Մեծահրաշին («Մաթէոս») - Միակդ ահաւոր... ա. 113աբ Եւ ասէ զտաղն գեղեցիկ - Տէր մեր, Որդին Մարիամուն...
45. 113բ-5բ ԽԲ. Գանձ Հոգոյ գալստեան («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հզաւր Հոգի Աստուծոյ...
46.115բ-9բ ԽԳ. Գանձ սուրբ Հռիփսիմանց («Վկայականաց») - Վայելչականաց...
47. 119բ-21բ ԽԴ. Գանձ Վարդավառայ կուսին («Առաքել») - Անախտ, անբիծ փեսայն երկնաւոր...
48. 121բ-4բ ԽԵ. Գանձ Յովանու Կարապետին («Գրիգորի է») - Գերագոյն բարի...
49. 124բ-7ա ԻԶ. Գանձ Յովաննու գլխատմանն («Գրիգոր») - Գոյակն էական...
50. 127ա-8բ ԽԷ. Գանձ սուրբ հայրապետացն Աթանագինեա («Գրիգոր») - Գըթութեամբ քոին...

51. 128բ-31ա ԽԸ. Գանձ եկեղեցոյ («Տտաւեհցի») - Տաճարդ երկնային...
52. 131ա-2բ ԽԹ. Գանձ Բեթղահէմի սուրբ մանկանց («Խաչատուր») - Խանդաղակաթ սըրտիւ տենչալի...
53. 132բ-4բ Ծ. Գանձ Ներսէսի հայրապետին («Գրիգոր») - Գոյ մեզ ցընծալի...
54. 134բ-6ա ԾԱ. Գանձ որդոց եւ թոռանց («Նսիաց սալ») - Նոր թագ պետական...
55. 136բ-40ա ԾԲ. Գանձ սուրբ մարգարէից («Խորհհըրդոցն») - Խորհուրդ անքննին...
56. 140ա-2ա ԾԳ. Գանձ Տապանակին Աստուծոյ («Գրիգորի է») - Գերագոյն բարի...
57. 142-3բ ԾԴ. Գանձ Վարդավառին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ...
58. 143բ-6ա ԾԵ. Գանձ Փոխմանն Աստուածածնին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ հրեշտակապետին...
59. 146ա-8ա ԾԳ. Գանձ եկեղեցոյ սրբոյ («Մկրտիչ») - Մաքրեալ տաճար սուրբ տէրունական...
60. 148ա-50ա ԾԷ. Գանձ Սուրբ Խաչին («Յովաննէս») - Յայն յեդեմական...
61. 150ա-2ա [ԾԸ]. Գանձ Երեւման Խաչ[ին] («Ի Մաթիոսե խնդրեաց Գրիգրն») - Իսկակից Որդի...
62. 152ա-4ա ԾԹ. Գանձ սրբոյն Գէորգա Զաւրավարին («Խաչատուր») - Խընդայ հրաւէր մանկունք Սիովնի...
63. 154ա-6բ [Կ.] Գանձ Վարագայ Սուրբ Խաչին («Գրիգորի ե սա») - Գլուխն եկեղեցոյ...
64. 156բ-8բ ԿԱ. Գանձ ՀԲ առաքելոցն է («Գրիգորի է») - Գերագոյն գոյէ...
65. 158բ-60բ ԿԲ. Գանձ Խաչգիւտին («Խաչատուր») - Խաչի քո, Քրիստոս, երկիր պագանեմք...
66. 160բ-3ա ԿԳ. Գանձ սուրբ կուսանացն եւ մարտիրոսաց («Ի փառըս») - Ի սկըսբան Էիդ...
67. 163ա-4բ ԿԴ. Գանձ մարտիրոսաց («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ...
68. 164բ-7ա ԿԵ. Գանձ սուրբ ճըգնաւորացն («ճգնաւորք») - Ճգնաւորք ընտրեալ...
69. 167ա-9բ ԿԶ. Գանձ ամենայն մարտիրոսաց («Յովանէս») - Յոյժ զարմանալի...
70. 169բ-71բ ԿԷ. Գանձ քահանայ ձեռնադրելոյ («Գրիգորի է») - Գըթայ ի մեզ, Տէր ամենակալ...
71. 171բ-3բ ԿԸ. Գանձ սուրբ հրեշտակապետաց Գաբրի[էլի] եւ Միք[այէլի] («Մկրրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ հրաշազան...
72. 173բ-6բ ԿԹ. Գանձ սուրբ առաքելոցն ամենայն («Խաչատուր») - Խորհուրդ ազգաց քո մարդեղութեանդ...
73. 177ա-9ա Հ. Գանձ Յավակիմա եւ Աննայի («Գրիգորի է սա») - Գոյին անեղի...
74. 179ա-81ա ՀԱ. Գանձ Նիկաւղայոսի հայրապետին («Գրիգորի») - Գաւազան ծաղկեալ...
75. 181ա-5ա ՀԲ. Գանձ սուրբ հայրապետացն սուրբ ժողովոյն Մ Ծ-իցն («Վէշտասանք է») - Վայել է քոյին...
76. 185ա-8ա ՀԳ. Գանձ Թադէոսի եւ Բարդողէմիոսի («Գրիգոգի է») - Գերարփի պայծառ.../Նայեւ երգաւղի/ Բանիւս
աղքատի`/ Անմիտ Գրիգորի....
77. 188ա-90ա ՀԴ. Գանձ սուրբ Յակովբայ Մծբնայ հայր[ապետին] եւ Մարուգէի ճըգն[աւորին] («Մկրտիչ») - Մեծահամբաւ անուն գովելի...
78. 190ա-2ա [ՀԵ.] Գանձ Ինգնատիոսի հայրապե[տին] («Գրիգորի է սա») - Գոհաբանական...
79. 192ա-4բ ՀԶ. Գանձ Դաւթի մարգարէին եւ Յակոբ[ա] («Խաչատուր») - Խորք անքըննին, անճառ անհասին...
80. 194բ-7ա ՀԷ. Գանձ սուրբ Ստեփաննոսի («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահ թագաւոր... ա. 197աբ Տաղ սրբոյն
Ստեփաննոսի, ի տէր Ներսէսէ Կլա[յեցոյ] («Ի Ներսիսե Կ») - Ի գաւազանէն Յեսսեա ստեղնեալ Ստեփաննոս...
81. 197բ-201ա ՀԸ. Գանձ գըլխաւոր առաքելոց` Պետրոսի եւ Պաւղոսի («Սարգիս գրիչ») - Սուրբ Երրորդութիւն...
82. 201ա-4բ ՀԹ. Գանձ Որոտմանցն Յակոբա եւ Յովհանն[ու] («Գրիգգորի է սա») - Գեղապանծ լուսով...
83. 204բ-6բ Ձ. Գանձ սըրբոյն Բարսղի հայրապետին («Խաչատուր») - Խաչայբարձ արհի պանծալի...
84. 206բ-9ա ՁԱ. Գանձ սուրբ Սուքիասանցն եւ Քաւշից («Գրիգորի է սա») - Գանձ սիրոյ քոին... /Զերգաւղըս բանի,
/Գանձիս եւ տաղի` /ԶԳրիգորն եղկելի...
85. 209ա-11բ ՁԲ. Գանձ սըրբոց Ոսկեանց քահանայից («Խաչատուր») - Խոստովանիմք ըզքեզ, Միածին...
86. 211բ-4բ ՁԳ. Գանձ մեռելթաղի, ողբով («Մանվելս») - Մինդ ի Էէն, բանդ, որ ի Հաւրէն... ա. 214բ-5բ Ողբ ի վերայ
գերեզմանին - Ո՜վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան... /Աղաչեցեք վասն իմ...// (շար. թափուած):
ԻԱ, ԼԲ, ԼԴ գանձերը ցանկում չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
10ա Արդ, աղաչեմ լալագինիս` /Զգըծող գրիս զՄիքայէլն յիշատակես,/ Եւ դուք յիշեալ ի Տէր լիցիս, /Յորժամ տեսցես փառաւք յերկինս:
98ա Երգոյս երգողի /Եւ սըրբագրողի`/ Անմիտ Միքայելի (բնագրի հեղինակի` «Գրիգոր» անուան փոխարէն):
104բ Գանձիս ստացողի` /Բարսեղի ծերի:
209ա Որ ողորմի /Քրիստոս կենդանի/ Միքայէլ դըպրի / Եւ իմ ծընողի:

Կնիքադրոշմ` 3ա - Մանուկ - 1798:
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ԳԱՆՁԱՐԱՆ
ԺԵ - XV
ԳՐԻՉ` Ստեփանոս: ՍՏԱՑՈՂ` Գրիգոր քհնյ:
ԹԵՐԹ` 297. չգրուած` 254ա, 275ա: ՊՐԱԿ` 1x3+Ա-ԻԵx12 (Ա, ԺԹ, Ի, ԻԱ, ԻԳ 10, ԺԴ 6, ԻԱ 16)+1x4+Աx2: ՆԻՒԹ` թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25x17,5:: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 158ա: 1617 թ. Յովանէս նորոգողի` 254բ, 263ա-5ա,
275բ-80ա, 287ա-90ա, 294ա-5բ: 1766 թ. Մարգարէ նորոգողի` 1ա-3բ, 252աբ, 265բ, 280բ): ՏՈՂ` 25-26: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` մասն պահպանակի, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կիսախորան` 4ա (Տպագիր, սոսնձուած թերթին): Ճակատազարդ` 70բ: Զարդագիր` հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, սեւ, շագանակագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ - ՊԱՀՊԱՆԱկ` Յայսմաւուրք, ԺԵ դ.: Ստացող` Խօճայ Յակոբ եւ կին իւր` Ուլուխաթուն: 2(Ա-Բ)+2(Գ-Դ): Գ-Դ
եզրահատուած: Ա եւ Դ սոսնձուած կազմի աստառին: Թուղթ, երկսիւն, բոլորագիր (նմուշ` Բա): 20-28 տող: Կարդալ Աբ
[Մեհեկի ԺԵ եւ փետրուարի ԻԱ: Վկայաբանութիւն սրբոյն առաքելոյն... Հերմոգինեա առաքեաց] զմեզ վասն ձեր... աղանդովն [խաւարեցեալ ես]: Բա-բ [Մեհեկի ԻԶ եւ մարտի Դ: Վարք եւ յիշատակ սուրբ հարցն Մարկոսի եւ Մակարայ...
կա]խարդքն Եգիպտոսի... եւ հասեալ ի [բարւոք տէրութեան]: Գա-Դա [Մեհեկի ԺԹ եւ փետրուարի ԻԵ... եւ սուրբ աւետարանաւն] եկն յապարանսն... որ ողորմի ըստացողի գրոյս` խօճայ Յակոբին, եւ ամուսնոյն` Ուլուխաթունին, եւ ընդանեացն եւ
ամենայն արեան [մերձաւորաց]: Դա Մեհեկի ի Ի եւ փետրուարի ԻԶ: Տօն է Վարագայ սուրբ Խաչին եւ սքանչելեաց նորին Կինն Կղօդիայ... յամօթ եղեն եւ առեալ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին թեթեւակի քերծուած: 1617 եւ 1766 թ. նորոգուած, լրացուած թերին` 1-3, 252, 254, 2635, 275-80, 287-90, 294-5 եւ վերակազմուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
- 1ա-3բ Ցանգ Գանձարանիս, որ ցուցանէ յաւուր պատշաջին յիւրաքանչիւր տօնի - Ա. Նախ` Հրեշտակապետացն Գաբրիէլի եւ Միքայէլի եւ ամենայն երկնային զօրացն... ՃԻԲ. Գանձ թաղման համայն նընջեցելոց:
1. 4ա-5բ Ա. Գանձ սրբոց հրեշտակայպետացըն Գաբրիէլի եւ Միքաէլի («Մկրտիչ») - Մեծայպայծառ խորհուրդ հրաշական... ա. 5բ Մեղեդի անոյշ հրեշտակապետացն («Գրիգոր») - Գովեստ բերկրանաց քաղցրաձայնել երգեմք... բ. 6ա («Զաւրավար») - Զաւրք երկնային զըւարթնոց...
2. 6ա-7բ Բ. Գանձ Յարութեան, ի Խաչատուր վարդապետէ Կեչառեցւոյ («Խաչատուր») - Խորհուրդ հրաւիրման կամաց
արարչի... ա. 7բ-8ա Մեղեդի Յարութեան ասայ - Յարեաւ հաւնայն արթուն բնութիւն... բ. 8աբ Տաղ Յարութեան - Ցընծան
այսաւր երկինք...
3. 8բ-9բ Գ. Գանձ սրբոց մարտիրոսացն, ի Խաչատ[ուրէ] («Խաչատւր») - Խոնարհեալ Բանին Աստուծոյ... ա. 9բ-10ա
Տաղ գեղեցկայարմար, ի տէր Ներսիսէ ասացեալ («Ա-Ժ») - Արեգակն արդար ըզհուր սիրոյ ծագեալ... բ. 10ա Փոխէ զձայնս
եւ այլ կերպիւ ասայ աղեկ եւ լաւ («Ի-Ղ») - Ի յերկրի ճըգնեալ չարչարանաւք մարմնով...
4. 10ա-2ա Դ. Գանձ Յոհաննու Ոսկիբերան վարդապետին («Այս Յոհանու Ոսկէբերանին») - Աւրհնեալ ՛ւ ընտրեալ գունդն երկոտասան... /՛Ւ Առաքելին` երգաւղի սիրին... ա. 12աբ Տաղ Ոսկէբերանին ասա - Ի յորովայնէ ընտրեալ...
5. 12բ-4ա Ե. Գանձ առաքելոցն սրբոց գլխաւորաց («Խաչատւր») - Խորհըրդազգաց քո մարդեղութեանդ... ա. 14աբ Տաղ
ի տէր Ներսիսէ, համաւրէն առաքել[ոց] («Ա-Ժ») - Առաքեալք Աստուածորդոյն... բ. 14բ Փոխէ՛ եւ այլ կերպիւ լաւ ասայ («ԻՂ») - Ի Սաղիմ քաղաք վեհին... գ. 14բ-5ա Փ(«Ճ-Ռ») - Ճըշմարիտ որթուն ստեղունք... դ. 15ա Փոխէ՛ զձայնս եւ աղե՛կ ասա
(«Ս-Ք») - Սուրբ Հոգոյն տաճար մաքրեալք...
6. 15ա-6բ Զ. Գանձ ծընընդեան սուրբ Կուսին Յովակիմա եւ յԱննայէ («Գրիգորի է սա») - Գոյին անեղին... (16ա «...սիրուն հոգով ասայ») ա. 16բ-7ա Տաղ ազնիւ, ի տէր Գրիգորէ - Այսաւր երկիր լըրիւ հընչէ... բ. 17աբ Փոխէ զձայնն եւ ասա Կանանց անէծքըն լուծանի...
7. 17բ-9ա Է. Գանձ Նիկողաոսի հայրապետին («Գրիգոր») - Գաւազան ծաղկեալ... ա. 19ա Տաղ ի գծողէս ասա - Աստուած փառաց լոյս ի լուսոյ... բ. 19աբ Երեւմամբ սուրբ հրեշտակաց...
8. 19բ-21ա Ը. Գանձ գիշերապաշտման եւ Յարութեան ասա, անյապաղ հոգով ասա («Գրիգորի ե») - Գերանճառ արփի... (19բ «...եւ հսկման հոգոց ննջեցելոց եւ պատուհասի ասա»): ա. 21ա Տաղ Յարութեան Քրիստոսի, ի Սրիկ Կոստանդէ
(«Կոստանդին») - Կանանցըն կանխեալ եկին ի գերեզմանն... բ. 21աբ Յորդորակ տաղիս: Ի հնոցն է այս տաղս, անոյշ
ասա - Այսաւր լոյս ծագեալ յաւուրս յառաջինս... գ. 21բ Փոխէ զձայն տաղիս եւ գեղեցիկ ասա, յարմար եւ պիտանի - Զի

զինուոր վերին պակոյց զըստորինսն... դ. 21բ-2բ Թէ կամիս զողբս այլ ասա ի գիշերպաշտմանն («Երգ Արիստակեսի...) Եկայք այսաւր, եղբարք ամեն...
9. 22բ-4ա Թ. Գանձ սրբոց կուսանացն, ասացեալ ի տէր Մխիթար վարդապետէ Այրիվանեցո. Բ անգամ զՔրիստոս
ետես («Ի փաառասա») - Ի սկզբան Էիդ... (23ա «...երեք վանկիւ, լաւ ասա»): ա. 24աբ Մեղեդի կուսանացն սրբոց ասա, թէ
գիտես («Կ-Ղ») - Կենդանի վըկայք, կոյսք իմաստունք եւ սուրբք... բ. 24բ Ի կենարար փայտէն ծաղկեալ...
10. 24բ-7ա Ժ. Գանձ սրբոց հայրապետացն, ի տէր Մխիթարա («Վէշտասանք է») - Վայել է քոին... (24բ-5ա «...սրբագրեալ ի Գրիգոր վարդապետէ...»): ա. 27աբ Մեղեդի անուշ ասա, թէ գիտես («Նվագ բանիս Ներսեսի ե») - Նոր դրախտի քո,
Տէր... բ. 27բ-8ա Յորդորակ («Ա-Ղ») - Այսաւր մայր Սիոն բանա զառագաստ... գ. 28աբ Փոխէ զձայն տաղիս եւ ապա ասա
աղէք («Ճ-Ք») - ճառագայթ լուսոյ յերկիր ծագեցան...
11. 28բ-30ա ԺԱ. Գանձ սրբոց ճգնաւորացն, ի տէր Մխիթարա ասացեալ - («Բայիւ ե») - Բարձրեալ ահաւոր... (28բ-9ա
«...ի տէր Մխիթարա Այրիւանեցո...»): ա. 30աբ Տաղ ճգնօորացն ասա - ճըգնաւորաւքն յանապատին... բ. 30բ-1ա Փոխէ
զձայնս - Որք զաղաւթիցըն շնորհս առին... (30բ «Զճգնաւորաց տաղս լալո՛վ ասա...»):
12. 31ա-3ա ԺԲ. Բարդուղիմեա եւ Յուդաի եւ Թադէոսի առաքելոյն («Գրիգորի է») - Գերարփիդ պայծառ... /Գանձիս
ասողի/ Եւ սրբագրի`/ Անմիտ Գրիգորի... (31բ «...տանուտէրքս երեք են, զեղանակ գանձիս յերիս փոխէ...»): ա. 33աբ Տաղ
գեղեցկայարմար եւ ազնիւ: Եւ դու ուշիմ մտօք ասա («Բարդողի») - Բանն, որ ի Հաւրէ ծագեալ... բ. 33բ («Մէոս») - Մարմնոյն տէրունեան ոսկերք... գ. 33բ-4ա («Առաքելոյն երգս») - Արեգակն արդար, որ ի Հաւրէ ծագեալ...
13. 34ա-5բ ԺԳ. Գանձ սրբոց մարտիրոսացն, ի տէր Մխիթարա ասացեալ («Զեահն») - Զինա առաւել... (34ա «...լալով
ասա եւ հոգով...»): ա. 35բ Տաղ ի տէր Ներսիսէ Հա[յ]ոց կաթուղիկոսէ ասացեալ («Ճ-Շ») - ճըշմարիտ վըկայք Աստուածորդոյն եղեալք... բ. 35բ-6ա («Ո-Ք») - Ոտից ձեր հատմամբ մեզ ուղեցէք շաւիղս... գ. 36աբ Տաղ Եւստրատիոսեացն սրբոց,
ասա՛, թէ գիտես («Սուրբն զիս») - Սուրբ եւ սըրբարար, մաքրող մերոց վիրաց...
14. 36բ-8ա ԺԴ. Գանձ սրբոյն Յակոբա հայրապետին Մծբնա («Մկրտիչ») - Մեծահամբաւ անուն գովելի... ա. 38ա Տաղ
ի Մաթէոսէ («Մաթէոս») - Մեծի հանդիսի աւուրս... բ. 38աբ («Վարդապետ») - Վարժից հանուրց եկեղեցեաց...
15. 38բ-40ա ԺԵ. Գանձ կիրակմտի, ասացեալ ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգոր») - Գերամբարձ Աստուած...
16. 40ա-1ա ԺԶ. Գանձ Յարութեան կիրակէից ասա («Աարն») - Աստուած երկնից խոնարհեալ... ա. 41ա Մեղեդի անուշ
ասա եւ սիրուն - Աւետիս, միշտ աւետեաց հընչումն... բ. 41աբ Տաղ Յարութեան ասա («Գրիգոր») - Գոչեր հրեշտակն ի վեմին...
17. 41բ-3ա ԺԷ. Գանձ Իգնատիոսի եւ Պաւղիկարպոսի, ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգորի ո սա») - Գոհաբանական...
ա. 43ա Տաղ Պաւղիկարպոսի եւ Իգնատիոսի - Ի սուրբ սերմանց առաքելոց... բ. 43աբ Փոխէ եւ ասա - Իգնատիոս, մանուկ
բարի...
18. 43բ-5ա ԺԸ. Գանձ Դաւթի մարգարէին եւ Յակոբա առա[քելոյն] («Խաչատուր») - Խորք անքըննին, անճառ անհասին... ա. 45աբ Տաղ Դաւթի մարգարէին աս[ա] («Յոհանես») - Յիսուս լոյս ծագեալ յաշխարհս... բ. 45բ («Յոհանեսի ե») Յակոբոս, ընտրեալ վըկա, որդի Յովսեփա...
19. 45բ-7բ ԺԹ. Գանձ սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկաին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հզաւր անմահ թագաւոր... ա. 47բ («Ի
Ստե») - Ի խաչին տընկեալ որթոյն... բ. 47բ-8ա («Փաննոս») - Փառաց թագաւորն երկնից... գ. 48աբ («Ի Ներսիսե կաթողիկոսե») - Ի գաւազանէն Յեսսեա ստեղնեալ Ստեփանոս...
20. 48բ-51ա Ի. Գանձ Պետրոսի եւ Պաւղոսի գլխաւոր առաք[ելոց] («Սարգիս գրիչ») - Սուրբ Երրորդութիւն... ա. 51աբ
Մեղեդի առաքելոցն Պետրոսի եւ Պաւղոսի - Գլուխ եկեղեցոյ եւ վեմ հիմն անշարժելի... բ. 51բ-2ա («Առաքելոյն») - Այսաւր
ցընծացէք, եղբարք... գ. 52ա («Պետրոսի») - Պաղատիմք առ ձեզ, ընտրեալք...
21. 52ա-4բ ԻԱ. Գանձ Որդոցն որոտման Յոհաննու եւ Յակոբա («Գրիգորի ո սա») - Գըթացեալ քոին... /Գանձիս ասողի/
Եւ սըրբագըրչի`/ Աղքատ Գրիգորի... ա. 54բ-5ա Տաղ ազնիւ եւ պիտանի, ի տէր Ներսիսէ ասացեալ - Որդիքն որոտման, որք ի
վերուստ որոտացին... բ. 55ա Փոխէ զձայն տաղիս - Ի սպառ սիրեաց ըզսէրն եւ սիրեցաւ անզուգապէս... գ. 55աբ Յորդորակ ասա, թէ գիտես («Ներսէսի երգ») - Նոր լոյս յարփենոյն վառեալ Որդիքն որոտման...
22. 55բ-6բ ԻԲ. Գանձ Աբգարու թագաւորին Հայոց եւ Ասորոց («Ի բնզ [Գ]րիգորի է [ո]») - Ի հողոյ առեալ... ա. 56բ-7ա
Տաղ Աբգարու թագաւորին ասա - [Ա]րքայ Աբգար Ուրհաեցի... բ. 57ա Փոխէ զձայնս - [Ա]պա եկեալ Թաթէոսի...
23. 57ա-8բ ԻԳ. Գանձ Բարսղի Կեսարացո հայրապետին («Քաչատուր») - Քաչաբարձ արհի պանծալի... ա. 58բ-9ա
Տաղ նորին («[Խ]աչատուր») - [Խ]ոնարհիմք հոգով մաղթողական ձայնիւ... բ. 59ա Յորդորակ ասա («Վարդապետի») [վ]անիչ ներհակին Յուլիանեա չարին...
24. 59ա-60բ ԻԴ. Գանձ կիրակէի Յարութեան («Գրիգորէ») - Գերակայ գոյին... ա. 60բ-1ա Մեղեդի անուշ, ի տէր Ներսէսէ
Հայոց կաթողիկոսէ («[Ն]երսես») - [Ն]որ ձայն աւետեաց հրեշտակապետն այսաւր... բ. 61ա Յորդորակ նորին ի նոյն

(«Կաթողիկոս») - [Կ]անայքն արտասուաւք լային զբարձաւղն արտասուաց... գ. 61աբ Փ(«[Ի] Հայոց») - [Ի] գերզմանէն
զմարմինն, ո՜վ պարտիզապան...
25. 61բ-3ա ԻԵ. Գանձ ճրագալուցին ասա Յայտնութեան Քրիստոսի («Տ[է]ր Մխի») - Տարփում ըղձական... ա. 63աբ
Տաղ գեղեցկայարմար եւ պիտանի, ասա՛, թէ գիտես («Ներսիսի ե այս երգ») - Նոր ծաղիկ բըղխէ այսաւր յարմատոյն Յեսսեա... բ. 63բ («Ա-Ը») - Անմահից արքայն եւ սրովբէիցն անտեսն... գ. 63բ-4ա Փոխէ զձայնս յայլ ոճ եւ քաղցր ասա («Թ-Ղ»)
- Թագաւորն երկնի յերկրի երեւեսցի...
26. 64ա-5ա ԻԶ. Գանձ Ծնընդեան առաջի աւուրն («Թարա») - Թագըդ պարծանաց... ա. 65աբ Մեղեդի մուսաղալի Կոյս անապական եւ անախտ ծընաւղութիւն... բ. 65բ-6ա Նորին Սրիկ Կոստանդեա - Հըրճուիմք այսաւր մեք հոգեպէս...
27. 66ա-7բ ԻԷ. Գանձ երկրորդ աւուր Ծնընդեան ասա («[Մ]կրտիչ») - [Մ]աքուր եւ անբիծ սուրբ Աստուածածին... ա.
67բ-8ա Տաղ ազնիւ, ի տէր Ներսիսէ («Տր Ներսեսի ե սա») - Տէր փառաց անճառ... բ. 68աբ Տաղ ի Գրիգոր վարդապետէ
յՈստանեցո - Այսաւր նոր խառնումն եղեալ...
28. 68բ-9բ ԻԸ. Կանոն երրորդ աւուրն եւ ի Ջրաւրհնէքն այլ ասա («Յոհաննիսի երգ») - Յամենայն ժամ աւրհնեմք... ա.
69բ-70ա Տաղ գեղեցկայարմար - Քրիստոս, Բանըդ Հաւր, ծնունդ անժամանակ... բ. 70աբ Ո՜վ զարմանալի խորհուրդ այս
մեծ յայ[տ]նեալ...
29. 70բ-2բ ԻԹ. Գանձ Աւետեաց սուրբ Աստուածածնին («Խաչատուր») - Խընդութեան ձա[յ]ն, բարբառ աւետեաց... ա.
72բ-3ա («Ա-Ք») - [Ա]մսեանըն վեցերրորդի Կարապետին...
30. 73ա-4բ Լ. Գանձ հինգերրորդ աւուրն («Խ[աչատ]ուր») - Խնդայ խորան Աստուծոյ Բանին... ա. 74բ Մեղեդի սրբոյն
Գրիգորի Նարեկացոյն ասացեալ - Էին աջոյ աջոյ ձեռին... բ. 74բ-5բ Նորին սրբոյն Գ[րիգորի] Նարեկացոյն - Աւետիս մեծ
խորհըրդոյ... գ. 75ա Փ - Սրովբէանման, քրովբէաթոռ... դ. 75ա Փ - Աւետիս տուք Ադամայ... ե. 75ա Փ - Բողբոջախտիտ, խիտասաղարթ... զ. 75ա Փ - Աւետիս, երկըրպագէր... է. 75աբ Փ - Յորդ աղբերաց, հոյլ վըտակաց... ը. 75բ Փ - Աւետիս քեզ,
Յորդանան... թ. 75բ Փ - Վերինաթինդ խոր վեհ ի վեր... ժ. 75բ Փ - Աւետիս ինձ` Յովհաննու...
31. 75բ-6բ Լա. Գանձ վեցերորդ աւուրն, Յովաննես Թըլգուրանցոյ է («Յովանէս») - Յանեղական լուսոյն խոնարհեալ...
ա. 76բ-7ա Մեղեդի անուշ, սրբոյն Գրիգորի Նարեկացոյ ասացեալ - Երգ, ը՜, զարմանալի, երգ շարժը վարժենի... բ. 77աբ
Նորին սրբոյն Գր[իգորի] - Աչք ի ծով ի ծով ծիծաղախիտ... գ. 77բ Յորդորակ նորին, ասա՛, թէ գիտես - Սեաւ եմ, գեղեցիկ...
32. 77բ-9ա ԼԲ. Գանձ եւթներորդ աւուրն, ի Խաչատուր վարդապետէ Կեչառեցո («Խաչատուր») - Խորան փառաց Աստուծոյն բանի... ա. 79ա Մեղեդի անուշ եւ քաղցր - Պարագրի անպարագրելի... բ. 79աբ Սրիկ Կոստանդեայ է, ասա հոգով եւ
լաւ - Կայր կոյսն ի յայրին...
33. 80ա-1ա ԼԳ. Գանձ ութ աւուրն տնաւրէնութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերո («Խրիգոր») - Խոչումն ըղձագին... ա.
81աբ Տաղ ի Սրիկ Կոստանդէ ասացեալ վասն ութ աւուրն եւ Թլփատութեան - Անըսկիզբըն Բանըդ Հաւր... բ. 81բ Ստեղծաւղ մանկանց մանուկ ցուցաւ... գ. 81բ-2ա Մեղեդի անուշ եւ քաղցր եւ պիտանի («Յո») - Յանեղական, ը՜, լոյսոյն անըժամանակեա... դ. 82ա Գովեստ Աստուածածնին է, ասա լաւ («Գովետ ի») - Գովեստ բերկրանաց հըրճուողական հընչմամբ... ե. 82աբ Փոխէ զձայնս եւ այլ կերպիւ ասա («Կոյսն Մարիամ ե») - Կենաց տապանակ աստուածագիծ տախտակ...
34. 82բ-4բ ԼԴ. Գանձ ծնընդեանն Յովաննու Մկրտչին («Գրիգորի ե») - Գերագոյն բարի... /Երգոյս երգաւղին/ Եւ սըրբագըրչին` /Անմիտ Գրիգորին... ա. 84բ Մեղեդի անուշ եւ քաղցր - Ի դասըս հրեղինաց...
բ. 84բ-5բ Տաղ ի տէր Ներսիսէ («Ա-Ք») - Անմարմնոցըն հրեղինաց...
35. 85բ-7բ ԼԵ. Գանձ Պետրոսի հայրապետին եւ Աբիսողովմայ սարկաւագին («Վարդայպետի») - Վերաւրհնեալ գովեալ... ա. 87բ-8ա Տաղ ազնիւ, ասա՛, թէ գիտես - Ի հանդէս տաւնի քոյ րախացեալ տաւնեմք... բ. 88ա Փոխէ զձայնս եւ
ասա - Ո՜վ սուրբ հայրապետ...
36. 88ա-90ա ԼԶ. Գանձ սրբոյն Անտոնի ճգնաւորին («Եերրգեի») - Երջանիկ գընդին... ա. 90ա Մեղեդի - Անտո՛ն, Անտո՛ն, ոստ անապատի... բ. 90աբ Անձամբ խոնարհիմք ի ճըգնութիւնս քո...
37. 90բ-1բ ԼԷ. Գանձ Թէոդոսի թագաւորին, պապուն եւ թոռին ասա («Տաան») - Տէր տընտեսական... ա. 91բ Թագաւորին երկնաւորին... բ. 91բ-2ա Փոխէ զձայնս եւ ապա ասա աղէկ - Աբգար արքայդ Ուրհայեցի...
38. 92ա-3բ ԼԸ. Գանձ Կիրակոսի եւ մաւր նորա Յուղիտեա («Գրիգորի ը») - Գերապայծառ արփիդ երկնային... ա. 93բ
Տաղ ի Սիմէոն աբեղաէ ասացեալ վասն Կիրակոսի եւ մօրն նորա Յուղիտայի - Սուրբն Յուղիտայ, դուստըր մեծաց... բ. 93բ4ա Փոխէ՛ զձայնն - Տեսեալ ծնաւղին զաղէտս իրացն...
39. 94ա-5բ ԼԹ. Գանձ սրբոյն Վահանայ Գողթնացոյն, ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգոր») - Գըթացեալ քոին... /Սիրով
հայցողի/Եւ սըրբագրողի`/Անմիտ Գրիգորի...(94ա «...քաղցր եւ աղէկ ասա՛ եւ լալով, որ վասն մեր բարեխաւսէ»): ա. 95բ6ա Տաղ ի Յովանէս վարդապետէ ասացեալ («Յովհանեսի») - Յաղթող զաւրութեամբ վերնականա[ւ] լըցեալ... բ. 96աբ
Յորդորակ նորին - Շնորհաց Հոգոյն ընդունարան...

40. 96բ-7բ Խ. Գանձ սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանի եւ վարդապետի («Գեորգեա բան») - Գոլով սքանչելի լոյս քում
հանճարոյ... ա. 97բ-8ա Տաղ սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանին («Գրիգոր») - Գետ հոսեալ աստուածային... բ. 98ա («Բան
խ») - Բարբառոյ բանին լեզու...
41. 98ա-9ա ԽԱ. Գանձ Տեառընդառաջին երեկոյին ի գծողէս` ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգոր») - Գովեալ եւ աւրհնեալ... ա. 99բ-100ա Քրիստոս, փառաց թագաւորն...
42. 100ա-1ա ԽԲ. Գանձ Տեառընդառաջին առաւաւտուն է («Մկրտիչ») - Միասնական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 101բ
Մըտեալ ի տաճարն այսաւր աւծեալն Աստուած... բ. 101բ-2ա Այսաւր ցընծայ Երուսաղէմ...
43. 102ա-4ա ԽԳ. Գանձ Առաջաւորաց ուրբաթուն ասայ («Գրիգորի է») - Գոյիդ կատարեալ... /Գանձիս ասողի/ Եւ սըրբագըրչի`/Անմիտ Գրիգորի... ա. 104աբ Տաղ Ազնիւ եւ պիտա[նի] - Պատճառ պարծանաց մարգարէից գընդին... բ. 104բ-5ա
Յունոն, քարոզըն Նին[ւ]էին... գ. 105ա-6ա Փոխէ զձայնն տաղիս - Լուան զբարբառ մարգարէին...
44. 106ա-7ա ԽԴ. Գանձ սրբոյն Սարգսի Զաւրավարին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 107աբ
Տաղեր («Ի Յակ») - Ի քէն աղերսիւ հայցեմ, պատուեալ զաւրական... բ. 107բ («Ոբա զայս երգ») - Որ մեծի փառաց հասեր
եւ անճառ շնորհաց... բ. 107բ-8ա Այլ տաղ սրբոյն Սարգսի - Երջանիկ մեծ զաւրական... դ. 108աբ Այլ տաղ սրբոյն - ծունըր
կըրկնեմք սուրբ նըշանի... /Նաեւ երգոյս երգեցողի` /Ինձ Յակոբա անարժանի...
45. 108բ-10ա ԽԵ. Գանձ Յարութեան կիրակեի աւուրն ասա («Կիրակեի») - Կենդանարար Որդի Աստուծոյ... ա. 110ա
Մեղեդի անուշ եւ գեղեցիկ, համեղ եւ ազնիւ եւ աղէկ ասայ - Առ պարտիզպանն ձայնէր Մարիամ... բ. 110աբ («Ներսեսի
երգ») - Նըստեալ կանայքն ողբաին...
46. 110բ-1բ ԽԶ. Գանձ սրբոց Ատոմեաց նահատակացն («Գրիգորի») - Գեղապանծ լուսով... ա. 111բ-2ա Տաղ ազնիւ եւ
հարկեւոր - Ապա եւ զաւրք բոլոր գընդին...
47. 112ա-4ա ԽԷ. Գանձ սրբոց Սուքիասանցն, որ կոչին Քաւշք («Գրիգորի ե սա») - Գանձ սիրո քոին... /Զերգաւղըս բանի, /Գանձիս եւ տաղի` /ԶԳրիգորն եղկելի... ա. 114աբ Տաղեր ազնիւ - Երջանիկ հոգիահրաշ երանելին սուրբ Սուքիաս... բ.
114բ Անտի փոխեալ ի Սուկաւետ... գ. 114բ-5ա Եւ ուր արիւն նոցա հեղեալ...
48. 115ա-6բ ԽԸ. Գանձ սըրբոց Ոսկեանցն, ի Խաչատուր վարդապետէ («Խաչատուր») - Խոստովանիմք ըզքեզ, Միածին... ա. 116բ-7ա Տաղ ի Գրիգոր վարդապետէ - Սուրբ Ոսկի, քահանայտ նազելի...
49. 117ա-20բ ԽԹ. Գանձ սրբոց թարգմանչացն Սահակա եւ Մեսրոբա, ի տէր Մխիթարա Այրիվա[նեցոյ] («Բան քարոզից») - Բարձրեալ անքընին... ա. 120բ Տաղ ազնիւ («Երգս այ») - Եկայք զըւարճացեալ պայծառասցուք տաւնիւս... բ. 120բ1ա («Ս») - Սուր[բ] վարդապետըն մեր ընտրեալ...
50. 121ա-2բ Ծ. Գանձ սրբոց Ղեւոնդեաց քահանայից ասա՛ («Խաչատուր») - Խրամատեալ կանոնք աւրինի... ա. 122բ3ա Տաղ սուրբ Ղեւոնդեանց - Ի հանդես տաւնի ձեր րախացեալ տաւնեմք... բ. 123ա Փոխէ զձայն տաղիս - Քահանայք պատուեալք աւծմամբ Հոգւոյն շնորհաց...
51. 123ա-4բ ԾԱ. Գանձ սրբոց Վարդանանցն, ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգորի է») - Գոհաբանեալ Տէրդ ամենայնի...
ա. 124բ-5ա Տաղ սրբոց Վարդանա[նցն] («Վար») - Վարդան քաջ, վանող չարին մեծ պատերազմին... բ. 125ա Փոխէ՛ զձայն
եւ ասա՛ («Դանայ») - Դու՛, Հմայեակ, մանուկ ընտիր եւ աստուածակիր...
52. 125ա-6բ ԾԲ. Գանձ երից սուրբ ժողովոյն, ի տէր Մխիթարա Այրիվանեցո ասացեալ («Այրիվա») - Աստուած կենդանի... ա. 126բ-7ա Դաւանումն ամենայսուրբ Երրորդութեան - Խոստովանիմ Աստուած ըզՀայր...
53. 127ա-30ա ԾԳ. Գանձ Բուն բարեկենդանին, ասացեալ ի տէր Մխիթարայ Այրիվանեցոյն («Երեհւէնեցին») - Երգս
յաւէժական... (128ա «...տան առաջքն Երեւենեցի է, որ է Այրիվանս»): ա. 130ա Տաղ աւետարան[ին] ասա - Ճրագ ճըշմարիտ Հաւր Միածին... բ. 130աբ Փոխ[է] զձայն - Չհաւատացի խոստման բանին...
54. 130բ-3ա ԾԴ. Գանձ Թէոդորոսի Զաւրավարին է, ասացեալ Առաքել վարդապետէ («Ի յԱռաքելէ խնդրեալ ե վարդապետն») - Ի քէն հայցեմ, աղբիւր բարութեան... /Նայեւ Գրիգոր այն իմաստակին, /Որ նա խընդրող եղեւ այս գանձիս... /՛Ւ
Առաքելին` երգաւղի սորին... ա. 133բ Մեղեդի անուշ եւ հարկեւոր եւ պիտան[ի] - Քաջամարտիկ մեծ զինուորին... բ. 133բ4ա Խաղաղարար նոր թագաւոր...
55. 134ա-6ա ԾԵ. Գանձ երկրորդ կիրակէին գանձ («Գրիգորի է») - Գըթութեամբ իջեր, Տէ՜ր... ա. 136աբ («Գրիգորի ե») Գոյիդ անեղ անըսկըզբան... բ. 136բ-7ա Յորդորակ ազնիւ - Նոյն այս խորհուրդ յոյժ խորագոյն...
56. 137ա-8ա ԾԳ. Գանձ Կիւրղի հայրապետին ասա («Այս բանն յԱռաքելես») - Ահեղ, անմահ ծընունդ հայրական... ա.
138աբ Տաղ Կիւրղի հայրապետին - Յաղթող արի անպարտելի... բ. 138բ Յորդորակ - Ընդ բազմահնար տանջման նոցին...
57. 139ա-40ա ԾԷ. Գանձ երրորդ կիրակէին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, /Անհաս... ա. 140աբ Տաղ
վասն անառակ որդոյն, ի Գրիգոր վարդապետէ («Այս բանս») - Առ Հայրդ աղաղակեմ... բ. 140բ-1ա Յորդորակ - Ընկալ
զիս, Տէ՜ր, Հայրդ երկնային...

58. 141ա-2բ ԾԸ. Գանձ Յոհաննու Երուսաղէմա հայրապետին եւ Եպիփանու Կիպրացոյն («Գրիգորի է») - Գըթացեալ
քոին... ա. 142բ Տաղ Եպիփանու եւ Յոհ[աննու] («Գրիգորի ե») - Գերագոյն Հոգոյն շնորհաց... բ. 142բ-3ա Յորդորակ է տաղիս - Թարգմանութեամբ խոր իմաստից...
59. 143ա-4ա ԾԹ. Գանձ չորրորդ կիրակէին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ խորհուրդ սոսկական... ա. 144աբ Ըստ մեծատան փափկասիրին... բ. 144բ Փ - Ով որ աստէն կենա յորդոր...
60. 144բ-6ա Կ. Գանձ սրբոց Քառասնիցն («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահից արքայ... ա. 146աբ Աղաչանաւք սըրբոց մանկանցն... բ. 146բ Այլ տաղ եւ յորդորակ սրբոց Քառաս[նից] («Քառասունսն») - Քրիստոս, փառաց թագաւոր... գ.
146բ-7ա Փ-Ի գիշերին երեւեալ...
61. 147ա-8ա ԿԱ. Գանձ հինգերորդ կիրակէին ասա («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ անքըննին... ա. 148աբ Տաղ
գեղեցիկ եւ պիտան[ի] - Ի յիմ քաղաք մարմնոյս դընի... բ. 148բ Փոխէ զձ[այնն] - Այլ դատաւոր իմ երկնային...
62. 148բ-50բ ԿԲ. Գանձ պահոց գիշերապաշտման, ասա հոգով («Մեր զան») - Մեղայ, Տէր, մեղայ... ա. 150բ-1ա Տաղ
ողբերգական, յարմար գանձիս շարադրութեան, ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգորի ե») - Գանգատ ունիմ ասել քեզ... բ.
151ա Յորդորակ տաղիս յարմար - Տէր իմ գըթած եւ բարերար...
63. 151ա-3ա ԿԳ. Գանձ սրբոյն Գրիգորի մեր Լուսաւորչին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահից արքայ... ա. 153ա Մեղեդի - Գրիգորիոս, առաքինի հըսկող... բ. 153աբ Տաղ նորին - Ի յելս արեւուն արեւ... գ. 153բ-4ա Բարձրացիր, դըշխոյ, փառաւք յաւրս յիշատակի...
64. 154ա-5բ ԿԴ. Գանձ վեցերրորդ կիրակէին ե («Գրիգորրիգոր») - Գոյիդ կատարեալ... /Այլեւ երգաւղի /Գանձիս եւ
տաղի` /Անմիտ Գրիգորի... ա. 155բ-6ա Տա՛ղ ասա («Վարդ») - Վերջին յաներեկ աւուրն եւ համառաւտին... բ. 156ա («Ապետին է») - Ամենայն գործոց ծածուկ անդ հրապարակին...
65. 156ա-8ա ԿԵ. Գանձ Ղազարու յարութեան ասա («Գրիգորի է սա») - Գոչումն ըղձական... ա. 158աբ Տաղ ի տէր
Ստեփանոսէ («Ստեփաննոսի») - Սըրբոց հրեշտակաց զարմանս հրաշից տեսեալ... բ. 158բ Այլ տաղ Ղազարու, ի տէր Ներսիսէ («Ներսիսի երգ») - Նոր աւետեաց լուր այսաւր մեզ հընչեաց... գ. 158բ-9ա Փ - Ձայն այնն, որ զաշխարհս արար...
(158բ «Այսօր նոր արեւի - գոյն»): դ. 159ա Այլ տաղ - Փոյթ ընդ փոյթ արեկ արտաքս...
66. 159ա-60բ ԿԶ. Գանձ Ծառզարդարին («Հայցէ տ») - Համագոյական (159ա «...ի տէր Մխիթարայ, սուրբ աստուածաբնակ վարդապետի»): ա. 160բ-1ա Տաղ ի տէր Ներսիսէ (Տր Ներսեսի ե») - Տիրական տաւնիւս այսաւր եկայք ցընծասցուք...
բ. 161ա Փոխէ զձայն - Ոստս արմաւենեաց առեալ... (161ա «Առաջնաճաշակ[ի] գոյն է»):
67. 161ա-4ա ԿԷ. Գանձ Աւագ երկուշաբաթին, ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգորի ե սա[ա]») - Գերագոյն Էից... ա. 164ա
Անդ ի մէջ դրախտին երեք անձինք կաին... բ. 164աբ Ադամայ ստեղծաւղն եկեալ յիւր պատկերն ի տես...
68. 164բ-6բ [ԿԸ]. Գանձ Աւագ երեքշաբաթին է («Գրիգոր») - Գործ արարչական... ա. 166բ Քեզ, ո՜վ տէր Յիսուս, ձայնեմ... բ. 166բ-7ա վա՜[յ] իմ մեղուցեալ անձինս...
69. 167ա-8բ ԿԹ. Գանձ Աւագ չորեքշաբաթին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ անճառ խորհուրդն ահագին... ա. 168բ Տաղ վասն
աւծման Յիսուսի - Յիսուս փըրկիչ կենարար... բ. 168բ-9ա («Մեծի չորեքշաբաթի») - Մեծ խորհուրդ յերկրի այսաւր յայտնեցաւ...
70. 169ա-70բ Հ. Գանձ Աւագ հինգշաբաթին («Զպակաս») - Զահեղ զանքըննին... (169ա «...Տեառն Մխիթարա աստուածատեսի...»):
71. 170բ-2ա ՀԱ. Գանձ Աւաք հինգշաբաթի առաւաւտին («Որդք») - Որք որ փափագին... (170բ «Գանձ Աւաք հինգշաբաթի երեկոին է, առաւաւտուն այլ ասա, թէ կամիս, քո կամք է»): ա. 172ա Փառաց թագաւորն այն, որ նըստի ընդ Հաւր... բ.
172ա Բանըն հայրական եկեալ ի վերնատունն...
72. 172ա-3բ ՀԲ. Գանձ Աւաք ուրբաթին, ի Մաթէոսէ («Ի Մմաթէ») - Ի յանմարմնական... ա. 173բ-4ա Տաղ անոյշ - Զարհուրեալ զաւրացն երկնաւորաց խըմբից... բ. 174ա ճըրագ հասանէր ակնարկելով նըմայ...
73. 174ա-5բ ՀԳ. Առաւաւտու գանձի հատորն է, ցերեկն ասա («Ոոսսէ խնդրեաց Գրիգորս») - Որ եւ կատարեալ... /Սոցին երգաւղին`/Տէր Մաթէոսին, /Խընդրող Գրիգորին... (174ա «Ուրբաթու կէս աւուրն է գանձս...»): ա. 175բ-6ա Տաղ բարառնաբար ի սուրբ Աստուածածնէն, ընդդէմ սուրբ խաչին - Աստուածածին սըրբուհի... բ. 176աբ Ո՜վ Սիմէոն ծերունի...
74. 176բ-7բ ՀԴ. Գանձ Աւաք ուրբաթու երեկոին է («Զտւր») - Զանեղական ամենիցն Աստուած... ա. 177բ-8բ Տաղ ի տէր
Ներսիսէ, Խաչի եւ Թաղման («Ա-Ն») - Անեղ Որդին Հաւր միածին...
75. 178բ-80ա ՀԵ. Գանձ Թաղման ճրագալուցին («Խաչատուր») - Խորհուրդ հանգըստեան եաւթըներրորդին... ա.
180աբ Տաղ Թաղմանն Յիսուսի Քրիստոսի - Այսաւր է շաբաթ եւ լըռութիւն հանգիստ յերկրի... բ. 180բ-1ա Փոխէ զձայնն Այս է այն Յիսուս, որոյք զանցիւք ախտք ողջացան...

76. 181ա-2ա ՀԶ. Գանձ Յարութեան սըրբո Զատկին («Մկրտիչ») - Մարդասիրութեամբ Որդիտ միածին... ա. 182աբ
Տաղ ի տէր Ներսիսէ («Ներ») - Նոր իմն աւետեաց բարբառ նորազուարճ ձայնիւ... բ. 182բ («Սեսի ե») - Սիրով խընկաբեր
կանայքն աւետիս տային... գ. 182բ-3ա Յորդորակ է («Հայոց կաթողիկոսին») - Հաւր կամաւ իջեալ Որդին մարմին ըզգեցաւ...
77. 183ա-4բ ՀԷ. Գանձ Յարութեան, տեառն Մխիթարա ասացեալ («Տէրուն») - Տէր տէրունական... (183ա «...Յարութեան երկրորդ աւուրն է...»): ա. 18սբ-5ա Մեղեդի քաղցր - Ես ձայն զառիւծուն ասեմ... բ. 185ա Յորդորակ - Ահեղ ձայնիս,
որ ես լըւայ... գ. 185աբ Այլ տաղ վասն մեռելոցն է - Այսաւր աւետիս ձեզ, նընջեցելոցդ...
78. 185բ-6բ ՀԸ. Գանձ երրորդ աւուրն Յարութեան («Ական») - Արդ, լուսաւորե՛ա... ա. 186բ-7ա Մեղեդի անուշ, ի Նարեկացոյն - Հաւուն, հաւուն արթընացեալ... բ. 187ա («Յ-Ք») - Յարուցեալ յերրորդ աւուր...
79. 187ա-8բ ՀԹ. Գանձ չորրորդ աւուր («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ ձայնիւ ցընծալի... ա. 188բ Տաղ Յարութեան - Յարեաւ յաւուր երրորդին... բ. 188բ-9ա Յորդորակ է տաղիս, ասա՛, թէ գիտես - Յարեաւ փառաց թագաւորն, աւետիս...
80. 189ա-90ա Ձ. Գանձ հինգերորդ աւուր Յարութեան («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ սոսկալի... ա. 190աբ Փառ
Աւետարան[ին] - Յիսուս, թագաւորըն փառաց... բ. 190բ Յայնժամ սիրով տիրական... գ. 190բ-1բ Դասքըն հրէական...
81. 191բ-2բ ՁԱ. Գանձ վեցերրորդ աւուր Յարութեան («Գրիգոր») - Գոյից արարչին... ա. 192բ Փառ Աւետարանին ասա՛
- Դարձեալ յայտնի այլանըման... բ. 192բ-3ա Փոխէ զձայնդ յաղորդ - Եկեալ Մարիամ Մագդաղենցին...
82. 193ա-4բ ՁԲ. Գանձ Յովաննու գլխատման («Գրիգոր») - Գոյակն էական... /Երգոյս ասողին/Եւ սըրբագրողին` /Անմիտ Գրիգորին... ա. 194բ-5ա Տաղ ի Մագիստրոս իշխանէ, ի պարոն Գրիգորէ («Կարապետին տաղ») - Կարապետ սուրբ
հաւատոյ...
83. 195ա-7ա ՁԳ. Գանձ Նոր կիրակէին («Գրիգորի է») - Գաղտնի խորհրդին... /Երգոյս երգաւղի/ Եւ սըրբագրողի` /Անմիտ Գրիգորի... ա. 197ա Այսաւր նոր արեւ հարեալ ի նորահրաշ արեգակնէ... բ. 197ա Զխոցւած տիգին ձեռամբ տեսեալ...
84. 197բ-9ա ՁԴ. Գանձ Աշխարհամատրան եկեղեցւոյն Երուսաղէմի («Մկրտիչ») - Մաքրեալ տաճար սուրբ տէրունական... ա. 199ա Քրիստոս եկեալ, քահանայապետըն սուրբ ի քեզ մըտանէ... բ. 199աբ Ուրա՛խ լեր, հարսն ի յերկրէ...
85. 199բ-201բ ՁԵ. Գանձ Երեւման սուրբ Խաչինա («Ի Մաթեոսե խնդրեաց Գրիգորն») - Իսկակից Որդի... ա. 201բ-2ա
Տաղ ի Սրիկ Կոստանդէ - Խաչն ի նախնումն երեւեցաւ...
86. 202բ-3բ ՁԳ. Գանձ Համբարձմանն Քրիստոսի («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ տաւնիւս ահագին... ա. 203բ-4ա Տաղ ի
տէր Ներսիսէ - Աստուածըն Բան Հաւր Միածին...
87. 204ա-205բ ՁԷ. Գանձ մեծահրաշի կիրակին, ի Մաթէոս վարդապետէ («Մաթէոսի է, խնդրեաց Գրիգոր») - Միակդ
ահաւոր... (204ա «Գանձ երկրորդ Ծաղկազարդին, ի Մեծահրաշ կիրակին»): ա. 205բ-6ա Տաղ ազնիւ եւ հարկեւոր («Անդրիա») - Այսաւր անդրանիկ Հաւր միածին Որդին...
88. 206բ-8ա ՁԸ. Գանձ Հոգոյն Սրբոյ գալստեան ի սուրբ վերնատուն («Վանիկ ասա») - Վերաւրհնեալ գովեալ... ա.
208ա Մեղեդի («Նվագ») - Նըւագեմք Հոգւոյն նըւագըս վայելուջս... բ. 208աբ Փոխէ զձայն - Ի մեծի աւուր տաւնիս...
89. 208բ-9բ ՁԹ. Գանձ երկրորդ աւուրն Սուրբ Հոգ[ոյն] («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր Հոգի Աստուծոյ... ա. 209բ-10ա
Տաղ գալստեան Աստուած Սուրբ Հոգոյն - Աստանաւր ծագեաց լոյսն աւետեաց կենաց... բ. 210աբ («Վվագե Հոգւոյն տըվողին իմաստ բանի ընդ ձայնի») - Վերհիւսեսցուք քաղցր եղանակ...
90. 210բ-11բ Ղ. Գանձ երրորդ աւուրն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ լոյսն արտայփայլեալ... ա. 211բ Այսաւր Սուրբ Հոգին Աստուած եկեալ յաշխա[րհ]ս... բ. 211բ Հոգին Սուրբ հընչեաց բազմապատիկ մի ձայն...
91. 211բ-3ա ՂԱ. Գանձ չորրորդ աւուրն Աստուած Սուրբ Հոգւոյն («Յովաննէս») - Յաւէտ իսկապէս... ա. 213բ Տաղ ազնիւ եւ սուրբ - Ի մեծի աւուր տաւնին... բ. 213բ-4ա Փոխէ զձայն տաղիս - Այսաւր Սուրբ Հոգին եկեալ...
92. 214ա-7ա ՂԲ. Գանձ սրբոց կուսանացն եւ Հռիփսիմեանցն («Վկայաականաց») - Վայելչականաց... ա. 217աբ («Առ
Հռիփսիմե») - Առաւաւտ լուսո արեւելեան ազանց... բ. 217բ («Կոյսն է») - Կենդանի վըկայք, կոյսք իմաստունք եւ սուրբք...
գ. 217բ-8բ Այլ տաղ սրբոցն - Երջանիկ հոգիահրաշ երանելին սուրբ Հռւփսիմէ...
93. 218բ-20ա ՂԳ. Գանձ Գլակա վանաց Սուրբ Կարապետին է («Գրիգոր») - Գոյիդ հըզաւրի... (218բ «Գանձ Յովաննու
Կարապետին ասա...»): ա. 220աբ Տաղ ազնիւ - Մըկըրտիչըն Քրիստոսի, սուրբ Կարապետըն Յովաննէս... բ. 220բ-1ա Համարձակ սա ձեռնադրէ...
94. 221ա-2բ ՂԴ. Գանձ կաթուղիկէ եկեղեցւոյ Էջմիածնին («Տաւեցի») - Տաճարդ երկնաին... (221ա «Շողակաթին
ասա...»): ա. 222բ Տաղ գեղեցկայարմար եւ պիտանի - Սուրբ է տաճար տէրունական... բ. 222բ-3ա Փոխէ զձայն - Նախ միածին Աստուածըն բանն... գ. 223աբ Երկու աւտարքըն միացան...

95. 223բ-5ա ՂԵ. Գանձ սուրբ մանկանցն Բեթղահեմի («Խաչատուր») - Խանդաղակաթ սըրտիւ տենչալի... ա. 225ա
Տաղ սուրբ մանկանց Բեթղահեմի - Սարսեալ Հերովդէս դողայր ընդ լուր արքային... բ. 225աբ Յորդորակ («Ա-Ք») - Արթունք
զըւարթունք...
96. 225-7ա ՂԶ. Գանձ Կոստանդիանոսի թագօորին («Հ Գրիգոր») - Համագոյական... ա. 227աբ Թագաւորդ աստուած արեալ... բ. 227բ Բարձըր պատւար սուրբ Սիոնի...
Կոստանդիանոս թագաւորին նուիրուած սոյն գանձը պէտք է
սկսուէր «Գերարփիդ վերին...» տողով, որն այստեղ հանդէս է գալիս
իբրեւ երկրորդ տուն: Առաջին տունն առնուած է Ծաղկազարդի տօնի
համար Մխիթար Այրիվանեցու գրած գանձից («Հայցէ սիրով»
ծայրակապով):
97. 227բ-9ա ՂԷ. Գանձ սրբոյն Ներսէսի, ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգոր») - Գոյ մեզ ցընծալի... ա. 229աբ («Նվաեաբ») - Նոր մեծահանդէս տաւնիւ սուրբ հայրապետիս... բ. 229բ-30ա («Հոհննս») - Հընչմամբ ձայնիւ բերկրանաց...
98. 230ա-1ա ՂԸ. Գանձ Տրդատա թագօորին, ի տէր Մխիթարա («Իգսա») - Ի հողո առեալ... ա. 231աբ («Ներսեսի է») Նորահրաշ տեսիլ եւ գերագոյն քան ըզբնութիւն... բ. 231բ-2ա Եւ Տրդատ գոռոզ արքայն եւ ամբարտաւան...
99. 232ա-3բ ՂԹ. Գանձ որդոց եւ թոռանց սրբոյն Գրիգոր Լուսօո[րչի] («Զից ալ») - Զոր թագ պետական... ա. 233բ-4ա
(«Հէթում») - Հոգի Աստուծո Աստուած...
100. 234ա-5ա Ճ. Գանձ սրբոյն Գրիգորի սուրբ Լուսաւորչին («Ղազարե») - Ղամբար հողանիւթ յԱդամա զարմէն... ա.
235աբ Արդ, մինչ նոցա վախճան առեալ...
101. 235բ-7ա ՃԱ. Գանձ մարգարէիցն, ի տէր Մխիթարա («Խհցն») - Խորհուրդ անքըննին... /Գանձիս ասողի`/Տէր Մըխիթարի/Եւ սըրբագրչի... ա. 237աբ («Ա-Ղ») - Աստուածաին խորոցն անճառ...
102. 237բ-9բ ՃԲ. Գանձ սրբո Տապանակին Տեառն («Ի խնդրրոյ վարդապետին Գրիգորին») - Իմաստութիւն անճառ
անեղին... /Գրիգոր անուն զուտ վարդապետին, /Որ նա խընդրեաց զգանձ Տապանակին... / ՛Ւ Առաքելին` երգաւղի սորին...
ա. 239բ-40ա Այսաւր զտապանակըն սուրբ... բ. 240աբ Յորդորակ է տաղիս - Մայր հաւատո սուրբ հարսնարան...
103. 240բ-1բ ՃԳ. Գանձ Վարդավառին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ... ա. 241բ-2ա Արփիական,
ը՜, լոյսն, որ ի ծոց Հաւր... (երկու տող): բ. 242աբ Տաղ ի տէր Ներսիսէ ասացեալ - Խաւսէր բանիւ նա հարցական... գ. 242բ
Փոխէ զձայն - Ի յայս խորհուրդ զերիս միայն... դ. 242բ-3ա Յորդորակ - Աստանաւր տեսիլ ահեղ ի լեառըն Թափաւր... ե.
243աբ Գովեստ - Գաւհար վարդըն վառ առեալ...
104. 243բ-5ա ՃԴ. Գանձ սրբոց հայրապետացն Նիկիո սուրբ ժողովոյն («Հէթում») - Հըզաւր զաւրութեան...
105. 245ա-6ա ՃԵ. Գանձ Փոխման սուրբ Աստուածածնին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ հրաշակերտ վեհին... ա. 246աբ
Տաղ ի տէր Ներսիսե - Այսաւր Գաբրիել հրեշտակապետն եկեալ... բ. 246բ-7բ Յորդորակ նորին սուրբ Կուսին - Անարատ
տաճար եւ առագաստ լուսո...
106. 247բ-8բ ՃԶ. Գանձ Փոխման Աստուածածնին երկրորդ աւուրն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ արփիանըման... ա.
249ա («Ա-Ի») - Աստուածածին մայր լուսոյ...
107. 249բ-51ա ՃԷ. Գանձ երրորդ աւուրն Փոխման սուրբ Աստուածածնին («Գրիգորի ե») - Գոհաբանեալ սուրբ Աստուածածին... ա. 251աբ Մեղեդիկ քաղցր - Այսաւր աւետեաց ուրախութեան հընչումն... բ. 251բ Յորդորակս ի Գրիգոր վարդապետէ - Անմեղ, անարատ գառինն... գ. 251բ-2բ Այլ տաղ սուրբ կոյս Աստուած[ածնին] - Ողջո՜յն ընդ քեզ, Մարիամ... դ.
252բ Փոխէ զձայնն - Ծաղիկ պայծառ ծովային... ե. 253ա [«Տաղ ի Յոհաննէս Պլուզ վարդապետէ («Ա-Ղ») - Առաջնաճաշակ պըտղոյն... /Թագ արքայական կազ», «Հովհաննես Երզնկացի», 1953, էջ 249, 251]մեալ, /Նախնոյն Ադամա շնորհեալ... զ. 253աբ Փոխէ զձայն («Ճ-Ց») - Ճառագայթ փառացըն երգով...// (շար. թափուած):
108. 254բ-5բ ՃԸ. Գանձ մեծի Յովաննու Մկրտչին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառօք պանծալի... ա. 255բ-6ա Տաղ ի
տէր Ներսիսէ - ԶՅոբ յիշեսցուք զերանելին... բ. 256աբ Բարեկամացն, որք մերձ եկին... գ. 256բ-7բ Այլ տաղ Յովանու - Յովհանէս, մեծ մարգարէ...
109. 257բ-8բ ՃԹ. Գանձ Նաւակատեաց սուրբ խաչին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փայլմամբ իբր ըզբոց... ա. 258բ-9ա
Տաղ ի տէր Ներս[իսէ] («Բան ի վյ») - Բանիւ աւետաւոր բարառնաբար բարբառեսցուք...
110. 259ա-60բ ՃԺ. Գանձ սուրբ խաչին, ի Թլգուրանցոյն («Յովաննես») - Յայն եդեմական... ա. 260բ-1ա («Ներսիսի
է») - Նոր դրախտիս եկեղեցոյ... բ. 261աբ Յորդորակ («Կաթողիկոսի») - Կենաց փայտ տընկեալ... գ. 261բ Փոխէ զձայն
(«Հայոց») - Հոսեալ հրեղինաց...
111. 261բ-3ա ՃԺԱ. Գանձ սրբոյն Գէորգեա Զաւրավարին («Խաչատուր») - Խընդահրաւէր մանկունք Սիոնի...

112. 263ա-5ա ՃԺԲ. Գանձ Վարագայ Սուրբ Խաչին («Խաչատուր») - Խորհուրդ ընտրեալ, յառաջ գուշակեալ... (265ա
«տաղ պակաս էր, յաւրինակումն չկէր...»): ա. 266ա [Տաղ - Այսօր մեծ զարմանք հըրաշից... Աղերս, Հմր423, 235բ] Տեառնեղբաւրն արկեալ... բ. 266աբ Ամփոփեալ զնըշան խաչին... գ. 266բ Ես խաչ կանգընել կամիմ, աննըման...
ԺԷ դ. կատարուած են հետեւեալ լրացումները. 6ա. 265ա [Տաղ] Իւսապըսակ քառանկիւն սեղ[ան]... բ. 265ա Մեղեդի խաչի - Ծարաւեցաւ
Տէրն ի խաչին որպէս ըզմարդ... գ. 265բ Տաղ Վարագայ Սուրբ Խաչին,
բայց գանձն ոչ եղեւ - 0րհնեալ ես փայտ լուսով մուծած...
113. 266բ-9ա ՃԺԳ. Գանձ եաւթանասուն եւ Բ առաքելոցն Քրիստոսի («Յոհաննէս») - Յերկնից խոնարհեալ... ա. 269աբ
Աղաչանաւք մաքուր դասին...
114. 269բ-71ա ՃԺԴ. Գանձ Խաչգիւտին («Խաչատուր») - Խաչի քո, Քրիստոս, երկիր պագանեմք... ա. 271աբ Այսօր եղեւ
գալ դըշխոին... բ. 271բ-2ա Ի գըտանել կենաց փայտին...
115. 272ա-4բ ՃԺԵ. Գանձ սրբոցն Մինասա, Երմոգինեա եւ Գրաբոսի («Ի Բաղիշեցոյ է ս») - Ի յերկնաին լուսոյն հայրական... ա. 274բ, 281աբ Տաղ ի Գրիգորէ, առ սուրբ վկայսն - Բայց դուք, որդիք իմ սիրելիք...
116. 275բ-8բ ՃԺԶ. Գանձ հայրապետաց Եփեսոսի սուրբ ժողովոյ («Աարիվանեցի») - Աստուած կենդանի...
117. 278բ-80ա Գանձ սուրբ մարտիրոսաց («Խաչատուր») - Խոնարհեալ Բանին Աստուծոյ... (ցանկում` չիք): ա. 280բ
Տաղ ամենայն սրբոց, բայց գանձ ոչ եղեւ - Աղաչանօք ընտրեալ դասին...
118. 281բ-3ա ՃԺԷ. Գանձ գիշերապաշտաման հասարակաց («Առաքել») - Անտանելիդ երկնի եւ երկրի... (282բ «Զպաշտաման երգն ի յե՛տքն գիտ, մաւտ ի յիշատակարանն. աւրինակումն չկայր...»):
119. 283ա-4բ ՃԺԸ. Գանձ մարտիրոսաց («Դաւիթէ») - Դաւանեցէ՛ք, որդիք աւրինաց... ա. 284բ-5ա Տաղ ամենայն սրբոցն Աստուծոյ, հնոց եւ նորոց: Աղէկ եւ լա՛ւ ասա - Պաղատանաւք սուրբ նախահարց... բ. 285աբ Փոխէ զձայնս - ԶՄովսես
ասեմ ըզսքանչելին... /Երգօղ բանիս ես անպիտան`/Գրիգոր թըմբրեալս, անձն անարժան...
120. 285բ-7ա ՃԺԹ. Գանձ Ձեռնադրութեան («Գրիգորի է») - Գըթա՛ ի մեզ, Տէ՜ր ամենակալ...
121. 287ա-8ա ՃԻ. Գանձ սրբոյ Թէոդորոսի եւ Մեռկեռիոսի զինաւորին («Գրիգոր») - Գոհաբանեալ Տէր Սուրբ Հոգի... ա.
288աբ Քաջամարտիկ մեծ զինուորին... բ. 288բ-9ա Խաղաղարար նոր Թագաւոր...
122. 291ա-3բ ՃԻԱ. Գանձ Ամենափրկչին, ի տէր Մանուէլ Բջնեցո («Մանվիել հ[ա]») - Մեծ զաւրութիւն...
123. 293բ-5ա ՃԻԲ. Գանձ թաղման նընջեցելոց, յետ Փառք ի բարձմանն («Մվելս») - Մինդ ի յԷէն, Բանդ, որ ի Հաւրէ...
ա. 295աբ («Երգ Արիստակիսի») - Եկայք այսաւր, եղբարք ամէն...
124. 296ա-7բ Գանձ սուրբ Գեղարդեանն, ասացեալ ի յԱռաքել վարդապետէ, ի խնդրոյ Սարգիս վարդապետէ («Առաքել
վարդապետի ասացեալ է») Աւրհնեալ անճառ բանըն հայրական.../Այլեւ գանձիս սիրով հայցողի`/Սարգիս անուն սուրբ
վարդապետի,/ Յարմարողիս ինձ մեղսասիրի,/Առաքելի` բանից խնդրողի...
Այս գանձն ըստ պրականիշի («Ա»), պիտի լինէր ձեռագրի սկզբում,
բայց ըստ գանձերի համարակալման եւ ցանկի (ուշ շրջանից է) այն սոյն
Գանձարանի կառուցուածքին չի վերաբերում:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
14ա Գանձս գլխաւոր առաքելոցն ասա՛ եւ ստացող սորա յիշեա՛(նման` 30բ, 36բ, 75բ, 77բ, 85բ, 96բ, 127ա, 134ա,
156ա, 169ա, 176ա, 218բ, 227բ, 283ա):
27բ Եւ դու յորժամ եղանակես քաղցր ձայնիւ, յաւժար սրտիւ զԳրիգոր կը// (28ա) աւնաւոր` ստացող սուրբ գրոցս յիշեցէ՛ք եւ զՍտեփանոս գրիչս:
29ա... Ո՜վ երանելի նահատակք եւ ճգնաւորք, վասն ձեր ճըգնութեանդ ||(29բ) բարեխաւսեցէք առ միածին Որդին, զի
թողցէ զյանցանս || (30ա) զԳրիգոր քահանաին եւ զՍտեփանոս անարժան գրչակիս. ամէն (նման` 31բ-2ա, 88աբ, 106ա-7ա,
148բ-9ա, 281բ-2ա):
80ա Գանձ ութ աւուրն ի Գրիգոր վարդապետէ ասա՛ եւ զՍտեփանոս գրիչս յիշեա՛:
297բ Աւգնութիւն ինձ ի Տեառնէ եկեսցէ, եւ Հոգին Սուրբ Աստուած առաջնորդեսցէ ինձ բարի, ուղիղ եւ առաջնորդական,
զի բարութեամբն իւր ուղղել առաջնորդեսցէ ինձ` մեղաւոր Ստեփանոսիս, ի յետին գիծն. ամէն (նման` 100ա, 115ա, 121ա,
128բ, 161ա, 177ա, 237բ):
17բ Գանձս Նիկողաոսի հայրապետին ասա՛ եւ զԳրիգոր կրաւնօորն յիշեա՛:
82բ Գանձ Յովաննու ծնընդեանն եւ սնընդեանն է: Ասա՛ անյապաղ հոգով եւ զստ ||(83ա)ացաւղ սորա` զԳրիգոր քահանայն յաղաւթս քո յիշեա՛ (նման` 31ա, 34ա, 41բ, 48բ-9ա, 56բ, 61բ, 62ա, 63աբ, 73ա, 76բ, 90բ-1ա, 92ա, 98բ, 102ա, 108բ,
123ա, 125ա, 137ա, 144բ, 178բ, 187ա, 210բ, 211բ, 214ա, 221ա, 240բ, 285բ, 291ա, 292բ-3ա):

154բ Զմեղայպարտ գլխագիր հանողս յիշեցէք ի Քրիստոս:
Պատառիկ-պահպանանկ Գա - Դա (տե՛ս):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
289ա (1617թ. նորոգողի, բոլորգիր) Փա՜ռք... Աւարտեցաւ քրիստոսահիմն եւ առաքելայշէն, մարգարտայխաւս սուրբ
Գանձարանիս ձեռամբ յոգնայմեղ եւ անարհեստ գրչի, սակաւ գրիս, սուտ եւ փըծուն Յովանէս իրիցի: Արդ եւ ես` մեռեալ
մեղաւքս եւ սեւացեալ մարմնովս եւ հոգովս տառապեալ, զոր եւ խնդրեմք արտասուալից գոչմամբ եւ բազկատարած հայցմամբ ի բարերար սուրբ Երրորդու//(289)թենէն եւ ի միջնորդակից ունելով զամէնաւրհնեալ կոյսն Մարիամ Աստուածածինն
եւ զամենայն սրբոց դասքն, մանաւանդ որ աստ հաւաքեալ կան. ամէն: Ի թվականութեանս Հայկազան տոհմիս տումարի
ՌԿԶ (1617) եւ ի հայրապետութեան տեառըն տէր Աւետիս կաթողիկոսին, եւ Վաղարշապատ Սուրբ Էջմիածնին եւ ի թագաւորութեան Բագրատի Միրզին, որ բազում տեղիք էառ եւ տիրեաց զերկիր եւ արար խաղաղութիւն ոչ սակօ, բայց հարկայպահանջութիւն բուռն եւ ծանր էր ի վերայ քրիստոնէից: Քրիստոս Աստուածն մեր խաղաղութիւն եւ անդորրութիւն տացէ
տառապեալ ազգիս քրիստոնէիցն. ամէն:
Ես` տեր Աւետիս կաթողիկոս, այս Գանձարանս գնեցի հալալ արդեանց իմոց եւ նորոգել տվի յիշատակ ինձ եւ ծնաւղաց
իմոց` Միրզին, եւ մաւրն` Գաւարսուլթանին, եւ եղբաւրն ի մ` Կիրակոսին, եւ որդոյն` տէր Թումանին, եւ եդաք ի դուռն Սուրբ
Էջմիածնայ (ընդգծած հատուածը` այլ ձեռքով) եւ յամենայն յարեան, կենդանեաց եւ ննջեցելոց. խնդրեցէք ջնջել զձեռագիր
յանցանաց մերոց եւ տե[ս]անել զնա յաւրն վերջին, եւ ինքն, որ առատն է ի տուրս բարեացն, ձեզ` յիշողացն եւ յուսողացն,
տացէ Քրիստոս Աստուածն մեր զիւր ողորմութիւն եւ զանճառ արքաութիւն:
Արդ, յերես անկեալ պաղատիմք, որք կարդայք կամ յօրինակէք, զի յաւրինակ լօ չէր, տաղեր չկէր, պակաս ||(290ա) էրեկ
եւ սղալանացն կամ խողորութեան գրիս եւ թանաքիս, զի հին մէրան էր, եւ կամ սակս մասին սուրբ գրոցս պատահէք, յիշեսջիք առաջի անմահ գառինն Յիսուսի Քրիստոսի զվերոյ գրեալքն ի սմայ եւ թողութիւն հայցեցէք մեղաց նոցին. ամէն: Զի
իւր արարչական եւ նախախնամական սիրովն գթասցի ի վերայ սոցա ի սկզբանէ տարոյն մինչեւ ի կատարումն նորին եւ
աւրհնեսցէ ի հոգի եւ ի մարմին, ի բանս եւ ի գործս, ի կեանս եւ ի մահ, եւ արձակեսցէ ի մեղաց կապանաց եւ ի բանադրութենէ անիծից եւ թողութիւն շնորհեսցէ ամենայն գործեցեալ մեղաց սոցայ, եւ լըսեն ի Քրիստոսէ զեաւթն[ա]լիր զերանաւետ
բարբառն, եթէ Եկայք աւրհնեալ էք Հաւր իմոյ, ժառանգեցէ՛ք զանըսպառ զուրախութիւն. եթէ Ազնիւ ծառայք, բարիք եւ հաւատարիմք, մտէ՛ք ուրախութիւն տեառն ձերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, յաւիտեանս յաւիտենից: Աստուած ողորմի առաջնոց,
միջնոց եւ զվերջնոցն. ամէն: Եւ եղիցի ամէնայն ժամ. ամէն: Հայր:
4ա (նօտր)... Գորայ Սուրբ Տիրայմօրն դռան լին[ի]:
293բ (նոյն ձեռքով)... ասաւղ Մուրադիս ողորմի ասէք:
297բ (նոյն ձեռքով) Ես` Մուրադս, Լիպարիտի որդիս, առի յիշատակ ինձ եւ իմ (շար. անընթեռնլի):
297բ (բոլորգիր) Աստուած ողորմի Նուշիջանի հոգոյն եւ ամենայն յարեան:
297բ (բոլորգիր) Գանձս յիշատակ է Նուշիջանի հոգոյն եւ իւր ծնաւղացն. ամէն: Վա՜յ ինձ` մեղաւորիս, որ զրկեցայ այս
աշխ[արհէս]:
297բ (նօտրանման շղագիր) Աստուած ողորմի Մուրադին, որ եդիր սուրբ Գանձայտետրս ի դուռն Սուրբ Տիրայմայր Աստուածածինն: Ով որ կարդէք կամ աւ[ր]ինակէք, մէկ բերան Ողորմի ասէք Մուրադի հոգուն եւ իւր կողայկից Նուշիջանի հոգուն, եւ Աստուած զձեզ ողորմի տայ իւր միւս անգամ գալստեան: Ով որ մեր փափ եւ ի յիշատակս խաբանէ կամ ջնջէ, ով
որ մեր փափելի յիշատակս խաբան... (ջնջուած) մեղացս ջուղապ տայ ահեղ դատա[ս]տանին Քրիստոսի, վարձք Յու[դ]այի
առացէ եւ խաչայհաանողաց:
265ա (նօտր) Տիրացու Սահակ:
3բ (1766թ. նորոգողի, բոլորգիր) Արդ, ես` ամենաթշուառս, որ եմ լի ամենայն գարշութեամբ իբրու Մարգարէ եւեթ սեւաւրս, որ անումբ միայն եմ եւ գործովս զազրալի եւ ի մարդկանէ անխնամ եւ յոյժ վշտացեալ, բայց յուսալով ամենազօրին
Աստուծոյ, միթէ իբրեւ զմարդ չզրկէ իւր անհուն ողորմութենէն, վասն որոյ զքայքայեալ Գանյարանս վերստին կազմեալ եւ
զցանկն սորին շինեալ ի վայելումն Գայիանէի վանիցն, ի ՌՄԺԵ (1766) թվին, խնդրեմ միով Տէր ողորմեայիւ յիշել եւ դուք:
Կնքադրոշմ` 4ա, 297բ (կարմիր) Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է: 70բ 280բ (սեւ) Քրիստոսի ծառայ տէր Գրիգոր, 1205 (1756):
Գրչափորձ` 10ա, 130ա, 132բ-3ա, 149ա, 151ա, 276բ, 280բ, 290բ, 297բ:
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ԳԱՆՁԱՐԱՆ
Վան ՋԼԸ - 1489
ԳՐԻՉ` Ազարիայ քհնյ: ՍՏԱՑՈՂ` խոջայ Սադաղա: ԾԱՂԿՈՂ` Կիրակոս:

ԹԵՐԹ` 279+1 (կրկ.1): ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴx12 (Ա, ԺԲ 13, Ը 14, ԺԱ 10, ԺԳ, ԺԵ, ԺԶ, ԺԹ 11, ԺԷ, ԻԴ 9): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24x18: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 60ա: Նորոգողի` 1ադ, 87ա-8բ, 96-7բ, 149աբ, 243աբ, 276աբ):):
ՏՈՂ` 27: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` տպածոյ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ծնունդ` 57բ, սրբանկար` 15ա, Սարգիս Զօրավար` 102ա, քառասուն մանկունք` 141ա, Աստուածածին` 237ա, Գէորգ Զօրավար` 250բ: Կիսախորան` 3ա, 58ա, 182ա: Լուսանցազարդ` բուսական, թռչնային: Զարդագիր`
թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Նորոգուած եւ պակասող թերթերը մասամբ լրացուած: Եզրահատումից եզրերը վնասուած, որոշ
թերթեր խառնուած (կարդալ` 1-94, 96-97, 95, 98-260, 262, 261, 263-266, 268, 267, 269-279): Կազմը ցեցակեր եւ տեղ-տեղ
մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
- 1ադ [Ցանկ նիւթոց] - [Ա.] Հրեշտակաց եւ հրեշտակապետաց... [ՃԺԴ. Գրիգո]րի Աստուածաբանին:
ա. 2աբ [Տաղ ի յԱտոմէ. Հմր 430, 99բ] - Զաւրական եւ վկայ Քրիստոսի... (2ա «Սուրբ Ոսկի, քահանայ» գոյն): բ. 2բ
Տաղ ի Մաթէոս վարդապ[ետէ] («Երգս այս նոր ե գրեալ») - Եւ Հայաստան անշարժ կացեալ...
1. 3ա-4բ Ա. [Գանձ սրբոց հրեշտակապետացն. Հմր 423, 4ա] («Մկրրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ հրաշազան... ա.
4բ-5ա Մեղեդի անոյշ («Գրիգոր») - Գովեստ բերկրանաց քաղցրաձայնեալ երգեմք... (4բ «Ո՜վ զարմանալու գունն է»): բ. 5ա
Յորդորակ («Զաւրավար») - Զաւրք երկնային զըւարթնոց... (5ա «Քրիստոս, փառաց թագաւորի գոյն է»):
2. 5ա-6բ Բ. Այլ գանձ հրեշտակապետաց, Թուլգուրանցոյ («Յովանես») - Յոյժ փառատրելի...
3. 6բ-7բ Գ. Կիրակի ասա («Գրգո») - Գոյից արարչին... /Գըծողըս Գրիգոր... ա. 7բ-8ա Տաղ սուրբ Յարութեան («Գրգոր») - Գոչէր հրեշտակն առ վիմին... (7բ «Յայնժամ սիրօվի գոյն է»): բ. 8ա Այլ տաղ Յարութեան - Միաշաբաթ աւր հանգըստեան... (8ա «Յիսուս որդի է գոյն»):
4. 8ա-10բ Դ. Գանձ Յոհանու Ոսկիբերանին («Աս Յոհաու Ոսկէբերանին») - Աւրհնեմք ըզքեզ, Տէ՜րդ ամենայնի... / ՛Ւ
Առաքելին` երգաւղի սորին... ա. 10բ [Տ]աղ Յոհաննու («Մատ») - Մեծ քաղաքին Կոստանդինու... բ. 10բ Ի յորովայնէ ընտրեալ... (10բ «Դաւիթ մահու ձայն լվաւի գոյն է»):
5. 10բ-2բ Ե. Կանոն ծնընդեան սուրբ Աստուածածնին եւ ծնողաց նորին` Յովակիմայ եւ Աննայի («Գ[ր]իգ[որ]ի [է ս]ա»)
- Գոյին անեղի... (վերջին 2 տներից առաջ (12ա)` «... աստ աւարտ Ծնընդեան Աստուածածնի եւ ծնողաց նորին: Թէ ի տաճարն տանին, դու զԲ տունս ասա՛յ»): ա. 12բ [Տաղ ի Գրիգորէ. Հմր 425, 18ա] - [Ա]յսաւր պարզողին զերկինս... (12բ
«[Քրիստոս], փառաց թագաւորի» գոյն): բ. 12բ-3ա Փոխէ՛ - Քահանայից դասքն աւրհնէին... գ. 13ա Ա՛յլ տաղ ասայ - Այսաւր երկիր լըրիւ ի հընչէ... (13ա «Հռիփսիմեանց տաղի գոյն է»):
6. 13ա-4բ [Զ.] Գանձ Նիկողայոսի հայրապետին («Գրիգոր») - Գաւազան ծաղկեալ... ա. 14բ Տաղ Նիկողայոսի հայրապետին - Աստուած անճառ, սուրբ թագաւոր... (14բ «Հռիփսիմեանց տաղի գոյն է»): բ. 14բ-5ա Յորդորակ ասայ - Երեւմամբ սուրբ հրեշտակաց... (14բ «Յարուցեալ գոյն է»):
7. 15ա-7բ Է. Սրբոց հայրապետաց, առաքելոց աստուածաբանից («Վէշտսասանք») - Վայել է քոյին... ա. 17բ Տաղ սուրբ
հայրապետացն - Այսաւր դըշխոյ պանծալի... բ. 17բ-8ա Տաղ ի Ներսէս հայրա[պետէ] («Ա-Ղ») - Այսաւր մայր Սիոն ցընծա
տաւնելով... գ. 18ա Փոխէ զձայնդ («Ճ-Ք») - Ճառագայթ լուսոյ յերկիր ծագեցան... (18ա «Կայր կոյսի գոյն է»):
8. 18ա-20ա Ը. Գանձ սրբոց միանձնացելոցն Պօղոսի եւ այլոցն («Ճգնաւորք») - Ճըգնաւորք ընտրեալ... ա. 20աբ Տաղ
միանձնացելոցն - Աստուած բարձրեալ, Տէ՜րդ երկնային... (20ա «Իսկականի գոյն է եւ Հռիփսիմեանց»): բ. 20բ Փոխէ՛ - Որք
զաղաւթից ըզշնորհս առին...
9. 20բ-2բ Թ. Գանձ Թադէոսի եւ Բարդողիմէոսի («Գրիգորի է») - Գերարփի պայծառ... /Այլեւ երգողի/Բանիս աղքատի`/Անմիտ Գրիգորի... ա. 22բ-3ա Տաղ Բարդողիմէոսի («Բարդող») - Բանն, որ ի Հաւրէ ծագեալ... (23ա «Քրիստոս, փառաց թագաւորի գոյն է»): բ. 23ա Փոխէ՛ զձայնդ («Իմէոս») - Ի լըծակցութիւն գործոյ... գ. 23աբ Փոխէ՛ զձայնդ (Առաքելոյն
երգս») - Արեգակն արդարութեան, որ ի Հաւրէ ծագեալ... (23ա «0՜վ իմ սիրականի գոյն է»):
10. 23բ-5ա Ժ. Յարութեան Քրիստոսի («Առաքել») - Անժամանակ լոյսն արփիական... ա. 25աբ Տաղ Յարութեան Քրիստոսի Աստուծոյ («Ներսեսի ե բանս») - Նոր ծաղիկ պայծառացաւ... (25ա «Հռիփսիմեանց գոյն է, կամ զորն կամիս»):
11. 25բ-7բ ԺԱ. Սրբոյն Մինասա, Երմոգ[ին]եա եւ Գրաբոսի («Ի Բաղիշեցոյ Առաքիլե») - Ի յերկնային լուսոյն հայրական... ա. 27բ Տաղ սրբոյն Մինասա, Երմոգինեա եւ Գրաբոսի - Տէր բարերար Հաւր միածին... (27բ «Հռիփսիմեանցն է
գոյն»): բ. 27բ-8ա Փոխէ՛ զձայնդ - Երմոգինեա եւ Գրաբոսի... (27բ «Իսկական գոյն է»): գ. 28ա Այլ տաղ Մինասայ - Այսաւր նորահրաշ տաւնիւ ցընծամք... (28ա «մեղեթի է»):

12. 28ա-9բ ԺԲ. Գանձ Եւստրատիոսեանցն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 29բ Տաղ սրբոց Եւստրատիոսեանցն - Առ քեզ պաղատիմք մաղթողական ձայնիւ... (29բ «0՜վ զարմանալու գոյն է»): բ. 29բ-30ա Փոխէ՛ զձայն Սուրբ Եւստրատիոս, Աւքսէնտիոս եւ Ովրեստէս վըկա...
13. 30ա-1բ ԺԳ. Սըրբոյն Յակոբայ հայրապետին («Մկրտիչ») - Մեծահամբաւ ա անուն գովելի... ա. 31բ Տաղ ի Մաթէոս
վարդապետէ («Մաթէոս») - Մեծի հանդիսի աւուրս... (31բ «Քրիստոս փառաց գոյն»): բ. 31բ-2ա Յորդորակ («վարդապետ») - Վարժիչ հանուրց եկեղեցեաց... (31բ «Իսկականի գոյն է»):
14. 32ա-3բ ԺԴ. Գանձ Յարութեան կիրակէի («Կիրակեի») - Կենդանարար Որդի Աստուծոյ...
15. 33բ-5ա ԺԵ. Իգնատիոսի հայրապետին («Գրիգորի է ս[ա]») - Գոհաբանական... ա. 35ա Տաղ Պաւղիկարպոսի եւ
Իգնատիոսի - Ի սուրբ սերմանց առաքելոցն... (35ա «Հռիփսիմեացն է գոյն»): բ. 35ա Այլ տաղ Իգնատիոսի - Իգնատիոս,
մանուկ բարի...
16. 35ա-7ա ԺԶ. Թէոմպոմպոսի եպիսկոպոսին եւ Թէովնա վկայի («Յովանէս») - Յոյժ զարմանալի...
17. 37ա-9ա ԺԷ. Գանձ Դաւթի եւ Յակոբայ («Խաչատուր») - Խորք անքըննին, անճառ անհասին... ա. 39ա Տաղ Դաւթի
մարգարէին («Յոհանէս») - Յիսուս լոյս ծագեալ յաշխարհս... (39ա «Իսկականի գոյն է»): բ. 39աբ Յակոբայ («Յոհանեսի»)
- Յակովբոս, ընտրեալ վըկա, որդի Յովսեփա... (39ա «Հօր կամաւի գոյն է»): գ. 39բ-40բ Այլ Դաւթի եւ Յակոբա - Յիսուս
Քրիստոս Հաւր միածին... (39բ «Իսկականին է գոյն»):
18. 40բ-2ա ԺԸ. Գանձ սըրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ անմահ թագաւոր... ա. 42աբ Ի
տէր Ներսէս[է] տաղ («Ի Ստեփա») - Ի խաչին տընկեալ որթոյն... (42ա «Քրիստոս փառաց գոյն»): բ. 42բ Փոխէ («Ննոս») Նըստեալ յառնէր ցուցանել... գ. 42բ-3ա Յորդորակ նորին («Ի Ներսիսէ») - Ի գաւազանէն Յեսսեայ ստեղնեալ Ստեփաննոս... (42բ «Հօր կամաւի գոյն է»): դ. 43աբ Փոխէ («Կաթողիկոսէ») - Կենդանի վկայ մահուամբ կենդանոյն...
19. 43բ-6բ ԺԹ. Գանձ Պետրոսի եւ Պաւղոսի («Սարգիս գրիչ») - Սուրբ Երրորդութիւն... ա. 46բ-7ա Տաղ սուրբ առաքելոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի («Առաքելոյն») - Այսաւր ցընծացէ՛ք, եղբարք... (46բ «Քրիստոս փառաց գոյն»): բ. 47ա Փոխէ՛ զոճն
(«Պետրոսի») - Պաղատիմ առ ձեզ, գընտրեալք... գ. 47աբ Յորդորակ ազնիւ - Պետրոս եւ Պաւղոս, քրիստոնէից պարծանք...
(47ա «0՜վ զարմանալուն է գոյն»):
20. 47բ-50ա Ի. Գանձ Որդոցն որոտման` Յոհանու եւ Յակոբայ («Գրիգորի է սա») - Գառնըդ երկնային... /Գանձիս ասողի/Եւ սըրբագրողի`/Անմիտ Գրիգորի... ա. 50ա Տաղ ի տէր Ներսեսէ, Որդոցն որոտման - Որդիքն որոտման, որք ի վերուստ
որոտացին... (50ա «Սեաւ եմ, գեղեցկին է գոյն»): բ. 50աբ Յորդորակ նորին, ի նոյն («Ներսէսի եգ») - Նոր լոյս յարփենոյն
վառեալ Որդիքն որոտման... (50ա «Հօր կամաւին է գոյն»):
21. 50բ-1բ ԻԱ. Գանձ Աբգարու թագաւորին («Նզտիս») - Նոյն քեզ վայէլէ... ա. 51բ-2ա Տաղ Աբգարու թագաւորին - Տէր
բարերար Հաւր միածին... (51բ «Իսկականին է գոյն»):
22. 52ա-4ա ԻԲ. Կանոն Բարսղի հայրապետին («Խաչատուր») - Խաչաբարձ արհի պանծալի... ա. 54ա Տաղ յԱռաքել
երիցէ - Անեղ, անմահ լոյսն էական... (54ա «Իսկականին է գոյն»): բ. 54աբ Փոխէ զձայնդ - Զմեռեալսն ի մեղս պոռընկական... գ. 54բ-5ա Փոխէ՛ - Ի Նիկիայ սուրբ քաղաքին...
23. 55ա-6բ ԻԳ. Կիրակի Յարութեան («Գրիգոր») - Գերակայ գոյին... ա. 56բ Մեղեդի Յարութեան, ի Ներսիսէ («Ներսէս») - Նոր ձայն աւետեաց հրեշտակապետն այսաւր... բ. 56բ-7ա Յորդորա՛կ ասայ («կաթողիկոս») - Կանայքն արտասուաւք լային զբարձաւղն արտասուաց... գ. 57ա Փոխէ՛ զձայնդ («Ի Հայոց») - Ի գերեզմանէն զմարմինն, ո՜վ պարտիզապան...
24. 58ա-9բ ԻԴ. Ճրագալուցին Ծնընդեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ («Տէր Մխի») - Տարփումն ըղձական... ա. 59բ60ա Տաղ ի տէր Ներսիսէ («Ներսիսի ե այս երգս») - Նոր ծաղիկ բըղխէ այսաւր յարմատոյն Յեսսեայ... (59բ «Նոր իմն աւետեացի գոյն է»): բ. 60ա Այլ տաղ Աւետեաց («Ա-Զ») - Անմահից արքայն եւ սրոբէիցն անտեսն... գ. 60աբ Փոխէ («Է-Լ») Եղեալ անեղին ըստ եղականաց մարմին... (60ա «0՜վ զարմանալու գոյն է»):
25. 60բ-1բ ԻԵ. Կանոն առաջին աւուր Ծնընդեանն («Թ[ա]րա») - Թագաւր զաւրաց... ա. 61բ Կոյս անապական եւ անխախտ ծընաւղութիւն... բ. 61բ-2բ Տաղ նորին Կոստընդի - Հըրճուիմք այսաւր մեք հոգեպէս... (61բ «Իսկականին է գոյն»):
26. 62բ-3բ ԻԷ. Գանձ երկրորդ աւուր Ծընընդեան («Մկրտիչ») - Մաքուր եւ անբիծ սուրբ Աստուածածին... ա. 63բ-4ա
Տաղ ի տէր Ներսիսէ («Տր Ներսէսի ե սա») - Տէր փառաց անճառ... (63բ «Զատկի Այսօր է շաբաթի գոյն է կամ Սեաւ եմ, գեղեցկի»): բ. 64աբ Ի Գրիգոր վարդապետէ Ոստան[ցոյ] ասացեալ - Այսաւր նոր խառնումն եղեալ... (64ա «Այսօր ցնծայ
գոյն»):
27. 64բ-5ա ԻԸ. Երրորդ աւուրն, Յոհանէս վարդապետէ («Յոհաննիսի երգ») - Յամենայն ժամ աւրհնեմք... (64բ «Քարոզ
է. Աստուած մեծի գոյնն է»): ա. 65աբ Տաղ ի Սրիկ Կոստան[դէ] - Քրիստոս, Բանդ Հաւր, ծնունդ անժամանակ... բ. 65բ-6ա
Յորդորակ - Ո՜վ զարմանալի խոորհուրդ այյս մեծ յայտնեալ...

28. 66ա-7բ ԻԹ. Գանձ Աւետեացն եւ չորրորդ աւուրն («Խաչատուր») - Խընդութեան ձայն, բարբառք աւետեաց... ա. 67բ8ա Մեղեդի ի տէր Ներսէսէ («Ներսես») - Նոր եդեմ բանաւուոր տընկոյն... բ. 68աբ Յորդորակն է («Ա-Ք») - Այսաւր երեւի
անտեսն ի բարձանց... (68ա «Կայր կոյս գոյն»):
29. 68բ-9բ Լ. Գանձ հինգ աւուրն («Խաչատուր») - Խընդայ խորան Աստուծոյ բանին... ա. 69բ-70ա Գրիգորի Նարեկացոյն - Էին աջոյ աջոյ ձեռին... բ. 70ա Նորին Նարեկացոյ - Աւետիս մեծ խորհըրդոյ... գ. 70աբ Քրոբէանուն, քրոբէաթոռ... դ.
70բ Փ - Աւետի՛ք տուք Ադամայ... ե. 70բ Փ - Բողբոջախիտ, խիտասաղարթ... զ. 70բ Փ - Աւետիս, երկըրպագէր... է. 70բ Փ Յորդ աղբերաց, հոյլ վըտակաց... ը. 70բ Փ - Աւետի՜ս քեզ, Յորդանան... թ. 70բ-1ա Փ - Աերինաթինդ խոր վեհ ի վեր... ժ.
71ա Փ - Աւետի՜ս ինձ` Յովաննու...
30. 71ա-2ա ԼԱ. Վեցերորդ աւուրն, Յովանէս Թլգուրանցոյ («Յովանէս») - Յանեղական լուսոյն խոնարհեալ... ա. 72աբ
Մեղեդի անոյշ, Նարեկացոյ - Երգ, ը՜, զարմանալի, երգ շարժըվարժենի... բ. 72բ-3ա Տաղ ազնիւ - Աչքըն ծով ի ծով ծիծաղախի[տ]... գ. 73ա Յորդորակ - Սեաւ եմ, գեղեցիկ...
31. 73ա-4բ [ԼԲ.] Կանոն Է աւուրն («Խաչատուր») - Խորան փառաց [Աստուծոյ] Բանին... ա. 74բ-5ա Մեղեդի անոյշ Պարագրի անըպարագրելի... բ. 75ա Տաղ ի տէր Ներսեսէ («Երգ Ներսիսի այս է») - Երգ նոր աւետեաց բարբառ այսաւր մեզ
հընչեաց... (75ա «Հօր կամաւի գոյն է»): գ. 75աբ [Տաղ բազմակինի, Հմր 423, 72ա] - Կայր կոյսն ի յայրին...
32. 75բ-7ա ԼԳ. Կանոն ութ աւուր թլփատութեան («Գրիգոր») - Գոչումն ըղձագին... ա. 77աբ Տաղ ի Սըրկայ - Անըսկիզբըն Բանըն Հաւր... (77ա «Հռիփսիմեանց է գոյն»): բ. 77բ Յորդորակ - Ստեղծաւղ մանկանց մանուկ ցուցաւ... (77բ «Յիսուս
որդի գոյն»): գ. 77բ-8ա Մեղեդի անոյշ, ի Պլուզ Յոհանէս վարդապետէ («Յո») - Յանեղական լուսւոյն անըժամանակեայ...
դ. 78աբ («Գովեստ ի սուրբ») - Գովեստ բերկրանաց հըրճւողական հընչմամբ... (78ա «0՜վ զարմանալոյ գոյն է»): ե. 78բ
Յորդորա՛կ ասայ («Կոյսն Մարիամ ե») - Կենաց տապանակ աստուածագին տախտակ... (78բ «Տունկ անմահութեան
գոյն»):
33. 79ա-81ա ԼԴ. Գանձ Յովաննու Ծնընդեանն («Գրիգորի է») - Գերագոյն բարի... ա. 81ա Մեղեդի Յովաննու - Ի դասըս հրեղինաց... բ. 81ա-2ա Տաղ («Ա-Ք») - Անմարմնոցըն հրեղինաց... (81ա «Անեղ որդի. սեաւ գոյն»):
34. 82ա-4ա ԼԵ. Պետրոսի հայրապետին եւ Աբիսողոմայ սարկաւագին («վարդ[ա]յպետի») - Վերաւրհնեալ գովեալ...
ա. 84աբ Տաղ ազնիւ - Ի հանդէս տաւնի քո րախացեալ տաւնեմք... (84ա «Ո՜վ զարմանալոյ գոյն է»): բ. 84բ Փոխէ՛ զձայնդ Ո՜վ սուրբ հայրապետ...
35. 84բ-6ա ԼԶ. Սրբոյն Անտոնի Ճգնաւորին («Ե երգել») - Երջանիկ գընդին... ա. 86աբ Տաղ Անտոնի Ճգնաւորի - Անտո՛ն, Անտո՛ն, ոստ անապատի... բ. 86բ Յորդորակ - Անձամբ խոնարհիմք ի ճըգնութիւնըս քո (86բ «Ո՜վ զարմանալունն է
գոյն»):
36. 86բ-9ա ԼԷ. Թէոդոսի թագաւորին («Տասան») - Տէր տընտեսական... ա. 89ա Տաղ թագաւորացն - Թագաւորին երկնաւորի... (89ա «Յարուցեալ գոյն»): բ. 89աբ Փոխէ՛ զձայնդ - Աբգար արքայդ Ուրհայեցի... (89ա «Իսկական գոյն»):
37. 89բ-90բ ԼԸ. Գանձ Կիրակոսի եւ Յուղիտայ («Գրիգորի է») - Գերապայծառ արփիտ երկնային... ա. 90բ-1ա Տաղ ի
Սիմէոնէ ասացեալ - Սուրբ Յուդիտայ, դուստըր մեծաց... (90բ «Հռիփսիմեանց գոյն»): բ. 91աբ Փոխէ՛ զձայնդ - Տեսեալ
ծնաւղին զաղէտս իրաց...
38. 91բ-3ա ԼԹ. Վահանայ Գողթնեցոյն («Գրիգոր») - Գըթացեալ քոյին... /Գանձիս ասողի/ Եւ սրբագրողի`/Անմիտ Գրիգորի... ա. 93աբ Տաղ Վահանայ Գողդնեցոյն («Յովհանէսի») - Յաղթող զաւրութեամբ վերնականաւ լըցեալ... (93ա «Ո՜վ
զարմանալի գոյն»): բ. 93բ Յորդորակ - Շնորհաց Հոգոյն ընդունարան... (93բ «Իսկական գոյն»):
39. 93բ-4բ, 96ա Խ. Տեառնընդառաջի երեկ[ոյ]ին («Գրիգոր») - Գովեալ եւ աւրհնեալ... ա. 96ա Մեղեդի աւուրս տէրունի
- Սիմէոն, սուրբ ծերունին... բ. 96աբ Տաղ գեղե[ցիկ] - Քրիստոս, փառաց թագաւորն... գ. 96բ-7ա Փոխէ՛ - Զարթի՛ր, զարթի՛ր, դու զարթի՛ր...
40. 97աբ, 95աբ Գանձ Տեառնընդառաջին առաւօտուն («Մկրտիչ») - Միասնական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 95բ, 98ա
Տաղ գալստեան Տեառնընդառաջին - Մըտեալ ի տաճարն այսաւր աւծեալն Աստուած... բ. 98աբ Այլ տաղ ազնիւ - Այսաւր
Երուսաղէմ ցընծայ... գ. 98բ Այլ տաղ ազնիւ - Քառասնաւրեա աւուրն ի լման...
41. 98բ-100բ ԽԱ. Առաջաւորաց ուրբաթին («Գրիգ[որ]ի է») - Գոյիդ կատարեալ... /Գանձիս ասողի/Եւ սըրբագրողի`/Անմիտ Գրիգորի... ա. 100բ Տաղ Յունանու մարգարէի - Պատճառ պարծանաց մարգարէից գընդին... (100բ «Ո՜վ զարմանալի
գոյն»): բ. 100բ-1բ Այլ տաղ Յունանու - Յունան, քարոզըն Նինւէին... գ. 101բ-2ա Փոխէ՛ զձայն - Լըւան զբարբառ մարգարէին...
42. 102ա-3բ ԽԲ. Գանձ Սարգսի Զաւրավարին եւ որդոյ նորա Մարտիրոսին («Մկրտիչ») - Մէծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 103բ Տաղ ազնիւ («Ի Յակ») - Ի քէն աղերսիւ հայցեմք, պատուեալ զաւրական... (103բ «Նոր իմն աւետեաց

գոյն»): բ. 103բ-4ա Փոխէ՛ զձայնդ («Ոբա զայս երգ») - Որ մեծի փառաց հասեր եւ անճառ շնորհաց... գ. 104աբ Այլ տաղ
Սարգսի - Վըկայից հանդիսից հրաշալի...
43. 104բ-5բ ԽԳ. Գանձ կիրակմտի («Կիրակեի») - Կենդանարար Որդիտ Աստուծոյ... ա. 105բ-6ա Տաղ ազնիւ («Կոստանդին») - Կանանցըն կանխեալ եկին ի գերեզման... (105բ «0՜վ զարմանալի գոյն»): բ. 106աբ Այլ տաղ Յարութեան Միաշաբաթ աւր հանգըստեան...
44. 106բ-8ա ԽԴ. Սրբոց Ատոմնեանցն («Գրիգորի») - Գեղապանծ լուսով... ա. 108ա Տաղ սրբոց Ատոմնեանցն - Սուրբ
նահատակ, Ատոմ գովեալ... (108ա «Հռիփսիմեանց գոյն»): բ. 108աբ Փոխ[է՛] - Ապա եւ զաւրք բոլոր գընդին...
45. 108բ-10ա ԽԵ. Գանձ Սուքիասանցն («Գրիգորի ե սա») - Գանձ սիրոյ քոյին... /Զերգաւղըս բանի,/Գանձիս եւ տաղի`/ԶԳրիգորն եղկելի... ա. 110աբ Տաղ Սուքիասանցն - Երջանիկ, հոգիահրաշ երանելին սուրբ Սուքիաս... (110ա «Հռիփսիմեանց է գոյն»): բ. 110բ-11ա Փ - Անտի փոխեալ ի Սուկաւէտ... գ. 111աբ Փոխէ՛ - Յայնժամ չարին այն բարկացեալ...
(111ա «Իսկականն է գոյն»):
46. 111բ-3ա ԽԶ. Գանձ սրբոց Ոսկեանցն, («Խաչատուր») - Խոստովանիմք ըզքեզ, Միածին... ա. 113աբ Տաղ սուրբ Ոսկեանցն, ի գծողէս - Սուրբ Ոսկի, քահանայ նազելի...
47. 113բ-7ա ԽԷ. Գանձ սրբոյն Սահակայ եւ Մեսրոպայ («Բան քարոզից») - Բարձրեալ անքըննին... ա. 117ա Տաղ սրբոց
Թարգմանչ[աց] («Երգս այս երգ») - Եկայք, զըւարճացեալք պայծառասցուք տաւնիւս... (117ա «Ո՜վ զարմանալու է գոյն»):
բ. 117աբ Այլ տաղ - Սուրբ վարդապետըն մեր ընտրեալ... (117ա «Հռիփսիմեանց է գոյն»): գ. 117բ Փոխէ՛ - Արդ, երկոքին
սոքա ընտրեալ...
48. 117բ-9ա ԽԸ. Սըրբոց Ղեւոնդեանցն («Խաչատուր») - Խըրամատեալ կանոն աւրինի... ա. 119բ Տաղ սրբոց Ղեւոնդեանցն - Ի հանդէս տաւնի ձեր րախացեալ ցընծամք... (119բ «Ո՜վ զարմանալուն է գոյն»): բ. 119բ Փոխէ - Քահանայ պատուեալք աւծմամբ Հոգոյն շնորհաց...
49. 120ա-1բ ԽԹ. Սըրբոց Վարդանանց զաւրավարացն («Գրիգորի է») - Գոհաբանեալ Տէրդ ամենայնի... ա. 121բ Տաղ
սրբոց Վարդանանցն («Վար») - Վարդան քաջ, վանող չարին մեծ պատերազմին... (121բ «Հօր կամաւ գոյն»): բ. 121բ Փոխէ՛ («Դանայ է») - Դու՛, Հմայեակ, մանու[կ] ընտիր եւ աստուածակիր...
50. 121բ-3բ Ծ. Գանձ Գ սուրբ ժողովոյն («Այրիվա») - Աստուած կենդանի... ա. 123բ Դաւանութիւն ամենասուրբ Երրորդութեան - Խոստովանիմ Աստուած ըզՀայր...
51. 123բ-6ա ԾԱ. Բուն բարեկենդանի («Երեւանեց[ի]») - Երգս յաւերժական... ա. 126ա Տաղ ի բանս Աւետարանին Ճրագ ճըշմարիտ Հօր միածին... բ. 126աբ Փոխէ՛ զձայնդ - Պատուիրեցեր չհոգալ զվաղուին...
52. 126բ-9ա ԾԲ. Կանոն սըրբոյն Թէոդորոսի Զաւրավարին («Ի յԱռաքելէ խնդրեալ է վարդապետն») - Ի քէն հայցեմք,
աղբիւր բարութեան.../ Նաեւ Գրիգոր այն իմաստակին, /Որ եւ խընդրող եղեւ այս գանձին... ա. 129աբ Մեղեդի անոյշ - Քաջամարտիկ մեծ զինւորին... բ. 129բ-30ա Յորդորակ - Խաղաղարար նոր թագաւոր... (129բ «Հռիփսիմեանց է գոյն»):
53. 130ա-1բ ԾԳ. Երկրորդ կիրակի պահոց («Գրիգոր է») - Գթութեամբ իջեր, Տէր... ա. 131բ-2բ Տաղ ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգորի ե բանս այս») - Գոյիդ անեղ, անըսկըզբան... բ. 132բ Սոյն այս խորհուրդ յոյժ խորագոյն...
54. 133ա-4ա ԾԴ. Գանձ Կիւրղի հայրապետին եւ հաւր նորին («Գրիգոր») - Գըթացեալ քոյին... ա. 134աբ Տաղ Կիւրղի
հայրապետին եւ մաւր նորա - Աստուած փառաց, լոյսդ անքըննին... բ. 134բ-5ա Փոխէ զձայնդ - Ընդ Յուդայի սուրբ Կիւրեղին... (134բ «Յիսուս որդի գոյն»):
55. 135ա-6ա ԾԵ. Կանոն երրորդ կիրակէին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, /Անճառ... ա. 136աբ Տաղ
ազնիւ («Այս բանս») - Առ Հայրդ աղաղակեմ... բ. 136բ-7ա Յորդորակ լաւ - Հետեւեցա անառակին...
56. 137ա-8բ ԾԶ. Յոհաննու եւ Եպիփանու («Գրիգոր») - Գըթութեամբ քոյին... ա. 138բ Տաղ ազնիւ («Գրիգորե») - Գերագոյն է Հոգոյն շնորհաց... (138բ «Անեղ որդի գոյն»): բ. 138բ-9ա Շրջանակն է - Մեծ Եպիփանըն Կիպրացին... գ. 139ա
Փոխէ՛ - ՅԵրուսաղէմ, մեծ քաղաքին... (139ա «Նոր ծաղիկ պայծառ գոյն»):
57. 139ա-40ա ԾԷ. Գանձ մեծատանն («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, /Որ նորոգեաց... ա. 140բ Տաղ
մեծատան եւ Ղազարու - Լըսէ զմեծատան զառակն... բ. 140բ-1ա Յորդորակն - Տընտես չէի հաւատարիմ...
58. 141ա-2բ ԾԸ. Կանոն սրբոց քառասնիցն, որք ի Սեբաստիա («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անահից արքայ... ա. 142բ3ա Տաղ քառասնիցն - Ի Սեբաստիայ ի ծովակին մըտեալ... բ. 143ա Այլ տաղ ազնիւ - Աղաչանաւք սըրբոց մանկանցն...
59. 143ա-4բ ԾԹ. Ի դատաւորն եւ յայրին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ անքննին... ա. 144բ-5ա Ողբ պիտանի եւ
համեղ («Գրիգորի է») - Գանգատ ունիմ ասել քեզ... (144բ «Առ Հայրդ գոյն»): բ. 145աբ Յորդորակ - Ի յիմ քաղաք մարմնոյս
դընին...
60. 146ա-7բ Կ. Գանձ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին («Մկկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անահից արքայ... ա. 147բ-8ա Մեղեդի անոյշ - Գրիգորիոս, առաքինի հըսկող... բ. 148աբ Տաղ նորին - Ի յելս արեւու արեւ... գ. 148բ Յոր[դ]որակ - Բարձրացիր,

դըշխոյ, փառաւք յաւրս յիշատակի... (148բ «Հօր կամաւ գոյն»): դ. 148բ-9ա Յորդորակ - Անդ ի հանդի[սի] ձայնէր... ե.
149աբ Յորդորակս յԱտոմ իրիցէ - Պարգեւատուն ամենեցուն Աստուածորդին... (149ա «Ղարիպի գանձի գոյնն է»):
61. 150ա-2ա ԿԱ. Վեցերրորդ կիրակին («Գրիգորրիգոր») - Գոյիդ կատարեալ... /Այլեւ երգողի/ Գանձիս ՛ւ ասողի`/Անմիտ Գրիգորի... ա. 152ա Ի տէր Ներսեսի բանիցն - Յորժամ գրեալքըն կատարին... բ. 152աբ Զտաղս յառա՛ջ ասա ըստ
խորհրդոյ («Վարդա») - Վերջի յաներեկ աւուրւրն եւ համառաւտին... (152ա «Նոր իմն աւետեաց գոյն»): գ. 152բ Փոխէ՛
զձայն («պետին է») - Պայծառ զարդարին լուսով երամք արդարոցն...
62. 152բ-5ա ԿԲ. Գանձ Ղազարուն («Գրիգորի է սա») - Գոչումն ըղձական... ա. 155ա Տաղ անոյշ եւ յարմար - Ձայն այն,
որ զաշխարհս արար... բ. 155աբ Փոխէ՛ - Ընդ նոյնդ եկեսցեն, որք այդր... գ. 155բ Փոխէ՛ զձայնդ - Ի[մ] մեծ սիրելին Յիսուս... (155բ «Ո՜վ իմ սիրական գոյն»): դ. 155բ-6ա Յորդորակ («Ճ-Ք») - Ճառագայթ Հաւր անեղին...
63. 156ա-7բ ԿԳ. Գանձ գալստեան Ողոգոմեան («Հայցէ ս») - Համագոյական... ա. 157բ Տաղ ազնիւ («Տր Ներսեսի ե»)
- Տիրական տաւնիւս այսաւր եկայք ցընծասցուք... (157բ «Նոր իմն աւետեաց գոյն»): բ. 157բ-8ա Այլ տաղ պատուական Աստ եբրայեցոց մանկունքն... (158ա «Քրիստոս փառաց գոյն»):
64. 158ա-9բ ԿԴ. Գանձ երեկոյին ասա («Իրհով») - Ի տաւնըս տաւնից... ա. 159բ-60ա Տաղ արձակման աւետարանի՛ն
ասայ - Աստուածորդին, Տէրըն փառաց... բ. 160ա Փոխէ՛ զձայնդ - Ոստ ի ծառոց բերեալ ծերոց...
65. 160ա-3ա ԿԵ. Գանձ Աւագ երկուշաբաթի («Գրիգորի Ե սաա») - Գերագոյն Էից... ա. 163ա Տաղ ազնիւ - Անդ, ի մէջ
դրախտին երեք անձինք կային... բ. 163աբ Յորդորակ գեղեցիկ - Ադամայ ստեղծաւղն եկեալ յիւ[ր] պատկերքն ի տես...
66. 163բ-5բ ԿԶ. Գանձ Աւագ երեքշաբաթին («Գրիգոր») - Գործ արարչական... ա. 165բ Տաղ ազնիւ - Քե[զ], ո՜վ տէր Յիսուս, ձայնեմք... բ. 165բ-6ա Փոխէ՛ - Վա՜յ իմ մեղուցեալ անձինս... (165բ «0՜վ սիրական գոյն»): գ. 166աբ Յորդորակ - Յորժամ ծագիս, Տէր, ի յերկնից... (166ա «Յիսուս որդի գոյն»):
67. 166բ-8ա ԿԷ. Գանձ Աւագ չորեքշաբաթին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ անճառ խորհուրդն ահագին... ա. 168ա Տաղ ազնիւ Յիսուս փրկիչ կենարար... բ. 168աբ Յորդորակ ասա («Մեծի չորեքշաբաթի») - Մեծ խորհուրդ յերկրի այսաւր յայտնեցաւ...
(168ա «Դասքն գոյն»):
68. 168բ-70բ ԿԸ. Գանձ Աւագ հինգշաբաթի ոտնալըւայի («Զպակաս») - Զահեղ, զանքըննին... ա. 170բ Տաղ ազնիւ Յերեկոյին հինգշաբթին...
69. 170բ-2ա ԿԹ. Հինգշաբթի առաւօտուն («Որդս») - Որք եւ փափաքին... ա. 172աբ Տաղ ազնիւ - Փառաց թագաւոր
այն, որ նըստի ընդ Հաւր... (172ա «0՜վ զարմանալի գոյն»): բ. 172բ-3ա Յորդորակ ասա («Աստւածատուրն խնդրեաց») Աստուածդ ամենի, միածին Որդի... (172բ «Դասքն գոյն»):
70. 172բ-4բ Հ. Աւագ ուրբաթին ասա («Ի Մմաթէ») - Ի յանմարմնական... ա. 174բ Տաղ գերագոյն - Զարհուրեալ զաւրացն երկնաւորաց խըմբից... բ. 174բ-5ա Փոխէ՛ - Արագ հասանէր ակնրկելով նըմա...
71. 175ա-6ա ՀԱ. Գանձ ցերեկին ասա («Ոոսսէ խնդրեաց Գրիգորս»/ - Որ եւ կատարեալ... /Սորին երգողին`/Տէր Մատթէոսին,/ Խնդրող Գրիգորին...
72. 176ա-7բ ՀԲ. Երեկ[ոյ]ի՛ն ասայ, յետ աւետարանին («Զտւր») - Զանեղական զարարչագործըն տիեզերաց... ա.
177բ-8ա Տաղ ազնիւ ի Ներսիսէ («Ա-Ն») - Անեղ Որդին Հաւր միածինն... բ. 178աբ Փոխէ («Շ-Ջ») - Շնորհաւք Հոգոյն Սըրբոյ... գ. 178բ Ողբ դէմ Աստուածածն[ին] - Աստուածածին կոյսըդ Մարիամ... Աստուծոյ տային, /Խաղա...// (շար. թափուած): դ. 179ա [Տաղ պատշաճաւոր - Լըցան բանքն այսաւր սուրբ մարգարէիցն..., Հմր 429, 260ա] Պիղատոս զմարմինն
Յովսեփայ...
73. 179ա-80բ ՀԳ. Թաղման ճրագալուցին («Խաչատուր») - Խորհուրդ հանգըստեան ի յաւթներորդին... ա. 180բ-1ա
Տաղ գերագոյն - Այսաւր է շաբաթ եւ լըռութիւն հանդէս յերկրի... բ. 181աբ Փոխէ՛ զձայնդ - Է ինձ երանի, որ զսա պաշտել
եղէ արժան... գ. 181բ-2ա Զայս տաղս յառա՛ջ ասայ - Որ եղելոց կեանըս շնորհէս...
74. 182ա-3ա ՀԴ. Կանոն սուրբ Յարութեան («Մկրտիչ») - Մ[ա]րդասիրութեամբ Որդիտ միածին... ա. 183բ Տաղ ազնիւ
- Սէր յառաւաւտէ... բ. 183բ Տաղ ի տէր Ներս[իս]է («Ներսէսի ե») - Նոր իմն աւետեաց բարբառ նորազըւարճ ձայնիւն... գ.
183բ-4ա Փոխէ զձայն («Հայոց կաթողիկոսին») - Հաւր կամաւ իջեալ Որդին մարմին ըզգեցաւ...
75. 184ա-5բ ՀԵ. Գանձ Յարութեան մեռելոցի՛ն ասայ («Տէրուն») - Տէր տէրունական... ա. 185բ-6ա Մեղեդ[ի] ազնի՛ւ
ասայ - Ես ձայն զառիւծուն ասեմ... բ. 186ա Փոխէ՛ - Ահեղ ձայնս, որ ես լըւա... գ. 186ա Փոխէ՛ զձայնդ - Այսաւր աւետիս
ձեզ` նը[ն]ջեցելոցդ...
76. 186բ-7բ ՀԶ. Գանձ երրորդ աւուրն («Ական») - Արդ, լուսաւորե՛ա... ա. 187բ-8ա Մեղեդի լաւ - Հաւուն, հաւուն արթընացեալ... բ. 188ա Տաղ ազնիւ («Յ-Ք») - Յարուցեալ յերրորդ յաւուր...
77. 188ա-9բ ՀԷ. Յարութեան չորրորդ աւուր («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ ձայնիւ ցընծալի... ա. 189բ Տաղ Յարութեան Յարեաւ յաւուր երրորդին... բ. 189բ Այլ տաղ /// - Յարեաւ փառաց թագաւորն, աւետիս...

78. 189բ-91ա ՀԸ. /// աւուրն գանձ («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ սոսկալի... ա. 191ա Փառ Աւետարանին - Յիսուս, թագաւորըն փառաց... բ. 191ա-2ա Դասքըն հրէական...
79. 192ա-3ա ՀԹ. Վեցերրորդ, Յարութեան («Յարն») - Յերկնից խոնարհեալ... ա. 193ա Փառ Աւետարանի - Դարձեալ
յայտնի այլանըման... բ. 193աբ Տաղ լաւ - Եկեալ Մարիամ Մագդաղենացին...
80. 193բ-5ա Ձ. Գանձ Յովաննու գլխատմանն («Գրիգոր») - Գոյակն էական... /Երգոյս ասողին/Եւ սըրբագրողին`/Անմիտ Գըրիգորին... ա. 195ա Մեղեդի անուշ - Ահա ի տիպ տիրականին... բ. 195աբ Տաղ ի Մագիստ[րոսէ] («Կարապետին
տաղ») - Կարապետ սուրբ հաւատոյ... (195ա «Այսօր ցնծայ գոյն»):
81. 195բ-7բ ՁԱ. Գանձ նոր կիրակէի («Գրիգորի է») - Գաղտնի խորհըրդին... /Երգոյս երգողի/Եւ սըրբագրողի`/Անմիտ
Գրիգորի... ա. 197բ Տաղ ազնիւ - Այսաւր նոր արեւ հարեալ ի նորահրաշ արեգակնէն... բ. 197բ-8ա Յորդորակ - Միաշաբաթ
երեկոյին...
82. 198ա-200ա ՁԲ. Աշխարհատրեան եկեղեցոյ («Մկրտիչ») - Մաքրեալ տաճար սուրբ տէրունական... (199ա «...երրորդ
կիրակին գոյն»): ա. 200ա Մեղեդի եկեղեցոյ - Քրիստոս եկեալ, քահանայապետըն սուրբ ի քեզ մըտանէ... բ. 200աբ Տաղ
ազնիւ - Ուրա՛խ լեր, հարսն ի յերկրէ... (200ա «Քրիստոս փառաց գոյն»):
83. 200բ-2ա ՁԳ. Վասն երեւման սուրբ Խաչին («Ի Մաթեոսե խնդրեաց Գրիգորն») - Իսկակից Որդի... ա. 202բ-3ա Տաղ
սուրբ Խաչին - Խաչն ի նախնումն երեւեցաւ... բ. 203ա Յորդորակ - Աւրհնեալ ես, փայտ սուրբ փըրկական...
84. 203ա-4բ Ձ[Դ]. Կանոն Համբարձման Քրիստոսի («Մկրտ[ի]չ») - Մեծապայծառ տօնիւս ահագին... ա. 204բ Տաղ
ազնիւ - Աստուածըն բան Հաւր միածին... բ. 204բ-5ա Յորդորակն - [Եւ ի] լընուլ քառասնեկին...
85. 205ա-6բ ՁԵ. Գանձ Մեծահրաշին («Մաթէոսի է, խնդրեաց Գրիգոր») - Միակդ ահաւոր... ա. 206բ Տաղ ազնիւ («Անդրիաս») - Այսաւր անդրանիկ Հաւր միածին Որդին... բ. 206բ-7ա Փոխէ՛ զձայնդ («վարդապետ») - Վեհից թագաւորն այսաւր
առ Հաւր մըտանէ...
86. 207ա-8ա ՁԶ. Հոգոյն Աստուծոյ իջմանն («Վանիկ ասա») - Վերաւրհնեալ գովեալ... ա. 208աբ Մեղեդի անոյշ
(«նվագ») - Նւագեմք Հոգոյն նըւագըս վայելուչ... բ. 208բ Տաղն է - Ի մեծի աւուր տաւնիս... (208բ «Քրիստոս փառաց
գոյն»): գ. 208բ-9ա Փ - Ըստ այսմ աւրինակի եւ զայլսն...
87. 209ա-10ա ՁԷ. Երկրորդ աւուր գալստեանն («Մկր[տի]չ») - Մեծ եւ հզաւր Հոգի Աստուծոյ... ա. 210ա Տաղ ազնիւ եւ
լաւ - Աստանաւր ծագեաց լոյսն աւետեաց կենաց... (210ա «0՜վ զարմանալի գոյն»): բ. 210աբ Յորդորակ աւուրս («նվագէ
Հոգւոյն տըվողեն իմաստ բանի ընդ ձայնի») - Ներհիւսեսցուք քաղցր եղանակ... (210ա «Յիսուս որդի գոյն»):
88. 210բ-1բ ՁԸ. Երրորդ աւուրն է («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ լոյսն արտափայլեալ... ա. 211բ Տաղ Աստուծոյ Հոգոյն Այսաւր Սուրբ Հոգին Աստուած եկեալ յաշխարհս... բ. 211բ-2ա Փոխէ՛ - Հոգին Սուրբ հընչեաց բազմապատիկ ի ձայն...
(211բ «0՜վ զարմանալի գոյն»):
89. 212ա-3ա ՁԹ. Չորրորդ աւուրն («Յովանէս») - Յաւէտ իսկապէս... ա. 213ա Տաղ ազնիւ - Ի մեծի աւուր տաւնիս... բ.
213աբ Փոխէ - Այսաւր Սուրբ Հոգին եկեալ...
90. 213բ-6բ Ղ. Գանձ սըրբոց Հըռիփսիմեանցն («վկայաականաց») - Վայելչականաց... ա. 216բ Տաղ ի Ներսիսէ («Առ
Հռիփ») - Առաւաւտ լուսոյ արեւելեան ազանց... բ. 216բ Փոխէ՛ («սիմե կոյս») - Սիրով արքային, յորում ջեռեալ վառէր...
(216բ «0՜վ զարմանալի գոյն»): գ. 216բ-7ա Այլ տաղ ազնիւ - Երջանիկ հոգիահրաշ երանելին սուրբ Հռիփսիմէ... դ. 217աբ
Փոխէ՛ զձայնդ - Յայնժամ սըրբոցըն Հռիփսիմեանց...
91. 217բ-9ա ՂԱ. Կանոն սրբոյն Յովաննու («Գրիգոր») - Գոյիդ հըզօրի... ա. 219ա Տաղ ազնիւ - Մըկըրտիչըն Քրիստոսի, սուրբ Կարապետըն Յովաննէս... բ. 219աբ Ձայն բարբառոյ յանա[պա]տէ...
92. 219բ-21ա [ՂԲ]. Կանոն Շողա[կա]թին Էջմիածնին («Տաւեց») - Տաճարդ երկնային... ա. 221ա Տաղ եկեղեցոյ - Սուրբ
է տաճար տէրունական.. բ. 221աբ Փ - Նախ միածին Աստուածըն բան... գ. 221բ Փոխէ՛ - Նոքա ուսան եւ վարժեցան...
93. 221բ-2բ ՂԳ. Մանկանսն Բեթղահեմի («Խաչատու») - Խանդաղակաթ սըրտիւ տենչալի... /զկեանս փոխանակեալք...// (շար. թափուած):
94. 223ա [սկ. թերի]... Չար ախտին /Անողջանալին... ա. 223աբ Տաղ Կոստանդիանոսի - Թագաւորին երկնաւորի... բ.
223բ Թագաւորդ աստուածարեալ...
95. 223բ-5ա ՂԴ. Կանոն Ներսեսի հայրապետին («Գրիգոր») - Գոյ մեզ ցընծալի... ա. 225ա Տաղ Ներսիսի հայրապետին - Նոր մեծահանդէս տաւնիւս սուրբ հայրապետիս... (225ա «Նոր իմն աւետեաց գոյն»): բ. 225աբ Այլ տաղ - Հընչմամբ
ձայնիւ բերկրանաց...
96. 225բ-6բ ՂԵ. Տրդատայ թագաւորին («Գյսո») - Գանձ քո սուրբ սիրի... ա. 226բ Տաղ ի տէր Ներսիսէ («Ներսէսի է») Նորահրաշ տեսիլ եւ գերագոյն քան ըզբնութիւն... բ. 226բ-7ա Յորդորակ - Եւ Տըրդատ գոռոզ արքայն եւ ամբարտաւան... գ.
227ա Փ - Յայնժամ ըզբազուկսն առ Տէրն իւր տարածանէր...

97. 227ա-8բ ՂԶ. Որդոց եւ թոռանց Լուսաւորչին («նից ալ») - Նոր թագ պետական... ա. 228բ Տաղ թոռանցն («Հէթում»)
- Հոգի Աստուծոյ Աստուած... բ. 228բ-9ա Յորդորակ («Գրիգորի ե») - Գովեստ քեզ, բարեաց պատճառ, Յիսուս կենդանի...
(228բ «Հօր կամաւ գոյն»):
98. 229ա-31ա ՂԷ. Կանոն սրբոց մարգարէիցն («Խորհրդոց») - Խորհուրդ անքըննին... ա. 231ա Տաղ ի տէր Ներսիսէ
(«Ներսէսի») - Նորահրաշ տաւնիւս տեսանողացըն ցընծասցուք... բ. 231աբ Փոխէ՛ զձայն («Ա-Ղ») - Աստուածային խորոցն
անճառ... գ. 231բ-2ա Փոխէ՛ («Ճ-Ք») - Ճըշմարիտ ի յարգանդէ...
99. 232ա-4ա ՂԸ. Կանոն Տապանակին («Ի խնդրրոյ վարդապետին Գրիգորին») - Իմաստութիւն Հօր անճառական...
/Գրիգոր անուն սուտ վարդապետին, /Որ նա խընդրեաց զգանձ Տապանակին... /՛Ւ Առաքելին` երգողի սորին... ա. 234ա
Տաղ Տապանակին Աստուծոյ - Այսաւր զտապանակ ուխտին... բ. 234ա Հայր հաւատոյ սուրբ հարսնարան...
100. 234բ-5բ ՂԹ. Վարդավառին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ... ա. 235բ Մեղեդի անոյշ - Արփիական, ը՜, լոյսն, որ ի ծոց Հաւր... բ. 235բ-6ա Յորդորակ - Խաւսէր բանիւ նա հարցական... գ. 236աբ Այլ տաղ («Տր Ներսեսի
ի») - Տէր փառաց այսաւր ի Թաբաւր յայտնեալ ըզփառս իւր... (236ա «Հօր կամաւ գոյն»): դ. 236բ-7ա Այլ տաղ ազնիւ Գաւհար վարդըն վառ առեալ... (237ա «ԶՇողակաթի գա՛նձն գիտ ի կաթողիկէ եկեղեցոյ տաւնն յԷջմիածնին»):
101. 237ա-8բ Ճ. Գանձ Փոխման Աստուածածնին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ հրաշակերպ վեհին... ա. 238բ-9ա Տաղ
Ներսեսի - Սուրբ Աստուածածին կուսին... բ. 239ա Փոխէ՛ զձայնդ - Անմեղ, անարատ գառինն...
102. 239ա-41ա ՃԱ. Փոխման Աստուածածնին երկրորդ աւուրն («Գրիգորի է») - Գովաբանեալ սուրբ Աստուածածին...
ա. 241ա Տաղ ազնիւ - Այսաւր Գաբրիէլ հրեշտակապետն եկեալ... բ. 241աբ Փ - Անարատ տաճար եւ առագաստ լուսոյ...
103. 241բ-2բ ՃԲ. Փոխման Աստուածածնին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ տաւնիւս կուսական... (242ա «...երրորդ
աւուրն»): ա. 242բ Տաղ - Աստուածածին, մայր լուսոյ... բ. 243աբ Տաղ Աստուածածնին - [Մ]եծագի՛ր այսաւր, սուրբ Աստուածածին... գ. 243բ Ծաղիկ պա[յ]ծառ ծովաին...
104. 244ա-5ա ՃԳ. Գանձ Յովաննու եւ Յոբայ արդարոյ («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք պանծալի... ա. 245աբ Սրբոյն Յովաննու - Քեզ մատուցանեմք այսաւր... բ. 245բ-6ա Տաղ Յոբայ - ԶՅոբ յիշեցից զերանելին...
105. 246ա-7ա ՃԴ. Կանոն նաւակատեաց սուրբ Խաչին («Մկրտի[չ]») - Մեծապայծառ փայլմամբ իբր զբոց... ա. 247աբ
Տաղ ի տէր ներսիսէ («Բան ի վկայսն») - Բանին աւետաւոր բարառնաբար բարբառեսցուք... բ. 247բ-8ա Յորդորակ («Ի
Ներսիսէ») - Ի մի յարմարութիւն զհոգիս ընտրեալ քո անդրանկաց...
106. 248ա-9բ ՃԵ. Կանոն Խաչվերացին («Յովաննէս») - Յայն եդեմական... ա. 249բ-50ա Տաղ ի տէր Ներսեսէ («Ներսիսի է») - Նոր դրախտին եկեղեցոյ... բ. 250ա Յորդորակ («Կաթոլիկո») - Կենաց փայտ տընկեալ... գ. 250աբ Փոխէ («Սի Հայոց») - Սըրբեա՛ ջրովն այ[ն]ու...
107. 250բ-2ա ՃԶ. Գէորգեա Զօրավարին («Խաչատուր») - Խընդայ - հրաւէր մանկունք Սիոնի... ա. 252ա Տաղ Գէորգեա Ի հանդիսական տաւնիս... բ. 252աբ Յորդորակ Գէորգեայ - Րամեալ ըզկիրըս տանջանաց...
108. 252բ-4ա ՃԷ. Վարագայ խաչին («Գրիգորի է սա») - Գլուխն եկեղեցոյ... ա. 254աբ Տաղ Վարագա - Այսաւր մեծ
զարմանք հրաշից... բ. 254բ-5ա Յորդորա՛կ ասայ - Ամփոփեալ զնըշան խաչին... գ. 255ա Այլ տաղ սուրբ խաչին - Այսաւր ի
ձեռըն խաչին...
109. 255ա-6բ ՃԸ. Գանձ Խաչգիւտին («Խաչատուր») - Խաչի քո, Քրիստոս, եր[կ]իր պագանեմք... ա. 256բ Տաղ Խաչգիւտին - Այսաւր եղեւ գալ դըշխոյին... (256բ «Նոր ձայն գոյն»): բ. 256բ-7ա Շրջան է - Ի գըտանել կենաց փայտին...
110. 257ա-8բ ՃԹ. Գանձ ի տաւնս մարտիրոսաց, հայրապետաց, մարգարէից եւ ամենայն սրբոց, հնոց եւ նորոց («Դաւիթէ») - Դաւանեցէ՛ք, որդիք աւրինաց... ա. 258բ-9ա Տաղ - Աղաչանաւք սըրբոց քոին... բ. 259ա Փոխէ՛ - Ի կենարար փայտէն ծաղկեալ...
111. 259ա-60բ ՃԺ. Գիշերի պաշտման կիրակէից հըսկման («Գրիգորի [ե]») - Գերանճառ արփի... ա. 262ա Տաղ Յարութեան - Այսաւր լոյս ծագեաց յաւուր առաջին... բ. 262ա Փ - Ըզգլուխ անկեան վէմն չարգել կափարիչն...
112. 262աբ, 261աբ ՃԺԱ. Գանձ մարտիրոսաց («Խաչատուր») - Խոնարհեալ բանին Աստուծոյ...
113. 261բ, 263ա-4ա ՃԺԲ. Ձեռնադրութեան («Գրիգորի է») - Գըթայ ի մեզ, Տէ՜ր ամենակալ... ա. 264աբ Տաղ ի տէր
Առաքելէ («Ի տէր Առաքելէ») - Ի մեծի հրաշափառ հանդիսիս...
114. 264բ-6բ ՃԺԳ. Չորից աւետարանչացն, ի Յոհանէս վարդապետէ («Յոհանէս») - Յերկնից խոնարհեալ... ա. 266բ
Տաղ աւետարանչացն - Էակցին Հաւր սպասաւորք... բ. 266բ, 268ա Մաթէոսի («Գրիգորի է մ») - Գերագոյն յաշակերտա[ց]ն... գ. 268աբ Մարկոսին է («Գրիգորի է ի») - Գեղեցիկ ոտք ընթացեալ... (268ա «Յարուցեալ գոյն»): դ. 268բ Ղուկասուն է («Գրիգորի») - Գովեստ փառաց արժան քոյին... ե. 267ա իսկ Յոհաննէս արծուանըման...

115. 267աբ, 269աբ ՃԺԴ. Գրիգորի Աստուածաբանին, յայլ եղանակս ասա («Գէորգեայ բան») - Գոլով սքանչելի լոյս քո
հանճարոյ... ա. 269բ-70ա Տաղ ազնիւ («Գրիգոր») - Գետ հոսեալ աստուածային... (269բ «Երջանիկ գոյն»): բ. 270ա Փոխէ՛
(«Բան խ») - Բարբառող բանին լեզու...
116. 270ա-2ա ՃԺԵ. Ոսկիբերանին («Աաս Յոհանու Ոսկէբերանին») - Աւրհնեալ ՛ւ ընտրեալ գունդն երկոտասան... ա.
272աբ Տաղ Յոհաննու - Ի յորովայնէ ընտրեալ... բ. 272բ-3ա Յորդորակ - Խորհըրդոցն աստուածաին...
117. 273ա-5ա ՃԺԶ. Գանձ մեռելթաղին («Մանվելս») - Մինդ ի յԷէն բանդ բանդ ի սկըզբանէ... ա. 275աբ Ո՛ղբ ասա վերայ մեռելին («Երգ Արիստակեսի») - Եկա՛յք այսաւր, եղբարք ամէն... բ. 275բ-6բ Այլ ողբ մեռելին - Ո՜վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբանք...
118. 276բ-8ա Գանձ պաշտման («Առաքել») - Անտանելիդ երկնի եւ երկրի... հրեղէն զաւրացըն առնել հաւասար. ողորմեաց:
Եղանակներին վերաբերող նշումները` ԺԷ-ԺԸ դդ., նօտագրով:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 278բ Փա՜ռք... Արդ, որք եւ կամիցին ի խընդիր գիւտի իմաստից ընթանալ մարմնական եւ ամենայն հոգեկան մասանց, յանձին բարձեալ կրեցին զամենայն տաժանմունս, զի թերեւս հասանիցեն ի տենչանս փափագանաց իւրեանց, որպէս եղեւ այժմ փափագաւղ այսմ աստուածային քաղցր եղանակաւոր Գանձարանիս իմաստուն եւ պատուական խաւջայ
Սադաղէն եւ եռափափագ սրտիւ խընդիր եղեւ այս վարդափըթիթ բուրաստանիս` մարգարտաշար Գանձարանիս, եւ ընկալաւ զսա ի յիշատակութիւն հոգոյ իւրոյ եւ բարեպաշտ ծընողաց իւրոց, հաւրն` Յովանիսին, եւ մաւրն` Ղանին, եւ եղբաւրն`
խոջայ Թումաբէկին: Եւ դարձեալ յիշեցէք ի սուրբ յաղաւթս ձեր զխոջայ Սադաղէն եւ զկենակիցն իւր` զՄէլէքխաթունն, եւ
զորդիքն իւր` զխոջա Պարսամն եւ զխոջա Ամիրն, եւ զաւակս իւրեանց` զԱմիրզադէն եւ զԳուլայմիրն, զոր տէր Աստուած ընդ
երկայն օուրս առնէ, եւ զեղբայրս իւր` զխոջա Թումաբէկն, զփ[ո]խեցեալն ի Քրիստոս, եւ զնորին կողակիցն` զԱսըլփաշէն,
եւ զնորին զաւակսն` զխոջա Սքանդարն եւ (մէկ ու կէս տող դատարկ), զոր տէր Աստուած ընդ երկայն աւուրս առնէ զնոսա
բա// (279ա)զում ժամանակաւ. ամէն: Աստուած ողորմի ասացէք Թում[ա]բէկին ու Սքանդարին, որ տղայ հասակաւ փոխեցան ի Քրիստոս: Աստուած ողորմի ասաց[էք] Թումայբէկին ու Սքարնդարին, Աստուած ձեզ ողորմմի. ամէն (տեղ թողնուած): Արդ, յերես անկեալ աղաչեմ զձեզ, հարք եւ եղբարք, յիշման արժանի արարէք զանարժանս ի կարգս քահանայից եւ
անիմաստս ի գիրս գրչութեան: Սկսայ զսուրբ գիրս եւ ըստ իմում կարի աւարտեցի յանուն յիշատակութեան խաւջայ Սադաղին, ի թուականութեանս Հայոց Մեծաց ՋԼԸ (1489) (տեղ թողնուած): Վասն որոյ աղաչեմ զձեզ յիշման արժանի առնել ի
սուրբ յաղօթս ձեր զանարժան գծողս` զԱզարիայ սուտանուն քահանայ, եւ զուսուցիչն իմ եւ զծընաւղ` զԿարապետ քահանայ, որ նահատակեցաւ յԱրճէշ քաղաքի:
108ա (գանձի վերջում)... երգոյս երգողի /՛Ւ Ազարիայ գըրչի /Եւ ըստացողի...
Գանձերի վերջերում (10բ, 12բ, 22բ, 37ա, 46բ, 72ա, 81ա, 93ա, 100բ,
134ա, 138բ, 152ա, 155ա, 159բ, 172ա, 176ա, 195ա, 197բ) յիշուած են
ստացող Սադաղայի, մերթ նաեւ Թումաբեկի անունները:
2. 57բ (Ծաղկողի) [Ո՜վ] եղբայր, ի Վան սկսայ եւ ի Յով կատարեցի: զմեղաւոր Կիրակոս յիշեայ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 279բ (ԺԵդ., բոլորգիր) Դարձեալ, ո՜վ սուրբ հայրք եւ եղբայրք, յիշեցէք ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զՇնզենենց խոջայ Յովանէսն եւ զծնօղս իւր` զՍտեփանոսն եւ զԴունիէն, եւ զեղբայրն իւր` զԿարապետն, եւ զկենակիցն իւր`
զԲաղդատն, եւ զեղբայրն իւր եւ զորդիքն իւր` զԱւետիսն եւ զԶաքարէն, եւ զդուստրն` զԳօզալն, եւ զայլ ամենայն մերձաւորքն իւր, զկենդանիսն եւ զհանգուցեալսն, եւ լի բերանով Աստուած ողորմի ասացէք նոցա, որ զխուցն շինեաց ի վերա դրան
Սուրբ Առաքելոցն, որոյ տէր Աստուած զերկնից արքայութիւն նոցա պարգեւէ. ամէն:
2. 279բ (ԺԵ. դ., բոլորգիր, տարբեր) Դարձեալ, ո՜վ սուրբ հարք եւ եղբարք, յիշեցէք ի սուրբ յաղօթս ձեր զխօջա Սադաղէն
եւ զծնօղսն իւր` զՅովանէս եւ զՂան խաթուն, եւ զկենակիցն իւր` զՄելիքխաթուն, եւ զորդիքն` զխոջա Պարսման եւ զ[խ]ոջա
Ամիրն, զՊարսամի կենակիցն` զԹաթարխաթուն, եւ զորդիքն` զԱմի[րզ]ադէն` զփոխեցեալն ի [Քրիստոս], եւ զդեռաբոյս
զաւակսն իւր` զՍաղադէն եւ զԳօզալաղէն, զխոջ[ա] Ամիրի կենակիցն` Զինախփաշէն, եւ զնորին որդիքն` զՄու[ր]ատն եւ զԵնիա[թ]ն, որոյ տէր Աստուած զնոսա ընդ երկայն աւուրս առնէ, եւ զննջեցելոց հոգիսն դասակից սրբոցն արասցէ, որ մախմուխ ղրմզի շուրջառ մի, Բ րազպան եւ որար մի եւ պատուական սուրբ նշան մի ի կափարիչ (շար. թափուած):
3. 279բ (ԺԵ-ԺԶ դդ., բոլորգիր) Եւ զվերջին [ստաց]ողս` տէր Մկրտիչս յիշեցէք:
4. 279ա (Բոլորգիր) Դարձեալ, սիրելիք հայրք եւ եղբ[արք], յիշեցէք ի մաքրայփայլ յաղաւթս ձեր Ըստեփանոս: Թվին ՌՃԵ
(1656):
5. 3ա (ԺԷ-ԺԸ դդ., նօտրգիր) Այս է տարիս մեք մտնում անք, լաւ է զամենայն աւուրս:

137ա (Նօտրգիր) Յովանեսս յիշեայ:
145ս (Նօտրգիր) Գրիգոր /// յիշեայ:
148ա (Նօտրգիր) Ես` անառժան տէր Վարդան///:
212բ (Նօտրգիր) 0վանէս Քրծիստոսի ծառայ:
6. 145բ (ԺԷ-ԺԸ դդ., շղագիր) [Պետ]րոս ծառայ ///:
Գրչափորձ` 67բ, 71բ, 72ա, 145բ, 148ա, 167բ եւ այլուր:
429
ԳԱՆՁԱՐԱՆ
ԺԶ - XVI
ԹԵՐԹ` 422-1 (թռիչք` 313): ՊՐԱԿ` Ա-ԼԵ x 12 (Ա 11, ԼԵ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25 x 13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն:
ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 143ա): ՏՈՂ` 22: ԿԱԶՄ` սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` տպածոյ կտաւ` պատուած թղթով:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ 1 + 1, թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Վերին եզրերը թրջուած ու գունափոխուած, որոշ բառեր ջնջուած, բազմաթիւ թերթեր ցեցակեր, պոկուած եւ պատռուած: Խառնուած (կարդալ` 408, 411, 409, 412բ, 412ա, 410, 413, 414): Եզրահատումից լուսանցային որոշ
նշումներ վնասուած: ԺԹդ. նորոգուած ու վերակազմուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
- 1ա-2ա Յառաջ[աբանութիւն գրոցս]: Կամաւն Աստուծոյ եւ շնորհօք ողորմութեան իւրոյ այս ինչ կայ ի տուփ գրոցս - Ա.
Սրբոց Հրեշտակապետաց... ՃԻԹ. Ապաշխարութեան:
1. 3բ-6ա [Ա.] Կանոն հրեշտակապետացն սրբոց Գաբրիէլի եւ Միքայելի («[Մ]կրրտիչ») - [Մ]եծապա[յ]ծառ խորհուրդ
հրաշազան... ա. 6աբ Մեղեդի անոյշ ասա՛յ («Գրիգոր») - Գովեստ բերկրանաց քաղցրաձայնեալ երգէմք... (6ա «Այսօր Անդրանիկի գոյնն է կամ Կանացն կախեալի կամ Ո՜վ զարմանալոյն: Որն որ գիտես, ասա՛»): բ. 6բ-7ա Յորդորակ ազնիւ եւ համեղ («Զաւրավար») - Զաւրք երկնային զըւարթնոց...
2. 7ա-9բ Բ. Գանձ Յարութեան Քրիստոսի Աստուծոյ («Խաչատուր») - Խորհուրդ հրաւիրման կամաց արարչիդ... ա. 9բ
Մեղեդի Յարութեան - Յարեաւ հաւն այն արթուն բնութիւն... բ. 9բ-10բ Տա՛ղ ասա - Ցընծան այսաւր երկին... (10ա «Հայրապետացի գոյնն է եւ կամ Խաչն ի նախնումի գո՛յնն ասա»):
3. 10բ-2բ [Գ.] Սրբոց Մարտիրոսաց («Խաչատուր») - Խոնարհեալ Բանին Աստուծոյ... ա. 12բ-3ա Տաղ ի տէր Ներսեսի
(«Ա-Ը») - Արեգակն արդար զհուր սիրոյ ծածեալ... (12բ «Այսօր Անդրանիկի գոյնն է. Գովեստ բերկրանացի գոյն է»): բ.
13աբ Փոխէ՛ («Թ-Ղ») - Թագաւորն անմահ ի յաշխարհէ մահու...
4. 13բ-6բ Դ. Յոհանու Ոսկիբերան («Այս Յոհանո Հոսկէբերա[ն]ին») - Աւրհնեալ ՛ւ ընտրեալ գունդն երկոտասան... / ՛Ւ
Առաքելին`/ Երգաւղի ի սորին... ա. 16բ-7ա Տաղ է - Ի յորովայնէ ընտրեալ... (16բ «Ես ձայն զառիւձու գոյն է»): բ. 17աբ Յորդորակ ազն[իւ] - Խորհըրդոցն աստուածային... (17ա «Շնորհատուն արարածոցի գոյն է»):
5. 17բ-20ա Ե. Սրբոց առաքելոցն գանձ («Խաչատուր») - Խորհրդազգած քո մարդեղութեան... ա. 20աբ Տաղ ի տէր Ներսեսի («Ա-Ժ») - Առաքեալք Աստուածորդոյն... (20ա «Խոստօվանիմի գոյնն է կամ Ցնծայ այսօրի»): բ. 20բ-1ա Փոխէ՛ զձայն
(«Ե(ի)-Ղ») - Երուսաղիմ քաղաք վեհին... (20բ «Աստուածամօր գոյն է»): գ. 21աբ Փոխէ՛ զձայն («Ճ-Ք») - ճըշմարիտ որթուն
ստեղունք...
6. 21բ-4ա [Զ.] Ծնընդեան սուրբ Կունին [եւ] ծնաւղաց Աստուածածնին («Գրիգորի է սա»:) - Գոյին անեղին... ա. 24աբ
Տաղ ազնիւ - Այսաւր լըրիւ երկիր հնչէ... (24ա «Այսօր ցնծայի գոյն է կամ Խաչն ի նախնումի գոյն է»): բ. 24բ-5ա Փոխէ՛ այլ
եղանակ - Կանացն անէծքըն լուծանի... (24բ «Նոյն է, բայց փոխէ՛ Որ առ ծօվուն Տիպերային»):
7. 25ա-7ա Է. Գանձ Նիկաւղայոսի հայրապ[ետին] («Գրիգոր») - Գաւազան ծա[ղ]կեալ... (25ա «Գ վանկիւ է»): ա. 27աբ
Տաղ ազնիւ եւ լօ - Աստուած անճառ, սուրբ թագաւոր... (27ա «Որ առ ծօվունի գոյն է»): բ. 27բ-8ա Փոխէ՛ զձայնդ - Երեւմամբ սուրբ հրեշտակացն... (27բ «Շնորհատուն արարածոցի գոյն է»):
8. 28ա-30բ Ը. Կանոն սուրբ կուսանաց («Ի փաառաս ա») - Ի սկըզբան Էիդ... (28ա «Գ վանկի է»): ա. 30բ-1ա Տաղ
անոշ - Ի կենարար փայտին ծաղկեալ...
9. 31ա-5ա Թ. Հայրապետացն սրբոց («վէշտաասանք է») - Վայել [է] քոյին... ա. 35աբ Մեղեդի անուշ («Նվագ բանիս
Ներսեի ե») - Նոր դրախ[տ]ի քոյ, Տէր... բ. 35բ-6բ Յորդորակ եւ տաղ է («Ա-Ք») - Այսաւր մայր Սիոն բանայ զառագաստ...
10. 36բ-9ա Ժ. Կանոն ճգնաւորացն սուրբ հարացն («ճգնաւորք») - Ճըգնաւորք ընտրեալ... ա. 39բ Տաղ ճգնաւորաց Աստուած բարձեալ, Տէր երկնային... բ. 39բ-40ա Փ - Որք զաղօթից ըզշնորհս առին...

11. 40ա-30բ ԺԱ. Թաթէոսի եւ Բարդողիմէոսի առաքել[ոց] («Գրիգորի է») - Գերարբի պայծառ... /Գանձիս ասողի/ Եւ սրբայգրաւղի`/ Անմիտ Գրիգորի... ա. 43բ Տաղ («Բարդող») - Բանն, որ ի Հաւրէ ծագեալ... բ. 43բ-4ա Փ («Իմէոս») - Ի լըծակցութիւն գործոյ... գ. 44աբ Յորդ[որ]ակ է («Առաքելոյն երգս») - Արեգակն արդար, որ ի Հօրէ ծագեալ...
12. 44բ-7բ ԺԲ. Սուրբ Մինասայ, Երմոգինեայ եւ Գրաբուսի եւ («Յովանէս») - Յոյժ զարմանալի... ա. 47բ-8ա Տաղ սրբոյն Մինասայ, Երմոյգինա եւ Գր[աբոսի] - Տէր բարերար Հաւր միածին... բ. 48աբ Փոխէ՛- Երմոգինեա եւ Գրայբոսին...
13. 48բ-50բ ԺԳ. Սրբոց Եւստրատ[իոսեանց] («Մկրտիչ») - Մեծայպայծառ փառօք զարդարեալ... ա. 50բ Տաղ եւ յորդոր[ակ] - Սուրբ Եւստրատիոս, Աւքսենտիոս եւ Ովրեստէս վըկայք... բ. 50բ-1ա Փոխէ՛ («Սուրբն զիս») - Սուրբ եւ սրբարար,
մ[ա]քրող մերոց վիրաց...
14. 51ա-3ա ԺԴ. Սրբոյն Յակովբայ եւ Մար[ու]գ[էի] («Մկրտիչ») - Մեծայհամբաւ անուն գովելի... ա. 53աբ Տաղ ի Մաթէոսի («Մաթէոս») - Մեծի հանդիսի աւուրս... բ. 53բ («վարդապետ») - Վարժիչ հանուրց եկեղեցեաց...
15. 54ա-5բ ԺԵ. Գանձ Յարութեան («Գրիգոր») - Գոյից արարչին... ա. 55բ Մեղեդի Յարութեան - Աւետիս, միշտ աւետեաց հընչումն... բ. 55բ-6ա Տաղ Յարութեան («Գրիգոր») - Գոչէր հրեշտակն ի վիմին...
16. 56ա-8ա ԺԶ. Իգնատիոսի եւ Պօղիկարպ[ոսի] («Գրիգորի ո սա») - Գոհաբանական... ա. 58ա Տաղ ազնիւ - Ի սուրբ
սերմանց առաքելոց... բ. 58աբ Փոխէ՛ - Իգնատիոս, մանուկ բարի...
17. 58բ-61ա ԺԷ. Դաւթի եւ Յակոբա առաք[ելոյն] («Խաչատուր») - Խորք անքըննին, անճառ անհասին... ա. 61բ Յորդորակ նորին («Յոհանեսի է») - Յակոբոս, ընտրեալ վկա, որդի Յովսեփայ... բ. 61բ-3ա Աայլ տաղ անուշ եւ քաղցր - Յիսուս
Քրիստոս, Հօր միածին...
18. 63ա-5բ ԺԸ. Սուրբ Ստեփանոսի նախ[ավկայի] («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզօր անմահ թագօոր... ա. 65բ-6ա Տաղ տէր
Ներսեսի («Ի Ստեփա») - Ի խաչին տընկեալ որթոյն... բ. 66ա Փոխէ՛ («ննոս») - Նըստեալն յառն[էր] ցուցանել... գ. 66աբ
Յորդոր («Ի Ներսիսե») - Ի գաւազանէն Յեսեայ ստեղնեալ Ստեփանոս... դ. 66բ-7ա Փոխէ՛ («կաթողիկոսե») - Կենդանի վըկայ մահուամբ կենդանոյն...
19. 67ա-71ա [ԺԹ.] Պետրոսի, Պողոս[ի] («Սարգիս գրիչ») - Սուրբ Երրորդութիւն... ա. 71աբ Մեղեթի անուշ ասա՛յ Գլուխ էկեղեցւոյ եւ վէմ հիմն անշարժելի... բ. 71բ-2ա Տաղ Պետրոսի, Պաւղոսի («Առաքելոյն») - Այսաւր ցնծացէ՛ք, եղբարք... գ. 72աբ Փոխ («Պետրոսի») - Պաղատիմք առ ձեզ, ընտրեալք...
20. 72բ-6ա Ի. Որդոցն որոտման` Յակոբ[այ] եւ Յուհանու («Գրիգորի է սա») - Գըթացեալ քոյին... /Գանձիս ասողի / Եւ
սրբայգրի`/Աղքատ Գրիգորի... ա. 76աբ Տաղ ի տէր Նէրսէսի - Որդիքն որոտման, որք ի վերուստ որոտացին... բ. 76բ-7ա Յորդորակ («Ներսէսի երգ») - Նոր լոյս յարփենւոյն վառեալ Որդիքն որոտման...
21. 77ա-8բ ԻԱ. Կիրակի ասա՛յ, թէ պիտի («Գրիգոր») - Գոյացուցիչ Բանըդ հայրական... ա. 78բ-9ա Տաղ Յարութեան, ի
Սրիկ [Կ]ոս[տանդէ] («Կոստանդին») - Կանանցըն կանխեալ եկին ի գերեզմանն...
22. 79ա-81բ ԻԲ. Աբգարու թագաւորին է («Ի Գրիգորի ե նետիս») - Ի հողոյ առեալ... ա. 81բ-2ա Տաղ ի Գրիգորի վարդապետէ - Տէր բարերար Հօր միածին... բ. 82ա-3ա Արքայդ Աբգար Ուրհայեցին...
23. 83ա-5ա ԻԳ. Բարսղի հայրապետին («Խաչատուր») - Խաչաբարձ արհի պանծալի... ա. 85աբ Յորդորակն («վարդապետի») - Վանիչ ներհակին Յուլիանեայ չարին...
24. 85բ-7բ ԻԴ. Կիրակի Յարութեան ասա («Գրիգորէ») - Գերակայ գոյին... ա. 87բ-8ա Մեղեդի անոշ («Ներսէս») - Նոր
ձայն աւետեաց հրեշտակապետն այսօր... բ. 88աբ Յորդորակ ազնիւ եւ անոյշ ասա («կաթողիկոս») - Կանայքն արտասուօք
լային զբարձօղն արտուաս[ու]աց... գ. 88բ-9ա Փոխէ՛ զձայն («Ի Հայոց») - Ի գերեզմանէն զմարմինն, ո՜վ պարտիզայպան...
25. 89ա-91բ ԻԵ. Եռամեծի եւ բանիբուն վարդայպետի` տէր Մխիթարայ Այրիվանեցոյ ասացեալ գանձ Աստուածայայտնութեան ճրագալուցին («Տէր Մխի») - Տարփումն ըղձական... ա. 91բ-2ա Տաղ ազնիւ, ի Ներսիսի («Ներսիսի է այս երգս») Նոր ծաղիկ բըղխէ այսաւր յարմատուն Յեսեայ... բ. 92աբ Յորդորակ փոխէ («Թ-Ո») - Թագաւորն երկնի յերկրի էրեւեսցի...
26. 92բ-4բ ԻԶ. Առաջին օրն Ծնընդ[եան] («Թարա») - Թագըդ պարծանաց... ա. 94բ Մեղեդի մուսաղալի - Կոյս անայպական եւ անախտ ծընաւղութիւն... բ. 94բ-5բ Տաղն է - Հըրճ[ու]իմք այսաւր մեք հոգէպէս...
27. 95բ-7բ [ԻԷ.] Երրորդ աւուրն («Մկրտիչ») - Մաքուր եւ անբիծ սուրբ Աստուածածին... ա. 97բ-8ա Տաղ ի Ներսէսի («Տր
Ներսեսի է սա») - Տէր փառաց անճառ...
28. 98ա-9բ [ԻԸ.] Երրորդ աւուրն քարոզ քաղցր եւ անոյշ: Զայս ի ջուրն աւրհնել ասացէք («Յոհաննիսի երգ») - Յամենայն ժամ աւրհ[ն]եմք... ա. 99բ-100ա Յորդորա՛կ ասայ - Ո՜վ զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ... բ. 100աբ Տաղ
երրորդ աւուրն («Երգ Ներսիսի այս է») - Երգ նոր աւետեաց բարբառ այսօր մեզ հընչեաց...

29. 100բ-2բ ԻԹ. Չորրորդ աւուրն եւ Աւետեաց սուրբ Աստուածած[ն]ին («Խաչատուր») - Խընդութեան ձայն, բարբառ
աւետեաց... ա. 102բ-3ա Մեղեդի անուշ [ա]սա («Ներսէս») - Նոր Էդեմ բանաւոր տընկոյն... բ. 103ա-4ա Տաղ [աս]այ («ԱՔ») - Այսաւր երեւի անտեսն ի բարձանց...
30.104ա-6ա Լ. Հինգ աւուրն («Խաչատուր») - Խնդա խորան Աստուծոյ Բանին... ա. 106աբ Մեղիդի անոյշ, ի Նարեկացուն - Էին աջոյ աջոյ ձեռին... բ. 106բ-7բ Տաղ բազմակեն - Կայր կոյսն ի յայրին...
31. 107բ-9ա ԼԱ. Զաւուր գա՛նձս աս[ա] («Յովանէս») - Յանեղական լուսոյն խոնարհեալ... ա. 109աբ Մեղիդ[ի] անոյշ
աս[ա՛], թէ գիտես - Պարագրի անպարագրելի... բ. 109բ Ի սրբոյն Գրիգորի Նարեկացին - Աւետիս մեծ խորհուրդոյ... գ.
109բ-10ա Փոխէ - Սիրով[բ]էանման, քրովբէաթոռ... դ. 110ա Բողբոջախիտ, խիտասաղարթ... ե. 110աբ Փոխէ՛ զձայնդ Յորդ աղբերաց, հոյլք վըտակաց... զ. 110աբ Աւետիս քեզ, Յորդանան... է. 110բ Լերինաթինդ խոր վեհ ի վեր... ը. 110բ Աւետիս տիեզերաց...
32. 110բ-2բ ԼԲ. Կանոն Է-երրորդ աւուրն («Խաչտուր») - Խորան փառ[աց] Աստուծոյն բանի... ա. 112բ-3բ Խորհուրդ մեղեդիկ ան[ոյ]շ-Աչքըն ծով ի ծով ծիծաղախիտ... բ. 113բ-4ա Սեաւ եմ, գեղեցիկ...
33. 114ա-6ա ԼԳ. Ը աւուրն է («Գրիգոր») - Գոջումն ըղձագին... ա. 116աբ Տաղ ի Սրիկ Կոստանդէ-Անըսկիզբըն Բանըդ
Հաւր...
34. 116բ-20ա ԼԴ. Յովաննու ծ[ն]ընդեան («Գրիգորի է») - Գերայգոյն բարի... /Երգոյս երգօղին/ Եւ սըրբագրչին` /Րաբուն Գրիգորին... ա. 120աբ Մեղեդի անոյշ - ի դասըս հրեղինաց... բ. 120բ-1բ Տաղ ի տէր Ներսէսի («Ա-Ք») - Անմարմնոցն
հրեղինաց...
35. 121բ-4բ ԼԵ. Պետրոսի հայրապետին («վարդայպետի») - Վերաւրհնեալ, գովեալ... ա. 124բ-5ա Տաղ է - Ի հանդէս
տօնի քօ թախացեալ պարեմք... բ. 125աբ Փ - Ո՜վ սուրբ հայրապետ...
36. 125բ-9բ ԼԶ. Սրբոյն Անտոնի ճգնօորի («Բայիւ ե եզրգել») - Բարձրեալ ահաւոր... ա. 130ա Տաղ Անտոնի - Անտո՛ն,
Անտո՛ն, ոստ անայպատի... բ. 130աբ Յորդորակ - Աան[ձ]ամբ խոնարհիմք ի ճգնութիւնս քո...
37. 130բ-2ա ԼԷ. Թագաւորաց («Տաան») - Տէր տընտեսական... ա. 132աբ Այսաւր տօնէ եկեղեցի...
38. 132բ-4բ ԼԸ. Կիրակոսի եւ Յուղիտայ («Գրիգորի է») - Գերայպայծառ արբիդ երկնային... ա. 134բ-5ա Տաղ ի Սիմէոնի ասացեալ - Սուրբ Յուղիտա, դու[ս]տըր մեծաց... բ. 135ա-6ա Տեսեալ ծնաւղին զաղէտս իրանց...
39. 136ա-8ա ԼԹ. Վահանայ Գողթնաց[ոյն] («Գրիգոր») - Գըթացեալ քոյին... ա. 138աբ Տաղ Վահանայ («Յովհանէսի»)
- Յաղթող զաւրութեամբ վերնականաւ լըցեալ... բ. 138բ-9ա Յորդ[որակ] - Շնորհաց Հոգոյն ընդունարան...
40. 139ա-41բ Խ. Սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանի («Գէորգեայ բան») - Գոլով սքանչելի լոյս քում հանճարոյ... ա.
141բ-2ա Տաղ Գրիգորի Աստուածաբանին («Գրիգոր») - Գետ հոսեալ աստուածաին... բ. 142ա Յորդորակ («Բան Խ») Բարբառող բան[ին] լեզու...
41. 142ա-4ա ԽԱ. Տեառնընդառաջին («Գրիգոր») - Գովեալ եւ աւրհնեալ... (143ա «... երեկոյան»): ա. 144ա-5ա Տեառնընդառաջ օու[ր]ն - Քրիստոս, փառաց թագաւորին...
42. 145ա-6բ ԽԲ. Առաւաւտուն («Մկրտիչ») - Միասնական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 146բ-7ա Մեղիդի անոյշ - Մըտեալ
ի տաճարն այսաւր աւծեալ Աստուած... բ. 147աբ Տաղ է - Այսաւր Երուսաղէմ ցնծայ...
43. 147բ-50բ ԽԳ. Առաջօորացն է («Գրիգորի է») - Գոյիդ կատարեալ... ա. 150բ-1բ Տաղ ի անոշ - Լըւան զբարբառ մարգարէին... (150բ «Որ առ ծօվուն Տիպերայինի գոյն է»):
44. 151բ-3բ ԽԴ. Սըրբոյն Սարգսի Զաւրայվարի («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 153բ-4ա Տաղ
Սարգիս Զաւրայ[վարի] («Յակոբայ է երգս») - Յառաջ յանեղ տեսողէ... (153բ «Ի յելս արեւու գոյն է...»): բ. 154աբ Փոխէ՛
(«Եւ գովեստ») - Երջանիկ մեծ զաւրական... գ. 154բ-5բ Փոխէ՛ («Բանիցս այս մեծի վային») - Բայց ըզդիպւած որդոյն
եղեալ... /Նայեւ երգոյս երգեցողի`/ Ինձ, Յակոբայ անարժանի...
45. 155բ-5բ ԽԵ. Կանոն Յարութեան («Կիրակեի») - Կենդանարար Որդի Աստուծոյ... ա. 157բ-8ա Մեղիդի անոյշ - Առ
պարտիզպանն ձայն - էր Մարիամ... բ. 158ա Տաղ ի Ներսիսէ («Ներսեսի երգ») - Նըստեալ կանայքն ողբային...
46. 158ա-60ա ԽԶ. Սրբոց Ատոմեանցն («Գրիգորի») - Գեղապանծ լուսով... ա. 160աբ Տաղ սրբոցն Ատոմացն - Սուրբ
նահատակ, Ատոմ գովեալ... բ. 160բ-1ա Փ - Ապա եւ զաւրք բոլոր գընդին...
47. 161ա-3բ [ԽԷ.] Սրբոց Սուքիասանցն («Գրիգորի է սա») - Գանձ սիրոյ քոյին... /Զերգաւղըս բանի/ Գանձիս եւ տաղի`/
ԶԳրիգորն նազելի... ա. 163բ-4բ Տաղ ազնիւ - Երջանիկ, հոգիահրաշ երանելին սուրբ Սուքիաս...
48. 164բ-6բ ԽԸ. Կանոն սուրբ Ոսկացն («Խաչատուր») - Խոստովանիմ ըզքեզ, Միածին... ա. 166բ-7բ Տաղ Գրիգորի
վարդապետի Արծկեցոյ - Սուրբ Ոսկի, քահանայդ նազելի...
49. 167բ-72բ ԽԹ. Սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրոպայ («Բան քարոզից») - Բարձրեալ անքննին... ա.
172բ-3ա Տաղ ի տէր Ներսէսի - Այսըմ շնորհի սովաւ տըւեալ...

50. 173ա-5ա Ծ. Սրբոց Ղեւոնդեաց («Խաչատուր») - Խըրամատեալ կանոն աւրինի... ա. 175աբ Տաղ սուրբ քահանայիցն - Ի հանդէս տաւնի ձեր րախացեալ տաւնեմք... բ. 175բ Քահանայք պատուեալք աւծմամբ Հոգոյն շնորհաց...
51. 175բ-7բ [ԾԱ.] Սրբոց Վարդանանցն («Գրիգորի է») - Գոհայբանեալ Տէրդ ամենայնի... ա. 177բ-8ա Տաղ ի Մաթէոսէ
(«Մաթէ») - Մաքուրք հոգով, արիք մարմնով... բ. 178աբ («Վարդանայ է») - Վարդան քաջ, վանող չարին մեծ պատերազմին...
52. 178բ-80բ ԾԲ. Սրբոց հայրապետաց («Այրիվա») - Աստուած կենդանի... ա. 180բ-1բ Տաղ դաւանութեան - Խոստովանիմ Աստուած ըզՀայր...
53. 181բ-5բ ԾԳ. Զամէն տան յետի բանն կըրկնեա՛յ, որ լաւ գայ ասել. Բուն բարկենդանաց է, ասա՛յ («Երեւնանեցին») Երգս յաւէժական... ա. 185բ Տաղ Աւետարանին - Ճրագ ճշմարիտ Հօր միածին... բ. 185բ-6ա Չհաւատացի խոստման բանին...
54. 186ա-9բ ԾԴ. Սրբոյն Թէոդ[ո]րոսի («Ի յԱռաքելե խնդրեալ է վարդապետն») - Ի քէն հայցեմ, աղբեւր բարութեան.../Նայեւ անմիտ, անգէտ Գր[ի]գորին, /Որ նա խընդրող եղեւ այս գանձին.../ ՛Ւ Առաքելին` երգաւղի սորին... ա. 189բ90ա Տաղ [սրբոյն Թէոդորոսի] - Խաղաղարարն նոր թագաւոր...
55. 190ա-2բ ԾԵ. Երրորդ կիրակէին Աղցից («Գրիգորի է») - Գըթութեամբ իջեր, Տէ՜ր... (190ա «Բ կիրակին պահոց»): ա.
192բ-3բ Տա՛ղ ասա («Գրիգորի է բանս այս») - Գոյիդ անեղ անըսկըզբան... բ. 193բ-4ա Փ - Նոյն այս խորհուրդ յոյժ խորայգոյն...
56. 194ա-6ա ԾԶ. Երեկոյի՛ն ասայ զայս («Աղցից է») - Անճառելի լոյսըն հայրական... (194ա «Երկու կիրակէի երեկոյին»):
57. 196ա-8բ ԾԷ. Կիւրղ[ի] եւ մաւր նորա Ան[ն]այի («Այս բան յԱռաքելես») - Անեղ ու անմահ ծընունդ հայրական... ա.
198բ-9ա Տաղ /// - Աստուած փառաց, լոյսդ անքննին... բ. 199աբ - Այսաւր եւ մեք ցնծամք տաւնիւս...
58. 199բ-201ա ԾԹ. Երրորդ կիրակէի՛ն ասայ («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, /Անհաս... ա. 201բ Ողբ
վասն անառակին («Այս բանս») - Առ Հայրդ աղաղակեմ... բ. 201բ-2բ Յորդորա՛կ ասայ - Ընկալ զիս, Տէր, Հայրդ երկնային...
59. 202բ-4բ Կ. Յոհաննու եւ Եպիփանայ («Գրիգորի») - Գըթութեամբ քոյին... ա. 205ա [Տաղ Եպիփանու, Հմր 423,
131բ] («Գրիգորի է») - Գերայգոյն Հոգոյն շնորհաց... բ. 205աբ Փոխէ՛ զձայն - Մեծն Եպիփանըն Կիպրացին... գ. 205բ-6ա
Շրջանն է - Նըստաւ յաթոռ Կիպրոս կըղզի...
60. 206ա-8ա ԿԱ. Չորրորդ կիրակէի՛ն ասայ («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ խորհուրդ սոսկական, /Որ նորոգեաց... ա.
208աբ Տաղ Աւետարանին - Ըստ մեծատան փափկասիրին... բ. 208բ-9ա Այլ ողբ ազ[ն]իւ - Լըսէ զմեծատուն առակ... գ.
209ա Յորդորա՛կ ասայ - Տընտես չեղէ հաւատարիմ...
61. 209ա-11ա ԿԲ. Սրբոց Խ-սնից («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հզօր անմահից արքա... ա. 211աբ Տաղ Քառասուն - Աղաչանաւք
սրբոց մանկանցն... բ. 211բ-2ա Յորդորա՛կ ասայ, Քառասուն («Քառասունսն») - Քրիստոս, փառաց թագաւոր...
62. 212ա-3բ ԿԳ. Հինգ կիրակէին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ ահագին... ա. 213բ-4ա Տաղ է - Ի յիմ քաղաք
մարմնոյս դընի... բ. 214աբ Այլ դատաւորորդի ի երկնային... գ. 214բ-5ա Աայլ տաղ ի Գրիգորի վարդապետի Արծկեցոյ
(«Գրիգոր է ա») է Գանգատ ունիմ ասել քեզ... դ. 215աբ Յորդ[որ]ակն է - Տէր իմ գըթած եւ բարերար...
63. 215բ-8ա [ԿԴ.] Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին («Մկկրտիչ») - Մեծ եւ հզօր անմահից արքայ... ա. 218աբ Տաղն է - Ի
յելս արեւու արեւ... բ. 218բ-9ա Յորդորակ - Բարձրացի՛ր, դըշխոյ, փառաւք յօրս յիշայտակի... գ. 219ա Անդ ի հանդիսէն
ձայնէր ի գուբն ըստւերին...
64. 219ա-22ա ԿԵ. Վեցերրորդ կիրակէին է («Գրիգորրիգոր») - Գոյիդ կատարեալ... /Այլեւ երգօղի/ Գանձիս եւ տաղի`/
Րաբուն Գրիգորի... ա. 222ա Տաղ Աւետարանին («վարդա») - Վերջի յանէրեկ աւուրն եւ համառաւտին... բ. 222աբ Փոխէ՛
զձայն («Պետին է») - Պայծառ զարդարին լուսով...
65. 222բ-5ա ԿԶ. [Գանձ Յարութեան Ղազարու, Հմր 423, 141ա] («Գրիգորի է սա») - Գոջումն ըղձական... ա. 225աբ
Տաղ անոյշ տէր Ներսեսի - [Ձ]այնն այն, որ զաշխարհս արար... բ. 225բ-6ա Փոխէ՛ - Փոյթ ընդ փոյթ արեկ արտաքս...
66. 226ա-8ա ԿԷ. Ծաղկազարդին է («Հայցէ ս») - Համայգոյական...
67. 228ա-9բ ԿԸ. Երեկոյի՛ն ասայ զ[հ]ատորս զայս («Իրով») - Ի տաւնս տաւնից... ա. 229բ-30ա Տաղ է Ծառզարդարի Աստուածըն բան Հաւրըն փառաց... բ. 230ա Փոխէ՛ - Ոստս ի ծառոց բերեալ ծերոց...
68. 230ա-4ա ԿԹ. Աւագ Երկուշաբաթին Աղուհացին («Գրիգորի է սաա») - Գերագոյն Էից... ա. 234աբ Տաղ ազնիւ եւ լաւ
- Անդ ի մէջ դրախտին էրեք անձինք կային... բ. 234բ Ադամայ ստեղծօղն եկեալ յիւր պատկերն ի տես...
69. 235ա-7բ Հ. Երէքշաբաթին («Գրիգոր») - Գործ արարչական... ա. 237բ-8ա Տաղ է - Վա՜յ իմ մեղուցեալ անձինս...

70. 238ա-40ա ՀԱ. Չորէքշաբթին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ անճառ խորհուրդն ահագին... ա. 240աբ Տաղ պատշաճօւոր - Յիսուս փրկիչ կենարար... բ. 240բ-1ա Տաղ տէր Ներսէսի - Մերձեալ զատկին հրէականի...
71. 241ա-3ա ՀԲ. Աւագ հինգշաբաթին («Մկրտիչ») - Մեծայպայծառ խորհուրդն ահայգին... ա. 243ա Տաղ է - Տէրըն կատարիչ հին օրինացն ուխտի... բ. 243աբ Հարցանել փրկչի, թէ Ով որ զայն առնէր...
72. 243բ-7ա ՀԳ. Աւագ հինգշաբաթ[ին] («Զպակասորդք») - Զահեղ զանքննին... ա. 247աբ Տաղ Ոտնալու[այի] - Յերեկոյի հինգշաբաթին...
73. 247բ-9բ ՀԴ. Աւագ ուրբաթին է («Ի Մմաթէ») - Ի յանմարմնայկան... ա. 249բ-50ա Տաղ անո՛յշ ասա - Զարհուրեալ
զօրացն եր[կ]նաւորացն խըմբի... բ. 250աբ Փոխ[է՛] - Արագ հասանէր ակնարկելով նըմայ...
74. 250բ-2ա ՀԵ. Ուրբաթու ցերեկի՛ն ասա («Ոոսսէ խնդրեաց Գրիգորն») - Որ եւ կատարեալ... /Նորին երգաւղին`/ Տէր
Մաթէոսին,/ Խընդրող Գրիգորին... ա. 252ա-3ա Ողբ Աստուածածնին - Աստուածածին սրբուհին... բ. 253աբ Փոխէ՛ - Ով Սիմէոն ծերունի...
75. 253բ-5բ [ՀԶ.] Երեկոյի ժամոյն ասի գանձս եւ տաղս («Զտւր») - Զանեղական ամէնիցն Աստուած... (255բ «Ի ժամ
երեկոյին ժողովին եւ կարդան զգիրքն եւ զԱւետարանն եւ ասեն «Սուրբ Աստուած, որ խաչեցար եւ թաղեցար», ապայ`
զգանձս եւ զտաղս եւ քարոզ Սուրբ խաչին»): ա. 255բ-7բ Աստուածածին կոյս Մարիամ...
76. 257բ-60ա ՀԷ. Աւագ ուրբաթի («Խաչատուր») - Խորհուրդ զարմանալի, անիմանալի... ա. 260ա-1ա Տաղ պատշաճաւոր - Լըցան բանքն այսաւր սուրբ մարգարէիցն...
77. 261ա-3բ ՀԸ. Թաղման ճրագալուցին Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ («Խաչատուր») - Խորհուրդ հանգըստեան իաւթներրորդին... ա. 263բ-4ա Տաղ Թաղմանն Յիսուսի - Այսաւր է շաբաթ եւ լըռութիւն հանգիստ յերկրի... բ. 264աբ Փոխէ՛
զձայն - Այս է այն Յիսուսն, որո քղանցիւքն ախտք սրբեցան... գ. 264բ-5ա Որ եղելոց ի կեանս շնորհէ... դ. 265ա Անքուն Էիցըս պահապան...
78. 265բ-7ա ՀԹ. Յարութեան սուրբ Զատկի կիրակէ («Մկրտիչ») - Մարդասիրութեամբ Որդիտ միածին... ա. 267աբ Տաղ
ի Ներսեսի («[Ն]երսեսի ե») - [Ն]ուր իմն աւետեաց բարբառ նորազուարճ ձայնիւ... բ. 267բ-8ա («Հայոց կաթողիկոսին») Հաւր կամաւն իջեալ Որդին մարմին ըզգեցաւ...
79. 268ա-70բ [Ձ.] Այլ գանձ Յարութեան («Տէրուն») - Տէր տէրունական... (268ա «Երկրորդ օուր Յարութեան»): ա. 270բ
Մեղեդի անոյշ - Ես ձայն զառիւծուն ասեմ... բ. 270բ-1ա Յորդորակ է,աս[ա՛] - Զամուրս իմ քակել կամի... գ. 271ա Այլ տաղ
մեռելոցին - Այսաւր աւետիս ձեզ, նընջեցելոցդ... դ. 271բ-2ա Փոխէ՛ զձայնդ տաղիս - Արի, Եսայի, բարձրաձայն գոչեա՛...
80. 272ա-3բ [Ձա.] Գանձ Յարութեանն («Ական») - Արդ, լուսօորեա՛յ... (273ա «Երրորդ աւուրն»): ա. 273բ-4ա Մեղիդի Հաւուն, հաւուն արթընացեալ... բ. 274աբ Տաղ ասնիւ («Յ-Ք») - Յարուցեալ յերրորդ աւուրն...
81. 274բ-6ա ՁԲ. Չորորդ աւուրն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ ձայնիւ ցընծալի... ա. 276աբ Յարեաւ յաւուր երրորդին...
բ. 276բ-7ա Յարեաւ փառաց թագաւորն, աւետի՜ս...
82. 277ա-8բ ՁԳ. Հինգերորդ աւ[ուրն] («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ սոսկալի... ա. 278բ-9ա Տաղ Յարութեան Յայնժամ սիրով տիրական...
83. 279ա-80բ [ՁԴ.] Յարութեան վեց[երորդ] [աւուր] («Յարն») - Յերկնից խոնարհեալ... ա. 280բ-1ա Տաղ Յարութեան Եկեալ Մարիամ Մագդաղենացին...
84. 281ա-3ա ՁԵ. Կանոն գլխատմ[անն Յովաննու] («Գրիգոր») - Գոյակն էական... /Երգոյս ասողին/ Եւ սրբայգրողին`/
Րաբուն Գրիգորին... ա. 283ա-4ա Տաղ ի Մագրիստոս Գրիգորի («Կարապետին տաղ») - Կարապետտ սուրբ հօատոյ...
85. 284ա-6բ ՁԶ. Կանոն նոր կիրակի («Գրիգորի է») - Գաղտնի խորհրդին... / Երգոյս երգաւղի/ Եւ սրբայգրողին`/ Րաբուն Գրիգորի... ա. 286բ-7ա Տաղ նոր կիրակի - Այսաւր նոր արեւ հարեալ ի նորահրաշ արեգակնէն... բ. 287ա-8ա Այլ տաղ
Յարութեան - Դասքըն հրէական...
86. 288բ-90բ ՁԷ. Աշխարհամատրան («Մկրաիչ») - Մաքրեալ տաճար սուրբ տէրունական... ա. 290բ-1ա Տաղ - Ուրա՛խ
լեր, հարսն ի յերկրէ...
87. 291ա-3ա ՁԸ. Կիրակմտի ասացէք («Գրիգորր») - Գերամբարձ Աստուած... /Գանձիս ասողի`/ Րաբուն անմտի Գրիգորի...
88. 293ա-5ա ՁԹ. Հըսկման կիրակմտի («Գրիգորի ե») - Գերանճառ արփի... ա. 295աբ Տաղ սուրբ Յարութեան («Կոստանդին») - Կանա[ն]ցն կանխեալ եկին ի գերեզմանն...
89. 295բ-8ա Ղ. Երեւման սուրբ Խաչին («Ի Մաթեոսե խնդրեաց Գրիգորն») - Իսկակից Որդի... ա. 298ա-9ա Այլ տաղ
Երեւման խաչին («Ա-Ն») - Արմատ անմահութեան
90.. 299ա-300բ ՂԱ. Համբարձմանն է («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ տաւնիւս ըղձալի... ա. 300բ-1ա Տաղ ի տէր Ներսիսէ
- Աստուածըն Բանն Հաւր միածին... բ. 301աբ Փ - Եւ ի լընուլ քառասնեկին...

91. 301բ-3բ ՂԲ. Մեծայհրաշին («Մաթէոսի է, [Խ]նդրեաց Գրիգոր») - Միակդ ահաւոր... ա. 303բ-4ա Տաղ ազնիւն («Անդրիաս») - Այսաւր անդրանիկ Հաւր միածին Որդին... բ. 304ա Յորդորակ («վարդապետ») - Վեհից թագաւորն այսաւր առ
Հայր մըտանէր...
92. 304ա-6ա ՂԳ. Հոգոյն գալըստեանն («Վանիկ ասա:) - Վերաւրհնեալ, գովեալ... ա. 306աբ Տաղ ազնիւ - Ի մեծի
աւուր տաւնիս...
93. 306բ-8ա ՂԴ. Մեծ աւուր Պենդակոստէին երկր[որդ աւուր] («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր Հոգի Աստուծոյ... ա. 308աբ
Տաղ Աստուծոյ Հոգոյն - Աստանօր ծագեաց լոյսն աւետեաց [կենաց]...
94. 308բ-9բ [ՂԵ.] Երրորդ օուրն է գանձս («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ լոյսն արտայփայլ[եալ]... ա. 309բ-10ա Տաղ - Այսաւր Սուրբ Հոգին Աստուած եկեալ յաշխարհարս... բ. 310ա Փոխէ՛ - Հոգին Սուրբ հընչեաց բազմայպատիկ մի ձայն...
95 310ա-2բ ՂԶ. Յովանէս Թլգուրանցոյ ասացեալ: Վասն Հոգ[ոյն] («Յովաննէս») - Յաւէտ իսկայպէս... (310ա «Չորրորդ աւուր գալըստեան»): ա. 312բ Տաղ ազնիւ - Ի մեծի օուր տաւնիս...
96. 312բ-7ա ՂԷ. Հինգ աւուր Հոգոյն («Հոգոյն Սրբոյ») - Հոգի Աստուծոյ, բըխումն անքընին...
97. 317ա-21ա ՂԸ. Սրբոց Հռիփսիմեանց («Վկայականաց») - Վայելչականաց... ա. 321ա-2ա Տաղ անո՛յշ ասայ - Երջանիկ, հոգիահրաշ կոյսն մաքուր սուրբ Հռիփսիմէ...
98. 322բ-4ա ՂԹ. Գլակայ վանաց Սուրբ Կարապետին («Գրիգոր») - Գոյիդ հզաւրի... ա. 324աբ Տաղ գեղեցկայարմար Մըկըրտիչըն Քրիստոսի սուրբ Կարայպետն Յովանէս բ. 324բ-5ա Փ - Համարձակ սայ ձեռնադրէ...
99. 325ա-7բ Ճ. Կաթողիկէ եկեղեցի («Տաւեցս:) - Տտուն Քրիստոսային... (326ա «Շողակաթին»): ա. 327բ Սուրբ տաճարին - Սուրբ է տաճար տէրունական... բ. 328ա Նախ միայծին Աստուած Բանն... գ. 328աբ Երկու աւտարքըն միացան...
100. 328բ-30բ ՃԱ. Մանկանցն Բեդղայհէմի («Խաչատուր») - Խանդաղակաթ սրտիւ տենչալի... ա. 330բ Տաղ անու՛շ
ասայ - Սարսեալ Հերոդէս դողայր ընդ լուր արքային... բ. 330բ-1ա («Ա-Ք») - Արթունք, զըուարթունք...
101. 331ա-3բ ՃԲ. Կոստանդիանոս[ի] («Գրիգորի ե») - Գերարփիդ վերին... ա. 333բ-4ա Տաղ Կոստանդ[իանոսի] - Թագաւորդ աստուածարեալ... բ. 334աբ Փոխ - Բարձըր պատւար սուրբ Սիոնի...
102. 334բ-6բ ՃԳ. Ներսեսի հայրայպետին («Գրիգոր») - Գոյ մեզ ցընծալի... ա. 336բ-7ա Տաղ անուշ - Նոր մեծահանդէս
տաւնիւ սուրբ հայրապետիս... բ. 337աբ ի [Կ]ոստանդէ ասայ - Հընչմամբ ձայնիւ բերկրանաց...
103. 337բ-9ա ՃԴ. Տրտդատա թագաւոր[ին] («Հգսա») - Համագոյական... ա. 339աբ Տաղ Ներսէսի («Ներսեսի է») Նորրայհրաշ տեսիլ եւ գերագոյն քան ըզբնութիւն... բ. 339բ-40ա Յորդորակն է - Եւ Տրդատ գոռոզ արքայն եւ ամբարտաւանն...
104. 340ա-2ա ՃԵ. Որդոց, թոռացն («Նից ալ») - Նոր թագ պետական... ա. 342աբ Տաղ որդոցն եւ թոռանց («Հէթում») Հոգի Աստուծոյ Աստուած... բ. 342բ-3ա Յորդորակ է («Գրիգորի է») - Գովեստ քեզ, բարեաց պատճառ, Քրիստոս կենդանի... գ. 343աբ Այլ տաղ ազնիւ - Գրիգոր, պըսակն ազգի մարդկան...
105. 343բ-7բ ՃԶ. Մարգարէիցն է գանձս («Խորհըրդոցն») - Խորհուրդ անքըննին... ա. 347բ-8ա Տաղ ի Ներսի[ս]է («Ներսէսի») - Նորայ[հրա]շ տաւնիւս տեղանողացըն ցընծասցուք... բ. 348ա-9ա («Ա-Ք») - Աստուածային խորոց անճառ...
106. 349ա-52ա ՃԷ. Սուրբ Տապանակին («Ի խնդրոյ վարդապետին Գրիգորին») - Իմաստութիւն անճառ անեղին...
/Գրիգորի` անուն սոսկ վարդապետին,/Որ նա խնդրեաց զգանձ Տապանակին... /Առաքելին` երգաւղի սորին... ա. 352աբ
Յորդորակ - Մայր հաւատոյ սուրբ հարսնարան... բ. 352բ-3ա Այլ տաղ («Կարապետի») - Կաթուղիկէ եկեղեցիս...
107. 353ա-4բ ՃԸ. Վարդէվառն («Մրրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ... ա. 354բ-5ա Այլ տաղ Վարդէվառ[ի] - Գաւհար վարդըն վառ առեալ...
108. 355ա-7ա ՃԹ. Հայրապետացն Եփէս[ոսի] («նեցի») - Նեստոր նասրանի... ա. 357ա Տաղ դաւանութեան - Նոյն բանն, որ էր ծընունդ նայ Հաւր... բ. 357բ Րամք հանդիսի Հայոց ազգի...
109. 357բ-9ա ՃԺ. Փոխման Աստուածածնին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ հարաշակերպ վեհին... ա. 359ա Տաղ Ներսիսի - Այսաւր Գաբրիէլ հրեշտակայպետն եկեալ... բ. 359բ-60բ Ի տէր Ներսի[սէ] - Անարատ տաճար եւ առագաստ լուսոյ...
110. 360բ-4ա ՃԺԱ. Երրորդ աւրըն («Ստեփաննոսի») - Սուրբ մայրըդ լուսոյ... ա. 364աբ Տաղ - Ողջո՜յն ընդ քեզ, Մարիամ... բ. 364բ-5ա Յորդ[որակ] - Ծաղիկ պայծառ ծովային...
111. 365ա-7բ ՃԺԲ. Երրորդ աւուրն («Գրիգորի ե») - Գովաբանեալ սուրբ Աստուածածին... ա. 367բ-8ա Ի [Ս]րիկ Կոստանդէ - Աստուածածաին, կոյս երանեալ... բ. 368ա Ի տէր Մխիթարէ - Սուրբ Աստուածածին կուսին... գ. 368աբ Փոխէ՛ Անմեղ, անարատ գառինն...
112. 368բ-70բ ՃԺԳ. Չորրորդ աւուրն («Մկրտիչ») - Մեծայպայծառ արփի անըման... ա. 370բ-1ա Պըլզոյն ասացեալ է
(«Ա-Ղ») - Առաջնայճաշակ պըտղոյն... բ. 371բ-2ա («Ճ-Ք») - Ճառագայթ փառացն Հօր...

113. 372ա-4ա ՃԺԴ. Յովանու եւ Յոբայ ասայ («Մկ[ր]տիչ») - Մեծայպայծառ փառաւք պանծալի... ա. 374աբ Ի տէր
Ներսիսէ է տա[ղ]ս - ԶՅոբ յիշեսցուք զերանելին... բ. 374բ-5բ Յովանու - Յովանէս, մեծ մարգարէ...
114. 375բ-7ա ՃԺԵ. Նաւակատեաց Խաչին («Մկրտիչ») - Մեծայպայծառ փայլմամբ իբր ըզբոց... ա. 377աբ Տաղ ի տէ[ր]
Ներ[ս]իսէ («Բան ի վկայսն») - Բանիւ աւետաւոր բարառնայբար բարբառեսցուք... բ. 377բ-8ա Փոխէ («Ի Ներսիսէ») - Ի մի
յարմարութիւն զհոգիս ընտրեալ քոց ընտրելոց...
115. 378ա-80ա ՃԺԶ. Սուրբ Խաչին զգա՛նձս ասա («Յովաննէս») - Յայն եդեմական... ա. 380աբ Յորդորակն է («կաթողի») - Կեն[աց] փայտ տընկեալ... բ. 380բ-1ա Փոխէ՛ («Կոսի Հայոց») - Կենդանւոյն մահւամբ մարմնով զհոգիս իմ կեցոյ...
116. 381ա-3բ ՃԺԷ. Սրբոյ Տապանակին («Գրիգորէ») - Գերագոյն բարի... ա. 383բ-4բ Յորդորակ («Տէր Առաքեալ Սիւնեաց») - Տաճար լուսոյ, տուն արքային...
117. 384բ-6բ ՃԺԸ. Գէորգեայ Զօրավարի («Խաչատուր») - Խընդահրաւէր մանկունք Սիոնի... ա. 387ա Մեղիդի ի Սրիկ
Կոստանդէ - Ի հանդիսական տօնիս... բ. 387աբ Րամեալ ըզկիրըս տանջանաց...
118. 387բ-90ա ՃԺԹ. Վարագայ Սուրբ Նշանին («Գրիգորի ե սա») - Գլուխն եկեղեցոյ... ա. 390աբ Յորդորակն է - Այսաւր ի ձեռըն խաչին...
119. 390բ-3բ ՃԻ. Եօթանաս[նից] («Գրիգորի է») - Գերագոյն գոյէ... /Երգոյս ե[ր]գօղի / Եւ սրբայգրողին`/ Րաբուն Գրիգորին... ա. 393բ-4ա Տաղ է - Աղաչանօք մաքուր դասին...
120. 394ա-6բ ՃԻԱ. Կանուն Խաչգիւտին («Խաչատուր») - Խաչի քոյ, Քրիստոս, երկիր պագանեմք... ա. 396բ Տաղ Խաչգիւտին - Այսաւր եղեւ գալ դըշխոյին... բ. 396բ-7ա Ի գըտանել խաչափայտին... գ. 397աբ Փ - Յայնժամ մեռեալ մի տանէին...
121. 397բ-400բ ՃԻԲ. Առաքելոցն է գանձս («Յոհաանննէս») - Յերկնից խոնարհեալ... ա. 400բ Տաղ է - Էակցին Հաւր
սպասաւորք... բ. 400բ-1ա Փոխ - Աղաչանօք մաքո[ւ]ր դասին...
122. 401ա-3ա ՃԻԳ. Գանձ ամենայն մարտիրոսաց («Տիեառն») - Տէր Աստուած բարձ[ր]եալ... ա. 403աբ Տաղ տէր Ներսիսի («Ճ-Շ») - Ճըշմարիտ վկայք Աստուածորդոյն եղեալք... բ. 403բ-4ա («Ո-Ք») - Ոտից ձեր հատմամբ մեզ ուղղեցէ՛ք շաւիղս...
123. 404ա-6ա [ՃԻԴ.] Գանձ մարտիրոսաց («Դահիթէ») - Դաւանեցէ՛ք, որդիք աւրինաց... ա. 406ա-7ա Տաղ Ներսէսի
ասաց[եալ] - Աղաչանօք ընտրեալ դասին...
124. 407ա-8բ, 411աբ, 409աբ, 412ա ՃԻԵ. Գանձ ամենայն սրբոց հընոց եւ նորոց («Սիմէոն») - Սուրբըդ սրբոց, Աստուած էական...
125. 412ա, 410աբ, 413աբ ՃԻԶ. Ձեռնադրութեան («Գրիգորրի է») - Գըթա ի մեզ, Տէր ամենակալ... ա. 413բ-4բ Տաղ է
(«Տէր Առաքքեալ ասէ է») - Տարփացեալ ըղձանամք, տէր Յիսուս, քոյդ զեղմանցդ... բ. 414բ-5ա («Ի տէր Առաքել») - Ի մեծի
հրաշափառ հանդիսիս...
126. 415ա-8ա ՃԻԷ. Ի տէր Մանւէլ եպիսկոպոսէ ասացեալ, ի թաղումն մեռելոց («Մանվելզ») - Մինդ ի յերից, Բանդ, որ
ի Հաւրէ... ա. 418ա-9բ Եւ ապայ կարդան գաղօթսն` Աստուած հոգոց եւ ըստ[եղ]ծիչ, եւ յետ թաղմանն ասեն զայս ողբս /// Ո՜վ քահանայք եւ վարդայպետք աստուածայբան...
127. 419բ-21բ ՃԻԸ. Գանձ գիշերայպաշտման հասարակաց աւուրց պահոցն («Առաքել») - Անտանելիդ երկնի եւ երկրի... ա. 421բ Ողբ պիտանի («Երգ Արի») - Եկայք այսաւր, եղբարք ամէն... /Յաւդւած մարմնոյս...// (շար. թափուած):
128. 422աբ [ՃԻԹ. Ապաշխարութեան ցանկից] («րզա») - [Մեղայ, Տէր, մեղայ... բոյս բարի չգործեալ. Հմր 423, 256ա,
257բ], 0առս անպտղացեալ.../ ընդ աւազակին...// (շար. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1ա (Շղագիր) Տըգէտ Պետրոսին:
2ա (ԺԷդ., նօտրգիր) ՃՃ. ԼԺ. ԺԵ (փխ ԺԺ). ԶԳ. [Ա]. ՏՌ. ԳԲ. ԸՃ. ԺԺ. ՌՌ. ԾԿ (փխ ԾԺ). ԳՃԳՃ. ԲՃԶՃ. ԵՃՃ. ՌՌ. («Մխիթար եպիսկոպոս») Էջմիածնեցի
153բ (ԺԸդ., բոլորգիր) Ի յելս արեւու գոյն է աստ. Միքայէլ գիրչ:
3ա (Շղագիր) Թիվն 1807 մարտի Է այս Գանձարանս Թարվիզու ոյղարկէցի սուրբ Աթոռն Էջմիածին յիշատակ. ես` Համադանցի Ղազարի որդի մայհդիսի 0վանէս տվի: 0վ կայդայ, մին բերան ոյղորմի ասի, Աստուած նրան ոյղորմէսցի. ամէն:
Գրչափորձ` 2բ Կանոն հրեշտակապետացն սրբոց Գաբրիէլի եւ Միքայէլի - [Մ]եծապայծառ խորհուրդ հրաշազան... (մի
քանի տող): Կան նաեւ տարբեր նշումներ` 212բ, 213ա, 214բ, 215ա, 217բ, 218բ, 228բ, 229ա, 264բ, 291բ, 294բ, 386բ,
387ա, 410աբ:
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ԳԱՆՁԱՐԱՆ

[Աղթամա՞ր]
ԺԵ - XV
ԳՐԻՉ` Յակոբ:
ԹԵՐԹ` 334+2 (կրկ. 125, 140). չգրուած` 3աբ, 135աբ, 155աբ, 167աբ, 254աբ, 334աբ: ՊՐԱԿ` Ա-Լx12 (Ա 13, Է, ԺԱ, ԺԷ,
ԻԶ, ԻԷ, ԻԹ 11, Բ, Ը, ԺԴ, ԺԶ 10, ԺԲ 8, Լ 5): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24,5x16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր
(նմուշ` 168ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` դրոշմազարդ կաշի:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+2, թուղթ, հնատիպ, մասն ճաշոցի: Կարդալ Բբ «Եւ եղիցի եթէ բազմանայցէք»..., Աբ...«կամ ով ասիցէ ցնա,
թէ զի՞նչ արարեր», Դբ «եւս եկեսցեն եւ ոչ ժամանեսցեն»..., Աա «մի՛ լինիր իմաստուն յաչս անձին»:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ստեփաննոս Նախավկայ` 315ա: Լուսանցազարդ` տաճար (28բ-31ա, 233ա, 244ա), բուսական, թռչնային: Զարդագիր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, մանիշակագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թերթերը մասամբ Խառնուած (կարդալ` 8-10, 4-6, 11-21, 7, 22-328, 331, 329, 330): ԺԶ դ. նորոգուած, պակասող որոշ թերթեր լրացուած լուսադրոշմ ունեցող թղթով: Նորոգելիս եզրահատուած, լուսանցազարդերը մասամբ վնասուած: Կազմը ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
- 1ա-2բ [Ցանկ] - Ա. Աստուածայայտնութեան ճրագալուցին, ի Տէր Մխիթարայ... ՃԸ. Բարսեղի հայրապետին գանձ եւ Բ
տաղ ի Խաչատուրէ:
1. 8ա-10բ [Ա. Աստուածայայտնութեան ճրագալուցին, ի տէր Մխիթարայ, ցանկից] ([«Տէր] Մխիթարա») - [Տարփումն
ըղձական... Հմր 474, 15ա] ա. 10բ Մեղեդի անոյշ, ի Սահակա Պարթեւէ - Պարագրի անպարագրելի... բ. 10Բ, 4ա Ի Ներսիսէ
(«Ներսիսի ե այս երգս») - Նոր ծաղիկ բըխէ այսաւր յարմատոյն Յեսեայ... գ. 4աբ Այլ տաղ գեղեցկայարմար («Ա-Ի») - Այսաւր խոնարհեալ յետ վեց դարուն ժամանակի...
2. 4բ Բ. Գանձ առաջի աւուր Ծննդեան («Մկ») - Մաքուր եւ ամբիծ սուրբ Աստուածածին... ա. 5ա [Տաղ Ծնընդեան Հըրճուիմք այսաւր մեք հոգեպէս... / Եւ Հմր 5936, 255բ] քահանայք պարեն խընջոյս...
3.5ա-6ա Գ. Քարոզ Մկրտութեան Տեառն («Յոհաննիսի երգ») - Յամենայն ժամ աւրհնեմք... ա. 6աբ, 11ա Մեղեդի անոյշ
Մկրտութեան - Քրիստոս, Բանըդ Հաւր, ծընունդ անժամանակ... (6ա «կամ երկրորդ աւուրն»): բ. 11ա Յորդորակ - Ո՜վ զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ...
4. 11ա-3ա Դ. Գանձ երրորդ աւուր Ծննդ[եան] («Խաչատուր») - Խորան փառաց Աստուծոյ Բանին... ա. 13ա Մեղեդի
անոյշ, ի Ներսիսի («Ներ») - Նոր Եդեմ բանաւոր տընկոյն... (13ա «Այսօր Անդրանիկի գոյն է կամ կանացն կանխեալի կամ
Ո՜վ զարմանալոյ»): բ. 13աբ («Տր Ներսես») - Տէր փառաց անճառ... գ. 13բ Փոխէ («Ի ե սա») - Ի բարձանց Հոգին աղաւնակերպ էջ առ նըմանն...
5. 13բ-5բ Ե. Գանձ չորրորդ աւուրն եւ Աւետեաց Աստուածածնին, Կեչառացո («Խաչատուր») - Խընդութեան ձայն, բարբառ աւետեաց... ա. 16ա (սկ. պակասաւոր)... էլ /Ուրախացաւ Իսրաէլ/Աստուածածին, յոյս եւ մէլ... բ. 16ա. Ծաղիկ պայծառ
ծովային...
6. 16ա-8ա Գանձ հիգերորդ աաւուր Ծննդեան, Փիլիսոփա («Փիլիսոփա») - Փառաւորեալ ի զաւրաց վերին... ա. 18ա
Յանեղական լուսոյն անժամանակեա... (3 տող է): բ. 18բ Տաղ գեղեցիկ - Աւետիս մեծ խորհըրդոյ... գ. 18բ Փոխէ՛ զոճդ, ո՜վ
եղա[նակող] - Սրոբէանման, քրոբէաթոռ... դ. 18բ-9բ Փոխէ՛- Բողբոջախիտ, խիտասաղարթ...
7. 19բ-21բ Է. Գանձ վեցերորդ աւուրն («Խաչատուր») - Խընդա խորան Աստուծոյն բանի... ա. 21բ, 7ա Մեղեդի անոյշ եւ
գեղե[ցիկ] - Ադամայ տըւաւ մեծ աւետիս... բ. 7աբ Սուրբ Աստուածածնի կուսին... գ. 7բ, 22ա Այլ տաղ գեղեցիկ, գովեստ
Աստ[ուածածնի] («Գովեստ ի») - Գովեստ բերկրանաց հըրճուողական հընչմամբ...
8. 22ա-3բ Ը. Գանձ եօթներորդ աւուր («Յովանէս») - Յանեղական լուսոյն խոնարհեալ... ա. 23բ Մեղեդի ի Գրիգոր
վ[արդապետէ] Նարեկ[ացոյ] - Երգ զարմանալի, երգ շարժըվարժենի... (23բ «Ո՜վ զարմանալւոյ գոյն ասա՛...»): բ. 23բ-4ա
Տաղ գեղեցիկ, Նարեկացո - Աչքըն ծով ի ծով ծիծաղախիտ... (23բ «Այսօր Անդրանիկի գոյն է»): գ. 24աբ Յորդորակս այս
Նարեկացոյ է - Սեաւ եմ, գեղեցիկ... (24ա «Ինքնագոյն է»): դ. 24բ-5բ Տաղ յորդորակ («Ա-Ք») - Աւրհնեալ տիրուհի, գովեալ
թագուհի...
9. 25բ-7ա Թ. Գանձ ութօրեա թլփատ[ութեան] («Գրիգոր») - Գոչումն ըղձագին... /Գանձիս ասողին`/ Ծերենց Գրիգորին... ա. 27աբ Տաղ գեղեցիկ, ի Գրիգոր վարդ[ապետէ] - Այսաւր նոր խառնումն եղեալ... բ. 27բ-8ա Այլ տաղ - Անըսկիզբըն
Բանըդ Հաւր... գ. 28աբ Յորդորակ - Ստեղծաւղ մանկանց մանուկ ցուցաւ...
10. 28բ-30ա Ժ. Գանձ Տեառնընդառաջի երեկոյին («Գրիգոր») - Գովեալ եւ աւրհնեալ... ա. 30 ա Մեղեդ[ի] աւուրս տէրունի - Սիմէոն սուրբ ծերունին... բ. 30ա Տաղ - Քրիստոս, փառաց թագաւոր... գ. 30ա-1ա Փոխէ՛ - Զարթի՛ր, զարթի՛ր, դու
զարթի՛ր...

11. 31ա-2բ ԺԱ. Գանձ Տեառնընդառաջի առաւաւտուն («Մկրտիչ») - Միասնական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 32բ Մեղեդի անոյշ եւ գեղեցի[կ] - Սուրբ գալըստեամբ քո, Տէր, նոր ծաղկեցաւ երկիր... բ. 32բ-3ա Տաղ ի Ներսի[սէ] - Այսաւր նորահրաշ լոյսն ի Հաւրէ ծագեալ... գ. 33աբ Փոխէ՛ զձայնդ, ո՜վ եղ[անակող] - Մըտեալ ի տաճարն այսաւր աւծեալն Աստուած...
դ. 33բ-4ա Յորդ[որակ] - Այսաւր ցընծայ Երուսաղէմ...
12. 34ա-7ա ԺԲ. Գանձ Յովանու Ծնընդ[եան] («Գրիգորի ե») - Գերագոյն բարի... /Երգոյս երգաւղին/ Եւ սրբագրողին`/
Անմիտ Գրիգորին... ա. 37աբ Մեղեդի անոյշ - Ի դասըս հրեղինացն... (37ա «Աւետիս մեծ խորհրդոյին գո՛յն ասա»): բ. 37բ8բ Յորդորակ - Յովաննէս, մեծ մարգարէ... (37բ «Ամենակալի գոյն է»):
13. 38բ-41ա ԺԳ. Գանձ Պետրոսի հայրա[պետի] եւ Աբիսողոմա սար[կաւագի] («վարդայպետի») - Վերաւրհնեալ, գովեալ... ա. 41աբ Մեղեդի եւ տաղ, ի Գրիգոր վ[արդապետէ] - Ի հանդէս տաւնի քոյ րախացեալ ցընծամք... (41ա «Ի Խաչին
տընկեալի գոյն է»): բ. 41բ Նր սիրով սըրտի հասեր սիրոյ փրըկչին... (41բ «Ցուցեալ սահակաշէնի գոյն է»):
14. 41բ-4ա ԺԴ. Գանձ սրբոց ճգնա[ւորաց] («Ճգնաւորք») - Ճըգնաւորք ընտրեալք... (42բ-3ա «Սուրբ հաւրն Անտոնի եւ
համաւրէն ճըգնաւորացն»): ա. 44բ Մեղեդի անոյշ, Անտոնի - Անտո՛ն, Անտո՛ն, ոստ անապատի... (44բ «Ձայնէր, ձայնէրի
գոյն ասա»): բ. 44բ -5ա Յոդորակ - Անձամբ խոնարհիմ ի ճըգնութիւնըս քո...
15. 45ա-8բ ԺԵ. Գանձ սրբոց թագաւորացն Կոստ[անդիանոսի], Տրդատ[այ], Թէոդոս[ի] («Հինգէտաթան») - Համագոյական... (47բ-8ա «Թագաւորացն է գանձս, Հընգէտասան անուն. Այրիվանեցոյ ասացեալ»): ա. 48բ Մեղեդի անոյշ եւ
տաղ, ի Ներսիսէ («Նվագ բա» - Նոր դրախտի քո, Տէր... (48բ «Կանացն կանխեալի գոյն է»): բ. 49ա Մի է տաղս, բայց փոխէ՛ զոճտ («Նիս Ներսեսի ե») - Նոյն խունկ բուրվառաւք... (49ա «Առաւօտ լուսոյի գոյն է, ծա՛նր ասա»):
16. 49ա-52բ ԺԶ. Գանձ համաւրէն հայրապետաց («Վէշտասանք է») - Վայել է քոյին... (49ա «Աթանասի եւ Կիւրղի ասա՛
եւ ամենայն հայրապետաց»): ա. 52բ-3ա Տաղ, ի Ներսիսէ («Ներսեսի երգ») - Նոր գինոյն իմաստութեան... բ. 53աբ («ԱՔ») - Այսաւր մայր Սիոն ցընծայ տաւնելով...
17. 53բ-5բ ԺԷ. Գանձ Վահանա Գող[թնացոյն] («Գրիգորի») - Գըթացեալ քոյին... ա. 55բ-6ա Տաղ անոյշ սմին Յովանէս
անուն («Յովհանէսի») - Յաղթող զաւրութեամբ վերնականաւ լըցեալ... բ. 56ա Յորդորակ - Շնորհաց Հոգոյն ընդունարան...
18. 56ա-8ա ԺԸ. Գանձ սրբոյն Կիրակոսի եւ մօր նորա Յուդիտա («Գրիգորի է») - Գերապայծառ արփիդ երկնային... ա.
58աբ Տաղ սոցին ի Գօշտ Սիմ[էոնէ] - Սուրբ Յուդիտա, դու[ս]տըր մեծաց... (58ա «Որ առ ծովուն Տիպերայինի գոյն է»): բ.
58բ-9ա Փոխէ - Տեսեալ ծնօղին զաղէտս իրացն... (58բ «Խաչն ի նախնումի գոյն է»):
19. 59ա-61ա ԺԹ. Գանձ Մարտիրոսաց տօնից («Խաչատուր») - Խոնարհեալ բանին Աստուծոյ... ա. 61աբ Տաղ գեղեցկայարմար առ սուրբ եկեղեցի խաւսելով: «Բան ի վըկայսն ի Ներսիսէ» զայս կապէ («Բան ի վկայսն») - Բանիւ աւետաւոր
բարառնաբար բարբառեսցուք... բ. 61բ-2ա Փոխէ («Ի Ներսիսէ») - Ի մի յարմարութիւն զոգիս ընտրեալ քոց անդրանկաց...
20. 62ա-3բ Ի. Գանձ կիրակմտից երեկոյի ժամուն ի Գրիգոր վարդապետէ ասա («Գրիգոր») - Գերամբարձ Աստուած...
/Գանձիս ասողի`/ Ծերենց Գրիգորի... (62ա «Զկիրակմտի գանձս աստ գրեց, բայց դու ի մի՛տ պահէ զտեղս եւ ուր կամիս,
ասա՛»):
21. 63բ-5բ ԻԱ. Գանձ հասարակաց ամենայն կիրակէից («Գրիգորի է») - Գերակա գոյին... (63բ-4ա «Զկնի ութաւրէիցն
առաջին կիրակին եւ Եղիական կիրակին գանձ զայս ասա՛, զի խորհըրդաւոր է, եւ Առաջաւորաց Բարէկենդանին»): ա. 65բ6բ Տաղ գեղեցկայարմար խորհրդաւոր - Որդին էական Հաւր անեղական... բ. 66բ-7բ Այլ տաղ գեղեցիկ, թէ կամիս սոյն
ոճովս ասա՛ եւ թէ կամիս` փոխէ՛ - Դասքըն հրէական...
22. 67բ-70ա ԻԲ. Գանձ Առաջաւորաց ուրբա[թու] («Գրիգորի է») - Գոիդ կատարեալ... (67բ-8ա «Յունանու եւ Նինուէացւոցն, ի Գրիգոր վարդապետէ»): ա. 70ա Տաղ գեղեցիկ, մարգարէ[ի]ն Յունանու - Պատճառ պարծանաց մարգարէից գընդին...
23. 70ա-2բ ԻԳ. Գանձ սրբոյն Սարգսի Զօրավարի («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 72բ Մեղեդի
ի Սրիկ Կոս[տանդէ] - Պարծանք հանդիսից խըմբից... բ. 72բ Տաղ սոցին գեղեցկայարմար, երբ ասես յորդոր, գծողս յիշեա՛
- Վըկայից հանդիսից հրաշալի... (3 տող: Շար. թափուած): գ. 73ա [Յորդորակ պիտանի եւ անուշ («[Ի Յակոբա զայս]
երգ») - Ի քէն աղերսիւ հայցեմք, պատուեալ զաւրական... /Որ ի զարմացման մեծի», Հմր 474, 79բ, 80բ] տեսլեամբ երեւիս...
24. 73ա-4բ ԻԳ. Գանձ կիրակմտի ժամու («Առաքել») - Անճառելի լոյսդ անեղական... («... յորժամ զգանձս ասես, մեղեդի եւ տաղ յառաջքն եմ գրեր, ասա՛...»):
25. 74բ-6բ ԻԵ. Գանձ կիրակէի աւուր («Կիրակեի») - Կենդանարար Որդի Աստուծոյ... (74բ-5ա «Յարութեան առաւաւտու, ի յԱռաքել վարդապետէ, ուր կամիս, ասա՛...»): ա. 76բ Տաղ գեղեցկայարմար, Յարութեան - Անտեսըն հրեղէն դասուն
յերկրի երեւեալ... բ. 76բ-7ա Փ - Մագդաղենացին տեսեալ եւ զՏէրըն հարցեալ... գ. 77աբ Այլ տաղ համեղաբան եւ
քաղց[ր]աձա[յ]ն - Ո՜վ քաղցրաձայնեալ քաղցրիկ խաւսէր երգով...

26. 77բ-9ա ԻԶ. Գանձ Ատոմեանց զօ[րաւարաց] («Գրիգորի») - Գեղապանծ լուսով... /Երգոյս երգողին`/ Ծերենց Գրիգորին... ա. 79աբ Տաղ սոցին ի նմին Գրիգ[որէ] - Սուրբ նահատակ, Ատոմ գովեալ... բ. 79բ-80ա Փ - Ահա եւ զաւրք բոլոր գընդին...
27. 80ա-2ա ԻԷ. Գանձ սուրբ Սուքիասանց («Գրիգորի է») - Գանձ սիրոյ քոյին... ա. 82աբ Տաղ սոցին, ի Գրիգոր վարդապետէ - Երջանիկ, հոգիահրաշ երանելին սուրբ Սուքիաս... բ. 82բ Փոխէ՛ - Անտի փոխին ի Սուկաւետ... գ. 82բ-3ա Փ - Յայնժամ չարին այն բարկացեալ...
28. 83ա-5բ ԻԸ. Գանձ սրբոց Ոսկեանցն («Խաչատուր») - Խոստովանիմ ըզքեզ, Միածին...
29. 85բ-90ա ԻԹ. Գանձ Սահակա եւ Մեսրոպա («Բան Աարոզից») - Բարձրեալ անքննին... ա. 90աբ Տաղ սոցին, ի
Գրիգ[որէ] - Սուրբ վարդապետըն մեր ընտրեալ... բ. 90բ Փ - Արդ, երկոքին սոքա ընտրեալ...
30. 90բ-4ա Լ. Մեծի ուրբաթին է գանձս («Խաչաէուր») - Խորհուրդ սոսկալի, անիմանալի... (90բ-3ա «Յարութեան
Տեառն կիւրակէի աւուրց ասա՛... եւ այսաւր զՄեծի ուրբաթի ճառն կարդա՛, որ ճառն եւ հարցն եւ գանձս միախորհուրդ լինի: Այն կիրակին ասա՛ զԱւագ ուրբաթի գանձս, որ հարցն «Որ յահեղակերպ յաթոռ նըստիս-»ն ասես: ԶԱւագ ուրբաթի
ճառն այն Կիրակին կարդա, որ զկնի Սահակա հարապետի տաւնին է, եւ զգանձս ասա՛...»):
31. 94ա-5բ ԼԱ. Համօրէն մարտիրո[սաց] («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 95բ-6ա Տաղ գեղեցիկ, ի տէր Ներսեսէ («Ա-Լ») - Արեգակն արդար ըզհուր սիրոյ ծագեալ... բ. 96աբ Փոխէ՛ զձայնդ («Խ-Ո») - Խաչի եւ մահու
ճանապարհի հովուիդ... գ. 96բ-7ա Փ («Չ-Ք») - Չարաչար կիզմամբ ողջակիզեալ մարմնոյդ...
32. 97ա-9բ ԼԲ. Գանձ Վարդանանց զօր[ավարաց] («Խաչատուր») - Խըրամատեալ կանոնք աւրինի... ա. 99բ Մեղեդի ի
Մաթէոս վարդապետէ («Մաթէոս») - Մաքուր հոգով, արիք մարմնով... բ. 99բ-100բ Տաղ ի յԱտոմէ - Զաւրական եւ վըկայ
Քրիստոսի... գ. 100բ-ա Յորդորակ («Վարդանայ է») - Վարդան քաջ, վանող չարին մեծ պատերազմին...
33. 101ա-3բ ԼԳ. Գանձ սրբոց Ղեւոնդեան[ց] («Խաչատուր») - Խոստովանեալ անմահ թագաւոր... ա. 103բ Տաղ գեղեցիկ սրբոց Ղեւո[նդեանց] - Ի հանդէս տաւնի ձեր խրախացեալ ցընծամք... բ. 103բ-4ա Փոխէ՛ զձայնդ - Որ սիրով սըրտի
հարաք ի սէր Փըրկչին...
34. 104ա-7բ ԼԴ. Գանձ Երից ժողովոց սուրբ հայրապետաց («Այրիվանեցի») - Աստուած կենդանի... ա. 107բ-8ա Մեղեդի անոյշ, ի Մաթէոս վարդապետ[է] («Մաթէոս») - Միայն Բանին Հօր իմաստնոյն... բ. 108ա-9ա Փ («Երգս այս նոր ե
գրեալ») - Եւ Հայաստան անշարժ կացեալ...
35. 109ա-12բ ԼԵ. Գանձ Բուն Բարէկենդանի կիրակին («Երեւանեց[ին]») - Երգս յաւերժական... ա. 112բ Տաղ Աւետարանին - Ճրագ ճշմարիտ Հաւր միածին... բ. 113ա Փոխէ՛ զձայնս - Չհաւատացի խոստման բանին...
36. 113ա-6ա ԼԶ. Գանձ Թէոդոսի Զաւրավարին («[Ի] յԱռաքելէ [ն]դրեալ ե վարդապետն») - [Ի] քէն հայցեմք, աղբիւր
բարութեան... ա. 116ա Մեղեդի անոյշ, ի Սըրիկ Կոստըն[դէ] - Ի հանդիսական տաւնիս երգելով զերգըս հեշտալիս... բ.
116ա-7ա - Որ ընտրեցար առ ի շնորհէ...
- 117ա Առաջիկա գանձս ասէ («Գրիգորի ե») - Գանձըս գրեցայ ես պիտանի... /Ի Գրիգորէ գարշ՛ւ աղտեղի...
37. 117ա-9բ ԼԷ. Գանձ Երկրորդ կիրակէին («Գրիգորի է») - Գըթութեմբ իջեր, Տէր... ա. 119բ-20ա Տաղ պիտանի աւուրս,
ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգոր») - Գոյիդ անեղ անըսկըզբան... բ. 120աբ Յորդորակ սմին ի նմանէ («ի է բանս այս») Իբրեւ եղեւ տիւ ցերեկին...
38. 120բ-3ա ԼԸ. Գանձ Կիւրղի հայրապետին («Այս բան յԱռաքելես») - Անեղ անմահ ծընունդ հայրական...
39. 123ա-4բ ԼԹ. Երրորդ կիրակին, յանառակ որ[դին] («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, /Անճառ... ա.
124բ-5ա Տաղ ողբական բանիւ («Այս բանս») - Առ Հայրդ աղաղակեմ... բ. 125ագ Յորդորակ - Հետեւեցայ անառակին...
40. 125գ-6բ Խ. Գա[ն]ձ Յոհանո[ւ] Երուսաղեմի հայրապետին («յԱտոմե ե») - ՅԵրուսաղէմ, ի սուրբ քաղաքին... (125գ
«... ի յԱտոմ երիցու Ոստանցո»):
41. 127ա-8ա [ԽԱ. Չորրորդ կիրակին, մեծատանն եւ Ղազարու («[Մ]կրտիչ) - Մեծ ու ահագին խորհուրդ տիրական, /Որ
գոյացոյց...». Հմր 474, 122բ] Կայր մեծատուն մ[ի] ասէ ահագին... ա. 128ա-9ա Տաղ գեղեցիկ, ի տէր Ներսիսէ - Արիական
բնութեամբ քոյին... բ. 129աբ Բայց անիրաւս ի յերկոսին...
42. 129բ-30բ ԽԲ. Գանձ սրբոց քառասուն վկայիցն («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահից արքայ...
43. [ԽԳ. Հինգերորդ կիրակին գանձ Մկրտչի եւ տաղեր. ցանկից («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ խորհուրդ անքըննին....
Հմր 474, 128բ: ա] 131ա (սկ. պակասաւոր)... լինել մարմին, /Ոչ կամելով անիրաւին...
44. 131ա-3բ ԽԴ. Գանձ սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հզաւր անմահից արքայ... ա. 133բ Մեղեդի
անոյշ սուրբ Լուսաւոր[չին] - Գրիգորիոս, առաքինի հըսկող... բ. 133բ-4բ Յորդորակ յԱտոմ իրիցու - Պարգեւատուն ամենեցուն` Աստուածորդին...

45. 134բ-8ա [ԽԵ.] Գանձ վեցերորդ կիւրակէին [ի յԱտոմէ Ոստանցուոյ. ցանկից («Ատ]ոմոյ») - [Այսաւր զխորհուրդ քո
անճառելին.... Հմր 5400, 34բ]...նացն յառագաստ մուծին... ա. 138աբ Տաղ մաղթողական բանիւ, ի տէր Ներսիսէ - Պաղատանաւք Աստուածածնին... բ. 138բ-9բ Յորժամ գրեալքըն կատարին...
46. 139բ-40դ ԽԶ. Գանձ Ղազարու յարութեան, ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգորի է սա») - Գոհաբանական... ա. 140դ1ա Տաղ գեղեցիկ, Ստեփանոս անուն («Ստեփաննոսի») - Սըրբոց հրեշտակացն զարմանս հրաշից տեսեալ... բ. 141աբ
Յորդորակ ի Ներսիսէ («Ներսիսի երգ») - Նոր աւետեաց լուր այսաւր մեզ հընչեաց... գ. 141բ-2ա Այլ տաղ պիտանի - Ձայնն
այն, որ զաշխարհս արար...
47. 142ա-5բ ԽԷ. Գանձ Ծաղկազարդին, ի տէր Մխիթարա («Հայցէ տիրով») - Համագոյական... ա. Մեղեդի անոյշ եւ
պիտանի - Անեղանեղանելին Աստըւած հրաշալի փառաւք... բ. 145բ-6ա Տաղ ի տէր Ներս[իսէ] («Տր Ներսեսի ե») - Տիրական տաւնիւս այսաւր եկայք ցընծասցուք... գ. 146աբ Այլ տաղ գեղեցիկ - Աստ եբրայեցւոց մանկունքն...
48. 146բ-8բ [ԽԸ.] Գանձ Մեծի երկուշաբաթին («Գր...ի ե սա») - Գերագոյն էից... (3-6-րդ տները` չիք): ա. 148բ-9ա Տաղն
է, գեղեցի[կ] - Անդ ի մէջ դրախտին երեք անձինք կային... բ. 149աբ Ողբական բանք - Ադամայ ստեղծաւղն եկեալ յիւր
պատկերն ի տես...
49. 149բ-52ա ԽԹ. Գանձ Մեծի երեքշաբաթին («Գրիգոր») - Գործ արարչական... ա. 152աբ Տաղ տենչալի աւուրս, ողբական /// - Քե՛զ ո՜վ Տէր Յիսուս, ձայնեմք...
50. 152բ-4ա Ծ. Գանձ Մեծ չորեքշաբ[աթին] («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ ահագին... ա. 154աբ Տաղ անոյշ եւ
պիտանի աւուրս - Գառն անարատ պատարագ... բ. 154բ Փ - Ընդ երջանիկ պոռընկին... /Խաղաղութեամբ արձակեա... //
(շար. թափուած):
51. 156ա-7բ [ԾԱ. Մեծի հինգշաբաթին գանձ. ցանկից («Զպակա]սորդս») - [Զահեղ զանքննին... /Զի որ հպարտացաւ».
Հմր 4068, 241ա, 246ա] էնց կործանեցաւ... /Գանձիս ասողին`/ Տէր Մըխիթարին... ա. 157բ-8ա Տաղ գեղեցի[կ] աւուրս Փառաց թագաւորն այն, որ նըստի ընդ Հօր... բ. 158աբ Յերեկոյի Հինգշաբաթին...
52. 158բ-62ա ԾԲ. Գանձ Մեծի ուրբաթին ասա («Ի Մաթէոսէ խնդրեաց Գրիգորս») - Ի յանմարմնական... ա. 162աբ Ողբ
ի դիմաց Աստուածածնին - Աստուածածին սըրբուհին... բ. 162բ-3ա Ո՜վ Սիմէոն ծերունի...
53. 163ա-5ա ԾԳ. Գանձ Մեծի շաբաթին («Խաչատուր») - Խորհուրդ հանգըստեան աւուր շաբաթին... ա. 165աբ Մեղեդի
անոյշ, ի Նարեկեց[ոյ] - Ես ձայն զառիւծուն ասեմ... բ. 165բ Ահեղ ձայնս, որ ես լըւայ... գ. 165բ-6ա Այսաւր աւետիս ձեզ,
նընջեցելոցդ.... դ. 166աբ Փ - Յունան նախատիպ... ե. 166բ Տաղ խորհըրդաւոր - Այսաւր է շաբաթ եւ լըռութեամբ հանգիստ
յերկրի...
54. 168ա [ԾԴ. Մեծի Զատկին գանձ, Մկրտիչ. ցանկից («Մկրտիչ») - Մեծ աւետեաց ձայն ուրախալի... /Աստուածածին
կոյս», Հմր 426, 91բ, 93բ] անհարսնացեալ... ա. 168ա Մեղեդի անոյշ աւուրս - Աւետիս, միշտ աւետեաց հընչումն... բ.
168աբ Տաղ ի տէր Ներսիսէ («կաթողիկոս») - Կանայքն արտասուաւք լային զբարձաւղն արտասուաց... գ. 168բ-9ա Յորդորակ է («Ի Հայոց») - Ի գերեզմանէն զմարմինն, ո՜վ պարտիզապան...
55. 169ա-70բ ԾԵ. Գանձ պաշտման կիրակմտից, ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգորի ե») - Գերանճառ արփի... ա. 170բ1ա Տաղ ի տէր Ներսէս կաթողիկոսէ («Ներսեսի ե») - Նոր իմն աւետեաց բարբառ նորազուարճ ձայնիւ... բ. 171աբ («Հայոց
կաթողիկոսին») - Հաւր կամաւ իջեալ Որդին մարմին ըզգեցաւ...
56. 171բ-3ա ԾԶ. Գանձ Յարութեան («Մկրտիչ») - Մարդասիրութեամբ Որդիդ միածին... (171բ «Յարութեան կիրակմտից երրորդ աւուրն...»): ա. 173աբ Տաղ անոյշ, ի տէր Կոստանդէ («Կոստանդին») - Կանանցըն կանխեալ եկին ի գերեզման... բ. 173բ-4ա Յորդորակ - Քրիստոս [յ]արեաւ, փառաց թագաւորն, աւետի՜ս...
57. 174ա-6բ ԾԷ. Գանձ սուրբ Յարութեան Քրիստոսի («Խաչատուր») - Խորհուրդ հրաւիրման կամաց Արարչիդ... (174
«Չորրորդ աւուրն»): ա. 176բ Մեղեդի անոյշ եւ պիտա[նի] - Յարեաւ հաւն այն արթուն բնութիւն... բ. 176բ-7ա Յորդո[րակ]
- Այսաւր ցընծան արարածք...
58. 177ա-8ա ԾԸ. Այլ գանձ Յարութեան («Յար») - Յերկնից խոնարհեալ... (թերի. աւարտը` 177բ «Յարութեան է գանձս,
ի Յովանէս վարդապետէ»): ա. 178ա Մեղեդի անոյշ եւ յորդորակ նըմին - Ի յԵրուսաղէմ գընամ... բ. 178աբ Հաւիկ մի պայծառ տեսայ, աննըման...
59. 178բ-80բ ԾԹ. Գանձ Յովաննու Կարապ[ետին] («Խաչատուր») - Խայտացելոյն ի յորովայնէ... ա. 180բ-1բ Տաղ գեղեցիկ - Մըկըրտիչըն Յիսուսի, մեծ Կարապետըն Յովաննէս...
60. 181բ-3բ Կ. Գանձ Նոր կիրակէին («Գրիգորի է») - Գաղտնի խորհըրդին... ա. 183բ Մեղեդի Յարութեան Նոր կիրակէի
- Յայս նոր յարութեանս... բ. 183բ-4ա Տաղ գեղեցկայարմար - Այսաւր նոր արեւ հարեալ... գ. 184ա Յորդորակ ասա - Ցընծան այսաւր երկինք... դ. 184աբ Յորդորակ - Ցընծան որդիք մարդկան...

61. 184բ-6ա ԿԱ. Գանձ կաթուղիկէ եկեղ[եցոյ] («Տտաւցի») - Տաճար երկնային... (184բ-5ա «Աշխարհամատրանին
ասա եւ կաթուղիկէ եկեղեցւոյ»): ա. 186ա Մեղեդի անոյշ, ի տէր Ներսիսէ («Նէ») - Նորազուարճ խընդութեամբ բերկրեա՛,
ցընծութեամբ... բ. 186աբ Յորդ[որակ] («Կարապետի անարժան գրչի ի») - Կաթուղիկէ եկեղեցիս... գ. 186բ-7ա Փ («Դեմաց
եկեղեցո») - Դարձեալ նըման եմ տապանին...
62. 187ա-9բ ԿԲ. Գանձ Երեւման խաչին («Ի Մաթեոսե խնդրեաց Գրիգորն») - Իսկակից Որդի... ա. 189բ-90ա Տաղ գեղեցիկ, խաչին - Խաչն ի նախնումն երեւեցաւ... բ. 190աբ Յորդորակ - Սեպհական սիւն պատուական...
63. 190բ-2բ ԿԳ. Գանձ Համբարձման Տեառն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ տաւնիւս ահագին... ա. 192բ Մեղեդի անոյշ,
աւու[ր] («Ան») - Այսաւր անդրանիկ Հաւր միածին Որդին... բ. 192բ-3ա Փոխէ («դրիաս [վ]արդապետ») - Դըշխոյն պանծալի երկնապաճոյճ գեղով...
64. 193ա-4բ ԿԴ. Գանձ երկրորդ Ծաղկա[զարդին] («Մաթէոսի է, խնդրեաց Գրիգորն») - Միակդ ահաւոր... ա. 194բ-5ա
Տաղ գեղեցիկ, երկրորդ Ծաղկազ[արդին] («Ստեփանոսի») - Սոսկալի ահիւ պակեան...
65. 195ա-7բ ԿԵ. Գանձ գալըստեան Հոգոյն Աստուծոյ, Յոաննէս Թլգուրանց[ոյ] («Յովաննէս») - Յաւէտ իսկապէս... ա.
197բ-8ա Մեղեդի անոյշ, Հոգոյն Աստուծոյ («Նվագ Հոգոյն») - Նըւագեմք Հոգոյն նըւագս վայելուչս... բ. 198ա Տաղ
գեղ[եցիկ] - Աստանօր ծագեաց լո[յ]ս աւետեաց կենաց... գ. 198աբ Այսաւր Սուրբ Հոգին Աստուած եկեա[լ] յաշխարհս...
66. 198բ-201ա ԿԶ. Այլ գանձ գալըստեան Հոգոյն Աստուծոյ («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր Հոգի Աստուծոյ... ա. 201աբ
Տաղ գեղեցիկ Հոգոյ գալըստե[ան] - Ի մեծի աւուր տաւնիս...
67. 201բ-5բ ԿԷ. Գանձ Հռիփսիմեանց («վկայականաց») - Վայելչականաց... (201բ «Ի տէր Մխիթա[րա]յ Այրիվանեցոյ»): ա. 205բ Տաղ մեղեդի անոյշ Հռիփսիմեանց կուսից, ի Ներս[իսէ] («Առ Հռի») - Առաւաւտ լուսոյ արեւելեան ազանց».
բ. 205բ-6ա Յորդորակ («կոյսն է») - Կենդանի վկայք, կոյսք իմաստունք եւ սուրբք...
68. 206ա-8ա ԿԸ. Գանձ Յովաննու («Յովանոսի») - Յաւէտ քեզ փա՜ռք, փառաց թագաւոր... ա. 208ա Տաղ տենչալի
աւուրս, Յովանէս - Քեզ մատուցանեմ այսօր... բ. 208ա-9ա Յորդորակ («Կարապետին տաղ») - Կարապետ սուրբ հաւատոյ...
69. 209ա-11բ ԿԹ. Գանձ սուրբ Լուսաւորչին Գրիգորի Հայոց կաթողիկոսի («Խաչատուր») - Խոնարհիմք հոգով հեզութեամբ... (209բ-10ա «Գանձ Գրիգորի Լուսաւորչին, գիւտին նշխա[րա]ցն եւ ելն ի վիրապէն»): ա.211բ-2ա Տաղ գեղեցիկ,
Լուսաւորչին - Ի յելս արեւու արեւ... բ. 212աբ Այլ տաղ գեղեցիկ, ի տէր Ներսէ[սէ] - Բարձրացի՛ր, դըշխոյ, փառաւք յաւրս յիշատակի... գ. 212բ Փոխէ՛ զոճտ - Զկոյսն յարեւմըտից հասոյց աղաւթք հըսկողին...
70. 213ա-4բ Հ. Գանձ սուրբ մանկանցն Բեթղ[ահէմի] («Խաչատուր») - Խանդաղակաթ սըրտիւ տենչալի... ա. 214բ Տաղ
ի տէր Ներսիսէ Հայոց կաթ[ողիկոսէ] («սի այս է») - Սարսեալ Հերովդէս դողայր ընդ լուր արքային... բ. 214բ-5բ Յորդորակ
(«Ա-Ք») - Արթունք զըւարթունք...
71. 215բ-7ա ՀԱ. Գանձ սրբոյն Ներսիսի հայրապե[տին] («Գրիգոր») - Գոյ մեզ ցընծալի... (216ա «... եւ Խադայ եպիսկոպոսին»): ա. 217աբ Տաղ անոյշ, տեառն Ներսեսի - Հընչմամբ ձայնիւ բերկրանաց...
72. 317բ-21ա ՀԲ. Գանձ սըրբոց մարգարէիցն («Խորհըրդոցն») - Խորհուրդ անքըննին... ա. 221բ-2ա Տաղ սոցին, ի տէր
Ներսե[սէ] («Ներսէսի երգ») - Նորահրաշ տօնիւս տեսանողացըն ցընծասցուք...
73. 222ա-5բ ՀԳ. Գանձ Սահակ[այ] եւ Մեսր[օպայ] («Առաքելի է, վարդապետացն ասացեալ») - Աւրհնեալ ես, Հայր
սուրբ անքըննական...
74. 225բ-8բ ՀԴ. Որդոց եւ թոռանց Լուսաւորչ[ին] («Նից ասել») - Նոր թագ պետական... (226բ «Այս գանձի առաջքս
Տաճար երկնայինն է, «Տօնից ասել» կու կապէ: Տուն գիրն եւ Այբն եւ Ւիւնն յԵկեղեցոյ գանձն է գրած»):
75. 229ա-31ա ՀԵ. Գանձ երկոտասան առաքել[ոց] («Խաչատար») - Խորհըրդազգածք քո մարդեղութեանդ... ա. 231աբ
Մեղեդի անոյշ, Պետրոսի եւ Պօղո[սի] - Գլուխ եկեղեցո (այսքան: 231բ «Գի՛տ ի յուր կարգն եւ ասա՛, զի սոցա նահատակութիւն Վարդէվարի Բարեկենդանի շաբաթ աւրն է եղեալ. մեղեդի եւ տաղ սոցա ասա՛ եւ այլուր եւ հանդիպի»): բ. 231բ
Զերկոտասանիցս ասա՛ մեղեդի եւ տաղ («երգս») - Եկայք, զուարճացեալ պայծառասցուք տաւնիւն... գ. 231բ-2ա Փոխէ
զոճտ, ո՜վ եղա[նակող] («Այս ե Ներսիսի») - Աղերս մաղթանաւք յիշատակի սոցին... դ. 232ա-3ա Տաղ գեղեցիկ սուրբ
առաքելոցն («Ա-Ք») - Առաքեալք Աստուածորդոյն...
76. 233ա-5բ ՀԶ. Գանձ Տապանակին Աստուծոյ, ի յԱռաքել վարդապետէ («Ի խնդրոյ վարդապետի Գրիգորին ե») - Իմաստութիւն Հաւր անճառական... /Որ եւ խընդրեաց զգանձս Տապանակին, /Րաբուն Գրիգորըն Խըլաթեցին... ա. 235բ-6ա
Տաղ գեղեցիկ, Տապանակ[ին] - Այսաւր զտապանակըն սուրբ... բ. 236ա Յորդո[րակ] - Մայր հաւատոյ սուրբ հարսնարան...

77. 236բ-7բ ՀԷ. Գանձ Վարդավառին («Մկրիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ... ա. 237բ-8ա Այլակերպութեան տաղ - Արփիական, ը՜, լոյսն, որ ի ծոց Հաւր... բ. 238աբ Խաւսէր բանիւ նա հարցական... գ. 238բ-9բ Այլ տաղ ազնիւ,
Վարդավառին է - Գաւհար վարդըն վառ առեալ...
78. 239բ-42բ ՀԸ. Գանձ Թադէոսի եւ Թումայի եւ Բարդողիմէոսի եւ Յուդայի եւ Շմաւոնի` առաքելոցն Քրիստոսի («Գրիգորի է») - Գգերարփի պայծառ... ա. 242բ Տաղ գեղեցկայարմար սոցա («Բարդող») - Բանն, որ ի Հաւրէ ծագեալ... բ. 243ա
(«Իմէոս») - Ի լըծակցութիւն գործոյն... գ. 243աբ Յորդո[րակ] («Առաքելոյն երգս») - Արեգակն արդար, լոյս ի Հաւրէ ծագեալ...
79. 244ա-6բ ՀԹ. Գանձ Շողակաթին տեսլեան սուրբ Գրիգ[որին] («Ատոմայ») - Այսաւր տաւնեմք ըզնաւակատիս... ա.
246բ-7ա Տաղ գեղեցիկ սուրբ եկեղեցոյս («Ի սուրբ եկեղեցի») - Ի լուսոյ արփոյն առ լոյսն, որ յԵրուսաղէմ... բ. 247ա Յորդորակ - Սուրբ է տաճար տէրունական... գ. 247աբ Փ - Եկեղեցի, կանգնեալ խորան...
80. 247բ-50ա Ձ. Գանձ Փոխման ամենասուրբ Աստուածածնին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ հրաշակերպ վեհին...
(248բ «Փոխման ամենասուրբ Աստուածածնին, առաջին աւուրն»): ա. 250աբ Մեղեդի անոյշ - Այսաւր աւետեաց ուրախութեան հընչումն... բ. 250բ-1ա Տաղ - Այսաւր Գաբրիէլ հրեշտակապետն եկեալ...
81. 251ա-3ա ՁԱ. Գանձ երկրորդ աւուրն («Գրիգորի ե») - Գոհաբանեալ սուրբ Աստուածածին... ա. 253աբ Մեղեդի Նորահրաշ ցընծութեամբ տաւնեմք... բ. 253բ-5ա Ի Պլուզ Յոհանէ[ս] վարդապետ[է] գովեստ եւ տաղ Աստուածա[ծնին]
(«Ա-Ժ, Ւ-Ք») - Առաջնաճաշակ պըտղոյն... (255ա «Երրորդ աւուրն գանձ, ի Ծնընդեան կարգն գի՛տ զհի[ն]գ աւուրն` «Փառաւորեալ ի զօրաց վերին, /Ամէնաւրհնեալ սուրբ Աստուածածին», եւ մեղեդի` զ«Յանեղական» եւ տաղ` զ«Աւրհնեալ տիրո[ւհի]» եւ զ«Ողջո՜յն ընդ քեզ»):
82. 255ա-6բ ՁԲ. Գանձ Ծնընդեան Աստուածածնին եւ ծնօղաց նորին` Յովակիմա եւ Ան[ն]ա[յ]ի («Գրիգորի է») - Գոյին
անեղի... ա. 256բ-7ա Տաղ տանելոյն զԿոյսն ի տաճ[ար] - Ի նըւիրելըն հըրճուէին...
83. 257ա-9ա ՁԳ. Գանձ սուրբ եկեղեցոյ նաւակատ[եաց] («Մկրտիչ») - Մաքրեալ տաճար սուրբ տէրունական... ա. 259բ
Մեղեդի անոյշ սուրբ եկեղեցւոյ - Քրիստոս եկեալ, քահանայապետըն սուրբ ի քեզ մըտանէ... բ. 259բ-60ա Յորդորակ - Ուրա՛խ լեր, հարսն ի յերկրէ...
84. 260ա-1բ ՁԴ. Գանձ սուրբ եւ կենսատու խաչին Քրիստոսի («Յովաննես») - Յայն եդեմական... ա. 261բ Մեղեդի
անո[յ]շ - Միակն ի միումն յանըսկիզբն յԷէն... բ. 261բ-2բ («Ներսիսի է սա») - Նոր դրախտին եկեղեցւոյ... (262բ «Երկրորդ
աւուրն գանձ զերեւման Խաչին գիտ ի ԿԲ համարն` Իսկակից Որդի: Երրորդ աւուրն` զՇողակաթին, ի ՀԹ` Այսաւր տօնեմք»):
85. 262բ-4բ ՁԵ. Չորրորդ աւուրն գանձ զա՛յս ասա, ի Խաչա[տուրէ] («Խաչատուր») - Խորհուրդ անճառ, մեծ եւ սքանչելի... (264բ «Հինգ թուղթ յետ շրջէ եւ մեղեդի` զՔրիստոս եկեա՛լն ասա եւ զյորդորակն»): ա. 265ա Եւ թէ կամիս` զա՛յս ասա Ի յԵրուսաղէմ գընամ... (264բ-5ա «Զեկեղեցոյ գանձերս զՇողակաթին եւ զՏապանակին, ի հետ հարցներոյն եմ նշանագրեր»): բ. 265աբ Տաճար փառաց թագաւորին...
86. 265բ-7բ ՁԶ. Հինգ աւուրն գանձ զՏապանակին նորակերտ խաչի աւրհնութեան («Խաչատուր») - Խորհուրդ ընտրեալ, յառաջ գուշակեալ... ա. 267բ-8ա Տաղ խաչին Քրիստոսի, ի տէր Ներսիս[է] («կաթ») - Կենաց փայտ տընկեալ... բ.
268ա («Ողիկոսի») - Որ ըզկապ մահուն... գ. 268աբ Փոխէ՛ զձայնդ («Հայոց») - Հոսեալ հրեղինաց դասուցն...
87. 268բ-70ա ՁԷ. Գանձ սրբոյն Գէորգեա Զօ[րաւարին] («Խաչատուր») - Խընդահրաւէր մանկունք Սիոնի... ա. 270բ Մեղեդի սմին - Ի հանդիսական տաւնիւս երգելով զերգըս հեշտալիս... բ. 270բ-1ա Յորդորակ - Րամեալ ըզկիրըս տանջանաց...
88. 271ա-3ա ՁԸ. Գանձ Վարագա Սուրբ Խաչին («Գրիգորի ե սա») - Գլուխն եկեղեցոյ... ա. 273աբ Մեղեդի անոյշ եւ
քաղցր - Այսաւր ի ձեռըն խաչին... բ. 273բ-4ա Տաղ խաչին - Այսօր մեծ զարմանք հրաշից... գ. 274աբ Ամփոփեալ զնըշան
խաչին...
Հմր 430, 279բ-81բ Ծայրակապ Ի Փառս՞ն (ընդմիջումո՞վ):
89. 274բ-6ա ՁԹ. Գանձ եւթանասուն եւ Բ առաքելո[ց] («Գրիգորի է») - Գերագոյն գոյէ... ա. 276աբ Աղաչանաւք մաքուր
դասին... բ. 276բ-7ա Անանիա սուրբ աշակերտ...
90. 277ա-9ա Ղ. Գանձ գիւտի Խաչին («Խաչատուր») - Խաչի քո, Քրիստոս, երկիր պագանեմք... ա. 279ա Տաղ տենչալի,
ի տէր Ներսիսէ - Աւրհնեալ ես, փայտ սուրբ Քրիստոսի... բ. 279բ Ո՜վ հրաշալի գործս, որ ցուցաւ...
91. 279բ-81բ ՂԱ. Գանձ կուսանացն ամենայնի («Ի փառս ն») - Ի սկըզբան Էիդ... ա. 281բ-2ա Մեղեդի եւ տաղ, ի Ներսիսէ («Կ-Ղ») - Կոյսք իմաստութեամբ զղապտերս հոգոց լուցին... բ. 282աբ Լապտերք կուսից պայծառ վառին...
92. 282բ-4ա ՂԲ. Գանձ պաշտման («Առաքել») - Անտանելիդ երկնի եւ երկրի... (283ա «ՅԱռաքել վարդապետէ Բաղիշցոյ»): ա. 284աբ Տաղ է աւուրս - Արարչակից Հաւր անեղին... բ. 284բ Որ ի վերայ քառաթեւին...

93. 284բ-7ա ՂԳ. Գանձ կիրակէի աւուր Յարութեան Տեառն («Առաքել») - Անժամանակ լոյսն արփիական... (285ա «Ի
Բաղիշցի Առաքել վարդապետէ է»): ա. 287աբ Մեղեդի Յարութեան, ի Գրիգ[որէ] Նարեկ[ացոյ] - Սէր յառաւաւտէ... բ. 287բ8ա Տաղ-Յիսուս փըրկիչն ի խաչին...
94. 288ա-9բ ՂԴ. Գանձ ճըգնաւորաց եւ մարտիրոսաց, Յովանէսի («Յովանէ») - Յոյժ զարմանալի... /Զնընջեցեալսն
յի...// (շար. թափուած/: ա. 290ա (սկ. պակասաւոր)... [Զիմ ըզպաղեալ] սիրտս առ բարին, /Ջեռոյ սիրովդ աստուածային...
(«Յիսուս որդուց»):
95. 290ա-2ա ՂԵ. Գանձ հրեշտակապետաց («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ խորհուրդ հրաշական... ա. 292աբ Մեղեդիս ի
Գրիգորէ Նարե[կացոյ] («Գրիգոր») - Գովեստ բերկրանաց քաղցրաձայնեալ երգեմք... բ. 292բ-3ա Տաղ («Ներսէսի») - Նորահրաշ տաւնիւս երկնաւորաց հրեշտակական դասուցն... գ. 293ա («Ե այս բանս») - Երեւել հայցեմք բարեկամացըդ
զուարթագին տեսլեամբ...
96. 293ա-5ա ՂԶ. Գանձ ձեռնադրութեան քահանայի («Գրիգորի է») - Գըթա ի մեզ, Տէ՜ր ամենակալ... ա. 295բ Տաղ գեղեցիկ - Ո՜վ անմահ հաց կենաց... /Համագոյ Սուրբ Հոգոյն...// (շար. թափուած):
97. 296ա-7բ [Քարոզ Յովհաննու Ոսկեբերանի, արարեալ Գէորգեայ վարդապետին («Գէոր]գեայ բան») - Գոլով սքանչելի լոյս քում հանճարոյ..., Հմր 7785, 494բ] /Պատուել ըզծընողսն ըստ պատուիրանին... ա. 297բ-8ա Տաղ սուրբ հայրապետին Յոհ[աննու] Ոսկ[իբերանին] - Հովիւ բարի, սպասաւոր արի... բ. 298աբ Խորհրդոցն աստուածային...
98. 298բ-300ա ՂԸ. Գանձ Նիկողայոսի հայրապետին («Գրիգոր») - Գաւազան ծաղկեալ... ա. 300աբ Տաղ սմին - Աստուած անճառ, սուրբ թագաւոր... բ. 300բ-1ա Երեւմամբ սուրբ հրեշտակաց...
99. 301ա-2բ ՂԹ. Գանձ Մեռկիւռիոսի Զօրա[վարի] («Գրիգոր») - Գոհաբանեալ տէր Սուրբ Հոգի... (301ա «Քրիստոս ի
մէջ մեր յայտնեցաւ. յայս ձա՛յնս ասա զգանձս»): ա. 302բ-3ա Մեղեդի ա[սա] - Քաջամարտիկ մեծ զինուորին... բ. 303ա
Խաղաղարար նոր թագաւոր...
100. 303ա-5բ Ճ. Գանձ Մինասա, Երմոգինեա եւ Գր[աբոսի] («Ի Բաղիշեցոյ Առաքելե») - Ի յերկնային լուսոյն հայրական... ա. 305բ-6ա Տաղ - Այսաւր նորահրաշ տաւնիւս ցընծամք...
101. 306ա-7բ ՃԱ. Գանձ սրբոյն Յակոբ[այ] («Մկրտիչ») - Մեծահռչակ անուն գովելի... ա. 307բ-8ա Մեղեդի սմին, ի յԱտոմ իրից[ու] - Այսաւր գոչեմք բերկրանաւք... բ. 308ա Տաղ ի Մաթէոս վարդ[ապետէ] - («Մաթէոս») - Մեծի հանդիսի
աւուրս... (308ա «Թամուրի տարին ի յԱլընջայ, ի Խսար են եղեր: Անդ է ասացեալ Մաթէոս վարդապետին զտաղս ողբական
բանիւ»): գ. 308աբ Փոխէ՛ («Վարդապետի») - Վարժիչ հանուրց եկեղեցեաց...
102. 308բ-10ա ՃԲ. Գանձ Իգնատիոսի հայրապ[ետին] («Գրիգորիգոր») - Գոհաբանական... ա. 310աբ Տաղ սոցին Իգնատիոս, մանուկ բարի... բ. 310բ Ի սուրբ սերմանց առաքելոցն...
103. 311ա-3ա ՃԳ. Գանձ Դաւթի մարգ[արէ]ին եւ Յակոբա առաք[ելոյն] («Խաչատուր») - Խորք անքըննին, անճառ անհասին... ա. 313աբ Տաղ պիտանի, աւուրս («Յոհանես») - Յիսուս լոյս ծագեաց յաշխարհս... բ. 313բ-4ա («Յոհանեսի») Յակոբոս, ընտրեալ վըկայ, որդի Յովսեփայ... (313ա «երկու տաղս ի Պլուզ վարդապետէ է»): գ. 314ա-5ա Այլ տաղ սոցին,
ի յԱռաքել[է] - Յիսուս Քրիստոս Հաւր միածին... /Երգաւղի եւ գծաւղի սորին`/ Առաքելին եւ Յակոբին... (314ա «...ի յԱռաքել
վարդապետէ Բաղիշցոյ»: 0րհնեալ ես փայտի գո՛յնն ասա»):
104. 315ա-7ա ՃԴ. Գանձ սըրբոյն Ստեփանոս[ին] («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզօր անմահ թագաւո[ր]... ա. 317ա Մեղեդի
անոյշ, Նախավկա[յին] - Նոր ծառոյն կենաց յանմահական դրախտէն... (3 տող է): բ. 317աբ Տաղ գեղեցիկ, ի Ներսիսէ («Ի
Ստե») - Ի խաչին տընկեալ որթոյ[ն]... գ. 317բ-8ա («Փաննոս») - Փառաց թագաւորն յերկնից... դ. 318ա Յորդորակ («Ի
Ներսիսե») - Ի գաւազանէն Յեսսեայ ստեղնեալ Ստեփաննոս... ե. 318աբ («կաթողիկոսէ») - Կենդանի վըկայ մահուամբ
կենդանոյն յաւէտ...
105. 318բ-22ա ՃԵ. Գանձ Պետրոսի եւ Պօղոսի («Սարգիս գրիչ») - Սուրբ Երրորդութիւն... ա. 322աբ Մեղեդի անոյշ, Պետրոսի («Գո») - Գլուխ եկեղեցոյ եւ վէմ հիմն անշարժելի... բ. 322բ Յորդորակ - Պետրոս եւ Պաւղոս, քրիստոնէից պարծանք... գ. 322բ-3ա Տաղ սուրբ առաքելոցն Պե[տրոսի] («Առաքելոյն») - Այսաւր ցընծացէ՛ք, եղբարք... դ. 323աբ Փոխէ՛ («Պետրոսի») - Պաղատիմք առ ձեզ, ընտրեա՛լք...
106. 323բ-6ա ՃԶ. Գանձ Որդոցն որոտ[ման] («Գրիգորի է») - Գեղապանծ լուսով... ա. 326աբ Տաղ գեղեցիկ, ի Ներսիսի
- Որդիքն որոտման, որք ի վերուստ որոտացին... բ. 326բ-7ա Փոխէ՛ - Ի խաչին զմայրըն սիրեցելոյն իւր աւանդէր...
107. 327ա-8բ, 331ա ՃԷ. Գանձ Բարսղի հայրապ[ետին] («Խաչատուր») - Խաչաբարձ արհի պանծալի... ա. 331ա Տաղ
սմին, անո՛յշ ասա («Խա») - Խոնարհիմ հոգով ներբողական ձայնիւ... բ. 331աբ («Չատուր») - Չորրորդ գահոյից համեմատեալ պըսակ... գ. 331բ («Վարդապետի») - Վանիչ ներհակին Յուլիանեայ չարին...

108. 331բ, 329ա-30բ ՃԸ. Գանձ թաղման («Մանվելս») - Մինդ ի յԷէն, Բանդ, որ ի Հաւրէ... ա. 332աբ [Ողբ ի վերայ գերեզմանին - Ո՜վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան... /...Ես. Հմր շքձ, 214բ, 215բ] ճար չունիմ յետ դառնալոյ կամ
փախըստեան...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
166բ Ո՜վ դասք լուսերամից, զձեզ աղաչեմ ես` մեղաւոր ծառայս ծառայիցդ Աստուծոյ, ի յայսըմ վայրի Աստուած ողորմի
ասացէք Յակոբ սուտանուն կրօնաւորիս եւ իմ ծնօղացն, զի եւ ձեզ ողորմի Քրիստոս. ամէն:
212բ Զմեղապարտ գըծողս Յակոբ եւ զծնաւղսն իմ յիշեցէք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէք, եւ Աստուած ձեզ
ող[որմի]:
74բ Խաչի լուսովըն լուսաւորէ
ԶՅակոբն, որ այս տառիս գըծող է:
(նման` 189բ, 307բ, 315ա):
312բ Յիշատակարան գր[չի]
Փա՜ռք եւ պատիւ Հաւրն անծընին,
Անեղ, աներբ իսկականին
Եւ Միածին նորա Բանին,
Անճառ ծնընդեանըն հայրենին
Եւ Սուրբ Հոգոյն միշտ փառակցին,
Ամէնառատ պարգեւատուին, Միոյ բնութեան աստուածային,
Մի տէրութեան եւ միշտ Էին,
Գերակատար երիցն անձին,
Կատարողին արարածին
Յանցեալն, յայժմունս, յապագային
Եւ յանըսպառ յառ յաւիտենին յաւիտեանս. ամէն:
Ի ծագման ճըշմարիտ արեգականն եւ յայտնիլ Աստուածն բանի, նորազուարճ բերկրանաւք պայծառացան արարածք,
զի զթա//(333ա)փանցիկ եւ զգերազանցեալ զլոյսն ընդ յաւիտէնիս խառնելով գերազարդեալ փարթամութեամբ, անպարագիծ եւ աստուածունակ բնութեամբ, զարթեաւ նախահայրն յը[ս]տուերամած նիրհմանէն եւ խաղակարկառ եւ բեւեռապինդ
բազկաւքն ազատեցաւ ի խաւարային եւ ի մեղսասէր բանտէն: Եւ քարոզութեամբ սուրբ առաքելոցն, որ գետաւրէն եւ պղպըջահոս բըղխեն ի տանէն տէրունի ի յայգիս հայրատունկ, ծաղկեցաւ պըտուղ արգանդի մաւր մեր Սիոնի եւ ծնաւ անթիւ
կաճառս աստեղաց եւ տրամափայլեաց գունակ գունակս ծաղկանց` զդասս մարգարէիցն, զջոկս առաքելոցն, զպարս եօթանասնիցն, զերամս հազարացն, զթիւս հօտապետացն, զընտրութիւնս վարդապետացն, զխորանս մարտիրոսացն, զպսակս վկայիցն եւ զհոյլս միանձնացելոց կրաւնաւորացն, որոց լուսազարդ բանիւքն եւ մաքրական վարիւքն պայծառացեալ
ծաղկեցաւ սուրբ եկեղեցի: Այսքանեաւք իմաստութեամբ լցաւ արարածս Աստուծոյ, քան զջուրս բազումս, որ ծածկեն զծովս:
Արդ, այ[ս]մ գաղափարութեան ցանկացաւղ եղեւ (շար.` նորոգողի):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
333ա Բարէհոգի Սանվէլն յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց, հաւրն` տէր Խաչատուրին, եւ մաւրն` Քարամխաթունին, եւ եղբաւրն` տէր Մանուէլին, եւ որդոցն` տէր Իսրայէլին եւ Խաչատուրին, եւ որդի ||(333բ) տէր Իսրայէլին` զհանգուցելոցն զԱբկարն եւ զԴաւիթն, եւ զկենդանեացն` զտէր [Ե]զէկէլն, զՍանվելն եւ զՄանվէլն, եւ դստերացն` Քարամխաթուն, Շահխաթուն եւ զԽութլուխաթուն, եւ մայր սոցայ` զՄանիշակն, եւ թոռանցն` Յովանիսին, Խութլուբէկին, Մէլքոնին, պարոն Սէթին
եւ Ի[ս]րայելին, եւ միւս թոռուն` զՎիրապտրին, եւ միուս թոռուն` զՍարգսին, զոր ստացող եղեւ բարէհոգի Սամվէլն ի հալալ
ընչից եւ արդար վաստակոց, յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ամենայն արեան մերձաւորաց, կենդանեացն եւ
ննջեցելոց: Եւ ետուն Սիոն` ի տուն Աստուծոյ, ի դուռն Սուրբ Էրէսնին եւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ Յակոբին եւ հրաշափառ Սուրբ Կաթուղիկին: Եւ վայելող սուրբ գրոյս զտէր [Ե]զէկէլն եւ զտէր Մանուէլն եւ զտէր Խաչատուրն եւ զտէր Դաւիթն եւ զտէր Գրիգորն եւ զտէր Մարտիրոսն եւ զտէր Մելքիսէթն եւ զտէր 0հանէսն եւ աւաքէրէց քաղաքիս զտէր Իսրայէլն եւ
զտէր Մարգարէն:
Եւ ես` անարժան մոխիր ոտից ձերոց, զՄարգարա դպիրս, զվերջին նորոգողս, որ նորոգեցի զհնացեալ գիրքս ի թվականութեան Հայոց` ՋՁԲ (1533):
Արդ աղաչեմ զձեզ, ո՜վ սուրբ ընթերցողք, որք հանդիպիք այս մատենիս կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեցէ[ք] զհեզահոգի Սանվէլն ի սուրբ յաղաւթս ձեր, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյն մերմէ. ամմէն եւ եղիցի:
Ստացող Սանվելի անունը յիշուած է բազմաթիւ գանձերի վերջում`

10բ, 21բ, 23բ, 30ա, 32բ, 37ա, 41ա, 52բ,55բ եւ այլուր:
333բ Ո՜վ եղբայր, յորժամ զիշատակարանս լմնես դու, պատրաստ յերկու կտրած թուղթ:
Գրչափորձ` 1բ, 38ա, 111ա, 125բ (զարդափորձ), 128ա, 212բ, 286բ, 287ա:
Լուսանցային այն նշումները, որոնք վերաբերում են գանձարանային միաւորների եղանակներին, յետագայի յաւելում
են: Մխիթար Այրիվանեցու «Բարձրեալ անքննին...» գանձի վերջում (90ա) գրչի ձեռքով աւելացուած է. «Փըրկեա՛ ի չարէն,
/Ի սատանայէն,/ ԶՄինասենց Թումէն»: Պիտի ենթադրել, որ նա Աղթամարցի գրիչ, նկարիչ եւ երգիչ Թովմա վարդապետ
Մինասենցն է (ԺԵ դ.) եւ սոյն Գանձարանի ստացողը: Ձեռագիրը, հաւանաբար, ընդօրինակուել է Աղթամարում:
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ԳԱՒԱԶԱՆԱԳԻՐՔ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ
ԺԸ - XVIII
ԹԵՐԹ` 24. չգրուած` 1ա, 24աբ: ՊՐԱԿ` 3x8: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24,5x16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն:
ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 3ա): ՏՈՂ` 24ա: ԿԱԶՄ` ծաղկաթուղթ, թիկունքն ու անկիւնները` կաշեպատ, միջուկը` ստուարաթուղթ,
աստառը` թուղթ: Պահպանակ` 2+2, թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմը քերծուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ-23բ [Գաւազանագիրք Հին եւ Նոր Կտակարանաց]
- 1բ [Նախերգան] - Ըստ մեծին Արիստոտէլի իմաստասիրի հարկ է ամենայն ընդհանրականի...
ա. 1բ-2բ Այսոքիկ են կարգ աստուածային գրեանց Կտակարանացն ըստ ուղղափառ վարդապետաց եկեղեցւոյ - Աստուածային գրեանք...
բ. 3ա-4ա Յաղագս մեղացըն Ադամայ - Իբրեւ մեղաւ ի դրախտին...
գ. 4բ-15ա Յաղագս շինութեան տապանակին - Արար Նոյ ըստ հրամանին...
դ. 15բ-23ա [Յաղագս Կայէնի եւ այլոց, որ ի յետ նորա] - Կայէն հողագործ եղեալ...
ե. 23բ Յաղագս Նեռին - Եւ այսպէս ծանուցեալ լինի ժամանակ Նեռի... ամենայն Իսրայէլ կեցցէ ի փառս Քրիստոսի յաւիտեանս. ամէն:
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ԵՐԵՄԻԱ ԳԱՆՁԱԿԵՑԻ, ՎԱՍՆ ԿՈՐԾԱՆՄԱՆ ՆԵՌԻՆ
ՌՄԿԶ - 1817
ԳՐԻՉ` Երեմիա դպիր Գանձակեցի:
ԹԵՐԹ` 46. չգրուած` 1ա, 2ա-5ա, 6բ-7ա, 46բ: ՊՐԱԿ` 12x4 (Ա 5, Դ, Է, ԺԲ 3): ՆԻՒԹ` թուղթ, մահիկանշան լուսադրոշմով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 27x19: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր եւ նօտրգիր (նմուշ` 15ա): ՏՈՂ` 37-40: ԿԱԶՄ` ծաղկաթուղթ, թիկունքն ու եզրերը` սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` ձեռագրի 1 եւ 46 թերթերը (սոսնձուած):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմը քերծուած եւ ցեցակեր, թիկունքն ու եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 5բ-46ա [Երեմիայի դպրի Գանձակեցւոյ վասն կործանման Նեռին - ծածկահաշիւ գուշակութիւնք] - Եթէ ամենայն հեթանոսք իբրեւ զկաթիլ մի ի դուլէ են, եւ իբրեւ զմէտ մի ի կշռոց համարեցան եւ իբրեւ շիթք ի բերանոյ համարեսցին (դիմացը ըստ այդմ թուահաշիւ) 113+142=255+84=339+85=424+119=543+123=666+95=761+143=895+131=1026+202=
1228+118=1346+170=1516 - կշիռ թուոց` 250 - յայս թուոջ Հայոց` 1266 (1817)... Եւ յետ այսց ամաց, հրամանաւն Աստուծոյ, բառնիլոց ի Կոստ[անդնուպօլիս]... 95x28=2660 Կոս[տանդիանոս] +1818 - 4478 Մահմէտ
Յովհաննու Յայտնութեան (ԺԳ, 18) «վեց հարիւր վաթսուն եւ վեց»
ծածկահաշիւ հիման վրայ, Սուրբ Գրքից քաղուած ասոյթների,
Բիւզանդիայի կայսրերի եւ 0սմանեան թագաւորների անունների
թուահաշւումներով, գուշակում է Նեռի կործանումը 1818-ին:
Բ. [Յաւելագրութիւնք հեղինակի]
ա. 1ա Խրատ վասն պատուական թանաք եփելոյ - Ա՛ռ 50 դրամ կանաչ փշալի կխտոր...
բ. 1ա Եւս կարմիր թանաք եփելոյ խրատ. այսպէ՛ս արա - Ա՛ռ մէկ եւ կէս դրամ լաւ դրմըզ...
գ. 1ա Խրատ անեփ մելանի. այսպէս արա - Ա՛ռ հարուր տրամ լաւ կխտոր... եւ գրեա՛:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
8ա ՅԵրեմիայ դպրէ Գանձակեցւոյ:
12ա Երեմիայի (գրուած որպէս ոտանաւորի ծայրակապ, ոտանաւորը չի գրուած):

Գրչութեան թուականը տես 5բ «յայս թուոջ Հայոց` 1266 (1817)»:
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ՅԱԿՈԲ ՄԾԲՆԱՑԻ, ԶԳ0Ն ԳԻՐՔ
ԺԹ - XIX
ԹԵՐԹ` 92. չգրուած` 79բ, 89բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ըx12 (Ա 11, Է 8, Ը 10)+1x3: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ «ՉԵ» լուսադրոշմով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31x20,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 59ա): ՏՈՂ` 39: ԿԱԶՄ` կանաչ լաթ, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ճակատազարդ` 1ա: Լուսանցազարդ` բուսական: Զարդագիր` ծաղկագիր, թռչնագիր: Գոյներ`
կանաչ, կապոյտ, դեղին, վարդագոյն, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից պակասաւոր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-79ա Գիրք, որ կոչի Ըզգօն, արարեալ սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ հայրապետին...
Տե՛ս Հմր 498, 1ա-166ա. Ցանկ/չիք: Յռջբ./1ա: 1.ա/1ա-4բ: բ/5ա-9ա:
գ/9բ-13ա: դ/13ա-6ա: ե/16ա-21ա: զ/21բ-6բ: է/27ա-31ա, ը/31բ-5ա:
թ/35ա-8ա: ժ/38բ-40բ: 2.ա/40բ-4ա: բ/50ա-2բ ( դ-ից յետոյ):
գ/44ա-6բ: դ/46բ-9բ (այստեղ` բ): ե/53ա-5ա: զ/55ա-8ա: է/58ա-60ա:
ը/60ա-3բ: 3/64ա-9բ: Չունի հատորաբաժանում եւ ճառերը
համարակալուած են յաջորդաբար` Ա-ԺԹ:
Բ. [Բանք զանազանք]
ա. 80ա-6ա Ի Կալիստրատոսի Պատմութենէն - Յարուցեալ մի ոմն ի նոցանէ... ընկալցուք զանթառամ փառաց պսակն
ի Քրիստոսէ, որում փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
բ. 86ա-8բ Տեսիլ սուրբ վարդապետին Յոհաննէսի, որ մականուն Կոզեռն կոչի - Ի ժամանակին, յորում էր թուկանն Հայոց չորեք հարիւր եօթանասուն (1021)... եւ խաղաղութեամբ գնացին յաշխարհն իւրեանց: Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ
փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
գ. 89ա [Վասն մեղաց] - Զի որ զմեղս պահէ եւ ոչ խոստովանի... յորմէ փրկէ Քրիստոս զմեզ եւ զամենայն մարդ, եւ նմա
փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
դ. 90ա-2ա [Ի Զգօն գրոց - Թռ]չունք կերակրեցին եւ Յովհաննէս զմարախ թռչունն ուտէր... ցնծասցես եւ ուրախ լիցիս:
Սոյնը ձեռագրիս 25աբ (ճառ Զ), 34ա-5ա (ճառ Ը) թերթերի
կրկնօրինակն է` բնագրական որոշ տարբերութեամբ որի մասին` 92բ
«Գիտեա՛, սիրելի, զի թուղթս այս, զոր աստ աւելորդ տեսանես, այսու
պատճառաւ է. զի գիրքս այս աղարտեցեալ էր ի հերձուածողաց, որք
զմի թղթաչափ բան հանեալ էին ի սմանէ ի բաց, զի միտք բանին
այնմիկ է ընդդէմ իւրեանց թիւր աղանդոյն... զոր յետոյ ի հին եւ
յստոյգ օրինակէ գտեալ` եդի աստ... Այսպէս իմա՛ զպատճառն, որոց
զերկարապէսն ասացեալ եմ ի յիշատակարանին, որ ի վախճանի սոյն
գրքոյս է` ի 161 եւ ի 162 համարն»: Ձեռագիր 161-162 էջերը (ըստ գրչի
էջակալման) պարապ են եւ նման «յիշատակարան» չկայ:
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ԳՐԻՉ` Մելգոն քհյ:
ԹԵՐԹ` 116. չգրուած` 90բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ըx24 (Բ 11, Գ-Դ թափուած, Ե 23, Զ 26, Է 8): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 32x20 (1-92), 29x18,5 (93-116): ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (1ա-57բ, 58բ-84բ, 91աբ), միասիւն (58ա, 85ա-90ա, 92ա116բ): ԳԻՐ` շղագրանման նօտրգիր (նմուշ` 16ա): ՏՈՂ` 35-42 (խառն): ԿԱԶՄ` վարդագոյն ծաղկաթուղթ, թիկունքն ու անկիւնները` սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Պակասաւոր, խունացած եւ ցեցակեր, կազմի թիկունքը վնասուած, ծաղկաթուղթը պատռուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-35բ Գիրք, որ կոչի Ըզգօն, արարեալ սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ հայրապետին

Տե՛ս Հմր 498, 1ա-166ա. Միայն` 1. ա/1ա-6բ: բ/7ա-13բ: գ/13բ-9ա:
դ/19ա-24ա: ե/24ա-8ա: 34աբ (վերջից թերի): զ/28ա-30բ: է/30բ-3բ,
35աբ (միջից եւ վերջից թերի):
Բ. 36ա-116բ [Քարոզք Յակոբայ Նալեան]
ա. 36ա-8ա Քարոզ ԺԶ ըստ Մեծ գրքոյն` Շողակաթի Աստուածածնի իջման Բանին Աստուծոյ, ի Վաղարշապատ քաղաքի, ի շաբաթի աւուրն Վերափոխման Նաւակատեաց... - Որպէս ասէ մեծ վարդապետն Որոգինէս...
բ. 38ա-9բ Քարոզ ԼԱ ըստ Մեծ գրքոյն` Ի վերայ չորից աւետարանչացն... - Որպէս ասի Ոսկ[եբերան] Յառաջաբանութեան Մեկնութեան Մատթէոսի...
գ. 39բ-43բ Քարոզ ԽԹ ըստ Մեծ գրքոյն. Ի մէջ պահոց սրբոյն Յակոբայ յերեքշաբաթին. Ի վերայ առաքելոցն մերոց Թադէոսի եւ Բարդուղիմէոսի... - Արիստոտէլ զանազանէ զպատիւն ի գովութենէ...
դ. 43բ-6ա Քարոզ ԾԲ ըստ Մեծ գրքոյն` Ի վերայ սրբոյն Իգնատիոսի աստուածազգեաց հայրապետին Անտիոքայ... - Որպէս ասէ Բարսեղ...
ե. 46ա-9բ Քարոզ ԿԶ ըստ Մեծ գրքոյն. Քարոզ չորրորդ ի վերայ ծննդեան Յիսուսի Քրիստոսի... - Եւ ի ծնանիլն Յիսուսի
ի Բեթղահէմ...
զ. 50ա-1ա Մասն երկրորդ. Յաղագս վտանգաւոր սովու, ոչ լսելոյ բանին Աստուծոյ` Փակեցան երկինք զերիս ամս եւ
զվեց ամիս... - Պղատոն ոսկեղէն մարդ կոչէ զարս երկնային իմաստութեամբ... /Ա մասը չիք/:
է. 51բ-3ա Քարոզ ԺԹ ըստ Մեծ քարոզգրքին. Ի վերայ Յովակիմայ եւ Աննայի... - Փոքրիկ աղբիւրն եղեւ գետ մեծ...
ը. 53ա-8բ Քարոզ ԻԶ ըստ Մեծ քարոզգրքին. Ի շաբաթի աւուր, ի վերայ սրբոյն Գէորքեայ մեծի վկային... - Սուրբն Գէորք
որպիսի՞ կերպիւ եւ քանի՞ զինուք սպառազինեալ էր: Գիտելի է...
թ. 58բ-61ա Ի վերայ ելմանն ի Վիրապէն սրբոյն Գրիգորի մեր Լուսաւորչին... - Երբ Գեղեցիկն Յովսէփ քաջագոյն գտաւ ի
մարտի ցանկութեան մարմնոյն...
ժ. 61ա-3բ Ի վերայ սրբոյն Սարգսի Զօրաւարին եւ որդւոյ Մարտիրոսին - Այս մարգարէական բանս նախ առնանի ի վերայ Կիրակոսի...
ժա. 63բ-5բ Քարոզ Ձ ըստ Մեծ գրքոյն. Ի վերայ թարգմանչացն մերոց սրբոյն Իսահակայ հայրապետին եւ Մեսրոպայ
վարդապետին... - Եկեղեցին Քրիստոսի է...
ժբ. 66ա-8ա Քարոզ ՁԲ ըստ Մեծի գրքոյն. Ի վերայ երից սուրբ ժողովոյն, ի տօնի Կոստանդնուպօլսոյ սուրբ ժողովոյն...
- Արիստոտէլ ասէ, թէ Այն դեղն առաւել ընդունելի...
ժգ. 68ա-70ա Քարոզ ՁԸ ըստ Մեծ գրքոյն... շաբաթի աւուրն. Ի վերայ Խ մանկանցն վկայից, որք ի Սեբաստիայ կատարեցան... - Ամենավայելչագէտն Աստուած ի ըստեղծանել զերկինս եւ զերկիր...
ժդ. 70ա-2ա Մասն երկրորդ ըստ Մեծ գրքոյն, յորում ցուցանի ամենակարօղ զօրութիւնն Քրիստոսի... - Անաքսագորայ
հարցին. Մի՞թէ քեզ ոչ է փոյթ զհայրենիսդ...
ժե. 72ա-5ա Մասն երրորդ ըստ Մեծ գրքոյն. Զդատապարտութենէ արտաքսելոցն ի հարսարանէ երկնից արքայութեան...
- Դուռն փակեալ նախ է յոյսն զրաւեալ...
ժզ. 75ա-7բ Մասն երրորդ ըստ Մեծ գրքին. Քրիստոս կամի զծայրագոյն խոնարհութիւն ցուցանել լուացմամբ ոտից նոցա... - Յորժամ եւ գրագիրք կամին զաշակերտսն կրթել...ժէ. 77բ-9ա Մասն երրորդ ըստ Մեծ գրքոյն. Սուրբ Յարութեան տաճարն ամենայն ազգաց ի հեթանոսաց դարձելոց հասարակ է... - Հրեշտակն աւետելով կանանցն իւղաբերից...
ժը. 79ա-81ա Կիրակի Վարդավառին, յորում բացայայտին կարծողութիւնքն հրէից զՔրիստոսէ եւ յայտնութեամբն Հօր
Աստուծոյ ճշմարտի: Դաւանութիւն Պետրոսի` զաստուածութենէն Քրիստոսի... - Առ ի զանազանութիւն Կեսարիայ Կապադովկացւոց...
Շար. տե՛ս 93ա-116բ:
Գ. [Բնագիրք զանազանք]
ա. 81աբ [Ի Պատմութենէն Յովսէպոսի] - Ասի ի Պատմութիւնս Յովսէպոսի, ութերորդ ճառն, վեցերորդ գլուխն... Ի մի
յորովայն իջուցանէ:
բ. 82ա-4բ Յեսայի Քաղւածոյն է սակաւիկս - Եւ երբեմն չար առնեն... զմեզ ողորմած բնութեանս մերոյ Աստուած, որ է
օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
84բ «Արդ, ես` վերջին սպասաւորաց բանին, Գրիգոր քահանայ,
ժողովեցի զծաղկաքաղ մեկնութիւն սակաւիկ մարգարէին Եսայեայ ի
լուսաւոր բանից տեառն իմոյ եւ վարդապետին Յովհաննու Որոտնեցոյ,

որոյ յիշատակն...»:
գ. 85ա-7բ Սորին հարցմանց սկիզբն` դոյզն ինչ Բանք ոսկիական գրքոջ - Քանզի բազում համեմատութիւն գոյ ի վերայ
սորա... յարենէ կուսին Մարիամու:
դ. 87բ-9ա Յովսէփոսի մեծի Պատմագրքէն առեալ գրեցաւ եւ զայս ինչ Յաղագս գործակալութեան Պիղատոսի` դատաւորին հրէաստանի - Յորժամ Արքեղայոս աքսորեցաւ... կոտորած Երուսաղէմի քաղաքին:
ե. 89ա-90ա Դարձեալ ի Յովսէփոսէ Յաղագս քահանայութեան ազգին հրէից - Արդ, ամենայն քահանայապետք, սկսեալ
յԱհարովնէ... մեռաւ ի Հռովմ ի փառս Քրիստոսի յուսոյն իմոյ:
գ. 91ա-2ա Ընդդէմ երկաբնակաց, որք ասեն զՀոգին Սուրբ ի Հօրէ եւ Որդւոյ բղխեալ... - Քանզի երեւեցաւ շնորհն Աստուծոյ փրկիչ...
է. 92բ Եւ զի ի Մատթէոսեան Աւետարանէն, ԺԱ գլխէն սակս ողջունի համառօտ բան. Յոր քաղաք մտանիցէք... - Տէրն
մեր կամի ասել աշակերտացն... Ի վերայ տանն արժանաւորք, որպէս ցուցաւ ի վերոյ//... (շար թափուած):
Դ. 93ա-116բ [Քարոզք Յակոբայ Նալեան]
ա. 93ա-7բ [Յաղագս Դաւթի մարգարէի -...] զոր եւ իբրեւ զճարպ որոշեաց ի մսոյ...
բ. 98ա-9ա [Յաղագս Տեառնեղբօրն Յակոբայ] - Իսկ եւ Տեառնեղբայրն Յակոբոս եղեւ բազմօք անուանի...
գ. 99ա-103բ Քարոզ ըստ Մեծի գրքոյն. Ի վերայ սրբոյն Ստեփանոսի սարկաւագին... - Երկոտասան առաքեալքն, ի
նմանութիւն երկոտասան կենդանակերպից...
դ. 104ա-6բ Ի վերայ Որդւոյ որոտման Յօհաննու աւետարանչին եւ Յակոբայ մեծի առաքելոյն. Եւ յաթոռոյ անտի ելանէին փայլատակմունք... - Նախ` աթոռովն Աստուծոյ իմանամք զաստուածային փառքն...
ե. 106բ-12ա Քարոզ Ծ ըստ Մեծ գրքոյն, Ի վերայ գլխաւորութեան առաքելոյն Պետրոսի եւ Պօղոսի... Ի բանն Ծննդոց...
Եւ արար Աստուսծ երկուս լուսաւորսն... - Անըստուեր լոյսն իմանալի Աստուած...
զ. 112ա-6ա Քարոզ Ղ ըստ Մեծ գրքոյն. Ի վերայ չարչարանաց եւ մտից Վիրապին սրբոյն Գրիգորի մեր Լուսաւորչին... Որպէս Աստուած զիւր պատկերն եւ նմանութիւն ոչ խնայեաց տալ հրեշտակաց...
է. 116բ Թէ այն, որ իջեալն էր ի մարմին, նոյն էր, որ տակաւին ի յերկինս էր, եւ որ իբրեւ զօձն պղնձի բարձրանալոց էր ի
խաչին. Որ Էնն յերկինս - Երբեմն մեծին Աղեքսանդրի մատռուակն... ի զարմանալ ժողովրդեանն//... (շար. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
24ա Մնամ ամենախօնար ծառայ տէր Մելգոն ծերունազարդ քահանա///: Գրեցաւ գիրս ի նորաշէն մայրաքաղաքն Ըստամպօլ, ամսույն մարտն մուտն:
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ԳՐԻՉ` Գրիգոր Երեւանցի: ՍՏԱՑՈՂ` Եղիազար կթղ.:
ԹԵՐԹ` 324. չգրուած` 1ա-3բ, 16աբ, 52ա, 102աբ, 124բ, 157աբ, 322բ-4բ: ՊՐԱԿ` 1x2+Ա-ԻԷx12 (Զ, ԻԷ 10) + 1x2: ՆԻՒԹ`
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 29,5x21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 110ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր խորքի վրայ արծաթաթել ծաղիկներով մետաքսեայ բանուածք, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+2, թուղթ, թերթակալուած 1-2, 323-4:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 17ա, 68ա, 103ա, 107բ, 125ա, 158ա, 280ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 6բ, 31ա,
57ա, 62բ, 95բ, 112ա, 133բ, 147ա, 172ա, 188ա, 206բ, 222ա, 237բ, 250բ, 264բ, 294ա, 311բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, դեղին, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Գործածութիւնից կեղտոտուած, լուսանցային մասերը գունափոխուած: ԺԸ դ. նորոգուած եւ վերակազմուած, աւելացուած 1-3, 16, 157, 323-4 թերթերը, եզրահատման հետեւանքով պրականիշ տառերն ու լուսանցազարդերը վնասուած, կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-156բ [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ...]
1. ա. 4ա [Հրաժարումն] - Հրաժարիմք ի սատանայէ...
բ. 4ա-5ա [Դաւանութիւն հաւատոյ] - Խոստովանիմք եւ հաւատամք...
գ. 5ա-6ա [Զղջումն] - Մեղայ ամենասուրբ Երրորդութեանն...
դ. 6աբ [Արձակումն] - Ողորմեսցի ձեզ մարդասէրն Աստուած...
2. 6բ-14բ Կարգաւորութիւնք եկեղեցւոյ եւ արարողութիւնք ժամատեղեաց տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի, զի ետ
բերել ի սուրբ եւ ի հռչակաւոր, յաստուածաբնակ եւ ի հրեշտակակրօն սուրբ հարցն մեծ ուխտին Մաքենեաց եւ ամենայնի

ամենայն կամօք հաճեալ եւ հաւանեալ` զպակասն ելից եւ զսղալն ուղղեաց եւ կարգեաց ամենայն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անջրելի եւ հաստատուն աւանդ, առաջնորդութեամբ Հոգւոյն Աստուծոյ, որ յաջողեալ է զամենայն բարի յամենայնի
ա. 6բ-10ա Խրատք գիշերային ժամու - Զի յառաջ քան զամենեսեան պարտ է յառնել փակակալին...
բ. 10ա Խրատք արեւագալին - Իսկ արեւագալին եղիցի սաղմոսն...
գ. 10ա-2ա Իսկ ճաշու աղօթից խրատքն այս է - Նախ` երեք անգամ հարկանեն զզանկակսն...
դ. 12ա-3ա Երեկոյին աղօթից ժամատեղեաց խրատք - Յառաջ լուցանէ փակակալն զկանթեղսն...
ե. 13ա-4բ Իսկ այլ արարողութիւն երեկոյի ժամուն` ըստ սուրբ հարցն Թեղինեացն - Նախ` ասէ աշակերտի դասու պատուաւորն...
3. 15աբ Խրատք ժամատեղեաց ըստ Արեւելեան սահմանացն` սկսուածոց եւ ասութեան աղօթիցն, զոր խնդրեալ սուրբ
վարդապետն Յակոբ Ղրիմեցին ի մեծ րաբունւոյն Գրիգորէ Խլաթեցւոյ, եւ նա կատարեաց այսպէս: Որ դասի որ աւուր ձայնն
լինի` այս է - Տէր, եթէ զշրթունսն: Զքէն գոհանամքն... Այս է արեւե[լ]եան տանս սահման ժամակարգութեան:
4. ա. 17ա-67բ [Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ, որ կատարի ի մէջ գիշերի, ի
դէմս Աստուծոյ] - Տէր, եթէ զշրթունս իմ բանաս...
Ի տարբերութիւն տպագրի (Երուսաղէմ, 1866), չունի «Հայր մեր» /էջ 9/ եւ «Սաղմոս ըստ ձայնի» (էջ 74-85): Գիշերային
ալէլուները խմբաւորուած են ոչ թէ ըստ տօների, այլ ըստ ձայների: Յաւելեալ ունի Աւետարան Տաճարի, որ փոխ ընդ փոխ
յաջորդում է Հանգստեան Աւետարանին (31ա-48բ), «[Երգ պաշտաման գիշերոյ` Ա-Ք] - Աստուածածին մայր Քրիստոսի, /
Իմ յոյսն դու ես յաւուր մեծի...» (24աբ, խորագիրը տե՛ս Հմր 722, 101ա):
բ. 68ա-95ա [Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ, որ կատարի յառաւօտու ժամու, ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, որ երեւեցաւ Իւղաբերիցն] - Լցաք առաւօտու ողորմութեամբ քով...
Յաւելեալ ունի. 73ա «[Երգ] փոխման Աստուածածնին - Քրիստոս եկեալ ի փոխումն Աստուածածնին...» (տե՛ս տպ.
Վաղարշապատ, 1902, էջ 189):
գ. 95բ-101բ Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից արեւագալի ժամուն, որ կատարի ի դէմս Հոգւոյն Աստուծոյ, այլեւ
ի դէմս Յարութեանն Քրիստոսի եւ երեւման աշակերտացն - Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ...
դ. 103ա-7ա [Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ երրորդ ժամուն, որ կատարի ի
դէմս իջման Հոգւոյն Սրբոյ եւ ի դէմս նախամօրն, ճաշակման եւ ազատութեանն Քրիստոսիւ] - 0րհնեալ Հոգիդ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ. ամէն: Ողորմեա ինձ, Աստուած...
ե. 107ա-10բ Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից վեցերորդ ժամուն, որ կատարի ի դէմս Հօր Աստուծոյ, այլեւ ի դէմս
չարչարանաց եւ խաչելութեան Որդւոյն Աստուծոյ... - Ո[ղորմեա] ինձ, Աստուած, ըստ մեծի ողորմութեան քում...
գ. 111բ-24ա Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից իններորդ ժամուն, որ կատարի ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, այլ եւ ի
մահուան եւ բանական հոգւոյն աւանդումն - 0րհնեալ Որդիդ սուրբ Աստուած ճշմարիտ... Ողորմեա ինձ, Աստուած...
121ա «Եւ ասի սաղմոս եւ շարական եւ Սուրբ Աստուած ըստ պատշաճի
աւուրն», բնագրերը չեն բերուած (տե՛ս տպ. 1866, էջ 391-415): «Ճաշու
Ալէլուք»-ը խմբուած է ոչ թէ ըստ շաբաթապահոց, այլ ըստ ձայների
(121բ-2բ):
է. 125ա-33բ [Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ երեկոյան ժամուն, որ կատարի
ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, որ էջ ի խաչէն եւ պատեալ պաստառակալաւ` եդաւ ի գերեզման] - Ես առ Աստուած կարդացի...
ը. 133բ-46բ Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից խաղաղական ժամուն, որ կատարի ի դէմս Հոգւոյն Աստուծոյ, այլեւ ի դեմս Բանին Աստուծոյ, որ եդաւ ի գերեզմանի եւ էջ ի դժոխսն եւ խաղաղութիւն արար հոգւոցն - 0րհնեցից զՏէր յամենայն ժամ...
թ. 146բ-56բ Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից հանգստեան ժամուն, որ կատարի ի դէմս Հօր Աստուծոյ, զի պահպանողական աջով միածնին պահեսցէ զմեզ խաղաղութեամբ ի խաւար գիշերին - Առաքեա, Տէր, զլոյս քո...
«Ես ի Տէր յուսացա» սաղմոսի վերջում` 148ա «Տէր, Տէր ետ ինձ զօրութիւն... եւ հանգոյց ինձ երագ երագ»: 150ա «Աստ
ասի շարական` Նայեա[ց] սիրով». բնագրի փոխարէն` ծնթ. գրչի. «Գրած է ի Խաղաղականն» (138բ-9ա): Գրիգոր Նարեկացու Բան ԺԲ-ին յաջորդում է բան ՂԴ (152աբ: Տե՛ս տպ. 1902, էջ 502):
Բ. ա. 158ա-277բ [Սաղմոսարան] - Երանեալ է այր...
Չունի ՃԽԸ, ՃԽԹ, ՃԾ սաղմոսները: 277աբ «[Այս սաղմոս ինքնագիր...] - Փոքր էի ես...»: ԺԸ սաղմոսի սկզբում փոքրիկ
մեկնութիւն` 171բ «Երկինք պատմեն, ասէ, զփառս Աստուծոյ: Նշանակէ` զօրհնութիւն Աստուծոյ... Եւ օրինակ է զխորանն
վկայութեան, զի ներքինն հաստատեալ էր ի Ժ փեղկից բեհեզոյ մանելոյ...»: Բաժանուած է կանոնագլուխների եւ գուբղաների:

Ունի 0րհնութիւնք` հանդերձ մաղթանօք (Պահոց, Մարտիրոսաց, Տէրունական տօնից), քարոզիւք եւ աղօթիւք: Տե՛ս «Ժամակարգութիւն...», Վաղարշապատ, 1891, էջ 1-121: Ի տարբերութիւն տպագրի, յաւելեալ ունի` 170բ «Մաղթանք Մարտիրոսաց - Բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք...»: 170բ-1ա «Մաղթանք տէրունական տօնից» - Փա՜ռք յարութեան քո, Տէր...», որոնք
կրկնւում են իւրաքանչիւր դեպքում:
բ. 278աբ Գովասանութիւն Սաղմոսին - Բանք սաղմոսին է պատուական,/ Լցեալ հոգւովն աստուածական...
Գ. 279ա-310բ [Տօնացոյց]
1. 279ա-80ա [Կարգ տօնից սրբոյն Աստուածածնի] - Քաղոց ամսոյ հայոց ի Ա-ն եւ Դեկտեմբեր հռովմայեցւոց ի Բ եւ
քաղսեւ եբրայեցւոց ի ԻԳ-ն Աւետիք է Յովակիմայ եւ Աննայի...
2. ա. 280ա-1բ [Կանոն Ճրագալուցի Ծննդեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի] - Աստուածայայտնութեան Ճրագալուցի գիշերն կանոնագլխին փառն` Հաւատամ...
բ. 281բ-4բ [Կանոն Ծննդեան եւ Յայտնութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ] - Իսկ գիշերն հսկումն է սաղմոսիւք եւ ընթերցմամբ գրոց: Աւրհնութիւն` Գկ, Խորհուրդ մեծ` իւր սարօքն...
գ. 205բ-6ա [Կանոն Քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ ի տաճարն] - Իսկ գալստեանն Աստուածորդւոյն քառասնօրեայ ի տաճարն, եւ երկունն նախատօնակ առնջիր...
դ. 286ա-7բ [Բուն Բարեկենդան] - Բուն Բարեկենդանի կիրակի գիշերն փոխէ զձայնն ի ԴԿ: Առաջին կանոն զԽոստովանն ասա...
ե. 287բ-93բ [Կանոն Գալստեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ յաւանակաւ յԵրուսաղէմ] - Ծաղկազարդի գիշերն հսկումն
է: Եւ դնի սրբութիւն ի վերայ բազմոցի յատեանն...
զ. 294ա-6ա [Կանոն Յարութեան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի] - Սուրբ Զատկի գիշերն հսկումն է: Եւ դնի սրբութիւն ի վերայ բազմոցի յատեանն...
է. 296աբ [Նոր Կիրակի] - Նոր Կիրակէի գիշերն հսկումն է, եւ ձայն ԴԿ, բայց առաջի կանոն զԽոստովանն ասա...
ը. 296բ-7ա [Կանոն Աւետեաց սրբուհւոյ կուսին Մարիամու] - Չորեքշաբաթի տօն է Աւետեաց ամէնօրհնեալ սուրբ Աստուածածնին...
թ. 297ա-8ա [Կանոն սրբոյ Համբարձմանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ] - Վեցշաբաթու հինգշաբթին համբարձում է: Հետեւակ շարական` ԴԿ, Մեծահրաշն...
ժ. 298ա-301բ [Կանոն Հոգւոյն Սրբոյ Գալստէանն] - Պենդէկոստէի գիշերն հսկումն է: Եւ դնի սրբութիւն ի վերայ բազմոցի յատեանն...
ժա. 301բ-3բ [Կանոն Պայծառակերպութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ ի Թափօր լերինն] - եօթներորդ կիրակին
Վարդավառ է. գիշերն հսկումն է: Եւ դնի սրբութիւն ի վերայ բազմոցի յատեանն...
ժբ. 303բ-5բ [Կանոն Վերափոխման սուրբ Աստուածածնին] - Փոխման Աստուածածնի գիշերն հսկումն է: Եւ դնի սրբութիւն ի վերայ բազմոցի յատեանն...
ժգ. 305բ-6ա [Կանոն Ծննդեան սուրբ Կուսին] - Սեպտեմբերի Ը տօն է Ծննդեանն ամէնօրհնեալ սուրբ կուսին Մարիամու... Բայց գիտացիր, ո՜վ եղբայր, զի տէրունի է տօնս...
ժդ. 306ա-7ա [Կանոն Վերացման սրբոյ խաչին] - Սուրբ խաչի վերացման գիշերն հսկումն է: Եւ դնի սրբութիւն ի վերայ
բազմոցի յատեանն.
ժե. 307ա-8ա [Տօն Վարագայ Սուրբ Խաչին] - Երրորդ կիրակի Վարագայ Սուրբ Խաչին տօն է: Աւրհնութիւն` ԱԿ. նշանաւ
ամենայաղթ...
ժզ. 308ա-10բ [Խաչգիւտ] - Եօթներորդ կիրեկին Խաչգիւտ է: Առաւօտեան Աւրհնութիւն` ԱՁ. Հրաշակերտ... Եւ այս միջոցս` ի Ծննդենէն ի վեր մինչեւ յԱռաջաւորն յաւելու եւ նուազի. դու ի ԴՁ-էն եւ ի ԴԿ-էն եւ ի ԲԿ-էն այլ ասա, որ ուղիղ գայ:
Փակագծուած խորագրերն` ըստ բովանդակութեան եւ ըստ Սիմէոն Երեւանցու Տօնացոյցի (Վաղարշապատ, 1891, էջ 188):
Դ. 310բ-8ա Արարեալ եւ սահմանեալ սուրբ վարդապետին Թումայի Մեծոփեցւոյ ի պայծառութիւն մանկանց եկեղեցւոյ`
Խրատ յաղագս պաշտամանց եկեղեցւոյ Հայաստանեայց, զի այսպէս լիցի կարգ պաշտաման
ա. 310բ-1ա Ի գիշերային` զկնի Տէր, եթէ շրթանցն ասւի Երգ տեառն Ներսէսի - Յիշեսցուք, փոխն` Զարթիքն...
բ. 311ա Յաղագս հսկման գիշերային պաշտամանց - Երբ առաջին կանոն Երանեալն լինի, որ է ԱՁ...
գ. 311ա Խրատք Իւղաբերից Աւետարանացն եւ Հանգստեան եւ Բժշկութեան - Յորժամ Վասն ի վերուստ քարոզ ասես...
դու Իւղաբերից Աւետարան Յովհաննու գլուխն կարդա...
դ. 311բ-7բ [0րհնութիւնք տօնից տէրունականաց եւ ամենայն սրբոց` ըստ իւրաքանչիւրոց պատշաճին] - ԳԿ. Երգեցէք,
որդիք Սիովնի...

ե. 318ա [Բան առ տօնասէր եղբարց] - Գիտասջիք, ո՜վ տօնասերք, զի մեծ եւ երանե[ա]լ հայրապետն տէր Մովսէս, որ
նորոգեաց զՍուրբ Էջմիածինն... Սա ինքն... սահմանեաց տասն շարական ասել 0րհնութիւն վասն բազում խորհրդոյ տասնեակ թուոցն: Այլ եւ վկայ ածելով զմեծ փիլիսոփայն եւ զհաւատարիմ քահանայապետն` զսուրբն Ստեփաննոս, որ զԱւագ
0րհնութիւններն տասն տասն շարական արար... նմանապէս եւ սրբազան հայրս կանոնեաց` տասն շարական ասել 0րնութեանն... Եթէ հաճեսցին կամք եղբայրութեան ձերոյ` Տեառն գոհութիւն, եւ եթէ ոչ ախորժիցէք, կամք ձեր եղիցին: Իսկ զմեզ ի
մեղադրանաց եւ ի բամբասանաց ազատ թողուլ աղաչեմք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄՆԱԿԻ
10ա Եւ զմեղաւոր գծօղս յիշեա ի Քրիստոս:
57ա Զյոգնամեղ Գրիգոր գրչիս յիշել աղաչեմ: (նման` 124ա, 318ա):
91ա Գծագրեցաւ ի թուիս Հայոց ՌՃԼԵ (1686) ձեռամբ յոգնամեղ Գրիգորի Երեւանցւոյ:
318բ Յիշատակարան գրոցս. 0րհնութիւն, գոհութիււն եւ բարերանութիւն... || (319բ)...Արդ, ըստ նմին օրինակի եւ ըստ
նմին սարասի բարեմիտն ի կարգս երջանկագունիցն խմբի եւ հեզահոգին ի դասս հայրապետացն գնդի, սրբանուէր եւ հոգիընկալ հայրապետս մեր Եղիազար կաթողիկոս, որ ի վերջացեալ ժամանակիս եւ ի յետին դարուս ընծայեցաւ ազգիս Հայոց որպէս թէ պարգեւք ի Հոգւոյն Սրբոյ, որ ի թուականիս Հայոց հազարերորդի հարիւրերորդի երից տասանց եւ թուով միով առաւելեալ (1682) եկեալ շքեղաշուք փառօք եւ մեծարգոյ ճոխութեամբ նստաւ յԱթոռ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին ի
Սուրբ Էջմիածին` ըստ խնդրոյ եւ բաղձանաց Արեւելեան եւ Արեւմտեան տոհմից Հայկականաց ժողովրդոց, նաեւ Արեւելեան թագաւորին Պարսից: Իսկ սոյն սա երջանկապատիւ եւ սրբազան հայրապետս մեր, գոլով ամենեւին պարզ բարոյիւք
եւ ազատական մտօք, գեղեցկադիր եւ փառազարդ դիմօք վայել չացեալ, զմինն ունելով չափ հասակին եւ բոլորովին ներքին եւ արտաքին մարդով շնորհաշուք ճոխութեամբ արտափայլեալ, որում յարացոյց զսուրբն զԻսահակ զՊարթեւազինն
համարեսջիր, ըստ ամենայն բարեունակ տեսութեան բնականօք եւ մակստացականօք առա//(320ա)տացեալ գովաբանութեամբ, եւ այսպիսի ցանկալի երեւեալ աշխարհի եւ փափագելի ամենեցուն ծանուցեալ եւ փայլեալ յեկեղեցւոջ Տեառն իբրեւ զջահ անշիջանելի եւ զօրացեալ վերնական խնամօքն: Առ որով ժամանակաւ եւ հրամանաւ եղեւ վայել չակերտաց հիմնարկութիւնք, այսինքն` պարիսպն, որ ի հարաւակողման պարսպին, որ ի հարաւակողման պարսպին, յորոյ միջի մոմատուն եւ բաղանիս եւ սարայք, եւ միւս կողման` նոր փռնատուն եւ համբարք եւ շիրախանայք, այլեւ պարիսպն, որ յարեւմտեան կողման պարսպին, յորոյ միջի բաղչայ եւ ջուր ընդ մէջ անցանելով, նաեւ պարիսպն դէպ ի գեղջն ի հիւսիս, այլեւ
պարիսպ սրբոյ եկեղեցւոյն Գայիանեայ, յորոյ միջի շինուածք բազումք, եւ գաւիթըն ի վիմատաշ քարեայ ի վերայ արեւմտեան դրան եկեղեցւոյն, նաեւ ի մէջ մեծի պարսպին շինուածք բազումք եւ ջրաբուղխք: Այլեւ գովելի մատուռքն, որ ի միջի
մեծի եկեղեցւոյն, ի վերայ սանդարամետին եւ ի հարաւակողմն եւ ի հիւսիսակողմն ի մէջ բրգոցն... (հինգ տող բաց):
Եւ արդ, սրբազան հայրապետս մեր ի վերայ ամենայն բարեգործութեանցն եւ առաքինասէր վարուցն, զոր կատարելապէս ստացեալ ունէր, յաւել եւ ստանալ զայսպիսի պտուղ բարի յիշատակ յաւիտենական առաջի Տեառն արարչին իւրոյ, որ
կոչի Ժամագիրք, յորում պարունակեալ ունի Սահմանադրութիւն աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, հանդերձ Սաղմոսիւքն Դաւթեան, որով պարեն մանկունք եկեղեցւոյ ի տուէ եւ ի գիշերի յօրհնաբա// (320բ)նութիւնս եւ ի փառաբանութիւնս
ամենասուրբ Երրորդութեանն` Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Եւ արդ, ըստ սիրոյ բաղձանաց սրտի իւրոյ ստացեալ զայս հոգէնորոգ բուրաստան, ետ ի դրունս սրբոյ եկեղեցւոյ...
(անուան համար երկու տող բաց) յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնողաց իւրոց... (տասներեք տող բաց):
Դարձեալ յիշեսջիք ի Քրիստոս զսրբանուէր եւ զհոգիընկալ զրաբունին` զՆահապետ վարդապետ, եւ զհեզահոգի զծերն
պատուական` զմահդասին Բաբա Պօղոս, որք ղարիպակիցք էին եւ խօսընկալք եւ մխիթարիչք սրբազան հայրապետին մերոյ տեառն Եղիազարայ կաթողիկոսի: Տացէ նոցա տէր Աստուած հոգի զգաստութեան եւ զգօնութեան եւ փայլեցուսցէ զնոսա ամենայն առաքինական բարեձեւութեամբ հոգեկանօք եւ մարմնականօք. ամէն:
Այլ, արդ, գծագրեալ աւարտեցաւ սուրբ գիրքս այս ի թուահաշւութեան Արամեանս ազգի հազարերորդի հ[ա]րիւր[եր]որդի չորից ութոց եւ երից թուոց առաւելեալ(1686), յաւուրս հոգեւորական վարդապետութեան տեսչութեան տեառն Եղիազարայ ընդհանուր Հայոց հայրապիտի` ստացողի այսորիկ մատենին, եւ ի թագաւորութեանն Պարսից Շահ Սուլէմանայ, որոյ
աւուրս նեղի ազգս քրիստոսակա//(321ա)նաց խիստ ծառայութեամբ եւ հարկաց ծանրութեամբ, որպէս երբեմն ի հնումն
Իսրայէլ, որոց բազուկն հզօր փրկող լիցի. ամէն:
Ընդ հովանեաւ սրբոյ եւ մեծի Աթոռոյս Էջմիածնի եւ մասն ինչ` ի գիւղաքաղաքն նորագաւթայ, ձեռամբ յոգնամեղ Գրիգորի Երեւանցւոյ:
321ա [Վասն երկրաշարժին Երեւանայ] - Եւ արդ, յիշատակաւ ճառեցից զանցուած ժամանակիս զաստուածասաստն
բարկութիւն, զոր եկն ի վերայ երկրիս Արարատեան վասն ծովացեալ մեղաց մարդկան, ըստ մարգարէին, որ ասէ. Ո՞ հայի
յերկիր եւ տայ դողալ սմա մինչեւ ի լերինս մեծամեծս:

Իսկ ի թուականի մերում ՌՃԻԸ (1679), յամսեանն յունիսի, ի չորրորդումն աւուր, յաւուր չորեքշաբաթի, յետ Համբարձման Տեառն եւ որպէս թէ ի չորրորդումն ժամու յանկարծակի դղրդեալ շարժեցաւ երկիրս Արարատեան, եւ այնքան սաստկագոյն, մինչ զի թուէր որպէս թէ նաւ ի վերայ ծովու ի սաստիկ հողմոյ ալէկոծելոյ, եւ ի սաստկութենէ շարժին քաղաքն Երեւան հանդերձ բերդով եւ պարսպաւ: Կործանեցան տունք եւ ապարանք գեղեցկաշէնք, քակեցան եկեղեցիք եւ վանորայք, ցամաքեցան աղբիւրք եւ ի տեղիս-տեղիս ելին ջուր սեաւ//(321բ), պատառեցան վէմք եւ լերինք, եւ ի պատառմանէ վիմացն
բոց ծիրանացեալ ելանէր յօդս: Բարձրացաւ մառախուղն եւ ծածկեաց զերկիր ի գաւառէն Գառնւոյ մինչեւ ցլեառն Արագած
հանդերձ լերամբք եւ դաշտօք, մինչ զի արգել զճառագայթս արեգական, եւ թուէր, որպէս թէ կատարածն լինի աշխարհի,
իսկ մեռելոցն ոչ գոյր թիւ:
Անդ էր տեսանել զտապ մեծի տագնապին եւ զանբաւ աղէտս տարակուսանաց մնացելոցն: Անդ էր տեսանել զկոծ եւ
զկսկիծ ծնողաց եւ զաւակաց: Անդ էր տեսանել զվայ եւ զեղուկ սիրելեաց եւ բարեկամաց: Գոչէին եւ հառաչէին, եւ ոչ ոք էր,
որ օգնէր նոցա: Դառնային եւ ձեռամբ պեղէին այսր եւ անդր, եւ ոչ զօրէին սիրտք նոցա: Եւ ի կսկծոյն դարձեալ զօրանային
եւ ձեռամբ պեղէին զհողսն եւ զքարինսն, հանէին զմարսն ի գիրկս ունելով զորդիս իւրեանց` եդեալ ի բերանս նոցա զստինս իւրեանց: Հանէին զհարսն ի ձեռն ունելով զորդիս իւրեանց, զեղբայր պատուտեալ զեղբարբ, եւ զքոյր` զքերբ, եւ բազում
կանայք ի յեփելն զհացի անկեալ էին ի վերայ թոնրի եւ խորովեալ: Եւ որք հանէին, կարգաւ առ իրեարս դնէին եւ շուրջ զնոքօք պարէին գլուխ ի բաց եւ ողբային կսկծալի: Եւ հատեալ մի գերեզման` չորք եւ հինգ ի միասին թաղէին հանդերձիւք իւրեանց, առանց օրինաց եւ քահանայի: Գային յայլոց գաւառաց յօգնութիւն նոցա եւ զաւուրս բազումս պեղէին եւ ապա
գտանէին եւ հատեալ ի փոս արկանէին:
Եւ դարձեալ շարժէր շարժն ի տուէ եւ ի գիշերի մինչեւ յաւուրս ինն: Եւ յիններորդումն աւուր, յաւուր հինգշաբթոջ, եւ էր
որպէս թէ ժամս հինգերորդ, ըստ նմանութեան առաջին շարժին, եւ դարձեալ շարժեցաւ, եւ զոր ինչ խախտեալ մնացեալ էր
յառաջին շարժէն, եւ սա իսպառ//(322ա) կորոյս եւ տապալեաց: Եւ դարձեալ շարժէր շարժն ի տուէ եւ ի գիշերի:
Եւ յաւուրս ութերորդի, յամսոյն սեպտեմբերի պատահեցաք ի դամբարանի սրբոյ վարդապիտին Յովհաննիսի, մականուամբ Կոզեռ կոչեցելոյ, ի դիտին ի վերայ Հրաստան գետոյ, որ է հանգստարան ննջեցելոցն Երեւանայ քաղաքին, եւ էր
ժամ որպես թէ երրորդ, յանկարծակի դղրդեալ շարժեցաւ երկիր, եւ ի սաստկութենէ շարժին զվիմատաշ քար գերեզմանացն
հարեալ յիրեարս ճռնչային: Եւ հիացեալ ասեմք. Փա՜ռք քեզ, Աստուած, եհաս ժամ, զի յարիցեն մեռեալք ի գերեզմանաց իւրեանց: Եւ յերկարեալ շարժն մինչեւ ի գլուխ ամին եւ այլ աւելի: Իսկ այս ամենայն եկն ի վերայ մեր վասն ծովացեալ մեղաց մերոց, Յորոց փորձութենէ եւ ի պատահարաց փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած զամենայն հաւատացեալս անուան իւրոյ,
եւ արժանի արասցէ զամենեսեան խաղաղութեամբ հասանել ի մասին ժառանգութեան սրբոցն ի լոյս: Եւ նմա փա՜ռք եւ
պատիւ եւ զօրութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Եղիցի, եղիցի: Հոգւոցն հանգուցելոց:
Գրչափորձ` 320բ (նօտրգիր) Մահտեսի Մարտիրոս: 322բ Եւ մր:
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ՌՄԼԹ - 1790
ԳՐԻՉ` Բրաբիոն նօտար (7ա-206բ, 212ա-71ա), Գէորգ վրդ. /206բ-10ա, 303ա-71բ/, անանուն (280ա-301ա): ՍՏԱՑՈՂ
Գէորգ գրիչը:
ԹԵՐԹ` 391+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1ա-6բ, 68բ-9բ, 123ա-6բ, 210բ-1բ, 271բ-9բ, 301բ-9բ, 303բ, 372ա-91բ: ՊՐԱԿ 1x6+ԱԳx12+Ա-Բx12+Ա-Եx12+Ա-Էx12+1x2+Ա-Եx12+3 (8, 12, 10)+Ա-Թx8+2 (12, 6): ՆԻՒԹ` թուղթ, «ԱՉԶ», «ՍՉԶՋ», «ԹԹ» լուսադրոշմներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 28x20,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ երկսիւն (միասիւն` 7ա, 42ա, 70ա, 127ա, 210ա, 212ա, 303ա, 363բ-6բ):
Գիր` նօտրգիր (նմուշ` 162ա): Տող` 45-46 (Բրաբիոն), 36-37 (անանուն), 32-35 (Գէորգ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ բաց շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ մետաքս, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - ճակատազարդ` 280ա: Լուսանցազարդ` ծաղիկ: Զարդագիր` թռչնագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին թեթեւակի քերծուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 7ա-41բ Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսեա Խօսք յինն երանութիւն
ա. 7ա-9բ Բան առաջին: Երանի աղքատաց հոգւով - Ո՞ արդեօք այնպիսի ժողովեալսս իցէ...
բ. 9բ-11բ Նորին Բան երկրորդx: Երանելիք հեզք, զի նոքա ժառանգեսցեն զերկիր - Որք սանդղովք ոմամբք ի բարձրագոյնսն ելանեն...
Աստղանիշով գլխակարգութիւնները դրուած են բնաբաններից
յետոյ:

գ. 11բ-3բ Նորին Բան երրորդ: Երանելի սգաւորաց, զի նոքա մխիթարեսցին - Ձեւ եւս ի գագաթն լերինն ի վեր ելաք...
դ. 13բ-6բ Նորին Բան չորրորդ: Երանելիք քաղցեալք եւ ծարաւիք արդարութեան, զի նոքա յագեսցին - Ստամոքսացաւն եւ
որք չարաչարն կերակրին...
ե. 16բ-9ա Նորին Բան հինգերորդ: Երանելիք ողորմածք, զի նոքա ողորմութիւն գտցին - Թուի ինձ այնպիսի իմն, որով...
զ. 19ա-21բ Նորին Բան վեցերորդx: Երանելիք մաքուրք սրտիւք, զի նոքա զԱստուած տեսցեն - Զոր ինչ կրել պատշաճ լինի...
է. 21բ-4ա Նորին Բան եօթներորդ: Երանելիք խաղաղարարք, զի նոքա որդիք Աստուծոյ կոչեսցին - Աստուածայնոց վկայութեանն խորանահարութիւն...
ը. 24ա-6ա Նորին Բան ութերորդx: Երանելիք հալածեալք յաղագս արդարութեան, զի նոքա է արքայութիւն երկնից Զի՞նչ ութերորդին ի մարգարէէն խորհուրդ...
թ. 26բ-9բ Նորին Բան իններորդ: Ի Հայր մեր, որ յերկինս - Զաղօթից մեզ զվարդապետութիւն աստուածայինս պատմէ
բան...
ժ. 29բ-31բ Նորին Բան տասներորդ: Ի Հայր մեր, որ յերկինս - Յորժամ մերձիցուցանէր մեծն Մովսէս ի լերինն...
ժա. 31բ-4ա Նորին Բան մետասաներորդ: [Ի Հայր մեր, որ յերկինս] - Որք զստուեր հանդերձելոց բարեացն ունէին օրէնքն...
ժբ. 34ա-7ա Նորին բան երկոտասաներորդ: [Ի Հայր մեր, որ յերկինս] - Լուայ յումեմնէ ի բժշկականէ արուեստաբար...
ժգ. 37ա-40ա Նորին Բան երեքտասաներորդ: [Ի Հայր մեր, որ յերկինս] - Եկն յառաջանալով բանս ի նոյն ինքն յառաքինութեանն ծայր...
ժդ. 40աբ Նորին Բանք չորեքտասաներորդ: [Ի Հայր մեր, որ յերկինս] - Եկն եւ ի մեզ հոգեւոր խրախճանութեանս սպասաւորութիւն... այնմ, որ զամենեսեան յիւր արքայութեանն կոչէ: Որում փառք եւ զօրութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Բ. 42ա-68ա Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Խօսք նորին Ժողովողին: Մեկնութիւն առաջիկայ բանիցս բան Առակին.
Բանք ժողովողին` որդւոյ Դաւթի թագաւորի Իսրայէլի յԵրուսաղէմ:
ա. 42ա-5բ [Բան առաջին] - Ունայնութիւն ունայնութեանց ասաց ժողովողն... Առաջի կայ մեզ Ժողովողիս մեկնութիւն...
բ. 45բ-8ա Բան երկրորդ- Եւ ասէ Ժողովողն. Ուսաք ո՛է Ժողովողն, որ զմոլորեալսն եւ զցրուեալսն ժողովեաց...
գ. 48ա-51ա Բան երրորդ - Զինչ յետ այսորիկ եկեղեցականս վարդապետէ ձայն...
դ. 51ա-4ա Բան չորրորդ - Տակաւին ես մեզ խոստովանութեանս ունի բան...
ե. 54ա-7ա Բան հինգերորդ - Այժմ մեզ ի մեծէ եկեղեցւոյս առաջնորդէ ի բարձրագոյնս...
զ. 57բ-60ա Բան վեցերորդ - Ամենեցուն ժամանակ եւ ժամ ամենայն իրի ընդ երկնաւ: Այս առաջիկայիցս մեզ բանիցս
տեսութիւնս սկիզբն...
է. 60ա-4ա Բան եօթներորդ - Ժամանակ ընկենլոյ քարինս եւ ժամանակ ժողովելոյ քարինս: Աճեցոյց արդէն իսկ...
ը. 60ա-8ա Բան ութերորդ - ժամանակ սկսելոյ սիրելոյ եւ ժամանակ ատելոյ: Ո՞ արդեօք այնպէս իցէ լսելովք մաքրեալ...
յԱստուծոյ պարգեւ ունի յամենայն աշխատութեան իւրում զնոյն ինքն զայն առ բարին միշտ հայել: Որ եւ մեզ ամենեցուն
լիցի շնորհօքն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
Գ. 70ա-122բ [Գրիգորի Նիւսացւոյ Մեկնութիւն Երգոց երգոյն] - 70ա-1բ Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Թուղթ յաղագս Երգոյ երգոց - Ընկալայ, որպէս վայել էր քում պարկեշտ վարուցդ եւ սուրբ անձինդ...
ա. 71բ-5բ Խօսք Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ առաջին. Երգ երգոց - Որք միանգամ ըստ խրատուն Պօղոսի զհին
իբրեւ զգեստ ինչ աղտեղի մերկացայք...
բ. 75բ-9ա Խօսք երկրորդ - Սեաւ եմ ես եւ գեղեցիկ... Աստուածային վկայութեան խորանին ոչ համապատիւ էր...
գ. 79բ-83բ Խօսք երրորդ - Ձիոյն իմոյ ի կառս Փարաւոնի նմանեցուցից... Որք նախքան զմերձակայ ընթերցուածս ի Յառաջաբանս Երգոյ երգոցս մեզ տեսեալ եղեն...
դ. 83բ-8բ Խօսք չորրորդ - Ահա ես գեղեցիկ մերձաւոր իմ... Ասեն, որք զոսկի արուեստաւոր մաքրեն...
ե. 88բ-93ա Խօսք հինգերրորդ - Ձայն եղբօրորդւոյ իմոյ, ահա սա եկն... Որք այժմ ընթերցուածովս առաջի երթան մեզ
յԵրգոյ երգոց իմաստասիրութենէս...
զ. 93բ-7ա Խօսք վեցերորդ - Յանկողնի իմում ի գիշերի խնդրեցի... Դարձեալ մեծամեծ եւ բարձրագոյն աւանդութիւնս
յԵրգոյ երգոյս...
է. 97ա-103ա Խօսք եօթներորդ - Գահաւորակ արար իւր արքայ Սողոմոն ի փայտիցն Լիբանանու... Բազում իրօք թագաւորն Սողոմոն յօրինակ ճշմարիտ թագաւորին առեալ լինի...
ը. 103ա-5ա Խօսք ութերորդ - Եկ ի Լիբանանէ հարսն... Որ ընդ մեծամեծ տեսութիւն էանց բանիւ առ Կորնըթացիսն...

