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ՊԿԷ — 1418

ԳՐԻՉ՝ Տ՟րմ՟խ՟մֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Սթղենմֆ
ԹԵՐԹ՝ 204+2 (խվխ. 51, 161)+4 (սգ՛ջ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԷ×12 (ԺԷ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17×13ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21—25ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟մ՟շ (Ա), ջոթս՟խ (Բ) խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 4՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (129ՠ, 167՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟պզմսթվֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ
2 (1—2)+2 (203—204), ջս՟տնր՟լ 2 ՟պ՟մկթմ էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտ
գր զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Մ՟սէենջթ գր Ամբվեթ ՟պ՟ւգժնտֆ Կ՟վբ՟ժ՝ 204՟ «Յգս ՟ղՠ՟պմ՟ժնճ Տգ՟պմ ճգվխթմջ, գր Սնրվՠ Հնաթմ ՟պ՟ւգ՟ժ... Եր եծ՟ջ Մ՟սէեթ գվէ՟ժ ճ՟յի՟վծմ ղ՟վբ՟խգվ՟տ...»ֆ 1՟ «... ց՟պ՟րնվգժնռ դՀ՟ճվ գր դՈվբթ գր դՍնրվՠ դՀնաթմ ՟ճըղ գր ղթյս գր ճ՟րթսգ՟մջ ճ՟րթսգմթտ. ՟ղեմ» (սգ՛ջ Ամխ՟մնմ աթվւ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մւ, Վգմգսթխ, 1904, եչ 124—145)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ժնրջ՟մտ՟ղ՟ջգվզ ղ՟յնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ զմխ՟լ, էթխնրմւթ խ՟յթմ ցնի՟վթմնր՟լ ջգր խ՟յրնռֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ՟. 3՜ [Գ՟մկ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ խթվ՟խղսթտ (Ծ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Գվթանվ») — Գՠջ՜կ՝՜ջլ Աոպճս՜թ,] Գճչՠ՜է՟ զ ա՜սջ՜ռ... /Ի կճսպո ՜ջՠսզ,/ Քՠա հ՜ձլձ ՠխզռզ.../Գ՜ձլզո ՠս պ՜խզ/ ԶԳվթանվմ ՠխժՠէզ (իկկպ. լՠշ. 426, 102՜—4՝)փ
ՠ. 3՜—4՜ [Գ՟մկ] Թ՟վաղ՟մշ՟տմ ՟ջթ — [Քջզոպճո] կ՜ջկձ՜ռՠ՜է, /Ք՜ջճաո ՜շ՜տՠ՜է,/ Ք՜ձճձ կՠաե բ ՠ՟ՠ՜էփ
Թ՜՟բճո ՠժՠ՜է, /Զճջ ՞ջճչ հըխՠ՜է/ Թճսկ՜հ ՜շ՜տՠ՜է...
Հ՜պճս՜թ Մըզդ՜ջ Ահջզչ՜ձՠռճս «Բ՜ջլջՠ՜է ՜ձտձզձ» ոժա՝ձ՜պճխճչ ՞՜ձլզռ (պՠո, լՠշ. 4976, 24՝ ձ՜ՠս պյ. Գ՜ձլՠջ ՠս
պ՜խՠջ, Եջ., 2005, բն 113 պ. 40 ՠս ղ՜ջ.)փ

2. 4՜—41՜ Խմբթվւ գր ծ՟վտղնրմւ սեվ Մթւ՟ճեժթ Ամսթնւնր գոթջխնոնջթ թ ղգհ՟րնվեջ Վ՟վբ՟մ՟.
— 4՜ [Ց՟մխ ծ՟վտղ՟մտ] — Ա. Եդբ ճջյզոզ ՜սջզձ՜ժ՜ս բ կ՜ջ՟ո յ՜պժՠջ Աոպճսթճհ... Ե. Եդբ ճջմ՜վ բ կ՜իճս կՠխտձ...
— 4՜—9՜ [Թնրհէ ՟պ Մթւ՟ճեժ Ամսթնւնր գոթջխնոնջ] — Ոՙչ ՞ՠջ՜յ՜պճսՠ՜է՟ հԱոպճսթճհ ՠս զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ...
՟. 9՜—15՜ Հ՟վտնրղմ սեվ Մթւ՟ճեժթ, էե նվոթջթ՞ ՟րվթմ՟խ՟ր ե ո՟սխգվ՟խթտ գր մղ՟մ ղ՟վբջ Աջսնրլնճ — ԶԱոպճս՜թ ՜ձՠխ ՠս ՜ձյ՜ջ՜՞ջՠէզ ՠս ՜ձի՜ո՜ձՠէզ ճսոճսռզձ կՠա ՜կՠձ՜հձ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞զջտ...
ՠ. 15՜—22՝ Եէե ծնաթւ ղ՟վբխ՟մ ՟ճըղ նվոե՞ջ խ՟մ գր նր՞վ գմ խ՟ճ՟մւ մնտ՟ — Ոՙչ ճջ՟զ իճ՞ՠսճջ, պբջ Մթւ՟ճեժ...
ա. 22՝—9՝ Եէե դթ՞մշ ե ՟հ՟րէթմ գր խ՟ղ ն՞վշ՟ց ե ջ՟ծղ՟մ մնվ՟ գր դթ՞մշ յ՟ծ ՟պմե ղգդ — Գզպ՜ռզջ, ճՙչ
՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է ՜շ՜նձճջ՟, ազ կՠթ ՝՜ջզ բ ըճժ՜է հ՜սջբձո Աոպճսթճհ...
բ. 29՝—33՝ Եէե դթ՟՞վբ գվգրթմ ջնրվՠւմ ղ՟վբխ՟մ, էե խ՟վգմ ա՟ժ ՟պ ղգդ թ ծ՟մբգվկգ՟ժ ՟յի՟վծեմ — Յ՜շ՜նզձ ի՜ջռձ ՝՜աճսկ տձձճսդզսձ ՠխՠս ՜հոյզոՠ՜ռո...
գ. 33՝—41՜ Եէե ն՞վ ե ղ՟ծնր շ՟ց ղգհւմ գր խ՟ղ զմբե՞վ Քվթջսնջ գվխըմշեվ թ ղ՟ծնր՟մե, գր էե դթ՞մշ ե բընիւմ
գր նր՞վ ե — Է դբ տ՜ձզ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ՠս իջ՜ղ՜վ՜շ բ ըճջիճսջ՟ձ...
3. 41՜—51՞ Խվ՟սւ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ աըվնտ գր ո՟վդ ՠ՟մթր ճ՟ճսմնրղմ ՠ՟վնճմ գր շ՟վթմ, դնվ ղգհ՟րնվ ծնհջ գր ծթմ ի՟ՠգՠ՟ճջ Վ՟վբ՟մ Աջսնրլնռ ճ՟վղ՟վգ՟ժ ավգտթ՝ թ իմբվգժնճ գր ճ՟հ՟շգժնճ Թ՟թենջթ յմնվծ՟դ՟վբ
ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Ոՙչ ճջ՟ՠ՜ժտ, չՠջնզձ բ ե՜կ՜ձ՜ժո...
4. 51՝—61՜ Վ՟ջմ բընինտմ գր ՟մւնրմ նվբե՟մտմ... դնվ ղգհ՟րնվջ Վ՟վբ՟մ... ավգտթ... ճ՟հ՟շգժնճ գր իմբվգժնճ... Սթղենմնճ խվ՟րմ՟րնվթ — Ոՙչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս եճխճչճսջ՟տ Աոպճսթճհ, ՞զպ՜ռզտ ՠս կզպ ՜շբտ ա՜հո...
5. 61՜—109՝ Սվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ ՟վւգոթջխնոնջթ Ահեւջ՟մբվնր Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Կթրվհթ. Յ՟հ՟աջ ղ՟խ՟տնրէգ՟մ գր ծ՟մձ՟վնճ... — Հՠպՠսճսկձ ի՜կ՜ջզկ ՠջզո ՝՜ձո գձ՟ Աոպճսթճհ...
6. 109՝—12՜ Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Յ՟հ՟աջ գէե շթւ թմշ, նվ դ՟պ՟ւթմնրէթրմմ ռմ՟ջե, ՟րվթմ՟խ՟ր
ջվՠնտմ — Բ՜աճսկ յ՜պժՠջտ ժ՜ձ զ ՞զջո ՜շ՜տզձզ զձմ չ՜ջճսռ...
7. 112՝—7՝ Ամ՟մթ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճ (Ն՟վգխ՟տրն՞ճ) Վ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ — Աջ՟, ճջյբո ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜է, ՜կՠձ՜հձ ըճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝ ակզկՠ՜ձո է՜ս ի՜կ՜ջՠ՜է, տ՜ձ ա՜ձլզձո...

8. 117՝—22՜ Ննվթմ Ամ՟մթ՟ճթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟ղՠգվնրէգ՟մ գր ի՟հ՟հնրէգ՟մ — Աջ՟, հճջե՜կ կ՜ջ՟ձ ղձճջիո ՜շձճս հԱոպճսթճհ զկ՜ոպճսդՠձբ ՠս ՠխժՠէզ...
9. 122՜—7՜ Սնրվՠ ծ՟րվմ Թենցթժթնջթ Յ՟հ՟աջ ՟վս՟ջնր՟տ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Յճջե՜կ կզպտ՟ ա՝՜խՠ՜է էզձզ ՠս
ժ՜կզո ճջ զ ախնճսկձ ՜թՠո...
10. 127՜—9՜ Ննվթմ. Ի մնճմ ՠ՟մ — Աջ՟, յ՜ջպ բ հզղՠէ չ՜ոձ ՜հձջ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ, աճջ ՠջբժ ՜ո՜ռզ...
11. 129՝—35՜ Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟մ թ ջնրվՠ ինվծնրվբմ ղգվկգմ՟ժնճ — Սճոժ՜ձ ճոժՠջտ զկ ՟ճխճսդՠ՜կ՝ ՠս ո՜ջո՜վբ ՜ձլձ զկ...
12. 135՜—8՝ Սվՠնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ — Աա՟ճհ ՠս ՜սկպ՜ժ՜ջ ՠս ժ՜ջՠսճջ ՠձ յ՜իճռ յձ՟ճսդզսձտ...
13. 138՝—44՜ Ննվթմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ — Տՠո ճջմ՜վ ա՜սջճսդզսձ բ ճխճջկճսդզսձձ...
14. 144՜—51՜ Յնծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթ Վ՟ջմ ծ՟մբգվկգ՟ժ բ՟ս՟ջս՟մթմ — Պ՜ջպ՜յ՜ձ ՠկտ, ճչ ոզջՠէզտ, ակզկՠ՜ձռ ՝ՠշձ ՝՜շձ՜է...
15. 151՜—62՝ [«Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ճ՟պ ղգպգժնճմ» կգպ. 613, 92 ՠ] — Աջ՟, ՠդբ ժ՜կզտ ը՜սոզկ գձ՟ լՠա
ո՜ժ՜ս կզ ՝՜ձ ձըկ՜ձ՜սճջ...
16. 162՝—7՜ Աճջ ե ծ՟ր՟սնճ բ՟ր՟մնրէթրմմ նրհհ՟ց՟պ ւվթջսնմեթտ — Հ՜ս՜պ՜կտ զ կզ Աոպճս՜թ, զ Հ՜հջձ
՜կՠձ՜ժ՜է...
17. 167՜—70՜ Ահ՟րէւ թրվ՟ւ՟մշթրվ ՟մկթմ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ թ Քվթջսնջֆ Տգ՟պմ Նգվջեջթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ղ՟հէ՟մւ ՟պ Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմմ — Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ...
18. 170՜—1՜ Խնջսնռ՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ ձյղ՟վթս ւվթջսնմեթտ, դնվ ո՟վս ե թ ը՟ղ ռ՟ղձ՟մթմ, մ՟իւ՟մ
դծ՟հնվբգժմ, ինջսնռ՟մգջտթ գր ՟ո՟ ծ՟հնվբթ — Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ ատՠա, ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ...
19. 171՟—5՜ Ահ՟րէւ Յնծ՟մնր Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ («Ս՟վխ՟ր՟աթ». կգպ. 1572, 236՟) — Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ ՞ճհ՜ռճսռՠջ հ՜ձբզռ...
20. 175՜—6՜ Խնջսնռ՟մնրէթրմ դնվ ո՟վս ե նրջ՟մգժ ՟ղգմ՟ճմ ւվթջսնմեթ — Խճոպճչ՜ձզկ ՜շ՜նզ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ՠջժձ՜սճջ՜ռ ՠս ՠջժջ՜սճջ՜ռ...
21. 176՜—8՜ Ահ՟րէւ ՟պ Հ՟ճվմ ՟ղգմ՟խ՟ժ — Աջ՜ջզմ ՝ճէճջզռ Աոպճս՜թ, ՞դ՜ զ չղպ՜ռՠ՜էո, ճխճջկՠ՜ ՜ձժՠէճհո...
22. 178՜—80՜ [Յնռծ՟մմնր] Գ՟պմգտնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Ապ Ովբթ — Ոջ՟զ Աոպճսթճհ ծղկ՜ջզպ, ճջ չ՜ոձ վջժճսդՠ՜ձ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՠխՠջ ճջ՟զ կ՜ջ՟ճհ...
23. 180՜—1՝ Պ՟հ՟ս՟մւ ՟պ Հնաթմ Սնրվՠ. Ս՟վխ՟ր՟աթմ — Աձ՝՜սՠէզ ՠս ՝՜ակ՜ա՜ձ ղձճջի՜ռ ՜շ՜պ՜յբո կ՜պ՜ժ՜ջ՜ջ...
24. 181՝ Ահ՟րէւ ՟պ Խ՟շմ ՟ջսնր՟լզմխ՟ժ — Պո՜ժ ՜ձի՜ո՜ժ՜ձ ՞էըճհձ Յզոճսոզ, կզնձճջ՟ վջժճսդՠ՜ձ կՠջճհ...
25. 182՜—3՜ Ահ՟րէւ ՟պ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ — Աժձ ՜ջՠսճս ՠս ՜դճշ վ՜շ՜ռ, ՜կՠձ՜ոճսջ՝ թձ՜սխ Աոպճսթճհ՚ Մ՜ջզ՜կ...
26. 183՜—4՜ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ահ՟րէւ ռ՟ջմ չգվղ՟մ գր զմբբեղ բթր՟տ — Աջ՟, ՜հոտ՜ձՠ՜ռ
՜ձ՝՜սզռ իջ՜ղզռ ի՜ձ՟ՠջլզմ Հ՜հջ ՜կՠձ՜ոպՠխթ...
27. 184՜—5՜ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ
(= Մգխմնրէթրմ Հ՟ճվ ղգվ-թ)] — Զզ՛ձմ ա՜սջճսդզսձ բ պՠ՜շձճսոճհռ ՜խ՜սդզռձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո՟ ՠո... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ախ՜սդտձ՚ ը՜սոտ գձ՟ Աոպճսթճհ դ՜ջ՞կ՜ձզ...
28. 185՝—7՜ [Թե ն՞ռ խ՟վագ՟տ դՍնրվՠ Աջսնր՟լմ ի՟շգտ՟վ, ՟ջգժմ] — Իոժ աՍճսջ՝ Աոպճս՜թձ ը՜մՠռ՜ջ ՜ոՠէձ զ կՠթբձ Ինքմ՟սգ՟ Աջսնր՟լ՟դագտեմ ՠ՟՜ս...
29. 187՜—90՟ Հ՟վտնրղմ Այնսնճ՝ նվբնճ Սըղՠ՟ս՟ճ է՟ա՟րնվթմ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմխ՟ճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ Կնհՠ՟տնճ — Թ՜՞՜սճջձ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ Աշ՜ն՜սճջզձ ըճջիճսջ՟ձփ Եաձ՜ժ ՜ոբ. Բ՜աճսկ ըճջիճսջ՟ ճսձզ...
30.190՜—5՝ Ննճմ Եդմ՟խ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟սւ — Աոպճս՜թ՜ոբջձ զսջ ժ՜կ՜ռձ ճջյբո դղձ՜կճհ ա՞ճսղ՜ձ՜հ...
31. 195՝—201՜ Սնրվՠ ծ՟րվմ Մ՟յսնտթ Խվ՟ս նաեյ՟ծւ — Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ. կզ զձմ յ՜իՠջ հՠջժջ՜սճջ՜ռո...
ճջտ ՞զպբզձ ՠս նձնՠռզձ ա՜ձճսձ ձճջ՜ զ յ՜պ՜ջ՜՞բձ հԵջճսո՜խբկփ
199՜ բնճսկ ՝՜ռ բ դճխձճս՜թ կզ ի՜պճս՜թ ՠս ձղճս՜թ ՞ջմզռ. «Ի հՠպ Գ դխդզ ՞զպ ճս ժ՜ջ՟՜հ»փ Տՠո 202՜ «Մզ՜հձ՜ժՠռ ժ՜կՠռ՜ս էզձՠէ գձ՟ ժձճն...»փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

22՝ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, ՜խ՜մՠկ ՠո՚ կճըջ՜դ՜ս՜է թՠջճսժո, ճջ ազո թձճխզստ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզստ հզղբտ Տբջ ճխճջկ՜զս (ձկ՜ձ՚ 29՝, 41՜, 61՜, 109՝ ՠս ՜հէճսջ)փ

51՞ (Ձճսէճս՜թ Վ՟վբ՟մ Աճագխտնր հզղ՜պ՜ժ՜՞ջճսդՠ՜ձգ)... ՠս կՠխո՜դ՜ս՜է Տ՟րմ՟խ՟մ՟ճ...
122՜ Ոջճհ պ՜ռբ ձկ՜ Տբջ Աոպճս՜թ Հճ՞զ,
Ոջ ա՜հո ՞զջ գձդՠջռզ,
Խճժ՜է կզղպ զ ՝՜ջզ,
Ես կՠա ՜ոՠէ. Տբջ ճխճջկզփ
138՝ Մ՜տճսջ կ՜խդ՜ձ՜ստ ոըջ՝ճհձ Եցվգղթ,
Տբջ, դճխճսդզսձ ղձճջիՠ՜ Քճհ թ՜շ՜հզ,
Մՠխ՜սճջ ՞թճխզ ՠս կՠջճռձ ՜կՠձ՜հձզ,
Ես ժ՜ջ՟՜ռ՜սխզ ՠս էո՜սխզ ՠս աԱկբձձ
՜ոճխզփ
201՜ Փ՜շտ... // (201՝)...
Գջՠռ՜ս ՞զջո ՜հո զ Խնվթմ ՟մ՟ո՟սթջ,
Ի իշմ՜ժ՜սճջ ՠս զ ոճսջ՝ ճսըպզո,
Ըձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթջ
Ես ժՠձո՜՝ՠջ Սնրվՠ Նյ՟մթջ,
Ձՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխզո՚
Տ՟րմ՟խ՟մ կՠխ՜յ՜ջպզոփ
Աջ՟, հՠջՠո ՜ձգՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ գձդՠշձճստ, հզղՠռբտ ակՠխ՜յ՜ջպ թՠջճսժո ՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջ՜ստ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզստ՚ ժՠձ՟՜ձՠ՜ստ ՠս ձձնՠռՠէ՜ստ, ՠս ակՠջ պբջ Կթվ՟խնջ ՠյզոժճյճո, ՠս ակզ՜՝՜ձտո ՜կՠձ՜հձ, զ ըձ՟ջճհ ՟ՠշ՜՝ճհո ժջ՜սձ՜սճջզո՚ աՍթղենմջ թձճխզստ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզստփ Ես ճջ ըակՠա հզղբ ոջպզ կպ՜ստ, հզղՠ՜է էզռզ հճխճջկճսդզսձձ Աոպճսթճհփ Ոջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս զ դվզձ ՊԿԷ (1418)փ
Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ժջժզձ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ,
Ոջ ա՜հո ՞զջո գձդՠջռզ,
Գջճհո կՠխ՜՟զջ ճմ էզռզ,
Ես ճջ հզղբ ակՠա զ ՝՜ջզ,
Նճհձ ՠս զձտձ հզղՠոռզփԵս ճջ ա՜հո ՞ջկճսձտո գձ՟ լՠշ՜կ՝ ճսձզռզ, ՜խ՜մՠկ, ազ ի՜ձ՜յ՜ա գձդՠջռզ, ազ ճջմ՜վ
գձդՠջռզ, ՜հձմ՜վ պ՜ջճհ զսջ կՠխտձ ՠս զսջ թձճխ՜ռձ ՠս ՜կբձ ա՜ջկզռձ դճխռզ, ձճհձյբո ՠս էոճխձ ՜հոկ պ՜շզ, ՠս Տբջձ
՜կՠձՠռճսձ կՠա ՠս լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձ, ՠս ճջ աԱկբձձ ՜ոբ. ՜կբձփ
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ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԵ — XV
ԳՐԻՉ՝ Ղ՟դ՟վֆ
ԹԵՐԹ՝ 139. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 3ՠ—4ՠ, 26ՠ, 30ՠ—1՟, 139ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×4+Ա—ԻԲ×12 (Ա 2, Բ 8, Դ, ԺԴ 5, ԺԳ 4, Ե—ԺԲ շթւ)+1×3ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,7×13,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ, ղթ՟ջթրմ՝ 2՟—3՟, 137՟—9՟ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ, մփսվաթվ՝ 2՟—3՟, 137՟—9՟ֆ ՏՈՂ՝
33ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, էնրհէ ռգվչթտֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ (սգ՛ջ, ով՟խ՟ծ՟յթրզ), 137՟—9՟, ժվ՟տնր՟լ ԺԶ բ՟վնրղ, թջխ 2՟—3՟՝ ԺԷֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝
ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ գր տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԻՒՆ
— 2՜—3՜ Ց՟մգ ե ընհնռ՟լնր Ք՟վնդավւնճջ — Ա. Վ՜ոձ Ժ—՝՜ձՠ՜ձ րջզձ՜ռձ... ԼԶ. Ք՜ջճա Մՠթ՜պ՜ձձ ՠս Ղ՜ա՜ջճսփ
Ց՟մխզ ժվ՟տնր՟լ ԺԷ բ., մփսվավնռֆ Նյնր՟լ 36 ւ՟վնդմգվթտ 25-զ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվթտ գմ, 5-զ՝ Աղ՟պ՟մ, թջխ 6-զ՝ ՟ճժ (սգ՛ջ Բ)ֆ

Ա. [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
1. [Ք՟վնդւ ճ՟պ՟չթմ ծ՟սնվե]
Տՠո Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, պյ. 1740, Ա—Ե/մզտփ Զ/42՝—4՜ (տ՜խճս՜թճհ, ոժ. «Հ՜ջռ. դբ չ՜ոձ բ՛ջ զ Բՠ՟խՠբկ թձ՜ս...»)փ Է—Ը/մզտփ
Թ/43՝—9՜փ Ժ—ԺԲ/մզտփ ԺԳ/49՜—54՝փ ԺԴ/54՝—8՝փ ԺԵ—ԺԶ/մզտփ ԺԷ/58՝—63՝փ ԺԸ—ԻԱ/մզտփ ԻԲ/63՝—7՝փ ԻԳ/67՝—71՝փ ԻԴ/71՝—7՜փ ԻԵ/մզտփ ԻԶ/77՝—80՜փ ԻԷ/84՜—6՝փ ԻԸ/մզտփ ԻԹ/80՜—4՜փ Լ—ԼԵ/մզտփ ԼԶ/86՝—91՝փ ԼԷ—ԿԳ/մզտփ ԿԴ/91՝—5՜փ ԿԵ/մզտփ ԿԶ/95՜—9՜փ
ԿԷ/99՜—103՝փ ԿԸ/մզտփ ԿԹ/103՝—7՝փ Հ—ՀԲ/մզտփ ՀԳ/107՝—11՝ ՀԴ—ՀԷ/մզտփ ՀԸ/111՝—6՜փ ՀԹ/մզտփ Ձ/116՜—20՜փ ՁԱ/120՜—3՝փ
ՁԲ/123՝—6՜փ ՁԳ/126՜—9՜փ ՁԴ—ՁԶ/մզտփ ՁԷ/129՜—32՝փ ՁԸ/132՝—9՜փ (137՜—9՜ էջ՜ռճս՜թ, ԺԶ ՟.)փ ՁԹ—ՃԿԱ/մզտփ

2. [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվե]
Տՠո, Ակ՜շ՜ձ ի՜պճջ, պյ. 1741. Ա/մզտփ Բ/5՜—9՝փ Գ/9՝—18՝փ Դ—ՀԶ/մզտփ ՀԷ/18՝—21՜փ ՀԸ—Ձ/մզտփ ՁԱ/29՝—30՜փ ՁԱ—ՃԼ/մզտփ ՃԼԱ/21՜—6՜փ ՃԼԲ—ՃՁԸ/մզտփ

Բ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 27՜՝ [«Ե. Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ մմչգտգժնտ ջ՟խ՟ր թմշ ՠ՟մ» (տ՟մխթտ)] —... ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ կ՜ջկձճհ ՠս ՜ջՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՜ջե՜ձ՜ռՠ՜էտ կՠշ՜ձզձ... ի՜ձ՞ճսոռբ աիճ՞զո չՠջճհ՞ջՠ՜է ՝՜ջՠյ՜ղպ զղը՜ձզձ՚ այ՜ջճձ Յնռ՟մթջթ գձ՟ իճ՞ճռձ ՜ձ՟ջ՜ձժ՜ռձ...փ
2. 27՝—8՜ Զ. Վ՟ջմ ճ՟սխնրէգ՟մ աթմնճմ — Գզձզձ չ՜ոձ Ե յ՜պծ՜շզ իջ՜կ՜ձ ժ՜հ զ ժ՜ձ՜ձռ ըկՠէճհ...
3. 28՜—9՜ Է. Թհէթ ՟պ՟չ — Աջիզ՜ժ՜ձ ՞էըճհ ՠս ՠջն՜ձզժ յիպզ...
29՝—30՜ պՠո Ա, § 2 (ՁԱ)փ

4. 32՜—5՝ Թ. [«Մ՟սէենջթ ռ՟վբ՟ոգսթ». կգպ. 2157, 176՟] Վ՟ջմ մմչգտգժնտ. Մ՟ծ ղգհ՟րնվթմ շ՟վ ե... — [Ա]ջ՟, զ ՝՜ձբո հ՜հոկ՜ձբ ագձ՟՟զկ՜ժձ ոճջ՜ ծ՜ձ՜մՠկտ...
5. 35՝—40՜ Ժ. Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Աճմոեջ նրվ՟ինրէթրմ գհթտթ ճգվխթմջ... — Ծ՜ձճսռճսկձ էզռզ ՜ոպճս՜թ՜ոզջճսդՠ՜ձ՟ լՠջճսկ... (կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ
6. 40՜—2՝ [ԺԱ]. Աճժնրջս ՠ՟մ Ը աժինռ (=Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ ռ՟ջմ ղնանրտմ) —Ն՜ը, դբ ճսոպզ՛ բզձ ՠս հճջկբ ՜ա՞բ...
42՝—139՜ պՠո Ա, ւ 1փ
Գ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԵ ՟.]
31՝ [Տժթջղ ռ՟ջմ ցվխնրէգ՟մ ՟ղգմ՟ճմ ՟մ՟ջմնտ] — լ. ն. ջ. լ. դ. ձ. ն. ջ. լ. վփ Զ՜հո պէզոկո ՞ջբ կ՜պ՝պզ իճխձ ՠս Է ղճսջն ՜թ ՠժՠխՠռճհձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

67՜ Զՠխժՠէզ ՞թճխ աՂ՟դ՟վջ հզղՠ՜հ, ՠխ՝՜հջ, զ ՝՜ջզփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (Նրպջ՞զջ) Աջՠկ, ճջ կպձճսժ զ ՝՜խմՠձզ...
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃԾԸ — 1709
ԳՐԻՉ՝ Դ՟րթէ ՟ՠհճ. (1709 է., 11՟—117՟, 120՟—206՟, 216—30ՠ, 233՟—45ՠ), Կթվ՟խնջ Թ՟ժմտթ (1709—թտ ճգսնճ. 247՟—62՟), Ամ՟մնրմ (1709—թտ ճգսնճ՝ 213՟—5ՠ, 231՟—2՟)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 266. շավնր՟լ՝ 1՟—10ՠ, 117ՠ—9ՠ, 154ՠ, 206ՠ—12ՠ, 232ՠ, 246՟ՠ, 262ՠ—6ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ժ×12 (Ա 10) + Ա—Ը×12 (Դ 10) +
6 (3+2+15+14+16+4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռ, ս՟վՠգվ՝ 213—215, 231—232, 247—266)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17×11ֆ ԳԻՐ՝
մփսվաթվ (ս՟վՠգվ զջս ավշ՟տ)ֆ ՏՈՂ՝ 19՝ 11՟—117՟, 22՝ 120՟—206՟, 17—21՝ 213՟—62՟ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ,
ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟ծթրջ ՟վլ՟է՟էգժ ղգս՟ւջֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 155՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟ղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ռ՟վբ՟անճմ, նջխգանճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթ յ՟վւ էգվէգվ ինրմ՟տ՟լ գր տգտ՟խգվֆ Կ՟դղզ՝ ւգվլնր՟լֆ Յգս՟ա՟ճնրղ ժվ՟տնր՟լ գր ռգվ՟խ՟դղնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ՟. 11՜—2՜ [Յ՟հ՟աջ սվ՟ղ՟բվնրէգ՟մ] — Տջ՜կ՜՟ջճսդզսձ ՜ոզ ժ՜ջ՞ կ՜ո՜ձռ ճսձճխզձ...
ՠ. 12՜՝ Վ՟ջմ ՠնժնվթ — Բճէճջձ բ ժջժզձ...
ա. 12՝—3՟ Յ՟հ՟աջ ղ՟ջմ՟ծ՟սթ — Մ՜ոձ՜ի՜պ ՝ճէճջ ՜ոզ...
բ. 13՜՝ Յ՟հ՟աջ ջգպթ — Սՠշ ՜ոզ մճջո ժՠջյզս...
գ. 13՝ Յ՟հ՟աջ ո՟ս՟ծղ՟մ — Պ՜պ՜իկ՜ձ ՠջժճս ՠձ ՠխ՜ձ՜ժտ...
2. 13՝—53՜ Ավթջսնսեժթ Սս՟աթվ՟տրնճ Ի ռգվ ւ՟մ դՠմ՟խ՟մ՟տմ
՟. 14՜—39՝ Սխդՠնրմւ գր ո՟սձ՟պւ ե՟խ՟տ իմբվթմ. գր ճ՟ճս ե, էե զջս նվնրղ ե՟խւ գմ — Ակՠձ՜հձ կ՜ժ՜ռճսդզսձ ըձ՟ջբ աոժա՝ճսձո ՠս այ՜պծ՜շ ՠձդ՜ժ՜հզձ զսջճհ...
ՠ. 40՜—53՜ Յ՟հ՟աջ անճ՟տնրէգ՟մ — Աշ զկ՜ոպ՜ոբջձ չՠջ՜՝ՠջզ տձձՠէ ա՞ճհ՜ռճսդզսձ, ազ բ ձ՜ըժզձ ՠս յ՜ջա՜՝՜ջ բ՜ժ...
3. 53՜—117՜ Տգջնրէթրմ ւմմնրէգ՟ղՠ ՟հփէթտ ջնրվՠ ՟րգս՟վ՟մշթմ Յնծ՟մմնր, թ իմբվնճ Սսգց՟մմնջթ ռ՟վբ՟ոգսթ Յ՟խնՠգտրնճ, թ սեվ Նգվջեջե ՟յ՟խգվսե թրվղե գր ծնագրնվ նվբգխե — Գզջ տճհճհ յ՜պճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ՟ -

կզ ՜ձ՞՜կ ՠս ՠջժզռո, ի՜հջ ոճսջ՝, ՠի՜ո ՜շ զո...// (56՝) [Բ՜ձ]. Է՛ջ գձ՟ ՠխ՝՜ջո ՠջ՜ձՠէզձ Յճի՜ձբո կՠթ՜ս ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝փ [Մՠժձճսդզսձ]. Է՛ջ ՜ոբ ՠս դբ հճջճսկ պՠխսճն ժ՜կ զ տ՜խ՜տզ ճմ ձղ՜ձ՜ժբ աէզձՠէձ...
4. 120՜—54՜ Գվթանվթ ՟յ՟խգվսթ գպ՟ղգլթմ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտրնճ Տգջնրէթրմ թ ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ, նվ ՟ջե.
Հնաթ Տգ՟պմ թ ռգվ՟ճ թղ — Տՠո՜ձրխձ չՠիՠջՠս՜ժ պՠոճսդՠ՜կ՝ զ ՝ձ՜՝՜ջ ՝՜ջլճսձո ՞ՠջ՜կ՝՜ջլՠ՜է ՝՜ջլջճսդՠ՜կ՝, ժ՜հթ՜ժձ՜կ՜տճսջձ ղջդ՜կ՝...// (142՝) Հնաթ Տգ՟պմ թ ռգվ՟ճ թղ — Ոկ՜ձտ ապՠոճսդզսձ ակ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձո հԵաՠժզ՜հ չՠջ՜՞ջՠձ ՠս ժբոտ՚ զ Դ՜սզդ...
5. 155՜—99՜ Եպ՟ղգլթ գր գվթտջ գվ՟մգ՟ժ ՠ՟դղ՟գվչ՟մթխ գր սթգդգվ՟ժնճջ ղգլ ծպգսնվթ գր ՟մճ՟հէ ցթժթջնց՟ճթ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտրնճ ՟վ՟վգ՟ժ Մգխմնրէթրմ ՠ՟մթմ, նվ ՟ջե ղ՟վա՟վեմ. Ո՞ ջսգհլ ՟պ՟մկթմ դջթվսջ մնտ՟, թ ղթս ՟պմնրժ դ՟ղգմ՟ճմ անվլջ մնտ՟ — Նՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ զկձ ՜ձը՜վ՜ձ ՝ձ՜սճջՠ՜է ՠձ կզպտ ո՜ժո կղպ՜ղ՜ջե ՞ճէճհձ...// (156ՠ) Ո՞ ջսգհլ ՟պ՟մկթմ դջթվսջ մնտ՟... — Իոժ Ո ՝՜շ՟ իզ՜ռ՜ժ՜ձ բ...
6. 199՜—206՜ Թնրհէ Դթնմթջթնջթ ՟պ Տթղնէենջ ՟յ՟խգվսմ Պփհնջթ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟հ՟աջ ղ՟ծնր՟մմ Պգսվնջթ գր Պոհնջթ ՟պ՟ւգժնտմ Քվթջսնջթ — Ոչ ՜ղ՜ժՠջպ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ճջ՟զ իճ՞ՠսճջ, ոզջպ ՠս ըճջիճսջ՟, ժ՜պ՜ջՠէ ժ՜կ՜ռ ձճջ՜...
7. 213՜—5՝ Յ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մ — Աջպ՜տզձ զկ՜ոպ՜ոեջտձ ՜հոյբո ՜ո՜ռզձ. Բձճսդզսձ պՠո՜ժձ բ, ճջ ՠջՠսզ, կ՜ջ՟ճհձ ՝ձճսդզսձ բ ՠս լզճհձ պՠո՜ժձ՚ լզճհձ ՝ձճսդզսձ... /// (213՝) Իոժ զ չՠջ՜հ Աոպճսթճհ ա՜հոյզոզ ՝՜ձո տձձՠէ
հ՜ձ՟՞ձճսդզսձ բ...
8. 216՜—7՝ Կ՟վա՟րնվնրէթրմ տնրտղ՟մ փվծմնրէգմ՟ՠգվ տնրտ՟խթջ... [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ Հ՟վտղ՟մտ,
ծ՟սնվ Թ, ով՟խ լդ] — Եջ՜ձՠէսճհձ Մճչոբոզ դ՜ջ՞կ՜ձմզ, ճջ բջ ՞ջզմ ոջ՝ճհձ Ս՟ծ՟խ՟ճ ի՜հջ՜յՠպզ Հ՜հճռ...
9. 218՜—40՜ Ց՟մխ Յ՟ճջղ՟րնրվթջ զջս ՟ճՠնրՠգմթտ. ռ՟ջմ բթրվ՟ր աս՟մգժնճ դո՟սղնրէթրմ ռխ՟ճթտմ ջվՠնտ
ղ՟վսթվնջ՟տ, դնվ գր խ՟ղթջ — Աՠնրբթղնջթ չժ՜հզռձ՚ 0՞ճոպճոզ ԻԵ... Քվթջսթմգ՟ ժճսոզձ՚ Յճսէզոզ ԻԳ...
10. ՟. 240՝ Հ՟ղ՟կ՟ճմնրէթրմ շնվթտ ՟րգս՟վ՟մշ՟տմ — Ի իզձ՞ պՠխսճն մճջո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմտձ ի՜կ՜լ՜հձզձ կզկՠ՜ձռ...
ՠ. 241՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմւ Արգս՟վ՟մ՟տ] — Մ՜պդբճո ՞ջՠ՜ռ աԱսՠպ՜ջ՜ձո զսջ... Մ՜ջժճո իջ՜կ՜ձ՜ս Պՠպջճոզ... Ղճսժ՜ո ՜ջճսՠոպզս ՝եզղժ ՞ճէճչ... 241՝ Յճչի՜ձձբո, ճջ ՠս Ոջ՟զ Ոջճպկ՜ձ...
11. ՟. 242՜ Աճջ գմ է՟ա՟րնվ՟տ ՟մնր՟մւմ Պ՟վէգր՟տնտ գր թ Հ՟ճնտ [Ա—ԻԸ] — Ա. Հջ՜մբ... ԻԸ. Աջպ՜ղբոփ
ՠ. 242՜՝ Աճջ գմ է՟ա՟րնվւ Հ՟ճնտ ռգվչթմւ, նվ գմ Բ՟ավ՟ս[նրմթւ], նվ Ամթ ւ՟հ՟ւ է՟ա՟րնվգտթմ [Ա—ԺԲ] —
Ա—Բ. Այնս ճջ՟զ Սղՠ՟ս՟... ԺԲ. Դ՟րթէփ
12. 242՜՝ [Գնրյ՟խնրէթրմ] — Բ՜աճսկ տձձՠ՜է ՠս վճջլՠ՜է ՜շ՜տՠռզ ՜շ տՠա՚ ՞զջ ճսձՠէճչ ա՜խճսոՠ՜ժ՟ ղձճջի՜էզ...
Սժա՝ճսկ ՜խզսո՜ժ. իճջզաճձ՜ժ՜ձ՚ «ԹԱ—ԹԹ», ճսխխ՜ի՜հՠ՜ռ չ՜ջզռ չՠջ՚ «ԱԱ—ԹԱ»փ

13. 243՝—62՜ [Բ՟մւ սփղ՟վ՟խ՟մւ]
՟. 243՝ Զթչնրղմ ագվ՟դ՟մտ ժնրջնճմ ՟ճջոեջ ՟վ՟ — Կ՜է աչՠջ՜՟զջձ Հճշճկճռ ՠս ՠջդ Գ–Գ...
ՠ. 244՜՝ Ամյ՟վը գհ՟մ՟խւմ — Յճսձվ՜ջզ Ա Կ՜խ՜ձ՟ բ, Զ Յ՜հպձճսդզսձ բ...
ա. 245՜ Զխ՟վձ աթվ ս՟վնճւջ ՟ճջոեջ ՟վ՟ — ՜խզսո՜ժ Վՠջզ ժ՜ջկզջ ՞զջ՚ Է (7) — ՠջՠ՜ժձ բ...
բ. 245՝ [Վգվ՟բթվւ Հնպնղնտ ՜խզսո՜ժ] — Կ՜է աիձ՞ՠ՜ժձ ՠս Զ-ՠ՜ժձ կզ՜սճջՠ՜...
14. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ 1709 դ. հՠպճհ]
՟. 247 ՜՝ [Խվ՟ս Շ-գխթ] — Վ՜ոձ ազ Զ՜պժզձ Մ՜ջպզ ԻԱ—բձ ՠս Այջզէզ կզձմ զ ԻԵ—բձ ՟ճսջո մզ ՠէ՜ձՠէ... ///
(247՝) Ես ՟՜ջլՠ՜է ՜հոյբո ՜շձՠկտ. Կ՜էձճսկտ աՀ՜հճռ դճս՜ժ՜ձձ ՌՃԾԵ (1706)...
247ՠ ավշթտ «Եր դջ՟խ՟ր ՟յի՟սփհջ թ ջղ՟ճ՝ դԿթվ՟խնջ ռ՟վբ՟ոգսջ Թ՟ժմտթ, նվ գր դ՟ճջ իվ՟սջ յթմգտթ, նվ բթրվթմ գր ծգյս՟ժթ ե
ժջնհ՟տ գր աթսնհ՟տմֆ Եր ճթյնհւ ղթնռ նհնվղթր՝ ճթյգ՟ժ ժթչթւ թ Քվթջսնջե ՟ջս գր թ ծ՟մբգվկգ՟ժմ. ՟ղեմ»ֆ

ՠ. 247՝—62՜ Աճջ ե ջխթդՠմ Շ—գխթֆ Վգվթ խ՟վամ խ՟վղթվ ոթսգվ ՟ղեմմփ
Խճջ՜՞ջզձ հ՜նճջ՟ճսկ ՠձ ՜խզսո՜ժձՠջգ (248՜—62՜)փ Ախզսո՜ժձՠջզ ձՠջտՠսճսկ՚ «ԺԹ—ՠ՜ժ էճսոձզ»փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

117՜ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Դ՟րթէ ՜՝ՠխ՜հզ ՌՃԾԸ (1709) դճսզձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 247՝ (1709—զռ հՠպճհ, հ՜սՠէ՜՞ջճխ Կթվ՟խնջ չջ՟. Թ՟ժմտրնճ. պՠո)փ
2. 117՜ (1726 դ., ղխ՜՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ ՞զջտ Աջս՟ո՟սգտթ Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ դվ[զձ] ՌՃՀԵ (1726)—զձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 117՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃՀԷ (1728)փ

604
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ — XVIII
ԳՐԻՉ՝ Ամ՟մնրմ (1712—թտ ճ՟պ՟չ), Պգսվնջ ջվխ. (1712—1719 էէ.), Ամսփմ ռվբ. (1719—թտ ճգսնճ)ֆ Սս՟տնհ՝ Պգսվնջ ջվխ., Ամսփմ
ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 205+2 (խվխ. 7, 191). շավնր՟լ՝ 37ՠ—8՟, 58ՠ, 198՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+7×8 (ՠ՟տթ ՟պ՟չթմթտ, ղթրջմգվզ դնճա ծ՟ղ՟վմգվնռ՝
Բ/Գ...ԺԲ/ԺԳ) + 19×8 (Ժ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,8×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (՟մ՟մնրմ ավշթ՝ 59՟—197ՠ, Պգսվնջ ավշթ՝ 6՟—57ՠ, 198՟—204ՠ, Ամսփմ ավշթ՝ 1՟—4ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 16՝ 59՟—197ՠ, 18—21՝ 1՟—58՟, 198՟—204ՠֆ ԿԱԶՄ՝
բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟ր, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խ՟վղթվ
խս՟ր, ջսնվթմ ժնրջ՟մտ՟խնհթմ ջս՟տնհթ ՟մնրմզ «Ամսփմ»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ անրմ՟ցնինր՟լ, ղթ ւ՟մթ սգհ տգտ՟խգվ գր է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Մ՟սգմթջ ծթղմ՟խ՟մ ղ՟ջզ՝ 59՟—197ՠ ավնր՟լ ե գհգժ 1712—թտ ՟պ՟չֆ Աճմ մնվ մթրէգվնռ ժվ՟տնրգժ ե 1712—թմ գր ճգս՟ա՟ճ
ս՟վթմգվթմֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1՜—4՜ Նյ՟մ՟խնրէթրմւ դագջսնրտ գր ՟վ՟վնհնրէգ՟մտ ջվՠնճ ո՟ս՟վ՟աթմ — Ք՜ի՜ձ՜հձ ձղ՜ձ՜ժբ Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո...
2. 4՝ Շթժ՟ճթ մգվխթմ իվ՟սմ ՟ճջ ե — Բ էզպջ կ՜ձ՜թզձ՚ Է տճձ ղզջ՝՜ըպ...
Ա. § 1—2 Գջճս՜թ Աձպրձ չջ՟.—զ լՠշտճչ 1719—զռ հՠպճհփ

Բ. 1. 5՜—6՜ Տ՟հ ԲԺ ՟պ՟ւգժնտմ Քվթջսնջթ («Ի Պգսվնջ») — Յ՜ձո՜իկ՜ձ թօչբձ կՠա ՞ՠպտ ՝խըՠռ՜ձ, / Եջժճպ՜ո՜ձ ՜ժճսձտ տ՜խձջ ՠս ՜ձձկ՜ձ...
2. ՟. 6՜—27՝ Որվՠ՟է՟յաթվւ ռ՟ջմ ՠըյխնրէգ՟մ ծթր՟մբ՟տ գր ՟իս՟ըես՟տ գր ՟ղգմ՟ճմ տ՟րնտֆ Եծ՟վտ Սնհնղնմ ղթմշգր անվլւմ գր ՟ո՟ ՟ջե ԺԲ սեվ նհնվղթ, գր ՟ո՟ճ ՟ջե դ՟հփէջ դ՟ճջ թ ռգվ՟ճ ծթր՟մբթմ — Կ՜ջ՟՜կտ
՜շ տՠա...
ՠ. 28՜—30՝ Ահփէւ ջվՠնճմ Կ[թ]ովթ՟մնջթ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ռ՟ջմ բթր՟տ գր խ՟ի՟վբ՟տ գր ՟հ՟մբ՟տ — Եո՚
Կ[թ]ովթ՟մնջ, թ՜շ՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...
ա. 30՝—3՝ Պ՟սղնրէթրմ Յնրջսթ՟մե խնրջթմ — Յ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժզ ժ՜հջ զ տ՜խ՜տձ Ամսթնւ ժճհո կզ ՞ՠխՠռզժ...
բ. 33՝—40՜ Մ՟հէ՟մւ ՟պ ՟ղգմ՟ճմ ջնրվՠջմ Աջսնրլնճ — Բ՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճիճս հ՜կբձրջիձՠ՜է Աոպճս՜թ՜թձզձ...
գ. 40՝—1՜ Եր ՟ջե. Ովբթ Աջսնրլնճ խգմբ՟մնճ գր թ ՟ր՟վսգժմ ՟ջթ. Պ՟ծո՟մնրէգ՟մ դ՟հփէջ դ՟ճջ — Ես ՠո
հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ա՜հո ՜ոՠկ, դբ ի՜ձ՜յ՜ա ՜հո ՞զջտո...
դ. 41՝—6՜ Ահփէւ ջվՠնճմ Փնխ՟ջնր Ի ռգվ՟ճ ծթր՟մբ՟տ — Ախ՜մՠկ ատՠա, Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո...
ե. 46՜—50՝ Գթվ ՟ղգմ՟ճմ տգհ ա՟մթֆ Ապ ոփհո՟ս բ՟մ՟խ գվգւ ՠգրգպեմ գր սգ՟պմ՟ավե թ ռգվ՟ճ ռգվթմ գր
՟ջե դ՟հփէջ — Ծ՜շ կզ ժ՜հ զ կբն ՠջժջզ, ճջճղ ծզսխ ճսձբջ...
զ. 50՝—2՝ Աճժ ՟հփէւ Վ՟ջմ ա՟մթ գր ջւ՟մշգժ՟անվլ ջնրվՠ մյ՟մ՟տմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Բ՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ ձղ՜ձ՜ռո Քջզոպճոզ...
է. 52՝—5՝ Գթվ փկ՟ծ՟վթ — Եո՚ Պրխճո ի՜է՜թզմ ՠժՠխՠռճհ, ա՜սճսջո ՝՜աճսկ...
3. 56՜—7՝ (Ամինվ՟աթվ. լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ի Պգսվնջ ջ՟վ») — Իձլ ր՞ձճսդզսձ զ լբձն ի՜ոռզ / Ի վճջլճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզ...
Բ. §1—3 Գջճս՜թ Պգսվնջ ոջժ—զ լՠշտճչ 1712—զձփ

Գ. 59՜—197՝ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] — Հ՜ջռճսկձ. Զզ՛ձմ բջ յպճսխձ, ճջ ժՠջ՜ս Ա՟՜կփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ոկ՜ձտ ՜ոՠձ. Թճսա... Վՠռՠջճջ՟. Աշ՜տՠ՜էտձ ժ՜ձճձՠռզձ հ՜կՠձ՜հձ ժզջ՜ժկճսպո յ՜ղպրձ ժ՜պ՜ջՠէփ Վՠջն
բփ
Խ՟պմ ւ՟հնր՟լւմգվ Դ—Ժ ծ՟սնվմգվթտ, ավնր՟լ ՟մ՟մնրմ ավշթ կգպւնռ 1712—թտ ՟պ՟չֆ

Դ. 1. 198՜—9՜ [Գթվ ղգհ՟ճ՟խ՟մ Ղ՟վ՟ղթ նվբթ Պգսվնջ ջ՟վխ՟ր՟աթ] — Եո՚ Ղ՟վ՟ղթ ճջ՟զ էճժ ՜ձճսձ ժճմՠռՠ՜է ո՜ջժ՜ս՜՞ Պգսվնջ, հ՜հպ ՜ջ՜ջզռ ահ՜ձռ՜ձո զկ... (պՠո, Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ հՠպ՜՞՜հզ)փ
2. 199՜—201՜ [Պգսվնջթ ջ՟վխ՟ր՟աթ ռ՟ջմ բթոնր՟լնտ Ն՟իթչգր՟մ ա՟ր՟պթ 1710—1719 էէ.] — Էջ դվզձ
ՌՃԿԲ (1713), վՠպջվ՜ջզ ԺԵ... (պՠո, Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ հՠպ՜՞՜հզ)փ

3. 201՜—4՝ Ն՟իգվա՟մ. էնրխտ նրվ ՟պ՟ւգմ — Գէըճհ յո՜ժ, ՝՜ձ՜էզ ղտՠխ՜հղճստ...
Դ. § 1—3 Գջճս՜թ Պգսվնջ ոջժ.—զ լՠշտճչ 1719—զռ հՠպճհփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 197՝ (1712—զռ ՜շ՜ն) Վ՜ՙհ ՞թճխզոփ Գզջ կձ՜հ, կ՜ջկզձ՚ իճխ ՠս վճղզ ՟՜շձ՜հփ
2. 55՝ (1712 դ., Պգսվնջ ՞ջմզ) Գթ՜՞ջՠռ՜ս ՝եղժճսդՠ՜ձ ՞ջկտՠ՜էո զ դճսզձ ՌՃԿ ճս կբժ (1712), ր՞ճոպճոզ Իփ
Ես ՜ջ՟, ըձ՟ջՠկ զ լբձն, ծղկ՜ջզպ ՝եղժ՜յՠպտ Քջզոպճոզ, ճջտ ՜շզտ զղը՜ձճսդզսձ զ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճ՚ ՝եղժՠէ ա՜ըպո ճջ՟ճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ, հզղբտ այ՜ոտՠ՜էո զ կբն ՜խ// (56՜)պզռ աՊգսվնջ ո՜ջժ՜ս՜՞ո, ճջ ՠկ էճժ ՜ձճս՜կ՝, ՝՜հռ ՞ճջթճչո ՠկ ՜յզջ՜պ ՠս ՜յճսոպ, ՠս ՟ճստ, ճՙչ գձդջՠ՜էտ հԱոպճսթճհ, ծղկ՜ջզպ տ՜ի՜ձ՜հտ ՝՜ջլջՠէճհձ,
՜ձ՜ջ՜պ ղջդ՜կտ զ կզպ ՜թբտ ազո զ հ՜խրդո լՠջ ՠս ՝եղժճսդզսձ իճ՞ճհ ՠս կ՜ջկձճհ զկճհ, ճջ ՠկ չզջ՜սճջՠ՜է զ ձՠպզռ
՝՜ձո՜ջժճսզձ, ըձ՟ջՠկ ՝՜ջՠջ՜ջբձ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ ոճսջ՝ ղջդ՜ձռձ, ճջ ՜ո՜ռ ՜ս՜ա՜ժզձ. Ահորջ գձ՟ զո զռՠո
զ ՟ջ՜ըպզձփ Բ՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհձ Ոսջ՝՜դ՜հ ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռփ
3. 1՝ (1719—զռ հՠպճհ, Ամսփմ չջ՟-զ 1՜—4՝) Եո՚ Ամսփմ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՜շզ ՜հո ՞զջտոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