թ. 105ա-9բ Խօսք իններորդ - Զի գեղեցկացան ստինք քո, քոյր իմ հարսն... Եթէ յարեաք ընդ Քրիստոսի...
ժ. 109բ-12բ Խօսք տասներորդ - Արի հիւսիւսի եւ եկ հարաւ... Այժմ առաջի եդեալ մեզ աստուածային բանիցս տեսութիւն...
ժա. 112բ-6ա Խօսք մետասաներորդ - Ձյան եղբօրորդոյ իմոյ բախէ զդուռն... Եւ այսոքիկ ի մեծամեծացն Տեառն պատուիրանացն են...
ժբ. 116ա-7բ Խօսք երկոտասաներորդ - Յարեայ ես բանալ [զդուռն] եղբօրորդւոյ իմում... Որք յանդնդային գնացսն յուսով ընչեղութեանն առաքին...
ժգ. 117բ-9բ Խօսք երեքտասաներորդ - Երդմնեցուցի զձեզ, դստերք Երուսաղէմի... Որ ի ձեռն Մովսիսի օրինադրեաց
զխորհուրդ օրինացն...
ժդ. 119բ-22բ Բան չորեքտասան - Ծնօտք նորա իբրեւ տաշտք խնկոց... Որ աննենգ կաթամբն կերակրէ զտղայս... յաղագս այսորիկ եւ բոլորովին զնա ցանկութիւն անուանէ: Փա՜ռք Աստուծոյ եւ Քրիստոսի նորա եւ կեցուցիչ Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտեանս. ամէն:
Դ. 127ա-210ա [Պահոց գիրք Բարսղի Կեսարացւոյ]
ա. 127ա-30ա Ա. Սրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսապետի Կեսարու ասացեալ Յաղագս Պահոց - Փողեցէ՛ք, ասէ, ի նորում
ամսեան փող ի բարենշանաւմր տօնի մերոյ...
բ. 130ա-2ա Բ. Տեառն Բարսղի Յաղագս Պահոց եւ Բարեկենդանի - Մխիթարեցէք, ասէ, քահանայք, զժողովուրդս...
գ. 132ա-4բ [Գ] Սրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսի Կեսարու ասացեալ Ի սուրբ Քառասունքն - Մարտիրոսաց յիշատակ զի՞արդ արդեօք յագուրդ լիցի մարտիրոսասիրին...
դ. 134բ-5բ Դ. Ի յիշատակ սրբոյն Ստեփաննոսի նախավկային: Երանելոյն Բարսղի եպիսկոպոսապետի Կեսարու Կապադովկեցոց Ներբողեան ի սուրբ վկայն Քրիստոսի Ստեփաննոս - Ամենեքեան, որք սիրելեացն ճաշս յօրինեն...
ե. 136ա-8ա Ե. Սրբոյն Բարսղի արքեպիսկոպոսի Կեսարու Կապադովկեցոց ասացեալ Ի ծնունդն Քրիստոսի - Քրիստոսի ծնունդն իւրականն եւ առաջինն եւ յատուկ իւրոյ...
զ. 138ա-41բ Զ. Սրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսի Կեսարու Ի գալուստ Տեառն ի տաճար, ի Մեկնութենէ Ղուկայ Աւետարանի` Ի տատրակն եւ յաղաւնին - Զամենայն տօնախմբութիւնս պարտ է մեզ կատարել...
է. 141բ-3ա Է. Սրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսապետի Կեսարու Կապադօկեցւոց ասացեալ - ԶԱստուած յիշել հանապազ
բարեպաշտութիւն է եւ յագումն ոչ ունի...
ը. 143ա-5բ Ը. Նորին սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսին Ընդդէմ արբեցողաց - Շարժէ զիս առ բանս երեկորնեայք տեսութիւն...
թ. 145բ-8բ Թ. Նորին սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի Ի Հայեաց ի քեզ - Բանիւ ետ մեզ զպէտսն ստացօղն մեր Աստուած...
ժ. 148բ-50բ Ժ. Նորին սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի յԼԷ սաղմոսն Յաղագս ապաշխարութեան - Որոց զապաշխարութիւնս բառնալ իշխեն...
ժա. 150բ-3ա ԺԱ. Սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի Ի Քակեցից զշտեմարանս - Կրկին տեսակ փորձութեանցն, քանզի կամ
նեղութիւն տանջեն զսիրտ...
ժբ. 153բ-7ա ԺԲ. Սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի Առ ընչեղն - Ասացաւ եւ յառաջագոյն մեզ յաղագս երիտասարդիս այսորիկ...
ժգ. 157ա-9բ ԺԳ. Սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի Զվաշխողաց - Երեկ ի չորեքտասան սաղմոսն խօսելով...
ժդ. 159բ-62բ ԺԴ. Սրբոյ Բարսեղի եպիսկոպոսի Վասն բարկացողաց - Զորօրինակ ի բժշկական պատուիրանս...
ժե. 162բ-5ա ԺԵ. Սրբոյ Բարսեղի եպիսկոպոսի Զմախանացն - Բարի Աստուած եւ զբարեացն արժանաւորաց տվօղ...
ժզ. 165ա-8ա ԺԶ. Նորին սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի Ի սաղմոսն առաջին - Ամենայն գիրք աստուածաշունչք եւ օգտակարք...
ժէ. 168ա-9բ ԺԷ. Նորին սրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսի Ի սաղմոսն յիսուն եւ յին[ն] - Ի յօժարմտութիւն հայելով ձերոց
լսելեաց...
ժը. 169բ-71բ ԺԸ. Նորին բրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսի Ի վաթսուն եւ մի սաղմոսն. Ի կատարած յաղագս Իդիթումայ
սաղմոս Դաւթի - Երկուս սաղմոսս ծանեաք յաղագս Իդիթումայ...
ժթ. 172ա-3բ ԺԹ. Սրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսն Ի սաղմոսն հարիւրերորդ տասնեւչորրորդ - Վաղ ժամանեալք քահանայական յայս վկայից տեղի...
ի. 173բ-5բ Ի նորին սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի Սաղմոսն հարիւրերորդ տասներորդ հինգերորդ - Հաւատացի, յաղագս
որոյ խօսեցայ...

իա. 175բ-7ա ԻԱ. Նորին սրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսի ՅԻսկզբանէ էր բանն - Ամենայն աւետարանչացն ձայն մեծաձայնագոյն այլոցն հոգւոյն վարդապետութեան...
իբ. 177ա-80ա ԻԲ. Նորին սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի եւ Ապողինարայ հերձուածողի Տեսութիւն ի մարմնաւորութիւն
փրկչին - Բարսեղ ասէ. Մարմին մարդկային ունէ՞ր Քրիստոս թէ ոչ: Ապողինար ասէ. Ոչ...
իգ. 180ա-2բ ԻԳ. Տեսութիւն յաղագս հաւատոյ երանելեացն սրբոց եպիսկոպոսաց Բարսղի եւ Գրիգորի - Բարսեղ ասէ.
Կարողութիւն իցէ՞ արդեօք պատմել ինչ յաղագս Որդւոյ...
իդ. 182բ-3բ Իդ. Ոպտիմեայ եպիսկոպոսի` Բաս[ի]լիոս եպիսկոպոս - Եւ այլազգաբար ախորժելով տեսեալ զբարիս մանկունս...
իե. 184ա Բասիլիոս եպիսկոպոս` Եւսեբու եպիսկոպոսի - Յորժամ առ իրսն հայիմք եւ զդժուարութիւնս տեսանեմք...
իզ. 184ա-5բ Սրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսի Թուղթ առ սուրբն Գրիգոր աստուածաբան եպիսկոպոս Նազիազու Յաղագս
վարուց - Ծանեայ զքո թուղթն, զոր օրինակ զբարեկամացն մանկունսն...
իէ. 186ա-7ա ԻԷ. Նորին սրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսի Թուղտ առ սուրբ Գրիգոր աստուածաբան եպիսկոպոս Նազիազու
Յաղագս կրօնաւորութեան - Եւ գրելով եւ լուռ լինելով հաստատեալ ունիմք ի սիրտս մեր...
իը. 187ա-8ա ԻԸ. Բարսղի եպիսկոպոսի Կեսարու մեծի Թէոդորայ երիցու Անտիոքայ - Եհաս առ մեզ գիր...
իթ. 188ա-91ա ԻԹ. Նորին սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի Յաղագս գոհութեան - Լուարուք զբանսն առաքելոյ...
լ. 191ա-4բ Նորին սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի Ի սուրբ վկայն Յուդիտայ եւ յառաջասացեալ Յաղագս գոհութեան Պատճառ ժողովոյս եկեղեցւոյս...
լա. 195ա-7բ ԼԱ. Նորին սրբոյ Բարսեղի եպիսկոպոսի Ի Գորտիոս վկայի - 0րէնք են բնութեան մեղուաց...
լբ. 197բ-201ա ԼԲ. [Նորին սրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսի] Խօսք յորդորական ի Մկրտութիւնն - Իմաստունն Սողոմոն
ըստ կենցաղոյս իրաց...
լգ. 201ա-4բ ԼԳ. Նորին սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի Թէ չէ պատճառ չարեաց Աստուած - Բազումք են վարդապետութեան օրինակք...
լդ. 204բ-6բ ԼԴ. Նորին սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի Յաղագս ողորմածութեան եւ յաղագս աղօթից - Գիտացի իսկ յառաջագոյն զառ ի յինքն եղեալ...
Այստեղ Բրաբիոն գրիչը աւարտել է եւ գրել իր յիշատակարանը:
Յաջորդ ԼԵ ճառն ու ցանկը գրուած է Գէորգ վրդ.- ի ձեռքով:
լե. 206բ-9բ ԼԵ. Նորին Բարսղի սրբոյ Ի մայր որդւոցն Զեբեթեայ - Վկայիցն մեզ տօն ժամանեաց եւ Քրիստոսի սէրն եւ
շնորհն ժողովեաց ըզմեզ... Եւ զկնի ասէ, թէ մինչդեռ հայէին նոքա, վերացաւ:
- 210ա Ցանկ գրքոյս զերկուս թիւս ունէր, յորոց, մինն զկարգն ցուցանէ ճառիցն, որպէս գրեալն էր ըստ կարգին, իսկ
միւսն` զդրութիւն լուծման ճառիցն, որպէս եդեալ էր լուծօղ ճառիցն, զորս եդաք ահա ուրույն ուրոյն - Ըստ լուծման` Ա, ըստ
կարգին` Ա. Պահոց. Փողեցէ՛ք... ԼԶ. Վասն Դաւթի մարգարէին:
Բնագիրը չունի ցանկիս «ԼԶ. Վասն Դաւթի մարգարէին» ճառը, որի
համար 209բ էջում սիւնակուկէս տեղ է թողնուած:
Ե. 212ա-71ա [Հարցողաց Գիրք Բարսղի Կեսարացւոյ]
1. ա. 212ա-3ա Սրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսի Կեսարու Կապադովկացւոց Ճգնողականացն կրօնաւորաց - Զգուշական
կենցաղ մի դիտաւորութիւն ունի...
բ. 213ա-4բ Նորին Հրամանք կրօնաւորական եւ ոգեշահք - Քանզի Աստուծոյ շնորհօքն յանուն տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի...
Վերոնշեալ 2 ճառերի (6 1. ա-բ) համար 212բ-4ա էջերի վերին
լուսանցքներում գրուած է. «Սրբոյն Բարսղի Հարցօղաց
առաջաբանութիւն»:
- 215ա-8բ Սրբոյն Բարսղի Հարցողաց ցանկն - Ա. Վասն պարգեւի Ա. հետեւելոյ... ՅԿԱ. Եթէ արժա՞ն է գործել, յորժամ ի
տես գայցեն ոմանք:
2. 218բ-270բ Հարցումն ճգնաւորաց - Ա. [Հ ա ր ց ո ղ ի ն]. Քանզի ետ մեզ բան իշխանութեան հարցանել. Նախքան
զամենայն աղաչեմք ուսանել, եթէ կա՞րգ իցէ եւ հետեւումն ի պատուիրանս Աստուծոյ... Պատասխանի սրբոյն Բարսղի [Ա ս
ո ղ ի ն]. Հարցումն ձեր առաջնոցն է... ՅԿԱ. Հ ա ր ց ո ղ ի ն. Եթէ պա՞րտ է գործել, յորժամ ոմանք ի տեսութիւն գայցեն: Ա ս
ո ղ ի ն. Ոչ ինչ ըստ պատուիրանացն ժողովեալ պարտ է խափանել... ոչ է հաճոյ մեզ թողուլ զբանն Աստուծոյ եւ պաշտել
զսեղանն. եւ որչափ պատուհասք կան:

3. 270բ Նորին Բարսղի արտաքոյ թուոցն (Ա-ԺԱ) - Ա. Եթէ ոք ողջ իցէ մարմնով եւ անփոյթ արասցէ զաղօթիցն... ԺԱ. Եթէ
ոք թշնամանեցաւ յեղբօրէ... ապա եթէ ոչ. նմանապէս որոշեսցի շաբաթ մի: Աղօթիւք սուրբ հարց մերոց, տէր Յիսուս Քրիստոս Աստուած մեր, ողորմեա մեզ. ամէն:
Սոյն Ա-ԺԱ կանոնները համապատասխանում են «Գիր կանոնական
մեծի եւ գիտնաւորի եպիսկոպոսապետի Բարսղի առ սուրբն
Ամփիւղոքոս յԻկոնացւոց եպիսկոպոս բանս ԾԱ» կանոնախմբի Խ-Ծ
կանոններին: Տե՛ս «Կանոնագիրք Հայոց», Ա, Երեւան, 1964, էջ 355-8:
4. 270բ-1ա [Յաղագս ճառից Բարսղի Կեսարացւոյ] - Սրբոյն Բարսղի գիրս պայծառ ճառից... այլ սերմանել մանաւանդ
զարօրոյ խորհակիցս:
Զ. 280ա-300բ Մեկնութիւն քերականութեան` արարեալ Մովսիսի Խորենացւոյ
Սոյնը Մովսէս Քերթողի «Մեկնութիւն Քերականի» աշխատութեան
մեկնութիւնն է, ուր Քերթողի խօսքին մէջ ընդ մէջ հետեւում է
անանուն մեկնչի խօսքը: Քերթողի բնագրի (Ն. Ադոնց, Արուեստ
Դիոնիսեայ Քերականի եւ հայ մեկնութիւնք նորին, Պետերբուրգ, 1915,
էջ 157-179) առանձին գլուխներ մասնատուած են եւ տեղաշարժուած
(փակագծուած գլխակարգումները` ըստ 1915թ. տպագրի): Ընդհանուր
խորագիրը գրուած է նիւթս ընդգրկող թերթերի վերին լուսանցքներում
(280բ-300բ):
1. ա. 280ա [Ա] Մովսիսի Քերթողի Յաղագս քերականութեանց - Քերթող է, որ բազում մասունս գիտէ բանինն...
բ. 280ա Քերթողութիւն - Քերթողութիւն է առասպելավարժութիւն... եւ յԱստուծոյ տրամաբանի...
գ. 280ա Հմտութիւն - Հմտութիւն ասացին զդնելն վիպասանական պատմութեան... Դարձեալ ստորագրեսցուք հմտութիւն...
դ. 280աբ Յաղագս մասին - Մասն ի բոլորէ [է] եւ տեսակ` ի սեռէ... Աստանօր բաղդատութիւն զգալեացս առ իմանալիսն...
2. ա. 280բ [Գ] Յաղագս ոլորակի - Աղբիւր արհեստից միտք են, եւ արուեստաւոր բանին` Հօր Որդի...
բ. 280բ-1ա Յաղագս ոլորակի - Զի գիւտ ոլորակիս կորովութեան... զինչ սուրն, զինչ մեղմաճառութիւնն...
3. 281ա [Դ] Յաղագս կէտից - Կէտ եւ որոշումն փաղանունաբար զնոյն նշանակեն... Կիտիցս այսոցիկ դիտաւորութիւն...
4. 281աբ [Ե.] Յաղագս հագներգութեան - Հագներգութիւն է ելք շնչոյն հազաքին... Հագներգութեանդ ձայն սեռ ասի...
5. ա. 281բ-2ա [Զ.] Յաղագս տառի - Սկիզբն արարեալ զտառէ... տանի հանէ ի բ[ա]նախօսութիւնն: Սկիզբն արարեալ
զտառէ... տառ զանմարմին գոյացութիւն Բանին զեկուցանէ...
բ. 282ա Յաղագս ձայնաւորի եւ բաղաձայնի - Ձայնաւորս իբրեւ զգայական իմն... Ձայն սեռականագոյն ասի սեռ...
համագոյ է մեզ եւ Հօր զօրութիւն եւ Բան...
գ. 282աբ Յաղագս է-ին երկայնութեան - Երկայնութիւն է-ին ասի այլոցն կարճութիւն ձայնաւորաց... Է՛ ինքնակատար,
անշարադիր եւ անպատճառի...
դ. 282բ-3ա Յաղագս սուղ գրոյ - Սուղք այս` հրեշտակք եւ մարդիկք են...
ե. 283բ Յաղագս երկամանակաց - Երկամանակքս այս` ա եւ ը.... Այսպէս եւ կենսածին Բանն...
զ. 283բ-4ա Յաղագս առաջադիր ձայնաւորաց - Առաջին ըստ նախկնի ցուցանի սահման... Աստանօր ներթուում իմն...
է. 284աբ Յաղագս երկբարբառ գրոյն - Երկբարբառս այս յարմարագոյն է... Բեր ասացից Աստուած բակձածական ձայնս...
ը. 284բ Վասն բռնաբարբառ գրոյն - Բռնաբարբառս այս ունի տարակուսանս... Զի խաչելն մեր Աստուած Բանն մարմնով...
թ. 284բ-5ա Յաղագս լերկի եւ թաւ գրոյ - Լերկք` պ, կ, տ... Լերկս այս ի թաւութենէ երեւեցաւ յայլոցն... Տիպք թագաւորութանն յանզգայութեանց...
ժ. 285աբ Յաղագս միջակաց գրոյն - Միջակ` բ, գ, դ... Միջակք այս դատեալ եղեն յարուեստաւորէն... Յերկուս իմն տեսակս յորջորջեցին դատողքն...
ժա. 285բ-6ա Յաղագս անձայն Թ գրոց - Անձայնք գիր` բ, գ, դ... Անձայնութիւն սոցա ի ձայնաւորաց ոմանց երեւեցաւ...
Անձայնութիւն Թ գրոցն զբազմաձայնութիւն ցուցանէ...

ժբ. 286աբ Յաղագս Ը կիսաձայնից - Կիսաձայնութիւն... սոցա ի խոշորագունիցն երեւեցաւ... Կիսաձայնքն ըստ տարորոշ քանակին...
ժգ. 286բ-7ա Յաղագս կրկնակաց - Կրկնակիս տեսակս յայտնի են... Կրկնակիս առասութիւն երկակի երասանակ իմացականաւ...
6. 287աբ [Է.] Յաղագս փաղառութեան եւ վանկի - Փաղառութիւն է շուրջանակի ձայնորդաց... Իմաստութիւն ի տեսական եւ ի գործնական...
7. 287բ-8ա [Ը.] Յաղագս երկար վանկի եւ հասարակ շաղաշարի - Որ բնութեամբ Գ (3) եւ դրութեամբ` Ե... Ներածութիւն
երկարիցս այսոցիկ...
8. 288աբ [Թ.] Յաղագս սուղ վանկի եւ հասարակ շաղաշարաց - Սուղքս այս երեք են` եչ, ոյ, հիւն...
Յաջորդ 6 գլուխների (6 9-13) համար 288բ-93ա էջերի վերին
լուսանցքներում գրուած է. «Մեկնութիւն քերականութեան` արարեալ
Դաւթի Անյաղթի փիլիսոփայի»: Թիւրիմացութեան համար հիմք է
ծառայել 6 9-ի խորագիրը:
9. 288բ-90բ [Ժ.] Դաւթի փիլիսոփայի Յաղագս հասարակաց (=հասարակ) շաղաշարաց - Հասարակութիւն սոցայս
ըստ երկուց իմն ունի նշանակութիւն... Հասարակութիւնս ըստ երկուցն իմն ունի նշանակութիւն ձիոյն...
10. 290բ-1բ [Ի.] Յաղագս մակբայի - Մակբայ Քրիստոս առնէր գործածութեանն յեղանակ... (Մովսէս Քերթօղ`) Եւ մակբայիցս ոմանք պարզք են...
Գլուխս մասնատուած է: Շար. տե՛ս 6 21:
11. 291բ-2ա Յաղագս վեց հոլովից - Հոլովք վեց են...եւ աստուածային գոյութենէն...
Մասն է ԺԳ գլխի: Սկիզբը տե՛ս 6 16, ա-ե:
12. ա. 292բ [ԺԴ. Յաղագս բայի]: Յաղագս տրամադրութեան - Տրամադրութիւնք երեք են... որպէս Բանն. յարգանդին
խառնեաց...
բ. 292բ Յաղագս տեսակաց - Տեսակս գործոյ ինչ ասին տեսակութիւնք... իբր Հայր եւ Հոգին...
գ. 292բ Յաղագս ձեւոյ - Ձեւ յոլովահատածք լինին ի զգեստ... Ընդ Հօր ձեւանայ...
դ. 292բ Յաղագս դիմաց - Դէմք երեք են... Զի նախ առ ո՞վն...
ե. 292բ-3ա Վասն ժամանակի - Ժամանակք երեք են... Որպէս ասաց շօշափեցաք...
13. 293ա [ԺԵ.] Յաղագս լծորդութեան - Լծորդութիւն դասեալ են ի տաղաչափական կշռոց... Լծորդութիւն քանակի եւ
քանակ սեռ գոլով...
Յաջորդ 6 գլուխների (6 14-19) համար 293բ-8ա էջերի վերին
լուսանցքներում դարձեալ գրուած է. «Մեկնութիւն քերականութեան`
արարեալ սրբոյն Մովսիսի Խորենացւոյն», որի համար հիմք է ծառայել
6 14-ի խորագիրը:
14. 293աբ [ԺԶ.] Մովսէսի Քերթողի Յաղագս ընդունելութեան - Ընդունելութիւն յանունէ եւ ի բայէ ունի զիւրն էութիւն...
Աստանօր արտայայտեցից որքան է կարողութիւն...
15. 293բ-4ա [ԺԲ.] Յաղագս բանի - Բանն սեռականագոյն սեռ կոչի... Առցուք այսուհետեւ սեռական եղանակաւ...
16. ա. 294ա [ԺԳ.] Յաղագս անուան իրի եւ մարմնոյ - Անունս այս բաժանի յիմանալի եւ տեսանելի... Բայց ութն մասունս ասելով բանին եւ ոչ տեսակ...
բ. 294աբ Ստորոգութիւն վասն անուան - Մարմին` որ շոշափի եւ իր` որ մտաց իմանի, անուն Քրիստոս Որդի եւ Բան...
Գ. 294բ-5ա Յաղագս արուականի եւ իգականի - Սերքս այս ասին ընտրողութիւն մտացն... Արականն Հօր կուսութիւն...
դ. 295աբ Յաղագս ձեւոյ - Ձեւքս այս միանունաբար յոլովական ցուցանի... որ ոչ իմանի մտաց, այլ տեսանի աչաց...
ե. 295բ Յաղագս թուոց - Թիւ աստանօր չափ իմանի...
Գլուխս մասնատուած է: Շար. տե՛ս 6 11:
17. ա. 295բ-6ա [ԻԳ.] Յաղագս ոտից չափու - Ոտք են երկոտասան...
բ. 296ա-7բ Յաղագս երկոտասան ոտից - Ոտք վասն այնորիկ ասին... Քրիստոսի, որ է միաւորութիւն...
18. 297բ [ԺԷ.] Յաղագս յօդի - Յօդս բազում ինչ ունի յայլում լեզուի... Արդարեւ քննութիւն է մեզ յաղագս յօդի...
19. 297բ-8ա [ԺԸ.] Յաղագս դերանունութեան - Դերանուն փոխանակ անուան ասի...
Յաջորդ 4 գլուխների (6 20-23) համար 298բ-300ա էջերի վերին
լուսանցքներում գրուած է. «Մեկնութիւն քերականութեան» եւ
անուան տեղը թողնուած բաց: Անջատման համար հիմք է ծառայել 6

20-ը:
20. 298աբ Ստեփաննոսի Յաղագս ստորոգութեան - Գիտութիւն կամ հանուր է, կամ մասնական... եւ բովանդակեալն
անբովանդակ մնալով ի տեղւոջ, զի Աստուծոյ ներգործութիւնք են:
Ընդմիջարկութիւն է եւ չի առնչւում Մովսէս Քերթողի գործին:
21. 298բ-9բ Յաղագս քերդողութեան որպէս ընդ պատճառ ի դիմաց ինչ ասացեալ - Մուրցացի, ծղացի, աքացի... առաջի կայ մեզ յարտասանութիւնէ...
Մասն է Ի գլխի` «Յաղագս մակբայի»: Սկիզբը տե՛ս 6 10:
22. 299բ-300ա [ԻԱ.] Յաղագս շաղկապի - Շաղկապ է, որ շաղկապէ զտրամախոհութիւնն... որ զան... ընդ Հօր եւ Սուրբ
Հոգւոյն...
23. 300աբ [ԺԹ.] Յաղագս նախադրութեան - Նախդիր առ ի զարդ գեղեցկութեան առեալ... Իսկ առ միտս... որ զմեկնութիւն անհունս արտայայտեն: Եւ Քրիստոսի փառք:
Է. 300բ-1ա Մովսիսի Քերթողի հօր եւ Մեկնութիւն Քերականի
ա. 300բ [Յաղագս քերականութեան] - Գրականութիւն ստուգաբանի քերականութիւնդ...
բ. 300բ Յաղագս մասանց - Մասն ի բոլորէ[է] եւ տեսակ` ի սեռէ...
գ. 300բ Յաղագս Վերլուծութեան - Վերլուծութիւն կարդացողութիւն է...
դ. 300բ Յաղագս զրուցատրութեան - Զրուցեալ քերթողական եղանակաւ...
ե. 300բ-1ա Լեզուաց գիտութիւն - Թէ գիտէ զսահմանակցացն լեզուսն, օգտակար է...
զ. 301ա Կրթական բան - Հարցանես. Այս իրքս ո՞ր մասն է բանի... Աստուածն անուն է, Երեւեցաւ բայ է: Եւ Քրիստոսի
աստուծոյ մերոյ փառք, պատիւ եւ:
Հմմտ. Հմր 267, 326ա-7ա (ԺԶ, 6 ա-ե):
Ը. 303ա-71բ [Անանիայի վարդապետի, Խոսրովկայ Թարգմանչի եւ Յովհաննու Սարկաւագի հակաճառութիւնք ընդդէմ
երկաբնակաց]
Տե՛ս Հմր 567, 5ա-318բ Նխ. Յովհաննու Երզնկացւոյ` 303ա: Ա.
ա/304ա-30բ: բ/331աբ գ/331բ-2բ: դ/332բ-42ա: ե/342ա-4բ: զ/334բ-5բ:
է/345բ-9ա: ը/346բ-9ա: թ/չիք: ժ/349աբ: ժա/349բ-50բ: ժբ/350բ-5ա:
ժգ/355ա-63ա (ունի ցանկ` 363բ-6բ): Բ. ա/367ա-72բ /վրջ. «օրինակ
իմն` մի եւ նոյն»): Բ-ե /չիք: Գ/չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
271ա Փա՜ռք... Եւ գրեցի զսա յոյժ փափաքանօք ես` հողս եւ մոխիր, մեղօք մեռեալ Սուքիաս այսինչ ապիկար, առ ի
ստանալ զսա միշտ կշտամբիչ եւ անաչառ դսրովիչ եւ անողոք դատապարտիչ մեղսամած անձին իմոյ, յԵրկիրս Աւետեաց,
ի սուրբ քաղաքս Երուսաղէմ, առ դրան առաքելական Աթոռոյ Սրբոյ Յակոբայ, ի վերատեսչութեան տեառն Եղիազարու
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի, զոր հաստատուն պահեսցէ Տէր ի կամս իւր իւրայնօքն հանդերձ: Ի թուականութեան Հայոց
տօմարի ՌՃ եւ ԻԴ (1675), մարտ ամսոյն սկսեալ եւ ընդ նմին վ[ե]րջ[աց]եալ: Որք պատահիքդ ընթերցմամբ եւ կամ ընդհարմամբ եւ կամ օգտելով ի լուսաւորութենէ սորին, յիշման արարէք զմեզ արժանի, զի եւ ինքն յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ յաւուրն մեծի: Սին գրոյս եւ չնչին նիւթոյս անմեղադիր լերուք, զի այս էր առ ձեռն պատրաստ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 206բ (Բրաբիոն գրչի) Գաղափարեցաւ ի ՌՄԼԹ (1790) թուականիս մերոյ, յունիսի 12, ի Սուքիաս վարդապիտէ, ի
սուրբ Երուսաղէմ գրեալ հնագոյն օրինակէ, ի վայելումն Սրբոյ Էջմիածնի բնիկ միաբան, վարժապետ Մինաս աստուածաբան վարդապիտի հոգեւոր որդի Գէորգ վարդապիտին, ի Կոստանդնուպօլիս, ձեռամբ Մատթէոս նուաստ գրչի քոյր Բրաբիոն նօտարիս:
2. 363ա (Գէորգ գրչի)
Արդ, յերես անկեալ աղաչեմ
զպատահօղքդ այսմ տառի,
Զի միով Ողորմեաիւ
Արժանի առնէք զԳէորգ գծող այսմ մատենի,
Զի յոյժ վտանգեալ կամ ի յոգի
Ի պատրանաց սատանայի,
Զի յայնմ ահեղ հրապարակի
Ձեօք հանդերձ մեզ ողորմի:

Զտառապեալ Գէորգս ցաւօք
Եւ զանազան զազիր մեղօք,
Զձեզ աղաչեմ ջեր արտասուօք`
Յիշել առ Տէր սրտի մտօք:
437
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌԿ - 1611
ԳՐԻՉ` Եսայի Նչեցի (ԺԳ դ., 68ա-116ա, 127ա-153բ, 255ա-395բ), Սիմեոն (ԺԳ դ., 116ա-126բ), Սարգիս (ԺԳ դ., 116ա126բ), Սարգիս (ԺԳ դ., 153բ-185բ, 187ա-253բ), անանուն (ԺԷ դ., 1ա-59ա, 186աբ): ՍՏԱՑՈՂ` Եսայի Նչեցի:
ԹԵՐԹ` 438 + 2 (կրկ. 390, 402). չգրուած` 1բ-8բ, 10բ, 44բ, 59բ-67բ, 112աբ, 254աբ, 266աբ, 267աբ, 294աբ, 341ա-3բ,
350բ-1ա, 366աբ, 387ա-93բ, 396բ-438ա: ՊՐԱԿ` 1 x 10 + Ա - ԼԶ (Ե կրկ.) x 12 (Ա-Գ, ԼԱ, ԼԳ-ԼԶ 10, Թ 14, Ի 8, ԻԳ 16): Նիւթ`
թուղթ (1-67, 112, 186, 254, 266-7, 294, 341-3, 366, 387-93, 396-438 թերթերը ԺԷ դ.): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24,8 x 16,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (68ա-395բ: Նմուշ` 150ա), նօտրգիր (1ա-59ա): ՏՈՂ` 43-47: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ բաց շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 11ա, 36բ: Լ ո ւ ս ա ն ց զ ա ր դ` բուսական (287բ): Զ ա ր դ ա գ ի ր` բուսագիր (36բ, 287բ): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ - ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Պատարագ ամատոյց (լատիներէն): ԺԵ դ., Գերմանիա: 2 (Ա-Բ) + 2(Գ-Դ), ստացուած 2 թերթերի ընդլայնակի ծալումից: Մագաղաթ, երկսիւն, գոթական գիր, (նմուշ` Ա ա) նոտագրուած (վերծանումը. տե՛ս Հ՞ Կ՞
Տկվբհքցջ, Տջմջհըա սւտըթկվբի կ եսջա`բլմըց հջմկլվտըաը ջհեջցկմջ, դսջլեւ>կբվեւ ց "ջմլջգջսջլբ, Բսբցջլ, 1980, վմս՞ 92):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Հաւանաբար 1611-1612 թթ. նորոգուած: 12-րդ թերթը մասամբ այրուած: 20-33, 127-150, 436-8,
պահպանակ Ա-Դ ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
- 9ա-10ա [Ցանկ գրքոյս] - Ա. Նախ` Լուծմունք հոգելիցն բանից սրբոյն Գրիգորի Նարեկայ... Ճ. [Ն]որին Գրիգորի ի Մելիտոս եպիսկոպոսն Անտիոքու (ԺԸ դ. գրչութիւն):
Ա. 11ա-36բ Լուծմունք հոգելիցն բանիցն սրբոյն Գրիգորի Նարեկայ - Ձայն հառաջանաց: Ձայնն յերկուս բաժանի. յօդեալն եւ յանյօդն... տեսութիւն խորհրդոյն եւ շաւիղն մի: Ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեան.
ամէն:
Բ. 36բ-59ա Յոհանու Որոտնեցոյ տիեզերալոյս րաբունապետի արարեալ բան յԱւետարանէն Յոհաննու, որ ասէ. Ի սկզբանէ էր բանն եւ բանն - Կահաւորիմ, ո՜վ վաճառք լուսերամից... քան թէ յատուկ անուամբ իւրով. եւ Քրիստոսի Աստուծոյն
մերոյ փա՜ռք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
59ա Որ եւ այս տեսչութեան բան ըստ նախասացեալ մեկնութեանն, որ ըստ Ղուկասու Աւետարանին է, դիցի եւ իբրեւ
զկրկին լոմայս այրոյն ընձաեցի ձեր մեծանձնութեանդ: Արդ, սա է մասն ինչ յաշխատութենէ վարժապետին իմոյ Գրիգորի
մեծի եւ մասն ինչ ի քրտանց հարցն եւ բոլորն իսկ առատաձիրն տեառնէ, զոր եւ յոյժ աշխատութեամբ հաւաքեցի ի մի վայր
առ դիւրահասութիւն մանկացդ նործնէլոց եկեղեցեացդ Հայաստանեաց: Զոր եւ հայցեմ երկրամած դիմօք, ո՜վ դասք լուսափայլից, որք պատահիք այսմ աստուածաճեմ անդաստանիս, յիշեսջիք զանպիտանս ի բնաւս, զյոգնամեղ անձնս Մատթէոս
սպասաւոր բանի եւ զվարժապետն իմ զմեծն Գրիգոր եւ զմեւս Գրիգոր րաբունի զազգական իմ, զխնդրող այսմ աշխատանացս: Եւ զսակաւ ծրիկս ուղղութեամբ ընթերջիք եւ զպակասն ուղղեցէք եւ զաւելորդն կշռել պարտիք եւ պակասութեանն
ներեցէք: Զի ոչ թէ լիապէս գրեալ է աստ, այլ այս գլխաւոր բանից եղեւ լուծումն, եւ որք պիտոյ են մեծի աշխատութեանն,
իսկ զայլ մասնաւորն եթէ կամիւք, ի մեծ անդր գտջիք, որ բոլորն է մակագրեալ:
Դարձեալ աղաչեմ զսակաւ յիշատակիկս գծել ի վերջքս գրոց, որք գաղափարէք, զի եւ դուք գրեալ լիջիք ի գիրն կենաց: Եւ
որք բառնան, թողցի նմա ըստ գործոց իւրոց, բայց սխալանաց թողութիւն հայցեմ, զի այնքան կարացի: Եւ Քրիստոսի
փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Գ. 68ա-110բ [Պատճառք եւ լուծմունք Ճառից Գրիգորի Աստուածաբանի]
Տե՛ս Հմր 59, 42ա-153ա. 6 1/68ա-73բ (չիք ա-դ: Սկ. «ին զղջանաց յետոյ
եւ թէ ոչ ի հարսանեացն...»): 2/73բ-88ա (ժգ-ժե նշանակուած ժբ-ժդ):
3/98բ-105ա, 95ա-8բ, 109բ-10բ (խառնուած): 4/88ա-95ա, 105ա-9բ
(խառնուած):
Դ. 110բ-5բ [Պատճառք եւ լուծմունք գրոցն Փիլոնի եբրայեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 59, 9բ-42ա. 6 1/չիք: 2/110բ-4ա (պակասաւոր): 3/104ա-5բ:

4/չիք:
Ե. 115բ-6ա Սակս օերման Իլիոնի եւ լինելոյն Հռոմա - Ի ժամանակս Ապդանի դատօորի Իլիոն... յորում յաղթէր ի ստադին Կոռիմբոս Հելենացի:
Զ. 116աբ Պատճառք Նիւսացոյ գրեանց, զոր Վարդան վարդապետ տեղեկացեալ ի Ներսէսէ կաթողիկոսէ, եւ յաւրինակի
գտ[ի] գրեալ զայս, եւ է այսպէս
ա. 116ա [Յաղագս Ինն երանութեանն] - Սուրբն Գրիգոր Նիւսացի, լցեալ Հոգովն Սրբով, մեկնեաց զԻնն երանութիւն...
բ. 116աբ Այլ` յաղագս Ինն երանութեան - Գրիգոր ոմն փակակալ լեալ եկեղեցոյն Կեսարու... Եկն ի մեզ հոգեւոր: Զայս
ճառս ասացեալ է ի ծերութեան իւր...
գ. 116բ Կուսութեան գրոցն - Մեծն Բարսեղ եւ սուրբն Աստուածաբան...
դ. 116բ Իսկ վասն Երգ Երգոցն ասի այսպէս - Ասի, թէ մեծն Թէոդոս թագաւորական խրախութիւն արարեալ...
ե. 116բ Իսկ սակս Առակացն Սողոմոնի եւ Ժողովողին - Հարկ եղեւ ի քննութիւն մտանել երից կատարեալ արանց Բարսղի եւ Աստուածաբանի եւ Գրիգորի Նիւսացւոյ...
զ. 116բ Եւ վասն Կազմութեան գրոցն - Ասի թէ կըսեր եղբայրն Պետրոս...
է. 116բ Իսկ զԲնութեան գիրսն - Ասեն ի Կոստանդինուպօլիս գրել...
Է. 116բ-8բ [Պատճառք գրեանցն Բարսղի Կեսարացւոյ]
ա. 116բ-7ա Պատճառ Վեցաւրէին, որ ի Բարսղէ - Սուրբն եւ սքանչելին Բարսեղս մեծատուն...
բ. 117աբ Յաղագս Հարց գրոցն ասեն - Յետ համբառնալոյն Տեառն զկնի Խ ամի եկին ասացեալ նեղութիւնքն...
գ. 117բ-8ա Պահոց Բարսեղին - Սատակելն Յուլիանոսի եւ Վաղեսի ուրախութեան պարապեցին...
դ. 118աբ Հայեաց ի քեզ - Ամենայն արուեստի նիւթս է նոյնպէս...
ե. 118բ Հարցողաց Բարսղի առ Աստուածաբանն - Այսպիսի հարցուածք եւ պատասխանիքս... մարդոյ որպէս ըստ միոջէդդ յայտ առնեն:
Ը. 119ա-21բ [Պատճառ գրեանցն Գրիգորի Աստուածաբանի]
1. ա. 119ա Քրիստոս ծնեալ ճառին Եղիաի վարդապետի Ասորոց - Արդ, Քրիստոս ծնեալդ զկնի ԺԵ ճառի է...
բ. 119ա Ի Դարձեալ իմ Յիսուսն - Յետ ասելոյ զՔրիստոս ծնեալն...
գ. 119ա Երեկ զպայծառ - Էին ոմանք, որ վասն զգուշութեան երկնչէին...
դ. 119աբ Յարութեան օր եւ սկիզբն - Յորում լուսօորէին առաքեալքն...
ե. 119բ-20ա Ի պահու իմում - Զհօատ ուղղափառութեան...
զ. 120ա Նաւակատ[իք] - Սովորութիւն է ըստ առաքելադիր հրամանին...
է. 120ա Վասն տօնի խորհրդոց եւ ընդդէմ հոգեմարտից - Պենդեկոստ յիսներեկ օր...
ը. 120ա Ժողով[ողն] - Յոլովք ի յունացն վարկպարազի...
թ. 120աբ Կարկտի - Մինչ հովւէր գեղեցկապէս զհօտն իւր...
ժ. 120բ Աղքատսիր[ութիւն] - Սուրբն Գրիգոր Աստուածաբան եկն ի Կեսարիա...
ժա. 120բ Կիպրիանոսի - Երթեալ սրբոյս յանապատն սովորակի...
ժբ. 120բ Մակաբ[այեցիսն] - Յաղագս սոցա յոլովից երկբաւութիւն լինէր...
2. ա. 120բ Յաղթեց[այ] - Սկիզբն ամենայն առաքինութեան խոնարհութիւն է...
բ. 120բ Երկրորդ ճառս - Ի նմին ամի, յորում ասաց առաջին...
գ. 120բ Գ ճառն - Զկնի միոյ ամի յանձն առնելոյ զքահանայութիւն...
դ. 120բ [ՅԱԹանաս] - Սուրբն Աթանաս կեցեալ եպիսկոպոս ԽԶ ամ...
ե. 120բ Կեսարոսի - Ասի, թէ մօրն խնդրել յԱստուծոյ արու զաւակ...
զ. 120բ [Զքոյրն] - Զկնի փոխի առ Քրիստոս Գորգոնիա քոյրն...
է. 120բ [Ի հայրն] - Հայրն Գրիգոր Աստուածաբ[ան] կեցեալ ամս հարիւր...
ը. 120բ-1ա Բարսղի - Յորժամ կատարեաց սուրբն Բարսեղ...
3. 121ա Պատճառ Առ որս գրոցն
ա. 121ա [Առ Եւնոմիացիսն] - Յետ մահուանն Կոստանդ[իանոսի] ի Նիկոսեդեա գրէ կտակ...
բ. 121ա Բ. - Յառաջնումն վիճել ընդ Եւնոմ[իացիսն]...
գ. 121ա Գ. - Յաղագս Որդոյ խաւսելով աստ...
դ. 121ա [Դ] - Եկն Գրիգոր Նիւսացի առ Գրիգոր Աստուածաբան...
ե. 121ա Յաղագս Որդոյ - Որպէս թէ մնացե[ալ] ճառին...
զ. 121ա Յաղագս Հոգոյ - Ընդ Մակեդոնի, որ իբրեւ ետես...

է. 121ա Յաղագս աստուածաբանութեան - Սոսկալի եւ ահօոր ճառել...
ը. 121ա Առ Արիանոս - Յորժամ եղեւ ի Կոստանդնուպօլիս...
թ. 121ա Կլոդոնիոս - Քորեպիսկոպոս կարգեալ հեռի ուրեք...
ժ. 121ա Յետ զգուշանալոյն - Եկին ոմանք դօանութիւն...
ժա. 121ա Ի մարգ[արէն] - Որովայն իմ ցաւէ...
ժբ. 121ա Բարեկարգութեան ի խօսս - Յոլովք անզգուշաբար խօսէին...
ժգ. 121ա Խաղաղական - Ի միուս օուր վիճեցան...
ժդ. 121ա Խաղաղական Բ - Այժմ սահմանէ զխաղաղութիւն...
ժե. 121ա Խաղաղական Գ - Յաղագս նորին իրաց, սակս որոյ...
121ա «Զորք յԵգիպտոսէ են, գտանես յիւրում տեղոջ գրած»:
- 121աբ [Վարք Գրիգորի Աստուածաբանի] - Գրիգոր Աստուածաբան էր յերկրորդ Կապադովկիա... հանգեօ ի յունուարի
Ե:
Թ. 121բ-2բ [Պատճառք գրեանցն Փիլոնի]
- 121բ Պատճառ Փիլոնի - Մեծ իմաստասէրս Փիլոն յԵսրայելէ գոլով...
ա. 121բ Ծնընդոց - Լինելութիւն ասէ բոլոր գոյիցս եղելութիւն...
բ. 121բ Նախապետաց - Իսկ միւս այլ առադրութիւն սակս կենաց...
գ. 121բ Այլաբանութիւն - Իսկ այլաբանութեան անուանեալք զկնի սորա...
դ. 122ա Երեւեցաւ - Իսկ յետ այսորիկ միւս եւս այլ մատեան...
ե. 122ա ՅԵլից - Իսկ որք յաղագս Ելիցն է խնդրոց եւ լուծմանց...
զ. 122ա Հիւսեաց - Է եւ այլ ինչ արարեալ սորա բան գովելի...
է. 122աբ Փիլոն - Ի հանգիտէ եւ յանհանգիտէ հանգիտութիւն... (կից` գծագիր. «Այս Արիստոտելի իմաստութեան ծառն
է...»):
Ժ. 122բ-5բ [Առաջաբանութիւն Փիլոնի իմաստնոյ օրինապահի. Հմր 1919, 122ա], յորում կատարեցօ Փիլոն - Պռոխորոն ի Ջահաւոր քաղաքի յիշել է Փիլոն անուն... (յաջորդում են մանր մեկնութիւններ) յԵւրոպիա, ի Լիբիա եւ յԱսիա եւ յԵգիպտոս, երբեմն յԱսիա գրեն:
ԺԱ. 125բ Պատճառ Սահմանացն [գրոց] - Մեծ Դօիթ եւ Եզնակ Կողբացի չոգան յԱթենս... զայս գիրք ի նոցունց գրոց
հաստատէ զկարն յայտնեալ:
ԺԲ. 125բ-6ա Յաղագս Քերականին պատճառ Դաւթի ասացեալ - Քերականութեան արուեստ յարտաքնոցն է... որք յիմաստասիրութեան են, առօել սա է յօգուտ:
ԺԳ. 126ա-7ա [Յովհաննու Իմաստասիրի] Խրատ եռանգիւնեացն - Անկիւնօոր թուոցդ վախճան Է- երեակն է համար...
Ա, Ժ, Ճ եւ Ռ-ն բիւր: Եւ միջինն սոցա հարիւրն է:
ԺԴ. 127ա-44ա [Մեկնութիւն Եւագրեայ]
- 127ա Նախերգան զվար[սն արա զամենայնն սկս]եալ, թէ ի բազում իրս յոյժ զարմանալի եւ հռչակօո[ր] - Յորժամ
Բասիլոս վախճանեցօ...
1. ա. 127ա-8ա Եւ նշանակ յԵզեկիելէ ասէ - Այս եթէ ոչ առ տեղին ասէ զտեսիլն...
բ. 128ա Նորին Եւագրեայ - Յառաջիկա ճառիս խօսի ի խրատ վասն բանագիտի...
գ. 128ա Հաւատք, որ ի Նիկիա - Թուի, թէ բամբասեցին զսա վասն հօատո...
դ. 128ա Առ մարտիրոսս - Իբրեւ աղաչանք են առաջիկայս...
ե. 128բ Վասն յարութեան - Խօսի առ ժողովուրդն...
զ. 128բ-9ա Եւագրեայ Վասն զգեստու սուրբ հարցն - Հարքն սուրբք եւ աշակերտք ճշմարտութեան...
է. 129ա-30ա Ութ խորհրդոց - Տրամատեաց ի յԸ մասունս զհզօրագոյն խորհուրդս...
ը. 130ա-բ Որք ընդ քուն ցնորք երազոց անցանեն ընդ մեզ - Յորժամ ընդ քուն ցնորք երազոց դիպին...
թ. 130բ-1ա Վասն հաստատութեան, որ մերձ է յանախտութիւն - Որ հոգին հաստատի եւ անխռով լինի...
ժ. 131ա-2բ Վասն նշանաց անցօութեան - Գոն ցօք մարմնոյ...
ժա. 132բ-5ա Գիտնաւոր եւ արդիւնաւոր - Երկրագործ մշակք յետ աշխատութեամբ սերմանցն...
ժբ. 135ա-7ա Բան երանելոյն Եւագրեայ Խրատ կրօ[նաւորաց] - ԹԷ որպէս պարտ է ի հանդէս եւ ի պատերազմ մտանել...
ժգ. 137ա-բ Վասն ընդունելութեան - Եթէ կամիցիս արդար խօսել իբրու սէր...
ժդ. 137բ Վասն պաշտաման - Տիրապէս պաշտօն եւ հարկօոր...

ժե. 137բ-8բ Բան Եւագրեայ - Ժառանգորդք Աստուծոյ...
ժզ. 138բ-40ա Եւագրեա Բան խրատական - Բան երանելոյ հօրն Եւագրեայ Խրատ կրօնօորաց...
2. 140ա-4ա Ընդդէմ պատասխանի [ի գրոց սրբոց առ դեւսն, որ փորձեն զմեզ]
- 140ա [Պատճառ] - Սուրբ հայրն մեր եւ երիցս երանեալ Եւագրիոս եբարձ զխաչն Քրիստոսի... Եւ այս է երրորդ գիրք
երանելոյս:
- 140աբ [Ընդդէմ պատասխանի] - Ի ներքեւս երկնից բանօորք զմարդիկ ասէ...
ա. 140բ [Առ խորհուրդսն որկորստութեան] - Ընդ որկորստութեանն նախ մարտնչել...
բ. 140բ-1ա Երկրորդ` պոռնիկութեան - Երեւեցուցանեն կթել...
գ. 141ա-բ Արծաթսիրութենէ - Զոր օրինակ, որք ի պարու զձեռանէ միմեանց ունին...
դ. 141բ-2ա Տրտմութեան է, որ է - Առ անձն, որ ի տրտմութեան դիւէն վարանեալ է...
ե. 142ա-բ Սրտնութեան է - Սրտնութիւնն հնացեալ ոխակալութիւն լինի...
զ. 142բ Ձանձրութեանն է - Ձանձրութիւնն քան զամենայն ախտ է ծանրագոյն...
է. 142բ-3բ Նորափառ ամբարհօաճն մէկ են - Այս ախտ ոչ հետեւի ըստ կարգի այլոց ախտիցն...
ը. 143բ-4ա Ամբարտաւանութիւն եւ հպարտութիւն մի են - Եկն եհաս ի գլուխ չար ախտս այս... կացուցանէ առաջի
փառաց իւրոց ցնձութեամբ: Եւ նմա փա՜ռք... եւ յանսպառս յառաջացեալ. ամէն:
ԺԵ. 144ա-51ա [Պատճառ եւ լուծմունք Սահմանաց գրոցն Դաւթի]
- 144ա-5բ Պատճառ Սահմանաց գրոցն - Աստուած անպատումն եւ անպարագրելի գոլով բնութիւն...
- 145բ-6բ [Լուծմունք Սահմանաց գրոց. Հմր 1480, 4ա] - Որք միանգամ իմաստութեան ցանկան. Բան: [Լուծմունք]. Ըստ
այսմ ասէ օրինակի...
ա. 146բ-8ա Ընդ որս հանդերձ Աստուծով եւ առաջիկա պրակ[ք]: Պրակ Ա - Որ մինչեւ ցայս վայր բանք էին... բ. 148ա
Ընդ որս... Պրակ Բ. - Թէպէտ եւ օելորդ էր, այսինքն զի ստոյգ էութիւն ունէր... գ. 148աբ Ընդ որս... Պրակ Գ - Թէ զինչ է սահման... դ. 148բ Ընդ որս հանդերձ Աստուծով: Դ - Որպէս եւ առաջինքն փախեան... ե. 148բ Ե - Են, ասէ, ի խորս... զ. 148բ-9ա
Զ - Ամենայն իրք, որ առ հասարակ է... է. 149ա Է - Իմաստասիրութիւն է գիտութիւն էակացն... ը. 149ա Ը - Մեռանել զայն
ասէ, որ զգործնականն յարդարէ... թ. - Երախան ասէ, զի որպէս նստեալք ի սեղան... ժ. 149ա Ժ - Տե՛ս, զի ոչ միայն զոր
ակսն ասէ նման միմեանց... ժա. 149ա [ԺԱ] - Եւ ասէ, թէ իմաստասէրն զբնութիւն գոյիցս գիտէ... ժբ. 149աբ ԺԲ - Քանզի
միաբանարար ասացեալքն ոչ ասին... ժգ. 149բ [ԺԳ] - Ի բանն, որ ասէ. Քանզի պարտ է գիտել զԵ գիտնական զօրութիւնս... ժդ. 149բ-50ա ԺԶ - Ի բանն, որ ասէ. Ենթակաութեամբ նիւթ որք գոն... ժե. 150ա-բ ԺԷ - Այլ վասն զի երկատութիւն...
ժզ. 150բ-1ա ԺԸ - Ի բանն, որ ասէ. Որպէս պատահումն ի պատահումն... ժէ. 151ա ԺԹ - Որ ասէ, թէ անհատքն մասամբ ցուցանի... ի միմեանս են յարեալք եւ միմեամբք ապա կարեն կալ:
ԺԴ - ԺԵ պրակները մեկնութիւն չունեն:
ԺԶ. 151ա-3բ Մեկնութիւն բանից Դաւթի փիլիսոփաի, որ ի կատարումն նորին տառի Վասն Սահմանաց իմաստասիրութեան, ասացեալ տեառն [Ներսիս]ի Հաոց կաթողիկոսի, ի խնդրո ումեմն Ստեփանոսի անուն սիրողի իմաստութեան Զխնդիր հոգեւորական հօատով եւ սիրով հայցողաց պարտիմք տալ յօժարութեամբ... (151բ) Ամենայն չար տանջելի ասէ...
գոհութիւն շնորհողին մատուսցուք եւ փառս այժմ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն, ամէն:
ԺԷ. 153բ-253բ [Լուծմունք գրեանցն Փիլոնի]
1. ա. 153բ-60բ Լուծմունք Նախախնամութեան Փիլոնի. [բան Ա] - Յորժամ զՅաղագս նախախնամութեան բանդ: Լուծմունք: Այս է, զի բազումք ի հեթանոսացն իմաստնոց ոչ խոստովանէին...
բ. 160բ-74բ [Լուծմունք Նախախնամութեան Փիլոնի. բան] Բ - Այգ դեռեւս խորին է: Լուծմունք. Յառաջին աւուրն խաւսեցան, եւ գնաց Աղէքսանդրոս երիկուն...
2. 175ա-83բ Փիլոնի առ Լիւսիմաքոս յաղագս բան ունել եւ անասուն կեալ - Յիշեա՛ զերիկեան բանսն: Լուծմունք. Ոչ թէ
վասն նախախնամութեան բանին ասէ...
3. 183բ-202բ Լուծմունք Նահապետաց գրոցն (= Կեանք վարուց իմաստնոց) - Տէրունեան աւրինացն: Լուծմունք. Աստուածաին աւրինացն զհինգ գիրս Մովսէսի Աւրէնք կոչի...
189բ այլ ձեռքով «Կարդա՛յ վասն սկայիցն, դարձեալ եւ ի Փիլոն
կարդա՛յ ՂԲ համպարքն» (210ա):
4. ա. 202բ-11ա Փիլոն (= Լուծմունք Փիլոնի Այնոցիկ, որ ի Լինելութեանն խնդրոց եւ լուծմանց գրոց. բան առաջին) - Բ
(չիք Ա) Զանմարմին զտեսակսն: Լուծմունք. Յաղագս սոցա այս է...
209ա «ԶԺ ի կարծիս եդի, չկարացի: Ըղորդն [յօր]ինակն տե՛ս լաւ»:

բ. 211ա-8բ Փիլոն Բ - Ը (չիք Ա-Է). Ասացելոց աղեացն: Լուծմունք. Շնչաղեացն թոքն, եւ արեան եւ շնչոյ աղեացն սիրտն...
216ա «ԻԸ-էն մինչեւ ասդ գրել պիտի»:
գ. 218բ-27բ Փիլոն երրորդ - Ա. Եղելոյն զարարողին զաւրութիւն: Լուծմունք. Զամենայն ինչ յաստեղաց զաւրութենէն
ասեն...
դ. 227բ-53բ Փիլոն Դ - Ա. Երեւեցաւ Աստուած Աբրահամու, բայց ծառս միայն այլաբանեալ է: Լուծմունք. Զծառն զկաղնին միայն այլաբանելի է...
232ա «Այս տեղոյս այլ լուծմունք ի յայս [տեղւոջ]ն տես»:
ԺԸ. 253բ Պղ[ատոնի] ի Տիմէոս Տրամաբանութիւն - Զի՞նչ որ է միշտ եւ լինելութիւն ոչ ունի... սգաւորութեամբ եղեալք եւ
լինելիք երեւին եւ զեղեալն//... (շար. թափուած):
ԺԹ. 255ա-99ա [Լուծմունք Դիոնէսիոսի ի Դաւթէ եւ Յակոբայ յիմաստուն վարդապետաց]
Տե՛ս Հմր 168, 1ա-152բ: Պատճառք/ 255ա: Ա/255ա-61ա: Բ/261ա-70բ
(թերի`բ, գ, ե: Թափուած` դ: Չունի 28ա-9ա, 53աբ, 56բ-7բ, 57բ-8ա
նիւթերը): Գ/270բ-87բ (չունի ԺԲ գլուխը եւ 85աբ, 88բ, 91բ-2բ, 127ա-8բ,
130բ նիւթերը): Դ/287բ-8բ (անխորագիր` բ: Չունի 132աբ, 133աբ
նիւթերը): Ե/288բ-93ա (չիք ա-բ): Որոշ ենթամասեր չեն բաժանուած եւ
խորագրուած: 276բ «Այս այլ յառաջ էր, ի մէկ այլ էջ պիտի յետ: 287բ թէ
կամիս գիտել, թէ զինչ է անգիտութիւնն, զառաջին թղթոյն մեկնիչն
կարդա՛յ առ Առ Գայիոս»:
Ի. 293բ Առակք Ողոնպիանու - ա. Ստնդուց մանուկ վասն զի լայր... բ. Կր[ի]ա զձի ի հանդէս ընթացից կոչէր... գ. Ընդ
կուսի գեղեցկութիւն առիւծ զարմացեալ...դ. Տռփեցաւ աղջկան աքիս... ե. Առիւծու ծերութիւն հասանէր... զ. Մայրն ցեղջերուն ասէր... է. Քարոզ ի հաւս հասանէր... ը. Նապաստակք ի մի վայր եկեալ... թ. Ագռաւ, զի բնութիւնս պարսաւէր... ժ. Էշ էր
եւ առիւծ թուէր... ժա. Գորտ մեծաձայն էր եւ ամբարհաւած եւ ասէր առ այլ անասունս... (շար. թափուած):
ԻԱ. 295ա-340 բ Տեառն Յակոբա կաթողիկոսի Լուծմունք գրենացն Բարսղի, զոր տեղեկացեալ է ի Դաւիթ վարդապետէ`
մականուն Խլմշաժ կոչեցեալ
1. ա. 295աբ [Ճգնողականաց կրաւնաւորաց] - Զգուշական կենցաղս...
բ. 295բ-6ա Ճառ Բ - Վաղիւն զսկիզբն յապաղեսցուք...
2. 296ա-314ա [Լուծմունք Հարցողացն Բարսղի]: Հարցումն առաջին - Ա. Ետ մեզ բան իշխանութիւն հարցանել: Լուծմունք. Զբարսղի բանն ասեն զյորդորականսն... ՅԿԱ. Զմարմնական զփոյթ ըստ պատուիրանացն Տեառն...
3. 314ա-39ա [Պատճառք եւ լուծմունք Պահոց գրոցն Բարղի]
ա. 314ա-5բ Ա. Պատճառք Պահոց Բարսղին - Մեծն Բարսիլոս ծնեալ էր ի հօ[ր]է պոնտացի...
բ. 515բ-6ա Բ - Այս ճառս` Մխիթարեցէքս...
գ. 316ա-7բ Գ - Զայս ճառս զկնի Պահոցն է ասացեալ...
դ. 317բ-8ա Դ. Հայեաց ի քեզ - Զոր օրինակ բժիշկ զախտս...
ե. 318ա-9ա Ե. Պատճառ առ Սաղմոսին - Բարերար զստահակութիւն մարդկան ուղղել...
զ. 319ա-20ա Զ. Պատճառ Զի՞ քակեցից զշտիմա[րա]նս - Ըստ սահմանի ամենայն կենդանեաց...
է. 320ա-1ա Է. Պատճառ առ Յաղագս առ ընչեղն - [Ե]րանելի վարդապետս զանազան վարդապետութեամբ...
ը. 321ա-բ Ը. Պատճառ ճառին, որ ասէ. Եկն յիս պատկեր - [Պ]այծառաբանութիւն իմաստուն վարդապետիս...
թ. 321բ-2ա թ. Ի ԿԱ Սաղմոսն, որ ասէ յաղագս [Ի]դիթոմա պատճառ - [Ո]մանք այսպէս ասեն...
ժ. 322ա-3ա Ժ. Պատճառ Հաւատացի, զոր եւ խաւսեցայ - Այս սաղմոսս ոմանք ասեն...
ժա. 323ա-բ ԺԱ. Պատճառ Քրիստոսի ծնընդեան - [Մ]եծ վարդապետս Բասիլիոս միշտ...
ժբ. 323բ-4ա ԺԲ. Պատճառ թղթոյն, որ առ Եւսեբիոս եպիսկոպոս - [Ե]ւսեբիոս արհեպիսկոպոս էր Կեսարու...
ժգ. 324ա-5ա ԺԳ. Բարսղի առ Գէոդորոս Անտիոք - [Ա]յրս այս երկեղած գոլով...
ժդ. 325ա-բ ԺԴ. Պատճառք Սիրեցի, զի լուիցէ Տէր - [Ճ]շմարտութեանն քարոզն...
ժե. 325բ-6ա [ԺԵ.] Պատճառ Վաշխողաց - [Ը]ստ պիտոից ժամանակին խօսէր...
ժզ. 326ա-բ [ԺԶ.] Վասն մախանաց - [Ախ]տք ամենայն եթէ մեծամեծք...
ժէ. 326բ-7ա [ԺԷ.] Պատճառ Ի սկզբանէ էր բանն - [Զ]այս, կամ որպէս ասեն...
ժը. 327ա-բ ԺԸ. - [ԶԻ] որպէս ամենայն վարդապետք փոյթ եւ յօժարութիւն ունէին...
ժթ. 327բ-8ա ԺԹ. Պատճառ Քառասնիցն - [Ի] ժամանակս մեծին Կոստանդիանոսի...

ի. 328ա-բ Ի. Պատճառ Ի Գորդիոս վկա - [Ս]ա էր ի քաղաքէն Կեսարու...
իա. 328բ-9ա ԻԱ. Պատճառ ընդդէմ բարկացողաց - [Զ]մարդն ի հոգո իմանալո եւ ի մարմնո գեղեցիկ կազմեաց...
իբ. 329ա-բ ԻԲ. Յասպտիմեա (= Ոպտիմեայ) եպիսկոպոս - [Ս]ա այր առաքին[ի] էր...
իգ. 329բ-30բ ԻԳ. Պատճառ Վասն ապաշխարութեան - [Ի] սաղմոսն, որ ասէ ԼԷ. Չէ այս ի Սաղմոսն, զի ոչ յիշէ...
իդ. 330բ-1ա ԻԴ. Պատճառ թղթոյն Բարսղի առ Գրիգոր - [Ա]մոլք ճշմարտութեան...
իե. 331աբ ԻԵ. Երկրորդ թղթին - [Որ]պէս ամենեցուն յայտնի է...
իզ. 331բ-2բ ԻԶ. - [Տ]եսանէր զբազումս երանելիս ի ժամանակին...
իէ. 332բ-4ա ԻԷ. Պատճառ ի Յուդիտայ - [Ե]րանելիս որպէս ամենայն առաքինութեամբ զարդարեալ էր...
իը. 334ա-5ա ԻԸ. Պատճառ ի Մկրտութիւն - [Ի]մաստուն վարդապետս որպէս վասն ամենայն բարեաց...
իթ. 335ա-6ա ԻԹ. Պատճառ, թէ չէ չար - [Ի]մաստունս Բասիլիոս տեղեակ էր...
լ. 336ա-բ Լ. Ի սուրբն Ստեփաննոս Նախավկայն - [Այ]ս Բասիլիոս վկայասէր էր...
լա. 336բ-7ա ԼԱ. Բարսղի եւ Ապողինարի - [Զ]վարդապետացն բանք էր, որ վասն հօատո...
լբ. 337ա-8ա ԼԲ. Բարսղի եւ Գրիգորի - Բան. [Ա]ռին եւ դուզնաքեա եւ ոչ...
լգ. 338ա ԼԳ. Յաղագս ողորմածութեան - Բան. [Գ]իտացի իսկ յառաջագոյն...
լդ. 338ա-բ ԼԴ. Պատճառ Վասն գալստեան Տեառն ի տաճար - Լուսօորիչս Բասիլիոս...
լե. 338բ-8ա ԼԵ. Ի մայր որդոցն Զեբեթեայ - Հանդերձեալ էր սուրբս...
լզ. 339ա ԼԶ. Վասն Դաւթի մարգարէի - [Բան]. Եւ ընդ բազմութիւն եբրաեցոցն վիճէր... վասն այն առօել լինէր առն առ
նա:
4. 339ա-40բ Սրբոյ[ն Բար]սղի Ի Վեցաւրեայն ասացեալ [Լուծմունք]
Տե՛ս Հմր 55, 3ա-11բ: Չունի «Պատճառ»: 6 ա-թ /339ա-40բ:
ԻԲ. 340բ Պատճառ Վերլուծականի Նախախնամութեան գրոցն [Փիլոնի]
Բնագիրը թափուած: Նորոգողը 3 թերթ է աւելացրել (341-3), բայց
չի լրացրել...
ԻԳ. 1. 344ա-67բ [Պատճառ եւ լուծմունք Առ որս ճառիցն Գրիգորի Աստուածաբանի]
ա. 344ա-բ [Դ. Առ այնոսիկ, որ ասեն, թէ Հայր մեծ է քան զՈրդի...]տքն, զոր ի մեզ առեր, թէպէտ երկու են բնութիւն,
բայց ոչ այլ եւ այլ պատիւ, այլ մի...
Ա-Գ ճառերը եւ Դ-ի սկիզբը թափուած:
բ. 344բ-8ա [Ե.] Յաղագս Որդոյ բան Գ - [Դարձու]ածս: Լուծմունք. Սկիզբն առ ուղղափառսն խօսի...
գ. 348ա-52բ [Զ.] Դ. Յաղագս Հոգոյն է - Բայց երեւմամբն, զի այսպէս ասացից... (348ա «Մանր կու ուզես, կարդա»):
դ. 353ա-4բ [Է.] Յաղագս աստուածաբանութեան - Եւ արդ, զի մաքրեցաք բանիւ զաստուածաբանութիւն... որ որոշէ զառաւելն զամենայն // (շար. թափուած):
ե. 354ա-6բ [Ը. Յաղագս առ Արիանոս է բանս -...] Լուծմունք. Ոլորտ զեզերսն ասէ...
զ. 356բ-8ա [Թ. Առ Կղեդոնիոս բան Ա] - Կլեդոնիոս այս այր պարկեշտ էր եւ թեթեւամիտ...
է. 358ա-բ [Ժ.] Նորին առ Կլօդիանոս Բ - Վասն զի բազումք եկեալք քո երկեղածութիւնտ... ի դրախտին փափկութեան:
Լուծմունք. (անաւարտ. 358բ «Աստ թողած էր»):
ը. 359ա [ԺԱ. Առ Կղեդոնիոս բան Գ¬...] զի՞նչ սքանչելի... մեք ի բարեպաշտագոյնսն ընդունիմք...
թ. 359ա-61ա [ԺԲ.] Յաղագս բարեկարգութեան - Լուծմունք. Ուսուցանէ նոցա զկարգ աստուածաբանութեան...
ժ. 361ա-3ա [ԺԳ. Խաղաղական առաջին] - Ի ժամանականակս մեծին Գրիգորի ոչ սակօ խռովութիւն էր եկեղեցո...
ժա. 363ա-5բ [ԺԴ.] Խաղաղական երկրորդ - Եպիսկոպոսարանին Ազիազու ընդ իշխանութեամբ...
ժբ. 365բ-7բ [ԺԵ. Խաղաղական երրորդ] - Ասացել ի Կոստանդնուպօլիս վասն զիճման ժողովրդեանն... (միջից պակասաւոր):
2. 368ա-95բ [Պատճառ եւ լուծմունք Առ նաւարկութիւն ճառիցն Գրիգորի Աստուածաբանի]
ա. 368ա-9ա Ա. Որք - Որք յԵգիպտոսէ են, ողջունեմ: Լուծմունք. Ի ժամանակն Վաղէսի եկն սուրբն Գրիգոր ի Կոստանդինուպօլիս...
բ. 369ա-70բ Բ. Նորին Գրիգորի ի Մելիտոս եպիսկոպոս Անտիոքու, որ ի ժողովն վաղճանէ ի Կոստանդինուպօլիս Աճեցոյց մեզ զթիւ առաքելոցն...
գ. 370բ-5ա Նորին Գրիգորի [ի] գալ եպիսկոպոսա[ցն] - Զիարդ ձեզ մերքս, ո՜վ հովվասէրքդ...
դ. 375ա-6ա Նորին Գրիգոր [ի] գալ եպիսկոպոսա[ցն] - Զիարդ ձեզ մերքս, ո՜վ հովվասէրքդ...

դ. 375ա-6ա Նորին Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսեա Բարսղի մերձ կացելո եւ յետ միոյ աւուր ձեռնադրութեանն եւ վկայսն - [Գ]րիգոր Աստուածաբան ի մանկութենէ երկիւղած էր յԱստուծոյ...
ե. 376ա-բ [Նորին առ կոչեցեալսն ի սկզբանն] - Զի՞արդ ի մեր բանն...
զ. 376բ-9ա Նորին ի Մաքսիմոս յիմաստասէր - Եւ բանիւ զբանն գիտել իմաստասիրեսցէ մեզ...
է. 379ա-80ս Նորին ի բանս եւ ի հաւասարեցուցիչսն - Լուծմունք. Յայտնի է ամենեցունց ի սորին բանիցն...
ը. 380բ-96բ Նորին [ն առ] Յուլիանոս թագաւոր արձանական - Լուարուք, ամենայն ազգք... Լուծմունք. Որ անխառն //...
(Շար. եւ յաջորդ Թ - ԺԱ ճառերի Լուծմունքները թափուած):
ԻԴ. [Յաւելագրութիւն` ԺԸ դ.]
1ա [Անուանք քաղաքաց.] - Վաղարշապատ Էջմիածին է: Սեբաստիա Սեւաստ է... Յարաբիա Արապիստան է: Եւլլադայ
Սեւիըստու երկրին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 69բ (Եսայի Նչեցւոյ) Յիշեա ի Տէր, ո՜վ ընթերցող այսմ մատենի:
76բ Զմեղապարտ գրիչս յիշեա (նման` 85ա, 96ա, 102բ, 115բ, 116ա, 148բ, 151ա, 261ա, 270բ 327բ, 339ա):
88ա Աստանաւր հանդիպեալք այսմ խրթնայայ /// միգասուզիչ լուսարանիս, յիշեսջիք զ /// իցեր անեղ այրն Աստուծոյ
զմեծ հռետորն Ներսէս վարժիչ ամենավրդովս անձին, ընդ նմին եւ զեղկելի չԵսայի, եւ դուք յիշեալ լիջիք:
98բ Զմեղապարտ գրիչս եւ զվարդապետն իմ յիշել աղաչեմ յաղաւթս ձեր:
107ա Զհամշիրակ եղբայր իմ Ստեփանոս, որ զօրինակս քարտիւ հանդերձ շնորհեաց, յիշեսջիք, ընդ նմին եւ զամենամեղ գրիչս Եսաի, աղաչեմ...
135ա Զմեղապարտ գրիչ Եսաի յիշեա:
144ա Զվարդապետն («Զվպտն») իմ զՆերսէս եւ զամենամեղ գրողս աշակերտ նորին Եսաի յիշել աղաչեմ ի Տէր. ամէն
եւ եղիցի:
153բ Աղաչեմ յիշել զպետս իմո վարժից եւ իմոց համասեռից Ներսէս, ընդ նմին եւ զամենամեղս Եսաի գրիչ:
293ա Աւրհնեալ տէր Աստուած, որ զաւրացոյց զտկարութիւնս իմ յանկ հանել զսակաւ աշխատութիւնս: Զստացող գրոց
զԵսաի վարդապետ յիշել առ Քրիստոս:
314ա Զամենաերջանիկ վարդապետն իմ Ներսէս եւ զմեղաւոր գրիչս Եսաի յիշել աղաչեմ:
340բ Զմեղապարտ գրիչ յիշել աղաչեմ, եւս զհռետոր վարդապետն իմ Ներսէս հանճարեղ դպիր այս իմաս[տուն]:
365բ Գիրս հնանա, ձեռս հողանա,
Աստուած միայն է միշտ եւ կա,
Եւ որ զայս տգեղ գիր կարդա,
Յիսուս ողորմի ինձ եւ նմա:
2. 117բ (Սիմոն գրչի) Զմեղուցեալ Սիմոն գծաւղ աղաչեմ յիշել:
126բ Ո՜վ պատւական եղբայր Եսաի, դու արժանի ես, թէ Խ տետր այս ցեղ քեզ օգնութիւն էի արարեալ, ապա դու գիտեա զտկարութիւնս իմ եւ զհարկս, որ ի վերա կա: Անմեղադիր լեր եւ յաղօթից մի մոռանար, թէ այլ կարեմ օգնել, յօժար
եմ:
Սիմեոն գրչի գրածն, իրօք, 40 սիւնակ է:
3. 189բ (Սարգիս գրչի) Զերջանիկ սուրբ րաբունին Եսաի յիշեսջիք ի Քրիստոս, ընդ նմին եւ զբազմաբիծ գրողս Սարգիս:
227բ ԶՍարգիս գրողս յիշեա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 59ա (նօտրգիր անանուն նորոգող գրչի) Գրեցաւ Լուծմունքս Նարեկայ եւ Յովհանու յԱւետարանիս ՌԿ (1611) թվականի. ամէն:
2. Կազմի դռնակ (ճնշադրոշմ) թվ. ՌԿԱ (1612), յունվար Բ:
3. 438բ (ԺԸ դ. շղագիր) Ըստապատցի Տամուռի որդի Հարապետ եւ իւր որդի Աստուածատուր:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 10ա, 346բ Գիրքս Սրբոյ Էջմիածնա գրատան է. 1813: 51բ, 209բ, 384բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 10ա (ԺԸ դ., շղագիր) Փիլիպոս պրիգորոն Նիկանովր այ տիմայ Նիկողայոս պարմենա: 103բ (ԺԵ - ԺԶ դդ.,
բոլորգիր) Զի՞նչ է սէր: Սէր է բարեմտութիւն, փոխադրութիւնսն անմոռաց գոյա (շար. անընթեռնլի. ստորին եզրը կտրուած):
389ա (ԺԸ դ., շղագիր) Հարցն. մ. Զի՞նչ է Ռոյի կեանս. ամ: 396ա (ԺԷ դ., նօտրգիր) Առաջի կա ածեալ բանիս ըստ կարի եւ
ըստ չափու ածեալ եւ տկար մերով իմաստ:
438
ԿՈՒԻԼԵԼՄՈՍ ՓԵՓԻՆԵԱՆ, ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԵԱՆ

ԺԸ - XVIII
ԹԵՐԹ` 74. չգրուած` 25աբ, 74աբ: ՊՐԱԿ` Գ-Ըx12 (Ե, Ը 13): ՆԻՒԹ` թուղթ, մահիկանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
31x21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 48ա): ՏՈՂ` 39 (1-12), 41 (13-73): ԿԱԶՄ` շագանակագոյն անզարդ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր «Գ» (բոլոր գլուխների սկզբում):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից եւ վերջից պակասաւոր, 1, 74 թերթերի լուսանցքները պատռուած: Կազմի կաշուի վրայ սեւ
բծեր, եզրերը մաշուած, թիկունքը քայքայուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-73բ [Գիրք, որ կոչի Լուսաւորութիւն խոստովանութեան...]
Տե՛ս Հմր 440, 1ա-459ա: Սկ. 6 ա, գլ. ժ»/// զինքն, զոր մինչեւ կոչեաց
Տէրն...», վրջ. 6 գ, գլ. Ա»... պարտիմ խօսիլ խոնարհութեամբ եւ
պատուով եւ ընդ ընկերաց///»:
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ԿՈՒԻԼԵԼՄՈՍ ՓԵՓԻՆԵԱՆ, ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԵԱՆ
Կոստանդնուպօլի՞ս ՌՄԺԹ - 1770
ԹԵՐԹ` 257+2 (կրկ. 77, 97): ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴx12 (Ա, Ե 14, Թ, ԺԲ 6, Ժ 11, ԺԳ 5, ԺԵ 3, ԻԴ 3): ՆԻՒԹ` թուղթ (սպիտակ եւ գորշագոյն), զանգականշան եւ «Ս՞ Ե՞» լուսադրոշմներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 28x19,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` շղագիր (նմուշ`
52ա): ՏՈՂ` 34: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 3+3, թուղթ, առիւծանշան լուսադրոշմով, մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբի պահպանակները ցեցակեր: Կազմի կաշին քերծուած, թիկունքային նիստերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-257ա Լուսաւորութիւն խոստովանութեան Կուլելմոսի Փեփինեան, յորում որք առ խոստովանութիւնն առ մեղքն սրտի, բերանոյ, գործոյ եւ զանցառութեան, առ զղջումն եւ առ բարերարութիւնն պատկանին յաճախապէս եւ ուշիմութեամբ
մեկնին: Ամենից հոգաբարձութեամբ եւ հոգոց հոգ ունեցողաց քահանայից եւ աստուածային բանին քարոզողաց յոյժ օգտակար եւ հարկաւոր յաճախագոյն ցանկօք: Ի Վնէժում, յամի Տեառն ՌԵՃՁ եւ վեց (1586):
Տե՛ս Հմր 440, 1ա-459ա: Յիշատակարան թարգմանչի` 1ա-2բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
255բ Գրեցաւ թուին ՌՄԺԹ (1770), մայիսի 19:
Ծնթ. Կազմը նման է Հմր 440-ի կազմին. երկուսն էլ կազմուած են
Կ. Պօլսի միեւնոյն արհեստանոցում: Կարելի է ենթադրել, որ
ընդօրինակումն եւս կատարուած է Կ. Պօլսում:
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ԿՈՒԻԼԵԼՄՈՍ ՓԵՓԻՆԵԱՆ, ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԵԱՆ
Կոստանդնուպօլիս ՌՄԻԲ-ՌՄԻԳ-1773-1774
ԳՐԻՉ` Թորոս որդի Ղուկասու:
ԹԵՐԹ` 460. չգրուած` 1բ, 5աբ, 459բ-60բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԼԹx12 (ԺԵ, Լ 10, ԻԸ, ԼԵ 9, ԼԳ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ, մահիկանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 26,5x19: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: Գիր` նօտրգիր (նմուշ` 190ա): ՏՈՂ` 30: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 3+3, թուղթ, առիւծանշան լուսադրոշմով, մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Պահպանակները ցեցակեր, կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա Գիրք, որ կոչի Լուսաւորութիւն խոստովանութեան, շարադրեցեալ ի յաստուածաբան պատրի Կուիլելմի կոչեցեալ
Փեփին Փարիզեցւոյ, ի կարգէն քարոզօղաց, ի փառս ամենամեծին Աստուծոյ: Թարգմանեցեալ ի լաթինական լեզւէ ի հայկական բարբառ ի Ղուկասու վարդապետէ Խարբերթացւոյ յամի Տեառն 1725 եւ Հայոց ՌՃՀԴ, ի Կոստանդնուպօլիս, ի
Սուրբ Աստուածածին յեկեղեցւոջ, այսինքն ի պատրիարքարանում, ըստ խնդրոյ արհի եւ պանծալի եպիսկոպոսին եւ դիտին Կոստանդնուպօլսոյ տեառն Յովհաննու Բաղիշեցւոյ բազմերախտ հովւի եւ գորովագութ պատրիարգի, ի փառս մարդացելոյն Յիսուսի եւ յօգուտ ազգիս Հայոց: Եւ այժմ օրինակեալ սկսաւ թուին Հայոց ՌՄԻԲ (1773) ի մարտի ամսոյս ԺԵ, ի
վայելումն:

- 2ա Լուսաւորութիւն խոստովանութեան Կուլելմոսի Փեփինեան, յորում եղեալքն են, որք առ խոստովանութիւնն առ
մեղքն սրտի, բերանոյ, գործոյ եւ զանցառութեան, առ զղջումն եւ առ բարերարութեանն պատկանին յաճախապէս եւ ուշիմութեամբ մեկնին: Ամենից հոգաբարձու եւ հոգոց հոգ ունօղաց քահանայից եւ աստուածային բանից քարոզողաց յոյժ օգտակար եւ հարկաւոր յաճախագոյն ցանկօք: Ի Վնէժում, յամի Տեառն 1586:
- 2աբ Գերապատւելւոյ եւ հմտագունի առն` տեառն Լէոնարտոսի Չեռնօցեան կանոնիկոս եւ ընտանի եկեղեցւոյն Ամենափրկչին` Պետրոս մարմնաւ Պեռթինեան տէր սուրբ հայրն - Որքան ջանալի իցէ ճշմարտութեան... Ի Վնիժում, յուլիսի 9,
յամի Տեառն 1538:
3ա-4բ Յիշատակարան թարգմանչի, տե՛ս:
ա. 6ա-87ա Յաղագս ըննից թէութեանց եւ յատկութեանց բարւոյ խոստովանութեան: Բնակ(բ)ան հասարակ առ հետեւեալ նիւթն (գլուխք` Ա-ԻԶ): Գլուխ Ա. Գոհանամ զքէն, Հայր, տէր երկնի եւ երկրի. Մտթ., ԺԱ, [25] - Նախ. ուրեմն պարտիմք
ընձեռել եւ յառաջադրել կամեցօղաց զնիւթն խոստովանութեան...
Բնաբանը («Գոհանամ...») կրկնւում է իւրաքանչիւր գլխի
խորագրում:
բ. 87բ-155բ Ընձեռւած երկրորդ առաջնոյ մասին: Յաղագս չարեացն, զոր առբերէ մեղքն (գլուխք Ա-Թ): Գլուխ Ա...¬Զկնի
որոյ մինչ յառաջանցեալ ընձեռւածոջն երկարապէս ընձեռեցաք...
գ. 155բ-226ա Ընձեռուած երկրորդ` երրորդ մասին: Յորում ընձեռի զմեղացն խօսօղութեան լեզուի եւ նախ` հասարակի
(գլուխք Ա-ԺԳ): Գլուխ Ա...¬Զկնի որոյ մինչ ասացաւ զչար խորհրդոցն սրտին...
դ. 226բ-326բ [Ընձեռուած երրո՞րդ] երրորդ մասին: Յորում ըստ նիւթոյ, որ ընձեռի ի խոստովանութեան, ընձեռի զմեղացն գործոց (գլուխք` Ա-Ը): Գլուխ Ա...¬Զկնի ընձեռելոյ ի յառաջանցեալ մասին, որ է երկրորդ...
ե. 326բ-75բ Ընձեռւած երկրորդ չորրորդ մասին: Յորում ըստ նիւթոյն ընձեռի ի խոստովանութեան, ընձեռի եւ ձեռնարկի զմեղացն զանցառութեան (գլուխք Ա-Ը): Գլուխ Ա...¬Զկնի որոյ է նախասացեալ մասին...
զ. 376ա-414ա Ընձեռւած երրորդ: Յորում ընձեռի զղջմանէ, զորմէ ստորակցի ի յասացելուս խոստովանի մին` մինչ ասի
Մեղայ: Յաղագս զղջման ի հասարակի (գլուխք Ա-ԺԲ): Գլուխ Ա... - Զկնի որոյ մինչ ընձեռեցաւ ի ներկայումս ներքոյ քառակի մասանց...
Է. 414ա-58ա Ընձեռւած չորրորդ: Յորում ընձեռի զբաւարարութենէ, որ վերայ ընձեռի յասացելում խոստովանի մին`
մինչ ստորակցի ըստ սովորութեան եղբարցն քարոզողաց. Աղաչեմ զքեզ, եղբայր, աղօթեա վասն իմ: Յաղագս բաւարարութեան ի հասարակի, որք առ Աստուած (գլուխք Ա-Ե): Գլուխ Ա - [Զ]կնի նախասացեալ ընձեռման այսորիկ գրգոյ ընձեռեցաք զառաջնոյ մասի ապաշխարութեան... Հատուցանէ եւս մեզ Տէր զշնորհս... յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
- 458բ-9ա Ցանկ գրգոյս - Յաղագս ընչից թէութեանց... Յաղագս հատուցմանց: Վերջ:
- Յա Յիշատակարան աստուածային մատենիս, որ կոչի Լուսաւորութիւն խոստովանութեան - Եւ զի ըստ Արիստոտէլի
գովելի գոլով գեղեցիկն եւ պարսաւելի գարշելիքն... Եւ զի ցանգ մտաբերեալ իմ, թէ որովհետեւ զինւորեալն եկեղեցւոյ, ||
(4ա) որ կարգեալս եմ փեսայ.... ջան եդի ըստ կարի զայս դուզնաքեայս յիշատակ սփռել յեկեղեցիս մերազնէից, որ գոլով
կամար լանջագեղ հարսին եկեղեցւոյ գօտելապէս զմէջսն պարապնդեսցէ` հետեւիլ արագաթռիչ ընթացիւք ընդ շառաւիղս
ընթացից գարշապարացն Յիսուսի: Աստանօր ջանակուռն տռփանօք ետու ի լոյս ածել զլուսատու այս պայծառափայլ եւ
մթափարատ, զանաղօտ եւ զանստւեր ճառագայթս... Ուրախասցին ուրեմն այսու խոհական բերկրութեամբ դասք վարդապետաց եւ ջոկք քահանայից, վարդապետք զի՞ քարոզեսցեն եւ քահանայք զի՞ բարեպէս արասցեն զխոստովանութիւն, ոչ
անտես արասցեն զխոստովանութիւն, ոչ անտես առնելով եւ զիս ներհաճոյիցն Աստուծոյ յիշատակել զտրուպ տեսուչս սրբոց տեղեացն Քրիստոսի եւ իբր զդէտս Պօլսոյ մեծ Կոստանդնու` զՅովհաննէս բանի պաշտօնեայս, որ բազում եւ անդրջանացութեամբ եւ յոլով արդեամբ, միջնորդութեամբ որդեկի իմոյ` Յակոբայ բանի ծառայի, ետու թարգմանել զսա յամենիմաստն Դաղմատացւոյ հանճարասէր վարդապետի Ղուկասու Խարբերթացւոյ աստուածաբանի` առն հմտավարժի լեզւացն
լաթինացւոց: Վասն որոյ աղաչեմ զհամայն հանդիպօղսդ սոյն Աստուծոյ կամացն օթարանիս, յիշել զիս ծնօղոք իմովք հոգեկանօք եւ մարմնականօք, զաստուածային վարդապետն իմ ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ, զխնամիչն իմ եւ զտածիչն, եւ
զվարժապետն իմ` ամենիմաստ զհանգուցեալն ի Տէր զՎարդան րաբունի աստուածաբան եւ տաճարաշէն եւ զժրաջան մշակն այգւոյն Քրիստոսի, զգեղեցիկ հասակն եւ զատոքացեալ ցորեանն, զհացն քաղցելոց եւ զջուրն զովացուցիչ արանց
պասքելոց, զանուանին եւ զփառաւորեալն, զհրաշագործն ի կեանս իւր եւ յետ կենացն, որոյ աղօթիւքն ողորմեսցի Տէր համայն բարեսիրաց: Եւ զի յետ նորին զդաստիարակիչն իմ` զտէր Գրիգոր սրբասնունդ վարդապետն, զայրն աստուածային եւ
զճգնազգեաց անձն || (4բ) երանելի: Եւ ինձ` վերջածին ստրուկ նորին որդեկիս` Բաղիշեցի Յովհաննէս պետիս, եւ զծնօղսն
իմ մարմնաւոր` զհանգուցեալսն առ Քրիստոս: Եւ որք յիշէքդ, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ. ամէն:

Ի վերջ բանիս աղաչեմ զամենեսեանսդ ի Տէր` զընթրցօղսդ եւ զօրինակօղսդ, զի դուզնագեայ յիշատակարանս գրեցէք
անդանդաղ, զի գրիցի անունն ձեր ի դպրութիւն կենաց, եւ որք ձանձրանան, տապար առ արմին դիցի: Արդարեւ, սիրողացդ
Աստուծոյ չէ ինչ տաժանելի, եթէ զձանձրոյթն յետս նահանջիցէք: Եթէ ընդ անդորր ուղղի ջանաս ընթանալ, ոչ ապաքէն
զփուշսն պարտիս ի բաց կորզել, զի ագարակ ծուլից լի է փշօք Սողոմոն: Մի՛ պատճառեր, թէ առիւծն ունի զճանապարհս,
եւ գայլ` զհրապարակս...
Արդ, եղեւ թարգմանութիւն սորին ի թուին Քրիստոսի 1725 եւ Հայոց` 1174, ի մեծ մայրաքաղաքս Կոստանդնուպօլիս,
յամի ստրուկ եւ վերջին իշխանութեանս մերոյ հոգեւորի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ: Յիշատակ յաւիտենից եղիցի արդարասիրիս, զի ի համբաւէ չարէ ծուլութեան մի երկեայց երբէք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1ա (տե՛ս):
458ա Գաղափարեցաւ գիրքս թուին Հայոց ՌՄԻԳ (1774), մարտի ԺԵ, ի վայելումն... (բաց), ձեռամբ հանգուցեալ Տողրամաճի Ղուկասու որդի Թորոս նուաստ քարտուղարիս, որ ի Կոստանդնուպօլիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Հրեշտակապետ
եկեղեցեաւ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 6ա, 459ա Գիրքս Սուրբ Էջմիածնի է:
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ՆԵՐՍԷՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ, ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ Ի ԿԱՐԳՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ, ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ ԱՂ0ԹԻՑ
Կոստանդնուպօլիս ՌՄԼԸ - 1789
ԳՐԻՉ` Մանուկ գրագիր (1ա-45բ, 121ա-4բ), անանուն (46ա-117բ):
ԹԵՐԹ` 126. չգրուած` 118ա-20բ, 125ա-6բ: ՊՐԱԿ` 5x10 (Ե 5) + 7 x 12 (Ա, Բ, Ջ 11, Է 6) + 1 x 6: Նիւթ` թուղթ, «ԱՍ» (1-45,
121-6) եւ առիւծանշան (46-120) լուսադրոշմներով: Մեծութիւն` 23,2 x 17,3:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 64ա): ՏՈՂ 41 (1ա-45բ, 121ա-4բ), 34 (46ա-117բ): ԿԱԶՄ` ծաղկաթուղթ, թիկունքն ու անկիւնները` դեղնաւուն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ` սկզբում 2 թերթ թուղթ, առաջինը` մասն աստառի, երկրորդը` ձեռագրի թղթից:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Զարդագիր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1-45, 121-4 թանաքից գրադաշտը գունափոխուած: Կազմի եզրերը մաշուած:
Ձեռագրիս երկու մասերը գրուած են առանձին-առանձին եւ ապա միակցուած: Երկրորդ մասը գրուած է ի լրացումն
առաջին մասի:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-45ա [Ներսիսի Լամբրոնացւոյ Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ]
ա. 1ա-5ա Տեառն Ներսէսի եպիսկոպոսի Կիլիկեցւոյ Տարսոնի Խորհրդածութիւն վասն ուղղափառ հաւատոյ եկեղեցւոյ,
որ ի Սուրբ Երրորդութիւնն եւ ի տնօրէնութիւնն Քրիստոսի: Ճառ Ա - Հաւատամք իմացականիս գիտութեամբ զԱստուած...
բ. 5բ-10ա Ճառ Բ. Ի խնդրոյ հայցման երիցագոյն եղբարց: Քննութիւն կարգաց եկեղեցւոյ եւ բացատրապէս որոշումն
արտաքուստ մտեալ ի սա նորաձեւութեանց - Սկիզբն առաջի եդեալ բանիս` գոհութիւն զԱստուծոյ կարգեմք...
գ. 10ա-2բ Ճառ Գ. Դարձեալ վերստին խտրութիւն նորաձեւութեանց, որք մտին յեկեղեցին: Եւ քննութիւն պատուոյ եւ
աստիճանաց զօրութեան ի սմա վիճակելոցն պարզաբար, ընդ որս եւ ընդդիմադրութիւն - Որոց դիտաւորութիւն ակնկալութեան մտաց ի սնոտի...
դ. 12բ-8ա Ճառ Դ. Քննութիւն օրինակաց, հաստատութիւն հարցն աւանդութեանց, որք սահմանեցին յամենայն տեղիս
քրիստոնէից նստել եպիսկոպոսաց ի քաղաքս եւ ոչ թէ ի վանս, ընդ որս եւ վասն պատարագի ընդդիմադրութեանց պատասխանի - Պարզաբար, որպէս կարծեմ, եդ առաջի բանս զբացատրութիւն...
ե. 18ա-20բ Ճառ Ե-երորդ. Որոշումն ինն դասուց աստիճանաց եկեղեցւոյ եւ յատկութիւն գործառութեանց նոցա եւ
զգեստուցն, ընդ որս եւ դիմադրութիւն այնոցիկ խորհրդոց ունայնացուցչաց - Եկեղեցի քրիստոնէից առաքելական խօսիւք...
զ. 20բ Ճառս Զ. Ընդ [էր էր] յասրոյ եւ ոչ ի կտաւոյ զգեստ քահանայական - Ի հին օրէնսն մինչ չեւ էր Աստուած ընդ ծնանել ի բնութիւնս...
է. 20բ-4բ Ճառ Է. Իմաստասիրութեամբ բացայայտութիւն աստուածայինն խորհրդոյ պատարագին, եւ առ ունայնացուցիչսն զնոյն` ընդդիմադրութիւն - Քանզի որ մինչեւ ցայժմ հաստատելոյ զճշմարտութիւն...
ը. 24բ-7ա Ճառ Ը. Բնախօսութեամբ քննութիւն յաղագս զօրութեան աղօթից եւ հաստատութիւն, թէ պարտ է ներգործութեամբ մտաց ի նոյն կանխել - Արարիչն Աստուած զեղական արարածոց...
թ. 27աբ Թ. Զի՞նչ նշանակէ անուանելն զտուն Աստուծոյ եկեղեցի - Եկեղեցի անուն տիրապէս ի վերայ ժողովրդեանն...

ժ. 27բ-8ա Ժ. Զի՞նչ նշանակէ իգական անուամբ զեկեղեցին կոչել եւ հարսն անուանիլ, իսկ զՔրիստոս` փեսայ - Քանզի
առաքեալն ասէ. Տէրն մեր ասաց յԱւետարանին. Նմանեցաւ արքայութիւն երկնից...
ժա. 28ա ԺԱ. Որպէ՞ս եւ ո՞յր աղագաւ մերս եկեղեցի անուանի դուստր վերին Սիօնի եւ Երուսաղէմի - Սիովն վերին եւ
Երուսաղէմ ուսուցանեն մեզ...
ժբ. 28աբ ԺԲ. Թէ պարտ է հաւատալ զեկեղեցի Աստուծոյ երկին եւ յերկրի վ[ե]րայ - Աստուած մարդ եղեւ եւ երկնաւորն`
երկրաւոր...
ժգ. 28բ ԺԳ. Զի՞ յորժամ մտանեմք ի տաճրաս սուրբ, պարտ է հաւատալ մեզ անընդմիջաբար առաջի Աստուծոյ, որպէս
եւ հրեշտակք - Փառքն Աստուծոյ եւ ներգործութիւն խնամոցն...
ժդ. 28բ-9ա ԺԴ. Զի՞նչ նշանակէ ձեւ կերպարանաց սրբոյ տաճարիս եկեղեցւոյ, զի անջրպետեալ է խորանն ի հասարակաց խմբարանէ տաճարին - Երկին ի յերկրի հաւատացաք գոլ զսուրբ տունս...
ժե. 29ա ԺԵ. Զինչ նշանակ[է] սեղանն սուրբ - Եւ զսեղանն սուրբ` պատկեր Աստուծոյ...
ժզ. 29աբ ԺԶ. Զի՞նչ նշանակէ զգեստ կերպասուցն, զոր ի վերայ սրբոյ սեղանոյս սփռեմք - Առանց խորհրդոյ աւանդութեան...
ժէ. 29բ ԺԷ. Զի՞նչ նշանակեն աստիճանք աթոռոց շուրջ զսրբով սեղանովն ի միմեանց ուղղեալ, ի վերայ որոյ քահանայապետական աթոռ հաստատեալ - Ամբողջ պահելով զկարգ բանիս...
ժը. 29բ-30ա ԺԸ. Զի՞նչ յայտ առնեն լուցմունք ջահիցն եւ լապտերացն եւ բուրումն խնկոյն եւ ի սուրբ եկեղեցիս - Լոյս
ծայրագոյն եւ անմերձենալի է Աստուած...
ժթ. 30ա ԺԹ. Դասակարգութիւնք եկեղեցւոյ համատիպ երկնաւորցան կարգաց - Զի երկին յերկրի է տաճարս սուրբ...
ի. 30աբ Ի. Զի՞նչ բացայայտնէ անունն երէց կոչել զեվրակացուս ժողովրդոցն եպիսկոպոս կամ քահանայ - Երէց ծերունեացն է անուն...
իա. 30բ ԻԱ. Ընդէ՞ր քահանայ անուանին երիցունք - Քահանայ, ըստ մերումս պատշաճեալ լեզուի...
իբ. 30բ-1ա ԻԲ. Զի՞նչ զօրութիւն եպիսկոպոսն անուն ցուցանէ - Անուանքս այսոքիկ ոչ թէ բնաւորն էութեան են...
իգ. 31ա ԻԳ. Զի՞նչ է տիրապէս քահանայագործութիւն սոցա - Հրեշտակ լինել Աստուծոյ առ մարդիկ...
իդ. 31աբ ԻԴ. Յորպիսի՞ հասակաց իրաւացի է առնուլ զանազան աստիճանսն - Յայտնի է այս ճշմարտութեամբ օրինացն...
իե. 31բ ԻԵ. Որո՞վ որոշեալ ճանաչին յեկեղեցին այսոքիկ դասի - Ծառայական եւ իշխանական տեսակ զգեստուցն...
իզ. 31բ-2բ ԻԶ. Զի՞նչ նշանակէ բացաւ գլխով [կալ] սոցա ի տուն Աստուծոյ ի ժամ աղօթիցն: Ի խորհրդական տեղւոջ
քննելի է զստոյգն - Հեթանոսաց առաքեալ[ն] Պօղոս կրթելով զնոսա...
իէ. 32բ-4բ ԻԷ. Զի՞նչ են եւ որպէս այլ մարմնական զգեստ, որով պաճուճեալ բացագլուխ զխորհրդական պաշտօնն կատարեն ժառանգաւորք եկեղեցւոյն - Ցուցաւ հասարակ բանիւ...
իը. 34բ ԻԸ. Զի՞նչ նշանակէ անուանել զպատարագն խորհուրդ - Խորհուրդ ի մարմնականս սովոր եմք կոչել...
իթ. 34բ-5ա ԻԹ. Զի՞նչ յայտ առնէ անուանելն զայս խորհուրդ պատարագ - Պատարագն հաշտութեան նուէր է...
լ. 35ա Լ. Զի՞նչ ցուցանէ զպատարագս անուանել գոհութիւն - Յորժամք քննեմք զազդումն գոհութեանս...
լա. 35բ ԼԱ. Զգոհութիւնս հաղորդութիւն առ ի՞նչ հայի անուանելն - Հաղորդութեան յորջորջումն յայտ առնէ...
լբ. 35բ-6բ ԼԲ. Որպէ՞ս պարտիմք հաւատալ, թէ ճշմարտապէս Քրիստոս է սա, առ որ հաղորդեցաքս եւ մարմին Քրիստոսի եւ ոչ զօրինակ մարմնոյն Քրիստոսի - Բազում եւ պէս պէս բանք վասն այսր ասացեալ ի Տեառնէ...
լգ. 36բ-7ա ԼԳ. Որպէ՞ս կարասցուք հաւատալ, թէ յամենայն տիեզերաց եկեղեցիս զանազան ազգաց մի է Քրիստոս եւ ի
մի մարմին Քրիստոսի պատարագի - Ունիմք եւ այսմ բազմապատիկ ի գրոց վարդապետութիւն...
լդ. 37աբ [ԼԴ.] Եթէ պարտ է հաւատալ ի ձեռն անարժան քահանայի զպատարագն կատարեալ որպէս սրբոյ - Աստուած
յառաջին արարչութեանն զարեգակն ստեղծ մարմնոց...
լե. 37բ ԼԵ. Որքա՞ն է շնորհ ի պատարագէն ի բացուստ տեսութեամբն առանց ճաշակմամբ - Տիրապէս մաքրութիւն եւ ոչ
բնաւ ոչ կենդանւոյ...
լզ. 37բ-8ա ԼԶ. Ուստի՞ եմուտ այս սովորութիւն` զյիշատակ մեռելոցն ի պատարագին խնդրել եւ է՞ր վասն - Սովորութիւնս այս ի սրբոց անտի աւանդեցաւ...
լէ. 38ա-40ա Լէ. Խորհրդածութիւն ի նոյնս - Քրիստոս խնդրեաց վասն առաքելոցն...
լը. 40ա-3ա ԼԸ. Բաղդատութիւն առ միմեանս սահմանադրութեանց եկեղեցւոյ քրիստոնէից Հռոմոց, Ֆռանկաց, Հայոց
եւ առ մի դիտաւորութիւն ցուցակ նոցին - Եթէ նոցա, որ զգիրս սուրբս Հին Կտակարանացն քննեցին...
լթ. 43աբ ԼԹ. Խրատ եւ սահման վերոգրեալ գործոյս բարեձեւ սպասաւորութեան - Քանզի բազում ինչ եցոյց բանս հրահանգութեան...

խ. 43բ-5ա Խ. Սրբոյն Դիոնէսիոսի Յաղագս եկեղեցական աւանդութեան ի դիտումն նոցին - Արդ, քանզի որ մերն է քահանայագործութիւն... յորժամ տնտեսութիւն տնօրէնութեան յանձն արարեալ է ինձ: Վախճան ճառիցս:
Տե՛ս Սրբոյն Ներսեսի Լամբրոնացւոյ «Խորհրդածութիւնք»,
Վենետիկ, 1847, էջ 1-192 ( ա-լը), էջ 226-236 ( լթ-խ):
Բ. 45ա-117բ [Մեկնութիւն Պատարագամատոյց աղօթից, արարեալ Ներսէսի Լամբրոնացւոյ]
- 45աբ Ցանգ գրոցս Մեկնութեան Պատարագամատոյց աղօթից, արարեալ Ներսէսի Լամբրոնացւոյ - Ա. Զի՞նչ յայտ առնէ քահանայի[ց]ն հանդերձ սարկաւագօք... ՁԲ. Մեկնութիւն Սաղմոսի օրհնութեան, զոր այժմ ասեն... ի փրկութիւն մեզ հաւատացելոցս:
Բնագրի Ե եւ Զ գլուխների խորագրերը ցանկում միացուած են եւ
նշուած Ե գլխահամարով:
ա. 46ա. Ա. Զի՞նչ յայտ առնէ քահանայիցն հանդերձ սարկաւագօքն յաւանդարանն պայծառազգեստիլ - Եկեղեցի տաճար եւ տուն Աստուծոյ է...
բ. 46ա-7բ Բ. Մեկնութիւն Սաղմոսին, որ նախքան զգենուլն. Յիշա, Տէր, զԴաւիթ... - Դաւիթ անուամբ զորդին Դաւիթ կոչեմք...
գ. 48ա [Գ] Զի՞նչ քարոզութիւն սարկաւագին յետ այսորիկ - Սարկաւագն յորժամ զայս չափ...
դ. 48ա-9ա [Դ.] Մեկնութիւն քահանայիցն աղօթիցն - Քահանայն մինչ դեռ նոքա բարձրաձայն...
ե. 49ա Ե. Զի՞նչ յայտ առնէ յետ զգենլոյն առ Հոգին աղօթելն - Հոգին Սուրբ յետ Քրիստոսի...
զ. 49ա-51բ Զ. Մեկնութիւն աղօթիցն, որ առ Սուրբ Հոգին քահանայն ասէ. Ամենակալ Աստուած բարերար, մարդասէր Ամենակալէ է Հոգին Սուրբ...
է. 51բ-2ա Զ. Զի՞նչ նշանակէ զառաջադիմութիւն նուիրացն յիշատակ կոչեցեալ Քրիստոսի - Ըստ իւր աստուածեղէն
պատուիրանին...
Զ գլխահամարը կրկնուած եւ 1 միաւորի տարբերութեամբ
շարունակուած:
ը. 52աբ Է. Մեկնութիւն աղօթիցն, զոր քահանայն ասէ յընծայարան սեղանն. Աստուած, Աստուած մեր, որ զերկրաւոր
հացդ... - Հոգւովն եւ նորա սրբութեամբն...
թ. 52բ Ը. Ընդէ՞ր սարկաւագն ծածկէ զսպասն... եւ յետ կատարման մաքրէ - Սարկաւագն պաշտօնեա թարգմանի...
ժ. 52բ Թ. Զի՞նչ խնկել զ[ը]նծայսն եւ մեկնութիւն նորին աղօթիցն - Խունկն է զգալի անուշահոտութիւն...
ժա. 52բ-3ա Ժ. Զի՞նչ նշանակէ քահանային, նոյն եւ քահանայապետին, շուրջ գալն խնկարկութեամբ... եւ մտանել ի խորանն - Քահանայապետին սկիզբն առնել խնկարկութեամբն...
ժբ. 53բ ԺԱ. Զի՞նչ սարկաւագին առ քահանայն ձայնելով, որպէս զի օրհնեսցէ զսկիզբն աղօթիցն - Որպէս եցոյց բանս
ճշմարիտ...
ժգ. 53բ-4ա ԺԲ. Ընդէ՞ր ի միասին սկսանին սարաւագն ի մէջ եկեղեցւոյն զքարոզելն, եւ զոյգ նմին քահանայն ի խորանն... - Մի ոք կարծեսցէ վայրապար...
ժդ. 54ա-6բ ԺԳ. Մեկնութիւն քարոզութեան սարկաւագին - Խորանն սուրբ է ներքին կողմն վարագուրին...
ժե. 56բ ԺԴ. Ընդէ՞ր քահանայն ծածուկ... ասէ զաղօթսն - Ժողովուրդն ի ծառայական կարգի են...
ժզ. 57ա ԺԵ. Մեկնութիւն առաջին աղօթիցն. Տէր Աստուած մեր... եւ փառքդ անհասանելի - Զանուն հօրն` որդիքն եւ ծառայքն...
ժէ. 57աբ ԺԶ. Զի՞նչ նշանակէ Սաղմոսացն քաղցրութիւնք... - Սաղմոսք մի ըստ միոջէ խորհուրդոյս զօրութեան են...
ժը. 57բ-60ա ԺԷ. Մեկնութիւն առաջին սաղմոսացն. բարի է խոստովան լինել... - ՄԻ ոք կարծեսցէ տգէտս զմարգարէքն...
ժթ. 60ա ԺԸ. Մեկնութիւն աղօթից, որ յետ առաջին սաղմոսիս ասի. Տէր Աստուած մեր, կեցո զժողովուրդս քո... - Ժողովուրդք մեք անուանեմք Քրիստոսի սեպհականեալք...
ի. 60ա-1բ ԺԹ. Մեկնութիւն երկրորդ սաղմոս երգոյն, որ յետ առաջնոյն - Տեսեալ զվերնագիր Սաղմոսիս...
իա. 61բ Ի. Մեկնութիւն երկրորդ (= երրորդ) աղօթիցն. Որ հասարակաց... ուսուցեր աղօթել...- Պարզաբար զհրամանսն
Քրիստոսի նմին յուշ ածէ...
իբ. 62ա-3բ ԻԱ. Մեկնութիւն երրորդ սաղմոսին... Եկայք ցնծասցուք ի Տէր... - Զայս սաղմոս ճշգրտաբար...
իգ. 63բ-4ա ԻԲ. Ընդէ՞ր քահանայապետն յետոյ գայ ի մէջ ժողովրդեանն... - Բազում անգամ եցոյց բանս...
իդ. 64աբ ԻԳ. Զի՞նչ սրբերգութիւն յետ մտանելոյ [ի] խորանն - Առաքեալն Պօղոս ի խոնարհութիւն կազմելով...
իե. 64բ-5ա ԻԴ. Մեկնութիւն սրբասացութեան աղօթիցն. Աստուած սուրբ... - Կցորդի քահանայս ժողովրդեանն...

իզ. 65ա ԻԵ. Զի՞նչ նշանակէ յետ այսր ի քահանայական աթոռն զետեղումն Աւետարանաւն - Ամբողջ պահելով զսահման խորհրդածութեան...
իէ. 65ա ԻԶ. Զի՞նչ նշանակէ միայնակ ասել սաղմոսերգողին զմեսեդի առաքելոյն... - Որչափ եւ ի սահման երկնաւորաց
դասուց ցուցաք...
իը. 65բ ԻԷ. Ո՞յր վասն աստուածայնոց գրոց վերածանութիւնք - Իսկ աստուածային գրոց ընթերցողութիւնք...
իթ. 65բ ԻԸ. Ընդէ՞ր նախքան զԱւետարանն քահանայն խաղաղութիւն տայ ժողովրդեանն... - Քրիստոս ասաց ի դէմս
առաքելոցն...
լ. 65բ ԻԹ. Զի՞նչ ուսանիմք ի սրբոյ Ալետարանին ընթեռնուլն - Հրեշտակք յորժամ երեւեցան ի ծննդեանն...
լա. 65բ-6բ Լ. Զի՞նչ եւ այլ ազգաց քրիստոնէից սովորութիւն յետ Աւետարանին - Պարտ է գիտել զգեղեցիկ օրինացն...
լբ. 66բ-7ա ԼԱ. Ընդ է՞ր քահանայապետն յետ Աւետարանին... աղօթէ զխորհուրդ պատարագին - Զքահանայապետն
բազում անգամ էառ բանս...
լգ. 67աբ ԼԲ. Մեկնութիւն աղօթիցն, զոր առաջի սրբոյ սեղանոյն ասէ - Ըստ իւրաքանչիւր աղօթից...
լդ. 67բ-8ա ԼԳ. Ընդ էր զսովորութիւն եկեղեցւոյ ուսաք, աստ միայն բանիւ պահեմք` ասելով. Մի ոք յերեխայից... - Յայսմ
ժամանակի երախայ ոչ գոյ...
լե. 68աբ ԼԴ. Զի՞նչ յայտ առնէ այժմ վերաբերեալ ի սարկաւագացն յընծայոց սեղանոյն զնուէրս պատարագին ի սեղան
- Աստուածավայելուչ եւ ամենապայծառ տեսանեմք...
լզ. 68բ ԼԵ. Մեկնութիւն երգոյն, զոր դպիրքն այժմ եղանակեն. Որք զք[եր]օբէիցն... - Տես, թէ որպէս նախապատմեալ...
լէ. 69ա-70ա ԼԶ. Մեկնութիւն աղօթիցն, զոր այժմ խոնարհել ասէ քահանայն - Զաղօթիցն զայս ոչ եթէ ի պէտս ժողովրդեանն...
լը. 70բ ԼԷ. Զի՞նչ յետ այսորիկ լուսանալն զձեռսն առաջի սրբոյ սեղանոյն ազդէ խորհուրդն. Ի Դիոնէսիոսէ - Յետ կատարման աղօթիցս վերաբերել սարկաւագոյն...
լթ. 70բ-2բ ԼԸ. Ընդդէ՞ր այսուհետեւ առ Հայր մատչի աղօթիւքն... եւ ոչ առ Որդի կամ առ Հոգի - Երրորդութիւնն սուրբ
համաբան է...
խ. 72բ-4բ ԼԹ. Մեկնութիւն առաջին աղօթից պատարագին Աթանասի. Տէր Աստուած զօրութեանց... - Որպէս բազում
անգամ առաւելապէս...
խա. 74բ Խ. Զի՞նչ սարկաւագին յետ այսորիկ հրաման տալոյ ողջունիցն... - Որպէս ամենայն բարեձեւութիւն...
խբ. 74բ ԽԱ. Զի՞[ն]չ դրանցն յետ ողջունին... Զդրունս իմաստութեամբ եւ զգուշութեամբ - Զգուշութիւնն դրանցն յայտ
առնէ...
խգ. 74բ-5ա ԽԲ. Ընդէ՞ր հաւատոյն դաշն յետ այսորիկ երգի եկեղեցւոյն - Յորժամ դրանցն զգուշութեանցն...
խդ. 75աբ ԽԳ. Զի՞նչ զգուշութեամբ կալոյ վերաձայնութիւնն ի սարկաւագէն, այսինքն` Բարոք կացցուք - Ի ձեռս հրեշտակին իւրեանց...
խե. 75բ-6ա ԽԴ. Զի՞նչ դարձեալ յաւելուած ազդողական հրամանի սարկաւագին - Յորժամ մեծահրաշ ձայնիւ էարկ
զերկիւղ...
խզ. 76աբ ԽԵ. Ընդէ՞ր այժմ քահանայն դառնայ եւ շնորհն բաշխէ... Զծածուկ խորհրդոյն զօրութիւն սարկաւագն նոցին
ազդեալ...
խէ. 76բ ԽԶ. Զի՞նչ յետ այսորիկ դարձեալ զգուշական հրամանն ի սարկաւագէն առ ժողովուրդն - Ընկալան ամենայնքն
հաւատով զօրութիւն...
խը. 76բ-7բ ԽԷ. Զի՞նչ հրաման դարձեալ Գոհանալով զՏեառնէ բոլորիւ սրտիւ - Որպէս վերագոյն ցուցաւ կարգաւորապէս զհրաման...
խթ. 77բ-8ա ԽԸ. Մեկնութիւն խորհրդական աղօթիցն, զոր ասէ քահանայն. Արժան է ստուգապէս եւ իրաւ... - Ժողովրդեան բանի համաձայնի ի սկզբանս...
ծ. 78աբ ԽԹ. Ընդէ՞ր այժմ զսրոբէական երգն աղաղակէ եկեղեցի - Ցուցաք յառաջագոյն զքահանայս Հօր խօսակից...
ծա. 78բ-82բ Ծ. Մեկնութիւն քահանայական աղօթիցն. Սուրբ, սուրբ, սուրբ ես... - Տեսանես զերեքն սուրբ...
ծբ. 82բ-3ա ԾԱ. Ընդէ՞ր այժմ ապա ժողովուրդն գոհաբանեն, որք նախ արժան զնոյն դատեցան - Յորժամ հրեշտակ նոցա քահանայն զնուէր ընծայեցին...
ծգ. 83աբ ԾԲ. Մեկնութիւն խորհրդական աղօթից... Զքեզ արդարեւ, տէր Աստուած մեր, գովեմք... - Տեսանե՞ս այսուհետեւ, զի այլ ոչ պատարագէ...
ծդ. 83բ-5բ ԾԳ. Մեկնութիւն աղօթիցն... Երկիր պագանեմք...¬Պարտ է գիտել, թէ ամենայն բանք աղօթից...

ծե. 86ա-7ա ԾԴ. Ընդէ՞ր այսուհետեւ բանական պատարագ, այլ երեւելի նուիրօքս աղաչէ - Բանական պատարագին
նուիրագործութիւն...
ծզ. 87ա-91ա ԾԵ. Մեկնութիւն խորհրդական աղօթիցն. Սովաւ շնորհեա զսէր...¬Սովաւ, ասէ, շնորհեա...
ծէ. 91ա-2ա [ԾԶ]. Զի՞նչ յայտ առնէ այժմ զսրբոցն անուանցն զյիշատակս... վերաճառել - Հայրն մեր երանելին Դիոնէսիոս բացայայտնապէս...
ծը. 92ա-8բ ԾԷ. Մեկնութիւն քահանայական աղօթիցն... Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա... - [Զ]ո՞յս ոմանս ասէ յիշել այսուհետեւ եւ ողորմել...
ծթ. 98բ-9ա ԾԸ. Ընդէ՞ր յետ այսորիկ դարձեալ քարոզութիւն սարկաւագին եհաս ժամանակ - Պարտ է գիտել, թէ այսուհետեւ վաղջան էառ...
կ. 99ա-100ա [ԾԹ.] Մեկնութիւն խորհրդական աղօթիցն... Աստուած ճշմարտութեան... գոհանամք զքէն - Վերստին
դարձեալ զկիզբն դնէ ընդ Աստուած խօսելոյ...
կա. 100աբ [Կ.] Ընդէ՞ր այժմ ապա ժողովուրդս զՏէրունական աղօթս Հօր նուիրեցին - Քրիստոս յորժամ զկտակն հաստատուն...
կբ. 100բ-5ա [ԿԱ.] Մեկնութիւն Տէրունական աղօթիցն... Հայր մեր... - Աստուածային աղօթս ի փրկչէն մեր...
կգ. 105աբ ԿԲ. Ընդէ՞ր զաւարտումն Տէրունական աղօթիցն քահանայն ասէ եւ ոչ ժողովուրդքն... - Ի վաղջան ածեալ
աղօթս...
կդ. 105բ-6ա ԿԳ. Որպէ՞ս էառ առ Հայր աղօթելս զվախճան - Խորհրդածութիւն, որ առ Հայր աղօթից...
կե. 106ա ԿԴ. Ընդէ՞ր այժմ խոնարհեալ քահանայն աղօթէ առ Հոգին Սուրբ... - Յարմարումն խորհրդոյս անըստերիւր
ուղղութեամբն...
կզ. 106բ-7ա ԿԵ. Մեկնութիւն աղօթիցն... Որ աղբիւրդ ես կենաց... - Աղբիւր կենաց միշտ զՀոգին Սուրբ...
կէ. 107ա-8բ ԿԶ. Զի՞նչ է յետ այսր ձայնել սարկաւագին. Պռօսխումէ...¬Բայ բարբառոյս ի յունականն է լեզու...
կը. 108բ ԿԷ. Մեկնութիւն աղօթիցն... Նայեա, Տէր մեր... եւ աստ պատարագիս - [Ո]րք ոչ գիտեն զքրիստոնէից խորհրդոյս բարեպաշտութիւն...
կթ. 108բ-9ա ԿԸ. Ընդէ՞ր յտե աղօթիցս երկրպագեալ համբուրէ զսեղանն - Երիցս անգամ այս երկրպագութիւն...
հ. 109աբ ԿԹ. Զի՞նչ է յետ այնորիկ կրկին դարձեալ քահանային բարձրացուցանելն զտէրունական մարմին ի տեսութիւն
եկեղեցւոյ - ծանօթ է իմաստն քննօղաց...
հա. 109բ Հ. Զի՞նչ սարկաւագին այսուհետեւ դպրացն դասու հրամանատարութիւնս - Ըստ որում յառաջնումն ինչ վերաբերիւր...
հբ. 109բ-10բ ՀԱ. Մեկնութիւն երգոյն... Քրիստոս պատարագեալ...¬[Տ]եսանե՞ս, թէ որպէս ի քահանայէն առեալ...
հգ. 110բ ՀԲ. Ընդէ՞ր կամ ո՞յր աղագաւ սարկաւագն այժմ զժողովուրդն յառաջ կոչէ ի հաղորդութիւն - Զգուշանան վարդապետութեանցն...
հդ. 110բ-3ա ՀԳ. Սրբոյ հօրն մերոյ զՅոհաննու Ոսկէբերանի զյԵփեսացւոց գրոցն Խրատ յորդորական վասն զգուշաբար
հաղորդութեան, զոր կարեւոր համարեցայ աստ դնել եւ փոքր փոքր զզօրութիւն ասացելոցդ յայտնել - Պատկառեսցուք ի
մերձաւորութենէ...
հե. 113աբ ՀԴ. Զի՞նչ ծանեաք զֆռանկաց սովորութիւն խորհրդոյն [հաղորդելոյ] - Զվկայութիւն վարկանիմ յետ ի հաւատարիմ վկայութենէ սրբոյ հօրս ուսանելոյ...
հզ. 113բ-4ա ՀԵ. Ընդէ՞ր յետ ճաշակման սարկաւագն ժողովրդեանն գոհանալ հրամայէ, եւ քահանայն ի ծածուկ աղօթիւքն գոհանայ - Փոքր ինչ ինչ ունին ի միմեանց զանազանութիւն...
հէ. 114ա ՀԶ. Մեկնութիւն քահանայական աղօթիցն գոհութեան. Գոհանամք զքէն, Տէր... - [Յ]ետ կատարմանն խորհրդոյս...
հը. 114աբ [ՀԷ.] Ընդէ՞ր դարձեալ քահանայապետն զգեցեալ զեմիփորոնն... աղօթէ - Եթէ զառաջինսն, որ յաղագս այսր
բանի ամբողջ ունիմք...
հթ. 119բ-5ա [ՀԸ.] Մեկնութիւն բարձրաձայն յաղօթիցն... Որ օրհնես զայնոսիկ... - [Ա]ռ Քրիստոս ասէ...
ձ. 115ա [ՀԹ.] Զի՞նչ այժմ եկեղեցւոյն ասել. Եղիցի անուն քո օրհնեալ յայսմհետէ - Ըստ որում լուան...
ձա. 115ա [Ձ.] Մեկնութիւն աղօթիցն... Կատարումն օրինաց... - [Բ]ովանդակէ ի բանս չափաւոր...
ձբ. 115աբ [ՁԱ.] Զի՞նչ նշանակէ այժմ բախել նշխար ժողովրդեանն - Ցուցաւ յառաջագոյն` այսմ խորհրդոյ զօրութիւն ոչ
է վայրապար...
ձգ. 115բ-7բ [ՁԲ.] Մեկնութիւն Սաղմոսի օրհնութեան, զոր այժմ ասեն - Այս Սաղմոս ոչ թէ վայրապար... Թերեւս եւ յայն
արժանի լիցուք ժամանել ի կեանս, ուր ոչ տիրէ նեղութիւն չար[ե]ացն:

Տե՛ս «Խորհրդածութիւն սրբազան պատարագի...», Երուսաղէմ, 1842:
Գ. 121ա-2բ Թուղթ տեառն Գրիգորիսի Հայոց կաթողիկոսի, Գրեալ է յեղբօրէ նորին Ներսէսի եպիսկոպոսի, հրամանաւ
նորին ի Միջագետս Ասորոց, Համայք կոչեցեալ նահանգին, յաղագս մերոյ ազգիս քահանայից` հակառակաբանելոյ անմտաբար ընդ միմեանս. ոմանց ասել` զաստուածութեան բնութիւնն չարչարեալ եւ մեռեալ ընդ մարմնոյն, եւ ոմանց` զմարմինն միայն - Եւ արդ, դիցուք զբանս նախ առ այնոսիկ... որչափ անզեղջական ի մոլութեանց աւանդութիւնսն. բաւ է:
- 122բ Նորին սրբոյն Ներսէսի Լամբրոնացւոյ. (յիշատակարան) - Այս բանք եւ աստուածային օրինադրութիւնք սպասաւորութեամբ մտաց եւ ի ձեռին իմոյ թշուառ Ներսէսի ասացաւ ի Հոգւոյն Աստուծոյ ի նախագրեալ թուականդ վեց հարիւր
քսան եւ վեցն (1177) եւ ի ժամանակ կենաց մերոց, մինչ էի ԻԴ ամաց եւ կայի ի լռութեան եւ ի միայնութեան ի մէջ լերանց
Տօրոսի: Իսկ յետ ամաց ինչ դարձեալ ածայ յեկեղեցական պաշտօն եւ ի մարմնական գործով զբաղանք եւ զհուր տոչորման
սրտի իմոյ, որ ի բանքս ցուցաւ, հնարէի եւ ի յայլս բորբոքել եւ ըստ բանիս գործ գլխաւորել, եւ անկարանայր այս: Քանզի
միանգամ եւ երկիցս ոչ եղեւ պարապումն գոնէ ընթերցման կամ ունկնդրութեան: Եւ ի սոյն ժամանակս` ի թուականութեանս ի վեց հարիւր երեսուն եւ վեց (1187) յափշտակեցաւ սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ ի թուրքաց ազգէ, եւ եկեղեցականին եւ
իշխանին, որք սպասաւորէին սուրբ տեղեացն, գերեցան: Եւ համբաւս այս հասեալ յարեւմուտս, զբնաւ ազգսն թագաւորօք
եւ իշխանօք, ըստ հրամանի Հոռոմայ հայրապետին, շարժեաց գալ յայս աշխարհ: Եւ մինչ նոքա հեղուին անթիւ բազմութիւնք նաւօք ի ծովէ անտի ի Պտղոմիդեայ ի թուականութեան ի ՈԼԸ (1189)-ն, յղեանք իշխօղս մեր Լեւոն զմեզ ռա կաթուղիկոսն սուրբ տէր Գրիգոր յԱթոռն հայրապետական, որ կոչի Հոռմիկլայ, ի վերայ Եփրատայ: Եւ ի գնալն մեր յաւուրս Պենտէկոստէից յայնկոյս Մարազայ (Մարաշայ), յարձակեցան ի վերայ մեր թուրքիմարք (թուրքմանք) եւ որով ճարակեցին զորս
ընդ մեզ կրօնաւորք եւ աշխարհականք` ոգիք իբրեւ քսան, եւ յափշտակեցան ընդ այլ ինչս եւ գրեանքս, ի վերայ որոյ սգայի
անմխիթար` չունելով զհաւասարն: Իսկ ապա ի տեսչութենէ գթութեան Աստուծոյ, ի թուին ՈԽԱ (1192) քննեալ, ուր վաճառեալ էին, դարձուցաք զայն ի գերութենէն: Քանզի գտաւ ի գաւառն Ջահնայ, եւ ս[ա]տարութեամբ եպիսկոպոսի գաւառին`
Ներսէսի եւ Վարդանայ կրօնաւորի, ածաւ սոյն առ իս վերստին, եւ եղեւ վշտագնեալ ոգւոյ իմոյ մեծ սփոփանք եւ մխիթարութիւնք եւ առ Աստուած երկրպագութեամբ գոհութիւն: Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն` Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
123ա Յիշատակարան մատենի գրութեան. Յամի ՈԾԴ (1205) թուականութեանն Հայոց, ես` նուաստ եւ անարժան ծառայ Աստուծոյ Ներսէս, փափագեալ աստուածայնոյ տառիս նորագոյն մեզ պարգեւեցելոյ ի հոգւոյն Սրբոյ ի յետին եւ յանբարի ժամանակին, որում ըստ նախագուշակ բանին Տեառն` կարապետ նեռինն, այսինքն յանօրինացն բազմանալոյ, սիրոյն ցամաքութիւն երեւեալ, եւ ետու գծագրել զսա առ ի մխիթարութիւն վշտագնեալ եւ թշուառական ոգւոյ իմոյ, ոչ ի զբօսանս կատարման գործոյ սորայս խրատու, այլ առ ի գիտել ճշմարտութեամբ, թէ հեռի եմք ի պատուիրանացն Աստուծոյ...
(դաւանաբանական երկարապատում խորհրդածութիւն): || (124ա)
Արդ, ի սկզբանն զսոյն մեզ պարգեւողէ սրբոյն գրուեցաւ յերիտասարդականն հասակի, ի քսան եւ չորս ամացն լինել,
որպէսզի հաստատեսցի բան իմաստնոյն, որ Ալիս իմաստութեանն եւ հասակ ծերութեանն զանարատ կեանս կոչէ: Եւ եղեւ
այս մինչ անձամբ անձիւ առեալ էր զլուծ խոնարհութեանն խաչիւ խաչելոյն, զհետ մտեալ վարժեալ, յորմէ լուաւ ասել` Բարի է մարդոյ, որ էառ զլոյծ խոնարհութեան ի մանկութենէ իւրմէ, նստել լռիկ ի տան եւ տալով հողոյ զբերան, յայտ արարեալ զմեծագունի իմն կալեալ յոյս: Մինչ էրն ի լռութեան եւ ի միայնութեան կրօնս, ի Հայոց թուականութեանն ԶՃԻԶ
(1177), իսկ առ ի մէնջ զնախագրեալդ յամի եօթներորդի սրբոյս եւ խաւար ածելոյ բազմաց եւ յանգ ելանելոյ բանի մարգարէին, որ ասէ` Յերեսաց անիրաւութեան բառնի արդարն, եւ մեր առ ի նմանէ որբ մնալոյ ի չորրորդումն || (124բ) ամի զրկելոյ եղբօր սորա` Հեթմոյ աստուածասէր եւ բարեպաշտ իշխանի, եւ մեր բովանդակ զարմից մերոց ի սեպհական բնութենէ
մերմէ, ի դեղեկէն Լամբրօնի կոչելոյ, եւ ի միաբանակեցաց եւ ի հրեշտակաբնակ ուխտէ յՍկեւռայ վերաձայնելոյ, յորում
տեղւոջ ծնունդ եւ սնունդ սրբո, եւ յորոց միջի եւ այժմ դամբարան սորա: Եւ գրեցաւ սկիզբն գրոցս, որպէս յայտն է ի յորքանութիւնն գրոյն այլաբանութեամբ, ի ձեռն ուրումն եղբօր Աւետեաց սրբասէր քահանայի, ի միաբանակեցաց վանս անուանելոյ Անապատ, իսկ այլն` ի Սկեւռայն վերասացեալ, ձեռամբ ուրումն ի կղերիկոսաց սուրբ եկեղեցւոյն Զօրավար անուանելոյ, ի յիշատակ Ներսեսի մեղապարտ ծառայիս Աստուծոյ ի դատապարտութիւն եւ միայն պիտակարար քահանայ կոչեցելոյ, որդւոյ քուեր սոյն տեառն աստուածայնոյ, որոց յիշատակ իւրաքանցիւրոցն օրհնութեամբ եղիցի, եւ աղօթք նոցա` ի
վերայ մեր: Յիշատակեսցեն, աղաչեմ, առաջի Աստուծոյ ամենայն բարեկամք նորա եւ երջանիկ վարդապետքս մեր, եւ տանիչք հոգւոց մերոց` Գրիգոր եւ Բասիլ, առ որովք այժմ դեգերիմք ի վարժս, որովք լցեալ առ մեզ լինին` թերութիւն սրբոյն, յորմէ զրկեցաք, որք յաղօտ եւ ի նսեմացեալ ժամանակս մեր, որպէս զաստեղս լուս[աւորս] պայծառափայլեն ի գիշերի: Բայց
միայն զի խաւար մեղաց կուրացեալ` մեք ոչ կամիմք, բանալով զաչս, նայել ընդ սոցին եւ սնուցիչ մեր, եւ տախտակաւ
վարժիչ զԲասիլ քահանայ եւ զայլ եւս ուսումնականաց անձինս` զՅօհանէս եւ զԲարդուղիմէոս, նաեւ զամենայն զարմս մեր`
զմեռեալս եւ զկենդանիս, զաշխարհականս եւ զեկեղեցականս, եւ որոց ի մի անգամ անուանքն գրեալ են ի դպրութիւն կե-

նաց, որպէսզի ընդ նոսին եւ անուանք ձեր յիշատակողացդ գրեալ լիցին յանմահ գիրն ի Քրիստոս ի տէր մեր, որում ընդ
Հօր եւ Հոգւոյն Սրբոյ փա՜ռք, պատիւ եւ զօրութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
124բ Ընդօրինակեցաւ գիրքս այս ընդ առաջին գրեալսն ձեռամբ սրբոյ առն Աստուծոյ եւ հաւատարիմ պաշտօնէի Քրիստոսի` Ներսէսի: Վասն որոյ զգուշասցի իւրաքանչիւր ոք, թէ ով ոք եւ գիտէ, առցէ ի գաղափար բանի եւ գրոյ հրամանի եւ
ստորատի եւ տան: Եւ երկրորդապէս զայս օրինակեցի ի Կոստ[ա]նդնուպօլիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցւոյ, մեղսաներ[կ] Մանուկ եւեթ գրագիր, յամի Հայոց ՌՄԼԸ (1789), մայիս ԻԹ (29) աւարտեցաւ յընտիր յօրինակէ, ի
նուիրակ Էջմիածնայ արքեպիսկոպոս եւ աստուածաբան վարդապետէ Համթեցւոյ, որ առաքեցաւ ի յԵղիազար հայոց կաթուղիկոսէ ի Կոստանդնուպօլիս:
Արդ, հանդիպօղքդ սորին, յիշատակեսջիք զվերոգրեալ անուանսն, հուսկ յետոյ զմեղսաներկս ի յանդիման սուրբ պատարա[գ]ին մեղացս քաւութիւն, զի յոյժ տածանմամբ անբարի ժամանակի գրեցի, եւ դուք եւ եւս յիշեալ լիջիք առաջի Աստուծոյ:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ` Պահպանակ Բա Վկայաբանութիւն Սիմէօն արք: Աստառ Բ (կազմին փակցուած էջի վրայ. ընթերցումը` հայելու միջոցով) Յունանու մեկ[նութիւն] եւ Պատարագի մեկ[նութիւն]: Վկայաբանութիւն Սիմէօն արքեպիսկոպոսի:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ - XVIII
ԹԵՐԹ` 26. չգրուած` 11ա: ՊՐԱԿ` Ա (2) + Բ (9) + Ա - Դ x 4 (Ա 3): ՆԻՒԹ` թուղթ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 26,3 x 19,2:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 5ա): ՏՈՂ` 32-33 (1ա-10բ), 26 (11բ-26բ): ԿԱԶՄ` մոխրագոյն մոմլաթ, թիկունքը`
կապոյտ կտաւ, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 + 1, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ճակատազարդ` 1ա, 12ա: Լուսանցազարդ` բուսական (1ա, 12ա, 17ա), սպասք ս. խորհրդոյ
(20ա, 20բ): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (11բ, 12ա): Գոյներ` սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1ա ունի «Ա, 1» պրկանիշը, 3ա` «Բ, 2» 12ա եւ 14բ` «Ա, Ջ», 15ա եւ 18բ` «Բ, Զ», 19ա եւ 22բ` «Գ, Չ»,
23ա եւ 26ա` «Դ, Գ»: Ի դ. վերակազմելիս սխալ է պրակաւորուած: 1ա-10բ եւ 11բ-26բ ունեն տարբեր պրակահամար, տողաքանակ եւ գրաձեւ, բայց, ամենայն հաւանականութեամբ, այդ 2 մասերը 1 գրչի գործ են:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-10բ Համաձայնութիւն Աստուածաշն[չ]ոյն ընդ Տօնացուցին, Սաղմոսաց, Ընթերցման գրոց եւ Աւետարանաց Իջեցէ որպէս զանձրեւ: Փոխ. Աստուած զիրաւ: Աւետարան Ղուկասու. գլուխ Ա, համար 26. Եւ յամսեանն վեցերորդի... Աւետարան Մաթէոսի, գլուխ ԻԷ, համար 1. Իբրեւ այգ եղեւ խորհ.: Վերջ. համար 56. Մայր որդոցն Զ[ե]բեդեայ //... (շար. թափուած):
Բ. 11բ-26բ [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Հմր 444, 2ա-19ա. 1/11բ-2բ (վերջից թերի): 2/13ա-5ա: 3/15ա-8ա:
4/ 18ա-9ա: 5/19ա-26բ (վերջից թերի. վրջ. «... լի շնորհօք եւ
ճշմարտութեամբ»):
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ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ
Երեւա՞ն ՌՃԾԲ - 1703
ԳՐԻՉ` Նիկօղայոս դպիր: ՍՏԱՑՈՂ` Երեմիա քհյ:
ԹԵՐԹ` 15 + 1 (կրկ. 1). չգրուած` 1աբ, 1գ: ՊՐԱԿ` 1 x 2 + Ա - Դ x 4 (Ա, Գ 2) +1 x 2: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 27,3 x 19: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 7ա): ՏՈՂ` 24: ԿԱԶՄ` մոխրագոյն մոմլաթ, թիկունքը` սեւ կաշի,
միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ (նախկին կազմից): ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 + 1, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ճակատազարդ` 1դ: Լուսանցազարդ` բուսական, հաւք, հրեշտակ, քահանայ, տաճար: Զարդագիր` հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, կանաչ, դեղին, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խունացած, կարմրագիր խորագրերն ու լուսանցազարդերը գունաթափուած: Նորոգուած եւ վերակազմուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1դ-14ա [Խորհրդատետր]

Տե՛ս Հմր 444, 2ա-19ա. 1/1գ(բ-գ թափուած): 2/2ա-3բ (ա թափուած, բ սկզբից թերի. «[...քում] անզնին...»): 3/3բ-6բ:
4/6բ-7բ: 5/7բ-14ա (դ վերջից թերթի.» եւ արեան միած[նի քո...]», ե-ը թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1դ Դարձեալ շնորհօքն Քրիստոսի ձեռնադրեցաւ Մարգարի որդի տէր Երեմիէն թվին ՌՃԽԶ (1697) ծաղկազարդի կիրակի
օրն, որոյ տէր Աստուած ի ծոց եկեղեցւոյ պահեսցէ. ամէն:
2բ Աստուած ողորմի Սամարքովի || (3ա) հոգւոյն եւ իւր որդւոցն: (Նման` 3բ-7ա, 10բ-13ա):
7բ Աստուած ողորմի Սամարքովին եւ իւր || (8ա) որդւոցն Ստեփանոսին եւ Յովակիմին:
10ա /// Երամէին եւ կողակիցն Սամարքովն եւ գրչի սորա` Նիկողոսն եւ ծնօղք սորա:
14ա Շ[նո]ր[հ] Տեառն` հաշտարար ընձայ մատեանս յիշատակ է Երեւանցի Մարգարի որդի տէր էրամիին եւ կողակցին
իւրոյ` Սամարքովին, որ ըստացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրոց վասն փրկութեան հոգւոյ իւրոյ եւ հոգւոյ կողակցին իւրոյ`
Սամարքովին: Արդ, որք հանդիպիք սմայ կարդալով կամ փրկական խորհուրդ կատարելով, յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի
ասացէք Էրեմիայ սրբասէր քահանային եւ իւր կողակից Սամարքուվին եւ որդւոցն` Ստեփաննոսին եւ Յովակիմին, եւ ծնօղացն` Մարգարին եւ Մարինոսին: Աստուած ողորմի իւրեանց հոգւոյն:
Գրեցաւ սուրբ մատեանս թըւին ՌՃԾԲ (1703) ձեռամբ Բջնեցի տէր Սարգսի որդի Նիկօղայոսի թերավարժ դպրի, որ հայցէ հանդիպողացդ` հարց, եղբարց, ներումն շնորհել ամենայն պակասութեան սորա, եւ Աստուած զձեզ ներեսցէ:
Դարձեալ Սամարքովն, որ փոխեցաւ առ Աստուած, ԺԸ տարոյ էր, թվին ՌՃԾ (1701) էր, սեպտեմբերի ԻԴ էր: Ով հանդիպիք, Աստուած ողորմի ասացէք Սամարքովին եւ ամենայն աշխատաւորաց սորա, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ամէն: Հայր
մեր, որ յերկինս, սուրբ:
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Էջմիածին
ՌՃԼ - 1681
ԳՐԻՉ` Գրիգոր Երեւանցի: ՍՏԱՑՈՂ` Սօլթան:
ԹԵՐԹ` 19. չգրուած` 1աբ, 2բ, 19բ: ՊՐԱԿ` 1 x 1 + 3 x 6: ՆԻՒթ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24,5 x 19: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 12ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը`
դրոշմազարդ կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 + 1, ծաղկաթուղթ (նախկին կազմից):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ` Կիսախորան` 3ա: Ճակատազարդ` 2ա, 8բ, 13ա: Լուսանցազարդ` բուսական: Զարդագիր` կենդանագիր, թռչնագիր: Գրադաշտը` շրջագծուած: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-19ա [Խորհրդատետր]
1. ա. 2ա 0րէնք արկանելոյ սպաս եկեղեցւոյ - Յորժամ կամիցի քահանայն պատարագ մատուցանել...
բ. 3աբ [Աղօթք... յառաջ քան զզգեստաւորիլն] - Որ զգեցեալ ես զլոյս...
գ. 3բ-4ա Եւ մատուցեալ սարկաւագունքն` զգեցուցանեն նմա... եւ ասիցէ - Դիր, Տէր, սաղաւարտ փրկութեան...
2. ա. 4աբ Եւ յետ զգենելոյ զգեստուցն սրբութեան... Եւ քահանայն լուասցէ զձեռս` սաղմոսելով - Լուացից սրբութեամբ... Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ...
բ. 4բ-5բ Իսկ թէ եպիսկոպոս լիցի խորհրդածուն... եւ ասասցէ զաղօթս առ Սուրբ Հոգին` տնօրինիչ գործոյն [Գրիգորի
Նարեկացւոյ] - Ամենակալ, բարերար, մարդասէր Աստուած բոլորից...
գ. 5բ-6բ Դարձեալ կրկնեսցի ի նոյն կարգ բանի մինչեւ վերին հայեցողութիւն լուսոյն... - Աղաչեմք եւ աղերսեմք արտասուալից հառաչմամբ...
դ. 6բ Ապա յարուցեալ եկեսցէ առ ընծայարան սեղանոյն... դիցէ ի մաղզմանն, ասելով - Յիշատակ Տեառն մերոյ...
ե. 6բ Եւ ասասցէ... զաղօթս ի ծածուկ Յոհաննու Ոսկիբերանին ասացեալ - Տեր Աստուած մեր, որ զերկնաւոր հացդ...
3. ա. 6բ-7ա Եւ արկցէ խունկ ասելով - Խունկ մատուցանեմ առաջի քո...
բ. 7ա Եւ քահանայն ասասցէ զաղօթս ի ձայն - Տեր Աստուած մեր, որոյ կարողութիւնդ անքնին է...
գ. 7աբ... Եւ քահանայն խորհրդաբար ասէ զաղօթս - Տէր Աստուած մեր, կեցո զժողովուրդս քո...
դ. 7բ [Եւ քահանայն... ասասցէ զաղօթս ի ծածուկ] - Տէր Աստուած մեր, որ կարգեցեր յերկինս...
ե. 7բ-8ա Եւ քահանայն զոյգ սմին ասասցէ ի ծածուկ - Աստուած սուրբ, որ ի սուրբս հանգուցեալ ես...
զ. 8աբ Եւ քահանայն բազկատարած ասասցէ զաղօթս ի ծածուկ - Տէր Աստուած մեր, որ զբազկատարած զաղաչանս
ծառայից քոց վերընկալցիս...
է. 8բ-9բ Եւ ասասցեն զՀաւատամսն (Դաւանութիւն Նիկիական) - Հաւատամք ի մի Աստուած, հայր ամենակալ...

ը. 9բ-10ա...Քահանայն ասէ զաղօթս ի ցած - Տէր եւ փրկիչդ Յիսուս Քրիստոս...
4. ա. 10ա... Յետոյ սարկաւագ ձայնեսցէ - Մի ոք յերախայից...
բ. 10աբ... Քահանայն... խորհրդաբար աղօթեսցէ ի ծածուկ - Ոչ ոք արժանի է յըմբռնելոցս մարմնաւոր ախտիւք...
5. ա. 10բ-1ա Քահանայն... բազկատարած կացցէ առաջի սեղանոյն եւ ասասցէ ի ծածուկ զաղօթս (Աթանասի Աղէքսանդրացւոյ) - Տէր Աստուած զօրութեանց եւ արարիչ ամենայն լինելութեանց...
բ. 11աբ Եւ քահանայն ձեռնամած աղօթեսցէ ի ծածուկ - Արժան է ստուգապէս եւ իրաւ...
գ. 11բ-2բ Քահանայն բազկատարած աղօթեսցէ ի ծածուկ... - Սուրբ, սուրբ, սուրբ ես ճշմարտապէս...
դ. 12բ-3ա Քահանայն բազկատարած աղօթեսցէ ի ծածուկ - Զքեզ, արդարեւ, տէր Աստուած մեր գովեմք...
ե. 13աբ Եւ կանգնեալ խաչակնքեսցէ զընծայսն` ասելով ի ցած - Որով զհացս օրհնեալ մարմին ճշմարտապէս...
զ. 13բ... Քահանայն ի ծածուկ ասասցէ զաղօթս զայս - Սովաւ շնորհեա զսէր...
է. 13բ-4ա...Քահանայն զաղօթս սկսցի... - Յիշեա Տէր եւ ողորմեա եւ օրհնեա զսուրբ կաթուղիկէ...
ը. 14աբ...Քահանայն զաղօթս սկսցի... - Յիշեա Տէր եւ ողորմեա եւ օրհնեա զքո առաջի կացեալ ժողովուրդս...
թ. 14բ-5ա...Քահանայն բազկատարած խորհրդաբար աղօթեսցէ ի ծածուկ - Աստուած ճշմարտութեան եւ հայր ողորմութեան...
ժ. 15ա...Քահանայն աղօթեսցէ ի ծածուկ - Տէր տերանց, Աստուած աստուածոց...
ժա. 15աբ...Եւ քահանայն աղօթեսցէ ի ծածուկ - Որ աղբիւրդ ես կենաց...
ժբ. 15բ...Քահանայն խոնարհեսցի եւ աղօթեսցէ ի ծածուկ զաղօթս զայս - Նայեա, տէր մեր Յիսուս Քրիստոս...
ժգ. 15բ-6ա...Եւ առեալ զսուրբ մարմինն` ողջ թացցէ յանապական արիւնն եւ ասասցէ - Տէր Աստուած մեր, որ կոչեցեր
զմեզ...
ժդ. 16ա Ապա առեալ զմի մասն ի ձեռն, ասասցէ ի ծածուկ... Հայր սուրբ, որ անուանեցեր զմեզ անուանակցութեամբ...
ժե. 16բ-7ա Յոհաննու Ոսկեբերանին ասացեալ է զաղօթս - Գոհանամ եւ մեծացուցանեմ եւ փառաւորեմ...
ժզ. 17աբ Եւ ապա տեառնագրեսցէ զինքն... եւ արբցէ ի բաժակէն, ասելով - Մարմին քո անապական լիցի...
ժէ. 17բ-8ա... Քահանայն խորհրդաբար ի ծածուկ ասասցէ (Աղօթք գոհութեան) - Գոհանամք զքէն, հայր ամենակալ...
ժը. 18ա.Եւ քահանայն ասասցէ ի ծածուկ զաղօթս զայս - Գոհանամք զքէն, Քրիստոս Աստուած մեր...
ժթ. 18աբ Եւ քահանայն... իջեալ ի մէջ եկեղեցւոյն, ասասցէ զաղօթս ի ձայն - Որ օրհնես զայնոսիկ, որք օրհնեն զքեզ,
Տէր...
ի. 18բ-9ա Քահանայն ասէ - Կատարումն օրինաց եւ մարգարէից... Ի Տէր պարծեսցի անձն իմ... // Եւ երթիցէ խաղաղութեամբ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
19ա Շնորհօք եւ օժանդակութեամբ ամենազօրին Աստուծոյ եւ պարգեւատուին բոլոր բարեաց` Հօրն ամենակալին եւ
Որդւոյն մարդասիրի եւ Սուրբ Հոգւոյն բարերարի ի թուականիս Հայոց հազարերորդի հարիւրերորդի երեսներորդի (1681)
գծագրեցաւ զայս հոգեկեցոյց եւ ծաղկափթիթ բուրաստանս ձեռամբ յոգնամեղ Գրիգորի Երեւանցւոյ, ի դրան Սուրբ Էջմիածնի:
Արդ, ցանկացօղ եղեւ այսմ հոգենորոգ բուրաստանի բարեմիտ կինն Սօլթան եւ ստացաւ զսա յիշատակ հոգւոյ առն իւրոյ Յոհանին` նոր վերափոխելոյն ի Քրիստոս, որ է որդի Թումանին, եւ ետ զսա յիշատակ Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյս, որ
ի գեղջիս Փարաքարայ:
Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զստացօղ սուրբ գրքիս` զՅոհանն, եւ զծնօղսն իւր` զԹումանն եւ զԲէկին, եւ զկողակիցն իւր`
զՍօլթանն, եւ զորդիսն իւր` զԹումանջանն եւ զԱսլանն եւ զԹորոսն` զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, եւ զդուստրն իւր` զՎարդխաթունն, եւ զամենայն արեան մերձաւորսն իւր: Եւ որք յիշէքդ, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս ըզյոգնամեղ Գրիգոր գրիչս եւ զծնօղսն իմ եւ զսպասաւորն իմ` զփոքրիկ Ռուստամխանբէկն, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
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ՌՃԼԹ - 1690
ԳՐԻՉ` Գրիգոր Երեւանցի: ՍՏԱՑՈՂ` Մարգարէ քհյ:
ԹԵՐԹ` 32 + 2 (կրկ. 1, 12). չգրուած` 1ա-5ա, 28ա-32բ: ՊՐԱԿ` 1 x 5+ 4 x 6 + 1 x 5: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով (տարբեր` 1-4, 28-32): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25 x 18,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 21ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ
շագանակագոյն կաշի, աստառը` ծաղկազարդ ստուարաթուղթ:

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 7ա: 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, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին տեղ-տեղ ցեցակեր, եզրերը` կիսամաշ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
5բ-27բ [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Հմր 444, 2ա-19ա. 1/5բ-8բ: 2/8բ-12բ: 3/12բ-5բ: 4/15բ-6բ:
5/16բ-27ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
19բ Ո՜վ սուրբ պատարագիչ, յիշեա առաջի գառինդ անմահի զստացօղ սուրբ տառիս` զՄարգարէ քահանայն, եւ զծնօղսն` զՅակոբն եւ զՄանուշակն, եւ զգծողս, աղաչեմ:
27ա Շնորհօք եւ օժանդակութեամբ ամենազօրին Աստուծոյ` Հօրն ամենակալի եւ Որդւոյն միածնի եւ Սուրբ Հոգւոյն բարերարի, գծագրեալ աւարտեցաւ հոգենորոգ բու || (27բ)րաստանս ի թուականիս Հայոց հազարերորդի հարիւրերորդի յերից
տասանց եւ յիննից թուոց առաւելեալ (1690), ընդ հովանեաւ գերազարդ եւ մեծապայծառ Աթոռոյս Սուրբ Էջմիածնի:
Արդ, ցանկացօղ եղեւ այսմ հոգեկեցոյց բուրաստանի նորընծայ քահանայն տէր Մարգարէ կրօնաւորն եւ ստացաւ զսա
ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնողաց իւրոց` Յակոբին եւ Մանուշին, եւ ամենայն նախնեաց իւրոց
եւ արեանառու մերձաւորացն ամենեցուն:
Եւ արդ, յերես անկեալ աղաչեմք զսրբազան հարսդ եւ զեղբարսդ, որք հանդիպիք այսմ ծաղկաւէտ բուրաստանի ընթեռնելով կամ զՔրիստոս պատարագելով, յիշեսջիք առաջի գառինն անմահի զՄարգարէ քահանայն եւ զծնօղսն իւր` զՅակոբն
եւ զՄանուշն, եւ զամենայն նախնիսն եւ զայլ ամենայն հոգեւոր աշխատաւորսն իւր, ընդ նոսին եւ զանարժան զԳրիգոր զծօղս եւ զծնօղսն իմ, եւ որք յիշէքդ, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ. ամէն: Հայր մեր:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 6բ, 27բ Յիսուս Քրիստոսի ծառայ Մարգարայ վարդապետ, թվ. ՌՃԽԴ (1695): Քրիստոսի ծառայ Մարգար, թվին ՌՃԽԳ (1694):
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ԳՐԻՉ` [Նիկօղայոս դպիր]: ՍՏԱՑՈՂ` Գրիգոր:
ԹԵՐԹ` 22. չգրուած` 1ա, 21ա-2բ: ՊՐԱԿ` 1 x 1 + Ա - Դ x 6 (Դ 3): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25,5 x 17,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 7ա): ՏԱՂ` 21: ԿԱԶՄ` մուգ մանիշակագոյն գործուածք, թիկունքը` սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 + 1, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ` Կիսախորան` 2ա: Ճակատազարդ` 1բ: Լուսանցազարդ` բուսական: Զարդագիր` հանգուցագիր:
Գոյներ` սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Նորոգուած եւ վերակազմուած: Լուսանցքները` մաշուած: 1-ին թերթը դրուած է 19-րդից յետոյ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ-20ա [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Հմր 444, 2ա-19ա. 1/1բ-3ա: 2/3ա-6ա: 3/6ա-9բ: 4/9բ-10բ:
5/10բ-20ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
13բ Եւ զանարժան Նիկողայոս (եղծուած եւ գրուած` «Յակոբ») յիշեսցէ:
14բ Խնդրեմ յիշել զիս` զանարժան Նիկողայոս (եղծուած եւ գրուած «Յակոբ») տիրացու:
15ա Ո՜վ տէր եղբայր, յիշ[եա] եւ զստացող սորին` Պետրոսի որդի Գրիգորն, եւ զգծող սորին:
20ա Գրեցաւ [ի] թվականութեանս Հայոց ՌՃԽ (1691), մարտի յամսոյն: Յիշեցէք եւ զգծօղ սորին: Ստացող սուրբ մատենիս, որ կոչի Խորհրդատետր, որով մատուցանի աստուածահաշտ պատարագն, զքուրքչի Պետրոսի որդի Գըրիգորն, որ ըստացաւ զսա ի հալալ վաստակոց իւրոց վասն յիշատակի հոգւոյ իւրոյ եւ հոգոյ ծնօղաց իւրոց եւ կողակցին իւրոյ` Գարանին, եւ վասն արեւշատութեան որդւոցն եւ թոռներին իւրեանց:
Արդ, բարեխօս զսա ունիմ առ սրբասնեալ պատարագիչսըդ` յիշատակել ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր, եւ Աստուած ողորմի ասացէք Գրիգորին եւ իւրայնոցն ամենայնի, եւ Աստուած ողորմած եւ մարդասէրն ողորմեսցի ձեզ` յիշողացդ եւ ողորմի
ասողացդ, եւ մեզ` յիշուողացս ի միւսանգամ գալստեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Գնեցի զսա եւ ետու ի ձեռն Բջնու գիւղի քահանայիցն, զի վայելեսցեն եւ Աստուած ողորմի ասասցեն ինձ` Գրիգորիս, եւ
կողակցին իմոյ` Գայիանին, եւ մերայնոցն ամենայնի: Հայր մեր, որ յեր[կինս]:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
20բ (Նօտրգիր, լուացուած, հազիւ նշմարելի. կիսով չափ ծածկուած յաջորդ յիշատակարանով)/// այս Խորհրդատետրըս
Գրիգորի /// բէկին /// իւր յեղբար /// յԵղիսաբեթին եւ /// Աստուած ողորմի այլ /// մեր /// Սուրբ (՞) Թումայ /// տէր /// ին /// եւ
/// ձեզ յեղբարք մի բե[րան] /// եւ յիշատակ /// ես գրեցի /// ՌՃՀ (1721) - ին, [յու]նվարի մէկին///
20բ (Բոլորգիր, գրուած նախորդի վրայ) Ստացօղ վերջին սուրբ Խորհրդատետրիս` զՅեւդոքիացի Մուքայէլ նահատակի
որդի տիրացու Յակոբս եւ ետու մատէնս Սուրբ Շողակաթին յիշատակ իմ եւ նախնեացն իմոյ: Արդ, աղաչեմ առ պատարաքիչսդ` յիշատակել ինձ եւ իմայնոցն Աստուած ողորմիւ, որ յիշեալ լիջիք յԱստուծոյ. ամէն: Առաջնորդութեան ուխտիս Կաֆաէցի 0հանէս վարդապետն, ի ՌՃՁԶ (1737) թուին, յունիսին, զի ով ոք վայելեսցէ, Աստուած ողորմիս ասասցէ, զի որս
խնդրեմք Աստուծոյ` յիշեալ լիչի ի Քրիստոսէ. ամէն:
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ԹԵՐԹ` 29. չգրուած` 1ա-2բ: ՊՐԱԿ` 1 x 29: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 28 x 19: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ`
բոլորգիր (նմուշ` 16ա): ՏՈՂ` 26: ԿԱԶՄ` շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 3
(վերջից), թուղթ, մարդադէմ մահիկի լուսադրոշմով:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Սուրբ Երրորդութիւն` 5ա, 21բ, Քրիստոս` 8ա, 15ա, 22բ, Խաչելութիւն` 12բ, Հաւատամք 11ա, Տեսիլ Եզեկիէլի` 21բ, Քրիստոս ընդ առաքելոյն Թումայի` 26ա, տեսարաններ պատարագի արարողութիւնից` 9բ, 13բ, 18բ,
20ա, 23բ, հրեշտակներ` 8ա, 9ա, 13ա, 16աբ, 18բ, 20բ, Մխիթար Գօշ` 28բ (լուսանցքում): Կիսախորան` 3ա, 10ա: Ճակատազարդ` 24ա: Լուսանցազարդ` բուսական, կենդանական: Զարդագիր` թռչնագիր, կենդանագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, դեղին, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Եզրահատուած, որից լուսանցազարդերը վնասուած: Վերջից` կտրուած 3 թերթի հետքեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-28ա [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Հմր 444, 2ա-19ա. 1/3ա-4բ (ա թափուած): 2/4բ-7բ: 3/7բ-13ա:
4/13ա-15ա: 5/15ա-28ա: Յաւելեալ ունի.
28բ-29բ Եռամեծի քաչ վարդապետի Մխիթարայ Գոշի` խստակրօն ճգնաւորի եւ բանիբուն հռետորի, ասացեալ զԱղաւթս ի ժամ սուրբ պատարագին - Տէր աստուած իմ Յիսուս Քրիստոս` Բան Հաւր եւ կերպարան կենդանի... Զի թագաւորի ոք
պատահէ սեղանոյ եւ ունայն//... (շար. թափուած):
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ԹԵՐԹ` 177. չգրուած` 1ա-2բ, 88աբ, 147աբ, 175ա-7բ: ՊՐԱԿ` 1-17 x12 (Ա 4, Ե 10, Է 8, Թ 5, Ժ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ, կապոյտ,
լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31,7x 20: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 77ա): ՏՈՂ` 30-33: ԿԱԶՄ` ճնշադրոշմ
կարմիր կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` կապոյտ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2 + 1, թուղթ:
Վիճակ` բաւարար: Կազմի անկիւնները մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-174բ [Դատաստանագիրք Աստրախանի հայոց]
- 3աբ Առ ընթերցօղսն մատենիս - Քանզի յայտնի է իմաստասիրաց, առ ի լրումն մատենի հարկ է մատենագրաց խօսիլ...
- 3բ-4բ Առ ընթերցօղսն մատենիս. Յառաջաբանական զեկուցումն - Քանզի յայտնի է իմաստասիրաց, որքան հայրիշխանութիւն եւ տէրութիւն Հայոց... (յիշւում է 1802թ.)
1. 5ա-56բ Մասն առաջին. Գլուխ 15 եւ համար 272
ա. 5ա-7բ Յաղագս վաճառականութեան. Գլուխ 1 - 1. Վաճառականութիւն անուանի ամենայն իրաց գնումն եւ վաճառումըն... բ. 7բ-11բ Յաղագս գնելոյ. Գլուխ 2: գ. 11բ-4ա Յաղագս վաճառականութեան կարգի. Գլուխ 3: դ. 14ա-6բ Յաղագս ընկերի. Գլուխ 4: Ե. 16բ-8ա Յաղագս պրիկաշչիքի. Գլուխ 5: զ. 18ա-22բ Յաղագս ամանաթքարի. Գլուխ 6: է. 22բ-3բ
Յաղագս ընկերութեան... Գլուխ 7: ը. 23բ-7բ Յաղագս հաշւոյ. Գլուխ 8: թ. 27բ-31բ Յաղագս պահեստի եւ աւանդոյ. Գլուխ
9: ժ. 31բ-2բ Յաղագս պրիպրեժօնի, այսինքն վարձու վաճառականութեան. Գլուխ 10: ժա. 32բ-4ա Յաղագս մակլեր կամ
կասսի, այսինքն միջնորդ դալալ. Գլուխ 11. ժբ. 34ա-41ա Յաղագս պարտականութեան. Գլուխ 12: ժգ. 41ա-5բ Յաղագս
սանատի. Գլուխ 13: ժդ. 45բ-51բ Յաղագս բարաթի. Գլուխ 14: ժե. 51բ-6բ Յաղագս մուսուֆաց. Գլուխ 15:

2. 57ա-86բ Մասն երկրորդ. [Գլուխ 8 եւ համար 157]
ա. 57ա-62ա Յաղագս կտակի եւ ժառանգութեան. Գլուխ 16 - 1. Կտակ անուանի գրուած ինչ... բ. 62ա-71բ Յաղագս
ժառանգութեան կտակի. Գլուխ 17: գ. 71բ-5ա Վասն հոգաբարձութեան. Գլուխ 18: դ. 75ա-6ա Յաղագս բաժանման որդւոյ
ի հօրէ. Գլուխ 19: ե. 76ա-7բ Յաղա[գ]ս բաժանման եղբարց. Գլուխ 20: զ. 78ա-82ա Յաղագս գրաւի. Գլուխ 21: է. 82ա-4բ
Յաղագս երաշխաւորութեան. Գլուխ 22: ը. 85ա-6բ Յաղագս տոկոսեաց. Գլուխ 23:
3. 88ա-114բ Մասն երկրորդ (= երրորդ). Գլուխ 13 եւ համարն 227
ա. 88ա-9բ Յաղագս գողութեան. Գլուխ 24 - 1. Գողութիւն երկու կերպիւ է... բ. 89բ-93բ Յաղագս աներեւոյթ գողութեան. Գլուխ 25: գ. 93բ-6ա Յաղագս երեւելի գողութեան. Գլուխ 26: դ. 96ա-7բ Յաղագս պատահմանց գողութեան. Գլուխ
27: ե. 97բ-100ա Յաղագս շնութեան. Գլուխ 28: զ. 100աբ Յաղագս նշանի. 29 գլուխ: է. 100բ-3բ Յաղագս ամուսնացելոց.
Գլուխ 30: ը. 104ա Յաղագս քրէական մեղաց. Գլուխ 31: թ. 104ա-5ա Յաղագս աւազակութեան. Գլուխ 32: ժ. 105աբ Յաղագս սխալման պսակի. Գլուխ 33: ժա. 105բ-8ա Յաղագս հայհոյութեան եւ անարգութեան. Գլուխ 34: ժբ. 108բ-12ա Յաղագս ծառայի. Գլուխ 35: ժգ. 112ա-4բ Յաղագս ծառայի. Գլուխ 36:
4. 114բ-46բ Մասն չորրորդ [Գլուխ 13, համար 221]
ա. 114բ-7բ Յաղագս դատախազի եւ պատասխանողի. Գլուխ 37 - 1. Եթէ ոք տացէ ի դատաստանարան... բ. 117բ-20ա
Յաղագս խնդ[ր]ելոյ իրաւունս. Գլուխ 38: գ. 120բ-1բ Յաղագս փողոցի պատահմանց. Գլուխ 39: դ. 121բ-4ա Յաղագս
վարձու. Գլուխ 40: ե. 124ա-7բ Յաղագս շինուածոց. Գլուխ 41: զ. 127բ-34ա Յաղագս արհեստաւորաց. Գլուխ 42: է. 134ա6ա Յաղագս պարտաւորութեան դատաստանական անձանց. Գլուխ 43: ը. 136ա-41ա Յաղագս դատաւորաց. Գլուխ 44: թ.
141ա-3բ Յաղագս ինն անձանց. Գլուխ 45: ժ. 143բ-4ա Յաղագս դատարանի տեղեաց. Գլուխ 46: ժա. 144ա-5բ Յաղագս
ատենադպրի. Գլուխ 47. ժբ. 145բ-6ա Յաղագս օրինակողի. Գլուխ 48: ժգ. 146աբ Յաղագս թարքմանչի. Գլուխ 49 - 1.
Թարգմանիչ անուանի այն... ուր ուրեք կամեսցի, կարէ թարգմանել:
- 148ա-74բ [Ցանկ մասանց, գլխոց եւ կանոնաց դատաստանագրոցս] - Մասն առաջին... Թարգմանութիւն հարկ է լինիլ ի դատարանի:
Տպ. «Դատաստանագիրք Աստրախանի հայոց», Երեւան, 1967, «Չ»
օրինակ: Ձեռագրումս կանոններն ունեն մասնական եւ ընդհանուր
համարակալում` 1-870:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
Պահպանակ Աբ. Աչքի անցուցի 14 մայիսի 1870 ամի: Եղիա Թաստամեանց:
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ` Գալուստ դպիր Ջուղայեցի (5ա-209բ):
ԹԵՐԹ` 254 (այդ թւում` սկզբի 5 պահպանակները). չգրուած` 1բ-5բ, 180բ, 217բ-54բ: ՊՐԱԿ` 1-22 x 12 (Ը, Ի 10, Թ 14,
ԺԹ, ԻԱ 8, ԻԲ 7): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 31,9 x 19,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (միասիւն` 210ա-7ա): ԳԻՐ`
նօտրգիր (նմուշ` 134ա), շղագիր (յաւելագրողի` 210ա-7ա): ՏՈՂ` 34-39 (6ա-15ա), 33 (16ա-206բ), 22-29 (207ա-17ա):
ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ, ոսկեզօծ, շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկաթուղթ: Փականներով եւ
ելուստներով: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` թուղթ, 6 + 1:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Աստուածածին, Յիսուս, 12 առաքեալք` 15բ: Կիսախորան` 16ա: Զարդագիր` բուսագիր, թռչնագիր` ամեն կանոնախմբի սկզբնատառը: Գոյներ` վարդագոյն, դեղին, կանաչ, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ` անբաւարար: 52-212 թանաքից գունափոխուած: 82- 196 թանաքակեր: Կազմի թիկունքի կաշին մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Կանոնագիրք Հայոց]
- 6ա-13ա Ցանկ է միահամուռ կանոնքիս - [Զ]ի ընդ յարեելս պարտ է աղօթելի. Ա-ՉԼԷ...Եթէ երէց մեռցի, կինն այլում
առն չիշխէ լինել. ՆԻԳ:
Տպ. Վ. Հակոբյան, Կանոնագիրք Հայոց, հ. Ա., Երեւան, 1964, էջ 5-17,
ձեռ. Դ:
- 13ա-բ Շարադրութիւն կանոնաց եդեալ եւ այս կարգ եւ չափ գլխոյն - Կանոնք առաքելական գլուխ ԼԴ. Ա... ԾԸ. Յովհ.
Ոսկեբերանի Սահմանք կանոնաց կարգաւորաց (Տպ. Ա, էջ 3-4: ԾԷ եւ ԾԸ նիւթերի ցանկերը` յետագայ գրչութեան):
1. 13բ-4բ Սահմանք եւ կանոնք, զոր եդին սուրբ աշակերտքն Քրիստոսի եկեղեցւոյ սրբոյ յեդ վերանալոյ - Վարդապետութիւն առաքելոցն զկնի վերանալոյն... 15ա Գլուխք եւ թիւք համօրէն կանօվնական ասացուած առաքելական կանոնին:

Գլուխք ԼԴ - Վասն յարեւելս կայս յաղօթս կալ. Ա... 16ա-23բ Կանոնք եւ սահմանք, զոր եդին աշակերտքն Քրիստոսի ի սուրբ
եկեղեցիս յետ վերանալոյն Տեառն ժողովեալք ի վերնատունն: Գլուխ առաջներրորդ - Կարգեցին սուրբ առաքեալք եւ եդին
հաստատութեամբ... (Տպ. Ա, էջ 18-66):
2. 23բ-4բ Կանոնք երկրորդ առաքելական ի ձեռն Կղեմայ: Գլուխք ՁԵ-Ա. Վասն ձեռնադրութեան եպիսկոպոսաց... 24բ9բ Սահմանք եւ կանոնք սուրբ առաքելոցն ի ձեռն Կղեմայ առաքելոյ հեթանոսաց - ԼԵ. Ա. Եպիսկոպոս ձեռնադրեսցի յեպիսկոպոսաց յերկուց եւ կամ յերից... (Տպ. Ա, էջ 67-100):
3. 29բ-30ա Կանոնք յետ առաքելոց հարանց հետեւողաց: Գլուխք ԻԷ-Ա. Վասն հեղձուցանելոյ զմանկունս կամաւ... 30ա2ա [Կանոնք] - ՃԻ/Ա. Եթէ ոք հեղձուցանէ ըզտղայ... (Տպ. Ա, էջ 101-113):
4. 32ա Կանովն Նիկիայ մեծ ժողովոյն: Գլուխ Ի-Ա. Վասն որք կամաւ կատարեցին... 32ա-5ա Կանոնք Նիկիայ սուրբ ժողովոյն - Սահմանք եւ կանոնք, որ եդան ի սուրբ կաթուղիկէ եկեղեցւոջ... 35ա-բ Կոստանդիանոսի թագաւորի առ եպիսկոպոսս եւ առ ժողովուրդս - ՃԿԵ / ԺԹ. Զի չարեաց եւ ամպարշտաց լծակից եղեւ Արիոս... 35բ-8ա Գլուխ հաւատոց ժողովոյն
Նիկիայ - Իշխանութիւն Պօղովնի եւ Յուլիանոսի... (Տպ. Ա, էջ 114-150):
36ա «Բիկտոր եւ Բենեկտ երիցունք ի Հռոմ քաղաքէ» (տպ. էջ 134)
բառերից յետոյ բոլորգրով. «Յարեւմտեան եպիսկոպոսք ոչ ոք եդեալ է ի
թիւ անուանց, բայց երիցանցս Հռովմայ»:
5. 38ա Կանոնք Անկիւրեայ: Գլուխք Ի - Ա. Վասն քահանայից, որ ի բռնութենէ զոհեցին... 38ա-41ա Կանոնք Անկիւրեա Այս կանովնք նախ են, քան որ կարգեցան... (Տպ. Ա, էջ 151-167):
6. 41ա Կանոնք Կեսարեա, որք ժողովեալ ի Կեսարիա: Գլուխ Ժ-Ա. Վասն կանանց, որ ընդ արամբ են եւ շնան... 41ա-3ա
եպիսկոպոսք Ւ... (Տպ. Ա, էջ 168-176):
7. 43ա Կանոնք Նիոկեսարիա: Գլուխ Ի-Ա. Վասն քահանայից ամուսնացելոց կամ որ շնան... 43ա-5ա Կանոնք Նիոկեսարիայ - Այս կանոնք յետոյ եդան, նախքան որ Անկիւրեա... (Տպ. Ա, էջ 177-187):
8. 45ա Կանոնք Գանգրեա: Գլուխք ԻԴ-Ա Վասն որ զամուսնութիւն գարշ համարին... 45բ-7բ Կանոնք Գանգրեա - Այս
կանոնք յետ Նիկիա ժողովոյն եդաւ... (Տպ. Ա, էջ 188-201):
9. 47բ-8ա Կանոնք Անտիոքայ: Գլուխք ԻԵ - [Ցանկ գլխոց] - Ա. Վասն ամենասուրբ տօնից... 48ա-52բ Կանոնք Անտիոքայ - Յետ բազում ժամանակաց անցանելոյ... (Տպ. Ա, էջ 202-223):
10. 52բ-3ա Կանոնք Լաւոդիկեա: Գլուխք ԾԵ-Ա. Վասն երկեկաց... 53ա-6ա Կանոնք Լաւոդիկեա - Յետ այսորիկ զօրանայր օստացւոց հարձուածն... (Տպ. Ա, էջ 224-242):
11. 56ա Կանոնք սրբոյն Գրիգորի: Գլուխք Լ-Ա. Վասն քահանայից, որ մեղանչեն... 56ա-7ա Կանոնք սրբուն Գրիգորի ՅԻԱ. Ա. Քահանայ, որ ի մեղս զառածեալ է... (Տպ. Ա, էջ 243-249):
12. 57աբ Կանոնք Սարդիկեայ: Գլուխք ԻԱ-Ա. Եպիսկոպոսի, որ յիւր վիճակէ այլ վիճակ փոխի... 57բ-62ա Կանոնք Սարդիկեա - ՅԾԱ. Ա. Ոսիոս եպիսկոպոս ասաց. Ոչ է այսքան յետին սովորութիւն... (Տպ. Ա, էջ 250-272):
13. 62ա Կանոնք Կոստանդինուպօլսի ժողովոյն: Գլուխք Գ-Ա. Յաղագս զՆիկիակակ հաւատոյն հաստատուն պահելոյ...
62աբ Կանոնք Կոստանդնուպօլսի ժողովոյն - Յետ ոչ բազում աւուրց Թագաւորելոյ Մեծին Թէոդոսի... (Տպ. Ա, էջ 273-276):
14. 62բ Կանոնք Եփեսոսի ժողովոյն: Գլուխք Զ-Ա. Յաղագս լուծանելոյ զեպիսկոպոս... 62բ-3բ Կանոնք Եփեսոսի ժողովոյն - Իսկ յաւուրս Փոքու Թէոդոսի... (Տպ. Ա, էջ 277-281):
15. 63բ-4բ Կանոնք Աթանասի: Գլուխք ՁԸ-Ա. Վասն որք յերախայութեան ոք հաղորդեսցի... 64բ-72ա Կանոնք Աթանասի. Հարցմունք - Ի ժամանակի յայնմիկ երեւեցաւ այր մի Գորգիոս անուն... (Տպ. Ա, էջ 282-32ղ):
16. 72աբ Կանոնք Բարսեղի [առ Ամփիւղաքոս]: Գլուխք ԾԱ-Ա. Թէ արտաքսեալքն յեկեղեցւոյ յԳ բաժանին...
ա. 72բ-7ա Գիր կանոնական մեծի եւ գիտնաւորի եպիսկոպոսապետի Բարսղի առ սուրբն Ակիւղիքոս Լիկոնացւոց Բանն ԾԱ - ՆԿԹ. Ա. Ամենայն հերձուածովք ասին... բ. 77ա-8ա Գիր կանոնական սրբոյն Բարսղի առ քահանայ Մեծ Թէոդորոս
յԱնտիոքայ վասն ամենեւին հեռանալոյ եւ զազգային կին ոչ առնելոյ: Ա բան - ՇԺԹ. ԾԱ. Յայս իմն առաւել հարկէ մարդ...
(Տպ. Ա, էջ 329-362):
17. 78աբ Կանոնք սրբոյն Սահակայ Հայոց հայրապետի: Գլուխք ԾԵ-Ա. Վասն զուսումնասէր ձեռնադրել քոյրեպիսկոպոս... 78բ-80ա Սրբոյն Սահակայ հայրապետի Յաղագս քորեպիսկոպոսաց, թէ որպէս պարտէ զկանոնական կարգն հաստատուն պահել ի սուրբ եկեղեցիս: Գլուխ ԾԵ-ՇԻ. Յ. Զի սրբոց բարեպաշտաց եւ առաքինութեամբ պայծառացելոց... 80ա2ա Նորին կարգ քահանայից առ ժողովրդականս եւ նոցին ժողովրդականաց հնազանդութիւն եւ կարգ ուղղութեան առ քահանայս - Եղբարց սիրելեաց երիցանց եւ վանականաց... 82ա-5ա Նորին սրբոյն Սահակայ, թէ որպէս սահմանեցաւ կարգ
ուխտի եւ որոշման վանաց: Բան երրորդ - ՇԾԵ. ԼԶ. Քանզի բազումք կարծեցին տգիտութեամբ... 85ա-6բ Նորին, թէ որպէս
պարտ է եպիսկոպոսաց ունել զընտանիս սրբոյ եկեղեցւոյ - ՇԿԴ. ԽԵ. Այցելու եւ հասարակաց հայր է եպիսկոպոսն... 86բ-

8բ Նորին, թէ որպէս պարտ է եպիսկոպոսացս // պահել զգանձս եկեղեցւոյ [կամ] որոց որպէս մատակարարել - ՇՀ/ԾԱ.
Նաւահանգիստ է ամենեցուն տաճար աղօթից... (Տպ. Ա, էջ 363-421):
18. 88բ-9ա Կանոնք Շահապիվանի Հայոց: Գլուխք Ի - Ա. Եպիսկոպոս, որ ի պղծութեան գտանի... 89ա-96ա Սահմանք
եւ կանոնք կարգի Աստուծոյ սրբոյ եկեղեցւոյ, զոր եդին վարդապետք Հայոց ի լրութիւն առաքելական եւ Նիկիական կանովնաց հաստատութիւն - Պարտ եւ պատշաճ է նաւավարին հոգալ... (Տպ. Ա, էջ 422-466):
19. 96ա Կանոնք Սեւանտեայ: Գլուխք ԺԴ - Ա. Վասն սպանողի... 96ա-7ա Ի թղթի աստ ապաշխարութեան: Բանք ԺԴ Սեւանտոս եպիսկոպոս, որ էք յԱստուծոյ ի Քրիստոսէ... (Տպ. Ա, էջ 467-474):
20. 97աբ Կանոնք Ներսէսի կաթողիկոսի եւ Ներշապհոյ Մամիկոնէից եպիսկոպոսի: Գլուխք ԼԵ - Ա. Վասն յեկեղեցի տանել զսեղաննս... 97բ-100ա Այս կանոնք եդան յաւուրս Ներսէսի կաթուղիկոսի եւ Ներշապհոյ Մամիկոնէից եպիսկոպոսին:
Տունս ԼԷ - ՈԹ/Ա. Զի ոչ է պարտ բաժանել զժողովուրդ վասն պտղոյ եւ մտից սրբոյ եկեղեցւոյ...(Տպ. Ա, էջ 475-490):
21. 100ա-1բ Կանոնք Յոհաննու Մանդակունոյ Հայոց կաթողիկոսի - // Զմեծ եւ զանբաւ, զբարերար եւ զմարդասէր...
(Տպ. Ա, էջ 491-500):
22. 101բ Կանոնք Աբրահամու Մամիկոնէից եպիսկոպոսի առ Վաչագան Աղուանից արքայն: [Գլուխք Գ] - Ա. Եթէ ոչ են
հոգիք ննջեցելոցն... 101բ-2բ Կանոնք Աբրահամու - // Մի՛տ դիր, ով սիրելութիւն... (Տպ. Ա, էջ 501-505):
23. 102բ-3ա Կանոնք Վերջնոյ Սահակայ կաթուղիկոսի: Գլուխ ԺԵ-Ա. Եպիսկոպոսի ոչ զգենուլ երկաթս... 103ա-4ա
Հարցմունք կանոնականք Յովհաննու Սիւնականի քաղաքաց եւ առ ընթերադրեալ պատասխանիք նմին Սահակայ Հայոց
կաթողիկոսի եւ նորին աթոռակցաց եպիսկոպոսաց բազմաց: Գլուխք ԺԷ-ՈԾԹ/Ա. Հարցումն. Եթէ պարտ իցէ եպիսկոպոսին... (Տպ. Ա, էջ 506-513):
24. 104աբ Կանոնք տեառն Յոհաննու Իմաստասիրի Հայոց կաթուղիկոսի: Գլուխք ԼԲ-Ա. Եպիսկոպոս կամ երէց կամ
սարկաւագ որ արբենայ... 104բ-8բ Կանոնք Յոհաննու Իմաստասիրի ասացեալ - ՈՀԴ. Ա. Եպիսկոպոս կամ քահանայ կամ
սարկաւագ եւ ով իցէ (Տպ. Ա, էջ 514-535: Յիշատակարանը` չիք):
25. 108բ-11ա Կանոնք Սիովնի Հայոց կաթողիկոսի. [Գլուխք ԻԳ] - Որք պատմօղ աստուածային օրինադրութեանն...
(Տպ. Վ. Հակոբյան, Կանոնագիրք Հայոց, հ. Բ, Երեւան, 1971, էջ 3-18):
26. 111ա-4բ Սահմանք կանոնաց սուրբ առաքելոյն Թաթէոսի, ի քաղաքին Ուռհայ, ի լուսաւորել զնոսա [Գլուխք ԼԳ] Յորժամ լուսաւորեցաւ քաղաքն... (Տպ. Բ, էջ 19-40):
27. ա. 114բ Կանոնք տեառն Փիլիպոսի առաքելոյն - Յաղագս Քառասունս ունելոյ... բ. 114բ-5ա Նորին Կանոնք: Գլուխք
Ը - ՉԿԲ. Ա. Կին եթէ ամուլ դիպեսցի... (Տպ. Բ, էջ 41-45):
28. 115ա-6բ Կանոնք երկրորդ Անտիոքայ: [Գլուխք Թ] - ՉԿԶ. Ա. Որպէս ասէ` Յերկուց եւ յերից հաստատեսցի... (Տպ. Բ, էջ
46-54):
29. 116բ-7բ Կանոնք տեառն Եփրեմի արդիւնակատար կրօնաւորի, զոր սնուցանէր անապատն, ի Կուսութեան ճառէ:
[Գլուխք Ը] - ՉՀԹ/Ա. Քահանայ կամ կրօնաւոր կամ սարկաւագ, որ կամակոր մտէք... (Տպ. Բ, էջ 55-58):
30. 117բ Կանոնք Կիւրղի Աղէքսանդրացո: Գլուխ Ե - ՁԷ. Ա. Քահանայ, որ կոյս իցէ կամ այրի... (Տպ. Բ, էջ 59-61):
31. 117բ-8ա Կանոնական գիր տեառն Եպիփանու ասացեալ: Գլուխ Ե - ՉՂԲ. Ա. Եպիսկոպոս կամ երեց կամ սարկաւագ... (Տպ. Բ, էջ 62-63):
32. 118ա Կանոնք Եղիշէի վարդապետի: Գլուխ Ա - ՉՂԷ/Ա. Եթէ ոք կիրակէի կամ տօնի կամ երեւելի աւուր ամուսնանայ
ընդ կնւոջ իւրում... (Տպ. Բ, էջ 64):
33. 118ա-9բ Կանոնք եւ խոստովանութիւն Երրորդ ժողովոյն Անտիոքայ - ՉՂԸ. Ա. Խոստովանիմք, որպէս ուսուցին Գիրք
Սուրբք եւ վարդապետք ճշմարիտք ՅԺԸ-ն... (Տպ. Բ, էջ 65-72):
34. 119բ-22բ Կանոնք երկրորդ Նիկիականք, զոր եդին ՅԺԸ եպիսկոպոսքն կրկնաբանելով կարճ ի կարճոյ: Գլուխս ՃԺԴ
- ՉՂԹ/Ա. Ոչ է պարտ զկրճատեալսն եւ ներքինիս (Տպ. Բ, էջ 73-90):
35. 122բ-4բ Սահմանադրութիւն կանոնի Վաչագանայ Աղուանից արքայի եդեալ ի ժողովն, որ [յ]Աղուանս եղեւ: Գլուխ
Ի - // Յամս Վաչագանայ Աղուանից արքայի... (Տպ. Բ, էջ 91-100):
36. 124բ-39բ Կանոնք Բարսղի վասն պէսպէս եւ բի[ւ]րապատիկ ախտից: Գլուխք ՄՀԲ - ՋԼԳ. Ա. Եթէ ոք ապականեսցէ
զէգ... (Տպ. Բ, էջ 101-180):
37. 139բ-43ա Սահմանք կանոնադրութեանն երանելոյն Գրիգորի Աստուածաբանի Նազիանձու եպիսկոպոսի Յաղագս
ուղղափառութեան հաւատոյ եւ ապաշխարութիւն յանցաւորաց: Գլուխ Լ - // Աշակերտեալք սրբութեան հաւատոյ... (Տպ. Բ,
էջ 181-199):

38. 143ա Կանոնք Դըւնի սուրբ ժողովոյն, զոր յամի չորրորդի Կոստանդիանոսի կայսեր բարեպաշտ թագաւորի Հոռոմոց... Գլուխս ԺԲ - Այս գիր ի հաստատութիւն գրեցաւ... 143ա [Ցանկ գլխոց] - Ա. Վասն առաջնորդաց... 43բ-6ա Կանոնք
Դըւնի - ՌՄԼԵ/Ա. Զառաջնորդաց սրբոյ եկեղեցւոյ... (Տպ. Բ, էջ 200-215):
39. 146ա-8բ Երանելոյն Մակարայ` սրբոյ քաղաքին Երուսաղէմի հայրապետի Կանոնական թուղթ ի Հայս վասն կանոնադրութեանն Կաթուղիկէ եկեղեցւոյ կարգաց, զոր չէ արժան ընդ սահման եւ ընդ հրաման անցանել: Գլուխ Թ - Ահա վասն
ահի եւ երկիւղին... (Տպ. Բ, էջ 216-229):
40. 148բ-50բ Սրբոյն Սահակայ Հայոց կաթ//ուղիկոսի Գիր աւանդութեան յաղագս կարգի սպասաւորաց սրբոյ եկեղեցւոյ եւ պտղոցն ժողովրդականաց ընծայելոյ ի տունն յԱստուծոյ - ՌՄԾԶ/Ա. Քանզի լուսաւորիչն Հայոց մեծն Գրիգորիոս...
(Տպ. Բ, էջ 230-238):
41. 150բ-1ա Յովհաննու Մանդակունոյ Հայոց կաթուղիկոսի եւ թարգմանչի, աշակերտ եղելոյ սրբոյն Սահակայ մեծի
հայրապետին Հայոց կաթուղիկոսի Բան կանոնական - Գլուխ Ա - ՌՄԾԷ Ա. Արդ, ես զայս ըստ իմում գիտելոյ ասեմ... 151ա
Նորին - Իսկ զուրբաթ որպէս կիրակէ պահեն... (Տպ. Բ, էջ 239-243):
42. 151աբ Կանոնք սուրբ ժողովոյն, որ ժողովեցան ի Թէոդուպօլիս, որ այժմ կոչի Կարնոյ քաղաք: Գլուխ Թ-Ա. Վասն
յայտնութեան... 151բ /Նախաբան/ Կանոնք սուրբ ժողովոյն Կարնոյ - Սուրբ եւ աստուածասէր ժողովն... 151բ-4բ /Կանոնք/ ՌՄԾԸ/Ա. Վասն մեծի յայտնութեան... (Տպ. Բ, էջ 244-257):
43. 154բ-6ա Սահմանք եւ կանոնք կարգի եկեղեցւոյ սրբոյն Ներսէսի Հայոց հայրապետի: Գլուխք ԽԳ - ՌՄԿԷ/Ա. Վասն
այնոցիկ, ոյք չեն արժանի հաղորդութեանն... (Տպ. Բ, էջ 258-263):
44. 156ա-բ Կանոնք Յոհանու Մանդակունոյ Հայոց կաթուղիկոսի: Գլուխ Է - ՌՅԺ. Ա. Քահանայ Կ-ամեա ի պատարագէն լռեսցէ... (Տպ. Բ, էջ 264-266):
45. 156բ Սրբոյն Դիոնիսիոսի Աթենացւոյ եպիսկոպոսի Բան Ա - ՌՅԺԷ/Ա. Համակարգքն ոչ կարեն զմիմեանս յառաջ
ածել... (Տպ. Բ, էջ 267):
46. 156բ-8բ Կանոն երանելոյն Եպիփանու Կիպրացւոյ եպիսկոպոսի մեծի եւ առաքինոյ մարգարէի եւ նշանագործի:
Գլուխ Գ - ՌՅԺԸ. Ա. Ի վերայ բազում նշանացն եւ մարգարէութեանցն... 158բ-9բ Հարցումն Թէոդոսի քահանայի եկեղեցւոջն
Կեսարու առ երանելին Եպիփան Կիպրացին - ՌՅԻ. Գ. Կամիմ յուսանել յաղագս քառասնիցն պահոց... (Տպ. Բ, էջ 268-280):
47. 159բ Կանոնք Յոհաննու Յերուսաղեմացւոյ եպիսկոպոսի: Գլուխ Ա - ՌՅԻԱ. Ա. Կանոնք եւ սահմանք, զոր ընդունի
եկեղեցի... (Տպ. Բ, էջ 281):
48. 159բ-60ա Կանոնք Հիպողիտեա սրբոյ բան ի ծնունդն եւ ի մկրտութիւն Տեառն: Գլուխ Ա - ՌՅԻԲ. Ա. Ըստ աւետեաց
յիշատակին Թ-ամսեայ ծնեալ Տէրն... (Տպ. Բ, էջ 282-283):
49. 160ա Կանոնք Նէքտառեա` Հռոմայ եպիսկոպոսի: Գլուխ Ա - ՌՅԻԳ. Ա. Սահմանք եւ ուղղափառութիւնք, զոր վայել է
եկեղեցւոյ... (Տպ. Բ, էջ 284):
50. 160ա-բ Կանոնք Մելիտոսի եպիսկոպոսի առ Տրիպիս: Գլուխ Ա - ՌՅԻԴ/Ա. Այս գրեցաւ վասն միանալոյ բանին Աստուծոյ... (Տպ. Բ, էջ 285-286):
Աստ չիք տպագրի` ԾԱ «Սրբոյն Աթանասի մեծի կանոնը (Բ, էջ 287):
51. 160բ Կանոնք սրբոյն Աթանասի մեծի: Բան Ա - ՌՅԻԵ. Ա. Թէ ոչ առաւելուցու արդարութիւնն ձեր... (Տպ. Բ, էջ 288289):
52. 160բ-1ա Կանոնք Սոկրատայ: Բան Բ - ՌՅԻԶ/Ա. Հանդէս ՅԺԸ - իցն յաւուրս մեծին Կոստանդիանոսի ժողովին...
(Տպ. Բ, էջ 290-292):
53. 161ա-բ Կանոնք սրբոյն Դիոնէսիոսի Արիսպագ[աց]ւոյ Յաղագս Աստուածածնին - ՌՅԽԸ. Ա. Զի արժանացաւ զԱստուած Բանն Հօր... (Տպ. Բ, էջ 293):
54. 161բ Կանոնք Մանուէլի: Բան Ա - ՌՅԻԹ. Ա. Ի ձեռն Կոստանդիանոսի Մեծի հաստատեցաւ տօնախմբութիւնն... (Տպ.
Բ, էջ 294):
55. 161բ Կանոնք Կղեմայ` Հռոմայ եպիսկոպոսի - ՌՅԼ. Ա. Սահմանք եւ հաստատութիւնք եկեղեցւոյ... (Տպ. Բ, էջ 295):
56. ա. 161բ-2ա Կոչումն ապաշխարութեան, զոր ասացեալ է տեառն Յոհաննու Մանդակունւոյ Հայոց կաթուղիկոսի
ասացեալ - Երթայ քահանայն մեղուցելովն ի դուռն եկեղեցւոյն... բ. 162ա-3բ Մեղք են, որ ի խոստովանութիւնն պարտ է
բերել, զի են, որ մեծ են, եւ են, որ փոքր: Թիւ խոստովանութեան. ԹԷ կոյս ընդ կուսի... (Բ, էջ 296-304):
Բ. [Կանոնգիրք]
Տե՛ս Վ. Հակոբյան, Կանոնգիրք Հայոց, Ա, Նախաբան, էջ ԴԴԴԿ
1. 163բ-7բ Նորին Կանոնք երրորդ Բարսեղի Կեսարու հայրապետին արարեալ: Գլուխ ՀԴ - Ա. Պարտ է զուրացողսն հաւատացեալս առանց վտանգի...

2. 167բ-70ա Յոհաննու Ոսկեբերանին Յաղագս սահմանի կանոնաց կարգաւորաց, որք գան ի խոստովանութիւն:
Գլուխք ՃԴ - Ա. Եթէ ոք ազդեցութեամբ սատանայի... ՃԳ. Որ ջուր խառնէ ի գինին եւ վաճառէ, ունի կարգ Ճ օր, ծունր`
աւուրն Ճ:
3. 170ա-2ա Յակոբայ Ղրիմեցւոյ Յաղագս պսակի ամուսնացելոց - Գիտելի է, զի կանոն է այնոցիկ, որք սրբութեամբ
սնանին...
4. 172ա-8ա [Յակոբայ Ղրիմեցւոյ Յաղագս ազգականութեան] - Գիտելի է, զի ազգականութիւնն տարորոշեալ անձանցն է... եւ երրորդն օտարացան առնուն զիրար: Եւ այսքան շատ լիցի, որ ցուցեալս եղեւ ի մէնջ. ամէն:
Գ. [Բանք զանազանք]
1. ա. 180ա [Նշանագիրք] - Եկեղեցի...- Այսինքն: բ. 180ա [Նշանագիրք]x - Արեգակն... ոտն:
2. 181ա-7ա Ճառ Ներսիսի Լամբրօնացւոյ Վասն գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ ի վերնատուննx - Ստիպիմ ի սիրոյ սրտիս
բաղձանաց... որ ի քոյոցս քեզ բուրումն օրհնութեանն հոտոտեա սիրով, Աստուած իմ հոգիդ հեզութեան: Եւ քեզ օրհնութիւն
ի մէնջ միաբան ընդ Հօր եւ Որդւոյ եւ կեանսդ անվաղճան: Հայր մեր:
1 եւ 2 նիւթերը` Մեսրոպ Սմբատեանի ձեռքով:
3. 187բ-209բ Սրբոց վարդապետացն Հայոց Մովսէսի եւ Դաւթի Հարցմունք ընդ երկաբնակ չարափարացն - Որդիք լուսոյ եւ Վերինն Սիոնի... թարգմանեալ ի յունաց ի հայս տեառն Յովհաննէսի Հայոց վկայէ այսմիկ, Սարգիս Արաբացի
եպիսկոպոս ճշմարիտ վկայութեամբ օրհնութիւն. ամէն:
Դ. [Յաւելագրութիւն` 1884 թ.]
210ա-7ա [Ժամանակագրութիւն. 1836-1884 թթ.] - Ընթերցողք, յիշեցէք զժողովողս ազգային հնութեանց... տեսանել
զՆերսէս Զ-րդ կաթողիկոսն յաթոռ Լուսաւորչին: Աստուած շնորհաւոր արասցէ. ամէն: Գրիչ Մեսրովբ եպս. Սմբատեանց:
Յ30 մայիսի, 1884 ամի:
1836-1884 թթ. Էջմիածնում տեղի ունեցած եկեղեցական գործերի
մասին Մեսրոբ Սմբատեանցի գրառումներն են:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
174ա 0րինադրեցաւ ի սուրբ առաքելասահման եւ հայրապետադիր կանոնս ձեռամբ Ջուղայեցի հանգուցեալ տէր Խաչատուրի որդի, անարժան եւ մեղապարտ դպրէս, որ կոչեցեալ եմ ի տրուբ անուամբ Գալուստ, որ եմ ծրեալ ի երկիրն Ուռուստաց եւ ի մայրաքաղաքն Հաշտարխան, որ էի ընդ հոգեւոր եւ սրբազան հօրն իմոյ եւ տեառնդ Բաղտասար եւ աստուածաբան վարդապետին, որ էր ի գործի եւ նուիրակութեան Սրբոյն Սաղիմայ անուան եւ Սրբոյ Յակոբեանց երջանիկ առաքելոց ընդհանրական Աթոռին Ամենայն Հայոց: Իսկ սակս նկըրտեցի այնմ ուղիղ եւ աստուածահաճոյ բիւրաստանին: Ի թվին
Հայկազեա ՌՃԺԴ /1665/ ամին եղեալ էր մեծ խռովութիւնն ի մէջ Բ աթոռաց մերոց, թէ ել Յակոբ կաթուղիկոսն Էջմիածնայ
եւ եկն ի Թուխաթ, եւ Եղիազարն Երուսաղէմայ եկն ի Հալէպ եւ դիպան մէկ զմէկի թղթով եւ գրով, եւ եղեւ մեծ գժտութիւնն:
Աստուած վերջքն բարի անէ: Իսկ ի նորումս լրման թվին յաւիտենական արքային 1757 եղեւ աւարտումն:
178ա Փա՜ռք... /// 179ա/ վասն որոյ տեսանելով իմս նուաստիցս զմայլեցայ ի միջի եղեալ լուծմանց բանից տարակուսանց, վասն որոյ սէրն իմ վառեցաւ ընդ նախնեաց բանից հայրապետացն, իսկոյն ցանկացայ եւ նախանձաւոր եղէ տիպ
սորին գձագրել եւ ինեւ յշիատակ պահել: Արդ, որովհետեւ կարճք են աւուրք կենաց մերոց ի մէջ երկուց մտաց, տարակուսեալ կայի. արդեօք կարե՞մ աւարտն հասուցանել, զոր եւ աղերսմամբ խնդրեցի հոգեւոր ծնողէն իմմէ` տեառն Բաղտասարայ ծայրագոյն նուիրակէ Սրբոյն Սաղիմայ, որ ի սոյն ամոչս էր մեծաւ հոգաբարձութեամբ գործ նուիրակութեանն ի կիր
ածել Երկիրն Հիւսիսային, ի քաղաքն Հաշտարխան, վասն որոյ տեսանելով նորա զիմս ջերմեռանդութիւնն ի վերայ սոյն
կանոնիս, իսկոյն յօժար կամօք եւ առատ սրտիւք հրամայեաց իմս նուաստիս օրինակ գրոյս գձագրել եւ ընդմիշտ շրջեցուցանել, զոր բազմաւ աշխատութեամբ եւ մեծաւ հոգաբարձութեամբ սէր ընդ սիրոյ միաւորեալ սկսայ ի գործ ածել եւ նոր ի
նորոյ գրել եւ յոյժ դժուարաւ առ աւարտն հասուցանել (զոր եւ հասուցաք իսկ):
Արդ, կանոնասէրք եւ օրինաւորք անձինք, որք հանդիպիք այսմ կանոնիս ընթեռնելով, եթէ գրիցի լծորդացն սղալանս ինչ
գտանիցէք, մի՛ դատապարտէք ի մտի ձերում վերանեալս, քանզի չեմ տեսեալ ի գիրս քերթողականս, այլ որ ուսեալ եմ գրոց
վաճառականաց, ըն տղայութեան տիրոյս տհասութեան ամանակիս ցանկացայ գրել, վասն զի յոյժ սէրն իմ վառեցաւ ընդ
սա: Արդ, աղաչեմ զձեզ, եթէ ուր ուրեք հանդիպիցի գիրս այս տեսանելով ձեր իմաստիցդ ըզնուազեալս իմ դեռաբոյս եւ նորաբողբոջ Ջուղաեցի դպրէս, որ եմ տրուփ անուամբ կոչեցեալ Գալուստս, եւ իմ ծնողացնէ հանգուցեալ տէր Խ[ա]չատուրին
եւ զիմ կաթամ[բ] սնուցչին ըզմօրս եւ եղբարցս եւ քերցս եւ ամենայն ընտանեաց իմոյ յիշեցէք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր, լինին թէ ըն հաճութեան աղօթից ձերոց շնորհս հեղձու Հոգին Սուրբ Աստուած մտացի իմոց, զոր յառաջ երդեալ անդէն ուսանիցիմ /// 179բ / գործ պարկեշտութեան եւ ուսումն իմաստութեան, զոր եւ սրտագէտն Աստուած յիշեսցէ զմեզ ըն իւր յարքայութեանն իւրում, որ ասէ. Եկայք, օրհնեալ էք Հօր իմոյ:

Աւարտեցաւ սուրբ Կանոնք ՅԺԸ հայրապետացն ի թվաբերութեանս յաւիտենական արքային 1757, իսկ ի Հայկազեան
սեռի 1206 ամի եւ յամսեանն հոգտեմբերի մէկ, ընդ հովանաւորութեան ի դուռն Սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցին, Հաշտարխան եղեւ զրաւ բանիս վախճան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1ա (շղագիր, Մեսրոպ Սմբատեանի ձեռքով) Գրեալ ի Ջուղայեցի Գալուստ դպրէ, յամի Տեառն 1757, թիւ Հայոց ՌՄՋ
(1757), յԱստրախան: 11բ (ԺԸ դ., շղագիր) Այս հատուած չիք յայլ օրինակս, ուստի եւ ի յետնոց է մուծեալ:
111բ (ԺԸ դ., շղագիր) Կանոնագիրք խմբագրողք, կարդացէ՛ք Նոր Կտակարանն, որ շտեմարան է սիրոյ եւ խաղաղութիիւն Կանոնաց եւ բնական եւ դրական օրինաց: 1884, Մեսրովբ եպս. Սմբատեանց Նախիջեւանցի:
179բ (շղագիր, այլ ձեռքով) Եթէ վայրի արածեցաւ Ճ:
180ա (փակագիր) Մեսրովբ եպիսկոպոս Սմբատեանց, 1884:
217բ Որ է անբարոյական մի եպիսկոպոս եւ իսպառ տգէտ / հասցէագրուած Մեսրոպ Սմբատեանին/:
450
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է 2 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 172: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, Ա փեղկին` Բ փեղկին` Քրիստոսի Աստուածամօր, ճնշադրոշմ
պատկեր, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին մասամբ ցեցակեր, եզրերը մաշուած, մետաղեայ ճարմանդներից մէկն ընկած: Տեղտեղ ձէթի բծեր: Վերջից պակասաւոր:
ԾՆԹ. 2 ձեռագրերն էլ գրուած են միատեսակ թղթի վրայ, հաւանաբար միաժամանակ եւ ի լրացումն մէկը միւսի:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՌՃԽԱ - 1692
ԳՐԻՉ` Գրիգոր Երեւանցի:
ԹԵՐԹ` 125(1-125). չգրուած` 1 աբ, 121բ-5բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԱ 12(ԺԱ 5): ՆԻՒԹ` թուղթ, «ԸԼ՞ ԸՑ՞»լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
21,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 37ա): ՏՈՂ` 27:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - ճակատազարդ` 2ա: Լուսանցազարդ` բուսական: Զարդագիր` թռչնագիր (Ա-Ք): Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-107բ [Բառգիրք հայոց] - Այբ` տառ ձայնաւոր-երկամանակ, սկիզբն գրոց: Ա բ ա բ ո վ թ` անշէն: Ա բ ա ն ա յ` հօր
օրհնութիւն... 0 ր լ ո ց ե լ - հանել կամ քերել կամ մերժել: 0 ց տ օ ղ ք ճ ը ճ օ ղ:
Բ. 108ա-20բ [Բառք ի գրոց սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյն, 3286, 271ա] - Ա դ ո ն ի ա - տէր, տերանց տէր: Ա զ դ ե լ շարժել կամ խաղալ կամ յայտնել, կամ ծանուցանել... Տ ա գ ն ա պ ի մ - նեղանամ կամ վախենամ կամ շտապիմ//... (շար.
թափուած):
Գ. 121ա [Թարգմանութիւն պարսիկ բառից ը Վարդան գրոց - Զ ր ա դ ա շ տ ա կ ա ն - զբուն բան կամ Հմր266, 74ա]
զկարեւոր ուխտ: Զ ր ո ւ ա ն - Կրօնոս կամ Արամազդ... Ն ու ա ր դ ի ն - լոյս հաւատ կամ նորահաւատ: Քրիստոսի մարդասիրին փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
121ա Գծեցաւ ի թուին ՌՃԽԱ (1692), ներամսում յուլիսի, ձեռամբ յոգնամեղ Գրիգորի Երեւանցւոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1ա (ԺԸ դ., շղագիր) Ես` տիրացոյ 0վասափս:
120բ Ես դիրացոյ 0վասափս` Յիսուս[ի] Քրիստոս[ի] ծառայ:
Կնքադրոշմ` 1ա Քրիստոսի ծառայ Պա ///ն (Պալասա՞ն):
Գրչափորձ` 1ա, 1բ, 121ա, Աստառ Ա, Բ (բառեր եւ նախադասութիւններ):
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ - XVII
ԹԵՐԹ` 47(126-72): ՊՐԱԿ` Ա-Դx12(Ա 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, «ԸԼ՞ ԸՑ» լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 137ա): ՏՈՂ` 25-27:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 126ա-9բ Սուղ ինչ մեկնութիւն արարեալ ի Ներգործութիւն
Պորփիւրի - [Վ]արդապետական եղանակ ի Դ բաժանի... անսխալ ճանաչումն իմացականին առ մակացելին:

Բ. 129բ-32բ Մեկնութիւն բառից Քերականին - Վ ե ր ծ ա ն ո ւ թ ի ւ ն ք` ընթերցուղութիւնք... Կ ե դ ա ր` խաւար, զի սեաւ
մազ վրանօք էին:
Գ. 133ա Սիմէօնի վարդապետի Ջուղացւոյ արարեալ Քերականութիւն ըստ լեզուի մերում հայկազանց - [Քերականութիւն է] գիտութիւն տառից եւ ասութեանց եւ կիրառութեանց սոցին` ըստ շարագրութեանց սոցին, եւ բաժանի յերկուս` ի կիրառնելիս եւ կիրառութիւնս...
1. 133ա Յաղագս կիրառնելեաց, որ է հատոր առաջին - Կիրառնելիք են չորք` գիր, վանգ, տառ եւ բան:
ա. 133աբ Յաղագս տառի - Գիր է, որով ձեւանայ ձայն...
բ. 134ա-5ա Յաղագս վանգի - Փաղառութիւն է հնչումն յօդաւոր...
գ. 135ա Յաղագս բառի - Բառ է ձայն յօդաւոր, նշանակօղ առանց շարամանութեան...
դ. 135ա-58բ Յաղագս բանի - Բան է շարամանութիւն բառից...
2. 158բ Յաղագս կիրառութեան, որ է հատոր երկրորդ - Քանզի կիրառութիւնք են կիրառութիւնք...
ա. 158բ-60բ Յաղագս կիրառութեան տառի - Ի կիրառութիւն տառի նախ ասելի է զձայնաւորացն...
բ. 160բ-1ա Յաղագս կիրառութեան վանգի - Փաղառութիւն կրկին է...
գ. 161ա-72բ Յաղագս կիրառութեան բառի - Կիրառութիւն բառի կրկին է` ստուգաբանութիւն եւ շարադրութիւն... հայցական` զգտանելն //... (շար. եւ յաջորդ գլուխը` թափուած):
դ. [«Յաղագս կիրառութեան բանի - Յորժամ դիտաւորութիւն իմն կամիցիմք յայտնել... իսկ ըն վերջս կատարեալ բանից` վերջակետն է: Եւ Քրիստոսի... փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն». Հմր 1984, 158ա-62բ]:
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ԳՐԻՉ, ԿԱԶՄՈՂ, ՍՏԱՑՈՂ` Ազարիա քարտուղար:
ԹԵՐԹ` 492. չգրուած` 347աբ, 492բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԽԱx12: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
21,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 179ա): ՏՈՂ` 27 (երբեմն` 25-28): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով (Ա փեղկին կազմողի ճնշադրոշմ մակագրութիւնը. տե՛ս) միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկադրոշմ
կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 4+4, թուղթ, մահիկանշան:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 17ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական (սակաւ): Զ ա ր դ ա գ ի ր` կենդանագիր, թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքից 205-324 թերթերը գունափոխուած, կազմի կաշին ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Բնագիրք զանազանք]
ա. 1բ Ամք կենաց նահապետացն - Ամք Ադամայ` ԹՃԼ...
բ. 2ա-15ա Մեկնութիւն բառիցն եւ Քերականին - Ածանցական` յայլմէ ածեալ կամ անցուցեալ օրինակս...
գ. 15բ [Դարագլուխք] - ՅԱդամայ ելանելոյն ի դրախտէն մինչեւ ի փոխումն Ենովքայ...
դ. 16աբ Վասն Ծնընդոցն պատճառ - Իսկ պատճառ Ծնընդոց գրոցս այս է...
ե. 16բ Ծնունդք եւ որդոցն Ադամայ - Ադամ, Սէթ, Ենովս, Կայնան...
Բ. 17ա-182բ Համառօտ հաւաքումն եւ գումարումն բառից յԱստուածաշունչ գրոց յԵրեմիայէ բանասիրէ Մեղրեցոյ - Աստուածդ անուն` յաստիս ածել... Անբռնադատ` անբռնող կամ` համարձակ: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Գ. 183ա-346բ Այս բառ[ք] քերթողականք վասն չափոյ հոմերական տառիցն, վասն զի քերթողական արհեստքն չափաբերականք են եւ չափով վարին, զի յաճախապէս փոխաբերին սակս զարդու ճարտասանից, եւ հարկ է հոգեհամար եղանիլ
- Այբ է գիր ձայնաւոր եւ երկամանակ... Աբբանայ` Հօր օրհնութիւն... 0ցտող` քըքընճօղ կամ բաժանող: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք
յաւիտեանս. ամէն: Վերջ:
Դ. 346բ [Յաղագս չափ-կշռոց] - Դահեկանն մի ոսկի է... (ապա` «Նուկի», «Սատէր», «Սիկղ», «Կենդենար», «Տաղանդ», «Ոլոմպիաթ»):
Ե. 349ա-457ա Գիրք պատճառաց, այսինքն է սահմանած, զոր հաւաքեալ է ի բանից իմաստասիրաց եւ ի լատինացւոց
վարդապետաց եւ թարգմանեալ Ստեփաննոսի Իլովեցւոյ բանասիրի եւ ի տիեզերալոյս վարդապետի - Աբրահամ է առաջին օրինակ հաւատոյ...
Տե՛ս Հմր 110, 370ա-463բ:

Զ. 457ա-73բ Ցանկ է Յայսմաւուրքի ըստ այբուբենից, վասն դիւրաւ գտանելոյ զպատմութիւն եւ զվկայութիւն սրբոց
մարտիրոսաց, զոր եւ կամեսցիս - Աբուդիմոսի վկային` 0գոստոսի ԻԵ... Քրիստոնեայ կուսին` Յուլիս ԻԳ: Եւ Քրիստոսի
փա՜ռք: Վերջ:
Է. 474ա-90բ [Աշխարհացոյց Վարդանայ Արեւելցւոյ]
ա. 474ա-5ա Վասն ծովուց եւ քաղաքաց եւ գիւղօրէից անուանց եւ աշխարհաց` Վարդան վարդապետի արարեալ - Եւ
նախքան զամենայն խնդրեսցուք զեղեալքս... Եւ յետ նորա գաւառք Գօգարացւոց:
բ. 475ա-90բ Ի վերայ այբուբենից` Անուանք քաղաքաց - Ա. Ագաթափարթ, որ է Մծբին եւ այժմ Մսէապին կոչի... Քեբրոն
է դամբարան նահապետացն, որ եդան յայրին Սիկիմայ:
Այլ խմբագրութիւն, համառօտ եւ տեղանունների այբբենական դասաւորութեամբ: Հմմտ. Հմր 20, 251ա-7ա, «Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի», Փարիզ, 1960, էջ 1-76:
Ը. 490բ-2ա Վասն տնօրինականաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Այսպէս գտաք ի պատմագրացն ոսկի գրով ի
Կոստանդինուպօլիս քաղաքն - Եւ այսպէս պատմեցաւ. Յորժամ առին զթագաւորական քաղաքն ֆռանգաց... Պատմուճանն
աստուածային, որ էր փորանկեալ ամենեւին... Այսպէս օրինեցաւ ի թվին Հայոց ՃՀԶ (727) ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ
մերոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
182բ Զառածեալ մեղօք սուտանուն Ազարիայ քարտուղարս յիշել մաղթեմ ի ձէնջ` ընթերցողացդ, զվարձն ի Քրիստոսէ
առնուցուք: Ի թուին ՌՃԽԱ (1692) գրեցաւ (նման` 457ա):
348ա Փա՜ռք... որոյ ամէնառատ շնորհիւն Հոգւոյն Սրբոյ կատարեցաւ զԲառգիրքս լաւ եւ ընտիր եւ լիակատար, ի թուականիս մերոյ ՌՃԽԱ (1692) եւ ի փրկչին մերոյ կենարարին Յիսուսի Քրիստոսի ՌԶՃՂԲ (1692), յաշխարհիս Պարսից արքայ[ա]նիստ քաղաքիս` ըստ գրոց Շօշ կոչեցելոյ, որ այժմ Ասպահան արտաձայնի, ի գեօղաքաղաքիս Ջուղայու, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի եւ Սուրբ Բեթղէհէմի եկեղեցեաց, ի թագաւորութեան պարսից Շահ-Սլէմին եւ ի դիտապետութեան Հայոց տեառն Եղիազարու եւ ի վերատեսչութեան նահանգիս Պարսկաստանի եպիսկոպոսի Ստեփանոսի արի եւ
քաջ հովուապետի սրբոյ: Արդ, աղաչեմ հանդիպողացդ եւ յարեւանցի տեսանողացդ, որք հանդիպիք սըմա տեսանելով` յիշեսջիք զմրքուզ դուզնաքեա տրամագծացս ծրօղի, որ ի վերջնուս զապիկար սուտանուամբ քարտուղար Ազարիայ անուամբ
եւեթ, եւ Արէ ամսին եւ զրահեա կատարեցի շնորհաբաշ[խ] Սուրբ Հոգւոյն, որ բաշխօղ է արարածոց. մաղթեմ յիշատակել ի
միտս բարիս ձեր, ո՜վ սուրբ վերծանօղք եւ գաղափարօղք, պատուական հարք եւ ||(348բ) եղբարք, յիշեսջիք ի Քրիստոս զծնօղքն իմ` զՄկրտիչ քահանայն, եւ զմայրն իմ` Եզտիխասն, եւ եղբարքն իմ` զԿարապետ վարդապետն եւ ըզՅոհան քահանայն եւ զԳրիգորն, որ է անյիշատակ, եւ զքոյրն իմ` զԳուլումն, եւ դուք զվարձն ի Յիսուսէ Քրիստոսէ առնուցուք հարիւրապատիկ:
Դարձեալ յերեսանկեալ աղաչեմ ընթերցողացդ, յիշեսջիք զքարտուղարս` զառածեալս մեղօք Ազարիայս, եւ զկողակիցն
իմ` զԹագուհին եւ զՅուլապխանն, որք հանգուցեալք են ի Քրիստոս, եւ զորդիքն իմ` զԹասալին եւ զՀայրապետն, եւ զդուստրն իմ Եզիխանն, որք են հանգուցեալք առ Աստուած, եւ զմիամօր որդին իմ` զՊրոյխորոնն, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի միւսանգամ գալըստեանն առաջի Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Հայր մեր, որ յեր[կինս]:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
348բ (Շղագիր) Յիշեցէք, ընթերցողք եւ վերծանող Բառարանիս, զՄեսրով[բ] եպիսկոպոսս Սմբատեանց Նախիջեւանցի
եւ զգրադարանապետ Սրբոյ Էջմիածնի` ըզՆերսէս եպիսկոպոսն Վաղարշապատցի, ի 1886թ.:
Կնքադրոշմ` 61բ, 182բ Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Ազարիայ:
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ՍՏԱՑՈՂ` Զաքարիա վրդ. Էջմիածնեցի՞:
ԹԵՐԹ` 72+1(կրկ. 1). չգրուած` 1ա, 42ա, 68ա,72բ:
ՊՐԱԿ` 1x1+9x8(Զ 6)+1x2: ՆԻՒԹ` թուղթ, թագանշան եւ «...Բ՞ ՀՒԼԲ ՑԸ» լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (տարբեր: Նմուշ` 18ա): ՏՈՂ` 20-32 (խառն): ԿԱԶՄ` ճնշագծուած շագանակագոյն կաշի, միջուկը` թուղթ, աստառը` չիք:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խոնաւութիւնից խունացած եւ գունափոխուած, լուսանցային մասերը տեղ-տեղ պատռուած եւ մկնկեր (71-2): Կազմը փոքրացած եւ ցեցակեր:
ԾՆԹ. Ձեռագիրը գրուած է հաւանաբար 1797-ից առաջ, իսկ յաւելագրութիւնները` յետոյ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. [Բնագիրք զանազանք]
1. 6բ Մեկնութիւն նշանագրաց ալֆաբենից եբրայեցւոցն, թէ զի՛նչ միբանութիւն ունիցին եւ կամ որպէս - 1. Ալիֆ` ուսումն նշանագրաց... 22. Թաւ` նշան կամ կոչումն: 22 բաւէ:
2. ա. 9ա-30ա Համահաւաքումն [տաճկերէն] բառից` համառօտ լուծմամբ, ըստ դասաւորութեան այբբէնական կարգի...
- Ա. Ագիլ, իփրէտմէնտ, ագըլլի` մտացի, խելացի... Ֆէհմ ու ֆիրասէթ` խոհեմութիւն:
բ. 30ա-1ա Յաղագս բառից ոմանց մնացորդաց - Այա՜, է՜յ ատէմ, ի՜յ ատեմ` ո՜վ մարդ... Տատ ֆէրեատ` աղաղակ:
Աւարտ:
գ. 31ա Այս բառերս արապպէրէն կամ պարսից կամ տաճկաց կամ հայոց` այլ քանի մի մնացորդներ - Քեօթրում անդամալուծ... Սէն քի ասիւմանտէ սին` որ երկինս ես:
3. 31բ-2ա Քանի մը սաղմոս տաճկերէն գրեմ քեզի (քաղուածոյ) - Ալլահըն քէրէմի իլէ եէր տօլտի...
4. 32ա Գործք մի յառաջ բերելոյ պիտոյ է նմա - 1. Գուվէթ (ոյժ), 2. իլմ ու ագլ (գիտութիւն եւ խելք), 3. արատէթ (կամք)...
5. 33ա Տէրունական Հայր մերին: Տուայի իլահիյէ... տիր - Աթամըզ, քի սիմատէ սին...
Բ. 33բ-40բ [Պատմութիւնք ի Հարանց վարուց հայատառ թուրքերէն]
ա. 33բ-40ա [Յաղագս Մարիամու Աստուածածնի]: Պէրայի հազրէթի Մէրիէմ վալիտէ Մէսիուլլահ: Իպրէթ պիրինճի - Պիր
թասվիրճի սէնաաթինէ մահիր...
բ. 34աբ Յաղագս ագահութեան: Պէրայի թամահքեարլըգ: Էլամէթ պիրինճի - Պիր պայ տէվլէթլի հալի հայաթինտէ...
գ. 34բ Յաղագս աղօթից: Պէրայի տուաի ու համտ ու սէնա: Իպրէթ պիրինճի - Տուաէ ալ չագ կեօնիւլլիւք...
դ. 34բ-5բ Յաղագս անզղջութեան: Պէրայի թէօպէսիզլիք վէ իսթիղվարսըզլք: Իպրէթ պիրինճի - Թէօպէ ու իսթիղֆար տըր
ճիւրմին թանըմագ...
ե. 35բ-6ա Յաղագս անհնազանդութեան: Էմրէ միւթի օլմագ պէյանինտէ տիր - Ճգնաւորլարըն պիրի թէնպիհլէնիպ:
զ. 36բ-7բ Յաղագս ապաշխարութեան: Պէրայի թեօպէի իսթիղֆար-Խրսըզըն պիրի խասիմլէրինէ րասթ կէլիպ...
է. 37բ-8ա Յաղագս նախանձու: Պէրայի հասէտ - Պիր Ճինլի ղայէթ սըգլէթ չէքիր իտի...
ը. 38բ-9ա Յաղագս ուղտատեղաց: Զիեարէթկեահլէր փաքլէնտի - Տէվլէթլի սոյունտէն պիր տիշ էհլի տէօշէկէ տիւշիւպ...
թ. 39ա Յաղագս բարկութեան: Պէրայի խշմ ու թահվէր - Կիւրոս Աճէմ շահի Պաղտատ իւզէրինէ վարտի...
ժ. 39բ Վասն արգելման պատճառաց հպարտութեան: Մաղրու[ր]լուգ սէպէ[պ]նին մէն էթմէք - Արիստոտէլ տէմիշ, քի
պիր հարըն ու եավուզ աթըն...
ժա. 40աբ Վասն քն[ն]ութեան: Պէրայիյ արամաք իրտէմէք - 0գոստինոս րուհպանլէրին սէրվէրի...
ժբ. 40բ Յաղագս խաղալոյ: Պիրայի գումարպազի իստիսղալ - Պիր գումարպազ թավլու օյնար իտի...
ժգ. 40բ Յաղագս գոհանալոյ ի հիւանդութեան: Պէրայի խասթէլիքտէ շիւքր իթմէկ - Տախի պիր մէրտ ճէնկճի օրմանլըգ
իչինտէն...
գ. 47ա-58բ [Տաղարան հայատառ թուրքերէն]
ա. 47ա Ա. Ոտանաւոր աթա ու վալիտէ իւզրէ - Էպր կիպի կէլ պահիրտէն չէք ապի, /Ապի խօշ էթ օլ պուլուտէ սէն թապի...
բ. 47աբ Բ. Իքինճ[ի] ոտանաւոր եարան ու տինտաշինի նէֆսին քիպի սէվէսին - Կէլ, ազիզիմ եարի սատիգ, պիլ հագի,
/Տէրունտէն սէվ, պիր ֆէրտ գօ[յ]մա հիչ պագի...
գ. 48ա [Գ]. Ոտ[ան]աւոր աշգի հագ մուհապէթի վերայ - Աաշգի հագգէ կէլ էմին օլ, էյ փիւսէր, /Ըշգի հագգէ գատր իսթէմէզսէն էկէր...
դ. 48բ Դ. Ոտանաւոր արզ ու շէհվէթ իւզէրինէ - Նէֆսի արզուիլէ նազար էթմէ կէլ, /Իլ մալ իչիւն ճան ու պաշլէ եիթմէ կէլ...
ե. 49ա Ե. Փէնտնամէ զինա ու ֆըսք իւզէրինէ - Պուի հագտէն քիմ իճտինապ չէքմէտի, /Ապի թուֆան անկա ֆայտէ իթմէտի...
զ. 49բ-50ա Զ. Էն գարիպ կիւնահքարի ճիէննէմէ տիր - Էպէտ թամու իսմին սըթմայ պիլ հէր տէմ, /Սահֆաէթտէ զիքրէ կէթիւր սէն մուտէմ...
է. 50բ Է. Ոտանաւոր տամաին վիճվի վերայ - Կէլ տէսթինէ սէն նիզամ վէր, ղանի օլ, /Խասիսլիկէ րուսխէթ վէրմէ, մանի
օլ...
ը. 51աբ Ը. Փէնտնամէ մուգիրր կիւնհաի վերայ - Է՜յ կիւնահքեար, չէքմէ պիֆէրտ իճտինապ, /Կեօզիւն եաշըն տէրտինէ
էթսէն կիւլապ...
թ. 51բ Թ. Ոտանաւոր իլմի հիքմէթի վերայ - Իլմի հիքմէթ էշկինտէ պէնտէ օլ, /Տէրկահնտէ օյանիգ տուր, զինտէ օլ...
ժ. 52ա Ժ. Ադայի իճթնապ ու իթիրազ իւզէրինէ - Հագ գօրգուսին կէր եար իթին էօզունէ, /Հէրամ ու ֆլագ հիչ կէօրունմէզ
կեօզուննէ...

ժա. 52ա-3ա ԺԱ. Իսա իպնուլլահըն օնիքի փէնտի իւզրէ - Կիւշ էթէ տէրվիշ հագ Մէսիհին պէնտէսի, /Մէճտէ նիճէ խասիմ
իտի քէնտիւսի...
ժբ. 53ա ԺԲ. Փէնտնամէ ի վերայ խոնարհութեան - Կէր թէվազի փայ օլտինսէ, նէ՞ մանի, /Հէնիզ րիքապ փայինէ պիլսէն
անի...
ժգ. 53բ ԺԳ. Հայվանաթտէն իպրէթ ալմաղ իւզիւն օլտի պու-Գուշ վար, քի էթ եէտիրիրլէր, /Գուշ վար, քի էթինի եէրլէր...
ժդ. 53բ-4ա [ԺԴ]. Ոտանաւոր հասէթի խայսիմ ղէրէզի վերայ-Կէլ օլմա գարգայ մէյիտ չէշմինէ մայիլ, /Քիմսէ եօմրին քէսիպ էթմէ հէմ զայիլ...
Ժե. 54աբ [ԺԵ]. Մէզաքի ճիհանի ալէմ իւզրէ տիր - Հայիֆ հէզար պու ճիհանի սէվէնէ, /0 ճիհանտէն պիլա խապէր կէզէնէ...
ժզ. 54բ-5ա [ԺԶ]. Մէտհի ագիլ ու իլմ սոֆուլախ թէպտիր ու նասիաթ-Ֆազլ ու ալիմ օլան պիլիր կէնտինի, /Մարտէն
հիսսէ ալըր, սագլէր պաշ տինի...
ժէ. 55աբ ԺԷ. Շէրիֆ եէք սէլաս իւզէրինտէ - Ճէվհէրի պիր հէմ ասլի պիր, /Սէլաս իւգնիւմ զաթի պիր...
ժը. 55բ ԺԸ. Փէնտնամէ ալչագ կեօնուլուղի, վէ էրմէնիճէ-Քիմ քի օլա ալչագ կեօնիւլ, /Սինէսինտէ բիթսէ պիր կիւլ... (Բ
սիւնակում` հայերէն) Ով ոք լինէր խոնարհ, հեզ մարդ, /Ի կուրծքն իւր բացուէր մի վարդ...
ժթ. 55բ-6բ ԺԹ. Սադուկեցիլէրէ սիթէմ վէրմէկ - Պէ զեֆգին սիւր ըռաֆազի տէր սանկա, / Թէվաթուր տուր հէչ օգ տէկտի՞
մի պանկա...
ի. 57ա-8ա [Ի.] Փէնտնամէ մանշէր կիւնին զիքը էթմէք իչուն-Նէ թէտպիրին վար իսէ, կեօր այ կեօզում, / Գուրբան օլա
սանա պու ետնա էօզում...
իա. 58ա Ի[Ա]. Փէնտնամէ մէզագի ալէմ - Միւրտէխանէ տիր պու ալէմ, էյ ճիւվան,/ Նէյլէմէլք չալկի թանպուր ու նէյզան...
իբ. 58բ ԻԱ (ԻԲ). Փէնտնամէ նասհիէթի Մէսիհուլլահ - Կիրէլիմ պաղ ու պաղճայէ սանի զէնպուր, /Ճէմ էտէլիմ թեօհֆէ չիչէք, միսք ու անպէր...
իգ. 59ա-60ա Այս է կտօր ոտանա[ւ]որ փէք պիտանի - 59ա Աթասըզ օղլանի օլ փէյտա, իտէր, /Մէհտ թֆլի օհ կեօյայ
իտէր... 60ա Ել էզէր, տէրեատէ մահիլէր, ենէ տէրեայի ֆէհմ իթմէզ, /Անա պէկզէր ճիհան խալգի, քի օլ եէզտանի պիլմէզլէր:
Դ.ա. 62ա Նշան սիրոյ: Նշանի վէ ալէմէթի մուհապպէթ - Նէ՞ նշան ու էսէրիլէ պիլինիր սատիգանէ տօսթլուգ...
բ. 62ա-3ա Ի վերայ ապաշխարութեան: Ֆիտնիպազութիւն սատանայի: Ձ.Կորն., 13,2 - Տայիմ թասալանուրիտի ֆասիգլար իչուն...
Ե. [Յաւելագրութիւնք չգրուած էջերի վրայ` երեք տարբեր ձեռքով]
1. (Յակօբ գրչի)
ա. 1բ [Գիր կայծական] - Թափահարէք հեթանոսք եւ այլն...
բ. 1բ Ալէլուիա զի՞նչ թարգմանի - Պատասխանի. Ա` Հայր, լէ` Որդի, լու` Հոգին Սուրբ, իա` միասնական աստուածութիւն:
գ. 1գ-2ա [Քարոզ ի բանն Մատթէի] - Թէ ոք ասիցէն, թէ Մատ., ԺԲ, 40. Զինքն Յօնանու մարգարէին նմանեցոյց...
դ. 2ա-5ա Մատթէոս վարդապետ. Քարոզ Վարդավառին - Հարց. Վասն է՞ր Մատ., ԺԷ. 1. Եւ ետ Զ աւուր առնու ընդ իւր
զՊետրոս...(հեղինակի անունը ջնջուած):
ե. 5բ Սրբոյն Գրիգորի եռամեծի քաջ հռետորի... [Գիտութիւն ի քանի՞ բաժանի] - Գիտելի է, ըստ կանոնաց իմաստասիրաց... (հեղինակի անունը ջնջուած):
զ. 5բ-6ա Իգնատիոսի, որ է աստուածզգեաց - Ընդ ամենայն մարդոյ ըստ կամացն Աստուծոյ խոսեսջիր...
է. 6ա Ջուլապ - Առ կաթն մաքու Ա ըշտով...
ը. 6ա (վրացերէն քառեակ):
թ. 7ա Աւետարան ըստ Ղուկասու. Գլուխ ԺԵ, 11 - Եւ ասէ. Առն միոջ էին Բ որդիք...
ժ. 8բ Սաղմոս (ՃԺԴ, 3) - Զնեղութիւն եւ զանձկութիւն գտի...
ժա. 41աբ [Վկայութիւնք յաղագս աղօթից] - Արդուն կացէք... (Ղուկ., ԻԱ, 36):
ժբ. 41բ Հարց. Վասն է՞ր ՃԽԸ սաղմոս ի ժամ Տէր երկնիցին երգեն...
ժգ. 44ա [Տաղ Սայեաթ Նովայի` վրացատառ հայերէն] («Քիզ կու գովիմ խաղի մէչ, /Շուր իս գալի բաղի մէչ/... Սաիաթ Նովէն վուչ դաջանա,/ Աչվիրթ ոսկէ փանջան ա...»):
«Չիս ասում թէ...» սկզբնատողով տաղից 3 տուն, խառն
դասավորութեամբ` Դ, Ա, Ե:
ժդ. 45ա-6ա Յօհան Ոսկիաբանէ ասացեալ ի տիրացու Պաղտասարէ ոտանաւորեալ (Ա-Ք) - Այբն Աստուած է օրինակ,
/Ուսուցանէ քեզ համարձակ/... Եւ ասասցես Տէր ողորմի` /Ինձ Մանուէլ մեղաւորի:
Հմմտ. «Բանք խրատականք ի յԱռաքել վարդապետէ (Բաղիշեցւոյ)

յաղագս մանկանց» (Հմր1553, 245բ): Վերջնատողում յիշատակուող
«Մանուէլ»-ը հաւանաբար նախօրինակի գրիչն է:
ժե. 46աբ [Յաղագս սրբոյ Երրորդութեանն] - Աստուած անունն` յասսէած զմեզ, կամ` ստեղծօղ...
ժգ. 46բ [Բէյթ] - Ղուրիւր օլմա մալէ, միւլքէ, /Տիմէ եօգտիր պենիմ կիպի...
Կից` մի այլ տարբերակ. «Չօք գույվանմա մալա, մուլքա...»
ժէ. 63ա Առակաց, 15, 1 - Միւլայիմ ճէվապ րէտտ իտէր խշմի...
ժը. 63ա-6ա Բնութիւն եւ էութիւն մի են - Պատճառն այս է, զի...
Յաջորդում են աստուածաբանական եւ դաւանաբանական բազմաթիւ
մանր քաղուածքներ:
ժթ. 66բ Ոտանաւորս այս ամենայն մեղս իւր խոստովանեսցի... եւ ի նոցունց հրաժարիլ ուխտեսցէ - Անմեղի Աստուածոյդ իմոյ` Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյ, /Մեղայ ըստ անառակին ի յերկինս եւ յառաջի քո...
ի. 66բ Ամենայն ինչ աղօթական գիրք կարդաս, վերջն ասա - Այսց աղօթիւք լեր դու կատարող...
իա. 66բ Գոհութեան եւ շնորհակալութեան աղօթք - Զգոհութիւնս եւ զշնորհակալութիւնս...
իբ. 67ա Այս են առաքելոց կանանց անուանքն - Պետրոսի կնոջ անունն Սոփիայ էր...
2. (Անանուն յաւելագրողի)
ա. 7բ-8ա Հաւատամ - Իգտիգաթ (արաբերէն) - Յօմն պալահ ւոհդ էպան ըլ-քուլ խալղ ըլ-սէմա...
բ. 32բ [Հաւատամք] - Իթիգաթ էտէրիպ եէք խուտայէ...
գ. 42բ Ո՞յք [են] Եժ-ան տնօրէնութիւնք Քրիստոսի - Ե ասի ուրախական, այսինքն` Աւետիքն...
դ. 42բ [Առաքինութիւնք ընդդէմ մոլութեանց] - Խոնարհութիւն` ընդդէմ հպարտութեան, բարեհաճութիւն` ընդդէմ նախանձու...(նոյնը` 68բ):
ե. 42բ [Ի բանն] Ղուկաս [ու, Ա, 80]. Մանուկն աճէր եւ զօրանայր - Եւ զայս ոչ գիտացին, թէ աճելն եւ զօրանալն... (շար.
թուրքերէն) Լաքին, ան[ա]լէր, փիտէրլէր...
զ. 43բ Տէրունական Հայր մեր լատիներէն - Փաթեռ նօստէռ...
է. 43բ [Տէրունական Հայր մեր յունարէն] - Բատեր իմոնոս, օ էնտիս...
ը. 44բ [Տէրունական Հայր մեր ասորերէն] - Ապուն պշմաեօ...
թ. 60ա-1բ [Յաղագս բարի վարուց] - Էֆէնտիմիզ Յիսուս Քրիստոս տէմիշ սուրբ Աւետարանտա...
ժ. 61բ [Բէյթ] - Նէ ճանտր ճան իչինտէ, /Ճան օլան ճենանի պիլմէզլէր...
ժա. 61բ Արիութիւն - մերտլիք - Արի մարդոյ պետք է այս սիլահըս ղուշանմիշ ըլա (Այսքան. վրան գիծ քաշուած):
ժբ. 61բ Շէրաաթ պէշ շէյտէն պօզուլար - 1. Ըրըշվաթտէն, 2. գօրգուտէն, 3. միւրայիլիքտէն...
ժդ. 61բ [Թէ ո՞յք սահմանեցան] - Ե(=Է) խոր[հ]ուրդ եկեղուցուն սահմանեաց Քրիստոս...
ժե. 67բ Ընդդիմութիւն փափին են այսոքիկ. Գործ, 2, 33 - Նախ. Պետրոս ասէ վասն Քրիստոսի...
ժզ. 67բ [Անուն հօրն Մովսիսի մարգարէի]. Ելից, Զ գլուխ, Ի համար - Մօսես մարգարէ հօր անունն զԱմրամ...
ժէ. 71բ [Յաղագս խրատուց - Մարգարէ]քն խրատէն եւ ուսուցանեն մեզ...
3. (Բանք Զաքարիայի վրդ. Էջմիածնեցւոյ)
ա. 43ա [Ի բանն Մատթէի, Է, 9]. Որ խնդրէ ի Հօրէ հաց... - Այս է. Հաց` զհաւատն ասէ...
բ. 69բ [Դեղագիր] - 16 դրէմ զենչեֆիլ, 10 ավլի ճէն քեօքի...
գ. 70ա Մարդ եւ աշխար[հ] - 0րինակ ձեզ ձուն հաւի, վերին կըչեպն հուրն է...
դ. 70բ-1ա Ոչ միայն հացիւ կեց[ց]է մարդ... - Բանք աստուածային են իբրեւ զհուր...
ե. 71ա [Գուշակութիւն] - Եթէ ձախ ականջ հնչէ, հիւս[իսա]յին կողմանէ ձայն լս[ես]...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 8բ (Յակօբ գրչի, եղբայրագիր ծածկագրով)
Ցբգչփշֆցըշ գբւբեցւչփեւ,
Կբկհզբխ ծչցհչփց[ե]շ կբշլւչփեւ,
Էլ խչնվշ բշրզվ լյբշբխ`
Յբեւչփց ձչդչց ձչդչց րզվբշզխլ:
Նբհֆգ
(Րաբունօրէն բացադրեսցուք,
Ծածկեալ խորհուր[դ]ն ծանիցուք,
Զի լոյսն անտես իմանալի`

Մաքուր հոգոց տեսանելի:
Յակօբ)
2. (Զաքարիա վրդ. Էջմիածնեցւոյ` 1797-1814թթ.)
1բ Թւին ՌՄԾԷ (1808), մայիսի Լ: Գանձապետ կարգեցի Ղազանջէցոց եկեղեցին: Զ[ա]ք[արիա] վարդապետս:
- Ա լիտր մոմն` Ա [ոսկի] Ե շահի, ՃԾԵ (155) ջուխտ մա[ն] տր մոմ` Բ - շահանոց, Ի ջուխտ` ըռիալանոց, ԻԳ ջուխտ`
ապասանոց, 1 շահի:
7ա Ազնիւ աղա Մէլիք Մինասի որդիքն Աստուած պահի ազկիլ` աղա Միրզա Թորոսն, Կարապետ, 0հանջան, Ըստէփան:
67ա փետրվարի Ա, Ե - շափըտի:
68բ թւին ՌՄԾԸ (1809), յունիսի ԺԴ մտանք Լանքառան:
69բ Էջմիածնըցի Զաքարի[ա] վարդապետս թւին ՌՄԿ (1811), յամսեանն սեբտեմբերի ԺԷ, Աստուծով պարոն Կարապետ Դօլգօվն կարգեցաք սուրբ Աթոռին վէքիլ եւ գանձապետ:
- Թւին ՌՄԿ (1811), դեկտեմբերի Ե-ին Անձալուիցն ելի. Ժ-ին Աստուծով մտանք Լանքիառան: Յունվարի ԺԷ քօչաքօչ
էլաւ. հայք` Սարու եւ թուրք` Գօմէշավան:
- Թւին ՌՄԿԲ - սին (1813), հոկտեմբերի Բ-սին ելի Սարու կղզիցն. Թ-ին մտանք Աստուծով Բաքու քաղաքն:
- Աստուծով թւին ՌՄԿԳ (1814), ապրելի Ը ելի Բաքուիցն:
71ա Թվին ՌՄԽԶ (1797) ելք աւլեց պ[ա]տկ[ե]ր Գ - շաբթի է, եօթներեակ տարւոյն եւ քանիք լուսնի վերադիր: Այս տարի
եօթներեակ Գ եւ վերադիր ԺԲ, Նաւասարդ Դ - շաբթի եմուտ:
- Բ ոսկի բաջաղլու` գանձապետ Առաքելն, Լ [ոսկի] թուման` գանձանակ գրէցի. մեծա[ւ]որին` Խ [ոսկի] իմդադիայ. ջամն
ՀԲ (72) [ոսկի] դ[ա]ռ[աւ]:
- Տէր Մկրդիչն ԺԱ [ոսկի] գանձանակ, ԻԲ [ոսկի] իմդատ[իայ]:
- Շուշու փող` Ժ [ոսկի], մեր` Ե [ոսկի] լինի, չուրու կա Շուշուա փողն:
71բ ///որդին Սարգիս Յիսուսի Քրիստոսի պատկերին տէրն է. ///րին յիշատակն է. յիշվի ի մէջ պատարագին:
- Թաթոսենց Մօվսեսի կողակից Ելենն, որդին Սահակին, ով որ զիմ ղրկած Պարփու անկողինն կամ բարձն կամ... (1
բառ անընթեռնլի) կու բանեցն[է]ք, մէկ Հոգոց կամ Ողորմի Սահակին ասէ. կ[ո]ղակից Մարիամն, յորժամ պատարագես,
յիշեա՛:
72ա Նոյեմբերի ԺԷ, օրն ուրփաթ, Ե ոսկի տ[ա]ւարի խարջ անելու մեր քիսիցն:
- թւին ՌՄԾԹ (1810)-ին, յունվարի ԻԱ ըսկիզբն յԱնձալի:
- Գենջէու իշխանաց անուանքն են այսոքիկ - Մղսի Աւետիս` 5, տանուտէր Աւէտ, մղսի Պետրոս` 10, մղսի Ազարիա` 11,
Աբրահամ մելիք, մղսի Ապրէս, Ագլցի Ստեփան` 5, Յակոբեան պլրս (՞), Պօղոս, Աղպապեն` 11, Յօհանէս, Պաղտասար, Պօղօս, պօյաճի Սարգիսն` 10, Վարդազարն` 3, Ոսկան` 4, Նրշ (՞)` 25, Կարապետ` 15, Գ[ա]բ[րիէլ]` 25, Նազար` 20, Ստեփան`
32, Գրիգոր` 2, Յակոբեան` 14 ալթմիշլուք ղռիշ, վերայ Ոսկանտայ` 13 պաչախլու թիւմէնտէ պիր, 5 ոլմիշլն 2 ղռիշ տախի
պիր: 25, 15, 25, 20, 32, 4, 3, 5:
Դրամական միաւոր արտայայտող թուերը դրուած են երբեմն
անուան վրայ, երբեմն` անուան մօտ:
Գրչափորձ` 8ա (վրացատառ հայերէն` «Բատոնո, սիրելի եղբար»): 72ա Մարտն կու գա ծաղիկներով, /Յերկնից (Մուրատ Խիկար): 71բ Գալովրէ թիգամէս դիքէրլիս օթէ ներգիսի բուբիեանիս պութի թափի էկնիս (ներքեւում թարգմանութիւնը`
«Մայրապետ, ի՞նչ կանես, ի՞նչ կուզես, ու՞ստի գաս, ո՞ւր կերթաս...»): Այլ բառեր` 1բ, 1գ, 6բ, 8բ, 44բ, 68բ, 69ա:
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ԹԵՐԹ` 3(Ա-Գ)+360. չգրուած` Աա-Գբ, 13բ-4բ, 18աբ, 322ա-60բ: ՊՐԱԿ` 1x3+Ա-ԻԸx12(Բ, ԻԶ 6, ԺԳ 10, ԺԵ
11)+2x16+1x7: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,3x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 177ա):
ՏՈՂ` 25-27 (երբեմն 24-30): ԿԱԶՄ` շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 +
1, թուղթ, մասն աստառի:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Զարդագիր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ թանաքից գրադաշտը գունափոխուած: Վերակազմելիս ԺԱ պրակը դրուած ԺԲ-ից յետոյ
(կարդալ` 114, 127-38, 115-26, 139): Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած: Ա-Գ, 18, 322-60 չգրուած թերթերը կցուած
են 1821-ին, Եփրեմ կթղ.-ի կողմից:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 2ա-7բ Համառօտ խրատ ի բժշկական արհեստի, հաւաքեալ ի զանազան գրոց եւ գեղջուկ բառիւ մեկնեալ` հրամանաւ սուրբ թագաւորին Յովհաննիսի
ա. 2ա [Թէ զինչ պարտ է գիտենալ բժշկաց] - Նախ պարտ է գիտել, որ առաջին բժշկապետքն սահմաներ են... բ. 2ա-3ա
Վասն երակ ճանաչելոյ - Պարտ է ճանաչել այսպիսի նշանօք... գ. 3ա-4բ Յաղագս կարուրա ճանաչելոյ եւ նշանաց նորին Զջրհեղեղն յորժամ կարուրա առնուս... դ. 4բ-5ա Վասն ձեռնալւայ հիւանդին - Նշանն քան զամենայն լաւն այն է... ե. 5աբ
Վասն ճանաչելոյ զհիւանդն զմահն եւ զապրելն - Զերակն եւ զջրհեղն տեսանելով... զ. 5բ-6բ Վասն ճանաչելոյ հիւանդին ի
Դ նշանացն - Երբ հիւանդին երեսն ուռեց... է. 6բ-7ա Վասն հիւանդին կենաց եւ մահուան - Պարտ է բժշկին առ հիւանդն
երթալ... ը. 7ա Վասն հիւանդին քրտնելուն աղեկն եւ վատն... - Հիւանդին ջերմութեան քրտինքն... թ. 7աբ Վասն բօհրայի
հիւանդին - Նշանն այս է եւ մեկնութիւն... եւ Խ աւուրն նոյնպէս:
Բ. 7բ-13ա Վասն բնութեան մարդոյն - Ի չորից տարերաց գոյացեալ ասի մարդն... եւ զ[լ]եզուն արագ խօսի, եւ ամաչէ:
Իմաստութիւն տու[ող]ին փա՜ռք... ամէն: Պատմութիւն եւ կերպ գլխոյն եւ ըղեղան ծածկոցին այս է, որ աստ աւարտեցաւ:
Գ. 15ա-221բ [Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Գիրք բժշկութեան տումարի]:
Տե՛ս Հմր 414, 257բ-362ա: Նիւթերը գլխակարգուած են` Ա-ՄԺ եւ ունեն
խառն դասաւորութիւն: Թափուած` դ, ճիէ, ճլդ, ճկ: Յաւելեալ ունի.
ա. 95աբ ՁԱ. Թուլութիւն անդամոց, զոր պարսիկն սարայ ըստըխր ասէ... - Արճիճանիսն ասէ...
բ. 212աբ ԲՃԱ. Ջերմն, որ ի սաւտայէ լինի... որ է ըռիպ ջերմն... - Էհանն ասէ...
Դ. 222ա-39բ [Յաղագս պէս պէս ցաւոց]
ա. 222աբ Յաղագս մալախուլիայի - Այս ցաւուս պատճառն... բ. 222բ Յաղագս մաղասկաթի - Մարդն որ մաղասկաթ
լինի... գ. 222բ-3ա Յաղագս ակռի ցաւու - Յորժամ մարդուն ակռան ցաւի... դ. 223աբ Յաղագս որ խաղուարտ ելանէ ի բերանն... - Նշանն յայտնի է...ե. 223բ-4ա Յաղագս փողացաւութեան... - Փողացաւութիւն Բ ցեղ է... զ. 224ա Յաղագս որ...
զանկիկն կախվի - Ապա թէ մարդուն զանկիկն կախվի... է. 224ա-5ա Յաղագս ականջացաւութեան - Այն որ ի տաքէ լինի...
ը. 225աբ Յաղագս կրծացաւութեան - Իւր նշանն այս է... թ. 226աբ Յաղագս շաւսայի - Իւր նշանն այն է... ժ. 226բ-7ա Յաղագս նուզլայի - Իւր նշանն այն է... ժա. 227ա-8ա Յաղագս ստամոքացաւութեան - Գրեմք յառաջ յաղագս ստամոքաց... ժբ.
228ա Յաղագս սրտացաւութեան - Երբ մարդուս սիրտն ցաւի... ժգ. 228բ-9բ Յաղագս լերդացաւութեան - Իւր նշանն այն է...
ժդ. 229բ Յաղագս թոքացաւութեան - Իւր նշանն այն է... ժե. 229բ-30ա Յաղագս փայծաղնացաւութեան - Իւր նշանն յայտնի
է... ժզ. 230աբ Յաղագս երիկամնացութեան - Եթէ մարդ, որ զայս ունենայ... ժէ. 230բ-1բ Յաղագս նիկրիս ցաւուն է - Այս
ցաւս, որ յոտին լինի... ժը. 231բ-2ա Յաղագս գանձակցաւութեան - Յորժամ ի մարդն քար ընծայի... ժթ. 232ա-3բ Յաղագս... փորացաւութեան - Գիտութիւն լիցի ամենեցուն... ի. 233բ-4ա Յաղագս ղուլինճ ցաւոյ - Իւր նշանն այն է... իա. 234աբ
Յաղագս սնկան դեղերուն - Սունկն Գ ազգ է... իբ. 234բ-5ա Յաղագս արաղանին - Իւր նշանն այն է... իգ. 235աբ Յաղագս
ֆալիճէի... Ֆալիճէն ցաւ մի է... իդ. 235բ-6ա Յաղագս արծուոց - Արծուիք Գ ազգ են... իե. 236աբ Յաղագս որ... ճղերն յիրար
քաշվի - Այս ցաւուսք է... իզ. 236բ-8ա Տառապեալ մարդուն - Դի՛ր միտ խրատոյս... (21 դեղատոմս` «մազ բուսացնելոյ եւ
թափելոյ»): իէ. 238ա-9բ Վասն տղայն սնուցանելոյ - Յառաջ պարտ է օրն Գ անգամ կարդալ... իը. 239բ Պելսօվուքլքի իչին
այս դեղն - Առ հստակ, որ է դէմիր թիքանի... օգտութիւն առնէ Աստուծով:
Ե. 240ա Ա. Այս է ջուր գեղեցիկ եւ պատուական, անուշահոտ, որ զխելքն աւելցնէ, զմիտքն սրացնէ... - Առ սմպուլի հինտի, ղ[ար]անֆուլ.... (տե՛ս Հմր413, 35աբ):
Զ. 240ա-321բ [Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Ախրապատին` Ա-Ֆ]
Տե՛ս Հմր414, 363ա-426ա: Դեղագրերը համարակալուած են Բ-ԶՃԾԷ:
Չունի Յռջբ., զ, ժ, իգ, իե, թափուած` ժէ, թերի` ժե, իբ (վերջինս
խառնուած` ԴՃԽԲ-ԴՃԿԹ, ապա` ԵՃՁԳ-ԶՃԲ): Յաւելեալ ունի.
- 251ա Ձ. Ծորով ապուր - Էհանն ասէ, թէ օգտէ ամենայն ցաւոց...
Է. [Յաւելագրութիւնք ԺԹ դ.]
ա. 321բ Դեղ, որ զսիրտն յայրոցմանէ հովցնէ... - Առ կարավիթ Բ մսխալ...
բ. 321բ [Ապեղանի վիրաց] - Սղան խոտի արմատն սղկես...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. Պահպանակ Աա (շղագիր) Եփրեմ կ[աթողիկոս]: Եփրեմ կ[աթողիկոս], 1821, հոկ[տեմբեր] 26:
2. 321բ (շղագիր) Աբդլմսեհ ի Խարբերդ գաւառն:
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ԹԵՐԹ` 176+1 (կրկ. 97). չգրուած` 1աբ, 171բ, 176բ: ՊՐԱԿ` 46 x 4 (Բ, ԻԵ, ԻԶ 2, ԽԳ, ԽԵ, ԽԶ 3, ԽԴ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ, անողորկ, «Ե " Ց», «Մ Վ Զ» լուսադրոշմներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,5 x 17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն (երկսիւն` 91ա-4ա): ԳԻՐ` նօտրգիր
(նմուշ` 101ա): ՏՈՂ` 20-30 (խառն): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ
թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր, կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, թիկունքը պատռուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-41բ Հաքիմարան (=Ամիրդովլաթի Ամասիացւոյ, Յուսումն բժշկութեան արհեստին):
Տե՛ս Հմր 413, 10ա-35բ. Նխ. /2ա: Ցանկ /2ա-3բ: ա-ծթ /3բ-41ա (խէ
կցուած խզ-ին, յաջորդները նշանակուած խէ-ծը): Յիշատակարան
Ամիրդովլաթի` 41աբ:
Բ. 41բ-2ա Այլ յիշեմք զջուր գեղեցիկն, որ է ինքն պատուական քան զամենան ջրեր... որ զխելքն յաւելցնէ եւ միտքն սրացնէ... - Առ սնպուլ հնտի եւ ղարանֆուլ... շատ զօրութիւնն առնէ (հմմտ. Հմր 413, 35աբ):
Գ. 42ա-170բ [Ամիրդովլաթի Ամասիացւոյ Ախրապատին` ըստ Մուսա իբն Մայմունի]:
Տե՛ս Հմր 413, 35բ-106բ. Նխ. եւ ցանկ/42աբ (միայն` Ա-ԺԸ): ա/չիք:
բ/43ա (սկ. «նռան օռուպ»): գ/44ա: դ/44աբ: ե/49բ-52բ: ( ը-ից յետոյ):
զ/44բ-6բ ( դ-ից յետոյ): է/46բ-8ա: ը/48ա-9բ: թ/չիք: ժ/52բ-5բ ( ե-ից
յետոյ): ժա/55բ-7բ: ժբ/55բ-61ա: ժգ/61ա-3բ: ժդ/63բ-5բ: ժե/65բ-9բ (աստ`
70ա-8ա, տե՛ս Հմր 414, 381բ-409ա): ժզ/79բ-82ա ( իե-ից յետոյ):
ժէ/82ա-3ա: ժը/83ա-5ա: ժթ/85ա-6բ: ի/86բ-90ա: իա/90ա-3ա:
իբ/93ա-4ա (յաւելեալ` 94բ «Հապ աթէշակ խոցերու» եւ «Եախու»):
իգ/95ա-170բ (չիք` «Խրատ բժշկաց», տե՛ս Հմր 413, 103ա: Յաւելեալ` 166ա
«Վասն սուզանակի»): իդ/չիք: իե/78ա-9բ ( ժզ-ից առաջ): Պակասում
են բազմաթիւ դեղատոմսեր:
Դ. 171ա-6ա [Դեղեր ամենայն ցաւոց]: Երեխա եւ գամ մեծ մարթ, որ ծաղկոտ լինի եւ կամ մլուքոր լինի - Սուրբ Վառվառիայի կուսին անուան մատաղ... Վասն քոսի - Առ զավելուկի դակն եւ ծեծէ... կամ տաք թռնիր, լաւանա Աստուծով:
76 դեղագիր` Ականջացաւի, Աչացաւի, Ատամնացաւի,
Արիւնամիզութեան, Բերանի արեան, Բերանի ջրի, Գլխացաւի, Գոզկապի,
Գորտնուկի, Դեղածի, Դողի, Լեզուն կապուածի, Ծաղկոտի, Ծնկան
քամոյ, Կաթ չունեցող կնոջ, Կարճահարի, Հաւկուրութեան, Հողակերի,
Ձուն ուռածի, ճիճուի, Մժեղ վանելոյ, Մոռացկոտի, Ոտքի ուռեցի, Չոր
քորի, Ջերմի, Սնկան, Վզի խոցի, Փայծաղի, Փորցաւի, Փսխելոյ, Քթի
արեան, Քնոյ, Քոսի, 0ձահարի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
176բ (Շղագիր) Այս Հեքիմարանս Երեւանցի տիրացու Մինասինս է: 1812, մայիսի 7, ի քաղաքն Ն[ա]խջեւան: Գնեցաք Է
մանեթի:
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ԳՐԻՉ` Անանուն (53ա-104բ), Անտօ՞ն (3աբ, 27ա-52բ, 105ա): ՍՏԱՑՈՂ` Անտօն գրիչը:
ԹԵՐԹ` 130+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1ա, 1գդ, 2աբ, 4ա-26բ, 105բ-30բ: ՊՐԱԿ` 12 (խառն. Ա 3, Բ, Գ, Դ, Թ, ԺԱ 8, Ե 10, Զ 16, Է
20, Ը 24, Ժ 12, ԺԲ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ, կապտաւուն, «Մ"Ս», «1809», «1810» եւ այլ անընթեռնլի լուսադրոշմներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,5x16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 68ա): ՏՈՂ` 28-32 /խառն/: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ բաց շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապտաւուն թուղթ (Ի դ. յաւելում), լուսանցակողերը` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 72-97 թրջուած, 96բ, 19 տող եղծուած եւ անընթեռնլի, 125-8 թերթահան, 127-30 ցեցակեր: Կազմի
կաշին ցեցակեր, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3աբ, 30ա-52բ [Ախտարք]: Խուն եւ իւր աստղն Մայրէխն է - Ասացին իմաստասէրքն, թէ մարդ այս ախտարքս ծնանի...
4ա-26բ չգրուած, 27ա-9բ տե՛ս Բ:

Բ. 27բ-9բ [Վասն ամենայա ցեղ մաճուներաց` Ա-ԼԱ]: Ա. Մաճուն մահայսլի... - Առ ղուլինճան...
Գ. 53ա-76ա Սա ասի Բժշկարան` պատահեալ ցաւոց մարդկան եւ կենդանեաց, որ ասի Միաֆրէտէթ, որպէս թէ կշռեալ
եւ շարեալ ի յառաջնոց գիտնոց, որով ցուցանի զօրութիւնք դեղօրէից: Իսկ աստ զպիտանին դոյզն ինչ գրեսցուք ի կարճոյ
1. ա. 53ա Պրակ Ա. Վասն երկուց - Իմաստունն Սապիթ Կուռայն ասէ, թէ Շատ ուտելն եւ ըմբելն եւ շատ սաստիկ քայլելն... բ. 53ա Պրակ Բ. Վասն ճանաչման հիվանդի - Ասացեալ է յիմաստնոց... գ. 53բ Պրակ Գ. Ճանաչելն փորձելով - Այսպէս
գտին իմաստունքն... դ. 53բ Պրակ Դ. Վասն նշանաց պալղամին - Այսպէս գիտասցես... ե. 53բ-4բ Պրակ Ե. Վասն նշանաց
գոզին եւ պատճառացն... - Ասացեալ է յառաջնոց... զ. 54բ Պրակ Զ. Որ վասն հոտոյ գոզին - Թէ լինի գոզն հոտած... է. 54բ6բ Պրակ Է. [Անուանք դեղերուն] - Տե՛ս զինչ ցուցանէ եւ լաւ ի մի՛տ առ... (հմմտ. Հմր 413, 101ա, Հմր 414, 256ա): ը. 56բ-8բ
Պրակ Ը. Վասն դեղոց, թէ ոչ գտանիցի, փոխանակ նոցա են սոքա - Սքսինդին, փոխ` ճաւտայն... թ. 58բ Պրակ Թ. Վասն զեկոցման կշռոց - Ուր եւ յիշին կշեռք եւ լիտր եւ նուկի...
2. 58բ-76ա Աստէն սկսանի ճառել վասն ամենայն յօդուածոցն սպեղանիս ա. 58բ-62բ Եւ նախ ի գլխոյն լաւապէս ծանուցանի - Գլուխն թագաւոր է անձին... բ. 62բ-3ա Վասն ականջացաւին այսպէս արա - Ա՛ռ զթուղթ... գ. 63ա Վասն դեղոց
աչաց - Աջաց փոշոյ կամ սպիտակի... դ. 63ա Վասն աչաց վնասուցն, թէ ուստի ծնանի - Քանզի ստեղծ Աստուած զաչքն Ե
տապաղայ... ե. 63ա-4բ Վասն քթի արեան, որ չդադարի - Զթուղթն պատրո՛յգ արա... զ. 64բ-71բ Վասն բերնի դեղ ցանելիք:
Դեղ, որ զհամն բերնի... - Առ վայրի պախրու եղջիւր... է. 71բ-2ա Վասն ղապզի բանալոյ եւ այլն - Արդ, զապզն մինչ անկարանայ... ը. 72ա-3բ Վասն գոզկապի եւ քար գոյանալոյն - Արդ, շեռն մարդոյ... թ. 73բ Վասն թափելի մազին եւ ճիճուին Արդ, վասն ճիճուին... ժ. 73բ-4բ Վասն սրտացաւի - Սիրտն որ ցաւի... ժա. 74բ Վասն բալղամի - Բլղամ որ լինի... ժբ. 74բ5ա Վասն փայծաղի - Փայծաղն որ ցաւի... ժգ. 75աբ Վասն լերթին եւ թոքացաւին - Լերդն թանձր արիւն է... ժդ. 75բ-6ա
Վասն ըստամոքին, որ կերակուր չհալի - Ըստամունքն որ վատուժի...
Ըստ Հմր 4607-ի (183բ-4բ) ժ-ժդ մասն են Գալիանոսի Բժշկարանի
(տե՛ս Դ):
Դ. 76ա-87բ Բժշկարան եւ Հաքիմարան ճալիանոս հաքիմին արարեալ ա. 76աբ Վասն գլխացաւի - Գլուխն որ ցաւի, ոռ
սանդալ... բ. 76բ-7ա Վասն Նուզլայի - Նուզլայ որ լինի... գ. 77ա-9ա [Վասն աչաց ցաւի] - Աչք որ ցաւի... դ. 79ա-80ա Վասն
ականջացաւի - Ականջն որ ցաւի... ե. 80ա Վասն քթի արիւն երթալոյ - ե. 80ա Վասն քթի արիւն երթալոյ - Քնթիցն արիւն լինի... զ. 80աբ Վասն զուքամի - Զուքամ որ լինի... է. 80բ-1ա Վասն բերանցաւի - Բերանն որ ցաւի... ը. 81աբ Վասն ատամնացաւի - Ատամն որ ցաւի... թ. 81բ Վասն լեզուի եւ կուլացաւի - Լեզուն որ կապի... ժ. 81բ-2բ Վասն հազի... Առ Ա Ա մսխալ
ըռուպի սուզ... ժա. 82բ-4ա Վասն փորացաւի - Փորն որ ցաւի... ժբ. 84բ Վասն աթաշակի... - Առ երած նելի թութիայ... ժգ.
85աբ Վասն սուզանակի - Սուզանակ որ լինի... ժդ. 85բ-6ա Վասն գոզկապի - Գոզն որ կապվի... ժե. 86աբ Վասն որ... ի
տեղն գոզէ - Թէ՛ մեծ, թէ՛ փոքր... ժզ. 87ա Որոյ ուռուց լինի... - Ուռուց որ լինի երեսին... ժէ. 87աբ Բորի եւ քոսի... - Բոր եւ քոս
որ լինի...
Ե. 87բ-98ա [Դեղեր ամենայն ցաւոց]
ա. 87բ-8բ [Վասն շարբաթի եւ շարապի] - Շարբաթ պիտանի Դ բանի... բ. 88բ-9ա Վասն վերաբերութեան դեղ... - Ա՛ռ
բողոքի ունդ... գ. 89ա Վասն կատաղած շանց եւ մահադեղի - Կատաղած շուն խածածին... դ. 89ա-90ա Վասն օձից եւ թիւնաւոր մահադեղից - 0ձահարաց եւ կարճահարաց... ե. 90աբ Վասն տապայի որ... քոր գոյանայ... - Ա՛ռ տարչին... զ. 90բ
Վասն... որ քուն չունենայ - Ա՛ռ հին հազարի հունդ... է. 90բ Վասն... ծաղկի միոյ եւ խոտոյ եւ ծառոց - Արդ, խոտս այս... կոչի հարիւր ատամ... ը. 90բ-1ա Մաճուն աքթիմոնի... - Ա՛ռ սեւ հալիլայ... թ. 91ա Վասն շատ դժուար հիւանդ փորձելոյ - Ա՛ռ
կտոր մի թթու խմոր... ժ. 91աբ Վասն ճանաչման երակաց... Ասէ Գալիանոս... ժա. 91բ-2ա Ստամոքի դեղ, հազի, պլղամի,
լերդի - Ստամոքի ցաւոցն եւ հազ ունողի... ժբ. 92ա-8ա Վասն սրտի ամենայն իրաց եւ ցաւոց եւ խօստկին եւ դեղոցն պիտանին - Արդ, ի սիրտն մարդոյ, որ իլլաթ գտվի...
Շար. տե՛ս 101բ-5ա: 101բ «Թէպէտ են յետոյ եւ յառաջ վասն
տկարութեան իմոյ անձին, որ պատեալ էր զինեւ անպատմելի ցաւք,
ուստի ողորմութեամբն ամենակարողին Աստուածոյ փոք[ր] ինչ
առողջութիւն գտեալ եւ զմնացեալն, բայց ոչ բոլորովին, գրեցի նմին
իրի: Խնդրեմ ներել»:
Զ. 98ա-101բ Վասն ստեղծման գլխոյն եւ ամենայն անդամոցն մի ըստ միոջէ: Արդ, վասն գլխոյն ստեղծման, թէ որպիսի իմաստութեամբ գոյացոյց (մասն Ամիրդովլաթի Ամասիացւոյ Ուսումն բժշկութեան արհեստի): [Վասն ստեղծման ոսկերաց] - Զի Աստուած զմարդոյ ոսկերս եդ որպէս զհիմն... ասէ օրինակն, թէ տե՛ս ի Գիրքն Բնազննութեան:
Տե՛ս Հմր 413, 10ա-35բ. միայն` զ-ժդ (15ա-8ա):
Է. [Դեղք ամենայն ցաւոց: Սկ. տե՛ս 87բ-98ա]

ա. 101բ Վասն լուանց եւ չար մկանց եւ այլոց - Ասացեալ է ի յիմաստնոց... բ. 101բ-2ա Վասն դիւահարաց եւ գինէմոլից
եւ կտրելն: Դիւահարաց - Առ զերնճակի տակն... գ. 102աբ Վասն պատրոյգ շինելոյն: Պատրոյգ օգտակար կնոջ արգանդին,
որ ուռեց լինի - Ա՛ռ սագու ճրագու... դ. 102բ-3բ [Խրատ բժշկաց] - Ով կամի զգուշութեամբ տածել եւ պէտ առնել հիւանդաց... ե. 103բ Յաւարտ խրատոյս ի մի՛տ առ նաեւ զոտանաւորս, որ յաղագս պարկեշտութեան - Անբան ուտել. խմել, /Անբանապէս միշտ քնել... (7 տուն): զ. 103բ-4ա Պատմութիւն համասփիւռ ծաղկին - Խնդրեաց զնա յորժամ Ցուլն լինի տանուտէր... է. 104աբ [Պատմութիւն ղուլբ ըլ-ղամար բուսին] - Բայց բուս մի այլ կայ... ը. 104բ [Պատմութիւն մարդոյ ծաղիկ բուսին] - Դեղ մի կայ` մարդոյ ծաղիկ ասեն... թ. 105ա [Վասն իսլաի] - Դարձեալ գրեմք իսայլի խասլիաթն, որ երկու յազկ է` Ա
արունօվ, Ա առանց արուն լինի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1բ Գերապայծառ իմ սահաբ` պարոն աղա Անտօն. եւ արզ եւ ծառայութիւն մատուցանեմք, մանաւանդ մշտապէս զայս
զկեանսդ երկարս խնդրեմք:
37ա Է Աստուած: Ի վայելումն Անտօնին:
43բ Գիր փորցիչ: Անտօն (նման` 117ա):
49ա (Տողամէջ)... եւ ազատիա յամէնա[յ]ն նէղութենէն ծառայս Աստուծոյ Անտօնի. ամէն, եղիցի:
130ա Բարձր արժանապայտիւ Հօհանէս արքեպիսկոպոս, սուրբ, մաքուր եւ մաքուր գարշապարացտ հանբույրս ընծայեմք. ամէն...
Գրչափորձ` 1բ...: Դավիթ, Եարիջան:
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ԲԺՇԿԱՐԱՆ
ԺԷ-XVII
ԹԵՐԹ` 504. չգրուած` 1բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ծ (տարբեր` Ա 16, Բ-Գ, Է-Ը, ԺԱ-ԺԲ, ԺԴ, ԺԷ, ԻԴ, ԻԶ, ԻԹ, ԼԲ, Ծ 6, Դ, ԽԴ, ԽԸ 13, Ե, Թ,
ԺԳ, ԺԵ, ԺԸ-ԺԹ, ԻԲ-ԻԳ, ԽԱ 8, Զ չիք, Ժ, ԼԱ 11, ԺԶ, Ի, ԻԷ 9, ԻԱ, ԽԵ-ԽԷ, ԽԹ 12, ԻԵ, Ը 10, Լ 7, ԼԳ, Խ 15, ԼԴ, ԼԶ, ԽԳ 16, ԼԵ, ԼԷ
14, ԼԸ 21, ԼԹ 17, ԽԲ 19): ՆԻՒԹ` թուղթ, «ԲՄՍՋԸ՜ Կ ՋԼԱԿՄԳԸՉ» լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21x15-15,5: ԳՐՈՒԹՒՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր եւ շղագիր (խառն: Նմուշ` 348ա): ՏՈՂ` 23 (երբեմն` 24-31): Կազմ` շագանակագոյն կաշի, միջուկը`
ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` թուղթ 1+1, մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւար: Թանաքից տեղ-տեղ գրադաշտը գունափոխուած: Կազմի կաշին քերծուած, Ա փեղկը կարկատուած, եզրերն ու թիկունքը մաշուած եւ ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-486ա [Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Անգիտաց Անպէտ]
Տե՛ս Հմր 457, 3ա-324ա. Յռջբ. /2ա-16բ: ա-լզ /16բ-485բ («Ֆրիկ»
բառից յետոյ յաւելեալ` «Ֆաշար... օգտէ ջղացն այլ»): Յիշատակարան
հեղինակի` 485բ-6ա:
Բ. 486-503ա [Դեղք ամենայն ցաւոց]: Զարկաց խոցի - Զէյթ եաղին եփես եւ կտաւ մի այրես... Քամու ծնկան - Առ անկշիռ չոր չամիչ եւ առնավուտ պեպեռի, պարապար ի խարէ հաւանն ծեծէ եւ կապէ: Փորձած է:
Այրածի, Աչացաւի, Ատամնացաւի, Բերան հոտելոյ, Բեւեռ մտածի,
Գլխացաւի, Գոզկապի, Դեղնացաւի, Երիկամի քարի, Թուլութեան,
Թուխմայի, Իմթիլայի, Լեզւացաւի, Լերդացաւի, Լուծման,
Խայթածի,
Խիարի, Խոզուկի, Խոստուկի, Խոցի, Ծծացաւի,Կշտացաւի, Կրծացաւի,
Հազի, Հոգնածի, Հոգնայի, Ձայնի, Ձեռք դողալոյ, Ձուն ցաւալոյ, Ճիճւի,
Ճռան ցաւի, Մազ բուսանելոյ, Մազ չբուսանելոյ, Մաղասկաթի, Մաղձի,
Մահու դեղ տւածի, Մայասըլի, Մերձաւորութեան, Միջացաւի, Միտք
բանալոյ, Մոռացկոտութեան, Մռջմնոցի, Նուզլայի, Շատակերութեան,
Շողն չզարնելոյ, Ոտքի հոտի, Որձկալոյ, Ուռուցքի, Չհարբելոյ,
Պալղամի, Պորտացաւի, Սունկի, Ստամոքի, Սրտդողի, Սրտի այրելոյ,
Փորացավի, Քամոյ, Քթի արեան, Քնելոյ, 0ձահարի:
Գ. 503ա-4բ [Քիմիականք]
ա. 503ա Թանաք գրագրի¬Ա՛ռ գղթոր մէկ բաժին... (3 դեղատոմս):
բ. 503ա-4ա Նշանք լօքին եփելոյն - Ա՛ռ պտուղ լօք Ծ դրամ... (9 դեղատոմս):
գ. 504ա Խրատ վասն ոսկի հալելոյ¬Ա՛ռ աղեկ ոսկին եւ ծեծէ նօսր...

դ. 504աբ Վասն վարախ տրորելոյ - Ա՛ռ զազնիւ վարախն...
ե. 504բ Վասն զանազան գունոց, որ ի մէջ ոսկւոյն¬Զլօքն ի սպաճն խառնէ...
զ. 504բ Նշանք լաճվարտ լվանալոյ - Ա՛ռ լաճվարտ Ծ դրամ...
է. 504բ Դեղեր, որ զմազն խափանէ, այս է. - Առ աղվէշ բանկին տերեւն... քացախով լօսէ եւ օծէ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 1ա (Նօտրգիր) Աայս գիրգէս կուչիյ Բէժէժկարայն, որ էյ ամէնուն ցաւորաց բժէ[շ]կէյ, որ իմանայս որպէս էս, որ խորայգէտ եւ իմաստուն պիտիյ ամէնուն բան իմանալ այսպէս: Այս գիրէս գէրեցաւ գիր տարուն ՌՃԵ (1656), որ Չիմչիկ քաղքցիյ հացայգործ յուստայ Թաթոսէս առն[ե]այլ էյ որդոյց տիրացուն Աբգարին եւ Խազայրին, թօռանց Թաթոսին: 0վ այս գիրքէս կարդայ, մէկիկ հայրն մեղայ ասէյ. ամէն:
2. 1ա (Շղագիր) Զայս Միւֆրէտէթ գիրգս է Եզնկացի տէր Սիմէօն անարժան քահանաի. Աստուած բարի վայելումն տացէ: Թվին ՌՄԼԶ (1787)-ին առի:
3. Պահպանակ Բբ (Շղագիր) նուաստ բժիշկք Անտօնիս է այս. 1211 (1762), Մահտեսի Գէորգեան (հմմտ. Հմր 455,1բ):
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ԱՄԻՐԴՈՎԼԱԹ ԱՄԱՍԻԱՑԻ, ԱՆԳԻՏԱՑ ԱՆՊԷՏ
Թոխաթ
ՌՃԶ - 1657
ԳՐԻՉ` Տէր Յովանէս: Ստացող` Արզուման բժիշկ:
ԹԵՐԹ` 334. չգրուած` 1ա-2ա, 325ա-34բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԷx12 (Ա, Ը, Ժ,ԺԳ,ԺԹ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
20,7x15:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 103ա): ՏՈՂ` 35: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ, կարմիր եւ դեղին շերտերով բամբակեայ գործուածք, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 3ա, 16ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական: Զարդագիր` թռչնագիր,
հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` բաց կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1, 344 պատռուած, կազմի եզրերն ու թիկունքը մաշուած, կապիչներն ընկած, դռնակի աստառը քայքայուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-324ա [Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Անգիտաց անպէտ]
- 3ա-16ա [Յառաջաբանութիւն] - Շնորհիւն եւ ողորմութեամբն արարչին եւ անմահին Աստուծոյ, ող պարգեւող է ամենայն բարեաց... ամէն:
Աւրհնենք զարարիչն Աստուած, թէ կամի, զբանս կատարէ,
Գրենք զդեղերուն անուանքն, սկսայ յայբուբենէ,
Որ է բժշկաց արուեստ եւ բառեր ի աւգտութենէ,
Աւարտի սա հինգ լեզուաւ ի Հայոց թվականին ՇԻՆԷ (1478):
Ի ժամանակին թագաւորութեան Իսմայելացոց ազգին Սարկինոսաց, ի յազգէն Հագարու, որ նըւազեալ էր թագաւորութիւն Յունաց ի մայրաքաղաքն Կոստանդնուպօլիս, որ անխաղթ եւ անսասան կենան այն քրիստոնայքն, որ անդ//(3բ) բնակեալ է, ի թագաւորութեանն Սուլթան Մուհամատ Խանին եւ ի կաթողիկոսի յԷջմիածնայ տէր Սարգիս եւ հայրապետութեան
ի մայրաքաղաքն Կոստանդնուպօլիս տէր Նիկաւլայոսին եւ ի թվին Հայոց վերոյգրեալ ՇԻՆԷ (1478) կարմիր գրին եւ յոտն
Սուրբ Նիկոլաոս սքանչելագործ հայրապետին թարգմանեցաւ այս գիրքս` մէկ մէկ դեղերուն զօրութիւն ի բազում գրեանց
այլազգեաց, ձեռամբ մեղաւոր եւ անպիտան եւ անիմաստ բժշկին` Ամասիացի Ամիրտաւլվաթին, յիշատակ իւր եւ ամենայն
քրիստոնէից: Եւ որ կարդան կամ աւրինակեն, յիշեն Հայր մեղայիւ մի, եւ Քրիստոս յիշէ զինք[եանս] ի միւսանգամ գալուստն. ամէն:
Եւ զայս գիրքս շինեցաք եւ ստուգաբանեցաք շատ բառերով եւ պատմութէներով, եւ որ կարդայ, հեշտութեամբ իմանայ,
եւ անգէտն չի օգտիլ ի սմանէ: Եւ անուանեցաք զայս գրոցս անուն Անգիտաց անպէտ, եւ պարտական եմ գիտնականացն
եւ ծառայ` ամենայն փիլիսոփայիցն:
Եղի՛ր հետեւող իմաստութեան հետ,
Եթէ չունիս, բժիշկ ես անգէտ,
Լինիս դու գիտուն, արա՛յ բանիս պէտ,
Գրոցս անունն է Անգէտի անպէտ:
Ասէ Սողոմոնն, թէ գիտութիւն լոյս է...|| (4ա) Եւ յետո գնացաք, ի շուրջ եկաք բազում քաղաքանի, եւ զԾովն անցաք եւ
շուրջ զաշխարհն Մակեդոնացոց, եւ եկա, բնակեցա ի մայրաքաղաքն Կոստանդնուպօլիս, եւ հօքեցաք բազում գրեանք ի

յայլազգաց եւ աշխատեցաք եւ ուսաք զբառերն եւ զանուանքն ազգի ազգի եւ զփոխանն եւ զառնելուն չաքն Ե լեզուօ, կամաւքն Աստուծոյ: Գիտացիր, որ զամէն լեզու մէ մէկ նշանագիր արարաք... ի Դեղերուն զօրութեանց ի մէջն. ամէն:
Եւ գիտացիր, որ ի աշխարհս զինչ որ արարիչն Աստուած ստեղծել է/ Գ ցեղ իրք է... Եւ այլ ամենայն որպիսութիւն յիր
տեղն լինա: Եւ կատարեցաւ Յառաջաբանութիւն գրոցս:
Եւ հիմի պատեհ է, որ ասեմ քանի մի բան վասն դեղերուն, անարժան եւ անպիտան ծառան` Ամիրտօլվաթ բժիշկն Ամասիացի... Եւ այլ ասենք, թէ յէ՞ր եղաւ այս գիրքս աշխարհաբառ... Եւ յասկից ի վեր յիշենք զդեղերուն զօրութիւն եւ զանվանքն
եւ զէութիւն ի վերայ այբուբենին եւ պատմենք այբ-էն մինչեւ ի քէ-ն (ֆէ-ն) զամէն բառերն եւ զանուանքն եւ զփոխանն եւ
զտալուն չափն եւ զչարին խափանումն եւ զինչ որ կերպ ունի, թէ Աստուած կամի:
16ա-323բ [Վասն դեղերուն զաւրութեանն Ա-Ֆ]
ա. 16ա-52ա Ա[ա]լուսան - Որ հայերէն վառվռուկ ասեն... բ. 52ա-5բ Բեն հետ այբ-ին: Բաբունաճ - Որ է պապունաճն,
որ է իրիցուկն... գ. 55բ-9բ Գեմ-ն հետ այբ-ին: Գարի - որ յարապն շէր ասէ... դ. 59բ-65բ Դաղձ - Որ է յարապ Ֆութանաճն...
ե. 65բ-8բ Եասամին - Ինքն Գ ցեղ է... զ. 68բ-84ա Զաճ - Որ հայ բառով առջասպ... է. 84աբ Էպ[ր]ոհ - Որ է վայրի լուք... ը.
84բ-6ա Ըռզիանն - Որ է յարապի ռազանաճն... թ. 86ա-92բ Թանպուզ - Ինքն տերեւ մն է անուշահոտ... ժ. 92բ Ժանկառ - Որ
է զանճառն... ժա. 92բ-6ա Իսլիխ (=Իսղէլն) - Որ է իսկիլ... ժբ. 96ա-107ա Լապան (=Լատան) - Ինքն մանանայ է... ժգ.
107ա-20ա Խանիղ [ը]լ - նմարն (=Խանիղ ըլ նամր) - Որ է դանիղ ըլ-նամր... ժդ. 120ա-1բ Ծարուր - Որ է իսմիտն... ժե.
121բ-3ա Կաթն - Որ յարապն լապան ասէ... ժզ. 123բ-44ա Հաշայ - Որ թուրքն այս խոտիս տուկմայլուճա սուփուրկա ասէ...
ժէ. 144բ-5ա Ձուկն - Որ յարապի բառով սամաք... ժը. 145բ-66բ Ղառ - Եւ ֆռանկ լագուրի ասէ... ժթ. 167ա-76ա Ճաւշիր Ինքն սամխ մն է, հոտն սուր... ի. 176ա-97բ Մաշին (=մաշ) - Ինքն ցեղ մն է... իա. 127բ-209բ Յաճ - Որ փեղին ոսկորն... իբ.
209բ-17բ Նարճիլ - Որ է հնդի ընկուզն... իգ. 218ա-28բ Շատանճ - Էգ եւ որձ է... իդ. 229ա-31ա Ուշթար դար - Որ թուրքն տավայ թիքանի ասէ... իե. 231աբ Զաւփի չինի - Ինքն տակ մն է... իզ. 231բ-54ա Պատրանճպուէ - Որ հայն թուրինճխոտ կասէ...
իէ. 254ա Ջաւտայ - Որ է Ճաւտայ... իը. 254ա-8բ Ռաթինաճ - Փիճոյ խէժն... իթ. 258բ-84ա Սատէճ - Որ է սատէճի հնդին... լ.
284բ-7բ Վառվռուկ - Որ հայք եւ իշաքեղ կասեն... լա. 287բ-302բ Տատի - Ինքն մազով հատկներ է... լբ. 302բ Րեւանդ - Որ է
ըռովանդ... լգ. 302բ Ցորեն - Որ է յարահի լեզուաւ հանդայ... լդ. 302բ Փանիտ - Որ է Ֆանիտն... լե. 303ա-16ա Քաշմի ըռումի - Ինքն բարձր լերունք կու բուսանի... լզ. 316ա-23բ Ֆանիտ (Ֆանիոն) - Որ է պանիտն... Ֆրիկ - Որ է եղի ցորենն, որ այրեն ի կրակն եւ ուտեն, եւ թուրքն ութմա ասէ:
Տես՛ «Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Անգիտաց անպէտ» Վիեննա, 1927:
- 324ա Զյիշատակարան այս Հաքիմարանի, որ զՀաքիմարանս շինեալ է բազում աշխատութեամբ, նա է ասացեալ Փ՜առք քեզ, Տէր եւ արարիչ, մեզ ողորմեայ,
Որ տըւօղ ես մարդկան միտք եւ զսգայ,
Քո ստեղծուած են աշխարհըս զինչ որ կայ,
Ամենայն շունչ կենդանոյ քեզ փառք կու տայ:
Գոհանամ ի քէն, Քրիստոս անմահ արքայ,
Որ տըւիր ինձ ժամանակ մինչեւ ի սմայ,
Չորս տարի զտիւ եւ զգիշեր աշխատեցայ,
Ի բազում օրինակաց աւարտի սայ:
Գրեցի, կատարեցի զինչ բան որ կայ,
Ի բառից բժշկութեան զինչ որ գտայ,
Աւարտեմ սայ հինգ լեզուաւ, զինչ որ ուսայ,
Ի յունաց եւ ի հայոց եւ յարաբկայ,
Ի պարսից եւ ի թուրքաց, քիչ լադինայ:
Ի հայոցն եմ արարեր սկիզբն դորայ
Ի վերայ այբուբենից զինչ դեղ որ կայ,
Եւ զՖէն այլ կու յիշի վերջին դորայ:
Ես` բժիշկ Ամիրտօվլաթ, հայր` Եղիայ,
Որ ծնեալ եմ ի քաղաքն յԱմասիայ,
Ես հիմայ եմ բընակել ի Բիւզանդիայ,
Որ իսկի դորայ նման քաղաք չկայ,
Որ աթոռ է թուրք ազգին հիմակ որ կայ,
Որ ասեն քաղաքիս այս Կոստանդիեայ:

Գծողին եւ շնորհողին, ով որ կարդայ,
Ողորմի Քրիստոս, որ ասէ, թէ Հայր մեղայ,
Որ ի բանս այս այլ պակաս չի մնա,
Փա՜ռք քեզ, Տէր, Հայոց թվականն ԼՄՆԱՅ (1482):
Կարմրագիր ԼՄՆԱ (1482) թուականի լուծման համար գրիչն
առաջարկել է` 324ա. «Ո՜վ եղբարք, զկարմիր Ե գիրն հաշւէ, /Նայ որ
զթվիսն կու կապէ,/ Մեծ իմաստութիւն է, /հանց իմանաս, որ
խիստ լաւ է»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
2բ Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արայ ի մեզ, Տէ՜ր,
Զգործս ձեռաց մերոց աջողեա ի մեզ:
Տէր Աստուած, զզըսկսեալս իմ դու կատարեայ. ամէն:
Յորժամ շարժմունք լինի ցաւոց,
Ես դեղ տամ ըստ պիտոյիցն,
Եւ Աստուած տայ զառողջութիւն ըստ հաճոյիցն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
324ա Փա՜ռք եւ պատիւ Հաւր անեղի,
Պատիւ Որդոյ իւր միածնի,
Եւ Սուրբ Հոգուն շնորհաբաշխի
Յայժմ եւ յօէտ եւ յապառնի:
Յամին Հայոց մեծ թվականի`
Լցեալ ՌՃ վեցի (1657)
Աւարտեցաւ սեպտեմբերի
Քանիք աւուրց ԺԳ-ի:
Շնորհիւ Տեառն ըսկսեցի,
Ողորմութեամբն աւարտեցի
ԶՄուֆրատաթըս գովելի,
Ստուգաբան եւ ճշմարտի:
Ձեռամբ ումեմն անարժանի
Եւ պարտական բիւր քանքարի,
Ոտից ձեր կոխ հող եւ փոշի
Տէր Յովանէսն անյիշելի:
Եւ է գիրքս այս պիտանի
Բժշկութեան ցօոց հարկի,
Ի վայելումն Արզումանի,
Որ եւ բժիշկ ինքն անուանի: ||(324բ)
Գրեցաւ սա ի Թոխաթի,
Ընդ հովանեաւ Սուրբ Մինասի,
Խնամողի պահողն ըզսայ աւրհնի
Եւ ընդ սրբոցըն դասեսցի:
Աստուած տացէ վարձս բարի
Ստացող սորայ Արզումանի
Եւ Ողորմիս մեզ ասողին,
Տէրն իւրեանց ողորմեսցի.
Ամէն: Հայր մեր:
Կնքադրոշմ` 2բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
Գրչափորձ` 1բ Ղլղանդն սպիտակ զաճն է: 2ա Ճվա` Ա... սումա[խ]` Ա: 333բ Գրչափորձ արարի եւ տեսի, զի անկարելի
էր: 334ա Հուլ ձայն բանա աքիլմէլիքն եւս:
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ԲԺՇԿԱՐԱՆ
Էջմիածին
ՌՄԿԳ - 1814
ԳՐԻՉ` Մինաս Միանսարով (3ա-9ա), անանուն (61ա-104բ): ՍՏԱՑՈՂ` Մինաս Միանսարով:
ԹԵՐԹ` 142. չգրուած` 1ա-2բ, 3բ, 9բ-60բ, 61բ, 64ա-6բ, 105ա-10բ, 111բ-2ա, 116ա-42բ: ՊՐԱԿ` 14x12 (Ա 3, Բ, Դ, Ե, Է 11,
Գ, ԺԱ 10, ԺԳ 8, ԺԴ 7): ՆԻՒԹ` թուղթ, թագանշան եւ «Ա"» (1-3, 115-42), մահիկանշան եւ «),)¡, Վ» (4-114) լուսադրոշմներով: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` շղագիր (3ա, 4ա-9ա), նօտրգիր (61ա-104բ: Նմուշ` 62ա): ՏՈՂ` 21-22: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ
շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խոնաւութիւնից եւ թանաքից գրադաշտը տեղ-տեղ գունափոխուած, կազմի կաշին թեթեւակի քերծուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա Գիրքս այս, որ կոչի Մասնաուր բժշկարան, եւ է սորայ անունն Աղրապատի անուանեալ: Յամի Տեառն 1812 եւ ի
մերս Հայոց թուին 1263 (1814), մայիս ամսոյ 7, ի հայրապետութեան երիցս երանեալ սրբազանասուրբ կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց Եփրեմի Առաջներրորդի, ի մայրագահն Ամենայն Հայոց ի Սուրբ Էջմիածին
ա. 4ա-9ա Նախածանօթութիւն, թէ որպէս պահպանել զառողջութիւն իւր - 1. Իւրաքանչիւր աւուր փորձն ապացուցանէ
մեզ պարզապէս... 9. Այժմ մտից ես ի քննութիւն վասն հանգստութեան եւ շարժման... եւ վերջապէս ստանայ զջրացաւ, որ է
ջրգողն: 10... (անաւարտ):
բ. 81ա-104բ (Դեղ ամենայն ցաւոց): Մաճուն ԺԶ ցաւոց օգտակար - Ե մսխալ քարաւզի սերմ... ըստուք փորձած է մեծայմեծաց:
Նախածանօթութեանս հեղինակը, հաւանաբար, Մինաս Միանսարովն
է:
329 դեղագրեր Ականջացաւի, Աղ շինելոյ, Ամուլ կնոջ, Այրածի,
Այրկան զօրութեան, Աչացաւի, Աչք կապելոյ, Արգանդի ուռեցքի, Արիւն
գալոյ, Բերանի հոտի, Բէլսօվուղի, Գլխացավի, Գորտնուկի, Դեղնացաւի,
Զարմանք տեսանելոյ, Թմրութեան (ոտքի, ձեռքի), Թռչնոց զոթութեան,
Իւղ բեւեկի, Լուծման, Խելապակասի, Ծծացավի, Կաթի յաւելման,
Կանացի ցաւի, Կոկորդի վերքի, Կոտրած կապելոյ, Կրծոց խոշորութեան,
Հազի, Ձայնի բացելոյ, Ձեռքի դողոցի, Ձուքն ուռչելոյ, Ղապզի, Մազ
սեւացնելոյ, Մաճուն ԺԶ ցաւոց, Մայասիլի, Ներսի մարազի, Միջացաւի,
Մկան սատակելոյ, Մոռացկոտի, Նշան արեան աւելանալոյ, Նշան
մեռնելոյ կամ ապրելոյ, Նշան պալղամի աւելանալոյ, Մուռիօլի,
Նուզլայի, Շան կծածի, Շարբաթի հապ պատրաստելոյ, Շարբաթ մանայի,
Ողնացաւի, Ոտքի ելնելոյ (երեխայի), Չիպանի, Պլղամի, Ջերմի, Ջուր
վեր բերելոյ (տաւարի), Ստամոքսի, Սրով կտրածի, Սրտացաւի, Վախի,
Վիրաց (զանազան), Ցաւի (անորոշ), Փայծաղի, Փիփերթի զօրութեան
(98բ-100բ), Փորհարինքի, Փռանկի զահմաթի, Քամոյ, Քիրքիջին, Քուն
չտանելոյ, 0ձահարի: Կից` 111ա «(Որքանութիւն ժամասացութեան...») - Ի
Մեծի պահոց կիրակէ աւուրքն 3 սհաթ եւ կէս ժամասացութիւն...»:
- 112բ-5բ [Ցանկ] - Վասն մորթի սեւացնելոյ... Վասն կնոջ յղանալոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
3ա (տե՛ս):
104բ Վեհապետի սպոր Մինաս սեւակիր Միանսարով մահտեսի Գէորգեանինս է սոյն Բժշկարանս:
115ա Այս է պարտ արած փողն` Գ Թուման ԴՌ (4000) տնան:
Կնքադրոշմ` 64ա, 82բ, 104բ... Մին[ա]ս. 1265 (1816):
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Վան ՌՃԽԱ - 1692
Հոգոց վանք ՌՃԽԵ - 1696
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ` Ղազար վրդ. Յամթեցի:

ԹԵՐԹ` 116. չգրուած` 1ա, 23ա, 60բ, 94բ-6բ, 101բ, 116բ:
ՊՐԱԿ` 10x12 (Ը 8): ՆԻՒԹ` Թուղթ, մահիկանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,5x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: Գիր` նօտրգիր (նմուշ` 66ա): ՏՈՂ` 21-2: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ (Ա փեղկ), կարմիր գործուածք (Բ փեղկ), լուսանցակողերը` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խոնաւութիւնից լուսանցային մասերը գունափոխուած, թերթը վնասուած: Կազմի կաշին քերծուած,
թիկունքն ու դռնակը մաշուած, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա [Դեղք զանազանք]
ա. 1բ [Վասն ծաղկանց - Ա] մանկոտրուկ կարմիր ծաղիկ ունի... բ. 1բ [Դեղ բիծ հանելոյ] - Թէ իւղ կաթի հանդերձին...
գ. 1բ [Դեղ մազ թափելոյ] - Յերկու ցեղ զռնեխն... դ. 1բ [Դեղ չծարաւելոյ] - Մարդ որ ճանապարհ երթայ... ե. 1բ [Լ]վի դեղ Ա՛ռ կր[ի]այի ոսկորն... զ. 2ա Դեղ, որ զմաղցն... հանես - Ա՛ռ զտղտի սերմն... է. 2ա Մարդն որ սավտայ է պակասախելք լինի - Ա՛ռ հացի փայտի կեղեւն... ը. 2ա Մարդն որ կամի զմաղասն... վեր բերէ - Ա՛ռ զկատվահատն... թ. 2բ [Դեղ մազ չբուսանելոյ - Ե]րեխան որ նոր ծընի ի մօրէն...
Բ. 2բ-22բ [Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ] Բառ յամենայն բժշկարան վարդապետաց: Ի վերայ այբին - Աշրաս, որ է
պրուխն... ֆլֆլ մօյէ, որ է ջրի պղպեղն (տե՛ս Հմր 413, 178ա-89ա):
Գ. 23բ-5ա Այս գիրս տղայ չբերողին - Սողոմոն իմաստունն դուստր մի ունէր...
Դ. ա. 25բ-9բ Այս է փոխանն դեղերուն, որ շինել է Գեղիանոս... (Ա-Ֆ) - Աւշինդրն եւ իր չքօքն իւր փոխաննն ճօտանն է...
ֆարասիօն եւ իր փոխանն սընպուլն է...
բ. 29բ-30ա Եւ այլ յիշենք զփոխանն թարքիպնուն եւ զմայճուններուն եւ զղուրսերուն, որ պիտանի է - Փոխան վարդին
ղուրսին ըռզ[ի - ան]ին ջուրն է... փոխան խնծորի ըռուպին ըռուպասինին է:
գ. 30ա-1ա Այլ կու յիշեմք զմայճուներուն եւ զիւրեանց փոխանն - Փոխան ամրասիային տահմարթայի տավայի քրքումն
է... Փոխան կարմիր սանդալին ֆուֆալն է:
դ. 31ա-5ա Ես կու յիշեմ զդեղերուն փոխանակ, որ զինքն բժշկապետքն շինել... (Ա-Ֆ) - Աֆսանդին եւ իր փոխանն ճուտայն է... ֆու եւ իր փոխանն քապապիան է (հմմտ. Հմր 413, 62բ-4ա):
ե. 35աբ Այլ եւ յիշենք զշինածւոյ թարքի[պ]նին փոխանն... - Ջրուր դեղին եւ իր փոխանն... Այարիճ Ճալինոս, եւ իր փոխանն լուղասիան է:
Ե. 35բ-7ա Այլ եւ յիշենք զդեղերուն զուժն եւ զդիմանալն... - Վարդն եւ նունուֆարն յորժամ կենայ իւր տեղն... Կղբու
ձուն կու դիմանայ Ի (20) տարի եւ կանցնի, աւերէ (հմմտ. Հմր 413, 64ա-5ա):
Զ. 37ա Այլ եւ յիշենք բժշկարան վարդապետաց զկէշեռն եւ զլիտրն... - Իմացիր, որ մէկ լիտր հաքիմներուն որ ունին ի
հաշիւ պաղտատցիքն ՃԻ տրամէ... որ զգործքդ յառաջացնես (հմմտ. Հմր 413, 103ա):
Է. [Դեղք զանազանք]
ա. 37բ ֆէնտաֆիլօն, որ է փար[ն] ճանկուշտն եւ թուրքն պէշպարմախ կ՛ասե - Խոտ մ՛է, Ե Ե տերեւ ունի... բ. 37բ Չապսան, որ է զճի, որ է վայրի խարտալն - Եթէ եփեն ջրով եւ ի դաշտն լնուն... գ. 37բ Ամալի միսկ եափմաղայ պու տուր (Կերպ
մուշկ պատրաստելոյ) - Ա՛լ ղազախ ղաըխ քի ճէյրանի... դ. 38ա Դեղ փայծղան - Ա՛ռ զփերփրի տակն... ե. 38աբ Հապ մայասիլի - Ա՛ռ Լ տրամ փառսի քուքուրդ... զ. 38բ Քասմի դեղ - Ա՛ռ սեւ սոնիչ... է. 38բ Դեղ փորցաւի - Ա՛ռ կորեկ... ը. 39ա
[Նախագիտութիւն հիւանդին] - Ասացեր են բժկապետքն, թէ մարդոյ ճիկարն... յայնժամ ստածումն հեշտութեամբ լինի կամօքն Աստուծոյ:
- 39բ-40ա [Ցանկ բժշկարանիս] - Ա. Խօսք Յակոբոս բժշկապետին... ԻԷ. Փուշտանակի... [տե՛ս Ը]:
Ը. 40բ-104ա Գիրք բժշկարան արհեստի: Ժողովեցաք ի բազում գրոց, զկարճառաւտ եւ զպիտանիսն գրեցաք: Իսկ ով ոք
կարդայ եւ օգտի ի սմանէ, յիշեցէք զտառապեալ Յամթեցի Ղազար վարդապետն եւ իւր որդին` զտէր Իգնատիոսն, եւ մի բերանով Աստուած ողորմի ասացէք, եւ Աստուած մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի. ամէն: Գրեցաւ ի Վան քաղաքն թվին ՌՃԽԱ /1692/,
խիստ դառ ժամանակի:
Բաղկացած է 33 գլուխներից (ա-լզ), որոնցից 7-ը` հայերէն (ա-զ, իզ),
իսկ 26-ը` հայատառ թուրքերէն (է-իբ, իդ-լզ): Ցանկը (39բ-40ա)
հայերէն, գլխակարգուած Ա-ԻԷ եւ չունի բնագրից 6 գլուխ (իգ, իէ, իթ,
լա-լգ): Փակագծուած խորագրերը` ըստ ցանկի:
ա. 40բ-4ա [Ա. Խօսք] Յակոբոս բժշկապետի եւ փիլիսոփայի ասացեալ [Յաղագս Դ բնութեան մարդոյ] - Եթէ յորժամ
մարդոյ արիւնն առաւելու եւ շարժի...
բ. 44ա [Բ. Հապ յրղնիսայի եւ դեղ փորոյ եւ աղեց]: Հապ որ ի տափողէն ըսկըսանի... - Ա՛ռ սապռ...