198՝ Եո՚ Ղ՟վ՟ղթ ճջ՟զ էճժ ՜ձճսձ ժճմՠռՠ՜է ո՜ջժ՜ս՜՞ Պգսվնջ, հ՜հպ՜ջ՜ջզռ ահ՜ձռ՜ձո զկ... ճջ ՜հո ՞ՠջզ կՠխ՜սճջո ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ բզ, Սնրվՠ Շ՟ղնրմե ՠժՠխՠռճսձ թ՜շ՜հճսդզսձ ՜շձբզփ Յճջե՜կ Ը ՜կձ ՝ճէճջՠռ, ՜կբձ յ՜պջ՜ոպճսդզսձ իճ՞՜ռՠէ բզ, ճջ զ ժ՜ջ՞ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ կպ՜ձբզփ Աոպճս՜թ ճմ ժ՜կՠռ՜ս. ըճպ՜ձ բզ, զ ՝՜ռ գձժՠռզ. ՜կճսոզձձ զկ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠռ՜սփ Եխժՠէզ ՜պՠէճհո ճմ ճսձբզ եճսեժ՜էճսդզսձ. ա՜ձ՜յ՜ժ՜ձ աիճ՞ՠսճջ ՞՜ձլո ա՜յ՜ժ՜ձ՜ռճս ժՠձռ՜խճհո թ՜ըՠռզ... Աի՜հ ՠխժՠէճհո յ՜պ՜իՠռ՜ս ճմ դբ կզ՜հձ ժջժզձ ՜կճսոձճսդՠ՜ձ կՠխտձ, ՜հէ ի՜ա՜ջ՜յ՜պզժ կՠխ՜ձմՠռ՜հ, ճջ կՠջ պ՜շ՜յՠ՜է ՞ՠխզ կբնձ կպ՜հ, ՞ջ՜՞ջճսդզսձ ՜ջ՜ջզ, ՜ձ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդզսձ ՜ջ՜ջզ, ՜խտ՜պ՜ռ ՜ջՠ՜ձ ի՜ռձ//(199՜)ժՠջզ, հՠջՠոյ՜ղպճսդՠ՜ձ ծ՜ձ՜յ՜ջօչձ ՞ձ՜ծզ, զկ ո՜ջժ՜ս՜՞ճսդՠ՜ձ յ՜ղպրձ ճսջ՜ռ՜հ. չ՜ՙհ զձլփ Դ՜ջլՠ՜է ՜հո ՝՜ակ՜յ՜պզժ կՠխրտո ՜հէ ճմ ղ՜պ՜ռ՜հ... ժջժզձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ճսդՠ՜ձ իջ՜կ՜ձ ՜շզփ
Ահոյզոզ կՠխրտ ղ՜խ՜ըՠէ ո՜ջժ՜ս՜՞ճսդՠ՜ձ ՞ճջթ ՠս յ՜ղպրձ կպզ, ճջ մբ իջ՜կ՜ձ, ՜հէ յ՜պճսի՜ո. չ՜ՙհ զձլ ՜սճսջձ ի՜պճսռկ՜ձ ՞ճջթճռ զկճռփ Ախ՜մՠկ ալՠա, ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ճպտ լՠջ՚ ՞էճսը զկ, ՜խ՜մՠռբտ... ազ տ՜սՠոռբ ահ՜ձռ՜ձո
զկփ Մՠխ՜ՙհ, կՠխ՜ՙհ լՠա, տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս եճխճչճսջ՟տ, ա՞ճսղ՜ռբտ մզ էզձզ դբ էզձզտ զ՝ջՠս ազո րջզձ՜ա՜ձձփ
Էջ դվզձ ՌՃԿԲ (1713), վՠպջվ՜ջզ ԺԵ, ճջ ՜կճսոզձձ զկ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠռ՜ս, րջձ՚ Բճսձ Բ՜ջբժՠձ՟՜ձզ ժզջ՜ժզփ
Դ՜ջլՠ՜է, ՜յսպզ ՜շ՜ն, դչզձ ՌՃԾԹ (1710)—բձ կզձմՠս դզվձ ՌՃԿԷ (1718)—զձ ըզոպ ոօչ ո՜ոպզժ ՠէ՜ս, ճջ կզձմՠս Ը պ՜ջզ ռճջՠձձ էզպջձ կբժ ՜յ՜ոբձ կզձմՠս Բ ՜յ՜ոզ թ՜ըվՠռ. վ՜շտ ՝՜ջՠջ՜ջզձ Աոպճսթճհփ //(199՝) ՌՃԾԲ
(1713)—ճսկձ ըզոպ իզս՜ձ՟ճսդզսձ ՜ձժ՜ս, ճջ կՠջ ՞ՠխճսկձ ՃԾ (150) իճ՞զ կՠշ՜թ. Տբջձ Քջզոպճո իճ՞զտ ձճռ՜հ գձ՟
ոջ՝ճռ ՟՜ոզձ ՟՜ոՠոռբ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է ՜հոկ ՜կզ կՠջ ՠժՠխՠռճսձ ժ՜հթ՜ժ պվՠռ, ՞կ՝բդձ տ՜ձ՟ՠռ չ՜ոձ զկ թօչ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռձփ Դ՜ջլՠ՜է ՜հոկ ՜կզ Բ կզկբա ՠժ՜ս Ն՟իշ՟ռ՟մ, ղ՜պ ձՠխճսդզսձ պչզձ ՜հո պ՜շ՜յՠ՜է տջզոպճձբզռ, ճջ կզ՜հձ կՠջ ՞ՠխզձ ԴՃ (400) դճսկ՜ձ ՞ձ՜ռփ Դ՜ջլՠ՜է Եվգր՟մ՟ճ Ն՟իչ՟ռ՟մ ը՜ձՠջձ Բ պ՜ջէձ կզչճսկ Դ ՜ձ՞՜կ
վճըվՠռ՜ձ, ՞ՠխրջբզռ ղ՜պ ղ՜պ ը՜ո՜ջ՜դ պվզձ, ճջ ՞ջՠէճս ձկ՜ձ մբփ Դ՜ջլՠ՜է ՌՃԿԳ (1714)—ճսկձ Ըջսնրոգտթւ ՠժզձ ՟՜չզ ՜ջՠռզձ, դբ Սղՠ՟թթ ՜խ՝զսջզ ՜ջպՠջձ կՠջձ բ. ղ՜պ տ՜ղճսշ՜ղ ՜ջզձ, ճջ Բ պ՜ջզ ը՜ձզ ՝բժէ՜ջ՝բժճս ՟շձՠջբ պ՜ձնզ ձոպՠռզձտ, ճջ ԳՃ (300) դճսկ՜ձ կՠջ ՞ՠխզձ ա՜ջ՜ջ ՟զյՠռփ Դ՜ջլՠ՜է ՌՃԿԶ (1717)—ճսկձ կզկբա ՠժ՜ս Ն՟իչ՟ռ՟մ, կբժ պ՜ջզ ձոպՠռ, կՠջ ՞ՠխզձ ՃԾ (150) դճսկ՜ձ ՞ձ՜ռփ Մՠջ ՞ՠխզ ՞էճսը ՠժ՜թձ ՞ջՠէօչ ծ՜ջ մզ գձզէ, ճջ
հՠպ ոճջ՜հ մզ ժ՜ջ՜ռզձտ ճիպբձ ՞՜էփ Թվզձ ՌՃԿԸ (1719) Յճսձվ՜ջզ ԺԲ ՞ՠխօչ ը՜հջ՜հը՜հջ, ղ՜շ՜հղ՜շ կբժկբժճս ՞զջ
պչզձտ, կճսն՜է // (200՜)բ ՜ջզձտ, տէձպըտճսպբտ ՞ձ՜ռզձտ Ղ՟դՠթմ՚ ղ՜իզ ՟ճսշձ, կՠջ ի՜էձ ղ՜իզձ ՜ջա ՜ջՠռզձտ. Տբջ
Աոպճս՜թձ ղ՜իզ դ՜ըպձ ի՜ոպ՜պ յ՜իբ. Եո՚ Ջնրհ՟ճգտթ ոի՜դո՜ա ՜խ՜հ Ս՟ծ՟խմ, ճջ՟օչտ ՠս գձդ՜ձՠօտ թ՜խժՠ՜է յ՜իՠոռբ, կզձմ զ ժ՜պ՜ջ՜թ ՜ղը՜ջիզ, ճջ ձ՜, կՠա ՜շ՜նձճջ՟ ՠլ՜ս, ճջ կՠջ ՝ճխճտձ ղ՜իզ ՜ժ՜ձնձ ի՜ոճսռՠռ, կՠջ ՞ՠխձ ղ՜իզձ ը՜ազձզձ չջ՜հ ժպջՠռ, ճջ ՜հէ Քեմխեվժնրթ լՠշձ մզ կ՜հ կՠջ ՞ՠխզ չջ՜հ, կՠջ գշ՜խ՜կձ ի՜ձՠռզձ, կՠջ կՠէզտձ՚ Կ՟վ՟ոգսթ ճջ՟զ Մգժւնմ բջ, ճջ ձ՜յ բջ Շ՟տթմ ՟շ՜ձձ. գշ՜խ՜կձ չՠջ ՜շզձփ Մՠջ ՞ՠխՠջզ ՟՜ջճսխբձ ո՜ի՜դո՜ա ՜խ՜հ Ս՟ծ՟խթ ճջ՟զ Սեէ՟հեմ գշ՜խ՜կօչձ ՠժզձ Թեվռթդ, յ՜պջ՜ոպճսդզսձ բզձտ պՠոՠէ, ճջ ՞ձ՜կտ Եվ՟ջի՟ցմ
՟բկճս [գձ]՟ ՜շ՜նփ Գ՜ա՜ձ՜՝՜ջճհ ՜ա՞ձ Քեմխեվժնրթ ՜հձ ՞զղՠջձ ԶՃ (600) ՜սՠէ խրղճսձ ՠժզձ ՠժՠխՠռճսձ Դ ժճխկձ յ՜պՠռզձ. Յ՜հպձճսդՠ՜ձ յ՜իճռ ժզջ՜ժզ ՞զղՠջձ բջ, դջ՜ս դզչ՜ձժրչ ՟՜շզձ ՠժՠխՠռզձ, ղ՜պ կ՜ջ՟ հ՜ջ՜էճս ՜ջզձփ Ահո չ՜ըպզո է՜ս տ՜չճսդզսձ ՜ջզձտ, խրղճսձձ վ՜ըռջզձտ, հՠպ//(200՝)ճհ Յ՟վ՟ղթյեմտ 0ռ՟խթղ ՞ճսէճսէօչ պվզձ ըոյ՜ձՠռզձփ Բ րջզ դճխՠռզձտ ճմ ՞ՠխձ կպձզձփ Եարզպձբջձ Ե պճսձ ժջ՜ժՠռզձ, հՠպճհ ճսջզղ ՞ՠխ՜ռզտ ՠժզձ, դբ ՝՜ջզղճսդզսձ քռՠձ կբչձ. ը՜վչՠռ՜ձտ, խրղճսձձ ՝ՠջզձտ ՞ՠխձ խրձ՜խ ՜ջզձտփ Ահոպճսձռ ո՜ջտ՜էբձ Աջժ՟մ—ՠեխթմ պխ՜ձ՚ Մեծվ՟ժթ—

ՠեխմ բջ, Թ՟վի՟մ—ՠեխմ բջփ Յՠպճհ ՞ՠխձ ՝ճախճսձէխ գձժ՜ս. ՜կբձ կՠջ կ՜ջ՟ձ վ՜ը՜ձ, ղ՜պ րխճսէճսղ՜խզ ճպձբջ
ռճսջպ պ՜ջ՜սփ Գձ՜ռզձ կպզձ Ցհմ՟ճ, ղ՜պձ վ՜ը՜ձ Ցհմ՟ճ, ղ՜պձ վ՜ը՜ձ Ք՟վխ՟ոմ. ՞ՠխճսկձ կ՜ջ՟ մզ կձ՜ռփ Քեմխեվժնրւմ պվզձ ՞ՠխօչձ ԽԱ ՝բէճս պճսձ մ՜վկզղ ՜ջՠռզձ, ՜կՠձ ՜յջ՜ձտձ պ՜ջզձփ Դՠշ խրղճսձձ ՞ՠխճսկձ բջ, կՠջ Սեէ՟հեմ, Մեժթւմ գշ՜խ՜կրչձ ՜հձ րջզձ զջզժճսձձ ՠժզձ ՞ՠխձ, խրղճսձձ վ՜ը՜ձփ Գձ՜ռզձտ կզձմՠս Բծվնրս, Դ ճսխպ ՝շձՠռզձտ կՠջ կբժ տզմ ա՜պՠջրչձ ՝ՠջզձտփ Մՠջ զ կ՜ջ՟ ՜շ՜ն ՝շձՠէ բզձ պ՜ջՠէ Ն՟իչթռ՟մ, ղ՜պ-ղ՜պ ՞՜ա՜հ զձ պչՠէփ
Աջա ՜ջՠռզձտ Եվգր՟մ՟ճ ՝բժէ՜ջ՝բժճսձ. հզսջ ջ՜շմզ՝՜ղզձ ճսխ՜ջժՠռ ՠժ՜ս Ն՟իչթռ՟մ, կՠջ կ՜ջ՟ձ ի՜ձՠռ, կՠակբձ պ՜ջ՜թ ՜յջ՜ձտբձ ժբոձ ի՜ձՠռփ Դՠշ ջ՜շմզ՝՜ղիձ Քեմխեվժնրթտ չջբձ կի՜ո՜է բջ ն՜ա՜հ բջ ՜ձճսկ, ղ՜իզձ ՜ջա բզձտ ՜ջՠէ, ղ՜իզձ ՜ա՜՝՝՜ղզձ Բ ջ՜՝՜դ կի՜ո՜է ՠժզձ Ճ (100) կ՜ջ՟օչ Ն՟իշթռ՟մ, ՜հէ Քեմխեվժնրթ ՝բժէ՜ջզձ ն՜ձզձ մրտկզղ
ՠէ՜ձ, իՠձռ ա՜ջյրչ ՠժզձ, ճջ Եվգր՟մ՟ճ ջ՜շմզ՝՜ղզձ ՜հէ չ՜ըեռ վ՜ը՜սփ
24՜ (1719—զռ հՠպճհ) Եո՚ Ֆպ՟[մ]խնրժմ, ճ[ջ]՟զ Շ՟ժ՟հլ (՜հոյբո)փ
205՜ (1719—զռ հՠպճհ, ՜հէ լՠշտ) Պոհնջեմտ Բ՟վջգհթմ ժճջժճպձ, ՝՜ժէբձ, ճջ պվզկ Ավդ՟մնրմտ րխէճսղ՜խձ, ՜հո
բ. Բ էզպջբձ Ե տճձ յ՜ժ՜ո ժճջժճպ բ, Ա էզպջ ժբո մ՜ջբտ ՝՜ժէ՜հ բ, ժբո մ՜ջբտ ՝՜ժէ[՜հ] ՟՜ըպ՜ժ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 205՜՝ (Բ՜շՠջ ՠս պ՜շՠջ)փ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ — XVII
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Կթվ՟խնջ ՟ՠհճ., ՟մ՟մնրմւֆ
ԹԵՐԹ՝ 278 + 2 (խվխ. 1, 91)—1 (էպթշւ 202). շավնր՟լ՝ 30՟, 44՟—5՟, 214՟, 222՟, 272՟, 277՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԷ×12 (Ա, ԻԲ—ԻԳ շթւ,
Բ, 13, Գ, Է, Ի 10, Դ, ԻԱ 11, Ե 14, ԻԷ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×10,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (նշ ղթփվթմ՟խ, 1710 է. ճ՟րգժ՟ավնհ Մ՟ժի՟ջ ավշթ՝ 39ՠ—43ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 17—25, ի՟պմֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟մ՟շ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Breviarium. ԺԴ բ. Գգվղ՟մթ՟՞ (ժ՟սթմգվեմ), 2 (Ա—Բ Lectio III, IV, VI, VII: Secundum Matheum
Omelium beati Ieronymi presbiteri) + 2 (Գ—Դ Lecti II, C CIII ferII), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լ.
սգ՛ջ Л. Киселева, Латинские рукописи Матенадарана, Е., 1980, с. 67—68.
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ռ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, է՟մ՟ւթ գր կեէթ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Պ՟ծո՟մ՟խմգվզ ինրմ՟տ՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խզ ռմ՟ջնր՟լ, էթխնրմւզ ռգվթտ ռ՟վ ձգհւնր՟լ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 2՜—9՝ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, ծ՟սնվ Թ, ով՟խ ԼԲ] — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Այ՜ղը՜ջճսդզսձ բ ռ՜սզէ չ՜ոձ կՠխ՜ռձ...
2. 9՝—11՝ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ]. Ճ՟մ՟ո՟վծջ թղ նրհթհ ՟վ՟ճ թմկ զջս ՠ՟մթ Քնրղ — Ճ՜ձ՜յ՜ջի ժճմզ ՜ոպզ ժՠ՜ձտո՚ զ թձըձ՟ՠձբ կզձմՠս ռ՜սջ կ՜իճսձ...
3. 11՝—3՜ [Ք՟վնդ ռ՟ջմ ռ՟վբ՟ոգս՟տ] — Աջե՜ձ բ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ժ՜կ՜ս ՜ջ՜թՠէ աի՜սպձ Քջզոպճոզ...
4. 13՜—4՝ Վ՟ջմ ծմ՟վթտ ղգհ՟տ — Աշ՜նզձ իձ՜ջտ կպ՜թճսկձ պբջճսձ՜ժ՜ձ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ...
5. 14՝—5՝ Վ՟ջմ ՟ծ՟վխնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ — Ն՜ը ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜էձ. Աի կՠթ բ ՜ձժ՜ձՠէ զ լՠշո Տՠ՜շձ...
6. 15՝—7՜ [0վծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ] — Աջ՟, ՜սջիձՠոռբ Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ կզ՜՝՜ձ աի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտ՟...
7. 17՜ Աճջ գմ Ժ—ՠ՟մգ՟մ ՟րվեմւմ. Ե ճ՟մկմ՟պ՟խ՟մ, Ե ծվ՟ը՟վ՟խ՟մ — Եո ՠկ Տբջ Աոպճս՜թ տճ, ճջ ի՜ձզ
ատՠա զ թ՜շ՜հճսդՠձբ...
8. 17՝—8՝ [Ծմմբ՟ՠ՟մնրէթրմ ճԱբ՟ղ՟ճ տՍնհնղնմ] — Ա՟՜կ, Սբդ, Էձճչո... Դ՜սզդ, Սճխճկճձ (պճիկ՜թ՜շ)փ
9. 19՜ Աճջ ե Է ղ՟ծ՟տնր ղգհւմ գր ՟մթլգ՟ժ բջսգվւմ — Հյ՜ջպճսդզսձ, Ն՜ը՜ձլ, Բ՜ջժճսդզսձ...
10. 19՝—20՜ Աճջ գմ ԲԺ—՟մ ռ՟վբ՟ոգսւմ — Աշ՜նզձ՚ Դզճձզոզճո Աջզոյ՜՞՜ռզձ... ԲԺ—՜ձՠջճջ՟՚ Կզսջՠխ Ախբժո՜ձ՟ջ՜ռզձ...
11. 20՜—1՝ [Աճջ ե էվ՟խ՟մ ս՟ձխ՟տ] — Ի դվզձ Հ՜հճռ ՆԿԷ (1018) ա՜ջդ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ո՜ոպ ՝՜ջժճսդզսձ ՠս
ՠէզձ ՜ա՞ձ դճսջտ՜ռ... ՌԽԴ (1595) կ՜ի ՜ձ՜ոձճռձ ՠխՠս ո՜ոպզժփ (Շ՜ջ. ՜հէ լՠշտճչ) Թվզձ ՌԾԲ (1603) Մՠթ Շ՟ծ—
Աո՟դմ աԵվգր՟մ բ՜շ... ՌՃԺԹ(1670)—զձ Շ՜ի Սճսէբհկ՜ձ դ՜՞՜սճջՠ՜ռփ Եվգր՟մ՟ճ ղ՜ջեձ բջ դճսզձփ
12. 22՝ [Ն՟իգվա՟մ Ք՟վնդթ] — Եջ՜ձՠէզ ՝ձճսդզսձ ՠս ՜ձձ՜ը՜ձլ ՝՜ջճսդզսձ...

13. 23՜—4՝ Վ՟ջմ Է ղ՟ծնր շ՟ց ղգհ՟տմ... — Ն՜ը ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդզսձ... 24՝—5՝ Աճջ ե ՠ՟մւ ՟րվթմ՟տմ Մնռջթջթ... — Աշ՜նզձ ՜հո բ. Լճսջ, Իոջ՜հբէ... 25՝—9՝ Վ՟ջմ Ժ ծ՟վնր՟լնտմ գաթոս՟տրնտ — Ն՜ը՚ ՞ՠթձ ՜ջզսձ վճըզէ... (ՠս ՜հէ կ՜ձջ տ՜խճս՜թտ զ Հ՜ջռկ՜ձռ ՞ջճռ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ)փ
14. 34՜՝ Վ՟ջմ ՟վս՟ջնր՟տ, թ ՠ՟մմ Դ՟րէթ. Եբթտ դ՟վս՟ջնրջ թղ ՟պ՟չթ — Գՠջ՜կՠթ՜ջ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜էձ
զ կբն ոջ՝ճռ կ՜ջ՞՜ջբ Դ՜սզդ իջ՜կ՜հբ... Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս եճխճչճսջ՟տ, էոՠռբ[տ] ՠս ճխ՝՜ռբտ...
15. 34՝ Դ՟վկգ՟ժ ռ՟ջմ ՟վս՟ջնր՟տ — Զճջ ՜սջզձ՜ժ, ՠխ՝՜հջտ, թ՜շ՜հ չձ՜ո՜ժ՜ջ վ՜ըզ հՠջՠո՜ռ դ՜՞՜սճջզձ ՠս ՠջդ՜հ րպ՜ջ ՜ղը՜ջի... ճջ՟զ Ա՝ջ՜ի՜կճս/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
16. 35՜—9՜ [Արվծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ահէ ՠս Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո պ՜ջ՜թբ ազսջ ՜կբձ՜ա՜սջ ՝՜աճսժձ...
17. 45՝—7՝ [Ք՟վնդ ռ՟ջմ ղգհ՟տ] — Զճջ ՜սջզձ՜ժ, ՠխ՝՜հ[ջ]տ, կ՜ջ՟ ժ՜կ թ՜շ՜հ հճջե՜կ չձ՜ո՜ժ՜ջ էզձՠձ՜հ ժ՜կ թ՜ձջ ոճսչզ պբջ...
18. 47՝ [Ամնր՟մւ ի՟դթտ] — Յ՜ջՠղպ, տ՜ղ, ոպճջ՜՟զջ, չՠջ՜՟զջ, չ՜ձժ...
19. 47՝ [Վ՟ջմ էնր՟խ՟մ՟տ] — Նճձճոձ Է ՜կ բ... ՠս ձ՜ի՜ձնձ կզ ՠձ (2 պճխ)փ
20. 48՜—51՜ Յնհՠ, նվ դխըմթ ւ՟վնդնճմ ՟ջգջ — Ես կՠխ՜սճջ իճ՞զձ ա՜ջիճսջՠ՜է ՟ճխ՜ձ ՠս ՜ոՠձ. Վ՜հ, դբ կՠջլՠռ՜ս ՜սջ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ...
21. 51՜—2՜ Յնհՠ խվխթմ ՟ջ՟ — Դ՜ջլՠ՜է ՞զպ՜ռզտ, ՠխ՝՜հջտ, ազ ճջյբո հճէճչճսդզսձ լզդճհ աէ՜յպՠջձ յ՜հթ՜շ՜ռճսռբ...
22. 52՜—9՝ Արվծմեւ ե (= 0վծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ) — Աջ՟, զ հ՜ս՜ջպ ՠս զ ժ՜պ՜ջճսկձ դ՜ջքկ՜ձճսդՠ՜ձ...
23. 60՜—4՝ Վ՟ջմ ջգհ՟մ ՟րվծմգժնճ գր աթմթ ՟րվծմգժնճ, թ ՠ՟մմ Մնռջեջթ ՟ջսնրլ՟ի՟րջ ղ՟վա՟վեթմ, նվ
՟ջե. Արվծմնրէթրմւ Տգ՟պմ թ ռգվ՟ճ ժգվ՟մտ ղյսմչգմ՟րնվ՟տ — Ն՜ը, կղպըձնըձ՜սճջ էՠջզձտ ՜ձճս՜ձզձ ՟՜ոտ իջըղպ՜ժ՜ռձ..
24. 64՝—6՝ Սգհ՟մ գր աթմթ ՟րվծմգժնճ, թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ. Արվծմգջտթ ոջ՟խ ս՟վնճ ւ՟հտվնրէգ՟մ ւն — Ն՜ը
յ՜ջպ բ ՞զպՠէ աոժզա՝ձ պ՜ջճհձ, ազ հ՜հպձզ էզռզ ժ՜պ՜ջճսկձ...
25. 66՝—7՜ [Վ՟ջմ էնր՟խ՟մնրէգ՟մմ Հ՟ճնտ] — Ոչ ՠխ՝՜հջ, ՞զպ՜ռզջ, ազ Հ՜հճռ դվ՜ժ՜ձ դզս կզ հ՜սՠէզ ՞՜հ
ՠս ՝՜աճսկ ող՜է՜ձո ՞ճջթբ...
26. 67՝—8՝ [0վծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ահէ ՠս Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ ՜ա՜պՠոռբ ալՠա, ճջյբո ճջ ՜ա՜պՠ՜ռ աՆճհ...
27. 68՝—71՜ Վ՟ջմ ջգհ՟մ ՟րվծմգժնճ, թ ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ, նվ ՟ջե. Եվխթվ գս դոսնրհ թրվ... — Աշ՜նզ[ձ]՚ ՠջժզջ ժճմզ իճխձ ՠս նճսջձ, ճջ բ ՠջժճս զջ...
28. 71՜—5՜ Դ՟վկգ՟ժ ռ՟ջմ ջգհ՟մ գր աթմթ ՟րվծմգժնճ, թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթմ, նվ ՟ջե. Աջսնր՟լ ղգվ ՟րվծմգջտե դղգդ — Հջ՜կ՜հՠձ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռճհ, դբյբպ ՜ոպճս՜թ՜զձ ՜սջիձճսդզսձ ՝՜աճսկ բ...
29. 75՜՝ Վ՟ջմ Դ ագսնտմ — Փթջնմ զ Հմբխ՟տ ՠս հԵէնո՟ճ Գ՟մաեջ ժճմզ, զոժ հճհձտ Հմբխ՟տ ՞ՠպ ՜ոՠձ...
30. 75՝—7՝ [Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խ՟տրնճ] Վ՟ջմ Խ ագսնտմ գր ամ՟տմ մնտ՟ — Ա—Բ. Լ՟ՠ՟մ՟ճ ՠս Փ՟վց՟վ՟ճ զ Դ՟ղ՟ջխնջ ՠէ՜ձՠձ... Խ. Ես Հգհթմ՟ճո՟րմսնջ հ՜ձթ՜ձ՜սդ ՠջժջբ ՠէ՜ձՠձ...
31. 77՝—9՜ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
՟. 77՝—8՜ Աճջ գմ ՀԲ ժգդնրւմ — Ե՝ջ՜ՠռզտ, Աոճջզտ... (ի՜պճջ Զ, յջ՜ժ բ)փ
ՠ. 78՝—9՜ Վ՟ջմ Աջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտֆ Ո՞վւ[՟մ] գմ գր ն՞վւ աթվւ ջնրվՠւ Հթմ գր Ննվ խս՟խ՟վ՟մւ — Ահո ՠձ Հզձ ժպ՜ժ՜ջ՜ձտ՚ Աջ՜ջ՜թտձ... (ի՜պճջ Է, յջ՜ժ է՜)փ
ա. 79՜ Վ՟ջմ էռնտ ՟ղ՟տ — Ի հԱ՟՜կ՜հ կզձմՠս զ թձճսձ՟ձ Քջզոպճոզ բ գոպ Եյզվ՜ձճս ՐՇ ՜կ... (ի՜պճջ Է, յջ՜ժ է՞)փ
32. 79՝—81՝ [0վծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ, նս՟մ՟րնվ շ՟ցղ՟ղՠ] — Ասջիձՠ՜է էզձզտ ՟ճստ կզ՜՝՜ձ / Ահեկ ՠս ՜սճսջըձ հ՜յ՜՞՜հձ...
33. 80՜—1՜ Գնռ[՟]ջ՟մւ թ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ի ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե») — Ի հ՜հո ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպբ / Սզջճհ ձ՜կ՜ժ ՜շ տՠա ի՜ոռբ...
34. 81՜՝ [0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ես պ՜ռբ ՜ղը՜ջիզ ա՜ձըշճչ ը՜խ՜խճսդզսձ...
35. 82՜—90՜ Ի Մ՟վխնջթ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմե, ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — [Բ՜ձ]. Աջդճսձ ժ՜ռ[բտ], ազ ճմ ՞զպբտ հճջճսկ ե՜կճս պբջ պ՜ձձ ՞՜հռբ... [Մՠժձճսդզսձ]. Ն՜ը՜ըձ՜կճսդզսձ Աոպճսթճհ ՠս ՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձ Նճջ՜ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ հ՜հպձզ բ...
36. 90՜—100՜ Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ [«Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթ», կգպ. 3279, 178ՠ] ՟ջ՟տգ՟ժ ե թ Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմե — [Բ՜ձ]. Թաՠձզ ճկձ պձժՠ՜է հ՜[հ]՞ճչ զսջճսկ ՠս ՠժ ՜շ ձ՜ ըձ՟ջՠէ յպճսխ... [Մՠժձճսդզսձ].
Սժզա՝ձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ զ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ բ...

37. 100՜—14՜ Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ — [Բ՜ձ]. Ահջ կզ զն՜ձբ հԵջճսո՜խբկբ հԵջզտճչ... [Մՠժձճսդզսձ]. Բ՜ջզ բ Աոպճս՜թ ՠս ՝՜ջՠ՜ռ ՜ջե՜ձ՜սճջ՜ռ պճսճխ...
38. 114՝—21՜ Տգջնրէթրմ թ ինվծնրվբ Ն՟ր՟խ՟սգ՟տ ծթմ ՟րնրվմ, ճնվնրղ գր ռ՟ջմ Ճվ՟ա՟ժնրտթմ, թ իմբվնճ Բ՟վջգհ ռ՟վբ՟ոգսթմ, նվբնճ Սղՠ՟ս՟ճ Բ՟վեո՟յսթ (= Սսգց՟մմնջթ Սթրմգտրնճ Հ՟խ՟ձ՟պնրէթրմ զմբբեղ գվխ՟ՠմ՟խ՟տ, գփէմգվնվբ կգպմ՟վխ. սո. 1756, եչ 92—112) — Նճջճ՞ճխ պզՠաՠջ՜ռ Յզոճսո, ճջ ձճջճ՞ՠռՠջ աիձ՜ռՠ՜է
ՠս ա՜յ՜ժ՜ձՠ՜է ՝ձճսդզսձո կՠջ...
39. 121՝—33՝ Ք՟վնդ Յ՟հ՟աջ գվխմ՟ճթմ յ՟վըղ՟[մ]տմ, Յնռ՟մեջ ռ՟վբ՟ոգսթ Եդմխ՟տն, նվ ղ՟խ՟մնրմ Պժնրդ խնշթ, յ՟վ՟բվգ՟ժ թղ՟ջսմնտ ՠ՟մթտ, թ իմբվնճ ՠ՟վեո՟յս գր գվխթրհ՟դ՟վբ ո՟ս՟մնճմ ո՟վնմ Վ՟իէ[՟մա]թ
Տգ՛ջ, կգպ. 529, 149՟—66ՠ. Նի./121՝—2՜փ ՟/122՜—3՜փ ՠ/123՜—4՜փ ա/124՜՝փ բ/124՝—5՜փ գ/125՜՝փ դ/126՜փ ե/126՝—7՜փ
զ/127՝ (ոժ. «Աջ՟, զ ղջնՠէ ՠջժձզռձ...»)փ է/127՝—8՝ (կզ՜իզսոճս՜թ § զ-զձ)փ ը/132՜—3՝ (§ թա-զռ հՠպճհ)փ ը՟/128՝—9՜փ ըՠ/129՜փ
ըա/129՜՝ (կզ՜իզսոճս՜թ § ըՠ-զձ)փ ըբ/129՝փ ըգ/129՝—30՜փ ըդ/130՜փ ըե/130՜՝ (կզ՜իզսոճս՜թ §ըդ-զձ)փ ըզ/130՝փ ըէ/130՝—1՜փ
թ/131՜փ թ՟/131՜՝փ թՠ/131՝—2՜փ թա/132՜ (՜հոպՠխ՚ §ե)փ

40. 134՜—8՜ Ք՟վնդ կգպմ՟բվնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ. Ք՟ծ՟մ՟ճւ ւն դագտթմ դ՟վբ՟վնրէթրմ — Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ պՠոռճստ, դբ ազձմ ա՞ՠոպ ՠյզոժճյճոզձ...
41. 138՜—46՝ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ծո՟վսնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Եվբնր՟ր Տեվ ճ՟մկմ թրվ գր ՟ջե. Տեվ Աջսնր՟լ
դփվնրէգ՟մտ... — Եջզո զջո ՜հեկ պՠո՜ձՠէզ բ կՠա. ձ՜ը, դբ ճջ ճսձզձ իյ՜ջպտձ ազձտՠ՜ձո ՜շ Աոպճս՜թ...
42. 147՜—52՜ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ց՟պ՟ջթվնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Մթ ո՟վլգջտթ թղ՟ջսնրմմ թղ՟ջսնրէթրմմ
թրվ... — Ըոպ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ձ՜ըժզձ ՜շ՜տզձճսդզսձ տջզոպճձբզձ բ ըճպՠէ ա՞ճչճսդզսձո կ՜ջ՟ժ՜ձ...
43. 152՜—5՝ Ք՟վնդ ռ՟ջմ մ՟ի՟մկնր, թ ՠ՟մմ ճԱպ՟խ՟տ ԺԴ, նվ ՟ջե. Փսնրէթրմ նջխգվ՟տ ե մ՟ի՟մկմ —
Ըոպ ՝եղժ՜ռձ, ո՜ոպզժ ռ՜ս էզձզ [կ՜ջ]կձճհձ զ վպճսդՠձբ ճոժՠջ՜ռձ...
44. 155՝—63՝ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ՠ՟վխնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ Ս՟հղնջթմ, նվ ՟ջ[ե. Մթ] ՠ՟վխ՟մ՟ճւ գր ղթ´ ղգհ՟մշեւ — Ն՜ը, ՜ո՜ոռճստ չ՜ոձ ՝՜ե՜ձկ՜ձ ՝՜ջժճսդՠ՜ձ...
45. 163՝—7՜ Ք՟վնդ ռ՟ջմ լնր[ժ]նրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Զլնճժմ խնվնրջ՟մե գվխթրհ. ճԱպ՟խ՟տ ԺԸ — Ոջյբո
՜ոբ Սգմգխ՟ճ. Մՠթ ՜ս՜խ բ, ճջ զձմ իՠխ՞ճսդՠ՜կ՝ ժճջըձմզ...
46. 167՜—72՜ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ՟ա՟ծնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Տգջեւ գր դանճյ ժգվնրւ... Ղնր[խ՟ջ] ԺԶ — Ըոպ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ. Ոմզձմ ՜ղը՜պճսդզսձ ՠս ՜ձ՜սջզձ՜՞ճհձ զ ժՠ՜ձո ՜հո...
47. 172՜—8՜ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ՟վՠգտնրէգ՟մ, թ ՠ՟մ Պոհնջթ... Մթ ՟վՠյպնրէգ՟ղՠ գր ՟վՠգտնրէգ՟ղՠ — Ըոպ
՝եղժ՜ռ. Կՠջ՜ժճսջձ ՜շ Բ զջո ՜շ՜սՠէ էզձզ...
48. 178՜—82՜ Վ՟ջմ ՠհչ՟ինծնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ Յ՟խնՠ՟ճ Ա, նվ ՟ջե. Իրվ՟ւ՟մշթրվ նւ թրվնտ տ՟մխնրէգ՟մտ
կագ՟ժ... — Ըոպ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ. Մՠխտձ ի՜կՠկ՜պզ դիւձզռ...
49. 182՜—6՜ Դ՟վկգ՟ժ ռ՟ջմ ՠհչ՟ինծնրէգ՟մ, ճԱպ՟խ՟տ Զ ՟ջե. Ով յմ՟տնհմ ե ռ՟ջմ ո՟խ՟ջնրէգ՟մ ջվսթմ... — Զճջ ՜սջզձ՜ժ զ կբն ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՜հձտ, ճջ ժ՜ջ՜սպ՜ձ՜ձ տ՜ն՜ոջպճսդՠ՜ձ՚ էզձզձ ճջո ՜հէճռ...
50. 186՜—90՜ Դ՟վկգ՟ժ ռ՟ջմ ՠհչ՟ինծնրէգ՟մ, ԺԶ Եդգխթեժթ, նվ ՟ճջ ե. Ամփվթմնրէթրմ Սնբնղ՟ճ՝ ճ՟ագտնրէթրմ ծ՟տթ... — Զճջ ՜սջզձ՜ժ, ՜շ զ ՝եղժՠէ աիզս՜ձ՟ճսդզսձո, ի՜ջժ բ ծ՜ձ՜մՠէ այ՜պծ՜շո...
51. 190՝—6՜ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ո՟յս՟ղ՟մ (՞) գր ո՟սնրծ՟ջթ, թ Յնռեժթ՟ ղ՟վա՟վեե. (Փ)նհ ծ՟վեւ թ Սթնմ... (=
Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Աղ՟պ՟մ ՀԴ) — Փճվճը՜ժ՜ձ բ կ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձո...
52. 196՜—201՜ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ջա՟րնվ՟տ, թ ՠ՟մմ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Եվ՟մթ ջա՟րնվ՟տ — Վ՜ջ՟՜յՠպտ
՜ոՠձ, դբ. Սճսքձ հՠջժճսո ՝՜ե՜ձզ՚ զ իճ՞ՠսճջձ ՠս զ կ՜ջկձ՜սճջձ...
53. 201՜—4՝ Վ՟ջմ ՟հփէթտ — Գզպՠէզ բ, ազ ճկձ ՜խ՜սդբ յպխ՜սբպ ՠս ճկձ ՜ձյպճսխ...
54. 205՜—9՝ [Մնռջթջթ Եվդմխ՟տրնճ] Վ՟ջմ է՟ա՟րնվ՟տ Հ՟ճնտ, դնվ խ՟վագ՟տ Մնռջեջ Խնվգմ՟տթմ — Մնռջեջ Խնվգմ՟տթ աղ՜ջո դ՜՞՜սճջ՜ռձ Հ՜հճռ ՜հոյբո ժ՜ջ՞բ. Յ՜՝բդ՝ ճջ՟զ Նճհզ... ՠս բ դզսո Հ՜հճռ ՊԸ (1359)փ
55. 209՝—10՜ [Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խնրմրնճ] Ամնր՟մւ ՟խ՟մտ գր անրմ՟րնվնրէթրմւ մնտթմ — Զկջճսըպձ ժ՜ձ՜մ բ
ՠս էճսո՜սճջ... Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խնրմրնճ բ ՝՜ձոփ
56. 210՜—3՜ Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խնրմրնճ ծ՟ղ՟վնհթ Յ՟հ՟աջ խյպնտ գր խյպնվբ՟տֆ Յ՟հ՟աջ ՟ջ՟վթնմթ, ժգՠսնմթ գր բ՟մխթ — Կղՠշ Բ ՞՜ջբի՜պ՜ռ ժճմզ ՜ո՜ջզճձձ...
57. 213՜ Ի ՠ՟մթտ [Եդմխ՟ճ] Կնհՠ՟տրնճ ռ՟վբ՟ոգսթմ — Բՠջ՜ձտ կՠջ իճպՠ՜է ՠձ զ յ՜իճռ... (4 պճխ)փ
58. 213՜՝ Յ՟ճժղե. Բ՟մւ իվ՟ս՟խ՟մւ — Չճջո ռՠխ կՠխտ ժ՜հ զ հ՜ղը՜ջիո՚ ՜ վճղբպՠո՜ժ, ՝. ձՠջՠէզձ, ՞. կ՜իճս
մ՜վ, ՟. ՜ձդճխէզձ... (57—58՚ ՜հէ լՠշտ)փ
59. 214՝—5՜ [Վ՟ջմ ղ՟ծղգբ՟խ՟մ՟տ] — Մ՜իկբպզ ի՜սջ ՜ձճսձձ՚ Աՠբզժ՟, կ՜սջձ՚ Ս՟բվթչծ՟մ, կՠթ ժձճնձ՚ Այ՟թդ՟ծվ՟... իզկձ պ՜ծժճսդՠ՜ձ ՠս Մ՟ծղ՟ս՟ճ յխթճհձ ՜հո բ. Ղ՜էճս՝՜է՜հ, խ՜էճս՝՜էբփ

60. 215՜—6՜ [Խվ՟սւ]
՟. 215՜ Ոջ էոբ ՠս ճմ ՜շձբ՚ Ա ՜մտձ ժճհջ՜ձ՜հ... ՠ. դբ ՜ոՠձ, դբ. Աոպճսթճհ ՠջՠոձ գձ՟ ճջ բ... ա. Աոպճս՜թ՜յ՜ղպ
կ՜ջ՟ճհձ՚ ՜ղը՜ջիո ՟եճըտ բ... բ. Աժթ-ՠնր-Սթմ՟ճմ պխ՜ կզ վ՜հպբ ղզձՠռ ժ՜ը՜ջ՟ճսդՠ՜կ՝... գ. 215՝ Գզպՠէզ բ, ազ Զ
յ՜պՠջ՜ակ ՠս յ՜պճսի՜ո ժ՜հ ՜՝ՠխ՜հզռձ... դ. Աոՠձ հԳ պՠխզո վճջլՠէ յզպզ ակ՜ջ՟ձ... ե. Մ՜ջզ՜կ Յճչոՠ՜հ ՠս Յ՜ժճ՝՜հ աԱոպճս՜թ՜թզձձ ՜ոբ... զ. 216՜ Ծՠջձ, ճջ ա՜ջկ՜սՠձզ ժճս պձժբջ... է. Վ՜ջ՟՜յՠպ կզ ՞ճչՠռզձ կրպ
ո[՟]վ[ն]մ Բնրվէեժմ, դբ հճհե ի՜կ՝ՠջբփ
61. 216 ՜՝ Ամնր՟մւ ՟[դ]ա՟տ — Վջ՜ռ ՜ա՞զ ՜ձճսձձ՚ Դգս՜է... Աձճս՜ձտ Հշճկ ՜ա՞զ՚ Հճշճկ... Ֆշ՜ձ՞ ՜ա՞զ ՜ձճսձ՚ Ռբպ...
62. 217՜—9՜ Ծմնրմբ ճԱբ՟ղ՟ճ գր էթրւ մնտթմ — Ա՟՜կ ՠժ՜ռ ՄԼ ՜կ ՠս թձ՜ս աՍբդ... Կնջս՟մբթմ Բփ Լզձզձ հԱ՟՜կ՜հ կզձմՠս ռ՜հո չ՜հջ ՜կտ ՑՃՀԳ (16173)փ
63. 219՜—20՜ Թ՟ա՟րնվւ Հ՟ճնտ թ Ննճե մ՟իմնճմ ղգվնճ, նվ ե Ժ-գվնվբ ճԱբ՟ղ՟ճ. թ մղ՟մե ջգվգ՟ժ ՟դաւ ՠ՟դղ՟տ՟մ գր գհգմ ՟պ՟չթմւմ Հ՟ճնտ — Յ՟ՠգէ, Գ՟ղգվ, Թթվ՟ջ... Ավս՟յթվ Սխ՟նվբթփ
64. 220՜—1՝ Հնպնղնտ է՟ա՟րնվւ — Գ՟ճթնջ, Յնրժթնջ... Փնխ՟ջ՚ Ը, կզձմՠս զ ՞՜էձ Խնջվնռնր ճՈվղըդբ՟մ ՜ջտ՜հզռ ՜ջտ՜հզփ
65. 222՝—3՝ Յնվը՟ղ նվ Բ՟ծ՟ՠգվբնր ճ՟մ՟ո՟սմ յթմւ՟ր էվթմ ՌՃԽ (1691)-թմ կգպ՟ղՠ Յնռծ՟մեջ ռ՟վբ՟ոգսթմ Բեվբթխտնր, նվւ նվ ճթյ՟ս՟խ գսնրմ, ՟ճջնւթխ գմ՝ (՜հէ լՠշտ)— Աոպճս՜թ ղբձ յ՜իբ աՎթը՟մթջ ագհմ, ձ՜ը ձճտ՜ ղզձՠռզձ աե՜կ՜պճսձձ...փ
66. 224՜—34՜ Աճջ աթվւմ ձնծ՟վմգվնրմ, նվ խ՟մ թ ռգվ՟ճ ՟յի՟վծթ, էե նվսգհգ՟տ ծ՟ջըժ խնր ժթմթմֆ Ն՟ի գր
՟պ՟չթմ ՟ժղ՟ջսմ — Աէկ՜ոպձ ԺԲ ՜ա՞ բ... (՜յ՜՚ «Ե՜խճսդձ», «Լ՜էձ», «Զըկջճսպձո», «Մ՜ջ՞՜ջզպձ», «Փջճսա՜հձ»,
«Փ՜հա՜ի՜ջձ», «Մ՜ջծ՜ձձ»)փ
67. 235՜—75՝ [Ի Մնժնրէգ՟մտ ավնտ Պգսվնջթ Ավ՟անմ՟տրնճ]
՟. 235՜—43՝ Յ՟հ՟աջ ա՟վյնրէգ՟մ ղգհ՟տմֆ Թյնր՟պ՟խ՟մ ՟պմե ղգհւմ դընհնռնրվբջ. ճԱպ՟խ՟տ ԺԴ — Հ՜ջռՠ՜է ՠխՠս Բթ՟ջ, ճջ բ կզ զ Է-՜ձռ վզէզոճվ՜հզռձ. Զզ՛ձմ բ ՝՜ջբ՞ճհձ զ ժՠ՜ձո...
ՠ. 244՜—7՜ Յ՟հ՟աջ յ՟վընհ՟տմ թ ղգհջֆ Իչթմ ՟մկվգրւ, ճ՟վգ՟մ ագսւ, ծմշթտգմ ծնհղւ, ծ՟վթմ դսնրմմ. Մ՟էենջ Է — Ոջյբո ՜ոբ կՠժձզմձփ Տճսձ իճ՞ՠսճջ բ ղզձճս՜թ ՝՜ջզ ՞ճջթճռձ զ չՠջ՜հ չզկզձ...
ա. 247՜—51՝ Վ՟ջմ ծո՟վսնրէգ՟մ. Աովգտնճ դթջ թ խ՟րնճ, դթ ղթ զմխ՟ժ՟ճտ. Ս՟հղնջ — Ըոպ վզէզոճվ՜հզձ. Ջճսջձ տ՜ջղբ զ հզձտձ աի՜կձ ՠս ա՞ճհձ հՠջ՜ժ՜ռ ՠջժջզձ...
բ. 252՜—7՝ Ե—գվնվբ ծվ՟ղ՟մթ. Մթ ջո՟մ՟մեվ — Վ՜ոձ ազ ճմ բ ՝՜ս՜ժ՜ձ ՜շձՠէ ՝՜ջզ, ՠդբ ճմ գձ՟ ձկզձ ըճպճջՠոռզ զ մ՜ջբձ...
Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ՝ ԺԸ բ.]
1. 30՝ Իրհմ, նվ թ ծմնրղմ փլ՟մեթմ ւ՟ծ՟մ՟ճւ գր է՟ա՟րնվւ, թ լ՟հխ՟մնտջ եվ գցգ՟ժ — Հբջզժձ, ՠխբ՞ձ, ժզձ՜կճձ...
2. 31՜ Եր աթսգժթ ե, դթ Ժ-մ գմ, նվ իպնռգտնրտմգմ դւ՟հ՟ւջ — Դ՜պ՜սճջ ոճսպ՚ հ՜պՠձզ, տ՜ի՜ձ՜հ ՜՞՜ի՚ զ պ՜ծ՜ջզ...
3. 31՜ [Ի ծ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ] — Ս՜պ՜ձ՜հ ժ՜կՠռ՜ս ՜՞՜իճսդՠ՜կ՝ աի՜հջձ Ամդնմ գկ՝շձՠէ...
4. 31՝—3՝ Զխ՟մնմ՟խ՟մ ծվ՟ղ՟մջ լ՟ճվ՟ւ՟հ ՟վ՟վգ՟ժ թ ղթ ծ՟ր՟ւգտ՟ւ թՠվգր դլ՟հթխջ ՠնրվ՟ջս՟մ՟տ —
Գՠխ ռ՜ս՜էզռ ժՠձ՜ռ...
5. 39՝—43՝ [Մգհ՟ճբեսվ (1710 է. Մ՟ժի՟ջ ավշթ)] — Բ՜հռ ազ՛ձմ իձ՜ջ բ զձլ, ազ կճէճջՠ՜է ՠկ ճսխզխ ծ՜ձ՜յ՜ջիբձ...
6. 234՝ [Մհնմ՟շ՟ց] — Ես բ ո՜իկ՜ձ ՝՜ձ ժ՜ջծ՜շրպ՚ հ՜հպձզմ ՝ձճսդՠ՜ձ... ՠս մ՜վբ ակ՜ոձփ Ես Է կ՜ոձ իզձ՞ի՜ջզսջ ՜ոյ՜ջբա, ՠս ՜ոյ՜ջբաձ բ իՠշ՜՞ձ՜ռճսդՠ՜կ՝ բ չպ՜ս՜ձ կզ....
7. 257՝ [Վ՟ջմ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ] — Յճ՝ՠէՠ՜ձձ՚ հզոճսձ ՜կ բ...
Նճձճոճձ՚ Է ՜կ բ... (իկկպ. § 19)փ

8. 258՜—9՝ [Տ՟հ Խ՟շ՟սնրվ Կգշ՟պգտթ ռ՟վբ՟ոգսթ, կգպ. 33, 6ՠ] — Եո ՠկ ժճջճսոՠ՜է ճմը՜ջ՚ կճէճջՠ՜է զ ոճսջ՝ տճ իրպբձ...
9. 260՜ Հ՟մգժնրխւ — [Վ՟ջմ աթվ աս՟մգժնճ, նվ ջնվ՟ճ ղեչզ ժթմթ, կգպ. 4285, 166ՠ] — Թբ ղ՜պ ժ՜ց՜ մ՜վՠո զ
լ՜ը, / Գպռՠո զ հ՜ն ՞՜հ ըզոպ հ՜ծ՜ը...
10. 260՝—71՜, 272՝—4՝ [Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ] Յ՟հ՟աջ ՟յի՟վծ՟ավնրէգ՟մ ծ՟ղ՟պփս
Տգ՛ջ, կգպ. 20, 251՟—7՟. ՟/260՝—1՜փ ՠ/261՝—2՜փ ա/262՜—8՝փ բ/268՝—71՜, 272՝—4՝ (271՝ պՠո, § 11, 272՜, մ՞ջճս՜թ)փ

11. 271՝ [Բ՟պւ Հ՟ճնտ գր Վվ՟տ] — Աոպճս՜թ՚ խճսկբջդզ, իջՠղպ՜ժ՚ ՜ձ՞ՠէրազ... ՟՜ջզչ՜հջ՚ պ՜խկ՜ջ՟զ (28 ՝՜շ)փ
12. 275՜—6՜ [Ահփէւ] — Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ՝՜ջՠջ՜ջ, ՜կՠձ՜ժ՜է, ոպՠխթզմ էճսոճհ ՠս հրջզձզմ ՞զղՠջճհ...
13. 276՝ [Վ՟ջմ շ՟ց խյպնտ] — Դ՜ձժ՚ Բ ՞՜ջսճհ ժղզշ... էզպջձ՚ ԺԲ ճսձժզ բ, ԶՌՋԺԲ ՞՜ջսճհփ
14. 277՝ [Ց՟մխ ՟մնր՟մտ, ջհ՟ավնր՟լ] — Խձա—1, Մջձ—2, Դէձզժ—3... Եխզոձ—31, Ըձժՠջ—32, Քհո—33, Բ ղ՜—2փ
Ծպձ—1, Աշն—2... Հկխաձ—11, Ասՠ—12փ
15. 278՜ [Ն՟ի՟սթմւ ՟մկթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ, կգպ. 2127, 138՟] — Աձդզս մ՜ջՠ՜[ս]տ [հ]՜ձռ՜հ ՠո, / Մՠխրտ ՜խպՠխ՜ռ՜հ ՠո... (կզ՜հձ Ա—Զ)փ
16. 278՝ Գզջ Հբջտզկ՜ձ — Ք՜ռ՜ըձ, ոըպճջձ, կճըզջձ ՟զջ տ՜ջզձ չջ՜հ, ՟բկձ ՜ո՜ ա՜հո ՜խրդո. Հբջտզկձ ՠջժզջ չ՜ջՠռ... ՝եղժզ Աոպճսթճչփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

71՜ Ոՙի, ՠս աԿթվ՟խնջջ, Տբջ, գձ՟ ձճո՜փ
75՜ Ոջ ՠս ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աԿթվ՟խնջ ՜՝ՠխ՜հո ՠս աթձ՜սխո զկ ՠս ա[հ]զղ՜սխո՟փ
90՜ Ոՙի, ՠս ազո ի՜ոճսոռբ Տբջ, աՠխժՠէզ աԿթվ՟խնջ ՜՝ՠխ՜հո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 100՜, 114՜, 155՝, 190՜)փ
133՝ Ես հզղՠ՜հ աՠխժՠէզ Կթվ՟խնջ ՝՜ձ՜յոբջո, ճջ թ՜ջ՜սզկ ճջյբո ակզՠխնՠսջձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1՜ (1685—89 դդ.) Էձժզծճսկձ Մխվսթշմ կձ՜ռ, Ոռ՟մեջմ, Կնջս՟մբմ, պբջ Ծ՟սնրվմ... // (1՝) Ս՟վաջթ ժզձձ՚
Եհթջեմ ՠս ՠջՠըձզձ, Փթվնր ՜խնզժձ, Յ՟խնՠ՟ ՜խնզժձ՚ Պնրոնրմմ/// (ա՜ձ՜ա՜ձ ի՜ղզսձՠջ, կ՜ո՜կ՝ էճս՜ռճս՜թ)փ
1՞ (Նճհձ լՠշտճչ) Եո՚ Նգվջեջֆ Թզսձ ՌՃԼԴ (1685) բջ, կՠտ ՠժ՜տ եճխճչՠէճռո զ ա՜պ Ղզքձ՟հմ, կ՜հզո ԺԲփՌՃԼԶ
(1687)—զձ կՠշ՜ս Սթղեփմ չ՜ջ՟՜յՠպձ, վՠպջւ՜ջզ ՜կոճհձփ ՌՃԼԷ (1688) դվզձ հճսձզոզ ՜կոճհձ ՠէզ Հ՟ճվ Ործ՟մ չ՜ձտբձփ Դ՜ջլՠ՜է ՌՃԼԷ (1688)—զձ ՠխբ ՠյզոժճյճո զ չՠջ՜հ Հ՟ճվ Ործ՟մմնր չ՜ձտզձփ Մ՜հզոզ ՜կոճհձ չՠջնձ ՌՃԼԷ
(1688)—զձ Եհթ՟դ՟վ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ իճստկ, ՝՜հռ զձտձ [ՌՃ]ԼԱ (1682)դսբձ բջ ժ՜դճխզժճո հԷչղթ՟լթմմ, զոժ Տ՟մմ Յնրմ՟տ [ՌՃ] ԻԵ (1676) դճսբձ բջ ոժոՠ՜է ՜յոպ՜կ՝ճսդՠ՜կ՝փ Յճջե՜կ դզսձ ՌՃԻԷ (1678)-զձ Եվգր՟մ ղ՜ջջՠռ՜ս
պ՜յ՜էկ՜կ՝փ ՌՃԻ (1671) դզսձ ո՜ջպ՜ջձ Հ՟չթ Աժթ-ի՟մ ՜ձճսձ ԺԱ ՜կ ՠ՝ՠջ ղջնզփ
2. 43՝ (1710 դ., հ՜սՠէ՜՞ջճխզ՚ 39՝—43՝) Գջՠռ՜ս Մՠխ՜հ՟բպջո լՠշ՜կ՝ ՜ձ՞բպ ՠս իզկ՜ջ, պըկ՜հջ ՠս ՜ձր՞ճսպ,
կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ, ոճսպ՜ձճսձ Մ՟ժի՟ջթջփ Ոջ ճչ աՀ՜հջ կՠխզս հզղբտ, Աոպճս՜թ ալՠջ իճ՞զձ հզղբ. ՜կբձփ Թչզձ
ՌՃԾԹ (1710)-զձ, կ՜ջդզ ՜կոճհ ԻԹ—զձփ Հ՜հջ կՠջ... ՜կբձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 1՝, 1՞, 1՟, 278՝, յ՜շ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա—Բ, Գ—Դ (ի՜հՠջբձ, չջ՜ռՠջբձ, ՜ջ՜՝ՠջբձ ա՜ձ՜ա՜ձ պ՜շՠջ, ՝՜շՠջ, ի՜ղզսձՠջ)փ
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ԳՐԻՉ՝ Նգվջեջ՝ ՟յ՟խգվս Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճֆ
ԹԵՐԹ՝ 252. շավնր՟լ՝ 194ՠ—202ՠ, 234՟—8ՠ, 250՟—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԱ×12 (Ա 10)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,5×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջվձ՟անճմ անվլնր՟լւ, բպմ՟խթմզ՝ ռ՟մբ՟խ՟րնվ խ՟ոնճս ՠ՟մնր՟լւֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 6՟, 203՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (ջ՟խ՟ր)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Յնռծ՟մմնրֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ)ֆ Սս՟տնր՟լ 2 խթտ էգվէգվթ ՟մչ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, նրմթ ՠ՟դղ՟անրմթ ժնրջ՟մտ՟դ՟վբ գր նջխգաթվ աժի՟ավգվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟, Բՠ, Ա՟, Աՠ «ինմ՟վծգտ՟ր թ ագվգդղ՟մմ... իմբ՟տթմ///» (Ի, 12—20)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ-սգհ է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ գր տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—194՜ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Յ՟հ՟աջ
Հնարնճ ՠ՟մ՟խ՟մթմ (էվաղ. Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ)

Տգ՛ջ, կգպ. 199, 103՟—234ՠ. Յշն՝. /1՜փ Ց՜ձժ/1՜—5՝փ § ՟/6՜—17՜փ ՠ/17՜—39՜փ ա/39՜—53՝փ բ/53՝—64՜փ գ/64՜—85՝փ
դ/85՝—8՜փ ե/88՜—93՜փ զ/93՜—101՜փ է/101՜—7՜փ ը/107՜—24՜փ ը՟/124՜—40՝փ ըՠ/140՝—6՜փ ըա/146՝—52՝փ ըբ/152՝—8՝փ ըգ/158՝—70՜փ ըդ/170՜—5՜փ ըե/175՜—93՝փ Աշ ՝՜ջՠկզպ գձդՠջռրխձ/193՝—4՜փ

Բ. 203՜—33՝ [Հ՟ր՟ւնրղմ ծ՟ղ՟պփս... թ Դթ՟ժեսթխեմ նվ ե Տվ՟ղ՟ՠ՟մնրէթրմֆ Կ՟վագ՟ժ գր է՟վաղ՟մգ՟ժ կգպ՟ղՠ Բ՟վբփժթղենջթ քպ՟մխ գոթջխնոնջթ]ֆ Յ՟հ՟աջ Պ՟սվ՟մ՟տ ավնտմ
Տգ՛ջ, կգպ. 69, 266՟—337ՠ. § ՟—ՠ/մզտփ ա/203՜—33՝փ բ/մզտփ

Գ. 239՜—49՝ [Ջթժՠգվէնջթ Պփպես՟տնճ ձգղ՟խ՟մթ] Գթվւ ռգտ ջխդՠ՟մտ (էվաղ. Ոջխ՟մթ)ֆ Սխթդՠմ ավնտ. Յ՟հ՟աջ սգջ՟խթ, մգվանվլնրէգ՟մ խ՟ղ ՟պմգժնճ, խվգժնճ, գվՠթ, նրվթ, բվնրէգ՟մ, նրմ՟խնրէգ՟մ, գր ճ՟հ՟աջ ՟ճմնտթխ,
էե դթ՞մշ ե զմբնրմգժ դ՟պ՟րգժմ գր դմնր՟դմ — Տՠո՜ժ բ ձՠջգձ՟ճսձ՜ժ՜ձ ՝՜խ՜՟ջճսդՠ՜ձ յ՜ջա ՠս ՜ձվճվճըՠէզ բճսդՠ՜կ՝ ՝՜խժ՜ռՠ՜է...
Տՠո լՠշ. 873, 255՜—7՜. § ՜—գ/239՜—49՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

46՝ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ հճքձ՜կՠխ Նգվջթջե զ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջբ ՠս զ ոճջզձ պ՜շզո դ՜ջ՞կ՜ձմզ (= Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ) ՜ղ՜ժՠջպբ, զ Սնրվՠ Էչղթ՟լմնչմ, ՌՃԺԷ (1668) դճսճնձ դ՜ջ՞կ՜ձմզո լՠշ՜կ՝ թջՠ՜է ՞՜խ՜վ՜ջ՜ս ՞՜խ՜վ՜ջՠռ՜սփ Յ՜խ՜՞ո ճջճհ հզղՠէ չ՜ոձ զկ հ՜ձռ՜ձ՜ռ, կ՜խդՠկ զ լբձն զ Տբջ. ՜կբձփ Ն՜ՠս լՠա. ՜կբձփ
194՜ Ես գձ՟ ձկզձ հզղՠէ կ՜խդՠկ ՜ղ՜ժՠջպ ոճջզձ՚ Նգվջեջ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ ՞ջզմո զ Տբջ կՠջփ
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ԹԵՐԹ՝ 265. շավնր՟լ՝ 7՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×14+2×2+Ա—Զ×12 (Դ, Զ10)+1×13+1×15+1×12+1×11+2×8+1×10+Ա—Դ×12+3×4+ 1×10+Ա—
Գ×12 (Գ 4)+1×4ֆ ՆՅՈՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,2×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջճնրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ՝ 1՟—20ՠ, 87՟—233ՠ, 260ՠ—5ՠ,
ՠնժնվաթվ՝ 21՟—86ՠ, 234՟—60՟ֆ ՏՈՂ՝ 13—32, ի՟պմֆ Կ՟դղ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ահփէւֆ ԺԸ բ.ֆ 2 (Ա—Բ), ջխդՠթտֆ Սս՟տնր՟լ 1 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Թնրհէ,
ղթ՟ջճնրմ, յհ՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ (Ա՟-մ ջնջմկնր՟լ խ՟դղ՟ջս՟պթմ), Բ՟—Բՠ. «///Զ՟մ՟վը՟մ լ՟պ՟ճջ, նվ ը՟ղ՟մգ՟ժ աթյգվնճջ...»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ-սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ գր տգտ՟խգվ,
բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Բ՟հխ՟տ՟լ ե 8—10 ս՟վՠգվ կգպւգվնռ ավնր՟լ ով՟խմգվթտ գր ՟պ՟մկթմ էգվէգվթտֆ Հթղմ՟խ՟մ ղ՟ջզ, նվթմ ծգս՟ա՟ճնրղ խտնրգժ գմ ղթրջմգվզ, ոեսւ ե ծ՟ղ՟վգժ 19—86 էգվէգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ՟. 1՜—12՜ Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջ՟տմ Դ՟րէթ (Զ՟մ՟դ՟մնրէթրմ ջ՟հղնջ՟տ) — Ա. Եջ՜ձՠ՜է բ... Վ՜ոձ թ՜շզ
պձժՠէճհ ՜ո՜հ...
ՠ. 12՜—5՝ [Զ՟մ՟դ՟մնրէթրմ Բըյխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ՟տ]ֆ Մ՟էենջ աժնրիմ ՃՀԶ. —Գէը՜ռ՜սզ ՞ջբ չՠջ՜հ յ՜իբ. Ես կզձմ՟ՠշ ղջնբզձ ձճտ՜...
ա. 16՜՝ Ն՟վգխ՟տթ — Ն՜ջՠժ ժ՜ջ՟՜էճս ՝եղժճսդՠ՜ձ ՟զս՜ժ՜ձ ՜ըպզռ ՠս ՞էը՜ռ՜սզ ՜հո ՠձ ՞էճսըտ՚ ԺԱ, ԺԸ,
ԻԸ...
2. ՟. 17՜ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ] — Հ՜ջռճսկձ. Ք՜ձզ՛ ՠձ ՜ոպզծ՜ձտ ըճձ՜ջիճսդՠ՜ձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ.
ԲԺ—՜ձ ՜ոբ ոճսջ՝ Բգմգբթւսնջ...
ՠ. 17՝ Հ՟վտնրղմ ջվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ գր ո՟ս՟ջի՟մթմ ջվՠնճմ Կթրվհթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ես ՜ջ՟, ճջյբո ՝՜կ՝՜ոՠէձ մ՜ջ բ, ՜հձյբո ՠս ճջ էոբ ա՝՜կ՝՜ոՠէձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ահճ, ՠս ճջ էոՠէձ հրե՜ջզ, ի՜նճջ՟ բ ՝՜կ՝՜ո՜ձ՜ռ ՜ըպզձ...
3. 18՜՝ [Դգհ՟աթվ] ինտթ — Փճսդ մկձ ՜շ ա՝՜ջլճսձՠժձ...
4. 19՜—86՝ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ [Ի ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ նվ ՟ջե. Ի ջխդՠ՟մե, Տեվ, դգվխթվ ծ՟ջս՟սգտգվ, կգպ. 101, 403՟] — Ոՙչ, Տբջ Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո Քջզոպճո, Բ՜ձ Հրջ ՠս Ոջ՟զ Կճսոզ... Մճչոբո ժ՜ձ՞ձՠ՜ռ ատՠջճչ՝բոձ զ չՠջ՜հ տ՜սճսդՠ՜ձձ ՠս աիոժ՜լՠս յ՜ջտձ զ չՠջ՜հ ՜ղպ՜/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
5. 87՜ Գթվ, նվ ավգմ թ ռգվ՟ճ գժնրմբթ. ՟ճջ ե — Գզջո ՜հձ ՞զջձ բ, աճջ Քջզոպճո ՜շ՜տՠ՜ռ Աՠա՟վնր դ՜՞՜սճջզձ...
6. 87՝—8՜ Ահփէւ ագհգտթխ գր իմբվնր՟լւ նրհթհ ջվսթր. ճ՟ղգմ՟ճմ ը՟ղ իմբվե ճԱջսնրլնճ գր խ՟ս՟վե — Տբջ
Աոպճս՜թ կ՜ջ՟՜ոզջզ Հրջ Ոջ՟զ, Դճս ՠո յ՜ի՜յ՜ձ...