գ. 44աբ [Գ.] Հապ ոսկրացաւի եւ գլխացավի - Ա՛ռ թուրպաթ...
դ. 44բ-5ա [Դ.] Վասն գլխոյ, որ ի շուրջ գա... - Ա՛ռ քաղցր եւ թըթու նոռն...
ե. 45աբ [Ե. Ականջի դեղ եւ յըղնիսայի]: Ականջի որ թարախ գայ - Ա՛ռ մեղր եւ քացախ:
զ. 45բ-6բ [Զ. Վասն գլխոյ ցաւի ի տաքութենէ կամ ի հովէ]: Մարդոյ որ կէս գլխոյն ցաւի... - Ա՛ռ դեղին հալիլայի հնտէն...
է. 47ա-50բ [Է. Վասն մայճուներու յիշէ բովանդակ/: Մայճունլարին թարք[պի]տուր: Մաճունի ըռասան... - Անտուզ, մազտաքի, ակիր...
ը. 51աբ [Ը. Վասն բերնի ցաւերուն յիշէ]: Աղըզ աղրըսննայ - Ակար ուշաղըն աղզի աղըրսայ...
թ. 52ա-3բ [Թ. Վասն փորձաւի եւ բարակ ցաւերուն յիշէ]: Իչ աղրըսընայ - ԻՃ աղռըսընայ` ա՛լ նառ ղապուռի...
ժ. 54ա-6բ [Ժ. Վասն մահլամներ եառաներուն յիշէ եւ կատղած շան]: Չիպան տէշմակայ - Չիպան քի տէշըլմազ...
ժա. 57ա-8ա [ԺԱ. Վասն բնութեան մարդուն յիշէ]: Թապիաթ սախլամախ - Լօղման սօյլար...
ժբ. 58ա-60ա [ԺԲ. Վասն հապերու դուռն յիշէ]: Հապլար: Հապ պաշ աղրսընայ - Մասրճվայ սօյլար...
ժգ. 61ա-2բ [ԺԳ. Վասն արաղանի, որ է դեղնութիւն յիշէ]: Սառըլուխ: Արաղան - Հաչան պու աղրըյլի...
ժդ. 63աբ [ԺԴ. Վասն բերնի ցաւերուն յիշէ]: Աղըզ աղրըսա - Աղըզ աղրըսընայ...
ժե. 64ա-5բ [ԺԵ. Վասն ատամնացաւի յիշէ]: Տիշլարի աղրըսայ - Ատամըն տիշլարի քի...
ժզ. 66ա-7բ [ԺԶ. Վասն աջաց ցաւերու յիշէ]: Կօզ իչուն - Կօզ քի տօման տուր...
ժէ. 68ա-9բ [ԺԷ. Վասն ականչի ցաւերու յիշէ]: Ղուլախ ախրըսնայ - Ղուլաղ աղրսանայ...
ժը. 70ա-1ա [ԺԸ. Վասն հազի` մեծի եւ փոքր տղայոց յիշէ]: 0կսըրուկ իչուն - Ալ սամխի արապի...
ժթ. 71բ-2բ [ԺԹ. Վասն շարպաթ լուծելոյ յիշէ]: Շարպաթ - Ատամ քի ղապզ օլայ...
ի. 73ա-8բ [Ի. Վասն տղայոց գոզարգել յիշէ` թէ քար եւ թէ քամի]: Թարքիպլար սուտուկ եօլընայ, քի տաշ օլա... - Ատամըն սուտուկ յօլննայ...
իա. 79աբ [ԻԱ. Վասն որ փինչն կալվի, որ հոտ չառնէ կամ խոց լինի]: Պուռըն մահլամի - Պիր ատամըն քի պուռնընտան...
իբ. 80ա [ԻԲ. Վասն որ լաւ ըրաւանդ շինելոյ վա ամպար շինելոյ]: Ըրաւանդ եափմաղայ - Ամալի ըրաւանդ եափմաղայ...
իգ. 80բ [Դեղք զանազանք]: Մարդ որ ուզէ ինչ տեղ որ մազ կայ, վայր գայ եւ այլ չբուսնի - Ա՛ռ կանաչ զռնեխն...(յաջորդում են դեղատոմսեր հաւ եւ ձուկ բռնելոյ, օձ, մուկ եւ մժեղ փախցնելոյ):
իդ. 81ա [ԻԳ. Վասն որ գոթոյ դեղ առնելոյ]: Ատամ քի մսկին, քի ջուտամ տէրլար, վա քօթի տա տէրլար` տէրմանի պու
տուր - Ա՛լ ինսան քօքի...
իե. 81ա [ԻԴ. Վասն որ մոլաքորի դեղ առնելոյ]: Ղուրտաշանք - Հաչան քի պիր ատամըն թանի...
իզ. 81բ [ԻԵ. Վասն որ մսածի, որ ձուն մսացնէ]: Պիր ատամն այաղի սաւուխտան ուշումիշ օլայ... - Ալ աթաշըն սիճաղ
քօլընի...
իէ. 82ա [Վասն ուռածի]: Շիշա: Ղառըն շիշմակա - Ա՛լ սիրքանին տիպի...
իը. 82բ-3ա [ԻԶ. Վասն ամենայն սֆուֆներու յիշել]: Սֆուֆ յերղնիսայ իչուն - Ա՛լ պայազ սուրընջան...
իթ. 83բ [Վասն քորի]: Ղաշընմա: Ղաշընմայա - ճավզ իչի եախշի տօկ...
լ. 84ա-5ա [ԻԷ. Վասն փուշտակի, որ է ֆըթյա, որ է տապայ]: Փուշտանկ վա ֆատհ վա տապա տէրլար - Պիր ատամ
փուշտանկ օլայ...
լա. 85ա-93բ [Վասն պապաթ մայճունի]: Պապաթ մայճունի: Մայճուն - Մայճունի պապաթ մուղաւի տուր...
լբ. 97ա-101ա [Վասն մայասիլի]: Պու թարքիպլար մայասիլայ տուր: Պապաթ մայճունի պվասիլայ - Մազատաքի տրամ
իկրմի...
լգ. 102ա-4ա [Անուանք ցաւոց] - Տուսան տարայ իւրակ փօզըլմաղի տուր... քաֆուր իլան սուրմակ շիֆայ պուլուր:
Համապատասխան հիւանդութիւնների համար գրչի ձեռքով
լուսանցագիր դեղատոմսեր` 44բ, 54ա, 54բ, 55ա, 55բ, 71բ, 72ա, 73ա, 73բ,
74ա, 74բ, 75ա, 80ա, 80բ, 81ա, 83բ, 85բ, 103ա, 103բ, 104ա:
Թ. 104բ-14բ Բժըշկարան վասն ձիու եւ ջորոյ եւ կամ իշու, որ Խոսրով արքայն գրել ետ առաւել զամենայն առասպելականս եւ ժողովեաց զամենայն փիլիսոփայքն, եւ մեծ ջանիւ վաստակեալք` գրեցին զԲժըշկարանս ըստոյգ եւ ճշմարիտ եւ
հիմն արկեալ դեղոց: Յառաջ գլխոյ ցաւոյ մեկնիմք եւ ապա` մի ըստ միոջէ այլ յարմարութեանց: Վասն որ մաղաս ունի ի
գլուխն - Նշանն այս է. ձին տխուր լինի եւ ցաւն յայտնի չէ... եւ ապա սընդիկ ած ընկուզի ձիթով Է օր, լաւանա:
Ժ. [Վասն թանաք պատրաստելոյ]

ա. 115աբ Մուրաքապ եափմախ խասայ... - Ա՛լ սամխի յարապի... բ. 115բ-6ա Մուրաքապ եափմախ խասայ... - Ա՛լ ճօվզըն կօկ ղապուղի... գ. 116ա Ամալի մուրաքապ եափմախ - Ա՛լ կօկ մազի... ղազանճի չօխ տուր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
40բ (տե՛ս):
114բ Գրեցաւ Ձիու հէքիմարան ի Հոգոց վանք, թվին ՌՃԽԵ /1696/ ամի, ի մայիս ամսոյ Ի, ձեռամբ Յամթեցի Ղազար
վարդապետն, որ է մակ... (ընդհատուած):
460
ԱՄԻՐԴՈՎԼԱԹ ԱՄԱՍԻԱՑԻ, ԱՆԳԻՏԱՑ ԱՆՊԷՏ
Անկիւրիա
ՌՃԼԱ - 1682
ԳՐԻՉ` Մատթէոս աբդց Ղոնիացի: ՍՏԱՑՈՂ` Աստուածատուր տրց. Երուսաղեմացի:
ԹԵՐԹ` 357. չգրուած` 26ա-8բ, 354բ-7բ: ՊՐԱԿ` 1-3x12 (Գ 2)+Ա - ԻԸx12 (Ը, ԺԱ, ԻԸ 11, Թ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20,6x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (1ա-25բ), միասիւն (29ա-354ա): ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 38ա): ՏՈՂ` 28:
ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկաթուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Լուսանցազարդ` կենդանական, բուսական: Զարդագիր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ`
կարմիր, կապոյտ, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կան պակասող թերթեր (տե՛ս պրակահաշիւը): Կազմի լայնքը ձեռագրի լայնքից փոքր. հաւանաբար
պատկանել է այլ ձեռագրի:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-352բ [Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Անգիտաց անպետ]
Տե՛ս Հմր 457, 3ա-324ա: Յռջբ. /29ա-41բ (կից հատուածը` «Եւ հիմի
պատեհ է...» փոխարինուած այլ նիւթով: Տես ստորեւ` 41բ-3ա):
ա-լզ/43ա-352ա (121բ-2ա, 131բ-2ա, 143բ-4ա էջերի միջեւ թերթեր են
պակասում: Թերի` ը, թ, ժբ, ժգ): Յիշատակարան Ամիրդովլաթի/ 352բ:
Յաւելեալ ունի.
ա. 41բ-3ա [Շինումն եւ խառնումն դեղերու] - Այժմ յիշեմք զդեղերումն շինելն... (Յառաջաբանութեան կից հատուածի
փոխարէն):
բ. 1ա-25բ Ցանկն է Մուֆրեթէտիս: Ի վերայ այբ գրին - Ալուսան, որ է... Այս է վերջն ցանկիս, եղբաօրք իմ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
240ա Գրեցաւ յԱնկուրիա վանքն, ձեռամբ Ղոնիեացի տէր Մատթէոսին, յառաջնորդութեան Ստեփանոս վարդապետ
Զէյթունցոյ: ՌՃԼԱ (1682)
352ա Աւարտեցաւ ՌՃԼԱ (1682):
353ա Փա՜ռք... Արդ, գրեցաւ գիրքս, որ կմչի Մուֆրէտէթ, զոր ոմանք Տգիտաց անպէտ ասեն, ի թվականութեանս Հայոց
ՌՃԼԱ (1682), ի թագաւորութեան Մահմէտին եւ ի կաթողիկոսութեան Էջմիածնի տեառն Եղիազարու եւ ի հայրապետութեան սրբոյ Երուսաղեմայ Մարտիրոս վարդապետի եւ ի յառաջնորդութեան մերոյ վանիցս Ստեփանոս վարդապետի, յաստուածապահ քաղաքն յԱնկուրաիայ, յառաքելաշէն Սուրբ Աստուածածնա վանիցն ի Միջի, ձեռամբ յոգնամեղ եւ անարժան
Մաթէոս աբեղայի Ղօնիացո, ի խնդրոյ հանճարեղ եւ իմաստուն Աստուածատուր տիրացուին Երուսաղեմացւոյ: Որպէս զիմաստուն բժիշկ իմացեալ զսորա ըզխէսիաթն, որ առանց սորա անհնար է բժշկութիւնն, զի ի սմա նախ եւ առաջ կա դեղրանց անունն եւ ապա կերպն եւ ապա խէսիաթն եւ ապա տաքն եւ հովն եւ տէրէճաներն եւ ի տեղիս տեղիս, թէ որտեղ բուսանի կամ կու գտվի, եւ փոխանն եւ անուն բժշկին, վասն որոյ ի խնդիր եղեալ վերոյգրեալ տիրացու Աստուածատուրն այս
մինհաճ գրքիս եւ ետ գրել անարժանիս միջնորդութեամբ Եփրեմ վարդապետի, ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յետ իւրոյ մնայ
յիշատակ հոգոյ իւրոյ: Բայց այս ծանիցեն վարպետք բժիշկքն, զի այս միաւոր գրքովս թէպէտ գրեալ է այս ցաւուս այսպէ՛ս
արա կամ այնպես, դժուարին է եւ շատ վարպետ պիտի, որ միաւոր այս գրքովս դեղ անէ: Զի թէ տա սրտին դեղ կամ ճիկարին, որպէս ռեւաճն եւ զաֆրանն եւ այլ սոցին նմանքն, որ օգտեն սրտին եւ ճիկարին, տալախին վնաս գործեն, եւ թէ տալախին տայ դեղ, որպէս ըսղուլուֆանտ արիոն եւ քապարցախին տակն, այս հեղս երիկամացն եւ սրտին եւ լերդին վնասէ:
Եւ դարձեալ վասն սաֆրայի տաս մահմուտիայ, ստամոքսին վնաս գործէ, նոյնպէս եւ այլն: Վասն որոյ պիտոյ է ընդ սմա
Աղրապատին, որ խառնէ զդեղերն, յորժամ Ա ցաւոյ դեղ որ տայ, նոյն խառն դեղերն որ թողու զայլ դեղիս վնասել, ապա
լինի կատարեալ բժշկութիւն, բայց ոչ// (353բ) եւս կարէ լինել բժիշկն կատարելագոյն այս Բ գրքովն. զդեղն թէպէտ գիտացաւ, իմացաւ զդեղերն Մուֆրէտէթով եւ զշինելն եւ զխառնելն Աղրապատինովն, այլ ոչ գիտէ զցաւու պատճառն, թէ յարենէ
է, թէ ի սաֆրայէ է եւ թէ ի պալղամէ է եւ թէ ի սավտայէ է եւ զայսոքիկ ցուցանէ ստածմանց զցաւուն զնշանն, թէ որ ցաւէ կամ

ուստի եղեւ կամ թէ որպէս է ցաւն եւ ապա ասէ զստածելն եւ գրէ զդեղերն ի Ստածմանցն եւ մէջն ընդ մէջ ասէ, թէ Գիտ զֆիլան դեղ յԱղրապատին, զի թէ ցաւու մի, որ ֆիլան ցաւէ, զիւր դեղն տաս, Աստուծով լինի բժշկութիւն, եթէ զմիւս այլ ցաւուն
դեղ տաս, ոչ լինի բժշկութիւն, զի ԴՃ եւ ԺԸ (418) ցան կա ի մէջ Ստածմանցն, զի Ստածմանցն գիրքն ԴՃ եւ ԺԸ (418) տուփ
է, եւ ամէն տուփ Ա թղթի մի երես է, վասն որոյ զայս Գ գիրքս Աստուած որ բժշկին պարգեւէ, կատարելագոյն բժիշկ լինի, եւ
այնոքիկ, որ անգէտ են եւ ոչինչ համարին զբժշկութիւնն, նոքա ոչ գիտեն, թէ բժշկականութիւնն յԱստուծոյ է եւ է ստոյգ յԱստուծոյ: Որպէս գրէ Էկլէսիաստէս, Պատուեա զբժիշկն վասն հարկաւորութեան, քանզի եւ զնա ստեղծ բարձիեալն, զի յԱստուծոյ է ամենայն բժշկականութիւն եւ ի թագաւորէ առցէ զպարգեւս, մակացութիւն բժշկի բարձրացուցանէ զգլուխ նորա եւ
առաջի մեծամեծաց գովեսցի: Բարձրեալն ստեղծ յերկէ զբժշկականութիւն, եւ այր խորագէտ ոչ խոտեսցէ զնա եւ վկայ բերէ
զփայտն, որ զջուր քաղցրացոյց, բայց առաջ տանելով զբանն ասէ. Աղաչեա զՏէր, եւ ինքն ողջացուսցէ զքեզ: Եւ դարձեալ
կրկնէ եւ ասէ. Աղաչեա զՏէր, զի ուղղեսցէ զհանգիստ նոցա եւ զբժշկականութիւն:
Այլ որք հանդիպիք գրոցս կարդալով կամ օրինակելով, յիշեցէք յաղօթս ձեր զԱստուածատուր տիրացուն եւ զ... (2 տող
չգրուած), որ սիրով եւ ըղձմամբ ետ գրել զայս գիրքս, եւ զիս` զՄատթէոս աբեղայս, եւ զամենայն մերձաւորս իմ, որ բազում
աշխատութեամբ գրեցի, կատարեցի, եւ որ յիշէ, յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս.
ամէն:
Հայր մեր, որ յերկինս, սուրբ եղիցի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 1ա (1821 թ., շղագիր) Եփրեմ կ[աթողիկոս]. 1821, հոկտեմբերի 26:
2. 354ա (ԺԸ դ., նօտրգիր) Զի թէպէտ բազմաւ ջանիւ գրեալ էն զայս հեքիմարանս վասն ցաւալի անձանց մարդկան,
բայց սակայն զինչ օգուտ, որ զդեղորէից անունսն չեն յատկապէս յայտնեալ ի հայ բարբառս մեր, որ ըստ վաստակոցն իւրոց Տէր վարձատրեսցէ:
Կնքադրոշմ` 36բ (կարմիր թանաքով) Գիրքս Սրբոյ Էջմիածնայ գրքատան է. 1813:
Նկարչափորձ` 354ա, 357բ Լուսանցազարդի թռչուն:
461
ԲԺՇԿԱՐԱՆ
Սուրաթ - Բանդար
ՌՃԽ - 1691
ԳՐԻՉ` Աղավալէ:
ԹԵՐԹ` 243. չգրուած` 18բ, 180ա-3ա, 242բ-3բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԳx8 (Ա 6)+Ա-Ըx8 (Ը 5): ՆԻՒԹ` թուղթ, թագանշան, մահիկանշան եւ «Մ» լուսադրոշմներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,2x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (շղագրանման: Նմուշ` 24ա):
ՏՈՂ` 23: ԿԱԶՄ` շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կանաչ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1(Ա)+1(Բ), սպիտակ թուղթ, վրան յաւելագիր դեղատոմսեր: ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբի եւ վերջի մի շարք թերթեր խոնաւութիւնից գունափոխուած, լուսանցքները նորոգուած, կազմի կաշին քերթուած, թիկունքը ճեղքուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
- 1աբ Այս են ցաւոց անուանք ցեղ - ցեղ - Արգիլանն, որ է կալած կամ պըտած... [Աւ]ծիլիք ջեղերաց, որ քսես ջլերն կամ
քսէ ջլերն:
- 2ա-3ա Ա[յ]ս է ցա[ն]կն բօվանդակ Յաքիմարանիս (=Ուսումն բժշկութեան Ամիրդովլաթի Ամասիացւոյ) - Ա. Վասն
խրատոյ Հաքիմարանիս... Ծօ. Վասն անվա[ն]ք երակներուն (գիրքը տե՛ս 19ա-60ա):
- 3ա-18ա [Ցանկ Հաքիմարանիս ի վերայ այբուբենից] - ԲՃԽԵ. Վասն թատպիր առուն առնելու... ԵՃԾԱ. 0ծելիք ճեղ
ելած մարդու: Ցա[ն]կերուս վերջ ելաւ (գիրքը տե՛ս 60ա-151բ):
Ա. 19ա-60ա Ըսկիսբն գրուս, որ կոչի Հաքիմարան հասարակաց եւ պիտանացու... (=Ամիրդովլաթի Ամասիացւոյ Յուսումն բժշկութեան արհեստի:
Տե՛ս Հմր 413, 10ա-35բ: Չունի Նխ., Յիշատակարան, ԻԸ, ԾԱ-ԾԸ
գլուխներ, իսկ ԻԹ-Ծ նշանակուած է ԻԸ-ԽԹ: Յաւելեալ ունի «Ծ. Վասն
երակ, որ բազկի վերեւն է, անուն կիֆալ է...» (58բ-60ա): Ցանկ` 2ա-3ա:
Բ. 60ա-151բ [Հաքիմարան]: ԾԱ. Վասն ավաք թրիաքին - Եւ թէ անկանէ շոդեկ ի տեղի մի... ԵՃՁԸ. Այլ դեղ մաղցի - Առ
սապր սոքու թրէն, յիստակէ, կէս դրամ քաֆարայ: 0գտէ` ջերմն եւ մաղձն քանդէ: Դ[ա]րցեալ ցա[ն]քէրօք Յաքիմարանըս վերջ
ելավ:
538 դեղագիր` ԾԱ-ԵՃՁԸ, գլխաւորապէս քաղուած Ամիրդովլաթ
Ամասիացու Ախրապատինից (խմբագրուած): 72ա «ՃԻԸ. Այլ ես Մխիթարս
յիշեմ պատճառն ճիճվին...»: Ցանկն այբբենական`

3ա-18ա:
Յաջորդող նիւթերի մասին 151բ` «Այլ ինչ որ գրեալ կայ, ուրիշ
Յաքիմարանէ տեղս գրեցի առա[ն]ց ցա[ն]քայ ի բարին»:
Գ. 152ա-79ա [Հաքիմարան]
ա. 152ա-3ա Ա[յ]ս է ջուլապ լողմանի... - Յալիլայ սիեայ...
բ. 153բ- 63ա [Վասն մլհամի]: Ա.Մլխամ որ զախմն լէվացանե - Ա՛ռ մոմ Ժ մսխալ... ԿԹ.Մլխամ սէվ... - Ա՛ռ մորդասա[ն]կ Ե դրամ... մի բանացներ, զիան կրե:
գ. 163բ-79ա [Դեղեր ամենայն ցաւոց]: Ջուլապ, որ փորձած է... մարսում չլինի - Ա՛ռ զանջաֆիլ Դ... Գ խետ ուտե Ա կանուխէց, Ա յարակուն, խացէն յառէջ: 0գտէ Աստուծով:
103 դեղագիր` տարբեր բժշկարաններից եւ ախտարական գրքերից.
Աթաշակի, Ականջացաւի, Անքնութեան, Աչացաւի, Ատամնացաւի,
Գինեհարի, Գլխացաւի, Գոզկապի, Դեղնախտի, Դժար ծնանելոյ, Ծակոցի,
Կապածի, Կծածի, Ղուլինջի, Մարսողութեան, Մերձաւորութեան,
Միջացաւի, Ուռուցքի, Ջերմի, Սուզանակի, Սրտացաւի, Փորկապի,
Քամու: Ախտարականք` Աչքակապութեան, Գողի, Երազ տեսանելոյ,
Իմաստուն դառնալոյ, Խելքահանութեան, Կորստեան, Սիրահարութեան:
Քիմիական` Բարութ շինելոյ (173ա):
Դ. 183բ-242ա Դեղերին զօրութնըն (=ԻԳ գլուխ Ամիրդովլաթի Ամասիացւոյ Ախրապատին Ա-Ֆ գրոց)
Տե՛ս Հմր 413, 65բ-103ա: Չունի կից ենթագլուխները` 100բ-103ա:
ԺԹդ. շղագրով մի քանի յաւելագիր դեղագրեր` Մազ բուսացնելոյ
(179ա, Պահպանակ Աա, Բբ), Մաղձ թափելոյ, Փորն կապելոյ (Պահպանակ
Աա), Չափ եւ կշեռք - 4 դրամն 3 մսխալ... (242բ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
242ա Աւարտ եղեւ գիրքս, որ կոչի Յաքիմարան, յերկիրըն Յը[ն]դուստան, քաղաքն Բա[ն]դարի Սուրաթումն, եւ ըզտ
կարգին մերոյ հա[յ]րապետութեանն Եղիայզարու, մեծ թվինն ՌՃԽ (1691)-ումն, Ղամար ամսին Ժ-ումն, ձեռամպըս իմոյ
Աղավալ է, որ է որդի Պետրոսի. ամէն:
- Աղավալէ (փակագիր 3 անգամ):
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ԹԵՐԹ` 273. չգրուած` 32բ, 181բ, 220բ-1բ, 273ա: ՊՐԱԿ` 1-21 x 12 (Գ 17, Ե 9, ԺԲ 8, ԺԷ 51, Ի 5, ԻԱ 3): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19, 5 x14,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (1ա-2ա, 223ա-71բ), միասիւն (2բ-222բ, 272աբ): ԳԻՐ` նօտրգիր
(գրչափոխութեամբ նմուշ` 86ա): ՏՈՂ` 23-37 (խառն): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր կտաւ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2 + 2, թուղթ, յետագայ յիշատակագրութեամբ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Լուսանցային մասերում խոնաւութեան հետքեր, զանազան բծեր, փոքրիկ պատռուածքներ, տեղ-տեղ
ցեցակեր, կազմի եզրերը մաշուած, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-53բ [Վկայութիւնք ի Սուրբ եւ ի յարտաքին գրեանց եւ ի բանից վարդապետաց] - Ի ճարտասանութեան վարդապետաց ոմն կոչէ զորթն արմատ զեխութեան... Պենտակոստ յիսներորդ թարքմանի:
Իմաստասիրական, խրատական, դաւանաբանական եւ
ասուածաբանական մանր քաղուածքներ` ի Բանից իմասնոց,
Գրիգորի Նիւսացւոյ, Եսայեայ մարգարէի, Երեմիայ մարգարէի, Բարսղի
Կեսարացւոյ, Գրիգորի Աստուածաբանի, հօրն Յովհաննու, Յովհաննու
Ոսկեբերանի, Արիստոտելի, 0գոստինոսի, Կիւրղի Երուսաղեմացւոյ,
Պրոկղի, Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյ, Վանականի վարդապետի (6բ
«Զայս ի հին Այսմաւուրաց գրեցի ֆռանկաց»), Պղատոնի, Գրիգորի
Սքանչելագործի, Գրիգորի Տաթեւացւոյ, Թովմայի Աքուինացւոյ,
Աթանասի, Բօէսիոսի, Եպիփանու, Կիպրացւոյ, Պօղոսի Տարօնացւոյ,

Ներսիսի Կլայեցւոյ, Ուրասիոսի, Թովմայի Գեմբացւոյ, Պօղոսի
առաքելոյ, Ռաբբի Մովսեսի, Ներսիսի Լամբրոնացւոյ, Փիլոնի,
Սեւեռիանոսի Անտիոքացւոյ, Կիւրղի Աղէքսանդրացւոյ, Բենեդիկտոսի եւ
այլոց անյայտից: Արժեքաւոր վկայութիւններից են.
ա. 4ա Լեգեհոնն զի՞նչ է - Ասի ի լատինս ԶՌԿԶ (6666) թիւ է, զոր արապն լաք ասէ... (կրկ. 53բ):
բ. 5բ [Ասացուածք] - Վարդապետաց բերանն չախմախ է, եւ կայծն` խօսքն, ժողովրդեան սիրտն` ղավ...
գ. 12բ Յաղագս Ժ իմաստասիրացն, թէ ո՞վք են - Նախ` Բերեսիկայ... Ժ. Դիբուրինդինա անուանեալն..
դ. 13բ [Մղոնաչափ] - Ըստ երկրաչափական արհեստին գիտելի է, զի Ե ոտն մի քայլ առնեն...
ե. 13բ [Չափ կշռոց] - Սիկղն Բ դրամ է...
զ. 16բ Անուանք եւ նշանակութիւնք ականցն, որ յԱստուածաշունչ գիրս - Յասպիս, որ է զապարճատ
է. 16բ Կարգ ականցն Ահարոնի - Սարդիոն...
ը. 16բ Եօթն եկեղեցիք Ասիացւոց - նախ` Եփեսոս...
թ. 26ա [Յաղագս ընթացից երկնային մարմնոց] - Լուսինն կատարէ զընթացս իւր յամիս մի...
ժ. 31բ Զլօքի կազմումն այսպէս արա - Ա՛ռ զլօքն, որ առ դապաղսն լինի...
ժա. 32ա Վասն իւղոյն հին օրինացն - Արդ, իւղոյն որակութիւն զանազան է...
ժբ. 42ա-4բ [Իսահակայ վարդապետի Թուղթ առ Ստեփանոս վարդապետ] - Արդ, մեք զառամեալս երբեմն պատահելով ի Սուրբ Էջմիածին... Գրեցաւ ի թվականիս ի թվականիս մերում ՌՃԼԹ (1690) ամին... ձեռամբ փծուն Իսահակ վարդապետի, ի դրան Սուրբ Առաքելոյն Թաղէոսի:
ժգ. 44բ-50բ [Իսահակայ վարդապետի թուղթ առ Յովհաննէս վարդապետ] - Քրիստոսաւանդ ողջունիւ եւ հոգեւոր սիրով ծանիր... Արդ, ես` զառամեալ ծերունիս Իսահակ վարդապետ... ի թվականիս մերում ՌՃԽԲ (1693), յամսեանն մարտի
ժ-երորդի գրեցի ձեռամբ իմով...
ժդ. 53ա Քանի՞ք են մասունք իմաստասիրութեան - Պատասխանի. ԲԺ...
ժե. 53ա Քանի՞ք են արտաքին փիլիսոփայական գիրք - Պատասխանի. Է...
ժզ. 53ա Քանի՞ք են եղանակ վարդապետութեան - Պատասխանի. Դ...
ժէ. 53բ [Յաղագս տոմարաց] - Բերսէքտիոնն Է ամ է...
Բ. 54ա-62բ Երանելի սուրբ հօրն Գրիգորի Նարեկացւոյ Լուծմունք եւ բացայայտութիւն բառից եւ բանից - Ձայն հառաչանաց... Լուծմունք. Որպէս Մովսէս յափն ծովուն...
Գ. 63ա-90ա Այս է Արարածոց մեկնիչն (Վարդանայ Արեւելցւոյ), որ ծաղկաքաղ արարի զպիտանիսն - Եւ հոգի Աստուծոյ շրջեր ի վերայ ջուրց: Յոյնն ասէ` Հողմն Աստուծոյ շրջէր...
Դ. 90ա-110բ [Քարոզ ի բանն] Ի սկզբանէ հաստատեաց Աստուած զերկինս եւ զերկիր - [Ե]ւ վարդապետք ասեն, թէ Աստուած սկիզբն լինելութեան արարածոցս երիս գործս գործեաց...
Ե. 111ա-31ա [Աշխարհագրականք]
1. 111ա-9ա Այս է Աշխարհացոյց, արարեալ ի վարդապետաց ոմանց (Վարդանայ Արեւելցւոյ)
Տե՛ս Հմր 20, 251ա-7ա. ա/111աբ: բ/111բ-2ա: գ/112ա-6ա: դ/116ա-9ա: Համառօտ խմբագրութիւն:
2. 119ա Ի Մխայէլ Պատմագրէն - Ի Հնդստան աշխարհն քաղաք մեծամեծք կան...
3. 119ա-31ա Աշխարհացոյց, թարգմանեալ ի լատինացւոց ումն Յոհանիսի Անկիւրացւոյ Յաղագս բոլոր հողեղէն տիեզերաց
ա. 119ա-22ա Գլուխ առաջին - Աշխարհս յերկուս են բաժանեալ. մինն հողեղէն, եւ միւսն լուսեղէն...
բ. 122ա-6բ Յաղագս Ափրիկու, զոր յոյնք Լիբիա կոչեն. Գլուխ Բ - Ափրիկես այս ունի սահման ի կողմն արեւմտից...
գ. 126բ-31ա Յաղագս Ասի[ոյ]` երրորդ բաժին աշխարհիս. Գլուխ երրորդ - Ասիա այսպէս կոչեցեալ յերիտասարդէ միոջէ... կաթ մի ջուր չկայ խմելոյ, վասն որոյ կոչեն Բաղտատու չօլ:
4. 131աբ Յաղագս Է զարմանալի եւ հրաշազարդ շինուածոց - Հարց. Զի՞նչ էր Է զարմանալի եւ հրաշազարդ շինուածք,
որ ի հնումն կայր... Պատասխանի. Տաճարն Դիանայ...
Զ. [Քաղուածք զանազանք]
1. 131բ-2բ Մեկնութիւն Ոսկիբերանին, ի բանն Յովհաննու, որ ասէ. ԶԱստուած ոչ ոք ետես երբէք, բայց միածին Որդին Եւ զիա՞րդ քաջախօսն Եսայի... մարգարէքն մեզ ուսուցին, եւ նա զնոյն պատմեաց մեզ:
2. 133ա-9բ [Վկայութիւնք ի Սուրբ եւ յարտաքին գրեանց եւ ի բանից վարդապետաց] - Եթէ դու ոչ հոգաս այժմ վասն
քո... եւ երկրորդ, զի բարին հարկիւ պտղաբերեսցուք:
3. 140ա-7բ, 159աբ [Ի Խորհրդածութենէ Ներսիսի Լամբրոնցւոյ]

Տե՛ս Հմր441, 1ա-45ա. միայն` ա/155աբ (սկ. «Արդ, ի գլխաւորելոյ...»):
ե/140ա-2ա (վրջ. «անձին իմոյ կշտամբիչ»): ժա/147աբ: իե/142աբ:
4.147բ-54բ [Ի Մեկնութենէն Պատարագամատոյց աղօթից Ներսէսի Լամբրոնացւոյ] - Որով զհացս աւրհնեալ մարմին
ճշմարտապէս արարցես տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, նոյնպէս եւ բաժակն: Մեկնութիւն այս է. Զինչ ասեմք առ այս...
(ամբողջը տե՛ս Հմր441, 45ա-117բ):
5. 155բ [Քաղուածք] - Մարգարէն Դաւիթ ասէ. Մոռացայ ուտել զհաց իմ...
6. 156ա-68բ Ի թղթոց եւ ի Պարապմանց գրոց Կիւրղի Աղէքսանդրացւոյ/
Տե՛ս Հմր115, 206բ-400բ. միայն` դ/164ա-8ա: ժա/168ա: ժգ/168աբ:
ժդ/156ա-8բ: ժե/158բ-60բ: ժզ/160բ-2ա: ժէ/162ա-3բ եւ 175ա-206բ. միայն`
ա/163բ: բ/163բ:
7. 169ա [Ի բանից Թէոդոսի Անկիւրացւոյ]
Տե՛ս Հմր115, 383բ-8բ. ա/169ա: բ/169ա:
Է. 169ա-81ա [Վկայութիւնք յաղագս Քրիստոսի ընդդէմ հերձուածոց] - Զի՞նչ է քրիստոսասիրութիւն: Պատասխանի.
Քրիստոս անունն ոչ յաղագս միայնոյ աստուածութեան... նաեւ ինքն ինքեան հակառակ լինէր:
Ի բանից Ներսիսի Լամբրոնացւոց (171բ-3ա), Աթանասի (173բ-4ա),
Յովհաննու Ոսկեբերանի (177բ), Գրիգորի Աստուածաբանի (177բ-8ա),
Ստեփաննոսի Սիւնեցւոյ (178բ-9բ), Ստեփաննոսի Լեհացւոյ (180ա-1ա) եւ
այլոց անյայտից:
Ը. [Բանք զանազանք]
1. 182ա [Վարդապետք Հայոց] - Ըստ առաջին հարցն աւանդութեանց տալով իշխանութիւն աշակերտեալ մանկանցն...
Մեսրոպ եւ անտի յեռամեծն Մխիթար... եւ Յոհանէս Շնքուշցի... մինն Եղիազար եւ միւսն Թադէոսն Խարբերթցին (հմմտ.
Հմր482, 51ա):
2. 182ա-բ Վարդապետաց կարգն այս է - Նախ` Յոհան Կախիկն, որ է Որոտնեցին... եւ Գրիգոր Ղարասացին` այր բարիբուն եւ սիրօղ իմաստութեան (հմմտ. Հմր482, 51ա):
3. 182բ Առաքելոյն Թադէոսի Եպիսկոպոսունք - Ի վերջին ժամանակս Բեստացի Զաքարիա Եպիսկոպոս... Ի թվականիս
Հայոց ՌՃ (1651) հրամանաւ...Փիլիպոս կաթողիկոսին... նորոգեցին զսուրբ կաթուղիկէն... եւ լուսաւորեցին զեկեղեցիս Հայաստանեաց կարգօք եւ սահմանօք:
4. 183ա Աւրհնութիւն վերարկու փիլոնի եւ վեղարի (նաեւ` խնկի եւ այլ ծխանելեաց) - Աղաչեմ զքեզ, տէր Յիսուս Քրիստոս... սովաւ գթութիւն քո իջցէ առ մեզ: Շնորհօք Միածնի... փա՜ռք եւ պատիւ:
5. 183ա-բ Աղօթք ասելիք յեպիսկոպոսի, յորժամ պարտ է զգեստիւք հայրապետականօք: Մինչ ագանի ըզկօշիկն, ասէ Կրօնաւորեա, Տէր, զոտս իմ...
6. 183բ Սուրբ Եփրեմ Խորին ի Ճառն Յաղագս ննջեցելոյ... Յորժամ ազգակիցն մեր...
7. 183բ Սուրբ 0գոստինոս ասէ - Որ ոք կամի զարժանաւոր ողորմութիւն առնել... այլ որպէս ի սրտիւ տացի:
8. 184ա-բ Սեպտեմբերի ԺԷ. Վարք ճ[գ]նաւորին Վարիպասայ եւ սուրբ արեանն Քրիստոսի - Յաւուր ահագին խաչելութեանն Քրիստոսի...
9. 185ա-7ա Պատմութիւն սրբուհոյն Մարիամու Մագդաղենացւոյն - Սուրբ աղախին Քրիստոսի Մարիամ էր ի սահմանացն Մագդաղինայ...
10. 187բ Բեռնարդոս ասէ. Աստուած է ի ստեղծուածս սքանչելի...
11. 187բ-8ա Յաղագս ողորմութեանն Աստուծոյ - Ողորմութիւնն ըստ ստուգաբանութեանն, որ ի լատինն, ասի եռակի...
Թ. 188բ-99ա [Յաղագս մեղաց]
1. ա. 188բ Յաղագս նորոգման հրեշտակային կործանմանն - Ալբերդ ասէ. Կործանումն հրեշտակացն... բ. 188բ-9ա Յաղագս յատկութեան դիւաց - Դեւք են հոգիք անմաքուր... գ. 189ա-բ Յաղագս չարութեան սատանային - Արդ, սատանայ
վնասէ մարդոյն... դ. 189բ Յաղագս յարուսեկին յայտնապէս - Վասն արուսեկին գիտելի է... ե. 189բ-90ա Յաղագս փորձութեանն, որ ի մեզ - Կարգ փորձութեանն, որ ի մեզ... զ. 190բ-3ա Յաղագս ներգործութեան մեղաց - Բազում չարիս առնէ...
2. ա. 193ա-4բ Յաղագս հպարտութեան - Այժմ ասելի է Է մոլորութեանցն յայտնապէս... բ. 195ա Յաղագս նախանձու Նախանձն, որպէս ասէ 0գոստինոս... գ. 195բ Յաղագս բարկութեան - Բարկութիւնն է, որպէս ասէ 0գոստինոս... դ. 196ա-բ
Յաղագս ծուլութեան - Ծուլութիւն է խեղաթիւր անկումն... ե. 196բ-7ա Յաղագս ագահութեան - Ազաահութիւն է, որպէս ասէ
Թուլիոս... զ. 197բ-8ա Յաղագս որկրամոլութեան - Որկրամոլութիւն է, որպէս ասէ 0գոստինոս... է. 198ա-9ա Յաղագս բղ-

ջախոհութեան - Բղջախոհութիւնն է մտաց եւ մարմնոյ վավաշոտ շաղախումն... ը. 199ա Յաղագս մեղաց, որ ընդդէմ Հոգւոյն Սրբոյ-Թէպէտ ամենայն մեղք հասարակաբար է ընդդէմ Աստուծոյ...
Ժ. ա. 199ա-200ա Յաղագս միաւորութեանն Քրիստոսի առեալ բնութեանն - Որպէս ի յաստուածութիւնն մի է բնութիւն... բ. 200աբ Յաղագս օգտակարութեանն, որ ի մարդեղութենէն Քրիստոսի - Կորուսաք մեղօք զյատուկ գերազանցութիւնն... գ. 200բ-1ա Յաղագս զարմանալեացն, որ ի մարդեղութիւնն Քրիստոսի - Արդ, զարմանալիք էին ի մայրն... դ.
201ա-2ա Յաղագս ծննդեանն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - Ծնունդն Քրիստոսի եռակի է... ե. 202աբ Յաղագս թլփատութեան Տեառն - Էառ Քրիստոս զթլփատութիւն... զ. 202բ-3ա Յաղագս չարչարանաց Քրիստոսի¬Խօսելով ի չարչարանացն Քրիստոսի... է. 203ա-4բ Յաղագս ի ներգործութեան չարչարանացն Քրիստոսի... Ներգործութիւն չարչարանացն Քրիստոսի... ը. 204բ-5ա Յաղագս իջանելոյն Քրիստոսի ի դժոխս - Քանզի ասելի է, թէ հոգին Քրիստոսի... թ. 205աբ Յաղագս
համբարձմանն Քրիստոսի - Զանազանութիւն է ի մէջ փոխմանն եւ համբարձմանն...
ԺԱ. 206ա-8բ Յաղագս, թէ որպէս ի ձեռն նշանից եւ որակութեանց աստեղաց կարելիք իցեն մտածիլ որակութիւնք եւ
բարք մարդկան յղացելոց կամ ննջեցելոց ի ժամանակի նոցին ազդեցութեանց - Երեւակն երեւի մեզ չափաւորիւ մեծութեամբ... իսկ Փայլածուն ընդ բարւոյ բարի եւ ընդ չարին չար:
Ունի ենթախորագրեր. 207ա Յաղագս յատկութեան մոլորակաց:
207աբ Յաղագս բնութեան մոլորակաց: 207բ Յաղագս ձեւոց եւ
որակութեանց մոլորակաց: 207բ-8բ Յաղագս գունոց մոլորակաց,
կենդանակերպից, խառնուածոց եւ տարերց համապատասխանողաց
միմեանց:
ԺԲ. 208բ-15բ [Քաղուածք զանազանք]
1. 208բ-11ա Ըստ մեծին Կիւրղի հայրապետին, որ ասի Կոչումն ընծայութեան - 0րինակ տայ հաւն արմաւ անուն յարութեանն Քրիստոսի...
2. 211ա-3ա Ի Տեսլեան մեծին սրբոյն Ներսեսի, որ ասէ ի մերձենալ ամացն վերջնոց - Զօրասցին ազգն Հռոմէացւոց
արենազինք մեր...
3. 213բ-4ա Մեծին Կիւրղի Վասն Սիմոն կախարդի - Ամենայն հերետիկոսաց գիտակ Սիմոն կախարդ է...
4. 214ա-5ա Կոչումն ընծայութեան - Արդ, ասէ, զի կրկին է մարդ շինեալ...
5. 215ա-բ [Ներսիսի] Լամբրօնացւոյն - Ո եւ զիս պահեցեր մինչեւ ի ժամս անմերձ ի խառնակութենէ կանանց...
ԺԳ. 216ա-22բ [Բանք զանազանք]
1. ա. 216ա Յաղագս պատճառի շարժման յերկրի - Պատճառ շարժման երկրի է գոլորշի երկրաւոր... բ. 216ա-7ա Յաղագս նախագուշակ նշանացն շարժման երկրի - Թէպէտ բազումք են նշանք...
2. ա. 217ա-8ա Վասն մեկնչաց աստուածային գրոց ի մերոց վարդապետացն, թէ ով ոք է արարեալ - Անանիայ վարդապետն ի Սանահին վանացն... Ստեփանոս վարդապետն Լէհցի... եւ վախճանեցաւ ի թվին ՌՃԼԸ (1689):
բ. 218ա-9ա Թիւք արտաքին գրոց, թէ ովք են ասացեալք - Նախ Պորփիւրն արար զիւր գիրքն...
գ. 219ա ԶՍաղմոսն, թէ ով ոք մեկնեաց - Եւ մեկնեցաւ ի ձեռն Ժ արանց... Նախ` Եփրեմ Խորին Ասորին...
3. 219բ Ծածուկ գիրքն Հրէից - Ա. Ադամայ... Է. Տեսիլքն: Իսկ ի Նորս այս ինչ է. Ա. Մանկութիւնն Յիսուսի... Ե. Կաթողիկէքն Բառնաբայ եւ Թովմայի (հմմտ. Հմր 482, 51ա):
4. 219բ Ի թվին ԼԹ (590) յայսմ վայրի եկին ի Հայս ասորիք... եւ կամէին սերմանել աղանդն Նեստորի... ՃԾ ամաւ յառաջ քան զժողովն Մանազկերտու թարքմանեցին ի Հայս (հմմտ. Հմր482, 52ա):
5. 219բ Կիսակք Հռոմայեցոց ամսոցն - Յունվար Բ եւ կէս...
6. 220ա [Խրատ եւ կարգ Մեծի զատկի պահոց Աւագ շաբաթուն] - Մեծի զատկի պահոց Աւագ շաբաթին...
7. 222ա Աւետարան Հանգստեան այսպէ՛ս գիտ - Մատթէոս գլուխ ԽԷ. Ճրագ մարմնոյ ակն է...
8. 222բ Նոյեմբերի Ա տօն է ամենայն սրբոցն Աստուծոյ` հնոցն եւ նորոցն - Աւրհնութիւն մարտիրոսաց. ԳԿ. Այսօր հրեշտակաց...
ԺԴ. 1. 223ա-70ա [Դեղագիրք ամենայն ցաւոց]: Մէջքն որ թուլ լինի - Պօլաճի դեղ, որ մարդութիւն չունենայ... եւ մարմինն թուլացեալ եւ սերմն պակասի:
Քաղուած տարբեր բժշկարաններից եւ ախտարական գրքերից`
Ականջացաւի, Աղիքն վայր եկածի, Այրածի, Անզաւակութեան,
Անքնութեան, Աչացաւի, Ատամ հանելոյ, Ատամնացաւի, Արեան
դադարի, Բազմօրեայ հիւանդի, Բորի, Գլխացաւի, Գլխի թեփի, Գոզկապի,
Գորտնուկի, Դեղածի, Դեղնախտի, Դիւահարի, Երիկամի քարի, Երկաթ

մտածի, Թրահարի, Իմանալոյ էգն եւ որձն, Իշի ուղեղ տուածի,
Լեզուակապի, Լուսարգելի, Խոստուկի, Խոցի, Խուլխուլայի, Ծիծն ուռածի,
Կապածի, Կատաղած շան, Կարիճահարի, Կոծիծի, Հազի, Հին ցաւի, Հող
ուտողի, Հոտած բերանի, Ձայն կտրածի, Ղապզի, Ղասղն պատռածի,
Ճիճուի, Մազ ներկելոյ, Մահոտ տեղ գնալոյ, Մաքրագործութեան,
Մէջքի թուլութեան, Միջացաւի, Մկնատամի, Մկնդեղի, Մոլաքորի,
Մրջնաբունի, Յղանալոյ, Նուզլայի, Շան կծածի, Շողիքն եկողի,
Ոսկրացաւի, Որովայնացաւի, Որովայն դուրս եկածի, Ուժի, Ուռուցւորի,
Չար աչքի, Չիպանի, Պլղամի, Պլորն ուռածի, Ջերմի, Ջլացաւի, Ջրվէթի,
Սավտայի, Սաֆրայի, Սնկան, Սուզանակի, Ստամոքսի թուլութեան,
Սրահարի, Սրաճայի, Սրտացաւի, Վախեցածի, Վիրաց, Տալաղի, Տապայի,
Տաքութեան, Տենդի, Տղէն փորն մեռածի, Ցանկութիւն աւելացնելոյ,
Փայտ մտածի, Փոշտանկի, Փորն օձ մտածի, Փոր քշելոյ, Փռշտալոյ,
Քամակն ցաւողի, Քամոյ, Քաչալի, Քառճանկի (Քաղցկեղի), Քասմայի,
Քթի արեան, Քորի, 0ձահարի: Նաեւ` 246բ «Մխլատուզի խասիաթն Խանդամանդ քարն, աղանթիսն, որ է անդամանդեայ քարն...»:
268բ-70բ «Դարձեալ յայլմէ գիտութիւն վասն բնութեան տարւոյն - Զի
Գ ամիս գարուն է...»: Եւ այլ մանր քաղուածքներ Ամիրդովլաթից:
2. 271ա-2ա [Անասնաբուժութիւն]: Անասնոյ եարայի դեղ - Ա՛ռ սպանտն թազայ կանաչ... կամ մարդ ուտէ, կու թապլէ:
Մի քանի դեղագրեր ձիու, տաւարի եւ ոչխարի հիւանդութիւնների:
ԺԵ. ա. 272բ [Փառատրութիւն] - Փա՜ռք հրաշալի եւ կենսատու յարութեանն Քրիստոսի...
բ. 272 [Աղօթք] Վասն ջերման, որ ազատի Աստուծով - Մարիամ մայր Աստուծոյ... դու ազատեա ծառայս Աստուծոյ: Գ
հետ ասա քօղին, Գ հետ կապէ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
273բ (ԺԸ դ., շղագիր) Ես` Սարգիսն, գրճայփորձ գրեցի Մելքոն աստուածազան վարդապբետին տետրին:
Աա (Շղագիր) Եփրեմ [կաթողիկոսն], 1821, հոկ. 26:
Կնքադրոշմ` 273 Ղազար վարդապետ
Գրչափորձ` Աա, 273բ (զանազան տառեր):
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ԺԷ - XVII
ԳՐԻՉ` Բասիլ:
ԹԵՐԹ` 188. չգրուած` 1ա-2ա, 183բ-8ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԶx12(ԺԴ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 37ա): ՏՈՂ` 29: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտաւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ - ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Մաշտոց. 0րհնութիւն մոնոզոնի: Ժ-ԺԱ դդ.: 2(Ե-Բ)+2(Գ-Դ), ստացուած մէկական թերթերի
ընդլայնակի ծալումից: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աբ), 24 տող: Կարդալ Աբ, Բա, Աա, Բբ. «[Պատաս]խանի ետ Յիսուս եւ ասէ... փախիցէ յամենայն խաբից նորա շնոր» (Մատթ., ԺԱ, 25-30, Քարոզ Վասն ուղղելո.
Աղաւթք): Դա, Գբ, Դբ, Գա. «[զաւրու]թեան նորա եւ զգեցարուք զսպառազինութիւնն Աստուծոյ... ոչ կարէ քաղաք թաքչել»
(Առ Եփես Զ, 10-18, Մատթ., Ե, 1-14):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ճակատազարդ` 3: Լուսանցազարդ` բուսական (3ա): Զարդագիր` կենդանագիր (3ա): Գոյներ`
կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Փականներն ու ելուստները ընկած: Թիկունքի կաշուի ստորին եւ վերին մասերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-80ա Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնութեան մարդոյ
Տե՛ս Հմր 470, 2ա-115ա. Ցանկ/2բ: ա - խբ/3ա-80ա: Յիշատակարան
թարգմանութեան/140ա:
Բ. 80ա-140ա Գրիգորի եպիսկոպոսի եղբօր Բարսեղի Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն
Տե՛ս Հմր 470, 116բ-213ա. Ցանկ/չիք: ա - լբ/80ա-140ա:

Գ. 140բ-64բ Լուծումն Բնութեան գրոցն
Տե՛ս Հմր 417, 144ա-69ա:
Դ. 165ա-75բ [Աբուսայիդայ] Յաղագս մարդակազմութեան ամենայն անդամոց գոյացութիւն բոլոր մարմնոյն. կամօքն
Աստուծոյ
Տե՛ս Հմր 466, 222ա-37ա. Նխ. /165ա-6բ: ա/ 166բ-7բ: բ/167բ-8ա:
գ/168ա: դ/168աբ: ե/168բ-9ա: զ/169ա-բ: է/169բ: ը/169բ-70ա: թ/170ա-1ա:
ժ/171ա: ժա/171աբ: ժբ/171բ: ժգ/171բ-2ա: ժդ/171ա-բ: ժե/175բ (ժէ-ից
յեյտոյ): ժզ/172բ-4ա (ժդ-ից յետոյ): ժէ/174ա-5բ (ժե-ից առաջ, խորագիր`
«Վասն յաւրինւածոյ եւ ստեղծման ոսկերացն եւ ջլիցն ամենայն»):
Ե. 176ա-83ա Վասն բնութեան մարդկան - Թէ ի չոբից գոյացեալ է... եւ միաւորեաց զնոսա, եւ բաւանդակն նոյն ինքն
գիտէ:
Զ. 183ա Վասն երակ առնելու մարդուն - Առաջին աւրն լուսնին չէ լաւ... դեղ մի խմել եւ ոչ այր եւ ոչ կին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
140ա Ընդ նոսին եւ զյետնեալս ի բոլոր բարեաց գործառնութեանց զսորին գծօղ զԲասիլ, որ բազում ամօք ծառեյեցի
գըրոյն եւ ի հոգին ոչ ժամանեցի, աղաչեմ յիշել ի Տէր, ո՜ բարեմիտ պատահողք սմին, նաեւ զաշակերտն իմ զԳրիգոր, եւ որ
առատն է յամենայնի, յիշողացդ եւ յիշելոցս ողորմեսցի: Եւս եւ զծնօղսն իմ եւ զեղբարսն ըստ հոգոյ եւ ըստ մարմնոյ աղաչեմ յիշել ի մաքրափայլ յաղօթս, զի եւ դուք յիշեալ ||(140բ) լիջիք յողորմութիւնն Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս.
ամէն:
Կնքադրոշմ` 3ա, 83բ, 183ա Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
Գրչափորձ` 188բ (ԺԸ - ԺԹ դդ., խոշոր բոլորգիր) Աստ աւրհնեալ աբչշա: 162ա (Ստորին լուսանցքում լուսանցազարդի
փորձ):
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Էջմիածին
ՌՃՁ-ՌՃՁԳ-1731-1734
ԳՐԻՉ` Սուքիաս Ջուդայեցի (11ա-73բ, 79ա-149բ), անանուն (189ա-235բ), Յակոբ վրդ. Շամախեցի եւ այլք (1731-1734
թթ., 5ա-7ա, 9ա-10բ, 74ա-8բ, 150ա-88բ, 236ա-62բ): ՍՏԱՑՈՂ` Սուքիաս Ջուղայեցի, Յակոբ Շամախեցի:
ԹԵՐԹ` 267-8 (տե՛ս Պահպանակ). չգրուած` 1ա-4բ, 7բ-8բ, 263ա-7բ: ՊՐԱԿ` Է-ԻԷx14 (Ա-Զ թափուած կազմելուց առաջ: Է
6, Ը 13, Ժ, Ի-ԻԱ, ԻԳ-ԻԶ 12, ԺԸ 15, ԻԲ 11, ԻԷ 4): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով (տարբեր): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20x14,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն (միասիւն` 10ա, 163աբ): ԳԻՐ` բոլորգիր (9ա-188ա, 234բ: Նմուշ` 24ա), նօտրգիր (5ա-7ա, 189ա-234ա, 235ա-62բ):
ՏՈՂ` 22-27 (խառն): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` դրոշմազարդ դարչնագոյն կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 4(1-4)+4(264-7), թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԸԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 10ա (նորոգողի), 56ա (դրոշմատիպ), 73ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական (դրոշմատիպ` 56ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, բուսագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կանաչ, դեղին, կապոյտ (միայն
10ա), սեւ (մնացեալը):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 236-59 գրադաշտը թանաքից գունափոխուած, տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր: Բաղկացած է 2 ձեռագրից (1-188 եւ 189-267), որոնք 1731-1734 թթ. Յակոբ Շամախեցու կողմից եւ նրա յանձնարարութեամբ միացուել են,
լրացուել, աւելացուել նոր նիւթեր, պրակակալուել, ցանկաւորուել, նիւթերը համարակալուել եւ վերակազմուել (1737 թ.):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
- 5ա-7ա Ցանկ մատենիս. այսքան բանք գոն ի սմա - Ա. Վասն աստուածութեանն վկայութիւնք յիմաստասիրաց... ՃԽԲ.
Վասն վարդապետի կոչման, թէ զլի կոչի վարդապետ:
Ա. 9ա-30ա [Բանք իմաստասիրաց]
- 9ա-30բ Յառաջաբանութիւն գրոց իմաստասիրաց - Իմաստութիւն կենդանութիւն է հոգւոյ...
ա. 10ա-1բ Ա. Յաղագս աստուածութեան վկայութիւնք - Պղատոն ասէ. Ըզհայրն եւ զպատճառն...
բ. 11բ-2ա Բ. Յաղագս խելաց իմաստութեան - Պղիտարքոս ասէ. Ճանապարհորդք ի տունս եւ ի հայրենիս...
գ. 12ա-3ա Գ. Յաղագս մանկութեան եւ զօրութեան - Սոկրատէս տեսեալ զդրունս կորը[ն]թացոց...
դ. 13ա-4ա Դ. Յաղագս բարեկամաց եւ սիրելեաց - Եւրոպիդէս ասէ. Քաջ գիտեմ եւ զփորձ առաեալ եմ...
ե. 14ա-5ա Ե. Յաղագս իշխանութեանց - Արիստոտէլ ասէ. Որք ի վերայ բազմաց ահեղք են...
զ. 15ա Զ. Յաղագս երդման - Սոկրատէս ասէ. Զեզերդումն եկեալ ի վերայ քո պարտ է ընդունել...
է. 15ա-6բ Է. Յաղագս խրատու եւ իմաստութեան - Պղիտարքոս ասէ. 0տարքն ի ճանապարհէ...

ը. 16բ-7ա Ը. Յաղագս բարեբախտից եւ վատաց - Արիստոտէլ ասէ. Ոչ հիւանդաց բազմական ոսկի...
թ. 17ա Թ. Յաղագս մեղաց եւ խոստովանութեան - Թէոդիմոս ասէ. Նման են մեղք զարմանողի արգելողի...
ժ. 17ա-բ Ժ. Յաղագս բժշկաց - Որոփիլոսի հարցին ոմանք, թէ Ո՞վ իցէ բժիշկ կատարեալ...
ժա. 17բ-8ա ԺԱ. Յաղագս դատաստանաց - Աստուած ի սկզբանէ եդ զգիտութիւն ի բնութիւն մարդոյն...
ժբ. 18ա ԺԲ. Յաղագս դատաստանաց (=դատաւորաց) - Վեց իրք պիտոյ են դատաւորաց...
ժգ. 18ա-բ ԺԳ. Յաղագս քաղաքական օրինաց - Դիմոսթենէս հոգի քաղաքաց ասէ զօրէնս գոլ...
ժդ. 18բ-9ա ԺԴ. Յաղագս անառակութեան - Մենանդրոս տեսեալ զոմն, զի տուն հայրենի անցուցեալ էր...
ժե. 19ա ԺԵ. Յաղագս նախախնամութեան - Եպիսկուրոս ասէ. Շնորհերանելի բնութեան...
ժզ. 19ա-20ա ԺԶ. Յաղագս իմաստութեան եւ արծաթսիրութեան - Պղիտարքոս ասէ. Որպէս յօր պատերազմի երկաթ լաւ
է, քան զոսկի...
ժէ. 20ա-1ա ԺԷ. Յաղագս արծաթսիրութեան եւ աղքատութեան - Պղիտարքոս ասէ արծաթասիրացն. Ընչեղութիւնք որպէս զարեգակն մտանելով...
ժը. 21ա ԺԸ. Յաղագս աղօթից - Պիանդոս ասէ. ՅԱստուծոյ խնդրող զխելս բարիս...
ժթ. 21ա-բ ԺԹ. Յաղագս արբեցութեան - Պղիտարքոս ասէ. Ապականի աշխարհ հրով եւ ջրով...
ի. 21բ-2ա Ի. Յաղագս պատուելոյ հարց եւ որդւոց - Արիստոտէլ ասէ. Պարտ է որդոյ որպէս ծառայ հնազանդ լինել հօր
իւրոյ...
իա. 22ա-բ ԻԱ. Յաղագս շոգմոգութեանց - Պղիտարքոս ասէ. Փայտ ի վերայ հրոյ բարդեալ...
իբ. 22բ-3ա ԻԲ. Յաղագս քաջատոհմութեան եւ վատազգութեան - Դիմոսթենէս ասէ. Ոչ թէ զցորեան ի գեղեցիկ դաշտաց...
իգ. 23ա-4ա ԻԳ. Յաղագս լռութեան - Պղիտարքոս ասէ. Զոր լռել խորհիցիս...
իդ. 24ա ԻԴ. Յաղագս դատաստանի հանդերձելոցն - Սելեւկոս ասէ. Որպէս պատվիրեցաւ մեզ ամենեցուն...
իե. 24ա-բ ԻԵ. Յաղագս փառաց եւ հեզութեան - Պղիտարքոս ասէ. Տունկք յարմատոց աճեն...
իզ. 24բ-5ա ԻԶ. Յաղագս մահուան - Արիստոտէլ ասէ. Ի [կ]ենաց աշխարհիս...
իէ. 25ա-7ա ԻԷ. Յաղագս չարութեան եւ անզգամութեան կանանց - Պիթագորաս ասէ. Ի հուր եւ ի կին անկանիլն մի է...
իը. 27բ-8բ ԻԸ. Յաղագս համեստութեամբ կենցաղավարութեամբ - Աղէքսանդրոս թագաւոր ասէ. Ոչ ումեք պարտ է մեծութիւն պատւով ստանալ...
իթ. 28բ-30ա ԻԹ. Յաղագս բարեպաշտութեամբ կելոյ - Թէոդորոս ասէ. Ամենայն կատարեալ շէն սկիզբն է աւերման... եւ
ոչ լցցի ունկն լսելով... ամէն:
Բ. ա. 30բ-3ա Լ. Յաղագս պատկերացուցութեան - Արդ, զանազան յօրինուած մարմնոյն...
բ. 33ա-4ա ԼԱ. Յաղագս հասարակաց պատկերացութեան - Արդ, պարտ է հասարակաբար դնել ի մտի... լինել ճշմարիտ
կարապետ սրտին: Կատարեցաւ պատկերացուցութիւնս:
Գ. 34ա Այլ եւ խրատք իմաստասիրացն ի փառս Քրիստոսի. ամէն - Չորս են կարգ գիտութեան գիտնականացն... այնպիսին լիրբ է եւ անբարտաւան. փախի՛ր ի նմանէ:
Դ. 34ա-8ա ԼԲ. Բանք խրատական ասացեալ իմաստնոցն - Չորս իրք է, որ զթագաւորութիւնն հաստատ պահէ... դիւրին
է առ ի յորսալ եւ բնակի ի յարգս թագաւորաց:
Ե. 38բ-40ա ԼԳ. Խրատ Նաշովր թագաւորի ասացեալ շահ եւ օգուտ ի միտ առնողաց. Խիստ աննման բան է - Ամենայն
մարդ, որ գիտէ ըզչափ անձին... զի աստ մարմնով ուրախ լինիջիք եւ հանդերձեալն հոգով ցնծասջիք... յաւիտեան:
Տպ. «Խրատք Նուշիրուանի», Երեւան, 1966, ձեռ. «հ»:
Զ. 40ա-56ա ԼԴ. Պատմութիւն եւ Խրատք Իմաստուն Խիկարայ
ա. 40ա-1ա Յամս թագաւորութեան Սենեքերիմայ արքայի Ասորեստանեաց...
բ. 41ա-7բ Որդեակ, եթէ լսես բան ինչ ի դրան արքունի... (43բ «Ա թուղթ պակաս թուի աստ»):
գ. 48ա-53բ Զայս ամենայն ուսուցանէի Նադանայ...
դ. 53բ-6ա Որդեակ Նադան, որ ընդ ականջն ոչ լսէ... Եւ ասէ Խիկարն. Ով բարի առնէ... բարիսն զուարճասցի: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Տպ. «Պատմութիւն եւ Խրատք Խիկարայ իմաստնոյ», Երեւան, 1965, էջ
177-216, ձեռ. «Գ2»:
Է. 56ա-72բ [Աբուսայիդայ] Յաղագս կազմութեան մարդոյն եւ գոյացութեան ամենայն անդամոց մարմնոյն. կամօքն
Աստուծոյ
- 56ա-7բ ԼԵ. [Նախերգան] - Ստուգիւ ճարտարօք ընտ[ր]ած իմաստասիրաց եւ բժշկական վարդապետացն...

ա. 57բ-8բ ԼԶ. Վասն շինուածոյ գլխոյն եւ ըղեղանն - Ասէ իմաստունն Գալիանոս...
բ. 58բ-9ա ԼԷ. Վասն շինուածոց եւ յօրինուա||ծոց աչացն - Ասացեալ է մեծն Մխիթար...
գ. 59ա-60բ ԼԸ. Ասեմք զաստառքն աչիցն - Արդ, առաջին աստառն...
դ. 60բ-2բ ԼԹ. Վասն գիտելոյ ըզմկունսն եւ զիւրեանց գործն - Եւ գիտելի է, զի աչքն ունի Դ մըկունս...
ե. 62բ-3բ Խ. Վասն ստեղծման ականջացն - Յօրինեաց Աստուած զականջն...
զ. 63բ-4ա ԽԱ. Վասն ստեղծման քթին - Ստեղծեաց Աստուած զքիթն...
է. 64ա-բ ԽԲ. Վասն ստեղծման բերանոյն եւ ատամանցն - Ստեղծեաց Աստուած զբերանն...
ը. 64բ-5ա ԽԳ. Վասն ստեղծման սրտին - Ստեղծեաց Աստուած զսիրտն...
թ. 65ա ԽԴ. Վասն ըստեղծման թոքին - Ստեղծեաց Աստուած զթոքն...
ժ. 65ա-6ա ԽԵ. Վասն ստեղծման լերդին - Արար Աստուած զլերդն...
ժա. 66ա-7ա ԽԶ. Վասն ստեղծման փայծղանն - Արար Աստուած զփայծաղն...
ժբ. 67ա ԽԷ. Վասն ստեղծման երիկամացն - Արար Աստուած զերիկամունքն...
ժգ. 67ա-բ ԽԸ. Վասն ստեղծման լեղոյն - Արար Աստուած զլեղին...
ժդ. 67բ ԽԹ. Վասն ստեղծման փաղաբշտին - Արար Աստուած զփաղաբուշտն...
ժե. 68ա Ծ. Վասն ստեղծման երկրաւորեացն - Յորժամ երկրաւորիքն գոյացան...
ժզ. 68ա-9ա ԾԱ. Վասն ստեղծման ստամոքին - Արար Աստուած զստամոքն...
ժէ. 69ա ԾԲ. Վասն ստեղծման աղէճորտացն - Արար Աստուած աղէճորտն...
ժը. 69ա-70բ ԾԳ. Վասն ստեղծման եւ յօրինուածոց զոսկերացն եւ ջլիցն եւ երակացն - Ամենատեսն եւ ամէնիմաստն
Աստուած...
ժթ. 70բ-2բ ԾԴ. Վասն ստեղծման եօթն անդամոցն, որով եւ զկենդանութիւնն եւ առողջութիւնն ունի մարդն - Առաջինն
անդամն... կենդանութիւնն եւ առողջութիւնն ի լերդէն է խնամօքն Աստուծոյ:
Տպ. Ջզւվջկգ, ը վմսըբլկկ ճբհըցբտջ, Բսբցջլ, 1974: Ընդարձակ
խմբագրութիւն:
Ը. 72բ-81բ ԾԵ. Վասն կազմութեան մարդոյն մեծին Գրիգորի Նիւսացոյն, համառօտեալ բաղդատաբար - Ի չորից գոյացեալ ասի մարդն... զբովանդակն նոյն ինքն գիտէ ծածկագէտն, որում փա՜ռք եւ զոհութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Թ. 81բ-95ա [Ասարայ Սեբաստացւոյ Գիրք բժշկական արհեստի]: Դուռն, որ ցուցանէ զպատճառներն
- 81բ-2ա ԾԶ. Որ են սապապաթներն եւ պատճառն - Այն բանն է, երբ իրք մն...
ա. 82ա-բ ԹԷ. Եւ յառաջ յիշեմք զայն պատճառնին, որ զանձն տաքցնէ... բ. 82բ-3ա ԾԸ. Եւ յիշենք զայն պատճառնին, որ
զանձն հովցնէ... գ. 83ա ԾԹ. Եւ յիշենք զայն պատճառնին, որ գիջութիւնն յաւելցնէ... դ. 83բ Կ. Եւ յիշեմք զայն պատճառնին,
որ զչորութիւնն յաւելցնեն... ե. 83բ-4ա ԿԱ. Եւ յիշեմք զայն պատճառնին, որ զանդամոց եւ զյօդուածոց... զ. 84ա-բ ԿԲ. Եւ
յիշեմք զայն պատճառնին, որ կալուած առնէ անձինն... է. 84բ ԿԳ. Եւ յիշեմք զայն պատճառնին, որ զծակտիքն եւ զշնչահանքն բանայ... ը. 84բ ԿԴ. Եւ յիշենք զայն պատճառնին, որ զանձինն զմորթն խոշրցնէ... թ. 84բ ԿԵ. Եւ յիշեմք զայն պատճառնին, որ զանձն կակուղ պահեն... ժ. 84բ-5ա ԿԶ. Եւ յիշեմք զայն պատճառնին, զոր զյօդուածքն ի տեղացէն հանէ... ժա.
85ա ԿԷ. Եւ յիշեմք զայն շարժմանն պատճառնին, որ չէ բնութեամբ շարժումնք... ժբ. 85ա-բ ԿԸ. Եւ յիշեմք զպատճառն թաֆրիղին... ժգ. 85բ-6ա ԿԹ. Եւ յիշենք զուռէցին զպատճառնին. եւ ինքն Բ ազգ է... ժդ. 86ա-7ա Հ. Եւ յիշենք զցաւոց պատճառն.
գիտացիր, որ ցաւն... ժե. 87ա-բ ՀԱ. Եւ յիշեմք զայն պատճառնին, եթէ վասն էր է... ժզ. 87բ ՀԲ. Եւ յիշեմք զայն պատճառնին, որ չէ բնութեան պիտոյ... ժէ. 87բ ՀԳ. Եւ յիշեմք զայն շարժման պատճառնին, որ չէ բնութեամբ... ժը. 87բ ՀԴ. Եւ յիշեմք
զայն իրութիւնն, որ քամի ընծայեցնէ... ժթ. 87բ-8ա ՀԵ. Եւ յիշենք զթուխմայ լինալուն զպատճառնին... ի. 88աբ ՀԶ. Եւ յիշենք
զայն պատճառնին, թէ է՞ր մերձաւորութիւն անուշ թվի մարդոյն... իա. 88բ ՀԷ. Եւ յիշենք զայն, որ որձ լինի եւ կամ էգ... իբ.
88բ ՀԸ. Եւ յիշենք, թէ յէ՞ր եղաւ մաշիմայ տղային... իգ. 88բ-9ա ՀԹ. Եւ յիշենք զայն տղայն, որ յերկայն լին[ի]... իդ. 89ա Ձ.
Եւ յիշեմք զայն պատճառն, թէ վասն էր է, որ երբ տղայն... իե. 89աբ ՁԱ. Եւ յիշենք զայն պատճառն, որ մորուք գայ... իզ. 89բ
ՁԲ. Եւ յիշենք զայն պատճառնին, որ մարդոյն զօդուածքն յաւելի լինի... իէ. 89բ ՁԳ. Եւ յիշեմք զայն պատճառնին, որ զօդուածքն պակսեցնէ... իը. 89բ-90ա ՁԴ. Եւ յիշեմք զմազ եւ զղունկ բուսնելուն պատճառն... իթ. 90ա ՁԵ. Եւ յիշեմք զայն, որ Բ
տղայ եւ կամ Գ տղայ... լ. 90ա ՁԶ. Եւ յիշենք զհամերն այն իրքն... լա. 90ա ԾԷ. Եւ յիշենք զհոտալուն պատճառն... լբ. 90աբ
ՁԸ. Եւ յիշեմք զքուն լինալուն պատճառն... լգ. 90բ-1ա ՁԹ. Եւ յիշենք զխնդալուն եւ զլալուն պատճառնին... լդ. 91աբ Ղ. Եւ
յիշենք զուրախութիւնն եւ զտրտմութիւնն... լե. 91բ ՂԱ. Եւ յիշենք զբարկութեան պատճառն... լզ. 91բ-2ա ՂԲ. Եւ յիշենք
զպատճառն յաղթողութեան եւ զվատուժութեան... (91բ «Ղ եւ երեք ոչ գոյ, եղբայր, մի՛ շփոթիր»): լէ. 92աբ ՂԴ. Եւ յիշենք
զպատճառն ապրելուն եւ զպատճառն մեռնելուն... լը. 92բ-3ա ՂԵ. Եւ յիշենք զպատճառն զմահուն... լթ. 93ա-4ա ՂԶ. Եւ յիշենք զմաֆաճանն, որ է յա[ն]կարծամահն... խ. 94ա-փ ՂԷ. Ասացել են իմաստունքն եւ բժշկապետքն, եթէ Զ իրք մահաբերք

են... խա. 94բ ՂԸ. Իօթն ցեղ ցաւ է, որ ի հիւանդէն ի յառողջն փոխի... խբ. 94բ ՂԹ. Եօթն ցեղ ցաւ են, որ զաւակն ի ծնողացն առնու... խգ. 94բ Ճ. Եւ ցաւեր, որ դժվարանօք թէ բժշկի... խդ. 94բ-5ա ՃԱ. Ասէ իմաստասէրն Արիստոտէլէս... զգուշութեամբ պահեա զամենայն կերակուրս եւ զմբելիս քո: Աւրհնե՜ալ է Աստուած յամենայն ժամ:
Այստեղ` միայն «Պատճառ»-ները: Շար. տե՛ս Հմր413, 142ա-77բ:
Ժ. 95ա-149բ ՃԲ. Սահմանք իմաստասիրութեան Դաւթի Անյաղթ ֆիլիսոֆայի
- 95ա-7ա [Նախերգան] - Որք միանգամ իմաստասիրութեան տենչան...
ա. 97ա-101բ Բ. Ընդ այնոսիկ հանդերձ Աստուծով եւ առաջիկայ պրակք. պրակք - Քանզի յառաջնումն տեսութեան
խոստացաք...
բ. 101բ-4ա Ընդ այնոսիկ... - Զի թէպէտ եւ առաւելորդ էր ի խնդիր...
գ. 104ա-7բ Ընդ այնոսիկ... - Եկեսցուք յառաջին գլուխն...
դ. 107բ-12ա Գ. Ընդ այնոսիկ... - Սկիզբն արասցուք եւ երրորդ գլխոյն...
ե. 112ա-4բ Զ. Ընդ այնոսիկ... - Ուսեալք զհիներրորդ գլուխն...
զ. 114բ-7ա Զորս հանդերձ Աստուծով... - Եկեսցուք եւ յութներրորդ գլուխն...
է. 117ա-8բ Հանդերձ Աստուծով... - Ուսեալք եթէ քանիք եւ որպիսիք են սահմանք...
ը. 118բ-21ա Հանդերձ Աստուծով... - Երրորդ սահման է ի հուպ կատարմանէ...
թ. 121ա-2բ Հանդերձ Աստուծով... - Եւ արդ, վասն զի Պղատոն զիմաստութիւն...
ժ. 122բ-6բ Հանդերձ Աստուծով... - Համբառնայ աստուատ Պղատոն...
ժա. 126բ-9ա Ընդ այնոսիկ... - Յետ Պղատոնի եւ պիւթագորի երկակի սահմանելոյ...
ժբ. 129ա-31բ Ընդ այնոսիկ... - Եւ վասն զի վեր անդ զբոլոր սահմանն...
ժգ. 131բ-3բ Ընդ այնոսիկ... - Սկիզբն եւ կատար[ումն] մեզ եղիցի Պիւթագորաս...
ժդ. 133բ-4բ Ընդ այնոսիկ... - Եւ վասն զի յառաջագոյն ասացեալսն...
ժե. 134բ-6ա Ընդ այնոսիկ... - Եւ վասն զի ձեռն սահմանաց...
ժզ. 136ա-8ա Ընդ այնոսիկ... - Եւ զի իմաստասիրութիւն...
ժէ. 138ա-41բ Ընդ այնոսիկ... - Բաժանեալ զտեսականն ի բնաբանականն...
ժը. 141բ-3ա Ընդ այնոսիկ... - Ուսեալք եթէ իմաստասիրութիւն բաժանի...
ժթ. 143ա-6ա Ընդ այնոսիկ... - Ասացեալք ըզտրամատական յեղանակս...
ի. 146ա-7ա Հանդերձ Աստուծով... - Յետ ասելոյ զբաժանումն տեսականին...
իա. 147ա-9բ Հանդերձ Աստուծով... - Եւ յետ ձեռնարկութեան պղատոնականացն... մի չար ինչ գործեսցուք: Դաւթի
եռամեծի եւ անյաղթ փիլիսոփայի Ընդդէմ չորից առարկութեանցն Պիհռոնի իմաստակի եւ տրամատութիւն մինչեւ ցայս
վայր:
Տպ. «Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան», Երեւան, 1960,
ձեռ. «Բ»:
ԺԱ. 149բ-50ա ԾԳ. Ընդ այնոսիկ եւ առաջիկայ իմաստնոց - Ամենայն չար տանջելի ոչ ոք տանջեալ... ապա ուրեմն ոչ է
ահեղ: Այս գծածք հանդիսավոր խմբից առաջնոց տառից տրամախոհ մակացու արանց ներբողեալ ի Դաւթէ Եռամեծէ ընթադրեցաւ:
ԺԲ. 150բ-83բ ԾԴ. Նորին Դաւթէ փիլիսոփայի մեկնեալ զբանս զայս չորեքտասան գըլխով յարիստոտէլական Վերլուծականացն
ա. 150բ-3ա [Պրակք Ա] - Դիտաւորութիւն Արիստոտէլի ի Վերլուծականէն...
բ. 153ա-5բ Բ. Ընդ այսոսիկ հանդերձ Աստուծով եւ առաջիկայ պրակք Բ - Յետ դիտաւորութեան եւ պիտանացուին...
գ. 155բ-7ա Գ. Ընդ այսոսիկ... - Երրորդ, եթէ մասն եւ եթէ մասնիկ իմաստասիրութեան...
դ. 157ա-60ա Դ. Ընդ այսոսիկ... - Եւ զի մասն իմաստասիրութեան...
ե. 160ա-2ա Ե. Ընդ այսոսիկ... - Նախ ասել արժան է...
զ. 162ա-3ա Զ. Ընդ այսոսիկ... - Արդ, է նախադասութիւն բան յայտնօղ ինչ...
է. 163ա-5ա Է. Ընդ այսոսիկ... - Սահմանել զառաջարկութիւնն իջանէ...
ը. 165ա-6բ Ը. Ընդ այսոսիկ... - Բայց սահման կոչեմ...
թ. 166բ-70բ Թ. Ընդ այսոսիկ... - Հաւաքաբանութիւն է բան...
ժ. 170բ-3բ Ժ. Ընդ այսոսիկ... - Այլ ինչ առկացելեօքն ի հարկէ հանդիպի...
ժա. 173բ-5ա ԺԱ. Ընդ այսոսիկ... - Բայց աւարտում կոչեմ բազմահաւաքումն...
ժբ. 175բ-9ա ԺԲ. Ընդ այսոսիկ... - Եւ վասն զի Խ նախադասութեանց...

ժգ. 179ա-81բ ԺԳ. Ընդ այսոսիկ... - Չորրորդ գլուխ առաջադրելոց քանիաբար ասի գոլն...
ժդ. 181բ-3բ ԺԴ. Ընդ այսոսիկ... - Ամենայն նախադասութիւն կամ գոլոյն է... բայց միայն զկարգս սահմանացն փախէ:
183բ «Այս տասն եւ չորք գլուխք, զորս մեկնեալ է Դաւթի
փիլիսոփային յԱրիստոտելական Վերլուծականացն եւ առ յիւրմէ
տրամաբանեալ զձեւս բանի, զոր ոչ է իմանալ ամենայն արհեստաւորի,
ներգործեցաւ կտակ բաղկացեալ մատենիս, որ ի տասնից եւ ի քառից
շարադասեալ արտայայտեալ տրամաբականին Դաւթի ի վարժս
ուսումնասիրաց անձանց, ի փառս մեծին Աստուծոյ»: Տպ. «Դաւիթ
Անյաղթ, Մեկնութիւն ի Վերլուծականն Արիստոտէլի», Երեւան, 1967:
ԺԳ. 184ա-7բ ԾԵ. Նորին Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի Առածք հինգ
ա. 184ա-5ա Նախ, թէ զի՞նչ արդեօք է սահման, կամ զի՞նչ բնաւորական սահման, ստորոգութիւն եւ ստորադրական
սահման եւ կամ ոյ՞ք ի սոցանէ զայս ոմանս վիճակեցան ի գոյիցն Արդ, սահման է բան համառօտ...
բ. 185ա-բ Բ. Երկրորդ առած, թէ զի՞նչ է գոյացութիւն եւ որպիսեօք իրօք զանազանիլ բնաւորեցաւ բնութեանն - Գոյացութիւն է շարադրութիւն...
գ. 185բ Գ. Երրորդ խնդիր, թէ զի՞նչ է նոյն, եւ զի՞նչ այլ եւ որպիսի՞ք ոմանք այնք, որք նոյնք ասին, եւ որպիսի՞ք այնք, որ`
այլք - Արդ, է ստոյգ եւ իսկապէս նոյն...
դ. 186ա-7ա Դ. Չորրորդ, թէ զի՞նչ մի իցէ գոյացողութեան եւ բնութեան, եւ ոյ՞ք այնոքիկ, որք միոյ ասին գոյացողութեան
եւ բնութեան - Արդ, ոչ ընդհանուր էիցս այսոքիկ ասացեալք...
ե. 187ա-բ Ե. Հինգերորդ, թէ ոչ կարօղ գոյ իւրաքանչիւր ոք յանհատիցն մի բնութիւն գոլ եւ ասիլ - Եւ արդ, անհատիցն
ըստ նմանութեան ոմանք... այսպիսիքն եւ ոչ նոյնք ասին գոլ երբէք ուրեք:
ԺԴ. 187բ-8բ ՃԶ. Նորին Դաւթի Աթենականի Հայոց փիլիսոփայի բան Վասն բաժանման - Ամենայն, որ միանգամ բաժանեալ գոյ... ընդ որում բոլորն որպէս բոլոր բնաւորեացաւ պահիլ: Վերջ է:
ԺԵ. 189ա-224ա Գրիգորի Երուսաղեմացւոյ Սահմանք զանազանք արտորոշեալք ըստ սրբոց ի ծայրագոյն վարդապետաց յաղագս տարբերական եւ այլ եւ այլ անուանց
ա. 189ա ՃԷ. Զի՞նչ Աստուած - Վսեմական եւ ինքնաբուն գոյութիւն... բ. 189ա-94բ Հարցմունք կարճառաւտաբար - Չորիւք գլխովք վարի ամենայն իրողութիւն... գ. 194բ ՃԸ. Արիստոտելի - Արդ, գոլ զէակն յորժամ է... դ. 194բ-9ա Դօիթ փիլիսո[փայի] - Աստանոր յայտնապէս յանդիմանեալ... ե. 199ա-201բ ՃԹ. Բնութիւն է, որ ի գոյացողականց... - Արդ, զի ի գոյացողականաց ոմանց բաղկանայ բնութիւն զ. 201բ-2ա ՃԺ. Ճարտասան յաղագս բնութեան - Բան եւ սահման եւ բնութիւն
զմիոջէ ասին... է. 202ա-8բ ՃԺԱ. Սահմանք փիլիսոփայականք - Սահ[մ]ան դնելով իմաստասիրական բանին... ը. 208բ10ա Բարոյականի յեղանակի սահման - Արդ, բաղձականին յարձակման գոլով սկիզբն... թ. 210ա-1բ Սահմանք իմաստասիրականք միջակք - Ողջութիւն է չափակցութիւն ի մարմնի տարերց... ժ. 221բ-3բ Բանականի մասին սահմանք - Սկիզբն
մարմնոյ բնաւորականաւ բանաւորականի սկիզբն... ժա. 213բ-4ա Մասունք մարմնոյ - Ուղեղ է մասն մարմնոյ... ժբ. 214աբ ՃԺԲ. Յաղագս տնկոց. վերջին գլուխ - Տունկ է կենդանի երկրային... ժգ. 214բ-5ա Նիւսացոյ - Երանութիւն է պարառութիւն... ժդ. 215ա-24ա ՃԺԳ. Ի բժշկարանէն Յաղագս բնութեան մարդոյ - Ի չորից գոյացեալ ասի մարդ... (217ա «Այլ օրինակ տեսի, որ ի վայր էր գրած»):
ԺԶ. 224ա-49ա [Բանք Անանիայի Շարակացւոյ]
1. ա. 224ա-բ ՃԺԴ. Յաղագս շրջագայութեան երկնից, թէ որպէս իմաստասիրացն թուեցաւ - Գործք Աստուծոյ մեծածմեք
են...
բ. 224բ-5ա [ՃԺԵ]. Յաղագս անձրեւաց, թէ զինչ է - Յաստուածային խորս իմաստութեան մարդկան մտածմունք...
գ. 225ա-բ ՃԺԴ (ՃԺԶ). Յաղագս բալոյ - Բալ || լինի ի նաւարութենէ ամպոց...
դ. 225բ ՃԺԷ. Յաղագս որոտման, թէ զինչ կամ ուստի - Որոտումն լինի, յորժամ վարին հողմք...
ե. 225բ-6ա ՃԺԸ. Ցաղագս ձեան - Ձիւն լինի, յորժամ ի հարաւակողմն խոնարհի արեգակն...
զ. 226ա ՃԺԹ. Յաղագս կար[կ]տի - Կարկուտ լինի ի հողմոց...
է. 226ա-բ ՃԻ. Յաղագս անուանց հողմոց - Որ բարեխառնապէս լինին հողմք...
ը. 226բ ՃԻԱ. Յաղագս փոթորիկ հողմոյ, զոր ի բաջաղանս եւ յառասպելս վիշապ հանել ասեն - Փոթորիկ հողմ է...
թ. 226բ-7ա ՃԻԲ. Յաղագս որ յաւդդ նշան լինի պէսպէս - Բազում եւ զանազան տեսիլք...
ժ. 227ա ՃԻԳ. Յաղագս աղբերաց բնութեան - Աղբերացըն բնութիւնք են այսպէս...
ժա. 227ա-բ ՃԻԴ. Յաղագս շարժման, թէ ուստի լինի - Շարժումն լինի ի հողմոց բռնութենէ...

ժբ. 227բ ՃԻԵ. Արիստոտելէս ընդդէմ որոց ասեն Աստուած զտարերսդ այսպէս առադրէ - Թէ գոլով սոցա շարժութիւն...
նա է Աստուած արարիչ եւ շարժաւղ զամենայն:
2. ա. 227բ-30ա ՃԻՋ. Անանիայ Յաղագս երկնի - Արդ, որովհետեւ ի մտաւոր եկաք բան...
բ. 230ա-2բ ՃԻԷ. Յաղագս երկրի - Զերկրի ոմանք ի բարեաց փիլիսոփայիցն ասացին...
գ. 232բ-4ա ՃԻԸ. Յաղագս ծովու - Զծովէ ասեն խելագարեալ փիլիսոփայքն...
դ. 234ա-5ա ՃԻԹ. Յաղագս երկնային զարդուդ - Որ ինչ յաղագս երկնային զարդուդ... (համառօտուած)
ե. 235ա-7բ ՃԼ. Յաղագս որ ի մէջ երկրի եւ եր[կ]նի շարժմունք - Ամենայն արարածքս առ ի յաւգուտ մարդկան եղեն...
զ. 237բ-8ա ՃԼԱ. Յաղագս կաթինածրոյ - Կաթինդ ծիր, որ անուանեցին...
է. 238աբ ՃԼԲ. Յաղագս հիւսիսային աստեղացդ - Աստեղացդ, զորս կոչեն բեւեռս երկնից...
ը. 238բ-41բ ՃԼԳ. Յաղագս լուսնի - Զերկրորդ լուսաւորէդ բիւրք բանք են ճառեալք...
թ. 241բ-7ա ՃԼԴ. Յաղագս արեգական - Յոյժ սիրելի է ինձ... ի լինելութիւն ճանաչել զարարիչն ամենայնի, որ է օրհընեալ յաւիտեան (համառօտուած):
3. ա. 247ա-9ա ՃԼԵ. Յաղակս կենդանատեսակացդ - Խումբդ աստեղատանցդ...
բ. 249ա-50բ ՃԼԶ. Յաղագս աստեղաբաշխութեան - Երկինքն Է պարունակք են... Ե ծովու է եւ Ա մասն ցամաքի (թերի):
ԺԷ. 250բ-7բ ՃԼԷ. Ի խաւարիլ արեգական եւ լուսնին եւ բակ առնուլ եւ վասն աղեղան իջանելոյ առ ի նշան չարի եւ բարոյ, որ իմանան մարդիք եւ զգաստանան ի պատուիրանն Աստուծոյ եւ երկիցեն ի Տեառնէ, նախագուշակելով յերկիւղն Աստուծոյ եւ արասցեն զամենայն ինչ իմաստութեամբ - Ի Նաւասարդի թէ լուսինն խաւարի... թէ գիշերն լինի շարժ, ցորեն եւ
գինի շատ: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
ԺԸ. ա. 257բ-8ա ՃԼԸ. Յաղագս խառնարան աստեղացն - Շնաստղն... Արկողն... Այս աստեղք են, որ ցուցանեն զանձրեւ...
բ. 258ա-9բ ՃԼԹ. [Վասն երկոտասան կենդանակերպից. ցանկից] - Խոյն, յորժամ են աստեղք Է... յարեգակնէ բոցակէզ
ոչ հաւասարէ ընդ վայելչականին:
ԺԹ. 260ա-2բ ՃԽ. Գաւազան զորութեան, գաւազան արքայութեան: Նորին Գրիգորի, թէ վասն էր ի գիշերի տամք իշխանութիւն վարդապետաց (Ձմեռան` ԼԳ) - Ասեմք` վասն հնգետասան իմն պատճառ... ունել իշխանութիւն ի վերայ Ժ քաղաքաց: Այսքան առ այս (3 մասից` ՃԽ-ՃԽԲ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 30ա (Սուքիաս գրչի)
Յորժամ ընթեռնուք ի սուրբ տառիս,
Անմեղադիր լերուք գրիս,
Ի Զաղլէթոռն Սուքիազիս:
34ա Զայնպիտան ծառայ Քրիստոսի Սուքիազ գրչիս յիշեցէք, եւ դուք յիշեալ լիջիք Քրիստոսէ:
38ա Սուրբ գիրքս տեսեալ բանին փափկացա, ընթանալով տպագրեցի ի յիշատակ հոգոյ ծընօղացս եւ եղբարցս իմոց:
Աղաչեմ, ընթերցողք, ի լի սրտիւ ի մի բերան ասէք Ողորմի, տէր Աստուածն ամենայնի ձեզ ողորմի: Դարձեալ յիշեցէք ի մեղասաթաւալ գրչիս Սուքիազիս ի ձեր ծառա անպիտանիս:
40ա Աղաչեմ ըզձեզ, ո՜վ ընթերցողք, յորժամ հանդիպէք սուրբ գրոյս, յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր ի յայնգուցեալն
Քրիստոս զեղբայրն իմ ի նորայհաս պտուղն եւ ի քսանամեաց խելամուտ եւ հանճարեղ ամենայն իրաց իմաստուն Միասարն, որ է յանգուցեալ ի Քրիստոս: Ողորմի ասէք, Աստուածն ամենայնի ձեզ ողորմի:
56ա Ո՜վ ընթերցողք բանիս սորայ,
Յորժամ ընթեռնուք դուք ի սմայ... (բաց):
72բ Ապայ, եղբայրք, յիշեցէք առ Քրիստոս զգրիչս` սուտանուն Սուքիաս Ջուղայեցի, զհայրն Վարդան, մայրն իմ հանգուցեալ ի Քրիստոս Շիրինն, զեղբայրքն իմ Էլիազն, Միասարն, որ է փոխեալ առ Քրիստոս, զերրորդ եղբայրն իմ Մալիբաբայն եւ զքուրն իմ Շուշանծաղիկն եւ այլ զազգականսն իմ յիշեցէք ի Քրիստոս, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի միւսանգամ գալըստեանն Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս, սուրբ:
72բ Յիշեցէք մեղսաթաւալ գրիչ Սուքիազս` ծառայ Տեառն:
81բ Աղաչեմ ըզձէնջ, ընթերղողք, յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր գրչի Սուքիազս անպիտան ծառայ:
2. 5ա (1731-1734 թթ., Յակոբ գրչի) Ո՜վ եղբայր, զցանկսդ լաւ ընթերցջիր, զի գիտիցես, թէ քանի գլխաւոր գիրք գոն ի
սմա եւ թէ որպիսի պիտանի բանք են:
95ա Յաղօթս յիշեցէք ձեր յըստակ,
Աստուծոյ սըրբոյ Սիոնի զաւակք,

Զկարշան վարդապետս եւ պիտակ,
Որ ըստացայ զայս բարունակ`
Բերօղ պըտղոյ քաղցրաճաշակ:
150ա Ո՜վ բարեսէր ընթերցօղք, աղաչեմ զձեզ առնել արժանի յիշման ի բարին զՅակոբ ծոյլ եւ անուամբ [եւ]եթ վարդապետս հանդերձ կրկնակի ծնօղօք, որ ստացայ զգիրքս զայս ի յիշատակ յոգնամեղ անձին իմոյ եւ ծնօղացս ի հազար հարիւր եւ ութսուներորդի (1731) թուականութեանս Հայոց:
175ա Յիշեցէք զՅակոբ մեղկ աբեղայ` զանարհեստ գրիչս ի բարին:
183բ Զփառս տամ հանդերձ գոհաբանական ձայնիւ, համագոյ սրբոյ: Երրորդութեանն, որ ետ կարողութիւն եւ արիութիւն ինձ` տկար եւ մեղկ Յակոբայ իբր վարդապետիս, որ գրեցի զգիրքս Վերլուծական կոչեցեալ ի վայելումն ամենաթշուառ
անձինս իմոյ եւ մանաւանդ ուսումնասէր հարց եւ եղբարցդ: Ուստի ժտեմ ի ձէնջ, զի իմոյ եւ ծնողաց իմոց մեղացն յԱստուծոյ զթողութիւն խնդրել, որ եւ զձերն թողցէ. ամէն:
Գրեցաւ ի ՌՃՁ եւ Գ (1734) թվին, յօգոստոսի երեքտասն աւուրն, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Էջմիածնի:
188բ Եւ տուողին ամենայն իմաստութեան փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
262բ Յիշել ի Քրիստոս ապաստան առնեմ ի կամս ձեր, ո՜վ ուսումնասէր մանկունք նորոյս Սիօնի, զՅակոբ խօթամիտ
վարդապետս Շամախեցի, որ ստացայ եւ նորոգեցի զայս մատեանս ի վայելումն անձին իմոյ ի կեանս այս, իսկ զկնի վախճանի իմոյ առ ձեզ յիշատակ ինձ մեղսալւոյս եւ երկակի ծնողաց իմոց, այսինքն հոգեւորաց եւ մարմնաւորաց եւ ամենայն արիւնակցացս, զորս եթէ յիշէք ի բարին, յիշիջիք եւ դուք յամենաբուն բարւոյն Աստուծոյ. ամէն:
Արդ, կազմեցաւ գիրքս ի հազար հարիւր ութսուն եւ վից (1737) թուականիս եւ յամսեանն յուլ[ի]սի Ի եւ Դ-երորդ աւուրն,
ընդ հովանեաւ հայրապետանիստ Սրբոյ Աթոռոյս Էջմիածնի:
Կնքադրոշմ` 10ա, 262բ Քրիստոսի ծառայ Յակոբ վարդապետ. ՌՃՁԳ (1734):
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ԺԷ - XVII
ԳՐԻՉ` Դաւիթ:
ԹԵՐԹ` 295+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1աբ, 105աբ: ՊՐԱԿ` Ա - ԻԵx12 (Բ, ԻԲ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ «Մ՞ Վ» լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18,6x15,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: Գիր` նօտրգիր (նմուշ` 124ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` պարզ ճնշագծերով
անզարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 3+4, դեղին թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կիսախորան` 1գ: Զարդագիր` հանգուցագիր (1գ): Գոյներ` կարմիր, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1գ-104բ Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսեա (=Նեմեսիոսի) Յաղագս մարդոյն բնութեան
Տե՛ս Հմր 470, 2ա-115ա. ա-խբ/1գ-104բ: Չունի սկզբի ցանկը:
Լուսանցքներում տեղ-տեղ` «Լուծմունք»:
Բ. 106ա-290բ [Գրիգորի Աստուածաբանի Նազիանզացւոյ Առ որս ճառք]
Տե՛ս Հմր 61, 4ա-205բ. Ցանկ/չիք: ա/106ա-3ա/ (անխորագիր):
բ/113ա-20ա: գ/120ա-34բ: դ/134բ-48ա (լուսանցքում` «Նիւսացոյն
ասացեալ է ճառս, եւ Աստուածաբան եդ յիւր գիրք` առեալ ի նմանէ»):
ե/148ա-62բ: զ/163ա-82բ: է/182բ-207ա: ը/207ա-18ա (Չունի կից
«Յանդգնութիւն հերետիկոսաց...» եւ Յիշատակարան Ներսիսի
Կլայեցւոյ]: թ/218ա-26ա: ժ/226ա-30ա: ժա/230ա-8ա: ժբ/238ա-57ա:
ժգ/257բ-71բ: ժդ/271բ-9բ: ժե/279բ-90բ:
Գ. 291ա-5ա [Այլ բնագիրք]
1. ա. 291աբ Ա. Զոր աւրինակ թագաւոր հրամէ իւր ծառայի, թէ յամենայն [օր] անպատճառ գառն մի յիմ սեղանն բեր...
բ. 291բ Բ. Հարցեալ ոմն այլասեռ, եթէ Զի՞նչ է հաւատ ձեր...
2. ա. 291բ-2ա [Լուծմունք Փիլոնի]: Նահապետաց - Իսկ միւս եւս այլ առագրութիւն...
բ. 292ա Այլ Փիլոնի - Իսկ այլաբանութեան անուանեալք զկնի սորա...
գ. 292ա-3ա Հեսսեայցն - Է եւ այլ ինչ արարեալ սորա բան գովեստի...
դ. 293աբ Նախախնամեացն - Մեծ իմաստասէրն Փիլոն յԻսրայելի գոլով...

ե. 293բ-4ա Ծնընդոց գիր - Լինելութեան ասէ բոլոր գոիցս եղանութեան յԱստուծոյ...
զ. 294ա-5ա Երեւեցան - Իսկ յետ այսորիկ միւս եւս այլմ ատեան...
3. ա. 295ա [Քանի՞ անգամ խօսեցաւ Աստուած] - Խաւսեցաւ Աստուած ընդ Ադամա եաւթն...
բ. 295աբ Թէ որպէս գրեցան Թուղթքն Պաւղոսի... - Հռոմաեցին` ի Կորընթոսէ... Այս է կարգ թղթոցն Պաւղոսի:::
2-3 հմմտ. Հմր 99, 202բ-6բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
134բ (ԺԳ դ.) Զստացող գրոցս զտէր Յովհանէս, ընդ նմին զաշխատողս զեղկելիս յիշեցէք ի Քրիստոս, եւ Քրիստոս զձեզ.
ամէն:
238բ Քրիստոս Աստուած, ողորմեա ստացաւղին. ամէն: Եւ նորոգողն (նման` 68բ-86ա):
257ա Քրիստոս Աստուած, յիշեա զՊտիկեա հոգին ի քում յարքայութեանդ:
291ա Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ եւ աղաւթիւք սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանի պահեա զերիցս երանեալն զՅովհաննէս զսիրելի աշակերտն Քրիստոսի, որ է ի սպասաւորութեան բանի, սուրբ եւ անարատ կենաւք, պահեա եւ՛
հոգւով, եւ՛ մարմնով, որ է սերտ սիրող Կտակարանաց Քրիստոսի Հնոց եւ Նորոց: Եւ ստացաւ զսա անկողոպտելի գանձ, զի
ողորմեսցի Քրիստոս Որդին Աստուծոյ ծնողաց իւրոց` աստուածասէր եւ բարեպաշտ իշխանին Գրիգորոյ որդո Դաւփին եւ
Մամքանին եւ գեղեցկին Սեւադաից, որ արեամբ թաթաւեալ, զի տացէ նոցա Քրիստոս Աստուած զպսակն քաջ եւ յաղթող
նահատակացն. ամեն: Ընդ նմին եւ Խաչատրի` ծրողի ողորմի Քրիստոս եւ մերոցն. ամէն: Եւ Սերոբ քահանաի, որ աշխատեցաւ ի քարտիսին կոկելն, եւ Քրիստոս Աստուած ամենեցուն առ հասարակ ողորմեսցի յիշեցելոցս ի սա եւ յիշողացն, որ
զմեզ յիշէքդ, զի նորա ողորմութիւն անչափ է, քաղցր է, գթած է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
3ա Նուաստ Դաւիթ ծրեաց` տէր Յովհանիսի յիշատակի վասն, որ պատմէր ի գիրս:
16բ Դաւիթ ծրեաց (նոյնը` 19ա):
Կնքադրոշմ` 1գ, 295բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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Բաղկացած է 3 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 250+3 (կրկ. 1, 36, 182): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` մանիշակագոյն թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, թիկունքը վնասուած, դռնակն ու փականները ընկած: Ա
ձգռագիրը թանաքից գունափոխուած, Բ ձեռագիրը եզրահատուած եւ 32-րդ տողը վնասուած:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Լէվ
ՌՀԷ - 1628
ԳՐԻՉ` Պօղտանի Խաչքո, Եուսքոյի Միսքո, Ծէրիկի Հանգոյ:
ԹԵՐԹ` 185+3 (կրկ. 1, 36, 182). չգրուած` 1ա-1գ, 182դ, 183ա, 184ա-5բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԵx12 (Դ, Թ, ԺԴ, ԺԵ 14): ՆԻՒԹ`
թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18,8x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: Գիր` նօտրգիր (նմուշ` 70ա): ՏՈՂ` 23:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-88բ Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսեայ (=Նեմեսիոսի) ասացեալ Յաղագս բնութեան մարդոյ խորին խորհրդով
Տե՛ս Հմր 470, 2ա-115ա. ա-խբ/2ա-88բ: Չիք Ցանկ եւ Յիշատակարան
թարգմանութեան:
Բ. 88բ-115ա Լուծմունք բնութեան գրոց [ն Նեմեսիոսի]
Տե՛ս Հմր 417, 144ա-69ա: Գլուխները համարակալուած չեն: 88բ
«Մոռցա զատ եւ որոշ գրել զԿազմութեան լուծմունքն բնութեան»:
Գ. 115ա-82ա Գրիգորի եպիսկոպոսի եղբօրն Բարսղի ի Մարդոյն կազմութիւնն տեսութիւն
Տե՛ս Հմր 470, 116բ-213ա. ա- լբ/115ա-82ա: Ցանկ/չիք:
Դ. [Յաւելագրութիւն ԺԸ դ.]
183բ [Գրառաջ] - Հիահրալ հեղինակի հոգով լցեալ հռետորի... յայտ լիցի մեծութեանտ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
115ա Կատարեցաւ Բնութեան գիրքս ի փառս Աստուծոյ եւ ի պատիւ ամենասուրբ Երրորդութեանն` Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, այլեւ ընդ նմին Լուծմունք Բնութեան գրոց Գրիգորի Նիւսացոյ` եղբօր տեառն Բարսղի Կեսարու սուրբ հայրապե-

տին ասացեալ բնաբանն, ձեռամբ ումեմն տհաս ու խակ մանկանց դաստիարակաց Նիկօլի եւ Խաչքոի աշակերտացն, մանուկ տիօք եւ հասակի: Զհանդիպողս աղաչեմք անմեղադիր լինել եւ սղալանացս ներել, զի առաջին գիրն էր նոցա:
182ա Փա՜ռք... Արդ, աւրինութիւն... որ ետ կարօղութիւն եւ զօրութիւն ինձ հիքիս եւ մեղապարտ անարժանիս, տրուպիս,
տարտամ եւ հեղգ անձինս յանգ ելանել աստուածային բուրաստանին, աստուածաշունչ մատենիս, որ կոչի Բնութեան եւ
Կազմութեան գիրք` լուծմունքով, որ է արարեալ սրբոյն Գրիգորի Նիւսացոյ, նուրբ եւ խրթին աստուածաբան եւ տիեզերալոյս
եպիսկոպոսին` եղբօրն Բարսեղի Կեսարացոյն, ի աշխարհս Ըռզաց, ի տիրախնամ եւ աստուածապահ մայրաքաղքս Լէվ,
ընդ հովանեաւ ննջման Սուրբ Աստուածածնին եւ այլ սրբոցն, որ աստ կան հաւաքեալ ի թագաւորութեանն Լէխաց Զիկմունդի Երրորդի եւ ի կաթողիկոսութեան Սուրբ Էջմիածնա սրբասնունդ, արի եւ քաջ, խստակրօն վարդապետի տեառն տէր Մովսէս ընտրեալ կաթողիկոսի, ի թվին Հայոց ՌՀԷ/1628/, յունիսի ԺԶ, ձեռնտու[ու]թեամբ եւ օգնութեամբ երից աշակերտացս ||
/182բ/ մանկագունից եւ տհասից, որ ի արհեստս բազմաշխատեալ եւ այս գիրս նոր եւ առաջին հանեալ, Պօղտանի Խաչքո,
Եուսքոյի Միսքո եւ Ծէրիկի Հանգոյ: Զոր երես անկեալ աղաչեմ զհանդիպողսդ, ընթերցմամբ կամ գաղափարելով, խոշորութեան գրիս չի մեղադրէք եւ սղալանացն ներեցէք, զի կար մեր այսչափ էր: Եւ որք զմեզ յիշեն ի ուղիղ սրտէ, յիշեսցին ի Քրիստոսէ օրն վերջին... ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 1դ Այս է Բստացի դնդես Ավետկի որդի Պարսեղին որդոյց անվանքն, թիվն, ամիսն, օրն, դարին: Այռայջինն` Աննայ,
թիվն ՌՃԿԴ (1715), օգոստոսի ամսին Ե - ումն, օրն ուրփատ, Ժ ժամումն, տանուտէրն Կշիռն, կնունքն Աստուածայծին օր
եղաւ, կնքողն տէր Յայրապետ, կնքասրըն` Պաղու որդի Նազար:
2. 182գ (ԺԸ դ.) Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Ոսկանըս:
Կնքադրոշմ` 2բ (կացնաձեւ) Քրիստոսի ծառայ Պարի՞: 185ա Աւետիք Պարըյ:
Գրչափորձ` 1բ Յիշատակ է սուրբ: 185ա Մանուկ մտանեն:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
Բերիա(Հալեպ)
ՌՃԾ - ՌՃԿԱ - 1701 - 1712
ԳՐԻՉ` Պատրոս կթղ. (Բերիացի):
ԹԵՐԹ` 36 (186-221). չգրուած` 221բ: ՊՐԱԿ` 2(16+20): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
18,5x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 219ա): ՏՈՂ` 32:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 186աբ Հարցմունք գեղեցիկ եւ պիտանիք ի սուրբ Աւետարանէն եւ այլոց - Ամենայն որ արձակէ զկին իւր... եւ Մաթէոս որդի Յակովբայ ըստ բնութեանն:
Բ. 186բ Յայլմէ: ա. Աղքատ ոմն միշտ ուրախ լինէր եւ հանապազ խաղ ասէր... բ. Միակեցք Բ ամէն մէկ ածուք մի ունէին... գ. Դարձեալ ասեն իմաստունք, թէ առնուն զկիթն հաւու...
Գ. 186բ-7ա Տիեզերալոյս վարդապետին Տիրանայ արարեալ հանելուք - 1. Ինքն է միայն ՛ւ ընկեր չունի... 2. Զգալեացս
ամեն է պիտանի... 3. Մերկ լինելով զիս սպանանէ... 4. Մարդիկ յինքն յոյժ համարձակին... 5. Հինգն ասացին զինքն մեզ
նման... 6. Լրտեսք երեք են կենդանոյն... 7. Բան մի զարմացք ի մեզ լինի... 8. Ոմանք ստեղծան մաքուր հոգի... 9. Պարգեւս
էառ սա յատկագոյն... 10. Է արարիչ՛ ւ Աստուած չէ նա... 11. Է սգալի եւ չերեւի... 12. Ի թիւ բոլոր քառանկիւնի... 13. Այն քաջին ես ինչ ասեմ գով... 14. Զայր քաջ մի այլ նման սմին... 15. Գիտեմ քաջ մ՛այլ նախնի սոցին... 16. Ոմն էր յազգէ Արշակունի... 17. Արք երեք են հրաշալիք... 18. Խորհուրդ չորրորդն յոյժ սոսկալի... 19. Երից ծնունդս է պատուած... 20. Գիտեմ մի այլ
յոյժ գերազանց... 21. Վեհին մեծի էր նմանող... 22. Զընթացս երկնից դատարեցոյց... 23. Ում մարգարէն երետ նշան... /Բայց
ծնունդն սուրբ եւ պատուական:
1-23 համարակալումը` կազմողի: Չունի պատասխանիներ: Այլ
ձեռագրերում` «Տիրատրոյ»:
Դ. 187ա-9ա [Յաղագս հնոյն եւ նորոյս քահանայութեան] - Բայց հարկաւորաբար ի նախերգութիւն բանիս պարտիմք
խնդրել... (հմմտ. Հմր 101, 453բ):
Ե. 189ա-91ա Յաղագս խորհրդոյ ապաշխարութեան, որ է եօթանց խորհրդոյ սրբոյ եկեղեցոյ, որ ասի ի լաթինն փէնէթէնսիա (քաղուածոյ) - Խնդրի, թէ ապաշխարութիւն խորհու՞րդ է...
Զ. 191ա-2բ [Բանք զանազանք]
ա. 191բ Ստորոգութիւն Արիստոտէլի - Չորիւք գլխովք վարի յամենայն իրողութիւն... բ. 191աբ Տասն ստորոգութիւնք
Արիստոտէլի - Առաջին` գոյացութիւն... գ. 191բ - Չորս են կարգ գիտութեան - Մի` զի գիտէ... դ. 191բ-2ա Երկրաչափն որպէս
անուանէ - Ի միոյ տեղի անյայտ նշի ասէ... ե. 192աբ [Քաղուածք] - Կաղանդն ամառնամուտն է... Ասպարէզն հեռակցութիւն է... Ուստի լինի շարժք... Զջերմուկն Աստուածաբանն ի ճնշմանէ հողոյ ասէ... Հայր իմ ծնաւ զիս ի կնոջէ իւրմէ, եւ ես

ծնա զմայր հօր իմոյ: Թէ ո՞րք են կարգեալ զգրեանս Հայոց... Ո՞րն է մահուչափ մեղք... Եւթն խորհուրդ յեկեղեցւոյ այս...
Յո՞ր ազգէ էր Մարիամ... իսկ այլք ասեն, թէ եղբայր մի այլ Յովսէփայ:
Է. 192բ-204բ Զբարս իւրաքանչիւր անասնոց քննեալ եւ արտահանեալ ունի յինքեան տառս եւ զանազան կերպարանօք
նշանակէ զոմանս գերազանցեալ վերնոյն կերպարանի եւ զոմանսէ ստորանկեալ սարդարամետականաց եւ է վասն այսոցիկ
ա. 192բ Ա. Վասն մոտղի, եւ որ կոչի արանգնոյն... - Որպէս ասէ Բարւախօսն, այսպէս. Յորժամ ծերասցի եւ վատիցի
յերկուց աչաց... բ. 192բ-3ա Բ. Սկսցուք ասել եւ վասն առիւծուն... գ. 193ա Գ. Է գազան ինչ փոքր էրէ... դ. 193ա Դ. Է գազան
ինչ ծովու, որ կոչի սղոց... ե. 193բ Ե. Է թռչուն ինչ, որ կոչի քառադրոս... զ. 193բ Զ. Դաւիթ ասէ. Նմանեցայ ես հաւալասան
յանպատի... է. 193բ Է. Զբուոյ ասեն, թէ զգիշերն քաջ սիրէ... ը. 193բ-4ա Ը. Դարձեալ ասէ Դաւիթ, թէ նորոգեսցի որպէս արծւոյ... թ. 194ա Թ. Է թռչուն մի, որ կոչի փիւնիկս... ժ. 194ա Ժ. Է թռչուն ինչ, որ կոչի ոպոպ... ժա. 194ա ԺԱ. Յոբ ասէ. Ո՞ եթող
ցիռ ազատացեալ... ժբ. 194ա ԺԲ. Բարիոք ասաց Յովանէս առ փարիսեցիս. Ծնունդք իժից... ժգ. 194բ ԺԳ. Տէր մեր Յիսուս
Քրիստոս ասէ... Եղերուք խորագէտք իբրեւ զօձ... ժդ. 194բ ԺԴ. Մռջիմն ասէ, եթէ ով վատ` եւ ուսիր ի նմանէ... ժե. 194բ-5ա
ԺԵ. Եսայի ասէ. Անդ յուշկապարիկք բնակեսցեն... ժզ. 195ա ԺԶ. Է զեռուն ինչ ոզնի... ժէ. 195ա ԺԷ. Մարգարէն ասէ. Ի
Տեառնէ եղիցի նա որպէս առիւծ... ժթ. 195բ ԺԹ. Եւ Դաւիթ ասէ. Եկաց նա յամենայն ճանապարհ... Բարուախօսն ասէ. Է
գազան ինչ ի ծովու, որ կոչի վանակրեա... ի. 195բ Ի. Երեմիա ասէ. Ձայն կաքաւուն... իա. 195բ-6ա ԻԱ. Բարւոք ասաց կենարարն... Բարւախօսն ասէ զանկղէ... իբ. 196ա ԻԲ. Ելիփազ Թեմնացի ասէ. Մրջիմն առիւծն սատակեցաւ... իգ. 196ա ԻԳ.
Աւրէնքն հրամայեն մեզ չուտել զագիստ... իդ. 196ա ԻԴ. Մարգարէն ասէ. Որպէս փափագէ: Բարւախօսն ասէ զմիեղջիւրէ...
իե. 196ա ԻԵ. Է էրէ ինչ, որ կոչի կոտորոս... իզ. 196ա ԻԶ. Աւրէնքն ասէ, թէ Մի ուտիցես զբորոցն... իէ. 196ա ԻԷ. Է եւ այլ ինչ
էրէ ի Նեղոս գետն... իը. 196աբ ԻԸ. Է եթէ մի ինչ, որ կոչի ինքնիմոն... իթ. 196բ ԻԹ. Է ծառ մի, որ կոչի պեռիդիքսոն... լ. 196բ
Լ. Բարիոք ասաց Երեմիա, թէ Աստցիս դու իբրեւ զագռաւ... լա. 196բ ԼԱ. ՅԵրգս Երգոցն ասէ. Զայն տատրակի... լբ. 196բ ԼԲ.
Իբր ծիծառն այնպէս ճլեցի... լգ. 196բ-7ա ԼԳ. Բարւախօսն ասէ վասն արջոյ... լդ. 197ա ԼԴ. Է հաւ մի, որ կոչի ժրահաւ... լե.
197ա ԼԵ. Տէրն ասաց. Տեսէք զթռչունս... լզ. 197աբ ԼԶ. Է թռչուն ինչ փանաքի եւ վտիտ... լէ. 197բ ԼԷ. Է գազան ինչ վարազանման... լը. 197բ ԼԸ. Է գազան ինչ որպէս եզն բոնոտոս... լթ. 197բ ԼԹ. Է գազան ինչ մարդու կերպ կնոջ... խ. 197բ Խ. Է եւ
այլ կենդանի, որպէս զոչխար... խա. 197բ ԽԱ. Է գազան ինչ կանացի ունելով զգլուխն... խբ. 197բ ԽԲ. Այծամարդք զպատկերն մարդոյ ունին... խգ. 197բ ԽԳ. Են եւ այլադէմ կենդանիք... խդ. 197բ ԽԴ. Սիւնդիմով սոփեստէք... խե. 197բ-8ա ԽԵ. Է
գազան ինչ նման առիւծու... խզ. 198ա ԽԶ. Է գազան ինչ մեծ քան զփեղ նման... խէ. 198ա ԽԷ. Զպասկուճի համար ասեն...
խը. 198ա ԽԸ. Զվաքրի ասեն... խթ. 198ա ԽԹ. Են ի Հնդկաց կողմն մարդիք վայրենիք... ծ. 198ա Ծ. Է ի Հնդիկս, ասեն, կղզի
մի... ծա. 198ա ԾԱ. Են եւ եղջիւրաւոր մարդիք... ծբ. 198ա ԾԲ. Ի Կապաթովկիայ է ծովակալ մի... ծգ. 198ա ԾԳ. Ի Թրակէ է
ծովակ մի... ծդ. 198ա ԾԴ. Ի Փեպլագոնիայ է աղբիւր մի... ծե. 198ա ԾԵ. Կա թառ ի մոտ ի Փայտակարան... ծզ. 198աբ ԾԶ.
Է գազան մի մեծ ի ծովն... ծէ. 198բ ԾԷ. Երկու մարդ երթային եւ գտին կարպետ մի... ծը. 198բ ԾԸ. Կատուն հագաւ փիլոն...
ծթ. 198բ ԾԹ. Դարձեալ զկատուն լուսընկալ տվին թագաւորին... կ. 198բ Կ. Ուղտն եւ գայլ եւ աղուեսք եղբարք եղեն... կա.
198բ-9ա ԿԱ. թագաւոր մի բարի եւ բարէմիտ ճաշ արար... կբ. 199ա ԿԲ. Կին մի գնայր ընդ դրախտն իւր... կգ. 199ա ԿԳ. Էր
հարս մի համբերող եւ հեզ... կդ. 199ա ԿԴ. Ոմն աղքատ երթայր ի գեղ մի... կե. 199աբ ԿԵ. Այր մի մեծատուն գնաց ի խնամիսս իւր... կզ. 199բ ԿԶ. Աղուեսն եգիտ ուղտ մի... կէ. 199բ ԿԷ. Միակեց մի եկ ի գեւղ մի քաղցեալ... կը. 199բ ԿԸ. Քահանայ
մի գողացաւ կով մի... կթ. 199բ ԿԹ. Այր մի մարդասպան փախեաւ... հ. 199բ Հ. Վարազն սրէր զատամունս... հա. 199բ200ա Արծիւն յորժամ ծերանայ... (առանց թուահամարի): հբ. 200ա ՀԱ. Աւձն յորժամ ծերանայ... հգ. 200ա ՀԲ. Ջերմնոտ մի
էր բազմօրեա... հդ. 200ա ՀԳ. Գայլն եւ աղուեսն եղբարք եղեն... հե. 200աբ ՀԴ. [Ա]ղուեսն խաբէ զգայլն...
ՀԵ - ՀԶ թուահամարների վրայից թռիչք: հզ. 200բ ՀԷ. Աղուեսն ետես զպանիրն... հէ. 200բ ՀԸ. Աւձ մի բնակէր ի տան
թագաւորի... հը. 200բ-1ա ՀԹ. Այր մի անմիտ եւ յիմար հթ. 201ա Ձ. Կին մի այրի ունէր կով մի... ձ. 201ա ՁԱ. Թագաւորի մի
որդի հասաւ աղքատութեան... ձա. 201ա ՁԲ. Առիւծն ետես զդուստր թագաւորին... ձբ. 201բ ՁԳ. Առիւծն ետես փախստական զամենայն կենդանիս... ձգ. 201բ ՁԴ. Առիւծն հիւանդացաւ... ձդ. 202ա Ձ[Ե] Առիւծն զաղվեսն իւր սպասաւոր եդիր...
ձե. 202ա Ձ[Զ] Ուղտն ու գայլն ու աղվեսն եղեն եղբարք... ձզ. 202ա ԶԷ. Որսորդն կալաւ կագաւ մի... ձէ. 202աբ ՁԸ. Մարդ
մի սաստիկ նեղացաւ ի լուէն... ձը. 202բ ՁԹ. աղքատն ի գեղ մի երեկ... ձթ. 202բ Ղ. Կար էրէց մի ի գիւղ մի... ղ. 202բ ՂԱ.
Նռնենին ասէ ընդ ձիթենին... ղա. 202բ-3ա ՂԲ. Ժողովեցան թռչունքն եւ ընտրեցին զարտուտն... ղբ. 203ա Ղ[Գ]. Ժողովեցան թռչունքն եւ ընտրեցին զսիրամարգն... ղգ. 203ա ՂԴ. Ահա երկու սնտիկոսք երթային ի վաճառ... ղդ. 203ա ՂԵ. Ճանապարհորդ մի հանգեաւ հաղբիւր մի... ղե. 103աբ ՂԶ. Վաճառական մի քաղաք մի հանգեաւ... ղզ. 203բ [ՂԷ] Կա սպիտակ
հաւ մի... ղէ. 203բ [Ղ]ը. Աղուեսն եգիտ գրեհ մի... ղը. 203բ [Ղ]թ. Աղուես մի քաղցեաւ եւ եգիտ սառն... ղթ. 203բ Ճ. Հարցին
ցաղուեսն, թէ Քանի՞ արուեստ գիտես... ճ. 203բ ՃԱ. Աղուեսն եւ խեցգետինն եղեն եղբարք... ճա. 204ա ՃԲ. Արծիւն հալա-

ծէր զկագաւն... ճբ. 204ա ՃԳ. Առիւծն հիւանդացաւ եւ ուղարկեաց բժշկաց... ճգ. 204աբ Ճ[Դ] Աղվեսն մի ի գետն յանցանէր... մեծ փաթերակի հանդիպի այնպիսի երդմնազանցն եւ սուտասացն:
Ը. 204բ-12բ Գիրք առակաց, ասացեալ սուրբ վարդապետին Վարդանայ
ա. 204բ Իմաստասէր ոմն սահմանեաց... բ. 204բ-5ա Իմաստասէր ոմն աղքատ ունէր ծոյլ որդի... գ. 205ա Իմաստասէր
ոմն ետես զմեծատան որդին... դ. 205ա Այր մի հողագործ շինեաց ակնատ... ե. 205ա Այր մի եհատ զլեզու հորդի մի... զ.
205աբ ԱՅր մի խորովէր միս յանապատի... է. 205բ Է կենդանի մի, որ լուանա զորովայնն... ը. 205բ Ժողովեցան թռչունքն
եւ ընտրեցին եւ եդին իւրեանց թագաւոր զարտուտն... թ. 205բ Կատարեալ իմաստութիւն մարդոյն այն է` սիրել զԱստուած... ժ. 205բ-7ա [Ա]սի յառակաց, թէ թագաւոր ոմն ունէր Գ որդիս եւ ունէր ակն մի պատուական... ժա. 207աբ Ասի
դարձեալ, թէ այր մի գնաց առ դատաւորն եւ ասէ. թէ Բղուղ մի եղ տամ... ժբ. 207բ [Ա]սի առակաց, թէ թագաւոր մի կամեցաւ աշտարակ շինել... (անաւարտ, քրացնելու համար 9 տողի տեղ բաց): ժգ. 208աբ Ասի առակաց, թէ այր մի ամէն տարի
Ճ մոթ հաց վաստակէր... ժդ. 208բ Ասի առակաց, թէ աղքատ էրէց մի գնաց առ մսագործն... ժե. 208բ-9ա Ասի առակաց, թէ
արք Բ ընկերացեալք, շրջէին... ժզ. 209աբ Ասի առակաց, թէ այր մի խիստ պարտական էր... ժէ. 209բ-10ա Ասի առակաց, թէ
արք Բ միմիանց բարեկամք յոյժ... ժը. 210ա Ասի առակաց, թէ միակեց մի սատանայի ուխտ էր եդեալ... ժթ. 210աբ Ասի, թէ
այր ոմն ունէր Ժ այծ... ի. 210բ-2ա ասի, թէ մարդ մի սովորեալ էր, որքան ապրեացաւ, զամենայն աւուրս իւր հաց մի տանէր
եւ ի ծովն ձգէր... իա. 212աբ Ասի առակաց, թէ Բաղտատ քաղաքն... իբ. 212բ Ասի առակաց, թէ թագաւոր մի կայր, որ ունէր
սիրելի օձ մի... իգ. 212բ Ասի առակաց, թէ կին մարդոյն Գ երես ի ջուր կա... եւ զամենայն մեղսագործ է անխտիր:
Թ. 213ա-21ա [Հարցմունք եւ պատասխանիք] գեղեցիկ եւ պիտանիք յԱրարածոց գրոց - Հարց. Հրեշտակք յառա՞ջ արարան, քան զերկինս եւ զլուսաւորս: Պատասխանի. Ոմանք ի հարց, նախ, ասացին, արարեալ Աստուծոյ զհրեշտակս... Հարց.
Եւ ո՞ր են Դ գետքն... Պատասխանի. Առաջին գետ Փիսոն... եւ Տիգրիս ի Կորդուաց բխէ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
221ա Անարվեստ գրչիս ս յյ վտ սս անունիս նն դբ (= գբ) սս սվ յյ ռռ լլ «(=ա) եդ յյ օ(=ւ) ծխ ժժ լլ յյ ռռ ի (գումարագիր`
«սուտանունիս Պետրոս կաթողիկոսին»), որ եմ ի մայրաքաղաքին Բերիոյ:
Պետրոս Բերիացին, որպէս հակաթոռ կաթողիկոս, նստել է Հալէպում
1791-1712 թուականներին, հետեւապէս ձեռագիրը գրուած պետք է լինի
այդ ընթացքում:
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԳ - XVIII
ԹԵՐԹ` 29 (222-50). չգրուած` 250աբ: ՊՐԱԿ` Ա-Գx10 (Գ 9): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
18,3x15,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` մասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 230ա): ՏՈՂ` 21:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 222ա-37ա Մարդակազմութիւն, արարեալ իմաստասիրացն եւ փիլիսոփայից` վասն յղեղան, ջլաց եւ ոսկերաց եւ
երակաց մարդոյն (=Աբուսայիդայ Յաղագս կազմութան մարդոյն)
- 222ա-4ա [Նախադրութիւն] - Ըստուգիւ ճարտար մտօք ընտրած...
ա. 224ա-4ա Վասն գլխոյն ստեղծման եւ խելապատակին. ստեղծողին փ՜առք - Ասէ իմաստուն Գաղիանոս...
բ. 225բ-6բ Վասն ստեղծման աչաց եւ վասն Է աստառին. փա՜ռք Աստուծոյ - Յաւրինեաց Աստուած զաչս...
գ. 226բ-7ա Դ. Վասն ստեղծման ականջացն... - Յօրինեաց Աստուած զականչն...
դ. 227ա-8ա Ե. Վասն ստեղծման քթին... - Ստեղծեաց Աստուած զգիթն...
ե. 228աբ Զ. Վասն ստեղծման բերանոյն... - Ստեղծեաց Աստուած զբերանն...
զ. 228բ-9ա Է. Վասն ստեղծման սրտին... - Ստեղծեաց Աստուած զսիրտն...
է. 229ա Ը. Վասն ստեղծման թոքին... - Երբ Աստուած զթոքն ստեղծեաց...
ը. 229ա-30ա Վասն ստեղծման լերթին... - Արար Աստուած զլերթն...
թ. 230ա-1ա Ժ. Վասն ստեղծման փայծեղան - Արար Աստուած զփայծեղն...
ժ. 231ա ԺԱ. Վասն ստեղծման յերիկամացն - Արար Աստուած զերիկամունքն...
ժա. 231աբ ԺԲ. Վասն ստեղծման լեղոյն - Արար Աստուած զլեղին...
ժբ. 231բ-2ա ԺԳ. Վասն ստեղծման փաղափուշտին... - Յաւրինեաց Աստուած զփալանփուշտն...
ժգ. 232աբ ԺԴ. Վասն ստեղծման երկուոռացն... - Յորժամ երկուորիքն կնքուեցան...
ժդ. 232բ-3ա ԺԵ. Վասն ստեղծման ըստամոքսին... - Արար Աստուած սըստամոքսն...
ժե. 233աբ ԺԶ. Վասն ստեղծման աղիճորտացն... - Ստեղծեաց Աստուած զաղիճորտն...

ժզ. 233բ-5ա ԺԷ. Վասն ստեղծման յօդուածոցն... - Ամենատեսն Աստուած եւ ամենիմաստն ստեղծեաց զօթւածս մարդոյն ԲՃԽԸ ոսկր...
ժէ. 235ա-7ա ԺԸ. Վասն ստեղծման Է անդամոց - Իմանամք պարտ է յամենայն անդամոց... զի ամենայն անձին կենդանութիւն եւ առողջութիւն լերդն է: Ստեղծողին փա՜ռք Աստուծոյ. ամէն:
Հին ընդարձակ խմբագրութիւն: Տպ. Ջզւվջկգ, ը վմսըբլկկ
ճբհըցբտջ, Բսբցջլ, 1974, էջ 116-153:
Բ. 237ա-45բ ԺԹ. Վասն բնութեան մարդոյն... - Ի չորից գոյացեալ ասի մարդն...
Գ. 245բ-9բ [Բժշկարան]
ա. 245բ-6ա Վասն գիտութեան բնութիւն տարոյն, թէ ինչխ է - Գ ամիս` Սահմի, Տրէ, Քաղոց - Մարտ, ապրիէլ, մայիս`
գարուն է...
բ. 246ա-8ա Ասեմ քեզ զմարմնոյ զբնութիւն (եւ մարմնազննութիւն) - Սիրտն տաք է եւ չոր...
գ. 248աբ Վասն Դ փոփոխման բնութեան - Ի տղաութենէ մինչ ի ԺԵ տարին զինչ ցօ որ դիպի, ի յարենէ...
դ. 248բ-9ա [Դեղագիրք] - Թէ ուզես, որ զմարդն բոզէն կտրես... Եւ թէ ուզես, որ չի հարբենաս... //... (շար. թափուած) ||
(249ա) ծեծէ եւ ի մուշկն խառնէ` չարկմին չարն իրեն դառնա:
ե. 249ա Պատմութիւն լօշտակին... - Վասն տակիս, որ լօշտակ կոչի... ջուրն մեղրով խառնէ եւ բերանն առնու եւ //...
(շար. թափուած):
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ԺԷ - XVII
ԳՐԻՉ` 0գոստինո՞ս (2ա-210բ), Միքայէլ դպիր (217ա-57ա):
ԹԵՐԹ` 257. չգրուած` 1աբ, 2բ, 40բ-1ա, 211ա-6բ, 217բ, 257բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԸx12+3 (խառն` 13+12+16): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18x13,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (2ա-210բ: Նմուշ` 97ա), նօտրգիր (217ա-57ա): ՏՈՂ` 28(2ա-210բ),
23-28(217ա-57ա): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտաւ,
լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 3ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական (3): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր
(3ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ - ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մատթէոսի: Ժ-ԺԱ դդ.: 4(Ա-Դ)+4 (Ե-Ը), ստացուած 2 ամբողջական թերթերի
ընդլայնակի հատուած մասերի երկայնակի ծալումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բա): Ունի լուսանցային Համաբարբառ: Կարդալ Աա-Բբ, Դբ-Գա, Դա-Գբ, Աբ-Բա, Եա-Զբ, Ըբ-Էա, Ըա-Էբ, Եբ-Զա. «յանուրջս վասն նորա... լամա սաբագթանի. այսինք» (ԻԷ, 19-46):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին, դռնակն ու թիկունքը վնասուած, Ա փեղկի տախտակը ճաքած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-94բ [Նեմեսիոսի Յաղագս բնութեան մարդոյ]
Տե՛ս Հմր 470, 2ա-115ա. Ցանկ/2ա: ա-խբ/3ա-94բ: Չունի
Յիշատակարան թարգմանութեան:
Բ. 95ա-162ա Գրիգորի եպիսկոպոսի եղբօր Բարսղի Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն
Տե՛ս Հմր 470, 116բ-213ա. Ցանկ/չիք: ա-լբ/95ա-162ա:
Գ. 162բ-210բ Գրիգորի Նիւսացւոյ Յաղագս կուսութեան. եթէ սեփհականէ աստուածայնոյ եւ անմարմին բնութեանն
կուսութիւն
Տե՛ս Հմր 470, 216ա-87ա. ա-իբ/162բ-210բ (չիք` ը): Ը գլխանիշը դրուած
է Թ-ի փոխարէն (181ա), իսկ Թ գլխանիշը` նոյն գլխի «Քանզի որքան...»
հատուածի մօտ (182ա):
Դ. 217ա Հարիւր իմաստասիրաց ասացեալ: Յաղագս խելաց եւ իմաստութեան
Տե՛ս Հմր 464, 9ա-30ա: Բերուած է միայն բ (վրջ. «յառաջ տեսանել
եւ»:
Ե. 218ա-39բ [Դաւանութիւնք հաւատոյ]
1. 218ա-9ա Դաւանութիւն Քաղկեդոնացւոց, զոր ինքեանք Աթանասի ասեն: Է ինչ, որ ուղիղ է, եւ Է ինչ, որ թիւր - [Ո]ր ոք
կամիցի փրկիլ... յառաջ քան զամենայն հարկ է ունել զհաւատ ուղղափառ...
2. 219ա-20բ Տօմար Ղեւոնի, առաջին շինողի իւր տուն - Բանն մարմին եղեւ եւ տաղաւարեաց ի մեզ...

3. 220ա-2բ Դաւանութիւն Քաղկեդոնացւոց: Տե՛ս եւ զգո՛յշ լեր, որ թիւր կայ եւ ուղիղ - [Գ]իտելի է, զի են ոմանք, որ մի
բնութիւն ասեն ի Քրիստոս...
4. 222բ-6ա Տեառն Ներսէսի Հայոց կաթուղիկոսի ասացեալ Դաւանումն ուղղափառ հաւատոյ - [Խ]ոստովանեմք եւ դաւանեմք...
Այլ ձեռքով` 222բ «Ոչ երեւի գոլ Ներսիսի»:
5. 226ա-7ա Երանելոյն հաւրն մերոյ Դիոսկորոսի եպիսկոպոսապետին Աղէքսանդրու եւ գրեցելոյ թղթոյն ի Գանգրա յԱսորիս, ուր զաշակերտսն կատարեաց ի Քրիստոս: Թուղթ Է-երորդ: Սեպտեմբերի Բ, հոռի վեցերորդն, առ միայնակեացսն ի
հենատոն գրեցեալ թղթոյ - [Ք]անզի գիտեմք զնա հաւատով բուժեալ...
6. 227ա-9ա Երանելոյն Տիմոթէոսի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրացոց ի Հակաճառութենէ առաջին գլխոյն Լեւոնի հայհոյութեանն... - [Հ]երձուածողացն նորա վարդապետացն ի բաց յայտնելով...
7. 229ա-30բ Նորին ի Հակաճառութենէն երրորդ գլխոյն Լեւոնի - [Ե]թէ մարդ բացակատարեաց...
8. 230բ-1բ Նորին ընդդէմ Լեւոնի, գլուխ ԽԲ: Հեն գնալով յօրինեալ - [Ա.] Եւ ոչ է ասել զմի Քրիստոս երկու բնութիւն...
9. 231բ-9ա Երանելոյն Կիւրղի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրու Մեկնութիւն հաւատոյ, որ ՅԺԸ-իցն - [Բնաբան] Հաւատամք
ի մի Աստուած: [Լուծումն.] Հաւատալ ասացին ի մի Աստուած...
Զ. 239ա-56ա [Բանք 0գոստինոսի]
ա. 239ա-48բ Երանելոյն 0գոստինոսի ասացեալ Խրատք ոգէշահք վասն տարէփորձացն եւ նորամտիցն ի կարգ - Նախ
պարտիս ի միտ ածել... Ոչ եկի, զի արարից զկամս իմ...
բ. 248բ-56ա Կանոնք երանելոյն 0գոստինոսի եպիսկոպոսի Վասն վարուց կրաւնաւորաց - Նախ քան զամենայն, եղբարք սիրելիք, պարտիմք սիրել զԱստուած...
Է. 256բ-7ա Ի թղթոյն Յոհաննու Քռնեցւոյ - Եւ թէպէտ բազումք են մոլորութիւնք... եւ խաւարամած տգիտութեամբ նստեալ կայր առանց զըղջանալոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 162ա (0գոստինո՞ս գրիչ) Զանպիտան եւ զանարժան գրիչս յիշել աղաչեմ:
210բ Զմեղապարտ եւ զանարժան զգծողս յիշել աղաչեմ:
2. 248բ (Միքայէլ գրչի) Վերջանիկ նորամուտք եղբարք ի սուրբ կարգս կրօնաւորութեան, յորժամ ընթեռնուք զսուրբ
խրատս երանելոյն 0գոստինոսի, յիշեցէք ի Քրիստոս զմեղաւոր 0գոստինոս եւ զմանաւանդ զապիկար նաւդրողս յՄիքէլ
դպիրս: Եւ որք յիշէք, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյն մերոյ. ամէն:
256ա Զմեղսամած թերավարժ Միքայէլս աղաչեմ յիշել ի Տէր:
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ԺԲ - ԺԳ – XII-XIII
ԳՐԻՉ` Առաքե՞լ, Գրիգո՞ր (անընթեռնելի փակագրով` 115բ):
ԹԵՐԹ` 283: ՊՐԱԿ` 24(Ա-Ո)x12(Ժ 8, Ի 11): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,3x12,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` արեւելեան
բոլորգիր (նմուշ` 48ա): ՏՈՂ` 19: ԿԱԶՄ` ճնշագծերով շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ կտաւ, դռնակի աստառը` կապոյտ կտաւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ - ՊԱՀՊԱՆԱԿ - ճառընտիր: ԺԲ դ.: Սկզբում 1(Ա) թերթ, ստացուած ընդլայնակի հատուած թերթի ստորին
մասից: Թուղթ, միասիւն, արեւելեան բոլորգիր (նմուշ` Աբ): Եղիշէի «Ի մատնութիւն Քրիստոսի» (տե՛ս «Մատենագրութիւնք», Վենետիկ, 1838, էջ 235): Կարդալ Աա. «[ութենէն] այ[լ] եւ զատ[ուցեալ] զնոսա [ի հե]թանոսական տաւ[նիցն]...
հի[մն] հաստա[տութեան գոյ]ացու», Աբ. «տադ[րութեամբ եղբայր վա]ս[տա]կեսց[ուք]... Զի գեղեցիկ սերմանեալք ցորենահատքն զտէր ան[դոյն ուր]ախ արասցեն»:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր (յատկապէս` 1-2, 281-3), տեղ-տեղ սեւ եւ շագանակագոյն բծեր, լուսանցակողերը թուլացած, թերթ 1-ը քայքայուած: Հնում նորոգուած եւ առանձին բառեր թարմացուած: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած,
թիկունքը ճեղքուած, դռնակի աստառը կիսով չափ ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-115բ Գրիգորի եպիսկոպոսի եղբաւրն Բարսղի Տես[ութիւն] ի մարդոյն կազմութիւն
Տե՛ս Հմր 470, 116բ-213ա. Ցանկ/ չիք: ա-լբ (առանց գլխահամարների)
Բ. 117ա-283բ Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ (=Նեմեսիոսի) Յաղագս բնութեան մարդոյ
Տե՛ս Հմր 470, 2ա-115ա. Ցանկ (Ա - ԼԴ) /116ա-7ա: ա - խբ /117ա-283բ:
Չունի Յիշատակարան թարգմանչի:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
3ա Զմեղուցեալ գրիչ յաղաւթս յիշեսջիք (նման` 7ա, 48ա, 87ա, 163բ, 170բ, 231բ):
115բ Այս ախմարաց կրթանակ է. Ռ. Ի. Բ՛. Պ. Ո. Խ. Տ. Ե. Ա. Մ. Վ. Ս. Ր. Ի. Ս.
ԹԷԱՄՈՍ. Ի. ՍՈՄԱԵԹ.
ԸԴՎԽՏՐ. Ի. ՐՏԽՎԴԸ.
ԷԳՍԼՑՒ. Ի. ԻՑԼՍԳԷ.
ԶԲՌԻՓՌ. Ի. ՌՓԻՌԲԶ:
Ահա, դպիրք, կարդացէ՛ք:
Կնքադրոշմ` 4ա, 272ա Գիրքս Սրբոյ Էջմիածնա գրքատան է. 1813: 7բ, 162բ, 270բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
Գրչափորձ` 1ա, 1բ, 184բ (զանազան բառեր)
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Մեծքար անապատ
ՉԹ - 1260
ԳՐԻՉ` Ստեփանոս քհյ: ԿԱԶՄՈՂ` Առաքել Հնազանդենց: ՍՏԱՑՈՂ` Գրիգոր Բժնեցի (Խոր Վիրապ, 1271)
ԹԵՐԹ` 293+1 (կրկ. 132). չգրուած` 1ա-8ա, 99ա-100բ, 125աբ, 262ա-93բ: ՊՐԱԿ` 1x7+Ա-ԻԲx12(Ա, Գ, ԺԱ, ԺԲ 11, Դ 10,
Ժ 14, ԻԲ 7)+3(8+14+10): ՆԻՒԹ` թուղթ (ԺԸ դ. յաւելում` 1-10, 99-100, 125, 262-93, «ՀՋՑՍՋԼՎ 1739» լուսադրոշմով): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16x12,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 114ա), նօտրգիր նմուշ` (8բ-10բ, ԺԸ դ.): ՏՈՂ` 22: ԿԱԶՄ`
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Լուսանցաեզրերը մաշուած, տեղ-տեղ ցեցակեր: ԺԸ դ. լրացուած` 8բ-10բ, իսկ միւս թափուած թերթերի տեղ դրուած չգրուած թուղթ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 9ա-117ա [Նեմեսիոսի Յաղագս բնութեան մարդոյ]
Տե՛ս Հմր 470, 2ա-115ա. Ցանկ/8բ (ԺԸ դ.): ա-խբ/9ա-117ա (թերի` գ, զ,
լթ, խ): Յիշատակարան թարգմանչի/117ա: Գլուխները, սակաւ
բացառութեամբ, առանց գլխահամարների:
Բ. 117բ-200բ Գրիգորի եպիսկոպոսի եղբաւր Բարսղի Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն
Տե՛ս Հմր 470, 116բ-213ա. Ցանկ/չիք: ա-լբ/ 117բ-200բ (թերի` ե, զ,
ժա, ժբ):
Գ. 201ա-60բ Երանելոյն Գրիգորի Նիւսացիոց եպիսկոպոսի Յորդորումն մանգանց ի կուսութիւն, եւ թէ սեպհական է
աստուածայնո եւ անմարմին բնութեան կուսութիւն
Տե՛ս Հմր 470, 216ա-87ա: ա-իբ/201ա-60բ ( ժէ, ի, իա, առանց
գլխահամարների, ժզ նշանակուած` ԺԷ: Ժթ գլխահամարը դրուած ԺԸ
գլխի «Է իմն եւ յառաքելո...» հատուածի մօտ (247բ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 117ա (Գրչի) Ընդ նոսին եւ զփցուն գրիչս եւ զսուտանուն քահանայ զՍտեփանոս եւ զծնողսն իմ ըստ մարմնո եւ ըստ
հոգո, աղաչեմ զերջանիկ սուրբ հարսդ, յիշլո արժանի արարէք, եւ որ առատն է յամենայնի, զձեզ յիշեսցէ ողորմութեամբն
իւրով: Եւ նմա փառք... ամէն:
200բ Զամենամեղս զՍտեփանոս, որ ի սմա աշխատեցա ոչ սակաւ, աղաչեմ յիշել ի Տէր, ո՜ բարեմիտ պատահողք սմա,
եւ Աստուած զձեզ յիշէ յողորմութիւնն իւր, որ է աւրհեալ յաւիտեանս:
261ա Երից անձանց միակամ եւ եզական տէրութեանն փառք...
Զմեղուցեալ եւ զանիմաստ հոգիս եւ զյետնեալս յամենայնի բարեգործութեանց` զՍտեփանոս փոքու` հետեւող այսմ
աստուածային տառի, աղաչեմ յիշել ի Տէր, ո՜ բարեմիտ պատահողք սմին եւ վերջին ստացողք, նաեւ զծնողսն իմ ըստ մարմնոյ եւ զհարազատն իւք զԿիրակոս քահանայ` զուսուցիչն իմ, ընդ նոսին եւ զվարժապետն իմ, եւ զի խաւարէ տգիտութեան
զլուսաւորիչն զրաբունին Յակոբ, աղաչեմ յիշման արժանի առնել, եւ տէրն իմ Յիսուս, որ առատն է յամենայնի, զձեզ յիշեսցէ ողորմութեամբն իւրով, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս: Ի թուին Հայոց Զ եւ Թ (1260) գրեցաւ, յանապատիս, որ կոչի Մեծքար, ընդ հովանեաւ սուրբ վկայիցս Տարագրոսի, Պրոբոսի, Անդրոնիկոսի:
2. 259բ (Կազմողի) Զեղկելի կազմաւղ սորա` զԱռաքել Հնազանդենց, եւ զծնաւղսն իմ եւ զհարազատն իմ` զՊաւղոս
սարկաւագ, եւ զուսուցիչն իմ զՍարգիս քահանայ` զհանգուցեալսն առ Քրիստոս, աղաչեմ յիշել ի Տէր: Ի թուին ԶԹ (1260):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 117ա (ԺԳ դ., սրբագրողի, հին շղագիր) Որք պատահիք այսմ տառի, զինչեւէ տարազու, ի տեղիս տեսանէք բոլոր
նշան ու խազեր, զամեն քերեցէք, ես շատ քերեցի. անմիտ մարդոյ է դրած ու անխնամ աւրինակելոյ նշան:
2. 260բ (Շղագիր Ստացողի) Գիրքս սրբոյն Գրիգորի Նիւսացոյ, որ բաժանեալ է յերիս հատածս` ի Բնութեան, ի Կազմութեան եւ ի Կուսութեան, իմաստնոյ եւ շնորհալից եղբաւր մերոյ եւ ի սպասաւորի բանին` Գրիգորի, մականուն Բժնեցոյն է,
շարագծեալ ի կրտսերէ նորին ի Ստեփանոսէ եւ շնորհեալ նմայ: Աստուած վայելել տացէ նմա յերկար ամաւք: Ոչ ոք յիմոց եւ
ոչ յաւտարաց ունի իշխանութիւն ջալունջ առնել: Եւ որ յանդգնի, յԱստուծոյ եւ ի սուրբ Գրիգորէ եւ ի մէնջ ընդ կապանաւք է:
Ի թվին Հայոց ԶԻ (1271) գրեցաւ յետին գիրս առ դրան սրբոյ Վիրապիս:
3. 261բ (Շղագիր) Ընթերցողք, յիշեյէք նաեւ զժողովողս ազգային յիշատակարանաց, հնութեանց եւ բեւեռաձեւ արձանագրութեանց, զմիաբանս Սրբոյ Էջմիածնի` զՄեսրովբ Եպիսկոպոս Սմբատեանց Նախիջեւանցի, որ ի 1850 ամէ աշխատեցի ի գործս երից կաթողիկոսաց` Ներսիսի, Մատթէոսի եւ Գէորգայ` ց 1884, որ վաղճանեցաւ ի 1882 ամի, 6 դեկտեմբերի:
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ԺԳ - XIII
ԳՐԻՉ` Վարդան Կիլիկեցի: ՍՏԱՑՈՂ` Եսայի (Նչեցի՞):
ԹԵՐԹ` 238+2 (կրկ. 141, 230). չգրուած` 1աբ, 214ա-5բ, 287բ-8բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԼԱ(1675թ.)x12(Բ, ԺԱ, ԻԱ 4, Գ, ԺԳ, ԺԵ 8, Դ,
Ը, Ժ 14, Ե, ԺԶ, ԺԸ, ԻԲ 10, Զ, Է 13, Թ, ԺԹ, ԻԶ 2, ԺԲ 11, ԺԴ, ԺԷ, ԼԱ 6, ԻԴ 5, ԻԷ, ԻԹ 15, ԻԸ 16): ՆԻՒԹ` թուղթ (1675թ. յաւելում` 1-16, 18, 23, 25-28, 37, 117, 167-8, 195-211, 214-5, 224-5, 271-88, մասամբ «"Բ» լուսադրոշմով): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 1616,5x11-12: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 110ա: 1675թ. Ներսէս նորոգողի` 13ա-6բ, 18աբ, 23աբ, 25ա-8բ,
37աբ, 117աբ, 167ա-8բ, 195ա-211բ, 224ա-5բ, անանուն` 2ա-12բ, 271ա-87ա): ՏՈՂ` Վարդան գրչի` 19-25 (խառն), նորոգողների` 17-29 (խառն): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ բաց շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` չիք:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կիսախորան` 118ա, 216ա: Լուսանցազարդ` բուսական (160ա` ինձ): Զարդագիր` հանգուցագիր, թռչնագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ:
ՊԱՏԱՌԻԿ - ՊԱՀՊԱՆԱԿ (կրկնագիր) - 1. Գործք Առաքելոց: Թ-Ժ դդ.: 2 (Ա-Բ)+2(Գ-Դ), ստացուած 2 թերթերի եզրահատումից եւ ընդլայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բա), հազիւ նշմարելի: Կարդալ
Բա, Աբ, Բբ, Աա. «պատասխանի` պահել զնա ի Կեսարիա... զեկոյց արքայի զՊաւղոսէ» (ԻԵ, 4-14), Դա, Գբ, Դբ, Գա
«[յա]մենեցուն մեր անկանելն յերկիր... արժանի ապաշխարու[թեան]» (ԻԶ, 14-20): 2. Մաշտոց ձեռնադրութեան: ԺԳ-ԺԴ
դդ.: Միասիւն, բոլորգիր (նմուշ` Գա): Կարդալ` Գաբ, Աաբ, Բաբ, Բաբ, Դաբ. «[Կանոն ձեռնադրութեան քահանայի... Պատասխանէ. Այո՛, հայր սուրբ... ինձ աշխարհ ի խաչ]ելեալ է եւ ես աշխարհի... Եւ ասէ եպիսկոպոս[ն]. Այսպէս ասէ [տէր] մեր
Յիսուս Քրիստոս... զի լուծ իմ քաղցր եւ բեւեռ իմ [փոքրոգի]» (տե՛ս «Մաշտոց ձեռնադրութեան», Վաղարշապատ, 1876, էջ
28-37):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին տեղ-տեղ քերծուած եւ ցեցակեր: 1675-ին նորոգուել է եւ լրացուել թերին:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-115ա [Նեմեսիոս Յաղագս բնութեան մարդոյ]
- 2աբ [Ցանկ գրոցս] - Ա. Վասն բնութեան մարդոյ... ԽԲ. Յաղագս, թէ ո՛յց է նախախնամութիւն:
ա. 3ա-15բ [Ա.] Գրիգոր[ի] եպիսկոպոսի Նիւ[ս]ացո Յաղագս բնութեան մարդոյ - Մարդն ի հոգւոյ իմանալոյ եւ ի մարմնո` գեղեցիկ կազմեալ...
բ. 15բ-29ա [Բ.] Յաղագս անձին է բան, այսինքն` հոգւոյ մարդոյն - Գրէթէ անմիաբան է հնոցն ամենեցունց...
գ. 29բ-33բ [Գ.] Յաղագս միաւորութեան հոգւոյ եւ մարմնոյ - Խնդրելի է, թէ զիա՞րդ լինի միաւորութիւն...
դ. 33բ-5ա Դ. Յաղագս մարմնոյ - Ամենայն մարմին չորից տարերցս է խառնուած...
ե. 35ա-41ա Ե. Յաղագս տարերց - Տարրն աշխարհական է...
զ. 41ա-2բ Զ. Յաղագս տեսողականին - Արդ, տեսողականն է զաւրութիւն...
է. 42-6ա Է. Յաղագս երեսաց - Երեսք հոմանունակի ասին...
ը. 46ա-8բ Ը. Յաղագս շաւշափելեաց - Զիւրաքանչիւր ոք յայլոցն զգայարանացն...
թ. 48բ-9բ Թ. Յաղագս ճաշակելեաց - Յաղագս երեսաց յառաջագոյն ասացաք...
ժ. 49բ Ժ. Յաղագս լսեելաց - Իսկ լսելիք...
ժա. 49բ-50ա ԺԱ. Յաղագս հոտոտել[եաց] - Հոտոտելիք լինի...
ժբ. 50աբ ԺԲ. Յաղագս իմացողականին - Արդ, տեսողականին զաւրութիւն...
ժգ. 50բ-3ա ԺԳ. Յաղագս յիշողական[ին] - Իսկ յիշողականն է...
ժդ. 53ա-4բ ԺԴ. Յաղագս ներտրամադրելոյ եւ յառաջ բերեցելոյ բանի - Արդ, այս մի տարորոշումն...

1889թ. հրատարակութեան մէջ այս գլուխը բաժանուած է 2 մասի`
ԺԴ-ԺԵ: Տե՛ս անդ, էջ 86-88:
ժե. 54բ-6բ ԺԵ. Յաղագս անբանին մասին անձին կամ տեսակի... - Ոմանք ըստ ինքեան գոլ ասացին...
ժզ. 56բ-7բ ԺԶ. Յաղագս ցանկականին - Արդ, տարորոշի, որպէս ասացաքն...
ժէ. 57բ-62ա ԺԷ. Յաղագս հեշտութեան - Հեշտութիւնք են...
ժը. 62աբ ԺԸ. Յաղագս տրտմութեան - Տրտմութեան տեսակք են...
ի. 63աբ Ի. Յաղագս երկեղի - Տարորոշի եւ երկիւղ...
իա. 63բ-4ա ԻԱ. Յաղագս անբան եւ անհնազանդին բանի - Արդ, հաւանականն բանի...
իբ. 64ա-5բ ԻԲ. Յաղագս կերակրականին - Կերակրականին բնութեան զաւրութիւնք...
իգ. 65բ-6բ ԻԳ. Յաղագս շնչերակաց - Շնչերականն զաւրութիւն կոչի...
իդ. 66բ-7բ ԻԴ. Յաղագս ծնընդականին կամ մերմնականին - Եւ ծնընդականն է...
իե. 67բ-8ա ԻԵ. Այլ տարորոշումն զաւրութեանց կենդանո[յն] - Տարորոշեն եւ այլ ազգ զաւրութիւնս...
իզ. 68ա-9ա ԻԶ. Յաղագս ըստ յարձակման... ցանկականին - Արդ, է ըստ յաւժարութեանն...
իէ. 69բ-73ա ԻԷ. Յաղագս շնչոյ - Եւ շունչ յանձնականացն...
իը. 73ա-4բ ԻԸ. Յաղագս կամաւորի եւ ակամաի - Վասն զի յոլովակի յիշեցաք...
իթ. 74բ-5բ [ԻԹ.] Յաղագս ակամաին - Ակամաին են ինչ...
լ. 75բ-7ա Լ. Յաղագս անգիտութեան ակամաի - Բազում ինչ գործեմք...
լա. 77ա-8բ ԼԱ. Յաղագս կամաւորի - [Ա]կամայն երկակի գոլով...
լբ. 78բ-80բ ԼԲ. Յաղագս նախայաւժարութեան - Զինչ արդեաւք իցէ...
լգ. 80բ-3ա ԼԳ. Յաղագս որոց խորհիմք - Նախ քան զասելն յաղագս որո[ց] խորհիմքն...
լդ. 83ա-5ա ԼԴ. Յաղագս ճակատագրի - Որք շրջաբերութեան աստեղաց...
լե. 85ա-6բ ԼԵ. Յաղագս աստեղաց ճակատագրին - Իսկ առ իմաստունսն Եգիպտացոց...
լզ. 86բ-7բ ԼԶ. Յաղագս որոց ասենն ի յաւժարութիւն գործոցն ի մեզ գոլ - Իսկ որք ասենն զյաւժարութիւն գործոցն...
լէ. 88ա-90բ ԼԷ. Յաղագս եթէ զիարդ ասէ Պղատոն զճակատագիրն - Պղատոն երկակի ասէ...
լը. 90բ-3ա ԼԸ. Յաղագս որո ի մեղն է առնելն, որ է անձնիշխանակին - Որ յաղագս անձնիշխանականին...
լթ. 93ա-5բ ԼԹ. Յաղագս, թէ են ինչ, որ ի մեզ է առնելն - Եւ զի են ինչ, որ ի մեզ է առնելն...
խ. 95բ-8բ Խ. Թէ վասն զինչ պատճառի եղաք անձնիշխանք - Առաջի կա մեզ ասել...
խա. 98բ-104ա ԽԱ. Յաղագս նախախնամութեան - Արդ, զի անձնիշխան է մարդ...
Տպագիրն այստեղ ունի յաւելեալ գլուխ. «Յաղագս, թէ զինչ է
նախախնամութիւն - Այլ զի նախախնամութիւնն...»: Տե՛ս անդ, էջ 149:
խբ. 104ա-15ա ԽԲ. Յաղագս ոյց է նախախնամութիւն - Արդ, զի է նախախնամութիւն... զի վասն շլատութեան, եւ ոչ
վասն աւգտի հանին ի նոցանէն:
Լուսանցքներում տեղ-տեղ` «Լուծմունք»:
- 115ա [Յիշատակարան թարգմանութեան] - ի Ց-երորդի Մ-երորդի Ի-երորդի Է-երորդի արարածոց աշխարհիս, ըստ յունարէն թուոյ` ի չորեքտասաներորդի ընդիքտիոնին, իսկ ըստ Հայո[ւ]մ թվի ՄԻԱ(772), յառաջին ամի թագաւորութեանն Լեւոնի թարգմանեցան գիրք սրբոյն Գրիգորի Նիւսեա եպիսկոպոսի ի ստոյգ աւրինա|| (115բ) կաց, ի Կո[ս]տան[դն]ուպաւլիս,
ի ձեռն Դաւթի Հիպատոսի եւ թագաւորական սեղանոյն յանգիւնառի, ի ձեռն Ստեփանոսի քահանայի եւ քերդողի` աշակերտի տեառն Մովսէսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի: Յ[իշ]եցեէք զնոսա, ընդաւրինակողք, եւ փոխեցէք զբանս յիշատակի ի յոյս փրկութեան աշխատողացն, եւ յիշողացդ առ Քրիստոս. ամէն:
Բ. 116բ-213ա [Գրիգորի Նիւսացւոյ Յաղագս կազմութեան մարդոյ]
- 116բ-7բ Ցանկ գրոյս - Ա. Նախ վասն աշխարհիս բնախօսութեան... ԼԲ. Յաղագս տեսութեան բժշկական մարմնոյս
մերոյ կազմածի սակաւուք:
ա. 118ա-20բ Գրիգորի եպիսկոպոսի եղբաւր Բարսղի Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն: Գլուխս, յորմէ իմն մասնաւորական յաղագս աշխարհիս բնախաւսութեան եւ գեղեցի[կ] իմն եւ պայծառ պատմութիւն - Զի եթէ ընդ այնոսիկ, որ ի ձեռն
ստացուածոցն...
բ. 120բ-4ա Բ. Յաղագս նախեղելոցն քան զմարդոյն լինելութիւն - Այս գիրք լինելութեան երկնի եւ երկրի ասէ...
գ. 124բ-5բ Գ. Ընդէ՞ր ի վերջէ յետ արարածոցս մարդն - Քանզի չեւ եւս մեծս այս են պատուական ստացուած...
դ. 125բ-6բ Դ. Զի՞ պատուականագոյն է, քան զամենայն երեւելի արարածս, մարդոյն բնութիւն - Արժան է եւ ոչ զայսու
զանց առնել...

ե. 126բ-8ա Ե. Զի՞ ի ձեռն ամենայնի նշանակէ զսկզբնական իշխանութիւն մարդոյն կազմած - Քանզի զորաւրինակ
յաշխարհիս յայս...
զ. 128ա-9ա Զ. Զի՞ նման աստուածաին արքայութեանն է մարդն - Աստուածաին գեղեցկութիւնն ոչ ձեւով իմն...
է. 129ա-30բ Է. Հարցումն քննութեան մարդոյն առ բնութիւն ազգակցութեանն, յորում եւ յայնցանէ աննմանիցն յանդիմանին աղանդք - Եւ մի ոք կարծեսցէ ըստ նմանութեան...
ը. 130բ-2ա Ը. Ընդէ՞ր մերկ ի բնութենէ գինուց եւ յարտաքին ծածկութից է մարդն - Այլ զինչ կամի ձեւոյն...
թ. 133բ-8ա Թ. Ընդէ՞ր ըղորդ է մարդոյն ձեւ եւ վասն բանի են ձեռքն, յորում եւ յաղագս զանազանութեան ոգոց իմաստութիւն է - Ուղղորդ է մարդոյն ձեւ... (վերջում` 138 «Աւսիպաւն` պանթէաւսն սակսարասաւն է: Լաղին է»):
ժ. 138բ-9բ Ժ. Զի՞ գործելական կազմեցաւ մարդոյն ձեւ ի բանիս պէտս - Արդ, վասն զի աստուածատեսիլ իմն շնորհ...
ժա. 140ա-1դ ԺԱ. Զի՞ ի ձեռն զգայութեանց միտքն ներգործին - Արդ, այսպէս մտացն ի ձեռն գործնականիս...
ժբ. 141դ-3ա ԺԲ. Զի՞ անտեսանելի է մտացն բնութիւն - Արդ, ով է ըստ ինքեան բնութեանն միտք... (վերջում` 143ա «Աւս
Ֆրանաւս է»):
ժգ. 143ա-7բ ԺԳ. Հարցումն քննութեան, յորու՞մ իմիք առաջինն եւ իշխանականն համարելի է, յորում իմիք արտասուաց
եւ ծաղու բնախաւսութիւնք - Լռեսցէ այսուհետեւ ամենայն դիպեցուցանող կարծիք...
ժդ. 147բ-50բ ԺԴ. Տեսութիւն իմն բնական յաղագս այնր, որ ըստ նիւթոյն եւ բնութեանն եւ մտացն է հասարակութիւն Եւ ինձ թուի եւ բնականագոյն իմն գոլ...
ժե. 150բ-8բ ԺԵ. Յաղագս քնո եւ յաւրանչման եւ երազոց հակառակաբանութեանն - Նիւթական եւ հոսանուտ այս մարմնոյս (լուսանցքում` «մարդկայնոյս») կեանք...
ժզ. 158բ-60ա ԺԶ. Զի՞ ոչ ի մասին մարմնո են միտքն... - Այլ բազում ինչ յառաջիկաիցն մոլերեցաք...
ժէ. 160ա-1բ ԺԷ. Զի՞ տիրապէս ոգի բնականն եւ է եւ ասի... - ԹԷ է ինչ յարարածիս, որ զկերակրական զգործ ունի...
ժը. 161բ-7բ ԺԸ. Տեսութիւն աստուածային բանին` Արասցուք մարդ ըստ կերպարանի մերում... - Այլ առցուք վերըստին
դարձեալ զաստուածաին ձայնն...
ժթ. 167բ-9բ ԺԹ. Զի՞նչ պարտ է ասել առ այնոսիկ, որք յանհնարս մտեալ են մեղանչելոյն մանկարութիւն... - Տինա
առաւել քան զառաջիկայս քննել լաւագոյն է...
ի. 169բ-73ա Ի. Զի՞ անասնական ի մեզ ախտ առ ի յանասնականն բնութիւն ազգակցութեանն պատճառս ունի - Քանզի կարծեմ ի սկսմանէս յայսմանէ...
իա. 173ա-5ա ԻԱ. Առ այնոսիկ, որք ասեն` Դարձեալ կերակրով եւ ըմպելեաւ զյուսացելոցն բարեաց զվայլչութիւնն գոլ...
- Այլ թերեւս ոչ ոք ի նոյն դարձեալ կենացն...
իբ. 175ա-7բ ԻԲ. Զի՞նչ ի դրախտին կեանք, եւ զի՞նչ է հրաժարեցուցեալ փայտն - Եւ եթէ այն է, որ բարոյ եւ չարի խառնեալ ունի...
իգ. 177բ-9ա ԻԳ. Զի՞ յարութիւն ոչ այսչափ ի գրոցն քարոզութենէ, որչափ յինքենէ իրաց ի հարկէ ըստ կարգի իրաց յուսացեալ լինել - Ոչ այսպէս է հզաւր չարութիւնն... (վերջում` 179ա «Աւսա` թէաւս է»):
իդ. 179ա-83բ ԻԴ. Առ այնոսիկ, որք ասենն` Եթէ գեղեցիկ բարի ինչ է յարութիւնն, ընդէ՞ր ահա ոչ եղեւ... - Այլ ի կարգի
խուզելեացն կացցուք...
իե. 183բ-5բ ԻԵ. Զի՞ որ սկիզբն զաշխարհիս գոհացութեան խոստանա, հարկ է եւ յաղագս վախճանին յանձն առնուլ Եւ եթէ ոք զայսմ աշխարհիս բերումն ընդելուզմամբ իմն...
իզ. 186ա-7ա ԻԶ. Թերաբանութիւն առ այնոսիկ, որք ասենն Յաւէտակից գոլ Աստուծոյ զնիւթն - Քանզի եւ ոչ արտաքո
քան զկարգն գտելոյ...
իէ. 187բ-95ա ԻԷ. Զի՞արդ ոք եւ յարտաքնոցն նուաճեսցի հաւատալ գրոց, որ յաղագս յարութեանն ուսուցանէ - Այլ թերեւս ոք առ լուծեալ եւ քակտեալ մարմինսն հաեցեալ...
իը. 195աբ ԻԸ. Զի՞ ոչ արտաքոյ վայելչութեան նմանոյն է յարութիւնն - Այլ են ոմանք, որք մարդկային խորհրդովք...
իթ. 195բ-8ա ԻԹ. Զի՞ կարէ յամենայնին տարերս մարդկային մարմնոյն քակտեցելոյ դարձեալ ի հասարակէն իւրն իւրաքանչիւրում ումեք ողջ լինել - Այլ թերեւս առ տարերս ամենայնի հայելով ասեն...
լ. 198ա-200ա Լ. Առ այնոսիկ, որք ասեն Յառաջագոյն գոյանալ, քան զմարմինս, ոգիքն... - Ինձ թուի, թէ ոչ արտաքոյ
առաջիկայ մեզ իրացս է հարցանել...
լա. 200ա-3ա ԼԱ. Կազմած զմի եւ զնոյն ոգւոյ եւ մարմնոյ պատճառս էութեան եւ գոլ - [Ե]ւ մի դարձեալ իբրու թէ կաւեղէն պատկեր...

լբ. 203ա-13ա ԼԲ. Տեսութիւն բժշկական յաղագս մարմնոյս մերոյ կազմածի սակաւուք - Այլ զճշմարիտ մարմնոյս մերոյ
կազմածոյս ցուցանէ... արասցուք մարդ ըստ կերպարանի եւ ըստ նմանութեան մերում: Որում փա՜ռք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Լուսանցքներում տեղ-տեղ` «Լուծմունք»:
Գ. 216ա-287ա Երանելոյն Գրիգորի Նիւսացւոյ եպիսկոպոսի Յորդորումն մանգանց ի կուսութիւն, եւ թէ սեպհական է
աստուածայնո, եւ անմարմին բնութեանն կուսութիւն
ա. 216ա-9բ [Ա.] Բազմաց կանխաւ եղեւ կուսութիւն... բ. 219բ-29ա Բ. Բայց եթէ կարողութիւն որպէս յիշատակ զամուսնութեանցն... գ. 229ա-35ա Գ. Արդ, որ յայսպիսի հայի կեանսս... դ. 235ա-6բ Դ. Եւ զոր աւրինակ այլոց գործոց... ե. 236բ8ա Ե. Վասն այսորիկ ինձ թուի մեծն ի մարգարէս Հեղիաս... զ. 238ա-9ա Զ. Թուի ինձ եւ առակաւ յայտնագոյնս յանդիման... է. 239ա-41բ Է. Բայց մի ոք այսոքիւք համարեսցի զմեզ ապախտ առնել... ը. 241բ-2բ Ը. Բայց մեք առ ի կարգ բանիցս
երթիցուք... թ. 242բ-6ա Թ. Քանզի անկռուելի ոմն է յամենայն իրս... (Հմր420-ում Ը գլխանիշը դրուած է Թ գլխի մօտ` 11ա,
իսկ Թ գլխանիշը` նոյն գլխի «Քանզի որքան ինչ է...» հատուածի` 12ա): ժ. 246ա-50բ Ժ. Որք միանգամ ծանծաղագոյն
իմաստիւք... ժա. 250բ-6ա ԺԱ. Մտաւոր եւ բանական եւ կեդանիս այս մարդ... ժբ. 256ա-60բ ԺԲ. Արդ, զի դրախտն կենդանեաց է բնութիւն... ժգ. 260բ-2ա ԺԳ. Եւ արդ, զի գիտացեալ եղեւ մեզ առաւելութիւն... ժդ. 262ա-6ա ԺԴ. Այլ բիւրք են ըստ
կենացս մերոց... ժե. 266բ-7բ ԺԵ. Եղերուք, ասէ, իմաստունք իբրեւ զաւձս... ժզ. 267բ-70բ ԺԶ. Ապա թէ ոք ինչ վարկանիցի...
(Նոյնը նորոգողի ընդօրինակութեամբ` 271ա-3բ): ժէ. 273բ-4բ ԺԷ. [Ա]յլ ինձ բանս դարձեալ ի նոյն զսկիզբն... ժը. 274բ-6ա
ԺԷ (ԺԸ). [Ա]յլ մեզ այսպիսի իմն տա իմանալ... ժթ. 276ա-8ա ԺԹ. [Ո]չ է հեռի ուրէք ի նմանէ... ի. 278ա-9բ Ի. [Ե]ւ զի ի մաքրութիւն Աստուծոյ մերձենալ... իա. 279բ-81ա ԻԱ. [Բ]այց զի յոլովք ի միւս եւս աւրինակ... իբ. 281ա-7ա ԻԲ. [Բ]այց ըստ իւրաքանչիւր ումէք... ըստ աւետեացն Աստուծոյ [Հմր47 22ա-3բ «Եւ յայտ է, թէ ոմանք... Տեառն մերո»] եւ փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Ընդ որում փա՜ռք... յաւիտեանս. ամէն:
Լուսանցքներում տեղ-տեղ` «Լուծմունք»
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
69ա (Յունարէն)
85ա ա. ժ. մ. չ. պ. յ. ս. հհ. րր. ո. բ. ւ. ն. մ. կ. էէ:
87բ Զսնուցիչ եւ զուսուցիչն իմ` զտեառն Յոհանէս, զեղբայր արտաքին Հայոց Հեթմո յիշեցէք ի Տէր, եւ Աստուած զձեզ յիշէ:
95բ ս: ի: ա: ե: ա: վ: ր: դ: (= Եսաիա՞ վրդ.):
104ա (Արաբական)
115բ Զարիականն գերահանդէս եւ զներածմունք բնաւին յընթացս ի վերնակառոյց իմաստութեանն, զծագաւղ բանին
երկիւղածաց զվարժապետս իմ` [զ]ստացաւղ համայն աստուածագիր վիպասիս, ծիրանափայլ հոգով առմամբ յիմանալիսն կրող հաւրն լուսո, զաւր ըստ աւրէն հաց իմաստութեան յարքաականն սեղան ընդ բանին միացեալ` յիշեցէք արթուն
ակամբ յաղաւթս, ո՜վ սիրալիրք վերծանողք, բոլոր ազգապարն ննջեցելովք, առ որս եւ դուք ընկալջիք, զի յոմանց մաքրագունից սրտից, յայլ ոմանց վերաբաշխել յողորմածէն զթողութիւն, եւ զիմն տեառն Յոհանէս|| (116ա), զեղբայր արքային
հայոց Հեթմո, եւ զտարակացեալ գրիչս Վարդան Կիլիկեցի իմովքն: Եւ որ յիշէ առաջի կենեղուտ պատարագաց ի սպառուած գրոյս, յորժամ բոլորաջահիք աւգտութեամբ ի բենիազն իմաստէս, եւ դուք ի համայնն ընկալջիք ի բառացի Տեառնէն.
ամէն:
ժ. ծ. շ. խ: մ. ս. տ. ր: հ. ճ:
133ա Զմարդացեալն մարդութեամբն, յորմէ մարդն ընդ աւծելումն, որ է գերն հանգէտէ զոջն զիմաստս ընդ ելապար
իմաստին զիմս Եսայի ելաելում, որ է դաստիարակ բանին Յիսուսի, յիշեցէք ի քերակաելով յաղաւթս, եւ զիս` զՎարդ[ան]:
151բ Ո՜ վատթար ենթայիս, որ ցագանէ զսեւադեղս:
157ա Վա՜[յ] է արբեցողին, որ իբր զստուռլապ սուտ իմաստակաց շրջագա[յ]ի:
185բ Զմարդս մարդութեամբն, զենթայս ի գերակայսն, զմակագիրս ի թողութեանն արժանանալ հայցմամբ:
213ա Զենթադիր արտակերտեալս ի վիս սաւլէն ի Գրիգորէ Նիւսեա արտաշարեալ զտիպն տէրունեան ընդ երրեակն,
հանգէտելով դրախտ իմանալի եւ զսգալի յոքնազան դատողաց, հրամանաւ իմոյ վարժապետիս Եսայեա, շարազան պարեցի զգերաբուն դրախտս պէսպէսորակ պտղովք` ի զմայլումն իմաստից, ճմլեալ ի խոհեմական իմաստս բանասիրաց` լուսափայլ դիտողութիւն յիսկականն լոյս, յորմէ ճաշակ եւ ճաշակաւղ վերաբերիլ յիմանալի ստեղունսն ի փառս միակին,
զվերոասացեալ րաբունիս մեր Իսայի հանդերձ ծնողաւք եւ ազգայնաւք անմոռաց մաղթել զիսկն բան, յորմէ թողութիւնն
վեր յաւելու աստ եւ ի հանդերձեալն: Ո՜ եւ զիմն տեառն Յոհանէս Արքայ || (213բ) եղբայր Հայոց Հեթմո յիշել առաջի կենեղուտ պատարագին, այլեւ զիմս անարժան թախիծ մակացու գրչութեան զՎարդան Կիլիկեցի համայն ծնողաւք մեր եւ եղ-

բարբք, հայցել ի Քրիստոսէ զթողութիւն մեղաց, եւ որ մեզ հայցէ, եւ ինքն գտցէ: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք ի սփիւռս բնաւից.
ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 213բ (Բոլորգիր) Ընկալ, ո՜վ սուրբ վարժապետ եւ սիրելի որդի ի Քրիստոս Յիսուս եւ յիշեա զիս` զյետինս վարժից եւ
զկրտսերս բանասիրաց զԱվագ վարդապետ, զի մեծ սիրով եւ ցանկութեամբ ստացայ զգիրքս եւ աղաչանօք եւ սուրբ սիրով
ընծայեցի քեզ յաղագս միշտ յիշելոյ զիս ի ժամ ընթարցմանն միով Տէր ողորմի ասելով, եւ որպէս յիշեցէք, յիշեալ լիջիք ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ, որ է օրհ[նեալ], օրհնեալ յաւիտ[եան]. ամէն: ՊԹ (1360) թվ[ին] գրեցի:
2. 116ա Զվերջին նոր[ոգող] գրոցս` զՆերսէս Տեառն պաշտօնեայս յիշեսջիք ի յերկնաչու յաղօթս ձեր, զի եւ դուք յիշեալ
լիջիք առաջի Աստուծոյ: Այլ եւ զբազմաշխատ ծնօղս մեր զտէր Յոհան քաչ րաբուն[ա]պետն, զոր բազում թաղանձանօք ետ
զսա նորոգել առ ի վայելս ծննդական բանիւն, ի սուրբ Աթոռս Իջման Միածնին, նոյնպէս եւ դուք յիշեալ լիջիք աղօթիւք նորին ի Քրիստոս Յիսուս. ամէն:
213բ Այլ եւ զվերջին նորոգող գրոյս` զՆերսէս բանի սպասաւորս աղաչեմ յիշել առ Յիսուս Քրիստոս` ի յոյսն բնաւից,
վասն զի կարի աշխատեցայ ի սա վասն խնդրոյ աստուածաբան վարդապետին մերոյ Յոհաննու բազմաշխատի եւ Սուրբ
Էջմիածնի դաստիարակի, որոյ յիշատակն ասեմք յամենայն ժամ աւրհնեալ լիցի, եւ ինքն ընդ նմին կրկին կենօք: Զի եւ դուք`
վայելօղք, յիշեալ լիջիք առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի Աստուծոյ. ամէն: Էր թվին ՌՃԻԴ (1675) եւ մայիս ԻԵ:
Կնքադրոշմ` 3բ, 109բ, 211բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է 2 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 149: ԿԱԶՄ` բազմագունի ծաղկաթուղթ, թիկունքն ու անկիւնները` շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 3+3, թուղթ (ԺԹ դ. յաւելում):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր եւ մկնկեր, 53բ սեւացած, սկզբից միջից եւ վերջից պակասաւոր, Բ ձեռ. բամբակակալած:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԴ - XIV
ԳՐԻՉ` Սէթ սրկ.: ՍՏԱՑՈՂ` Յոհանէս եւ Կիրակոս րաբունապետք, Յոհանէս կր.:
ԹԵՐԹ` 23(1-23): ՊՐԱԿ` 3(8+10+5): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16,5x12: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ`
17ա): ՏՈՂ` 17(1ա-18բ), 16(19ա-23բ):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-23բ [Երանելոյն Գրիգորի Նիւսացւոյ եպիսկոպոսի Յորդորումն մանգանց ի կուսութիւն...]
Տե՛ս Հմր 470, 216ա-87ա. Թափուած` ա-ժգ, ժը, թերի` ժդ, ժէ, ժթ,
իբ: Սկ. ժդ «[... ընդ ամենայն] չարութեան ըստ հակառակին...»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
23բ Կատարեցաւ տառս Կուսութեան հրամանաւ երջանիկ եւ քաջ րաբունապետացս մերո Յոհանիսի եւ Կիրակոսի եւ
աշակերտի նոցա` հարազատ եւ ժրաջան մշակին Աստուծոյ Յոհանիսի կրաւն[աւորի], ձեռամբ մեղսասէր եւ փծուն գրչի`
Սէթ սուտանուն սարկաւագի: Աղաչեմ յիշել ի Տէր սրտի մտաւք, եւ նոյն ինքն Քրիստոս ձեզ ողորմեսցի. ամէն:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԶ - XVI
ԳՐԻՉ` Պետրոս դպիր:
ԹԵՐԹ` 126(24-149): ՊՐԱԿ` Ա-ԼԳx12(Ա-ԺԶ, ԻԳ, ԻԴ թափուած, ԺԷ, ԺԸ, ԻԷ-ԻԹ 8, ԺԹ 5, ԻԱ 10, ԻԲ, ԼԱ 7, ԻԵ 6, ԼԳ 3):
ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17x12: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: Գիր` բոլորգիր (նմուշ` 45ա): Տող` 21-22:
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` կարմիր, կանաչ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
24ա-149բ [Տեառն Ներսէսի եպիսկոպոսի Կիւլիկեցւոյ Տարսոնի Խորհրդածութիւն վասն ուղղափառ հաւատոյ եկեղեցւոյ...]
Տե՛ս Հմր 441, 1ա-45ա. Թափուած` ա, իթ-խ, թերի` բ-զ, ժզ, ժէ, իէ,
իը, չընդօրինակուած` է: Սկ. բ «[... որ հաւ] ատա ասողին...», վրջ.
իը «... յարացոյցք էին [ըստ առաքելոց...]»:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
48ա Աւգնեա, Յիսուս, մեղաւորիս Պետր[ոսի]:
111բ Զմեղապարտ գրիչ յիշեա` զՊետրոս դպիր, աղաչեմ:
124բ Ո՜հ, ո՜հ, ո՜հ, օրհնեալ է Աստուած: Աղաչեմ խնդրել մեղաց թողութիւն բազմամեղիս, եւ խոշորութեանս, որ ի սմա,
ներել:
136ա Զմեղապարտ գրիչ` զՊետրոս դպիր, աղաչեմ, ո՜վ եղբայր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
Պահպանակ Աա (շղագիր) Այս գիրս կարդացի 1869թ. 0գոստոսի 15-ին: Եղիա Բաստամեան:
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ՃԱՌՔ
ՈՀԸ - 1229
ԳՐԻՉ` Մարկոս երէց:
ԹԵՐԹ` 265+2 (կրկ. 28, 233): Պրակ` 32(Ա-Ր)x8 (Ա 6, Ր 5)+2x8(Գ-ից եւ Հ-ից յետոյ): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,5
12,5-13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորագիր (նմուշ` 166ա): ՏՈՂ` 21-27: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` սկզբում 1 թերթ թուղթ, յետագայի յաւելում:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր 1-21, 260-5, րջուած, խունացած եւ գունափոխուած: Կրկ. 28-րդ թերթից մնացել է մի փոքրիկ մասունք: Կազմը քայքայուած, կաշին տախտակներից անջատուած,թիկունքը պատռուած, դռնակն ու կապիչները ընկած, աստառը մաշուած եւ ցեցակեր: Չ եւ Պ պրակները սխալ համարակալուած եւ տեղադրուած. կարդալ` Պ եւ Չ (214ա2բ, 206ա-13բ):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-6բ [Ի սկզբան Արարածոցն մեկնութիւն - Ի սկիզբն իմանալոյ մեզ վասն լինելութեան արարածոցն... ամենակատարեալ. Հմր 4166, 159ա] յառանձ[նաւոր]ութեանն... ըստ պատկերի Աստուծոյ ըստ առաքինութեան:
2. 7ա-21բ Ի Յոբա. Երկիր եւ ի նմանէ ելցէ հաց, եւ ի ներքո նորա իրբ (=իբր) [զ] հուր շրջեցաւ - Թէպէտ ի ճառի աստ
զպատուականութիւն երկրի ակնարկէ...
3. 21բ-30բ Խորհուրդ նաւակատեաց եկեղեցո: ՅԵսաիա. Զի եղիցի յաւուրս յետինս յայտնի լե[ա]ռն Տեառն եւ տեղի Աստուծոյ ի վերա գլխոց լերանց - Ի վերջին յաւուրս ասէ. Վասն զի ծածուկ...
4. 30բ-7ա Խորհուրդ եկեղեց[ւոյ] - Աստուածապետական առաջնորդ մեր` երանելի առաքեալ[ք]ն...
5. 37ա-42բ Ի Սողոմոնէ (Ժող., ԺԱ, 9). Ուրա՛խ լեր, եր[իտասարդ] - Բազում իրաւք Սողոմոն նմաներ Քրիստոսի...
6. 42բ-8ա Յաղագս Հոգոյն Սուրբ: Եւ կատարել աւուրցն Պենդեկոստէիցն - Ի յոյն եւ ի սարորի (= ասորի) լեզու հինգերորդ թարգմանի...
7. 48ա-56բ Եզեկելիա. Եւ ահա արք վեց գային ընդ ճանապարհ բարձո[ւ]... - Հրաշատեսն Եզեկիէլ... եւ այսոքիկ անձականք, եւ Աստուծոյ առ այն տեսանելիք:
8. 57ա-65ա Վասն տունի (= տաւնի) Սուրբ Խաչին: ՅԱռակաց. (Իմաստ., ԺԴ, 1). Դարձեալ, եթէ ի նաւ ոք ելեալ ից[է] Առակախաւս իմաստուն խրատ...
9. 65բ-9ա [Մեկնութիւն Քրիստոս ծնեալ ճառին] Գրիգորի Աստուածաբանի - Զի բազումք են համանուանք նորա...
10. 69բ-73բ Ի Գաղատացւոց թղթոյն (=Եփրեմի Ասորւոյ Պատճառ Գաղատացւոց Թղթոյն Պաւղոսի առաքելոյ. Հմր
5561, 365ա) - Գաղատացիք[ն] աշակերտացան ի Պաւղոսէ` ոչ ի պահեալ զպահպանութիւն աւրինաց[ն]...
11. 73բ-9բ Ի Կորընթ[աց]ւոց յԱռ[աջին Թղթոյն] (=Պատճառ Առաջին Թղթոյն Կորնթացւոց Պաւղոսի առաքելոյ.
Հմր1324, 185բ) - Կորընթոս քաղաք է յԵլլադայ...
Ծանոթ. 75բ-9բ հատուածը Հմր 993 ձեռագրում (614բ-5բ)
ներկայացուած է իբրեւ առանձին միաւոր «Սրբոյն Յովհաննու
Ոսկեբերանի ի Կորն Բացւոց Թղթոյն մեջ. նութեն է» խորագրով:
12. 79բ-91ա Պատճառ Հռոմաուեց[ւոց] Թղթին - Հռոմաեցոցս մատեան ոչ թէ առաջին է...
13. 91բ-100ա Պատճառ Երկրորդ գալըստեան Քրիստոսի - Այս տաւնս տաւնի ի վերնոց եւ ներք[ն]ոց...
14. 100բ-9բ Տեսիլ Եսայեայ` որդոր (=որդւոյ) Ամովսայ (Մեկնութիւն) - Աներեւոյթ են միշ[տ] սրբոց մարգարէիցն բան...
15. 110ա-4ա Իմաստութիւն շինեաց իւր տուն - Զանազան են իմաստ անուանադրութեանցն...
16. 114ա-26բ Յոհ[ան]նու առաքեալուո. Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս Յովսէփ - Յովսէփ այս մեծատուն էր...
17. 126բ-35բ [Տեառն Ներսիսի ՅԻնն Երանութիւնն եդեալ ի բազմաց. Հմր 1204, 62բ] - Քանզի սովորութիւն է Աստուծոյ
յորժամ աւրէնս դնէ...

18. 135բ Երանի հեզոց - Հեզութիւն անուն մի...
19. 136ա-44ա Եւ բխեսցէ գաւազան յարմատ[ոյն] - Մարդարենա (=մարգարէանայ), որ առ ապայն լինելոց էր...
20. 144ա-53բ Պատճառ Թղթոյ առաքելոյն Պաւղոսի - Բայց տեսցուք զբոլոր պատճառս թղթոցն...
21. 153բ-62բ Երաների վարդապիտի Գէորգա Կաղն կոչեցեալ Շարադրութեանց Թղթոց Պաւղոսի - Ոմանց թուեցաւ, թէ
ըստ պատ[ւ]ոյ կարքեցան...
22. 163ա-70ա [Չորրորդ Կիւրակի Ճաշուն: Իգնատիոսի Հայոց վարդապիտի` ի Ղուկայ Աւետարանի մեկնութենէն. Հմր
993, 345ա]. Այր մի էր մեծատուն եւ յՂազարոս աղքատայ - Առակիս բան ոմանք այսպէս թուեցաւ...
23. 170ա-8ա [Հինգերորդ Կիւրակէին ճաշուն: Սուրբ վարդապիտի ասացեալ` ի Ղուկասու Աւետարանի մեկնութենէն.
Հմր 993, 365բ]. Դատաւոր մի էր ի քաղաքի, յԱստուծոյ ոչ երկնչէր - Դէմք առակիս թուեցաւ, թէ վասն Աստուծոյ է ասացեալ...
24. 178բ-97բ Պատճառք եւ թելադրութիւնք չորից աւետարանչացն, թէ որպէս գրեցան եւ յորում ժամանակի, եւ թէ որպիսի աւրինակաւք յառաջինս խորհուրդ սոցա երկնէր եւ գայ: Տառապել տեսի քեզ - Յարեւեալս, ասի, դրախտն անկել...
25. 198ա-205բ, 214ա-5ա [Ի Ղուկայ Աւետարանին Մեկնութենէ]. Յամսեանն վեցերորդի առաքեցաւ Գաբրիէլ յԱստուծոյ
ի քաղաք մի, որում անուն էր Նազարեաթ - Ամիս վեցերորդ զՆիսան կոչէ...
26. 215ա-21բ, 206ա-13բ, 222-38բ Պատճառք Սաղմոսին, զոր արարեալ է տեառն Բարսղի եւ Յոհաննու Ոսկեբերանի Ամենայն գիրք աստուածաշունչք եւ աւգտնակարք յաղագս այնորիկ շարագրեալք եղեն ի Հոգոյն...
27. 238բ-46բ Աւետարան ըստ Մա[տ]թ[էի]. Եւ ելեալ Յիսուս կողմանս Փիլիպեայ Կեսարեան - Պարտ եւ արժան է իմանալ, թէ ուս[տ]ի գայր Տէրն...
28. 247ա-53բ Պատճառ, նախերգան եւ մեկնութիւն Յոհանն[ու] աւետարանչի - Սա զամենայն ժամանակս իւրոյ առաքելութեանն...
29. 253բ-60բ Յոհանն[ու] Ոսկեբերանի ի Մեակնու[թենէ] Գուրծ[ոց Առաքելոց] - Բազմաց անգիտելի է եւ ոչ է պարտ
այսչափ գանձ ի ծածուկ... Քրիստոս ինքն զինքն յարոյ[ց] իշխանութեամբ //... (շար. թափուած):
30. 216ա-3բ [Ի Մատթէոսի Աւետարանի մեկնութենէն... -] Ընդ սոսայ այլ ազգք եւ ծուր ժողովուրդք հնդկաց...
31. 263բ-4ա [Վասն զոյգ եւ կոճատ թուոյ] - Ամենայն թիւ, որ ի ներքո տասնեկին է...
32. 264ա-5բ [Սրբասացութիւն սրբոյ պատարագի] - Մի ոք յերեխաից... Փա՜ռք ի բարձունս... (խազագրուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
162բ Ո՜վ եղբայր, չար էր ժամանակս, եւ ոչ թէ ժամ անհաս, այլ մեղք մեր, որ միջոց է: Թողութիւն արայ եւ սխ[ալ]ութիւնս, խոշորութիւն գրոյս, զի ի կար էր, եւ ոչ գ[ի]տէի զինչ պիտէր զեղի: Աղաչեմ յիշեալ յաղաւթի, եւ Աստուած զքեզ յիշէ: Եւ
բաւակի իմաստոյն, որ զայլն իմանայ:
197բ Ո՜վ իմաստասէր անձ, սիրով հայիր եւ մի բա[մ]բասէր, զի կարողութեամբ նմանիլ Աստուծոյ, ասացեալ իմաստնոց, այլ եւ ժամանակ ամենայն իր, զի ժամանակս խիստ էր տարտարոս, եւ ես` փախըստեայ վասն [յ]անցանաց իմոց յանաւրինաց, եւ զմիտս գերեր սատանայ, վասն այնր սխալ է եւ անարուեստ գրեցի: Եւ ես` Մարկոս սուտ երէց կոչեցեալ, որ
գծեցի զգի[ր]ս անար[հ]եստ բաժանմամբ, Աղաչեմ զամենեսեան, որք կարդայք զանճառ բուրաստանս այմենատեառն,
լցեալ անմահական ճաշակաւն որ մնա ի կեա[ն]սն, զտառապե[ա]լ ոգիս յաղաւթս յիշեսցիք, եւ Աստուած զձեզ յիշէ:
246 Ո՜վ եղբայր պատուական, որ կամիս շահեալ յաստուածային կտակէս, զիս` զսուտանուն քահանա, յիշեայ աղաւթս
եւ սխալանաց թողութիւն արա, վասն զի ես` տգէտ, եւ ժամանակս` տարտարոս ի չար նետողացս, բայց փորք (= փոքր) մի
խաղաղացաւ կամաւքն Աստուծոյ:
265բ Ի թուականութիւնս Հայոց ՈՀԸ (1229) գրեցաւ բուրաստանս ամենազան պտղաւք, ոչ ապականացաւք, այլ` անմահականաւք աւետարա[նա]կանաւք, առաքելականա[ւ]ք եւ մարգ[ա]րէայկանաւք, ի ձեռն ան[պիտ]ան երիցոյ Մարկոս կոչեցեալ, որ ա[ն]ուամբ միայն եւ գործոյ ոչ կատ[ար]եալ: Զի այսմ ամի ել չարեաց թա[գ]ա[ւ]որն Ջալալատին կոչեցեալ//...
(շար. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
86բ-9ա (Ստորին լուսանցքներում, ԺԸ - ԺԹ դդ., շղագիր)
Կաղամբարս է արծաթ,
Եւ մրաման է պղինձ,
Բերանկապիչն է սադաւի,
Եւ մեխն է կարմիր ոսկի,
Եւ մէջն է սպիտակ իբրեւ զձույն,
Ղալամս է շուշայ զըմռուտ,

Զամենայն գրեալս է սուտ,
Եւ ծայր ղալամիս է իբր զսեաւ ձութ,
Եւ ծնունդն էր սպիտակ մարգարիտ:
Եւ զի իմում անձին ոչ հաւատաս, ըստ Աւետարանին, որ ասէ. Սակայն գործոցն հաւատացէք:
89բ (Նոյն ձեռքով) Ո՜վ եղբայր, բարի է սայ, որ ընթեռնուս եւ ոչինչ շահիս ի սմանէ, զուր ջան եւ անօգուտ վաստակ:
260բ (Նոյն ձեռքով) Յարմար բարեւ, Յարութիւն, Ռ (1000) բարի:
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ԺԶ - XVI
ՍՏԱՑՈՂ` Ներսէս:
ԹԵՐԹ` 282: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴ x 12 (Ա 8, Բ 11, Գ 9, Ե, ԺԱ 14, Զ, ԺԸ 10) + 1 x 2: ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18 x 13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 102ա): ՏՈՂ` 23 (նորոգողի` 21): ԿԱԶՄ` շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2 + 1, թուղթ:
ՊԱՏԱՌԻԿ - ՊԱՀՊԱՆԱԿ` Քարոզ: ԺԵ-ԺԶ դդ.: 2(Ա-Բ) թերթ սկզբում, ստացուած երկու առանձին թերթերի եզրահատումից, սոսնձուած միմեանց, Ա-ն կէսից պատռուած-ընկած: Մագաղաթ, միասիւն, անկանոն բոլորգիր (նմուշ` Աբ): Կարդալ
Աա «...արեանն իմ ով...», Բբ «տէրութեան իմ ուր կամիք... քան զաւազն ծովու»:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Անտոն անապատական` 31բ, թագաւոր` 37բ: 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:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: ԺԷ-ԺԸ դդ. պակասող թերթերը լրացուած (1-17, 23, 281-2), բացակայող նիւթերը ամբողջացուած
նօտրգրով (1ա-17բ, 23աբ, 151աբ, 281ա-2բ) եւ վերակազմուած: Այժմ միջից տեղ-տեղ եւ վերջից պակասաւոր: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-3բ [Քարոզ Ծնընդեան ճրագալուցին, ի տէր Մխիթարայ Այրիվանեցոյ, Հմր 8373, 8բ] («Տէր Մխի») - [Տ]արփմամբ ըղձական... ա. 3բ-4ա («Ներսիսի այս երգս») - Նոր ծաղիկ բըխէ այսաւր յարմատոյն Յեսսեա... բ. 4ա («Ա-Զ») - Անմահից արքայն եւ սրոբէիցն անտեսն... գ. 4աբ («Ե-Լ») - Եղեալ անեղին ըստեղականց մարմին...
2. 4բ-6ա Կանոն Ծնընդեան («Թարա») - Թագաւոր զաւրաց... ա. 6բ Մեղեդիքս անոշ ասա, թէ կարես («Կո») - Կոյս
անապական եւ անախտ ծընաւղութիւն... բ. 6բ-7բ Հրճւիմ այսաւր մեք հոգէպէս...
3. 7բ-9բ Գանձ երկրորդ աւուր Ծնընդեան («Մկրտիչ») - Մաքուր եւ անբիծ սուրբ Աստուածածնին... ա. 9բ-10ա Տ[աղ]
Ներսէսի («Տր Ներսէսի ե սա») - Տէր փառաց անճառ... բ. 10աբ Ի Գրիգոր վարդապետէ Ոստանցոյ ասացեալ - Այսաւր նոր
խառնումն եղեալ...
4. 10բ-2ա Երրորդ յաւուրն, Յոհանես վարդապետ («Յսհաննիսի երգ») - Յամենայն ժամ աւրհնեմք... ա. 12աբ Ո՜վ զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ...
5. 12բ-4բ Գանձ Աւետեաց սուրբ Աստուածածնին, չորրորդ («Խաչատուր») - Խնդութեանց ձայն, բարբառք աւետեաց...
ա. 14բ-5բ Մեղեդիք տէր Ներսէսի, անոշ ասա («Ա-Ք») - Այսաւր երեւի անտեսն ի բարձանց...
6. 15բ-7բ Գանձ հինգերորդ յաւուրն («Խաչատուր») - Խընդա խորան Աստուծոյ բանին... ա. 17բ Գրիգորի Նարեկ[ացւոյ]
- Աւետիս մեծ խորհըրդոյ... բ. 17բ փ Աւետիս տուք յԱդամայ... Աւետիս //(շար. թափուած):
7. 18ա [Գանձ հինգերորդ յաւուրն («Խաչատուր») - Խընդա խորան Աստուծոյ բանին /... Ի յայր, Հմր 473, 15բ, 17բ] ին
ծընար...
8. 18ա-9բ Գանձ վեցերրորդ աւուրն է այս («ԶՈվանէս») - Զանեղական լուսոյն խոնարհեալ... ա. 20աբ Տաղ ի Գրիգորէ
Նարեկոյ, ազնիւ - Աչքըն ծով ի ծով ծիծաղախիտ...
9. 20բ-3ա Եւթներրորդ աւուրն [գ]անձ («Խաչատուր») - Խորան փառաց Աստուծոյն բանի... ա. 23աբ Տաղ ի տէր Նէրսէսէ
(«Երգ Ներսիսի այս է») - Երգ նոր աւետեաց բարբառ այսաւր մեզ հընչեաց... բ. 23բ Տաղ ի Սրիկ Կոստ[անդէ] - Կայր կուսն
ի յայրին...
10. 24աբ [Գանձ թլփատութեան Տեառն («Գրիգոր») - Գոչումն ըղձագին /Աւետիս տայ, Հմր 426, 12բ, 14բ] ին... / սգեստոյն սաղ//... (շար. թափուած): ա. 25աբ [Տաղ Թլփատութեան, Կոստ[անդի] - Անըսկիզբն բանըդ Հաւր, Հմր 474, 35բ] /
Առեր մարմին ժամանակաւ...
11. 25բ-6բ Գանձ Յովաննու Կարապետին («Մչ») - Մեծապայծառ փառաւք պանծալի... ա. 26բ-7բ Տաղ եւ յորդորակ
(«Ա-Ք») - Անմարմնոցըն հրեղինաց...

12. 27բ-31ա Գանձ Պետրոսի հայրապետին եւ Աբիս [ողոմայ] («Վարդայպետո») - Վերաւրհնեալ, գովեալ... ա. 31աբ
Տաղ - Որով զաւրացեալ, ըզտէր Յիսուս տեսեալ...
13. 31բ-6բ Անդոնի անապատականի եւ այլ ճ[գնաւորաց] («Բայիւ երգել») - Բարձրեալ ահաւոր... ա. 36բ-7ա Տաղ սըրբոյն Անդոնի անապատ[ականի] - Անտո՛ն, Անտո՛ն, ոս[տ] ան[ապա]տի... բ. 37աբ Յոր[դ]որակ - Անձամբք խոնարհիմք ի
ճըգնութիւնըս քո...
14. 37բ-42բ Գանձ թագաւոր[աց] («Հինգէտասան») - Համագոյական... ա. 42բ-3բ Տաղ - Եւ Տըրդատ գոռոզ արքայն եւ
ամբարտաւանն... բ. 43բ-4ա Այլ տաղ ազնիւ - Այսաւր տաւնէ եկեղեցի...
15. 44ա-6բ Ի Գրիգորէ վարդապետէ Խըլաթեցոյ գանձ Վահանայ («Գրիգո[ր]») - Գըթացեալ քոին... / Գանձիս ասողի/ Եւ
սրբագրողի`/ Աղքատ Գրիգորի... ա. 47աբ Յորդորակ ազնիւ - Շնորհաց Հոգոյն ընդունարան...
16. 47բ-9բ Գանձ Կիրակոսի եւ մաւր նորա Յուղիտա («Գրիգորի է») - Գերապայծառ արփիդ երկնային... ա. 49բ-50ա
Տաղ ի Ս[ի]մէոն աբեղայէ - Տեսեալ ծնողին զաղետս իրացն...
17. 50ա-2բ Գանձ Տեառնընդառաջի երիկունն («Մկրտիչ») - Միասնական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 52բ-3ա Տաղ պիտան[ի] գալըստեան Տեառն - Մըտեալ ի տաճարն այսաւր աւծեալն Աստուած... բ. 53աբ Յորդորակ ազնիւ - Այսաւր ցնծայ
Երուսաղէմ...
- 53բ-4ա Գանձ [ասէ] («Գ[ր]իգոր») - [Գա]նձս եմ համեղ ես եւ գունով, /Ի Գրի[գոր]է նըւաստ ոգով...
18. 54ա-5բ Գանձ Տեառնընդառաջին («Գ[ր]իգո») - Գովեալ եւ աւրհնեալ...
19. 56ա-9ա [Գանձ Առաջաւորի ուրբաթին Նինուէի ([Գ]րիգորի է») - Գոյիդ կատարեալ... / Անսըւաղ պահեալ. Հմր 426,
26ա] աղաւթեալ.../ Գանձիս ասողի / Եւ սըրբագրողի`/ անմիտ Գրիգորի... ա. 59ա-60ա Տաղ ազնիւ - Յունան, քարոզըն
Նինւէին... բ. 60ա-1ա Յորդորակ - Լուան զբարբառ մարգարէին...
20. 61բ-4ա Գանձ սրբոյն Սարգսի («Մկրտիչ») - Մեծայպայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 64ա-5ա Տաղ - Վըկայից
հանդիսից հրաշալ[ի]... բ. 65աբ Յորդորակ - Որ մեծի փառաց հասեր եւ անճառ շնորհաց...
21. 65բ-8ա Գանձ սրբոց Ատոմեանց («Գրիգորի») - Գեղապանծ լուսով... ա. 68ա Տաղ ի Գրիգոր վարդապետէ - Սուրբ
նահատակ, Ատոմ գովեալ... բ. 68ա-9ա Փոխէ՛ զձայնդ - Զնայ Ատոմ յառաջ ածեալ...
- 69ա Գանձ ասէ («Գրիգո[ր]») - Գանձս եմ համեղ եւ հարկաւոր... /Ի Գրիգորէ մըտաց մոլոր...
22. 69ա-71բ Գանձ Սուքիաս[եանց] («Գրիգորի ե սա») - Գանձ սիրոյ քոին... /Զերգու(ղ)ըս բանի, /Գանձիս եւ տաղի`/ԶԳրիգորն եղկելի... ա. 71բ-2ա Տաղ սրբոց Սուքիասեանցն - Երջանիկ հոգիահրաշ երանելին սուրբ Սուքիաս... բ. 72ա3ա Յորդորակ - Իսկ որդոցըն Սաթենայ...
23. 73ա-5ա Գանձ սրբոց Ոսկեանց քահանայից («Խաչատուր») - Խոստովանիմք ըզքեզ, Միածին... ա. 75ա-6բ Տաղ ի
Գրիգոր վարդապետէ - Սուրբ Ոսկի, քահանայդ նազելի...
24. 76բ-82ա Գանձ Սահակայ եւ Մեսրովբա վարդապետի («Բան քարոզից») - Բարձրեալ անքընին... ա. 82աբ Տաղն է Արդ, երկոքին սոքայ ընտրեալ...
25. 82բ-5ա Գանձ Ղեւոնդեանց քահանայից («Խաչատուր») - Խըրամատեալ կանովն յաւրինի... ա. 85ա տաղ ազնիւ
Ղեւոնդեանցն - Ի հանդէս տաւնի ձեր խըրախացեալ ցընծամբք... բ. 85աբ Յորդորակ - Քահանայք պատուեալք, աւծմամբ
Հոգոյն շնորհաց...
26. 85բ-90ա Գանձ սրբոց հայրապետացն երեք ժողո[վոյն] («Այրիվանեցի») - Աստուած կենդանի... ա. 90աբ Տաղ ի
տէր Ներսեսէ - Խոստովանիմ Աստուած ըզՀայր... բ. 90բ-1բ Նոյն բանն, որ էր ծընունդ, նայ Հաւր...
27.91բ-6ա Գանձ Բուն բարեկենդանին, կիրակ[ի] («Երեւմանեցին») - Երգ յաւերժական...
28. 96ա-7բ Թէոդորոսի եւ Մեռկ[եռ]իոսի Զ[աւրավարին] («Գրիգոր») - Գոհաբանեալըդ Սուրբ Հոգի... (96ա «Զգանձ
Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւին ձայնիւն»): ա. 97ա-8ա Մեղեդի անոյշ, ի Սրիկ Կոստանդ[է] - Քաջամարտիկ մեծ զինուորին... բ. 98աբ Խաղաղարար նոր թագաւոր...
29. 98բ-101բ Երկրորդ կիրակէի, զերգ յաւերժական միաշաբաթ աւրն, Կիւրղի Երուսաղէմայ հայրապետ[ի] («Գեորգա»)
- Գովեմք յաղթանակ դըրուատ գովեստիւ... (101բ «Տաղն ի հայրապետաց կարգն է»):
30. 101բ-3բ Երրորդ կիրակին, յանառակին («Մկ[ր]տիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, /Անհաս...
31. 103բ-6ա Չորրորդ, շաբաթ աւրն Յովհաննու հայ[ր]ապետին գանձ, զհայրապետացն ասա, չորրորդ կիրակին` մեծատունն եւ Ղազարու («Մկրտիչ») - Մեծ ու ահագին խորհուրդ տիրական, /Որ գոյացոյց...
32. 106ա-8ա Գանձ սրբոց Քառասնիցն («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահից արքայ... ա. 108ա Յորդորակ ազնիւ
(«Քառասունսն») - Քրիստոս, փառաց թագաւոր...
33. 108բ-10բ Գանձ հինգերրորդ կիրակէին, ի դատաւորն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ խորհուրդ անքըննին...

34. 110բ-3բ Գանձ սրբոյն Գրիգորի Լուսա[ւորչի] («Մրրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահից արքայ... ա. 113բ Յորդորակ
ազնիւ - Ի յելս արեւուն արեւ... բ. 113բ-5ա Յորդորակ պիտանի եւ գեղեցիկ - Բարձրացի՛ր, դըշխոյ, փառաւք յաւրս յիշատակի...
35. 115ա-8բ Վեցերորդ կիրակին, զԵրեւանեցին ասա երգ յաւերժականն. Գանձ յարութեան Ղազարու, ի Գրիգորէ
(«Գրիգորի է սա») - Գերակայ գոյին... ա. 118բ-9ա Մեղեդի Ղազարու - Սըրբոց հրեշտակաց զարմանըս հրաշից տեսեալ...
բ. 119ա-20ա Յորդորակ պիտանի եւ անոյշ - Ձայնն այն, որ զաշխարհս արար...
36. 120ա-4ա Գանձ գալըստեան Տեառն, ի տէր Մըխիթարա («Հայցէ սիրով») - Համագոյական... ա. 124ա Տաղ եւ մեղեդի անոյշ, հասկացողի - Աստ եբրայեցւոց մանկունք... բ. 124ա-5ա Յորդորակ պիտանի - Այսաւր ցընծան արարածք
խրախճանապէս աւրհնութեամբ...
37. 125ա-9ա Գանձ Մեծի երկուշաբթին ասա («Ի Մաթեոսէ խնդրեա[ց] Գրիգ[ո]ր») - Ի սկզբան Էիցն... ա. 129աբ Տաղ
Մեծի երկուշաբթի - Անդ ի մէջ դրախտին երեք անձինք կային... բ. 129բ-30ա Բարերար եւ մարդասէր փըրկիչ ցուցար...
38. 130ա-4ա Գանձ Մեծի երեքշաբթին («Ի Մաթեոսէ խնդրեհա Գրիգոր») - Ի կամս արարչին... ա. 134աբ Մեղեդի Աւագ
երեքշաբթին - Ո՜հ, սարսափելով դողամ... բ. 134բ-5ա Այլ յորդորակ պիտանի - Քանքարթաքոյց եմ անարժան... գ. 135ա-6ա
Ձայնն փոխ - Ի քո սոսկալի ձայնէտ...
39. 136ա-8ա Գանձ Աւագ չորեքշաբթին («Մ[կ]րտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ անեղին... ա. 138աբ Տաղ պիտանի եւ
անուշ - Գառն անարատ պատարագ... բ. 138բ-9ա Յորդորակ - Որ վասըն մեր յերկնից յերկիր երեւեցար...
40. 139ա-43ա Գանձ Աւագ հինգշաբաթին, ի տէր Մխիթարայ («Զպակասորդք») - Զահեղ զանքըննին... ա. 143աբ Մեղեդի - Լըքեալ լուծանէր մինն ի յընտ[ր]եալ գառանց... բ. 143բ-4ա Տաղն է, ասա՛յ - Իսկ տէր Յիսուս զգործըն լըցեալ...
41. 144բ-8բ Գանձ Աւագ ուրբաթին, ի Մաթէոս վարդապետէ ասացեալ («Ի Մաթէոսէ խնդրեաց Գրիգոր») - Ի յանմարմնական... ա. 148բ-9ա Տաղ եւ մեղեդի - Ի յուրբաթուն Մեծի զատկիս... բ. 149ա-50բ Տաղ ի Ներսէսէ («Ա-Ո») - Անեղ Որդին
Հաւր միածինն... գ. 150բ Ողբ Աստուածամաւրն, ող[որ]մագին - Աստուածածին սըրբուհին... /Յեգիպտոս// (շար. թափուած): դ. 151ա Տաղ ազնիւ, ի Ներսէ[սէ] ասացեալ - Որ եղելոց կեանքս պարգեւէ... ե. 151աբ Խունկ եւ զըմուռ նըշան
թաղման...
42. 152ա-4ա Գանձ Թաղման ճրագլուցին («Մկրտիչ») - Մեծ ու ահագին խորհուրդ սոսկալի... ա. 154ա Մեղեդի անոյշ
ասա - Ես ձայն զառիւծուն ասեմ... բ. 154աբ Շրջանակն է - Զամուրս իմ քակել կամիմ... գ. 154բ-5բ Յորդորակ պիտանի Այսաւր երեւի աւետիս ձեզ, նընջեցելոց...
43. 155բ-60ա Գանձ Յարութեան սուրբ Զատկին («Տէրունական») - Տէր տէրունական... ա. 160աբ Տաղ ի Ներսիսէ
(«Ներսեսի երգ») - նըս[տ]եալ կանայքն ողբային... բ. 160բ-1ա Յորդորակ // - Բայց ի միաշաբաթին...
44. 161ա-2բ Գանձ Յարութեան («Մկրտիչ») - Մարդասիրութեամբ Որդիդ միածին... ա. 163աբ Տաղ անոյշ, ի Սրիկ Կոստընդէ («Կոստանդին») - Կանանցըն կանխեալ եկին ի գերեզմանն... բ. 163բ Յորդորակ, ի հընոցն - Յայնժամ սիրով տիրական... գ. 163բ-4ա Յորդորակ - Միաշաբաթ աւր հանգըստեան...
45. 164ա-7ա Գանձ Յարութեան, ի Խաչատրէ («Խաչատուր») - Խորհուրդ հրաւիրման կամաց արարչին... ա. 167աբ Յորդորակ պիտանի եւ անոյշ - Ցընծան այսաւր երկինք... բ. 167բ-8ա («Ի Հայոց») - Ի գարեզմանէն զմարմինն, ո՜վ պարտիզապան...
46. 168ա-70ա Գանձ Նոր Կիրակէին, ի Մկըրտչէ ասացեալ («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ ձայն ուրախալի... ա. 170աբ
Տաղ ի տէր Ներսիսէ («Ներսեսի ե բանս») - Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցաւ... բ. 170բ-1ա («կաթողիկոս») - Կանայքն արտասուաւք լային զբարձաւղն արտասուաց... գ. 171աբ Այսաւր նոր արեւ հարեալ ի նորահրաշ արեգակնէ...
47. 171բ-4բ Գանձ [Աշխ]արհամատրեանն // («Մկրտիչ») - Մաքրեալ տաճար սուրբ տէրունական... ա. 174բ Մեղեդի
եկեղ[եցոյ] - Քրիստոս եկեալ, քահանայապետըն սուրբ ի քեզ մըտանէ... բ. 174բ-5ա Յորդորակ պիտանի - Մայր հաւատոյ
սուրբ հարսնարան...
48. 175ա-9բ Գանձ Երեւման սուրբ Խաչին («Ի Մաթեոսե խնդրեաց Գրիգոր») - Ի յարփաւորէ, /Ի գերագոյէ... ա. 179բ80բ Տաղ անուշ ասացեալ - Աւրհնեալ ես, փայտ սուրբ փըրկական...
49. 180բ-3բ Գանձ Համբարձման տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ տաւնիւս ահագին...
ա. 183բ Տաղ («Անդրիաս») - Այսաւր Միածին` Հաւր անդրանիկ Որդին... բ. 183բ-4ա Յորդորակ // («վարդապետ») - Վեհից
թագաւորն այսաւր ահա գայր, մըտանէ...
50. 184ա-7բ Գանձ Մեծահրաշի կիրակէին, ի Մաթէոսէ («Մաթէոսի է, խնդրեա[ց] Գրիգոր») - Միակդ ի յԷից... ա. 187բ8ա Մեղեդի անոյշ եւ պիտանի («Անդրիաս») - Այսաւր անդրանիկ` Հաւր միածին Որդին... բ. 188ա («վարդպետ») - Վեհից
թագաւորն այսաւր առ Հայր մըտանէ...

51. 188ա-91ա Գանձ Հոգոյն գալըստեանն («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հզաւր Հոգի Աստուծոյ... ա. 191աբ Տաղ անոյշ վասըն
Հոգոյն - Աստանաւր ծագեաց լոյս աւետեաց կենա[ց]... բ. 191բ-2ա Տաղ սքանչայր մը («նվագե Հոգւոյն տըվողին իմաստ
բանի ընդ ձայնի») - ներհիւսեսցուք քաղցր եղանակ...
52. 192ա-5ա Գանձ Յովաննէս Թըլգուրանցոյն ասացեալ («Յովաննէս») - Յաւէտ իսկապէս... ա. 195աբ Մեղեդի անոյշ
եւ պիտանի - Մեծի աւետեաց ահեղ հնչեաց փողն ի բարձանց երկնից... բ. 195բ-6ա Յորդորակ պիտանի - Հոգին Սուրբ
հընչեաց բազմալեզու ազգաց ու ազանց միաձայն...
53. 196ա-9բ Սրբոց Հռիփսիմեանց, ի տէր Մըխիթա[րա]յ Այրիվանեցոյ է ասացեալ («վկայականաց») - Վայելչականաց... ա. 200ա [Ի սուրբ Հռիփսիմեանսն («Առ Հռիփսիմէ կոյսն է») - Առաւօտ լուսոյ արեւելեան ազանց... /Ծընօղք յ. Բանք
չափաւ, էջ 468, 471] որդիս լուսոյ...
54. 200ա-1բ Գանձ մանկանցն Բեթղահէմի, ի Խաչատրոյ («Խաչատուր») - Խանդաղակաթ սըրտիւ տենչալի... ա. 201բ2բ Տաղ մանկանցն («Ա-Ք») - Արթունք, զըւարթունք...
55. 202բ-6բ Գանձ մարգարէիցն, ի Մխ[իթարէ] («Խորհըրեոցն») - Խորհուրդ անքննին... ա. 206բ-7բ Յորդորակ [ի տէր
Ներսիսէ] («Ա-Ց») - Աստուածային խորոցն անճառ... /Հրաշից տեսողն... // (շար. թափուած):
56. 208ա-11բ [Որդանց եւ թոռանց սուրբ Լուսաւորչին, տէր Մըխիթարէ. լուսանցքից («Տա]ւնից ասել») - [Տաճար երկնային... Հմր 4068, 275բ] Աստուած հանգեալ... (210ա «...տան առաջաքն` Տաւնից ասել»): ա. 211բ-2ա Տաղ անուշ սուրբ
հայրապետացն ասայ - Հընչմամբ ձայնիւ բերկրանաց... բ. 212ա («Նըվա») - Նոր, մեծապայծառ տաւնիւ սուրբ հայրապետիս...
57. 212բ Տապանակին եւ այլ Նաւայկատեաց եկեղեցւոյ գանձ ու տաղ. յԱշխարհամատրեանն գիտ Յարութեան կարգին եւ ասայ (212բ «Մաքրեալ տաճարն է գանձն, գի՛տ եւ ասա՛յ, Յարութեան կարգին է») ա. 212բ Տաղ սրբոյ Տապանակին
այս է - Այսաւր զՏապանակըն սուրբ ըզխորհուրդ մարմնոյ Փըրկչին...
58. 213ա-5ա Գանձ Վարդայվառին, ի տէր Մըկըրտչէ ասացեալ («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ...
ա. 215աբ Տաղ ի տէր Ներսիսէ, ազնիւ - Աստանաւր տեսիլ ահեղ ի լեառնըն Թաբաւր... բ. 215բ-6ա Ի Գրիգորէ Նարեկաց[ոյ]
- Գոհար վարդըն վառ առեալ...
59. 216ա-9ա Փոխման Աստուածածնին գանձ ասա («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ, հըրաշակ[եր]պ վեհին... ա. 219ա20ա Տաղ ի Ներսիսէ կաթողիկոսէ - Այսաւր Գաբրիէլ հրեշտակապետն եկեալ... բ. 220ա-2ա Այլ տաղ Աստուածածնին, ի
Պլուզ վարդապետէ («Ա-Ք») - Առաջնաճաշակ պըտղոյն...
60. 222ա-4ա Գանձ Սուրբ խաչին, Յովաննէս երիցէ ասա[ցեալ] («Յովաննէս») - Յեդեմական տընկւոյ աւրհնութեան...
ա. 224ա-5ա Տաղ անոյշ, ի տէր Ներսի[սէ] («Ներսիսի եց») - Նոր դրախտին եկեղեցւոյ...
61. 225ա-7բ Գէորգա Զաւրավարին է գանձս («Խաչատուր») - Խընդահրաւէր մանկունք Սիոնի... ա. 227բ-8ա Մեղեդի
Գէորգա Զաւրավար[ի] - Ի հանդիսական տաւնիս երգելով զերգըս հրաշալիս... բ. 228աբ Րամեալ ըզկիրըս տանջանաց...
(228բ «Վարագայ Սուրբ Խաչին գանձ, զ /// խաչին գի՛տ եւ ասա՛յ Յարութեան կարգ[էն] եւ կամ ըզխաչվերացին ի Սուրբ
խաչին»):
62. 228բ-32ա Գանձ Սրբոց առաքելոցն («Խաչատուր») - Խորհըրդազգածքս մարդեղութեանդ... ա. 232ա-3բ Տաղ առաքելոցն, ի Ներսիսէ («Ա-Ք») - Առաքեալք Աստուածորդւոյն... (233բ «Խաչգիւտի զերեւման խաչին գի՛տ եւ ասա՛յ, զի պատշաճաւոր բանս վասն գիւտին ճառ է»):
63. 233բ-8ա Գանձ սրբոց կուսանաց եւ մարտիրոսաց («Ի փառս Տեահն») - Ի սկըզբան Էիդ... ա. 238աբ Տաղ ազնիւ
(«Ա-Թ») - Արեգակն արդար զհուր սիրոյ ծագեալ... (238ա «Ի տէր Ներսիսէ»): բ. 238բ-9ա Յորդորակ (Ժ-Ղ») - Ժողով զինորաց թագաւորին երկնից... (238բ «ի նոյն»):
64. 239ա-41բ Գանձ Սրբոց մարտիրոսաց («Խաչատուր») - Խոնարհեալ բանին Աստուծոյ... ա. 241բ-2ա Մեղեդի, ի տէր
Ներսիսէ («Ճ -Ռ») - ճըշմարիտ վըկայք Աստուածորդւոյն եղեալք... բ. 242աբ Յորդորակ ազնիւ («Ս-Ք») - Սոսկալի ճըգմամբ
սուրբ վըկայի[ց] քոց, Տէր...
65. 242բ-4բ Գանձ սրբոց մարտիրոսաց («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 244բ-5ա Տաղ եւ յորդորակ, ի Ներսիսէ («Ի Ներսիսէ») - Ի մի յարմարութիւն զոգիս ընդրեալ քոց անդրանկաց...
66. 245ա-7բ Գանձ սրբոց հրեշտակապետացն գրեալ («Մկրտիչ») - մեծ եւ ահեղ խորհուրդ հրաշական... ա. 247բ-8ա
Մեղեդի անուշ եւ գեղեցիկ («Գրիգոր») - Գովեստ բերկրանաց քաղցըրձայնեալ երգեմք... բ. 248ա-9ա Յորդորակ պիտանի
(«Զաւրավար») - Զաւրք երկնաին զըւարթնոցն...
67. 249ա-53ա Գանձ Բարդողիմէոսի եւ Թադէոսի, Յուդայի եւ Շմաւոնի («Խաչատուր») - Խորհուրդն անշարժ հայրաշարժ արրժական... ա. 253ա-4ա Տաղ անուշ եւ ազնիւ («Բարդողիմէո») - Բանն, որ ի Հաւրէ ծագեալ...

68. 254ա-6բ Գանձ Սրբոյն Յակովբայ հայրապետ[ի] («Մկրտիչ») - Մեծայհըռչակ անուն գովելի... ա. 256բ-7ա Տաղ
(«Մաթեոսի ե») - Մեծի հանդիսի աւուրս... բ. 257աբ Յորդորակ նորին, ի նոյն («Վարդապետն») - Վարժիչ հանուրց եկեղեցեաց...
69. 257բ-61ա Գանձ Դաւթի եւ Յակոբայ, ի Խաչատրոյ («Զաչատուր») - Զորք անքննին, անճառ անհասին... ա. 261ա2ա Տաղ Դաւթի մարգարէին, ի Ներսիսէ - Ո[ր] ըզԴաւիթ յԵսսէածին... բ. 262աբ Յորդորակ սրբոյն Յակոբա («Յոհաննեսի
ե») - Յակովբոս, ընդրեալ վըկայ, որդի Յովսեփայ...
70. 262բ-5ա Գանձ սրբոյն Ստեփանոսի («Մկրտիչ») - Մեծ, ահաւոր, անմահ թագաւոր... ա. 265ա-6ա Տաղ եւ յորդորակ
(«Ի Ներսիսէ կաթողիկոսէ») - Ի գաւազանէն Յեսսեա ստեղնեալ Ստեփաննոս...
71. 266ա-70բ Գանձ Պետրոսի եւ Պաւղոսի սուրբ առաքելոց («Սարգիս Գկիչ») - Սուրբ Երրորդութիւն... ա. 270բ-2ա Մեղեդի եւ տաղ առաքելոց («Առաքելոյն Պետրոսի») - Այսաւր ցընծացէք, եղբարք...
72. 272ա-6բ Գանձ Յովհ[աննու] եւ Յակոբ[ա] («Մաթեոսի ե սա») - Միածին Բանին... ա. 276բ-7ա Յորդորակ պիտանի
(«Ներսէսի երգ») - Նոր լոյս յարփենոյն վառեալ Որդիքն որոտման...
73. 277ա-9բ Գանձ Սրբոյն Բարսղի հայրապետի («Խաչատուո») - Խաչաբարձ արփի պանծալի... ա. 279բ-80ա Նորին
Խաչատրոյ ա[սացեալ] («Խաչատուր») - Խոնարհիմք այսաւր մաղթող[ա]կան ձայնիւ... բ. 280աբ Յորդորակ պիտանի
(«Վարդապետ[ի]») - Վանիչ ներհակին Յուլիանեա [չար]ին...
74. 280բ-1բ Գանձ ամենայն ննջեցելոց, ի Մանուէլէ Բըջնեցոյ ասացեալ («Մլս») - Մինդ ի յԷէն, Բանդ, որ ի Հաւր[է]... ա.
281բ-2բ Ողբս մեռելի ասա անուշ, ո՜վ տ[ե]արք («Երգ Արիստակեսի») - Եկայք այսաւր, եղբարք ամէն... /Պաշար դրէք, ՛ւ ի
չար... // (շար. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
108ա Զտառապեալ գըծող սորայ եւ զՆերսէս` ստացող սմայ, աղաչեմ յիշել:
121ա Եւ զՆերսէս` զստացող սորա, յիշեա:
152ա Կարդացողի եւ լըսողի եւ ինձ` անպիտան գծողի, խաչեալն Աստուած ողորմեսցի (նման եւ այլ անանուն յիշատակումներ կան մի շարք թերթերի ստորին լուսանցքներում):
Կնքադրոշմ` 78բ, 238բ Քրիստոսի Ծառայ 0հան, 1186 (1737):
Գրչափորձ` 151բ Եթէ ասէ մէկ Ողորմի, Աստուած չիշէ մեղս նորին: 1ա, 239բ, 282բ այբուբեն:
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ԳԱՆՁԱՐԱՆ
ՃԻԳ - 1474
ԳՐԻՉ` Ալեքսիանոս:
ԹԵՐԹ` 334 + 1 (կրկ. 24): ՊՐԱԿ` 1 x 6 + Ա -ԻԸ x 12 (Ա 11, ԻԸ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,5 x 13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 126ա): ՏՈՂ` 18: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը`
թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Յակոբ Մծբնացի` 306բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 6ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 46բ, 189բ: Լ ո ւ ս ա ն ց
ա զ ա ր դ` բուսական, թռչնային: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, հանգուցագիր: ԳՈՅՆԵՐ` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ խոնաւացած եւ մասամբ բորբոսնած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
- 2ա Թելադրութիւն Պաւղոսի առաքելոյն, վասն գրոցս - Գլխաւոր եմ եւ աստուածային կրաւնիցն վարդապետ...
- 2աբ Ի Գրիգորէ բան («Գրիգորի ե երգ բան») - Գովեմք զքեզ, ո՜վ գանձարան...
- 2բ-3ա Բան վասն գրոցս գովութեան - Շնորհալից մին աղիւսակ...
- 3ա-5բ Յառաջաբանութիւն գրոցս, որ կոչի ցանկ: Կամաւն Աստուծոյ ամենակալին այս ինչ կայ ի տուփ գրոցս, որ կոչի
Գանձարան, եդեալ կարգաւ ի պայծառութիւն տաւնից եւ ի զուարճութիւն տաւնայսիրաց անձանց, վասն որոյ եւ դրոշմագիծ մելանաւ ցուցանեմք զշարադրութիւն գանձուց եւ զմեղեդեաց եւ զտաղից եւ զյորդորակաց, այլ եւ զանուանս ասողցան
իւրոցն ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է յօրհնեալ յօիտեանս - Ա. Տաղ սրբոյն Յովակիմայ եւ Աննայի, գանձ եւ...
ՁԳ. Գանձ թաղման ննջեցելոց:
Ցանկի համարակալումը չի համապատասխանում բովանդակութեան
համարակալմանը:
1. 6ա-8բ Ա. [Գանձ Յովակիմա եւ Աննայի. Հմր 426, 177ա] («Գրիգորի է») - Գոյին անեղի... ա. 8բ-9ա Տաղ սուրբ Աստուածածնին («Ա-Ժ») - Աստուածածին մայր լուսոյ... բ. 9աբ Փոխէ՛ («Մեծին Թորոսի») - Մայր կենդանեացըն հոգոց...

2. 9բ-13ա Բ. Գանձ Աւետեաց («Խաչատուր») - Խընդութեան ձայն, բարբառ աւետեաց... ա. 13բ-4ա Մեղեդի անուշ,
տեառնըն Ներսեսի ասացեալ («Ներսեսի րգ») - Նոր Եդեմ բանաւոր տընկոյն... բ. 14ա-5ա Նոյն Ներսեսի տեառնըն ասացեալ («Ա-Ք») - Այսաւր երեւի անտեսն ի բարձանց...
3. 15ա-20բ Գ. Գանձ ճըրագլուցի Ծընընդեան Քրիստոսի Աստուծոյ («Տեր Մխիթարա») - Տարփումն ըղձական... ա.
21ա Մեղեդի Պըլըզոյ ասացեալ, ի Ծընընդեան - Յանեղական լուսոյն անըժամանակեա... (3 տող): բ. 21ա-2ա Յորդորակ
նորին ի նմանէ («Գովեստ ի սուրբ կո») - Գովեստ բերկրանաց հըրճուողական հընչմաամբ...
4. 22ա-4գ Դ. Գանձ Ծնընդեան եւ մկրտութեան («Մկրտիչ») - Մաքուր եւ ամբիծ սուրբ Աստուածածին... ա. 24գդ Մեղեդի ի Կոստըն[դինէ] - Կոյս անապական եւ անխախտ ծընողութիւն... բ. 24դ-6ա Յորդոր[ակ] - Հըրճուիմք այսաւր մեք հոգապէս...
5. 26ա-9ա Ե. Գանձ Ծնընդեան [երկր]որդ [աւուր] («Խաչատուր») - Խորան փառաց Աստուծոյ բանին... ա. 29բ-30բ Մեղեդի մկրտութեան, ի Սրկանէ, Ջրաւրհնեացն ասայ - Քրիստոս, Բանըդ Հաւր, ծնունդ անժամանակ... բ. 30բ-1ա Աստուածածին, կոյս երանեալ... գ. 31աբ Յորդորակ նորին. նոր Եդեմն գրած է իւ խնդրու («Երգ Ներսիսի այս է») - Երգ նոր աւետեաց բարբառ...
6. 31բ-3բ Զ. Գանձ երրորդ աւուրն, Յոհանէս Ծործոր[եցոյ] («Յոհանւիսի եզգ») - Յ[ա]մենայն [ժամ աւրհնեմք]... ա.
33բ-4բ Հինգերորդ օուրն տաղ, Նարեկ[ացոյ] - Աչքըն ծով ի ծով ծիծաղախիտ... բ. 34բ-5բ Յորդորակ նորին Նարեկայ Գրիգորի - Սեաւ եմ, գեղեցիկ... գ. 35բ-6բ Տաղ թլփատութեան, Կոստ[անդին] - Անըսկիզբն Բանըդ Հաւր... դ. 36բ-7ա Յորդոր[ակ] - Ստեղծաւղ մանկանց մանուկ ցուցաւ... ե. 37ա-9ա Զ աւրն - Աւետիս մեծ խորհըրդոյ... զ. 39ա-40բ Տաղ տենչալի,
ի Սրիկ Կոստանդէ ասաց[եալ] - Կայր կոյսն ի յայրին... է. 40բ-3ա Եւթներորդ օրն («Ա - Ք») - Առաջնաճաշակ պտղոյն...
7. 43ա-5բ Գանձ թլփատութեան («Իթաա») - Ի ժամանակի, /Ի վերջին դարի... ա. 45բ-6ա Մեղեդի («Գովէստ ի») [Գ]ովեստ բերկրանաց հըրճուողկան հընչմամբ... բ. 46ա Տաղ Ջրաւրհնեաց ասայ - Ո՜վ զարմանալի խորհուրդ այս մե[ծ]
յայտնեալ, /Արարիչն Աստուած ի Յորդանան եկեալ (այսքան):
8. 46-9ա Է. Գանձ Տեառնընդառաջ[ի], Մկրտիչ («Մկրտիչ») - Միասնական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 49աբ Տաղ գեղեցիկ գալ[ստեան] - Մըտեալ ի տաճարն այսաւր աւծեալն Աստըւած... բ. 49բ-51ա Շրջան է եւ յորդորակ - Այսաւր ցընծայ
Երուսաղէմ եւ զուարճացեալ պայծառանայ....
9. 51ա-3բ Ը. Գանձ Յովաննու Կարապետին («Մկրտիչ») - Մեծայպայծառ փառաւք պա[ն]ծալի... ա. 53բ-4բ Տաղ գեղեցիկ եւ ան[ո]ւշ - Քեզ մատուցանեմք այսաւր... բ. 54բ-6ա Յորդորակ տեառն Ներս[էսի] («Ա-Ք») - Անմարմնոց հրեղինաց...
10. 56ա-62բ Թ. Գանձ Պտերոսի հայրապետին («վարդայպետի») - Վերերգեմք հընչմամբ...
11. 62բ-8ա Ժ. Գանձ սրբոց ճգնաւոր[աց] («Բայիւ երգել») - Բարձրեալ ահաւոր... ա. 68աբ Մեղեդի անուշ ասայ, թէ
ձայն ո[ւնես] - Անտո՛ն, ոստ անապատի... բ. 68բ Անձամբ խոնարհիմ ի ճըգնութիւնս քո...
12. 68բ-74բ ԺԱ. Գանձ համօրէն ամենայն թագաւորաց («Հինգոիաիան») - Համգոական... ա. 74բ-5ա Տաղ յարմար ի
Ներսեսէ («նվագ Ներսիսի ե») - Նոր դրախտի քո, Տէր, զոր ընտրեցեր յերկրինս... բ. 75բ Յորդորակ տաղդ ասայ («Ներսե») Նորահրաշ տեսիլ եւ գերագոյն քան ըզբնութիւն...
13. 75բ-9ա ԺԲ. Գանձ սրբոյն Սարգսի Զաւրավարին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 79աբ Տաղ
սըրբոյն Սարգ[ս]ի Զաւրավարին - Վըկայից հանդիսից հրաշալի... բ. 79բ-80բ Յորդորակ պիտանի եւ անուշ («Ի Յակոբա
զայս երգ») - Ի քէն աղերսիւ հայցեմք, պատուեալ զաւրական...
14. 80բ-3ա ԺԳ. Գանձ սրբոց Ատոմեանց նահ[ատակաց] («Գրիգոր») - Գեղապանծ լուսով...
15. 83ա-6բ Քարոզ սրբոց Ոսկեանց եւ Սուքիասանցն («Խաչատուր») - Խոստովանիմք ըզքեզ, Միածին... ա. 86բ-7ա Տաղ
սրբոց Ոսկեանցն եւ Սուքիասեանցն - Երջանիկ, հոգիահրաշ երանելին սուրբ Սուքիաս... բ. 87ա-8բ Փոխէ՛ - Բայց նոքա ոչ
զահի հարեալ...
16. 88բ-95ա ԺԹ. Գանձ սըրբոյն Սա[հա]կայ եւ Մեսրոպա թարքմանչացն («Բան Աարոզից») - Բարձրեալ անքննին... ա.
95ա-6ա Տաղ սրբոց թարգմանչացն Սահակայ եւ Մեսրո[պայ] - Ի ձեզ հաստատեալ կան տիեզերք ամենեքեան... բ. 96ա
Փոխ - Տաւն հանդիսական տաւնեմք...
17. 96ա-9ա Ի. Սրբոց Վարդանացն եւ Ղեւոնդեացն գանձ («Խաչատուր») - Խրամատեալ կանոնք աւրինի... ա. 99ա100ա Մեղեդի անոյշ, ի Մաթէոս վարդապետէ («Մաթէոսի ե») - Մաքուրք հոգով, արիք մարմնով... բ. 100ա-1ա Յորդորակըս
հինգ - Ի հանդէս տաւնի ձեր րախացեալ ցընծամք...
18. 101ա-6բ ԻԱ. Գանձ սրբոց հայրապետացն Գ ժողովոյն, Այրիվանեցոյն («Այրիվանեցի») - Աստուած կենդանի... ա.
106բ-7բ Մեղեդի անոյշ, ի Մաթէոս վարդապետէ («Մաթէոսի է») - Միայն բանին Հաւր իմաստնոյ... բ. 107բ-8բ Փ Յորդորակ
նորին («Երգս այս նոր ե գրեալ») - Եւ Հայաստան անխախտ կացեալ...
19. 108բ-13բ ԻԲ. Գանձ Աղուհացից կիրակէիցն, Այրիվանեցւոյն ասացեալ («Երեւանեցին») - Երգ յաւէժական...

20. 113բ-5բ ԻԳ. Գանձ Թէոդոսի եւ Մեռկիւրիոսի զինօորին («Գրիգոր») - Գոհաբանեալըդ Սուրբ Հոգի... ա. 115բ-6ա
Մեղեդի անոյշ, ի Սրիկ Կոստանդէ ոգեալ - Քաջամարտիկ մեծ զինուորին... բ. 116աբ Խաղաղարար նոր թագաւոր...
21. 116բ-20ա Երկրորդ կիրակին զԵրգս յաւերժականն ասայ. Միաշաբաթ աւրն Կիւրղի Երուսաղէմայ հայրապ[ետին]
(«Գէորգէ») - Գովեստք յաղթանակ դըրուստ գովեստիւ... (120ա «Զտաղն ի ԺԹ համարն գիտ, ի հայրապետացն»):
22. 120ա-2ա ԻԴ. Երրորդ կիրակին, յանառակ որդին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, /Անհաս... (122բ
«Չորրեք[ե]րորդ շաբաթ աւրն Յովհաննու հայրապետին գանձ զՀայրապետացն ասա, որ ի ԺԹ համարն է, վայել է քոին»):
23. 122բ-5ա ԻԵ. Չորրորդ կիրակին, մեծատանն եւ Ղազարու («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահագին խորհուրդ տիրական, /Որ
գոյացոյց...
24. 125ա-7ա ԻԶ. Գանձ սրբոց Քառասնից, ի տէր Մկրտչի («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահից արքայ... ա. 127ա-8ա
Տաղ ի սրբոյն Գրիգորէ Նարեկացոյն («Գրիգորի երգս այս») - Գունդք սուրբ վըկայիցն ի սոսկալի պատերազմին... բ.
128աբ Յորդորակ պիտ[անի] («Քառասունսն») - Քրիստոս, փառաց թագաւոր...
25. 128բ-31ա ԻԷ. Գանձ հինգերրորդ կիր[ակին], ի դատօ[որն] («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ խորհուրդ անքըննին...
26. 131ա-4ա ԻԸ. Գանձ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հզաւր անմահից արքայ... ա. 134աբ Մեղեդի
անոյշ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին - Գրիգորիոս, առաքինի հըսկող... բ. 134բ-5ա Յորդորակ պիտանի եւ գեղեցիկ - Ի յել
արեւուն արեւ... գ. 135ա-6բ Յորդորակ պիտանի եւ գեղեցիկ - Բարձրացիր, դըշխոյ, փառաւք յաւրս յիշատակի...
27. 136բ-9բ ԻԹ. Գանձ վեցերրորդ կիրակէին ասա («Գրիգորրիգոր») - Գոյիդ կատարեալ... /... երգասի գանձիս եւ տաղի`/ Անմիտ Գրիգորի... (139ա «...գոյնզգուն փոխեա»): ա. 139բ-40ա Յորդորակ պիտանի («Ապետին է») - Ամենայն գործոց ծածուկք անդ հրապարակին...
28. 140ա-4ա Լ. Զերգ յաւերժականն. գանձ Ղազարու յարութեան («Գրիգորի է սա») - Գերակայ գոյին... ա. 144աբ Մեղեդի Ղազարու յարութեան («Ստեփաննոսի») - Սըրբոց հրեշտակաց զարմանս հրաշալից տեսեալ... բ. 144բ-5բ Յորդորակ
պիտանի եւ անոյշ - Ձայնն այն, որ զաշխարհս արար...
29. 145բ-50բ ԼԱ. Գալըստեան Ծաղկազարդին, ի տէր Մխի[թարայ] («Հայցէ սիրով») - Համագոյական... ա. 150բ Մեղեդի անոյշ, վա՜յ, խիստ դառն - Անեղանելիդ Աստըւած հրաշալի փառաւք երեւեալ մարմնով... բ. 150բ-1ա [Ա]ստ եբրայեցւոց
մանկունք... գ. 151ա-2ա Յորդորակ պիտանի եւ գեղեցիկ - Այսաւր ցընծան արարածք խրախճանապէս աւրհնութեամբ...
30. 152ա-7ա ԼԲ. Գանձ Մեծի երկուշաբաթին ասայ («Ի Մաթեոսէ խնդրեաց Գրիգոր») - Ի սկզբան Էին... ա. 157աբ Մեղեդի Աւագ երկուշաբաթին ասայ - Որք ի տէր Յիսուս հաւատով էք... բ. 157բ-8ա Փ - [Ա]նդ ի մէջ դրախտին երեք անձինք
կային... գ. 158աբ Բարերար եւ մարդասէր փըրկիչ ցուցար...
31. 158բ-63ա ԼԳ. Մեծի երեքշաբաթն («ԶՄ[ա]թեոսէ [խ]ն[դրեաց Գրիգոր]) - Զկամս արարչին... (161ա «... լալով ասա,
զի վա՜յ է մեզ, թէ ինչ եմք լինելոց»): ա. 163աբ Մեղեդի անոյշ, Աւագ երեքշաբաթի ասայ - Քեզ, ո՜վ տէր Յիսուս, ձայնեմ... բ.
163բ-4բ Ահ, սարսափելով դողամ... գ. 164բ-5բ Այլ յորդորակ պիտանի - Որք ընկալայք ի գործ զքանքար տերունական... դ.
165բ-6ա Փ - Ի քո սոսկալի ձայնետ...
32. 166ա-8բ ԼԴ. Գանձ Աւագ չորեքշաբաթին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ անեղին... ա. 168բ-9ա Մեղեդի Մեծի
չորեքշաբաթին ասայ - Զկիզբըն համայնից արարածոց գոյից... բ. 169աբ Փ Տաղ պիտանի եւ անոյշ - Գառն անարատ պատարագ... գ. 169բ-70ա Փ Յորդորակ գեղեցիկ - Որ վասըն մեր յերկնից յերկիր երեւեցար...
33. 170ա-5ա ԼԵ. Գանձ Աւագ հինգշաբաթին, ի տէր Մխիթարայ ասացեալ («Զմակասոկբս») - Զահեղ զանքըննին...
(173ա «...տանն առաջն` զՊակասորդս»): ա. 175աբ Մեծին Ե շաբաթի - Փառաց թագաւորն, որով նըստի ընդ Հաւր... բ.
175բ-6ա Փ - Չըքեալ լուծանէր մինն ի յընտրեալ գառանց...
34. 176ա-81ա ԼԶ. Գանձ Աւագ ուրբաթին, ի Մաթէոս վարդապետէ ասացեալ («Ի Մթէաոսէ խընդրեաց Գրիգոր») - Ի
յանմարմնական... ա. 181աբ Մեղեդի անոյշ, ի տէր Ներսեսէ - Ի յուրբաթուն Մեծի զատկիս... բ. 181բ-3ա Տաղ անոյշ, ի Ներսէսէ («Ա-Ն») - Անեղ Որդին Հաւր միածինն... գ. 183ա Փ («Շ-Ջ») - Շնորհաւք Սըրբոյ Հոգոյն... դ. 183ա-4բ Ողբ Աստուածամաւրն, ողորմագին - Աստուածածին սըրբուհին... ե. 184բ-5ա Փ - Ծարաւեցաւ Տէրն ի խաչին որպէս ըզմարդ...
35. 185ա-7ա ԼԷ. Գանձ թաղման ճրագուլուցին ասա («Մկրտիչ») - Մեծ ու ահագին խորհուրդ սոսկալի... ա. 187աբ Մեղեդի անոյշ ասա - Ես ձայն զառիւծուն ասեմ...բ. 187բ-8ա Շրջանակն է - Զամուրս իմ քակել կամի... գ. 188աբ Տաղ թաղման Տեառն ասա - Այսաւր է շաբաթ եւ լըռութեան հանգիստ յերկրի... դ. 188բ-9բ Յորդորակ պիտանի - Այսաւր երեւի աւետիս ձեզ, նընջեցելոցդ...
36. 189բ-2ա ԼԸ. Գանձ Յարութեան սրբոյ Զատկին, կիրակի աւրն ասա («Մկրտիչ») - Մարդասիրութեամբ Որդիդ միածին... ա. 192ա Տաղ ազնիւ, ի տէր Ներսէսէ ասացեալ («Զեր») - Զոր իմն աւետեաց բարբառ նորազւարճ ձայնիւ... բ. 192բ
(«Սեւի ե») - Սիրով խընկաբեր կանայքն աւետիս տային... գ. 192բ-3ա («Աայոց կաթողիոսի») - Աաւր կամաւ իջեալ Որդին
մարմին ըզգեցաւ...

37. 193ա-6բ Խ. Գանձ Յարութեան, ի տէր Մխիթարայ ասացեալ («Տերուն») - Տէր տէրունական... (193բ «Երկրորդ
աւուրն»): ա. 196բ Մեղեդի անոյշ ասա եւ սիրուն - Աւետիս, միշտ աւետեաց հընչումն... բ. 196բ-7ա Տաղ Յարութեան
(«Գրիգոր») - Գոչէր հրեշտակն ի վիմին...
38. 197ա-9բ ԽԱ. Գանձ երրորդ աւուրն Յարութեան («Ական») - Արդ, լուսաւորեա՛... ա. 199բ-200ա Տաղ Աւետեաց - Ի
սմին աւուր յայլում դիմաց... բ. 200աբ Մեղեդի անոյշ, ի Նարեկացոյ - Հաւուն, հաւուն արթնացեալ... գ. 200բ-1ա («Յ-Ք») Յարուցեալ յերրորդ աւուուր...
39. 201ա-3ա ԽԲ. Գանձ չորրորդ աւուրն Յարութեան («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ ձայնիւ ցընծալի... ա. 203աբ Տաղ Յարութեան - Յարեաւ յաւուր երրորդին... բ. 203բ-4ա Յորդորակ պիտանի - [Յ]արեաւ փառաց թագաւորն, աւետիս...
40. 204ա-6ա ԽԳ. Գանձ հինգ աւուրն Յարութեան («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ սոսկալի... ա. 206ա-7ա Փառ
Աւետարանին - Յիսուս, թագաւորըն փառաց... բ. 207ա Տաղ - Յայնժամ սիրով տիրական... գ. 207ա-8բ Փոխէ՛ - Դասքըն
հրէական...
41. 208բ-10բ ԽԴ. Գանձ երրորդ աւուրն Յարութեան կարգին («Գրիգտը») - Գոյից արարչին... (209բ «...վեցերրորդ
աւուրն...»):
42. 210բ-3ա ԽԵ. Գանձ Յովհաննու գլխատմանն («Գրիգոր») - Գոյակն էական... /Երգոյս ասողին/Եւ սըրբագրողին`/Անմիտ Գրիգորին... ա. 213ա-4ա Տաղ ի Մաքիստրոս իշխանէ ի պարոնոն Գրիգորէ («Կարապետին տաղ») - Կարապետ սուրբ
հաւատոյ...
43. 214ա-7բ ԽԶ. Գանձ նոր կիրակէին Յարութեան («Գրիգորի է») - Գաղտնի խորհըրդին... /Երգոյս երգաւղի/ Եւ սըրբագրողի`/ Անմիտ Գրիգորի...
44. 217բ-20բ ԽԷ. Աշխարհամատրան եկեղեցոյն Երուսաղէմի («Մկրտիչ») - Մաքրեալ տաճար սուրբ տէրունական...
45. 220բ-4ա ԽԸ. Գանձ Երեւման սուրբ խաչին («Ի Մաթսոսե [խ]նդրաց Գրիգոր») - Իսկակից Որդի...
46. 224ա-6ա ԽԹ. Գանձ Համբարձմանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ տաւնիս ահագին...
47. 226ա-9ա Ծ. Գանձ Մեծահրաշի կիրակին, ի Մաթէոսէ («Մտթտոսի է, խնդրեաց Գրիգոր») - Միակդ ահաւոր... (226բ7ա «...երկրորդ ծաղկազարդին ասա»):
48. 229ա-31բ ԾԱ. Գանձ Հոգւոյն գալստեանն ի սուրբ վերնատա[նն] («Վանիկ ասա») - Վերաւրհնեալ, գովեալ... ա.
231բ-2ա Յորդորակ Հոգոյ գալստեան («Նվագե Հոգւոյն տըվողի[ն] իմաստ բանի ընդ ձայնի») - Ներհիւսեսցուք քաղցր
եղանակ...
49. 232ա-7ա [ԾԲ.] Գանձ սըրբոց Հռիփսիմեանցն եւ Գայիանեանցն («Վկայաանոնաց») - Վայելչականաց... ա. 237ա8բ Տաղ ազնիւ ասա - Երջանիկ, հոգիահրաշ երանելին սուրբ Հռիփսիմէ...
50. 238բ-41ա ԾԳ. Գանձ կաթուղիկէ եկեղեցոյ ասայ («Տաւեցի») - Տաճարդ երկնային... (239ա «...Շողակաթին այլ
զայս ասա»): ա. 241բ-2ա Երկու արդարքըն միացան...
51. 242ա-4ա ԾԴ. Գանձ սուրբ մանկանցն Բեթղահեմի («Խաչատուր») - Խանդաղակաթ սըրտիւ տենչալի... ա. 244բ-5ա
Յորդորակ անոյշ եւ պիտանի ասայ («Ա-Ք») - Արթունք, զըւարթունք...
52. 245ա-9բ ԾԵ. Գանձ սուրբ Լուսաւորչին («Ղազարե») - Ղամբար հողանիւթ յԱդամայ զարմէն... ա. 249բ-51ա Տաղ
տեառն Ներսեսի ասացեալ ի սուրբ Լուսաւորիչն - Արդ ի մինչ նոցայ վաղճան առեալ...
53. 251ա-3բ ԾԶ. Գանձ որդոց եւ թոռանց նըրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչին («Նից ալ») - Նոր թագ պետական... ա. 253բ-4ա
Յորդորակ որդոց եւ թոռ[անց] («Գրիգորի ե») - Գովեստ քեզ, բարեաց պատճառ, Քրիստոս կենդանի...
54. 254ա-6բ ԾԷ. Գանձ սրբոյն Ներսեսի, ի Գրիգորէ («Գրիգո[ր]») - Գոյ մեզ ցընծալի...
55. 257ա-61բ ԾԸ. Գանձ մարգարէիցն, ի տէր Մխիթարայ («Խորհարխոցն») - Խորհուրդ անքըննին...
56. 261բ-4բ ԾԹ. Գանձ սըրբոյ Տապանակին («Ի խ[ն]դրրո [վ]արդապետին Գրիգորին») - Իմաստութիւն անճառ անեղին... / ՛Ւ Առաքելին` երգաւղի սորին... ա. 264բ-5ա Տաղ սրբոյ տապանակին - Մայր հաւատոյ սուրբ հարսնարան...
57. 265ա-7ա Կ. Գանձ Վարդավառին ասայ («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ... ա. 267ա-8ա Տաղ ի
տէր Ներսէսէ ասացեալ - Գաւհար վարդըն վառ առեալ...
58. 268ա-70ա ԿԲ. Գանձ Փոխման սուրբ Աստուածածնին ասայ («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ հրաշակերպ վեհին... ա.
270աբ Տաղ սուրբ Աստուածածնին, երկրորդ օրն («Ա-Ի») - Աստուածածին մայր լուսոյ... բ. 270բ-1բ Այլ տաղ Աստուածած[ն]ին, [ե]րրորդ աւրն ասայ - Խընկի ծառի նըման ես...
59. 271բ-4ա ԿԳ. Գանձ սրբոց հայրապետացն Նիկիայ սուրբ ժողովոյն («Հեթույ») - Հըզաւր զաւրութեան... ա. 274աբ
Տաղ սուրբ հայրապետաց («երգս այս նոր է ե») - Եւ Հայաստան անխախտ կացեալ...
60. 274բ-7ա Գանձ Նաւակատեաց սուրբ Խաչին ասա («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փայլմամբ իբր ըզբոց... ա. 277աբ
Տաղ ազնիւ ասայ («Ի Ներսիսէ») - Ի մի յարմարութիւն զոգիս ընտրեալ քոց անդրանկաց...

61. 277բ-80ա ԿԴ. Գանձ սուրբ Խաչին, ի Թլգուրանցոյն ասացեալ («Յովաննես») - Յայն եդեմական... ա. 280աբ Տաղ
ազնիւ ասայ - Հոսեալ հրեղինաց դասուցն առ գերեզմանին...
62. 280բ-3ա ԿԹ. Գանձ սըրբոյն Գէորգեայ Զաւրավարին ասայ («Խաչատուր») - Խընդայհրաւէր մանկունք Սիոնի... ա.
283աբ Տաղ Գէորգեայ Զաւր[ավարին] - Րամեալ ըզկիրըս տանջանաց...
63. 283բ-6բ ԿԶ. Գանձ Վարագայ Սուրբ Խաչին, ի Գրիգորէ ասացեալ («Գրիգորի ի սա») - Գլուխն եկեղեցւոյ... ա. 286բ7ա Ես խաչ կեանգընել կամիմ, աննըման...
64. 287ա-91ա ԿԷ. Գանձ սուրբ առաքելոցն եաւթանասուն եւ Բ («Յոհ[ա]աննէս») - Յերկնից խոնարհեալ... ա. 291ա-2ա
Փոխէ՛ զձայնդ եւ ասա՛յ զյորդորակդ - Աղաչանաւք մաքուր դասին...
65. 292ա-5ա ԿԸ. Գանձ Խաչգիւտին ասայ («Խաչատուր») - Խաչի քո, Քրիստոս, երկիր պագանեմք... ա. 295ա-6ա Տաղ
Խաչգիւտին է, ասա՛ - Ի գըտանել կենաց փայտին...
66. 296ա-8բ Գանձ հրեշտակապետացն Գաբրի[էլի] («Մկրտի[չ]») - Մեծապայծառ խորհուրդ հրաշական...
67. 298բ-302բ Հ. Գանձ Յովհաննու Ոսկիբերանին ասայ («Ատս Յոհանու Ոսկէբերանին») - Աւրհնեալ ՛ւ ընտրեալ գունդն երկոտասանն... / ՛Ւ Առաքելին` երգաւղի սիրին...
68. 302բ-6բ ՀԱ. Գանձ Բարդուղիմէոսի եւ Յուդայի եւ Թադէոսի («Գրիգորի է») - Գերարփիդ պայծառ... /Գանձիս ասողի/ Եւ սըրբագրողի`/Անմիտ Գրիգորի...
69. 306բ-9ա ՀԲ. Գանձ սրբոյն Յակովբայ Մըծբնայ հայրապետին ասայ («Մկրտիչ») - Մեծահամբաւ անուն գովելի...
ա. 309աբ Յորդորակ Մաթէոսի («Շարդապ[ե]տ») - Շարժիչ հանուրց եկեղեցեաց...
70. 309բ-12բ ՀԳ. Գանձ Դաւթի եւ Յակովբայ, ի Խաչատուր («Խաչատուր») - Խորք անքըննին, անճառ անհասին... ա.
312բ-3ա Յորդորակ Դօթ[ի] եւ («Յոհանեսե») - Յակովբոս, ընտրեալ վըկայ, որդի Յովսեփայ...
71. 313ա-6ա ՀԴ. Գանձ սրբոյն Ստեփանոսի Նախայվկային աս[ա] («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահ թ[ա]գաւոր...
ա. 316ա-7ա Յորդորակ ի տէր Ներսեսէ աս[ացեալ] («Ի Ներսիսե կաթողիկոսե») - Ի գաւազանէն Յեսսեա ստեղծեալ Ստեփանոս...
72. 317ա-22ա ՀԵ. Գանձ Պետրոսի եւ Պաւղոսի գըլխաւոր առաքելոցն («Սարգիս գկիչ») - Սուրբ Երրորդութիւն...
73. 322ա-6բ ՀԶ. Գանձ Որդւոցն որոտման Յոհանու («Գրիգորի տ սա») - Գըթացեալ քոյին... /Գանձին ասողի/ Եւ սըրբագըրչի`/ Աղքատ Գրիգորի... ա. 326բ-7բ («Ներսէսի երգ») - Նոր լոյս յարփենոյն վառեալ Որդիքն որոտման...
74. 327բ-9բ ՀԷ. Գանձ սրբոյն Բարսղի Կեսարացոյն, Խաչատուր վարդապետ («Խաչատու») - Խաչաբարձ արհի պանծալի... /... յաւիտեան յահա...// (շար. թափուած):
75. 330ա [Գանձ մարտիրոսաց («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ [...որ նախ վը Հմր 426, 163ա, 164բ]
կայեալ/ Եւ Գրիգորի, որ մեզ լոյս ծագեալ...
76. 330ա-3բ ՀԸ. Գանձ թաղման նընջեցելոցն ասա («Մանվեկզա») - Մինդ ի յԷէն, Բանդ, որ ի Հաւրէ... /... Ի ձայնի
զըս... // (շար. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
334ա (սկ. պակասաւոր) [լայն]ատարած, քան զերկիր, պատուական քան զամենայն ակունս գեղեցիկս: Սայ` մարգարէից գուշակումն, վարդապետաց` դօանութիւն, մարտիրոսաց` յաղթանակ, հայրապետաց` քանոն, միանձնացելոց` կրաւնք,
կուսանաց` սըրբութիւն, մանկանց` դաստիարակ[ութիւն], ծերոց` իմաստութիւն:
Գրեցօ այս հոգեւոր Գանձարանս ի թվ. Հայոց ՋԻԳ (1474), ձեռամբ անարժան եւ անարուեստ ծրողի` Ալեքսիանոսի, անարժանս ի կարգից: Այլեւ աղաչեմ զամենեսեան խոշորութեան եւ սղալանաց գրոյս անմեղադիր [լեր]ուք, զի առաջի գիրն
էր, եւ հեծեծանօք յերեսս անկեալ աղաչեմ, զի որք տեսանէք, կարդայք եւ օրինակէք, յիշեսցէք զանարժանս ի յաղօթս ձեր, եւ
զձեզ յիշ[է] Տէ[ր] յիւր արքայութիւն. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1ա (Նօտրգիր) Կամաւ ամենակալի Աստուծոյ ես` Մ[ատթէ]ոս քահանայ, ըստացայ եւ գնեցի զԳանձարանս ի հալալ
արդեանց իմոց յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, հաւրն իմ` /// Թաթէոս իրիցին, եւ մաւրն իմ` Բախ[տաւ]որին, եւ ամուսնոյ
իմոյ` Շնհաւորին, եւ որդոց իմոց` Ամիրասադին, /// Մխիթար իրից[ին], հարսներն Փ///ումին եւ Հնազանդին եւ
հանդ[եր]ձեալ զաւակացն /// ի ս[ուրբ] քաղաքին, որ տղայ հասակաւ են փոխեալ:
Աղաչեմ զձեզ, ո՜վ դասք լուսերամից, որ հանդիպիք սուրբ գրոցս կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեցէք ի սուրբ աղաւթս
ձեր զիս` զանարժան Մաթէոս երեց[ն], եւ զամենայն արեան մերձաւորն իմ եւ [փրկ]իչն Աստուած զձեզ յիշէ իւր արքայութ[իւն]. ամէն եւ եղիցի: Ի թվիս ՋԾԶ (1507):

334բ Զմեղայպա[ր]տ, սուտանու[ն], փծու[ն] գրչի` Սիմէոն սարկաւագին զվերջին նորոգ[ող] սուրբ Մաշ[տ]ոցիս Գանձայտետր ասի, թէ կազմեմ իմ հոգոյ համար, նայ Աստուած չի թող: Ով որ տեսնու, մի բերան Ողորմի ասէք, եւ Աստուած
ձեզ ողորմի:
39բ Ես` Առաքել չմոնթ || (40ա) գիրեցի, ծառայ Աստուծոյ:
133բ Ես Աբրահահ գրեց:
1բ (ԺԸ դ., նօտրգիր) Այս Գանձարանըս Սուրբ Էջմիածնա, տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, Աստուած:
Կնքադրոշմ` 1բ, 102բ, 195բ, 334բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է (սեւ): 6ա Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա գրքատանն է, 1813 (կարմիր):
Գրչափորձ` 1բ (Կիսախորան նկարելու փորձ): Ծա[ղ]կեցի ու լաւ չէ, ապայ թողութիւն արէք Սարկիսին: 39բ, 40ա, 44բ,
79բ, 80ա, 85բ, 133բ, 231բ, 232ա, 260բ, 282բ, 287ա, 334բ (առանձին տառեր, բառեր):
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ԳԱՆՁԱՐԱՆ
Եզընկա -1773 թ.
ԳՐԻՉ` Գրիգոր Արեւելցի:
ԹԵՐԹ` 242. չգրուած` 1աբ, 242բ: ՊՐԱԿ` 1 x 5 + Ա-Ի x 12 (Ժ 13, Ի 8): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,8 x 13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 66ա): ՏՈՂ` 19-22: ԿԱԶՄ` սեւ կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ,
դռնակի աստառը` շագանակագոյն կաշի:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կիսախորան` 7ա: Ճակատազարդ` 139ա: Լուսանցազարդ` բուսական: Զարդագիր` հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր, կապոյտ, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խոնաւութիւնից տեղ-տեղ խունացած, լուսանցային մասերը բամբակակալած, առանձին թերթեր
ցեցակեր, որոշ բառեր եղծուած, կազմի թիկունքը ճեղքուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-4ա Ա. Գանձ աւետեաց Աստուածածնին ասա («Խաչատուր») - Խընդութեանց ձայն, բարբառ աւետեաց... ա. 4բ
Աւետիս մեծ խորհըրդոյ... բ. 5աբ («Գովեստ ի սուրբ կոյսն Մարիամ է») - Գովեստ բերկրանաց հըրճուողական ձայնիւ...
- 6աբ Ցանկ է Գանձարանիս եւ Տաղարանի - Ա. Աւետեաց Աստուածածնին... ՀԲ. Ննջեցելոց, ի թաղումն ասայ:
2. 7ա-10բ [Բ]. Գանձ Ճրագալուցին, ի տէր Մխիթարայ («Տէր Մխիթա») - Տարփումն ըղձական... ա. 10բ-1բ Մեղեդ[ի]
անուշ եւ ձայնդ քաղցր ասայ - Քրիստոս, Բանըդ Հաւր, ծընունդ անժամանակ...
3. 11բ-4ա Գ. Գանձ Ծննդեան առաջի աւուրն («Մկրտիչ») - Մաքուր եւ անբիծ սուրբ Աստուածածին... ա. 14ա-5ա Տաղ
Ծննդեան - Հըրճուիմք այսաւր մեք հոգեպէս...
4. 15ա-8ա Դ. Գանձ Ծնընդեան երկրորդ աւուրն («Խաչատուր») - Խորան լուսոյ Աստուծոյ Բանին... ա. 18ա Տաղ - Ո՜վ
զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ...
5. 18բ-20բ Ե. Գանձ Ծննդեան երրորդ աւուրն ասա («Գրիգոր») - Գոչումն ըղձալի... ա. 20բ-1ա Տաղ («Ա-Ք») - Այսաւր
երեւի անհասն ի բարձանց...
6. 21ա-3ա Զ. Գանձ Ծննդեան չորրորդ ա[ւուրն] («Գրիգորի է») - Գոյին անեղին... ա. 23աբ Տաղն ասա - Ի ծնընդեան
Մարիամու... բ. 23բ-4ա Փոխ - Զմիտս անփոփեալ յուշովըն գայ...
7. 24ա-6ա Է. Գանձ հինգերորդ աւուր Ծնընդեան («Խաչատուր») - Խընդայխորան Աստուծոյ բանին... ա. 26ա-7ա Տաղ
է, աս[ա՛]յ («Ա-Ք») - Անճառ է խորհուրդ սըրբոյ Յայտնութեան...
8. 27ա-9ա Ը. Վեցերորդ աւուր Ծննդեանն («Յովանէս») - Յանեղական լուսոյն խոնարհեալ... ա. 29աբ Ողջո՜յն ընդ քեզ,
Մարիամ... բ. 29բ-30ա Ծաղիկ պայծառ ծովա[յ]ին...
9. 30ա-2բ Թ. Գանձ եւթներորդ աւուր Ծնընդեան («Խաչատուր») - Խորան փառաց Աստուծոյ բանին... ա. 32բ-3ա Տաղ Անըսկիզբըն Բանըդ Հաւր...
10. 33ա-5ա Ժ. Գանձ Տեառնընդառաջին ասա («Մկրտիչ») - Միասնական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 35ա-6ա Տաղ գալըստեան - Այսաւր ցընծա Երուսաղէմ եւ զուարճացեալ պայծառանայ... բ. 36աբ Յորդորակ է - Քրիստոս, փառաց թագաւորն...
11. 37ա-8բ ԺԱ. Գանձ Յովհաննու Կարապետին եւ Մկրտչի («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք պանծալի... ա. 38բ9ա Տաղ ասայ - Քեզ մատուցանեմք այսաւր...
12. 39ա-41բ ԺԲ. Գանձ Պետրոսի հայրապետի եւ Աբիսողոմա սարկաւագին («վարդայպետ») - Վերաւրհնեալ, գովեալ... (40բ-1ա «...ապա այն տարին գրեցաւ, որ Դ աւր կայր յԸ-աւրէից մէջն...»):

13. 42ա-6ա ԺԳ. Գանձ Անտոնի եւ այլ ճգնաւորացն («Բայիւ երգլ») - Բարձրեալ ահաւոր... ա. 46ա Անտո՛ն, Անտո՛ն,
ոստ անապատի... բ. 46աբ Անձամբք խոնարհիմք ի ճըգնութիւնըս քո...
14. 46բ-51ա ԺԴ. Գանձ սրբոց թագաւորացն ասայ («Հինգէտաան») - Համագոյական... ա. 51աբ Տաղ ասայ - Այսաւր
տաւնէ եկեղեցի...
15. 51բ-5ա ԺԵ. Գանձ Վահանայ Գող[թ]նացոյնոյն («Խաչատուր») - Խորան քեզ ողբայ, մայր կաթուղիկէ... ա. 55բ
Շնորհաց Հոգոյն ընդունարան...
16. 56ա-7բ ԺԶ. Գանձ ամենայն մարտիրոսաց («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ...
17. 58ա-60ա ԺԷ. Գանձ ամենայն սուրբ մարտիրոսաց («Դահիթէ») - Դաւանեցէք, որդիք աւրինաց... ա. 60ա-1ա Տաղ Պաղատանաւք Աստուածածնին...
18. 61բ-4բ ԺԸ. Գանձ Յունանու ուրբաթուն («Գրիգորի է») - Գոյիդ կատարեալ... /Գանձիս ասողի/Եւ սըրբագրի`/Անմիտ
Գրիգորի... ա. 64բ-5ա Տաղս ասայ - Լուան զբարբառ մարգարէին...
19. 65բ-7բ ԺԹ. Գանձ սրբոյն Սարգսի եւ որդոյ նորա («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 67բ-8ա
Տաղս ասայ - Վըկայից հանդիսից հըրաշալի...
20. 68-70բ Ի. Գանձ սրբոց Ատոմեանց («Գրիգորի») - Գեղապանծ լուսով... ա. 70բ-1ա Սուրբ նահատակ, Ատոմ գովեալ...
21. 71բ-4ա ԻԱ. Գանձ սրբոց Սուքիասանց («Գրիգորի ե սա») - Գանձ սիրոյ քոին... /Երգողըս բանի,/Գանձիս եւ տաղի`/
Գրիգոր եղկելի... ա. 74աբ Տաղ - Երջանիկ, հոգիահըրաշ երանելին սուրբ Սուքիաս... բ. 74բ-5ա Փ - Իսկ որդոցըն Սաթենկայ...
22. 75ա-7բ Գանձ սրբոց Ոսկեանց քահանայից («Խաչատուր») - Խոստովանիմք ըզքեզ, Միածին...
23. 77բ-81բ ԻԳ. Գանձ սրբոյն Սահակայ հայրապետին («Բան քարոի») - Բարձրեալ անքընին... ա. 82ա Տաղ - սուրբ
վարդապետըն մեր ընդրեալ... բ. 82աբ Փ - Արդ, երկոքին սոքայ ընդրեալ...
24. 83ա-5բ ԻԴ. Գանձ սրբոց Ղեւոնդեանց եւ Վարդանանց («Խաչատուր») - Խըրամատեալ կանոն աւրինին... ա. 85բ6ա Տաղ ասայ - Ի հանդէս տաւնի ձեր խրախացեալ ցընծամք... բ. 86աբ Փ - Քահանայք պատուեալք, աւծմամբ Սուրբ Հոգոյն շնորհաց...
25. 86բ-90բ ԻԵ. Գանձ սրբոց հայրապետացն երեք ժողովոյն («Այրիվանե») - Աստուած կենդանի... ա. 90բ-1ա Ներսէսի
- Խոստով[ան]իմ Աստուած ըզՀայր... բ. 91աբ Նոյն բանն, որ էր ծնունդն Աստուծոյ Հաւր...
26. 92ա-4ա ԻԶ. Գանձ սրբոյն Թէոդոսի եւ Մեռկեռիոսի զաւրավարացն («Գրիգոր») - Գոհաբանեալ ես, տէր, Սուրբ Հոգի... (92ա «Նարեկացոյ ասացեալ»): ա. 94աբ Թէոդոսի եւ Մեռկեռիոսի տաղ - Քաջամարտիկ մեծ զին[ու]որին... բ. 94բ5ա Խաղաղարար սուրբ թագաւոր...
27. 95ա-8ա ԻԷ. Գանձ երկրորդ կիրակէին աղցից («Մեր զան») - Մեղայ, Տէր, մեղայ... (95ա «Վեցերորդ կիրակին այլ
ասայ»): ա. 98աբ Տաղ - Նոյն այս խորհուրդ յոյժ գերագոյն...
28. 99ա-100բ ԻԸ. Կիւրղի հայրապետին («Գրիգոր») - Գըթացեալ քոին... ա. 101աբ Տաղ - Այսաւր եւ մեք ցընծամք տաւնիւս...
29. 101բ-3ա ԻԹ. Երրորդ կիրակէին, յանառակ որդին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական, /Անճառ... ա.
103բ-4ա Տաղ - Բարեաց պատճառ, Տէր բարեգութ...
30. 104ա-7ա Լ. Գանձ Յոհաննու Երուսաղէմայ հայրապետին («Խաչատուր») - Խորհուրդ հրաւիրմամբ քոոյ գալստեան...
31. 107ա-9ա ԼԱ. Չորրորդ կիրակէին գանձ ի մեծատունն եւ Ղազարոս («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ խորհուրդ սոսկական, /Որ նորոգեաց... ա. 109ա-11ա Տաղ - Դարձեալ տընտես հաւատարիմ...
32. 110ա-11բ ԼԲ. Գանձ սրբոց Քառասնիցն ասայ («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ անմահից արքայ... ա. 112աբ Նարեկացոյ («Գրիգորի է») - Գունդ սուրբ վըկայիցն ի սոսկալի պատերազմին... բ. 112բ Յորդոր է («Քառասունսն») - Քրիստոս,
փառաց թագաւոր...
33. 112բ-4բ Գանձ ի դատաւորն եւ ի յայրին («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ խորհուրդ անքընին... ա. 114բ-5ա Տաղ Ներսէսի - Աւրինաւոր փարիսեցին...
34. 115ա-7բ ԼԳ. Գանձ սրբոյն Գրիգորի մեր Լուսաւորչին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահից արքայ... ա. 117բ-8ա
Տաղ է - Ի յելս արեւու արեւ... բ. 118աբ Յորդոր է - Բարձրացիր, դըշխոյ, փառաւք յաւր յիշատակի...
35. 118բ-9բ ԼԵ. Գանձ վեցերորդ կիրակէին («Իկով») - Ի տաւնըս տաւնից... ա. 120աբ Տաղ Զ կիրակին - Կամ առաջի քո
ամաւթով...

36. 121ա-3բ ԼԴ. Գանձ Ղազարու յարութեան («Գրիգորի է սա») - Գոչումն ըղձական... ա. 123բ («Ներիսի երգ») - Նոր
աւետեաց ձայն այսաւր մեզ հընչեաց...
37. 123բ-5բ ԼԷ. Գանձ գալստեան Ծառզարդարին («Հայցէ ս») - Համագոյական... ա. 125բ-6ա Տաղ ասայ - Աստ եբրաեցոց մանքունք... բ. 126ա Ապա յորդոր է - Նըստեալ յաւանակ նորոյ...
38. 126բ-8բ ԼԶ. Գանձ Աւագ չորեքշաբաթի («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ խորհուրդն ահագին... ա. 128բ-9ա Տէր մեր Յիսուս, որդի Դաւթի...
39. 129ա-31ա ԼԷ. Գանձ Մեծ աւագ հինգշաբթի աւուրն («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ խորհուրդն ահագին... ա. 131աբ
Տաղ - Իսկ տէր Յիսուս զգործըն լըցեալ...
40. 131բ-4բ Խ. Գանձ Աւաք ուրբաթին («Խաչատուր») - Խորհուրդ սոսկալի... ա. 134բ-5ա Ողբ ասայ, աղաչեմ, աղաչեմ Աստուածածին սըրբուհի... բ. 135աբ Ո՜վ Սիմէոն ծերունի...
41. 135բ-8ա ԽԱ. Գանձ թաղման ճրագալուցին շաբաթի աւուրն («Խաչատուր») - Խորհուրդ հանգըստեան ի յեւթներորդին... ա. 138աբ Խունկ եւ զըմուռ նըշան թաղման...
42. 139ա-40բ ԽԲ. Գանձ Յարութեան Զատկին կիրակէին («Մկրտիչ») - Մարդասիրութեամբ Որդիդ միածին... ա. 140բ
Տաղ - Սէր յառաւաւտէ... բ. 140բ-1բ Յորդ[որակ] - Ոչ արգելեաց վէմն երկրաւոր...
43. 141բ-4ա ԽԳ. Այլ գանձ Յարութեան («Տէրուն») - Տէր տէրունական... (142բ «Երկրորդ աւուր Յարութեան...»): ա.
144ա Մեղ[եդի] Նարեկացոյ - Ես ձայն զառիւծոյն ասեմ... բ. 144աբ Փ - Ահեղ ձայնս, որ ես լըւայ... գ. 144բ-5ա Յորդ[որակ]
- Այսաւր աւետիս ձեզ` նընջեցելոցդ...
44. 145ա-7ա ԽԴ. Երրորդ աւուր գանձ Յարութեան («Ական») - Արդ, լուսաւորեայ... ա. 147աբ Տաղ - Ի սմին աււր յայլում դիմաց...
45. 147բ-50ա ԽԵ. Չորրորդ աւուրն գանձ Յարութեան ասա («Խաչատուր») - Խորհուրդ հրաւիրման կամաց արարչին...
ա. 150աբ Տաղ է («Կաթողիկոս») - Կանայքն արտասուաւք լային ըզբարձաւղն արտասուաց...
46. 150բ-3ա ԽԶ. Հինգերորդ գանձ Յարութեան ասայ աւուրն («Մկրտիչ») - Մեծ աւետեաց ձայն ուրախալի... ա. 153ա
(«Ի Հայոց») - Ի գերեզմանէն զմարմինն, ո՜վ պարտիզպան...
47. 153ա-5ա Խէ. Այլ գանձ Յարութեան վեցերորդ աւուրն («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ սոսկալի... ա. 155աբ
Տաղ է («Ներսի երգ ե ս») - Նըստեալ կանայքն ողբային...
48. 155բ-8ա ԽԸ. Գանձ նոր կիրակէին, բազում խորհրդով («Գրիգորի է») - Գաղտնի խորհըրդին... / Երգոյս երգողի/ Եւ
սըրբագրի`/Անմիտ Գրիգորի... ա. 158աբ Այսաւր նոր արեւ հարեալ ի նորահրաշ արեգակնէն...
49. 158բ-60բ ԽԹ. Գանձ ամենայն կիրակէի եւ կիրակմտի ասա («Գրիգոր») - Գերամբարձ Աստուած... /Գրիս գրողի,/
Գանձիս ասողի`/ Անմիտ Գրիգորի...
50. 160բ-2բ Ծ. Գանձ Յարութեան («Գրիգորէ») - Գերակայ գոյին... ա. 162բ-3բ Դասքըն հրէական... բ. 164ա Յարութեան տաղ («Գրիգոր») - Գոչէր հրեշտակն ահագին...
51. 164ա-6բ ԾԱ. Գանձ Համբարձմանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ տաւնիւս ահագին...
52. 167ա-70ա ԾԲ. Գանձ Պենտակոստէին, գալստեան Սուրբ Հոգոյն («Մկկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր Հոգի Աստուծոյ... ա.
170աբ Տաղ («Նվագե հոգհոյն տըվողին իմաստ բանի ըդ ձայնի») - Նորհիւսեսցուք քաղցր եղանակ...
53. 171ա-3բ ԾԳ. Գանձ ամենայն կուսանաց եւ Հռիփսիմեանց, տէր Մխիթարայ («Ի փառըս») - Ի սկըզբան Էիդ... ա.
173բ Տաղ - Ի կենարար փայտէն ծաղկեալ...
54. 174ա-8ա ԾԴ. Գանձ սրբոց ամենայն մարգարէից, ի Մխիթարայ («Խորհըրդոցն») - Խորհուրդ անքննին... ա. 178աբ
(«Նէրսէսի երգ») - Նորահրաշ տաւնիւս տեսանողացըն ցընծասցուք...
55. 178բ-81բ ԾԵ. Գանձ աշխարհամատրանին եւ եկեղեցոյ («Մկրտիչ») - Մաքրազարդեալ տաճար տէրունեան...
56. 181բ-3բ ԾԶ. Գանձ Վարդավառին («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ... ա. 183բ-4բ Տաղ ի Նարեկացոյ, անուշ - Գուհար վարդըն վառ առեալ... բ. 184բ-5բ Յորդ[որ]ակ է զայս - Խաւսէր բանիւ նայ հարցական...
57. 185բ-8բ ԾԷ. Գանձ Փոխման Աստուածածնին ասայ («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ հրակերտից վիհին... ա. 189աբ
Տաղ ի Պլուզ վարդապետէ («Ա-Մ») - Առաջնաճաշակ պըտղոյն...
58. 190ա-4բ ԾԸ. Գանձ հայրապետաց («Վէշտասանք է») - Վայել է քոյին... ա. 194բ Տաղ է («Ա-Կ») - Այսաւր մայր Սիոն
ցընծա տաւնելով...
59. 195ա-8ա ԾԹ. Գանձ Խաչին վերացմանն ասայ («Խաչատուր») - Խորհուրդըն գրեալ, յառաջ գիտացեալ... ա. 198աբ
Խաչն ի նախնումն երեւեցաւ... բ. 198բ-9ա Աւրհնեալ ես, փայտ սուրբ փըրկական...
60. 199բ-201բ Կ. Գանձ Գէորգա Զաւրավար[ին] («Խաչատուր») - Խընդայհրաւէր մանկունք Սիոնի... ա. 201բ-2ա Րամեալ ըզկիրըս տանջանաց...

61. 202ա-5ա ԿԱ. Գանձ Վարագայ Սուրբ Խաչին, Խաչգիւտին («Գրիգորի ե սա») - Գլուխն եկեղեցոյ...
62. 205ա-8ա ԿԲ. Գանձ սուրբ առաքելոցն ԲԺ-իցն («Խաչադուր») - Խորհըրդազգած քո մարդեղութեան...
63. 208ա-10բ ԿԳ. Գանձ հրեշտակապետացն Գաբրիէլի եւ Միքայէլի («Մկրտիչ») - Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ հրաշական...
ա. 210բ-1ա Տաղ («Զահրավա») - Զաւրք երկնային զըւարթնոց...
64. 211ա-3բ ԿԴ. Գանձ սրբոց առաքելոց եւթանասուն եւ Բ («Գրիգորի է») - Գերագոյն գոյէ... ա. 213բ-4ա Տաղ
եւթ[անասնից] - Աղաչանաւք մաքուր դասին... բ. 214աբ Ընդ Պօղոսի վաստակողին...
65. 214բ-7ա ԿԵ. Գանձ սուրբ Յակոբա հայրապետի («Մկրտիչ») - Մեծապայծառ անուն գովելի... ա. 217աբ («Վարդապետ») - Վարժից հանուրց եկեղեցեաց...
66. 217բ-20բ ԿԶ. Գանձ Դաւթի մարգարէին եւ Յակոբայ առաքելոյն («Խաչատ[ո]ւր») - Խորք անքննին, անճառ անհասին... ա. 220բ («Յոհանեսի») - Յակոբոս, ընդրեալ վկայ, որդի Յովսեփայ...
67. 220բ-3բ ԿԷ. Գանձ սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկայի («Մկրտիչ») - Մեծ եւ հըզաւր անմահ թագաւոր... ա. 223բ-4ա
Տաղ ի Ներսիսէ («Ի Ներսիսե կաթող») - Ի գաւազանէն Յեսեայ ստեղնեալ Ստեփաննոս...
68. 224ա-8բ ԿԸ. Գանձ Պետրոսի եւ Պօղոսի գլխաւոր առաքելոցն («Սարգիս գրիչ») - Սուրբ Երրորդութիւն... ա. 228բ-9ա
(«Պետրոսի») - Պաղատիմք առ ձեզ, ընդրեալք...
69. 229ա-32բ ԿԹ. Գանձ Որդոցն որոտման Յոհաննու եւ [Յակոբայ] («Գրիգորիո սա») - Գեղապանծ լուսով... /Գանձիս
ասողի/ Եւ սըրբագրի` /Անմիտ Գրիգորի... ա. 232բ-3ա («Ներսէսի երգ») - Նոր լոյս յարփենոյն վառեալ Որդիքն որոտման...
70. 233ա-4բ Հ. Հասարակաց գիշերապաշտաման («Առաքել») - Անտանելիդ երկնի եւ երկրի... ա. 235աբ Լսէ լաւ, ննջեցեալքն ասեն առ կենդանիքս - Մեք եմք խիստ խեղճ եւ շիւարած, դուք յիշեցէք զմեզ...
71. 236ա-7բ ՀԱ. Գանձ համօրէն մարտիրոսաց, ի տէր Առաքելէ Սիւնեաց («Տեառն») - Տինայ վեր եղեալք...
72. 237բ-40ա ՀԲ. Գանձ մեռելայթաղին ասայ («Մանվելս») - Մինդ ի յԷէն, Բանդ որ ի Հաւրէ... ա. 240բ Ո՜վ քահանայք
եւ վարդապետք աստուածաբան... բ. 241ա Ո՜վ անմահ հաց կենաց, մեզ պըւար, տէր Յիսուս... գ. 241աբ Գոհար վարդ ի հոգոյն...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
241բ Փա՜ռք... Որ ետ կարողութիւն ըստ իմում չափոյս հասանել ի վերջ գծիս չար խորհրդով եւ տըխեղծ մտօք Գրիգոր
Արեւելցի, յԱրարադեան գաւառէ: Գրեցի ըզսուրբ տառս ի խրախութիւն եւ ի տօնախմբութիւն մանկանց եկեղեցոյ, անվայելուչ անձամբ եւ սեւացեալ հոգով, զի չեմ կարել մուրալ, այլ այսով զկեանս կու անցանեմ: Անմեղադիր լերուք, աղաչեմ:
Բայց գրեցաւ ի գաւառիս յԵկեղեաց, որ կոչի Եզընկայ, ի մենաստանիս Ապահունեաց, ի դուռըս սուրբ եկեղեցոյս Սուրբ Նիկողայոսի, [առ] ոտս վարժապետիս Կարպետ վարդապետի եւ /// բազում հաւաքեալ սուրբ կրօնաւորացս, ի հար|| (242ա)
պետութեան Սարգիս աբեղայի սրբայսնունդ եւ բարեմիտ, որ զմեր անվայելուչ կեանս ցրտացեալ հոգով ի ձմերային ժամանակիս զփոփեցին, ի թւականիս Մ եւ Ի եւ երկու նհանջիս: Այլ եւ աղաչեմ զտեսանողսդ եւ զըստացողսդ յիշել միով Տէր
ողորմեայիւ զծնօղսն մեր, զի տարաշխարիկ եմ բազում ժամանակօք: Այլեւ յիշել աղաչեմ
Սոյն յիշատակարանում գրչութեան թուականի նշումը յստակ չէ. ուստի
այն ցարդ կարդացուել է «ՌՄ եւ Ի եւ երկու նհանջիս» (1773): Այս
թուականը ճիշտ լինել չի կարող, որովհետեւ ձեռագիրը գրուած է ԺԵ դ.
գրչութեամբ: Ձեռագրի 1բ-ում եւս կայ համապատասխան հաշիւ (ԺԸ դ.),
ուր «Ռ» թիւը նկատի չի առնուած: Յիրաւի, յիշատակարանի մէջ «Ռ»-ն
տարակուսելի է. այն հաւանաբար «թվ» բառի «ս» տառն է: Ուստի, «ՌՄ
եւ Ի եւ երկու նհանջիս» նշումը պիտի կարդալ որպէս «Մ եւ Ի երկու
նհանջիս», որն էլ կպահանջի 222-ը բազմապատկել 4-ով (նահանջի
հաշիւ): Ըստ այդմ, ձեռագրի թուականը կարող է լինել 222 x 4 + 551 =
1436: Առայժմ գերադասում ենք ձեռագիրը համարել ԺԵ դ.
ընդօրինակութիւն: զսիրայսնունդ հոգեւոր եղբայրս մեր` զտէր Թորոս կուսակրօն աբեղայս, զի բազում սէր եցոյց մեզ ի
հուրընկալութիւն մեղօք ալեւորիս հոգով եւ մարմնով, եւ Քրիստոս Աստուած, որ առատ է ի տուրս բարեաց, տացէ ձեզ եւ
մեզ աղօթիւք ձեր զերկնից արքայութիւն. ամէն:
6բ Ո՜վ եղբայր, զանյիշելիս յիշեայ, զի ՀԲ գանձ է եւ ՀԲ տաղ խորհրդաւոր, զի այնչափ գրեցի հաստ մտօք եւ ըստուար
ձեռօք, թափառական կենօք ձմեռանս:
41բ Աղաչեմ, աղաչեմ, յիշել միով Տէր ողորմայիւ զանյիշել ղարիպուկս (նման անանուն յիշատակումներ նաեւ այլ գանձերից յետոյ` 46բ, 61ա, 71ա, 75ա, 82բ, 91բ, 98բ, 101բ, 107ա, 110ա, 115ա, 123բ, 129ա, 131բ, 145ա, 166բ, 170բ, 185բ,
194բ, 197ա, 211ա, 215ա, 220բ, 224ա, 234բ):

47ա Քունն ու մեղքն տես, թէ ինչ կու առնէ:
48ա... Եւ զմեղաւորս մի մոռանար (նման` 49բ-50ա, 61բ-3բ, 76բ-7ա, 95բ-6ա եւ այլուր):
104բ... Եւ զիս յիշեայ, զի ոչ աչըս || (105ա) կու տեսանէ, ու ոչ ապիկիս: Նայ կիրակամուտս կու հարկէ:
126ա Աղաչեմ, մի ապիկոյս մեղադրել: Թէ է՞ր կու գրէիր, քան զչգրած լաւ է, թէ տեսնուս վասն այն, որ յիշես զվատութիւն գրիս մեղադրէր:
138բ Աղաչեմ զսուրբ վայելողսդ այսմ տառի, յիշել զմեղօք զառածեալ ղարիպուկս Գրիգոր եւ զծնողսն մեր:
139բ... Եւ զեղկելի տարաշխարհիկս յիշեայ, զի թանաքս հին|| (140ա) եւ աւրս նոր պահօքս աղուհացիցս, եւ գլուխըս կու
դմդմայ, եւ թանաքս ջրի, եւ ես մեղօք ի լի:
165բ... Զմեղօք տարաշխարհիկ տարադէմս յիշեայ, զի ապիկիս կու չարչարի, ու ես կու գրեմ, || (166ա) ու ի ծախելս զիս
տէր չեն համարիր: Է՜, աշխարհի գնացք, որ զղարիպն ամէն մարդ կու փետտէ /// ով են:
168բ... Եւ ղարիպս || (169ա) ի յաղուհացիցս յիշէ: Գրչի ծարս չի քաղել զկուտս:
176բ... Եւ զբար || (177ա) կացողս ի վանք եւ զցանկացողս ի գեւղ յիշեայ, աղաչեմ:
177բ... Եւ զմեզ մզրուկ արայ:
199ա Աղաչեմ, աղաչեմ, մի խիստ մեղադրել, զի աչից սովս կու նեղէ ու աղուհացս կու պնդէ:
209ա... Զանպէտս յիշեա, զտէր Թորոս Ղաւուրաբէն այլ:
228ա... Լուսս երեկ ու գրեցի, ապիկիս էլ կու մաշի, թէ յիշես...
229բ... Եւ զմեղօքս ցրտացեալս || (230ա) յիշեայ, գարնան ամիս է ու ձեռս կըկւել ու ապիկիս բթել, աչըս յոռացեալ ///
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1բ (ԺԸ դ., շղագիր) Սա գիրքս 666 թուին մերոյ գրեցեալ է, որ մինչեւ ցայժմ է 579 տարի (կան նաեւ համապատասխան
հաշւումներ):
Կնքադրոշմ` 2ա Քրիստոսի ծառայ Մանուկ:
476
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ - XVII
ԹԵՐԹ` 451+2 (կրկ. 1, 11). չգրուած` 1աբ, 182բ-8բ, 190աբ, 450բ-1բ: ՊՐԱԿ` 16x12 (ԺԱ 11, ԺԴ 10)+Ա-ԻԲx12: ՆԻՒԹ`
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 22,3x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 196ա): ՏՈՂ` 29: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` դեղին մետաքս, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` մագաղաթ 2+2:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 191ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 6ա, 189ա, 368ա, 269ա: 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, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր եւ խոնաւութեան հետքեր: Կազմի Բ փեղկը քերծուած, թիկունքը վնասուած, դռնակն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1գ-182ա Երանելւոյն տեառն Կիւրղի եպիսկոպոսապետի Աղէքսանդրացւոյ Գիրքս, որ անուանի Գանձուց
Տե՛ս Հմր 112, 183ա-435բ. ՆԽ./1գ-2ա: Ցանկ /2ա-5ա: ա-լդ/6ա-182ա
(վրջ. «Եւ արդ անձն առնու». շար. տեղը բաց): լե/չիք (տեղը բաց): ժզ
առանց գլխանիշի, իսկ յաջորդ ժէ-ի նշանակուած ժզ-ժթ:
Բ. 191ա-215բ Սրբոյն Կիւրղի եպիսկոպոսապետի Աղէքսանդրացու Պարապմունք յաղագս մարդանալոյ Միածնին:
Տե՛ս Հմր 115, 175ա-206բ. Ցանկ/189աբ (չիք` Ի): ա/191աբ: բ/191բ-2բ:
գ/192բ: դ/192բ-3ա: ե/193աբ: զ/193բ: է/193բ-4ա: ը/194ա-5ա: թ/195ա:
ժ/195աբ: ժա/195բ-6ա: ժբ/196ա-7բ: ժգ/ 197բ-9ա: ժդ/199աբ:
ժե/199բ-200ա: ժզ/200բ-1ա: ժէ/201աբ: ժը/201բ-2ա: ժթ/202աբ: ի/203բ-4բ
(Ի գլխանիշը դրուած` 202բ. «Այլ ի նոյն խորհուրդ - Քանզի երեւեցաւ
շնորհն...»): իա/204բ-6բ: իբ/206-7բ: իգ/207բ-8բ: իդ/208բ-10ա:
իե/210ա-2բ: իզ/213ա-5բ:
Գ. 215բ-355ա [Թուղթք եւ ճառք Կիւրղի Աղէքսանդրացւոյ]
Տե՛ս Հմր 115, 206բ-400բ. ա/215բ-8ա: բ/218ա-24բ: գ/224բ-8ա:
դ/228ա-36բ: ե/236բ-9բ: զ/239բ-48բ: է/248բ-50ա: ը/250ա-2բ:
թ/252բ-5ա: ժ/255ա-61բ: ժա/261բ-82բ: ժբ/282բ-9ա: ժգ/289ա-328ա:
ժդ/328ա-32ա: ժե/332ա-5ա: ժզ/335ա-42ա: ժէ/342բ-5ա: ժը-ի/չիք:

իա/349բ-55ա ( իբ-ից յետոյ): իբ/345ա-9բ ( ժէ-ից յետոյ): 0րինակս
յաւելեալ ունի (տե՛ս դ):
Դ. 355ա-61ա Նորին Կիւրղի եպիսկոպոսի Թուղթ առ Նեստոր հայհոյիչ - Ամենայն ինչ յայտնի եւ ուղիղ է իմաստնոց...
Նզովք վասն հայհոյութեան նոցա: Կատարեցաւ Պարապմունքս Աստուծով:
Ե. 361բ-67բ Այս Թուղթս, ասեն, յիշել Կիւրղի յիւր թուղթսն: Սրբոյն Աթանասի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրի Թուղթ առ
Եպիկտիմոն եպիսկոպոս Կորնթացւոց Յաղագս ուղղափառ հաւատոյ: Ընդդիմամարզութիւն սակս յարուցելոց ոմանց հակառակ ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյ - Ես այսպէս վարկանէի, թէ ամենայն ընդունայնութիւնք բոլորիցս... Ողջոյն տուր ամենայն սրբոց ի Տէր: Որում փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Զ. 368ա-450ա [Գրիգորի Տաթեւացւոյ Լուծմունք Պարապմանց Գրոցն Կիւրղի Աղէքսանդրացւոյ]
- 368ա [Ցանկ գրոցս] - Առաջին ճառ. Վասն օծման անդրանկութեան... [ՁԹ]. Մայր ամենայն կենդանեաց: Արտաքոյ
թուոց` Հարցում... Եւ Յիշատակարան:
1. 369ա-443ա Գրիգորի աշակերտի Յովհաննու Որոտնեցւոյ քաջ հռետորի, աշխատասիրեալ ի Լուծումն Պարապմանց
սրբոյն Կիւրղի, ի խնդրոյ ումեմն բանասիրի Գէորգեայ` նորին հարազատի - [Բան]. Պատճէն: [Լուծմունք]. Պատմութիւն
կամ օրինակ... եւ ընդ մարդկան շրջեալ: Որում փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Հեղինակի` 443ա «Արտաքոյ թուոց բազում ճառս գտանին ուրեք
գրեալ ի նոյն Գիրս Պարապմանց, յորոց մի` Մեկնութիւն հաւատոյն, որ
ի Նիկիայ, ի խնդրոյ սուրբ հարց»:
Տե՛ս «Գիրք Պարապմանց», Կ. Պօլիս, 1717, էջ ԵՃԻԹ - ԷՃՀԶ:
Լուծմունքս թէեւ ընդգրկում է Պարապմանց գրքի Ա-ԽԴ գլուխները
(ըստ տպագրի), սակայն ստորաբաժանուած է ա-ձթ ճառերի` ԺԹ, ԻԳ,
ԻԴ, ԼԵ, ԼԶ, ԽԴ գլուխների ենթամասերը եւս միասնաբար գլխակարգելու
հետեւանքով:
2. 443ա-9բ [Արտաքոյ թուոց Հարցում. ցանկից]
ա. 443ա-6ա [Հարցմունք զանազանք] - Հարցումն. Զի՞նչ թարգմանի միայնակեացն: Պատասխանի... (6 հարց):
բ. 446ա Հարցումն երկաբնակացն [Զ թուով], որք մի անձն ասեն եւ Բ բնութիւնս բաժանեն Քրիստոսի - [Հարցումն]. Ընդէր ոչ ասէք Բ բնութիւնս Քրիստոսի: Պատասխանի ուղղափառ[աց]...
գ. 446ա-9բ [Հարցումն առ երկաբնակացն Ժ թուով. ցանկից] - Հարցից եւ ես զձեզ, դասք երկաբնակաց, որք միաւորէք
անձամբ եւ յերկուս բնութիւնս բաժանէք... եւ բովանդակ իսկ զնոյն ուսուցանէ Գիրքդ Պարապմանց սրբոյն Կիւրղի, այլ որք
ոչ հանդիպին բոլորին, ի սակաւ Հարցմանցդ առցեն զզօրութիւն մտածութեանն:
- 449բ [Յիշատակարան Գրիգորի Տաթեւացւոյ] - Այլ [դու], ո՜վ քաջդ հռետորաց, համշիրակդ Գէորգիէ, ընկալայ զհարկեցուցիչ հրաման քումդ եղբայրութեան եւ աշխատասիրեալ ըստ կարի եւ տկարութեան ի լուծումն խնդրոյն, որ վասն Պարապման գրոցս, ոչ ամենեւին ընդ անկոխն ընթացեալ ուղի, այլ սակաւ ինչ հաւաքեալ ի քրտանոց առաջնոց հարց եւ իր ինչ
ի լուսաւոր բանից լուսաւորչին մերոյ (= Յովհաննու Որոտնեցւոյ) եւ բովանդակն իսկ` յառատաձիրն շնորհաց: Այլ [եւ] է ուրեք յերկարեալ բանից ի թիւս գլխոց ի պէտս բեմ[բ]ասացութեան եւ ի կարգս զրուցատրութեան, եւ բազում ուրեք` համառօտ անցեալ, ոչ այլ ինչ հոգացեալ, բայց միայն զուղղափառ տեսութիւնն: Եւ զայս ոչ վարկպարազի, այլ բազմաշխատ
ամօք ի սոյն դեգերեալ` ընծայեցի եկեղեցեաց Հայաստանեայցդ: Արդ, եթէ գտանիցի ինչ ի սմա ախորժելեաց ձերոց Տեառն
շնորհօք, եւ նուազն` սխալակիրս անօթոյ, որ եւ եղբայրասէր կամօք աղերսեմ զպակասն լնուլ [եւ] լաւելիսն կշռել եւ չափաւորին աժխոյժ մտօք դիզել եւ մի հարեւանցի տեսութեամբ եւ բանիւ արշաւել, որպէս սչ մտերիմ կամ զրախօս զլացող եւ
բասրասէր դսրովող: Եւ դարձեալ պաղատիմ աղերս անկեալ, զի ընդ ներել սխալանաց բանից ներումն հայցել եւ սխալանաց գործոց յանյիշաչարն Տեառնէ, զի թերեւս ցօղ քաղցրութեան ձերոյ իջցէ ի գերեզման մահու մեռելոյս եւ լուացեալ` բուժեսցէ զբազմազան շարաւալիր վէրս հոգւոյ եւ մարմնոյ ամենաթշուառս անձին: Այլ եւ լիցի ժառանգ բարեաց եւ յիշատակ
աւրհնութեան լուսաւոր վարժապետին հանուրց Յովհաննու Որոտնեցւոյ, որոյ եղէ ի վերջին ժամու վերջացեալ սպասաւոր
նմա, ոչ գոլով ներբաղդատ իրօք կամ մտօք, թէեւ հոմաձայն կամ առնչական աշակերտեալ` պետ անուանեցա: ||
450ա [Ո]ր եւ եղեւ զրաւ Վերլուծութեան ի թուական[ութեան] Հայկազան տումարի կրկնակի հարիւրոց չորից եւ տասանց քառից (2x100x4+10x4+551=1391), ի նեղ եւ ի ստորասուզեալս ամանակաց, յորում սակաւ ինչ յառաջ հինք այլասեռ զօրաց զերկիրս մեր տապալեալ` գերեաց եւ աւերեաց, այլ եւ բազմավէպ պատիժ յանցանաց զմեզ շրջապատեաց: Եւ
այժմ խնամ վերնական, նայելով ի տառապանս մեր, սակաւ ինչ թոյլ ետ շունչ կլանելոյ, թէեւ տակաւին եւս ձեռն բարձր` ի
հարկանել: Զոր ի ձեռն ձերոյդ սրբանուէր մաղթանաց դարձեալ դարձուսցէ զպատուհասս մեղաց եւ կրկին պարգեւեսցէ
զխաղաղութիւն ըստ իւրոյն խոստմանն, զոր ի միասին ասին վայելեսցուք դուք եւ մեք անզրաւ կենօք ի Քրիստոս Յիսուս ի

տէր մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Եւ որք ընդօրինակէք, գրեսջիք եւ զսակաւ յիշատակարանս մեր, եւ դուք գրեալ
լիջիք ի դպրութիւն կենաց. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 189բ (նօտրգիր) Յիշատակ է Մինաս վարդապիտին Յամթեցոյ, ի Սուրբ յԱթոռն Էջմիածնի: Որք տեսանէք եւ ընթեռնուք, ասացէք Աստուած ողորմի: ՌՃԼԵ (1686) թվին գրեցաւ (նման` 367բ):
450ա Յիշատակ է Գանձուց եւ Պարապմանց գիրքս Մինաս վարդապիտի Յամթեցոյ, ի Սուրբ Աթոռն Էջմիածնի: Որք վայելէք ասացէք Աստուած ողորմի, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի: Գրեցաւ ՌՃԼԵ (1686) թվին, ի քաղաքս Թօխաթ կոչեցեալ,
իմով ձեռամբս:
2. 5բ (Աստուածատուր կթղ. Համադանցւոյ) Ես` նուաստ ծառայս ի Քրիստոս տէր Աստուածատուր Հայոց Մեծաց կաթողիկոս ի տիեզերահռչակ Աթոռոյս Սուրբ Էջմիածնի, դաւանակից գոլով վասն ամենայնի առ Կիւրղոս աստուածաբան
հայրս մեր երանելի եւ առ սուրբ վարդապետն Գրիգոր Տաթեւացի, վասն որոյ կնքեալ` հրաման արարի ստամպել զսուրբ
գիրքս Գանձուցն եւ Պարապմանցն եւ ընդ Լուծմանացն, որք առ ամենասուրբ Երրորդութիւն եւ տնօրէնութիւն Քրիստոսի
աստուածաբանեն աստուածահաճոյ եւ ուղղափառ դաւանութեամբ:
Յորժամ շնորհօքն Քրիստոսի ստամբա լինէք տալիս թէ՛ Գանձուցս, թէ՛ Պարապմանացն, եթէ՛ Լուծմունքն, սորին երեքին
սկիզբն այլ այս վերոյգրեալս դրոշմէք:
Կնքադրոշմ` 191ա, 367բ Մինաս Վարդապետ: 5բ, 190բ, 369ա Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Աստուածատուր կաթողիկոս
Ամենայն Հայոց Համատանցի. թվին ՌՃԿԴ (1715): 191ա Աստուածատուր կաթողիկոս. ՌՃԿԴ (1715): 6ա, 181բ, 191ա,
355բ, 449բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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ԺԸ - XVIII
ԹԵՐԹ` 278. չգրուած` 1աբ, 83բ-92ա, 271ա-2ա, 276ա-8բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԸx10(ԻԸ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ, մահիկանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,5x13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 80ա): ՏՈՂ` 23: ԿԱԶՄ` ոսկեզօծ շրջազարդով շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` ծաղկաթուղթ, լուսանցակողերը` դեղին: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2(Ա-Բ)+2(ԳԴ), Ա եւ Դ ծաղկաթուղթ, մասն աստառի, Բ եւ Գ չգրուած սպիտակ թուղթ, «ՋՄ» լուսադրոշմով:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 2ա, 8ա: 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, նարնջագոյն, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 2ա-ի ճակատազարդը վնասուած, կազմի կաշին քերծուած եւ ցեցակեր, թիկունքը քայքայուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-275բ Երանելոյն տեառն սրբոյն Կիւրղի եպիսկոպոսապետի Աղէքսանդրացւոյ Գիրք, որոյ անունոք Գանձ է.
Տե՛ս Հմր 112, 183ա-435բ. Նխ./2ա-3բ. Ցանկ /3բ-7բ: ա-լե/8ա-275բ: ԺԳ
գլխանիշը դրուած 97ա «Յաղագս համագոյութեան Որդւոյ... - Եթէ
անվրէպ...»: ժբ եւ լե ունեն բաց հատուածներ (83ա-92ա, 270բ-2բ):
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ԺԸ - XVIII
ԹԵՐԹ` 469. չգրուած` 1աբ, 263բ-73ա, 460ա-9բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԽԱx12(Ա, Ե, Լ 10, Ը, ԼԶ 2, ԻԴ 14, ԻԳ 18, ԼԲ 8, Խ 11: Նախապէս ԻԴ-ԽԱ պրակները համրակալուած են եղել` Ա-ԺԸ, իսկ Ա-ԻԳ պրակները` ԺԹ-ԽԱ. նորոգութեան ժամաանակ կատարուած է տեղափոխութիւն եւ վերահամարակալուած): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19x13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 178ա: Տարբեր` ա. 2ա-268ա, 278աբ, բ. 273բ-4ա, գ. 275ա-459բ): ՏՈՂ` 30: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` մագաղաթ 2+2:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 8ա: 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:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կապիչներն ու փականները ընկած: Պրակներից պասակող թերթերը թափուած են վերակազմութիւնից առաջ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-268ա Երանելոյն տեառն սրբոյն Կիւրղի եպիսկոպոսապետի Աղէքսանդրացւոյ Գիրք, որոյ անունոք Գանձ է
Տե՛ս Հմր 112, 183ա-435բ. Նխ./2ա-3բ: Ցանկ /3բ-7բ: ա-լե/8ա-268ա: Նման Հմր 477-ին: 120ա «Ի տասն եւ հնգէն մինչեւ
աստ (ԺԹ) համարագիրն ոչ գիրն ոչ էր գրուած. չեմ գիտել, թէ սխալա՞ծ է, թէ՞ այսպէս է կարգ բանիս»:

Բ. 275ա-306ա Գիրք պարապմանց սրբոյն Կիւրղի Վասն մարդանալոյ միածնին` տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Տե՛ս Հմր 115, 175ա-206բ. Ցանկ/ 273բ-4ա: ա-իզ /275ա-306ա:
Գ. 306ա-459բ [Թուղթք եւ ճառք Կիւրղի Աղէքսանդրացւոյ]
Տե՛ս Հմր 115, 206բ-400բ. ա/306ա-8բ: բ/308բ-17ա: գ/317ա-21ա:
դ/321ա-32բ: ե/332բ-6բ: զ/336բ-48ա: է/348ա-50ա: ը/350ա-3ա:
թ/353ա-6բ: ժ/356բ-65ա: ժա/365ա-89բ (366բ-7ա եւ 370բ-1ա էջերի միջեւ
2-ական թերթ ընկած): ժբ/389բ-98բ: ժգ/397բ-435բ (409բ-10ա էջերի
միջեւ 10 թերթ ընկած): ժդ/435բ-40ա: ժե/440ա-4ա: ժզ/444ա-52բ:
ժէ/452բ-56ա: ժը-իա/չիք իբ/456ա-9բ (457բ-8ա էջերի միջեւ 1 թերթ
ընկած: Վրջ. «մերունակ գործաւոր»): Յիշատակարան/չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
165բ Ո՜վ սուրբ ընթերձողք, թողութիւն շնորհեցէք, քանզի ի գրելն իմում յանկարծակի վերուստ կաթեցաւ եւ ես ոչ իմացայ (3 տեղ ջրի կաթոցի հետք):
288բ (Նօտրգիր).
Ճշմարտապէս Աստուած է նա,
Որ ի կուսեն ծնաւ տղա,
Եւ որք ասեն սոսկ մարդ նորա,
Ի Քրիստոսէ թափուր մնա:
295 (Ծնթ. Պարապմանաց գրքի ԻԲ գլխի)
Ո՜վ եղբայր անագանոս,
Յորժամ զսա գաղափարես,
Եւ զայս լուծմունք ի միջոյ հանցես:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
2ա Գիրքս այս Սուրբ Էջմիածնի է (նոյնը` 263ա, 268ա, 275ա):
459բ Գիրքս այս, որ կոչի Գանձուց եւ Պարապմանց, Սուրբ Աթոռոյն Էջմիածնի է:
Կնքադրոշմ` 2ա, 263ա, 268ա, 275ա, 459բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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ԿԻՒՐԵՂ ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԱՑԻ, ԳԻՐՔ ԳԱՆՁՈՒՑ
[Լվով] ՌԿԴ - 1615
ԳՐԻՉ` Զատիկ Պօղտանի: ՍՏԱՑՈՂ` Գրիգոր կր.:
ԹԵՐԹ` 276+4 (կրկ. 1, 142, 233, 251). չգրուած` 1ա-3բ, 4բ, 270ա-6բ: ՊՐԱԿ` 1x4+Ա-ԻԴx12 (Բ, Գ, Ե, Է, ԺԲ, ԺԴ, ԻԱ, ԻԴ
10)+4: ՆԻՒԹ` թուղթ, «ՓԲՍԱԸՄ» լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18,7x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 114 ա):
ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` ճնշագծերով կարմրաւուն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտավ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` սեւ, կարմիր, կապոյտ, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքից գրադաշտը մեծի մասամբ գունափոխուած, կազմի կաշին քերծուած, եզրերն ու թիկուքը
մաշուած, մետաղեայ փականներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
5ա-269բ Երանելոյն տեառն սրբոյն Կիւրղի եպիսկոպոսապետի Աղէքսանդրացւոյ Գիրք, որոյ անունոք Գանձ է...
Տե՛ս 112, 183ա-435բ. Նխ./5ա-6բ: Ցանկ/6բ-10բ: 66 ա-լդ/11ա-269բ
(վրջ. «... Զորս ի վերայ կանոնացս սահմանելով աւրէնս»: Չունի` 6 լե:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
4ա Զմեղաւոր, զանարժան, զանպիտան ծառայս Աստուծոյ Յիսուսի Քրիստոսի յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր.
զԶատիկ Պօղտանի զգրիչս յիշեա ի տէր Աստուած, եւ որ զիս յիշէ, յիշեսցէ զնա Տէր յիւր միւսանգամ [գալուստն]. ամէն:
Հայր մեր, որ յեր[կինս]: Թվին ՌԿԴ (1615):
269բ Ես` մեղաւոր եւ անարժան, անպիտան ծառայ Աստուծոյ Յիսուսի Քրիստոսի, սուտանուն Զատիկ` Պօհտանի որդի,
գրեցա զանարժան իմ ձեռօքս զսուրբ Գանձուց գիրքս զայս ի վայելումն տէր Գրիգոր կրօնաւորի: Աստուած բարով վայելել
տացէ նմայ. ամէն:

Աղաչեմ զձեզ, ո՜վ եղբայրքս իմ, ոյք հանդիպիք սմա կարդալ կամ օրինակել, յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր: Եւ որք
զիս մեղոօր յիշեն, յիշեսցէ զնոսա տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս յիւր միւսանգամ գալուստն. ամէն: Հայր մեր: Թվին ՌԿԴ
(1615):
Ո՜վ գիր, որ մնաս,
Ո՜վ ձեռս, որ հող դառնաս,
Ո՜վ եղբայր` կու կարդաս,
Զիս յիշելով չմոռնաս:
Ամէն. եղիցի,եղիցի: 1615:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
276ա (ԺԸ դ., նօտրգիր, քերուած եւ հազիւ նշմարելի) տէր Յովանէս [վարդապետն], որ եկն Ախալցխայ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 5ա, 147բ, 269բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է: 5ա, 147բ, 199բ, 269բ Դաւիթ վարդապետ:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 1ա Գիրք Գանձուց, Գանձուց Գիրք, Ի Նոնեա ծանիր. Տէր ստեղ[ծ]: 271բ Գիրք Գանձուց ընդդէմ հեձուածո[ղաց]: 276բ Գիրք:
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ԳԱՆՁ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Խ0ՇԿԱՇԷՆ ՌՈՀԵ - 1675
ԳՐԻՉ` Տօնիկեան Սերաթացի: ՍՏԱՑՈՂ` ֆրա Դօմինիկոս Խօճի որդի:
ԹԵՐԹ` 283 (գրչի էջակալմամբ` ա-շծթ). չգրուած` 276բ, 280բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴx12 (ԺԹ 8, ԻԳ 14, ԻԴ 9): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20,5x14,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 119ա: Շղագիր` 281ա): ՏՈՂ` 25-31 (խառն):
ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` դեղին կտաւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1-107 մկնկեր, բնագիրը վնասուած, յատկապէս 1-19: 104ա գրչի ձեռքով ջնջուած: Կազմի կաշին
քերծուած, եզրերը մաշուած, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-280ա Գանձ վարդապետ[ութեան Քրիստոսի], անջատեալ յերկ[ուս հատորս]
1. 1ա-218բ Հատոր առա[ջին` գլուխք ՃԼԵ: Գլուխ Ա]. Յաղագս յաւիտենակա[ն օրինացն եւ նախախնա]մութեան Աստուծոյ. - Հարցումն. Թէ զի՞նչ է յա[ւիտենական նա]խախնամութիւն /// Պատասխանի. Յաւիտենական օրէնք է. Քանզի ոչ
ամենայն ինչ, որ փայլէ, ոսկի է:
2. 218բ-76ա Աստ սկսանի երկրորդ հատօրն` [գլուխք ԼԶ: Գլուխ Ա]. Մեկնութիւն առաքելական հանգանակին, որ է Հաւատամն - Հարցումն. Զի՞նչ նշանակէ հանգանակ: Պատասխանի. Նշանակէ զմի նշան, որով ճանաչի ազգ մի... եւ եթէ եղեւ
թագուհի երկնի եւ երկրի:
- 277ա-9բ Ցանկ նիւթոցն, որ պարունակին յառաջին հատորին գրոցս - Ա. Յաղագս յաւիտենական օրինացն` ի թուղթն
Ա... Յաղագս եղբայրական խրատու` [թուղթ] ՆԽԱ:
- 279բ-80ա Յերկրորդ հատորին պարունակի - Մեկնութիւն Հաւատամին` [թուղթ] ՅԽԵ (=ՆԽԵ)... Յաղագս վերափոխման սուրբ Աստուածածնին` [թուղթ] ՇԾԸ:
Բ. 282ա [0րհնութիւնք տէրունական տօնից]. ԺԸ դ. շղագիր յաւելագրութիւն]: 0րհնեալ, Կցուրդ - Ծնաւ կուսն զարքան,
որոյ անունն յաւիտենական ունելօվ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
276ա Ի փառս եռեակ եւ համագոյական էակին, ի պատկառանս մարդեղելոյ կուսածնին, ի պատիւ աստուածապարակ
զօրացն, ի հնազանդութիւն հրամանաց մեծաւորիս իմոյ ֆրա Դօմինիկոսին` Խօճի որդի, այսր ժամանակիս արժանագոյն ի
սպասաւորութիւն մերոյ քարոզողացն կարգիս, ի սէր եղբայրակցութեան ուսումնասիրաց, ի թվ. մարմնեղեալ Բանին ՌՈՀԵ
(1675), փետրուարի Է ես` աններհուն կղէրիկոս Տօնիկեան, ազգաւ հայ, երկրէն Վալախիու, ի քաղքէն Սերաթու, որ ի գաւառին Սօջօվու, զգիրս այս, որ կոչի Գանձ վարդապետութեան Քրիստոսի, գրեցի ի գիւղն Խօշկաշէն, ի վասն Սուրբ Ստեփանոսին:
Արդ, դու, օ՜վ մարդասէր ընթերցօղ, զոր ինչ նուազութիւն գտցես, ինձ մի՛ մեղադիր լեր, այլ զամլութիւն մտաց վասն
հարկաւորութեան նիւթոջն, զղարիպութիւն լեզուի, վասն հրամանի մեծաւորին, զանհմտութիւն ձեռաց, վասն ուղիղ դիտաւորութեան իմոյ անմեղադրելի արա եւ զոր ինչ օգտակար պատահեսցի, ի բարութիւնդ քոյին եւ ընկերիդ, ընկալ եւ զիս յաղօթս քո յիշեա. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
218բ (Շղագիր) Ես` Բէկէց Պետրոսի որթի Կարբո գրեցի յամի 1729, փետրվար 02 ի օրն, Խօշկաշէն:

ԳՐՉԱՓՈՐՁ` (բոլորգիր եւ նօտրգիր) 282ա Հարց. Ոմն տրտմի վասն պահոց... 282բ Մի տար տեղի բարկութեան... 283ա
Եսջակ Ւնջլբվ... 283բ Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Ըստեփան: Լօրէնցիոս ծառ[այ]:
Այսպէս գրեայ շարուած տողին,
Որպէս քաղքի շարած մողին:
ՌՉԶ (1706) ի ամսիանըն մարդի առջի օրն:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁԵՐ` 281բ, 282ա, 282բ:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ - XVII
ԹԵՐԹ` 90. չգրուած` 1ա-3ա, 70ա, 83բ-90բ: ՊՐԱԿ` 1x2+2x8+Ա-Էx12 (Ա-Գ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19x14 (1-18),
19,5x14,5 (19-20): ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն (ընդերկայնակի` 4ա-19բ, 31ա-83ա), երկսիւն (ընդերկայնակի` 20ա-30բ): ԳԻՐ`
բոլորգիր (նօտրախառն: Նմուշ` 19ա): ՏՈՂ` 23-25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Տէր զօրութեանց` 3բ, Ադամ եւ Եւայ` 5ա, Նոյ` 6ա, Թարա` 6բ, Իսահակ` 7ա, Ամրամ` 8բ, Յեսէ`
9ա, Յուդայ` 12բ, Եղիազար` 14ա, Քրիստոս` 15ա, 15բ, Յակովբոս, որդի Ալֆէի, Սիմովն, Անդրէաս, Փիլիպպոս, Թադէոս,
Բարդողիմէոս` 16ա, Աստուածածին, Պետրոս, Յակոբոս որդի Զեբեթեայ, Յովհաննէս աւետարանիչ` 16բ, Մատթէոս աւետարանիչ, Մատաթիա, Պօղոս, Թովմաս` 17ա, Բառնաբաս (Յովսէփ), Բառնաբաս որդի Ալֆէայ` 17բ: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 4ա:
Զ ա ր դ ա գ ի ր` կենդանագիր, թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Ճաշոց: Ժ-ԺԱ դդ. 2 (Ա-Բ)+2 (Գ-Դ), ստացուած 2 թերթերի ընդլայնակի ծալումից: Մագաղաթ,
երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ`): Կարդալ Աբ, Բա, Աա, Բբ. «իմ եւ ցնծացաւ... հազարք» (Գործք, Բ, 26-41): Աա, Բբ
«Աւետարան ըստ Մաթեոսի (=Ղուկասու). Բայց ի միաշաբաթւոջն... զկենդա// (Գա, Դբ, Գա)նին. եղեւ (ԻԴ, 1-12): Գա, Դբ,
Գբ, Դա «Երեքշաբթ[ի ա]ւր ժողովին ի սուրբ մ[ատ]րանն Նախավկային... Ընթերցուած ի Գործոց Առաքելոց. Եւ եին հանապազ... զնա եւ ան[դէն]» (Բ, 42-Գ, 7):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1-18 մասամբ ցեցակեր: 8-9-ի միջից 1 թերթ ընկած. նիւթ է պակասում: 18-րդ թերթը կարդալ 18 բա:
Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, կապիչներն ընկած: Ի դ. նորոգուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա.4ա-18բ [Գաւազանագիրք Հին եւ Նոր Կտակարանաց]
Տե՛ս 431, 1բ-23բ:
Բ. 19ա [Ս]ամուէլի քահանայի [Անեցւոյ] Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս գիւտիւ ժամանակաց անցելոց մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ
- 19աբ [Նախերգան] - Յերիս որոշմունս բաժանեալ սահմանեցան թիւք ժամանակաց.
ա. 19բ-31ա Առաջին. թէ զի՞արդ յԱդամայ մինչեւ ի ջրհեղեղն գրեցան յԵւթանասնիցն - Նախնի մարդն Ադամ յետ ելանելոյն ի դրախտէն. եւ զմերոյ ազգի ստոյգ գտաւ, գրեցից անյապաղ:
բ. 31ա-59ա [Աղիւսակ ժամանակագրական] - Ի Քրիստոսէ Ա [ամն] Հոռոմոց` 0գոստոս ԽԲ, Հրէից` Հեոդէս ԼԲ, Պարսից`
Արշաւիր ԻԱ, Հայոց` Աբգար Բ: Յիսուս Քրիստոս ի Բեթղայէմ ծնանի. ի ՈՒԲ (1173) փոխի մահուամբ առ Քրիստոս սուրբն
Ներսէս եւ յաջորդէ զաթոռն տէր Գրիգոր եղբօրորդի նորին Տղայ կոչեցեալն:
Ունի յետագայի շարայարութիւն` ՈԼԴ-ՌՃԻԵ (1185-1676): Տե՛ս ստորեւ Գ:
Գ. 59ա-68ա [Ժամանակագրութիւն` ՈԼԴ-ՌՃԻԵ] - Ի ՈԼԴ (1185) մեռանի Շար(հ)-ի Արմէն սուլթանն ի գօղն, որ կոչի
Սարթհան... ՌՃԻԵ (1676). Ի սոյն ամի Շահ Նաւազ-խանն վրաց ելեալ Ռ արամբք... իսկ զօրքն, որք նմայ մինչ ի դեկտեմբերի քսան եւ հինկն դեռ եւս ի յԱսպահան են:
ՉՁԶ-ՌՃԻԵ (1337-1676) թթ. դեպքերը, բացառութեամբ 3-ից (ՌԻԶ, ՌՀԴ, ՌՃԻԷ), աղիւսակում չեն յիշատակուած:
Դ. 68բ-9բ Աւսման օղլու կարգն այս է, որ կոչին Խոնդքար (1232-1621 թթ.) - Ուսման աւղլու կարգն ու սկիզբն, որ ելեալ
են եւ բազմացեալ... եւ թագաւորեցուցին զՍուլթան Մուստաֆան` զհօրեղբայր նորին` հանեալ ի յարգելանոցէն:
Ե. ա. 70բ-7բ Պատմութիւն համառօտ անօրէն Թամուրին, որ ելեալ ի յաշխարհէն Խորասանու եւ գնաց մինչեւ ի ծովն
Ովկինոս, արարեալ Թումայ վարդապետին [Մեծոփեցւոյ] - Պարտ է գիտել ուսումնասիրաց եւ բանասիրաց անձանց, զի
ժամանակն բաժանի յանցեալն, ի ներկայն եւ յապառնին...
բ. 77բ-83ա Վասն Յոհանէս վարդապետին Մեծոփայ - Այս երջանիկ եւ աստուածահաճոյ սուրբ վարդապետս Յովհաննէս... իբրեւ սուր եդեալ ի վերայ զենեաց զամենեսեան ի մեծաց մինչեւ ցփոքունս (անաւարտ: Հմմտ. տպ. 1860, էջ 86):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

18բ [Փ]ա՜ռք... || (18ա)... որք արբին զիմաստ հոգւոյն Հին եւ Նոր աստուածաշունչ Կտակարանաց` պտղաբերելով զողկոյզն կենաց եւ մատըռուակեալ արբուցին ծարաւեաց զբաժակն իմաստութեան, լուսաւորելով զեկեղեցի աստուածային
բանիւ զանազան իմաստիւք, որպէս զԱստուածաշունչ պատմութեանց ժողովողս, որ ինքն արարող բանիս չէ յայտնի, այլ
իմաստութեանն կայ ի զուարճութիւն բանասիրաց: Յորոց ի հոգիընկալ արանց իմաստից յարմատոյ շառաւիղեալ, սնեալ
եւ ծնեալ ի ծոցս լուսոյ սուրբ մօրս մեր Սիովնի, երջանիկ եւ երիցս երանեալ րաբունապետն եւ աստուածաբան... (բաց),
զոր տեսեալ զիմաստաշար եւ զդիւրագիւտ կարգ տոհմից ազգակցութեան պատմութեանցս Հին եւ Նոր Կտակարանաց աստուածաշունչ տառից, եւ ետ գրել զսա ոսկենկար զարդուք ի վայելումն սրբասէր անձին իւրոյ ի ներկայս եւ յապագայն
անուանն եւ սրբասէր հոգւոյն իւրոյ... (անաւարտ):
19ա Աւգնեա իսկ եւ Բան եւ Է:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 1ա Արարիչ երկնի եւ երկրի... 84բ Սարգիս ձայն: 90բ. ԲՃ ի ԽԴ, ԲՃ, Խ, ԽԴ, ԺԲ, Զ, ՌԺԲ, Ի` օր Է ժամ, ԻԹ
մասն Ե ֆիստօ:
482
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Թադէոսի առաքելոյ վանք ՌՃԿ-ՌՄ-1711-1751
ԳՐԻՉ` Անտոն սրկ. (21բ-44ա, 1711 թ.), անանունք:
ԹԵՐԹ` 94. չգրուած` 1աբ, 12բ, 50բ, 54բ, 56բ, 72բ, 74ա, 77բ, 86բ-7ա, 91աբ:
ՊՐԱԿ` 1x1+12 (խառն. Ա 8, Բ, Գ 2, Դ 6, Ե 14, Զ, Ը 10, Է 15, Թ 3, Ժ 5, ԺԱ 11, ԺԲ
7): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,4x16 եւ 20x16 (77-87): ԳՐՈՒԹԻՒՆ` եռասիւն (2ա-8ա, 22ա-50ա), միասիւն (8բ-21ա, 51ա-94բ), երկսիւն (21բ): ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 44ա): ՏՈՂ` 30(22ա¬44ա, մնացածը` խառն): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` անբաւարար: Կան կտրուած-հանուած թերթեր (հաւանաբար չգրուած): 50-րդ թերթի արտաքին լուսանցքից
7x2,5 սմ կտրուած: Նախկինում նորոգուած եւ էջակալուած` ա-ճձզ:
ԾՆԹ. Ձեռագիրս բաղկացած է տարբեր ժամանակներում (1711, 1727, 1751 թթ.) գրուած պրակներից, որոնք ի մի են
բերուել հաւանաբար 1751 թ.:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-7բ [Աասրայ Սեբաստացւոյ Տումար արեգական եւ լուսնին, որ ցուցանէ զկենդանակերպքն եւ զաստիճանքն եւ
զմասունքն եւ զծնունդն լուսնի եւ լրումն] - Յունվար, որում ասորիքն քանո[ն] նիսանի ասեն... Դեկտեմբեր, զոր ասորիք քանոն ասալ ասեն... այլ ջերմ կերակրօք դարմանեսցին եւ օգտեսցին շնորհօքն Աստուծոյ:
Բ. 8բ-11բ [Գուշակութիւնք]
1. [Աստղագուշակութիւն]
ա. 8 աբ [Լուսնացոյց] - Եթէ կամիցիս գիտել, թէ լուսին յորում կենդանակերպի է...
բ. 8բ-9ա [Յաղագս զօրութեանց կենդանակերպից եւ աստեղաց] - Եւ գիտեա, զի այսպէս բաժանեն իմաստասէրք զերկինս յերկոտասան կենդանակերպս.
գ. 9ա Յաղագս գիտելոյ զբարձրութիւն աստեղաց եւ զցածութիւն, որ է ի փառաց անկանիլն - Խոյն ԺԹ աստիճանն...
ցածութիւն է...
դ. 9ա-բ Վասն կենդանակերպիցն - Խոյն, Խեցգետինն, Կշիռն, Այծեղջիւրն շարժ ունեն...
ե. 9բ Վասն նշանակութեան խաւարման արեգական եւ լուսնի - Այսոքիկ Գ ցեղ դէմս ունին...
զ. 10ա Այլ ցուցումն Մութալիթային - Խոյն, Առիւծն, Աղեղնաւորն հրային են...
է. 10ա [Յաղագս երակ առնելոյ] - Յորժամ կամիս արիւն առնուլ տալ...
ը. 10ա-բ [Յաղագս կենդանակերպից, թէ զինչ ունին] - Զօհալն` արճիճ, Մուշթարին` կլայեկ...
2. 10բ-1բ Երազացոյց եւ լուսնացոյց - Ա. Առաջին օրն բարի է...
3. 12ա Վասն գիտութեան արեգականն, թէ յոր պուրճն է, որ է գօտիք - Մարտի ԺԱ Նավռուզ է...
Գ. [Բանք զանազանք]
1. ա. 13ա Վասն էր պիթագորականքն ոչ ուտեն զոլորունս - Վասն Դ պատճառի...
բ. 13բ [Հարցմունք եւ պատասխանիք] - Զի՞նչ է, որ ասէ ի Գործոցն. Որ զլոյսն տեսին եւ զձայնն ոչ լուան...
գ. 13բ [Մեկնիչք եւ քաղուածոյք Աստուածաշունչ գրոց] - Ամենայն Աստուածաշունչ գիրքն ԺԸ մեկնիչ ունի...
դ. 13բ Չորք են կարգ գիտութեան - Առաջինն. գիտէ եւ գիտէ, զի գիտէ...
ե. 13բ Այսպէս պարտ է գրոցն աշակերտացն ընթեռնուլ հանապազ - Երուշաբաթի եւ երեքշաբաթի` Աստուածաշունչ...