7. 88՜—9՝ [Բ՟մւ իվ՟ս՟խ՟մւ]
՟. 88՜՝ Չճջո ՠձ ժ՜ջ՞ ՞զպճսդՠ՜ձռ ՞զպձ՜ժ՜ձ՜ռձ... ՠ. 88՝—9՜ Էղ դՠս՜սճջ, ի՜ս ոկ՝՜ժ՜սճջ... Հ՜սձ դՠսնճչ
բ ի՜ս ՠս դՠսձ ի՜սճչձ բ դՠսփ Ահոտ՜ձփ ա. 89՜՝ Աոբ Պհ՟սնմ զկ՜ոպ՜ոբջձ, դբ. ՠրդձ ժ՜ջտ ՠձ ՜ղը՜ջիզ ՠս ՠրդձ ՞ճջթտ ՠձ ՜ջճսդՠ՜ձ...
8. 90՜ [Դգհ՟աթվւ] — Աշ ի՜սժզդ, ճջ ՜հձ րջձ ՜թ՜թ էզձզ...
9. 90՝—9՝ [Ահփէւ]
՟. 90՝—1՝ Ահփէւ գվթտ ը՟ղնրտմ, ՟վ՟վգ՟ժ ռ՟վբ՟ոգս՟տմ ջվՠնտ զմբբեղ բթր՟տ — Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճսթճհ, Հճ՞զ Քջզոպճոզ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
ՠ. 91՝—3՜ Ահփէւ Վգտգվնվբ ը՟ղնր ՟րնրվմ — Թ՜՞՜սճջ իարջ, ՜յ՜սբձ չի՜պՠէճռ...
ա. 93՜—6՜ Ահփէւ Իմմգվնվբ ը՟ղնր ՟րնրվմ — Բ՜ջՠջ՜ջ ՠս ՝՜ակ՜՞ճսդ Տբջ, ճջ կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝՟ տճչ...
բ. 96՜—7՝ Ահփէւ Եվգխնճթ ը՟ղնր ՟վ՟վգ՟ժ — Աոպճս՜թ ՜ձՠխ ՠս հ՜սզպՠ՜ձ՜ժ՜ձ՚ էճհո...
գ. 98՜—9՝ Ահփէւ ՟պ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ — Գՠջ՜յ՜պւՠ՜է ՠո ՜կՠձ՜յ՜հթ՜շ ՠս իջ՜ղ՜պՠոզէ րջիձՠ՜է՟ զ
ժ՜ձ՜հո... զ պճսձ Հրջ հ՜ձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
10. 100՜—3՜ [Բըյխ՟վ՟մ]
՟. 100՜՝ [Յ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մ ը՟ղնրտ գհ՟մ՟խ՟տ գր փբթտ—...] ազ ձ՜ պ՜տ բ ՠս մճջփ Ես Զ ե՜կբձ հրջ ի՜ո՜ջ՜ժբձ կզձմՠս Թ ե՜կձ իճչ բ ՠս մճջ...
ՠ. 100՝—3՜ Յ՟հ՟աջ ս՟վվտ ՠ՟հխ՟տգժնտ ճԱվ՟վշեմ (Հ՟վտ գր ո՟ս՟ջի՟մթ) — Աջ՟, մճջտ ՠձ պ՜ջՠջտո ՜շ
Դ չ՜հջո ՞ձ՟՜յբո ժ՜էճչ յ՜ջճսձ՜ժՠ՜է էզձզ...
11. 103՝ Բ՟պւ Գ՟ժթ՟մնջթ ՠըյխթ — Աըդ՜ջ՚ չ՜խ՜կՠշճսժ... Աոէպկ՜կ՝՚ ՞ՠջգկ՜ոպճհ յպճսխ/// (ղ՜ջ. 4 դՠջդ
ժպջճս՜թ ի՜ձճս՜թ)փ
12. 104՜—5՜ Պ՟սձեմ Հպփղ՟ճ ղգլ սփղ՟վթ, / Պ՟վդգ՟ժ ծ՟վ՟մտզմ ղգվ մ՟իխթ, / Բ՟ճտ ՟վբ Ղնրխ՟ջզջ Կգհգտթ, / Ոս՟մ՟րնվ յ՟վ՟բվգտթ — Շջն՜ձձ ճջտ՜ձ ճջ հ՜սՠէձճս, / Եջդ իզձ՞ի՜ջզսջ ՠջՠոճսձ ‗ս ՠջժճս...
13. 105՝—7՝ Ամնր՟մւ ւ՟հ՟ւ՟տ [Գվթանվթ Կգջ՟վ՟տրնճ] — Ասՠպՠ՜ռ ՠջժզջձ՚ Եվնրջ՟հեղ բ... Քգՠվնմ Եվնրջ՟հեղ՟ճ ՜հձ ՟ՠիձ բփ
14. ՜. 107՝—8՜ Կնրպմգժթնջ ՟ջե Ոջխեՠ[գ]վ[՟]մեմ — Աշՠ՜է, ՜ոբ, հՠջՠոձ ՜հձ...
ՠ. 108՜ [Ծ՟պ թղ՟ջսնրէգ՟մ] — Է՜ժ, ՞ճհ՜ռճսդզսձ, յ՜պ՜իճսկձ...
ա. 108՝ Աճջ Պնվցթրվթ թղ՟ջսնրէգ՟մ լ՟պմ ե — Գճհ՜ռճսդզսձ՚ կ՜ջկզձ, ՜ձկ՜ջկզձ...
բ. 109՜ Որիս, խ՟վա, ջ՟ծղ՟մ — Սբջ, ռ՜ձժճսդզսձ, ճսջ՜ըճսդզսձ...
գ. 109՝ [Կ՟դղնրէթրմ գխգհգտրնճ ալ՟աթվ] — Ոխճջկճսդզսձ, ի՜ս՜պ, հճհո, ոբջ...
15. 110՜՝ [Բ՟մւ Արգսթւ 0անջսթմթ] — Ոսոճսկձ՜պՠձմ ի՜կ՜ժ ՜ձլզձ, /Աղըճհե կպ՜ռ ՝՜ձ՜ոզջզձ... /Ս՜ Արգսթւմ բ 0անջսթմ, /Ք՜ջճաճխ՜ռձ ՠխ՝՜հջ ժ՜ջ՞զձ, /Զյ՜ժ՜ոճսդզսձ զջճսկձ ՜ձլզձ,/ Խճոպճչ՜ձբ ՞ջբ զձտձզձ, /Յ՜կզ
թձձ՟ՠ՜ձձ կՠջճհ Փջժմզձ՚ /Ռ՜, Յզ ՠս Ձ՜ (1380) դվ՜ժ՜ձզձ, /Փՠպջվ՜ջզ րջձ չՠջնզձ, /Էջ տո՜ձ ՠս զձձ գոպ ձ՜ի՜ձնզձ,
/Յճջճսկ ՜սճսջ ՝՜ձտո հ՜ջ՞զձ, /Ի Վըմեընճ ՠժՠխՠռզձ/փ /Զլՠա ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոզձ, /Իձլ ղձճջիՠռբտ աՈխճջկՠոռզձփ
16. ՟. 110՝—1՝ Ամ՟մթ՟ճ Շթվ՟խ՟տրնճմ ծ՟ղ՟վփհ[թ] Յ՟հ՟աջ խյպնտ գր խյպնվբ՟տֆ Ա. Յ՟հ՟աջ ՟ջ՟վթնմթ,
ժգՠսնմթ գր բ՟մխթ — Կղզշ Բ ՞՜ջՠի՜պ՜ռ ժճմզ՚ ՜ո՜ջզճձ...
ՠ. 111՝—2՜ [Ննվթմ] Յ՟հ՟աջ շ՟ցնճ գր շ՟ցնրտֆ Յ՟հ՟աջ ւջգջսթ — Չ՜վ ՜շ՜նձ[ՠջ]ճջ՟ մ՜վճռ՚ տոՠոպ...
17. 112՜—4՝ Վ՟ջմ նոնոթ, նվ ե ՠնրՠնր — Աշ աճյճյձ ճոժճչ կճջդբ ՠս ի՜ձ աոզջպձ ՠս պ՜տ պ՜տ ժճսէ պճսջ ՠս
զկ՜ձ՜ո աՠջժձ՜հզձ ղջն՜ձզ...
18. ՜. 115՜—6՜ Մգջ[վ]նո՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ գր ՟վս՟ջնր՟տ — Ոՙչ, ճջ ՜ձՠխ՟ ՠո
ՠս ՜ձոպՠխթ...
ՠ. 116՜—7՜ Ննվթմ ՟հփէթրւ Գ՟պմգտնճմ, ղթչմնվբնրէգ՟ղՠ գվխմ՟րնվ դփվ՟տմ — Սճսջ՝ ՠս ոզջՠէզտ հ՜կՠձ՜հձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠձՠձ, իճ՞զտ ի՜ջժ՜սճջտ, Գ՟ՠվթեժ, Մթւ՟ճեժ, Որբթեժ...
ա. 117՜—8՝ [Աիէ՟վ՟խ՟մւ] — Ես ՞րպզտ ՠձ ՜հոճտզժ՚ իջ՜պձ, ՜ջՠ՞՜ժձ...
բ. 119՜ [Ավծգջս գվխվ՟շ՟ցթմ] — Ահոյբո ՠս ՠջժջ՜մ՜վձ... Մզձ ճպձ ԼԶ ՞՜րՠի՜պ բ, Զ ճպձ կզձ տ՜հէ բ...
գ. 119՝—20՜ [«Պ՟սղնրէթրմ Հ՟ղ՟ջցթրպ լ՟հխթմ» կգպ. 36, 67ՠ] — Խձ՟ջՠ՜ աձ՜ հճջե՜կ Ցճսէձ էզձզ պ՜ձճսպբջ...
19. 120՝—2՜ [Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջ՟տ] — Գպզ աԴ՜սզդ թ՜շ՜ զկ... Ծ՜շ՜ ՜ձճս՜ձբ աճջ՟զձ...
20. 122՜—6՝ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ոՙչ Տբջ, Աոպճս՜թ զկ... (ի՜պճս՜թ, պՠո, ՜ոպ՚ 19՜—86՝)փ
21. 127՜—37՝ Սթղեփմթ ռ՟վբ՟ոգսթ Ջնրհ՟ճգտրնճ ՟վ՟վգ՟ժ Տվ՟ղ՟ՠ՟մնրէթրմ
Տգ՛ջ, կգպ. 664, 101՟—58ՠ. Նը. /127՜՝փ § ՟/128՜—37՝ (չջն. «...՜յ՜ ՠջժջճջ՟ բ ա՞՜հ՜ժ՜ձզձ»)փ ՠ—ա/մզտփ «...հ՜շ՜ն բ կ՜ջ՟ճհ»)փ

22. 138՜—45՝ Ապ՟խւ ՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ[ւ] գր ՠ՟վնճ՟խ՟մւ, նվ խգվո՟վմ ե դձյղ՟վսնրէթրմ, ՟ջ՟տգ՟ժ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Միթէ՟վ՟ճ, նվ ղ՟խ՟մնրմ Գնյթխ խնշթ — Ա. Աոպճս՜թ հ՜շձՠէ ա՜ջ՜ջ՜թո... Բ. Փ՜վ՜քՠ՜ռ ՠջժզձտ ըճձ՜ջիՠէ... Գ. Կ՜ջթՠ՜ռ ՠջ՝ՠկձ ա՜ձլձբ ՜ջՠ՞՜ժձ... Դ. Ի էջկ՜ձ էճսոզձ ժ՜ջթՠ՜ռ հ՜ձլձբ, դբ ՜ջՠ՞՜ժ զռբ... Ե. Ժճխճչՠ՜է ՠջ՝ՠկձ ՜ոպՠխ՜ռձ... 138՝ Զ. Եջժզջ ի՜հՠռՠ՜է զ ՝՜ջլջճսդզսձ էՠջ՜ձռ... Է. Ի կբն պձժճռ ըճջիճսջ՟ ՠխՠս...
139՜ Ը. Ի էզձՠէ ճջդճհձ ճջ՟բժճպճջ... 139՝ Թ. Պ՜պ՜իՠէճչ գձ՟ ճջդճհ կ՜ջՠձզձ... Ժ. Նշձՠձզձ ճս դաՠձզձ ՜շ կզկՠ՜ձո
ոբջ ժ՜կՠռ՜ձ... ԺԱ. Ն՜ը՜ձլ ՜շ կզկՠ՜ձո ժ՜է՜ձ... ԺԲ. Հ՜ջռ՜ս գձ՟ դաՠձզձ... 140՜ ԺԳ. Խձ՜կճսդզսձ ժ՜կՠռ՜ձ ՜շձճսէ լզդՠձզձ ՠս դաՠձզձ... ԺԴ. Յ՜ձվճջլզռ ճտ զ պձժճռ... 140՝ ԺԵ. Ի կզ՜ոզձ ո՜էճջ ՠս ՟՜կճձ... ԺԶ. Ի հ՜հպձզ ՠջ՝ՠկձ հ՜ձ՟զկ՜ձՠէ... 141՜ ԺԷ. Բ՜ն՝՜ո՜ձտ ոժո՜ձ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ պճսձժտ... ԺԸ. Յ՜ձկպզռ ճտ ՠի՜պ ահճսձ՜յզ... 141՝.
ԺԹ. Մՠջլ ՜շ ոճոզ ՜շճ՞՜ձբզձ ՠջժջ՜՞ճջթտ... 142՜ Ի. Տջպճսձչ ՠխՠս պձժճռ... 142՝ ԻԱ. Եջդՠ՜է ճկձ ժ՜ջրպ զ լկՠջ՜հձզ զ ՟ջ՜ըպ... 147՜ ԻԲ. Խճիՠկրտ ՠի՜ջռ աթ՜շ... ԻԳ. Նղՠձ տ՜խռջ ՠս ՟՜շձ ՠխ՝՜հջ ՞ճէճչ... 143՝ ԻԴ. Մՠթ՜՝՜ձՠ՜էոձ ժ՜կբջ վ՜շտ ՜ոՠէ... 144՜ ԻԵ. Բճխճտ ՜շ կզկՠ՜ձո ժ՜է՜ձ ռ՜խ՜ոզ... 144՝ ԻԶ. Տՠոՠ՜է ՜յ՜ ՜հձճսիՠպՠս ՝ճսոճռ...145՜ ԻԷ. [Ո]սո՜ձՠէ ճկ՜ձ զ ՝ճսոճռձ ժ՜կՠռ՜ձ...
Գջմզռ՚ 144՜ (10 պճխ կ՜ձջ ձրպջ՞ջճչ) «Կՠձ՟՜ձզ բ Տբջ, ճջ ՜հ՟ ժ՜ջկզջ ՝ՠձ-զծ կզձմՠս զ ժ՜ջկզջ ր-ձ Ա ՞ջզմ դ՜դ՜ըՠէճչ ՞ջՠռզ» փ

23. ՜. 145՝ [Ք՟հնր՟լւ] — Ոջյբո ՜ոբջ Բգպմ՟վբնջ. Հ՜հՠ՜ռ զ չՠջ ը՜մՠռՠէճհձ...
ՠ. 146՜ Աճջ գմ ՟մնր՟մւ նվբնտ Յ՟խնՠ՟ճ — Ռճս՝բձ, Շկ՜սճձ...
ա. 146՝—8՜ [Վ՟ջմ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ]ֆ Վ՟ջմ Խնծգղնրէգ՟մ — Խճիՠկճսդզսձ զկ՜ոպճսդզսձ բ...
բ. 148՝ Հ՟վտ — [Զ՛զձմ բ] թ՜շ ժՠձ՜ռ ՠս ՞զպճսդզսձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Բճսձ կզ ՠս զ չՠջ՜հ Բ ճոպ...
24. 149՜՝ [Մ՟վսթվնջթ Ղվթղգտրնճ] 0վծմնրէթրմ ՟մբվ՟բ՟վկփվեմ, նվ ջխջթ ւե ս՟պեմ բեոթ ՟ճՠմ — Ք՜խռջձ
Աոպճս՜թ զ լՠա տ՜խռջ՜ոռզ... /Աձ՜ձռ կՠթճսդզսձ լՠա յ՜ջ՞ՠսՠոռզփ
25. 150՜—4՜ [Աղջ՟տնճտ] — Ա. Յճսձվ՜ջ իշճկ՜հՠռճյռ ՠս վճը՜ձ՜ժ ՜հոջ ՜կոճհ ՜ոճջզտ տզ ՜ձճսձիո ՜ոզձփ
Յ՜կոՠ՜ձո ՜հո յէխ՜կձ ՜շ՜սՠէճս...
26. 154՝ ԶԵվվնվբնրէթրմ — Ես ՜հոյբո զկ՜ռՠ՜է ի՜ս՜պ՜կտ աԵջջճջ՟՜ժ՜ձ ՜ձլձ՜սճջճսդզսձձ զ կզ ՝ձճսդզսձ...
27. 155՜—63՝ [Գվ՟պ՟չւ գր փվծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ] — Շձճջիրտ ՝՜ջՠջ՜ջ ժ՜կրտ կՠթզձ Աոպճսթճհ...
28. 164՜—211՝ [Մգխմնրէթրմ թմմ գվ՟մնրէգ՟մտմ]
՟. 164՜—7՝ Հնաթ Սնրվՠ Աջսնր՟լ, ծ՟ջ թ էթխնրմջ սխ՟վնրէգ՟մ, գր սգջ դընհնռնրվբմ գժ թ ժգ՟պմ — Ըձ՟բ՛ջ
ՠէ զ էՠ՜շձ...
ՠ. 167՝—70՜ Ահւ՟ս՟տ ծնանռ — Զ՛զձմ բ ՜խտ՜պ իճ՞ճչփ Չճջո ժՠջյզս կՠժձբ...
ա. 170՜—3՜ Սա՟րնվ՟տֆ Եվ՟մթ ջա՟րնվ՟տ, դթ մնւ՟ ղիթէ՟վգջտթմ — Գզպՠէզ բ, ՜հէ՜ա՞ բ ժ՜ջ՞ձ զ կՠջ դ՜ջ՞կ՜ձո ՠս հճսձ՜ռ՚ ՜հէ...
բ. 173՜—5՜ Հգդնտֆ Եվ՟մթ ծգժնտ, դթ մնւ՟ ը՟պ՟մագջտգմ դգվխթ[վ]մ — Հՠաձ իճկ՜ձճսձ բ ՠս զ չՠջ՜հ ՝՜ակ՜ռ
՜ոզ...
գ. 175՜—9՜ Ք՟հտգժնտֆ Եվ՟մթ նվ ւ՟հտգ՟ժւ գր լ՟վ՟րգ՟ժւ, մնւ՟ ճ՟ագջտգմ — Բ՜ակ՜ա՜ձ բ կՠժձճսդզսձ...
դ. 179՜—87՝ Ոհնվղ՟լ՟տֆ Եվ՟մթ նհնվղ՟լ՟տ, դթ մնւ՟ նհնվղնրէթրմ աստգմ — Ն՜ը, դբ զ բզռո ճչ բ ճխճջկ՜թ...
ե. 187՝—90՝ Սնրվՠ ջվսթրւֆ Եվ՟մթ ՟ճմնտթխ նվ ջնրվՠ գմ ջվսթրւ, դթ մնւ՟ դԱջսնր՟լ սգջտգմ — Աոպ ՞ճ Գ պ՜ջ՜ժճհո...
զ. 191՜—5՝ Խ՟հ՟հ՟վ՟վ՟տֆ Եվ՟մթ ի՟հ՟հ՟վ՟վ՟տ, դթ մնւ՟ նվբթւ Աջսնրլնճ խնշգջտգմ — Ք՜խռջ ՠս իՠղպ բ ը՜խ՜խճսդՠ՜ձձ ՠս ՞ճջթձ իճ՞ճհ ՠս կ՜ջկձճհ...
է. 195՝—211՝ Հ՟ժ՟լգժնտֆ Եվ՟մթ նվ ծ՟ժ՟լգմ, ռ՟ջմ դթ մնտ՟ ե գվ՟մնրէթրմւջ — Ահո ՜կՠձ՜հձ Թ ՠձ գոպ դվճհձ...
29. 212՜—29՝ Ահփէքղ՟սնճտ զմբբեղ Սնրվՠ ո՟ս՟վաթմ — Եջ՝ տ՜ի՜ձ՜հձ. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ՚ ճջճհ ժ՜ջճխճսդզսձ՟. ՟ճս ՜ո՜. Տբջ զկ Աոպճս՜թ, ՜ձտձձՠէզ բ ՜հ՟ զկճհ ժ՜ջճխճսդՠ՜ձ...
30. 229՝—30՜ Յ՟հ՟աջ գփէ՟մ ո՟վագր՟տ Հնարնճմ Սվՠնճ — Ք՜ձազ ՟եճս՜ջզձ բ կ՜ջ՟ճհ ժ՜ջ՞՜սճջՠէ ազձտձ
գոպ զձտՠ՜ձ...
31. 230՝—1՝ Ահփէւ ճ՟հ՟աջ ժնյս՟խ ծ՟մգժնճ... — Ոչ ՜կբձրջիձՠ՜է ՜հ՞զ...
32. 232՜—3՜ [Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ] — Մ՜ջզ՜կ Մ՜՞՟՜խՠձզձ, / Փ՜ջբջ զ կբն յ՜ջպզազձ...
33. 233՝ [Ամինվ՟աթվ] — Եդբ ժ՜կզռզո ՞զպՠէ, ՠդբ ՜շձզռբ գձ՟ տՠա ճխճջկճսդզսձ Աոպճս՜թ...
34. 234՜—60՜ Պնվցթրվթ Նգվ՟լնրէթրմ [Սսնվնանրէգ՟մտմ Ավթջսնսեժթ]
Տգ՛ջ կգպ. 718, 138՟—70ՠ. Նը./234՜՝փ § ՟/234՝—7՜փ ՠ/237՜—43՜փ ա/243՜—8՝փ բ/249՜՝փ գ/249՝—50՜փ դ/250՜—1՜փ ե/251՜՝փ զ/251՝—2՝փ է/253՜փ ը/253՜՝փ ը՟/253՝—4՜փ ըՠ/254՜՝փ ըա/254՝փ ըբ/254՝—6՝փ ըգ/256՝փ ըդ/256՝—7՜փ ըե/257՝փ ըզ/257՝—8՜փ
ըէ/258՜փ թ/258՜՝փ թ՟/258՝փ թՠ/258՝—9՜փ թա/259՜փ թբ/259՝փ թգ/260՜փ թդ/260՜փ

35. 260՝—1՝ [Ք՟հնր՟լւ]ֆ Փնւվ թմշ ինմ՟վծ ՟վ՟վգվ դմ՟ ւ՟մ դծվգյս՟խջ Քնճ — Զզձմ ՜շ՜սՠէ ՠձ իջՠղպ՜ժտ
տ՜ձ ակ՜ջ՟զժտ... 261՜՝ Ով նշ ՠ՟վկվ՟տ՟ր ջթվս թղ — Չճջո զձմ ձզսդ բ ՝՜ջլջճսդՠ՜ձ ոջպզ...
36. 261՝ [Գվ՟պ՟չւ] — Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Ղ՟դ՟վ ժ՜դճխզժճո Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ... Յճջկբ ե՜կ՜ձՠ՜է
ի՜ոռբ ՞զջ րջիձճսդՠ՜ձ ՠս ձ՜կ՜ժ յ՜իյ՜[ձճսդՠ՜ձ]փ
37. 261՝ Նյ՟մ ծո՟վսնրէգ՟մ ծնարնճ — Ն՜ը ՜մրտ ՠս հճսձրտ ՜ժձ՜ջժՠէ...
38. 262՜—5՝ [Դգհ՟աթվ ... ՜]ձճս՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ՠս ՟ՠխ ա՜հո ՜ջ՜. Աշ ՠա՜ձ ՠխնզսջ ՜հջբ... ՜հէ ՠս առ՜սո ՝եղժբ, կ՜/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Դՠխՠջ՚ Դճղզ, Եջՠոզ ՞ճսձճհ, Եջՠոձ յջձժճխզ, Թ՜ձ՜տ ի՜ձՠէճհ, Խճռզ, Կզձձ ժճսո՜ձ ՜շձՠէճհ, Կձճն թճսշ մի՜հՠէճհ, Կձճն հխ՜ձ՜էճհ, Կձճն վճջլզձ զկ՜ձ՜էճհ, Հՠստզ, Ճզծճսզ, Մ՜խպ՜հձ ժ՜յ՜թզ, Մջնկ՜ձ, Սձժ՜ձ, Իսխճհ ճջ՜ժճսդՠ՜ձ (265՝)փ
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ԺԷ—ԺԸ — XVII—XVIII
ԳՐԻՉ՝ Ղ՟դ՟վ ՟ՠհճ (1743 է., 88ՠ—102ՠ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 107. շավնր՟լ. 1՟, 3՟ՠ, 4ՠ, 86՟—8՟, 103՟—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 14 (ի՟պմ՝ Ա 4, Բ, Ե, Զ 11, Գ 12, Դ, ԺԲ, ԺԳ 8, Է, Ը 2, Թ, ԺԴ 7, Ժ 10,
ԺԱ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ՝ 1—4, 62—107, 5—61)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,8×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ԺԷ բ. 28—34, 36—46,
58—9, 61), մփսվաթվ (ԺԷ բ., 5՟—27ՠ, 33ՠ, 34ՠ—5ՠ, 47՟—58՟, 59ՠ—61՟, ԺԸ բ. 62՟—85՟, ԺԸ բ. ճ՟րգժ՟ավնհմգվթ՝ 2՟ՠ, 4՟, 85՟ՠ,
88ՠ—102ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 15—26 (իթջս ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ էնրհէ (ղ՟ջմ Ա գր ԺԴ
ով՟խմգվթ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 36՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգր (նրվնր՟ալ՟ճթմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ Մթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ, է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ ղ՟ջ՟ղՠ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ գր կեէթ ծգսւգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ նր տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 5՜—33՝ Ն՟իգվա՟մւ ւ՟վնդ[թտ, ճնվբնվ՟խւ գր փվծմնրէթրմւ] — Եջ՜ձՠէզ ՝ձճսդզսձ ՠս ՜ձձ՜ը՜ձլ ՝՜ջճսդզսձ...
2. 33՝, 34՝—5՝ Ահփէւ ժ՟սթմ՟տնտ ՟պ Տթվ՟ղ՟ճվ Աջսնր՟լ՟լթմմ. — Ն՜ը ՜ոՠկտ կզ Հ՜հջ կՠջ հՠջժզձո ՠս պ՜ոձ Ոխնճհձ Մ՜ջզ՜կ...
3. 35՝ Յ՟ճսմնրէթրմ ջվՠնրծգ՟տմ Եհթջ՟ՠգէթ գր Պվթձթս՟թ՝ ռ՟ջմ շ՟վշ՟վ՟մ՟տմ Քվթջսնջթ — Սջ՝ճսիզձ Եհթջ՟ՠգէ ՠս ոջ՝ճսիզձ Պվթձթսգ՟ճ... չ՜ցոճսձ ՠս չՠռ ՜ձ՞՜կ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
4. 58՝—9՜. 61՜՝, 34՜՝ Յ՟հ՟աջ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Ա՝ՠխ՜հ ճկձ կՠշ՜ս, ՠս հ՜շ՜նզձ ի՜ս՜ըրոբ կզձմՠս
հՠջժջճջ՟ ե՜կ ՜սճսջ զ ՟՜՞՜խզ ՜ձժՠ՜է ՟ձզսջ...
Բ. [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
1. [Ք՟վնդւ ճ՟պ՟չթմ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ, Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա—ԼԵ/մզտփ ԼԶ/47՜—52՝փ ԼԷ—Կե/մզտփ ԿԸ/36՜—9՝փ ԿԹ/39՝—45՜փ Հ/45՜—6՝փ ՀԱ—ՁԴ/մզտփ ՁԵ/52՝—8՜փ ՁԶ—ՂԵ/մզտփ ՂԶ/62՜—73՜փ ՂԷ/73՜—85՜փ ՂԸ—ՃԿԱ/մզտփ

2. [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1741. Ա—ՀԷ/մզտփ ՀԸ/59՝—61՜փ ՀԹ—ՃՁԸ/մզտփ

Գ.[Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ՝ԺԸ բ.]
1. ՜. 2՜՝ [Տփղ՟վ՟խ՟մ ՟հթրջ՟խ] — Ակտ Տՠ՜շձ ՠս դճս՜ժ՜ձձ Հ՜հճռ՚ 1752. ՌՄԱ, Գզջ պ՜ջճհձ՚ ԹԸ, Երդձՠջջՠ՜ժ՚ ԳԴ, Վՠջ՜՟զջ՚ ԻԴ, Ձ՜հձ՜՞զսպ՚ ԱԸ... (ղ՜ջ. կզձմՠս 1797)փ
ՠ. 4՜ [0վծմնրէթրմւ թմմ բ՟ջնրտ ծվգյս՟խ՟տ] — Աշ՜նզձ ՟՜ոտ իջՠղպ՜ժ՜ռ բ ՜հո. Յ՜դճշ տճհ Աոպճս՜թ հ՜սզպՠ՜ձո...
ա. 85՜՝ [Սվՠ՟սգհթւ թ բ՟յսմ ճԱճվ՟վ՟սգ՟մ] — Ես զ ՟՜ղպձ հԱճվ՟վ՟սգ՟մ բ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմմ...
2. 88՝—102՝ Վ՟ջմ նհչնճմթ [Հ՟ր՟ւգ՟ժ ժնխ ՟մնրմ Պգսվնջ ՟ՠգհ՟ճե, 96՟]
՟. 88՝—96՜ Յ՟հ՟աջ նհչնրմթֆ Ք՟մդթ ծվ՟ղ՟ճե Փվխթշմ թ խգմջ՟սնր ջվՠնճ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե ՟պ ՟պ՟ւգ՟ժջմ. Ով սնրմ ղս՟մեւ, մ՟ի ՟ջ՟ջչթւ նհչնճմ — Ես ՜ջ՟, ՞զպՠէզ բ, ազ ճխնճսձ՜պջճսդզսձո ՜հո ՝՜ակ՜ս ժՠջյզս
՜շՠ՜է էզձզ զ Սճսջ՝ Գջճռ...
ՠ. 96՝—101՜ Յ՟հ՟աջ նհչնճմթ — Ն՜ը ՠս ՜շ՜ն ՠժձ ճջ Էձձ Աոպճս՜թ ՜շ գձպջՠ՜էձ Նճհ ՠս ճխնճհձ ՠպ ձճջ՜...

ա. 101՝—2՝ Վ՟ջմ նհչնրմթ — Ն՜ը ՠս հ՜շ՜ն ճջյբո ճջ Էձձ Աոպճս՜թ ՠխ՜թ Բ իջՠղպ՜ժրտ ՜շ ի՜հջձ ի՜ս՜պճհ
Ա՝ջ՜ի՜կ ՠս Ս՜ջջ՜հ, ՠպ ճխնճհձ... ղձճջիտձ գձ՟ ՠխզռզփ
§ 2 ՞ջճս՜թ 1743—զձ Ղ՜ա՜ջ ՜՝ՠխ՜հզ լՠշտճչփ

3. 107՜ [Հղ՟ճ՟աթվ] — Աէզ—յ՜էզ, ը՜էզ—ժ՜էզ, ո՜էզ—դ՜էզ, ն՜էզ—չ՜էզ, խ՜էզ—՝՜էէզ, տզ—՝՜էզ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 24՝ (1743—զռ ՜շ՜ն, ձրպջ՞զջ) Եո՚ պբջ Մ՟հ՟ւգ՟ճջ ՜հո տ՜ջճա՜հ պՠպջգո ՝՜ղըՠռ՜հ զկ իճ՞զ՜ռՠ՜է ՠխ՝րջ
պբջ Ղ՟դ՟վթմ զձլ հզղ՜պ՜ժ ///
2. 101՜ (Նրպջ՞զջ, հ՜սՠէ՜՞ջճխզ) Գջՠռ՜ս ՌՃՂԲ (1743) դվզձ, հճսէզո ՜կոճհ տո՜ձ րջձ, լՠշ՜կ՝ Ղ՟դ՟վ ՜՝ՠխ՜հբփ
106՜ Վ՜հՠէճսկձ Ղ՟դ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպզձ (ձճհձգ՚ 106՝)փ
106՝ Վ՜հՠէճսկձ [Ղ՟]դ՟[վ] չ՜ջ՟՜յՠպզձ Ռ[ՃՂ]Գ (1744)—զձփ
3. 1՝ (1752 դ., ձրպջ՞զջ) Եէ՜ձՠէձ կՠջ Է՟խժեմ ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԻԷ, կպ՜ձՠէձ՚ իճգպՠկ՝ՠջզ Գ—ձ (դճս՜ժ՜ձգ՚ պճկ՜ջ՜ժ՜ձ ՜խզսո՜ժզ ոժա՝ճսկ՚ 2՜)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 24՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ, ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ՚ Մ՟հ՟ւթ՟ չ՜ջ՟՜յՠպզ)փ 5՜ Ղ՟դ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպփ 62՝, 102՝,
106՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ղ՟դ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպ. ՌՃՁԵ (1736)փ 62՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Սնհնղնմ չ՜ջ՟՜յՠպ. 1231
(1782)փ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 4՝ (ա՜ջ՟՜՞ջՠջ)փ

609
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃՁԶ — 1737
ԳՐԻՉ՝ Գ՟ջո՟վ, ՟մ՟մնրմւֆ
ԹԵՐԹ՝ 248. շավնր՟լ՝ 1՟, 248ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×9+Ա—ԻԱ×12 (Ժ 16, ԺԳ, ԺԸ, ԻԱ 8, ԺԴ, ԺԹ 2, ԺԷ 6)+2 (12 + 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ՝ 118—45, 180—91, 198—205), գպ՟ղ՟ծթխ գր ցհ՟մյ՟մ (247), ժնրջ՟բվնյղմգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,2×11, 15×10)ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ, գվխջթրմ՝ 202՟—3ՠֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ գր ՟մխ՟մնմ, գվՠգղմ՝ յհ՟ավ՟ի՟պմ)ֆ ՏՈՂ՝ 16—26 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ-սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, կեէթ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ԻԱ ով՟խզ սգհ՟ցնինր՟լ գր բվնր՟լ ե ԺԷ գր ԺԸ ով՟խմգվթ ղթչգրֆ Կ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟ավթջ ավշնրէթրմզ իթջս ի՟պմ ե գր բընր՟վ ե ՟ջգժ՝ ավշ՟ցնինրէթրմ ե սգհթ նրմգտգժ, էե՞ ս՟վՠգվ ՟մկ՟մտ կգպւնռ ե ավնրգժֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՝—4՜ Վ՟ջմ ՠգպմ՟րնվ՟տ. Եխ՟ճւ ՟պ թջ ՟յի՟սգ՟ժւ գր ՠգպմ՟րնվւ — Վՠռ ՠձ ՝ՠշզձտ չ՜ոպ՜ժճռ...
2. 4՝—5՜ [Ահփէւ] — Էճսդՠ՜կ՝ ՠս ձՠջ՞ճջթճսդՠ՜կ՝ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ Աոպճս՜թ...
3. 5՝—9՝ [«Կս՟խ ղգլթ Ար՟ա նրվՠ՟էնր շ՟վշ՟վ՟մ՟տ... Յ՟խնՠ ո՟սվթ՟վաե յ՟վ՟բվգ՟ժ», կգպ. 8414, 1՟]
— Ոչ ՜կՠձ՜մտձ՜խ ՠս ՞ՠխՠռզժ ի՜ջո՟ ՠջժձ՜սճջ վՠո՜հզձ... աճջ ՝՜ջճսդզսձ ժճմբ, ազ պՠո՜ժձ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
4. 10՜—55՜ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ թ սգջնրէթրմ ժնրլղ՟մտ Եվանտ Եվանճմ, ՟յի՟ս՟ջթվգ՟ժ Գվթանվթ ծջխնհթ, մնվթմ գվչ՟մթխ ծպգսնվթ գր ւ՟չ ցթժթջնց՟ճթ Հ՟ճնտ, ՟յ՟խգվսթ Եպ՟յղգլթմ Յնռ՟մմնր Ովնսմգտնճ, թ ժնրջ՟րնվ ՠ՟մթտ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ... — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ ՜ոպ հՠպճհ բ ժ՜ջ՞ՠ՜էփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Սճխճկճձզ ժ՜ջ՞ձ
բ գձ՟ Ժճխճչճխզձ...
5. 55՝—105՝ Գվթանվթ ՟յ՟խգվսթ Եպ՟ղգլթմ Յնռ՟մնր Ովնսմգտնճ գր ւ՟չ բթս՟ոգսթ ծ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ ճԱպ՟խ՟տ ավնտմ Սնհնղնմթ թ ժնրջ՟րնվ ՠ՟մթտ Մգլթմ Նգվջթջթ... — Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ Սճխճկճձ ՠս ՜հէ կ՜ջ՞՜ջբտ ՠս Տբջձ հԱսՠպ՜ջ՜ձզձ ՜շ՜ժ՜ս ըրոբջփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Վ՜ոձ ՠջզռփ Ն՜ը ազ ՜շ՜ժձ յզպ՜ձզ բ ՝՜ձզձ... ՜ջե՜ձՠոռզձ ղձճջի՜ռ ՠս վ՜շ՜ռ ճխճջկճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ... ՠս էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՟վբ՟մ՟ճ ՠս ըձ՟ջճխ՜ռձ... ՜կբձփ
6. 106՜—28՜ [«Տթվ՟սնրվ ռ՟վբ՟ոգսթ Տգջնրէթրմ թ ՠ՟մ ջնրվՠ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե» կգպ. 2178, 171՟]
Եր ղթմշբգպ մ՟ իփջեվ, ՟ծ՟ ՟ղո ղթ ժնրջ՟րնվ ծնռ՟մթ ժթմեվ... — Եժՠխՠռզ ոճսջ՝ յ՜պժՠջ բ ՜ոպճս՜թ՜հզձ վ՜շ՜ռձ...
7. 128՜—9՜ Տբջ բ (= Վ՟ջմ շ՟ց խյպնտ) — Ա ո՜պՠջձ ո՜ժ՜ս զձմ յ՜ժ՜ո բ զ Դ ՟ջ՜կբ...
8. 129՜—33՝ [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մւ]

՟. 129՜ [Վ՟ջմ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ] — Ըձ՟զտպճձձ ԺԵ ՜կ բ... ՠ. 129՜ [Թե գվՠ ջ՟ծղ՟մգտթմ դԽ՟շգտ՟վմ] — Ի տո՜ձ Դ ՜կզձ Խնջվնռնր... ա. 129՜ [Վ՟ջմ աթրսթ ՟վկ՟մթմ] — Տբջ Նգվջեջ հԱվկ՟մ հճհձ ՞ջճչ զ Մ՟ղգջսգ՟ճ ՞պՠ՜է... ՟. 129՜ [Թե ն՞ռ ե ՟վ՟վգ՟ժ Մգջգբթւմ] — Գպդթխ ճկձ ՜ձճսձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ... գ. 129՜՝ [Վ՟ջմ ղնժնվ՟խ՟տ] — Ք՜ձազ, ճջ Զրի՜էձ ժճմզ գոպ Ք՜խ՟բ՜ժ՜ձձ լ՜հձզ ՠս զ կՠջո՚ Եջՠս՜ժ... դ. 129՝—30՜ [Վ՟ջմ ի՟պմղ՟մ ժգդնր՟տ] —
Աջ՟, զոժ զ վէ՜ձՠէ ՜ղպ՜ջ՜ժզձ ը՜շձՠռ՜ձ էՠաճստձ... ե. 130՜—3՝ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ] – Զզ՛ձմ բջ ՞էճսը
չզղ՜յզձ, աճջ Քջզոպճո ն՜ըն՜ըՠ՜ռ զ Յնվբ՟մ՟մփ Դ զձմ բ. ձ՜ը՚ իյ՜ջպճսդզսձ...
9. 134՜—41՜ Ննվթմ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Ք՟վնդ ռ՟ջմ ՠ՟մ՟խ՟մջ գխգհգտրնճ, նվւ գմ ընհնռնրվբւ Քվթջսնջթ, թ ՠ՟մ... Սգ՟ր գղ... (Աղ՟պ՟մ՝ ՃԴ) — Ն՜ը, ՞զպՠէզ բ, ազ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ, ճջտ ՠձ եճխճչճսջ՟ո տջզոպճձբզռ...
10. 141՜—5՝ [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 141՜ Զի՟շթրմ ո՟սգվ՟դղգ՟ժ, բընիջ ՟րգվգ՟ժֆ Վ՟ջմ կթնճմ գր ի՟շթմ — Ձզձ ՞ճջթզ բ յ՜պՠջ՜ակզ...
ՠ. 141ՠ Ի ս՟ձ՟վջ գր ճգվխթմջ ՟ջգժմ Զ թղմ ղսփւ սգջ՟մթ — Ն՜ը՚ ա՜ձ՝ճչ՜ձ՟՜ժՠէզձ ռճսռ՜ձբ... ա. 142՜—3՝
Յնվը՟ղ յ՟վըգջտթմ ո՟ծ՟ո՟մւ ս՟մմ — Տճսձ ժճմզ կ՜ջկզձո կՠջ... բ. 143՝ Տնրվ մնտ՟, Տեվ, ՟վա՟մտ ՟մնվբթ...
— Ն՜ը՚ ՜հո բ զ կբն Իջվ՟ճեժթ ձ՜ը՜պզձտձ... գ. 144՜—5՜ Վ՟ջմ ջխդՠմ՟խ՟մ ղգհ՟տմ Աբ՟ղ՟ճ — Մՠխտ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ զ ձ՜ըձզ թձճխ՜ռձ բ...
դ. 145՝ Գ ե խգվո ձ՟մ՟ո՟վծթմ Աջսնրլնճ... — Ն՜ըտ՜ձ ոպՠխթ՜ձՠէձ...
11. ՜. 146՜ [Զթ՞մշ ե ջ՟ծղ՟մ] — Ես բ ո՜իկ՜ձ ՝՜ձ ժ՜ջծ՜շրպ...
ՠ. 146՜ Ամնրմ ւ՟մթ ճ՟սխնրէգ՟ղՠ դ՟մ՟դ՟մթ — Ժ. Ն՜ը՚ ազ՛ձմ բ ՜ձճսձ... ա. 146ՠ—7ՠ Հ՟վտ. Զթ՞մշ ե ղթմշմ գր ղթմշգր, գր ղթմշ շգրմ — Աշի՜ո՜ջ՜ժ ժճյջ (՛) ՠս յ՜հկ՜ձ ՠձ զջ՜ռ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ...
12. 147՝—8՜ Վ՟ջմ ջխդՠմ՟խ՟մ ղգհ՟տ — Գ բ. ձ՜ը՚ ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդզսձ ՠս ՜ձիձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձձ...
13. 148՜ Հ՟վտ, Ք՜ձզ ղ՜սզխտ ՠձ ո՜խկճոզձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. ԺԸ՚ կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ, ՠջ՜ձճսդզձձ, ՜խ՜մ՜ձտ...
14. 148՝ [Նյ՟մ՟աթվւ թղ՟ջսմնտ] — Ոջ՟զ... կ՜ջկզձփ
15. 148՝ [Յ՟հ՟աջ շնվթտ ս՟վգվ՟տ] — Հճխձ՚ կզ՜ձզոպ, նճսջձ՚ տո՜ձ՜ձզոպ...
16. 148՝—57՝ Յ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մմ — Աջպ՜տզձ զկ՜ոպ՜ոբջտձ ՜հոյբո ՜ո՜ռզձ. Բձճսդզձձ պՠո՜ժձ բ, ճջ ՠջՠսզ...
Ի Ժխէ՜ձ՜ռ Վ՜ջ՟՜ձ՜հփ Հկկպ. լՠշ. 341, 118՟—22՟ֆ

17. 158՜—62՝ [Ն՟իգվա՟մւ ւ՟վնդթտ] — Աջվզ՜ժ՜ձ էուո, ՜ձղզն՜ձՠէզ ծ՜շ՜՞՜հդ...
18. 163՜—6՜ [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մւ]
– 163՜ ՟. Զթ՞մշ ե դճ՟մտնր՟լջ թրվնռ խ՟վե ՟պմգժ թ ղթս — Դ կպրտ. ձ՜ը՚ հ՜ձռ՜ձտ ՜ժ՜կ՜հձ... ՠ. 163՝ [Յ՟հ՟աջ չվնճ] — Աոզ ճկ՜ձռ Ի մ՜վ յ՜ջա էզձՠէ նճսջ տ՜ձ աՠջժզջ... ա. 164՜—5՝ [Վ՟ջմ բ՟ս՟րնվ՟տ ծնարնճ գր ղ՟վղմնճ] — Գզպՠէզ բ, ազ ժջժզձ ՠձ զղը՜ձտ ՠս ՟՜պօխտ ՠջժջզ, ՜հոզձտձ՚ իճ՞ճհ ՠս կ՜ջկձճհ... բ. 166՜ Յ՟հ՟աջ Ե մգվւմնտ,
նվ ե մ՟ի՝ ծ՟ջ՟վ՟խ դա՟ճնրէթրմ... ծթմագվնվբ՝ ղթսւ — Ես բ ի՜ո՜ջ՜ժ ա՞՜հճսդզսձ զ հ՜շ՜նզձ վճջճս՜թ ՞էըճհձ...
19. 166՝—94՜ [Վ՟ծվ՟ղ՟ճ] Լնրլղնրմւ Պնվցթրվթ ղգխմշթմ ծ՟մբգվկ Աջսնրլնռ Ճ՟պ ՟պ՟չթմ — [Բ՜ձ]. Ես ճհջ
ի՜ջժ՜[ս]ճջ [զ]փ [Լճսթկճսձտ]. Գճէ ՜ոբ ժ՜ջՠսճջ... ՠս ՜շ՜ձռ ոճռ՜հ ճմ ՝՜խժ՜ձ՜հ կ՜ջ՟ (իկկպ. կգպ. 59, 258՝—75՜)փ
20. 195՜՝ Պ՟սձ՟պ Սսնվնանրէգ՟մտ — Ահեւջ՟մբվնջ արջՠխձ տ՜նճսդՠ՜կ՝ ՠս զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ կզ՜յՠպՠ՜ռ ա՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիո...
21. 194՝—7՝ [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մւ]
– 194՝—5՜ ՟. Մ՟վղթմմ ծ՟ջս՟սգտգվ թմկ — Ն՜ը, ազ ի՜ոպ՜պ, ՜հոզձտձ՚ ՜կճսջ, ՜ձվճվճը... ՠ. 195՜ Զ՟վէթւ ց՟պ[ւ] թղ... — Փ՜շո աիճ՞զ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ ՜ոբ... ա. 195՝—6՜ [Յ՟հ՟աջ ղ՟խ՟մնր՟մ] — Իոժ կ՜ժ՜ձճսձ բ, ՠս ՠջժ՜ձճսձ ժճմզ... բ. 196՜ Զթ՞մշ ե ջ՟ծղ՟մ ճնրջնճ — Յճհո բ ոպճհ՞ ՜ժձժ՜էճսդզսձ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ՠջ՜ձճսդՠ՜ձ... գ. 196՝ Զթ՞մշ ե [ջեվ] — Սբջ բ ճսխզխ ժ՜կտ... դ. 196՝—7՜ Հ՟վտ՟մգղ գրջ. Ո՞րվ գր գվ՞ՠ. սգհթւ գր ը՟ղ՟մ՟խ անճ ՟յի՟վծթջ, էե նշ... — Կ՜ջթՠկ դբՠս տՠա թ՜ձջ դճսզ... բ. 197՜՝ Ովոեջ ջխթդՠմ Ս՟հղնջմ. Եվ՟մգ՟ժ ե ՟ճվ — Ոջյբո թ՜շ, ճջ պձժբ զ ՞ձ՜ռո նջճռ...
22. 198՜—201՝ [Բ՟վնր՟իփջ]
՟. 198՝ Բ՜ջս՜ըրոձ ՜ոբ չ՜ոձ հճչ՜աճս, դբ. Ակՠձ՜հձ ՜ձ՜ո[ձ]ճռ ոզջՠէզ բ... ՠ. 198՜՝ Բ՜ջս՜ըրոձ ՜ոբ, դբ. Կ՜հ ՞՜ա՜ձ զձմ զ թճչ, ճջճհ ՜ձճսձ ժճխ՝ ՜ոՠձ... ա. 198ՠ Բ՜ջս՜ըրոձ ՜ոբ չ՜ոձ ժ՜տ՜սձ, դբ ա՜հէճռ լճսձ ՞ճխ՜ձ՜հ...
բ. 199՜ Կ՜ ՠս տ՜ջզձո զձմ զ էՠջզձո, ճջ ժճմզ իջ՜տ՜ջ... գ. 199՜՝ Բ՜ջս՜ըրոձ ՜ոբ. Է ժՠձ՟՜ձզ զձմ զ թճչձ, ճջ ժճմզս ՞՜խ՜ժջճո... դ. 199՝—200՝ Բ՜ջս՜ըրոձ ՜ոբ չ՜ոձ կզհՠխնՠջճսզձ... բ. 200՝—1՜ Բ՜ջս՜ըրոձ ՜ոբ, դբ. Գ ՝՜ջտ ՠձ
կջնըկ՜ձձ... զ. 201՜ Է ի՜ս, ճջ ժճմզ եջ՜ի՜ս...
23. 202՜—4՜ [Մ՟ջմ Մ՟յսնտթ]
՟. 202՜ Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ — Ակՠձ՜ժ՜է Տբջ, ճջ գձժ՜է՜ջ աըճսձժոձ...
ՠ. 202՜՝ Արվծմնրէթրմ ռգվ՟վխնր դագջսթտ, ռգհ՟վթտ գր ցթժինմթ — Ախ՜մՠկտ ատՠա, Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո...