զ. 14ա Ի յԱրացի ԻԹ եւ փետրվարի Ե: Սրբուհի... Ագաթի է բարեխօս վասն ամենայն ցաւոց, մանաւանդ կայծակնահարի եւ հրկիզութեան - Յաւուր կատարման նորա... փրկին... յամենայն փորձութեանց...
է. 14ա Ներսիսի Կլայեցւոյ - Իսկ անեղ բնութիւնն Աստուծոյ ազատ է ի չարչարանաց ախտից... Գրիգորի Աստուածաբանի Առ որս Գ գլուխն - Խառնեցաւ մարդկութիւնն ընդ աստուածութիւնն...
ը. 14ա Երկոտասան պարգեւք, զորս ունէր մարդն յառաջին եւ կորոյս - Նախ` առաղջութիւն...
թ. 14ա [Մղոնաչափ] - Ըստ երկրաչափական արհեստին գիտելի է, զի Ե ոտքն մի քայլ առնեն...
ժ. 14ա [Չափ կշռոց] - Սկիղն Բ տրամ է...
2. [Անուանք թագաւորաց Հայոց]
ա. 14բ Յաղագս ժամանակի իշխանաց եւ թագաւորացն, որք ի Սիս տիրեցին - Նախ եւ առաջին Ռուբէն` եղբայր Գագկայ իշխանին...
բ. 14բ Հայոց թագաւորք, որք թագաւորեցին - Աշոտ Բագրատունոյ թագաւորեաց ի թվականիս մերում ԳՃԼԸ (889)...
գ. 14բ-5ա Իսկ Վասպուրականաց թագաւորութիւնն սերեալք Սենեքարիմայ - Առաջին` Գագիկ որդի Դերենկայ...
դ. 15ա Անուանք թագաւորացն Բագրատունեաց - Առաջին` Առաջին Աշոտ...
ե. 15բ [Ժամանակագրութիւն] - Ի թվին ՅԼԴ (885) զԱշոտ Բագրատունի թագաւոր օծին... ի թվին ՉԽԶ (1297) Էր աշխարհակալ Ղանն... եւ թագաւոր տանն Կիլիկիոյ` Հեթոմ բարեպաշտօն եւ հայրապետ` Գրիգոր Անավարզցին:
3. ա. 16ա Աղօթք եւ աւրհնութիւն ամենայն աշխարհի [Յովհաննու Գառնեցւոյ] - Աւրհնեալ ես, Հայր սուրբ Աստուած ճշմարիտ...
բ. 16աբ Աղօթք սրբոց տօնի ասա - Ի յիշատակի սոցա շնորհեա մեզ... աւրհնեալ, գովեալ եւ առաւել փառաբանեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
գ. 16բ Աղօթք առաւոտու ասելի - Աստուած իմ, արժանաւորեա, զի քաղցրասցի հոգի իմ...
4. ա. 16բ [Հարցմունք եւ պատասխանիք] - Քրիստոսի խաչափայտն քանի՞ ցեղ փայտ էր: Պատասխանի. Դ...
բ. 16բ [Նշանակութիւն վեղարի եւ փիլոնի] - Վեղարի թօփին աշխարհիս օրինակ է...
գ. 17ա Անուանք եւ նշանակութիւնք ականցն, որք յԱստուածաշունչ գիրս - Յասպիս, որ է շապարճատ...
դ. 17ա Կարգ ականց Ահարոնի - Սարդիոն...
ե. 17ա Եօթն եկեղեցիք Ասիացւոց - Առաջին` Եփեսոս...
զ. 17ա Անուանք քաղաքացն, առ որս գրեաց սուրբ առաքեալն Պօղոս զԹուղթս իւր - Հռոմ.
է. 17բ Յաղագս Ժ իմաստասիրացն - Ա. Բէրսիկա վասն գալստեան... Քրիստոսի խօսեցաւ...
ը. 17բ [Ի բանից իմաստուն վարդապետաց յաղագս պէս-պէս իրաց] - Աստուածաբանի, որ ասէ, թէ Աստուած նախ
հրեշտակական զօրութեանց խորհեցաւ...
թ. 18ա-20բ Յաղագս զանազանութեան պատճառի եւ սկզբանէ եւ թէ ոչ պարտ ասել յԵրրորդութիւն պատճառ, այլ
սկիզբն - Պատճառ է, զորմէ կախեալ կայ պատճառելի... (ապա վկայութիւնք Ղուրանից, Աթանասից, Արիստոտելից, Կիւրղի Պարապմանց գրքից, Գրիգոր Տաթեւացու Մատթէի Մեկնութիւնից եւ Ներսէս Շնորհալու Առ Ալէքս թղթից)...
ժ. 21ա Պատմութիւն սրբոյն Սիմոնի Կիւրենացւոյն - Սուրբն Սիմոն Կիւրենացին...
ժա. 21ա Անուանք սրբոց առաքելոցն եւ կանանցն եւ որդւոցն եւ դստերացն - Պետրոս եւ կին նորա Սոփի...
ժբ. 21ա Աստուածաշունչ գիրք չորս կերպիւ կու մեկնեն վարդապետք - Բանիւ, բառիւ, առակաւ եւ օրինակաւ...
ժգ. 21բ [Վարք Իսահակայ կաթողիկոսի] - Տէր սուրբն Իսահակ կաթողիկոսն Ամենայն Հայոց Սուրենեան... նա աքսորեալ գոլով յԱրտաւազ գաւառի, անկարանայր զիրն:
Դ. 21բ-44ա Հաւաքաբանութիւն կարգադրութեանց ըստ աւուր ամսոց, որք են յայտնութիւնք տօնից տէրունականաց եւ
բացատրութիւնք տօնախմբութեանց սրբոց հայրապետաց եւ ցուցմունք վկայաբանութեանց սրբոց մարտիրոսաց եւ համաձայնութիւնք տօնացուցիցն լատինացւոց եւ յունաց ըստ միաբանութեանն հայոց Այսմաւուրաց, ժողովեալ ի միում տփի,
այսինքն ի մի վայր...
Յեղմոն ասէ ումեմն շարեալ,
Պիտակ էրէց Կոմիտաս լեալ,
Քեօմուրճոց տանն ստորադասեալ,
Յաչս ամենից սըտրուկ ՛ւ յետնեալ:
Յամի փրկչին ներմարմնացեալ,
Ռ եւ Ո եւ ղատ տառն լցեալ (1690),
Այլ եւ վիպէ զՃԱՌԵԼԴ (1691) պատուեալ,
Զթիւ Հայոց ասէ պատմեալ,

Յետս տարայբանս գծագրեալ,
Եդդի եղբարցն իմ պերճացեալ,
Զբոսանուք սովաւ հանդիպեցեալ,
Մաղթեմ յիշել զիս տառապեալ:
- Սեպտեմբեր (լուսանցքում): Յունաց Ա. Սիմէոնի Սիւնակէցւոյն... Հայոց Ա. Յեսուայ որդւոյ Նաւեայ... Հռօմայեցոց 11.
Էճիտիոսի աբբային... (44ա) 0գոստոս (լուսանցքում): Յունաց ԼԱ. Գիւտ գօտոյն... Հայոց ԼԱ. գիւտ գօտոյն... Հռոմայեցւոց
10. Փաւլինոսի եպիսկոպոսին եւ Րայիմունտոս խոստովանօղին ոչ ծնելոյն:
Ե. ա. 44բ Արձանագիր տեառն Յակոբայ հայրապետին - Հանգստարանս այս հրաշափառ եւ պատուելի... /Հազար հարիւր քսան եւ Թ (1680) Հայոց թուի...
բ. 44բ Աղօթք կարկտի - Յորժամ երթայր տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս...
գ. 44բ [Յաղագս նշխարացն սրբոց Սուքիասեանց] - Եւ մնացին անթաղ մարմինք սրբոց Սուքիասանցն...
Զ. 45ա-50ա Մասնաւոր ժամանակագրութիւն եւ գաւազանագիրք, սկսեալ ի թուականութեան մարմնառիկ տնօրէնութեան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի հազարորդի ինն յոբելի եւ երիւք թուովք աւելի (1453), իսկ Արամեան տօմարի երից
երրակ հարիւրի (1451) եւ անդուսս հաւաքեալ եւ վիպաբանեալ մինչեւ նարդեանս ժամանակի, /Որում զգիրս գրեցի եւ առ
ապա եղելոցն ապառնի, աշխատասիրութեամբ ումեմն չարժանի/ յիշելոյ, քանզի վաթթարեմ գործովք քան զամենայն ոգի
եւ ժտեմ հանդիպողաց այս դիւզնաքեայ բանի յիշել զմեզ միով Ողորմիայիւ - Թուականք ի Քրիստոսէ` ՌՆԾԳ, Հայոց` Ջ
(1451)... ՌՆԾԵ-ՋԲ (1453) զԿոստանդինուպօլիս էառ Սուլթան Մահմատն... ՌՉԼԷ-ՌՃՁԴ (1735) օծաւ կաթողիկոս երկրորդ
Աբրահամ վարդապետն Թաքրտաղցի... ՌՉՁԱ-ՌՄ (1751):
Է. [Բանք զանազանք]
ա. 51ա [Վարդապետք Հայոց] - Ըստ առաջին հարցն աւանդութեանց տալով իշխանութիւն... Մեսրոպ... Մխիթար Գոշ...
եւ միւսն` Թադէոս Խարբերթցի (հմմտ. Հմր 462, 182ա):
բ. 51ա Վարդապետաց կարգն այս է - Նախ` Յոհան Կախիկն, որ է Որոտնեցին. Գրիգոր Ղայսարցին` այր բանիբուն եւ
սիրօղ իմաստութեան (հմմտ. Հմր 462, 182ա):
գ. 51ա Ծածուկ գիրք հրէից - Ա. Ադամայ... Ժ.Դանիէլի է տեսիլքն: Իսկ ի նորս այս ինչ է. Ա. Մանկութիւն Յիսուսի... Ե.
Կաթուղիկէքն Բառնաբայ եւ Թովմայի (հմմտ. Հմր 462, 219բ):
դ. 51բ [Յաղագս չափ կշռոց] - Մարն Ծ քսեստ է...
ե. 51բ Եգիպտացոց լեզուն խպտի լեզու է: Վարդապետն Պղատոնի` Ամոնիոս:
Ը. 52ա-4ա [Ժամանակագրութիւնք]
ա. 52ա Թուական, որ է թարիխ Ալի 0սմանին Ճուլուզ թուրքաց թագաւորացն - Ի թվին ՈՁԷ (1238) առաջին 0սման խանն
ելէր... բ. 52ա Ի թվին ԼԹ (590) յայսմ վայրի եկին ի Հայս ասորիք... (հմմտ. Հմր 462, 219բ): գ. 52բ Սկիզբն թագաւորութեան
Կարմրագլխին, որք են Ղզլպաշք - Նախ եւ առաջին Շըխ-Սէֆին, որ էր իշխան Արտաւէլու... դ. 52բ Ի թվին ՋԺԶ (1467) Ուզուն
Հասան Ալի անուն, որ էր ի Վան քաղաք... ե. 53ա Ի թուականութեանս տօմարի Հայոց մեծաց ի ՊՀԶ (1427) ամի... զ. 53ա
Զեկուցումն լիցի վկայասիրացդ հարցողաց վասն սուրբ մասանց նշխարացս, որ ընդ Ալէքսիանոս անուն... ՌՂ /1641/
ամին... է. 53բ Ի թուականիս մերոյ ՉԽ (1291), ի թագաւորութեանն... արքային Հեթմոյ... ը. 54ա Թվին ԶՃԽԶ (1197) թագաւորեաց Լէոն Բագրատունեաց ի Կիլիկեայ. թ. 54ա Թվին ՋՀԴ (1525) Շահ-Թահմազն ելաւ... եւ էր ի թագաւորութեան Վրաց
Կոստանդնոյ եւ կաթողիկոսութեան Հայոց տեառն Սարգսի:
Թ. [Քաղուածք զանազանք]
ա. 55ա Ի տօնի Խաչի եւ եկեղեցւոյ Ներբողեան գովեստի ի Հայոց պատմութենէ - Ահեղ արհաւիրք եւ մեծ սքանչելիք... բ.
55աբ Երանելոյն Յոհաննու Ոսկեբերանի ի Սրբոյ խաչի ճառէն - Որպէս գրեալ է, այս են կեանք յաւիտենականք... գ. 56ա
[Հ]արցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ սուրբն Ներսէս... Ընդ հակառակսն ընթացեալ ի գերեզման յարուցելոյն... դ. 57ա Ղազարու յարութիւնն - Նախ նշանակէ զմարդկային բնութեանս նորոգութիւն... ե. 57ա Յաւանակաւ գալ ի տաճարն - Նախ լրումն մարգարէից... զ. 57ա Ուրախ լեր յոյժ - Բ ինչ կայր եդեալ առաջի մարդկային բնութեան... է. 57աբ Թուղթք սրբոյ առաքելոյն Պօղոսի առ որոց եւ առ յորս գրեցան - Առ Հռօմայեցիս գրեցաւ ի Կորնթոսէ...:
Ժ. 58ա-94բ [Դեղագիրք ամենայն ցաւոց]: Դեղ մարդոյ քթէն արիւն գայ եւ չդադարի - Տոնիրն տաք է եւ չոր... ամենայն
ցաւի դեղ է:
Խառն դեղագրեր` Ականջացաւի, Աղիքն վայր եկածի, Այրածի, Այրութեան պակասի, Ատամնացաւի (նաեւ` 61ա «Աղօթք
ատամնացաւի»), Ափսինթինի, Բերանի հոտի, Գժուածի, Գլխացաւի, Գլխի թեփի, Գոզկապի, Դեղնախտի, Երանն վեր
եկածի, Թուխմայի, Լեզուն կապուածի, Լնդախտի, Լուսնարգելի, Խոցի (նաեւ` 83ա «Գիր խոցի-... Խ, Ս, Ք, Է, Վ, Փ, Բ...»),
Խօստուկի, Ծնացաւի, Կատաղած շան, Կարճահարի, Հազի, Հող ուտողի, Ձայն կտրածի, Ձուն ուռածի, Ղապզի, Մահադե-

ղի, Մաղասի, Մաքրագործութեան, Միջացաւի, Մալոքորի, Մրջնաբոյնի, Յղանալոյ, Նուզլայի, Ոչխարի (90բ), Ոսկրացաւի,
Ուռածի, Չար աչքի, Պալղամի, Ջերմի, Ջլացաւի, Սանճուի, Սնկան, Սրտացաւի, Վախեցածի, Վիրաց, Տապայի, Տենդի, Տուկունի, Փայծաղի, Փոշտանկի, Փորացաւի, Փուշ մտածի, Փռշտալոյ, Քամու, Քաչալի, Քառչանկի (Քաղցկեղի), Քասմայի,
Քթի արեան, 0ձահարի: Նաեւ` Անիսոն, Ըռազիանա, Սոխ (70բ) Լօշտակ (92ա) «Խանդմանդ քարի Խասիաթն - Աղնաթիսն,
որ է անդամանդեայ քարն...» (70աբ): Գրուած է զանազան գրիչների ձեռքով:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 44ա (Անտոն գրչի)
Միտքս է մոլար, խորհուրդս է ցրուեալ, զաչս է կուրացեալ,
Զիմաստութիւնս կորեալ, ձեռքս գնացեալ, գիր մնացեալ:
Յիշեցէք, հայրք եւ եղբայրք, մեղապարտ եւ յաւելածու զամենայն ստեղծուած Անտոն սարկաւագս միով Հայր մեր-իւ, որ
մեղօք գայ մեռեալ, որ աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Գրեցաւ թվականիս ՌՃԿ (1711), հոկտեմբերի ԺԳ, ի դուրն Թադէոս
առաքելոյն:
2. 21ա (Անանուն գրչի) Էկլեսիաստիկեայ: ՌՃՀԶ (1727) թուոջս, ապրիլի ԻԳ:
3. Տե՛ս Զ:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ` (Աստառ Ա) Նա նստէ: Մրափորձ է այս: Մրափորձ է այս: Գրեցաւ թվն: Մուր, որ է սեւ ջուր: (Աստառ Բ)
Ձգեաց ձեռն իւր ի յերկինս եւ բռնադատեաց զաստղ: 1ա Գրչափորձ է: Նարինմանէս շատ կարօտ եւ բարեւ:
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ԴՈՒՌՆ ԱՐՔԱՅՈՒԹԵԱՆ
ՄԱՆԻԼԱ ՌՄԴ - 1755
ԳՐԻՉ, ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ` Զաքարիա` որդի տէր Մարտիրոս Ջուղայեցւոյ:
ԹԵՐԹ` 234. չգրուած` 1բ, 2բ, 4բ, 165բ, 228ա-34բ: ՊՐԱԿ` 1x1+15x16 (Ա, Ժ 18,
ԺԱ 14, ԺԲ 8, ԺԵ 15): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ`
111ա): ՏՈՂ` 32: ԿԱԶՄ` մագաղաթանման կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը`
կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 232-3 չգրուած թերթերը վնասուած, կազմի եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա ԸԶՍՋՎ ԲՎԹԿՍԿՄԲՎ Ո ՀԿԶՍԸ ՃՑՋՍՄԸ ճւբ կլմկմւհջ ԹՑԲՍՄՋ ԳԲՀ ՉԿԲՀԸ՞՞՞
2ա Գործք հոգեվոր եւ Գիրք չորրորդ, որ կոչի Դուռն արքայութեան: Թարքամանեցեալ ի ըսպանիօլեաց լեզուէ առ մեր
հայկական աշխարաբայր լեզոյն վասն ամենայնի շահաւէտութեան եւ կարդացողութեան նոյն հայոց հաւատացելոց ազկին, որ ՃԿԱ (161) հոգեվոր առականօք ծաղկազարթած այ եւ զարդարած այ: Աշխատասիրութեամբն Ըսպահանայ Ջուղայեսցի տէր Մարտիրոսի որդի Զաքարիային, որ այժմ կոչի ախբայր Ֆռանչիսկոս կրօնաւոր, ի կարքէն սրոբէական հայրապետ սուրբ Ֆռանսիսկոսին, որ մանք կու անվանեն Դէսկաչսօս դէ Սան Ֆռանսիսկօ: Թիվն փրկչին 1755, Մանիլու մայրաքաղաքումս գրվեցաւ: Ամենայնիքն ի փառս Աստուծոյ տեառն մերոյ լինիցի
ա. 3ա-19ա Գլուխ առաջին. Յաղագս խոստովանութեան հաւատոյ եւ պատուականութեան քրիստոնէականի: Պրակ Ա Ո՜վ քրիստոնեայ եւ հաւատարիմ եխբայր, եթէ մինչե[ւ] հլդաքս խբար չես... բ. 19ա-37ա Գլուխ երկրորդ: Յաղագս հաւադոյ
եւ զանազան մասանցն նորայ, որ է առաջին բաժինն քրիստոնէականի: գ. 37ա-54ա Գլուխ երրորդ. Յաղակս աղօթոյ, որ է
երկրորդ բաժինն քրիստոնէականի: դ. 54ա-109ա Գլուխ չորրորդ. Յաղակս սուրբ պատվիրանքին Աստուծոյ եւ եկեղեցոյ,
որք են երրորդ բաժին քրիստոնէականի: ե. 190ա-19բ Գլուխ հինգերորդ. Յաղագս պատվիրանացն սրբուհի եկեղեցոյն: զ.
119բ-65ա Գլուխ վեցերորդ. Յաղակս եօթն խորհուրդ սրբուհի մայր եկեղեցոյն, որ է չորրորդ բաժին քրիստոնէականի: է.
166ա-71բ Գլուխ եօթներորդ. Յաղակս գործք ողորմութեան: ը. 171բ-75ա Գլուխ ութներորդ. Յաղակս թշնամեաց հոգոց մերոց: թ. 185ա-92բ Գլուխ իններորդ. Յաղակս մեղաց եւ առաքինութեանց: ժ. 192բ-203բ Գլուխ տասներորդ. Յաղակս առաքինութեան, որ կոչեն աստուածաբանական: ժա. 204ա-10բ Գլուխ մետասաներորդ. Յաղակս այլ առաքինութեանց, որ կոչեն նախապետականք: ժբ. 210բ-1բ Գլուխ երկոտասան. Յաղակս ըսգայարանաց հոգոյ եւ մարմնոյ: ժգ. 211բ-6ա Գլուխ
ԺԳ: Յաղակս պարգեւացն Հոգոյն Սրբոյն: ժդ. 216ա-9ա Գլուխ ԺԴ. Յաղակս այլ մեղաց, որ բողոքի եւ գոռայ առ յերկինս:
ժե. 219ա-23ա Գլուխ ԺԵ. Յաղակս չորրորդ վերչս մարդկանց: ժզ. 223ա-5բ Գլուխ ԺԶ. Յաղակս ներողութիւն մեղաց: ժէ.
225բ-6բ Գլուխ ԺԷ. Յաղակս ութներորդ երանութեանց հոգոյ - Հարցմունք. Ասա՛, քանի՞ ան երանութիւնքն հոգոյ... աղօթեայ
վասն ինձ` ախշատողիս գրքոյս այսմիկ, որ Տէրն ուր անհուն ողորմութեամբ ի մեղուցն թողութիւն տայ եւ ուր առքայութեան
արժանի առի. ամէն:

- 227աբ Ցանկ գլխոց եւ պրակաց գրքոյս - Գլուխ Ա, պրակ Ա. Յաղագս խոստովանութեան հաւատոյ եւ պատուականութեան - Համար 1... Գլուխ ԺԷ. Յաղագս ութն Երանութեանց - Համար 600: Վերջ: Ի փառս Աստուծոյ լինի. ամէն:
Գործիս 17 գլուխներից իւրաքանչիւրն ունի մէկ մի քանի պրակ, ամեն պրակ` մէկ պատմութիւն, իսկ ամեն պատմութիւն`
մի քանի առակ: Ողջ շարադրանքը, անկախ խորագրուած միաւորներից, համարակալուած է ըստ պարբերութիւնների` 1601:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
2ա (տե՛ս):
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ՊԵՏՐՈՍ ԱՐԱԳՈՆԱՑԻ, ԳԻՐՔ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ
ԱՍՏԱՊԱՏ ՌՃԻԳ - 1694
ԳՐԻՉ` Սարգիս Շօռօթեցի: ՍՏԱՑՈՂ` Յովսէփ վրդ. Աստապատցի:
ԹԵՐԹ` 494. չգրուած` 492բ-4բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԽԲx12 (Բ, ԽԲ 8, ԺԱ, ԻԸ 11): ՆԻՒԹ`
թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20,2x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն (2ա-3ա, 22ա-235բ), երկսիւն (1աբ, 3բ-21բ, 236ա492ա): ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 175ա): ՏՈՂ` 29: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ,
աստառը` ծաղկադրոշմ կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 107ա, 165բ, 252բ, 305ա: Լ ու 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, դեղին:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Յովհաննու: Ժ-ԺԱ դդ.: 2 (Ա-Բ)+2 (Գ-Դ), ստացուած 2 ամբողջական թերթերի
ընդլայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աբ): Կարդալ Գա, Դբ, Գբ, Դա, Աա, Բբ,
Աբ, Բա. «Եւ առ միւս աշակերտն... այլ աշակերտքն» (Ի, 2-25):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին թեթեւակի քերծուած, կապիչներն ու փականներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-2ա [Գիրք դատաստանաց, հաւաքեալ ըստ կանոնաց եկեղեցւոյն Հռոմայ: Յառաջաբան] - Տէր Յիսուս` թագաւորն
խաղարարար եւ քահանայապետն գթած... Ես` ֆրայ Պետրոս, նուաստ ի կարգէ քարոզողաց սրբոյնԴոմինիկոսի... ձեռնարկեցի առնել համառօտ հաւաքումն կանոնաց իրաւանաց եկեղեցւոյ, եւս առաւել հաւաքեալ ի բանիցն ֆրայ Ռէմունդի եւ
երանելոյն Թօմայի եւ Գֆրատոսի եւ այլոց վարդապետաց իրաւագիտաց, եւ թարգմանեալ ի լատին լեզուէ ի հայ բարբառ... Արդ, բաժանի գիրս այս ի Ե մասունս. առաջինն է Վասն դատաւորաց, երկրորդն` Վասն դատաստանաց, երրորդն`
զՎարուց եւ զհամեստութենէ եկեղեցականաց, չորրորդ` զՊսակէն, հինգերրորդ` զՊատժոց մեղացն:
1. 2ա-3ա Սկիզբն առաջին գրոց, որ Վասն դատաւորաց: Գլուխ[ք] առաջին գրոցն - Ա. Վասն գերազանցն Երրորդութեան եւ ուղղափառ հաւատոյ... ԾԸ. Վասն ենթադատողաց:
Ցանկս թէեւ համարակալուած է Ա-ԾԸ, սակայն բովանդակում է
56 յօդուած, քանի որ ԽԲ, ԽԳ համարների վրայից թռիչք է
կատարուած: Ցանկը չունի բնագրի ԺԴ, ԻԲ, ԻԴ, ԽԵ, ԽԶ, Ծ, ԾԸ,
իսկ բնագիրը` ցանկի Խ. «Վասն օծման» եւ ԽԵ. «Վասն գործոց
փոխանորդաց» յօդուածները:
ա. 3բ-4ա [Ա.] Յաղագս գերազանց Երրորդութեան եւ ուղղափառ հաւատոցն - Երրորդն Իննօսէնսիոս պապն ի
ընթ[հ]անրական ժողովն Հռոմայ ասէ. բ. 4ա-5բ [Բ.] Յաղագս կացուցմանց եւ օրինաց: գ. 5բ-8բ Գ. Յաղագս հրովարտակաց: դ. 8բ-9ա Դ. Յաղագս սովորութեանց: ե. 9ա-10ա Ե. Յաղագս խնդրելոյ առաջնորդս: զ. 10ա-2բ Զ. Յաղագս ընտրելոյ
եւ հաստատելոյ զառաջնորդս: է. 12բ-3ա Է. Յաղագս փոխելոյ զառաջնորդս: ը. 13ա-4ա Ը. Յաղագս եմիփորոնին: թ. 14ա5բ Թ. Յաղագս հրաժարման: ժ. 15բ-20ա Ժ. Յաղագս զանազանութեան գործոյ եւ գործակալաց եկեղեցոյ: ժա. 20ա-1բ ԺԱ.
Յաղագս ժամանակացն, յորս տուեալ լինին կարգ: ժբ. 22ա-5բ [ԺԲ.] Յաղագս տիոց եւ որպիսութեանց կարգ առօղացն:
ժգ. 25բ-6ա ԺԳ. Յաղագս քննութեան, որոց առնուն զկարգն: ժդ. 26ա-7ա ԺԴ. Յաղագս անարատութեան կարգառօղաց:
ժե. 27ա-8ա ԺԵ. Յաղագս երկկանամբեացն: ժզ. 28ա-9բ ԺԶ. Յաղագս պարկեշտութեան կարգ առօղաց: ժէ. 29բ-30ա ԺԷ.
Յաղագս խոհեմութեան կարգ առօղացն: ժը. 30բ ԺԸ. Յաղագս ողջախոհութեան կարգ առօղացն: ժթ. 30բ ԺԹ. Յաղագս
զարդուց կարգ առօղաց: ի. 30բ-2ա Ի. Յաղագս հիւրընկալութեան կարգ առօղաց: իա. 32ա-4ա ԻԱ. Յաղագս ուսման կարգ
առօղացն: իբ. 34ա-5ա ԻԲ. Յաղագս հարկանող եկեղեցականին: իգ. 35ա ԻԳ. Յաղագս ոչ տալոյ կարգ կռուասիրացն: իդ.
35աբ ԻԴ. Յաղագս ոչ տալոյ կարգ ագահիցն: իե. 35բ-6ա ԻԵ. Յաղագս, զի առօղն զկարգն լեալ իցէ բարիոք վերակ[աց]ու
տան իւրոյ: իզ. 36աբ ԻԶ. Յաղագս ոչ տալոյ կարգս նորամտիցն ի հաւատս: իէ. 37ա ԻԷ. Յաղագս ոչ տալոյ կարգ հանդիսի
ապաշխարողաց: իը. 37աբ ԻԸ. Յաղագս ոչ տալոյ կարգ եկելոցն յարքունուստ: իթ. 37բ-8ա [ԻԹ.] Յաղագս ոչ տալոյ կարգս,

որք պարտին տալ համարս: լ. 38ա-բ Լ. Յաղագս տալ[ոյ] կարգ ծառայից: լա. 39բ-40բ ԼԱ. Յաղագս ոչ տալոյ կարգ, որոց
ունին բիծ ի մարմինն: լբ. 40բ-2ա ԼԲ. Յաղագս ոչ տալոյ կարգ ծնելոցն յանօրէն անկողնոց: լգ. 42աբ ԼԳ. Յաղագս ոչ տալոյ
կարգս օտարաց եւ անծանօթից: լդ. 42բ ԼԴ. Յաղագս ոչ տալոյ կարգ կանանց: լե. 42բ-4ա ԼԵ. Յաղագս օրհնութեան կուսանաց: լզ. 44ա-6ա ԼԶ. Յաղագս խորհրդոց, որք կրկնին եւ որք ոչ: լէ. 46ա-50բ ԼԷ. Յաղագս մկրտութեան: լը. 50բ-1ա ԼԸ. Յաղագս ուսուցանելոյ զերախայսն եւ հրաժարեցուցանելոյ: լթ. 51ա-2բ ԼԹ. Յաղագս դրոշմին: խ. 52բ-59բ Խ. Յաղագս պատարագին: խա. 69բ-71ա ԽԱ. Յաղագս օծման հիւանդաց եւ այլ սուրբ օծման: խբ. 71ա-6բ ԽԲ. Յաղագս օրհնութեան եկեղեցոյ եւ սրբոյ սեղանոյն: խգ. 76բ-7ա ԽԳ. Յաղագս պահպանութեան սուրբ մեռոնին եւ մարմնոյն Քրիստոսի: խդ. 77ա8ա ԽԴ. Յաղագս նշխարաց եւ պատուոյ սրբոցն: խե. 78աբ ԽԵ. Յաղագս շինութեան եւ նորոգութեան եկեղեցոյ: խզ. 78բ81ա ԽԶ. Յաղագս ազատութեան եկեղեցեաց եւ եկեղեցականաց, գերեզմանաց եւ սատացուածոց նոցա: խէ. 81ա-4ա ԽԷ.
Յաղագս գործոյ եւ իշխանութեան դատաւորին: խը. 84ա-6ա ԽԸ. Յաղագս գործոյ կարգեալ դատաւորաց: խթ. 86ա-7բ ԽԹ.
Յաղագս գործոյ լէկատի պապին, որ է դեսպանն: ծ. 87բ-9բ Ծ. Յաղագս գործոյ եւ իշխանութեան դէրադատաւորին: ծա.
89բ-92ա ԾԱ. Յաղագս հնազանդութեան, որ առ մեծագոյնսն: ծբ. 92ա-3ա ԾԲ. Յաղագս պայմանին խաղաղութեան: ծգ.
93ա-4բ ԾԳ. Յաղագս դաշանց: ծդ. 94բ-6ա ԾԴ. Յաղագս զանց առնելոյ զվէճս: ծե. 96ա-8ա ԾԵ. Յաղագս ջատագովաց: ծզ.
98ա-100ա ԾԶ. Յաղագս հոգաբարձուաց: ծէ. 100աբ ԾԷ. Յաղագս սինտիկոսաց: ծը. 100բ-2ա ԾԸ. Յաղագս այնց իրաց, որ
լինին բռնութեամբ կամ յերկիւղէ: ծթ. 102ա-3բ ԾԹ. Յաղագս անդրէն դարձուցանելոյ զբոլորն: կ. 103բ-4ա Կ. Յաղագս խոյս
տալոյ ի դատաստանէն: կա. 104ա-6ա ԿԱ. Յաղագս ենթադատողաց:
2. 106բ Սկիզբն Երկրորդ գրոցն, որ Վասն դատաստանաց - Քանզի դատաստանն է ըստ լսելոյն ի դատախազիցն...
Այժմ ասասցուք ի դատասատանէն: Գլուխ երկրորդ գրոցն - Ա. Յաղագս դատաստանաց... ԺԸ. Յաղագս վկայից եւ վկայութեանց:
Ցանկս թերի է եւ չունի բնագրի ԺԹ-ԻԶ յօդուածները, որոնց
համար տեղ է թողնուած:
ա. 107ա-10ա Ա. Յաղագս դատաստանաց - Արդ, վասն դատաստանաց հինգ իրս տեսանելի է... բ. 110ա-2ա Բ. Յաղագս յարմար ատենի: գ. 112ա-3բ Գ. Յաղագս մատուցանելոյ զնամակ վիճին: դ. 113բ-4բ Դ. Յաղագս խնդրելոյն ի միմեանց
եւ հակաճառութեան: ե. 114բ-6բ Ե. Յաղագս հաստատելոյ զվէճն: զ. 116բ-8ա Զ. Յաղագս երդման զրպարտութեանն: է.
118աբ Է. Յաղագս յապաղման: ը. 118բ-21ա Ը. Յաղագս տօնից եւ աւուրց, յորս ոչ լինին դատաստանք եւ ոչ այլ գործք
սպասաւորութեան: թ. 121ա-3ա Թ. Յաղագս կարգաց վիճից եւ դատաստանաց: ժ. 123աբ Ժ. Յաղագս աւելի խնդրողաց:
ժա. 133բ-5ա ԺԱ. Յաղագս վիճի ստացուածոյն եւ յատուկ տիրութեանն: ժբ. 125ա-7ա ԺԲ. Յաղագս անդրէն դարձուցանելոյ զյափշտակութիւնն: ժգ. 127ա-9ա ԺԳ. Վասն նենգութեան եւ ապստամբութեան: ժդ. 129ա-30ա ԺԴ. Յաղագս ոչ յառաջանալոյն ի դատաստան, որք վէճն անագանեալ է: ժե. 130աբ ԺԵ. Յաղագս յանձելոյ զիրն, վասն որոյ է վէճն: ժզ. 130բ-2ա
ԺԶ. Յաղագս խոստովանողացն ի դատաստաանի, ժէ. 132ա-5ա ԺԷ. Յաղագս ստուգութեանց: ժը. 135ա-40ա ԺԸ. Յաղագս
վկայից եւ վկայութեանց: ժթ. 140ա-1բ ԺԹ. Յաղագս հաւատոյ ձեռագրաց: ի. 141բ-3ա Ի. Յաղագս կարծեաց: իա. 143ա51բ ԻԱ. Յաղագս երդմանց: իբ. 151բ-5ա ԻԲ. Յաղագս յամայրամի: իգ. 155ա-6բ ԻԳ. Յաղագս ի բաց մերժելոյ: իդ. 156բ-9բ
ԻԴ. Յաղագս վճռի եւ դատեալ իրաց: իե. 159բ-63ա ԻԵ. Յաղագս բողոքման, հրաժարման եւ վերառաքման: իզ. 163ա-4ա
ԻԶ. Յաղագս հաստատութեան վճռին եւ դատեալ իրին:
3. 164ա-5ա Սկիզբն Երրորդ գրոցն, որ է Վասն վարուց եւ համեստութեան եկեղեցականաց - Արդ, վասն զի եկեղեցականաց անձանցն... Արկցուք ձեռն ի յերրորդն: Ա. Յաղագս վարուց եւ համեստութեան եկեղեցականաց. ԻԲ. Յաղագս աշխարհական գործոյն.
Ցանկս թէեւ համարակալուած է Ա-ԽԲ, սակայն յօդուածների
իրական քանակը հաւասար է 40-ի, քանի որ բնագրի ԼԱ
յօդուածի բաղկացուցիչ 3 մասերը ցանկում նշանակուած են
ԼԱ, ԼԲ, ԼԳ:
ա. 165բ-9ա Ա. Յաղագս վարուց եւ համեստութեան եկեղեցականաց - Կամելով ասել ի վարուց. բ. 169ա-70բ Բ. Յաղագս ոչ համաբնակ լինելոյ եկեղեցականաց եւ կանանց: գ. 170բ-4բ Գ. Յաղագս գթելոցն եւ վերարժանաւորութեանցն: դ.
174բ-6ա Դ. Յաղակս կանամբի եկեղեցականաց: ե. 176ա-7բ Ե. Յաղագս եկեղեցականացն, որ ոչ սպասաւորեն եկեղեցոյն: զ. 177բ-81ա Զ. Յաղագս թոշակաց: է. 181ա-2ա Է. Յաղագս հիւանդ եկեղեցականաց: ը. 182ա-3ա Ը. Յաղագս կացուցանելոյ սպասաւորս յեկեղեցի: թ. 183ա-5ա Ը (Թ). Յաղագս տալոյ զոչ ամայակս եւ եկեղեցիս: ժ. 185ա-6ա Թ(Ժ). Յաղագս
ոչ ձեռնամուխ լինելոյ առնել փոփոխումն ինչ, որքան ամայի է աթոռն: ժա. 186ա-7բ Ժ(ԺԱ). Յաղագս այնց իրաց, որ լինին
յառաջնորդէն առանց հաւանութեան ժողովոյն իւրոյ: ժբ. 187բ-8բ ԺԱ (ԺԲ). Յաղագս այնոցիկ, որ լինին ի մեծ մասնէ ժողովոյ եկեղեցականացն: ժգ. 188բ-9ա ԺԲ (ԺԳ). Յաղագս տալոյ զեկեղեցական թոշակս առանց նուազացուցանելոյ: ժդ.

189ա-90բ ԺԳ (ԺԴ). Յաղագս օտարացուցանելոյ զինչս եկեղեցոյ: ժե. 190բ-1բ ԺԴ (ԺԵ). Յաղագս աղաչականին: ժզ. 191բ3ա ԺԵ (ԺԶ). Յաղագս յանօթ տուեալ իրին: ժէ. 193ա-4բ ԺԶ (ԺԷ). Յաղագս աւանդին: ժը. 194բ-7բ ԺԷ (ԺԸ). Յաղագս գնելոյ
եւ վաճառելոյ: ժթ. 197բ-9ա ԺԸ (ԺԹ). Յաղագս ի վարձու տալոյն առնելոյն: ի. 199ա-201ա ԺԹ (Ի). Յաղագս փոխելոյ գիրս:
իա. 201ա-3ա Ի (ԻԱ). Յաղագս զինւորական կազմութեանն: իբ. 203ա-5ա ԻԱ (ԻԲ). Յաղագս գրաւականաց: իգ. 205ա-6բ
ԻԲ (ԻԳ). Յաղագս երեշխաւորաց: իդ. 206բ-8ա ԻԳ (ԻԴ). Յաղագս հատուցման պարտուց: իե. 208ա-10ա ԻԴ (ԻԵ). Յաղագս
պարգեւաց: իզ. 210ա-1ա ԻԵ (ԻԶ). Յաղագս յատուկ ընչից եկեղեցականաց: իէ. 211ա-5ա ԻԶ (ԻԷ). Յաղագս կտակի: իը.
215ա-6բ [ԻԷ] (ԻԸ). Յաղագս յաջորդաց այնոցիկ, որ ոչ առն կտակի: իթ. 216բ-20ա ԻԸ (ԻԹ). Յաղագս թաղման: լ. 220աբ
ԻԹ (Լ). Յաղագս վիճակի քահանայից: լա. 220բ-7ա Լ (ԼԱ). Յաղագս տասանորդաց եւ երախայրից եւ նուիրաց: լբ. 227ա9ա ԼԱ (ԼԲ). Յաղագս հասից եւ պահանջութեանց եւ խրախութեանց, զոր առնեն եպիսկոպոսաց: լգ. 229ա-34ա ԼԲ (ԼԳ).
Յաղագս կրօնաւորաց: լդ. 234ա-9բ ԼԳ (ԼԴ). Յաղագս ուխտից: լե. 239բ-42ա ԼԴ (ԼԵ). Յաղագս պահոց: լզ. 242ա-4բ ԼԵ
(ԼԶ). Յաղագս վարուց կրօնաւորաց եւ կանոնականաց: լէ. 244բ-6ա ԼԶ (ԼԷ). Յաղագս կրօնաւոր եւ սրբակաց: լը. 246ա ԼԷ
(ԼԸ). Յաղագս տեղեաց կրօնաւորաց: լթ. 246բ-8բ ԼԸ (ԼԹ). Յաղագս պատրողական իրաւանց: խ. 248բ-51բ ԼԹ (Խ). Յաղագս աշխարհական գործոցն, որք ոչ յարմարին եկեղեցականաց:
4. 251բ-2ա Սկիզբն չորրորդ գրոցն, որ է Վասն պսակին - Արդ, բաւականապէս ճառեցաւ... Այժմ ձեռնարկեսցուք... ի
պսակէն... Ա. Յաղագս խնամ տալոյ եւ նշանի... Լ. Յաղագս երկրորդ պսակին:
ա. 252բ-6ա Ա. Յաղագս խնամ խօսելոյ եւ նշանի - Քանզի նախքան զպսակն... բ. 256ա-62ա Բ. Յաղագս պսակին: գ.
262աբ. Գ. Յաղագս սխալման անձին: դ. 263ա-4ա Դ. Յաղագս ծառայական արգելմանն: ե. 264ա-5ա Ե. Յաղագս ծնելոց
յազատաց եւ ծառայից: զ. 265ա-7ա Զ. Յաղագս որպէսիութեանն ի թէականութեանն, որ լինի ի պսակն եւ ի նշանն: է.
267ա Է. Յաղագս արգելման վասն հանդիսի ուխտին: ը. 267ա-70ա Ը. Յաղագս ազգական արգելմանն: թ. 270ա-2բ Թ. Յաղագս խնամական արգելմանն: ժ. 272բ-4բ Ժ. Յաղագս այնորիկ, որ շաղաշարի ընդ ազգականի ամուսնոյն իւրոյ: ժա.
274բ-7բ ԺԱ. Յաղագս հոգեւոր ազգականութեանն: ժբ. 277բ-8բ ԺԲ. Յաղագս օրինաւոր ազգականութեանն: ժգ. 278բ-80ա
ԺԳ. Յաղագս արգելման վասն մեղաց: ժդ. 280ա-3ա ԺԴ. Յաղագս արգելման վասն այլափառութեանն: ժե. 283ա-4ա ԺԵ.
Յաղագս արգելման բռնութեանն: ժզ. 284ա-4բ ԺԶ. Յաղագս արգելման կարգին: ժէ. 284բ-6ա ԺԷ. Յաղագս արգելման կապին: ժը. 286աբ ԺԸ. Յաղագս արգելման հռչակեալ համեստութեանն: ժթ. 286բ-90ա ԺԹ. Յաղագս արգելման անկարութեանն: ի. 290ա-1ա Ի. Յաղագս արգելման, որ յարգելեալ ժամանկս: իա. 291աբ. ԻԱ. Յաղագս ծածուկ պսակացն: իբ.
291բ-2բ ԻԲ. Յաղագս պսակի գոդեացն: իգ. 292բ-3բ ԻԳ. Յաղագս վերստին տալոյ ի յամուսինն զզուգակիցն իւր, զոր խնդրէ: իդ. 293բ-5ա ԻԴ. Յաղագս, թէ ոյք կարեն ամբաստան լինել զպսակքն: իե. 295ա-6բ ԻԵ. Յաղագս ամբաստանութեան
պսակին, որ վասն պոռնկութեան: իզ. 296բ-8ա ԻԶ. Յաղագս բաժանման պսակին: իէ. 298ա-301ա ԻԷ. Յաղագս, թէ որք են
հարազատ որդիք եւ որք ոչ: իը. 301ա ԻԸ. Յաղագս սրբութեան ծննդկանաց: իթ. 301ա-3բ ԻԹ. Յաղագս բաժանեաց եւ օժտաց, որ լինին վասն հարսանեաց: լ. 303բ-4ա Լ. Յաղագս երկրորդ պսակին:
5. 304ա-5ա Սկիզբն հինգերորդ գրոցն, որ Վասն պատժոյ մեղաց - Վասն զի դատաւորք եւ իրաւունք... Այժմ ասելի է
պատժոյ մեղացն... Ա. Յաղագս ամբաստանութեանց... [ԾԲ.] Յաղագս կանոնաց իրաւանց:
ա. 305ա-11ա Ա. Յաղագս ամբաստանութեանց, որ ոմանց եւ զեկուցմանց - Արդ, վասն զի վիճաբանական ատեանս...
բ. 311ա-2ա Բ. Յ[աղագս] զրպարտօղաց: գ. 312ա-21ա Գ. Յաղագս սիմոնականութեանն: դ. 321ա-2ա Դ. Յաղագս ոչ յանձնել առաջնորդացն յայլս զիշխանութիւնս իւրեանց վասն առնելոյն ի նոցանէ ամ յամէ արծաթ ըստ դաշին: ե. 322ա-3ա Ե.
Յաղագս ոչ խնդրելոյ ինչ վարդապետացն վասն տալոյն հրաման ուսուցանելոյ: զ. 323ա-7ա Զ. Յաղագս հրէից եւ մահմետականաց: է. 327ա-33բ Է. Յաղագս հերետիկոսաց: ը. 333բ-5ա Ը. Յաղագս հերձուածողաց: թ. 335ա-7բ Թ. Յաղագս ուրացողաց: ժ. 337բ-44ա Ժ. Յաղագս սպանութեան: ժա. 344ա-5բ ԺԱ. Յաղագս որդէսպանաց: ժբ. 345բ-6բ ԺԲ. Յաղագս երախայից եւ տկարաց ընկեցելոցն արտաքս: ժգ. 346բ-9բ ԺԳ. Յաղագս պատերազմաց: ժդ. 349բ-50ա ԺԴ. Յաղագս վարժամարտութեան: ժե. 350ա-1բ ԺԵ. Յաղագս երկամարտութեան: ժզ. 351բ-2ա ԺԶ. Յաղագս նետողաց: ժէ. 352ա-5ա ԺԷ. Յաղագս շնութեան: ժը. 355ա-8ա ԺԸ. Յաղագս յափշտակողաց եւ կողոպտողաց: ժթ. 358ա-9ա ԺԹ. Յաղագս մաքսից եւ բաժից: ի. 359ա-60ա Ի. Յաղագս քուշուղաց եւ կտրուածոց: իա. 360ա-3ա ԻԱ. Յաղագս անդրէն հատուցանել զյափշտակութիւնն: իբ. 363ա-4ա ԻԲ. Յաղագս հրկիզողաց: իգ. 364ա-8բ ԻԳ. Յաղագս գողութեան: իդ. 368բ-78ա ԻԴ. [Յաղագս վաշխից]: իե. 378ա-80ա ԻԵ. Յաղագս պարտողութեան, որ է ղալպութիւն: իզ. 380ա-2բ ԻԶ. Յաղագս ստութեան: իէ. 382բ-7ա
ԻԷ. Յաղագս վիճակ - ընկէցութեանց եւ համայութեանց: իը. 387ա-8ա ԻԸ. Յաղագս սեղանակապտաց: իթ. 388ա [ԻԹ.] Յաղագս յանցանաց տղայոց: լ. 388ա-9բ Լ. Յաղագս նարտի եւ այլ սոյնպիսի խաղոց: լա. 389բ-90ա ԼԱ. Յաղագս որսորդ
եկեղեցականաց: լբ. 390աբ ԼԲ. Յաղագս հարկանող եկեղեցականաց: լգ. 390բ-4բ ԼԳ. Յաղագս չարաբան եկեղեցականաց:
լդ. 394բ-5բ ԼԴ. Յաղագս եկեղեցականին, որ մատուցանիցէ պատարագ, յորժամ իցէ բանադրեալ, ընկեցեալ եւ արգելեալ:
լե. 395բ-6ա ԼԵ. Յաղագս եկեղեցականացն, որ ոչ իցեն առեալ կարգ եւ սպասաւորեսցեն: լզ. 396ա ԼԶ. Յաղագս եկեղեցա-

կանացն, որ ի մէջ թողլով զմի կարգն, առնուն զմիւսն: լէ. 396աբ ԼԷ. Յաղագս պատժոյ այնոցիկ, որ գողութեամբ առնուն
զկարգն: լը. 396բ-7բ ԼԸ. Յաղագս վերանցման առաջնորդացն: լթ. 397բ-400բ ԼԹ. Յաղագս գայթագղութեան եւ տարակուսանաց: խ. 400բ-1ա Խ. Յաղագս զեկուցման նոր գործոյն: խա. 401ա-2բ ԽԱ. Յաղագս շրջաբերականաց եւ ի վերանցմանէ
այնոցիկ, որ ունի զշրջաբերականն: խբ. 402բ-4բ ԽԲ. Յաղագս կանոնական մաքրութեան: խգ. 404բ-6բ ԽԳ. Յաղագս անիրաւութեանց ի վնասից: խդ. 406բ-10բ ԽԴ. Յաղագս պատժոց: խե. 410բ-1բ ԽԵ. Յաղագս անգիտութեան: խզ. 412ա-30բ
ԽԶ. Յաղագս բանադրութեան: խէ. 430բ-3ա ԽԷ. Յաղագս վճռի արգելման: խը. 433ա-5ա ԽԸ. Յաղագս իռէգուլարութեան:
խթ. 435ա-83ա ԽԹ. Յաղագս ապաշխարութեան: ծ. 483ա-8բ Ծ. Յաղագս օժանդակութեանց, որ վասն ննջեցելոց: ծա.
488բ-9ա ԾԱ. Յաղագս նշանակութեան բանից: ծբ. 489բ-91բ ԾԱ (ԾԲ). Յաղագս կանոնաց իրաւանց - Ընդ ժամանելն ի
վախճան գրոցս` առ ի կատարումն մատենիս...
Տե՛ս "՞ Ջ՞ Ց՞ Գ՞ Ըւգբլսկիլ, Հկլաւլբ Նջկչջլջբ Վբսկթմըսբվ, Զբսլջբ, օրձծ, 6
շձխ՞ 0րինակս չունի թարգմանիչ Յակոբ
Քոնեցու յիշատակարանը:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
28ա (Նօտրգիր) Հոգի Սուրբ, օգնեա ինձ եւ հաս ի թիկունս իմ աննախանձ:
268ա Արդ, գրեցաւ Դատաստանագիրքս ի թուականութեանս ՌՃԽԳ (1694) Յիշատակ ինձ` Յովսէփ վարդապետիս, եւ
ծնօղացն եւ եղբարցն իմոց եւ ամենայն ազգականացս: Որք հադիպիք կարդալոյ կամ օրինակելոյ, Աստուած ողորմի ասացէք ինձ` Յովսէփ վարդապիտիս, եւ դուք յիշեալ լինիք առաջի ահեղ դատաստանին Քրիստոսի:
492ա Փա՜ռք... Արդ, գրեցաւ Դատաստանագիրս ի թուականութեանս Հայոց ՌՃԽԳ (1694), ի գեօղաքաղաքս Աստապատ, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Ստեփաննոսի եւ Սրբոց Հրեշտակապետացն Միքայելի եւ Գաբրիելի, յիշատակ ինձ` յօգնամեղ
անուամբ եւեթ Յովսէփ վարդապետիս, եւ ծնողաց իմոց` Աւետիսին եւ Մարիամին հանգուցեալ, եւ եղբա[ր]ց իմոց` Հայրապետին, Ոհանիսին եւ Վարդանին, որք տարաժամ մահուամբ փոխեցան առ Քրիստոս` ի յոյսն ամենեցուն: Աղաչեմ, որք ընթեռնուք կամ օրինակէք, ինձ` լոկանուն Յովսէփ վարդապետիս, ծնողաց եւ յեղբարց իմոց Աստուած ողորմիս ասացէք միով
Հայր մեղայիւ, եւ տէրն մեր Քրիստոս ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի. ամէն: Մանաւանդ ինձ` մեղաւոր Սարգիս գցօղիս, որ եմ ի
գեղջէն Շօռօթու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1ա (ԺԹ դ., շղագիր) Ես` Սրբոյ Էջմիածնի միաբան Դանիէլ վարդապետս, ի գռեհկէ ումեմնէ լուայ, թէ Դատաստանագիրք ունիմ: Գիտելով, թէ ուղղափառութեան իցէ, խնդրեցի առնուլ` կարծելով, թէ հոտն խօրօվածի է, բայց էշ դաղելոյ հոտ է
լեալ, վասն որոյ ի պատճառս տկարացն առեալ գնեցի:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 2ա, 276բ, 492ա Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Յովսէփ վարդապետ. թվին ՌՃԻԶ (1677):
ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 21ա տր:
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ԺԴ - XIV
ԳՐԻՉ` Գրիգոր: ՍՏԱՑՈՂ` պարոնտէր Ներսէս:
ԹԵՐԹ` 262: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԲx12 (Ա 11, Գ, ԺԴ 13, Զ 14, ԻԱ 10, ԻԲ 9): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 22,3x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 74ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը`
կարմիր մետաքս, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+2, դեղին թուղթ (Ի դ.):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Լ ու 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: Նախկինում եղել է խիստ քայքայուած: 253-4-ի միջեւ 3 թերթ ընկած, 87-97, 262 թերթերի 3/4-ը թափուած, կազմի թիկունքը վնասուած, այժմ նորոգուած:
ԾՆԹ. Հմմտ. Հմր 2776, գրուած 1335-ին նոյն գրչի ձեռքով:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-183բ [Մխիթարայ Գօշի Գիրք դատաստանի]
- 1ա-20բ [Նախադրութիւն Գրոց դատաստանի]
ա. 1ա-3ա [Ա. Յորում կայ պատասխանի, որք բամբասեն զմեզ, եթէ չկայ դատաստան ի Հայք] - Հանդերձեալ [եմք] գրել
զԳիրս դատաստանաց. բ. 3ա-6բ Բ. Թէ ընդէ՞ր այժմ գրեցաք կամ յումմէ՞ շարժեալք: գ. 7ա-8ա [Գ.] Նշանակ զաւրութեան
նորին` հանդերձ աղերսաբանութեան: դ. 8ա-9բ Դ. Վասն դատաստանաց, թէ ո՞յք են դատաւորք զանազանեալք: ե. 9բ-10բ
[Ե.] Թէ զի՞նչ է դատաստան եւ որոց եւ ու՞մ աւանդեալք զիրս դատաստանի: զ. 10բ-4բ [Զ.] Թէ որպէս արժան է դատաւորացն լինել ի վերայ անդաստանաց եւ դատաստանաց: է. 14բ-7ա [Է.] Յաղագս վկաից, թէ զինչ է հաւատարմութիւն նոցա եւ

կամ է՞ր Բ կամ Գ ընտրին: ը. 17ա-8բ [Ը.] Յաղագս երդմանն, թէ որպէ՞ս լիցի եւ որոց ոչ աւրինադրել: թ. 18բ-20ա Թ. Թէ ոչ է
պարտ հաւատացելոց ի Քրիստոս յատեան երթան զդատաստանի անհաւատիցն ի Քրիստոս, բազում ունել միջոցս: ժ. 20բ
Ժ. Յաղագս, թէ յորո՞ց գրոց հաւաքեմք եւ գրեմք զԳիրս դատաստանիս եւ կամ [յ]ո՞ր ազգաց հաւաքեցաւ: Յիշատակարան
սակաւուք: - Հաւաքեցաք յառաջ յաւրինացն Աստուծոյ... եւ զայս սկիզբն եղեւ...
0րինակիս Ժ գլուխը Հմր 488-ի Ժ-ԺԱ գլուխների (11բ-3բ)
համառօտումն է: Այստեղ թէեւ խորագրերը միաւորուած են,
սակայն «Եւ արդ, թէպէտ եւ» սկսուածով «Յիշատակարան»-ի
մօտ կրկին նշանակուծ է ԺԱ:
-20բ-7ա [Ցանկ Գրոցս դատաստանի]
29բ-183բ [Գիրք դատաստանի]
ա. 29բ-30ա [Ա. Յաղագս ի սկզբան դատաստանին եւ վիճակի դատաւորացն] - Եկեսցուք այժմ իսկ ի գործ դատաստանի. բ. 30բ-7ա Բ. Վասն թագաւորաց դատաստանի եւ որք ընդ ձեռամբ նոցա: գ. 37ա-8ա Գ. Վասն հարց վանից եւ անապատականաց: դ. 38ա-41ա Դ. Վասն վարդապետաց եղաւ այս բան: ե. 41ա-2ա Ե. Վասն քահանայից դատաստանաց: զ.
42աբ Զ. Վասն առն եւ կնոջ անկարողաց: է. 42բ-3բ Է. Վասն առն եւ կնոջ զանազան պատահարութեան դատաստան
Տեառն: ը. 43բ-4ա Ը. Վասն առն եւ կնոջ գերելոց: թ. 44աբ Թ. Վասն ատելութեան առն եւ կնոջ: ժ. 44բ Ժ. Վասն շնացողաց
առն եւ կնոջ: ժա. 44բ-5ա ԺԱ. Վասն ամլոց առն եւ կնոջ: ժբ. 45աբ ԺԲ. Վասն որո պատճառի ելանէ կինն յառնէն: ժգ. 45բ
ԺԳ. Վասն ատելութեան պատճառաւ զմիմեանս թողուլ այր եւ կինն: ժդ. 45բ-6բ ԺԴ. Վասն եթէ վաճառականութեամբ եւ
կամ այլ ճանապարհորդ իցէ այրն եւ յամենայն եւ կինն այլ այր առնու: ժե. 46բ-7բ ԺԵ. Վասն զի կռվի այր ընդ կինն եւ
վնասեսցէ զնայ: ժզ. 47բ ԺԶ. Վասն որք յիմարութեամբ թողուն զմիմեանս: ժէ. 47բ-8ա ԺԷ. Վասն առն եւ կանանց ուրացողաց: ժը. 48ա ԺԸ. Վասն եթէ այրն եւ կինն կռվին հետ իրաց եւ ուրանան զՔրիստոս եւ զհաւատն: ժթ. 48աբ ԺԹ. Վասն առն
եւ կնոջ, որ զիրար սպանանեն: ի. 48բ Ի. Վասն յանցաւոր իշխանաց եւ այլոց: իա. 48բ-9ա ԻԱ. Վասն շինականաց: իբ. 49ա
ԻԲ. Վասն սպանութեան մանկանց: իգ. 49ա ԻԳ. Վասն մանկանց, որ ի խաղս սպանանեն զիր[ե]ար[ս]: իդ. 49աբ ԻԴ.
Վասն մանկանց, թէ ի ջուրս խեղդեն զիրեարսն: իե. 49բ ԻԵ. Վասն մանկանց, որ ի գրաւս սպանանեն զիրեարս: իզ. 49բ50ա [ԻԶ.] Վասն երիտասարդաց, թէ վայրապար գրաւ դնեն: իէ. 50ա ԻԷ. Վասն գինարբուաց եւ նոցին վնասուցն: իը. 50աբ
ԻԸ. Վասն շնացողոց եւ այլոց չարագործաց: իթ. 50բ-1ա ԻԹ. Վասն կուսից, որ չիցեն խօսեալ: լ. 51աբ Լ. Վասն որք զկանայս բամբասիցեն սուտ, թէ չգտաւ կոյս: լա. 51բ-2ա ԼԱ. Վասն գաւառաց եւ գեղոց եւ նոցունց իրացն: լբ. 52աբ ԼԲ. Վասն
դատաստանաց գիւտից գա[ն]ձի: լգ. 52բ ԼԳ. Վասն որք կռվին եւ զիրերաց մուրուք փէտեն: լդ. 52բ-3ա ԼԴ. Վասն հորոց
սերմանց: լե. 53ա ԼԵ. Վասն վնասելո շինականակաց ի տէրանց: լզ. 53ա-4ա ԼԶ. Վասն որք սուտ քահանա[յ]ք լինին. լէ. 54ա
ԼԷ. Վասն որք զքահանայս անարգեն: լը. 54բ-5ա ԼԸ. Վասն դատաւորաց: լթ. 55աբ ԼԹ. Վասն ընչից եկեղեցոյ եւ եպիսկոպոսին: խ. 55բ-6բ Խ. Վասն իշխելոյ եպիսկոպոսին եկեղեցականացն եւ իւրոց: խա. 56բ ԽԱ. Վասն եպիսկոպոսաց եւ քահանայից, որ զպէտս ժառանգաւոր[աց] ոչ տացեն: խբ. 56բ-7ա ԽԲ. Վասն ժառանգաւորացն ի կռվի հարկանողաց: խգ. 57աբ
Խգ.Վասն երկրորդ ձեռնադր[ութեան]: խդ. 57բ ԽԴ. Վասն գողոց եկեղեցոյ: խե. 57բ-8ա ԽԵ. Վասն ամբաստան[ե]ալ եպիսկոպոսաց: խզ. 58ա ԽԶ. Վասն վկաից եպիսկոպոսաց: խէ. 58աբ ԽԷ. Վասն եպիսկոպոսաց ձեռնադրել զոք յիւրոցն առանց
կամաց եկեղեցականաց: խը. 58բ-9ա ԽԸ. Վասն եպիսկոպոսին, որ արկանէ զանձն իւր յերկրաւոր հոգս: խթ. 59ա ԽԹ.
Վասն ծառայս երէց աւրհնել կամ սարկաւագ: ծ. 59բ Ծ. Վասն անարգողաց զթագաւորս եւ զիշխանս: ծա. 59բ-60ա ԾԱ.
Վասն որ տղա կորուսանեն տղայք: ծբ. 60ա ԾԲ. Վասն գողոց եւ ասպնջականաց նոցայ: ծգ. ԾԳ. Վասն որ առուգնայք առնէ
(չիք. լրացուած ըստ 21ա ցանկի): ծդ. 60աբ ԾԴ. Վասն ծառաից ազատել ըստ աւրինացն: ծե. 60բ-1ա ԾԵ. Վասն որ զդուստր իւր վաճառէ յաղախնութիւն: ծզ. 61ա ԾԶ. Վասն այլազգի ծառայից եւ աղախնեաց: ծէ. 61աբ ԾԷ. Վասն անարգողաց
զհայր կամ զմայր: ծը. 61ա-2ա ԾԸ. Վասն որք զտղայս գողանան: ծթ. 62ա ԾԹ. Վասն բամբասողաց [զ]հայր կամ զմայր: կ.
62աբ Կ. Վասն որք կատակով վնասեն զիրար: կա. 62բ ԿԱ. Վասն ծառաից, զոր սպանեն տեարքն իւրեանց: կբ. 62բ-3ա ԿԲ.
Վասն որ զյղի կանայս ի կռվել արանց հարկանեն: կգ. 63աբ ԿԳ. Վասն հարւածոց: կդ. 63բ-4ա ԿԴ. Վասն ծառաից ի հարւածոց ի տէրանց: կե. 64ա-5ա ԿԵ. Վասն թէ հարկանիցէ ցուլ զայր կամ զկին: կզ. 65ա ԿԶ. Վասն [ե]թէ հարկանիցէ ցուլ
զցուլ: կէ. 65աբ ԿԷ. Վասն հորոց եւ ջրհորոց, եթէ անկանիցի ի կենդանեաց: կը. 65բ ԿԸ. Վասն հորոց եւ ջրհորոց, եթէ անկանիցի մարդ ի նայ: կթ. 65բ-6ա ԿԹ. Վասն թէ հարկանիցէ ցուլ յանասնոյ: հ. 66ա Հ. Վասն եթէ գրաստ լինի զմիմեանս հարկանեն: հա. 66աբ ՀԱ. Վասն գրաստնոյ, թէ հարկանեն զմարդ եւ վնասեն: հբ. 66բ ՀԲ. Վասն գրաստից, թէ հարկանեն զոք
իւրոցն: հգ. 66բ-7ա ՀԳ. Վասն գողոց ոչխարաց եւ այլ ցեղ: հդ. 67աբ ՀԴ. Վասն որ զտուն պատառեն գողք: հե. 67բ ՀԵ.
Վասն գողոց եկեղեցեաց: հզ. 67բ ՀԶ. Վասն որ զարտ եւ զայգի արածել տան անասնոց: հէ. 67բ-8ա ՀԷ. Վասն որք այրեն
հրով զվաստակսն: հը. 68աբ ՀԸ. Վասն որ իրք տան պահ ի մարդ եւ կորուսանէ: հթ. 68բ-9ա ՀԹ. Վասն պահեստից չորքոտանեաց: ձ. 69աբ Ձ. Վասն որ առնու իրք ի բան եւ վնասէ: ձա. 69բ-70ա ՁԱ. Վասն որ զկոյս խաւսեալ խաբեցին մալազք:

ձբ. 70աբ ՁԲ. Վասն որ իրք տան ի փոխ: ձգ. 70բ-1բ ՁԳ. Վասն գրաւից: ձդ. 71բ-2ա ՁԴ. վասն այրեցողաց տան: ձե. 72ա
ՁԵ. Վասն տնկահանաց: ձզ. 72ա-3ա ՁԶ. Վասն որ ի պահ իրք տան: ձէ. 73ա ՁԷ. Վասն որ զեկեղեցոյ պտուղ արգելեն եւ ոչ
տան: ձը. 73ա-4ա ՁԸ. Վասն յիշողաց: ձթ. 74ա ՁԹ. Վասն որ սպանանեն զանասուն: ղ. 4ա-5ա Ղ. Վասն վաճառողաց եւ
գնողաց զերկիր: ղա. 75աբ ՂԱ. Վասն վաճառողաց եւ գնողաց զտուն: ղբ. 75բ-6ա ՂԲ. Վասն քահանաից, որ գնեն եւ ծախեն տուն: ղգ. 76ա ՂԳ. Վասն ջրաղացաց գրեցաւ սակաւ: ղդ. 76աբ ՂԴ. Վասն որք գնեն անասուն եւ կամ ծախեն: ղե.
76բ-7ա ՂԵ. Վասն որք եզինս ծախեն: ղզ. 77ա ՂԶ. Վասն որ կով ծախեն: ղէ. 77աբ ՂԷ. Վասն որք զմեղուք ծախեն փեթաքով: ղը. 77բ-8ա ՂԸ. Վասն որ կարաս ծախեն: ղթ. 78աբ ՂԹ. Վասն որ այգի եւ դրախտ կապեալ են: ճ. 78բ Ճ. Վասն ջրաղացաց վարձելոյ: ճա. 78բ-81ա ՃԱ. Վասն որք հայրենիք բաժանեն որդոց: ճբ. 81ա-3բ ՃԲ. Վասն բաժանման ուստերաց եւ
դստերաց: ճգ. 83բ-4բ ՃԳ. Վասն բաժանման կանանց զիրս որդոց իւրեանց: ճդ. 84բ-6ա ՃԴ. Վասն թէ որպէս բաժանեն
զկումաշն ուստերք եւ դստերք: ճե. 86ա-7ա [ՃԵ. Վասն որ զքահանայ եւ զդատաւոր անարգէ]: ճզ. 87աբ [ՃԶ. Վասն պտղոց
քահանայից ի ժողովրդոց]: ճէ. 87բ [ՃԷ. Վասն սահմանաց, թէ որպէս սինաւռ են]: ճը. 87բ-8ա [ՃԸ. Վասն որ սուտ վկայութիւն տան ի դատաստանի]: ճթ. 88աբ [ՃԹ. Վասն զի թէ գտցի սպանած ի դաշտի]: Ճժ. 88բ [ՃԺ. Վասն գերելոց կանանց
յայլազգիս անիրաւս]: Ճժա. 88բ-9ա [ՃԺԱ. Վասն հարանց անդրանկացնել զորդիսն]: ՃԺբ. 89ա-90ա [ՃԺԲ. Վասն անզգամ
որդոց]: Ճժգ. 90աբ [ՃԺԳ. Վասն մահապարտ մեռելոց]: Ճժդ. 90բ-1ա [ՃԺԴ. Վասն կորըստից]: Ճժե. 91ա [ՃԺԵ. Վասն յարուցանելոյ զանգեալ չորքոտանիս]: Ճժզ. 91աբ [ՃԺԶ. Վասն հանդերձի]: Ճժէ. 91բ-2ա [ՃԺԷ. Վասն բունոց թռչնոց]: Ճժը.
92աբ [ՃԺԸ. Վասն նորաշէն տան]: Ճժթ. 92բ [ՃԺԹ. Վասն ծառաից փախուցելոց]: Ճի. 92բ-3ա [ՃԻ. Վասն մտելոց ի հունձս]: Ճիա. 93ա [ՃԻԱ. Վասն մտողաց յայգի ընկերին]: Ճիբ. 93բ-4ա [ՃԻԲ. Վասն արձակելո զկանայս]: Ճիգ. 94ա [ՃԻԳ.
Վասն որ առնու կին, չէ պարտ ի ճանապարհ երթալ]: Ճիդ. 94աբ [ՃԻԴ. Վասն որք գրաւական դն[են] կամ գրաւ առնուն
զերկանք]: Ճիե. 94բ-5ա [ՃԻԵ. Վասն պարտուց եւ գրաւականերոյ]: Ճիզ. 95ա [ՃԻԶ. Վասն որ վարձէ գրաստ եւ այլ ինչ եւ
վնասէ]: ճիէ. 95բ ՃԻԷ [Վասն ոչ է պարտ մեռանել հարց վասն որդոց եւ ոչ որդիք վասն հարց]: ճիը. 95բ-6ա [ՃԻԸ. Վասն որք
չդադարին յիրաւունս]: ճիթ. 96ա [ՃԻԹ. Վասն որ զայրի մարդոյ իրք գրաւականեն]: ճլ. 96ա [ՃԼ. Վասն արժանաւորաց գանից]: ճլա. 96աբ [ՃԼԱ.Վասն թէ կռվին Բ մարդ, եւ կինն թափէ եւ վնասի]: ճլբ. 96բ [ՃԼԲ. Վասն որ զգերեզմանս եւ զմեռեալս
կողոպտեն]: ճլգ. 96բ-7ա [ՃԼԵ. Վասն ակամա սպանութեանց]: ճլդ. 97աբ ՃԼԴ. Վասն հիմնարկու[թեան եկեղ]եցեաց: ճլե.
97բ [ՃԼԵ. Վասն ձեռնադրութեան եպիսկոպոսաց]: (87ա-98ա խիստ վնասուած: ՃԵ-ՃԼԳ, ՃԼԵ` ըստ Հմր 2776-ի 91ա-102բ):
ճլզ. 97բ-8ա ՃԼԶ. Վասն այնոցիկ, որ ի կարգէ եւ յաղաւթից մերժեալ են: ճլէ. 98ա-9ա ՃԼԷ. Վասն ձեռնադրութեանն կաթողիկոսաց: ճլը. 99աբ ՃԼԸ. Վասն եպիսկոպոսաց եւ քահանաից, որ զայլոց վիճակ եւ զժողովուրդ յափշտակեն: ճլթ. 99բ-100ա
ՃԼԹ. Վասն անկարգապ[ահ] եկեղեցականաց: ճխ. 100ա ՃԽ. Վասն որ զձեռն տվեալ աղչիկ յափշտակիցէ: ճխա. 100աբ
ՃԽԱ. Վասն մսակերութեան եկեղեցականաց: ճխբ. 100բ-1ա ՃԽԲ. Վասն եկեղեցական ընչիցն: ճխգ. 101աբ ՃԽԳ. Վասն որ
կուսութիւն խոստանայ եւ ստէ: ճխդ. 101բ-2ա ՃԽԴ. Վասն որ զյղի կանայս մկրտել: ճխե. 102աբ ՃԽԵ. Վասն արձակելոյ
զկին պոռնիկ: ճխզ. 102բ-3բ ՃԽԶ. Վասն արձակելոյ զկին[ն] ատելութեամբ: ճխէ. 103բ ՃԽԷ. Վասն սարկաւագաց արձակելոյ զկանայս: ճխը. 103բ-4ա ՃԽԸ. Վասն քահանաից պղծութեան: ճխթ. 104աբ ՃԽԹ. Վասն թէ քանի ամաց աւրհնել զքահանա զէրէց[ն]: ճծ. 104բ ՃԾ. Վասն որք ի հարկէ գան ի մկրտութիւն եւ յապաշխարութիւն: ճծա. 104բ-5ա ՃԾԱ. Վասն գաւառի
երիցանց: ճծբ. 105ա ՃԾԲ Վասն քաւրեպիսկոպոսաց: ճծգ. 105աբ ՃԾԳ. Վասն պտղոյ եկեղեցոյ: ճծդ. 105բ-6ա ՃԾԴ. Վասն
որք զորդիս թողուն հարք: ճծե. 106աբ ՃԾԵ. Վասն որդոց, որ թողուն զհայրն: ճծզ. 106բ-7ա ՃԾԶ. Վասն կերողաց զաւրն մեծ
զԱւագ հինկշաբաթըն... ճծէ. 107աբ ՃԾԷ Վասն եպիսկոպոսաց հնազանդիլ կաթողիկոսին: ճծը. 107բ-8ա ՃԾԸ. Վասն որ յեպիսկոպոսէ բանադրեալ են: ճծթ. 108ա-9ա ՃԾԹ. Վասն եպիսկոպոսաց չձեռնադրել յայլոց վիճակէ: ճկ. 109աբ ՃԿ. Վասն
ամբաստանեալ եպիսկոպոսաց: ճկա. 109բ ՃԿԱ. Վասն ոչ փոխելո զհին սովորութիւն: ճկբ. 109բ ՃԿԲ. Վասն ոչ դալ յայլ
յեկեղեցի զայլ եկեղեցոյ նւէր: ճկգ. 109բ-10ա ՃԿԳ. Վասն ընդ յայլազգիս խառնակին խնամութեամբ: ճկդ. 110աբ ՃԿԴ.
Վասն եպիսկոպոսաց, զոր զայլ եկեղեցի կողոպտէ եւ զիւր զարդարէ: ճկե. 110բ-1ա ՃԿԵ. Վասն որ ի միտսն ոչ իցէ եւ զիւրովին երթիցէ: ճկզ. 111ա ՃԿԶ. Վասն դիւահար կնոջ: ճկէ. 111աբ ՃԿԷ. Վասն որ այր չլինի: ճկը. 111բ-2ա ՃԿԸ. Վասն հաշմելոյ կանանց: ճկթ. 112աբ ՃԿԹ. Վասն անասնապղծաց: ճհ. 112բ ՃՀ. Վասն քահանայի, թէ սպանանէ զոք: ճհա. 112բ-3ա
ՃՀԱ. Վասն դիւահարաց եւ այլ խումարնու սպանման: ճհբ. 113ա ՃՀԲ. Վասն ամլութեան կանանց: ճհգ. 113բ-4ա ՃՀԳ.
Վասն քահանաից եւ այլոց ակամա սբանութեանց: ճհդ. 114աբ ՃՀԴ. Վասն ի պատերազմի սպանութեանն: ճհե. 114բ-5ա
ՃՀԵ. Վասն որդոց բաժանման: ճհզ. 115ա ՃՀԶ. Վասն ներքինեաց եւ մարմնազեղծաց: ճհէ. 115ա ՃՀԷ. Վասն որ ուտէ ի տեղո: ճհը. 115ա [ՃՀԸ. Վասն հրդեհից]: ճհթ. 115աբ ՃՀԹ. Վասն յափշ[տակող արւ]եստաւորաց: ճձ. 115բ-6բ [ՃՁ. Վասն բաժան]ման հայրեն[եաց յուստերս] եւ ի դստերս: ճձա. 116բ-7բ ՃՁԱ. Վասն թէ քանի տարոյ լինի տղայն, որ բաժին առնու:
ճձբ. 117բ-8ա ՃՁԲ. Վասն հաշմելո զաւակաց: ճծգ. 118աբ ՃԾԳ. Վասն կտակաց, որ տիաթիկ: ճծդ. 118բ-20ա ՃՁԴ. Վասն
թէ որպէս արժան է մեռելոյ խօ[ս]քն ընդունել: ճձե. 120աբ ՃՁԵ. Վասն վաճառաց նենգութեան: ճձզ. 120բ-1ա ՃՁԶ. Վասն
սուտ վկայից: ճձէ. 121աբ ՃՁԷ. Վասն որ մէկն կոյս լինի, եւ մէկն այլ լինի առեալ: ճձը. 121բ ՃՁԸ. Վասն խաւսեալ կանանց:

ճձթ. 121բ-2ա ՃՁԹ. Վասն ախտաժետեաց արանց եւ կանանց: ճղ. 122ա-3ա ՃՂ. Վասն գոդեաց եւ պիսակ խլից եւ համրից: ճղա. 123բ ՃՂԱ. Վասն այլազգի խաւսեալ կանանց: ճղբ. 123բ-4ա ՃՂԲ. Վասն տղաոց պսակ ոչ դնել: ճղգ. 124ա ՃՂԳ.
Վասն որ զմին մաւր կաթն կերեալ իցեն: ճղդ. 124ա-5ա ՃՂԴ. Վասն փողոցած զսահման: ճղե. 125ա-6ա ՃՂԵ. Վասն կնահանաց, որ թողուն զկին: ճղզ. 126աբ ՃՂԶ. Վասն ամուլ կանանց: ճղէ. 126բ-7բ ՃՂԷ. Վասն կանանց, որ թողուն զայրս:
ճղը. 127բ-8բ ՃՂԸ. Վասն որ, առուգնայք առնէ: ճղթ. 128բ ՃՂԹ. Վասն աւագ իրիցանց: մ. 128բ-9ա Մ. Վասն քահանաից եւ
մտոց ժողովրդեան: մա. 129բ-30ա ՄԱ. Վասն սպասից եկեղեցոյ: մբ. 130աբ ՄԲ. Վասն վանաց եւ նոցին եկեղեցեացն: մգ.
130բ-1ա ՄԳ. Վասն յիշատակի ննջեցելոցն: մդ. 131ա-2ա ՄԴ. Վասն բանադրելոց յեպիսկոպոսաց: մե. 132ա ՄԵ. Վասն
փակողաց զեկեղեցին: մզ. 132ա-3ա Վասն գերելոց արանց եւ կանանց: մէ. 133ա-4բ ՄԷ. Վասն եկեղեցոյ ժառանգաւորաց:
մը. 134բ-5բ ՄԸ. Վասն քահանայից, որ ազատ է [յ]ամենայնէ: մթ. 135բ-6ա ՄԹ. Վասն վանաց: մժ. 136աբ ՄԺ. Վասն տկարաց ոմանց: մժա. 136բ-7ա ՄԺԱ. Վասն որ երթան բռնութեամբ ի վանս իջանեն: մժբ. 137ա-40բ ՄԺԲ. Վասն թէ քանի ազգ
առնուն զիրար: մժգ. 140բ-4ա ՄԺԳ. Դարձեալ ի նոյն խորհուրդ: մժդ. 144աբ ՄԺԴ. Վասն նաւաց բեկելոց: մժե. 144բ-5ա
ՄԺԵ. Վասն խաբեբայից: մժզ. 145աբ ՄԺԶ Վասն որ նոր գեաւղ շինեն: մժէ. 145բ-6բ ՄԺԷ. Վասն որ գնեն եւ ծախեն կումաշ:
մժը. 146բ ՄԺԸ. Վասն թէ ինչ ցեղ բաժնիւ ելանէ հարսն ի տանէն: մժթ. 146բ-7բ ՄԺԹ. Վասն որ անկանին ի ծառէ եւ յեկեղեցոյ ի վայր: մի. 147բ ՄԻ. Վասն գողոց ի փայտ հանելոյ: միա. 147բ-8ա ՄԻԱ. Վասն որ կենդանի անասուն սպանանէ:
միբ. 148աբ ՄԻԲ. Վասն որ ղրկէ զմարդ ի ճանապարհ եւ մեռանի: միգ. 149ա ՄԻԳ. Վասն որք տղա ուսուցանեն: միդ.
149աբ ՄԻԴ. Վասն արբեցողութեան: միե. 149բ-64ա ՄԻԵ. Վասն կարգաց եկեղեցոյ եւ տան թագաւորի: միզ. 164ա ՄԻԶ.
Վասն որ զօտար մարդ ի բան ղրկէ եւ մեռանի: միէ. 164աբ ՄԻԷ. Վասն որ վարձով ղրկէ զմարդ ի բան: միը. 164բ-5բ ՄԻԸ.
Վասն որ եկեղեցի հակառակ եկեղեցոյ շինէ: միթ. 165բ-6ա ՄԻԹ. Վասն աքսորելոց յեկեղեցո: մլ. 166ա-7ա ՄԼ. Վասն աքսորելոյ թագաւորաց: մլա. 167աբ ՄԼԱ. Վասն որ հանէ անասուն եւ վնասէ եւ սպանէ: մլբ. 167բ-8բ ՄԼԲ. Վասն որ խրտցնէ զգրաստ եւ մարդն անկանի եւ վնասի: մլգ. 168բ-71ա ՄԼԳ. Վասն յակամա սբանութեանն է: մլդ. 171աբ ՄԼԴ. Վասն վնասողաց ջրով: մլե. 171բ-2ա ՄԼԵ. Վասն բժշկաց: մլզ. 172ա ՄԼԶ. Վասն որ հարկէ զմարդ եւ ի բան ղրկէ, եւ մարդն մեռանի: մլէ.
172բ-3ա ՄԼԷ. Վասն որ մար[ապ]ան մտեն մշակ այլ մ[ա]րդոյ: մլը. 173աբ [ՄԼԸ. Յաղագս հովւաց եւ անդեաց]: մլթ. 173բ4ա [ՄԼԹ. Վասն որ եկեղեցո տուն եւ այգիս տան եւ այլ իրք]: մխ. 174ա-5ա ՄԽ. Վասն վաճառաց: մխա. 175ա-6ա ՄԽԱ.
Վասն գող արւեստաւորաց: մխբ. 176ա ՄԽԲ. Վասն որ անօթ առնու եւ ի բան եւ վնասէ: մխգ. 176բ-7ա ՄԽԳ. Վասն դատաստանաց դատաստանի: մխդ. 177աբ ՄԽԴ. Վասն ջրաղացաց աղունօ[ո]րաց: մխե. 177բ-8բ ՄԽԵ. Վասն որ զգրաստ ի
ջուր եւ յարոտ եւ ի բան տայ այլ մարդո եւ վնասի: մխզ. 178բ-80ա ՄԽԶ. Վասն հողադրամաց քահանայից: մխէ. 180աբ
ՄԽԷ. Վասն սիւնօռնու, որ է սահմանք: մխը. 180բ-1ա ՄԽԸ. Վասն դիւահար անասնոց: մխթ. 181աբ ՄԽԹ. Վասն որ զփոքր
աղչիկ [հետ] մեծ մարդո պսակեն: մծ. 181բ-3ա ՄԾ. Վասն որ իրք խոստանայ Աստուծոյ եւ սրբոց: մծա. 183ա ՄԾԱ. Վասն
որ զայլոց իրք յայլ մարդոյ գնէ:
Տպ. Մխիթար Գօշ, Գիրք դատաստանի, Երեւան, 1975, Գ խմբագրութիւն, էջ 283-416:
Բ. 183բ-228բ [Աւրէնք յաղթող թագաւորաց քրիստոնէից Կոստանդիանոսի եւ Թէոդոսի եւ Լեւոնի թագաւորաց հռովմայեցւոց]
Տե՛ս Հմր 488, 87ա-103ա: Ցանկ/ 183բ-9ա (պակասաւոր եւ շարադրանքով տարբեր): Նխ./ 189բ-91բ: 6 ա-ճծգ /192ա228բ (ա-իէ=ա-իէ, իը=իը-իթ, իթ-ղե=լ-ղզ, ղզ չիք, ղէ-ճբ=ղէ-ճբ=ճգ-ճդ=ճգ, ճե-ճթ=ճդ-ճը, ճժ-ճժա=ճթ, ճժբ-ճիե=ճժ-ճիգ,
ճիզ-ճիէ=ճիդ, ճիը-ճծգ=ճիե-ճծ):
Գ. 229ա-33բ Համառաւտ ժողովումն աւրինաց վերըստին¬[Ա.] Իւրոց դատաւորի եւ իշխողի քաղաքին... [ԿԸ.] Մի խոտորեցուսցես զիրաւունս տնանկին եւ ի դատաստանի իւրում:
Տե՛ս Հմր 488, 103ա-5ա: Ունի 68 յօդուած, որոնք համարակալուած չեն: Դրանցից 56-ը համապատասխանում են Հմր
488-ի ա-ճզ-ին (անդ` 103ա-4բ), իսկ 12-ը («[ԾԷ.] Զկախարդս մի ապրեցուցանէք... [ԿԸ.] Մի՛ խոտորեցուսցես զիրաւունս
տնանկին եւ ի դատաստանի իւրում»)` Ելից գրքին (ԻԲ, 18-ԻԳ, 6):
Դ. [Բանք զանազանք]
1. 234ա-7բ [Նըւաստ Յոհանիսի արարեալ Երգս ոտանաւոր: Ի դեկտեմբերի ամսոյն եղեւ բան խաւսեալ ընդդեմ երկաբնակացն. Դաւանութիւն ուղղափառ ըստ խնդրոյ հոգեւոր եղբաւրս մերոյ Ասլանի եւ այլ քրիստոնէիցս Թավրէժի, զոր սիրով խնդրեալ - Հմր 2776, 223բ]¬Ա. Եկայք այսաւր, որդիք մարդկան... /Ես Յոհաննէս Տարբերունի...
2. 237բ-42ա [Վասն յ]ի[շոցն]ատվաց (ի Հասարակաց խրատուց Յովհաննու Երզնկացւոյ)¬Իններորդ կանոն գրեմ
վասն ահեղ եւ մեծ եւ դառն եւ զարհուրելի մեղացն, որ ասի յիշոցք...
3. 242ա-5բ Որպէս այր մի վաճառական ի խնդիր ելեալ մի պատուական մարգարտի, եւ իբրեւ լինի գտանել զնայ` ուրախ լինի, նոյնպէս տէր Մաթէոս զաղաւթս Նարեկացոյ, որ մականուն Ձագայարոյց կոչի, որ ասացեալ Ներբողեան առ տէր
Աստուած, որ է յԷութեանն - Անհասանելի իսկութիւն, անճառ էութիւն, անեղ բնութիւն... Աւրհնեալ սուրբ Յուսիկ,

աւրհնեալ սուրբ Գրիգորիս, աւրհնեալ սուրբ Ներսէս:
4. 245բ-59ա [Թ]ուղթ Ես[այ]եայ ի տէր Մ[ա]թէոսն - Խոյակապ եւ հռչակաւոր աստուածապահ քա[ղ]աքիդ եւ բնակչաց`
տէրաց եւ ծառայից... (253բ-4ա էջերի միջեւ 3 թերթ ընկած):
5. 259ա-61բ Հարցումն երիտասարդի միոյ ս(տ)խմարի եւ պատասխանի սուրբ հաւրն Մակարայ` վասն ամենայն գործոց առաքինի - Ասէ երիտասարդն ցծերն. Հայր, կամիմ յուսանիլ եւ խնդրել ի քէն` եթէ որպէ՞ս փրկեցայց... արուեստ բազում
են չարին եւ խաբէութիւնք, վասն //... (շար. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1ա Եւ Սուրբ Հոգին յաւարտ գրոցս ժամեցուսց[է]:
2ա Աւգնեա, Յիսուս միածին (նման` 33ա, 49ա, 102ա, 252բ):
8ա Զստացօղ գրոցս` զպարոնտէր Ներսէսն յիշեցէք ի Քրիստոս: Ընդ նմին եւ զեղկելի գրողս Գրիգոր եւ ծ[նողս]: Դուք
զմեզ յիշէք, Աստուած զձեզ յիշէ (նման` 17ա, 27ա, 183բ):
16բ Աղաչեմ զձեզ, ո՜վ պատուական եղբայրք, թողութիւն արարէք պակասութեան գրոյս, || (17ա) խիստ տառապանաւք
գրեցի. ցաւահար կանայք կակաւեցուցանէին. մեղա՜յ Աստուծոյ:
19ա Ա՜խ, վա՜յ ինձ, մեղ՜ա Աստուծոյ, թողութիւն (նման` 20ա, 38ա, 53ա, 101ա, 156ա, 176ա):
20բ Աստուած տէր Ներսէսն փառաւորէ, որ այսօր զմեզ մեղրօք կ[ե]րակրեց:
27ա Աղաչեմ զձեզ, ողորմութիւն արարէք մեղաւորիս,
Երկնից արքայութեան առնուք բարիս,
Ձմերուկն խիստ առատ է այս տարի:
37ա Յիշ[եա] զմեղաւորս, տէր Յիսուս եւ արարիչ ամենայն արարածոց Աստուած:
48բ Մէկ աղքատ երեկ մէկ լաւ բաղարճ եբեր: Աստուած իւրան առատութիւն տայ. ամէն:
70ա Մէկ այրի կին մի երեկ, մեզ եղով հաց եբեր: Աստուած զինքն աւրհնէ. ամէն:
144ա Զպարոն տէր Ներսէսն` յիշման արժանին, որ ըստացաւ զգիրս դատաստանի, ամենայն ազգականաւք յիշեցէք ի
Քրիստոս, ընդ նմին եւ զիս` անարժան գծողս:
171ա Զտէր Ներսէսն, որ ըստացաւ զԳիրս դատաստանի յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ամենայն ազգականաց իւրոց, որք օգտիք ի սմանէ, յիշեցէք յաղաւթս ձեր ի Քրիստոս զվերգրեալսդ եւ լի սրտիւ Աստուած ողորմի ասացէք: Եւ որ յիշէ,
ինքն յիշեալ եղիցի Քրիստոսէ. ամէն:
Ընդ նմին զմեղաւորս յիշել խնդրեմ (տողը` փակագրով):
199ա / // /// //(«գծող», որի տակ յետագայում կարմիր նօտրգրով գրուած. «դ. ծ. չ. ռ Փրկչի թիւն (1754)»):
209ա Ա՜խ, շփոթեալ ժամանակ, տարտարոս ժողովուրդ:
209բ Զստացողի այսմ կտակիս`
Դատաստանի գրոց նօմոսիս,
Զտէր Ներսէս, որ է պարծանք մեր ամենիս,
Ո՜վ ընթերձողք այս նաւմոսիս,
Դուք յիշեցէք զնայ բարի[ս]
Հանդերձ ազգաւն ամեյնայնիւ:
233բ Գրչի սորա եւ ստացողի Քրիստոս գթածն ողորմեսցի. ամէն:
237բ... Զեղբայրս իմ` զտէր Ներէսն փառաւք ի լի...
245բ Աւրհնեալ պարոն Ներսէս` ամենայն սուրբ Աստուածոյ, բարեխաւսեցէք քրիստոնէից ազգին:
247ա Խիստ է ցուրտ, գրիչս ձեռնէս կընկէ:
255ա Տէր Աստուած, ողորմութիւն շնորհա քրիստոնէից ազգին: Ա՜խ, դառն ժամանակ:
262ա (Ամբողջ թերթից մնացել է 2 փոքրիկ մասունք, որոնցից մէկի վրայ սիւնակագիր ծածկագրի աղճատուած մաս` / //
/// // /):
ՆՇՈՒՄ` 183բ (ԺԹ դ., շղագիր) Յիշատակ է էս Կանոնագիրք կոչեցեալս պարոնտէր Ներսեսին:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 10բ (նօտրգիր) Աստուած քաւ:
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ԺԷ - XVII
ԳՐԻՉ` Անդրեաս, Մանուէլ: ՍՏԱՑՈՂ` Ազոբ (Ակո՞բ):

ԹԵՐԹ` 196-2 (թերթ ակալուել են պահպանակները). չգրուած` 1ա-2բ, 32ա, 167բ, 194ա-6բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԷx12 (Ա 11, Ե, Զ,
ԺԳ 10, ԺԷ 9): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 80ա): ՏՈՂ`
24: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ`
1+1, թուղթ, թերթակալուած` 1, 196:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր, թանաքի ճապաղում եւ գրադաշտի գունափոխութիւն: Կազմի կաշին թեթեւակի
քերծուած, եզրերն մաշուած, թիկունքը ճեղքուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-167ա (3բ) Երանելի վարդապետին Մխիթարայ արարեալ զԳիրս դատաստանի` ի խնդրոյ տէառն Ստեփանոսի
Աղւանից կաթուղիկոսի (Բ խմբագրութիւն)
Տե՛ս Հմր 488, 1բ-76բ. Նխ./ 3ա-28ա (ցանկ` 3աբ, բնագիր` 3բ8ա): 6 1/91ա-167ա (2-ից յետոյ ցանկ` 91ա-4ա, բնագիր` 94ա-167ա:
Ունի Ա-ՃԻ Գլուխ, որոնք համապատասխանում են Հմր 488-ի ԱԿԴ, ԿԷ-ՃԻԲ-ին: ՃԺԳ եւ ՃԺԴ թերի եւ միակցուած, ՃԺԶ, ՃԺԷ
նշանակուած` ՃԺԷ, ՃԺԸ, Բաստամեանցի ձեռքով ուղղուած`
ՃԺԶ, ՃԺԷ: ՃԺԶ կրկ. 2-ում` ՃԻԵ): 2/ 28ա-90բ (6 1-ից առաջ:
Ցանկ` 28ա-31բ, բնագիր` 32բ-99ա: Ունի Ա-ՃԼԵ գլուխ, որոնցից
Ա-ԿԵ, ԿԷ-ՃԻԴ, ՃԻԶ-ՃԼԳ համապատասխանում են Հմր 488-ի նոյն
բաժնի Ա-ԿԵ, ԿԷ-ՃԻԴ, ՃԻԵ-ՃԼԲ-ին, իսկ ԿԶ, ՃԻԵ, ՃԼԳ-ՃԼԵ
գլուխները` 1-ի Խ, ՃԺԸ, ՃԻԳ-ՃԻԵ-ին):
Բ. [Կանոնք]
1. 168ա-79բ [Նուաստ վարդապետ Յովհաննու Եզնկայեցւոյ Խրատ հասարակաց քրիստոնէից...]
Տե՛ս Հմր 228, 71ա-108բ. Նխ./չիք: 6 ա-դ/ չիք: ե/ 168ա-9ա: զ/
169աբ: է/169բ-70բ: ը/ 170բ-1ա: թ/ 171ա-2բ: ժ/ 172բ-3բ: ժա/ 173բ5ա: ժբ/ 175ա-6ա: ժգ/ 176աբ: ժդ/ 176բ-7ա: ժե/ 177աբ: ժզ/ 177բ8բ: ժէ/չիք: ժը/ 178բ-9ա: ժթ/ 79աբ:
2. ա. 179բ Սրբոյն Բարսղի կանոնք - Եթէ ոչ արգելցէ զպտուղս քահանայից...
բ. 179բ-80ա [Ա]յլ կանոնք - [Ի] սուրբ մեռոնն մի ոք իշխես[ց]է ի պէտս դեղոց մերձուցանել...
գ. 180ա Եթէ ազգականք ամուսնասցին, զի՞նչ արասցուք նմայ - [Ք]ակել արժան է ի միմեանց...
դ. 180աբ Կանոնք սուրբ հայրապետաց - [Ե]թէ ոք առնու կին ի մերձաւորէ իւրմէ... պահօք եւ աղօթիւք քաւեսցին եւ այլ
մի եղիցին (տե՛ս Կանոնք Բարսղի ՀԱ, Կանոնագիրք Հայոց, Բ, էջ 118):
Գ. [Խրատք]
ա. 182ա-8ա Վարդան վարդապետի ասացեալ Խրատք յԱստուածաշունչ գրոց - [Ո]՜վ որդիակք, վերջին է ժամանակս, եւ
լցաւ ամենայն երկիր մեղաւք... Վասն որոյ կարճ եւ համառօտ գրեցի... եւ դուք, որդեակք իմ, ի Քրիստոսէ մեղաց թողութիւն
խնդրեցէք Վարդան վարդապետին:
բ. 188ա-90ա Վարդան վարդապետի ասացեալ է Վասն պահոց: Որքան բարի է առաջի Աստուծոյ - [Ե]ւ արդ, ո՜վ է իմաստուն ի մարդկանէ...
գ. 190ա-3բ Երանելոյն Եբրեմի Խորին Ասորոյ ասացեալ Վասն աւուր կիրակէի, որ սուրբ պահեն - [Պ]ատուե[ա]ց զօր
սուրբ կիրակին... զի ընդ նմին վայելեսցուք զանսպառ ուրախութիւնսն... յօիտեանս յօիտենից... ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
188ա Եւ ինձ` մեղօք մեռեալ եւ անպիտան, սուտանուն Տօներ սարկաւագիս, որ գրեցի զաստուածաշունչ գիրքս ի փառս
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
28ա Նուաստ Անդրիաս, Մանուէլ ի սէր Ազոբ (Ակո՞բ) հօրս փափաքելով գրեցի զԳիրս դատաստանի: Աղաչեմ յիշեսջի[ք]
զի[ս]:
32բ (Կարմրագիր) Փա՜ռք... յաւիտենից. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1ա (ԺԸ - ԺԹ դդ., շղագիր) Թա[դէոս]:
3ա Թադդէոս վարդապետինս է:
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Կարմիր վանք ՌԿԷ - 1618
ԳՐԻՉ` Վարդան աբղյ. եւ աշակերտ` Յոհանէս Մալազ: ԿԱԶՄՈՂ` Յոհանէս Մալազ: ՍՏԱՑՈՂ` Թումա արքեպս.:
ԹԵՐԹ` 167-2 (թերթակալուել են սկզբի 2 պահպանակները). չգրուած` 30բ, 167բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԱx16 (Ե 13, ԺԱ 8): ՆԻՒԹ`
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,5x13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 68ա): ՏՈՂ` 23-26 (խառն): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ
շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր (Ա) եւ կանաչ (Բ) մետաքս, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Թագաւորք Հռոմայեցւոց Լեւոն, Կոնստանդին, Թէոդոս` 3բ: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 4ա, 21բ, 43բ,
94բ, 97ա: Լ ու 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, դեղին:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մաթէոսի: ԺԵ դ.: Սկզբում 2 թերթ: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորգիր (նմուշ` Բա):
Կարդալ` 1աբ «[Լ]ուարուք, զի ասացաւ առաջնոցն... զի քաղաք է մեծի արքայի» (Ե, 21-35), 2աբ «որդոյ մարդոյ ոչ գոյ...
ասէ անդամա[լոյծն]» (Ը, 20-Թ, 2):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր, լուսանցային մասերը թեթեւակի վնասուած, կազմի եզրերը մաշուած, թիկունքը
վերից վար ճեղքուած, դռնակն ու կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
5բ-145ա Դատաստանադիր աւրէնք եւ կանոնք ընթհանրական եկեղեցականաց եւ աշխարհականաց Ֆռանկաց եւ ամենայն ազգաց` ի մի տեղ հաւաքեալ
- 4ա-5բ Աւրէնք յաղթող թագաւորաց քրիստոնէից Կոստանդինանոսի, Թէոդոսի թագաւորաց Հոռոմոց - Աւրէնք բարի եւ
ճշմարիտ... կալ եւ մնալ ստուգութեամբ եւ ուղղութեամբ մինչեւ յաւիտեան ի փառս ճշմարտին Քրիստոսի (հմմտ. Հմր 488,
89բ-90ա):
- 5բ-6ա [Առաջաբանութիւն դատաստանաց. 47բ] - Հրամայէ աստուածահայրն Դաւիթ. Երանեալ ամբիծք... || (6ա) Առ
որս ես` Սմբատ, որ չեմ արժան եւ մեղաւոր ծառայ Աստուծոյ, որդի Կոստանդեայ թագաւորահաւր եւ եղբայր թագաւորի
բարեպաշտին Հեթմոյ, բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի Դատաստանագիրքս, ծերացեալ մտաւք եւ ձեռաւք, ի հին եւ ի
դժուարաբառ եւ յանհասկանալի գրոց, վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին բառէն ի նորոյս, հանց որ իսկի չէին
հասկանալ եւ ոչ յօգտիլ գայր: Եւ բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս ի թըւականութեանս Հայոց ՉԺԴ (1265) ամին, ի հայրապետութեան Կոստանդեայ եւ ի թագաւորութեանն բարեպաշտին Հեթմոյ եւ
որդւոյ սորա: Առ որսս աղաչեմ զամենեսեան, վասն սիրոյն Քրիստոսի, որ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք պարոնիս մերոյ Սմբատայ, զի սա ետ մեզ փոխել ի յիւր լուսաւորեալ գրոցն: Եւ արդ, գրեցի զսա վասն հաստատութեան || (6բ) սըրբոյ եկեղեցւոյ եւ գոյանալոյ երկրի եւ ապա` վասն աշխարհական դատաստանաց եւ դատաւորաց եւ համառաւտաբար զսիրտ բանից: Զորս աղաչեմ անմեղադիր լինել իմոյ նուաստութեանս, վասն զի չէր իմ բան եւ ձեռաւք իմովք աշխատեցայ եւ փոխեցի զսա ի չար եւ ի դառն ժամանակի: Յառաջ պատեհ համարեցաք զվիճակեալ դատաւորացն գրել, բուն յառաջ` զթագաւորացն, վասն զի յԱստուծոյ կարգեցաւ թագաւորութիւնն, եւ յԱստուծոյ տեղին է համարած եւ զնոցին դատաստանն եւ զիրաւունքն գրեցաք եւ ապա` զկարգաւորաց եւ զաշխարհականաց եւ զայր եւ զկնոջ:
Սմբատ Սպարապետի Դատաստանագրքի յառաջաբանն է.Դատաստանագիրքը տե՛ս 43բ-94ա:
Ա. 6բ-20բ [Քաղուածք յաւրինաց եւ խրատուց]
- 6բ-7ա [Ցանկ] - Տիտլոս Ա.... ԺԸ. Վասն հոգացողաց եւ կապըլւորաց:
Ընդգրկում է` Ա-Դ (7ա-12բ), Ե (12բ-7բ), Զ-ԺԸ (20բ-30ա):
Չեն նշուած` 17բ-20բ:
1. 6բ Ամենիմաստ թագաւորացն Հռոմայեցւոց Աւրինադրութիւն (7ա-12բ. միայն Տիտլոս Ա-Դ: Տե՛ս Հմր 488, 107ա10ա):
2. 12բ-7բ Ե. Յաղագս դատաստան թագաւորացն եւ որ ընդ ձեռամբ նորա (տե՛ս Հմր 485, 30ա-7ա):
3. 17բ-9ա Վասն աստիճանաց ազգականութեան: Յերկրորդ գրոց, Տիտլոս եր[ր]որդ (տե՛ս Հմր 488, 126բ-7բ):
4. 20աբ Ի վարդապետաց գրոց` Խրատ մկրտութեան - Տանին զտղայն ի դուռն եկեղեցւոյն... Քահանայն, որ զայդ առնէ, ի կարգէն լուծեալ է:
Բ. 20բ-43բ Դատաստանագիրք
1. 20բ-30ա Անտաքու Անսիզն վասն պարոնաց եւ իշխանաց առ լիճ ճորտն
Տե՛ս Ջվվկվբվ գ՛Ջլմկըչնբ, Ցբլկվբ, 1876: 0րինակս չունի «Յառաջաբան» եւ
Ա-Դ գլուխները, համարակլուած են Զ-ԺԸ, որոնց ցանկը` 7ա:

ա. 20բ-1ա Զ. Այս Գ ազգ կերպովս, զոր գրեմք դատաստան... բ. 21ա-2բ Է. Զլիճ ձիաւորացն զխնամութեան իրաւունքն
գրեմք... գ. 22բ-3ա Ը. Եթէ դատըստնի լիճ ճորտն ի վերայ լճի... դ. 23ա-4բ Թ. Եւ թէ ուրդի որ ոք մի սաղած լինի... ե. 24բ-6ա
Ժ. Եւ թէ լինի դատըստնել ի դարպասն... զ. 26ա ԺԱ. Եւ թէ ոք լիճ ճորտ ձիաւոր իւր ընկերոջն քըշտէ... է. 26ա-7ա ԺԲ. Եւ թէ
հիլայէ ձիօորն լիճ... ը. 27ա-8ա ԺԳ. Եւ թէ ոք լիճ ճորտ հիրայէ զլիճ. թ. 28ա ԺԴ. Եթէ ոք ի պարոնի ծառայութիւն ենա... ժ.
28աբ ԺԵ. Եւ թէ ոք ձիաւոր առնու լիճ տիկին... ժա. 28բ-9բ ԺԶ. Թէ ուրդի որ խալա եւ շմոր հանդիպի... ժբ. 29բ ԺԷ. Եւ թէ անսիզւորացն գայ ոք յառաջ... ժգ. 29բ-30ա ԺԸ. Եթէ լինի, որ հօգցօղն եւ կամ կապլւորն անհանգըստէ զլիճ ճորտն... այնոր
դատըստնել լինի:
2. 31ա-43բ [Այս է Անսիզն Անտիոքայ քաղաքականացն, որ այնեն ըստ սովորութեան իւրեանց. եւ որպէս յառաջ խոստացաք վասն խնամութեներոյն եւ մարիաճնոյն Անտիոքայ քաղաքականացն` մեք այժմ գրեմք, որ է այս. տպ.]
ա. 31ա-3բ [Ա. Եթէ ոք առնու կոյս աղջիկն ի պսակ... եւ զինչ այլ ի] դուրս կենայ իրք իրկան... բ. 33բ-4ա Բ. Վասն դատաստանի, որ ոք ի վերայ որբ տղայոց գաբլայ... գ. 34աբ Գ. Եթէ այր եւ կին կենա եւ ունենան որդիք... դ. 34բ Դ. Յաղագս
խնամութեան, որ ոք այր ի կնիկ առնու... ե. 34բ-5ա Ե. Յաղագս թէ ոք այր մարդիկն առնու... զ. 35աբ Զ. Յաղագս այլ եւս
սովորական խոնրկացի անսիզնոյ եւ բլայթնոյ եւ իրաւնոյ, որ սովորութեամբ ի դարպասն լինի - Եթէ ոք իրք ապրանք կամ
այլ իրք... է. 35բ-6բ Է. Յաղագս դատաստանի ումեք ի վերայ ումեք, ի զարկուց կամ ծեծանաց կամ ցեղ քաշանց - Ամ թէ լինի, որ ուրանայ խիսմն... ը. 36բ Ը. Յաղագս մարդասպանաց դատաստանի - Եթէ ազգական լինի եւ թէ աւտար... թ. 36բ-7ա
Թ. Եթէ ոք կորուսանէ տաճիկ ձի... ժ. 37ա-8ա Ժ. Որ ոք որ դատըստնի վասն ապրանաց... ժա. ԺԱ. Յաղագս կարեւորաց եւ
ազգականաց դատաստանի ի վերայ հայրենեաց - Նախ գիտացիք, որ այն որ... ժբ. 38բ-9ա ԺԲ. Յաղագս եթէ ոք ծախէ զիւր
հայրենիքն... ժգ. 39աբ ԺԳ. Յաղագս սովորութեան տան վարձելոյ - Եթէ ոք տուն վարձէ... ժդ. 39բ ԺԴ. Յաղագս թէ ոք մարդ
մարդւոյ պարտք պարտենայ... ժե. 39բ-40ա ԺԵ. Յաղագս թէ ոք գրաւական դնէ... ժզ. 40աբ ԺԶ. Եւ թէ ոք քանակ մի իրք ի
փոխ առնու... ժէ. 40բ-1ա ԺԷ. Եթէ ոք զիւր հայրենիքն գրաւկնէ... ժը. 41աբ ԺԸ. Յաղագս գրաստնոյ ծախելոյ անսիզն - Եթէ
ոք ձի ծախէ... ժթ. 41բ-2ա ԺԹ. Յաղագս չափերոյ եւ կշռոց եւ մունետկերւոյ - Նա թէ լինի որ պարոնութիւնն մունետիկ հանէ... ի. 42աբ Ի. Յաղագս սերեֆկերոյ եւ առեւտրոյ, որ են ոսկերիչք եւ սառաֆ - Եթէ ոք առուտուր կամ փոխ առնէ... իա.
42բ-3բ ԻԱ. Յաղագս վաճառականաց սահմանի եւ տիպօնոյ եւ վաճառնոյ քաղաքին ընդ ներքսէ եւ ընդ դրացւոյ - Թէ լինի,
որ ոք ըռիմոն տայ... որ ի վաճռկեներու մէջն կա սահմանած, իւր տեղի բերէ
Գ. 43բ-94ա [Դատաստանագիրք Սմբատայ Սպարապետի]
- 43բ-7բ Յաղագս դատաստանաց թագաւորաց: Ցանկ է - Ա. Վասն վիճակաց թագաւորաց... ՃՀԷ. Վասն որ քահանայն
վաշխով դրամ տայ:
- 47բ Առաջաբանութիւն Դատաստանաց (տե՛ս 5բ-6ա)
ա. 47բ-51ա Ա. Եթէ կենայ թագաւորին կտրճեր... բ. 51ա [Բ.] Եթէ իշխան կամ այր ոք որ թագաւորի ծառայութիւն... գ.
51աբ Գ. Թէ իշխան ի գաւառն կամ յերկիր... դ. 51բ-2ա Դ. Եթէ ոք ի դուրս յիւր աւերակն... ե. 52ա Ե. Եթէ Երկու մարդ յիրար
անցնին... զ. 52ա Զ. Եթէ ոք մի զիւր հորն բանայ... է. 52ա Է. Եթէ ոք մշակ վարձէ... ը. 52ա Ը. Եթէ ոք որ չէ քահանայ աւծեալ...
թ. 52աբ Թ. Զքահանայ ոք եթէ անարգէ... ժ. 52բ Ժ. Կու հրամայէ առաքելական իրօունքն... ժա. 52բ-4ա ԺԱ. Սահման է առաքելական աւրինաւքս... ժբ. 53աբ ԺԲ. Գիտել պարտ է, որ մկրտութիւնն... ժգ. 53բ ԺԳ. Եթէ ոք ի յեկեղեցւոյ ձիթէ... ժդ. 53բ
ԺԴ. Եւ թէ եպիսկոպոս մտռէ ի հայրապետէն... ժե. 53բ ԺԷ. Զթերահաւատ մարդու զվկայութիւն... ժզ. 54ա ԺԶ. Թէ ամենեւին
սուրբ եկեղեցին... Ժէ. 54ա ԺԷ. Թէ ամենեւին պատեհ որ եպիսկոպոսին. ժը. 54ա ԺԸ. ԶԻ տալ հրամանք աւրէնքս... ժթ. 54ա
ԺԹ. Եւ թէ ոք վասն թագաւորի... ի. 54բ Ի. Վարդապետաց հրամանն այս է... իա. 54բ-5ա ԻԱ. Եթէ որպէս պարտ է, որ եպիսկոպոսունք... իբ. 55ա ԻԲ. Եւ թէ եպիսկոպոսն կարգաւոր դատէ... իգ. 55ա ԻԳ. Չկայ ամենեւին հրաման, որ եպիսկոպոս
յայլոց թեմ... իդ. 55աբ ԻԴ. Եւ թէ ուրդի որ յեպիսկոպոսին վերայ... իե. 55բ ԻԵ. Կու հրամայէ օրէնքս... ամբոխն... իզ. 55բ6ա ԻԶ. Զկայ հրաման յօրինաց... ի կարգաւորաց... իէ. 56ա ԻԷ. Չկարէ եպիսկոպոս... իը. 56ա ԻԸ. Հրամայած է յօրինացն...
իթ. 56 աբ ԻԹ. Եւ թէ յուսուցանելն վարդապետ զաշակերտն... լ. 56բ-7ա Լ. Քահանային չէ պարտ, որ մեծքշութեամբ... լա.
57աբ ԼԱ. Եւ ժողովրդեանն չէ իրաւունք... լբ. 57բ ԼԲ. Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած էրէցն... լգ. 57բ-9ա ԼԳ. Հարկ է փոքր ի շատէ յաղագս վանական աբեղայիցն... (Սոյնի «Բայց ինձ` Սմբատայ...» սկսուածով հատուածը` 58ա-9ա, համարակալուած է
ԼԴ, իսկ յաջորդ 2 յօդուածները` ԼԵ: Ցանկը ճիշտ է): լդ. 59ա-60բ ԼԵ (ԼԴ). Վաներոյ սահմանն է - Բայց այժմ զվաներոյ սահմանն... (60բ «Ի յայս տեղս ԺԱ ճառ պակաս է». ըստ ցանկի` ԼԵ. Վասն աշխարհի իրիցնոյ սահմանի: ԼԶ. Վասն որ ի նոյնս
է բանս իրիցանին: ԼԷ. Վասն որ մարդ կենայ եւ մեռանի` սահման: ԼԸ. Վասն բանադրած մարդոյ: ԼԹ. Վասն քորեպիսկոպոսաց: Խ. Վասն այր եւ կնկան, որ ծառայ ընկնին: ԽԱ. Վասն եկեղեցականաց մահուան: ԽԲ. Վասն քահանայից ազատութեան: ԽԳ. Վասն եպիսկոպոսաց, թէ որպէս իշխեն վաներոյ: ԽԴ. Վասն հիւանդանոցերոյ սահմանի: ԽԵ. Վասն որ թագաւորք կամ իշխանք իջեւանք առնուն): լե. 60բ-1ա ԽԶ. Եւ աշխարհի երէց, որ անորդի մեռանի. լզ. 61ա ԽԷ. Վկայ ամենեւին
հրամանք յօրինացն բնաւ... լէ. 61բ ԽԸ. Կու հրամայէ օրէնքս եւ կու պնտէ... լը. 61բ ԽԹ. Եթէ ոք, որ ոչ է քահանայ... լթ. 61բ-

2ա Ծ. Աբեղային չկա հրաման ամենեւին... խ. 62ա ԾԱ. Չկայ հրաման յաւրինաց... խա. 62ա-3ա ԾԲ. Վասն կաթողիկոսացն ձեռնադրութեան - Մեծն ի հայրապետսն Աղէքսանդրուն... խբ. 63ա ԾԳ. Եթէ եպիսկոպոս կամ երէց ջանայ... խգ. 63ա
ԾԴ. Եւ թէ իսկի եկեղեցական զինչ եւ լինի... խդ. 63աբ ԾԵ. Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի... խե. 63բ ԾԶ. Եթէ ոք կարգաւոր
աբեղայ... խզ. 63բ-4ա ԾԷ. Եպիսկոպոսն պիտի որ հարցանէ ի վերայ քահանայիցն... խէ. 64ա ԾԸ. Եւ թէ ի քաղաքն եպիսկոպոս կենայ... խը. 64ա ԾԹ. Փիրեպիսկոպոսութեան աստիճանն այս է... խթ. 64ա-6բ Կ. Կարգաւորութիւն եկեղեցւոյ եւ տան
թագաւորի - ԶԱստուած երկիւղն... ծ. 66բ-7ա ԿԱ. Որ հակառակ եկեղեցի շինէ... ծա. 67աբ ԿԲ. Հարց անապատաւորաց...
ծբ. 67բ-8ա ԿԳ. Եւ թէ ոք զԱստուած հայհոյէ. ծգ. 68ա ԿԴ. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի... ծդ. 68ա ԿԵ. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զքահանայի տուն... ծե. 68աբ ԿԶ. Եթէ ոք դատաստանի եկեղեցւոյ... ծզ. 68բ ԿԷ. Գրած է ի Մովսէսի յօրէնքն... ծէ. 68բ9ա ԿԸ. Ուխտի տեղ զինչ եւ լինի... ծը. 69ա ԿԹ. Կու հրամայէ օրէնքս եւ այն որ Նիկիայ... ծթ. 69աբ Հ. Յաղագս թագաւորաց
եւ իշխանաց եւ ձիաւորաց, որ ի Հայս ազատ կոչեն... - Թագաւորք յԱստուծոյ են... կ. 69բ-70ա ՀԱ. Եթէ եկեղեցական լինի...
կա. 70ա-2ա ՀԲ. Յաղագս այր եւ կնոջ ամուսնութեան - Հրամայէ ամէն - աստուածային օրէնքս... (Չունի ըստ ցանկի ՀԳ.
Վասն որ ոք զկոյս հանէ: ՀԴ. Վասն որ ոք զիւր կինն ատէ: ՀԵ. Վասն կնկան, որ փրթնի եւ շէթ լինի: ՀԶ. Վասն թէ Բ այր մարդ
յիրար անցանին): կբ. 72բ [ՀԷ.] Կարէ աւրինաւք քահանան մկրտել զյղի կինն... կգ. 73ա ՀԸ. Ի վերայ ամենայնի օրէնքս
զարձակելն լաւ կու հրամայէ... կդ. 73աբ ՀԹ. Այրն, որ աներկիւղութեամբ... կե. 73բ Ձ. Եթէ ոք կին ունենայ եւ չկարէ ի հետն... կզ. 73բ ՁԱ. Եթէ ումեք կին գոդենայ... (73բ «Ի յայս տեղս յօրինակէ Զ ճառ ընկած էր ցանկագրովն»: Պակասում է ոչ
թէ 6, այլ` 11, ըստ ցանկի` ՁԲ-ՂԲ եւ յաջորդ ՂԳ-ի սկզբնամասը. ՁԲ. Վասն որոյ կոյս հանէ յանձնէ հաւրն կամաւք: ՁԳ.
Վասն որ ոք առուգնայք առն[ու] զկոյսն: ՁԴ.Վասն որոյ զարկնէ յղի կնոջն: ՁԵ. Վասն որ նոր կին առնու եւ ի պատերազմ
չերթա: ՁԶ. Վասն աւագ սարկաւագի ամուսնութեան: ՁԷ. Վասն իրիցու ձեռնտըվութեան: ՁԸ. Վասն թէ յինչ հասակ պսակ
լինի: ՁԹ. Վասն կնոջ, որ թողու զայրն եւ փախչի: Ղ. Վասն կնոջ, որ ծառայ տանին: ՂԱ. Վասն, որ կինն իրկան հանդերձ
հագնի: ՂԲ. Վասն, որ զծառայն կին կամենայն առնուլ): կէ. 74ա [ՂԳ. Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց... բայց ի սեր.
տպ. ՃԺԶ-ՃԺԷ.] մէ է մեծն... կատարումն եղեւ օրինացս: Եւ օգնութեամբն Աստուծոյ սկսանիմք ի ժառանգութիւն հայրենեացն: կը. 74աբ ՂԴ. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ Բ քոյր Ա եղբաւր... կթ. 74բ-5ա ՂԵ. Կանանց ժառանգութիւն այս է... հ. 75բ ՂԶ.
Երբ եղբարք, որ ի միմեանց բաժանին... հա. 75բ-6ա ՂԷ. Այլվա կու կրկնաբանէ օրէնքս... հբ. 76ա ՂԸ. Հարցանեն յօրէնքս
վասն անակամահութեան... հգ. 76աբ ՂԹ. Յաղագս պռիստիմոնաց - Կու հրամայէ աւրէնքս... հդ. 76բ Ճ. Եւ թէ քեզ ոք
պարտք պարտի... հե. 76բ ՃԱ. Գրած է յօրէնքս, որ թէ գրաւով զմարդոյ տուն... հզ. 76բ-7ա ՃԲ. Եւ թէ ոսկի կամ արծաթ... հէ.
77ա ՃԳ. Եւ թէ չարկամ յիշւէ ումեք իրք... հը. 77բ ՃԴ. Եւ թէ իրացն եւ տանն... հթ. 77ա ՃԵ. Կու հրամայէ Մովսէս... ձ. 77աբ
ՃԶ. Իրաւունք վաճառականաց - Եւ թէ ոք մի տուն վաճառէ... ձա. 77բ-8ա ՁԷ. Ապա ջաղացք եւ խանութք... ձբ. 78ա ՃԸ. Բայց
ըղորդ գրաստնու վաճառն այս է... ձգ. 78ա ՃԹ. Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ... ձդ. 78բ-9ա ՃԺ. Եւ որ մեղուք վաճառէ...
ձե. 79ա ՃԺԱ. Կու հրամայէ Մովսէս... ձզ. 79ա-80բ ՃԺԲ. Պարտ է գիտենալ, որ զվաճառացն եւ զպարզրոյն... ձէ. 80ա ՃԺԳ.
Յետ այսորիկ ի տիաթիկ սկիզբն առնեմք - Եթէ ուզէ ոք... ձը. 80բ-1ա ՃԺԴ. Եթէ այրն եւ կինն ի մէկ լինի... ձթ. 81աբ ՃԺԵ.
Յաղագս ծառայից ի թագաւորաց... ղ. 81բ ՃԺԶ. Եթէ ոք զիւր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ... ղա. 81բ-2ա ՃԺԷ. Եւ թէ
ոք զիւր ծառայքն քըշտէ եւ սպաննէ... ղբ. 82ա ՃԺԸ. Կու հրամայէ օրէնքս, որ թէ ումեք պառակոս... ղգ. 82ա ՃԺԹ. Եւ թէ թողու
ոք զիւր անասուն... ղդ. 82ա ՃԻ. Եթէ ոք կրակ ձգէ... ղե. 82աբ ՃԻԱ. Եւ թէ ոք մարդ որ իրք տայ ի պահ... ղզ. 82բ ՃԻԲ. Եւ թէ ոք
գրաստ... ղէ. 82բ ՃԻԳ. Եւ թէ ոք զիւր հորն ի բաց թողու... ղը. 82բ-3ա ՃԻԴ. Եւ թէ ոք զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ... ղթ. 83ա
ՃԻԵ. Մարդ, որ քրիստոնեայ գողնա... ճ. 83ա ՃԻԶ. Եւ թէ սպանւի ոք... ճա. 83աբ ՃԻԷ. Եւ թէ վնասէ տղայ զտղայ... ճբ. 83բ
ՃԻԸ. Այլ թէ տղայք տղայկութիւն առնեն... ճգ. 83բ ՃԻԹ. Եւ թէ գրաւով ծանր իրք վերցնեն... ճդ. 83բ-4ա ՃԼ. Յաղագս որ հարբենան եւ վնասեն - Կու հրամայէ օրէնքս... ճե. 84ա ՃԼԱ. Այլ դեռ վասն հարբեցողութեան եկեղեցականաց... ճզ. 84աբ ՃԼԲ.
Յաղագս յոչ կամա սպանութեանցն - Կու հրամայէ աւրէնքս... ճէ. 84բ ՃԼԳ. Եթէ ոք զտղայ որ վասն բոզութեան... ճը. 84բ
ՃԼԴ. Վասն այն ազգ անհաւատացն... ճթ. 84բ-5ա ՃԼե. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ բնաւ վարդապետ վարձ չառնու... ճժ. 85ա
ՃԼԶ. Եթէ սուտ էրէց կամ զիտառ լինի... ճժա. 85աբ ՃԼԷ. Վասն որ ոք ծեծէ... ճժբ. 85բ ՃԼԸ. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ
ոք ուժ առնէ. ճժգ. 85բ-6ա ՃԼԹ. Եւ թէ մարդ դատած լինի մահ... ճժդ. 86ա ՃԽ. Արուեստաւոր, որ զումեք վարձն առնու...
ճժե. 86աբ ՃԽԱ. Եւ վարձկան, որ յունէ տիրոջն... ճժզ. 86բ ՃԽԲ. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ մարդկային ազգս... ճժէ. 86բ-7ա
ՃԽԳ. Հրամայէ աւրէնքս, որ յիւր ընկերոջ երկիր յիշւէ... ճժը. 87ա ՃԽԴ. Կու հրամայէ Մովսէս, թէ Մի՛ խլեր... ճժթ. 87ա ՃԽԵ.
Այն, որ զիւր ընկերն ի պատերազմ... ըսպաննէ... ճի. 87ա ՃԽԶ. Թէ ոք որ բօլօճ լինի... ճիա. 87ա ՃԽԷ. Եւ թէ ոք զումեք իրք
հարամ ուտէ... ճիբ. 87աբ ՃԽԸ. Եւ թէ ոք նոր գեղ շինէ... ճիգ. 87բ ՃԽԹ. Եւ թէ ոք զմարդ ի մուխադրա տեղ... ճիդ. 87բ-8ա
ՃԾ. Եւ թէ ոք առւով ջուր տանի... ճիե. 88աբ ՃԾԱ. Մեծ բան է բժշկութիւն... ճիզ. 88բ-9ա ՃԾԲ. Եթէ ոք, որ կատարեալ հասուն
ենայ... ճիէ. 89ա ՃԾԳ. Մի շըլատանալ տալ զտառապելաց... ճիը. 89ա ՃԾԴ. Կու հրամայէ աւրէնքս, թէ ով նոր տուն շինէ...
ճիթ. 89ա ՃԾԵ. Եւ թէ ուրդի մարդ, որ իւր կամաւքն... ճլ. 89աբ ՃԾԶ. Եւ թէ որ իրք անօթ առնու ի բան... ճլա. 89բ ՃԾԷ. Եւ թէ
ոք զիւր անասուն... ճլբ. 89բ ՃԾԸ. Եւ թէ ոք ի փոխ տայ... ճլգ. 89բ ՃԾԹ. Եւ թէ ոք ի վերայ սրտի երթայ... ճլդ. 89բ-90բ ՃԿ.

Կանոնք եւ դատաստանք այսով բաժանեցի... ճլե. 90բ ՃԿԱ. Եւ թէ ոք զուրուք անասուն տեսնու... ճլզ. 90բ ՃԿԲ. Կու հրամայէ
աւրէնքս, որ երբ ձագերով բոյն գտնւի... ճլէ. 90բ ՃԿԳ. Եւ թէ կենաս եւ հնձես... ճլը. 90բ-1ա ՃԿԴ. Եւ թէ յայգի մտնես... ճլթ.
91ա ՃԿԵ. Եւ զայն ոք, որ վասն ահու... ճխ. 91ա ՃԿԶ. Եւ այլ վասն կամա եւ յակամա մարդսըպանութեան... ճխա. 91աբ
ՃԿԷ. Նոյնպէս եւ այս այլ է յերկոքէ... ճխբ. 91բ-2ա ՃԿԸ. Եւ թէ ոք տայ զիւր ձին ումեք... ճխդ. 92բ ՃԿԹ. Եթէ ոք ընդ դիւահարութիւնն ի ներս անխելի... ճխդ. 92բ [Ճ]Հ. Բայց յաղագս երամակի ձիոց... ճխե. 92բ ՃՀԱ. Եւ թէ ումեք անասուն դիւահարի... (92բ «ՃՀԲ
համարն ընկած էր յաւրինակս»: Ըստ ցանկի. ՃՀԲ. Վասն սինօռ լեռանց եւ դաշտաց): ճխզ. 92բ-3ա ՃՀԳ. Բայց գրեմք
վասն ջաղացաց կապլան... ճխէ. 93աբ ՃՀԴ. Յաղագս այգեաց եւ այգէգործեաց - Եւ թէ սովորութիւնք երկրին... ճխը. 93բ4ա ՃՀԵ. Նոյնպէս եւ հովիւք արտապահք... եւ կամ սպանանել եւ ի շինութենէն վարել (Չունի ցանկի վերջին 2 յօդուածները.
ՃՀԶ. Վասն որ զիւր անձն ի կուսութիւն խոստանայ: ՃՀԷ. Վասն որ քահանայն վաշխով դրամ տայ):
Տե՛ս Սմբատ Սպարապետ, Դատաստանագիրք, Երեւան, 1958 (Վ`զջմ Վթջսջթբմ, Վւգբզլկտ, Բսբցջլ, 1958):
Դ. 94ա-145ա [Կանոնք]
1. 94ա-6բ Հարցմունք Գրիգորի Աստուածաբանի եւ սրբոյն Բարսղի: Քանզի Գրիգոր զՀայք հաստատէր եւ Բարսեղ` զՀռոմք - Բարսեղ ասէ: Որով պարծիս ի Հայք: Գրիգոր ասէ. Դու որով պարծիս ի Հռոմք... Խաւար` զսատանայ ասէ, գիշեր` զմեղսն:
2. 97աբ Կանոնք սրբոյն Գրիգորի Պարթեւի Հայոց Լուսաւորչի եւ առաքելաշնորհ վկայի: Յաւելումն ի Նիկիական կանոնսն: Գլուխ Լ - Ա. Ա. Քահանայ, որ ի մեղս զառածեալ է... Լ. Կոյս, որ նուիրեսցի զինքն տեառն Աստուծոյ... որում փա՜ռք յօիտեանս. ամէն:
ԺԵ-ԺԸ նշանակուած ԺԶ-ԺԹ, իսկ ԺԹ-ն բաց թողնուած:
Տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, Ա, Երեւան, 1964, էջ 245-249 (Սոյն օրինակը չի
օգտագործուած):
3. 98բ-111ա Սահմանք եւ կանոնք կարգի Աստուծոյ եւ սրբոյ եկեղեցւոյ, զոր եդին վարդապետք Հայոց` ի նոյն լրութիւն
Առաքելական եւ Նիկիական կանոնաց հաստատութիւն (= Կանոնք Շահապիվաի` Ա-Ի) - Պարտ եւ պատշաճ է նաւավարին... ի շինութիւն եկեղեցոյ եւ առաջնորդ եւ առիթ ի կեանսն յաւիտենից:
Տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, Ա, էջ 524-466 (Սոյն օրինակը չի օգտագործուած):
4. 111ա-30ա Կանոնք, զոր կարգեալ է Դօթի գիտնականի` ի խնդրոյ քահանայի միոջ Արքայութիւն կոչեցեալ, եւ հարցմունք նորա վասն պէս պէս հարցմանց եւ խոստովանութեան
- 111աբ [Նախադրութիւն] - Հարցումն. Զի՞նչ է, որ յարարածոցս Աստուծոյ ոմանք սուրբ կոչեցան եւ ոմանք` անսուրբ:
Պատասխանի. Քանզի Աստուած բարի է...
111բ-30ա Վասն մկանց: Հարցմունք եւ պատասխանի - Ա. Եթէ անկեալ իցէ մուկն յաղ... ՃԾԴ. Եւ քրիստոնեայց մի սովորիցին գնել եւ ծախել... թէ քահանայ կրկի[ն] եղիցին ասացեալքս:
Գործիս հնագոյն օրինակը (Հմր 5607, 177ա-238բ, ԺԲ-ԺԳդդ.), որի հիման վրայ եւ
կատարուած է հրատարակութիւնը (Ա. Աբրահամյան, Դավիթ Ալավկա որդու
կանոնները, Երեւան, 1953), ունի 93 գլուխ. դրանք այստեղ համառօտուած են եւ կոտորակուած Ա-ՃԾԴ յօդուածների:
5. 130ա-45ա Կանոնք զգուշաւորք ի խրատ քահանայից եւ ուխտի մանկանց եկեղեցւոյ - Ա. Քահանային պարտ եւ արժան է սրբութեամբ եւ ամբծութեամբ սպասաւորել... ՂԳ. Որ ի մարմին աւտար մերձենայ վասն վերի դեղ դնելոյ...
Ե. 145ա-66բ [Բանք զանազանք]
1. 145ա-51բ ԺԱ. Ի Պատմութենէն Մեծին Ներսէսի Հայոց հայրապետի [Մեսրոպայ Վայոցձորեցւոյ] - Զի ահագին է անջատումն հոգւոյն ի մարմնոյ... եւ վիճակս զայս պահեա անարատ մինչեւ ի գալուստ քո սուրբ, Քրիստոս Աստուած մեր: Եւ
քեզ փա՜ռք... ամէն (տե՛ս Սոփերք, Զ, էջ 87-107):
2. 151բ-4բ Տեառն Յոհաննու Ոսկէբերանի ասացեալ Ի պատմուճան Տեառն - Աւգոստոս թագաւորեաց Հռովմայեցւոց...
եւ եղեւ նմա աներեւոյթ.
3. 154բ-66ա Երանելոյն Եպիփանու Կիպրացւոյ ասացեալ Յաւր մեծի յարութեան Տեառն ի խնկաբեր կանայս եւ ի նոցին յԱւետարանս... - Ամենեցուն փրկագործ տնաւրինութեանն Քրիստոսի յԵրուսաղէմ կատարեցան...
4. 166բ Այսոքիկ են գրոցս նշանագրերն. տե՛ս եւ ուսի՛ր, որ ի կարդալ [չս]խալիս, եւ անմեղադիր [լեր], զի ուզէաք, որ
պարկեշտ գար գիրգս, եւ զմեղապարտ յիշեա - պ. - պատարագ.. Փ - առ (36 նշանագիր):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
19ա Քրիստոս Աստուած, ողորմեա ստացօղի սուրբ գրոցս` Թումայ արհիեպիսկոպոսին եւ ծնաւղաց նորին, հօրն` Աղբաշին, եւ մօրն` Հերիքին, եւ եղբարցն` Սարգսին եւ Ելեքսանին եւ Ասլանին, եւ քւերցն` Ոսկեհատին եւ Վարդտիկնէ, եւ անարժան ձեր ծառային` Վարդան անուն աբեղային: Եւ որք յիշեն, յիշեալ լինին ի գալըստեան յայնմ ատենի. ամէն:

43բ Քրիստոս Աստուած, ողորմեա ստացող սուրբ գրոցս` արհիեպիսկոպոսին տէր Թումայի, եւ անարժան Վարդան գրչիս յիշեսջիք ի Քրիստոս:
166բ Փա՜ռք... Արդ, գրեցաւ Դատաստանագիրգս եւ Կանոնգիրս եւ Խրատս տօնից քրիստօնէից եպիսկոպոսաց, վարդապետաց, երիցանց եւ կրաւնաւորաց, աշխարհականաց եւ կանանց պարկեշտից, թէ որպէս պարտին պահել զպատուիրանն
Աստուծոյ, ձեռամբ անարժան, մեղսաթաւալ անձինս Վարդան սուտանուն աբեղի, ի թվին Հայոց ՌԿԷ /1618/, ի Կարմիր
վանք, ընդ || (167ա) հովանեաւ Սուրբ Նշանին եւ Սուրբ Կարապետին եւ այլ բազմահաւաք սրբոցս, որ աստ կան հաւաքեալ,
ի յառաջնորդութիւն սուրբ ուխտիս Մինաս աբեղիս եւ ԺԵ անձն կրաւնաւորիս, որ կան ի յայս անապատիս. ամէն:
Դարձեալ յիշեսջիք առաջի ատենին Քրիստոսի զարհի եւ զպանծալի եւ զսրբասնունդն զտէր Թումայ եպիսկոպոսն, որ
բազում աշխատութեամբ գնաց ի քաղաքէ ի քաղաք եւ եբեր փափագանաւք զաւրինակս եւ ժողովեաց ի մի տուփ եւ ետ գրել
յիշատակ իւր եւ ծնաւղացն, հաւրն` Աղբաշին եւ մօրն` Հերիքին, եւ եղբարցն` Ալիքսանին եւ Ասլանին եւ քուերցն` Ոսկէհատին
եւ Վարդտիկնէ, եւ այլ ազգականացն, որ կան եւ ննջեալ են եւ ի Քրիստոս հանգուցեալ են. ամէն:
Դարձեալ անմ[եղադ]իր լերուք գրիս եւ սխալանաց սորա, զի ես յայսմ ամի տկարացայ բազում ցաւաւք Դ ամիսս, եւ
հազիւ ողորմեցաւ Աստուած եւ ետ կրկին առողջութիւն այս դժնիկ եւ մեղսասէր անձինս, որ հանապազ զչարն գործէ եւ ոչ
[զբ]արին, եւ աշակերտեալ մանկանն` Յոհանէս Մալազին, որ սակաւ մի ձեռնտու եղեւ ի կոկելն եւ ի գրելն եւ ի կապելն.
ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 96բ /::: /:: /. ////:::. ||::: ||::. ///:::: ||: ||: /: ||:::: ///:. ///:
(«ԶԴաւղ եպիիբձյմ»: Գրողը սխալուել է եւ ներքեւում գրել ճիշտը). (ԶԴաւիթ եպիսկոպոս) Թէ գիտուն ես դու, կարդ[ա՛]
|| (97) եւ ասա՛ Տէր ողորմեա:
2. 3ա (ԺԸ դ., անվարժ նօտրգրով)
Ցնծայ եւ զըւարճացայ,
Յաւիտենից ուրախացայ...
Ես մեղաւոր Խաչատուր քահանաս,
Այս Տէր ողորմեայս ասէք,
Մեղաւորս առ ի Քրիստոս յիշէք,
Յիշեալ լիհ. ամէն:
488
ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ
ԶԽԴ - 1295
ԳՐԻՉ` Կիրակոս քհյ: ՍՏԱՑՈՂ` Վարդան:
ԹԵՐԹ` 129: ՊՐԱԿ` 1x1 (ԺԹ դ. յաւելում)+12 (ԺԲ - ԻԳ)x12 (ԺԲ 1, ԺԵ, ԺԸ 13, ԻԳ 5): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24-2x16:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 74ա Շղագիր` 1աբ, Բաստամեանցի ձեռքով): ՏՈՂ` 34: ԿԱԶՄ` շագանակագոյն
կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, թուղթ, մասն աստառի (ԺԹ դ. վերակազմութիւն):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Լ ու ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական (107ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թուղթը թուլացած եւ բամբակակալուած, տեղ-տեղ խունացած, եզրերը մաշուած, առանձին բառեր
ու նախադասութիւններ թափուած: Այժմ մասնակիօրէն նորոգուած եւ համեմատաբար բարւոք վիճակում:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1բ-76բ [Մխիթարայ Գօշի Դատաստանագիրք Հայոց]
- 1բ-13բ [Նախադրութիւն Գրոց դատաստանի]
ա. 1բ Ա. Յորում կայ պատասխանի այնոցիկ, որք բամբասեն զմեզ, եթէ չկայ դատաստան ի Հայք - Հանդերձեալ եմք
գրել զԳիրս դատաստանաց. բ. 1բ-3ա Բ. Յաղագս թէ ընդե՞ր այժմ կամեցաք գրել կամ յումմէ՞ շարժեալ զայսոսիկ եկաք միտս (1բ «Ա. Յորում կայ... կամ որպէս ի» հատուածը ընդօրինակուած է Բաստամեանցի ձեռքով Փարիզի Ազգային գրադարանի Հմր 55 ձեռագրից. Վւթթհկ`բլմ ջս`բլկջլ): գ. 3աբ Գ. Աւրինակ սակաւուք վասն զաւրութեան գրոց եւ աղերսաբանութիւն
առ տէր Ստեփանոս կաթողիկոսն Աղւանից: դ. 3բ-4ա Դ. Թէ ոյ՞ք են դատաւորքն բաժանեալքն ի միմեանց ճշմարիտքն եւ
նմանքն: ե. 4աբ Ե. Թէ զի՞նչ է դատաստան եւ որոց եւ ու՞մ պարտ է վստահանալ զդատաստան: զ. 4բ-6ա Զ. Թէ որպէ՞ս
պարտ է լինել դատաւորաց եւ չարախաւսաց եւ դատախազաց: է. 6ա-7բ Է. Յաղագս վկայից, թէ զի՞նչ է նոցա հաւատարմութիւնն: ը. 7բ-11ա Ը. Յաղագս երդմանց եւ թէ որպէս պարտ է երդնուլ: թ. 11աբ Յաղագս թէ ոչ է պարտ քրիստոնէի երթալ
յատեան անաւրինի ժ. 12աբ Ժ. Եթէ յորո՞ց գրոց կամ յորո՞ց ազգաց պարտ է հաւաքել զիրս դատաստանի: ժա. 12բ-3բ

[ԺԱ.] Յիշատակարան սակաւուք - Եւ զի թէպէտ բնաւորական է ամենեցուն լաւին ցանկալ... կատարեցաւ նախադրութիւնս
ի ճառս ԱԺ:
1. 13բ-5բ Սկիզբն Եկեղեցական դատաստանի եւ թիւ գլխոց ըստ կարգի (Ա-ՃԻԵ):
ա. 15բ-6բ [Ա.] Սկիզբն դատաստանի... Եւ յաղագս վիճակի դատաւորաց - Եկեսցուք այժմ իսկ ի գործ դատաստանի. բ.
16բ-7ա Բ. Յաղագս դատաստանաց հարց անապատաց եւ նոցունց եղբարց: գ. 17ա-8ա Գ. Յաղագս դատաստանաց վարդապետաց: դ. 18ա-9ա [Դ.] Յաղագս քահանայից դատաստանի: ե. 19ա Ե. Յաղագս դատաստանաց առն եւ կնոջ, որք անկար գոն լուծանել զկուսութիւն: զ. 19աբ Զ. Յաղագս դատաստանաց դարձեալ առն եւ կնոջ, եթէ պատահի միայն այսահարիլ: է. 19բ-20ա [Է.] Յաղագս դատաստանաց առն եւ կնոջ գերելոց: ը. 20ա Ը. Յաղագս ատելութեան առն եւ կ[ն]ոջ դատաստանաց: թ. 20աբ Թ. Յաղագս շնացաւղաց առն եւ կնոջ: ժ. 20բ Ժ. Յաղագս դատաստանաց ամլոց արանց եւ կանանց:
ժա. 20բ ԺԱ. Յաղագս դատաստանաց, թէ ըստ որոց պատճառաց ելցէ կին յառնէ: ժբ. 20բ-1ա [Ժ]Բ. Յաղագս դատաստանի, եթէ ատելութեան պատճառաւ զմիմեանս թողցեն այր եւ կին եւ ընդ այլում զուգիցին... ժգ. 21աբ [ԺԳ.] Յաղագս դատաստանաց, եթէ վաճառականութեամբ... այր յամիցէ եւ կինն այղում լիցի: ժդ. 21բ ԺԴ. Յաղագս դատաստանաց, եթէ
կարգիցի այր ընդ կնոջ անարգելով... ժե. 21բ ԺԵ. Յաղագս դատաստանաց, թէ ոչ յայտնի ախտ իցէ որկոտութեան... ժզ.
21բ-2ա ԺԶ. Յաղագս դատաստանաց եւ կանանց ուրացաւղաց: ժէ. 22ա ԺԷ. Յաղագս դատաստանաց, եթէ քինու վասն այր
կնոջ անկիցի յուրացութիւն եւ կամ կին առն: ժը. 22ա ԺԸ. Յաղագս դատաստանաց զմիմեանս առն եւ կնոջ սպանողաց:
ժթ. 22աբ ԺԹ. Յաղագս դատաստանաց շնացողոց եւ այլոց չարագործաց: ի. 22բ Ի. Յաղագս դատաստանաց կուսից, որք
ոչ իցեն խաւսեալ: իա. 22բ ԻԱ. Յաղագս դատաստանաց բամբասանաց զկանայս: իբ. 22բ-3ա ԻԲ. Յաղագս դատաստանաց, որ չիցեն քահանայք եւ իրս ինչ առնիցեն: իգ. 23ա ԻԳ. Յաղագս դատաստանաց ընչից եկեղեցւոյն եւ եպիսկոպոսացն: իդ. 23ա ԻԴ. Յաղագս դատաստանաց իշխելոյ եպիսկոպոսին: հե. 23աբ [ԻԵ.] Յաղագս` դատաստանաց եպիսկո[պ]ոսաց եւ քահանայից, որ զպէտս ժառանգաւորաց ոչ տայցեն: իզ. 23բ ԻԶ. Յաղագս դատաստանաց ժառանգաւորաց:
իէ. 23բ ԻԷ. Յաղագս դատաստանաց երկրորդ ձեռնադրելոց: իը. 23բ ԻԸ. Յաղագս դատաստանաց գողոց եկեղեցւոյ: իթ.
23բ-4ա [ԻԹ.] Յաղագս դատաստանաց եպիսկոպոսաց ամբաստանելոց: լ. 24ա Լ. Յաղագս դատաստանաց վկայից եպիսկոպոսաց: լա. 24ա ԼԱ. Յաղագս դատաստանաց եպիսկոպոսաց չձեռնադրել զոք յիւրոցն արտաքոյ կամաց: լբ. 24ա ԼԲ.
Յաղագս դատաստանաց եպիսկոպոսաց, որ ար[կան] է զանձն յերկրաւոր հոգս: լգ. 24աբ [ԼԳ.] Յաղագս դատաստանաց
հերձուածողաց զտղայս: լդ. 24բ ԼԴ. Յաղագս դատաստանաց առեւանկաց: լե. 24բ ԼԵ. Յաղագս դատաստանաց գողոց
եկեղեցւոյ: լզ. 24բ ԼԶ. Յաղագս դատաստանաց զկոյս խաւսեցեալ խաբողաց: լէ. 24բ ԼԷ. Յաղագս դատաստանաց զպտուղ
եւ զայլ հասեր կերողաց զեկեղեցւոյ: լը. 24բ-5ա ԼԸ. Յաղագս դատաստանաց հայհոյչաց զանուն Աստուծոյ: լթ. 25ա ԼԹ.
Յաղագս դատաստանաց քահանայից վաճառողաց եւ գնաւղաց զտուն կամ զագարակ: խ. 25աբ [Խ.] Յաղագս դատաստանաց արհամարհողաց զքահանայսեւ զդատաւորս: խա. 25բ ԽԱ. Յաղագս դատաստանաց հասից ի ժողովրդենէ քահանայից: խբ. 25բ-6ա ԽԲ. Յաղագս դատաստանաց գերելոց կանանց այլազգեաց: խգ. 26ա ԽԳ. Յաղագս դատաստանաց
արձակելոյ զկանայս: խդ. 26աբ ԽԴ. Յաղագս դատաստանաց ակամայ սպանութեանց (կրկ. 67բ): խե. 26բ ԽԵ. Յաղագս
դատաստանաց ձեռնադրութեան եպիսկոպոսաց հիմնարկութեան եկեղեցւոյ: խզ. 26բ ԽԶ.Յաղագս դատաստանաց: խէ.
26բ ԽԷ. Յաղագս դատաստանաց, որք ի կարգէ եւ ի յաղաւթից մերժեալ իցեն: խը. 26բ-7ա ԽԸ. Յաղագս դատաստանաց
ձեռնադրութեան կաթողիկոսաց: խթ. 27ա ԽԹ. Յաղագս դատաստանաց եպիսկոպոսաց եւ քահանայից, որ զայլոյ վիճակ...
յափշտակեն: ծ. 27աբ Ծ. Յաղագս դատաստանաց [անկարգապես] եկեղեցականաց: ծա. 27բ ԾԱ. Յաղագս դատաստանաց, որք զխաւսեալ աղջկունս յափշտակեն: ծբ. 27բ ԾԲ. Յաղագս դատաստանաց մսակերութեան ուխտականաց: ծգ. 27բ8ա ԾԳ. Յաղագս դատաստանաց եկեղեցական ընչից: ծդ. 28ա ԾԴ. Յաղագս դատաստանաց, որ ստէ խոստացեալ կուսութեան: ծե. 28ա ԾԵ. Յաղագս դատաստանաց զյղի կանայս մկրտել: ծզ. 28աբ [ԾԶ.] Յաղագս դատաստանաց արձակելոյ
զկին պոռնիկ: ծէ. 28բ ԾԷ. Յաղագս դատաստանաց արձակելոյ զկին ատելութեան: ծը. 28բ ԾԸ. Յաղագս դատաստանաց
սարկ[աւագ]աց արձակելոյ զկանայս շնացեալս: ծթ. 28բ-9ա ԾԹ. Յաղագս դատաստանաց քահանայից պղ[ծու]թեան: կ.
29ա Կ. Յաղագս դատաստանաց ժամանակաց ձեռնադրելոց: կա. 29ա ԿԱ. Յաղագս դատաստանաց, որք ի հարկէ ի մկրտութիւն... գայցեն... կբ. 29ա [ԿԲ.] Յաղագս դատաստանաց գաւառի երիցանց: կգ. 29աբ [ԿԳ.] Յաղագս դատաստանաց
քորեպիսկոպոսաց: կդ. 29բ ԿԴ. Յաղագս դատաստանաց պտղոց եկեղեցւոյ (Ցանկում սոյն ԿԴ կանոնի խորագրին յաջորդում են «ԿԵ. Յաղագս դատաստանաց [ծնաւղաց], որ թողու[ն] զորդիս» եւ «ԿԶ. Յաղագս դատաստանաց որդւոց, որ թողուն զծնաւղս», որոնք չկան կանոնների շարքում: 29բ «[Բ] գլուխ պակաս է. այս տեղւոյս պակասն յԱշխարհական դատաստանի [գիտ]»: Տե՛ս 67բ-8ա, 6 ղա-ղբ: Բաստամեանցը փոփոխել է կանոնների թուակարգը եւ յաջորդ ԿԷ-ՃԻԵ կանոնները համարակելել ԿԵ-ՃԻԳ): կե. 29բ ԿԷ (ԿԵ). Յաղագս դատաստանաց [կերո]ղաց զհինգշաբաթն մեծ: կզ. 29բ-30ա ԿԸ
(ԿԶ). Յաղագս դատաստանաց եպիսկոպոսաց հնազ[ան]դել կաթողիկոսաց: կէ. 30ա ԿԹ (ԿԷ). [Յաղագս դատաստանաց,
որք յեպիսկոպոսա]ց լուծանին: կը. 30աբ Հ (ԿԸ.) Յաղագս դատաստանաց եպիսկոպոսաց չձեռնադրել յայլոյ վիճակէ: կթ.

30բ ՀԱ (ԿԹ). Յաղագս դատաստանաց ամբաստանեալ եպիսկոպոսաց: հ. 30բ ՀԲ (Հ). Յաղագս դատաստանաց ոչ նորաձեւել զհին սովորութիւն: հա. 30բ ՀԳ (ՀԱ). Յաղագս [դատաստանաց] ոչ տալ այլ եկեղեցի զսրբութիւնսն: հբ. 30բ ՀԴ (ՀԲ).
Յաղագս դատաստանաց, որք ընդ այլազգիս խառնակին խնամութեամբ: հգ. 30բ-1ա ՀԵ (ՀԳ). Յաղագս դատաստանաց
եպիսկոպոսաց, որ զայլոց եկեղեցաց առեալ զիւրն զարդարիցէ: հդ. 31ա ՀԶ (ՀԴ). Յաղագս դատաստանաց, որ ի միտս ոչ
իցէ... հե. 31ա ՀԷ (ՀԵ). Յաղագս դատաւորաց (=դատաստանաց) այսահար կնոջ...: հզ. 31ա ՀԸ (ՀԶ). Յաղագս դատաստանաց անարեաց...: հէ. 31աբ ՀԹ (ՀԷ). Յաղ[ագս դատաստանաց] հաշմելոյ կնոջ...: հը. 31բ Ձ (ՀԸ). Յաղ[ագս դատաստանաց] անասնապըղծաց...: հթ. 31բ ՁԱ (ՀԹ). Յաղագս դատաստանաց քահանայից սպանութեան... ձ. 31բ ՁԲ (Ձ). Յաղ[ագս
դատաստանաց] այսահարաց եւ այղ խելաթափաց սպանութեան...: ձա. 31բ-2ա ՁԳ (ՁԱ). Յա[ղագս դատաստանաց] ամլութեան կանանց... ձբ. 32 ՁԴ (ՁԲ). Յաղագս դատաստանաց քահանայից եւ այլոց ակամայ սպանութեանց... ձգ. 32ա ՁԵ
(ՁԳ). Յաղագս [դատաստանաց] ներքինեաց եւ մարմնազեղծաց: ձդ. 32ա ՁԶ (ՁԴ). Յաղագս դատաստանաց, որ ուտէ ի
տեղւոյ: ձե. 32աբ ՁԷ (ՁԵ). Յաղա[գս դատաստանաց], թէ որպէս արժան է զմեռելոցն առնել: ձզ. 32բ ՁԸ (ՁԶ). Յաղ[ագս
դատաստանաց] կուսանի եւ երկակի: ձէ. 32բ-3ա ՁԹ (ՁԷ). Յաղագս դատաստանաց խաւսեցեալ կանանց: ձը. 33ա Ղ (ՁԸ).
Յաղագս դատաստանաց ախտաժէտաց...: ձթ. 33աբ ՂԱ (ՁԹ). Յաղ[ագս դատաստանաց] ուրկաց, բորոտաց... ամուսնանալոյ եւ ոչ: ղ. 33բ ՂԲ (Ղ). Յաղագս դատաստանաց այլազգ խաւսեցեալ կանանց: ղա. 33բ ՂԳ (ՂԱ). Յաղագս դատաստանաց տղայոց պսակաց: ղբ. 33բ ՂԴ (ՂԲ). Յաղ[ագս դատաստանաց], որ միոյ մաւր կաթամբ սնեալ իցեն. ղգ. 33բ-4ա
ՂԵ (ՂԳ). Յաղագս դա[տաստանաց] կնահանէից: ղդ. 34աբ ՂԶ (ՂԴ). Յաղագս դասաստանաց կնոջ ամլոց: ղե. 34բ ՂԷ
(ՂԵ). Յաղագս դատաստանաց կանանց, որք զարս իւրեանց թողին: ղզ. 34բ-5ա ՂԸ (ՂԶ). Յաղագս [դատաստանաց] առեւանկաց: ղէ. 35ա ՂԹ (ՂԷ). Յաղագս դատաստանաց աւագ իրիցանց: ղը. 35ա Ճ (ՂԸ). Յաղագս [դատաստանաց] քահանայից եւ մտից ժողովրդեանն: ղթ. 35աբ ՃԱ (ՂԹ). Յաղագս դատաստանաց սպասաւորելոյ: ճ. 35բ ՃԲ (Ճ). Յաղագս դատաստանաց վանաց ժողովրդեան եւ եկեղեցեաց: ճա. 35բ-6ա ՃԳ (ՃԱ). Յաղ[ագս դատաստանաց] յիշատակի ննջեցելոց:
ճբ. 36ա ՃԴ (ՃԲ). Յաղագս դատաստանաց բանադրելոց: ճգ. 36ա ՃԵ (ՃԳ). Յա[ղագս դատաստանաց] փակողաց զդրունս
եկեղեցւոյ: ճդ. 36աբ ՃԶ (ՃԴ). Յաղագս դատաստանաց գերելոց արանց եւ կանանց: ճե. 36բ-7ա ՃԷ (ՃԵ). Յաղագս դատաստանաց եկեղեցւոյ ժառանգաւորաց: ճզ. 37աբ ՃԸ (ՃԶ). Յաղագս դատաստանաց տանց քահանայից: ճէ. 37բ ՃԹ (ՃԷ).
Յաղագս դատաստանաց վանաց: ճը. 37բ-9ա ՃԺ (ՃԸ). Յաղագս դատաստանաց ամուսնութեան եւ քանիոնութեան ազգականաց: ճթ. 39ա-40ա ՃԺԱ (ՃԹ). Յաղագս դատաստանաց, եթէ ըստ աւրինաց եւ կանոնաց որպէս զուգին, եւ թէ ոչ` որոց
ներելի է եւ զորս բա[ժանելի]: ճժ. 40աբ ՃԺԲ (ՃԺ). Յաղագս դատաստանաց խաբեբ[ա]յից: ճժա. 40բ ՃԺԳ (ՃԺԱ). Յաղագս դատաստանաց ի ծառէ անկելոց...: ճժբ. 40բ ՃԺԴ (ՃԺԲ). Յաղագս դատաստանաց մանկանց ուսուցողաց: ճժգ. 40բ-5բ
[ՃԺԵ] (ՃԺԳ). Յաղագս դատաստանաց կարգաց եկեղեցւոյ եւ տան թագաւորի: ճժդ. 45բ [ՃԺԶ] (ՃԺԴ). Յաղագս դատաստանաց հակառակ եկեղեցի շինողաց: ճժե. 45բ-6ա [ՃԺ]Է (ՃԺԵ). Յաղագս դատաստանաց աքսորելոյ: ճժզ. 46ա [ՃԺԸ]
(ՃԺԶ). Յաղագս դատաստանաց նուիրաց յեկեղեցի հող կամ ջուր...: ճժէ. 46աբ ՃԺԹ (ՃԺԷ). Յաղագս դատաստանաց
անուանեալ հողադրամաց: ճժը. 46բ-7ա ՃԻ (ՃԺԸ). Յաղագս դատաստանաց այսահար անասնոց: ճժթ. 47ա ՃԻԱ (ՃԺԹ).
Յաղագս դատաստանաց զանկատար կատարելոյ զուգել ամուսնութեան: ճի. 47աբ ՃԻԲ (ՃԻ). Յաղագս դատաստանաց
ուխտից: ճիա. 47բ-8ա ՃԻԳ (ՃԻԱ). Յաղագս դատաստանաց առնակնոջ մահուան եւ անդրէն դառնալոյ բաժին նորա, որ
կոչի պռոյգ: ճիբ. 48ա ՃԻԴ (ՃԻԲ). Յաղագս դատաստանի առն եւ կնոջ, յորժամ այրն վախճանի անզաւակ: ճիգ. 48ա ՃԻԵ
(ՃԻԳ). Յաղագս դատաստանաց կնոջ կամ առն մեռանելոյ եւ հոգաբարձ դնելոյ զմիմանս, յորժամ անզաւակք իցեն:
2. 48ա-50բ Սկիզբն Աշխարհական դատաստանաց թագաւորաց եւ իշխանաց... [Եւ թիւ գլխոց ըստ կարգի Ա-ՃԼԲ]
ա. 50բ-3բ Ա. Սկիզբն Աշխարհական դատաստանի թագաւորաց եւ իշխանաց եւ ամենայն դատաւորաց: Յաղագս դատաստանաց թագաւորաց եւ որք ընդ ձեռամբ նոցա - Յառաջագոյն գրեցաք զեկեղեցւոյ դատաստան: բ. 53բ Բ. Յաղագս
դատաստանաց յանցաւոր իշխանաց: գ. 53բ Գ. Յաղագս դատաստանաց շինականաց: դ. 53բ Դ. Յաղագ[ս դատաստանաց] սպանութեան մանկանց: ե. 53բ-4ա [Ե.] Յաղագս դատաստանաց մանկանց, եթէ ի խաղս զմիմեանս խեղիցեն: զ.
54ա Զ. Յաղագս դատաստանաց, եթէ ի ջուրս զմիմեանս վնասիցեն մանկունք: է. 54ա Է. Յաղագս դատաստանաց մանկանց, եթէ գրաւու պատճառաւ զմիմեանս շարժեն ի բարձանց: ը. 54ա Ը. Յաղագս դատաստանաց երիտասարդաց վնասողաց զմիմեանս: թ. 54աբ Թ. Յաղագս դատաստանաց գինարբուաց: ժ. 54բ Ժ. Յաղագս դատաստանաց գաւառաց եւ գեղից: ժա. 54բ ԺԱ. Յաղագս դատաստանաց գիւտից: ժբ. 55ա ԺԲ. Յաղագս դատաստանաց կռուողաց եւ խլողաց զմուրուս:
ժգ. 55ա ԺԳ. Յաղագս դատաստանաց հորոց սերմանց: ժդ. 55ա ԺԴ. Յաղագս դատաստանաց վնասելոց շինականաց ի
տէրանց: ժե. 55ա ԺԵ. Յաղ[ագս դատաստանաց] զքահանայս անարգողաց: ժզ. 55աբ ԺԶ. Յաղագս դատաստանաց դատաւորաց: ժէ. 55բ ԺԷ. Յաղագս դատաստանաց զծառայս ի ժառանգութիւն ածելոյ նշանակ: ժը. 55բ ԺԸ. Յաղագս դատաստանաց անարգողաց զթագաւորս եւ զիշխանս: ժթ. 55բ ԺԹ. Յաղագս դատաստանաց գողոց եւ աւազակաց եւ նոցունց մեծարողաց: ի. 55բ-6ա [Ի.] Յաղագս դատաստանաց ծառայից առնելով ըստ աւրինցն: իա. 56ա ԻԱ. Յաղագս [դա-

տաստանաց] աղախնաց: իբ. 56ա ԻԲ. Յաղագս դատաստանաց այլազգի ծառայից: իգ. 56ա ԻԳ. Յաղագս դատաստանաց
հարկանողաց զհայր կամ զմայր...: իդ. 56աբ [Ի]Դ. Յաղագս դատաստանաց մարդագողաց: իե. 56բ ԻԵ. Յաղագս դատաստանաց բամբասողաց զհայր կամ զմայր: իզ. 56բ ԻԶ. Յաղագս դատաստանաց կռուողաց: իէ. 56բ ԻԷ. Յաղագս դատաստանաց ծառայից եւ աղախնեաց սպանելոց տէրանց: իը. 56բ-7ա ԻԸ. Յաղագս դատաստանաց զյղի հարկանելոյ զկին ի
կռուելն արանց: իթ. 57ա ԻԹ. Յաղագս դատաստանաց հարուածոց: լ. 57ա Լ. Յաղագս դատաստանաց ծառայից եւ
աղախնաց հարուածոց ի տէրանց: լա. 57աբ ԼԱ. Յաղագս դատաստանաց, եթէ հարկանիցէ ցուլ զայր կամ զկին: լբ. 57բ ԼԲ.
Յաղագս դատաստանաց, թէ հարկանիցէ ցուլ զցուլ: լգ. 57բ ԼԳ. Յաղագս դատաստանաց հորոց եւ ջրհորոց եւ թէ անկանիցէ ի կենդանեաց ի նա: լդ. 57բ ԼԴ. Յաղագս դատաստանաց, թէ անկանիցէ յարանց կամ ի կանաց ի հոր եւ ի ջրհոր: լե.
57բ-8ա ԼԵ. Յաղագս դատաստանաց, եթէ հարկանիցէ ցուլ ի սրբոց կամ յանսրբոց կենդանեաց: լզ. 58ա ԼԶ. Յաղագս դատաստանաց, եթէ ի բեռնակրաց կամ հեղձուցանելով... սպանանիցեն եւ կամ վնասիցեն: լէ. 58ա ԼԷ. Յաղագս դատաստանաց, թէ յասացելոց կենդանեացդ... սպանիցէ... զայր կամ զկին...: լը. 58ա ԼԸ. Յաղագս դատաստանաց, թէ յասացելոց
կենդանեաց մեռաւ ոք կամ վնասեցաւ: ԼԹ. 58աբ ԼԹ. Յաղագս դատաստանաց գողոց արջառաց, իշոց: խ. 58բ Խ. Յաղագս
դատաստանաց գողոց, որ զտուն պատառեն: խա. 58բ ԽԱ. Յաղա[գս դատաստանաց] զանդս կերողա[ց]: խբ. 58բ ԽԲ.
Յաղագս դատաստանաց հրդեհից: խգ. 58բ-9ա ԽԳ. Յաղագս դատաստանաց աւանդից: խդ. 59ա ԽԴ. Յաղագս դատաստանաց պահեստի: խե. 59ա ԽԵ.Յաղագս դատաստանաց անաւթ առողաց: խզ. 59աբ ԽԶ. Յաղագս դատաստանաց փոխոց: խէ. 59բ ԽԷ. Յաղագս դատաստանաց գրաւից: խը. 59բ-60ա [Խ]Ը. Յաղագս դատաստանաց այրեցողաց: խթ. 60ա
ԽԹ. Յաղ[ագս դատաստանաց] տնկահատից: ծ. Յաղագս դատաստանաց պահեստից եւ զրկողութեանց: ծա. 60ա [ԾԱ.]
Յաղագս դատաստանաց սպանողաց զանասունս: ծբ. 60աբ [ԾԲ.] Յաղ[ագս դատաստանաց] վաճառողաց եւ գնողաց
զերկիր: ծգ. 60բ ԾԳ. Յաղագս դատաստանաց վաճառողաց եւ գնողաց տան: ծդ. 60բ-1ա [ԾԴ.] Յաղագս դատաստանաց
ջրաղացաց: ծե. 61ա ԾԵ. Յաղագս դատաստանաց անասնոց վաճառաց: ծզ. 61ա ԾԶ. Յաղագս [դատաստանաց] վաճառողաց եզանց: ծէ. 61ա ԾԷ. Յաղագս դատաստանաց ի կովու վաճառս: ծը. 61աբ ԾԸ. Յաղագս դատաստանաց մեղուաց ի
վաճառս նոցա: ծթ. 61բ ԾԹ. Յաղ[ագս դատաստանաց] վաճառաց ամանաց: կ. 61բ [Կ.] Յաղագս դատաստանաց վաճառողաց եւ գնողաց զպտուղ այգեաց: կա. 61բ [ԿԱ.] Յաղագս դատաստանաց ըստ գլխոյ հատուցմանց ջրաղացաց: կբ.
61բ-2բ ԿԲ. Յաղագս դատաստանաց բաժանման ժառանգութեան արանց: կգ. 62բ-3բ [Կ]Գ. Յաղագս դատաստանաց բաժանման ժառանգութեան, որոց որդիս եւ դստերս իցէ: կդ. 63բ-4ա ԿԴ. Յաղագս դատաստանաց ժառանգութեան կանանց
բաժանման: կե. 64աբ ԿԵ. Յաղագս դատ[աստանաց] բաժանողական արուեստից ընչիցն ի ժառանգութիւն (Ցանկում ԿԵից յետոյ` «ԿԶ. Յաղագս դատաստանաց արհամարհողաց զքահանայս եւ զդատաւորս»: 64ա «ԿԶ պակաս է. գիտ յԵկեղեցւոյ դատաստանն` ի Խ գլուխն» (25աբ): Ըստ Բաստամեանցի` յաջորդ ԿԷ-Ղ=ԿԶ-ՁԹ): կզ. 64բ ԿԷ (ԿԶ). Յաղագս [դատաստանաց] սահմանաց ամենայնի: կէ. 64բ-5ա ԿԸ (ԿԷ). Յաղագս [դատաստանաց] վկայից եւ սուտ վկայից: կը. 65ա ԿԹ
(ԿԸ). Յաղագս դատաստանաց, եթէ գտանիցէ սպանեալ ի սահմանս դաշտաց: կթ. 65ա Հ (ԿԹ). Յաղագս [դատաստանաց]
հարանց անդրանկացուցանելոյ զորդիս: հ. 65աբ [ՀԱ] (Հ). Յաղագս դատաստանաց անզգամ որդւոց: հա. 65բ ՀԲ (ՀԱ).
Յաղագս դատաստանաց մահապարտաց մեռելոց: հբ. 65բ-6ա ՀԳ (ՀԲ). Յաղագս դատաստանաց կորստէից: հգ. 66ա ՀԴ
(ՀԳ). Յաղագս [դատաստանաց] յարուցողաց զանկեալ չորքոտանիս: հդ. 66ա ՀԵ (ՀԴ). Յաղագս դատաստանա[ց] հանդերձից կանանց: հե. 66ա ՀԶ (ՀԵ). Յաղ[ագս դատաստանաց] բունոց թռչնոց: հզ. 66աբ [ՀԷ] (ՀԶ). Յաղագս դատաստանաց նորաշէն տանց: հէ. 66բ ՀԸ (ՀԷ). Յաղագս դատաստանաց ծառայից փախուցելոց: հը. 66բ ՀԹ (ՀԸ). Յաղագ[ս դատաստանաց] մտելոց ի հունձս: հթ. 66բ Ձ (ՀԹ). Յաղ[ագս դատաստանաց] մտողաց յայգի ընկերաց: ձ. 66բ [ՁԱ] (Ձ). Յաղագս դատաստանաց առողաց նորոգ կանայս չմտանել ի պատերազմ: ձա. 66բ-7ա [ՁԲ] (ՁԱ). Յաղագս դատաստանաց
գրաւողաց զերկանս: ձբ. 67ա ՁԵ (ՁԲ). Յաղագս դատաւարաց (= դատաստանաց) պարտուց եւ նորին գրաւուց: ձգ. 67ա
ՁԴ (ՁԳ). Յաղագս դատաստանաց վարձկանաց ըստ ամենայնի: ձդ. 67ա ՁԵ (ՁԴ). Յաղագս դատաստանաց մեռանել
հարց եւ որդւոց ընդ միմեանս: ձե. 67աբ Ձ[Զ] (ՁԵ). Յաղ[ագս դատաստանաց] խոտորողաց զիրաւունս: ձզ. 67բ ՁԷ (ՁԶ).
Յաղ[ագս դատաստանաց] գրաւուց այրւոյն: ձէ. 67բ ՁԸ (ՁԷ). Յաղ[ագս դատաստանաց] արժանաւորաց գանից: ձը. 67բ
ՁԹ(ՁԸ). Յաղագ[ս դատաստանաց] կռուողաց եւ կնոջն թափողի: ձթ. 67բ Ղ (ՁԹ). Յաղագս դատաստանաց դիակողոպտից: ղ. 67բ ՂԱ. Յաղագս դատաստանաց ակամայ ապանութեանց: (Յօդուածս կրկնուած. տե՛ս Եկեղեցական դատաստան, էջ 26աբ, 6 խդ: Բաստամեանցը զեղչել է, իսկ յաջորդ ՂԲ-ՃԼԲ յօդուածները համարակալել Ղ-ՃԼ): ղա. 67բ-8ա [ՂԲ]
(Ղ). Յաղագս դատաստանաց, որ թողու զորդիս, ղբ. 68ա ՂԳ (ՂԱ). Յաղագս դատ[աստանաց] որդւոց, որ թողուն զծնաւղսն: ղգ. 68ա ՂԴ (ՂԲ). Յաղ[ագս դտաստանաց] ի պատերազմի սպանելոց: ղդ. 68ա ՂԵ (ՂԳ). Յաղագս դատաստանաց
բաժանման որդւոց: ղե. 68ա ՂԶ (ՂԴ). Յաղա[գս դատաստանաց] հրդեհից: ղզ. 68ա ՂԷ (ՂԵ). Յաղագս դատաստանաց յափշտակող արուեստաւորաց: ղէ. 68աբ ՂԸ (ՂԶ). Յաղագս դատաստանաց բաժանման ժառանգութեան յորդիս եւ ի դստերս: ղը. 68բ-9ա ՂԹ (ՂԷ). Յաղագս դատաստանաց, թէ ըստ որոց ժամանակաց ի ժառանգս համարելի է զծնունդս: ղթ.

69ա Ճ (ՂԸ). Յաղագս [դատաստանաց] հաշմելոց զաւակաց: Ճ. 69աբ ՃԱ (ՂԹ). Յաղագս [դատաստանաց] կտակաց: ճա.
69բ ՃԲ (Ճ). Յաղ[ագս դատաստանաց] վաճառաց նենգութեան: ճբ. 69ա-70ա ՃԳ (ՃԱ). Յաղա[գս դատաստանաց] սուտ
վկայից: ճգ. 70ա ՃԴ (ՃԲ). Յաղագս դատաստանաց փոխաղաց զսահմանս: ճդ. 70ա ՃԵ (ՃԳ). Յաղագս դատաստանաց
տկարանոցաց: ճե. 70աբ ՃԶ (ՃԴ). Յաղագս դատաստանաց իջեւանաց ի վանորայս: ճզ. 70բ ՃԷ (ՃԵ). Յաղագս դատաստանաց նաւաց բեկելոց ի ծովու: ճէ. 70բ ՃԸ (ՃԶ). Յաղագս դատաստանաց գեղից նորապէս շինողաց: ճը. 70բ-1ա ՃԹ
(ՃԷ). Յաղագս դատաստանաց համաւրէն վաճառաց հաստատութեան: ճթ. 71ա ՃԺ (ՃԸ). Յաղագս դատաստանաց բաժնաց հասանց: ճժ. 71ա ՃԺԱ (ՃԹ). Յաղագս դատաստանաց գողոց ի փայտ հանելոյ: ճժա. 71աբ [ՃԺԲ] (ՃԺ). Յ[աղագս
դ]ա[տաստանաց] սպանելոց ի կենդանեաց: ճժբ. 71բ ՃԺԳ (ՃԺԱ). Յաղագս դատաստանաց զմարդ ի ճանապարհ եւ յայլ
գործ առաքողաց եւ վնասելոց սպանմամբ: ճժգ. 71բ-2ա ՃԺԴ (ՃԺԲ). Յաղագս դատաստանաց, եթէ զոք որ չիցէ իւր ի գործ
առաքէ: ճժդ. 72ա ՃԺԵ (ՃԺԳ). Յաղագս դատաստանաց վարձականաց: ճժե. 72աբ [ՃԺԶ] (ՃԺԴ). Յաղագս դատաստանաց
աքսորելոյ թագաւորի եւ որք ընդ նովաւ: ճժզ. 72բ ՃԺԷ (ՃԺԵ). Յաղագս դատաստանաց վնասողաց զկենդանիս: ճժէ. 72բ3ա ՃԺԸ (ՃԺԶ). Յաղագս դատաստանաց, եթէ չար կամաւք եւ կամ ընդ խաղ խրտուսցէ ոք զերիվար եւ անկեալ... մեռցի:
ճժը. 73ա-4ա ՃԺԹ (ՃԺԷ). Յաղագս դատաստանաց ակամայ եւ կամաւոր սպանութեանց: ճժթ. 74ա ՃԻ (ՃԺԸ). Յաղ[ագս
դատաստանաց] վնասողաց ջրով: ճի. 74աբ [ՃԻԱ] (ՃԺԹ). Յաղ[ագս դատաստանաց] բժշկաց: ճիա. 74բ ՃԻԲ (ՃԻ). Յաղագս դատաստանաց հարկողաց... յորմէ վնասք լիցի մահու: ճիբ. 74բ [ՃԻ]Գ (ՃԻԱ). Յաղագս դատաստանաց այգեգործաց:
ճիգ. 74բ-5ա [ՃԻԴ] (ՃԻԲ). Յաղագս դատաստանաց հովուաց եւ անդէորդաց: ճիդ. 75աբ ՃԻԵ (ՃԻԳ). Յաղագս դատաստանաց վաճառաց: ճիե. 75բ ՃԻԶ (ՃԻԴ). Յաղագս դատաստանաց բնաւից արուեստա[կ]անաց խարդախողաց: ճիզ. 75բ-6ա
ՃԻԷ (ՃԻԵ). Յաղագս դատաստանաց վարձականաց վնասողաց զգործիս: ճիէ. 76ա ՃԻԸ (ՃԻԶ). Յաղագս դատաստանաց
դատաստանի: ճիը. 76աբ ՃԻԹ (ՃԻԷ). Յաղագս դատաստանաց ի ջրաղաց աղաւնաւորաց: ճիթ. 76բ ՃԼ (ՃԻԸ). Յաղագս
դատաստանաց զերիվար... վնասելոց: (Յաջորդ 2 յօդուածները թափուած: Բաստամեանցը էջ 441, ծնթ. 983, էջ 442, ծնթ.
984 դրանք քաղել է Հմր 486` նախկին Հմր 490 ձեռագրից: Ստորեւ` խորագրերն ըստ ցանկի): ճլ. [ՃԼԱ (ՃԼԹ). Յաղագս դատաստանաց սահմանաց]: ճլա. [ՃԼԲ (ՃԼ). Յաղագս դատաստանաց, որք յաւարէ վաճառաց]:
Տպ. Մխիթարայ Գօշի Դատաստանագիրք Հայոց, Վաղ-պատ, 1880:
Բ. 77ա-86ա Գլուխք ընտրութեամբ ժողովեալ ի Մովսիսական Աւրինացն
- 77ա-8ա [Ցանկ Աւրինաց] - Ա. Վասն մեղաց եւ արդարութեան... ԿԷ. Վասն տասնորդելոյ քահանայից:
ա. 78ա... Ա. Վասն մեղաց եւ արդարութեան. յԵլիցն Կթ - Ա. Զհամբաւ սուտ մի՛ ընդունիցիս...
բ. 78աբ Բ. Յելիցն ի գրելոցն ի քարեղէն տախտակսն Ժ բան, ԿԳ, եւ յԵրկրորդ Աւրինացն, գլուխ Է - Ա. Ես եմ տէր Աստուած քո...
գ. 78բ Գ. Վասն փոխոյ եւ վաշխի եւ գրաւի. յԵլից ԿԵ - Ա. Եթէ արծաթ տացիս...
դ. 78բ-9ա Դ. Վասն խորելոյ զվարձս աղքատի եւ վարձկանի. յՂեւտացւոց ԿԳ - Ա. Մի՛ ագանիցի առ քեզ վարձք...
ե. 79ա Ե. Վասն ամենայն պահեստի... յԵլից ԿԸ - Ա. Եթէ ոք տացէ ընկերի իւրում արծաթ...
զ. 79ա Զ. Վասն որոց առնուն զամենայն անասուն ի պահեստի... յԵլից ԿԸ - Ա. Եթէ տացէ ոք ընկերի իւրում...
է. 79աբ Է. Վասն որ խնդրէ յ[ը]նկերէ իւրմէ անասուն... [յԵլիցն ի ԿԶ] - Ա. Իսկ եթէ խնդրէ ոք անաւթ...
ը. 79բ-80ա Ը. Վասն աղաւթիւք երդմանց... ի Թուոցն ի ՃԻ - Ա. Խաւսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի...
թ. 80ա Թ. Վասն չափոց եւ կշռոց... ի Ղեւտացւոց ԿԴ - Ա. Մի՛ առնիցես անիրաւութիւն...
ժ. 80աբ Ժ. Վասն հայհոյութեան. ի նոյն գլխոյս ի ՃԹ - Ա. Խաւսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի...
ժա. 80բ ԺԱ. Վասն ժառանգութեան. ի Թուոց ի ՃԹ - Ա. Խաւսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի...
ժբ. 80բ ԺԲ. Վասն ճարակելոյ զանդաստան. յԵլից ի ԿԸ - Ա. Եթէ արածիցէ ոք զանդ...
ժգ. 80բ ԺԳ. Վասն հրդեհ հանելոյ. յԵլից ի ԿԸ - Ա. Եթէ ելանիցէ հուր...
ժդ. 80բ ԺԴ. Վասն որ զհոր բացեալ ոչ ծածկեն. յԵլիցն ի ԿԸ - Ա. Եթէ բացցէ ոք հոր...
ժե. 80բ ԺԵ. Վասն գողոց. յԵլից ի ԿԸ - Ա. Եթէ գողասցի ոք արջառ...
ժզ. 80բ-1ա ԺԶ. Վասն զուարակի... յԵլից ԿԸ - Ա. Իսկ եթէ հարցէ ցուլ...
ժէ. 81ա ԺԷ. Վասն պատուոյ ծերոց. յՂեւտացւոց - Ա. Առաջի աղեաց հառնիցես...
ժը. 81ա ԺԸ. Վասն ոչ դատապարտելոյ ծնողաց... յԵրկրրրդ աւրինաց ՁԷ - Ա. Մի մեռցին հարք ընդ որդւոց...
ժթ. 81ա ԺԹ. Վասն ծնաւղս անարգողաց. յՂեւտացւոց ԿԸ - Ա. Մարդ ոք մարդ որ հայհոյեսցէ...
ի. 81ա Ի. Վասն որ զազատս գողանայ... յԵլից ԿԵ - Ա. Որ ոք գողասցի յորդոցն Իսրայելի...
իա. 81ա ԻԱ. Վասն գնելոյ զմարդ ազատ. ի Ղեւտացւոցն ի ՃԻ - Ա. Եթէ տնանկ իցէ եղբայր ոք...
իբ. 81աբ ԻԲ. Վասն պատերազմի. յԵրկրորդ աւրինաց - Ա. Եթէ ելանիցես ի պատերազմ...
իգ. 81բ ԻԳ. Վասն լլկելոյ... յԵրկրորդ աւրինաց - Ա. Եթէ առնուցու ոք կին...

իդ. 81բ ԻԴ. Վասն հարկանելոյ զկին յղի. յԵլիցն ի ԿԸ - Ա. Եթէ կռուիցին արք երկու...
իե. 81բ ԻԵ. Վասն կնոջ, եթէ կռուիցի այր նորա... յԵրկրորդ աւրինաց ի ԿԳ - Ա. Եթէ կռուիցին արք ընդ միմեանս...
իզ. 81բ ԻԶ. Վասն շնութեան. յՂեւտացւոց Կ - Ա. Մարդ ոք մարդ որ շնայցէ...
իէ. 81բ-2ա ԻԷ. Վասն պղծութեան. յԵլիցն ԿԸ - Ա. Եթէ խաբեսցէ ոք զկոյս...
իը. 82ա ԻԸ. Վասն խառնակութեան ընդ մաւր. յՂեւտացւոց Ղ - Ա. Մարդ ոք մարդ առ ամենայն...
իթ. 82ա ԻԹ. Վասն խառնակութեան ընդ մաւրուի. ի նոյն գրոց ՂԴ - Ա. Այր ոք եթէ ննջիցէ...
լ. 82ա Լ. Վասն խառնակութեան ընդ քուեր. ՂԴ - Ա. Եւ այր ոք, որ առնուցու զքոյր...
լա. 82ա ԼԱ. Վասն որ առ թոռն պղծի - Ա. Զարկանս դստեր ուստերի քոյ...
լբ. 82ա ԼԲ. Վասն հաւրաքեռ պղծութեան. ի նոյն գրոց ՂԴ - Ա. Զառականս հաւրաքեռ քոյ...
լգ. 82ա ԼԳ. Վասն նուոյ... ի նոյն գրոց - Ա. Եթէ ննջեսցէ ոք ընդ նուոյ իւրում...
լդ. 82ա ԼԴ. Վասն կնոջ եղբաւր իւրոյ... ի նոյն գրոց - Ա. Այր ոք եթէ առցէ զկին...
լե. 82աբ ԼԵ. Վասն որ մտանէ առ կին եւ առ դուստր իւր. ի նոյն գրոց - Ա. Եւ այր ոք, որ առնուցու զկին եւ զմայր նորա...
լզ. 82բ ԼԶ. Վասն այնր, որ մտանէ առ դուստր մաւր իւրոյ. ի նոյն գրոց ՂԴ - Ա. Զառականս դստեր կնոջ քաւր քոյ...
լէ. 82բ ԼԷ. Վասն երկու քորս պղծութեան. Ղ - Ա. Կին առ քերբ իւրով...
լը. 82բ ԼԸ. Վասն կնոջ հաւրեղբաւր - Ա. Զառականս եղբաւր քոյ...
լթ. 82բ ԼԹ. Վասն այլ ազգայնոցն. ի նոյն գրոց - Ա. Եթէ ննջեսցէ ոք ընդ ազգատոհմի իւրոյ...
խ. 82բ Խ. Վասն դստեր քահանայի. ՂԹ - Ա. Դուստր առն քահանայի...
խա. 82բ ԽԱ. Վասն կնոջ, որ առ անասուն մատչի. ՂԴ. - Ա. Կին, որ մատչի առ ամենայն անասուն...
խբ. 82բ ԽԲ. Վասն առն, որ պղծի ընդ [ան]ասուն. յԵլիցն ի ԿԸ - Ա. Զամենայն, որ խառնակեսցի ընդ անասուն...
խգ. 82բ ԽԳ. Վասն ընդ արուս պղծութեան. յՂեւտացւոց - Ա. Այր ոք եթէ ննջեսցէ ընդ արուի...
խդ. 82բ ԽԴ. Վասն սպանութեան... զծառայս. յԵլիցն ի ԽԴ - Ա. Եթէ հարցէ ոք զծառայս իւր...
խե. 82բ ԽԵ. Վասն մախանաց հարկանելոյ զդրացին. յԵլից ի ԿԵ - Ա. Եթէ կագիցին արք երկու...
խզ. 82բ-3ա ԽԶ. Վասն կամաւորի եւ ակամայի մահու. յԵլից ԿԶ - Ա. Եթէ հարցէ ոք զոք...
խէ. 83աբ ԽԷ. Վասն սպանանելոյ զմարդ եւ զանասուն. յՂեւտացւոց ՃԺԱ - Ա. Մարդ ոք մարդ որ հարկանիցէ զանձն...
խը. 83բ ԽԸ. Վասն վկայից, որք տեսող լինին... ի թուոց ՃԼԷ - Ա. Ամենայն, որ հարկանիցէ զանձն...
խթ. 83բ ԽԹ. Վասն վկայութեան... յԵրկրորդ աւրինաց ի ԽԴ - Ա. Երիւք վկայիւք մեռցի...
ծ. 83բ Ծ. Վասն դիւթութեան... յԵլիցն ԿԸ - Ա. Զկախարդս եւ զդեղատուս...
ծա. 83բ-4ա ԾԱ. Վասն ճշմարտութեան... ի յՂեւտացւոց - Ա. Մի՛ գողանայցէք...
ծբ. 84ա ԾԲ. Վասն եղբայրասիրութեան. յՂեւտացւոց - Ա. Մի՛ ատիցես զեղբայր քո...
ծգ. 84ա ԾԳ. Վասն վայելչութեան դիմաց. յՂեւտացւոց - Ա. Լցունս ի վերայ վարսից...
ծդ. 84ա ԾԴ. Վասն վայելչութեան զգեստուց. յԵրկրորդ աւրինաց - Ա. Մի՛ եղիցի հանդերձ...
ծե. 84ա ԾԵ. Վասն որոց նուիրեն զորդիս իւրեանց դիւաց. յՂեւտացւոց - Ա. Խաւսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի...
ծզ. 84աբ ԾԶ. Վասն սերմներթութեան եւ ապաւառի. յԵլիցն - Ա. Եւ ասասցես ցժողովուրդն...
ծէ. 84բ ԾԷ. Վասն ոչ զփախուցեալ ծառայն դարձուցանելոյ յետս. յԵրկրորդ աւրինաց - Ա. Մի՛ մատիցես զծառայն
տեառն իւրում...
ծը. 84բ ԾԸ. Վասն զժառանգութիւն վաճառելոյ. ի յՂեւտացւոց - Ա. Եւ եթէ աղքատասցի եղբայր քո...
ծթ. 84բ-5ա ԾԹ. Վասն գթութեան յանասունս - Ա. Եթէ տեսանիցես զարջառ...
կ. 85ա Կ. Վասն պատուհասելոյ զանցաւորն. յԵրկրորդ աւրինաց - Ա. Եթէ լիցի հակառակութիւն ի մէջ մարդկան...
կա. 85ա ԿԱ. Վասն ոչ հասկաքաղ եւ ճռաքաղ լինելոյ. յԵրկրորդ աւրինաց - Ա. Եթէ հնձեսցես հունձս յանդի քում...
կբ. 85ա ԿԲ. Վասն փոփոխելոյ զսահման հաստատեալ ի հնոցն. յԵրկրորդ աւրինաց - Ա. Մի՛ փոխեսցես զսահմանս ընկերի քո...
կգ. 85աբ ԿԳ. Վասն ի վերայ քաղաքաց պատերազմի. յԵրկրորդ աւրինաց - [Ա]. Եթէ մերձենայցես ի քաղաք...
կդ. 85բ ԿԴ. Վասն գաղտնի սպանութեան. յԲ Աւրինաց - Եթէ գտանիցէ վիրաւոր...
կե. 85բ ԿԵ. Վասն քահանայի պատուոյ. յԲ աւրինաց - Մարդ ոք, որ առնիցէ հպարտութիւն...
կզ. 85բ ԿԶ. Վասն իշխանաց. յԵրկրորդ աւրինաց - Յորժամ բնակեսցես յերկիրն...
կէ. 85բ-6ա ԿԷ. Վասն տասանորդելոյ քահանայից. ի Թուոց - [Ա]. Խաւսեցաւ Տէր ընդ Ահարոնի... եւ դիցես առաջի
տեառն Աստուծոյ քում: Կատարեցաւ Աւրէնքս տեառն Աստուծոյ, որ առ Մովսէս:
Գ. 86ա-126ա [Քաղաքական աւրինադրութիւն]

- 86ա-7ա Թէոդոսի, Յուստիանոսի, Ղեւոնի, Կոստանդիանոսի բարեպաշտ թագաւորաց` Յառաջաբան Քաղաքական
աւրինադրութեանս - Տէր եւ արարիչ Աստուածն մեր, որ ստեղծ ըզմարդն... [Բ]արեխոհ Սակելիոսի հրամայեցուք նշանագրել...
1. 87ա-103ա [Աւրէնք յաղթող թագաւորաց..., 89բ]
- 87ա-9բ [Ցանկ Աւրինաց]: Առաջին կանոն վասն ժառանգութեան - Ա. Վասն որ մեռանի եւ ոչ գրէ կտակ... ՃԾԳ. Վասն
որ թողու մարդ զգրաստ իւր ի պանդոկն եւ չաւանդէ:
89բ Աւրենք յաղթող թագաւորաց քրիստոնէից Կոստանդիանոսի եւ Թէոդոսի եւ Լեւոնի
- 89բ-90ա [Նախադրութիւն], Զաւրէնս բարի եւ ճշմարիտ... սկսեալ ի մեծէն Կոստանդիանոսի, որ եդ զայս աւրէնք:
ա. 90ա Ա. Կանոն վասն ժառանգութեան - Այր ոք եթէ մեռանի եւ ոչ գրէ կտակ...: բ. 90աբ Բ. Եթէ մեռանի մարդ այր
յանկարծակի եւ ոչ գրէ կտակ...: գ. 90բ Գ. Յառաջին կանոնն գրեցաք հաւսար ժառանգել որդւոցն...: դ. 90բ Դ. Հարցանեն
զաւրէնսս. Եթէ որք մանկագոյն են տիովք...: ե. 90բ-1ա Ե. Եթէ մեռանի փեսայն, եւ կամի հայրն կնոջն հոգալ զորդիսն...: զ.
91ա Զ. Եթէ ստանայ հայր որդիք եւ գան ի կատարելութիւն...: է. 91ա Է. Եթէ գրեն զոք ի կտակ, եւ նա ոչ կամի առնուլ...: ը.
91ա Ը. Եթէ եպիտրաւպաւսն կամի վաճառել յնչիցն...: թ. 91աբ Թ. Եթէ ոք առնէ տուայր եւ դարձեալ կամի առնուլ ի բաց...:
ժ. 91բ Ժ. Իսկ դարձեալ եթէ ոք գրէ տուայր եւ հաստատէ...: ժա. 91բ ԺԱ. Եթէ ոք զամենայն ստացուածս իւր թողու ի տիաթիկն...: ժբ. 91բ ԺԲ. Այր ոք եթէ ունի երկու կին, եւ առաջինն եբեր պռոյգս...: ժգ. 91բ ԺԳ. Այր ոք եթէ ունի արու որդիս, եւ որդիքն մեռանին...: ժդ. 91բ ԺԴ. Այր ոք եթէ կամի գնել տունս կամ ծառայս...: ժե. 91բ-2ա ԺԵ. Եթէ ոք ազատէ զորդիս իւր կամ
զորդիս որդւոց իւրոց...: ժզ. 92ա ԺԶ. Եթէ ոք առնէ կտակ, եթէ առողջ եւ եթէ հիւանդ...: ժէ. 92ա ԺԷ. Եթէ ոք կամի ազատել
զծառայս իւր...: ժը. 92ա ԺԸ. Յորժամ ոք զծառայ իւր ազատէ...: ժթ. 92ա ԺԹ. Եթէ ոք ազատէ ծառայ, կարող է... առնուլ ի
յետ...: ի. 92բ Ի. Եթէ ոք ազատեաց ծառայ, կարող է թողուլ...: իա. 92բ ԻԱ. Եթէ ոք ստանայ ծառայ եւ լինի ի մէջ...: իբ. 92բ
ԻԲ. Եթէ զծառայ ոք ծախէ պայմանով...: իգ. 92բ ԻԳ. Եթէ ոք հրաման տայ ծառային իւրոյ յատենի...: իդ. 92բ ԻԴ. թէ այր ոք
ընդունի առ ինքն զփախուցեալ ծառայ...: իե. 92բ ԻԵ. Եթէ ոք ընդունի զինուոր, որ չէ իւր...: իզ. 92բ ԻԶ. Եթէ ոք ծախէ ինչ եւ
առնու առհաւատչեայ...: իէ. 92բ ԻԷ. Եթէ ծառայ ոք ինչ[ս] կամի գնել... իը. 92բ ԻԸ. Ոչ տայ հրաման աւրէնքս ումեք սպանանել զծառայ...: իթ. 93ա ԻԹ. Եթէ ոք ազատէ զծառայ իւր պայմանով...: լ. 93ա Լ. Եթէ կամեսցի այր զկնի պայմանով...: լա.
93ա ԼԱ. Եթէ ուրուք անձնիշխան գոլով...: լբ. 93ա ԼԲ. Եթէ կին անձնիշխան ասէ ի վերայ անձին իւրոյ...: լգ. 93ա ԼԳ. Եթէ այր
ոք կամ կին առնու ինչ գողացեալ...: լդ. 93ա ԼԴ. Եթէ ոք ստանայ ծառայ պայմանով...: լե. 93ա ԼԵ. Եթէ վաճառէ ծառայ անդառնալի պայմանով...: լզ. 93ա ԼԶ. Եթէ ծառայ ազատի եւ մնայ ընդ իշխանութեամբ...: լէ. 93աբ ԼԷ. Որ ոք ազատէ ծառայ,
պարտի առնել զազատութիւնն...: լը. 93բ ԼԸ. Հրամայեն աւրէնքն, թէ ոք գնէ գեղ...: լթ. 93բ ԼԹ. Հարցանեն զաւրէնքս. Եթէ երկու ոսոխք...: խ. 93բ Խ. Իսկ յորժամ տան նմա զհամբերութիւն...: խա. 93բ-4ա ԽԱ. Կոստանդիանոս թագաւորն...: խբ. 94ա
ԽԲ. Կոստանդիանոս... հրամայեաց պարգեւել եկեղեցաց... գեղս...: խգ. 94ա ԽԳ. Լեւոն թագաւորն ի ժամանակս իւր պատուեաց...: խդ. 94ա ԽԴ. Հրամանաւն իւր Լեւոն թագաւորն ետ աւրէնս...: խե. 94աբ ԽԵ. Արդ, սահմանեաց նաւմաւս թագաւորն Լեւոն...: խզ. 94բ ԽԶ. Իսկ եթէ մին ի նոցանէ թողու զընկեր իւր...: խէ. 94բ ԽԷ. Իսկ եթէ սիրով են առ միմեանս...: խը.
94բ ԽԸ. Եթէ կինն մեռանի եւ ունի որդիս...: խթ. 94բ ԽԹ. Եւ եթէ մեռանի կինն եւ ոչ ունի որդիս...: ծ. 94բ Ծ. Իսկ եթէ մեռանի կին, որոյ եղեն որդիք...: ծա. 94բ-5ա ԾԱ. Յաշխարհ, որ ունի սովորութիւն իմն, զի զպռոյգն...: ծբ. 95ա ԾԲ. Թէոդոս թագաւորն... եդաւ աւրէնս...: ծգ. 95աբ ԾԳ. Հրամայէ աւրէնքս ոչ առնել ի կնութիւն...: ծդ. 95բ ԾԴ. Արգելու աւրէնքս եւ զդուստր
եղբաւրն առնուլ...: ծե. 95բ ԾԵ. Այր ոք, որ առնու կին աւրինաւոր պռուգաւք...: ծզ. 95բ ԾԶ. Աղջիկ, որ հանդերձի յամուսնութիւն...: ծէ. 96ա ԾԷ. Այր ոք եթէ կամի առնուլ կին...: ծը. 96ա ԾԸ. Որ ոք հանդերձի ամուսնացուցանել զդուստր իւր...: ծթ.
96ա ԾԹ. Աղջիկ, որ որբ է ի հաւրէ եւ ունի մայր...: կ. 96ա Կ. Կին առն, յորոյ անուն գնէ այր իւր կամ գեղ...: կա. 96ա ԿԱ.
Հարցանեն զաւրէնս, թէ գնէ մարդ գեղ...: կբ. 96ա ԿԲ. Թէ ոք յափշտակէ զկոյս կամ կին, որ ունի այր...: կգ. 96ա ԿԳ. Զկարողութիւն կնոջն յաւելուած առնել...: կդ. 96աբ ԿԴ. Այրն եւ կինն յետ մերձաւորութեանն...: կե. 96բ ԿԵ. Եթէ կարելի՞ է առն որչափ ունի մերձաւորութիւն...: կզ. 96բ ԿԶ. Զի՞նչ է, որ զկինն անարգել տայ...: կէ. 96բ ԿԷ. Հարցանեն զաւրէնսն, եթէ զի՞նչ
պարտ է տալ որդւոցն...: կը. 96բ ԿԸ. Յորմէ՞ պատուոյ զրկին մարդիկ...: կթ. 96բ ԿԹ. Կին որչափ կենդանի է, հայրն իւրն...:
հ. 96բ Հ. Յորժա՞մ կարող է կինն ունել իշխանութիւն...: հա. 96բ-7ա ՀԱ. Ոչ տայ աւրէնքս հրաման կնոջ զայրն իւր բամբասել...: հբ. 97ա ՀԲ. Թէ կինն մեռանի առաջի առն եւ որդւոցն...: հգ. 97ա ՀԳ. Թէ լինի առն երկու կին...: հդ. 97ա ՀԴ. Կին, որ
ամուսնանայ առն ծառայի...: հե. 97ա ՀԵ. Թէ ծառայ սիրէ զկին, որ է ազատ...: հզ. 97ա ՀԶ. Հարցանեն զաւրէնս, թէ է՞ կարելի առն գրել ժառանգութիւն կնոջ...: հէ. 97ա ՀԷ. Աւրէնքս ոչ տայ հրաման կնոջ լինել երաշխաւոր...: հը. 97ա ՀԸ. Հրաման
տայ աւրէնքս կանանց, զի թէ կամին, տան հարց իւրեանց...: հթ. 97աբ ՀԹ. Թէ գրէ կին կտակ եւ թողու ժառանգութիւն...: ձ.
97բ Ձ. Թէ առնու այր կին, եւ բերէ զկին իւր պռոյգք...: ձա. 97բ ՁԱ. Թէ առնու այր կին եւ գտանի դիւահար...: ձբ. 97բ ՁԲ. Թէ
առնու այր կին եւ հանդիպի իւր նեղութիւն...: ձգ. 97բ ՁԳ. Հարցանեն զաւրէնս, թէ է՞ կարողութիւն կնոջ...: ձդ. 97բ ՁԴ. Թէ է՞
իշխանութիւն կնոջ իշխանութեամբ ելանել յառնէն...: ձե. 97բ-8ա ՁԵ. Թէ լինի բաժանումն առն եւ կնոջն կամ մահուամբ...:

ձզ. 98ա ՁԶ. Է՞ կարելի առնն արձակել զկին իւր եւ զրկել ի պռուգացն...: ձէ. 98աբ ՁԷ. Է՞ կարողութիւն կնոջ տալ թուղթ արձակման...: ձը. 98բ ՁԸ. Մարդ եթէ մեռանի առանց կտակի...: ձթ. 98բ ՁԹ. Հայր եթէ մեռանի առանց կտակի...: ղ. 98բ Ղ.
Այր, որ էառ կին եւ մեռաւ...: ղա. 98բ-9ա ՂԱ. Հրամայէ աւրէնքս, զի որ գործակալք են...: ղբ. 99ա ՂԲ. Թէ ազատէ մարդ զորդի իւր կամ դուստր...: ղգ. 99ա ՂԳ. Մայր եթէ ազատէ զորդի իւր, որ է մանուկ...: ղդ. 99ա ՂԴ. Հնազանդեցուցանէ աւրէնքս
զորդիս որդւոցն...: ղե. 99ա ՂԵ. Թէ այր ոք առնու իսաւն...: ղզ. 99ա ՂԶ. Թէ գրէ մարդ, որ մեռանի ի կտակ...: ղէ. 99ա ՂԷ. Թէ
կագի այր ընդ ընկեր իւր ի վերայ ընչից...: ղը. 99ա ՂԸ. Թէ կամի մարդ վաճառել ինչս եւ առնու ի գնողէն...: ղթ. 99բ ՂԹ. Է՞
կարելի մարդոյ առնուլ իւր, զոր կամի որդի...: ճ. 99բ Ճ. Թէ թողու մարդ տիաթկով լիղատաւն ումեք...: ճա. 99բ ՃԱ. Եպիտրաւպաւսն. յոր հաւատացին զորբսն...: ճբ. 99բ ՃԲ. Մարդ որ առնու գրով որդի...: ճգ. 99բ ՃԳ. Մայր փոխանակ որդւոյն չվճարէ ինչ...: ճդ. 99բ ՃԴ. Եպտիաւպաւսն որբոցն կարող է աղաչել...: ճե. 99բ ՃԵ. Ոչ տայ հրաման աւրէնքս ումեք սպանանել
զգողն...: ճզ. 99բ-100ա ՃԶ. Թէ մարդ առնէ կռիւ... առնէ սպանումն...: ճէ. 100ա ՃԷ. Մարդ եթէ զրկէ զիւր ընկերն...: ճը.
100ա ՃԸ. Թէ ոք ասէ վասն մարդոյ, թէ Սպանող է...: ճթ. 100ա ՃԹ. Թէ գնէ մարդ գեղ կամ ծառայ...: ճժ. 100ա ՃԺ. Հրաման
տայ աւրէնքս առն, յոր հաւատացին զվերակացութիւն քաղաքի...: ճժա. 100ա ՃԺԱ. Որ անարգի յորդւոյ իւրոյ...: ճժբ. 100բ
ՃԺԲ. Որդիքն ընդ հաւր իւրեանց ոչ ունին իշխանութիւն մտանել ի թէատրոնն...: ճժգ. 100ա ՃԺԳ. Թէ ոք տայ մարդոյ գեղ
կամ ստացուած...: ճժդ. 100ա ՃԺԴ. Թէ բաժանի հայրենի ժառանգութիւն...: ճժե. 100աբ ՃԺԵ. Թէ բամբասէ մարդ զմարդ
վասն պեղծ գործոց...: ճժզ. 100բ ՃԺԶ. Թէ մարդ առնու մանուկ եւ գրէ զնա որդի...: ճժէ. 100բ ՃԺԷ. Է՞ կարելի մարդոյ ասել
վայրապար ի վերայ այլում...: ճժը. 100բ ՃԺԸ. Թէ մարդ բամբասէ զայլ ոք ի պեղծ գործս...: ճժթ. 100բ ՃԺԹ. Թէ ամենա՞յն
գողք պարտականք են մահու...: ճի. 100բ ՃԻ. Մարդիկ, որ գողանան զազատս...: ճիա. 100բ ՃԻԱ. Մարդիկ, որ լինին բանսարկուք...: ճիբ. 100բ ՃԻԲ. Արք (=որք) գնան, գերեն անասուն...: ճիգ. 100բ ՃԻԳ. Որ ոք ական հատանէ...: ճիդ. 100բ ՃԻԴ.
Որ ոք գործ առնէ մահու...: ճիե. 100բ ՃԻԵ. Ե[թէ ո]ւմեք, որոյ թողուն ժառանգութիւն...: ճիզ. 100բ ՃԻԶ. Թէ թողու մարդ ումեք
ժառանգութիւն... տասն եւ մի ամիս...: ճիէ. 100բ-1ա ՃԻէ. Թէ թողու մարդ ումեք ժառանգութիւն... եւ ոչ առնու...: ճիը. 101ա
ՃԻԸ. Թէ առնու մարդ բան ինչ զհետ ընկերի...: ճիթ. 101ա ՃԻԹ. Թէ կամի ոք գրել թուղթ եղբայրութեան...: ճլ. 101ա ՃԼ. Որդիք դստերն ոչ պարտին հնազանդութիւն...: ճլա. 101ա ՃԼԱ. Բաժանումն, որ լինի ի մէջ եղբարց...: ճլբ. 101ա ՃԼԲ. Թէ առնու ոք տղայ որբ...: ճլգ. 101ա ՃԼԳ. Թէ տայ մարդոյ ոք ի փոխ...: ճլդ. 101աբ ՃԼԴ. Թէ տայ մարդ ընկերի ի փոխ...: ճլե. 101բ
ՃԼԵ. Թէ լինի ներքնատունն այլում...: ճլզ. 101բ ՃԼԶ. Թէ գրաւկնէ ոք զիւր հողն...: ճլէ. 101բ ՃԼԷ. Թէ տայ մարդ փոխ ումեք...:
ճլը. 101բ-2ա ՃԼԸ. Թէ ասէ մարդ առ մարդ` Տուր այս անուան ի փոխ...: ճլթ. 102ա ՃԼԹ. Թէ մարդ ի փոխ առնու ի բազմաց...: ճխ. 102ա ՃԽ. Թէ առնու մարդ ի փոխ համար ոսկոյ...: ճխա. 102ա ՃԽԱ. Հրամայէ աւրնքս վասն բժշկաց...: ճխբ.
102ա ՃԽԲ. Թէ լինիցի մարդոյ նեղութիւն...: ճխգ. 102ա ՃԽԳ. Թէ տայ մարդ մարդոյ ի փոխ թիւ դահեկանաց...: ճխդ. 102ա
ՃԽԴ. Է՞ կարաւղ կուրատորն, որ եղեւ ի վերայ որբերոյն...: ճխե. 102ա ՃԽԵ. Թէ մեռանի մարդ առանց կտակի եւ թողու ժառանգաւորս...: ճխզ. 102աբ ՃԽԶ. Թէ մի որդի է մարդոյ...: ճխէ. 102բ ՃԽԷ. Մարդ, որ վասն Աստուծոյ սնուցանէ որբ...: ճխը.
102բ ՃԽԸ. Թէ են որդոյ մարդիկ, եւ գնայ մին ի նոցանէ..: ճխթ. 102բ ՃԽԹ. Թէ որդի կամ դուստր գողանայ...: ճծ. 102բ-3ա
ՃԾ. Որ ոք ժառանգէ յիւր հայրենի ազգականացն...: ճծա. 103ա ՃԾԱ. Թէ դնէ մարդ աւանդ եւ գրաւական...: ճծբ. 103ա ՃԾԲ.
Թէ աւթի ոք ի պանդոկի եւ ունի զկնի իւր տղայ...: ճծգ. 103ա ՃԾԳ. Իսկ եթէ թողու մարդ զգրաստ իւր ի պանդոկն... բայց
միայն երդումն առնեն, զի չեն դիտող եւ ոչ պահող իրացն:
Տե՛ս «Ասորական դատաստանագիրք», Էջմիածին, 1917: Տպագիրը չունի ՂԶ եւ ՃԻԶ, իսկ ԻԸ տրոհուած` ԻԸ-ԻԹ:
2. 103ա-5ա Համառաւտ ժողովումն աւրինաց վերստին
ա. 103ա Ա. Իւրոյ դատաւորին եւ իշխողի քաղաքին...: բ. 103ա Բ. Որդի, որչափ հայրն կենդանի է...: գ. 103ա Գ. Մարդ,
որ պարտաւորի եւ ուրանայ...: դ. 103ա Դ. Մարդ, որ էառ պարտս...: ե. 103ա Ե. Իշխանութիւն ունի կին...: զ. 103ա Զ. Պռոյգս, զոր տայ հայրն...: է. 103ա Է. Որչափ այրն եւ կինն միաբանք են...: ը. 103ա Ը. Մայր եթէ տեսանէ, որ առնու դուստր...: թ.
103աբ [Թ.] Որ առնու ի պռոյգսն...: ժ. 103բ Ժ. Թէ արձակի միաւորութիւն առն եւ կնոջ...: ժա. 103բ ԺԱ. Իշխանութիւն է փեսային...: ժբ. 103բ ԺԲ. Այր եթէ ծախէ զստացուածս...: ժգ. 103բ ԺԳ. Որդի ոչ է կարաւղ ծախել...: ժդ. 103բ ԺԴ. Հայրն եթէ ոչ
կամիցի ունել որդւոց...: ժե. 103բ ԺԵ. Ոչ կայ հրաման մաւրն...: ժզ. 103բ ԺԶ. Եղբաւր որդի ոչ կարէ խաւսել...: ժէ. 103բ ԺԷ.
Որդիք, որ լինին ի քուրէն...: ժը. 103բ ԺԸ. Որ մի անգամ էառ զժառանգութիւնն...: ժթ. 103բ ԺԹ. Մայր, որ մեռանի առանց
կտակի...: ի. 103բ Ի. Որ առնու ի փոխ զվարճն...: իա. 103ա ԻԱ. Յետ վճառելոյ պարտականին...: իբ. 103բ ԻԲ. Իշխանութիւն է կնոջ գրել կտակ...: իգ. 103բ ԻԳ. Կին, որ միաբանի ընդ առն...: իդ. 103բ ԻԴ. Որչափ այրն եւ կինն աւրինաւք ամուսնութեամբ...: իե. 103բ ԻԵ. Կինն ի վախճանել առնն նախքան գտասն ամիս...: իզ. 103բ ԻԶ. Հայր եթէ զորդի գերեալ գնէ...:
իէ. 103բ ԻԷ. Դուստր, որ ի ներքոյ հաւրն հրամանի է...: իը. 103բ ԻԸ. Ոչ վասն առն եւ ոչ վասն դիմոսական...: իթ. 103բ
[ԻԹ]. Կին եթէ գողանայ ինչ առն...: լ. 103բ-4ա [Լ.] Այր եթէ ի կնոջն իրացն տայ այլոց...: լա. 104ա ԼԱ. Ոչ է իրաւացի գիրս
կնոջն...: լբ. 104ա ԼԲ. Որ պահէ կտակ եւ ոչ երեւեցուցանէ...: լգ. 104ա ԼԳ. Լիղատաւն որ թողու ի յառնէ...: լդ. 104ա ԼԴ. Եթէ
մայր եւ հաւրեղբայր կան...: լե. 104ա ԼԵ. Պարտ է զկտակագիրն ի ներքոյ կնքոյ...: լզ. 104ա ԼԶ. Յորժամ խոստանայ

մարդ...: լէ. 104ա ԼԷ. Եղբաւր որդի ոչ կարէ հակառակ խաւսել...: լը. 104ա ԼԸ. Որդի քուերն ոչ կարեն...: լթ. 104ա ԼԹ. Յորժամ ի յեղբարցն...: խ. 104ա Խ. Ոք որ ասէ, թէ Առանց տիաթկի...: խա. 104ա ԽԱ. Որ ոք ասէ, թէ ժառանգէ ումեք...: խբ.
104ա ԽԲ. Որ կատարեալ հասակաւ...: խգ. 104ա ԽԳ. Որ ոչ է աւրինաւոր ամուսնութեամբն...: խդ. 104ա ԽԴ. Հայրն, որ
առանց տիաթկի մեռանի...: խե. 104ա ԽԵ. Ոչ ոք է կարաւղ շրջել զգրեալ...: խզ. 104ա ԽԶ. Որ նենգութեամբ արձակի բան, ոչ
կանգնի...: խէ. 104ա ԽԷ. Որդիքն ոչ հնազանդին պոմանի...: խը. 104ա ԽԸ. Ինչ որ արձակի բան կամ դատաստան...: խթ.
104ա ԽԹ. Հայր ոչ է կարաւղ վերակացու լինել.: ծ. 104ա Ծ. Հայր թէ ոչ խնդրէ եպիտրաւպաւս...: ծա. 104ա ԾԱ. Ծառայ յորժամ ազատի...: ծբ. 104ա ԾԲ. Ոք, որ զտունն անփոյթ էր թողեալ...: ծգ. 104աբ ԾԳ. Որ ստացողին առաջի էառ անդաստան...: ծդ. 104բ ԾԴ. Կին, որ պոռնկի ընդ աւտար ծառայ...: ծե. 104բ ԾԵ. Պարգեւք, զոր տայ մարդ...: ծզ. 104բ ԾԶ. Որ ամբարշտութեամբ բռնադատէ...: ծէ. 104բ ԾԷ. Գնաւղն ոչ հաստատի ի բանիւք...: ծը. 104բ ԾԸ. Հայր, որ վաճառէ զորդի իւր...:
ծթ. 104բ ԾԹ. Թէ մեռանի փեսայ...: կ. 104բ Կ. Կարէ ոք պարգեւս տալ...: կա. 104բ ԿԱ. Որ ամբարշտութեամբ եւ անիրաւութեամբ լինի...: կբ. 104բ ԿԲ. Որ զկոյս յափշտակէ...: կգ. 104բ ԿԳ. Այր, որ ընդ կին ձեռն տայ...: կդ. 104բ ԿԴ. Որ զմանուկ
ձգած սնուցանէ...: կե. 104բ ԿԵ. Որդիք, որ ի ներքոյ են հնազանդութեան հաւրն...: կզ. 104բ ԿԶ. Մանուկ, որ անցանէ զչորեքտասան ամ...: կէ. 104բ ԿԷ. Մարդ, որ ի գերութենէ դարձաւ...: կը. 104բ ԿԸ. Որ գնէ կին դիմոսով...: կթ. 104 բ ԿԹ. Գող, որ
ընդ որում գտանի թուր...: հ. 104բ Հ. Որք գողոցն ասպնջական լինին...: հա. 104բ ՀԱ. Որ ասէ, թէ վճարեաց զպարտսն...:
հբ. 104բ ՀԲ. Հայրն ոչ կարէ բաժանել զդուստր...: հգ. 104բ ՀԳ. Վկայիցն ոչ է պարտ խորշել...: հդ. 104բ ՀԴ. Ոչ կարէ ոք ի
վերայ աւտարաց...: 105ա ՀԵ. Մանուկ, որ դեռեւս ոչ ունի ներքոյսն մազ...: հզ. 105ա ՀԶ. Որդի, որ ի ներքոյ ի հնազանդութեան հաւրն...: հէ. 105ա ՀԷ. Որդի, որ ոչ եթող ծնունդս...: հը. 105ա ՀԸ. Կին, որ գողանայ զինչս առն իւրոյ...: հթ. 105ա ՀԹ.
Մայր, որ ամուսնանայ կրկին...: ձ. 105ա Ձ. Ծառայ, որ ազատի, եթէ մեռանի առանց որդեաց...: ձա. 105ա ՁԱ. Մանուկ, որ
մեռանի եւ չունի զներքոյ մազն...: ձբ. 105ա ՁԲ. Տղայ, զոր գտանեն ձգած...: ձգ. 105ա ՁԳ. Կին, որ առնու երկրորդ այր...:
ձդ. 105ա ՁԴ. Ամենայն որդիքն եւ որդոց որդիքն...: ձե. 105ա ՁԵ. Աղջիկ, զոր ձեռնտու են եւ մեռանի... եւ թէ չկայ մայր,
մնայ ամենն կնոջն:
3. 105ա-22բ [Ընտրութիւն համառաւտ յաւրինացն քաղաքականաց... 107ա]¬105ա-7ա Ամենիմաստ թագաւորացն
Հռովմայեցւոց Աւրինադրութիւն (ցանկ) - Տիտլոսն առաջին գլուխ ունի Դ... Տիտլոսն ԺԹ գլուխս ունի ԺԲ...
107ա Ընտրութիւն համառաւտ յաւրինացն քաղաքականաց Լեւոնի եւ Կոստանդեայ իմաստուն եւ բարեպաշտ թագաւորաց, զորոյ եւ մեծն Յուստիանոս նորոգեցան զկարգն` ուղղեալ ի բարեպաշտութիւն
ա. 107աբ Տիտլւոսն Ա` գլուխս Ա, Բ, Գ, Դ: Առաջին կանոնն Վասն հաստատութեան ամուսնութեան եւ արձակման - Ա.
Հաստատեսցի ամուսնութիւն քրիստոնէից այսպէս...
բ. 107բ-9ա Տիտղոսն Բ` գլուխս Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Զ, Է: Սահման հարսանեաց պսակաւոր կապակցութեան, առաջնոյն եւ երկրորդին` եթէ գրով լիցի եւ կամ առանց գրի, եւ վասն լուծման նոցին - Ա. Հաստատեսցի հարսանիք քրիստոնէիցն...
գ. 109բ Տիտղոսն Գ` գլուխս Ա: Վասն արձակելոյ զհարսանիս պատճառաւ, որ լինի յառնէն կամ կնոջէն - Ա. Անլուծանելի է հարսանիքն...
դ. 109բ-10ա Տիտղոսն Դ` գլուխս Ա, Բ: Յաղագս նոցա, որք ոչ վճարեն զգրեալ պռոյգսն - Ա. Որ ոք խոստանայ պռոյգս...
ե. 110աբ Տիտղոսն Ե` գլուխ[ս] Ա, Բ, Գ, Դ: Վասն անգիր եւ գրով տուոց - Ա. Անգիր պարգեւք, որ է աւժիտ...
զ. 110բ-1ա Տիտղոսն Զ` գլուխ[ս] Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Զ, Է: Վասն դաշնաւորութեան կտակի եւ կտակագրացն դիմաց, թէ ո՞ր
ընդունելի է - Ա. Դաշնաւոր են եւ առնեն կտակ...
է. 111ա-2ա Տիտղոսն Է` գլուխ Ա: Վասն զինուորաց եւ նոցին հետեւեալ ընչիցն եւ ողացն եւ թէ որու՞մ կարող են տալ
կտակ եւ յորմէ՞ խափանին - Ա. Զինուորքն ինչս, զոր ստացան...
ը. 112աբ Տիտղոսն Ը` գլուխս Ա, Բ, Գ, Դ: Վասն աստիճանաց ազգաց եւ թէ ի հեռաւոր ընտանեացն, որ է բնական ժառանգելն - Ա. Եթէ ոք առանց ժառանգողի մեռանի...
թ. 112բ Տիտղոսն թ` գլուխ Ա: Վասն կուրոտորից, որ կարգին որբոցն տեսուչք - Ա. Եթէ ուրուք որբ մնասցէ պատանեակ...
Ժ. 112բ-3բ Տիտղոսն Ժ` գլուխ[ս] Ա, Բ, Գ, Դ: Վասն ազատութեան գրով եւ անգիր եւ որք ծառայեցուցանենն - Ա. Այսպէս
կացցէ ծառայ յազատութեան...
ժա. 113բ Տիտղոսն ԺԱ` գլուխս Ա, Բ: Վասն վաճառելոյ եւ գնելոյ գրով եւ անգիր եւ գրաւականութեան - Ա. Անգիր եւ
գրով գին եւ ծախ...
ժբ. 113բ-4ա Տիտղոսն ԺԲ` գլուխ[ս] Ա, Բ, Գ: Վասն փոխոյ գրով եւ անգիր եւ որ լինի ձեռնափոխ - Ա. Որ ոք ոսկի կամ
արծաթ...
ժգ. 114բ Տիտղոսն ԺԳ` գլուխս Ա: Վասն աւանդի, որ դնի ի պահեստ - Ա. Եթէ ոք վասն երկեղի...
ժդ. 114ա-5ա Տիտղոսն ԺԴ` գլուխ[ս] Ա, Բ, Գ: Վասն տունկս արմատացուցանելոյ... Ա. Որ ոք տունկս արկանէ...
ժե. 115ա Տիտղոսն ԺԵ` գլուխ Ա: Վասն վարձու` գրով եւ անգիր - Ա. Որք վարձեն փարթամքն յաղքատացն...

ժե. 115ա Տիտղոսն ԺԵ` գլուխ Ա: Վասն վարձու` գրով եւ անգիր - Ա. Որք վարձեն փարթամքն յաղքատացն...
ժզ. 115ա-6ա Տիտղոսն ԺԶ` գլուխս Ա, Բ, Գ, Դ: Վասն վկայութեան - Ա. Վկայք արժանահաւատք քննեսցին լինել...
ժէ. 116ա Տիտղոսն ԺԷ` գլ[ուխ] Ա: Վասն արձակման առնելոյ ճորտուն եւ դարձուցանելոյ - Ա. Արձակումն ընդ ձեռամբ
անկելոյ...
ժը. 116ա-8բ Տիտլոսն ԺԸ` գլուխս Ա, Բ, Գ մինչեւ ցհիսուն եւ երկուքն: Վասն դատապարտելոցն պատուհասի` զչափո
յանցանացն - Ա. Մի լիցի համարձակութիւն ումեք...
ժթ. 118բ-22բ Տիտղոսն ԺԹ` գլուխս Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Զ, Է, Ը, Թ, Ժ, ԺԱ, ԺԲ: Ա.
Վասն բաժանելոյ զաւար իշխանին եւ զաւրացն - Այնոքիկ, որք գնան ի վերայ թշնամեացն... եւ ինքն իւրով մասամբն
կացցէ ի վանսն` յապաշխարութիւն:
Կից ունի.
- 122բ-3ա Վասն արդարութեան աւրինաց. - Արդարութիւն է եւ հաստատութիւն սեպհական խոկումն...
- 123ա Վասն արդարութեան աստուածայնոյ եւ մարդկայնոյն - Ինչ որ աստուածային արդարութիւն է, որ է մարդկային...
- 123աբ Վասն բնութեան աւրինաց. - Աւրէնքն բաժանի ի քաղաքս եւ յաւանդս... զոր պատրաստեաց Աստուած զպահողացն զաւրէնսն:
4. 123բ-6ա Սահման զինուորութեան եւ հաստատութեան եւ հարկութեան` ի Քաղաքական աւրինացն կարգէ
Տե՛ս Հմր 209, 66ա-70բ: Ցանկ /123բ-4բ (Ա-ԾԶ, հերթականութիւնը խախտուած):
Ա-ԾԶ / 124բ-6ա (Զ-ԻԹ թափուած):
Դ. 126ա-8ա [Յաղագս ազգականութեան]
1. 126աբ ՅԸնդհանրական թղթոյն Ներսեսի կաթողիկոսի Հայոց Վասն խնամութեան - Մի ոք համազգեաց...
2. ա. 126բ-7ա Վասն աստիճանաց ազգականութեան` յերրորդ գրոցն, տիտղոս երրորդ - Ազգականութիւնն ծննդականութեան անուն է...
բ. 127բ Աստիճանք աւրինաց (աղիւսաձեւ խաչանման) - Երեք պապք, երեք մամք...
գ. 128ա [Աստիճանք աւրինաց. բոլորակ] - Դժուարիմաց գոլ ծանուցեալ զհասումն աղիւսաձեւ խաչանման աստիճանացս... հարկաւորապէս դրոշմեցի ի բոլորակի... (բոլորակի կենտրոնի վերին մասում` «հայր» եւ «մայր», ներքեւի մասում`
«որդի» եւ «դուստր», շար. եղծուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
128ա Գոհութի՜ւն քեզ, ամենասուրբ Երրորդութիւն, յամենայն արարածոց յիմանալեացն եւ ի սգալեացս եւ իմոյ անարժան բերանոյս, որ ընդոստուցեալ կարողացուցեր զկաշկանդեալ եւ զպարաւանդեալ տոռամբք անաւրէնութեան զչուառ
ոգիս ի յոյզ եւ ի խնդիր ելանել այսմ հ[ո]գեկեցոյց մատենիս:
Փա՜ռք անծին Հաւր... Զայս աւանդ առեալ հարքն մեր, || (129ա) [հաւա]քեցին ի մի զաստուածապարգեւ աւանդս` զկարգս եւ զկանոնս եկեղեցւոյ, հասուցին առ մեզ, առ որում ժամանակի հանդիպի թիւ թուականիս Հայոց ՉԽԴ (1295), ի հայրապետութեանն տեառն Գրիգորոյ եւ ի պարոնութեանն աստուածասէր եւ բարեպաշտ պարոն Հայոց Հեթմի:
Արդ, ո՜վ դասք մաքրագունից եւ ժառանգորդ գերաշխարհիկ կայենից /// [հո]գեկեցոյց բժշկարանէս, աւրհնութեամբ
[յի]շ[ատակ]աւ /// յիշեսջ[իք] /// զստացաւղ գրոցս զՎարդան եւ ըստ հոգւոյ եղբայրքն իմ` զՎան/// եւ զԳրիգոր, որ ի չքաւոր
աղքատութենէ իմմէ բաւական ար /// զնիւթ եւ զծախս, այլ կարծր տաժանմամբ տարաշրջութեամբ գաւ[առա]ց անըմբռնելի
նժդեհութեամբ, ի բերմանէ աղցաւորիս յայսց ալեկոծանաց միջի նաւահանգիստ ամենազան հանդիպեալ վսամապետ մեծ
եւ ըստ հոգւոյ հայրն մեր Գէորգ րաբունի, որ զտարաբեղուն եւ զվտարանդի կեանս մեր հաւաքեալ հանգոյց, նախ` ըստ
մարմնականի մասին եւ ապա` առանց նախանձու առատահոս վտակաւք հոգիածաւալ շնորհիւն լրապէս ուռճացոյց զամահի երկիր բնութեանս մերոյ եւ առատացոյց զսովեալ շտեմարանս հոգւոց մերոց առ ի բաւականանալ եւ այլոց քաղցելոց
մատակարարել զբանն այսց տրից տուր առ ի տեառնէ առ ձեռնեսցի կամալիր եւ սրտավայել` ըստ երկուց մասանց հոգեկանին եւ մարմ[ն]ականի: Առ ի սորայս ազդմանց զարթուցեալ իմոյ հոգւոյս թմրութիւն, հետեւեցայ այսմ աստուածաձիր
բժշկարանիս եւ կարի իմ առաւել [փա]փաքանաւք եւ ջերմեռանդ սրտիւ ետու գրել զսա:
Արդ, աղերս մաղթանաց առաջի արկանեմ զկնի եկելոցն եւ որք ընդ մեզ դեռեւս, որոց անյայտ նախաժամանելն առ
Աստուած, եւ քանզի իմաստնոց է սա պիտանացու եւ գիտնոց է հետեւելի, որք աւգտիք ի սմանէ, մանաւանդ յորժամ յաւէտայեղձ բաղձանաւք առնոյք ի զանազան դեղոց զբժշկութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ եւ այլոց շնորհէք, յիշեսջիք ի մաքրափայլ
յաղաւթս ձեր զՎարդան եւ երկրորդ վարժապետն իմ` զԽաչատուր րաբունի [եւ] /// իւր` զԱստուածատուր քահանայ, եւ
զմարմնական ծնաւղսն իմ` զՄինաս ք[ահանայ], եւ զմայրն իմ` զՄեծտիկին, զփոխեալն ի Քրիստոս, որոյ ողորմեսցի Տէր,
եւ զհ[արա]զատ եղբարքն իմ` զԳաբրիէլ, զտիրացու զԱւգեր եւ զ/// զայլ մերձակայքն: Ոչ մոռասջիք եւ զգծաւղ սորին` զԿի-

րակոս ք[ահանայ], եւ զծնաւղսն իւր, որ բազում աշխատութեամբ ի յանգ հաս[ոյց] զ[գիրս. Աստուած ո]ղորմեսցի նոցա, եւ
մեզ թագաւորն Քրիստոս յաղեհ
ա///քն ի մի յարմարին դպրութիւն եւ անուանադրութիւն /// մաց այս /// || (129բ)/// ճշմարիտն /// գիտութեան յարեսցի ///
[մ]շ[տա]պէս, զի ընդ ուղղադաւան սուրբ հարցն, եւ ես` անարժան ծ[առ]այս ծ[ա]ռայիցն Աստուծոյ, արժանի եղեց հանդիպիլ անձկալոյն իմոյ եւ առ ի նմանէ ընդունել զձիրս պարգեւաց կենաց ան[կ]ոծից, [որ]ում փա՜ռք յաւիտեանս յաւիտենից:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 129բ (ԺԵ դ., բոլորգիր) Փա՜ռք... Արդ, զվերջին նորոգողս, որ նորոգել ետ, Մարտիրոս եպիսկոպոսս, Էսրաէլ յաբեղայս, Թադեւու Կանոնգիրքս, կազմող սորայ` անարժան Թումա երէցս յիշեցէք, Յովհաննէս յիշեցէք, Յովհաննէս յաբեղայ յիշեցէք ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր, եւ Աստուած զձեզ յիշէ ի միւսանգամ գալստեանն. ամէն:
2. 1ա (Վահան ծ. վրդ. Բաստամեանցի) Ի գլխաւոր մատենադարանի Փարիզ մայրաքաղաքի Գաղղիոյ գտանին 4 ձեռագիր օրինակք Դատաստանագրոց Մխիթարայ Գօշի, յորոց մին ընդ Հմր 55 (Վւթթհբ`բլմ ջս`բլկբլ - Յաւելուածք հայկականք), ունի այսպիս[ի] վերնագիր - Դատաստանագիրք. - Հկցսբ գբվ հըկվ գ՛ Ջս`բլկբ սբ՛գկաբ՛ ջւ ԴԿԿբ վկբ`չհբ, թջս
"բտնկմջս Տըվչնբ, չըթկբ՛ բլ 1858 (Գիրք օրինաց Հայաստանի, յօրինեալ յԺԲ դարու ի Մխիթարաայ Գոշէ, օրինակեալ ի
1858 ամի):
Սոյն օրինակն ունի ի վերայ երկրորդ էջի հետեւեալ մակագրութիւն ի գաղղիական լեզու. ԼԶ՞ Հբ`ջլւվչսկմ գըլմ ի՛ջկ
մկսբ+ չբմմբ չըթկբ մբդմւբհհբ`բլմ, բմ ճւբ ի՛ջկ բլվւկմբ չըհհւմկըլլբ՛, բվմ բ՛ւլ գբվ թհւվ թսբ՛չկբւսվ ըսլբ`բլմվ գբ լըմսբ Զկզհկըմնբճւբ, չջս կհ ջ բ՛մբ՛ բ՛չսկմ բլ օօղշ գբ հ՛սբ ցւհաջկսբ, թսբ`չկվբ`բ`լմ ջ` հ՛բ՛թըճւբ ը`ւ ցկցջկմ հ՛ջւմբւս, բմ լըւվ չսըոըլվ`բ`բ
ճւբ չ՛բվմ ւլ ջւմըասջթնբ գբ հւկ՞ Ցբլկվբ, չըլցբլմ գբ Վհ՛բ՛ Հջժջսբ,`ջսվ օղռղ՞ Րվկալբ՛Ծ: Թ՞ Զջսլջզբ՛ Բվջոջլ Չըթկբ՛ բմ չըհհջմկըլլբ՛ վւս հջ չըթկբ Ս՞ Թ՞ Զջսլջզբ՛ Բվջոջլ, Թջսկվ, իւկհհբմ, օղռղ՞ Բգ՞ Գւհջւսկբս Որ թարգմանի. «Ծանօթ. Ձեռագիրն, յորմէ
ընդօրինակեցի զայս օրինակ բառ առ բառ եւ ապա բաղդատեցի, է մին ի յառաւել թանկագին զարդուց մերոյ գրադարանի, վասն զի գրեալ է այն ի 1184 ամի ըստ սովորական ժամանակագրութեան, յատկապես ի ժամանակի, յորժամ կենդանի էր հեղինակն, եւ մեք կարծեմք, զի սա է ինքնաձեռագիր օրինակ նորին:
Ի Վենետիկ, ի վանս Ս. Ղազարու, մարտ, 1858 (ամի). (ստորագրութիւն). հ. Բառնաբաս Եսայեան Ընդօրինակեալ եւ
բաղդատեալ ընդ օրինակի արժ. հ. Բառնաբայի Եսայեան. Փարիզ, յուլիս, 1858. Եդ. (Եդուարդ) Դիւլօրիէ»:
Միւս օրինակն` Հմր 104, ընդօրինակեալ է ինքն հ. Բառնաբաս Եսայեան ի նոյն օրինակէ Վենետիկոյ գրադարանի ի
1858 ամի: Երրորդ օրինակն` Հմր 111, ընդօրինակեալ է հայագէտ գաղիացի Եդ. Փրիւտհօմ` յօրինակէ Բառնաբայի Եսայեան ի 1861 ամի, յոյժ գեղեցիկ վայելչագրութիւն. վերնագիրք գլխոց որիշ որիշ եդեալք որպէս եւ յօրինակի հ. Եսայեան:
Չորրորդ օրինակն ընդօրինակեալ է ոմն Ոսկան Տէր-Գէորգեան Յովհաննիսեան Երեւանցի.
թիւ գրութեան` անյայտ: Ի սկիզբն ունի ցանկ, իսկ մնացեալ օրինակք ունին ցանկ ի վերջ գրոց:
Գրեցաւ զայս ի 6 մարտի (ներքեւում` «Ի 22 փետր.»), 1877 ամի, ի մատենադարանի, որ կոչի Զկզհկըմնբ`ճւբ Լջմկըլջհբ:
1բ Ի նոյն օրինակէ լրացուցանեմ աստ զթերին եւ զպակասորդն այս օրինակի:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԴ - XIV
ԹԵՐԹ` 74: ՊՐԱԿ` 7(Ն - Ռ)x12(Ն 10, Ռ 4): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24,3x16,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր
(նմուշ` 22ա): ՏՈՂ` 23: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 5+1, սպիտակ թուղթ (վերակազմութեան):
ՎԻՃԱԿ` Սկզբից եւ վերջից պակասաւոր, թրջուած եւ խիստ ցեցակեր, կարմրագիր տողերը ճապաղած, լուսանցագրութիւնները եզրահատուած, կազմի կաշին ցեցակեր, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-44բ [սրբոյ վարդապետի յոքներանեան մենաւորի Գրիգորի Նարեկացւոյ համառոտիւք Բան խրատու վասն ուղիղ
հաւատոյ եւ մաքուր վարուց առաքինութեան, ի խնդրոյ նորին հարազատի Վարդանայ դիւանադպրի - Տէրունեանն հաւանեալ խրատու` որ ըստ պարգեւասէր... յորոյ վերայ գեղեցկա]պէս յարմարի շինուած ամենայն առաքինութեան... անախտ
միաւորութեամբ յանզուգական փառսն վայելել ի Քրիստոս Յիսուս տեր մեր, որ է աւրհնեալ... յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
Սկզբից պակասավոր. լրացւում է ըստ «Ճառք եւ խոստովանութիւնք...
Գրիգորի Նարեկացւոյ եւ Վահրամայ վարդապետի», Երուսաղէմ, 1856: Հմր
2178 ձեռագրում (112բ) այն խորագրուած է «Դաւանութւն Գրիգորի վարդապետի
Սկիւռացոյ ասացեալ»:

Բ. 44բ-74բ Նորին սրբոյ Գրիգորի աշխարհալոյս վարդապետի Բան խրատական հաւատոյ խոստովանութեան եւ վարուց ուղղութեան - Աստուածային է հրաման ամենեցուն... Եւ եթե զունակացեալն իբրեւ զանգոյ թաքուցանել ասէ, որչափ
եւս //... (այստեղ թերթ է պակասում) || (71ա)իւ ընդարձակ իցէ թեւաւք եւ ոտիւք... եւս եւ յառատապար//... (շար. թափուած):
Գ. [Յաւելագրութիւնք` ԺԷ - ԺԸ դդ., եզրահատուած]
ա. 2ա [Երկտող] - Սիրով ընթունայնիւ ես զպաղեցայ, /Երգոյն Սողոմոնի խրատումն ոչ լուայ:
բ. 4ա [Ի վերայ Բառնաբայ առաքելոյ] - Սերտա[ցեա՞լ] դու հետ[եւ]եցար, /Ա[ռա]քէլոց նորայ [աշա]կերտեցա[ր]... (10
տող):
գ. 20բ [Ի վերայ Պետրոսի առաքելոյ] (ծայրակապ` «Պետրոս») Պետ եւ գլուխ առաքելոց կոչեցար, /Եւ /// փրկիչ դու դաւանեցար... (6 տող):
դ. 21բ [ի վերայ Ստեփանոսի առաքելոյ] (ծայրակապ` «Ստեփան») - Սիրտ իմոյ/// Փութապէս անկանեմ ի մէջ նեղութեան... (6 տող):
Կնքադրոշմ` 1բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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ՄԱՆՈՒէԼ ԿԻՒՄԻՒՇԽԱՆԱՑԻ, ԴԵՂԱԹԱՓ ԵՒ ԹԻՒՐԱԿԷՍ
ՏՓԽԻՍ ՌՄՁԵ - 1836
ԹԵՐԹ` 94, չգրուած` 1բ, 87բ, 93ա-4բ: ՊՐԱԿ` 1 x2-9x10 (Զ 11) + 1x1:
ՆԻՒԹ` թուղթ, «Տ՞ Կ՞» թագակիր կնքադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 23x17,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` շղագիր (նմուշ` 39ա):
ՏՈՂ` 21-23 (երբեմն` 18-26): ԿԱԶՄ` ծաղկաթուղթ, միջուկը` ստուարաթուղթ, թիկունքը` սեւ կաշի, աստառը` սպիտակ թուղթ,
լուսանցակողերը` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա Դեղաթափ եւ թիւրակէս ընդդէմ մոլեխինդ վարդապետու[թեան «հաշտութիւն»] անուանեալ տետրակին աղանդապետ լօթարական միսիօնա[րաց], ի 1832 ամի ի Կալկաթայ տպեցելոյ: Յօրինեալ ի Կիւմիւշխանացի Մանո[ւէլ] վարդապետ
Շահինեանէ, ի Տփխիս, ի 1836, յունվարի 25:
ա. 3ա-6բ Առ լուսաւորչակրօն ուղղափառ սիրելի ազգն իմ - Յերկնային դպրատանն ուսեալ ոչ ի մարդկանէ...
Ունի բնաբան` 3ա «Ցոյց ինձ ճանապարհ...» (Սաղմ. ՃԽԲ, 8):
Փակագծուած խորագրերն ըստ 88ա Ցանկի:
բ. 6բ-8բ [Կանխաբանութիւն բանիւ մոլորեցուցչաց] - նախապէս շնորհ ունիմք ի ձէնջ...
գ. 8բ-12բ [Առարկութիւնք նոցին] - Առարկութիւնք առաջին հեղինակին մահդեղի, յերես 3. Եւ ամենայն քահանայապետ
կայ հանապազորդ ի պաշտման...
դ. 12բ-4ա [Մարգարէական գուշակութիւնք հարցն սրբոց] - Մարգարէական նախազդեցութեամբ ուղղափառ հարքն մեր
զգուշացուցանեն զմեզ...
ե. 14ա-22ա [Սկզբնաւորութիւն բանից մերոց] - Բայց հեղինակն թէեւ ըստ առակին ի ձուոց սկսեալ է...
զ. 22ա-31բ Արդեօ՞ք իսկապէս ի զանազան նիւթոց մինչեւ ցա[յ]ժմ գոյափոխութիւնք եղեալ են յաշխարհի եւ եւս կարի՞ն
լինել - Գոյափոխութիւն ըստ սահմանի իւրոյ է գոյացական փոփոխումն...
է. 31բ-9ա [Առ Եփրայեցիս ասացեալքն ոչ պատկանին մեզ] - Արդէն իսկ ժամ է հարցանել քաղցրատեսիլ քարոզչացդ
զպատճառ առ Եբրայեցիս...
ը. 39ա-51ա Յաղագս սրբոց բարեխօսութեանց այսպէս ասեն քաղցրատեսիլ քարոզիչքն - Ի 29 թղթահամարի իւրեանց
տետրակին. «Կամիք երթալ առ մարգարէսն...»:
թ. 51ա-5ա Վասն պատկերի Հօր Աստուծոյ եւ այլ սրբութեան անոթոյ - Այս է այն երկայն մօրուքով մարդոյ պատկերն...
ժ. 55ա-9բ Յաղագս դրոշակին եւ այլ նկարաց - Ձայն Տեառն փշրէ զմայրս...
ժա. 59բ-63բ Սահմանք եւ բաժանմունք պատկերաց - Պատկերն սահմանի այսպէս...
ժբ. 63բ-6բ Վասն յարգելի պատկերաց եւ ոչ պաշտելեաց - Մարգարէք, նահապետք եւ առաքեալք առ հասարակք են
ամենայն քրիստոնէից երախտաւորք...
ժգ. 66բ-70բ Վասն Լուսաւորչին մերոյ [եւ Շնորհալւոյ] - Յերեսն 31 ասեն. Եթէ Շնորհալւոյ այս գրութիւնն ճշմարիտ է...
ժդ. 70բ-4բ Յաղագս մեռօնին եւ աջոյն սուրբ Լուսաւորչի - Յերեսն 10 եւ 11 ասեն. Ի՞նչ էք կարծում, զանազան ծաղկանց
եւ պտղոց իւղն...
ժե. 74բ-5ա Վասն ձեռնադրութեանց - Ասեն ի 11 երես տետրին. Ի՞նչ էք կարծում` քահանա՞յն է մեծ, թէ՞ քահանայապետն...

ժզ. 75ա-7բ Վասն Երուսաղէմայ լուսոյն - Ի 18 երեսն տետրակին ասեն. Որպէս Երուսաղէմայ քահանայքն...
ժէ. 77բ-80բ Յաղագս ոտնալուայի իւղւոյն - Ասեն 33 յերեսն. Ոտնալուայ կատարելում իւղ գործածելն...
ժը. 80բ-1բ Վասն վարագուրին - Եւս ի 28 երեսն ասեն. Ընդէ՞ր Հայոց, Յունաց եւ Լատինացւոց եկեղեցիքն վարագոյրս
են կախեալ...
ժթ. 81բ-3ա Վասն եպիսկոպոսաց - Ի 14 երես տետրակին, ի Դրախտ ցանկալի գրքէ Ղազար կաթողիկոսին...
ի. 83ա-7ա Վասն նշխարաց եւ մասանց սրբոց - Որովհետեւ ամենայն առարկութեանց քաղցրատեսիլ քարոզչաց... եւ եմ
խոնարհագոյն ծառայ (իսկն գրեալ է այսպէս) Մանուէլ վարդապետ Շահինեան Կիւմիւշխանացի:
- 88ա Ցանկ գլխաւոր բանից ըստ թուանշանի տետրակացս - Հասարակախօսութիւն առ լուսաւորչակրօնսն. [թղթահամար] 3...
- 88ա-93ա Ցանկ այբբենական տետրակացս` թուանշանօք հարկաւոր գիտելի նիւթոց - Աբրահամու բարեմաղթութիւն
վասն Աբիմելեքայ. [թղթահամար] 74...
Ցանկում նշուած նիւթերի թղթահամարները չեն համապատասխանում ձեռագրի
թղթահամարներին, որովհետեւ մեխանիկօրէն ընդօրինակուած է
նախագաղափար Հմր 6587 ձեռագրից, առանց համապատասխանեցնելու
նոր
ընդօրինակութեան թղթահամարների հետ: Այս հանգամանքը կասկածելի է
դարձնում օրինակիս հեղինակային լինելը:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
2ա (Տե՛ս):
87ա Ի 1836, յունվարի 25, յաւուրս տօնի սրբոյն Սարգսի Զօրաւարի, ի դռան տաճարի նորին յանցս Սեյտապատու, յորմէ արտահանհեալ պահուն ի Տփխիս:
«ի Տփխիս» բառը 6587 ձեռագրի մէջ հեղինակի կողմից
ջնջուած եւ փոխարէնը գրուած է. «որպէս տեսանի յանձնական
0րագրութեան իմոյ եւ յԱղէտ գիտելեանցն»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1ա (Շղագիր, Էջմիածնի գրատան մատենադարանապետի ձեռքով) Մանուէլ վարդապիտի Շահինեան Դեղաթափ ընդդէմ վարդապետութեան լուտերական միւսօնարի, գրեալ ի թղթի, ի Տփխիս քաղաքի, յամի 1836 (ջնջուած եւ գրուած`
«1832»): Չունի զյիշատակարան (ջնջուած):
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ԳԷՈՐԳ ՄԵԼՔԻՍԵԴԵԿԵԱՆ ԽՈՒԲՈՎ, ԵՐԳԱՐԱՆ ԵՐԳԵՑԻԿ ՄԱՆԿԱՆՑ
ՂԶԼԱՐ
ՌՄՀԴ - 1825
ԳՐԻՉ` հեղինակը:
ԹԵՐԹ` 40. չգրուած` 1բ, 3բ, 24ա-37ա, 38բ-40բ: ՊՐԱԿ` 1x40 (40 առանձին թերթեր դրուած իրար վրայ եւ կարուած կողեզրերից): ՆԻՒԹ` թուղթ, «Ե» լուսադրոշմով (25ա): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,3x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ`
17ա): ՏՈՂ` 20-32 (խառն): ԿԱԶՄ` գերբակիր (ձի եւ թագակիր առիւծ) կարմրաւուն ծաղկաթուղթ, աստառը` սպիտակ
թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 1ա: Վ ե ր ջ ն ա զ ա ր դ` 18բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, մարդագիր (1ա,
7ա, 8ա, 10ա, 16բ, 20բ): Գ ո յ ն ե ր` սեւ, կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կարմրագիր խորագրերը խունացած, մի քանիսը ներծծուած եւ դժուար ընթեռնլի: Կազմի կռնակի
ծաղկաթուղթը պատռուած-ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա Երգարան երգեցիկ մանկանց եւ յորդորակ սիրահար դեռավարժից: Շարահիւսեալ ի ներգեւեալ ոգի, բազմաշխատ
Գէորգ Մելքիսեդեան Խուբով իշխանէ` յեղբօրորդւոյ տեառն Սիմէօնի Մեծի Ամենայն Հայոց հայրապետին հանգուցելոյ... Ի
հայրապետութեան տեառն Եփրեմայ կայսերապսակ, սրբազնասուրբ կաթուղիկոսին Ամենայն Հայոց, հոգեծնի նոյնոյ
տեառն
Սիմէօնի հայրապետին... ամի Տեառն 1825 եւ մարտի 6-ումն գրեցի այս ի Ղզլար:
- 2աբ Զեկուցումն ինչ - Ամենաքաղցր բնութեան մարդասիրին քաղցրացեալ զփառաբանութիւնս... Գէորգ Մելքիսեդեկեան Խուբով Խաղբակեան (ստորագրութիւն):
- 3ա Ի հեղինակէն Յորդորակ առ երգեցիկս (տունք` «Ի Գէորգէ է») - Իմ հարազատ աշակերտեալք, ուսարու՛ք քաղցր
ձայնիւ երգել, / Ինձ հետեւեալ սրտի մտօք` պարտի՛ք զսէր անունն յարգել...

ա. 4աբ Ա. Երգ ի Գէորգ Մելքիսեդեկեան Խուբովէ` Վասն մարդեղութեան Աստուծոյ Բանին երգեալ («Ի Գէո») - Ի սկզբանէ էր Աստուած, աւետի՜ս, / Բանն առ Աստուած, Աստուած էր Բանն, աւետի՜ս...
բ. 4բ-5ա Բ. Երգ ի նոյնոյ Գէորգ Մելքիսեդեակեանէ` Առ ամենօրհնեալ Աստուծածնին դրուատեալ («Ի Գէորգէ») - Ի դասուց անմարմնոց փառաւորեալ/ Եւ յամենայն լեզուէ միշտ երանեցեալ...
գ. 5աբ Գ. Ողբ ի նոյնոյ Գէորգ Խուբովէ` Ի դիմաց ամենասուրբ Աստուածածնին ի Խաչելութիւնն Քրիստոսի... («Ի Գէորգէ») - Ի Միածին ծնունդ ցանկալի, / Աստուած որդեակ զուարթնոց սոսկալի...
5ա «...Պարտ էր, որ այբի առաջումն գրէի, ապա այսպէս պատահեց»:
դ. 5բ-6ա Դ. Դարձեալ Ողբ ի նոյնոյ Խուբովէ` Ի դիմաց ամենասուրբ Աստուածածնին ի խաչելութիւնն Քրիստոսի... («Գէորգ») - Գառն անմեղ, անբիծ տատրակ իմ քաղցրիկ որդի, /Դու էիր ուրախութիւն մօրս այրած սրտի...
ե. 6աբ Ե. Ի նոյնոյ Խուբով իշխանէ` Առ Մկրտիչն Յօհաննէս երգեալ («Ի Գէորգե է») - ի յԵսայեայ նախաձայնեալ ձայն
բարբառոյ, Յօհաննէս, / Ի հրէշտակէն նոյնպէս հօր քո աւետեցար, Յօհաննէս...
զ. 7աբ Զ. Ի նոյնոյ իշխանէ` Առ աստուածահայրն Դաւիթ դրուատեալ («Ի Գէոր») - Ի յեօթանց որդւոցն Յեսսեայ ընտրեալ պատուական, /Դաւիթ սրբեալ հոգելի...
է. 7բ [Է. Ի նոյնոյ իշխանէ` Առ սուրբ Լուսաւորիչն Հայոց ասացեալ] («Ի Գէ») - Ի յարմատոյն Աբրահամու պարթեւականն հզոր ոստոյ, /Ի բուրաստան Հայաստանի աստուածատունկ ուռ որթոյ...
ը. 7բ Ը. Ի նոյնոյ` Առ սուրբ Սարգիս Զօրավարն ներբողեալ («Ի Գէո») - Ի Կոստանդիանոսէ Կոստայն սուրբ կայսերէն
Հռօմէական, /Մեծ սպարապետ կարգեալ իշխան եւ ստրատելատ Գամրաց կոչման...
թ. 8ա Թ. Ի նոյնոյ Գէորգէ` Առ յաղթող վկայն Քրիստոսի սուրբ Գէորգ քաջ զօրականն («Ի Գէոր») - Ի քաջատոհմ յազատ
ազնէ սերեցեալ, /Ի Գամիրս կոմս արեւելեան կարգեցեալ...
ժ. 8բ Ժ. Նորին` Առ Սուրբ Էջմիածնի մենացելոյն... («Ի Գէո») - Իցէ՞ արդեօք զքեզ տեսանել նորոգեալ, տաճար սխրալի,
/Վայելուչ առաջին փառօք զարդարեալ, մայր մեր ցանկալի...
ժա. 8բ-9ա ԺԱ. Ի նոյնոյ իշխանէ` Վասն սրախողխող առմանն Գանձակու («Ի Գէորգէ») - Ի դէպ լինիլ մեր սոյն վերջին
դարու եւ ժամանակի /Ծագեցաւ առ մեզ լոյս ողորմութեան Տեառն կրկնակի...
ժբ. 9աբ ԺԲ. Ի նոյնոյ Գէորգէ` Առ Ն[որին] Կ[այսերական] Մեծութեանն դրուատեալ («Ի Գէ») - Ի սուրբ ցեղէ տերամբ
ընտրեալ միակ միայն,/ Ո՜վ տէր տէրանց Ալէկսանդր Առաջին...
ժգ. 9բ ԺԳ. Ի նոյնոյ Խուբովէ` Առ գերարժանն լռելեայն խորհրդով եւ զանխուլ ժամանակի ոգեալ («Ի Գէո») - Ի ձեռս իմ
թէ երկոտասան աչք հային,/ Ի ձեռս քո բիւր երկոտասան աչք հային...
ժդ. 10ա ԺԴ. Ի նոյնոյ` Ի տօնի տեառն Եփրեմ սրբազան վեհապետի, ի մուտն յունվարի, յաւուր շաբաթի, ի Մօզտօք քաղաքի երգեալ («Ի Գէգ») - Ի նախնեաց մերոց աւանդեալ ունիմք` ի մուտն յունվարի /Աւետել միմեանց շնորհաւոր կաղանդ
եւ բարի տարի...
ժե. 10աբ ԺԵ. Ի նոյնոյ` Առ նոյն սրբազնասուրբ վեհապետն Եփրեմ ներբողեալ («Ի Գէո») - Ի բիւրոց ընտրելոց ազնիւ
իմ ընտրեալ միմիայն, /Երջանկաց երջանիկ, գովելի գեր քան զամենայն...
ժզ. 10բ-1ա ԺԶ. Ի նոյնոյ իշխանէ` Առ առաջնորդս եւ արհիս Հայոց երգեալ («Ի Գէորգէ») - Ի յանեղէն ձեւացեալ, ձեւացեալ, /Ի Քրիստոսէ հիմնեցեալ, /ի Հայաստան կառուցեալ/ Մօրն լուսոյ Ծոցածին ծնունդ ցանկալի, ցանկալի, /Սիրասնունդ
սիրելի, /Յօհաննէս տէր մեր բարի, յարգելի...
ժէ. 11աբ ԺԷ. Ի նոյնոյ Խուբովէ` Վասն հանդիսավեհութեան... Ալեքսէյ Պետրովիչ Երմօլովին ներբողեալ («Ի Գէորգէ») Իրավամբ եղեւ դատաստան, /Չար գործեաց Լէկեաց պատասխան...
ժը. 11բ-2ա ԺԸ. Ըստ բարձու հրամանի տեառն Եփրեմայ սրբազնասուրբ վեհապետին` վասն որպիսութեան ադամածնից, ի սկզբանէ ցկատարած կենացն, բացայայտեալ ի նոյնոյ Խուբովէ («Ի Գէորգ») - Ի սկզբանէ արար Աստուած զերկին,
երկիր եւ զհողեղէնս, /Ի հինգ աւուրսն անճառ հրաշագործեաց զտարրեղէնս...
ժթ. 12աբ ԺԹ. Ի նոյնոյ Գէորգէ` Ի դիմաց Սուրբ Էջմիածնի մենացելոյն յորդորանք առ Մինաս իշխանն Եղեազարեան
կամ այլ մեծաջանս («Ի Գէորգէ») - Ի մէջ համայն սիրելեաց եւ կաթնաբոյծ զաւակաց` /Մինաս զաւակ Աւետեաց, ընտրեալ
ի բիւր ցանկալեաց...
ի. 12բ-3ա Ի. Ի նոյնոյ Խուբովէ` Առ նոյն Մինաս իշխան կամ առ այլ յիշատակեցեալս («Ի Գէորգէ է») - Իմ մեծարու պատուական, պատուական, /Լցեալ շնորհօք զանազան...
իա. 13ա ԻԱ. Ի նոյնոյ` ի վերայ սեղանոյ ուրախութեան եւ բազմականաց գոհութեան երգեալ («Ի Գէո») - Ի միասին
բազմեալ սուրբ հարք հոգելիք, /Ընտրեալ հոգելիք, յոյժ յոյժ բաղձալիք...
իբ. 13բ ԻԲ. Ի նոյնոյ իշխանէ` Երգ ուրախութեան ի սէր գալստեան հիւրոց («Ի Գէոր») - Ի սիրոյ հրաւիրեալ հարք աստուածարեալք/ Եւ ազնիւ պայազատ վեհանձինք ընտրալք...

իգ. 14ա ԻԳ. Ի նոյնոյ` Վասն յարգելի բազմականաց սեղան երգեալ («Ի Գէոր») - Ի յայս սեղան բազմեալ պատուով
հրաւիրեալք, հրաւիրեալք /Բարձրաստիճան պէտ եւ հովիւ մեծարեալք, մեծարեալք...
իդ. 14բ-5ա ԻԴ. Ի նոյնոյ` Առ գերազանց յատկացեալ իշխանս (Ի Գէորգէ») - Ի Տեառնէ պսակեալդ յոյժ գերազանցեալ,
/Խնամով եւ սուրբ բազկաւ նորին զորացեալ...
իե. 15ա ԻԵ. Ի նոյնոյ Խուբովէ` Առ գերազանց իշխանս («Ի Գէոր») - Ի բազմաց ընտրեցեալ միակ աննման, /Երջանկաց
երջանիկ յատկացեալ միայն...
իզ. 15բ-6ա ԻԶ. Ի նոյնոյ Գէորգ իշխանէ` Վասն նորոգ ամուսնացելոց. («Ի Գէորգէ») - Ի դրախտին յԱդամայ Եւայն կողածին եղեւ, /Եւ այն կողածին Աջով Տեառն պսակեալ` /Նմա կին հողածին եղեւ, նմա կին հողածին...
իէ. 16աբ ԻԷ. Ողբ նորին Գէորգեայ` Ի վերայ վրդովմանն Հայաստանի. («Ի Գէո») - Ի բազմանալ մեղաց մերոց իշխանքն
մեր վերջացան, /Արթուն հովիւք եւ իմաստունք յազգէ մերմէ սպառեցան...
իը. 16բ-7ա ԻԸ. Ողբ ի նոյնոյ` Յաղագս բարձման յատկացեալ իշխանաց մերոց. յորինեալ ի Սուրբ Պետերբուրգ(«Ի Գէոր») - Ի բնէ անտի ազգիս հայոց բաժին անկաւ, վա՜յ, աւա՜ղ, /Զի ճոխափառն մեր տէրութիւն կորցանեցաւ, ո՜հ, աւա՜ղ...
իթ. 17աբ ԻԹ. Ի նոյնոյ` Ոգորանք առ աւետաբեր կռունկ թռչունն... ի Սուրբ Պետերբուրգ («Ի Գէոր») - Ի լսելս յանկարծ
զախորժ ձայն քո թալկանամ իսկոյն, /Թալկանամ իսկոյն, ո՜վ բարի թռչուն...
լ. 17բ-8ա Լ. Ի նոյնոյ` Տաղ սիրոյ... ի Սուրբ Պետերբուրգ («Ի Գէորգէ») - Ի սէր քո բորբոքեալ` այրիմ սիրահար, /Տոչորիմ
միշտ անշէջ հրովդ հրահար...
լա. 18աբ ԼԱ. Ի նոյնոյ` Առ սիրելին եւ խորհրդաբար առ համայնից ցանկալին... («Ի Գէորգէ») - Ի շնչել հողմոյն հարաւոյ, գեղեցիկ իմ, /Փթթեցաւ մանուշակն սիրոյ, ցանկալի իմ...
լբ. 19ա ԼԲ. Ի նոյնոյ Խուբովէ` Առ Կատարինէ տիկինն... («Ի Գէորգէ») - Ի մէջ կանանց երանեալ, երանեալ, / Տիկին մեծ
գերազանցեալ...
լգ. 19աբ ԼԳ. Ի նոյնոյ` Տաղ սիրոյ երկակի նկատմամբ... («Ի Գէո») - Ի քէն, սէր իմ, մինչ զատեալ եմ` թախծեալ անձամբ
միշտ այրիմ,/ Ոչ անելով դադար եւ քուն` անմխիթար տոչորիմ, տոչորիմ...
լդ. 19բ-20ա ԼԴ. Նորին Գէորգեայ ի դիմաց հոգւոյն բարառնաբար առ մարմինն ստգտանք («Ի Գէո») - Ի մարմնոյս հառաչանօք միշտ խնդրէ հոգիս, /Ո՜վ մարմին, սուտ կենցաղոյս մինչեւ ցե՞րբ պատրիս...
լե. 20ա ԼԵ. Ի նոյնոյ Խուբովէ` Ստգտանք դարձեալ առ բազմամեղ անձն իւր («Ի Գէո») - Ի կենցաղս այս որպէս եկիր
սխրալի/ Եւ որպէս գնաս, ո՜վ դու անձն իմ ողբալի...
լզ. 20բ ԼԶ. Նոյնն ընդ լուսինեակ թռչնակն ոգորելով մշտայրեաց տոչորմամբ զիւր սէրն անսահման բանայ («Ի Գէո») Ի ծագիլ գարնան ցաւք քո բիւր դառնան, /Մինչ զկեանս քո բառնան, ա՜յ խեղճ թռչուն...
լէ. 20բ-1ա ԼԷ. Ի նոյնոյ` Տաղ ուրախութեան դարձեալ առ լուսինեակն ստգտանք («Ի Գէորգէ») - Ի զարդարիլ ծառոց եւ
ծաղկանց երկրի/ Սիրտ բիւլբիւլին սեւացեալ, այլ ոչ բերկրի, աւա՜ղ, աւա՜ղ...
լը. 21աբ ԼԸ. Ի նոյնոյ` Սրտառուչ մաղթանք առ Աստուած, ձայն ողորմնելոյն («Ի Գէո») - Ի քեզ անկայ ես յարգանդէ ծնօղ մոր իմոյ,/ Աստուած իմ, Աստուած իմ, մարդասէր Տէր...
լթ. 21բ ԼԹ. Ի նոյնոյ` Վասն սիրահար սիրելւոյ սնունդ առ գերազանց սիրելի («Ի Գէորգէ») - Ի քեզ նայիմ նազելի, /Ո՜վ
համայնից ցանկալի...
խ. 21բ-2ա Խ. Տաղ ի նոյնոյ` Ի յոյժ նեղիլն ի հոգոց պանդխտութեանց. («Ի Գէո») - Ի բազմիլ ձեր սիրով ի ժամ բերկրութեան, բերկրութեան, /Իմ բոլոր բարեկամք, եղբարք պատուական...
խա. 22աբ ԽԱ. Ի նոյնոյ Գէորգ Խուբովէն` Առ ինքն զգուշաբար ազդումն ինչ («Գէորգէ») - Իմա՛, իմա՛, ո՜վ մարդ, աշխարհս անցանի, /Զգա՛, սգա՛, կեանք քո թափուր անցանի...
խբ. 22բ-3ա ԽԲ. Ի նոյնոյ ամենավշտալի Խուբովէ` Սգտանք առ մշտապատրիչ կենցաղ կեղծաւոր («Ի Գէո») - Ի պատրանաց քոց ե՞րբ զերծայց, /Ի թակարթից քոց ու՞ր պրծայց...
խգ. 23աբ ԽԳ. Նա ինքն Խուբովն սոսկացեալ զդառն յիշատակ մահուանէն` սգալով բողոքէ («Ի Գէորգէ») - Ի սուտ կենցաղս եւ սնոտի կեանս իմ լալի, /Յորժամ յիշեմ, ժանտ մահ, զքեզ, աւա՜ղ, սարսռելի...
խդ. 23բ ԽԴ. Նոյնոյ Գէորգեայ Խուբով Ստգտանք ի սոսկալն ի յահէ դատաստանին («Ի Գէորգէ») - Ի յահագին դատաստանին, /Անձն իմ, զիա՞րդ տաս պատասխանին...
- 37բ-8ա [Ցանկ եղանակաց] - Թէպէտ թարց ուսման ըստ դիտման կամ եղանակի երգողին երգել այլոց, բայց նշանակեմ զնոյնաձայնս ոմանս, զի տեղեակք նոցին այնոքիւք գոնէ կարողասցին երգել նմանաձայն ըստ մասին, զորս պարտ է
այսպէս... զառաջինն` որպէս «Այսօր տօն է Ծննդեան, աւետի՜ս, / Տեառն մերոյ...»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1ա (Տե՛ս):

2ա (Տե՛ս):
3ա (Գումարագիր ծածկագիր. Հայոց թուականը` կարմիր, տէրունականը` սեւ թանաքով).
Ա՛ ա՛ լամ, ի նմին (1273) ամի ամռան (1824)
ծառ մի Բ (1273) թառամելի է (1273),
Բ ա նոյն ձախ (1824) ձմեռն գճեալ (1824),
գին առն (1824) Գ զառամելի է (1273)
Չորիցս` 1824, եւ չորիցս` 1273:
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ԳՐԻԳՈՐ ՎՐԴ. Կ. Պ0ԼՍԵՑԻ, ԵՐԵՒՈՅԹ ԿՐԻՑ
ԿԱՐԻՆ ՌՄՂԹ - 1850
ԳՐԻՉ` Եփրեմ դպիր Կոստանդնուպօլսեցի:
ԹԵՐԹ` 76. չգրուած` 1աբ, 31աբ, 40աբ, 41բ, 43բ, 50բ, 57բ, 59աբ, 63բ, 66աբ,
75բ-6բ: ՊՐԱԿ` 5 (17+14+16+14+15): ՆԻՒԹ` թուղթ, արաբատառ ճնշադրոշմով` «»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24,5x17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 27ա): ՏՈՂ` 24: ԿԱԶՄ` բազմագունի ծաղկաթուղթ, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը`
սպիտակ թուղթ, մասն Ա եւ Ե պրակների:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի եզրերը մաշուած, թիկունքը` քայքայուած, Ա պրակը կազմահան:
ԲՈՎԱՆԱԴԿՈՒԹԻՒՆ
2ա Երեւոյթ կրից: Յիմաստասիրական ոճս խօսեցեալ ի Գրիգոր պերճիմաստ վարդապետէ Կ. Պօլսեցւոյ ի Կապադովկիա Քրիստոսի Սրբոյ Կարապետին, ի հրաշափառագոյն սուրբ վանս, յառաջնորդութեան նորին Աւետիս առաքելապատիւ
արքեպիսկոպոսի: Եւ այժմ, որ 1850 ամ Փրկչին եւ 30 օր հոկտեմբերի, զգուշութեամբ ընդօրինակեալ յԵփրեմ սեպուհ դպրէ
Կ. Պօլսեցւոյ` յաշակերտութեան ազգային գերահռչակ ճեմարանի, ի հայրապետութեան Տ. Տ. Ներսէս Ե սրբազնագոյն կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց եւ ի պատրիարգութեան Յակովբ սրբազան արքեպիսկոպոսի ի Պօլիս, նաեւ յառաջնորդութեան
Մկրտիչ քաջաքարոզ վարդապետի եւ իմս առատախնամ հօր ի Կարին, որոյ ի բարեսրտութենէ իսկ ընկալեալ զգաղափար
սորին, որում Տէր տացէ կեանս երկարս եւ խաղաղականս
- 3ա-6բ ախասացութիւն - Ձեռք, որ յանկարս ձգին, ոչ առանց վիրաց ժողովին ի ծոց...
Ունի բնաբան` 2բ, «Զգո՛յշ լեր, պահեա՛ զանձն քո... Սիրաք, 22. 11»:
ա. 7ա-39բ Դուռն Ա, որ Յաղագս երեւութական յաջողութեան: Գլուխ Ա, որ երեւութանի յաղագս փոփոխական յաջողութեանց - Ըստ այսմ արարած: Չիք ի ներքոյ երկնից յամենայն տեսակս առարկայից անփոփոխ յաջողութիւնք...
բ. 41ա-57ա Դուռն Բ բանի, որ Յաղագս անփոփոխելի եւ անեղծ ճշմարիտ հանգստեան: Նախասացութիւն - Ցանկալի
է տեսանել զմանուկ առ հրահանգ դաստիարակաց... Եւ զի՞ բանիւ ընդ երկարել մեզ: Վախճան երկուց դրանց կրից եւ
աւարտ բանից մատենիս: 1850, դեկտեմբերի 11:
գ. 58աբ Յաւարտ բանիս յորդոր կարճ - Ուրեմն արժան է մեզ ուղղել զկիրս առ ճշմարիտ եւ անանց հանգիստն...
դ. 60ա-3ա Երեւոյթ բանի տաղաչափ խրատականի - Կիրք կանխահաս գործոց խըթան, /Առ վատ, առ լաւ շարժիչ
գտան...
ե. 64ա-5բ Բան հեղինակիս առ ընթերցողս - Գիտեմ` գիտակ գրոց գտար, /Գրկել զիմաստ հոգւոյն ուսար...
- 67ա-75ա Ցանկ ինչ-ինչ գլխաւոր գիտելեաց - Այլայլութիւն կրից... Ֆիզիգական անջտումն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
2ա, 57ա (տե՛ս):
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է 2 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 302-2 (տե՛ս Պահպանակ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 (1) + 1 (302), սպիտակ թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Վերջից պակասաւոր: Կազմի կաշին տեղ-տեղ քերծուած եւ ցեցակեր:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԸ - XVIII
ԹԵՐԹ` 106 (1-106) չգրուած` 1աբ, 104ա-6բ: ՊՐԱԿ` 1x1+13x8 (Ա 10, Բ 7): ՆԻՒԹ`
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 23x17,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 35ա): ՏՈՂ` 30:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1. 2ա-93ա Համառօտ մեկնութիւն առաջարկութեանց, որք դատապարտեցան յԱղէքսանդր Եօթներորդէ, յԻննջէնցիոս
Մետասաներորդէ եւ յԱղէքսանդրոս Ութերորդէ (խնդիրք` 1-550)
ա. 2ա-3բ Վիժումն (1-10) - [1. Խ]նդրի. Արդեօք ճա՞հ իցէ ջանալ առնել զվիժումն... բ. 3բ-5ա Յաղագս արձակման (1116): գ. 5ա Յաղագս մարդկային գրոծոյ (16) դ. 5ա-6ա Յաղագս շնութեան (17-25): ե. 6ա-9ա Յաղագս անկատար զղջման
(26-37): զ. 9ա-10ա Յաղագս մկրտութեան (38-47): է. 10-1բ Յաղագս եկեղեցական շնորհառութեան (48-55): ը. 11բ-3բ
Յաղագս հաշուէմտութեան (56-72): թ. 13բ-5բ Յաղագս կօնտակի ընթրիսի (73-85):
ժ. 15բ-6ա Յաղագս կապանց (86-88): ժա. 16բ-9բ Յաղագս հաղորդութեան (89-108): ժբ. 19բ-21ա Յաղագս խոստովանահօր (109-117): ժգ. 21ա-5բ Յաղագս խոստովանութեան (118-144): ժդ. 25բ-7ա Յաղագս սովորական մեղանչելոյ
(145-156): ժե. 27բ-9ա Յաղագս զուգակցութեան (157-170): ժզ. 29ա-30ա Յաղագս սուտ արատոյ (171-175): ժէ. 30ա-1բ
Յաղագս սպաննողական պատսպարութեանց (176-184): ժը. 31բ-5ա Յաղագս ծանուցման (185-204): ժթ.35ա-6բ Յաղագս
սիրոյ (205-214): ի. 36բ-7բ Յաղագս ցաւոյ (215-219): իա. 37բ-8ա Յաղագս ողորմութեան (220-223): իբ. 38աբ Յաղագս
հաղորդութեան (224-226): իգ. 38բ-9ա Յաղագս վերջին օծման (227-229): իդ. 39ա-40ա Վասն ծառայի (230-238): իե.
40ա-7ա Յաղագս հաւատոյ (239-282): իզ. 47ա-8ա Յաղագս պոռնկութեան (283-288): իէ. 48ա-9ա Յաղագս գողութեան
(289-298): իը. 49աբ Յաղագս շնորհաց (298): իթ. 49բ-50ա Յաղագս (299-303): լ. 50ա-1բ Յաղագս կանոնական աղօթից
(304-311): լա. 51բ-5բ Յաղագս ծոմապահութեան (314-341): լբ. 55բ-6բ Յաղագս տգիտութեան (341-342): լգ. 56բ-7ա Յաղագս պատկերի (343-347): լդ. 57աբ Յաղագս ներողութեան (348-354): լե. 57բ-8ա Յաղագս անհաւատութեան (355-356):
լզ. 58ա-9բ Յաղագս դատաւորի (357-365): լէ. 59բ-63ա Յաղագս երդման (366-385): լը. 63ա-4ա Յաղագս գովութեան
(386-389): լթ. 64ա-5ա Յաղագս օրինաց (390-394): խ. 65ա-6ա Յաղագս արգելեալ գրեանց (395-402): խա. 66բ Յաղագս
լսելոյ զպատարագ (403-408): խբ. 66բ-9բ Յաղագս ողորմութեան պատարագի (409-423): խգ. 69բ-70բ Յաղագս մուհադրայի (424-426): խդ. 70բ-1ա Յաղագս մահուան Քրիստոսի (427-428): խե. 71ա Յաղագս ընծայման (429): խզ. 71ա-4ա
Յաղագս մերձաւոր առթի (430-449): խէ. 74ա-81ա Յաղագս հաւանական կարծեաց (450-485): խը. 81աբ Յաղագս կարգի
(486-489): խթ. 81բ-2ա Յաղագս համբուրի (489-495): ծ. 82բ-4ա Յաղագս մեղաց (495-500): ծա. 84աբ Յաղագս ապաշխարութեան (501-505): ծբ. 84բ-7ա Յաղագս մանաւանդականուիթեանց կրօնաւորաց (506-517): ծգ. 87ա-8բ Յաղագս հատուցման (518-524): ծդ. 88բ-90ա Յաղագս սիմոնականութեան (525-532): ծե. 90ա-3ա Յաղագս կեղծման (533-550):
2. 93բ Այս է ցանկ զա[յ]բբենարան /Եւ շարադրեալ լատինական, /Շուրջանակի պարառական,/ Պարունակէ զհանգամայն - Ահա հաշուին հինգ նախադասութիւնք Կուռելիոս Եանսէնի...
ա. 93բ-5ա Հետեւին նախադասութիւնք, որք դատապարտեալ են ի սրբազան տեառնէ մերմէ Աղէքսանդր Եօթներորդ վեհապետէ յաւուր հինգշաբթի, 24 սեպտեմբերի, 1665: (1-28) - 1. Մարդն ոչ երբէք պարտաւորի յիմիք ժամանակի կենաց...
բ. 95աբ Հետեւին դատապարտեալ նախադասութիւնք ի նոյն Աղէքսանդր Եօթներորդ վեհապետէ յաւուր հինգշաբթի,
մարտի 18, 1666: (29-45) - 29. Յաւուր ծոմապահութեան, որ յաճախակի զսակաւուկ ուտէ զինչ...
գ. 95բ-8բ Դատապարտեալ նախադասութիւնք ի սրբազան տեառնէ մերմէ յԻննոնջէնցիոս Մետասաներորդ վեհապետէ
յաւուր հինգշաբթի, մարտի 10, յամի 1679: (1-65) - 1. Ոչ է անպատճաշ ի մատակարարելի խորհուրդս հետեւիլն...
դ. 98բ-9ա Նախադասութիւնք, որք դատապարտեալք ի սրբազան տեառնէ մերմէ Աղէքսանդր Ութերորդ վեհապետէ յաւուր հինգշաբթի, օգոստոսի 24, 1690 (1-2) - [1]. Առարկայական բարութիւնն կայանայ ի համաձայնութեան առարկայի...
ե. 99ա-100ա Նախադասութիւնք, որք դատապարտեալք ի նոյն Աղէքսանդր Ութերորդ վեհապետէ յաւուր հինգշաբթի,
դեկտեմբերի 7, 1690: (1-81) - 1. Ի կացութեան անկեալ բնութեան առ տեսական մեղս...
3. 100բ Հրովարտակ ի վերայ ներգործութեան անկատար զղջման, որ յղանի եւ յառաջագայի յերկիւղէ գեհենւոյն, որ
արտամերժէ զկամս մեղանչելոյ, հանդերձ յուսով ներման` առ ի ընկալնուլ զշնորհն ի խորհուրդ ապաշխարութեան - Սրբազան տեառն մեր Աղէքսանդր Ութերորդ վեհապետն մինչ ընկալաւ...
4. 101ա-2ա Սահմանադրութիւն սրբազան տեառն մերոյ Կղէմէսի` աստուածային նախախնամութեամբ Տասներորդ վեհապետի, յորում մանաւանդականութիւնք կրօնաւորաց, որքան առ քարոզութիւն Բանին Աստուծոյ եւ մատակարարումն
խորհրդոյ ապաշխարութեան պարզաբանին Վերնային եւ այլն, թէ կրօնաւորք յեկեղեցիս կրօնի իւրեանց կամեսցին քարոզել... Տուեալ Հռօմայու յամի 1670 եւ քահանայապետութեան մերոյ նախկին ամի:
5. 102բ-3բ Հրովարտակ սրբազան ժողովոյ կարտինալաց թարգմանողաց սուրբ ժողովոյն Թրիտէնթինոյ` յաղագս հանապազորդական հաղորդութեան - Մինչ առ անկման սրբազան տեառն մերոյ հաւատարիմ անձանց վկայութեան հասեալ... Տուեալ ի Հռօմ փետրվարի 13, յամի Տեառն 1676... ամէն:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԸ - XVII

ԹԵՐԹ` 196 (107-302). չգրուած` 107բ, 136բ, 216բ: ՊՐԱԿ` 12x16(Ա, Բ, Է 17)+1x1: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 23x17,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն:
ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 116ա): ՏՈՂ` 22:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Լատիներէն մակագրութեամբ տպագիր տախտակներ` 107ա (Tabula VII. «ճշգրիտ գիտութիւններ»), 136ա (Tabula VIII. «ֆիզիկա»), 216ա (Tabula IX. «Քիմիա»):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
108աբ Երրորդ մասն փիլիսոփայութեան: Աշխարհագիտութիւն: [Նախադրութիւն] - Աշխարհագիտութիւն երկու կերպիւ
է. ընթհանրական եւ մասնաւոր... Մեք այժմ նախ եւ առաջ յաղագս ընթհանրական աշխարհագիտութեան... խօսելոց եմք...
ի մէջ չորս գրոց... Առաջին... Յաղագս զանազան շարադրութեանց... Երկրորդ... Յաղագս նիւթոյ եւ կերպի... Երրորդ... Յաղագս պատճառաց նիւթեղէն մարմնոց... Չորրորդ... Յաղագս յատկութեանց նիւթեղէն մարմնոց...
1. 109ա-11ա Գիրք առաջին: Յաղագս զանազան շարադրութեանց փիլիսոփայից: [Նախադրութիւն] - Շարադրութիւն
փիլիսոփայից անուանի համարումն բնական պատճառաց...
ա. 111ա-29ա Հատուած առաջին: Յաղագս շարադրութեան Կասսենտոս փիլիսոփային ֆռանգաց - Որովհետեւ
Կաս[ս]ենտոսի շարադրութիւնն է մի ոմն ի հռչակաւոր շարադրութեանցն փիլիսոփայից...
բ. 129ա-99բ Հատուած երկրորդ: Յաղագս շարադրութեան Գարդեզիոս փիլիսոփային ֆռանսըզաց - Յառաջ քան զխօսիլն մեր ի վերայ շարադրութեան Գարդեզիոսի...
գ. 199բ-206բ Հատուած երրորդ: Յաղագս փիլիսոփայական շարադրութեանն պատրի Մակնանոսին - Պատրի Մակնանոսն շարադրեաց զփիլիսոփայական շարադրութիւն մի...
դ. 206բ-20ա Հատուած չորրորդ: Յաղագս փիլիսոփայական շարադրութեան քիմիաճոց - Քիմիաճի անունն ածանցեալ է
ի հելլենական բառէ...
ե. 220բ-3ա Հատուած հինգերորդ: Յաղագս փիլիսոփայական շարադրութեանն Քապէոսի - Յառաջ քան զհարիւր տարիս հռչակեցաւ ի յԻդալիայ Նիկողայոս Քապէոսն...
զ. 223ա-8բ Հատուած վեցերորդ: Յաղագս շարադրութեան Ֆլուտտոսի - Յառաջ քան զհարիւր տարիս Ռոպերդոս
Ֆլուտտոս ինկիլիզ բժիշկ մի ալքիմեաճի...
է. 228բ-30բ Հատուած եօթներորդ: Յաղագս շարադրութեան Վանհելմոնտի - Վանհելմոնտն ծնաւ ի Պռուքսէլ...
ը. 230բ-1բ Հատուած ութներորդ: Յաղագս շարադրութեանն պատրի Հոնորադոսի Ֆապերին - Պատրի Հոնորադոս մեծահռչակ եղեւ բազում գրովք...
թ. 231բ-8ա Հատուած իններորդ: Յաղագս փիլիսոփայական շարադրութեանն Արիստոտէլի - Արիստոտէլ ի Ստագիւրայ
քաղաքին...
2. 238բ Գիրք երկրորդ: Յաղագս էութեան բնական մարմնոյ: [Նախադրութիւն] - Վասն բացայայտելոյ զբնական էութիւնն նիւթեղէն մարմնոյ...
ա. 238բ-99ա Հատուած առաջին: Յաղագս նիւթոյ - Անուամբ նիւթոյ իմանամք զենթակայ մի հասարակ զանազան կերպից...
բ. 299ա-301բ Հատուած երկրորդ: Յաղագս կերպի - Երկու են կերպքն. գոյական եւ պատահական... Յօդուած Ա: Կարծիք Քարթեզիոսի - Քարթեզիոս ասէ, թէ անասունք ոչ իւիք ունին զբացարձակ գոյական նիւթեղէն կերպս... Այս կարծեացս
առաջին շինօղն Քար //...
Շար. եւ Գ - Դ գրքերը թափուած վերակազմութիւնից առաջ:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Իլօվ ՌՃԿ - 1711
ԹԵՐԹ` 206 + 1 (կրկ. 10) - 6 (տե՛ս Պահպանակ). չգրուած 1ա-3բ, 120ա-6բ, 173ա-83բ, 203բ-6բ: ՊՐԱԿ` նախապէս Ա ԺԴ x 8 (Ե 7, ԺԲ, ԺԳ, ԺԴ 12) + Ա - Զ x 8 (Ա, Բ 12) + 1 x 22, միաւորումից յետոյ` 1 -21: ՆԻՒԹ` թուղթ, «Վ՞ "՞ Ց՞ Ջ՞» լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18,7x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն (4ա-119բ), 127ա-73ա), երկսիւն (184ա-203ա): ԳԻՐ` նօտրգիր (3
տարբեր ձեռքով: Նմուշ` 89ա): ՏՈՂ` 20-21 (Ա), 18-23 (Բ), 20-22 (Գ): ԿԱԶՄ` սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը`
սպիտակ թուղթ (մասն պահպանակի), լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 3 + 3, սպիտակ թուղթ, հաշուած թերթաքանակի մէջ` 1-3, 204-6:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Վ ե ր ջ ն ա զ ա ր դ` 202ա (ձուկ): Գ ո յ ն ե ր` սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի Ա փեղկը, զոյգ աստառներն ու 203-6 թերթերը ցեցակիր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 4ա-119բ [Վիճաբանութիւնք աստուածաբանութեան, շարադրեալք ի Աստուածատուր եպիսկոպոսէ Լեհացւոյ. Հմր
495, 4ա]
1. 4ա-20ա Յաղագս սուրբ խորհրդոց առհասարակ: Առաջին վիճաբանութիւն: Թէ զի՞նչ իցէ սուրբ խորհուրդ եւ յո՞յց
մասանց բաղկանայ (Ա - Ե): Առաջին խնդիր - Նախ գիտելի է, թէ հաւատով հաւատամք գոլ զսուրբ խորհուրդ...
2. 20բ-43բ Յաղագս իւրաքանչիւ[ր] սուրբ խորհրդոյ եկեղեցւոյ
ա. 20բ-43բ Վիճաբանութիւն մկրտութեան: Առաջին գլուխ: Թէ որպիսի՞ ինչ իցէ էութիւն մկրտութեան (Ա - Ե): Առաջին
խնդիր - Հարցումն. Զի՞նչ է խորհուրդ մկրտութեան: Պատասխանի. Է արտաքինն լուացումն...
բ. 43բ-51բ Յաղագս դրոշմի: Երկրորդ գլուխ: Թէ որպիսի՞ ինչ իցէ էութիւն դրոշմին (Ա - Գ): Առաջին խնդիր - Հարցումն.
Մի՞թէ դրոշմն իցէ ճշմարիտ...
գ. 51բ-82ա Յաղագս ամենասուրբ խորհրդոյ հաղորդութեան: Երրորդ գլուխ: Վասն լինելութեան այսր խորհրդոյս (Ա Թ): Առաջին խնդիր - Հարցումն. Մի՞թէ սուրբ հաղորդութիւնն իցէ ճշմարիտ...
դ. 82ա-102ա Յաղագս խորհրդոյ ապաշխարութեան: Չորրորդ վիճաբանութիւն: Թէ զի՞նչ իցէ ապաշխարութիւն (Ա - Ե):
Առաջին խնդիր - Հարցումն. Զի՞նչ է ապաշխարութիւն...
ե. 102ա-104ա Յաղագս խորհրդոյ վերջին օծմանն հիւանդաց: Վեցերորդ խնդիր (= Հինգերորդ գլուխ) - Հարցումն. Մի՞թէ վերջին օծումն իցէ ճշմարիտ խորհուրդ եկեղեցւոյ...
զ. 104ա-10ա Յաղագս խորհրդոյ կարգի քահանայութեան: Եօթներորդ խնդիր (= Վեցերորդ գլուխ) - Հարցումն. Զի՞նչ է
խորհուրդ կարգի եւ զի՞նչ նիւթ եւ տեսակ նորա...
է. 110ա-9բ Յաղագս խորհրդոյ պսակի: Եօթներորդ գլուխ - Հարցումն. Զի՞նչ է խորհուրդ պսակի...
Բ. 127ա-71բ Ծանօթութիւնք բարոյականից աստուածաբանութեանց, [շարադրեալ ի Աստուածատուր վարդապետէ եւ ի
Լէհացոց եպիսկոպոսէ. Հմր 495, 19բ]
ա. 127ա-9բ [Վասն կրթութեան եւ ճանաչողութեան զկիրառութիւնս եկեղեցականաց] - Խորհուրդն է հոմանուն. ասի
բազմաց տեսակաւ...
բ. 129բ-47բ Յաղագս հատմանց հերաց - Հատումն հերացն կղերիկոսաց իսկապէս ոչ է կարգ... (Հետեւում են եկեղեցական եօթն աստիճանները):
գ. 147բ-9ա Յաղագս խորհրդոյ ապաշխարութեան - Ապաշխարութիւն ըստ որում է առաքինութիւն...
դ. 149ա-57ա Մեղք ընդդէմ տասն պատուիրանացն Աստուծոյ - Մեղք ընդդէմ առաջին պատուիրանին` հերձուածողութիւն...
ե. 157ա-8ա Յաղագս բանպասանաց - Բամբասանքն երիւք կերպիւ լինի...
զ. 158ա-64բ Յաղագս խնամախօսութեան, այսինքն նշանտուքին - Խնամախօսութիւն է ապագա ամուսնութեան համահաւանական խոստումն...
է. 164բ-71բ Խրատ յաղագս խոստովանութեան - Որք զտարակուսական զմեզ միայն խոստովանին...
Գ. 172ա-3ա Կերպ գրելոյ զամուսնացեալսն - Յամի Տեառն 1712, յաւուր Ի ամսուն ապրիլի... Ես` տէր Գրիգոր, եւ այլն,
որպէս ի վերոյգրեցեալ կերպին:
Այլ օրինակներ գրելու համար տեղ է թողնուած:
Դ. 184ա-93ա Յաղագս պակասութեանց, որք հանդիպին ի մատուցման սրբոյ պատարագին: Ա. [Խրատ քահանայից] Քահանայն մեծաւ զգուշութեամբ զհոգ անձին կալցէ...
Ե. 193բ-203ա [Վարդանայ արհեպիսկոպոսի Լէօպօլսւոյ եւ Պօղտանու] Դիւրագոյն մարզումն եւ կերպ խոստովանութեան առ ի վերակոչել ի միտս զամենայն մեղս գործեցեալս` զներելիս եւ զմահացուս, վասն բարուոք եւ կատարելապէս
խոստովանելոյ - Սիրեցեալք եղբարք իմք ի Քրիստոս... ուստի իւրաքանչիւր ոք զմանրամասն քննութիւն յաղագս յատուկ իւրոցն մեղաց առնել պարտի: Վերջ:
Հեղինակի անունը` 197բ «Ընծայեցել ի Վարդան Յունանեան արհեպիսկոպոսէ Լէօպոլսւոյ եւ Պօղտանու»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
119բ Կատարեցաւ ի քաղաքն Իլօվ, թվին ՌՃԿ (1711), յուլիսի Ի-ումն, ի փառս եւ ի պատիւ ամենասրբոյ Երրորդութեանն, գով եւ պատիւ տեառն Աստուծոյ եւ մօր նորին Երանուհւոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
3ա (Նօտրանման շղագրով) Աստ Եդի եւ զաղօթից օրինակն Եւջէնիոսի` փոխանորդի թաքաւորին Ալամանաց մեծի իֆրատօրի:
Գրչափորձ` Մի շարք տառեր եւ բառեր` 1ա, 171բ, 206բ, ծաղիկների եւ ձկների նկարափորձ` 183ա:
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ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ ԼԵՀԱՑԻ, ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՎէՆէՏԻԿ ՌՃԾԸ - 1709
ԹԵՐԹ` 110. չգրուած` 1ա-3բ, 62ա-110բ: ՊՐԱԿ` 1x3+Ա-ԺԴx8 (Ը 4, ԺԴ 7):
ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20,8x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նոտրգիր (նմուշ` 58ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ`
մոխրագոյն մոմլաթ, թիկունքը` սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` մոխրագոյն թուղթ (Ի դ.): ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1,
թուղթ, մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Եզրահատուած եւ պրականիշ տառերը թափուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-19բ Վիճաբանութիւնք աստուածաբանութեան, շարադրեցեալք ի Աստուածատուր եպիսկոպոսէ Լեհացւոյ
Տե՛ս Հմր 494, 4ա-119բ. 6 1/4ա-19բ: 2/չիք:
Բ. 19բ-61բ ծանօթութիւնք բարոյականից աստուածաբանութեանց, շարադրեալ ի Աստուածատուր վարդապիտէ եւ ի Լեհացւոյ եպիսկոպոսէ
Տե՛ս Հմր 494, 127ա-71բ. ա/19բ-22ա: բ/22ա-39բ: գ/39բ-41ա:
դ/41ա-9բ: ե/49բ-50բ: զ/50բ-6ա: է/56ա-61բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
61բ (Կարմրագիր) Շնօրհօք Սուրբ Հոգւոյն եւ բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնին աւարտեցաւ զգիրս զայս ի թիւ Փրկչին 1709, ի փետրվարի հինգումն, եւ ի վայելուչ քաղաքն Վէնէտիկ, ի դուռն Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյն:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃԺԸ - ՌՃԻԴ - 1669 - 1675
ԳՐԻՉ` Գրիգոր դպիր (երէց) Հին Ջուղայեցի: ՍՏԱՑՈՂ` Թոմաս կր.:
ԹԵՐԹ` 320 + 1 (կրկ. 1). չգրուած` 1աբ, 2բ: ՊՐԱԿ` նախապէս` Ա-ԺԹx12 (1669թ.) + Ա-Ըx12 (1675թ.), այժմ Ա-ԻԷx12 (Ա
11, Ի 10): ՆԻՒԹ` թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25x19,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ 45ա: Նօտրգիր` 224բ-5ա): ՏՈՂ` 29: ԿԱԶՄ` կարմիր
մոմլաթ (վրան նախկին կազմի կաշու մնացորդները), թիկունքը` սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ
թուղթ (Ի դ.): Պահպանակ` 1+1, սպիտակ թուղթ, մասն աստառի:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 148բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (Ա
մասում` 1-226): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` անբաւարար: Կան սնկային հիւանդութեան հետքեր: Լուսանցային մասերից թափուած: Նորոգուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1գ-147բ Սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ հայրապետի Պատասխանի խնդրոցն Արիստակէսի հայրապետի` որդւոց սրբոյն
Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին, արի եւ քաջ հովուապետի, արարեալ զԳիրս զգօնութեան
Տե՛ս Հմր 498, 1-166ա. Ցանկ/չիք: Յռջբ./1գդ: 6 1.ա./1դ-7բ:
բ/7բ-15ա: գ/15ա-21ա: դ/21ա-6բ: ե/26բ-35ա: զ/35ա-44բ:
է/44բ-52ա: ը/52ա-9բ: թ/59բ-65բ: ժ/65բ-9ա: 6 2. ա./69ա-76ա:
բ/76ա-7բ (ընդհատւում է «... ել խմոր հեթանոսութեան ընդ
ամենայն երկիր»: Շար. տե՛ս 136բ-41ա «Լու՛ր դու, սիրելի իմ,
վասն Զատկին...»): գ/141ա-7բ (6 3-ի հետ` տեղերը
փոխանակուած): դ/107ա-13բ: ե/113բ-8ա: զ/118ա-23բ: է/123բ8բ: ը/128բ-36բ (կից տե՛ս 6 2. բ): 6 3/78ա-106բ (տե՛ս 6 2. գ):
Բ. 148ա-224բ [Ճառք եւ խրատք Եփրեմի Ասորւոյ]
Տե՛ս Հմր 497, 274ա-404բ. 6 ա/148ա-50ա: բ/150բ-4բ: գ/154բ-9բ: դ/159բ-77ա: ե/177ա-81ա: զ/181ա-7ա: է/187ա-8բ:
ը/188բ-99ա: թ/199ա-200ա: ժ/200ա-5ա: ժա/205ա-14բ: ժբ/214բ-20բ: ժգ/220բ-2ա: ժդ/222ա-4բ: Գրչից` 219բ «Թաղանձանօք պաղատիմ ի ձէնջ, զի յօրինակէն թուղթ մի կորուսեալ է, եթէ ուրէք գտջիք, ի բացեալ թողեալ վայրոջտ (219բ-20ա) ծրեսջիք առանց ձանձրանալոյ: Անմեղադի՛ր լերուք»:
Գ. 224բ-5ա ՅԱշխարհացոյց գրոցն, զոր եդաել է բանի մէկնութենէն Ստեփաննոսի Հայոց իմաստասիրի եւ փիլիսոփայի
- Քանզի ասէ նոյն Ստեփաննոս այսպէս. Իսկ գետն, որ ելանէ յԵդոմա, ի փափկութենէ զաստուածային լուսաւոր վարդապետութիւնն ասեմք... կանաչն` զկենդանութիւն բանին, քանզի գոյնդ կենդանական է:

Դ. [Ճառք Սեբերիանոսի]
ա. 227ա-30բ [Ա.] Ի մեծի աւուր ճրագալուցին երանելւոյն Սեբերիանոսի Եմեսու եպիսկոպոսի խոսեցեալ յԵրուսաղէմ`
Վասն հաւատոյ եւ վասն ի Հօրէ ծնընդեան Բանին - Ի մէջ քրիստոսասիրաց զՔրիստոսէ խոսեցա...
բ. 230բ-40ա Բ. Երանելոյն Սեբերիանոսի Եմեսու եպիսկոպոսի ասացեալ [Ի տնօրէնութիւն փրկչին] - Զորդի[ս] լուսոյ
լուսաւորեն լուսոյն ճառագայթք...
գ. 240ա-57ա [Գ.] Վասն կրօնից եւ մկրտութեան եւ զՄովսէս եւ զԱհարոն եւ զերկուտասան ականցն զլանջս բերելոյ եւ
այլ եւս երկուց ականցն օրինակս բերեալ. սրբոյն Սեփերիանոսի Եմեսու եպիսկոպոսի - [Ե]րբեմն զմեզ կենարարին վերանալն վայելուչ եւ տօնական պսակօք պսակեաց...
դ. 257ա-70ա Դ. Նորին Սեբերիանոսի եպիսկոպոսի ասացեալ Վասն առաքելոցն ի կրօնս - Երեկ ի ճառն Վասն ական
մարմնոյ զարմացոյց զմեզ...
ե. 270ա-8բ [Ե.] Երանելոյն [Սեբերիանի Խօսք վասն Զատկի կաթարոսաց, որ կոչին անարատք, եւ վասն խոհակերաց Ե]րբեմն յորժամ նախամեծարքն արարին շնորհքն Աստուծոյ...
զ. 278բ-86բ [Զ.] Նորին երանելոյն Սեբերիանոսի Եմեսու եպիսկոպոսի ասացեալ ի բանն թէ Դպրութիւնք բացան - Ոչխարք իմ, ասէ կենարարն...
է. 286բ-95բ Է. Նորին սրբոյն Սեբերիանոսի ասացեալ ի նոյն կրօնս - [Զ]արմացայ ընդ ձեզ, ո՜վ քրիստոսասէրք...
ը. 295բ-301բ [Ը.] Նորին ասացեալ Ի սուրբ վկայն յԱկակ մարտիրոս, ուր եւ ած զՅուսէփ յօրինակ Քրիստոսի - Զուարճանան երկինք, յորժամ աստեղք ի մէջ աստեղաց ծագեն...
թ. 301բ-313բ [Թ.] Ի բան Աւետարանին, որ ասէ. Հայր, եթէ հնար ինչ իցէ անցցէ յինէն բաժակս այս, բայց ոչ որպէս ես
կամիմ, այլ որպէս դու - Յորժամ մեզ, եղբարք, վասն ողորմութեան քարոզէին օրէնք...
ժ. 313բ-320ա [Ժ.] Նորին սրբոյն Սեբերիանոսի Ի հրաւիրեալս ի մկրտութիւն - [Ո] զի իմաստուն էր Սողոմոն ըստ իրս
աշխարհիս կենաց... // [լուայ] զանձն քո [եւ սրբ]եայ ըստ [պարգեւացն Քրիստոսի, զի նորայ ե]ն փառք [եւ պատիւ...] յաւիտեանս յա[ւիտենից. ա]մէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
225բ Փ[ա՜ռք] երեակ միակին մշտնջենաւորի... || (226ա) սրբոց եւ աստուածախօս մարգարէիցն իւրոց... || (226բ) ի
մանկութեան հասակի եւ արդար եւ զգոն էր, քան զամենայն մարդիկ յիւր ժամանակի... քանզի այս մատեանք մեծարգի եւ
բռնագիւտ... (շար. թափուած: Հմմտ. Հմր 497, 264բ-7բ, 270ա, 271ա):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 31ա (Գրիգոր գրչի) ԶԳրիգոր եղեռնագործ:
106բ Եղեռնագործ Գրիգոր դպրի
Եւ իմ սիրելի ծնօղի
Տէրն համայնից միշտ ողորմի
Ի յաւուրն աներեկի:
134ա Ծրեցաւ թուղթս միակի
Յաւուրս ճրագալուցի
Յարութեան սուրբ Զատկի:
147բ ԶԳրիգոր քարտուղարս յիշել աղաչեմ ի Տէր այս անցաւոր կենցաղւոյս:
181ա Վա՜յ, մեղսամածեալ Գրիգորի:
24բ Ի շրջագայութեան Հայկազեան տումարին ՌՃԺԸ (1669)-ի
Ձեռամբ չնչին Գրիգորէին.
Ո՜վ տնօրինիչ Հոգի,
Ողորմեայ մեղապարտ Գրիգոր դպրի:
320բ Գոհա[նա՜մ ի քէն], Փրկիչ բոլորից: Ի թուի[ն] /// ամի ծրեցաւ զսոյն /// մատենիս հ///եղելոյ սմին Թ[ոմաս] կուսակրօն կրօնաւորն. որքան ի մարմնի՞ իցէ, անզբաղ վայելեսցէ եւ յետ իւրն անջինջ յիշատակ մնասցէ ի Քրիստոս Յիսուս ի տէր
[մեր]: Ի թվին Ռ[ՃԻԴ] (1675) ծրեցաւ սա ձեռամբ [Գրիգորի] նորընծայ երիցու, [տեղեաւ] Հնոյ [Ջուղայեցւոյ]:
Թուականը` «Կարենեան» ցուցակից (էջ 31, Հմր 498):
2. 147բ (Ստացողի) Աւրհնեալ սուրբ Երրորդութիւնն, որ արժանի արար զստացօղ գրօցս` զմիանձուն [Թոմ]աս կրօնաւորն տեսանել զվերջին գիծ սրբարան տառիս: Նմա միայ նոյն յաւէտ գոհութիւն անզրաւ յաւիտենին. ամէն:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Թովմա առաքեալի վանք (Ագուլիս) ՌՃԻ - 1671
ԳՐԻՉ` Սահակ (1է-57բ), Սարգիս (58ա-404բ), Ղազար քհյ Ագուլեցի (405ա-527ա): ՍՏԱՑՈՂ` Թովմաս աբղյ, Խաչատուր
վրդ., Գրիգոր վրդ: ԿԱԶՄՈՂ` Գալուստ:
ԹԵՐԹ` 527+3 (չորեքկնած` 1) + 1 (թռիչք 328). չգրուած` 1ազ, 405բ-6բ, 527բ: ՊՐԱԿ` Ա - ԼԴ 12 - Ա - Ժ 12 (Բ 13): ՆԻՒԹ`
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24,5x18,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (1է-405ա, 422ա-525ա), միասիւն (407-21բ): ԳԻՐ` բոլորգիր (2ա-404բ,
407ա-525ա: Նմուշ` 241ա), նօտրգիր (1էը, 405ա, 425ա-7ա): Տող` 21-30 (խառն, նաեւ 21-32): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը ծաղկադրոշմ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 274ա: Լ ու 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:
ՊԱՏԱՌԻԿ - ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մարկոսի: Ժ - ԺԱ դդ.: Սկզում 1 (Ա), ստացուած ամբողջական թերթի ընդլայնակի հատումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` աստառ Ա), բազմագունի լուսանցազարդով: Կարդալ
Աա «[ոչն] ունիցի... եւ [սերմանիքն]» (Դ, 25-27), «[ց]որեանն... կամ որով առակաւ» (Դ, 28-30), Աբ «եւ յորժամ սերմանիցի... թռչնոց երկնից բնակել» (Դ, 32):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր 521-7, այրուածք 469-73: Կազմի եզրերը մաշուած, Բ փեղկի վրայ այրուածք, դռնակը վնասուած, փականներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1է-264բ Սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ հայրապետի Պատասխանի խնդրոցն Արիստակիսի հայրապետի` որդւոց սրբոյն
Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին, արի եւ քաջ հովուապետի, արարեալ զԳիրս զգոնութեան
Տե՛ս Հմր 498, 1ա-166ա: Ցանկ/չիք: Յռջբ./1էը: 6 1. ա/1ը-10ա:
բ/10ա-24ա: գ/24ա-35ա: դ/35բ-45ա: ե/45ա-61ա: զ/61ա-78բ:
է/78բ-93ա: ը/93ա-106բ: թ/106բ-16բ: ժ/116բ-24ա (6 1. ա-ժ
ճառերը գլխակարգուած Ալիֆ-Յոգ): 6 2. ա/124ա-36բ: բ/136բ40ա (ընդհատւում է. «ել խմոր հեթանոսութեան ընդ
ամենայն երկիր»: Շար. տե՛ս 224բ-53ա. «Լուր դու, սիրելի իմ,
վասն Զատկիս...»): գ/253ա-64բ (6 3-ի հետ տեղերը
փոխանակած): դ/194ա-205ա: ե/205ա-13ա: զ/213ա-22ա:
է/222ա-30բ: ը/230բ-44բ (կից` տե՛ս 6 2. բ): 6 3/140ա-94ա (6 2.
գ-ի հետ տեղերը փոխանակած):
Բ. 271ա-3բ Աշխարհացոյց գրոցն, զոր եդեալ է բանին մեկնութե[ն]էն Ստեփաննոսի Հայոց իմաստասիրի եւ փիլիսոփայի ասացեալ - Քանզի ասէ նոյն Ստեփանոս այսպէս. Իսկ գետն, որ ելանէր յԵդովմա, ի փափկութենէ զաստուածաին
լուսաւոր վարդապետութիւնն ասեմք... կանաչ ակն` զկենդանութիւն բանին, քանզի գոյնդ կենդանական է:
Գ. 274ա-404բ [Ճառք եւ Խրատք Եփրեմի Ասորւոյ]
ա. 274ա-8ա Տեառն Եփրեմի Ի ծնունդն փրկչին - Որ էն ի սկզբանէ առ Աստուած Բան կենդանի...
բ. 278ա-85բ Նորին Յաղագս ապաշխարութեան եւ զղջման - Որ էջ Տէրն ի ծոցոյ Հաւր եւ ետ մեզ ճանապարհ...
գ. 285բ-94բ Նորին Յաղագս դատաստանի եւ ապաշխարութեան եւ փափագանաց - Եկայք ամենեքեան, եղբա՜րք, լուարուք խորհրդակցութեան իմոյ...
դ. 294բ-330ա Երանելոյն Եփրմեի Բան կրօնաւորութեան - Ցաւ հարկ առնէ ինձ ասել...
ե. 330ա-8բ Նորին Եփրեմի Խրատ եղբարց ի փրկութիւն հոգւոց - Եկայք, սիրելի՜ք իմ, եկայք, հա՜րք իմ...
զ. 338բ-49ա Նորին Խրատ եղբարց - Եղբա՜րք, աւրհնութեան ցանկասցուք...
է. 349ա-51բ Նորին Յաղագս հանդերձեալ դատաստանին - Եկայք ամենեքեան, եղբա՜րք, լուարուք ինձ` անարգի Եփրեմի...
ը. 351բ-70բ Երանելոյն Եփրեմի Յաղագս յարութեան - Մի՛ ոք անհաւատասցի յաւիտենական կենացն...
թ. 370բ-2ա Նորին ՅԵրրորդութիւնն - Մի՛ ոք անգոսնեսցէ զտիրական... մարմին Տեառն...
ժ. 372ա-81ա Նորին առ սգաւորս - [Ե]փրեմ, որ հանապազ անարգ եւ ոչ երբէք թուլանայ...
ժա. 391ա-92ա Կտակ Եփրեմի - Ես` Եփրեմ մեռանիմ, գիտութիւն լիցի ձեզ...
ժբ. 392ա-9ա Երանելոյն Եփրեմի Յաղագս կատարածի - Զիարդ ես` մեղաւորս, լի ամենայն յանցանաւք.
ժգ. 399ա-401ա Նորին Եփրեմի Յաղագս թէ որպէս պայծառանան արդարքն - նստելով երբեմն ես գեղեցիկ հանդարտութեամբ...

ժդ. 401ա-4բ Նորին տեառն Եփրեմի Յաղագս պահոց - Պահք յայտնիք ծածուկ պահովք բովանդակին... Եւ ընդ վարս
պարկերշտութեան պահոցն առատապէս հատուսցէ ձեզ... Որոց լիցի ամենեցուն մեզ հասանել... յաւիտենից. ամէն:
Դ. [Բանք զանազանք]
1. 407ա-15բ Թուղթ Արամայ, զոր գրեաց պատասխանի Ատոմայ, Անձաւացեաց իշխանի` ի սակս պես պէս հարցմանցն
- Աստուածաշահ եւ աստուածասէր իշխանիդ իմոյ մեծագահի... ի տարեկանն կենդանութեանն տօնս կատարել...
2. 415բ-41ա Տիրաննոյ Հայոց վարդապիտի Պատասխանի հարցմանց թագաւորացն Աղուանից Ատրներսեհի եւ Փիպէի
- Ընկալեալ զհրամանս եւ զխնդիրս ձեր... իբրեւ ոք զձեռն իւր դիցէ եւ ասասցէ` սա է:
3. 441ա-7ա Երանելոյ հօր Անանիայի Գիր խոստովանութեան յաղագս սուտ կարծեացն, որ վասն նորա - Որպես զի
ծանիցի իմոց բանից ճշմարտութիւն... ի զօրութիւնս բազկի իւրոյ: Կատարեցաւ ձեռնարկ հաւատաբանութեան ճշմարիտ եւ
ուղղափառ խոստովանութեան երջանկին այնորիկ հօր մերոյ Անանիայի:
4. 447ա-58ա Անանիայի Հայոց վարդապիտի Սակս բացայայտութեան թուոց - Կամ եղեւ ինձ սակաւ ինչ աշխատասիրել սակս թուոց... եւ հաղորդութիւն ունի ընդ նորոյն ամին սկիզբն գոլով:
5. 458ա-63բ Բարսղի եւ Գրիգորի Խնդիր յաղագս ուղղափառ հաւատոյ: Հարցմունք եւ պատասխանիք - [Բարսեղ ասէ.]
Կարողութիւն իցէ՞ արդեւք պատմել ինչ յաղագս որդւոց... այլ ոք ոչ լուծցէ զմարդկային կեանս առաւել, քան զայս:
6. 463բ-74ա Սրբոյն Բարսղի ուղղափառի եւ Ապօղինարի հերձուածողի հարցմունք եւ պատասխանիք - Բարսեղ ասէ.
Մարմին մարգարէին ունէ՞ր Քրիստոս... եւ հայհոյիչ լեզուացն նորա ոչ երկրպագուած...
7. 474ա-7ա Հարցումն Արձանա թագաւորի եւ պատասխանի Եզնկա վարդապիտի Կողբացւոյ - Արձան ասէ. Զի՞նչ է
կրօնաւորութեան կարգն... որ վասն Աստուծոյ կամի ճգնել` յաստուածասիրացն զպաշտօնն:
8. 477ա-9ա Նորին Եզնկա Խրատ ոգէշահ Աստուածասէրն իւր կամացն որպէս թշնամւոյ զգուշանայ... եւ զգուշացի՛ր յօտար խորհրդոց:
9. 479ա-85բ Յաղագս բնութեան եւ գոյացութեան մարդոյն ասացեալ - Ի չորից գոյացեալ ասի մարդն... զբովանդակն
նոյն ինքն գիտէ ծածկագէտն միայն: Որում փա՜ռք... յաւիտեանս յաւիտենից:
Ե. 485բ-500ա [Աբուսայիդայ] Յաղագս կազմութեան մարդոյն եւ գոյացութեան ամենայն անդամոց մարմնոյն կամօքն
Աստուծոյ (խմբ. Ասարայ Սեբաստացւոյ)
- 485բ-7ա [Նախադրութիւն] - Ըստուքիւ ճարտարին գրոց իմաստասիրաց եւ բժշկական վարդապիտացն...
ա. 487ա-8ա Վասն շինուածոյս գլխոյն եւ ըղեղան - Ասէ իմաստունն Գալիանոս...
բ. 488ա-91ա Վասն շինուածոյ եւ յորինածացն աչացն - Ասացեալ է մեծն Մխիթար... աստառացն: Կատարեցաւ ||
(491ա) պատմութիւն տեսողակին կամօքն Աստուծոյ: Եւ գիտելի է, զի բարերարն Աստուած զտեսողութիւնն հաստատեաց...
Մխիթար Հերացու հատուածը վերջանում է 490ա էջում եւունի 2 ենթագլուխ. 488բ «Եւ արդ, ասեմք զաստառքն
աչաց», 489բ «Վասն գիտելոյ զմկանս աչաց...»:
գ. 491ա-2ա Վասն ըստեղծման ականջացն - Յորինեաց Աստուած զականջն...
դ. 492աբ Վասն ստեղծման քթին - Ստեղծեաց Աստուած զքիթն...
ե. 492բ Վասն ստեղծման բերանոյ եւ ատամանցն - Ստեղծեաց Աստուած զբերանս...
զ. 492բ-3ա Վասն ստեղծման սրտին - Ստեղծեաց Աստուած զսիրտն...
է. 493ա Վասն ստեղծման թոքին - Ստեղծեաց Աստուած զթոքն...
ը. 493ա-4ա Վասն ստեղծման լերդին - Արար Աստուած զլերդն...
թ. 494աբ Վասն ստեղծման փածղունն - Արար Աստուած զփայծաղն...
ժ. 494բ-5ա Վասն ստեղծման երիկամացն - Արար Աստուած զերիկամունքն...
ժա. 495աբ Դուռն, որ իմանաս զտղայն, թէ յորով ի մօրն ոնց կու ընծայի հրամանաւն Աստուծոյ - Եւ յորժամ երթայ
այրն առ կինն իւր...
Ընդմիջարկութիւն: Տպագիր օրինակում տարուած է տողատակ, էջ 203:
ժբ. 495բ Վասն ստեղծման լեղոյն - Արար Աստուած զլեղին...
ժգ. 495բ-6ա Վասն ստեղծման փաղաբշտին - Արար Աստուած զփաղաբուշտն...
ժդ. 496աբ Վասն ստեղծման մէկաւարա[ա]ցն (=երկուորեացն) - Յորժամ մէկաւորիքն (= երկուորիքն) գոյացան...
ժե. 496բ-7ա Վասն ստեղծման ստամոքին - Արար Աստուած զստամոքն...
ժզ. 497ա Վասն ստեղծման աղէճորտացն - Արար Աստուած զաղէճորտն...
ժէ. 497ա-8բ Վասն ստեղծուածոց եւ յօրինուածոց ոսկերացն եւ ջլիցն եւ երակացն - Ամենատեսն եւ ամենիմաստն Աստուած ստեղծեաց զօդուածսն...

ժը. 498բ-500ա Վասն ստեղծման է անդամոցն, որով զկենդանութիւն ունի - Առաջին անդամն եւ ըղեղն է... զի ամեն
անձին կենդանութիւն եւ առողջութիւն ի լերդեն է խնամօքն Աստուծոյ:
Տե՛ս Ջզւվջկգ, Ը վմսըբլկի ճբհըցբտջ, Բսբցջլ, 1974, էջ 169-221:
Զ. 500ա-6բ Խօսք երանելոյն աբբայ Եփրեմի Խորին Ասորոյ` ներբողեան, ասացեալ ի սուրբ Կարապետն Յովհաննէս եւ
Մկրտիչ Քրիստոսի - Հրաւիրելով կոչեցաւ լեզու իմ... եւ յամենայն բարեբանոյ Քրիստոսի փառաբանութիւն այժմ եւ միշտ...
ամէն:
Է. 506բ-18ա Սրբոյն Յոհաննու Ոսկեբերանի ասացեալ Ի ննջումն ամենաւրհնեալ Աստուածածնին - Արարիչն արարածոց եւ ճարտարապետն բոլորից... եւ ընդ զաւրս անմահիցն փառաւորել զամենասուրբ զԵրրորդութիւնն... այժմ եւ միշտ:
Ը. 518ա-25ա [Պատկերացուցութիւն]
ա. 518աբ ԾԷ. Յաղագս բնութեան մարդկային մարմնոյն - Մարդն յունարէն կոչի անթրբօոսպ...
բ. 518բ-21ա ԾԸ. Յաղագս պատկերացուցութեան - Արդ, զանազանն յօրինուած մարմնոյն ըստ պատկերացուցութեանն...
գ. 521աբ ԾԹ. Յաղագս հասարակաց կանոն պատկերաց - Արդ, պարտ է հասարակաբար դնել ի մտի, զի չափակից
անդամքն...
դ. 521բ-2բ Կ. Յաղագս բոլոր մարդոյն - Յետ որոյ հետազօտեալ եղեւ զմարդոյն ի կողմանէ մտացն...
ե. 522բ-3բ ԿԱ. Յաղագս յատկութեանց մարդոյն - Յատկութիւնք մարդոյն են այսոքիկ...
զ. 523բ-5ա ԿԲ. Յաղագս նախնի ծնողացն - ծայրագոյն կամեցեալ հաղորդիլ զբնութիւնն... եւ շարժմունք անդամոցն լինէր հնազանդեալ կամացն:
ԾԷ - ԿԲ գլխակարգումը` նախագաղափար օրինակից:
Թ. 525ա Հաւաքումն այսմ Տրամաբանութիւն ումեմն Սիմէոն վարդապիտէ Ջուղայեցւոյ... - Քանզի զինչ է հաւաստիւ գիտեցեալ զիրս... այժմս հարկաւոր է մեզ զպարզութիւն:
Ընդամենը կէս սիւնակ` գրուած Ղազար գրչի ձեռքով:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 10ա (Սահակ գրչի) Տէր Աստուած, ողորմեա Թովմաս աբեղային եւ ծնողացն եւ եղբարցն. ամէն:
24ա Տէր Աստուած, ողորմեա Թովմաս աբեղային, որ է աւրինակ ամենայն բարեաց, եւ ծնաւղացն եւ եղբարցն եւ
նուաստ աշխատողիս` Սահակի, եւ Ծնաւղացն իմ (նման` 35բ, 45ա):
57բ. Զսոյն տետրակս ծրեալ եղեւ ձեռամբ Սահակ իմաստակ գծագրի:
2. 61ա (Սարգիս գրչի) Տէր Աստուած, ողորմեա ըստացողի գրոցս` տէր Գրիգորին, այսմ մատենին. ամէն (նման` 78բ,
93ա, 116բ, 124ա, 213ա, 222ա, 230բ):
140ա. Տէր Աստուած, ողորմեա տէր Գրիգորին եւ ծնողաց իւրոց եւ եղբարց, նաեւ նուաստ աշխատողիս եւ իմ ծնաւղացն. ամէն (նման` 194ա):
264բ Փա՜ռք եր[ր]եակ միակին մշտնջենաւորի... Եւ առաքեալք ի նմա || (267ա)նէ աշակերտեցին... Քանզի այս էր սովորութիւն հայրապետացն սրբոց... քննել եւ ուսուցանել զգիրս սուրբս... մանաւանդ այնոքիկ, որք ի Խորին անապատի բնակեալք էին, որպէս սուրբ եւ սքանչելագործ եպիսկոպոսապէտն Մծբին քաղաքի Յակոբ, որ Սգաւն անուանեալ յորջորջիւր...
նմանապէս եւ սուրբ աբբայն Ասորւոց մեծն Եփրեմ վարդապէտքն եւ լուսաւորիչքն ||(267բ) տիեզերաց, որովք պայծառանան եկեղեցիկ հաւատովք ուղղափառութեան... կազմելով պատմուճանս լուսագեղս... որ է պիտանացու մարդկան բազմագին եւ յոգնատեսակ: || (270ա) Վասն նորա արժան է զ[ը]նթերցողացն զսոսա պահել յանապական վայելչութեան,
որում եւ ես ցանկացայ զգեստաւորիչ այսմ աստուածանկար եւ գեղեցիկ պատմուճանով, զոր եներկ Հոգին Սուրբ հրաշագործ կազմուածով եւ պայծառերանգ նկարակերտութեամբ` թելադրեալ ի շրթունս սրբոց վարդապետացն Յակոբայ եւ Եփրեմի... Եւ վասն այսր պատճառի յաւժարեցայ շարագրել զսոսա, քանզի այս մատեանք մեծարգի եւ բռնագիւտ են յամենայն տեղիս:
Արդ ես` Գրիգոր, տկար [եւ] աղքատ, փանաք եւ չընչին, նուաստ եւ || (270բ) վերջինս ի կրաւնաւորս, պիտակ անուամբ
եւ ընդունայն, ձեւով քահանայս լոկ միայն յորջորջեալ, այլ ոչ արդիւնացեալ ի հոգեւոր գործառնութեանց, կամեցայ առնել
զսոսա ինձ բարեխաւս առ Աստուած եւ ապաւէն հոգւոյս, թերեւս հաշտեսցի ընդ իս սուրբն եւ միայն բարին` բարեխաւսութեամբ եւ աղաւթիւք սոցին, զի թէպէտ բազում ամաւք դեգերեցայ ի դրունս իմաստնոց եւ խրատեցայ առ ոտս ծերոց եւ
վարժեցայ ընթերցմամբ հնոց եւ Նոր Կտակարանաց եւ հանապազ ուսանելով մնացի յափշութեան, ի նանիր եւ ընդունայն
ցնորիւք վարակեալ եւ կապեալ ի տոռունս մեղաց: Ւսկ այժմ, որպէս ի քնոյ ընդոստացեալ զարթեայ` զմտաւ ածեալ զահեղ
աւր դատաստանին եւ զարդար// (268ա) զիրաւունսն Աստուծոյ, յորժամ բանք սպառին, եւ գործք թագաւորեն, զի անկաշառ է ատեանն եւ անխաբելի` դատաւորն...

Արդ, զայս ամենայն իմացեալ տկարս եւ աղքատս հոգւով եւ մարմնով, անպիտանս եւ նուաստս յամենայնի` Գրիգորս,
հաշտեցուցիչ եւ կաշառ ընծայի նուիրեցի Աստուծոյ զայս աստուածաշունչ մատեանս, քանզի զսոսա ընտրեցի պիտանի եւ
հարկաւոր ինձ եւ ամենեցուն, քան զամենայն ինչս, որ անպակաս եւ լիութեամբ ունի գանձեալ առ ինքեան զամենայն աստուածաշունչ գիրս: Եւ իմ սակաւ ընձայս ոչ ի լիութենէ փարթամացեալս, այլ աղերս սիրոյ եւ պատճառ յիշատակի իմոյ
անտէրութեանս եւ իմո || 268բ)ցն արեան մերձաւորաց եւ եղբարց հարազատացն:
Քանզի ետու գրել զսա յիշատակ ինձ եւ ծնաւղաց իմոց եւ եղբարցս, քանզի կարի բազում նեղութեամբ ստացեալ եղէ
զսայ: Ոչ ըստ հասարակ գրոցն էր զաւրինակ սորին, այլ ի հին վաղնջուց ամանակաց էր` երկաթագրով գրեալ, եղծեալ եւ
ապականեալ, մինչ զի սկիզբն անկեալ եւ կորուսեալ էր, ո՛չ նախերգանի, ո՛չ մակագրի գտանելն կարեցաք եւ այնպէս զտեղ
նոցին թողաք, որպէս գուցէ զի յետոյ գտանողք լինիցին այլ աւրինակաց, առեալ դիցին աստ եւ լցուսցեն զպակասութիւնն
սորին, թէ ով որ հանդիպեսցի:
Այլ եւ զմի պակասութիւն եւս պահ[ող]աց սմին, զի ոչ գոյր ի տեղիս մեր քաջ օրինակօղ, իսկ որք գտան եւ ձեռնամուխք
եղեն սորին, մի քան զմի չընչին եւ վտիտն էին` եթէ ընթերցմամբ գրոց, եւ եթէ գրչութեան արհեստից, զի զինչ գտանք նոցին,
զկար նոցին այս էր:
Այս եղեւ յաւուրս անիշխանութեան եւ անմիաբանութեան ազգիս մեր, որ վասն հակառակութեան ումեմն Եղիազարու
անկեալ էր աղմուկ եւ խռովութիւնս մեծ ի մէջ Տանս Արեւելեաց եւ ի մէջ Տանն Արեւմտեաց, որ զի տիրող ազգիս մեր: Եւ յաջորդ սուրբ Լուսաւորչին, ահա Զ եւ Է ամ եղեւ յաղագս այսմ խռովութեան ելեալ-գնացեալ է ի Կոստանդինպօլիս առ թագաւորքն: Եւ որքան հնարս կու հնարէ, ոչ լինի արմատացեալ եւ համառեալ խռովութեանս երբէք ինչ խաղաղութիւն: Միթէ
Տէրն մեր ինքն խաղաղարար եւ փրկիչն Քրիստոս խաղաղացուսցէ եւ սէր, հաշտութեան տա || (269ա)ցէ նոցա եւ ազգիս:
Բայց գրեցաւ գիրքս այս ի սուրբ ուխտս Ագուլեաց, ի վանս Սուրբ Թովմա առաքելոյն, ի դրան Սուրբ Քրիստոսափորի, ի
կաթուղիկէ եկեղեցւոյ, որ յայսմ ամի յաղագս նորոգման սկիզբն եղեւ եկեղեցւոյն եւ վանքին շինութեան: Եւ Հոգին սուրբ
առաջնորդակից տացէ խաղաղութեամբ կատարումն սոցա երկոցունց, եւ որք պատճառք լինին սոցին շինութեանցն, աստ
եւ ի հանդերձեալ յարքայութեան միոյն հարիւրապատիկ եւ Ռ (1000) - պատիկ եւ բիւրապատիկ վարձս ի Քրիստոսէ ընկացին եւ զեկեղեցեաւս այսւիկ վերին եկեղեցւոյ մտին արժանասցին հանդերձ սիրելեօք եւ ամենայն հաւատացելեաւք. ամէն:
Բայց գրեցաւ ձեռամբ Բ եւ Գ քարտուղարի եւ Ղազարու նորագոյն քահանայի Ագուլեցոյ մանկագունի եւ կարի յոյժ շէկամազի, որ լրումն սա էած այսմ գրքի: Յաւէտ կարողութիւն Տէրն մեր եւ Հոգին Սուրբ Աստուած սմա տացէ. ամէն:
Եւ եղեւ ի կաթողիկոսութեան տեառն Յակոբայ սրբազանի եւ ի թագաւորութեան Պարսից Երկրորդ Շահ Սըլէմանին եւ
առաջնորդութեան Տանս Գողթնեաց Պետրոսի առաքինի եւ սրբասէր րաբունապետի, յաւէտ իսկական բանին ||(269բ) քարոզողի եւ կարի բնախաւսուն, յոյժ մակացու իմաստասիրի:
Եւ եղեւ թվականիս Հայոց Ռ-երորդի Ճ-երորդի եւ ի Ի-երորդի (1671): Քանզի ես եւ իսկ անյիշելի անուն Գրիգոր անարժան եւ մեղուցեալ ծառայս Աստուծոյ, երես անկեալ աղաչեմ զձեր սրբութիւնսդ, ո՜վ սուրբ մանկունք առագաստի եւ որդիք
վերինն Երուսաղեմի, հարք սուրբ եւ վարդապետք, քահանայք պատուականք եւ ամենայն ուխտի մանկունք եկեղեցւոյ, յոժարութեամբ եւ ախորժանօք ընկալջիք զսակաւ ընձայս իմ իբրեւ զայրւոյն խէրեւէշն եւ յիշեսջիք ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ
յաղօթս ձեր զիս` զեղկելիս, եւ զհանգուցեալ ծնօղսն իմ, եւ զեղբարս կենդանիս` զպարոն Ովանեսն եւ զպարոն Մարգարէն
եւ զհամախոհ սիրելի Սահակն, եւ զայլ ազգ եւ ազինսն իմ` զկենդանիս եւ զննջեցեալսն, եւ զվարդապետսն իմ եւ զուսումնակիրսն, եւ Աստուած զձեզ յիշեսցէ իւրով ողորմութեամբն եւ քաղցրութեամբն: Եւ որք ընթեռնուն կամ ընդաւրինակեն եւ
կամ աւկտին ի հոգեւոր եւ ի ծաղկաւետ բուրաստանէ աստի եւ ի հրճուալի եւ յուրախարար դրախտէս` կրթելով պատուական քան զամենայն զնիւթս աշխարհիս || (271ա) զանմահական պտուղն, որով զմայլեալ պարարին եւ զուարճանան ի
քաղցրութեանց սորա` ընթերցմամբ վերծանութեան ոգիք եւ միտք ընթերցողացն, նմանապէս եւ լսողացն, եւ նոքա առաւել
պարտին յիշել զմեզ աղաւթիւք եւ հոգեւոր սիրով, զի հոգելից եւ մեղսաքաւիչ են այս վարդապիտութիւն եւ ամենեցուն
աւ[գ]տակար, քանզի բժշկարան են հոգւոց եւ լուսաւորիչ մտաց եւ մաքրութիւն անձանց, որով եւ զձեզ լուսաւորեսցէ Քրիստոս Աստուած մեր եւ մաքրեսցէ յամենայն աղտոյ մեղաց եւ ամենայն սրբոց եւ սիրողաց փառաւորեսցէ: Եւ որ զմեզ ցաւակցաբար եւ սրտի մտաւք յիշեսցէ` եթէ այժմ, եւ եթէ զկնի անցելոց ժամանակաց, եւ ինքեանք իսկ յիշեալ եւ աւրհնեալ եղիցին
յԱստուծոյ եւ ի մէնջ: Եւ առ հասարակ յիշողացտ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի ամենասուրբ Երրորդութիւնն` Հայր եւ Որդի եւ
Հոգին Սուրբ, որում ամենայն փա՜ռք եւ պատիւ, պաշտաւն եւ երկրպագութիւն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
Սարգիս գրչի ձեռքով գրուած սոյն յիշատակարանից
կտրուած-հանուած է 3 թերթ եւ փոխարինուած նորերով (268ա70բ), այն էլ սխալ տեղադրմամբ: Կարդալ` 264ա-7բ, 270աբ,
268ա-9բ, 271աբ: Միջամտութիւնը հաւանաբար նպատակ է

ունեցել յիշատակարանի պատմական հատուածի մէջ
փոփոխութիւններ կատարել: Այդ է ցոյց տալիս յաջորդ
յիշատակարանը, որը սոյնի տրամաբանական
շարունակութիւնն է:
273բ Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք լուսաւորիք յոգելից պատուիրանացս յայսցանէ, յիշեսջիք զյառաջասացեալ ստացող գրոցս` զԽաչատուր վարդապետն, եւ զծնօղսն իւր եւ զեղբարս ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր: Նաեւ զնուաստ աշխատօղս`
Սարգիս, եւ զիմ ծնօղսն յիշեսջիք ցաւակցաբար եւ ասասջիք` եթէ Տէր Յիսուս Քրիստոս, ողորմեա ամենեցուն, որք յիշատակեալք աստ: Եւ որք յիշեքդ, եւ դուք լիջիք գովելիք ըստ որ շահեցուն զտասն քանքարն ազնիւ կարդացեալ ի Տեառն, եւ տասանցն քաղաքաց լինիջիք շահապետք: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք յ[աւիտեանս յաւիտենից. ամէն]:
404բ Արդ ի կատարել ձեռակերտիս... որ արժանի արար զիմս նուաստութիւն հասանել ի վերջին գիծս:
3. 405ա [Ղազար գրչի, նօտրգիր] Փա՜ռք... Շնորհօք Տեառն սկսա եւ ողորմութեամբ նորին կատարեցի զմատեանս
սուրբ, որ կոչի Զգօն, զոր ասացեալ է սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ հայրապիտին` քեռորդոյ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին: Ընդ
նմին եւ գրեցի եւ զԵփրեմս կտակաց ի լուսաւորութիւն մանկանց Սիոնի եկեղեցոյ: Բայց գրեցաւ սա ի սուրբ ուխտս Ագուլեաց Սրբոյ Քրիստափորի ի վերին եկեղեցւոյ, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Առաքելոյ Թումայի, ձեռամբ Ղազար անարհեստ եւ
տկար քարտուղարի, ի խնդրոյ ումեմն Գրիգոր եւ եթ աբեղայի, որ զետեղեալ հանգչի այժմս ի վանս մեր Սուրբ Առաքելոյս
Թումայի, ի թուաբերութեան նարդեան ամանակի ՌՃ եւ ի Ի (1671) երորդի եւ յառաջնորդութեան տեառն Պետրոսի քաջ
հռետորի, գեղեցկաբան եւ հանճարեղ րաբունապիտի, որ խնամածու եւ ուսուցիչ է այսմ վերայձայնեալ Գրիգոր բանասիրի: Աղաչելով աղաչեմ, որ ոք հանդիպիք սմա տեսութեամբ կամ օրինակելով եւ կամ օգտակարութեամբ իւիք ինչ իրօք, յիշեսջիք զմեզ ի տէրն Յիսուս Քրիստոս, որ եւ զմեզ եւ զամենեսեանսդ յիշեսցէ ինքն Քրիստոս յարքայութեանն ի միւսանգամ
գալստեանն իւրոյ: Նաեւ յիշեցէք զմիաբան եղբարք սուրբ վանիցս` զՄովսէս վարդապետն, զտէր Սարգիսն, զտէր Մանկասարն, զտէր Թումանն, զտէր Յոհանն, զտէր Պօղոսն, զտէր Յովսէփն, ընդ նմին եւ զսարկաւագ` գեղեցկայարմար տանս մատակարար եւ կարի ժիր սպասաւոր Յարութիւնն եւ զԲարսեղ տերձիկն, Եղիեան, Իշխանն, Լալիկ հացտնտեսն եւ
զԳաս[պար] մարանապետն եւ զՄկրտիչ պապն եւ զՄարգարայ դռնապանն եւ այլ սպասաւորք տանս, որ յանուն Տեառն
ժողովեալ են, եւ զսուտանուն կազմարար Գալուստս: Յիշողն զմեզ յիշեալ լիջին առաջի ահաւոր մեծ ատենին. ամէն:
526ա (Նօտրգիր) Փա՜ռք... Որ ըստ անբաւ բարերարութեան իւրոյ նախախնամեալ խնամարկէ յամենայն արարածս.
Ուստի եւ մարդիկք եղեն ցանկացօղք մեծութեան եւ փառաց... հարկեալ || (526բ) շարժեցան մարմնասէրք ի մարմնաւորսն.
Եւ աստուածասէրք ի հոգեւորսն...
Վասն որոյ եւ ես` յետնեալս ի բանասիրաց եւ ծառայ ծառայից աստուածասիրաց բանին Աստուծոյ բազում ըղձմամբ
ցանկացող եղէ այսմ աստուածաշունչ կտակիս, որ կոչի Զգօն, Տեառնէ լի իմաստութեան բան, է ասացւած սրբոյն Յակոբայ
Մծբնայ հայրապիտին, աբաբա (=աբբա) Եփրեմին, նաեւ վերջ սոցին եդաք զպէսպէս հարցմունս պիտանիս եւ կարի գեղեցիկս, որպէս զի ընթերցողք սոցին ցնծութեամբ եւ ուրախութեամբ, վայելչապէս յուսով, անտանելի խնդութեամբ լցցին: Եւս
դարձեալ ունի պարունակեալ յինքեան մեծախորհտիւ, յաւետ իմաստութեամբ եւ պատշաճ յարմարութեամբ զկարճառօտ
մեկնութիւնս Աստուածաշնչին եւ զայլ հարցմանց եւ մեկնութեանց հաւաքեալ ի մի, զորս (1 տող բաց): Այլ եւ կատարեալ
զԳիրս մարդակազմութեան եւ Պատկերացու[ցու]թեան եւ կարի գեղեցիկ ճառս ներբողեան սուրբ Աստուածածնին եւ Յովհաննու Կարապիտին եւ զայլս, որ ի սմայ է: Եւ շարժեալ ի բաղձանաց սրտիս` ստացայ || (527ա) զայս գիրս յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ ծնողաց իմոց` Մելքոնին եւ Սահաթմէլիքին, եւ եղբարցն իմոյ` պարոն Ովանիսին, պարոն Մարգարին եւ Սահակին, զոր տէր Աստուած տացէ խաղաղութեամբ եւ ի Քրիստոս կալ-մնալ յաւէտ խնդութեամբ զկեանս նոցին: Քանզի ստացաք զայս, որպէս զի եղիցի սա ի քաւութիւն մեղաց մերոց եւ յիշատակ բարեաց ի դրունս սուրբ եկեղեցոյ եւ ի վայելչութիւն
մանկանց Սիոնի, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ: Եւ յորժամ գտի զգանձս զայս փափագելիս եւ ետու գրել զսա ոչ քաջաբան քարտուղարաց, վասն զի ի տեղիս մեր այլ ոչ գոյր առաւել, քան զսոքա, անմեղադիր լինիջիք: Ի թուական Աբեթական տոհմիս էր ՌՃ եւ Ի (1671), ի թագաւորութեան Պարսից արքային Շահ Սլէմանին Երկրորդի եւ ի հայրապետութեան գերամբարձ Աթոռոյն Էջմիածնա տէր Յակոբ կաթողիկոսի:
Եւ արդ, աղաչեմ զձեզ, ո՜վ հանդիպողք մատենիս եւ ընթերցողք աստուածայնոյ կտակիս եւ վայելողք յայսմ քրիստոսաէջ բուրաստանիս եւ ամենունակ դրախտիս, յիշեսջիք ի Քրիստոս զԳրիգոր եւ եթ պաշտօնատար կրօնաւորս, որ ստացեալ
զսա, եդի ի դրունս եւ ի գաւիթս սրբոյ Սիոնի եւ յուրախութիւն եւ ի զուարճութիւն բարեսէր մանկանց ընթերցողի` առ ի բարեխօսութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց եւ յանցանաց յանձին իմոյ բազմամեղի, եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի ամենակեցոյց
գառինն Աստուծոյ յաւուրն աներեկի եւ արժանաւոր լիջիք լսել ուրախարար եւ երանաւէտ բարբառոյ յայնմ ձայնի, որ ասէ.
Եկայք, օրհնեա՜լք Հօր իմոյ, ժառանգեցէք ձեզ արքայութեանն անվաղճանի. ամէն: Եղիցի եւ եղիցի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

268բ (Մեսրոպ արքեպս. Սմբատեանցի ձեռքով) Սոյնպէս է եւ յայսմ 1884 ամի, զի Մկրտիչ կաթողիկոսն Կիլիկիոյ (Սըսոյ) ըստ ամենայնի հակառակ վարի կաթողիկոսին Էջմիածնի եւ պատրիարքին Կ. Պօլսոյ:
Վրան գծեր քաշուած եւ գրուած. «Աւանակ»:
270բ Յիշեցէք եւ զՆախիջեւանցի Մեսրովբ եպիսկոպոսն Սմբատեանց` ժողովող յիշատակարանց ձեռագիր մատենից, ի
1884 ամի:
Վրան գծեր քաշուած:
525բ Ընթերցողք, յիշեցէք նաեւ զժողովողս ազգային հնութեանց եւ յիշատակարանաց եւս եւ բեւեռաձեւ արձանագրութեանց, զմիաբանս Սրբոյ Էջմիածնի` զՄեսրովբ եպս. Սմբատեանց Նախիջեւանցի, որ ի 1850 ամէ լինելով ի Սուրբ Էջմիածին, երից քահանայապետ կաթողիկոսաց սպասաւորեցի այլ եւ այլ ազգային եւ եկեղեցական պաշտամամբ, այն է` Ներսիսի Ե, Մատթէոսի Ա եւ Գէորգայ Դ Կ.Պօլսեցոյ, յորմէ ձեռնադրեցայ յեպիսկոպոս ի 1872 ամի մարտի 15: Ի պատճառս շինելոյ Գէորգ կաթողիկոսի զճեմարանն եւ զթանգարանն Սրբոյ Էջմիածնի` գերազանցեաց քան զբազումս: Գրեցաւ ի 1884 ամի,
ապրիլի 1-ն:
Վրան գծեր քաշուած եւ գրուած. «Մի՛ յիշէք զսա, զի ապականիչ է եղեալ բոլոր գրեանց միմոսութեամբ իւրով:
Կնքադրոշմ` 1է, 271բ, 525բ Քրիստոսի ծառայ Պետրոս վարդապետ ՌՃԾԵ (1706): 1է, 140ա, 525բ Քրիստոսի ծառայ Պետրոս վարդապետ:
Գրչափորձ` 1ա Նարեկացուն է..., 525ա Յիշատակարան է գրոց..., 527բ Յիշատակարան է. ա... լ: Պահպանակ Աբ
Առանց ստեղծողիդ...:
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ԺԸ -XVIII
ԹԵՐԹ` 168. չգրուած` 167ա-8բ: ՊՐԱԿ` Ա -ԺԴ 12 (Դ 13, Զ 10, Ը 17, ԺԴ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ, «F. V. լուսադրոշմով: Մեծութիւն` 21,2 16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (տարբեր գրչութեամբ` Ա. 2ա-41բ, 44ա-62բ, 64ա-6բ, 68ա-87բ, 97ա124բ, Բ. 1աբ, 42ա-3բ, 63աբ, 88ա-96բ, 125ա-66բ: Նմուշ` 58ա): ՏՈՂ` 25(Ա), 23(Բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 + 1, սպիտակ թուղթ,
մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թրջուած 88-9, 125-68, պատռուած 91-2: Կազմի թիկունքը վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-126ա Գիրք, որ կոչի Ըզգօն, արարեալ սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ հայրապետին, ըստ խնդրոյ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին, ներ թուում կենարարին ներմարմնութեան ԳՃ եւ հնգին
-1բ Ցանկ գրքկանս -Ա. Վասն հաւատոյ... Թ եւ Ժ. Վասն հակառակութեան ի հերձուածոց:
Ցանկում ճառերն ունեն միասնական համարակալում` Ա -ԺԹ:
-2աբ Յառաջաբանութիւն թղթոյս: Թուղթ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին առ սուրբ Յակոբ Մծբնայ եպիսկոպոսն Բայց քեզ, սիրելի իմ, հարց եւ խնդիրս ետու... թէ որպիսի գործ պիտոյ է այսմ հաւատոյ մերոյ, եւ հանգուսցես զիս: Վերջ
թղթոյն Գրիգորի Լուսաւորչին:
1. 2բ-78բ Սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ եպիսկոպոսի Պատասխանի թղթոյն սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին: [Հատոր առաջին]
ա. 2բ-9բ Վասն հաւատոյ: Ճառ առաջին -Զթուղթ հրովարտակի քո ընկալայ ես...
բ. 9բ-18ա Վասն օրինակի սիրոյ: Ճառ երկրորդ -Հաւանութեամբ ամենայն օրէնք եւ մարգարէք...
գ. 18ա-26ա 0րինակ պահոց: Ճառ երրորդ -Ընտրեալ են պահք սուրբք առաջի Աստուծոյ...
դ. 26ա-32ա 0րինակ աղօթից: Ճառ չորրորդ -Սրբութիւն սրտի է աղօթք առաւել...
ե. 32բ-42ա Յաղագս պատերազմի: Ճառ հինգերորդ: 0րինակ պատերազմի - Այս հոգք խորհրդեան անկանի ինձ յայսմ
ժամանակի...
զ. 42ա-52բ Ճառ վեցերորդ. 0րինակ ուխտաւորաց -Իրաւի է բանս, զոր ասեմս...
է. 52բ-61ա Ճառ Եօթներորդ. 0րինակ ապաշխարութեան - Անպարտ միմիայն է յամենայն ծնունդս...
ը. 61ա-8ա Ճառ ութերորդ. Վասն յարութեան մեռելոց -Հակառակութիւնք հանապազ վասն այսր լինին...
թ. 68ա-74բ Ճառ իններորդ. Վասն խոնարհութեան -Բարւոք է խոնարհութիւն յամենայն ժամ...
ժ. 74բ-8բ Ճառ տասներորդ. Վասն հովուաց -Նստին հովիւք ի գլուխ հօտի... զվարձս ի Տեառնէ անտի տանն ընդունին:
2. 78բ-126ա Ճառք սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ հայրապետին ընդդէմ հրէից` գրեալ առ սուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչն մեր:
Հատոր երկրորդ (ջնջուած):

ա. 78բ-86ա Ճառ Ա. Վասն թլպատութեան -Իբրեւ օրհնեաց Աստուած զԱբրահամ...
բ. 86ա-93բ Ճառ երկրորդ. Վասն Զատկաց -Ետ սուրբն հրաման Մովսիսի առնել զԶատիկն...
գ. 93բ-9բ Ճառ երրորդ. Վասն շաբաթու` ընդդեմ հրէից -Հրամայեաց Տէր Մովսիսի ծառայի իւրոյ...
դ. 99բ-105բ 0րինակ ցուցանելի ընտրութեանն կերակրոց: Ճառ չորրորդ -Յոյժ իմն երկուցեալ աստ անդին...
ե. 105բ-9բ Ճառ հինգերորդ. [Վասն հեթանոսացն մտանելոյ փոխանակ ժողովրդեանն հրէից. ցանկից` 1ա] -Կանխաւ
կոչեցեալք էին հեթանոսք...
զ. 109բ-14բ Ճառ վեցերորդ. Ցուցանի, թէ Քրիստոս է որդի Աստուծոյ -Պատճէն բանից ընդդէմ հրէից...
է. 114բ-9ա Ճառ եօթներորդ. 0րինակ ցուցանելի ընդդէմ հրէից` վասն կուսութեան եւ սրբութեան -Կամ է ինձ, սիրելի իմ,
ի հարկէ, զի տաց քեզ...
ը. 119ա-26ա Ճառ ութերորդ. Յանդիմանութիւն ընդդէմ հրէից` վասն զի ասեն, թէ` Կայ մեզ ժողովիլ -Բարբառ սուրբ Աստուծոյ եղեւ Մովսիսի եւ առաքելոց զնա հանել զժողովուրդ... Վասն այսորիկ եկաց Դարեհ յԱռաջին Թագաւորութեան անդ,
որպէսզի կատարիցի տեսիլն: Թուղթք սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ առ սուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչ:
Գրչից` 126ա «Ուշիմ ընթերցօղ, թէպէտ այս ճառ, որ հետեւի, ոչ իցէ գրեցեալ առ Լուսաւորիչն մեր, սակայն զի մեծի առն
վիպէ, ոչ համարիմ անօգուտ լինել, թէ ստորայարիցի զկնի թղթոց նորին պատասխանատրականաց` հարցմանց սրբոյ Լուսաւորչին մերոյ որովհետեւ զբազում ինչ յինքեան պարփակէ ի շինութիւն մեր:
3. 126ա-66ա Ճառ մի Վասն հակառակութեան եւ հերձուածոց, որք լինին ընդ գաւառս ուրեք, եւ վասն հպարտութեան եւ
ամբարտաւանութեան եւ վասն մարտի մաքառման բարձրաձգութեան գլխաւոր իշխանութեան - Առցուք զխորհուրդ ի մէջ
հասարակաց մտօք... Եւ մանկունք խաղաղութեան, եղբարք Քրիստոսի, որդիք երկնաւոր Հօրն` ժառանգելոց են զարքայութիւն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
166բ (Բ գրչի) Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեան` Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, որ արժանի արար զանարժանս առ ի
գծագրել աթենաբուխ, հոգէներկ գիրքս սրբոյն Մծբնայ հայրապետին` ըսքանչելի առն Աստուծոյ, որոյ ճաշակօղքն ի մատէնէս միշտ աթենասաղարթ, կանաչատերեւ, յորժամ ի ուղղափառութիւնն բեղմնաւորեալ մնան, վասն զի էր գումարտակ սրբոց հայրապետացն ի ժողովն սուրբ Նիկիոյ հիասքանչ տեսլեամբ, որպէս յայտ է ի պատմութենէն Յայսմաւուրաց, ի դէմ
սուրբ թագաւորին Կոստանդիանոսի, ի հրանիւթիցն ակներեւ սպասաւորեալ: Ապա ուրեմն այսպիսի հոգելից եւ հոգեպատում յառնէ Աստուծոյ է ասացեալ Հոգւով Սրբով բանք հաւատոյ եւ օրինաց եւ հաստատութեան լուսոյ` հաճոյ Աստուծոյ, որոյ հետեւօղքն շաւղօք միշտ անթիւր ընթանան ի ճանապարհս Տեառն:
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ԺԸ -XVIII
ԹԵՐԹ` 158. չգրուած` 1աբ, 157ա-8բ: ՊՐԱԿ` Ա -ԺԹ 8 (Ա, Ժ, ԺԲ, ԺԳ 9, ԺԹ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ (տարբեր: Սպիտակ` 1-19,
դեղնաւուն` 20-158): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,5 14,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (տարբեր գրչութեամբ: Ա` 2ա-19բ, Բ`
20ա-156բ: Նմուշ` 78ա): ՏՈՂ` 24-26 (Ա), 23-30 (Բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ (Ա` կապոյտ, մասն պահպանակի, Բ` դեղնաւուն, մասն ԺԹ պրակի), լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ`
սկզբում 1 թերթ կապոյտ թուղթ, «"ԸԵ 18 լուսադրոշմով, մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-156բ [Գիրք, որ կոչի Զգօն...]
Տե՛ս Հմր 498. 1ա-166ա. Ցանկ/չիք: Յռջբ./2աբ: 6 1. ա/2բ-12ա:
բ/12ա-23բ: գ/23բ-31ա: դ/31բ-8ա: ե/38ա-49ա: զ/49ա-60բ:
է/60բ-70ա: ը/70ա-9բ: թ/79բ-87ա: ժ/87ա-91բ: 6 2. ա/92ա-101ա: բ/101ա-3բ (ընդհատւում է. «... ել խմոր հեթանոսութեան
ընդ ամենայն երկիր. շար. տե՛ս 148բ «Լու՛ր դու, սիրելի՜ իմ,
վասն Զատկիս..., ուր կրկին ընդհատւում է. «... վասն
մեծաւորս այսորիկ առաջին. լրացման համար տեղը բաց):
գ/103բ-11ա: դ/111ա-9ա: ե/119ա-23բ: զ/123բ-32ա (կրկ. 149ա-56բ): է/132ա-3բ: ը/138բ-48բ (կից տե՛ս 6 2. բ, 6 2. զ):
3/չիք:
-1ա [Գովք գրոյս] -Զգօն ասեն զանուն գրքոյս,/ Զի ընթերցողին տայ զմեծ լոյս` (Լինել զգոն ի հաւատոյս), նաեւ ի սէր
ամենալոյս:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1ա Ի 1817, յամսեանն հօգտեմբերի 30, յերեկոյան պահու, երկրորդում ժամու եղեւ գրաւ կենաց տեառն Դաւթի սրբազան կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց Տփխիսեցւոյ, զորոյ զպատուական դին ամփոփեցին մեծաւ հանդիսիւ ի գերեզմանատան Սրբոյն Գայեանեայ, ի նոյն ամի ամսեան 1 նոյեմբերի:
149բ Գիրքս իմն է. Թէքիրտաղու բերել տվի (Գրուած է Աբրահամ կթղ-ի ձեռքով եւ կնքուած անձնական կնիքով)` Աբրահամ կաթողիկոս. ՌՃՁԴ (1735):
157բ Յիշատակեցաւ այս գիրս տիրացու Պօղոսին ի Սուրբ Էջմիածին:
158բ Տէր Աւաքի որդի Ստեփաննոս այս սուրբ գիրգս ընթերձմամբ վերջացուցի, որ կոչի անուն սորայ Զգօն, ի փառս Աստուծոյ եւ ի պատիւ սրբոյն Յակոբայ. 1822:
Գրչափորձ` 1բ 0գնեա, Հոգիտ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ: Որ օգնեա: Մրափորձ արարի:
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[ԿԻԼԻԿԻԱ] [ԶԾԴ -1305]
ԳՐԻՉ` Վարդան (82-9, 92-115, 117, 119-27, 129-271, 273-446, մնացեալը լրացուած 1665-ին Սիօն անապատում, նորոգող Եղիար գրչի կողմից): ՍՏԱՑՈՂ` Գրիգորիս կթղ. (Անաւարզեցի), որ 1305-ին ընծայել է Եսայի Նչեցուն:
ԹԵՐԹ` 448. չգրուած` 1ա-3բ, 272աբ, 446բ-8բ: ՊՐԱԿ` նախապէս Ա-ԻԷ+Ա-Զ, 1665թ. նորոգումից յետոյ` 1 2 + Ա -Ը 12 (Ա
11, Բ 14, Է 4) + Դ -ԼԳ 12 (Զ 13, ԼԲ 6) + 1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ (նորոգողի` 1-81, 90-1, 116, 118, 128, 272, 447-8): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
22 16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 190ա): ՏՈՂ` 19-26 (խառն. նորոգողի` 23-28): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ կտաւ (Բ-ի վրայ թանաքով 3 տեղ «Վ): ՊԱՀՊԱՆԱԿ`
մագաղաթ 1 + 1 եւ թուղթ 2 + 2 (թերթեկալուած 1-2, 447-8):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Լ ու ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1-3, 445-8 թերթերը ցեցակեր, կարմրագիր խորագրերը խոնաւութիւնից խունացած եւ հազիւ նշմարելի, կազմի կաշին քերծուած, կապիչներն ու փականներն ընկած: Եղիա Բաստամեանցի ձեռքով 1870-ին լուսանցքներում
կատարուած են մատիտագիր եւ գրչագիր մի շարք նշումներ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-51բ Թուղթ ընդհանրական Ներսէսի կաթուղիկոսի
ա. 4ա-14ա Առ համաւրէն հայասեռ ազինս, որոց տեսչութիւն հաւատացաւ նմա ի Տէառնէ -[Ն]երսէս ծառայ Քրիստոսի
եւ ողորմութեամբ նորին կաթուղիկոս Հայոց...
բ. 14ա-23բ Առ կրաւնաւորս, որ ի վանաւրայս -Եւ արդ, առաջին ընդ գերաշխարհիկս...
գ. 23բ-6բ Առ առաջնորդս սրբոց ուխտից վանականաց -Փոքր ինչ եւ առաջնորդացդ...
դ. 26բ-33ա Առ առաջնորդս եկեղեցոյ, որ են յաշխարհի, որ կոչին եպիսկոպոսունք -Խաւսեսցուք եւ առ դասս եպիսկոպոսաց...
ե. 33ա-43բ Առ դասս քահանայից -Դարձուսցուք այսուհետեւ զկարգ բանիս առ դասս քահանայից...
զ. 43բ-8բ Առ իշխանս, որ ըստ աշխարհի -Փոփոխեսցուք զաստուածային պատուիրանացն...
է. 48բ-9բ Առ զինուորաց դասս -Խաւսիմք ըստ կարգի եւ առ դասս զինուրացդ...
ը. 49բ-50ա Առ քաղաքականսդ -Պատուէր տամք եւ քաղաքայնոցդ...
թ. 50ա-1ա Առ երկրագործս եւ համաւրէն ժողովրդականսդ -Լուարուք եւ երկրագործք...
ժ. 51աբ Առ կանյս -Պատուէր տամք եւ կանանց ազգի...
«Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ, Երուսաղէմ, 1871, էջ 1-83:
Բ. 52ա-66բ [Թուղթք տեառն Ներսիսի կաթուղիկոսի Հայոց]
ա. 52ա-6ա Ներսէսի կաթուղիկոսի Թուղթ ի Սամուստիա քաղաք` Յաղագս Արեւորդեաց դարձի -[Ն]երսէս` ծառայ Աստուծոյ, կաթուղիկոս Հայոց...
բ. 56ա-7ա Նորին տեառն Ներսէսի գրեալ Պատասխանի թղթոյն պատրիարգին Ասորոց տեառն Միքայէլի -[Զ]ուարթուն
եւ զարիագոյն հովուապետի...
գ. 57ա-8բ Նորին տեառն Ներսէսի Թուղթ ի Կոստանդինուպօլիս` առ ոմն Պօղոս քահանայ Հայկազն... -[ԶՊ] աւղոսի`
համանուն վեհին, ի քաղաքակցի...
դ. 58բ-9բ Նորին տեառն Ներսէսի Առ եպիսկոպոս եւ վարդապետս Հայաստանեայց` Վասն սիրոյ եւ միաբանութեան
ընդ յոնյս -[Ն]երս[էս]` նուաստ ծառայ Քրիստոսի եւ ողորմութեամբ նորին կաթուղիկոս Հայոց...

ե. 59բ-61ա Նորին տեառն Ներսէսի Պատասխանի գրոյ ո[ւ]րումն, որ գրեալ էր առ նա բանս զկծանաց յանդուգն լրբութեամբ -[Ը]նկալաք, զոր ի քէն գիր սիրոյ եւ յանդիմանութեան...
զ. 61աբ Նորին տեառն Ներսէսի Առ նոյն ժպիրհ -Նիւթականս հուր...
է. 61բ-2բ Նորին տեառն Ներսէսի Առ նոյն յիմարութեամբ եւ հպարտութեամբ լրբացեալ ոմն -[Մ] արմնոյ բժշկաց ճարտարութիւն...
ը. 62բ-3ա Նորին տեառն Ներսէսի Առ վարդապետն Գէորգ -[Զ]բնաւորապէս իմաստնոյ անձին...
թ. 63աբ Նորին Առ նոյն Գէորգ վարդապետ -[Ը]ստ գերաշխարհայնոցն սիրոյ տարփման...
ժ. 63բ Նորին տեառն Ներսէսի Առ նոյն վարդապետ Գէորգ -Ի քում գիտելի նետից...
ժա. 63բ-6բ Նորին տեառն Ներսէսի սուրբ կաթուղիկոսի եւ տիեզերալոյս վարդապիտի Գիր շրջաբերական, առաքեալ ի
կողմանս Արեւելից` ի Կարս... -[Շ]նորհօք ամենակալին Աստուծոյ Հօր եւ գթութեամբ...
Տե՛ս «Ընդհանրական թուղթք..., էջ 205-229:
Գ. 66բ-239բ [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
ա. 66բ-8ա Պատճառք խնդրոյ միաբանութեան թագաւորին Հոռոմոց Էմանուէլի եւ սրբոց կաթուղիկոսացն Հայոց [Ներսիսի եւ Գրիգորիսի] թուղթքն, զոր գրեցին առ միմեանս -[Մ] արգարէն Դաւիթ յաստուածային երգս սաղմոսացն աւրհնաբանէ...
բ. 68բ-81ա Գիր հաւատոյ խոստովանութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ` գրեալ ի Ներսիսէ արքեպիսկոպոսէ, ի խնդրոյ
գերապատիւ փեսայի ինքնակալ թագաւորի Հոռոմոց Էմանուէլի Ալէքսի մեծի պռտաւստրատաւրի... -[Բ] անիւք դուզնաքեայ
իմն խաւսելով ի լսելիս...
գ. 81ա-3բ Թուղթ առաջին թագաւորին Հոռոմոց Էմանուէլի առ սրբազան կաթուղիկոսն Հայոց տէր Գրիգորիս -[Մ] անուէլ ծիրանածնունդ արքայ...
դ. 83բ-95ա Պատասխանի առաջին թղթոյն թագաւորին Հոռոմոց Մանուէլի` գրեալ տեառն Ներսէսի կաթուղղիկոսին
Հայոց -Քրիստոսապսակեալ ինքնակալ ծիրանածին... թագաւորի...
ե. 95ա-104բ Սահմանք հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ` գրեալ Ներսիսի կաթուղիկոսի Հայոց, ի խնդրոյ աստուածասէր թագաւորին Հոռոմոց Էմանուէլի -Թէպէտ եւ աղքատութիւն մտաց եւ բանի ոչ տա թոյլ...
զ. 105ա-21ա Նորին Յաղագս աւանդութեանց եկեղեցւոյ -[Ա]սասցուք սակաւուք եւ յաղագս աւանդութեանց եկեղեցւոյ...
է. 121ա-3ա Թուղթ առաջին թագաւորին Հոռոմոց Մանուէլի առ տէր Ներսէս կաթուղիկոս Հայոց` Յաղագս խնդրելոյ զմիաբանութիւն երկաքանչիւրոցս ազանց -[Մ] անուէլ Քրիստոսի Աստուծոյ հաւատարիմ թագաւոր...
ը. 123ա-33բ Պատասխանի թղթոյ[ն] մեծի թագաւորին Հոռոմոց Կիռ Մանուէլի` գրեալ Ներսէսի կաթուղիկոսի Հայոց`
Վասն ճշմարիտ դաւանութեան հաւատոյ Հայաստանեա[յ]ց եկեղեցւոյ -[Հ]րամանք ինքնակալութեան ձերոյ...
թ. 134ա-5բ Թուղթ կրկին անգամ պատասխանի դարձեալ թագաւորէն Հոռոմոց Կիռ Մանուէլի` Ներսէսի կաթուղիկոսի
Հայոց` Յաղագս նոյն խնդրոյ միաբանութեան... -Մանուէլ, ի Քրիստոս Աստուած հաւատացեալ թագաւոր...
ժ. 135բ-6բ Գլխակարգեալ խնդիրք առ ի հոռոմոց առաքեալ ի թագաւորէն, զի ի գումարել ժողովոյ[ն] Հայոց` ընտրեսցեն, զոր արժանն է ընդունել սակս միաբանութեան -Նզովեցէ՛ք զասողսն մի բնութիւն զՔրիստոս...
ժա. 136բ-40ա Թուղթք պատրիարքին [Միքայէլի] սակս այսր խնդրոյ, առ սուրբ հայրապետն [Ներսէս] -Պատուական եւ
սուրբ սիրեցելոյ սրբասնեալ կաթուղիկոսի...
ժբ. 140ա-2բ Պատասխանի թագաւորական գրոյս տեառն Ներսիսի` երրորդ անգամ -Քրիստոսապսակեալ բարձր եւ
յաղթող ինքնակալին...
ժգ. 143ա-8բ [Թուղթ տեառն Ներսիսի կաթուղիկոսի առ տէր Միքայէլ պատրիարքն Հոռոմոց] -Սուրբ եւ ընդհանրական
կաթուղիկէ եկեղեցւոյ թագաւորական քաղաքին...
ժդ. 148բ-52բ Թուղթ Գրիգորի կաթուղիկոսի Հայոց, զոր զկնի տեառն Ներսիսի յաջորդեաց զաթոռն, առ բարեպաշտ
թագաւորն Հոռոմոց Մանուէլ -Քրիստոսապսակ աստուածասէր արքայիդ Հոռոմոց Էմանուէլի...
ժե. 152բ-60ա Թուղթ բարեպաշտ թագաւորին Հոռովմոց Էմանուէլի, զոր գրեաց պատասխանի Գրիգորի կաթուղիկոսի
Հայոց -Մանուիլ` Քրիստոսի Աստուծոյ հաւատարիմ թագաւոր...
ժզ. 160ա-7ա Թուղթ պատրիարքին Կոստանդինուպոլսի առ կաթողիկոսն Հայոց Գրիգոր, համաձայնութեամբ ամենայն
ժողովոյն -Միքայէլ, ողորմութեամբ Աստուծոյ արքեպիսկոպոս...
ժէ. 167ա-80բ Թուղթ Գրիգորիսի կաթողիկոսի Հայոց` ձայնակցութեամբ ընդհանուր ժողովոյ Հայոց, պատասխանի թագաւորին Հոռոմոց Մանուէլի... -Քրիստոսիւ զաւրացեալ եւ նովաւ պսակեալ արքայից արքայ...

ժը. 180բ-91բ Թուղթ Գրիգորիսի կաթողիկոսի Հայոց եւ ընդհանուր Հայաստանեա[յ]ց ժողովոյ` գրեալ ի կաթողիկէ եկեղեցին Հոռոմոց եւ յոր ի նմա սուրբ ժողովն` պատասխանի թղթոյն Միքայէլի պատրիարքին, որ նախ քան զայս փոխեցաւ
յաշխարհէ -Սրբոյ եւ մեծի Աստուծոյ եկեղեցւոյդ, որ ի գլուխ տիեզերաց...
Տե՛ս «Ընդհանրական թուղթք..., էջ 85-201:
ժթ. 191բ-7բ Թուղթ վարդապետացն Հայոց Հիւսիսային կողմանցն, որ ի Հաղբատ եւ ի Սանահին, առ պատուական
կաթողիկոսն Հայոց Գրիգորիոս -[Ս]ուրբ եւ աստուածընկալ գլուխ մեր...
ի. 197բ-218ա Տեառն Գրիգորի Հայոց կաթողիկոսի Պատասխանի վարդապետացն Արեւելից -[Զ]մակագրեալ բանս
քրիստոսազգեստից... չգտանիմք անբաժին ինչ... Քրիստոսէ, որում փա՜ռք... յաւիտեանս. ամէն:
6 ժթ-ի տե՛ս «Ընդհանրական թուղթք..., էջ 307-329:
իա. 218բ-39բ Թուղթ առ քրիստոսազաւր իշխողն մեր ինքնակալութեամբ Լեւոն, ի նուաստ Ներսէսէ, որ ի Տարսոն սրբոյ
եկեղեցւոյն պաշտաւնեայ -[Պ] ատրա՛ստ լերուք տալ պատասխանի հեզութեամբ... որ եւ ընկալցի զձեզ հաղորդ... եւ նմա
փա՜ռք... ամէն:
Տե՛ս «Նամականի, Վենետիկ, 1865, էջ 207-248:
Դ. [Թուղթք եւ բանք զանազանք]
1. 240ա-72ա Փոտա պատրիարքի առ Զաքարիայ կաթողիկոս Հայոց Մեծաց Վասն յերկուս միաւորեալ բնութեանց... Յաւէ[ր]ժահրաշից արանց յոգնապատիւ...
2. 273ա-4բ Վասն սուրբ ժողովոցն, որ եղեն ի Հայս` ի սրբոյն Գրիգորէ սկսեալ - Առաջին ժողով ի Հայս ի Ի ամի կաթողիկոսութեան սրբոյն Գրիգորի... իսկ յետ այսր Գրիգորէս Արշարունեաց քոր[եպ]իսկոպոս շարադրէր զՄեկնութիւնս Ընթերցուածոց եկեղեցւոյ:
Հմմտ. 6 7, 297ա:
3. 275ա-7ա Կանոնք, որ եղան ի Դվնի... -Վասն զի յառաջագոյն սուրբ եւ ուղղափառ վարդապետացն մերժեալ էր...
4. 277ա-8բ Ձեռնարկ, զոր խնդրեաց Սմբատ Վրկան մարզպան... - Ամենագովի եւ փառաւորելոյ եւ աստուածաշնորհ
պատուովք պայծառացելոյ...
5. 279ա-86ա Նորին Մանեայ, որ առ Կորնթոս տաճիկ - Ասելով եթէ եբրայեցիքն երբեմըն խորհեցան քարկոծել զՔրիստոս...
Բերուած են «Վկայութիւնք ի սրբոց հարց` Ա -ԼԴ. « Առաջին. Սրբոյն «Նորին (Բարսղի) առ Փիլիհոս թղթոյն...:
6. 286ա-97ա Կիւրղի Աղէքսանդրացւոյ Առ Սիկիանոս -Յայտնի է ճշմարտութիւնն այնոցիկ, որ սիրեն զնա...
7. 297ա-306բ Յոհաննու Իմաստասիրի Հայոց կաթողիկոսի Սակս ժողովոց, որ եղեն ի Հայս - Առաջին ժողով արար երանելի հայրապետն մեր սուրբն Գրիգոր ի Ի ամի կաթողիկոսութեան իւրում...
Հմմտ. 6 2, 273ա:
8. 307ա-27բ Պատասխանի Թղթոյն վարդապիտին Տուտէորդւոյն կոչեցելոյ ի մայրավանսն Հաղբատ, գրեալ ի տէր
Գրիգոր կաթողիկոսէ Հայոց` յեղբաւրորդւոյ սրբոց կաթողիկոսացն Գրիգորիսի եւ Ներսէսի, որ յաջորդ էր, մականունութեամբ Տղայ անուանի - Արգոյ եւ պատուական յամենայն մասունս բարեաց...
Տե՛ս «Նամականի, Վենետիկ, էջ 5-52:
9. 327բ-34ա Թուղթ սրբազան արքեպիսկոպոսին Նիկիոյ իմաստնոյն Յոհաննու` առ երանելի կաթողիկոսն Հայոց Զաքարիայ Վասն տաւնի ծննդեան եւ յայտնութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ - Աստուածային առաքեալն Պաւղոս ի սէր եւ
ի շնորհն Տեառն...
-334ա [Յիշատակարան թարգմանութեան] -«Ի թուականիս ՈԾԲ (1203) թարգմանեցաւ սա ի յունականէն ի մերս ի ձեռն
նուաստ սպասաւորաց բանի Գրիգորի եւ Բասլի, ի քաղաքէն կոչեցեալ Սիս, սատարութեամբ Նիկիֆօռայ եւ Միխայիլի քահանայից, որոց տէր Յիսուս ողորմեսցի յիւրում գալստեանն ստացողի գրոցս եւ գրողի եւ ընթերցողաց... ամէն:
10. 334ա-50բ Եւտիքի եպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլսացոյ Յաղագս զանազանութեան բնութեան եւ անձնաւորութեան
-Որ զարտաքին իմաստութեանցն վարժեցան...
11. 350բ-4բ [Յաղագս մի բնութեանն Քրիստոսի] -Քրիստոս գոյութիւն է հոգեւոր, բանական, աստուածային...
Սահմանուած են «Քրիստոս, «Բաղադրութիւն, «Բնութիւն, «Գոյութիւն եզրերը բերուած վկայութիւնք` «Կիւրղի եպիսկոպոսի Աղէկսանդրացւոյ Առ Սեկուսոս յԱռաջին թղթոյն, «Նորին յԱկակա թղթոյն, «Նորին յԵրկրորդական ճառէն, «Յոհաննու եպիսկոպոսապետի Կոստանդնուպոլսացոյ, որ ի Զաքարիաս ճառն ասէ, « Ամպռոսիոսի եպիսկոպոսի, « Աթանասի եպիսկոպոսի Առ Ապաւղինար, «Յուստինի փիլիսոփայի, « Աթանասի, « Աւանդութիւն սուրբ հարցն, որ ի Քաղկեդոն ժողովեցան, « Աւանդութիւն ՅԺԸ սուրբ հարցն, որ ի Նիկիայն ժող[ովեցան], « Աւանդութիւն ճծ սուրբ հարցն, որ ի Կոստանդինուպոլիս ժողովեցան:

12. 354բ-60ա Գլուխք չորեքտասանք, զոր գրեաց երանելին Ղեւոնդիոս հայրապետն Հռոմայ առ Փլաբիանոս արքեպիսկոպոսն Կոստանդինուպոլսի, զոր եւ ընկալաւ տիեզերական սուրբ ժողովն Քաղկեդոնի -Ա. Բանն մարմին եղեւ եւ տաղաւարեաց ի մեզ. ԺԴ. Գիտասցէ ո՞ր բնութիւն վարսեալ բեւեռօք... եւ մի առանց ճշմարտի մարդկութեանն աստուածութիւնն
հաւատասցի:
13. 360ա-74ա Ներսէսի եպիսկոպոսի Կիւլիկեցւոց Տարսոնի խորհրդածութիւն վասն ուղղափառ հաւատոյ եկեղեցւոյ,
որ ի սուրբ Երրորդութիւնն եւ ի տնաւրինութիւնն Քրիստոսի -Հաւատամք իմացականիս գիտութեամբ զԱստուած...
14. 374ա-5բ Թուղթ հայրապետին Հռոմա, զոր գրեաց ընդ զաւրսն եւ ընդ թագաւորն, որք եկին յայս կոյս ծովու` փրկել
զսուրբ քաղաքն Երուսաղէմ յետ երից ամաց գերութեանն, առ կաթողիկոս /Գրիգոր Տղա Կղեմէս եպիսկոպոս` ծառայ ծառայիցն Աստուծոյ, պատուական եղբօր մեր Գրիգորի...
15. 375բ Եւ այս ընդ առաջնոյս բերաւ (= Թուղթ Կղեմայ առ Գրիգոր Տղայ) -Կլեմէս եպիսկոպոս` ծառայ ծառայից Աստուծոյ, Գրիգորի կաթողիկոսի Հայոց...
16. 375բ-6ա Առ պ[ե]տս մեր Լեւոն, որ ի սոյն ժամանակ էր իշխան Կիլիկիոյ, եւս 0րիոյ եւ լերանց սոցին (= թուղթ Կղեմայ առ Լեւոն) -Կլեմէս եպիսկոպոս` ծառայ ծառայից Աստուծոյ, մեր սիրեցեալ որդւոյ... Լեւոնի Լեռնցոյ ողջո՜յն... զոր աւելորդ համարեցաք գրել կրկին:
-376ա-7ա [Յիշատակարան Ներսիսի Լամբրոնացւոյ] -Ի թու[ին] Հայոց ՈՒԴ (1175) եկն Գրիգոր եպիսկոպոս ի հայրապետէն Հռոմա Լ[ո]ւսիոյ առ կաթողիկոս մեր տէր Գրիգորիս, որ էր ի սմանէ առաքեալ, եւ երբեր զպատասխանի նամակի
տեառնս մերոյ եւ զգիրս կարգաց եկեղեցւոյ հռոմայեցի գրով եւ եգիտ զտէրն մեր ի քաղաքն Տարսոն յամսեանն հօգտեմբեր: Եւ ընկալեալ կաթող[իկ]ոսին սրբոյ զպատուական պալիօնն եւ զխոյրն` ի լրումն պատուոյ իւրոյ, գոհացաւ զԱստուծոյ, եւ ետ զնամակ հայրապետին եւ զԳիրսն կարգաց եկեղեցւոյ յիմ նուաստութիւնս թարգմանել, զոր յեղաշրջեցի ի հայ
բարբառ: Միայն էր իւրեալ զբանսն քերդողական արհեստիւ` առանց յաւելուածոյ եւ թերութեան: Իսկ յետ այսր, ի թու[ին]
ՈՒԶ (1177) ըստ մեղաց մերոց առաւ սուրբ քաղ[ աքն] Երուսաղէմ յիսմայելացւոց թագաւորէն Յովսեփայ, եւ որ ի նմանէ եկեղեցւոյ սպասաւորքն եւ զօրքն ցիր եւ ցան եղեն յայս կոյս ծովուն եւ յայն: Իսկ հայրապետն Հռոմայ շարժեաց զթագաւորս
եւ զիշխանս եւ զզօրս եւ զքաղաքացիս զանազան ազգաց` գալ յայս կոյս ի փրկութիւն սուրբ տեղեացն: Եւ ամենեքեան բարձին յօժարութեամբ զխաչն Քրիստոսի եւ եկին մեծաւ աշխատութեամբ: Ընդ որս եկն եւ թագաւորն Ալամնաց || (376բ) Փիլիտրիք, որ էր ինքնակալ Հռոմա եւ մեծ քան զամենայն թագաւոր: Սա ոչ ծովով, այլ ընդ ցամաքն արար ճանապարհ, անթիւ
զօրօք եմուտ յՈւնկոս եւ եկեալ ձմերեաց ի Մակեդոնիայ` ի Փիլիպուպօլիս: Ի տօն պասեքին անց ընդ ծովն Աւիտոսայ եւ ծանր տաժանմամբ հերձեալ զբանակս անթիւ խորանաբնակ թուրքմանացն, էջ զօրօքն հուպ քաղաքին Սելեֆկւու սօրացւոց:
Զոր լուեալ կաթողիկոսն մեր Գրիգորիոս եւ իշխողն Լեւոն, ընդ որոյ տէրութեամբ էր Սելեւֆկիայ, փութան մենք հանդերձ ընդառաջ նորա մեծաւ ուրախութեամբ` իբրեւ փրկչի այս աշխարհացս: Այլ մեղաց մեր ծանրութիւն կարճեաց զընթացս արքային, զի յանց գետոյն Սելեւկիոյ ախորժեաց լուանալ եւ ծերութեամբն ոչ զօրեաց ընդդէմ կալ յորձանացն, հեղձաւ: Իսկ մեր
տրտմութեամբ պատահեալ եպիսկոպոսացն, որք գային զկնի եւ որդւոյ նորին եւ զօրացն, դարձաք ի Տարսոն: Եւ զի խոստումն էր ինքնակալին ոսկի կնքեալ գրով Հայոց թագաւոր դնել, պահանջեաց կաթողիկոսն սուրբ ի նոցանէ զլրումն խոստմանն: Եւ ինձ հրաման ետ զսոյն թարգմանել, զոր կատարեցի յօրինակի միոյ եպիսկոպոսաց նոցին, որ առ իս իջեւանէր
Մուստէր քաղաքի, որուն էր իւր դաս ձիավարից զկնի հազար հեծեալ: Եւ յորում թարգմանեցի, խորհեցան եւ ոչ կարացին
յանձն առնուլ զգործն: Յորժամ ինքնակալն || (377ա) բարձաւ ի միջոյ, այլ իջին յԱնտւոք եւ անտի ի Պաղեստին: Իսկ ես
զթարգմանեալ օրհնութիւն թագաւորիս ոչ կամեցա աղաւաղել, եդի ընդ նախաթարգմանեալ կարգսդ` վերստին յարմարմամբ: Եւ աղաչեմ զիմաստուն ընթերցողսդ ոչ աւելորդ համարել զմեր ի սոյն վաստակ, որ ծարաւի էաք եւ Հռոմա եկեղեցւոյն կարգացն ընդ այլ գիտութեանց, եւ սովաւ զովացաք եւ թողաք զկնի եկելոցդ ի փառս Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ:
17. 377ա-80բ Թուղթ, որ բերաւ ի Հռոմէ առ Գրիգորիս կաթողիկոս, որ նախ էր թուա[կանս] ՇՁ (1131) -Ինոկենտիոս եպիսկոպոսէ ծառայ ծառայից, պատուական եղբօր մեր Գրիգորի...
18. 381ա-421ա Յաստուածախումբ եւ տիեզերական ժողովն Տարսոնի, որ եղեւ ի համահրեշտակ կաթողիկոսէն Հայոց
Գրիգորէ` Եղբաւրորդոյ սրբոյն Ներսէսի Կլայ[ե]ց[ւ]ոյ, եւ ի քրիստոսապսակ արքայէն Հայոց Լեւոնէ, սակս միութեան եկեղեցւոյ: Ատենական խաւսք մեծին եւ սրբոյն Ներսէսի` այնմ աստուածապահ քաղաքի աթոռակալի եւ աստուածախաւս
վարդապետի -Ո՜վ հարք սուրբք եւ վարդապետք ճշմեարտութեանն...
19. 421ա-7ա Գլխակարգութիւն Հոռոմոց, զոր պահանջեն առ ի մէնջ ի պէտս խաղաղութեան, ընդ որս եւ լուծմունք առընթեր եդեալ -Նզովեցէ՛ք զասողսն մի բնութիւն շփոթեալ զՔրիստոս...
20. 427աբ Խնդիրք Հայոց -Ա. Ամենայն մեղուցեալք ըստ իւրաքանչիւր յանցանաց կանոնական հրամանաւ դատեսցին...
Ը. Եւ կալցի զԱթոռն Անտիոքու այժմ կաթողիկոսն Հայոց...

21. 428ա-35բ Այս թուղթ Յոհանու Երուսաղէմի եպիսկոպոսի է` առ Աբաս Աղուանից կաթողիկոս -Սրբոյ եւ աստուածասիրի երանելոյ հոգեւոր եղբօր եւ պաշտօնակցի մերոյ...
22. 435բ-45ա Թուղթ Հռոմոց ի Հայս` ձայնակից եւ համախոհ ժողովոյն Քաղկեդոնի եւ Տումարի Լեւոնի, զոր տէր Ստեփանոս եբեր, Սիւնեաց եպիսկոպոսն, յառաջ քան զիւր եպիսկոպոսութիւնն, որ վասն թարգմանութեան սրբագրեաց ներերթեալ ի քաղաքն Կոստանդնուպօլիս. -Քրիստոս է խաղաղութիւն մեր...
23. 445բ-6ա Քսաներրորդ երրորդ. Վասն խծբծիցն, որ եղեւ յայնմ ժամանակին վասն Զատկին -Խնդիր իսկ բազում յուզեցաւ... եւ զի այս էր մի վճիռ զայս, զոր ասացաքս նոր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
1. 334ա (1203 թ., տե՛ս)
2. 376ա (1177 թ., տե՛ս):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 142բ (Վարդան գրչի) Զանպիտան գծողս` Վարդան, յիշեա ի Տէր:
191բ Զապիկար գր[իչս] Վարդան աղաչեմ յիշել ի Տէր:
218ա Զերջանիկ կաթողիկոսն զտէր Գրիգոր` ստացող գր[ոցս], յիշեցէք աղօթիւք ի Քրիստոս, այլ եւ զՎարդան գր[իչս]:
239բ Զարժանապատիւ հայրապետն Հայոց զտէր Գրիգորւոս` ստացող գրոցս, աղաչեմ յիշել ի Տէր ծնողաւք, որպէս զի
ողորմեսցի նոցա Քրիստոս: Ընդ նոսին եւ մեղաւոր գրչիս` Վարդանս, եւ իմոց ծնողացն եւ որոց Ամէն ասեն:
360ա Զմեղաւոր Վարդան` զաշխատողս ի սմա, աղաչեմ յիշել:
2. 320բ (Գրիգորի Անաւարզեցւոյ) Տէր Գրիգորիս` ծառայ Աստուծոյ եւ ողորմութեամբ նորին կաթողիկ[ոս] Հայոց, ընձաեցի զգիրքս Եսայի վարդապետին, ի ձեռն մեր հաւատարիմ լիկատին` տէր Կոստանդեայ արքեպիսկոպոս Կեսարու, առաքեալ յԱրեւելս ի թվիս ՉԾԴ (1305):
3. 446ա (Եսայի Նչեցւոյ) Եսայի վարդապետին է գիրքս, յաղագս որոյ միշտ յիշել աղաչեմ յողորմութիւնն Աստուծոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 3ա (Նորոգող Եղիար գրչի, բոլորգիր) Ես` Եղիար, գրեցի թվին ՌՃԺԴ (1665) ամին ի Սուրբ Սիօն յանապատն... Աւգնեայ, Սուրբ Հոգի Աստուած: 3բ Ո՜վ սուրբ հայրապետ (իմա Ներսէս Շնորհալի), մաքուր եւ անբիծ, բարեխօսեայ վասն իմ
առ միածին Որդին Աստուծոյ` զիս տացէ շնորհս իմաստութեան եւ զգօնութեան:
2. Բա (Նօտրգիր) Ողորմութեանն Աստուծոյ յիշել զիս մաղթեմ զձեզ, ո՜վ ընթերցողք այսմ տառի, մի զանց առնել, աղաչեմ, յոգնամեղ Յովհանէս աբեղայ: Թվին ՌՃԼԵ (1685), Ապրիէլ ԺԵ:
Գրչափորձ` 1ա... Այսօր անճառ... հնդի ընկուզ... 1բ Ա... թագաւոր: 3ա Այսօր Սուրբ Հոգին... Աբ Մեղեթի յարութեան Թուրոնի զաթէ...
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ԺԸ -XVIII
ԳՐԻՉ` Ներսէս:
ԹԵՐԹ` 144 + 1 (կրկ. 1). չգրուած` 1ա-1գ: ՊՐԱԿ` 1 2 + Ա -ԺԲ 12 (ԺԲ 11):
ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ «Ն. Չ. լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,6 16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ`
12ա): ՏՈՂ` 32: ԿԱԶՄ` մոխրագոյն մոմլաթ, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 + 1, թուղթ, մասն
աստառի:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զարդագիր` կենդանագիր (4ա): Գոյներ` սեւ:
ՎԻՃԱԿ` Թանաքից գրադաշտը գունափոխուած, մի շարք թերթեր մկնկեր եւ բնագիրը վնասուած, 134-5 պատռուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-2ա-3բ [Ցանկ գրոցս] -Ա. Յաղագս Թղթոյ ընդհանրականին... Յաղագս թղթոցն Պետրոսի հայրապետին եւ Ակակայ...
(ԻԶ-ից յետոյ համարակալում չիք):
Ա. 4ա-38ա Թուղթ ընթանրական տեառն Ներսէսի կաթողիկոսի Հայոց
Տե՛ս Հմր 500, 4ա-51բ. 6 ա/4ա-11ա: բ/11ա-8բ: գ/18բ-20բ: դ/20բ-5ա (վրջ. «...յօդեալք իցեն գործովք): ե/25ա-32ա (սկ.
«եկեղեցիք ընդհանուր ազգաց քրիստոնէից...): զ/32ա-5բ: է/35բ-6ա: ը/36աբ (սկ. «Խօսեսցուք եւ որք ի վաճառդ...): թ/36բ7բ (միաձուլուած 6 ը-ին): ժ/37բ-8ա: Խորագրերը` լուսանցքներում: 66 դ-ե-ի թերին` գաղափար օրինակից:
Բ. 38ա-44ա [ԺԱ.] Վասն ճշմարիտ եւ անապական կուսութեան, թէ որպիսի. առաքինութեամբ կատարեալ լիցի կամ յորո.ց ախտից լուծցի -Բազումք յայնցանէ, որք փեսային մերոյ Քրիստոսի հետեւեալ եղեն... կախեալք ընդ պարանոց եւ անկեալ ի ծով:

Գ. 41բ-5ա [Թուղթք տեառն Ներսիսի կաթուղիկոսի Հայոց...]
Տե՛ս Հմր 500, 52ա-66բ. 6 ա/41բ-4ա: բ/44-5ա: գ-ժա/չիք:
Դ. 45ա-95ա [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-191բ: Այստեղ միայն 66 ա-ժը. ա/45ա-6ա: բ/46ա-54ա: գ/54ա-5ա (սկ. «Զկարօղ եւ բարձր...):
դ/55ա-9բ: ե/59բ-64ա: զ/64ա-9բ: է/69բ-70բ: ը/70բ-4բ: թ/74բ-5ա: ժ/75աբ: ժա/75բ-6բ: ժբ/76բ-7բ: ժգ/77բ-9բ: ժդ/79բ-81ա:
ժե/81ա-3բ: ժզ/83բ-6ա: ժէ/86ա-90բ: ժը/90բ-5ա:
Ե. 95ա-144ա [ Այլ թուղթք եւ բանք]
1. 95ա-114ա Թուղթ տեառն Գրիգորի կաթողիկոսի Հայոց, գրեալ եղբօր նորին Ներսէսի եպիսկոպոսի` հրամանաւ նորին ի Միջագետս Ասորոց... ի խնդրոյ ուս(ր)ումն աստուածասիրի Առիւծ անուն իշխանի Թուլկուրանն աւանի -Զի որ թէպէտ
եւ տէրունականն հրաման յորդորէ զմարդիկք քննել զգիրս...
2. 114ա-8բ Նորին Ներսէսի եղբօր կաթողիկոսի Հայոց տեառն Գրիգորիսի Պատասխանի թղթոյն ուրում Յակոբայ Ասորոց վարդապետի ի մայրաքաղաքէն Մելիտինոյ Հայոց -Ի զգալի դիտաւորութիւն գրաւորական քում նամակի...
3. 118բ-23բ Թուղթ Ներսէսի արքեպիսկոպոսի Կիլիկեցոց Տարսոնի` Պատասխանի Յուսկանն արգելականն ճգնաւորի ի
մեծ Անտիոք, յորում լուծանէ զհարցումն կղերիկոսացն եւ Անտիոքու, եւ վասն որ ի Հայք աստուածային շնորհի ճշմարտութեան ի վերայ քահանայական կարգի եւ ժողովրդականաց ուղիղ հաւատովն, որ ի Քրիստոս -Գիր քո պատուականութեանդ, երանելի ա՜յրդ Աստուծոյ, եհաս առ իմս չափաւորութիւն...
4. 124ա Կարգաւորութիւն սուրբ եւ ուղղափառ հաւատոյ Հայաստան[եայց] եկեղեցոյ, որով յամօթ առնէ զհերձուածողս
-Յառաջ քան զամենայն տուր նոցա պատասխանի, որ հայհոյեն զմեզ այսպէս...
5. 124ա-5ա Պատճէն, որով զորովայնամոլ արբեցողսն յամօթ առնեն այսպէս -Որք ծառայ են որովայնի եւ հակառակք
են աստուածեղէն գրոց...
6. 125ա-35բ [Վկայութիւնք յաղագս Քրիստոսի]
ա. 125ա-7բ Վկայութիւնք վասն ծննդեանն Տեառն եւ մկրտութեանն, զի պարտ է տօնել ի միում աւուր` ի յունվարի Զ-ն:
Ի Կղեմայ յառաքելասահման կանոնացն -Կարգեցին առաքեալքն Տեառն...
բ. 127բ Կիւ[ր]ղի Աղէքսանդրու հայրապետի ի Թէոդոսի թղթոյն` Որպէս պարտ է ուտել ճրագալուցի երեկոյն -Եւ արդ,
պահելով զօրն...
գ. 127բ-8ա Վկայութիւնք ընդդէմ նոցա, որք ասեն, թէ Տէրն ոչ եկեր զգառն հինգշաբաթոջ երեկոյին: Յոհաննու Ոսկեբերանի յԱւետարանին մեկնութենէ -Վասն որոյ ի հին Զատկին...
դ. 128ա-30բ Վկայութիւնք, զի Պարտ է զսուրբ պատարագն մատուցանել անխմոր եւ անջուր, անաղ եւ անձէթ: Թադէոսի
սուրբ առաքելոյն Քրիստոսի - Արժանի է զհաց պատարագին...
ե. 130բ-2բ Վկայութիւնք, զի Պարտ է ասել զԽաչեցարն ամենայն աւուր ի դէմս Որդւոյ: Սեքտառեայ Հռոմայ հայրապետին -Եւ արդ, ոչ եղեւ հնար զմարմինն Տեառն իջուցանել...
զ. 132բ Յաղագս օրհնելոյ զխաչն: Ի Հաւատոյ թղթէն տեառն Գէորգեայ առ Յոհաննէս պատրիարգ Ասորոց - Աւրհնեմք
զխաչ անուամբ Տեառն մերոյ...
է. 132բ-4ա Ի Հաւատոյ թղթէն Գէորգեայ կաթողիկոսի Հայոց, որ առ Յոհաննէս պատրիարգն Ասորոց Վասն ուրբաթազենլոյն, չի սուտ է յամենայնի - Արդ, եկեսցուք, որ զգիշերն...
ը. 134ա Վասն Զատկի մատաղի, զի բարի է, եւ վասն այլոց մատաղաց: Առաքելական երկրորդ կանոնացն, զոր գրեաց
Կղեմ հայրապետ հեթանոսաց -Կարգեցին առաքեալքն եւ եդին հաստատութեամբ...
թ. 134ա Վասն մատաղի: Հարցումն Աշոտայ իշխանին եւ պատասխանի Սահակի Հայոց վարդապետի -Սուրբ Գրիգոր
Լուսաւորիչն սահմանեաց...
ժ. 134աբ Ի Նիկիայ երկրորդ կանոնացն` Ընդդէմ նոցա, որք խոտեն զագապս, որ է պատարագ մեռելոյ -Եթէ ոք գարշեսցի յայնցանէ...
ժա. 134բ Վասն աղի օրհնութեան: Յոստոսի երրորդ եղեալ եպիսկոպոս յԵրուսաղէմ յետ Յակոբայ - Արդ, առաջին ի
Վարդավառի տօնին...
ժբ. 134բ Վասն Առաջաւորաց [պահոց] -Սա ուստուգապէս Նինուէացոց պահքն է...
ժգ. 134բ-5ա Վասն դժոխոց եւ դառնագոյն տանջանաց նորա -Չար է անուն դժոխոց ի լսելիս...
7. 135բ-8ա Ներսէսի արքեպիսկոպոսի Տարսոնի Կիլիկեցոց յորժամ չոգաւ դեսպանութեամբ ի թագաւորէն Հայոց Լեւոնի
ի Կոստանդնուպօլիս: Հարցումն պատրիարգին եւ պատասխանի սրբոյն Ներսէսի -Իբրեւ յառաջեաց սուրբն Ներսէս առաջի
թագաւորին Յունաց...

8. 138ա-41ա Թուղթ Հայոց կաթողիկոսի տեառն Կոստանդեայ, զոր գրեաց յաստուածապահ դղեկէն Հռոմկլայէ առ
թագաւորն Հայոց Հեթում, ի ձեռն Ծարղիկաթին, որ կոչէր Տիմանջղիկաթ, ի թուին Հայոց ՈՂԷ (1248): Գրեցաւ ի ձեռն արդիւնական վարդապետին Հայոց Վարդանայ` յարմարեալ իրս այս -Քրիստոսապսակեալ սուրբ թագաւորի ամենայն Հայոց
Հեթմոյ...
9. 141աբ Վասն Եփեսոսի երկրորդ ժողովոյն -Երկրորդ ժողովն Եփեսոսի վասն Փլաբիանոսի եւ վասն Եւտիքեա եղեւ...
10. 141բ-2բ Յաղագս պիղծ ժողովոյն Քաղկեդոնի -Ժողովն Քաղկեդոնի շինելով ի վերայ հիման Նեստորի...
11. 142բ-3ա Ի չորեքտասան թղթոցն Ակակայ Կոստանդնուպօլսի հայրապետի եւ Պետրոսի Աղէքսանդրու հայրապետի,
զոր յետ ժողովոյն Քաղկեդոնի գրեցին առ միմեանս: Ակակ առ Պետրոս -Հայր սուրբ Պետրոս Աղեքսանդրու հայրապետ,
վէմ եւ հիմն եկեղեցոց...
12. 143բ-4ա [0րհնութիւն թագաւորի -...] Եւ եպիսկոպոսն ասէ զաղօթս. Որ թագաւորդ ես թագաւորաց... բայց թագաւորն զգուշ կացցէ յամենայն ճանապարհսն Աստուծոյ, երկիւղիւ եւ սրբութեամբ... յաւիտեանս. ամէն (4 տող սկզբից մկնկեր):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1դ. Որք հանդիպիք այս սուրբ տառի
Եւ ընթեռնուք զսա յատենի,
ԶՆերսէս լցեալ մեղօք ի լի
Եւ զաղտեջեալս ամենայնի,
Որ ըզսուրբ գիրս գծագրեցի
Այս մեղսամած մատամբս իմ լի,
Վա՜յ ինձ յաւուրն աներեկի
Եւ անաչառ դատաստանի,
Յորժամ յաթոռ փառաց բազմի
Տէրն եւ նստի ի յատենի,
Ըստ իմ չարեացն, զոր գործեցի,
Զի.նչ տաց նմա պատասխանի:
Որ զձեւ ունիմ կրօնաւորի
Եւ ի գործոյն ոչ յիշեցի,
Զի այս կարգս, որ ես մտի,
Ի տղայութեանն յանձն առի:
Զոր ուխտեցի, զայն չպահեցի,
Այլ զհակառակսն գործեցի:
Ո՜վ մանկունք սուրբ Սիօվնի
Եւ կատարօղքն սուրբ տօնի,
Ջձեզ աղաչեմ արտասուալի
Եւ պաղատեմ զայս խնդրելի,
Ասացէ՛ք Աստուած իւրն ողորմի
Եւ ծնօղացն, որ ըստ մարմնի,
Նաեւ եղբարցն իմ ցանկալի`
Փոխեցելոյն առ Քրիստոսի:
Ով զմեզ յիշէ, յիշեալ լիցի
Յարքայութեանն Քրիստոսի.
Ամէն եւ եղիցի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 143ա (ԺԸ դ.) Յիշատակ է տէր Աստուածատրէ, հօրն` Անդրէասին, մօրն` Թուրվանդին, կողակցույն` Դիշխունին, որք
առ Տէր են հանգուցեալ: Դարձեալ կրկին յիշեսջիք զԱղէքսանդր երէցն, եւ որդին իւր` զՄինասն, զոր Տէր տացէ զկեանս աղօթիւք ձեր, որ ետուն յիշատակ Վարդան վարդապետին, զի ամենայն ժամ յիշեսցէ:
2. 2ա (Շղագիր) Փիլիպպոս վարդապետինն է այժմ: Պ. Տ. Վ., 1812:

Կնքադրոշմ` 143բ Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Վարդան վարդապետ Ջուղայեցի. թվին ՌՃԿԱ (1712): 144բ Վարդան վարդապետ:
2բ, 142բ + + (Գրիգո՞ր): 2ա Քրիստոսի ծառայ Փիլիպոս վարդապետ. 1243 (1794): 4ա Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
Գրչափորձ` 1ա Ի նուաստ Քրիստոսի ծառայ...
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ԳՐԻՉ` Յոհանէս: ՍՏԱՑՈՂ` Ղուկաս եպս. Երուսաղեմայ:
ԹԵՐԹ` 219-1 (թռիչք 189). չգրուած` 1ա-4ա, 318բ-9բ: ՊՐԱԿ` ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
20,5 15,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 149ա): ՏՈՂ` 27: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը`
տախտակ, աստառը` ծաղկադրոշմ կտաւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքից գրադաշտը թեթեւակի գունաւորուած: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, Բ փեղկի
տախտակը փշրուած, կաշին վնասուած, դռնակն ու կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4բ-92ա [Թուղթք]
1. 4բ-68բ [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 68բ-191բ. ¢ ա/4բ-7ա: բ/7ա-18բ: գ/18բ-20ա: դ/20ա-7ա:
ե/27ա-33ա: զ/33ա-42ա: է/42աբ: ը/43ա-8բ: թ/48բ-9բ: ժ/49բ-50ա:
ժա/50ա-2ա: ժբ/52ա-4ա: ժգ/53ա-6ա: ժդ/56ա-8ա: ժե/58ա-62ա:
ժզ/62ա-5բ: ժէ/65բ-72բ: ժը/72բ-8բ: ժթ-իա/չիք:
2. 78բ-85ա Ներսեսի Կլայեցւոյ` եղբօր Գրիգորիսի Հայոց կաթուղիկոսի Պատասխանի թղթոյն ուրումն Յակովբայ Ասորոց վարդապետի ի մայրաքաղաքէն Մելիտենոյ Հայոց -Ի զգալի գրաւորական քում նամակի...
3. 85ա-9ա [Թուղթք տեառն Ներսիսի կաթողիկոսի Հայոց...]
Տե՛ս Հմր 500, 52ա-66բ ¢ ա-դ/չիք: ե/85աբ: գ/86բ-7ա: է/87ա-8ա:
ը/88աբ: թ/88բ-9ա: ժ/89ա: ժա/89ա-92ա:
Բ. 92ա-115բ [Բնագիրք զանազանք]
1. 92ա-101բ Գրիգորի Վկայասիրի Հայոց կաթուղիկոսի ի ճառէն, որ Վասն մոլորման Զատկին -Եւ արդ, սուրբ հօրս այսոքիկ բանք եւ այսպիսի սպառնալիք...
2. 101բ-2բ Վասն Եփեսոսի երկրորդ ժողովոյն -Երկրորդ ժողովն Եփեսոսի վասն Փլաբիանոսի եղեւ...
3. 102բ-4ա Վասն Քաղկեդոնի ժողովոյն -Ժողովն Քաղկեդովնի շինելով չարապէս ի վերայ հիմանն Նեստորի...
4. 104ա-5ա Այլուստ եւ այս (լուսանցքում` 104բ «Վասն մի բնութեան ասելոյ) -Հարցից ցքեզ, որ Բ բնութիւն սահմանես
ի Քրիստոս...
5. 105ա Սակաւագ վարդապետի -Ի լինելն որդի մարդոյ եւ մտանել ընդ օրինօք...
6. 105ա-9բ Ընդդէմ այնոցիկ, որ վասն բաժակին մոլին -Բաժակն աւրհնութեան, զոր աւրհնեմք, ասէ առաքեալ...
7. Ընդդիմադրութիւն սակս ջրոյն խառնման ի սուրբ խորհուրդն, ի թվիս Հայոց ՉԾԸ (1309) -Որդիք մարդկան, մինչեւ
յերբ. էք խստասիրտք...
8. 111բ-5բ Յաղագս միաւորութեան եւ բնութեան եւ դիմի եւ յանձնաւորութեան -Միաւորութիւն է ստոյգ եւ ճշմարիտ...
Գ. 115բ-318ա [Թուղթք եւ այլ բանք]
1. 115բ-28ա Թուխթ Ստեփանոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի եւ իմաստասիրի` Պատասխանի թղթոյն Գերմանոսի պատրիարգի Կոստանդինուպօլիս -Յոքնապատիւ հռչակելի փառաւորութեամբ յառաքելականդ ժամանեալ...
2. ա. 128ա-39ա Պատասխանի Թղթոյն Տրապիզոնի (լուսանցքում` 128բ-9ա «Մովսէսի վարդապետի Եզնկացոյ գրեալ
Պատասխանի || ի Տրապիզոն` առ հատուածեալ էրէցն Գրիգոր) -Բնաւից բարեաց պարգեւատուն զճշմարտութիւն միշտ աւետարանէ...
բ. 139ա-46ա Բանք երանելոյն Խոսրովայ վասն սուրբ եկեղեցոյ -Տեղի աղօթից Գիրք Սուրբ զեկեղեցի մեզ ուսուցանէ...
3. 146ա-63բ [Վկայութիւնք յաղագս Քրիստոսի]
Տե՛ս Հմր 501, 125ա-35բ. ¢ ա/146ա-51ա: բ/151ա: գ/151աբ: դ/151բ-5բ:
ե/155բ-8բ: զ/158բ-9ա: է/159ա-61ա: ը/161ա: թ/161աբ: ժ/161բ-2ա: ժա/162ա:
ժբ/162աբ: ժգ/162բ-3ա:

4. 164ա-8ա [Մովսիսի Երզնկացւոյ] Վասն թագաւորաց Հայոց, զոր կարգեաց Մովսէս Խորենացի -Մովսէս Խորենացի
զշարս թագաւորացն Հայոց այսպէս կարգէ. Յաբէթ որդի Նոյի... եւ թագաւորէ միւս Կոստանտին յայլմէ ազգէ, որ այժմ ունի
զթագաւորութիւն, եւ է թիւս Հայոց ՊԵ (1356):
5. 170աբ [Ոտանաւոր Մովսիսի Երզնկացւոյ. «Մոսէսի է «ա] -Մարգարէից սա սերմանումն` յառաքելոց պըտղաբերել...
6. 168ա-85բ Խրատ առ ուղղափառ հաւատացեալսն [«Կիրակոս վարդապետի Եզնկացոյ ի Կարնոյ քաղաք]
Տե՛ս Հմր 573, 103բ-18բ. ¢ Դ/168ա-70ա (170աբ տե՛ս վերը ¢ 5): ա/171բ-3բ
բ/173բ-4ա: գ/174ա-6ա: դ/176ա-7բ: ե/177բ-80բ: զ/180բ-3ա: է/183ա-5բ:
ը/չիք:
7. 185բ-90բ [Ի Ժղլանաց Վարդանայ Արեւելցւոյ]
Տե՛ս Հմր 341, 1ա-141ա. Միայն` ¢ ¢ 6/185բ-7բ: 7/187բ-8ա («Վանականին Վարդանայ): 15/188ա-90ա: 16/190աբ:
8. 190բ-227բ Յաստուածախումբ եւ տիեզերական ժողովն Տարսոնի, որ եղեւ ի շրջան ընթացից ժամանակի ՈԽԶ (1197)
թուականին Հայոց.... Ատենական խօսք մեծին եւ սրբոյն Ներսէսի... -Ո՜վ հարք սուրբք եւ պետք ճշմարտութեանն...
9. ա. 227բ-34ա Գլխակարգութիւն Հոռոմոց, զոր պահանջեն առ ի մէնջ ի պէտս խաղաղութեան... -Նզովեցէ՛ք զասողն
մի բնութիւն...
բ. 234աբ Խնդիր Հայոց ի Հոռոմոց -Ա. Ամենայն մեղուցեալք ըստ իւրաքանչիւր յանցանաց... Ը. եւ կալցի զաթոռն... մինչեւ իսպառ:
10. 234բ-77ա Սրբոյ վարդապետի յոքներանեան մենաւորի Գրիգորի Նարեկացոյ համառօտիւք Բան խոստովան[ութեան] ուղիղ հաւատոյ եւ մաքուր վարուց առաքինութեան, ի խնդրոյ նորին հարազատի Վարդանա դիւանադպրի -Տէրունեան հաւանեալ խրատու...
11. 277բ-94ա Գիր, որ եղեւ առ Ղինոսէ կրօնաւորէ, մակակոչեցելոյ դոքսապատիու, ի խնդրոյ բարեպաշտ մեծի թագաւորին փռանկաց ի կղզին Սիկիղիա Ռոճերին Վասն Ե պատրիարգացն աթոռոց եւ նոցունց արքեպիսկոպոսաց ի մայրաքաղաքսն... եւ յատկական իւրաքանչիւրոցն անուանց - Ամենամեծատոհմ տէր իմ, վասն պատճառին, զոր գրեցէր առ մեզ....
Այս է ամենայն քաղաքք եւ իշխանութիւնք Կոստանդինուպաւլսի: ՈԻԸ (1179) թու[ին] թարգմանեցաւ ի ձեռն Ներսիսի եպիսկոպոսի եւ Կոստանդնուպաւլսի մետրաւպաւլտի, ի փառս Աստուծոյ:
12. 294ա-5բ Աթանասի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրի Արտադրութիւն առաքելական յաղագս աստուածայնոյն մարմնաւորութեան Աստուծոյն Բանի -Խոստովանիմք զՈրդին Աստուծոյ նախքան զյաւիտեանս...
13. 295բ-6ա Սրբոյն Աթանասի եպիսկոպոսապետի Աղէքսանդրու առ Յովբիանոս թագաւոր Վասն Հաւատոյ -Տէրն մեր
Յիսուս Քրիստոս ի վերայ մկրտութեանն աւրինադրելով...
14. ա. 296բ-8ա Այս են սկըզբունք հաւատոյս եւ քահանայագետութեան Հայաստանեացս եւ սերմանողք կենսաբեր ցորենոյն: Հայրապետք Հայոց -Ա. Սուրբ Գրիգոր` ամս Լ... ՀԲ. Տէր Գրիգոր Թուրքերիցանց` ամս ԺԵ:
297բ-8ա (Լուսանցքում) «Բայց զՉունակ եւ զՑուսիկն, որ զկնի
Ներսիսի, ոչ կարգեցաք չհաճելով, եւ ոչ զՍուրմակ հակառակ, եւ
բամբասեալ ասո||րիքն` զԲարդիշուհ եւ զՇմուէլի, զհակառակն սըրբոյն
Սահակայ:
բ. 298բ Այսպէս ծանիր -Թադէոս յեւթանասնիցն է... Դադի աշակերտ է Թադէոսի, որ էր յեւթանասնիցն, սուր[բ] Գրիգոր
յետ սոցա:
15. 299ա-318ա Եւ արդ, ըստ ուխտադրութեան յառաջաբանին եւ զՅաբեթին, արկցուք ձեռն ի գործ` գրել զորս ըստ ազգի, եւ զորս փոխանորդութեամբ: Ի նոցանէ Պարթեւացն` մինչեւ այսոքիմբք ժամանեսցուք առ որ արար զերկոսին մի Տէր
մեր: Եւ արդ, ի Յաբեթէ սկսայց պատմաբանել - Աբեթ` որդի նոյի, ծնաւ ըզԳամեր... ՀԴ. Տէր Կոստանդին Լամբրոնեցին` ամս Դ: ՀԵ. Տէր Յակոբ հռոմեցոց դաւանութեան: ՀԶ.Տէր Մխիթար ուղղափառ դաւան[ութեան]: ՀԷ. Տէր Մեսրօպ սրբութեամբ
ուղղափառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
298բ Փա՜ռք... Որ ետ կարողութիւն ինձ` տկար եւ անարժան գրչիս. յանգ ելանել եւ յաւարտ այս կտակիս եւ աստուածային բուրաստանիս ի լաւ եւ ընտիր օրինակէ, որ կոչի Ընդհանրական, ի խնդրոյ հեզահոգի գրասէր տէր Ղուկաս եպիսկոպոսին սուրբ Երուսաղեմայ, զոր տէր Աստուած բարով վայելել տացէ նմայ. ամէն: Բայց գրեցաւ սա ի թվին Հայոց ՌԿԸ (1619),
մայիսնինկ ամսոյ ԻԵ, երեքշաբաթի, ձեռամբ անիմաստ եւ անարհեստ գրչի Յոհանիսի` որդոյ պարոն Անտրիյի, ի տիրախնամ եւ աստուածապահ մայրաքաղաքն Լէվ կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ ննջման, Սուրբ Աստուածածնին: աղաչեմ երես անկեալ զհանդիպողօսդ այս սուրբ կտակիս, անմեղադիր լինել գիրս եւ սղալանացն ներել եւ Ա Հայր մեղայիւ յիշել զվերոյա-

սացեալ ստացող սորայ տէր Ղուկաս եպիսկոպոսն եւ զիս` զանարժան գծողս, որ մանուկ տիօք գրեցի, եւ զիմ ծնօղս: Եւ որք
զմեզ յիշեն, յիշեալ լիցին օրն ահագին ի Քրիստոսի ահեղ ատենին. ամէն:
Կնքադրոշմ` 5բ, 146բ, 318ա գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
Գրչափորձ` 1ա (նօտրգիր) Ես գրիչփորձ Մէլէտիս գօրդացի մէտրօպօլիտն ալօիզիուս կտատէնիգուս քարոզօղն:
503
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Կոստանդինուպօլիս ՌԾ -1601
ԳՐԻՉ` Աւետիս կթղ. Էջմիածնեցի, Աստուածատուր դպիր Ամասիացի: ՍՏԱՑՈՂ` Աւետիս կթղ.:
ԹԵՐԹ` 295. չգրուած` 183բ, 186բ, 244բ-5ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԶ 12 (Ա 11, ԺԶ 7)+Ա-Թ 12 (Ա 10, Գ 14, Բ 13):: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,2 15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`միասիւն: ԳԻՐ`նօտրգիր (նմուշ` 121): ՏՈՂ` 30-32: ԿԱԶՄ`
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կանաչ թաւիշ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական (48բ): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (սակաւ): Գ ո յ ն ե ր`
նարնջագոյն, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Ժամագիրք (լատիներէն): ԺԴ-ԺԵ դդ. Գերմանիա: 2 (Ա-Բ)+2 (Գ-Դ), ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի հատումից եւ հատուած մասերի ընդերկայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն, գոթական գիր (նմուշ Բա):
Վերծանումը տե՛ս Հ Կ Տկվբհքցջ, Տջմջհըա սւտըթկվբի կ եսջա`բլմըց հջմկլվտըաը ջհեջցկմջ դսջլեւփկբվեւ ց "ջմբլջգջսջլբ,
Բսբցջլ, 1980 վմս 87-8:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1-53 ստորին լուսանցային մասից թեթեւակի այրուած: Կազմի կաշին քերծուած, ցեցակեր, եզրերն ու
թիկունքը մաշուած, դռնակն ու կապիչներն ընկած, ա փեղկը ստորին մասը այրուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-1բ-2բ Մատեան աստուածայինք, որ կայ ի գիրս այսչափ
ա. 1բ [Ցանկ Ա մասի` 3ա-48բ] -Ա. Թուղթ ընդհանրական... ԺԷ. [Խ] աչի աւրհնելոյ:
բ. 2աբ [Ցանկ Բ մասի` 48բ-181ա] -Ա. Թուղթ առաջին Յաղագս բնութեանց... ԼԸ. Յաղագս Նիկիոյ ժողովոյն:
Կան բացթողումներ. Չունի 181բ-295բ նիւթերի ցանկը:
Ա. 3ա-48բ [Մասն Ա]
1. 3ա-37բ [Թուղթ ընդհանրական Ներսէսի կաթուղիկոսի] -Տե՛ս Հմր 500, 4ա-51բ. ¢ ա/3ա-9բ (անխորագիր): բ/9բ-16բ:
գ/16բ-8բ:
դ/18բ-23բ: ե/23բ-31բ: զ/31բ-5ա: է/35ա-6ա: ը/36ա: թ/36ա-7ա: ժ/37աբ:
2. 37բ-48բ [Դաւանաբանականք]
ա. 37բ-9ա ԺԱ. Յաղագս տեառն Աստուծոյ մարմնանալոյն -Դարձեալ յերկրորդ թխթի աստ, որ ի ձէնջ գրեալ էր զոմանց, որք զԵւտիքայ անիծելոյն...
բ. 39ա-43բ ԺԲ. Յաղագս երկուց կատարեալ բնութեանց միացելոյ - Ասասցուք եւ յաղագս այնոցիկ, որ զԲանին էութիւն
միայն ասեն թանձրացեալ որովա[յ]նի կուսին...
գ. 43բ-4բ ԺԳ. Սրբոյն Գրիգորի եւ Հայոց վերադիտողի Վկայասիրի Բան որդորական վասն մոլորման Զատկին -Ի թվականութեանն Հայոց ՇԼԱ (1082) ի սուրբ Զատկէն մոլորեցան Ժ ազգ հաւատացելոց...
դ. 44բ-5ա ԺԴ. Կարգաւորութիւն սուրբ եւ ուղղափառ Հայաստանեաց եկեղեցոյ, որով ամաւթ առնէ զհերծուածաւղսն Սուրբն Լուսաւորիչն Գրիգորիոս Հայաստանեաց, զոր ինչ եգիտ կարգ եւ կանովնադրութիւնս եկեղեցոյ յառաքելոցն...
ե. 45աբ ԺԵ. Պատճէն, որով զորովայնամոլն, արբեցողսն յամաւթ առնես -Որք ծառայ են որովայնի...
զ. 45բ-6ա ԺԶ. Յաղագս եկեղեցւոյ -Լուաք դարձեալ, զի ոմանք ի մոլար քահանայից զծածկեալ գարշահոտ պղծութիւն
անիծելոյն Սմպատայ Թոնդրակեցոյ...
է. 46ա-7բ ԺԷ. Յաղագս աւրհնութեան խաչի - Առաքեալքն` սուրբ եւ հոգեկիր հարքն...
ը. 47բ-8բ Վասն եկեղեցի աւրհնելոյ -Իսկ յաղագս աւրհնութեան եկեղեցոյ... (ցանկում չիք):
Բ. 48բ-181ա [Մասն Բ]
1. 48բ-61բ [Ա] Թուղթն տեառն Գրիգորիսի կաթողիկոսի Հայոց` գրեալ եղբաւր նորին Ներսէսի եպիսկոպոսին հրամանաւն նորին ի Միջագետս Ասորոց... ի խնդր[ոյ]... Առուծ կոչեցեալ իշխանի Թուլկուրանայ աւանի -Որ թէպէտ եւ տէրունական հրամանն յորդորէ...
Մի հատուած առանձին խորագրուած եւ գլխակարգուած` 54ա «Բ.
Յաղագս Զատկի մատաղի -Լուարուք դարձեալ...: Հմմտ. տպ. 1865, էջ 350:

2. 61բ-7բ Գ. Թուղթ Ներսէսի արքեպիսկոպոսի Կիլիկեցոյ Տարսոնի` Պատասխանի Յուսկան արգելական ճգնաւորի... Գիր քոոյ պատուականութեանդ, երանելի այրդ Աստուծոյ, եհաս...
3. 67բ-70բ Դ. Տեառն Ներսէսի արքեպիսկոպոսի Տարսոնի Կիլիկեցոյ յորժամ չոգաւ դեսպանութեամբ ի թագաւորէն Հայոց Մեծաց Լեոնէ ի Կոստանդինուպաւլիս: Հարցումն պատրիարգին եւ պատասխանի սրբոյն Ներսէսի -իբրեւ յառաջեաց
սուրբն Ներսէս...
4. 70բ-5ա Ե. Բան Ներսէսի առ եպիսկոպոսունս եւ վարդապետս եւ համաւրէն դասս եկեղեցոյ, որք աւուրս տաւնի Արմաւենեացն ժողովեալք ի կողմանէ տեառն Գրիգորիսի կաթողիկոսի գ եղբաւր նորին ի ձեռնադրութեան կաթողիկոսութիւն
Հայոց -Առ ձեզ են բանք իմք, դասք սրբազանից...
5. 75ա-6բ Զ-Ը. /Թուղթք Ներսիսի կաթուղիկոսի Հայոց...]
Տե՛ս Հմր 500, 52ա-66բ. ¢ ա/չիք: բ/75աբ: գ/75բ-6բ: դ/76բ-7բ:
ե-ժ/տե՛ս ստորեւ` 117ա-26բ (¢ 8):
6. 77բ-113ա Թ-ԺԸ. [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-191բ. ¢ ա/77բ-8բ: բ/78բ-86բ: գ/86բ-7բ: դ/87բ-92ա:
ե/92ա-6բ: զ/96բ-102բ: է-ժե/չիք: ժզ/102բ-5ա: ժէ/105ա-9ա: ժը/109ա-13ա:
ժթ-իա/չիք:
7. 113ա-7ա Ներսէսի Կլաեցոյ` եղբաւր Գրիգորիսի Հայոց կաթողիկոսի Պատասխանի թղթոյ ուրումն Յակոբայ Ասորոց
վարդապետի... -Ի զգալի դիտաւորութիւն գրաւորական քում նամակի... (Ցանկում չիք):
8. 117ա-26բ ԺԹ-ԻԱ. [Թուղթք Ներսիսի կաթուղիկոսի Հայոց...]
Տե՛ս Հմր 500, 52ա-66բ. ¢ ա/չիք: բ-դ/տե՛ս վերը` 75ա-6բ (¢ 5):
ե/117ա-8ա: զ/118աբ: է/118բ-9ա: ը/119բ: թ/119բ-20ա: ժ/120ա-6բ: ժա/չիք:
9. 126բ-36բ ԻԲ-ԻԵ. [Բնագիրք զանազանք]
Տե՛ս Հմր 502, 92ա-115բ. ¢ 1/չիք: 2/126բ-7բ: 3/127բ-8բ: 4/128բ-9: 5/չիք:
6/129բ-32: 7/132բ-3բ: 8/133բ-6ա:
10. 136ա-45բ ԻԶ. Թուղթ Ստեփանոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսին եւ իմաստասիրի` Պատասխանի թղթոյն Գերմանոսի
պատրիարգին Կոստանդինուպաւլսի -Յոգնապատիւ հռչակելի փառաւորութեամբ յառաքելականդ ժամանեալ ծայրագոյն
նախագահութեամբ...
11. ա. 145բ-9բ [ԻԷ.] Մովսէս վարդապետի Եզնկացոյ գրեալ Պատասխանի Տրապիզոն առ հատուածեալ երէցն Գրիգոր
-Բնաւից բարեաց պարգեւայտուն...
բ. 149բ-55ա ԻԸ. Բանն երանելոյն Խոսրովոյս¬Տեղի աղաւթից Գիրք Սուրբ զեկեղեցի մեզ ուսուցին...
12. 155ա-8բ ԻԹ. Թուղթ Հայոց կաթուղիկոսին Կոստանդեայ, զոր գրեաց յաստուածապահ դղեկէն Հոռոմկլայէ առ թագաւորն Հեթում ի մայրաքաղաքն Սիս: Պատասխանի թղթին, որ ի պապէն բերօ առ թագաւորն Հայոց Հեթում... ի թվին Հայոց ՈՂԷ (1248): Գրեցաւ ի ձեռն արդիւնական վարդապետին Վարդանայ յարմարեալ¬Քրիստոսապսակեալ սուրբ թագաւորի ամենայն Հայոց Հեթմոյ...
13. 158բ-70ա Լ -ԼԱ. [Վկայութիւնք յաղագս Քրիստոսի]
Տե՛ս Հմր 501, 125ա-35բ. ¢ ա/158բ-61բ: բ/161բ: գ/162ա: դ/162ա-4բ:
ե/164բ-7ա: զ/167ա: է/167բ-8բ: ը/168բ: թ/168բ-9ա: ժ/169ա: ժա/169ա:
ժբ/չիք: ժգ/169ա-70ա:
14. ա. 170ա-2բ ԼԲ. [Մովսիսի Երզնկացւոյ] Վասն թագաւորաց Հայոց, զոր կարգ[ե]աց Մովսէս Խորենացին -Մովսէս
Խորենացի զշարս թագաւորացն Հայոց այսպէս կարգէ. Յաբէթ` որդի Նոյի... Եւ թիւ Հայոց ՊԸ (1359):
բ. 172բ [Ոտանաւոր Մովսիսի Երզնկացւոյ. «Մովսէսի է սա] -Մարգարէից սա սերմանումն, / Յառաքելոց պտղաբերել...
15. 173բ-4բ ԼԳ-ԼԵ. [Ի Ժղլանաց Վարդանայ Արեւելցւոյ]
Տե՛ս Հմր 341, 1ա-141ա: Միայն ¢¢ 6/172բ-4բ: 7/174ա: 15/174աբ:
16. 174բ-80բ [Բանք Անանիայի Շիրակացւոյ]
ա. 174բ-5ա Անանեայ Շիրակայ համարողի Թիւք որչափութեան տանց Հին Կտակ[ արանցն]: Նորին Թիւք որչափութեանց Նոր Կտակարանացն: Գիր Մովսէսի օրէնսդրի -Ա. Ծնընդոց տունք են ԴՌՅԷ...
բ. 175բ [ԼԵ.] Անուանք ականց եւ գունաւորութիւնք նոցին -Ա. Զմրուխտն կանաչ է եւ լուսաւոր... ԼԳ. Լազվարդն կապուտակ գունաւոր է: Անանիայ Շիրակու է բանս:
գ. 176աբ [ԼԶ.] Անանիայի Շիրագկունւոյ համարողի Յաղագս կշռոց եւ կշռորդաց: Ա. Յաղագս ասոււարիոնի, լեբտոնի
եւ դանկի -Կշիռ Բ գարիհատաց կոչի ասարիոնն...

դ. 177աբ Անանիայի Շիրականգունւոյ համարողի Յաղագս չափոյ եւ չափուց եւ պատարաց: Յաղագս քսեստի -Չափ
առաջնորդ չափուց` քսեստ...
ե. 177բ-80բ [ԼԷ.] Անանիայի Շիրակունոյ Յաղագս կատարման համարողութեան եւ կերպից հարցման (Ա-ԻԴ) -Ա. Զամենայն ասացի մասունս, թէպէտ եւ սակաւ ի բազմաց... (վերջում` 180աբ Ա-ԻԴ «Լուծումն):
17. 180բ-1ա [ԼԸ.] Յաղագս ժողովոց սուրբ, որ եղեն ի Նիկիայ եւ յայլսն (Ա-Ը) -Զկնի երեքհարիւր եւ ԺԵ ամի յարութիւն
Տեառն եղեւ ժողովն ի Նիկեայ...
18. 181բ-6ա Հարցմունք սրբոյն Բարսեղի եւ պատասխանիք Գրիգորի եղբաւրն նորին -Բարսեղ ասէ. Յորժամ ոչ էին երկինք եւ երկիրս, աստուածութիւն ու.ր ուր հան[գ]չէր: Գրիգոր ասէ. Ի վերայ հրակերպ լուսոյ... (ցանկում չիք):
Գ. 187ա-295բ [Քարոզք Ղուկասու Լոռեցւոյ]
1. 187ա-96ա Քարոզ [ի] բանն Սողոմոնի, որ ասէ. Զի որք սրբութեամբ պահեն զսրբութիւն, սրբեսցին - Ամենայն գիրք
աստուածային զԱստուած արդար դատաւոր քարոզեն...
2. 196ա-203բ Քարոզ ի բան, որ Աւետարանի, որ ասէ. Աւ՜ն, արիք գնասցուք աստի -Հրամէ մարգարէն Միքիայ. Արի եւ
գնա՛ աստի...
3. 203բ-13ա Համառաւտ պատմութիւն Յեսուայ որդոյն Նաւեաւ -Յեսու որդին Նաւեայ էր յազգէն Եփրեմի...
4. 213ա-22ա Քարոզ ի բան եւ պատմութիւն Յեսուեայ մարգարէին, որ ասէ. Եւ ի չորեքտասան ամի թագօորութիւն Եզեկիայ ել Սենաքարիմ... -Սէնէքարիմ կռայպաշտ թագաւոր էր Ասորոց ի Նինուէ քաղաքի...
5. 223ա-34բ Համառաւտ պատմութիւն Եղիայի սուրբ մարգարէի, որ ասէ գեղեցիկ -Եղիայ Թեզբացի էր, յազգէն քահանայիցն...
6. 235ա-9բ Այլ քարոզ Դանիէլի մարգարէին, որ ասէ. Փոխեցաւ թագաւորն ի կերպարանաս գազանաց -Եւ զի թագաօրն
Նաբուգուդոնոսոր յորժամ ետես զհրաշալի...
7. 239բ-46բ Այս է Քարոզ եւ պատմութիւն վասն գալըստ[ե] անն Գաւգայն եւ Մագաւգայ -Յետ դարձի գերութիւն բաբելացոց...
8. 247ա-55ա Քարոզ եւ պատմութիւն վասն գերութեան բաբելացոց, ի բանս, որ ասէ. Առ գետս Բաբելացոց... -Եւ եղեւ,
զի առաջ քան զգալուստն Քրիստոսի...
9. 255ա-62ա ԺԲ. Քարոզ վասն պահոցն, ի բանն Յովելեաց, որ ասէ. Ս[ր]բեցէ՛ք պահս, քարոզեցէ՛ք պաղատանս -Խորհուրդ պահոց, որպէս ասէ սուրբ Բարսեղ...
10. 262ա-6ա ԺԳ. Քարոզ վասն կիրակէի տէրունական աւրինացն Մովսէսի, որ ասէ. Պատուեցէ՛ք զաւր միաշաբաթին Որպէս առաջին արարչութիւն, որ ի վեց օրն արար Աստուած զերեւելի արարածս...
11. 266ա-72ա Քարոզ ի բան մարգարէին Դաւթի, որ ասէ. Որպէս իժի եւ քարբի... -Թէ վասն զի.նչ պատճառի մարգարէն
առակօ խաւսի...
12. 272ա-9ա Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ. Զանձն ի գործս իւր ոչ բժշկէ եղբայրէն այն այնոցիկ, որ անձին առնիցէ Անձն զբանական հոգին ասէ...
13. 279ա-84բ Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ. Մահ եւ կեանք ի լ(= ձ)եռն լեզուի... - Առաջին խրատ վասն մարմնաւոր
կենացս է...
14. 285ա-90բ Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ. Ողորմի աղտքատին` փոխ տա Աստուծոյ - Այսպէս հրամայեն վարդապետք եկեղեցոյ...
15. 290բ-5բ Քարոզ վասն ապաշխարութեան, ի բան սուրբ յԱւետերանին, որ ասէ. Եղերուք խորայգէտ իբրեւ զաւձ Նախ գիտելի է, զի որպէս մարդս հոգի է եւ մարմին... թողութիւն մեղացն քոց:
Տե՛ս «Բանբեր Մատենադարանի, Հմր 10, էջ 213-235:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 48բ Զայնպիտան գրչիս` զանարժան քահանայս յիշեսցիջիք ի Տէր, ո՜վ սուրբ ընթերցօղք եւ սիրողք աստուածային
գանձուցն (նման` 61բ, 104ա, 176բ):
181ա Կատարումն Ընթանուրակիս: Գրեցաւ ի թվականիս Հայոց ՌԾ (1601), ի քաղաքն Կոստանդինուպաւլիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Սարգըսին, ի քահանայութիւն Սուրբ Սարգսի տէր Նիկողաոսին, տէր Ալէքսանին, տէր Սարգիսին, որ է նորընծայ: Բազում աշխատանք ունին վերա գրոցս: Արդ, աղաչեմք զձեզ, ո՜վ սուրբ ընթերցողք, յորժամ որ հանդիպիք ի գրոցս
կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեցէք ի մարքափայլ աղաւթս ձեր Աւետիս կաթողիկոս Էջմիածնեցի, որ անուամբս եմ եւ ոչ
գործովս, որ բազում փափաքանաւք եւ աշխատութեամբ գրեցի գիրքս խամայգիր եւ նաւտր: Ով ոք յիշէ զմեզ, յիշեալ [լ]իցի
ինքն ի Քրիստոսէ. ամէն:

(Բոլորգրով) Արդ, գրեցաւ սայ ի հալալ արդեանց իմոց եւ ի արդարեան վաստակոց` յիշատակ ինձ Աւէտիս կաթողիկոսին եւ ծնաւղաց իմոց, հաւրս` Միրզին, եւ մաւրս` Գաւ[հ] արին, եւ եղբաւրս` Կիրակոսին, Սահակին, որ մանուկ հասակաւ
առ Քրիստոս փոխեցաւ, եւ քեւերցս` Եղիսաբեթին, Շաղվարդին, եւ եղբաւր որդին իմ` նորաբողբոջ Թարխանին:
2. 234բ.... Յորոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած եւ զամենայն հաւատացեալս, մանաւանդ զըստացող գրոցս, եւ մեղաւք զառածեալ գրչի` Աստուածատուր դպրի, որ է քաղաքաւ յԱմասիացի, որ զայս մեկ տետրիկս գրեցի ի դրունս Սրբոյն
Սարգսի: Զձեզ աղաչեմ, որք հանդիպիք կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեսջիք միով Տէր ողորմեայիւ: Եւ որ յիշէն, յիշեալ
լիցին ի Քրիստոսէ փրկչէն մերմէ. ամէն:
246բ Որ ողորմի Քրիստոս Աստուած ըստացողի գրոցս, եւ մեղաւոր գրչիքս յիշեայ` գգ. բբ. դգ. գբ. ա. իժ. ժժ. եդ. ռռ. բբ.
գգ. ռռ. ռռ. (.): Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Ես մեղաւոր ամենայն[ի],
Թ գրով անու[ն]ս կոչի,
Զայս Ա տետրիկս գրեցի:
266ա....Զկիրակին սուրբ պահեցէք
Եւ լաւ սրտիւ խիստ սիրեցէք,
Զգծող գրչակս յիշեցէք,
Եւ թողութիւն ինձ հայցեցէք,
Զփոխարեն դուք ընկալցէք,
Արքայութիւն ժառանգեցէք:
295բ. Տէր Աստուած... արայ թողութիւն մեղաց ըստացողի գրոցս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 295բ Ես` Զաքարիա վարդապետ, առաջնորդ սուրբ ուխտիս Յօհաննուվանից, ընդ բազում աշխատանաց իմոց եդի եւ
յիշատակ ի դուռն Սուրբ Կարապետիս զ[ը]նթհանրական գիրքս` մնալ մինչեւ յաւիտեան: Թվին ՌՃ (1651)... (շար. 6 տող
քերուած):
2. 181ա (Լուացուած, բայց ընթեռնելի) Ի վերջին ստացող սորայ` Յակօբ Եղավարդեցի, որդի Ուլուխանի, թոռն Շմաոն
քահանաի յուժ աշխատեցայ ի թվին ՌՃԻ եւ Ը (1679):
3. Պատաառիկ-պահպանակ Գբ (տարբեր) Յորժամ վարդապետն առաքեաց Սիմոնիս Եղեգաձորն, էր թվականն ՌՃԻԸ
(1679): Յամսեանն Մարտի Ը օրն ելաք:
4. 198բ (1699թ., Գրիգոր վարդապետ, կարմրագիր, տե՛ս կնքադրոշմ) Տէր Աստուած, փրկեա ի վաթարագունիցն դասուց:
5. 259բ (ԺԷդ.) Ոհանէս վարդապետ` սպասաւոր Սուրբ Կարապետին:
6. 1ա(ԺԷ դ.) Փա՜ռք... (շար. 10 տող թանաքը ճապաղած եւ անընթեռնլի):
Կնքադրոշմ` 186ա 198բ Սուրբ Աստուածածնի ծառայ Գրիգոր վարդապետ. ՌՃԽԸ (1699): 181բ Պօղո.ս:
Գրչափորձ` 1ա Գերի Ադամայ որդի, է.ր դատիս հետ ամէն մեղաց: 186բ, 187ա, Աա, Աբ (մի քանի բառեր):
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
Կոստանդնուպօլիս
ՌՁԷ -1638
ԳՐԻՉ` Աստուածատուր դպիր [ Ամասիացի]: ՍՏԱՑՈՂ` խոճա Սահրատ:
ԹԵՐԹ` 188+1 (կրկ. 66). չգրուած` 1ա-5ա, 183բ-8բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԶ 12 (ԺԶ 9): ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20,4 14,4:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 54ա): ՏՈՂ` 30: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ,
աստառը` կարմիր թաւիշ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ներսէս Շնորհալի` 6բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 7ա, 76ա: 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, կապոյտ, դեղին, կանաչ, մոխրագոյն, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, թիկունքը վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-5բ Մատեան, որ եւ կոչի Թուղթ ընդհանրական... Ցանկս Ընդհանրականիս է -Ա. Յառաջին թուղթ Ընդհանրականիս...
ԺԸ. [Ե]կեղեցի օրհնելոյ: 5բ-6ա Ցանկ թղթոց գրոցն է -Ա. Թուղթ յառաջին յազգս բնութեանց... ԺԸ. Ներսէսի Կլայեցի Պատասխանի գրոյ յորում Յակովբայ Ասորոց վարդապետի ի Մելիտոն:
Ա. 7ա-60ա [Թուղթ ընդհանրական Ներսէսի կաթողիկոսի]
Տե՛ս Հմր 500, 4ա-51բ. ¢ ա/7ա-16բ (անխորագիր): բ/16բ-27ա:

գ/27ա-30բ: դ/30բ-8բ: ե/38բ-51ա: զ/51ա-6բ: է/56բ-7բ: ը/57բ-8ա:
թ/58ա-9բ: ժ/59բ-60ա:
Բ. 60ա-76ա [Դաւանաբանականք]
Տե՛ս Հմր 503, 37բ-48բ. ¢ ա/60ա-2բ: բ/62բ-8բ: գ/68բ-70ա: դ/70աբ:
ե/70բ-2ա: զ/72աբ: է/72բ-5ա: ը/75ա-6ա: Այստեղ` ԺԱ-ԺԸ:
Գ. 76ա-116բ [Թուղթք]
Տե՛ս Հմր 503, 48բ-75ա. ¢ 1/76ա-95բ (ունի նոյն բաժանումը` ա.
76ա-84բ, բ. 84բ-95բ): 2/95բ-104բ: 3/104բ-9ա: 4/109ա-16բ: Այստեղ` Ա-Ե:
Դ. 116բ-20ա [Թուղթք Ներսիսի կաթողիկոսի Հայոց...]
Տե՛ս Հմր 500, 52ա-66բ. ¢ ա/չիք: բ/116բ-7բ: գ/117բ-9ա: դ/119ա-20ա
ե-ժա/չիք: Այստեղ` Զ-Ը:
Ե. 120ա-76բ [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-191բ. ¢ ա/120ա-2ա: բ/122ա-33բ: գ/133բ-5ա:
դ/135բ-42բ: ե/142բ-9ա: զ/149ա-58ա: է-ժե/չիք: ժզ/158ա-62ա:
ժէ/162ա-9բ: ժը/169բ-76բ: ժթ-իա/չիք: Այստեղ` Թ-ԺԷ:
Զ. 176բ-82բ [ԺԸ] Ներսէսի Կլայեցոյ` եղբօր Գրիգորիսի Հայոց կաթուղիկոսի Պատասխանի թղթոյ ուրումն Յակոբայ Ասորոց վարդապետի ի մայրաքաղաքն Մելիտենոյ Հայոց -Ի զգալի դիտաւորութիւն գրաւորական քում նամակի... յորոց նեղիմք ի փառս Աստուծոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
183ա Փա՜ռք... Արդ, գրեցաւ սուրբ գիրքս, որ կոչի Ընդհանրական, ի քաղաքն Կոստանդնուպաւլիս, ձեռամբ մեղապարտ
եւ անարժան դպրի` սուտանուն Աստուածատուր գրչիս, ի թվականութեանս Հայոց Ռ եւ ՁԷ (1638): Եւ արդ, յերեսս անկեալ
աղաչեմ զսրբութիւնդ ձեր, հարք եւ եղբարք, յիշել զխոճա Սահրատն, որ ըստացաւ զսա եռափափաք սրտիւ` յիշատակ իւր
հոգւոյն եւ իւր ծնաւղացն` խոջայ Վալէ եւ Սողոմէ, եւ իւր որդւոցն` Յոհանին եւ Աստուածատուրին, խոճայ Վալէ եւ Սուքիասզին, եւ դստերցն ամենեքին եւ կողակցին` Գուլբարին, եւ հանգուցեալ եղբարցն եւ այլ հաւասար համաւրէն ննջեցելոց հոգւոցն. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 183ա (Բոլորգիր) Դարձեալ աղաչեմ զձեզ, ո՜վ հանդիպօղք, յիշեցէք եւ սուրբ սրտիւ զվերջին ստացօղ սորին` զվատնիչս տէրունեան բանին եւ զթափուրըս ի բարեաց զՅակոբ անուամբ միայն վարդապետս եւ ոչ գործով, նաեւ զԱմօն հայրն իմ
եւ զՄարգարիտ մայրն իմ հանդերձ արիւնակցօք իմովք, որ ստացայ զսա ի վայելումն եւ ի յիշատակ յոգնավէր անձինս իմոյ, ի թուականութեանս մերում ՌՃՀ եւ իններորդի (1730), ի հայրապետութեանն Հայոց երջանիկ տեառն Աբրահամու առաքինազարդի եւ յարքայութեանս մահմետականաց Շահ-Թահմազի եւ ի տեսչութեան Նորոյս Ջուղայի տեառն Աստուածատրոյ հեզաբարոյի եւ իմաստագիտի վարդապետի: Վերջ:
2. 1ա (ԺԸդ., շղագիր, գունաթափ եւ հազիւ նշմարելի) Այս մեծագին աստուածաբանական մատեանս Ավէտիք աստուածաբան վարդապետին է:
3. 5ա (ԺԸդ., շղագիր, գունաթափ) Աբրահամ Կոստանդինուպօլսեցի:
4. 2ա (վրացերէն):
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Սուրբ ՊետերբուրգՌՄԻԹ-1780
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ` Վարդան վրդ. Աստապատեցի:
ԹԵՐԹ` 131. չգրուած` 16բ, 77աբ, 117բ, 127բ-9բ, 131բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ժ 12 (Ա 16, Է 17)+1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 17,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 59ա): ՏՈՂ` 30-33: ԿԱԶՄ` կապոյտ թղթով պատուած
ստուարաթուղթ, թիկունքն ու անկիւնները` շագանակագոյն կաշի, աստառը` սպիտակ թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Որոշ թերթեր ետ ու առաջ, կազմի եզրեր մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-9բ, 17ա-41ա, 84բ-5բ, 118ա-24բ [Յաղագս միաւորութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-191բ ¢ ա/84բ-5բ: բ/118ա-24բ: գ/17աբ: դ/17բ-21բ:
ե/1ա-4բ: զ/4բ-9բ (9բ-16ա տե՛ս ¢ Բ): է/21բ-2ա: ը/22ա-5ա: թ/25բ-6ա:
ժա/26ա-7ա: ժբ/27աբ: ժգ/27բ-9բ: ժդ/29բ-30բ: ժե/30բ-2բ: ժզ/32բ-4բ:

ժէ/34բ-8ա: ժը/38ա-41ա: ժթ-իա/չիք:
Բ. 9բ-16ա, 41բ-75ա [ Այլ թուղթք եւ բանք]
Տե՛ս Հմր 501, 95ա-144ա. ¢ 1/41բ-56բ: 2/12ա-6ա: 3/56բ-60բ: 4/61ա:
5/61աբ: 6/62ա-70. 7/70ա-3ա: 8/9բ-12ա: 9/73աբ: 10/73բ-4բ: 11/74բ-5ա:
12/չիք:
Գ. 75բ-6ա [Վասն մահուան սրբոյն Ներսեսի` առն Աստուծոյ. ցանկից` 130բ] -Զնորազարդ սուրբ եւ հոգելին տէր Ներսէս
յաջորդեաց զաթոռն հայրապետական յեղբօրէն իւրմէ` ի տէր Գրիգորիս կաթողիկոսէ ի ԶՃ եւ ԺԴ (1165) թուականին...
Դ. 78ա-84բ, 115ա-7ա [Թուղթք տեառն Ներսիսի կաթողիկոսի Հայոց]
Տե՛ս Հմր 500, 52ա-66բ. ¢ ա/115ա-7ա: բ/78աբ: գ/78բ-9բ: դ/79բ-80բ:
ե/չիք: զ/80բ-1ա: է/81ա-2ա: ը/82աբ: թ/82բ: ժ/82բ: ժա/82բ-4բ:
Ե. 86ա-91բ Թուղթ ընդհանրական Ներսէսի կաթուղիկոսի
Տե՛ս Հմր 500, 4ա-51բ. ¢ ա/86ա-91բ: բ/91բ-7բ: գ/97բ-9ա: դ/99ա-103ա:
ե/103բ-10ա: զ/110ա-2բ: է/112բ-3ա: ը/113բ (սկ. «Խրատ տամք...):
թ/113բ-4ա: ժ/114աբ:
Զ. 125ա-7ա Թուղթ սրբոյն Դիոնէսիոսի Առ Տիմոթէոս Յաղագս մահուան սրբոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի եւ նահատակութեանն նոցին -Ո՜վ աշակերտ աստուածային եւ որդի հոգեւոր...
-130ա-1ա Յաղագս թղթոյն ընթհանրականի... (Ցանկ) -Ա. Յաղագս խոստովանութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ... Կ.
Մահ սրբոց առաքելոցն Պետրոսի եւ սրբոյն Պօղոսի` գրեալ ի Դիոնէսիոսէ առ Տիմոթէոս:
Թղթերի հերթականութեան խախտուածութիւնը գրիչը ուղղել է արաբական թուանշաններով եւ՛ ցանկում, եւ՛ բնագրում:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
76ա Եւ ես` Վարդան վարդապետս, անարթուն եւ միշտ ննջեալ ի մեղս մահու, որ ամ յերկրէն Նախիջեւանայ, ի գիւղաքաղաքէն Աստապատու եւ միաբան սուրբ եւ աստուածաէջ Աթոռոյն մեծի, որ ելեալ սուրբ գահէն վասն նուիրակութեան ընդ
տեառն իմոյ Յովսէփայ արքեպիսկոպոսին ի յերկիրս Ըռուստաց եւ վասն օծման սուրբ եկեղեցոյս, որ ի կայսերապերճ քաղաքս Պետրպօլիս, որոյ պատճառ գալստեան մերոյ է, եւ որին շինօղն գերապատուելի ազնիւ աղայ Յովանէսն, որ է որդի
առն բարեպաշտի, որ|| (76բ) Եղիազար Եղիազարեան կոչի, ի յերկրէն Պարսից, որ Նոր Ջուղայ ասի, ի Մահլադէն դաշտու,
որ այժմ բնակի ինքն ծերացեալ ընդ օրհնեալ որդովքն ի մաայրաքաղաքն Մօսկով, ունելով երիս որդիս, որք են ազնիւք աղայ Յովանէսն, Մինասն եւ Յովակիմն: Բայց Յովանէսն ունի բնակութիւն այժմ ի Պետրպօլիս, եւ ինքն ընդ միւս ազնուացն`
ի Մօսկօվ, եւ դուստր մի եւս ունի` անունն Աննայ, կին պարկեշտ եւ բարի եւ յոյժ խոհեմ, ամուսնացեալ ընդ առն բարեպաշտի, որ Յովանէս Սմբատեան առձայնի: Կինս այս բարեպաշտ սիրէր տարտամութիւնս իմ իբր յինքենէս ծնեալ, որոյ
վարձն առցէ ի Տեառնէ. ամէն: Ընդ մեզ ունէաք քահանայ մի` տէր Սիմէօն, այր բարի եւ առաքինի: Սա եւս էր ի յերկրէն Նախիջեւանայ, բայց այժմ բնակեալ ի Հաշտարխան: Արդ, աղաչեմ զհանդիպօղսդ, միով Ողորմեայիւ յիշել զհոգեւոր ծնօղն
իմ` զտէր Աբրահամ արքեպիսկոպոսն, որ ուսայ եւ սնայ ի յոտս նորա ի մանկութենէ ի մէջ աստուածաէջ ի Աթոռոյն:
127ա Վարդան վարդապետս մեղսամած գրեցի անյարմար գրչաւս իմով ի վայելս ինձ, եւ զկնի ելանելոյ յաշխարհէս ով
ոք վայելէ, միով ողորմեայիւ եւ զիս յիշեսցէ, եւ ներելով ինձ վասն վատութեանն գրոյս, զի կար իմ այսքան զօրեաց: Ի Սուրբ
Պետերբուրգ, 1780, մայ[ի]սի 10 եղեւ լրումն գրոյս:
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ԹՈՒԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԺԹ -XIX
ԹԵՐԹ` 15. չգրուած` 11բ-15բ: ՊՐԱԿ` 3 (6+4+5): ՆԻՒԹ` թուղթ, կապտաւուն, լուսագծերով, թագանշան, «Վ. Ն. Տ.,
«180[0] լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,5 15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 7ա): ՏՈՂ` 22: ԿԱԶՄ` փեղկերը
մոխրագոյն, թիկունքը` սեւ լաթ, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, թուղթ, մասն աստառի (Ի դ.):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից պակասաւոր: Եզրահատումից տեղ-տեղ բնագիրը վնասուած, թերթ 1-ի ստորին անկիւնը
պատռուած -ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 1ա-3բ [Յաղագս բազմապատկման -...] քաջ գիտել զբազմապատկումն ամենայն պարզ թուոց միմեամբք եւ ունիլ ի
մտի սերտողաբար զարդարեալսն յիւրաքանչիւր ի նոսանէ...
բ. 4ա-11ա Յաղագս բաժանման -Բաժանումն է, որով զմի թիւ ինչ բաշխեմք այլ թուով... Այս է ԷՌ ԲՃ եւ Գ միլիոն ԵՌ եւ
քառասուն (7203005040):

«Յաղագս գումարման, «Յաղագս հանման գլուխները թափուած:0գտագործուած են եւ՛ արաբական թուերը, եւ՛ հայկական տառերը:
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ` Զաքարիա աբղ. Էջմածնեցի:
ԹԵՐԹ` 325-1 (թռիչք` 66). չգրուած` 12բ-3ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԷ 12 (ԻԶ 14, ԻԷ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25,5 20: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 133ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը`
տախտակ, աստառը` ծաղկադրոշմ շերտաւոր կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1, վերջում, մասն «Մշակ թերթի:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Թուղթ Պօղոսի Առ Հռոմայեցիս: Ժ-ԺԱ դդ.: 1(Ա)+1(Բ), ստացուած ընդլայնակի հատուած 2
տարբեր թերթերի վերին եւ ստորին կէսերից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աբ): Կարդալ Աա-Աբ
«[առ]նեմ... եկեսցէ ի Սիովնէ (ԺԱ, 14-26): Բբ-Բա «[դ]ու զի. դատիս... ըստ քարոզութեան Յիսուսի (ԺԴ, 10-24):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Յիսուս եւ Յովհաննէս Մկրտիչ` 13բ, Դաւիթ` 142բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 14ա, 143ա, 267ա: Ճ ա կ
ա տ ա զ ա ր դ` 4ա, 55բ, 60բ, 64բ, 86ա, 92ա, 95բ, 99ա, 103ա, 109բ, 118ա, 132ա, 156ա, 171ա, 188բ, 203ա, 235ա, 251ա,
280բ, 292ա, 299ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, թռչնային: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր` կապոյտ, դեղին, վարդագոյն, շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ փոքրիկ պատռուածքներ, գորշ բծեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-142ա [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ...]
Տե՛ս Հմր 435, 4ա-156բ. ¢ 1. ա-դ/1ա-4ա (բ-ն խորագրուած` 1բ «Նորին Գրիգորի Դաւանութիւն հաւատոյ չորեքտասան
աստիճանաւ, զոր ժողովեալ այսպէս դաւանեմք հասարակ բանիւ եւ համառաւտ բանիւ):
2. ա-ե/4ա-12ա: 3/չիք: 4.ա/14ա-64ա (20բ-1բ « Աստուածածին մայր Քրիստոսի...): բ/64բ-86ա (չունի «Քրիստոս եկեալ...) գ/86ա-91բ: դ/91բ-5ա: ե/95բ-9ա: զ/99ա-109բ: է/109բ-18ա: ը/118ա-32ա (չունի «Նայեաց սիրով -ի յաւելեալ հատուածը): թ/132ա-42ա (նման տպ. 1866-ին):
Բ. 143ա-265բ [Սաղմոսարան]
Տե՛ս Հմր 435, 158ա-277բ: Չունի` ՃԽԸ, ՃԽԹ, ՃԾ սաղմոսները: 264բ-5ա « Այս սաղմոս ինքնագիր..., ինչպէս եւ անդ:
Գ. 266ա-305բ [Տօնացոյց]
Տե՛ս Հմր 435, 279ա-310բ. ¢ 1/266ա-7ա: 2. ա/267ա-8բ: բ/268բ-71ա: գ/271ա-2բ: դ/272բ-4ա: ե/274ա-80բ: զ/280բ-2բ:
է/282բ-3ա: ը/283աբ: թ/283բ-4բ: ժ/284բ-8ա: ժա/288ա-90բ: ժբ/290բ-2ա: ժգ/299ա (ոչ իր տեղում): ժդ/292ա-6բ: ժե-ժզ/չիք:
Վերջում ունի.
Դ. ա. 297ա-8ա Մեսեդիք Ծնընդեան -ԱՁ. Տէր ասաց ցիս` Որդի իմ ես դու... (նաեւ` Յարութեան, Մարտիրոսաց, Պահոց,
Շաբաթապահոց, Աղուհացից, ճաշու Յարութեան):
բ. 298ա Ճաշու սաղմոս Յինանց... -Կր. Քեզ վայել է: Աւրհնութիւն. Գովեա Երուսաղէմ...
գ. 298աբ Առաւօտու երգ Շաբաթապահոց -Բշ. Լոյս տուր, Տէր, աչաց իմոց...
դ. 298բ Խրատք Իւղաբերից Աւետարանաց -Իսկ կիրակէիքն զԻւղաբերից Աւետարան այսպէս արայ... (նաեւ` Բժշկութեան
եւ Հանգստեան):
ե. 299ա-305բ 0րհնութիւն[ք տօնից տէրունականաց եւ ամենայն սրբոց` ըստ իւրաքանչիւրոց պատշաճին] -ԳԿ. Երգեցէք,
որդիք Սիոնի... (հմմտ. Հմր 435, 310բ-8ա):
Ե. 306ա-321բ [Բնագիրք զանազանք]
1. 306ա-10բ Կարգ ու կանոնք աղօթից, զոր խնդրեալ է ի հոգէկիր արանց յումեմնէ միայնացելոյ արթուն եւ զուարթուն
հոգւոյ Գրիգորի Նարեկացոյ, որ եւ ցուցանէ նախադրութիւն բանիս, թէ ոչ համարի զանձն այսպիսի իրի. վասն այն զառաքելոյն ի մէջ առեալ, դնէ սկիզբն կանոնիս պատմութեան եւ ոգէշահ խրատու - Առաքեալն Պօղոս, անաւթն ընտրութեան եւ
բնակարանն ամենասուրբ Հոգւոյն...
2. 310ա-7բ ներբողեան կենսատու սուրբ խաչին, ասի` ի սրբոյ հաւրէն մերմէ Դաւթեա Անյաղթ փիլիսոփայէ ասացեալ:
Տեառն Ներսէսի կաթողիկոսին մերոյ փոք(=խ) ադրեալ դրեալ յոտնանաւոր չափ եւ աստանաւր եդաւ -Բարձրացուցէք ըզտէր Աստուած մեր միաբան, /Մարգարէն յառաջ ձայնեալ տա ձեզ հրաման...
3. 317բ [Ոտանաւոր Զաքարիա գրչի. «Զաքարիայ] -Զառհաւատչեայն ձիր շնորհէ, /Իւր սուրբ շնորհիւն մաքրազարդէ...
/Զաքարիայիս մեղքն թողցես... (22 երկտող տներ):

4. 318ա-20բ Կարապետի մեծի վարդապետի ասացեալ Խրատս պիտանի մանկանց եկեղեցւոյ ոտանաւոր տառիւք (ԱՖ+ «Կարապետէ) - Ամենայնի ըսկիզբն ես եմ, /Դուք լուարուք, զոր ինչ ասեմ...
5. 320բ-1ա Աւրհնութիւն վեղարի -Եպիսկոպոսն ասէ. Աղաչեմք զքեզ` տէր Յիսուս Քրիստոս...
6. 321ա Կանովն խունկ աւրհնելոյ, -Ի վեր ունելով քահանային, եւ ասէ զաղաւթս զայս. Ամենակալ տէր Աստուած մեր,
որ ընկալաւ զխունկն...
7. 321աբ Վասն արիւն եւ երակ առնելոյ, սրբոյն Գրիգորի Նիւսացոյ արարեալ - Առաջի օրն լուսնին չէ լաւ, քոսոտի...
8. 321բ Այս ի ֆռանգաց գրոց աւրինակեցի Յաղագս երակ հատանելոյ -Չորս անգամ ի տարւոջն հատանիցեն երակ...
եւ ընդ կարողութեան վանանցն լաւագունս խնամ արկեսցին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
305բ Նուաստ ոգի Զաքարիայս յիշել աղաչեմ, ո՜վ եղբարք իմ, ի Տէր:
310բ Զաւշոտ Զաքարիայ գրիչս յիշեա, աղաչեմ:
321բ Փա՜ռք քեզ, Աստուած ամենայնի,
Յիսուս Քրիստոս աւծեալ փրկչի,
Եւ Սուրբ Հոգոյդ քում փառակցի,
Երրորդութեանդ միակի:
Անձինք երէք յատկականի,
Ազգս համասեռ քրիստոնի,
Քեզ փառս տամ նուաստ ոգի`
Զաքարիայս մեղաւք ի լի,
Որ հասուցեր վերին գըծի,
Քո սուրբ շնորհիւդ աւգտողի,
Փա՜ռք ի փառաց քեզ միշտ լիցի
Աստուածութեանդ հրաշալի.
Ամէն:
Շապա՜շ, շապա՜շ, որ Տէրն իմ հասոյց զիս փափագանաց ըղձի իմոյ: Ո՜վ եղբարք, էի, որպէս էաքդ, լինիք, որպէս եմք:
Գիրքս այս Յոհաննու վանից Սուրբ Կարապետին է, որ ի յոտն Արագածու:
322ա Փա՜ռք... Եւ արդ, որ ոք կամեսցի սուրբ գիրս ստանալ, պարտ է տասն իրս ունել յանձին: Նախ` կատարեալ հաւատս ունել... Տասներորդ` գերագոյն խաղաղութիւն առ Աստուած եւ առ եղբայր: Որպէս զսուրբ մարգարէսն... ունելով զայսոսիկ բարութիւնս... Որք ըզմտաց աչս անաղօտ եւ վճիտ ունիցին երկնանկատ դիտմամբ առ էականն լոյս... Աւ արդ, ես` վերջինս ի ծնունդս եկեղեցոյ, ի վերջին դարուս վերջացեալս յամենայն գործս բարութեան Զաքարիայ, յուսալով յողորմութիւնն
Աստուծոյ || (322բ) եւ յանչափ գըթութիւնն եւ ի սէրն, ստացայ յաստուածազարդ գիրքս զայս, որ յորջորջեալ կոչի ժամագիրք... առ ի յիշատակ հոգոյ իմոյ... եւ ընծայեցաք մաւր մերոյ վերնոյ Սիովնի` անմահ քաղաքի Աստուծոյ մերոյ` իբրեւ զխերեւէշ այրւոյն: Արդ, աղաչեմ զքեզ, ողորմած Աստուած... ողորմեա ինձ ամենաթշուառ վտանգաւորիս Զաքարիայի...||
(323ա) Շնորհիւ Տեառն սկսա եւ ողորմութեամբ նորին յանկ հանեալ աւարտեցի ի թվաբերութեան Հայկազեան տոմարի
ՌՀԴ (1625), ի յերկիրս Արարատեան, որ է Սարարատսն, ի մայրաքաղաքս Էրէվան, ի դրունս Սուրբ Առաքելոյն Անանիայի, ի
առաջնորդութեան սուրբ ուխտիս հեզահոգի եւ տիեզերալոյս մեծ վարդապետին տէր Մովսէս քաջ րայբունապետին: Զի էր
սա յերկրէն Սիւնեաց, ի գաւառէն Աջանանու, ի բնիկ եւ ի հայրենի գեւղէն Խոտանանու, սնեալ եւ վարժեալ առ ոտս տեառն
արթուն եւ զըւարթուն տէր Գրիգոր կաթողիկոսին Էջմիածնա Եդեսացւոյ, քանզի ամս քսան դեքերեալ ի դրունս նորա, մինչեւ
հասեալ ի կէտ ուսման: Ապա առեալ իշխանութիւն վարդայպետական, եկեալ լուսաւորեաց զաշխարհս մեր, որ տարամերժեալ կայինք յազգէն պարսից` ցիր ու ցան եղեալ ի յերկիրն Արաղա, ոմն ի Ըսպահան, ոմն ի Քաշան, եւ այլ յերկիրս Պարսից: Եւ սա ի ժամանակս ծերութեան իւրոյ ի բաց ընկէց զտկարութիւն մարմնոյն, գնաց ի Պարսկաստան ի քարոզեալ զազգս քրիստոնէից եւ ուղղեաց զամենայն կարգ եւ սահմանք եկեղեցւոյ: Եւ նստոյց անդ մի ի պատուական աշակերտաց իւրոց` տէր Խաչատուր Կեսարացին հովիւ եւ վարդապետ, եւ ինքն դարձեալ եկն երկիրս մեր Էրէվան, ի սուրբ ուխտս առաքելոյն Անանիայի: Ո՜վ եղբայրք, քանզի բազում մանկունս ի փառս էած հոգէլից ճշմարիտ էկլէսիաստ տէր Մովսէս բ(ր) աբունապետս, եւ աշակերտեալ աւրիորդք սորա` զտէր Ռըստակէս վարդապետն, զտէր Իսրաէլն` փոխեցեալն առ Քրիստոս, զտէր
Խաչատուր վարդապետն, զտէր Փիլիպոս վարդապետն, զծերունիքն, քեռին իմ` Կարապետ եպիսկոպոս, զտէր Մինաս` արարաւղ աւրինակի գրոցս, զտէր Յովսէփն, զտէր Փիլիպպոսն, տէր Պօղոսն եւ մանկագոյն աշակերտքս, որ պատուաստեալ եմք
առ ոտ||(323բ)ս սորա` զտէր Յովանէսն, եւ ես` նուաստս Զաքարիայս Էջմիածնեցի, զտէր Խաչատուրն, զտէր Յակոբն, Առաքելն, որ կարի տկար է մարմնով (տէր Աստուած ի թիկունս հասանէ), սարկաւագ Եսային, լուսարար Զաքարիայն եւ ջահըն-

կալ մանկունքն` Ղուկասն եւ Ղազարն, եւ խահարար Կարապետն եւ այլ միաբանք սուրբ ուխտիս, որ կամք առ ոտս սուրբ
վարդապետիս տէր Մովսէսի: Խնդրեմ ապէնիազ արարչէն, որ պահեալ է եւ պահեսցէ ի հաճոյս իւր աստուածային կամացն. ամէն:
Արդ, որք հանդիպիք սուրբ գրոցս, յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զմարմնաւոր ծնաւղքն իմ` զծերունի տէր Յովանէսն, եւ զմայրն իմ` Բէկիսաւլթան, եւ եղբաւրորդին իմ` Գրիգոր, եւ որդին նորա... (բաց), եւ հաւրեղբաւրորդին իմ` զտէր
Սարգիս, եւ որդին նորա... (բաց), եւ այլ ամենայն արեան մերձաւորսն իմ յիշեցէք ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ իւր
միւսանգամ գալուստն. ամէն: Ո՜վ դասք լուսերամից եւ կաճառք ամենափայլք մանկունք նորոյ Սիոնի եւ փեսաւէրք հարսինն
եկեղեցւոյ, յիշեցէք... զիս` եղկելի եւ պատժապարտ Էջմիածնեցի Զաքարիայ աբեղայս... Եւ արդ, բանք իմ առ ձեզ են, ո՜վ
փակակալք, լուսարարք եւ ջահընկալք, աղաչեմ, աղաչեմ, սեռն սիրով եւ անկարծիք հաւատով խնդրեմ ի ձէնջ, յորժամ
զկանթեղի լոյսն նորոգէք, ծուլութիւն ի բաց ձգէք, խփէք, ապա զկանթեղն նորոգէք, զի ամէն մի գրի զաչքս եմ սպիտակացուցեր, մինչեւ աւարտեր եմ: Սպիտակ լաթով պահէք եւ հանապազ լուանայք...|| (324ա) Եւ դարձեալ, թէ զժամագիրքս ի գերութենէ կամ ի գրաւէ կամ յայլ ինչ պատահարից որ լինի, ազատէք, զձեր անունդ այլ ի մէջն գրեցէք եւ զիմ սակաւ յիշատակարանս չկտրէք... ամէն:
Ձեռքս փտի ՛ւ ի հող դառնա,
Մոխիր, փոշի, գազախ դառնա,
Գիրս յիշատակ առ ձեզ մնա:
Այլ դուք ընթերցիք ՛ւ օգտիք ի սմա,
Ողորմի ասէք գծողի սորա:
Յեայ ման բտայ ջամալիքա վի քուլի մայ բտայ, /Բատայ հազար ջունի մուղատաս թաւրա Ֆտայ. ամին 88 արաբատառ88
Պարսիկ է բառս եւ գոհութիւնս մեծ Աստուծոյ մատուցանէ:
Յիշեցէք զթղթիս կոկողն` զՀայրապետ միայնաւորն, եւ զՄկրտիչ տողի խազողն: Տէր Աստուած վարձահատոյց լիցի նոցա. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 324ա (1633 թ., բոլորգիր) Յամի մարդեղութեան Տեառն մերոյ կենարարի հազար վեցհարիւր եւ երեսուն եւ վեց եւ
ըստ մերոյս գրոյ թուի հազար ութսուն եւ երկու (1633), մայիսի ամսոյ Հռովմայեցւոց երկտասան եւ մի, եւ Հայոց ամսոյ Արեգի եւթն եւ տասն Յինա[ն]ց Զատկի հինգ կիւրակէին, պատկեր աւուրն երեքշաբաթ, յորում գիշերն զտիւն զգենոյր, առաջին պահուն եղեւ վախճան մեծ կաթողիկոսին Հայոց տեառն տէր Մովսէսի` երկրորդ լուսաւորչի, ամաց իբրեւ յիսուն եւ հնգից, կացեալ յաթոռ հայրապետութեան ամս չորս, էած խաւար հայկազեան տոհմի եւ եթող մեզ սուգ անմխիթարելի, յորոց
ծրող սորա նորին նաւտար էի:
2. 324բ (1651թ., նօտրգիր) Ես` Զաքարիա վարդապետ, առաջնորդ սուրբ ուխտիս Յօհաննուվանից, ընդ բազում արդեանց իմոց, զոր արարի, ետու եւ զձեռագիր Ժամագիրքս յիշատակ ի Սուրբ Կարապետս, յամի որում նորոգեցի զեկեղեցիք
ի թուին Ռ եւ Ճ (1651): Արդ, մի ոք հանցէ զսա ի դրանէ Սուրբ Կարապետիս, վասն Աստուծոյ աղաչեմ:
3. 324բ (1680թ., նօտրգիր, կազմողի) Շնորհօք եւ ողորմութեամբ ամենազօր մարդասիրին Աստուծոյ եղեւ նորոգումն
այսմ Ժամագրքի երկիրս Արարատու, ի գաւառս Անբերդու, ի հրաշափառ եւ գերահռչակ սուրբ մենաստանս ի Սիւղիվանաց, որ ստուգաբանի Յօհաննուվանք, ի յոտին Արագածու, հանդէպ Արայի, ի վերա կարճահոս եւ արագածաւալ գետոյն,
որ կոչի Քասաղ, ի դրունս մեծի Ամլորդւոյն եւ երանեալ ամէնօրհնեալ բերանոյն Քրիստոսի` Սրբոյն Յովհաննու Կարապետին եւ սուրբ աջոյն Մատթէոսի աւետարանչի եւ սուրբ Լուսաւորչին եւ Պարսամայ ճգնաւորի եւ Պանդալէոնի բժշկի եւ այլ
միաեղէն սրբոցս, որք կան աստ հաւաքեալ, ի թագաւորութեանն պարսից Շահ-Իսմայիլի (ուղղուած` «Սուլիմանի) եւ յիշխանութեան|| (325ա) տանս Արարատեան Զալխանի եւ առաջնորդութեան սուրբ ուխտիս հեզահոգի եւ սրբազան Յօհաննէս վարդապետի եւ աթոռակալութեան Սուրբ Էջմիածնի Ստեփաննոսի Իլովացւոյ: Քանզի մեծ կաթողիկոսն Հայոց Յակոբ
գնաց ի Կոստանդնուպօլիս վասն հոգալոյ իրաց ինչ յաղագս սուրբ Աթոռին եւ ի թուին Ռ եւ Ճ ի Ի եւ Թ (1680), օգոստոս
ամսոյ Բ, յաւուր երկուշաբաթի վաղճանեցաւ, եւ եղեւ սուգ անհնարին ի վերայ ազգիս, եւ Դ ի նոյն ամսոյն բարձին զնա եւ
տարեալ ի Կորնթոս, որ այժմ ասի Ղալաթայ, եւ եդին զնա ի հանգստի... (1 տող բաց): Սակայն ժողովեցան ամենայն վարդապետք եւ եպիսկոպոսք եւ վանականք եւ մեծամեծք ի Հայոց յԵրեւանայ եւ Նախչուանայ ի սուրբ Աթոռն Էջմիածին եւ
սգացին զսուգ կաթողիկոսին եւ հաստատեցին զՍտեփանոսն տեղապահ, եւ ինքեանք ընտրեցին զոմն վարդապետ Պետրոս անուն, այր գիտուն եւ ճարտարախօս, որ էր եպիսկոպոս Գողթան գաւառին, եւ առաքեցին զնա հրաւիրակ առ Եղիազար, որ երբեմն եղեւ կաթողիկոս եւ այժմ կայ նստեալ պատրիարգ ի սուրբ Երուսաղէմ, զի եկեսցէ ի բարձրագահ Աթոռն ի

Սուրբ Էջմիածին եւ նստցի Աթոռ կաթուղիկոսութեան, եւ կամ թէ ո ոք եւ կամիցի, նստուցանէ, սակայն ինչ եւ իցէ առանց
հրամանաց նորա ոչ ոք լինի կաթողիկոս: Եւ ահա ՌՃԻԹ (1680) թուի եւ նոյեմբեր ամսոյ Ա, որում գրեցի զայս, այսպէս է,
զոր գրեցաք, եւ յետագայն Աստուած գիտէ, որում ժամանակի կազմեցաւ գիրքս ձեռամբ վատաշուէր եւ չարահամբաւ Զաքարիա Սարկաւագի Քանաքեռցւոյ, որ Խ ամ անհաճոյ վարուք ծառայեցի առ դրան Սուրբ Կարապետիս եւ ի ծերութեան իմում կազմեցի զայս, զի մնասցէ ի դրան|| (325բ) Սուրբ Կարապետիս: Եւ որք վայելեն զսայ, յիշեսցեն զաշխատաւորսն, որք
ունեն երախտիք առ դրան Սուրբ Կարապետիս` Զաքարիա քաջ րաբունապետն, զառաջնորդ ուխտիս, որ զգիրքս գրեալ` եդ
յիշատակ աստ, եւ Յօհաննէս վարդապետ` փոխանորդ նորա, եւ այլ միաղէն միաբանք ուխտիս, եւ զիս` փանաքի եւ մեղապարտ Զաքարիա կազմօղս, եւ որք յիշեն, յիշեալ լիցին ի Քրիստոսէ օրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն:
4. 324բ (1779թ., շղագիր) Ի ՌՄԻԵ (1776) թվոյն, ես` Մեղրեցի Սահակ վարդապետս առաջնորդ էի Սուրբ Կարապետու,
յաւուրս կաթուղիկոսութեան լուսահոգի Սիմէօն Երեւանցոյ եւ յիշխանութեամբ Յուսէն Ալի-խանին, որ էր թվին ՌՄԻԸ
(1779): Հերակըլէ այրքայն Վրաց եկն Երեւան բերդի վերայ. բերդն չէառ, երկրին շատ աւերս արար, մինչ զի էլն ամէն քշել
յետ տարաւ յերկիրն Վրացտուն:
5. Պատառիկ -պահպանակ Աբ (ԺԸդ., շղագիր) Ես` անարժան Պապիս գրեցի: Ով որ ասի Ա բերա[ն]:
Կնքադրոշմ` 321բ, 324բ Քրիստոսի ծառայ Սահակ վարդապետ. 12[2]7 (1778):
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ԺԷ -XVII
ԳՐԻՉ` Յակոբ:
ԹԵՐԹ` 232: ՊՐԱԿ` Ա-Ի 12 (Ա, Գ 11, ԺԹ 10, Ի 8): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 25,2 19,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 58ա): ՏՈՂ` 22-24: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ թուղթ, դռնակի աստառը` գորշ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 4ա, 107ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 34բ, 55բ, 60բ, 63բ, 66բ, 76բ, 98բ, 117ա,
129բ, 143ա, 155ա, 170բ, 184ա, 198ա, 210ա: 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:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր, փոքրիկ պատռուածքներ, բծեր, թանաքի ճապաղում (210բ-1ա): Նախկինում նորոգուած եւ կարկատուած տպագիր ու ձեռագիր թերթերի բեկորներով: Կազմի կաշին ցեցակեր, եզրերը մաշուած, դռնակը
վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-106բ [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ...]
Տե՛ս Հմր 435, 4ա-156բ. ¢ 1. ա-դ/1ա-3բ (ա-ն խորագրուած` 1ա « Այս է ուղղափառ դաւանութիւն...): 2-3/չիք: 4. ա/3բ34ա (10բ-1բ « Աստուածածին մայր Քրիստոսի...: 11բ-2բ «Յովհաննու Մանդդիոնի գաւառէն աղգ -Զարթուցեալքս...):
բ/34բ-55բ (անխորագիր: Չունի «Քրիստոս եկեալ...): գ/56ա-60բ: դ/60բ-3բ: ե/63բ-6բ: զ/66բ-76բ: է/76բ-86բ: ը/86բ-98բ
(անխորագիր): թ/98բ-106բ:
Բ. 107ա-210ա [Սաղմոսարան]
Տե՛ս Հմր 435, 158ա-277բ: Չունի` ՃԽԸ, ՃԽԹ, ՃԾ, « Այս սաղմոս
ինքնագիր սաղմոսները, ԺԸ սաղմոսի սկզբի մեկնութիւնը եւ յաւելեալ
մաղթանքները:
Գ. 210ա-32բ [Տօնացոյց]
Տե՛ս Հմր 435, 279ա-310բ. ¢ 1/չիք: 2. ա/210ա-1ա: բ/211ա-3ա: գ/213ա-4բ
(սկ. «Տեառնընդառաջին երիկունն...): դ/214բ-6ա: ե/216ա-20ա:
զ/229բ-32բ (ժդ-ից յետոյ, վրջ. «Գանձ ասայ` Աստուած անեղ, շար.
թափուած): է/220աբ: ը/220բ-1ա: թ/221ա-2ա: ժ/222ա-4բ: ժա/224բ-6բ:
ժբ/226բ-8ա: ժգ/չիք: ժդ/228ա-9բ (229բ-32բ տե՛ս զ): ժե-ժզ/չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
98բ ԶՅակոբ անարժանս յիշեցէք, ի թագաւորութիւն Շահ- Ապազին անուն ի վերայ ձայնեալ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
Աստառ Ա (ԺԸ դ., շղագիր) Տէր Գիրակոսին Աստուծոյ ծառայ:
509
ԺԱՄԱԳԻՐՔ ԱՏԵՆԻ

ՌՃԻԸ -1678
ԳՐԻՉ` Գրիգոր Երեւանցի: ՍՏԱՑՈՂ` Զաքարիա:
ԹԵՐԹ` 438. չգրուած` 1ա, 192բ, 241ա, 368աբ: ՊՐԱԿ` Ա-ԼԱ 12(ԼԱ 7)+Ա-Զ 12(Գ 11): ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24,2
17,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 257ա): ՏՈՂ` 25 (1բ-426բ), 30 (427ա-38բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` վարդագոյն մետաքս, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+2, թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կաթողիկոս` 14բ, Խնկարկութիւն` 147բ, Իջեցումն ի խաչէ` 195բ, Դաւիթ եւ Սաւուղ (Ա. Թագ., 23)`
241բ: Ի լուսանցս -Դաւիթ ի նինջ` 229ա, Մովսէս` 252բ, 267ա, 283բ, Աստղագետ` 255ա («Երկինք պատմեն...): Դաւիթ
խրատէ` 270ա («Մի նախանձիր...), «Կոխեցին զիս թշնամիք...` 286բ, «Հպարտացելոցն հասանէ հարուածս...` 301ա, Եսայի`
316ա, 347բ, Ադամ եւ Եւա` 318ա, Զինավառ հրեշտակ` 326բ, Եզեկիէլ` 331ա, «Փրկութիւն ազգի մարդկան` 33բ, Յովնան`
348ա, «Ի վրանս Կեդարու` 350բ, Ամբակում` 364ա, Յարութիւն` 394ա, Հոգեգալուստ` 402ա, Փոխումն Աստուածածնի` 413բ,
Խաչվերաց` 417բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 2ա, 15ա, 78ա, 128ա, 132ա, 136բ, 196ա, 242ա, 370բ: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 4բ, 56բ,
70ա, 121ա, 143բ, 174բ, 211բ, 212բ, 229ա, 255ա, 270ա, 286բ, 301ա, 333բ, 350բ, 394ա: 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, կանաչ, մոխրագոյն, նարնջագոյն, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Գործածութիւնից 229-366 թերթերի ստորին անկիւնները գունափոխուած եւ քայքայուած: ԺԸ դ. նորոգուած եւ թղթով կարկատուած, եզրահատումից լուսանցազարդերն ու նկարները վնասուած: Կազմի կաշին քերծուած,
կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1բ-240բ [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ...]
Տե՛ս ձեռ. Հմր 435, 4ա-156բ. ¢ 1. ա-դ/1բ-4բ (բ-ն խորագրուած` 1բ «Դաւանութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ուղղափառաց, սրբոյն Գրիգորի չորեքտասան աստիճանաւ, որ յերից սուրբ ժողովոյն): 2.
ա-ե/4բ-13բ: 3/13բ-4ա: 4. ա/15ա-77բ (չունի` «Հայր մեր, «Սաղմոս ըստ
ձայնի, « Աւետարան տաճարի: 22ա-3ա «Երգ պաշտաման պահոց աւուրց, բայց ոմանք ի տօնի Աստուածածնին զայս
ասեն - Աստուածածին մայր Քրիստոսի...): բ/77բ-120բ (չունի «Քրիստոս եկեալ
ի փոխումն Աստուածածնի...): գ/121ա-7բ: դ/127բ-32ա: ե/132ա-6բ:
զ/136ա-95ա (տե՛ս տպ. 1866, էջ 350-456.
չունի` «Երգ տեառն Ներսիսի -Նահապետին Աբրահամու...: Աստ նաեւ`
143ա-7բ «Խրատք սարկաւագութեան եւ դպրութեան եւ արարողութեան
պատարագին, տե՛ս անդ էջ 575-587: է/195ա-211բ: ը/211բ-229ա (չունի
«Նայեաց սիրով -ի յաւելեալ հատուածը): թ/229ա-240բ (նման տպ.
1866-ին):
Բ. ա. 242ա-367ա [Սաղմոսարան]
Տե՛ս ձեռ. Հմր 435, 158ա-277բ: Չունի ՃԽԸ, ՃԽԹ, ՃԾ սաղմոսները եւ ԺԸ
սաղմոսի սկզբի մեկնութիւնը: 365բ «Փոքր էի ես...: Սաղմոսները մեծի
մասամբ խորագրուած: Ունի Հմր 435-ի նոյն յաւելեալ մաղթանքները:
բ. 367ա Զգուշութիւն սաղմոսերգուաց եւ ի գովասանութիւն Սաղմոսիս -Բանք սաղմոսիս է պատուական, /Լցեալ հոգւովն աստուածական...
Գ. 369ա-426բ [Տօնացոյց]
Տե՛ս ձեռ. Հմր 435, 279ա-310բ. ¢ 1/369ա-70ա (խորագիրը` « Աւուրք
ցուցանելոյ զտօն ծննդեան սրբուհւոյ Աստուածածնին): Այստեղ
յաջորդ նիւթերի ընդհանուր խորագիրը` 370ա «Տօնացոյց տէրունական
տօնից, զոր եդեալ եւ սահմանեալ է սրբոյն Իսահակայ հայրապետի` ըստ
արարողութեանց Հայկազնեայ: 2. ա/370բ-3ա (խորագիր`
«Տօնացուցակ): բ/373ա-7բ: գ/377բ-80բ: դ/380բ-2բ: ե/382բ-94ա:
զ/394ա-7բ: է/397բ-9ա: ը/399ա-400ա: թ/400ա-2ա: ժ/402ա-9բ:
ժա/409բ-13բ: ժբ/413բ-6բ: ժգ/416բ-7բ, ժդ/417բ-9բ: ժե/420ա-1բ:
ժզ/421բ-6ա:
Դ. ա. 426ա Յանդստեան (Հանգստեան) Աւետարանքն այսոքիկ են -Մաթէոս ՃԺ...

բ. 426աբ Խրատք Իւղաբերից Աւետարանաց -Իսկ կիրակէքն զԻւղաբերից Աւետարանն այսպէս կարդա հանապազ...
(հմմտ. Հմր 435, 310բ-8ա)
Ե. 427ա-38բ [Տաղք եւ Գանձք]
ա. 427աբ Տաղ սուրբ կուսին Մարիամու (Ի Յոհաննէս Պլուզ վարդապետէ. Հմր 425, 101բ-2բ: «Ա-Ք) -[Ա]ռաջնաճաշակ
պըտըղոյն... Մահւան առաջին մարդւոյն...
բ. 427բ-8բ Տաղ հոգեւոր անոյշ [Խաչատուր Կեչառեցի վարդապետի ասացեալ. Հմր 33, 206բ] -Ես եմ կորուսեալ ոչխար...
գ. 428բ-9ա [Տաղ Յարութեան. Հմր 424, 165բ] -Դասքն հրէական... (Հմր 4287, 98ա « Առաքելի):
դ. 429ա [Տաղ մրկտութեան Քրիստոսի ի Սրրիկ. Հմր 7730, 55բ] -Ո՜վ զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ...
ե. 429ա-31բ [Գանձ Բուն բարեկենդանին, Մխիթար վարդապետէ Հմր 424, 65բ: «Երիւմանեցին] -[Ե]րգ յաւերժական...
զ. 431բ-3ա Երկրորդ կիրակէին («Գրիգորի է) -[Գ]ըթութեամբ իջէր...
է. 433ա-4ա [Գանձ երրորդ կիրակէի առաւաւտուն. Հմր 424, 76ա: «Մկրտիչ] -[Մ]եծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական...
ը. 434ա-5ա [Գանձ չորրորդ կիրակէի. Հմր 423, 134ա: «Մկրտիչ] -[Մ]եծապայծառ խորհուրդ սոսկական...
թ. 435աբ [Գանձ Ե-երորդ կիրակի առաւաւտուն. Հմր 424, 88բ: «Մկրտիչ] -[Մ]եծ եւ ահեղ խորհուրդ անքննին...
ժ. 436ա-7բ Վեցերորդ կիրակի ասա («Մերզան) -Մեղայ, Տէր, մեղայ, / Անօրինեցայ...
ժա. 437բ-8բ Գանձ գալըստեանն Ծաղկազարդին ի տէր Մխիթար վարդապետէ («Հայցէս) -Համագոյական հօր սահման եւ բան...
ժբ. 438բ Գանձ յորժամ Զատկի կիր[ ակի] («Մկր) -Մարդասիրութեամբ Որդին միածին... /Տւանեն այսօր որդիք Սի||...
(շար. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
120բ Գծեցաւ ի թուին ՌՃԻԸ (1679) ձեռամբ յոգնամեղ Գրիգորի Երեւանցոյ (նման` 269բ):
192ա Յիշեսջիք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր զյոգնամեղ Գրիգոր գրիչս եւ զսպասաւորն իմ` զփոքրիկ Ուռուստամխան բէկն,
եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ:
269բ Յիշեսջիք ի մաքրափայլ աղօթս եւ սաղմոսերգութիւնս ձեր զստացօղ գրոյս` զԶաքարիայն, եւ զծնօղսն իւր` զմղտսի
Աղամիրն եւ զՍաւգուլն, եւ զորդիսն իւր` զՄիքայէլն եւ զԳաբրիէլն, եւ դուք յիշեալ լիջիք...
333ա Լուսովդ քո, Քրիստոս, լուսաւորեա զհոգի ստացողի գրոյս` Զաքարիային, եւ ծնողացն` մղտըսի Աղամիրին եւ
Սաւգուլին, եւ որդւոցն` Միքայէլին եւ Գաբրիէլի, եւ զամենայն արեան մերձաւորացն, եւ զանարժան գրչի Գրիգորի եւ ծնողացն:
367բ Յիշատակարան գրոցս -Փա՜ռք... Որոյ ամենազօր կարողութեամբն գծագրեցաւ գիրքս այս, որ կոչի Ժամագիրք, զի
պարունակեալ ունի զամենայն կարգ եւ սահմանադրութիւն ժամակարգութեան Հայաստանեայց եկեղեցեաց ուղղափառաց, ձեռամբ յոգնա||... (շար. 5 թերթ կտրուած հանուած):
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ԹԵՐԹ` 332. չգրուած` 1ա-2բ, 23բ, 296բ, 331ա-2բ: ՊՐԱԿ` 1 1+Ա-ԻԵ 12 (Բ, Ե, ԺԱ, ԺԶ, ԻԴ 11, Է, ԺԲ 10, ԺԴ, ԻԱ 14)+3 12
(Ա 10)+1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ (նորոգողի` 1, 200-96, 331-2, եռամահիկ եւ «Ջ. Ա լուսադրոշմներով): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24,5 18,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (գրչափոխութեամբ` 200ա-96բ: Նմուշ` 115ա): ՏՈՂ` 23: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` զարդադրոշմ շերտաւոր կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Եզրահատումից լուսանցազարդերն ու լուսանցագրութիւնները վնասուած, տեղ-տեղ ցեցակեր, փոքրիկ պատռուածքներ, շագանակագոյն բծեր: ԺԷ դ. նորոգուած եւ թերին լրացուած հաւանաբար յիշատակագիր Մարտիրոսի
ձեռքով (տե՛ս 164ա):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-164ա [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ...]
Տե՛ս Հմր 435, 4ա-156բ: Այստեղ նիւթերը խառնուած. ¢ 1. ա-դ/20բ-3ա
(¢ 4-ից առաջ): 2. ա-ե/1ա-11ա: 3/11աբ (11բ-8բ տե՛ս ստորեւ` յաւելեալ,
19ա-20բ տե՛ս Դ): 4. ա/24ա-63բ (31ա « Աստուածածին մայր
Քրիստոսի...: 35ա-53բ Աւետարանք Պաշտաման, Տաճարի,
Խաչելութեան, «Տէրունական: Չունի տպ. 1866-ի էջ 10 «Հայր մեր, էջ

32-53 «Սաղմոս ըստ ձայնին, էջ 74-85 «Սաղմոսք ըստ ութ ձայնիցն,
էջ 111-122 «Մաղթանք...): բ/64ա-93ա (չունի «Քրիստոս եկեալ... եւ տպ.
1866-ի 186-194, 198-202, 221-226, 229-235, 260-261, 269-276 էջերի
շարականները): գ/93բ-9ա: դ/99ա-102բ: ե/102բ-6ա: զ/106բ-132ա
(106բ-11բ=տպ. 1866, էջ 350-66, 112ա-4ա=էջ 576-587, 114ա-32ա=էջ
367-456, որոշ ետեւ- առաջութեամբ: Ունի. 129բ «Տաղ Ծնընդեան Տեառն
մերոյ -Մեր նախահօրէն խնդիր խոնարհեցար...: 129բ-30ա «Ողբանք
Աստուածածնին -Ո՜վ իմ սիրական որդի...: 130ա «Տաղ Յարութեան -Գոչէր հրեշտակն ի վիմին...: 130աբ «Տաղ Յարութեան -Յայնժամ
սիրով տիրական...: 130բ-1ա «Տաղ Սիմէօնի Ծերունին -Քրիստոս
փառաց թագաւորն այսօր եկեալ յընծայումն...): է/132ա-9բ (չունի տպ.
1866-ի էջ 481-484 շարականը): ը/139բ-54ա: թ/154ա-64ա (նման տպ.
1866-ին): Յաւելեալ ունի.
-11բ-8բ Քաղուածու կարգաւ («Քաղուածք օրհնութեանց տօնից տէրունականաց եւ ամենայն սրբոց` ըստ իւրաքանչիւրոց պատշաճին) -[ԳԿ]. Երգեցէք, որդի՜ք Սիոնի... Որ հաստատեր բանիւ (տե՛ս «Շարական 1861, էջ 754-779):
Բ. 165ա-296ա [Սաղմոսարան]
Տե՛ս Հմր 435, 158ա-277բ: Չունի ՃԽԸ, ՃԽԹ, ՃԾ, «Փոքր էի ես...
սաղմոսները եւ ԺԸ Սաղմոսի սկզբի մեկնութիւնը: Բացի Ա սաղմոսից,
միւսները` խորագրուած: Ունի նոյն յաւելեալ մաղթանքները:
Գ.297ա-329բ [Տօնացոյց]
Տե՛ս Հմր 435, 279ա-310բ. ¢ 1/297ա-8ա (անխորագիր): 2. ա/298ա-9բ:
բ/300ա-2բ: գ/302բ-3բ: դ/304ա-5ա: ե/305ա-11բ: զ/312ա-4ա: է/314աբ:
ը/314բ-5ա: թ/315ա-6ա: ժ/316ա-20ա: ժա/320ա-2բ: ժբ/322բ-4ա:
ժգ/324աբ (միայն նշում` «Նա զԱստուածածնին տօնն Սեպտեմբերի
Ը...): ժդ/324բ-6ա: ժե/326ա-7ա: ժզ/327ա-9բ («Զ կիրակին Մարտի Ժ
Խաչգիւտ է...):
Դ. ա 19աբ [Ա]րարեալ եւ սահմանեալ սուրբ վարդապետին Թումայի Մեծոփեցոյ... Խրատ յաղագս պաշտաման եկեղեցւոյ Հայաստանեայց -[Գ]իտելի է, զի յաւուր հսկման գիշերոյ, զկնի Տէր եթէ շրթանցն... (տե՛ս Հմր 500, 310բ-1ա, ¢ ա-բ):
բ. 19բ-20ա Հանգստեան Աւետարանքն այսոքիկ են -Մատթէոս ՃԺ...
գ. 20աբ Դարձեալ խրատ պաշտօն առնելոյ -Յորժամ Խաչի ուրբաթ լինի եւ կամ գիշերն տարաժամի... զկնի երգոյն Ներսէսի Յիշեսցուքին` ասի Աշխարհ ամենայն...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
68ա Զան[ արժան] ծրօղս յիշեա. ամէն:
93ա Ո՜վ սուրբ քահանայ, յիշեա եւ զանարժան գծօղս: Թվին ՌՃԲ (1653) էր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 164ա (ԺԷ դ., նորոգողի) Յիշատակ է Ժամագիրքս Մարտիրոս քահանային եւ կողակցին` Բանաւշին, եւ ծնաւղացն`
Յովանիսին եւ Դօլվաթին, եւ որդոյն` Աստուածապովին, եւ կողակցին` Հուրիխանին, եւ ամենայն յարեան մերձաւորաց նոցին: Դարձեալ, ով ոք հանդիպիք սըմա կարդալով կամ աւրինակելով, լի բերանով Աստուած ողորմի ասացէք` ի միւսանգամ
գալըստեանն իւր ողորմեսցի. ամէն (նման` 329բ-30ա):
2. 331բ (1660թ., շղագիր) Ես` Ղազախեցի Յակոբս, որ եկի ի դուռն Սուրբ Կարապետի անապատին, երկիր պակեցի
սուրբ Աստուածածնին, Հայաստանեաց հարապետին` Գրիգորիս Լուսաւորչին, սուրբ Ստեփաննոս Նախավկային, ամենօրհնեալ եւ միշտ էին: Հարք եւ յեխպարք, մեղաւորիս թողութիւն արարէք, դարձեալ ինձ յիշեցէք, դուք յիշեալ լինիք առաջի Աստուծոյ. ամէն: Մի մեղադրէք զիս, հայրք իմ, զձեզ աղաչեմ եւ ի քէն խնդրեմ, որ մի դադապարդիք ի վերայ իմ:
Կիրակոսի որդի Ակոբ: Թվին ՌՃԹ (1660) էր:
Թուականը` հաւանաբար սխալ. գրութիւնը ԺԸ դ. վաղ չի կարող
լինել, մանաւանդ որ գրուած է նորոգողի կողմից աւելացուած թղթի
վրայ:
164բ Յակոբս [յ]իշեցէք:

3. 164բ (ԺԸ դ.) Յիշատակ է տէր Մաթէոսին ե[ւ] իւր ծնաւղացըն, որ տվաւ սուրբ անապատին սուրբ գիրքըս, որ է Ժամու
Սաղմուսարան, Սուրբ Կարապետի յանապատին վայելումն:
Կնքադրոշմ` 164բ, 194բ Քրիստոսի ծառայ 0հանէս:
Գրչափորձ` 2ա, 53ա, 56բ, 296բ, 329բ, 330բ (այբուբեն եւ առանձին բառեր):
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ԹԵՐԹ` 69. չգրուած` 1աբ, 57բ, 67ա-9բ: ՊՐԱԿ` 1 1+7 10 (Զ 12, Է 4)+1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ մահիկանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,2 14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 33ա): ՏՈՂ` 22: ԿԱԶՄ` ճնշագծերով շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր, կազմի կաշին թեթեւակի քերծուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-6ա Անանիայ Շիրակացոյ երիցս երանեալ վարդայպետէն Վասն որպիսութեան կենաց [իւրոց-Ե]ս` Ան[ան]իայ
Շիրակացոյ [ի յ] Անանիայ գեղջէ... յաւիտենից. ամէն:
Բ. 6ա-56ա Քերականութիւն, որ կոչի Եօթնայգրեանք, զուգեալ ի Դաւթայ փիլիսոփայէ եւ Հռօմայ վարդայպետէ կոչեցեալ անու[ն] Փիւնիկ -Եւ են այսոքիկ իր Է. Ա, Ե, Է, Ը, Ի, Ո, Ի... Այսպէս ունի ԼԶ գիրն զօրութիւն ինքն այբն. գրէ եւ զայս եզան կաշին զբ. յյ վս առ յյ վտ լլ մմ:
Գ. 56բ-7ա [ Աղիւսակ բազմապատկութեան` արտահանեալ Յաղագս համարողութեան գրոց Անանիայի Շիրակացւոյ] Ա-Ք:
Տե՛ս Ա. Գ. Աբրահամյան, Անանիա Շիրակացու մատենագրութիւնը,
Երեւան, 1944, էջ 221-224 (կարդալ` 224-221):
Դ. 58ա-66բ Աղագս զանայզանութեան Սաղմոսին, որ ասացեալ է Դանիէլ մարգարէին Հոգովն Սրբով -Ա. Վասն ծառ
տնկելոյ... Վասն ճանփորթի... օրէ օր ժրանաս ի բանտ կարողութեամբ Աստուծոյ:
Կնքադրոշմ` 67բ, 68ա Քրիստոսի ծառայ տիրացու Գալուստ. ՌՄ[Ե.] (1756):
Գրչափորձ` 67բ Այս է արհեստ պատու[ա]կան` թարքմանեալ ի մեծ փիլիսոփաէն, որ կոչի Անանիա Շիրակացին:
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ԳՐԻՉ` Թումաս աբղյ, անանու.ն: ՍՏԱՑՈՂ` Թոմաս գրիչը:
ԹԵՐԹ` 275. չգրուած` 122ա, 135բ, 137ա, 154բ, 163բ, 220բ-1բ, 247բ, 265բ-8բ, 273ա-5բ: ՊՐԱԿ` 25 (խառն` Ա 14, Բ-Դ, ԶԹ, ԺԲ, ԺԷ, ԺԹ 12, Ե 8, Ժ, ԺԶ, ԺԸ, ԻԱ-ԻԲ, ԻԴ 10, ԺԱ 5, ԺԳ 19, ԺԴ, ԻԵ 4, ԺԵ 17, Ի 13, ԻԳ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20,8 15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (հաւանաբար 2-3 ձեռքով: Նմուշ` 188ա): ՏՈՂ` 21-38: ԿԱԶՄ`
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մատթէոսի: ԺԱ դ.: 2(Ա-Բ)+2(Գ-Դ), ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի հատումից
եւ հատուած մասերի ընդերկայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Գա): Կարդալ`
Գա, Աբ, Դբ, Բա, Դա, Բբ, Գբ, Աա «[հան]դերձ Մարեամաւ... Ձայն գուժեաց ի Հռամ[ա] (Բ, 11-18):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (55ա), հանգուցագիր (138ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ զանազան բծեր, փոքր պատռուածքներ եւ ցեցակերության հետքեր: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, փականներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Քարոզք Գրիգորի Տաթեւացւոյ]
1. [Քարոզք յառաջին հատորոյն]
Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740. ¢ Ա/20բ-31բ: Բ/32ա-5բ: Գ-Ե/չիք:
Զ/36ա-49ա: Է-ՀԳ/չիք: ՀԴ/1ա-3ա: ՀԵ-ՃԱ/չիք: ՃԲ/118ա-21բ:
ՃԳ-ՃԺԳ/չիք: ՃԺԴ/138ա-42ա: ՃԺԵ-ՃԾ/չիք: ՃԾԱ/91բ-4բ: ՃԾԲ-ՃԿԱ/չիք:
2. [Քարոզք յերկրորդ հատորոյ]
Տե՛ս Ամառան հատոր, տպ. 1741. ¢ Ա-ԼԱ/չիք: ԼԲ/158ա-63ա:
ԼԳ-ՃՁԸ/չիք:

3. [Քարոզք ի Սաղմոսաց մեկնութենէ]
ա. 3բ-7ա Սաղմոս ի Դաւիթ. ասի յիշատակ հինգշաբաթուց -[Երեսուն եւ եօթն] սաղմոս պատճառ ունի ի խղճէ չարչարեալն Դաւիթ...
բ. 7աբ Ի կատարած. Իդթումն աւրհնութիւն ի Դաւիթ սաղմոս -Երեսուն եւ ութ սաղմոս պատճառ ունի լռել ի չարէ...
գ. 7բ-10ա Նորին Քարոզ մահու. Ահա չափով եդիր զաւ[ուր]ս -Մարգարէն Դաւիթ ի վշտալից կենցաղոյս ասէր...
դ. 10աբ Վասն համբերութեան. Ո.վ է համբերութիւն իմ... -Նախ` թէ ոչ դու, Տէր, որ հրամայեցեր...
ե. 10բ-2ա Ի կատարած. Սաղմոս ի Դաւիթ -Երեսուն եւ Ը (= ԼԹ) սաղմոսն պատճառ ունի զազատութիւն գերոյն...
զ. 12ա-7ա Նորին Քարոզ վասն վարդապետաց... -Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս յառաջ քան զմարդեղութիւնն իւր...
է. 17աբ Ի կատարած. սաղմոս ի Դաւիթ -[Քառասուներորդ սաղմոսն] պատճառ ունի զողորմութիւն աղքատաց...
ը. 17բ-20ա Նորին Քարոզ վասն ճանապարհի... -Ճանապարհ ասի եւ կոչի աստի կեանքս... (20բ-49ա տե՛ս Ա, ¢ 1):
թ. 142ա-3բ Նորին Քարոզ վասն մահուան. ի բան Սաղմոնի, որ ասէ. Մարդոյ որպէս խոտոյ են աւուրք... -Մահկանացու
մարդոյ կեանք Գ յատկութիւն ունի...
4. 113բ-7բ [Քաղուածք ի զանազան քարոզից] -Զայս եւ պարտ է գիտել, զի տնօրէնութիւնն Քրիստոսի...
Բ. 49ա-54ա [Քաղուածք զանազանք]
1. 49ա [Վասն] երանութեան -Երանի աղքատաց... 49աբ Վասն անընչութեան -Տէրն ասէ. Մի՛ հոգայք վասն հոգոց ձերոց... 49բ Այս յաղագս ուղիղ դատաստանի -Եւ ոչ ոք կարէ, բայց տէրանց... 50ա Յաղագս ոչ դետելոյ -Տէրն ասէ. Մի՛ դատէք... 50բ Յաղագս անյիշաչարութեան -Տէրն ասէ. Սիրեցէ՛ք զթշնամիս... 50բ-1ա Սքանչելի են գործք քո, Տէր -Սքանչելի են
գործք իւր...
2. 51ա [Բոլորակ] - Այս բոլորակս ցուցանէ, թէ Յայտնութենէն մինչեւ Յառաջաւորն քանի. օր է...
3. 51բ [Վամսն այրի կնոջ որդւոյն] -Կին մի այրի...
4. 51բ Որք ասի ենթակայ եւ ի կատարումն -Նախ` ենթակայ ներտրամադրեալ բան...
5. 52ա [Վասն պալասան ծաղկի] -Գիտելի է, զի պալասանն Գ ազգ է...
6. 52բ-3ա Շարժումն երկնի ըստ այս է -Լուսինն է մի ամիսն կատարի...
7. 53ա Արտաքին գրեանք... այս են -Պորփիւրն... Նրբերն այս է - Ամենայն իր...
8. 53աբ Ի Միխայէլ Պատմագրէն -Ի Հնդստան աշխարն քաղաք մեծամեծ կան...
9. 53բ [Հանելուկք] -Յաւուր միում ասէ կաղ սիրելին սրբոյն Ներսէսի հայրապետին. Քաղաք մի կայ յԱրաբիայ...
10. 53բ-4ա [Նախերգանք յիշատակարանաց]
ա. 53բ-4ա Վարդապետող փրկչին զկիրս տնտեսութեան /Յունկս նորին հաւատացեալ ժողովրդեան... բ. 54ա Ձեռս երթայ` դառնայ ի հող, /Գիրս մնայ յիշատակող... գ. 54ա Փա՜ռք Աստուծոյ անմահ Բանին, /Գոյացուցչին եւ անեղին...
Գ. 54բ-85բ Հարանց վարք Ֆռանկաց (Հայելի վարուց)
Տե՛ս Հմր 789, Բ, 6բ-411բ: Այստեղ միայն 14 գլուխ` խառն ու շփոթ:
Նխ./չիք: Ցանկ/չիք: ա/55ա-7բ: բ/65ա-6բ: գ/57բ-8ա, 66բ-7ա:
դ/58բ-60բ, 67բ-8ա: ե/68աբ: զ/68բ-74ա (69ա-74ա կրկ. 59ա-60բ,
63ա-65ա): է/60բ-1բ: ը/61բ-5ա: թ/74աբ: ժ/75ա-6ա: ժա/76ա-81ա:
ժբ/81ա-3ա: ժգ/83ա-4բ: ժդ/84բ-5բ: ժե-հա/չիք:
Դ. 86ա Ամք եւ անուանք նահապետացն կարգաւ - Ադամ ՋԼ... 86ա-90ա Այսուհետեւ կարգ թագաւորացն է -Որոց առաջինն` Սաւուղ... 90աբ [Դարագլուխ] -Տեւեց տաճարն ՆԽԲ ամ... 90բ-1ա [Մահք մարգարէից] -Եսայի էր ի Թեկուայ... (ապա
ԲԺ- անից):
91բ-4բ տե՛ս Ա, ¢ 1:
Ե. 95ա-106բ Արարեալ Աշխարհացոյց նորոգ թարգմանչին, երկրորդ լուսաւորչին Վարդանայ վարդապետի պարզ եւ
համառօտ տեսութեամբ
Տե՛ս Հմր 20, 251ա-7ա. ¢ ա/95ա-6ա: բ/96ա-7ա: գ/97ա-103ա:
դ/103ա-6բ: Ընդարձակ խմբագրութիւն:
Զ. [Բանք զանազանք]
1. 106բ-7բ Վասն սուրբ եւ փրկականաց սրբութեանց Քրիստոսի... այսպէս գտաք ի գործոց ոսկէգրով ի պատմագիրս
թագաւորութեան ի քաղաքս Կոստանդնուպօլիս... -Յորժամ առին զքաղաքն թագաւորութեան...
2. 108ա-9բ Վասն գալստեան Քրիստոսի յԵրուսաղէմ... -Եւ որք լսէին...
3. 109բ Աղօթք ի ժամ ննջման... - Աղաչեմ զքեզ, տէր Աստուած ամենակալ...
4. 110ա-1բ [Ի բանից իմաստասիրաց] - Ամենայն իմաստութիւն ի Տեառնէ է... (Սիրաք, Խիկար եւլն):

5. 111բ Ձմրան -Բան. Ձմեռն: լուծումն. Ձիւնամեռ... Վասն ցօղոյ եւ եղեման, ձիւնի եւ անձրեւի -Եւ ցօղ է, որ...
6. 112ա [ Աւետիքայ 0գոստինի Կարգ գիտութեան գիտնականացն] -Դ են կարգ գիտութեան գիտնականացն... 112ա
Յաղագս վերասացելոցդ -Զի թէ գիտունքն ընդ անգիտին /Ի միասին մարդիկ կոչին... /Սայ Աւետիքն է Աւգոստին... /Յամի
ծնընդեան մերոյ Փրկչին /Ռա Յի եւ Ձա (1380) թուականին...
7. 112բ-3ա [Ի Բանից իմաստասիրաց] -Պղատոն ասէ. Իմաստասէր կոչեմ ես զայն... (113բ-7բ տե՛ս Ա, ¢ 4: 118ա-21բ
տե՛ս Ա, ¢ 1)
8. 122բ-3բ Վասն երկրիս, թէ որոյ վերայ կայ -Տեսցուք, թէ զերկիրս յեր վերայ հաստատեաց Աստուած...
9. 123բ [Յաղագս չափուց] -Դահեկանն մի ոսկի է... Տաղանտն ՃԻԵ լիտր է...
10. 123բ [Վասն նախնեացն Մամիկոնէից] -Ճենաց թագաւորի Բ որդիք...
11. 123բ [Սահմանք նահանգաց հայոց] -Ի Կապադովկացւոց մինչեւ Պոնտոս` Առաջին Հայք...
12. 124ա-9բ [Քարոզ Յարութեան]... Մարդով եղեւ մահ -Յաւիտենական բարութիւնն կամեցաւ հաղորդել զմեզ իւրոյ
անմահութեանն...
13. 130աբ [Երկրչափութիւն] -Հարց. Զի.նչ է կէտ կամ գիծ, մակերեւոյթ եւ մարմին... 130բ Յաղագս բոլորակին քառանկիւնութեան - Արդ, ամենայն բոլորակ...
14. 131ա-2ա [Սահմանք զանազանք] -Հոգի է էութիւն անմարմին...
15. 132աբ Յաղագս իւղոյն... - Արդ, իւղոյն որակութիւն զանազան է...
16. ա. 132բ Աւետարանականն առաքելոցն ի ձայն հնչման... բ. 132բ Շնորհն Գ ազգ է... գ. 132բ-3ա Երեք եղանակաւ Բ
ինչ կամ բազում ինչ մի լինին... դ. 133աբ Վասն չորից տարերացս ասէ... ե. 133բ Հարց. Եթէ ոչ Տէրն զօրութեանց թողեալ էր
մեզ զօակ... զ. 134ա Ջերօնիմոս ասէ... լինելոց են ԺԵ նշանք... է. 134բ Զի.նչ նշանակեն թիւք անմարմինս... ը. 135ա [Թէ ո.յք
առաքելոց էին ամուսնացեալք] -Գլխաւոր առաքեալն Պետրոս եւ անուն կնոջ նորա` Թութիայ...
17. 135ա [ Անանիայ Շիրակացւոյ Աստղաբաշխական երկրաչափութիւն] -Ի հարաւային ծայրէն մինչ ի հիւսիսային
կողմն եւ շրջանակն` ասպարէզ ԲԺ-ան բիւր...
18. ա. 135ա [Մարախ] - Այն որ ասէ մարախ եւ մեղր վայրենի, է խոտ ինչ յերկիրն Յորդանանու... բ. 135ա Թէ վասն
է.ր... այս Բ չորեքշաբաթս հանգստեան ասեմք - Այն է, զի յԵփեսոսի մանկունքն... գ. 135ա [Հանելուկ] -Ո. լուաւ, ո. ետես
այսպիսի ինչ, եթէ երկնեաց երկիր ի միաւոր եւ ծնաւ ազգ մի ողջոյն միանգամայն: դ. 135ա Դեղ գոզկապի -Թէ մշակութեանն եփես... ե. 135ա Դեղնութեան դեղ -Թ.է զորձ կաքվու լեղին...
19. 136աբ Պարտ է գիտեալ` զի.նչ է քրիստոնէութիւն... -Զի որպէս լոյս եւ շող արեգականն...
20. 137բ Հիւանդն ցուցանէ -Եթէ կամիցես գիտենալ զհիւանդն կենաց է թէ մահու... (կից 2 բանալի բոլորակներ):
138ա-42ա տե՛ս Ա. ¢ 1: 142ա-3բ տե՛ս Ա, ¢ 3:
Է. [Քարոզք եւ ճառք]
1. 144ա-5բ Քարոզ վասն ապաշխարութեան, որ ասէ. Առաւել լուա զիս յանօրէնութենէ -Բանս վասն ապաշխարութեան
եւ թողութեան մեղաց...
2. 146ա-8բ Բանք Ներսեսի արքեպիսկոպոսի Տարսոնի մայրաքաղաքի: Յաղագս միաւորութեան եւ բնութեան եւ դիմի եւ
անձնաւորութեան -Միաւորութիւն է ստոյգ եւ ճշմարիտ...
3. 149ա-54ա Քարոզ համբարձմանն Քրիստոսի -Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս համբարձաւ յերկինս...
4. 155ա-6բ Գրէ սուրբն Կիւրեղ վասն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, թէ եկաց, որ ինչ էրն... -Պարտ է մեզ, որք ճշմարտութեան եմք աշակերտ, հետեւիլ եւ իմանալ զբանն ճշմարտութեան...
5. 156բ Նախերգան - Անեղանելի բնութիւն... Արփիական լոյս... Տուր ինձ լեզու խրատու...
6. 157ա [Ի Ղուկայ Աւետարանին մեկնութենէ] -Ձայն բարբառոյ յանապատի... (158ա-63ա տե՛ս Ա, ¢ 2):
Ը. 164ա Համառօտ հաւաքումն սրբոց վարդապետաց Յաղագս դաւանութեան ամենասուրբ Երրորդութեան ընդդէմ հերձուածողաց, հակաճառութիւնք [Վարդանայ վարդապետի. Հմր 3295, 339ա]
ա. 164աբ [Գ. Եւ ուղիղ դաւանութիւն սուրբ Երրորդութեան. ցանկից] -Հաւատով խոստովանիմ զհամագոյ զամենասուրբ Երրորդութեան. ցանկից] -Հաւատով խոստովանիմ զհամագոյ զամենասուրբ Երրորդութիւն...
Ա գլուխը տե՛ս 193ա-5ա, Բ գլուխը` 206ա-9բ:
բ. 164բ-9ա Դ. Վկայութիւնք յաղագս տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ եռանձնեա աստուածութեան եւ մի բնութեանն -Դաւիթ ասէ. Ետուն կերակուր ինձ լեղի...
գ. 169ա-72բ Ե. Նորին (Աթանասի) Ի խնդրոյ Եպիկտի տոնի կորնթացւոց եպիսկոպոսի -Իսկ այս հուր բարկութեան...
դ. 175բ-82բ Է. Եփրեմի յԱւետարանին մեկնութենէն -Թողլիք զան չարչարել...

զ. 182բ-5ա Ը. Վկայութիւնք ընդդէմ նոցա, որք ապականացու ասացին զանապական մարմին Տեառն մերոյ... Երանոսի
հետեւողի առաքելոցն... - Անարգեն զՈրդին Աստուծոյ...
է. 185ա-6բ Թ. Այլ լուծմունք ի մեկնչացն: Վասն աւուրն այնորիկ ոչ ոք գիտէ... - Այս որ քեզ անգէտ թուի...
ը. 186բ-93ա [Ժ.] Սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչի Վկայութիւն -Խոնարհեցաւ եւ խառնեցաւ աստուածութիւնն ընդ
մարդկութիւնս...
թ. 193ա-5ա [Ա.Սակաւ բան մեր յիշատակին. ցանկից] -Եւ ես` ողորմելի Վարդան, որ հաւաքեցի զայս աստուածային եւ
լուսափայլ մարգարիտս հաւատոյ մեծաւ ցանկութեամբ, յուսոյ եւ սիրոյ, հետեւելով աստուածազան եւ բարեփառ հարցն
ուղիղ դաւանութեան, հաւատով խոստովանիմ անթերի մտօք... Եւ արդ, սկիզբն արասցուք, ուստի սկսանել արժան է: Նախ`
վասն ծննդեան Տեառն եւ մկրտութեան եւ Սուրբ պատարագին եւ Խաչեցարին եւ Զելի եւ մատաղի, Զատկի եւ Ննջեցելոց եւ
Վասն զառինն, զի եկեր Տէրն յերեկոյին Ե-շաբաթին, Վասն աղի:
ժ. 195ա-8ա ԺԱ. Վկայութիւնք վանս ծննդեան Տեառն մերոյ եւ մկրտութեանն, զի պարտ է ի միում տօնել ի Զ-ն յունվարի ամսոյ: Ի Կղեմայ յառաքելասահման կանոնացն -Կարգեցին առաքեալքն զօր ծննդեանն Տեառն ի Զ-ն յունվարի...
ժա. 198աբ ԺԲ. Վկայութիւնք ընդդէմ նոցայ, որք ասեն, թէ Տէրն մեր զգառն ոչ եկեր յերեկոյին Ե-շաբաթին: Յոհաննու
Ոսկեբերանի յԱւետարանին մեկնութենէն -Վասն որոյ ի հին Զատկին սկսանի...
ժբ. 198բ-201ա ԺԳ. Վկայութիւնք, զի պարտ է զսուրբ պատարագն անխմոր եւ անջուր մատուցանել, անաղ եւ անձէթ:
Թադէոսի առաքելոյ - Արժան է զհաց պատարագին ջերմ հանել...
ժգ. 201ա-4ա ԺԴ. Վկայութիւնք, զի պարտ է զԽաչեցարն ասել ամենայն աւուր ի դէմս Որդւոյ: Նեքտառա Հռոմայ հայրապետին - Արդ, ոչ եղեւ հնար Յովսեփայ զմարմինն...
ժդ. 204ա-5ա ԺԵ. Ի Հաւատոյ թղթէն տեառն Գէորգայ Հայոց կաթողիկոսի, որ առ պատրիարգն ասորոց Յոհանէս`
Վասն ուրբաթագելի, զի ուտէ - Արդ, եկեսցուք եւ յայն...
ժե. 205ա-6ա ԺԶ. Վկայութիւնք վասն Զատկի մատաղի, զի բարի է եւ չէ խոտան: Յառաքելական երկրորդ կանոնացն,
զոր գրեաց Կղեմ ամենայն հեթանոսաց -Կարգեցին առաքեալքն եւ եդին հաստատութեամբ...
ժզ. 206ա-9բ [Բ.] Խոստովանութիւն մեղաց եւ խայտառակութիւն անձին` ինքնայօժար կամօք եղկելոյս Վարդանայ, եւ
որ ասէ ցիւր կողմն, լըսէ Աստուած -Ո՜վ դուք ընտրեալք եւ պիտանիք, /Հարք եւ եղբարք իմ եւ որդիք... /Եւ է սա երկոտասան
գիրք գրեալ եւ փոխեալ յառաջին օրինակէն ձեռամբ մեղապարտիս Վարդանայ... Եւ գրեցաւ սա ի Պարվաւան, ՈԾԸ (1209)
մերոյ թուիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուծածնիս եւ Սրբոյ նշանիս, յառաջնորդութեան տեառն Մանուիլի սրբասսնեալ եպիսկոպոսի:
-210ա Այս ինչ է կարգեալ յայս աստուածաբնակ տառս -Ա. Սակաւ բան մեր յիշատակին... ԺԶ. Եւ զի բարի է Զատկի
մատաղ... Արդ, է սա գանձարան աստուծոյ կենդանւոյ...
Թ. [Բանք զանազանք]
1. 210բ [Քաղուածք] -Որ հարիւրամեան մեռանիցի, մեղաւոր է... Ձրի վաճառեցէք...
2. 211ա-9բ [Ի Մատթէոս վարդապետէ, ի բանն. Տէր, սիրեցի զվայելչութիւն: Վասն եկեղեցոյ. Հմր 665, 237ա] -Ո՜վ որդիք
նազելի վերնոյն Սիօնի եւ օթեւանք շնորհաց հոգոյն...
3. 219բ-20ա Գովասանք սուրբ եկեղեցւոյ` որպիսութեան, զօրութեան եւ շնորհացն -Սուրբ եկեղեցի պանծալի քան զդրախտն եդեմական. / Արդ մարդն երեւեցօ, աստ Քրիստոս բազմի...
4. 222ա-47ա Ցանկ Այսմաւուրաց սրբոց տօնից` ի վերայ այբուբենից -Նաւասարդի Ե, օգոստոսի ԺԵ. Աստուածածնի
ննջման... Արեգի Գ, մարտի ԺԱ. Քսան եւ վեց մարտիրոսաց:
5. 248աբ [ Անանիայի Շիրակացւոյ Րախճանականք] -Ա. [Ա]րք Բ ընկերացեալ ի վաճառաշահութեանն եւ ի շահից անտի գնեցին Ը լիտր ձէթ... Բ. Դարձեալ Րախճանական -[Ա]րք Բ առն միում դրախտ պահէին... [Գ. Ա]սի յիմաստնոցն, թէ` Ա՛ռ
քեզ Ճ սպիտակ եւ գնեա՛ քեզ Ճ հաւ... [Դ. Ա]սեն իմաստունքն, թէ` Խ մարդ ի բաղնիս գնացին, եւ Գ ազգ մարդ էին (այսքան):
6. 249ա-50բ Պատմութիւն Մարիամու Մագդաղինացւոյն -Սուրբ աղախինն Քրիստոսի Մարիամ էր ի սահմանացն Մագդաղինեայ Ասորոց...
7. 251ա-3բ 0րհնութեւիւն ի մեծէն Վարդանայ վարդապետէ ասացեալ զկնի քարոզին -Ծոցածին որդին Աստուծոյ Յիսուս Քրիստոս, որ եթող զերանելի գաւառն... (24 հատուած` լուսանցանիշերով):
8. 254ա-64բ [Մաթէոսի վարդապետի Ջուղայեցւոյ] Յաղագս մարդոյն լինելութեան: Որպէս զի մեծ են գործք քո, Տէր -Մի
եւ նոյն եւ նոյն անուն ի հոմանունից, քանզի զանազանք ըստ մեծութեան...
-264բ [Յիշատակարան գրոցս] - Արդ, ես` խոցոտեալ յոգի եւ ի մարմին տկարացեալ եւ տարտամեալ մտօք եւ գիտութեամբ, վիրաւորեալ ի բանսարկուէն, մեռեալ ոգի Մատթէոս քահանայ սպասաւոր բանի, առի յանձն զաշխատութիւնս

զայս, ոչ զի կարողութիւն էր իմ, այլ հարկեցեալ ի խնդրոյ սրբազան եղբօր Սարգսի քահանայի, որ փափաքեաց սմա, հաւաքեցի ի բանից հարանց պարզ եւ յստակ ի հասկացումն, զոր վայլել տացէ տէր Աստուած սրբութեան գործով, մանաւանդ
ի զուարճութիւն մանկանցդ եկեղեցոյդ Հայաստանեայց, վասն որոյ երես անկեալ աղաչեմ հանդիպողսդ սմա, զի մտառութեամբ ընթերցջիք` զպակասն ուղղելով եւ զաւելորդն կշռելով, եւ սխալանցս ներել աղաչեմ, զի այսքան կարացի: || (265ա):
Այլ եւ աղաչեմ յիշել ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր, թերեւս իջցէ շնորհ ողորմութեան Աստուծոյ ի յոսկերս մեռելոյս եւ լուասցէ
զաղտ հնութեան իմոյ: Արդ, եղեւ զրաւ համառօտութեան բանիս ի թվին Հայկազան տումարի կրկին քառից հարիւրից եւ
քառից տասանց եւ քառից թուոց (2 4 100+4 10+4+551=1395), ի ժամանակի նեղութեան, ուր աւերեալ քակեաց զաշխարհս
ամենայն հուրն հարա[ւա.]յին Թամուր կոչեցեալ, եւ մեք դեգերեալ ի դրունս սուրբ առաքելոյն Եւստատէի պանդխտական
կենօք, առ ոտս երջանիկ րաբունապետին Գրիգորի, սպասեմք վերին խնամոցն, եւ իմ առեալ աստ, անգեալ կենօք ձեռն
արկեցի յայս գործ տեսութեան: Եւ քանզի իմաստունք ոչ կարօտին սմա, զի նոցա ամենայն ինչ յայտնի է, այլ մի ընկերակիցքն ուսցին ի սմանէ, զի մի՛ անգիտութեամբ խաւարն ամենեւին կուրացուսցէ զնոսա: Այլ եւ աղաչեմ զգաղափարողսդ,
զի զսակաւ յիշատակս մեր գրեսջիք ի կատարումն գրոց, իսկ նախանձամիտքն առցեն ըստ մտաց իւրոց, եւ կատարողք աղաչանաց մերոց աւրհնին յԱստուծոյ. ամէն: (Նախագաղափարի գրչի) Եւ զիս` զանարժան գրիչս յիշեսջիք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր, ո՜վ սուրբ ընթերցողք եւ օրինակողք, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
9. 269ա-70ա [Գրառաջք]: Կաթողիկոսի, առաջնորդի եւ վարդապետի -Ընտրեալ յորովայնէ եւ կոչեցեալ Հոգոյն Սրբոյ...
10. 270ա-2բ Պատմութիւն Պահլուլին -Էր սա մեծ թագաւոր եւ տէր արեւելեան աշխարհի... (ունի կաֆաներ):
11. 272բ Ասացեալ Առակ Ստեփանոս վարդապետէ Լեհացւոյ վասն մկրտութեան - Ասելով, թէ Հնդստան մէկ ազգ ծառ
կայ, որ թռչուն կու ծնանի... եւ թռեան յերկինս:
12. [Մանունք` գրչի ձեռքով, պատառիկ -պահպանակների վրայ]
ա. Բա. [ Ասացուածք] -Յորժամ փորն լիանայ, Բարեւ մնալ ասասցէ ամենայն առաքինութեանց: Բբ. Լաւ է պատառ մի
հեշտութեամբ, քան զտունս լի բազում բարեօք հանդերձ թշնամութեամբ: Հաւատացելոյն ամենայն աշխարհ լի է ընչիւք,
իսկ անհաւատին` եւ ոչ դանկ մի:
բ. Բբ. [Կերպ թանաք պատրաստելոյ] -Առ զբրինձ եւ տապակէ միջասահման... զէմխ այլ խառնէ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
218բ 0րինակն ծուռ էր:
Բա (Նօտրգիր) Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս, ողորմեա ծառայիս քո:
-Թուին ՌՃՀԵ (1726) ապրիլի ԻԳ սուրբ Գէորգայ տօնին Մանուկն մեռաւ: Ապրիլի ԻԴ Ստեփանոսն մեռօ: Մայիսի Զ
Վարդանն մեռաւ: Մայիսի ԺԴ Պօղոսն մառաւ:
-(Երկաթագիր) Յիսուս Քրիստոսի ծառայ տէր Նահապետ կաթողիկոս:
Բբ (նոյն նօտրգրով) ՌՃԾ (1701) թուին, օգոստոսի ԻԳ էաք ի յԱտրանայ նուիրակ սուրբ Երուսաղէմի: Շաբաթ աւր ԺԱերորդ ժամու կրակ անկաւ երեկունն, մինչ ի լուսանալ առաւօտու չորրորդ ժամուն այրեցաւ յունաց ազգի Ե-Զ (5-6) եկեղեցի, եւ մեր ազգինն եւս, եւ հրէից ԺԲ ժողովարան: Այսքանս այրեցաւ. նոյնպէս եւ քաղաքն իմա:
-Եւ այս ամի վարդապետս հիւանդացաւ յուլիս ամսոյ ԺԳ-ին, Բ-շաբթի` զաւուր Տրդատայ թագաւորի տօնի, մինչեւ Գ-Դ
ամսին Աստուծով առողջացաւ:
Գբ (նոյն նօտրգրով) Ծառայ Աստուծոյ ի տէր Թումասէն:
Դա (Երկաթագիր) Գիրքս Թումա[ս] աբեղայիս է: Թիվ ՌՃԾ (1701)-ին գրեցի:
Դբ (նոյն նօտրգրով) Դեկտեմբերի ԻԷ սկիզբն արարաք Խ-նիցն (Քառասնիցն):
Ձեռագրի եւ սոյն յիշատակագրութիւնների նմանությունը թույլ է
տալիս ասելու, որ այն գրուած է Թումաս աբեղայի ձեռքով:
Կնքադրոշմ` 3բ, 51բ, 122բ, 265ա, 272բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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ԳՐԻՉ` Յակոբ քհյ: ՍՏԱՑՈՂ` Գեւորք վրդ.:
ԹԵՐԹ` 96+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1ա-2բ, 3աբ, 5աբ, 93ա-6բ: ՊՐԱԿ` 1 4+Ա-Ը 12 (Ա 9, Ե 14, Զ, Ը 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,3 16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 37ա): ՏՈՂ` 28: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ, մասն առաջին եւ վերջին պրակների, լուսանցակողերը` կարմիր:
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: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր: Գ ո յ
ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, դեղին:

ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր եւ զանազան բծեր: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-4աբ Ցանկ Ժողովածու համառօտ գրքոյս -Ա. Առաջինն` Վասն մարմնոյ... ԼԷ. Վասն ողորմութեան եւ Սահմանք:
Ա. 6ա-74ա Համառօտ ժողովածու վասն ի պատրաստ գոլոյ ի պէտս մտառութեան եւ տեսողութեան բանասիրաց, ոչ իմաստնոց եւ գիտնականաց, այլ նմանեաց իմոց իմաստակաց եւ տգիտաց, տինայ, թէ մոռացկոտաց, հաւաքեալ ի նուաստ
Մովսիսէ մեղսամած Ջուղայեցւոյ, թվին ՌՃԽԴ (1695) ի փառս Աստուծոյ...
ա. 6ա-9ա [Վասն մարմնոյ, թէ որպէս պահելի է...] -Խորհուրդ մարմնոյ մահ է եւ խորհուրդ հոգւոյն` կեանք...
բ. 9ա-10ա Յաղագս մարդկայնոյ բնութեան, որ թարց մեղաց ոչ լինիմք -Եւ իբրեւ ետես տէր Աստուած, եթէ բազմացան
չարիք...
գ. 10ա-11ա Շնութիւն եւ պոռնկութիւն հոգեկան եւ մարմնական արգելանի -Տեսեալ որդոցն Աստուծոյ զդստերսն
մարդկան, զի գեղեցիկք էին...
դ. 11աբ Դարձեալ պոռնկութիւն հոգեկան, որ է հերձուած եւ կռապաշտ -Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Ահաւասիկ դու ննջեսցես
ընդ հարս քոյ...
ե. 12ա-3ա Բարերար եւ քաղցր է Աստուած սիրելեաց իւրոց -Եթէ գտցի ի Սոդօմ յիսուն արդար...
զ. 13ա-4ա Վասն տանջանօք եւ նեղութեամբ է մխիթարութիւն մարդոյ -Եղիցի յոյս տկարի...
է. 14ա-5բ Վասն այն, որոց եւ վասն որոց պատճառաց աւաղի տառիւք -Վա՜յ քեզ, Մովաբ, կորեան ժողովուրդք...
ը. 15բ-8բ Բան վասն մեղաց -Որպէս միոջէ մարդոյ մեղք աշխարհ մտին...
թ. 18բ-9բ Քարոզ վասն փիլիսոփայից - Ամպ եւ մէգ շուրջ են զնովաւ...
ժ. 19բ-20ա Մեղք սրտին -Ի սրտէ ելանեն խորհուրդք չարք...
ժա. 20ա-1ա Մեղք բերանոյն -Մեղք բերանոյն են այսոքիկ. յաճախ երդումն...
ժբ. 21աբ Վասն նախատանաց -Հարուած գանին առնէ կապուտակս...
ժգ. 21բ-3ա Վասն բամբասանաց -Դարձեալ մեղք լեզուի բամբասանք...
ժդ. 23աբ Յաղագս դատարկաբանութեան բանից -Ընդ ամենայն դատարկ բանից...
ժե. 23բ-6բ Յաղագս բարկութեան -Մեղք լեզուին բարկութիւն է...
ժզ. 27ա...Վասն մեղաց, որ ի գործոց լինի - Այլ մեղք գործոյն են այսոքիկ. Որկրամոլութիւն...
ժէ. 27ա-9ա Մեղք, որ ի ծուլութենէ լինի -Ծուլութիւն է յամրութիւն հոգւոյ...
ժը. 29ա-30բ Յաղագս դատարկութեան -Ընդէ.ր կայք աստ ցորեկն դատարկ...
ժթ. 30բ-1ա Յաղագս յուսահատութեան -Յուսահատութիւն է խորտակումն յուսոյն...
ի. 31բ-4բ Վասն ապաշխարութեան - Ապաշխարութիւն է զանցեալ մեղսն լալ...
իա. 34բ-6ա Յաղագս զըղջման - Ապաշխարութեան երեք մասունք են...
իբ. 36ա-9բ Վասն խոստովանութեան -Խոստովանութիւն է, որով թագուցեալ հիւանդութիւնն յայտնի...
իգ. 39բ-43ա Յաղագս հաղորդութեան -Եթէ ոչ կերիջիք զմարմին Որդւոյ մարդոյ...
իդ. 43բ-5ա Վասն առաքինութեան -Ուսարուք յինէն, զի հեզ եմ եւ խոնարհ սրտիւ: Որպէս իւրաքանչիւր սեռ...
իե. 45ա-8բ Յաղագս հասարակ առաքինութեանց -Սկիզբն առաքինութեանց նեղ է եւ դժուար...
իզ. 49ա-50ա Բան վասն արդարութեան -Երանի, որ քաղցեալ եւ ծարաւի իցեն...
իէ. 50ա-3ա Յաղագս հաւատոյ -Հաւատն է յուսացելոց իրաց հաստատութիւն...
իը. 53ա-4բ Բան վանս յուսոյ -Երանեալ է այր, որոյ անուն Տեառն յոյս է...
իթ. 54բ-5բ Յաղագս յուսահատութեան... -Որպէս ծանր հիւանդն որ չափ կենդանի է, միշտ ի կեր առնու զբժշկական
դեղն...
լ. 55բ-7բ Բան վասն սիրոյ -Գլուխ պատուիրանին սէր է...
լա. 57բ-8բ Յաղագս սիրոյ ընկերին -Սիրեսցես զընկերն քոյ իբրեւ գանձն քոյ...
լբ. 58բ-9ա Յաղագս սիրոյ թշնամեաց - Այլ ես ասեմ ձեզ. Սիրեցէ՛ք զթշնամիս...
լգ. 59բ-62ա Յաղագս խոնարհութեան -Ուսարու՛ք յինէն, զի հեզ եմ եւ խոնարհ: Խոնարհութիւն է առաքինութիւն...
լդ. 62ա-5ա Յաղագս աղօթից -Պարտ է յամենայն ժամ յաղօթս կալ...
լե. 65ա-6բ Յաղագս արգելման աղօթից -Մի՛ արգելցես աղօթել միշտ...
լզ. 66բ-8բ Յաղագս պահոց. պարտ է պահել -Եւ պահեալ զքառասուն տիւ եւ զքառասուն գիշեր...
լէ. 68բ-74ա Վասն ողորմութեան -Երանի ողորմածաց, զի նոքա ողորմութիւն գտցեն... բայց դու գիտասցիր անձն քոյ,
զինչ գործեսցես:

Բ. 1. 74բ-92ա [Յովհաննու Պօնայի կարդինարի] Կերակուր քահանայից [կամ] նախապատրաստութիւն առ սեղան սրբազան ի բեմին: Ածանցեալ ի լաթինականէ լեզուէ յամի Տեառն 1677, ի Լէօպօլիս, ի փառս մեծագոյնս Աստուծոյ եւ երանուհւոյ կուսին Մարիամու: Եղերու՛ք սուրբք, զի սուրբ եմ ես` տէր Աստուած ձեր: Ղեւտացւոց 11, 44
-74բ-5ա [Նախերգան] -Սիրեցելոց եղբարց ի Քրիստոս` պատուելեաց քահանայից ողջոյն...
ա. 75բ-6ա Յաղագս արքայական արժանապատութեանց քահանայից: Գլուխ առաջին -Ի գրաւորականում եւ բնութենականում օրինի...
բ. 76ա Քահանայք են առաւել, քան զմարդիկ եւ են հրեշտակ: Գլուխ Բ -Յայնժամ կամեցաւ Քրիստոս ցուցանել...
գ. 76ա-7ա Քահանայք են բարեկամք եւ սիրելիք Աստուծոյ: Գլուխ Գ -Իշխանն այն եւ թագաւորն յաւիտենից...
դ. 77աբ Քահանայք են Աստուած: Գլուխ Դ -Իշխանութիւն եւ հեղինակութիւն արձակելոյ մեղաց...
ե. 77բ-8ա Արժանաւորութիւն քահանայական զգացմամբ եւ հեղինակութեամբ հարց սրբոց ապացուցանի: Գլուխ Ե Դիոնէսիոս Արիսպագացին ասէ...
զ. 78աբ Ի բանից սրբոյն Յօհաննու Ոսկեբերանին... Գլուխ Զ -Եթէ ոք խորհեսցի, թէ որքան մեծ իցէ խորհուրդ հաղորդութեանն...
է. 78բ-9ա Ի բանից սրբոյն 0գոստինոսի... Գլուխ Է -Ո՜վ մեծարելի քահանայից արժանաւորութիւն...
ը. 79աբ Զարմանալի միաւորութիւնն Քրիստոսի ընդ քահանային... Գլուխ Ը - Ասաց ճշմարտութիւնն. Որ ուտիցէ զմարմին իմ...
թ. 79բ-80բ Թէ ո՞րք անձնապէս տրի համար ի քահանայից յաւուրն դատաստանի: Գլուխ Թ -Ո՜հ թէ որքան զանազանութիւն լինելոց է...
ժ. 80բ-1բ Որքա.ն կատարելութիւն եւ սրբութիւն պահանջի ի քահանայից: Գլուխ Ժ -Յոյժ մեծագոյն սրբութիւն պահանջի...
ժա. 81բ-2ա Քահանայից յանցանք որքա.ն ծանրաբար զաստուածային վայելչութիւնն: Գլուխ ԺԱ - Ասէ սուրբն Յօհան
Ոսկեբերան...
ժբ. 82ա-3բ Որքա.ն անաչառօրէն պատժէ Աստուած ամենակար զմեղս քահանայից: Գլուխ ԺԲ -Ի ձեռն Ովսեայ մարգարէին ասէ Աստուած...
ժգ. 83բ-4ա Վասն այնորիկ անսպառօրէն պատժէ Աստուած զանձն քահանայից, զի նոքա են վէմ գայթակղութեան եւ
պատճառ մեղաց ժողովրդեան: Գլուխ ԺԳ -Գրիգորիոս պապն ասէ. Աւերումն...
ժդ. 84աբ Կուռն ջանիւ զհոգ անձին ունելոց են քահանայք` հանդերձ պարտաւորութեամբ տալ զինքեանս օրինակ ժողովրդեանս առաքինութեանց: Գլուխ ԺԴ - Արդարեւ մարգարտաշարք են բանքն... ի Յուդիթ...
ժե. 84բ-5ա Գիտութիւն որքա.ն հարկավոր իցէ քահանայից: Գլուխ ԺԵ -Խօսի Աստուած բերանով Ովսեայ...
ժզ. 85աբ Անմաքրութիւն որքա.ն զազրալի անօրէնութիւն իցէ առ քահանայս: Գլուխ ԺԶ -Ղեւտականում գրի ասէ Մովսէս...
ժէ. 85բ-6բ Հետեւի նոյն առարկութեանն: Գլուխ ԺԷ -Զապաշխարանս ծանունս եդին վասն պոռնկութեան...
ժը. 86բ-7ա Հոգունակութիւն ծայրագոյն պարտ է առ ի պահել զողջախոհութեան օրինակաւ քահանայիցն հեթանոսաց:
Գլուխ ԺԸ -Քահանայիցն աթենացւոց բնակէին քարանձաւս...
ժթ. 87ա-8ա Քահանայք պարտին ի հոգւոց աշխարհականաց, զի աղօթից ուսմանց բանից Աստուծոյ խորհրդոյ եւ գործոյ բարեաց դիցեն զջանս: Գլուխ ԺԹ -Ի կանոնումն առաքելոց ընթեռնանի այսպէս. Եպիսկոպոսունք կամ քահանայք...
ի. 88ա-9ա Պարտական են քահանայք պահել զաղքատութիւն եւ խորշիլ ի յունելոյ զինչս: Գլուխ Ի -Սուրբն Բեռնարտոս
գրէ այսպէս. Բաց ի հարկաւորաց կերակրի...
իա. 89աբ Քահանայք, որք ունին զհոգս եկեղեցականս, զորպիսի. ի պարտականութեան ունիցին: Գլուխ ԻԱ -Սուրբն
Թօմաս Ագուինացին ասէ. Կղերիկոսունք...
իբ. 89բ Տենջ արժանաւորութեանց եւ իշխանութեանց` քանդումն եւ աւերածութեան եկեղեցականաց: Գլուխ ԻԲ -Սուրբն
0հան Ոսկեբերան ասէ. Մինչ զարմանամ ես... զի սատակէք զաղքատս կողոպտելով: Աւարտ այսքանեացս:
Թարգմանչի` 89բ «Գրեմ աստեն զբանս զայսոսիկ... ընդդէմ
քահանայիցն, որք ի մեղս գոլով մահացուս, համար||(90ա)ձակին
մատուցանել զսրբազան սուրբ պատարագն: Վեհագոյն ի մատենի աստ
երեքտասանում գլխոջն առագրեաց հեղինակ սորին, որք են
արտահանեցեալք ի Յայտնութեանցն երանուհւոյ Պրիճիթեայ, յառաջնոյ
ի չորրորդէ եւ ի վեցերորդէ գրոց նորին:

2. 90ա-1ա Խօսակցութիւն Քրիստոսի ընդ Պրիճիթեայ Երանուհւոյն -Քահանայ, վասն որոյ աղօթես դու... զի խորագոյն
ի դժոխումն քան զայլ ոք ի մարդկանէ: Վերջ Խօսակցութեանն Քրիստոսի:
-91ա-2ա Առ ազդումն -Վա՜յ քեզ, ո՜վ ողորմելի եւ թշուառական քահանայ... որոյ արգանդն դրախտեղեւ որդւոյն Աստուծոյ եւ սրբարան` Հոգւոյն Սրբոյ: Վախճան գրքոյս:
Տե՛ս «Կերակուր քահանայից, Վէնէտիկ, 1760, էջ Դ|| -Դ|Ց, 1-96: Ունի
լեզուական զգալի տարբերութիւն:
Գ. 1ա [ Ամիսք արաբացւոց: ԺԹ դ. յաւելագրութիւն] -Մուհարէմ... Զիլհաճէ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
92ա Ի փառս ամենամեծին Աստուծոյ եւ ողորմութեամբ ամենազօր Սուրբ Հոգւոյն գրեցեալ աւարտեցաւ Համառօտ ժողովածու գիրքս եւ Կերակուր քահանայիցն ի թվականիս հայոց ՌՄԴ (1755) ամի, ձեռամբ նուաստ գրչի տէր Յակոբ անիմաստ իբր քահանայի, ի վայելումն տէր Գեւորք խոհեմազարտ վարդապետին, որ ջերմ սիրով ետ ծրել զսա վասն ||(92բ)
գրասէր բարուցն, զոր տէր Յիսուս բարեաւ վայելել տացէ եւ դասեսցէ երջանիկ առաքելոց եւ սրբազան հայրապետաց եւ
աստուածաբան վարդապետաց. ամէն: Արդ, աղաչամ եւ խնդրեմ հանդիպողացդ եւ բարեմիտ ընդերցողացդ ամենայնից`
յիշել զնուաստ գրիչս, նաեւ հոգեւոր եւ մարմնաւոր ծնողս իմ, եւ դուք յիշեալ լիջիք անմոռաց յիշմամբ յառաջի ատենին
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս:
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ԹԵՐԹ` 258. չգրուած` 5աբ, 8ա, 16բ, 199բ-206ա, 227ա-42բ, 243բ-54ա, 255ա-8ա: ՊՐԱԿ` 1 2+1 12+Ա-ԺԶ 12+4 12+1 4:
ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով, թագանշան, ծաղկանշան եւ մահկանշան լուսադրոշմներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,7 14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 70ա): ՏՈՂ` 26-30: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը`
տախտակ, աստառը` թուղթ (Ա), կապոյտ կտաւ (Բ):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մի քանի տեղ զանազան բծեր: Կազմի եզրերը մաշուած, դռնակը քայքայուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 6ա-199ա [Քարոզգիրք Գրիգորի Տաթեւացւոյ]
-6ա-7բ Ա. Ցանկ Քարոզգրքոյս այս է -Բ. Նախ` Քարոզ խոստովանութեան... ԾԶ. Նորին Քարոզ վասն ողորմութեան...
Վերջին գրքիս Բառ է այբբենի վերա:
Ա համարով նշուած է ցանկը, հետեւապէս ունի ոչ թէ 56, այլ 55
քարոզ, 47-ը` Ամառան հատորից, 8-ը` Ձմեռան:
1. [Քարոզք յառաջին հատորոյ]
Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740թ. Ա-ՃԽԸ/չիք: ՃԽԹ/43բ-50բ:
ՃԾ/50բ-6ա: ՃԾԱ/56ա-61ա: ՃԾԲ/61բ-5ա: ՃԾԳ-ՃԾԶ/չիք: ՃԾԷ/65ա-9ա:
ՃԾԸ/69ա-72ա: ՃԾԹ/72ա-4բ: ՃԿ/74բ-8բ: ՃԿԱ/չիք:
2. [Քարոզք յերկրորդ հատորոյ]
Տե՛ս Ամառան հատոր, տպ. 1741թ. ¢ Ա-Դ/չիք: ե/185բ-91ա, Զ-ԺԱ/չիք:
ԺԳ/138ա-41ա: ԺԷ/141ա-4բ: ԺԸ-ԾԶ/չիք: ԾԷ/191ա-5ա: ԾԸ-ԿԹ/չիք:
Հ/195ա-7բ: ՀԱ-ՀԹ/չիք: Ձ/17ա-24ա: ՁԱ-ՂԶ/չիք: ՂԷ/197բ-9ա (վրջ. «տղայութեան): ՂԸ-ՃԺԴ/չիք: ՃԺԵ/145բ-7բ: ՃԺԶՃԻԵ/չիք:
ՃԻԶ/147բ-51ա: ՃԻԷ/չիք: ՃԻԹ/119բ-25ա: ՃԼ/չիք:
ՃԼԱ/78բ-84ա: ՃԼԲ/84ա-8բ: ՃԼԳ/89ա-91բ: ՃԼԴ/91բ-5ա: ՃԼԵ/95ա-9բ:
ՃԼԶ/99բ-102բ: ՃԼԷ-ՃԼԸ/չիք: ՃԼԹ/104բ-6բ: ՃԽ/102բ-4բ: ՃԽԱ/106բ-11ա:
ՃԽԲ-ՃԽԳ/չիք: ՃԽԴ/111ա-4ա: ՃԽԵ-ՃԽԶ/չիք: ՃԽԷ/32բ-6ա:
ՃԽԸ/36բ-9ա: ՃԽԹ/39բ-41բ: ՃԾ/41բ-3բ: ՃԾԱ/չիք: ՃԾԲ/166ա-9ա:
ՃԾԳ/169ա-72ա: ՃԾԴ/172ա-4ա: ՃԾԵ/174ա-5ա: ՃԾԶ/175ա-6ա: ՃԾԷ/176աբ:
ՃԾԸ (էջ 602)/176բ-7բ: ՃԾԷ/176աբ: ՃԾԸ (էջ 602)/176բ-7բ: ՃԾԸ (էջ 603) /
177բ: ՃԾԹ/177բ-9ա: ՃԿ/179ա-80ա: ՃԿԱ/180ա-1ա: ՃԿԲ/181աբ: ՃԿԳ/181բ-2բ:
ՃԿԴ/182բ-5ա:
ՃԿԵ/151ա-62բ: ՃԿԶ/162բ-6ա: ՃԿԷ-ՃԿԹ/չիք: ՃՀ/28բ-32բ: ՃՀԱ/24ա-8բ:
ՃՀԲ-ՃԾԶ/չիք:

Բ. [Յաւելագրութիւնք ԺԷ-ԺԸ դդ.]
1. 1ա-4բ [Գրիգորի Տաթեւացւոյ] Քարոզ [ի բանն]. Այր մի իջանէր յԵրուսաղէմէ [յ]Երիքով (Ձմեռան ԿԴ) -[ Ասեն իմաստունք...] Զի այրս այս յորժամ Երուսաղէմ էր...
2. 202աբ Քարոզ ի բան Աւետարանին, որ ասէ. Եւ յամսեան Զ-երորդ -[Գ]րեալ է, թէ թագաւոր ոմն ունէր աջ մի պատուական... այլ երկան չուանն է ազգ սուրբ Կուսին եւ Քրիստոսի (անաւարտ):
3. 206բ [Գրառաջ: Կաթողիկոսի] -Շնորհազարդ եւ գերամաքուր... (5 տող):
4. ա. 207ա-8բ [ Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի-Ն] ախ քան զամենայն խնդրեսցուք եղեալք զԱստուած... Գօգ
եւ Մագօք ասէ վասն անթիւ բազմութեան:
Տե՛ս « Աշխարհացոյց Վարդանայ` վարդապետի, Փարիզ, 1960, էջ 1-10:
Շար. «Եւ յետ նորա գաւառք..., դասաւորուած այբբենական կարգով:
Տե՛ս ստորեւ ¢ բ:
բ. 208բ-25բ [ Անուանք աշխարհագրական` ըստ Աշխարհացուցին Վարդանայ] - Ազատ գետ` Գառնոյ ջուրն է... Քերոն` ի
սահմանս Եգիպտոսի է:
5. 226ա Կտակ վասն չարչարանաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի ժամ խաչելութեան: Յաւուր Աւաք ուրբաթին ասայ (այսքան):
6. 226աբ Վկայութիւնք յաղագս համագոյ Երրորդութեանն եւ զուգապատիւ եւ նոյնագործ արարչութեան (Ա-Ը) -Ա. Զի
արարիչ է Հայր... Ը. Բարի է Հայր...
7. 243ա Մաճունի մուպին -Շատ խասիաթ ունի, փորձած է, օգտէ իսթիսղային... Առ չօփի չինի...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
36ա Ո՜վ պետ վերնական
Եւ զուարթունք հրաշազան,
Յիշման արա եւ զիս արժան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 258բ (Նօտրգիր) ՌՃԾ (1701) թուականիս Հոկտեմբերի ԺԴ օրն ելաք ի Կեսարու եւ եկաք ի Գալատիա ողորմութեամբն Աստուծոյ անվնաս:
-(Գրչափորձի թանաքով) ՌՃԾԵ (1706) ամին եկի ի սուրբ անապատն Լիմ:
2. 254բ (Նօտրգիր, այլ) ՌՃՀ (1721) թվին ես` մեղաւոր տէր Մաթէոս Սուրբ խաչին Բ-շաբթին ելանք ի Ուստամպօլու,
գնացին[ք] ի սուրբ Երուսաղէմ եւ թվին ՌՃՀԱ (1722)-ին սուրբ Լուսաւորչի պահոցն Ե-շաբթի օրն եկանք ի Ուստամպօլ:
Գրչափորձ` 254բ Նոր դանաքն փորձել կամեցայ: Յառաջնաճաշակ պտղոյն:
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ԳՐԻՉ` Գրիգոր:
ԹԵՐԹ` 62. չգրուած` 59ա, 60ա-1բ: ՊՐԱԿ` 3 (30+25+7): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ աստղանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20,3 14,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 25ա): ՏՈՂ` 20-29: ԿԱԶՄ` ճնշագծերով շագանակագոյն
կաշի, միջուկը` սպիտակ կտաւ, աստառը` ձեռագրի չգրուած թղթից:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից եւ միջից պակասաւոր. 62-ից մնացել է մի փոքրիկ բեկոր: Թանաքից գրադաշտը գունափոխուած, տեղ-տեղ սեւացած, ցեցակեր, լուսանցային մասերը (57-61) վնասուած: Կազմի կաշին լայնքով ձեռագրից փոքրացած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-9ա [Բնագիրք զանազանք]
1. ա. 1աբ Թագաւոր մի, որ բնաւ ոչ ուրախանայր, բայց արդար դատաստան առնէր... բ. 1բ-2ա Ենովք եհարց առ պապ
իւր, թէ այս ո՞ր աշխարհ ենք... գ. 2ա Նոյն լեալ Շ ամաց` ծնանի զՍեմ...
2. 2ա-3ա [Ի Հասարակաց խրատուց Յովհաննու Երզնկացւոյ]` Յաղագս ոչ առնելու մուգ մեռելի -Դարձեալ ի վերայ ամենայնի գրեմք եւ զայս կանոն հաստատութեամբ...
3. 3ա-8ա Պատմութիւն երանելոյն Ովսիմոսի... -Տէր Աստուած, առաջնորդեալ ինձ գնալ ճշմարտութեամբ...
4. 8ա-9ա Պատմութիւն եւ խօսք Յուդային մատնիչն այս է - Արդ, հոգէկիր վարդապետաց այսպէս իմացաք եւ լուաք, թէ
որժամ ծնաւ Յուդայ...
Բ. 9ա-25ա [Գիրք առակաց, ասացեալ սուրբ վարդապետին Վարդանայ. Հմր 519, 2բ]

-9աբ [Նախերգան] - Ամենայն գիրք աստուածայինքն առակաւ եւ օրինակաւ ցուցանէ մեզ զբարին եւ զչարն...
ա. 9բ [Ա]. Ըստընդիայ մանուկ մի լայր... բ. 9բ-10ա Բ. Կրիայ զձի ի հանդէս ընթացից կոչէր... գ. 10ա Գ. Ընդ կուսի գեղեցկութեան առիւծ մի տեսեալ... դ. 10ա. Ե. Առիւծուն ծերութիւն հասեալ... ե. 10աբ Ը. Նայպաստակ ի մի վայր եկեալ... զ.
10բ Ժ. Էշ մի գնացեալ եգիտ առիւծ մորթ մի... է. 10բ-1ա ԺԱ. Գորտ մի մեծաձայնէր... ը. 11ա ԺԲ. Գայլերն պատգամս առաքեցին... թ. 11աբ ԺԴ. Ագռաւ մի պանիր ունէր... ժ. 11բ ԺԶ. Արծիւն հալածեալ զկաքաւն... ժա. 11բ-2ա ԺԷ. Աղաւնին տերեւ ետ մրջմանն... ժբ. 12ա ԺԸ. Որսոր մի կալաւ կաքաւ մի... ժգ. 12ա ԺԹ. Աղուես մի քաղցեաւ... (կրկ. 23ա): ժդ. 12ա Ի.
Հարցին ընդ աղուեսին, թէ քան[ի.] ցեղ արուեստ գիտես... ժե. 12աբ ԻԱ. Այրի կին մի ունէր տղայ մի... ժզ. 12բ-3ա ԻԲ. Աղուեսն եւ խացգետինն եղեն եղբայրք... ժէ. 13ա Առիւծն կալաւ իւր սպասաւոր զաղուեսն... ժը. 13աբ ԽԲ. Բարեխօսն ասէ
վասն աղ[ու]եսու, եթէ ամէնեւիմբ են նենգաւոր... ժթ. 13բ ԽԷ. Ելիփազ Թեմնացի ասէ մրջիւն առիւծին... ի. 13բ-4ա ԽԸ. Աւրէնք ասէ Մի՛ ուտիցես աքիս... իա. 14ա ԽԹ. Եւ զմիեղջերէ ասէ, թէ Թշնամոյ մի է օձ... իբ. 14աբ Ծ. Դարձեալ վասն արջու
այսպէս ասէ, թէ Գազան է իգշակեր... իգ. 14բ ԾԹ. Է հօ մի, որ կոչի ժրահօ... իդ. 14բ-5բ ՁԱ. Կապիք մի հաւատաց կրիային... իե. 15բ ՁԲ. Ժողովեցան թռչունքն եւ ասացի[ն], թէ Որոյ ձայն որ զարհուրելի է... իզ. 15բ ՁԳ. Է գազան մի անմարդայբնակ տեղիս, եւ են եղջերք նորա սղոց: իէ. 15բ ՁԴ. Է գազան մի ի ծովն, որ հուր ուտէ... իը. 15բ-6ա ՁԵ. Էր միակեց մի ի
սահմանս գեղջի միոյ... իթ. 16աբ ՁԶ. Է[ր] միակեց մի, որ արար շնութիւն ի խուցն իւր... լ. 16բ-7ա
ՁԷ. Էր միակեց մի, որ արար շնութիւն Գ տարի... լա. 17ա ՁԹ. Կատուն հագաւ փիլոն... լբ. 17ա Ետ այսորիկ [կատուն]
գնաց ի ջաղացքն... լգ. 17ա Յետ այսորիկ կատուն եղեւ սուտ մեռեալ... լդ. 17աբ ՂԲ. Դարձեալ զկատուն լուսակալ դրին
թագաւորին... լե. 17բ ՂԴ. Երեք ուղտք եւ Գ աղուեսք եղբարք եղեն... լզ. 17բ-8ա Թագաւոր մի բարի ճաշ արարեալ... լէ. 18աբ
Կին մի գնայր ի դրախտ իւր... լը. 18բ ՂԸ. Ոմն աղքատ երթայր ի գեւղ մի... լթ. 18բ-9ա Ճ. Աղուեսն եգիտ ուղտ մի մերձ ի
մահ... խ. 19ա ՃԱ. Միայկեց մի եկն ի գեւղ մի քաղցեալ... խա. 19ա ՃԲ. Քահանայ մի գողացաւ զկով մի այրի կնոջ միոյ...
խբ. 19բ ՃԵ. Վարազն սրէր զատամունս իւր... խգ. 19բ-20ա ՃԷ. Արծիւն երթայր ընդ երկինս... խդ. 20ա ՃԺ. Աղուեսն խաբեց
զգայլն... խե. 20աբ ՃԺԲ. Աղուեսն ետես զպանիրն որոգայթսն... խզ. 20բ-1ա ՃԺԸ. Աւձ մի սնտիկնոս եղեւ... խէ. 21ա ՃԺԹ.
Կին մի այրի ունէր կով մի... խը. 21աբ ՃԻԲ. Թագաւորի որդի մի հաս ի վերջին աղքատութիւն... խթ. 21բ-2ա ՃԻԴ. Առիւծն
հիւանդացաւ եւ էրէգն գային ի տես... ծ. 22ա ՃԻԶ. Ուղտն ու գայլն ու աղուեսն եղեն եղբայրք... ծա. 22աբ ՃԻԹ Կապիկն, որ
է ապուզնայն... ծբ. 22բ ՃԼ. Արագիլն մեծ բռնութեամբ գայ ամուսնութիւն... ծգ. 22բ ՃԼԱ. Ագռաւն ժողովեց զձագս իւր... ծդ.
22բ ՃԼԲ. Աղուեսն քաղցեաւ եւ ետես ի հոր մի բուայ... ծե. 22բ-3ա ՃԼԳ. Աղուեսն ի գետն անկաւ... ծզ. 23ա ՃԼԴ. Աղուես մի
քաղցեօ եւ եգիտ սառն... (կրկ. 12ա): ծէ. 23աբ Աղուեսն եգիտ զրեհ մի... ծը. 23բ ՃԼԶ. Էշ մի առ զաւանակն իւր եւ գնաց արածել... ծթ. 23բ-4ա ՃԼԷ. Զաղուես մի տառապէին եւ նեղէին... կ. 24ա ՃԼԸ. Էշ մի անկաւ ի գետն... կա. 24ա ՃԽԱ. Զէշն մեծարեցին եւ կոչեցին ի հարսանիս... կբ. 24ա ՃԽԲ. Իշուն աւետիս մատուցին, թէ Ցնծայ... կգ. 24աբ ՃԽԳ. Այր մի [յ]իմար եթող զսուրբ հացն... կդ. 24բ ՃԽԵ. Հիւսունք մտան ի մայրիսն... կե. 24բ-5ա ՃԽԶ. Ճանապարհորդ մի եկեաւ հանգաւ աղբեր
մի... սպանին զնա ի նոյն խորհուրդ բանի:
Գ. 25ա-59բ [Բնագիրք զանազանք]
1. 25ա-8բ Մէհէմէտին սկիզբն -Յունաց թագաւորի Հերակլ թվին ԼԱ որդին թագաւորեաց որդին Կոստանդին թվին Հայոց ՂԷ (646), ի Քրիստոսէ ՈԽԸ (648) յայտնութիւն սուտ մարգարէին Մահմետայ... Հիմի ունայն եմք թէ թագաւորէ, եւ թէ իշխանաց: Այս եղեւ թվին ՊԼԶ (1387):
2. 28բ Աղօթէ ի վերայ երդմնայհարաց - Աստուած, որ մարդոյն բնութիւն փոփոխական եւ տկար գիտես...
3. 28բ-31բ Յոհանիսի Գառնեցոյ Խրատք ոգէշահ -Տէր մեր եւ արարիչն յորժամ տայր զօրէնս Մովսէսի... եւ մեռելոց յարութիւն ունի վասն հոգւոյն անմահութեան||...(շար. թափուած):
4. 32ա-3բ [Հարցմունք եւ պատասխանիք]
ա. 32աբ [Յաղագս զենման կենդանեաց] -Զի.նչ է, որ զամէն ուտելի կենդանի կուզենեն եւ ապա կուտեն... բ. 32բ Յաղագս զենմանց կնոջն -Ընդէ.ր կնոջն զենեալն ոչ ուտեն... գ. 32բ Վասն ձկան չի զենելոյն -Զձուկն ընդէ.ր որ զենումք... դ.
Հարց -Քրիստոս ո՞րչափ եկաց յարգանդն Մարիամու... ե. 33բ [Հարց] -Ու.ր է այժմ ահագին թագաւորութիւն Աղէքսանդրի...
զ. 33բ Վանս ժամանակաց հարց - Ադամ ՋԼ տարի ապրեցաւ...
¢¢ ա-գ հմմտ. Գրիգորի Տաթեւացւոյ Հարցմանց գիրք, հատոր Զ, պրակ
Ը:
5. 34ա-8բ Վանս կատարածի աշխարհիս եւ վասն ահեղ աւուրն դատաստանին -Տեսանելի է նախ, թէ յորժամ մարդն
անօրէնութեան... որ է Նեռն...
6. 38բ-41բ Այլ եւ բանք հաւաքեալք յԱւետարանէն հարցմամբ եւ իբրեւ զծաղիկ ի բուրաստան, յորժամ հոտոտիս, նա
ուրախանաս -Յաղագս ի.նչ պատճառի փարիսեցիքն առաքեցին առ Յովանէս, թէ Քրիստո.սն ես դու, թ.է Եղիայ...

7. 41բ-51ա Ագաթոնի անյաղթ փիլիսոփայի ասացեալ Վասն գալստեան Նեռին - Արդ, ի լնուլ յետին դարին ութ հարիւր
ամին...
8. 51ա-4բ Պատմութիւն Անողորմ Պետրոսի ասացեալ է - Այր մի կայր մեծատուն, եւ անուն նորա Պետրոս...
9. 54բ-8բ Վարք եւ պատմութիւն Մարխայ եւ Կոսբարայ վաճառականացն: Յակոբ եպիսկոպոսի ասացեալ է Ար[ծկեցւոյ] -Եկայք աւրհնեմք զԱստուած, որ ողորմած է.../ Յակոբ եպիսկոպոս` երգող այս բանիս, /ի յԱրծկէ քաղաքէ` հանդէպ ծովակիս...
10. 59բ [Երկխօսութիւն] -Նէ.րտէ ըրաւան օլտունկ -Էրէնլէր մէյտանընտայ: Պաշընտայ նէ. վարտի -Շէպ քուլահ... («Ուր
գնացիր - Ազնուականներին հրապարակ: Գլխիդ ի.նչ կար -Գիշերային գլխարկ...):
11. 31ա [Յաւելագրութիւն ԺԸ դ.] -Երեւակն, որ է Զահալըն է: Ամէն կենդանայկերպ կենայ Բ տար[ի] եւ կէս...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
8ա Ողորմեա, Քրիստոս Աստուած, սուրբ ծնօղին բարեխօսութեամբ եւ սրբոյն Ովսիմոսի ջնջեա զձեռնագիր յանցանաց
եւ գրեա զանուն իմ ի դպրութիւն կենաց քոց եւ զանիմաստ գրչակս անարժան եւ անպիտան, հող եւ մոխիր եւ ապիրատ,
զմեղօոր Գրիգոր անուն զանարժանս, զԿարապետն, զԱսմինն, զՀոռոմսիմին, զԱւագն, զԱւետիքն, զՄանանն, զեղբարքն
իմ, զծնօղս իմ եւ զուսուցիչն իմ եւ զՇամին, զՄորին, զմահտեսի 0 ագն եւ զամենայն յարեան մերձաւորքն իմ եւ զիս` անարժան Գրիգորն. ամէն: Հայր մեր...
28բ Զմեղօոր Գրիգորս յիշեցէք ի Տէր:
35բ Ո՜հ, զեղկելի գծող գրիս,
Յաւուրն յարութեան Ադամա զարմիս,
Զի որժամ հարցանէ դատաւորն ի յիս,
Չունի պատասխանի այս գլխակորեալ գերիս:
54բ Բարեխօսութեամբ եւ սուրբ աղօթիւքն Պետրոսի ողորմի Քրիստոս Աստուած Կարապետին, Ասմընին, Հոռոմսիմէ,
Աւագին, Աւետիքին եւ ծնօղաց իմոց եւ ինձ` մեղաւոր գծողի... ամէն:
58բ Եւ զմեղաւոր Գրիգոր գրչակս, զԿարապետ` զորդին իմ, զդուստրն իմ` զԱսմինն, զՀոռոմսիմին, զԱւագն, զԱւետիքն,
զՄանանն, որք հանգուցեալ են առ Քրիստոս, զհայրն իմ եւ զմայրն իմ եւ զուսուցիչն իմ եւ զամենայն յարեան մերձաւորք
իմ յիշեցէք ի Տէր, եւ Աստուած ձեզ եւ մեզ ողորմի ի միւսանգամ գալըստեանն. ամէն: Հայր մեր...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
59բ Թվին ՌՃԼ (1681) տէր Մարկոս Ալաշխանու ժողովուրդն առանձին հովեց Լիպարիտ եւ Մանկասար սարկաւրարգաւքն:
ԺԴ Տուն բարի ժողովուրդ եւ մն,
Որ վասն անչափ սիրոյ քոյին
Բանդ ի Կուսէն առեր մարմին,
Աղաչանաւք Աստուածածնին
Թող զյանցանս Լիպարիտ դպրին:
62բ [Յիշա]տակ է||/Եղինէ:
Կնքադրոշմ` 60ա (Ձուաձեւ) Քրիստոսի ծառայ Իբրեմ: (Բոլորշի) Յէսէ:
Գրչափորձ` 59բ, 60ա-1բ (ծաղկափորձեր եւ ռամլի նշաններ):
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(Բաղկացած է 3 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 172: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` դեղին թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքից գրադաշտը թեթեւակի գունափոխուած, լուսանցային մասերում փոքրիկ պատռուածքներ:
Կազմի թիկունքը նորոգուած սեւ կաշւով (Ի դ.):
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՌՃԹ -1653
ԳՐԻՉ` Յակոբ: ՍՏԱՑՈՂ` Ասլանբէկ:
ԹԵՐԹ` 89 (հիմնական` 1-42, 45-66, 130-52, յաւելագրողի` 43-4). չգրուած` 39բ-40բ, 45աբ, 64ա-6ա, 148բ: ՊՐԱԿ` 4 12
(Դ 6)+1 2 (յաւելագրողի)+2 12 (Բ 10)+2 12 (Բ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, աստղանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20,3 15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 29ա): ՏՈՂ` 26:

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 39ա: 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: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ:
Ծնթ. 49-52-ը ըստ թերթերի պատկանում են այս ձեռագրին, իսկ ըստ նիւթի` Գ ձեռագրին:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Բանք զանազանք]
1. 1աբ [Յաղագս բարի գործոց] -Զիմաստութիւնն առանց բարի գործոց անօգուտ է...
2. 1բ-9բ [ Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի]
ա. 1բ-3ա [ Արարչագործութիւն եւ երկինք] -Նախ քան զամենայն խնդրեսցուք եղեալքս զԷն...
բ. 3աբ [Երկիր] -Եկեսցուք յերկիր: Այլ նախ գիտասցուք, զի կիբիկոն է ձեւ աշխարհիս...
գ. 3բ-7ա [Հայք, Վիրք եւ Աղուանք] -Իսկ Հայաստան աշխարհս խառն է Ասիոյ [եւ] Եւրոպիոյ... (4ա) Բագուան աւանն
Բագրանայ բերդ է...
դ. 7ա-9բ [ Այլ աշխարհք] -Իսկ աշխարհն Պարսից Խորասան, որ ասի Արեւելք... եւ այլ բազում քաղաք եւ աշխարհ, զոր
անօգուտ համարիմ շարակարգէլն դոցայ, վասն որոյ ոչ կամեցայ գրել զամենայն:
Համառօտ խմբագրութիւն: Փակագծուած խորագրերն ըստ տպագրի`
« Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի, Փարիզ, 1960:
3. 9բ-19բ Թուղթ սիրոյ եւ միաբանութեան մեծին Կոստանդիանոսի եւ սուրբ պապին Սեղպես[տ]րոսի եւ Տրդատայ Հայոց արագի (= արքայի) եւ սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչին -Կամօք եւ կարողութեամբ համագոյ սուրբ Երրորդութեան...
4. 20ա-7բ Տեսիլ Մեծին Նէրսէսի յաղագս ազգին նետողաց` տիրելոյ ամենայն աշխարհի եւ յաջողելոյ մինչեւ իսպառ Իբրեւ արբոյց Պապ արքայն Հայոց զբաժակ մահու...
5. 27բ-34ա Տեսիլ սուրբ վարդապետին Յոհաննիսի, որ մականուն Կոզեռն կոչի -Ի ժաամնակին, յորում էր թվականն
Հայոց ՆՀ(1021)...
6. 34ա-9ա [Լուսնացոյց]
ա. 34ա[Վերադրացոյց խորան] է Թվական` ՌՃԲ (1653) -Վերադիր` Թ... Թվական` ՌՃՁԹ (1740) -Վերադիր` ԺԱ:
բ. 34բ-9ա [Լուսնացոյց խորանք] -Ծնունդ լուսնի` մարտ ԻԷ... Լրումն լուսնի` ապրիլ ԺԱ...
Բաղկացած է 19 զոյգ խորաններից, կենտերը` ծննդեան, զոյգերը`
լրման: 41ա-4ա տե՛ս Յաւելագրութիւնք:
7. 46ա-63բ [Պարզատոմար]
ա. 46ա-7ա [Բանալի - աղիւսակ ՇԼԲ շրջանի] -ՌՂԸ (1649), [Տարեգիր]` Դ, [Տանուտէր]` Խոյն...
Բաժանուած 12 սիւնակների` ըստ 12 կենդանակերպերի, որոնց տակ
թուականները, ապա` տարեգրերը: Նահանջ տարիները` կարմրագիր,
տարեթուերը` ՌՂԸ -ՌՄՁԵ, ՉԾԴ -ՌՂԷ:
բ. 47բ [Խրատ Պարզատումարիս] -Թվին ՌՃԲ (1653) բանալին առաջին գիրն մենն էր... /Պարզատումարս գովելի,/ Գեղեցիկ եւ պիտանի...
գ. 47բ-63բ [Պարզատումար` Ա-Ք] - Այբի տարին Է-երեկն Գ, յունվար ԼԱ օր է, Ե-շաբթի մտանէ... Քէն հանապազ նահանջ է. զմնացեալն ի փիւրն հարցին: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
67ա-82բ տե՛ս ձեռ. Գ, 83ա-128բ տե՛ս ձեռ. Բ:
8. 130ա-48ա Երանելոյն Եփրեմի Յաղագս ապաշխարութեան - Ասէ երանելին Եզեկիէլ մարգարէն. Անօրէնն եթէ դարձցի
յանօրէնութեանց իւրոց...
Բ. 41ա-4ա [Յաւելագրութիւնք ԺԷ դ.]
ա. 41ա [Մոլորակացոյց] -Թվին ՌՃԳ (1654), դեկտենբերի Զ, օրն Դ-շաբթի, Զօհալն Կուսն մտանէ եւ ամիս կենա... (Գ
ձեռագրի, գրչի ձեռքով):
բ. 41բ-2բ Հարցումն, թէ զի.նչ է աստղաբաշխութեան հանճարոյն շահն -Պատասխանի, եթէ հմտութիւն ընթացից լուսաւորաց ճանաչումն...
գ. 42բ Տումար արեգական եւ լուսնին - Առաջին գաւազանն կենդանակերպք արեգականն է...
դ. 43ա [Տօնացոյց բանալի -բոլորակ] - Այս բոլորակս խիստ ներսի կարգի գրերն եօթներեկն է... 44ա [Զատկացոյց բանալի -բոլորակ] - Այս բոլորակիս միջի շարն ԼԶ գիրն է...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
34ա Զիս` զմեղաւոր եւ սուտանուն Յակոբ գրչակս յիշեա ի Տէր:

39ա Փա՜ռք... որ ետ կարողութիւն տկար եւ մեղապարտ թուրմայ յոգոյ, որ գրեցի սակաւ մի Պատմութիւն եւ Լուսնացոյցս վասն Ասլանբէկին, որ խնդրեաց սիրով բազում անգամ: Դարձեալ խնդրեմք ի Տեառնէ, որ բազում ամօք արասցէ եւ ուրախութեամբ վայելեսցէ. ամէն:
Դարձեալ խնդրեմ ի ձեզանէ, խնդրէք զթողութիւն ի Տեառնէ վանս մեղաւոր Յակոբիս, թողցէ տէր Աստուած զամենայն
յանցանս ձեր. ամէն: Գրեցաւ թվականին Հայոց ՌՃԲ (1653):
148ա Ո՜վ ընթերցող գրոյս, յիշեցէք ի Քրիստոս զՅակոբ գձողս եւ մի բերան Աստուած ողորմի ասացէք. ամէն: Հայր մեր:
Յետեգայի յիշատակարաններն ու կնքադրոշմները տե՛ս Գ ձեռեգրի
վերջում:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ -XVII
ԳՐԻՉ` Սուքիաս:
ԹԵՐԹ` 47 (83-129). չգրուած` 129աբ: ՊՐԱԿ` Ա-Դ 12 (Դ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ «Ս. Ջ. լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20,2 15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 89ա): ՏՈՂ` 26:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 83ա: 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:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
83ա-128բ [Բառգիրք]
1. 83ա-94ա [Բառք գովասականք. Հմր 2335, 29ա] - Անեղանելի` անարատապէս գոլով... Քրիստոսայձեր հասակ: Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
2. 94ա-7ա [ Այլ բառք գովասականք] - Առաւելութիւն խորհուրդ, Բանիւ հանճարոյ իմաստից... Քրովէայտիւ պարմամբ:
3. 97ա-8ա Սահմանք մտացն պէսպէս շարժմանց (ի ժղլանաց Վարդանայ. Հմր 341, 108ա) -Բնութիւն է սկիզբն շարժմանց եւ դատարման... Յոյսն է խորիսխ հոգոյ անմահ կենաց: Որոմ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
4. 98ա-102ա [Բառք եբրայեցւոց] - Ադամ` երկիր կամ կոյս...
Քանքար եւ տաղանդ` վեց հազար դահեկան... եւ կազմայ եւ այլ ըմպելիք:
5. 102ա Այս բառք են քերթողական... (միայն խորագիրը. տե՛ս 109ա-24բ):
6. 102բ-8բ Հանդէս բանաստեղծաց փաղանունաբար ստորոգել նորավարժիցն սակոյ(սակս): Բառ է գեղջուկ -[Պ] արտ`
պատշաճ... Գիծք` տառք, գծաւորք (գլխաբառերը համարակալուած` Ա-ՃԼԴ):
7. 109ա-24բ Այս բառք են քերթողական վասն չափոյ հոմերական տաղից... -[ Աստուած] - ազան` աստուածազարդ...
Քքել` թշնամանել:
8. 125ա-8բ Դարձեալ բառք ի յունականէն առ մերս յայտնեալ -[Ա]ռացութիւն` յայտարարութիւն... Քօղասուզել` ծածկել:
Քրիստոս` օծեալ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
102ա Յիշեսջիք ծառայս անպիտան` գծող սորին (նման` 108բ):
124բ Աղաչեմ, ո՜վ սուրբ ընթերցողք հարք, ներեցէք իմում պակասութիւնս վասն գծայգրելոյս, որ վարդապետաց գիր ոչ
եմ ուսուց, արէք թողութիւն պակասութեան իմում` ի ծառային ձեր սուտանուն Սուքիաս գրչոյս:
128բ Ձեռս փթի, ի հող դառնայ,
Գիրս յիշատակ առ ձեզ մնայ.
Խաղաղութեամբ վայրեցէք սայ:
Ո՜վ դասք լուսերամից եւ կաճառք աստեղափայլ սուրբ հանդիսից, որք հանդիպիք այսմ բառաւոր բան իմաստից, աղաչեմ ըզձեզ յիշեցէք ի Տէր բարի կամօք եւ ուղիղ մտօք զգծող սորայ` հոգով տառապեալ, զազիր մեղօք այլից, զանունս ոչ եմ
արժանի` սուտանուն Սո[ւ]քիասիս: Յիշեսցէք զիս, եւ դուք գտջիք ողորմութիւն Աստուծոյ. ամէն:
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ՌՃԺԹ -1670
ԳՐԻՉ` Սահակ Երեւանցի, անանունք: ՍՏԱՑՈՂ` Ասլանբէկ:
ԹԵՐԹ` 36 (67-82, 153-172). չգրուած` 68բ, 72բ, 80բ-1ա: ՊՐԱԿ` 3 (16+12+8): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
20,2 15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (Սահակ գրչի` 67ա-8ա, 149ա-72բ, անանուն Ա` 69ա-71բ, Բ` 72ա, Գ` 73ա80ա, Դ` 81բ-2ա: Նմուշ` 154ա): ՏՈՂ` 22-26:
ԾՆԹ. Սահակ գրիչը օգտագործել է նաեւ Ա ձեռագրի նախապէս չգրուած թերթերը` 149-52:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1. 67ա-8ա Երեւանցի Սահակ ասացեալ Ընդդէմ երկաբնակաց -Հայրք եւ եղբարք, ականջ դրէք եւ լսեցէք, ասեմ ձեզ բան,
/Մարգարէից, առաքելոց, հայրապետաց կանխասացան.../ Սահակ ծառա եմ անպիտան...
2. 69ա-71բ Այլ տաղ գեղեցիկ եւ լաւ Յովանէս վարդապետի ասացեալ - Աւրհնեալ Աստուծոյ անուն, որ բարեաց դռներն
է բացեր, /Զաշխարհս գեղեցիկ ըստեղծեր եւ երեք դիմաց բաժաներ...
3. 72ա Է մահու չափ մեղքն եւ իւր մասունքն - Առաջին` հպարտութիւն...
4. 73-4բ [Դաւթի Հարքացւոյ] Նկատումն Արիստոտելի -Ուսուցանել մեզ ի բանս լսողութեանց յայնոցիկ...
5. 74բ-80ա [Մովսիսի Քերթողի] Վերլուծութիւն Արիստոտելի Տասն բանից -Ստորոգութիւնք ներքին ասացութիւնք ասին...
6. 81բ-2բ [Ցուցակ խաւարման արեգական եւ լուսնի` 1677-1692 թթ..] -ՌՃԻԶ (1677). Խաւարի արեգակն մայիսի ԻԱ...
ՌՃԽԱ (1692)... Խաւարի լուսին յուլիսի ԺԷ, ԺԶ ժամ եւ Թ:
83ա-129բ տե՛ս ձեռ. Բ, 130ա-48 տես ձեռ. Ա:
7. 149ա-50բ [Հարցմունք եւ պատասխանիք] - Այս է, որ Քրիստոս քանի. մարդ կենդանացուց... Երեք: Ա. Ղազար... (ապա` յաղագս խաչելութեան, խաչին, բեւեռաց, ձաղկման, իջուցման խաչէն, անուանց աշակերտացն, գրութեան Աւետարանին):
8. [ Առակք]
ա. 150բ [Վասն ջհտին, որ հաւատաց եւ մկրտեցաւ] -Կայր ջհուտ մի, երթար ճանապարհ...
բ. 150բ-2ա Ասաց առակաց -Թագաւոր մի կամեցաւ աշտարակ շինել... եւ հաստատուն մնաց շինուածն:
գ. 152ա-7բ Առակաց բան Ապլահասան աղուէսին եւ Ապուչախտա գայլուն -Կայր տանուտէր մարդ մի բարի, որ Պարաս անուն կոչի...
9. 157բ-72բ Երանելոյն Հիպողիտա եպիսկոպոսին ասացեալ Վասն կատարածի յաշխարհիս եւ վասն Նեռին եւ միւսանգամ գալստեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերո մարգարէութեանն -Եւ արդ, լուարուք, եղբարք, զբան մարգարէական տառից... եղիցի եւ գալուստն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
172բ Աղաչեմ զձեզ, որ հանդիպիք կարդալով կամ օրինակելով, մէկ բերան Ողորմի ասացէք ինձ` մեղսամակարտ Սահակիս եւ Ասլանբէկիս, մեր ծնօղացն` Աւաքին եւ Խանբէկուն, եւ որդոց մերոց` Կարապետին եւ Ներսէսին, Դիարբէկին, եւ
դստերաց` Եւգինին եւ Դօլուաթաթխանումին, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի գալստեանն իւրում ի դատաստան, Եւ նմա
փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն: Գրեցաւ ճառս ի թվին ՌՃԺԹ (1670), Ահկի ամսոյ ԺԱ, օրն կիրակի, Պատկեր օր: Եւ Քրիստոսի
փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 66բ Ողորմութիւն գթցէ ո ոք Ողորմի ասասցէ ՅԵրեւանցի Սահակին: Սայ որ վախջանեցաւ, ՁԴ (84) տարեկան էր:
Թվին ՌՃԻԷ (1678)-ին, օքոստոսի ԻԱ-ին վախջանեցաւ:
2. (Ծնունդներ` 1637-1682 թթ., հիմնականում ստացող Ասլանբէկի հարազատները).
46բ Թվին ՌՁԶ (1637), յունվարի...(բաց) էլաւ Եւգինէն:
47ա Թվին ՌՂԴ (1645)-ին, յունվարի ԺԶ, օրն կիրակի էլա[ւ] Կարապետն մօրէ:
-Թվին ՌՂԶ (1647)-ին փետրվարի Է, օրն շաբաթ էլաւ Ներսէսն մօրէ:
-Թվին ՌՂԹ (1650) [յ]ունիսի Գ, օրն Բ-շաբթի էլաւ Մայրանն:
-Թվին ՌՃ (1651), յունվարի ԻԱ էլաւ Դիարբէկն:
-Թվին ՌՃԴ (1655)-ին, սեպտենբելի Լ էլաւ Դօլվաթխանումն:
-Թվին ՌՃԺԴ (1665), յունվարի Ի, օրն ուրբաթ էլաւ Մարկոսն:
46բ Թվին ՌՃԺԵ (1666), ապրիլի ԻԶ, օրն Ե-շաբթի էլաւ Մկըրտիչն:
-Թվին ՌՃԺԸ (1669), ապրիելի ԺԱ, օրն կիրակի Զատկին էլաւ Աւագն:
-Թվին ՌՃԺԹ (1670), փետրվարի ԻԵ-ումն ելաւ Խանբէկին:
-Թվին ՌՃԻ (1671), փետրվարի ԺԵ ելաւ Վարդանէսն:
46բ Թվին ՌՃԻԵ (1675)-ին յունվարի Զ, օրն Ջուրօրհնէք ելաւ Հօռօմսիմէն:
-Թվին ՌՃԻԹ (1680), փետըրվարի ԺԱ, օրն չորէքշափթէ ելաւ Սահակ չալապէն:
-Թվին ՌՃԼԱ (1682), յուլիսի Ա ելաւ Զաքարէն մօրէ:
3. Աստառ Ա (ԺԸ դ., Զաքարի ձեռքով, որ ծն. 1682) ԴՃ բթ. (բաթմա.ն) Գ լիտր մում: Ծ բթ. Գ լտր մում: ԳՃ բթ. Ա կէս
մում, բթ Ա կէս մում, բթ. Գ լիտր մում:
Գրիքորի փողն ինձ Զաքարիս հասայւ ԸՌԷՃԻԴ (8724) փող ու կէս:

Կնքադրոշմ` 1ա, 64ա Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
Գրչափորձ` Աստառ Բ (նօտրգիր, Սահակ գրչի ձեռքով) Մօսէս, որ ասաց մարգարէ մեծ...
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ԹԵՐԹ` 185+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1բ, 176ա-8բ, 184ա: ՊՐԱԿ` 16 12 (Ա 6): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (շղագրանման: Նմուշ` 55ա): ՏՈՂ` 20-25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ
կարմիր կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` մոխրագոյն թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ թանաքի բծեր: Կազմի եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1ա Գիր ջերմի եւ տենդի -Սուրբ առաքեալն Բարդուղիմէոս ել ի լեառն Դատուան...
2. 1գ-2բ Վասն հպարտութեան: Որպէս ասէ Եսայի, Վա՜յ, որ արհամարհես -Գովելի բարուց է, զի յորժամ ոք հրաւիրեսցէ
զոմանս ի խրախութիւն...
Բ. [Քարոզք Գրիգորի Տաթեւացւոյ]
1. [Քարոզք յառաջին հատորոյ]
Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740. ¢ Ա/9ա-10բ: Բ/չիք: Գ/10բ-1բ:
Դ-Ե/չիք: Զ/12ա-5ա: Է-Ը/չիք: Թ/54ա-6ա: Ժ-ԺԲ/չիք: ԺԳ/56ա-7ա:
ԺԴ-ԺԵ/չիք: ԺԶ/57բ-9բ: ԺԷ-ԻԲ/չիք: ԻԳ/59բ-64ա: ԻԴ-Լ/չիք:
ԼԱ/64բ-5բ: ԼԲ-ԿԱ/չիք: ԿԲ/68ա-71ա: ԿԳ/չիք: ԿԴ/71ա-2ա: ԿԵ-Ձ/չիք:
ՁԱ/3աբ: ՁԲ-ՁԳ/չիք: ՁԴ/4ա-9ա: ՁԵ-ՁԷ/չիք: ՁԸ/83բ-7ա, ՁԹ-Ղ/չիք:
ՂԱ/87ա-9բ: ՂԲ-ՂԳ/չիք: ՂԴ/89բ-91ա, 89բ-91ա: ՂԵ-ՂԶ/չիք:
ՂԷ/91ա-2ա: ՂԸ-ՃԳ/չիք: ՃԴ/92ա-3բ: ՃԵ-ՃԻԸ/չիք: ՃԻԹ/72բ-81ա:
ՃԼ-ՃԼԹ/չիք: ՃԽ/94բ-5բ: ՃԽԱ/չիք: ՃԽԲ/96աբ: ՃԽԳ-ՃԽԴ/չիք:
ՃԽԵ/97ա-8ա: ՃԽԶ-ՃԾԵ/չիք: ՃԾԶ/98բ-100ա: ՃԾԷ-ՃԿԱ/չիք:
2. [Քարոզք յերկրորդ հատորոյ]
Տե՛ս Ամառան հատոր, տպ. 1741. ¢ Ա-Դ/չիք: Ե/52ա-4ա: Զ-ՀԳ/չիք:
ՀԴ/25ա-30ա: ՀԵ-Ճ/չիք: ՃԱ/39բ-47բ: ՃԲ-ՃԶ/չիք: ՃԷ/48ա-9բ:
ՃԸ-ՃԹ/չիք: ՃԺ/49բ-51բ: ՃԺԱ/չիք: ՃԺԲ/81բ-3ա: ՃԺԳ-ՃԻԴ/չիք:
ՃԻԵ/120բ-1ա: ՃԻԶ-ՃԻԷ/չիք: ՃԻԸ/30բ-4բ: ՃԻԹ-ՃԼԱ/չիք: ՃԼԲ/35ա-8ա:
ՃԼԳ-ՃԼԷ/չիք: ՃԼԸ/38ա-9բ: ՃԼԹ-ՃՀԲ/չիք: ՃՀԳ/119ա-20ա: ՃՀԴ/118բ-9ա:
ՃՀԵ/15ա-7բ: ՃՀԶ/չիք: ՃՀԷ/18ա-20ա: ՃՀԸ/20բ-2ա: ՃՀԹ-ՃՁ/չիք:
ՃՁԱ/22բ-4բ: ՃՁԲ-ՃՁԸ/չիք:
3. [Քարոզք յարտաքոյ Ա եւ Բ հատորաց]
ա. 65բ-8ա Քարոզ ԻԲ. Վասն մահու - Ասէ Տեսիլն Զ գլուխն. Եւ այսպէս, թէ Տուաւ նոցա արկանելիս սպիտակս... Ասէ
Մեկնիչն. Սուրբքն զաշխարհի վախճանն խնդրեցին...
բ. 93բ-4բ Քարոզ ԼԲ. Վասն ծաղկազարդին. Ըստ աւետարանչին Մաթէոսի. Եւ իբրեւ մօտ եղեն յԵրուսաղէմ... -Եւ ո.յք էին
երկու...
գ. 100ա-1ա Քարոզ ԼԷ. Վասն ողորմութեան. Որդեակ, ի քոյոց ընչից արա ողորմութիւն, ըստ Տօբիթայ...-Վասն որոյ ասէ
Առակաց. Պատուեա՛յ զՏէր ի քոյոց արդար վաստակոց...
դ. 101ա-2ա Քարոզ ԼԸ. Վասն ողորմութեան: Մատթէ, որ ասէ. Քաղցեա՛յ եւ տու՛ք ինձ ուտել... -Ոչինչ արժանագոյն է
մարդոյ, քան նմանօղ լինիլ արարողին իւրոյ...
ե. 102ա-3ա Քարոզ ԼԹ. Վասն խրատելոյ ստահակսն: Որ ասէ Մատթէոս. Եթէ մեղիցէ քեզ եղբայր քո... -Եւ զի ասեն վարդապետք, որ ողոքան բանիւ կշտամբեցի եւ ոչ ուղղեսցի...
զ. 103ա-4ա Քարոզ Խ. Վասն մարտիրոսաց սրբոց: Որպէս ասէ Դաւիթ. համբարձի զաչս իմ... -Որպէս երկնային մարմնովք կառավարէ Տէր զերկնային մարմինս...
է. 104բ-5բ Քարոզ սուրբ Աստուածածնի. ԽԱ -Զորմէ ասէ Երգ երգոց. Գեղեցիկ իբրեւ զլուսին: Զի որպէս յորժամ հեռանայ արեգակն ի վերին կիսագնդէն...
ը. 105բ-6բ Քարոզ ԽԲ. Վասն մահու -Եւ մարգարէն Եսայեաս ասէ. Գոգջի՛ր, այսինքն` իմասջի՛ր, ամենայն մարմին խոտ
է...

թ. 106բ-7բ Քարոզ ԽԳ. Վասն զղջման եւ խոստովանութեան -Որպէս ասէ մարգարէութիւնն, Ես եմ, որ ջնջեմ զանօրէնութիւնս քո...
ժ. 107բ-8ա Քարոզ ԽԴ. Վասն եկեղեցոյ -Որպէս ասէ Եսայի, Լուսաւորեաց... Այլ թարքմանքն ասեն` Արի եւ լուսաւորեաց...
ժա. 108բ-10բ Քարոզ ԽԵ. Վասն դատաստանին -Զի ասէ Մատթէոս. Զի զօրութիւնք երկնից շարժեսցեն: Ուր ասէ Ոսկէբերանն. Եթէ երկրաւոր...
ժբ. 110բ-2ա Քարոզ ԽԶ. Վասն սիրոյ -Որպէս ասէ յԵրգոց, Հալեցաւ հոգի իմ ընդ խօսիլ սիրեցելոյն իմոյ...
ժգ. 112ա-3բ Քարոզ ԽԷ. Վասն աղօթից -Եւ ասէ Սիրաք. Նախ քան զաղօթելն պատրաստեա՛յ զանձն քո...
ժդ. 113բ-4բ Քարոզ ԽԸ. Վասն հրեշտակաց -Ուստի ասէ Դաւիթ մարգարէն. Հրեշտակաց իւրոց պատուիրեալ է...
ժե. 114բ-6ա Քարոզ ԽԹ. Վասն յաղորդ առնելոյ - Ասէ առաքեալն. Փորձեսցէ մարդ զանձն իւր...
ժզ. 116ա-8ա Քարոզ Ծ. Վասն զղջման - Ասէ Մարկոս աւետարանիչն, թէ Աշակերտքն ոչ կարացին հանել զայսն պիղծ
յայնմանէ...
ժէ. 121ա-3բ Քարոզ ԾԴ. Վասն աղօթից -Որ երկիր պագանէ Աստուծոյ հաճոյութեամբ, ընկալեալ լիցի...
ժը. 124աբ Քարոզ ԾԵ. Վասն լուսեղէն յերկնից -Քանզի լուսաւոր երկինքն նախ ասի յատուկ բնակարան...
Ցանկը տե՛ս 181ա-2ա:
Գ. 125ա-42ա, 156ա-67ա [Պատմութիւնք առակաւորք]
ա. 125ա Առաջին. Պատմութիւն սակս քրիստոնէից -Կայր թագաւոր մի, որ ունէր բազում ճոխութիւն... բ. 125բ Երկրորդ.
Վասն Եղիսէի մարգարէին -Որպէս ցուցանէ կինն այն, որ գնաց առ Եղիսէ մարգարէ... գ. 125բ-7ա Երրորդ. Առակ սուրբ Աստուածածնի -Զի կայ կենդանի մի, որ ունի եղջիւր մի ի ճակատն... դ. 127ա-8ա Դարձեալ չորրորդ. 0րինակ վասն փրկութեան մարդկան -Որպէս ասեն, թէ Աթենացիք պատերազմէին ընդ Տրօրացիսն... ե. 128ա Ե-երորդ. 0րինակ սուրբ Աստուածածին -Որպէս ասեն, թէ Էր թագաւոր, զօրօք ի պատերազմ... զ. 128ա-9ա Զ-երորդ. 0րինակ եկեղեցոյ -Զի գրեալ է` Թագաւոր ոմն կամեցաւ շինել աշտարակ... է. 129ա-30ա Դարձեալ Է-երորդ. 0րինակ սատանայի -Իմաստունքն ասեն, եթէ Գող ոմն առնէր բազում գողութիւն... ը. 130աբ Դարձեալ Ը-երորդ. Յօրինակ յարութեան Քրիստոսի -Զի ասեն վարդապետք, թէ Է
կենդանի մի, որ կոչի փանթերայ... թ. 130բ-2ա Եւ այլ Թ-երորդ պատմութիւն -Եւ էր այգէգործ մի աղքատ... ժ. 132ա-3ա
Պատմութիւն Ժ-երորդ ապաշխարութեան -Եւ էր այր մի իշխան ի մէջ քաղաքի... ժա. 133բ-4ա Պատմութիւն ԺԲ (ԺԱ). Վասն
սուրբ Աստուածածնի - Ապա եթէ խոստովանիմք զմեղս մեր... ժբ 134ա-5բ Պատմութիւն ԺԳ (ԺԲ). Տեսիլ իմն դարցոյց զթագաւոր մի -Ի Մուռսիւ, որ է մի մասն Իսպանիոյ, թագաւորէր ոմն... ժգ. 135բ-6բ Պատմութիւն ԺԴ (ԺԳ). Հրեշտակ ոմն վերաբերեաց զյաղթութիւն -Խոստումն, զոր արար Աստուած Յեսուաւ...
Ֆէրտինանտոս մեծ դուքսն Սպանիոյ բնակիւր զօրք նորայնովք ի յամրոցն Կարամաղու... ժդ. 137աբ Պատմութիւն ԺԵ
(ԺԴ). Յաղագս ձրի սերմանելոյ զբանն -Եւ ոմն առաքինի վարդապետ վասն սերմանելոյ զբանն կենաց շրջէր միշտ... ժե
137բ-9ա Պատմութիւն ԺԶ (ԺԵ). Սակս օրինակ անառակին -Եւ այր ոմն իշխան կայր...ժզ. 139ա-40ա Պատմութիւն ԺԷ (ԺԶ).
Վասն առակի եկեղեցւոյ -Ոմն յոյժ մեծատուն եւ իշխան կայր ի մէջ քաղաքի միում... ժէ. 140բ Պատմութիւն ԺԸ (ԺԷ) Սակս
ընդունելութեան -Որ ասէ Տէրն մեր. Եւ որ զձեզ ընդունի եւ այլն... ժը. 141ա Պատմութիւն ԺԹ (ԺԸ). Սակս ողորմութեան Կայր ոմն վաճառական եւ բարեպաշտ... ժթ. 141բ-2ա Պատմութիւն Ի (ԺԹ). Սակս յեկեղեցոյ -Կայր ոմն բարեպաշտ թագաւոր եւ սկսաւ իւր արդեամբ փառաւոր եկեղեցի մի շինել... (142ա-56ա Տե՛ս ստորեւ Դ, ¢ 1-2): ի. 156ա-7բ Ի. Պատմութիւն.
Տեսումն պատարագին նախադասելի է ամեմենից գործողութեանց -Պատմի վասն երկուց որսորդաց... իա. 157բ-9ա ԻԱ.
Քրիստոս երեւելով ի սուրբ նշխարին, դարձոյց առ ինքն զմեծ իշխան մի - Անհուն ողորմութիւնն փրկչին բազում անգամ
հաճեցաւ երեւիլ անձամբ... իբ. 159բ Պատմութիւն ԻԲ. Ըստ Յայտնութեան. Որ յաղթէ, տաց նմա նստիլ ընդ իս յաթոռ իմ... Պատմէ Թերթուլիանոս... իգ. 160աբ Յաղագս երկնից եւ տարերաց: ԻԳ. Սակս սիրոյ -Սէրն նմանի արեգական... իդ. 160բ
ԻԴ գլուխ. Սակս ագահութեան - Ագահքն եւ երկրասէրքն նմանին ձորոց... իա 160բ-1ա Իե. Սակս շնորհացն -Զի շնորհն ունի
զչորս կերպ ի զանազանս... իզ. 161աբ ԻԶ. գլուխ. Սակս զղջման եւ արտասուաց է Արտասուքն զղջման նմանի ջրոյ... իէ.
162ա-3ա ԻԷ. Սակս համբերութեան -Համբերութիւն նմանի ոսկւոյ... իը. 163աբ ԻԸ Գլուխ. Վանս համբերութեան -Յարատեւութիւն նմանի դաբնւոյ... իթ. 163բ-4ա ԻԹ. Վասն վիշապ կոչեցեալ խոտոյ -Քրիստոս նմանի այնմ խոտոյ, որ կոչի վիշապ... լ. 164աբ Գլուխ Լ. Անգոսնեցեալքն... ընկալեալք լինին յԱստուծոյ -Քանզի արծիւն թէպէտ զձագունս բազմաւ ծանրութեամբ սնուցանէ... լա. 164բ-5ա ԼԱ գլուխ. Սակս շնորհաց Քրիստոսի -Զորոց ասէ Մեկնիչն ի վերայ այն բանին Սաղմոսի. Որ տայ անասնոց զկերակուր իւրեանց... լբ. 165ա ԼԲ. գլուխ. Սակս աղքատաց եւ հարստաց -Քանզի ընտանի հաւն ի
տան հարստին այնպէս արհամարհի... լգ. 165բ-6ա ԼԳ գլուխ. Վասն խաչին Քրիստոսի -Որոյ օրինակն երեւի ի վայրենի
եզն, որ ատէ եւ հալածէ զամենայն կարմիր գոյնս... լդ. 166ա-7ա ԼԴ գլուխ. Զխջման խափշիկ աւազակին -Ցաւուրս բարեպաշտ արքային Մօրկայ էր խափշիկ աւազակն սահմանս Տանեփայ...

Ցանկը տե՛ս 182աբ:
Դ. 142ա-56ա, 167ա-175ա [Բանք զանազանք]
1. ա. 142ա [Թարգմանութիւն ԺԸ եւ ԻԲ սաղմոսաց ի տաճիկ բառ] -Երկինք պատմեն զփառս Աստուծոյ -Կօկլէր հէքայ իտէր թեմճիտ ուլլահի...(միայն` ԺԸ, 2-4, ԻԲ, 2-4): բ. 142ա-3ա Սակս սաղմոսի ԻԱ, տաճկերէն (Քարոզ) -0նուն իչին Յիսուս
Քրիստոս պույուրտու...
2. 143ա-56ա Սրբոյն Ներսէսի Կիլիկեցւոյ Տարսոնի Խորհրդածութիւն վասն ուղղափառ հաւատոյ եկեղեցոյ, որ ի սուրբ
Երրորդութիւնն եւ ի տնօրէնութիւնն Քրիստոսի -Հաւատամք իմացականիս գիտութեամբ զԱստուած...
3. 159բ [Դեղագիր] աչաց եւ գլխոյ օգուտ -Սպիտակ խաշխաշ, սպիտակ շաքար հաւսար սղկէ...
4. 167ա-70ա [Յովհաննիսի վարդապետի Եզնկացւոյ... Ներբողեան գովեստի ի սուրբ Լուսաւորչին Հայոց ի մեծն Գրիգորիոս... -Յարազուարճ... ճոխութիւն արտայայտել]: Ուրա՛խ լեր, լեառն Սեպուհ եւ խորին խորհրդով խնդա՛... պատրաստեալ ի սկզբանէ աշխարհի:
Տե՛ս «Յաճախապատում, Կ. Պօլիս, 1824, էջ 294-345: Այստեղ
քաղուածոյ եւ օտար ընդմիջարկութիւններով:
5. 170աբ Սակս որդւոց եւ թոռանց -Ո՜վ անմտութիւն զինուօրաց... վճարեցին զայս կեանս:
Տե՛ս «Յաճախապատում, էջ 346-370: Այստեղ մի հատուած` էջ
361-362:
6. 170բ-1ա Աղօթք կապանաց դիւաց -Սողոմոն իմաստունն ետես զիշխանն դիւաց խաւարի...
7. 171ա-4բ [Քարոզ ապաշխարութեան] Ըստ սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյն, որ ասէ. Բարձ զամօթոյն պարտիս եւ անտանելիքն ահաւորութեան ի ցոյցս եկեալ - Այսպէս սուրբս Գրիգոր զթեթեւացուցանելն տանջանաց հայցէ...
8. 175ա [Տօնք] - Անտօնի եւ Պողոսի` դեգդեմբերի Զ...
9. 175ա [Դեղ ատամնացաւի] -Դասնդակն խոտ է...
Ե. [Տաղք եւ Գանձք]
1. 175բ [Վասն անկելոյն Ադամայ ի դրախտէն... Առաքել վարդապետէ ասացեալ. Հմր 424, 346ա] -Վա՜յ այն աւուրն, որ
ես ստեղծա... /Վա՜յ, որ մի մի յայտնեն զնոսին (այսինքն):
2. 179ա Տաղ ծն[ն]դեան [ի Սրիկ Կոստանդէ. Հմր 474, 39բ/ -Կայր կոյսն ի յայրին... (4 տող):
3. 179ա [Տաղ մկրտութեան Քրիստոսի ի Սրիկ. Հմր 7730, 55բ] -Ո՜վ զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ...(4
տող):
4. 179աբ Տաղ յարութեան -Դասքըն հրէական էին պահապան... (2 տող կրկ. 179բ):
5. 179բ Տաղ սուրբ Աստուածածնին [ի Յոհաննէս Պլուզ վարդապետէ. Հմր 425, 101ա] - Առաջնաճաշակ պտղոյն...
(միայն` «Ա-Գ)
6. 179բ [Մեղեդի Գրիգորի Նարեկացո -Ես ձայն զառիւծոյն ասեմ... Հմր 424, 128բ] / Ահեղ ձայն, որ ես լւայ...
7. 180ա [Գանձ սրբոց թարքմանչացըն... Հմր 424, 56բ («Բնարոզի)] -Բարձրեալ անքննին...
8. 180ա [Գանձ աւետեաց Աստուածածնին. Հմր 424, 11ա («Խաչատուր)] -Խնդութեան ձայն, բարբառ աւետեաց...
9. 180բ Տաղ սուրբ Լուսաւորչին -Ի յելս արեւու` արեւն (կրկնէ) ծագեցաւ մեզ յարեւմտից...
Զ. 180բ [0րհնութիւնք յետ քարոզից] -0րհնեսցէ տէր Աստուած մեր զքահանայս ձեր...
-181ա-2ա [Ցանկ քարոզից] -Քարոզ առաջին. Վասն սերման... Քարոզ ԾԵ. Վասն լուսեղէն յերկնից (տե՛ս 4ա-124բ):
-182աբ [Ցանկ պատմութեանց] - Առաջին պատմութիւն Վասն քրիստոնէից... ԻԳ. Պատմութիւն Քրիստոս երեւելով ի վերայ նշխարհին (տե՛ս 125ա-42ա, 156ա-67ա):
Է. 183ա-5բ [Յաւելագրութիւնք` ԺԸ դ.]
1. 183ա [Գանձ սրբոց թարգմանչացն] -Բարձրեալ անքնին... (կրկ. տե՛ս 180ա):
2. 183ա [Գանձ աւետեաց] -Խնդութեան ձայն... (կրկ. տե՛ս 180ա):
3. 184բ Այս է հապի զահապ, որ է ոսկի հապն, որ օգտէ գլխոյ եւ կէս գլխացաւի... - Ազվա Ժ տրամ...
4. 185ա [Մեկնութիւն բառից] -Հպատակ` հնազանդ... Փեռեկտել` զատել (24 բառ):
5. 185ա Հանգստեան [ Աւետարանք] -Յոհաննու ԽԱ, Ղուկասու ՃԾԱ, Մարկոսի ԽԳ, Մաթէոսի ՃԽ:
6. 185ա Մահմուտիան այսպէս մաքրեսցես -Խնծորին գագաթն կտրէ... բայց զշաքարով ուտես:
7. 185բ Լուի դեղ -Զղալի իւղն է...
8. 185բ [Հոլովք անուանց] - Անուանական... կոչական:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

185բ ԺԳ թամազի կէս, Ա մայմատի, կէս թամազի (վրան խազուած), Ա թամազի փըսա մնաց: Փալանչի ողլու մօտ կայ
ԻԲ մառչիլ, հաջի Յովանէսին մօտն կա... (ջնջուած) մառչիլ:
-Սարգիս, Թամամ, Պապուկն եւ Յովանէսին, Ահարօնին:
-Տիրամօր եկեղեցոյ (վրան խազուած):
-Դագնա յեզիդի:
Կնքադրոշմ` 30ա, 174բ, Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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Տիբերիա (Հալապ)ՌՁԴ -1635
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ` Դաւիթ քհյ:
ԹԵՐԹ` 142. չգրուած` 99ա-102ա, 104բ, 138բ, 139բ-42ա: ՊՐԱԿ` Ա-Թ 12(Ա 10, Դ 9, Ե 11)+Ա-Գ 12+1 4: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսադրոշմով (տարբեր` 139-42): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,5 14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 92ա: Բոլորգիր` 103ա27ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ կարմիր կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` զարդահիւս կապոյտ մետաքս:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2, թուղթ, սկզբից:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից պակասաւոր, տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-3ա [Քաղուածք զանազանք]
ա. 1ա [Հարցմունք եւ պատասխանիք վասն հրեշտակաց] -Հարց. Զի.նչ է պատճառ, որ հրեշտակք մեղանչեցին...
բ. 1ա Եւ այս է Է խորհուրդ սուրբ եկեղեցւոյ (Հարցմանց գիրք, հատոր Թ, պրակ իը) - Առաջին` մկրտութիւն...
գ. 1ա-2բ Ի բանից Սարկաւագ վարդապետին ասացեալ է ՅԱդամայ մինչ ի փոխիլն Ենովքա ամք ՌՆՁԷ (1487)... Ի թվին
ՊՁԸ (1439) եղեւ Ծռազատիկ... եւ հայք պարզերես մնացին:
դ. 2բ [Վասն շնորհաց եւ յանցանացն Ադամայ հարցումն. Հարցմանց գիրք, հատոր Ե, պրակ լէ] -Հարց. Ո.ր է Է շնորհքն
Ադամայ...
ե. 2բ [հանելուկք Ներսիսի Շնորհալւոյ] - Աղքատ մի է յաշխարհի... 3ա Ադամա է անդրանիկ...
Բ. 3ա-10բ Եւագրեայ Հարիւրաւորքն վեցերորդքն
ա. 3ա-8բ Առաջինն. Յաղագս ընդդէմ բանաստեղծիցն արտաքնոց (Ա-Ղ) -[Ա.] Առաջին բարոյն ոչ գոյ հակառակ...
բ. 8բ-10բ Նորին երկրորդ Ճ-ն (Ա-Ղ) -[Ա.] Հայելի ի բարոյն ուժոցն եւ իմաստիցն Աստուծոյ են... ԼԵ. Միտքն հինգ զաւրութիւն ունի... հոտն որ անխառնուածն է պղծութեան եւ քմաւ:
Գ. 10բ-98ա Կիրակոս վարդապետի Եզնկեցո Յաղագս Վեցհարիւրացն լուծմունք Եւագրեայ
-10բ-1բ [Բան առ Յովհաննէս րաբունապետ] -Տնտես հաւատարիմ եւ իմաստուն յամենեցունց Տեառնէն ընտրեալ...
ա. 11բ-30բ Եւագրեայ Հարիւրաւորքն Վեցերորդք: Առաջին. Յաղագս ընդդէմ բանաստեղծիցն արտաքնոց: Կիրակոս
վարդապետի լուծմունք -[Ա] արտաքին իմաստասէրքն ասացին, թէ Երկու աստուածք են...
բ. 30բ-43բ Եւագրեայ Երկրորդ հարիւրն: Նորին Կիրակոսի վարդապետի վերլուծութիւն -Հայելի բարոյն ուժոյն եւ իմաստիցն Աստուծոյ են յոչ էից գոյացեալ արարածք: Լուծմունք. աստուած բնութեամբ [բ] արի է...
գ. 43բ-55բ Եւագրեայ Երկրորդ (= Երրորդ) հարիւրն: Նորին Կիրակոսի սուրբ վարդապետի վերլուծութիւնք -[Հ] այր
Սուրբ այն գիտէ զաւծեալ իւր եւ Որդին զՀօր իւր: Լուծմունք. Որպէս Տէրն ասէ, Ոչ ոք գիտէ զՀայր...
դ. 55բ-67բ Նորին Կիրակոս վարդապետի Վերլուծութիւնքս Եւագրեայ Չորրորդ հարիւրեկիս - Աստուած տնկեաց իւր բանաւորք եւ սնոյց զնոսայ... Լուծմունք. Տունկն ջրով սնանի...
ե. 67բ-78ա Նորին Կիրակոս վարդապետի Վերլուծութիւնս Եւագրեայ Հինգհարիւրեկի - Ադամ աւրինակ է Քրիստոսի...
Լուծմունք Յովաննէս Մկրտիչն ասէ. Որ ունի հարսն, նա է փեսայ...
զ. 77բ-87ա Նորին Կիրակոս վարդապետի Վերլուծութիւնս սուրբ հաւրն Եւագրեայ ԶՃ -եկին -Զի.նչ է գիտութիւն եղելոց,
Սուրբ Գիրք մեզ ոչ պատմեաց... Լուծմունք. Մովսէս զլինելութիւն աշխարհիս գրեաց...
է. 87ա-97բ Նորին Կիրակոս վարդապետի Վերլուծութիւնքս -Եւագրեայ պակասաւորդացն Վեցհարիւրեկացն - Արքայութիւն երկնից է գիտութիւն բարձր խորհրդոցն... Լուծմունք. Արքայութիւն երկնից զհոգեւոր գիտութիւնն ասէ...
-97բ Յիշատակարան է այս (Կիրակոսի Երզնկացւոյ) -Փա՜ռք սուրբ Երրորդութեան եւ մի աստուածութեան, որ կարողն է
եւ կամեցող ամենայն բարեաց: Արդ, նորին կարող զաւրութեամբն եւ բարերարութեամբն ես` նուաստ եւ յետինըս ի վարժապետաց Կիւրակոս, ի յութ հարիւր եւ յերեք (1354) թվայկանիս Հայոց արարաք զՎերլուծութիւն Հարիւրաւորաց սուրբ հաւրն Եւագրեա` տկար գոլով հոգւով եւ մարմնով եւ անիմաստ եւ փոքրատար մտաւք, հրամանաւ եւ աղաւթիւք երկուց վարդապետացն հոմանունաբար Յովաննէս առձայնելոց եւ այլ եղբարցս, եթէ հաճոյ լիցի ումեք` Աստուծոյ շնորհք եւ երկրպա-

գութիւն տուողին բանից, եւ եթէ ոչ` եւ այնպէս շնորհք, որ տա զառաւել շնորհս սիրողացն զնա: Բայց աղաչեմ զամենեսեան
չլինել մեղադիր յանդգնութեանս, վասն զի ի սիրոյ հարկեալ եկի յայս, զի սէր մոռանալ տա զտկարութիւն, քանզի սիրոյ
զաւրութիւն գերազանց է, քան զբնութին, եւ զանձն ի մահ դնել յաւժարեցուցանէ վասն սիրելոյն: Յաղագս որոյ կրկին աղաչեմ անմեղադիր լինել եւ եղբայրաբար զթերին ուղղել, զի միգապատ եւ խաւարեալ մտօք այդ չափ կարացաք խաւսել եւ ոչ
կարացաք հասանել մեծաբոյս եւ կորաբիբ իմաստից || (98ա) մտաց անապատին, վասն որոյ պաղատիմ ազատել զմեզ ի
մեղադրանաց եւ անմոռաց յիշել յաղօթս հանդերձ ծնողօք եւ վարդայպետօք, եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոյցս ողորմեսցի, եւ որ զԱմէնն ասէ. ամէն:
Դ. ա. 102բ [Քաղուածք] -Ինձ այս միայն է պիտոյ ի Տեառնէ, զի գիտութիւն մտացս հանց է յերեւելեացս...
բ. 103ա-4ա Յաղագս Խոստովանութեան, արարեալ սուրբ վարդապետաց -[Մ]եղայ ամենասուրբ Երրրորդութեան` Հօր
եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, մեղուցեալ եմ Աստուծոյ: Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ:
Ե. 104ա-38ա [Բանք վասն Սաղմոսաց]
ա. 104ա [Գովասանութիւն Սաղմոսաց] -Բանք Սաղմոսիս է պատուական, /Լցեալ հոգւովն աստուածական...
բ. 105ա-22բ [Յ] առաջաբանն Դաւթի Մեկնութեան, Աթանասի եպիսկոպոսապիտի Աղէքսանդրացւոյ -Զամենայն երգոց
Սաղմոսարանացըն Դաւթի զներունական միտսն իւր գտեալ...
գ. 122բ-6բ Երանելոյն Եպիփանու եպիսկոպոսի Կիպրացւոյ Յաղագս երգոց Սաղմոսարանին առաջաբանութեանց ասացեալ -Զամենայն ինչ, զոր ասաց հայրն մեր Աթանաս...
դ. 126բ-7ա [Յաղագս Սաղմոսաց Դաւթի] - Այս է բազում բարեաց բանալի եւ բազմաց ըղձալի... զի սա է գաղափարն
գերունակ սուրբ վարդապետին եւ մեծ սեփեստոսին սուրբ ուխտին Հաղբատա Սարկաւագին...
ե. 127աբ [Յաղագս մասանց եւ տանց Սաղմոսարանին -Զ]հինգ մասն բաժանեն մանկունք Եբրայեցւոց զամենայն
Սաղմոսացն գիրս...
զ. 127բ-9բ Դաւթի փիլիսոփայի Յաղագս Սաղմոսաց Դաւթի -[Ա]րդ, առեալ, ասէ, Սամուէլ զեղջիւր իւղոյն եւ օծ զԴաւիթ...
է. 129բ-36բ Ցանկ Դաւթա մարգարէութեան -Վասն հաւատոց եւ գործոց եւ յանդիմանութեան ամպարըշտաց: Ա. Երանեալ է այր... [ՃԾ]. Վասն հասարակաց աւրհնութեան:
ը. 136բ-7ա [Մեկնութիւն] -Թելադրութիւն, այսինքն խրատ եւ սահման ամենայն գրոց...
թ. 137ա-8ա [Նախերգան յիշատակարանի գրոց Սաղմոսարանի] - Աստուածատունկս այս, հոգիաբողբոջ բուրաստանս, յոգնապտուղ... ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
98ա Զնոյնս եւ ես արտասուաւք գոչեմ եւ ասեմ. Փա՜ռք քեզ... Արդ, եղբարք, ցանկացող եղէ այսմ աստուածաին տառիս
Դաւիթ բանասիրի, որ յանուամբս եւ գործովք` ոչ, զի իմ անտեղեակ գոլով գրչութեան արհեստի, այլ ըստ փափաքանաց սրտիս եւ յիշատակի հոգւոյ իմոյ եւ ծնողաց իմոց գրեցի զսա ի թվականիս Հայոց ՌՁԴ(1635), ի գաւառիս ի Տիբերիա, որ Հալապ վերաձայնի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածին եւ Սուրբ Քառասունք եկեղեցեացն: Արդ, երես անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, որք կարդայք կամ օրինակէք, յիշեցէք զմեզ յաղօթս ձեր: Եւ զոր հայցեմս, չէ ինչ ծանր, այլ զձեռս ի վեր համբառնալ եւ զաչս ի վեր|| (98բ) ունել, զշրթունս շարժել եւ բերանով ասել, թէ Քրիստոս Աստուած, քո սուրբ ծնօղին բարեխօսութեամբ ջնջեա զձեռագիր յանցանաց զտէր Դաւիթ քո մեղաւոր ծառաի եւ զծնողացն իւր եւ զամենայն արեան մերձակաից
իւրոց: Եւ որ առատն է ի տուրս պարգեւաց, մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
142բ (ԺԸ դ., նօտրանման շղագիր) Ղազարն` Բ ղռուշ, տէր Քասբարն` Ա ղռուշ, տէր Պետրոսն` Բ կէս, Փանոսն` Ա ղռուշ,
Քասբար` Ա ղռուշ, տէր Սիմէոն, Պետրոս` Բ ղռուշ, Մարտիրոս, իւր կինն` Բ ղռուշ, Ֆաթհալան` Բ ղռուշ, Աբրահամէ` Բ ղռուշ,
Սահակ` || (139ա) Ա ղռուշ, Քասբարն, իւր ընկերն` Բ ղռուշ, Ասատուրն, իւր մայրն` Բ ղռուշ, Դանէլն, իւր կինն` Բ ղռուշ, տէր
Գրիգորն` Ա ղռուշ, Գրիգորն, իւր կինն` Բ ղռուշ, Հապիպն եւ իւր եղբօր կինն` Բ ղռուշ, կին մի Գ ռուպ || (142բ), Յակոբն, իւր
կինն` Բ ղռուշ, Չօփուռ` Դ ղռուշ, Ղրմզ` Ա ղռուշ, Զրաիֆ` Ա ղռուշ, Ղազարն, իւր կինն` Բ ղռուշ, Մարգարն` Բ ղռուշ, Այրուխսի`
Ա ղռուշ, Ղազար` Ա ղռուշ, Տիմրդրի` (ծածկոնած) || (139ա) Շամս` Ա ղռուշ, Խանում` Գ ըռուպ, Արաֆէ Ա ղռուշ, Մհէըտին` Ա
ղռուշ, || (142բ), Աստուածատուրն, Պառապն` Գ ղռուշ, Պաղտասար` Բ կէս, Զէթունցի Միլիտոն` Ա ղռուշ, Անտրիաս` Բ ղռուշ,
Սիմոն` Գ ըռուպ, տէր Պետրոսն, իւր մայրն` Բ ղռուշ, Մակար` Ա ղռուշ, Աւետիք` Ա ղռուշ, ||/ենէ`...(ծածկուած) ||(139ա), Մկրտիչ Բ ղռուշ:
Կնքադրոշմ` 1բ, 98բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ -XVII
ԹԵՐԹ` 127. չգրուած` 80բ, 103բ, 109բ-10ա, 126ա: ՊՐԱԿ` 12 12 (Ա 10, Գ 8, Դ, Ը-Թ 11, ԺԲ 4): ՆԻՒԹ` թուղթ, խարսխանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20,5 14,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (3-4 ձեռքով: Նմուշ` 53ա): ՏՈՂ` 16-29
(խառն): ԿԱԶՄ` շագանակագոյն անզարդ կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` ձեռագրի թղթից: ՊԱՀՊԱՆԱԿ`
1+1, կապոյտ թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ձեթի եւ թանաքի բծեր, կաշին քերծուած, եզրերն ու թիկունքը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-2ա [Բանք զանազանք]
1. 1ա [Հայրէն] -Ի վայրի հաւուկ մի է բռնած ու բերած, /Զինքն ի նեղ զնդան դրած...
2. 2ա [Պատմութիւն խոզին] - Արդ, խոզն է դեղ ամե[ն] ցաւի, /Ինքն ի բազում իր պիտանի...
3. 30բ Եթէ կամիցես գիտել զախթարս մարդոյն -Կա՛լ զանուն մարդոյն... որն յառաջ մեռանի ||... (շար. թափուած)
Բ. 2բ-73ա [ Առակք]
1. 2բ-24ա Գիրք առակաց, ասացեալ սուրբ վարդապետին Վարդանայ ի պէտս հոգոյ եւ մարմնոյ, զոր ժողովեալ գրեցի
մեղաւորս Ներսէս եպիսկոպոսի, Աստուած բարով վայել տացէ
- Ամենայն աստուածեղէն գիրք առակաւ եւ աւրինակաւ ցուցանեն մեզ զբարին եւ զչարն...
ա. 2բ Ա. Իմաստասէր ոմն սահմանեաց, եւ առեալ ցանէին... բ. 2բ Բ. Իմաստասէր ոմն աղքատ ունէր ծոյլ որդիս... գ. 2բ
Գ. ասաց իմաստասէր ոմն, թէ Որ ունի իմաստութիւն եւ խելք...դ. 2բ-3ա Դ. Ասի յառակաց. Այր մի եհատ սրով զլեզու որթոյ
դրացոյ իւրոյ... ե. 3ա Ե. Ասի յառակաց, թէ Այր մի զգա[յ]լն բռնել էր եւ զոտներն կապել էր... զ. 3ա Զ. Ասի յառակաց, թէ
Աղւեսն գտեալ թուխտ մի... է. 3աբ Է. ասի յառակաց, թէ Գայլ մի եղեալ ի վերայ լերին մի... ը. 3բ Ը. Ասի յառակաց, թէ Գայլն յայնժամ անկանի ի գեհն... թ. 3բ Թ. Ասի յառակաց, թէ Այր մի զէշ իւր կորուսեալ էր... ժ. 3բ-4ա Ժ. Ասի յառակաց, թէ Այր
ոմն ունէր Ժ այծ... ժա. 4ա-5բ ԺԱ. Ասի յառակաց, թէ Այր մի սովորեալ որքան ապրեցաւ, յամենայն աւուր հաց մի տանէր, ի
ծովն ձգէր... ժբ. 5բ-6բ ԺԲ. Ասի յառակաց, թէ Բաղդատ քաղաքն հիւս մի... ժգ. 6բ ԺԳ. Ասի յառակաց, թէ Այծ մի ի վերայ
բարձր պատին կայր... ժդ. 6բ-7ա ԺԴ. Ասի յառակաց, թէ Թագաւոր մի կայր, որ ունէր սիրելի աւձ մի... ժե. 7աբ ԺԵ. Ասի յառակաց, թէ Կին մարդուն Գ երեսի ջուր կայ... ժզ. 7բ-8ա ԺԶ. Ասի յառակաց, թէ Այր մի յամէն տարի Ճ մոնթ հաց վաստակէր... ժէ. 8աբ ԺԷ. Ասի յառակաց, թէ Աղքատ երէց մի գնաց մաւտ մսագործն... ժը. 8բ-9ա ԺԸ. Ասի յառակաց, թէ Արք երկու
ընկեր[ա]ցեալ միմեանց եւ աղքատակերպի շուրջ գա[յ]ին... ժթ. 9աբ ԺԹ. Ասի յառակաց, թէ Այր մի խիստ պարտական էր...
ի. 9բ-10բ Ի. Ասի յառակաց, թէ Բ արք միմեանց յոյժ բարեկամք գնացեալ ի ճանապարհորդութիւն... իա. 10բ ԻԱ. Ասի առակաց, թէ Այր միայնակեաց մի տեառն Յիսուսի ուխտ եդիր, որ տարի մի սատանայի ի պահք կենար... խոստովան եղեւ զուրացութիւն||... (շար. թափուած): իբ. 11ա-2ա [ԻԴ. -...] որ տխմար դատաստան չառնես եւ ծաղր լինիս ի նոցանէ... իգ. 12աբ
ԻԵ. Ասի յառակաց, թէ Այր մի գնաց առ դատաւորն քաղաքին... իդ. 12բ-3բ ԻԶ. Ասի յառակաց, թէ թագաւոր մի կամեցաւ
աշտարակ շինել... իե. 13բ-4ա ԻԷ. Ասի յառակաց, թէ Գեհ մի ոչխար արածէր ի դաշտ մի... իզ. 14ա ԻԸ. Ասի յառակաց, թէ
Աքլաւրք երկու կռւէին... իէ. 14աբ ԻԹ. Ասի յառակաց. Ահայ երթային երկու սինդիկնոս... իը. 14բ-5ա Լ. Ասի յառակաց, թէ Էրէց մի ասորի... (չիք` ԼԱ): իթ 15աբ ԼԲ. Ասի յառակաց, թէ կատուն էած փիլոն... լ. 15բ ԼԳ. Ասի յառակաց, թէ Թագաւոր մի
նստեալ էր յեզր գետոյն... լա. 15բ-6ա ԼԴ. Ասի յառակաց, թէ Թագաւոր մի արար հարսանիս... լբ. 16աբ ԼԵ. Ասի յառակաց.
Առիւծն ծերացեալ էր... լգ. 16բ-7ա ԼԶ. Ասի յառակաց, թէ Ապուզնէն արար թագաւորութիւն... լդ. 17աբ ԼԷ. Ասի յառակաց. Էր
միակեց մի բնակեալ ի սահմանս շէն գեղջի մի... լե. 17բ-8ա ԼԸ. Ասի յառակաց. Էր միակեց մի, արար շնութիւն Գ տարի...
լզ. 18աբ ԼԹ. Ասի յառակաց, թէ Յանմարդաբնակ վայ[ր]ի կայր բարձր լեառն... լէ. 18բ Խ. Ասի յառակաց, թէ Աղւսեն ու
գա[յ]լն ընկերք եղան... լը. 18բ-9ա ԽԱ. Ասի յառակաց, թէ Աքլաւլն աւթեր էր ի բարձր ծառի մի... լթ. 19ա ԽԲ. Ասի յառակաց,
թէ Ժողովեցան Լ նապաստակ ու գանգաշ արարին... խ. 19բ-20ա ԽԳ. Ասի յառակաց, թէ Շինական մարդ մի էառ զլուծքն...
խա. 20ա ԽԴ. Ասի յառակաց, թէ Արծիւն ու կաքաւն խիստ չար[ա]կ[ա]մացան... խբ. 20աբ ԽԵ. ասի յառակաց, թէ Առիւծն
հիւանդացաւ... խգ. 20բ-1ա ԽԶ. Ասի յառակաց, թէ Առիւծն էառ իւրն սպասաւոր զաղւեսն... խդ. 21աբ ԽԷ. Ասի յառակաց,
թէ Աղւեսն ի գետն անկաւ... խե. 21բ-2ա ԽԸ. Ասի յառակաց, թէ Աղւսեն առեալ զչիտն... խզ. 22աբ ԽԹ. Ասի յառակաց, թէ
Էր միակեց մի, որ առնէր շնութիւն բազում ժամանակս... խէ. 22բ Ծ. Ասի յառակաց. Առիւծն եւ գայլն եւ աղւեսն երդւան մէկ
մէկի եւ եղան եղբարք... խը. 22բ ԾԱ. Ասի յառակաց. Հողագործ ոմն իշխան ցանեաց առ գետովն բակլայ... գնաց տեսանել
զականատ||... (շար. թափուած): խթ. 23ա [ԾԵ. Ասի յառակաց, թէ Ագռաւ մի պանիր ունէր...] եկ ականջին, որ լսէ բարի
բարբառ քո... ծ. 23աբ ԾԶ. Ասի յառակաց. Ուղտ մի եւ գայլ մի եւ աղւես մի գնացին ի մէկ ճանապարհ... ծա. 23բ-4ա ԾԷ. Ասի յառակաց, թէ Առիւծ մի զաւրաւոր եւ հզաւր նստեալ յանցս ճանապարհին... եւ չարն սատանայ, որ հալածէ զմարդն:
2. 24ա-30բ Առակ Ոլոմպիտական է

ա. 24ա Ա. Ասի յառակաց, թէ Ստընդիայ մանուկ վասն զի լայր... բ. 24աբ Բ. Ասի յառակաց, թէ Կրիայ զձի ի հանդէս ընթացից կոչէր... գ. 24բ Գ. Ասի յառակաց, թէ Ընդ կուսի գեղեցկութեան առիւծն զարմացեալ... դ. 24բ Դ. Ասի յառակաց, թէ
Տռփացաւ առ աղջկանն աքիս... ե. 24բ Ե. Ասի յառակաց, թէ Առիւծն ի ծերութեան հասեալ... զ. 25ա Զ. Ասի յառակաց, թէ
Մայրն զեղջերուն ասէ. Մեծութեամբ յաղթ ես, քան զշուն... է. 25ա Է. Ասի յառակաց, թէ Քարոզ ի հաւս հասանէր յՈրմըզդայ... ը. 25ա Ը. Ասի յառակաց, թէ Ագռաւ զիւր բնութիւն պարտաւոր էր... թ. 25բ Թ. Ասի յառակաց, թէ Էշ էր եւ առիւծ
թուէր... ժ. 25բ Ժ. Ասի յառակաց, թէ Գորտ մի մեծաձայն... ժա. 25բ ԺԱ. Ասի յառակաց, թէ Գայլքն առ ոչխարսն հրեշտակ
առաքեալ... ժբ. 25բ ԺԲ. Ասի յառակաց, թէ Զուարակք երեք ի միասին արածէին... ժգ. 26ա ԺԳ. Ասի յառակաց, թէ Կապիք
մեծ իմն խորհեսցան... ժդ. 26ա ԺԴ. Ասի յառակաց, թէ Սիրայմարգ սիգայսէր է... ժե. 26աբ ԺԵ. Ասի յառակաց, թէ Ճայ եկեալ առ սագն... ժզ. 26բ ԺԶ. Ասի առակաց, թէ Հաւ ընդանի բռնէք լինէր... ժէ. 26բ ԺԷ. Ասի յառակաց, թէ Առիւծու բեկեալ
ոտքն` տրտնջէր... ժը. 26բ-7ա ԺԸ. Ասի յառակաց, թէ Թռչունքն գնացի[ն] հիւր տատրակին... ժթ. 27ա ԺԹ. Ասի յառակաց, թէ
Ագռաւն կամեցաւ պատարագ մատուցանել... ի. 27ա Ի. Ասի յառակաց, թէ Բուն հրեշտակ առաքեաց առ արծւի... իա. 27աբ
ԻԱ. Ասի յառակաց, թէ Զարծւի աղաչել սկսան թռչունքն... իբ. 27բ-8ա ԻԲ. Ասի յառակաց, թէ Հրաման եղեւ ի թագաւորէն
կենդանեաց ցամաքի... իգ. 28ա ԻԳ. Ասի յառակաց, թէ Սարեկն ետ զորդին իւր յուսումն քահանայութեան... իդ. 28ա ԻԴ. Ասի յառակաց, թէ Տաւնի Զատկին եկին թռչունքն... իե. 28բ ԻԵ. Ասի յառակաց, թէ Աղւեսն գնայր ընդ ճանապարհ... իզ. 28բ
ԻԶ. Ասի յառակաց, թէ Հարցին ցնապաստակ, թէ Ընդէ.ր այդքան զանգիտես... իէ. 28բ ԻԷ. Ասի յառակաց, թէ Ձկնաքաղն ի
մեծի պասէքին ուտէր ձուկն... իը. 28բ-9ա ԻԸ. Ասի յառակաց, թէ Գայլոյ ծերացեալ գնաց առ հաւտս... իթ. 29ա ԻԹ. Ասի յառակաց, թէ Եգիտ աղւեսն զգայլն կուրացեալ... լ. 29աբ Լ. Ասի յառակաց, թէ Առիւծն եւ գայլն եւ արջն ի միասին ցանկացեալ, ասեն. Ընկերք լինիմք... լա. 29բ ԼԱ. Ասի յառակաց, թէ Հոբալ զբոյն տատրակի գտեալ... լբ. 29բ-30ա ԼԲ. Ասի յառակաց, թէ Արջուն հարսանիս էր... լգ. 30ա ԼԳ. Ասի յառակաց, թէ Աքաղաղն բազում աղաղակեաց... լդ. 30աբ ԼԴ. Ասի յառակաց, թէ Թագաւոր ոմն շինեաց կուռս... յաւիտեանս. ամէն: (30բ տե՛ս Ա, ¢ 3):
3. 31ա-73ա [ Առակք բարոյականք, առասպելականք եւ ստեղծականք]
ա. 31ա Ի լինել որթոյն որդեկոտոր ի գարնանային ժամանակի... բ. 31աբ [Պ] ահելով ոխս ընդ որթոյ մորենի... գ. 31բ
[Ն]ռնենի եւ թզենի առ միմեանս սէր ունել կամեցան... դ. 31բ-2ա [Ն] ախանձ առ միմեանս կալան խնձորի եւ տանձի... ե.
32ա [Հ] արցաւ ընդ թզենի, թէ Զիա.րդ է, զի բազում ոստս առ երկրաւ տարածանես... զ. 32աբ [Զ]նմանութիւն առ միմեանս
կամեցան առնել թթենի եւ ձիթենի... է. 32բ [Յ] անփորձից ոք ի տնկոց հարցանէ զնռնենի... ը. 32բ [Ի] միասին սալոր եւ
դամոն եւ ծիրան, ազոխ թ նմանք նոցին յանմտաց ամբաստանեցան... թ. 32բ-3ա [Յ] ատենի է երբեմն, յանդիմանել սկըսաւ դեղձի զսերկեւիլ... ժ. 33աբ [Բ] ամբասել սկսան միայնգամայն տունկք ի մասին զընկուզի... ժա. 33բ [Յ] անմտից ոք
եհատ զունապի...
ժբ. 33բ-4ա [Մ]երձ առ սօսի առոգանէին երկրագործք զբամբակենիսն... (31ա-3բ այլ ձեռքով լրացուած): ժգ. 34ա ԺԹ.
Տրտունջ եղեւ տնգոց ամենեցուն զթագաւորէն... ժդ. 34աբ Ի Հանճարեղս զմեզ լինել կամի առակս... (բարոյախօսականը`
համարակալուած): ժե. 34բ-5ա ԻԱ. Երթեալ ոմն կարաւտ ի ձմերանի ի դրախտ... ժզ. 35աբ ԻԲ. Խոհեմ ոք եհարց զծառս...
ժէ. 35բ ԻԳ. Նշենիք` դառն եւ քաղցր, եղբարք գոլով... ժը. 35բ-6ա ԻԴ. Մեծաբանեալ սնայփառ էր կաղնի... ժթ. 36աբ ԻԵ. Բողոք առ միմեանս կալան ցարասի եւ հաւամրգի... ի. 36բ-7ա ԻԵ. Տեսեալ ապայ այնուհետեւ բուսոց... իա. 37աբ ԻԶ. Ուսանել ոմանք ի բուսոց կամեցան... իբ. 37բ-8ա ԻԷ. Ըստ գարնանային յեղանակի երանէին ոմանք զմանուշակ... իգ. 38ա ԻԸ.
[...]ենա զանձն սրբայզան ասէր լինել եւ ամբարհաւաճ էր ի բնաւից... իդ. 38աբ ԻԹ. Եղեւ գժտութիւն ի մէջն լեռնականաց
եւ դաշտականացն... իե. 38բ-9ա Լ. Աղաղակէր երբեմն խնկուզկուզիկ... իզ. 39ա ԼԱ. Եղեւ հարսանիս արեգական... իէ.
39աբ ԼԲ. Հընդածաղիկ եւ կորընկան եւ խոլորձ... իը. 39բ ԼԳ. Խոկացեալ բուսոց, թէ Ո. արդեաւք յառաջապահ մեզ կացցէ...
իթ. 39բ ԼԴ. Նախատեցաւ եղեգան ծաղիկ... լ. 39բ-40ա ԼԵ. Ախտիւք փառասիրութեան զանձինս պատրաստէին սերմանք...
լա. 40ա ԼԶ. Իբրեւ ծանեաւ գարի... լբ. 40աբ ԼԷ. Սոյն կրեաց եւ կորեակ... լգ. 40բ ԼԸ. Հաճար եւ մնեւ ի միասին ուրախ լինէին... լդ. 40բ ԼԹ. Մարմնոյ մեծութեամբ բակլա... լե. 40բ-1ա Խ. Անկաւ ի պատառէ կերողի հատ սիսռան... լզ. 41ա ԽԱ. Ի
չափողէ զերծեալ ի ձեռանէ ոռեռն... լէ. 41ա ԽԲ. Միատեսակ գոլով ոսպն... լը. 41ա ԽԳ. Անհանդուրժելի եղեալ յայնմ յանդիմանութեան, եւ զնորայն առակել կամեցաւ լովիաս... լթ. 41աբ ԽԴ. Բազմեալ կայր մանիշակ... (չիք ԽԵ): խ. 41բ ԽԶ. Ի
սերմանցէ եւ անուանեալն արջնադեղ... խա. 41բ-2ա ԽԷ. Սամիթ եւ չաման եւ գինձ... խբ. 42ա ԽԸ. Լուեալ ոմն ի Գալիանոսէ, զի զխաշխաժն... խգ. 42աբ ԽԹ. Կարգեցաւ հրամանատար ի թագաւորէն բուսոց ճակընդեղ... խդ. 42բ Ծ. Դարմանեցաւ
ոմքն ի թաղթէ... խե. 42բ-3ա ԾԱ. Բժիշկ ոմն բնախաւսէր ստուգաբանելով... խզ. 43ա ԾԲ. Զխստոր Գալիանոս թիւրակէ կոչէր... խէ. 43ա ԾԳ. Եփեալ հողագործի զպարտիելի իւրո զսոխ... խը. 43ա ԾԴ. Ի հրապարակս ճոխացան ի միասին սոխ եւ
սխտոր... խթ. 43աբ ԾԵ. Հարցաւ ստէպղին ի շողգամէ... ծ. 43բ ԾԶ. Հասեալ սոխ եւ քաղցրացեալ... ծա. 43բ ԾԷ. Մտեալ ոմն
ի պարտէզ կամեցաւ հատանել զձմերուկն... ծբ. 44ա ԾԸ. Վարունկ կոչեցեալ հայերէն պարտիզի պտուղ... ծգ. 44ա ԾԹ. Ետես ոք անփորձ ի վաճառի զշամամն... ծդ. 44աբ Կ. Բժշկութիւն զինքն կաղամբ քարոզէր... ծե. 44բ ԿԱ. Ի լերանց իւրաքան-

չիւր ոք զինքն գիտէր գլուխ այլոց... ծզ. 44բ-5ա ԿԲ. Նման այսմիկ եւ գետք իւրաքանչիւր զինքն կարծէր լինել առաջին այլոց... Առցուք եւ նշանակս կենդանեաց: ծէ. 45ա ԿԳ. Խնդրեցին ամենայն ազգ կենդան[ե]աց ջրայնոց եւ ցամաքայնոց ինքեանց թագաւոր... ծը. 45բ ԿԴ. Հետ կարգեալ զիշխանս, որ ի ջուրս... ծթ. 45բ ԿԵ. Եկեալ ազգ ձկանց առաջի թագաւորին...
կ. 46ա ԿԶ. Դարձեալ եւս զայս պահանջեն, եթէ յամենայնի բարէմիտ գոլով... կա. 46ա ԿԷ. Հանդիսացեալ կրեայք կամեցան
ելանել ի Կրետէ Յունաց... կբ. 46աբ ԿԸ. Խորհուրդ արարեալ գորտունք... կգ. 46բ ԿԹ. Հուր վառեալ որսորդաց ետես եպենէսն... կդ. 46բ Հ. [Զ]ոմն առեալ զխընջիւն, ասէ, Արի ե՛կ արտաքս... կե. 46բ-7ա ՀԱ. Զմեռնէսն զոմն ի խեցէմորթից... կզ.
47ա ՀԲ. Ոմն ի ջրայնոց ուտել զգորտունս... կէ. 47աբ ՀԳ. Մեղադրեցան ձկունք ի թագաւորէն իւրոց... կը. 47բ ՀԴ. Հայեցեալ
բեհովթ յիւրաքանչիւր յազգս... կթ. 47բ ՀԵ. Զուարակս յոգորեալն զեղջիւրսն... հ. 47բ-8ա ՀԶ. Փախուցեալ երբեմն ի լծոյ
հերկանց եզն... հա. 48ա ՀԷ. Բազմութիւն անդէոց ժողովեալք ի ներքոյ... հբ. 48աբ ՀԸ. Եղեւ երբեմն անդէոց, թէ վասն ծնընդոց... հգ. 48բ ՀԹ. Հոյ եհար եղջրաւք գլխոյ ծառ բազում... հդ. 48բ Ձ. Հաւտ երթեալն իւրոց` շարժէին դմակ նոցա... հե. 48բ
ՁԱ. Նոխազ առեալ յայծից... հզ. 48բ-9ա ՁԲ. Անասուն կենդանեաց եկեալ ասեն առիւծուն... հէ. 49ա ՁԳ. Բեկեալ առիւծու
ոտք... հը. 49աբ ՁԴ. Առիւծն եւ արջ եւ գայլ ի միասին. Ընդէ.ր լինիմք հ[ու]մակերք... հթ. 49բ ՁԵ. Արջու ցաւեցին որովայնն...
հժ. 49բ-50ա ՁԶ. Եգիտ աղւեսն զգայլ կուրացեալ... ձա. 50ա ՁԷ. Գայլու ծերացեալ գնաց առ հաւտս... ձբ. 50աբ ՁԸ. Շանց
առաջի եկեալ թագաւորին իւրոց... ձգ. 50բ Ղ. Մկունք համանգամայն պատգամ առաքեն... ձդ. 50բ ՂԱ. Ընծու զհետ վազեալ որսու... ձե. 51ա ՂԱ. [Գ]ող զբորէն ըմբռնեաց առիւծն... ձզ. 51ա ՂԲ. Զճագար էհարց աղւես... ձէ. 51ա ՂԳ. Հարցաւ
նապաստակ, թէ ընդէ.ր այդքան զանգիտող ես... ձը. 51աբ ՂԴ. Մեղադիր եղեն ոմանք կղբո... ձթ. 51բ ՂԵ. Եգիտ աղուես
գիր ինչ... ղ. 51բ ՂԶ. Ետես կապիկ զմալում... ղա. 51բ-2բ ՂԷ. Թագաւոր ոմն ետես տեսիլ... ղբ. 52բ-3ա ՂԸ. Փիղ ետ զորդին
իւր ցՊղատոն... ղգ. 53ա ՂԹ. Զուղտ էհար դարմանիչ իւր... ղդ. 53աբ Ճ. Խոզ երթեալ առ Քաղդէացիս յուսումն... ղե. 53բ
ՃԱ. Երթեալ էշ կրաւնաւորիլ... ղզ. 53բ ՃԲ. Նախատէին զջորի ինչ որդի լինել... ղէ. 53բ-4ա ՃԳ. Խրոխտացեալ ձի... ղը. 54ա
ՃԴ. Գոմէշ կամեցաւ ուսանիլ երկրայչափ... ղթ. 54ա ՃԵ. Կամեցաւ գոմեշ զդարմանիչ իւր հարկանել... ճ. 54աբ ՃԶ. Պատերազմեալ վիշապ ընդ եղջիւրու... ճա. 54բ ՃԷ. Գայլ սպասէր այծեման... ճբ. 54բ-5ա ՃԸ. [Թ]ոբեկ թանխանձէր զոզնի... ճգ.
55ա ՃԹ. Ովազ զհետ վազեալ որսու... ճդ. 55աբ ՃԺ. Հրաման առեալ ի թագաւորէ կենդանեաց... ճե. 55բ ՃԺԱ. Առջունք առ
հասարակ զաղաղակ բարձին... ճզ. 55բ-6ա ՃԺԲ. Ձագ անգեղաց ասեն զծնաւղս... ճէ. 56ա ՃԺԳ. Բազէ զհետ մտեալ աղաւնոյ... ճը. 56ա ՃԺԴ. Վարուժանին տեսեալ բազում որդի զլոր... ճթ. 56բ ՃԺԵ. Ի ձեռաց շահենի յորսալն... ՃԺ. 56բ ՃԺԶ. Ցին
նա զձագս տեսեալ զհաւու... ճժա 56բ-7ա ՃԺԷ. Զջայլամն տեսեալ ջիդ... ճժբ. 57ա ՃԺԸ. Ի տաւնի սրբոյ Զատկին եկին թռչունք... ճժգ. 57աբ ՃԺԹ. Երամ ճնճղկու երթեալ առ երագ... ճժդ. 57բ ՃԻ. Բու հրեշտակ առաքեաց առ արծիւ... ՃԺԵ. 57բ-8ա
ՃԻԱ Զարծիլ(= ւ) աղաչել սկսան թռչունք... ճժզ. 58ա ՃԻԲ. Հաւ ընդանի ըմբըռնեալ ստացողին... ՃԺԷ. 58աբ ՃԻԳ. Զձագս
աղաւնեաց բազում անգամ առեալ... ՃԺԸ. 58բ ՃԻԴ. Երթեալք ոմանց ի թռչնոց հիւր տատրակի... ճժթ. 58բ-9ա ՃԻԵ. Աքաղաղ բազում անգամ աղաղակեաց...
ճի. 59ա ՃԻԶ. Պատարագ զենման մատուցանել ագռաւ կամեցաւ... ճիա 59աբ ՃԻԷ. Ազգ ճնճղաց հրապարակ եդ ի խորհիլ... ճիբ. 59բ ՃԻԸ. Մեռաւ որդի ագռաւու... ճիգ. 59բ-60ա ՃԻԹ. Սովորութեամբ անձեղ յանտառս միշտ աղաղակէ... ճիդ.
60ա ՃԼ. Սարիկ ետ որդի իւր յուսումն... ճիե. 60աբ ՃԼԱ. Հրաւիրի ի հարսանիս արջ ագռաւի... ճիզ. 60բ-1ա ՃԼԲ. Գայ[լ]ի եկեալ առ սագ... ճիէ. 61ա ՃԼԳ. Սիրամարգ զգեղեցկութիւն իւր ամենեցուն յայտնեալ... ճիը. 61աբ ՃԼԴ. Զերամս տեսեալ որսորդ... ճիթ. 61բ ՃԼԵ. [Կ]կվի նեղեալ յափրորդիդականէն... ճլ. 61բ-2ա ՃԼԶ. Ծիծառն արարեալ իւր բնակութիւն... ճլա 62աբ
ՃԼԷ. Խուբալ զբոյն տատրակի քակեաց... ճլբ. 62բ ՃԼԸ. [՜]րթտողին ի գնալն իւրեանց եւ զմիմեանս յառաջ ածեն... ճլգ. 62բ
ՃԼԹ. [Բ]վիճակ աղաղակէ` Կա.ս... ճլդ. 62բ [Ա]րաւր եւ կիւիւ ի կղզիս հանեն զձագս... ճլե. 62բ-3ա ՃԽ. Ձկնաքաղ ի մեծ պասեքի ունէր ձուկն... ճլզ. 63ա ՃԽԱ. [Ց] արսարակ թռչուն ի տուէ պարարի... ճլէ. 63ա [Ս]ոխակ եւ ցախսարիկ... երգաբանիչք... ճլը. 63ա ՃԽԲ [Ճ] պոռայն քան երգէ, զի յաւդոյ յղանա... ճլթ. 63ա [Ե]րկու են բանք թռչնոց. ոմն ասել, եւ ոմն երգել...
ճխ. 63աբ ՃԽԳ[՜]իակն թռչուն զծառս փորէ... ճխա 63բ ՃԽԴ. [Ք] աղանդրն զհիւանդութիւն բառնա... ճխբ. 63բ ՃԽԵ. Արմաւն նոյն է ի ծախիլ եւ ի ծնանիլ... ճխգ. 63բ ՃԽԶ. Մեղու գործասիրութեան զծաղիկ եւ զմոմ... ճխդ. 63բ-4ա ՃԽԷ. Մրջիւն
ժիր է յերկասիրութիւն... ճխե. 64ա ՃԽԸ. Ի բոյն մրջեան արջ փորէր... ճխզ. 64աբ ՃԽԹ. Հոպաւպ թէպէտ արդարախոհութեամբ զծերացեալ հայր կերակրէ... ճխէ. 64բ ՃԾ. Ջղջիկն զլոյս տեսանել ոչ կարէ... ճխը. 64բ-5ա ՃԾԱ. Ժողովեալ առ հասարակ թռչունք... ճխթ. 65ա ՃԾԲ. Մարախ զաւր անուանի Աստուծոյ... ճծ. 65ա ՃԾԳ Մեղուաքաղ մեղու ոչ վնասէ... ճծա
65ա ՃԾԴ. Թիթղունք որքան յաւդս շրջին...
65ա « Աւարտեցան առակք բարոյական եւ առասպելականք: Դիցուք եւ
սակաւուք առակք ստեղծականք, որ կերպարանէ զճշմարտութիւն
աշխարհօրէն եւ եկեղեցական:
ճծբ. 65աբ ՃԾԵ. Թագաւորին Հնդկաց էր թռչուն ինչ... ճծգ. 65բ-6ա ՃԾԶ. Որդի թագաւորին Յունաց խնդրէր կին... ճծդ.
66ա ՃԾԷ. Իշխան ոմն էր չար եւ նեղեալ ի նմանէ... ճծէ. 66աբ ՃԾԸ. Այր ոմն կտաւագործ բնակեալ էր ի Տամբատ... ճծզ. 66բ

ՃԾԹ. Ի թագաւորէն Աղէքսանդրէ մեծարեալ լինէր... ճծէ. 67ա ՃԿ. Արքային Սողոմոնի հանդերձ ոմն կարէր... ճծէ. 67ա ՃԿԱ
Պղընձագործ եւ երկաթագործ ի խնամենալն... ճծթ. 67աբ ՃԿԲ. Ի թագաւորելն ոսկի խնդրէր երկրպագութիւն... ճկ. 67բ ՃԿԳ.
Խաղախորդ ոմն էանց ընդ դուռն մորթէգործի... ճկա 67բ ՃԿԴ. Ի մէջ ծերոց բանք հինկ պատմէին... ճկբ. 67բ-8ա ՃԿԵ. Այր ոմն զենեալ գէշ` եկեր... ճկգ. 68ա ՃԿԶ. Յաւուր Զատկի տաւնին եկին հաւատացեալք... ճկդ. 68աբ ՃԿԷ. Այր ոմն յաւուրս Գալիանոսի առողջ ունելով... ճկե. 68բ ՃԿԸ. Երբեմն Գալիանոսի բնայխաւսել զառողջութենէ... ճկզ. 68բ-9ա ՃԿԹ. Միաստասէր
ոմն ետես զտնկագործ... ճկէ. 69ա ՃՀ. Զաւրական ոմն քաջամարտիկ ի թագաւորէ... ճկը. 69աբ ՃՀԱ. Գող եմուտ ի տուն ճոխի... ճկթ. 69բ ՃՀԲ. Զքահանայ զոմն ըմբռնեալ աւազակ... ճհ. 69բ ՃՀԳ. Յաղագս վայրապար շրջելոյ մանկանն ասաց
մայրն... ճհա 69բ-70ա ՃՀԴ. Թագաւոր ոմն կոչէր զբազումս ի զինուորութիւն... ճհբ. 70աբ ՃՀԵ. Այր ոմն տնկասէր տնկեաց
պարտէզ... ճհգ. 70բ ՃՀԶ. Արք Բ ճանապարհորդէին ի քաղաք ուրեք... ճհդ. 70բ-1ա ՃՀԷ. Վաճառական ոմն ունէր մարգարիտ... ճհե. 71աբ ՃՀԸ. Քաղաք էր հեռի թագաւորի ումեմն... ճհզ. 71բ ՃՀԹ. Լեառն մի էր յերկրէ յոյժ ամբարձեալ... ճհէ. 72ա
ՃՁ. Երկու ի միասին էին անկեալ ծառք... ճհը. 72աբ ՃՁԱ. Ծառ մի էր յաշխարհի միում բարձր... ճհթ. 72բ ՃՁԲ Իբրեւ լուան,
ազգ ամենայն կամեցան վայելել ի ծառոյն... ճձ. 72բ-3ա ՃՁԳ. Սեղմանող ոմն սերմանեաց յագարակ իւր.. ճձա. 73ա Այր
մի իջանէր ի բարձրագոյն լեառնէ եւ յաջ ձեռն իւր արեգակն... վերանալ ոչ կարացին:
73ա «Եւ այսք առակք կատարեցան ստեղծականք ի փառս Քրիստոսի:
Եւ արդ, մի ոք ծաղր առնիցէ զմեզ, զի առնուլ ի սոցունց ի
զրուցատրութիւն եւ յասացուածս, ի դէպ համարեցաք քան
աշխարհականացն վարիլ սովորութեամբ: Եթէ հաճոյ ոմանց թուեսցի`
Տեառն շնորհ, ապա թէ ոչ` թողութիւն մեզ առնեցէ սիրով նորին: Եւ
Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Գ. 73բ-113բ [Բանք զանազանք]
1. 73բ [Գիր վասն յղանալոյ] -Գրէ Գ դուն սաղմոս առանց այբի. Որպէս զի մեծ են գործք քո...
2. 74ա-9ա [Յիշատակարան Աստուածաշնչի` Վասն բռնագաղթին Հայոց ի Շահ- Աբբասէ] -Փա՜ռք... Արդ, ի թվականութեան տումարիս Հայկազան ցեղիս ՌԾԳ (1604) թագաւորն Պարսից Աբաս անուն... (Տե՛ս «Հայերէն ձեռագրերի Յիշատակարաններ, ԺԷ դ., հատոր Ա, Երեւան, 1974, էջ 284-291):
3. 79բ-80ա [Մաղթանք վասն համօրէն ննջեցելոց...] -Յիշեսցէ բարեգութն... (հմմտ. «Մաշտոց, Վաղարշապատ, 1905, էջ
763-764):
4. 81ա-103ա [Կաֆայք Պատմութեան Աղէքսանդրի Մակեդոնացւոյ] -Ո՜վ վատշւէր Նեքթանիփոս, /Որ թագաւորիր յԵգիպտոս.../ Ա՜յ իմ միամօր որդեակ` Աղէքսանդր հզօր մեծ արքայ... /Քո ցաւոցդ ես դեղ առնի կամ հայքիմ բերի բեչարայ:
5. 194ա-8բ Առ երջանիկ եռամեծ եւ արդիւնաբան տէր Կարապետ րաբունապետն գրեալ բան գովեստից աւտանաւոր
տաղիւ չափեալ ի տրուպ եւ ի ներգեւեալ անձնէ` ի Ներսէս եպիսկոպոս գրոց աշակերտէ, ի պատճառ աւուրն գաւազան առնելոյ - Անեղն Աստուած ամենակալ, /Էիցս բնաւից պատճառ եղեալ.../Առ վարդապետն իմ րաբունին`/ Տէր Կարապետ Բաղիշեցին: /Ես վերջացեալ առ ի բարին` /Ներսէս անուն ծառայ նմին, /Շարադրեցի... /Հազար յիսունիններորդին (1610)...
6. 109ա Այս է մեկնութիւն ամենայն քաղաքաց [Գրիգորի Կեսարացւոյ] - Աւետեաց յերկիրն յԵրուսաղէմ է... Կռականտ`
Մծբին:
7. 110բ-1բ Պեղ[ծ] Մահմատին պատմութիւն -Յամս Պօնիֆացիոսի պապոյ Չորրորդի մեռանէր կայսրն բարեպաշտ Ֆօգս...
8. 111բ Յաղագս կշռոց -Տաղանդն ԹՌ դահեկան է...
9. 112ա Թվականք յայտնի վասն դիւրին գտանելոյ մինչեւ ուր ես... Ամք ելանելոյն Ադամա առ մեզ...
10. 112բ-4ա, 115ա Պատմութիւն եւ խօսք Խիկարայ իմաստասիրի, զոր պարտ է իմանալ եւ ի միտ առնուլ ամենայն
մարդոյ վասն շահի եւ աւգտութեան
Տե՛ս Հմր 45, 297բ-312ա ¢ ա/112բ-3ա: բ/113ա-4ա, 115ա (անաւարտ: Վրջ.
«Որդեակ, զգաղտնիս քո մի յայտնեսցես զկնոջ քո... ոչ կարէ
համբերես: 114բ տե՛ս ստորեւ ¢ 11): գ-դ/չիք: Տե՛ս «Պատմութիւն եւ
խրատք Խիկարայ իմաստնոյ, Երեւան, 1969, էջ 75-124, ձեռ. 24 Զ:
11. 114բ [Կիրակոսի Բանասիրի Կարգ էլղանաց] -Ի ՊԼ (1381) թվին Թուղթամիշն` ղան Ղրիմայ, առաքեաց զաւրս ի
Թաւրէզ... Երկրորդ գալն [Շառուխին]` ՊՀԸ(1429), Աղեղնաւորն [տանուտէր էր]:
12. 115բ-6բ Հարցմունք [Բարսղի եւ պատասխանիք Գրիգորի] -Բարսեղ ասէ. Զինչ է առաջի ստեղծմունս: Գրիգոր ասէ.
Հուրն եւ լոյսն...