ա. 202՝—3՜ Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ փվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ...
բ. 203՜—4՜ Կ՟մնմ մնվ՟խգվս ավնտ — Տ՜ձզձ զ հՠժՠխՠռզձ...
24. 204՜—5՝ Վ՟ջմ ո՟սգվ՟դղթմ ՟ջե Ը ջս՟խ՟ծնրէթրմ(=ճ՟սխնրէթրմ) կթնճ — Ն՜ը՚ ազ ՠէ՜ձբ զ ՟՜ղպ...
25. ՟. 206՜ Աճջ ե խթջ՟խ Տվղփճթ (Տփղ՟վթ) — Նճհՠկ՝ՠջզ ՜կզո՚ Լ ՠս ժզո՜ժ՚ ժբո... ՠ. 206՜ Կգմբ՟մ՟խգվոթ
գփէմգվգ՟խ ՟ճջոեջ ՟վ՟ — Կ՜է կ՜ջպզ ԻԱ...
26. 206՝ [Հ՟վտղնրմւ բյինճթմ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Սնհնղնմթ] — Աոբ ՟ղըճհձ Նըջ՟ ՜շ զկ՜ոպճսձձ Սճխճկճձձ...
27. 207՜—8՝ [Ի ՠ՟մթտ թղ՟ջսմնտ] — Եջժզսխձ Աոպճս՜թճհ կՠջեբ ա՜կՠձ՜հձ մ՜ջ՜ըրոճսդզսձ...
28. 209՜ [Մգխմնրէթրմ ՠ՟պթտ] — Աձ՟ՠ՜հ, ճջ բ ձ՜ը՟զջ, ՜հոզձտձ՚ իճհէտ յ՜ըՠջ՜ռ... (3 ՝՜շ)փ
29. 209՜—13՜ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ.] Եվ՟մգ՟ժ ե ՟ճվ — Ի չՠջ՜հ ՜հոկ Զ զջ ի՜ջռ՜ձՠէզ բ. ձ՜ը՚ չ՜ոձ բ՛ջ ՠ՟ զ ոժզա՝ձ ո՜խկճոզո...
30. 213՝ Մփջեջ Խնվգմ՟տթմ ՟ճջոեջ ավե թ ղեչ Պ՟սղ՟ավթմ թրվնճ — Ա ՜շ Ք, Ե ՜շ Գ... (՜խ՜ճս՜խճս՜թ, պՠո
պյ. 1913, բն 9)փ
31. 213՝—5՝ [Հ՟սնր՟լւ ւ՟վնդթտ]
՟. 213՝ [Վ՟ջմ ժնրլթմ] — Ն՜ը իջբ՜հտձ ըաՠռզձ աէճսթձ Քջզոպճոզ... ՠ. 214՜ [Վ՟ջմ ո՟խ՟ջնրէգ՟մտ] — Վ՜ոձ ճջճհ ը՜խ՜խճսդզսձ ՠս ոբջ զ կբն ձճռ՜... ա. 214՝—5՝ Սնհնղնմ ՟ջե. Է բնրջսվ, նվ ժ՟ր ե ւ՟մ դնվբթ — Զզ ՜կբձրջիձՠ՜է ՟ճսոպջ Աոպճս՜թ՜թզձձ է՜ս՜՞ճհձ բ...
32. 216՜—9՜ Ոհՠւ գր ո՟հ՟ս՟մւ Ս՟վխ՟ր՟ա ռ՟վբ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ. Ահ՟շգղ ղս՟բթվ գհգւ — Աձլձ զկ պ՜շ՜յՠ՜է ՠս ՞ՠջՠ՜է...
33. 219՜—25՝ Ննվթմ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Յնծ՟մմնր ՟ջ՟տգ՟ժ ՟պ Սնրվՠ խնճջ Մ՟վթ՟ղ Աջսնր՟լ՟լթմ —
Ծձճսձ՟ ՠջժջ՜թզձ ՠս թձճխ ա՜կՠձ՜հձո ժջճխզձ...
34. 225՝—30՝ Ահնէւ ջվՠնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟ղգմ՟ճմ ղգհ՟րնվ՟տ — Աձոժզա՝ձ
Աոպճս՜թ ՠս ՜ձի՜ո՜ձՠէզ, ՝՜ռ ա՜մո ոջպզ զկճհ...
35. 231՜—41՝ Ահփէւ ջվՠնճմ Ամ՟ջս՟ջ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ — Տբջ, կզ ոջպկպճսդՠ՜կ՝ տճ հ՜ձ՟զկ՜ձՠջ ազո...
36. 242՜՝ Հ՟վտ. Վ՜ոձ բ՛ջ ա՜հո ո՜խկճոՠկտ զ Խ՜մրջիձբտձփ Զզ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ ը՜մզձ ո՜խկճո ճսձզ ըճջիճսջ՟...
37. 243՜—8՜ [Հ՟սնր՟լւ ւ՟վնդթտ]
՟. 243՜—4՜ Եվՠգղմ ւ՟վնդեվ խ՟մամգ՟ժ գր գվՠգղմ մջսգ՟ժ — Ոջյբո ՜ոպ... ճսո՜ձզկտ, դբ յ՜ջպ բ ձոպՠէ ՠս
ճսոճսռ՜ձՠէ ՠս յ՜ջպ բ ժ՜ձ՞ձՠէ ՠս տ՜ջճաՠէ...
ՠ. 244՝—8՜ Աջե Տեվ. Եջ բմգղ թ ծթղնրմջ Սթնմթ ռեղ ՠ՟դղ՟ո՟սթխ... — Ն՜ը ադ՜՞՜սճջճսդզսձձ Եաՠժզ՜հ, ազ
ՠխՠս տ՜ձ ա՜հոձ ՜ձժզսձ յ՜պճս՜ժ՜ձ... ՠս ոժզա՝ձ ՜կՠձ՜հձ ՞ջճռ Քջզոպճո բ, ճջյբո ոժզա՝ձ ո՜խկճոզ /// (դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 55՜ (Գ՟ջո՟վ ՞ջմզ, 1737—զռ ՜շ՜՛ն) Աձկՠխ՜՟զջ ժ՜ռբտ, ՞զջձ ՟ե՜ջ ժ՜ջթ՜հջ. ժ՜ջզտո ՜հոմ՜վ բջփ
128՜ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ի՜ձ՟զյզտ ՜հո ժ՜կ րջզձ՜ժզտ ժ՜կ ժ՜ջ՟՜հտ, ր՞պզտ զձմ, հզղՠոնզտ ազո՚ հճ՞ձ՜կՠխ յ՜պե՜յ՜ջպ ՞ջզմո, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ
141՜... Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠս ՞թճխ պ՜շզո՚ Գ՟ջո՟վ ՠխժՠէզո, թձճխրտձ զկրչտ ի՜ձ՟ՠջլ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձրտ. ՜կբձփ
2. 241՝ (Աՠգհ՟ճ ՞ջմզ) Գջՠռ՜ս դիսզձ ՌՃՁԶ (1737) լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխ աԱՠգհջթն (աԱՠգհ՟ճթ՞ր) ՜խ՜մՠկ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ, ՜հէ ՜խրդզստ ր՞ձՠէփ

610
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 4 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 257ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղվ՟րնրմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, էնրհէ, ջխդՠթտֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Ը—Թ բբ.ֆ 1 (Ա) ռգվչնրղ, ջս՟տնր՟լ գդվ՟ծ՟սնր՟լ ւ՟պնվբ էգվէթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ—Ա՟ «///[՟վբ]գրւ ինվանռ գր ղնիվնռ ՟ո՟յի՟վգ՟ժ եվ... խ՟ղթտթ ճ՟ճսմգժ///» (ԺԱ,
21—28)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԴ — XIV

ԹԵՐԹ՝ 156(1—156). շավնր՟լ՝ 1՟—5՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×5 (ԺԸ բ. ճ՟րգժնրղ)+Ա—Թ+Թ+Ճ—Շ×12(Ա 11, Դ—Ե, Թ 14, Է 13, Թ 10, Ճ 7, Շ
6)+2(10—4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ՝ 58—68, ԺԵ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16×11,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ
2—3 կգպւնռ, ծթմ յհ՟ավնռ՝ 111՟ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 22—25 (ի՟պմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինրմ՟տ՟լ գր անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ ավնրէթրմզ բընր՟վզմէգպմգժթ, գդվգվզ ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լֆ ԺԵ բ. մնվնանր՟լ գր էգվթմ ժվ՟տնր՟լ (58—68), ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ ԺԸ բ. ռգվ՟խ՟դղնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ. ՟ճբ ղ՟ջթմ
մյնրղմգվ՝ 66ՠ «Ժ էնրհէ ճգս ե» գր ՟ճժնրվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 6՜—57՝ [«Տգ՟պմ Մթի՟ճեժթ Աջնվրնտ ո՟սվթ՟վւթ Ժ՟ղ՟մ՟խ՟ավնրէթրմ ճԱբ՟ղ՟ճ ջխջգ՟ժ ղթմշգր ՟պ ղգդ»] — Եո, ՠխ՝՜ջտ զկ զ Քջզոպճո, ճսոճսկձ՜ոբջտ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջտ...// (57՜) Յ՜հոկ չ՜հջզ ՠժզձ ՜ոճջզտ զ Հ՟ճւ,
՜ջտ տ՜ն՜՝՜ձտ ՠս ժ՜կբզձ ոՠջկ՜ձՠէ ա՜խ՜ձ՟ձ Նգջսնվթ... Ես ձճտ՜ դ՜ջ՞կ՜ձՠռզձ ձճռ՜ ՞զջո ոճսպո՚ աԳ՜սջպճո՜ժ,
աԿզջ՜ժճո՜ժ, աՊ՜սխճոզ Տՠոզէձ, աԱ՟՜կ՜ ՜յ՜ղը՜ջՠէձ, աԴզ՜դՠժ, աՄ՜ձժճսդզսձ Տՠ՜շձ, աՍՠ՝զճոձ, աչծզշձ րջիձճսդՠ՜ձ ՠս աԱձդ՜տմՠէզ կ՜պՠ՜ձոձ// (57՝) ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձզ կՠժձճսդզսձ աՄ՟մգ՟ճմփ Ես ճջ ի՜ս՜պ՜հ՚ ձաճչՠ՜է ՠխզռզ. ՜կբձփ
Աձ՜ս՜ջպփ Հկկպ. պյ. 1871, Եվնրջ՟հեղ, բն 1—117փ Զ՞՜էզրջբձ պ՜ջ՝ՠջփ 1896—զձ Ս. Ակ՜պճսձզձ ՝՜խ՟՜պՠէ բ պյ՜՞ջզ իՠպ ՠս ձղՠէ (5՝)փ

Բ. 1. 58՜՝ [Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ Մ՟հէ՟մւ դփվ՟րնվւ ՟վծ՟րվ՟տ աթյգվ՟ճմնճ (Բ՟մ ԺԲ, ա) — Ըձժ՜է տ՜խռջճսդՠ՜կ՝... ՜ձը՜ջ՟՜ը] ՜ջ՜ոռՠո...
2. 58՝—60՜ Աճջ մնր՟ա ՟հ՟րէթտ զմբբթղ՟ղ՟վս բթր՟տ գր բթր՟ջ՟ռջնրպ չգվղնրէգ՟մտ ս՟ամ՟ո ՟յի՟սնրէգ՟մտ Աջսնրլնռ ց՟վ՟սթտ (Բ՟մ ԻԸ, գ) — Աջ՟, ՜հոտ՜ձՠ՜ռո ՜ձ՝՜սզռ...
Գ. 60՝—71՝, 72՜—8՝ [Ի ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ]
Տՠո լՠշ. 228, 71՜—108՝. § 1. Նը./մզտփ ՜/77՜—8՝, 72՜՝փ ՠ/72՝—3՝, 71՜՝փ ա—գ/մզտփ դ/60՝, 64՜՝փ ե/64՝—5՝փ զ/65՝—6՝փ
է/66՝—8՜փ ը/68՝, 61՜—2՝փ ը՟/62՝—3՝փ ըՠ/69՜—70՜փ ըա/70՜՝, 74՜՝փ ըբ/74՝—5՜փ ըգ/75՜՝փ ըդ/75՝—7՜փ § ըե—ըէ/մզտփ

Դ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 71՜՝, 79՜—83՝ Յ՟հ՟աջ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ թվ՟անվլնրէգ՟մտ — Աոպճս՜թ բջ կզղպ ՠս բ ՠս ՠխզռզ...
2. 83՝—90՝ Վ՟ջմ ՠ՟մջ՟վխնրթմ — Սժզա՝ձ ՠս ՜խ՝ՠջ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ ՞ճէ՚ ըճոպճչ՜ձՠ՜է բ Աոպճս՜թ հ՜կՠձ՜հձ ՠխՠէճսդՠ՜ձռ...
3. 90՜—1՜ Վ՟ջմ խ՟վա՟տ գխգհգտնճ — Զոՠջկձ ՜սջիձՠէձ ՠս աժ՜էզ ՠս աիձլ՜ձզ ՜սջիձՠէձ ոճսջ՝ձ Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մմ բ ՜ջ՜ջՠ՜է...
4. 91՜՝ [Պ՟սձ՟պւ ընհնռնտ] — Բ՜հռ յ՜ջպ բ ո՜ժ՜ս զձմ չ՜ոձ եճխճչճռ ՜ոՠէ...
5. 91՝—3՝ Պ՟սձ՟պ Սնրվՠ Խ՟շթմ — Յՠպ ժ՜պ՜ջկ՜ձ պձ՜սջբձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս չՠջ՜ռկ՜ձձ հՠջժզձո...
6. 94՜—102՝ Պ՟սնր՟խ՟մ ե ՟պ՟չթ Տգ՟պմ ղ՟ծ ջվՠնտ — Յՠջզո ճջճղՠ՜է ՝՜ե՜ձզձ ի՜պ՜թտ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ՚
հ՜ձռՠ՜է, զ ձՠջժ՜հո ՠս հ՜յ՜շձզձ...
7. 103՜—7՝ Խվ՟ս ւվթջսնմեթտ գվթս՟ջ՟վբ՟տ գր լգվնտ — Ճ՜ձ՜յ՜ջի բ ՜հո ժՠ՜ձո ՠս ծ՜ձ՜յ՜ջիճջ՟ ՠձ կ՜ջ՟զժ...
8. 107՝—8՝ Բ՟մւ իվ՟ս՟խ՟մւ — Ի կ՜ջ՟ճհ մ՜ջբ ա՞ճսղ էՠջ...
9. 108՝—10՝ Յ՟հ՟աջ ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ գր ՟մչ՟սղ՟մ — Զ՜ա՞ո տջզոպճձբզռ պՠո՜ձՠկտ ճմ գոպ ՜ձճս՜ձձ ՠս
ակզճսդզսձձ ճսձզձ ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ ո՜իկ՜ձզ...
10. 110՝ [Ամինվ՟աթվ] — Աղը՜ջիո բ ՝ճսջ՜ոպ՜ձ ՠս ռ՜ձժ ձճջզձ՚ զղը՜ձճսդզսձ...
11. 111՜՝ [Վ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ] — Խճձ՜ջիճսդզսձ կզ պՠո՜ժ բ, ՜հէ ՝՜աճսկ պՠո՜ժ ճսձզ ՠս կ՜ոճսձո...
12. 112՜—5՝ [Գթվ փվծմնրէգ՟մ Յնռծ՟մմնր ռ՟վբ՟ոգսթ] — Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, Հ՜հջ ՠս Ոջ՟զ ՠս Հճ՞զ Սճսջ՝փ Աձՠխ ՜ձկ՜ի զոժ հԷբձ, հՠշ՜ձլձՠ՜...// (112՝)... Վ՜ոձճջճհ ՠս ՠո՚ ձճս՜ոպ... Յնռծ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպ, ի՜ձ՟ՠջլ
՜ղ՜ժՠջպՠ՜է ժջ՜սձ՜սճջ՜ժ՜ձ ՟՜ոճստ ՟ՠ՞ՠջՠ՜է ՜շ ճպո ՟՜կ՝՜ջ՜ձզ Սնրվՠ Լնրջ՟րնվշթջ...
13. 116՜—21՜ [«Վ՟վբ՟մ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ» կգպ. 8029, 34՟] Սթվգջտգջ դՏեվ Աջսնր՟լ ւն ճ՟ղգմ՟ճմ ջվսե ւնրղղե գր ճ՟ղգմ՟ճմ ՟մկմե ւնրղղե (գհլնր՟լ) — Ո ճտ զռբ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ վ՜շ՜սճջճսդզսձտ ՠս աժՠ՜ձո ՜ղը՜ջիզո ակպ՜ս ՜թզռբ...
14. 121՜—՝ Մ՟ծ ղ՟վբնճ՝ ծ՟մաթջս թրվ — Աջ՟, ժ՜կզկ ՜հեկ ճջյբո ՠս բ զոժ ժ՜ջրխճսդզսձ կ՜ջ՟ճհ, յձ՟ՠէ ապժ՜ջճսդզսձ ոջպզ զկճհ...
15. 122՝—31՝ Աճժ մ՟իգվա՟մ. Մ՟ծ ղ՟վբնճ՝ ծ՟մաթջս ե — Աոպճս՜թ՜հզձ ՜ձկ՜ի ՞՜ձլճսռձ ի՜ա՜ջ՜յՠպձ...
16. 131՝—6՝ Տգ՟պմ Յնծ՟մմթջթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ թ ղ՟վա՟վեմ Եդեխթեժ, նվ ՟ջե. Եր ՟ջե տթջ Տեվ. Աճբ բնրպմ ց՟խգ՟ժ խ՟տտե... — Աոպճս՜թ՜հզձ ՜ջ՜ջմ՜՞ճջթ ՝՜ձզսձ ժջժզձ զկձ բճսդՠ՜կ՝ ի՜ոպ՜պՠ՜է ՞ճհ՜ռ՜ձ...

17. 136՝—56՝ [Ն՟իգվա՟մւ] — Զճջ ՜սջզձ՜ժ ՜ձիկճսպտ ՠս ՜ձպՠխՠ՜ժ ՞ճէճչ խճխ՜ժ՜ձ ՜ջիՠոպզո ՠս ըճջբնճսդՠ՜ձ...
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 6՜, 104՝ Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ՌԽԷ — 1598
ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջֆ
ԹԵՐԹ՝ 84(157—240)ֆ ՊՐԱԿ՝ 7×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 157՜—237՜ [0վծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ, Գվ՟պ՟չւ էհէնտ գր Ն՟իգվա՟մւ ւ՟վնդթտ] — Ահէ ՠս ՜սջիձՠոռբ ալՠա Տբջ Աոպճս՜թձ կՠջ, ճջյբո ճջ ՜սջիձՠ՜ռ ա՜հձ ՜շ՜նզձ ՜սջձ...
՟. 158՝—60՜ [Վ՟վբ՟ոգսթ] — Էձձ Աոպճս՜թ ի՜հջ բ՜ժ՜ձ / Ինՠ՜է հՠջժձզռ ըճձ՜ջի՜ժ՜ձ...
ՠ. 159՝—61՜ [Ծ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Տեվ Յ՟խնՠ ռ՟վբ՟ոգսթ թ Դ՟րէեջ ծ՟ջտե էնրհէըջ թ Կ՟վթմմ...»] — Տբջ Աոպճսթճհ ըզոպ ոզջՠէզ, /Էզձ ՝ձ՜ժ պ՜ծ՜ջ ՝՜ջզ...
ա. 161՜՝ [Վ՟վբ՟ոգսթ] — Աոպճս՜թ՜՝՜ձ տ՜ն իշՠպճջ, / ԶԱոպճսթճհ տձձՠո աըճջ...
բ. 164՜—6՟ [Գթվ փվծմնրէգ՟մ] — Ի իջ՜կ՜ձբձ Աոպճսթճհ... ձ՜ՠս ըճջ՜ձբ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսե... ՠս զ ոճջզձ ոյ՜ո՜սճջբձ՚ զ Յնծ՟մմեջ ՠյզոժճյճոբ ի՜ոռբ Գզջ ՜սջիձճսդՠ՜ձ...
գ. 166՜—7՝ [Ծ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ա—Ք, Յնռ՟մմեջ ՟մ՟վը՟մե»] — Աոպճս՜թ՜հզձ ՜ձ՜սդ Հճ՞ճհձ, / Բ՜ձզձ պՠխզ՚ պ՜ծ՜ջ ՠս պճսձ... (պՠո Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ)փ
դ. 168՝— 9՜ [«Ոս՟մ՟րնվջ գր ս՟հջ ծո՟վսնրէգ՟մ Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 2672, 365ՠ] — Ք՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՞ճջթո մ՜ջՠ՜ռ...
Տյ. «Աշ՜տՠէ Բ՜խզղՠռզ», Եջՠս՜ձ, 1971, բն 170, Sփ

Է. 169՜—71՜ [Գվթանվթ Կգջ՟վ՟տրնճ Թնրհէ ՟պ Աղէգտթջ] — Աոպճսթճհ ՠս Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ
Գվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ, չՠջ՜պՠոճսմ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզո Կգջ՟վնճ...
զ. 179՜—80՜ Եվ՟մգժնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Յզոճսո էճհո վ՜շ՜ռ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջո յ՜հթ՜շ՜ռճհռ...
2. 237՜—9՜ Տ՟հ Ծմըմբգ՟մ գր Արգսգ՟տ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ Ա—Ք) — Ասՠպզո տՠա, Մ՜ջզ՜կ, աճջ Գ՜՝ջզբէ ոժըա՝ձ՜սճջՠ՜է, / Ասՠպզո, ՜սՠպզո, ՜սՠպզո, ՜սՠպզո, պզՠաՠջ՜ռ ՜սՠպզո...
3. 239՜—40՝ [«Տ՟հ ջնրվՠ գխգհգտրնճջ», կգպ. 1096, 194՟] — Կ՜հդՠ՜հ, ոճսջ՝ ժ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռզ, ՠս յ՜ջբ, /
Զկ՜ձժճսձըո տճ եճխճչբ, զ հ՜սջիձճսդզսձո իջ՜սզջբ... / Ասջիձՠձ աԱոպճս՜թ ՜ձ՟՜՟՜ջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

166՜ (Ծ՜հջ՜ժ՜յ՚ «Ա—Ք», «Յնռ՟մմեջ ՜ձ՜ջե՜ձբ»)
Աոպճս՜թ՜հզձ ՜ձ՜սդ իճ՞ճհձ... //(167՜)
...Քՠս կՠա պ՜ռճստ վ՜շո ՜հեկ ՠս ձճհձփ
Յնռծ՟մթջե հ՜ըկ՜ջ իզտճհձ,
Ոխնճհձ գձժ՜է, ՜մ՟ զկ էճսոճհձ,
Վՠի չ՜ջ՟՜յՠպ ջ՜՝ճսձ հճսոճհձ,
Աոպճս՜թ՜՝՜ձ տ՜ջճա՟ ՞ջճհձփ
Նճս՜ոպո ժ՜ջրպ ոճսջ՝ տճհ՟ պՠոճհձ,
Նՠջՠէ մՠկ ժ՜ջ ’ս ՠկ [զ] տբձ իՠշճհձ,
Էձձ Աոպճս՜թ տՠա յ՜իզ վճջլճհձ
Ս՜պ՜ձ՜հզ ‘ս հ՜կբձ ժջճհձ. ՜կբձփ
Աշ ի՜ա՜ջ պ՜ո տ՜շ զ րդձճհձ (1598)
Ն՜յ դզսձ բ Մՠթ ՜ա՞զո Հ՜հճսձ,
Ակզոձ Ք՜խճռ չՠռ ՜շ պ՜ոձճհձ,
Ր՜կ Հըշճկ՜հ կ՜ջպ ՠսդձ հ՜կոճհձփ // (167՝)
Ժ՜կձ բզ յ՜իճռ ՠջժջճջ՟ ղ՜՝դճհձ,
Ասջձ ՠջՠգղ՝՜դ բջ յ՜պժՠջճհձ,
Ն՜ս զ Հ՟ժ՟ոե զ ծ՜կ՝խճսձ՚

Էվնրջ՟հեղ զ ՞ձ՜է ճսըպճհձփ
Ես գձ՟ ՟ճսաձ՜տՠ՜հ ո՜ժ՜ս ոճսխ մ՜վ ճպզռ պ՜խ ՝՜ձզռո, թ՜ձճսռճսկձ էզռզ չՠիզկ՜ոպ թճչ ՞զպճսդՠ՜ձ՟ տճ, ճջ
զ տճ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ Բ պՠո՜՚ աՅնռջեց Հդնրգտթմ զ ճՈրվ՟ծ՟ ՠս աՄ՟էենջ Ջնրհգտթմ զ Հ՟ժ՟ո, ՠս Զ՟ւ՟վեմ Վ՟մգտթ
մՠխբ ՜ջե՜ձ պՠոձՠէճհ, ազ հ՜հո պՠխզտո մ՞պճս՜սփ Ես կՠտ ոճսջ՝ ՜խրդզստ տճ զ Հ՟ժ՟ո ի՜ո՜ձտ ՠս հՠէձՠէճս չջ՜հ ՠձտ, Ջնրհգտթ Մ՟էենջմ զ տճ ՟զկ՜ռ կՠա է՜սճսդզսձ, կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձ ճմ ո՜ժ՜ս ՠջ՜ռ...
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ՌԹ — 1560
ԹԵՐԹ՝ 8 (241—248). շավնր՟լ՝ 241՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×10,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16—17ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 241՝—4՜ Գնռ՟ջ՟մւ Ս՟հղնջթմ. Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Իկ՜ձ՜էզ ՜հո ՝ճսջ՜ոպ՜ձ / Տըձժՠ՜է Հճ՞ճչձ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ...
՟. 244՜—6՜ Փնի ե (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ոջջ Էնվա ւ՟ծ՟մ՟՟թմ» — Ոջտ վՠո՜հզձ ոյ՜ո ՠձ վ՜շ՜ռ / Ձ՜հձզս ՠջ՞ճհո
՜հո Ս՜խկճո՜ռ... / Խձ՟ջճխ Գենվք խ՜ի՜ձ՜հզ / Ես Ապ՟ւգ՟ժ չ՜ջ՟՜յՠպզփ
2. 246՝—7՜ Եվա Ամ՟պ՟խթմ. ՟դմթր (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Աճջ ՠ՟մջ») — Աշ ի՜հջ՟ ՜խ՜[խ՜]ժՠկ՚ Աձ՜շ՜ժզ ճջ՟ճհո
ճխճջկՠ՜հ...
՟. 247՜—8՝ Յնվբնվ՟խմ ե — Ըաձկ՜ձճխո ՜ձ՜շ՜ժզձ / Ես ազձմո ի՜սջը՟ չ՜պձճխզձ... / Ես պճսջ ըձ՟՜է գձ՟ ըձ՟՜էզձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

248՝ Գջՠռ՜ս Տ՜խ՜ջ՜ձո դվզձ ՌԹ (1560), կ՜ջպզ ՜կոճհձ Իփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 248՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 241՜ ՜՝...դեփ 248՝ Գջՠռ՜հձ ՜հո՜սջ...փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ
ԺԶ — XVI
ԹԵՐԹ՝ 9 (249—257). շավնր՟լ՝ 255ՠ—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×7+1×2 (ԺԸ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,8×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 249՜—50՜ [Տ՟հ ա՟ր՟դ՟մթմ] — Գ՜ս՜ա՜ձձ զկ ՞՜ս՜ա՜ձձ, / Աջ՜ջճխզձ լՠշ՜ռձ բջ ՞ճջթ զկ ՞՜ս՜ա՜ձ...
2. 250՜—2՜ Տ՟հ Ղ՟վթոթմ [«Ի Ն՟հ՟յ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 3081, 124ՠ] — Ղ՜ջզյզ ժՠ՜ձտձ բ է՜էզ ճխ[՝]ՠջ՞՜ժ՜ձ, / Դ՜շձ ճս էՠխզ, էզ պջպկճսդՠ՜կ՝ զ ձՠխ աըձտ՜ձ...
3. 252՝ [«Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ». կգպ. 424, 165ՠ] — Դ՜ոտձ իջբ՜ժ՜ձ բզձ յ՜ի՜յ՜ձ / Սճսջ՝/// (՜հոտ՜ձ)փ
4. 252՝—3՜ [Տ՟հ ջթվնճ գր նրվ՟ինրէգ՟մ թ Սգՠ՟ջս՟տթ Ղ՟դ՟վ թվթտե ՟ջ՟տգ՟ժ] — Ծճչ ՜մտ, ՜կ տ՜ձզ ըճէըշճչ, / Գ՜ո ՜ձռձզո՚ ա՜մՠջ՟ ՜թՠո ըձծՠջճչ...
Տյ. «Ոսղ կզնձ՜՟՜ջզ ի՜հ ՝՜ձ՜ոպՠխթճսդզսձգ», Եջՠս՜ձ, 1986, բն 96, Gփ

5. 253՜—5՜ [ՅԱբ՟ղավնտ Ապ՟ւգժթ Սթրմգտրնճ] — Կձճն էՠաճսձ բ ըզոպ ՜ձճսղ, / Բ՜հռ զ իճ՞զձ ըճռբ ձճջ՜ վճսղ... / ՅԱպ՟ւգժ բ կՠխ՜ռ ի՜ս՜ձ / Ահոտ՜ձ ՝՜ձՠջո հ՜շ՜ն ՠժ՜ձ...փ

611
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ — XVIII
ԳՐԻՉ՝ Աՠվ՟ծ՟՞ղ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 231. շավնր՟լ՝ 75ՠ, 81ՠ—2ՠ, 84՟ՠ, 231՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Թ×6+2×10+2 (4, 6)+Ա—ԻԲ×6 (Ե 4, ԻԲ 8)+3 (8, 4, 3)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ավգվնռ գր ս՟վՠգվ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,5×13,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ՝ 1՟—2ՠ, 55՟—76՟, 217՟ՠ, գվխջթրմ՝ 3՟—54ՠ,

76ՠ—216՟, 218՟—30ՠֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ, ՠնժնվաթվ՝ 227՟—30ՠֆ ՏՈՂ՝ 18՝ 1՟—54ՠ, 20՝ 55՟—216՟, 24՝ 217՟—26՟, 33՝ 229՟—30ՠֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟ծթրջ ջոթս՟խ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնրֆ ԺԱ—ԺԲ բբֆ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2—՟խ՟մ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ խթտ էգվէգվթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ ղ՟մվ գվխ՟է՟աթվ, ծ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ՟ճթմ մյնրղմգվնռֆ Կ՟վբ՟ժ Գ՟ՠ, Ա՟ՠ, Բ՟ՠ, Դ՟ՠ «/// թ ճ՟ծգհ ՠ՟վՠ՟պնճ թՠվգր լնռնր գր իզպնռնրէգ՟մ... տւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսջմ գր ///» (ԻԱ, 25—ԻԲ, 52)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ՟պ՟մկթմ էգվէգվ ղվնսնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, Ա ցգհխթ խ՟յթմ՝ էգէգր՟խթ ՟ճվնր՟լֆ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 1. 1՜—54՝ [Վխ՟ճնրէթրմւ թ Սնրվՠ Գվնտ ռ՟ջմ ւ՟վնդնրէգ՟մ]ֆ Հթմագվնվբ. Ահփէւ ջվՠնտ փվթմ՟խ — Աջ՜ջ՜թճռ ԼԲ. Ես ՜ոբ Յ՜ժճ՝. Աոպճս՜թ իրջ զկճհ Ա՝ջ՜ի՜կճս ՠս Աոպճս՜թ իրջ զկճհ Իո՜ի՜ժ՜հ...
2. 55՜—75՜ [Վխ՟ճնրէթրմւ թ ռ՟վբ՟ոգս՟տ Վ՟ջմ ւ՟վնդնրէգ՟մ] — Դթնմեջթնջ. Ախրդտձ բ ճջյբո ՝՜ձ՜էզ,
ճջճչ ժ՜ջՠկտ ՝՜ձ՜է ա՜կՠձ՜հձ ՞՜ձլո Աոպճսթճհ ՠս ՜ձպզ ՜շձճսէ ճջ զձմ ր՞պ՜ժ՜ջ դճսզռզ կՠա...
Բ. ՜. 76՜՝ Ն՟իգվա՟մւ — Եջ՜ձՠէզձ ՠս կզ՜հձ իարջձ, Թ՜՞՜սճջձ դ՜՞՜սճջ՜ռ ՠս Տբջձ պբջ՜ձռ...
ՠ. 76՝—80՜ Բ՟մւ փվծմնրէգ՟մտ — 0ջիձՠոռբ ալՠա Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջյբո րջիձՠ՜ռ աԹ ՟՜ո իջՠղպ՜ժտ զ
հՠջժզձո...
Գ. 83՜—230՝ [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
— 83՜՝ [Ց՟մխ ւ՟վնդթտ] — Աշ՜նզձ. Նճջզձ Ք՜ջճա Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ... ԻԲ—ջ՟. Յ՜հէկբ Ք՜ջճա չ՜ոձ ախնկ՜ձ...
Թեգր մյնր՟լ ե 22 ւ՟վնդ, ջ՟խ՟ճմ բվ՟մտ թվ՟խ՟մ ւ՟մ՟խզ ծ՟ր՟ջ՟վ ե 26—թ. 12—զ՝ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվթտ, 12—զ՝ Աղ՟պ՟մ գր 2—զ՝
՟վս՟ւնճֆ

1. [Ք՟վնդւ ճ՟պ՟չթմ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա—ԿԶ/մզտփ ԿԷ/202՜—7՜փ ԿԸ/մզտփ ԿԹ/148՜—53՜փ Հ—ՀԲ/մզտփ ՀԳ/153՜—9՜փ ՀԴ—ՀԵ/մզտփ
ՀՁ/159՜—63՝փ ՀԷ—ՀԸ/մզտփ ՀԹ/163՝—8՜փ Ձ/մզտփ ՁԱ/168՜—73՝փ ՁԲ—ՃԳ/մզտփ ՃԴ/173՝—7՜փ ՃԵ—ՃԺԳ/մզտփ ՃԺԴ/177՝—81՝փ ՃԺԵ—
ՃԻԱ/մզտփ ՃԻԲ/182՜—8՜փ ՃԻԳ—ՃԼԳ/մզտփ ՃԼԴ/188՜—95՝փ ՃԼԵ—ՃԼԹ/մզտփ ՃԽ/195՝—201՝փ ՃԽԱ—ՃԾԱ/մզտփ ՃԾԲ/85՜—99՜փ ՃԾԳ—ՃԿԱ/մզտփ

2. [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1741. Ա—Զ/մզտփ Է/103՝—12՜փ Ը/99՜—103՜փ Թ—Ժ/մզտփ ԺԱ/209՝—16՜փ ԺԲ/112՝—7՝փ ԺԳ/մզտփ
ԺԴ/117՝—20՜փ ԺԵ/մզտփ ԺԶ/120՜—4՝փ ԺԷ—ՀԴ/մզտփ ՀԵ/124՝—8՝փ ՃԺ/207՜—9՝փ ՃԺԱ—ՃԻԶ/մզտփ ՃԻԷ/128՝—33՝փ ՃԻԸ—ՃԻԹ/մզտփ
ՃԼ/133՝—42՝փ ՃԼԱ—ՃԿԷ/մզտփ ՃԿԸ/143՜—5՜փ ՃԿԹ/145՝—7՝փ ՃՀ—ՃՁԸ/մզտփ

3. [Ք՟վնդ ՟վս՟ւնճ Ա գր Բ ծ՟սնվ՟տ]
՟. 217՜—26՜ [ԻԲ]. Ք՟վնդ ռ՟ջմ դհչղ՟մ գր ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ. Ովբգ՟խ, ց՟իթվ թ ղգհ՟տ, նվոեջ ճգվգջ՟տ փկթ, ՟ջե Սթվ՟ւ — Աոպ՜ձրջ հ՜խ՜՞ո Զ զկձ յզպճհ զռբ լՠշձ՜ջժճսդՠ՜ձո կՠջփ Ն՜ը, դբ ազ՛ձմ բ ժՠ՜ձտ իճ՞ճհ ՠս կ՜ջկձճհ...
4. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ՝ ԺԸ բ.]
՜. 227՜—30՝ Ք՜ջճա ճխնճհձ պ՜էճհ — Ի կբն վջժ՜՞ճջթ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ՜հոյբո իջ՜կ՜հբ ժՠձ՜ջ՜ջձ կՠջ...
Յճջ պճսձ ժ՜կ տ՜խ՜տ կպ՜ձզռբտ, ձ՜ը ՜ո՜ոնզտ, դբ. Ոխնճհձո պ՜ձո ՜հոկզժ... չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռճհ ՜ոՠձ, դբ. Ոխնճհձո ՜հո... ճմ բ ՜ձարջ...փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

226՝ Ք՜ս էզռզ տՠա, Տբջ, վջժճսդզսձ՟ ՠո ՜կՠձ՜հձզ... ոյ՜ձՠ՜էձ ժջժզձ հզո ժՠձ՟՜ձ՜ռ՜սփ
Գջճս՜թ բ ՝ձ՜՞ջզ ՞ջմճսդՠ՜կ՝ ՠս ժձտճս՜թ Ա՝ջ՜ի՜կ չ՜ջ՟՜յՠպզ ժձզտճչ (պՠո)փ

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ 85՜ Ք[ջզոպճո]զ թ[՜]շ[՜հ] պ[բ]ջ Աՠվ՟ծ՟ղփ 226՝ Ք[ջզոպճո]զ թ[՜]շ[՜հ] Աՠվ՟ծ՟ղ չ[՜]ջ՟[՜]յ[ՠ]պ. ՌՃՁԶ (1737).
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 81՜ Ք՜ջճա ճխնճհձ պ՜էճհփ

612
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ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 3 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)

ԹԵՐԹ՝ 131 + 1 (խվխ. 62)ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ ՟մդ՟վբ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ էնրհէֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ճ՟յնտ (զմէգվտնր՟լ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟վխնջթ Բ 14–16, Թ 10–11, 15–16) (ճնրմ՟վեմ), Ժ. բ.ֆ Սս՟տնր՟լ
1 էգվէթտ, ղ՟ա՟հ՟է, գվխ՟է՟աթվ (ռգվլ՟մգտ Վ. Շեճէ՟մգ՟մ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղզ ցնւվ՟տ՟լ, խ՟յթմ ւգվլնր՟լ գր տգտ՟խգվֆ
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա

ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 95 (1—78, 86—101)ֆ ՊՐԱԿ՝ 6 (ս՟վՠգվ՝ Ա 18, Բ 17, Գ, Դ 14, Ե, Զ 16)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20×13ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ. ՟՝ 2՟—35ՠ, ՠ՝ 36՟—78՟, 86՟—7ՠ, ա՝ 1՟ՠ, 78ՠ, 91՟—101՟)ֆ Տնհ՝ 27 (՟, ՠ), 33—36 (ա)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ գր կեէթ ՠլգվ. ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Ք՟վնդաթվւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
1. [Ք՟վնդւ ճ՟պ՟չթմ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա—ԻԱ/մզտփ ԻԲ/2՜—6՜փ ԻԳ/6՜—11՝փ ԻԴ/11՝—9՝փ ԻԵ/19՝—25՜փ ԻԶ/25՜—8՜փ ԻԷ/28՝—31՜փ
ԻԸ—ԼԸ/մզտփ ԼԹ/31՝—5՜ (չջն. «...զ ըճջ՜ձո ձՠջտզձ»)փ Խ—ԽԳ/մզտփ ԽԴ/63՜—8՜փ ԽԵ/68՜—72՝փ ԽԶ/72՝—8՜ (78՝ պՠո լՠշ. Բ)փ ԽԷ—
ՀԴ/մզտփ ՀԵ/36՜—9՝փ ՀԶ/39՝—44՜փ ՀԷ—ՀԸ/մզտփ ՀԹ/44՜—9՝փ Ձ—ՁԲ/մզտփ ՁԳ/49՝—53՜փ ՁԴ/53՜—8՜փ ՁԵ/58՜—62՞փ ՁԶ/62՞՟ (չջն.
«...ճջյբո ՜խ՜խ՜ժձ՚ ի՜ջժ՜ձՠէձ»)փ ՁԷ—ՃԺԷ/մզտփ ՃԺԸ/86՜—91՜փ ՃԺԹ—ՃԿԱ/մզտփ

2. [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1741. Ա—ԺԷ/մզտփ ԺԸ/96՝—100՜, 101՝փ ԺԹ—ՃՁԸ/մզտփ

3. [Ք՟վնդ ՟վս՟ւնճ Ա գր Բ ծ՟սնվ՟տ]
՟. 91՝—5՜ Ննվթմ Ք՟վնդ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Ձ՟ճմ գհգր ՟ղոնճմ. Դ՟ճ ե Ովբթ թղ ջթվգժթ, բղ՟ ժնր՟վնրւ — Ի չՠջ՜հ ՜հոկ ՝՜ձզ ՝՜աճսկ զձմ ըձ՟ջՠէզ բ, ազ լ՜հձո զ հՠջժձզռ զ Հրջբ ՠխՠս...
Բ. [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 1՜՝ Նյ՟մ՟խնրէթրմ գվանհ՟տ դյ՟վ՟խ՟մմ (= Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ Հ՟վտղ՟մտ, ծ՟սնվ Թ, ով՟խ ԽԷ) — Ոջտ աթճջ՜ձո Հճ՞ճհձ ՜ջ՝զձ...
ՠ. 1՝ [Հ՟վտղնրմւ Ահեւջ՟մբվ է՟ա՟րնվթ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ թղ՟ջս՟ջթվ՟տ] — Ահեւջ՟մբվ դ՜՞՜սճջ կզձմ ոյ՜ձ ադ՜՞՜սճջձ Հմբխ՟տ աՊնռվնջ...
ա. 78՝ [Ն՜ըՠջ՞՜ձ] — Եջ՜ձՠէզձ ՠս կզ՜հձ իարջձ... Տբջ, պճսջ զձլ էՠաճս ըջ՜պճս...
բ. 95՜—6՜ Իղ՟ջսնրէթրմ Յգջնր՟ճ նվբրնճ Իջ՟ւ՟վ՟ճ — Ակՠձ՜հձ զկ՜ոպճսդզսձ զ Տՠ՜շձբ...
ՠ. 100՝—1՜ [0ջիձճսդզսձտ հՠպ տ՜ջճազռ] — Զճջ ՜սջիձճսդզսձ Աոպճս՜թ՜զձ...
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԵ — XV
ԹԵՐԹ՝ 7 (79—85)ֆ Պվ՟խ՝ 1×7ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5×12,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26—28ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւզ անրմ՟է՟ցնր՟լ, ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Բ կգպ՟աթվզ Ա—թմ ղթ՟տմնհզ փաս՟անվլգժ ե Ա կգպ՟ավթ 78ՠ մ՟ի՟ոեջ ո՟վ՟ո եչզ գր ժվ՟տվգժ Բ կգպ՟ավթ էգվթմֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 78՝—85՝ [Ք՟վնդաթվւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, ւ՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1741. Ա—ՃԼԲ/մզտփ ՃԼԳ/78՝—81՜փ ՃԼԴ—ՃԾԲ/մզտփ ՃԾԳ/81՜—5՝փ ՃԾԴ–ՃՁԸ/մզտփ

ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԶ — XVI
ԹԵՐԹ՝ 30 (102—131). շավնր՟լ՝ 102՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Գ×12 (Ա 6)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19×13ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ Տնհ՝ 21—
22ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 103՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգր (նրվնր՟ալ՟ճթմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, գդվ՟ծ՟սնր՟լ, 131—վբ էգվէթ ջսնվթմ ՟մխթրմզ խսվնր՟լ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1. 103՜—10՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Ք՟վնդ ղ՟ծնր գր խ՟ս՟վ՟լթ ՟յի՟վծթ] թ ՠ՟մմ... Ավէնրմ խ՟տեւ (Ձղգպ՟մ, ՂԱ) — Ն՜ը՜ըձ՜կճսդզսձձ Աոպճսթճհ...
2. 110՝—31՝ [Ք՟վնդւ Ղնրխ՟ջ՟ճ Լփպգտրնճ]
՟. 110՝—9՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ... Եհգվնրւ աըէ՟լւ... — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, ազ ճջյբո կ՜ջ՟ո իճ՞զ բ ՠս կ՜ջկզձ...
ՠ. 119՜—27՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ... Ովոեջ թըթ գր ւ՟վՠթ... — Թբ չ՜ոձ զձմ յ՜պծ՜շզ կ՜ջ՞՜ջբձ ՜շ՜ժ՜ս ը՜սոզ...
Գ. 127՝—31՝ Ք՟վնդ [թ] ՠ՟մ Սնհնղնմթ... Ով դ՟մկմ թ անվլ նշ ՠըյխե... — Աձլձ ա՝՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞զձ ՜ոբ... զձմ ի՜ձՠձ մը՜խ՜խզջ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 102՜...՜—ցփ

613
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 128ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ ջգր խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ տգտ՟խգվ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՌՃԺԳ — 1664
ԳՐԻՉ՝ Զ՟ւ՟վթ՟ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 108 (9—116). շավնր՟լ՝ 58ՠ, 108ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա–Թ×10 (Ա, ՟ո՟ դնճա ծ՟ղ՟վ՟մթյնռ՝ Բ—Թ)+5×2 +1× 8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ, ի՟պզ, ս՟վՠգվ՝ 109—116ֆ ՏՈՂ՝ 27, 32 ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 9՜—20՜ Հ՟ղ՟պ՟րս ընհնռգ՟ժ թ խ՟մնմ՟տ ջնրվՠ ծ՟վտ (Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ)ֆ ՅԵփթց՟մնր Կթով՟տնճմ ե
՟ջ՟տգ՟ժ — Ոջ ամճջբտղ՜՝՜դզձ ահճսջ՝՜դձ ժ՜կ ահԱշ՜ն՜սճջձ... էճսթռբ հ՜ժ՜կ՜հ՚ Խ ՜սջ յ՜իՠոռբ... Ոջ նճսջ ՜ջժ՜ձբ
զ ՞զձզձ չ՜ծ՜շբ, ճսձզ ժ՜ջ՞ Ճ թճսձ՟ջփ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ժ՜ձճձտ Յնծ՟մմնրփ
Ք՟հնր՟լւ թ խ՟մնմ՟տ Եոթց՟մնր, Կհգղ՟ճ, Կգջ՟վթնճ, Գվ. Լնրջ՟րնվշթ, Բ՟վջհթ, Սթնմթ, Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ, Կնջս՟մբթ՟մնջթ, Սգր՟մսթ՟ճ, Թ՟բենջթ, Հ՟վ՟մտ ծգսգրնհ՟տ, Ամխթրվգ՟ճ, Ս՟ծ՟խ՟ճ խ՟էնհթխնջթ, Փթժթոոնջթ, Նթխթնճ, Գ՟մավ՟ճ, Նգվջեջթ Մգլթ, Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ, Յնռծ՟մմնր 0կմգտրնճ, Ս՟ծ՟խ՟ճ գր ՟ճժմֆ

2. 20՜—1՝ [«Սնրվՠ ծ՟րվմ Նգհնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ» կգպ. 40, 69ՠ] — Աջ՟, ձ՜ը հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ զձմ ըճջիջ՟ճռ
կ՜տջճսդՠ՜ձ ն՜ձ պ՜ջ...
3. 22՜—43՝ Ք՟վնդ Յնծ՟մնր ՟ջ՟տգ՟ժ, Ի ջխդՠ՟մմ եվ Բ՟մմ գր Բ՟մմ եվ ՟պ Աջսնր՟լ գր Աջսնր՟լ եվ Բ՟մմ
— Աձՠխ ՜ձըոժզա՝ձ ՠս ճմ ՠխՠ՜է հճսկՠտբ, ՠս ՜ձՠխ ժ՜կ՜սձ զսջճչ ոզջճչ հ՜սջզձՠ՜ռ անճսջոձ...
4. 43՝ Աճջ ե ո՟սղնրէթրմ Փ՟վեդ ւ՟հ՟ւթմ — Մՠթ ՜ջտ՜հձ պ՜ծժ՜ռ ըճձ՟տ՜ջձ ՠս ՜շ՜տՠ՜ռ լզ՜սճջ, ՞ձ՜ռզձ
Գ պ՜ջզ... Զզձմ ճջ զ հ՜հո տ՜խ՜տո ժ՜հ, ՝ճէճջ հ՜ղը՜ջիո մժ՜հ. ՜կբձփ
5. 44՜—52՜ Խ՟րջւ թղ՟ջսմ՟յջթվ՟տմ. Խվ՟սւ Հ՟վ՟մտ... (= Պ՟սղնրէթրմ գր իփջւ Խթխ՟վ՟ճ...)
Տգ՛ջ կգպ. 45, 297ՠ—312՟. § ՟/մզտփ ՠ/44՜—8՜փ ա/48՜—51՜փ բ/51՜—2՜փ Հկկպ. «Պ՜պկճսդզսձ ՠս ըջ՜պտ Խզժ՜ջ՜հ Իկ՜ոպձճհ»,
Եջՠս՜ձ, 1969, E3

6. 52՜—8՜ Բ՟պաթվւ Հ՟ճնտ — Աջ՜ջզմ՚ Աոպճս՜թ, ՜կՠձ՜պՠո, ՜ձյ՜ջ՜՞զջ, Արա՟ջս՟րջ՚ հ՜ղը՜ջի՜ժ՜է... Ք՜խռժՠխ՚ յզո՜ժ ժ՜կ ՞ճսդփ
7. 59՜—79՜ [Ք՟վնդւ Ղնրխ՟ջնր Լնպգտրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 503, 187՟—295ՠ. § 1/59՜—69՝փ 2/69՝—79՜փ § 3—15/մզտփ

8. 79՜—91՝ Աա՟բ՟մթ (=Աա՟բվնմթ) թղ՟ջս՟ջթվթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ռգվչթմ ը՟ղ՟մ՟խթմ գր ջնրվՠ է՟ա՟րնվ՟տմ գր ռ՟ջմ ՟դաթմ մգսնհ՟տ խնվլ՟մղ՟մ գր բ՟վկգ՟ժ ճ՟ճսմգժնտ, գր ռ՟ջմ է՟ա՟րնվ՟տ, նվ ՟վկ՟խգժնտ գմ դգվխթվ, նվ Աձնրձ, Մ՟ձնրձ գր ա՟դ՟մւ գր Լեխւ խնշգմ, գր ռ՟ջմ ոթհլ գր ՟մղ՟ւնրվ մգպթմ ճ՟ճսմգժնտ գր բ՟վկգ՟ժ խնվլ՟մգժնտ ե դ՟րվնրէգ՟ղՠ Սնրվՠ ի՟շթմ, գր ռ՟ջմ ՟ծգհ ա՟ժըջսգ՟մ Ովբնճմ Աջսնրլնճ գր ծ՟սնրտղ՟մ ՟վբ՟վնճ գր ղգհ՟րնվ՟տ — Յ՜հձե՜կ դ՜՞՜սճջՠոռբ Մգլմ Կնջս՟մբթ՟մնջ ՠս հ՜ձվ՜ձզ դ՜՞՜սճջ՜ռ...
9. 91՝—2՝ Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Ճ՟պ ղգպգժնճմ — Աջ՟, ՠդբ ժ՜կզտ, ը՜սոզկտ գձ՟ լՠա ՝՜ձ ձկ՜ձ՜սճջ...

10. ՟. 92՝—5՝ Հ՟վտնրղմ Բ՟վջգհթ [ո՟ս՟ջի՟մթւ] ջնրվՠ Գվթանվ Աջսնրլ՟ՠ՟մթ — Բ՟վջգհ ՜ոբ. Ք՜ձ՛զ էճհո ՠձ ճջ ժ՜ձ ՜շ՜նզ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձփ Գվթանվ ՜ոբ. Զ՜հտ չժ՜հբ զձլ իճ՞ՠջ՞ճխձ...
՝. 95՝—7՝ Հ՟վտնրղմ ջվՠնճմ Բ՟վջգհթ [՟պ] ջնրվՠ Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մմ — Բ՟վջգհ ՜ոբ. Ոջճչ յ՜ջթզձ ի՜հտփ Գվթանվ ՜ոբ. Գ՜էըոպՠ՜կ՝ըձ Յզոճսոզ հ՜ղը՜ջիզո...
11. 97՝—8՝ Աջ՟տգ՟ժ գր ՟վ՟վգ՟ժ ճԱյի՟վծ՟տնճ[տ]ջ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ
Տգ՛ջ կգպ. 20, 251՟—7՟ § ՟/97՝—8՝փ ՠ/98՝ (՜ձ՜ս՜ջպ, չՠջն. «...՜շ՜տբ Աոպճս՜թ Գ չզղ՜յ լճսժձ ձկ՜հ զ ժՠջ՜ժճսջ»)փ ա—բ/մզտփ

12. 99՜—100՜ Պ՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ագհ՟վբգ՟մմ գր ՟ճժ սմ՟րվթմ՟խ՟մ՟տմ Քվջսնջթ... ջնջ՟ճ աս՟ւ թ անվլնտ նջխե ավնռ թ ո՟սղ՟աթվ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ թ ւ՟հ՟ւջ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջ գր ջնջ՟ճ ո՟սղգտ՟ր — Յճջե՜կ
՜շզձ ադ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ տ՜խ՜տձ, կՠթ դ՜՞՜սճջձ ցշ՜ձժ՜ռ ՝՜ռՠ՜է ակՠթ հՠժՠխՠռզձ... ՠս ՝ՠջ՜ս զ Հ՜հո, ճջճսկ բջ դզսձ ՃՀԶ (727) ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
13. 100՜—2՝ [Կ՟վ՟ոգսթ Բ՟հթյգտրնճ] Այի՟վծ՟տնճտ ծ՟ղ՟պփս ՠ՟մթրւ — Ն՜ը ըոժզա՝ձ ձճջ՜, ճջ տ՜խ՜տ
բ իզսոզո՜ժ՜ձ, / Բնրի՟վթ ՜ոՠձ, ձկ՜, ՠէ՜ձբ ո՜կճսջ ՜ձձկ՜ձ...
14. 102՝—3՜ Աճջ գմ ՟մնր՟մւ ւ՟հ՟ւ՟տմ — Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս՝ Էչղթ՟լթմ բ, Կթժթխե՝ Սթջե...
15. 103՝—6՝ Խվ՟սւ Ննճթյվր՟մ Էսթժթմ Հպնղնտ է՟ա՟րնվմ — Ես ճսձբջ Շվռ՟մ Էսթժմ դ՜՞ կզ, ՠս բջ աճս՞՜թ զ
հ՜հձ դ՜՞ձ ԻԴ յճսջծ... Զ՜հո ը՜սոտՠջո, ճջ զ իճ՞ ՞ջ՜թ բջ, ռ՜թ կզ պՠոձճստ. ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձոփ
Ըձ՟՜ջլ՜ժ ըկ՝՜՞ջճսդզսձ. պՠո պյ. «Խջ՜պտ Նճսղզջճս՜ձզ», Եջՠս՜ձ, 1966, բն 57—80փ

16. 106՝—8՜ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ (պ՜ջ՝ՠջ ի՜պճջձՠջզռ ՠս տ՜խճս՜թճհ]
՟. 106՝ Եվխնս՟ջ՟մ ՟պ՟ւգժնտմ Քվթջսնջթ ՟ճջ գմ ՟մնրմ՟ւ — Պՠպջճո, Յ՜ժճ՝ճո... ՠ. 106՝—7՜ Աշ՜տՠէճռ
տ՜ձզ՛ձ ժ՜ջ՞գս՜թ բջ ՠս տ՜ձ՛զձ ժճհոտ... ա. 107՜ Զոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ ճ՛չ կժըջպՠ՜ռ... բ. 107՜ [Ք՜ձզ՛ ՜ձ՞՜կ ըրոՠռ՜ս Աոպճս՜թ]... գ. 107՜ Աղւ մ՟ի՟ծ՟վտմ — Ա՟՜կ՜հ՚ ՋԼ... դ. 107՜՝ [Դ՟վ՟աժնրիւ] — Աշ՜նզձ ՟՜ջձ Եձճչտ
վճըՠռ՜ս... ե. 107՝ Ք՜ձզ՛ ՠձ ի՜ջճս՜թտ ՠ՞զյպ՜ռճռձ... զ. 107՝—8՜ Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ո՜իկ՜ձ կժջպճսդՠ՜ձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Մժջպՠէձ հ՜ձճսձ Հ՜սջ...)փ
17. 109՜—113՜ [Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ Յ՟հ՟աջ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ...] — ///Ահջ ՠս ժզձ կզ կ՜ջկզձ ՠձ, ի՜հջ ՠս
կ՜հջ ա՜ս՜ժ՜ռձ... Ի ըձ՟ջճհ Թնրղ՟ճթ չ՜ջ՟՜յՠպզ իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ Սնրվՠ նրիսթջ Մգլնՠ՟ աձ՜ռ (=չ՜ձ՜ռ), ՠս ՠո
թ՜շ՜հ՜՝՜ջ ժ՜պ՜ջՠռզ՚ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպ Ղվթղգտթ՚ ՜ղ՜ժՠջպ Գենվա՟ չ՜ջ՟՜յբպզ ՠս տ՜չ ՟զպ՜յՠպզ Եդըմխգտնճ Յ՜խ՜՞ո ՜ա՞՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՝՜ե՜ձկ՜ձ... (ոժա. դՠջզ)փ
18. 113՜—6՝ [Կ՟մնմւ ռ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ] — Կ՜ջ՞ՠռզձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էտձ ՠս ՠ՟զձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜կ՝, ՠդբ հ՜խ՜սդո հճջե՜կ ժ՜ձ ՠս ՠջժզջ յ՜՞՜ձՠձ... կզձմՠս զչ՜ղծ՜ձ գձ՟ եճխճչ՜ժ՜ձո ժ՜ռռՠձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Ք՜խճս՜թտ հԱշ՜տՠէ՜ժ՜ձ, զ Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզ ՠս ՜հէճռ ժ՜ձճձ՜ռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

79՜ Ախ՜մՠկտ ալՠա, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ ոճջ՜հ, դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ կՠխ՜սճջզո, ճջ մբ ՜ջե՜ձ հզղՠէ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՜ձճսձ զկ. ՜կբձփ
91՝ (Կզռ ձզսդզձ)... Տբջ, կզ պ՜ջ ազո հ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս ՜ձկզպ, ոը՜էճպ ՠս ՝՜ակ՜կՠխ ոճսպ՜ձճսձ տ՜իձ՜հզո՚ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ... տճհ ՜ոպճսթ՜հզձ Ան՟ կզ իՠշ՜ոռ հզձբձ... Գջՠռ՜ս Նՠշ՜ձ յ՜պկճսդզսձո դվզձ ՌՃԺԳ
(1664)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 20 (1—8, 117—128). շավնր՟լ՝ 128ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 3 (4, 4, 12)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ, է՟ա՟մյ՟մ (1—8) գր գպ՟ղ՟ծթխ (117—
128) ժնրջ՟բվնյղմգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 22ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Ցգտ՟խգվ, ժնրջ՟մտւմգվնրղ՝ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ
ԾՆԹ. 0աս՟անվլնր՟լ ե Ա կգպ՟ավթ ծ՟ղ՟վ նվոեջ ո՟ծո՟մ՟խֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—8՝, 117՜—28՜ [Մ՟ջնրմւ Ժ՟ղ՟ավւթ]
1. ՟. 1՜—8՝ [Ք՟հնր՟լւ թ յ՟վ՟խ՟մ՟տֆ Կ՟մնմ Եվխվնվբ ՟րնրվմ Ծմմբգ՟մֆ Ոխ՝. — Զ՜ի՜սճջ ՝՜ջ՝՜շըո... ե՜կ]՜ձՠ՜է ձըկ՜ կ՜պճսռ՜ձՠէճչ աՠջժըջյ՜՞ճսդզսձփ Տ. Դ՜ոտ ՜ձկ՜ջկձ՜ժ՜ձտ... գձժ՜է, Տբջ, ըակ՜խդ՜ձըո կՠջ, հճջե՜կ հ՜ջՠս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ

– 117՜—25՝ [Կ՟մնմ ջվՠնտ Ղգրնմբգ՟մտ —
...0ջիձՠկտ ատՠա, ղձճջի՜պճս ՝՜ջՠ՜ռ], ճջ գձպջՠռՠջ հճջճչ՜հձբ... Պ՜հթ՜շ՜ռ՜ձ ՜հո՜սջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզտ... ազ կզ ՟՜ջլռզ պըձ՜ձժոփ
2. 125՝ Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Գվթանվ») — Գճմբջ իջՠղպ՜ժձ զ չզկ[զձ], / Վ՜ոձ Յ՜ջճսդՠ՜ձ Յզոճսոզձ...
3. 125՝—6՜ Տ՟հ [«Մխվսնրէգ՟մ Քվթջսնջթ թ Սթվթխ». կգպ. 7730, 55ՠ] — Ոՙչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ո ՜հո կՠթ հ՜հպձՠ՜է, / Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ զ Յնվբ՟մ՟մ ՠժՠ՜է...
4. 126՜ [Ի Յթջնրջ Ովբթ ավնտ Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ, սո. Վգմգսթխ, 1830]
՟. 126՜ [Գթվւ Բ, սնհ 644—663] — Ոջ զ իըձժզռ ձըժ՜ձ՜ժ՜ռ / Նըղը՜ջՠռՠջ իզձ՞ ի՜ա՜ջզձ...
ՠ. 126՜ [Գթվւ Գ, սնհ 256—283] — Ոջ զ ժ՜ձ՜ձռ Իսխ՜՝ՠջզռ / Աջպ՜ոճսՠռ՜ջ ՜շ՜սրպզձ...
5. 126՜՝ [Հ՟սնր՟լ ս՟հթ թմշ] — Բ՜ղըՠո ըաի՜ռը՟ կ՜տջ՜ժ՜ձ, / Զ՜ջզսձ՟ գկյՠէ պ՜ո ոճոժ՜ժ՜ձ...
6. 126՝ [Ծ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ս. թ ծ՟ճվ»] — Սճսջ՝ը՟ ոըջ՝ճռ յ՜ղպ՜սձբզռ, ՟ճս ըճոպ՜ռ՜ջ յ՜պզս ի՜հջ՜ժ՜ձ, / Ըաձըձնՠռՠ՜էոձ կՠջ եճխճչՠ՜ հըղպՠկ՜ջ՜ձո ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ՟...
7. 127՜ Մ՟հէ՟մւ գր ո՟հ՟ս՟մւ ո՟յսղ՟մ ՟պօ՟րսնր (ԱՁ — ԴԿ) — ԱՁ. Յզղՠոռբ ՝՜ջՠ՞ճսդձ ՠս կ՜ջ՟՜ոբջձ Աոպճս՜թ...
8. 127՝ Արգս՟վ՟մ Յնծ՟մնր — Եո ՠկ իճչզչ տ՜չ... Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթ — Աի՜ս՜ոզժ ՠէ ոՠջկ՜ձրխ...
9. 127՝—8՜ Խնջսնռ՟մնրէթրմ — Խճոպճչ՜ձզկ ՜շ՜նզ Աոպճս՜թճհ... Հ՜չ՜պ՜կ զ Սճսջ՝ Հճ՞զձ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ի՜ս՜պճչ ի՜ս՜պ՜կփ
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ԳՐԻՉ՝ Սթղգնմ ւծճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Խնձ՟ Պ՟հ՟ղ Ճնրհգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 237+2 (խվխ. 1, 28)–1 (էպթշւ 148). շավնր՟լ՝ 1՟—բ, 2՟, 4ՠ, 85ՠ, 86ՠ, 234ՠ—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×5+Ա—Ի×12 (ԺԶ 5, Ի 11)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ, գվխջթրմ՝ 223ՠ — 8՟, 229ՠ — 32ՠֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ճ՟րգժ՟ավնհթ՝ 86՟, 87՟—8՟, 223՟—34՟)ֆ ՏՈՂ՝ 25 (ճ՟րգժ՟ավնհթ՝ 23)ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ,
՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1 + 1, էնրհէֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 5՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնրճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, անվյ՟անճմ ՠլգվ, է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ՝ 8՟, է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւթ խ՟յթմ ցնի՟վթմնր՟լ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ ղնղժ՟էնռ, ց՟խ՟մմգվմ զմխ՟լֆ Մ՟ջմ՟խթփվեմ մնվնանր՟լ (Ի բ.)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻԻՆ
Ա. 2՝—4՜ Ց՟մգ ե ավնտջ՝ ՟ճջ թմշ նվ խ՟ճ թ ավկթջ — Ա. Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ Սջ՝ճհձ Յ՜ժճ՝՜հ Տՠ՜շձՠխ՝րջձ... ՁԸ. Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ ըզոպ յզպ՜ձզտփ
1. 5՜—8՝ Ա. Սխթդՠմ գր ո՟սձ՟պ զմէգվտնր՟լթմ, թ Յ՟խնՠ՟ճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Յՠպ ի՜կ՝՜շձ՜էճհ Տՠ՜շձ կՠջճհ
Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ժ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ իջ՜կ՜ձ՜ս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ աՅ՜ժճչ՝ճո...
2. 8՝—9՝ Բ. [Հ՟վտղնրմւ ռ՟ջմ Ահնրծ՟տթտմ] — Հ՜ջռճսկձ. Է՛ջ ճկ՜ձտ հ՜սճսջձ Ախճսի՜ռզռձ ճսպՠձ զ Հ՜հճռ ՠս
ճկ՜ձտ ճմփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Զզ դ՜՞՜սճջձ Յնրմ՟տ Հգվ՟խհ զ Կ՟վմնճ տ՜խ՜տ եճխճչտ ՜ջ՜ջ...
3. ՟. 9՝—11՜ Գ. Ս՟վխ՟ր՟ա ռ՟վբ՟ոգսթ — Ոջտ կճէճջՠ՜է ՠձ զ դճսճհձ, ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ն՜ձ՜ձ ա՜սջ Ծձձ՟ՠ՜ձձ զ իզձ՞ ղ՜՝՜դճս ՜թՠէ...
ՠ. 11՜ Դ. [Վխ՟ճնրէթրմ] — Յ՜ժճ՝ճո, ճջ ՠխ՝՜հջ Տՠ՜շձ ժճմՠռ՜ս ՠս չժ՜հ, ճջ ՜ժ՜ձ՜պՠո բջ Քջզոպճոզ թձձ՟ՠ՜ձ...
4. 11՜—29՜ Ե. [Կթվ՟խնջթ Եվդմխ՟տրնճ էնրհէ ՟պ Կ՟վմգտթջ]ֆ Խվ՟ս ՟պ նրհհ՟ց՟պ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժջմ
Տգ՛ջ կգպ. 573, 103ՠ—18ՠ. Դ/11՜—4՜փ § ՟/14՜—6՜փ ՠ/16՜՝փ ա/16՝—8՝փ բ/18՝—20՜փ գ/20՜—1՝փ դ/21՝—3՝փ ե/23՝—6՜փ զ/26՜—8՝փ է/28՝—9՜փ
Հ՜ջռ— յ՜պ՜ոը՜ձզձՠջգ ՠձդ՜ջժճս՜թ գձ՟ի՜ձճսջ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ՚ Զ—ԺԶփ

5. 29՜—33՜ ԺԷ. Դ՟ր՟մնրէթրմ գր ինջսնռ՟մնրէթրմ թ Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմմ, ՟ջ՟տգ՟ժ Եջ՟ճթ ռ՟վբ՟ոգսթ
թ ճգդվ Վթվ՟ոթմ, թ ծ՟ջս՟սնրէթրմ նրհհ՟ց՟պ՟տ գր թ ճ՟մբթղ՟մնրէթրմ շ՟վ՟ց՟պ՟տ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՝ըձճսդզսձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ, ՠջ՜ձՠէզ, ՜ձո՜իկ՜ձՠէզ, կզ՜յՠո հՠջզո ՜ձլզձո...