13. 116բ-7ա [Քաղուածք Յաղագս ապաշխարութեան ճառէն Եփրեմի] -Ո՜վ մեղաւոր, ծարաւ ես` ես եմ աղբիւրն կենաց... նախատեաց վասն քո:
Հմմտ. Հմր 516, 130ա-48ա: Ծաղկաքաղ` 131ա-4բ էջերից:
14. 117բ-25բ Մարմնախաղաց, զոր մեկնեալ է Ե իմաստասիրաց: Առաջին կարքն Դանիէլի մեկնեալ, իսկ երկրորդ կարքն` յունաց փիլիսոբայիցն, իսկ երրորդ կարքն` Աղէքսանդր Մակեդոնացոյ, իսկ ետ նոցա չորրորդ կարքն` պարսից իսմայելացոյ, եւ հի[ն]կերորդ կարքն` Ճեպիոսի եւ Պղատոնի իմաստայսիրացն ասացեալ -Թէ գաղտունն խաղայ, շահի եւ մեծութեան նշան է... Թէ տափողն խաղայ, խնդայ եւ ի ձի հեծնու եւ բարի ճանապարհ երթայ:
Գրչափորձ` 1աբ, 125բ, 126բ, աստառ Ա եւ Բ (տարբեր ձեռագրերով զանազան բառեր):
520
ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՒԱՑԻ, ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԵ -XV
ԳՐԻՉ` Խաչատուր (3ա-152բ), Գրիգոր (2աբ, 153ա-61բ): ՍՏԱՑՈՂ` Թումայ վրդ. (3ա-152բ):
ԹԵՐԹ` 164-4 (տե՛ս Պահպանակ). չգրուած` 1աբ, 162բ-3բ: ՊՐԱԿ` 1 1+15 12 (Ե 6, Է 8, ԺԲ 4, ԺԴ 10, ԺԵ 11): ՆԻՒԹ`
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16,8 12,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 42ա, տարբեր ըստ գրչաց): ՏՈՂ` 25-33: ԿԱԶՄ`
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկազարդ կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1(1)+3(162-4):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից եւ վերջից պակասաւոր, լուսանցային մասերը թուլացած, խոնաւութիւնից գունափոխուած,
եզրահատումից պրականիշ տառերը թափուած: Կազմի կաշին ցեցակեր, դռնակն ընկած: ԺԸ դ. նորոգուած, թերթերը խառնուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Քարոզգիրք Գրիգորի Տաթեւացւոյ]
1. [Քարոզք յառաջին հատորոյ]
Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740. ¢ Ա-ԿԳ/չիք: ԿԴ/3ա-6բ: ԿԵ/չիք:
ԿԶ/6բ-11բ: ԿԷ-ԿԸ/չիք: ԿԹ/12ա-7ա: Հ-ՀԳ/չիք: ՀԴ/17ա-8բ: ՀԵ-ՀԷ/չիք:
ՀԸ/18բ-25ա: ՀԹ/25ա-31ա: Ձ/131ա-6բ: ՁԱ-ՁԲ/չիք: ՁԳ/36բ-40ա:
ՁԴ-ՁԸ/չիք: ՁԹ/44բ-8ա: Ղ/չիք: ՂԱ/48ա-52բ: ՂԲ-ՂԴ/չիք:
ՂԵ/52բ-5բ: ՂԶ/56ա-9ա: ՂԷ/չիք: ՂԸ/59ա-62ա: ՂԹ/62ա-6ա: Ճ-ՃԲ/չիք:
ՃԳ/66ա-8բ: ՃԴ/չիք: ՃԵ/68բ-73բ: ՃԶ/չիք: ՃԹ/79ա-84բ: ՃԺ-ՃԺԱ/չիք:
ՃԺԲ/84բ-9բ: ՃԺԳ/89բ-93ա: ՃԺԴ-ՃԺԸ/չիք: ՃԺԹ/93ա-7բ: ՃԻ-ՃԻԳ/չիք:
ՃԻԴ/97բ-101ա: ՃԻԵ-ՃԻԸ/չիք: ՃԻԹ/101ա-3բ: ՃԼ-ՃԼԲ/չիք: ՃԼԳ/103բ-6բ:
ՃԼԴ/106բ-12բ: ՃԼԵ-ՃԽ/չիք: ՃԽԱ/112բ-9բ: ՃԽԲ/119ա-24բ: ՃԽԳ/124բ,
140աբ, 130աբ: ՃԽԴ/130բ-2ա: ՃԽԵ/132ա-7ա: ՃԽԶ/չիք: ՃԽԷ/137ա-9բ,
151ա-2բ: ՃԽԸ-ՃԿԱ/չիք:
2. [Քարոզք յերկրորդ հատորոյ]
Տե՛ս Ամառան հատոր, տպ. 1741 թ. ¢ Ա-ՃԺԱ/չիք: ՃԺԲ/140ա-4բ:
ՃԺԳ-ՃԽԸ/չիք: ՃԽԹ/159աբ (սկ. «որպէս գտանէ մահն զքեզ):
ՃԾ/159բ-60բ (վրջ. «ժամանակաւոր գոյիւք ոչ նկ[ ատեն]): ՃԾԱ/չիք:
ՃԾԲ/153ա-4բ (սկ. «[յաւիտենին] Քրիստոսի): ՃԾԳ/154բ-7բ:
ՃԾԴ/157բ-8ա (միջից պակասաւոր): ՃԾԵ/158աբ (վրջ. «նոյնպէս եւ հոգիք
արդարոցն): ՃԾԶ-ՃՀԲ/չիք: ՃՀԳ/152բ, 125ա-6բ, 141ա-2ա: ՃՀԴ-ՃՀԵ/չիք:
ՃՀԶ/142ա-6բ: ՃՀԷ/146բ-9բ: ՃՀԸ-ՃՁ/չիք: ՃՁԱ/149բ-50բ, 127ա-9բ:
ՃՁԲ-ՃՁԷ/չիք: ՃՁԸ/161աբ (տարբեր. «Ո՜վ Տէր իմ Յիսուս Քրիստոս...
բանիս, որ ասէ. ընդհատուած):
-2աբ, 161ա [Ցանգն է երկրորդ հատորի Քարոզի] - Առաջին` Նախերգանք վասն օրինաց... (ԻԸ-ՃՁԳ թափուած) ՃՁԵ.
Վասն փառաք արքայութեան... Յիշատակարան գրոցս:
Բ. [Յաւելագրութիւնք ԺԸ դ.]
1. 162ա [Յաղագս իւղոյն, զոր մարգարէքն օծանէին] -Զենօբ պատմագիրն ասէ. Աստուածային եւ մեծ մարգարէն Մօվսէս...
2. 164ա [ Անուանք որդւոցն Հերովդէի] -Հերովդէ մանկակոտորն... ունէր Դ որդիս...
3. 164բ [ Անուանք ականց] -Կոյծ` Եաղութ... Ապնի` ըմանի (17 անուն):

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 68բ Վա՜յ է ինձ` չարագործիս,
Տէր, ողորմեա քո ծառայիս:
129բ Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, փրկիչ ամենայն աշխարհի, փրկեա զստացող գրոցս ի թշնամոյն` զԹումայ
վարդապետ, եւ դարձոյ զնա ի կամաց իւրոց եւ արժանի արայ ողորմութեանդ քում զինքն եւ զծնօղսն իւր. ամէն: Զի մարեալս մեղօք զԽաչատուր փըծունս յիշման արժանի արարէք: Աղաչեմ անմեղադիր լինել, զի անիմաստ էի գրագրութեան.
այս հանդիպելիք էր:
146ա Ո՜վ սուրբ Ստեփանոս, ծաղիկ խաչին Քրիստոսի յիշեա զաղքատս հոգով` զԽաչատուր գրող զանարժանս:
2. 161ա Զնւաստ եւ զտրուպս յամենայնի, զտառապեալ ոգի Գրիգոր յիշել աղաչեմ յայսմ վայրի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
103ա (ԺԸ դ.) Էստուր գրողին ձեռնն դալար, աչիչն լուսն||/
161բ (ԺԸ դ., քերուած եւ անընթեռնլի):
Կնքադրոշմ` 3ա, 107ա, 161բ (ընթեռնլի` 107ա) Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ տէր Ոհանիս. ՌՃԿԵ (1716):
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ` Սարգիս կր.:
ԹԵՐԹ` 216: ՊՐԱԿ` 28 (Ա-Ռ) 8 (Ա 5, Ռ 3): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,5 13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր
(նմուշ` 109ա): ՏՈՂ` 19: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր, կապոյտ, դեղին մետաքսաթելով նախշուած սպիտակ կտաւ (ուշագրաւ):
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Մաշտոց (Քահանայաթաղ): Ժ-ԺԱ դդ.: 2 (Ա-Բ)+2 (Գ-Դ), ստացուած 2 թերթի ընդլայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աա): Կարդալ Աբ-Բա, Աա-Բբ «Վասն պարգեւելոյ սմա
հանգիստ յերկնից... Եւ ասէ զաղաւթս զայս ի վերայ. Տէր Աստուած, փրկիչ մեր... աղաչեմք եւ խնդրեմք (տպ. Վիէննա, 1880,
էջ 415, 420-421): Գբ-Դա, Գա-Դբ «[զակունս յա]նդի[մա]նութեան ի վակա[սին] կրելով... եւ յանճառ եւ յահաւոր եւ յահեղ
աւուր (անդ, էջ 433-434):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` 77բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր (64ա): Գ ո յ ն ե ր` սեւ:
ՎԻՃԱԿ` անբաւարար: Սկզբից, միջից (4բ-5ա-ի միջեւ) եւ վերջից պակասաւոր, մի շարք թերթեր կազմահան եւ խառնուած, թիկունքային մասից բամբակալած, թանաքը տեղ-տեղ գունաթափ, պատառիկ-պահպանակ Բ-ից մի հատուած շեղակի կտրուած, կազմի եզրերը մաշուած, թիկունքը վերից վար ճեղքուած, դռնակն ընկած, աստառը հնամաշ (Բ փեղկինը`
քայքայուած):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-2ա [Խրատ սրբոց հարանց առ կրաւնաւորս -Փութացարու՛ք, միայնակեացք.... Հմր 787, 1 ե] եւ զշնորհս Աստուծոյ...
2. 2ա-6ա Խրատ առ տղայս -Հարցումն. Զիա.րդ պարտ է լռել ի խցի: Պատասխանի. Առ ի չունելոյ յիշումն մարդոյ համբումն իսկ... (միջից պակասաւոր):
3. 6ա-14ա Հարցումն սուրբ հարցն յաղագս խորհրդոց -Հարց. Զիա.րդ պարտ է միայնակեցի կեալ ի խցի իւրում: Պատասխանի. Ի բաց որոշել ի մարդկան ծանաւթութենէ...
4. 14ա-9ա Հարցումն եղբարց առ ծերն, պատասխանի վասն խորհրդոց պ[ո]ռընկութեան - Ասաց աբբա Թէոդորէ, որ ի
Սկիթ. Գայ խորհուրդ եւ աղմկէ զիս...
5. 19ա-24ա Ճառ աբբայ Մով[ս]իսի (Մակարիոսի Հմր 787, 19ա) Վասն ոխակալութեան -Եթէ ոք առցէ յուշ զայն, որ
խռովեցոյց զնայ...
6. 24ա-5ա [Վասն դատելոյ] -Ծեր ոմն նստէր յԱսորիս ի լերինն Անտիոքայ... (հմմտ. տպ. Բ, էջ 92):
7. 25ա-6ա [Վասն աբբայ Սիւղուանոսի] -Գովեցին երբեմն հարքն զաբբայ Սիւղուանոս...
8. 26ա-64բ Պատմութիւն սրբոց հարցն ոգէշահսս - Ասաց երանելին Յոհան Ոսկեբերան. Նստելով քո յընթերցումն...
9. 64բ-6բ Խաւսք Եպերեքեայ - Ասէ ծերն. Որպէս առիւծ ահաւոր է ի վերայ իշայվայրեաց...
10. 66բ-74բ Թուղթ երանելի հաւրն Մակարայ առ սիրելի որդիք իւր -Յառաջ յորժամ սկիզբն արասցէ մարդ եւ խնդրեսցէ
յԱստուծոյ...
11. ա. 74բ-7բ Թուղթ սուրբ հաւրն Ամոնի առ միայնակեցս -Հոգին Սուրբ ուր եւ կամի, հանգչէ...
բ. 77բ-82ա Նորին հաւրն Ամոնի այլ թուղթ -Սիրելիք, տեսանեմ այժմ ի պտուղ ձեր ամենեւին կենդանի է...

գ. 82ա-4ա Նորին -Սիրելիք իմ ի Տէր, գիտէք եւ դուք, եթէ յայսմհետեւէ եղեւ անցումն...
12. 84ա-6բ Խաւսք Սերեպիովնի սուրբ հաւրն առ աշակերտս Անտոնի -Մեծ է բարեխաւս կորոյս աշխարհ եւ մեծ մարդ
ընկալաւ երկինք...
13. 86բ-93ա Խրատ վասն երկղի Աստուծոյ -Հաեաց ի քեզ իբրեւ զճշմարիտ, եթէ մեծ մահ կա առաջի...
14. ա. 93ա-4բ Բան խրատու հաւր Պրաւկղի, որ է հոգեւոր խրատ -Բանս վիճոյ դիր ընդ մարմնոյ քո...
բ. 94բ Նորին Բան գովութեան առ աբեղայս -Երանելի էք դուք, պատուականք, աստ եւ ի յերկինս...
գ. 94բ-5ա Նորին այլ բան -||Գիտաւորութիւն աբեղայի հանդերձ...
15. 95ա-101ա Խրատ ոգէշահք - Ասաց ծեր ոմն, եթէ Պարտ է մարդոյն մեռանիլ յընկերէ իւրմէ առ ի չդատել զնա...
16. [Խրատք հօրն Նեղոսի]
ա. 101ա-25ա Երանելոյ հաւրն Նեղոսի ճգնաւորի Յաղագս աղաւթից. Գլուխ ՃԾ -Ա. Որ ոք կամեսցի անոշահոտ խունկ
կազմել... [ՃԾ]. Աղաւթից գովեստ ոչ եթէ քանակութիւն է...
բ. 125ա-33ա Նորին սրբոյն Նեղոսի Խրատ եւ պատուէրք հոգեշահ (Ա-ՂԸ) -[Ա]. Ճանապարհք յառաքինութիւնք հրաժարումն յաշխարհէ... [ՂԸ]. Եւ գլուխ բանիս. Անձն, մի՛ պղերգանար...
գ. 133ա-8ա Նորին Նեղոսի սուրբ հաւր եւ ճգնաւորի Քրիստոսի Խրատ ոգէշահք եւ վիճակք արդար (Ա-Հ) -Ա. Զերկիւղն
Աստուծոյ ունի -ջիր եւ զղձումն... [Հ]. Այսպէս խոհեմագոյն եւ հանճարեղ...
դ. 138ա-41ա Այս երեք ճառս Նեղոսի սրբոյ: Յաղագս որովայնամոլութեան (Ա-ԼԹ) -Ա. Սկիզբն պտղայբերութեան ծաղիկ է... [ԼԹ]. Քանզի մարմին վարժի ի հացիւ...
ե. 141ա-5ա Նորին Նեղոսի սուրբ հաւրն Յաղագս պոռնկութեան: Ե-երրորդ ճառ (Ա-ԽԵ) -Ա. Սգաստութիւն ծնանի ժուժկալութիւն... [ԽԵ]. Արդ, յայսոսիկ զգուշացիր, ո՜վ անձն...
զ. 145ա-7ա Զ. Նորին Նեղոսի սրբո Յաղագս արծաթասիրութեան - Արծաթասիրութիւն է մայր ամենայն չարեաց...
է. 147ա-9ա Յաղագս տրտմութեան: Է-երրորդ ճառ -Տրտմութիւն է տխրութիւն անձին...
ը. 149բ-51ա Նորին Նեղոսի սրբո Յաղագս բարկութեան: Ը -Բարկութիւն է ախտ զայրական...
թ. 151աբ, 153աբ Նորին Նեղոսի սուրբ հաւրն Յաղագս ձանձրութեան: Ճառս Թ -Ձանձրութիւն ե լքումն անձին...
ժ. 153բ, 152աբ, 155աբ, 154ա Նեղոսի Յաղագս սնափառութեան: Ժ ճառ -|| Սնափառութիւն ախտ է անբնական...
ժա 154աբ, 156ա-60ա Նորին Նեղոսի սուրբ[հաւրն] Վասն ամբարտաւանութեան: Ճառ ԺԱ - Ամպարտաւանութիւն է
ախտ զայրացեալ...
ժբ. 160ա-72բ Նորին Նեղոսի սուրբ հաւրն Խրատք ոգէշահք միանձանց, մինչ նստէր առանձինն ի լերինն Սինա: Ճառք
երկուտասան -Սկիզբն հրաժարելոյ յաշխարհէս` երկիւղ Տեառն...
ժգ. 173ա-4բ Նեղոսի ճգնաւորի սուրբ հաւր [Խրատք առ ճգնաւորսն]: Ճառք Գ-տասան -Սկիզբն սրբութեան` երկիւղ
Տեառն...
ժդ. 174բ-6բ Նորին Նեղ[ոսի] սուրբ հաւր Խրատ վերակեցուաց: Ճառք ԺԵ (ԺԴ) -Նաւավար տգէտ պատրաստ է ի կորուստ...
ժե. 176բ-9ա Պատուէր առ մանկունս: [Ճառ ԺԵ] -Պարտ է մանգանց ճգնել եւ կրթել զմարմինս ի հնազանդութիւն...
ժզ. 179ա-85բ Նորին Նեղոսի ճգնաւորի եւ սուրբ հաւր [Յաղագս խրատից հեզութեան..., տպ. Բ., էջ 678] -Որ շինել սկսանի, պարտ է կատարեալ, զի մի ծաղր լիցի...
185բ-6բ յաջորդում է «չանկանել յիրս երկրաւորս... սկզբնատողով
մի հատուած, որը ¢ ժէ-ի վերջաւորութիւնն է (տե՛ս):
ժէ. 186բ-90բ, 185բ-6բ Խրատ վարդապետութեան առ կոյս անդր (Հմր 787, 355ա «Նեղոսի) -Սիրեայ զծէր, եւ սիրեսցէ
զքեզ... եւ մի ոք յաւտարաց հաւանեցուցէ զքեզ||չանկանել յիրս երկրաւորս...
17. 190բ-216բ Խրատ վարդապետութեանս Եքեստեայ -Ընտիր մարդն մարդ Աստուծոյ է, Աստուծոյ մարդն արժանի Աստուծոյ է... Մարդոց չարաց կան||... (շար. թափուած):
Գրչի եւ այլոց կողմից սրբագրուած, բացթողումները լրացուած տողամէջ կամլուսանցքներում: Վերջակետերը մեծի մասամբ` ¡:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
74բ Քրիստոս Աստուած, ողորմեա ստացողի սորայ Սարգիսա կրաւնաւորի:
149ա (Գլխագրով) Աստուած, ողորմեայ Սարգիս կրաւնաւորի. ամէն (նոյնը բոլորգիր` 160ա):
Գրչափորձ` (պատառիկ-պահպանակ Բա) Գիրքս այս Մակարա է ասացեալ: 182ա Աստուած իմ Յիսոյս (նման` 189ա,
198ա):
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ԳՐԻՉ` Սարգիս քհյ:
ԹԵՐԹ` 127: ՊՐԱԿ` 10 (Ա-Ճ. բացի առաջինից, միւսները նշուած են զոյգ տառանիշով` Բ/Գ... Ղ/Ճ) 12 (Ա 2, Ժ/Ի 14, Լ/Խ,
Հ/Ձ, Ղ/Ճ 16, Ծ/Կ 15): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16,5 12: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 100ա): ՏՈՂ` 23:
ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ`
4+2, թուղթ (ԺԷ դ. վերակազմութիւն):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թուղթը թուլացած եւ բամբակակալած, խոնաւութիւնից գունափոխուած, եզրահատուած եւ լուսանցագրութիւններն ու բնագրից առանձին տառեր վնասուած, սկզբից պակասաւոր, տեղ-տեղ ձէթի հետքեր: Կազմի թիկունքը
ճեղքուած, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Տօնապատճառ]
ա. 1ա-3բ Աւագ հինգշաբթոյն - Այսաւր Տէրն եւ փրկիչ գա յԵրուսաղէմ... (միջից պակասաւոր):
բ. 3բ-4բ Եղիաի պահոցն -Հրամայեաց Աստուած Ադամա...
գ. 4բ-6բ [Յաղագս գործոցն Աստուծոյ] -Զամենայն, զոր արարեալ է Աստուած...
դ. 6բ-7բ [Յաղագս շաբաթու] -Շաբաթուտ անուն ինքն հանգիստ թարքմանի...
ե. 7բ-13ա Տարէմտին -Յորժամ Աստուած զՄովսէս ի լեառնէ հան...
զ. 13ա-4ա Յաղագս Նոր կիւրակէի -Եթէ ընդէ.ր ասի Նոր կիրակէ...
է. 14ա-5բ Տեսիլ Եսայեա որդոյ Ամովսա... -Զի տեսիլն եւ առածն... մի են...
ը. ֆ15բ-8ա Յաղագս Սողոմոնին -Հզաւրն առեալ զթագաւորութիւնն...
թ. 18ա-22ա Յաղագս Խ- աւրեայ գալստեանն - Այսաւր գոլով Քրիստոսի քառասնաւրեա ի տաճարն...
ժ. 22ա-30բ [Յաղագս պահոց] -Յակոբոս` եղբայր Տեառն, ականատես եւ սպասաւոր էր...
ժա. 30բ-3բ Յինա[ն]ցն Ծառզարդարին -Զտաւնս զայս տաւնեն ոչ միայն մարդկաինքս...
ժբ. 33բ-6բ Հոգոյն գալըստեանն... - Այսաւր ծանեալք զխորհուրդ սուրբ Երրորդութեանն...
ժգ. 36բ-43բ Վարդավառին -Մեծ է պատիւ աւուրս...
ժդ. 43բ-50բ Եկեղեցւոյ պատճառ -Ոչ եթէ այժմ ինչ ծանեաք զեկեղեցի...
ժե. 50բ-2բ Պատճառ տաւնից Դաւթի եւ Յակոբա - Արդ, մինչ սկիզբն ամենայն տաւնից հաւատացելոց... (միջից պակասաւոր):
ժզ. 52բ-4բ Պատճառք տաւնից սրբոյն Ստեփաննոսի -Նախասարկաւագ կոչեցաւ սուրբն Ստեփաննոս...
ժէ. 54բ-7ա Պետրոսի եւ Պաւղոսի -Զամենայն տաւնս, զոր տաւնեմք զսրբոց մարտիրոսացն...
ժը. 57ա-9ա Յոհանու եւ Յակոբա -Որդիք որոտման անուանեցան...
ժթ. 59բ Յոհաննու Ոսկեբերանին ի Ծնընդոց գրոցն -Քանզի ոչ կամի իսկ եւ զվաստակս քո նուազացուցանել...
ի. 59բ-60ա Յաղագս Դաւթի եւ [Յ] ակոբայ - Արարչութեան [վեց] աւուրցն առաջին աւուրն գործք...
իա. 60ա Կիւ[ր]ղի եւ յՂուկասու Աւետարանին Մեկնութիւնն - Այլ զինչ ընդանութիւն է Կուսին եւ Եղիսաբեթի...
իբ. 60ա-3բ Յաղագս Տեառնընդառաջին - Արդ, ծերունին Սիմէոն...
իգ. 63բ-4բ Յաղագս Քրիստոսի երեքաւրեա յարութեան... -Զի որպէս անդ յերրորդ աւուրն բաժանեաց զջուրս...
իդ. 64բ Այլ խորհուրդ սակս Մովսիսի -Եւ տրտընջեաց ժողովուրդս զՄովսէսէ...
իե. 64բ-5բ Այլ խորհուրդ, թէ վասն է.ր միգաւ... Աստուած ի նմա երեւեցաւ -Զի զոր աւրինակ... (միջից պակասաւոր):
իզ. 65բ-6ա Յաղագս երթալոյն Յակոբա ի Միջագետս Ասորոց -Գնալն Յակոբա ի Միջագետս...
իէ. 66աբ Այլ բան Յոբա -Ո խոնարհեցուցանէ զլերինս...
իը. 66բ Այլ բան Յեսուա -Երեւեցաւ Տէր Յեսովա ի դաշտին սուսերամերկ...
իթ. 66բ-7բ Այլ խորհուրդ -Ընդէ.ր ասէր Մովսէս ցԱստուած, թէ Ընդ մեզ ոչ եկեսցես...
լ. 67բ-8ա Ի Ժողովողէն -Ծագէ արեգակն եւ ի տեղի իւր ձգի...
լա. 68ա-72բ Մեկնութիւն Եսաեա բազմադիմի կարճառաւտ -Եւ բնակեսցեն ի նմա ոզինք...
լբ. 72բ-5բ Կիւրղի Աղեկսանդրու -Քանզի ի խաչեցելումն...
լգ. 75բ-6բ Այլ մեկնութիւն Յոբա -Վէմ անգեան զորդիոյ ասէ...
լդ. 76բ-8ա Այլ խորհուրդ յաղագս Ընթերցուածին - Առաքեաց Կիւրեղ յԱղէգսանդր քաղաք առ Պետրոս հայրապետ...
լե. 78ա-80բ Յաղագս Ղազարու -Զի նախաստեղծին բերէ զաւրինակ...
լզ. 80բ-5բ Յաղագս գալըստեան փրկչին մերոյ - Աւուրս տաւնախմբութիւնս զերկոցունց...

լէ. 85բ-6բ Ի Պենդակոստէին խորհուրդ -Տաւն առաջին բաղարջակերացն...
լը. 86բ-7բ Յաղագս Սուրբ խաչին -Հեղինէ յորժամ զխաչն եգիտ...
լթ. 87բ-92բ Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Յաղագս Դաւթի եւ Յակոբու տաւնին -Զոր աւրինակ, յորժամ շինուած
ոք կամիցի առնել...
խ. 92բ-3բ Յաղագս աւրհնութեան որդւոցն Յակոբա - Աւրհնեալ Յակոբոս զորդիս իւր...
խա. 93բ-100ա Յաղագս հարկանելոյ Դաւթի զԳողիաթ -Իսկ Գողիաթ զաւուրս քառասուն արձանանայր...
խբ. 100ա-1բ Այլ պատճառ -Խորհեցաւ Դաւիթ ի միտս իւր թուել զժողովուրդն...
խգ. 101բ-12ա Այլ խորհուրդ վասն Յայտնութեան ինն աւուրցն -Զինն դասուց հրեշտակաց բերէ զնմանութեան...
խդ. 112ա-21ա Ի յԱւետարանին մեկնութենէն Ղուկասու -Եւ ինքն եկեսցէ առաջի նորա...
խե. 121ա-2ա Ի Մաթէոս Աւետարանէն -Քանզի Հերովդէս կալաո զՅովաննէս...
խզ. 122ա-6բ Եփրեմի յԱրարածոց -Եւ ասէ, Առ ոսկր ի կողից նորա...
խէ. 126բ-7ա Ղուկասու Աւետարանին մեկնութենէն -Պաշտպանեաց Եղի[սաբեթ] ծառաի Իսրայէլ...
խը. 127ա Յոհաննու Ոսկեբերանի ի Ծնընդոց գրոցն յառաջի ճառէն -Քանզի չկամի իսկ եւ զվաստակս քո նուազեցուցանել...
խթ. 127ա Ի նոյն գրոց - Այլ զինչ խաւսիս հանապազ յանցաւոր տունս գտանիս... Երկիւղն սաստկագոյն է:
Բ. [Բանք զանազանք]
ա. 59ա [Զատկացոյց] -Կա՛լ զանցեալ Զատկին, զգիր տարոյ ի վերա՛ բեր...
բ. 59ա [Մասունք աստեղաց] -Երեք Ռ եւ Ձ են աստեղացն մասունք:
գ. 59աբ [Գուշակութիւնք] -Զհայ թուականն ի վերա՛ բեր եւ ե՛րթ ԺԲ ԺԲ: Եթէ մին մնա, սով գա...
դ. 59բ Եաւթանասուն եւ յերկու լեզուացն, որ գիր գիտեն եւ դպրութիւն, ԺԲ են - Առաջին` եբրաեցին, արաբացիք...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
127բ (Եղծուած, տեղ-տեղ թարմացուած) Փա՜ռք... Գրեցաւ Տ[ աւն]ն տառս [վ] արդապետական ի գեղեքաղաքս ի Նորքս, ը[ն]դ հովանեաւ Սուրբ Ստեփաննոսի, աւգնեա, Քրիստոս, ձեռամբ Սարգսի կոչեցեալ անարժան քահանայի: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան աղերսահայեց մաղթանաւք, յիշեցէք զմեղապարտ գրող սորա` զՍարգիս գրչի, եւ զհայրն մեր` զԾ[ ատու]ր, եւ զմարն մեր` զՏղատիկինն, եւ զմահ[տես]ի զԴմլոճն, որ բազում աղետիւ աշխատ[եցաւ] հետ մեզ, թողութիւն հայցէք նմա, եւ զփոքր եղբայրն մեր` զՅովաննէսն, եւ զփոքրայհասակ եղբարքս մեր` զՓարչիկն, զԿիրակոսն, [եւ] զկենակիցն
մեր` զՈսկէհատն, եւ զժառան[գն մեր`] զՄլքէտիկինն, եւ զեղբայրորդին` զՍտեփաննոսն, եւ զքուրն իւր` զՄամաս, եւ զայլ
նախնիքս մեր` զմե[ծ] եւ զփոքր, յիշելոյ [ արժանի առ]նէք ||/ զձեզ, եւ զԹորոս աբեղան, որ զաւրինակն շնորհեց, եւ զհ[ոգեւոր] պետն մերոյ` [զտէր] Մխիթարն, եւ զհայրն իւր` զտէր Վարդանն, եւ [զմայրն իւր`] զԿեռայն, որ [ի Տէր] փոխեց, յիշելոյ
արժանի առնէք: Կամ կարդալով, կամ աւրինակ[ելով] գրողի սորա` Սարգսիս թողութիւն հայցեցէք, եւ Քրիստոս ձեզ [թողու]թիւն շնորհեսցէ յիւրում գայլը[ստեան]: Թուիս ի ՉԽԶ (1297), ի դառն ժամանակիս` ի թաթարն, որ է նետողական ազգիս: Ո՜վ սուրբ քահանայք, հանապազ աղօթք արէք, վասն արարածոցն խաղաղութիւն հայցեցէ[ք] եւ || ամէն:
Կնքադրոշմ` Բա Քրիստոսի ծառայ Ներսէս վարդապետ ՌՃՁԶ (1737): 122բ, պահպանակ Բբ Քրիստոսի ծառայ Եբրեմ
վարդապետ:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Ատրանայ
ՌՃԿԴ -1715
ԳՐԻՉ` Մելքոն սրկ., անանունք::
ԹԵՐԹ` 177. չգրուած` 1ա-2բ, 93բ, 95ա-6բ, 100բ, 106բ, 114աբ, 150բ, 173բ-6բ, 177բ: ՊՐԱԿ` 1-16 (խառն` Ը, ԺԶ 4, Թ 6,
Ե, ԺԱ 10, Ա, Բ 11, Գ, Դ, Է, Ժ 12, ԺԵ 13, Զ, ԺԳ 14, ԺԲ, ԺԴ 16): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
16,5 11,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (առնուազն երեք տարբեր ձեռագրով: Նմուշ` 118ա): ՏՈՂ` 21-25 (խառն):
ԿԱԶՄ` ճնշագծերով շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ, մասն Ա եւ ԺԵ պրակների:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին տեղ-տեղ ցեցակեր, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Քաղուածք զանազանք]
ա. 3ա [Քաղուածք Ի, ԻԱ, ԼԱ, ԾԶ, ՃԺԸ սաղմոսաց] - Ասացի, թէ պատմեցից ինձէն զմեղս իմ...
3բ-10բ տե՛ս Ե, ¢¢ ա-գ:
բ. 11աբ [ Աղօթք Մովսէսի Քերթողահօրն. Հմր 716, 43բ] - Աղաչեմ զքեզ, Տէր, թող ինձ ըզմեղս իմ...
12ա-34բ տե՛ս Բ, ¢¢ 1-2: 35ա-56բ տե՛ս Գ:

գ. 57ա [Յաղագս խօսիցն Տիրամօր] -Է բան խօսեցեալ Տիրամօրն...
դ. 57ա [Յաղագս տպազիոն ակին] -Տպազիոն ակն բ[ա]զում օգտութիւն ունի...
զ. 57ա [Մեկնութիւն բանից Եղիսէի] -Եղեւ օր էանց Եղիսէ...
է.57ա [Յաղագս Բ բեւեռացն] -Բ բեւեռքն նշանակեն...
ը. 57բ [Ի բանից իմաստնոց] -Ի բանտ ոսկոյ ագահ մտանի, / Եւ բանդ ոսկոյ ագահ լինի...
թ. 58ա-9ա [Յաղագս է խօսիցն Քրիստոսի] -Է բան խօսեցաւ Տէրն ի վերայ խաչին...
59բ-68ա տե՛ս Բ, ¢ 1:
ժ. 68բ-9բ Այլուստ բան ինչ այսքան (Յաղագս անցաւորութեան աշխարհի) -Զի ամենայն վայելչութիւն աշխարհիս... եւ
կարէ պատրաստել զինքն||... (շար. թափուած):
70աբ տե՛ս Ե ¢¢ դ-է: 71ա-7ա տե՛ս Բ, ¢ 1: 77ա-8բ տե՛ս Ե, ¢¢ ը-ժ:
79ա-84բ տե՛ս Բ, ¢ 2: 85ա-94բ, տե՛ս Ե, ¢¢ ժա-ժե: 97ա-102ա տե՛ս Ե, ¢¢
ժզ-ժը:
ժա. 102բ-6ա Ժողովող քաղուածոյն վասն երկիւղի -Հարց. Զի.նչ է երկիւղ: Պատասխանի. Սահմանէ երկիւղն իմաստունն եւ ասէ. Երկիւղ է մատնութիւն մտացն...
ժբ. 107աբ [Յաղագս ողջունի] -Ողջոյնն բազում բարի գործ ունի...
ժգ. 108ա-9բ Յաղագս սղալանաց, որ ընդդէմ խրատուն եւ որք ասեն. Ոչ է պարտ բանադրել... -Որպէս ասէ երանելին
Թօմաս, կրկին կերպիւ պատահի մեղանչել...
110ա-3բ տե՛ս Բ, ¢ 1: 115ա-6ա տե՛ս Դ, ¢ 1:
ժդ. 116բ-27բ [Հարցմունք եւ պատասխանիք] -Քանի. գործ ձեռօք արար Աստուած... (117ա) Հարց. Ընդէ.ր Հայր եւ Հոգին ոչ առին մարմին...
ժե. 127բ Յոհանու Մեկնիչ ԻԳ ճառին -Զի.նչ ապա ասէ եւ Քրիստոս. Տե՛ս աստ առաւել խոնարհութիւն...
122ա-30բ տե՛ս Դ, ¢¢ 2-3:
ժզ. 131աբ [Յաղագս արձակման մեղաց] -Զայսպիսի մեղանսն ոչ կարէ արձակել քահանայն...
ժէ. 132աբ [Յաղագս ժողովոց] - Առաջին ժողովն ի Նիկիայ... ՅԺԸ ամի...
ժը. 133ա [ Այբուբեն սլաւոնից] -Ջջ, Զզ, Ցց... (ներքեւում` հայատառ) «ազ, «պուքէ, «վիտէ...
133բ-40ա տե՛ս Դ, ¢¢ 4-10:
ժթ. 140բ-6ա Ըստ սրբոյն Ներսէսի Լամբրօնացոյ Յաղագս տնօրէնութեան Քրիստոսի -Բայց որ թշնամի է սիրոյ...
ի. 146ա-7ա Առընթեր պատասխանի նմին տեառն Ներսէսի Լամբրօնացոյ ասացեալ - Այս խոստովանութեանս համախոհ գտանեմք զամենայն սուրբս...
148ա տե՛ս Դ, ¢ 11: 148ա-69ա տե՛ս Ե, ¢¢ ժթ-ի: 169բ-70ա տե՛ս Դ, ¢ 12:
իա. 170բ-2ա [0րհնութիւնք յետ քարոզից] -Քահանայապետն ճշմարիտ` տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս...
իբ. 172բ-3ա Առաջաբանութիւն օրհնութեան - Արդ, օրհնեալ, գովեալ, բարեփանեալ համագոյն միասնական...
իգ. 177ա Երկրորդ Թագաւորութեանց 23 -Հոգի Տեառն խօսեցաւ յիս...
իդ. Աստառ Բ Է խորհուրդ եկեղեցւոյ ըստ մեծին Վարդանայ` համաձայն Դիոնէսիոսի Արիոպագացւոյն -Մկրտութիւն...
Կատարումն ի վերայ ննջեցելոց:
Բ. [Քարոզք Գրիգորի Տաթեւացւոյ]
1. [Քարոզք յառաջին հատորոյ]
Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740. ¢ Ա-ԺԳ/չիք: ԺԴ/27ա-32բ:
ԺԵ-ԾԹ/չիք: Կ/110ա-3ա (քաղուածոյ): ԿԱ-ՀԳ/չիք: ՀԴ/32բ-4բ:
ՀԵ-ՃԻԸ/չիք: ՃԻԹ/59բ-68ա: ՃԼ-ՃԾԴ/չիք: ՃԾԵ/71ա-7ա: ՃԾԶ-ՃԿԱ/չիք:
2. [Քարոզք յերկրորդ հատորոյ]
Տե՛ս Ամառան հատոր, տպ. 1741. ¢ Ա-ՃԾԳ/չիք: ՃԾԴ/79ա-84բ:
ՃԾԵ-ՃՀԲ/չիք: ՃՀԳ/12ա-5ա: ՃՀԴ-ՃՀԷ/չիք: ՃՀԸ/15բ-6ա: ՃՀԹ/16բ-26բ:
ՃՁ-ՃՁԸ/չիք:
Գ. 45ա-56բ Ընթերցուածք բարոյականք, շարադրեցեալք յումեմնէ վարդապետէ Անճելուս Պաչուքէլի կոչեցելոյ, ի վերայ
Յունան մարգարէին: Թարգմանեցեալ իտալականէ լեզուէ ի հայ լեզու ոչ ըստ նկարագրին եւ բառ առ բառ, այլ ըստ հաճոյից թարգմանչին, զի յոյժ երկարեցիւր, քանզի մանաւանդ ծաղկաքաղ եւ ժողովումն ասի, քան թէ լիակատար թարգմանումն: Եւ եղեւ Տեառն առ Յունան որդին Ամաթու, եւ ասէ. Արի՛ եւ գնա՛յ ի Նինուէ... -Բազմիցս պատահի, զի մի դեղ լաւագունապէս տրամադրեցեալ... Նախ սկսէ մարդ գործել զներելի մեղս եւ ըզ||... (շար. թափուած):

Դ. [Տաղք եւ ոտանաւորք]
1. 115ա-6ա [Յիշատակարան Աւետարանին եւ Մեկնութիւն խորանացն, արարեալ Ստեփանոս երիցու. բնագրից] -Դարձեալ խորհուրդ կայ աստ խորին, /Զոր ցուցանէ մեծն Եւսեբին.../ Ի Հայոց թվականին/ Կրկին քառեակ երկհարիւրին/ Եւթանասուն ամին (1621) /Գրեցաւ գանձս աստուածային:
Զեղչուած է Յիշատակարանի մասը, որի առաջին տունը բերուած է
վերջում:
2. 128աբ [ Առաքելի Սիւնեցւոյ] Ադամգիրք, ԺԶ գլուխ. Վասն տարերաց, որ ստեղծ զՆախնին Դ նիւթոց -Տարերքս մառանք են Արարչին,/ Եւ զանազան բարով ի լին...
3. 128բ-30բ Տաղ վասն ագահութեան, Նաղաշի -Սողոմոն մայրն իմաստութեան /Առ մեզ խօսի բան խրատական...
4. 133բ [ Աղերս առ Հայրն ամենակալ] - Աւրհնեալ ես միշտ ի յաւիտեան, /0րհնեա Հոգով զամենեսեան...
5. 134աբ [Տաղ Մարտիրոսի Ղրիմեցւոյ] -Քաղցրն Աստուած ի ձեզ սիրով քաղցրասցի, /Փրկչին ի փրկել ըզձեզ փութասցի.../ Ղրիմեցոյն է:
Ծայրակապ վերջնատան` «Մարտիրոս վարդապետ:
6. 135աբ [Երգ Մարիամու Աստուածածնի («Երեմիայի է)] -Ելք արեւու ծագօղ լուսոյ անեղին, / Սըռին փինհան Ֆիլէպ էտի շաշանըն...
7. 136աբ (« Աւետիքէ) - Անճառելի Հօր միածին, /Փառօք լուսովն յաստուածային.../ Մասն լիցի Աւետիքին...
8. 136բ Շարական ԱԿ -Մաղթանօք սրբոյ հայրապետիս մերոյ վեհին...
9. 136բ-7ա (« Աւետիքէ) - Անեղ, անժամանակ ծնեալ ի Հօրէ, /Եւ ժամանակաւ սուրբ յայտնեալ ի մօրէ.../ ԶԱւետիքս...
10. [Տաղք Սուքիաս վարդապետի]
ա. 137աբ Ի Սուքիաս վարդապետէ («Ի Սուքիասէ) -Ի միտս եկեալ երբեմն երբեմն արթնապէս, /Յիշեմ զանցեալ մեղանս
իմ պէս պէս, պէս պէս... /ԵՌԾԻԿ (1686) թուիս...
բ. 138աբ («Ի Սուքիասէ) -Ի սուս(=տ) կենցաղս որովհետեւ, /Չես մնալոց որովհետեւ... /Զայս բանս ասաց ԵՌԾԻԿ
(1686) թվին...
գ. 138բ-9բ («Ի Սուքիասէ) -Ի հոգի խոցեալ իմ գոլով, / Անբուժ վիրօք շրջելով... /ԵՌԾԻԿ (1686)...
դ. 139բ («Ի Սուքիասէ) -Ի քեզ, Աստուած իմ, յուսացայ, /Ցնծութիւն իմ, Տէր, ողորմեա...
ե. 140ա («Ի Սուքիասէ) -Իմ գեղեցիկ ակն ու պատկեր, /Ընդէ.ր չարին եղեր ընկեր.../ԵՌԾԻԿ (1686)...
11. 148ա [Տաղ վասն ուրախութեան. Հմր 2394, 215ա] - Այսօր խիստ էի տրտում, /Ենկիլենտի էսկի տէրտում.../ Երգողիս` [Յովաննէսին] /Րահմ էյլէ սէն պաշըն իչին...
148բ-69ա տե՛ս Ե, ¢¢ ժթ-ի:
12. 169բ-70ա [Յակոբայ Սսեցւոյ Վասն պախարակելոյ օրինազանցիցն. Հմր 41, 157բ] -Զականջըդ բա՛ց, զբանս լսէ՛ /Եւ
ի միտ ա՛ռ ՛ւ ի թուղթ գրէ՛...
Ե. [Քաղուածք յԱռաքինութեանց եւ Մոլութեանց գրոց]
ա. 3բ-8ա Առաքինութեանցն, որ վասն հաւատոյ: Չորեքտասաներորդ. Ի մոլութենէն Նեստորի... - Ասէ Յոհան կաթողիկոս. Բազում մոլորեցուցիչք ելին յաշխարհս...
բ. 8ա-9բ Քսանեւմիերորդ. Ի մոլութենէ այնոցիկ, որք ասացին ի Քրիստոս Բ փօստագիս, այսինքն` ներքոյ դրութիւնք Արդ, թէպէտ բաւականապէս հաստատեցաւ մի անձն ընդդէմ Նեստորի...
գ.9բ-10բ Գլուխ ԺԲ. Բանն մարմին եղեւ... -Դարձեալ Եսայի Է գլխոյն. Ահա կոյս յղասցի...
դ. 70ա Առաքինութեան: Խոհեմութիւն Գ գլուխն, Դ-րդ - Ասէ Բեռնարտոս.Նախ հոգոյ գիտել զայն...
ե. 70ա Առաքինութեան: Յուսոյ. Զ գլուխն վերջն -Երկրորդ մասնաւոր, զի ոչ յումեքէ գարշի...
զ. 70ա Առաքինութեան: Ողջախոհութեան. Ե գլուխ համեստութեան -Նմանապէս եւ ծաղրն քոյ լինիցի սակաւ...
է. 70բ Առաքինութեան: Սիրոյ. ԺԹ. ճշմարիտ սիրելութեան -Իններորդ. զծածուկս սիրելոյն յայտնել...
ը. 77ա Յաղագս Է պարգեւաց: Գլուխ ԺԲ. Պարգեւ ի զօրութեան Գ-րդ: Եւ ի վերայ բանին Յոբայ. Յարուցեալ ընդ առաւօտն` մատուցանէր զոհս...¬Վասն իւրաքանչիւր ումեք մատուցանէ...
թ. 77բ-8ա [Յաղագս Է յատկութեանց հրոյն] -Դարձեալ, զի ներքին հուրս Է յատկութիւն ունի...
ժ. 78բ Խոհեմութիւն: Առաքինութիւն. Գլուխ Բ. Գործոյ խոհեմութեան Ը-րդ -Ուստի ասէ Ամբրոսիոս, թէ իմաստունն
նախքան զխօսիլն զբազում ինչ իմանայ...
ժա. 85ա-92ա Արքայութիւնն Աստուծոյ բռնադատի եւ բռունք յափշտակեն զնայ: Մատթէոս ԺԱ: Առաքինութիւն Ա գլուխ
-Քանզի առաքինին Գ կերպիւ բուռն առնէ ինքեան...

ժբ. 92բ Առաքինութիւն: Արիութիւն ԺԱ գլուխ: Մատթէոս Թ. Քաչալերեաց դուստր... - Ասէ, վասն Ե պատճառից տայ Աստուած զհիւանդութիւն...
ժգ. 92բ Է պարգեւաց: Երկիւղի, տեսակաց նորին. Գլուխ Ե -Եւ Գրիգոր պատմէ վասն բարի առն միոյ, որ կոչիւր Ստեփաննոս...
ժդ. 93ա Է պարգեւաց. Գլուխ Դ. Յաղագս ներգործութեան երկիւղին... -Որպէս ասէ Գրիգոր, Երկնչիլ յԱստուծոյ է ոչինչ
զանց առնել զիրօք ինչ...
ժե. 94աբ Սուրբ արա զնոսա ճշմարտութեամբ քով: Յովհաննու ԺԵ - Ասէ երանելի Թօմաս, թէ Կրկին է ճշմարտութիւնն...
ժզ. 97ա-100ա Գիրք մոլութեանց: [Յաղագս զարդուց] -Գ-րդ. Զի աւելի զարդն է բազմադիմի յիմարութիւն...
ժէ. 100ա Յաղագս ութ երանութեանց: Գլուխ Զ -Զի ասէ Սաղմոս. Յիշեաց զմեզ ի խոնարհութեան մերում...
ժը. 101ա-2ա [Յաղագս հպարտութեան] -Հպարտութիւն է դշխոյ ամենայն մոլութեանց...
ժթ. 148բ-50ա Յաղագս երրորդ տեսակին առաքինութեան, որ յուսոյն -Հրեշտակաց իւրոց պատուիրեալ է վասն քոյ`
պահել զքեզ...
ի. 151ա-69ա Յաղագս Թ երանութեան: Երանի՜ մարդոյ, զոր խրատս դու, Տէր, եւ յօրինաց քոց ուսուցանես դու նմա Քանզի խոստացեալ է Աստուած Երեմիա մարգարէին... (միայն` « Աղքատութեան եւ «Խոնարհութեան):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
158ա Այսքան առ այս: Ծրեցաւ ՌՃԿԴ (1715), Ատրանայ (« Ատրնյ):
Կնքադրոշմ` 69բ, 169բ Սարկաւագ Մելքոն. ||ծ/ (1702):
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ԺԸ -XVIII
ԹԵՐԹ` 188. չգրուած` 1ա-4բ, 93աբ, 183բ-92բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԸ (Ա, Ժ, ԺԲ-ԺԳ, ԺԵ, ԺԷ 8, Բ-Ը 12, Թ 24, ԺԱ, ԺԶ 10, ԺԴ, ԺԸ 6):
ՆԻՒԹ` թուղթ (տարբեր` 1-92, 185-92 «ԹՍԸ ԹՋՄՍԿՋ եւ «ԿՑՀ, իսկ 93-184 եռամահիկ լուսադրոշմներով): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 24,5
17,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (5ա-92բ), միասիւն (94ա-183ա): ԳԻՐ` նօտրգիր (5ա-92բ: Նմուշ` 64ա), շղագիր (94ա-183ա:
Նմուշ` 117ա): ՏՈՂ` 33 (5ա-92բ), 31-32 (94ա-183ա): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ կարմիր կաշի, միջուկը` մասն Յայսմաւուրքի
(տե՛ս Պատառիկ -պահպանակ), աստառը` չիք:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Յայսմաւուրք: ԺԵ դ.: Թերթերի քանակն անյայտ (օգտագործուած կազմի միջուկի համար):
Թուղթ, երկսիւն, բոլորգիր: Աստառ Բ «[Վկայաբանութիւն սրբոյն Յուլիանոսի վկային եւ մօր իւրոյ Ասկիլիպիդեայ -Մարտիրոսն Քրիստոսի Յուլիանոս էր ի քաղաքէն Անարզաբայ] Կիլիկեցւոց... (Յայսմաւուրք, Կ. Պօլիս, 1834, էջ 171):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 5-93 թանաքից գունափոխուած: Կարկատուած` 110:
ԾՆԹ. 94ա-183ա գրուած ի լրացումն:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 5ա-109ա [Թուղթք]
1. 5ա-67բ [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-191բ. ¢ ա/5ա-6ա: բ/6ա-13ա: գ/13ա-4ա: դ/14ա-8ա:
ե/18ա-22ա: զ/22ա-7ա: է/27աբ: ը/28ա-31բ: թ/31բ-2ա: ժ/32աբ:
ժա/32ա-4ա: ժբ/34ա-5ա: ժգ/35ա-7ա: ժդ/37ա-8բ: ժե/38բ-41ա:
ժզ/41ա-3բ: ժէ/43բ-8ա: ժը/48բ-52ա: ժթ/52ա-4ա: ի/54ա-60բ:
իա/60բ-7բ:
2. 67բ-92բ [Թուղթք եւ բանք զանազանք]
Տե՛ս Հմր 500, 240ա-446ա. ¢ 1/67բ-78ա (78աբ տե՛ս ստորեւ յաւելեալ):
2/78բ-9ա: 3/79աբ: 4/79բ-80ա: 5/80ա-2բ: 6/82բ-5բ: 7/85բ-9ա:
8/89ա-92բ (վրջ. «...եթէ ոչ զկատարեալ մեր բնութիւնս ի կնոջէ յինքն
ընկալեալ ընդ||... (շար. եւ յաջորդ ¢¢ 9-23 չիք): Յաւելեալ ունի.
ա. 78աբ Վասն յառաջ եղեալ ժողովոցն սրբոց, թէ վասն էր եղէն եւ ուր եղէն եւ յորս աւուրս, զոր եւ մեք հաւատամք -Ա.
[Ի] Հռոմ եղեւ ժողով ի Բեկտորայ...
3. 94ա-109ա [Թուղթք զանազանք]
ա. 94ա-6ա Ներսեսի կաթողիկոսի Հայոց Պատասխանի թղթոյ Յակոբայ վարդապետի Ասորւոյ ի մայրաքաղաքէն Մելէտինոյ Հայոց -Ի զգալի դիտաւորութեան գրաւորական քում նամակի...

բ. 97ա-105ա Թուղթ տեառն Գրիգորիոսի կաթողիկոսի Հայոց գրեալ եղբօր նորին Ներսեսի եպիսկոպոսի... ի Միջագետս Ասորոց... ի խնդրոյ... Առիւծ անուն իշխանի Թլկուրանն աւանի -Որ թէպէտ եւ տէրունական հրամանն հորդորէ զմարդիս
քննել զգիրս...
գ. 106ա-9ա Թուղթ ի Ներսիսէ արքեպիսկոպոսի Կիլիկեցւոց Տարսոնի` Պատասխանի Յուսկանն արգելական ճգնաւորի
ի մեծն Անտիոք... -Գիրքդ պատուականութեան քոյ, երանելի այրդ Աստուծոյ, եհաս առ իմս չափաւորութիւն...
Բ. 110ա-83ա [Հարցողաց գիրք Բարսղի Կեսարացւոյ]
Տե՛ս Հմր 436, 212ա-71ա. ¢ 1. ա/110ա-1բ: (խորագրից առաջ`
« Առաջաբանութիւն գրոցս հարցման): բ/1111բ-3բ: ¢ 2/114ա-83ա
(խորագիր` «Սկսանի հարցումն ճգնաւորաց: Վերջում` «Վերչ գրոյս
Հարցմանցն Բարսղի: Հարցումները համարակալուած Ա-ԳՃԿԲ): Չունի
ցանկ (անդ` 215ա-8բ) եւ ¢¢ 3-4 (անդ` 270բ-1ա):
Կնքադրոշմ` 5ա Քրիստոսի ծառայ Յովսէփ վարդապետ. 1215 (1766):
525
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Սուրբ Կարապետ (Մու.շ)ԺԸ -ԴՑԿԿԿ
ԳՐԻՉ` Յակոբ դպրիկ (12ա-243ա, 312ա-8ա):
ԹԵՐԹ` 592+1 (կրկ. 353) չգրուած` 1ա-11բ, 253ա-63բ, 301բ-11բ, 318բ-20բ, 589բ-92բ: ՊՐԱԿ` 1 11+Ա-Ծ 12 (ԻԶ 9, ԻԷ չիք,
ԻԸ 10, Ծ 8)+1 3: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով (եռամահիկ եւ «" լուսադրոշմներով): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,2 13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (ա. 12ա-243ա, 312ա-8ա, բ. 321ա-588բ: Նմուշ` 321ա), շղագիր (243բ-52բ, 246ա-301ա: Նմուշ` 275ա):
ՏՈՂ` 27(ա), 24-25(բ), 24(գ): ԿԱԶՄ` ծաղկադրոշմ ոսկեդրուագ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կանաչ եւ ոսկեգոյն
ծաղկաթուղթ, լուսանցակողերը` ոսկեզօծ եւ ծաղկադրոշմ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից, միջից եւ վերջից մի քանի չգրուած թերթեր կտրուած-հանուած, ԻԷ պրակն ընկած, 579-589
թերթերը թանաքից գունափոխուած, թերթ 1-ը ցեցակեր, կազմի եզրերը մաշուած, թիկունքի կաշին քայքայուած, կապիչներն
ընկած:
ԾՆԹ. Ձեռեգիրս բաղկացած է 2 հիմնական մասերից, առանձին- առանձին էջակալուած` 1-614 (14ա-320բ) եւ 1-546
(321ա-588բ):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 12ա-3բ [Քարոզ ի բանն Յովհաննու առաքելոյ. Զ] այս գրեմ ձեզ, զի ձեր ուրախութիւնն կատարեալ իցէ... -Չիք ինչ,
որ այնպէս ուրախ առնէ զմիտս լքեալքս...
Բ. 14ա-106բ Բանք ոսկիականք... եղբայր Յակոբէ Վօռաճիոյ, ի կարգէն քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ Եանվենսիոյ...
Տե՛ս Հմր 404, 1ա-286ա: Ունի միայն ¢ ա, դ-ժբ, ժէ-ժը, իգ-լբ, լդ-լե,
խա, խգ-խե, խէ-խը, ծ-ծա, ծգ-ծդ, ծը-կ, կդ, հա, հը, ձբ-ձգ, ձե-ձը, ղ-ղա,
ղթ-ճա, ճդ-ճէ, ճթ, ճժբ-ճժդ, ճժը-ճիգ, ճիէ-ճիթ, ճլգ-ճլդ, ճլզ-ճլթ, ճխա,
ճխե-ճխզ, ճծա-ճծզ, այստեղ համարակալուած` Ա-ԾԵ (Է, ԻԴ չի
նշանակուած, ԻԶ փխ ԻԸ), քաղուածոյ, շարադրանքով տարբեր եւ առանց
խորագրերի:
Գ. 106բ-33ա Ի Կանօնական գրոց լացիական եկեղեցւոյն` հաւաքեալ Ֆռա Պետրոսին
ա. 106բ-12ա Յաղագս ապաշխարութեան -Յորմէ Է իրս տեսանելի է: Նախ` թէ Զի.նչ է ապաշխարութիւն... բ. 112ա-5ա
Յաղագս զղջման -Յորմէ Դ իրս տասանելի է: Նախ` թէ Զի.նչ զղջումն... գ. 115ա-31ա Յաղագս խոստովանութեան - Արդ,
երկրորդ աւուր ճանապարհ եւ աստիճան բանդխոցն... դ. 131բ-3ա Յաղագս փոխարինին -Իսկ երրորդ աւուր ճանապարհն
է փոխարէնն...
Դ. 133ա-69ա Ի Բարթուղիմէոսի գրոցն հաւաքեալ
ա. 133աբ Թագաւոր ոմն ունէր ակն մի յոյժ պատուական... բ. 133բ-5ա Սրբուհի կոյսն նման է ոստռէոսի... գ. 135բ-6ա
Յորժամ պատերազմ լինի ի մէջ մեծամեծաց... դ. 136ա-7բ Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց -Խորհուրդ մարմնանալոյն
Քրիստոսի յոյժ խոր էր... ե. 137բ-8ա Ասեն իմաստունք, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է աղբեր... զ. 138բ-9ա Էր ոմն, որ
ունէր զԴ սիրելիս... է. 139բ-43ա Վասն Է կնքոյն -Տեսի յաջոյ ձեռին, որ նստիւր յաթոռն... ը. 143ա-3ա Ասեն իմաստունք, թէ
Կայ ձուկն մի փոքրիկ... թ. 144ա-5ա Հաւալասուն թռչունն շինէ զբոյն իւր ի վերայ ծառին... ժ. 145աբ Դու ես վէմ եւ ի վերայ
այդր վիմի -Ի ծով աշխարհիս այսորիկ շինեաց տէրն ԲԺ-ան քարանց աշտարակ մի... ժա. 145բ-7ա Ընդէ.ր Աստուած, որոց

ոչ գոյր զաւակ, աւետեօք ուստր ծնանիլ ետ եւ ոչ դուստր... իսկ Յովակիմայ եւ Աննայի` զդուստր Մարիամ... ժբ. 147բ-8ա
Սոմնացի կինն, որոյ իւղն Եղիսէիւ աճեցաւ... ժգ. 148ա-50ա Ճրագ մարմնոյ ակն է -Վարդապետք ասեն, թէ ի գործս Աստուծոյ ոչինչ է պակասութիւն... ժդ. 150ա-1ա Մարդս ի վիշտ կայր վասն առ յապա բարեացն... ժե. 151ա-3ա Ես եմ հովիւն քաջ
-Նաթան մարգարէի առակի բազում ոչխարն նշանակ է բազմութիւնս անհաւատից... ժզ. 153աբ Ես ձայն բարբառոյ -Էր
Թագաւոր մի, որ ունէր Բ քաղաք... ժէ. 153բ-5ա Արդարեւ յարեաւ Տէր եւ երեւեցաւ Սիմօնի. Ղուկաս, վերջ -Սուրբ Աստուածածինն նմանի արծւոյ... ժը. 156բ Սուրբ Աստուածածինն նման է ոսկւոյ... ժթ. 157բ-60բ Իմաստութիւն շինեաց իւր տուն - Արդ,
նախ տեսցուք, թէ զի.նչ է իմաստասէրն... ի. 160բ-4բ Վասն եկեղեցւոյ ի Բարթուղիմէոսէ - Աստուծոյ իմաստութեանն ոչ գոյ
բաւ... իա. 165ա-6ա Բարթուղիմէոսի` Ծառ բարի զպտուղ -Է ծառ ինչ ի աշխարհն Ինկլէզացւոց...
Ե. ա. 169բ-73բ Վարդապետութիւն ճշմարտութեան ի Պետրոսէ թիֆլիզեցւոյ, ընդդէմ այնոցիկ, որք զինքեանս երջանիկ
համարին վասն ունելոյ զյաջողութիւն աշխարհիս -Ոչ գոյ յաշխարհի այնպիսի մարդ, որ ոչ ցանկանայցէ կեալ երջանկապէս...
բ. 173բ-5բ Վարդապետութիւն երկրորդ, որով ծանուցանի մոլութիւն նոցա, որք մեղանչեն եւ զմեղադրանս ի վերայ ինքեանց ոչ առեալ, տան միայն սատնայի - Այս է խաբէութիւն մեծագոյն... զի փախիցէ ի մէնջ:
Զ. 175բ-253ա [ Անտառ նորագոյն մտածմանց... ի գերայարգելի տեառն Աղէքսանդրու Գալամաթօ կոչեցելւոյ...]
Տե՛ս Հմր 90, 2ա-408ա: Այստեղ միայն` ա-իգ (Ը գլուխն առանց
գլխանիշի, իսկ Թ-ԻԳ նշանակուած Ը-ԻԲ), մեծի մասամբ տարբեր
սկսուածներով:
Է. 243բ-52բ [Քաղուածք զանազանք]
ա. 243բ Այլ ի մէջ եկեղեցոյ կամիմ բանս Ե մտօք խօսել -Յաւուրս առաքելոցն յորժամ մկրտէյին... բ. 243բ-4ա Նայեցա ի
գործս քո -Եւ գիտելի է, զի զարմացումն ի վերայ բազմաց լինի... գ. 244աբ Թէ ի քանի.ս բաժանի լոյսն -Նախ բաժանի լոյսն
բարձր բաժանմամբ` իմանալին եւ զգալին... դ. 244բ-5բ Դաւթի փիլիսոփայի - Աւրհնեալ ես, աստուածազարդ եւ քրիստոսապսակեալ փայտ... ե. 245բ-6ա Թէ վասն է.ր աշխարհամատրան ասի -Ի շինելն Կոստանդիանոսի մեծի զեկեղեցիսն Երուսաղէմի... զ. 246ա-7բ Գտեալ զքեզ արտաքոյ` համբուրեցից -Եւ արդ, մեք խանդախակաթ սրտիւ... է. 247բ-8ա Այլ ինչ
հարցումն -Մատթան քահանայն Գ դստերս ունէր... ը. 248ա-9բ Յաղագս ցաւագնոյ ճանապարհին -Ցաւագին ճանապարհն
կոչի ի տեսողականաց... թ. 249բ-52բ Յաղագս թշնամանն Քրիստոսի - Ասի ի գրոց, թէ Ի մեռանիլն Քրիստոսի ցաւագին
մայրն կոչեալ առ ինքն զՅովսէփ...
Ը. 264ա-301ա [Բանք առակաւորք]
ա. 264ա-5բ Վասն տօնի սուրբ կուսին - Աւետիք ամէներջանիկ սուրբ եւ փառաւորեալ կուսին Մարիամու... բ. 265բ-6ա
Ողջոյն քեզ ասել -Զինաւոր ոմն հարուստ եւ մեծազգի, թողեալ զաշխարհս... գ. 266աբ Դարձեալ ողջոյն քեզ ասել -Դարձեալ
իշխան ոմն բռնաւոր... դ. 266բ Աշխարհագրի -0գոստոս կայսր կամեցաւ աշխարհագիր առնել... ե. 267ա-8ա Ակըն տպազիոն - Ասի իմաստնոց, թէ Է ակն ինչ... զ. 268ա-բ 0րինակ ողորմածութեան - Աստուած յոյժ սիրէ զողորմածութիւն... է.
268բ Երեք որդոց փորձել -Զի ասեն, թէ Էր թագաւոր ոմն եւ ունէր երիս որդիս... ը. 269աբ Ակաթէս ակն -Իմաստունք ասեն,
թէ Է ակն մի... թ. 269բ-70ա Բզայի օրինակ -0րինակ բերեն մարդիկք, թէ բազայն յորժամ փախչի ի ձեռանէ որսորդին... ժ.
270ա-1ա Սուրբ կոյսն ծաղկի նմա[նի] -Սուրբ կոյսն նմանի ծաղկի... ժա. 271ա Մարտիրոսաց -Որպէս ոմն ի մարտիրոսաց
չարչարէին վասն անուանն Քրիստոսի... ժբ. 271բ-2ա Տեսիլ Ե մարդկանց -Որպէս ետես ոմն հայր Ե մարդկանց տեսիլ... ժգ.
272աբ Թագաւորի Գ որդոց ակն -Որպէս ասի յառակաց, թէ Կայր թագաւոր մի եւ ունէր բազում ճոխութիւն... ժդ. 273ա-4բ
Եղիսէի -Եւ եղեւ օր մի, էանց Եղիսէ ի Սամնաս... ժե. 274բ Խեցգետնի -Որպէս խեցգետինն, որ խրատէր զձագս... ժզ. 274բ5ա Ծառի պտուղ թռչուն լինի - Արտուտքն կենդանութենէ մեղօք հոգոց... ժէ. 275ա Աղօթք մաքուր պի[տի] -Գրեալ է, թէ Ոմն
մարդ բարի զամենայն ինչ եթող, բայց միայն պահեաց էշ մի... ժը. 275բ-6բ Երգ երգոց - Ասէ Սողոմոն յԵրգ երգոց ի դիմաց
Աստուածածնին... ժթ. 276բ Ոզնոյ -Գիտելի է, զի յաւուրն դատաստանի... ի. 276բ-7ա Քարոզութիւն -Վարդապետ ոմն յաւուր միում զգեղեցիկ քարօզս խօսէր... իա. 277ա Բ կանանց - Ասեն, թէ Երկու կին վիճէին ի վերայ մանածի... իբ. 277ա-8ա
Բ վիշապի - Արիստոտէլ ասէ ի չորս գիրս Տարերաց, թէ Էր ճանապարհ մի... իգ. 278աբ Աղբեր -Որպէս ասեն, Էր թագաւոր
մի զօրօք ի պատերազմի... իդ. 278բ Ձկան - Ասեն իմաստունք, թէ Է ձուկն ինչ... իե. 278բ-9ա Անիւ - Աշխարհս նման է անւոյ... իզ. 279աբ Կարգաւորի -Վասն որոյ գրեալ է, թէ Ոմն փափկասուն եկն ի կարգ... իէ. 279բ-80բ Բ նկարիչ պատկերացն Թագաւոր ոմն շինեաց գեղեցիկ դարպաս... իը. 280բ-2բ 0րինակ Բ մարդկանց - Ասի, թէ Բ մարդ երթային ի ճանապարհ եւ
խնդրէին գանձ... իթ. 282բ-3ա Շահակեր Դ արք -Չորս արք յոյժ փարթամացեալ ի շահառութենէ... լ. 283ա Մկրտիչն Յոհաննու - Այսպէս ասի. Առաջի թագաւորի միոյ կային բազում երգեցօղք... լա. 283բ-5ա Վասն յարութեան Տեառն մերոյ -Գիտելի
է, զի Աւետարանն յայտնապէս ոչ երեւեցուցանէ... լբ. 288աբ Առաքելոց ԲԺ-նից -Վարդապետք օրինակ բերեն վասն սուրբ
Աստուածածնին... լգ. 288բ-9բ Նոր 0րինաց -Էր թագաւոր մի, որ շինեաց դարպաս... լդ. 289բ-91ա Գ պտղոյն - Աստուած

խոստացաւ որդոցն Իսրայէլի զերկիրն աւետեաց... լե. 291աբ Վասն ծածկելոյ աստուածութեան -Եւ աստ գիտելի է, զի գիտեր սատանայ, թէ գալոց էր Որդին Աստուծոյ... լզ. 291բ-2բ Աշտարակ շինելն -Թագաւոր ոմն կամեցաւ շինել աշտարակ...
լէ. 292բ-4ա Յուդիթ կինն այրի -Գրեալ է Յուդիթ, թէ Հողոփեռնէս չար իշխանն եկն զօրովք... լը. 294ա-5ա Գողոյ օրինակ -Իմաստունք ասեն, թէ Գող ոմն առնէր զբազում գողութիւնս... լթ. 295աբ Ձկան - Ասեն իմաստասէրքն, թէ Կայ ձուկն մի ի
ծովն, որ է փոքր... խ. 295բ-6ա Կենդանի - Ասեն, թէ Է կենդանի ի ծովն, որ ի միջոցն ի վեր ունի կերպարան գեղեցիկ կնոջ...
խա. 296աբ Իրաւանց վերայ -Զի գրեալ է. Թագաւոր ոմն զօրեղ եւ յոյժ պատերազմօղ բնակէր յեզր ծովու... խբ. 296բ-8ա Ոչ
մոռանալ բարեկամի երախտիս -Սողոմոն ասէ. Զերախտիս բարեկամին քո մի մոռանայր... խգ. 298ա-9ա Խաչի զօրութեան -Դարձեալ ասէ 0գոստինոս, թէ Խաչն է աթոռ, եւ Քրիստոս` վարդապետ... խդ. 299բ-301ա Խաչելութեան -Քանզի ասեն, թէ Յետ աւերմանն Երուսաղէմի ժողովեցան հրէյայքն ի քաղաք մի... խե. 301ա Հարկաւոր բաներ - Արդ, Դ նեղութիւն
գտանի յերկրի... Ամենայն դատաստանի Դ անձինք պահանջին, այսինքն` դատաւոր, պարտաւոր, ամբաստանօղ եւ վկայ:
Թ. 312ա-8ա [Յակոբայ Ղրիմեցւոյ յիշ. 318ա] Վասն մահու վարդապետաց, ասացեալ ի բանն Յակոբայ. Ծաղր ձեր ի
սուգ դարձցի... - Արդ, զի.նչ ասացից կամ զի.նչ պատմեցից, զի.նչ խօսեցայց...
Ժ. 321ա-588բ [Գիրք օրինակաց եւ նմանութեանց... արարեալ ի հեղինակէ Յօհաննու Սանճէմինեցւոյ: Ի լատինական լէզուէ ի հայկական բարբառ թարգմանեցեալ ըստ մասին ի Վնէժ եւ ըստ մասին ի Կոստանդնուպօլիս ի Ղուկասու վարդապետէ Խարբերդացւոյ... 1750... ի Վէնէտիկ... տպ.]
ա. 321ա-70ա [Գիրք առաջին. Յաղագս երկնից եւ տարերաց...:] Զբազմապատկութենէ սիրոյ, նորին եւս յահկութեանցն
եւ զանազանութեանցն: Գլուխ Դ -Սէրն բազմապատիկ է...
Տպ. 92 գլուխներից ունի 26-ը` Ա, Ե-Զ, Թ-ԺԴ, ԺԸ, Ի, ԻԲ, ԻԴ, ԻԸ, ԼԳ,
ԽԱ, ԽԴ, ԽԸ, ԾԶ, ԾԸ, ԿԳ, ԿԷ, ՁԱ, ՁԳ, ՁԵ-ՁԶ:
բ. 370ա-84ա [Գիրք երկրորդ. Յաղագս եւ քարանց:] Բանական հոգւոյն կատարելութիւնքն ո՞րք եւ որպիսի.ք գոլ պարտիցեն. ապակւոյ եօթն յատկութեամբն, եւ ոմանք նմանութեամբն բացայայտի: Գլուխ Բ -Հոգին պարտի նմանիլ ապակւոյ...
Տպ. 41 գլուխներից ունի 16-ը` Բ, ԺԱ-ԺԲ, ԺԴ, ԺԶ-ԺԷ, ԻԱ-ԻԲ, ԻԴ, ԻԷ,
Լ-ԼԲ, ԼԷ, ԼԹ, ԽԱ:
գ. 384ա-425բ [Գիրք երրորդ. Յաղագս բուսոց եւ տնկոց:] Այր հոգեւոր ի ժամանակաւորաց հրաժարեալ: Գլուխ Ա -Հրաժարումն եւ արմատախլումն ժամանակաւորաց նմանի հատման...
Տպ. 96 գլուխներից ունի 36-ը` Ա, Ժ-ԺԶ, ԺԸ, ԻԱ, ԻԴ-ԻԷ, Լ-ԼԵ,
ԼԷ-ԼԸ, ԽԷ, ԾԴ, ԾԶ, ԿԲ-ԿԳ, ԿԷ-Հ, ՀԶ, ՀԹ-Ձ, ՁԲ, ՁԴ:
դ. 425բ-76բ [Գիրք չորրորդ. Յաղագս թռչնոց եւ լողակաց: Առաջաբանութիւն,] յորում լողականաց եւ թռչնոց` բազում օրինակօքն - Աղէ, հարց զչորքոտանիսն...
Տպ. 98 գլուխներից ունի 61-ը` Ա-Բ, Դ-Ը, Ժ-ԺԲ, ԺԴ-ԺԵ, ԺԸ-ԺԹ,
ԻԱ-ԻԲ, ԻԴ-ԻԶ, Լ, ԼԲ, ԼԶ, ԼԸ-ԽԱ, ԽԳ-ԽԶ, ԽԸ-ԾԱ, ԾԳ-ԾԶ, ԾԸ, Կ-ԿԴ,
ԿԶ, ԿԸ, ՀԱ-ՀԶ, ՀԸ-ՁԱ, ՁԳ-ՁԵ, ՁԹ-Ղ:
ե. 477ա-517բ [Գիրք հինգերորդ. Յաղագս երկրային կենդանեաց:] Ժուժկալութիւն կամ պահեցողութիւնն յոյժ օգնէ
մարդկանց: Գլուխ Ա-Ժուժկալութիւնն ի բազումս մարդիկս ծնանի զբարկութիւն...
Տպ. 124 Գլուխներից ունի 62-ը` Ա-Բ, Դ, Զ-ԺԲ, ԺԴ-ԺԵ, ԻԵ-ԻԶ, Լ-ԼԱ,
ԼԴ-ԼԵ, ԼԷ, ԼԹ, ԽԵ-Ծ, ԾԳ-ԾԴ, ԾԶ, Կ, ԿԲ-ԿԳ, ԿԵ-ԿԸ, ՀԱ-ՀԲ, ՀԵ-ՀԸ, ՁԲ,
ՁԴ-ՁԵ, ՁԷ-Ղ, ՂԴ, ՂԶ, ՂԸ-Ճ, ՃԲ-ՃԳ, ՃԵ, ՃԻ-ՃԻԴ:
զ. 518ա-47ա [Գիրք վեցերորդ. Յաղագս մարդոյ եւ անդամոց նորին:] Ճշմարիտ ապաշխարութեան մասունքն, զի Աստուծոյ հաճելիք արտակայանայցեն: Գլուխ Գ -Դառնութիւն ապաշխարողաց նմանի լեղւոյ սակս եօթանց...
Տպ. 79 գլուխներից ունի 23-ը` Գ-Դ, Զ, ԺԲ, ԺԴ-ԺԶ, ԻԲ, ԻԷ, ԼԳ, ԼԹ,
ԽԱ-ԽԹ, ԾԲ-ԾԳ, ԿԹ:
է. 547ա-58ա [Գիրք եօթներորդ. Յաղագս տեսլեանց եւ երազոց:] Հրեշտակաց, որք հաստատութեան եւ ապակոյ բաղդատին` պաշտօն, գեղեցկութիւնն, զօրութիւնն. Գլուխ Ա -Հրեշտակքն զոմանս յաստուածայնոց խորհրդոց մեզ յայտնեն...
Տպ. 36 գլուխներից ունի 11-ը` Ա-Բ, Դ, Է, ԺԳ, ԺԵ, ԺԷ, ԻԳ-ԻԴ, ԻԸ-ԻԹ:
ը. 558բ-61բ [Գիրք ութերորդ. Յաղագս կանոնաց եւ օրինաց:] Իրաւունքն, թէ ո.յր աղագաւ զոմանս առձայնէ. Գլուխ Ա Հակառակք եւ թշնամիքն հոգեւոր մարդոյն...
Տպ. 78 գլուխներից ունի 5-ը` Ա, ԺԴ, ԺԷ, ԻԲ, ԼԵ:

թ. 561բ-74ա [Գիրք իններորդ. Յաղագս արուեստից եւ արուեստական իրաց:] Գործնական եւ տեսական կեանքն. Գլուխ
Ա -Գործնական եւ տեսական նմանին գերեզմանաց...
Տպ. 91 գլուխներից ունի 24-ը` Ա, Դ, Է, ԻԱ-ԻԲ, ԻԸ, Լ, ԼԶ, ԽԱ-ԽԲ,
ԽԶ, ԽԹ, ԾԳ, ԿԲ, ԿԴ-ԿԶ, ՀԲ, ՀԵ, ՀԷ, ՀԹ, ՁԱ-ՁԳ:
ժ. 574ա-88բ [Գիրք տասներորդ. Յաղագս գործոց եւ բարուց մարդկան... Զընկեցեալսն յաշխարհէ գարշութեամբ մեղաց...] Գլուխ Ա -Ընկեցեալքն ի յաշխարհէ Քրիստոս բազմիցս ընդունի... հանգիցեն ի դալար խոտոջ:
Տպ. 87 գլուխներից ունի 30-ը` Ա, Դ, Զ-Ը, Ժ-ԺԲ, ԺԶ, ԺԸ-ԺԹ, ԻԸ,
ԼԲ-ԼԳ, ԼԹ-Խ, ԽԶ, ԻԸ, Ծ, ԾԲ, ԾԵ, ԾԸ-ԾԹ, ԿԳ, ԿԵ-ԿԶ, ՀԶ, ՁԳ, ՁԵ-ՁԶ:
0րինակս քաղուածոյ է եւ՛ ըստ գլխաքանակի, եւ՛ ըստ
բովանդակութեան: Բացակայում են նաեւ գրքերի առաջաբանները
(բացի 4-րդից), ինչպէս եւ « Առաջաբանութիւն Յօհաննու
Սանճէմինեցւոյ պայծառագոյն վարդապետի առ բոլոր գործն (տպ. էջ
ԴՑԿԿ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
318ա (Յակոբ դպրիկի) ԶՅակոբ վարդապետն զՂրիմեցին յիշեսջիք ի Քրիստոս, որ զարդարեալ է զբանս, ո՜վ վայելողք,
եւ զխղճուկ դպրիկս Յակոբ` զծրօղ սորին հանդէպ Է խոտաճարակացն, որ ի Սուրբ Կարապետ (Մու.շ), զի եմ հող եւ մոխիր
ձերոց սուրբ ոտից:
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ԺԹ -XIX
ԹԵՐԹ` 36. չգրուած` 8ա-9բ, 35բ-36բ: ՊՐԱԿ` 3 (7+16+13): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով, ծաղկանշան եւ «ԹԶ, «Կ " Վ Չ լուսադրոշմներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19 14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` շղագիր (1ա-3ա), նօտրգիր (3ա-7բ, 10ա-35ա: Նմուշ`
12ա): ՏՈՂ` 25-26 (3ա-7բ), 29 (10ա-35ա): ԿԱԶՄ` բազմագունի ծաղկաթուղթ, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ
թուղթ, լուսանցակողերը` ցնցուղուած կապտիւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2, թուղթ, սկզբից:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Եզրահատումից առանձին տողեր վնասուած, կազմի ծաղկաթուղթը քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ա. 1ա-5բ Սկզբնաւորութիւն բանաստեղծութեան -Բնութիւնն է ճարտար իմաստութիւն, թելադրէ զամենայն սերմունս
գիտութեան...
բ. 6ա-7բ Յաղագս սկզբնաւորելոյ չափուց եւ պէս պէս տեսակք նոցին -Չափն ըստ նուագածու արուեստաւորաց է սահման կամ պայման, կամ կանոն եւ կշիռ վանկից... (անաւարտ):
2. 10ա-35ա Յաղագս տեսակաց բանաստեղծութեան
ա. 10ա-4ա Գլուխ առաջին: Յաղագս դիցազներգակ բանաստեղծութեան - Աստ զոր հանդերձեալ եմ ասել զբանաստեղծութենէ ոչ ճիշտ ի չափ նկատեալ ի ներդաշնակցութիւն...
բ. 14ա-7ա Գլուխ երկրորդ: Յաղագս թատերական բանաստեղծութեան եւ եղերերգութեան ի մասնաւորի -Թատերական բանաստեղծութիւնն է, որ ի ժողովս բարեսէր մարդկանց երգի...
գ. 17ա-9բ Գլուխ երրորդ: Յաղագս կատակերգութեան եւ ծագման նորա -Կատակերգութիւնն, ըստ յունաց գօմետիս,
ծագեալ յերկուց յունական բառից. գօմի եւ օտի...
դ. 19բ-21ա Գլուխ չորրորդ: Յաղագս հովուական կամ տուարածական բանաստեղծութեան -Տուարածական կամ հովուական կամ երկրագործական բանաստեղծութիւնն, ըստ այլոց պուգգօլիգա...
ե. 21ա-4ա Գլուխ հինգերորդ: Յաղագս քնարերգական բանաստեղծութեան -Քնարերգական բանաստեղծութիւնն, ըստ
իտալացւոց լիրիգա լսի...
զ. 24բ-8բ Գլուխ վեցերորդ: Յաղագս դաստիարակական բանաստեղծութեան -Դաստիարակական բանաստեղծութիւնն ունի ուղղապէս նպատակ կրթելն զունկնդիրս...
է. 28ա-31ա Գլուխ եօթներորդ: Կատակերգութիւն -Կատակերգութիւն է քերթուած ինչ` ուղղեալ ի համոզել զլսողս յառաքինութիւն...
ը. 31ա-2բ Գլուխ ութերորդ: Ողբերգութիւն -Ողբերգութիւն է տաղերգութիւն է տաղերգութիւն ողբական...
թ. 33ա-5ա Գլուխ իններորդ: Յաղագս արձանական կամ դամբանական բանաստեղծութեան - Արձանական, ըստ յունաց էփիկրամմա, որ է ասել գիր կամ իմաստ ինչ սովորական... իսկ առ մեզ Շնորհալին ութնոտեան տողեաց, որ նմա յոյժ
ախորժելի էր:
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ` Տրդատ:
ԹԵՐԹ` 213+1 (կրկ. 121). չգրուած` 1ա-2բ, 96աբ, 168բ, 172բ-213բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԸ 12 (ԺԴ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով,
թագանշան եւ մահիկանշան լուսադրոշմներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 20 14,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 42ա):
ՏՈՂ` 27: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Մաշտոց (Յունարէն), ԺԵ դ.: 1(Ա)+1(Բ), ստացուած 2 ամբողջական թերթերից: Մագաղաթ,
միասիւն, յունարէն (նմուշ Աա):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին թեթեւակի քերծուած, եզրերը քիչ մաշուած, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-32ա Բառգիրք Հայոց - Արարիչ` Աստուած, ամենայ[այ]տ ես, անպարագիր, Աւգոստոս` յաշխարհակալ...
Քսես[տ]` չափ է կամ կշռոց անուն:
Բ. [Քարոզք Ղուկասու Լոռեցւոյ]
1. 32բ-43ա Քարոզ Սողոմոնի, որ ասէ. Զի որք սրբութեամբ սրբեսցին այլ - Ամենայն գիրք աստուածային զԱստուած
արդար դատաւոր քարոզեն...
2. 43ա-53ա Քարոզ ի բան Աւետարանին, որ ասէ. 0՜ն, արի գնացուք աստի այլ այլ -Հրամայէ մարգարէն Միքիայ. Արի եւ
գնայ աստի...
Գ. 1. 53ա [Բանք խրատականք] -Թէ կուզես, որ ի մեղաց ազատիս, յառաջն ի մեղաց պատճառէն հեռու կացիր... Զջուրն
կտրէ, որ զջաղաչքն դա. դարի... Մարդ, որ չունի անուն բարի, մեռած լաւ է, քանց զկենդանի...
2. 53ա-63ա Խաւսք իմաստայսիրացն: Խրատք հարանց իմաստն ո՜վ առաքող (= Խրատք Խիկարայ) -Որդեակ, թէ լսես
խօսք ի դուք թագաւորաց եւ իշխանաց մեծայմեծաց... իբրեւ զՆաթան պիտի կորընչի աստ եւ ի հանդերձեալն:
Տե՛ս «Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ Իմաստնոյ, Երեւան, 1969,
ձեռ. Բ 2:
Դ. 1. 63ա-71ա Համառաւտ ժողովեալ ի կանոնաց սուրբ հարց /Ա-Ճ/: ՅԵպիփանոո Կ/ի/պրացոյն է -/Ա./ Որ զչորէքշաբաթին զյուրբաթն կամ զաղուհացսն... լուծցէ... Ճ. Իսկ երրորդացն եւ չորրորդանց ոչ է ամուսնութիւն...
2. 71ա-4բ Կանոն Յոհաննու ասացեալ է -Եթէ ոք ազդեցութեան սատանայի անկանիցի յարուայգիտութիւն...
Ե. [Ճառք, Խրատք, Քարոզք]
1. 74բ-6բ /Սուրբ հաւրն Նեղոսի ասացեալ. Հմր 40, 69բ/ - Արդ, նախ յառաջ քան զամենայն ինչ խորհուրդ մաքրութեան
ջան տար...
2. 76բ-88բ Համառաւտ պատմութիւն Յեսուայ որդւոյ Նաւեայ -Յեսու որդին Նօեայ էր ազգէն Եփրեմի...
3. 89ա-90ա Յոհաննու Ոսկէբերանի է ասացեալ ճառ մեռելոյն - Արդ, եթէ կամիք, խաւսիմք ընդ ձեզ բան նմանաւոր...
4. 90ա-3ա Հարցումն Բարսեղի եւ սուրբ Գրիքոր Աստուածաբանին -Բարսեղ ասէ. Քանի. լոյս են, որ կան առաջի աստուածութեան: Գրիգոր ասէ. Զայտ վկայէ ինձ հոգերգողն Ամբակում...
5. 93ա-5բ Հարցումն սրբոյն Բարսեղի սուրբ Գրիգոր Աստուածաբանն -Բարսեղ ասէ... Որո.վ պարծին հայք: Գրիգոր ասէ. Գալստեամբն Յիսուսի...
6. 97ա-120բ Քարոզ Յոհաննու -Ի սկզբանն էր բանն, եւ բանն էր առ Աստուած, եւ Աստուած էր բանն անեղ եւ անըսկիզբն...
Զ. [Պատմութիւնք]
1. 120բ Այս է պատմութիւն Փարէզ քաղաքին -Մեծ արքայն տաճկաց Խոնթքարն, եւ առաքեաց ձիաւոր, գնացին Գ տարի...
2. 121ա-33բ Ագադրոնի իմաստնասիրի ասացեալ Վասն վերջին ժամանակին... Յայնժամ թագաւորեսցէ մեծ Կոստանդիանոս եւ անուանի թագօորաց...
3. 147ա-8բ Պատմութիւն սուրբ Գեղարդեանն եւ այլ տնաւրինականացն Քրիստոտսի սուրբ եւ փրկական տնաւրինականացն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, այսպէս գտաք ի գործոց ոսկեգրով -Ի Պատմայգիր թագաւորութեան ի քաղաքս Կոստանդինուպաւլիս... եւ բերաւ ի Հայ, յորում էր թիւն ՃՀԶ (727):
Է. [ Աշխարհագրականք]

1. 134ա-47ա Արարեալ յԱշխարհացոյց Հայոց թարգմանչին եւ երկրորդ լուսօորչին Վարդանայ վարդապետին` պարզ եւ
համառաւտ տեսութեան
Տե՛ս Հմր 20, 351ա-7ա. ¢ ա/134ա-5ա: բ/135ա-6ա: գ/136ա-42բ: դ/142բ-7ա:
2. 148բ-51բ [Կարապետի Բաղիշեցւոյ] Աշխարհացոյց համառաւտ բանիւք -Նախ ըսկիզբն նորա, որ քաղաք է հիւսիսական, /Բուխարի ասեն նմա, յելանէ սամուր աննման...
3. 151բ-2ա [ Անուանք քաղաքաց եւ գիւղից Հայաստանեայց յայտնի. Հմր 3199, 186բ] -Եկեղեաց, որ է Եզընկան, Դարանաղեաց Կամախ է...
Ը. 153ա-5բ Խրատք Նոյիշըրվան Էտիլին` Հռոմաց թագաւորն -Եւ ունէր Շըրվան Էտիլն թաք մի, եւ էր զուգած ի յայն թաքն
ԻԴ պուրճ...
Տպ. «Խրատք Նուշիրուանի, Երեւան, 1966, ձեռ. Գ:
Թ. 155բ-70բ Սրբոյն Յակոբայ Սրճոյ եպիսկոպոսին է ասացեալ Վասն մեծի յուրբաթին չարչարանքն Քրիստոսի եւ յաւազակին -[Ա]նծանաւթ ծընունդ ծոցոյ Հօր միածին Որդի, զարթոյ զքնարս իմ...
Ժ. [Քաղուածք զանազանք]
ա. 170բ Երկոյտասան առաքելոցն Քրիստոսի այս են անուանքն -Պետրոս, Յակոբոս, Յոհանէս... բ. 171բ Ամք նախայհարցըն - Ադամ` ՋԼ... գ. 171բ [Յաղագս Ադամայ] - Ադամ ի Դրախտէն երբ արտաքսեցաւ... դ. 171բ-2ա [Դարագլուխք] Յառաջին դարն Ենովք փոխեցօ...
ԺԷ. [Ի Հարցմանց գրոց Գրիգորի Տաթեւացւոյ] -Խաւսեցաւ Աստուած ընդ յԱդամայ եւ ընդ յԵսայի Է անգամ...
Քաղուածք Զ (պրակ իզ, ձա), Ը (պրակ իզ) եւ Թ (պրակ իը) հատորներից:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
43ա Եւս առօել զանարժան տառապեալ Տրդատն եւ զծնաւղքն իմ եւ զուսուցիչս իմ` Սիմոն քահանայն:
84ա Վա՜յ է ինձ` մեղաւորիս, վա՜յ, հազար վա՜յ (նման` 58ա, 108ա):
121ա (Միաձուլուած նիւթի խորագրին) Աղաչեմ զձեզ, ո՜վ սուրբ ընթերցողք սորայ, թողութիւն խնդրեցէք մեղաւորիս, որ
չէ արժան յիշել զանարժան անունս իմ:
133բ Գրեցաւ Նեռան պատմութիւնս թվին ՌՃԺԲ (1663), մայիսի ԺԴ, յաւրն յուրբաթ, ի փառս Քրիստոսի աստուածութեան եւ սքանչելագործութեանն, որ Նեռն կորուսանէ եւ թագաւորեսցէ իւր աստուածութիւն: Յիշատակ է գիրքս (անաւարտ):
141բ (Կարմրագիր) Զարմանամ այս:
152ա Գրվեցաւ յԱշխարհացոյցս ի թվին ՌՃԺԲ (1663), ի վայելումն տառապեալ Տրդատին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
213ա (Գրչի, գլխիվայր) Ես` Տրդատս, տվի Պետրոսի որդի Յովանեսին ԺԵ ոսկի, Գ-ն` եալդուզ, ԺԲ` ընկռիզ, վասն շահաց ընելոյ, թվին ՌՃԺԴ (1665), ապրելի ամսոյն ԻԵ:
Կնքադրոշմ` 1ա Քրիստոսի ծառայ գրագիր Տրդատ:
Գրչափորձ` 1ա Այս է Պատմութիւն Փարէզ: Յիշատակ է Բառգիրքս Կանջէյ: 2ա Գարուն է պացվեր, /Վարտն ի պախջային...: Բառգիրք եւ այլ ժողովածու:
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ԹԵՐԹ` 212-4 (թռիչք` 77, 118, 177, 188). չգրուած` 1ա-2բ, 108ա-11բ, 154ա, 210բ-2բ: ՊՐԱԿ` 1 2+9 12+8 12+1 2: ՆԻՒԹ`
թուղթ, արեւելեան: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19 12,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 73ա): ՏՈՂ` 29: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ
շագանակագոյն կաշի, դռնակով, աստառը` վանդակավոր կարմիր կտաւ, դռնակինը` կանաչ մետաքս:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Ճաշոց (Կանոն պայծառակերպութեան): Ժ-ԺԱ դդ.: 2(Ա-Բ)+2(Գ-Դ), ստացուած 4 թերթերի վերին մասերի եզրահատումից: Մագաղաթ, միասիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բա): Կարդալ Աա-Դբ «[ Առաւելապէս
գոհանամք եւ երկրպագան]եմք քեզ, Քրիստոս Աստուած... հաւատացեալքս ի քեզ յիւրաքանչիւր [կարգի] (տե՛ս «Ճաշոց
գիրք, Վաղարշապատ, 1872, էջ 553-555):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 112ա, 155ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր` կենդանագիր եւ թռչնագիր (3ա-48ա, 112ա,
155ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մի քանի տեղ լուսանցքները ցեցակեր, կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, դռնակը վնասուած, կապիչներն ընկած, դռնակի աստառը քայքայուած:
Ծնթ. Ձեռագիրս բաղկացած է նոյն ձեռքով գրուած երկու առանձին մասերից (1-111 եւ 112-212):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 3ա-211 [Բառգիրք]
1. 3ա-106ա [Բառգիրք հայոց] - Արանայ` հօր աւրհնութիւն... 0րլոցել` հանել կամ քերել կամ մերժել:
2. 112ա-211ա Համառաւտ գումարումն եւ լուծումն բառից յԱստուածաշունչ գրոց յումեմնէ յԵրեմիայէ բանասիրէ Մեղրեցւոյ: Բառք ի գրոց Արարածոց. ամէն - Անդունդ թարքմանի անբաւութիւնք... Անբասիր` անպատճառ:
Գրչից` 154բ «Ո՜վ եղբայր, Յոբայ բառքն ԺԲ թուղթ յառաջ գնա`
գտանես:
Բ. 107աբ [Գրառաջք վարդապետի: Յաւելագրութիւն` ԺԸ դ.] -Մեծարգոյ եւ մեծապատիւ... մշտաքարոզ վարդապետիդ
մատուցանեմ ողջոյն...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1ա Ի ՌՃՁ եւ Զ (1737) թուին:
Վրան գծեր քաշուած եւ ներքեւում գրուած Սիրաքից 2 տուն (Լ, 15-16):
Կնքադրոշմ` 3ա, 112ա, 155ա, 210բ Քրիստոսի ծառայ Յակոբ վարդապետ. ՌՃՁԴ (1735):
Գրչափորձ` (Պատառիկ-պահպանակների վրայ առանձին բառեր):
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Կ. Պօլիս
ՌԿԳ -1614
ԳՐԻՉ` Սրապիոն: ՍՏԱՑՈՂ` Յովսէփ եպս.:
ԹԵՐԹ` 183. չգրուած` 1ա-2բ, 170ա-83բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԴ 12(ԺԴ 15)+1 12: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18,5 13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 74ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` ճնշագծերով շագանակագոյն կաշի,
միջուկը` տախտակ, աստառը` թռչնադրոշմ կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Յովհաննու Ոսկեբերանի Ճառ: ԺԱ դ.: 1(Ա)+1(Բ), ստացուած ընդերկայնակի հատուած կէս
թերթը ընդլայնակի երկու մասի բաժանելուց: Մագաղաթ, նախապէս` երկսիւն, այժմ` միասիւն, ուղղագիծ մանր երկաթագիր (նմուշ` Աա): Կարդալ` Աբ. «բազում այդ եւ մին զերկրաւորք ո ոք կամէր կին առնել... այնորիկ զինչ կարաւտ || (Բա)
գրոյ... եւ չամաչիցես|| (Աա) այնպիսի աւրինակս ի մէջ բերել... այլ թերեւս չածիցես ինչ զայնպիսի բանս զմտաւ|| (Բբ) քանզի չես ազատ... Եւ արդ, տես:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 3ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (3ա): Գ
ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի եզրերը թեթեւակի մաշուած, դռնակն ու կապիչները ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-148ա [Բառգիրք]
1. 3ա-77ա [ Այս բառք են քերթողականք` վասն չափու հոմերական տառիցն...] - Աստուածազան` աստուածարդար...
Քեքեւել` մերկանալ:
2. 77բ-88ա Բառք, որ ինչ ի խորանն եւ այլոց անյայտից - Անգուած` հանած... Քայլն` վեց ոտն, մղոնն` Ռ (1000) քայլն,
ասպարէզն` հարիւր եւ ԽԴ քայլ:
Գրչից` 77բ « Այս բառք Փիլոնի գրոցն է, ո՜վ ընթերցող:
3. 88ա-110ա, 119բ-20բ Բառք եբրայեցւոց - Ադամ` երկիր կամ երկիր կոյս կամ երկիր մարմնացեալ... Քեբրոն լծակցութիւն կանանց կամ ընկերք, || Քուսի` լռութիւն... Քրիստափոր` քրիստոսազգաց: Կատարեցաւ Բառք եբրայական:
4. 110ա-7բ Բառք Գանիանոսի բժշկապետին - Ախթար` վաղամեռիկ... Սկամենայ` թութ... (ընդհատուած):
5. 118ա-9բ [Եաւթներորդ գլուխ գրոցս, որ կոչի Բառգիրք, զոր այժմ զմնացուածն] - Առանցեալ` խելագարեալ... Բելիար`
դիւաց... (ընդհատուած: Կից` 119բ-20բ տե՛ս ¢ 3):
6. 120բ-9ա Այս բառք ի յուն առ մերս յայտնի - Առոգանութիւն` ասացութիւն... Քրիստոս աւծեալ:
7. 129ա-44ա Հանդէս բանաստեղծաց փաղանուանաբար ստորոգիլ նորավարժիցն սակս, բառ գեղջուկ
ա. 129ա-37բ Պարտ` պատշաճ...
բ. 137բ-44ա [ Այբբենական` Բ-Ք] -Բամա` բլուր... Քուտիկ` քաշիկ:
8. 144ա-8ա Բառք Քերականին -[Վ]երծանութիւն` ընթերցողութիւն... Ենթանկեալ` ի ներքոյ անկեալ:
9. 148ա Հոլով անուանց - Աստուած` ուղղական... Է Աստուած` հոշական:
Բ. 148բ-9ա [Քաղուածոյ բանք]
ա. 148բ [Ի բարուց կենդանեաց] -Ուտէ ուղտ զդալար կաղնոյ տերեւն եւ զայրեցեալ մաղաս փսխէ...

բ. 148բ [Ի Հարցմանց գրոց Գրիգորի Տաթեւացւոյ` հատոր Զ, պրակ ԻԲ. Հարցմունք վասն Յոբայ] -Յոբ ՀԸ ամաց էր, յորժամ փոխեցաւ... եւ ապրեցաւ ՄԽԸ ամ:
գ. 148բ-9ա [Յաղագս գալստեանն Քրիստոսի] -Հինգ Ռ եւ Ի ՈԽԴ (5644) ամն պիտէր գար Քրիստոս...
դ. 149ա [Ի հարցմանց գրոց Գրիգորի Տաթեւացւոյ` հատոր Բ, պրակ ԽԹ]. Վասն էր այլ մարգարէից բանքն ամէն օր ոչ
ընթեռնումք եւ զՍաղմոսն` յամենայն օր -Վասն այն պատճառին, զի զբոլոր տնօրէնութիւն... ունի...
Գ. 149ա-66բ Յաղագս երկնային շարժմանն նուաստ Յոհաննէս վարդապետի Եզնկացոյ` շարադրեալ յիմաստնոյն բանից ի խնդրոյ բարեպաշտ եւ երկիւղազարդ պատանոյն պարոն Վախթանկայ
-149ա-50բ [Նախադրութիւն] - Ամենայն ոք, որ զբանն` որ է ծնունդ անմարմին մտազ, գրով ի քարտիսի կամիցին դրոշմել, պարտի եւ զնորին պատճառն յան 11 (149բ) դիման կացուցանել... Ըստ որում եւ ես` նուաստ Յոհանէս Եզնկացի, աշակերտ հոգելից հաւրն եւ սուրբ վարդապետի Վարդանայ, սպասաւոր սուրբ գրոց բանի, ի թվին ԶԼԳ (1284) պատահեց
գալ մեզ ի կո[ղ]մանս աստուածապահ թագաւորութեանս աշխարհիս Վրաց, ի հռչակաւոր եւ ի մեծ || (150ա) մայրաքաղաքս Տփխիս` Փայտակարան կոչեցեալ ի գիրս պատմողաց: Եւ հանդիպեցաւ խօսել մեզ բանս քարոզութեան ի դուռն եկեղեցոյն` մեծապատիւ եւ խոհեմամիտ եւ մեծ իշխան Հայոց պարոն Քարիմատինին, զոր շինեալ էր աստուածասէր հայր նորա
պարոն Ոմէկն: Եւ էր խօսեցեալ իմ բանս Յաղագս երկնային շարժմանն, վասն որոյ ախորժելի եղեւ զուարթամիտ պատանոյն Վախթանգայ, որ էր որդի կրտսեր հռչակաւոր անուան պարօն Ոմեկին, եւ մայրենի ազգաւ թոռն մեծի իշխանին Ջալալին` տեառն Խաչենոյ, որդի մօր բարեպաշտի, որ էր Քրիստոսի օրինօքն զարդարեալ ի հոգի եւ ի խնդիր բանիս յորդորող
զորդի: Սա խնդրեաց ի մէնջ Յաղագս երկնի եւ նորին շարժմանն, յոր հարկեալ յորդորեաց զտկարութիւնս մեր մեծազգ եպիսկոպոսն տէր Յոհանէս, ազնուական զարմից|| (150բ) եւ բարետոհմիկ հարց ծնունդ, որ եւ շարժեալ ի սիրոյ եւ յուսոյ
խնդրողաց եւ ակն առեալ ի պատւոյ շնորհաշուք տեառն եւ գերապատիւ եկեղեցոց գլխոյն, ի նրբաշաւիղ եւ ի կորովամիտ
բանից սուրբ հարցն եւ վարդապետաց մերոց եւ իմաստախոհ արանց` պարզել գրեցի համառօտ բանիւ եւ աշխարհական
խօսիւք վասն դիւրահասկանալի լինի ընթերցողացն: Արդ, որ գրէք յաղագս օգտի զսակաւ աշխատութիւնս մեր, գրեսջիք եւ
զայս նախադրութիւնս եւ զբանի յիշատակի խնդրոց եւ գրողի սորին, գրեալ լիջիք եւ դուք ի գիրն կենաց: Եւ որ ծուլանա եւ
թողու զսա, ոչ լիցի առանց պատժոց` իբրեւ յոլով աշխատութեանց զիւր սակաւ գին ոչ կամեցաւ տալ այլոց:
ա. 150բ-2ա Յաղագս երկնի, թէ քանի են երկինք եւ յիմաստ յանգոյից եղեն յԱստուծոյ - Արարիչն Աստուած իմաստութեամբ եւ զօրութեամբ արար զամենայն աշխարհս...
բ. 152ա-3ա Յաղագս երկրորդ երկնից եւ շրջագայութեան, թէ որպէս է - Արդ, առաջին երկին հրեղենն է...
գ. 153բ-4բ Յաղագս երկրի, թէ որպէս շուրջ գոլովն երկնի, եւ երկիրս հաստատուն կա, եւ երկինն` միշտ անշարժ - Ասեն
իմաստունքն վասն երկրի, թէ որպէս սկուտեղ է...
դ. 154բ-5ա Վասն ծովու եւ ամենայն ջուրց -Երկրորդ աւուր արարչութեանն հրամայեաց Աստուած. Ժողովեսցին
ջուրքդ...
ե. 155ա-6ա Եւ թէ յինչ պէտք են այս ամենայն ջուրքս, զոր արար Աստուած - Այս է պատճառն, զի ամենայն ինչ խառնէ
վասն պիտոյից...
զ. 156ա-6բ Ջուր ծովուն վասն է.ր աղի է, կամ զի.նչ է պատճառ, որ այս ամենայն գետքս ի ծովն գնան, եւ ծով ոչ լինի
լցեալ եւ յիւր չափէն ոչ ելանէ -Վասն այն աղի են ջուրք ծովուն...
Է. 157ա-8ա Վասն օդեղէն երկնից, յորում կան լուսաւորքդ - Աստուածային գիրն պատմեն, թէ Արար Աստուած զլուսաւորսդ...
ը. 158աբ Թէ որպէս շուրջ գայ գունդ յերկնիցն, եւ որպէս գնա արեգակն եւ լուսին եւ աստեղք -Եթէ կամիցիս գիտել, թէ
որպէս շուրջ գայ երկինքն...
թ. 158բ-9բ Որպէս յեղանակէ գիտասցուք, թէ արեգակն եւ այլ լուսաւորքդ ընդ արեւելս ընթանան -Բայց գիտացիր եւ
զայս, զի երկինքն յարեւելից յարեւմուտս շրջի...
ժ. 159բ-62 Յաղագս Դ յեղանակաց տարուն է -Է եւ այլ ազգ շարժումն եւ ընթացք լուսաւորացդ, որ ի հիւսիսոյ ի հարաւ
իջանեն...
ժա. 162աբ Վասն Ե գօտեացն, որ ասեն Է պարունակ կոչի Է երկինք - Այս Է երկինք Է մոլորականաց տեղի են...
ժբ. 162բ-3ա Յաղագս օդոյն, որ է հողմ, որ ասի քամի - Աստուծոյ սքանչելի արուեստն զմին բնութիւն իրացն ի բազումս
բաժանէ...
ժգ. 163ա Թէ ուստի լինիցի այս յօդն եւ տապս -Երկու գոլորշիք, որ ելանեն յերկրէս...
ժդ. 163աբ Զի.նչ է բալն -Բալն ի զօրութենէ ամպոյն է...
ժե. 163բ Զի.նչ է բալն եւ կայծակն -Յորժամ հողմ, որ է քամին, բռնութեամբ հնչէ...
ժզ. 163բ Ձմեռն որոտ է.ր չի լինի -Վասն զի ձմեռն ամպն նօսրացել է...

ժէ. 163բ-4ա Եւ թէ ի.նչ պէտք է որոտալն -Վասն զի ի թանձրութենէ ամպոցն եւ ի բռնութենէ հողմոցն...
ժը. 164աբ Վասն ձիւնի եւ անձրեւի -Յորժամ արեգակն ի հարաւային կողմն ցածանայ ի խոնարհ...
ժթ. 264բ-5ա Յաղագս կարկտի -Կարկուտն լինի ի սաստիկ եւ ի ցուրտ քամուն...
ի. 165ա Ուստի է ցօղն եւ եղեմն -Լուսաւորքդ օդով զջուրն ծծեն եւ ի վեր քարշեն...
իա. 165աբ Զի.նչ է աղեղն, որ իջանէ, որ ասի տէրունեան գաւտեակ -Պատճառն աղեղն, որ իջանելոյն գիտութիւն օդոյն
եւ ջերմութիւն արեգականն է...
իբ. 165բ-6ա Թէ ի.նչ է հուրն, որ յերկնիցն անգանի, եւ քանի. ազգ -Է ազգ մի, որ շանթիք ասեն...
իգ. 166աբ Զի.նչ է այն, որ լուսին բակ առնու -Թանձր օդտ որ ունի բոլոր... || բոլորակ լինի եւ է նշանակ ամպոցս:
Դ. 166բ Վասն Մաշթոց վարդապետին -Երանելին Մաշդոց գնաց յԱզիազոյ քաղաքն եւ եբեր զՍերմաւրհնէքն... որ եղբայր տեառն կոչեցաւ...
Քաղուածք Գրիգոր Տաթեւացու Հարցմանց գրքի Թ հատորի ԾԶ
պրակից. «Ցուցումն աւրհնութեան կարգաւորաց, ուր Մաշտոցի
փոխարէն յիշւում է Մովսէս Խորենացին:
Ե. 166բ-8ա Թէ զիա.րդ յԱդամայ մինչեւ ի ջրհեղեղն գրեցան Եւթանասնիցն -Ա. Նախնի մարդն Ադամ յետ ելանելոյն
դրախտէն լեալ ամաց ՄԼ (230)... եւ անտի Աբրահամ ամք ՆԺԷ (417):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
77ա (Կարմրագիր) Ո՜վ դասք լոյսերամից եւ կաճառք եր[կ]նագումար հանդիսից, մե[ղ]ուցեալ գծողիս լերուք յիշմամբ
հաղորդակից:
120բ Ո՜վ տունք հայրական եւ արմատք աւրհնութեան,
Միջնորդ հաշտութեան Աստուծոյ ընդ մարդկան,
Յորժամ զխրթին բառս լուծ կամենայք,
Գիտեմ, որ մաւտ ի գրկունքս պիտի խոնարհիք եւ գայք,
Յայնժամ եւ մեղաւոր գծողիկս յիշօղ լինայք:
149ա Զքեզ աղաչեմ, հայր գովելի,
Որ ջրոյն կենաց ես ծարաւի,
Երբ լինունաս հոգովդ ի սմին,
Զյետնեալ գծողս յիշման արայ արժանի.
Ամէն, ամէն եւ եղիցի:
159բ (Կարմրագիր, միաձուլուած խորագրին)
Եւ զանարժան գծողս յիշեա ի Տէր` հայր իմ:
168բ Փա՜ռք... Որ ետ կարողութիւն ոգոյս` Սրապիոնիս, յիմար եւ տարտամ եղեռնագործիս, հասանել ի վերջին գիծ
Բառգրքիս: Նըմա անդադար աւրհնութիւն եւ անլռելի փառաբանութիւն. ամէն:
Արդ, գրեցաւ տառս, որ կոչի Բառգիրք, ձեռամբ մեղսամած եւ փծուն գրչի, ի թվին ՌԿԳ (1614) ի քաղաքն Կոստանդինուպօլիս, որ այժմ Ըստամպօլ կոչեն, ի խնդրոյ բարեմիտ եւ հեզահոգի տէր Յովսէփ եպիսկոպոսի... (4 տող բաց): Արդ, որք
հանդիպիք սմա կարդալով կամ օրինակելով եւ կամ հարեւանցի տեսան ||(169ա)ելով, զաւելորդն բառնայք եւ զպակասութիւն լնուք, խոշորութեան գրոյս եւ սղալանացս անմեղադիր լերուք, զի կար մեր այս է: Զի լի սրտիւ եւ սերտ հաւատով մի
բերան Ողորմի ասէք ինձ` անարժան գծողիս, եւ ծնօղացս իմոյ` Ջանումին եւ Շահփաշին, եւ քւերս` Լուսախաթունին, որ
հանգեալ են առ Քրիստոս. ամէն: Դարձեալ յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զանարժան գծողս եւ զվարպետն իմ` Հիզանցի տէր Խաչատուր քաչ քարտուղարն, որ ոչ էի հմուտ այս արհեստիս, եւ նա բազում ջանիւն եւ աշխատութեամբն աշխատեցաւ ի վերայ անպիտանիս եւ ուսոյց մեզ արհեստ գրչութեան: Վարձս, բարեաց փոխարէն, նա, որ առատն է ի տուրս բարեաց, նմա շնորհեսցէ երկնից արքայութիւն: Եւ զհոգոյ եղբայրն իմ` Առաքել քաչ գրագիրն. ամէն: ||(169բ) Յիշեցէք ի յաղօթս
ձեր յետնեալ գծողս եւ զեղբայրն իմ` Խանբակին: Աստուած ձեզ` յիշողացդ, եւ մեզ` յիշեցելոցս, ողորմեսցի իւր միւսանգամ
գալստեան. ամէն: Հայր մեր, որ երկինս, (այլ ձեռքով) սուրբ եղիցի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
169բ (ԺԷ-ԺԸ դդ. նօտրգիր, լուացուած եւ հազիւ նշմարելի) Յիշատակ է Բառգիրս Բարսեղ [վարդապետի.ն...] ի ձեռն
Յոհան իրիցու... բարով վայելեսցի:
Կնքադրոշմ` 3ա, 169բ Բարսեղ վարդապետ:
Գրչափորձ` Աա, Աբ, 1ա, 171բ, 183բ (տառեր եւ բառեր):
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է 3 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 140: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը դրոշմազարդ կտաւ,
լուսանցակողերը` կարմիր (այժմ գունաթափուած): ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1 թերթ սկզբից, թուղթ, աւելացուած Սահակ Ամատունու
ձեռքով եւ վրան ընդօրինակուած մի քանի տող Բ ձեռագրի յիշատակարանից:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից, միջից եւ վերջից պակասաւոր, լուսանցային մասերը խոնաւութիւնից գունափոխուած եւ
ցեցակեր: Կազմի եզրերը մաշուած, թիկունքը ճեղքուած, դռնակը վնասուած, կապիչներն ընկած:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԴ -XIV
ԹԵՐԹ` 77 (1-77): ՊՐԱԿ` 7 (Զ-ԺԲ) 12 (Զ 8, ԺԲ 9): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18 14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր
(նմուշ` 36ա): ՏՈՂ` 24:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-77բ [Բառգիրք]
1. 1ա-11ա [Բառք Եբրայեցւոց - Ադամ` երկիր... Աբեդդարա`] ծառայ վերացելոյ... Քերեթին եւ ոփելեթին` աղաղնաւորք
եւ պարսաւորք` ըստ եբրայեցոցն եւ ըստ հայումս, դաքուփակ` ըստ գեղջկացն ցուցեալ լինի:
2. 11ա-4ա Մեկնութիւն Քերականի բառիցն -Վերծանութիւն` ընթերցութիւն... Ենթարկեալ` ի ներքո անկեալ:
3. 14ա-54բ Այս բառք ի յունականէն առ մերս յայտնեալ (« Այս բառք են քերթողական վասն չափոյ հոմերական տառիցն.... ուղղումը գրչի` 11ա) - Աստուածազան` աստուածազարդ... Քրքել` թշնամանել:
4. 54բ-9բ Դարձեալ այլ բառք: Այլ բառք ի յունականէն առ մերս յայտնեալ - Ասացութիւն` յայտարարութիւն... Քրիստոս`
աւծեալ:
5. 59բ-65բ Հանդէս բանաստեղծաց` փաղանունաբար ստորոգիլ սակս նորավարժիցն. բառ է գեղջուկ -Պարտ է` պատշաճ է... Գիծ` տառք, գծաորք:
6. 66ա-71ա Բառք, որ ինչ ի խորանէն եւ այլոց անյայտից - Անկուած` հանած... Քայլն վեց ոտն է, մղոնն` Ռ քայլ, ասպարեզն ՃԽԴ քայլ է:
68բ-ից յետոյ 1 թերթ ընկած: Պակասում են «Ըղձութիւնք... Հեստել բառերը:
7. 71ա-7բ Եւթներորդ գլուխ գրոցս, որ կոչի Բառգիրք, զոր այժմ մեկնէ զմնացուածն - Առանցեալ` խելագարեալ... Քաղթնատ` գոնջ կամ թորթով||... (շար. թափուած):
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
Ձագավանք ԺԵ -XV
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ` Ստեփաննոս Վարագեցի:
ԹԵՐԹ` 40 (78-117): ՊՐԱԿ` 4 (Լ-Ծ, կրկ. Ծ) 12 (Ծ` 4): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18,2 14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 108ա): ՏՈՂ` 31:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
78ա-116բ [Յաղագս քերականութեան համառաւտ լուծմունք, արարեալ ի տէր Առաքելոյ Սիւնեաց եպիսկոպոսէ...]
Տե՛ս Հմր 55, 406ա-66ա. ¢ ա/չիք: բ/չիք: գ/78ա-9բ (սկ.
«յարմարութիւն ունի ձայնի...): դ/79բ-84ա: ե/84բ-6ա: զ/86ա-7ա:
է/87աբ: ը/87աբ: ը/87բ-8ա: թ/88աբ: ժ/88բ-9ա: ժա/89ա-90ա: ժբ/90աբ:
ժգ/90բ-2ա: ժդ/92ա-5ա: ժե/95ա-8բ: ժզ/98բ-100բ: ժէ/100բ-1ա:
ժը/101ա-2ա: ժթ/102ա-4ա: ի/104ա-5ա: իա/105ա-7բ: իբ/107բ-10ա:
իգ/110ա-3ա: իդ/113ա-4բ: իե/114բ-6բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
116բ Փա՜ռք... որ ետ զաւրութիւն եւ կարողութիւն տկար եւ մեղապարտ եւ անարժան ծառայիս իւրոյ հասանել ի կատարումն սակաւ փոքր քաղուածոյս գրոցն, որ կոչի Քերական: Արդ, գրեցաւ սայ ի սուրբ ուխտս, որ կոչի Ձագավանք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նշանիս, որ կոչի Սուրբ Գեորգ եւ Սուրբ Զաւրավարիս եւ մեծ վկայիս եւ նահատ[ակ]իս Քրիստոսի Սրբոյս
Սարգսի եւ որդւոյ նորա Սուրբ Մարտիրոսի: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որ հանդիպիք սմա կարդալով կամ աւրինակելով,
յիշեսցիք ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զերջանիկ րաբունապետս զտէր Առաքել կոչեցեալ զհանգուցեալն ի Քրիստոս, որ բազում աշխատութեամբ արար զքաղուածոյս Քերականիս յիշատակ իւրն եւ ծնաւղաց իւրոց, որոյ յիշատակն աւրհնութեամբ եղիցի: Այլ եւ յիշեսջիք ի սուրբ յաղաւթս ձեր զկենդանի նահատակն` զՍարգիս վարդապետն` զառաջնորդ սուրբ
ուխտիս, զբազմերախտ հայրն մեր, որ յետ Աստուծոյ նախախնամութեանն բազում կե||(117ա)րպիւ նախախնամէ զմեզ

հոգեւոր եւ մարմնաւոր բարութեամբ, այլ եւ զինչ աւրինակ եւ խնդրեմք, աննախանձաբար պարգեւէ մեզ, նոյնպէս եւ զայս
աւրինակս շնորհեաց: Վասն որոյ խնդրեմք յԱստուծոյ յամէնառատ պարգեւողէն, զի տացէ նմայ յիւր առատ պարգեւացն`
զհոգեւորն եւ զմարմնաւորն յայսմ աշխարհիս ընդ երկայն աւուրս, եւ յետ աստեացս` զանճառական պարգեւքն եւ զմնացական բարիքն պարգեւեսցէ նմայ եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ամենայն արեան մերձաւորացն. ամէն: Եւ յայսմ կենցաղումնս փրկեսցէ զնայ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամոյն եւ հոգեւոր եւ ի մարմնաւոր որոգայթից զերծուցէ զնայ եւ պահեսցէ զնայ խաղաղական կեանաւք պարագայց ամաւք եւ յետ աստեացս ելան ելանելոյ` զանսպառ բարիքն ժառանգել տայ նմայ: Այլ եւ
յիշեսջիք ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զանարժան եւ զանպիտան ծառայս Աստուծոյ զՍտեփաննոս Վարագեցիս,
զգրոց աշակերտս, զմերձաւորս եւ զանցաւորս ի յամենայնի, զստացող եւ զփցուն գրիչս, եւ խնդրեցէք յամենակարող եւ յառատ պարգեւողէն, զի ջնջեսցէ զբազում մեղքն եւ զբազում յանցանքն իմ եւ փրկեսցէ զիս յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամոյն
եւ զերծուսցուցէ յամենայն վտանգից եւ յորոգայթից հոգեւորին եւ մարմնաւորին: Եւ պարգեւեսցէ զպարգեւս զպարգեւս իւր
առատապէս` զհոգեւորս եւ զմարմնաւորս պարագայից ամաւք եւ յետ աստեացս ելանելոյ ազատեսցէ զիս || (117բ) եւ
ծնաւղսն իմ եւ զեղբարսն եւ զամենայն արեան մերձաւորսն եւ զերախտաւորսն մեր` զհոգեւորս եւ զմարմնաւորս փրկեսցէ
յաններելի եւ յաւիտենական տանջանաց դժո[խո]ցն եւ արժանի արասցէ անսպառ եւ անճառ եւ անվախճան եւ անմահ եւ
անապական եւ մշտնջենաւոր բարեացն եւ ուրախութեանցն եւ անմահ կենացն, որ են յերկինս, զոր խոստացաւ սրբոցն եւ
սիրելեացն Քրիստոս Յիսուս` տէր աստուած մեր, որ է աւրհնեալ ընդ Հաւր եւ ընդ ամենասուրբ Հոգոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԵ -XV
ԹԵՐԹ` 23 (118-40). չգրուած` 137ա-40բ (գրչափորձ): ՊՐԱԿ` 2 (Կ-Հ) 12 (Հ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18 14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 129ա): ՏՈՂ` 25:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
118ա-36բ [Բանք տոմարականք]
1. 118ա [Պատրաստ կենալոյ աւուրք են սոքայ. վերջնատողից -... յու]լիս Զ, Ի, աւգոստոս Զ, ԺԵ...
2. 118ա-20ա Յաղագս թէ յումէ եդան տումարք ազգաց - Արիսիդէս Մրրի փիլիսոփայ, ընկեր Կոդրատեայ եպիսկոպոսի
Կորընթոսի` ունկնդիր առաքելոցն, արար տումար Հռոմայեցոցն...
3. 120ա-4ա Հարցումն [Եւսեբի Ժ] ամանակագրի առ Անատաւլի եպիսկոպոսի -[Ը]նդէ.ր տարին ՅԿԵ աւր է: Պատասխանի. Այս ըստ մարդոյն կազմութեան է...
4. 124ա-6բ Մեկնութիւն տումարի Անդրիասայ -[Տ]ումարն ասի ժողով` սկիզբն աստեղաբաշխութեանն եւ նոցանէ զատեալ զայս եբրաեցոցն զլուսացն զհանգամանս ընթացից...
5. 126բ-31բ Մեկնութիւն տումարիս Հայկազնեայ [Յովհաննու Սարկաւագի -Պ] ահանջեցեր յինէն, ուսումնասէր, վասն
Հայկազեան տումարիս...
6. 131բ-6բ Յաղագս աւուրց հնգից գիտելոյ. մինն` յղութիւնն Եղիսաբեթի, եւ այլ չորսն` տերունական, զոր այլազգի ջանալով ոչ կարեն բերել - Արդ, յորժամ կամիցիս գիտել զհինգ աւուրքս այսոքիկ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 117բ (ԺԷ դ., Բոլորգիր, միաւորողի). Այլ զվերջին ստացողս սուրբ գրոց` զՄովսէս խնդրող բանի, որ եւ բազում աշխատութիւն կրեցաք ի ժողովելն սորա, զի տետր, զի Ա համար չկէր ու միջէ էլ ընկեր էր, մինչեւ որ ժողովեցաք, ու այլ օրինակ
չեղաւ, որ զայլն էլ գրել էաք: Անմեղադիր լերուք, զի կար մեր այսչափ էր: Զի որք հանդ[իպ]իք այսմ սուրբ քերական տառիս,
յիշեցէք ի սուրբ եւ ի մաքրափա[յ]լ յաղօթս զվերոյ յիշեցեալքս` զՄովսէս վարդապետս եւ զծնողսն մեր, զհայրն իմ` Յեսու, եւ
զմայրն` Փաշայ, եւ զեղփայրն իմ` զմեծ եւ զփոքր, եւ զամենայն արեան մերձաւորքն մեր, զի արժանի արասցէ իւր աստուածային փառացն եւ տեսութեանց եւ կարդացողսդ եւ զլսողըստ զամենդ. ամէն, ամէն: Եղիցի:
2. 138բ (Նօտրգիր) Բարեյխօսութեամբ սրբոյն Աստուածածնին միշտ կուսին թվին ՌՃԾԵ (1706), ապրիլ ամսոյ տասնհնգումն:
140բ (Նոյն ձեռքով) Համբարձաւ Տէր մեր այսօր ի յերկինըս. փառօք է փառաւորեալ: Ի թվին ՌՃԾԵ (1706):
3. 136բ (Նօտրգիր) Մայիսի ԻԱ-ին Էջմիածին մտայ, աւուր չորեքշաբթի, ՌՃՀԷ (1728):
Նոյն ձեռքով հետեւեալ գաղտնագրերը.
136բ ա-ր, բ-ղ, գ-յ, դ-ք, ե-շ(ն), զ-շ, է-խ, ը-ք, թ-օ:
Կարդալ նախ առանց թուահամարի տառերը, ապա` թուահամար ունեցողներըհերթականութեամբ` ա-ք:
89բ (Լուսանցքում)

138բ (Լուսանցքում)
4. 117բ (ԺԸ դ. նօտրգիր) Յիշատակ է գիրքս Վանեցի Բաղդասար վարդապետին, որ ետ ի վայելումն Թիֆլիսեցի Յօվսէփ
շնորհածորան վարդապետին: Բարեաւ վայելէ:
5. 136բ (Նօտրգիր) Յիշատակ է Բառգիրքս հանգուցեալ Յովսէփ կաթուղիկոսին, զոր ետ Դաւիթ սրբազան կաթողիկոսին ի վայելս նորակերտ վարժարանին, ի ՌՄԾ (1801) թուականիս: Ընդ սմա կցեալ գոյ եւս Քերականութիւն:
Կնքադրոշմ` 1ա Քրիստոսի ծառայ Յովսէփ վարդապետ. 121[4.] (1765.): 124ա Է. Դաւիթ կաթողիկոս. ՌՄԾ (1801): 139բ
(անգիր խաչադրոշմ):
Գրչափորձ` 136բ Միսայէլ...: 137ա Հա[մ]բարձաւ Տէրն...: 138բ Այսաւր անճառ լուսոյն ծագումն: Կղէոմբոտոս Ամբռակիացին վազեալ ի բարձրութենէ պարսպացն ի վայր եւ վախճանեցաւ: 140ա Նահապետն Սահակ յորժամ ցանեաց գարի,
/Մինն հարիւր եղաւ, ելաւ բարի: 140բ Աքազ... ալէլուիա:
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ԹԵՐԹ` 136. չգրուած` 132բ, 134աբ, 136բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԷ 8: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ պսականման լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,5 11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 81ա): ՏՈՂ` 22: ԿԱԶՄ` բազմագունի ծաղկաթուղթ, թիկունքն
ու անկիւնները սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ`
1+1, թուղթ, մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի եզրերը մաշուած, թիկունքի կաշին ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-128բ Բառգիրք է սայ ամենայն լեզու (= Բառգիրք Հայոց) - Աբբանայ` Հօր աւրհնութիւն... Քօքալ` գանգուր:
Բ. 129ա-36ա [Յաւելագրութիւնք]
1. 129ա-31ա [0րագիւտ եւ տօնագիւտ]: 0րագիւտն այսպէս արարայ -Կա՛լ զաւուրս ամսոյն եւ զկրկնակն նորին ամսիցն... [Բ]ուն Բարեկենդանն [ա]յսպէս է -Կա՛լ Ովդան ԺԷ եւ առաջի գիր տարոյն ի վերայ բեր, այն է:
2. 131բ 0րէն Է մոլորակն կամ աստղն կու տիրէ, վասն որոյ իմանալ պարտ է զբնոյթիւնս նոցա -Երկուշաբթի օրն Զօյհալն պարտ է... (գուշակութիւն, կից` բոլորակ, թողնուած անաւարտ):
3. 132ա Զի.նչ է, որ Է-նն առաքեաց -Որ Էնն ոչ թէ զէութիւնն Աստուծոյ յայտնէ... (անաւարտ):
4. 133աբ Թուական այսպէս արայ -Կա՛լ զմեզ թուականն Հայոց, ՇԼԲ ՇԼԲ շրջան ի բաց երթ: Որ մնայ, փոքր թուական է
Հայոց... (անաւարտ):
5. 135ա Եղանակ վարդապետութեան են չորս. Սա[հ]մանական, բաժանական, վերլուծական, ապացուցական:
6. 135ա Սահման մարգարէութեան -Մարգարէութիւն է կանխագիտութիւն...
7. [Մեկնութիւն Իմաստութիւն բառի] -Իմաստութիւն է միայն Քրիստոս, Իմաստուն է Սողոմոն, Իմաստասէր է փիլիսոփայից, Իմաստակն այն է, որ միոյ արհեստէ ի (անաւարտ):
8. 136ա [Սահմանք աստուածաբանականք] -Զօրութիւնն բնաւորեալ ենթակայոջ յար ձգտի գալ ներգործութիւնն... բայց
ի ներքոյ տեսակի հացին (անաւարտ):
Կնքադրոշմ` 136բ Յիսուս Քրիստոսի ծառայ Յակոբ վարդապետ. Ռ[Ճ]ՀԷ. (1728):
Գրչափորձ` 136բ (տառեր):
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է 2 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 129+1 (կրկ. 77): ԿԱԶՄ` սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկահիւս մետաքս, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Ղուկասու: Ժ-ԺԱ դդ.: 1(Ա)+1(Բ), ստացուած կէս թերթի ընդերկայնակի հատումից: Մագաղաթ, նախապէս երկսիւն, այժմ միասիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բա): Կարդալ` Աբ «[ արքա]յութիւն
Աստուծոյ... եւ հ[ոգովք] (ԻԱ, 31-34), Աա «ժամ աղաւթս արարէք... ընդ առաւ[ աւտս] (ԻԱ, 36-38), Բա «[երկոտաս]ան...
գո[հացաւ] (ԻԲ, 14-17), Բբ «յետ ընթրեացն... մատնեցի (ԻԲ, 20-22):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Միջից պակասաւոր, խոնաւութիւնից գունափոխուած, տեղ-տեղ ցեցակեր: Կազմի կաշին քերծուած,
եզրերը մաշուած, Բ փեղկի տախտակը ջարդուած, փականներն ընկած:
ԾՆԹ. Ձեռագրիս երկու մասերը իրար է կցել ստացող տէր Պօղոսը, սկզբից աւելացրել չգրուած 6 թերթ, որոնց վրայ յետագայում կատարուել են յաւելագրութիւններ, եւ գրել 101ա-5բ:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՄուխաթՌԽԷ -1598
ԳՐԻՉ` Ստեփաննոս Թոխաթցի (7ա-95բ), տէր Պօղոս (101ա-5բ): ՍՏԱՑՈՂ` տէր Պօղոս (գրիչը):
ԹԵՐԹ` 105+1 (կրկ. 77). չգրուած` 6բ, 11աբ, 18բ, 25ա, 28ա, 38ա, 42ա, 45բ, 52ա, 54ա, 100բ: ՊՐԱԿ` 1 6+Ա-Է 16 (Ա 15,
Դ-Է 12)+1(Ա) 5: ՆԻՒԹ` թուղթ լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 15,4 10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (7ա-96բ, 98բ-108ա), միասիւն
(1ա-6ա, 97ա-8ա, 101ա-5բ): ԳԻՐ` բոլորգիր (3բ-4բ, 7ա-95բ: Նմուշ` 37ա), նօտրգիր (1ա-3բ, 5ա-6ա, 96աբ, 98բ-100ա,
101ա-5բ), շղագիր (97բ-8ա): Տող` 26 (7ա-96բ), 22 (101ա-5բ), 13-24 (յաւելագրումներ):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր (7ա եւն): Գ ո յ ն ե ր` շագանակագոյ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 7ա-95բ [Բառգիրք]
1. 7ա-59բ Այս բառք են քերական Հոմերական տաղից, վասն զի քերթողական արհեստք չափաբերականք են... - Աստուածազան` աստուածազարթ... Քերթել` թշնամանել, Քսեստ` փոքր չափ (Վերջինս` այլ ձեռքով):
Լրացման համար բազմաթիւ սիւնակներ եւ էջեր բաց:
2. 60աբ Այս բառ յեռահիւսական բաղաձայնք հոմանուանց բագձաձել ամենայն ինչ, որ միանգամ անուանք եբրայեցի
յաւրէնսն... թարքմանեալ եւ մեկնեալ եբրայեցոցն ի յոյն եւ յունէն ի հայ, կարգօ ըստ նշանագծաց ալ փափետիցն եբրայեցոց, թէ զինչ միաբանութիւն անուանցն ունի - Աղիփ` ուսումն նշանագրաց... Թաւ` նշան կամ կոչումն:
3. 60բ-72բ Բառք եբրայեցւոց - Ադամ` երկիր... Քրիստափոր` քրիստոսազգեաց...
4. 72բ-8ա Բառք Գաղիանոսի բժշկապետի - Ակիկարահայ` բողկի տակ... Քամեղէոն` գետնառիւծ:
5. 78ա-83բ Բառ Փիլոնի առանձինն (Բառք խորանին. Հմր 536, 104բ) - Անգուած` հանած... Քայլ` Զ ոտն է, մղոնն` Ռ
քայլ է, ասպարէզն` ՃԻԴ քայլ է:
6. 83բ-6բ Բառք Քերականի -Վերծանութիւն` ընթերցանութիւն... Ենթանկեալ` ի ներքոյ անկեալ: 86բ Հոլովք անուանց Աստուած` ուղղական... Է Աստուած` հոշական:
7. 86բ-7ա Բառք պարսից վարդապետաց -Զ[ր] ադեշտական` այսինքն բուն բան կամ զկարեւոր ուխտ... Համակտէն` ամենահաւատ կամ բոլորից ուսուցիչ:
Կրկ. 96աբ, տե՛ս Գ, ¢ 6:
8. 87ա-95բ Հանդէս բանաստեղծաց փաղանունաբար ստորոգիլ նորավարժիցն սակս -Պարտ` պատշաճ... Արբանեակ`
սպասաւոր, պաշտաւնեա, հիւպերետ:
Բ. 101ա-5բ [Քարոզք Ղուկասու Լոռեցւոյ]
1. 101ա-3ա Քարոզ ի բանն Մովսէսի աստուածախաւս մարգարէին, որ ասէ. աւրհնութիւնք Տեառն ի վերայ լերանց մշտնջենաւորաց -Նախ. մշտընջենաւոր լերինք անւանին դասք Հրեշտակացն...
2. 103ա-5բ Քարոզ ի բանն Դաւթա մարգարէին, որ ասէ. Երկիր ետ զպտուղ իւր... - Առաջին. երկիր կոչի հողն եւ ջուրն...
Հմմտ. «Բանբեր Մատենադարանի, Հմր 10, էջ 224, ¢¢ 20, 22:
Գ. [Յաւելագրութիւնք ԺԶ-ԺԷ դդ.]
1. 1աբ [տաղ ծննդեան] - Աւրհնեալ է Հայր, աւրհնեալ Որդին, օետիս, /Եւ փառակից իւր Սուրբ Հոգին, օետիս: /Շօլ ազալքի փեղամպարլար քթաբլարի քի եազտիլար...
2. 2ա-3բ [Վասն զանազանութեան կենդանեաց -Կեն]դանիք ոչ միայն հասարայկութիւն ունին առ միմեանս...
3. 3բ-4բ Հաւատալ պարտ է այնմ, որ մերձենայ առ Աստուած, թէ Է Աստուած, ասէ բերանն Աստուծոյ Պօղոս -Զի որպէս
որք կամին տաճար շինել, նախ զհիմն հաստատեն...
4. 5աբ [Յայսմ աւուր յիշատակ է քաջ հռետորին եւ տիեզերալոյս վարդապետին մեծին Գրիգորի (Տաթեւացւոյ). Հմր
2330, 211բ] - Արփիական լոյս, անշիջանելի ճառագայթ... իսկ բանք աննիւթական` զհոգի:
5. 6ա [Ներբողեան ի Գրիգոր Տաթեւացի] - Անկն լուսոյ արփիական, /Պայծառ` նման արեգական...
6. 96աբ Բառ Վարդան գրոց -Զրադեշտական` բուն բան կամ կարեւոր ուխտ... Համակդէն` ամէնահաւատ կամ բոլորից
ուսուցիչ:
7. 97աբ Գիր գլխոյ նզուլի - Անկուրիոս ելանէր ի ծ[ո]վէն 98ա [Գիր] քամու եւ ամենայն ցաւոց - Ասէ Տէրն` Արաւթ, Սարաւաւթ, Սեդրակ, Միսակ...
8. 98բ-100ա Քարոզ -Եւ քանզի ճրագ անուանք զմարմին իւր...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 95բ (Ստեփաննոս գրչի, բոլորգիր) Փա՜ռք քեզ, սուրբ Երրորդութիւն եւ մի աստուածութիւն անբաժանելի, որ ազատեցեր զիս ի մանրագիր աւրինակէս: Եւ ի խրթնածածուկ եւ ի բացայայտ բաներուս աչերս ի դուրս եկաւ նայելէն եւ ճանս ելաւ
գրելէն:
Գրեցաւ բառալոյծ գիրս ձեռամբ Թոխաթցի Ստեփաննոս իրիցու, ի գեղն Մուխաթ, ի դուռն Սուրբ Աստուածածնին,
թվին ՌԽԷ (1598), մայիս ամսոյ Ի, ի վայելումն տէր Պաւղոս աստուածահաճոյ եւ մաքրամիտ կրաւնօորին, որ դեգերեալ
կայ տիւ եւ զգիշեր առ յոտս սրբազան եւ քաջ հռետորին` տէր Յակոբ Զէյթունցի րաբունապետին, զոր տէր Աստուած զիւրեանք պարագայց ամաւք ընդ յերկայն աւուրս արասցէ եւ պահեսցէ ամենայն չարեաց հոգւոյ եւ մարմնոյ. ամէն: Հայր մեր,
որ յերկինս, սուրբ է:
2. 100բ (Պօղոս գրչի եւ ստացողի, նօտրգիր) Ա՜հ, տէր Պօղոս:
103ա Քանի կարդ կու բերէ, երկարեայ, ո՜վ աչաց լոյս եւ հոգի տէր Պօղոս:
105բ Եւ զմեղօք մեղեալս յիշեայ ի Տէր, ո՜վ վեր առնող եղբայր: Թվին ՌԽԷ (1598):
(Պատառիկ -պահպանակ Բա) Կարդա եւ զիս յիշեա այժմ եւ յաւէտ եւ յապագա[յն], զիս` զՊաւղոսս անուն ծառա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
6բ (Նօտրգիր) Այս քերտօղական գիրս Զ ապասի առայ:
100բ (Նոյն ձեռքով) Թվին ՌՃՂԱ (1742), [յ]ունվարի ամսոյ ԼԱ, օրն կիրակի հանգարծ ի ցաւի եղաւ:
129ա (Նոյն ձեռքով) Այս է թիւ չուխին, որ հագայ ես` Քալանթար սարկաւագ Յակոբս, ՌՃՂԱ (1742), յունվարի ամսոյ
ԺԶ-ին, օրն շապաթ էր, Պետրոսի հայրապետի եւ Ապիսօղոմայ սարկաւագին էր տօն:
Կնքադրոշմ` 39ա (պատկեր, հաւանաբար` Ս. Գէորգ):
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԶ -XVI
ԹԵՐԹ` 24 (106-29): ՊՐԱԿ` 1 4+2 12 (Բ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 15,4 10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն:
ԳԻՐ` բոլորգիր (տարբեր` 106ա-9բ, 110ա-29ա: Նմուշ` 113ա), նօտրգիր (յաւելագրողի` 129բ): ՏՈՂ 20 (106ա-9բ), 24 (110ա29ա):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 106ա-9բ [0րհնութիւն յետ քարոզից -...] պահեսցէ զձեզ ի յամենայն խորամանկութենէ սատանայի...
Բ. 110ա-29ա Զբարս իւրաքանչիւր անասնոցն քննեալ, արտահանեալ ունի ինքեան տառս եւ զանազան կերպարանաք
նշանակէ զոմանս գերազանցեալ վերնոյն կերպարանի եւ զոմանս` ստորանկեալ սանդարամետականացն եւ է վասն այսոցիկ
Տե՛ս Հմր 466, 192բ-204բ. ¢¢ ա-ծե/110-29ա: ծզ-ճգ/չիք:
Գ. 129բ Խրատք թանաքի թանի (ԺԷ դ. յաւելագրութիւն) -Ա մտիալ տուտա, Ա մթխալ խեցի... մինչեւ որ հաւնիս, որ գրվի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
129ա Փա՜ռք փրկչին եւ [յ]իշատակ գրչին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
129ա (Տե՛ս ձեռ. Ա):
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ԲԱՌԳԻՐՔ
Սեւան
ՌՃԹ -1660
ՍՏԱՑՈՂ` Մէլքիսէթ եւ Գրիգոր աբեղայք:
ԹԵՐԹ` 238. չգրուած` 1աբ, 221բ, 236բ-8բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ի 12 (ԺԷ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ (արեւելեան` 1-36, եւրոպական` 37-238,
լուսանցագծերով եւ «Չ Ջ լուսադրոշմով): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 15 10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն (երկսիւն` 233բ-4բ): ԳԻՐ` բոլորգիր
(հաւանաբար երկու տարբեր ձեռքով: Նմուշ` 158ա): ՏՈՂ` 18-20 (երբեմն` 13-20): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2, թուղթ, սկզբից:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր, լուսանցքային պատռուածքներ, թանաքի ճապաղում (117ա-8բ), կազմի թիկունքը ճեղքուած, կապիչներն ու փականները ընկած, Ա փեղկի վրայ թանաքի փոքր, իսկ Բ-ի վրա մեծ բծեր: Հնում նորոգուած
եւ նախապէս կարճ կտրուած 1-36 թերթերը երկարացուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-233ա [Բառգիրք]

1. 2ա-14բ Հանդէս բանաստեղծաց փաղանունաբար ստորոգիլ սակս նորավարժից. բառ [Գեղջուկ - Աստուած] ազան`
աստուածասքանչ... [Փ]ոփոխել` յեղուլ, յեղեղուկ, շարժել... վհանդել, երերել, խարխաբել:
2. 14բ-5բ Թարքմանութիւն պարսից բառից ի Վարդան գրոց -Զրադաշտական` բուն բան կամ զկարեւոր ուխտ... Ռբունաց` չէ պարսից, բայց պսակ ասի: Զառաջին ճառն երիս բառ պարթեւն ոչ գիտաց, ասելով` Չէ պարսիկ, եւ այլն այս է:
3. 15բ-7ա [Բառ Եբրայեցւոց] - Արդ, թուեն Եբրաեցիքն զգիրս այսպէս. Առաջինն անուանեն Բերեսիթ, զոր մեք Արարածք
կոչեմք...
4. 17աբ Այս բառք յեռահիւսական բաղաձայն հոմանուանց բակ ձայնեալք... թարքմանել եւ մեկնեալ յեբրաեցոց ի յոյնս
եւ ի յունէն ի հայս` կարգաւ ընդ նշանագրացն... - Ալիֆ` ուսումն նշանագրաց, Բէթ` բնակեա ի դմայ... Մեմ:
5. 17բ-221ա Այս բանք են քերթողական վասն չափոյ հոմերական տառիցն... [= Բառգիրք Հայոց] -[Ա]բաւովթ` անշէն,
Աբանա` հօր աւրհնութիւն... 0ցդել` քրքրել կամ պատառել, նոյն եւ օձտելն:
6. 222ա-9ա Բառ Գալիանոսի բժշկին - Ախթար` վաղամեռուկ... Քամիղոն` կանկար:
7. 229ա-33ա Թարգմանութիւն դեղոց, զոր ը[ն]տրեալ են իմաստունքն եւ կարգեալ յայլ լեզուաց ի մերս - Աբհու[լ] ցրթնի պտուղ... Ֆրասիոն` մեղրածծուկ:
Բ. 1. 233ա Անուանք ԻԴ մարգարէիցն -Մովսէս, Սամուէլ... 2. 233ա [ Անուանք] յատուկ ԲԺ-ն մարգարէիցն -Ովսէ, Ամովս... 3. 233բ-4ա Այս են լեզուք ՀԲ ազգաց -Եբրայեցիք... 4. 234աբ Իսկ որ դպրութիւն գիտէ եւ գրով վարժի, ԲԺ ազգ է. այսինքն` Եբրայեցիք... 5. 234բ-5ա Ազգ որդոցն Նոյի -Ի Սեմայ` եբրայեցիք, ֆռա[ն]կք, պարսիկք եւ այլք... 6. 235ա [Դարագլուխք] -Յետ աւետեացն Աստուծոյ առ Աբրահամ ՆԼ ամ լինի... ՃԽԴ ամ ի չարչարանս կային:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
235բ [Փ] առք... Արդ, գրեցաւ սուրբ գիրքս ձեռամբ ոգնամեղ... (բաց), ի խնդրոյ սրբասընունդ, խստակրօն, խարազնազգեստ Մէլքիսէթ եւ ի Գրիգոր աբեղայիցս: Ըստացաք զսա յարդար վաստակոց` յիշատակ մեզ հարազատ եղբարցս, ի
դուռն սուրբ Սէվանայ, ի միասին վայելեսցուք: Եթէ միւսոյն վաղճան օր մահուան հասցէ, միւսն վայելեսցէ ի դուռն Սուրբ
Առաքելոցս, յետ երկուցունց մահուան անջինջ յիշատակ լինի Երկոյտասան Սուրբ Առաքելոցն: Մի ոք || (236ա) Հակառակեսցէ որոշել ի դրանէ սուրբ Սեւանայ: Եթէ ոք հակառակեսցէ, պատիժ ի յապէնիագէն կր[ես]ցէ: Արդ, յերես անկեալ աղաչեմք, ո՜վ ընթերցող գրոյս, յիշեսցիք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր մեղսայմած գծօղս կարդալով կամ օրինակելով: Աւարտեցաւ
սուրբ գիրքս ի թվականութեան Հայկազան տումարի հազար հարիւր իններորդ ամի (1660), ի հայրապետութեան տեառն
Սուրբ Էջմիածնա սրբազան Յակոբ կաթողիկոսի, ի առաջնորդութիւն սուրբ ուխտիս Սեւանա Բարսեղ վարդապետի եւ այլ
միաբան եղբարցն, ի միասին վայելեցեն. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
238բ (նօտրգիր) Է ղռուշ ԿԷ: ԼԴ ղռուշ տուի Աղվանուն` տէրունին ըստկին կողմանէ:
Կնքադրոշմ` 2ա Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
Ով ոք հանդիպիք սըմ[ա], Աստուած ողորմի ասացէք յուսն ամենեցուն. տէրն մեր Քրիստոս մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի իւր
միւսանգամ գալըստեան. ամեն:
Ձեռս փըտի, ի հող դառնայ,
Գիրս առ ձեզ յ[ի]շատակ մընա...
Զթուականս այսպէս արայ.
Անուն նախնուն (ՀԱՅԿ)* կրկնապատկեա,
Ըստ նոյն չափոյ առ նա դասեա,
Քառ յոբէլեան ընդ մու հարիւրեա,
Վերաբերեալ ի նոյն յարեա.
Ի ծայրալիր գլխոյ նորա`
Ութն կրկին ի բայց ձգեա,
Զբոլորն առեալ քեզ հոտոտեա, || (174ա)
Իսկ նա իսկոյն թիւ բաղկանայ:
Մի բարկանար իմ սիրելի` ըզդըժվարալուր բան թուականիս. պատրաստ սեղան քեզ սիրելւոյդ` ի ՃԱՌԻԶԱ (1699):
Ի յայս հանդէս դու յառաջեա,
Իմաստութեամբ քով ոգորեա,
Մարտիկ ընտիր զքեզ կազմեա,
Խրախուսմամբ զձիդ մտրակեա:
Երասանակն ուղիղ պնդեա,

Իբրեւ զքաջ զՄահ--ըն[կ]ճեա,
Սաստիկ գանիւ զնա ծեծեա,
Զանունն առեալ շարադասեա:
Րաբունօրէն զա[յ]ն կրկնեա,
Վեց հարիւրիւ վերջայանգեա,
Երկու կըրկին եւ ընդ մուիւ
Ընդ նայն յարեալ միաւորեա:
Պահակ թվոյ մեծին Հայկայ
Նա անպակաս իսկ բաղկանայ,
Է հաւաստի Ի ՃԱՌԻԶ (1698) իմա,
Քեզ իմաստնոյդ վարդ հոտոտեա: || (174բ)
Ի քննութիւն սորա դու մուտ,
Ո՜վ ճոխաբան, ներկուռ, հմուտ,
Մատնեա ի ձեռս ծասկող լեզուոյդ,
Եթէ իցես ճարտար բրուտ:
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ԹԵՐԹ` 214+1 (կրկ. 133). չգրուած` 1աբ, 213բ-4բ: ՊՐԱԿ` 1 1+Ա-ԺԸ 12 (ԺԸ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 14 10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 88ա): ՏՈՂ` 20: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` չգրուած սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+2, թուղթ, մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից չորս պրակ թուլացած, Բ փեղկի կաշին մի քանի տեղից ցեցակեր, թիկունքի վերին մասը
վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-173ա Այս բառք են քերթողական... [= Բառգիրք Հայոց] -[ Աստուած] ազան` աստուածազգեաց կամ աստուածազարդ... Ֆրէր` եղբայր:
Սոյն օրինակում, քաղուածօրէն, «Բառգիրք Հայոց -ին են
միաձուլուած նաեւ «Հանդէս բանաստեղծաց -ի բառերը:
2. 173ա-4ա Թարգմանութիւն պարսից բառից ի Վարդան գրոց -Զրադաշական` բուն բան կամ զկարեւոր ուխտ... Զառաջին ճառն ընթերցեալ` գտի երիս բառս, զոր պարթեւն ոչ գիտաց` ասելով չէ պարսիկ, եւ այլն: Այս է բովանդակ:
3. 174աբ [Բառ Եբրայեցւոց] - Արդ, թուին եբրայեցիքն զգիրս այս ձեւ օրինակի. Առաջինն անուանեն Բերեսիթ, զոր մեք
Արարած կոչեմք... Սրբագրացն Թ, որ լինի ԻԲ:
4. 175բ-6ա Այս բառք յեռահիւսական բաղաձայն հոմանուանց բակ ձայնեալք... Թարգմանեալ եւ մեկնեալ յեբրայեցոց
ի յոյ[ն]ս եւ ի յունէն ի հայ կարգաւ ըստ եւ զմեկնութիւն նշանագրացն... - Ալիֆ` ուսումն նշանագրաց, Բէթ` բնակեալ ի
դմա... զայս է Մէմ:
5. 176ա-99ա [Բառք Եբրայեցւոց] - Ադամ` երկիր կամ կոյս... Քրիստափոր` քրիստոսազգեաց: Յուշկապարիկ` գազան է,
ի հեռագոյն վայրս բնակէ, ոմանք դեւ ասեն:
6. 199բ-208բ Բառք Գաղիանոսի բժշկին - Աթխար` վաղամեռուկ... Քւմիղոն` կանկար:
7. 209ա-13ա Թարգմանութիւն դեղոյ, զոր ընտրեալ են իմաստասէրքն եւ կարգեալ յայլ լեզուաց ի մերս - Աբհուլ` ցրդնի
պտուղ... Ֆրասիոն` մեղրածծուկ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
199ա Եւ զմեղաւոր գծող սորին յիշեա եւ թողութիւն հայցեա, եւ որք յիշէքդ, յիշեալ լիցիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ.
ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
214բ (Լուացուած, հազիւ նշմարւում են առանձին տառեր) Այս բառ[ք] Հ[ այոց ե]ս Գր[իգորս...] թվ[ին Ռ]ՃՀԷ (1728)
[վա]ճ[ առեցի Սա]րգ[իս վարդապետ]ին:
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ԹԵՐԹ` 253+1 (կրկ.2). չգրուած` 1աբ, 253բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԲ 12 (ԻԲ 2): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 14 10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 85ա): ՏՈՂ` 20: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սեւաթոյր գործուածք: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2, թուղթ, սկզբից:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մարկոսի: Ժ-ԺԱ դդ.: 1 (Ա), սկզբից, ստացուած 1/4 թերթից: Մագաղաթ, նախապէս երկսիւն, այժմ` միասիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ Աբ): Կարդալ Աաբ «[ի վե]րա անձին իւր... այլ ոչ ոք կարէ (Գ,
26-27), «զի որ առնիցէ... ուսուցանել առ (Գ, 35-Դ, 1):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (2ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 250-3 ցեցակեր, դռնակն ու փականները ընկած, Բ փեղկի տախտակը կոտրուած, կաշին ճեղքուած,
եզրերը թեթեւակի մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-238 [Բառգիրք Հայոց]. Այբ` տառ ձայնաւոր եւ երկամանակ, սկիզբն գրոց - Աբաբովթ` անշէն, Աբանայ` հօր օրհնութիւն... 0ցտօղ` քճըճօղ:
2. 238բ-44ա [Նշանագիրք իմաստնոց] - Աբրահամ` հօ... Քարկոծ` քծ:
3. 244ա Մեկնութիւն նշանագրաց ալֆաբենից եբրայեցւոցն, թէ զի.նչ միաբանութիւն անուանցն ունիցին կամ որպէ.ս Ալէֆ` ուսումն նշանագրաց, Բէթ` բնակեաց ի դմայ... Թաւ` նշան կամ կոչումն (լուսանցքում` 1-22):
4. 244բ-253ա Բառ Գալիանոսի բժշկի - Աթխար` վաղամեռուկ... Քորէոնտա` ի բաց անցանեն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. (Պահպանակ Աբ) Յիշատակ է այս բառառանս Յակոբ վարդապետին: 0րն ծն[ն]դեանն իմոյ ՌՃԾԴ (1705)-ին:
2. 1բ Ի վայելումն բառարան գիրքս Կարֆեցի Պետրոս վարդապետին:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 253ա (աննշմարելի, հաւանաբար` «Գառն Աստուծոյ): 253ա (աննշմարելի, հաւանաբար` «Պետրոս վարդապետ):
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ԹԵՐԹ` 116+2 (երեքկնուած` 3). չգրուած` 1ա-2բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ժ 12 (Ը 10): ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 13,5 9,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 53ա): ՏՈՂ` 24: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` զարդադրոշմ շերտաւոր մետաքս, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+2, թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Եղծուած` 93ա: Թիկունքի կաշին ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3աբ Այս [բառք յեռահիւսական բաղաձայն բակ ձայնեալք... թարգմանեալ եւ մեկնեալ յեբրայեցւոց ի յոյնս եւ ի յունէն ի հայս` կարգաւ ընդ նշանագրացն... -Ա]լիֆ` ուսումն նշանագրաց... Թաւ նշան կամ կոչումն:
2. 3բ-22բ Բառք Եբրայեցւոց - Ադամ` երկիր [կամ] կոյս կամ երկիր մարմնաց... Քրիստափոր` քրիստոսզգեաց, Քանքար
եւ տաղանդ` ԶՌ դահեկան... Ցքի` որ յամրաւ է եւ ցորենոյ եւ յամենայն սերմանց, որ է պաւզա եւ կաչմա եւ այլ ըմպելիք:
3. 23ա-98ա Այս բառք են քերդողականք` վասն չափո հոմերական տողիցն -[ Աստուած] ազան` աստուածազարդ` Աստուածարեալ` յԱստուած զաւրանալ... Քքել` թշնամանել:
4. 98ա-104բ Բառք Գաղիանոսի բժշկապետի -[Ա]խթար` վաղամեռուկ... Սկամինոս` թորթ:
5. 104բ-9բ Բառք խորանին, եռ այլոյ անբ (եւ այլոց անյայտից) -[Ա]նկուած` հանած... Քայլն` Զ ոտնէ, եւ մղոնն` Ռ քայլ,
ասպարէզն` ՃԻԴ քայլ:
Կից մի քանի յունարէն բառեր` «ոսկրէմո, պիննա, ոստրիւռին,
մեռիսկտէն...:
6. 109բ-10բ Թարգմանութիւն պարսիկ բառից ի Վարդան գրոց -[Զ]րադաշական` զբուն բան կամ զկարեւոր ուխտ...
Զառաջին ճառն ընթերցեալ գտի չորս բառս, զոր պարթեւն ոչ գիտաց, ասելով` չէ պարսիկ, եւ այլն այս է բովանդակ:
7. 110բ-6ա Հանդէս բանաստեղծաց փաղանունաբար ստորոգիլ նորավարժիցն սակս. բառ է գեղջուկ -[Պ] արտ` պատշաճ... Ձայն` դնդչիան, բամբիւն, թնդիւն, զանգ, գանչիւն... կոչել, հաջել, հողմա||... (շար. թափուած):
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ԳՐԻՉ` Մելքիսեթ:

ԹԵՐԹ` 246+2 (երեքկնուած` 3). չգրուած` 1ա-2բ, 246բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԱ 12 (Ա, ԻԱ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 13,4 10:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 102ա): ՏՈՂ` 19: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` բազմագունի շերտերով բամբակէ գործուածք, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+4,
թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Դռնակը մկնակեր, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-230բ [Բառգիրք]
1. 3ա-203բ Գիրքս կոչի բառ (= Բառգիրք Հայոց) -[Ա]բաւովթ` անշէն, Աբանայ` աւրհնութիւն... Ֆրէր` եղբայր:
2. 203բ-4բ Բառ պարսից ի Վարդան գրոց -Զրադաշական` բուն բան կամ զկարեւոր ուխտ... Յառաջին ճառն երիս բառ
պարթեւն ոչ գիտաց:
3. 204բ-12ա Բառ Գալիանոսի բժշկի -[Ա]թխար` վաղամեռուկ... Քորտոր` սպերման:
4. 212բ-6ա Թարգմանութիւն դեղոց, զոր ընտրեալ են իմաստունքն եւ կարգեալ յայլ լեզուաց ի մերս -[Ա]բհուլ` ցրթնի
պտուղ, Ադխար` վաղամեռուկ... Ֆրասիոն` մեղրածծուկ:
5. 216ա-29ա Հանդէս բանաստեղծաց փաղանունաբար ստորոգիլ սակս նորավարժիցն. բառ է գեղջուկ -[ Աստուած]
ազան` աստուածասքանչ... Փոփոխել` յեղուլ, յեղյեղուկ, շարժել... երերել, խարխալել:
6. 229ա-30ա Բառ Եբրայեցոյց - Արդ թուեն եբրայեցիք զգիրս այսպէս. Առաջինն անուանեն Բերեսիթ, զոր մեք Արարած
կոչեմք...
7. 230աբ Այս բանք յեռահիւսական բաղաձայնք հոմանուանց բակ ձայնեալք... - Ալիֆ` ուսումն նշանագրաց... Թաւ`
նշան կամ կանչումն: Փըն: Մեմ:
Բ. 230բ-45 [Քաղուածք ի Հարցմանց գրոց Գրիգորի Տաթեւացոյ]
ա. 230բ-4ա Վասն անուանց հրեշտակաց -Հարց. Քանի. հրեշտակապետի անուն ասի եւ մեկնի... բ. 231ա-2ա Վասն
փառաբանութեանց հրեշտակաց: գ. 232ա Անուանք ԻԴ մարգարէիցն: դ. 232ա [ Անուանք] յատուկ ԲԺ մարգարէիցն: ե.
232աբ Անուանք ԲԺ առաքելոցն Քրիստոսի: զ. 232բ Այս են անուանք ԲԺ վարդապետացն: է. 233ա Այս է եօթն խորհուրդ եկեղեցոյ: ը. 233ա-4ա Այս են լեզուք ՀԲ ազգաց: թ. 234ա-5ա [Վասն ԲԺ-ն անդամոցն...]: ժ. 235աբ [Դարձեալ վասն մասանց հոգւոյ] ժա. 235բ-6ա Վասն գործեաց կազմածոյ մասանց: ժբ. 236աբ Յաղագս իւրաքանչիւր տարերց: ժգ. 236բ-7ա
Յաղագս նշանակութեան ջուրց: ժդ. 237բ-40ա Վասն Ժ հարուածոց Եգիպտոսի: ժե. 240ա-1բ Անուանք ականցն: ժզ. 241բ2ա Վասն բնակելոյ ժողովրդեանն: ժէ. 242աբ Վասն հասակի մարդոյս: ժը. 242բ-4ա /Յաղագս խաչին/: ժթ. 244ա-5բ Այլազգեաց, որ ուրանան զԵրրորդութիւնն:
Քաղուած Ա(պրակ գ), Գ(պրակ ժէ), Դ(պրակ լե, խգ), Ե(պրակ ժ, ժզ),
Զ(պրակ իզ, լդ, ծե, ծզ), Է(պրակ է), Ը(պրակ իզ) եւ Թ(պրակ իը)
հատորներից:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
245բ Գրեցաւ Բառգիրքս անապատն Շատիկոյ, առաջնորդ սուրբ ուխտիս Մովսէս վարդապետին, ձեռամբ || (246ա)
սուտանուն Մելքիսեթիս: Թվին ՌՃԻԲ (1673) աւարտեցաւ այս Բառգիրքս ի փառս Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Թուականի տասնաւորը թանաքի ներծըծման հետեւանքով պարզ չի
կարդացւում: Մ. Տէր-Մովսիսեանը թուականը կարդացել է ՌՃԽԲ (1693)
եւ նշանակել պահպանակ Բա-ի վրայ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1բ (ԺԸ դ., նօտրգիր) Գրեցաւ գիրքս Սէվան ի ձերս:
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ՍՏԱՑՈՂ` Յովաննէս վրդ.:
ԹԵՐԹ` 144. չգրուած` 1ա-2ա, 144ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԲ 12: ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 13,4 9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 60ա): ՏՈՂ` 23: ԿԱԶՄ` ճնշագծերով շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր
մետաքս, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աստուածաշունչ: Ժ-ԺԱ դդ.: 2(Ա-Բ)+2(Գ-Դ), ստացուած 2 տարբեր թերթերի ստորին (Ա-Բ) եւ
վերին (Գ-Դ) կէսերի ընդերկայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն (եզրահատուած), բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ`

Աբ եւ Գբ): Կարդալ Բբ-Աա, Աբ-Բա «[յաճախ]ութեամբ... եւ ծանիցես թէ ես [եմ... զվան]դակն նորա... զճրա[գսն] (Ելք, ԻԹ,
38-Լ, 8): Գբ-Դա, Դբ-Գա [ծառ] այակցիմ քում... որ ի յեր[կինս է... Հրեաստա]նի... ար[ժան...]իւր եւ երթիցէ... իսկ Մո[վսէս]
(Մատթէոս, ԺԸ, 33-ԺԹ, 7):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 3ա, 66բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, թռչնային (66բ-132ա): Զ ա
ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, թռչնագիր (66բ-132ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կանաչ, կապոյտ, դեղին:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր, կազմի թիկունքը, եզրերն ու դռնակը թեթեւակի մաշուած, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 2բ-99բ [Բառգիրք]
1. 2բ-66ա Գկչմկըլջսկւ`: Այս բառ են քերական հոմերական տաղից... || /3ա/ - Աստուածարեալ` յաստուածազաւրանալ...
Քրթել` թշնամանել:
2. 66աբ Այս բառ յեռահիւսական բաղաձայնք, հոմանուանց բաղձաձել... թարգմանեալ եւ մեկնեալ յեբրայեցւոցն ի յոյն
ի յունէն ի հայ` կարգաւ ըստ նշանագրաց աղփափետիցն եբրաեցւոցն, թէ զինչ միաբանութիւն անուանցն ունի - Աղիփ` ուսումն նշանագրաց... Թաւ` նշան կամ կոչումն:
3. 66բ-85ա Բառք եբրայեցւոց - Ադամ` երկիր կամ երկիր կոյս, կամ երկիր մարմնացեալ... Քրիստափոր` քրիստոսազգեաց, Քրիստոսի փառքն:
4. 85ա-94բ Հանդէս բանաստեղծաց, փաղանունաբար ստորոգիլ նորավարժիցն սակս -Պարտ` պատշաճ, ի դէպ, ի
ճահ... Արբանեակ` սպասաւոր, պաշտաւնեա, հիւպերէտ:
5. 94բ-8բ Բառք քերականի -Վերծանութիւն` ընթերցողութիւն...
6. 98բ Հոլովք անուանց - Աստուած` ուղղական... Է Աստուած` հոշական:
7. 99աբ Բառք պարսից Վարդանանց -Զի(=ր) ադեշտական` այսինքն բուն բան կամ զկարեւոր ուխտ... Համակդէն` ամենահաւատ կամ բոլորից ուսուցիչ:
Բ. 100ա-43բ [Բանք զանազանք]
1. 100ա [Յաղագս առոգանութեանց] - Առոգանութիւնք են տասն. շեշտ, բութ, պարոյկ... կիրք` երեք: Քերականք յառաջն
դնեն զօդն եւ իմաստասէրք` ի վերջ:
Կարմրադեղով նշանակուած են նաեւ առոգանութեան նշանները:
Հատուած ի գրոց Արուեստ Դիոնիսեայ Քերականի: Տե՛ս նրա «Գկըլկվկի
Եսջտկիվտկի կ ջս`եւլվտկբ մըհտըցջմբհկ, Թբմբսզւսա, 1915, վմս. 38, ¢
ԻԲ:
2. 100ա-2ա Արիստոտելի Ժ ստորոգութիւնք -Գոյացութիւն, որակ, քանակ...
3. 102աբ [Յաղագս ամանակաց խաւսից] - Ամանակք են խաւսից երեք...
4. 102բ [Յաղագս սեռից] -Սերք են երեք...
5. 102բ [Յաղագս սահմանաց իմաստասիրութեան] -Վեց են սահմանք իմաստասիրութեան...
6. 103ա Եզնկանն ասացեալ Վասն արարչութեան օուրց -Յառաջնումն աւուրն արաւ երկին...
7. 103աբ Դիոնէսիոսի ասացեալ - Առաջին դասք հրեշտակաց, որ են պատգամաւոր...
8. 103բ-13ա Բառք Գաղիանոսի բժշկապետի - Արիկարհա` բողկի տակ... Քամեղէոն` գետնառիւծ:
9. 113ա-23ա Սահմանք Հերմիստ (=Հերմեայ Եռամեծի առ Ասկղէպիոս Սահմանք) - Աստուած իմանալի աշխարհ...
10. 123ա-32ա Բառ Փիլոնի առանձինն - Անգուած` հանած... Քայլն Զ ոտն է...
11. 132ա-6ա Սրբոյն Եպիփանու Յաղագս ականց եւ պատուականաց - Առաջին ակն` սարդիոն...
12. 136ա-41ա Նշանագիրք - Աբրա[հ]ա[մ]` հօ... Քարկոծ` քծ:
13. 141ա-3բ Աւանդութիւն հրէիցն Վասն ողորմութեան -Ոմն մեծատուն յԻսրայէլի, որ մոռացեալ էր զյոյսն... Վասն որոյ
եւ յաւուրս Զաքարիա քահանաապետի... (ընդհատուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
136ա Փա՜ռք Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ զօրացոյց զիս հասանել մինչեւ ցայժմ տեղիս:
144բ [Գրե]ցա[ւ Բառ] գիրքս ||/ է ||/ ձեռ[ամ]բ իմ[ով] ||/ Յիշատ[ակ] է ||/պ ||/ [Յ]ովաննէս [վարդա]պ[ետ]ի[ն, որո]յ յ[իշա]տակն աւրհնութեամբն եղիցի, եւ Տէր ողորմայիւ յիշողացդ տէր Քրիստոս ողորմեսցի. ամէն: Թվին ՌԽԴ (1595)-ն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1բ (Հին շղագրով) թվին Հա[յոց]... (ընդհատուած):
144բ (Նոյն ձեռքով) Թվին Հայոց ՌՃԿԷ (1718), հունվարի Ա-ին տվի մտանհիրային (՜) պանի Շչիշլովիչին ԲՃԻԵ գոլաթայ մինչեւ շիվինթիեան:

Կնքադրոշմ` 3ա, 95բ, 143բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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ԹԵՐԹ` 270. չգրուած` 157ա, 170բ, 261բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴ 12 (Ա 14, Ի-ԻԱ 10, ԻԲ-ԻԳ 11, ԻԴ 7): ՆԻՒԹ` թուղթ (տեղական` 1216, 229-61, եւրոպական` 217-28, 262-79): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 12,7 9,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (1ա-261ա, 273ա-9բ), միասիւն
(262ա-72բ): ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 145ա): ՏՈՂ` 17-21 (խիստ խառն): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` բամբակեայ գործուածք (Բ փեղկին):
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ` Բանք ինչ յունարէն (մի քանի բառեր, որոնց թւում պատիւ, պատուել): Սկզբում 1 թերթ, եզրահատուած: Մագաղաթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր, կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, կապիչներն ընկած, Ա փեղկի աստառը կտրուած-հանուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-261ա [Բառգիրք Հայոց... - Աբաթովթ` անշէն, Աբբանայ` հօր օրհնութիւն], Աբարիմ` անցք կամ անցանօղ... 0ցտօղ`
քճճող:
Ունի բացթողումներ: Լրացման համար` տեղերը բաց:
Բ. 262ա-72բ [Մովսիսի Քերթողի Պիտոյից գիրք]
Տե՛ս Հմր 1681, 1ա-233բ: 1/262ա-3բ: 2/263բ-5ա: 3/265աբ: 4/265բ-6բ:
5/266բ-7բ: 6/267բ-8ա: 7/268ա-9ա: 8/269ա-70բ: 9/270բ-71բ: 10/271բ-2բ:
գ. 265աբ Յաղագս եղծման -Եղծումն է ի բաց բարձումըն առաջիկայ իրի...
դ. 265բ-6բ Սահման հասարակ տեղւոյ -Հասարակ է տեղի բան աճեցական էից...
ե. 266բ-7բ Սահման ներբողենի -Ներբողեան է բան արտադրական...
զ. 267բ-8ա Յաղագս պարսաւի -Պարսաւ է բան արտաբերական էից չարեաց...
է. 268ա-9ա Սահման բաղդատութեան -Բաղդատութիւն է յարադրական բան...
ը. 269ա-70բ Սահման բարառնութեան -Բարառնութիւն է նմանութիւն բարուց...
թ. 270բ-71բ Սահման արտասանութեան - Արտասանութիւն է բան պատմական...
ժ. 271բ-2բ Սահման դրութեան -Դրութիւն է այցելութիւն տեսութեան իրիք իրի... Առաջին ի կրթութեանց ընդդիմադրութիւն ընդունի եւ լուծումն ըստ կարողութեան:
Տես «Մովսիսի Խորենացւոյ Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1865,
341-581: Այստեղ միայն սահմանները` առանց օրինակների:
Գ. 273ա-9բ [Գրիգորի Կեսարացւոյ] Անուանք քաղաքաց են այսք -[Ա]ւետեաց երկիրն Երուսաղէմ է, Արաբիայ Ուռումղալայ է... Տոռոմեհի Տօպռայ վանատիկն է||... (ընդհատուած):
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ԳՐԻՉ` Նահապետ:
ԹԵՐԹ` 234+1 (կրկ. 156). չգրուած` 1բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ի 12 (Ի 7): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 12,5 9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն:
ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 139ա): ՏՈՂ` 18: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, աստառը` կարմիր կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մարկոսի: Ժ-ԺԱ դդ.: 2 (Ա-Բ)+2 (Գ-Դ), ստացուած կէս թերթի ընդերկայնակի հատումից եւ ընդլայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, նախապէս` երկսիւն, այժմ` միասիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ`
Գբ): Կարդալ Գա-Դբ, Աա-Բբ, Աբ-Բա, Գբ-Դա « Արկանէ գինի նոր ի [տ]իկս հինս... եւ ելեալ արտաքս վաղվաղակի փարիսեցի[քն] (Բ, 22-Գ, 6): Աա-ի վրայ յետագայում սեւով գծագրուած կիսախորան:
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: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր:
Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր, խոնաւութեան հետքեր, փոքրիկ պատռուածքներ (2, 71), առանձին բառեր եղծուած: Պահպանակները խունացած, կազմի թիկունքը ճեղքուած, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1. 1ա-1ա [ Անուանք խազից] -Շեշտ, զարկ, դիր, լերկ, խոնճ, քաշ, թուր... վերքաշ, մի մնա (28 անուն` իրենց նշաններով):
2. 2ա Բառ Եբրայեցւոց - Արդ, թուեն եբրայեցիքն զգիրս այսպէս. Առաջինն անուանեն Բեր[եսիթ], զոր մեք Արարած կոչեմ[ք]... Սրբագրացն Թ, որ լինի ԻԲ:
3. 3բ-4բ Այս բառք յեռահիւսական բաղաձայն հոմանուանց բակ ձայնեալք... թարգմանեալ եւ մեկնեալ յեբրայեցւոց ի
յոյնս... - Ալիֆ` ուսումն նշանագրաց, Բէթ` բնակեա ի դմա... Մեմ:
4. 4բ-202բ Այս բառք են քերթողական` վասն չափոյ հոմերական տառիցն... || (5ա) Գիրքս կոչի բառ (Բառգիրք Հայոց) Աբաւովթ` անշէն, Աբարիմ` անցք կամ անցանօղք... Քօշ` վայրի խոյ, ֆրէր` եղբայր:
Տե՛ս գրչի յիշատակարանը` 4բ:
5. 203աբ Թարգմանութիւն պարսից բառից ի Վարդան գրոց -Զրադաշական` բուն բան կամ զկարեւոր ուխտ... Յառաջին
ճառն Գ բառ պարթեւն ոչ գիտաց:
6. 204ա-14ա Բառ Գալիանոսի բժշկի - Ախթար` վաղամեռուկ... Քամիղոն` կանկար:
7. 214բ-219ա Թարգմանութիւն դեղոց, զոր ընտրեալ են իմաստունքն եւ կարգեալ յայլ լեզուաց ի մերս - Աբհուլ` ցրթնի
պտուղ... Ֆրասիոն` մեղրածծուկ:
8. 219բ-34ա Հանդէս բանաստեղծաց` փաղանունաբար ստորոգիլ սակս նորավարժիցն. բառ գեղչուկք - Աստուածազան` աստուածասքանչ, աստուածազգեաց... Փոփոխել` յեղուլ, յեղեղել, շարժել... վհանդել, երերել, խարխալել:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
4բ Արդ, յուշ լիցի եղբարց իմոց եւ հարցդ, որք հանդիպիք սմա, զի բազմամեղ Նահապետս, որ զայս ծրեցի զյունաց
բառն, որ ի բուն օրինակն սկիզբն գրած է, զայն եւս խառնեցի ի մին եւ գրեցի ի յիւրաքանչիւր տեղոջն, այլեւ զԱստուածաշնչին բառն եւս խառնեցի ի ներս: (Խօսքը վերաբերում է ի 4-ին):
219ա Որք օգտիք ի սմանէ, բերան մի Աստուած ողորմի ասէք վատաշուէր եւ վատախտարակ Նահապետիս, եւ ձեր ողորմեսցի Քրիստոս Աստուածն մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Հայր մեր, որ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 234բ (Նօտրգիր) Այս գիրքս ի վայելումն Մուղնցի Գրիգոր վարդապետի յեղպորորդի Խաչատուրին: Ի դուռն Սուրբ Գէորգայ գրեցաւ ՌՃԾԵ (1706) թվին, յունվարի ԺԵ-ին: Ով ոք որ կարդայ, Աստուած ողորմի ասասցէք, տէրն Քրիստոս ձեզ ողորմի. ամէն:
2. 1ա (ԺԹ դ.) Մանուէլ վարդապետս եկի:
Գրչափորձ` 1բ...Մայր ցանկալի, հիանալի:
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ԳՐԻՉ, ԿԱԶՄՈՂ, ՍՏԱՑՈՂ` Յօհաննէս վրդ.: Յաւելագրող` Գրիգոր աբղյ (1685):
ԹԵՐԹ` 293+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1աբ, 2բ: ՊՐԱԿ` 1 2+Ա-ԻԶ 12 (Ա, ԺԴ 11, ԺԸ-Ի, ԻԳ-ԻԴ, ԻԶ 10, ԻԵ 4)+1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ,
լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 12,5 8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր: (Նմուշ` 178ա: Գրիգոր գրչի` 262ա-93բ): ՏՈՂ` 2021 (2ա-248բ), 15-18 (249ա-92ա): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը`
դրոշմազարդ կտաւ, դռնակինը` բազմագունի շերտաւոր մետաքս:
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): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր
(3ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ թանաքից գունափոխուած, կազմի եզրերը թեթեւակի մաշուած, թիկունքը ճեղքուած, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-164բ [ Այս բառք են քերթողականք վասն չափոյ հոմերական տաղիցն.... Հմր 516, 109ա] -Ա[ստուածազան` աստուածազարդ], Աստուածարեալ` յԱստուած զօրանալ... Քըքուով` հեծեծանօք, Ք(=ֆ)րէր` եղբայր:
Բ. 164բ-7բ, 201բ-3բ Գանձերու գոյն այս է
ա. 164բ-5ա Չորս վանկի: [ Առաջին գոյն] -Խնդութեան ձայն, բարբառ աւետեաց/ Այսօր ծագեաց, աշխարհ[ի] հընչեաց... 165աբ Երկրորդ [գոյն] - Առեալ հրաման պետն վերնական,/ Գայ իջանէ յերկիր ստորնական... 165բ Երրորդ գոյն Չհանդուրժեալ սրոբէն մարմնական, /Ընդ լուր ձայնի պետին վերնական... 165բ-6ա Չորրորդ գոյն - Անդ ի խաւսել հրեշտակապետին) Ընդ ամէնաւրհնեալ երջանիկ կուսին... 166ա Հինգերորդ գոյն -Տեսեալ կուսին զարուսեակ մեծին, /Խոնարհեցաւ յողջոյն հրեշտակին... 166բ Վեցերորդ գոյն -Ուրախացիր, կոյսդ երանուհի,/ Ըստ աւետեացն Գաբրիէլի... 166բ-7ա

Յեօթներորդ գոյն -Խիւսեալ պարեայ, դուստր Սիոնի, /Կաթողիկէ խորան բերկրալի... 167ա Ութերորդ գոյն -Րամից խըմբից
մաքրազարդ կուսից, /Թագ եւ պարծանք կանանց համայնից...
բ. 167աբ Երեք վանկի: Առաջերորդ [գոյն] -Բարձրեալ անքննին,/ Բընաւից լըրութիւն, /Բաւականութիւն... 167բ Երկրորդ
գոյն - Արարչագործեալ, / Արուեստաւորեալ, /Ճարտարապետեալ... 201բ Երրորդ գոյն -Նոյն նըմանական, /Նոյն շնորհ գըրական /Նախնեացն տըւան... 201բ-2ա Չորրորդ գոյն -Քրիստոս մարմնացեալ, /Քարոզս առաքեալ, /Քանոն մեզ եդեալ...
202աբ Չորրորդ գոյն (այսպէս) - Աստ հոգին շարժեալ, /Առ նոսա ազդեալ, /Հայ գիր յաւրինեալ... 202բ Հինգերորդ գոյն Րաբունիք բարիք /Վաթսուն համբակիւք, /Երկարաշնչիւք... 202բ-3ա Վեցերորդ գոյն -Ո՜վ հայր Իսահակ, /Որ տեսողունակ,
/Որպէս գերունակ... 203ա Յեօթներորդ գոյն -Զարթիր, Տէր գթած, /Զարթիր, ողորմած, /Յաղագս տառապած... 203աբ Ութերորդ գոյն -Ի Նաւասարդի /Ի վերջին օրի /Սահակ ծնանի... 203բ Իններորդ գոյն -Ցուցեալ Սագաշէն /Ցանկ ահակաշէն, /Ցնծա նորաշէն...
Գրչից` 167բ «Ով ոք հանդիպիք այսմ Գանձի գոյներոյս, մի
մեղադրէք, զերայ այս թղթերս պարապ էր, գրեցի: Կէսն այս աղօթից
յետն է:
Գ. 168ա-200բ Աղօթքս այս Եփրեմի Խորին Ասորոյ է ասացեալ Յաղագս առանձնակի -Տես, Տէր, զտառապանս իմ եւ
ցաւս հոգւոյ իմոյ բազմամեղիս... եւ վերօրհ[ն]եցից զամենասուրբ Երրորդութիւնդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
Տե՛ս «Գիրք աղօթից ասացեալ սրբոյն Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ,
Երուսաղէմ, 1933, էջ 43-138, ¢¢ 1-141:
Դ. 201աբ Հանելուկք ի Ներսիսէ
ա. 201ա Կաթուղիկոսն եր անղալատ... բ. Յարեւելս դրախտ տնկի... գ. Զաւակ ծնաւ այն մեծ այգին... դ. 201աբ Կանաչ
մի կայր մէջ խորանին... ե. 201բ [Ե]կեղեցին բարձր էր ու լայն...
201բ-3բ տե՛ս Բ:
Ե. 204ա-47բ Նախերգանք վարդապետական եւ օրհնութիւն համառօտ կարգաւ
ա. 204ա-9ա Նախերգանք վարդապետական -Ո՜վ Աստուած յԱստուծոյ եւ նորոգիչ ամենայնի Սուրբ Հոգին...
բ. 209ա-47բ Աւրհնութիւն կարգաւ - Այժմ ժամանեալ մեր յաւարտ եւ ի կատարումն թարքմանութեան...
0րհնութիւնք Խաչի, Ննջեցելոց, Եպիսկոպոսաց, Թագաւորաց,
Սեղանի, Ժողովրդեան եւլն:
Զ. 247բ-61բ [Վիճակացոյց Ա -Ք] -|| (248ա) Ա. Ամենասուրբ Երրորդութիւնն փրկէ զքեզ ամենայն փորձութենէ... (247բ
Վիճակացոյց աղիւսակ):
Է. 261բ-2բ [Բնագիրք զանազանք]
ա. 261բ Այս են անուանք ԲԺ-ան վարդապետաց -Դիոնեսիոս... Եպիփան Կիպրացին:
բ. 262ա Վասն ճանապարհ գնալոյ -Կալ զՊատկեր աւուրն եւ զճանապարհորդի անուն... (կից 2 բոլորակներ` « աղեկ է,
«չէ աղեկ):
գ. 262ա Անուանք [ԺԲ] նահապետաց -Ռուբեն... Ասեր:
դ. 262ա [ Անուանք ինն հրեշտակաց] -Գաբրիէլ... Փանուէլ:
ե. 262բ Վասն կենաց եւ մահու հիւանդին -Եթէ կամիցիս գիտել զհիւանդի մահն եւ զկեանքն... (բոլորակները տե՛ս
293բ, Ժ, ¢ ը):
զ. 262բ Այս են անուանք [ԻԴ] մարգարէից -Մովսէս... Յոբ կամ Յովհանէս Մկրտիչ:
Ը. 263ա-9բ [ Ամիսք եւ տօմարք Հայոց] -|| (263) Կրկնակ ամսոց այսպէս արայ... (163ա Ամսամուտ աղիւսակ):
Թ. 270ա-89ա Արարեալ հանելուկ սրբոյն Ներսեսի
270ա. Ա. Կաթուղիկոսն եր անղալատ... Սատանա*: -Բ. Ի յարեւելս դրախտ տնկի... Դրախտն: -Գ. Զաւակ ծնաւ այն մեծ
այգին... Ադամ: -Դ. Կանաչ մի կայր մէջ խորանին... Ծառն: -Ե. Եկեղեցին բարձր է ու լայն... Երկինք: -270բ Զ. Պանդոկ մի
կայր մեծ աշխարհին... Աշխարհս: -Է. Երկու հովիւ ստացան ոչխար... Աբէլ, Կայէն: -Ը. Արդարութիւն էր ցանկացեալ... Ենովս: -Թ. Զերթ զարեգակն ունէր թուիկ... Ենովք: -271ա Ժ. Մեծ նահապետն եւ իմաստուն... Նոյ է: -ԺԱ. Ելեալ երթայր չորս դըռոմով... Տապան: -ԺԲ. Տուն մի շինած էր անբարտակ... Աշտարակն: -ԺԳ. Հիւրասէր ծեր Նազելի... Աբրահամ: -ԺԴ. Հանց
զինչ զգառն էր անմեղուկ... Սահակ: -271բ ԺԵ. Կայր թագաւոր մի աղքատիկ... Մելքիսեդեկ: -ԺԶ. Կարդա՛ եւ գի՛տ զառաքինին... Յակոբ: -ԺԷ. Գօտէմարտըն ճակատուն... Յակոբ: -ԺԸ. Կուժն ու բրուտն կռվեցան... Յակոբ է: -272ա ԺԹ. Արեգական
նման իշխան... Յովսէփ: -Ի. Հայր մի արդար երեւեցաւ... Յոբն: -ԻԱ. Անուն ունէր ի խունկ նըման... Ղովտ: -ԻԲ. Հովիւ մի
կայր խիստ լաւ ճարտար... [Մովսէս]: -272բ ԻԳ. Ոմն ի հընկից հինկ ծընընդոց... Մօվսէս: -ԻԴ. Էր մարգարէ եւ թմկահար...

Դաւիթ: -ԻԵ. Սուլտան մի կայր ի յԵգիպտոս... Փարաւոն: -ԻԶ. Այնչափ նա սուրբ երեւեցաւ... Ահարոն: -ԻԷ. Սքանչելագործ
այր զօրական... Յեսու է: -273ա ԻԸ. Կին մի պոռնիկ խիստ մեղաւոր... Րախափ: -ԻԹ. Ին[ք]ն տունկ էր բուրական... Նշան: Լ. Եկ, որ ասեմ քեզ այլ առակ... Գայլախաղ: -ԼԱ. Մանուկ մի քաջ զինչ մոմեղէն... Սամսոն: -273բ ԼԲ. Մանուկ մի կայր ի Հայ
գովան... Կա[մ]սարակ[ան]: -ԼԳ. Մանուկ մի այլ ի յայս նման... Վարազդատ: -ԼԴ. Եղբայր, լսէ՛ դու հետ այսոր... Աննա
[մայր Սամուէլին]: -ԼԵ. Կայր պատանեակ մի խարտիշուկ... Դաւիթ: -274ա ԼԶ. Կոյս մի կայր աղ[ու]որ աչուեր... Աբիսակ: ԼԷ. Տղան չուտէր, բայց միայն հուր... Եղիայ: -ԼԸ. Էր մարգարէ ու արդար բնութիւն... Նաթան: -ԼԹ. Բարեպաշտ արքայ արդար... Եզեկիէլ: -274բ Խ. Յանուն գիտ զայն թագաւորին... Եղիսէոս: -ԽԱ. Կայր փոխուցեալ մի խիս[տ] գիտուն... Յունան: ԽԲ. Թէպէտ արար զպատկերն ոսկի... Նաբուգոթոնոսոր: -ԽԳ. Ի յարգանդէ մօրն անդըստին... Երեմիա: -ԼԴ (ԽԴ). Առաքինի
եւ պատուական... Դանիէլ: -275ա ԼԵ (ԽԵ) Էր ի մեծաց խիստ ահագին... Յովաննէս: -ԼԶ (ԽԶ). Զուխտն (թուղթն) խօսուն
լուսով ի լի... Մարիամ, Յովսէփ: -ԼԷ (ԽԷ). Որոջ մի ծնաւ առանց խոյի... Քրիստոս Յիսուս: -ԼԸ (ԽԸ) Գրագիր աղ[ու]որ նօտար... Սիմէոն: -275բ ԽԹ. Բոզ մի կայր խիստ ճարտասան... Աղջիկ: -Ծ. Ծառըն ծաղկեաց կաղնոյ նման... Առաքեալք: -ԾԱ.
Խնկաբեր բլրին վերայ... Խաչն: ԾԲ. Եր ջամռլահ թագաւորական... Յուդա: -276ա ԾԳ. Գրած է գիրն աւետաբեր... Շունն: ԾԴ. Վայրի քօշիկ մի կայր քաղցուկ... Եփրեմ: -ԾԵ. Քարցուկ մի այլ նման սմին... Յոհան Ոսկիաբան: -ԾԶ. Պտուղ մի կայր
յոյժ ցանկալի... Խնծորն: -276բ ԾԷ. Բրուտ մի կայր խիստ պիտանի... Տանծ: -ԾԸ. Մուրուք ունի որպէս զբոց... Աքլոր: -ԾԹ.
Մեռանիմ եւ մահանամ... Ցորեն: -Կ. Խաղաղ կղզի ներսէ էր ան... Նաւն: -ԿԱ. Երիտասարդն էր յոյժ ընդակ... Եզն: -277ա
ԿԲ. Թէպէտ է նա դառն ու լեղի... Ապաշխարանք: -ԿԳ. Զամէն խաղա ի գնա[լ]ուն տուն... Ձուկն: -ԿԴ. Թագաւոր մի աչքն
խաժ... Տրդատ: -ԿԵ. Իրք մին կա, ինքն է ջըրբեր... Դըտում: -277բ ԿԶ. Զոսկի խնծոր նա նմանի... Սէրկեւիլ: -ԿԷ. Նա Քրիստոսի եղաւ ի պէտ... Էշն: -ԿԸ. Յաննման աղ[ու]որ տիկին... Եղն: -ԿԹ. Շինօղ մի կայր զայր զարմանալի... Գաբրիէլ: -278ա. Հ.
Առակ, զրոյց զիւրմէն բերեն... [ Աղուէս]: -ՀԱ. Յութն մաղախ ես ունէի... Սաղմոսն: -ՀԲ. Մօրն իւր յարգանդն էր սեւային...
Կաղամար: -ՀԳ. Դաշտ մի արձակ եւ պատուական... Աստեղք: -278բ ՀԴ. Հիմն չունի` տունն երեւի... Սունկ: -ՀԵ. Զարմանք
ասեմ քեզ սիրելի... Տիւն է: -ՀԶ. Կայր փոքրիկ մոնոզոնակ... Արտոտիկ: -Հէ. Եկեղեցին Գ գըմբեթ... Բոխն: -ՀԸ. Ասէ, եղբայր,
քաջ կարեւոր... Ընկոյզն: -279ա ՀԹ. Էր պատուտական իրք մի բոլոր... Չափն: -Ձ. Ծառն մի կա, ու կա հով ջուր... Կռապալա: -ՁԱ. Զի.նչ ասէք դուք էս ծաղկիս... Նոճիս: -ՁԲ. Է կենդանի խայտ ու թռչուն... Բունուն: -279բ ՁԳ. Մինն ի յանդունդըն
տառապէր... Ջաղացն: -ՁԴ. Ոմն ի յերիցս էր անկենդան... Ջաղացն: -ՁԵ. Փութով արձակէ զնա ի կապէ... Խիարն: -ՁԶ. Երեքկղի ինքն է բոլոր... Բուրվառն: -280ա ՁԷ. Յորժամ միակն յատկանա... Կշեռքն: -ՁԸ. Արդարախօս յայնժամ լինի... Պսակն: -ՁԹ. Կենակից ինքն չունի... Արմաս: -Ղ. Սեւադէմ զոմն տեսի... Ագռաւ: -ՂԱ. Գովելի է գանձ աղէկ... Աղեղն: -280բ ՂԲ.
Յորժամ զկովն քաշեցին... Աղեղն: -ՂԳ. Գազանն մեծ այն վիտխարի... Գրիչ: -ՂԴ. Հաւ մի տեսա ես անկենդան... Գրիչ (կրկ.
ՃԻԵ): -ՂԵ. Տուն մի տեսա սպիտակ բըռած... Գիրք (կրկ. ՃԻԳ): -ՂԶ. Տեսի գազան մի անկենդան... Դանակն: -281ա ՂԷ. Աւձն փայտ է թաւոր... Նետն: -ՂԸ. Տեսի երիս ի մանի[լի]... (նշուած չէ): -ՂԹ. Յուրմէն ես ինչ տամ քեզ նշան... Մահմետ: -Ճ.
Թագաւոր տղա աղ[ու]որ տեսակ... Գարունն: -ՃԱ. Տանուտէր խիստ ծերունի... Ամառն: -281բ ՃԲ. Մանուկ մի կայր զերթ
հրեղէն... Աշունն: -ՃԳ. Բոզ մի կայր, կարօտ շատոց... Ձմեռն: -ՃԴ. Անկիւն տեսա աղիւսէ տուն... Մարդ: -ՃԵ. Ոսկի սնտուկ է
տեսողաց... Կինն: -282ա ՃԶ. Զերդ ի զաղառ խիստ է յար... Աղուեսն: -ՃԷ. Ե (=Ա) ւատամ չէ, նա խիստ է խեռ... Ուղտն է: ՃԸ. Քան զմիակէց հագնի խոշոր... Խոզն: -ՃԹ. Զամէն շրջի ինք ի քարեր... Այծն: -ՃԺ. Յուշիկ երթա զերթ զատիկին... Բատն:
-282բ ՃԺԱ. Մայրն զիւր յարգ[ անդ]ն եբաց... Գերեզմանն: -ՃԺԲ. Էրէց քարագործ եւ իմաստուն... Մեղու: -ՃԺԳ. Գործաւորն
փոքրն եւ հրաշալի... Մեղու: -ՃԺԴ. Գլուխն ունի` ինքն չէ կունդ... Մոմ: -283ա ՃԺԵ. Կ(=Զ) անկենդանի դ(=կ)ենդանատուն...
Արեգակն: -ՃԺԶ. Կայր նման նորա մի գերապանծ... Լուսինն: -ՃԺԷ. Կին մի նստեալ յոյժ փառաւոր... Յայգի: -ՃԺԸ. Զջուրն
հրոյն նման տեսա... Գինի: -283բ ՃԺԹ. Երբեմն եղէ ես անցաւոր... Բուրվառ: -ՃԻ. Յաշխարհական տարերց քառից... Կանթեղ: -ՃԻԱ. Ճերմակ ձի գաւեղ ու գեր... Կանթեղ: -ՃԻԲ. Շնորհալից կայր աղուսակ... Գիրք: -ՃԻԳ. Տուն մի տեսա սպիտակ
փռած... Գիրք (կրկ. ՂԵ): -284ա ՃԻԴ. Սերմն սեւ ջրայոլով... Գիրք: -ՃԻԵ. Հաւ մի տեսա անկենդան... Գրիչ (կրկ ՂԴ): -ՃԻԶ.
Կ(=ն)ա կարմիր հագնի վարտիկ... Կաքաւ: -ՃԻԷ. Կարմիր, սպիտակ մշկան նման... Վարդ: -ՃԻԸ. ինքն է սրբած զերդ հայելի... Թուրն: -284բ ՃԻԹ. 0ձ մի գայր հետ ու կապուտ... Գետն: -ՃԼ. Աստուած չարար, եղեւ նա չոր... Ջորին: -ՃԼԱ. Միակէց մի
զերդ ֆրէր... Առջ: -ՃԽԲ (ՃԼԲ) Լեառնցի խիստ շինական... Եղջերծառն: -ՃԽԳ (ՃԼԳ) Նա բարձրանա այբէն ի քէն... Արեգակ: ՃԼԴ Հանճարեղ արուեստաւոր... Ֆրանկ: -285ա ՃԼԵ. Ի մրգոյ ի զատ չասեմ... Նո[ւ]ռն: -ՃԼԶ. Հասակաւ բուռն ունի... Պօրինճան: -ՃԼԷ. Որպէս տիկին յուշիկ երթա... Կատու: -ՃԼԸ. Գիշերատիպ եւ ստ[ուե]րային... Լուն է (կրկ. ՃՀԱ):
-ՃԼԹ. Հաւատաւոր մի կայր փոքրիկ... Քաքաբզէզ: -285բ ՃԽ. Մերկ արապիկ մի ես տեսայ... Մեմո[ւ]ն: -ՃԽԱ. Տեսա մանուկ մի, որ ծնանէր... Արեգակ: -ՃԽԲ. Կարի տեսայ ես շատ կարուան... Մրջիմ: -ՃԽԳ. Չորքոտանի է զետ զշուն... Կուրիայ: ՃԽԴ. Իմաստուն մի Աթենաց... Դաւիթ Հայոց: -ՃԽԵ. Կայր ի լերինն հանց զէտ ունծ... Ճգնաւոր: -286ա ՃԽԶ. Վէմ մի տեսա
խիստ հաստատուն... Պետրոս: -ՃԽԷ. Յերկանմուրուք կարուակ մի կայր... Պօղոս: -ՃԽԸ. Մէկիկ հաւուկ մի կայր փոքրիկ...
Աբեղա: -ՃԽԹ. Ուր բուրաստան կա ու պարտէզ... Սիրամարգ: -286բ ՃԾ. Մեծ թագաւոր մի իմաստուն... Սողոմոն: -ՃԾԱ.

Զէտ զշահէն հանց սուր երթա... Ագռաւ: -ՃԾԲ. Գոյր ի յայգին գողէգող... Ճագար: -ՃԾԳ. Է մարդ, աւտա դու ինձ... Աղ: -ՃԾԴ.
Զառիվեր ջուրն է մէկնած... Աստղն: -287ա ՃԾԵ. Լուսաւորիչն մեր անմեղ... Կանթեղ: -ՃԾԶ. Ոմն լապտեր կազմէր իւղով...
Լուսարար: -ՃԾԷ. Ի սուլտանի մեծ քարխանան... Սարդ: -ՃԾԸ. Ինքն ի յերկուց կողմանց է ծառ... Անեղ: -ՃԾԹ. Քան զխաչ է`
փորոտվի ունի... Մկրատ... -287բ ՃԿ. Ի յերկուսաց լի միջի... Կուրիայ: -ՃԿԱ. Զարմանք ասեմ քեզ սիրելի... Խաղող: -ՃԿԲ. Է
նա կանաչ կոնճակ բոլոր... Նուռն: -ՃԿԳ. Կաղամարն անթուրծ է կաւոյ... Ծօվ: -ՃԿԴ. Ոմն ի սիրոյն էր սիրեցեալ... Ղազար: ՃԿԵ. Կատաղի ոմն մոլեալ... Պօղոս: -288ա ՃԿԶ. Ոմն ընտրեցաւ Ադամայ որդոց... Լուսաւորիչ: -ՃԿԷ. Ոմն շնորհաց Հայկազածին... Ներսէս: -ՃԿԸ. Չորէքծռնի` ինքն ի կանգուն... Դուռն: -ՃԿԹ. Մայրն վէմ էր քարեղէն... Եկեղեցի: -ՃՀ. Եկ դու մի՛տ
դիր, ո՜վ սիրելի... Սանտրն: -288բ ՃՀԱ. Գիշերատիպ եւ ստուերային... Լուսինն (կրկ. ՃԼԸ): -ՃՀԲ. Յերկան շորով աննման...
Փռան աւել: -ՃՀԳ Չորէքկուսի միալարի... Ջահրան: -ՃՀԴ Երկուս ընդ յիրար կռվին... Չախմախ: -ՃՀԵ Ծեր մի բարէխօս բերին... Քուքուրդ: -289ա ՃՀԶ Ի յելանելն է փրփրակ... Ձիւնն: -ՃՀԷ Ի ծովէն նա վեր ասացի... Երբ Աստուծոյ կամքն հաճի: Անձրեւ:
*Պատասխանները վերջում եւ կարմրագիր:
Ժ. [Յաւելագրութիւնք ԺԷ-ԺԸ դդ.]
ա. 1գ Այս ինչ համարք եւ թիւք Աւետարանի Հանգստեան, Տաճարի եւ Բժշկութեան -Մաթէոս Հանգստեան` ՃԺ, ՃՂԳ,
ՄԻԱ...
բ. 2ա Տասնաբանեա օրինաց այս է -Նախ. Ես եմ տէր Աստուած քո... (շար. 1դ էջում):
գ. 200բ [ Այլ տաղ գեղեցիկ. Հմր 597, 201ա] -Ուրախ լերուք, անփորձ կանայք, /Եւ ցնծացէք, կոյսք իմաստունք...
դ. 289ա Երկոտասան առաքելոց անուանքն են -Պետրոս եւ Անդրէաս... Սիմոն եւ Մատաթիայ:
ե. 290ա [ Առակ վասն մեղուին] -Կին ոմն ունէր մեղուս, եւ օրըստօրէ նուազէր...
զ. 290բ-2ա [Քարոզ] -Պատուական է, ասէ մարգարէն, մահ սրբոցն... եւ կամ շիջեալ ջահիցն իւղ, եւ որ այլ եւս (ընդհատուած):
է. 293ա [Տաղ Աստուածածնին] -Դու տիրամայր Աստուածածին, /Լուսապայծառ ես ահագին... (1 քառեակ):
ը. 293բ [Բոլորակք կենաց եւ մահու]
2 բոլորակ` «Կենաց բոլորն է եւ «Մահու բոլորն է: Տե՛ս 262բ, Է, ¢ ե:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 289բ (Յօհաննէս գրչի, 1673 թ.) Փա՜ռք... Արդ, ես` Յօհաննէս վարդապետ, առաջնորդ սուրբ ուխտիս Յօհաննու վանից, գրեցի զԲառգիրքս իմով ձեռամբ: Ժողովեցի ընդ նմա եւ այլ բանք վարդապետականք, այսինքն` Աղօթք Եփրեմիայ եւ
0րհնութիւն վարդապետական եւ Հանելուկ Ներսիսի եւ Վիճակագիր եւ եդի զնոսա ի միում տփի, եւ կազմեալ` եդի ի դուռն
Սուրբ Կարապետիս, ի վանս Յօհաննու, ի թուիս ՌՃԻԲ (1673): Որք օգտիք, յիշեցէք առ Տէր, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ օրհնելոյն յաւիտենից:
2. 269բ (Գրիգոր գրչի, 1685թ.) Գծեցաւ Տօմարս թվին Ռ-երորդի Ճ-երրորդի Լ-երորդի Դ թվի (1685), ձեռամբ Գրիգոր աբեղայի: Ով ոք ընթեռ[ն]ուք, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ:
Գրչափորձ Գրիգոր գրչի
ա. 292բ Ճառել (1687) ունի` ի ձեռիդ է (1687): ||: /: ||||:: ||: /: ||/:: ||||:: /::. («Ի Գրիգորէ): լդտլդշտը («Ի Գրիգորէ): ա: դ:: բ:
ա: գ: դ:: ա::: («Գրիգորէ): Ո՜վ սիրելի եղբայր, թէ գիտես` հան զսոսայ, թէ չես գիտեր` երթ ուսիր եւ եղկելիս յիշիր:
բ. 293ա Ահայ քեզ պէս պէս կերպիւ թիվ, որ ընդամենն ի մի տարոջ է. Եզը` խոնճա (1711), ԵԳ ձի` Ռախդ է (1711), եւ
կամ` Խոնիճ (1711), որ է սա խոտի անուն եւ միւսքն` եզի եւ ձիոյ անունք:
գ. 293ա Պատասխան ճառել, ի ձեռիդ է, գաւազանի եւ եղբայրագրերացդ. ճառել` ՌՃԼԶ թիվ է, ի ձեռիդ է` եւս նոյն է
(տե՛ս ¢ ա):
դ. 293ա Ո՜վ սիրելի վարպետ գիտուն,
Ի միտ առ բանս, զոր գրեր դուն,
Սակաւ գրերովդ պարծենալուն,
Թէ տեղեկ ես, հան դու զայս մուն:
ե. 293ա Բայց դու գիտուն վարպետ, զայս անունս միայն իմացիր, քեզ բաւ է` Ի Տէր ՉՆՒԼԹՈԳՓ: Մեղսամեծ աբեղայ է
ծրի: Անունս համարողական արհեստ է. համար է եւ ընդ ձեր:
Կնքադրոշմ` 292բ (դժուար ընթեռնլի) Քրիստոսի ծառայ Գրիգոր աբեղայ ՌՃԼԴ (1685): 293բ Քրիստոսի ծառայ Գրիգոր:
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ԹԵՐԹ` 199+2 (երեքնուած` 1). չգրուած` 1ա-1դ, 191ա-9բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԷ 12 (Զ 11, ԺԷ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ
մահիկանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 10,6 7,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 130ա): ՏՈՂ` 19: ԿԱԶՄ`
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` շագանակագոյն թուղթ, լուսանցակողերը կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին ցեցակեր, դռնակն ընկած, Բ փեղկի տախտակը ընդլայնակի ճաքած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-157բ [Բառգիրք Հայոց] - Աբբա` հայր, Աբբանա` հաւր աւրհնութիւն, Աբբանա` քար, որ երկրպագէին կամ կռոց
տուն... Քըքուով` հեծեծանօք (հմմտ. Հմր 544, 1ա):
2. 158ա-90բ [Համառաւտ գումարումն եւ լուծումն բառից յԱստուածաշունչ գրոց յումեմնէ յԵրեմիայէ բանասիրէ Մեղրեցւոյ. Հմր 528, 112ա]: Բառ ի Սաղմոսաց մարգարէին Դաւթի-Դաւիթ` բաւականաձեռն կամ սիրելի... Փայփայէ` թողութիւն
արասցէ կամ սփոփել կամ փաղաքշել:
Չիք բառք « Արարածոց, «Մակաբայեցւոց Երրորդ, « Առակաց երրորդ
գլխոյն, «Յոբայ, «Բարուքայ, «Երեմիայ Ողբոյն, «Սիրաքայ, «Էր
ընդ եղբարսն:
Կնքադրոշմ` 2ա, 190բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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ԹԵՐԹ` 193. չգրուած` 40բ-1ա: ՊՐԱԿ` 1 1+Ա-ԺԶ 12 (Ա 14, Բ, ԺԴ 10, ԺԲ 15, ԺԵ 16, ԺԶ 7): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 10,5 7,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (Նմուշ` 138ա: Նօտրգիր յաւելագրողի` 1ա-2բ, 4բ-5բ, 190բ-3բ):
ՏՈՂ` 21 (նօտրգիրը` 10-26): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Լուսանցային մասերը մաշուած, թերթ 1-ը քայքայուած, կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած,
դռնակը վնասուած, աստառն ու կապիչները ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Բառգիրք]
1. 3ա-4ա [Ի Բառգրոց Հայոց] - Աբայ` բլուր... Քահանայարան` աղաւթից տուն, Յօշարակ` շարպաթ:
2. 6ա-190ա [Բառգիրք Հայոց -Ա]բբանա` քար, որ երկրպագէին, կամ կռոց տուն... [Ֆ]րէր` եղբայր:
Լուսանցքներում բազմաթիւ նօտրգիր յաւելումներ: 15-16 եւ 25-26
թերթերի միջեւ թափուած « Անպաւատակ... Արշալոյս եւ « Աքազ... Բայց
հատուածները:
Բ. [Յաւելագրութիւն]
1. 1աբ [Յաղագս ընթացից արեգական եւ համարոյ չափուց ըստ կրկին օրինակաց Շիրակացւոյն]: Ըստ [պ] արսից Ա[սպ] արէզն ՃԽ եւ Դ քայլ է, եւ մղոնն [Է] ասպարէզ...
Հմմտ. հ. Յ. Աւգերեան, Բացատրութիւն չափուց եւ կշռոց նախնեաց,
Վէնէտիկ, 1821, էջ 37-39:
2. 2ա Անուանք եւթանց [փի]լիսոփայիցն - Առաջին` Թաղէս, որ էգիտ զ[ աստղն], որով վարին նաւավարք... Եւթներորդն`
Բիաս իշխան Պրինէսոյ:
3. 2բ [Նշանակութիւնք անուանց յԱստուածաշունչ գրոց] -Ծնունդք առ հեբրայեցիս` Ի սկզբանէ, իսկ Ելք` հեբրայեցերէն
զըմաւովթ... Յովբ` Յովբ, Իսթեր` Իսթեր:
4. 4բ-5ա Ընդդիմադրութիւն դիւաց այս նըւագ աղօթից դիւասարսուռ ջերմնատագնաց ախտաւորութեանպ Աստուծով
փարատիչ (Գրիգորի Նարեկացւոյ, Բան ԻԸ, հատուած Ե-Զ) - Արդ, այսքանեացս անբաւից հրաշից...
5. 5բ [Տօնք սրբոյ Աստուածածնի] - Ապրիլի Է տօն է Աւետեաց սուրբ Աստուածածնին...
6. 190բ-2բ [Պատճէն Հռոմայեցոց տումարին, ոտանաւոր ձեւով ի Ղուկաս վարդապետէ ասացեալ. Հմր 2018, 107բ] Զպատճէն Հռօմայ մեծ տումարին, /Պարզեալ հարանցըն մեր նախկին, /Բայց, արդ, Ղուկասըս Կեղեցի...
7. 193աբ Յունարէն այսոքիկ անուանք թարգմանեալ -Իսակօկի` ներածութիւն... Ընտըխօմէնօ` ներընդունական:
Կնքադրոշմ` 3ա Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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ԳՐԻՉ` Ըռաֆայէլ:
ԹԵՐԹ` 196: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴ 8 (ԻԳ-ԻԴ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ մահիկանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 15,5
10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 88ա): ՏՈՂ` 26: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` կարմիր եւ դեղին շերտերով մետաքս: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+2, թուղթ:
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, տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (2ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Լուսանցքային մասերը թեթեւակի խունացած, առանձին թերթեր թանաքից գունափոխուած, կազմի
կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-192ա Բառգիրք Հայոց` արարեալ ի Սուրբ Էջմիածին Երեմիայ վարդապետէ: Եւ ես` Սարգիս եպիսկոպոսս, աշխատասիրեալ եւ զբառս Աստուածաշունչ գրոցն ընդ սմա միաւորեալ, որ եւ ընթերցօղացն Աստուածաշունչ գրոց բաւական է
լիով: Տպագրեցաւ ի հայրապետութեանն նահապետի կաթողիկոսի Ամենայնից Հայոց ի յԱլիկօռնայ քաղաքի եւ թվին փրկչին 1698, յունիսի Ժ եւ ի թվականութեանս Հայոց ՌՃԽԷ (1698), յունիսի Ժ: || (2ա) - Աբաթովթ` անշէն, Աբբանայ` հօր օրհնութիւն... 0ցտօղ` քըճքըճօղ կամ բաժանող:
2. 192բ-196 [Գրիգորի Կեսարացւոյ. Հմր 1495, 161ա] Աշխարհացոյց - Աւետեաց երկիրն Երուսաղէմ է, Արաբիայ Ուռումղալայ է... Քերսոն Խալիլռահման է, Երուսաղեմայ քովն է, Քաջբերունի Արճէշ է, Քաղկեդոն Ղատիքէոյին է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1բ Իսկ այժմ` հայրապետութեան հանուրց հայկազնեաց տեառն Ղազարայ սրբազան կաթուղիկոսի ի Քրիստոսէ հիմնեցեալ եւ տիեզերակալ սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի եւ առաջնորդութեան սուրբ Խոր Վիրապիս Պետրոս արհիեպիսկոպոսին եւ
ի թուականի Հայոց ՌՃՁԹ (1740), ի յամսեանն յունիսի Ժ, ի դուռն սուրբ Խոր Վիրապին գրեցաւ ձեռամբ Ըռաֆայէլ որդոյ
Գրիգորի: Աւգնեա, Հոգիտ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ, զսկսեալս իմ դու հասոյ աւարտ:
196բ Շնորհօք տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ բարեխօսութեամբ սրբուհոյ Աստուածածնին յանգ ելեալ աւարտեցաւ Բառգիրքս թվին Հայոց ՌՃՁԹ (1740), սեպտեմբերի ամսոյ ԺԵ, ի դուռն սուրբ Խոր Վիրապին, ի հայրապետութեան
սուրբ Աթոռոյն Էջմիածնին տեառն Ղազարոյ սրբազան կաթողիկոսին Ամենայն Հայոց եւ սուրբ Խոր Վիրապիս առաջնորդ
Պետրոս աստուածաբան վարդապետին: Ո՜վ սիրելի հոգեւոր հայրք եւ եղբայրք իմ, խնդրեմ ի ձէնջ լինիլ անմեղադիր տկարութեանս իմ, եւ թէ գտանիցի ուրուք սղալն, քերել ուղղեսցես, զի անսղալ միայն Աստուած է, եւ վարձատրեսջիս ի Քրիստոսէ: Արդ, որք ընթերցջիք զսա հոգեւոր բաղձանօք, յիշեսջիք զմատակարար գձօղ սորին` զհող ոտից ձերոց եւ ծառայ ամենեցուն, զբազմամեղ, վա[տ]թար եւ նիհար տրուփ Ըռաֆայէլս եւ զծնողսն իմ, նաեւ զեղբայրակիցն իմ զԳրիգոր, որ եմք ի
Ճուղայու նոր քաղաքէ, ընդ որս եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի անմահ գառին Աստուծոյ. ամէն:
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ԳՐԻՉ` Մեսրոպ: ՍՏԱՑՈՂ` Յովաննէս վրդ.:
ԹԵՐԹ` 243+1 (կրկ. 83). չգրուած` 1ա-5ա, 175ա-84բ, 195ա-243բ: ՊՐԱԿ` 1 4+Ա-Ի 12 (ԺԹ 10, Ի 11)+1 3: ՆԻՒԹ` թուղթ,
լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 14,5 10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 85ա): ՏՈՂ` 24: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` մետաքսեայ կարմիր գործուածք: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 4+3, սպիտակ
թուղթ, թերթակալուած` 1-4, 241-3:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 5բ-173ա Այս բառք են քերթողական վասն չափոյ հոմերական տառիցն... Իսկ էթ (= թէ) գյունաց բառն խնդրես, այն
եւս խառնեալ է յայս, նաեւ զբառս Աստուածաշնչին, որ յետոյ հաւաքեցաւ (= Բառգիրք Հայոց) - Աբաւովթ` անշէն, Աբանայ`
հօր աւրհնութիւն... 0ցտել` քրքրել կամ պատառել, նոյն է եւ օձտելն: Վերջ. ամէն:
2. 185ա-194բ Հանդէս բանաստեղծաց` փաղանունաբար ստորոգիլ սակս նորավարժիցն. բառ գեղչուկ - Աստուածազան` աստուածասքանչ... Արդակ` արդարակ, քանովն, զոյգ... Փոփոխել` յեղուլ... վհատել, երիցել, խարխաբել:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
173ա Փա՜ռք... որ ետ ինձ` յետնեալ տղմարիս, կարողութիւն հասանել ի յաւարտ: Վասն զի ոչ էի հըմուտ գծագրութեան
եւ անտեղեայկ գոլով ամենայն յուսմանց, երես եդեալ աղաջիմ զձեզ, ներեցէք վասն իմ սղալանացս, ի վայելումն մելովազարդ եւ ամենագով, յամենայն սրտէ սիրեցեալ, նազելի եւ տենչազարդ, ներհոգւոյս գծագրեալ, յաւէտ քաղցրալի, նախա||
(173բ) դաս յեղբօր իմո Յովաննէս վարդապետի` համեստագունեղի եւ քրիստոսավիճակի: Արդ, գրեցաւ բառս ի Շատիքոյ

յանապատս, ընդ հովանաւ մաւրս լուսոյ Սուրբն Սիօնի, ի հայրապետութեանն Էջմիած[ն]ա Նահապետի կաթողիկոսի, առաջնորդ սուրբ ուխտիս տեառն Պետրոս վարդապետի: Ով ոք հանդիպիք սըմ[ա], Աստուած ողորմի ասացէք յուսն ամենեցուն. տէրն մեր Քրիստոս մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի իւր միւսանգամ գալըստեան. ամեն:
Ձեռս փըտի, ի հող դառնայ,
Գիրս առ ձեզ յ[ի]շատակ մընա...
Զթուականս այսպէս արայ.
Անուն նախնուն (ՀԱՅԿ)* կրկնապատկեա,
Ըստ նոյն չափոյ առ նա դասեա,
Քառ յոբէլեան ընդ մու հարիւրեա,
Վերաբերեալ ի նոյն յարեա.
Ի ծայրալիր գլխոյ նորա`
Ութն կրկին ի բայց ձգեա,
Զբոլորն առեալ քեզ հոտոտեա, || (174ա)
-----------------------------------*ՀԱՅԿ` 70+1+300+60+4 50+101-8 2 (1147+551=1698):
Իսկ նա իսկոյն թիւ բաղկանայ:
Մի բարկանար իմ սիրելի` ըզդըժվարալուր բան թուականիս. պատրաստ սեղան քեզ սիրելւոյդ` ի ՃԱՌԻԶԱ (1699):
Ի յայս հանդէս դու յառաջեա,
Իմաստութեամբ քով ոգորեա,
Մարտիկ ընտիր զքեզ կազմեա,
Խրախուսմամբ զձիդ մտրակեա:
Երասանակն ուղիղ պնդեա,
Իբրեւ զքաջ զՄահ--ըն[կ]ճեա,
Սաստիկ գանիւ զնա ծեծեա,
Զանունն առեալ շարադասեա:
Րաբունօրէն զա[յ]ն կրկնեա,
Վեց հարիւրիւ վերջայանգեա,
Երկու կըրկին եւ ընդ մուիւ
Ընդ նայն յարեալ միաւորեա:
Պահակ թվոյ մեծին Հայկայ
Նա անպակաս իսկ բաղկանայ,
Է հաւաստի Ի ՃԱՌԻԶ (1698) իմա,
Քեզ իմաստնոյդ վարդ հոտոտեա: || (174բ)
Ի քննութիւն սորա դու մուտ,
Ո՜վ ճոխաբան, ներկուռ, հմուտ,
Մատնեա ի ձեռս ծասկող լեզուոյդ,
Եթէ իցես ճարտար բրուտ:
ԵԶՆ--- այս անուն միայն յատուկ
Կրկնապատկեա զքանիքն ստոյգն,
Սիրեա, եղբար, այս արուեստուկ,
Զի է զբօսան մտավարժոյդ,
----------------------------ՄԱՀ` 200 +1 +70 2 +600 +2 2 +1 (1147+551=1698):
---ԵԶՆ` 5+6+400 2+3 3 100 +25 (1147+551=1698):
Րամեա զբոլորըն խրատոյդ,
Յաւել ի դա եռ հարիւրուկ,
Ուստի գտցես Հայկեան թվուկ,
Ունելով պակաս քսան եւ հի[ն]գն,
Պատրաստ սեղան քեզ սիրելւոյդ,
Ի ՃԱՌԻԶ (1698) ասի համայն յատուկ,
Էացուցիչ սոյն այս տաղուկ,

Պատմի անուն ի գլուխ գրոյսդ:
184բ 0գնեա, Հոգի Սուրբ յԱստուած, զգծօղ բազմամեղ ծառայիս, եւ մանաւանդ տուր աւարտումն տրակիս:
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ԹԵՐԹ` 122. չգրուած` 115ա-22բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ժ 12 (Ա, Ժ 13): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 10 7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` իմասիւն: ԳԻՐ`
նօտրգիր (նմուշ` 51ա): ՏՈՂ` 22: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը`
թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր` 1-4, ձէթի բծեր` 84ա-8բ: Կազմի թիկունքը սեւ կաշւով նորոգուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-78բ [Բառգիրք` Ա-Ք] - Աւետեաց երկիրն, որ է Երուսաղէմ, Արաբիեայ Ուռումղալայ է... Քաղկեղ պիսակ կամ գաւթի կամ ցեցն:
Անանուն հեղինակը օգտագործել է նաեւ Գրիգոր Կեսարացու
« Անուանք քաղաքաց երկը` ողջ բառացանկը ձուլելով ըստ այբուբենի:
Բ. 79ա-97ա Այս է աշխարհացոյց [Վարդանայ վարդապետի]
Տե՛ս Հմր 20, 251ա-7ա. ¢ ա/79ա-81ա: բ/81ա-2ա: գ/82ա-9բ: դ/89բ-7ա:
Գ. 97ա-8ա Վասն անկնունք մանկանն մեռանելոյ հարցմանն այս է -Թէպէտ եւ անկատար մեռանի, զի ոչ ունէր զլուսաւորութեան ծնունդ աւազանաւ...
Դ. 98ա-100ա [Ի Հասարակաց խրատուց Յովհաննու Երզնկացւոյ], Յաղագս մկրտութեան - Արդ, քրիստոնեութեան
սկիզբն եւ գլուխն մկրտութիւն է...
Ե. 100ա-14ա Յաղագս բնութեան մարդոյն կազմութեան -Ի չորից գոյացեալ ի մարդս... ի ցանկութիւն եւ ի հեշտութիւն
մարմնոյն:
Գրչափորձ` 114բ Հարց. [Դ]ու քըրիստոնեա.յ ես...: 122բ ածծակ...:
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ԳՐԻՉ` Աստուածատուր սրկ.: ՍՏԱՑՈՂ` Աստուածատուր սրկ. (ա.յլ անձ):
ԹԵՐԹ` 139: ՊՐԱԿ` 1 6+Ա-ԺԳ 12 (Դ, Ե, Ը 11, Զ 10, Ժ 6, ԺԲ 7, ԺԳ 5): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,7 13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 87ա): ՏՈՂ` 17: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ,
աստառը` դեղին մետաքս, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 7ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, թռչնային (7ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (7ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մի շարք թերթեր թափուած, 105-6 պատռուած, 134-9 ցեցակեր: Կազմի եզրերը մաշուած, թիկունքը
վերից վար ճեղքուած, դռնակն ու կապիչները ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-1ա-6բ Ցանկ Հեքմարանիս այս է -Ա. Ցաւ որ լինի ի գլուխ մարդուն... ՃԾԵ Վասն տքնութեան ողջոց:
Բնագրում կրկնուած ԺԱ, ԿԶ (+2), թռիչք` Հ, ՀԴ, ՂԹ, ՃԱ, ՃԳ, ՃԺԵ,
ՃԻԳ (-7), առանց գլխահամարի` ¢ 1, ձթ (+1):
Ա. 7ա Այս գիրքս բժշկութեան է յառաջին բժշկապետացն` ընդրեալ ի Գաղեանոսէ եւ ի Բարգրատայ եւ յՌուիսէ, զոր յիմաստնացեալք ի շնորհացն Աստուծոյ գտան հաստատուն զամենայն ազգ ցաւոց պատճառս, թէ յորոյ իցէ, եւ կարգաւ ցուցին զնշանն ցաւոյն եւ զդեղն ի գըլխոյն մինչեւ յոտսն
1. ա. 7ա-8ա Նախ եւ առաջին ցաւ որ լինի ի գլուխ մարդոյն, յերեւան թեփուկն է -Իւր պատճառն լինի յայրած արիւնէ...
բ. 8ա-9ա Բ. Ցաւ, որ ասեն իւր աղւեսացաւ -Նշանն այն է, որ ձգէ զմազն...
գ. 9ա-10ա Գ. Գան, որ լինի ի գլուխն կամ յերեսն -Պատճառն այտոր գազան մաղձ լինի...
դ. 10ա-1ա Դ. Ցաւ, որ մազն ընկնի... -Պատճառն այս ցաւուս ի դալարութենէ լինի...
ե. 11ա-2ա Ե. Այլ ցաւք, որ ներքսեւ լինի ի գլուխն: Գլուխ, որ ցաւէ ի տաքութենէ -Պատճառն այտոր լինի դրուց...
զ. 12աբ Զ. Ցաւ գլխոյ, որ լինի ի հովութենէ -Պատճառն լինի ի խիստ ցրտոյ...
է. 12բ-3բ Է. Ցօ գլխո, որ լինի յօելուածոյ արիւնէ -Պատճառն այտոր ի տաք կերակրոց...
ը. 13բ-4ա Ը. Գլխո ցաւ, որ լինի ի յաւելուածոյ սաֆրայէ -Պատճառն իւր ի տաք կերակրոց...

թ. 14ա-5ա Թ. Գլխոյ ցաւ, որ լինի ի պլխամէ -Պատճառն այտոր ի շատ կերակրոց...
ժ. 15աբ Ժ. Գլխոյ ցօ, որ լինի ի սաւտայէ -Պատճառն լինի ի հաստ կերակրոց...
ժա. 15բ-6բ ԺԱ. Այլ ցօ գլխոյ, որ լինի ի հողմոյ... -Պատճառն այտոր կամ ի տաք շոքո լինի...
ժբ. 16բ ԺԱ. Գլխո ցօ, որ լինի ի յանպակ գինոյ -Դեղն փսխելն է...
ժգ. 16բ-7ա ԺԲ. Գլխո ցօ, որ լինի ի մերձաւորութենէ կնոջ -Դեղն այտոր` առնուլ երակ...
ժդ. 17ա-8ա ԺԳ. Գլխո ցօ, որ լինի յուռեցէ... -Պատճառն այտոր կամ յարիւնէ...
ժե. 18բ-9բ ԺԴ. Վասն որ կէս գլխոյն ցաւի, որ ասի շաքիկայ -Պատճառն այտոր ի հովութենէ...
ժզ. 20աբ ԺԵ. Այլ ցաւ, որ լինի ի գագաթն... -Պայտճառն այտոր ի շատ մաղձէ լինի...
ժէ. 20բ-2ա ԺԶ. Ցաւ, որ խելքն ի շուրջ գայ -Պատճառն այտոր հողմ որ արգելի...
ժը. 22ա-3ա ԺԷ. Սրսմն, որ անուանի շաղթացաւ... -Պատճառն այտոր կամ յաւելի արիւն է...
ժթ. 23աբ ԺԸ. Ցաւ մոռացկութեան... -Պատճառն այտոր ծանրութիւն գլխոյն...
ի. 23բ-4բ ԺԹ. Ցաւ, որ ասեն իւր թմբրացաւ... -Պատճառն այտոր շատութիւն սաֆրաի...
իա. 24բ-6ա Ի. Ցաւ խեւուութեան... -Պատճառն այտոր շատութիւն սաֆրաի...
իբ. 26ա-7ա ԻԱ. Ցաւ սիրատրութեան -Պատճառն այտոր որ մաւտեցնէ զմիտքն...
իգ. 27աբ ԻԲ. Ցաւ, որ խիպիլիք նստի գիշերն ի վերան -Պատճառն այտոր հաստ շոքի...
իդ. 27բ-8ա ԻԳ. Ցաւ գլխոց ժաժ որ լինի -Պատճառն այտոր լինի ի հաստ պլխամէ...
իե. 28ա-9ա ԻԴ. Ցաւ, որ կէսն առուի, որ ասի ֆէլէճ -Պատճառն այտոր հաստ պլխամ...
իզ. 29աբ ԻԵ. Ցօ, որ ասի իւր եսթարխ... -Պատճառն այտոր հաստ պլխամ...
իէ. 29բ-30ա ԻԶ. Ցաւ լար մնալ անձինն -Պատճառն այտոր որ յաւելնա յանձն արիւն...
իը. 30աբ ԻԶ (ԻԷ). Ցաւ, որ ասի իւրն յարապկերէն լախոյէ... -Պատճառն այտոր հաստ պլխամ...
իթ. 31աբ ԻԸ. Ցաւ թուլնալ, որ է վուշ եւ համր խաղիլ զաւդուածի... -Պատճառն այտոր հաստ մաղձ...
լ. 31բ-2ա ԻԹ. Ցաւ, որ լինի յաչքն: Յառաջին ցաւն ի կոբն... -Պատճառն այտոր աղի մաղձ...
լա. 32աբ Լ. Այլ ցաւ աչից, որ ասեն իւր մազակն... -Պատճառն այտոր լինի ի շատ բուխ արենէ...
լբ. 32բ-3բ ԼԱ. Ցաւ աչից. անիծ որ ընկնի ի կոպն -Դեղն այս է. Առ պղպիղ...
լգ. 33բ-4ա ԼԲ. Այլ ցաւ, որ լինի սպիտկուց աչիցն... -Պատճառն այտոր երբ լինի ի յարիւնէ...
լդ. 34ա-5ա ԼԳ. Ցօ, որ լինի ի սպիտակուցն աչիցն ուռեց... -Պատճառն այտոր որ լինի յաղի մաղձէ...
լե. 35աբ ԼԴ. Ցօ, որ ասեն սապայլ, այն է, որ լնու ի յաչիցն երկնին -Պատճառն այտոր աւելի արիւն է...
լզ. 35բ-6ա ԼԵ. Այլ ցաւ, որ լինի սեւուցն աչիցն... -Պատճառն այտուր յաւելի բորբսաց...
լէ. 36բ ԼԶ. Ցաւ աչից, որ ասի պաթրա... -Պատճ[ առն] այտոր կակղութիւն ջրոյ...
լը. 36բ-7ա ԼԷ. Այլ ցաւ. ջուր որ իջնու յաչքն -Պատճառն այտոր հաստ ըռուտուպատ...
լթ. 37բ ԼԸ. Այլ ցաւ աչից, որ հաւկուր լինի -Պատճառն այտոր որ ընկանի յառաճքն ի լոյսոյն...
խ. 37բ-8ա ԼԹ. Ցօ աչաց, որ գիշերն տեսնու եւ ցերեկն` ոչ -Պատճառն այտոր այն է, որ խիստ բարակ լինի լուսն...
խա. 38ա-9ա Խ. Ցօ, որ լինի յանկանջն ի հովութենէ եւ ի տաքութենէ -Պատճառն այտոր երբ լինի ի տաքութենէ...
խբ. 39ա-40ա ԽԱ. Ցաւ, որ լինի [ի] հովութենէ կամ ի տաքութենէ, որ ուռենայ ականջն -Պատճառն այտոր կամ յարիւնէ...
խգ. 40աբ ԽԲ. Ցաւ, որ լինի ի քիթն ուռէց... -Պատճառն այտոր յաւելուած արիւնի...
խդ. 40բ-1ա ԽԳ. Ցաւ, որ աղբիւր լինի եւ փռընկտայ -Պատճառն այտոր ռըտուպատ...
խե. 41աբ ԽԴ. Ցաւ, որ լինի ի շրթունքն ճեղքտել... -Պատճառն այտոր լինի ի չորութենէ...
խզ. 41բ-2ա ԽԵ. Ցօ, որ լինի լինտքն տաք եւ հով... -Պատճառն այտոր ուռեցին աւելի տաք արիւն...
խէ. 42ա ԽԶ. Այլ ցաւ թո[ւ]լութիւն [լ]ընդաց -Պատճառն այտոր շատ քաղցր իրք ուտէ...
խը. 42բ ԽԷ. Ցաւ ակռաի -Պատճառն լինի [ի] հովութենէ կամ ի տաքութենէ...
խթ. 43ա ԽԸ. Ցօ, որ ժաժի ակռայն եւ ճիճի լինի ի ներս -Պատճառն ժաժելու ակռային...
ծ. 43ա-4ա [ԽԹ] Ցօ, որ լինի ի լեզուն` տաքութիւն եւ ուռէց լեզուի -Պատճառն այտոր ի տաք կերակրոց...
ծա. 44ա-5բ Ծ. Այլ ցօ շիտոր ելնու լեզուն -Պատճառն այտոր յեւելուած մաղձի...
ծբ. 45բ-6բ ԾԱ. Այլ ցաւ լեզուի, որ մեծնա լեզուն... -Պատճառն լեզուին մեծութեանն...
ծգ. 46բ-7բ ԾԲ. Ցօ ծանրութիւն լեզուին եւ որ համ չառնու լեզուն -Պատճառն այտոր կամ որ յեւելնա մէկ ի մաղձերոյն...
ծդ. 47բ-8ա ԾԳ. Ցօ, որ երթա շողիքն... -Պատճառն այտոր կամ լինի ի տաքութենէ...
ծե. 48ա-9ա ԾԴ. Ցաւ, որ լինի ի խռչակն, որ առաստաղքն բերնին ուռենա -Պատճառն այտոր որ լինի ուռեց...
ծզ. 49ա-50բ ԾԵ. Ցաւ խեղդուկն կալնուիլ շնչոյ... -Պատճառն այտոր ի յօելի մաղձերոյն...

ծէ. 51ա ԾԶ. Տզրուկ որ դադարի ի խռչակն -Պատճառն այտոր խմելն պղտոր ջրի...
ծը. 51բ ԾԷ. Փուշ որ փաչկչի խռչակն կամ ոսկոր -Թէ հանց որ յերեւա նէ...
ծթ. 51բ-2բ ԾԸ. Ցաւ խռզոտել եւ կատարել ձայնին...-Պատճառն այտոր կամ պինտ ճչեր...
կ. 52բ-3բ ԾԹ. Ցաւ, որ սիրտն հիւանդին վատուժ լինի... -Տան իւր կուլպաշաքար...
կա. 53բ-4բ Կ. Ցաւեր, որ լինի ի թոքն եւ ի կուրծքն -Հազալ որ լինի ի գէշ բնութենէ թոքին...
53բ-4ա էջերի միջեւ 1 թերթ ընկած:
կբ. 54բ-5ա ԿԱ. Ցաւ ուռեց եւ արգելիլ շնչոյ եւ հեւալ -Պատճառն այտոր հաստ ըռըտուպաթ...
կգ. 55ա-6ա ԿԲ. Ցաւ տաք ուռեց որ լինի ի թոքն -Պատճառն այտոր լինի յարիւնէ...
կդ. 56ա-7բ ԿԳ. Ցաւ, որ թոքն ու արիւն ու կամ փսխէ -Պատճառն այտոր լինի դրուց զերդ զարկք...
կե. 57բ-8ա ԿԴ. Բարակ ցաւն գանէ, որ լինի ի կուրծքն եւ ի թոքն -Նշանն այն, որ երբ լինի կուրծքն...
կզ. 58ա-9ա ԿԵ. Ցաւեր, որ լինի ի մզեղն¬ն ե ր. ներքեւ կողերուն... -Պատճառն այտոր ուռէց որ լինի ի մզեղն...
կէ. 59աբ ԿԶ. Ցաւ, որ ուռենա մզեղն վերեւ սրտին, որ կոչի պերսամ -Պատճառն այտոր գազան մաղձէ...
կը. 59բ-60բ ԿԶ. Ցաւ, որ լինի ի սիրտն` դողալ սրտի -Պատճառն այտոր կամ յարիւնէ...
կթ. 60բ-2ա ԿԷ. Ցաւ թալնալ սրտին -Պատճառն այտոր լինի կամ ի լիութեան անձինն...
հ. 62ա-3ա ԿԸ. Ցաւ, որ լինի ի մայտանն, չորս են - Առաջին ցաւ, որ խափանի մայտանն յուտելու...
հա. 63ա-4ա ԿԹ. Ցօ աւերել մյտաի, որ լինի ի մաղձէ -Պատճառն այտոր կամ լինի ի հովութենէ...
հբ. 64աբ ՀԱ. Ցաւ, որ պեղծ իրք ասի մտացն -Պատճառն այտոր որ պիղծ մաղծ արգիլի...
հգ. 64բ ՀԲ. Ցաւ թուխմաի -Պատճառն այտոր շատ աւելի իրք որ ուտէ... եւ այնով իմացիր||... (շար. թափուած):
հդ. 65աբ [ՀԳ. Ցաւ` ծարաւ որ լինի եւ շատ ջուր ուզէ -Պատճառն] այնոր երբ լինի ի տաքութենէ...
64բ-5ա էջերի միջեւ 1 թերթ ընկած. խորագիրն ըստ ցանկի:
հե. 65բ-6բ ՀԵ. Ցաւ արծկիլ փորոյ անդադար... -Պատճառն այտոր կամ որ աւերի ուտելիքն...
հզ. 66բ-8ա ՀԶ. Ցաւ փակոց, որ ասի յարապկերէն հետայ -Պատճառն այտոր լինի ի պիղծ ուտելեաց...
հէ. 68աբ ՀԷ. Ցաւ կոկել աղեցն... -Պատճառն այտոր կամ ի վատուժութենէ...
հը. 69աբ ՀԸ. Ցաւ, որ արիւն ելնէ ի մայտայէն -Պատճառն այտոր կամ գազան մաղձէ...
հթ. 69բ-70բ ՀԹ. Ցօ հեծկտուկն, որ կալնու զմարդն -Պատճառն այտոր լինի ի շատ կերակրոց...
ձ. 70բ-1ա Ձ. Ցօ շատ սգռկտուկ, որ փքռել ստամոքսի -Պատճառն այտոր կամ որ լինի ի պիղծ մաղձէ...
ձա. 71ա-2ա ՁԱ. Ցօ թքատել եւ որ լնու ի բերանն ջրով -Պատճառն այտոր լինի ի տաքութենէ մայտային...
ձբ. 72ա-3բ ՁԲ. Ցաւ ոուռէց, որ լինի լերդն -Պատճառն այնոր լինի ի չորս մաղձէ...
ձգ. 73բ-4բ ՁԳ. Ցաւ վատուժութեան... լերդին... -Պատճառն այտոր այն է, որ փոխի բնութիւնն լերդին...
ձդ. 74բ ՁԴ. Ցաւ ուռենալ փորի, որ կոչի իսթեսխա -Ինքն երեք ցեղ լինի... դեղն այն որ ազ||... (շար. թափուած):
ձե. 75ա-6ա [ՁԵ. Ցաւ, որ լինի ի փայծեղն -...] լինի: Այն որ ի հողմո լինի, ձայն տայ...
74բ-5ա էջերի միջեւ 1 թերթ ընկած: Խորագիրն ըստ ցանկի:
ձզ. 76աբ ՁԶ. Ցաւ առնխա, որ կոչի դեղնութիւն -Դեղին առնխայն լինի ի լերդէն...
ձէ. 76բ-7բ ՁԷ. Ցաւ, որ լինի յաղիքն, ու կան, որ ճեղքի աղիքն -Պատճառն կամ լինի ի գազան մաղձէ...
ձը. 77բ-8բ ՁԸ. Ցաւ նիգ որ լինի -Պատճառն այտոր կամ որ լինի ի գազան մաղձէ...
ձթ. 78բ-9ա Ցաւ խոցտուկ, որ լինի ի փորն -Պատճառն այտոր կամ լինի ի քամու...
Գլխակարգութիւնից դուրս. ցանկում եւս չիք:
ղ. 79ա-80ա ՁԹ. Ցաւ խոլինճ, որ լինի յաղիքն -Պատճառն այտոր հաստ պլխամէ...
ղա. 80ա-1ա Ղ. Ցաւ ճիճի, որ լինի ի մարդն -Գ ազ||գ լինին. երկան ու տափակ ու մանր...
ղբ. 81ա-2ա ՂԱ. Ցօ պուէսիր սունկն, որ լինի ի նստոյ տեղին եւ թութ -Պատճառն այտոր յաւելի միս որ բուսնի...
ղգ. 82ա-3ա ՂԲ. Ցաւ ճեղքտել նստոյ տեղաց ու ուռէց ու քերիլ ու գաներ -Պատճառն ճեղքոտելոյն կամ ի շատ փորոյն
գնալոյն...
ղդ. 83ա ՂԳ. Սուֆրա որ շրջի - Այրէ զպախրէին վէկն...
ղե. 83ա ՂԴ. Սունկն որ ներքսեւ լինի -Առ զանհալ մեղրն...
ղզ. 83ա-4ա [ՂԵ. Վասն որ քար լինի յերիկամն] -Պատճառն լինի հաստ մաղձէ...
Գրչից` 83ա «Ո՜վ եղբայր, թուխթ կայր ընկած. զոր գտա` զայն
գրեցի: Խորագիրն ըստ ցանկի:
ղէ. 84աբ ՂԶ. Ցաւ, որ չկարէ արգելել զգոզն -Պատճառն այտոր ի շատ տաքութենէ երիկամացն...
ղը. 84բ-5բ ՂԷ. Ցօ, որ լինի ի փաղաբուշտն... -Պատճառն այնոր որ ցաւէ ի տաքութենէ...

ղթ. 85բ-6բ ՂԸ. Ցաւ շեռն, որ ելնէ առանց հրամանաց... -Պատճառն այտոր վատուժին որ կայ ջղին...
ճ. 86բ-7ա Ճ. Ցաւ թուլութիւն վարոցի եւ սերման, որ ելնէ առանց հրամանաց -Պատճառն թուլութենին ի հովէ լինի...
ճա. 87աբ ՃԲ. Ցաւ, որ լինի ի հաւուկթերն, որ կտրի ցանկութիւնն -Պատճառն լինի ի քչիք սերմանն...
ճբ. 87բ-8բ ՃԴ. Ցաւ, որ պարուտկի աղիքն -Պատճառն այտոր երեգէ որ լինի...
ճգ. 88բ-9բ ՃԵ. Ցաւ, որ լինի յորովայն կանանց` ուռեց որ լինի... -Պատճառն ուռեցին կամ յընկնելու...
ճդ. 89բ-90ա ՃԶ. Ցաւ կտրել տեռատեսութեան եւ յամել արիւնին -Պատճառն կամ լինի յամէն անձինն...
ճե. 90աբ ՃԷ. Ցաւ շտեր ու կոծիծ, որ լինու յարգանդն... -Պատճառն այնոր ի պիղծ արիւնէ լինի...
ճզ. 90բ-1բ ՃԸ. Ցօ փքռել, որ լինի յարգանդի կանանց -Պատճառն այտոր որ լինի ի հով քամու...
ճէ. 91բ-2ա ՃԹ. Ցաւ դժար լինել տղայի եւ որ զաւակ խեղդի ի փորն -Պատճառն այնոր կամ լինի մօրէն...
ճը. 92ա-3ա ՃԺ. Ցաւ, որ լինի ի ծիծն... Պատճառն այտոր հաստութիւն կաթինն...
ճթ. 93աբ [Ճ]ԺԱ. Ցաւեր, որ լինի ի մէջ քնու ի ստխերն եւ ի ծնկներն -Պատճառն լինի ի խամ մաղձէ...
ճժ. 93բ-4բ Ճ[Ժ]Բ. Ցաւ զաւդուածի եւ նղրիս -Պատճառն այտ Բ ցօուտ կամ լինի ի պիղծ արիւնէ...
ճժա. 94բ-5ա ՃԺԳ. Ցօեր, որ լինի երեսն դրոցն եւ կաշուն -Պատճառն լինի այրած արիւնէ...
ճժբ 95աբ ՃԺԴ. Ցաւքեր եւ քոս, որ լինի յանձն... -Պատճառն քերելոյն լինի յաղի եւ ի հաստ պլխամէ...
ճժգ. 95բ-6ա ՃԺԳ. Ոջիլ եւ անիծ որ լինի յանձն -Պատճառն այտոր ռըստուպատ...
ճժդ. 96ա-7ա ՃԺԷ. Ցաւ պիսակ ու սեւ պայհախ -Պատճառն պիսակին լինի...
ճժե. 97աբ ՃԺԸ. Պալար որ լինի յանձն... -Պատճառն սպիտակ պալրին, որ լինի ի պլխամէ...
ճժզ. 97բ-8բ ՃԺԹ. Մանտր շտեր որ յելնու յանձն ու աթաշ փարսի -Պատճառն մանտր շտերոյն...
ճժէ. 98բ-9բ ՃԻ. Ծաղիկ ու հա[րս] անիթ... -Պատճառն ծաղկին յարիւնէ լինի...
ճժը. 99բ-100ա ՃԻԱ. Ցաւ գոթութեան -Պատճառն այտոր լինի ի յայրելու սօտաէն...
ճժթ. 100աբ ՃԻԲ. Ցաւ ուռեց, որ լինի ի սաֆրաէ -Պատճառն այտոր ի յօելուածու սաֆրայէն լինի...
ճի. 100բ-1ա ՃԻԴ. Ցաւ, որ լինի ի ուռեց ի պլխամէ -Պատճառն այտ ուռեցիդ պլխամն է...
ճիա. 101աբ ՃԻԵ. Ցաւ ուռեցի, որ լինի ի սաւտաէ -Պատճառն ի շատութենէ սօտաի...
ճիբ. 101բ-2ա ՃԻԶ. Ցաւ խոզք, որ լինի ի շլնին եւ յանթն -Պատճառն կամ լինի ի հաստ պլխամէ...
ճիգ. 102աբ ՃԻԷ. Ցաւ երակ, որ աւելի ելնէ ի մարդն - Այս երակս լինի ի տաք երկիրն...
ճիդ. 102բ-4ա ՃԻԸ. Ցաւ գաներ, որ ելնու ի մարդն, որ են երկու ցեղ... -Թտպիրն այտոր գան որ լինի ի յանձն...
ճիե. 104աբ ՃԻԹ. Դեղ արիւնի կանանցն, որ լինի լուսնով եւ գա շատ -Երբ գա շատ, դու տուր իւր քահրապի խուռսա...
ճիզ. 104բ ՃԼ. Դեղ այրած իրաց -Լուացած կիր ու կաղամբ ունտ...
ճիէ. 104բ-5ա ՃԼԱ. Դեղ, երբ աւձն հարկանէ զմարդն -Թէ ի պիղծ ազգ աւձերոյն լինի...
ճիը. 105ա ՃԼԲ Դեղ, երբ պիծակն խայթէ կամ մեղուն -Դնեն ի վերայ զհայկաւն...
ճիթ. 105բ ՃԼԳ. Դեղ գազան առիւծի -Որ լինի ի յառիւծէն, ի ընծէն...
ճլ. 105բ-6ա ՃԼԴ. Դեղ, երբ կատաղած շունն խածնէ զմարդն -Շուտ ճեղքեն զխածնելոյն տեղն...
ճլա. 106ա ՃԼԵ. Դեղ շան խածնելոյն, որ չէ կատաղած -Առ քացախ...
ճլբ. 106ա ՃԼԶ. Դեղ, երբ կորն զարկնէ զմարդն, ոմանք կարիճ ասեն... Կապէ զվերեւն պինտ...
2. 106բ-20ա Յաղագս ամենայն ազգ սարսափոց եւ ջերմանց, որ պատահին բնութեանց մարդկան` ի չորից բնութեանց
լինի
ա. 106բ-7ա ՃԼԷ. [Ս] արսափ որ լինի ի հոգին եւ առնու մէկ աւր ի Դ պահ -Պատճառն այտոր լինի ի Ե իրաց...
բ. 107ա ՃԼԸ. Սարսափ որ լինի խիստ ցրտոյ -Դեղն այն է, որ մտցնեն զինք ի տաք տուն մի...
գ. 107աբ ՃԼԹ. Սարսափ Ա- աւուր լինի ի թուղմայէ կամ անձինն դատելու -Պատճառն որ լինի ի թուխմայէ...
դ. 107բ-8ա ՃԽ. Սարսափ Ա- աւուր որ լինի խոնճութենէ -Դեղն այնոր այն է, որ հանգչի...
ե. 108աբ ՃԽԱ. Սարսափ Ա- աւուրն որ լինի ի հոգոցն... -Նշան սարսափին երբ լինի ի տքնութենէ...
զ. 108բ-9բ ՃԽԲ. Սարսափ յուռէցէ որ լինի ի յաճուկն -Պատճառն այտոր որ լինի ի ուռեց ի մաշկն...
է. 109բ-10բ ՃԽԳ. Ջերմն, որ օր մի թողու եւ օր մի բռնէ -Պատճառն լինի ի շատութենէ սաւրային...
ը. 110բ-2ա ՃԽԴ. Ջերմն, որ օր մի բռնէ եւ Բ օր չբռնէ -Պատճառն լինի սեւ մաղձէ...
թ. 112բ-3բ ՃԽԵ. Ջերմն, որ լինի ի պլխամէ եւ բռնէ յամէն օր -Պատճառն բորբսել պլխամին...
ժ. 113բ-4բ ՃԽԶ. Սարսափ, որ լինի յաւրինէ -Պատճառն յաւելուածք արիւն որ լինի յանձն...
ժա. 114բ-5բ ՃԽԷ. Ջերմն, որ կոչի անվերուստ եւ այրող -Պատճառն լինի ի շատութենէ սաֆրի...
ժբ. 115բ-6բ ՃԽԸ. Ջերմն, որ ասեն շատրիպ, որ կոչի խառնակ -Պատճառն այն է, որ խառնի պլխամն եւ սաֆրայն յիրար...

ժգ. 116բ-8ա ՃԽԹ. Ջերմն, որ լինի եւ այլ օտար պատճառնի ի հետ -Պատճառն այտոր յաւեր հաւաէ...
ժդ. 118ա-20ա [Ճ]Ծ. Սարսափ, որ կոչի տըխ, որ է բարակ ցաւն... -Պատճառն մէկ ազգին ի շատ տաքութենէ եւ յայրածէ... Դու իմացիր, որ մահու է մարդն, դու այլ մի դատիր ի հետ: Յայն ժամն թողլուր Աստուած հոգոյն ողորմի: Եւ իմ հոգոյս
այլ թող ողորմի Աստուած` մեղաւոր գրչիս եւ կարդացողի գրիս:
3. 121բ-38բ Վասն երակաց ճանաչելու զաղէկն եւ զվատն զհիւանդին եւ գիտենալո զպատճառն ցօոցն, թէ յուստի է դիպել ցօն:
ա. 121բ-5բ ՃԾԱ. Վասն ամենայն ցեղ երակացն, որ լինի -Պարտ է, որ բժ[ի]շկն զերակն հիւանդին ճանաչէ...
բ. 125բ-6բ ՃԾԲ. Վասն զձեռնլուայն ճանաչելոյ, որ է արտաքին ծորումն կերակրոց -Ձեռնլուա հիւանդին քան զամէնն
լօն այն է, որ դէպ ի կանուղն լինի...
գ. 126բ-7բ ՃԾԳ. Վասն քրտնաց ճանաչելոյ -Ինչ մարդն ի ցօոց դարձեալ լինի եւ շատ քրտնի...
դ. 127բ-8ա ՃԾԴ. Վասն տքնութեան եւ դեղերոյ իւր -Եւ թէ տքնութիւնն ի ցօքն ի ներս լինի...
ե. 128ա ՃԾԵ. Ողջոց տքնութեան - Ապա թէ ողջ մարդոյ դիպի տքնութիւնն...
զ. 128ա-30ա ՃԾԶ. Յաղագս բուհրանաց հիւանդին, որ թարգմանի նշաննի, որ երեւենայ մինչեւ ի Խ աւրն, թէ որպէս ճանաչել պարտ է զաղէկն եւ զվատն -Ինչ բուհրանն կամենայ լինել, հիւանդն ծանրանա...
է. 130ա-2ա ՃԾԷ. Այլ նշանք զհիւանդն ճանաչելոյ` զաղէկն եւ զվատն - Արդ, արժան է բժշկին, որ ինչ առ հիւանդն մտէ
եւ տեսանէ զաջելոյն նշանն:
ը. 132ա-4բ ՃԾԸ. Աղագս ճանաչելո զգոզն հիւանդին` զաղէկն եւ վատն: Վասն խարուրի ճանաչելոյ -Ինչ զխարուուրայն
տեսանել կամիս եւ ճանաչել, զգոյնն տես...
թ. 134բ-8բ ՃԾԹ. Վասն հոտի գողի - Ապա տես, որ խալատիս ոչ. զգոյներս գրեցաք եւ այ[ժ]մ գամք ի հոտն խարուրային... Ապա թէ խարուրային զերդ փերճուկած սին ելանէ, գիտացիր, թէ ի լերդին տաքութիւն կայ:
Գրիչը 5 տող տեղ է թողել եւ նշել` 138բ «Ո՜վ եղբայր, այս քանի տողս
չկայր:
Բ. 139բ Հապ այառիչ գիղառա (1752թ. յաւելագրութիւն հաքիմ Արութենի) -Առ հապի [պալ] ասան, օտի պալասան...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
120ա Զստացող սորին` զԱստուածատուր սարկաւագն, եւ զեղբայրն իւր եւ զամենայն արեան մերձօորսն իւր աղաչեմ,
ո՜վ եղբայրք, յիշել ի Քրիստոս եւ լի բերանով Աստուած ողորմի ասացէք նոցա, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի իւր միւսանգամ
գալըստեան: Զի բազում չարչարանօք հօաքեցաք զբժշկան գիրս այս, որ թարգմանած է ի տաճիկ գրէ եւ լեզուէ ի հայ գիր եւ
լեզու: Եւ մեկ քննեցաք դարձեալ վերըստին, ի բազում բժշկայպետացն ստուգեցաք, որ է ճշմարիտ եւ ուղիղ: Բժշկարանս
այս կարճառաւտ բանիւք յա[յ]տնած ամենայն ազգ|| (120բ) ցօոց պատճառքն եւ նշանքն եւ դեղերն եւ պատրաստութիւնն
մի ըստ միոջէ յիշած եւ անուն գրոցս յարապկերէն Մուղնի կոչի եւ հայերէն: [Բ] այց արժան է ամենայն տգիտաց զգուշանալ
ի ձեռն արգանելոյ ի բժշկան արուեստս, մինչեւ շատ կարդայ եւ աղէք հասկանա եւ քննէ զորպիսութիւնն ի կատարեալ բժշկաց եւ ապա համարձակի ձեռնամուխ լինել ի գրեալքս, զի տգիտութեամբ առնել զամենայն բան ոչ է ընդունելի, վասն անոր, որ չկարէ ի ծայր տանել զգործն: Ապա թէ հասուկ լինի եւ շատ կարդացած եւ վարժած ի յայլ եւ յայլ գիրս, հանց որ ամենայն դեղոց ճանաճող լինի եւ բնութեանց եւ որպիսութեանց, նայ ապա վստահասցի յամենայն ցօոց դարմանութիւնս
օգնայկանութեամբ արարչին Աստուծոյ եւ նորին յաջողութեամբն մարթ|| (121ա) ի լինի որպէս ցանկայ եւ հասանի: Ապայ
մի ոք արհամարեսցէ զուսուցեալ խրատքս, վասն զի հանց ենք գտեալ ի բազում գիրս, որ չէ պարտ անվարժիցն ընդ կատարելոցն համեմատել, եւս առօել ի սոյն արուեստս, զի կարի շատ հաշիւ ունի բժշկան արուեստս եւ շատ պիտի կարդալ
եւ աշխատիլ, զի մեծ գործ է:
Ապա, ի վերա այսր ամենայնի, աւրհնութիւն բժշկապետին հոգոց եւ մարմնոց Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ տա կենդանութիւն ամենայն եղելոցս... եւ ինքն աւրհնեալ եղիցի. ամէն:
139ա Փա՜ռք... Արդ, գերեցաւ գիր հէգմարանիս ձեռամբ սուտանուն Աստուածատուր սարկաւագիս, ի խնդրոյ բարեմիտ
եւ աստուածայներ, ճոխ եւ նազելի Աստուածայտուր սարկաւագին յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց եւ եղբայրցն եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրոց: Աղաչեմ զձեզ ո՜վ եղբայրք, ով ոք հանդիպի սմա առնելով կամ աւկտալով, լի բերանով
Աստուած ողորմի ասացէք ստացողի սորա, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի իւր միուսանկամ գալըստեան. ամէն: Գրեցօ ի թիւս
Հայոց ՌԺԶ (1567):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 1ա (Նօտրգիր) Ի վաելումն Թիփլիզցի Սամուէլ վարդապետին, թվին ՌՃՂԵ (1746):
2. 139բ (Նօտրգիր) Յիշատակ հաքիմ Արութենին, իւր հայր Հրապետին, թվին ՌՄԱ (1752):
Կնքադրոշմ` 1ա Քրիստոսի ծառայ Սամուէլ վարդապետ. 1187 (1738):
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ԳՐԻՉ` Անտօն բժիշկ (2ա-40բ, 73ա-134ա), Գրիգոր (41ա-72ա):
ԹԵՐԹ` 139. չգրուած` 1բ, 18բ-24բ, 27բ, 34բ, 59աբ, 94բ-6բ, 98բ-9ա, 100աբ, 125ա-31բ, 134բ-9բ: ՊՐԱԿ` 14 (Ա-Ե, Ժ-ԺԱ,
ԺԴ 8, Զ-Է, Թ 16, Ը 12, ԺԳ 9): ՆԻՒԹ` թուղթ (սպիտակ եւ նաւանշան լուսադրոշմով` 1-40, 73-139, կապոյտ եւ «1809 լուսադրոշմով` 41-72): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,5 11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (շղագրանման: Նմուշ` 76ա): ՏՈՂ` 23-25: ԿԱԶՄ`
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ (չիք Ա): ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+1, թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին ցեցակեր, այլ կաշով թիկունքը կարկատուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-1ա [ Այբուբեն արաբացւոց] -(ե -) (եռակի):
2ա-18ա Դուռն վասն ցաւոց մարդոյ` միջազէն, թապիաթէն (ախտարք)
ա. 2աբ Աղեղնայորն (նշան) Լայիան է: -Իւր յաստղն Մուշթարին է, որ է Լուսնթագն... բ. 3աբ Առուծն, որ է Ղապզիլն
(նշան) -Գուշակէ, որ այդ ցավիդ բնութիւն տայք է... գ. 4աբ Ջրհոսն, որ է Ղապզն, Խարիճն (նշան), որ է այս -Իւր յաստղն
Զօհայլն է... դ. 5աբ Կոյսն, որ է Ջամիաթին, որ է այս (նշան): ե. 6աբ Ցուլն, որ է Ֆառահն, որ է այս (նշան): զ. 7աբ Այծեղծ[իւր]ն, որ է 0խլէն գուշայկէ, որ է այս (նշան): է. 8աբ Ջրհոյսն, որ է Անքիայն, որ է այս (նշան): ը. 9աբ Հումրան, որ է
այս (նշան): թ. 9աբ Բայազն, որ է այս (նշան): ժ. 11աբ Նուրայթիլն խարիջն, որ է այս (նշան): ժա. 12աբ Աթայպայի խայրիճն, որ է այս (նշան): ժբ. 13աբ Նուսարաթիլ տախիլն (նշան), որ է այս: ժգ. 14աբ Աթապի դախիլն, որ է այս (նշան): ժդ.
15ա-6ա Նասղրղատն, որ է այս (նշան): ժե. 16ա-7ա Իշտի տէմարայն, որ է այս (նշան): ժզ. 17ա-8ա Թարիղն, որ է այս
(նշան) -Իւր աստղն Ղամար է, որ Լուսնայթաքն... եւ ազատիայ յամէնան նեղութեանց ծառայս Աստուծոյ. ամէն:
Իւրաքանչիւր յօդուած ունի թլսիմ եւ աղօթք` խմելու, ծխելու, գլխի
վրայ պահելու:
Բ. 25ա-00բ [Բժշկարան]
1. ա. 25ա-7ա Մալհամ դեղին, որ օգտէ հին խոցերին... -Առ խոզի եղ հին Ա ստիլ...
բ. 28աբ Զրուր, որ օգտէ հին խոցերին... -Առ սապռ անզարութ...
գ. 29ա-34ա Մաճուն մահապի. օգտէ ամենայն ցաւի, որչափ որ ուռից լինի... -Առ սեւ համեմ...
դ. 35ա-8բ Հապ ստամկլիկոն, որ օգտէ ստամօքին -Առ այարիչ ֆողարայ...
ե. 39ա Ճուր լվանալու, որ օգտէ պիղծ խոցին... -Առ պայտամչայ...
զ. 39ա Ջուլապ գուլիայ -Առ գուլիղանդ...
է. 39ա-40բ Հապ փորացաւի, որ դուրս լինի տանում -Առ Ի մսղալ բրնծ(.) ընդ նշի մաղզն...
Խառն դեղագրեր` Գոզկապի, Ծծացաւի, Կնոջ ցաւի, Ճճւի, Նուզլայի,
Ոսկրացաւի, Չիպանի, Ջլացաւի, Քամոյ, Քաչալի, Քէսմէի, Քթի արեան,
Քոսի, 0ձահարի:
2. ա. 41ա-53բ Է. Հապ: Հապ Լօղմանի, որ այս հապս ինքն շիներ այ, շատ փորցած է, ըստամօքսին շատ շահ է... -Առ
սատապ քունտուր եւ սաղմ արապի...
բ. 54ա-6բ Հիշեմք զհոքնան եւ զիր թտպիրն, որ հայերէն գրեխ ասեն -Յիմացիր, որ զհուկնային դեղերն որպէս շաֆն է,
բայց յուժով է...
գ. 57ա-8բ Այսուհետեւ յիշէ[մ]ք զդուռն ձիթէրին...: Ձէթ ղուսպի, որ օգտէ ֆալիճին եւ լակվային... -Առ ղասպի ղարիպ...
դ. 60ա-2ա Ղուրս փափունաջ, որ օգտէ հալապշտին խոցին... -Առ փափունաջ Ծ հատ...
ե. 65ա-7բ Թիլայ, որ օգտէ լերդին ուռեցին... -Առ սպիտակ սանտալ...
զ. 67բ-8ա Յիշեմք զժէյին բառըն ըստ կարքին -Ժէներն, որ է լիտքն ակռայից, որ հալի եւ միսն թափի...
է. 68ա-9բ Լուխ, որ տղոց հազն տանի... -Առ սաղմ արայպին...
ը. 70ա. Խզապ, որ մազն սեւացնէ -Առ կանաչ գխտոր...
թ. 70բ-1ա Ծարիր զաֆարանի, որ օգտէ աչաց քոր գալուն... -Առ զաֆարան սնպուլ...
ժ. 71-2ա Յիշեմ կէյի պառն: Գասպար Անտօն շինելն կոտրածի թտպիրն: Կասպար Անտօն շինելոյ կարպն, որ օգտէ զանազան ցաւոց... -Առ ամպարի աղապ լաւն...
3. ա. 73ա-82ա Զրուր քայֆուրի, որ օգտէ աչաց տայքութեանն -Առ սայտաւ արած մարքայրիտ անծակ...
Այբբենական կարգը խառնուած դեղագրեր Ականջացաւի, Աչացաւի,
Ատամնացաւի, Արեան, Բերանացաւի, Լերդացաւի, Կերցաւի, Նուզլայի,

Քամոյ, Ֆռանկի խոցի: 81ա «Գիր կինն դժւար ծնայնելոյ, «Գիր
մկնայտամի:
բ. 82բ-4բ Դուռն յիշեմք եւ զմատպու[խ]ների զօրութիւնն եւ շինելն որպէս է: Մապտուղ, որ զսայֆրին լուծէ -Առ հայլիլայ...
գ. 84բ-5ա Դուռն, որ յիշեմք եւ զլիզելն եւ զշինելն եւ զօրութիւնն եւ որպիսութիւնն նորայ որպէս է: Լիզելիք, որ օգտէ հին
հայզին... -Առ նուշ կոտրված...
դ. 85ա-6բ Դուռն, որ յիշեմք զամենայն ազք շարապների զօրութիւնն: Շարապ օշինդիրի, եւ Գեղիանոս ասէ` 0գտէ ստամօքին... -Առ մէյփուխտայ...
ե. 86բ-7բ Դուռն, որ [յ]իշեմք եւ ամենայն ազգ սֆուֆներին շինելն եւ զորութիւն որպէս այ: Սֆուֆ փալուտի... -Առ փալուտ...
զ. 87բ-8բ Դուռն, որ յիշեմք եւ զղուրսերի շինելն եւ զօրութիւնն որպէս այ, Ղուրս լօքի, որ օգտէ ստամօքացաւութեան... Առ լոք լվացաց...
է. 88բ-9բ Դուռն, որ յիշեմք եւ զքրքումների շինելն եւ զօրութիւն նորայ: Դեղ քրքում տլայ... -Առ զաֆռան...
ը. 89բ-91բ Վասն հողնի, թէ ինչպէս այ: Հողնայ, որ զփորն կակղացնէ... -Առ մանուշակ...
թ. 91բ-3ա Վասն երակ ճանաչելոյ, որ մաճայ ասէն -Գաղիանոս ասէ, թէ զմարդն բնութիւն ճանայչելոյն վկայն երայկն է
եւ կոզն է...
ժ. 93բ Վասն նշան գոզին հիւանդի - Ասէ Սինայի որդին. Եւ գոգերն ազգէ ազկ լինի...
ժա. 93բ-4ա Վասն ըստեղծման մարդոյն երայկն իմանաս, թէ քանի է -Եւ գիտացի, որ երայկն ամենայն մարդն ԳՃԿԲ երայկ է...
ժբ. 97ա-8ա Վասն ձէթերին, որ յիշեմք: Ձէթ մրդենոյ, որ օգտէ գլխին... -Առ մրդի տերեւն...
ժգ. 99բ Կնոչ հատն բանալոյ -Առ փշատիյ ձառիյ քոքիյ...
¢¢ 1-3-ը ծաղկաքաղ են Ամիրդովլաթ Ամասիացու
Ախրապատիններից:
Գ. Բանք զանազանք
1. 101ա-15բ [ Ախտարք արանց եւ կանանց] -Խույն եւ իւր աստղն Մարեխն է...
2. 115բ Գիր էրոցկի եւ տենտի -Յաման, նամուտ, ղարատ...
3. 116ա [Վիճակացոյց` Ա-Ք] -Ա. Սուրբ Երրորդութիւն փրկէ զքեզ ամենայն փորձութենէ... Ք. Տեսանեմ զքեզ մէկ մի կու
յաղթէ...
4. 122բ-3ա Գիր գլխացաւի -Տէր աստուած մեր Յիսուս Քրիստոս յել ի լեառն Ձիթենեաց...
5. 123ա Մուրաքապ -Առ կխտոր եւ դրամ... (2 դեղատոմս):
6. 123բ [Բառք քիմիականք] -Յատիտ երկաթի, զաֆրան, նաթրուն...
7. 123բ-4բ [Դեղագիրք] -Սինայմայքի ԼԲ դրամ... (ապա` «թէ որ... սկսուածով 21 ախտարական դեղամիջոցներ. «Թէ որ
հօպօպի սիրտն հետն պայհէ, ամենայն լեզու կայպիվ Աստուծով եւ այլն):
8. 132ա Այս է ճանապարհորդի Պատկեր աուր արին հիսապն է, թէ կիրայկի աուրն մինչեւ շափայթն քանի հէսապն լինի, այսպէս -Կիրակիյ աւուրն Զ հէսապ այրայ... 132աբ Վասն ճանայպարհորդի, որ գնայցիալ լինիյ այլ երկիր... -Կալ զանունն մարդոյ... 132բ-4ա [Վիճակ ճանապարհորդի] -1. 0՜վ սիրելիյ, զի հեռացեալն քո բազում ժամանակ է... 12. 0՜վ սիրելի, ուրախութիւն մատուցանեմք քեզ... բարի է վերջն ողորմութեամբն Աստուծոյ. ամէն:
9. 40գդ (Փոքրիկ թերթիկի վրայ) Մաճուն մաֆասլի, որ է ոտաց ճան (վրացատառ վրացերէն, նաեւ մի քանի այլ դեղագրեր` 123ա, Աա, Բ աբ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 122բ (Անտօն գրչի) Ավարտեցաւ Վիճայկարանս 1262 (1813) օգօստօսի մուտն եւ ի ձեռամբն բժիշկ անարժան Անտօնի:
125ա (Առանձին թերթիկի վրայ) Մինաս վարդապետ, Մինաս վարդապետ, Մինաս վարդապետ: Գիր փորձիչ Անտօն:
2. 41ա (Գիրգոր գրչի) Գիրգոր (նույնը` 51բ):
549
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Իլով ՌԹ -1560
ԳՐԻՉ` Ներսէս երէց:

ԹԵՐԹ` 186: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԲ 16 (Ա 9, Բ 20, Է 18, ԺԱ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 15 10,3:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 95ա): ՏՈՂ` 19: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ, շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` զարդադրոշմ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -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` թռչնագիր: Գ ո
յ ն ե ր` կարմիր, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ շագանակագոյն բծեր: Նախապէս ունեցել է Ա-ԺԵ պրակ, որից պահպանուել է Դ-ԺԵ, վերահամարակալուած Ա-ԺԲ: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-1ա-10ա Յանուն Աստուծոյ հայինք, թէ ինչ ի գիրքս լօ եւ պիտանի: ա. 1աբ [Ցանկ` 11ա-73ա] -Ա. Վասն մարդոյ, թէ ինչխի կու լինի... ԻԳ. Վասն երանելոյն Ադանագինէ Դաւանութիւն սուրբ Երրորդութեան... բ. 1բ-10ա [Ցանկ` 78ա-170բ] -Ա.
Վասն խոտին, որ արբենա ասեն... ԳՃԱ. Վասն սխտոր ջուրն:
Ա. 11ա-41ա [ Աբուսայիդայ Յաղագս կազմութեան մարդոյն]
Տե՛ս Հմր 466, 222ա-37ա. Նխ. /11ա-5ա: ¢ ա/15բ-8ա: բ/18ա-9բ:
գ/19բ-21ա: դ/21ա-2բ: ե/22բ-3բ: զ/23բ-4բ: է/24բ-5ա: ը/25ա-7ա: թ/27ա-8բ: ժ/28բ-9բ: ժա/29բ-30ա: ժբ/30ա-1ա:
ժգ/31ա-2ա:
ժդ/32ա-3ա: ժե/33ա-4ա: ժզ/34բ-6բ: ժէ/36բ-41ա: Նախադրութեան հետ
համարակալուած Ա-ԺԸ:
Բ. 41ա-58ա ԺԹ. Վասն բնութեան մարդոյն, թէ որպէս է -Ի չորից գոյացեալ ասի մարդն...
Ենթամասը` 49ա-58ա «Եւ զի Գ մասունք են հոգոյն...,
համարակալուած Ի:
Գ. 58բ-68ա ԻԱ. Յաղագս մարմնախաղացութեան, զոր ասացեալ է մարգարէն Դանիէլ Սուրբ Հոգովն -Թէ մարդոյն գագաթն խաղա, հարկիք գտանէ յօագաց...
Դ. 68ա-70բ ԻԲ. [Վասն խոստովանութիւն աղէկ եւ պիտանի` ի յնդիր յօրինակէ. ցանկից] -Բայց վասն մեղաց իմոց
զո՞րն ասեմ, կամ զո՞րն խոստովանեմ...
Ե. 70բ-3ա ԻԳ. Երանելոյն Աթանագինէ Դաւանութիւն ի սուրբ Երրորդութիւն -Որ ոք կամիցի փրկե[ա]լ լինել, յառաջ քան
զամենայն գործէ...
Զ. 73ա-7բ Ումեմն իմաստասիրի ասացեալ Յաղակս լուսնացուցին, որ զերազն յայտնէ` զչար եւ զբարին - Առաջին օրն
լուսնին բարի է... (չիք ցանկում):
Է. 78բ-170բ [Բժշկարան] -Ա. Խոտ մի կա, արբենա ասեն... ԳՃ. Թէ նստոյտեղն ի սնկանէ ցօի, քամէ զսամիթի խաշուկն,
այրէ եւ լոսէ:
Ըստ ցանկի (1բ-10ա) Ա-ԳՃԱ, ըստ բնագրի` Ա-ԳՃ դեղագրեր.
Ականջացաւի, Աղեցաւի, Այրածի, Այրութեան պակասի, Աչացաւի,
Ատամնացաւի, Արիւն թքնողի, Բալղամի, Բերանացաւի, Բերանի հոտի,
Գանի, Գլխացաւի, Գոզկապի, Երիկամի քարի, Թանաքի բիծ հանելոյ
(153բ), Թաց հերի, Թթուած գինի քաղցրացանելոյ (129բ), Թոքացաւի,
Իջուածքի, Լեզուակապի, Լուի, Լուծման, Խլութեան (« Ահարովն ասաց`
160ա), Խոստուկի («Յոհանէս ասէ` 130ա), Խոցի, Ծանր հիւանդի, Կաթն
ցամաքածի, Կերակուր հալելոյ, Կերակուր վեր բերելոյ, Հազի, Հալումաշ
ցաւի, Հաւկուրի, Հաւորսի, Ձայնի, Ձէթեր (117բ-20ա), Ձուքն ուռածի,
Ձվանկի, Ղօլինջի, Ճանճի, Ճիճւոյ, Մազ բուսանելոյ, Մահլամ, Մահու
դեղ թափելոյ, Մանի եւ ցանի, Մաջուն (Բագարատայ` 87բ), Միջացաւի,
Մկան, Մոռացկոտի, Մրջիւնբունի, Մրսածի, Նասուրի, Նստատեղն վայր
եկածի, Ոջլի (123բ «Տախտակ ոջլի), Ոտնացաւի, Չինի կոտրած կապելոյ
(124ա), Զյղանալոյ, Չոր հերի, Պիսակի, Պորտացաւի (160ա «Գալիանոս
ասէ), Ջերմի, Ջրեր, Ջրվաթի, Սաւդայի, Սաֆրայի, Սնկոտի, Սրտացաւի,
Վերաբերութեան, Փակոցի, Փայծաղի, Փորացաւի, Քամոյ, Քթի արեան,
Քուն չտանելոյ (125բ): Բոյսեր. Արբենա (78բ), Լօշտակ (81բ), Համասփիւռ
(78բ), Ղուլբա-լ ղամար (80ա), Մարդածաղիկ (80բ), 0շինտր (136ա):
Կենդանիներ. Աւքսունդիպակ (124բ), Էպէնէս ծովային (124բ), Ջայլամ

(124բ), Ջրակարիճ (124բ): Հմայականք եւ գուշակութիւնք. Գիտութիւն
ճանապարհորդաց (137բ), Գիր ակռացաւի (128ա), Գիր արիւն կապելոյ
(161բ), Գիր խոցի (102բ, 129բ) Խանդամունտ քար (125ա): Կարեւոր
հատուածներից են.
ա. 103ա-4ա ԺԳ. Յաղագս տարերց բնութեանս, թէ ուստի է... - Արհամարհանքն ի լերդէն գա...
բ. 113աբ Լ. [Նախագիտութիւն] -Եթէ կամիս զհիւանդ, թէ յինչմէ է, դու զթուքն տես...
գ. 124բ-5ա ՀԷ. Վասն որ զդեղն անփոյթ առնեն - Ասացին իմաստասէրքն...
դ. 131բ-5բ ՃԺԹ. Վասն երակաց եւ արիւն առնելոյ -Գրած է հին եւ նոր հաքիմնին... Եւ յայտնի Յոհաննէս հաքիմ ասաց,
թէ Վիզն Բ երակ կա...
ե. 135բ-6ա ՃԻ. Ասաց Յակոբ բժըշկաբետն, թէ Են ի յանձին Դ մասունք...
զ. 138բ-40բ ՃԻԸ. Վասն գիտութեան բնութեան տարոյն, թէ ինչխ է -Գ ամիս` Սահմի, Տրէ, Քաղոց -Մարտ, ապրիլ, մայիս
գարուն է...
է. 140բ-4ա Ասեմ քեզ զմարմնոյ զբնութիւն -Սիրտն տաք է..
ը. 144բ-5բ ՃԻԹ. [Վասն մարդոյն, որ Աստուած ստեղծեաց, մինչեւ ի խորին ծերութիւն ինչ լինի. ցանկից] -Ի տղաութենէ
մինչ ի ԺԵ տարին զինչ ցօ որ դիպի, ի յարենէ է...
թ. 146ա-8բ ՃԼԱ. Եւ այս են փոխադրութիւնք դեղոց, զոր քննեալ են Հռոմաեցոց եւ Հնդկաց եւ Պարսից բըժշկապետին`
հրամանաւ թագաւորաց, զորո ոչ է պարտ թերէհաւատիլ... -Թէ զառնափ չգտանես, հնդիկ ստրիճ փոխան է...
Ը. 171ա-180ա Կանոնք եւ սահմանք սուրբ առաքելոցն: Մեծն Թաթէոսի արարեալ (Ա-ԼԲ) -Ի գալ նորա ի յՈւրհա քաղաքն,
եւ լուսաւորեաց զնոսա մկըրտութեամբ սուրբ աւազանին...
Թ. 180բ-6բ [Գուշակութիւնք]
1. 180բ-1ա Այս են աւուրք պահպանութեան, զոր յայտնեաց Աստուած Յեսուեա քահանայն եւ որդոցն Իսրայէլի... -Յունուվար ի Դ եւ ի ԻԹ...
2. 181ա-6ա Յաղակս Սաղմոսին, թէ վասն ինչ իրաց պիտի ասեն, որ լինա Աստուծով - Առաջն. Երանեալ` վասն ծառի եւ
այգոյ տնկելոյ...
3. 186աբ [Յաղագս շուքը իլդուզ աստեղան] - Աստղ մի կա` շուքը իլդուզ ասեն: Մարդն, որ ճանապարհ երթա... Եւ դու
անհոգ գնա:
Չիք ցանկում Ը-Թ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
58ա Գրեցօ Մարդակազմութեան գիրքս ի լաւ եւ յ[ը]տիր յաւրինակէ ի թվականին Հաոց ՌԹ (1560) օգոստոսի Ա, օրն Եշաբթի, ի կաթողիկոսութեան Հաոց տեառն Ստեփաննոսին եւ արքեպիսկոպոսութեան տէր Գրիգոր Վարագեցոյն, ձեռամբ
ոքնամեղ եւ անարհեստ գրչակիս` մեղօք տառապեալ Ներսէս երիցուս, որ անուամբս եմ միայն քահանա, բայց գործովս հեռի եմ ի ճշմարտութենէ: Աղաչեմ զձեզ, հարք եւ եղբայրք իմ, յիշել ի Տէր միով Տէր ողորմեաիւ, եւ Աստուած, որ է տուող ամենայն բարութեանց, ձեզ եւ ձերն ննջեցելոցն ողորմի. ամէն: Ի քրիստոսապսակ քաղաքս Իլով:
70բ... Եւ եւս առօել ինձ` մեղաւոր եւ զանարժանիս. ամէն, ամէն (նման` 186բ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 186բ (ԺԸդ.) Տէր Առաքելի Հեքիմարանն է ||/իւրն:
2. 78ա (ԺԸդ) Յիշատակ է Հիքիմարանս այս տիրացու Յարութենին:
Կնքադրոշմ` 10ա, 77ա, 186բ Քրիստոսի ծառայ տէր Միքայէ.լ, ՌՃՀ (1721): 70բ Մղտսի Ս[ա]լվիեար: 75ա, 76ա (անընթեռնլի):
Գրչափորձ` 10բ Մարախլաւոր են շուրջանակի... 77բ Յիշեայ զսուրբ Մուքայէլ հրեշտակք` ջերմ ոչ մերձենայ (նաեւ հրեշտակի գծագիրը): 186բ (արաբական թուեր):
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ -XVIII
ԹԵՐԹ` 133. չգրուած` 1աբ, 132բ-3բ: ՊՐԱԿ` 1 1+Ա-ԺԱ (խառն` Ա, Ե 4, Բ-Դ 8, Զ 7, Է-Ժ 16, ԺԱ 12)+3(6+8+3): ՆԻՒԹ`
թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 14,8 9,9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 74ա): ՏՈՂ` 22-35 (խառն): ԿԱԶՄ`
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ`
1(1)+1(133), թուղթ:

ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 33-34-ի միջեւ 6 թերթ կտրուած հանուած: Նորոգուած եւ էջակալուած` 1-262: Կազմի եզրերը մաշուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-33բ [Բժշկարան]
1. 2ա-11բ Յաղագս մարդակազմութեան, թէ որպէս է. [յ]օրինեալ զգլուխն, զակն, զականջն եւ զամենայն ինչ (Աբուսայիդայ Յաղագս կազմութեան մարդոյն)
Տե՛ս Հմր 466, 222ա-37ա. Նխ. /2ա-3ա: ¢ ա/3ա-4ա: բ/4աբ: գ/4բ-5ա:
դ/5աբ: ե/5բ: զ/5բ-6ա: է/6ա: ը/6ա-7ա: թ/7աբ (խորագիրը` «Թոքին փխ.
«Փայծեղան): ժ/7բ: ժա/7բ-8ա: ժբ/8ա: ժգ/8աբ: ժդ/8բ-9ա: ժե/9ա:
ժզ/9ա-10ա (խորագիր` «Վասն ստեղծման ոսկերացն եւ ջլացն):
ժէ/10ա-1բ: Չունի համարակալում:
2. 11բ-3բ Վասն բնութեան մարդոյն, թէ որպէս է -Ի չորից գոյացեալ ասի մարդն... սեաւ մաղձն ի բալղամէ:
3. 13բ-5բ [Դեղագիրք զանազանք]
ա. 13բ-4ա Աչաց ցաւի եւ գլխոյ -Սպիտակ խաշխաշի սերմն աղանձէ... բ. 14ա-5ա Վասն ամենայն ազգ ձիթոյ. 0շինդրի
ձէթ... -Առ հոռով[մ] ձէթ 380 դրամ... գ. 15ա Եղեւ ընդրութիւն վասն ըմբելեաց ջրոց... - Ասեն բժշկապետքն յունաց... դ. 15ա
Վասն գիտութեան ճանապարհորդութեան գնացելոց (գուշակութիւն) -Յորժամ գան հարցան[են], թէ Մեր գնացեալն որպէ.ս
է... ե. 15բ Վասն գոզկապի -Առ զմկան ծերտն...
4. 15բ-6բ Փոխադրութիւնք դեղոց... -Թէ զառնապ չգտանի, հնդիկ ստրիճն փոխան է...
5. 16բ [Վասն կշռոց] - Ասթառն 6 դրամակշիռ է...
6. 16բ-8բ [Դեղագիրք զանազանք]
ա. 16բ Վասն որսոյ հաւուց -Առ զաղշ բանկին... բ. 16բ Վասն ծովայինի է -Էպէնէսն, որ ի հուրն շրջի... (ապայ` ջրակարիճ, սալմանդր, ջայլամ, օքսուն դիպակ): գ. 16բ-7ա Վասն քթի արեան -առ խունկ... դ. 17ա Աչքն որ արիւն ունի -Զբզրղանունն... ե. 17ա Բերանն որ ցաւի... -Առ զշիբն... զ. 17ա Եւ թէ ատամն ցաւի... -Առ ժանկառ... է. 17աբ Եւ թէ արանքն վայր
գայ... -Առ զհարաճն... ը. 17բ-8ա Կատղած շան -Եւ թէ կատղած շունն... թ.18ա Վասն որսոյ ձկանց -Առ կորեկ... (ապայ`
սողնոց, օձի, մկան, լուաց, ճանճի): ժ. 18ա Գիր մկնատամի... - Ամամի, ըռալամի... ժա. 18բ Խրատ մաճունի -առ անանուխ... ժբ. 18բ Մալհամ կարմիր... - Այս է կարմիր մալհամն... ժգ. 18բ Դեղուկ խոցի դեղ -Առ Ա մսխալ հինա...
7. 18բ-9ա Յաղագս ձիոյ մարազի եւ ուռուցի - Ադա սօղանին, որ ձմեռն կախեալ ինքնին չորնաչի...
8. 19աբ Յաղագս հիւանդի նշանաց -Գրեն փիլիսոփայքն, թէ երբ հիւանդն իմանա խիստ ցաւս...
9. 19բ-22ա Կանոնք աստղաբաշխականք վասն պահպանելոյ զառողջութիւն մարմնոյ, շարագրեցեալք ի Գալիանոսէ
բժշկէն մեծէ (յունվար -դեկտեմբեր). Յունվարի ամսոյ - Ամիսս այս ունի զՋրհոսն ինքեան տանուտէր...
10. 22աբ Կանոնք վասն իւրաքանչիւրոց կազմուածոց մարդկանց - Այր խարդեաշ եւ շէկահեր` մաղձոտ է եւ ցասմնոտ...
11. 22բ-3ա Աւուրք մաքրագործութեան -Ժամանակք ըմպելոց զդեղորայս...
12. 23ա-9ա [Նախագիտութիւն հիւանդաց]
ա. 23ա-5ա Վասն ճանաչելոյ զնամզն ստուգապէս -Գալիանոս ասէ, թէ Զմարդոյն բնութիւնն ճանաչել յառաջ երակն է
վկա... բ. 25ա-7բ Վասն հասկանալոյ եւ ճանաչելոյ զմէզն եւ ձեռնալուէն -Գիտացիր, որ մէզ ճանաչելն հէքիմին վկայն է... զ.
28աբ Նշանք քրտնաց հիւանդին -Գիտացիր, որ քրտունք ելանելն... դ. 28բ-9ա Վասն նշանի մահու եւ կենաց հիւանդին -Գիտացիր, որ աղէկ նշանն հիւանդին երեսին գոյնն դեղին լինի...
13. 29ա-30բ Խրատ երակ առնելու ի գագաթէն մինչեւ ի ներբանք ոտիցն -Նախ եւ առաջ գլխոյն երակներն` յետ սակաւ
ուտելոյն լաւ է...
14. 30բ-3բ [Դեղագիրք]: Գիր ակռացաւի -Գէի տունն բեւեռէ, որ այլ ոչ ցաւի. Ահիայ, մահիայ...
Խառն դեղագրեր Ականջացաւի, Աչքացաւի, Ատամնացաւի, Բէլ
սօվուխլուղի, Գլխացաւի, Զարմանք տեսանելոյ, Իւղ բեւեկի, Լուծման,
Ձեռաց դողալոյ, Ջերմոտի, Սրով կտրածի, Փորացաւի, Քամոյ, Ֆռանկ
զահմաթի: Նաեւ քիմիականք` 30բ Վասն գինոյ, 33բ Վասն մոմի իւղին,
33բ Վասն մազ կամ մորթի սեւացնելոյ:
Բ. 34ա-122բ Յաղագս բժշկութեան կարգաւ
1. 34ա-90բ [Դեղագիրք]: Դեղ ֆռանկ զահմաթի, տուզլու պալղամի եւ գիջուկի -Առ 2 հաւկթի սպիտակուցն...
Խառն դեղագրեր` Աթաշակի, Ականջացաւի, Աղիքն վայր եկածի,
Այրածի, Աչքացաւի, Ատամնացաւի, Արանքի ցաւի, Արբեցութեան,

Արիւն թքնողի, Բալղամի, Բերանի արեան, Բերանի հոտի, Բէլ
սօվախլուղի, Բորի, Գլխացաւի, Գոզկապի, Գոթութեան, Դաբայի, Դեղնացաւի, Դիւանայի, Դողի, Դուրս ընկածի, Երիկամի քարի, Թարախի,
Թեփուկի, Ինթիլայի, Լերդացաւի, Խիարուկի, Խլութեան, Խոստուկի,
Խոցի, Ծաղկահարի, Ծծացաւի, Կաթն պակաս կնոջ, Կարճահարի
Կերցաւի,Կոլինջի, Հազի, Հեշտ ծնանելոյ, Հերքունի, Ձեռքի եռի, Ձուն
ուռածի, Ղապզի, Ճիճուի, Մազ բուսանելոյ, Մազ թափելոյ, Մայասուլի,
Մերձաւորութեան, Միջացաւի, Միտքն բանալոյ, Մոռացկոտի, Մրջման
բունի, Նասուրի, Նուզլայի, Ուռեցքի, Չբեր կնոջ, Պորտն ոլորածի,
Ջերմի, Ջիղն կարճացածի, Ջրվաթի, Սուզանակի, Վախի, Տաքութեան,
Տենդի, Տեռատեսի, Տղայ բերելոյ, Փորն պնդանալոյ, Փորացաւի,
Փօշտանկի, Քաչալի, Քերի, Քէլի, Քէսմէի, Քթի արեան, Քոսի, Քորի,
0ձահարի (գիր` 72բ), 0ձ փոր մտածի, Ֆռանկ զահմաթի: Նաեւ` 50ա-1բ
Վասն լօշտակի -Առ զլօշտակն...: 83բ-5ա Վասն պատմութեան
Փենունային (եւ աղօթք)... -0րհնեա, տէր Աստուած... 85բ-6բ Վասն
մարդատակին զօրութեան Արաճլ չուտրուպոյ սրան մարմնակ է... 73բ
Մարգարիտն, որ դեղին եւ կարմիր սպիտակացուցանել -Առ սոխ մի... 83ա
Խրատ վասն բժշկական կշռոցն... -Նոցին Ա լիտրըն ՃԻ դրամ է...:
Բժիշկներից յիշատակուած են` 37ա «հէքիմ Բուղում, 41բ «Բագարատ,
65ա «Ճալիանոս:
2. 90բ-124բ [ Այլեւայլք]
ա. 90բ-3ա Խրատ վասն բժշկութեան -Ի մանկութենէ եւ յառաջին հասակին բնութիւնն մարդոյ տաք է եւ գէջ...
բ. 93ա-100ա Յաղագս բուսոց եւ տնկոց, պտղոց, որոց զօրութիւնն եւ խասլիաթն ցուցանէ եւ գտանես ի վերայ այբուբենական գրոյ կարգաւ - Անանուխն տաք է եւ չոր... ֆընդուղն տաք է եւ չոր...
գ. 100բ-16ա Բառք եւ անուանք ի վերայ ամենայն բըժշկական դեղոց, որք այբուբենիւ գրեմք վասն դիւրաւ գտանելոյ
ըստ խնդրողաց (Ամիրդովլաթ Ամասիացւոյ) - Աշրաս, որ խնդրեն, որ է պրուխ... Ֆրասիոն, որ է մեղրածծուկ:
դ. 116ա-9բ [Հապ, շարապ, մաճուն]: Հապ շաբաթի այսպէս արայ -Առ հապուլ պլուք...
ե. 120ա-2բ այս բառքս հայու եւ տաճկի բառ է, որ ըզցաւերուն անուններն յայտներ է տաճկերէն -Հազազ, որ ի գլուխն
թեփուկ լինի...
զ. 122բ Փոր քշելոյ լաւ է -Առ խիար շամբա[ր]...
-123ա-4բ Ցանկ եւ ցուցակ առաջիկայ գրքոյս -1. Յաղագս մարդկազմութեան... 235. Վասն բառից անուանց ցաւոց 2 լեզուով:
Գ. 125ա-7բ Նամէի շէրիֆ -Փատիշահի ատիլ ճիւմլէ իսաեէլէրին հիւմմէթի վէ սալթանաթի վէ գահրի գահամանի... Եազըլմըշտըր նամէնիզ թարիխի հազրէթի Իսաեէլէրին 1710:
Ավստրո-հունգարական կայսեր նամակը թուրքաց Սուլթան Ահմէդ
Գ-ին:
Դ. 128ա-32ա [Դեղագիրք]: Մաճուն, որ միտն բանայ, յավելու եւ սրբէ է Ա՛ռ շաքար, մազատաքէ... եւ որ խայթեցաւ, ապրի յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյ սրբոյ. ամէն:
Խառն դեղագրեր` Բալղամի, Գորտնուկի, Լուծման, Ծարաւող
հիւանդի, Հազի, Հարարաթի, Միջացաւի, Միտն բանալոյ Սզուի, Սրտի
բանելոյ (շնչարգելութեան), Փորի արեան, Քթի արեան, 0ձահարի
(131բ-2ա):
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է 2 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 131+2 (կրկ. 84, 107): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ, մասն
պատառիկ-պահպանակների (Ա-տպագիր, Բ-ձեռագիր):
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -1. Սաղմոսարան (հնատիպ): ԺԸ դ. 2 (Ա-Բ, էջ 305-6 եւ 319-20): Թուղթ, միասիւն (նմուշ` Աա):
Կարդալ էջ 305-6«[կենդան]ւոյն... եւ լային որ բար (ՃԻԳ, 3-ՃԻԵ, 6), էջ 320 (319-ը սոսնձուած կազմին) «Առ գետս Բաբե-

լացւոց... զհարցումն քո զոր (ՃԼԶ, 1-8): 2. Աւետարան Մատթէի (ձեռագիր): ԺԳ-ԺԴ դդ.: 2(Գ-Դ), ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի երկտակումից: Թուղթ, երկսիւն, բոլորգիր (նմուշ` Գա): Կարդալ` Գա-Դա (Դբ սոսնձուած կազմին) «ունիցի... եւ
թաքոյց (ԻԴ, 50-ԻԵ, 18):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խոնաւութիւնից լուսանցային մասերը գունափոխուած, տեղ-տեղ բծեր, փոքրիկ պատռուածքներ, 14 ցեցակեր: Սկզբից եւ միջից պակասաւոր: ԺԸ դ. նորոգուած եւ թերթերը խառնուած. կարդալ` 1-27,36, 28-35, 47, 37-46,
48-73, 90, 94-101, 93, 129, 74-78, 130, 79-89, 91, 83-84, 129, 92, 102-114, 131, 115-128: Կազմի Բ փեղկի կաշին քերծուած:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՌՂԹ -1650
ԹԵՐԹ` 119 (1-114, 129-31, կրկ. 84, 107): ՊՐԱԿ` 1 4+11 (Ա-Ի) 12 (17 թերթ թափուած): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: Մեծութիւն` 13,3 9,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն (երկսիւն` 93աբ, 99բ-101բ): ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 99ա: Նորոգողի` 1-4): ՏՈՂ` 18:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [ Աղօթք]
ա. 1ա-2ա Աղօթք վասն [Քրիստոսի] չարչարանացն - Աստուած, որ վասն փրկութեան աշխարհի կամեցար ծնանիլ...
բ. 2բ-3ա Առ վէրսն Քրիստոսի Աղօթք - Աղաչեմ զքեզ, տէր Յիսուս, ի ձեռն այնոցիկ վիրաց քոց...
գ. 3ա-5ա Մտածութիւնք չարաչար -Ո՜վ տէր Յիսուս Քրիստոս, երկիր պագանեմ քեզ...
Բ. 5բ [Նախերգան] -Բարձրավանդակ եւ գեհամերթ ուսումնայսիրաց...
Գ. [Ժամանակագրականք]
ա. 5բ-6ա [Վասն 0սմանցւոց թագաւորաց] -Թվին ՌՆԾԳ (1453) մայիսի Ե առաւ 0թման թագաւորն Աստամբօլ...
բ. 6ա-7ա [Վասն Մահմետին] -Ծնունդ Մահմետին թվին ՇՂԷ (597) էր...
գ. 7ա [Գիւտ խաչին] -Թվին մարդեղութեան Քրիստոսի ՌԹ (1009) Հեղինիայ... գտաւ խաչն...
Դ. 16բ-7բ, 18բ [Գուշակութիւնք]
ա. 16բ-7ա Թէ կամիցիս գիտենալ, թէ ճանապարհորդն կայ, թէ մեռած է, թէ դատարկ է -Յորժամ հարցանողն գայ քեզ,
դու կանկնեցո... (16բ-ից յետոյ թերթ է ընկած):
բ. 17ա Թէ կամիցիս գիտել, թէ օվ յաղթէ ի մէջ երկուց եղբարցն, արանց եւ կանանց, թէ որն յառաջ մեռանի... -Կա՛լ զանուն ուրիշ ուրիշ... (բանալի աղիւսակ` 17բ):
գ. 18բ Թէ կամիցես գիտել զաւուրըս ըստ Հոռոմաց ամսոյ, չար աւուրքն այս են -Յունվար Է, ԻԴ... (այլ ձեռք, թանաքը
ներծծուած եւ դժուար ընթեռնլի):
դ. 83բ-4ա [ Ամսացոյց] -Յունվար Ի. թէ լուսինն խաւարի... (այլ ձեռք):
Ե. [Բժշկարանք]
1. 7բ-16բ, 18ա, 19ա-20բ, 39ա, 48ա-73բ, 90աբ, 94ա-8ա Դեղարանք պէս պէս ցաւոց: Նախ վասն մլհամի -Դմակ եղ...
Խառն դեղագրեր Աթաշակի, Ականջացաւի, Աղեցաւի, Ամուլ կնոջ,
Այրածի, Աչացաւի, Ատամնացաւի, Բերանցաւի, Բերնի արեան, Բորի,
Գայլակապի, Գոզկապի, Գլխացաւի, Գոթի, Դեղնախտի, Դժար ծնանելոյ,
Զօրութիւն դեղերոյ /51ա/, Թեփուկի, Թուլութեան, Լերդացաւի, Լուի,
Լուծման, Խածածի, Խոստուկի, Խոցի, Ցծացաւի, Ծնկան քամոյ, Կաթն
պակասի, Կոլինճի, Կռացեալ յօդուածոց, Կրծացաւի, Հազի, Ձայնի, Ձիոյ
հազի (48ա), Ձիոյ հարարաթի (64ա), Ճճուի, Մազի, Մահուան,
Մաղասկաթի, Մայասիլի, Միջացաւի, Մկան, Մրջմնաբունի, Մրսածի,
Նուզլայի, Ոսկրացաւի, Ուռեցի, Պալղամի, Պտղաւորի, Ջերմի, Ջրջաթի,
Սաֆրայի, Սնկան, Ստամոքսի, Սրտացաւի, Վիրի, Վնասակար կերակրոց
(50ա), Փայծաղի, Փորացաւի, Փորկապի, Ցորեն ցանելոյ (51ա), Քամոյ,
Քաշած ձեռքի, Քթի արեան, 0ձ մտածի:
2. 20բ-7բ, 36աբ, 28ա-9ա Վասն բանջարոյ -Կաղամ[բ]ն ջերմ է եւ քամին ծանր, մատղաշ տերեւն լաւ է...
3. 29ա-30բ Վասն կանանց ցաւոց, որ ի տղակնութիւն պահէ: Վասն ծնընդկանի -Որքան պտղեվորի եւ քովին ցաւի...
4. 30բ-5բ, 47աբ, 37ա-8բ Վասն տղայոց սնընդեանն
ա. 30բ-3ա Առաջն յիշեմք զպորտն, թէ ինչպէս կտրեն եւ կու կապեն եւ կու աճռեն եւ մարզեն եւ քուն անեն -Յորժամ
տղայն ի մօրէն բաժանի...
բ. 33աբ Երկրորդ դուռն. Վասն կաթն տալոյ մանկանն -Եւ թէ մօրն կաթն բնութիւնն չէ աւեր կամ փոփոխեալ...

գ. 33բ-4ա Վասն դայեկին: Երրորդ դուռն -Որ ընտրեն զդայեակն, որ է սնուչիչն եւ կաթ տուողն...
դ. 34ա-5բ Վասն կաթին: Չորրորդ դուռն. Վասն կաթին զաղեկեն եւ զգեշն, զշատն եւ զքիչն, որ թպտրա ծծացնողն -Պատեհ է, որ յամեն վաղվանէ լուացվի տաք ջրով...
ե. 47աբ Վասն խրատի: Հինգերորդ դուռն, որ զտղայն ի կաթնէ կտրեն եւ իւր թպտիրն - Ասացեալ են իմաստունք, թէ չէ
պատեհ, որ յամառան եղանակին զտղայն ի կաթէն կտրեն...
զ. 47բ, 37ա Վեցերորդ դուռն, որ ակռայ բու[ս]նի տղային, եւ թտպիրն այս է -Յորժամ սկսնուր տղին ակռայ բու[ս]նի...
է. 37ա-8բ Վասն յամենայն ցաւոց տղային: Եւթներորդ դուռն, որ յիշէ զտղակներուն հիւանդութիւն եւ զիւր ըստածումն Ասացեալ է Բարագարատ. Յառաջն տղային ծծեցնողն եւ զկաթն պիտի տեսնուլ...
5. 39ա-46բ Վասն զօրութեան դեղերուն - Ալուսան, որ է հռեն (= հայերէ.ն) վառվհռու ասեն, եւ ինքն խոտն մն է, որ լերինքն կու բուսանի... ծաղիկ եւ հունդ եւ որձայ || (շար. թափուած):
6. 98ա-101բ, 93աբ, 129աբ Յաղագս անուանց դեղաց, որ են սոքայ: || Անուանք դեղաց հայերէն եւ յարաբերէն եւ լատիներէն, որ ասեն զտաքն, զհովն, զչորն եւ զ[խ]ունաւն - Անիսոն. յարապն ասէ` անիսում...
7. 129ա, 92աբ, 102ա-7գ Եղ Ֆռանկի, որ օգտէ Ֆռանկի յերաներոյ... -Առ զմաստաքի...
Զ. [ Աղօթք, Գիր, Աւետարան]
ա. 107գ-8ա Աղօթք սրբոյ Դօբիտայի - Արդ, արդար ես դու, Տէր, եւ ամենայն դատաստանք քո արդար են...
բ. 108ա-9ա Գիր դատաստանի եւ ի դէմ թրի եւ ամենայն ազգ սուրերաց, որք կան ի ձեռս մարդկան -Յազգէ, որ ոչ է
սուրբ, մարդոյ մեղաւորէ, նենգաւորէ փրկեայ զիս...
գ. 109բ-13ա [ Աղօթք Ներսիսի Շնորհալւոյ] -Հաւատով խոստովանիմ...
դ. 113ա-4ա Տունք ԺԸ. Խոստովանութիւն Մանաս[է]ի թագաւորին -Տէր ամենակալ, Աստուած Աբրայհամու, Սահակայ
եւ Յակոբայ...
ե. 114բ [ Աղօթք] - Աղաչեմ եւ խնդրեմ ի քէն, Տէր, թող ինձ զմեղս իմ...
զ. 130աբ [Գիր ջերման -...] յորժամ ցաւն հասանէ...
է. 131ա Աւետարան ըստ Մաթէոսի (Գ, 13-17) -Յայմն ժամանակի Տէրն մեր... հաճեցաւ:
Է. [Բանք զանազանք]
1. 131բ [Նշանագիրք արաբացւոց] -¡ (արաբերեն) ¡
2. 74աբ [Վասն գծագրութեան ժամացուցին -...] առ կողմդ Դ նոյն չափով, գտանես զԵ-րորդ ժամն, եւ դարձու զփարկալն առ միւս կողմն` եւ գտան[ես] զառաջին ժամն... եւ կատարեցաւ ժամայցուցն...
3. 75ա-8բ [Գրիգորի Կեսարացւոյ] Բառք գաւառաց եւ քաղաքաց - Աւետեաց երկիրն Երուսաղէմ է... Տիզբոն` Թիքիզ:
Ը. 79ա-89բ, 91աբ [Քիմիականք]
ա. 79ա-81բ Վասն թանաք եբելոյ խրատ -Առ գխթոր Ժ դրամ... (զանազան` ֆռանկի, խարճի, ֆարսի, գրագրի եւլն): բ.
81բ-3ա, 84բ Դեղ դեղին այսպէս արայ -Առ դեղին զռնեխ... (ապա` կանաչ, լուրջ, մարմնագոյն, նարնջի, ծիրանի, կարմիր
եւլն): գ. 84բ Խրատ չինի յաման կցելոյ -Առ ըղտու ոսկր... դ. 84գ Խրատ մագաղաթի -Առ զուլի կամ գառնի մորթն... ե. 84գ
Թէ կամիս զգիրն հանել մագաղաթէն -Առ զկաղնի փայտի մոխիրն... զ. 84զ-դ Սոսընձի -Առ պախրոյ կաշի... է. 84դ Խրատ
զնճֆր շինելոյ -Առ սնդիկ մասն մն... ը. 84դ-5ա Թէ ուզես, զի արբենաս... -Նախքան զկերակուրն ուտելն... կեր...նուշ...թ.
85աբ Թէ ուզես ապանոս շինել -Զամենայն ցեղ փայտերն սեւ ներկելն հնար է... ժ. 86ա Թէ կամիս զուքել քար մի, որ հուր
ընծաէ -Առ կենդանի կիր... ժա. 86բ Եւ թէ կամիս անօթք... ժանգ չառնուն -Առ ուժով քացախ... ժբ. 86բ-7ա Թէ հանդերձի եղ
վաթէ կամ ձէթ -Զկո[ր]եկի ալիւրն եղկ ջրով շաղվէ... ժգ. 87բ Թէ կամիս քացախ զո[ւ]գել -Առ զբակին տակն... ժդ. 87բ-8բ
Խրատ կարմիր ներկելոյ` թէ կտաւ թէ մանած -Մէկ նուկի բանին գխտորն Ծ դրամ... ժե. 88բ Ըռէհ թութիայի շինել -Առ տօրթու... ժզ. 88բ-9ա Կաւ իմաստասիրաց... -Առ սեւ կաւ... ժէ. 89աբ, 91ա Այլ հասարակ ոճառ եփելոյ -Առ կիր եւ կալեաքար...
ժը. 91աբ [Դեղագիրք] - Անիսոնն չամչով ծեծէ եւ կեր...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
38բ Թվին ՌՈԾ (1650), դեկտեմբերի ԺԳ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 7բ (ԺԸդ., շղագիր) Խաչատուր, Դաւիթ, Աստուածատուր, Առաքել:
2. 131ա (ԺԸդ., շղագիր, այլ) Ոսկան` Ա մշակ, Ղազարն` Բ մշակ, Յովանէսն` Ա մշակ, ||/ Ջալալն` Բ մշակ:
3. 131ա (ԺԸդ., շղագիր, այլ) ՃԼԵ թուխտ է զայս:
4. 131ա (ԺԸդ., նօտրգիր) Ես Արայդինուց ջամի տալու ենք Մելքոմին Ե շա.ի, Ղատիկին` վ||/
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
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ԹԵՐԹ` 14 (115-128): ՊՐԱԿ` 2 (12+2): ՆԻՒԹ` թուղթ, եռամահիկ լուսադրոշմով (տարբեր` 131): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 13,3 9,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 122ա): ՏՈՂ` 17:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 115ա [Դասաւորութիւն ԺԲ ցեղից Իսրայել] -Խորան. Ղեւտացիքն... (բոլորակի կենտրոնում):
2. 115բ Տլսմս տան եւ ըռզուկի աւելանալու -(Նշանագրեր) Ըռըզակս եւ մալս, դօլվատս սթարէս...
3. 116ա-28ա [Վասն գունոց] -Թէ կամիս, որ կարմիր զըջուֆն հալ առնել, առ զկաղնու մոխիրն, լից ի թասն... (ապա`
լալագոյն, դեղին, խաչափայտի, զուարակի, ձիթենւոյ, վարդագոյն, պատկերի դեղ, ոսկեգոյն, լուք թանաք, ջրդեղ, լաճուարդ, լուրջ, պատկերադեղ եւ հանդերձի, ծիրանի, արծաթագոյն):
4. 128ա [Վասն արփենայ խոտոյն] -Խոտ մի կայ` ափրիանայ ասեն...
Գրչափորձ` 128բ...Քեզ յուսացայ...
552
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ -XVII
ԹԵՐԹ` 264. չգրուած` 1ա-2բ, 121ա-2բ, 215ա-6բ, 240բ-5բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԱ 12 (Ի-ԻԱ 8)+Ա-Բ 12 (Բ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 15,1 10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 144ա): ՏՈՂ` 20: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ բալագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկադրոշմ բամբակեայ գործուածք: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+2, մագաղաթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 5ա, 125ա: 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:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Պահպանակները ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-120բ [Նեմեսիոսի Յաղագս բնութեան մարդոյ]
Տե՛ս Հմր 470, 2ա-115ա. Ցանկ/3ա-4ա (խորագիր` «Երանելոյն Գրիգորի
Նիւսացւոյ ասացեալ Վասն բնութեան մարդոյ): ¢¢ ա-խբ/5ա-120բ: Չիք`
Յիշատակարան թարգմանութեան:
Բ. 123ա-214բ [Գրիգորի Նիւսացւոյ Յաղագս կազմութեան մարդոյ]
Տե՛ս Հմր 470, 116բ-213ա. Ցանկ/123ա-4բ: ¢¢ ա-լբ/125ա-214բ
(լուսանցքներում տեղ-տեղ «Լուծմունք):
Գ. 217ա-27ա Յաղագս բնութեան մարդոյ -Ի չորից գոյացեալ...
Դ. 227ա-40ա [Նեմեսիոսի Յաղագս բնութեան մարդոյ]
Տե՛ս Հմր 470, 2ա-115ա: Այստեղ խառն հերթականութեամբ 6 գլուխ
միայն` ¢ դ/238ա-40ա: ե/227ա-33բ: ժգ/233բ-5բ: ժզ/235բ-6բ: ժթ/236բ:
իբ/236ա-8ա: Ամբողջականը տես վերը` 3ա-120բ:
Ե. 246ա-61բ Բանք իմաստասիրացն պիտանի ամենայն մարդոյ
Տե՛ս Հմր 464, 9ա-30ա: Այստեղ միայն ¢¢ բ, դ-իէ, խառն
դասաւորութեամբ, մի քանիսն անխորագիր եւ համառօտուած:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
240ա Եւ Քրիստոսի` կարողութիւն շնորհաւղի տկարի եւ վատարախտիս, փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Կնքադրոշմ` 5ա Գալու.ստ վարդապետ:
553
ԱՂ0ԹԱԳԻՐՔ
ԺԷ -XVII
ԳՐԻՉ` Մկրտում:
ԹԵՐԹ` 338. չգրուած` 1բ-4բ, 13ա-4բ, 15բ, 338բ: ՊՐԱԿ` 1 2+1 12+Ա-ԻԷ 12 (ԺԷ, ԻԷ 11, ԻԳ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 15,5 10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 142ա): ՏՈՂ` 21 (17ա-281բ), 19 (5ա-16բ, 282ա-338ա):
ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ, լուսանցակողերը`
կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` թուղթ, թերթակալուած 1-2:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 17ա: 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:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մի քանի տեղ ցեցակեր եւ ձէթի բծեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-5ա-12բ Ցանկ Բուրաստան աղօթից սուրբ գրոցս -Հատոր առաջին. Յաւուր կիրակէի... Աղօթք սրբոյն Եփրեմի ասացեալ:
Ցանկս, անկախ խորագրից, ընդգրկում է մատենիս ողջ նիւթը:
Ա. 15ա Բուրաստան աղօթից, յորում բանք մաղթանաց եւ խօսք ընդ Աստուծոյ յոյժ պիտանիք, ի շահ եւ յօգուտ անձանց
քրիստոնէից: Թարգմանեալ ի լատինացւոց բարբառոյ ի հայոց լեզու աշխատասիրութեամբ Ստեփաննոս վարդապետի Լեհացւոյ
-16աբ Յաւիտենական - Արարչագործ համայնից, կառավարօղ դատաւոր` երրեակ եւ մի Աստուած...
1. 17ա-54բ Հատոր առաջին` Յաւուր կիրակէի. Յաղագս պաշտելոյ եւ երկրպագելոյ ամենասուրբ Երրորդութեան: Մաղթանք նախքան գաղօթելն - Ամենակալ, ամենակարող, յաւիտենական Աստուած, ես` մեղաւոր, անարժան...
ա. 53ա-4բ Երգ ոտանաւոր հանդերձ դաւանութեամբ ամենասուրբ Երրորդութեան -Խոստովանեալ ըզմիութիւն...
2. 54բ-70բ Հատոր երկրորդ` Երկուշաբթի աւուր. Յաղագս պատուոյ հրեշտակաց եւ սրբոցն Քրիստոսի: Աղօթք -Որպէս
սիրելի են յարկք քո...
ա. 67բ-8ա Երգ առ սրբուհի կոյսն Մարիամ -Զոր երկիր, ծով եւ օդ պաշտեն...
բ. 68աբ Այլ երգ -Ո՜վ տիրուհի փառաւորեալ...
գ. 68բ-70բ Երգ տաղաչափ յաւուր տօնի իւրաքանչիւր վկայի -0ր յաղթական արդէն ծագեաց...
3. 70բ-102բ Հատոր երրորդ` Երեքշաբթի. Յաղագս ապաշխարութեան եւ դարձի մեղաւորի: Իղձ ապաշաւանաց մեղաւորի -Տառապեալ ես, ա՜յր եղկելի...
ա. 102աբ [Երգ] -Հայր` վեհագոյն վայելչութեան...
4. 102բ-51ա Հատոր չորրորդ` Յաւուր չորեքշաբաթի. Յաղագս կրթութեան զանազան առաքինութեանց եւ բարեպաշտութեան: Տենչումն բաղձանաց առ ճանապարհ փրկութեան -Իմաստութիւն յաւիտենական...
ա. 147աբ Երգ առ Հոգին Սուրբ -Հոգիդ Աստուած քաղցրահայեաց...
բ. 150բ-1ա Երգ երեկոյեան -Քան զմտանել արեգական...
5. 151բ-94ա Հատոր հինգերորդ` Յաւուր հինգշաբթի. Յաղագս հաղորդութեան մարմնոյ եւ արեան Յիսուսի Քրիստոսի
եւ սրբոյ պատարագի աղօթից: Յորդորումն ի սուրբ հաղորդութիւն -Ճշմարտապէս դու, Տէր, ես քաղցր եւ հեզ...
ա. 183աբ Երգ ոտանաւոր առ տէրունական մարմին, արարեալ սրբոյն Թովմայի Ագինացւոյ -Երկրպագեմ տենչմամբ
սրտի աստուածութեան...
բ. 184բ-6ա Նորին Ագինացւոյ է Գովեա՛, Սիօն, զփրկիչ, զհովիւ...
գ. 192բ-3ա Երգ առ տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս` ըստ անուան (ծայրակապ` «Յիսուս) -Յիսուս փրկիչ լոյս աշխարհի...
դ. 193բ-4ա Երգ առ ամենասուրբ Երրորդութիւն -Որ ստեղծանես զմեզ Հայր Աստուած...
6. 194բ-233ա Հատոր վեցերորդ` Ուրբաթ աւուր. Յաղագս տնօրէնութեան կենաց եւ չարչարանաց տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի: Աղօթք -Երկրպագեմք քեզ, Քրիստոսի թագաւոր Իսրայեղի...
ա. 211բ-2ա Երգ -Հայր ամենամեծ, արարիչ գոյից...
բ. 219բ-21բ Երգ ի սուրբ խաչն -Զօրհներգութիւնս սրբոյ խաչին...
գ. 221բ-3ա Ողբ սրբոյ կուսին Մարիամու -Կայր առ խաչին մայր ցաւագին...
դ. 225ա-9բ Երգ ոտանաւոր առ Յիսուս Քրիստոս, արարեալ սրբոյն Բեռնարտոսի -Ո՜վ յիշատակ քաղցր Յիսուսի...
ե. 232բ-3ա [Երգ առ Յիսուս] -Յիսուս հոգւոյս իմ քաղցրութիւն...
7. 233ա-81ա Հատոր եօթներորդ` Յաւուր շաբաթու. Յաղագս պաշտման եւ վերապատուութեան սրբուհւոյ կուսին Աստուածածնին, եւս եւ վասն նախապատրաստութեան բարւոք մեռանելոյ: Աղօթք առ սրբուհի կոյսն Մարիամ սրբոյն Բեռնարտոսի - Ամենաքաղցր կոյս Մարիամ...
ա. 246բ-7բ Երգ առ երանուհի կոյսն Մարիամ -Ողջո՜յն քեզ, կոյս` զարմ երանեալ...
բ. 249աբ Երգ սուրբ Աստուածածին Մարիամ -Ողջո՜յն ընդ քեզ, աստղ ծովային...
գ. 249բ-50ա Այլ երգ -Յիշեա, փրկիչ ազգի մարդկան...
դ. 253աբ Երբ Աստուածածնին ըստ անուան (ծայրակապ` «Մարիամ) -Մաքուր հարսն կոյս իսկական...
ե. 280ա-1ա Գոհացողական փառաբանութիւն ի վերայ պարգեւացն Աստուծոյ -Ըզքեզ, Աստուած, օրհնաբանեմք...
-281աբ Մաղթանք իբր յիշատակարան ըստ անուան թարգմանողին (ծայրակապ` «Ստեփաննոս) -Սիրտ իմ առ քեզ, Յիսուս, տենչայ...
Բ. [ Աղօթք զանազանք]

1. 282ա-8ա Եռամեծի եւ քաջ վարդապետի Մխիթարայ Գոշի... ասացեալ զԱղօթս ի ժամ սուրբ պատարագին -Տէր Աստուած իմ Յիսուս Քրիստոս, Բան Հօր եւ կերպարն կենդանի...
2. ա. 288ա-9ա մեսրոպայ վարդապետի ասացեալ Աղօթք երէք ժամուց աւուրն առ Հոգին Սուրբ -Հոգի Սուրբ Աստուծոյ,
Հոգի Քրիստոսի տեառն մերոյ... բ. 289ա-91ա Աղօթք վեցերորդ ժամու աւուրն -Թագաւոր հզօր, ապաւէն ծարաւելոց... գ.
291բ-4ա Աղօթք իններորդ ժամու աւուրն -Տէր բարերար եւ բազմագութ... դ. 294բ-6բ Աղօթք յերեկոյին ժամուն - Աստուած
անեղ եւ յաւիտենական...
3. 297ա-302բ [ Աղօթք Յովհաննու Գառնեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 42, 41բ-61բ: Միայն 3 աղօթք` ¢ ը/299բ-302բ: թ/297ա-8ա:
ժե/298բ-9բ:
4. 302բ-38ա Աղօթք սրբոյն Եփրեմի ասացեալ -Տես, Տէր զտառապանս իմ...
Գ. [Յաւելագրութիւն` ԺԸ դ.]
1ա Ի Յօհաննէս պատմագրէ [Դրասխանակերտցւոյ] -Եւ այնպէս ապա ատեան կազմեալ... դատողական հաւատացեալ
է գործ:
Հմմտ. տպ. Թիֆլիս, 1912, էջ 101-102:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
186ա Զտառապեալ Մկրտում գրիչս յիշել աղաչեմ:
229բ Զգծող սորին` զվերօք լի Մկրտումն յիշել աղաչեմ:
291ա Յիշեա՛ զամենավրէպ գծող սորին (նման, 294բ, 296բ, 338ա):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
70բ (ԺԷ դ., նօտրգիր) Ո՜վ սուրբք կրօնաւորք` հարք եւ յեղբարք, ի մէջ յաղօթից յիշեցէք զբազմամեղ եւ մոխրաշունջ, սուտանուն, եղկելի Միքաէլս (նման` 102բ, 151բ, 194բ, 233ա, 291ա):
Կնքադրոշմ` 16բ, 151ա, 194ա Քրիստոսի ծառայ Միքայէլ վարդապետ Աստապատցի. թվ. ՌՃԻԲ (1673): 233ա Միքայէլ
վարդապետ (կապգրով):
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ԳԱՆՁԱՐԱՆ
ԺԶ -XVI
ԹԵՐԹ` 180: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԵ 12 (Ա 13, ԺԵ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,5 13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ`
բոլորգիր (նմուշ` 90ա): ՏՈՂ` 18: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` կանաչ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խոնաւութիւնից տեղ-տեղ գունափոխուած, լուսանցակողերը եւ առանձին թերթեր ցեցակեր, կազմի
կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, թիկունքը վնասուած եւ ցեցակեր: Սկզբում ունեցել է ուղղագիծ երկաթագրով գրուած
մագաղաթեայ 2 թերթանոց պատառիկ -պահպանակ, այժմ կտրուած-հանուած, մնացել են արմատները:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3ա-6բ [Ա.] Գանձ Ծնընդեան Ճրագալուցին ի տէր Մխիթար Այրիվանեցոյ բանիբուն վարդապետի («Տէր Մխի) -Տարփումն ըղձական... ա. 6բ-7բ Տաղ գեղեցիկ յարմար ի տէր Ներսէս կաթողիկոսէ («Ա-Լ) - Անմահից արքայն եւ սրոբէից անտեսն...
2. 7բ-10ա Բ. Առաջի աւուրն Ծնընդեանն Գանձ ի տէր Մխիթար («Թարա) -Թագըդ պարծանաց... ա. 10ա-2ա Տաղ անոյշ
ասայ -Հըրճւիմք այսաւր մեք հոգէպէս...
3. 12բ-5ա Գ. Գանձ երկրորդ աւուրն Ծնընդեան («Մկրտիչ) -Մաքուր եւ ամբիծ սուրբ Աստուածածին... ա. 15ա-6ա Տաղ
ի տէր Ներսէսէ («Տնր Ներսեսի ե սա) -Տէր փառաց, անճառ ծընեալ...
4. 16ա-9բ Դ. Գանձ Աւետիք սուրբ Աստուածածնին եւ չորրորդ աւուրն Ծնընդեանն ասացեալ («Խաչատուր) -Խընդութեան ձայն... ա. 19բ-21ա Տաղ տէր Ներսէսէ Հայոց կաթողիկոսէ («Ա-Ք) - Այսաւր երեւի անտեսն...
5. 21ա-4ա Ե. Գանձ Թըլփատութեանն Քրիստոսի («Գրիգոր) -Գոչումն ըղձագին... ա. 24աբ Տաղ ի տէր Ներսէսի -Ստեղծաւղ մանկանց մանուկ ցուցաւ...
6. 24բ-7ա Զ. Գանձ Յովհանու Կարապետի («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ փառաւք պանծալի... ա. 27ա-8բ Տաղ անուշ եւ
համեղ -Մըկըրտիչըն Քրիստոսի` մեծ Կարապետըն Յովհանէս...

7. 28բ-34բ Է. Գանձ թագաւորաց սրբոց («Հնգէտասան) -Համագոյական... ա. 34բ-5բ Տաղ Տըրդատ թագաւորին ի տէր
Ներսէսէ («Ներսեսի է) -Նորահրաշ տեսիլ... բ. 35բ-6բ Յորդորակ նորին ի նոյն -Եւ Տըրդատ գոռոզ արքայն... գ. 36բ-7բ Այլ
տաղ -Թագաւորին երկնաւորի...
8. 37բ-40ա Ը. Գանձ Տեառնընդառաջին է («Մկրտիչ) -Միաս[ն] ական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 40ա-1բ Տաղ ազնիւ եւ
լաւ - Այսաւր Երուսաղէմ ցընծայ...
9. 41բ-4բ Թ. Գանձ սրբոյն Սարգսի եւ որդոյն Մարտիրոսի («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 44բ5ա Տաղ անուշ («Զայս երգս) -Զաւրական զաւրեղ փառաւք... բ. 45բ-6ա Յորդորակ անոյշ ասաց -Վըկայից հանդիսից հրաշալի...
10. 46ա-8բ Ժ. Գանձ սրբոյն Թէոդորոսի, Մեռկեռիոսի («Գրիգոր) -Գոհաբանեալ Աստուած Սուրբ Հոգի... ա. 48բ-9ա Մեղեդի անոյշ ի տէր Կոստանդեայ -Քաջամարտիկ մեծ զինւորին... բ. 49ա-50ա [Փ] -Խաղաղարար նոր թագաւոր...
11. 50ա-4բ ԺԱ. Գանձ երկրորդ կիրակին («Գրիգորի է) -Գըթութեամբ իջեր... ա. 54բ-5ա Յորդորակ -Նըստեալ ի նաւն...
12. 55բ-8ա ԺԲ. Գանձ Կիւրղի Երուսաղեմայ եպիսկոպոսին եւ մաւր նորա` Աննայի («Գրիգոր) -Գըթացեալ քոյին... ա.
58ա-9ա Տաղ անոյշ Կիւրղի հայրապետին - Աստուած փառաց, լոյսդ անքընին...
13. 59ա-61բ ԺԳ. Երրորդ կիրակէին Անառակ որդոյն. Գանձ Մկրտիչ («Մկրտիչ) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական... ա.
61բ-2ա Մաղթանք ի Գրիգոր վարդապետէ առ Հայրն երկնաւոր (« Այս բանս) -Առ հայր աղաղակեմ... բ. 62ա-3ա Յորդորական է ի Ներսէսէ -Հետեւեցայ անառակին...
14. 63ա-5բ ԺԴ. Գանձ Յոհանու Երուսաղեմայ հայրապետին եւ Եպիփանու («Գրիգոր) -Գոհութեամբ քոյին...
15. 65բ-8բ ԺԵ. Գանձ չորրորդ կիրակին Մեծատանն եւ Ղազարու («Մկրտիչ) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական... ա.
68բ-9բ Տաղ ի տէր Ներսէսէ Հայոց կաթողիկոսի -Որ կարաւտ էր կաթիլ ջըրին...
16. 69բ-72ա ԺԶ. Գանձ սրբոց Քառասնիցն («Մկրտիչ) -Մեծ եւ հըզաւր անմահից արքայ... ա. 72աբ Տաղ անոյշ ասայ
(«Քառասունսն) -Քրիստոս, փառաց թագաւոր...
17. 72բ-5ա ԺԷ. Գանձ հինգերորդ կիրակէին ի դատաւոր («Մկրտիչ) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ անքըննին... ա. 75ա-6ա
Ողբ աւուրս յարմար ի Գրիգոր վարդապետէ բանք պիտանիք («Գրիգորի ե ի ա ա ո) -Գանգատ ունիմ ասել քեզ... բ. 76ա-7ա
Յորդորակ -Ի յիմ քաղաք մարմնոյ դընին...
18. 77ա-81ա ԺԸ. Գանձ սուրբ Գրիգորի Լուսաւորչին («Մկրտիչ) -Մեծ եւ հըզաւր անմահից արքայ... ա. 81ա Մեղեդի
սուրբ Գրիգորի Լուսաւորչին -Գրիգորիոս առաքինի... բ. 81ա-2ա [Փ] -Բարձրացիր, դըշխոյ, փառաւք յաւրս յիշատակի...
19. 82ա-6ա ԺԹ. Գանձ վեցերորդ կիրակէին ի Գրիգոր վարդապետէ («Գրիգոր) -Գոյիդ կատարեալ... ա. 86աբ Տաղ զկնի
Աւետարանին վասն գալըստեան -Լերինք հիմամբըք զարհուրին...
20. 86բ-90ա Ի. Գանձ Ղազարու ի Բեթանեայ («Գրի է սա) -Գոչումն ըզ(= ղ)ձական... ա. 90աբ Տաղ Ղազարու ի տէր
Ներսէսէ -Ձայնն այն, որ զաշխարհս արար... բ. 90բ-1բ Փոխէ՛ զձայնն -Դարձեալ նորոգիմ ըզքեզ...
21. 91ա-5ա ԻԱ. Գանձ Ծաղկազարդին («Հայցէ ս) -Համագոյական... ա. 95աբ Տաղ - Աւրհնեալ, որ եկիր եւ գաս... բ.
95բ Տաղ («Տեր Ներսեսի ե) -Տիրական տաւնիւս այսաւր...
22. 96ա-101բ ԻԲ. Աւագ երկուշաբթուն աւուրն ասայ («Գրիգորի ե սա բան) -Գերագոյն էից... ա. 101բ-2բ Ողբ Ադամայ Ադամայ ստեղծաւղն եկեալ յիւր պատկերն ի տես...
23. 102բ-6բ ԻԳ. Գանձ երեքշաբաթի աւուրն («Գրիգոր) -Գործ արարչական... ա. 106բ-7ա Տաղ ասայ անուշ (« Ապետին
է ողբ) - Ամենայն ծածուկք գործոց անդ հրապարակին...
24. 107ա-10ա ԻԴ. Գանձ Աւագ չորեքշաբաթի աւուրն («Մկրտիչ) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ անեղին... ա. 110աբ Տաղ անուշ -Տէր մեր Յիսուս, որդին Դաւթի...
25. 110բ-3բ ԻԵ. Աւագ հինգշաբաթի աւուրն («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ խորհուրդ ահագին... ա. 113բ-4ա Տաղ Ներսեսի
Հայոց կա[թողիկոսի] -Սէրըն կատարիչ հինն աւրինացն ուխտի...
26. 114ա-7բ ԻԶ. Գանձ Աւագ ուրբաթուն («Խաչատուր) -Խորհուրդ սոսկալի... ա. 117բ-8ա Տաղ յարմար գանձիս -Ելեալ
արտաքոյ արտասուալից ողբովք կոծէր...
27. 118բ-21բ ԻԷ. Գանձ Աւագ շաբաթ աւուրն ճրագալուց («Խաչատուր) -Խորհուրդ հանգըստեան եաւթներորդին... ա.
121բ-3ա Տաղ գեղեցիկ յարմար -Խունկ եւ զըմուռ` նըշան թաղման...
28. 123ա-5ա ԻԸ. Գանձ Աւագ Զատկին կերակրէին («Մկրտիչ) -Մարդասիրութեամբ Որդիդ միածին... ա. 125աբ Տաղ Մարիամու Մագդաղենի ցուցաւ նըման պարտիզպանի... բ. 125բ-6ա Այլ տաղ փոխէ՛ - Այլ զյարութեան պտուղս առաջին...
29. 126բ-30ա ԻԹ. Գանձ Յարութեան («Տերուն) -Տէր տէրունական... ա. 130ա Մեղեդի Նարեկացոյ -Ես ձայն զառիւծուն
ասեմ... բ. 130բ Փոխէ՛ զձայն -Զամուրս իմ քակել կամի...

30. 130բ-3բ Լ. Գանձ Յարութեան (« Ականի) - Արդ, լուսաւորեայ... ա. 133բ-4ա Զայս տաղս հետ Աւետարանին ասայ -Ի
սմին աւուր յայլում դիմաց...
31. 134ա-7ա ԼԱ. Գանձ Յարութեան չորրորդ աւուրն («Խաչատուր) -Խորհուրդ հրաւիրման...
32. 137բ-41ա ԼԲ. Գանձ Նոր կիրակէին աւուրն («Գրիգորի է) -Գաղտնի խորհըրդին... ա. 141աբ Տաղ ազնիւ - Այսաւր
նոր արեւ հարեալ... բ. 141բ-2ա [Փ] -Յետ ութ աւուր դարձեալ գալով...
33. 142ա-5ա ԼԳ. Գանձ Յարութեան հասարակ[աց] կիրակմտի աւուր («Գրիգորէ) -Գերակայ գոյին... ա. 145ա-6ա Տաղ
յորդորակ Յարութեան -Միաշաբաթ աւր հանգըստեան...
34. 146ա-9բ ԼԴ. Գանձ գիշերպաշտման («Գրիգորի ե) -Գերանճառ արփի... ա. 149բ-50ա Տաղ-Յարեաւ փառաց թագաւորն, աւետի՜ս...
35. 150ա-2ա ԼԵ. Գանձ Հոգոյ գալըստեանն («Վա աս ե) -Վերաւրհնեալ, գովեալ... ա. 152ա-3ա Տաղ -Ներհիւսեսցուք
քաղցր եղանակ...
36. 153ա-5ա ԼԶ. Գանձ Վարդավառին («Մկրտիչ) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ... ա. 155ա-6ա Տաղ Վարդավառի [Նարեկացւոյ] -Գաւհար վարդըն վառ առեալ... բ. 156ա-7ա Տաղ («Գրիգորի ե ազ) -Գերահրաշ Աստուած գոլով...
37. 157ա-60ա ԼԷ. Գանձ փոխման սուրբ Աստուածածնին («Գրիգորի ե) -Գովաբանեալ սուրբ Աստուածածին... ա.
160ա-1ա Տաղ - Այսաւր Գաբրիէլ հրեշտակապետ եկեալ... բ. 161աբ Տաղիս յորդորակ - Անմեղ, անարատ գառինն...
38. 161բ-4բ ԼԸ. Գանձ Սրբոյ խաչին տաւնին («Յովաննես) -Յայն եդեմական դրախտին փափկութեան... ա. 164բ-5բ
Յորդորակ («Կաթողիկոս Հայոց) -Կենաց փայտ տնկեալ...
39. 165բ-8ա ԼԹ. Գանձ սրբոց մարտիրոսաց («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ փառաւք զարդարեալ... ա. 168աբ («Ի Ներսիսէ)
-Ի մի յարմարութիւն զոգիս ընտրեալ...
40. 168բ-71ա Խ. Գանձ ամենայն սրբոց ի Դաւիթ վարդապետէ («Դաւիթ է) -Դաւանեցէ՛ք, որդիք աւրինաց... ա. 171ա-2բ
Տաղ ամենայն սրբոց -Պաղատանաւք Աստուածածնին...
41. 172բ-7ա ԽԱ. Գանձ մեռելի թաղմանն («Մանվելս) -Մինդ ի յԷէն... ա. 177ա-8բ Ողբս վասն նընջեցելոցն -Ո՜վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան... /Դուք հայեցէք ի Սուրբ Հոգոյն մաք||... (շար. թափուած):
-179ա-80ա Այս ինչ, որ կայ հաւաքեալ ի Գանձարանս -Ա. Առաջին` Ծընընդեան Քրիստոսի ճրագալուցի աւուրն... ԽԱ.
Մեռելթաղի:
42. 2աբ [Տաղ Յարութեան. Հմր 424, 165բ] -Դասքն հրէական...
43. 180աբ Տաղ ննջեցելոց ի Նաղաշ եպիսկոպոսէ - Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ... /Որպէս ծաղիկ եկեղեցոց
վայելչական, / Այսաւր||... (շար. թափուած):
¢ 42 եւ 43 յաւելագրութիւն ԺԷ դ.:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 12ա (ԺԷ դ., նօտրգիր) Զվերջին ըստացօղ սուրբ Գանձարանիս` զխոճայ Ղայան, զհայրն` զՍաֆարն, եւ զմայրն`
զՇահզատան, եւ զամենայն արեան մերձաւորն յիշեցէք ի Քրիստոս, որ ըստացաւ զսա ի հալալ արդեանց եւ արդար վաստակոց` յիշատակ իւր եւ ծնօղաց, եւ եդ յիշատակ ի դուռն Սուրբ (անաւարտ):
2. 12ա (ԺԷ դ., նօտրգիր)
Յիշատակ է Գանձարանս Ազարիա վարդապետին
Եւ հարսանցն` Զանիկին եւ Ասլիխանին,
Ի վայելս որդոյ իւրոյ` Ազատխանին,
Որ է վերջին ստացօղ սորին:
3. 1բ (ԺԸ դ., նօտրգիր) Բարղամ, Մարգար, Զաքարէն, հայրն` Փանոս, մայրն` Նախշ[ուն], կողակից` Մուշկին, որդին` Իսրաէլ, հանգուցեալ Ուհանէս:
Գրչափորձ` 1ա. Հաւատով խոստովանիմ...: 1բ, 2բ (տառեր): 3ա Գրչափորձ առնելով, Աստուած իմ, փրկեայ զիս...:
180ա Այսպէս առնէ Տէր...
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ԺԵ -XV
ԳՐԻՉ` Յոհաննէս:
ԹԵՐԹ` 277+1 (կրկ. 14): ՊՐԱԿ` Ա-ԻԶ (Ա, ԻԴ չիք, ԻԵ 10, ԻԶ 4): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17 13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն:
ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 107ա): ՏՈՂ` 19: ԿԱԶՄ` սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ (Ա), մասն պատառիկպահպանակի (Բ), լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+1, թուղթ, մասն աստառի:

ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մատթէոսի: Թ-Ժ դդ.: 2 (Ա-Բ), վերջից, ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի երկտակումից, եզրահատուած, Բ-ն օգտագործուած աստառի տեղ: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բա):
Կարդալ Բա-Աբ, Բբ (սոսնձուած կազմին) -Աա «իմ զԻսրայէղ... Հերովդէս կորու[սանել] (Բ, 6-13):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 178ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական (սակաւ): Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, մանիշակագոյն:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից, միջից եւ վերջից պակասաւոր, խոնաււթիւնից գունափոխուած, կպումներից վնասուած`
51բ-2ա: Տեղ-տեղ սեւացած եւ ցեցակեր: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, թիկունքը վնասուած: ԺԹ դ. նորոգուած
եւ վերակազմուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1աբ [Տաղ Ծընընդեանն Քրիստոսի («Ներսիսի է այս երգ) -Նոր ծաղիկ բըխէ... Դաւ Հմր 424, 18բ]թի ծընանի որդին
Աստուծոյ... բ. 1բ-2ա Այլ տաղ Ծնընդեան («Ա-Ը) - Անմահից արքայն եւ սրովբէիցն անտեսն... գ. 2աբ Փոխէ զձայնն («Թ-Ղ)
-Թագաւորն երկնի յերկրի երեւեսցի...
2. 2բ-4բ Գ. Գանձ Ծննդեան առաջի աւու[ր] («Թարա) -Թագըդ պարծանաց, /Թագաւոր զաւրաց... ա. 4բ-5ա Մեղեդի
մուսալաղի -Կոյս անապական ՛ւ անախտ ծնողութիւն... բ. 5ա-6ա Նորին Սրիկ Կոստանդեա -Հըրճւիմք այսաւր մեք հոգէպէս... /Ծառայ կուսին տէր Կոստանդին...
3. 6ա-8բ Դ. Գանձ երկրորդ աւուր Ծնընդեան («Մկրտիչ) -Մաքուր եւ ամբիծ սուրբ Աստուածածին... ա. 8բ-9բ Տաղ ազնիւ եւ պիտ[ անի], ի Ջուրաւրհ[ն]էքն ել ասա՛ -Քրիստոս Բանըդ Հաւր, ծնունդ անժամանակ... բ. 9բ-10ա [Տաղ Մկրտութեան Քրիստոսի.... Հմր 424, 6բ] -Ո՜վ զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ...
4. 10ա-2բ Ե. Կանովն հ[ինգ]երորդ աւուրն, ի Խաչատուր վարդապետէ («Խաչատուր) -Խնդա, խորան Աստուծոյ Բանին... ա. 12բ-3բ [Ծննդեան, Գրիգորի Նարեկացւոյ] -Սեաւ եմ, գեղեցիկ...
5. 13բ-4բ Զ. Կանոն վեցերորդ աւուրն («Յովանէս) -Յանեղական լուսոյն խոնարհեալ... ա. 14դ-5ա Մեղեդի Գրիգորի
Նարեկացոյ ասացեալ -Երգ զարմանալի, /Երգ շարժըվարժենի... բ. 15ա-6ա Նորին Գրիգորի - Աչքըն ծով ի ծով ծիծաղախիտ
ծաւալանայր յառաւօտուն...
6. 16ա-8ա Է. Գանձ ութ աւուր տնաւրէնութեան («Գրիգոր) -Գոչումն ըղձագին... ա. 18աբ Մեղեդի անոյշ -Յանեղական
ը՜ լուսոյն այն, ը՜ ժամանակեա լոյսն.. բ. 18բ-9բ Փոխէ՛ («Գովեստ ի սուրբ) -Գովեստ բերկրանաց հըրճւողական հընչմամբ... գ. 19բ-20ա Փոխէ՛ զձայնն տաղիս («Կոյսն Մարիամ ե) -Կենաց տապանակ, աստուածագիծ տախտակ...
7. 20ա-4բ Ը. Կանոն Յովհաննու ծնընդեանն («Գրիգորի ե) -Գերագոյն բարի.../ Երգոյս երգաւղին /Եւ սըրբագրաւղին`
/Մեծի Գրիգորին... ա. 24բ-5ա Մեղեդի անոյշ -Ի դասըս հրեղինեաց յաւդեալ միանամք մեծ ուրախութեամբ... բ. 25ա-6ա Այլ
տաղ -Յովհաննէս մեծ մարգարէ...
8. 26ա-30ա Թ. Կանոն Պետրոսի հայրապետի եւ Աբիսողոմայ («Վարդայպետի) -Վերաւրհնեալ, գովեալ... ա. 30աբ
Տաղ անոյշ -Ի հանդէս տաւ[ն]ի քո րախացեալ... բ. 30բ-1ա Փ -Ո՜վ սուրբ հայրապետ եւ նահատակ բարի...
9. 31ա-4բ Ժ. Սրբոյն Անտոնի ճգնաւորի («Եերրքել) -Երջանիկ գընդին... ա. 34բ-5ա Տաղ- Անտոն, Անտոն, ոստ անապատի... բ. 35աբ Յորդորակն է - Անձամբ խոնարհիմք ի ճըգնութիւնըս քո...
10. 35բ-8ա ԺԱ. Թէոդոսի թագաւորի եւ թոռին («Տաան) -Տէր տընտեսական... ա. 8ա Տաղն է -Թագաւորին երկնաւորի...
բ. 38ա-9ա Փոխէ՛ զձայն - Աբգար արքայ Ուրհայեցի...
11. 39ա-41ա ԺԲ. Կիրակոսի եւ Յուղիտայի («Գրիգորի է) -Գերապայծառ արփիդ երկնային... ա. 41ա-2ա Տաղ -Սուրբ
Յուղիտայ, դուստըր մեծաց... բ. 42ա-3ա Փոխէ -Տեսեալ ծնօղին զաղետս իրացն...
12. 43ա-6ա ԺԳ. Վահանայ Գողթնացոյն («Գրիգոր) -Գըթացեալ քոյին... / Եւ սըրբագրողի` /Վեհին Գրիգորի... ա. 46աբ
Տաղ ասա («Յովհանէսի) -Յաղթող զօրութեամբ վերնականաւ լըցեալ... բ. 46բ-7ա Յորդորակ -Շնորհաց Հոգւոյն ընդունարան...
13. 47ա-9բ ԺԴ. Տեառնընդառաջին առաւ[ աւտուն] («Մկրտիչ) -Միասնական սուրբ Երրորդութիւն... ա. 49բ-50բ Տաղ Այսաւր Երուսաղեմ ցընծայ... բ. 50բ-1բ Յորդորակ -Քրիստոս, փառաց թա[գա]ւորն...
14. 51բ-5ա ԺԵ. Առաջաւորի [ուրբա]թին («Գրիգորի է) -Գոյիդ կատարեալ... /Եւ սըրբագըրչի` /Մեծին Գրիգորի... ա.
55աբ Տաղ անոյշ -Պատճառ պարծանաց մարգարէից գընդին... բ. 55բ-6բ Այլ տաղ եւ յորդորակ -Յովնան քարոզըն Նինւէին... գ. 56բ-8ա Փոխ -Լըւան զբարբառ մարգարէին... /Ես` Առաքել, երգօղ սորին...
15. 58ա-60ա ԺԶ. Սրբոյն Սարգսի Զաւրավարին («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ փառօք զարդարեալ... ա. 60ա-1ա Տաղ անոյշ ասա -Վըկայից հանդիսից հրաշալի... բ. 61աբ Այլ տաղ եւ յորդորակ («Եւ գովե) -Երջանիկ մեծ զօրական եւ Քրիստոսի
յաղթող վըկայ... գ. 61բ-2բ Փ («-ստ բանիցս այս մե) -Սիրով Շապուհ զքեզ մեծարեալ...

16. 62բ-5ա ԺԷ. Սրբոց Ատոմեանց («Գրիգորի) -Գեղապանծ լուսով... ա. 65աբ Տաղ ազնիւ -Սուււբր նահատակ, Ատոմ
գովեալ... բ. 65բ-6բ Փոխէ՛ զձայնն - Ապա եւ զօրք բոլորովին...
17. 66բ-9բ ԺԸ. Սրբոց Ոսկեանցն եւ Սուքիասանցն («Գրիգորի ե սա) -Գանձ սիրոյ քոյին... /ԶԳրիգորն գովելի... ա. 69բ70բ [Մեղեդի Սուքիասանց. Հմր 424, 54ա] -Երջանիկ, հոգիահրաշ, երանելին սուրբ Սուքիաս... բ. 70բ-1ա Փոխէ՛ - Անտի
փոխեալ ի Սուկաւետ լեառըն... գ. 71աբ Փոխէ՛ -Եւ ուր արիւն նոցա հեղեալ... /Գրիգորիոս, որ զտաղս երգեալ... դ. 71բ-3ա
Այլ տաղ սրբոց Ոսկեանց -Սուրբ Ոսկի քահանայդ նազելի...
18. 73ա-9ա ԺԹ. Սրբոց թարգմանչացն Սահակայ եւ Մեսրովբայ («Բան քարոզից) -Բարձրեալ անքըննին... ա. 79աբ
Տաղն է («Երգս այս) -Եկայք, զուարճուցեալք, պայծառասցուք տօնիւս... բ. 79բ-80ա Տաղ -Սուրբ վարդապետըն մեր ընտրեալ... գ. 80աբ Փ - Արդ, երկոքին սոքա ընտրեալ...
19. 80բ-3ա Ի. Գանձ սրբոց Ղեւոնդեանց քահանայից եւ Վարդանանց Զօրա[կանաց] («Գրիգորի է) -Գոհաբանեալ Տէրդ
ամենայնի... ա. 83աբ Տաղ Ղեւոնդեանց -Ի հանդէս տօնի ձեր րախացեալ... բ. 83բ-4ա Փոխէ՛ զզձայնն -Քահանայք պատւեալք աւծմամբ Հոգւոյն շնորհաց... գ. 84աբ Տաղ Վարդանանց («Վարդնայ է) -Վարդան քաջ, վանող չարին... դ. 84բ-5բ Այլ
տաղ Վարդան[ անց] -Սուրբ Վարդան զօրավարըն Հայոց...
20. 85բ-8ա ԻԱ. Երեք սուրբ ժողովոյն Կոստանդ[նուպօլսի] (« Այրիաա) - Աստուած կենդանի... ա. 88ա-9ա Դաւանումն
սուրբ Երրորդութեան [ի Ներսէս կաթուղիկոսին. Հմր 424, 64բ] -Խոստովանիմ Աստուած ըզՀայր... բ. 89աբ Փ -Նոյն բանն,
որ է ծընունդ նա Հօր... գ. 89բ-90ա Փ -Րամք հանդիսի Հայոց ազգի...
21. 90ա-5ա ԻԲ. Երգ Բուն բարեկենդանին ի տէր Մխիթարայ («Երեււանեբ[ի]ն) -Երգս յաւեժական... ա. 95աբ Տաղ ազնիւ-Ճրագ ճըշմարիտ Հօր միածին... բ. 95բ Փոխէ՛ -Հաւատացի խոստման բանին...
22. 95բ-100բ ԻԳ. Կանոն Թէոդորոսի Զաւրավարին («Ի յԱռաքելե խնդրեալ ե վարդապետն) -Ի քէն հայցեմ, աղբեւր բարութեան... / Նաեւ Գրիգոր այն իմաստակին, /Որ նա խընդրող եղեւ այս գանձին.../՛ Ւ Առաքելին`/ Երգօղի սորին... ա. 100բ
Մեղեդի -Քաջամարտիկ մեծ զինւորին... բ. 100բ-1բ Յորդորակ -Խաղաղարար նոր թագաւոր...
23. 101բ-5ա ԻԴ. Երկրորդ կիրակէին ասայ («Գրիգորի է) -Գըթութեամբ իջեր... ա. 105ա-6բ Տաղ նորին («Գրիգորի ե բանս այս) -Գոյիդ անեղ անըսկըզբան... բ. 106բ-7ա Փ -Սոյն այս խորհուրդ յոյժ խորագոյն...
24. 107ա-9բ ԻԵ Կանոն Կիւրղի հայրապետին (« Այս բան յԱռաքելես) - Անեղ, անմահ ծընունդ հայրական... ա. 109բ10ա Տաղ ազնիւ Կիւրղի հայրապետին -Յաղթող արի, անպարտելի... բ. 110աբ -Ընդ բազմահնար տանջման նոցին...
25. 110բ-2բ ԻԶ. Կանոն երրորդ կիրակէի Անառակի («Մկրտիչ) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական... ա. 112բ-3բ (« Այս
բանս) -Առ Հայրդ աղաղակեմ... բ. 113բ-4ա Ընկալ զիս, Տէր, Հայրդ երկնային...
26. 114ա-7ա ԻԷ. Յոհաննու Երուսաղեմայ հայրապետին եւ Եպիփանու Կիպրացւոյ («Գրիգորի է) -Գըթացեալ քոյին...
ա. 117աբ Տաղ Եպիփանու («Գրիգորի սթսղտզըաեմ) -Գերագոյն Հոգւոյն շնորհաց...
27. 117բ-20ա ԻԸ. Չորրորդ կիրակէին Մեծատանն եւ Ղազարու («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ խորհուրդ սոսկական... ա.
120աբ - Աստ մեծատան փափկասիրին... բ. 120բ-1ա Փոխէ՛ զձայն -Ով որ աստեն կենա յորդոր...
28. 121ա-3բ ԻԹ. Սրբոց Քառասնիցն, որք ի Սեբաստիա կատարեցան («Մկրտիչ) -Մեծ եւ հզօր անմահից արքայ... /Որ
ընտրեցեր յորդոցս Ադամայ... ա. 123բ-4ա Տաղ - Աղաչանաւք սըրբոց մանկանցն... բ. 124աբ Յորդորակն է («Քառասունսն) -Քրիստոս, փառաց թագաւոր...
29. 124բ-6բ Լ. Հինգերորդ կիրակէին ասա («Մկրտիչ) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ անքըննին... ա. 126բ-7ա Տաղն է -Ի յիմ
քաղաք մարմնոյս դընի... բ. 127աբ Փոխէ՛ զձայնն - Այլ դատաւոր իմ երկնային... գ. 127բ-8ա Տաղ («Գրիգորի ե) -Գանգատ
ունիմ ասել քեզ, թագաւոր իմ Յիսուս Քրիստոս...
30. 128ա-31բ ԼԱ. Գրիգորի Լուսաւորչին է («Մկրտիչ) -Մեծ եւ հզօր անմահից արքայ... /Որ ընտրեցեր զորդին Անակայ...
ա. 131բ Մեղեդի -Գրիգորիոս առաքինի... բ. 131բ-2ա Տաղ նորին -Ի յելս արեւու արեւ... գ. 132ա-3ա Յորդորակ -Բարձրացի՛ր, դըշխոյ, փառօք յաւրս յիշատակի...
31. 133ա-6ա ԼԲ. Կանոն Վեցերորդ կիրակէին` ի խորհուրդ Գալստեան («Գրիգորիգոր) -Գոյիդ կատարեալ... ա. 136ա7ա Տաղ նորին («Վարդապետին է) -Վերջի յաներեկ աւուրն եւ համառօտին... բ. 137աբ Փ -Տէր իմ գըթած եւ բարերար...
32. 137բ-41ա ԼԳ. Կանոն Ղազարու յարութեան («Գրիգորի է սա) Գոչումն ըղձական... ա. 141աբ Տաղն է («Ստեփաննոսի) -Սըրբոց հրեշտակաց զարմունս հրաշից տեսեալ... բ. 141բ-2ա Տաղ -Ձայնն այն զաշխարհս արար... գ. 142աբ Փոյթ ընդ
փոյթ արեկ արտաքս...
33. 142բ-5բ ԼԴ. Գալստեան Ծառզարդարին Արմաւենեաց առաւօտին («Հայցէ սվ) -Համագոյական... ա. 145բ-6բ աստ
Եբրայեցւոց մանկունքն զերգըս քրովբէիցն առեալ... բ. 146բ-7ա Այլ տաղ - Աստուածըն Բան Հօրըն փառաց... գ. 147ա Փոխէ՛ զձայնն -Ոստս ի ծառոց...

34. 147բ-52ա ԼԵ. Գանձ Աւագ երկուշաբաթին («Գրիգորի ե սաա) -Գերագոյն էից... ա. 152աբ Տաղ անոյշ (Յովհաննէս
Պըլուզ. Հմր 424, 106բ] - Անդ, ի մէջ դրախտին... բ. 152բ-3ա Այլ տաղ նորին Պլզոյ - Ադամայ ստեղծօղն եկեալ յիւր պատկերն ի տես...
35. 153բ-6բ ԼԶ. Գանձ Աւագ երեքշաբաթին («Գրիգոր) -Գործ արարչական... ա. 156բ-7ա Տաղն է -Քեզ, ո՜վ տէր Յիսուս,
ձայնեմ... բ. 157աբ Փոխէ՛ զձայնն -Վա՜յ իմ մեղուցեալ անձինս, որ բարկացուցի ըզքեզ...
36. 157բ-60ա ԼԷ Աւագ չորեքշաբաթին («Մկրտիչ) -Մեծ եւ անճառ խորհուրդ ահագին... ա. 160աբ Տաղն է -Յիսուս փըրկիչ կենարար... բ. 160բ-1բ Այլ տաղ («Մեծի չորեքշաբաթի) -Մեծ խորհուրդ յերկրի այսօր յայտնեցաւ...
37. 161բ-5ա ԼԸ. Աւագ հինգշաբաթին («Զպակաս) -Զահեղ, զանքըննին... ա. 165աբ Տաղն է -Յերեկոյի հինգշաբաթին...
բ. 165բ-6ա Յորդորակն է -Փառաց թագաւորն այն, որ նըստի ընդ Հօր...
38. 166ա-71ա ԼԹ. Գանձ Աւագ ուրբաթին («Ի Մաթէոսէ խնդրեալ Գրիգորս) -Ի յանմարմնական... /Սորին երգողին` /Տէր
Մաթէոսին, /Խընդրող Գրիգորին... ա 171ա-3ա Տաղ սուրբ Աստուածածնէն ընդդէմ խաչին - Աստուածածին սըրբուհին...
39. 173ա-6ա Խ. Գանձ Թաղման ճրագալուցին («Խաչատուր) -Խորհուրդ հանգըստեան եօթըներորդին... ա. 176աբ Տաղ
Թաղման - Այսօր է շաբաթ եւ լռութիւն հանգիստ յերկրի... բ. 176բ-7բ Փոխէ՛ զձայն - Այս է այն Յիսուս, որոյ քղանցիւք
ախտք ողջանա... գ. 177բ-8ա Յորդորակն է -Որ եղելոց կեանըս շնորհէ...
40. 178ա-890ա ԽԱ. Սուրբ Զատկի կիրակէին ասա («Մկրտիչ) -Մարդասիրութեամբ Որդիդ միածին... ա. 180ա-1ա
Տաղն է («Ներսեսի ե) -Նոր իմն աւետեաց բարբառ... բ. 181աբ Փ («Հայոց կաթողիկոսին) -Հաւր կամաւ իջեալ Որդին մարմին զգեցաւ...
41. 181բ-3բ ԽԲ. Երկ[ր]որդ աւուր Յարութեան («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ ձայնիւ ցընծալի... ա. 183բ-4ա Յարեաւ յաւուր
երրորդին... բ. 184ա Ի սմին աւուր յայլում դիմաց...
42. 184ա-6բ ԽԳ. Գանձ Յարութեան («Մկրտիչ) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ սոսկալի... ա. 186բ Յայնժամ սիրով տիրական... բ. 186բ-8ա Դասքըն հրէական...
43. 188ա-91բ Կանոն Երեւման սուրբ խաչին Քրիստոսի յԵրուսաղէմ («Ի Մաթեոսե խնդրեաց Գրիգորն) -Իսկակից Որդի... ա. 191բ-2բ Տաղն է -Խաչն ի նախնումն երեւեցաւ...
44. 192բ-5ա ԽԵ. Գանձ Համբարձման տեառն Յիսուսի Քրիստոսի («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ տօնիւս ահագին... ա.
195ա Տաղ ի Ներս[էսէ] - Աստուածըն Բան Հօր միածին... բ. 195աբ Փ -Եւ ի լընուլ քառասնեկին...
45. 196ա-8ա ԽԶ. Գանձ Գալստեան Հոգւոյն Սըրբոյ («Մկրտիչ) -Մեծ եւ հզօր Հոգի Աստուծոյ... ա. 198ա Տաղ Սուրբ
Հոգւոյն գալստեան - Աստանօր ծագեաց լոյսն աւետեաց կենաց... բ. 198ա-9ա («Նվագե Հոգւոյն տըվողին իմաստ բանի
ընդ ձայնի) -Ներհիւսեսցուք քաղցր եղանակ...
46. 199ա-204ա ԽԷ. Գանձ սրբոց մարգարէիցն երկոտասանից («Խորհը[րդ]ոցն) -Խորհուրդ անքըննին, /Խորք, որ չերեւին... ա. 204աբ Տաղն է («Ներսէսի) -Նորահրաշ տօնիւս տեսանողացըն ցընծասցուք... բ. 204բ-6ա Այլ տաղ մարգարէից
(«Ա-Ք) - Աստուածային խորոցն անճառ...
47. 206ա-9ա ԽԸ. Գանձ սրբոյ տապանակին ուխտին («Ի խնդրոյ վարդապետին Գրիգորին) -Իմաստութիւն անճառ անեղին... / Առաքելին` երգօղի սորին: ա. 209աբ Տաղն է - Այսօր զտապանակըն սուրբ... բ. 209բ Յորդորակն է -Մայր հաւատոյ սուրբ հարսնարան...
48. 210ա-1բ Գանձ Վարդավառին («Մկրտիչ) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ... ա. 211բ-2ա Մեղեդին է - Արփիական ը՜ լոյսն, որ ի ծոց Հօր իջեալ յերկընից... բ. 212ա-3ա Խօսէր բանիւ նա հարցական... գ. 213ա Փոխէ՛ զձայն -Ի յայս
խորհուրդ զերիս միայն...
49. 213բ-6ա Ծ. Գանձ Կաթուղիկէ եկեղեցւոյ Էջմիածնի. («Տաեցի) -Տաճարդ երկնային... ա. 216աբ Տաղ ազնիւ -Սուրբ է
տաճար տէրունական... բ. 216բ-7ա Փ -Երկու օտարքըն միացան...
50. 217բ-9ա ԾԱ. Գանձ փոխման Աստուածածնին («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ հրաշակերտ վեհին... ա. 219ա-20ա Տաղն
է - Այսօր Գաբրիել հրեշտակապետն եկեալ... բ. 220աբ Յորդորակ («Ա-Ի) - Աստուածածին մայր լուսոյ...
51. 220բ-2բ ԾԲ. Կանոն Նաւակատեաց խաչին («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ ծագմամբ իբր ըզբոց... ա. 222բ-3բ («Բան ի
վկայսն) -Բանիւ աւետաւոր բարառնաբար բարբառեսցուք... բ. 223բ-4ա Փոխէ՛ («Ի Ներսիսէ) -Ի մի յարմարութիւն զոգիս
ընտրեալ քոց անդրանկաց...
52. 224ա-6բ ԾԳ. Կանոն Սուրբ Խաչին Քրիստոսի («Յովաննես) -Յայն եդեմական դրախտին... ա. 226բ-7բ Տաղն է
(«Ներսիսի ե) -Նոր դրախտիս եկեղեցոյ... բ. 227բ-8բ Յորդորակն է («Կաթողիկոսի Հայոց) -Կենաց փայտ տընկեալ...
53. 228բ-31ա ԾԴ. Գանձ Գէորգայ Զաւրավարին ի Խաչատուր վարդապետէ («Խաչատուր) -Խընդահրաւէր մանկունք Սիովնի... ա. 231աբ Տաղն է -Ի հանդիսական տօնիս... բ. 231բ-2ա Րամեալ ըզկիրըս տանջանաց...

54. 232ա-5ա ԾԵ. Կանոն Վարագայ Խաչին («Գրիգորի ե սա) -Գլուխն եկեղեցւոյ... ա. 235բ-6ա [Մեղեդի ի Վարագա
Սուրբ Խաչին. Հմր 424, 270ա] - Այսօր մեծ զարմանք հրաշից... բ. 236աբ Փ - Ամփոփեալ զնըշան խաչին...
55. 236բ-44բ ԾԶ. Կանոն սրբոց առաքելոցն ի Յոհ[ աննէս] վարդապետէ («Յոհաաննէս) -Յերկնից խոնարհեալ... ա.
240բ Տաղ -[Է] ակցին Հօր սպասաւորք... բ. 240-1բ Փ - Աղաչանօք մաքուր դասին...
56. 241բ-4բ ԾԷ. Կանոն Խաչգիւտին է («Խաչատուր) -Խաչի քո, Քրիստոս, երկիր պագանեմք... ա. 244բ Տաղն է - Այսօր
եղեւ գալ դըշխոյին... բ. 244բ-5բ Փ -Ի գըտանել կենաց փայտին...
57. 245բ-9ա ԾԸ. Գանձ ամենայն մարտիրոսաց («Յովանէս) -Յոյժ զարմանալի... ա. 249աբ Տաղն է -Պաղատանօք
սուրբ նախահարց... բ. 249բ-50բ Փոխէ՛ -ԶՄովսէս ասեմ ըսքանչելին... /Ոգօղ բանիս... /Գրիգոր թըմբրեալս...
58. 250բ-3ա ԾԹ. Գանձ սրբոց հրեշտակապետացն («Մկրտիչ) -Մեծապայծառ խորհուրդ հրաշական... ա. 253աբ Մեղեդի անոյշ («Գրիգոր) -Գովեստ բերկրանաց... բ. 253բ-4ա Տաղ գեղեցիկ («Զաւրավար) -Զօրք երկնային զըւարթնոց...
59. 254բ-8ա Կ. Կանոն Յոհանու Ոսկիբե[րանի] (« Այս Յոհանու Ոսկէբերանին) - Աւրհնեալ ՛ւ ընտրեալ գունդք երկոտասան.../ Առաքելին` երգօղի սորին: ա. 258ա-9ա Տաղն է -Ի յորովայնէ ընտրեալ...
60. 259ա-61բ ԿԱ. Գանձ Նիկողայոսի հայրապետին («Գրիգոր) -Գաւազան ծաղկեալ... ա. 261բ-2ա Տաղն է - Աստուած
փառաց լոյս ի լուսոյ... բ. 262աբ Փոխ -Երեւմամբ սուրբ հրեշտակաց...
61. 262բ-3բ ԿԲ. Գանձ սրբոյն Յակովբայ Մծբնա հայրապետի («Մկր) -Մեծահամբաւ անուն գովելի... /Բարեխօսեա առ
Տէրն||... (շար. եւ յաջորդ ԿԳ-ԿԵ գանձերն իրենց տաղերով` թափուած):
62. 264ա [Ներսիսի Շնորհալւոյ Մեղեդի սուրբ Ստեփանոսի («Ի Ս) -Ի խաչին տնկեալ որթոյն... /Նախա. Հմր 424, 313բ]
մարտիկ վկայ, /Վասըն տօնողացըս քո դու լեր բարեխօս առ Տէր:
63. 264ա-8բ ԿԶ. Գանձ սրբոյն Պետրոսի եպիսկոպոսի («Սարգիս գրիչ) -Սուրբ Երրորդութիւն... ա. 268բ-9ա (« Առաքելոյն) - Այսօր ցընծացէք, եղբարք, պարակից եղեալ վերնոյն... բ. 269բ-70ա Փ («Պետրոսի) -Պաղատիմք առ ձեզ, ընտրեալք...
64. 270ա-3բ ԿԷ. Կանոն Որդոցն որոտմանց Յոհաննու եւ Յակովբայ («Գրիգորի է սա) -Գըթացեալ քոյին... /Յաջմէ՛ւ յահեկի / /... (շար. թափուած): ա. 274ա [Տաղ սրբոյն Բարսղի հայրապետին («Վարդապետի) -Վանիչ ներհակին.... Հմր 7717,
47բ] Սատակիչ չարին /Ի պարսկական մարտին...
65. 274աբ Գանձ Գիշերապաշտաման կիրակէին («Գր) -Գերամբարձ Աստուած... / Մեռած եւ թաղած,/ Բայց ոչ հնազա/
/... (շար. թափուած):
66. 275ա-6բ [Գանձ աշխարաթաղի. Հմր 424, 334բ] («Մանվե) -Մինդ ի յԷէն... /Հայցեմք ժողովքըս բազկատարած ||...
(շար. թափուած): ա. 277աբ [Ողբս վասն ննջեցելոցն -Ո՜վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան... /Եւ յաղթեցայ. Հմր
554, 177աբ] գերիս անզղջական... /Ի դեղըն դուք էք յաշխարհի աղօթական||... (շար. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
147ա (Կարմրագիր) Ո՜հ զեղկելի գծող սորին` զՅոհաննէս:
556
ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ
ԺԴ -XIV
ԳՐԻՉ` Պետրոս: ՍՏԱՑՈՂ` տէր Սէթ («Փիրիսկոպոս Այասո):
ԹԵՐԹ` 143: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԷ 12 (Ա-Դ չիք, Ե 4, Թ 11, ԺԱ, ԺԴ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,5 12,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 73ա): ՏՈՂ` 15: ԿԱԶՄ` կապոյտ ծաղկաթուղթ, թիկունքն ու անկիւնները շագանակագոյն կաշի,
միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` չիք, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 3+3, թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից, միջից եւ վերջից պակասաւոր, խոնաւութիւնից լուսանցային մասերը գունափոխուած եւ
թուլացած, տեղ-տեղ փոքրիկ պատռուածքներ, 1-2, 143 թերթերը վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-1ա-4բ [Թէոդոսի, Յուստիանոսի, Ղեւոնի, Կոստանդիանոսի բարեպաշտ թագաւորաց Յառաջաբան Քաղաքական աւրինադրութեանս -Տէր եւ արարիչ Աստուած մեր... տանջանաց պատճառ Հմր 488, 86ա] որք ոչ զգուշացան... զի ոչ իւիք
յափ||... (շար. թափուած):
1. 5ա-73բ [Ընտրութիւն համառաւտ յաւրինացն քաղաքականաց]
Տե՛ս Հմր 488, 105ա-22բ. Ցանկ/չիք: ¢ ա/չիք: բ/5ա-13ա: գ/13ա-5ա:
դ/15բ-6ա: ե/16բ-7բ: զ/17բ-21ա: է/21բ-4բ: ը/24բ-8ա: թ/28ա-9ա:
ժ/29ա-31բ: ժա/31բ-2ա: ժբ/32ա-4բ: ժգ/34բ-5ա: ժդ/35ա-9ա: ժե/39աբ:
ժզ/39բ-43ա: ժէ/43աբ: ժը/43բ-54ա: ժթ/54բ-73բ: Հմր 488-ում սոյնին
կից նիւթերը (122բ-3բ) տե՛ս ստորեւ 82ա-6բ:

2. 74ա-142ա [ Աւրէնք յաղթող թագաւորաց]
Տե՛ս Հմր 488, 87ա-103ա. Ցանկ/74ա-82ա (Ա -ՃԾԲ փխ ՃԾԳ. եւ՛ այստեղ,
եւ՛ յօդուածաշարում ՃԺԴ-ի փոխարեն նշանակուած է ՃԺԳ եւ 1 միաւորի
տարբերութեամբ շարունակուած: Կից` 82աբ «Վասն արդարութեան
աւրինաց, 82բ-3բ «Վասն արդարութեան աստուածայնոյն, 83բ-6բ
«Վասն բնութեան աւրինաց. տե՛ս Հմր 488, 122բ-3բ): ¢¢
ա-ճծգ/90ա-142ա:
3. 142ա-3բ Համառաւտ ժողովումն աւրինաց վերըստին
Տե՛ս Հմր 488, 103ա-5ա. ¢¢ ա-ժէ /142ա-3բ (շար. ¢¢ ժը-ձե թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
21ա Զստացող նաւմաւսիս` զսրբասնեալ փիրիսկոպոսն զտէր Սէթ յիշեցէք ի բարի:
57ա Տէր Աստուած, ողորմեա ստացողի նաւմաւսիս:
63ա (Կարմրագիր) Աղաչեմ զձեզ, ո՜վ սուրբ ընթերցողք, որ ոք ընթեռնոյք եւ աւկտիք կամ աւրինակէք, մեղաց թողութիւն
խնդրեցէք յԱստուծոյ տէր Սէթին` ստացողի նաւմաւսիս:
73բ (Կարմրագիր) Սրբասնեալ եւ մաքրակենց[աղ], ամենիմաստուն եւ պատուական փիրիսկոպոսին Այասո տէր Սէթի`
ստացաւղի սուրբ եւ աւրինադիր նաւմաւսիս, ողորմեսցի տէր Յիսուս Քրիստոս եւ թողցէ զպարտիս նորայ, ընդ նմին ողորմեսցի տէր Աստուած ծնողաց նորին եւ եղբաւր իւրոյ` Սիոնի քահանայի: (Սեւ) ընդ նմին եւ մեղուցեալ գրչին` Պետրոսի, ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած. ամէն:
86բ Զստացող գրոցս` զտէր Սէթ յիշեսջիք ի յաղաւթս ձեր սուրբ, եղբայրք:
Կնքադրոշմ` 134բ Տէր Մկրտիչ արքեպիսկոպոս Ջագտ||/
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Եզնկայ
ՊԼԵ -1386
ԳՐԻՉ` Գրիգորիս քհյ: ՍՏԱՑՈՂ` Ամիր-Թաճատին::
ԹԵՐԹ` 228: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԹ 12: ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 15,5 12: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 110ա):
ՏՈՂ` 16: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` դեղնաւուն մետաքս, լուսանցակողերը`
կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 1ա: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Լուսանցային մասերը թուլացած, 228-րդ թերթը վնասուած եւ նորոգուած, թանաքի ճապաղում`
127բ-8ա, կազմի կաշին քերծուած եւ ցեցակեր, եզրերը մաշուած, դռնակն ու կապիչները` ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-15բ Ա. Այս են հաւատոյ դաւանութիւնք, զոր գրեաց մեծ վարդապետն Յոհանէս Որոտնեցի հրամանաւ պարոն
Խութլուշին ի Հայս, առ կաթողիկոսն տէր Կոստանդին -Յանեղ եւ յանպարագիր լուսոյն կնքեալ լոյս համասփիւռ...
Բ. 58ա-71բ, 15բ-32ա [Յովհաննու Երզնկացւոյ Խրատ հասարակաց քրիստոնէից]
Տե՛ս Հմր 228, 71ա-127ա: ¢ 1. Նխ./58ա-61բ: ա/61բ-3ա (63բ տե՛ս ¢ 22),
64բ-6բ: բ/66բ-9ա: գ/69ա-71բ: դ-ը/չիք: թ/ 15բ-8բ: ժ/18բ-22ա:
ժա/22ա-4բ, ժբ/24բ-7բ: ժգ/27բ-9բ: ժդ/29բ-30ա: ժե/30ա-1ա:
ժզ/31ա-2ա: ժէ-ժթ/չիք: ¢ 2/չիք: Խառն ընդօրինակութիւն:
Գ. [Բանք զանազանք]
1. 32բ-8բ Ժ. Խրատ նորին Յոհանէս վարդապետի Վասն հաղորդութեան - Արեամբն Քրիստոսի փրկեալ եղբարք իմ ի
Քրիստոս...
2. 38բ-9բ ԺԱ. Վասն հաղորդութեան կարճ եւ պիտանի [Վարդան վարդապետի. Հմր 1838, 277բ] -Լուարու՛ք, Քրիստոսի
Աստուծոյ փրկեալ ժողովուրդք...
3. 39բ-40բ ԺԲ. Վարդան վարդապետի Աղաւթք եւ վասն հաղորդութեան -Ո՜վ ամենաւրհնեալ Հայր սուրբ, մեղա յերկինս
եւ առաջի քո...
4. 40բ-2ա Նորին Վարդան վարդապետի - Աւրհնեցին եւ ելին ի լեառն Ձիթենեաց...
5. 42ա-5բ ԺԴ. Նորին Վարդան վարդապետի - Աստուած իմ Յիսուս Քրիստոս, կառավար եւ զաւրապետ...
6. 45բ-50բ ԺԵ. Տեսիլ սրբոյն Աթանասի Աղեկսանդրու հայրապետի, զոր ետես ի սուրբ խորհուրդն ի սուրբ եկեղեցոջ
Աստուծոյ - Ամենեցունցն Աստուած սքանչելի տեսիլ երեւեցոյց...

7. 50բ-8ա ԺԶ. Սուրբ հաւրն Թէոփիլոսի Վասն արտասուաց -Յորժամ միտքդ զբաղեալ լինի... 58ա-71բ տե՛ս Բ:
8. 71բ-7ա ԻԱ-ԻԳ Տեառն Ներսէսի յԸնդհանրականէն
Տե՛ս Հմր 500, 4ա-51բ. ¢ ա-է/չիք: ը/71բ-2բ: թ/72բ-5ա: ժ/75ա-7ա:
9. 77ա-84բ ԻԴ. Նորին տեառն Ներսեսի Ոտանաւոր («Յիսուս Որդի. Հմր 1928, էջ 153-166) -Յորժամ գրեալքն կատարին,
/Որ զայնմ աւուր մեզ պատմեցին... /Վասն քոյոյ սուրբ հրամանին...
10. 84բ-97բ ԻԵ. Տեսիլ սուրբ վարդապետին Յոհանիսի, որ մականուն Կոզեռն կոչի -Ի ժամանակին, յորում էր թուականն Հայոց ԴՃՀ (1021), թագաւորն Հոռոմոց Վասիլ ել յԱրեւելս...
11. 97բ-101բ ԻԶ. Ի Հարանց վարուց Վասն խոնարհութեան - Աբբայ Անտոնիոս նայեցաւ ի խորս դատաստանին Աստուծոյ...
12. 101բ-17բ ԻԷ. Խրատք նորին յԱստուածաշունչ գրոց եւ պարզ բանիւ յայտնումն բարոյն եւ չարին, զոր մեղաւոր հողս
եւ հին խաբեբայս Վարդան` Աստուծով յարմարեալ գրեցի վասն խնդրոյ Թադէոսի շնորհալից քահանայի... -Ո՜վ որդեակք,
վերջին է ժամանակս եւ լցաւ մեղաւք ամենայն երկիր...
13. 117բ-23բ ԻԸ. Թուղթ վասն կիրակէին, զոր էջ ի Հռոմայ եկեղեցին` յաստուածային բարբառոյն պատուէրք եւ խրատ Եկի ի տաճարն սուրբ, գտի զսայ ի մէջ խորանին...
14. 123բ-33ա ԻԹ. Տեսիլ սրբուհոյ Աստուածածնին` մաւր Տեառն Մարիամու -Երթեալ Աստուածածին մայր Տեառն ի
լեառն Ձիթենեաց...
15. 133ա-41բ Լ. Պատմութիւն սուրբ հարցն եւ յառաջադիմութեամբ կատարումն նոցայ Աստուծով -Եղբայր ոմն եհարց
ցաբբայն Անտոնիոս եւ ասէ. Զի.նչ պահեցից, զի արժանի եղէց Աստուծոյ...
16. 141բ-65ա ԼԱ. Այլ բանք ի Հարանց վարուցն Վասն զգուշութեան ի պոռնկութենէ - Ասէ աբբայն Անտոնիոս, եթէ
Մտածեմ, զի ունի մարմինս շարժումն բնական...
17. 165ա-7ա ԼԲ. Սուրբ հաւրն Նեղոսի Խրատ պիտանի -Վա՜յ ամբարշտին: Յորժամ ամենեքեան լուսաւորին, նայ միայն
խաւարի...
18. 167ա-204բ ԼԳ. Երանելոյն Աթանասի արքեսպիոկոպսի Աղեկսանդրու Հարցումն վայելուչ եւ պատասխանիք Կիւրղի
հայրապետի Յաղագս մակացութեան եւ հանճարոյ... -Հետեւումն համարիմ ընդ Աստուծոյ երիս բանս...
Գրչից` 168ա «Ուր հաւ(= հօ) կայ, հարցումն է, եւ ուր պէ`
պատասխանի:
19. 204բ-16ա ԼԴ. Խրատք սրբոյն Կալիստրատոսի -Յարուցեալ ոմն ի նոցանէ, անուն Դաղմատիոս...
20. 216ա-27ա ԼԵ. Ի տեառն Ներսէսի բանից գրեմք սակաւ բանք, որ նայ գրեաց Թուղթ ի Միջագետս Ասորոց... -Թէպէտ
եւ մերոյ Լուսաւորչին աւանդեալքն ընդունելի էին...
21. 228բ Ոտանաւոր, զոր ասացի ես` նուաստ գրչակս («ԹԱ) -Թագաւոր Տէր բարերար, /Որով աւրհնեն զքեզ անդադար...
22. 63բ Հարցումն -Եհարց ոմն ի հարանցն ընդ իմաստուն բժիշկ մի եւ ասէ. Ամենայն ցաւոց դեղ գիտե.ս...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
77ա Զստացող սորա` զԱմիր-Թաճատին եւ զնուաստ գրչակս յիշեա, աղաչեմ, եւ Տէր զձեզ (նման` 117բ):
89ա Վա՜յ ինձ` մեղուցելոյս:
90ա Ո՜հ սոսկալի աւրն:
97բ Գրչի սորա եւ ստացողի
Քրիստոս գթածն ողորմեսցի
Եւ մեր յիշողացն ամենայնի.
Ամէն, ամէն եւ եղիցի:
227ա Շնորհիւ Տեառն սկսայ եւ ողորմութեամբ նորին կատարեցի զսուրբ, զլուսազարդ մատեանս ես` նուաստ ծառայս
ամենայն ծառայիցդ Աստուծոյ Գրիգորիս մեղուցեալ եւ անարժան քահանայ, ի Հայոց թուականիս ՊԼԵ (1386), յունիս Ժ, ի
խնդրոյ բարի եւ հաւատարիմ ծառային Աստուծոյ Թաճատինի` որդոյ խաւճա Ահրոնի, եւ ի մարենի դասէն թոռն տէր Սարգսի, որ մեծաւ յուսով եւ բազում փափագանաւք եւ ցանկութեամբ խնդրեաց զսայ ի լուսաւորութիւն անձին իւրոյ եւ ի մխիթարութիւն լսողաց հաւատացելոց: Կրկին աղաչեմ զա|| (227բ) մենեսեան, յիշել ի Տէր զստացաւղ սորա` զԱմիր-Թաճատինն
ծնողաւք եւ զնուաստ գրչակս ծնողաւք, եւ դուք յիշիք ի Տէր, յորժամ գայ արքայութեամբ իւրով եւ թողցէ զյանցանս ձեր եւ
ծնողաց ձերոց: Եւ աղաչեմ չլինել մեղադիր, զի ի ծերութեան ժամանակս այսչափ էր կար մեր: Բայց գրեցաւ սայ յաստուածապահ մայրաքաղաքս Եզնկայ, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ երկնանման տաճարիս Սուրբ Կաթողիկէիս եւ սուրբ աջոյս տեառն
Ներսէսի եւ այլ բազմահաւաք սրբոց, որ աստ են: Զոր խնդրեմ յԱստուծոյ, զի պահեսցէ զտաճարս զայս սուրբ հաստատ եւ
անխախտելի || (228ա) մինչ ի գալուստն Քրիստոսի եւ ||/ յամենայն երեւելի եւ աներեւ[ոյթ թշնամ]ոյ: Այլ եւ մի պակասեսցէ

ի նմանէ երգ Սաղմոսաց, ձայնք պաշտամանց, լուցումն լապտերաց, բուրումն խնկոց մի պակասէ ի դրանէ սորայ, եւ սպասաւորք սորա եւ պատարագիչք` առաջինքն եւ վերջինքս, մնասցեն սրբութեամբ ի կամս Աստուծոյ... Նայ եւ զաստուածասէր
պարոնս մեր` զԱմիր-Սուլայիման, շնորհեսցէ այս սուրբ տաճարիս եւ մեզ ընդ երկայն աւուրս` մինչ ի խորին ծերութիւն, եւ
աջ անեղին պահեսցէ զսայ յամենայն երեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամոյ, հոգ || (228բ) ||/ արտաքոյ ամենայն փորձ[ անաց,
ա]յլ եւ զբար[ի] եւ զհաւատ[ արիմ] ||/ ա զԱմիր-Խութլուն, որ է փոխեալ ի Քրիստոս, լուսաւորեսցի Աստուած զիւր հոգին եւ
երկնա[ւոր արքայութ]եանն արժանի առնէ. ամէն: Եւ որ զմեզ յիշման արժանի առնէ, նայ ինքն յիշի ի տեառնէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 12ա (ԺԴ դ., հին շղագրով, հազիւ նշմարելի) Ապրիլ ի Զ մինչեւ յունվար ի Զ ||/ որում ծնաւ տէր Յիսուս ///
2. 64ա (նօտրգիր) Գրեցաւ ի թւին ՌՃԾԹ (1710) դեկտեմբերի Ի-ումն: Ես` Նոր Մշաղբրցի Յակոբ վարդապետս, այս իմ
ստացեալ աստուածաբանից վարդապետաց գիրքս յիշատակ տվի իմ հոգեւոր հայր սրբազան Վարդանէս վարդապետին,
որ է առաջնորդ ի Գրիգորին մերոյ Լուսաւորչին, որ ի Խոր Վիրապն է աթոռ նորա, այսինքն Վարդանէս վարդապետին, յիշատակ իմ հօր` Յովանիսին, մօրս` Վարդիկին, եղբարցս` Վաթանին եւ Աղաջանին, եւ քւերն իմ` Յուջախանին, որ են սոքա
հանգուցեալ առ Քրիստոս: Խնդրեմք ի սրբութենէ ս(=ձ) երմէ` զիս, զկենդանիս մեր եւ զննջեցեալսն մեր յիշել առ Քրիստոս
վասն Աստուծոյ, եւ ինձ` Յակոբ վարդապետիս, որ եմ ձեր ոտաց հող եւ մոխիր:
3. 96բ (ԺԸդ.) Տէր Առաքել ծառայ Աստուծոյ:
Կնքադրոշմ` 1ա, 64ա Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Յակոբ վարդապետ. թվ. ՌՃԽԲ (1693):
Գրչափորձ` 225ա ¡օտարալեզու ¡ («Խոջա Ավազ):
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ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ- ԱՂԱՆՈՒՐԵԱՆՑ ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ, ԳԻՐՔ ԴԱՒԱՆՈՒԹԵԱՆ
Բումբայ
ՌՄԾԶ -1807
ԳՐԻՉ`, ՍՏԱՑՈՂ` հեղինակը:
ԹԵՐԹ` 184. չգրուած` 1աբ, 4բ, 58բ, 137աբ, 183ա-4բ: ՊՐԱԿ` 1 1+Ա-ԻԳ 8(ԻԲ 6)+1 1: ՆԻՒԹ` թուղթ, «1805 լուսադրոշմով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,2 15,1: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` շղագիր (նմուշ` 103ա): ՏՈՂ` 18 (երբեմն` 16-19): ԿԱԶՄ` շագանակագոյն
կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ, լուսանցակողերը` կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ հեղինակի ձեռքով ջնջումներ սրբագրումներ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա Գիրք Դաւանութեան հաւատոյ առ ամենասուրբ Երրորդութիւնն եւ միասնական աստուածութիւնն ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Սուրբ Հոգին: Յօրինեալ հոմերական չափաբանութեամբ ի Յարութիւնէ Իսահակեան Նոր Ջուղայեցւոյ Աղանուրեանց կոչեցելոյ, ի հայրապետութեան տեառն Դանիէլի սրբազնասուրբ կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց, որ ի յԱթոռն Սուրբ
Էջմիածին, յամի մարդեղութեան Բանին Աստուծոյ 1807, ի թուականութեանս Հայոց ՌՄԾԶ, ի Հնդիկս, ի քաղաքն Բումբայ,
որ ընդ իշխանութեամբ Բրիտանացւոց
-2բ Գլխատառութիւնքն բանիս չափին /Յանուն գործոյս յօրինողին (անկիւնաւոր` «Յարութիւն) -Յիսուս Աստուած Րաբուն Ոգւոց...
-3ա-4ա Յառաջաբանութիւն -Բան հաւատոյ տէրունական...
ա. 5ա-58ա Այս է հաւատ իմ պաշտաման /ՅԵրրորդութիւնն միասնական -Խոստովանիմ զՀայրն երկնային...
բ. 59ա-68բ Ի Յարութենէ Իսահակեան /Ջուղայեցւոյ Աղանուրեան/ Զբանս ոգեալ աղերսական /Յաստուածաբանութիւնն երրորդական -Ի քէն հայցեմք, Հայրդ բարի...
գ. 69ա-73ա Նորին զԲանս ներբողական /Ոգեալ ի փայտն տէրունական/ Գլխատառիւքն այբբենական, /Չափեալ ոտիւքն հոմերական («Ա-Ք) - Աստուածընկալ խաչ պատուական...
դ. 73բ-7բ Դարձեալ զԲանս ներբողական /Գլխատառիւքն նորին անուան /«Ի Յարութենէ Իսահակեան ոգեալ զբանս
ներբողական / -Ի սկզբանէ Հայրն երկնային...
ե. 78ա-82ա Ներբողական բանս ոգեալ /Առ կոյսն սուրբ ամէնօրհնեալ /Գլխատառիւքն երգս չափեալ, / Այբբենական
գծիւ շարեալ («Ա-Ք) - Աստուածածին մայր Քրիստոսի...
զ. 82բ-95ա Դարձեալ զբանս ներբողական /Գլխատառիւքն անուամբ նորայն («Ի Յարութենէ Իսահակեան ի Նոր Ջուղայեցւոյ Աղանուրեանց կոչեցելոյ արարեալ զբանս ներբողական առ ամէնօրհնեալ սուրբ Աստուածածինն Մարիամ) -Ի
յանմարմին վերին զորաց... դասուց փառացս...
է. 95բ-6բ Նորին արարեալ Երգս աղերսանաց առ Աստուած («Ի Յարութենէ) -Ի քէն հայցեմ, Հայրդ բարի...

ը. 97ա Նորին Ներբողեան աղօթից («Յարութիւն) -Յորժամ յաղօթս դու առանձին...
թ. 98աբ Նորին վասն հաւատոյ («Յարութիւն) -Յոյժ գովելի է գլխովին...
ժ. 99աբ Վասն յուսոյ («Յարութիւն) -Յոյսն է բարի գործք մարդկային...
ժա. 100աբ Նորին Ներբողեան խոնարհութեան («Յարութիւն) -Յոյժ գովելի գործ է յերկրին...
ժբ. 101ա-2ա Պարսաւ հպարտութեան («Մահացու է մեղս) -Մի ցանկասցիս ի քում սըրտին...
ժգ. 102բ-3ա Նորին Վասն սիրոյ («Յարութիւն) -Յոյժ գովելի է գործ գլխովին...
ժդ. 103բ-4ա Վասն նախանձու («Յարութիւն) -Յոյժ չարագոյն ախտ է անձին...
ժե. 104բ-5բ Նորին Վասն համբերութեան («Համբերութեան) -Համբերութիւնն է գործ բարի...
ժզ. 106աբ Ընդդէմ բարկութեան («Յարութիւն) -Յոյժ գարշելի գործք համարին...
ժէ. 107աբ Նորին Վասն արիութեան («Յարութիւն) -Յոյժ գովելի` յաշխարհին...
ժը. 108աբ Վասն ծուլութեան («Յարութիւն) -Յոյժ գարշելի ի իսկ յանձին...
ժթ. 109աբ Նորին Առ ողորմածս («Յարութիւն) -Յոյժ գովելի է յաշխարհի...
ի. 110աբ Առ ագահս («Է առ ագահս) -Է յոյժ յիմար այր յաշխարհին...
իա. 111աբ Նորին Վասն պարկեշտութեան («Յարութիւն) -Յոյժ գովելի եղեն յանձին...
իբ. 112աբ Վասն որկրամոլութեան («Յարութիւն) -Յոյժ գարշելի է յաշխարհին...
իգ. 113աբ Նորին Առ ողջախոհս («Յարութիւն) -Յոյժ գերագոյն են յաշխարհին...
իդ. 114աբ Առ բղջախոհս («Յարութիւն) -Յոյժ գարշելի են յաշխարհին...
իե. 115աբ Նորին Ներբողեան արդարութեան («Յարութիւն) -Յոյժ գովելի եղեն յանձին...
իզ. 116աբ Պարսաւ անիրաւութեան -Յոյժ գարշելի է յաշխարհին...
իէ. 117աբ Նորին Վասն ճշմարտութեան («Յարութիւն) -Յոյժ գովելի եղեն յանձին...
իը. 118աբ Վասն ստութեան («Յարութիւն) -Յոյժ գարշելի եղեն յանձին...
իթ. 119աբ Նորին Ներբողեան խոնարհութեան («Յարութիւն) -Յոյժ գովելի եղեն յանձին...
լ. 120աբ Պարսաւ տգիտութեան («Յարութիւն) -Յիմարացեալքն անձամբք յանձին...
լա. 121աբ Նորին Առ բարերարս («Յարութիւն) -Յոյժ փառաւոր են յաշխարհին...
լբ. 122աբ Առ չարագործս («Յարութիւն) -Յոյժ գարշելի եղեն նոքին...
լգ. 123աբ Նորին Առ առատասիրտս («Յարութիւն) -Յագեալդ բարեօք աստուածային...
լդ. 124աբ Նորին Առ ժլատս («Յարութիւն) -Յոյժ անպիտան են յաշխարհին...
լե. 125աբ Նորին Զգուշանալի է ի չար կամաց եւ ի գործոց («Յարութիւն) -Յորժամ գիտես դու զբարին...
լզ. 126աբ Նորին Առածք ի վերայ վախճանական կենաց («Յարութիւն) -Յոյժ գերագոյն եղեն յանձին...
լէ. 127ա-8բ Նորին Ի վերայ անցաւորիս կենաց -Զարմանալի կերտուածք կանգնին...
լը. 129աբ Նորին Առ ոմն ծեր ագահ («Յարութիւն) -Յիմար է այրն, որ յաշխարհի...
2. 130ա-6բ Խոստովանութիւն ստգտեալ անձին... Հաւաքեալ ի Յարութենէ Իսահակեան ի Նոր Ջուղայեցւոյ Աղանուրեանց կոյեցելոյ -Մեղայ Աստուծոյ, մեղայ Աստուծոյ, մեղայ Աստուծոյ: Մեղայ ամենասուրբ Երրորդութեան...
3. 138ա-73բ Կտակ Մեծի ուրբաթու... Հաւաքեալ ի Յարութենէ Իսահակեան ի Նոր Ջուղայեցւոյ Աղանուրեանց կոչեցելոյ... -Զահաւոր եւ սարսափելի խորհուրդ Մեծի ուրբաթու պասէքիս... ամէն: Վախճան Դաւանութեան գրոցս:
-174ա-82բ Ցանկ հարկաւոր իրաց եւ յատուկ անուանց յիշատակելոց ի մատենիս` ըստ կարգի յայբուբենից - Աբբա
հայր, եթէ հնար է, անցո` 73... 0րհնեալ որ գաս յանուն Տեառն` 61:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
2ա (տե՛ս):
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ԹՈՎՄԱ ԱՔՈՒԻՆԱՑԻ, Ե0ԹՆ ԽՈՐՀՐԴՈՑ ԳԻՐՔ
ԺԴ -XIV
ԹԵՐԹ` 244. չգրուած` 124բ, 194ա: ՊՐԱԿ` 1 9+Ա-Ժ 12 (Ա 10, Ժ 9)+Ա-ԺԱ 12 (Ա, Դ, Ը, ԺԱ 11, Գ, Է 10, Ե 8): ՆԻՒԹ` թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 15,5 11,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (10ա-166բ, 177ա-92բ, 195ա-241բ), միասիւն (նորոգողի` 1ա-9բ, 167ա-76բ,
193ա-4բ, 242ա-4բ): ԳԻՐ` բոլորգիր (10ա-166բ, 177ա-92բ, 195ա-241բ: Նմուշ` 135ա), նօտրգիր (նորոգողի): ՏՈՂ` 23 (նորոգողի` 21-22): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` բազմագունի ծաղկաթուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1, վարդագոյն թուղթ, սկզբում:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 10ա, 125ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (10ա-125ա): Գ ո յ ն ե ր` սեւ:

ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Վերին լուսանցքներին թանաքի ճապաղում: Կազմի Բ փեղկի տախտակը ջարդուած, կաշին ճեղքուած, կռնակն ու եզրերը մաշուած: ԺԸ դ. նորոգուած եւ լրացուած թերին` 1-9, 167-76, 193-4, 242-4: Վերակազմութեան
ժամանակ թերթերը խառնուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-244բ [Եօթն խորհրդոց գիրք Թովմայի Աքուինացւոյ: Թրգմ. Յովհան Ծործորեցի]
-1ա-9ա Նախասացեալ նախադրութիւնք ի սրբոյն Թօմայէ վարդապետէ, ի կարգէ սրբոյն Դօմի[նի]կոսի, Յաղագս Եօթն
խորհրդոյ սուրբ եկեղեցւոյ ի յԱքին քաղաքէ -[0]րէնք Տեառն ամբիծք են եւ դարձուցանեն զհոգիս...
-9բ Ցանկարան գրգոյս Թօմայեան -Ա. Խնդրի, թէ Ի դրախտն մարդոյն պէ.տք էին խ[ո]րհուրդքն... ԺԵ. Խնդրի, թէ Այժմ ի
ժամանակս շնորհաց կարելի. է պահել առանց մեղաց զթլփատութիւնն եւ զայլսն... (անաւարտ):
1. 10ա-33ա Խնդրի, թէ Պըսակն ունիցի. ինչ արգելումն -Պատասխանի. Ասեմ, թէ կրկին է արգելումն...
2. 33ա-62ա Ա. Խնդրի, թէ Ի դրախտն մարդոյն պէ.տք էին խորհուրդքն, թէ. ոչ (խնդիրք Ա-ԺԶ) -Երեւի, թէ պէտս ունէր, զի
պսակն խորհուրդ էր եւ եդաւ ի դրախտն...
Թերթերը խառնուած. կարդալ 33ա-44բ, 46ա-8բ, 45աբ, 56ա-7բ, 52աբ,
49ա-51բ, 53ա-5բ, 58ա-62ա:
3. 62ա-124ա Ա. Խնդրի, թէ Մկրտութիւնն Յովաննու խորհու.րդ էր (խնդիրք Ա-ՁԱ) -Պատասխանեմ եւ ասեմ, թէ Մկրտութիւնն Յովհաննու կերպիւ ինչ խորհուրդ էր...
4. 125ա-93բ [Ա.] Խնդրի, թէ Պատարագն սեղանոյ խորհու.րդ է (խնդիրք Ա-ԽԱ) - Ասեմ, թէ Խորհուրդ է, զի ամենայն
գործ ի պաշտաւնէից եկեղեցոյ տւեալ...
Չիք «ԽԱ. Խնդրի, թէ ջուր խառնելի. է ընդ գինւոյն -Պատասխանի.
Ասեմ, թէ Ջուր դնել ի խորհուրդս յայս ոչ է յէութենէ խորհրդոյն.... Հմր
560, 154բ): 194ա էջը պարապ է թողնուած եւ վրան գրուած` «Հատոր
Թօմայի Ագվինացոյն Երրորդ:
5. 194բ-227բ [Ա.] Խնդրի, թէ Զի.նչ է բնութիւն եւ քանի. եղանակաւ ասի (խնդիրք Ա-Բ) -Պատասխանի. Ասեմ, թէ Անունս
այս բնութիւն զբազումս նշանակէ...
6. 227բ-44բ Ա. Խնդրի, թէ Զի.նչ է անձն (խնդիրք Ա-Գ) -Պատասխանի. Ասեմ, թէ Անձն հասարակաց առեալ ոչ կարի
սահմանել յատուկ սահմանաւ... Դարձեալ ասէ Աւեռօիս` մեկնիչ բանիցն Արիստոտէլի, թէ Տեսակն ընդհանրա||... (շար. թափուած):
Թարգմանչի յիշատակարանը տե՛ս ձեռ. Հմր 560, 196ա-7ա:
Կնքադրոշմ` 1ա Քրիստոսի ծառայ Աբրահամ վարդապետ. ՌՃՁԶ (1737):
560
ԹՈՎՄԱ ԱՔՈՒԻՆԱՑԻ, Ե0ԹՆ ԽՈՐՀՐԴՈՑ ԳԻՐՔ
ԳլաձորՌԳՃԻԵ -1325
ԳՐԻՉ` Թորոս: ՍՏԱՑՈՂ` Սարգիս վրդ.:
ԹԵՐԹ` 197+1 (կրկ. 58). չգրուած` 1ա-3բ, 41աբ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԳ 16 (Ա 12, Բ-Դ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 15,6 11,8:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (տարբեր` 4ա-54բ, 55ա-197բ: Նմուշ` 116ա): ՏՈՂ` 24: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, աստառը` կապոյտ կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+2, մագաղաթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 4ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (4ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր եւ ինչ-որ հեղուկից գունափոխուած: Սկզբից եւ միջից պակասաւոր: ԺԷ դ. նորոգուած, լուսանցային մասերը կարկատուած, աւելացուած 1-3, 41 չգրուած թերթերը: Կազմի կաշին թեթեւակի քերծուած, ճարմանդներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-196ա [Եօթն խորհրդոց գիրք Թովմայի Աքուինացւոյ: Թրգմ. Յովհան Ծործորեցի]
Տե՛ս Հմր 559, 1ա-244բ. Նխ.||չիք: Ցանկարան/չիք: ¢¢ 1/4ա-24ա:
2/24բ-48բ (նախկին 41-րդ թերթն ընկած լինելով պակասում է ԺԲ
խնդրի վերջն ու ԺԳ խնդրի սկիզբը): 3/49ա-96ա: 4/96ա-155բ:
5/156ա-83բ: 6/183բ-96ա (վերջ` «ոչ լինէր ինքեամբ ի գոյացական
ստորոգութիւնսն): Ունի.
-196ա [Յիշատակարան թարգմանչի -Զ] աստուածային եւ զերկնաւոր իմացուածդ ամենասուրբ Հոգոյն, զոր ընդ աղօտ
ցանկացան տեսանել հրեշտակք, զոր շնորհեաց Աստուած եկեղեցոյն Հռոմա, շինեալ ի վերայ վիմին Պետրոսի, զխորհուր-

դս սուրբ եկեղեցւոյ` զմկրտութեանն ասեմ, կնքոյ եւ զսուրբ պատարագին [եւ զպսակին] գիտութիւն, զոր յարմարեալ տրամաբանական արուեստիւ եւ ապացուցական մակացութեամբ, համառօտ բանիւ եւ հզօր զօրութեամբ իմաստուն ումեմն
վարդապետի Ֆրա Թումայ կոչեցեալ եւ ի ծայրս իմաստութեան ելեալ, լատին բարբառով, որում տենչացա հոգւով նուաստ
ոգիս եւ յոյժ կարօտս բանի Յոհաննէս Եզնկեցի, եւ այժմ կոչիմ Ծործորեցի, եւ մեծաւ թախանձանօք թարգմանիցի զսա ի
հայ բարբառ հրամանաւ պապին Հռոմայ || (196բ) եւ ձեռնատուութեամբ արհեպիսկոպոսին Զաքարիայի` առաքելոյն Թադէոսի վերադիտողի, [օժանդակու]թեամբ տէր Բարդօղիմէոսի հեզահոգի քահանայ[ի] եւ յոյժ գիտնականի, եւ աւանդեցի
զսա եկեղեցեացդ Հայաստանի ընծայ անգին եւ գանձ պատուական` աշխատեալ իմովս տկարութեամբ եւ յղկեալ ըստ կարի զբառս եւ զբանս: Արդ, որք օգտիք ի սմանէ, եթէ գտանէք ի սմանէ ախորժ կերակուր եւ համ իմաստից` յառողջութիւն
մտաց ձերոց եւ ի պարարումն հոգւոց իմաստից եւ ի նիւթ գիտութեան խորհրդոյ սուրբ եկեղեցոյ Տեառն իմոյ եւ Աստուծոյ
Յիսուսի Քրիստոսի, եղիցի գոհութիւն եւ շնորհք եւ փառք եւ պատիւ եւ պարծանք կաթուղիկէ եկեղեցւոյն Հռոմայ: Եւ թէ ոչ
գտցի ի սմա ըստ կատարեալ իմաստիցդ ձերոց կատարեալ եւ առողջարար կերակուր, մերում տկարութեանս լիցի պակասութիւն, զի ոչ կարացաք յանդնդական ծովէն քարշել կաթիլս ջրոյ` գործիականի իմացմամբս մերով արբումն պասքեալ անձանց եւ փարթամութիւն կատարեալ գիտնոց: Միայն աղաչեմ ի բասրանաց զմեզ ազատել, զի ցանկութիւն ողջախ[ո]հ եւ
մոլի առանց թեւոց թռչել տայ եւ առանց զորութեանց նահատակել: Վասն որոյ աղաչեմ զաստուածասէր պատահողսդ յիշատակել ի Տէր բարի կամօք զյառաջ ասացեալ օժ[ան] ||(197ա)դ[ա]կսն հանդերձ ծնողօք մերօք եւ երախտաւորօք, զի [եւ
ձ]եզ լիցի մասն յիշատակի ընդ յիշատակեալսն յաւի[տե]նական արդարոցն: Եւ որք օրինակէք զսա, գրեսջիք եւ զայս սակաւ
գիր յիշատակի աշխատելոցն ի սմա, զի եւ դուք գրեսջիք ի գիրն կենդանի, ի դպրութիւն վերին կենացն շնորհօք Քրիստոսի,
որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:
Բ. 197բ [Յաղագս բանական հոգւոյ] -///չ մարդոյ կամ մարդ, զոր ||/որ մարդ է եռակի տարորոշ, երկայն||/ եւ հոգին թափանցանաց, անասնոցն խառնումն... Իսկ մարդոյ բանականն պարզ տարրն, որ չէ խառնուած...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
96ա Քրիստոս Աստուած, քաղցր եւ ողորմած տէր, աղքատ քո ծառայիս` Թորոս գրչիս, մեծ պարգեւք ինձ զքո տեսդ շնորհեայ, աղաչեմ զքեզ եւ երկիր պագանեմ, որ ես աւրհնեալ, ճշմարիտ Աստուած իմ:
197ա Գրեցաւ գիրս այս Խորհրդոյ ի թիւ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ՌԳՃԻԵ (1325), յամսեան ի հոկտեմբեր Ը, Բ
ամաւ յառաջ թարգմանեալ եւ ի թիւ Հայոց ՉՀ (1321) թարգմանեալ եւ գրեալ ի դուռն Ծործրու, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, որոյ շնօրհօք եղեւ կատարումն սորին: Յիշելոյ եւ Աստուած ողորմոյ արժանի առնէք զյոքներանեալ սրբազան
եւ հեզահոգի վարդապետն Սարգիս, ընդ նմին եւ զծնօղսն իւր եւ զամենայն արեան մերձաւորսն, որ եռափափաք սրտիւ ետ
գրել զգիրքս իմաստասիրաց, եւ սա խոկայ եւ բաղձայ ի տուէ եւ ի գիշերի արհեստից եւ մակացութեան, եւ իմաստասիրաց
արանց: Ընդ նոսին եւ զեղկելի եւ զտառապեալ հոգի Թորոս, որ զգիրս գրեցի, զծնաւղսն իմ եւ զհարազատ եղբարսն իմ յիշելոյ արժանի արարէք, ո՜վ սուրբ ընթերցօղ[ք], յ[ար]տասուաթոր եւ ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր առաջի զենլոյն Քրիստոսի
աստուծոյ մերոյ աղաչեմ, եւ խոշորութեանս անմեղադիր լերուք: Գրեցաւ գիրս ի վանս Գլաձոր, մօտ ի մեծ վարժապ[ետի]ն
Եսայի, ընդ հովանեաւ Սուրբ ուխտիս Ստեփանոսի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
196ա (ԺԴ դ., հին շղագիր) Աստուած[ող]որմի հաւ[ր] ||/ հոգին այս գիրգս եթող յիշատակք Սուրբ Աստուածածինն: Աստուած ողորմի ասէք ն[ո]րա հոգոյն. ամէ[ն]:
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ԹՈՎՄԱ ԱՔՈՒԻՆԱՑԻ, Ե0ԹՆ ԽՈՐՀՐԴՈՑ ԳԻՐՔ
ԺԴ -XIV
ԹԵՐԹ` 312. չգրուած` 1ա-74բ, 79ա-83բ, 119աբ, 130աբ, 138ա-4բ, 155ա-6բ, 187աբ, 232բ, 275ա-312բ: ՊՐԱԿ` 26 12 (Ա
10, ԺԳ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 10,9 8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 154ա): ՏՈՂ` 20: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, թուղթ, մասն աստառի:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական (90ա), թռչնային (124բ): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից, միջից եւ վերջից պակասաւոր: ԺԷ դ. նորոգուած եւ լրացման համար աւելացուած չգրուած
թերթերը: Եզրահատումից լուսանցագրութիւնները վնասուած, ինչ-որ հեղուկից մի շարք չգրուած թերթեր գունափոխուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
75ա-274բ [Եօթն խորհրդոց գիրք Թովմայի Աքուինացւոյ: Թրգմ. Յովհան Ծործորեցի]
Տե՛ս Հմր 559, 1ա-244բ. Նխ. /չիք: Ցանկարան/չիք: ¢ 1/75ա-90ա (սկ.
«[Խնդրի, թէ Պսակն... յատուկք] արգելեալք էին...): 2/90ա-124բ:
3/208ա-74բ: 4/124բ-208ա: 5-6/չիք: Յիշատակարան թարգմանչի չիք

(տե՛ս Հմր 560, 196ա-7ա):
Կնքադրոշմ` 3ա Քրիստոսի ծառայ Յովսէփ վարդապետ:
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ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՆԿԻՒՐԱՑԻ, ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆՔ
ԺԸ -XVIII
ԹԵՐԹ` 142. չգրուած` 1ա-2բ, 139ա-41ա, 142աբ: ՊՐԱԿ` 1 2+Ա-ԺԲ 12 (Գ, ԺԲ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ եռամահիկ լուսադրոշմով (3-142), խաչանշան եւ «Թ. Չ. Կ լուսադրոշմով (1-2): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ`
նօտրգիր (նմուշ` 79ա): ՏՈՂ` 27: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` դեղին
թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր` 1-3, աստառ Ա: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերն ու թիկունքը մաշուած: Գլխագրերը ճնշումով գծուած եւ թողնուած անաւարտ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-5բ Վասն Է հրաշից աշխարհի, թէ որք են -[Զ]եօթն հրաշս աշխարհիս, որ եղեն ուրեք տեղիս, բազում իմաստասէրք
յիշեցին... նախ` զարմանալի եւ զհիանալի պարիսպքն Բաբելոնի...
Բ. ա. 5բ-9ա Վասն Բ դրախտիցն երկնային եւ երկրային եւ վասն սահմանաց հրեղէն երկնից: Գլուխ առաջին -Հասարակաբար ասեն, թէ Մեր երջանկութիւնն ի յայլ տեղիք ոչ գտվի, բայց միայն ի դրախտն...
բ. 9ա-11ա Կամարն հրեղէն մեծ երեւի, քան զերկնից աստեղացն եւ տարերացն: Գլուխ Բ -[Ա]րդ, որ այլ լաւ իմանամ
զսորին մեծութիւնն եւ զպայծառութիւնն...
գ. 11ա-4ա Վասն հրեղէն կամարի մեծութեանն յայտնի լինի եւ հեռաւորութեանն, որ ի մէնջ ի յերկինքն կան, այլ եւ
վասն շարժման երկնիցն: Գլուխ Գ -Թէպէտ ի վերայ ասացելոցս եւ յայտնելոյ բաւական էր զհրեղեն կամարի մեծութիւնն...
դ. 14բ-8ա Հրեղէն կամարն զարմանալի զորութիւնք ունի, որ ասեմք վասն նմանութեան անդամոց մարդոյն եւ վասն
նմանութեանց երկնից եւ մոլորականացն: Գլուխ Դ -Յայտնի արարաք ի վերոյ, թէ որպէս հրեղէն կամարն ի վերայ ամենայնի բարձր է...
ե. 18ա-9բ Հրեղէն կամարն պատւականագոյն է յէութեան իւրում եւ լուսեղէն վասն ինքնական շառաւիղին եւ վասն լուսեղին սրբոց մարմնոցն -[Ա]յս հրեղէն կամարս է պատուական...
Գ. 19բ-28բ [Յաղագս թուոց եւ դասուց հրեշտակաց]
ա. 19բ-24բ Սուրբ հրեշտակապետքն առատանան ի փառքն երկնային բնակարանին, եւ վասն բազմագոյն լինելոյն ի
թիւն ասասցուք: Գլուխ Ա -[Զ] այս տեղիք, որ ի վեր ասացաք... Եւ այս բաւականասցի ըստ բազմութեան թուոցն, որ թարգմանեցաւ Յոհաննէս Անկուրացոյ: Եւ այս բաւական լիցի իմաստնոց:
բ. 25ա-6բ Վասն զօրութեան, գիտութեան եւ կարգաց եւ սպասաւորութեան հրեշտակաց: Գլուխ Բ-դ -[Ե]րկրորդ բանս,
որ վասն երկնային ոգոցն քննելոց եմք...
գ. 26բ-8բ Վասն գեղեցկութեան հրեշտակացն, որք ի սոցանէ առնուն արդարքն զշնորհս -Ոչ սակաւ շնորհազարդութիւն
առնուն արդարքն ի հրեշտակաց գեղեցկութեանն... ամէն: Կատարեցաւ ասացեալքն թուոց եւ դասուց հրեշտակաց` թարգմանեալ ի լատին բառէ ի հայս յումեմն Յոհանիսէ:
Դ. 28բ Երկոտասան չար աւանդութիւնք, որ կան ի վերայ աշխարհի -Ա. Իմաստուն առանց գործք... ԺԲ. Եւ վերջինն` Ազգ
մի առանց պատգամք: Զայս ԲԺ-ան բանքս ասէ սուրբն Կիպրիանոս:
Ե. 28բ-30ա Անուանք եւ գործք եւ մահ սրբոց մարգարէիցն -Ա. [Ե]սայի որդի Ամովսայ մարգարէացաւ ի ժամանակս Կադամայ... ԺԷ. Յունան որդի Ամաթայ... Կան այլ բազում մարգարէք... Վերջ վասն մարգարէից ասացեալ:
Աստուածաշնչերում եղած «Մահք մարգարէից -ից տարբեր:
Զ. 30ա-3բ Անուանք եւ գործք Ժ Սիպիլիեանցն: Թարքմանեալ ի ֆռանկաց բառէ ի մերս Յոհաննիսէ Անկիւրացոյ -[Տ] արակոյս բան. աշխարհս ոչ եղեն Սիպիլլեա կանայքն, որք ունէին շնորհս մարգարէական... Վերջ պատմութեան Սիպիլեանցն:
Է. 1. 33բ-5ա Սկիզբն պատմութեան Ամածունի կանանցն, որք գնացին առ մեծն Աղէքսանդր -[Ք] անզի ասացաք ի վերոյ
վասն Սիպիլլիանցն, այժմ հարկաւոր տեսաք մասն Ամածունի կանանցն ի սակաւուց բան ինչ պատմեմք... Պատմէ Եւուստինոս... վերջ եւ գրաւ եղեւ սոցա թագաւորութեանն Ամածունի կանանց ազգին, որք թագաւորեցին ամս ՌՊ (1800):
2. ա. 35բ-6բ Պատմութիւնք այլ կերպիւ վասն Ամազունի կանանց -Դիատօրօ Սիգուլօն ի գիրս յերրորդին ասէ վասն Սիդացոց ազգին...
բ. 36բ Քաղաքունք, զոր Ամածունի կանայքն պատեցին իւրեանց բնակեալ տեղիքն -Էֆուրօ ասէ, թէ Ամածունի կանայքն
իբրեւ բնակեցան ի միասին Գարիան եւ ի Լիտիւն... Եւ այս բաւական լիցի վասն Ամածունէ կանանցն:

Ը. 37ա-136ա [Ա շ խ ա ր հ ա ց ո յ ց]
1. ա. 37ա-8ա 0րպիս դէրրում, որ է վասն բոլոր աշխարհիս -[Ա]յս առաջի թաւուլայի միջին կա գրեալ զբոլոր աշխարհս
եւ զՈվկիանոս ծովն...
բ. 38ա-9ա Վասն Նօսւուս օրպիս, որ է վասն նոր աշխարհին -Զայս բոլոր երկիրն, որ այժմ Ամերիգայ կոչի...
գ. 39ա-40ա Վասն Ասիոյ, որ է Ասիան - Ասիան բաժանի յԵրոպիայէն Իթանիայ գետէն...
դ. 40ա-1բ Վասն Աֆրիգիոյ, որ է Լիբիան -Ի հնումն զայս ցեղ ու ցեղ բաժանեցին...
ե. 41բ-2բ Վասն Էուրօբայ, որ Եւրոպիան -Վասն է.ր Եւրոպիայ կոչի այս Գ բաժին աշխարհիս...
2. 42բ-84 Սկիզբն Ասիոյ (= Եւրոպիոյ) բաժնոյն
ա. 42բ-5ա Վասն Պրիդանիջէ, որ է Պրիդակական կղզիքն - Այն կղզին է, որ այժմ Բ թագաւորութեան տեղիք են...
բ. 45աբ Վասն Հիպէրնիային -Հիպէրնիայն կղզի է ի մէջ Ընկլթերային եւ Սպանիային...
գ. 45բ-6բ Վասն Սգոձիային -Սգոձիան, որ է ի հիւսիսոյ կողմն Պրիդանական կղզոցն...
դ. 47ա-8բ Վասն Սպանիային -Ստրապոն աշխարհագիրն զԸսպանիան գօմշի կաշու նմանեցուցանէ...
ե. 48բ-9բ Վասն Բարդուկալին թագաւորութեանն -Բարդուկալի երկիրն սղալապէս կոչեն Լուսիդանիայ...
զ. 49բ-51ա Վասն Կալլիու, որ է Ֆրանձիան - Այն երկիրքն, որ կան յԻրէնօ գետէն յՈվկիանոս կուսէ...
է. 51աբ Վասն Պիդուրիկումի, որ է Ֆրանձիայի բաժին մի - Այս Պիդուրկիան յիշեալ են ի հինն իմաստունք եւ երկրաչափք...
ը. 51բ-2ա Վասն Լիմանու, որ է Ֆրանցիու բաժինն - Ալիմոնիայ կոչեցաւ անուն երկրին վասն լիութեան...
թ. 52աբ Վասն Կալէդէսին եւ Պօնօնիէնսէին, որ է ֆրանցիյու բաժին մի -Վասն այս Պօնօնիէնսէուն, որ ասէ Րեպերդոսն...
ժ. 52բ Վասն Վէրօմանդուի, որ է Ֆրանձիու բաժինն - Այն երկիրն ի հին ժամանակն Վէօմանտիւի կոչեցին...
ժա. 52բ-3բ Վասն Կալլիանար Պօնէնսիսի ծովւեզերին, որ է Ֆրանձիու բաժին մի -Վասն այս երկրին Կուլիէլմոս Բարատինոսն գրէ...
ժբ. 53բ Վասն Պուրկունտիային պարոնին տեղեացն, որ է Ֆրանձիու երկրի բաժին մի -Երկու Պուրկունտիայ կա. մեծ եւ
փոքր...
ժգ. 53բ-4ա Վասն Սապատիայ երկրին, որ է Ֆրանձիու բաժին մի -Սապատիան, որ գրեալ է ի յայս թաւուլան...
ժդ. 54ա-5բ Վասն Ճէրմանիու, որ է Ալամանու երկիրն -Ճերմանիայ երկիրն է ի յԵրոպիայն...
ժե. 55բ-6բ Վասն Ճերմանիոյին Ֆէրէօրին, որ է փոքր Ճերմանիան եւ է Ալամանն -Ի յայս թաւալուն գրեալ կայ ոչ թէ բոլորովին...
ժզ. 56բ-8բ Վասն Ճէլտրային, որ է Ալամանու բաժին մի -Ճելտրիան ասեն ամենայն իմաստունքն...
ժէ. 58բ-60բ Վասն Պրապանձիային, որ է Ալամանու բաժին մի -Պրապանձիայ դուքսի երկիրն է...
ժը. 60բ-1բ Վասն Ֆլանտրային, որ է յԱլամանու բաժին մի -Եւրոպիու եզերն, ի դէմ Պրիդանական կղզոցն...
ժթ. 61բ-2ա Վասն Ծէլունտիային, որ է Ալամանու բաժին մի -Ծէվիանոս Լէմնիոսն Ծիրիծէացի ի գիրսն...
ի. 62ա-4ա Վասն Հօլլանտիոյ, որ է Ալամանու բաժին մի - Այս Հօլանտիու երկիրն յայն տեղն է...
իա. 64ա-5ա Վասն Ֆրիսիու, որ է Ալմանու բաժին մի -Ֆրիսացիքն ի հնումն բնակէին ի Ճերմանիոյ հիւսիսոյ կողմն...
իբ. 65ա-6բ Վասն Տանիու, որ է հիւսիսային Ալամանու բաժին մի -Ի յայս Տանիային որպիսութիւնն ի Սագսոն քերդողէն
այսպէս գրեալ է...
իգ. 66բ-7ա Եւ Ալամանէն բաժնէն մնաց այս երկրայքս, զոր ասեմք -Եանիսֆէլտիայի գօմէսի երկիրն, Դուրէնճիան...
իդ. 67ա-8բ Եւ այժմ ասեմք զԻտալիան ի զիւր բոլորն, թէ զինչպէս է -Իտալիան գլուխ բրովինձիայ է աշխարհիս...
իե. 68բ-9բ Եւ այժմ ասեմք վասն Յունաց տանն: Յաղագս Կրէճիային, որ է Յունաց տունն -Կրէձիան Յունաց տունն է...
իզ. 69բ-70ա Վասն Բօլօնիային, որ է Լեհաց տունն -Բօլօնիան Լէհաց տունն է...
իէ. 70ա-2ա Վասն Ունկարիային, որ է Մաճառաց տունն -Ունկարիան այն երկիրն է, որ առաջի ժամանակն Բոնոնիայ
ասէին...
իը. 72ա-4ա Վասն Պաւէմային, որ է Ալամանու բաժինն -Պաւէմինն Ալամանու բաժինն է...
իթ. 74ա-5բ Վասն Սաքսոնիու, որ է Ալամանու բաժինն -Սաքսոնիան է առանձին երկիր...
լ. 75բ-6բ Վասն Վէսդէֆալիանու, որ է Ալամանու բաժինն -Վէսդէֆալիայու սահմանքն այսպէս են...
լա. 76բ-8ա Վասն Ֆրանգօնիային, որ ի Ալամանու բաժինն -Ֆրօնգօնիան կոչի Ֆրանցիայ, զի ոչ է այն Ֆրանձիան, որ
Կալլիայ ասեն...
լբ. 78ա-80ա Վասն Սուվէուն, որ է Ալամանու բաժինն -Սուվէեան է բրովինձիայ մի ի Գերմանացոց երկիրն...
լգ. 80ա-1ա Վասն Պաւարիային, որ է Ալամանու բաժինն -Պաւարիան բրովինձիայ մի է ի Գերմանեցոց երկիրն...

լդ. 81ա-2բ Վասն Աւուստրիու, Գարինդիու եւ Հիսդրիու - Աւուսդրիան սահմանակից է ընդ Պաւարիային...
լե. 82բ-3բ Վասն Լիօնու եւ Բրուսիայու, որ է հիւսիսային Ալամանու բաժինն -Լիւօնիան են ստոյգ քրիստոնեայք...
լզ. 83բ-4բ Վասն Լիդիուվանիու երկրին -Լիդուվանիան ի յարեւելից կողմանէ կից է Լէհաց տանն...
3. 84բ-103բ Եւ սկսնումք յԱսիու բաժինն
|. ա. 84բ-6բ Վասն Մօսկովու, Րուսիու եւ այլ երկրիցն, որ ի հիւսիսային կողմն կան -Ռուսիան, որ այլ անուամբ կոչի
Րութէնիայ եւ Բօտօլիայ...
բ. 86բ-7ա Վասն Դիլէ կղզոյն, որ է վերջին ի Բրիդանական կղզոցն մէջն -Եւ պատմութիւն սորայ պիտէր ընդ Ընկլթերային կղզոց կարգն...
||. ա. 87ա-93ա Վասն Թաթարաց տիրեալ երկրին, որ երկրորդ բաժինն Ասիու -Թաթարաց երկիրն կոչէին այլ անուամբ
Մանկալ...
բ. 93աբ Վասն Վրաց տանն, որ ֆռանգքն Կեաւրկիանէ կոչէ -Վրաց տան սահմանքն այսպէս է...
գ. 93բ-5ա Վասն Մեծի Արմէնիին, որ է Մեծ Հայք -Հայաստանեայցն այն այժմ Քրդաստան եւ Թուրքմանի ասեն...
|||. ա. 95ա-7բ Վասն Հնդկաց տանն, թէ ներքին, թէ արտաքին Կանճէ գետոյ -Հնդուստան վերջի բաժինն է Ասիու...
բ. 97բ-9ա Վասն Դաբրօպանիոյ կղզոյն, որ կոչի Սամօթրայ, եւ վասն Մուլուքէ կղզոցն, որք են ԺԱՌ -Հնդկաց տանն հարաւային կողմանց կղզիքն են թուով ԺԱՌ...
|Ց. 99ա-100ա Վասն Պարսկաց տանն, որ է Աճամու երկիրն -Բերսիկայ, որ կոչէր յառաջն Ելամիդայ...
Ց. ա. 100ա-3ա Վասն Տաճկաց տանն եւ տիրելոյն զերկիր -Վերոյգրեալ Ասիու բաժինն Ե բաժին արարաք. զՄոսկովաց
տանն, զՄեծ Թաթարխանի երկիրն, զՀնդկաց տանն եւ զՊարսկաստունն, եւ զմնացեալ` 0սմանացոց երկիրն...
բ. 103աբ Վասն Պաղեստինոյ երկրին, որ է Հրէաստան` խոստման եւ ժառանգութեան երկիրն -Պաղեստինու երկիրն է
Հրէաստան...
4. 103բ-11ա [Եւ սկսանեմք Աբրիկու բաժինն]
ա. 103բ-4ա Վասն Աբրիկու բաժնէն, որ մնացեալ էր բանս ինչ, զայն այլ գրեմ ասելով, զի զԱբրիգու սահմանսն ի վերոյ
գրեցաք, ասելոյ բան ինչ կայ, որ ոչ յիշեցաք, որ պիտոյ էր անդ ընդ շարս բանին գրել, որ են այսոքիկ -ԶԱբրիգու բաժինն
կան վիշապք եւ Ֆիլք...
բ. 104աբ Վասն Պարպարիային, որ է Թունուզու, Մաղրիպու, Ճէզարիու տանն -Պարպարիան է, որ յառաջին ժամանակն
կոչէին Մովրիտանացոց երկիր...
գ. 104բ-5ա Վասն Նումիտիանին -Նումիտիան այն է, որ յԱբրկու կամ Լիբիու երկրորդ բաժինն է...
դ. 105ա-6ա Վասն Նիկրիդարում Րէկեօէին, որ է չորրորդ բաժինն Աբրիգու - Աբրիգու չորրորդ բաժինն անուանի Սեւոց
տան...
ե. 106ա-7բ Վասն Հապաշաց տանն -Երկու են Հապաշից տունն...
զ. 107բ-8ա Վասն Եգիպտոսի -Եգիպտոս ի յԱփրիկու բաժինն կամ, ըստ ոմանց, յԱսիու բաժինն է...
է. 108ա-11ա Վասն անծանօթ կղզեացն, որ ոչ գիտէին յառաջն եւ են սոքայ ի բաժինն Աբրիգու` գտեալ ի սպանիացի ումեմնէ -Կան ի յԱփրիկու բաժինն բազում կղզիք...
5. 111ա-36ա [Վասն Նոր Աշխարհի]
ա. 111աբ Վասն մեծութեան Արեւմտից Հնդկաց տանն եւ վասն առաջի գտնօղին, եւ թէ վասն է.ր Հնդկաց տուն կոչեցին: Ժողովեցաք համառօտ ի Գերոնիմոս Գիլիսէ քահանայէ: Գլուխ Ա -Հնդկաստան կամ Նոր Աշխարհ իւր շրջապատն
ԹՌԳՃ լեհ է...
բ. 111բ-3ա Վասն Սուրբ Խաչի կղզոցն եւ աւանդութեան բնակչացն: Գլուխ Բ -ԶԽաչի կղզոյ առաջին գտնելն ասացաք ի
վերոյ...
գ. 113ա-5բ Վասն Սպանիօլյա կղզոյն եւ վասն Պօրգուէնու եւ Եամագայու: Գլուխ Գ -Սպանիօլայ կղզոյն կոչեն այժմ
Սուրբ Տօմէնիգոսի կղզի...
դ. 115բ-6ա Վասն փոքր կղզոյն, որ կոչի Դէրրայ Տիլաւսրօ: Գլուխ Դ -Սպանիացիքն եւ Բուրդոկալլացիքն այժում ժամանակիս նաւորդութեամբ զարեւմտեան Ովկիանոսն գտին...
ե. 116աբ Վասն Լուգայէ կղզոցն եւ բնակչացն: Գլուխ Ե - Այն կղզիքն, որ Լուգայէ կոչին...
զ. 116բ-8ա Վասն Ֆլօրիայու երկրին եւ վասն Մալհատոյ կղզին եւ Բանուզօ երկրին եւ բնակչաց նորին: Գլուխ Զ -Ֆլօրիտայ վասն այն կոչեցաւ, որ ի Ծաղկազարդի աւուրն գտին զայն երկիրն...
է. 118աբ Վասն Գուպայ կղզոյն եւ բնակչացն: Գլուխ Է -Գուպայ կղզոյն կոչեն այժմ Ֆէրտինանտայ...
ը. 118բ Վասն Եուգադանայ կղզոյն եւ բնակչացն: Գլուխ Ը -Եուգադանայ է ցամաք կղզի...

թ. 118բ-20բ Վասն Հարաւային ծովուն եւ չգտանել մարգարտացն ի Սուրբ Միքայէլի ծովու եւ վասն Տարենու երկրին:
Գլուխ Թ -Վասգոյ Նունէծ Վալպօացի սպանիօլ գտաւ Հարաւակողմն զծովն...
ժ. 120բ-1ա Վասն Ծենէյի գետոյն եւ վասն այն երկրի բնակչացն եւ վասն Գօտէկօ կղզոյն, որ այժմ Գարդագինէս: Գլուխ
Ժ -Ծենու գետն մեծ նաւահանգիստ ունի...
ժա. 121ա-2ա Վասն Սուրբ Մարթայու երկրի բնակչացն: Գլուխ ԺԱ -Սուրբ Մարթայու երկիրն լի է ոսկով...
ժբ. 122աբ Վասն Վէնէծուելայ եզերին եւ վասն բնակչաց նորին: Գլուխ ԺԲ -Վէնէծուելայ, որ այժմ կոչի Մեր Մարիամու
եզեր...
ժգ. 122բ-4բ Վասն Գուպակուայ կղզոյն եւ Գումանայ եւ իւրեանց բնակչացն: Գլուխ ԺԳ -Գուպայկուայ, որ այժմ կոչի
Մարգարտաց կղզի...
ժդ. 124բ-5ա Վասն Մանրաննօն եւ Բարանկուածոյ գետոցն եւ վասն բնակչաց երկրին: Գլուխ ԺԴ -Բարաննօն գետի
գնացեալ տեղիքն է լայն Ծ լեկայ...
ժե. 125աբ Վասն Մուկալլիանէսի նեղին եւ վասն բնակչաց երկրին: Գլուխ ԺԵ - Այս երկրի բնակիչքն ոմանք զհացն քերեալ փայտէ առնեն...
ժզ. 125բ-6ա Վասն Ծէպուտու կղզոյն: Գլուխ ԺԶ -Ծէպուտ կղզին առաւել հարուստ է եւ յոյժ պտղաբեր...
ժէ. 126աբ Վասն Պօրնէ կղզոյն եւ բնակչացն: Գլուխ ԺԷ -Պօրնէ կղզին է մեծ եւ հարուստ...
ժը. 126բ-7ա Վասն Մուլուքէ կղզոցն, որ են ԺԱՌ եւ նորին բնակչացն, կարգաց եւ կրօնիցն: Գլուխ ԺԸ -Զամենայն կղզիքն, որ Մօլուքէ կոչին եւ լինին յայս կղզիքն ղարանֆիլ, դարչին, զանճաֆիլ...
ժթ. 127ա Վասն Գուսգօ քաղաքին եւ վասն իւր ազգաց եւ վասն Քիլէսացոց: Գլուխ ԺԹ -Գուսգո քաղաքն գլուխ է Ինիկի
ազգիաց թագաւորութեանն...
ի. 127աբ Վասն Թարագուիլ մարգարտի կղզոյն: Գլուխ Ի -Բարագուիլ կղզին լի է մարգարտիւք...
իա. 127բ-9ա Վասն Նիգարայկուայ բրովինձիային եւ իւր բնակչացն: Գլուխ ԻԱ -Նիւգարայկուայ բրովինձիան ոչ է աւելի պտղաբեր...
իբ. 129աբ Վասն Գուահուդէ Մալլանն եւ իւր բնակչացն: Գլուխ ԻԲ -Գուահադէ Մալլանն է ի մէջ երկուց լերանցն...
իգ. 129բ-30ա Վասն Գիգուիգայ եւ բնակչացն: Գլուխ ԻԳ -Գիգուիգայ եւ Գուիվերայ է դուրան դաշտ...
իդ. 130ա-2բ Վասն Բերուայ երկրին եւ օթեւանացն եւ օդիցն եւ եղանակաց փոփոխմանն: Գլուխ ԻԴ -Բերուէ կոչեցաւ ի
Բերու գետէն...
իե. 132բ-4ա Վասն Ուրապայ եւ Անդիոք քաղաքին եւ նոցա, որ ի միջասահմանն բնակին: Գլուխ ԻԵ -Ի յՈւրպայու մինչեւ
Անտոք քաղաք ԽԸ լելեկայ է...
իզ. 134ա-5ա Վասն Արամայ գաւառին եւ բնակչաց նորին: Գլուխ ԻԶ - Արամայ բրովինձիան է երկայնէ Ժ լիկայ...
իէ. 135ա-6ա Վասն Բաւբայեանայ բրովինձիան եւ վայրենի բնակչաց նորին: Գլուխ ԻԷ -Բօբայեանայ բրովինձիայն կոչեցաւ ի քաղաքէն, որ շինեցաւ ի Սեբաստիանու պէլածարէն ՌԵՃԼԶ թվին... բայց այժմ ամենայնքն սոքայ են քրիստոնեայք եւ
բանավարք: Վերջ Աշխարհացոյցիս:
Յիշատակարան թրգմ. տե՛ս Հմր 1788, 121բ:
Թ. ա. 136ա-8ա Յաղագս ճանաչելոյ զմարդ ի վերայ կերպից անդամոց իւրոց -Վասն անդամոց եւ զկերպից ցոյցքն եւ
գիրքն Ֆիզոնոմիայ արուեստիւն իմանալ
բ. 138աբ Վասն հասարակաց անդամոցն եւ չափաւոր ձեւոցն հասարակաց, որովք ճանաչութիւն եւ գիտութիւն մարդ,
թէ ի.նչ գործոյ բնութեանց տէր է. ի փիսոնոմիայ արհեստէ խրատք -Հաւասար ըստ չափոյ եւ ձեւոյ հասակին, դիրքն, չափն,
գոյնն... որ իմացեալ եւ փորձեալ են: Այսչափ վասն նշանաց մարդոյս: Վերջ եղեւ գիրս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
141բ Պատճառ ձեռագրոյս եւ հաստատութեան այս է, որ ես` Կարապետ եպիսկոպոսս, ՌՃԿ (1711) թվականին, սեպտեմբերի ԺԶ, Պատկեր օրն կիրակի եկի ի քաղաքս եւ ի Բերդի Սուրբ Խաչ եկեղեցին ի ուխտ եւ երկրպագութիւն Խաչվերաց
տօնին: Եւ ի նոյն օրն ժողովեալ Բ եկեղեցւոյ իշխանքն, պատուիրեցաք սոցա, որ ամ յամէ ի տօն Սուրբ խաչին մի մի մատաղ ոչխար առնուլ եւ ուղարկել ի պէտս աղքատաց եւ կարօտելոց: Եւ սոքա ամենեքեան յօժար կամօք առին կատարել զհրամայեալն ի մէնջ: Եւ մեք, որոյ յաղագս անուն իշխանացն աստ վերոգրեցաք, զի մի մոռասցի թիւ սոցին: Նախ` Ներսէս Չէլէպին, մահտեսի Սէֆէրն, երեսփոխան խոճայ Գրիգորն, խոճայ Կարապետն, պզտիկ խոճա Մինասն, տիրացու Գրիգորն,
հաճի Պահատուրի որդիք` խոճայ Պօղոս եւ միւս եղբայրքն: Եւ վեր եկեղեցւոյ իշխանքն սոքայ են, որ գրելոց եմք. մահտեսի
Մինասն, խոճա Միքայէլն, Սէֆէրշահի որդիքն` խոճայ Պաղշըն, խոճայ Յովանէսն, եկեղեցապան խոճայ Յարութիւնն, Կարապետ Չէլէպին: Միթէ Աստուածն ամենայնի իւրեանց մատաղն ընկալցի եւ ընդունելի արասցէ իբր զպատարագն Աբէլին,
նոյն եւ զԱբրահամոյն եւ այլոց հաճոյացելոցն. ամէն:

Կնքադրոշմ` 3ա, 71բ, 138բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
563
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է 4 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 125: ԿԱԶՄ` շագանակագոյն կաշի, դռնակով եւ մետաղեայ փականով, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը`
թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, թուղթ, մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 115բ-6ա թանաքից մրոտուած: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, թիկունքը նորոգուած սեւ
կաշւով:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՌՃԽ -1691
ԳՐԻՉ` Աստուածատուր երէց: ՍՏԱՑՈՂ` Ստեփաննոս արհեպս.:
ԹԵՐԹ` 39 (1-39). չգրուած` 1բ, 26աբ, 39բ: ՊՐԱԿ` 4 (3+10+12+14): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ եռամահիկ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 33ա: Լրացնողի` 2ա-3բ): ՏՈՂ` 34:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (ԺԸ դ.), հանգուցագիր (1691 թ.): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-39ա [Գիրք Է պարգեւացն Աստուծոյ]
ա. 2ա-3բ Ետ պարգեւս որդւոց մարդկան -Որպէս ասէ երանելին Թօմաս, Որքան ճանաչումն բարձրագոյն է, այնքան մեծագոյն եւ բարձրագոյն զօրութեան կարօտանայ...
բ. 4ա-5բ Բ. Յաղագս գովութեան պարգեւացն: Գոհանամ զԱստուծոյ ի վերայ անպատում պարգեւաց նորա. յԲ-դ
Կորնթ. Թ գլ. -Ըստ 0գոստինոսի, Պարգեւն յաստուածաինսն ասի...
գ. 5բ-7ա Գ. Յաղագս պարգեւի երկիւղին. [Ս]կիզբն իմաստութեան` երկիւղ Տեառն. Սաղմոսն -Ի պարգեւաց Հոգւոյն Սրբոյ ոմանք վերաբերին առ գործական, եւ ոմանք` առ տեսականն...
դ. 7ա-8բ Դ. Յաղագս ներգործութեան երկիւղին: Որ երկնչի ի Տեառնէ, արասցէ զբարութիւն. Սիր. ԺԱ գլ. -Որպէս ասէ
Գիրք, Երկնչել յԱստուծոյ է...
ե. 8բ-11բ Ե. Յաղագս տեսակաց երկիւղին: Որ երկնչի ի Տեառնէ, սիրեցէք զնա... Սիր. Բ գլ. -Ըստ Դիոնէսիոսի, Չարն
բազում կերպիւ պատահի...
զ. 11բ-3ա Զ. Յաղագս այնոցիկ, որ ի ներքս ածեն զերկիւղն: Տէր, ո.վ գիտաց զօրութիւնն... -Մովսէս ցանկայր հաւատացեալ ժողովրդեանն յԲ-դ 0րինաց ԼԲ գլ. ասելով. Երանի թէ ի միտ ածէին...
է. 13ա-5ա Է. Դարձեալ այնոցիկ, որ ի ներքս ածեն զերկիւղն վերջին դատաստանին: Ողբացէ՛ք, զի մեծ է օր Տեառն. Եսյ.
ԺԳ գլ. -Որպէս զանազանի լաց տղային...
ը. 15ա-6բ Ը. Դարձեալ ի նոյն երկիւղէ: Յառաջ քան զմտանելն ի դատաստան քննեսջիր զանձն քո. Սիր. ԺԸ գլ. -Որպէս
ասէ Գրիգոր, Որ դնէ առաջի աչաց իւրոց զօր դատաստանին...
թ. 16բ-21ա Թ. Յաղագս դժոխային երկիւղին: Ցաւք դժոխոց պաշարեցին զիս... Սղ. -Թէ ցաւն է կիրք ի ներկայ վշտացն...
ժ. 21ա-2բ Ժ. Յաղագս պարգեւի գթութեանն եւ աստուածապաշտութեանն: Աստուածապաշտութիւն առ ամենայն ինչ
օգտակար է. յԱռաջին Տիմ. Դ գլ. -Որպէս ասէ 0գոստինոս, Եսայի ասէ. Ընդ պարգեւի իմաստութեանն եդ զպարգեւ հանճարոյն...
ժա. 22բ-5բ ԺԱ. Յաղագս պարգեւի գիտութեանն: Արդ, արքն փրկեսցին գիտութեամբ. յԱռակ ԺԱ գլ. -Որպէս ասէ 0գոստինոս, Գիտութիւն է պարգեւ...
ժբ. 25բ-8ա ԺԲ Յաղագս պարգեւի զօրութեան: Զօրութիւն իմ եւ օգնութիւն իմ ի Տէր. Սղ. -Որպէս ասէ երանելին Թօմաս,
Կրկին է սկիզբն գործոյ մարդոյն...
ժգ. 28ա-9բ ԺԳ. Յաղագս պարգեւի խրատու եւ խորհրդոյն: Իմ է խրատ. Յակոբ Ը գլ. -Ըստ փիլիսոփային յԵրրորդ գիրս
բարոյական խրատն է...
ժդ. 29բ-31ա ԺԴ. Յաղագս պարգեւացն, որ վերաբերին առ տեսական կեանքն: Եւ նախ յաղագս գերազանցութեան տեսական կենացն, որ քան զգործնականն: Յորժամ հասանիցէք ի լեառն... Թըւոց ԺԳ գլ. -Ուր ասէ երանելին Թօմաս, կեանք
մարդկան առաքինի եւ կարգաւորեալ...
ժե. 31ա-2բ ԺԵ. Յաղագս զանազանութեան խոկման տեսութեանն եւ տեսակաց նորին: Ելի ի լեառն Նաբաւ... Թըւոց ԻԷ
գլ. -Ըստ Իզիդորոսի, Ամենայն յառաջանալ խոկմամբ...
ժզ. 32բ-4ա ԺԷ. Յաղագս այնոցիկ, որ պատրաստ են առ ի խոկումն, եւ վասն աստիճանաց: Մեր կենցաղավարութիւնն
յերկինս է. Փիլպ. Գ գլ. -Որպէս ասէ Իզիոդորոս, Սուրբքն հրաժարեալք յաշխարհէ այնպէս մեռանին...

ԺԶ-ի փոխարէն նշանակուած է ԺԷ եւ շարունակուած:
ժէ. 34ա-5ա ԺԸ. Յաղագս պարգեւի հանճարոյն: Եբաց ճառագայթ աստուածային յայտնութեանն -Երբեմն ընդ առաջ ելանէ խոկացողին...
ժը. 35ա-7ա ԺԹ. Յաղագս պարգեւի հանճարոյն: Տաց քեզ հանճար... Սղ. Որպէս մարմնական աչքն ոչ կարէ ըստ ինքեան
տեսանել...
ժթ. 37ա-9ա Յաղագս պարգեւի իմաստութեանն: Տուր ինձ զքոյոց աթոռոց զդարանակալ իմաստութիւն. Սիրց(ա)ք Թ գլ.
-Ըստ փիլիսոփային, Ամենայն մարդ բանականապէս բաղձայ գիտել... Կատարեցաւ Գիրք Է պարգեւացն Աստուծոյ:
Բ. [Յաւելագրութիւն ԺԸ դ.]
ա. 1ա [Ոտանաւոր հայատառ թուրքերէն` Տարիք մարդոյ] -Պիր եաշնտա մահսում տուր` Նասնէ պիլպէզ, /Իքիսինտէ Ֆիքրի խիեալ իտալմազ... /0թուզպէշտէ աթա պինէր էնէրսն:
բ. 1ա [Սահման] -Զօրութիւն է անշարժ մտաց փառաւորեալ բարձրութիւն...
գ. 1ա Վասն փորացաւութեան -Առ ղառտաշղանի...
դ. 38բ [Մղոնաչափ] -Ֆարսանկն ԻԵ միլ է եւ միլն` ՃԻԵ ատըմ է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
39ա Եղեւ աւարտումն գրոյս, այսինքն Կարտինարական առաքինութեանց գիրքս, թվին Հայոց ՌՃԽ (1691), սեպտեմբերի ԻԳ, օրն Դ-շաբթի, ի խնդրոյ Ստեփաննոս վարդապետի Գաղտացոց արհեպիսկոպոսի: Աստուած զինք անփորձ պահէ
երկար ամօք ի պարծանս մեր. ամէն: Ձեռամբ տրուպ Աստուածատուր երէցուէ: Արդ, որք հանդիպիք այսմ մատենիս կարդալով կամ օրինակելով, յիշեսջիք յաղօթս ձեր զվերոյգրեալ Ստեփաննոս վարդապետն եւ զամենայն արեան մերձաւորսն,
եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ. ամէն: Հայր մեր:
-(Նոյն ձեռքով, լուացուած եւ հազիւ նշմարելի) [Ես]` Ստեփաննոս վարդապետս, ետու զայս գիրքս վասն հոգոյ իմոյ յիշատակ հոգեւոր որդոյ իմոյ տէր Սարգսին: Բայց յետ անցման իմոյ մի՛ ոք իշխեսցէ խլել ի ձեռաց նորա ||/ խորամանկութեամբ խլել, նզովեալ լիցի աստ եւ ի հանդերձելումն:
Կնքադրոշմ` 39ա (անընթեռնլի, հաւանաբար` «Ստեփաննոս):
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ -XVII
ԹԵՐԹ` 13 (40-52): ՊՐԱԿ` 1 13: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ «Թ. Ջ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,3 15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 43ա): ՏՈՂ` 29:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 40ա-52բ [Պետրոսի Արագոնացւոյ Վասն եւթն մահու չափ մեղացն]
1. 40աբ Եօթն գլխաւոր մեղացն առ հասարակ -Ներգործական մեղաց մի է սկիզբն, երկու արմատ, երեք սնունդ եւ եօթն
գլուխ...
ա. 40բ-2ա Յաղագս հպարտութեան - Այժմ ասելի է ի յեօթն մոլութեանցն յատկապէս, եւ նախ` ի հպարտութենէն...
բ. 42աբ Յաղագս նախանձու -Նախանձն, որ[պէս] ասէ 0գոստինոս, է ատելութիւն...
գ. 42բ-4ա Յաղագս բարկութեան -Բարկութիւն է, որ[պէս] ասէ 0գոստինոս, տենչումն վրեժխնդրութեան...
դ. 44ա-5ա Յաղագս ծուլութեանն -Ծուլութիւն է խեղաթիւր անկումն...
ե. 45ա-6ա Յաղագս ագահութեանն - Ագահութիւն է, որ[պէս] ասէ Թուլիանոս, անկարգ սէր ունելով...
զ. 46ա-7ա Յաղագս որկրամոլութեանն -Որկրամոլութիւն է, որ[պէս] ասէ 0գոստինոս, անկարգ ցանկութիւն կերակրոյ...
է. 47ա-8ա Յաղագս բղջախոհութեանն -Բղջախոհութիւն է մտաց եւ մարմնոյ վավաշոտ շաղախումն...
2. ա. 48ա-51ա Թէ եօթն մոլութիւնքս այս երբ իցէ մահու չափ եւ երբ ներելի -Ի վերոյ ասացեալ մեղքս թէ միշտ են մեղք,
բայց ոչ մահու չափ...
բ. 51աբ Յաղագս մեղաց ընդդէմ Հոգոյն սրբոյ -Թէպետ ամենայն մեղք հասարակաբար է ընդդէմ Աստուծոյ երից եւ միոյն...
գ. 51բ-2բ Յաղագս թուոյ մեղացն -Մեղք սրտին են այսոքիկ. խորհուրդ հեշտութեան, հաւանումն ցանկութեան... խրատուց ոչ հաւանեալ:
Հմմտ. Հմր 117, 152ա-79բ: Այլ խմբագրութիւն:
Բ. 52բ [Ճ]ուարիշի ուսղուֆ, որ օգտէ ղուլունճի, պալղամի զաթըլճամբի եւ ամենայն հով ցաւերու -Առ թրպութ եւ մահմուտիա... (ԺԸ/դ. յաւելագրութիւն):
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԷ-ԺԸ-XVII-XVIII

ԹԵՐԹ` 59 (53-111): ՊՐԱԿ` 1 1+Ա-Դ 12 (Ա 10)+1 12: ՆԻՒԹ` թուղթ, եռամահիկ լուսադրոշմով (տարբեր` 53, 100-11): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,3 15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` երկսիւն (միասիւն` 1աբ): ԳԻՐ` նօտրգիր (ա. 54ա-99բ, բ. 100ա-11բ, գ. 53աբ: Նմուշ`
55ա): ՏՈՂ` 31 (54ա-99բ), 39 (100ա-11բ), 20-29 (53աբ):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 53ա-111բ [Քարոզգիրք Գրիգորի Տաթեւացւոյ]
-53ա [Ցանկ] - Առաջին քարոզ` Ի բան Տեառն, որ ասէ. Հայր մեր... Քսան եւ միերորդ (= ԻԲ) քարոզ` Վասն ուրախութեան
եւ տրտմութեան... (յաւելագրողի):
1. [Քարոզք յառաջին հատորոյ]
Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740. ¢ Ա-ՃԾԹ/չիք: ՃԿ/104բ-7ա: ՃԿԱ/չիք:
2. [Քարոզք յերկրորդ հատորոյ]
Տե՛ս Ամառան հատոր, տպ. 1741. ¢ Ա-Է/չիք: Ը/107ա-8բ: Թ-Ժ/չիք:
ԺԱ/55բ-60ա: ԺԲ/60ա-3բ: ԺԳ/63բ-9բ: ԺԴ/69բ-71ա: ԺԵ/71ա-2ա:
ԺԶ/72ա-4բ: ԺԷ/74բ-8ա: ԺԸ/78ա-81ա: ԺԹ/81ա-3բ: Ի/83բ-6բ: ԻԱ/86բ-8բ:
ԻԲ/88բ-90ա: ԻԳ/90ա-3բ: ԻԴ/93բ-8ա: ԻԵ/98ա-100ա: ԻԶ/100ա-2ա:
ԻԷ/102ա-4բ: ԻԸ-ՂԳ/չիք: ՂԴ/110բ-1բ: ՂԵ-ՃԺԹ/չիք: ՃԻ/108բ-10բ:
ՃԻԱ-ՃՁԸ/չիք:
Բ. 53բ [Վասն որդւոյն այրի տիկնոջ] -Կայր ի Ֆռանկստան Ա հարուստ տիկին մի խիստ աղօթասէր... սկսաւ զիւր չարութիւն գործել... (ԺԸ դ. յաւելագրութիւն, անաւարտ):
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ
ԺԸ -XVIII
ԹԵՐԹ` 14 (112-25). չգրուած` 123բ-4բ: ՊՐԱԿ` 1 12+1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21,2 15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 116ա): ՏՈՂ` 35:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, սեւ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 112ա-4ա [Խրատ] -Որ էրն ի սկզբանէ, զորմէ լուաքն, որում ականատեսն իսկ եղեալք... Որդեակք իմ, զայս գրեմ ձեզ,
զի մի՛ մեղիցէք...
Բ. 1. 114բ-7բ [Բարթուղիմէոսի Մարաղացւոյ] Քարոզ որ ասէ. Ծառ բարի պտուղ առնէ -Ծառ բարի պտուղ բարի առնէ... Է ծառ ինչ ի Ֆռանկս, ի յաշխարհն յԸնկլեզացոց, անգնիս քասթիս, որ թարգմանի գառն ողջ աշխարհի...
2. 117բ-21ա Այլ Քարոզ. Ոչ կարէ ծառ բարի պտուղ չար առնել եւ ծառ չար` պտուղ բարի առնել - Ասեն վարդապետք, թէ
սուրբ Աստուածածինն նման է պալասան ծառի...
Գ. 121բ-5բ [Դեղագիրք]: Որոյ տղան ի մաւրն փորն մեռանի -Զդեղձն եռցու կաթամբ... Մեղքս տէր Ղազարի վիզն:
Նաեւ` Ականջացաւի, Ակռացաւի, Աղէցաւի, Այրութեան պակասի,
Աչացաւի, Արղնիսայի, Գլխացաւի, Գոզկապի, Դեղնախտի, Թալկցոտի,
Իսհալի, Լավակի (լալկանի), Լուծման, Ծնկացաւի, Կրնկացաւի,
Մազկերի, Միջացաւի, Ոջլի, Պորտացաւի, Սրաճալի, Սրտացաւի,
Փորացաւի:
Դ. 125ա [Ի Յայտնութենէն Յովհաննու` Թ 14-21] - Առաջի սեղանոյն Աստուծոյ... եւ ի գողութենէ իւրեանց:
Բ. 75ա-87բ Խոստովանութիւն, զոր ասացեալ են սուրբ հարքն եւ օրինադիրքն հաւատոյ (Լուծմունք) -Մեղայ ամենասուրբ Երրորդութեանն` Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ: Մեղուցեալ եմ... Բան. Քանզի մեղայ խորհուրդով: Լուծմունք. Որ է...
եւ այլեւս հրաժարականն ի նոր օրէնսն||... (շար. թափուած):
Գրչափորձ` (Աստառ Բ) Այս է զիմս գիր, յորում խնդրեալ էիր աստուածային ձայնիւ:
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ԹԵՐԹ` 87. չգրուած` 1բ-2բ, 51բ, 76բ-7ա, 83բ-4ա: ՊՐԱԿ` 1 1+Ա-Դ 12 (Դ 10)+1 4+3 12 (Բ 11)+1 1: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ «Կ Ջ Վ Բ " Ջ Լ Գ Ո... լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (1ա-74բ: Նմուշ`
35ա), շղագիր (այլ ձեռք` 75ա-87բ): ՏՈՂ` 30 (1ա-74բ), 21-22 (75ա-87բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ, մասն առաջին եւ վերջին պրակների, լուսանցակողերը` դեղին:

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 3ա (կենտրոնում` եօթնգլխանի վիշապ): Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական:
Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, շագանակագոյն, բրոնզ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Լուսանցային մասերում խոնաւութեան հետքեր, սկզբից եւ վերջից պակասաւոր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-74բ Զէն ընդդէմ վիշապին եօթնգլխենւոյ, այսինքն եօթն մահացու մեղաց: Արտահանեցեալ ի լատինացւոց
գրեանց եւ շարադրեցեալ ի [Պետրոս]է վարդապետէ [Թիֆլիզե]ցւոյ.
Տե՛ս Հմր 566, 8ա-172բ. ¢ ա/3ա-18բ: բ/18բ-35բ: գ/35բ-49բ: դ/49բ-60ա:
ե/60ա-3բ: զ/63բ-9ա: է/69ա-74բ: Ցանկ գլխոց (թափուած): Ցանկ
պատմութեան` 1ա (սկզբից թերի):
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ԳՐԻՉ` Յոհաննէս Երեւանցի (Քանաքեռցի):
ԹԵՐԹ` 156+2 (կրկ. 28, 36). չգրուած` 1ա-9բ, 75բ-9բ, 112ա-5բ, 127բ, 145բ-56բ: ՊՐԱԿ` 1 9+12 12 (ԺԲՑ)+1 9: ՆԻՒԹ`
թուղթ, լուսագծերով եւ «1749 լուսադրոշմներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 21 16,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 67ա):
ՏՈՂ` 28 (10ա-75ա, 128ա-45ա), 25 (80ա-127ա): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը`
թուղթ, մասն առաջին եւ վերջին պրակների: Լուսանցակողերը` կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին թեթեւակի քերծուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 10ա-72բ Զէն ընդդէմ վիշապին եօթնգլխենւոյ, այսինքն եօթն մահացու մեղաց: Արտահանեցեալ ի լատինացւոց
գրեանց եւ շարադրեցեալ ի Պետրոսէ վարդապետէ Թիֆլիզեցոյ
Տե՛ս Հմր 566, թերթ 8ա-172բ. ¢ ա/10ա-23ա: բ/23ա-36ա: գ/36ա-47ա:
դ/47ա-57բ: ե/57բ-61ա: զ/61ա-5բ: է/65բ-70բ: Ցանկ գլխոց/ 71աբ: Ցանկ
պատմութեանց/ 71բ-2բ:
Բ. 73ա-5ա Քարոզ ողջոյն տալոյ, ի բանն, որ ասէ. Յոր տուն մտանիցէք (Գրիգորի Տաթեւացւոյ. տե՛ս Հմր 2232, 9բ) Վարդապետք եկեղեցւոյ ասեն, թէ Ողջոյնս այս, զոր տամք, ոչ է անզօր...
Գ. 75ա 0րհնութիւն յետ քարոզ ասելոյ ժողովրդեանն (այսքան. բաց` 75ա-9բ: Տե՛ս Հմր 566, 212ա-34բ):
Դ. 80ա-111բ Սկիզբն գրքանս, որ կոչի Բանք խրթնագոյնք եւ դժուարալոյծք եւ իմանալոյ արժանիք իրիք, որք գոն եւ գրին
ի մէջ սրբոյ Աւետարանին: Համառօտաբար վերաքաղեցեալ ի մեծագոյն հեղինակէ ումեմնէ զբօսնութիւն իմն չքնաղավէպ`
ընծայեալ առ բանասէր անձինս. ի փառս ամենամեծին Աստուծոյ: Թարգմանեցեալ ի իտալիանականէ ի հայկական բարբառ ի Պետրոսէ վարդապետէ Թիֆլիզեցւոյ, ի խնդրոյ Մաղաքիա մեղապարտ եւ չնչին ծառայի Կոստանդնուպօլսեցւոյ, յամի Տեառն 1732 եւ Հայոց ՌՃՁ (1731)
ա. 80բ-2բ Գլուխ առաջնորդ. Յաղագս գիտելոյ, թէ ո.վ ոք իցեն եղեալք այնք, կամ որքա.ն իցէ եղեալ թիւն անմեղ մանկանցն, որք մեռան վասն Քրիստոսի -Յորժամ Հերովդէս արքան ետես, թէ մոգքն ոչ ետուն նմա պատասխանի...
բ. 82բ-4բ Գլուխ երկրորդ. Յաղագս թէ յորժա.մ Քրիստոս ընդ մօրն իւրում եւ ընդ Յովսեփայ սրբոյն փախեաւ յԵգիպտոս... -Քրիստոս փրկիչն մեր չեւ եւս ունէր զքառասուն աւուրս...
գ. 84բ-5բ Գլուխ երրորդ. Յաղագս թէ զի.նչ կամ որպիսի. իր իցէ եղեալ մարախ... - Ասէ Մաթէոս աւետարանիչն վասն
Յօհաննու Մկրտչին...
դ. 85բ-7ա Գլուխ չորրորդ. Յաղագս թէ ո.վք իցեն այնոքիկ, զորոց Քրիստոս տէրն մեր ասաց... Ասեմ ձեզ, զի բազումք
յարեւելից եւ յարեւմտից եկեսցեն... - Աղաչեաց հարիւրապետ ոմն զՔրիստոս...
ե. 87ա-9ա Գլուխ հինգերորդ. Յաղագս կնոջն Պիղատոսի... - Ասէ Մաթէոս աւետարանիչն այսպէս. Եւ մինչդեռ նստէր
յատենի Պիղատոս...
զ. 88ա-9բ Գլուխ վեցերորդ. Յաղագս թէ ո.վ իցէ եղեալ միածին որդին այրւոյն Նային քաղաքին... - Ասէ սուրբ Ղուկաս
աւետարանիչն, թէ Կայր ի Նային քաղաքի կին մի այրի...
է. 89բ-91ա Գլուխ եօթներրորդ. Յաղագս թէ ո.վ իցէ եղեալ Սամարացի կինն այն, զոր դարձոյց Քրիստոս առ ջրհորն Յակոբայ... -Յայտ է ամենեցուն, զի եկեալ մամարացի կինն առ յաղբիւրն Յակոբայ...
ը. 91բ-2բ Գլուխ ութերորդ. Յաղագս [ի] ծնէ կուրին... - Ասէ Յոհաննէս աւետարանիչն, թէ Քրիստոս տէրն մեր տեսեալ ի
դրանն տաճարի զկոյր մի...

թ. 93ա-4բ Գլուխ Թ-երորդ. Յաղագս թէ ո՞րք եւ որպիսի.ք իցեն նշանքն այնք, զորմէ Քրիստոս Աւետարանն ասէ Ղուկասու
21 գլխոջն... - Արդ, առաջին մասն ասացելոյն հեշտ իմացուի...
ժ. 94բ-6բ Գլուխ Ժ-երորդ. Յաղագս թէ ո.վ իցէ եղեալ դշխոյն այն, զորմէ Քրիստոս յԱւետարանն Մաթէոսի ասէ 12, 42...
-Բազումք զանազան անուն տան նմա, բայց առաւել հաճիմ ես ընդ Յօվսէփոս Եբրաեցին...
ժա. 97ա-8ա Գլուխ տասն եւ մէկերորդ. Յաղագս թէ ո.յք... դարձան յանհաւատութենէ առ Քրիստոս, յորժամ Քրիստոս ի
վերայ խաչին աղօթեաց... -Սուրբ առաքեալն Պօղոս գրելով առ Եբրայեցիսն ասէ...
ժբ. 98ա-100ա Գլուխ երկոտասաներորդ. Յաղագս սուտ մարգարէից... - Ասաց տէրն մեր Քրիստոս առ աշակերտսն
իւրս... թէ ի մէջ այլոց նշանաց...
ժգ. 100ա-3ա Գլուխ տասնյերեքերորդ. Յաղագս թէ զի.նչ իցէ եղեալ անունն շնացօղ կնոջն... - Ասէ սուրբ Յօհաննէս աւետարանիչն 8 գլխոջն...
ժդ. 103ա-5բ Գլուխ տասնեւչորսերորդ. Յաղագս թէ ո.յք իցեն եղեալք այնք, զորմէ Քրիստոս ասաց. Գոն ոմանք աստ
կացողաց, որք ոչ ճաշակեսցեն զմահ... -Ոմանք ի սուրբ վարդապետաց ասեն, թէ յայսցանէ, որք ոչ են մեռանելոց...
ժե. 105բ-8ա Գլուխ տասնեւհինգերորդ. Յաղագս թէ ո. իցէ եղեալ փեսայն հարսանեացն Կանա... -Սուրբ Յօհաննէս աւետարանիչն պատմէ...
ժզ. 108ա-10բ Գլուխ տասնեւվեցերորդ. Յաղագս անիծիցն Քրիստոսի... -Նախ գիտելի է աստ, զի յորժամ Քրիստոս ասէ
յԱւետարանսն ումեք անմիտ կամ տգէտ...
-111աբ Ցանկ գրքոյս -1. Յաղագս ոյք... 16. Յաղագս անիծիցն Քրիստոսի... Վերջ բանիս:
Ե. 116ա-27ա Պահպանիչ առողջութեան
-116ա [Նախադրութիւն] -Առ ի պահպանիչ զառողջութիւն մարմնոյ հարկաւոր է կերակուր եւ ըմպելի...
1. 117ա-127ա Պահպանիչ առողջութեան: Յաղագս պատուական կերակրոց: Գլուխ առաջին.
ա. 117ա-8բ [Յաղագս ունդից]: Յաղագս սիսռան -Սիսեռն տաք է եւ չոր...
բ. 118բ-21բ... Վասն խոտից եւ բանջարաց... Յաղագս սամիթի օգտի եւ վնասու եւ դեղոյն նորա -Սամիթն է ջերմ եւ չոր
բնութեամբ...
գ. 121բ-5բ Յաղագս մրգաց, որ է եմիշն: Նախ յաղագս սէրկէվիլի, օգտի եւ վնասու նորա -Սէրկէւիլն է հով եւ չոր բնութեամբ...
դ. 125բ-7ա... Այժմ կամիմ խօսիլ ի վերայ այնց իրաց, որովք զուքին եւ պատրաստին կերակուրքն: Յաղագս քացախի Քացախն է հով եւ չոր բնութեամբ... որ է երրորդ արաղն, զորմէ խօսիմք աստ, որոց զօրութիւն այս... (անաւարտ. բաց`
127բ):
Զ. ա. 128ա-45ա Կտակ խաչելութեանն Քրիստոսի Աստուածոյ մերոյ. [ արտահանեցեալ ի գրոց սրբոց եւ շարադրեցեալ
ի Յակոբայ մեծի պատրիարգէ Կոստանդնուպօլսոյ.... Հմր 5129, 3ա] -Ո՜վ օր դառնութեան եւ սգոյ, ո՜վ գիշեր կսկծալի եւ
ողբալի...
բ. 145ա Ողբ ընդդէմ Միածնի - Ա՜յ իմ որդեակ, գառն անպարտական / Այսօր մեռաւ մահուամբ պատժական...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
72բ Վերջ բանիս եւ գրոյս ընդ հովանեաւ Սրբոյն Գէորգեայ, ի Սամաթիայ կոչեցեալ նահանգի, ի յաստուածաշէն քաղաքն Կոստանդնուպօլիս մեծի յիշատակեցելոյն:
80ա Գրեցաւ ձեռամբ Յոհաննիսի ՅԵրեւանցոյ, գիւղէն Քանաքեռցի:
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ԹԵՐԹ` 359. չգրուած` 1ա-7բ, 173ա-6բ, 201ա-2բ, 291ա, 299բ, 303բ-4ա, 310ա-1ա, 321ա-59բ: ՊՐԱԿ` 1 7+Ա-ԺԷ 12 (Ա-Ե
6, Զ, ԺԱ, ԺԴ 11, ԺԶ 10) + 2 (12+14) + 20 8 (Բ, Ժ, Ի 7): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16 10,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` շղագրնման նօտրգիր (նմուշ` 261ա): ՏՈՂ` 18-22 : ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի,
միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ, մասն առաջին եւ վերջին պրակների:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերծուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 8ա-172բ Զէն ընդդէմ վիշապին եօթնգլխենւոյ, այսինքն ընդդէմ եօթն մահացու մեղաց: Արտահանեցեալ ի լատինացւոց գրեացն եւ շարադրեցեալ ի Պետրոսէ վարդապետէ Թիֆլիզեցւոյ:
ա. 8ա-47բ Յաղագս հպարտութեան (Ա-Զ): Բան. մի թոյլ տացցես, թէ հպարտութիւնն իշխեսցէ զգայութենա կամ բանից
քոց. Տօբիդ, Դ, 12: Յաղագս որակութեան հպարտութեան: Գլուխ առաջներորդ -Թէպէտ հպարտութիւնն իցէ մոլութիւն իմն...

բ. 47բ-82բ Յաղագս ագահութեան [Ա-Ե]: Ագահն ոչ լնանի ընչիւք...Յաղագս անյագ որպիսութեան եւ անշահ զբաղմանց ագահութեան: Գլուխ առաջներորդ -Վիպասանքն նմանեցուցանեն զագահութիւնն կերպարանաւ զանազան այլանդակ գազանաց...
գ. 82բ-113ա Յաղագս բղջախոհութեան (Ա-Զ): Հեռացոյ զչարութիւն ի մարմնէ քումմէ. Սիրաք, 11, 10: Յաղագս չարագոյն որակութեան բղջախոհութեան: Գլուխ առաջին - Այնքան չարագոյն է մոլութիւնն բղջախոհութեան...
դ. 113ա-38ա Յաղագս բարկութեանն (Ա-Բ): Ամենայն դառնութիւն եւ բարկութիւն եւ ցասումն բարձի ի ձէնջ. Եփեսացւոց, 9,3: Ցաղագս վատթար որակութեան եւ վնասու բարկութեան: Գլուխ առաջին -Առ ի ճանաչել զբարկութեան չարութիւնն եւ առ ի ատել զնա...
ե. 138ա-46ա Յաղագս որկրամոլութեան (Ա-Բ): Մի՛ ունկնդիր լինիր յամենայնում խրախութեան. Սիրաք, 34, 32: յաղագս յօռի բարուցն որկրամոլաց: Գլուխ առաջին -Սուրբն Գրիգորիս յանդիմանելով եւ նզովելով զորկրամոլութիւն ասէ...
զ. 146ա-57բ Յաղագս նախանձու (Ա-Գ): Եղիցիս նախանձոտ կենաց քոց. Սիրաք, 18, 33: Յաղագս թշուառական կենացն նախանձոտաց: Գլուխ առաջին -Որ նախանձի երջանկութեան այլոց, առնէ զինքն թշուառական...
է. 157բ-70ա Յաղագս ծուլութեան (Ա-Գ): Ցանկութիւնքն սպանանեն զպղերգն... Առակաց, 21, 25: Յաղագս բնութեան
եւ գործոց ծուլութեան: Գլուխ առաջին -Ծուլութիւնն զանազան անուամբ անուանի սրբազան վարդապետաց... Վախճան
ամենայն գործառութեանս:
-170բ-1ա Ցանկ գլխոց այսորիկ գրքկան -Գլուխ Ա. Յաղագս հպարտութեան... Գ. Յաղագս պատժոց ծուլից, զոր Աստուած սպառնայ:
-171ա-2բ Ցուցակ պատմութեանց -Յաղագս հպարտութեան. Պատմութիւն Ճուստինոսի... Յաղագս ծուլութեան... Պատմութիւն Թօմասու Սանքեձեան: Որոց գումարն է ԾԶ եւ աւելի:
Որպէս օրինակ բերուած բարոյախրատական պատմութիւնների
ցանկն է:
Բ. 177ա-200բ Սուրբ եւ իմաստուն վարդապետին Յօհանիսի Եզնկացւոյն արարեալ Այլչափ տաղս ի խնդրոյ բարեպաշտ ստիքանաց իշխանին Ապլոցի ըստ նախագիծ տաղիս տանց
ա. 177ա-9ա [Նախադրութիւն (ծայրակապ` «Յոհանիսի Բան Յաղագս երկնի ի խնդրո իշխանի Հայոց Ապլոց անուն)] Յամենահրաշ գործս արարչին որ գոյացան, /Մեծ եւ ահեղ սքանչելիք ներգործեցան...
բ. 179ա-99բ Նորին դարձեալ Յաղագս երկնի - Այն որ յառաջ քեզ ճառեցան բանք նախնական` /Յաղագս երկուց տրամագըծիցն անկիւնական...
գ. 199բ-200բ Զօրութիւն յոտանաւոր բանիցս -Նախ զտարերացս դրութիւն եւ զկարգն ցուցանէ եւ ապա` զի ի շարժմանէ
շրջագայութենէ ծնանին ժամանակք...
Գ. [Նախերգանք եւ օրհնութիւնք]
1. 203ա-12ա Նախերգանք քարոզից ըստ պատշաճի աւուրց եւ ըստ պահանջման բնաբանից -Երանելի բնութիւնն եւ
աննախանձ բարերարութիւնն...
2. ա. 212ա-7բ 0րհնութիւնք [յետ քարոզից` Ա-ԺԵ] - Այլեւ ծաւալեսցին զեղմունք աստուածային քաղցրութեանց...
բ. 217բ-34բ [0րհնութիւնք յետ քարոզից` Ա-ԻԴ]: Դարձեալ առաջներորդ - Այլ եւ զբաղկատարած մաղթանօք եւ բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին...
Դ. [Բառգիրք]
1. 234բ-79ա Հաւաքումն նոյնանշան բառից` ըստ դասաւորութեանց մերոց տառից [ի Մխիթարեան Մատթէոսէ գերերջանիկ վարդապետէ... Հմր 775, 53ա] - Ագանիլ` օթեւանիլ կամ օթեւանս առնել... 0րիորդ` հարսնածու կամ կոյս աղջկունք:
0րիովդ` բանջար վայրի:
2. 278բ-300ա Հանդէս բանաստեղծաց փաղանունաբար ստորոգիլ նորավարժիցն սակս: Բառ է գեղջուկ - Անկերացօղ`
ստաբան, երդմնազանց, անապատկառ... Քահանայ` մեծ, երէց, աւագ... գլուխ կամ պետ:
Գրեթէ բոլոր էջերում լրացման համար տեղ է թողնուած:
3. 301ա-9բ Բառք ոմանք հաւաքեցեալք յումեմնէ մեկնողաբար եւ պարզ ոճիւ, եդեալ եղեն աստ ներվերջնում - Ախաւեղագէս` սնագլուխ, որ է տիրէկ պաշլըղը... Քիրտն` որ է քրտունք:
Ե. 311բ-20բ Այլ դուռն Համարողականի` որ ասի Վեցհազարեակ, զոր շինեալ են եւ /հ/ աստատեալ են ընտրողութեամբ
եւ դելաթրութեամբ Հոգոյն Սրբոյ, եւ զզօրութիւն գրոյս եւ ըզհրաշագործութիւն ընդ սրտի եւ ընդ Խորհրդոյ... -Յառաջ իմացիր ըզգործոց գրերուն զօրութիւն... զի պատէ զերկինքն ԺԸ տարի... (անաւարտ):
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ԺԷ -XVII
ԳՐԻՉ` Մովսէս քհյ.:
ԹԵՐԹ` 321. չգրուած` 1ա-4բ, 299ա-301բ, 319ա-21բ: ՊՐԱԿ` 1 2+Ա-ԻԷ 12 (ԻԶ 11, ԻԷ 6)+1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 18 13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` ): ՏՈՂ` 23: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ կտաւ (դռնակինը` կապոյտ), լուսանցակողերը` կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2(1-2)+2(320-1), թուղթ:
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, տաճար (193բ, 194ա): Զ ա ր դ ա
գ ի ր` հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, դարչնագոյն, սպիտակ, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մի քանի տեղ ցեցակեր: Կազմի եզրերը թեթեւակի մաշուած, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
5ա-318բ [Հակաճառութիւնք ընդդէմ երկաբնակաց]
-5աբ [Յովհաննու Երզնկացւոյ] Նախադրութիւն գրոյս -Նախ քան զմտանել քո ի դրանս ընթերցման գրոյս պարտ է մեզ
ցուցանել զգիւտ այս պատուական եւ բարելի գանձուց: Նուաստ եւ տկարոգի Յոհանէս Եզնկայեցի` սպասաւոր բանի եւ իմաստից գրոց սրբոց ծարաւի, յոլով ժամանակօք եւ աշխատութեամբ բազմաւ ստացա զերեգ գիրքս, որ են հիմունք հաւատոյ ուղղափառութեան: Եւ թէ զմին մի ի սոցանէ գտանէ ոք, բարեբախտութիւն մեծ եւ փարթամութիւն անկշիռ համարիմ
նմա, մանաւանդ զճաշակ քաղցրութեանն գիտօղի, զոր եւ գտի ես յայլ եւ յայլ տեղի եւ ժամանակի եւ ստացա զերիս գիրսն
եւ ի նոցանց դարձեալ ետու գրել եւ առ միմեանս եդի եւ արարի մի գիրք. առաջին` զԱնանիային զՀայոց վարդապետի, երկրորդ` զԽոսրովկայ Թարգմանչի եւ զհզօր գիտնականի, երրորդ` զՍարկաւագ վարդապետին եւ զմեծ իմաստասիրի զՀաղբատեցոյ: Եւ թողում... զի որք աւգտիք եւ զուարճանայք, զողորմելի Յոհանէս յիշեսջիք եւ մեղուցելոյս անձին եւ վարդապետին իմոյ եւ ծնօղաց` ողորմութիւն ի Քրիստոսէ հայցեսջիք:
Ա. ա. 6ա-55ա Անանիա վարդապետի Հայոց Բան հակաճառութեան ընդդէմ երկաբնակաց, զոր գրեաց հրամանաւ
տեառն Պետրոսի Հայոց վերադիտողի -Որք իմաստութեան են բաղձացեալք...
բ. 55ա-6բ Սակս անխտիր հաղորդելոյ - Արդ, եթէ զմահն մարդւոյ համարիք եւ մարմինն...
գ. 56բ-8բ Վասն Մեծի հինգշաբաթին -Որ ոչ է ամենեցուն ժողովրդականաց հաղորդել...
դ. 58բ-74բ Առ ապականացու ասօղսն է զմարմինն Տեառն -Եւ արդ, չեն ինչ պէտք առ այդ ասել ինձ ձեզ...
ե. 74բ-8բ Առ ներքինացեալսն -Եւ արդ, սուղ ինչ բան ի ձէնջ պահանջելով...
զ. 78բ-80բ Վասն պատկերապաշտից -Դարձեալ ասացից սուղ ինչ բան յաղագս պատկերապաշտաման պատկերաց...
է. 80բ-2ա Վասն ժողովոյն Քաղկեդոնի - Այլ եւ են ոմանք, որք տգիտաբար հակառակիք եւ ասէք...
ը. 82աբ Վասն բաժանմանն վրաց -Իսկ զի.նչ ասացից վասն վրաց որոշելոյն ի մերոյ հաւատոյս... 82բ-3ա Ի յԱղուանից
Պատմութենէն -Քառասներորդ ամ էր թուականին հոռոմոց... 83ա-5բ Պատճառ բաժանմանն վրաց - Ասացին յոյնք ընդ
հայս, թէ Կարգաւորեաց Աստուած զեկեղեցի...
թ. 85բ-6բ Վասն չորից աթոռոցն... - Այլ վասն այնր, զի ասեն յոյնք, եթէ Հայք ոչ են ի չորից աթոռոցն...
ժ. 86բ-7բ Վասն մեռոնին -Դարձեալ վասն մեռոնին ասէք...
ժա. 87բ-9ա Վասն բաղարջին -Դարձեալ եւ զայս ասասցուք, թէ Ընդէ.ր զայդ առնուք վկա օրինացն...
ժբ. 89ա-97բ Վասն տաւնի ծննդեանն Քրիստոսի -Բազում աշխատութիւնն գործառնութեանս մերոյ...
ժգ. 97բ-112ա Պատճառ երից սրբասացութեանն, զոր հայք ի դէմս Որդւոյ ասեն -Թէ վասն է.ր երիցս սրբասացութիւնն
վերաբերի հասարակ աստուածութեանն...|| (111բ)... Բայց, արդ, առեալ զաղքատ իմոց մտաց, ընկալցիս զպտուղ, ո՜վ գերազարդ եւ ամենիմաստ հանճարով || (112ա) առլցեալ տէր Խաչիկ վերադիտողի Հայոց Մեծաց, փոխանորդի մեծի Լուսաւորչին պետ, թէեւ ոչ զյաւէտ կատարեալն, սակայն ըստ կարի մերում զյօժարութիւն լիապէս ցուցեալ... եւ այնպէս բոլորեցունց արարչին հաճոյասցուք եւ կամ հանդիպեսցուք ի Քրիստոս Յիսուս, որում փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Բ. ա. 113ա-38բ Խոսրովկայ Թարգմանչի Հայոց Առ այնոսիկ, որ ասեն Բնութեամբ անձեւ եւ անսկիզբն ընկալեալ
զմարդկութիւն Աստուած Բան ի կուսէն -Ոչ ուրուք երբէք նախքան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք...
բ. 139ա-42բ [Յ] աղագս թէ Պա.րտ է զմարմինն տէրունական համագոյ ասել Աստուածն Բանի, կամ թէ մարմնոյն եւ
Բան եւ մի բնութիւն ասել, եթէ ոչ -Եթէ Բանին Աստուծոյ համագոյ ասի փրկչականն...
գ. 142բ-6ա [Ա]ռ այնոսիկ, որ յերկուս զմարդկային անանջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն յառաջ քան զանցանսն եւ այլ
զկնի յանցանացն -Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն...
դ. 146ա-64ա [Ա]ռ այնոսիկ, որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկանոց, թէ բնակա.ն պարտ է ասել, թէ.
անբնական: Նախդիր բանից առ Աթանաս Անտիոքացի -ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն...

ե. 164ա-76բ Նորուն Խոսրովու Թուղթ առ տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադէկորա -Պատուական գլուխ, հովիւ հօտասէր,
բարեպաշտութեան փափաքող...
Գ. Վ. Յովսէփեան, Խոսրովիկ Թարգմանիչ, Վաղարշապատ, 1899, էջ 3-183, ձեռ. Ա:
Գ. [Բանք Յովհաննու Սարկաւագի]
1. ա. 177ա-8բ [Յովհաննու քահանայի Յաղագս նշանակ հաւատոյ Նիկէական ՅԺԸ-իցն - Արդ, ըստ Աստուածաշունչ
գրոց եւ ըստ հարցն աւանդութեան` մեզ մի է Աստուած Հայր...
բ. 178բ-85ա Յաղագս Որդոյ -Որ ինչ ի վեր է քան զմեզ, հրամայեցաւ եւ ոչ քննել...
գ. 185ա-7բ [Դարձեալ ի նոյն] -Դարձեալ սրբոցն հարցն հետեւելով, ըստ որում խոստովանիմք մի Որդի Աստուծոյ
զմարմնացեալ Բանն Աստուած...
դ. 187բ-90բ Յաղագս Հոգոյն Սրբոյ -Զի զԵրրորդութենէն գոլ, ըստ որում եւ Էն իսկ խոստովանել ուսաք...
2. 190բ-8բ Նորին Յոհաննու քահանայի ի խնդրոյ Գագկա կրօնաւորի Յաղագս քաղկեդոնականացն, գլուխ ԺԸ
ա. 190բ-1ա Ա. Առաջին. Վասն մի եւ ոչ երկուս ասել զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս -Զայս ութուտասն մասունս գլխաւորեալ
զհարցմունս քո...
բ. 191աբ Վասն տօնից միաբանութեան եւ բաժանման - Այլ վասն տօնից աստուածայնոց թէպէտ եւ մոլորեցան...
գ. 191բ-2ա Վասն յիշատակաց կայից ճշմարտութեանն -Իսկ վկայս ճշմարիտս զգուշութեամբ ընդրել արժան է...
դ. 192աբ Վասն մկրտութեան եւ թէ զիա.րդ իցէ - Այլ վասն անկատար մկրտութեան նոցա բազում են բանք...
ե. 192բ-3ա Վասն քահանայութեան եւ քահանայից -Զի թէեւ ուղիղ իսկ զհաւատոցն համարս պահանջէին...
զ. 193ա Վասն աշխարհականացն ժողովրդոց -Բայց զզինուորսն եւ զռամկական ժողովուրդսն այսպէս է տեսանել...
է. 193բ Վասն տաճարաց աղօթարանաց, որ են եկեղեցիկ - Այլ թէ յորս արժան է աղօթից տունս մտանել եւ աղօթել...
ը. 193բ-4ա Վասն վկա[յա]րանացն սրբոց եւ անուանելոցն միայն -Սովորութիւն է հաւատացելոց երթալ ի մատրունս
վկայից...
թ. 194բ-5բ Վասն սրբոյ խաչին -Զարմանամ ընդ մարդկան իմացուածոց տգեղութեան...
ժ. 195բ-7ա Ի մի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս - Արդ, որովք բաժանեալ զատանիմք ի նոցանէ...
ժա. 197ա-8ա Վասն պատկերաց -[Զ]փրկչին կենդանութիւն նկարեալ յեկեղեցիս...
ժբ. 198աբ [ Անխորագիր] -Ի թիւս երկուց քուէից առանձնականաց գլխաւորեալ զհարցուածսդ բաժանեցի...
3. 198բ-204բ [Ն]որին վասն մասանաց պատուոյ, յորում եւ վասն պատկերաց դարձեալ -Զանտեղիսն ճարտարագոյնք
եւ հանճարեղք յանբանութիւն...
204բ « Աղաչեմ, զստացող բանից, զերանելի վարդապետն զՍարկաւագն եւ զհայցողն ի նմանէ յիշեց[էք]. ամէն:
4. 204բ-24բ Նորին Յոհաննու քահանայի Առ որս պեիղծ զմիս վարկանին եւ զանձինս ոչ արգելուն -[Զ]որք ոմանք փարիսեցիք եւ առանց դպրութեան այժմ ի մէջ մեր ընծաեցան...
5. ա. 224բ-34ա Նորին Յաղագս եթէ ոչ է արժան ըստ մասին բաժանել զաստուածայնոց ձայնս ի վերայ տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի եւ ոչ զառ ի յինքենէ գործս կամ կիրս -Յարարողութիւն բերել հաւատամք Բանին Աստուծոյ...
բ. 234ա-7բ Յաղագս եթէ որք յետ միանալոյն երկուս ասեն բնութիւնս ի Քրիստոս ի հարկէ, հետեւէին նեստորականաց
մտաց -Պարտ էր յաստուածայնոյ անդաստանին եւ այգւոյ կոչեցելոյն ի գործ...
գ. 237բ-41բ Թէ զիա.րդ չարչարեալ Բանն մարմին եղեալ եւ անչարչարելի մնացեալ եւ կամ որպէ.ս, դարձեալ ձայնակցեն չարափառքն -Նեստորիոս եւ ըստ նմայքն վարկանին ոչ զնոյն ինքն...
դ. 241բ-4բ Յարացոյցք յաղագս մի զՔրիստոս ուսելոյ եւ անբաժանելի բնութիւն -Խոստովանեալք զբնութիւնն ունող
անչարչարելի զԲանն իւրացուցանելովն...
6. ա. 245ա-6բ Նորին հակաբանութիւն հնագիտական ընդդէմ անգիտակաց ոմանց յիրս գիտութեան, որք [ս]տայ յօդ
ճառիւք հաւանեցուցին զոմանս ի վայրագաց եւ պարգմտաց, հաւատող անհաւաստի իւրեանց կարծեաց -Թէպէտ եւ զդիտաւորութիւն իրին առաջի կայ ի բազում անգամ...
բ. 246բ-52բ Եւսեբեա Կեսարու ՅԵկեղեցւոյ պատմութենէ, ի հինգերրորդ դպրութենէ` Վասն այնոցիկ, որ եղեն ի սկզբանէ յաղանտոյ անտի Արտեմոնի եւ որո.վ օրինակաւ էին նոքա, եւ թէ որպէ.ս համարձակեցան նոքա եղծանել զգիրս սուրբս Եւ յիմաստնոց աստի յայսցանէ, վասն որոց ասացաք մեք...
7. 252բ-5ա Նորին Յաղագս բնութեանն Բանի եւ միաւորութեանն -Ճարտար են բանիւք պակասեալք յարդեանցն ազնուականութենէ...
8. ա. 255ա-60ա Նորին, եթէ Զիարդ ասի մի բնութիւնն Բանին Աստուծոյ մարմնացեալս ըստ ճշմարտութեանն -Պարտ
եւ վայելուչ էր խաղաղութեանն աշակերտաց ոչ պատերազմ առ միմեանս...
բ. 260ա-2բ Յաղագս կամացն - Արդ, ըստ որում ինքն Բանն իշխէր եւ առաջնորդէր մարդկութեանն...

գ. 262բ-8բ Յաղագս ներգործութեան -Երկուս կարծելով եւ ասելով անուամբ զմարդկայինն կիրս...
9. 268բ-84ա Նորին Յայտարարութիւն զանազան հերձուածոց յայլ եւ յայլ ժամանակս յարանց բղջախոհաց - Ասի յոմանց հերձուածողաց, թէ Ապականութիւն ի Քրիստոսէ էր...
10. ա. 284ա-6բ Նորին դարձեալ - Առաջնում քան զայս, զոր խնդրեցեր մատենի, ըստ կարողութեան արարի ըստ բան
բանին հաւատոյ, ըստ սրբոց հարցն աւանդութեան ժողովումն...
բ. 286բ-91ա [Ժողովումն հայհոյութեանց]: Հինգերորդ գլուխ հայհոյութեան ի թղթոյն Լէովնայ -Քանզի ներգործէ երկաքանչիւր կերպ ընդ միւսում հաւասարութեամբ...
գ. 291ա-8բ [Վ]կայութիւնք սրբոցն, եթէ մի բնութիւն է Բանին Աստուծոյ մարմնացելոյ: Երանելին Յուղեա եպիսկոպոսապետին Հռովմա յառ Դիոնւսիոն թղթոյն -Զարմանամ լսելով յաղագս ոմանց խոստովանելով Աստուածն էր մարմին
զՏէրն... քանզի անիմանալի է||... (անաւարտ. 299ա-301 բաց):
Դ. 302ա-18բ Երանելոյն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի ասացեալ Դաւանումն ուղղափառ հաւատոյս մերոյ -Խոստովանիմք եւ դաւանեմք, պաշտեմք եւ երկրպագեմք զուգափառ միութիւն... Եւ յայսքանեաց բարութեանց պատճառս մեզ եղեալ
Սահակ միայնակաց, որ զայս աստուածային գանձս պարգեւեաց, որպէս հայր, որ թողու ժառանգութիւն որդւոց իւրոց: Յիշեցէք, աստուածասէր ընթերցօղք, լի բերանով ի բարին Քրիստոս եւ աղօթք սուրբ նորա ի վերայ ձեր եւ ի վերայ մեզ հանգիցէ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
5բ Եւ ինձ մեղուցեալ գրչիս` Մովսէս քահանայի:
204բ (Տե՛ս):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ` 1ա, 1բ, 321ա Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Յարութիւն վարդապետ:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 3ա Նախահարց ասացվաց...: 278բ Ի միմեանց...: 319բ (ծաղկափորձ):
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ԺԸ -XVIII
ԹԵՐԹ` 61. չգրուած` 1աբ, 61աբ: ՊՐԱԿ` Ա-Ե 12 (Ե 13): ՆԻՒԹ` թուղթ լուսագծերով եւ «Թ.Ջ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
14 9,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 37ա): ՏՈՂ` 17: ԿԱԶՄ` պարզ ճնշագծերով կարմրաւուն կաշի, միջուկը`
մասն պատառիկ -պահպանակի աստառը` մասն պատառիկ -պահպանակի:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Մաշտոց (Ողբք մեռելի) ԺԷ դ.: 2 (Ա-Բ) + 1 (Գ), ստացուած եզրահատուած 3 առանձին թերթերից, Աա եւ Գբ սոսնձուած կազմին որպէս աստառ: Թուղթ, միասիւն, նօտրգիր (նմուշ` աստառ Ա): Կարդալ` 1. Աբ-Բա «...
Ողբ վասն տղայոց -[ Արարիչն] արարածոց մեզ բարկացաւ...: 2. Բաբ «Տաղ ննջեցելոց -Ցերեկ հողվիրաւքն անցա...: 3. Գա
«... Կամ ով կարէ լեզւով պատմել ||/ / ||/ աղետին եւ զկսկիծըն դառնութեան...:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խոնաւութիւնից գունափոխուած, պատառիկ -պահպանակ Բ-ն վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-54ա Անանի Հայոց վարդապետի Լուծումն մաքառման երկաբնակացն, որք ի կարծիս ճշմարտութեան անյարմար
դաւանեն երկակս ի մինն մուծանել բնութիւն, որ է Աստուած Բանն` Աստուած մարդն Յիսուս Քրիստոս -Ով պատուականդ
ինձ եւ սրտէ սիրեցեալդ (լուսանցքում այլ ձեռքով ուղղուած` «Ո՜Վ պարտականդ ինձ եւ սրտէ սիրեցեալդ հարազատ) եղբայր պատուական... եւ կարօտացաւ մարդոյն աւգնականութեան ամենյաղթ թշնամանացս:
Բ. 54ա-5բ Նորին Դաւանութիւն Հայոց. յԱռաջին թղթոյն Փոկա վերադիտողին կուտա Վասն Հօր -Խոստովանիմք զՈրդին Աստուծոյ զԲանն Աստուած զէակիցն եւ զփառակիցն Հօր եւ Սուրբ Հոգոյն... անըսպառ յաւիտեանս. ամէն:
Գ. 55բ-60բ Յոհանէս վարդապետի, մականուն Սարկաւագի, Ընդդէմ Քաղկեդոնականացն -Զինչ է անպատեհութիւն
կարծեացդ այդոցիկ ծերոցդ.. եւ աղբիւրացեալ հրով||... (շար. չիք):
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ԼովՌԿԷ -1618
ԳՐԻՉ` Բարթողիմէոս երէց (1ա-6բ, 214բ-69ա), անանուն (7ա-214ա): ՍՏԱՑՈՂ` Բարթողիմէոս երէց:
ԹԵՐԹ` 269 . չգրուած` 1ա, 269բ (սոսնձուած կազմին): ՊՐԱԿ` 1 5+Ա-ԺԳ 12 (Դ, Ը, Ժ 10, ԺԳ 11) + Ա-Զ 12 (Դ, Զ 10) + 4
12 (Դ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 15,2 9,9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (տարբեր: Նմուշ` 114ա): ՏՈՂ` 21
(Բարթողիմէոս գրչի), 20 (անանուն գրչի): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ
(ձեռագրի 1 եւ 269 թերթերը):

ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքից գրադաշտը թեթեւակի գունափոխուած, տեղ-տեղ ցեցակեր եւ փոքրիկ պատռուածքներ,
կազմի կաշին քայքայուած, մետաղեայ ճարմանդներն ընկած (մնում են հիմքերը):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-6բ [Թուղթ օրհնութիւնաբեր] -Ի հայրածագս միածին Բանէն... (շար. չափածոյ) 3ա Ըստ Ադամայն, որ ի դրախտին /Եւ ըստ նոյեան ի տապանին.../ Ընդ միութեամբ փեսային. ամէն:
Բ. [Հակաճառութիւնք եւ Թուղթք]
1. 8ա-50բ Մխիթար քահանայի Սկեւռացոյ Պատասխանիք յաղագս հոմապատութեան երկոտասան առաքելոցն...
Տե՛ս Հմր 570, 3ա-64բ: Ցանկ/7աբ: ¢ 1/8ա-10բ: 2/11ա-9ա: ա/19ա-22բ:
բ/22բ-6բ: գ/26բ-30բ: դ/30բ-2ա: ե/32բ-6ա: զ/36բ-8ա: է/38ա-43բ:
ը/43բ-7բ: թ/47բ-50բ:
2. 50բ-81բ [Ստեփանոսի Սիւնեցւոյ Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց]
Տե՛ս Հմր 573, 55ա-95բ. Յայտարարութիւն/չիք: ¢ ա/74ա-6ա:
բ/76ա-81բ: գ/50բ-64ա: դ/64ա-74ա: ե-ժբ/չիք:
3. 81բ-103բ [Ընդդէմ երկաբնակաց]
Տե՛ս Հմր 570, 108բ-37ա. ¢ ա/81բ-95բ: բ/95բ-103բ:
4. 103բ-14ա [Թուղթ Հայոց կաթուղիկոսին] Կոստանդեայ, զոր գրեաց յաստուածապահ դ[ղ]եակն Հռոմկլայէ առ թագաւորն Հեթում... ի թվին Հայոց ՈՂԷ (1248): Գրեցաւ ի ձեռն արդիւնական վարդապետին Վարդանայ յարմարեալ -Քրիստոսապսակեալ սուրբ թագաւորի ամենայն Հայոց Հեթմոյ ի Տէր խնդալ...
5. 114ա-147բ Խրատք առ ուղղափառ հաւատացեալս հայոց ազգի եւ պատասխանի առ արիացեալսն չարեաւք եւ առ
անբարիշտսն կամաւք, որում խելագարութեամբ յանդգնին պէս պէս եւ ազգի ազգի դիմօք քարոզեն ի սուրբ խորհուրդ մկրտութեան (Կիրակոսի Երզնկացւոյ)
Տե՛ս Հմր 573, 103բ-18բ. Թուղթ/չիք: ¢ ա/114բ-6բ (յաւելեալ` 116բ-9ա
տե՛ս Հմր 570, 153բ-6բ): բ/119ա-21ա: գ/121ա-5բ: դ/125բ-9բ: ե/129բ-32բ:
զ/132բ-41բ: է/չիք: ը/141բ-7բ:
6. 148ա-55ա Թ. Թէ էր ասի Գլուխ առաքելոցն Պետրոս -Հարցմունք. Պետրոս գլուխ է առաքելոյն...
7. 155ա Երեք կարգն եկեղեցին -Ա. մաքրողականն, Բ. լուսօորականն, Գ. կատարողականն: 155ա Արդ, Է խորհուրդ եկեղեցւոյ -Ա. Մկրտութիւն... Է. Թաղումն ննջեցելոց: 155բ Եւ այսպէս Ֆռանգին է -Ա. Մկրտութիւնն... Է. Աւծումն հիւանդաց
եւ թաղումն:
8. ա-զ. 156ա-74բ [Թուղթք տեառն Ներսիսի կաթողիկոսի Հայոց]
Տե՛ս Հմր 500, 52ա-66բ. ¢ ա-բ/չիք: գ/156ա-8բ: դ/158բ-60բ: ե/160բ-3բ:
զ/163բ-5ա: է/165ա-7ա: ը/167ա-8ա: թ/168ա-9ա: Յաւելեալ ունի.
է. 169ա-74բ Նորին տեառն Ներսէսի սուրբ կաթողիկոսի եւ տիեզերալուր վարդապետի Գիր շրջաբերական, առաքեալ ի
կողմանս Արեւելից ի Կարս` զկնի նորակերտ եպիսկոպոսի ուրումն... -Շնորհօք ամենակալին Աստուծոյ Հօր եւ գթութեամբ
միածնի Որդոյ նորա...
9. 174բ-254բ [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-239բ. ¢ ա/174բ-8ա: բ/178բ-202բ: գ/202բ-5բ:
դ/206ա-19բ: ե/219բ-33բ: զ/234ա-54բ: է-իա/չիք:
Գ. [Բանք զանազանք]
1. 254բ-67բ Պատմութիւն սուրբ հօրն Աբրահամու եւ Սահակայ որդոյ նորա եւ Մամբրէի ծառայի իւրոյ - Աբրահամու
հօրն անուն Թարայ էր...
2. 267բ-8ա [Դարագլուխք] - Աբրահամու մինչեւ Իսահակ Ճ տարի...
3. 269ա [ Աղօթք Յովհաննու Թլկուրանցոյ] -Հայր, մեղա ասեմ յերկինս, թէպէտ եւ եմ անարժան... /Խէվ Հ[ո]վաննէս Թիլկուրանցի... (5 տուն):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 155բ (Այլ ձեռքով) Յիշատակ է գիրքս տէր Բարթողիմէոսին, որ մեծաւ փափառանօք ետ գրել զսայ ի վայելումն անձին
իւրոյ եւ յիշատակ հոգոյ, զոր տէր Աստուած բարով վայելել տացէ. ամէն: Թվին ՌԿԷ (1618), նոյեմբեր ամսոյ ԺԸ, օրն շաբաթ:
2. 242բ (Բարթողիմէոսի) Վասն Դաւանութեան հայոց գրեցի || (243ա) ի Լով քաղաքն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1բ (Բարթողիմէոսի) Ի թվին ՌԿԷ (1618), աւգոստոս ամսոյ ի Ա մտաք ի Լով տէր Ղուկաս պարոնտէրն եւ ես` Բարթողիմէոս էրէց, եւ ելաք ի Լովայ ի թվին ՌԿԸ (1619), փետըրվար ամսոյ ի ԺԶ, գնացաք ի ի Կամենից:
269ա Աղաճան փոխեցաւ առ Աստուած ի Լով քաղաք ի թվին ՌԿԸ (1619), ունվար ամսոյ ի ԺԷ, աւրն Սուրբ Սարգսին երկուշաբթին. Աստուած ողորմի իր հոգոյն:
2. 6բ (1690 թ.) Յիշեցէք, ո՜վ սուրբ ընթերցողք, եւ ով ոք հան[դի]պի կարդալով կամ օրինակելով, յիշեցէք զՊետրոս քահանայս եւ կողայիցն իմ` Եղսայբերն, եւ զհարն իմ` զՂազարն, զմարն իմ` Խոռամսիմ: Աստուած անփորձ պահեսցէ զդուստրս իմ` Կեցայման, եւ զթոռս իմ` Ուրուզլու, Զաքարէն:
268ա Յիշատակ է գիրքս զտէր Պետրոսն եւ զկողայկիցն իմ` Եղսայբերին, եւ զդուստրն իմ` Կեցայման, եւ զհանգուցեալ
առ Քրիստոս զորդիս իմ` զ0սկանդն, եւ զհարն իմ` Ղազարն, եւ զմարն իմ` Խոռոմսիմին: Ով ոք որ հանդիպիք կարդալով
կամ օրինակել, յիշեսջիք զմեզ, եւ յիշօղք յիշեալ լ[ի]ցիք առաջի Քրիստոս: Ուրուզլու մօրէ ծնաւ Համրիայ ԻԲ, թվին ՌՃԼԵ
(1686), Զաքարէն ծնօ մօրէ ՌՃԼԹ (1690)-ում:
3. 268բ (ԺԷ դ.) Փա՜ռք... Վերջին ստացող սուրբ գրոցս, որ ըստացաւ հալալ վաստակոց իւրոց զՄալի.ն (ջնջուած) առօ Բ
ղուռիշ: Այս գիրգս անուանի թուական, երայժշտական, երկրայչափական, աստեղայբաշխական, աստուածայբանական,
բանաբանական, ուսումնական, տեսական, բարուակական, տընտեսական, քաղա[քա]կան, գործական, իմաստայսիրութեանս: Աստուած զվաճա[ռ.ա]կան Մալումն (ջնջուած) ընդ երկարն աւուրս պահեսցէ. ամէն: Հայր:
Կնքադրոշմ` 3ա, 155բ Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
570
ԳԻՐՔ ՀԱԿԱՃԱՌՈՒԹԵԱՆ
ԼէօպօլիսՌԽԴ -1595
ԳՐԻՉ` Կրէսքո (Արթուն): ՍՏԱՑՈՂ` տէր Աստուածատուր:
ԹԵՐԹ` 198+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1աբ, 2բ, 150բ, 178բ, 196բ-8բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԷ 12 (Ա 11, ԺԷ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
13,3 10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 102ա): ՏՈՂ` 15: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ մետաքս, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Պատարագամատոյց (լատիներէն): ԺԵ դ., Լեհաստան: 2 (Ա-բ) + 2 (Գ-Դ), ստացուած եզրահատուած 2 թերթերի ընդլայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն, գոթական գիր (նմուշ Բա): Վերծանումը տե՛ս Հ.
Կ.Տկվբհքցջ, Տջմջհըա սւտըթկվբի կ եսջա`բլմըց հջմկլվտըաը ջհեըցկմջ, դսըլեւ>ջբվեւ ց "ջմբլջգջսջլբ, Բսբցջլ, 1980, վմս, 102:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 8ա (կենտրոնում` Յիսուս): Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 3ա, 150բ: 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 ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին քերծուած, տեղ-տեղ ցեցակեր, թիկունքը` վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-1գ-2ա Ցանկ մատենիս -Ա. Յաղագս վիմին... ԺԹ. Յաղագս թղթոյն, որի պապէն առ բարեպաշտ թագաւորն Հայոց Հեթում (միայն` 20բ-149բ):
Ա. 1. 3ա-7բ Մխիթար քահանայի Սկեւռացւոյ Պատասխանիք յաղագս հոմապատութեան երկոտասան առաքելոցն`
ընդդէմ այնոցիկ, որ նուազ ասեն զմետասանսն իշխանութեամբ, քան զՊետրոս - Անհասանելի եւ անծանաւթ ծոցոյ
ծնունդ... Եւ եղեւ այս ի հայրապետութեանն Հայոց Կոստանդեա եւ ի թագաւորութեանն Հայոց Հեթմոյ:
2. 8ա-20բ [Պատճառ ընդդիմադրութեան: Հարցումն հայոց ընդ հռոմայեցիս Հմր 721, 9ա] -Ուստի. ունի եկեղեցին
Հռովմա զիշխանութիւնդ զայդ...
ա. 20բ-5ա Ա. Հարցումն վասն վիմին - Ասեն, թէ Ընդ Պետրոս միայն ասաց. Տէր, թէ Դու ես վէմ...
բ. 25ա-31ա Բ. Բան երկրորդ. [Յաղագս փականս տալոյ. ցանկից] - Ասեն, թէ Ընդ Պետրոսի միայն ասաց Քրիստոս, թէ
Տաց քեզ փականս...
գ. 31ա-7ա Գ. Բան երրորդ. [Յաղագս հաստատելոյ զբեղբարսն. ցանկից] - Ասեն` Ո՛չ ասաց Տէր` Սիմոն, դու երբեմն
դարձցիս եւ հաստատեսցես զեղբարս...
դ. 37ա-44բ Ե. Վասն արածելոյ ոչխարին - Ասեն, թէ Ընդ Պետրոսի միայն ասաց Տէրն, թէ Արածեա զոչխարս իմ...
զ. 44բ-7ա Զ. Եւ վասն մահուն Պետրոսի - Ասեն` Ո՛չ մեծութիւն է նորա այս...
է. 47ա-54բ Է. Վասն իշխանութեան - Ասեն` Ո՛չ ահա մեծի իշխանութեան ցոյցք է...
ը. 54բ-60ա Ը. Վկայութիւնքն յաղագս անզանազանութեան առ միմեանս երկոտասան առաքելոցն եւ հասարակ ընդունելոյ ի Քրիստոսէ զիշխանութիւն եւ ինքնագլուխ գոլոյ իւրաքանչիւրոցն ընդդէմ հռովմայեցւոցն վկայութեանց, զոր առանձին առնունն ի Պետրոս -Նախ` հասարակաց ասաց Քրիստոս. Դուք էք աղ երկրի...

թ. 60ա-4բ Թ. Վասն Հայոց եկեղեցւոյն, զի հաւասար է Հռովմայ եկեղեցւոյն եւ Եփեսոսի, որ այժմ անապատուի ի յունաց վասն համապատութեան առաքելոցն մերոց -Եւ արդ, եթէ ասեն յոյնք եւ հռովմայեցիք, որպէս յառաջագոյն... եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Տպագիր (Երուսաղէմ, 1865) նկատմամբ ունի զգալի տարբերութիւն:
Այստեղ չկան տպագիր էջ 7-14 «Եկն ի կողմանցն յԻտալիոյ... եւ ասեն`
այո, էջ 66-69 Վասն պատրիարքացն..., էջ 70-79 «Ընդդէմ կարծեացն
Յունաց էջ 79-84 «Վասն Կոստանդինուպօլսի...: Կան նաեւ փոքրիկ
հապաւումներ:
98ա 100բ, 64բ-98ա Ստեփանոսի Սիւնեաց Եպիսկոպոսի... հակաճառութիւն...
Բ. 64բ-95բ
Տե՛ս Հմր 573, 55ա-95բ. Յայտարարութիւն/չիք: ¢ ա/98ա-100բ:
բ/100բ-8բ: գ/64բ-83բ: դ/84ա-98ա: ե-ժբ/չիք: ա-բ ¢ ¢ զ-դ-ից յետոյ:
Գ. 108բ-37ա [Ընդդէմ երկաբնակաց]
ա. 108բ-26բ ԺԷ. Ընդդէմ այնոցիկ, որ երկու ասեն բնութիւն - Արդ, տեսցուք, որ երկու բնութիւնս այլասերս ի միում դիմի
շարադրեն...
բ. 126բ-37ա ԺԸ. Ընդդէմ այնոցիկ, որք զմարմինն Քրիստոսի ապականացու ասեն - Արդ, եթէ զՔրիստոսի մարմինն ապականացու կարծէք... այլ երկիւղածութեամբ եւ սրբութեամբ:
Դ. 137ա-49բ ԺԹ. [Թուղթ Հայոց կաթողիկոսին] Կոստանդեայ, զոր գրեաց յաստուածապահ դղեակն Հռոմկլայէ առ
թագաւորն Հեթում ի մայրաքաղաքէն Սիս: Պատասխանի թղթոյն, որ ի պապէն բերաւ առ թագաւորն Հեթում ի ձեռն Ծադղիկաթին, որ կոչէր Տիմանջտիկաթ, ի թվին Հայոց ՈՂԷ (1248): Գրեցաւ ի ձեռն արդիւնական վարդապետին Վարդանայ
յարմարեալ -[Քրիստոսապսակեալ սուրբ] թագաւորի ամենայն Հայոց Հեթմոյ ի Տէր խնդալ..
Ե. 150բ-93ա [Կիրակոսի Երզնկացւոյ] Խրատք առ ուղղափառ հաւատացեալս հայոց ազգի եւ պատասխանի առ արիացեալսն չարեաւք եւ առ ամպարիշտն կամաւք, որում խելագարութեամբ յանդգնին պէս եւ ազգի դիմաւք քարոզեն ի սուրբ
խորհուրդ մկրտութեան
Տե՛ս Հմր 573, 103բ-18բ. Թուղթ` չիք: ¢ ա/150բ-6բ: բ/156բ-8բ:
գ/159ա-64բ: դ/164բ-9ա: ե/169ա-85ա: զ/չիք: է/185ա-93ա: ը/չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
193ա Փա՜ռք քեզ, կօնիքոաւղ արեգսագոյն կիսագնդի եւ Դեմետրի արարիչ: Յամի երեսներրորդի առաջներրորդի յոբելանի եւ ընդիքտիոնին երկրորդ, բեսեքիստոնի եւ միոյ ղիմպիաթի, այլ եւ առաջներրորդի ամին թուվաբերութեան ժամանակի մարդեղութենէ Փրկչի (31 50+2 15+7+4+1=1592), նա եւ ըստ համարոյ Յաբեթա || (193բ)զին տումարի հարիւր քսան եւ
հինգ իդոսի եւ ութներրորդ նոնոսի եւ միոյ ղիմպիաթի (125 8+5 8+1 4+551=1595) եղեւ սկիզբն եւ աւարտումն Տրամաբանութեան գրի, որ է ընդդէմ Նեստորի եւ համախոհից նորին, որք զմին Քրիստոս երկուս դէմս եւ երկու բնութիւնս բաժանեն,
ի խնդրոյ աստուածասէր եւ ողջախոհ քահանային` տէր Մինասի որդոյ տէր Աստուածատրին, որ այժմու ժամանակի պանտուխտ գոլով ի յաշխարհս Իլախաց բարրէլի մայրաքաղաքն Լէօպօլիս || (194ա) կոչեցեալ, զոր տեսեալ առ մեզ զփոքրիկ
գրկուկս այս, ետ գրել զսա ի վայէլումն անձին իւրոյ եւ յետ իւր ի շահ եւ յօգուտ յամենայն բանասիրաց, որ եւ ստացաւ զսա
մեծափափաք տենչանօք` ի սփոփանս մխիթարութեան անձին իւրոյ սրբասիրի: Արդ, որք հանդիպիք սրբոյ տառիս, որ է իբրեւ զփունճ մի մանուշակ ի քիմս իմաստասիրաց, յիշեսջիք զվերոյգրեալ զսըրբասնեալ զքահանայն զտէր Աստուածատուրն
եւ զծնողս իւր` զհոգեւոր եւ զմարմնաւոր || (194բ), եւ զեղբարս իւր եւ զամենայն ազգայինս` զկենդանիս եւ զնընջեցեալսն:
Եւ որով կամօք յիշէք առ Տէր, Նովին չափով յիշիք ի կամեցողէն բարեաց Քրիստոսէ: Այլ եւ զտրուպս ամենայն գրողաց` Արթուն անուամբ կոչեցեալ եւ գործովք ի քուն մահու ընկլուզեալ, մաղթեցէք վասն իմ, հանդիպողք, առ Տէր եւ յիշեցէք ի բարին,
զի եւ դուք յիշեալ լիցիք... Բայց գրեցաւ ընդ հովանեաւ նընջման Սուրբ Աստուածած|| (195ա)նին, ի թագաւորութեան քրիստոնէական զարմի Երրորդ Զիկմունտի, զոր տէր Աստուած մեր պահեսցէ զսա ընդ հովանեաւ ամենազօր յաջոյ իւրոյ եւ
յաղթող արասցէ ընդդէմ թշնամեաց խաչին, եւ ի կաթողիկոսութեան Արարատեան յԱթոռոյ տեառն տէր Դաւթի: Հայցեցէք
առ Տէր, զի մշակ առանց յամօթոյ պահեսցէ զսա ընդ ազնիւ հովուացն եւ լսել տացէ նմա զերանելի բարբառն, որ ասէ. Ծառայ բարի եւ հաւատարիմ, մու՛տ յուրախութիւն տեառն քո: ||(195բ) Նաեւ զմեզ զամենեսեան զգինս սուրբ յարեան իւրոյ
արժանաւորս արասցէ յետ ի ձայնին, որ ասէ. Եկա՛յք, աւրհնեալըք Հօր իմոյ... Ո՜վ տէր Աստուածատուր, եւ զիս` զտաժանեալս մեղօք յիշեա, եւ զքեզ Տէր յիշեսցէ. ամէն:
196ա Դարձեալ աղաչեմ զձեզ ես` անարժանս եւ տխմար գրիչս, պարոն Աւետիք երեսփոխանին որդին Կրէսքո, յիշել զիս
միով Տէր ողորմեայիւ, եւ Աստուած զձեզ յիշէ յիւր միւսանգամ գալուստն. ամէն: Գրեցաւ ի թվին ՌԽԴ (1595), յունիս ԻԳ:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 196ա (նօտրգիր) Յիշատակ է Հարցմունք գիրքս Ջուղա[յ]եցի Սաւֆարին եւ իւր կողակցին` Փաթանին, եւ յորդոցն` Սէթին, Էլիազին, Պօղոսին, եւ դու ստերին` Յիբրսինին: Մեզ յիշատակ տվինք Վիրապեցի տէր Ղազարին: Աստուած իւրն բարի
վայելում տա. ամէն: Թվին ՌՃԼԸ (1689)-ին:
2. 193բ (ԺԸդ., նօտրգիր) Ես` զտէր Զաքար յորդոյ:
Կնքադրոշմ` 198ա (թանաքը ճապաղած եւ անընթեռնլի):
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ԹԵՐԹ` 246+1 (կրկ. 1). չգրուած` 1ա, 244բ, 246բ (սոսնձուած աստառին): ՊՐԱԿ` 1 1+Ա-Լ 8+1 6: ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 14 9,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 113ա: Նորոգողի` 1բ), նօտրգիր (լրացնողի` 241ա-3բ, յիշատակագրի` 244ա-6ա): ՏՈՂ` 17 (լրացնողի` 20): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը`
սպիտակ կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խոնաւութիւնից տեղ-տեղ գունափոխուած, ցեցակեր` 244-6: Կազմի Ա փեղկի տախտակը ճաքած, Բ
փեղկի կաշին ցեցակեր, թիկունքը վնասուած, դռնակն ընկած: Սկզբում ունեցել է սլաւոներեն մագաղաթեայ պատառիկպահպանակ, այժմ կտրուած-հանուած, երեւում են հետքերը եւ կարմրագիր «սլաւոնական: Նորոգուած 1683-ին (աւելացած 241-6) եւ ԺԸ դ. (աւելացուած` 1 եւ գրուած խորագիրը` 1բ):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1բ-47ա Մխիթար քահանայի Սկեւռացոյ Պատասխանիք յաղագս հոմապատութեան երկոտասան առաքելոց...
Տե՛ս Հմր 570, 3ա-64բ¡ Ցանկ/չիք: ¢ 1/1բ-3բ: 2/4ա-13: ա/13ա-6բ:
բ/16բ-21բ: գ/21բ-5բ: դ/26ա-7բ: ե/27բ-32ա: զ/32ա-4ա: է/34ա-9բ:
ը/39բ-43բ: թ/43բ-7ա:
Բ. 47բ-56ա [Թէ է.ր ասի` Գլուխ առաքելոցն Պետրոս -Հարցմունք]. Պետրոս գլուխ է առաքելոցն... Եւ այլ որ ազգ պարծի
այսու:
(Հմմտ. Հմր 569, 148ա-55ա, ¢ Ա, 6):
56ա-60ա տե՛ս Զ, ¢ դ:
Գ. 60բ-9ա, 84ա-109ա [Ստեփանոսի Սիւնեցւոյ Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց]
Տե՛ս Հմր 573, 55ա-95բ. Յայտարարութիւն` 60բ (տարբեր. տե՛ս ստորեւ):
¢ ա/61ա-3ա: բ/63ա-9ա / 69ա-84ա տե՛ս ստորեւ Դ, ¢ ա/: գ/84ա-99ա:
դ/99ա-109ա: ե-ժբ/չիք:
-60բ [Յայտարարութիւն գրոցս] -Սուրբ [Ստեփա]ննոս մեծ վարդապետն եւ արքեպիսկոպոսն Սիւնեաց, որ զՆիւսացւոյն
գիրս եւ այլ բազում վարդապետաց թարգմանեաց ի յոյն լեզուէ ի հայ լեզու եւ այլ եւս զայս Բ գիրքս, այսինքն մինն` Ընդդէմ
երկաբնակաց եւ միւսն` Ընդդէմ հերձուածողաց, էր ի ժամանակս Լեւոնի կայսեր, որ զպատկերս արհամարհէր` նստեալ ի
թագաւորանիստ յաթոռն ի մայրաքաղաքն Կոստանդինուպօլիս, ի թվին մարմնացելոյ Բանին ՉՀԲ եւ Հայոց Մեծաց թվին
ՄԻԱ (772):
Դ. 69ա-84ա, 140բ-8բ [Ընդդէմ երկաբնակաց]
Տե՛ս Հմր 570, 108բ-37ա. ¢ ա/69ա-84ա: բ/140բ-8բ:
Ե. [Բանք զանազանք]
1. 109բ-12ա Աթանամի եպիսկոպոսապետի Աղէքսանդրի Արտադրութիւն առաքելական յաղագս աստուածայնոյն մարմնաւորութեան Աստուծոյն Բանի -Խոստովանիմք զՈրդին Աստուծոյ նախքան զյաւիտեանս մըշտընջենաւորապէս ի Հաւրէ
ծնեալ...
2. 112ա-3բ Սըրբոյն Աթանասի եպիսկոպոսապետի Աղէքսանդրու Առ Յովբիանոս թագաւոր Վասն հաւատոյ -Տէրն մեր
Յիսուս Քրիստոս ի վերայ մկրտութեանն աւրինադրելով...
3. 113բ-21բ Ներսէսի Կլայեցւոյ Հայոց կաթողիկոսի Պատասխանի ընդդէմ թղթոյն Կեռ Մանիլի Հոռոմոց թագաւորի Խոստովանիմք համագոյ եւ անեղ զամենասուրբ զԵրրորդութիւնն...
4. 121բ-3ա Այսմ թղթոյ Պատասխանի Կեռ Մանալին, զոր գրեաց առ Ներսէս կաթողիկոսն -Մանուէլ ի Քրիստոս Աստուած հաւատացեալ թագաւոր...

5. 123ա-33ա Դաւանութիւն սուրբ Երրորդութիւն, որպէս խոստովանէր Եսայի վարդապետն եզր վիրապեցին (= վիրապին), որ էր [ուսուցիչ] Գրիգոր Որոտնեցւոյ վարդապետն, վասն հաստատութեան ուղղափառացն եւ ի յանդիմանութիւն
չարափառաց: Էր կենցաղավարիլն նորա այս կեանս ի թվին յԱբեթական մեծ տումարին Հայոց... (չիք) - Աստուածային
բնութիւն սուրբ Երրորդութիւն, երանելի, անսահմանելի, միապէս յերիս անձինս...
6. 133ա-5բ Կիւրղի Աղէքսանդրացոյ ԲԺ-ան նըզովք ընդդէմ երկաբնակացն, որ ի գիրս նորա գրեալ կա վասն մարմնանալոյ Բանին Աստուծոյ, նոյնպէս եւ ընդդէմ Նեստորի ի ՇԻԳ թըղխթին -Ա. Ե/թէ ոք ոչ խոստովանեսցի] ըստ ճշմարտութեամբ զԷմանուէղ... ԺԲ. Եթէ ոք ոչ խոստովանեսցի զԲանն... նզովեալ եղիցի:
7. 135բ-40բ Ի քաղաքն Անտիոք, որ եղեւ մասնական ժողովն, որք ժողովեալ էին ԼԳ եպիսկոպոսք, նոցա գաւանութիւնն,
նոյնպէս եւ նզովքն ի վերայ հերետիկոսաց, որք են այսոքիկ. Առաջինն` Արիոս... զԲարա ի Մծբնա եւ զայլ եւս, կանոնս նոցա
եւ զՏօմարն Լեւոնի եւ զՍեւերիանոս -Խոստովանիմք, որպէս ուսուցին Գիրք սուրբք եւ վարդապետք ճշմարիտք...
140բ-8բ տե՛ս ¢ Դ, բ:
8. 148բ-59ա [Թուղթ Հայոց կաթուղիկոսին] Կոստանդեայ, զոր գրեաց յաստուածապահ դղեակն Հռոմկլայէ առ թագաւորն Հեթում... Ի թվին Հայոց ՈՂԷ (1248): Գրեցաւ ի ձեռն արդիւնական վարդապետին Վարդանայ յարմարեալ -[Քրիստոսապսակեալ սուրբ] թագաւոր ամենայն Հայոց Հեթմոյ ի Տէր խնդալ...
Զ. 56ա-60ա, 159ա-202բ Կիրակոսի Երզնկացւոյ Խրատ առ ուղ[ղ] ափառ հաւատացեալսն
Տե՛ս Հմր 573, 103բ-118ա. Թուղթ/159ա-66բ: ¢ ա/167ա-12ա: բ/172ա-4ա:
գ/174ա-9ա: դ/56ա-60ա: ե/179ա-93բ: զ/չիք: է/193բ-200բ: ը/200բ-2բ:
Է. 1. 202բ-13ա Սկիզբն եւ պատճառ Ընթերցուածին ի Յակոբայ ասացեալ -Յետ համբառնալոյն տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի...
2. 213ա-4բ Հարցումն. Է.ր ոմանք յաւուր Աղուհացիցն ուտեն ի հայոց եւ ոմանք ոչ: Պատասխանի -Զի թագաւորն Յունաց Հերակղ ի Կարնոյ քաղաք ժողովք արար...
3. 214բ-9ա Սարկաւագ վարդապետի -Որք մոլորեալ են ի թուոյն... 219աբ գիտէր նա զաւրն... եւ զծննդեանն եւ ստուգիւ
գըրեաց...
4. 219բ-43բ Յաղագս ննջման մաւր Տեառն եւ կուսի Աստուածածնին -Ի գերազանց լուսոյն պայծառացան ամենայն արարածք... զի յայնմ աւուր ողորմութիւն գտանեմք... ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 243բ (Թերին լրացնողի) Այս Գ [թ]ղթիկս (241ա-3բ) պակաս էր ի գրքէս, բայց ի թվին Հայոց ՌՃԼԲ (1683) հանդիպեցաք ի Սուրբ յԷջմիածին եւ գտաք զկատարեալն, զոր եւ ընթերցաք ի Փոխման Տիրամօր կուսին ի սեղանն հասարակաց եւ
բերեալ ի յօթեւանս մեր` գաղափարեալ լցաք զպակասութիւն սորին, զոր եւ Տէրն մեր լցուսցէ զբարեգործութեան զառաքինութիւնս յանձինս մեր. ամէն:
2. 245բ (նօտրգիր) Յիշատակ է աստուածաբանութեան սուրբ գիրքս յԱպուչեխցի Իգնատիոս իրիցու, որ միայն անուվամբ եմ, բայց գործով դատարկ եւ ունա[յ]ն, ծերացեալ, փըտեալ եւ հողոյ հաւասարեալ: Եկն երկիրս այս Աղէքսանդր
վարդապետն աստուածաբան, քաղցր եւ անուշ քարոզող, տվի զսուրբ գիրքս յիշատակ Սուրբ Էջմածին` հոգոյ իմոյ եւ ծնողացս: Եւ սուրբ ուխ[տ]իտ սպասաւորք, եւ ոք որ հանդիպի սուրբ գրոյս կարդալով կամ օրինակելով, յիշեսջիք ի մաքրափայլ
աղօթս || (246) ձեր զմեղօք խոր խոցեալ Իգնատիոսս եւ զծնողս եւ որդիքս մեր` տիրացու Յովանէսն եւ տիրացու Յակոբն, որ
հանգուցեալ են առ Քրիստոս: Թվին ՌՃՁ (1731), յամ[ս]եան սեպտեմբերի ԻԴ, օրն ուրբաթ, որում տվաք զսուրբ գիրք զայս
(նոյնը որպէս գրչափորձ` 244ա, 245ա):
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ՌՃՀԵ -1726
ԳՐԻՉ` Կարապետ խալիֆայ (մասամբ), անանունք: Կազմող` Թո[վ]մաս:
ԹԵՐԹ` 3 (Ա-Գ)+203. չգրուած` Ա-Գ, 1ա, 2բ, 6բ-7բ, 51բ, 194ա-202ա, 203ա: ՊՐԱԿ` 1 10+Ա-ԺԴ 12 (Ա 11, Բ 8, Ժա 10) + 3
12 (Գ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, մահիկանշան լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16 11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (երեք տարբեր ձեռքով: Նմուշ` 75ա): ՏՈՂ` 15 (երբեմն 16-19): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ (Ա փեղկ), թղթապատ շերտաւոր կտաւ (Բ փեղկ, լուսանցակողերը` դեղին:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր (3ա):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ-193ա [Ղազարու աբեղայի Գիրք վիճաբանութեան]

-1բ-2ա Ցանկ սրբոյ գրոյս -Ա. Ընդդէմ այնոցիկ, որք ասեն անձն Բանին Աստուծոյ թարց բնութեան մարմնացեալ... ԺԳ.
Ընդդէմ այնոցիկ, որք ի հանդերձեալն քաւարան համբաւեն...
-3ա-6ա Առ քրիստոսասէր եւ ուղղափառ ժողովուրդ հայկական, Քրիստոսի նուաստ ծառայից ծառայ Ղազարու պիտակ անուամբ յաբեղայէ -Գիտութիւն լիցի ձեզ` անձանձ քրիստոսասիրացդ... || (5բ)... Վասն որոյ աղաչեմ զձեզ, դասք ուղղափառաց, որք հմտանայք ի գրոյս, որ կոչի Վիճաբանութեան գիրք, յիշես || (6ա) ջիք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զմեղօք
լցեալ անպիտան ծառայ տեառն` Ղազարս, եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի անաչառ ատենին Քրիստոսի. ամէն:
ա. 8ա-36բ Գլուխ առաջին. Հարցմունք երկաբնակացն առ ուղղափառ ազգս հայոց, որք ասեն, թէ Բանն Աստուած անձամբ մարմնացաւ թարց բնութեան... Ասէ հերձուածողն. Ո՜վ եղբայր, յորո.յ ազգէ ես դու եւ կամ յորմէ. գնդէ...
բ. 37ա-94ա Գլուխ երկրորդ. Ընդդէմ երկաբնակացն, որք մի անձն ասեն Քրիստոսի եւ երկուս բնութիւնս բաժանեն... Հարց. Ընդէ.ր ի Յու[ն]վարի ամսոյ Ե-ն տօնէք վաղիւն աւետեաց եւ երիկունն` ծննդեան...
գ. 94ա-101բ Գլուխ երրորդ. Ընդդէմ այնոսիկ, որ յետ անճառ միաւորութեանն ասեն` Բ բնութիւն, Բ կամք եւ Բ ներգործութիւն -Հարց. Որպիսի. մտօք իմանայք զկամս եւ զներգործութիւն Բանին Աստուծոյ...
դ. 102ա-5բ Գլուխ չորրորդ. ԸՆդդէմ այնոցիկ, որ ապականացու ասեն մարմնոյն Քրիստոսի -Հարց. Որպիսի. մտօք իմանայք զմարմին Բանին Աստուծոյ ապականացու եւ թէ անապական...
ե. 105բ-28բ Գլուխ Ե-երորդ. Ընդդէմ այնոսիկ, որ ասեն` Աստուած ի ժամ չարչարանացն անհաղորդ է կրից մարմնոյն Հարց. Զո.վ ասէք խաչեալ ի Գողգոթայ...
զ. 128բ-36ա Գլուխ վեցերորդ. Ընդդէմ այնոցիկ, որ ասեն, թէ Քրիստոս ի վերին դժոխքն գնաց եւ աւերեաց, եւ այլքն կացին ամբողջ -Հարց. Զի.նչ է դժոխք...
է. 136ա-49բ Գլուխ եօթներորդ. Ընդդէմ այնոցիկ, որք յանապական խորհուրդն Քրիստոսի ջուր ի կիր արկանեն - Ասէ
հերձուածողն. Զի.նչ է հաղորդութիւնն եւ մկրտութիւնն...
ը. 149բ-57բ Գլուխ ութերորդ. Ընդդէմ այնոցիկ, որք ասեն զՍուրբ Հոգին ի Հօրէ եւ ի յՈրդոյ բղխեալ -Եւ արդ, սակաւ ինչ
յաղագս ընդդէմ նոցին...
թ. 157բ-64ա Գլուխ իններորդ. Ընդդէմ այնոցիկ, որ պախարակեն զմեզ ասելով` Եօթն խորհուրդ եկեղեցոյ ոչ կատարէք... -Հարց. Վասն էր կարգ եկեղեցւոյ բանիւ աւանդեցաւ եւ ոչ գրով...
ժ. 164ա-70բ Գլուխ տասներորդ. Վասն պահոց -Հարց. Ի բոլոր տարին քանի աւուրս պահէք պահօք...
ժա. 170բ-4բ [Գլուխ մետասաներորդ. Յաղագս նաւակատեաց. ցանկից] -Հարց. Զի.նչ է նաւակատիս եւ զի.նչ զօրութիւն նորին...
ժբ. 174բ-81բ Գլուխ երկոտասաներորդ. Ընդդէմ այնոցիկ, որք ասեն, թէ Ամենայն եկեղեցիք պարտին հնազանդել եկեղեցւոցն Հռօմայ...
ժգ. 181բ-93ա Գլուխ երեքտասաներորդ. Ընդդէմ այնոցիկ, որք ասեն գոլ քաւարան -Հարց. Ի հանդերձեալն գո.յ քաւարան... Ոչ... այլ ի յարութեանն առնուն զարժանն հոգով եւ մարմնով: Որոց լիցի մեզ ամենեցուն հասանել... յաւիտեանս յաւիտենից. ամեն:
Նաեւ Յաւելագրութիւնք ԺԸ դ.
ա. 36բ-7ա Սահման անուն -Սահման սահմանի` սահման ստորակական, սահման ստորադրական...
բ. 62բ Քանի տուն է Աստուածաշունչն ամենայն -Հին եւ Նոր Կտակարանքն ամենայն է տունք ԱՔՃԻ եւ Թ (19129)...
գ. 62բ [Սիւնակագիր ծածկագիր այբուբեն` Ա -Ք]
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 193բ (Կարապե.տ գրչի)
Վերջ եւ զրաւ եղեւ բանիս
Եւ կատարումն յայս մատենիս:
Ով հաւատով զայս ընթերցցիս,
Յիմաստութեանն կէտն հասնիս:
2. 202բ (Կազմողի) Գրեցաւ ձեռամբ ի խալիֆա Կարապետին եւ կազմեցաւ ձեռամբ սուտանուն եւ մեղսամած օտար
լեզվով (կրկնակի փոխանակագրով` «Թո[վ]մաս) չանարժանիս, թվին ՌՃՀԵ (1726), մայիսի Զ, օրն ուրբաթ Բ պահուն, եւ
Հայոցն ԺԸ-ին, ի վայել[ումն] խալֆա Կարապետին: Աստուած բարով վայելել տացէ. ամէն: Եւ երկոցունցս ասացէք Աստուած ողորմի, Աստուած ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի. ամէն:
Կնքադրոշմ` 2ա Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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[Տաթեւ]ԺԵ -ԴՑ
ԳՐԻՉ` Թումա վրդ. Կաֆայեցի, աշակերտ Մխիթարայ Տաթեւացւոյ:
ԹԵՐԹ` 483. չգրուած` 222բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԼԵ (խառն` ԺԷ 4, Բ, Դ-Թ, ԺԱ, ԺԴ, ԻԶ 12, Ի-ԻԱ, ԻԷ, ԻԹ-ԼԴ 14, ԺԳ, ԺԵ, ԼԵ, ԼԵ 13, Ժ,
ԺԲ 15, ԻԲ-ԻԳ 16, Ա 17, Գ, ԻԴ-ԻԵ 18, ԺԶ, ԻԸ 19, ԺԸ 23, ԺԹ թափուած): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 11, 4 13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
միասիւն (լայնքին ուղղահայեաց): ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 106ա): ՏՈՂ` 29 (1ա-59բ), 27 (60ա-222ա, 246ա-483բ), 21 (223ա45բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 2բ: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 1ա, 55ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե
ր` կարմիր, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Ղուկասու: Թ-Ժ դդ.: 1 (Ա), սկզբում, ստացուած 1 թերթի ութերորդական մասից:
Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աբ): Կարդալ Աա «[գտանի]ցէ զնա... զոչխարս իմ զկորուսեալ (ԺԵ, 46), Աբ «[յեղ]ջեւրէն... եւ ասացից ցնա. Հայր (ԺԵ, 16-18):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Միջից եւ վերջից պակասաւոր: Եզրահատուած եւ լուսանցագրութիւնները վնասուած, թանաքից
գրադաշտը գունափոխուած, տեղ-տեղ ցեցակեր, 55-ի անկիւնն այրուած, բնագիրը վնասուած: Կազմի եզերը մաշուած, թիկունքը ճաքճքած, դռնակն ու փականները ընկած:
ԾՆԹ. Թումա Կաֆայեցին 1421-ին Տաթեւում ընդօրինակել է նաեւ Հմր 2064 ձեռագիրը:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1ա-2ա Գէորգեա Եզընկացոյ` հոգիընկալ եւ հանճարեղ վարդապետի Բան հակաճառութեան ընդդէմ երկաբնակացն -Որք զաչս մտացն ի գլուխն ունին ըստ մեծին Սողոմոնի...
2. 2բ-5ա [Բա]ն հա[կաճառ]ութեան [առ այնոսիկ, որք ասեն ի Քրիստոս յետ մի] աւորու[թեանն երկու բնու]թիւն ի
Քրիստոս - Ամենայն թագաւորութիւն բաժանեալ յանձն` աւերի...: Եւ այսմ պարտ է մեզ գիտել, եթէ ի գիրս Աստուածաշունչս ասի` Թագաւոր Քրիստոս, թէ ոչ...
3. 5ա-6բ Նորին Բան հակաճառութեան ընդդէմ նոցա, որք ասեն ԶՀոգին Սուրբ ի Հօրէ եւ յՈրդոյ բղխումն -Բայց յորժամ
եկեսցէ մխիթարիչն, զոր ես առաքեցից ձեզ... Եւ արդ, սակաւ ինչ յաղագս Հոգոյն առադրեցից բանս...
4. 6բ-7բ Առ այնոսիկ, որ ասեն, թէ Յետ բաժանելոյ հոգոցն ի մարմնոցն առժամայն առնու զվարձն կամ զպատիժն Սոքայ ամենեքեան վկայեալք ի հաւատոց...
5. 7բ-8բ Առ այնոսիկ, որ մոլոր մտաւք ասեն` Գոլ քաւարան գնացելոցն հոգոց -[Ա]հայ ժամանակ ընդունելի, ահայ օր
փրկութեան... (կրկ. 219բ-20ա):
6. 8բ-9բ Ընդդէմ այնոցիկ, որ ասեն, թէ Եկեղեցին Հռոմայ միայն ունի իշխանութիւն կապելոյ եւ արձակելոյ -Եւ արդ,
պարտ է գիտել, զի կարծիքս այս սուտ է բազում կերպիւ...
7. 9բ-28բ Հարցմունք պիտանիք -Հարց. Զի.նչ է, որ զամեն ուտելի կենդանի կու զենեն եւ ապա ուտեն, իսկ զձուկն առանց զենելոյ ուտեն:Պատասխանի. Զի ասաց Աստուած Նոյի, թէ Զմիս արեամբ շնչոյ մի ուտիցես... Հարց. Եթէ այլազգիք
ուսեն ցիս, թէ Սահակայ տեսիլն ետես...Պատասխանի. Ասայ նմայ, թէ ինքն հրեշտակն, որ մեկնեաց Սահակայ զտեսիլն...
-28բ [Յիշատակարան Գէորգայ Երզնկացւոյ]... Բայց աղաչեմ զհանդիպողքդ, սմայ եւ ուսանողքդ, զի անբասիր եւեթ
թողուցուք զմեզ վասն յետ եւ յետ եւ յառաջ դրութեան բանիցս, մանաւանդ թէ գեղջուկ եւ խոշոր շարագրութեանցս, զի յաւժարութիւն կամացս մոռացումն արար տկարութեան մտացս: Այլ զի գրեցաւ սայ ձեռամբ փցուն եւ անարհեստ գրչի` Գէորգեա Եզնկացոյ, ի վայելումն դեռաբոյս եւ նորահասակ ուսումնականի եւ բանասիրի` Բարսեղ սարկաւագի, զոր տէր Աստուած վայելել տացէ նմայ ընդ երկայն աւուրս ուղիղ բարեպաշտութեամբ կալ ըստ կամացն Աստուծոյ եւ վայելել զսայ
ընդ երկայն աւուրս հանդերձ ծնաւղաւք իւր եւ ամենայն ազգականաւք ի Քրիստոս Յիսուս ի տէր մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Ի թվին ՊԻԹ (1380):
Ով զսայ ծ[նրա]դիր վճարէ,
Ի սմայ բազում գանձ գտանէ,
Զհոգին անմահ լուսաւորէ
Եւ զհերձուածողսն հալածէ:
Մի՛ ոք ի սմայ ծուլանայցէ
Ի յընթեռնուլն, որ պատահէ,
Զի մի տուգանս անձին տացէ,
Որ այլ յետոյ գտանել չկարէ:
Որ իմաստունն է, ճանաչէ,
Եւ որ յիմարն` ծաղր առնէ,

Որպէս յԱռակն իւրում պատմէ`
Որդին բնութեամբ, որ ի Դաւթէ:
Բ. 1. 28բ-38ա յԱրարածոցն համառաւտ բան - Արար Աստուած զմարդն ի պատկեր իւր, ըստ պատկերի Աստուծոյ արար: Եւ արդ, ըստ այսմ երեւի, թէ մարդս ոչ է ի պատկեր նախատպին Հաւր...
2. 38ա-54բ Ի Հարցողաց գրոց (Բարսղի) եւ Քարոզ անապատաւորաց -Հարց. [Զ]ին.չ հարկաւոր է անապատաւորաց եւ
զի.նչ պիտանացու: Պատասխանի. Հարկաւոր է նախ քան զամենայն զախտ մարմնոյն եւ զմտացն ի բաց մերկանալ...
Գ. 55ա-95բ [Ստեփաննոսի Սիւնեցւոյ Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց]
-55ա-6ա Յայտարարութիւն գրոցս, եթէ ինչ կայ ի սմա եւ ի քանի գլուխս բաժանի: Տեառն Ստեփաննոսի Սիւնեաց այցելուի եւ նախագահ մետրապաւլտի, որդոյ մեծի եւ բարեպաշտի իշխանաց իշխանին Տարսայիճին Բան դիմադրական
ընդդէմ հերետիկոսացն եւ դաւանութիւն ուղիղ հաւատոյ առաքելական աւանդութեանց ողջամիտ վարդապետութեանց
կաթուղիկէ առաքելական եկեղեցւոյ, զոր բնաւորապէս ունի ազգս հայոց, զոր ազդեալ ի շարժմանէ Հոգոյն Սրբոյ, հիւսեաց
ի թուին Հայոց ՉԾԱ (1302), յառաջի շաբաթուս մեծի Զատկիս, բաժանեալ ի յԲԺ-ան դրուատս եւ արտաքոյ թուոց կարգեալ
-Եւ առաջին դրուատն` դոյ[զ]ն ինչ նախադրութիւն...
1. 56ա-95բ Տէր Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի եւ ուղղափառի Հակաճառութիւն ընդդէմ այնոցիկ, որք զմի եւ
զանբաժանելի բնութիւն Որդոյն Աստուծոյ ժպրհին յանդգնաբար քակել եւ յԲ-ս հատանել եւ դնել անդ անձինք, կամք եւ
կիրք եւ գործք
ա. 56աբ Առաջին ձեռնարկս. Սակաւ ինչ նախադրութիւն բանիս:Գլուխ առաջին -[ Աստուածային եւ երկնաւոր շնորհն,
որոյ ի վեր քան զարժանն եղաք ընդունակ], կացոյց զմեզ ի ներքոյ մեծի սպասահարկութեանս...
բ. 56բ-8բ Երկրորդ ձեռնարկս. Յորում զմի բնութիւն Բանին յատկաբար եւ յայտնի կացուցանէ, որ է առաքելական աւանդութիւն, զոր պարտի սոյնպէս զգուշութեամբ պահել անխախտ կաթուղիկէ սուրբ եկեղեցոյ -Զիմաստութիւն խաւնիմք
ընդ կատարեալսն...
գ. 58բ-63ա Երրորդ ձեռնարկս. Բարառնաբար հարցուածք վասն Բ բնութեանցն եւ առ նոյն լուծումն դիմադրաբար:
Գլուխք Գ (= Ե) -Լուր, երկին, եւ ունկն դիր երկիր, զի Տէր խաւսեցեւ...
դ. 63ա-6բ Հինգերորդ (= Չորրորդ) ձեռնարկս. Ընդդիմաբանութիւն վասն Բ բնութեանցն այլ եւ այլ, թէ անհնարին է միում դիմում լինել, եւ համաբան ձայնակցութեանց նոցին` նեստորի եւ այլոց հերձուածողացն: Գլուխ Ե(= Դ) -Ել ի վերայ լերինդ բարձու...
ե. 66բ-9բ Վեցերորդ (= Հինգերորդ) ձեռնարկս. Ընդ[դեմ] այնոցիկ, որ ապականեն զաստուածային խորհուրդն ջրով եւ
խմորով, յորում եւ յայտարարութիւն ի խորհրդոյ եկեղեցոյ կարճ ի կարճոյ -Լուր, որդեակ, խրատու հաւր քո...
զ. 69բ-73ա Եւթներորդ (= Վեցերորդ) ձեռնարկս. Դիմադրութիւն, որք ի խաչին ուրանան զաստուածութիւն եւ մարդ
խոստովանին գոլ զչարչարեալն վասն մեր եւ ոչ Աստուած, այլայլեն զԳ-սրբեան սրբասացութիւն եւ ոչ տան ասել Խաչեցար
եւ զրպարտեն զմեզ, թէ Ի դէմս Երրորդութեանն ասէք խաչեցար: Գլուխ է (= Զ) -Շնորհք ընդ ձեզ, եղբարք, եւ խաղաղութիւն...
է. 73ա-7ա Ութերորդ (= Եօթներորդ) ձեռնարկս: Տեսութիւն ի խորհուրդ նաւակատեաց Ե աւուրն, յորում եւ վասն ճրագալուցին, ի խնդրոյ Բարսեղ վարդապետի` որդոյ Սմբատայ բարեպաշտի: Գլուխ Ը (= Է) -[Ն]որոգող տիեզերացս, որ նորոգեցեր զհնացեալ եւ զապականեալ բնութիւնս...
ը. 77ա-80բ Իններորդ (= Ութերորդ) ձեռնարկս. Յաղագս մեծի ծննդեան եւ յայտնութեան, որք բամբասեն զմեզ, թէ ի միում աւուր տաւնեն, եւ ինքեանք` ոչ, այլ ի Դեկտեմբերի ի ԻԵ զԾնունդն եւ Յունվարի Զ զՄկրտութիւնն, իսկ զԱւետիսն, որ
նախ քան զայս, ի Մարտի ԻԵ, ի խնդրոյ տեառն Յովաննիսի յԱրարատեան նահանգի վերադիտողի -[Տէր տ] ացէ զբան
իւր, ոյք աւետարանեն զաւրութեամբ բազմաւ...
թ. 80բ-4ա Տասներորդ (= Իններորդ) ձեռնարկս. Պատճառ տաւնի Սրբոյ Հոգոյն, եթէ ընդէր մի աւար տանեմք եւ ոչ Ը
ըստ այլազգ քրիստոնէից, եւ յինչ դէմս հայի միոյ աւուր խորհուրդն, եւ այս ի խնդրոյ տեառն Յովաննիսի Բջնոյ եպիսկոպոսի -Գոչեա՛ զօրութեամբ եւ մի՛ խնայեր...
Ցանկում` «Տասներորդ: Տպ. չունի այս գլուխը:
ժ. 84ա-7ա [Մ]ետասաներորդ (= Տասներորդ) ձեռնարկս. Ընդդէմ այնոցիկ, որք հակառակ կան եւ խափանեն զկանոնեալ մատաղսն, զգառն սուրբ Զատկին եւ զտեառնական եւ զագապս, որ է հոգէհանգիստն եւ զամենայն օրհնութիւնս
խաչի եւ եկեղեցոյ եւ զայլ զենմունք եւ նուէրք, որ լինին Աստուծոյ -[Ո]չ եկի լուծանել զաւրէնս կամ զմարգարէս...
Ցանկում` «Իններորդ, տպ. «Տասներորդ:
ժա. 87ա-91ա [Ե]րկոԺ- աներորդ (= Մետասներորդ) ձեռնարկս. Բոլոր պատճառ ժողովոյն Քաղկեդոնացի եւ բացայայտութիւն նոցին աղանդոյն եւ յայտարարութիւն Տումարին Լեւոնի, զոր ինքեանք ընկալան եւ հարկեն զմեզ յանձն առնուլ:

Վիպասանեալ նորին Ստեփաննոսի` ի խնդրոյ վարդապետին Խաչատրոյ Կեչառեցոյ -Եւ ի Թագաւորութեանն Թէոդոսի փոքու` որդւոյ Արկադեա եկաց յաթոռ պատրիարգութեան ի Կոստանդինուպօլիս Նեստորիոս...
ժբ. 91ա-5բ [Ե]րեք Ժ-ան (= Երկոտասան) ձեռնարկս եւ դրուատս, Թուխտ վասն հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցոյ յԱրեւելեան աշխարհէս առ կաթողիկոսն Հայոց տէր Գրիգոր: Գրեցին զայս նամակ ուղղափառութեան` միաբանութեամբ ի ձեռն
տեառն Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի եւ գահերէց մետրապօլտի, որ է պռօտօֆրօնդէս Հայոց Մեծաց, թուին - Աստուածային անյաղթ թագաւորութեամբն բարձրացեալ եւ անել(դ) ական աջով հզօրին պարապեալ... Գրիգորիոս կաթողիկոս Հայոց: Եւ Տէրն տէրանց հովանասցի տիրական գլխոյդ: -95աբ Ձեռնարկս միաբանութեան եպիսկոպոսաց եւ Արեւելից
վարդապետաց եւ իշխանաց -Մեք` տէր Սարգիս եւ տէր Գրիգոր, ի սոյն վիճակէ, համախոհ եւ միաբան եմք... (ապա` Յովհաննէս Բջնեցի, Գրիգոր Բջնեցի, Յոհաննէս Հաղբատեցի, Մխիթար Հաւուցթառեցի, Մարգարէ` եղբօրորդի Վանական վարդապետի, Եսայի Նչեցի, Դաւիթ վրդ., Էլէկում եւ Լիպարիտ` որդիք Տարսայիճի, Իւանէ, Պապաք եւ Եւաչ` որդիք Պռօշայ):
Տպ. (Կ. Պօլիս, 1756) չունի այս ստորագրութիւնները:
2. 95բ-103բ [ Արտաքոյ թուոցս կայ եւ այլ ինչ ի սմայ. ցանկից` 55բ]
ա. 95բ-7ա Կարգաւորութիւն սուրբ եւ ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցոյ, որ յամօթ առնէ հերձուածողսն Յառաջ քան զտալն նոցայ պատասխանի...
բ. 97ա-103բ Վկայութիւնք վասն ծննդեանն Քրիստոսի եւ մկրտութեան, զի պարտ է առնել ի միում աւուր` յունվար ի Զ:
Կղեմայ առաքելասահման կանոնացն -Կարգեցին սուրբ առաքեալքն Տեառն զօր ծննդեանն Քրիստոսի յունվար ի Զ...
Դ. 103բ-6բ Խրատք առ ուղղափառ հաւատացաեալսն Կիրակոս վարդապետի Եզնկացոյ ի Կարնոյ քաղաք -[Ը]նկալա
նուաստս Կիրակոս եւ Յովհաննէս վարդապետ զնամակ հրամանի ազնուական...
ա. 106բ-7բ Այլ վասն որոյ գրեցէքն առ մեզ, թէ Ասեն նոքա, թէ` Յորժամ մկրտեն զոք, ոչ է պարտ մեռոնել կամ հաղորդել... Պատասխանեմք այսպէս, թէ -Զմկրտութեան խորհուրդն եւ զայլ ամենայն եկեղեցոյ խորհուրդսն... 107բ-8ա Այլ վասն
այն բանին, որ ասեն նոքա, թէ Պարտ է ասել, թէ` Ես մկրտեմ զքեզ... Պատասխանեմք -Եթէ Տէրն հրամայեաց...
բ. 108աբ Եւ երկրորդ. Գրեալ էիք, թէ Ասեն աղթարմայքն, թէ` Տէրն ի վերնատունն զհացն որիշ ետ եւ զբաժակն որիշ` առանց մկրտելոյ եւ Յուդային միայն եթաց ի գինին: Առ այդ պատասխանեմք -Նախ եւ առաջին զայս. Եթէ զՅուդային ի
ջուրն եթաց...
գ. 108բ-10ա Իսկ երրորդ բանի առարկութեան դոցա, որ ասեն, թէ` Պարտ է ջուր արկանել ի սուրբ Խորհուրդն: [Ե]ւ առ
այդ պատասխանեմք եւ ասեմք -Եթէ զպատարագն նախ եւ առաջին Քրիստոս մատոյց...
դ. 110ա-1բ Այսուհետեւ եկեսցուք ի չորրորդ բանն, որ գրեալ էիք վասն բիրկաթուրին: Եւ պատասխանատրեսցուք այսպէս -Եթէ զբիրկաթուրն ոչ Տէրն, եւ ոչ առաքեալքն, եւ ոչ սուրբ հայրապետին չեն ասացեալ...
ե. 111բ-2բ Եւ առ հինգերորդ բանն, որ ասեն, թէ Հայք զէ խորհուրդ եկեղեցոյ չգիտեն եւ ոչ զէ մահու չափ մեղքն մեկնել:
Առ այդ պատասխանեմք նոցա եւ ասեմք, թէ -Ոչ է պարտ զմիոյ կամ զերկուց տգիտութիւն ի վերայ բոլոր ազին առնուլ...
112բ-4ա Իսկ վասն Զատկին եւ Ծննդեանն, որ երիկունն լուծանենք, այսպէս գիտասջիք -Յառաջագոյն առաքեալքն եւ սուրբ
հայրապետքն Կիւրեղ եւ այլքն, զի իրիկունն պատարագ ոչ առնէին...
զ. 114ա-6ա Եւ առ բանն, որ ասեն, թէ Քահանայքն զխոստովանութիւնն ոչ գիտեն առնուլ եւ ոչ դեղն դնել մեղուցելոցն:
Առ այդ պատասխանեմք, թէ -Խոստովանութիւն առնուլն քան զամենայն քահանայագործութիւն դժուարին է...
է. 116ա-8ա Իսկ վասն այն բանին, որ գրեալ էինք, թէ Ասեն, թէ Լոկ մարդ էր ի խաչին եւ արտաքս ելանէր իբր զամենայն
մարդ: Առ այդ պատասխանեմք, թէ - Անկոսնելի կիրք տալ Քրիստոսի եւ մարդ միայն ասել ի խաչին...
ը. 118աբ Իսկ վասն ծննդեան, զոր նոքա ի Դեկտեմբեր ի ԻԵ տաւնեն, եւ մեք` Յունվարի Զ -Չէ ինչ հարկ գրել, զի Ղուկաս
յայտնապէս ասէ յիւրում Աւետարանին... նոյնպէս եւ զծնունդն Քրիստոսի յորում աւուր պատվես, բարի է ի փառս Աստուծոյ:
Ե. [Դաւանաբանականք]
1. 119ա-30բ Սուրբ վարդապետին Պաւղոսի իմաստասերի Տարօնոյ ասացեալ Ընդդէմ ժողովոյն Քաղկեդոնի - Աստուածային եւ մեծն առաքելոցն Պաւղոս գրէ առ Կորնթացիսն ասելով` Զիմաստութիւն ընդ կատարեալսդ խաւսիմք...
2. 130բ-9բ Տեառն Յակոբայ` եղբաւր Տեառն Ի հարցումն Յովս[էփ]այ եւ քահանայիցն վասն յղութեան Մարիամու -[Ե]ւ
իբրեւ անցին այս ամենայն, եւ ի կատարել Գ ամսոց...
3. 139բ-46բ [Ճրագալուցին, Յովակիմայ եւ Աննայի. Հմր 994, 3ա -Ե]ւ եղեւ յառաջին ամին տէրութեան Աւգոստեա կայսեր Հոռոմոց...
4. 147ա-61բ [Վահրամայ վարդապետի] Յաղագս սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեան եւ փրկագործ տնաւրէնութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ -Հաւատամք եւ խոստովանիմք միաստուածութիւն` յերիս անձնաւորութիւնս...

-161բ-2ա [Յիշատակարան հեղինակի] - Այսոքիկ աստուածաբանք շարագրեալ ի մերս նուաստութենէ Վահրամ վարդապետի, ի հրամանէ մեծ թագաւորին Լեւոնի: Վասն որոյ եթէ է ինչ արժանաւոր եւ պիտանացու յասացելոցս, գտցի Աստուծոյ շնորհ, իսկ եթէ նուաստագոյն եւ դուզնաքեա ի շահ օգտութեան, քանզի սխալագոյն կամ թիւր ինչ` ոչ ունիմ ասել,
գտանել ի գրեցեալս, որպէս զան[ձ]ն իմ|| եւ զայլս հաւանեցուցանեմ, աստուծային գրոց վկայութեամբ, որ են ի սոյն շարագրութիւն առաջադրեալ, սակս որոյ զայնքան թիւրութիւն իմոյ տկարութեանս վարկանիջիք, որ վասն երկրաքարշ եւ մեղսասէր գոլոյ ըստ մարմնոյ եւ ըստ հոգոյ ոչ կարացի ի բարձրագոյնսն եւ աստուածային խորս մտանել եւ յայնմանէ փարթամութիւն բարձրագունից մտաց ընծայեալ, վասն որոյ բարեսէր կամաւք չափաւոր այս աշխատութեան թողութիւն անչափից
մեղաց իմոց հայցեսջիք:
5. ա. 162ա-70բ Տեառն Ներսէսի, որ առ թագաւորն Յունաց Մանիլ, Դաւանութիւն հայոց ասացեալ -[Խ]ոստովանիմք,
որպէս ուսաք ի հարցն սրբոց...
բ. 170բ-7ա Նորին Յաղագս աւանդութեանց եկեղեցոյ -[Ա]սասցուք սակաւուք եւ յաղագս աւանդութեանց եկեղեցոյ...
6. 177ա-87ա [Վկայութիւն սրբոց վարդապետաց]: Գրիգորի Սքանչելագործի Ընդդէմ բաժանողաց -Եւ է Աստուած ճշմարիտ անմարմին ի մարմնի... (ապա` Դիոնիսիոսի Աղէքսանդրացւոյ, Բարսղի, Գրիգորի Աստուածաբանի եւ այլոց բազմաց)
7. 187ա-93բ Սիւնեաց Ստեփաննոսի բարառնաբար հարցուածք վասն Բ բնութեանցն եւ առ նոյն լուծումն դիմադրաբար -Եւ արդ, ով պըւէտէս, հարցից զքեզ, եւ դու տուր ինձ պատասխանի...
Սիւնեցու Հակաճառութեան (տե՛ս 55ա-95բ) երրորդ եւ չորրորդ
«ձեռնարկ -ների միացումն է (տե՛ս 58բ-66բ), որի սկզբից բաց է
թողնուած «Լու՛ր, երկին... ի ստադիոն հանդիսիս հատուածը:
8. 193բ-6բ Գրիգորի վարդապետի` աշակերտի Յոհանու Որոտնեցոյ ի խնդրոյ Գէորգ վարդապետի հարազատի նորին ի
Պարապմանցն սրբոյն Կիւրղի արարեալ զլուծմանցն -Հարցումն. Վասն է.ր կոչի հաւատն երիս անուամբ... (միայն Ա եւ Բ
գլուխներից):
9. 196բ-202ա [Ի Հարցմանց գրոց Գրիգորի Տաթեւացւոյ. Վասն մի բնութեանն Քրիստոսի] - Աստանատ խնդրելի է, եթէ
քաղկեդոնիկքն եւ նեստորականքն ընդէ.ր փախչին եւ ուրանան զբնութեամբ միաւորութիւն... Քաղուածք Բ (պրակ է, ժե-ժզ),
Ը (պրակ ժե-ժէ) հատորներից:
10. 202ա-11ա [Հարցմունք զանազանք] -Հարցումն. Ընդէ.ր ասէ Յիսուս, թէ Քակեցէք զտաճարս զայս...
11. 211ա-8բ Վկայութիւնք ընդդէմ նոցա, որք ապականացու ասացին զանապական մարմինն Տեառն... Երինոսի հետեւողի առաքելոցն - Անարգեն զՈրդին Աստուծոյ... (ապա` Աթանասի, Պետրոսի Հռոմայեցւոյ, Գրիգորի Աստուածաբանի եւ
այլոց բազմաց):
12. 218բ-9բ [Հարցմունք զանազանք] -Հարցումն. Ընդէ.ր ասէ Որդին, թէ Յիմմէ անդի առնուցու...
13. 220բ-2ա Խոստովանութիւն սուրբ ժողովոյն սրբոց հայրապետացն -Խոստովանիմք, որպէս ասացին գիրք սուրբք եւ
վարդապետք ճշմարիտք...
14. 222ա [Հարցմունք եւ պատասխանիք] -Հարցումն. Զի.նչ կոչի միայնակեաց...
Զ. 233ա-38ա Սահմանք իմաստասիրականք իբր հարցմամբ [Դաւթի]
ա. 223ա-5ա [Ա] -Զ.ինչ [է] Աստուած: Վսեմական եւ ինքնաբուն գոյութիւն... բ. 225ա-7ա Բ-Բայ` ձայն նշանական ըստ
շարագրութեան... գ. 227աբ [Գ] -Գոյ է հասարակ անունութիւն գոյից... դ. 227բ-8ա Դ -Դատումն է հաւաքումն հասարակած
մտածութեանց.... ե. 228աբ [Ե] -Ենթադրութիւն` սահմանումն գաղափարի... զ. 228բ Զ -Զօրութիւն է չափակցութիւն ջլաց...
է. 228բ-9ա Է -Էութիւն իր իմն է ինքնագոյ... ը. 229ա Ը -Ընդհանուր է մի թվով ըստ տեսակի ի բազմաց... թ. 229ա Թ -Թվեցումն է թվելոյ իրիք... ժ. 229ա -Ժ -Ժուժկալութիւն է զօրութիւն հանդուրժողական... ժա. 229բ ԺԱ (Ի) -Իմացումն է ներգործութիւն մտաց... ժբ. 229բ ԺԲ(Լ) -Լծակցութիւն է շարամանութիւն երկուց... ժգ. 229բ-30ա [Խ] -Խնդիր է հասարակորդութիւն
տրամաբան բառից... ժդ. 230ա ԺԴ (Ծ) -Ծաղր` մերկութիւն մարմնոյ... ժե. 230աբ ԺԵ (Կ) -Կենդանի` կենդանեաց զօրութիւն... ժզ. 230բ-1բ [Հ] -Հարս է պատճառ բնութեամբ... ժէ. 231բ-2ա [Ձ] Ձայն է վիրաւորութիւն օդոյ... (լուսանցքում`
«Պղատոնի, Արիստոտէլի): ժը. 232ա [Ճ] -Ճաշակք են զգայութիւն համոյ... ժթ. 232ա-3ա Մ -Միտք են Աստուած յետ առաջնոյն... ի. 233աբ Յ. Յիշումն է տեսութիւն ներքս մնացեալ... իա. 233բ-4ա Ն -Նախախնամութիւն է յԱստուծոյ... իբ. 234ա Շ Շաղկապ է ձայն դասու նշանակական... իգ. 234աբ Ո -Ունակութիւն է որակութիւն յարամնայ... իդ. 234բ-5ա Զ -Զար է, որ
ամենեցուն փախչելի է... իե. 235ա Պ -Պարսաւ է, որ ի չարութեան է... իզ. 235ա Ջ -Ջանասիրութիւն է տրամադրութիւն... իէ.
235ա Ռ -Ռամկութիւն է, յորում ռամիկք տիրեն... իը. 235ա-6ա Ս -Սահման է բան կարճառօտ... իթ. 236աբ Վ -Վստահութիւն է տրամադրութիւն բանից... լ. 236բ-7ա Տ -Տեղի է բովանդակութիւն... լա. 237աբ Ց -Ցնոձումն է երեւոյթ մտաց... լբ.
237բ Փ -Բաղանունութիւն է բառ հասարակորդութեան... լգ. 237բ-8ա Ք -Քաջայայտ է, որ ինքեամբ յայտնի է...

լդ. 238ա [ Արտաքոյ այբուբենից] - Արհեստ է ընդհանուր գիտութիւն... Բնական առաքինութիւնն` առանց պատճառի ի
խառնուածէ մարմնոյն եղեալ:
Է. 238բ-42բ [Վասն զանազան գունոց]: Խրատք վասն ոսկոյ հալելոյ -Ցառաջն առ զոսկին կամ հնդի կամ մորի կամ
ֆլորի... եւ սամղ արկ, ջրով պարզէ եւ գրէ:
Տարբեր գոյնի ներկեր եւ ոսկեդեղ պատրաստելու 37 դեղատոմսեր:
Ը. 242բ-5բ Ի տէր Առաքել է Բան ինչ վասն հարցման եւ մասանց բանին -Յորժամ ոք բան հարցանէ զքեզ, ասա դու ցնա,
թէ հարցումն ի քանիս բաժանի: Պատասխանի. Յերեք... որպէս մարդս, մարդդ, մարդն, երկնայինքն եւ երկր[այ]ինքն եւ այլն||... (շար. թափուած):
Թ. [Բանք զանազանք]
1. 246ա-57ա [Հարցմունք եւ պատասխանիք] -Հարց. Եւ ընդէ.ր ապա զայնպիսին խոտեն եւ ասեն, թէ Հոգիք նոցա ոչ են
շահելոց...
2. ա. 257ա-61ա [Գրիգորի Տաթեւացւոյ Վասն գալստեան Սուրբ Հոգւոյն, ի բանն որ ասէ. Երեւեցան նոցա բաժանեալ
լեզուք... (Ձմեռան` ՃԾԸ) Վարդապետք ասեն, թէ երկու հուր կայ յաշխարհս... եւ] այն կայ ի յատուկ նիւթն իւր...
բ. 261ա-2ա [Հարցմունք եւ պատասխանիք ի Ձմեռան ՃԾԹ քարոզից Գրիգորի Տաթեւացւոյ] -Հարց. Թէ որպէս ճանաչի
մարդն, թէ լի է Հոգով Սրբով...
3. 262ա-3բ [ Այլ հարցմունք] -Եւ աստ լինի հարցումն, թէ Թագս այս վասն քանի. պատճառի պատշաճի քահանայիցն...
4. 263բ Վասն երկոտասան առաքելոցն -Պետրոս եւ Անդրէաս` եղբայր նորա...
5. 263բ-4ա Ամուլն ծաւ է եւ բազմացաւ - Ամուլ հոգին, որ չէ ծնեալ, զէ առաքինութիւն...
6. 264ա Վասն քանքարացն -Զի.նչ է Է քանքարն...
7. 264ա Յաղագս ցանման լուսոյն, զոր ոմանք Կաթին ծիր ասացին -Բայց Արիստոտէլ իմաստասէր ԺԶ անուն ասաց ի
գահէն... Վեշտասաներորդ` եւ այլք եթերային վճիթ լուսոյն աղաւաղումն:
Ժ. 264ա-5ա Անանիայ Շիրակացոյ Րախճան հանելուկ -[ Առաջին]. Կամսարական Զուրակ եհար պարսից... Երկրորդ.
Այր մի գումարտակեալ ի Գանձակ... Երրորդ. Գողեր մտին ի Մարկիանոյ տրիկլին... Չորրորդ. Հռոգ սպայիցն բաշխեցի...
Հինգերորդ. Հոռոմ մի եմուտ... Վեցերորդ. Գնաց ի գետախուրէն... Եւթներորդ. Սպան Կամսարականն Զուրակ... Ութերորդ.
Սպանի զվարազ մի... Իններորդ. Հոն մի հաւար ածէր... Տասներորդ. Հռոգ սրբոյն Սոփեա... Մետասաներորդ. Ասաց ընկերն, թէ կարեմ գիտել... Երկոտասաներորդ. Ասասջիր ցընկերն. Գնեա՛ աղաւնի մի... Երեքտասաներորդ. Փարաւոն պատուէր զօր ծննդեան իւրոյ...
ԺԱ. 265ա-6ա Հարցումն Դշխոյին ընդ Սողոմոնի -Հարց. Զի.նչ է Աստուածն քո եւ ու.մ նման է...
ԺԲ. 1. 266ա-7ա Հանելուկ դիմակք -ա. Հայր իմ ծնաւ զիս ի մօրէ իմմէ... բ. Զէր ծնեալ եւ մեռաւ... գ. Ծնեալ են եւ չեն մեռեալ... դ. Աստուած գող... ե. Աստուած անօրէն... զ. Երեք մարդ ընդ մի ճանապարհ գնային... է. Ջուրք առանց աղբեր... ը.
Մինչ կենդանի էր, խոտ ուտէր... թ. Խիստ էր սապատն... ժ. Թոռն ի մամին յանկողինն մերձեցաւ... ժա. Բարի եկիր, մօրաքեռորդի իմ...: ժբ. Մեռեալ էր եւ ոչ թաղեալ... ժգ. Այծն ի քօշէն զմորթին եհան... ժդ. Թուխթն անգիր... ժե. Երդուաւ եւ ոչ
ստեաց... ժզ. Անբանն զանբանն եկուլ... ժէ. Ճաշն ճաշակէր... ժը. Կոյր էր եւ այլ կուրաց առաջնորդէր... (ունեն «թարգմանութիւնք):
2. 267ա-8ա [Րախճանականք] -ա. Մարդ մեռաւ, Լ. ոչխար ունէր... բ. Մարդ մին մեռաւ, Ա սնդուկ մնաց իրօք... գ. Երեք
հոգի Գ Ֆարսանգ ճանապարհ գնացին... դ. Երեք հոգիս այս ի բաղնիս գնացին... ե. Երեք ուղտ, Ա մարդակեր... զ. Երեք իր
Ա Ա ի ջուրն անցոյ... է. Երկու մարդ ընկեր են, Ը լիտր ձէթ ունին... ը. Երեսուն մարդ ի բաղնիս գնացին... թ. Երամ մի հավ
կու գնային... ժ. Երկու երամ հավ աստի եւ անտի գային...
ժա. Կայր Խ պնակ... ժբ. Կայր գալայ ԳՃ, ամէն գալայ ԳՃ ձի...
ժգ. Դեկան բռնէ քանի քեզ պիտի... ժդ. Համարք բռնէ քանի քեզ պիտի...
ժե. Երեսուն ոչխար ի Է օրն հանց մոթէ, որ թաք լինի... (ա-ժա ունեն «լուծմունք):
ԺԳ. 268ա-74բ ՅԱրարծոցն բան ի Յովհանէս վարդապետէ Եզնկացոյ, որ Պլուզ կոչի [ի խնդրոյ... պարոն Վախթանգայ]
Տե՛ս Հմր 529, 149ա-66բ. Նխ. / 268աբ (սկ. «Գրով քարտիսի): ¢
ա/269բ-9ա (սկ. «Զաւրութեամբ արար): բ/269ա: գ/269ա-70ա: դ/270ա:
ե/270աբ: զ/270բ-1ա: է/271աբ: ը/271բ: թ/171բ-2ա: ժ/274ա-5ա: ժա/272ա:
ժբ/272բ (սկ. «Սքանչելի է): ժգ/272բ: ժդ/272բ: ժե/272բ-3ա:
ժզ/273ա: ժէ/273ա: ժը/273ա: ժթ/273աբ: ի/173բ: իա/273բ: իբ/273բ-4ա:
իգ/274ա:
ԺԴ. [Բանք զանազանք]

1. 215ա Նշանք եւ սքանչելիք տաճարին էին այսոքիկ -Նախ զի միսն բնաւ ոչ հոտէր անդ...
2. 275ա-6ա Սակս զգեստից բանք -Ծածկոյթ բնական զգեստ կենդանեաց ըստ Է յեղանակաց որոշին...
3. 276ա Ժ Ստորոգութիւնքն Արիստոտէլի այս է -Ունիմ ես անձն, որ է գոյացութիւն...
4. 276ա-80ա [Հարցմունք զանազանք] -Հարց. Յեղանակ անշփոթ միաւորութեան ըստ հաճութեան կամացն Աստուծոյ
եղեւ...
5. 280աբ Վասն Է մոլորակացն - Առաջին գօտին Երեւակն է, որ կոչի Զոհալ... Իսկ եւթներորդ գոտին Լուսինն է, որ կոչի
Ղամբար...
ԺԵ. 281ա-90բ [Վկայութիւնք ընդէմ հերձուածողաց]
ա. 281ա-4ա Սրբոյն Կիւրղի ասացեալ ընդդէմ Նեստորի, ի Պարապմանց գրոց -Հարց. Քրիստոսդ անուն ոչ սահմանի
զօրութիւն ունի... (ապա` Թէոդոսի Անկիւրացւոյ, Սահակայ, Եզնակայ եւ այլոց):
բ. 284ա-5ա Վկայութիւն, որ ասէ, թէ Աստուած է Հոգին -Գրէ Պօղոս. Ոչ ոք հոգովն Աստուծոյ խաւսի...
գ. 285ա-8ա Սրբոյ հայրապետին Անտիոքայ ընդ Խոսրով վարդապետին Յաղագս ծնունդ առնելոյն -Հարց. Զծունդն
Քրիստոսի ընդէ.ր ոչ առնէք...
դ. 288ա-9բ Յաղագս անձին յատկութեան Բան ինչ խօսեցեալ Յակոբ վարդապետին` ի խնդրոյ պարոն 0շնի - Արդ, գիտելի է, զի անձն ի գոյանալ անհատին էանայ...
ե. 289բ-90բ Վկայութիւնք յԱստուածաշունչ գրոց, որ Մարիամ Աստուածածին է: Ընդդէմ Արիոսի եւ Նեստորի -Նախ ի
յերկնից եւ յանմարմնոց...
ԺԶ. 290բ-336բ [Բանք զանազանք]
1. 290բ-1ա Յաղագս սուրբ Երրորդութեան -Եւ արդ, պարտ է մեզ այսպէս դաւանել զսուրբ Երրորդութիւն...
2. 291ա-306բ, 322բ-20բ Դաւանութիւն հաւատոյ յԱստուածաշունչ գրոց Մեկնութենէ, ասացեալ տեառն Ներսէսի Հայոց
կաթուղիկոսի -Խոստովանիմք զուգափառ միութիւն...
307ա-322բ` գլխիվայր. կարդալ 322բ-307ա:
3. 320բ-15բ Երջանիկ րաբունոյն Եսայեա ասացեալ Վասն դաւանութեան հաւատոյ` ընդդէմ պարոն Հեթմոյ Կոռիկոսցոյն: Պատասխանի թխտոյն [Զ]օրացեալ ամենայն քաջութեամբ եւ իմաստութեամբ թագաժառանգ զարմի ծնունդ...
4. 315բ-11բ Նորին Եսայիայ ասացեալ Դաւանութիւն հաւատոյ, որ ի Հայր եւ Որդի եւ ի Հոգին սուրբ (Թուղթ Եսայեա ի
տէր Մատթէոս Հմր 8245, 162ա) -[Հ]ոյակապ եւ հռչակաւոր աստուածապահ քաղաքացդ եւ բնակչաց` տէրանց եւ ծառայից,
արանց եւ կանանց...
5. 311բ-07ա, 323ա-7ա Պատասխանի թխտոյն Ֆռանգաց, զոր գրեալ էին առ հայք վասն նախատանաց եւ յաղագս ոչ
միաբանութեան ընդ իւրեանս: Եւ մեր գրեալ զայս -Եղբայրք, նախ պարտ է իմանալ, զի ճշմարտութիւնն յայտնի կացուցանէ զինքն...
6. 327բ-34բ Երրորդ ժողովն -[Զ]Քրիստոս աստուած փառաւորեսցուք հոգով եւ ճշմարտութեամբ երկիր պագցուք...
7. 334բ-5բ [ Ազգահամար] - Արդ, ամենայն ազգ յԱդամայ մինչեւ ի Դաւիթ լինին ԼԶ...
8. 335բ-6բ Թէ կամիցիս գիտել զդարագլուխսն, որ եղեն ի սկզբանէ արարածոցս -Յառաջին դարուն Ենովք փոխեցաւ...
¢ ¢ 1-8-ի հարցերը համարակալուած Ա-ՃԸ:
ԺԷ. 337ա-85բ [Լուսարան]
-337աբ Սկիզբն Նախերգանի գրոցս, որ անուանի Լուսարան -[Բ] ազում անգամ աղաչեալ յաշակերտաց զխնդիրս ոմանս լուծանել: Թախանձանաց նոցին ոչ եղեւ հնար ընդդիմադարձ լինել... Արդ, հիմն գործոյս ի վերայ Քրիստոսի արկցի եւ
բոլորն շինուած չորիւք հաստատուն սեամբ կառուսցի: Զառաջինն սիւն կանգնեսցէ մարգարէականն վկայութիւն, զերկրորդն հաստատեսցէ առաքելականն պատիւ, զերրորդն ամրացուսցէ մեկնողացն ճարտարութիւն, զչորրորդն ուղղեսցէ վարդապետացն վսեմութիւն: Կատարումն նախերգանին:
1. 337բ-55բ [Գիրք առաջին]
337բ-9ա [Ա]. Սկիզբն առաջին գրոցն - Աշակերտն ասէ. [Փ] առաւոր վարդապետ, աղաչեմ զքեզ, զի ի պատիւ Աստուծոյ
եւ յաւգուտ եկեղեցւոյ առ հարցաքննելիս մի հեղգասցիս:...339 [Բ]. Յաղագս աշխարհի: 339բ [Գ]. Յաղագս տարերց: 339բ42ա Դ. Յաղագս երկնից պաղատի: 342աբ Ե. Յաղագս մարդոյն: 342բ-3ա Զ. Յաղագս հոգոց: 343ա-5բ Է. Յաղագս Ադամայ: 345բ-6բ Ը. Յաղագս Զ յանցանացն Ադամայ: 346բ-7ա Թ. Յաղագս վերականգնելոյ մարդոյն: 347ա-8ա Ժ. Յաղագս
մարդեղութեան Քրիստոսի: 348ա-9ա ԺԱ. Յաղագս է հրաշիցն նշանացն, որք երեւեցան ի ծնունդն Քրիստոսի: 349ա-50բ
ԺԲ. Յաղագս մահուն Քրիստոսի: 350բ-1ա ԺԳ. Յաղագս յարութեան Քրիստոսի: 351ա ԺԴ. Յաղագս ԲԺ-ան երեւմանցն
Քրիստոսի յետ յարութեանն: 351աբ ԺԵ Յաղագս համբարձմանն Քրիստոսի: 351բ-2ա ԺԶ. Յաղագս սրբոյ աւուր Պենդա-

կոստէին: 352ա ԺԷ. Յաղագս եկեղեցոյ: 352բ-3ա ԺԸ. Յաղագս մարմնոյն Քրիստոսի: 353ա ԺԹ. Յաղագս բարի քահանայից: 353ա-5բ Ի. Յաղագս չար քահանայից:
2. 355բ-74ա [Գիրք երկրորդ]
355բ-6բ Ա.... Եւ սկիզբն երկրորդ գրոց - Աշակերտն. [Ա]նձն իմ ցնծայ ի Տէր... 256բ-7ա Բ. Յաղագս անձնիշխան կամաց:
357աբ Գ. Յաղագս յաջողութեան չարեաց: 357բ-9ա [Դ.] Յաղագս յաջողութեան բարեաց: 359բ Ե. Յաղագս իշխանութեան:
359բ-60ա Զ. Յաղագս առաջնորդաց: 360ա Է. Յաղագս կարողութեանն Աստուծոյ: 360աբ Ը. Յաղագս նախատեսութեանն
Աստուծոյ: 360բ-1ա Թ. Յաղագս պատահման: 361ա Ժ. Յաղագս հիւանդութեան: 361ա-2ա ԺԱ. Յաղագս նախասահմանելոյն Աստուծոյ: 362ա ԺԲ. Թէ որպէս ճանաչին բարիքն: 362ա ԺԳ. Թէ որպէս ճանաչին չարքն: 362աբ ԺԴ. Յաղագս կռապաշտիցն: 362բ ԺԵ. Յաղագս սկզբնական մեղաց: 362բ-4ա ԺԶ. Յաղագս մեղաց տղայոց: 364ա-5բ ԺԷ. Յաղագս մարմնոյ եւ
հոգոյ: 365բ-6բ ԺԸ. Յաղագս մկրտութեան: 366բ-7բ ԺԹ. Յաղագս կնքաւորաց: 367բ-8բ Ի. Յաղագս այլոց մարդկան զանազան գործոց: 368բ-9ա Իա. Յաղագս ամբարշտաց: 369ա ԻԲ. Թէ որպէս ճանաչին բարիքն եւ չարիքն: 369աբ ԻԳ. Յաղագս
մեղաց: 369բ-70ա ԻԴ. Յաղագս խոստովանութեան: 370աբ ԻԵ. Յաղագս կռապաշտութեան: 370բ-1ա ԻԶ. Յաղագս այնոցիկ, ոյք երթան յԵրուսաղէմ: 371ա-2ա ԻԷ. Յաղագս վախճանի մերոյն: 372աբ ԻԸ. Յաղագս հրեշտակաց չարաց: 372բ ԻԹ.
Յաղագս աւծման: 372բ-3ա Լ. Յաղագս մահու: 373աբ ԼԱ. Յաղագս մահու անբարեաց: 373բ ԼԲ. Յաղագս մահու անչարեացն: 373բ ԼԳ. Յաղագս գերեզման արդարոց: 373բ-4ա ԼԴ. Յաղագս գերեզմանաց չարաց:
3. 274ա-85բ [Գիրք երրորդ]
374ա Ա... Եւ սկիզբն երրորդ գրոցն - Աշակերտն ասէ. [Ա]յսուհետեւ զանթուելի զաւձին զգլուխս հատեալ... 374բ Բ. Յաղագս դրախտին: 374բ Գ. Յաղագս կատարելոցն: 374բ-5ա Դ. Յաղագս այնոցիկ որք մաքրելոցն են: 375աբ Ե. Յաղագս
մաքրաբարին եւ հրոյ: 375բ-6ա Զ. Յաղագս ելից չարեացն: 376ա Է. Յաղագս դժոխոցն: 376ա-7ա Ը. Յաղագս տանջանաց
դժոխոց: 377աբ Թ. Յաղագս դատապարտելոցն: 377բ-8ա Ժ. Յաղագս ծանաւթութեան հոգոց: 378ա ԺԱ. Յաղագս գիտութեան հոգոցն: 378աբ ԺԲ. Յաղագս երեւման հոգոցն: 378բ ԺԳ. Յաղագս երազոց: 378բ-9բ ԺԴ. Յաղագս Նեռինն: 379բ-80բ
ԺԵ. Յարութիւն մեռելոց: 380բ ԺԶ. Յաղագս վիժելոցն: 380բ-1ա ԺԷ. Յաղագս ժամու դատաստանաց: 381ա ԺԸ. Յաղագս
խաչին Քրիստոսի: 381ա ԺԹ. Յաղագս աթոռոյն Քրիստոսի: 381ա-2բ Ի. Յաղագս ԲԺ-սն աթոռոյ առաքելոցն: 382բ-3ա ԻԱ.
Յաղագս բեկման աշխարհի: 383աբ ԻԲ. Յաղագս մաքրութեան տարերց: 383բ-5բ ԻԳ. Յաղագս ուրախութեան սրբոցն...
Կատարեցաւ Լուսաւորիչ գիրքս ի փառս Աստուծոյ:
ԺԸ. 1. 385բ-6բ Ա. Յաղագս Նեռինն - Ասէ վարդապետն. Իսկ արդ, ստոյգ չեւ եւս զօրհաս ժամու դատաստանին ունիմք
ցոյցս...
2. 386բ-7բ Բ. Յաղագս ԵԺ-ան նշանացն, որք լինելոց են զկնի սատակման Նեռինն նախքան զգալուստն Քրիստոսի, որպէս եգիտ սուրբն Ջերօնիմոս ի ժամանակագիրն եբրայեցոց -Զկին սատակման Նեռինն մնասցեն Խ աւուրք ի կատարած
աշխարհի...
3. 387բ-8ա Յաղագս ի Հոգին սուրբ աստուած -Մեղանչել ասի ի սուրբ Հոգին Ե եղանակաւ... Եւ այս ըստ Աւգոստինոսի:
-388ա [Յիշատակարան թարգմանչի] -Զնուաստ Եզեկիէլ վարդապետ` թարգմանիչ գրոցս ի դաղմատերէն գրէ եւ ի լեզուէ ի հայ բարբառ: Յիշեսջիք ի բարին Քրիստոս, որք աւգտիք ի սմանէ կարդալով կամ աւրինակելով:
ԺԹ. 388բ-469բ Պատմութիւն սրբոյն Վարդանայ քաջի եւ Հայոցս պատերազմի եւ վկայի Քրիստոսի: ՅԵղիշայէ սուրբ
Դաւթի երիցու հարցեալ գրեաց
-388բ-9բ [Նախերգան] -[Զ]բանն, վասն որոյ պատուիրեցեր, արարի...
ա. 389բ-92բ [ Առաջին յեղանակ] -Քանզի ի բառնալ ազգին Արշակունեաց...
բ. 392բ-408ա Երկրորդ. Զիրացն պատահումն յիշխանէն Արեւելից -[Ո]րոց ոգիքն թուլացեալ են յոյժ ընդ ահիւ...
գ. 408ա-22ա Երրորդ. Վասն միաբանութեան սուրբ ուխտին եկեղեցոյ -[Թ]էպէտ եւ ոչ իցեմք բաւական ասել զամենայն
չարիսն...
դ. 422ա-5բ Չորրորդ. Վասն երկպառակութեան իշխանին Սիւնեաց եւ ընկերաց նորա -[Մ]ինչեւ ցայս վայր ոչ ինչ կարի
զանգիտէի պատմել զհարուածս...
ե. 425բ-35բ Վեցերորդ (հինգերորդ). Կրկին անգամ ընդդէմ կալ Հայոց պատերազմաւ թագաւորին Պարսից -[Մ]եծ է
սէրն Աստուծոյ, քան զամենայն մեծութիւն...
զ. 436ա-43բ Եաւթներորդ (վեցերորդ) յեղանակ. Կարգագրի դարձեալ առաքինութիւնն Հայոց եւ չարագոյն եւս երեւի անօրէնութիւնն Վասակա -[Ա]րդ, դարձեալ յայնժամ գրգեաց զՄուշկանն Սիւսալաւուրտ...
է. 443բ-60բ Արտաքոյ Է յեղանակին` ութերորդ (եաւթներորդ). Դարձեալ վասն նորին պատերազմի եւ չարչարանաց
սուրբ քահանայիցն -[Ա]րդ, ի վեշտասաներորդ ամի տէրութեանն նորին թագաւորի...

ը. 460բ-4բ Դարձեալ վասն խոստովանող աշակերտացն նոցին -[Ի]սկ աշակերտքն երանելեացն ի կապանս կային...
թ. 464բ-9բ Անուանք նախարարացն, որք կամաւք յաւժարութեամբ վասն սիրոյն Քրիստոսի ետուն զանձինս ի կապանս
արքունի -[Յ] ազգէն Սիւնեաց երկու եղբարք` Բաբ[գ]էն եւ Բակուր... Եւ մեք եւ նոքա հասարակ ժառանգեսցուք զքաղաքամայրն բարեաց եւ փառս հանցուք Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն սրբոյ յաւիտեան:
Հմմտ. «Եղիշէի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Երեւան,
1957, ձեռ. Կ:
Ի. 469բ-70ա Լուծումն տարակոյս բանից որ կայ ի Պատմութիւնն Վարդանայ -Զրադաշտականն` այս զբուն զբանն կամ
զկարեւոր զուխտն... Համաւրէն` ամենայն հաւատ կամ բոլորից ուսուցիչ:
ԻԱ. 470ա-83բ [Գուշակութիւնք]
1. ա. 470ա-6ա [ Ամսացոյց] -Կալ զԱբէթ ամսոյ Բ աւրն, որ է ձմեռնամուտ: Թէ պարզ լինի, սաստիկ սով լինի, թէ ամպ`
առատութիւն...
բ. 476ա-8բ [Ո]րոտացոյց եւ շարժացոյց ստոյգաբան եւ անսխալ հաստատուն. թարգմանած Մխիթար բժշկի ի հելլենացոց գրոց: Աւուրք ամսոյն ընդ ԲԺ-ան կենդանակերպսն այսպէս - Ամիս ապրիէլ ունի աւուրս Լ: Առաջի աւրն եւ երկրորդն
Խոյն ունի իշխանութիւն...
գ. 478բ-81բ Ցոյցք կենդանակերպիցն -Յորժամ Խոյն լինի տանուտէր, գարունն ազնիւ գա ամենայն իրաց, ցորեան եւ
գինի շատ...
դ. 481բ-3բ Յաղագս խաւարման արեգական եւ լուսնի եւ ամենայն նշանաց, զոր ասացեալ են իմաստունք -Նաւասարդի թէ Լուսինն խաւարի, ցուրտ լինի եւ պարզ...
2. 483բ [Գուշակութիւնք Ա-Ք] -Ա. Քննեա՛ եւ տե՛ս, խորհուրդ խնդրեա՛, նկատե՛ա զերկբայութիւն... Ժ. Դու քեզէն /// խռովեցուցանել կամիս///... (շար. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
95բ Ես` անարհեստ գծողս, Թումայ վարդապետս, որ չեմ արժանի յիշելոյ, եւ ես վերոգրելոցս, հաւատով ուղղափառ եւ
ուղղադաւան եւ ճշմարտութեան սիրող եւ հետեւող, որպէս եւ վերոգրեալքս են, համախոհ եմ եւ համադաւան եւ գոչ հնազանդեալքն սորա նզովիւք նզովեմ եւ անիծանաւք անիծեմ. միեւնոյն եկեսցէ այն, որ իւրն է թագաւորութիւնն. մի տէրն մեր
Յիսուս Քրիստոս, որ է օրհնեալ ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
162ա Արդ, աղաչեմ զբանասէրքդ եւ զուսումնասէրքդ, զանարժան Թումա Կաֆայեցի` զուխտազանցս Քրիստոսի, զունայանագործ քահանայս, զսիրողս բանի եւ զաշակերտս րաբունապետին Մխիթարա Տաթեւացո, ի յընթեռնուլն զսուրբ Հաւատոյ արմատս, ձերդ սրբութեան զոչ արժանս բնաւին բարեաց, մի անմասն առնէք ի սուրբ աղօթից ձերոց զտառապեալ
գծողս, ասելով` Տէր, դու թող նմա զմեղանս իւր, եւ Քրիստոս Աստուած զձերն թողցէ:
275ա... Եւ եղկելի գծողս յիշեա ի Տէր, աղաչեմ զ[ը]նթերցողսդ:
388ա... Ընդ նմին եւ զհամբակս բանի` զգծող սորին հանդերձ նորին ծնաւղաւք եւ ամենայն հարազտաւք, զի եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն:
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ԹԵՐԹ` 140. չգրուած` 4բ-8բ, 122բ-3բ, 138բ-40բ: ՊՐԱԿ` 1 8+Ա -ԺԱ 12 (Ա-Բ, Թ 8, Դ 14, Զ, Ը 10, Է 9) + 2 (9+8): ՆԻՒԹ`
թուղթ (տարբեր` 1-123, 124-40): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 14,8 10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (գրչի` 82ա-116բ, լրացնողների` ա. 1ա-56բ, բ. 57ա-81բ, 117ա-22ա, գ. 124ա-38ա: (Նմուշ` 81ա, 83ա): ՏՈՂ` 24 (լրացնողների` 14-24): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, թիկունքը` սեւ, միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կարմիր կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+1,
թուղթ (Ի դ. վերակազմութիւն` հին կաշուի եւ աստառի պահպանմամբ):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մկնկեր` 1-9 (այժմ` կարկատուած): ԺԷ-ԺԸ դդ. նորոգուած, թերին լրացուած` 9ա-81բ եւ յաւելագրուած` 1ա-4ա, 117ա-122ա, 124ա-38ա:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 9ա-116բ Պողոսի Հայոց վարդապետի [Պատասխանի թղթոյն Թէո] -փեստէ -[Գ]ոչեայ կաթուղիկէ [ առաքելական]
քրիստոսապսակ հարսնացե [-ալ սուրբ եկեղեցի] եւ երաց զծածկեալ զան[ձն իւր յաւիտենից], եւ փողհարեալ... || (9բ)... Ով
գրողդ [գրոյս այսորիկ, զ] որ զմենագրութիւնս առաք[եալ էք յաշխա]րհս Հայոց... թողում զաշխարհս եւ երթամ || [առ
հայր... ցուցանէր փրկիչն եւ] || (82ա) ասէր... եւ համարեցաւ նմա|| [յարդարութիւն... յաւիտեանս. ամէն]:
Չունի գլխակարգութիւն: Միջից եւ վերջից պակասաւոր: Փակագծուած
հատուածները` տե՛ս տպ. 1752, էջ 99-100, 187-334:

Բ. [Յաւելագրութիւնք ԺԸ դ.]
1. 1ա-4ա [Քաղուածոյ բանք վասն հոգւոյ եւ մարմնոյ] -Խնդրելի եղեւ վասն ||/ւթեանց եւ երկու || ուկութեան եւ ||/ իցէ
պիտանա ||/ եւ թէ ուստի ||/ եկն յաշխարհ... քացախով եւ լեղեաւ արբենա քաղցրութիւնն:
2. 117ա-22ա [Վկայութիւնք ի Սուրբ Գրոց]: Երկրորդ 0րինաց -[Կ] աշառ կուրացուցանէ զաչս իմաստնոց... (ԺԶ, 19)...
Սողոմոն... [Լ]ու՛ր, որդեակ, խրատու հօր քոյ... (Առակ, Ա, 8):
3. 124ա-38ա [Ի Հարցմանց գրոց Գրիգորի Տաթեւացւոյ` Ընդդէմ մարդադաւան նեստորականացն... հատոր Բ, պրակք
Թ-ԺԸ] - Աստուած եւ մարդ ասելն Քրիստոսի կրկին է իմացումն... սակայն մասունք մարմնոյն Քրիստոսի կոչի[ն] եւ ունի[ն]
զբոլորին էութիւն:
Կնքադրոշմ` 9բ, 90բ Քրիստոսի ծառայ Յովակիմ վարդապետ Ջուղացի. թվ. ՌՃԽԳ (1694):
Գրչափորձ` 140բ (ԺԹ դ., մատիտագիր, պրս.) Թարկ դունիայ քարդամ, վաստէի դունիա ||/ թամամ խօրտան (թրգմ. «թողի աշխարհը, աշխարհի համար ||/ լրիւ ուտել:
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ԹԵՐԹ` 61. չգրուած` 22բ-6բ, 61բ: ՊՐԱԿ` Ա-Բ 12 (Ա 10)+1 4+Ա-Գ 12 (Գ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,5 11,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 40ա): ՏՈՂ` 25 (1ա-22ա), 27 (27ա-61ա): ԿԱԶՄ` բազմագունի ծաղկաթուղթ, թիկունքն ու անկիւնները` շագանակագոյն կաշի միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ: Պահպանակ` 1+1, թուղթ, մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խոնաւութիւնից խունացած, թանաքից գրադաշտը գունափոխուած, կազմի եզրերը թեթեւակի մաշուած, Ա փեղկի վրայ սեւ թանաքի 2 բիծ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-22ա Ի թվին Հայոց Մեծաց ՌՃԾԶ (1707) եւ յամսեանն սեպտ[եմբերի] ԺԱ գրեցաւ առ սրբազան եպիսկոպոսն
Ֆրանկաց Լուտիվիկոս Ալէոտիանոս կոչեցեալ, ի մենարանս Սուրբ Ամենափրկչիս, Յովհաննէս վարդապետէ` յորդւոյ Զաքարիայէ եւ յԵղիսաբեթէ Ջուղայեցւոյ Ըսպահան քաղաքէ, Յաղագս ուղիղ դաւանութեան սրբազանից Հայոց Մեծաց -Ի վերայ ազնիւ ծառայից յոյժ ըսքանչացայ անարժան ծառայս... || (22ա)... Գրեցաւ ի վանս Ամենափրկչիս, ի գեօղաքաղաքս
Ջուղայ, ձեռամբ ծառայիցն Քրիստոսի նուաստ ծառայէս` Յովհաննէս վարդապետէ` յորդւոյ Զաքարիայէ եւ յԵղիսաբեթէ
Ջուղայեցւոյ, առ սուրբ եպիսկոպոսն Ֆրանկաց Լուդովիկոս Ալէոդիանոս կոչեցեալ, ի թուոյ Փրկչին հազար եօթն հարիւր,
իսկ Հայոց հազար հարիւր ԾԶ (1707), յամսեանն սեպտեմբերի մետասաներորդ, ի փառս ուղիղ հաւատոյս հայկազանց
քաջաց սրբազանից եւ ուղղադաւան ճշմարտախոհից:
2. 27ա-48ա Ի թվին Հայոց Մեծաց հազար հարիւր երեսուն եւ մէկ (1682), յամսեանն ի հինգ գրեցաւ պատասխանիս
Բարսղի երկաբնակի: Յոհաննու բանի ըսպասաւորէ առ Բարսեղ տրաբան վեպի երկաբնակի գրեցելոցդ պատասխանի Զխանդութիւնդ իմաստակ յառեալ երկադիտակօք... եւ արժանաւորիմք փառաց եւ տեսլեանն... յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
3. 48բ-55բ Վիճաբանութիւն ընդ պատրի Էլիային, որ եղեւ ընդ տառապեալ եւ յանարժան Յովհաննէս վարդապետիս, ի
թվին Հայոց Մեծաց ի հազար հարիւր ԼԷ (1686) եւ յամսեանն դեկտեմբերի ԻԹ -Յորժամ եկն պատրին ի վանս... յայնժամ
գնաց թղթաբերն: Այս էր վիճումըն ընդ պատրի Էլ[իայ]ին:
4. 56ա-61ա Անպիտան յամենայնի Յովհաննէս վարդապետի Թուղթ առ Լէհացի Ըստեփաննոս վարդապետ, զոր գրեցաւ ի թվին ՌՃԼԸ (1689) եւ յունվարի ԻԵ - Աստուածագութ եւ քրիստոսակիր անձինդ... Ողջ լիցի ամենապատուական
գլուխդ յամենապատուական եւ երկրպագելի գլխոյն, որ ես պարծանք եւ պանծալի Հայկազունեացս, տինոյ եւ ինձ` անասնասարաս անձինըս գլխովին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1ա (ԺԹ դ.) Կարապետ անարժան սարկաւագ:
Կնքադրոշմ` 1ա, 61ա (եղծուած եւ անընթեռնլի):
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ԳՐԻՉ` Գրիգոր քհյ, Պետրոս քհյ: ՍՏԱՑՈՂ` տէր Գրիգոր (հաւանաբար գրիչը):
ԹԵՐԹ` 280.: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴ 12 (Ա 13, ԻԳ 5, ԻԴ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ լուսագծերով եւ անորոշ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
19,3 15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր եւ նօտրաշղագիր (նմուշ` 114ա): ՏՈՂ` 21-25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի,

միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` շերտաւոր կտաւ (Ա փեղկ), թուղթ (Բ փեղկ), լուսանցակողերը` կարմիր:Պահպանակ`
1+1, թուղթ (Ի դ.):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: 1-74 մկնկեր, տեղ-տաղ թանաքից գունափոխուած: Ի դ. նորոգուած, մկնկեր թերթերը կարկատուած,
կազմի եզրերը պատուած վարդագոյն մոմլաթով:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-1ա-2բ [Ա. Ցանկ մատենիս -Առ համաւրէն հայասեռ ազինս... Առ դաս]ս քահա[նայից: Առ ի]շխանս... պատճառաւ արարին:
Ա. 3ա-45բ [Թուղթ ընդհանրական Ներսէսի կաթողիկոսի]
Տե՛ս Հմր 500, 4ա-51բ ¢ ա/3ա-11բ: բ/11բ-20ա: գ/20ա-2բ: դ/22բ-8բ:
ե/28բ-38ա: զ/38ա-42ա: է/42ա-3ա: ը/43ա-4ա: թ/44աբ: ժ/44բ-5բ: ¢¢ ա-ժ համարակալուած Բ-ԺԱ:
Բ. 45բ-56բ [Թուղթք տեառն Ներսիսի կաթուղիկոսի Հայոց]
Տե՛ս Հմր 500, 52ա-66բ. ¢ ա/45բ-9ա: բ/49աբ: գ/49բ-50բ: դ/չիք:
ե/51ա-2ա: զ/52աբ: է/52բ-3բ: ը/53բ-4ա: թ/54ա: ժ/54աբ (անխորագիր եւ առանց թուահամարի, միացուած ¢ թ-ին):
ժա/54բ-6բ: ¢¢ ա-գ, ե-թ,
ժա համարակալուած ԺԲ-ի:
Գ. 56բ-118բ [Յաղագս միաբանութեն հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-239բ. ¢ ա/56բ-8ա: բ/58ա-68ա: գ/68ա-9ա:դ/69ա-74բ: ե/74բ-9բ: զ/79բ-87ա: է/87աբ: ը/88բ-92բ:
թ/92բ-3բ:ժ/93բ-4ա (անխորագիր եւ առանց թուահամարի, միացուած ¢ թ-ին) ժա/94ա-5բ: ժբ/95բ-6բ: ժգ/96բ-9ա: ժդ/99ա101ա: ժե/101ա-4բ:ժգ/104բ-7ա: ժէ/107ա-13ա: ժը/113ա-8բ: ժթ-իա/չիք: ¢ ¢ ա-թ, ժա-ժըհամարակալուած` ԻԱ-ԼԸ:
Դ. 118բ-65ա [ Այլ թուղթք եւ բանք]
1. 118բ-24ա ԼԹ. Ներսէսի Կլայեցոյ եղբօրն Գրիգորի հայոց կաթողիկոսի Պատասխանի թղթոյն Յակոբայ վարդապետին Ասորոց ի մայրաքաղաքն Մէլտինի - Ի զգալի դիտաւորութիւն գրաւորական քում նամակի...
2. 124ա-30ա Խ. [Մովսէս վարդապետի Երզնկացոյ. Տե՛ս Հմր 503, 145բ] Պատասխանի թղթոյն Տրապիզոնի -[Բ]նաւից
բարեաց պարգեւատուն զճշմարտութիւն միշտ աւետարանէ...
3. 130ա-41ա ԽԱ. Գրիգորի Վկայասիրի Հայոց սուրբ կաթուղիկոսի ի ճառէն, որ վասն մոլորման ծռազատկին -[Ե]ւ
արդ, սուրբ հօրս այսոցիկ բանք եւ այսպիսի սպառնալիք...
4. 141ա-2բ ԽԲ. Բանք երանելոյն Խօսրովու Տեղի աղօթիցն -Տեղի աղօթիցն Գիրք սուրբ զեկեղեցին մեզ ուսուցանեն...
բ. 142բ-3ա ԽԳ. Վասն երեխայիցն ձիթով օծանել եւ հրաժարելո թքանելոյ յերես սատանայի, դարձեալ Խոսրսվա ասացեալ -Դիոնէսիոս Արիոպագացին գրէ. Երեխայիցն ձէթէ աւրհնել... 143աբ ԽԴ [Վասն վերջին օծման հիւանդաց. Տե՛ս Հմր
577, 263բ] -Եւ առաքեալն Յակոբոս ասէ. Եթէ հիւանդանայցէք... 143բ Եւ վասն մեռելոյն օնուրեան -Դարձեալ գրէ Դիոնէսիոս, Վի պարտ է օծունել...
գ. 143բ-8ա ԽԵ. Ճրագալուցին -Իսկ վասն Զատկի ճրագալուցին լուծանելոյն...
5. 148ա-9բ ԽԶ. Դաւանութիւնն ուղղափառ հաւատո, ասացեալ մեծին Աթանասա գերազանց հայրապետին Աղէքսանդրու - Ամենայն ոք, որ կամի փրկել...
6. 149բ-61ա ԽԷ. Թուղթ Ստեփանոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի եւ իմաստասիրի` Պատասխանի թղտոյն Գերմանոսի պատրիարգին Կոստանդնուապօլսոյ -Յոգնապատիւ հռչակալի փառաւորութեամբ...
7. 161ա-4ա ԽԸ. [Մովսիսի Երզնկացւոյ] Վասն թագաւորացն Հայոց, զոր կարգեաց Մովսէս Խորենացին -Մովսէս Խորենացին զշարս թագաւորացն Հայոց այսպէս կարգէ. Յաբեթ` որդի Նոյի...
-164ա [Յիշատակարան Մովսիսի Երզնկացւոյ] -Փա՜ռք... Բնաւից բարեաց պարգեւատուն եւ ապէնիազն Աստուած արար զբանական զմարդկային բնութիւնս... || (164բ)... Եւ արդ, ես` վերջին Մովսէս, ծնունդ յետին ժամանակի եւ սպասաւոր
պիտակ բանին, ժողովեալ հաւաքեցի սակաւ ինչ ի բանից սրբոց եւ եղի տառս այս վասն բերման ժամանակի եւ շփոթման
ճշմարտութեան ի բազմաց խուճապելոց: Եւ եղեւ զրաւ գրչութեան այս մատենի ի մէջ մայրաքաղաքիս Եզնկու, առ աթոռակալութեան տեառն Սարգսի արքեպիսկոպոսի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Կաթողիկէիս եւ Սուրբ Կարապետիս եւ նշխարաց
Սուրբ Ներսէսիս:
10. 164բ-5ա [Մովսիսի Երզնկացւոյ] Գովանք (ծայրակապ` «Մովսէսի է սա) -Մարգարէից սա սերմանումն, /Յառաքելոց
պտղաբերումն...
Ե. 165ա-280բ [Բանք զանազանք]

1. 165ա-94ա ԽԹ. Երանելոյն Գրիգորի յոգներեան կրօնաւորի եւ սուրբ վարդապետի Համառօտ բան խրատու վասն ուղիղ հաւատոյ եւ մաքուր վարուց առաքինութեանց -Տէրունեան հաւանեալ խրատու, որ ըստ պարգեւասէր եւ յոքնառատ
բարերարութեանն...
2. 194ա-5բ Ծ. Այլ բան Վարդան վարդապետի ասացեալ -Կենսա -բուխ սուրբ Աւետարանն զԹաղէոս զմեր առաքեալն
ԲԺ-նիցն ասել...
3. 195բ-7ա ԾԱ. Խրատք նորընծա քահանայից -Պարտ է նորընծա քահանային զամենայն ջան առաքինութեանց յանձին
սատանալ կամաւ...
4. 197ա-9ա [Ի Հարցմանց գրոց Գրիգորի Տաթեւացւոյ, հատոր Թ]
ա. 197աբ ԾԲ. Վասն ձայնից փոխելո... -Հարց. Զի.նչ կերպիւ իմանամք զձայնն... (պրակ ԽԸ): բ. 197բ-8ա Շարական
վարելոյ -Հարց. Զշարականն որպէ.ս վարեմք... (անդ): գ. 198ա Ինն աստիճանք - Առաջին` է դռնապանութիւն... (պրակ ԼԴ):
դ. 198ա Այս է Է խորհուրդ եկեղեցոյ -Նախ` մկրտութիւնն... (պրակ ԻԸ): ե. 198բ-9ա ԾԳ. Վասն շարականին, թէ ով է ասացեալ -Որք զծորանս հոգոյն արբին... (պրակ ԽԷ): զ. 199ա Ձայնագիւտ այսպէս արա -Կալ ի Զատկէն մինչեւ ուր ես... (պրակ
ԽԸ):
5. 199ա [Խրատ մանտր տղայոց եւ լսողութիւն երիտասարդաց եւ ի միտ առնուլ ծերոց. Տե՛ս Հմր 9100, 297ա] -Իսկ բարեշուքն այրն Աստուծոյ Բասիլիոս տեսեալ զմանկունսն...
6. 199բ-201բ ԾԴ. Յաղագս չորից աւետարանչացն -Ի չորից աւետա տարանչաց Դ աթոռակալք...
7. 201բ-3ա ԾԵ. Վասն Քաղկեդոնի ժողովոյն -Ժողովն Քաղկեդոնի շինելով չարապէս ի վերայ հիմանն Նեստորի...
8. 203աբ Այլուստ եւ յայլմէ -Հարցից քեզ, որ Բ բնութիւն սահմանիս ի Քրիստոս...
9. 203բ-4ա ԾԶ. Սարկաւագ վարդապետի ասացեալ -Զլինելն Որդոյ եւ մտանել ընդ օրինօք...
10. 204ա-8ա ԾԷ. Ընդդէմ այնոցիկ, որ վասն բաժակին մոլին -Բաժակ աւրհնութեան, զոր աւրհնեմք, ասէ առաքեալն...
11. 208ա-10ա ԾԸ. Ընդդիմատրութիւն սակս ջրոյն խառնման ի սուրբ խորհուրդն թվականութեան ՁԾԸ (1309) || -Որդիք
մարդկան, մինչեւ յե.րբ էք խստասիրտք...
12. 210ա-3ա ԾԹ. Յաղագս միաւորութեան բնութեան եւ դիմի եւ անձնաւորութեան -Միաւորութիւն է ստոյգ եւ ճշմարիտ...
13. 213ա-28բ Մխիթար քահանայի Սկեւռացոյ Պատասխանիք յաղագս հոմապատութեան ԲԺ-ն առաքելոցն, ընդդէմ
այնոցիկ, որք նուազ ասեն զմետասանսն իշխանութեամբ, քան զՊետրոս
Տե՛ս Հմր 570, 3ա-64բ. ¢ 1/213ա-4ա: 2/214ա-7բ: ա/217բ-8բ:բ/218բ-20ա: գ/220ա-1բ: դ/221բ-2ա: ե/222ա-3բ: զ/223բ4ա:է/224ա-6ա: ը/226ա-7բ: թ/227բ-8բ: ա-թ համարակալուած Կ-ԿԸ:
14. 228բ-40բ [Ստեփանոսի Սիւնեցւոյ Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց]
Տե՛ս Հմր 573, 55ա-95բ. Յայտարարութիւն` չիք: ¢ ա/237բ-8բ:բ/238բ-40բ: գ/228բ-33բ: դ/233բ-7բ: ե-ժբ/չիք: ¢ ¢ ա-դենթագլուխներով համարակալուած` ԿԹ-ՀԵ:
15. 240բ-50ա [Ընդդէմ երկաբնակաց]
Տե՛ս Հմր 570, 108բ-37ա. ¢ ա/240բ-6բ: բ/246բ-50ա: ¢ ¢ ա-բհամարակալուած ՀԶ-ՀԷ:
16. 250ա-4ա ՀԸ. [Թուղթ Հայոց կաթուղիկոսին] Կոստանդեա, զոր գրեաց աստուածապահ դղեակն Հռոմկլայէ առ թագաւորն Հեթում... ի թվին Հայոց ՈՂԷ (1248): Գրեցաւ արդիւնական վարդապետին Վարդանայ... -[Քրիստոսապսակեալ
սուրբ] թագաւորի ամենայն Հայոց Հեթմոյ ի Տէր խնդալ...
17. 254ա-67ա Խրատք ուղ[ղ] ափառ հաւատացեալս Հայոց ազգի եւ պատասխանի առ արիացեալսն չարեօք...
Տե՛ս Հմր 573, 103բ-18բ. Թուղթ/չիք: ¢ ա/254ա-5ա: բ/255ա-6ա:գ/256աբ: դ/256բ-8բ: ե/258բ-60ա: զ/260ա-1ա: է/261ա5ա (262բ-3ակէս էջ չգրուած): ը/265ա-7ա: ¢ ¢ ա-ը համարակալուած ՀԹ-ՁՋ:
18. 267ա-8ա [Կանոնք վասն ամուսնացելոց]
ա. 267ա [Յառաքելական Ա կանոնաց. ԼԳ] -Կարգեցին առաքեալքն եւ եդին հաստատութիւն, թէ մարդ ոք... (յապաւուած):
բ. 267աբ ՁԷ. Ներսեսի Հայոց տեառն կաթողիկոսի եղբօր տեառն տէր Գրիգորիսի Հայոց -Մի ոք յարեան մերձաւոր յազգականաց պսակ աւրհնութեան դիցէ...
գ. 267բ Ի Լեւոնի եւ Կոստանդիանոսի եւ Յուստիանոսի օրինացն յերկրորդ տիտլոսէն -Խափանել արժան է զայնոսիկ
ամուսնութենէ...
դ. 267բ-8ա Թաթէոսի առաքելո կանոնք -Որ մի մօր կաթամբ սնեալ են...
19. 268ա-70բ Ղ. Ներսեսի կաթողիկոսի Պատասխանիք Կեռ Մանուելի Խոստովանիմք համագո եւ անեղ զամենասուրբ
զԵրրորդութիւնն...

20. 271ա-7ա [Յակոբայ Ղրիմեցւոյ Յաղագս ազգակնութեան] -Գիտելի է` ազգականութիւն տար[ո]րոշէն անձանց եւ ոչ
անհատին... որ ցուցեալս եղեւ ի մէնջ: Եւ Քրիստոսի մարդասիրին Աստուծոյ եւ փա՜ռք... ամէն:
21. 277ա-8բ [Յաղագս աստիճանաց ազգականութեան]
ա. 277ա Աստիճանք աւրինաց (խաչաձեւ) -Երեք պապք, երեք մամք...
բ. 277բ [Բոլորակ աստիճանաց ազգականութեան] -Հայր-որդի, մայր-դուստր...
գ. 277բ-8ա Ներսէսի Հայոց կաթողիկոսի (բոլորակի տակ) -Ընթեռնլով իմ զխրատ աստիճանաց ազգականութեան...
դ. 278աբ Վասն աստիճանաց ազգականութեան երրորդ գրանցն Տիտոսի առաքելոյն - Ազգականութիւն ծնընդականութեան անուն է...
22. 279ա-80բ [||/ հակաճառութիւն եւ անուանք մեկնչաց||/ոց քաղուածոյ եւ լուծմունք արարին||/որով պատճառաւ արարին. ցանկից` 2բ] -Եւ 0գոստին վարդապետն արար Հակաճառութիւն ընդդէմ Հայոց եւ Ֆռանգաց... զԱդամագիրքն Սիւնեաց տէր Առաքելն է արարեալ Դ հատոր... եւ հատոր մի ի վերայ ԵԺ-ն այբուբենից: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք... ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ
164բ (Թովմայի Մեծոփեցւոյ) Ես` նուաստ վարդապետս Թումա, փափագեցա գրել զտառս զայս հոգէապատում ի թվաբերութեան Հայկազան տօմարիս, որ է Յաբեթական գրոհի ՊՁԸ (1439) եւ ի գալստենէ կենարարին ՌՆԼԹ, իսկ յելանելոյն
նախնի մարդոյն ի յանուշակ վայրէն... (տեղը բաց): Որք հանդիպիք յայսմ տառի, յիշման առնէք զիս արժանի` զթարմատար
եւ զանիմաստ գրիչս զԹումա, զհամբակս բանի, որ բազում աշխատանօք գրեցի զԳիրս թղթոց, որոյ ամենայնի ողորմի
Քրիստոս Աստուած. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 164բ ԶԳրիգոր քահանայս յիշեցէք, որ գրեցի զսա փափագանօք:
2. 270բ Ով սիրուն հոգի` տէր Գրիգոր եղ[բ] այր, յիշեա զյետին գրչակս անարհեստ եւ մի մեղադիր զՊետրոս անուամբ
միայն քահանայ եւ գործով ոչ, եւ դարձեալ յիշեա առաջի զենլոյն Քրիստոսի, զոր տէր Աստուած բարով վայելել տացէ մինչեւ ի խորին ծերութիւն. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
280բ Ես` Շա[մ]բեցի Ղուկազս, որ վեհին փորկաւոր (փոքրաւո՞ր) էի, գրեցի թիւն ՌՃԼԶ (1687):
577
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է 3 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 351: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, Ա փեղկին` Ծնշադրոշմ խաչելութիւն եւ 1696 թ. յիշատակագրութիւն, Բ փեղկին` Տիրամայրը մանկան հետ, միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկազարդ սպիտակ կտաւ::
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Եկեղեցական երգեցողութիւն (լատիներէն) ԺԵ դ.: 1 (Ա)+1 (Բ): Մագաղաթ, միասիւն, իւրաքանչիւր էջում 1 տող, գոթական գրքային գիր (նմուշ` Աբ) ձայնանիշերով: Վերծանումը. տե՛ս Հ Կ Տկվբհքցջ, Տջմջհըա սւտըթկվբի կ եսջա`բլմըց հջմկլվտըաը ջհեջցկմջ, դսըլեւ>կբվեւ ց "ջմբլջգջսջլբ, Բսբցջլ 1980, վմս 105:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Թանաքից գրադաշտը տեղ-տեղ գունափոխուած, լուսանցքներում փոքրիկ պատռուածքներ, թանաքի
բծեր, ցեցակեր: Կազմի Բ փեղկը ցեցակեր, եզրերն ու թիկունքը վնասուած, կապիչներն ընկած, պատառիկ-պահպանակ Բի կենտրոնական մասը զմելիով կտրուած-հանուած:
ԾՆԹ. Ա եւ Բ ձեռագրերն իրար են միացած 1696-ից առաջ, Գ ձեռագրի գրչի կողմից եւ նոյն ձեռքով լրացուած Բ ձեռագրի թերին: 1696-ին նորոգուած է եւ փոփոխուած պրակների նախկին հերթականութիւնը:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԷ -XVII
ԹԵՐԹ` 145 (213-60, 1-75, 306-27). չգրուած` 3բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ժ (երկրորդ համարակալմամբ` Ի-ԻԳ, Ա-Զ) 12+2 (երկրորդ համարակալմամբ` ԻԷ-ԻԸ) 8(ԻԷ 14)+1 3 (Ե պրակից առաջ): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ «[[լուսադրոշմով (տարբեր` 1-3):
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19 15,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (տարբեր` ա. 213ա-53բ, 4ա-69բ, բ. 254ա-60բ, 70ա-5բ, 306ա27բ, Ա լրացնողի` 3ա: Նմուշ` 55ա), բոլորգիր (Բ լրացնողի` 1ա-2բ): ՏՈՂ` 25:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 4ա, 213ա: 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 ե ր` կարմիր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 213ա-53բ Սրբոյ վարդապետի յոքներանեան մենաւորի Գրիգորի Նարեկացւոյ Համառօտիւք բան խրատու վասն ուղիղ հաւատոյ եւ մաքուր վարուց առաքինութեան, ի խնդրոյ նորին հարազատի Վարդանա դիւանադպրի Տէրունեանն հաւանեալ խրատու...

Բ. 254ա-60բ Թուխտ Ըստեփանոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի եւ իմաստասիրի Պատասխանի Թղտուն Գերմանոսի պատրիարգին Կոստանդինու[պօլսի] -Յոգնապատիւ հռչակելի փառաւորութեամբ յառաքելականդ ժամանեալ...
Գ. 260բ, 4ա-63բ [Թուղթ ընդհանրական Ներսէսի կաթուղիկոսի]
Տե՛ս Հմր 500, 4ա-51բ. ¢ ա/260բ, 4ա-15բ (այլ ձեռքով խորագիրըխազագրուած): բ/15բ-28բ: գ/28բ-32ա: դ/32ա-40բ
(վրջ. «յօդեալքիցեն գործովք. շար. եւ յաջորդի սկիզբը` չիք, նախագաղափարից):ե/40բ-52բ (սկ. «եկեղեցիք ընդհանուր ազգաց: Այլ ձեռքով` 47բ«Գլուխ Ե. Առ քահանայս` յաղագս պսակի): զ/52բ-9ա: է/59ա-60բ:ը/60բ-1ա: թ/61ա-2բ: ժ/62բ-3բ:
-1ա-2բ Յանգ յաղագս Թղթոյն ընդհանրականի տեառն Ներսէսի Հայոց կաթողիկոսի (= Ցանկ մատենիս) -Ա. Առ համօրէն հայասեռ ազինս... ՁԵ. Վասն աշխարհաթաղին (Խա նախկին ցանկից մի հատուած):
Դ. [Բանք զանազանք]
1. 63բ-75բ Վասն ճշմարիտ եւ անապական կուսութեան, թէ որպիսի. առաքինութեամբ կատարեալ լիցի կամ յորո.ց
ախտից լուծցի -Բազումք յայնցանէ, որք փեսային մերոյ Քրիստոսի հետեւեալ եղեն...
2. 306ա-9բ Յաղագս ժողովն Քաղկեղոնի է բան - Արդ, յետ փոխելոյ անարատ եւ աստուածահաջոյ կենացն Թէոդոսի
բարեպաշտ արքայի...
3. 309բ-10բ Յաղագս Զենոնի թագաւորին եւ թղթոյն Ակակայ եւ Պետրոսի յԱղէքսանդրու հայրապետին - Արդ, զկնի
Քաղկեղոնի, թագաւորեաց Զենոն...
4. 311ա-2ա Վասն Քաղկեդոնի ժողովոյն -Ժողովն Քաղկեդոնի շինելով չարապէս ի վերայ հիման Նեստորի...
5. 312ա-4բ Իսկ վասն բանին, որ առ չար իմաստունսն տեսանի, որ եւ գրեալ էին, թէ Լոկ մարդ է ի խաչին Բանն Աստուած եւ արտաքս ելանէր որպէս ամենայն մարդ, որ եւ առ այդ պատասխանեմք - Անկոսնելի կիրք տալ...
6. ա. 315ա-26բ Զոր գրեալ է զվարս սրբոյն Յակոբա, Մաղաքիայ աշակերտ Մարուգէի ճգնաւորին -Մովսէս աստուածային օրէնսդիրն, որ եհերձ ըզԾովն Կարմիր
բ. 326բ-7բ Վասն Շապուհ արքային, որ եկն ի վերայ Մծբին քաղաքին, եւ սրբոյն Յակոբայ աղօթքն, դարձաւ ամաւթալից
յետս իւր -Ընդ այն ժամանակս մեծն Կոստանդինոս փոխեցաւ յաշխարհէս... եւ աշխատութեանց համբերեալ տէր Յակոբ եւ
բազում նշանս ||... (շար. թափուած):
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ -XVII
ԹԵՐԹ` 182 (261-305, 76-212), չգրուած` 76աբ: ՊՐԱԿ` Ա-Թ (երկրորդ համակալմամբ` ԺԱ-ԺԹ, երրորդ համարակալմամբ`
ԻԳ-ԻԶ, Է-ԺԹ) 12 (Թ 4)+1 2+7 (երրորդ համարակալմամբ` ԺԳ-ԺԹ) 12 (ԺԵ, ԺԹ 10): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով (տարբեր` 133-212): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19 15,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտգիր (բուն գրչի` 261ա-305բ, լրացնողների` ա. 133ա-60ա, բ. 77բ, 160բ-122բ: Նմուշ` 318ա): ՏՈՂ` 25 (261ա-305բ, 78ա-132բ), 20 (133ա-60ա), 26 (160բ-212բ):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 216ա-70ա Բանք սրբոյն Խօսրովու` հօրն Գրիգորի Նարեկացուն
Տե՛ս Հմր 576, 141ա-8ա. ¢ 4. ա/261ա-3ա: բ/263ա-4բ: գ/264բ-70ա:
Բ. 270բ-301ա Յաստուածախումբ եւ տիեզերական ժողովն Տարսոնի, որ եղեւ ի շրջան ընթացից ժամանակի ՈԽԶ
(1197) թուականի Հայոց... Ատենական խօսք մեծին եւ սրբոյն Ներսէսի` այնմ քաղաքի յաթոռակալի եւ աստուածախաւս
վարդապետի -Ո՜վ հարք սուրբ եւ պետք ճշմարտութեան...
Գ. 301ա-5ա Սրբոյն Աթանասի եպիսկոպոսապետի Աղեկսանդրու ասացեալ Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ
-Զխաչն մեր կենարար ուղիղ երգով աւրհնեսցուք...
Դ. [Թուղթք զանազանք]
1. 305բ, 77բ-164բ [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-239բ. ¢ ա/305բ, 77բ-9ա (կրկ. 198բ-200ա):
բ/79բ-92ա: գ/92բ-4ա: դ/94ա-100բ: ե/100բ-7ա: զ/107ա-16ա: է/116բ-7ա:
ը/117բ-24ա: թ/124ա-5ա: ժ/125աբ: ժա/125բ-7բ: ժբ/127բ-8բ: ժգ/128բ-32բ:
ժդ/132բ-5բ: ժե/135բ-41բ: ժզ/141բ-7ա: ժէ/147ա-58ա: ժը/158բ-64բ:
ժթ-իա/չիք:
2. 164բ-83ա Թուղթ տեառն Գրիգորի կաթուղիկոսի Հայոց գրեալ եղբօր նորին Ներսէսի եպիսկոպոսի` հրամանաւ նորին ի Միջագետս Այսորոց... ի խնդրոյ ու[ր]ումն աստուածասիրի Առինծ անուն իշխան ի Թուլկուրանն աւանի (լուսանցքում` «Ներսէսի Կլայեցոյ է բանս) -Զի որ թէպէտ եւ տէրունականն հրամանն յորդորէ զմարդիք...
3. 183ա-90բ Ընդ[դ]էմ Եւտիքիանոսաց -Դարձեալ յերկրորդ թղթի աստ, որ ի մէնջ գրեալ էր զոմանց, որք Եւտիքեայ անիծելոյ...