6. 33՝—40՜ ԺԸ. Ս՟ծղ՟մւ ծ՟ր՟սնճ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ գխգհգտրնճ, ավգ՟ժ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ, թ
իմբվնճ ւվթջսնջ՟ջեվ է՟ա՟րնվթմ Հնպնղնտ Էղ՟մնրեժթֆ Գվգտ՟ր ՟ճջոեջ — ԶԱոպճս՜թ ր՞ձ՜ժ՜ձ պ՜շզռ ՝՜ձզոփ Զզ
դբյբպ ՠս ՜խտ՜պճսդզսձ կպ՜ռ ՠս ՝՜ձզ ճմ պ՜հ դճհէ զ ՝՜ջլջ՜՞ճհձոձ տ՜ձ ակՠա ի՜կ՜ջլ՜ժՠէ...
7. 40՜—2՜ ԺԹ. Տգ՟պմ Նգվջեջթ Բ՟մ ծ՟ր՟սնճ ռ՟ջմ ՟մգհթմ գր գհգժնճ, ՠ՟վ՟պմ՟ՠ՟վ թ բթղ՟տ ծ՟ճ[խ՟]խ՟մ ս՟պթտ շ՟ց՟ՠգվղ՟ղՠ նագ՟ժ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ Ա—Ք) — Աձըոժզա՝ձ ՜ոբ աԱոպճս՜թ, / Աձՠխ ՝ձճսդզսձ՚ ճմ ՜ջ՜ջ՜ձ...
42՟. «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Նՠջոբոզ Շձճջի՜էսճհ Բ՜ձ ձՠջպ՜խ՜ժ՜ձ զ Խջ՜պ ճ՞սճռ ի՜կ՜հձզռ»—զ, թ՜հջ՜ժ՜յ՚ «Նՠջոբո»]

8. 42՝—51՝ Ի. Աճջ ե ջխթդՠմ բ՟ր՟մնրէգ՟մ Սնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մմ, դնվ ինջսնռ՟մթ գր ց՟պ՟րնվե զմբծ՟մնրվ խ՟էնրհթխե գխգհգտթմ, նվոեջ ՟ր՟մբգտթմ ղգդ ՟խ՟մ՟սգջւմ Բ՟մթմ ձյղ՟վսնրէգ՟մմ՝ ՟պ՟ւգ՟ժւ գր ղ՟վա՟վեւ գր նրհհ՟ց՟պ ռ՟վբ՟ոգսւ գխգհգտրնհ — Հ՜ս՜պ՜կտ ՠս ըճոպճչ՜ձզկտ ըատՠա, Հ՜հջ Սճսջ՝, Աոպճս՜թ ծըղկ՜ջզպ...
9. 51՝ [Կ՟վաւ աթսնրէգ՟մ աթսմ՟խ՟մ՟տմ] — Չճջտ ՠձ ժ՜ջ՞տ ՞զպճսդՠ՜ձ ՞զպձ՜ժ՜ձ՜ռձ, ՞զպբ ՠս ՞զպբ, ազ
՞զպբ...
10. 52՝—6՜ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ]. Զգվխթրհ՟լջ Տգ՟պմ ց՟պ՟րնվ ՟պմե, նվ գվբմնր զմբ զմխգվթ թրվնրղ գր նշ ջսե
— [Յ]՜հպձզ ՜հձճռզժ, ճջ ճմ ՠջժՠ՜ձ հԱոպճսթճհ ՠս յ՜պեՠռ՜ձ ճջյբո Ս՜՟՜հբէ...
11. 56՝—61՜ ԻԱ. Ննվթմ Ք՟վնդ ռ՟ջմ Ծմմբգ՟մ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Ծմ՟ր կգդ Փվխթշ... — Եջզո զջո պՠո՜ձՠէզ բ
կՠա... Ն՜ը՚ ՜ոՠէզ բ չ՜ոձ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռ...
12. 61՜—3՜ ԻԲ. Վ՟ջմ ո՟սխգվ՟տ գվխվո՟անրէգ՟մ, ո՟՞վս ե, էե նշ — Ահէ չ՜ոձ ազ կՠխ՜՟ջՠձ կՠա հճկ՜ձտ
հ՜խ՜՞ո ՠջժջյ՜՞ՠէճհ ՠս յ՜պճսՠէճհ այ՜պժՠջձ Քջզոպճոզ...
13. 63՜—6՜ ԻԳ. Պ՟սղնրէթրմ Նթխթնճ ջնրվՠ ընհնռնճմ գր ջ՟ս՟խնրղմ Ավթնջթ — Ավթնջ գվետ Ահեխջ՟մբվ՟տթ, ճջ ՠջՠսՠռ՜ս ի՜հիճհզմ Քջզոպճոզ...
14. 66՜—84՝ ԻԴ. ՟. [Յ՟ճսմնրէթրմ Յնռծ՟մմնր ՟պ՟ւգժնճ] — Յ՜հպձճսդզսձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, զ լՠշձ հճջճհ
ՠպ ռճսռ՜ձՠէ թ՜շ՜հզռ զսջճռ...
ՠ. 84՝—5՜ Երջգՠթ ծ՟ճվ՟ոգսթ ը՟ղ՟մ՟խ՟ավթ ճԵխգհգտրնճ ո՟սղնրէգմեմ ռխ՟ճնրէթրմ ռ՟ջմ սգջժգ՟մմ
Յնռծ՟մմնր — Իոժ ազձմ ՜ո՜ոռճստ Վ՜ոձ Յճի՜ձձճս, ՜հձ ճջ ՜ձժ՜ս աէ՜ձն՜ստձ Յզոճսոզ... (86՜ պՠո Բ, § 1)փ
15. 87՜—93՝ ԻԵ. Ք՟վնդ ռ՟ջմ ծ՟հնվբնրէգ՟մ, թ ՠ՟մ նվ ՟ջե. Փնվկգջտե ղ՟վբ դ՟մկմ... — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձ ի՜խճջ՟ՠէճհձ ՝՜աճսկ զձմ ՜ոՠէզ բ...
16. 93՝—8՜ ԻԶ. Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ. Աճվ ղթ թչ՟մեվ Եվնրջ՟հեղե Եվթգնռ — Գզպՠէզ բ, ազ
ոտ՜ձմ՜ձ՜է յ՜ջպ բ գձ՟ ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ՜շ՜ժ՜սճջ ՝՜ձզո...
17. 98՜—104՜ ԻԷ. Աճջ Ք՟վնդ գր ո՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ա՟ժըջսգ՟մ Գփա՟ճ գր Մ՟ափա՟ճ — Ես հՠպ ՟՜ջլզ ՞ՠջճսդՠ՜ձձ ՝՜՝ՠէ՜ռսճռ, ազ Գ ՜ձ՞՜կ ՞ՠջՠռ՜ս...
18. 104՜—10՜ ԻԸ. Աճժ Ք՟վնդ, թ ՠ՟մմ Դ՟մթեժթ ղ՟վա՟վեթ, նվ ՟ջե. Փնիգտ՟ր է՟ա՟րնվմ թ խգվո ա՟դ՟մթ
— Ես ազ դ՜՞՜սճջձ Ն՜՝ճս՞ճ՟ճձճոճջ, հճջե՜կ ՠպՠո աիջ՜ղո...
19. 110՜—64՝ ԻԹ. Վ՟ջմ Հնարնճմ Սվՠնճ. Ի Հ՟վտղ՟մտ Գվնտ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Աջ՟, ժ՜պ՜ջՠ՜է բ ՜ոպճս՜թճսդզսձձ...
Ք՜խճս՜թ Բ (՞է. Զ), Գ (՞է. Ը, յջ՜ժտ ՜—զՠ, ՞է. Թ, յջ՜ժտ ՜—եդ—՜—բ) ՠս Դ (՞է. Ժ, յջ՜ժտ ՜—՞) ի՜պճջձՠջզռփ Հ՜ջռ–յ՜պ՜ոը՜ձզձՠջգ ՠձդ՜ջժճս՜թ գձ՟ի՜ձճսջ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ՚ ԻԹ—ՀԶփ

20. 165՝—75՝ ՀԷ. Ք՟վնդ ռ՟ջմ ՟յս՟վ՟խթմ, նվ ՟ջե. Եխ՟ճւ թչտնրւ գր ի՟պմգջտնրւֆ Աճժ. Վ՟ջմ Աՠվ՟ծ՟ղնր ծ՟ր՟ս՟ժմ թ ճԱջսնր՟լ — Յճջե՜կ ՠէ Նճհ զ պ՜յ՜ձբձ ՠս ՝՜ե՜ձՠ՜ռ աՠջՠտ ՝՜եզձ...
21. 176՜—86՝ ՀԸ. Ք՟վնդ Վ՟ջմ չվծգհգհթմ, նվ ՟ջե. Ննճ եվ ՟ղ՟տ ռգտ Ճ—թտ... — Յճջե՜կ ՠոյ՜ձ Կ՜հՠձ աԱ՝ՠէ... (187՜—8՜ պՠո Բ, § 2—3)փ
22. 189՜—93՜ ՀԹ. Հ՟վտղնրմւ նրջնրղմ՟ջթվ՟տ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ ջվՠնտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Ք՜ձզ՛ ՠձ ՞ճջթտ
՜շ՜նզձ ՜սճսջձփ [Պ՜պ՜ոը՜ձզ]. Ն՜ը՚ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աիջՠխբձ հՠջժզձտձ... Դզռձ՚ ժճսշտ դ՜ջ՞կ՜ձզ, Աձլձ՚ իճ՞զ ժճմզփ
23. 193՜—5՜ Ձ. Հ՟վտնրղմ ջվՠնճմ Բ՟վջգհթ Կգջ՟վ՟տնճ ՟պ ջնրվՠմ Գվթանվ — Բ՟վջգհ ՜ոե. Յճջե՜կ ճմ բջ
ՠջժզձտ ՠս ՠջժզջ, հ՜դճշ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ ճս՛ջ ի՜ձ՞մբջփ Գվթանվ ՜ոբ. Ի չՠջ՜հ պ՜ջջ՜ժ՜ձ էճսո՜ա՞ՠ[ո]պ ր՟ճռձ...
24. 195՜—205՜ ՁԱ. Թնրհէ ջթվնճ գր ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ Մգլթ խ՟ճջգվմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ գր Սգժռգջսվնջթ ո՟ոնրմ գր Տվբ՟ս՟ Հ՟ճնտ ՟վւ՟ճթ գր ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ. ՟վ՟վգ՟ժ զմբ ղթղգ՟մջ բ՟յթմջ գր
նրիսջ ՟մւ՟խ — Կ՜կրտ ՠս ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ ի՜կ՜՞ճհ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հրջ ՜ձի՜ոզ ՠս ՜ձզկ՜ձ՜էճհ...

25. 205՜՝ ՁԲ. Կ՟վա՟րնվնրէթրմ ջնրվՠ գր նրհհ՟ց՟պ ծ՟ր՟սնճ Հ՟ճ՟ջս՟մ[գ՟ճտ] գխգհգտրնճջ, նվնռ ճ՟ղփէ
՟պմե դծգվկնր՟լնհջմֆ Եռ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դ՟ղգմ՟ճմ սնրվ մնտ՟ ո՟ս՟ջի՟մթ, նվ ծ՟ճծնճգմ դղգդ ՟ճջոեջ — Ոչ ՟՜ոտ ՠս ՜ղ՜ժՠջպտ Նգջսնվթ ՠս Պփհնջթ Ս՟ղնջս՟տրնճմ, էճս՜ջճստ...
26. 205՝—8՜ ՁԳ. Յ՟հ՟աջ շնվթտ ՟րգս՟վ՟մշ՟տմ — Ի մճջզռ հ՜դճշ՜ժ՜է՜ռ ճջ գոպ Ասՠպ՜ջուն Մ՜պդՠ՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ աԱմսթնւ ՜ոՠձ էզձՠէ, ճջյբո Մ՜ջժճոզ՚ աԱհեւջ՟մբվ...
27. 208՜—12՜ ՁԴ. Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջթ Կթով՟տնճ Յ՟հ՟աջ գվանճ Ս՟հղնջ՟վ՟մթ — Զ՜կՠձ՜հձ զձմ աճջ ՜ո՜ռ ի՜հջձ կՠջ Աէ՟մ՟ջ...
28. 212՜՝ ՁԵ. Սսնրա՟ՠ՟մնրէթրմ Ս՟հղնջ(թ) թ Յնռծ՟մմեջ Գ՟պմգտնճ ծնագժթտ ռ՟վբ՟ոգսե, նվ նղ՟մտ
ճգվխՠ՟ճնրէթրմ — ԶՍ՜խկճո Դ՜սդզ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ դբ աՠջ՞ո Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ...
29. 212՝—3՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ Ս՟հղնջ՟տ] — Բ՜ձտ Ս՜խկճոզո բ յ՜պճս՜ժ՜ձ. / Լռՠ՜է Հճ՞ճչձ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ...
30. 213՜ [Հ՟մգժնրխ. Հ՟ճնտ աթվ] — Ի մճջո պ՜ոձբձ մճջո բ՜շ...
31. 213՝—9՝ ՁԶ. Աճջ ՟ղգմ՟ճմ սմ՟րվթմ՟խ՟մւ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, նվ խ՟ս՟վգ՟տ ճԵվնրջ՟հեղ ւ՟հ՟ւթ Սնրվՠ — Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ տ՜խ՜տձ Ն՟դ՟վգէ. ՜խ՝զսջձ, ճսջ Գ՜՝ջզբէ իջՠղպ՜ժ՜յՠպձ ՠպ ա՜սՠպզո...
32. 219՝—20՜ ՁԷ. Վ՟ջմ Գ է՟ա՟րնվ՟տմ, նվ գխթմ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ զմլ՟ճ ՠգվթմ — Ահո ՠջՠտ դ՜՞՜սճջտ, ճջտ ՠժզձ Քջզոպճոզ ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ, ճ՛ջ ե՜կ՜ձ՜ժ բջ ՠս ճջձ զ՛ձմ ՠ՝ՠջփ Գ՟ջՠ՟վ ՠժձ զ Հմբխ՟տ...
33. 220՜—2՝ ՁԸ. Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ իթջս ոթս՟մթւ, էե նրջս՞թ գմ Գթվւ Սնրվՠւ — Յ՜կՠձ՜շ՜պ յ՜ջ՞ՠս՜ռձ Աոպճսթճհ, ճջ կզձմՠս ռհՠպզձ ե՜կ՜ձ՜ժո հ՜ջ՜ջ՜թո ՜ձռ՜ձտ, ի՜ոպ՜պՠ՜է բ ՝ձճսդՠ՜կ՝ թ՜շճռ...
34. 222՝ [Աճժ ծ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ] — Հ՜ջռ. Զ՛զձմ բ ՜ժզէկճձձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Հ՜ս բ...փ Հ՜ջռ. Զ՛զձմ բ
տ՜ձտ՜ջձ ՠս պ՜խ՜ձ՟ձ ՠս ո՜պՠջձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ք՜ձտ՜ջ ՠս պ՜խ՜ձ՟ ԶՌ ՟՜իՠժ՜ձ բ... Հ՜ջռ. Եդբ ճչ կժջպՠ՜ռ ա՜շ՜տՠ՜էոձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. ԶՊՠպջճո կզ՜հձ Քջզոպճո կժջպՠ՜ռ...
35. 222՝—3՜ Յ՟հ՟աջ ջթխհթ գր ղեսթ խյթպ բ՟ծգխ՟մթ գր ջթղթսթ — Ըոպ հՠ՝ջ՜հՠռսճռձ՚ ոզժխ ՠս գոպ իջբզռ ՠս
իՠէՠձ՜ժ՜ձզձ՚ կբպ... (223՜—32՜ պՠո Բ)փ
Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ բ.]
1. 86՜ Արվծմնրէթրմ ռգհ՟վթ գր ցթժնմթ — Եյզոժճյճոձ ՜ոբ. Ախ՜մՠկտ ատՠա, Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո...
2. 187՜՝ [Գվ՟պ՟չ] — Ոՙչ ՠխ՝՜ջտ զկ ՠս վ՜շտ, ոզջՠէզտ զկ ՠս ՜ձլժ՜էզտ...
3. 188՜ Ահփվծմեւ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԿԶ... Ես ՜ոբ աԱխրդո. Ասջիձՠ՜է Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
4. 223՜—34՜ [Յ՟հ՟աջ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ]
— 223՜ [Ն՟իգվա՟մ] — Ոսձզ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ աղձճջիո ՠս այ՜պզս ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ... աճջճռ ա՜ձճս՜ձոձ
՞ջՠկտ ՜խզսո՜ժրտ ա՜ո՜ռՠ՜է Է(Ե) ՜դճշ՜ռ՟ ՜դճշ՜ժ՜է՜ռ կզձմՠս հ՜կՠձՠսզձ ըճջ՜ձձ, աճջո դճխճսկտ հզղ՜պ՜ժ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձփ
՟. 223՝—32՜ [Ց՟մխ ՟էնպ՟խ՟ժ՟տ ծմաթտ ՟էնպնտ գր Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ գխգհգտրնճ]ֆ Հպնղ՟ճ — Ա. Պգսվնջ,
Բ. Ղթմնջ, Գ. Ամ՟ջս՟ջ... աԲ՟վբթջնր ՠս աՇղնրեժ՚ ագձ՟զկ՜ժոձ ոջ՝ճհձ Ս՟ծ՟խ՟ճ, զոժ աժձզոձ՚ ՜հէտ էռռՠձփ Տբջ Մթի՟ճեժ կզձմՠս ռ՜հո չ՜հջփ
ՠ. 232՝—4՜ Աջսթ Վ՟վբ՟մ [Ավգրգժտթ] ռ՟վբ՟ոգսմ ջխջ՟մթ (= Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ) — Ահէ ՠս կՠտ իՠպՠսՠ՜էտո
ՠս յ՜պ՜իՠ՜էտո ՜հոկ, ի՜պճսոռճստ կզձմՠս ՜շ կՠա... զ ՈՂԷ (1248) դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ դ՜ջքկ՜ձՠռ՜ս ՞զջտո
՜հո հ՜ոճջճռ զ ի՜հո... զ լՠշձ Իյ՟րի՟ճ ոջ՝՜ոձՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հզ, չ՜ջեՠէճհ զ ի՜ձծ՜ջ ՝եղժ՜ժ՜ձ ՜ջճսՠոպզ, ճջճռ չ՜ջլ՜պճս էզռզ Տբջ Յզոճսո զ ղձճջիո զսջ. ՜կբձփ
Հկկպ. Մզը՜հբէ Աոճջզ, Ժ՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձ, Եջճսո՜խբկ, 1870, բն 609—622, ըկ՝՜՞ջճս՜թփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

52՜ Տբջ պ՜ռբ ա՝՜ձ Իսջ, ճհտ հ՜սՠպ՜ջ՜ձբձ արջճսդՠ՜կ՝ ՝՜ակ՜սփ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձ. ՜կբձփ Ի դվզձ ՊԴ (1355) ՞ջՠռ՜ս, հճսձզո ՜կոճհ Թփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

33՜ Ոՙչ ՞զջ ճջ կձ՜ո,
Ոՙչ լՠշտ ճջ իճխ՜ձ՜ոփ
Վ՜ՙհ զձլ կճէճջՠ՜է հ՜ձլզձո ՠս դղճս՜շ՜ռՠ՜է պ՜շ՜յՠ՜է հճ՞ճհո. հզղՠ՜ ազ իճխ բզջ ՠս զ իճխ ՟՜ջլռզո՚ գոպ իջ՜կ՜ձզ Սպՠխթճխզձփ
85՜ Զկՠխ՜սճջ ՠս ՜ձդզս կՠխրտ ղ՜խ՜ըՠ՜էո Ռ.Ռ. Ժ.Ժ. Ճ.Ճ. Յ.Յ. Մ.Մ. («Սթղնմ») էճժ՜ձճսձ էջբռո՚ ՞թճխո ՜հո պ՜շզո, ՠս աթձրխոձ զկ, ՠս աճջ՟զտո զկ հզղՠոնզտ կզ Տբջ ճխճջկՠ՜հզս, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ Իսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպձ. ՜կբձփ Ն՜ՠս ըաըոպ՜ռաւխ ոճջ՜՚ աըճծ՜ Պ՟հնրղմ Ճնրհգտթմ, ճջ ՠպ աո՜ ՞ջՠէ նՠջկՠշ՜ձ՟ ՠս վ՜վ՜՞ ոջպզս. ՠպ

աոճո՜ ՞ջՠէ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՜ձլզձձ, ՠս հՠպ ձճջզձ հզղ՜պ՜ժ ՜ձնձնՠէզփ Ոջ ՠս ըոպ՜ռաւխտ ՠս գձդՠջռաւխտ, կզ՜՝՜ձՠ՜էտ
գձ՟ ՞ջմզձ, հզղՠոռզձ զ Քջզոպճո զ Յզոճսո զ Տբջ զսջՠ՜ձռ. ՜կբձփ Բ՜հռ ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դվզձ Հ՜հժ՜ա՜ձ ոՠշզո ՌՀԴ
(1625). ՟ՠժպՠկ՝ՠջ ՜կոճհ Ը—ՠջրճջ՟զձ ՠխՠս աջ՜ս ոճջ՜ զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ
175՝ Ես աճխճջկՠէզ կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ էճժ ՜ձճսձ Սթղենմ էջբռո հզղՠոնզտ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ Իսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպձ. ՜կբձփ Ոՙի, ճՙի, ճՙի, դբ ՞զջո կձ՜հ ՠս կ՜պճսձտո վճղզ ՟՜շձ՜հփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜, 2՜ Պոհնջ չ՜ջ՟՜յՠպփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Զճջ՜փ՜փՠէփ Բ՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝...փ
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ՌՄԼԹ — 1790
ԳՐԻՉ՝ Յ՟խն՞ՠֆ
ԹԵՐԹ՝ 59ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—Ժ×10 (Գ, Դ, Զ, Է 8, Ե, Թ շթւ, Ը 1, Ժ 5)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19, 5×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (յհ՟ավ՟մղ՟մ)ֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ (ղ՟ջմ ՟պ՟չթմ
գր ռգվչթմ ով՟խմգվթ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ՠ՟դղ՟էթր էգվէգվ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ (սգ՛ջ ով՟խ՟ծ՟յթրզ), խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 1՜—2՝ Աջսնրլնռ ծ՟մբգվկֆ Ց՟մգ ղ՟սգմթջ — Յ՜ջկ՜ջ դճսՠռ՜ս զձլ հրջզձՠէ ՠս ՟ձՠէ զ չՠջ՜հ դխդ՜ի՜կ՜ջզձ... Ոսջՠկձ պՠոռՠո ա՝ձ՜՝՜ձձ...
Ա. 1. 3՜—42՜ Տեվ Բ՟վջհթ ՟վւգոթջխնոնջթ Թ՟պ՟խգտրնճ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ թ Գվնտ Սվՠնտ՝ ճ՟հ՟աջ ւ՟վնդթ, թ ՠ՟մմ. դԱջսնր՟լ նշ նւ գսգջ գվՠեւ գր ՟ճժմ — Աոպճս՜թՠխբձ ղձճջիրտձ ղ՜ջեՠ՜է աոճսջ՝ էՠաճսձ ՠջ՜ձՠէզ
՜շ՜տՠ՜էձ ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ Յրի՜ձձբո...
2. 42՝—7՝ Ըդխմթ ՟ճջնտթխ ընհնռգղ Կ՟վձ՟պփս ՠ՟մւ ոթս՟մթւ ճ՟հ՟աջ ւ՟վնդթ՝ մնվթմ Բ՟վջհթ ՟վւգոթջխնոնջթ Թ՟պ՟խգտրնճֆ Հվ՟ղ՟մ՟ր Հնարնճմ Սվՠնճ ռթձ՟խգտ՟մ ջնրվՠ ՟պ՟ւգ՟ժւմֆ Ի Ճ՟պզմդվեմ — Եչ ՠէզձ կղ՜ժտձ
՝՜ջզ հՠջժզջձ րջիձճսդՠ՜ձ՚ տ՜խՠէ զ ձկ՜ձբ ավճսղձ մ՜ջ...
Հ՜պճս՜թձՠջձ ՠձ. «Վ՜ոձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Յճչի՜ձձճս», «Յ՜խ՜՞ո ոզջճհ...», «Բ՜ձ չ՜ոձ յ՜իճռ...», «Հ՜ջռ չ՜ոձ ջճյբզռ», «Բ՜ձ չ՜ոձ ԲԺ—՜ձ յ՜ջ՞ՠս՜ռձ Ա՟՜կ՜հ», «Ես հ՜խ՜՞ո իջ՜ե՜ջ՜ժ՜ձ ճխնճսձզ», «Բ՜ձ չ՜ոձ Յճոՠվ՜հ, ճջ ժճմզ ՜հջ Մ՜ջզ՜կճս», «Ես չ՜ոձ կճ՞ճսռ...», «Վ՜ոձ ազ՛ վճջլզէ ժ՜կՠռ՜ս Տՠջձ կՠջ զ ո՜պ՜ձ՜հբ», «Բ՜ձ չ՜ոձ ՝՜ջսճտ յո՜ժզ»փ

3. ՟. 48՜—9՝ Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ գոթջխնոնջթ (Սվձգտրնճ) ՟ջ՟տգ՟ժ Ի էգվ՟ծ՟ր՟սնրէթրմ Թնրղ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճմ. Եր գջ զջս թղնճ ՟ինվը՟խթջ ընհնռգտթ — Մզ՜թզձձ Հրջ Աոպճսթճհ, Փջժզմձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո, հճջե՜կ հ՜ջՠ՜ս զ կՠշՠէճռ...
ՠ. 50՜—1՜ Ք՟վնդ մգվՠնհ՟խ՟մւ սեվնրմ՟խ՟մ սփմթտ, մ՟գր ջվՠնտմ ռգծ՟անրմթտ, զջս թղնճջ ՟ինվը՟խթմ
ընհնռգտթ — Ահորջ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ՠջժձ՜հզձ, ոճսջ՝ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ բ պրձո...
ա. 51՜—2՜ Վ՟ջմ ւ՟պ՟ջմփվգ՟ճ ա՟ժջսգ՟մմ Քվթջսնջթ թ ս՟ձ՟վմ — Բ՜աճսկ ՠխՠձ ոտ՜ձմՠէզտ, ՠս ազ ՜կՠձ՜հձ տ՜խ՜տձ ՟խջտՠռ՜ս...
բ. 52՜՝ [Վ՟ջմ ՟րնրվտ ջվՠնրէգ՟մ — Ա]սոջտ ոջ՝ճսդՠ՜ձ գոպ րջզձ՜ռձ Մճչոզոզ ՜հձ բ, ճջյբո ՜ոբ. Կզձ ճտ ճջ ո՜խկձ ՜շզռզ...
գ. 53՜՝ Ամնր՟մւ ղգհ՟տ ղթ՟մա՟ղ՟ճմ ինվծվբնտ, ՠ՟մթտ գր անվլնտ. ՟ճՠնրՠգմ՟խ՟մ ս՟պթր — Աժձ՜շճսդզսձ ՠջՠո՜ռ... Սզկճձ՜ժ՜ձճսդզսձ... ոջպկպճսդզսձ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
դ. 54՜՝ [Վ՟ջմ ցնվկնրէգ՟մմ Աՠվ՟ծ՟ղնր — Ա]հէ ՜ջ՟, աԱոպճս՜թձ Հ՜հջ, ճջ ոտ՜ձմՠէՠրտ պւՠ՜է բջ աճջ՟զ թՠջճհձ Ա՝ջ՜ի՜կճս... ՜հեկ ՞զպ՜ռզ, դբ ՠժջզսխ՜թ ՠո ՟ճս հԱոպճսթճհփ Ահճ, րջիձՠէճչ ՠս ՜հէձ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ե. 55՝—6՝ [Մ՟մվ ւ՟հնր՟լւ] — Յզոճսո Քջզոպճո վջժզմձ կՠջ ղջնբջ ՠս տ՜ջճաբջ ՜ոՠէճչ. Եժ՜հտ ՜շ զո... ՠս զ լՠշձ Ամ՟խ՟ճ ՠոյ՜ձ աԽնջվնռֆ
զ. 57՜—9՜ Աջսնրլնռ ջնրհ թմշ Յ՟ճս՟վ՟վնրէթրմ ճ՟հ՟աջ ջվՠնճմ Գվթանվթ ղգվնճ Լնրջ՟րնվշթմ, էե ճնվղե ջգվգտ՟ր մ՟ — Աոպճս՜թ ՜ո՜ռ Ա՝ջ՜ի՜կճս, դբ. Եո ՜ծՠռճսռզռ ատՠա... Ես գոպ Պ՜պկճսդՠ՜ձձ Մնռջեջթ Խնվգմ՟տրնճ...

է. 59՝ Բ՟մւ մյ՟մ՟խփհւ էնր՟խ՟մ՟րմ Հ՟ճնտ — Ի Հ՜հճռ 4 (611) ՠջՠս՜ռ՜ս Մ՟ծղգս... ՌՃԳ (1654) դճսզձ զ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ ա՜ձ՞՜ժ՜պ՜ձ իզկձ ՜ջժզձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Աոպ՜շ Բ (ձրպջ՞զջ) Յ՟խնՠֆ
— (Ահէ լՠշտ) Թ[վ]զձ ՌԱՄԷԼ (1000+1+200+ 7+30+551=1790) դ՜կճսազ 4 (6)փ
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(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 214ֆ ԿԱԶՄ՝ ղնիվ՟անճմ ղնղժ՟է, էթխնրմւզ՝ ՠ՟ղՠ՟խգ՟ճ ջգր խս՟ր, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 14ֆ ՊՐԱԿ՝ 2 (3+11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹթրմ՝ 20,6×14,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ մնվնանր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—8՝ [Գ՟մկ գր նհՠւ ղգպգժ՟է՟հթ]
1. 1՜—2՝ Գ՟մկ թ ռգվ՟ճ ղգպգժթ ՟ջ՟ («Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսթ») — Ահորջ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ Աջ՜ջմբձ...
2. 2՝—4՜ Ոհՠ թ ռգվ՟ճ ղ՟մնրխ ղգպգժթ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս... / Եո՚ Ն՟ի՟յ ՠյզոժճյճո.../ Ի
Հ՜հճռ կՠթ դվ՜ժ՜ձզձ հզձձ ի՜ջզսջզձ/ Ես ի՜կ՜շրպ ՜հէ ՜սՠէզ պ՜ոձՠսճսդզձ (1469)...
3. 4՜—5՜ Ոհՠ նվ փս՟վ ճ՟յի՟վծ ղգպ՟մթ — Իձլ ճսկբտ ժ՜հջ ՠս ժ՜կ ՜ձվ՜ձռ տճ ՞՜էճսոպ...
4. 5՜—6՜ Ոհՠ թ ռգվ՟ճ ղգպգժթ — Եո ՞զպբզ, դբ ՜ղը՜ջիո զձլ կճսէտ բջ պըվ՜թ...
5. 6՝—8՜ Ոհՠ թ ռգվ՟ճ հ՟վթո ղգպգժնճ — Ղ՜ջզյզձ ժՠ՜ձտձ բ է՜էզ.../ Ն՟խ՟յմ ՜ո՜ռ...
6. 8՜՝ Ոհՠ թ ռգվ՟ճ բգպ՟ՠնճջ ղ՟մխ՟մ ՟ջ՟ — Աոպճս՜թ տ՜ջճաՠ՜ռ ՠս ըըջ՜պ ՠպճսջ...
Բ. 9՜—14՝ [Հ՟սնր՟լ Մ՟յսնտթ]
1. 9՜՝ Խվ՟սւ մնվ ցգջթ գր ծ՟վջթմ, ճնվը՟ղ կգպւմ թ կգպւմ ս՟ջ — Կճս իջ՜կ՜հբ ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո կ՜ջ՞՜ջբձ
կՠթձ Մճչոբո, դբ. Խճջիՠռ՜ս Աոպճս՜թ... ՠս ՜ո՜ռ. Աջ՜ոռճստ կ՜ջ՟... 9՝—10՜ Եր ՟ո՟ դ՟ճջ Շ՟վ՟խ՟մ ՟ջ՟ — ԳՁ.
Ահորջ ռըձթ՜ձ ՟՜ոտ իջՠղպ՜ժ՜ռ...
2. 10՜—2՜ Ք՟հնր՟լւ Եխգջտեթմ — ԲԿ. Եժՠոռբ, Տբջ զ չՠջ՜հ կՠջ ճխճջկճսդզսձ Քճ...
3. 12՜—3՝ Ք՟հնր՟լւ ղգպգժթ խ՟վա խ՟ս՟վգժնճ — ԴԿ. Ի չՠջ՜ձ՜է հզձբձ ՜սճսջռ զկճռ...
4. 14՜՝ [Ք՟հնր՟լւ]մյ՟մ [գր ոջ՟խ] ՟րվծմգժնճ — ԱԿ. Նըղ՜ձ՜ս ՜կՠձ՜հ՜խդ ը՜մզսը՟...
5. 14՝ Խ՟շթ ՟րվծմնրէգ՟մ — Ասջիձՠոռզ, րթռզ, ոջ՝ՠոռզ ՜ժ ը՜մզո...
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
Եվնրջ՟հեղ

ՌՃՀԴ — 1725

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟վսթվնջ ջվխ. Եվգր՟մտթ (Կ՟վՠգտթ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 200 (15—214). շավնր՟լ՝ 15՟, 50՟, 163ՠ, 209ՠ, 214՟ֆ ՊՐԱԿ՝Ա—ԺԷ×12 (Ե 4, ԺԴ 11)+1×5ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,7×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ յհ՟ավ՟մղ՟մ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29—34ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ՝ 16ՠ, 50ՠ, 164՟ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, է՟մ՟ւթ գր կեէթ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 15՝—208՜ [Հ՟վտղ՟մտ Գթվւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟ֆ Ահոպՠխ կզ՜հձ Դ—Ժ ի՜պճջձՠջգ, Դ ի՜պճջգ Ժ—զռ հՠպճհփ Հ՜պճջ Դ/198՜—206՜ (ռ՜ձժ՚ մզտփ Մզ՜հձ
յջ՜ժ՚ ԼԳ, ԼԵ—ԽԲ, ԽԵ—ԽԶ, ԽԹ, ԾԲ—ԾԷֆ ԼԳ յջ՜ժգ Թ ի՜պճջզ կբն՚ 180՝—1՜)փ Ե/15՝—48՜ (ռ՜ձժ՚ 15՝—6՜)փ Զ/48՜—124՜ (ռ՜ձժ՚
48՝—9՝)փ Է/124՜—43՝ (ռ՜ձժ՚ 124՜՝)փ Ը/144՜—62՝ (ռ՜ձժ՚ մզտփ Մզ՜հձ յջ՜ժ՚ Ա—Դ, Զ, Թ, ԺԱ, ԺԵ, ԻԱ, ԻԶ, ԻԹ—ԼԲֆ ԻԶ յջ՜ժգ չՠջնզռ

դՠջզ ՠս ԼԲ—զռ հՠպճհ՚ 159՜—62՝, ԻԹ յջ՜ժգ Թ ի՜պճջզ կբն՚ 180՜՝)փ Թ/163՜—84՜ (ռ՜ձժ՚ 163՜փ Մզ՜հձ յջ՜ժ՚ Ա—Դ, Է—ԺԱ, ԺԵ—
ԺԶ, ԻԳ, ԼԱ, ԽԷ, ԽԹ—Ծ, ԾԳ)փ Ժ/184՜—97՝, 206՜—8՜ (ռ՜ձժ՚ մզտփ Մզ՜հձ յջ՜ժ՚ ԺԶ, ԺԹ, ԻԹ—ԼԴ, ԼԶ—ԼԸ, Խ—ԽԱ, ԽԴ, ԽԶֆ ԺԶ յջ՜ժգ ժզոճս՜թ, ոժ. 207՜—8՜, չջն. 184՜՝փ ԽԶ յջ՜ժզռ «Հ՜ջռկճսձտ Գենվագ՟ճ», կզ՜հձ 2 ի՜ջռ՚ Ե, ԺԴ/206՜—7՜)փ Չճսձզ ոժա՝զ ռ՜ձժգ,
Յ՜շ՜ն՜՝՜ձգ ՠս հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձձՠջգփ Դ, Ը—Ժ ի՜պճջձՠջզ ՜շժ՜հ յջ՜ժձՠջգ կՠթզ կ՜ո՜կ՝ տ՜խճս՜թճհփ

Բ. 210՜—4՝ [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸ բ.]
1. 210՜ Վ՟ջմ ղ՟դնրմ — Իոժ կ՜աձ բ ՜հջՠռ՜թ ՜ջՠճսձձ...
2. 210՜ Մգլմ Յպեէենջ դնվ ղ՟սնճտ Աջսնր՟լ՟ղ՟ճվ խնճջմ ՟ջսնր՟լնրէգ՟մ — Ք՜ձազ յ՜պկՠ՜ռ, դբ ճջյբո
Աոպճս՜թ ՜հո պ՜ծ՜ջ ի՜ձ՞ՠ՜ս...
3. 210՜ Ա[թ]ղ՟խւնջ գր Ախթրհ՟ջ է՟վաղ՟մթշւմ ճնրմ՟տ ՟ջգմ — Զ՜հջ ի՜ս՜պ՜ջզկ օչ ժ՜ջբ ՞պ՜ձՠէ...
4. 210՝ Ս՟հղնջ — Մպիռզ պճսձ տճ...
5. 210՝ [Վ՟ջմ Յնռմ՟մնր] — Յօչձ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբձ ժ՜կՠռ՜ս վ՜ըմզէ... (էճսո՜ձռտճսկ՚ «Կ՟ջոթ՟խ՟մ՝ Շ՟ղ՟ինր
թրչձ բ»)փ
6. 210՝ [Ս՟հղնջ] — Բ՜ջլջ՜ոռզ տ՜ձ աԼթՠ՟մ՟մ յպճսխ ձճջ՜...
7. 210՝—4՜ [Հ՟վտղնրմւ դ՟մ՟դ՟մւ] — Հ՜ջռ. Ըձ՟բ՛ջ ՜սճսջձ ԻԴ ե՜կ բփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Զզ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձտձ Ի
ՠս Դ բզձ... Հ՜ջռ. Զզձ[մ] ՜ոՠձ ըճոպրչ՜ձզէձ Ա՟՜կ՜հփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եժ՜ռ ՜ոՠձ ՜կըո ՋԼԳ ՠս ՠպՠո աձ՜ Եձրչո... ՠս
վճըՠ՜ռ աձ՜ Աոպճս՜թ հ՜ձկ՜իճսդզսձփ
8. 214՝ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ]. Լգվ թվ՟ր՟ինծ զմբ նջնիթ ւնրղ — Ակՠձ՜հձ ՞զջտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ազջ՜սճսձո ոզջբ... դբ ա՝՜ձ զկ էոբտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

27՜ Գզպճսդզսձ, ՜հո ՞զջո ՞ջՠէճս ՜սջձ գզջ[՜]ժզ բջ ՠս Հճ՞ճհ Գ՜էճսոպ, ղ՜ջ՜՞ջՠռզ Սնրվՠ Յ՟վնրէգ՟մփ Գջմ՜վճջլ էզռզփ
143՝ Մՠխ՜յ՜ջպ Մ՟վսթվնջ Կ՟վՠգտթ Ավ՟վ՟սգ՟մֆ
158՝ Մՠխ՜յ՜ջպ Մ՟վսթվնջ ՞ջՠռզ զ Սնրվՠ Յ՟վնրէգ՟մմ, զ ժճխկձ հ՜ջՠկպզռ, զ ըճսռձ ո՜ջգ՜ս՜՞զ, ճջ բ ՜ոճջճսձռ՚ ՟բկ ՞ՠջՠակ՜ձզձ, ճջ բ զ խյպզձ, չՠջձ՚ ցշ՜ձ՞զձձփ Ես կզօչ ՝ՠջ՜ձ հզղՠռօխ էՠջճստ ՠս դճխճսդզսձ ղձճջիբտ ՞ջզո յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձձ ՠս ոխ՜է՜ձ՜ռո, չ՜ոձ ազ մՠկ հԱէեմջ կպՠ[՜]է, ազ ճմ ՠկ ՞զջ չ՜ջեՠ՜է, ՜հէ չ՜ոձ զկճհ ր՞պզձ ՜հոտ՜ձո ՞ջՠռզփ Վ՜ոձ Աոպճսթճհ ՠս չ՜ոձ ր՞պզ զկճհ, ազ գձդՠջռռզկփ Կ՟վՠգտթ ՠկ ՞՜ս՜շրչ, ՜ձճս՜կ՝՚ Մ՜ջպզջճոփ
185՝ Զկՠխ՜յ՜ջպ ա՞թրխ ոճջզձ հզղՠռբտ կզրչ Հ՜հջ կՠջզս, պ՜շ՜յՠ՜է Մ՟վսթվնջ Եվգր՟մտթ, Կ՟վՠնր ՞զսխբձ,
ճջ զ կբն Սնրվՠ Յ՟վնրէգ՟մ ՞ջՠռզփ
199՝ Զկՠխ՜սճջ ՞թրխ ոճջզձ հզղրխ էՠջճստ կզօչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս ՠս ՞ջճհո յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձ ձՠջՠռբտ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հոտ՜ձ բջփ
200՜ Թվզձ ՌՃՀԴ (1725)—զձ կզոզոզ (կ՜հզոզ՛ իկկպ. 208՜) Ժ—ձ լՠշ ՜ջժզ ոժա՝բձփ Գջզո յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձ դճխճսդզսձ ՜ջ՜ջբտ, զբջ Ավգրգժգ՟մմ գվխթվմ հճւե ձՠխճսդՠ՜ձ կբն բջ, ՠս ՜հոկ պ՜ջզո Սճսջ՝ Եվնրջ՟հեղ՟ճջ ՞ՠ՜կզձ, ճջ
ճսըպ՜սճջրտձ գձժխկՠռ՜ձ, ՠս ՠո ո՜ժ՜ս զձմ զ կբնբձ աՠջթ՜հ. ՠխՠս չբջտ զ չՠջ՜հ չզջ՜ռ, ոճ[ս]՞ ՠս պջպկճսդզսձ հճւե
՜ա՞զո Հ՜հճռ, ճջ Տբջձ ՜ա՜պբփ Գջՠռ՜ս զ Սնրվՠ Յ՟վնրէգ՟մ պ՜ծ՜ջզ կբնձփ
208՜ Ի դվզձ ՌՃՀԴ (1725)—զձ ՠս հճսէզոզ Գ ՞ջՠռ՜ս. ՜ս՜ջպփ
208՜ Ի ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Աջսնր՟լ՟յսնրվ խ՟էնհթխնջթմ Հ՜հճռ ՠս Եվնրջ՟հեղ՟ճ յ՜պջզ՜ջտ պՠ՜շձ Գվթանվթ Բ՟հգյտնճ, ՠս Կնջս՟մբթմնրոփժջնճ Յօռ՟մեջ ՠսո Բ՟հգյտնճ, աճջ Աոպճս՜թ ի՜ոպ՜պ յ՜իՠոռբ ոճռ՜հ.
՜կբձփ
Փճտջ զ ղ՜պբ ՠս աժ՜պ՜ջճսկձո ոճսջ՝ ՞ջճհո դզչփ
Փ՜շտ... ճջ ՠպ ճմձմ՜ռՠ՜է ՠս կՠխ՜յ՜ջպ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՜ձճս՜ձո՚ աՄ՟վսթվնջ Ս՜ջգ՜ս՜՞ ժճմՠռՠէճհ, հՠջժջՠ՜ս
հԱվգրգժգ՟մ, զ հԱվ՟վ՟սնր ս՟մեմ Հ՜հճռ, ա՞ՠխ՜յտ՜խ՜տբձ Կ՟վՠնր, ճջ ՠս ՝՜աճսկ վ՜վ՜կ՜ձրտ ՠժՠ՜է զ Սճսջ՝ ՠս
՜ոպճս՜թ՜յժճը տ՜խ՜տո Ս՟հթղ՝ չ՜ոձ ճսըպզ Սճսջ՝ ՠս էճսո՜հ՝ճսը Գՠջՠակ՜ձզձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհձ կՠջճհ ՠս Սջ՝ճհ ՜կբձրջիձՠ՜է Աոպճս՜թ՜թձզ ՠս Սջ՝ճհձ Յ՜ժճ՝՜հ ՜ջզսձ՜հղ՜խ՜ը Գէըճհ՟ջզձ, զ ոբջ չ՜շՠ՜է չ՜ոձ Աոպճսթճհ, ՝՜աճսկ ն՜ձզս ՠժՠ՜է, // (208՝) աճջ ՠս յ՜պկՠէճռ ՠկփ
Ես ՠժՠ՜է զ ոճսջ՝ պՠխզտո պձրջզձ՜ժ՜ձ՜ռ, ՠս հՠպ Յ՜ջճսդՠ՜ձ Զ՜պժզձ ՠո ՠսո կձ՜ռզ զ Սնրվՠ Յ՟խնՠ, ազ կզ՜յ՝՜ձ ՠս թ՜շ՜հ, ՠս չ՜ոձ ՠջժջզձ Ավ՟վ՟սգ՟մ հճւե արջ՜սճջ պ՜ջ՜ժճսոզ, ազ չ՜ոձ հճհե ՠս ժ՜ջզ ձՠխճսդՠ՜ձ կբն բջ
՜ա՞ո ի՜հճռ չ՜ոձ արջզռձ պ՜ծժ՜ռ, աճջ ՠս զ տ՜շ ժճսոբ յ՜պՠ՜է ահ՜ջՠսՠէՠ՜ձ ժճխկբձ՚ աՄթվ—Վեթդմ, աճջ ՜հոկ ՜պՠձզո ՜շՠ՜է բջ ադ՜ըպձ Պ՜ջոզռ, ճջ բ Իջո՟ծ՟մ, ՠս աղ՜իձ ոյ՜ձՠ՜է ՠս աճջ՟զձ վ՜ըոպ՜ժ՜ձ էՠ՜է զ Թ՟ռվգդ պ՜ջ՜ժճսոզփ Ես զ իզսոզո՜հզձ ժճխկբձ՚ աէ՜ժազձ, ճջ բջ ա՝բժ, աՠջ ՜ա՞ո ի՜հճռ ՝՜աճսկ ՞ՠջՠ՜ռ ՠս աՠժՠխՠռզո տ՜ժՠ՜ռ.
՟՜իզծ բջ ՜ա՞՜ռ տջզոպճձբզռ, ՠս ՝՜աճսկո զ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ոյ՜ձզձ ՠս ՝՜աճսկ ժզո՜յկ՜ի ՜ջ՜ջզձփ Ես զ հ՜ջՠսկպբձ՚
արոկ՜ձէճսձ հ՜ջՠ՜ս զ չՠջ՜հ ՠջժջզձ հԱվգրգժգ՟մ. ՠխՠձ ՜ա՞ո ի՜հճռ զ՝ջՠս ՞՜շզձո զ կբն ՞՜հէճռփ Ես ո՜հ հճւե ՞ՠջՠ՜ռ

՜ա՞ո կՠջդ աէճսո՜սճջմ՜թզձ ՠջ՜կո ճջյբո աճմը՜ջ, չ՜ծ՜շբզձ աիճ՞զոձ ՝՜ձ՜ժ՜ձ զ՝ջՠս ա՜ձ՝՜ձ ՠսո ճմ ըձ՜հբզձփ Բ՜հռ ՝ՠջՠ՜է զ Սս՟ղՠփժ, աճկ՜ձո չ՜ծ՜շբզձ ի՜հճռ ՠս աճկ՜ձո՚ պ՜ծժ՜ռփ Բ՜հռ ՜հէ ՜ա՞ տջզոպճձբզռ բ՜շ ՠս ճմ կզ, ճմ
հճսձ՜ռ ՠս ճմ ցշ՜ձժ՜ռփ Ես պ՜շ՜յՠ՜է ՜ա՞ո կՠջ պՠոՠ՜է ա՜հոյզոզ ձՠխճսդզսձո, աչ՜ջ՜շ՜ժ՜ձտ, ՠս զ կզնզձ զոպ՜կ՝րէռզ ՝՜աճսկո ՞ձՠռզձ, աճջ ՠս ի՜պՠ՜է ած՜ջ ՠսո ՞ձՠէճհ, ՠս ՜հէՠսո տ՜ձ աՠսո ՝՜ակ՜յռճսռ՜ձբզձ աէճսո՜սճջմ՜թզձ չ՜ոձ ՞ՠջճսդՠ՜ձփ Ես զ կբնձ հՠջժջզձ, աճջ դբ զձմ ՞ճջթՠռզձ, դճսըտ ՠս դ՜ձ՜տրչ մբ ժ՜ջՠէզ յ՜պկՠէփ Բ՜հռ աոճսջ՝ ՠս
իրջ՜ժ՜սճջ չ՜ձճջ՜հտձ Հ՜հճռ դբ ազձմ ՠխՠս. ակզ՜յ՝՜ձձ աճկ՜ձո ոյ՜ձզձ ՠս աճկ՜ձո՚ ՞ՠջՠ՜է չ՜ծ՜շբզձ, ՠս աճկ՜ձո վ՜ըոպ՜ժ՜ձ՚ զ թՠջյո չզկ՜ռ ոօչ՜կ՜ի կՠշ՜ձբզձփ Ես աչ՜ձճջ՜հտձ զ՝ջ ա՜սբջ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ աՍնրվՠ Աէնպմ Էչղթ՟լթմ. աի՜հջ՜յՠպձ կՠջ աԱջսնր՟լ՟ճսնրվ ժ՜դճխզժճոձ վ՜ըոպ՜ժ՜ձ էՠ՜է զ Աջս՟յո՟ս, զ ՠ՟ՠ՜է ապՠխձ ա0ռ՟ջ՟ց չ՜ջ՟՜յՠպձ Կ՟վՠգտթ, ճջ բջ ՜շ՜նձճջ՟ Ս՟հղնջ՟ռ՟մթտ, ՠ՟ՠ՜է զսջ պՠխձ, ճջ ՠս զկ ՞ջրխզո իօջՠխ՝՜հջ բջփ Բ՜աճսկո ՞ՠջՠ՜է, ՝՜հռ հՠպճհ ժջժզձ ՠխՠս չբջտ զ չՠջ՜հ չզջ՜ռ, աճջ զ կՠթ թ՜սձ (թճչձ) Եվնրջ՟հեղ՟ճ, զ ՞՜էձ Իջս՟ղՠփժնր, ճջ ՜կ հ՜կբ ՞՜հզձ ապբջճսձ՜ժ՜ձ ճսըպ՜սճջտձ չ՜ոձ Աոպճսթճհ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ պՠխՠ՜ռո, ՠխՠս հճւե
ոճս՞ ՜ա՞զո կՠջճսկ, ՠս գձժխկՠռ՜ս աձ՜սձ, ճջ բզձ ԲՃ (200) ճսըպ՜սճջ ի՜հ ՜սՠէզ ժ՜կ յ՜ժ՜ո, դճխ ա՜հէ ՜ա՞ո // (209՜) տջզոպճձբզռ Ճ (100) ՜սՠէզ ժ՜կ յ՜ժ՜ո, հճհձտ ժ՜հզձ, ճջ բ իշճկ ՠս ՝՜աճսկ պ՜ծզժտ ձ՜ս՜յչ՜ջտ. ՜կՠձՠտՠ՜ձ
գձժխկՠռ՜ձ, ՠս կձ՜ռ աճջ աՠջթ՜ձ զ թօչբձ՚ Բ ի՜հ ՠս Բ հճհձ, ՠս ՜ոբզձ, դբ Ե պ՜ծզժ բ աՠջթՠ՜է, ՝՜հռ ճմ պՠո՜տփ Ես ՠո կբն ձ՜սզձ բզ գձմզստ զկրտ՚ ՠժՠ՜է ՟բկ Իդղթվնրփ Զզո ճսխ՜ջժՠռ չ՜ջ՟՜յՠպձ Եվգղթ՟ճ, ճջ բջ Իջս՟ղՠփժտթ. հզո ճսխ՜ջժՠ՜հռ Իդղթվ, դբ. Գձ՜հ ՜ձ՟ ՜հէ ճսըպ՜սճջ ժ՜հ, ՝ՠջ. Ես ՠո ՞ձ՜ռզ ՜շզ աճսըպ՜սճջոձ, ՠս ՠժՠ՜է ճմ ի՜ոզ, տ՜ձազ
իրչձ ՜շՠ՜է բջ, ՠս ՠէՠ՜է ՞ձ՜ռՠ՜է, ՠս հՠպճհ Աոպճսթճչ ՞ձ՜հզ, դբյբպ ՜կՠձ՜հձ զձմոձ զկ ՞ձ՜ռ զ կբնձփ Այ՜ ժջժզձ ՞ձ՜ռզ ՠս ՠժՠ՜է զ Սնրվՠ Յ՟խնՠ, աճջ հ՜շ՜նձկբ չՠջճհ ժ՜փ Ես հ՜[հ]ձկ պ՜ջզձ հզո իջ՜կ՜հՠռզձ զ Սնրվՠ Յ՟վնրէգ՟մ կպ՜ձՠէ չ՜ոձ ոյ՜ոճս ո՜ջգ՜ս՜՞ճսդՠ՜ձփ Մպՠ՜է ՠս պՠոզ ՜հո ՞ՠխՠռզժ ՞զջգո Հ՜ջռկ՜ձռ, ՠս ՠո ռ՜ձժ՜ռ՜հ հճւե, ՝՜հռ չ՜ոձ պժ՜ջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո ՠս ՜հոտ՜ձ չզջ՜ռո ճմ ժ՜կՠռ՜հ ա՜կբձձ ՞ջՠէ, ՜հէ զ՝ջՠս աթ՜խզգո ի՜ս՜գՠէրչ, աԺ—
ձբձ կբժձ ՜շՠ՜է ՞ջՠռզ չ՜ոձ զկճհ ր՞պզձփ Բ՜հռ ՠդբ օչ ճջ ի՜ձ՟զյկ՜կ՝ ժ՜կ ՝՜ձ կզ ղ՜իՠէրչ ՠս ժ՜կ չ՜հՠէՠէրչ, չ՜ոձ Աոպճսթճհ, կզօչ Հ՜հջ կՠջզս հզղրխ էՠջճստ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ. ՜կբձփ
Գջՠռ՜ս զ Սնրվՠ Յ՟վնրէգ՟մ Աղը՜ջի՜կ՜պջՠ՜ձ պ՜ծ՜ջզձ կբնձ, զ հ՜ջՠսկպՠ՜ձ ժճխկձ Գՠջՠակ՜ձզձ Քջզոպճոզ, զ վճտջզժ ըճսռձ ՜ոճջճռ, աճջ ՜հեկ ի՜հճռ լՠշ՜ռձ՚ չ՜ոձ յ՜ջպճսռ ձճռ՜, ՜շՠ՜է ՠձ, ՜հէ ճմ ՜շՠ՜է, ՝՜հռ ՜կ հ՜կբ
՞՜ձ, զսջՠ՜ձռբ ճսըպ ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ ժ՜ձՠձ, զ՝ջ ա՞ջ՜սճջ գշբիզձփ Եխ՝՜հջ, ՜խ՜մՠկ, ժջժզձ ՜խ՜մՠկ, ՠսո ՠջՠտժզձ
՜խ՜մՠկ, կզ հճսո՜ի՜պզտ ՠս կզ կՠխ՜ձ՜տ ա՞ջճհո յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձձփ Աի՜ ՜հո բջ ՟՜ջ ՠս պ՜ջ՜ժճսո, աճջ էւ՜տ, դբ ճջտ՜ձ ձՠխճսդզսձ բ զ չՠջ՜հ կՠջ ա՞ՠջճսդզսձ ՠս ՜հձյզոզ նջ՜յիՠխռճսձ էզձՠէձ, աճջ Տբջձ վջժբ, Աոպճս՜թ ՜ա՜պբփ Դ՜ջլՠ՜է, ՜խ՜մՠկ [կ]զօչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղբտ ճջտ չ՜հՠէբտ աո՜հ, աթձրխոձ զկ՚ 0ռ՟խթղ ՠս Գ՟ճ՟մ՟հ, ՠս կՠխ՜յ՜ջպ Մ՟վսթվուջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

208՜ (Գջմզ) Թվզձ ՌՃՀԶ (1727)—զձ հճսէզոզ Ժ ՠս Դ—զձ ՠո՚ պբջ Մ՟վսթվնջ լՠշձ՜՟ջՠռ՜հ ՜՝ՠխ՜հ զ Մ՟մթժգրփ
14՝ (Լճս՜ռճս՜թ) Սնրվՠ Յ՟վնրէթրմըմ լբդփ Նճջզձ ի՜ա՜ջ /// Տզջ՜ռճս Սնրւթե՟դմ ՠջժճս ծ՜ջ՜հ լբդ պզչ՜ս ///
ճոժզ՚ Մ՜իպՠոզ Խնրխ՟ջըմփ Աոպճս՜թ կզ՜ րջգ ի՜ա՜ջ ՜ձբփ Յ՟վնրէգ՟մ /// գձտգ ՠս [ժ]խ՜ժզռգ պըվ՜չ ծ՜ջ՜հ ///
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 14՝ Ղ՟դ՟՞վ չ՜ջ՟՜յՠպփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 162+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ 1՟ՠ, 59՟ՠ, 148՟—54ՠ, 155ՠ, 156ՠ, 157ՠ—9՟, 160՟—2՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 14×12 (Ը 11, ԺԴ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,6×12,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (մփսվաթվ ճ՟րգժ՟ավնհթ՝ 144՟—62ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 30ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2, էնրհէ, ջխդՠնրղ՝ ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ւնրհգվզ էնրժ՟տ՟լ, խ՟դղթ գդվգվմ նր էթխնրմւզ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 3՜—58՝ Հ՟ղ՟պփս Ժնհնռ՟լու ռ՟ջմ ՟պ թ ո՟սվ՟ջս անժնճ թ ոեսջ ղս՟պնրէգ՟մ գր սգջնհնրէգ՟մ ՠ՟մ՟ջթվ՟տ, նշ թղ՟ջսմնտ գր աթսմ՟խ՟մ՟տ, ՟ճժ մղ՟մգ՟տ թղնտ թղ՟ջս՟խ՟տ գր սաթս՟տ, սթմ՟, էե ղնպ՟տխնս՟տ, ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ մնր՟ջս Մնռջթջե ղգհջ՟ղ՟լ Ջնրհ՟ճգտրնճ, թ էթվմ ՌՃԽԴ (1695), թ ց՟պջ Աջսնրլնճ
Տգ՛ջ կգպ. 513, 4՟—74՟ֆ Չճսձզ ՠ—ե, է ՞էճսըձՠջգ, զոժ կզսոձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ ՠձ՚ Ա—Լ /3՜—58՝փ Ց՜ձժ (Ա—Լ)՝ 1աբփ Ոսձզ.