4. 190բ-8բ [Թուղթք տեառն Ներսէսի կաթողիկոսի Հայոց] -Տե՛ս Հմր 500, 52ա-66բ. ¢ ա-բ/չիք: գ/190բ-1բ: դ/191բ-2բ:
ե/192բ-3բ:
զ/193բ-4ա: է/194բ-5բ: ը/195բ: թ/195բ-6ա: ժ/196ա: ժա/196ա-8բ (198բ-200ա
տե՛ս Դ, ¢ 1. ա):
5. 200ա-5բ Նորին Ներսէսի` եղպօր կաթուղկոսի Հայոց տեառն Գրիգորի Պատասխանի թղթոյ ուրումն Յակոբայ Ասորոց Արոսոց վարդապետի ի մայս(= ր) աքաղաքէն Մելտինոյ Հայոց -Ի զգալի դիտաւորութիւն գրաւորական քում նամակի...
6. 205բ-12բ Թուղթ Ներսեսի արքեպիսկոպոսի Կիլիկեցոց Տարսոնի Պատասխանի Յուսկանն արգելական ճգնաւորի ի
մեծն Անտիոք, յորում լուծանէ զհարցումն կղերիկոսանց Անդոքու... -Գիր քո պատուականութեանդ, երանելի այրդ Աստուծոյ, եհաս առ իմս չափաւորութիւն... ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
212բ (տե՛ս ձեռ. Գ, 350բ):
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԷ -XVII
ԹԵՐԹ` 24 (328-51): ՊՐԱԿ` 2 12: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19 15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն:
ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 328ա): ՏՈՂ` 16-28 (խառն):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 328ա: 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, նարնջագոյն:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 328ա-45բ [Մասն Մաշտոցի]
1. 328ա-36բ Կանոն աւրհնութեան սուրբ իւղոյն. վերջին օծումն հիւանդաց -Յորում աւուր հանդերձեալ է վերջին սուրբ
իւղոյն օրհնութեան...
2. 336բ-8բ Կարգ օծութեան հիւանդաց -Յորժամ կամենան օծանել զհիւանդն...
3. 338բ-45բ Կարգ եւ կանոն զամենայն հաւատացեալ ի Քրիստոս յուղորկեն -Սաղմոսն. Ողորմեայ ինձ, Աստուած... Եւ
ասէ զաղօթս. Աստուած յաւիտենական, անըսկիզբն, անեղ...
Բ. 1. ա. 346-8բ Վկայութիւն յաղագս չար[չար] անացն Քրիստոսի -Ե[ւ] գիտել պարտ է. նախ` զի ասէ Մօվսէս ի
ծն[ն]դոց ԽԹ գլխոչն ի յօրհնութիւնսն Յակոբա...
բ. 348բ-50ա Վկայութիւնք` յաղագս մարմնանալուն Քրիստոսի - Առաջնորդ այս եղիցի, զոր Աստուած առ Աբրահամ
խոսելով խոստացաւ...
2. 351ա (Անխորագիր, ԺԸ դ., շղագիր) - Աստուած, օրհնեա զմեր հացատաշտ, /Ծառայ քոյ եմք աստուածապաշտ... /
Հայր բարերար եւ թագաւոր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 350բ (Բոլորգիր) Յիշատակ է Քառասուն Մանկանց մահդասի խօջայ Աւետքին եւ ծնողացն` խօջայ Կարապետին եւ
Ասլզադէ, եւ իւր ամուսնոյն` Ալամտատիկին, եւ որդոյն` պարոն Յարութիւնին, որ Աստուած ընդ երկան աւուրս արասցէ, եւ
ըզդուստրն` Խաթունմամէն, եւ հանգուցեալ որդոցն եւ դստերացն, որ ետու զսայ ի հալալ ընչից իմոց ի դուռն Սուրբ Նախավկայի վանացն: Մի ոք իշխեսցէ վաճառել գիրքս, եւ որ ոք անդգնի սորա վաճառելն, պարտական լիցի ատենին (նման`
77ա, 212բ):
Դարձեալ յիշեցէք կրկին զմահդասի խօջայ Աւետիքն, որ սայ ցանկացաւ տեսանել աստուածակոխ քաղաքն սուրբ յԵրուսաղէմ ներ թվումն էր ՌՃԽԵ (1696), յամսեանն յուլիսի երեսուն շնորօքն Քրիստոսի եհաս երկիրն Աւետեաց, զամենայն տնօրինական տեղիքն համբուրեաց, ըզփափակ սրտին լցուց, հանդերձելումն թերեւս արասցէ ինքն Քրիստոս իւր տեսուն արժան, մանաւանդ ամենայն հաւատացելոց:
Գրեցաւ ներ թվում Յաբեթեանս տոհմի
Քառ յոբելեանս ոլոմպիւթի
Եւ երիցս եօթնեակ ընտիքտիոնի, մակ մու աւելի,
Հանդերձ վեցեակ յարաբարդիւք, ոչ նուազ եւ ոչ աւելի,
Եւ յամսեանն յունվարի, մակ մու աւելի
Մասն մի եւ ինձ լիցի` սուտանուն Խաչատուրի
Եւ կոխան ոտից ամենայն քահանայի:
Թուականը` 4 50 4+3 7 15+2 12+6=1145+551=1696

351բ (նօտրգիր) Սիրով Հոգոյն եւ յոյժ ողջոյն առ եղբայրագութ Գալուստ վարդապետիտ եւ Մաղայքիայ վարդապետիտ
եւ մեր եղբար տէր Ըստեփանոսիտ. յոյժ փափակ եւ ձեր տեսուն: Քրիստոսի եւ ձեր ծառայ նուաստ Խաչատուր իրիցուէ եղեւ
ողջոյնս:
2. Պատառիկ -պահպանակ Բա (բոլորգիր) Ես` Յակոբ Էրէցս գիրս գրեցի թվինն ՌՃԽԴ (1695)-ումն, մայիսի ԺԷ, փոքր
թվինն Ձ(80+1615=1695), Աղամ ԻԸ-ումն, օրն ուրբաթ:
3. Կազմի Ա փեղկ (շուրջանակի, ճնշադրոշմ, կազմողի) Յիշատակ է պարոն Աւետին եւ ծնօղացն` մահտասի Կարապետին, Ասլիզատէ, եւ որդոյն` Յարութենին. ՌՃԽԵ (1696):
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ԺԷ -XVII
ԹԵՐԹ` 125. չգրուած` 99ա-117բ, 124ա-5բ: ՊՐԱԿ` 11 12 (Գ 11, Ժ 10, ԺԱ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ խաչանիշ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 19,6 15,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 65ա): ՏՈՂ` 22: ԿԱԶՄ` կարմրագոյն սեկ,
միջուկը` թուղթ, աստառը` թուղթ, լուսանցակողերը` կապոյտ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 4, թուղթ, սկզբից:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ շագանակագոյն բծեր, պահպանակ Գ-ն վերից վար շեղակի կտրուած-ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-13ա [Թուղթք Տեառն Ներսիսի կաթուղիկոսի Հայոց` գրեալք ի զանազան ժամանակս առ այլ եւ այլ անձինս]
Տե՛ս Հմր 500, 52ա-66բ. ¢ ա-բ/չիք: գ/1ա-2բ: դ/2բ-4ա:
ե/4ա-6ա: զ/6ա-7ա: է/7ա-8բ: ը/8բ-9ա: թ/9աբ: ժ/9բ-13ա:
Բ. 13բ-98բ [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-239բ. ¢ ա/13բ-5բ: բ/15բ-31բ: գ/31բ-3բ:
դ/33բ-41ա: ե/41ա-8ա: զ/48ա-57ա: է/57ա-8ա: ը/58ա-64բ:
թ/64բ-5բ: ժ/65բ-6բ: ժա/66բ-8ա: ժբ/68բ-9բ: ժգ/69բ-73ա: ժդ/73ա-5ա: ժե/75ա-9բ: ժզ/79բ-83բ: ժէ/83բ-91բ: ժը/91բ-8բ:
ժթ-իա/չիք:
Գ. 118ա-23բ [Հակաճառութիւնք]
1. 118ա-21բ [Վասն Քաղկեդոնի ժողովոյն -...] ցանել, զերկրորդն զպատճառ տարանջատման մերոյ ի Քաղկեդոնական ժողովոյն...
2. 122աբ Վասն խմոր նշխարին եւ անջուր բաժակին: Սուրբն Եփրեմ ասէ ի մեծ խորհուրդն -[Խ]մորն սկսաւ յԵւայէ եւ ապականեաց զբնութիւնս... (ի ժղլանաց Վարդանայ: Հմմտ. Հմր 341, 132ա):
3. 122բ-3բ Հարցմունք Ֆրանկաց եւ պատասխանի Հայոց վասըն Պողոսի եւ Պետրոսի -[Ն]ախ` Հարց. Թէ ընդէ.ր ոչ երկրպագանէք Պետրոսի եւ Պողոսի իբրեւ Քրիստոսի: Պատասխանի. Մեք միայն սուրբ Երրորդութեան երկրպագանեմք... մինչ
ի կատարածս աշխարհի:
Կնքադրոշմ` 1ա Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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Սուրբ ԱստուածածինՉԻԵ -1276, ՉԻԸ -1279
ԳՐԻՉ` Յովաննէս քհյ (1276), Ներսէս սրկ. (1279): ՍՏԱՑՈՂ` Նորոգէս քհյ. (1276-1279):
ԹԵՐԹ` 290. չգրուած` 1ա-3բ, 140աբ, 203աբ, 275բ-8բ:: ՊՐԱԿ` Ա-Է 12 (Ա-Բ 8)+Ա-Ը 8 (Ա 7, Է 12, Ը 4)+Ա-ԺԲ 12 (Ե 17, Է
11, ԺԱ 13, ԺԲ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ (ԺԷ դ. յաւելում` 1-19, 140, 151-3, 194, 197, 200, 203, 275-8): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,7 13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (Յովհանէս գրչի` 20ա-72բ, 73բ-5բ, 77ա-139բ, 204ա-98բ, Ներսէս գրչի` 141ա-9բ, 154ա-93բ,
195ա-6բ, 198ա-9բ, 201ա-2բ, 290աբ, անանուն` 73աբ, 76աբ, ԺԷ դ. նորոգողների` ա. 4ա-19բ, բ. 151ա-3բ, 194աբ, 197աբ
200ա: Նմուշ` 154ա): ՏՈՂ` 20 (4ա-72բ, 204ա-90բ), 19 (77ա-202բ), 20-22 (նորոգողների): ԿԱԶՄ` շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկադրոշմ գործուածք, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 141ա (1279 թ.): Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական (141ա, եղծուած, 4ա
ԺԷ դ.): Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր (սակաւ, 4ա ԺԷ դ.): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր (1279 թ.), կարմիր եւ սեւ (ԺԷ դ.):
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Մատթէոսի: Ժ-ԺԱ դդ.: 2 (Ա-Բ)+2 (Գ-Դ), ստացուած 2 թերթերի ընդլայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աբ), ունի տնահամարներ եւ լուսանցային համաբարբառ:
Կարդալ Գբ-Դա, Գա-Դբ. «ետ նոցա իշխանութիւն... Զգոյշ լինիջիք ի (Ժ, 1-17), Աա-Բբ, Աբ-Բա [փա]փուկսն զգեցեալ... մինչեւ ցայսաւր (ԺԱ, 8-23):

ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր, փոքրիկ պատռուածքներ եւ այրուածքներ: Կազմի կաշին քերծուած,
եզրերը մաշուած, թիկունքը վերից վար ճաքած, Ա փեղկի տախտակը կոտրուած, կապիչներն ու դռնակը ընկած: ԺԷ դ. նորոգուած եւ լրացուած թերին, որոշ թերեթեր տեղափոխուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-27ա [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-239բ ¢ ա/4ա-7ա: բ/7ա-27ա: գ-իա/չիք:
Բ. 27ա-72ա Թուղթ տեառն Գրիգորիսի կաթուղիկոսի Հայոց, գրեալ եղբաւր նորին Ներսիսի եպիսկոպոսի... ի Միջագետս Ասորոց... ի խնդրոյ... Առիւծ կոչեցելոյ իշխանիս Թլկուրանն աւանի -Որ թէպէտ եւ տէրունական հրամանն յորդորէ
զմարդիկ քննել զգիրս...
Գ. 73աբ Տեառն Ներսէսի Հայոց կաթողիկոսի Բան ներտաղական ի խրատ ոգոց համայնից... («Ա-Դ) - Այբն Աստուծոյ
զքեզ մերձակայ... (այլ ձեռքով):
Դ. 73բ-5բ, 201բ-2ա Յովհաննու կաթողիկոսի [Դրասխանակերտցւոյ Շար հայրապետացն Հայոց] -Յետ առաքելոցն սրբոց Բարթողէմէոսի եւ Թադէոսի... || /201բ/ տէր Յովաննէս ի Տաշրա գեղջէ...
Ե. [Բանք զանազանք]
1. 202բ Միւռոնին («Հոհե) -Հայր ամենակալ, որ առաքեցեր զմիածին Որդիտ ի փրկութիւն մարդկան... (խազագրուած):
2. 76աբ Վկայութիւնք մարգարէիցն վասն տնաւրէնութեան Բանին Աստուծոյ... -Եթէ յառաջ քան զյաւիտեանս ծնաւ ի
Հաւրէ... (այլ ձեռքով):
76բ «Գնա՛ ի ԺԴ համարն: Նման «համար չիք, հաւանաբարթափուած:
3. 77ա-80ա Յովհաննու քահանայի (Սարկաւագի) Պատասխանի հարցմանն Զաքարիայ քահանայի -Եւ այս հարցումն
զառաջնոյն ունի զաւրութեամբ զնմանութիւն...
4. 80աբ Սկիզբն ստեղծման երկնի եւ երկրի -Յառաջնում աւուր արարաւ երկին վերին եւ երկիր...
5. 80բ-2բ Միքայէլի Աղուանից հայրապետի Խնդիր յաղագս պապանձմանն Զաքարիայ... -Մովսէս տաւնս կարգեաց Իսրայէլացոցն...
6. 82բ-3բ Յաղագս Աւետարանացն գրութեան -Մատթէոս աւետարանիչ ի կոչմանէ Փրկչին երթեալ ըզհետ Քրիստոսի...
83ա Մարկոս... 83աբ Ղուկաս... 83բ Յոհաննէս...
Զ. ա. 83բ-4բ Գրիգորի Նարեկացոյ Աղաւթք (բան ԽԲ) -տէր Աստուած գթութեան... բ. 84բ-5ա Նորին Աղաւթք (բան ԽԱ) Որդի Աստուծոյ կենդանոյ...
Է. 85բ-91բ [Վկայութիւնք]
ա. 85բ-6ա Յոհանու Ոսկիբերանի Փիլեպեցւոց թղթոյն Մեկնութենէ -Զայս խորհեսցի իւրաքանչիւր ոք ի ձէնջ... բ. 86ա7ա Սրբոյն Աթանասի Յոհաննու Աւետարանի Մեկնութենէ -Յաղագս որոյ ասէ. Հայեսցին, յոր խոցեցին... գ. 87աբ Պատասխանի ընդդէմ այնոցիկ, որք ապականեն ըզսուրբ խորհուրդն խմորով եւ ջրով - Ահա յառաջագոյն ծանուցեալ առաքելոցն...
դ. 87բ-91բ Այլ բանք յետ սակաւուց -Յաղագս այնոցիկ, որ անխտիր մերձենան ի մարմին եւ յարիւնն Տեառն...
Ը. 91բ-117բ [ Աղաւթք Յովհաննու Սարկաւագի]
Տե՛ս Հմր 7, 1ա-126բ. ¢ ա/97ա-102ա բ/չիք: գ/102ա-6ա: դ-թ/չիք:
ժ/106ա-9բ: ժա/ 109բ-13ա: ժբ/113ա-5ա: ժգ/115բ-7բ: ժդ-իդ/չիք:
իե/91բ-7ա: իզ-լէ/չիք:
Թ. 118ա-31բ Վկայութիւնք սրբոց հարցն ուղղափառաց, եթէ Մի բնութիւն է Բանին Աստուծոյ մարմնացելոյ
ա. 118ա-22ա... Յուղեայ եպիսկոպոսապետի յառ Դիոնիսիոս թղթոյն... -Զարմանամ լսելով յաղագս ոմանց... բ. 122ա3ա... Աթանասի հայրապետի Աղէքսանդրի -Խոստովանիմք զՈրդին Աստուծոյ... գ. 123ա... Յոհանու եպիսկոպոսի Կոստանդնուպաւլսի - Այսաւր որ Էրն ծնանի... դ. 123բ-5ա... Տիմոթէոսի հայրապետի հայրապետի Աղէքսանդրի ի հակաճառականէ
խոտեալ Տումարէ ժանտին Լեւոնի -Քանզի, որ Էրն ի սկըզբանէ, ասէ... ե. 125ա-7բ... Աթանասի հայրապետի Աղէքսանդրի Իսկ թէ ոք քան զայս յաստուածայնոց... զ. 127բ-8ա... Գրիգորի եպիսկոպոսի Նեոյ Կեսարեայ -Եթէ ոք ասէ` Այլ է չարչարեալն... է. 128աբ Գրիգորի Նազիացոյ եպիսկոպոսի -Եթէ ոք երկրպագէ խաչեցելւոյն... ը. 128բ-30բ... Կիւրղի... յառ Նեստորիոս
թղթոյն - Այլ աստուածազանն գիր մարմին ասէ լինել զԱստուծոյ Բանն... թ. 130բ-1բ Եւ յետ սակաւուց -Քանզի երանելի
մարգարէն Եսայիաս զներմարդացեալն Աստուած...
Ժ. 131բ-9բ [ Անանիա վարդապետի. Հմր 788, 275բ] Խրատ վասն համբերութեան եւ խաղաղութեան - Արդ, յորժամ
մարդն շնորհառու յԱստուծոյ իմաստութեան եւ երկիւղի...
139բ «եւ զայն յառաջ գնա՛յ եւ գտանես ԻԷ համարն: Նման
«համար չիք. հաւանաբար թափուած:

ԺԱ. 141ա-200 [Բանք չափաւ Ներսիսի Շնորհալւոյ]
1. 141ա-7ա Տեառն Ներսիսի Հայոց Ներտաղական ի խրատ ոգւոց [համայնից ի դիմաց մերոյ]ին տառից (= տանց)
յիւրաքան[չիւրսն քառից], («Ա -Ք Ներսէս) - Այբն Աստուծոյ զքեզ մերձակա / Խրատէ լինել, թէ հաւատա...
2. 147ա-50բ Բանք հաւատոյ վասն անեղին եւ եղելոց բարառնաբար ի դիմաց հայկական տառից, չափաբերմամբ ոգեալ ի Ներսէսէ («Ա-Ք Ներսեսի է զտ) - Այբն անըսկիզբն ասէ զԱստուած, / Անեղ բնութիւն` ոչ արարած...
3. 150բ-4ա Տեառն Ներսէսի Խրատ ուսումնականաց մանկանց այբեւբենից տառից ոտանաւոր տաղիւ չափոյ («Ա-Ք
Ներսէսի է) - Այբն առաջին ըզքեզ, տղայ, /Հանէ յիմաստըն գերակայ...
4. ա. 154ա-5բ Տեառն Ներսիսի Յիշատակարան Առակացըն Սողոմոնի, զոր իւրով ձեռաւք գրեաց («Ա-Ք) Ա[ստուած]նեղէն հոգովն ի սմայ /Խաղաղութիւն անուն արքայ...
բ. 155բ-7 Անդրադարձութիւն տաղիս Յիշատակի («Ք-Ա) -Քաղցրագունիս այս բաղձանաւք / Լըցեալ հոգիս մեռեալ մեղաւք...
5. 157ա-8ա Նորին ի Սողոմոն արքայ («Սոլոմոն) -Սայ մարգարէ աստուածաբան / Եւ իմաստուն յոյժ խոհական...
6. 158աբ Նորին ի Ժողովող անունն («Ներսէսի բանս է) -Նմանաբար խորհուրդ խորին / Յայտնէ եւ միւս անուն նորին...
7. ա. 158բ-88բ Տեառն Ներսիսի ասացեալ Բան հաւատոյ ոտանաւոր տաղիւ չափոյ -Խոստովանիմ Աստուած զՀայր, /
Անծին, անեղ եւ անըսկիզբն...
բ. 189բ-92ա Յիշատակարան երգողին -Վասն Աստուծոյ խաւսել զայս բան / Ինձ ոչ էր անկ եւ ոչ նման...
8. 192ա-4ա Նորին Այլաչափ տաղք ի խնդրոյ անու[ա]ն նախագիծ տաղիս տանց («Մխիթար բժիշկ ընկալ ի Ներսէսէ
զայս բան) -Միշտ Էիդ անեղ բնութիւն բնաւորեացն, / Անեղիդ անմահութիւն հետեւեցան...
9. 194ա-9բ, 290աբ Տեառն Ներսեսի Յաղագս երկնի եւ զարթուց նորա, բարառնայբար ի դիմաց նորա ի չափ երկոտասանիցն պարզեալ ոտից, ի խնդրոյ առն բժշկապետի եւ աստղագիտի Մխիթարայ -Իմ եղական գոլով բնութիւն եւ ըսկըզբնական, / Յանեղէն ձգեալ կամար անզուգական...
Վերջաւորութիւնը տեղահանուած եւ դրուած` 290աբ, փոխարէնը
նորոգողի ձեռքով` 200ա:
10. ա. 204ա-65բ Տեառն Ներսիսի ասացեալ Ողբ հոգեւոր -Յիսուս, Որդի Հաւր միածին /Եւ ճառագայթ կերպարանին...
բ. 266ա-8ա Յիշատակարան գրողի բանիս -Ի վեց հարիւր Հայոց թվական/ Եւ յառաջին սկսեալ նոր ամ...
ԺԲ. 268բ-73բ [Նորին Գրիգորի (Մարաշեցւոյ). Հմր 38, 65բ] Բանք խոստովանութեան յանցանաց -Մեղայ հոգւոյս շարժմամբ յոչ հաճոյսն Աստուծոյ...
ԺԳ. 273բ-5ա Նախադրութիւնք խրատականք յաղագս աղաւթից, զոր արարեալ տեառն Ներսիսի` եղբաւր Գրիգորիսի
Հայոց վերադիտողի - Աղաւթք հասարակաց քրիստոնէից` մեծամեծաց եւ փոքունց...
Չիք «Հաւատով խոստովանիմ
աղօթքը (բաց` 275բ-8բ):
ԺԴ. 279ա-89բ Անանիայի Շիրակացոյ համարողի ասացեալ ի Յայտնութիւնն Տեառն -Բազում աշխատութիւն գործառնութեանս մերոյ սրբոյ տաւնիցն Աստուծոյ էր... բարեբանութիւն յամենայն ազգաց եւ ազանց. ամէն, Ռ ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 72ա (Յովհաննէս գրչի) Շնորհիւ Տեառն սկսա եւ ողորմութեամբ նորին կատարեցի զտառս աստուածարեալ եւ սուրբ
կաթուղիկոսին Հայոց տառն Ներսիսի || (72բ) յաղագս ընդդէմ չարափառ եւ մարդախողող հերձուածողաց յունաց եւ ասորւոց, որք զարիոսականն եւ զնեստորականն ասեն ի մի բնութիւնն Քրիստոսի եւ զայլոց եւս տնաւրինականացն եւ զհաւատս հայհոյեն առասպել բանիւք, զոր ի սրբոյ Լուսաւորչէն եւ ի սրբոց հարցն հաստատեալ է, եւ զուղիղ միտս թիւրեն զոմանց աղքատամտաց: Իսկ որ ոք ընթերցցի զսա հանապազ եւ փոյթ յանձին ունիցի, բազում աւկտութիւնս գտցէ ի սմա եւ
շահս, ըստ այնմ, որ հանիցէ յովկիանոսէ քարինս պատուականս եւ մարգարիտս գեղեցիկս, եւ ով ոք պանձասցի պատասխանի առնել գրելեացս կամ թիւրել վասն որոյ եւ ո՛չ մի:
Գրեցաւ թվիս Հայոց ԶԻԵ (1276) ձեռամբ Յովանիսի անպիտանի եւ փցուն գրչի: Արդ, աղաչեմ զձեզ, մանկունք եկեղեցւոյ, յիշեսջիք զցանգացող գրոյս` զՆորոգէս, եւ զծնաւդսն իւր ի Քրիստոս եւ զՅովանէս, եւ Աստուած, որ կարողն է յամենայնի ողորմութեանց եւ գթութեանց, ձեզ եւ մեզ առ հասարակ ողորմեսցի, եւ նմա փա՜ռք յաւիտեանս: Ո՜վ եղբայրք, սղալանացս մի մեղադրէք:
131բ (Կարմրագիր) Զբարէհամբաւեալ ճգնաւոր եղբայր մեր` զՆորոգէս կրաւնաւոր քահանայ, ըզստացող գրոյս, եւ
զբազմամեղ գրչող նամակիս` զՅովաննէս սուտանուն քահանայ աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս:
265բ Սայ կրաւնաւորի միշտ վայել է,
Որ կարդայ եւ զմա[յ]լի

Յառատաբուխ Հոգւոյն ձրի,
Երնե՜կ որ անտ ինքն յիշուի
Կամ լուր յիւր միտն անկանի:
Ամառ կարդայ, հայրիկ բարի,
Զգծողս յիշեա անլռելի
Եւ փառք մատոյ իմ Յիսուսի. ամէն:
Աստանաւր յա[ն]կ ելեալ աւարտեցաւ ողբս հոգեւոր, զոր երգեալ է Սուրբ Հոգին ի ձեռն տեառն Ներսէսի: Եւ գրեցաւ
սայ ձեռամբ մեղապարտի Յովաննիսի անարժանի, ի վայելումն Նորոգէսի քահանայի: Արդ, յերեսս անկեալ արտասագոչ
ձայնիւ աղաչեմ զամենեսեան` թողութիւն խնդրել բազում եւ չարաչար մեղաց իմոց եւ ծնաւղաց իմոց, եւ Աստուած, որ առատն է ողորմութեան, ձեզ եւ մեզ առ հասարակ ողորմեսցի: Եւ նմայ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն, եղիցի, ամէն:
268ա Տէր Յիսուս, բարեխաւսութեամբ սրբոցս այսոցիկ, որք անուանեալ է ի սմայ, ողորմեա Նորոգէսի բարեսէր քահանայի, որ ստացաւ զսայ իւր յիշատակ, եւ ինձ` գծողիս. ամէն:
289բ Տէր Յիսուս, յորժամ գաս փառաւք Հաւր ի միւսանգամ գալըստեանդ, ողորմեայ ստացաւղի սորա` Նորոգէս քահանայի, եւ ծնաւղաց իւրոց, ընդ նմին եւ ինձ` գծողիս Յովանիսի, եւ ծնաւղաց իմոց եւ այնոցիկ, որք յիշենն զմեզ, եւ քեզ փա՜ռք
այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն, Ռ ամէն: Սղալանաց գրոյս մի՛ մեղադրէք:
2. 290բ (Ներսէս գրչի)
Փա՜ռք համագոյ Երրորդութեան,
Որ է գա[լոց] աւուր վերջումըն զաւրութեամբ:
[Դ]նի աթոռ իւր հրամանաւդ դատող[ա]կան,
Ի նմայ բազմի Քրիստոս ահեղ լուսոյ նման,
Փողն գոչէ առ հասարակ գաբրիելեան,
Յառնեն մեռեալք փութ[ան] ակի ի դատաստան:
Ի յայնմ ահեղ հրապարակին կեալ եւ զմեզ յաջակողմեան,
Եւ զննջեցեալս իմ զամենայն խառնեայ ի դասս արդարութեան,
Եւ զՆորոգէս սուրբ քահանայ, որ ետ գրել ինձ զայս բան,
Զոր տէր Ներսէսէ յարմարեալ ի յիւ[ր] վաղջանն,
Տուր վայելել նըմայ ըզսայ քոյով ողորմութեան,
Որ ես աւրհնեալ յարարածոյ Տէր յաւիտեան:
Արդ, գրեց[աւ] սայ ձեռամբ Ներսիսի անարժ[ան] եւ մեղապարտ սարկաւագի || (201ա) ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին` ծնաւղին Տեառն եւ Սրբոյն Սարգսի Զաւրավայրի եւ Սրբոյն Ստեփանոսի Նախայվկային, ի վայելումն սուրբ եւ
պատուական քահանային Նորոգիսին, ի թվին Հա[յո]ց ՁԻԸ (1279), յունիսի Ա: Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
(Մանրատառ) Ո՜վ եղբայրք, ո[րք օգտի]ք կամ ինչ ընդաւրինակէք, զմեղայպարտ գծողս յիշեսջ[իք...] եւ զծնողս իմ` զՖռանկ չուխակարն, եւ զեղբայրն իմ` զպարոն Շա||/մին, եւ զքեռն իմ` զՊարգեւ աբեղայն, եւ զեղբայր նորայ` զՆուերք նաւտարն, եւ զայլ նախնիսն իմ: Եւ որ յիշէ, յիշեալ եղից[ի] առաջի ահեղ ատենին Աստուծոյ: Եւ ախմարութեան գրոյս մի մեղադրէք, զի տկարցայ, եւ Յիսուս ողորմեսցի ամենայն ննջեցելոց ծանաւթից եւ անծանաւթից:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 201ա (ԺԷ. դ., բոլորգիր) Ես` Սահակ իրիցակինս, որ գնեցի զայս Յիսուս Որդիս ու տվի իմ որդուն` Յակոբ իրիցու, ինձ
յիշատակ եւ ծնողաց իմոյց: Աստուած վայելել տացէ. ամէն:
2. 289բ (2 տող նոյն ձեռքով, մնացեալը` այլ) Զայս գիրքս [Ս] ահակ իրիցանց Յակոբ [ի]րիցու մաւրն գնած է ի Մամուիլ[է]ն ՃԼ սպ[իտակ]. երետ յիշատակ իր որդ[ո]յն Յակոբ երիցու, որում Աստուած վայելե[լ տ] ացէ, Աստուած թողու զիրենց յանց[ան]ք ||/ զՍահակ երիցու եւ զՄարխաթուն [եւ] զիրենց հարսինն` զԽաթունին, երախտիք ունի շատ:
291բ (Ժէդ., նօտրգիր, եղծուած) Աս ||/ ի վեր, որ ես ||/ աղօթք եւ ||/ նչ, որ իւ ||/ գն ||/ լ ||/ ես, թէ վերջքն այս է:
Կնքադրոշմ` 4բ, 153բ, Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
580
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌԿԷ -1618
ԳՐԻՉ` Անդրէաս քհյ:

ԹԵՐԹ` 351. չգրուած` 1ա-2բ, 351բ: ՊՐԱԿ` Ա-Լ 12 (Ը-Թ, ԺԹ, ԻԸ 10, Լ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, արեւելեան: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,5
12,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 180ա): ՏՈՂ` 23-25: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը`
տախտակ, աստառը` զարդադրոշմ գործուածք (մասն վարագոյրի միայն Բ փեղկը), լուսանցակողերը` կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -1. Եւսեբիոսի Կեսարացւոյ Պատմութիւն եկեղեցւոյ: Ժ-ԺԱ դդ.: 1 (Ա), ստացուած քառորդ թերթի եզրահատումից: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ մանր երկաթագիր (նմուշ` Աա): Կարդալ Աբ «... Երեքտասաներորդ, Ի
վերայ այնոցիկ, որ էին գլուխ եկեղեցեաց, որ ցուցին զաստուածապաշտութիւն ||/ քարորզէին հեղմամբ արեան ||/ -Բայց յիշատակել զամենեսեան յականէ յանուանէ երկայն է պատմութիւն... (դպր. Ը, գլ. ԺԳ: Հմմտ. տպ. 1877, էջ 648, տողատակ):
2. Աւետարան Մարկոսի: Թ-Ժ դդ.: 1 (Բ), ստացուած ստորին կէսի եզրահատումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բբ): կարդալ Բա-Բբ «[ուսու]ցանեն... շնութիւնք (Է, 7-21):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ փոքրիկ պատռուածքներ, թանաքի ճապաղում (307բ-8ա), ցեցակեր: Պատառիկ պահապնակ Ա-ն կնճռոտուած, կազմի դռնակը, Ա փեղկի աստառը եւ կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-76բ Թուղթ ընդհանրական Ներսէսի կաթողիկոսի Հայոց
Տե՛ս Հմր 500, 4ա-51բ. ¢ ա/3ա-17ա: բ/17ա-32բ: գ/32բ-6բ:
դ/36բ-47ա: ե/47ա-63ա: զ/63ա-71ա: է/71բ-3ա: ը/73ա-4ա: թ/84ա-5բ:
ժ/75բ-6բ:
Բ. 76բ-99բ [Թուղթք տեառն Ներսիսի կաթուղիկոսի Հայոց]
Տե՛ս Հմր 500, 52ա-66բ ¢ ա/76բ-83ա (կրկ. 276ա-83ա): բ/83ա-4բ:
գ/84բ-6բ: դ/86բ-8բ (կրկ. 268ա-9բ): ե/88բ-91ա: զ/91ա-2ա:
է/92ա-4ա: ը/94աբ (կրկ. 270աբ): թ/94բ-5ա (կրկ. 250բ-1ա): ժ/95աբ
(կրկ. 271աբ): ժա/95բ-9բ (կրկ. 271բ-6ա):
Գ. 99բ-209ա [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-239բ ¢ ա/99բ-102բ, բ/102բ-20բ: գ/120բ-2բ:
դ/122բ-32բ: ե/132բ-42ա զ/142ա-55ա: է/155ա-6ա: ը/156ա-65ա:
թ/165ա-6բ: ժ/166բ-7բ: ժա/167բ-70ա: ժբ/170ա-1բ: ժգ/171բ-6ա:
ժդ/176ա-9ա: ժե/179ա-84բ: ժզ/184բ-9ա: ժէ/189բ-99բ: ժը/199բ-209ա:
ժթ-իա/չիք:
Դ. 209ա-89ա [Թուղթք զանազանք]
1. 209ա-54ա Թուղթ տեառն Գրիգորիսի կաթողիկոսի Հաոց, գրեալ եղբաւր նորին Ներսիսի եպիսկոպոսի... ի Միջագետս Ասորոց... ի խնդրոյ... Առեւծ անուն իշխանի Թլկուրանն աւանի -Զի թէպէտ եւ տէրունական հրամանն յորդորէ զմարդիկ
քննել զգիրս...
2. 254ա-64բ Ներսէսի կաթողիկոսի Հայոց Պատասխանի թղթոյն յակոբա վարդապետի Ասորոյ, ի մայրաքաղաքէն Մելէտինոյ Հայոց -Զգալի դիտաւորութեան գրաւորական քում նամակի...
3. 264բ-6բ Թուղթ մխիթարական տեառն Ներսեսի կաթողիկոսի առ ոմն իշխան Արեւելեան վասն որդւոյ իւրոյ տարաժամ վախճանելոյ - Անտես է յոյս աստուածաին ըստ առաքելո անսուտ բանին...
4. 266բ-8ա Նորին տեառն Ներսիսի գրեալ պատասխանի թղթոյն պատրիարգին Ասորոց տեառն Միխաելի || -Զուարթուն` զարիագոյն հովապետին աստուածապատիւ պատրիարքիդ...
268ա-83ա տե՛ս Բ:
5. 283ա-9ա Նորին տեառն Ներսիսի կաթողիկոսի գրեալ բան մխիթարութեան առ վտանգեալսն մարմնով, որք յանբարեաց ոմանց նախատեալք եղեն, զոր ծանուցին նմա գրով -Ընկալա զգիր թախծանաց զախտացելոցդ մարմնով...
Ե. 289-301բ [Բանք զանազանք]
1. 289բ-90բ [Տեառն Եփրեմի Խորին Ասորոյ ասացեալ. Հմր 1784, 39բ] Տաւնք տարեկանք, զոր կատարեն ըստ Մովսէսական աւրինացն -Ա. Բաղարջակերացն, զի խոստովան եղիցին այնմիկ...
2. 290բ-1բ Մնացորդաց` յաղագս Սաղովմոնի -Վասն զի կրեաց Մովսէս. Մի առնուցուս զուստեր նորա դստեր քում...
3. 291բ-2ա Մնացորդաց մնացորդէն, զոր բազմաջան յուզմամբ հազիւ կարացի գտանել -Յորժամ յարոյց Աստուած սատան Սողովմոնի... Եւ զայս եւս ի նոյն երանելի վարդապետին գրոցն գրեցի, զոր եւ ՅԵրիանոս ի գիրսն գեղեցիկ յիշատակէ
վասն Սողովմոնի:
4. 292ա-3բ Կարգաւորութիւն աւրհնութիւնաբեր ցուցակի... -Յետ ՃԺԱ ամի սրբոյն Գրիգորի եղեւ թարգմանութիւն հայերէն լեզուիս...

5. 293բ-301բ Սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչին Բան հօատոյ եւ նորին նմանեացն
ա. 293բ-4ա Բան առաջին -Զհօատս ճշմարիտ, զոր յայտ յանդիմանութեամբ վարդապետեցին մեզ Գիրք սուրբք... բ.
294բ-5ա Բան Բ. Նորին ի միագրոց - Անսկիզբն էութեամբ Հայր... գ. 295աբ Բան Գ. ՅԺԸ սրբոց հարցն - Այսպէս հաւատամք
եւ խոստովանիմք... դ. 295բ-6ա Բան Դ. Դիոնէսիոսի Աթենացոյ - Ասեմք, որ ամենեցուն պատճառն է... ե. 296ա Բան Ե. Եփրեմի Խորին Ասորոյ -[Զ]ուարթ է « Աստուած է Հայր է, հայրութեամբ ծանիր... զ. 296ա-7ա Բան Զ. Նորին Եփրեմի -Լուար
զՀօրէ եւ զՈրդոյ եւ զՀոգւոյն սրբոյ... է. 297աբ Բան Է. Հիպողիտեա Բոստրացոյ -Զի միութիւն սրբոյ Երրորդութեանն... ը.
297բ-8բ Այլուստ. Ը -Ըստ նմին աւրինակի թէպէտ եւ յԱստուածոյ են Որդի եւ Հոգի... թ. 298բ-9ա Գրիգորի Սքանչելագործի.
Թ. -Մի է Աստուած Հայր կենդանի Բանին... ժ. 299ա-300ա Գրիգորի Նիւսացոյ. Ժ -Զի կարգաւորապէս ցուցանի սրբոյ Երրորդութեանն... ժա. 300ա Դամասու Հոռոմա. ԺԱ - Այսպէս հաւատամք եւ խոստովանիմք ի Հայր եւ յՈրդին եւ ի Հոգին
Սուրբ... ժբ. 300աբ Կիւրղի Երուսաղէմացոյ. ԺԲ -Մի է Աստուած Հայր... ժգ. 300բ-1ա Գրիգորի Աստուածաբանի. ԺԳ - Այլ
յաղագս նոցունց սարսափեմ եւ լեզուաւ եւ մտաւք... ժդ. 301աբ Յետոյ այլ բան. ԺԴ -Հայր է Հայրն եւ անսկիզբն, զի ոչ յումեքէ... ժե. 301բ Յոհաննու Ոսկիբերանի. ԺԵ -Հաւատ ի Հաւրէ սկսանի...
Զ. 301բ-51ա Սրբոց վարդապետացն Հայոց Մովսէսի, Դաւթի Հարցմունք ընդ երկաբնակ չարափառսն -Որդիք լուսո եւ
վերինն Սիոնի... Գրեցաւ գիրքս այս Էակքս, հրամանաւ թարգմանեալ ի յունաց ի հայս տեառն Յովաննիսի Հայոց կաթողիկոսի Գաբեղենացւոյ ի ԻԵ (576) թուականութեանն Հայոց... ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
86բ Յիշեցէք տիկինն` Սուտրջիհանն, որ բազում աշխատեցաւ` աւրն մի անգամ կերակուր տալով, եւ վարձն Աստուծոյ
առցէ. ամէն:
351ա Գոհանամք զքէն, Քրիստոս, որ հասուցեր ըզմեզ ի աւարտ գրոյս: Զսակաւ աշխատողս Անդրէաս, որ անուամբ քահանա եւ գործով ոչ, ի թուիս Հայոց ՌԿԷ (1618):
ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 1ա Իբրեւ ճաշեցին...: 2ա Ո՜վ սիրելի եղբար... 2բ Աւգնեա, Հոգիտ Սուրբ...
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ԺԴ -XIV
ԹԵՐԹ` 526. չգրուած` 2ա-4ա: ՊՐԱԿ` 1 3 + Ա-ԽԴ 12 (ԻԸ 8, ԽԴ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,3 12,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (այլ` 1աբ, 328ա-35բ: Նմուշ` 237ա): ՏՈՂ` 25: ԿԱԶՄ` սեւ կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը`
մասն պատառիկ-պահապնակի (Ա), սպիտակ թուղթ (Բ), լուսանցակողերը` կարմիր: Պահպանակ` 1, թուղթ, սպիտակ
թուղթ (Բ), լուսանցակողերը` կարմիր: Պահպանակ` 1, թուղթ, վերջից:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Սաղմոսարան: ԺԳ-ԺԴ դդ.: 2 (Ա-Բ), սկզբում: ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի երկտակումից
(սոսնձուած իրար, ապա` կազմին): Մագաղաթ, միասիւն, բոլորգիր (նմուշ` Բբ): Կարդալ` Բա « Անդ երկիցեն... իրաւ արա
ինձ, Աստուած, (ԾԲ, 6-ԾԳ, 4):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ներսէս Լամբրոնացի` 4բ: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 5ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսկան: Զ ա ր դ
ա գ ի ր` հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր, ցեցակերութեան անցքեր, փոքրիկ պատռուածքներ: 526-ից մի բեկոր կտրուած-ընկած: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, թիկունքը մի քանի տեղից ճեղքուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-1աբ Ցա[ն]կն է գրոցս, որ զխնդրեալ բանդ շուտով գտանես եւ զգիրքս չի չարչարես -Ա. Նախ եւ առաջին` Մեկնութիւն
պատարագին... Խրատ զանազան եւ պիտանիք (անաւարտ):
Ա. 5ա-56ա Ա. Իմաստնոյն Յոհանիսի վարդապետի Համառաւտեալ զՄեկնութիւն Ներսիսի Լամ[բ]րաւնոյն պատրիարգի (= պատարագի) -Գրէ աստուածային Սողոմոն. Ամենայնի ժամ եւ ժամանակ է ամենայն իրաց...
Հմմտ. Հմր 45: Պատճառ /5ա-6ա: Տեսութիւն/6ա-56ա:
Բ. [Բանք զանազանք]
1. 56աբ Բ. Յոհանու Մանդակունոյ Խրատ ոգեշահ - Այսոքիկ են հիմունք հաւատոյ...
2. 57աբ Գ. Սկիզբն Ժ հրամանացն, զոր պարտ է պահել ամենայն քրիստոնէից, այս է -Մի առնիցես աստուածս աւտարս...
3. 57բ-8ա Գ. Վասն ապաշխարութեան - Աւետարանն կու հրամայէ, թէ Ոչ ապաշխարէք ամենեքեան...
4. 59աբ Գ. Պարտ է խոստովանիլ զգայարանացն մեղքն -Զտեսանելիքն, զհոտոտելիքն...
5. 58բ-62ա Դ. Եւ Է գործք ողորմութեան հոգեւորն այսպէս է -Ուսուցանել զտգէտն, խրատ տալ սիրով հարցողացն...
6. 62ա-3ա Դ. Այսոքիկ են Եւթն մահուչափ մեղքն, որ ի մեզ գործեցան - Առաջինն` անհնազանդութիւն ընկերին...

7. 63ա-6բ Ե. Առ առաջնորդս սրբոց ուխտից վանականաց ասացեալ (Յընդհանրական թղթոց Ներսիսի Շնորհալւոյ) Փոքր ինչ եւ առաջնորդացդ ի յերկինս ճանապարհորդելոցն տացուք...
8. 66բ-7բ Զ. Գիտենալ պարտ է, թէ ո՞րք են առաքելական -Հիմն ամենայն պահոց զուրբաթ եւ զչորեքշաբաթ գտաք...
9. 67բ-8բ Է. Կիրակոսի սուրբ վարդապետի ասացեալ Վասն երկաբնակից -Որ ասեն վասն Քրիստոսի, թէ Լոկ մարդ էր ի
խաչին...
10. 68բ Տեառն Կիւրղի Երուսաղէմի հարապետի ասացեալ Վասն Քրիստոսի -Մարմնանայ առանց փոփոխելոյ...
11. 68բ-9ա Սուրբ եպիսկոպոսին Պաւղոսի Եմեսացոյ ասացեալ Յաղագս Որդւոյն Աստուծոյ -ԶՈրդոյ բնութիւնն զՀաւր
բնութիւնն ասեն...
12. 69ա-70ա Նորին Պաւղոսի ասացեալ -Հարցանէ զքեզ երկաբնակն, եթէ Երրորդութեանն բնութիւնն մարմնացա.ւ... եւ
ոչ արտաքուստ ի ներքս մտեալ:
13. 70ա-1ա [Յաղագս քրիստոսական հաւատոցն] - Արդ, յաղագս քրիստոսական հաւատոցն կարգեալ եղան երկու
պատերազմունս...
14. 71ա-2ա. Ը. Յաղագս ժողովոյն Քաղկեդոնի - Արդ, յետ Թէոդոսի բարեպաշտ արքայի եւ Կիւրղի Աղէկսանդրու հայրապետի...
15. 72ա-3բ Թ. Սուրբ առաքեալն Թադէոս զկնի դարձուցանելոյ զՈւռհայ, եդ զկանոնս... -Եպիսկոպոս եղիցի անարատ...
Զայս գրեաց Ադդէ աշակերտ սուրբ առաքելոյն (քաղուածոյ Ա-ԺԶ եւ ԼԲ կանոններից):
16. 73բ-4ա [Սակս Դունոյ ժողովոյն] -Զպիղծ Նեստորն յորժամ աքսորեցին... Սակս որոյ տէր Ներսէս Հայոց կաթողիկոսն եւ Ներշապուհ Մամիկոնէից եպիսկոպոսն եւ բոլոր հայք ժողովեալ ի Դւին... կանոնեցաք ի բաց կալ ի պղծոցն եւ ոչ
վիճել:
17. 74ա-5բ Ժ. Գէորգա վարդապետի ասացեալ Լամ[բ]րոնացո ի խնդրոյ քահանայի միոյ, որոյ անուն Ստեփանոս կոչիւր -Ի հասարակաց աղաւթքն արթուն եւ անզբաղ մտաւք կալ արժան է...
Գ. 75բ-146բ ԺԱ. [Մեսրոպայ Վայոցձորեցւոյ] Պատմութիւն սրբոյն Ներսէսի Հայոց հայրապետի -Ընդ ժամանակս թագաւորացն Հայոց Մեծաց եւ յինքնակալն Տրդատա... Եւ եղեւ ի Համազասփա սուրբն Վարդան եւ սքանչելին Հմաեկ եւ երանելին Համազասփան: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Չունի գլխաբաժանում եւ զգալիօրէն տարբերւում է
գլխաբաժանում ունեցող օրինակներից (հմմտ. Հմր 702, 4ա-126ա):
Դ. [Ճառք]
1. 146բ-61ա ԺԲ. Յովանու ասացեալ Վասն ընդունելի եւ անընդունելի աղաւթիցն -Հարցին եւ ասեն. Գինին ինչ վնաս
է... (29 հարցմունք):
2. 161ա-3ա Ի սուրբ Աւետարանէն, որ ասէ. Եթէ երկու աղասցեն ի մի երկան... -Եւ զայնմանէ պատմէ սուրբն Յակոբ...
3. 163ա-70ա ԺԵ. Սրբոյն Եփրեմի Վասն երկեղի եւ զգուշութեան ի սուրբ խորհուրդն մերձենալ -Սոսկան ոսկերք իմ դողութեամբ...
4. 170ա-6ա ԺԴ. Սրբոյն Եփրեմի ասացեալ Չբամբասել զքահան[ այս] եւ չդատելոյ զվարդապետն -Մթերք սգոյ եւ աղջամուղջ տրտմութիւն դիզեալ կուտի ի վերայ իմ... թէ միայն իցէ տանջանս: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս ամէն:
5. 176ա-8ա ԺԵ. Սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչին ասացեալ Վասն խոնարհութեան - Արդ, որպէս ասէ առաքեալն, Ամենայն խոնարհութեամբ զմիմեանս լաւ համարեալ... եւ ոչ իմում արժանեացս: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Ե. 178ա-218բ ԺԶ (= ԿԵ). Նուաստ վարդապետի Յոհանիսի Եզնկացւոյ Խրատ հասարակաց քրիստոնէից, քահանայից
եւ ժողովրվոց, ի կանոնական սահմանաց առաքելոց սրբոց եւ հայրապետաց եւ վարդապետաց եւ սուրբ հաւրն մերոյ Վարդան վարդապետի, յոր յամենայնի ժողովեցի եւ գրեցի
Տե՛ս Հմր 228, 71ա-127ա. ¢ 1. Նխ/ 178ա-80ա: ¢ ա/180ա-2բ:
բ/182բ-4բ: գ/184բ-6ա: դ/186ա-9ա (կից կանոնները` 186բ-9ա):
ե/189ա-91ա: զ/191ա-2ա: է/192ա-3ա: ը/193աբ: թ/193բ-5բ: ժ/195բ-7ա:
ժա/197ա-9ա: ժբ/199ա-200բ: ժգ/200բ-1բ: ժդ/201բ-2ա: ժե/202աբ:
ժգ/202բ-3ա: ժէ/203բ-4ա: ժը/204ա-5ա (կից 3 կանոնները` 205աբ,
205բ, 205բ-6ա): ¢ 2. ա/206բ: բ/206բ-7ա: գ/207ա: դ/207աբ: ե/207բ:
զ/207բ: է/207բ-8ա: ը/208աբ: թ/208բ-9ա: ժ/209ա-10ա: ժա/210ա-1բ:
ժբ/211բ: ժգ/211բ-3ա: ժդ/213ա-4ա: ժե/214աբ: ժզ/214բ-5ա: ժէ/215ա:
ժը/215ա: ժթ/215աբ: ի/215բ: իա/215բ: իբ/215բ-6ա: իգ/216աբ: իդ/216բ:
իե/216բ-7ա: իզ/217աբ: իէ/217ա: իը/217բ-8բ:

Զ. [Բանք զանազանք]
1. 218բ-9ա ԿԶ. Սրբոյն Ներ[ս]եսի կաթողիկոսի Վասն առաջաւորաց - Արդ, առաջաւոր ասի պահս այս...
2. 219ա-20բ ԿԷ. Սոկրատայ Վասն Քաղկեդոնի ժողովոյն -Սոկրատ պատմագիր գրէ այսպէս. Ցետ վախճանելոյն Պրոկղի...
3. 220բ-3ա ԿԸ. Յաղագս մկրտութեան Բանին Աստուծոյ, զի մի ասի բնութիւն եւ ոչ երկու, որպէս ոմանք կամին (վկայութիւնք) -Երանելի առաքեալն Պաւղոս յայտնապէս գոչէ ասելով. Մի է Տէր...
4. 223ա-7ա ԿԹ. Վասն անխմոր նշխարին եւ անջուր բաժակին (ի ժղլանաց Վարդանայ, Հմր 341, 132ա-3ա) -Սուրբն
Եփրեմ ասէ. Խմորն սկսաւ յԵւայէ... զմարդկայինն միացոյց:
5. 227ա-8ա Հ. Տեառն Ներսեսի կաթողիկոսի ասացեալ -Ի միում աւուր տաւնեմք զտաւն ծննդեանն Քրիստոսի...
6. 228ա-31ա ՀԱ. Թէ պարտ է Խաչեցար ասել ի Սուրբ Աստուածն -(ի ժղլանաց Վարդանայ, Հմր 341, 128բ-30բ) -Իսկ
վասն զՍուրբ Աստուածն խաչեցար ասելն ի մեծէն Իգնատայ աստուածազգեցէն եղաւ...
7. 231աբ ՀԲ. Վասն չարչարանաց Տեառն ի խաչելութեան -Յոհան Երուսաղէմացին եւ կիւրեղ Աղէքսանդրացին ասեն,
թէ Ցաւէր եւ վշտանայր կամաւ...
8. 231բ-3ա ՀԳ. Սակս միաւորութեան բնութեանցն Քրիստոսի -Խոստովանիմք յերկուց բնութեանց միացեալ...
9. 233ա-52ա ՀԴ. Ժողովեալ Մովսիսի [Երզնկացւոյ վկայութիւնք]: Սրբոյն Բարսղի ի Հարցողաց գրոց յՃԾԸ -որպէս ոչինչ հասարակաց անաւթ հրամայէ բանն բերել...
10. 252ա-62բ ՀԵ. Վասն մոլորման Զատկի բանք ինչ -Ի թուականութեանս Հայոց ՁԽԱ (1292) եկն եհաս ամն, յորում
գրեալ է, թէ յոյնք մոլորին... || (260ա)... Եւ այժմ ԸՃ եւ Ի (1371) թվին... || (262ա) Ահա զայս ամենայն ետես ակն իմ եւ լուաւ
ունկն իմ, եւ գրի արձանացուցի...
11. 262բ-5ա ՀԶ. Յաղագս ժողովոցն, որ եղեն ի Քաղկեդովն (= Յաղագս է ժողովոցն) -Զկնի ԳՃ եւ ԺԵ ամի յարութեանն
Տեառն եղեւ ժողովն ի Նիկիայ... եւ նզովեցին զչպատւաւղս պատկերաց:
12. 265ա-314բ ՀԷ. Սրբոյ վարդապետի յոքներանեան մենաւորի Գրիգորի [Սկեւռացւոյ] համառաւտիւք Բան խրատու
վասն ուղիղ հաւատոյ եւ մաքուր վարուց առաքինութեան, ի խնդրոյ նորին հարազատի Վարդանայ դիւանադպրի -Տէրունեանն հաւանեալ խրատու...
13. 314բ-32բ ՀԸ. Կիւրղի ասացեալ ի բան մարգարէին, որ ասէ... Եւ ահա կոյսն յղասցի եւ ծնցի որդի -Ծնունդք սրբութեան եւ զգաստութեան աշակերտք...
14. 333ա-5բ ՀԹ. Ի Խորհուրդ յարութեանն Ղազարու սրբոց վարդապետաց` փոքր ինչ յաւելեալ Նախերգան ի Յոհանիսէ
- Արւեստք ամենայն յերիս որոշմանս բաժանեալ տեսանին...
15. 336ա-89բ Ձ. Թուղթ ընդհանրական Ներսիսի կաթողիկոսի Հայոց
Տե՛ս Հմր 500, 4ա-51բ. ¢ ա/336ա-47ա: բ/360ա-71բ: գ/63ա-6բ (ոչ
իր տեղում. տե՛ս Բ ¢ 7): դ/371բ-9բ: ե/347ա-60ա: զ/379բ-85բ:
է/385բ-7ա: ը/387աբ: թ/387բ-8բ: ժ/388բ-9բ:
16. 389բ-424բ ՁԱ. Թուղթ տեառն Գրիգորիսի կաթողիկոսի Հայոց, գրեալ եղբօր նորին Ներսիսի եպիսկոպոսի հրամանաւ նորուն ի Միջագետս Ասորոց... -Թէպէտ եւ տէրունական հրամանն յորդորէ զմարդիկ քննել զգիրս...
17. 424բ-6բ ՁԲ. Սրբոյ Գրիգորի եւ Հայոց վերադիտողի` Վկայասիրի, Բան յորդորական վասն մոլորման Զատկի -Ի
թուականութեանն Հայոց ՇԼԱ (1082) ի սուրբ Զատկին մոլորեացան Ժ ազգ հաւատացելոց...
18. 426բ-7ա ՁԳ. Կարգաւորութիւն սուրբ եւ ուղղափառք հաւատոյ Հայաստանեաց եկեղեցոյ, որով յամօթ առնէ զհերձուածօղս -Յառաջ քան զամենայն տուր նոցա պատասխանի, որ հայհոյեն զմեզ այսպէս...
19. 427ա-8բ ՁԴ. Պատճէն, որով զորովայնամոլ արբեցօղսն յամօթ առնես այսպէս -Որք ծառայ են որովայնի եւ հակառակք են աստուածեղէն գրոց...
20. 428բ-33բ ՁԵ. Թուղթ Հայոց կաթողիկոսին Կոստանդեա, զոր գրեաց յաստուածապահ դղեկէն Հռոմկլայէ առ թագաւորն Հեթում, ի մայրաքաղաքն Սիս: Պատասխանի թղթոյն, որ ի պապէն բերաւ առ թագաւորն հայոց Հեթում ի ձեռն Ծաթլիկաթին, որ կոչէր Տիմանջղիկաթ, ի թվին Հայոց ՈՂԷ (1248): Գրեցաւ ի ձեռն արդիւնական Վարդանայ յարմարեալ վարդապետին -Քրիստոսապսակեալ սուրբ թագաւորի ամենայն Հայոց Հեթոյ ի Տէր խնդալ...
21. 433բ-43բ ՁԶ. Թուղթ Ներսիսի արքեպիսկոպոսի Կիլիկեցոյ Տարսոնի` Պատասխանի Յուսկանն արգելական... -Գիր
քոյոյ պատուականութեանդ...
22. 443բ-8ա ՁԷ. Տեառն Ներսիսի արքեպիսկոպոսի Կիլիկեցոյ յորժամ չոքաւ դեսպանութեամբ ի թագաւորէն Հայոց Մեծաց ի Լեւոնէ ի Կոստանդինուպաւլիս... -Իբրեւ յառաջեաց սուրբն Ներսէս առաջի թագաւորին...

23. 448բ-61բ ՁԸ. Բան Ներսիսի առ եպիսկոպոսունս եւ վարդապետս եւ համօրէն դասս եկեղեցոյ, որք յաւուր տաւնի
Արմաւենեացն ժողովեալք ի կոչմանէ տեառն Գրիգորիսի կաթողիկոսի եղբաւր նորին` ի ձեռնադրութիւն զնա կաթողիկոսութեան Հաոց -Առ ձեզ են բանք իմ...
24. 461բ-2ա, 505բ-7բ, 515ա-8բ [Թուղթք տեառն Ներսիսի կաթողիկոսի Հայոց]
Տե՛ս Հմր 500, 52ա-66բ. ¢ ա-գ/չիք: դ/461բ-2բ: ե/505բ-7բ:
զ-ժ/չիք: ժա/515ա-8բ: Խառն յաջորդ թղթերի հետ,
համարակալուած` Ղ, ՂԷ, ՂԹ:
25. 462բ-97բ, 507բ-15ա [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-239բ. ¢ ա/462բ-5ա: բ/465ա-80ա: գ/480ա-2ա:
դ/482ա-90ա: ե/490ա-7բ: զ-ժէ/չիք: ժը/507բ-15ա: Խառն նախորդ
թղթերի հետ, համարակալուած` ՂԱ-ՂԵ, ՂԸ:
26. 497բ-505բ ՂԶ. Ներսեսի Կլայեցոյ եղբաւր Գրիգորիսի հայոց կաթողիկոսի Պատասխանի թղթոյն ուրումն Յակոբայ
Ասորոց վարդապետի ի մայրաքաղաքին Մելիտինոյ Հայոց -Ի զգալի դիտաւորութիւն գրաւորական քում նամակի...
27. 518բ-24ա Ճ. [Սարկաւագ վարդապետի] Պատասխանի ընդդէմ այնոցիկ, որ վասն բաժակին մոլին -Բաժակն աւրհնութեան, զոր աւրհնեմք, ասէ առաքեալ, ո.չ ապաքէն հաղորդութիւն է արեանն Քրիստոսի...
28. 524ա-6բ ՃԱ. Ընդդիմանութիւն սակս ջրոյն խառնման ի սուրբ խորհուրդն ի թուիս Հայոց յեւթն հարիւր եւ ԾԸ (1309)
|| -Որդիք մարդկան, մինչեւ յերբ էք խստասիրտք... Եւ արդ, եղի ցյայսմ վա[յ]րի առաջի լսասիրաց սեղան լի հոգեւոր խահիւք զհրալից բանս սրբոյ դիտապետին Գրիգորի Վկայսիրի: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք... ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
176ա Յաւրինակն այսչափ էր ճառս, քիչ էր մնացեալ: Զայս կարդա եւ գործեա, եւ բաւ է: Եւ զիս` զանարժան ժանգրաւղս
յիշեայ եւ մի մոռանար, զի եւ Տէրն յիշեսցէ զքեզ (նմանիք` 70ա, 74ա, 146բ, 178ա, 265ա):
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ԳՐԻՉ` Դաւիթ որդի Վարդանի (2ա-17ա, 18ա-121ա, 123ա-5ա), անանուն Ա (121բ-2բ, 125բ-31բ, 154ա-63բ), անանուն
Բ (164ա-87բ), Կիրակոս Բանասէր եւ անանուն յաւելագրողներ 1443-ից յետոյ (1ա, 17բ, 132ա-53բ):
ԹԵՐԹ` 188. չգրուած` 1բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԱ 12 (Դ, ԺԴ 8, Ե, ԺԱ-ԺԳ 9, Է 11, ԺԵ 6, ԺԶ 10, ԺԷ-ԺԹ չիք. ԺԳ-ա ԺԴ-ից յետոյ, Խ
փխ ԻԱ)+1 1 (մասն ԺԵ դ. այլ ձեռագրի): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17,7 14,2 (անհամաչափ): ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ`
բոլորգիր (տարբեր ըստ գրիչների:Նմուշ` 125ա): ՏՈՂ` 23-26: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը`
կապոյտ եւ սպիտակ վանդակներով կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 2+5, թուղթ (Ի դ.):
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -1. Ճառընտիր: Թ-Ժ դդ.: 1 (Ա), սկզբից, ստացուած եզրահատուած 1/4 թերթից: Մագաղաթ,
այժմ միասիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բա): Կարդալ Աաբ [Երանելւոյն Կիւրղի Երուսաղէմի հայրապետի Վասն յարութեան մեռելոց. Հմր 993, 216ա] - Արմատք ամենայն բարեգործութեան յոյսն յարութեան... 2. Ճաշոց: Թ-Ժ դդ.: 2 (Գ-Դ),
վերջից, ստացուած եզրահատուած 1 թերթի ընդլայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր
(նմուշ` Գա): Կարդալ` Բբ-Գա, Բա-Գբ [«Ընթերցուած յԱւետարանէն Մատթէոսի` ԻԶ, 49-69] -Վաղվաղակի մատուցեալ առ
Յիսուս... իսկ Պետրոս նստէր արտաքոյ գաւթին:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 2ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր /154ա/: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կանաչ,
սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Միջից եւ վերջից պակասաւոր: Ի դ. նորոգուած, լուսանցային մասերը կարկատուած եւ վերակազմուած` պահպանելով հին կաշին ու աստառը:
ԾՆԹ. Ձեռագրիս հիմնական մասերը Դաւթի եւ անանուն զոյգ գրիչների կողմից գրուած պետք է լինեն 1443-ից առաջ,
որի մէջ 1443-ից յետոյ Կիրակոս Բանասէրի եւ այլոց ձեռքով կատարուել են յաւելագրումներ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 2ա-16ա Շնորհաւք եւ զաւրութեամբ համագոյ սուրբ Երրորդութեանն: Նախերգան Նոր պատմութեանս, արտահանեալ ի տէր Մխիթար վարդապետէ Այրիվանեցոյ -Հայր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ, անեղ ||/ (1 բառ) համագոյ եւ համազաւր...
2. 16բ-44բ Շնորհաւք տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Կրկին ձեռնարկութիւն տէր Մխիթար վարդապետի ի փառս Աստուծոյ -Սկիզբն ժամանակաց` ելքն Ադամայ ի դրախտէն... եւ ի սանդարամետականաց. յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Բնագրին հիւսուած հետեւեալ հատուածները դուրս են թողնուած
Պետերբուրգեան 1867 թ. հրատարակութիւնից:

ա. 17ա [ Աստիճանք ազգականութեան] - Ադամ եւ Եւայ այնպէս ամուսնացուցանէին զգաւակս իւրեանց...
բ. 18ա Տեսութիւն Ժ բոլորի, ձեւացեալ ի տէր Մխիթար վարդապետէս` եւս յայտնագոյն ցուցանելով զպատճառս հեռացուցանելոյ զամուսնութիւնն... -ՅԱդամայ եւ յԵւայէ յորժամ Ռ ազգ ծնանին...
գ. 23բ [Տասնաբանեայ պատուիրանք] -Սիրեսցեր զՏէր...
դ. 24բ [Զուգադրութիւն ԺԲ նահապետաց յականց պատուականաց] -Ա. Ռուբէն. Սարդիոնն շիկագոյն է եւ արիւնատես,
հալածիչ չարեաց...
ե. 24բ Խորանն Մովսիսի եւ էջն Իսրայէլի շուրջանակի ԲՌ կանգուն հեռի -Իսաքար Ե բիւրք ՏՆ...
զ. 29բ [Վասն առաքելոց, թէ յոր կողմս վիճակեցան] - Արեւելք` [Յուդա [Յա]կոբեան [Զ] աշակերտօք...
է. 30ա Ծառն Արիստոտէլի, որ ես տնկել եւ յարմարել չգիտացի -Գործնական... Առոգանութիւնք -Շեշտ... Ստորոգութիւնք
-Գոյացութիւն...
ը. 32բ-3ա Այս տումարս յարաշարժ նահանջախաղաց այսպէս է -Կա՛լ զՀայ մեծ թուականս եւ բաժանեայ ընդ Դ... Տեսութիւն ի տէր Մխիթար վարդապետէ: Վրացն է - Արեգակն` վերձի, Խոյն` կուր...
թ. 39ա-40ա Կարգադրութիւն Գրոց սրբոց, որք ստուգաբանեցան ի Սարկաւագ վարդապետէն եւ գրեցան յինէն` ի տէր
Մխիթար վարդապետէս պատմագրէ ի մին տուփ յաւուրս ՃՀ -Զորք Աւետարանք. Յոհաննէս` յոյն լեզ[ուաւ]... (տպ. տեղաշարժուած` էջ 33 փխ 75):
ժ. 44բ ՇԼԲ ամն շրջան մի է - Առաջին շրջանն` յԵնովսայ...
Բ. 45ա-91բ [Թուղթ ընդհանրական Ներսէսի կաթուղիկոսի]
Տե՛ս Հմր 500, 4ա-51բ. ¢ ա/45ա-54բ (սկ. «ըստ հոգոյ եւ եղբայրն
ըստ մարմնոյ): բ/54բ-66ա: գ/66ա-8բ: դ/68բ-75բ (վրջ. «յաւդեալք իցեն
գործովք): ե/75բ-83բ (սկ. «եկեղեցիք ընդհանուր ազգաց քրիստոնէից):
զ/83բ-8բ: է/88բ-9բ: ը/89բ-90ա: թ/90ա-1ա (սկ. «Խաւսեսցուք առ
համօրէն ժողովրդականքդ): ժ/91աբ:
Գ. 92ա-121բ [Խրատք Վարդանայ վարդապետի]
ա. 92ա-101բ Սուրբ վարդապետին Վարդանայ Խրատք հաւատոյ եւ Դաւանութիւն սուրբ Երրորդութեանն` յամենայն Աստուածաշունչ գրոց հաւաքեալ ի պէտս հաւատացելոց, առ հասարակ ամենեցուն քահանայից եւ ժողովրդոց, արանց եւ կանանց, ի յուսումն փրկութեան եւ ի վարժումն աստուածապաշտութեան -Զաստուածութիւն անճառելի, անհասանելի եւ անիմանալի ուսուցին մեզ ամենայն Աստուածաշունչ գիրք...
բ. 102ա-8ա Դարձեալ Խրատ վարուց առաքինութեան ի Սուրբ գրոց համառաւտ աստուածապաշտութեան եւ սրբութեան, ի պէտս քահանայից եւ ժողովրդոց, նոյն Վարդան վարդապետի, որ բարեկամն եւ եկեղեցոյ եւ հարսնածու Երրորդութեանն - Աստուած բարի է եւ լոյս եւ ամենայն բարեաց պատճառ...
գ. 108բ-12բ Պատմութիւն Վասն անքուն որդանցն եւ վասն խստութեան եւ չարութեան նոցա, եւ թէ զինչ են նոքա եւ ուստի իցեն, փոքր ի շատէ կարճառօտ պատմեցից ձեզ -եւ արդ, եկայք այսաւր ժողովեցարուք ի միասին...
դ. 112բ-8ա Պատմութիւնք եւ բանք Վասն դժոխոցն, թէ ստոյգ է եւ կայ դժոխք Աստուծոյ վկայութեամբ եւ ամենայն սրբոց նորա, եւ ոչ է լոկ սուտ սպառնալիք միայն, որպէս եւ կարծեն տգէտք եւ մեղսասէրք եւ աստեղաբաշխ եւ այլք, որ կարապետք են Նեռինն -Եւ արդ, եկայք այսաւր ամենայն դասք մեղաւորաց եւ չարագործաց...
ե. 118ա-21բ Նորին Վարդան վարդապետի Խրատ հոգեւոր - Այլ եւ զայդ հարցեր, թէ զիարդ կարէ մարդ արհամարհել
զերկրաւորս...
Դ. 121բ-87բ [Բանք զանազանք]
1. 121բ-2ա Նշանք հապի, որ աւքտէ սավտի ու սավրայի... այս է անուն դեղարացս -Սքպինաճ Ա դրամ, վաշաք Ա
դրամ... ու զտէր Կիրակոս վարդապետ յիշէ...
2. 122աբ Ասասցուք եւ մեք դոյզն ինչ գովեստս աստուածունակ գերեզմանին -Յանապատին ի վիմէ ջուր բխեալ, եւ վէմն ինքն էր Քրիստոս...
3. 123աբ [Սահմանք բնութեան Բանին -...] մեծութեան... Է. Իսկ յորժամ առ կարապետին իւրոյ Յովանու գայ ի մկրտութիւն... ԺԴ. Դիտեսցէ, որ բնութիւն վարսեալ բեւեռօք...
4. 123բ-4բ [ Անուանք ամսոց եւ կենդանակերպից]: Ամիսք արաբացոց -Նիսան... (ապա`մակեդոնացոց, յունաց, ասորոց, տաճկաց, եգիպտացոց, աթենացոց, պարսից, արաբակաց, եթէովպացոց, ատտիկացւոց, բիւթանացոց, կապադովկացոց, վրաց, աղուանից, մուղաքին թաթար):
5. 124բ-5ա Հարցումն տեառն Ներսեսի Հայոց կաթողիկոսի առ Եպիփան միայնակեաց -Զի.նչ են համբարուք եւ յուշկապարիկք... (լուսանցքում` 125ա «Մխիթար վարդապետ):

6. 125ա Թուղթ (Գրառաջ) -Թագազարմ եւ մեծապատիւ եւ Նախնեաց բարեաց... պարոն այս անուն:
7. ա. 125բ-8բ Սահմանք ժողովելո Ձագա[վանից], որ եղեւ ի ձեռն տէր Գրիգորոյ եւ Վարդան վարդապետին (Ա-Ե) -Ի
թուիս Հայոց ՁԺԹ (1270), ի յԱրաց ամսոյն ի ԺԷ, ի տաւնի սրբոյն Գրիգորի, յաշխարհակալութեան Սպաղ ղանին, կամաւք
եւ հրամանաւ պարոն Խոշաքին...
բ. 128բ-9բ Այս հասարակաց կանոնք է աշխարհական քրիստոնէից: Այս սահմանք է քահանաից աշխարհի (Զ-Ժ) -Զ.
Քահանա, որ պատարագող չէ, ոչ կնքել կարէ...
գ. 129բ-30բ Կանոն վանականաց (Ա-Թ) -Ի թուիս Հայոց ՁԺԹ (1270), յԱրաց ամսէն ի ԺԵ եղեւ ժողով տեսանել զարժանն եկեղեցականաց...
8. 130բ-2բ Տէր Մխիթար վարդապետին ասացեալ Աղաւթք ի վերայ հիւանդաց - Աւրհնեալ եւ փառաւորեալ սուրբ Երրորդութիւն եւ մի աստուածութիւն...
9.ա. 132ա-8ա [Ի Կանոնագրոց հայոց. գլուխք Ծ]
Ունի Ա-ծ խառն կանոնք. Նիկիոյ` Ա-ԽԴ, Խթ եւ նխ. (տպ. Ա-Ե,
Ը-Ժ, ԺԲ-ԺԸ): Անկիւրիոյ` ԺԵ-ԺԸ, ԻԷ-ԼԳ (տպ. Ա, Գ-Դ, Է-ԺԱ, ԺԵ,
ԺԷ, Ի): Կեսարիոյ` ԺԹ-ԻԶ, ԼԴ, Ծ(տպ. Ա-Ժ): Նէոկեսարիոյ` ԼԵ-ԽԸ (տպ. Բ, Դ-Ե, Է-ԺԷ):
բ. 138բ-9բ [Կանոնք երկրորդ Նիկիականք] -Ա. Ոչ է պարտ զկրճատեալն կամ ներքինի կամ ներքինի արարեալ զինքն ի
վիճակ քահանայութեան յառաջ ածել... ԾԸ. Ոչ է պարտ քրիստոնէից շաբաթու կամ կիրակէի շաբաթանալ կամ հրէանալ:
Չիք ԾԹ-ՃԺԴ: 6 թերթ կտրուած -հանուած: Այլ ձեռքով` 139բ
«Շու՛ռ տուր զԺԳ տետրն եւ ԺԵ կարքն կարդայ, զի ղալատ է:
գ. 140աբ Կանոնք զգուշաւորք սրբոյ եկեղեցոյ հասարակ ամենայն քրիստոնէից` ԽԲ (ցանկ) - Առաջին` Առաքելոցն ԲԺանիցն... ԽԲ. Վարդան վարդապետին...
դ. 140բ-6ա Կանոնք առաքելոցն ԲԺ- անից, զոր եդին յաւուր գալստեան Հոգոյն ամենայն քրիստոնէիցն -Ա. Կարգեցին
առաքեալքն եւ եղին հաստատութեամբ... [ԼԳ]. Եւ արդ, զայս ամենայն, զոր ինչ կարգեցին... (չիք տպ. Բ):
10. 146ա [Քառեակ հայատառ թուրքերէն] -Ման մանլանայամ գունայի, /Չօխ օխիդում քթէպլարի...
11. 146բ-8բ [Վասն տնօրինական տեղեացն յԵրուսաղէմ] -Յորժամ կամի[ս] յաղօթից տեղն գնաս, նախ ծունդր դիր Աստուծոյ...
12. 149ա-50ա Յառաջաբանութեան Թագաւորութեանցն -Վասն զի յերկուս գիրս առ ի յԵբրայեցւոցն զպատմութիւն բաժանելոյ... (149բ) Արդ, թուեն եբրաեցիքն զգիրս զայս ձեւ աւրինակի... (հմմտ. Հմր 267, 195ա):
13. ա. 150բ [Վասն ասպարիսաց] -Քաչ երկրաչափքն եւ ներհունքն աշխարհագրութեան ասացին զմասն ՀԱ մղոն է...
բ. 150բ-1ա [Յաղագս կշռոյ, կշռոց եւ կշռորդաց] -Իսկ տաղանտն եւ քանքարն ասացին ՃԻԵ լիտր...
Խառն քաղուածք Անանիա Շիրակացու համանուն գործից:
գ. 151աբ [Դարագլուխք] -ՅԱդամա մինչեւ ի կատարած աշխարհիս Է դար են ասացեալ, ամեն դար Ռ տարի...
14. 151բ-2բ [Կիրակոսի Բանասիրի Կարգ Էլղանաց` 1187-1443 թթ.] Հուլաուն` ՉԺԲ (1263), Աբաղան` ՉԼ (1281), Ահմատն` ՉԼԱ (1282)... Մեռաւ Հեթում` ՉԿ (1311):
Ժամանակագրական կարգը խառնուած. ունի` 152բ «ՊՂԲ
(1443). Զտէր Կիրկոս կաթողիկոսն փոխեցին վասն նախանցոյ եւ
Մակուեցին նստաւ ղաբալով եւ թուրքով եւ զիս եւ Սարգիս վարդապետն
տօգանել տվին. զինչ վատութիւն որ արարին կաթողիկոսին եւ Սարգիս
վարդապետին եւ ինձ, Աստուած թողոյ նոցա զմեղս իւր[եանց]
15. 153ա [Վասն հերձուածողաց -...] եւ Նեստոր աշակ[երտ] թէոթորոսի եւ թէոտդիտոն եւ Թէոդորիտա` աշակերտ Նեստորի...
16. 153բ [Վասն օծանելոյ հիւանդաց] -Ի փռանգաց գրեալ է առ մեզ, թէ Ընդէր զԱկոբոս եղբօր Տեառն զհրամանքն ոչ
ընդունիք...
17. 154ա-63բ Կանոն զամենայն վաղճանեալս յուղարկել - Ասեն կանոն` Երկինք պատմեն...
Ե. 164ա-82բ Յաղագս աշխարհագրութեանց ստոյգ (Մովսիսի Խորենացւոյ)
ա. 164ա-6բ [ Աշխարհագիր հատած Ա] -Յաղագս աշխարհագրութեանց յաստուածային գիրս ոչ ուրեք գտանեմ ոճով
ասացե[ա]լ...
բ. 166բ-9ա Աշխարհագիր հատուած Բ -Քանզի զունականաւն եւ մերոց իսկ արանց պահեաց շուրջ անց է...
գ. 169ա-71ա Աստանաւր եւ աշխարհ Եւրոպիայ ԲԺ -Սպանիա երեքանգիւն իմն ձեւով...
դ. 171ա-3ա Աշխարհ Լիբիա. Ը - Առաջինն Մաւրատանիա...

ե. 173ա-82բ Աշխարհ ընդհանիւ[ր] Ասիացիոց. ԻԴ - Առաջին բաժին Ասիեայ է: Եւ ունի Ասիա կողմանս... Ահա կատարեցան տիեզերք:
Զ. [Բանք զանազանք]
1. 192բ-3ա Մղոնահամարք այս են -Ի Դունա մղոն Մ մինչեւ ի Քարնո քաղաք...
2. 183աբ Աստեղայբաշխական երկ[ր] աչափութիւն -Ի հարաւաին ծայրէն մինչեւ ցհիւսիսաին շրջանակն ասպարէզք ԾԸ
բիւր...
3. 193բ [Հանելուկք] -ա. Բարձրագոյն եմ քան զերկինս, պատուականագոյն եմ քան զարեգակն... բ. Համագո եմ արարողին եւ բազմահանճար եմ քան զիմաստունս...
4. 183բ-4բ Բան իմաստնասիրաց Աթենացոց -Պղիտարքոս ասէ. Յաճախեա ի խորհուրդս յառաջ քան զխաւսելն...
5. ա. 184բ Վասն Սահակա տես լեանն, որ են թիւովք ՅԾ, զոր հրեշտակքն զոր մեկնութեամբ եցոյց նմա, եթէ երեքտասնէակն Յ ամ է եւ կէս տասներրեկին Ծ ամ է - Արդ, երեքկին յանկեցան մինչեւ երեւումն Նեռինն Ռ եւ Ծ... բ. 184բ Պատուական է առաջի Տեառն մահ սրբոց -Գիտելի է, թէ զինչ է պատուական... գ. 184բ-5բ Մի՛ մերձենար յիս, զի չեւ եւս ելեալ եմ ես
-Ա. Զի հասարակաց անուամբ րաբունի կոչեաց...
6. 185բ-6բ Խաւսք Սիրաքա կարծեմ որդոյն կապելոյն Սիմէոնի - Այր նախանձոտ յիւրոց մտացն այրեսցի...
7. 186բ-7բ [Վկայութիւնք վասն մարդեղութեանն Քրիստոսի]: Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչին ասացեալ... -Խոնարհեցաւ
եւ խառնեցաւ աստուածութիւնն ընդ մարդկութեանս...
8. 188աբ [Հարցմունք եւ պատասխանիք յԱւետարանաց (մասն ԺԵ դ. այլ ձեռագրի) -...]: Վասն վարդապետաց. Ձեռն
զմաճով եւ հայեսցի յետս -Որք վերակացու են ժողովրդեան ի լուծ օրինացն, զնոսա կոչէ մաճկալ, որպէս վարդապետք...
Է. [Յաւելագրութիւնք Կիրակոս Բանասիրի]
ա. 17բ [ Աստիճանք օրինաց] -Իսկ եղբարք փեսային եւ քոյրք հարսին մինչեւ ի Դ պորտն ոչ հասանի... 17բ Իսկ թէ կնքայհօրն եղբարք լինի... || 1ա Իսկ մին մարդ, որ զերկու օտար մարդոյ ի գիրկն առնու...1ա Իսկ որ բանիւ որդէգիր լինին...
բ. 19ա Մին շարն ՃԻ ամ, որ են ՍԽԳ բիւրս ամաց: Սուտ է, մի՛ հաւանիր:
գ. 24ա Եւ զերկիր ամենայն քլաւ -Քիլն Զ կոճ է, եւ երկիրս ԶԺԹ մասն է եւ ՅԿՌ ասպարեզ է...
դ. 44բ Որ չափեաց ափով իւրով զջուր - Ափն Գ կոճ լինի բիւթիւն, եւ մին կոճն ՃԻ մասն լինի...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 8ա (Դաւիթ գրչի` 1453-ից առաջ) Աղաչեմ անմեղադիր լեր եւ յիշեայ յաղաւթս, իմ կարն այս է:
11բ Զայս չափս գտեալ է աւրինակս (նման` 12):
12ա Զայս չափս գտի (նման` 13ա):
16ա Յիշեայ զմեղաւորս, աղաչեմ (նման` 40ա, 121բ):
29ա Զտէր Մխիթար վարդապետ Այրիվանեցի սրբահոգին յիշեցէք առ Քրիստոս եւ զմեղաւք մեռեալս Դաւիթ:
44բ Քրիսհոս Աստուած, բարեխւսութեամբ ծնաւղի քո սուրբ Աստուածածին կուսիդ զտէր Մխիթար վարդապետն Այրիվանեցի դասաւորեայ ընդ կամարար սիրելիսն քո, որ զկարճառաւտ նշանից բանս գրեալ է, եւ զծնողսն իմ յիշեայ յառատ
յողորմութիւն քո եւ թող զյանցանս նոցա եւ բազմամեղ Դաւթի ողորմեա եւ կարդացողացն եւ այլ ամէն երախտաւորացն
իմ. ամէն:
90բ Զանյիշելի անուն Դաւիթ եւ զծնողսն իմ` զՎարդան եւ զՀռիփսիմէ յիշեցէք առ Քրիստոս, աղաչեմ զձեզ:
101բ Զանյիշելի Դաւիթ եւ զեղբայրսն իմ` Յովանէս եւ զՄարտիրոս, եւ զքոյրսն իմ եւ զծնողսն իմ աղաչեմ յիշել առ
Քրիստոս, զի ողորմեսցի ամենեցուն, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն: Տէր Աստուած աւրհնեսցէ զԶաքարիա դպիրն:
108ա... Եւ բարեխաւսութեամբ սուրբ Աստուածամաւրն խնկեսցէ զբան գրոցս ի հոգիս ձեր Քրիստոս եւ տնկեսցէ ի միտս ձեր զգաւրութիւն գրոցս եւ միաւորեսցէ ի մարմին եւ յոսկերս ձեր, եւ Սուրբ Հոգին տացէ շնորհ զղջման եւ արտասուաց ի
բան գրոցս եւ ի սիրտ լսողաց եւ կարդացողաց, եւ որք տանին եւ բերեն զգիրքս ի հեռաւորս, որ լսեն եւ աւգտին, Քրիստոս
ջնջեսցէ զմեղս նոցա եւ ծնողաց նոցա եւ ծնողացն իմ` զՎարդանին եւ զՀռիփսիմին, եւ զօրինակի գրողիս եւ զտվողին եւ
զամենայն հաւատացելոց, որք յուսով են առ Աստուած եւ զանյիշելի Դաւթիս եւ զձերն. ամէն:
112բ... Եւ զանյիշելի Դաւիթ ազատեսցէ ի մեղաց եւ ի դժոխոցն բարեխաւսութեամբ ամենայն սրբոցն: Եւ նմայ փա՜ռք
յաւիտեանս. ամէն:
2. 1ա (Կրիակոս Բանասէրի. շղագրանման բոլորգիր, 1443-ից յետոյ) Զներգեւեալ Կիրակոս Բանայսէր յիշեցէք ի Քրիստոս, աղաչեմ:
14ա Քրիստոս Աստուած, ողորմեայ Կիրակոսին եւ հօր նորին` Մարտիրոսին, եւ մօր` Աղութին:
13բ Ցօղն աւրհնութեան իջցէ ի գերեզման Դաւթին եւ Կիրակոսին եւ բուսուսցէ յօրն վերջին բարեխաւսութեամբ սուրբ
Աստուածածնին:

153ա Քրիստոս Աստուած, ողորմեա Հալինարին եւ թող զմեղք նորին բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին:
153բ Քրիստոս Աստուած, ողորմեայ Կիրակոս Բանասիրին եւ իւր ծնօղացն եւ ամենայն արեան մերձաւորացն. ամէն:
Քրիստոս Աստուած, ողորմեա պարոն Մեծատան որդոյն եւ հօրն` Ղազարոյն, եւ մօրն` Խբթոյն, եւ եղբօր` Յոհանոյ եւ քեւ (=
ուեր)` Մարէմին եւ Քաղաքին եւ Բաղդատին եւ ամենայն արեան մերձաւորին եւ թող մեղք նոցին` զմահացուն եւ զներելին
բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին:
3. 122բ (Բոլորգիր) Ու զտէր Կիրակոս վարդապետ յիշէ:
163բ Զմեղապարտ գծողս յիշեցէք ի Քրիստոս, եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի. ամէն:
Կնքադրոշմ` 2ա, 154ա Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է 3 տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ` 318: : ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկադրոշմ կարմիր գործուածք: Պահպանակ` 2+1, թուղթ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից, միջից եւ վերջից պակասաւոր: Լուսանցային մասերը մաշուած: Տեղ-տեղ խոնաւութեան
հետքեր: Դռնակի կապիչներն ընկած: ԺԷ դ. նորոգուած, աւելացուած 316-րդ չգրուած թերթը, թերթակալուած ա-զճլէ (1311), որից ա-իդ ընկած:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԴ -XIV
ԹԵՐԹ` 36 (1-36). չգրուած` 36բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ե 12 (Ա-Բ չիք): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16 11,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ`
բոլորգիր (նմուշ` 18ա): ՏՈՂ` 19:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-36ա [«...Յոհանիսի Եզնկացոյ Խրատ հասարակաց քրիստոնէից...]
Տե՛ս Հմր 228, 71ա-108բ ¢ 1. Նխ. /չիք: ա-ը/չիք: թ/1ա-3ա (սկ.
«[հրեշ]տակաց եւ սրբոց...): ժ/3ա-5բ: ժա/5բ-8ա: ժբ/8ա-10ա: ժգ/10ա-1բ:
ժդ/11բ-2բ: ժե/12բ-3ա: ժզ/13ա-4ա: ժէ/14աբ: ժը/14բ-5ա: ժթ/15ա-6բ (կից`
16բ-8ա, նոյն 3 կանոնները` Ի-ԻԲ): ¢ 2. Նխ/18ա: ա/18աբ: բ/18բ-9ա: դ/19բ:
ե/19բ-20ա: զ/20ա: է/20ա-1ա: ը/21աբ: թ/21բ-2բ: ժ/22բ-3բ: ժա/23բ-5բ:
ժբ/25բ-6ա: ժգ/26ա-8բ: ժդ/28բ-9բ: ժե/29բ-30ա: ժզ/30աբ: ժէ/30բ-1ա:
ժը/31ա: ժթ/31աբ: ի/31աբ: իա/31բ-2ա: իբ/32աբ: իգ/32բ-3ա: իդ/33աբ:
իե/33բ-4ա: իզ/34աբ: իէ/34բ-5ա: իը/35ա-6ա: նման Հմր 228-ին:
Համարակալուած Ա-Ծ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
36ա Զմեղաւոր հողս յիշեցէք, աղաչեմ, ո՜վ սուրբ ընթերցողք:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԵ -XV
ԹԵՐԹ` 143 (37-179). չգրուած` 179բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԲ 12 (Դ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16 11,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն:
ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 39ա): ՏՈՂ` 19:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական (85ա):` Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (85ա): Գ ո յ ն ե ր` շագանակագոյն:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 37ա-8ա [Կարգաւորութիւն] սուրբ եւ ուղղափառ հաւատոյ [Հայաստանեայց եկեղեցւոյ], որ ոք յամաւթ առնէ [զհերձուածաւղս] -Յառաջ քան զամենայն տուր նոցա պատասխանի, որ հայհոյեն զմեզ: Ով դուք որդիք եւ աշակերտք Նեստորի...
2. 38ա-42ա Պատճէն, որով զորովայնամոլ արբեցողսն յամաւթ առնել այսպէս -Որք ծառայ են որովայնի...
3. 42ա-80բ [Վկայութիւնք յաղագս Քրիստոսի]
Տե՛ս Հմր 501, 125ա-35բ ¢ ա/42ա-53բ: բ/53բ: գ/53բ-4բ:
դ/54բ-63բ: ե/63բ-71բ: զ/71բ-3ա: է/73ա-7ա: թ/77բ-8բ: ժ/78բ-9բ:
ժա/79բ-80ա: ժգ/չիք:
4. 80բ-4բ Յաղագս Քաղկեդոնի ժողովոյն -Ժողովն Քաղկեդոնի շինելով չարապէս ի վերա հիման Նեստորի...

5. 85ա-179ա [Ցաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 500, 66բ-239բ ¢ ա/չիք: բ/84բ-115բ: գ/116ա-9բ
դ/119բ-36ա: ե/136ա-52ա: զ/152ա-75ա: է/չիք: ը/175ա-9ա: թ-իա/չիք:
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԵ -XV
ԳՐԻՉ` Գէորգ երէց: ՍՏԱՑՈՂ` Յոհանէս քհյ:
ԹԵՐԹ` 139 (180-318). չգրուած` 316աբ: ՊՐԱԿ` 12 (այլ ձեռքով` ԺԳ-ԻԴ) 12 (ԻԴ 7): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16 11,8:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 194ա): ՏՈՂ` 19:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 180ա Բանք Ներսէսի արքեպիսկոպոսի Տարսոնի մայրաքաղաքի -Ներսէս` նըւաստ ստացաւղ մատենիս գրչութեամբ
որդոյ իմոյ Գրիգորիսի, ածի զսուրբ տառըս ընդ իս ի Կոստանդինուպաւլիս ի թուիս Հայոց ՈԽԶ (1197), եւ աստ նամակաւքս արարեալ խաւսակցութիւն, գտաք զսոսայ անծանաւթ ի սոցանէ թանձրաբար բառք եւ հրէական կամաւք ընդ նիւթս կապեալ, որք ոչ ախորժեն ծառայել Աստուծոյ նորոգութեամբ հոգոյն, այլ հնութեամբ գրոյն, եւ ստրջացեալ ի հոգեւոր կամս
մեր, դարձաք յիմաստախոհ յուսոյ սորայ ամաւթով: Նամակքն այս են. Գիրքն Երեմիա եւ Գերմանոսի եւ Փաւտայ Թուխտքն,
որ ի Հայք վասն հաւատոյ, եւ Աթանասի եւ Մանեայ:
Գրքերը բացակայում են: Տե՛ս Գ. Յովսեփեան, «Յիշատակարանք,
Անթիլիաս, 1951, էջ 601-602, Հմր 270:
Բ. 180ա-90ա Տեառն Ներսէսի արքեպիսկոպոսի Տարսոնի Կիլիկեցոց Յորժամ չոգաւ դեսպանութեամբ ի թագաւորէն
Հայոց Լեւոնէ ի Կոստանդինուպաւլիս: Հարցումն պատրիարգին եւ պատասխանի սրբոյն Ներսէսի -Իբրեւ յառաջեաց սուրբն Ներսէս առաջի թագաւորին Յունաց...
Գ. 190ա-9բ Թուղթ Հայոց կաթողիկոսին Կոստանդեա, զոր գրեաց յաստուածապահ դղէկէն Հռոմկլայէ առ թագաւորն
Հայոց Հեթում, ի մայրաքաղաքն Սիս... ի թուին Հայոց ՈՂԷ (1248): Գրեցաւ ի ձեռն արդիւնական վարդապետին Հայոց
Վարդանա` յարմարեալ իրս այս -Քրիստոսապսակեալ սուրբ թագաւորի ամենայն Հայոց Հեթում ի Տէր խնդալ...
Դ. [Բանք զանազանք]
1. 199բ-202ա Վասն Եփեսոսի երկրորդ ժողովոյն -Երկրորդ ժողովն Եփեսոսի վասն Փղաբիանոսի եւ վասն Եւտիքի...
2. 202ա-5ա Յաղագս Քաղկեդոնի ժողովոյն -Ժողովն Քաղկեդոնի շինելով ի վերայ հիմանն նեստորի...
3. 205բ-7ա Այլուստ եւ այս -Հարցից զքեզ, որ երկու բնութիւն սահմանս ի Քրիստոս...
4. 207աբ Յոհաննէս Սարկաւագ վարդապետի -Ի լինելն որդի մարդոյ եւ մտանել ընդ աւրինաւք...
5. 207բ-18ա Ընդդէմ այնոցիկ, որ վասն բաժակին մոլին -Բաժակն աւրհնութեան, զոր աւրհնեմք, ասէ առաքեալ, ո.չ ապաքէն հաղորդութիւն է արեանն Քրիստոսի...
6. 218ա-33բ Վասն մոլորման Զատկին բանք -Յայսմ ամի գրութեան տառիս ի գաւառիս Կիլիկէոյ էր թուականութեան
Հայոց ԶԽԱ (1292), եւ եկն եհաս ամն մոլորման...
7. 233բ-7բ Ընդդիմադրութիւն սակս ջրոյն խառնման ի սուրբ խորհուրդ ի թվին Հայոց ԶԾԸ (1309) -Որդիք մարդկան,
մինչեւ յե.րբ էք խստասիրտք...
8. 237բ-62բ Գրիգորի Վկայասիրի Հայոց վերադիտողի Վասն Զատկին -Ի թուականութեանն Հայոց ՇԼԱ (1082) ի սուրբ
Զատկէն մոլորեցան Ժ ազգք...
9. 263ա-72բ Յաղագս միաւորութեան եւ բնութեան եւ դիմի եւ անձնաւորութեան -Միաւորութիւն է ստոյգ եւ ճշմարիտ եւ
հականիւթ մասնաբար որոշելոց...
10. ա. 273ա-97բ [Մովսէս վարդապետի Եզնկացոյ գրեալ. Հմր 503, 145բ] Պատասխանիք թխտոյն Տրապիզոնի -Բնաւից բարեաց պարգեւատուն...
բ. 297բ-314ա Բանք երանելոյն Խոսրովու -Տեղի աղաւթիցն Գիրք սուրբք զեկեղեցի մեզ ուսուցանէ...
11. 314ա-7բ Յամսեանն յունուարի յ[ը]նդիքտիոնին Ժ: Թուղթ պատրիարգին Կոստանդնուպաւլսի առ կաթողիկոսն
Հայոց Գրիգոր, համաձայնութեամբ ամենայն ժողովոյն -Միքայէլ, ողորմութեամբն Աստուծոյ արքեպիսկոպոս Կոստանդինուպաւլսի... որ եւ Բ բնութիւն ///... (շար. թափուած):
12. 318աբ [Տեսիլ Աթանասի - Ամենեցունցն Աստուած...] եւ սկս[ա] ասել ցՊատարագմատոյցն... Յանկարծակի պատռեցաւ ձեղուն եկեղեցւոյն... եւ դողութեամբ մեծաւ հաղորդեցայ ի կենարարէն եւ ///... (շար. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

262բ. Զստացաւղ այսմ աստուածապատում դաւանութեանս ուղղափառաց` զՅոհանէս քահանայ, որ մեծաւ փափագանաւք ետ գրել զսա ի յընթերցումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ հոգոյ, եւ մեղապարտ գրիչս Գէորգ երէց` ծնողաւք յիշեցէք առ
Տէր յընթեռնուլ կամ յաւրինակել, եւ Աստուած զձեզ յիշէ:
Կնքադրոշմ` Բա Քրիստոսի ծառայ Փ[իլիպպո.ս...]:
Գրչափորձ` Աա Գիրքս Ընդհանրական է: Քրիստոս խաչեալ ի հԵրուսաղամ քաղաքին:
584
Պրոֆ. ՌՈՒԲԵՆ, ՏԵՏՐ ԹՈՒԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ
Կոստանդնուպօլիս
ՌՄՁԵ -1836
ԳՐԻՉ` Պրոֆ. Ռուբեն:
ԹԵՐԹ` 55+1 (կրկ. 43) . չգրուած` 1բ, 2բ, 39ա-52ա, 54բ-5բ: ՊՐԱԿ` 7 8: ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16 10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (շղագրանման: Նմուշ` շփա): ՏՈՂ` 10-21: ԿԱԶՄ` կանաչ թուղթ, թիկունքը` շագանակագոյն կաշի,
միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` կապոյտ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, կապոյտ թուղթ, մասն աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա Ջ ս կ մ` բ մ կ չ ջ զ ս բ՛ ց բ (Համառօտ թուաբանութիւն): 2ա Րագգամ տեֆտերի (Տետր թուաբանութեան): Յամի
Տեառն 1836:
-3ա-4ա Տիպաճէ (Նախերգան) -Հագիգաթ իլմի րագգամ մենշուր ուստալար... ւ`կհկվվկ`ւ Սւզբլբ թսըեբվվըսբ գկ Չըեւլ՛վմջլմկլւթըհկ.
1. ա. 4բ Էվվէլքի էօկիւտ հիսապ իւստիւնէ (Առաջին խրատ հաշուի վերայ) -Պիր փարան իւչ ահճէ էտեր...
բ. 5ա-6ա Էվվէլքի թաալիմլեր իլմի հիսապլեր իւստիւնէ (Առաջին վարժութիւններ թուաբանութեան վերայ) -Պիրլիք`
միաւոր, օնլուք` տասնաւոր, իւզլիւք` հարիւրաւոր...
2. 6բ Նէ. տիր իլմի հիսապ (Ին.չ է թուաբանութիւնն) -Իլմի հիսապ պիր զենահաթտըր...
ա. 6բ-9բ Քանօն պիրինճի. Քարաճիւմլէ (Կանոն առաջին. Գումարումն) -0լ հիսապլար, քի իւստէ քոյուպ...
բ. 10ա-1ա Քանօն իքինճի. Չըքմայ (Կանոն երկրորդ. Հանումն) -0լ հիսապլար իչինտէ, քի շու քատար եախուտ...
գ. 12ա-21բ Քանօն իւչիւնճիւ. Զարպ (Կանոն երրորդ. Բազմապատկումն) -0լ հիսապ իչիւնտէ, քի շու գատար նեսնէ...
(բազմապատկման աղիւսակ` 11բ):
դ. 22ա-38բ Քանօն տեօրտիւնճիւ. Թագսիմ (Կանոն չորրորդ. Բաժանումն) -0լ հիսապ իչինտէ, քի շու քատար ղուռուշու...
3. 52բ [Խորանարդիկներ. գծագիր] -Պու զար կիպի տեօրթ քէօշէսիւնէլերի քալտըրըպ...
-53ա-4ա Չեվրէ (ցանկ) -Տիպաճէ 1...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս 1ա, 3ա-4ա:
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ՔաւթահեաՌՁԱ -1632
ԳՐԻՉ` Անտոն: ՍՏԱՑՈՂ` մահտեսի Մէլիք:
ԹԵՐԹ` 185. չգրուած` 1բ, 185ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԶ 12 (Ա 11, ԺԶ 6): ՆԻՒԹ` թուղթ, եռամահիկ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ`
15,2 10,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 47ա: Նօտրգիր` 181ա-4բ, 1634 թ. յաւելագրութիւն): ՏՈՂ` 15 (յաւելագրումը` 18-22): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` գորշ գործուածք,
լուսանցակողերը` կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -1. Աւետարան Յովհաննու: Ժ-ԺԱ դդ.: 2 (Ա-Բ), սկզբում, ստացուած 1 թերթի վերին կէսի երկայնակի ծալումից: Մագաղաթ, այժմ` միասիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բա): կարդալ Բբ, Աա, Աբ, Բա «[առ]նէք
զգործս... զաւր իմ (Ը, 41-56): 2. Եթովպերէն: 1 (Գ), վերջում, ստացուած երկու թերթի բացուածքից: Մագաղաթ, միասիւն:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 2ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 48բ, 65ա, 132բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսկան,
թռչնային: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի եզրերը մաշուած, կապիչներն ընկած: Եթովպերեն պատառիկ-պահպանակի թանաքը ճապաղուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-64ա, 132ա-80ա [Ժամագիրք]

1. 1ա-16ա Ա. Կարգաւորութիւն հասարակ աղաւթից եկեղեցեաց Հայաստանեայց, որ կատարի ի մէջ գիշերի, ի դէմս
Հաւր Աստուծոյ: Արարեալ Լուսաւորչին Գրիգորի եւ Սահակայ հայրապետի եւ Մեսրոպայ վարդապետի եւ Գիւտայ եւ Յովհաննու Մանդակունոյ հայրապետացն մեր եւ այլոց վարդապետացն, ի փառս Աստուծոյ
2աբ [Սաղմոս] -Տէր, եթէ զշրթունս իմ բանաս... 2. բ Սաղմոսափոխերն (ծայրաքաղ` Գ, ՁԵ, ՃԲ, ՃԽԴ): 2բ-5ա Յոհաննու
Մանդակունեցոյ ի գաւառէ Աշամունեաց, ի գեղջէն Ախնոտայ Քարոզ գիշերային պաշտամանց -Զարթուցեալքս... 5բ-7բ [ Աղաւթք] -Զքէն գոհանամք... 7բ-9բ Քարոզ Երանելոյ եւ իբրեւ զի բ[ արի է], արարեալ Սահակայ եւ Մեսրոպայ վարդապետին
-Վասն ի վերուստ... 9բ-12ա Քարոզ` Երկինք պատմենին եւ Տէր ապաւէնին -Վասն ի գիշերի... 12ա-4ա Քարոզ` Մի՛ նախանձիրի եւ Խոստովանի -Վասն ուղղելոյ... 14ա-6ա Քարոզ Ողորմեային եւ ի նեղութեան -Վասն գտանելոյ... (տպ. 1866, էջ 1018, 21-23, 30-32, 113-122: Միւս նիւթերը չունի):
2. 16ա-42բ Բ. Կարգաւորութիւն հասարակաց աղաւթից առաւաւտու ժամուն, որ կատարի ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ,
յորմէ ըմբռնեալ եղեւ ի հրէիցն
16ա Լցաք առաւաւտու ողորմութեամբ... (ծայրաքաղ): 16բ-7ա [0րհնութիւն Երից մանկանցն] - Աւրհնեալ ես... (ծայրաքաղ): 17աբ Քաղոց զկնի Հարցինն -Եկեալքս... 17բ-8ա Աղաւթք ապաշխարութեան պահոց -Ցաւղեա... 18ա Աղաւթք մարտիրոսաց -Ցաւղեա. 18բ Աղաւթք տէրունական տաւնից -Հզաւր յաղթող... 18բ-9ա Քարոզ կիրակէի զկնի Մեծացուսցէին Վասն սուրբ տեղոյս... 19աբ Քարոզ զկնի Մեծացուսցէին -Սուրբ Աստուածածին... 19բ-20բ Քարոզ զկնի Իւղաբերից Աւետարանին -Զուարճացեալքս... 20բ-1ա Քարոզ զկնի Ողորմեային -Երկրպագեմք... 21աբ Աղաւթք յարութեան -Ողորմած,
գթած... 21բ Աղաւթք պահոց -Ողորմութեամբ... 21բ Աղաւթք մարտիրոսաց -Բարեխաւսութեամբ... 22ա-3ա Զկնի Տէր յերկնիցն աւրհնութիւն փառաց առաւաւտու... ի Կոստանդնուպաւլիս ժողովոյն ասացեալ -Փառք ի բարձունս... 23ա-4ա Առ ժողովն Եփեսոսի ասացաւ -Եւ յամենայն ժամ... 24ա-6ա Քարոզ Կիրակմտի, Յինանցն - Ասասցուք... 26ա-7բ Քարոզ սրբոց
առաքելոցն... արարեալ Լուսաւորչին Գրիգորի - Աստուած մեծ... 27բ-8ա Հայրապետաց... - Առաջնորդ եղեն... 28ա-30ա
Քարոզ մարտիրոսաց -Ըզճըգնութիւն... 30ա-1բ Քարոզ Ծնընդեան եւ փոխմանն -Մայր սուրբ... 31բ-2բ Քարոզ ապաշխարհութեան... -Փառաւորեսցուք... 32բ-4ա [ Աղաւթք] -Գոհանամք... 34աբ Սուրբ Աստուած... -Սուրբ Աստուած... 35աբ Թումայի
առաքելոյն -Փառաւորեայ... 35ա Քարոզ զկնի Սուրբ Աստուածածնին -Եւ եւս... 35ա [Քարոզ] -Վասն լսելի լինելոյ... 35բ
Քարոզ զկնի Մանկանցն -Վասն խաղաղութեան... 35բ-6ա [ Աղաւթք/ -Սուրբ ես... 36աբ Սաղմոս Ե, փոխ -Բանից իմոց...
(ծայրաքաղ): 36բ [Մաղթանք] -Խաչ քո... 36բ-7ա Քարոզ... - Աղաչեսցուք... 37աբ [ Աղաւթք] - Աւգնեա մեզ... 37բ-8բ Սարկաւագն վարդապետին ասացեալ -Յիշեա, Տէր... 38բ-9բ [Մաղթանք] -Վասն խաչի քո... 39բ-40ա Քարոզ մարտիրոսաց -Սուրբ
ճգնաւորքն... 40ա-1ա Աղաւթք... -Որ ընտրեցեր... 41աբ Աղաւթք... -Պսակիչ սրբոց... 41բ-2ա Քարոզ... -Խնդրեսցուք հաւատով... 42աբ Աղաւթք... -Քում ամենազաւր... (տպ. 1866, էջ 179-185, 193-195, 201-202, 217-218, 225-226, 235-237, 246260, 268-269, 276-283, 290-294: Միւս նիւթերը չունի):
3. 42բ-8ա Գ. Կարգաւորութիւն հասարակաց աղաւթից արեւագալի ժամուն, որ կատարի ի դէմս Հոգւոյն Աստուծոյ, այլ
եւ ի դէմս յարութեանն Քրիստոսի եւ երեւման աշակերտացն:
42բ Եղիցի անուն Տեառն աւրհնեալ... (ծայրաքաղ): 43ա Երգ տեառն Ներսիսի ասացեալ -Յարեւելից մինչ ի մուտս
(այսքան): 43աբ Քարոզ Արեւագալի, զկնի երգոյն, արարեալ սրբոյն Գիւտեա -Յարեւելից մինչ ի մուտս... 43բ-4բ [ Աղաւթք]
-Յարեւելից մինչեւ ի մուտս... Աստուած մշտընջենաւոր... 44բ Սաղմոսափոխն - Աղաղակեցէք առ (այսքան): 44բ [Երգ] -Ճըգնաւորք Աստուծոյ եւ ժառանգորդք (այսքան): 44բ-5ա Մաղթանք - Աղաչեմք... 45ա[Քարոզ] -Սուրբ ճգնաւորքն աղաչեսցուք
(այսքան): 45ա [ Աղաւթք] -Սուրբ ես, Տէր... 45աբ Սաղմոս - Աստուած իմ... (ծայրաքաղ): 45բ [Երգ] -Լոյս, արարիչ լուսոյ առաջին (այսքան): 54բ Մաղթանք -Լուսովդ քո... 45բ-6ա [Քարոզ] -Եւ եւս... Փառաւորեսցուք... 46բ [ Աղաւթք] -Զառաւաւտու
աղաւթս... 46բ [Սաղմոս] -Տէր հովուեսցէ զիս... (ծայրաքաղ): 46բ [Երգ] -Ճանապարհ (այսքան): 46բ-7ա [Մաղթանք] -Տէր,
ուղղեա... 47ա [Քարոզ] - Աղաչեսցուք... 47աբ [ Աղաւթք] - Առաջնորդ կենաց... 47բ-8ա [ Աղաւթք] - Աւրհնեալ ես, տէր Աստուած... (տպ. 1866, էջ 309-328):
4. 48ա-53բ Դ. Կարգաւորութիւն հասարակաց աղաւթից երրորդ ժամուն, որ կատարի ի դէմս Հոգւոյն Աստուծոյ իջման
եւ ի դէմս նախամաւրն ճաշակման եւ ազատութեանն Քրիստոսի -0րհնեալ Հոգի սուրբ աստուած ճշմարիտ. ամէն: 48բ
[Սաղմոս] -Ողորմեա ինձ... (ծայրաքաղ) 48բ [Երգ] - Աւրհնեմք ըզքեզ, Հայր անըսկիզբն (այսքան): 48բ-9ա [Մաղթանք] -Յամենայն ժամ... 49ա-50ա Յոհանու Մանդակունեցւոյ -Միաբան ամենեքեան... 50ա-1ա [ Աղաւթք] -Որ ի քրովբէական... Որ էիր յառաջ... 51բ Սաղմոս ԿԵ -Տէր Աստուած... (ծայրաքաղ): 51բ-2ա [Քարոզ] -Խնդրեսցուք... 52աբ [ Աղաւթք] - Առաջնորդեա... 52բ [Սաղմոս] -Տէր հովուեսցէ... (ծարաքաղ): 52բ-3ա [Քարոզ] -Եւ եւս... Գոհաբանելով... 54աբ [ Աղաւթք] -Խաղաղութեամբ քով... (տպ. 1866, էջ 329-339):

5. 53բ-8բ Ե. Կարգաւորութիւն հասարակաց աղաւթից վեցերորդ ժամուն, որ կատարի ի դէմս Հաւր Աստուած, այլ եւ ի
դէմս չարչարանացն եւ խաչելութեան Որդւոյն Աստուծոյ - Աւրհնեալ հայր սուրբ Աստուած ճշմարիտ. ամէն: 58բ [Սաղմոս] Ողորմեա ինձ... (ծայրաքաղ):
53բ [Երգ] -Խաւարեցաւ լոյսն արեւուն (այսքան): 53բ-4ա [Մաղթանք] -Յամենայն ժամ... (ծայրաքաղ): 54ա-5ա Յոհանու Մանդակունեցւոյ - Արթուն մտաւք... 55ա-6ա [ Աղաւթք] -Զգեցո մեզ... Երկնաւոր խաղաղութեամբդ... 56ա Սաղմոս Տէր, մի յիշեր... (ծայրաքաղ): 56աբ [Քարոզ] -Վասն հիւանդաց... 56բ-7բ [ Աղաւթք] -Փարատեցո զցաւս... 57բ [Սաղմոս] -Երանի, որ խորհի... (ծայրաքաղ): 57բ-8ա [Քարոզ] -Եւ եւս... Խնդրեսցուք... 58աբ [ Աղաւթք] Հայր գթութեանց... (տպ. 1866,
էջ 340-349):
6. 58բ-64ա Զ. Կարգաւորութիւն հասարակաց աղաւթից իններորդ ժամուն, որ կատարի ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, այլ
եւ մահուանն եւ բանական Հոգւոյն աւանդման - Աւրհնեալ Որդի սուրբ Աստուած ճշմարիտ. ամէն:
58բ [Սաղմոս] -Ողորմեա ինձ... (ծայրաքաղ): 58բ [Երգ] -Չարչարկեցեալ քեզ տիւ (այսքան): 58բ [Մաղթանք] -Յամենայն ժամ... (ծայրաքաղ): 58բ-60ա Յոհանու Մանդակունոյ -Սուրբ սրտիւ... 60ա-1բ [ Աղաւթք] -Տէր զաւրութեանց... բազում
ողորմած... 61բ-2ա Սաղմոս -Տէր, մի մատներ... (ծայրաքաղ): 62ա [Քարոզ] - Աղաչեսցուք... 62ա-3ա [ Աղաւթք] - Անկեալ
առաջի քո... 63ա [Սաղմոս] -Սիրեցի, զի լուիցէ... (ծայրաքաղ): 63ա [Մաղթանք] -Հոգւոցն հանգուցելոց... 63ա [Քարոզ]-Եւ
ես... Վասն հոգւոցն հանգուցելոց... 63բ-4ա [ Աղաւթք] -Քրիստոս Որդի Աստուծոյ... 64ա [Մաղթանք] -Զսաղմոսերգութիւնս... (տպ. 1866, էջ 350-366: Չունի «Նահապետին Աբրահամու երգը եւ «Որ ստեղծմամբ շարականը): 64բ-132ա տե՛ս Բ:
7. 132ա-46ա Է. Կարգաւորութիւն հասարակաց աղաւթից երեկոյին ժամուն, որ կատարի ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, որ
էջ ի խաչէն եւ պատեալ պաստառակալաւ եդին ի գերեզմանի:
132բ-3ա [Սաղմոս] -Ես առ Աստուած կարդացի... (ծայրաքաղ): 133ա [Մաղթանք] -Փառք քեզ... 133ա [Սաղմոս] - Ապրեցո զիս... (ծայրաքաղ): 133ա-4ա Յաղագս աւրհնութեան ճրագացն, արարեալ սրբոյն Պետրոսի` եղբաւրն Բարսղի եւ կամ
Յովաննու է - Աւրհնեալ Տէր, որ բնակեալդ... 134աբ Երգ միաշաբաթոջ կիրակէի երեկոյին ժամու -Լոյս զուարթ... 134բ-5ա
[Քարոզ] -Հասեալքս... 135ա [Մաղթանք] -Հասեալքս... 135աբ Զկնի Ուղղեցւոյն Քարոզ -Եւ եւս... Աղաչեսցուք... 136ա-7ա [
Աղաւթք] -լուր ձայնից... Քեզ երկիր պագանելով... 137աբ Եւ ասի Սուրբ Աստուածն: Զկնի Քարոզ -Եւ եւս... Վասն լսելի լինելոյ...137բ Քարոզ զկնի Համբարձոյն -Վասն խաղաղութեան... 137բ-8ա [ Աղաւթք] -Հայր գթած... 138ա-9ա Քարոզ զկնի Տէր
ամենակալին -Եւ եւս... Եկեալքս...139աբ [ Աղաւթք] -Տէր Աստուած փրկութեան մերոյ... 140ա Արձակման Սաղմոս Գ, փոխ Ո. բնակեալ... (ծայրաքաղ): 140ա Մաղթանք -Զբարձրեալս... 140ա Սարկաւագն քարոզէ -Եւ մեք միաբան... 140աբ [ Աղաւթք] -Յոյս կենաց... 140բ Կիրակմտին Սաղմոս - Աստ աւրհնեցէք... (ծայրաքաղ): 140բ-1ա Քարոզ Կիրակմտի եւ Յինանցն -Խնդրեսցուք հաւատով... 141ա [ Աղաւթք] -Թագաւոր խաղաղութեան... 141աբ Քարոզ խաչի -Սուրբ խաչիւս... 141բ [ Աղաւթք] -Պահպանեա... 141բ-2ա Առ դրունս եկեղեցւոյ Սաղմոս -Ուրախ եղէ ես... (ծայրաքաղ): 142ա [Քարոզ] -Սուրբ եկեղեցեաւս... 142ա [ Աղաւթք] -Առ դրան... 142աբ [ Աղաւթք] -Ի յարկի քում... 142բ-3ա Սաղմոս յորժամ յեկեղեցին մտանեն Աղաղակեցէք...(ծայրաքաղ): 142բ-3ա [ Աղաւթք] - Աղաչեսցուք... (տպ. 1866, էջ 456-496. չունի Մեսեդիք, Ուղիղ եղիցիք եւ
Շարականք): 143ա Աւրհնութիւն մարմնոյ, սեղանոյ: Սաղմոս, կցորդ - Աչք ամենեցուն... Բարձր առնեմ... 143բ [Քարոզ] -Եւ
եւս... Աղաչեսցուք... 143բ-4ա [ Աղաւթք] - Աւրհնեա, Քրիստոս Աստուած... 144աբ Զկնի արձակման սեղանոյն Սաղմոս -Տէր
Յիսուս, լցաք... (ծայրաքաղ): 144բ-5ա [Քարոզ] -Եւ եւս... Գոհացարուք... 145ա-6ա [ Աղաւթք] - Աւրհնեալ ես... (տպ. 1866,
էջ 450-6):
8. 146ա-52բ Ը. Կարգաւորութիւն հասարակաց աղաւթից խաղաղական ժամուն, որ կատարի ի դէմս Հոգւոյն Աստուծոյ,
այլ եւ ի դէմս Բանին Աստուծոյ, որ եղաւ ի գերեզմանի եւ էջ ի դժոխքն եւ խաղաղութիւն արար հոգւոցն
146բ-7ա [Սաղմոս] - Աւրհնեցից զՏէր... (ծայրաքաղ): 147ա-9բ [Երգ] -Շնորհեա մեզ, Տէր, ի գիշերի... 149բ [Մաղթանք] Ի մերձենալ երեկոյիս... 149բ-50բ [Քարոզ] -Եւ եւս... Գոհացարուք... 150բ-1բ [ Աղաւթք] -Տէր բարերար... Պարգեւատու...
151բ Սաղմոս -Տէր, լոյս իմ... (ծայրաքաղ): 151բ Մաղթանք -Տէր, մի դարձուցանէր... 151բ-2ա [Քարոզ] -Եւ եւս... Աղաչեսցուք... 152աբ [ Աղաւթք] -Շնորհատու բարեաց... 152բ [Սաղմոս] -Երանեալ են... (ծայրաքաղ: Տպ. 1866, էջ 497-544: Միւս
նիւթերը չունի):
9. 152բ-80ա Կարգաւորութիւն հասարակաց աղաւթից հանգստեան ժամուն, որ կատարի ի դէմս Հաւր Աստուծոյ, զի
պահպանողական աջով Միածնին պահեսցէ զմեզ խաղաղութեամբ ի խաւար գիշերոյս
153աբ [Սաղմոս] - Առաքեա, Տէր... (ծայրաքաղ): 153բ-4ա [Մաղթանք] - Անձն իմ... 154աբ [Քարոզ] - Աղաչեսցուք...
154բ-5բ [ Աղաւթք] -Տէր Աստուած մեր... Հրեշտակի խաղաղութեան... 155բ-7բ Մաղթանք զաւրաւորք յաղագս գիշերայ առհաւրաց (Գրիգորի Նարեկացւոյ, բան ԺԲ) -Ընկալ քաղցրութեամբ... 157բ-8ա [Մաղթանք] -Զհանգստեան աղաւթս... 158ա9բ Գոհութիւն եւ արձակումն ժողովրդեանն -Փա՜ռք քեզ, Աստուած... (տպ. 1866, էջ 545-557, 561-563, 572-574):

10. ա. 159բ-63բ Նախադրութիւնք խրատականք յաղագս աղաւթիցն, զոր արարեալ է տեառն Ներսէսի` եղբաւր Գրիգորիսի Հայոց վերադիտողի - Աղաւթք հասարակաց քրիստոնէից... 163բ-70ա Աղաւթք իւրաքանչիւր անձին հաւատացելոց ի
Քրիստոս առ սուրբ Երրորդութիւնն եւ միաստուածութիւնն -Հաւատով խոստովանիմ... (տպ. 1866, էջ 564-572):
բ. 170բ-4ա [ Աղօթք ի հնոց սուրբ վարդապետէ արարեալ. Հմր 590, 203ա] - Ամենակալ, ամենախնամ Աստուած յամենայնի աւրհնեալ...
գ. 174բ-6ա [ Աղօթք] -Երեքանձնեայ տէրութիւն` միով բնութեամբ եւ էութեամբ անքնին եւ անճառ Աստուած...
դ. 176ա-9ա [Զղջումն] -Մեղայ ամենաբուրբ Երրորդութեանն...
ե. 179բ-80ա Արձական մեղաց -Ողորմեսցի քեզ մարդասէրն Աստուած... (տպ. 1866, էջ 3-6):
Բ. 64բ-132ա [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Հմր 444, 2ա-19ա. ¢ 1. ա-գ/64բ-7բ: 2. ա-ե/67բ-75բ: 3. ա-ը/75բ-85բ: 4. ա-բ/85բ-8բ: 5. ա-ի/88բ-121բ: Յաւելեալ
ունի.
ա. 121բ-32ա Եռամեծի եւ քաջ վարդապետի Մխիթարայ Գոշի` խստակրաւն ճգնաւորի եւ բանիբուն հռետորի ասացեալ
զաղօթս ի ժամ սուրբ պատարագին -Տէր Աստուած իմ Յիսուս Քրիստոս, Բան Հաւր եւ կերպարան կենդանի...
Գ. 181ա-4բ [Յաւելագրութիւն: Վասն ծռազատկին] -Եւ ընդ աւրհնութեանս ծանուցումն լիցի ձեզ, ազգք հայոց, մեծ եւ
փոքր, յեկեղեցականք եւ ժողովրդականք, որ այս տարոյս հանդիպման ծռազատկիս զորպիսութիւն յայտնեմք... Գրեցաւ
նամակս թվին ՌՁԳ (1634), ապրիլի ԺԳ... ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
170ա Ո՜վ սուրբ եղբայր, յորժամ սրտի մտաւք աղաւթես,
Զմեղաւոր || (170բ) գծողս` զանպիտան Անտոն յաղաւթս քո յիշես,
Եւ թէ գրես բանիցն, զգոյշ լեր, որ չփոփոխես,
Եւ Աստուած ողոմի մեր ծնաւղացն հրամայես,
Եւ ի Տեառնէ դու գտանես, յորժամ զաղաւթս կատարես:
180ա Փա՜ռք... Արդ, գրեցաւ գիր այս աղաւթից եւ փրկականն խորհուրդ սուրբ պատարագին ի թվականիս Հայոց ՌՁԱ
(1632) ամիս, || (180բ) ի քաղաքն Քաւթահեա, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Սարգսի Զօրավարին, ձեռամբ անարհեստ գրչի Անտոնի: Դարձեալ յիշեցէք զմահտեսի Մէլիքն, որ ստացաւ զայս Աղաւթմատոյցս յիշատակ իւր հոգոյն եւ ամենայն արեան
մերձաւորացն, որ ետ գրել զսա որդոյն իւր` Ստեփանոս աւագ սարկաւագին: Դարձեալ, հարք եւ եղբայրք, գրիս խոշորութեանն եւ սղալանացն անմեղադիր լերուք: Եւ որ յիշէք, յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս... Աստուած բարով վայելել տացէ. ամէն:
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ԺԷ -XVII
ԳՐԻՉ` Ներսէս դպիր:
ԹԵՐԹ` 117. չգրուած` 1ա-2ա, 114աբ, 115բ-7բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ժ 12 (Ժ 9): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ «Ա Ջ լուսադրոշմով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 15 10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 48ա): ՏՈՂ` 16: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Յաղագս յարութեան Քրիստոսի յունարաէն: 2 (Ա-Բ)+2 (Գ-Դ), ստացուած մէկ թերթի ընդլայնակի հատումից եւ հատուած մասերի լայնակի ծալումից: Մագաղաթ, նախապէս երկսիւն, այժմ միասիւն (նմուշ` Բա):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 48ա: Ճ ա կ ա տ զ ա ր դ` 3ա, 12բ, 30բ, 35ա, 39ա, 43ա, 66ա, 72ա, 94բ,
105ա, 111ա: 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 ե ր` կարմիր, կապոյտ, սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Պահպանակները, կազմի թիկունքն ու դռնակը վնասուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2բ-46բ, 94ա-115ա [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 585, 1ա-64ա, 132ա-80ա. ¢ 1/2բ-12ա: 2/12ա-30ա:
3/30ա-4ա: 4/34բ-8ա: 5/38բ-42ա: 6/42ա-6բ (47ա-96բ, տե՛ս Բ):
7/94ա-105ա: 8/105բ-10բ: 9/111ա-3բ (չունի Գրիգոր Նարեկացու բան
ԺԲ): 10/չիք: Յաւելեալ ունի` 115ա «Մեսեղի աղուհացից « Առաւատու
երգ շաբաթու պահոց:
Բ. 47ա-90ա [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Հմր 444, 2ա-19ա. ¢ 1. ա-գ/47ա-50ա: 2. ա-ե/50ա-6ա:

3. ա-ը/56ա-63ա: 4. ա-բ/63ա-5բ: 5. ա-ի/65բ-89ա: Ունի.
1. 89ա-90ա Այլ Աղաւթք, որ ասին նախքան զճաշակել խորհրդոյն, ի բանից Թովմայի առաքելոյն -Մարմին քո անապական լիցի ինձ
2. 90բ-3բ Տեառն Ներսէսի Լամ[բ]րաւնացոյ ասացեալ Խրատք եւ սահման վերոյգրեալ գործոց -Քանզի բազում ինչ եցոյց բան հրահանգութեան գործ սարկաւագացն աստիճանի...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
94ա ԶՆերսէս տառապեալ հոգով եւ կոչմամբ միայն դպիր եւ ոչ գործով, աղաչեմ յիշել ի Տէր միով ողորմիւ, եւ Քրիստոս
Աստուած մեր, որ առատն է ի տուրս բարեաց, ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի. ամէն (նման` 30ա, 47բ)
Կնքադրոշմ` 3ա Քրիստոսի ծառայ Անանիա վարդապետ. ՌՃՁԲ (1733):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
117բ Թվի[ն] 56 (1631) աւրհն[ե]ց[այ]:
Գրչափորձ` 114ա-7բ (առանձին տառեր եւ բառեր):
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Լոր գիւղ
ՌԿԷ -1618
ԳՐԻՉ` Յակոբ երէց:
ԹԵՐԹ` 280-3 (հաշուած` Պատառիկ-պահպանակ Բ, թռիչք` 177, 227). չգրուած` 2ա, 3ա, 53բ, 73բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԳ (կրկ ԺԴ)
12 (Ա, ԺԷ 10, Ե 6, Ը 9)+1 2: ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 13 9,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 134ա): ՏՈՂ` 17:
ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ կարմիր կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` մասն Պատառիկ-պահպանակի (Ա), թուղթ (Բ), լուսանցակողերը` կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Յովհաննու Ոսկեբերանի. Մեկնութիւն Մատթէի: Ժ-ԺԱ դդ.: 2 (Ա-Բ)+2 (Գ-Դ), ստացուած 1
թերթի ընդլայնակի հատումից եւ հատուած մասերի ընդերկայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, երկսիւն, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Աբ): Կարդալ Բա (Ա-ն սոսնձուած կազմի տախտակին) «կացն Մարիամ||/ւէն վաղվաղակի իբրեւ [ե]կին ի
Բեթղեէմ ստիպէին երկունքն եւ ծնաւ...
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 4ա, 47ա, 81ա: Ճա կ ա տ ա զ ա ր դ` 14ա, 34բ, 39ա, 43ա, 47բ, 52բ, 54ա,
102ա, 112ա, 123բ, 160ա, 164բ, 217բ, 230ա, 237ա, 243ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսկան: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր,
հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Մի շարք թերթեր կապոյտ թղթով կարկատուած, կազմի կաշին քերծուած, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-52բ, 112ա-53ա [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 585, 1ա-64ա, 132ա-80ա. ¢ 1/4ա-13բ: 2/13բ-34ա:
3/34ա-8բ: 4/38բ-43ա: 5/43ա-7ա: 6/47ա-52բ (52բ-111բ տե՛ս Բ):
7/112ա-23ա: 8/123բ-9ա: 9/129բ-35ա: 10/135ա-53բ (ա/135ա-44բ:
բ/144բ-8ա: գ/148ա-9բ: դ/150ա-2բ: ե/152բ-3ա): Ունի.
1. 154ա-5բ Տեառն Ներսէսի ասացեալ Ողբանք անձին ամենայն ումեք [Ա-Ք] - Աշխարհ ամենայն...
2. 156ա-8ա Նորին տեառն Ներսէսի ասացեալ ի մխիթարութիւն մտաց ի խորոց սրտից խօսք ընդ Աստուծոյ (Ա-Ք) - Առաւաւտ լուսոյ...
3. 158ա-9բ [Երգ պաշտաման գիշերոյ (Ա-Ք)] - Աստուածածին մայր Քրիստոսի, / Իմ յոյսն դու աւուր մեծի...
Բ. 52բ-97ա [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Հմր 444, 2ա-19ա. ¢ 1. ա-գ/ 52ա-6ա: 2. ա-ե/56ա-62ա: 3.
ա-ը/62ա-70բ: 4. ա-բ/70բ-3ա: 5. ա-ի/73ա-97ա: Յաւելեալ ունի.
1. 97ա-8ա Այլ աղօթք, որ ասի նախքան զճաշակել խորհրդոյն, ի բանից թումայի առաքելոյն -Մարմին քո անապական
լիցի ինձ...
2. 98բ-102ա Տեառն Ներսիսի Լամ[բ]րաւնացոյ Խրատք եւ սահման վերոյգրեալ գործոյս -Քանզի բազում ինչ եցոյց բանս հրահանգութեան գործ սարկաւագացն աստիճանի...
3. 102ա-11բ Եռամեծի եւ քաջ վարդապետի Մխիթարայ Գոշի` խստակրօն ճգնաւորի եւ բանիբուն հռետորի ասացեալ
Զաղօթս ի ժամ սուրբ պատարագին -Տէր Աստուած իմ Յիսուս Քրիստոս, Բան Հաւր եւ կերպարան կենդանի...
Գ. 160ա-259բ [Տօնացոյց]
Տե՛ս Հմր 435, 279ա-310բ. ¢ 1/160ա-4ա: 2.ա/164ա-7բ (խորագիր`

« Աւետարանցոյց եւ Տաւնացոյց եւ կարգաւորութիւն եւ հրամանք
տէրունական տաւնից...): բ/167բ-74բ: գ/174բ-81ա: դ/181ա-6ա:
ե/186ա-205բ: զ/206ա-11բ (1 թերթ ընկած` սկ. «[ Աւրհնութիւն
յա]րութեան Տէր յերկնիցներուն ասայ...): է/211բ-3բ: ը/213բ-5ա:
թ/215ա-7բ: ժ/217բ-29բ: ժա/230ա-6բ: ժբ/237ա-41բ: ժգ/241բ-3ա:
ժդ/243ա-7բ: ժե/247բ-51ա: ժզ/251ա-9բ:
Դ. 260ա-4բ Արարեալ եւ սահմանեալ սուրբ վարդապետին Թումայի Մեծոփեցոյ... Խրատք յաղագս պաշտաման եկեղեցոյս Հայաստանեայց ազգաց -Գիտելի է, զի յաւուր հսկման գիշերային, զկնի Տէր, եթէ շրթանցն... (հմմտ. Հմր 435, 310բ8ա: Այստեղ միայն ¢ ¢ ա-բ):
Ե. 1. 265ա-7բ [Մեսեդիք]: Աւագ մեսեդի ապաշխարութեան -Բշ. Դարձոյ զերեսս քո...
2. 267բ-79բ Ժամամտներ կարգաւ -Բշ, Գշ, Եշ. Որ ի Հաւրէ առաքեցար... աւրհնեալ ես միայն մարդասէր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
53ա Եւ զեղկելի եւ զմեղօք մեռեալս զՅակոբ գծողս յիշեա ի ժամ սոսկալի սուրբ պատարագին, եւ Աստուած զյիշողն յիշէ. ամէն (նման` 224ա):
153ա Փա՜ռք... Արդ, գրեցաւ փրկական խորհուրդ պատարագի եւ հասարակաց աղօթս մերոյս եկե||(153բ) ղեցւոյ ի
թվականիս Հայոց ՌԿԷ (1618), ի գեղս, որ կոչեցի Լոր, ընդ հովանեաւ Սուրբ Գէորգա, ձեռամբ մեղսամակարթ եւ մատնադեղեւ, սխալաբան եւ խոշորագիր գրչի` Յակոբ սուտ յանուն իրիցուս, զի միայն զանունս ունիմ սոսկ եւ գործով թափուր երեւիմ: Արդ, յերեսս անկեալ պաղատիմ մանկանցդ սուրբ եկեղեցոյ եւ արժանաւոր քահանայիցդ պատարագողացդ Քրիստոսի... թէ... պատահիք, յիշեցէք առաջի Քրիստոսի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 280ա (ԺԷդ., բոլորգիր, սկզբից պակասաւոր) Դարձեալ յիշեցէք զիս եւ զեղբայրն իմ` Տիլանչի, եւ զծնօղսն մեր` Վարդանէս եւ Կուլինազ: Յիշողացդ եւ յիշելոցս Քրիստոս Աստուած առ հասարակ ողորմեսցի. ամէն:
2. Գբ (1719, բոլորգիր) Ես` տէր Ապրհամս, որ օր[հ]նուվեցի մարդի ամսումըն, թիւն ՌՃԿԸ (1719) էր:
3. 2բ (1745 թ., շղագիր) ես` տէր Խաչատուրս գրեցի, որ Նատիր -Շահն գնաց Շաքուն` Հաճի Չալապին պերթի վերեայ, չի
առաւ, թիվն ՌՃՂԴ (1745) էր, ապրել ամսին ԻԷ գրվե[ց]. բաւ է գիտօղաց (նման` Աստառ Բ):
4. Գա (1745 թ., շղագիր) թիվն: Ես` Առաքելն գերեցի: Թիվն ՌՃՂԴ (1745) էր գրվեց:
5. 280բ (ԺԸդ., նօտրգիր, հաւանաբար 2բ-ից տարբեր) Տէր Խաչատուրս գրեցի:
Գրչափորձ` 2ա, 3ա (լուացուած), Պատառիկ-պահպանակ Գա, Գբ:
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ՌՃԴ -1655
ԳՐԻՉ` Միքայէ.լ: ՍՏԱՑՈՂ` Խանում կուսակրօն:
ԹԵՐԹ` 313+1 (կրկ. 67). չգրուած` 67բգ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԶ 12 (ԻԱ 14): ՆԻՒԹ` թուղթ, արեւելեան: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 12,8 10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 208ա): ՏՈՂ` 13-16: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը`
տախտակ, աստառը` կարմիր կտաւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Ղուկասու: Թ-Ժ դդ.: 2 (Ա-Բ)+2 (Գ-Դ), ստացուած 2 թերթերի ընդլայնակի երկտակումից: Մագաղաթ, ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ` Բա) միասիւն, 22 տող: Կարդալ Բա-Աբ, Աա-Բբ «Եւ ոմանք... եւ հանէր
զ[գիշերն] (Զ, 2-12): Դա-Գբ, Դբ-Գա «թողու... եւ մի ի[մասցին] (Է, 49-Ը, 10):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր, թանաքի ճապաղում: Ի դ. նորոգուած, լուսանցային մասերը կարկատուած: կան բնագրային կորուստներ` 255-60: Պատառիկ-պահպանակները խունացած, եզրերը վնասուած: Կազմի կաշին քերծուած եւ ծակոտկէն, թիկունքը պատռուած, եզրերը մաշուած, փականներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-254ա [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ]
Տես Հմր 435, 4ա-156բ. ¢ 1/2ա-10ա (չիք` դ): 2-3/չիք: 4.
ա/10ա-72ա (Երգք Ներսիսի Շնորհալւոյ` 18բ-22ա Յիշեսցուք, 24բ-7բ
« Աշխարհ ամենայն, 27բ-30բ « Առաւօտ լուսոյ, 33բ-44ա « Այսօր
անճառ, 44ա-8բ «Նորոգող տիեզերաց, 48բ-56ա « Աստուած անեղ,
56ա-66բ «Նորաըստեղծեալ, նաեւ` 30բ-3բ «Ողբ առ սուրբ
աստուածածնին... - Աստուածածին մայր Քրիստոսի...): բ/72ա-118ա:

գ/118ա-31ա: դ/131ա-8բ: ե/138բ-44բ: զ/144բ-70ա: է/170ա-87ա:
ը/187ա-229բ: թ/229բ-54ա (242ա-4բ եւ 244բ-5բ Գրիգորի Նարեկացւոյ
բան ԺԲ եւ ԽԱ, 245բ-53 Ներսիսի Շնորհալւոյ «Հաւատով
խոստովանիմ): Սաղմոսները, աղօթք-մաղթանքները մեծի մասամբ
հապաւուած կամ ծայրաքաղ:
Բ. 254բ-312ա [Բնագիրք զանազանք]
1. 254բ-82ա Տեսիլ Աստուածածնին, զոր յայտնի նմա հրեշտակն զտեղի տանջանացն, թէ որպէս տանջին մեղօորքն ի
դժոխն -Պատուական եւ աստուածա[րեալ] ժողովուրդք Քրիստոսի, հաւատացեալք եւ գնեալք պատուական արեամբ նորա...
2. 282ա-95ա, 296բ-304բ Տեսիլ սրբոյն Գրիգորի Հայաստանեաց Լուսօորչին[եւ պատմ]ութիւն ընդ հրեշտակն վասն ննջեցելոցն -Սուրբն Գրիգորիոս Լուսաւորիչն Խ տիւ եւ Խ գիշեր հաց ոչ եկեր...
295բ-6ա տե՛ս Յիշատակարան:
3. 304բ-6բ [Սաղմոս ՃԽԴ, 1-21] -Բարձր առնեմ զքեզ, Աստուած իմ եւ թագօոր իմ...
4. 307ա-12ա Հարցումն Բարսեղ[ի] ընդ սուրբն Գրիգորի Լուսաւորչին -Բարսեղ ասէ առ սուրբն Գրիգոր. Յորժամ ոչ երկինք կայր եւ ոչ երկիր... զի ծանիցէ զարարիչն իւր Քրիստոս, եւ նմա փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
295բ Ո՜վ սրբասէրք եւ քաչահմուտք ընթերձօղք, որք հանդիպիք ի յայս փոքրիկ երգարանիս կարդալով կամ օրինակելով
եւ կամ ի ձեռս ունելով, յիշեցէք եւ լիաբերան Ողորմի ասացէք եւ Աստուծոյ խնդրեցէք զթողութիւն բազում յանցանաց իմոց:
Ո՜հ, անմեղադիր լերուք ի խոշոր գրոյս, քանզի պակասութիւն բազում է եթէ՛ սղալութեան, եթէ՛ գրադարձութեան, եւ եթէ՛ ի
շարադրութենէ տողիս, եւ տող չեմ հաներ: Յորժամ ուսայ, յայնժամ վարդապետէս հեռացայ վասն բազում զանազան բանից, եւս առաւել եւ ես խիստ անտանելի եւ անբժշկելի, անփարատելի կսկծանաց կայի, || (296ա) վիշտ եւ նեղութեան մէջ
էի, որ ամենեւիմբ հողածին ոչ կարէ զիս սփոփել մխիթարել, ո՛չ հոգեւոր, եւ ո՛չ մարմնաւոր: Ո՜հ. միայն ապաւինեալ եմ
սուրբ կուսածինն եւ պարգեւիչ միածին Որդին, որ նա է ամենեցոյն յոյս եւ կեայք: Յիշեցէք զփցոյն գրիչս, եւ դուք յիշեալ իջիք
ի միւսյանգամ գալստեան. ամէն: Հայր մեր, որ զերկ[ինս]: Թվին ՌՃԴ (1655), ի դուռն սուրբ Ըստեփանոս նորաքնունք Նախավկային զվերջին նորոգումն:
312ա Եւ զեղկելի թշուառացեալ գձօղս յիշեսջիք ի սուրբ երկնաթռիչ յաղօթս ձեր, ո՜վ մանկունք Սիոնի եւ ընթերձօղք եկեղեցոյ: Ո՜հ, ո՜հ:
312բ Փա՜ռք... Արդ, եւ ես մոխ[ր] ամած դիմօք երես անկեալ աղաչեմ եւ խնդրեմ զթողութիւն յանցանաց իմոց, ո՜վ սիրելի եղբայրք եւ մանկունք Սիոնի, որք հանդիպիք ի յայսմ կարդալով կամ օրինակելով կամ ի ձեռս ունելով, յիշեցէք զհանգուցեալ ծնօղն իմ, զհայր Փըրքամալն եւ զմայրն իմ Յամիկն եւ զհանգուցեալ եղբայրն իմ Յովհանէսն եւ զքոյրն իմ Ղըզլարն եւ
զմիւս եղբայրն իմ Կիրակոսն: || (313ա) Եւս Քրիստոս Աստուած քո առատ ողորմութեամբն յիշեա զկուսակրօն ապաշխարող Խանումին հոգին, որ բազում աղօչանօք ետ գրել զսայ` ծաղկաքաղ աստուածաին բուրաստանիցն, որ կոչի ժամագիրք,
յիշատակ իւրն եւ ծնօղաց իւրոց: Գրեցաւ անարժանից պիտակ անուն սբջսբջի («Միքմիքի -Միքայէլի.), վասն խնդրոյ զհոգեւոր քեւերն իմոյ Խանո[ւ]մին: Արդ, գրեցաւ ի դուռն Սուրբ Գրիգոր Լուսօորչի[ն] եւ Սուրբ Յովաննէս Մկրտչին, թվին ՌՃԴ
(1655): Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք, եւ դուք|| (131բ. շար. նօտրգիր) յիշեալ լիցջիք անմահ գառնէն: Ի վայելումն
փոքրիկ Հովանիսին, որ է իմ եղբայր Կիրակոսին որդի` ծառայ տիրամայր Սուրբ Աստուածածինն եւ Սուրբ Ըստեփանոս
Նախայկային:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1բ (ԺԸ դ., նօտրգիր) Յիշատակ է գիրքս այս, որ կոչի ժամագիրք, Շամբեցի Կիրակոսի որդի Հովանէսին: Յիշեցէք ի Քրիստոս, որ եւ դ[ո]ւք յիշեալ լցչ (= լիջիք) ի Քրիստոս: Ողորմին ասողն եւ դուք կացէք ի Տէր:
2ա (ԺԸ դ., նօտրգիր) Ես` Վէլիճանս, ծառ[այ] եմ սիրուն քո ||/
32բ (ԺԸ դ., նօտրգիր) Ես` Սարուխանի որդի Միրկիդիչ, ես` Հատրապետս, ես` Անանի որդի Վէլիջանըս դալու եմ Բաղու
որդի Ըստեփան Ա թուման փող, որ կէսն (ընդհատուած):
125բ (ԺԸ դ., նօտրգիր) Ես` Յարութունս գիրեցի... յիշատակ է գիրսք:
293բ (նօտրգիր) Ես` մեղաւոր, անարժան եւ եղքելի, մեղսասէր, չարագորձ Պօղումս գրեցի, ||(294ա) թվին ՌՃԿԴ (1715)ումն:
305բ Մէրապն մօրէ ելաւ Մարտի Ի-ումն, թվին Ռ || (306ա) ՃԾԹ (1710) Ես անարժան Մկըռդումս գրեցի:
310բ Ես մեղաւոր, անարժան եւ եղքելի, մեղսասէր, չարագործ Պօղումս գրեցի. թվին ՌՃԿԴ (1715)ումն, մարտի ԺԵ-ումն: || (311ա) ես` Պողումս գրեցի թվին ՌՃԿԴ (1715):

311բ Մեր խոբէր (= հօրեղբայր) Յովհանէսն, որ վաղճանեցաւ թվի[ն] ՌՃԿ (1711)-ին, էն օրն որ վաղճանեցաւ, յէսք (=
յաջորդ) օրա Ավանէսն մէրէ ելաւ յունվարի ԺԵ օրն:
312բ Պետրոս մօրէ ելաւ Սուրբ խաչին, թվին ՌՃԾ (1701): Ես Մըկ[ր]տում գրեցի:
313ա Իմ առաջի կինս, որ վաղճանեցաւ, թվին ՌՃԾԵ (1706)-ին: Ես` մեղաւոր Մկըռտումս գրեցի: Ես` մեղաւոր Մկըռտումս կարգվեցայ թվին ՌՃԾԵ (1706)-ին: ես` մեղաւոր Մկռտումս գրեցի:
313բ Այվայզն մօրէ ելաւ Ծաղկայզարդին թվին ՌՃԽԲ (1693): Ես` Աւետիկս գրեցի:
313բ Ես` Սիսեանեցի մեղաւոր Վէլիճան: Վէլիճանս գիրեցի առ:
313բ (Կապգիր) Յովանէս, Հովանէս (տե՛ս Կնքադրոշմ):
Աս Անարժան Վէլիճանս///
Աբ Յիսուսի Քրիստոսի ծառայրայ: Ես` Ըստեփսքումն Վելիջանի կին:
-Ես մեղաօոր Արու[թիւնս]:
Բա Թվին ՌՃ... (եղծուած):
Գա Իմ հայր Կիրակոսն առ Աստուած փոխեցաւ թվին ՌՃԻԱ (1672) ամին:
-Յակոբ կաթօղ[ի]կոսն վաղճանեցաւ ի թվականիս Հայոց ՌՃԻԹ (1680) ամին: Վարդայվառին առ Աստուած փոխեցաւ:
Գբ Ի թվին Հայոց ՌՃԺԵ (1666): Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Հովանէս || (Դա) կարգվեցայ թվին ՌՃԺԲ (1663) ամին:
ԴԲ /// մ/// մացն որ պսակեցայ /// ՌՃԺԲ (1663) ամին:
Կնքադրոշմ` Բբ, Գբ, 313բ Քրիստոսի Ով[ա]նէս:
Գրչափորձ` 1ա... 0վ կեղծաւոր սատանայ...: 128ա Ես գնացի օտար աշխար, / Գ[ու]նախում չօխ, պաշտան աշար... (3
տող):
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ԺԱՄԱԳԻՐՔ, Տ0ՆԱՑՈՅՑ, ՊԱՐԶԱՏՈՒՄԱՐ
ՌՃԺԲ -1663
ԳՐԻՉ` Գրիգոր:
ԹԵՐԹ` 193. չգրուած` 1ա-2ա, 106բ-7ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԴ 14 (Ա 11): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 13,5 10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 104ա): ՏՈՂ` 17: ԿԱԶՄ` մոխրագոյ մոմլաթ, թիկունքը` կապոյտ
գործուածք, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+1, թուղթ, մասն աստառի:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Տէրունական խաչ` 2բ, 107բ, 138բ (ոճաւորուած): Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 3ա, 108ա: Ճ ա կ ա տ ա զ
ա ր դ` 139ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, տաճար (115բ): Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր`
կարմիր, կապոյտ, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ձէթի բծեր, 1-2 թերթերը կարկատուած, եզրահատումից լուսանցագրութիւնները վնասուած, վերջից պակասաւոր: ԺԸ եւ Ի դդ. նորոգուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-106ա [Ժամագիրք]
1. 3ա-25ա Քաղուածք [օրհնութեանց] տէրունական տաւնիցն -ԳԿ. Երգեցէք, որդիք... («Շարական, 1861, էջ 754-779):
2. 25բ-7ա Զապաշխարութեան աւրհնութիւններն այսպէս քաղէ -ԱՁ. Հայր բազումողորմ...
3. 27ա-9բ Աղցացն ստեղիքն այսպէս ասա... -Բշ. Երկնաւոր հաւտ ընտրեալ...
4. 29բ-31բ Դաւանութիւն քրիստոնէից հաւատացելոց... -Հրաժարիմք ի սատանայէ... Խոստովանիմք եւ հաւատամք...
5. 31բ-4բ Խոստովանութիւն կոչէ զհաւատացեալքս ի Քրիստոս -Մեղայ ամենայսուրբ Երրորդութեանն...
6. 34բ-5ա [ Արձակումն] -Ողորմեսցի քեզ մարդասէրն Աստուած...
7. 35ա-8ա [Երգ տեառն Ներսէսի Հայոց կաթողիկոսի...] -Յիշեսցուք ի գիշերի...
8. 38ա-40ա Երգ տեառն Ներսէսի Հայոց կաթողիկոսի է ասացեալ (Ա-Ք) - Առաւաւտ լուսոյ...
9. 40ա-2ա [Տեառն Ներսէսի Հայոց կաթողիկոսի Ողբերգութիւն անձին զղջացելոյ... (Ա-Ք)] - Աշխարհ ամենայն...
10. 42ա-3բ [Երգ պաշտաման գիշերոյ (Ա-Ք)] - Աստուածածին մայր Քրիստոսի, / Իմ յոյսն դու ես յաւուր մեծի...
11. 44ա-6ա [ Այլ ողբք նովին երգով, այլում ասացեալ. Հմր 2524, 198բ: (Ա-Ք)] - Արթուն եղերուք, / Արթուն եւ պատրաստք, / Ահայ գայ Քրիստոս...
12. 46ա-52բ Թագաւորք ապաշխարութեան (Բշ-ուրբաթ) -Թագաւոր յաւիտեան... 53ա-7բ Թագաւոր մարտիրոսաց (ԱՁԴԿ) -Թագաւոր յաւիտեան... («Ժամագիրք, 1866, էջ 123-139):
13. 57բ-8բ Սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային - Այսաւր դասքն հրեշտակաց ուրախանան... (տպ. էջ 141-142):

14. 58բ-66բ [ Ալէլուք գիշերայինք տէրունական տօնից կարգաւ Ալէլուք ծնընդեան տեառն մերոյ Յիսուսի գիշերային ժամուն - Ալէլուիայ... Տէր հովեսցէ զիս... (տպ. էջ 144-178):
15. 66բ-70բ [Երգք տէրունական տօնից կարգաւ]: Աղուհացից կիրակիքն. Գ կրկնեայ եւ զյետինն բարձր ասայ -Զամենայն աւուրս կենաց իմոց...
16. 70բ-1ա [Ստողոգիք]: Ստողոգի Մեծի շաբաթին... -Եդին զիս ի գբի...
17. 71ա-3ա երգ եկեղեցւոյ -տան քում վայել է սրբութիւն...
18. 73ա-7ա Մեսեդիք: Շափթըպահոցն նախքան զԳիրքն ասայ -Բշ. Արքայութիւն քո...
19. 77ա -Կարգ Ուղեցայցն -ԱՁ. Ուղիղ եղիցին...
20. 77բ-80 Մեղեդի ըստ պատշաճի: 0ետեաց -Բարբառ աւետեաց...
21. 80ա-2ա Երգ սրբասացութեան ասայ: Ծննդեան -Բազմութիւնըք հրեշտակացն...(տպ. 1866, էջ 592-595):
22. 82ա-3ա Վերայբերելով պատարագ, այսպէս ասայ -Սարկաւագ. Սաղմոս ասացէք... (տպ. 1866, էջ 595-7ա):
23. 83բ-4բ Զկնի պատարագին ասայ զերգս զայս (Բշ-Շբ) -Լո[յ]ս ճշմարիտ եւ ճառագայթ Հաւր...
24. 84բ-5բ Եւ յորժամ հաղորդին, դպիրքն եղանակեն զերգս զայս: Տաղ բաշխման -Հայր հաւատոյ սուրբ հարսնարան...
25. 85բ-6բ Աստուածածնին -Գոհար վարդն ինքնայգուն, / Սիրամարգ ոսկէգոյն...
26. 86բ-7ա Սիմէոնի Ծերունւոյ -Ո՜վ Սիմէոն Ծերունի, / Ահայ բան քո կատարի...
27. 87բ-8ա Տաղ [Մկրտութեան Քրիստոսի ի Սիրիկ. Հմր 7730-355բ] -Ո՜վ զարմանալի խորհուրդս այս մեծ յայտնեալ, /
Արարիչն Աստուած ի Յորդանան եկեալ...
28. 28աբ Տաղ յարութեան («Գրիգոր) -Գոչէր հրեշտակն ի վիմին / Վասն յարութեան Յիսուսին...
29. 88բ-9ա Երգ բաշխման սուրբ պատարագին ասայ -Հայր երկնաւոր է մեզ գթած, /Մեզ առաքեաց զՈրդին Աստուած...
30. 89աբ Երգ բաշխման -Որ ի հընկից նկանակին / Նշխարեցեր հինգ հազարին...
31. 89բ-92բ Աղերս եւ պաղատանք բաշխմանն (Ա-Ք) - Աղաչեմ ըզՏէր գըթական / Հառաջմամբ հոգոյս բանական... /
Րաբունի ես կոչեցեալ... / Գրիգորս աղերս[եմ լալով]:
32. 92բ-5ա Տաղ սուրբ Աստուածածնին. Աւագ ուրբաթի գիշերն յետ Փառք ի բարձումին ասա - Աստուածածին կոյսն
Մարիամ կայր առ խաչին իւրոյ Միածնին, / Հեղոյր զարտասուս կըսկըծմամբ սրտին...
33. 95աբ Յորդորակս Յինանցն շաբաթմէջն ասա Արարչականին տեղն Զատկի կիրակէից («Ներսեսի ե) -Նորին աւետեաց բարբառ նորազուարճ ձայնիւ այսաւր գոչէր Գաբրիել Իւղաբեր կանանցն...
34. 95բ-6ա Երգ Արեւայգալին: Զկնի Եղիցուն սաղմոսին յետեւն ասայ -ԴԿ. Յարեւելից մինչ ի մուտս... 96ա Յորդորակ Յարեւելից յարեւմուտս...
35. 96բ-7ա Երգ զկնի Աղաղակեցէք սաղմոսին -Ճըգնաւորք Աստուծոյ... 97աբ Յորդորակ -ճըգնաւորըք ճշմարիտք...
36. 97բ-8ա Երգ զկնի Աստուածածնին սաղմոսին ասա -Լոյս, արարիչ լուսոյ առաջին լոյս... 98աբ Յորդորակ - Անեղանելիդ Աստուած Հայր ամենակալ...
37. 98բ երգ զկնի Տէր հովեսցէ սաղմոսին ասայ -Ճանապարհ եւ ճըշմարտութիւն եւ կեանք Քրիստոս... 98բ Յորդորակ Ճանապարհ բարի Քրիստոս...
38. 99ա-100բ [Տաղ գեղեցիկ. 5954, 23բ (Բշի-ուրբաթ)] -Իննեակ դասք հոգեղինաց` / Երկնային զաւրաց...
39. 100բ-2ա Աւրհնութիւն սես[= ղ]ան աւրհնելոյ -Սաղմոս. Աչք ամենեցուն... (սաղմոսք, քարոզք, աղօթք եւ մաղթանք):
40. 102բ-6ա Աղաւթք հասարակաց հանգըստեան ժամուն պահպանութեան գիշերային չար խորհրդոյն - Առաքեա, Տէր,
զլոյս քո... (սաղմոս, մաղթանք, աղօթք, քարոզ: Տպ. 1866, էջ 545-560):
Բ. 1. 108ա-72բ Տաւնացոյց եւ 0ետարանացոյց
Տե՛ս Հմր 435, 279ա-310բ. ¢ 1/չիք: 2. ա/108ա-10բ: բ/110բ-5ա:
գ/115բ-8բ: դ/118բ-21բ: ե/121բ-38ա: զ/139ա-42բ: է/142բ-43բ: ը/143բ-4բ:
թ/144բ-6ա: ժ/146ա-54ա: ժա/154ա-8ա: ժբ/158ա-61ա: ժգ/161ա-2ա:
ժդ/162ա-5ա: ժե/165ա-7ա: ժզ/167ա-72բ:
2. ա. 173աբ Աւետարանք բժշկութեան այսպէս գիտ եւ կարդայ -Մաթէոս Ծ, ԿԸ, ՀԸ...
բ. 173բ Հանգստեան Աւետարան այսպէս գիտ եւ կարդայ -Մատթէոսն ՃԺ, ՃԽ, ՄՃՀԳ...
գ. 173բ-83ա Ժամայմտերն կարգաւ -Բշ, Գշ, Եշ. որ ի Հաւրէ առաքեցար...
դ. 183բ-4ա Կիրակմտի փառ -Լոյս զուարթ...
ե. 184ա-9ա Կանոնայգլուխ միայհամուռ (ԱՁ-ԴԿ) -ԱՁ. Դատեայ, Տէր, զայնոսիկ...
Գ. 189ա-93ա Այս Տումարս Հայոց է սահմանած -Թվին Հայոց ՌՃԺԲ (1663) գիր տարուն սէն է, տանուտէրն Եկօորն է...
Դու Եշաբաթի արայ զԲարէկենդանն:

Դ. 193բ Ճաշուն մեծ աղօթքն -Միաբան ամենեքեան գոհացարուք... եւ ճշմարիտ առաքինութեամբ կացեալք յա///... (շար.
թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
189ա (Տօմարի սկզբում) Թվին Հայոց ՌՃԺԲ (1663) գիր տարուն սէն է...
193ա (Տօմարի վերջում) Եւ զանպիտան մեղաւք զառածեալ, զհող եւ զփոշի, զանարժան Գրիգորս յիշեայ ի Տէր, եւ դուք
յիշեալ լինիջիք:
Կնքադրոշմ` 30բ, 31բ, 54բ, 150բ, Տէր է սա մի որդ: Տէր Եղիսա:
Գրչափորձ` 1ա-2բ (Առանձին բառեր):
590
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Սուրս (Մոկս) ՌՀԷ-ՌՁ-1628-1631
ԳՐԻՉ` Աւիկ (1631 թ.), Յոհան Սրեցի (1628 թ.): ՍՏԱՑՈՂ` Յոհաննէս կր. միակեց:
ԹԵՐԹ` 336. չգրուած` 1ա, 209բ-12բ, 248բ-54բ: ՊՐԱԿ` Ա-Ը 12 (Ը 4)+2 12+Ա-Է 12+ 1 12+10 (խառն` Ա-Բ, Թ 12, Գ, Ը 8, Դ
10, Ե 16, Զ 15, Է 14, Ժ 17): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 12,5 9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (Աւիկ գրչի` 1բ-112բ, Յոհան գրչի` 113ա-209ա, անանուն գրչի` 237ա-44ա, 245ա-7ա, 255ա-68բ, 270բ-335բ,նմուշ` 149ա) նօտրգիր
(անանուն Ա` 213ա-36բ, Բ` 244աբ, 269աբ, Գ` 236աբ): ՏՈՂ` 19-21: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով,
միջուկը` տախտակ, աստառը` զարդահիւս կարմիր թաւիշ, դռնակինը` դեղին մետաքս: Լուսանցակողերը` կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Ա թուղթ Կորնթացւոց (գլուխ Ժ) (ասորերէն): ԺԳ-ԺԴ դդ. մագաղաթ, երկսիւն, էստրանգելա, 1
(Ա)+1 (Բ), ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի հատումից. եզրահատուած:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 2ա, 113ա, 132բ, 135բ, 138բ, 141բ, 145ա, 180բ, 188բ, 192ա: Լ ո ւ ս ա ն
ց ա զ ա ր դ` բուսկան: Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի կաշին թեթեւակի քերծուած, եզրերը մաշուած, կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1բ-88ա Տաւնացոյց եւ աւետարանացոյց, կարգաւորութիւն եւ հրահանգք տէրունական տաւնից, զոր եդեալ է եւ սահմանեալ սրբոյն Սահակայ...
Տե՛ս Հմր 435, 279ա-310բ. ¢ 1/չիք: 2.ա/2ա-5ա: բ/5ա-11ա:
գ/11ա-5ա: դ/15ա-8բ: ե/18բ-37ա: զ/37ա-42ա: է/42ա-3բ: ը/44ա-6ա:
թ/46ա-8ա: ժ/48ա-59ա: ժա/59ա-65բ: ժբ/65բ-70ա: ժգ/70ա-1բ:
ժդ/72ա-5բ: ժե/75բ-8բ («Բ կիրակի): ժզ/78բ-87ա («Վեց կիրակի):
Ունի.
ա. 87ա-8ա Այլ Խրատք Ծնընդեան եւ Զատկին եւ հանդիսի աւուրց -Յորժամ Վասն ի վերուստ ասես, զՍաղմոսի առաջի
քարոզ...
Բ. [Ժամագիրք]
1. 88բ-103բ Կարգաւորութիւնք եկեղեցւոյ եւ արարողութիւն ժամատեղեաց տեառն Ներսեսի Հայոց կաթուղիկոսի...
Տե՛ս Հմր 435, 6բ-14բ. ¢ ա/88բ-94բ: բ/94բ-5բ: գ/95բ-9ա:
դ/99ա-101ա: ե/101ա-3բ:
2. 103բ-12բ Ժամամտեր կարգաւ -Բշ., Գշ., Եշ. Որ ի Հաւրէ առաքեցար...
3. 113ա-44բ, 180բ-208բ [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 585, 1ա-64ա, 132ա-80ա. ¢ 1./113ա-20ա: 2/120ա-32բ: 3/133բ-5բ:
4/135բ-8ա: 5/138բ-41ա: 6/141ա-4բ (144բ-80բ տե՛ս Գ): 7/180բ-8ա:
8/188ա-92ա: 9/192ա-6ա: 10. ա/196ա-202ա: բ/203ա-5ա: գ/205ա-6ա:
դ/206ա-8բ: ե/208բ:
-202ա Թումայ վարդապետին է (յիշատակարան խմբագրման) - Արդ, ես` մեղապարտս ի ծնունդս եկեղեցւոյ, Թումայ
անուն պիտակ || (202բ) վարդապետ Քաջբերունեաց գաւառէ, ի սուրբ ուխտէն Մեծոփայ, ի կարգէ աշակերտաց մեծ վարդապետացն Սարգսի եւ Վարդանայ եւ Գրիգորի Տաթեւացո, սրբագրեցի զԳիրս հասարակաց աղօթից եւ յիններորդ մասն
բաժանեցի եւ ետու ի ձեռս մանկանց եկեղեցւոյ: Վասն որոյ յերեսս անկեալ աղաչեմ պաղատանօք քրիստոսակիր եղբայրցդ, որ աւրինակէք կամ ուսանիջիք զնկարագիր բանիս, այլ մի այլայլէք, աղաչեմ, եւ զսակաւ յիշատակարանս գրեսջիք,
զի յամենեցունց ճանաչեալ լինի այս օրինակս, զի եւ դուք գրեսջիք ի գիրն կենաց եւ զմեզ անմոռաց յիշմամբ յիշեսջիք յա-

ղօթս ձեր, զի եւ ինքն Քրիստոս Աստուածն մեր ձեր մեղացն թողութիւն շնորհեսցէ եւ ի չարեաց ազատեսցէ եւ ի գիրս բարիս
առաջնորդեսցէ: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գ. 144բ-80բ [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Հմր 444, 2ա-19ա. ¢ 1ա-գ/144բ-7բ: 2.ա-ե/147բ-52բ: 3.ա-ը/152բ-8բ:
4.ա-բ/158բ-60բ: 5.ա-ի/161ա-77բ: Ունի.
1. 177բ-8ա Այլ աղօթք, որ ասի նախքան զճաշակել խորհրդոյն, ի բանից Թումայի առաքելոյն -Մարմին քո անապական
լիցի ինձ...
2. 178ա-80բ Տեառն Ներսէսի Լամ[բ]րոնացոյ Խրատք եւ սահման վերոգրեալ գործոյս -Քանզի բազում ինչ եցոյց բանս
հրահանգութեան...
Դ. [Բանք զանազանք]
1. 213ա-31բ Քաղուածք շարականաց այսպէս ասա (ըստ յաւուր պատշաճի եւ ըստ ձայնից): Ծնընդեան Մարիամու ԳԿ. Աստուածածին խորան լուսոյ...
2. 231բ-4ա [Գրիգորի Տաթեւացւոյ Գիրք Հարցմանց, հատոր Թ, պրակ ԽԸ. Վասն շարական վարելոյ] -Հարց. Զշարականսն որպէ.ս քաղեմք...
3. 234բ-6բ Խրատք Յաղագս պաշտաման եկեղեցւոյ Հայաստանեաց ազգաց [Թումայի Մեծոփեցոյ. Հմր 587, 260ա] Գիտելի է, զի յաւուրս հսկման գիշերային, զկնի Տէր, եթէ շրթանցն...
Ե. [Գանձք եւ տաղք]
1. 237ա [Չորրորդ աւուր ծնընդեանն Քրիստոսի. Հմր 425, 86բ: («Խաչատուր)] -Խնդութեան ձայն, բա[ր]բառ աւետեաց...
2. 237բ-8ա [Գանձ սրբոց Թարգմանչացն ի տէր Մխիթարայ է. Հմր 8242, 47ա: («Բան քարոզից)] -Բարձրեալ անքըննին
բնաւից լըրութիւն, բանականութիւն...
3. 238ա-44բ [Ծայրաքաղք ի հոգեւոր տաղից]: Տաղ հրեշտակապ[ետացն] -Զաւրք երկնային զըւարթնոց, /Դասք հրեշտակաց անմարմնոց...
4. 269ա-70ա [Երգ պաշտաման. Հմր 1677, 155ա: («Հայրապետ Էրեցս)] -Հայր անըսկիզբն եւ գըթածական, / Անոխակալ եւ ողորմած...
Զ. [Տոմարականք]
1. ա. 245ա-7ա [Պատճէն Տօմարին Սարկաւագի / - Ամսանահանջ այսպէս արայ. Կա՛լ զգարնանմուտ Մեծ Հային...
(247բ-8ա տե՛ս Զ, ¢ 3):
բ. 255ա-61բ Ամիսք եւ տումարք Հայոց || Կրկնակ ամսոց այսպէս. Կա՛լ զՆաւասարդի ամիսն...
գ. 262ա-8բ Ամիսք եւ տումարք Հռոմայեցոց -Թվական այսպէս. Կա՛լ զՀայ թվականն... (269ա-70բ տե՛ս Ե, ¢ 4):
դ. 270բ-85բ [Հինգհարիւրեկն, որ է շրջան. Հմր 744, 39բ] -Կա՛լ զՀռոմի փոքր թվական... (271ա-85բ ԺԹ- ամեայ խորանք):
2. 286ա-335բ Պարզատումարս յընտիր եւ յըստոյգ օրինակէ` անանց եւ յաւիտենական (Ա-Ք) -Ա. Եւթներեկն Դ. Յունվար
ԼԱ օր է, Եշ. մտանէ... Ք. Եւթներեկն Դ. Յունվար ԼԱ օր է, Եշ. մտանէ... զմնացեալն զփիւրն հարցիր:
Զ. 1. 336աբ Ստողոգիք Աղուհացից պահոցն -Ա. Դշ. Ողորմեա ինձ, Աստուած, ըստ մեծի ողորմութեան...
2. 136բ Մեսեդիք ճաշու կիրակէից -ԱՁ. Ամենայն երկիր երկիր պագցեն...
Է. [Յաւելագրութիւն ԺԸ դ.]
247բ-8ա [Երգ] -եկեղեցի կաթողիկէ ի Հայաստան, / Այսօր զմանկունըս ժողովեալ իւր համաձայն...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1. 43բ (1631 թ., Աւիկ գրչի) Եւ զթարմատար Աւիկ յիշեա:
87ա Եւ զթարմատար Աւրիկս յիշէ ի պաղապանծ յաղաւթս քո եւ Ա հետ Աստուած ողորմի ասէ եւ Ա Հայր մեր հետ հրամայէ:
88ա Զեղեռնագործ Աւիկ յիշէ եւ լի բերանով Աստուած ողորմի ասացէք, եւ Աստուած ասողսդ ողորմի. ամէն: Գրեցաւ
Տօնացոյցս ի թվին ոլ[իմ]պիա ՄՀ (270 4+551=1631), ի վայելումն տէր Յոհանէս կրօնաւորի:
2. 206ա (Անթուական, Յոհան գրչի) Զամենայն մեղօք զառածեալ ոգիս` զգերի գրիչս, զսուտանուն Յոհան յիշեցէք ի
Քրիստոս, եւ Աստուած ողորմի ասացէք, եւ Աստուած ձեզ ողորմի, ամէն:
209ա Փա՜ռք... Արդ, գրեցաւ հոգիաբուղխ եւ աստուածային սուրբ տառս, որ կոչի Աղօթամատոյց, ի յերկիրս Մոկաց, ի
գեւղս, որ կոչի Սուրս, ի դուռն Սուրբ Յովհաննու Մկրտչին եւ Սուրբ Գէորգայ Զօրավարին, ձեռամբ յոգնամեղ եւ բազմավէր
ոգոյ եւ անարհեստ Յոհան գրչի Սրեցոյ, ի խնդրոյ սրբասէր եւ հեզահոգի, մաքրամիտ եւ հոգեսէր եղբօր մերոյ տէր Յոհան-

նէս կրօնաւոր միակեցի, աստուածասէր եւ բարեմիտ ճգնաւորի, որ ստացաւ զսա ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ
բարի հոգոյ իւրոյ եւ ծնօղացն եւ ամենայն արեան մերձաւորացն. ամէն:
3. 244բ (Անթուական, նօտրգիր, հաւանաբար Յոհան գրչի)
Գոչեմ առ քեզ, Տէր իմ արքայ,
Մեղաւորիս դու ողորմեա,
Ձախակողմէն զիս ազատեա
Եւ ընդ յաւդիսըն քո դասեա:
Եւ դու, եղբայր տէր Յոհանէս,
Մի՛ մոռանար զիս ըզտըգէտս,
Որ եմ լուծեալ ի յիմ կարգէս
Եւ որոշեալ ի սուրբ գնդէս:
4. 261բ (1628 թ., բոլորգիր, հաւանաբար Յոհան գրչի) Գրեցաւ Տումարս ի թվականին Հայոց ՌՀԷ (1628)...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1բ (1738 թ, շղագիր) Յիշատակ է գիրքս այս ժօղօվ արս սրբոց, Անտոն աստուածաբան վարդապետին, ի վայելումն որդոյն իւրոյ` տիրայցու Յարութիւնին: Աստուած բարեւ վայելում տացէ յիւրն: Թվին ՌՃՁԷ (1738)-ին, Մարտի Ժ-ին գրեցաւ:
Գրչափորձ` 1ա Զգործ: Թվին ՌՁԵ (1636): Գրիգոր:
591
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ
Սուրխաթ
ՊԱ -1352
ԳՐԻՉ` Գրիգոր Սուքիասանց: ՍՏԱՑՈՂ` Կարապետ քհյ:
ԹԵՐԹ` 224. չգրուած` 1աբ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԱ 12 (Ա 13, ԻԱ 3): ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 11,4 8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն:
ԳԻՐ` բոլորգիր (խազագրուած: Նմուշ` 110ա): ՏՈՂ` 17: ԿԱԶՄ` կանաչ թաւիշ, Ա փեղկի չորս անկիւններում հրեշտակագլուխ
մետաղեայ ձուլածոյ անկիւնակալներ եւ զոյգ փականակալներ, միջուկը` տախտակ, աստառը` կապոյտ կտաւ, լուսանցակողերը` ոսկեգոյն, այժմ գունաթափ:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -1 Սաղմոս (յունարէն): 2 (Ա, Բ) սկզբից, ստացուած մէկ թերթի երկայնակի ծալումից: Մագաղաթ, երկսիւն (նմուշ` Աբ): Կարդալ Աա. Աբ (Սագ ԿԲ, կ -կգ, 3), Բբ-Բա (Սաղմ ԿԴ, 11 -ԿԵ, 5): 2 Պատմագրական բնոյթի երկ
(սլավոնէրէն), ուր յիշատակում են «պան Չբիգնեւ, «պան Սիգրին անունները: 2 (Գ.Դ) վերջից, ստացուած մէկ թերթի ընդլայնակի ծալումից: Մագաղաթ միասիւն, կիրիլիցա (նմուշ` Գբ) Եզրահատուած որից բնագիրը վնասուած: Գա, Դա, Դբ չգրուած:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ներսէս Շնորհալի` 3բ: Լուսանցային-Կիւրակոս` 81բ Ստեփաննոս` 82բ, Աստուածածին` 87բ, Սիմէոն Ծերունի` 88ա, Թագաւոր Իսրայէլի` 90ա, Համբարձում` 98ա, Հռիփսիմէ` 101ա, Յովհաննէս Կարապետ` 102բ, 191ա
(հատուած գլուխը),Դանիէլ` 103բ, Երեմիա` 104ա, առաքեալ` 104բ, Քրիստոս` 106ա, Վարդան Մամիկոնեան, Դաւիթ մարգարէ` 142բ, 143ա, Գրիգոր Լուսաւորիչ` 189ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 4ա: Ճ ա կ տ ա զ ա ր դ` 30բ, 59ա, 79բ, 118բ, 168ա, 201բ,
221բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա րդ` բուսական, թռչնային: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր, հանգուցագիր:Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Կազմի թաւիշը մաշուած, եզրերը բացուած, թիկունքը վնասուած: Բ փեղկի չորս անկիւնակալները,
զոյգ ճարմանդները /մայրեր/, Ա եւ Բ փեղկերի կենտրոններում նախկինում եղած Խաչելութեան եւ Տիրամօր ձուլածոյ բարձրաքանդակները հանուած. երեւում են հետքերը: Աստառը, պատառիկ-պահպանակներն ու 1-2 թերթերը ցեցակեր
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
4ա-244ա [Մանրուսմունք]: Երգ տեառն Ներսիսի ասացեալ զկնի Տէր, եթէ շրթանցն -Յիշեսցուք ի գիշերի... Ուղիղ եղիցին
աղաւթք իմ... պատարագ երեկոյի:
Տե՛ս Հմր 755,4ա-317ա ¢ 1. ա-դ/4ա-30բ: 2. ա-ե/30բ-59ա: 3/59ա-79բ:
4.ա-դ/79բ-118բ: 5. ա-զ/118բ-67բ (167բ «Գոհանամք ըզքէն... տե՛ս անդ`
ծնթ.): 6.ա-դ/168ա-84ա (խառն` ա, գ, դ, բ): 7/184ա-201ա:
8.ա-դ/201բ-21ա: 9.ա/221բ-44ա (չիք բ-ե): 10/չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
221ա Զստացող սորա զԿարապետ քահանայ:
144ա Փա՜ռք... Գրեցաւ տետրակս, որ կոչի Մանրուսումն, յաշխարհս Ղրիմո, ի Սուրխաթ քաղաքս, ընդ հովանեաւ Սուրբ
Աստուածածնին, ի հայրապետութեան տեառն Ստեփաննոսի եւ ի թագաւորութեան Կոստանդիանոսի եւ ի մերում նահան-

գի տէր Ստեփանոսի արհեպիսկոպոսի, || (244բ) ի թվականին Հայոց ՊԱ(1352), յ0գոստոս ամսոյ, ձեռամբ Գրիգորի Սուքիասանց, ի վայելումն շնորհազարդ քահանային... (բաց), որ բազում փափագանաւք ստացաւ զսա ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ հոգ[ւոյ]: Արդ, որ հանդիպիք սմա ուսմամբ կամ աւրինակաւ, յիշեսցէք ի Քրիստոս զյառաջասացեալ ստացաւղ սորա զ...(բաց) եւ ծնողսն իւր:
Նմուշ` (Պատառիկ-պահպանակ Դա, Մ. արքեպս. Սմբատեանցի ձեռքով) Ի թուին Հայոց ՊԱ, որ է յամի Տեառն 1352,
Հայոց հայրապետն էր տէր Մխիթար եւ Հայոց թագաւորն էր Կոստանդին Դ:
Գրչափորձ` 2ա Աւրհնեա ի կեանս... Դատեա զայնո[սիկ]... 2բ Անբաժանելի եւ ըհամագոյ... 3ա Փա՜ռք հաւր եւ Որդւոյ...
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Որոտան-Գողթան
ՊԼԴ -1385
ԳՐԻՉ` Ղազար քհյ: ՍՏԱՑՈՂ` Կարապետ դպիր:
ԹԵՐԹ` 230 : ՊՐԱԿ` 1 1+20 (Ա-Մ) 12 (Զ 10, Ը 2, Ղ 16, Ճ 9): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 12,5 8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն:
ԳԻՐ` բոլորգիր (գրչափոխութեամբ նմուշ` 65ա): ՏՈՂ` 14 (5ա-8բ, 13ա-181բ), 15 (182ա-3բ), 16 (184ա-91բ), 19-26 (192ա209բ), 16-18 (211ա-30բ), նորոգողի` 7-11 (2ա-4բ, 9ա-12բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը`
տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ, լուսանցակողերը` կամիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Բովանդակութիւնն անյայտ (վրացերէն): ԺԱ-ԺԲ դդ.: 1 (Ա)+1 (Բ) ստացուած առանձին թերթերի ընդլայնակի եւ ընդերկայնակի հատումից: Մագաղաթ, միասիւն, նուսխուրի: Աա կարմրադեղով սկսվող նոր պարբերութիւնը¡(այլալեզու)¡... Աբ (կարդացւում են միայն առանձին բառեր): Բա¡(այլալեզու)¡ (հիշատակարանային բովանդակութեան նիւթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 2ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր (2ա): Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կապոյտ (նորոգողի` 1596 թ.):
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Խունացած, առանձին բառեր անընթեռնելի: Միջից պակասաւոր, մի շարք թերթեր խառնուած: Պատառիկ-պահպանակները վնասուած: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, թիկունքը երկու տեղից ճեղքուած, կապիչներն ընկած: 1596-ին նորոգուած եւ լրացուած` 1-4, 9-12: Ի դ. ամրացուած թուլացած թերթերը:
ԾՆԹ. Դատելով 230ա յիշատակարանից, ստացող Կարապետ դպիրն էլ հաւանօրէն մասնակցել է ձեռագիր ընդօրինակմանը:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-71բ [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 585, 1ա-64ա, 132ա-80ա, ¢ 1/2ա-16ա (սկ. «Զարթուցեալքս):
2/16ա-36բ (սկ. «Եկեալքս): 3/36բ-40բ: 4/41ա-54ա (սկ. «Միաբան
ամենեքեան): 5/54աբ (ծայրաքաղ): 6/54բ («Ութերորդ ժամու,
ծայրաքաղ): 7/54բ-65ա: 8/65ա-70ա: 9/70ա-1բ (ծայրաքաղ): 10/չիք:
Ընդհանրապէս սերմ, յատկապէս ¢ ¢ 5-6, 8-9: Չունի Ներսէս Շնորհալու
երգերը:
Բ. 72ա-115ա [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Հմր 444, 2ա-19ա. ¢ 1/72ա-5բ: 2/75բ-83ա: 3/83ա-5բ (չիք` գ,
թափուած` ե-ը): 4/85աբ (թափուած` ա եւ բ-ի սկիզբը): 5/85բ-113բ: Ունի.
113բ-5ա Այլ Աղօթք, որ ասի նախքան ճաշակելն խորհրդոյն, ի բանից Թումայի առաքելոյն -Մարմին քո անապատական լիցի ինձ ի կեանս...
Մի քանի տեղ` օր. 107ա գրչից. « Աւելի է, եւ այս ասելն քո կամք է:
Գ. 115բ-91ա, 211ա-28ա [Բանք Ներսիսի Շնորհալոյ]
1. 115բ-22ա [Դաւանութիւն հաւատոյ] -Հաւատով խոստովանիմ...
2. 122բ-9ա [Խրատ ուսումնականաց մանկանց... («Ա-Ք Ներսէսի է)] - Այբն առաջին զքեզ, տղայ, /Հանէ յիմաստըն գերակայ...
3. 120ա-35բ [Բան Հաւատոյ վասն անեղին եւ եղելոց... («Ա-Ք Ներսեսի)] - Անըսկիզբն ասէ զԱստուած, / Անեղ բնութիւն, ոչ արարած...
4. 135բ-45բ Տեառն Ներսիսի ասացեալ ի Խրատ ոգւոց համայնից («Ա-Ք Ներսէս) - Այբն Աստուծոյ զքեզ մերձակայ /Լինել խրատէ, թէ հաւատայ...

5. 145բ-91ա Շարադրութիւն հոմերական վիպասանութեամբ սակս Հայկազանց սեռի եւ Արշակունեացն զարմի, ի սկըզբանցն մինչեւ ի վախճան, ասացեալ Ներսէսի` եղբօր կաթողիկոսի Հայոց տեառն Գրիգորիսի յիւրականսն նախնիս ի
համբակութեանն ելով տիս -Պարտական է հօր որդի / Հատուցանել վարձ[ըս] ծնօղի...
191ա-210բ տե՛ս Դ:
6. 211ա-2բ Նորին սուրբ տեառն Ներսեսի կաթողիկոսի Հայոց Բան հոմերական, ասացեալ Յիշատակարան Սողոմոնի
արքայի, ըստ տառից այբուբեն տանց («Ա-Ք) - Աստուածեղէն հոգով ի սմա / Խաղաղութիւն անուն արքայ...
7. 213ա-4բ [ Անդրադարձութիւն տառիս Յիշատակի («Ք-Ա) -Քաղցրագունիս այս բաղձանօք / Լցեալ հոգիս մեռեալ մեղօք...
8. 214բ-9բ, 225աբ, 220ա-4բ, 226ա-8ա Ներբողեան կենսատու սուրբ խաչիս, ասացեալ ոտանաւոր տեառն Ներսէսի
Կլաեցո, տունք երեքհարիւր -Բարձրացուցէք զտէր Աստուած մեր միաբան, / Մարգարէն յառաջ ձայնեալ տա մեզ հրաման...
219-ից յետոյ 1 թերթ ընկած. պակասում է «Եւ երեւեալ որդի նախնոյն
հօր[սերական... Հովանացեալ ծածուկ տեղւոյն այն սրբութեան] (տպ.
Վենետիկ, 1830, էջ 244-247, տող 172-207]:
Դ. 191ա-2բ, 206աբ, 193ա-210բ Տեառն Վահրամ վարդապետի ասացեալ Յաղագս սրբոյ Երրորդութեանն եւ միոյ աստուածութեանն եւ փրկական տնօրէնութեանն Քրիստոսի -Հաւատամք եւ խոստովանիմք մի աստուածութիւն յերիս անձնաւորութիւն ոչ ըստ անձանցն բաժանեալ...
Ե. 228բ-9բ [Բան խրատու.«Ա-Ք] - Աստուածային բանից լսել / Ի մուտ բարեաց է մերձենալ... /Քանզի, թէ զայս պահես
յուսով, / Առնուս պսակ անճառ լուսով:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
71բ Քրիստոս Աստուած արդիւնաւոր արասցէ զսա Կարապետին: Եւ զմեղապարտ ծրողս աղաչեմ յիշել ի Տէր եւ Ողորմի
ասել:
115ա Զստացօղ Պատարագամատուցիս` զԿարապետ դպիրն, եւ զհարազատ եղբայրն իւր` զՄկրտիչ մոնթն, եւ զծնօղսն
իւրեանց յիշեցէք ի յանարիւն զէնումն Քրիստոսի: Եւ զիս` զանարժանս անուն Ղազար սուտանուն քահանայ` ծրող սորին,
յիշեցէք ի յաղօթս ձեր:
158բ Աւա՜ղ, քունս կու տանէր:
230ա (Վնասուած) Փա՜ռք... Յանկ ելեալ կատարեցաւ գծագրութիւն Աղօթական երգարանի ծ[րագր]ութեամբ տխեղծ
մատամբ անարժան /// սուտ կրօնաւորի Կարապետի, [ի վայել]ումն անձին իմոյ եւ եղբօր ի[մոյ] /// ոյ դա///ի եւ այլ ում
հանդիպի /// զհանդիպողսղ այսմ տառ[ի] ու [ս]մ[ա]մբ [կ]ամ գաղափարելով, յիշեսջիք զ[ստ] ացող եւ զգծող սորին` զվերագր[եալսն] հանդերձ ծնողօք եւ ազգական[օք] || (230բ) մերօվք, եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի: Սկիզբն առեալ ի յերկիրն Որոտան, ի դրան Սուրբ Կարապետին եւ աւարտեալ ի յերկիրս Գողթան, ի յանապատս Սինէական, ի դրան Սուրբ Յովանիսիս, առ ոտս մեծ րաբ[ուն] ապետի Յոհանիսի, ի ժամանակս Վ///ստէի, վասն անհուն եւ ծովացեալ մեղաց մերոց, ի
թուաբանութեան Յաբեթական[ն] տումարիս ՊԼԴ (1885) եւ ի փոքր թուակ[ անութ]եան ՅԲ(302), ի Հռոմաեցւոց ՌՃ[Լ]Ե
(1135):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 229բ (1385-ից յետո.յ. գրչի 230ա յիշատակարանի գրութեամբ) Ես` Գէորգ աբեղէս գնեցի զԱղաւթմատոյցս իմ հալալ
արդ[ե] անց իմոց ԺԵ թանկայ յիշատակ ինձ եւ ծնաւղաց իմոց եւ ամենայն արեան մերձաւորաց [ի]մոց: [Տու]ք ողորմի
կարդացողաց եւ [լսողաց], եւ նմա փա՜ռք յաւի[տե] անս. ա[մէն]: Թվ. ||/
2. 1բ (Թերին լրացնողի` 2ա-4բ, 9ա-12բ) [Ս] աղմոզ: Յովանէս աբեղէս յիշե[ց]էք, եւ Աստուած զձեզ յիշէ: Թվական ՌԽԵ
(1596):
3. 229բ, 230բ (Լուացուած եւ անընթեռնլի նօտրգիր գրութիւն):
Գրչափորձ` 1ա Վա՜յ ինձ...: Դու գաս սուլ[տ] անէն: 1բ, 4բ, 6բ եւ այլուր` զանազան տառեր ու բառեր:
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ԷջմիածինՌՃԾԶ -1707
ԳՐԻՉ` տէր Յովաննէս: ՍՏԱՑՈՂ` Յակոբ կր., որդի Ջուղայեցի Դաւրիշէնց Մուրատի:
ԹԵՐԹ` 186+1 (կրկ. 25). չգրուած` 1ա: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԵ 12 (Գ 9)+1 10: ՆԻՒԹ` մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 11,5 8,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`
միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (նմուշ` 69ա: ԺԸ դ. յաւելում` 177ա-86բ): ՏՈՂ` 13 (յաւելումը` 15): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` ծաղկադրոշմ գործուածք::

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 1բ: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ` 10բ, 85բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ` բուսական, թռչնային, կենդանական: Զ ա ր դ ա գ ի ր` թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, կանաչ, մանիշակագոյն, դեղին, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Եզրահատուած, լուսանցազարդերը վնասուած, 2ա, 25ա-68ա ճակատազարդերը լուսանցազարդերի
հետ կտրուած -հանուած, գրչի յիշատակարանը (1բ) լուացուած, վերջից պակասաւոր, կազմի կաշին քերծուած եւ ցեցակեր:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-84բ, 137բ-60ա [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 585, 1ա-64ա, 132ա-80ա. ¢ 1/10ա-37ա (2ա-10ա Տե՛ս Հմր 39,
130ա-4ա: Ունի նաեւ Ներսես Շնորհալու երգերը` 1ա «Յիշեսցուք ի
գիշերի, 14բ « Աշխարհ ամենայն, 18ա « Առաւօտ լուսոյ): 2/37բ-62բ:
3/62բ-7բ (խորագիր` «Կանոն արեւագալի): 4/68ա-73ա: 5/73ա-8բ:
6/78բ-85ա (85բ-137ա տե՛ս ստորեւ Բ): 7/137բ-47բ (միայն` 132բ-42բ):
8/147բ-51ա (միայն` 149բ-52ա, սկ. «ի մերձենալ երեկոյիս...): 9/151բ-61բ
(միայն` 153ա-7բ: Ունի Աւետարանք` 153բ-6ա: Գր. Նարեկացու Բան ԺԲ-ին
կից` 160ա-1բ Բան ԽԱ. «Որդի Աստուծոյ կենդանոյ...): 10/161բ-71ա
(միայն Ներս. Շնորհալւոյ «Հաւատով խոստովանիմ...): Յաւելեալ կան.
ա. 171ա-4ա [Մաղթանք, Քարոզք, Աղօթք] -Վասն սրբուհոյ Աստուածածնին...
բ. 174բ-6բ [0րհնութիւն սեղանոյ] -Ողորմած, գթաց է Տէր...(տպ. 1866,էջ 452-456):
գ. 177ա-9ա Նարեկի Գ գլուխն... -Տէր իմ, Տէր տուիչ...: 179բ-86բ Գլուխ Ի եւ Է-ն... -Եւ քանզի ընդ ողբաձայնիցն...: 186բ
Բան ՂԴ... - Աստուած յաւիտենական... տարակուսե||... (շար. թափուած):
Բ. 84բ-131բ [Խորհրդատետր]
Տե՛ս Հմր 444, 2ա-19ա. ¢ 1. ա-գ/84բ-8բ: 2.ա-դ/88բ-91բ (չիք բ):
3.ա-ը/91բ-102բ: 4.ա-բ/102բ-6ա: 5.ա-ի/106ա-31բ: Յաւելեալ ունի:
ա. 132-7ա [ Աղօթք] - Ամենակալ բարերար, մարդասէր, Աստուած բոլորից...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
1բ (Լուացուած եւ հազիւ նշմարելի) Այս է յիշատակարան Աղաւթամատոյց գրքիս.
Հազար հարիւր թուականին,
[Յի.]սուն եւ վեց (1707.) յարաբարդին,
Տասն եւ վեց փետրվարին
Մեծ պաք |||||||||| ին
||||||/ արու հայրապետին,
||/ աբեղայք առեալ բերին
Սուրբ Հռիփսիմէ. եկեղեցին,
Միաբանեալ Էջմիածին,
Ձեռամբ նորայ զիս օրհնեցին,
Տէր Յովաննէս անուանեցին,
Կարգ կրօնի հրաւիրեցին:
Որք հանդիպիք դուք զայս գրին,
Լսել տ[ա]ջիք ինձ ողորմին
||||||||/ նորին
Տեառն Յակոբայ Ջուղայեցին
Էր լուսարար Սուրբ Էջմիածին:
24բ Զստացող սուրբ տառիս` զՋուղայեցի Դաւրիշէնց Մուրատի որդեակ Յակոբ կրօնաւորս, եւ զմայրն իմ` զԵղիսաբեթն, եւ զբազմաջան հոգեւոր հայր իմ` զՄաթէոս վարդապետն` առաջնորդ սուրբ տանս, նաեւ հարազատագոյն եւ իսկագոյն
եղբարք իմ` զՅոհանն եւ զԽաչատուրն: Եւ որք յիշէքդ, յիշեալ լիցիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ. ամէն:
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ԹԵՐԹ` 138 . չգրուած` 1աբ, 6բ-8բ, 9բ-13բ, 82բ-3ա, 127ա-8բ, 136բ-8բ: ՊՐԱԿ` 1 12+Ա-Զ 12 (Զ 9)+Ա-Ե 12 (Ա 11, Ե 10):
ՆԻՒԹ` թուղթ, արեւելեան: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 12 8,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (տարբեր` ա. 14ա-82ա, բ. 2ա-6ա, 9ա,

83բ-123բ, 129ա-33ա: Նմուշ` 54ա, նօտրգիր (124ա-6բ, 133բ-6ա): ՏՈՂ` 17 (14ա-82ա), 15 (2ա-6ա, 9ա, 83բ-123բ, 129ա33ա), 13-17 (124ա-6բ, 133բ-6ա): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը`
ծաղկադրոշմ կտաւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Աւետարան Ղուկասու: Ժ-ԺԱ դդ.: 4 (Ա-Դ)+ 4 (Ե-Ը), ստացուած 1 թերթի 4 մասի բաժանուած
հատուածների լայնակի ծալումից: Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ` Գա): Կարդալ Աբ-Դա, Եբ-Ըա, ԲաԳբ, Զա-Էբ, Բբ-Գա, Զբ-Էա, Աա-Դբ, Եա-Ըբ « այր մի լի բորոտութեամբ... Ասէ ցանդամալոյծն. Քեզ ասեմ, ար[ի] (Ե, 12-24):
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Գրիգոր Լուսաւորիչ` 14բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն` 15ա: Ճա կ ա տ ա զ ա ր դ` 14ա, 45ա, 49բ, 53բ,
57բ, 62բ, 73բ, 79բ, 84ա: 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 ե ր` կարմիր, կապոյտ,
կանաչ, դեղին, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Լուսանցքներում խոնաւութեան հետքեր, պատառիկ-պահպանակ Ա-Բ ցեցակեր, կազմի թիկունքը
վնասուած, կապիչները ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-9ա [Բանք զանազանք]
1. 2ա-4ա Մեսեղի Ծնընդեան -ԱՁ. Տէր ասաց ցիս. Որդի իմ ես... (ապա` Յարութեան, Մարտիրոսաց եւ Ապաշխարութեան):
2. 4բ [Բանալի ձայնից] -ԱՁ. առաջին ձայնն է... ԴԿ. վերջ է:
3. 5աբ [Վասն սկսանելոյ ձայնից շարականաց] -ԱՁ. Աւրհնեսցուք զՏէր, զի փառաւք է փառաւորեալ...
4. 6ա Այս Է գիրն ձայնաւորն, զոր եգիտ Մեսրոպ թարգմանիչն... ա, ե, է, ը, ի, ո, ւ...
5. 6ա Անուանք խազերուն այսոքիկ են -Շեշտ... փուշ (28 անուն):
6. 9ա Յամեն ուրբաթ Հանգստեան ասա (Խրատ Հանգստեան շարականաց) -Երբ ԱՁ. լինիս, դու ԴՁ. ասա...
Բ. 14ա-82ա [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ]
ՏԵ՛ս Հմր 585, 1ա-64ա, 132ա-180ա. ¢ 1/14ա-25բ: 2/25բ-44բ: 3/45ա-9ա:
4/49ա-53բ: 5/53բ-7բ: 6/57բ-62ա: 7/62ա-73բ: 8/73բ-9ա: 9/79ա-82ա
(չունի 155բ-9բ նիւթերը): 10/129ա-33ա (միայն` դ-ե, տե՛ս ստորեւ Դ, 2.
ա-բ):
Գ. 83բ-123բ [Խորհրդատետր]
ՏԵ՛ս Հմր 444, 2ա-19ա. ¢ 1. ա-գ/83բ-7ա: 2. ա-ե/87ա-91ա (չիք բ-գ):
3. ա-ը/91ա-8ա: 4. բ/98ա-100բ (չիք ա): 5. ա-ի/100բ-23բ:
Դ. 1. 124ա-6բ [Երգ Ներսեսի Շնորհալւոյ` Ա-Ք] Առաւօտ լուսոյ, / Արեգակն արդար...
2. ա. 129ա-32բ [Զղջումն] -Մեղայ ամենասուրբ Երրորդութեանն...
բ. 132բ-3ա Արձակումն մեղաց -Ողորմեսցի քեզ մարդասէրն Աստուած...
գ. 133բ-6ա [Խոստովանութիւն մեղաց] -Մեղուցեալ եմ ես, խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ... Հայր սուրբ, զքեզ ունի:
Գրչափորձ` Բա. Մարտն ԺԵ մուտն առի: Զբ, ՀՃԵ թի[ւ] ԻԹ խռուշ: Ըա Սուպուլխաթի...
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ԺԱՄԱԳԻՐՔ
ԺԷ -XVII
ԹԵՐԹ` 163. չգրուած` 1ա-2ա, 43բ-4ա, 162բ-3բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԺԴ 12 (Դ 10, ԺԲ 13, ԺԴ 8): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 10,7 7,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ`միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 132ա): ՏՈՂ` 13: ԿԱԶՄ` շագանակագոյն կաշի, դռնակով,
միջուկը` տախտակ, աստառը` դրոշմազարդ կտաւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ -ՊԱՀՊԱՆԱԿ -Ժամագիրք (ֆժ) (ասորերէն) ԺԳ-ԺԴ 1 (Ա)+1 (Բ), ստացուած 1/2 թերթի ընդերկայնակի հատումից, մագաղաթ, միասիւն, էստրանգելա:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զարդագիր` թռչնագիր (3ա): Գոյներ` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Տեղ-տեղ ցեցակեր, փոքրիկ պատռուածքներ, պատառիկ-պահապնակները սեւացած, կազմի կաշին
ճաքճքած, եզրերը մաշուած, թիկունքի կաշին ու կապիչները ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2բ-162ա [Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ]
Տե՛ս Հմր 585, 1ա-64ա, 132ա-80ա. ¢ 1/2ա-23բ: 2/24ա-68բ: 3/68բ-76ա:
4/76ա-84ա: 5/84ա-92ա: 6/92ա-115բ (101բ-15բ «Ժամամուտք ըստ կարգի
աւուրց պահոց եւ տօնից ամենայն սրբոց եւ տէրունականաց): 7/115բ-28բ:

8/128բ-36բ: 9/136բ-42ա: 10.ա/142ա-53բ (միայն` «Հաւատով
խոստովանիմ): բ-գ/չիք (փխ. 154ա-7բ «Հրաժարիմք): դ/157բ-61բ:
ե/161բ-2ա: Սաղմոսները, որոշ քարոզներ ու աղօթքներ հապաւուած:
Գրչափորձ` 1բ Այս գիր ձեռաց արժան: 163բ Թվին ՌՄԼԵ (1786) Կիրակոս... (այբուբեն):
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԴ -XIV
ՍՏԱՑՈՂ` Մովսէս քհյ:
ԹԵՐԹ` 189+1 (կրկ. 1): ՊՐԱԿ` Ա-ԺԶ 12 (Ա, ԺԶ 11): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 17 11-12: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 82ա): ՏՈՂ` 21: ԿԱԶՄ` անզարդ սեւ կաշի, դռնակով, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ կտաւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից եւ վերջից պակասաւոր, ցեցակեր եւ մկնկեր (բնագրերը վնասուած 1-12, 109-189), Բ պրակի
թերթերը խառնուած: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, թիկունքն ու դռնակը վնասուած, կապիչներն ընկած: Մկնկեր թերթերը Ի դ. կարկատուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-132ա [Խրատք Վարդանայ Այգեկցւոյ եւ Մեսրոպայ Գանձակեցւոյ]
1. 1ա-7բ [Ա. Յանուն Աստուծոյ: Վարդան վարդապետի ասացեալ Յաղագս հոգեշահ բանից հոգւոյ եւ մարմնոյ. ամէն Զաստուածութիւնն անհասանելի եւ անքննելի... եւ մարդկան] ոչ կա[րեն հետազաւտեալ] կամ պատմեալ [եւ քննեալ զորպիսութիւն նորա, այլ] անչափ...
6ա-7բ «Վա՜յ է շնացողացն... ամէն հատուածը տե՛ս «Վարդանայ
վարդապետի Այգեկցւոյ Խրատք, Վենետիկ, 1956, էջ 64-65. «Վարդանայ
վարդապետի ասացեալ Վասն շնացողաց եւ զանազան մեղաց:
2. 7բ-11ա Բ. Նորին Վարդան վարդապետի ասացեալ Վասն զրկանց, որ զրկեն զորբս եւ զայրիս -Դարձեալ պատրաստք
եղերուք եւ սգաստք եւ փախերուք յամենայն զրկանաց...
3. 11աբ Գ. Նորին դարձեալ Վասն ողորմութեան -Պատմի յառաջնոցն ի սուրբ հայրապետացն, թէ տեսանէր ոմն...
4. 11բ, 21աբ, 13ա Գ. Նորին Վարդան վարդ[ապ]ետի ասացեալ Վասն հպարտութեան եւ ոխակալութեան || -Յետ այսորիկ փախերուք ի հպարտութենէ եւ յոխակալութենէ...
5. 13ա-4բ, 16ա Դ. Դարձեալ Վասն սիրոյ ասացեալ -Յետ այսորիկ զսէրն ընկալարուք յանձինս ձեր...
6. 16աբ, 15աբ, 18աբ Ե. Նորին Վարդան վարդապետի ասացեալ Վասն կախարդաց, թէ որպէս պարտեն զմարդիկ -Յետ
այսորիկ փախերուք ի կախարդութենէ...
7. 18բ, 17աբ, 19ա Նորին Վարդապետի ասացեալ||Յաղագս լեզւուանութեան եւ անզգամութեան -Յետ այսորիկ սանձել
կապեցէք, որդեակք իմ, որ էք դասք արանց...
8. 53բ-67բ Վասն դժոխոցն, թէ կայ եւ ստոյգ է եւ չէ լոկ սպառնալիք -Եւ արդ, եկայք այսաւր ամենայն դասք չարագործաց եւ մեղաւորաց...
9. 67բ-70բ Խրատք վասն հոգեւորացն աւուրն, յորժամ քակի աստուածաշէն տաճարն հոգւոյն, որ է մարմինն, եւ բաժանին ի մաիմեանց - Արդ, պարտ է ամենայն մարդոյ զայս զմտաւ ածել եւ ասել...
10. 70բ-4ա Խոստովանութիւնն ճշմարիտ հաւատոյ: Խաւսք ի խորոց սրտէ առ Աստուած եւ կարգ սահմանաւոր, զոր տեղեկացեալ է ծառայն Քրիստոսի Վարդան վարդապետ -Մեղա՜յ, մեղա՜յ, մեղա՜յ Աստուածոյ, մեղա՜յ ամենասուրբ Երրորդութեանն` Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, իմ քաղցր ստեղծողին...
71բ (լուսանցքում) « Այս տետրս Դաւանութիւն է Վարդանիր:
11. 74ա-6ա Նորին Մեսրովպա վարդապետի ասացեալ Յաղագս զղջման եւ արասուաց -Ո՜վ որ անեղդ ես եւ անստեղծ
եւ արարիչ ամենայն արարածոց...
12. 76ա Սուրբք յիշելոյ յատենի -Սուրբ Մինաս կորստեան իրաց դեղ է... (11 անուն):
13. 76ա-89ա Նորին Իմաստութիւն Սողոմոնի եւ շինութիւն տաճարին եւ այլ խրատ հոգեշահ բանից` սկսեալ յիմաստութիւն մտաց: Եւ խաւսեցաւ Տէր հնդ Դաւթի եւ ասէ. Յարուցից թագաւոր զորդին քո զՍողոմոն...|| - Աստուածային իմաստութեամբն լցեալ առակախաւսն Սողոմոն ի բազում մասունս բաժանէ զիմաստութիւն...
14. 19ա-20ա Նորին Վասն հպարտութեան - Ահա գիտակք եղերուք, որդեակք իմ, որ մեծ կորուստ եւ անշահ իրք են
հպարտութիւնն եւ ոխակալութիւն...
15. 20աբ, 12աբ, 22աբ, Նորին Խրատ վասն քահանայից եւ ժողովըրդեանն -Դարձեալ գիտացիք զայս, զի նոր Յուդայ եւ
նոր խաչահանուանք լինելոց են...

16. 22բ-5բ Խրատ վասն եպիսկոպոսաց - Արդ, պարտ է, որ եպիսկոպոսն իւր վիճակին լսել տայ զնզովից բանն ի տարին տասն հետ...
17. 25բ-31ա Նորին Վարդան վարդապետի Վասն յիշո[ց]ն[ ատու]աց խրատ -Դարձեալ այլ աւրէնք պատուիրանաց
քրիստոնէիցդ ի ծառայէս...
18. 31ա-45ա Այլ խրատ Վարուց առաքինութեան - Աստուած բարի է եւ լոյս եւ ամենայն բարեաց պատճառ եւ սիրող...
Հմմտ. Հմր 738, 36ա «... եւ զիս` զՎարդան վարդապետս յաղաւթս
յիշեցէք:
19. 45ա-53բ Պատմութիւն վասն անքուն որդանցն ի խստութեան նոցայ եւ չարութեան, թէ զինչ են կամ ուստի իցէ
ծնունդ նոցայ -Եւ արդ, եկայք ժողովեցարուք եւ ի միտ առէք առաջնորդք եւ թագաւորք եւ իշխանք...
20. 89-96ա Նորին դարձեալ Վասն ողորմութեան, որ առնեն աղքատին եւ տնանգին յաղագս Աստուծոյ -Դասք առաքելոց եւ մարգարէից ի Հոգւոյն Սրբոյ ընկալան զշնորհս...
21. 96ա-112ա Նորին դարձեալ Վասն մահուն իւրոյ եւ աւուրն դատաստանին եւ հատուցումն գործոց բարեաց եւ չարեաց -Եւ արդ, պարտ է յիշել զաւր մահուանն եւ դատաստանին եւ յորժամ կացցեմք առաջի ահաւոր բեմին Քրիստոսի...
101ա-12ա «Քահանայքն զՏէրն փառաց... ամէն հատուածը տե՛ս
«Վարդանայ վարդապետի Այգեկցւոյ Խրատք, Վենետիկ, 1956, էջ 29-39.
«Վարդանայ վարդապետի ասացեալ ի խորհուրդ չորեքշաբաթի եւ
ուրբաթի:
22. 112ա-4բ Պատճառք վասն այնորիկ, որ զեկեղեցին փակեն -Քանզի եւ է այլ պատճառք, վասն այնորիկ փակեն զդրունս եկեղեցւոյն...
23. 114բ-29բ Դարձեալ Վասն պահոցն եւ աղաւ[թ]ից եւ Ճգնութեանց ի մարմին ունել -[Ի] հարիւր եւ ի տասնհինգ սաղմոսին զարթուցանէ զմեզ յորդորական բանիւն, թէ Զաղաւթս իմ Տեառն տաց...
24. 129բ-32ա Նորին Վասն սիրոյ եւ խնամելով զմիմեանս, ի կամս Աստուծոյ, կարողացո, Տէր, զհոգիս -Դարձեալ լուարուք զսիրոյ զաւրութիւն, զոր պատուիրէ Տէրն մեր...
Բ. 132բ-89բ [Ճառք եւ խրատք զանազանք]
1. 132բ-9ա Յոհանու Ոսկէբերանի ասացեալ Մեկնութիւն վասն Բանին Աստուծոյ, որ աղքատացաւ վասն մերոյ աւրինակի եւ ախտակիր եղեւ հողեղինացս -Վասն զի անհասն ի հրեշտակաց խոնարհեցաւ...
2. 139ա-47բ Թուխթ վասն [զգ]ուշութեան ամենայն աւրինաց եւ պատուիրացն Աստուծոյ -Զբանն աստուածային կամիմ պատմել ձեզ...
3. 147բ-53բ Նորին դարձեալ Խրատ||/ ամենայն քրիստոնէից եւ առաքինութեան վարուց, զոր պար[տ է առնել] -Բարերար Աստուած եւ ամենայն բ[ար]եաց առաջնորդ...
4. 153բ-74ա Երանելոյն Եփրեմի [Խ]որին Ասորոյ... Վասն անաւր[է]ն ուրացողաց եւ պեղծ յիշոցա[տ]ուացն եւ վասն լուծանելոյ [զշ] աբաթն եւ զչորեքշաբաթ -[Ո]՜վ եղբարք իմ սիրելիք եւ քրիստոսասէր ժողովուրդք...
5. 174ա-80բ Երանե[լոյն Եփրեմի] Բան առ կրաւնաւո[րսն վասն վա]րուց առաքինո[ւթեան եւ ահ]եղ դատաստա[նին] Սիրելիք, իսկ [ով ոք լացցէ] զուսումն մեր...
6. 181ա-8ա Վարդապ[ետութիւն սրբոյն Բա]րսեղի եւ Գրի[գորի] -Բարսեղ ասէ. [Յորժամ ոչ երկ]ինք էին եւ ոչ [եկիր, յո՞ր
վերայ] հանգչէր աստուած[ու]թեան...
7. 188բ-9բ (Երկու բեկոր անընթեռնլի, հաւանաբար` «Մեկնութիւն ի Յոհաննէ Վասն արարչագործութեան Հմր 639,
319բ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
53բ Եւ զստացաւղ սորա` զՄովսէս քահանայ յիշեցէք ի Քրիստոս. ամէն:
Գրչափորձ` 60բ, 63ա, 72ա, 85ա, 180բ (առանձին բառեր):
597
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Մշոյ Սուրբ ԿարապետՌՃՁԶ -1737
ԳՐԻՉ` Մկրտիչ Նախչուանցի:
ԹԵՐԹ` 246. չգրուած` 1ա-4բ, 7ա, 244ա-6բ: ՊՐԱԿ` 1 6+Ա-ԻԲ 12 (Թ չիք, Ժ 2, ԺԳ 10, ԺԴ 11, ԻԲ 9)+1 4: ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16,6 10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (նմուշ` 163ա): ՏՈՂ` 20-22: ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ
շագանակագոյն կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` սպիտակ կտաւ, լուսանցակողերը` կարմիր
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր` կարմիր, դեղին, կանաչ:

ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Միջից պակասաւոր, թանաքից գրադաշտը թեթեւակի գունափոխուած, տեղ-տեղ զանազան բծեր եւ
ցեցակեր: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, դռնակն ու կապիչներն ընկած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-5ա-6բ Ցանգ գրգոյս -Ա. Վասն առաջին օրհնութեան... ՀԷ. Վասն երկոտասան ամսոց:
Ա. 7բ-54բ [0րհնութիւնք եւ նախերգանք]
1. 7բ-46բ Ա. Հաւաքումն օրհնութեանց` արարեալ յումեմնէ բանասիրէ (= 0րհնութիւնք յետ քարոզից Ա-ԾԹ) -Ա. Զելօղն ի
Հօրէ անզն[ն] աբար եւ առօղն ի յՈրդւոյ անճառաբար...
2. 47բ-54բ Բ. [Նախերգանք Ա-ԻԱ]: Ա. Յառաջաբանութիւն օրհնութեանց - Արդ, օրհնեալ, գովեալ, բարեբանեալ համագոյ եւ միասնական, անբաժանելի սուրբ Երրորդութիւն...
Բ. 55ա-102բ [Գանձարան]
1. 55աբ Գ. Գանձ սրբոց հրեշտակապետացն Գաբրիէլի եւ Միքայէլի եւ ամենայն երկնային զօրացն («Մկր) -Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ հրաշազան... ա. 55բ-6ա Մեղեդի -Գովեստ բերկրանաց քաղցրաձայնեալ... բ. 56աբ Տաղ («Զաւրավար) Զօրք երկնային զըւարթնոցն...
2. 56բ-7բ Դ. Գանձ սուրբ մարգարէիցն («Խոր) -Խորհուրդ անքննին... ա. 57բ Մեղեդի -Նորայհըրաշ տօնիւս տեսանողացըն ցընծասցուք... բ. 57բ-8բ Տաղ («Ա-Շ) - Աստուածային խորոցն անճառ խորհրդածուք սուրբ մարգարէք...
3. 58բ-9ա Ե. Գանձ երկոտասան առաքելոցն («Զոհ) -Ցերկնից խոնարհեալ... ա. 59աբ Մեղեդի -Էակիցն Հօր սպասաւորք... բ. 59բ-60ա Տաղ - Աղաչանօք մաքուր դասին...
4. 60ա-1ա ԶԳանձ հայրապետաց («Վարդայպ) -Վերօրհնեալ, գովեալ... ա. 61ա Մեղեդի -Ի հանդէս տօնի քո րախացեալ... բ. 61աբ Տաղ («Ոյ) -Որով զօրացեալ...
5. 62ա-3ա Է. Գանձ կիրակէի Յարութեան («Գրիգ) -Գերակայ գոյին... ա. 63ա Մեղեդի («Ներ) -Նոր ձայն աւետեաց... բ.
63ա-4ա Տաղ («Կաթողիկոսի Հ) -Կանայքն արտասուօք լացին...
6. 64ա-5բ Ը. Գանձ կիրակէի սուրբ Յարութեան («Մկրտիչ) -Մարդասիրութեամբ Որդիդ միածին... ա. 65բ-6ա Մեղեդի Յարեաւ հաւն այն... բ. 66աբ Տաղ -Ցընծայ այսօր երկինք...
7. 66բ-7բ Թ. Գանձ Համբարձման («Մկր) -Մեծապայծառ տօնիս ըղձալի... ա. 67բ Մեղեդի - Աստուածըն Բան Հօր միածին... բ. 68ա Տաղ-Եւ ի լընուլ քառասնեկին...
8. 68ա-9ա Ժ. Գանձ Հոգոյ գալստեան («Վանի) -Վերօրհնեալ, գովեալ... ա. 69աբ Մեղեդի («Նվագ) -Նըւազեմք Հոգւոյն
նըւագըս վայելողս... բ. 69բ Տաղ -Ի զմեծ աւուր տօնիս...
9. 69բ-70բ ԺԱ. Գանձ Վարդավառի («Մկրտ) -Մեծապայծառ խորհուրդ մեզ յայտնեալ... ա. 70բ-1ա Մեղեդի - Արփիական ի լոյսն, որ ի ծոց Հօր իջեալ յերկընից... բ. 71աբ Տաղ -Խօսէր բանիւ նայ հարցական...
10. 71բ-2բ ԺԲ. Գանձ Փոխման ամէնօրհնեալ Աստուածածնայ («Մկրտ) -Մեծապայծառ հրաշակերտ վիմին... ա. 72բ3ա Մեղեդի - Այսօր Գաբրիէլ հրեշտակապետն եկեալ... բ. 73աբ Տաղ («Ա-Ի) - Աստուածածին մայր լուսոյ...
11. 73բ-4բ ԺԳ. Գանձ Նաւակատեաց Սուրբ խաչի («Մկր) -Մեծապայծառ փայլմամբ իբր ըզբոց... ա. 74բ Մեղեդի -Բանիւ աւետաւոր... բ. 74բ-5ա Տաղ («Ի Ներսիսէ) -Ի մի յարութիւն զոգիս ընտրեալ...
12. 75ա-7ա ԺԴ. Գանձ Ծընընդեան Քրիստոսի («Թարա) -Թագըդ պարծանաց... ա. 77ա Մեղեդի -Կոյս անապական
[ան]խախտ ծընողութիւն... բ. 77աբ Տաղ -Տէր մեր յերկնից խոնարհեցաւ... գ. 77բ-9ա Այլ տաղ զարմանալի Ծընընդեան Աւետիս մեծ խորհըրդոյ խորհուրդ ծածկեալ մեզ յայտնեցաւ...
13. 79ա-81բ ԺԵ. Գանձ Յոհաննու գլխատմանն («Գրիգոր) -Գոյակն էական... ա. 81բ Մեղեդի - Ահա ի տիպ տիրականին... բ. 81բ-2բ Տաղ («Կարապետին տաղ) -Կարապետ սուրբ հաւատոյ, անախտ, անբիծ ի ծընընդենէ...
14. 82բ-4բ ԺԶ. Գանձ համօրէն մարտիրոսաց («Տեահն) -Տէր Աստուած բարձրեալ... ա. 85ա Մեղեդի («Ճ-Յ) -Ճըշմարիտ
վկայք Աստուած որդւոյն եղեալք... բ. 85աբ Տաղ («Պ-Ք) -Պատւական գըլուխք յօղեալք ի գլուխն Յիսուս...
15. 85բ-7ա ԺԷ. Գանձ համօրէն ճգնաւորաց («ճգնա) -ճըգնաւորք ընտրեալ... ա. 87ա Մեղեդի - Աստուած բարձրեալ,
տէր երկնային... բ. 87ա-8ա Տաղ -Որք զաղօթիցըն շնորհ առին...
16. 88ա-9ա ԺԸ. Գանձ սրբոց կուսանաց («Իփ) -Ի սկըզբան էիդ... ա. 89ա Մեղեդի -Կենդանի վկայք` կոյսք իմաստունք...
բ. 89աբ Տաղ -Ի կենարար փայտին ծաղկեալ...
17. 89բ-90բ ԺԹ. Գանձ եկեղեցոյ («Տաւ) -Տաճարդ երկնային... ա. 90բ Մեղեդի -Սուրբ է տաճար տէրունական...բ. 90բ1ա Տաղ -Նախ միածին Աստուածըն Բան...
18. 91ա-2ա Ի. Գանձ հասարակաց ամենայն սրբոց տօնի (« Առա) - Անտանելիդ երկնի եւ երկրի... ա. 92աբ Մեղեդի
(«Մովս) -Մարդասէր Հայր գըթութեան... բ. 92բ Տաղ («Է երգս) -Էիդ ստեղծողի բնութեան...

19. 92բ-3բ ԻԱ. Գանձ ապաշխարութեան («Մե) -Մեղա՜յ, Տէր, մեղա՜յ... ա. 93բ-4ա Տաղ(«Ա-Ի) - Ամենայն փառք մարդոյ
դատարկ եւ ունայն... բ. 94աբ Տաղ անառակ որդոյն -Հետեւեցայ անառակին... գ. 94բ-5ա Տաղ անառակ որդոյն, փոխէ՛
ձայնն -Հովիւդ քաջ եւ երկնային... դ. 95ա Մեղեդի յարութեան -Առ պարտիզպանն ձայնէր Մարիամ... ե. 95ա Մեղեդի - աւետիս աւետեաց... զ. 95աբ Մեղեդի -Յարեաւ փառաց թագաւորն... է. 95բ Մեղեդի -Սէր յառաւօտէ, սէր յառաւօտէ ճեմեալ...
ը. 95բ Մեղեդի Աւետեաց Աստուածածնայ - Այսօր աւետեաց ուրախութեան հընչումն... թ. 95բ-6ա Մեղեդի Յոհաննու Կարապետին գլխատմանն ասայ -Մըկըրտիչըն Քրիստոսի սուրբ Կարապետին գլխատմանն ասայ -Մըկըրտիչըն Քրիստոսի
սուրբ Կարապետըն Յոհաննէս...
20. 96ա-8ա ԻԲ. Գանձ Թարգմանչացն («Բան քարոզից) -Բարձրեալ անքըննին բնաւից լըրութիւն... ա. 98աբ Տաղ («Երգս այեր) -Եկայք ցընծասցուք պայծառացեալ տօնիւս...
21. 98բ-100ա ԻԳ. Գանձի գոյն է («Երգեւսւանեցւնոիաոաա) -Երգս յաւէժական...
22. 100ա-1ա Գանձ Խաչատուրի է ասացեալ («Խաչատուրկռոյ) -Խորք անքըննին...
23. 101ա-2բ ԻԴ. Այլ գանձի գոյն. Խաչատուրէ («Խաչատուր) -Խնդութեան ձայն բարբառ աւետեաց...
Ըստ ցանկի` «ԻԵ. Վասն Հաքիմարան, թափուած:
Գ. 103ա-107բ [Բնագիրք զանազանք]
1. 103ա-5ա [ԻԶ. Առաքելի Սիւնեցւոյ Վասն ԲԺ-ան կենդանակերպից եւ ԲԺ-ան ազգաց եւ ԲԺ-ան անդամոց, տունս Հ Աշխարհս ունի զձեւ մարդոյ... /Վասն է մոլորա... Հմր 3240, 110աբ] կանաց եւ բաժան (= ԲԺ-ան) կենդանակերպից, թէ
ճարք որոց է կամ որպէս ընթանան եւ կամ զինչ է գործ նորա -Կան Է աստեղք մոլորական/ Եւ կենդանակերպք բաժան (ԲԺան)...
2. ա. 105ա-6ա ԻԷ. Խրատ վասն կենդանակերպից, թէ որպէս է -Ա. Խոյն կարմիր է եւ սպիտակ, համն` դառն...
բ. 106ա-7ա Մոլորական աստեղաց կերպն ցուցանէ -Զօհալն ունի գոյն սեւ, համն` թթու...
3. 107աբ ԻԸ. Վասն աստեղաց գիտենաս զչարն եւ զբարին -Կիրակի օրն արեգակն է հուքմարար...
Դ. 107բ-38բ [Վիճակացոյց]
1. ա. 107բ-8ա ԻԹ. [Վիճակ. աչքդ խփես, մատդ դնես. ցանկից] -Զինչ նիաթ որ ն[ի] աթես ի սիրտդ, խփեա՛ զաչդ...
բ. 108աբ Լ. Վասն թւոյ մարդոյ, որ գիտենաս, թէ շատ ապրի, թէ քիչ -Զարկ զըռամն եւ տես, թէ առանձին դու այս շալքերս...
գ. 108բ ԼԱ. Վասն հիւանդի` ապրի թէ ոչ -Զարկ զռամն Ը տանէն
դ. 108բ ԼԲ. Վասն գողի` զտանես, թէ ոչ -Զարկ զԺԶ շալքն ջուխտակ ջուխտակ..
ե. 108բ-9ա ԼԳ. Վասն մալի` թէ գայ ի ձեռն, թէ ոչ -Առ զԺԶ շալքի նօխթանին...
զ. 109ա ԼԴ. Վասն ճանապարհին` թէ շահի, թէ ոչ -Տես Է տուն կամ Բ, կամ ԺԵ...
2. 110ա-21ա ԼԵ. [Վիճակ այբի բենի. ցանկից] -Ա. Սուրբ Երրորդութիւն փրկէ զքեզ ամենայն փորձութենէ (Աղիւսակ այբուբենից` 109բ):
3. 122ա-5ա ԼԶ. [Վիճակ կենդանակերպից. ցանկից] -Խոյն. Ո՜վ մարդ, լոյսն ահագին փառաց եւ շառաւեղն աննուազ...
(Աղիւսակ կենդանակերպից` 121բ):
4. 127ա-38բ ԼԷ. [Վիճակ առաքելոց. ցանկից]: Պետրոս առաքեալ (Ա-Ժ) - Արա զբանդ քո եւ լինի, / Վաճառ ազնիւ քեզ
յաջողի... (աղիւսակներ` 125բ-6բ):
Ըստ ցանկի` «ԼԸ. Վիճակ` մատ դընես, թափուած:
Ե. 139ա-84բ [Գուշակութիւնք եւ աղօթք]
1. 139ա-57բ / ԼԹ. Վասն մեկնութեան երազի. ցանկից...] -որ բան մի մտօքն չի լինի անցել... Ա. Եթէ տեսանես ծառ,
սար, առու, բաղանիս, լիճ, թամք... Ծ. Պարոնի արեւշատութիւն հանց ասեն գիտնականքն... ամէն:
2. ա. 157բ-66բ Խ. Վասն շարժի եւ խաւարումն արեգական եւ լուսնի ցուցանէ: Հոռի -Փետրվար -Թէ լուսին խաւարի,
թագաւոր ոմն ելանէ յարեւելից:..
բ. 166բ-8ա [Նշանացոյց կենդանակերպից] -Յորժամ Խոյն լինի տանուտէրն, նշան է մահու գլխաւորաց...
դ. 168ա-9ա ԽԱ. Վասն ցոլանալոյ աստղին ցուցանէ -Յորժամ յարեւմտից յարեւելս ցոլանայ աստղն, եւ բոցն կանթէղէ`
պտղաբերաց նուազութիւն...
դ. 169ա-70ա ԽԲ. [Վասն կաղանդին ցուցանէ. ցանկից] -Կաղանդ թէ կիրակի լինի, իշխանութիւն Ջրհոսն է: Ձմեռն ազնիւ կապուտ, ամառն ազնիւ եւ վաստակոց չափաւորութիւն...
3. 170ա-3ա ԽԳ. [Զանազանութիւն սաղմոսաց] -Վասն զենոց, որ ոչ մտանեն ի տուն` Ցնծացէք արդարք...
4. ա. 173աբ Գայլկապի աղօթք -Սուրբն Դանիէլ, սուրբն Տիտոս, սուրբ Թալիլաս...
բ. 173բ-4ա ԽԴ. Վասն դատաւորաց եւ թագաւորաց -Սուրբ Գէորգն եւ սուրբ Սարգիսն ընդ աջմէ եւ ընդ ահեկէ...

գ. 174ա Գիր կատղածի -Գրէ Խ օր ի վերայ հացի, անօթուց տուր ուտել...
դ. 174աբ ԽԵ. Գիր քնոյ -Մաքսիմիանոս, Մարտիանոս, Ամղիքոս, Գիտինոս...
ե. 174բ ԽԶ. Վասն ճանապարհի -Յիշեայ զՅովիէլ հրեշտակն, զԳաբրիէլ...
զ. 174բ-6բ ԽԷ. [Վասն Համայիլի աղօթք. ցանկից]: 174բ-5ա [Վասն տղացկանի] -Սուրբն Սիսիանոս եւ սուրբն Սիսի...
175աբ [Վասն տղացկանի] -Պետրոս եւ Շիրատ գնացին յանապատ տեղի... 175բ-6բ Աղօթք տղացկանի - Ասաց սուրբ առաքեալն Պետրոս: Յաւուր միում յարեաւ սուրբ առաքեալն Պետրոս... 176բ Աղօթք լաւ -Ես ամենայն ժամ զՅիսուս ասեմ...
5. 177ա-84բ ԽԸ. [Վասն մարմնախաղի եւ այլ իրաց` իմա[նա]ս զչարն եւ զբարին. Ա-ԽԸ]: Ա. Մարմնախաղի -Խոյն սրտնեղութիւն է... ԽԸ. Աջ ափն կծէ -[Խոյն] Կռիւ եւ աղմունք լինի...
6. 184բ Խրատ արեգական -Քանի. մեծ է արեգակն: Եպիփան ասէ. ԷՌ ասպարէզ է...
Զ. 185ա-90ա [Հանելուկք]
1. 185ա-8ա ԽԹ. Հանելուկ է այս ի վերայ ամենայն բանի ա. 185ա Կանթեղ -Լուսաւրիչն մեր անմեղ... բ. 185ա Արեգակ
-Տեսայ մանուկ մի, որ ծնանէր... գ. 185ա Աստղն -Զար ի վեր ջուրն է մեկնած... դ. 185ա Ցորեն -Մեռանիմ եւ մահանամ...ե.
185ա Սերկեվիլ -Յոսկի խնծոր նման լինի... գ. 185ա Նուռն -Է Նա կանաչ կոճակ բոլոր... է. 185աբ Խիար -Փութով կտրէ զինքն կապէ... ը. 185բ Ջաղաց -Ոմն ի յէիցս էր անկենդան... թ. 185բ Կին -Ոսկի սնդուկ է տեսողաց... ժ. 185բ Յիսուս Քրիստոս
-Ծառն ծաղկեանց կաղնոյ նման... ժա. 185բ Սողոմոն -Մեծն թագաւոր մի իմաստուն...ժբ. 185բ Գարուն -Տղայ աղւոր տեսակ... ժգ. 185բ Ամառն -Տանուտէր խիստ պիտանի... ժդ. 186ա Աշուն -Մանուկ մի զերդ հրեղէն... ժե. 186ա Ձմեռն -Բոզ մի
կայր կարօտ շատոց... ժզ. 186ա Եզն -Մանուկ մի քաջ աղվոր տեսակ... ժէ. 186ա Մու -Գլուխ ունի, ի չէ ինքն գունդ... ժը.
186ա Եկեղեցի -Մայրն վէմ էր քարեղէն... ժթ. 186ա Դաւիթ -Էր մարգարայ եւ թմակահար... ի. 186աբ Յունան -Կայր փախուցեալ մի խիստ գիտուն... իա. 186բ Յոհաննէս -Էր ի մեծաց խիստ ահագին... իբ. 186բ Աստուածածին -Որոճ մի ծնաւ առանց խոյի... իգ. 186բ Շուն - Ամենայն օր մատաղ լինի... իդ. 186բ Գաբրիէլ -Շինօղ մի կայր զարմանալի... իե. 186բ Խաչ Ի խնկաբեր բլրին վերայ... իգ. 186բ Խնծոր -Պտուղ մի կայր յոյժ ցանկալի... իէ. 186բ-7ա Խնձոր -Որպէս նարինջ է հանց բոլոր... իը. Սատանա -Կաթուղիկոս էր անդալատ... իթ. 187ա Դրախ[տ] -Յարեւելս դրախտ տընկի... լ. 187ա Ա[դամ] -Զաւակ
ծնաւ այն մեծ այգին... լա. 187ա Ծառն -Կանանչ մի կայր մէջ դրախտին... լբ. 187ա Երկինք -Եկեղեցին բարձր էր եւ լայն...
լգ. 187ա Աշխարհ-Պանդոկ մի կայր մէջ աշխարհի... լդ. 187բ Աբէլ -Երկու հովիւ ոտացն ոչխար... լե. Աշակերտ -Տուն մի շինած բարձրն աւանդակ... լգ. 187բ Աբրահամ -Հիւրասէր նազելի... լէ. 187բ Յովսէփ - Արեգական նման իշխան... լը. 187բ
Մովսէս - Այր մի արդար երեւեցաւ... լթ. 187բ Գերեզման է Մայ[ր]ն իւր արկանդն եբաց... խ. 187բ Թուր -Է սրբած է քան
զհայելի... խա. 188ա Գանա -Տեսի գազան մի անկենդան... խբ. 188ա Վարդ -կարմիր, սպիտակ մըշկաման էր... խգ. 188ա
Դուռն -Չորէք սռի ինքն կանգուն... խդ. 188ա Սա[ն]դր -Եկ դու միադիր, ո՜վ սիրելի... խե. 188ա Տուն -Երկու սիւնի վերայ
կանկուն... խզ. 188ա Ջաղաց -Մինն ի յանդունդս տառապէր... խէ. 188ա Գրիչ -Քառեակ տառիւ անուն կոչի...
2. 188բ-90ա Ծ. Հանելուկ է այս. ձեռացդ մէջն իրք բռնես` հանէ Ա. կաշի, յերկաթ, փայտ... Բ. Շոր, քար, թուխտ... Դ. Ապրշում, փայտ, թուխտ... Ը. Մորթի, քար ցորեան... ԺԶ. Յերկաթ, ոսկոր, հաց... ԼԲ. Միս, աղ, գործելի... [ԿԴ] Հող, մոմ, յէրգ...
լեղակ:
Վերջում` 190ա «Վասն պահածի, որ ի յապին ունի` ԺԶ շալքէն
յառաջին եւ յութէն շալք մի հան, զի նա ցուցանէ զպահածն: Ա, Բ, Դ, Ը,
ԼԲ, ԿԴ ցոյց են տալիս «շալք -երը:
Է. 190ա-5բ [Գիր, աղօթք, գուշակութիւնք]
1. 190ա Ծ [Ա]. Վասն արծակման կապածի մարդոյ -Գրէ ի վերայ խնձորին...
2. 190ա Վասն գանձի -Թէ հարցանեն` Զի.նչ գայ պահուստ...
3. 190բ ԾԲ. [Վասն թըւելոյ զտարին եւ զհացին յէժանութիւնն. ցանկից] -Թէ յուլիսն ԺԸ` կար մի դեկակ եւ հաց կշռէ պարապար...
4. 191ա ԾԳ. Եթէ կամիցիս գիտել գաղարթն մարդոյն (ցանկում` «Վասն կեանք մարդոյ) -Կալ զգիր անուն, որ ի մկրտութեան...
5. 191ա ԾԴ. Եթէ կամիս իմանալ զձմեռն կարճ է եւ թէ երկան -Կա՛լ զվերադիր տարուն եւ ե՛րթ Է Է...
6. 191ա ԾԵ. Վասն հիւանդի` ապրի., թէ ոչ -Մեղրո քացախ միաչափ խառնէ...
7. 191աբ ԾԶ. [Վասն ամենայնի` աղօթք գլխացաւի, ստացաւի, փորացաւի. ցանկից] -Կայր գետն Յորդանան եւ բերէր
ծառ մի գեղեցիկ...
8. 191բ-2ա ԾԷ. [Վասն զի այլ աղօթք Նուզլայ ցաւի եւ խթացաւի. ցանկից] -Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս ի ճանապարհ երթար...
9. 192ա ԾԸ. [Վասն նիաթի եւ չար աչից. ցանկից] -Կայր Մովսէս յեզր Կարմիր ծովուն...

10. 192ա ԾԹ. [Վասն այլ չար աչից եւչար նիաթի. ցանկից] -Յանուն Աստուծոյ եւ զԶՌ հրեշտակապետացն, որ իջանեն
եւ ելանեն...
11. 192աբ Կ. [Վասն այլ աղօթք ամենայն իրաց. ցանկից] -Յիշեայ զսուրբ Աստուածածինն, զի դեղ է աչաց...
12. 192բ-3ա ԿԱ. [Վասն այլ թւելոյ բարձրութիւն երկնից եւ արեգական. ցանկից] -Եթէ կամիցես գիտել զբարձրութիւնս
երկնից, ԽՌ բիւր ասպարէզ է...
13. 193ա ԿԲ. [Վասն այլ կապած մարդոյ աղօթք. ցանկից] -Սուրբն Սիսին եւ սուրբն Սիսիմ եւ Սուրբն Սիսիման...
14. 193աբ ԿԳ. Վասն քամու -Ոտն ուռի, զինչ որ ոսկոր լինի, այրէ...
15. 193բ-4ա ԿԴ. Վասն շուն չի հաչելոյ (եւ այլ իրաց) -Թէ զաղվսի անդամքն ձեռքդ ունենաս, չի հաչէ...
16. 194ա [Վասն գանի] -Քրիստոս Աստուած, որ վասն մեր մարդ եղեր... ոչ ունի իշխանութիւն ամենայն գան շարժիլ...
17. 194ա ԿԵ. Եթէ կամիցիս գիտել զաստղն մարդոյ -Կա՛լ զանուն, որ ի մկրտութեան...
18. 194բ ԿԶ. Եթէ կամիցիս գիտել զմարդն, թէ ի ծերութեան մեռանի, թէ ի միջնաչափի... -Կա՛լ զծընդեան աւուր պատկեր...
19. 194բ ԿԷ. եթէ կամիցիս գիտել, թէ այրն թէզ կու մեռնի եւ թէ կինն -Կա՛լ զանունք յաւազանէն...
20. 194բ-5ա ԿԸ. Վասն կապածի -Փայտի ճըճին գինով տրորէ...
21. 195աբ ԿԹ. Գիր գլխացաւի - Այրի անկար ելանէր ի ծովէն, զերթ ցուլ գոչէր...
Ը. 195բ-207ա Հ. [Վասն տաղեր ըստ կարգին. ցանկից]
ա. 195բ-6ա Տաղ գեղեցիկ եւ զարմանալի (Ադրէաս Արծկեցւոյ) - Ամէն գարնան ծաղկունք բացուեր հաւասար, / Գուլում
կէլմազ, նա կօնտարուր պիր խապար.../ Է՜, Անդրէաս Արծակեցի, խեւ ախմար...
բ. 196աբ Այլ տաղ լաւ եւ գեղեցիկ -Ձայն բարբառ յանապատէ աստեցար, / Ո՜հ, ի հրեշտակէն առաջնորդել վարեցար...
գ. 196բ-7ա Այլ տաղ լաւ եւ գովելի (Աբեղայ Սպահանցւոյ) -Սաստիկ հողմոյ հանդիպեցայ, / Յորժամ հընչեաց, սասանեցայ... / Մեղաւոր յԱպեղէս փրկեայ, / Որ եմ տեղաւ Ըսպըհանայ...
դ. 197աբ Այլ տաղ կարօտով բարեկամի («Սիմոի) -Սիրտիկս խոցեալ է սրով, / Դարտեր ունիմ շատ եւ յոլով...
ե. 197 բ Այլ տաղ ի վերայ Սուրբ Էջմիածնայ («Ի Ղազ) -Իջման միածնի Աստուծոյ Բանին, / Ի Վաղարշապատ սրբոյ քաղաքին...
զ. 198ա Այլ տաղ Սուրբ Էջմիածնայ (« Աւետի:) - Անճառելի Հօր միածին, / Փառօք լցեալ աստուածային...
է. 198աբ Այլ գեղեցիկ եւ պատուական («Ի Սուքի) -Իմ սիրուն պուլպուլ աննման, / Քաղցրաձայն թըռչնոց պատուական...
ը. 198բ-9ա Այլ լաւ եւ գեղեցիկ («Ղազա) -Ղամբարափայլ ջահուկ լցեալ, /Մաքուր կուսութեամբ քո փայլեալ...
թ. 199ա Տաղ պատուական եւ զարմանալի - Աստուածածին մայր Մարիամ անապական կոյս, / Մոլորելոց դարձ եւ զղջում, մեղաւորաց յոյժ...
Հմմտ.Հմր 1990, 9ա. վերջնատողում ունի «Տէր Յօվանէս քեզ աղաչէր...:
ժ. 199բ Այլ տաղ լաւ եւ գեղեցիկ - Ահա հնչեաց հողմ գարնան, /Սարեր, ձորեր կանանչացան...
ժա. 199բ-200ա Այլ տաղ գոհելի եւ զարմանալի («Պե) -Պետրոս գիշերս երազ մի տեսեալ, ելեալ պատմէր Պօղոսի, /Եղբայր, գիշերս երազի փոքրիկ քաղաք մի տեսի...
ժբ. 200աբ Այլ տաղ եւ գովելի -Քանզի կամաւ եւ գիտութեամբ, / Անհնարին արբեցութեամբ...
ժգ. 200բ-1ա Տաղ լաւ եւ գեղեցիկ [Ի Նաղաշ Յովնաթանէ. Հմր 3253, 4բ] -Յաւուրս գարնան եղանակին, / Յաւուրս փըթըռվել ծաղկեցաւ այգին... (4 տուն):
ժդ. 201ա Այլ տաղ գեղեցիկ -Ուրախ լերուք, անփորձ կանայք, /Եւ ցնծացէք, կոյսք իմաստունք...
ժե. 201աբ Տաղ ազնիւ ի սուրբ Երուսաղէմայ [Ի Պաղտասար դպրէ. Հմր 2436, 47ա] («Սաղ) -Սուրբ սիրամարգ ոսկէփետուր, շնորհալի, / Ամենայն ազգաց եւ ազանց ցանկալի...
ժզ. 201բ Տաղ գեղեցիկ եւ զարմանալի [Ի Յովանէսէ. 2436, 116բ] - Առաւօտուն քամին ելէր, մաղէր զիս, /Քո սէրն ինձի
կրակ եղեր, տաղէր զիս...
ժէ. 202աբ Այլ տաղ գեղեցիկ եւ զարմանալի [ի տիրացու Բաղտասարէ. Հմր 4426, 150ա] - Անձ իմ առ քեզ աղաղակէ,
ո՜վ բժիշկ հոգոյ իմոյ, / Թշնամին զիս յոյժ խոցոտեաց, ժամ է ինձ ողորմելոյ...
ժը. 202բ Այլ տաղ գեղեցիկ [ի Պօղոս աբեղայէ, հիւսեալ առ կոյս Աստուածածին. Հմր 3613, 28ա] -Զարթի՛ր, սէր իմ, առաւօտեան, /Լուսով քոյին լուսաւորեայ...
ժթ. 202բ-3ա Այլ տաղ գեղեցիկ եւ ազնիւ [Ի Խաչտուր իրիցուէ. Հմր 3081, 27բ] -Ղարաֆիլ, նարկիզ, մանուշայ որպէս սմպուլ, /Կանչեմ անդադար ես որպէս պուլպուլ...

ի. 203աբ Այլ տաղ գեղեցիկ եւ զարմանալի [Ի Նաղաշ Յովնաթանէ. Հմր 2436, 114բ] -Նստէք ի մէջլիս, հայրք եւ եղբայրք
եւ մեծ պարոնայք, /Խնդրեմք, որ այսօր քան զամէն օր լաւ ուրախանայք...
իա. 203բ-4ա Այլ տաղ գեղեցիկ [ի Մօսիսէ Խորենացւոյ. Հմր 7259, 10բ] -Մենացեալ այրիմ սիրով, սէրն իմ փութով էջ ի
բարձանց, / Զի կարի խանաղատդ եմ, լուր էջ ի խնկաբեր լերանց...
իբ. 204աբ Այլ տաղ լաւ եւ գեղեցիկ («Մելքոն) -Մի՛ տրտմիր, ո՜վ ղարիպ, ի մէջ աշխարհի, / Անցանի մեծութիւն մարդկային ազգի...
իգ. 204բ-5ա Տաղ ազնիւ եւ գեղեցիկ [Ի Յարութիւն վարդապետէ. Հմր 2436, 66բ] («Յարո) -Յիսուս Որդի իմ միածին, /Որ
բեւեռեալ կաս ի խաչին...
իդ. 205աբ Այլ տաղ գեղեցիկ («Յովնթ) -Յորժամ եղեւ գարուն, արեւ ծագեցաւ, /Հարաֆ հողմն հնչեաց, սառն հալեցաւ...
իե. 205բ Այլ տաղ ազնիւ եւ գովելի -Զարմանալի վերնոց սուրբ աննման, /Գեղապանձ տիրուհի, մայր անապական...
իզ. 205բ-6ա Այլ տաղ գեղեցիկ եւ գովելի («Ի Պէ) -Ի խորոց կարդալով` սրտիւս հառաչեմ, /Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն
գիտեն...
իէ. 206ա Այլ տաղ լաւ [Գրիգոր Աղթամարցոյ. Հմր 3411, 49բ] -Մաքուր պատկերով նման հրեշտակաց, / Անգին մարգարիտ եղեալ ընդ ոսկի...
իը. 206աբ Այլ տաղ գեղեցիկ («Յոաէ) || -Յորժամ որ մարդասէրն Աստուած պարգեւեաց մեզ այս բարիս, / Այսօր բազմիլ
ի սեղանիս` լցուցանել զգարիս... /Է՜, մոխիր Նախաշ 0վնաթան...
իթ. 207ա Այլ տաղ գեղեցիկ եւ ազնիւ [«յԱւետիք Քահանայէ Հմր 3263, 67ա (« Ավե)] -Առ տաղ անկեալ զքեզ աղաչեմ,
ո՜վ սրբուհի Կոյս, /Վասն մերոյ բարեխօսեայ առ փրկիչն Յիսուս...
Թ. 207աբ ՀԱ. Աղօթք խունկ օրհնելոյ - Ամենակալ տէր Աստուած մեր, որ ընկ[ալ]ար զխունկն ի ձեռաց Ահարոնի եւ որդոցն նորա...
Ժ. 207բ-33բ ՀԲ. [Վասն շարադրանք ըստ կարգին. ցանկից]
ա. 207բ Շարադրանք ի վերայ քահանայի -Ի նուաստ ծառայ Աստուծոյ տէր Ֆլանէս հասցէ յիսուսաւանդ ողջուն...
բ. 207բ-8ա Շարադրանք ի վերայ տիրացուի -Րամից հանուրց Տէրն բարի, /Թէ տայր թեւս որպէս զարծւի...
գ. 208աբ Շարադրանք ի վերայ աշխարհականաց -Յիսուսաւանդ ողջունիւ եւ համալրական սիրով...
դ. 208բ Շարադրանք ի վերայ կուսանաց -Սրբասնեալ քւերս երջանկագունի, /Նմանեալ սուրբ կուսիցն Նունի եւ Մանի...
ե. 209աբ Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց -Ի խընկաբեր լերանց բարձանց, /Նոր շառաւիղ որդոյն կենաց...
զ. 209բ Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց - Արեգակնափայլ եւ տիեզերագահ, ամենիմաստ եւ շնորհածաւալ...
է. 210աբ Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց -Վեհամեծար եւ ահեայպատիւ, վսեմ եւ փառազարդ...
ը. 210բ-1ա Շարադրանք ի վերայ քահանայի -Ըստ հնոյն Մելքիսեդեկի եւ ի նորոյս տեառն Յիսուսի...
թ. 211աբ Շարադրանք ի վերայ սարկաւագի -Մեծահամբաւ եւ հանճարազարդ, / Վսեմազան եւ փառազարդ...
ժ. 211բ-2ա Աշխարհական -Պերճապատիւ եւ մեծազան... մահտեսի խօճայ փլանիդ...
ժա. 212աբ Շարադրանք ի վերայ կաթուղիկոսաց -Տեառնդ այս անուն կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց: Շնորհազարդ եւ
բազմերախտ...
ժբ. 212բ-3ա Շարադրանք ի վերայ սիրելեաց -Սրբասնունդ եւ աստուածահաճոյ, խոհեմազարդ, բազմաբաղձիկ...
ժգ. 213բ-4ա Շարադրանք ի վերայ եպիսկոպոսաց -Մեծի տիեզերալուր եւ աշխարհապատում...
ժդ. 214ա Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց -Խոհեմազարդ եւ վսեմափառ...
ժե. 214ա-5ա Շարադրանք ի վերայ տիրացուի -Եղբօրդ պատւեցելոյ եւ հոգւոյս ոգոյս բաղձալոյ...
ժզ. 215ա-6բ Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց -Յարկոյական մեծ րաբունոյդ գիր գրեսցի յոյժ ըղձական, /Տարանջատիւ եւ բացակայ համբոյր ընկալ զմերս նուաստական...
ժէ. 216բ-7ա Շարադրանք ի վերայ սիրելեաց -Նուաստագոյն ծառայ Քրիստոսի այս անուն...
ժը. 217ա-9ա Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց - Ամէնիմաստ եւ շնորհածաւալ... այս անուն...
ժթ. 219աբ Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց -Մաքրազան վեհափառի եւ անճառից խորհրդոցն Աստուծոյ անվրէպ
վիպասանի...
ի. 219ա-20ա Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց - Աստուածամեծար եւ շքեղաշուք, վսեմազարդ եւ հեզահոգի...
իա. 220աբ Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց -Վսեմազարդ, յոգներջանիկ, պերճապատիւ, բարձրաշնորհ...
իբ. 220բ-1բ Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց -Երկնային շտեմարան, պետ գանձուցն...
իգ. 221բ-2բ Շարադրանք ի վերայ բարեկամաց -Ի հող Ֆլանէ եւ մոխիր ծառայէ...
իդ. 222բ-4բ Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց -Բացաւ գլխով խոնարհեցելով...

իե. 224բ-6ա Շարադրանք ի վերայ տիրացուի -Գեղ գովելի եւ տես ցանկալի...
իզ. 226ա-7ա Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց -Շնորհաձիր պարգեւօք լցեալ եւ արփացնցուղ յոլով ուռճացեալ...
իէ. 227աբ Շարադրանք ի վերայ ծնողաց -Սիրով եւ Սուրբ Հոգոյն եւ աստուածային օրհնութեամբ...
իը. 227բ-8ա Շարադրանք ի վերայ աշխար[հ] ականի - Ամենազօր զօրութեամբն Աստուծոյ պահպանեալ...
իթ. 228ա Շարադրանք ի վերայ զին[ու]որաց -Րամկական դասուն զին[ու]որ եւ ախոյան ընդդէմ թշնամոյն զէն անյաղթելի...
լ. 228բ Շարադրանք ի վերայ նախասարկաւակի -Զարդարումն զարմից եւ զարդ եկեղեցոյ Աստծոյ միոյ պատուականի...
լա. 228բ-9ա Շարադրանք ի վերայ կանանց -Խորհուրդ կենաց անմահից /Եւ մայր մանկանց ազատից...
լբ. 229ա-30ա Շարադրանք ի վերայ կրօնաւորաց - Անուն խորհրդական, /Վարուքդ մարմնական...
լգ. 230բ Շարադրանք տաճկերէն -Իզէթլի, մրվաթլի, սահաթլի վէ քարամաթլի... այս անուն...
լդ. 230բ-2ա [Շարադրանք] - Աստուծով արշաւեսցի պարէտս ի յաստուածակոխ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ ի յամենահրաշ վանքն Սրբոյն Յակոբայ, ի ձեռն նորին յեղինակի` տեառն Գրիգորի սրբազան եւ աստուածաբան վարդապետի... (հաւանաբար` Գրիգոր Շղթայակիր):
լե. 232բ-3ա Շարադրանք ի վերայ բարեկամաց -Մաքրեալդ ամենայնի բազմիմաստ եւ մեծահանճար... եղօրդ իմոյ...
լզ. 233աբ Շարադրանք ի վերայ վարդապետաց -Վսեմագունի եւ վերապատուելի խոհեմազարդի...
ԺԱ. 234ա-6բ [Երգ, Տէր ողորմեա, Աղօթք]
1. 234ա-5ա ՀԳ. Երգ Աղուհացից միջնանցն ասայ (Բշ-Զշ) -Բշ. Իննեակ դասք հոգեղինաց` երկնային զօրաց...
2. ա. 235աբ ՀԴ. Տէր ողորմեա պատարագի ի Գրիգոր վարդապետէ ասացեալ: Ե անգամ կրկնեայ («Գրիգորիսի է) Գառն Աստուծոյ պատարագեալ, /Յիսուս Քրիստոս փըրկիչն օծեալ...
բ. 235բ-6բ Տէր ողորմեայ Առաքել վարդապետէ ասացեալ (« Առաքել վարդապետ ասացհլ) - Աստուած եւ Տէր արարածոց /Եւ խնամօղ քո ստեղծուածոց...
3. 236բ Այս աղօթս սաղմոսին հետեւ ասի - Աստուած, ողորմեայ մեր հոգեւոր վարդապետացս, մարմնաւոր ծնողացս...
Թող, Տէր... || (շար. 2 թերթ կտրուած հանուած):
Չունի ցանկի «ՀԵ. Վասն Կիրակմտի եւ կիրակէի երգ:
ԺԲ. 237ա-8բ [ՀԶ. Վասն զի այլ տաղեր ըստ կարգի. ցանկից]
ա. 237ա [Տաղ սրբոյ Կարապետի -...] Գլխուն, /Դեռ կու դողաս նորա ահուն, /Մաքուր տաճար սուրբ Կարապետ...
բ. 237բ Տաղ [Խաչատուր Կեչառցի վարդապետի. Հմր 33, 6բ] -Ես եմ կորուսեալ ոչխար` մոլորեալ ի սուրբ ի հօտէն, /Հովիւ քաջ ի վայր հայեաց` բարեխօս քեզ երկիր ամէն... /Ի յորոտմանէ նորա սասանի ամէն ||... (շար. 1 թերթ կտրուած-հանուած):
գ. 238ա [Տաղ ի բերանոյ Յիսուսի -...] Վեհին անմահ արքային, /Իմ հօր որդի ծոցածին, /Իջի յարգանդ սուրբ Կուսին, /
Առի մարմին մարդկային: Զի. լաս:
դ. 238աբ Տաղ -Ո՜վ տիրուհի, սափոր ոսկի, /Տաճար անճառ Հօր Բանին...
ե. 238բ Տաղ -Նընջեայ, որդեակ, քաղցր եւ անուշ, /Հանգիր քնով եւ առ քեզ ուժ...
ԺԳ. 238բ-42բ ՀԷ. Յաղագս ամսոց իմանաս -Յունվար եւ այս ամսոյս Ասորիքն Քանան սանի ասեն: Այս ամիսս պալղամն ի մարդու յանձն կու յաւելանայ... եւ պաղ ջրէ պատրաստ կենալ պարտ է, որ չխմեն, զի վասն շատ զէն կու առնէ: Այլ
տաք բնութիւն կերակրոց այս է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
243ա. Փա՜ռք անեղին աստուածութեան,
Որ անըսկիզբն է, անվախճան,
Էր միշտ եւ է առանց թվական,
Չունի ըսպառումն կատարման:
Ձգեաց զերկինս որպէս վրան
Եւ հաստատեաց առանց հիման,
Եւ զլուսաւորսըն բազմազան
Առանց ուրուք միշտ ընթանան:
Զհրեշտակս յերկինս եղ փառաբան,
Զմարդիկ յերկիրըս` գործական,
Պատճառ լինել աստ շինութեան,

Մինչեւ մահուամբ ի հող դառնան:
Աւա՜ղ է մեզ հազար բերան,
Որ այլ ազգաց եղանք կոխան,
Զի հարքըն մեր ազոխ կերան
Եւ զաւակացս ադամն առան:
Յայս դառն եւ նեղ ժամանակի,
Որ յոյժ նեղիմք ամենայնի
Ի ձեռս ազգաց անօրինի`
Արանց պըղծոց խըստասրտի,
Ես` Մկրտիչըս Նախչուանցի,
Զկիսատ գրկիկս աւարտեցի:
Ով որ յիշէ, Տէրն իւր ողորմի.
Ամէն, ամէն եւ եղիցի:
Այլ տեսանօղք, երգօղք սորի,
Դու[ք] յիշեցէք ի յաղօթի
Եղկելի ղարիպըս Նախչուանցի,
Որ զսակաւ գրիկս աւարտեցի
Ի դուռն Տարօնոյ Սուրբ Կարապետի`
Ամլորդւոյն Մըշու սրբոյ վանքի,
Որ բարեխօս է ամենի:
Ո՜վ մանկունք սուրբ Սիոնի,
Աղաչեմ յիշել ի յաղօթի
Հօրն իմոյ` Լալայի,
Եւ մօրն իմոյ` Թարճան կոչի,
Որ որբ թողին զիս աշխարհի
Եւ փոխեցան կեանքն յաւիտենի,
Որ ամենեքեան եմք գնալի
Այն ճանապար[հ]ն, որ է հեռի:
Խնամ տանողն օրհնեալ լինի:
Ի կաթողիկոսութեան տեառն ամենի
Աբրահամու սըրբազանի,
Այլ եւ տեղեացս առաջնորդի
Մինաս անուն վարդապետի,
Հռետորին եռամեծի,
Գործովըն սուրբ, առաքինի,
Որ ըզսառեալ սիրտս ամենի
Կակղացնէր բանիւք բարի
Եւ սերմանէր սիրտ ի հոգի
Ժողովրդեանըն Քրիստոսի:
Ի թվականիս հազար ամի,
Ճ եւ ՁԶ թիւ աւելի (1737),
Թամուզ ամսեան յուլիսի,
Ի յելըն Դ-շաբաթի,
Իշխանութեան Իսմայէլի
Սուլթան-Մահմատ թագաւորի:
Աստուծոյ է միայն գիտելի,
Թէ վերջն զինչ լինիցի. ամէն:
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ՉԾԲ -1303
ԳՐԻՉ` աշակերտ Յովհաննու Երզնկացւոյ:
ԹԵՐԹ` 227. չգրուած` 1ա-3բ, 192աբ, 226ա-7բ: ՊՐԱԿ` 1 5+Ա-Ի 12 (Ա 14, Բ, Է 16, Գ, Ի 6, Ե 1, Ը 4, ԺԱ, ԺԶ 11, ԺԹ 9)+1 8:
ՆԻՒԹ` թուղթ (լուսագծերով` 1-5, 192, 220-7, ԺԸ դ. յաւելում): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16 12,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր
(1303 թ. 6ա-213բ, 1419 թ. 214ա-9բ, 220ա-5բ նմուշ` 134ա): ՏՈՂ` 24-32 (6ա-213բ), 21 (214ա-9բ), 18-20 (4ա-6բ, 220ա5բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ սեւ կաշի, միջուկը` տախտակ, աստառը` թուղթ, լուսանցակողերը` կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ` Կիսախորան` 4ա: Զարդագիր` թռչնագիր (4ա): Գոյներ` կարմիր:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից եւ միջից պակասաւոր, տեղ-տեղ ցեցակեր, խոնաւութեան հետքեր, փոքրիկ պատռուածքներ:
Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, կապիչներն ընկած: 1419-ին եւ 1745-ին նորոգուած, վերակազմուած եւ մասամբ
լրացուած:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
4ա-219ա Գիրք Լուծմանց բանից զանազանից ճառից եւ գրոց` արարեալք յոմանց բանասիրաց
Ա. 4ա-8բ [Ա. Պատճառք ճառից ոմանց (Բարսղի), որք են վասն Պահոց, նաեւ այլ եւ այլ բանից. ցանկից]
ա. 4աբ [Պատճառ Պահոց] -Մերձաւոր լիցուք աւուրցս սրբոց...
բ. 4բ-5բ Մխիթա[րեցէք] -Ոմանք զմինն ճաշոյն եւ զմինն երեկոյն ասեն...
գ. 5բ Երկրորդ. Արբեցողացն -Բ չար է արբեցութիւնն...
դ. 5բ-6ա Հայեաց ի քեզ - Ամենայն արուեստ ի նիւթոյ է...
ե. 6աբ Բարկաց[ողաց] - Ախտ է շուրջ զսրտիւն...
զ. 6բ-7ա Սիրեցի -Վաղ ժամանեալ ի քահանայից...
է. 7ա Բարսղի ի Ծն[ունդն] - Այլ յայլմէ ժողովել...
ը. 7ա Տեղ[ենտինոս] -Տերենտինոս ստրատելատ զօրավար...
թ. 7ա Իդիթ[ու]մա - Աւուր պատշաճի խօսէին, որպէս աստի խնուլ...
ժ. 7ա Քրիստոսի Ծնունդն Դաւթի թարգմանեալ է -Ոչ առուածոց գործ...
ժա. 7աբ Ի սկզբանէ էր բանն - Այս Դ գիրս երկրաչափիցն իրերօքի լինէր...
ժբ. 7բ Ոպ[տոմէոս] -Ոպտոմէոս ընդ Բարսղի ձեռօք...
ժգ. 7բ-8ա [Եւ]սեբի -Եւսեբէոս որպէս Կեսարու արքեպիսկոպոս էր...
ժդ. 8ա Հարցումն Թէոդորի իրիցու Անտիոքա. պատասխանի - Աւր մի Բարսեղ գայր յեկեղեցւոյն...
ժե. 8աբ Հարցումն Ապողեւս, Բարսղի պատասխանի - Ապօղինար Լաւոդիկէ վաղ որոշեց[աւ յ]եկեղեցոյ...
4ա-5բ լրացուած 1745-ին Յակոբ Շամախեցու կողմից:
Բ. 1. 8բ-11ա Բ. [Պատճառք գրեանցն Փիլոնի]
Տե՛ս Հմր 437, 121բ-2բ. «Պատճառք /8բ-9ա: ¢ ա/9ա: բ/9բ: գ/9բ:
դ/9բ-10ա: ե/10աբ: զ/10բ-1ա: է/11ա:
2. 11ա-9բ [ Առաջաբանութիւն Փիլոնի իմաստնոյ օրինապահի], յորում կատարեցօ կատարեցօ Փիլոն -Պռոխորոն ի
ջահաւոր քաղաքի յիշել է Փիլոն...
Գ. 19բ-20ա Գ. Պատճառ Սահմանացն [գրոց] -Մեծն Դաւիթ եւ Եզնակ Կողբացի չոգան յԱթենս...
Դ. 20աբ Դ. Յաղագս Քերականին պատճառ Դաւթի ասացեալ -Քերականութեան արուեստ յարտաքնոցն է...
Ե. 20բ-2բ Ե. [Յովհաննու Իմաստասիրի] Խրատ եռանգիւնեացն - Անկիւնաւոր թուոցդ վախճան Է-երե[ա]կն ա համար...
Զ. 1. 22բ-8բ Զ. [Նոննոսի] Ժողովարանք պատմութեանց առասպելեացն այնոցիկ, զորս յիշատակաց Աստուածաբան ի
ճառին Մկրտութեան Տեառն մերո, որ սկիզբն` Դարձե[ա]լ իմ Յիսուս եւ դարձեալ խորհուրդ
ա. 22բ-3բ [Ա. Ոչ Արամազդայ այսոքիկ ծնունդքն...] -Զարամազդ աստուածաբանքն հելենացոց ի Կռօնոսէ ասեն
ծնեալ...
բ. 23բ Բ. ոչ Փռիգացոց ի բաց հատումն -Եւ է գրեալ այս յԱրձանականին...
գ. 23բ-4ա Գ. Եւ ոչ աղճիկ ոք մեզ յափշտակեալ լինի -Եւ այս պատմութիւնս գրեալ կա ի յԱրձանականն...
դ. 24ա-5ա [Դ.] Ոչ Դիոնոսի այսոքիկ... անկատար ծնունդ -Սեմելի դուստր էր Կաթմոսի...
ե. 25աբ [Ե.] Ոչ Ափրոդիտեա խորհուրդք պոռնկականք գարշելիք - Ասի, թէ յերուորեացն երկնի Ափրէս ընկալաւ զլինելութիւնն...
զ. 25բ Զ. Եւ ոչ Փալոսք ոմանք եւ Ուղափալլոսք -Ի տօնին Դիոն[իս]ի ձեւացուցանէին...
է. 25բ Է. Յաղագս Տօրինացոց օտարասպանութեանն -Տօրոսք ազգ է սկիւթական...
ը. 26ա Ը. Պատմութիւն յաղագս Լակէոնացոց մանկահասակացն... -Ղակդեդեմոնացիքն առ ժուժկալութիւն կրթելով...

թ. 26աբ Թ. Յաղագս Պելլոպոսի խահագործութեանն -Պելլոպոս որդի էր Տանտալոսի...
ժ. 26բ Ժ. Յաղագս Եկետեա -ԶԵկատեա աստուածուհի խորհէին...
ժա. 26բ ԺԱ. Յաղագս Տրոփոնոսի -Է եւ սա գրեալ ի ճառսն, որ ընդդէմ Յուլիանոսի...
ժբ. 26բ ԺԲ. Յաղագս կաղնոյն Դոդոնայ -Դոդոնայ քաղաք էր առ հին ցամաքաւն...
ժգ. 26բ-7ա ԺԳ. Յաղագս Դելփիական եռոտանոյն -Դելփէ քաղաք է ի Փովկիդեա...
ժդ. 27ա ԺԴ. Յաղագս Կասպալեա ընպելոյն - Աղբիւր ելանէ ի մեծն Անտիոք...
ժե. 27ա ԺԵ. Յաղագս մոգուցն յիշողական նախագիտութեան -Մոգքն ի ձեռն զենլեացն առնէին զնախագիտութիւն...
ժզ. 27ա ԺԶ. Յաղագս Քաղդէացոցն աստեղաբաշխութեան -Քաղդէացիքն, որոց առաջինն Զորուաստրէս...
ժէ. 27աբ ԺԷ. Յաղագս Թրկացոցն ձաւնմանց - Ասի Թրակացոցն լինել սկիզբն ամենայն մարդկան...
ժը. 27բ ԺԸ. Յաղագս տանջանաց Միթրոսի -ԶՄիթրոսէ այլ եւ այլ տուն կարծիս...
ժթ. 27բ-8ա ԺԹ. Յաղագս ոշատմանցն Ոսիրա -Ոսիրիս առ ի յԵգիպտացոցն աստուած կարծի...
ի. 28ա Ի. Յաղագ[ս] Իսեա -Իսկ կարծի աստուածուհի աղչկան անունն է...
իա. 28ա ԻԱ. Յաղագս մենդիսացի նոխազացն -Եգիպտացի լեզուաւն կոչի նոխազ զմինդիս...
իբ. 28աբ ԻԲ. Յաղագս Ապիսեա եւ մըսրոյն իւրոյ -Ըստ շրջաբերութեան ժամանակաց ոմանց ծնեալ լինէր եգիպտացոցն
արջառ ինչ...
իգ. 28բ ԻԳ. Յաղագս Նիլոսի -Յելանելն Նեղոսի պատուէին զնա իբրեւ զաստուած...
իդ. 28բ ԻԴ. Յաղագս զեռնոցն եւ սողնոցն -Քանզի պաշտէին Եգիպտացիքն զկոկորդիլոս...
2. 28բ-33բ Հաւաքումն առասպելեացն մեկնութեանց, զորս յիշատակեաց Գրիգոր Աստուածաբան ի Գերեզմանական
բանի սրբոյն Բասիլիոսի
-28բ [Պատճառ] -Հռետորքն եւ սոփեստոսքն արտաքնոցն զառ ի նոցունց ներբողեալսն կամելով ազնուական ցուցանել...
ա. 28բ-9ա Ա. Արդ, ասասցուք յառաջագոյնք, թէ ով էր Պելոպոս -Սա էր որդի Տանտալոսի...
բ. 29աբ Բ. Իսկ յաղագս Կիկրոպոսի ասել առաջիկա աւասիկ -Կիկրոպոս թագաւոր էր Աթենացոցն...
գ. 29բ Գ. Այլ եւ Աղկմէոն Աթենացի էր ազգաւ, նշանաւոր զազատութիւնն միշտ պահել կամելով Աթենացոցն - Արդ, բռնադատելով քաղաքին...
դ. 29բ-30ա Դ. Արդ, Էակոս չորրորդ մեզ ենթակաեալ լինի -Սա որդի գոլ ասի Արամազդա...
ե. 30ա Ե. Արդ, լիցի մեզ այսուհետեւ ենթակայեալք Հերակլէս -Եւ աս (=սա) ասի որդի գոլ Արամազդա...
զ. 30աբ Ա. Յաղագս եղջերահարացն Ովնիոնի եւ Աքտիոն[ի] -ԶԱրտեմիս ասեն, որոյ եւ աղեղնաւորութեան վերատեսուչ գոլ... Բ. Այլ վասն Ովրիոնի այսպէս ասի...
է. 30բ Գ. Յաղագս փոխատրութեանն եղինն ընդ կուսին, որ է եդեալ յեւթներորդում պատմութեան յԱրձանականսն ընդդէմ Յուղիանոսի -Յորժամ յԵլլադացոցն Նաւարկութիւն եղեւ...
ը. 30բ Դ. Յաղագս Թետալական այրոյն -Եւ է այսպէս. ծնեալ Աքիլեւս աւանտեցաւ առ Քերոն...
թ. 30բ-1ա Ե. Յաղագս շրջման սփենտոնին Գիւգեսի -Զայս պատմութիւն յիշէ յԱրձանականսն ի յիսներորդ պատմագրութեանսն...
ժ. 31աբ Զ. Յաղագս Մինդասա -Մինդասս այս թագաւոր էր Փռիգացոցն...
ժա. 31բ Է. Յաղագս նետին Աբարիս, զոր յիշէ Հերովդիտոս - Աբարիսս այս դերհիւս[իս] ային ոմն էր...
ժբ. 31բ Ը. Յաղագս Պեգասոսի, որ հաւաստի յաղագս Բելերովփոնտոսի -Քանզի պատարային քիմեռին վերստին բուսանելով...
ժգ. 32ա Թ. Յաղագս Ալփիոսի - Ալփիոս գետ է Արկադացոց...
ժդ. 32ա Ժ. Յաղագս Լիւթացի կառացն... - Ասի յառակն այսպէս. Ի Լիւդացի կառացն սկսանելով...
ժե. 32ա ԺԱ. Յաղագս Ովրեստեա եւ Պիլադեսի -Ովրեստեոս այս որդի էր Ագամերնոնի...
ժզ. 32բ ԺԲ. Յաղագս մողոնէդեանցն -Մողոն էր կին ոմն բնակեալ առ սահմանօքն Թրակացոցն...
ժէ. 32բ ԺԳ. Յաղագս լամբիւրինթին -Ի կղզոջն Կրետէ լեառն ոմն է, յորում է այր ինչ...
ժը. 32բ-3ա ԺԴ. Յաղագս Մինովսի եւ Հռադամանդեայն -Մինովս է Հռադամանդէս...
ժթ. 33ա ԺԵ. Յաղագս Գադիրայն -Գադիրայն տեղի ինչ է...
ի. 33ա ԺԶ. Յաղագս երէվայրին, որ զկապն խզէ -Հոմերոս քերթող կամեցեալ զԴովմինդեա զօրութիւն...
իա. 33աբ ԺԷ. Յաղագս սերմանելոյն եւ բուսանելոյն միօրեա հսկաիցս -Ի Թեբասբիովտացոց ասի, թէ Կադմոս եւ կամ
այլ ոմն...

իբ. 33բ ԺԸ. Յաղագս Է- ադուռն Թեբա եւ Եգիպտացոցն - Աստուածայինս Գրիգորիոս յաղագս հրաշից աստանօր կամեցեալ մեզ ասել...
3. 33բ-50բ Մեկնութիւն այնոցիկ առասպելեաց, որ եւ յառաջնումն Յուլիանոսի յԱրձանականին եղեն յիշատակեալ
-33բ-4ա [Պատճառ] - Արձանական բանն պարսաւէ Յուլիանոսի գործոցն...
ա. 34աբ Ա. Առաջին պատմութիւն է այս -Զայսոսիկ խաղ արասցեն առ նոքօք եմպեդոկլեանք...
բ. 34բ-5ա Բ. Յաղագս Պովրիտայ -Պովրէսս այս Թրկացի էր...
գ. 35աբ Գ. Յաղագս Հերակլեա խարուկին -Ուժգին ճառս հրատարակեալ լինի զՀերակլեա...
դ. 35բ Դ. Յաղագս Պելոպա խահագործութեանն -Զոր յառաջին ասացեալսն գրեցաւ, նոյն է եւ այս. գտանես յիններորդ
կարգին համարոյ:
ե. 35բ Ե. Յաղագս աւշատմանցն Փռիգացոց -Առ Փռիգացիսն պաշտեցեալ լինէր մայր աստուածոցն Ռիա...
զ. 35բ Զ. Յաղագս Միթրոսի -Միթրոս կարծի առ Պարսից արեգակն գոլ...
է. 35բ-6ա Է. Յաղագս Տորացոց օտարասպանութեան -Տօրոս քաղաք Սկիւթացոցն, առ որս փոխադրեցաւ ի ձեռն Արտիմիդեայ...
ը. 36ա Ը. Յաղագս Ելլենացոցն Յուղղիդա... - Արդ, այս Փիւգինէ ի Տորոս գոլով, զի մի ծանիցի ի հիւրոցն...
թ. 36ա Թ. Յաղագս Տրովացի զենմանն թագաւորական աղջկանն Պօղիքսեա -Պօղիքսէս այս դուստր էր Պիրամոսիոսի...
ժ. 36աբ Ժ. Յաղագս Մենիւկեա -Մենիւկիս որդի էր Կրեոնեա...
ժա. 36բ ԺԱ. Յաղագս Կեռասոսի դստերացն -Լակեդեմոնացիքն ի Պելլոպոսեան պատերազմին...
ժբ. 36բ ԺԲ. Յաղագս Լակոնական համբակացն -Լակեդեմոնացիքն ախորժելով ժուժկալս եւ արիս գոլ...
ժգ. 36բ-7ա ԺԳ. Յաղագս արենռուշտն լինելով առ բագնին - Արտեմիդեա կոյս գոլով...
ժդ. 37ա ԺԴ. Յաղագս մոլեխնդին Սոկրատայ -Սոկրատես ազգաւ աթենացի էր...
ժե. 37ա ԺԵ. Յաղագս սրունին Եպիքտիտոսի -Եպիքտիտոսս այս իմաստասէր էր...
ժզ. 37ա ԺԶ. Յաղագս Անաքսարքա - Անաքսարքոս իմաստասէր էր...
ժէ. 37ա ԺԷ. Յաղագս վազիցն Կլոմպրոտա -Կլէոմպռոտոս ամբրակացի էր ազգաւ...
ժը. 37աբ ԺԸ. Յաղագս պիթագորական ոլոռանցն -Պիթագորականքն իմաստասէրք դիմեալք ի Պիթագորէ...
ժթ. 37բ ԺԹ. Յաղագս Թէանու -Կինս այս Թէանով ի բռնաւորէ ըմբռնեալ...
ի. 37բ Ի. Յաղագս Եպամինոնդայ -Եպամինոնդաս Թեբացի էր ազգաւ...
իա. 37բ-8Ա ԻԱ. Յաղագս անոտնալուաիցն եւ գետնախշտացն -Ի Հոմերոս[է] քերթող[է գրեալ են, թէ] սելք [ ազգք են]
դովդոնացոցն...
իբ. 38աբ ԻԲ. Յաղագս անյագութեան -Սողոն աւրինայդիր գոլով աթենացոցն...
իգ. 38բ ԻԳ. Յաղագս Սոկրատայ գեղեցկայսիրութեան -Սոկրայտես իմաստայսէր գոլով շրջէր ի մէջ ամբոխին...
իդ. 38բ-9ա ԻԴ. Յաղագս Պղատոնի ագահութեան -Պղատոնի իմաստասիրի լվեալ, թէ մեծահոգի է Դիոնէսիոս...
իե. 39ա ԻԵ. Յաղագս Քսենոկրատա թոշակերութեան -Քսենոկրատէս եւ Արիստոտելէս Պղատոնի էին աշակերտք...
իզ. 39ա ԻԶ. Յաղագս Դիոգինեա խառնախօսութեան -Դիոգինէս շինական էր իմաստասէր...
իէ. 39ա-40ա ԻԷ. Յաղագս բնակելոյն ի կարաս... զի եւ այս յաղագս Դիոգնեա է - Արդ, ասի, թէ սա յաւուրս ձմերայնոյ...
իը. 40ա ԻԸ. Յաղագս Եպիկուրա -Եպիկուրոս իմաստասէր էր...
իթ. 40ա ԻԹ. Յաղագս Կրատեսի -Կրատէս թեբացի էր...
լ. 40աբ Լ. Յաղագս Աղաբողոնին -Շնական իմաստասէր ոմն...
լա. 40բ ԼԱ. Յաղագս Անտեսթինա - Անտեսթինէս շնական իմաստասէր հարեալ...
լբ. բ ԼԲ. Յաղագս իմաստասէրին կացելո յարեւու զօրն -Մարտուցեալ հռոմաեցի բարբարոսացն...
լգ. 40բ ԼԳ. Յաղագս Բովտիդեա -Պովտիդեա քաղաք է...
լդ. 40բ-1ա ԼԴ. Յաղագս արկադանակ (= արկադական) խնդրոյն -Հռոմերոս քերթող չոգաւ ի գաւառն Արկադացոց...
լե. 41աբ ԼԵ. Յաղագս Արիստոտելի [եւ] Եւրոպոսի - Արիստոտելէս իմաստասէր էր աշակերտեալ Պղատոնի...
լզ. 41բ ԼԶ. Յաղագս ջրհորոյն Կլէանթեա -Կլէանթէս մի էր ի շինական իմաստասիրացն...
լէ. 41բ ԼԷ. Յաղագս Հերակլեա թշուառութեան -Հերակլիտոս եւ Դիմոկռիտոս ոչ ի միում ժամանակի լեալք...
լը. 41բ-2ա ԼԸ. Յաղագս սեւեայատակացն եւ անայատակացն -Եւ են սոքա զանազանք ի միմեանց...
լթ. 42ա ԼԹ. Յաղագս [ան]պարկեշտին Պանա -Պենելոպէ կին էր Ուդիւսեա...
խ. 42աբ Խ. Յաղագս Բիւթինեա եւ Հերակլեա -Որ ոչ կոչեցաւ այս Բիւթինայ այսպէս պատճառաւ...
խա. 42բ ԽԱ. Յաղագս եռեկին - Ասէ Հերակլէս յերից երկունս յղացեալ լինի...

խբ. 42բ ԽԲ. Յաղագս Իդովլիանոսի եւ Կովսիտորոս կոչեցելոյն զՅուլիանոս -Քանզի Յուլիանոս զանուն քր[իստ]ոնէից
ի Գալիլիացիս փոփոխեաց...
խգ. 42բ ԽԳ. Յաղագս Կերդաղա -Կերդաղ կոչի աղուես...
խդ. 42բ-3ա ԽԴ. Յաղագս սեւոտանն եւ Պրոտա -Պրոտես այս էր թրակացի...
խե. 43ա ԽԵ. Յաղագս յետնացոյ հրոյ -Սիկիլա կղզի է մեծագոյն...
խզ. 43աբ ԽԶ. Յաղագս Էքտոսի եւ Պտուղառիտոսի տմարդութեան -Ետքոս բռնաւոր էր ցամաքին...
խէ. 43բ ԽԷ. Յաղագս Հիւդբասա - առասպելե[ա]լ եղեւ` գազան ինչ գոլ ի լեառնէ...
խը. 43բ ԽԸ. Յաղագս պատրիկեցի քիմեռին -Է լեառն, յորում գազան ինչ...
խթ. 43բ-4ա ԽԹ. Յաղագս Կերբերոսի - Առասպելեալ լինի, թէ է ինչ շուն...
ծ. 44ա Ծ. Յաղագս Քարիւբդին -Առ Սիկիլա Տիբերական ծովուն...
ծա. 44ա ԾԱ. Յաղագս դժոխաին ծածկութեան -Հոմերոս քերդող ի ներքս մուծանէ զԱրամազդ...
ծբ. 44ա ԾԲ. Յաղագս Դիւթացոցն անիծանելոյ զԲիւթենա-Լինդոս հին քաղաք է Ռովդոսի...
ծգ. 44ա ԾԳ. Յաղագս առ Տօրոսա աւտարասպանութեան - Այժիկ ասացաք ի Սկիւթիա ազգ ինչ է...
ծդ. 44աբ ԾԴ. Յաղագս ընկենլոյն ի Կենովսարգէոն -Կինովսարգէսն տեղի ինչ է յԱթէնս...
ծե. 44բ ԾԵ. Յաղագս Պաղամիդա - Ասի, թէ Պաղամիդէս եւբերացի էր ազգաւ...
ծզ. 44բ-5ա ԾԶ. Յաղագս ճային եւ թեւոցն հաւաքմանն -Ընդրութիւն էր, ասէ, յաղագս գեղեցկութիւն հաւոց...
ծէ. 45ա ԾԷ. Յաղագս պառաւուն, որոյ ուսքն սասանեցան -Կին ոմն կոչեցեալ... Սիբիւլլայ...
ծը. 45ա ԾԸ. Յաղագս կիկլոպեանց -Ի Սիկիլիա կղզոջ առ լեառնակողմանքն լինին...
ծթ. 45ա ԾԹ. Յաղագս ծիրանոյն -Ի Տօրոս առ ծովեզերբ հովուականք յածին...
կ. 45աբ Կ. Յաղագս երկրագործութեան եւ նաւակառութեան -Դեմետր ունէր դուստր զՊերսեփոն...
կա. 45բ-6Ա ԿԱ. Յաղագս Կելլոսի եւԿարոսի - Արդ, յաղագս Կելլոսի նախ ասասցուք...
կբ. 46ա ԿԲ. Յաղագս կրօնս եւ խորհուրդս կատարելո -Որփեւս թրակացի էր ազգաւ...
կգ. 46ա ԿԳ. Յաղագս զոհելոյն եւ աստղաբաշխութեան -Ոչ անհաւատալի` թէ զոհելն գտին քաղդէացիքն...
կդ. 46աբ ԿԴ. Յաղագս երազադիւթութեանն -Տելմեսոս քաղաք է լիւկացոց...
կե. 46բ ԿԵ. Յաղագս հմա[յ] ականին - Արդ, ասի ի Փռիւգացոցն գտանել զհմայականն...
կզ. 46բ-7ա ԿԶ. Յաղագս ի վերա յառնելոյն իւրեանց տերանցն -Ճարակողն սկիւթացոցն մասն ինչ ելեալք յածեալ...
կէ. 47ա ԿԷ. Յաղագս Թետական մատուկին [եւ] լակեդեմոնացի կնոջն - Ամենայն քաղաքք ըստ աւելութեանն ունէին ինչ
եւ յատկութիւն...
կը. 47ա ԿԸ. Յաղագս Պղատոնի բանի քաղաքացն -Պղատոն իմաստասէր շարագրեաց շարադրութիւնս...
կթ. 47աբ ԿԹ. Յաղագս Էսիովդէ աստուածածնութեան -Էսովդէս մի էր ի պերճագունիցն քերդողացն...
հ. 47բ-8ա Հ. Յաղագս Որփեա հանդերձ քնարաւն -Որփեւս երաժիշտ ոմն եղեւ...
հա. 48ա ՀԱ. Յաղագս Փանոսի եւ Երիկապոսի -Յորփիական քերդուածսն ի ներքս մուծանին երկու անուանքս...
հբ. 48աբ ՀԲ. Յաղագս Հոմերոսի եւ նորին բազմահռչակ պատմութեանն -Քանզի ի քերթուածսն իւրում ի վեր եւ ի վայր
զԿրօնոս եւ յԱրամազդ առասպելաբանէ...
հգ. 48բ ՀԳ. Յաղագս Ովկիանոսի եւ Թետեայ -Եւ զայս զառասպել ի ներքս մուծանեն քերթողքն...
հդ. 48բ-9ա ՀԴ. Յաղագս ամպայարուցին Զեւս առ հերաս -Է առասպել ինչ ստեղծեալ վասն այնր պատճառի...
հե. 49ա ՀԵ. Յաղագս թէ որպէս զՀերա զեթերէ եւ զամբոյ կախեալ երկաթի շանթեաւք ի վայր ձգեալ -Հերաս, որպէս բազում անգամ գիտացաք...
հզ. 49ա ՀԶ. Յաղագս թէ զիարդ էր երկիւղ աստուածոցն փոխելով երկնի յատակք երկրի պատառեսցին, եւ հրապարակեսցին դժոխք -Եւ այս ի Հոմերոսի հագներգութեանն գրած է...
հէ. 49աբ ՀԷ. Յաղագս ակնարկութեան եւ շարժութեան հերացն -Հոմերոս ի ներքո մուծանէ, թէ Արամազդ...
հը. 49բ ՀԸ. Յաղագս թէ զիարդ խոցեալ իցէ Արէս... - Արդ, զվէրս առնուլ նորա...
հթ. 49բ ՀԹ. Յաղագս Եփեստոսի եւ Ափրոդիտեա - Ափրոդիտէս կին էր Եփեստոսի...
ձ. 49բ Ձ. Յաղագս մարտիցն -Իսկ Աթենա եւ Հերա հոգալով վասն Ելլենացոցն...
ձա. 49բ-50ա ՁԱ. Յաղագս Կռաւնեա եւ հատմանն -Երկին հայր լինել Կռօնոսի...
ձբ. 50ա ՁԲ. Յաղագս Արամազդա ընդ Կրաւնի հակառակութեան -Զեւսի իմացաւ, թէ այնպէս զաւակակեր է Կռոնոս...
ձգ. 50ա ՁԳ. Յաղագս Կերդովսայն -ԶԿերդովս աստուած կոչեն Ելլենացիքն...
ձդ. 50ա ՁԴ. Յաղագս ամենայն ինչ լինելոյն վասն կանանց -Յաղագս Արամազդա, թէ Զեւս արծուի լեալ...

ձե. 50ա ՁԵ. Յաղագս մակասանելո ի ցասմանէ զԱրէս -Եւ յայտնի է այսպէս. քանզի ասի վերատեսուչ մարտից Արէս
գոլ...
ձզ. 50աբ ՁԶ. Յաղագս արբեցութեան Դիոնոսեա - Ասի, թէ որթոյ վերատեսուչ էր Դիանէսիոս...
ձէ. 50բ ՁԷ. Յաղագս հիւրատեցութեանն Արտեմիդեայ - Ասացաք յաղագս ի Փռիւգիա եւ ի Տաւրացոցն արանցն...
ձը. 50բ ՁԸ. Յաղագս հրամանատրութեան Ղովսքսիասու - Ապողոն դիւթելով ոչ հաւասարապէս...
ձթ. 50բ ՁԹ. Յաղագս Հեփեստեա. բայց ծրագրէ յառաջ եւ զծաղուն անչափութեան (այսքան):
ղ. 50բ Յաղագս առ պարտագոյն կերակուրս ընթանալով Զեւսեա -Պատմէ Հոմերոս, թէ Զեւս չոգաւ յԵթովթիա...
4. 50բ-4բ Նմանապէս պատմութիւն եւ այնոցիկ, որ յԵրկրորդում Արձանականին
ա. 50բ-1ա Առաջին. Յաղագս Արիադնա պսակին եւ Բերոնիկեա հիւսակին եւ կարափին եւ ցլուն եւ առեւծուն եւ աւձակալին, որք են այսպէս - Արիադէ դուստր էր Միովտայ...
բ. 51աբ Ղ. Յաղագս Սաղմանայ եւ արջառակալ(=շ)եացն որոտմանց -Սաղմանեւս որդի էր Ողզոսի թագաւորին...
գ. 51բ ՂԱ. Յաղագս բաբելացոցն Զեւպիւռոսի -Քանզի բազում ժամանակս մարտնչելով Պիւռոսի ընդ Բաբելոնի...
դ. 51բ-2ա ՂԲ. Յաղագս Կիւրոսի եւ Պարիսատա մաւր իւրո -Փոքր Դարեհ` որդին Քսերքսեա ծնաւ ի Պարիւսատա...
ե. 52աբ ՂԳ. Յաղագս սամեցոցն գոռոզութեան -Իսկ Յեստէոս սամեցի էր ազգաւ...
զ. 52բ ՂԴ. Յաղագս հարիւրաձեռացն: Ասացեալ է յայլում ճառի (այսքան):
է. 52բ Յաղագս ամպովտին - Ամբովտին, որպէս ասացաւ յառաջագոյն...
ը. 52բ ՂԵ. Յաղագս ասելոյն` թէ Ո՜վ ընկեր, ուժգին ես ի նախըմպելդ եւ ի կոկորդելդ -Պղատոն եւ ամենայն իմաստասէրքն...
թ. 52բ-3ա ՂԶ. Յաղագս որկորաժետութեան դիւաց -Է իսկ հաւաստի, թէ ամենայն դեւքն ընդ ճենճերս...
ժ. 53ա ՂԷ. Յաղագս ոչ եւս բարբառելիս կաղնոյն եւ ոչ կաթսաին դիւթանալոյ -Գոդոն քաղաք է ի ցամաքի...
ժա. 53ա ՂԸ. Յաղագս Պիւթեա -Փովհիդեա գաւառ է յԵլլադա...
ժբ. 53ա ՂԹ. Յաղագս Կաստաղա -Էր աղբիւր յԱնտիոք...
ժգ. 53ա Ճ. Յաղագս անդրոյն, որ ի նոյն տեղոջ եւ թէ զիարդ բարբառէր -Պարտ է կարծել զանդրիանդս զայս գոլ, որ ի
Դելփին է...
ժդ. 53աբ ՃԱ. Յաղագս Դափնոյն, որ թարգմանի մարտ -Եւ է առասպելս այսպէս. Դափնէ աղջիկ էր ի Լադոն գետս...
ժե. 53բ ՃԲ. Յաղագս Դիոնոսեա այրակնութեան -ԶԴիոնիսեա ասեն, թէ զարանցն իրագործէր...
ժզ. 53բ-4ա ՃԳ. Յաղագս բարձաբեկութեանն Հեփեստեայ -Կաղ էր Հեփեստոս...
ժէ. 54ա ՃԴ. Յաղագս թէ զիարդ Աթենաս կոյս գոլով ծնաւ վիշապ -Զեւս կամեցեալ յուղղոյն իւրմէ բաց ծնանիլ զԱթենա...
ժը. 54ա ՃԵ. Յաղագս Հերակլեա մոլութեանն -Միգարէ կոչեցեալ դուստր Կրովտոսի...
ժթ. 54ա ՃԶ. Յաղագս շիրիմին Արամազդա, որ Կրետէ - Ասի Զեւս ի Կրետէ սնանիլ...
ի. 54ա ՃԷ. Յաղագս պատուելոյ Եգիպտացոցն զՆիղոս -Զայսոսիկ Հերոդիտոս ոչ ասէ...
իա. 54բ ՃԸ. Յաղագս [Ի]սիսայ եւ Մենդասացոցն -Իսիս պատուեալ լինէր յԵգիպտացոցն...
իբ. 54բ ՃԹ. Յաղագս Պանա եւ Պրապոսի -Յաղագս Պանա ասացեալ է, իսկ յաղագս Պրապիոսի ասի, թէ յելանելոյն
Ափրոդիտեա... չարաստեղծ ||... (շար. թափուած):
Գրչից` 54բ «Պակաս է: Տե՛ս թարգմանութիւնք նախնեաց,,,, էջ 646,
ԻԳ-ԼԱ եւ շար.: Այստեղ չիք նաեւ «Յաղագս որ ի սրբոյն Կիպրիանոսի
ճառին գրեալ է..., տե՛ս Հմր 621, 228ա:
Է. 55ա-117բ [Տեառն Յակոբայ կաթողիկոսի Պատճառք եւ Լուծմունք Պահոց գրոցն Բարսղի]
Տե՛ս Հմր 437, 314ա-39ա. ¢ ա/55ա-8ա («Պատճառ -ն առանձին` 140-1ա
«Նախերգան Պահոց Բարսղին -Մեծն Բասիլիոս...): բ/58ա-9բ:
գ/58ա-9բ: դ/63բ-6ա: ե/66ա-8ա: զ/68ա-70ա: է/70ա-3ա: ը/73ա-5ա:
թ/75ա-6ա: ժ/76ա-7բ: ժա/77բ-80ա: ժբ/80ա-1բ: ժգ/81բ-3ա: ժդ/83ա-4բ:
ժե/84բ-6բ: ժզ/86բ-8ա: ժէ/88ա-9բ: ժը/89բ-90ա: ժթ/90ա-2ա: ի/92ա-3բ:
իա/93բ-5բ: իբ/95բ-7ա: իգ/97ա-9ա: իդ/99ա-101ա: իե/101ա-2ա:
իզ/102ա-4բ: իէ/104բ-8ա: իը/108ա-10բ: իթ/110բ-2բ (111ա «Ա թուղթ պակաս
է): լ/112բ-3բ: լա/113բ-5բ: լբ/115բ-7բ: լգ-լզ/չիք: Այստեղ ¢¢ բ-դ, է-ժ, ժբ,
լբ չունեն «Պատճառ:
Ը. 117բ-21բ Սրբոյն Բարսղի Ի Վեցօրեան ասացեալ [Լուծմունք]

Տե՛ս Հմր 55, 3ա-11բ. «Պատճառ /չիք: ¢ ա/117բ-8ա: բ/118աբ: գ/118բ-9ա:
դ/119աբ: ե/119բ-20ա: զ/120ա-1ա: է/121ա: ը/121աբ: թ/121բ:
Թ. 122ա-40ա [Լուծումն] Վասն բնութեան գրոցն [Նեմեսիոսի]
Տե՛ս Հմր 417, 144ա-69ա. ¢ ա/122բ: բ/122բ-5բ: գ/125բ-6ա: դ/126աբ:
ե/126բ-7բ: զ/127բ-8ա: է/128ա: ը/128աբ: թ/128բ: ժ/128բ: ժա/128բ:
ժբ/128բ-9ա: ժգ/129ա-30բ: ժդ/130բ: ժե/130բ-1ա: ժգ/131բ-2ա: ժէ/132ա:
ժը/132ա: ժթ/132աբ: ի/132բ: իա/132բ-3ա: իբ/133ա: իգ/133ա: իդ/133ա-4ա:
իե/134ա: իզ/134աբ: իէ/134բ-5ա: իը/135ա: իթ/135աբ: լ/135բ-6ա: լա/136աբ:
լբ/136բ-7ա: լգ/137ա: լդ/137աբ: լե/137բ: լզ/137բ-8ա: լէ/138աբ: լը/138աբ:
լթ/138բ-40ա:
Ժ. 140ա-1ա Նախերգան Պահոց Բարսղին -Մեծն Բասիլիոս ծնեալ էր ի հօրէ պոնտացի... զի հրէայքն յամսագլուխս եւ ի
տարէ... (անաւարտ. լրացման համար կէս սիւնակ բաց: Տե՛ս Է, ¢ ա):
ԺԱ. 141բ-69ա [Լուծմունք Կազմութեան գրոցն Գրիգորի Նիւսացւոյ]
Տե՛ս Հմր 55, 304ա-63ա. ¢ ա/141բ-3ա: բ/143աբ: գ/143բ: դ/143բ:
ե/143բ-4ա: զ/144ա: է/144աբ: ը/144բ-5ա: թ/145աբ: ժ/145բ: ժա/145բ-6ա:
ժբ/146աբ: ժգ/146բ-7բ: ժդ/147բ-8բ: ժե/148բ-50բ (« Այլ մեկնութիւն -150բ-1բ): ժզ/151բ-2ա: ժէ/152ա: ժը/152ա-3բ:
ժթ/153բ-4ա: ի/154աբ:
իա/154բ-5ա: իբ/155աբ: իգ/156աբ: իդ/156բ-7բ: իե/157բ-8ա: իզ/158աբ:
իէ/158բ-9բ: իը/159բ: իթ/159բ-61ա: լ/161ա-2բ: լա/162բ-5բ: լբ/165բ-9ա:
ԺԲ. 169ա-213բ Լուծմունք Հարցողաց Բարսղին, զոր արարեալ է Աստուծով Յակոբա վարդապետի` ընթեռնլով զգիրս ի
մայրն իմաստից Դաւթայ
Տե՛ս 437, 295ա-314ա. ¢ 1. ա/169աբ (վրջ. «...վասն զի պարտապան եմք
զմիմեանս սիրել, շար. թափուած): բ/170աբ (170ա «Ա թուղթ պակաս է:
Սկ. «կամ ապտակեաց կամ անարգեաց զհայրն...) 2/170բ-213բ (191բ «Ա
թուղթ պակաս է. լրացման համար բաց` 192):
ԺԳ. 214ա-9ա Բանք իմաստասիրաց, որ չեն հեռի յեկեղեցոյ -ԶԹէոփրատէս հարցին, եթէ Զի.նչ իցէ ցանկութիւն: Ասէ.
Ախտ առատ որակացեաց յանձին... առանց խելաց հանապազ վնասէ զունողսն (1419 թ. յաւելում):
-220բ-5բ Ցանկ մատենիս, որ կոչի Լուծմունք, յորում գոն այնքան գլխաւոր բանք... -Ա. Պատճառք ճառից ոմանց, որք են
վասն Պահոց... ՃՂԳ. Բանք իմաստասիրականք յոյժ պիտանիք:
Ցանկն աւելացուած է 1745-ին Յակոբ Շամախեցու կողմից եւ նոյն
ձեռքով նիւթերը կրկնակի համարակալուած` ըստ ցանկի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԱԿԻ
213բ Փա՜ռք... Ո՜վ սուրբ հարք եւ եղբարք, որք պատահիք այսմ փցուն տառիս, որ է սա Լուծմունք սուրբ եւ ընտրեալ վարդապետին տեառն Յակոբայ, զոր արարեալ է Հարցողաց գրոցն, զոր գտի զսա յոյժ պիտանի ի շահ աւգտութեան մանկանց
Սիոնի, եւ յոյժ տարփմամբ սիրո գրեցի զսայ փցուն եւ դողդոջեալ ձեռօք, որպէս ի գրէտ ճանաչես: Արդ, յերեսս անկեալ աղաչեմ` անմեղադիր լերուք, կրկին աղաչեմ, ապա թէ գտանես կամ կէտ ի վերա գրի կամ ստորակետ կամ այլ ինչ, զակնարկութիւնն յօրինակն տար, որ էր սա գրեալ ձեռամբ Ստեփանոս վարդապետին, որ նա ինքն է կանտիտոսն: Այն Աստուծոյ
աւրհնեալ հոգին հայնց անսխալ էր գրեալ, որ մին գիր չգտի սխալ: Դուք այլ զինքն յիշեցէք յաղօթս ձեր: Ընդ նմին եւ զիմ
վարդապետս` Յոհանէս Եզնկաեցի, որ եւ զիս իբրեւ զստահակ ծառա քարշէ ի վերա երեսաց, թերեւս զերծուսցէ ի հեղգանալոյ, եւ ոչ թէ կարիս ինչ ունելով` առ այս ճղտորել գիրս, զայս մի ոք վարկցի, զի յանքան երագ էր ի գիր արուեստին, որ ոչ
դիպաւ աւրինակի, եւ զճշմարտութիւն բանիս նոքա վկայ են, որք մերձ եղեալ հանդիպեցան նմայ: Վասն որո աղաչեմ յիշել
զվարդապետն իմ ի մաքրափայլ աղօթս ձեր եւ զիս` զանարժանս յամենայնի, յիշել աղաչեմ սրտի մտօք ի մեղաց թողութիւն, եւ որ մեզ բանիւ հայցէ, նմա գործով եղիցի ի Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ յօրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն: Գրեցաւ ի
թւիս ՉԾԲ (1303) ի փառս Քրիստոսի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 219բ (1419 թ.) Ո՜վ դասք քահանայից, յորժամ ընթեռնոյք զԼուծմունքս եւ օգտիք ի սմանէ, յիշեսցէք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զԱստուածատուր հեզահոգի քահանաայ եւ զկենակիցն իւր` զԷվատմէլիք, եւ զորդին իւրեանց` զԱզարիա դեռաբոյս սարկաւագ եւ զՅոհանէս եւ զՅակոբ, եւ զդուստր իւր` զՎառվառ, եւ զփեսայն իւր` զՄաթոս քահանայ, եւ զհայրն իւր`
զփոխեալն ի Քրիստոս զՅակոբ, եւ զմայրն` զԳուլխաթուն: Ամէնքդ առ հասարակ Աստուած ողորմի ասացէք սոցայ եւ մե-

ղաց թողութիւն խնդրեցէք այսքան յիշատակելոցս ի սմայ: Զի Աստուածատուր քահանայս շրջեցաւ ի բարեաց առաջնորդէն
Աստուծոյ եւ ետ զԼուծմունքս յիշատակ իւր անջնջելի ի նուաստ եւ ի վերջացեալս ամենայնի ի Գրիգոր սպասաւոր բանի, զի
որքան ես կենդանի եմ, կարդամ, եւ երբ մեռանիմ, տամ ի վարդապետք, որ կարդան, որ սորայ անունն հանապազ յիշեսցի
ի մէջ եկեղեցոյ, եւ որք յիշէք, Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն: Թվին ՊԿԸ (1419):
2. 220ա (1745 թ.) Յիշատակարան մատենիս -Ո՜վ ուսումնասէր մանկունք նորոյս Սիօնի, ահա աղերսելով ի կամք ձեր
ապաստան առնեմ, յիշել ի Քրիստոս զիս` զՅակոբ մոլէխիտ եւ առաքինազուրկ վարդապետս Շամախեցի, որ կամօքն Աստուծոյ ստացայ զայս հոգեկեցոյց մատեանս առ ի վայելունն անձին իմոյ մեղսալւոյ ի կեանս իմում, իսկ զկնի վախճանի
իմոյ առ ձեզ, յիշատակ բարի ինձ` ամենամեղկիս եւ երկակեաց ծնողաց իմոց, այսինքն հոգեւորաց եւ մարմնաւորաց, նաեւ
ամենից արիւնակցացս, որք առ իս զերախտիս ունիցին: Զորս ընդ որս եւ զիս ուրեմն եթէ յիշեցէք ի Քրիստոս, յիշեսջիք եւ
դուք ի նմանէ յաւուրն յետին եւ անզրաւ ուրախութիւնսն նորին հրաւիրեալ մտանիջիք. ամէն: Արդ, ստացայ զսա ի ՌՃՂԴ
(1745) թուին եւ ի հայրապետութեան Սրբոյ Էջմիածնի տեառն Ղազարու Ճահկեցւոյ:
Կնքադրոշմ` 4ա Քրիստոսի ծառայ Յակոբ վարդապետ. ՌՃԾԴ (1735):
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Խլաթայ վանքՊԿԲ -1413
ԹԵՐԹ` 96. չգրուած` 62բ: ՊՐԱԿ` Ա-ԻԴ 12(Ա-ԺԴ, Ի չիք, ԺԸ, ԻԲ 10, ԻԱ 4): ՆԻՒԹ` թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16,5 12,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` բոլորգիր (2 տարբեր ձեռքով փոխնիփոխ: Նմուշ` 39ա): ՏՈՂ` 18(1ա-24բ), 17(25ա-58բ), 21(59ա96բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ կարմրաւուն կաշի, միջուկը` ստուարաթուղթ, աստառը` թուղթ, մասն պահպանակի: ՊԱՀՊԱՆԱԿ`
2+3, թուղթ, աքաղաղանշան լուսադրոշմով:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ -Զ ա ր դ ա գ ի ր` հանգուցագիր (63ա): Գ ո յ ն ե ր` սեւ:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Սկզբից, միջից եւ վերջից պակասաւոր, եզրահատումից լուսանցագրութիւնները վնասուած, թուղթը
բամբակալած եւ թուլացած, տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր, շագանակագոյն բծեր եւ ցեցակեր: ԺԸ դ. նորոգուած եւ վերակազմուած (աւելի վաղ պրականիշերը փոփոխուած):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-8բ Դաւթի Հայոց փիլիսոփայի եւ Փիլիկեայ Հոռոմոց վարդապետի եւ Հոմորիայ արուեստաւորի ե[ւ] Մովսէսի
Քերթողի խնդիր փափագման իմաստասիրականիս Իմաստութիւն քերդողական տառից ըստայբուբենից, բանա կապս ի
լեզուս եւ ի խաւս եւ ի ձայն եղանակաց եւ յերաժըշտականսն արհեստ, գիտուն առնելով զընթերցողս զկնի լուսաիղձ եւ
բազում արեգակնաւք լցեալ երկին -Յաղագս վարժողական ուսմանց, մանաւանդ որք ջերմեռանդն սիրաբորբոք գթով զհետ
եղեալ իմաստական բանից...
1. ա. 8բ-12բ Դարձցուք անդէն ի քերական այբիս եւ սկիզբն արասցուք զայլ խորհրդոյ (Ա-Թ) - Անեղանելին Աստուած,
անարատապէս գոլով անվրդովելի...
բ. 12բ-7ա Եկեսցուք ի պատճէնս Փիլիկա եւ բուռն հարցուք զեւթներորդ բանաւորութիւն տառիցս (Ժ-Ղ) -[Ժ]էիւն ժողովէ՛
զբանս իմաստից եւ ասա՛. Ժամանակ լրման եհաս...
գ. 17ա-23ա Եկեսցուք ի տառս Հոմորիա փիլիսոփայի եւ բուռն հարցուք զերրորդ պատճէն ըստ իմաստասիրիս (ճ-ջ) Ճէիւս ճարտասանական դպրութեամբ ճանապարհորդեսցուք...
դ. 23ա-7ա Մովսէսի Քերթողի վեհիմաստական տաղիցս տառս ինն (ռ-փ) այս գրերոյս թելք բանից արուեստականաց,
որք յօժարամիտ փափաքմամբն փութան հասանել -Ռաբբիական հմտութեանցն հասեալ ռաբբի մեծահրաշ... Այս են քերականութիւնք երեսուն եւ վեց գրիս ըստ այբուբենից տառից, սովաւ հասանին:
2. ա. 27ա-8ա [Ա]յլ ինչ բան ըստ այբուբենից իմաստից - Առաւել առաւելութեան խորհուրդ...
բ. 28աբ Այլ ինչ իմաստք - Անհաս խորհրդով ժողովեալ` ճոխութեամբ թեւապարէին...
գ. 28բ-9բ Այլ նիւթք իմաստութեան այբուբենիս ըստ արփիցն բազմազանեալ զիմաստս - Անմահական ցնծութիւն,
բազմահոյլս եռիցն դաս, գծաւոր արուեստս, դաշտաձեւ ծաւալ...
դ. 29բ-30ա Այլ նիւթք իմաստութեան -Յանեղ Բանն, որ ի Հօրէ աստանօր ծագեաց զլոյս իւր յարարածս...
ե. 30աբ Այլ նիւթք իմաստութեան տառիս - Ականակիտ վտակ, բղխումն յորդառատ...
զ. 30բ-1ա Այլ ինչ իմաստ քերդողական բանից - Աստուածահրաշ գոյազարդ...
է. 31բ-2ա Այլ նիւթք իմաստասիրական տառից - Արփիառատ տեսութիւն, բիւրաւոր մտօք տեսութիւն...
ը. 32ա-3ա [ Այլ ինչ իմաստ] - Անճառելի փառաւք, բոլորից բաղձացեալ...
թ. 33ա-4ա Այս են հանգամանք գրենոցս այսորիկ -Ա-Ժ. Առաջականէն յամենայն իրս ներհականք...

ժ. 34ա-7ա Այս են վերոյգրեալ ծնընդական գրերոյս ըստ ազգայթուին միտք - Այս համարողական գրերովս կարես զվերոյգրեալս ի միտ առնուլ...
ժա. 37ա-41բ [Ձայնաւորք] -Ա, Ե, Է, Ը, Ի, Ո, Ւ: Այս գրերս յաւելաւ ի Մեսրոպայ` ի գեղեցիկ վարդապետէ...
ժբ. 41բ-2ա Զգրոց մեկնութիւնն յաւրինակէդ իմասցիս: Ո.վ եհան գիր հաոց -Յորժամ սուրբն Սահակ հայրապետ էր Հաոց եւ հայերէն եդաւ դպրութիւն...
Բ. [Բնագիրք զանազանք]
1. 42ա-6բ Յաղագս ձայնից, թէ ուստի.: Երանելոյն Բարսղի Յաղագս ձայնից, թէ ուստի. են եւ կամ յու.մմէ գտան, զոր
թարգմանեաց Ստեփաննոս փիլիսոփա, զի նա եղեւ երաժիշտ եւ հմուտ ամենայն ձայնից կենդանեաց եւ բաժանեաց զձայնս ի մասունս ԻԴ, որ են այսոքիկ -Բառաչել, բչել, գռնչել, գոչել, բնչել...
2. 47ա-51բ Քերական կոչի Է - ագրեանք` զուգեալ ի Դաւթէ փիլիսոփայէ եւ ի Հռոմա վարդապետէ կոչեցեալ անուն Փիւնիկ -Եւ են այս գիր Է` Ա, Ե, Է, Ը, Ի, Ո, Ւ, եւ զուգին այսպէս...
3. 51բ Եփրեմի ի Յոբա Մեկնիչն - Աւրէն եւ արժանի է, որպէս կերակրիմք յայտնապէս յերկրաւոր կերակրոց...
4. 52աբ Յաղագս մղոնց -Կալ զժամ աւուրն, Լ-պատկեա, այնչափ հոլովումն առնու արեգակն... Ասպարէսն ՃԺՌ կանգուն է:
5. 52բ-8բ Իմաստութիւն շինեաց իւր տուն եւ կանգնեաց ի նմա սիւնս եւթն -Հարց. Զի.նչ է իմաստասէրն, եւ զի.նչ է իմաստակն եւ զի.նչ իմաստունն, եւ զի.նչ իմաստութիւնն: Պատասխանիր. Իմաստասէր կոչին որ բնական կրթութեամբ ըզբնութիւն էից քննեցին... Թ. Թագաւորք բարեպաշտք որպէս||... (շար. թափուած):
6. ա. 59ա-60ա [Գուշակութիւնք ի վերայ կենդանակերպից -... /ոսք եւ բաժանեսցեն զերկիր... Յորժամ յաւուրս Կարճին
երեւի, սով մեծ լինի...
բ. 60ա-1ա Յաղագս ցոլման աստեղաց -Յորժամ յարեւելից յարեւմուտս ցոլանայ, ի պարսից մեռանի...
7. ա. 61բ Յաղագս խոստովանահարանց -Խոստովանահարանց Ե իրս պիտոյ է. Նախ` զխոստովանեալ մեղքն... ոչ է
պարտ ասել...
բ. 61բ Յաղագս խոստովանորդաց -Խոստովանորդեացն նոյնպէս Ե իրս գիտելի է եւ պիտոյ. Նախ` որ զխոստովանահայրն իբրեւ զԱստուած տեսնու...
գ. 61բ-2ա Զգործսն, զոր ես գործեմ, եւ նա գործէ... -Ա. սէրն, Բ. ողորմութիւն...
8. 63ա-76բ [Վարդան վարդապետին արարեալ Մեկնութիւն. Հմր 8268, 141ա] Ի ՃԱ սաղմոսն. Աւուրք իմ որպէս հովանի
անցին: Վասն քահանայից մխիթարութեան - Աստուածային շնորհացն արժանացեալք արք արդարք դրախտ են ի տան Աստուծոյ տնգեալք... (միջից պակասաւոր):
9. ա. 77ա-80ա [Գրառաջք` Ա-Զ] - Աստուածպետականին գլխո պսակ պանծալի... սուրբ վարդապետիդ... (ընդհատուած):
բ. 80բ-1բ [Նախերգան] -ՅԱստուծոյ շնորհին ձրից պարգեւեալ է բանական բնութեանս...
10. 82ա-7բ [Քարոզ ի բանն] Աւետարանին Մաթէոսի. Մի՛ համարիք, եթէ եկի լուծանել զաւրէնսկամ զմարգարէս. ոչ -Սովորութիւն է Աստուծոյ, յորժամ նոր աւրէնս դնէ մարդկան, նախ մեծամեծ սքանչելիս ցուցանէ...
11. 88ա Ամսամուտ Հաոց եւ Հռոմաեցոց այսպէս արա -Կա՛լ զՅայտնութիւնն: Ուր թիւն սպառի, մուտ է յունուարի...
12. 88բ-9բ [Գրառաջք]: Թագաւորի -Թագաւորական զարմի մեծապատիւ ի նախնեաց բարեաց...
13. 89բ-91բ [ Արիստոտելի Համառօտ ստորագրութիւնք ի բնութեան մարդոյն -Հարցումն. Հմր 1746, 158ա]. Դու հանրականագո.յն ես, եթէ. կենդանի: Պատասխանի. կենդանի, վասն զի...
14. 91բ-3բ [Գովեստ յամենասուրբ Աստուածածնին, ի գերագով վարդապետէն Գրիգորէ Սկեւռացւոյն. Հմր 1521, 430ա]
-Բարեբանեալ ես, ամենասրբուհի Աստուածածին, երկին վեհագոյն...
15. 94ա-6ա Յաղագս տնօրինական սրբութեանցն Քրիստոսի Աստուծոյ մերո, որ էր ի Պատմագրի թագաւորութեան քաղաքին Կոստանդինուպօլսի, եւ այս պատմեցաւ -Յորժամ առին զթագաւորութեան քաղաքն, մեծ թագաւորն ֆռանգաց...
Կամաւն ամենակալին Աստուծոյ այսպէս յաւրինեցաւ տնաւրինական սրբութիւնսն: Ի Հոռոմ գրոյ ի Հայ գիր թարգմանեցաւ
եւ աւրինակն բերաւ ի Հայս ի թվիս Հայոց ի ԺԱ (562): Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
16. 96բ Եւ ընդդէմ այնմ Է պակասութեանն ելից էութեամբ Քրիստոս, այսինքն` զԷ խորհուրդ եկեղեցոյ, որ լի է շնորհաւք
- Առաջին պակասութիւն` սկզբնական մեղքն... Է պակասութիւն էր խստասրտութիւնն... եւ կաղկաղացուցանէ զխստասրտութիւնն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
61ա Զյետնեալս յամենայն շնորհաց եւ զծոյլս յամենայն կրաւնաւորաց, զբազմավէր ոգիս` զպիտականուն վարդապետս աղաչեմ յիշել ի Տէր, որբազում աշխատութեամբ հաւաքեցի զայս գիրքս, որ ցրուեալ եւ ցընդեալ էր ի վաղուց հետէ, եւ ոչ

ոք գիտէր, թե զի.նչ էր սա: Այլ եւ զհոգեւոր եւ զմարմնաւոր ծնաւղքն մեր, եւ կար մի յարտասուաց ձերոց ցաւղեսցի ի թարախալից մեռեալ հոգիս եւ մարմինս մեր, եւ Քրիստոս Աստուած զյիշողքդ յիշէ ի փառս իւր. ամէն: ՊԿԲ (1413) գրեցաւ:
62ա Աղաչեմ անպարսաւ. զայս ամենայն (քերուած) ի հին գիրս գտի, ի Խլաթայ վանսն:
600
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ -ԴՑԿԿԿ
ԹԵՐԹ` 173. չգրուած` 1ա-4բ, 23աբ, 33աբ, 113աբ, 173ա: ՊՐԱԿ` 14 12(Ա 10, Գ 11, Ը, ԺԴ 13, Թ 16): ՆԻՒԹ` թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ` 16 10,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն: ԳԻՐ` նօտրգիր (տարբեր` ա. 5ա-22բ, 34ա-69բ, բ. 24ա-32բ, գ. 70ա112բ, դ. 114ա-72բ: Նմուշ` 96ա): ՏՈՂ` 19(5ա-112), 18(114ա-72բ): ԿԱԶՄ` դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը`
ստուարաթուղթ, թիկունքը` սեւ գործուածք, եզրերը` վարդագոյն մոմլաթ, աստառը` թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ` 1+ 1, թուղթ, մասն
աստառի:
ՎԻՃԱԿ` բաւարար: Ցեցակեր` 1-9, 172-3: Ի դ. կազմը նորոգուած` պահպանելով նախկին կաշին:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ա. 5ա-10ա Յաղագս հաւատոյ -Հաւատն է յուսացելոց իրաց հաստատութիւն... բ. 10աբ Յաղագս յուսոյ -Երանեալ է
այր, որոյ անուն Տեառն յոյս է նորա... (հմմտ. Հմր 34, 247ա-52ա):
2. 11ա-22բ Ի Յաճախապատում գրոց երկրորդ ճառն Լուսաւորիչն -Զի տալ դու յիս, եւ ես` ի քեզ...
3. 24ա-32բ [Վկայութիւնք ի Սուրբ գրոց եւ ի բանից վարդապետաց] Վասն չարչարանացն Տեառն -Յոբ. [Ո՜] պատմեսչէ
յանդիման նորա եւ զճանապարհս նորա...
4. 34ա-69բ [Վկայութիւնք յԱստուածաշունչ գրոց]: Վկայութիւն Յօբայ -Միաբանեալ կային եւ որդիք նորա...
5. 70ա-91 [Գրիգորի Տաթեւացւոյ] Քարոզ վասն յարութեան, ի բանս երգոյն Սողոմոնի. Որ նստիս ի պարտէզ... (Ձմեռն
ՃԼԹ) -[Զ]փրկական տնօրինութեանն մարդացելոյ Բանին Աստուծոյ...
6. 91ա-5բ [Նախերգան գեղեցկայարմար. Հմր 2064, 464ա] - ԵԿԵՂԵՑԻ սուրբ պատկեր է աստուածային փառացն...
Հմմտ. Հմր 2142, 312ա «Տիրատուր վարդապետի ի բան սուրբ
Աւետարանին, որ ասէ. Մինչ դեռ նա խօսէր, ահայ ամպ լուսաւոր...:
7. 9ձա-112բ [0րհնութիւնք յետ քարոզից եւ Գրառաջք] -Յորմէ ժամանեալ հասցէ գիր օրհնութեան եւ նամակ պահպանութեան...
8. 114ա-72բ [Վկայութիւնք սրբոց վարդապետաց Յաղագս մարդեղութեան Բանին Աստուծոյ] -[Ա]սէ ուրեմն գլուխն ամենայն վարդապետաց սուրբ Դիոնէսիոս ի գիրս յԱստուածային անուանցն... [Ե]ւ Սարգիս Շնորհալի վար||... (շար. թափուած):
9. 173բ Նորին Խնդիրք վասն անհնարին կրիցն իւրոյ այցելութեան եւ փրկութեան եւ յաղագս նորին Մաղթանք գոհացողական զկնի ելանելոյն ի Սէվանայ եւ ի նստիլն իւր սուրբ ի դէմս (այսքան, ԺԹ դ. շղագրով):