— 1՟—2՝ Ն՟իգվա՟մ ւ՟վնդթջֆ Քվթջսնջթ — Սժզա՝ձ ժՠձ՜ռ ՠս ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջ՜թճռ, ՞ՠխձ ռ՜ձժ՜էզ...
Բ. 60՜—143՝ [Ք՟վնդաթվւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա—Ե/մզտփ Զ/60՜—70՜փ Է—Ը/մզտփ Թ/70՜—7՝փ Ժ—ԺԱ/մզտփ ԺԲ/77՝—83՝ (կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ
ԺԳ—ԺԴ/մզտփ ըԵ/83՝—9՜փ ԺԶ/մզտփ ԺԷ/89՜—96՜փ ԺԸ—ԻԳ/մզտփ ԻԴ/96՜—104՝փ ԻԵ/104՝—11՝փ ԻԶ—ԼԴ/մզտփ ԼԵ/111՝—9՜փ ԼԶ/119՜—26՜փ ԼԷ/126՜—30՜փ ԼԸ/մզտփ ԼԹ/130՜—3՝փ Խ—ԽԵ/մզտփ ԽԶ/133՝—9՜փ ԽԷ/մզտփ ԽԸ/139՜—43՝փ ԽԹ—ՃԿԱ/մզտփ

Գ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ՝ ԺԸ բ.]
1. 144՜—7՝ [Գվ՟պ՟չւ] խ՟էնհթխնջթ — Յ՜ոպճս՜թ՜յՠպ՜ժ՜ձ ՞էըճհձ ՠս զ ՞ՠջ՜յ՜հթ՜շ ձղճսէզռ, ձճջզձ ծ՜շ՜՞՜հդզռ...
2. 155՜—9՝ [Բ՟պւ՝ ՟վ՟ՠ—էնրվւ—ծ՟ճ] — Աէ՜հ—Աէ՜հ—Աոպճս՜թփ Ատէ—ՠկ՜ժ—ժՠջ՜ժճսջ... Դճսո՜ցզէ—ո՜ց՜ջ բհէ՜ջ ո՜ձ ծ՜ձ՜յ՜ջի աո ՞ձճսկփ
3. 162՝ Պոխճո ՜շ՜տՠ՜է Ժ ՞էըճն 17 (=16—17) ի՜կ՜ջձ ՜ոբ զ Կճջձդ՜ռզո (Ա) — Բ՜ե՜ժձ րջիձճսդՠ՜ձ... ի՜ռբ
՜ձպզ չ՜հՠէՠկտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Ա՜ (ղխ՜՞զջ) Զթժժեժթ Մ՟ծսգջթ Գենվագ՟մ պզջ՜ռճս Յ՟խփՠ, ճջ բ հԱղ՟ջթ՟փ
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ՌՄԺԲ — 1763

ԳՐԻՉ՝ Եցվգղ ռվբ. (8՟—80ՠ), Եցվգղ ՟ՠհճ (82՟—7՟)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 89. շավնր՟լ՝ 1՟—7ՠ, 81՟ՠ, 87ՠ—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×7+6×12+1×2+1×8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «M» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8×15,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (Եցվգղ ռվբ.—թ՝ 8՟—80ՠ, Եցվգղ ՟ՠհճ—թ՝ 82՟—7՟)ֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ ԿԱԶՄ՝ ռ՟վբ՟անճմ ղնղժ՟է, էթխնրմւզ՝ ջգր անվլնր՟լւ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ
ԾՆԹ. ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ «Եցվգղ ռվբ»—մ նր «Եցվգղ ՟ՠհճ»-մ ղթգրմնճմ ՟մկմ գմֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 8՜—55՝ Հ՟ղ՟պփս ընհնռ՟լու ռ՟ջմ ՟պ թ ո՟սվ՟ջս անժնճ թ ոեսջ ղս՟պնրէգ՟մ գր ջգվսնհնրէգ՟մ ՠ՟մ՟ջթվ՟տ, նշ թղ՟ջսմնտ, ՟ճժ մղ՟մգ՟տ թղնտ թղ՟ջս՟խ՟տ գր սաթս՟տ, սթմ՟, էե ղնպ՟տխնս՟տ, ծ՟ր՟ւգ՟ժ
թ մնր՟ջս Մնռջթջե ղգհջ՟ղ՟լ Ջնրհ՟ճգտրնճ, թ էնրթմ ՌՃԽԴ (1695), թ ց՟պջ Աջսնրլնճֆ 0ամգ՟ Հնաթբ Սնրվՠ Աջսնր՟լ ձյղ՟վթս
Տգ՛ջ կգպ. 513, 4՟—74՟ Չճսձզ ռ՜ձժ ՠս § ՠ—ե, է, թգ—թէփ Յ՜սՠէՠ՜է ճսձզ 5 ՞էճսը՚ 52՜—55. պՠո լՠշ. 726, 150՝—64՝, § դ—ըփ

Բ. 56՜—75՝ [Ն՟իգվա՟մւ գր փվծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ]
՟. 56՜—8՜ Ապ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ ռ՟վբ՟ոգս՟խ՟մ ւ՟վնդթ, նվ ո՟սյ՟ձթ ՟ջգժ թ ռգվ՟ճ ՠ՟դնրղ ՠմ՟ՠ՟մթ —
Զ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ձՠխ ՝ձճսդզսձձ կզ՜հձ ՝՜ջզ ՜ո՜ռ ՞ճէ...
ՠ. 58՜՝ Երջ մ՟իգվա՟մւ ւ՟վնդթ ՟ճժ թղմ՟ոեջ՝ ճնճը ոթս՟մթ գր ւ՟հտվ — Ոջտ կզղպ ա՝՜խլ՜ձո ճսձզձ ՜շ ճսձ՜ժճսդզսձո ՝՜ձզ...
ա. 59՜—63՝ Ն՟իգվա՟մւ ւ՟վնդթ՝ ճնճը ագհգտթխ գր ոթս՟մթ — Եջ՜ձՠէզ ՝ձճսդզսձձ ՠս ՜ձձ՜ը՜ձլ ՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձձ...
բ. 64՜—74՝ 0վծմնրէթրմ ռ՟ջմ ընհնռվբնտ՝ դխմթ ւ՟վնդնրէգ՟մ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Ահեկ ե՜կ՜ձՠ՜է կՠջ հ՜ս՜ջպ ՠս զ ժ՜պ՜ջճսկձ դ՜ջքկ՜ձճսդՠ՜ձ...
գ. 74՝—5՝ Աճժ գրջ փվծմնրէթրմւ դխմթ ւ՟վնդթտ — Աղգմ՟դփվ ՟չմ ծ՟ճվ՟խ՟մ, / Ով ե Ովբթմ Իրվ ե՟խ՟մ...
Գ. 76՜—87՜ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]

՟. 76՜—9՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Վ՟ջմ] ՟հփվծմնրէգ՟մ, ռ՟ջմ զմլ՟ճթտ գր ո՟ս՟վ՟ա՟տ, թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Պ՟սնրգ՟ դՏեվ թ ւնճնտ ՟վբ՟վ ռ՟ջս՟խնտ... (Աղ՟պ՟մ ՃԻԶ) — Տճսջտ ճխճջկճսդՠ՜ձռ հՠջժճս ՟բկո
ճջճղզձ...
ՠ. 79՜՝ Բ՟մ ճ՟հ՟աջ ղխվսնրէգ՟մ գր ինվծվբնճ մնվթմ (Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրն՞ճ) — Աջ՟, տջզոպճձբճսդՠ՜ձ
ոժզա՝ձ ՠս ՞էճսը՚ կժջպճսդզսձձ բ...
ա. 80՜՝ Խվ՟ս ս՟հ՟խ՟մ՝ ռ՟ջմ ղ՟ջմ՟րնվ՟ՠ՟վ գր էգէգր ռթվ՟րնվգտգժնճ ղ՟վբնտ, դթ դղս՟ր ՟լթտե դջ՟ջսխ՟աթմ գր դդ՟մ՟դ՟մ ռգվնրմ՟խ ղ՟վբթխջ է՟վտ սվսմչղ՟մ ծ՟ղՠգվնրէգ՟ղՠ ս՟վտե դթրվմ գր անծ՟ջտե դՏգ՟պմե Աջսնրլնճ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Յ՟խնՠ՟ճ») — Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կ հզղՠ՜ ՜ձլձ զկ ա՝՜ջզոձ Աոպճսթճհ, / Զճջո չ՜հՠէՠ՜է
իՠղպ՜ձ՜հզջ ճխնճսդՠ՜կ՝ կ՜ջկըձճհ...
՟. 82՜—7՜ Թճսխդ զ Հձ՟ժ՜ռ ժճխկ՜ձռձ ձճսզջ՜ժ Տջ՜յզաճձռզ Յրի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզձ, աճջ ՞ջբ ՜շ Շ՜կ՜ըՠռզ Յ՜ժճ՝ ժ՜դճսխզժճոձ, ՠս ճջճհ զոժ ՞՜խ՜բ՜ջբձ Եվջՠկ ՜՝ՠխ՜հո ՜ոպբձ րջզձ՜ժՠռզ — Աոպճս՜թգձպզջ ՠս ոջ՝՜ա՜ձ՜ժ՜պ՜ջ պՠ՜շձ՟ Յ՜ժճ՝՜հ չՠի՜յՠպզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ... Ահո բ յ՜պկճսդզսձ կՠջճհ ՜ձռզռձ, ճջտ յ՜պ՜իՠռ՜ձ կՠա՚
դբ զ կբն թճչճս ՠս դբ զ ռ՜կ՜տզ... ՞ջճչ թ՜ձճսռՠ՜է ՞ՠջ՜վ՜շ պՠ՜շձ՟ զկճհփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

79՜ Եսո ՜շ՜սՠէ ակՠխկ Եցվգղ զ՝ջ չ՜ջ՟՜յՠպ՚ ՞թօխո ոճջ՜փ
82՜ (Խճջ՜՞ջզ կբն) Ես ճջճհ զոժ ՞՜խ՜բ՜ջզձ Եցվգղ ՜՝ՠխ՜հո ՜ոպբձ րջզձ՜ժՠռզփ
87՝ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ զկճչ զ հՠջժզջո Հմբխ՟տ զ Բ՟մխ՟ժ՟ճ ՞՜ս՜շզձ ՠս զ Սեճբ՟ոգս ժճմՠռՠ՜է տ՜խ՜տձ, զ դճս՜ժ՜ձզո կՠջճհ ՌՄԺԲ (1763), ՠս հճսձվ՜ջզ ՜կոՠ՜ձձ ԺԵ, հրջձ ոջ՝ճհ Ս՜ջ՞ոզ յ՜ոզ մճջՠտղ՜՝՜դզփ
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ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 108. շավնր՟լ՝ 73՟, 82ՠ—3ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 10×12 (Դ 7, Ե, Է 16, Զ 8, Ը 4, Ժ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5×16,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (գվխջթրմ՝ 23՟—4՟, 94՟—8ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ՠնժնվաթվ՝ 94ՠ, Բ ջթրմգ՟խ)ֆ ՏՈՂ՝ 35ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ թվ՟վ ջնջմկնր՟լ ավնր՟լ էհէգվ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ գր ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ
ԾՆԹ. Հ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ւ՟հնր՟լնճջ խ՟դղգժ ե խմւ՟սեվ Մխվսթշ ռ՟վբ՟ոգսմ 1782—1787 էէ. զմէ՟տւնրղ՝ թվ ՟մկմ՟խ՟մ ոեսւգվթ ծ՟ղ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—108՝ [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մւ թ Սնրվՠ ավնտ գր թ ՠ՟մթտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ թ ոեսջ ւ՟վնդնրէգ՟մ] — Վ՜ոձ ՜հձ ՜ոբ Պրխճո. Եջզռճսձտ ժջժզձ յ՜պճսճհ ՜ջե՜ձզ էզռզձ. ՜ոպ՚ աի՜ոձ ՠս ՜ձ՟՚ աժՠ՜ձոձ հ՜սզպՠձզռ... ՠսո հ՜սՠէ՜ձ
ղձճջիտձփ
Խզոպ ը՜շձ, կ՜ձջ ճս կՠթ տ՜խճս՜թտձՠջ Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձձՠջզռ, Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռճս Ակ՜շ՜ձ (Կ. Պրէզո, 1741) ՠս Ձկՠշ՜ձ
(Կ. Պրէզո, 1740) ի՜պճջձՠջզռ, ձճհձզ Հ՜ջռկ՜ձռ ՞ջտզռ (Կ. Պրէզո, 1729), Գջզ՞ճջ Ն՜ջՠժ՜ռճս Մ՜պՠ՜ձզռ, Յ՜ժճ՝ Ն՜էՠ՜ձզ Ն՜ջՠժզ Մՠժձճսդզսձզռ (Կ. Պրէզո, 1745), ՠս Դզճձզոզճո Աջզոյ՜՞՜ռճս Աոպճս՜թ՜հզձ ՜ձճս՜ձռ ՞ջտզռփ Ոսձզ.

՟. 25՜—30՝ [Ն՟իգվա՟մւ գր փվծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ] — Յ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձ էզռզ ՜ոպճս՜թ՜ոզջ՜յռ՟ ՠս Քջզոպճոզ ՜ջՠ՜կ՝ ՞գձՠ՜է ՝՜ջՠյ՜ղպրձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ՟...
ՠ. 94՝—6՝ [Ք՟հնր՟լւ թ շնվթտ Արգս՟վ՟մ՟տ՝ ծ՟մբգվկ է՟վաղ՟մնրէգ՟ղՠ թ ո՟վջթտ ժգդնր]ֆ Յփծ՟մ 1, 1 ծ՟ղ՟վ — Ի ոժա՝՜ձ բջ Բ՜ձձ... (Եջժջճջ՟ ոզսձՠ՜ժճսկ) Տ՜ջ ՜խ՜ա յճսպ ոճսը՜ձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Աջս՟պ Ա (Գջմ՜վճջլճսդզսձձՠջզ կբն)
— (ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ) Մ՜հզոզ հԺԵ—ճսկձ կ՜պ՜ժձ լզճչ տ՜ղՠռզ, հճսձզոզ ԻԸ լզձ ժձռ ///
— Դ՟ոմբնր ՠժՠխՠռզձ ժ՜ձ՜հռ ՟ՠխճսէձ կզձմ զ ոՠխ՜ձզ ղ՜ժձ ԺԴ ՞՜ա ճս ժբո, է՜հձճսդզսձձ՚ Թ ՞՜ա ճս ժբոփ
— ՌՄԼԳ (1784) իճգպՠկ՝ՠջզ ԻԵ Մ՟վսթվնջմ կըղ՜ժ [ժ]՜ռ՜սփ
— Կ՟վոգսթ /// Ե դզա բփ
— Մ՜ջդզ ԻԸ Աժ՟ծռգվբթ ի՜ըձ կձ՜ռփ
— Ժ մ՜ձ՜խ ՞՜ջզ ՟ՠքպՠկ՝ՠջզ Ը ՜շզփ
— Մ՟ծղ՟ս—Հ՟ջ՟մ ո՜ջ՟՜ջձ զ չՠջ՜հ Շնրյթ ՞՜էձ ՌԲՋԵ (1756)—ճսկ բջփ

103՝ ՌՄԼԶ (1787) կ՜հզոզ Գ—ճսկձ Բ ՜ձկ՜կ չ՜խջ՜ձ ՠխՠ՜է ղձճջիզս Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ. ՞. ՟. ՠ.
ա.փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 7՝, 92՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Մխվսթշ չ՜ջ՟՜յՠպ. ՌՄԼԱ (1782)փ 102՝ Մխվսթշ ռ՟վբ՟ոգս (ժջժ. 6 ՜ձ՞՜կ)փ
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ՋԽԳ — 1494

ԳՐԻՉ՝ Մ՟հ՟ւթ՟ Բ՟ՠգվբ՟տթֆ
ԹԵՐԹ՝ 298. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 28ՠ—9՟, 151՟ՠ, 212ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԳ×12 (ԺԳ 6)+Ա—ԺԲ×12 (Ե, ԺԱ 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21,7×15,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 28ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ յգվսգվնռ խ՟ոնճս խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 41ՠ, 71ՠ, 104ՠ, 152՟, 213՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟պզմսթվֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ), ջխՠթտ, ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ խեջ էգվէթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ
գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ 1. (Աՠ) [Վ՟՞վւ] «/// կգպթմ թրվնրղ նրմեվ ոջ՟խ ց՟պ՟տ... Սնրվՠմ ՟ջե. Ոռ խնճվ գր ՟ղո՟վթյս դթմնրնվւ, գջ ինվծթղ զմբ ծվգյս՟խթմ... սգջթմ դծվգյս՟խմ ///»ֆ
2. Բ՟—Բՠ, Ա՟ «Ի ղգլթ ՟րնրվ Տգ՟պմզմբ՟պ՟չթմ, ջվՠնճմ Յ[նռծ՟մ]մնր Ոջխգՠգվ՟մթ Կնջս՟բթմնրո՟րհջթ [գոթջ]խնոնջ՟ոգսթ թ
Մ՟էգնջթ Արգս՟վ՟մթմ [ղգխ]մնրէգմե – ԿԶ. Ժնհնռգ՟ժ դ՟ղգմ՟ճմ դւ՟ծ՟մ՟ճ՟[ոգ]սջմ, ծ՟վտ՟մեվ... թմւմ թջխ ///» (սգ՛ջ սո. «Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ... ճԱրգս՟վ՟մ՟աթվմ Մ՟սէենջ», Վգմգսթխ, 1826, եչ 97)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտւմգվնրղ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ ղխմխգվ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՜—71՜ [Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ Խփջւ Յթմմ գվ՟մնրէթրմջմ]
Տգ՛ջ կգպ. 436, 7՟—41ՠ. § ՟/3՜ —8՜փ ՠ/8՜—11՝փ ա/11՝—6՜փ բ/16՜—21՝փ գ/21՝—7՜փ դ/27՜—32՝փ ե/32՝—7՝փ զ/37՝—41՝փ
է/41՝—7՝փ ը/47՝—51՝փ ը՟/51՝—6՜փ ըՠ/56՜—62՜փ ըա/62՜—7՝փ ըբ/67՝—71՜փ Ահոպՠխ է—ըբ ՜ձն՜պճս՜թ բ ձ՜ըճջ՟ձՠջզռ ծ՜ժ՜պ՜ա՜ջ՟ճչ ՠս ըճջ՜՞ջճս՜թ՚ «Ննվթմ Գվթանվթ Բ՟մ թ Հ՟ճվ ղգվ նվ թ ճգվխթմջ»փ Լճսո՜ձռտձՠջճսկ՚ «Լճսթկճսձտ»փ

Բ. 71՝—104՜ Ննվթմ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնտ գոթջխնոնջթ Յավբավնրղմ ղ՟մխ՟մտ թ խնրջնրէթրմ...
Տգ՛ջ կգպ. 470, 216՟—87՟. § ՟—թՠ/71՝—104՜փ Ահոպՠխ ՞էը՜ժ՜ջ՞ճս՜թ՚ ՟—ըէ (՟—ըդ–՟—ըդ, ըե ՟ջճս՜թ ըզ—զ պՠխգ, եգ՚ «Է զկձ ՠս հ՜շ՜տՠէճհ ՜հոյզոզ ՝՜ձ...» ոժոճս՜թճչ ի՜պճս՜թզ, զոժ ըէ՝ թՠ—զ պՠխգ)փ Ոսձզ լՠշ. 471—զ հ՜սՠէՠ՜է ի՜պճս՜թգ. 103՝ «Ի կբժ
րջզձ՜ժձ ՜հո բ ՞ջճռձ չՠջնտձ. դբ բ ՞ջճռո ՠս դբ մբ, ճմ ՞զպՠկ դճխճսդզսձ ՜ջ՜հ»փ Հկկպ. կգպ. 844, 158՟—213ՠֆ

Գ. 104՝—50՜ Գվթանվթ գոթջխնոնջթ գհՠ՟րվ Բ՟վջհթ Տգջնրէթրմ թ ղ՟վբնճմ խ՟դղնրէթրմ
Տգ՛ջ կգպ. 470, 116ՠ—213՟. Ց՜ձժ/մզտփ § ՟—ժՠ/104՝—50՜փ Լճսո՜ձռտձՠջճսկ՚ «Լճսթկճսձտ»փ

Դ. 152՜—212՜ Գվթանվթ գոթջխնոնջթ Նթրջ՟տրնճ (= Նգղգջթնջթ) Յ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մ ղ՟վբնճմ
Տգ՛ջ կգպ. 470, 2՟—115՟. Ց՜ձժ/մզտփ § ՟—իՠ/152՜—212՜ (ժ՟ ՞էը՜ձզղզ վճը՜ջբձ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ բ է՝ ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թ կզձմՠս
իա)փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ՚ 150՜՝ (ա—թ չՠջնճսկ)փ Լճսո՜ձռտձՠջճսկ՚ «Լճսթկճսձտ»փ

Ե. 213՜—47՝ Բ՟վջգհթ գոթջխնոնջթ Կգջ՟վնր Կ՟ո՟բնռխ՟տրնճ Մգխմնրէթրմ ռգտ՟րվեթտ
— 213՜ [Ն՟իգվա՟մ] — Մզ ճտ զ տձձճխ՜ռ աջյ՜ջպՠոռբ աԱոպճսթճհ ըաոպճս՞ճսդզսձձ...
՟. 213՜—21՝ Ճ՟պւ սգ՟պմ Բ՟վջհթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Կ՟ո՟բնռխ՟տրնճ Վ՟ջմ Զ ՟րնրվ ՟վ՟վշնրէգ՟մֆ [Ճ՟պ ՟պ՟չթմ] — Լճս՜տ զ ՞ջճռ, ազ ՜ոբ. Ի ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձո ՠս աՠջժզջ...
ՠ. 221՝—9՜ Ճ՟պ գվխվնվբ. Վ՟ջմ ռգտ՟րվգ՟ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ — Ի ո՜ժ՜ս ՝՜ձո յ՜պ՞՜կ՜ռձ ի՜ջճսոպ ե՜կո
՜ղը՜պ ՠխ՜տ...
ա. 229՝—38՝ Ճ՟պ գվվնվբ. Վ՟ջմ ռգտ ՟րնրվտ ՟վ՟վշնրէգ՟մ — Գճջթտ ՜սճսջձ ՜շ՜նձճհ, ճջ բ ՠս ժճմՠռ՜ս ճջյբո
Էձ ծղկ՜ջպզս...
բ. 238՝—45՜ Ճ՟պ շնվվնվբ. Վ՟ջմ ռգտ ՟րվ ՟վ՟վշնրէգ՟մ — Աա՞զ–՜ա՞զ պՠոզէտ կճէՠ՞զձ ՞ճջթճռ, ճջ էզձզձ զ
տ՜խ՜տո...

գ. 245՜—55՜ Ճ՟պ ծթմագվնվբ. Վ՟ջմ ռգտ՟րվգ՟ ՟վ՟վշնրէգ՟մ — Ես ՜ո՜ռ. Աոբ, Աոպճս՜թ. Բըՠոռբ ՠջժզջ ա՝՜ձն՜ջ ըճպճհ...
դ. 255՜—68՝ Ճ՟պ ռգտգվնվբ. Վ՟ջմ Զ—՟րվգ՟ ՟վ՟վշնրէգ՟մ — Ոջ ՠջդՠ՜է ձոպՠռզ էզձՠէ պՠո՜սխ ձ՜ի՜պ՜ժ՜ռձ կ՜ջպզ...
ե. 268՝—77՜ Ճ՟պ գրէմգվնվբ. Վ՟ջմ ռգտ՟րվգ՟ ՟րնրվտ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ — Ես ՜ո՜ռ. Աոբ, Աոպճս՜թ. Բխըՠոռՠձ, ՜ոբ նճսջտ՟ աՠշճսձ ժ՜հպ՜շ...
զ. 277՜—88՜ Ճ՟պ նրէգվնվբ. Վ՟ջմ ռգտ՟րվգ՟ ՟վ՟վշնրէգ՟մ — Ես ՜ո՜ռ. Աոբ, Աոպճս՜թ. Բխըՠոռբ ՠջժզջ աՠշճսձ ժ՜հպ՜շ...
է. 288՜—97՝ Ճ՟պ թմմգվնվբ. Վ՟ջմ ռգտ՟րվգ՟ճ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ — Սՠխ՜ձ, ճջ ՜շ՜նզ լՠջ ժ՜ակՠռ՜ս գձ՟ ՜շ՜ս՜սպո... Ահէ ճսջ՜ը էզռզձ ՠս ռձթ՜ոռՠձ ոզջպտ ծղկ՜ջպզռ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Տՠո պյ. Եջՠս՜ձ, 1984, Iփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

41՝ Ոՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ ՠս ՝՜ձզ ոզջճխտ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ ա՜ոպճս՜թ՜հզձ կ՜պՠ՜ձո ՠս իՠղպ՜ձ՜հտ հ՜հո տ՜խռջ ժՠջ՜ժջճհո, ձ՜ ա՜ձ՜ջե՜ձ Մ՟հ՟ւթ՟ջ դԲ՟ՠգվբ՟տթջ հզղՠռբտ կզճչ Տբջ ճխճջկ՜հզս, դբյբպ ճջ մՠկ ՜ջե՜ձզ
հզղկ՜ձ, ՝՜հռ կզճհձ ի՜ա՜ջ՜յ՜պզժ լՠա էզռզ զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձփ Վ՜ոձազ ՜հձ հճւոճհձ ի՜կ՜ջ ՠկ ՞ջՠէ, տ՜ձզ ճջ ժՠձ՟՜ձզ էզձզկ՚ զձլ կըզդ՜ջ՜ձտ էզձզ իճ՞սճհո, ՠջ՝ ճջ ա՜հո ժՠ՜ձտո չծ՜ջՠկտ ձ՜հ կՠա հզղ՜պ՜ժ էզձզփ
71՜ Ոՙչ ՠխ՝՜հջ, աթջօխ ՞ջզո հզղՠ՜ կզճչ Ոխճջկ՜հզս, ՠս Աոպճս՜թ ատՠա հզղբ...
104՜ Ոՙչ ՟՜ոտ՟ ոջ՝՜ա՜ձ զկ՜ոպճսձտ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ... աԱոպճս՜թ ճխճջկզոձ կզ ըձ՜հբտ... Ահէ ՠս հզղՠոնզտ
աՠջ՜ըպ՜սճջ ՠս աիճ՞ՠսճջ թձօխո՚ ակՠթ պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպո Յնռ՟մեջ, ճջ ՝՜աճսկ ՠջ՜ըպզտ ճսձզ զ չՠջ՜հ կՠջ
ճսոճսռ՜ձՠէձփ
146՝ Ոՙչ Տբջ Աոպճս՜թ զկ ՝՜ջՠջ՜ջ,
Զտՠա ՜խ՜մՠկ ոջպճչո հրե՜ջ, // (147՜)
Իձլ ՠխժՠէճհո ՜ջ՜ ՟ճս ծ՜ջ,
Թճխ ակՠխո զկ, ճջ բ ը՜ս՜ջ
Ես ՝՜ջլջ՜ռճհ հՠջժձզռ ժ՜կ՜ջ՚
Աջտ՜հճսդՠ՜ձ՟ ոջ՝ճռձ զ յ՜ջփ
150՜ Զ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմ՜սճջո,
Զճմ ՜ջե՜ձզ ժճմՠէ զ ժջ՜սձ՜սճջո,
Զ՜ձզկ՜ոպո զ ՝՜ձ՜սճջո,
ԶՄ՟հ՟ւթ՟ ըզոպ կՠխ՜սճջո,
Զլՠ// (150՝)ա ՜խ՜մՠկ զ իճ՞ՠսճջո,
Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠջ՜կտ էճսո՜սճջո,
Զզ հ՜խ՜սդո հզղՠոնզտ ակՠխ՜սճջո,
Զ՜ձ՜ջե՜ձ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջո,
Զկՠէ՜ձ՜՞զթո ՜ըպզս ՜ձռ՜սճջո,
Ես լՠա էզռզ կ՜ոձ զ էճսո՜սճջո,
Դ՜ոզտ ոջ՝ճռձ զ էճհո ՝զսջ՜սճջո,
Ի ոճսջ՝ ոՠխ՜ձ Հրջ ե՜շ՜ձ՞՜սճջոփ
Ակբձ, ՠխզռզ, ՠխզռզփ
298՜ Փ՜շտ...
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ ժ՜ջ՞զ
Աոպճս՜թ՜հզձո կ՜պՠձզ,
Տըՠխթ լՠշ՜ռո ՜ձ՜ջե՜ձզ՚
Յճհե ՜ձյզպ՜ձ Մ՟հ՟ւթթ,
Ի դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜աճսձզ,
Ա՝ՠդ՜ժ՜ձո ՞ջճիզ
Ջ հ՜ջ՜՝՜ջ՟զ
Ք՜շՠ՜ժ պ՜ո՜ձռ ՠս ՠջջճջ՟զ (1494),
Ի հԵխգհգ՟տջ ՞՜ս՜շզ,
Հշմ՜ժՠ՜է Սճսջ՝ հ՜ձ՜յ՜պզ,
Ի ի՜կ՜էո՜ջ՜ձո Կ՟ոնջթ,

Ի հ՜կոճհձ իճժպՠկ՝ՠջզ
Ի Լ—ձ ժ՜պ՜ջզփ
Ի ՟ճսշո Սվՠնճմ Յ՟խնՠթ,
Սնրվՠ ի՜հջ՜յՠպզձ Սւ՟մշգժ՟անվլթ
Ես իզս՜ձ՟՜ռ ՝եղժճխզ.
Աշ ճպո ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚
Մՠթ ջ՜՝ճսձճհձ Յնռ՟մթջթփ
Ի ե՜կ՜ձ՜ժո, ճջ ՜ձ՝՜ջզ՚
Ս՜ էճհո թ՜՞զ կբն ՜ղը՜ջիզ.
Լճսո՜սճջճխ ո՜ ի՜կ՜հձզ՚
Հ՜հճռո պ՜շ՜յՠ՜է ՜ա՞զ,
Ոսոճսռ՜ձճխո ո՜ կզղպ էզձզ
Ի պճսբ ՠս զ ՞զղՠջզ.
Զըջդձ՜թ՜թճսժ ՝՜ձո կ՜պՠձզ
Յ՜հպձբ կ՜ձժ՜ձռո Սզճչձզ,
Զ՝՜ձո ՜շձճս ո՜ զ կպզ
Ի՝ջ ժՠջ՜ժճսջ զ ՝ՠջ՜ձզ՚
Ծ՜ոժբ թ՜կբ զ ըճջիջ՟զ
Կ՜ժխռբ ազկ՜ոպ ՝՜ձզ,
Լձճս զ կզպո էոճխ՜ռ՚
Աղ՜ժՠջպ՜ռձ ճջյբո պխզ,
Ահո ժՠջ՜ժջճհո ճչ վ՜վ՜՞զ
Ես ծ՜ղ՜ժճխ ոճջ՜ էզձզ՚
Յ՜ձկ՜ի ի՜ռբձ ձ՜հ ճմ ոճչզ
Յ՜սճսջ կՠթզ ՟՜պ՜ոպ՜ձզփ
Ահոկ ի՜ռզո յ՜պծ՜շ ո՜ էզձզ
Ես ՝զսջ ՝՜ջզ ոճջ՜ յ՜ջ՞ՠսզ,
Ի հ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ ոՠխ՜ձձ ՝՜ակզ,
Հ՜սջձ էճսոճհ ո՜ պՠոճխ էզձզ,
Ես ՝՜ջ՝՜շբ ո՜ ի՜կ՜ջլ՜ժզ,
Եսո ՠս կ՜ձժճսձտ զկ, աճջ ՠջժ՜կ՝ թձզ՚
Տՠ՜շձ՟ Աոպճսթճհ՟ զկ գձթ՜ ՝ՠջզ.
Ես ըձ՟ջՠկ աըճոպ՜ռՠ՜էձ ՝՜ջզ,
Յ՜հձե՜կ հԷ—ձ էճսոճհ լ՜հձ ՝՜ջզ էզձզ.
Եժ՜հտ ՜սջիձՠ՜էտ՟ ՟ճստ ՜ջե՜ձզ,
Ժ՜շ՜ձ՞ՠռբտ յ՜պջ՜ոպՠ՜է լՠա պՠխզփ
Ես ՜շ՜նձճջ՟ ոճսջ՝ ճսըպզո կՠթզ՚
Տբջ Նգվջեջ ոճսջ՝ ժջրձ՜սճջզ
Հ՜կղզջ՜ք ձճջզձ ի՜ջ՜ա՜պզ՚
Տբջ Յնռ՟մեջ ժճսո՜ձ ՜՝ՠխզ,
Աջե՜ձզ էզձզձ կՠթ ՜ոպզծ՜ձզ՚
Եյզոժճյճո կՠթ՜՞ճհձ ժ՜ջ՞զ.
Հճչճսՠձ աիրպ ՝՜ձ՜սճջ ի՜սպզ,
Ոջյբո Տՠ՜շձ ի՜ծճհ էզձզ,
Աձվճջլ ժՠձ՜ձ զ հ՜հոկ ՜ղը՜ջիզ
Ի ո՜պ՜ձ՜հ՜ժ՜ձ յեխթ կՠխ՜ռ ՜ըպբփ
Ի կ՜ջկձճհ ՠէ՜ձՠէ ՜ոպզ,
Սճտ՜ ի՜ոձզձ ՜ձ՜ձռ յո՜ժզ // (298՝)
Զ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է կ՜ձժճսձտ Սզճձզ,
Ոջ ոյ՜ո՜սճջ ՠձ Տՠ՜շձ ՝՜ձզ,
Սճտ՜ ոզջճխ ՠձ ՞ջճռ զկ՜ոպզ.
Տբջձ պ՜ռբ ազսջՠ՜ձռ ըձ՟ջՠէզ,

Ոջ էզձզձ ըջ՜պզմ ՝՜ջզ
Ես էճսո՜պճս ՜ղը՜ջիզփ
Ըձ՟ ձկզձ ՠս ազո՚ ՠխժՠէզ
ԶՄ՟հ՟ւթ՟ կՠէ՜ձ՜՞զթ ղ՜ջզ,
Զ[հ]զղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդզ,
Ոՙչ յ՜պ՜իճխտ՟ ՜հոկ կ՜պՠձզ,
Ես աթձաւխո զկ գոպ կ՜ջկձզ,
Ես աՠխ՝՜ջո զկ ի՜ջ՜ա՜պզփ
Մզճհձ ի՜ա՜ջ ՠս լՠա էզձզռզ,
Ի ոճոժ՜էզ ՜հձկ կՠթ ՜պ[ՠձ]զ,
Ք՜խռջ լ՜հձզձ էզձզտ ՜ջե՜ձզ
Ի ՝՜ջզ Տՠ՜շձբձ կՠջճսկ Աջ՜ջմզ.
Եժ՜հտ ՜սջիձՠ՜էտ, լ՜հձզձ ոըջ՜էզ,
Ձՠա ՠս կՠա պՠխ ՜սդՠս՜ձզ.
Ակբձ, ՜կբձ, ՠս ՠխզռզփ

ԳԻՐՔ
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ԼՈՒԾՄԱՆՑ

(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 414+3 (խվխ. 1, 107, 226)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ
խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, ռգվչթտ էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ Կ՟դղթ բպմ՟խմ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 281 (1—79, 215—414). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 8՟ՠ, 52՟—4ՠ, 75՟—9ՠ, 245՟—50ՠ, 329՟—31ՠ, 404՟ՠ, 411՟—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 23×12
(Ա—Բ, Զ 14, ԺԶ 9, ԻԳ 11)+3 մգվբթվ անրմ՟րնվ էգվէգվ (54, 79, 250)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 32ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՞—7՝ [Պ՟սձ՟պ գր Լնրլղնրմւ ավնտմ Դթնմթջգ՟ճ]
— 1՞՝ Պ՟սձ՟պ Դթնմեջթնջթ — Դթնմեջթնջ Աէգմ՟տթ բջ, ճջ՟զ Սնխվ՟ս՟ճ... ՠս Սսգց՟մմնջ Սթրմգ՟տ ՠյզոժճյճո դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜ռ զ Կնջս՟մբմնրոփժթջ, ՠ՝ՠջ կՠա ՠս Լճսթճսկձ ՠ՟ՠ՜է ՟եճս՜ջ՜՞ճհձ ՝՜ձզռձ հզձտՠձբ հճհե յզպ՜ձզփ
1. 1՟—3՝ Դթնմեջթնջթ Հ՟ղ՟պփս ժնրլնրղմ ՠ՟մթջ [Եվխմ՟ճմնտ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսնրէգ՟մտ]
՟. 1՟ Յ՟պ՟չթմ ձ՟պմ — [Բ]՜ձ. Բձ՜ժռ՜յբո ՠս գձպ՜ձՠ՝՜ջփ Լճսթկճսձտ. Հրջձ ժ՜կտձ ՜հոյբո ըձ՜կՠ՜ռ...
ՠ. 1՟—2՜ Եվխվնվբ ձ՟պ — Բ՜ձ. Աժ՜ձնփ Լճսթկճսձտ. Զէորխոձ ՜ոբ...
ա. 2՜ Ե[վվնվբ] ձ՟պ — Բ՜ձ. Իոժ ՜հէ ճկձ իճչճս՜ռձ... [Լճսթկճսձտ]. Հճչճս՜ռձ ՜շ՜տզձճսդզսձձ...
բ. 2՜՝ Չ[նվվնվբ] ձ՟պ. թ ջխթդՠմ — Բ՜ձ. Զ՜հո գձ՟ճսձՠէճչ կՠտ... Լճսթկճսձտ. Զճջ զձմ էճս՜տ կՠտ...
գ. 2՝ Ի [ծթմագվն՞վբ] ձ՟պմ — Բ՜ձ. Աա՜պ ՠս ժ՜ջթջ պՠոճսդզսձփ Լճսթկճսձտ. Հՠդ՜ձճո՜ռ զկ՜ոպճսդզսձտձ...
դ. 2՝—3՜ [Վգտգ՞վնվբ] ձ՟պմ — Բ՜ձ. Մզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ թ՜հջզռձ էզձզձփ Լճսթկճսձտ. Հջՠղպ՜ժ՜յՠպզձ չՠջզձ թ՜հջզռձ...
ե. 3՜ [Եփէմգվն՞վբ] ձ՟պ — Բ՜ձ. Թբՠս ժ՜ջրպՠռՠէճհ Աոպճսթճհփ Լճսթկճսձտ. Թբյբպ ճջ ՜կՠձ՜հձ րջզձ՜ժ ժ՜ջրպ
կձ՜հ Աոպճսթճհ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձձ...
զ. 3՜՝ [Որէգվն՞վբ] ձ՟պ — Բ՜ձ. Ք՜ի՜ձ՜հ՜յՠպՠէփ Լճսթկճսձտ. Ոսոճսռ՜ձՠէ...
2. 3՝—6՜ [Վ՟ջմ գխգհգտ՟խ՟մ խ՟վա՟րնվնրէգ՟մտ]
՟. 3՝ Յ՟հ՟աջ գխգհգտ՟խ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսնրէգ՟մտ — Բ՜ձ. Աաձճսզռձ պշվկ՜կ՝ թ՜թժՠոռբփ Լճսթկճսձտ. Զկՠա ժ՜պ՜ջՠ՜է ըճջիջ՟ճչձ...

ՠ. 3՝—4՜ Յ՟հ՟աջ ղխվսնրէգ՟մ — Բ՜ձ. Աջ՟, ճջ աո՜ ոզջՠ՜ռփ Լճսթկճսձտ. ԶԱոպճս՜թ ՠս ձկ՜ ի՜խճջ՟ՠէ ժ՜կզ...
ա. 4՜՝ Յ՟հ՟աջ ընհնռթ խ՟ս[՟վղ՟մ], ՟ճջթմւմ՝ ո՟ս՟վ՟աթմ — Բ՜ձ. Ահէ չ՜ՙղփ Լճսթկճսձտ. Եջ՜ձզ...
բ. 4՝—5՝ Յ՟հ՟աջ ղգպնմթ խ՟ս՟վղ՟մ — Բ՜ձ. Ահոտ՜ձ զձմ ՠձ ոջ՝ճհձ եճխճչճհփ Լճսթկճսձտ. Պ՜պ՜ջ՜՞զձ ըճջիճսջ՟ձ...
գ. 5՝ Յ՟հ՟աջ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ խ՟ս՟վղ՟մտ՝ թ սգջնրէթրմ գխ[գհգտրնճ] — Բ՜ձ. Իկ՜ձ՜էզ ՝ճսջճսկձփ Լճսթկճսձտ. Զիճ՞զ ՠս ակզպո ՠս աղճսձմո Աոպճսթճհ ձճսզջՠ՜է...
3. 6՜—7՜ [Յ՟հ՟աջ ՟ջսնր՟լ՟ճմնտ ՟մնր՟մտ]
՟. 6՜՝ Գժնրի. Յ՟հ՟աջ ղթ՟րնվգտգժնճ գր ՟մչ՟սգժնճ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մմ — Բ՜ձ. Ահէ ՠս ճջյբո հ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ պյ՜սճջճսդզսձոփ Լճսթկճսձտ. Ի հ՜հձ ՞զջտձ, ճջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձ բ ՜ջ՜ջՠ՜է...
ՠ. 6՝ Գժնրի. Թե դթ՞մշ ե ՟հփէթտմ դփվնրէթրմ — Յզղբ ա՝՜ջզ ՜ձճս՜ձձփ Բ՜ձ. Մՠտ ճջյբո ճմ ՝՜ս՜ժ՜ձ՜ռփ Լճսթկճսձտ. Մՠտ ՜խրդզստ աձճջ՜ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձձ ճջ եճխճչՠ՜է բ...
ա. 6՝ Յ՟հ՟աջ ՟դմնրթ — Եջզո ՞ճէ ՜ո՜ռ ղ՜ջեճսդզսձ...
բ. 6՝—7՜ Յ՟հ՟աջ սպցղ՟մ — Բ՜ձ. Հ՜կ՜պ՜ջՠջտձ զ ի՜կ՜ժ՜ջ՞ոձփ Լճսթկճսձտ. Ոջյբո ՜ձ՜ոճսձտ ՠս դշմճսձտ...
գ. 7՜ Վ՟ջմ ջսնվ՟բվ՟խ՟մ գր ՠ՟տ՟ջ՟խ՟մ ՟մնր՟մտմ, նվ թ ռգվ՟ճ Աջսնրլնճ — Աջ՟, ոպճջ՜՟ջ՜ժ՜ձ ՜ձճս՜ձտձ զ ՝՜ջլջ՜՞ճսձզռ ոժոզջ...
4. 7՜՝ [Թնրհէւ Դթնմթջթնջթ Ավթջո՟ա՟տրնճ]
՟. 7՜ Ապ Սնջթո՟սվնջ — Էջ ո՜ կ՜ձճսժ ՠս կ՜հջ ձճջ՜ ժ՜կՠռ՜ս ը՜շձ՜ժՠէ գձ՟ ձ՜յ...
ՠ. 7՜՝ Ապ Պփհթխ՟վոնջ — Բ՜ձ. Ոմ ՞զպՠկփ Լճսթկճսձտ. Զ՜հո մՠկ զ ՞զպՠէ...
ա. 7՝ Ապ Դթղնցթժնջ խթջ՟ջ՟վխ՟ր՟ամ — Բ՜ձ. Ոմ ձ՜ըտ՜ձ աիՠաճսդզսձձփ Լճսթկճսձտ. Յճջե՜կ ՜շ՜տբջ հԵաթոսնջ...
բ. 7՝ Ապ Տթսնջ — Բ՜ձ. Թբ հզկՠտբ թ՜ձճսռփ Լճսթկճսձտ. Թբ Եոճս՜հ զ ՞ջճռ Վ՜ոձ ձղ՜ձ՜ժ՜ռ ՠս ժՠջյ՜ջ՜ձ՜ռ
՜ա՞զ–՜ա՞զ... Բ՜ձ. Դ՜ս՜ծ՜ձՠ՜էփ Լճսթկճսձտ. Ոջ ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Եժ՜հտ զնռճստ ՠս ը՜շձ՜ժՠոռճստ աէՠաճսո...
Հկկպ. լՠշ. 168, 1՜—152՝փ

Բ. 9՜—51՝ [Պ՟սձ՟պ գր ժնրլղնրմւ ավնտմ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ]
1. 9՜—16՝ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ թ ՠ՟մմ Թ գվ՟մնրէգ՟մֆ Գթվւ Ա (= Լնրլղնրմւ Իմմ գվ՟մնրէգ՟մ ավնտ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ)
Տգ՛ջ կգպ. 55, 363՟—78ՠ. Պ՜պծ՜շ/9՜փ § ՟/9՜—10՜փ ՠ/10՜՝փ ա/10՝—1՜փ բ/11՜՝փ գ/11՝—2՜փ դ/12՜՝փ ե/12՝—3՜փ զ/13՜՝փ
է/13՝—4՜փ ը/14՜՝փ ը՟/14՝փ ըՠ/14՝—5՜փ ըա/15՝փ ըբ/15՝—6՝փ § է դզսջզկ՜ռ՜՝՜ջ ձղճս՜թ «Գզջտ Բ»փ

2. 16՝—8՝ Պ՟սձ՟պ Կնրջնրէգ՟մ ավնտմֆ Յնվբնվնրղմ ղ՟մխ՟մտ թ խնրջնրէթրմֆ Գթվւ Գ (Պ՟սձ՟պ գր ժնրլղնրմւ) — Բ՟վջգհ ՠս Աջսնր՟լ՟ՠ՟ձ յ՜պղ՜ծ ի՜կ՜ջՠռ՜ձ ՞ճչՠէ աժճսոճսդզսձձ... Բ՜ձ. Բ՜ակ՜ռ ժ՜ձը՜սփ Լճսթկճսձտ. Պ՜պճս՜ոբջ կ՜ջ՟զժ, ճջ ժ՜կՠռ՜ձ... ՠջ՝ զձտձ ժՠձ՟՜ձզ բ ՜ղը՜ջիզ ՠս կՠխ՜ռ
Հկկպ. լՠշ. 55, 378՝—83՜փ

3. 19՜—21՜ Բ՟մւ Ժնհնռնհթ. Մգխմնրէթրմ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճֆ Գթվւ Դ (Պ՟սձ՟պ գր Լնրլղնրմւ Բ՟մւ ընհնռնհթ ավնտ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ)
— 19՜ [Պ՟սձ՟պ] — Աո՜ռՠ՜է բ ոպճս՞՜յբո, ՠդբ Նթրջ՟տնճ բ ՝՜ձո...
՟. 19՜ Ա. — Բ՟մ. Յթղ՟ջսթտմ ՟մճ՟ճսնրէթրմ ի՜ձ՟զո՜սճջ ի՜կՠկ՜պճսդզսձփ Լճսթկճսձտ. Հ՜ձ՟զոզո իկճսպ...
ՠ. 19՜՝ Բ՟մ գվխվնվբ — Բ՜ձ. Զզ ճմ գոպ ձկ՜ձճսդՠ՜ձ ՝՜ակ՜ռփ Լճսթկճսձտ. Ահո ճջ Սճխճկճձ ՜կ՝՜ոպ՜ձբ...
ա. 19՝ Բ՟մ գվվնվբ — Բ՜ձ. Ես ՜ջ՟, ազ՛ձմ բ հ՜ջկ՜ջճսդՠ՜կ՝փ Լճսթկճսձտ. Աջ՟, զձ՛մ ճսո՜ձզկտ...
բ. 19՝ Բ՟մ շնվվնվբ — Բ՜ձ. Թՠջՠսո ՠս ճմ ՝՜կ՝՜ո՜ձոփ Լճսթկճսձտ. Կ՜կ ռճհռ հԱջ՜ջմբձ...
գ. 19՝—20՜ Բ՟մ ծթմագվնվբ — Բ՜ձ. Տՠո՜ձՠո ա՟՜ե՜ձոձփ Լճսթկճսձտ. Զըզոպ ըճջ՜՞բպոձ...
դ. 20՜ Բ՟մ ռգտգվնվբ — Բ՜ձ. Ահո ՜շ՜նզփ Լճսթկճսձտ. Բ՜ձզո զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ ոժզա՝ձ...
ե. 20՜՝ Բ՟մ գփէմգվնվբ — Բ՜ձ. Ածՠռճհռփ Լճսթկճսձտ. Ահո ՝՜ձզսո Ժճխճչճխձ արջ՜ռճհռ աէորխոձ...
զ. 20՝—1՜ Բ՟մ Ը—գվրնվբ — Բ ոբջ հզղբ, կզձ կ՜տջ՜ժ՜ձ բ ՠս կզսո՚ ՜խպՠխզ. ՠս զկ՜ոպճսձ բ, ճջ գձպջՠ՜է ժ՜ջբ... աճջ դբ զ մ՜ջձ հ՜ջ՞զո՚ կՠթ մ՜ջ բփ
4. 21՜—8՜ Ննվթմ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ ճԵվաջ գվանտմֆ Գթվւ Ե (= Պ՟սձ՟պ գր ժնրլղնրմւ Եվա գվանտ ավնտ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ)
— 21՜՝ [Պ՟սձ՟պ] — Զ՞զջտո ա՜հո ՜ոՠձ ՞ջՠ՜ռ Գվթանվ, զ ըձ՟ջճհ դ՜՞՜սճջզձ Թենբնջթ...
՟. 21՝—2՜ Ա. Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ — Հզձ կ՜ջ՟՚ ակՠխոձ ՜ոբ ՠս յ՜պկճսծ՜ձ էճսո՜սճջբ ակժջպճսդզսձձ...

ՠ. 22՜՝ Բ՟մ գվխվնվբ — Զոյ՜ոտ ըճջ՜ձզձ գձ՟ իճ՞ճհ ՜շ՜տզձճսդզսձձ ի՜կՠկ՜պբ...
ա. 22՝—3՜ Բ՟մ գվվնվբ — Բ՜ձ. Ոՙ ՞ճջթՠ՜ռ ահ՜խդճսդզսձձփ Լճսթկճսձտ. Յ՜հպձզ բ, ազ ճջյբո գձ՟ ձ՜սճս...
բ. 23՜—4՜ Բ՟մ շնվվնվբ — Աի՜ ՞ՠխՠռզժ ՠո, կՠջլ՜սճջփ [Լճսթկճսձտ]Ձճխժ՚ տ՜ջ՜դճդճղ, ՝զ՝՚ ոՠսճսդզսձ ՜խզռձ
բ...
գ. 24՜ Բ՟մ ծթմագվնվբ — Բ՜ձ. Ես ճմ ՜ձհՠջժճս՜ձ՜էզփ Լճսթկճսձտ. Եջժ՝՜հՠէզ ՠխՠս զ լ՜հձբձ ի՜ջոձ ՜հձճս...
դ. 24՜՝ Բ՟մ ռգտգվնվբ — Բ՜ձ. Պ՜պղ՜ծ չ՜ջժ՜ձզկ ձ՜ը ՜շ՜նզ ՟ձՠէ ա՜կՠձ՜հձփ Լճսթկճսձտ. Յ՜շ՜ն ած՜շզո կզպտձ ՜ոՠկտ...
ե. 24՝—5՜ Բ՟մ գփէմգվնվբ — Բ՜աճսկ զջրտ է՜ս՜՞ճսձրտձ րջզձ՜ժզ ՞ջճռ Սճխճկճձ Քջզոպճոզ...
զ. 25՜՝ Բ՟մ նրէգվնվբ — [Բ՜ձ]. Մճչոբո չ՜ոձ ՠջջճջ՟ ՠջժձզռ ճմ յ՜պկՠ՜ռ. Ս՜ձզջ՜հ ՠս Աիՠջկճձփ [Լճսթկճսձտ]. Բ ՝էճսջ ՠձ ՝՜ջլջ՜՞ճհձ տ՜ձ աՅնվբ՟մ՟մ...
է. 25՝—6՜ Բ՟մ թմմգվնվբ — Բ՜ձ. Բ՜հռ աԱոպճս՜թ՜ղճսձմ ՝՜ձզռո ՜հոճռզժ տձձՠէճչ ազկ՜ոպոփ Լճսթկճսձտ. Թբ ազկ՜ոպ ՝՜ձզո ի՜ոժ՜ձ՜է...
ը. 26՜ Բ՟մ ս՟ջմգվնվբ — Բ՜ձ. Ես ՞ՠջ՜ժ՜հտ գոպ ՝՜ջլջճսդՠ՜ձձ ՠջժձզռփ Լճսթկճսձտ. Դ՜սզդ ՜ոբ. Տՠոզռ աՠջժզձո ա՞ճջթո կ՜պ՜ձռ...
ը՟. 26՜՝ Բ՟մ ղգս՟ջ՟մգվնվբ — Բ՜ձ. Ես ՜հոճտզժ կՠթ՜կՠթ՜ռ պ՜ձ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռփ Լճսթկճսձտ. Մզձ ՜հո բ զ
յ՜պճսզջ՜ձ՜ռձ Քջզոպճոզ...
ըՠ. 26՝ Բ՟մ գվխնս՟ջ՟մգվնվբ — [Բ՜ձ]. Ձՠշձ ՜ոբ, տոբէ ձ՜սզձփ [Լճսթկճսձտ]. Ոսջ ձ՜չ՜յՠպձ ձոպզ...
ըա. 26՝—7՜ Բ՟մ գվգւս՟ջ՟մգվնվբ — [Բ՜ձ]. Գՠջ՜ձ՟զձ Ի ժ՜ձ՞ճսձ ՠջժ՜հձ ՠս Ժ՚ է՜հձ... [Լճսթկճսձտ]. Ի չՠջ՜հ
՞ՠջ՜ձ՟ճհձ չ՜աբ...
ըբ. 27՜՝ Բ՟մ շնվգւս՟ջ՟մգվնվբ — Բ՜ձ. Յ՜ջկ՜ջ՜ժ՜ձ ՝՜ձո ճսձզփ Լճսթկճսձտ. Յ՜ջկ՜ջճսդզսձ ճսձզձ թձրպզռձ
ո՜իկ՜ձձ... Բ՜ձ. Ես ազ ՜ձժ՜ձ զ չ՜հջփ Լճսթկճսձտ, ՝՜ձո՜ջժճսձփ
5. 28՜—35՜ Գթվանվթ գոթջխնոնջթ գհՠփվ Բ՟վջհթ թ Մ՟վբնճմ խ՟դղնրէթրմմֆ Գթվւ Զ. [Լնրլղնրմւ]
՟. 28՜՝ [Ա] — Բ՜ձ. Զզ դբ գձ՟ ՜հձճոզժ, ճջ զ լՠշձ ոպ՜ռճս՜թճռձփ Լճսթկճսձտ. Զզ դբ, ճջ գձմզստ...
ՠ. 28՝ Բ. Աճջ աթվ ժթմգժնրէգ՟մ — Բ՜ձ. Աջ՟ ՜հոտ բ ձ՜ըտոփ Լճսթկճսձտ. Եջժզձտ ՠս ՠջժզջ ճջ հ՜շ՜ն ՠխՠձ...
ա. 28՝—9՜ Դ — Բ՜ձ. Իոժ կ՜ջ՟ճհձ ժ՜ակճս՜թփ Լճսթկճսձտ. Ակՠձ՜հձ ա՜ջտտ ՜ջ՜ջ՜թճռո ՝՜ձզս կզ՜հձ ՠխՠձ...
բ. 29՜ Ե — Բ՜ձ. Հՠշզ ճսջՠկձ հ՜պժ՜ժ՜ձ ՠս զ ՞ՠխնճսժփ Լճսթկճսձտ. Շզձ՜ժ՜ձձ...
գ. 29՜ Է — Բ՜ձ. Աջ՟, ՠդբ կ՜ջ՟ձ ՜շ՜սՠէճսդզսձ զձմ ՞պռզփ Լճսթկճսձտ. Աջ՟, ՠդբ զ կ՜ջ՟ո ՜սՠէզ զձմ ՠջՠսզ...
դ. 29՜—30՜ Ը — Բ՜ձ. Ահէ ազ՛ձմ ժ՜կ լՠսճհձ աճջ՟ճսդզսձձփ Լճսթկճսձտ. Ի՛ձմ ռճսռ՜ձբ կՠա կ՜ջ՟ճհո լՠսո...
ե. 30՜՝ ԺԴ. Տգջնրէթրմ ՠմ՟խ՟մ ճ՟հ՟աջ մթրէնճմ գր ՠմնրէգ՟մմ գր ղս՟տմ ծ՟ր՟ջ՟վնրէթրմ — Նզսդձ՚ կ՜ջկզձձ բ, ՝ձ՜ժ՜ձձ՚ ղձմ՜ժ՜ձձ բ...
զ. 30՝ ԺԶ. Զթ նշ թ ղ՟ջթմ ղթսւմ — Բ՜ձ. Ահէ ՝՜աճսկ զձմ հ՜շ՜նզժ՜հզռո չջզյՠռ՜տփ Լճսթկճսձտ. Յ՜շ՜նզձ ՝՜ձզռձ զ ՟ճսջո ՠէ՜տ...
է. 30՝ ԺԷ. ԶԻ սթվ՟ոեջ նաթ ՠմ՟խ՟մ ե գր ՟ջթ — Բ՜ձ. Ս՜ժ՜ս զձմ ՠս ՜սՠէզ ճսձՠէ... Լճսթկճսձտ. Փճտջ կզ զձմ ՜սՠէզ ճսձզձ...
ը. 30՝—1՜ ԺԸ. Տգջնրէթրմ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ՠ՟մթմ. Ավ՟ջտնրւ ղ՟վբ — Բ՜ձ. Ահէ կզ զկձ բ գոպ եճխճչ՜ժ՜ձզ ՝՜ձզփ Լճսթկճսձտ. Զ՜ջպ՜տձճռձ ըճպՠ՜ռ...
ը՟. 31՜՝ ԺԹ. Զթ՞մշ ո՟վս ե ՟ջգժ ՟պ ՟ճմնջթխ, նվւ ճ՟մծմ՟վթմ ղսգ՟ժ ՟ջգմ — Բ՜ձ. Տՠոէՠ՜ձձ Դ՜ձզբէզ յ՜պկՠ՜ռփ Լճսթկճսձտ. Ահձ ճջ ՜ոբ. Հ՜ա՜ջտ ի՜ա՜ջ՜ռ ՠս ՝զսջտ ՝զսջճռ...
ըՠ. 31՝ Ի. ԶԻ ՟մ՟ջմ՟խ՟մ թ ղգդ ՟իսւ — Բ՜ձ. Ես զձլ դճխճսդզսձ ՜շձՠէփ Լճսթկճսձտ. Իձլ կզ կՠխ՜՟ջբտ...
ըա. 31՝ ԻԱ. Ապ ՟ճմնջթխ, նվւ ՟ջգմ. Դ՟վկգ՟ժ խգվ՟խնրվ — [Բ՜ձ]. Եո՜հզ. Ես ՜շբտ նճսջ ճսջ՜ըճսդՠ՜ձ... [Լճսթկճսձտ]. Ոջ ՜ո՜ռ հ՜կՠձ՜հձ թ՜շճռ, ճջ ՠձ զ ՟ջ՜ըպզ՟...
ըբ. 31՝—2՜ ԻԲ. Զթ՞մշ ե բվ՟իսթմ խգ՟մւ — Բ՜ձ. Ես դբ ՜հձ բ, ճջ ՝՜ջսճհ ՠս մ՜ջզ ը՜շձՠ՜է ճսձզփ Լճսթկճսձտ. Թՠջՠսո ՜հձ բ իջ՜ե՜ջՠռճսռՠ՜է թ՜շձ...
ըգ. 32՜ ԻԳ. Զթ ճ՟վնրէթրմմ նշ ՟ճջշ՟ց — [Բ՜ձ]. Յ՜ջ՜՞ճհձփ [Լճսթկճսձտ]. Տՠսճխ՜՞ճհձ...
ըդ. 32՜՝ ԻԴ. Ապ ՟ճմնջթխ նճւ ՟ջգմմ — Բ՜ձ. Վ՜ոձ ազ ՜կՠձ՜հձ զձմ զ ՝՜ձբ ՠս հզկ՜ոպճսդՠձբ... Լճսթկճսձտ. Ի
հԱոպճսթճհ Բ՜ձզձ ՠս զ հզկ՜ոպճսդՠձբձ ըձ՜կ՜ջժզ...
ըե. 32՝ ԻԵ. Զթ նվ դջխթդՠմ ՟յի՟վծթջ անճ՟տնրէգ՟մմ — Բ՜ձ. Եդբ ճտ ա՜հեկճս ա՜ղը՜ջիզոփ Լճսթկճսձտ. Եդբ ճտ
կպ՜սճջ պՠոճսդՠ՜կ՝...
ըզ. 32՝—3՜ ԻԶ. Թգվ՟ՠ՟մնրէթրմ — Ահոզձտձ՚ դՠջզ ՠս ՜ձժ՜պ՜ջ պՠոճսդզսձ...
ըէ. 33՜ ԻԷ. Զթ՟վբ նւ գր ճ՟վս՟ւմնտմ մնր՟ձգջտթ — Ոջյբո ի՜ս՜ձՠռճսռ՜ձՠէ ժ՜ջՠկտ ա՜ջպ՜տզձտձ...
թ. 33՜ ԻԸ. Զթ նշ ՟վս՟ւնճ մղ՟ մնճմ ե ճ՟վնրէթրմմ — Բ՜ձ. Յՠխթճսկձ ՜խ՜ձ՟զո ՝ՠջՠ՜է հ՜ջլ՜ժզձփ Լճսթկճսձտ.
Զկՠջ ճսոկճսձո ՠս աԱսՠպ՜ջ՜ձզձ իջ՜կ՜ձձ...

թ՟. 33՜՝ ԻԹ. Զթ խ՟վե ճ՟ղգմ՟ճմ ս՟վգվջ — Բ՜ձ. Դ՜ջլՠ՜է ի՜ս՜պ՜էզ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ժ՜ձ ՜շ՜ձլզձձփ Լճսթկճսձտ. Հ՜ո՜ջ՜ժ՚ ագձ՟ի՜ձճսջ պ՜ջջձ ՜ոբ...
թՠ. 33՝ Լ. Ապ ՟ճմնջթխ, նվւ ՟ջգմմ. Յ՟պ՟չ՟անճմ անճ՟մ՟ժ — Բ՜ձ. Աջ՟, չ՜ոձ ազ հՠջժճոՠ՜ձձ բ զ ժ՜ջթզոփ Լճսթկճսձտ. Ոկ՜ձտ ճջ աիճ՞զոձ հ՜շ՜ն ՜ո՜ռզձ...
թա. 33՝—4՜ ԼԱ. Կ՟դղ՟լ դղթ գր դմնճմ ծնաթ — Բ՜ձ. Դ՜ս՜ձ՜ժզռ ՠխՠ՜է ՜հոկ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձփ Լճսթկճսձտ. Վժ՜հբ կ՜ջ՞՜ջբձ Դ՜սզդ...
թբ. 34՜՝ ԼԲ. Տգջնրէթրմ թղմ ՠըյխ՟խ՟մ՟անճմ — Բ՜ձ. Ահէ ածղ՞ջզպ կ՜ջկձճհո կՠջճհփ Լճսթկճսձտ. Զկՠջ կ՜ջկձճհո
ժ՜ակճս՜թ... ազ գձպ՜ձզ էզձՠէճռ բջ ՜ըպ՜սճջ ՝ձճսդՠ՜ձ ՜ձ՜ոձճռփ
Չնրմթ 8 աժնրի՝ Գ, Զ, Թ—ԺԳ, ԺԵֆ

6. 35՜—51՝ Գվթանվթ գոթջխնոնջթ Նթրջ՟ճ Յ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մ ղ՟վբնճ (= Լնրլղնրմւ ղգխմնրէգ՟մ ՠմնրէգ՟մ
ավնտմ Նգղգջթնջթ)
՟. 35՜—6՝ Ա. [Յ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մ ղ՟վբնճ — Բ՜ձ. Զ]կ՜ջ՟ձ զ իճ՞սճհ ՠս զ կ՜ջկձճհփ Լճսթկճսձտ. Գՠխՠռզժ ՠս չ՜հՠէճսմ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ...
ՠ. 36՝—9՜ Բ. Յ՟հ՟աջ ՟մկթմ — Բ՜ձ. Գջբ, դբ ՜ձկզ՜՝՜ձ բ իձճռձփ Լճսթկճսձտ. Հզձ ժճմբ ա՜ջպ՜տձճռձ ՞զպճսձո...
ա. 39՜—40՜ Գ. Յ՟հ՟աջ ղթ՟րնվնրէգ՟մ ծնանճ գր ղ՟վղմնճ — Բ՜ձ. Իոժ Աղնմթնջ չ՜ջ՟՜յՠպ Պհ՟սնմթփ Լճսթկճսձտ. Աղնմ էճսթ՜ձբ ա՜հո պ՜ջ՜ժճհոո...
բ. 40՜ Դ. Յ՟հ՟աջ ղ՟վղմնճ — Բ՜ձ. Ահէ չ՜ոձ ազ ՠս կզճնբ ՠս զ ձճհձճհփ Լճսթկճսձտ. Հթոնխվ՟սգ՟ճ մդճսՠ՜ռ՜ս ի՜ծճհ...
գ. 40՜՝ Ե. Յ՟հ՟աջ ս՟վգվտ — Տ՜ջջձ ՜ղը՜ջիզո կզ կ՜ոձ բ ՠս ղ՜ջ՜ը՜շձՠ՜է բ գձ՟ կ՜ջկզձո...
դ. 40՝—1՜ Զ. Յ՟հ՟աջ սգջնհ՟խ՟մթմ — Ի մճջոձ ՠձ ՝՜ե՜ձՠ՜է ա՜ձլձ՜ժ՜ձ արջճսդզսձձ...
ե. 41՜ Է. Յ՟հ՟աջ գվգջ՟տ — [Բ՜ձ]. Եջՠոտ իճկ՜ձճսձ ՜ոզձփ Լճսթկճսձտ. Հճկ՜ձճսձ ՜հձ բ, ճջ ՜ձճս՜կ՝ կզ ՠձ...
զ. 41՜ Ը. Յ՟հ՟աջ յնյ՟ցգժգ՟տ — Շրղ՜վՠէզ բ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջկզձ...
է. 41՜՝ Թ. Յ՟հ՟աջ ձ՟յ՟խգժգ՟տ — Բ՜ձ. Բ՜ռ զ հճջճղՠռՠէճռձփ Լճսթկճսձտ. Զկՠջլ՜ժ՜հոձ ծ՜ձ՜մբ...
ը. 41՝ Ժ. Յ՟հ՟աջ ժջգժգ՟տ — Զլ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ած՜հդկճսձո ճջճպ՜ռ...
ը՟. 41՝ ԺԱ. Յ՟հ՟աջ ծնսնսգժգ՟տ — Հճպճպՠէՠ՜ռձ ոժզա՝ձ զ չՠջճսոպ բ...
ըՠ. 41՝ ԺԲ. Յ՟հ՟աջ թղ՟տ՟խ՟մթմ — Բ՜ձ. Ահո բ, ճջ զ լՠշձ ՠջ՜ա՜ռձ ձղ՜ձ՜ժբ կՠա ա՜յ՜շձզփ Լճսթկճսձտ. Զզկ՜ռ՜ժ՜ձձ ՜ոբ...
ըա. 41՝—2՜ ԺԳ. Յ՟հ՟աջ ճթյնհ՟խ՟մթմ — Բ՜ձ. Իոժ ճջյբո Պհ՟սնմփ Լճսթկճսձտ. Պհ՟սնմ վջժճսդզսձ ժճմբ
ահզղճխ՜ժ՜ձձ...
ըբ. 42՜ ԺԴ. Յ՟հ՟աջ մգվսվ՟ղ՟բվգժնճ գր յ՟ռ՟ՠ՟մգժնճ — Բ՜ձ. Աջ՟, ՜հո կզ պ՜ջճջճղճսկձ ՜ձլձ՜ժ՜ձ արջճսդՠ՜ձփ Լճսթկճսձտ. Աջ՟, զ հ՜ո՜ռՠ՜է ծ՜շզո...
ըգ. 42՝ ԺԵ. Յ՟հ՟աջ ՟մՠ՟մթմ ղ՟ջթմ, ՟մկթմ խ՟ղ սգջ՟խթ — Կ՜կ կ՜ոձ ՜ո՜, ժ՜կ պՠո՜ժ ՜ձլզձ...
ըդ. 42՝ ԺԶ. Յ՟հ՟աջ տ՟մխ՟խ՟մթմ — Բ՜ձ. Իոժ ՝՜ջզ ՠս մ՜ջ ՜ոՠկտ... Լճսթկճսձտ. Բ՜ջզ ՠս մ՜ջ ա՜հձ ՜ոՠկտ...
ըե. 42՝—3՝ ԺԷ. Յ՟հ՟աջ ծգյս տ՟մխ՟խ՟մթմ — Բ՜ձ. Ք՜ձազ ՜հէ ՠս ՜հէո ՜շձՠձփ Լճսթկճսձտ. Աա՞զ–՜ա՞զ ՠձ իՠղպճսդզսձտձ...
ըզ. 43՝ ԺԸ. Յ՟հ՟աջ սվսղնրէգ՟մ — Բ՜ձ. Ես ի՜ժ՜ժ՜հ բ պջպկճսդզսձ... Լճսթկճսձտ. Շջնճչ բ ՝՜ձո...
ըէ. 43՝—4՜ ԺԹ. Յ՟հ՟աջ ջվսղսնրէգ՟մ — Բ՜ջժճսդզսձ բ զ ՝՜ջճսռ վճըՠէձ...
թ. 44՜ Ի. Յ՟հ՟աջ գվխթրհթ — Բ՜ձ. Տ՜՞ձ՜յ ՠջժզսխզ ժճջթ՜ձկ՜ձբփ Լճսթկճսձտ. Յճջե՜կ ՞ճջթճհ զջզտ չջզյզ կ՜ջ՟...
թ՟. 44՜ ԻԱ. Յ՟հ՟աջ ՟մՠ՟մթմ ղ՟ջթմ գր ՟մծմ՟դ՟մբթմ (՜հոտ՜ձ)փ
թՠ. 44՜ ԻԲ. Յ՟հ՟աջ խգվ՟խվ՟խ՟մթմ — [Բ՜ձ]. Ոջյբո գձ՟ ՜՞ճս՞՜հոփ [Լճսթկճսձտ] Փճխճչ գձ՟ ՠջ՜ժոձ տ՜ջղբ...
թա. 44՜ ԻԳ. Յ՟հ՟աջ յմշգվ՟խ՟տմ — Շձմՠջ՜ժ՜ժ՜ձ արջճսդզսձձ ՠս ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձձ...
թբ. 44՜ ԻԴ. Յ՟հ՟աջ լմմբ՟խ՟մ ջգվղմ՟խ՟մ — Ծձձ՟՜ժ՜ձձ կ՜ոձ դբյբպ, ճջ ՜ձիձ՜ա՜ձ՟ բ ՝՜ձզ...
թգ. 44՜՝ ԻԵ. Աճժ ս՟վնվնյնրղմ դփվնրէգ՟մտ խգմբ՟մրնճ — Բ՜ձ. Ահէ պ՜ջճջճղ ՠձ... Լճսթկճսձտ. Է ՠս ՜հէ րջզձ՜ժ՜ս ՝՜ե՜ձճսկձ...
թդ. 44՝ ԻԶ. Յ՟հ՟աջ զջս ՟վկ՟խղ՟մ խ՟ղ զջս ճփը՟վնրէգ՟մ յ՟վընրէգ՟մ — Աջ՟, հ՜ջլ՜ժկ՜ձ ՠս ղ՜ջեճսդՠ՜ձ ոժզա՝ձ ըՠէտձ բ...
թե. 44՝—5՜ ԻԷ. Յ՟հ՟աջ յմշնճ — Է ղճսձմ ՠս ձ՜ հ՜ձլձ՜ժ՜ձ՜ռ ՞ճջթճռ...

թզ. 45՜ ԻԸ. Յ՟հ՟աջ խ՟ղ՟րնվթ գր ՟խ՟ղ՟ճթ — Բ՜ձ. Իոժ ճկ՜ձտ ՠս ա՜ջ՟՜ջ ՠս ՜ժ՜կ՜հձփ Լճսթկճսձտ. Իոժ ՜հէտ
ի՜ս՜ոպզ ՜ժ՜կ՜հ...
թէ. 45՜ ԻԹ. Յ՟հ՟աջ ՟խ՟ղ՟ճթ — ԸԶգմնմ զկ՜ոպ՜ոՠջձ գկ՝շձՠ՜ռ Դթնմեջթնջ...
ժ. 45՜՝ Լ. Յ՟հ՟աջ ՟մաթսնրէգ՟մ ՟խ՟ղ՟ճթ — Բ՜ձ. Ես հ՜ո՜ռՠէճռո ռճսռ՜ձզ... Լճսթկճսձտ. Աջ՟, ռճսռ՜ձզ հ՜ո՜ռՠէճռո...
ժ՟. 45՝—6՜ ԼԱ. Յ՟հ՟աջ խ՟ղ՟րնվթ — Աժ՜կ՜հձ ՠջժճստ ՠձ...
ժՠ. 46՜ ԼԲ. Յ՟հ՟աջ մ՟ի՟ճփը՟վնրէգ՟մ — Կ՜կ՜սձ ՜շ՜սՠէ բ տ՜ձ ահրե՜ջճսդզսձձ...
ժա. 46՜՝ ԼԳ. Յ՟հ՟աջ նվնճ ինվծթղւ — Ն՜ը տձձՠէ յզպզ, դբ ճջյբո ճջճղզ ըճջիճսջ՟ձ...
ժբ. 46՝—7՜ ԼԴ. Յ՟հ՟աջ ձ՟խ՟ս՟ավթ — [Բ՜ձ]. Ոջտ ղջն՜՝ՠջճսդՠ՜կ՝փ [Լճսթկճսձտ]. Նճտ՜ ճջտ աղջն՜՝ՠջճսդզսձ ՜ոպՠխ՜ռձ...
ժգ. 47՜՝ ԼԵ. Յ՟հ՟աջ ՟ջսգհ՟տ ձ՟խ՟ս՟ավթմ — Աոՠձ ՠ՞զյպ՜ռճռ զկ՜ոպ՜ոՠջտձ...
ժդ. 47՝—8՜ ԼԶ. Յ՟հ՟աջ նվնտ ՟ջգմ՝ դճփը՟վնրէթրմ անվլնճմ թ ղգդ անժ — Իոժ ճջտ ՜ոՠձ ահրե՜ջճսդՠ՜ձ ըոժզա՝ձ զ կՠա էզձՠէ...
ժե. 48՜՝ ԼԷ. Յ՟հ՟աջ էե դթ՟՞վբ ՟ջե Պհ՟սնմ դձ՟խ՟ս՟աթվմ — Պհ՟սնմ Բ ՜ոբ ած՜ժ՜պ՜՞զջձ...
ժզ. 48՝—9՜ ԼԸ. Յ՟հ՟աջ էե գմ թմշ, նվ թ ղգդմե ՟պմգժմ — [Բ՜ձ]. Յճջճռ ՠս ձճտ՜հձ ըճոպճչ՜ձզձփ Լճսթկճսձտ.
Յ՜շ՜ն ա՜հո ՜ոՠկտ ՠս ռճսռ՜ձՠկտ...
ժէ. 49՜—50՜ ԼԹ. Յ՟հ՟աջ նվնտ թ ղգդմե ՟պմգժմ — Բ՜ձ. Հ՜ս՜ո՜ջ՜յբո իձ՜ջ՜սճջ՜ռձ ՠձ ՠս ՜ջճսՠոպփ Լճսթկճսձտ. Նկ՜ձ՜յբո պՠո ՠս զ չՠջ՜հ ՜ջճսՠոպզռձ...
ի. 50՜ Խ. Յ՟հ՟աջ էե ռ՟ջմ թ՞մշ ո՟սձ՟պթ գհ՟ւ ՟մկմթյի՟մ — Բ՜ձ. Ես ՠխ՜ձ՜ժ՜ռո ՝ձ՜սճջ՜ժզռ էզձՠէփ Լճսթկճսձտ. Աջ՟, ՜ձլձզղը՜ձ ՠխ՜տ...
ի՟. 50՜՝ ԽԱ. Յ՟հ՟աջ մ՟ի՟իմ՟ղնրէգ՟մ — Բ՜ձ. Ես վճհդ ճջ հՠջ՜ըպ՜սճջճսդզսձո ՝ձ՜սճջ՜յբոփ Լճսթկճսձտ. Ահո ճջ կ՜ջ՟զժ վճսդ՜ձ կզկՠ՜ձռ ՠջ՜ըպ՜սճջ էզձՠէ...
իՠ. 50՝—1՝ Յ՟հ՟աջ էե ն՞ճտ ե մ՟ի՟իմ՟ղնրէթրմ — Աջ՟,ազ բ ձ՜ը՜ըձ՜կճսդզսձ ՜ո՜ռ՜տ... [Բ՜ձ]. Սնխվ՟ս՟ճփ [Լճսթկճսձտ]. Մճէ՜ըզձ՟ ՠպճսձ ՜ղ՜ժՠջպտ զսջ ճսպՠէ ՠս ՜ձ՟զ կՠշ՜սփ
Գ. 55՜—74՝ [Պ՟սձ՟պ գր ժնրլղնրմւ ավնտմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ]
1. 55՜—9՝ [Լնրլղնրմւ Վգտփվեթտ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 55, 3՟—11ՠ. Պ՜պծ՜շ/55՜՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ § ՟/56՜փ ՠ/56՜՝փ ա/56՝—7՜փ բ/57՜՝փ գ/57՝—8՜փ դ/58՜—9՜փ ե/59՜փ
զ/59՜փ է/59՜՝փ

2. 59՝—74՝ [Պ՟սձ՟պ գր ժնրլղնրմւ ծ՟վտնհ՟տ ավնտմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ]
— 59՝—60՜ Տգ՟պմ Բ՟վջհթ Պ՟սձ՟պ Հ՟վտնհ՟տ ավնտ — Յՠպ ի՜կ՝՜շձ՜էճհ Տՠ՜շձ, աժձզ Խ ՜կզ ՠժզձ ՜ո՜ռՠ՜է ձՠխճսդզսձզձ...
՟. 60՜—1՜ Սվՠնճմ Բ՟վջհթ Պ՟սձ՟պ Հ՟վտնհ՟տ ավնտ [Լնրլղնրմւ] — Աշ՜նզձ յ՜պծ՜շ ա՜հձ ՜ոՠձ, ճջ հՠպ Խ
՜կզ չՠջ՜ձ՜էճհ Տՠ՜շձ...
ՠ. 61՜՝ Ննվթմ Ս՟ծղ՟մւ խվփմ՟րնվ՟տ — Բ՜ձ. Ք՜ձազ ղձճջիրտփ Լճսթկճսձտ. Շձճջիրտձ Աոպճսթճհ...
ա. 61՝—74՝ [Հ՟վտնրղմ ձամ՟րնվ՟տ գր ո՟ս՟ջի՟մթ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ] — Հ՜ջռճսկձ. [Բ՜ձ]. Ք՜ձազ ՠպ կՠափ Պ՜պ՜ոը՜ձզ [Լճսթկճսձտ]. Ք՜ձազ իջ՜կ՜ձ ՜շ՜տ ի՜ջռ՜ձՠէ... ի՜ջռճխ՜ռ. Եդբ ՜ջե՜ձ բ, ճջտ զ պՠոձ ՞՜ձ եճխճչջ՟՜ժ՜ձտձփ Լճսթկճսձտ. Եդբ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձտ զ կՠա զ պՠո ՞՜ձ ՠս ժՠձ՜ձ ճս ՞ձ՜ձ, յ՜պՠի բ, ճջ ՜ոՠկտ գձ՟ ձճո՜հ, դբ.
հզղբ հ՜խրդտփ
80՜—214՝ պՠո լՠշ. Բփ

Դ. 215՜—244՝ [Պ՟սձ՟պւ ձ՟պթտ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ]
1. ՜. 215՜՝ [Պ՟սձ՟պ Քվթջսնջ լմգ՟ժ ձ՟պթմ—///] րջ ՠ՟ ոժա՝ձ՜նճխ՜ժ, ՜հոտ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ հ՜շ՜ն զ ձկ՜ձբ
ծ՜շ՜՞ջճսդզսձ ՠխՠս...
ՠ. 215՝—6՝ Պ՟սձ՟պ Դ՟վկգ՟ժ թղ Յթջնրջ ձ՟պթմ — Ահո բջ ՠս յ՜պծ՜շ ՠջժջճջ՟ ծ՜շզո, հճջե՜կ ՜ո՜ռ աՔջզոպճո թձՠ՜է ծ՜շձ...
216՝—21՜ պՠո § Եփ

ա. 221՝—2՜ Պ՟սձ՟պ գվխվնվբ ձ՟պթմ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ — [Ա]հո ծ՜շո զ կՠջ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ կժջպճսդզսձո բ ՜ո՜ռՠ՜է...
բ. 222՜—3՜ Պ՟սձ՟պ Յ՟վնրէգ՟մ ՟րնրվ ձ՟պթմ, դնվ ՟ջե Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ թ Պ՟ջգւմ գր թ ճ՟ղգժմ
— [Յ]ճջե՜կ ՞՜հջ Գվթանվ հԱէգմ՟ճ...

գ. 223՜—5՜ Պ՟սձ՟պ Ի ո՟ծնր թղնրղ ձ՟պթմ, դնվ ՟ջե մնվթմ ճ՟ղգմ՟ջնրվՠ Պ՟ջւ՟ճ Տգ՟պմ — Պ՜ոտ՜հձ՚ ոճսջ՝ ՜ոզ զ կՠջո էՠաճս ժ՜կ ՜ա՜պճսդզսձ...
դ. 225՜՝ Պ՟սձ՟պ Ն՟ր՟խ՟սգ՟տ ձ՟պթմ, դնվ ՟ջե թ Ննվ խթրվ՟խեմ գր ռխ՟ճմ Մ՟ղ՟ջ, թ Կգջ՟վնր ւ՟հ՟ւթմ
՟ջ՟տգ՟ժ — Ասջզձ՜՟ջՠռ՜ս հ՜շ՜տՠէճռձ ՠս զ եճխճչճհձ Նթխթ՟ճե ՠջզռո եճխճչ ՜շձՠէ զ պ՜ջսճնձ...
ե. 225՝—6՞ Պ՟սձ՟պ Հնարնճմ ձ՟պթ, դնվ ՟ջե մնվթմ թ Պգմսեխնջսմ գր թ Հնաթմ Սնրվՠ — Ի ոժա՝՜ձ, զ կզնճռզ
ՠս զ ժ՜պ՜ջ՜թզ ըձ՜կտձ Աոպճսթճհ ձՠջ՞ճջթզ ՜շ կ՜ջ՟զժ...
զ. 226՞՟ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ, նվ թ Ժնհնռ[նհ]մ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Ահոյբո թ՜ձՠ՜տ այ՜պծ՜շ Ժճխճչ[ճխ]զո հզկ՜ոպ՜ըճիձ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մե...
է. 226՟—7՜ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ, ճնվնրղ դծ՟ճվմ թրվ ղիթէ՟վեվ ռ՟ջմ ծ՟վնր՟լթ խ՟վխսթմ — Յճջե՜կ ի՜հջձ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ղ՜ի՜սբպ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜կ՝...
ը. 227՜՝ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ, նվ ռ՟ջմ ՟հւ՟ս՟ջթվնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Եջ՜ձՠէզո Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ
ՠժՠ՜է զ Կգջ՟վթ՟ճ ՜շ ոճսջ՝ձ Բ՟վջգհ...
ը՟. 227՝—8՜ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ, նվ թ Կթովթ՟մնջ ծ՟ճվ՟ոգս գր ռխ՟ճ — Սճչճջճսդզսձ բջ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս–ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս ՠջդ՜է հ՜ձ՜յ՜պ...
228՜՝ պՠո § Եփ

ըՠ. 228՝—9՜ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ, նվ ՟պ Մ՟խ՟ՠ՟ճգտթջմ ՟ջ՟տգ՟ժ — [Զ]պրձ Մ՜ժ՜՝՜հՠռսճռձ ճմ յ՜ջպ չ՜ջժ՜ձբզձ ճկ՜ձտ...
2. ՟. 229՜՝ Սխթդՠմ գր ո՟սձ՟պ Ապ նվջ ավնտմ ՟պ՟չթմ ձ՟պթմ, նվոեջ ՟ջե Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ապ
Երմնղթ՟տթջմ ե — [Յ]ՠպ կ՜իճս՜ձ Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ, ՝՜ե՜ձզ դ՜՞՜սճջճսդզսձ ձճջ՜ հՠջզո կ՜ոճսձո...
ՠ. 229՝—30՜ Պ՟սձ՟պ Բ—բ ձ՟պթմ, նվ Վ՟ջմ ծ՟ր՟սնճ — [Ա]շ՜նձճսկ ծ՜շզձ ի՜ձ՟զո՜ռ՜ս գձ՟՟բկ մ՜ջ՜վ՜շ՜ռձ...
ա. 230՜ Պ՟սձ՟պ գվվնվբ ձ՟պթջ, դնվ ՟ջե մնվթմ՝ Յ՟հ՟աջ Ովբրնճ — [Ա]շ՜նձճսկ ծ՜շզձ ՠէճհթ աըձ՟՟զկ՜՝՜ձզռձ չզծկճսձոձ...
բ. 230՜—1՜ Ապ ՟ճմնջթխ, նվ ՟ջեթմ, գէե. [Հ՟ճվ] ղգլ ե ւ՟մ դՈվբթֆ Սխթդՠմ գր ո՟սձ՟պ — [Ի] ծ՜շզո հ՜հոկզժ ՝՜ակ՜՟զկզ ձղ՜ձ՜ժ՜ս ռճսռ՜ձբ աի՜ս՜ո՜ջճսդզսձ Ոջ՟սճհ ՜շ Հ՜հջ...
գ. 231՜ Ննվթմ Յ՟հ՟աջ Ովբրնճ. Բ՟մ գվվնվբ, գր սգջնրէթրմ ո՟սձ՟պթ — [Ճ]՜շո ՜հո դբյբպ ՠս ՠջջճջ՟ բ զ ժ՜ջ՞զ ղ՜ջ՜՞ջճսդՠ՜ձո...
դ. 231՜՝ Ննվթմ Յ՟հ՟աջ Սվՠւնճ Հնարնճմ ե գր սգջնրէթրմ ո՟սձ՟պթ. [Ա]վբ, նվ ճ՟հ՟աջ Ովբրնճ ՠ՟մմ ե ՟ճջւ՟մ — Կ՜ջ՞՜սճջ՜՝՜ջ ՟ձբ ՠս ա՜հո յ՜պծ՜շ, ազ հ՜շ՜նզձձ հ՜ձ՟զկ՜ձ՜ժ՜ձ բջ...
ե. 231՝ Ննվթմ Յ՟հ՟աջ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ թ Հնաթմ — [Յ]՜շ՜նձճսկ ծ՜շզձ ՠս հՠջժջճջ՟զձ աի՜ժ՜շ՜ժ՜ռձ ՠէճհթ աժ՜ջթզո...
զ. 231՝ Ապ Ավթնջջմ, սգջնրէթրմ ո՟սձ՟պթ գբգ՟ժ ղգվկ — [Ի] ե՜կ՜ձ՜ժզձ հճջճսկ ժճմՠռՠ՜է ՠխՠս ձ՜յ զ Կնջս՟մբմնրոփժթջ...
է. 231՝—2՜ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ նվ Ապ Կժօբթմնջ ւօվգոթջխնոպնջ — [Կ]հգբնմթնջ տճջՠյզոժճյճո բջ գձ՟ լՠշ՜կ՝ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ...
ը. 232՜ Եվխվնվբ ո՟սձ՟պ Ապ մնճմ Կժգբնմթնջ — [Յ]ճջե՜կ ա՞ճսղ՜ռճհռ աԿհգբնմթնջ հԱոնհթմ՟վթտմ...
ը՟. 232՜՝ Ննվթմ թ ղ՟վա՟վե՟խ՟մ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Ովնռ՟ճմ թղ տ՟րե — [Հ]՜ո՜ջ՜ժ՜՝՜ջ զ չՠջ՜հ հ՜կՠձ՜հձ
պջպկՠռՠէճռ զ ժՠձռ՜խճսկձո իձ՜ջո ռճսռ՜ձբ...
ըՠ. 232՝—3՜ Յ՟հ՟աջ ՠ՟վգխ՟վանրէգ՟մ թ իփջջ — Յճէճչտ զ պ՞զպ՜ռ ՜ձժ՜ջ՞՜՝՜ջ ըրոո ՜շձբզձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձՠէճհ...
ըա. 233՜ Խ՟հ՟հ՟խ՟մթ. ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ղթ՟մկ՟մտ ճգս ժպնրէգ՟մ — [Մ]ՠջլ զ դ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ տ՜խ՜տձ բջ կզ՜՝՜ձ՜ժՠռճհռ հճէճչզռ ՠխ՝՜ջռ...
ըբ. 233՝ Խ՟հ՟հ՟խ՟մ գվխվնվբ. թ սգջնրէթրմ ո՟սձ՟պթ — [Ա]հեկ դբ ազ՛ձմ բ ը՜խ՜խճսդզսձ...
ըգ. 233՝ Եվվնվբ ի՟հ՟հ՟խ՟մթմ ո՟սձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ձճջզձ, ճջ զ հճջո ՜շ՜նզձտձ...
3. ՜. 234՜՝ Սխթդՠմ գր ո՟սձ՟պ Յ՟հէգտ՟ճ ավնտմ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ — [Ս]ժզա՝ձ ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ բ
ըճձ՜ջիճսդզսձձ...
ՠ. 234՝ Տգջնրէթրմ գր ո՟սձ՟պ գվվնվբ [գվխվնվբ] ձ՟պթմ ՟ջ՟տգ՟ժ — [Ի] ձճհձ ըճջիճսջ՟ ՜ո՜ռՠ՜է բ ՠս աՠջջճջ՟ [ՠջժջճջ՟] ծ՜շո՚ ՜շՠ՜է ՝՜ձ զ կ՜ջ՞՜ջբբձ. Զ՝ՠջ՜ձ զկ ՝՜ռզ...
ա. 234՝—5՜ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ, ճնվջ ՟ջթ կգպմ՟բվթժմ գոթջխնոնջ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ — [Ա]ջ՟, ՜ոզ,
դբ զ ՞՜է կզսոճհ ՜կզձ զ ձճհձ Զ՜պզժ պրձզձ...

բ. 235՜—6՝ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ, նվ Ապ Աէ՟մ՟ջ Ահեւջ՟մբվ՟տթ — [Յ]ճջե՜կ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո ոզսձձ ՠժՠխՠռսճհ Աէ՟մ՟ջթնջ...
գ. 236՝—8՜ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ, նվ Ապ Կգջ՟վթնջ՝ գհՠ՟ճվմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ — [Ա]ջ՟, զ՝ջՠս ՜ըպզստ
ըճոպ՜ռ՜ձ Աոպճսթճհ պ՜է աա՜ս՜ժձ ՜ձ՟ջ՜ձզժ՚ թձօխտձ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ...
դ. 238՜ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ, նվ Ապ Գնանմթ՟ճ՝ ւնճվմ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ — [Ս]ջ՝ճռձ ՜կՠձ՜հձ ՞ջՠ՜էտձ ՞ճչճսդՠ՜կ՝ ՠձ...
ե. 238՜՝ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ, դնվ ՟ջ՟տ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ ռ՟ջմ ղ՟ծնր՟մ ծփվմ թրվնճ, ճթյգժնռ գր դղ՟ճվմ Բ՟վջհթ ղգվկ անժնռ, նվ ո՟ս՟ծ՟ՠ՟վ ջխթդՠմ դմբ՟մե — Ի՝ջՠս ՜ո՜ռ Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ ՝՜ձ ՞ճչՠոպզ զ դ՜խճսկձձ ՠխ՝րջձ զսջճհ...
զ. 238՝—9՝ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ռ՟ջմ ղ՟ծնր՟մմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ նրջնրղմ՟խտթ թրվնճ — [Ս]ճչճջճսդզսձ բ ոջ՝ճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ա՜ջե՜ձզոձ հզղ՜պ՜ժզ ՜ջլ՜ձ՜՞ջճսդՠ՜կ՝ յ՜պճսՠէ...
240՜—4՜ պՠո § Եփ

4. ՟. 244՜՝ Պ՟սձ՟պ Ովւ ճԵաթոսնջ ավնտմ ՟պ՟չթմ ձ՟պթմ — Ի դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Մՠթզձ Թենբնջթ, հճջե՜կ
՞ձ՜ռ Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ զ Կնջս՟մբթմնրոփժթջ...
ՠ. 244՝ Պ՟սձ՟պ ձ՟պթմ, նվ թ Մգժթսեջ Ամսթնւ՟տթ, թ Գվթանվե Աջսնր՟լ՟ՠ՟մե — [Ճ]՜շո ՜հո ճմ բ ՜ո՜ռՠ՜է Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ, ՜հէ՚ Նթրջ՟տթ Գվթանվնճ... ՠս զ ՞՜էձ ՜շ ի՜հջ՜յՠպձ, ի՜ձ՟զյՠռ՜ս ձկ՜հ վճըզէ զ չՠջզձ///
(ղ՜ջ. դՠջզ)փ
Աոպ մժ՜ձ ըկ՝զ կզսո ծ՜շՠջզ յ՜պծ՜շձՠջգ (՝՜ռ՚ 245՜—50՝)փ

Ե. 216՝—21՜, 228՜՝, 240՜—4՜ [«Ննմմնջթ Ժնհնռ՟վ՟մթ ո՟սղնրէգ՟մտ ՟պ՟ջոգժգ՟տմ ՟ճմնտթխ, դնվջ
ճթյ՟ս՟խ՟տ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ...»]
Տգ՛ջ կգպ. 598, 22ՠ—54ՠ. §1. ՟—թբ/216՝—21՜փ

§ 2. Պ՜պծ՜շ/ 240՜փ ՟—թՠ/240՜—4՜փ § 3. ՟—հ/մզտփ

§ 4. ՟—թՠ/մզտփ

Ոսձզ.

– 228՜՝ [«Յ՟հ՟աջ նվ թ ջվՠնճմ Կթովթ՟մնջթ ձ՟պթմ ավգ՟ժ ե ծգէ՟մնջ՟խ՟մ՟տմ թվ՟տ ՠ՟մ». Թվաղ. մ՟իմգ՟տ, եչ 646]
՟. 228՜ Ոշ նջս կթէգմնճ Ոժնղոթ՟խ՟մ — [Ձ]զդՠձզ՚ պճսձժ Աէգմ՟ճ ժճսոզձ ՜ձճս՜ձզ...
ՠ. 228՜՝ Ոշ թջէթղթ՟խ՟մ յնձթ — [Շ]ճծզ թ՜շ ապՠս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ճսձզձ ձղ՜ձ՜ժ...
ա. 228՜՝ Ոշ իմծնվւ Դգժց՟խ՟մւ ի՟հ՟ժթխւ — [Դ]գժց տ՜խ՜տ բ զ ՞՜ս՜շզձ Բթնռս՟տրնտ...
բ. 228՝ Ոշ նթղի՟խ՟մ ժ՟ինրվջ — [Լ]՜ըճսշձ ըճպ բ յ՜ջպզա՜ժ՜ձ... գձպ՜ձՠ՞ճհձ բ ՝՜ձզձ ոյ՜ո՜սճջ՜ռփ
Զ. 251՜—8՝ Պ՟սձ՟պւ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ավգ՟մտմ
1. ՜. 251՜ Պ՟սձ՟պ Քվթջսնջ լմգ՟ժ ձ՟պթմ, Եհթ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ Աջնվրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աջ՟, Քջզոպճո թձՠ՜է՟ աժձզ ԺԷ ծ՜շզ բ գոպ ի՜կ՜ջճհ...
ՠ. 251՜՝ Դ՟վկգ՟ժ թղ Յթջնրջմ — Յՠպ ՜ոՠէճհ աՔջզոպճո թձՠ՜է, զ կպ՜ձՠէ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ, ՜շ՜տՠ՜ռ դ՜՞՜սճջձ
ղջնՠէ գձ՟ տ՜խ՜տձ...
ա. 251՝ Եվխ դո՟ճլ՟պ — Էզձ ճկ՜ձտ, ճջ չ՜ոձ ա՞ճսղճսդՠ՜ձ ՠջժձմբզձ...
բ. 251՝—2՜ Յ՟վնրէգ՟մ փվ գր ջխթդՠմ ՟չնհ՟խ — Յճջե՜կ էճսո՜սճջբզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ ապզՠաՠջո...
գ. 252՜—3՝ Ի ո՟ծնր թղնրղ խ՟տթտ, ՟ջե զւ՟ռ(մ)շգժթմ — Զի՜ս՜պ ճսխխ՜վ՜շճսդՠ՜ձձ ՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջտ հ՜շ՜տՠէճռձ գձժ՜է՜ս...
դ. 253՝—4՜ Ն՟ր՟խ՟սթւ — Սճչճջճսդզսձ բջ, գոպ ՜շ՜տՠէ՜՟զջ ո՜իկ՜ձզձ, ՠջզռո եճխճչՠէ զ պ՜ջսճնձ...
ե. 254՜ Վ՟ջմ սփմթ ինվծվբնճ գր զմբբեղ ծնագղ՟վսթտմ — Պբձպբժճոպձ հզոձՠջՠ՜ժ րջզձ՜ժ բ...
զ. 254՜՝ Ժնհնռփհմ — Յճէճչտ զ հճսձ՜ռձ չ՜ջժյ՜ջ՜ազ ՠս ՜շ՜ձռ հ՜ջկ՜ջճսդՠ՜ձ ի՜կ՜ջբզձ աԺճխճչճխձ...
է. 254՝ Կ՟վխսթմ — Մզձմ իճչճս բջ ՞ՠխՠռժ՜յբո աիրպձ զսջ...
ը. 254՝ Ա[վւ գհՠ՟վւ գր ՟հւ՟ս՟խթտւ] — Սճսջ՝ձ Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ ՠժձ զ Կգջ՟վթ՟...
ը՟. 254՝ Կթով[թ՟մնջ] — Եջդՠ՜է ոջ՝ճռ հ՜ձ՜յ՜պձ...
ըՠ. 254՝ Մ՟խ՟ՠ՟ճգտրնտ — Յ՜խ՜՞ո ոճռ՜ հճէճչզռ ՠջժ՝՜հճսդզսձ էզձբջ...
2. ՟. 254՝—5՜ Պ՟սձ՟պ Յ՟հէգտ՟ճ ավնտմֆ Ճ՟պ Ա — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Թենբնջթ, հճջե՜կ իճչճսբջ Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ...
ՠ. 255՜ Ճ՟պմ Բ — Ի Թենբնջե եճխճչ ՠխՠս զ Կնջս՟մբմնրոփժթջ...
ա. 255՜ Ճ՟պմ Գ — Գձ՜ռզձ ՠյզոժճյճոտձ հզսջ՜տ՜ձմզսջ րդբչ՜ձո...
բ. 255՜ Ճ՟պմ Դ — Ոմ ե՜կ՜ձՠ՜ռ Գվթանվ Նթրջ՟տթ...

գ. 255՜ Ճ՟պմ Ե — Ահո հ՜շ՜ն ՜ո՜ռՠ՜է բ ձ՜ըտ՜ձ աչՠջձ՜՞ճհձձ...
դ. 255՜՝ Ճ՟պմ Զ — Մ՟ւջթղնջ զկ՜ոպ՜ոբջ բջ զ ղըձ՜ժ՜ձ՜ռձ...
3. ՟. 256՝ [Պ՟սձ՟պ Ապ մ՟ր՟վխնրէթրմ ավնտմ]ֆ Ի ՠ՟մջ գր թ ծ՟ր՟ջ՟վգտ[նրտթշմ] — Ոկ՜ձտ ՜ոՠձ զ պրձ Ծձձ՟ՠ՜ձձ Տՠ՜շձ ՜ո՜ռ ած՜շո...
ՠ. 256՝—7՜ Ավկ՟մ՟խ՟մ Յնրժթ՟մնջթ — Մգլմ Կնջս՟մբթ՟մնջ Բ ՠխ՝՜հջ ճսձբջ զ իրջբձ՚ Դ՟հղ՟սթնջ ՠս Կնջս՟մբթնջ...
Աոպ մժ՜ձ ՜հո ըկ՝զ կզսո ծ՜շՠջզ յ՜պծ՜շձՠջգփ

4. ՟. 257՝ Պ՟սձ՟պ Ապ նվջ ավնտմֆ Ապ՟չթմ ձ՟պ — Յՠպ կ՜իճս՜ձձ Կնջս՟մբթ՟մնջթ զ Նթխնղգբգ՟...
ՠ. 257՝ Ճ՟պ Բ — Յ՜շ՜նձճսկձ չզծՠ՜է գձ՟ Երմնղթնջ...
ա. 257՝ Ճ՟պ Գ — Յ՜խ՜՞ո Ոջ՟սճհ ըրոՠէճչ, ՜ոպ գձ՟՟զկ՜ձ՜հ...
բ. 257՝ Ճ՟պ Դ — Եժձ Գվթանվ Նթրջ՟տթ ՜շ Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մմ զ եճխճչձ...
գ. 257՝ Յ՟հ՟աջ Ովբրնճ. Ե — Ոջյբո դբ կձ՜ռ Ոջ՟զ ծ՜շզձ...
դ. 257՝—8՜ Յ՟հ՟աջ Հնարնճ. Զ — Ըձ՟ Մ՟խգբնմթ յ՜պՠջ՜ակզ...
ե. 258՜ Յ՟հ՟աջ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ. Է — Սճոժ՜էզ ՠս ՜ի՜սճջ ծ՜շՠէճչ ՝՜ձ...
զ. 258՜ Ապ Ավգ՟մնջմ. Ը — Յճջե՜կ ՠխՠս զ Կնջս՟մբմնրոփժթջ, ա՜կո ԺԳ...
է. 258՜ Կժփբնմթնջ Թ — Քօջՠյզոժճյճո ժ՜ջ՞ՠ՜է իՠշզ ճսջՠտ հԱջսնր՟լ՟ՠ՟մեմ...
ը. 258՜ Ճ՟պ Ժ — Յՠպ ա՞ճսղ՜ձ՜էճհձ, ՠժզձ ճկ՜ձտ ՟՜ս՜ձճսդզսձ ըձ՟ջՠէ...
ը՟. 258՜ Ովնռ՟ճթմ թղ նվ տ՟րե. ԺԱ — Վղպ՜ղ՜պ ժՠձռ՜խճհո կըզդ՜ջճսդզսձ կ՜պճսռբ...
ըՠ. 258՜ Բ՟վգխ՟վանրէթրմ ե թ իփջջ. ԺԲ — Յճէճչտ ՜ձա՞ճսղ՜՝՜ջ ըրոբզձ հ՜խ՜՞ո Աոպճսթճհ...
ըա. 258՜՝ Խ՟հ՟հ՟խ՟մ Ա — Ի կզճսկ ՜սճսջ չզծՠռ՜ձ ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռտձ...
ըբ. 258՝ Խ՟հ՟հ՟խ՟մ Բ — Ահեկ ո՜իկ՜ձբ աը՜խ՜խճսդզսձձ...
ըգ. 258՝ Խ՟հ՟հ՟խ՟մ Գ — Յ՜խ՜՞ո ձճջզձ զջ՜ռ, ո՜ժո ճջճհ ՜շ՜նզձտձ ՞ջՠռ՜ձ...
5. 258՝ Յ՟հ՟աջ ռ՟վնրտ խգմ՟տմ Գվթանվթ — Սնրվՠ Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ բջ հԲ—՟ Կ՟ո՟բնխթ՟ճ... ի՜ձ՞՜ս զ Յճսձվ՜ջզ ԻԵ—ձփ
Է. 259՜—328՝ [Պ՟սձ՟պւ գր ժնրլղնրմւ ձ՟պթտ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ]
Տգ՛ջ կգպ. 59, 42՟—153՟. § 1. ՟/259՜—63՝փ ՠ/264՜—9՜փ ա/269՜—74՝փ բ/274՝—5՝փ գ/275՝—81՜փ դ/281՜—2՝փ ե/282՝—5՜փ
զ/285՜—6՝ (՜ձ՜ս՜ջպ. չՠջն. «...ը՜ս՜ջձ ոժա՝ձ՜թզձ. ՜հոյբո»)փ է—ըՠ/մզտփ § 2. ՟—ըգ/մզտփ § 3. ՟—ե/մզտփ զ/287՜—94՝ (ոժ. դՠջզ՚
«///ժձՠձ ՠս ՜ժձ ճսձզձ ձճջճ՞կ՜ձձ...»)փ է/294՝—8՝փ ը/298՝—301՝փ ը՟/301՝—4՜փ § 4. ՟/304՝—10՜փ ՠ/310՜փ ա/310՜՝փ բ/310՝—2՝փ
գ/312՝—4՜փ դ/314՜—6՝փ ե/316՝—20՝փ զ/320՝—8՝փ

Ը. 332՜—40՜ Լնրլղնրմւ Ս՟ծղ՟մ՟տ թղ՟ջսնրէգ՟մ [Դ՟րէթ — Ո]ջտ կզ՜ձ՞՜կ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ռ՜ձժ՜ռ՜ձփ Ոմ
ճջյբո ՟ճստ ժ՜ջՠէտ ճմ ՞ճէ զկ՜ոպճսդզսձ... Վ՜ոձ ճջճհ ի՜ս՜տբ ճսջ ՞պ՜ձբ ա՞ՠջ՜՞ճհձոձփ
Թ. 340՜—403՝ [Լնրլղնրմւ Վ՟ծվ՟ղ՟ճ Ր՟ՠնրմրնճ]
1. ՟. 340՜—1՝ Լնրլղնրմւ Պնվցթրվթ — [Ո]մ ոՠշ ՠս ճմ պՠո՜ժ յ՜ջա՜՝՜ջփ Ոջ բ կզ՜հձ՜՝՜ջ, ազ հճէճչտ ՠձ ոՠշտձ
ՠս պՠո՜ժձ...
ՠ. 341՝—8՜ Պ՟ս՟ծնրղմ — Եէճհջ. բ հ՜ձժճսկձ ձ՜ըՠջ՞՜ձզփ Զզսջձ ՜ոբ ՠս ճմ Պնվցթրվթմ... ՜հէ աի՜ո՜ջ՜ժճսդզսձ ՜ոբփ
2. ՟. 348՜—55՜ Կվխթմ Լնրլնրղմ Պնվցթրվթ. [«դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ղգլ ծպգսնվմ գր ւ՟չ ցթժթջնց՟ճմ Վ՟ծվ՟ղ ռ՟վբ՟ոգսմֆ Յ՟հ՟աջ ջգպթ». կգպ. 4132, 15՟] — Բ՜հռ ՠջՠսՠռ՜ս դբ ճմ ոՠշ ՠս ճմ պՠո՜ժփ Լճսթկճսձտ. Ահոզձտձ կզ՜հձ՜՝՜ջ ճմ ՜ոզձ... Ահոյբո ՜ոբ, դբ ոպճջճ՞զձ աոՠշբձփ
ՠ. 355՜—65՝ [Լնրլղնրմւ Պնվցթրվթ Մգխմշթմ] — Եէճհջ ի՜ջժ՜սճջզփ Գճէ ՜ոբ ժ՜ջՠսճջ... ՠս ոյզպ՜ժ ՠս ժ՜կ ՜շ՜ձռ ոճռ՜հ՚ ճմ բփ
3. 366՜—84՝ Սսնվնանրէգ՟մտ[մ Ավթջսնսեժթ] Լնրլղնրմւ [«՟վ՟վգ՟ժ Վ՟ծվ՟ղ՟ճ». կգպ. 4132, 30ՠ] — Հճկ՜ձճսձտ ՜ոզձ, ճջճռ ՜ձճս՜ձզձփ Լճսթկճսձտ. Հճկ՜ձճսձտ ՜հձտ ՜ոզձ, ճջ ա՜ձճսձձ կզ՜յբո ճսձզձ... Լճսթկճսձտ. Ոսձ՜ժճսդզսձ ՠս յ՜ժ՜ոճսդզսձ հճջե՜կ ՝ձ՜սճջՠ՜է բ էզձՠէ ՝՜ռճջճղ՜՝՜ջ ի՜ջժ՜սճջ կզձ էզձՠէ ժ՜կ ՠջՠոո ժ՜ձճսդզսձ (՜հոյբո)փ
4. 384՝—95՜ Սխթդՠմ Մգխմնրէգ՟մ ավնտմ, նվ ՟ջթ Պեվթ՟վղգմթ՟ջֆ Պվ՟խ Ա. — Ճ՜շՠռ՜ս կՠա ՠջ՝ՠկձփ Լճսթկճսձտ. Կ՜կ զ ոպճջ՜ոճսդզսձո, ժ՜կ զ Պնվցթրվմ ծ՜շՠռ՜ս... ՠս ձ՜ը՜՟՜ոճսդզսձձ ոպճջ՜ոճսդՠ՜կ՝ ՠս ՝՜ռ՜ոճսդՠ՜կ՝ ժ՜ակզփ
5. 395՜—403՝ Լնրլղնրմւ Ավթջսնսեժթ Վ՟ջմ ՟յի՟վծ՟տձ — Իկ՜ոպճսձ ոպճջճ՞զմ ա՜ղը՜ջիբ ՝ձ՜ըրոՠէճչ՚
աոժզա՝ձ զ ծղկ՜ջպճսդՠձբ ՜շձբ... ճջյբո Թվ՟խ՟տթ, ճջ աՠջ՜եղպ՜/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
Ժ. 405՜—10՝ [Իղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մ ղգխմնրէթրմւ]

1. 405՜—7՝ (Սխ. էգվթ. սգհզ ՠ՟տ) /// ճջ բ ՜ջ՝զձ, զոժ ձՠջտզձ ժ՜ջթջ կ՜ջկձճռ բ գձ՟ճսձ՜ժ... Ոսձՠէճհ. իճկ՜ձճսձ հ՜ջ՜ձճսձ՜՝՜ջփ
2. 407՝—8՜ Մգխմնրէգ՟մ Լնրլղնրմւ խ՟վձ՝ Պեվթ՟վղեմթ՟ջ Յ՟հ՟աջ ղգխմնրէգ՟մ — Աձ՜էրպզժբ՚ չՠջէճսթ՜ժ՜ձ, ՜յ՜՟զժպզժբ՚ ՜յ՜ռճսռ՜ժ՜ձ... ծ՜շՠռ՜ս կՠա ՠջ՝ՠկձ զ Պնվցթրվմ զ ԺԹ ծ՜շձ պՠո... ՜հոյբո ՠս հ՜ջ՜՝ՠջ՜ժ՜ձ լ՜հձձփ
3. 408՝—10՝ ՅԱյի՟վծ՟տմ Լնրլղնրմւ — Ճ՜ծ՜ձմտ ՜ո՜ռՠ՜էփ Ահոճտզժ զ յ՜ջաճհ էզձզձ հ՜ջվճհձ, աճջ ՜ձպՠխՠ՜ժզձ դճսզռո ՜ոՠձ... Աձծճխճյջՠէզ՚ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ զ կբձն, կ՜ջկՠձզձ՚ ՟զյ՜ժ՜՞ճջթճսդզսձձ բփ
4. 410՝ Ի Սսնվնանրէթրմջ, ՟ճժնրջս — Աշ՜ն՜՟ջՠ՜է զջճխճսդզսձո ՝՜ե՜ձզ ՠշ՜ժզ...
5. 410՝ Վ՟ջմ ծնղ՟մնր՟մտ — Ն՜ը՜՟՜ոճսդզսձ իճկ՜ձճսձճսդզսձ ո՜ժո յ՜ջաճսդՠ՜ձ...
6. 410՝ Սսնվնանրէթրմւ Ավթջսնսգժթ — Վ՜ոձազ ոպճջճ՞ճսդզսձտո ձՠջ՜թ՜՞ճհձտ ՠձ...
7. 410՝ [«Սսնվնանրէթրմ Ավթջսնսգժթ. Ն՟իգվա՟մ», կգպ. 1931, 100ՠ] — Ավթջսնսգժեջ Սս՟աթվ՟տթ բջ, զ Ք՟ղյխթէ ՞՜ս՜շբ... Ի ՜կ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է Պհ՟սնմթ ՠս կզպտ զ ձկ՜ձբ ՜ձճս՜ձՠ՜էփ Ես Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզձ վ՜շտ
հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 136 (80—214, խվխ. 107), շավնր՟լ՝ 208ՠ—14ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԴ×10 (Գ 11, Թ 7, ԺԴ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ Աճջ կգպ՟աթվզ բվնր՟լ ե Ա կգպ՟ավթ գվխնր ղ՟ջգվթ ղթչգր՝ 1—135, 215—414ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 80՜—166՝ [Լնրլղնրմւ Բմնրէգ՟մ ավնտմ Նգղգջթնջթ]
՟. 80՜—7՝ [Ա ձ՟պ] — Զկ՜ջ՟ձ զ իճ՞սճհ զկ՜ձ՜էսճհ... Ոջյբո ՝՜ջզ ՜ջ՜ձռ ՜հձյբո ՞ՠխՠռզժ դճսՠռ՜ս...
ՠ. 87՝—105՜ Բ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ՜ձլզձ բ ՝՜ձփ Ահոզձտձ՚ իճ՞սճհ ՠս կ՜ջկձճհ...
ա. 105՜—8՜ Ճ՟պ Գ — Յ՜խ՜՞ո կզ՜սճջճսդՠ՜ձ իճ՞սճհ ՠս կ՜ջկձճհփ Ահոզձտձ՚ պՠո՜ձՠկտ, դբ ազ՜ջ՟ իճ՞զձ, ճջ
՜ձկ՜ի ՠս ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ...
բ. 108՝—9՝ Ճ՟պ Դ — Յ՜խ՜՞ո կ՜ջկձճհփ Ահոզձտձ՚ ՜ո՜ռ հ՜խ՜՞ո իճ՞սճհձ կզ՜սճջճսդՠ՜ձ գձ՟ կ՜ջկձճհձ. ՜հեկ
՜ոբ հ՜խ՜՞ո կ՜ջկձճհձ...
գ. 109՝—15՜ Ե ձ՟պ — Յ՜հո ծ՜շո հ՜խ՜՞ո պ՜ջՠջ՜ռձ ՜ոբ. ա՝ձճսդզսձ ձճռ՜ ժճս զձձ բ...
դ. 115՜—7՝ Զ ձ՟պ — Տՠոճխ՜ժ՜ձ ՠս զկ՜ռ՜ժ՜ձձ ՠս հզղճխ՜ժ՜ձձ, ոճտ՜ ՠջՠտձ կ՜ոձ ՠձ իճ՞սճհձ...
ե. 117՝—20՝ Է ձ՟պ — Եջՠոտ իճկ՜ձճսձ բ, ազ ՠջՠոզձ ՠջՠոտ ՜ոՠձ...
զ. 120՝—2՝ Ը ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ղրղ՜վՠէՠ՜ռփ Զզսջ՜տ՜ձմզսջ ա՞՜հ՜ջ՜ձտ կ՜ջ՟ճհո ժջժզձ ժ՜ակՠ՜ռ ՠս ՜ջ՜ջ
Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ՚ Բ ՜մո, Բ ՜ժ՜ձնո...
է. 122՝—3՜ Թ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ծ՜ղ՜ժՠէՠ՜ռփ [Ե]ջՠոտ՚ ա՜մտձ ՜ոբ, ազ ՜մտձ ճսխզխ ժճս պՠո՜ձբ...
ը. 123՜ Ժ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո էոՠէՠ՜ռփ Ահոզձտձ՚ աէոՠէՠ՜ռ ՞ճջթձ ժճս յ՜պկբ...
ը՟. 123՜՝ ԺԱ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո իճպճպՠէՠ՜ռփ Զզ իճպձ զ լՠշձ գշձժ՜ռձ ժ՜շձճսձ, դբ կ՜ջ՟ բ ՠս դբ ՜հէ ժՠձ՟՜ձզտ...
ըՠ. 123՝—4՜ ԺԲ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո զկ՜ռճխ՜ժ՜ձզձփ Զպՠոճխ՜ժ՜ձձ ՜ո՜ռ, ՜հեկ ազկ՜ռ՜ժ՜ձզձ տձձճսդզսձձ ժ՜շձբ...
ըա. 124՜—6՝ ԺԳ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո հզղճխ՜ժ՜ձզձփ Յզղճխ՜ժ՜ձձ բ հզղկ՜ձ ՠս չՠջոպզձ հզղկ՜ձ յ՜պծ՜շ ՠս ղպՠկ՜ջ՜ձ...
ըբ. 126՝—7՝ ԺԴ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ձՠջպջ՜կ՜՟ջՠ՜է ՠս հ՜շ՜ն ՝ՠջՠ՜է ՝՜ձզռփ Մզ պ՜ջճջճղճսկձ հ՜ջ՜ջ ՜ձռՠ՜է ծ՜շձ...
ըգ. 127՝—9՜ ԺԵ ձ՟պ — Աձ՝՜ձ կ՜ոձ ՠս պՠո՜ժձ կզ՜յբո բ...
ըդ. 129՜՝ ԺԶ ձ՟պ — Ց՜ոճսկձ ՠս ռ՜ձժճսդզսձձ ՜ձ՝՜ձ կ՜ոճսձտ ՠձ իճ՞սճհձ...
ըե. 129՝—32՜ ԺԷ ձ՟պ — Բ՜ձ. Յ՜խ՜՞ո իՠղպճսդՠ՜ձփ Լճսթկճսձտ. Զիՠղպճսդզսձ հՠջժճսո ժճս ՝՜ե՜ձբ...
ըզ. 132՜՝ ԺԸ ձ՟պ — Բ՜ձ. Տջպկճսդՠ՜ձ պՠո՜ժտ ՠձ Դ... Լճսթկճսձտ. Խ՜խզսձ ՜հո իճ՞ՠսճջ պջպկճսդզսձ ճմ բ...
ըէ. 132՝—3՜ ԺԹ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ոջպկպճսդՠ՜ձփ Յՠջզռ էզձզ ոջպկպճսդզսձձ՚ հ՜ջՠձբ...
թ. 133՜՝ Ի ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ՠջժզսխզփ Եջժզսխձ զ Զ պՠո՜ժո ժճս ՝՜ե՜ձզ՚ զ յ՜ժճսկձ...
թ՟. 133՝ ԻԱ ձ՟պ — Նճտ՜ ճջ ՝՜ձզձ իձ՜ա՜ձ՟զձ, հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՜ո՜ռ...
թՠ. 133՝—4՜ ԻԲ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ժՠջ՜ժջ՜ժ՜ձզձփ Կՠջ՜ժջ՜ժ՜ձզձ Դ արջճսդզսձտ ՠձ... Լճսթկճսձտ. Ք՜ջղճխ՜ժ՜ձձ բ...

թա. 134՜՝ ԻԳ ձ՟պ — Բ՜ձ. Յ՜խ՜՞ո ղձնմՠջ՜ժ՜ռփ Լճսթկճսձտ. Շձմՠջ՜ժձ ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձ արջճսդզսձ ճսձզ...
թբ. 134՝—5՝ ԻԴ ձ՟պ — Բ՜ձ. Յ՜խ՜՞ո թձձ՟՜ժ՜ձզձ ՠս ոՠջկձ՜ժ՜ձզձփ Լճսթկճսձտ. Ծձձ՟՜ժ՜ձձ ՠս ոՠջկձ՜ժ՜ձձ
կզ ՠձ...
թգ. 135՝ ԻԵ ձ՟պ — Բ՜ձ. Տ՜ջճջճղճսկձ արջճսդՠ՜ձռ ժՠձ՟՜ձճհփ Լճսթկճսձտ. Յ՜շ՜նձ ՜ո՜ռ ա՜հո ՠս ժ՜հջ կ՜ոձ
զձմ կձ՜ռՠ՜է...
թդ. 135՝—6՝ ԻԶ ձ՟պ — Զ՜ջլ՜ժճսկձ ՠս ահրե՜ջճսդզսձձ ՜ոբ...
թե. 136՝—9՜ ԻԷ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ղձմճհփ Յ՜հո ծ՜շո ա՜հո ճսոճսռ՜ձբ, դբ պճսջ ՠս ՜շճսդզսձ ՜ջպ՜տզձ ղձմճհո...
թզ. 139՜՝ ԻԸ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ժ՜կ՜սճջզ ՠս ՜ժ՜կ՜հզձփ Յ՜հո ծ՜շո աժ՜կ՜սճջձ ժճսոճսռ՜ձբ...
թէ. 139՝—41՝ ԻԹ ձ՟պ — Վ՜ոձ ՜ժ՜կ՜հզձփ Լճսթկճսձտ. Աժ՜կ՜հձ ՠձ, զձմ ճջ ՝շձճսդՠ՜կ՝ ՠձ...
ժ. 141՝—2՝ Լ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ՜ձ՞զպճսդՠ՜ձ ՜ժ՜կ՜հզձփ Լճսթկճսձտ. Զ ազ բ զձմ, ճջ ՜ժ՜կ՜հ ՞ճջթբ կ՜ջ՟...
ժ՟. 142՝—3՝ ԼԱ ձ՟պ — Զ ժ՜կ՜սճջձ ճսոճսռ՜ձբ...
ժՠ. 143՝—5՜ ԼԲ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜հրե՜ջճսդՠ՜ձփ Լճսթկճսձտ. Աոպ ահրե՜ջճսդզսձձ ժճսոճսռ՜ձբ...
ժա. 145՜—6՝ ԼԳ ձ՟պ — Ն՜ըտ՜ձ ա՜ոՠէձ, դբ չ՜ոձ զձմ զջ՜ռ յ՜ջպ բ ըճջիՠէ...
ժբ. 146՝—7՝ ԼԴ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ծ՜ժ՜պ՜՞ջզփ Լճսթկճսձտ. Ճ՜ժ՜պ՜՞զջ ճմ բ...
ժգ. 147՝—8՝ ԼԵ ձ՟պ — Բ՜ձ. Յ՜խ՜՞ո ՜ոպՠխ՜ռ ծ՜ժ՜պ՜՞ջզձփ Լճսթկճսձտ. Զձճհձ ՜ոբ, ճջ հ՜շ՜նձ ՜ո՜ռ...
ժդ. 148՝—9՜ ԼԶ ձ՟պ — Հՠէՠձ՜ռճռ զկ՜ոպ՜ոբջտձ ՜ոՠձ, դբ. Յրե՜ջճսդզսձ ՞ճջթճռձ զ կՠա բ...
ժե. 149՜—51՜ ԼԷ ձ՟պ — Բ՜ձ. Պհ՟սնմ ՠջժ՜ժզ ՜ոբ ած՜ժ՜պ՜՞զջձ... Լճսթկճսձտ. Էճսդզսձ...
ժզ. 151՜—2՜ ԼԸ ձ՟պ — Մ՜ջ՟ո ՜ձլձզղը՜ձ բ ՠս զսջ ՞ճջթճռձ պՠջ բ...
ժէ. 152՝—4՝ ԼԹ ձ՟պ — Զզ ՠձ զձմ, ճջ զ կՠջ հզղը՜ձճսդզսձո բ ՜շձՠէձ...
ի. 154՝—6՜ Խ ձ՟պ — Թբ չ՜ոձ ազ՛ձմ յ՜պծ՜շզ ՠխ՜տ ՜ձլձզղը՜ձփ Լճսթկճսձտ. Ըձ՟ ՝՜ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ ՜ձլձզղը՜ձճսդզսձ զ ձՠջո ՠկճսպ...
ի՟. 156՝—60՜ ԽԱ ձ՟պ — Յ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜ըձ՜կճսդՠ՜ձփ Լճսթկճսձտ. Թ՜՞՜սճջձ պ՜ջՠ՜է ՜հջ կզ ՜շ՜նզ զսջ...
իՠ. 160՝—6՝ ԽԲ ձ՟պ — Յ՜շ՜նձ ՜ո՜ռ Գ ՝՜ձ, դբ ձ՜ը՜ըձ՜կճսդզսձ... ձճհձյբո ձճտ՜ ճջ ՜ս՜ա՜ժճսդզսձ ՜շձՠձ ՠս ոյ՜ձ՜ձՠձփ Փ՜շտ Աոպճսթճհ, ՜կբձփ Վծ՜ջՠռ՜ս Բձճսդՠ՜ռձ. իՠպՠսզ՚ Կ՜ակճսդՠ՜ձռձփ
Խճջ՜՞ջՠջձ ՜շձճս՜թ ՠձ զ՝ջՠս «Բ՜ձ» ՠս էճսթճս՜թփ

2. 167՜—208՜ [Պ՟սձ՟պ գր ժնրլղնրմւ ավնտմ խ՟դղնրէգ՟մ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ]
— 167՜ Պ՟սձ՟պ ավնտմ Կ՟դղնրէգ՟մ — [Ա]հո բ, ազ ոճսջ՝ձ Բ՟վջգհ աՎՠռրջՠ՜հտձ ՞ջՠ՜է, ՠջՠսՠ՜է ձկ՜ Սճսջ՝
Աոպճս՜թ՜թզձձ... ՠս ձ՜ ՞ջՠ՜ռ աԿ՜ակճսդՠ՜ձձ ՠս ո՜ժ՜ս զձմ ՝՜ձ հ՜ղը՜ջիզ էզձՠէճսդՠ՜ձ՚ ՞ՠխՠռզժ ՠս յ՜հթ՜շ ՝՜ձզսփ
՟. 167՜՝ [Ա ձ՟պ] — Բ՜ձ. Սճսջ՝ ՜ձռ՜ձ՜թփ Ն՜ը, աՍճսջ՝ ՞զջոձ ՜ոբ...
ՠ. 167՝—8՝ Բ ձ՟պ — Բ՜ձ. Կջժզձ արջճսդՠ՜կ՝ ՞ճջթճռ... Լճսթկճսձտ. Կջժզձ աՠջժզձտ ՠս աՠջժզջ ՜ոբ...
ա. 168՝ Գ ձ՟պ — Է՚ ճջճռ պՠոճխ ՠխՠ՜է ՠս բ՚ ճջճռ պբջ...
բ. 168՝—9՜ Դ ձ՟պ — Աջե՜ձ բ ա՜հո ՠս ա՜հո պՠո՜ձՠէ...
գ. 169՜ Ե ձ՟պ — Ոջյբո աիճ՞զձ բջբռ ՜ջ՜ջ ՠս կՠթ ՠս դ՜՞՜սճջ...
դ. 169՜՝ Զ ձ՟պ — Ոջյբո այ՜պժՠջ կ՜ջ՟ճհ ի՜ձզ պ՜ըպ՜ժ...
ե. 169՝ Է ձ՟պ — Մզ ճտ ժ՜ջթՠոռբ գոպ ձկ՜ձճսդՠ՜ձ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
զ. 169՝—70՝ Ը ձ՟պ — Ըձ՟ՠջ կՠջժ զ ՝ձճսդՠձբ ազձճսռձ...
է. 170՝—2՜ Ճ՟պ Թ — Ոսխզխ բ լՠս կ՜ջ՟ճհձ...
ը. 172՜—3՜ Ժ ձ՟պ — [Բ՜ձ]. Աջ՟, չ՜ոձազ ՜ոպճս՜թ՜պՠոզէ ղձճջի... Լճսթկճսձտ. Յզսջ յ՜պժՠջձ ոպՠխթՠ՜ռ...
ը՟. 173՜՝ ԺԱ ձ՟պ — Ոմ ճջյբո ժ՜ջթՠկ ճսձբ՜տ ա՝՜ձձ ղձճջիփ Լճսթկճսձտ. Թբ ՜ձ՜ոձճռ ձկ՜ձ...
ըՠ. 173՝—4՜ ԺԲ ձ՟պ — Զզ ՜ձպՠո՜ձՠէզ բ կպ՜ռձ զ ՝ձճսդզսձ...
ըա. 174՜—6՜ ԺԳ ձ՟պ — Ոկ՜ձտ զ կ՜ոճսձո, ճսջՠկձ կ՜ջկձ՜սճջո ՜ջ՞ՠէՠ՜է վ՜ժՠձ ազղը՜ձ՜ժ՜ձ կզպտձ...
ըբ. 176՜—7՜ ԺԴ ձ՟պ — Տՠոճսկձ ՝ձ՜ժ՜ձփ Յ՜խ՜՞ո ՜հձջ, ճջ գոպ ձզսդճհձ ՠս ՝ձճսդՠ՜ձձ...
ըգ. 177՜—9՝ ԺԵ ձ՟պ. Յ՟հ՟աջ ւմնճ գր ճփվ՟[մ]չղ՟մ գր գվ՟դնտ ծ՟խ՟պ՟խ՟ՠ՟մնրէգ՟մմ — Բ՜ձ. Նզսդ՜ժ՜ձ
ՠս իճո՜ձճսպ կ՜ջ՟ժ՜ձ ժՠ՜ձտփ Լճսթկճսձտ. Ահո բ ՝ձ՜սճջՠ՜է կ՜ջ՟ճհո ժՠ՜ձտձ...
ըդ. 180՜ ԺԶ ձ՟պ — Ահէ զձմ ՝՜աճսկ հ՜շ՜նզժ՜հզռձ կճէճջՠռ՜տփ Լճսթկճսձտ. Զզ ՝՜ձզո տձձճսդզսձ չ՜ոձ կպ՜ռձ
բջ...
ըե. 180՝—1՜ ԺԷ ձ՟պ — Զզ պզջ՜յբո իճ՞զ ՝՜ձ՜ժ՜ձձ բ ՠս ՜ոզփ Յ՜հո ծ՜շզո Գ ՝՜ձ ճսոճսռ՜ձբ...
ըզ. 181՜—4՜ ԺԸ ձ՟պ — Բ՜ձ. Ահէ ՜ո՜ռ՜տ չՠջոպզձ... Լճսթկճսձտ. Վՠջոպզձ ՜շձՠէ ա՜հձ ՜ոբ, ճջ հ՜շ՜նձ հզղՠ՜ռ...
ըէ. 184՜—5՜ ԺԹ ձ՟պ — [Ա]ոՠձ ի՜ժ՜շ՜ժրխտձ, դբ. Յ՜շ՜ն տ՜ձ ակՠխ՜ձմՠէձ կ՜ջ՟ճհձ...

թ. 185՜—6՝ Ի ձ՟պ — Զզ ՜ձ՜ոձ՜ժ՜ձտ զ կՠա ՜ըպ... Լճսթկճսձտ. Աձ՜ոձ՜ժ՜ձ ՜ըպտ ոջպկպճսդզսձձ բ...
թ՟. 186՝—7՝ ԻԱ ձ՟պ — Աոՠձ ճկ՜ձտ, դբ ՜շ՜նզձ ժՠ՜ձտ կ՜ջ՟ճհձ զ ՟ջ՜ըպզձ ճսպՠջ զ յպխճհձ...
թՠ. 187՝—8՝ ԻԲ ձ՟պ — Զզ՛ձմ զ ՟ջ՜ըպզձ ժՠ՜ձտ... Լճսթկճսձտ. Զզ իջ՜ե՜ջՠռճսռՠ՜է վ՜հպձ...
թա. 188՝—9՝ ԻԳ ձ՟պ — Զզ հ՜ջճսդՠ՜ձձ, ճջ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞զջտ...
թբ. 189՝—91՝ ԻԴ ձ՟պ — Աշ ՜հձճոզժ, ճջտ ՜ոՠձ, դբ. Գՠխՠռզժ ՠս ՝՜ջզ զձմ բ հ՜ջճսդզսձձ...
թգ. 191՝—2՝ ԻԵ ձ՟պ — Զզ ճջ ոժզա՝ձ ՜ղը՜ջիզո էզձՠէճսդՠ՜ձ ի՜ս՜պ՜հ...
թդ. 192՝—3՝ ԻԶ ձ՟պ — Բ՜ձ. Թՠջ՜՝՜ձճսդզսձ... Լճսթկճսձտ. Թՠջ՜՝՜ձճսդզսձ ՜ոբ...
թե. 193՝—6՝ ԻԷ ձ՟պ — Բ՜ձ. Զզ՜ջ՟ ճտ հ՜ջպ՜տձճռձ ձճս՜ծզռզփ Լճսթկճսձտ. Դ՜շձ՜է ՠս ըճձ՜ջիզէ...
թզ. 196՝—7՜ ԻԸ ձ՟պ — Բ՜ձ. Զզ ճմ ՜ջպ՜տճհ չ՜հՠէմճսդՠ՜ձ կ՜ջկձճհ ՠս հ՜ջճսդզսձփ Լճսթկճսձտ. Զզ ճմ ճսջզղ, ՜հէ
ձճհձ կ՜ջկձճչ հ՜շձՠձ զ կՠշՠէճռ...
թէ. 197՜—9՜ ԻԹ ձ՟պ — Աշ կ՜ջ՟ժ՜ձ պժ՜ջճսդզսձ ի՜հՠէճչ ՜ոՠձ. Դեճս՜ջ բ... Լճսթկճսձտ. Զզ ՜ձ՜ոճսձձ ծ՜ձ՜մզ ազսջ պՠխզձ...
ժ. 199՜—200՝ Լ ձ՟պ — Բ՜ձ. Աշ ՜հձճոզժ, ճջ ՜ոՠձ. Յ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՞ճհ՜ձ՜է աիճ՞զձփ Լճսթկճսձտ. Զզ ճկ՜ձտ աիճ՞զձ հ՜շ՜ն ՜ոՠձ ՞ճհ՜ձ՜է...
ժ՟. 200՝—2՝ ԼԱ ձ՟պ — Մզ բ ժ՜ակ՜թ իճ՞սճհ ՠս կ՜ջկձճհփ Ես դբ ՜ոՠձ աժ՜սՠխզձձ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ոպՠխթՠ՜է...
ժՠ. 202՝—8՜ ԼԲ ձ՟պ — Տՠոճսդզսձ զկձ ՝եղժ՜ժ՜ձ ճ՞սճհձփ Լճսթկճսձտ. Տՠոճսդզսձ, ՜հոզձտձ՚ կՠժձճսդզսձ... դբ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ զ յ՜պժՠջ զսջ, ՠս ՜ս՜ջպ ՜շձբ ՝՜ձզձփ 0ջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թփ Վծ՜ջՠռ՜սփ
Խճջ՜՞ջՠջձ ՜շձճս՜թ ՠձ զ՝ջՠս «Բ՜ձ» ՠս էճսթճս՜թփ
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ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ
ՌՃԻԸ — 1679
ՍՏԱՑՈՂ՝ Մթւ՟ճգժ ռվբ. Աջս՟ո՟ստթֆ
ԹԵՐԹ՝ 335. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԸ×12 (Դ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18×12,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝
ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 22ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ յգվս՟րնվ խս՟ր,
բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟րնվ խ՟վղթվ անվլնր՟լւֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 10՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ապ Տթղնէենջ գվխվնվբ էնրհէ Պփհնջթֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1 (Ա) + 1 (Բ), ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ խեջ էգվէթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ խսվնր՟լւթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ, Բՠ, Բ՟, Ա՟ «/// [Ե]բ՟ճ գջ... ծ՟ [ր՟ս՟տգ՟ժմ... նհչ՟]ղսնրէգ՟մ... Հնարնճմ Սվՠնճ [թ ղգդ... Հգվ]ղնագմեջ... ՟ղ՟րէ ծ[՟]ղ՟վգտ՟ր... նվշ՟ց] թմշ... ճթմեմ ՠ՟դնրղ ///» (Ա, 11—Բ, 2)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմգվզ ինրմ՟տ՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 3՜—5՝ [Ապ՟ւգժթ Սթրմգտրնճ] Գնռնրէթրմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տնճմ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ա—Ք», «ճԱպ՟ւգժե
՟ճջ ՠ՟մ ՟») — Աջվզ՜ժ՜ձ էճհո ՠջժձ՜հզձ, / Յզոճսո Քջզոպճո Հրջ Մզ՜թզձ...
— 5՝—8՜ Պ՟սձեմ ՟պ թ տնրտ՟մգժ դմյ՟մ՟րնվ ձ՟պգվջմ՝ ռ՟ջմ բթրվ՟ր աս՟մգժնճ — Ա. Աշ՜նզձ ծ՜շձ՚ տ՜խռջ
ՠս ՝՜ակ՜ըճջիճսջ՟... ՂԶ. Վ՜ոձ ՞՜էոպՠ՜ձձ ժ՜հոջձ Յնրմ՟տ Վ՟ջթժ դ՜՞՜սճջզձ (= Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ)փ
2. 8՜ [Գվթանվթ Խժ՟էգտրնճ Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճմ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Գվթանվթ ե գ»)] — Գճհջ
ճկձ գձպզջ զ Հ՜հժ՜ա՜ձռ/ Ի ՞՜ս՜շբձ Ռյսնրմգ՟տ...
3. 8՜—9՜ [Հ՟մգժնրխւ Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ (սո. «Հ՟ճ ղթչմ՟բ՟վգ՟մ ծ՟մգժնրխմգվ». Եվգր՟մ, 1980)]
՟. 8՜ Մճսձզ՟ ժ՜ձմճխ ՠս լ՜հձձ զ ըճջ... (ե՝/30, բն 328)փ
ՠ. 8՜՝ Շձճջի՜էզռ կզձ ՜խզսո՜ժ... (ԺԱ/99, բն 253)փ
ա. 8՝ Դ՜ղպ կզ ՜ջլ՜ժ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ... (ԺԲ/1, բն 317)փ
բ. 8՝ Մրջըձ հ՜ջ՞՜ձ՟ձ բ ոՠս՜հզձ... (ԺԱ/96, բն 251)փ
գ. 8՝ Տճսձ կզ պՠո՜հ ոյզպ՜ժ ՝ըշ՜թ... (ՀԱ/3, բն 389)փ

դ. 9՜ Ոկձ զ հՠջժջբձ Ռըյսնրմգ՟տ... (ԻԷ/17, բն 404)փ
Բ. 9՝—331՜ [Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ, զմբ մղթմ գր Լնրլղնրմւ Գվթանվթ Սխգրպ՟տրնճ՝
՟պզմէգվ գբգ՟ժ ճ՟ր՟վս թրվ՟ւ՟մշթրվ ՠ՟մթ]
9՝—10՜ Ն՟ի՟ո՟սձ՟պ ՟ջսնր՟լ՟իփջ ՟հփէթտֆ Դվնրմւ ճնւմ՟է՟ի՟մկ ՠ՟մթտ փաս՟խ՟վ՟տ ՟ո՟յ՟ր՟մ՟տ ծնաեյ՟ծ իվ՟սնրտ ՟մկթմ ջսաս՟մ՟տ դհչ՟խ՟մ՟տ, խ՟մնմ՟տ խգմ՟տ խ՟ղ՟րնվ՟խ՟մ ճ՟մկմ՟պնրէգ՟մտ,
՟մգվգրնրէթտ ճ՟ճսմնրէգ՟մտ, ղգհ՟մ՟տ ինջսնռ՟մնրէգ՟մտ, տնրտղնրմւ ա՟հսմգ՟տ, ս՟վ՟լղնրմւ լ՟լխգժնտ,
ճ՟մբթղ՟մնրէթրմւ է՟անրտգժնտ, ջոգհ՟մթւ դփվ՟րնվւ ռթվ՟տ ՟մՠըըյխ՟խ՟մ՟տ, բգհւ ՟դբնհ՟խ՟մ տ՟րնտ ՟մսգջ՟խ՟մ՟տ, ծմ՟րնվնրէթրմւ ՠ՟դղ՟ղ՟ջմգ՟ճ գվխ//(9՟)՟մտ ռս՟մկթտ թ բթղ՟տ խ՟վգ՟տ ՟ղգմթտ ՠմնրէգ՟մտ՝ ՟պթէւ ՟վս՟ջւ՟տ, ո՟պձ՟պ ՟հփէթտ, թ իմբվնճ ծ՟ճտղ՟մ ծ՟վտ ղթ՟մկ՟մտ գր ՠ՟դղ՟տ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ՟տ՝ ՟ջ՟տգ՟ժ Մ՟սգ՟մ Ոհՠգվանրէգ՟մ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟ճ ռ՟մ՟տ ռ՟մ՟խ՟մթ, ծնաեղ՟սգ՟մ գր Հ՟ճնտ ցթժթջնց՟ճթ թ ինվնտ ջվսթտ իփջւ զմբ Աջսնրլնճ՝ Հփվ գր Ովբնճ գր Հնանճմ Սվՠնճ
՟. 10՜—1՝ [Ա. Ի ինվնտ ջվսթտ իփջւ զմբ Աջսնրլնճ] — Ձ՜հձ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ իՠթճսդՠ՜ձ...
— 11՝—4՝ Արամգ՟, յմնվծ՟ՠ՟յի Աջսնր՟լ Հնաթբ Սնրվՠ գր ՠ՟տ դղթսջ թղ՝ նրհհ՟խթ ավգժ դԼնրլղնրմջ ՠ՟մթտ
ջվՠնճջ — Ձ՜հձ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռփ Ոջյբո Մճչոբոզձ հ՜վձ թճչզձ...
ՠ. 14՝—8՝ Բ. Վգվըջսթմ ճ՟ւգժր՟լ — Ես ՜ջ՟, տ՜ձազ ՜շ ՝՜ջլջՠ՜էձ Աոպճս՜թ հր՟՜սճջ՜ժ՜ձ ղջդ՜կ՝տ...
— 18՝—20՜ Լնրլղնրմւ գվխվնվբ ձ՟պթջ — Բ՜ձ. Աձ՝եղժ՜ժ՜ձո տ՜խ՜տ ՟ջճղՠէճռփ Լճսթկճսձտ. Զտ՜խ՜տոձ ՜ոբ...
ա. 20՜—4՜ Գ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — [Տբջ] զկ, Տբջ պճսզմ յ՜ջ՞ՠս՜ռ...
— 24՜՝ [Լնրլղնրմւ գվվնվբ ձ՟պթջ] — Զճջ ի՜ձ՟ՠջլՠէճռձ ծ՜շզռ էճսո՜՝՜ձՠձփ Աշ՜նզժ՜հ ծ՜շտո աճջ ի՜ձ՟՜ջլՠ՜է բ ՜ոՠէ...
բ. 24՝—6՜ Դ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես տ՜ձազ ոժզա՝ձ ժ՜է՜հ ըրոՠէ գձ՟ տՠա...
— 26՜ [Լնրլղնրմւ շնվվնվբ ձ՟պթջ] — Ըխլ՜էզ բջ գոպ ՞ջճհձփ Յճ՝՜հ ՜ձզթ՜ձՠէձ...
գ. 26՜—9՜ Ե. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ՠո ՠջժջ՜թզձո կ՜ջ՟...
— 29՜ [Լնրլղնրմւ ծթմագվնվբ ձ՟պթջ] — Յ[գ]կ՝ճղըձՠէձփ Ի թ՜կՠէձ...
դ. 29՜—31՝ Զ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժնր՟լ... — Իոժ ՜ջ՟, ազձմ ՝՜ջսճտ ՞ճհ ՜շ ՜հո...
— 31՝—2՜ [Լնրլղնրմւ ռգտգվնվբ ձ՟պթջ] — Ոջ՟ճհձ Ակ՜ոՠ՜հփ Աջտ՜հձ Ոազ՜...
է. 32՜—4՜ Է. Վգվըջսթմ ճ՟րգժնր՟լ... — Ես ազ կզ ավջժճսդՠ՜ձձ չոպ՜իճսդզսձ զոյ՜շ ժպջՠռզռ...
— 34՜ [Լնրլղնրմւ գփէմգվնվբ ձ՟պթջ] — Այ՜աբձ. Աձաբձփ
զ. 34՜—5՝ Ը. Վգվըջսթմ ճ՟րգժնր՟լ... — Ես ՜ջ՟, ազձմ ՞ճջթՠոռՠո, ՜ձլձ զկ ժճջճսոՠ՜է...
— 35՝ [Լնրլղնրմւ նրէգվնվբ ձ՟պթջ] — Քոպկըմձՠէզ. Ս՜ջո՜վՠէզ...
է. 35՝—7՝ Թ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ազձմ ՜ջե՜ձ՜սճջ գոպ տՠա ՝՜կ՝՜ո՜ձո...
— 37՝ [Լնրլղնրմւ թմմգվնվբ ձ՟պթջ] — [Նե՜ջ]փ Լճսթկճսձտ. Ակճսպ...
ը. 38՜—9՝ Ժ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, տ՜ձազ կզ՜յբո կ՜պձբ ժճջոպՠ՜ձ...
— 39՝—40՝ [Լնրլղնրմւ ս՟ջմգվնվբ ձ՟պթջ] — Մզ՜յբո կ՜պձբ ժճջըոպՠ՜ձփ Յճսո՜ի՜պճսդզսձ...
ը՟. 40՝—4՜ ԺԱ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ՠո հՠպզձո ՟՜ս՜ձճխ՜ռ...
— 44՜—5՜ [Լնրլղնրմւ ղգս՟ջ՟մգվնվբ ձ՟պթջ] — Ի ոժա՝ձ՜սճջձ զկ ՠխՠէճսդզսձփ Զհխ՜ձ՜էձ հ՜ջ՞՜ձ՟զ...
ըՠ. 45՜—7՜ ԺԲ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, տ՜ձազ հ՜սբպ հ՜շ՜նձճսկձ ախնկ՜ձձ...
— 47՜՝ [Լնրլղնրմւ գվխնս՟ջ՟մգվնվբ ձ՟պթջ] — Յ՜շ՜նձճսկձ ախնկ՜ձձփ Զչՠռՠջճջ՟ ծ՜շզ ՝՜ձձ ՜ոբ...
ըա. 47՝—9՜ ԺԳ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, իարջ, ՜ի՜սճջ...
— 49՜ [Լնրլղնրմւ գվգւս՟ջ՟մգվնվբ ձ՟պթջ] — Ոջ կՠջձ բ թ՜ձրդճսդզսձփ Դ՜ս՜ձճսդզսձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ...
ըբ. 49՜—51՜ ԺԴ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Պ՜խ՜պզկ ՜շ տՠա, էճսոճհ ծ՜շ՜՞՜հդ...
— 51՜՝ [Լնրլղնրմւ շնվգւս՟ջ՟մգվնվբ ձ՟պթջ] — Մ՜իճսձ յ՜ղպրձփ 0ջբձտձ Մճչոբոզ...
ըգ. 51՝—4՝ ԺԵ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Իոժ ՟՜ջլՠ՜է ՜ոպճսոպ չՠջըոպզձ ՜շ ձճհձ իՠթճսդզսձ...
— 54՝ [Լնրլղնրմւ ծմագս՟ջ՟մգվնվբ ձ՟պթջ] — Գէըճհ էՠջ՜ձռ չՠջ՜՟ջբփ Զ՜հձ ՜ոբ, ճջ ԺԷ ժ՜ձ՞ճսձ չՠջ՜ռ՜ս նճսջձ...
ըդ. 54՝—6՜ ԺԶ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ՟ճս կզ՜հձ Աոպճս՜թ ՠջժձ՜սճջ...
— 56՜ [Լնրլղնրմւ ռգյս՟ջ՟մգվնվբ ձ՟պթջ] — Աձպ՜ջջ՜վ՜ժփ Տ՜ջՠջտ՟ կզձ ակզձ...
ըե. 56՜—8՝ ԺԷ. Վգվջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աջ՟, ՜խ՜մՠկ աըձ՜կ՜ժ՜է՟...
— 58՝ [Լնրլղնրմւ գփէմս՟ջ՟մգվնվբ ձ՟պթջ] — Դ՜պ՜ժձզտփ Ահձ, ճջ ա՟՜պձ ժպջՠձ...
ըզ. 58՝—62՜ ԺԸ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աջ՟, ՠո թձճսձ՟ո կՠխ՜ռ, ճջ՟զո կ՜ի՜ռճս ՠջժ՜ձռ...
– 62՜՝ [Լնրլղնրմւ նրէգրս՟ջ՟մգվնվբ ձ՟պթջ] — Փ՜հպո ըճձ՜ջի ՝՜ձ՜սճջփ Եո՜հզ, Եջՠկզ՜հ ՠս Եաՠժզբէ...

ըէ. 62՝—5՝ ԺԹ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ն՜հՠ՜ռ, ՜կՠձ՜ի՜հՠ՜ռ պՠոճսդզսձ...
— 65՝—6՜ [Լնրլղնրմւ թմմգրս՟ջ՟մգվնվբ ձ՟պթջ] — Զկջճսջո ՜ձրջբձփ Եո՜հզ ՜ոբ. Վ՜ՙհ, ճջ ՜ջ՝ՠ՜է՟ ետ...
թ. 66՜—9՝ Ի. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Տբջ, Տբջ ՜ձճը՜ժ՜է ՠս ՠջժ՜հձ՜կզպ...
— 69՝—70՜ [Լնրլղնրմւ ւջ՟մգվնվբ ձ՟պթջ] — Աձ՞զպիռձ մ՜վճռփ Գզպճսդՠ՜կ՝ գոպ ՜ձ՞զպիռձ մ՜վճռ կՠխ՜ռ...
զ՜. 70՜—2՜ ԻԱ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես տ՜ձազ ՠո զձլբձ ՜ձլ՜կ՝ զկճչ...
— 72՜ [Լնրլղնրմւ ւջ՟մգվնվբ ՟պ՟չմգվնվբ ձ՟պթջ] — Ոմ ժ՜ռզ ճպո կ՜ջ՟ճհփ Ոջյբո ՞՜ա՜ձձ Դ՜ձզբէզ պՠոէՠ՜ձձ...
թՠ. 72՜—4՜ ԻԲ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Դ՜ջլՠ՜է ՜հէ՜՝՜ձՠռզռ...
— 74՜ [Լնրլղնրմւ ւջ՟մգվնվբ գվխվնվբ ձ՟պթջ] — Աս՜խ՜ժ՜ձփ Տջկպ՜ժ՜ձ...
թա. 74՜—7՜ ԻԳ. Վգվջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜հձզ արջ՜սճջ...
— 77՜ [Լնրլղնրմւ ւջ՟մգվնվբ գվվնվբ ձ՟պթջ] — Խՠդզս ըճռճպՠ՜էփ Նՠխզ զ ըխծբ կպ՜ռձ...
թբ. 77՜—9՝ ԻԴ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ճջճռ ըձ՟ջճռ ՜ջե՜ձ՜սճջ չ՜ջժ՜ձՠէճչ ազո...
— 79՝—80՜ [Լնրլղնրմւ ւջ՟մգվնվբ շնվվնվբ ձ՟պթջ] — Դճհաձ յ՜է՜ջ վ՜հէճսփ Մ՜ջկզձձ հճջե՜կ ձղ՜ձ էզձզփ
թգ. 80՜—4՜ ԻԵ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Բ՜հռ տ՜ձազ զ չՠջ՜հ ՜հոտ՜ձՠ՜ռ ՞ՠջճսդՠ՜ձռ...
— 84՜՝ [Լնրլղնրմւ ւջ՟մգվնվբ ծթմագվնվբ ձ՟պթջ] — Աձռզռձ զ ոկ՜ձբփ Ն՜ը՜ծ՜շՠ՜էտձ...
թդ. 84՝—7՝ ԻԶ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ոպճս՞՜յբո ՠս զջ՜ս՜՝՜ջ...
— 87՝—8՝ [Լնրլղնրմւ ւջ՟մգվնվբ ռգտգվնվբ ձ՟պթջ] — Ոմ ՝ձ՜սզձ կշ՜հէ ՜ղը՜ջիզփ Ոջյբո ժճխկ՜պ՜ջ ՜հջձ...
թե. 88՝—92՝ ԻԷ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես տ՜ձազ գձ՟ ճխ՝՜լ՜հձզռձ ՝՜ձ՜ոպՠխթճսդՠ՜ձռ...
— 92՝—4՜ [Լնրլղնրմւ ւջ՟մգվնվբ գփէմգվնվբ ձ՟պթջ] — Խճջիճսջ՟ ժձտՠ՜է գձ՟ ճջ մզտ ճսկփ Մՠխ՜հձ բ...
թզ. 94՜—8՝ ԻԸ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, աճ՛ջո հ՜հպձՠռզռ...
— 98՝—9՜ [Լնրլղնրմւ ւջ՟մգվնվբ նրէգվնվբ ձ՟պթջ] — Զ՜ձժՠջյ՜՞ջՠէ ահզղ՜պ՜ժփ Ոջ զ կզպտձ պյ՜սճջզձ...
թէ. 99՜—102՝ ԻԹ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ՟ճս կզ՜հձ ոժզա՝ձ ՝՜ջՠ՜ռ...
— 102՝—3՜ [Լնրլղնրմւ ւջ՟մգվնվբ թմմգվնվբ ձ՟պթջ] — Իձձճսռ հըոձզռ ՠս դւճռ ՠջզռփ Իձձ Ծ՚ ՆԾ...
ժ. 103՜—6՝ Լ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ...— Ես ՜ջ՟, ծղկ՜ջպՠոռբ ՝՜ձտո...
— 106՝—7՜ [Լնրլղնրմւ գվգջմգվնվբ ձ՟պթջ] — Բ՜ակ՜՞դՠէզձ ՟՜ջլ՜սճջփ Հ—զռո Է ՠս ՜հձյբո ժ՜ձճձՠ՜ռ...
ժ՟. 107՜—10՝ ԼԱ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, տ՜ձազ ՝՜ակ՜ռճսռզ յ՜հկ՜ձ՜ս ՝՜ձզո...
— 110՝—1՜ [Լնրլղնրմւ գվգջմգվնվբ ՟պ՟չմգվնվբ ձ՟պթջ] — Թզս կզ ՜ձ՝՜սճսդզսձփ Երդձ ՜ձ՝՜ս բ...
ժՠ. 111՜—5՜ ԼԲ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ՠո հՠպձՠ՜էո զ ձ՜ը՜՟ջճսդՠ՜ձռ ՜ջե՜ձ՜սճջ՜ռ...
— 115՜ [Լնրլղնրմւ գվգջմգվնվբ գվխվնվբ ձ՟պթջ] — Քՠխզտձ տ՜ժփ Ձճխձ ճջ հ՜շ՜՞՜ոպզձ ՞էճսըձ բ...
ժա. 115՜—20՝ ԼԳ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աջ՟, ահ՜ջկ՜ջճսդզսձ յ՜ղպ՜կ՜ձ ՝՜ձզո...
— 120՝—1՝ [Լնրլղնրմւ գվգջմգվնվբ գվվնվբ ձ՟պթջ] — Աղը՜ջի՜էզջ պ՜ձձ պՠո՜ժ՜սփ Զզ պճսձձ էզ ՠխՠս զ իճպճհ...
ժբ. 121՝—8՝ ԼԴ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աջ՟, ՜շ ՜հոճտզժ դղս՜շ՜ռՠ՜է ղձմճհո...
— 128՝—9՝ [Լնրլղնրմւ գվգջմգվնվբ շնվվնվբ ձ՟պթջ] — Զճջ զ ձ՜ըձզձ ծ՜շՠ՜էփ Զճջ չՠջճհ՜ո՜ռՠ՜է ՠկ...
ժգ. 129՝—32՜ ԼԵ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, Տբջ արջճսդՠ՜ձռ, կՠթճսդզսձ ՜իՠխ...
— 132՜՝ [Լնրլղնրմւ գվգջմգվնվբ ծթմագվնվբ ձ՟պթջ] — Մ՜պ՜ժ՜ջ՜ջճսդՠ՜ձռփ Խձ՜կ՜ջժճսդՠ՜ձռ...
ժդ. 132՝—4՝ ԼԶ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես տ՜ձազ ՜ձդզս ՠձ հ՜ծ՜ըՠռՠ՜է...
— 134՝ [Լնրլղնրմւ գվգջմգվնվբ ռգտգվնվբ ձ՟պթջ] — Կջժձ՜ժ՜յբձ ժ՜ղզփ Զճջ Յճս՟՜հզ ՠպճսձ ՠս յ՜ի՜յ՜ձ՜ռձ...
ժե. 134՝—7՜ ԼԷ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աջ՟, ՜հ՟ ՞ճսկ՜ջպ՜ժ չՠջ՜՟՜ոՠռՠ՜է ՝՜ջՠղձճջիճսդՠ՜ձ...
— 137՜ [Լնրլղնրմւ գվգջմգվնվբ գփէմգվնվբ ձ՟պթջ] — Աջտ՜հ՜ազձտ ՠձփ Թճստ ՠս ՜յպ՜ժզձ ՠս ՜հէձ...
ժզ. 137՜—8՝ ԼԸ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Բ՜հռ ՜ջ՟, ճջյբո ՠջ՝ՠկձ հ՜հէ գձդՠջռւ՜թզ...
— 138՝—9՜ [Լնրլղնրմւ գվգջմգվնվբ նրէգվնվբ ձ՟պթջ] — Գէը՜սճջ՜ռձ րջզփ Զճջ զ չՠռ ծ՜շզձ ՜ո՜ռ...
ժէ. 139՜—40՝ ԼԹ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես տ՜ձազ աժՠջյ՜ջ՜ձ ՜շ՜նզձ էտզ...
— 140՝—1՜ [Լնրլղնրմւ գվգջմգվնվբ թմմգվնվբ ձ՟պթջ] — Մ՜պՠ՜ձո ղձմ՜ժ՜ձփ Մ՜ջ՟ո բ գոպ Եաՠժզբէզ...
ի. 141՜—2՝ Խ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ակՠձ՜ժ՜է Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ոպՠխթզմ ՝ճէճջզռ...
— 142՝ [Լնրլղնրմւ ւ՟պ՟ջմգվնվբ ձ՟պթջ] — Բ՜սզխտփ Քզս պՠխզ...
ի՟. 142՝—3՜ ԽԱ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ոջ՟զ Աոպճսթճհ ժՠձ՟՜ձսճհ... (մզտ՚ էճսթկճսձտ)փ
իՠ. 143՜—4՜ ԽԲ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Տբջ Աոպճս՜թ ՞դճսդՠ՜ձ ՠս վջժճսդՠ՜ձ... (մզտ՚ էճսթկճսձտ)փ
իա. 144՜—5՜ ԽԳ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Բըեղժ՜ժ՜ձ ժջդ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ...
— 145՜՝ [Լնրլղնրմւ ւ՟պ՟ջմգվնվբ գվվնվբ ձ՟պթջ] — Բեղժ՜ժ՜ձ ժըջդ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձփ Կջդՠո հ՜շճխն՜ռձՠէձ...

իբ. 145՝—7՝ ԽԴ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Յզոճսո ՜ձո՜իկ՜ձ թձճսձ՟...
— 147՝ [Լնրլղնրմւ ւ՟պ՟ջմգվնվբ շնվվնվբ ձ՟պթջ] — 0ջզձ՜ժձ ձճսջ՝փ Մճչոբո ճջ պ՜ջ՜թկ՜կ՝ լՠշ՜ռձ...
իգ. 147՝—51՝ ԽԵ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, հճհո ՝՜ջՠ՜ռ...
— 151՝—2՜ [Լնրլղնրմւ ւ՟պ՟ջմգվնվբ ծթմագվնվբ ձ՟պթջ]— Ես ՜ջ՟, հճհո ՝՜ջՠ՜ռ... Ոջճչիՠպՠս ՜կՠձ՜ոճսջ՝
Եջջճջ՟ճսդզսձձ ՜շ ժՠ՜ձոձ վճհդ բ...
իդ. 152՜—4՝ ԽԶ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աջ՟, չջզյՠ՜էո ՠո հ՜սբպ ՜կՠձ՜յ՜պզե...
— 154՝—5՜ [Լնրլղնրմւ ւ՟պ՟ջմգվնվբ ռգտգվնվբ ձ՟պթջ] — Յրջզձ՜ժբձ ղձճջիբփ Ոջյբո լՠս՜ռ՜ջ, ճչ կ՜ջ՟...
իե. 155՜—6՜ ԽԷ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ազ՛ձմ ՞ճհ ՜ոՠէ...
— 156՝ [Լնրլղնրմւ ւ՟պ՟ջմգվնվբ գփէմգվնվբ ձ՟պթջ] — Ի ՝՜ջ՝՜շճհձ ժ՜շժ՜շՠ՜է զ հճհոփ Մՠխ՜հ ՜ոՠէճչ ի՜ոպ՜պզ կ՜ջ՟ հճսոճչ...
իզ. 156՝—63՜ ԽԸ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Բ՜ջլջՠ՜է, իարջ, ՜ձըոժզա՝ձ...
— 163՜—4՝ [Լնրլղնրմւ ւ՟պ՟ջմգվնվբ նրէգվնվբ ձ՟պթջ] — Իջ՜ս՜ռճսոռՠո ազկո ճխճջկճսդզսձփ Սպճհ՞ ճխճջկՠ՜
զձլ...
իէ. 164՝—7՜ ԽԹ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, կզ պզջՠոռՠձ ՜ձրջբձճսդզսձտ...
— 167՜—8՜ [Լնրլղնրմւ ւ՟պ՟ջմգվնվբ թմմգվնվբ ձ՟պթջ] — Զժ՜ջզո կՠխ՜ռփ Զճջո զ ՝ձճսդՠձբո...
լ. 168՜—71՜ Ծ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ահէ ՜ջ՟, տ՜ձազ ճջյբո ճմ բ ՜շ՜ձռ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ ճ՞ճռ վջժճսդզսձ...
— 171՜՝ [Լնրլղնրմւ ճթջմգվնվբ ձ՟պթջ] — Աոպճս՜թ յ՜ջպ՜սճջ յ՜ղպզփ Քջզոպճո չ՜ոձ կՠջ կՠխտ ՠս ՜ձբթտ ժճմՠռ՜ս...
լ՟. 171՝—5՜ ԾԱ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ՜շ ՠջժջ՜թզձ...
— 175՜՝ [Լնրլղնրմւ ճթջմգվնվբ ՟պ՟չմգվնվբ ձ՟պթջ] — Քջբ՜ժ՜ձ չՠջձ՜կ՜ջպփ Քջբ՜ժ՜ձ կՠխտ...
լՠ. 175՝—7՝ ԾԲ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ասջիձՠ՜է պզջ՜՝՜ջ զ տճսկ՟ բճսդՠ՜ձ...
— 177՝—8՜ [Լնրլղնրմւ ճթջմգվնվբ գվխվնվբ ձ՟պթջ] — Կջժզձ գձ՟ կզճհ ի՜ծՠռ՜ջփ Ըձ՟ կզճհ զկճհ...
լա. 178՜—81՝ ԾԳ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Տբջ, պբջ արջճսդՠ՜ձռ ՝ճէճջզռ ՞ճհզռ...
— 181՝—3՜ [Լնրլղնրմւ ճթջմգվնվբ գվվնվբ ձ՟պթջ] — Կ՜ջթջձ տՠա իճո՜ձճսպ բփ Ոջյբո յ՜ջզոյձ Եվթւնռթ...
լբ. 183՜—5՜ ԾԴ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, հ՜կՠձ՜հձզ ՜շ ՜կՠձ՜հձ ՜ժձժ՜էճսդզսձ...
— 185՜՝ [Լնրլղնրմւ ճթջմգվնվբ շնվվնվբ ձ՟պթջ] — Ոմ ռձ՟զձ ՠս ժ՜կ ՞ճսկ՜ջզձփ Աջՠ՞՜ժձ ՠս էճսոզձ զջ ե՜կ՜ձ՜ժզ ի՜ձ՟բյ կզկՠ՜ձռ էզձզձ...
լգ. 185՝—8՝ ԾԵ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես չ՜ոձ ազ ոէ՜ռՠ՜է ճ՞ճհո...
— 188՝—9՜ [Լնրլղնրմւ ճթջմգվնվբ ծթմագվնվբ ձ՟պթջ] — Գ՜ս՜ա՜ձ՜սճջ ՞ճջթփ Ս՜խկճոձ զձլ ՞՜ս՜ա՜ձ՜սճջ չՠջ՜ժ՜ռճս էզձՠէ...
լդ. 189՜—91՜ ԾԶ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Իոժ ա՜շզդոձ կ՜իճս ՟զյւ՜թո...
— 191՜՝ [Լնրլղնրմւ ճթջմգվնվբ ռգտգվնվբ ձ՟պթջ] — Լՠջ՟զ տ՜ջՠխբձփ Ոջյբո աոզջպձ տ՜ջՠխբձ...
լե. 191՝—3՜ ԾԷ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ՜ձճսձ ՜ի՜սճջ...
— 193՜ [Լնրլղնրմւ ճթջմգվնվբ գփէմգվնվբ ձ՟պթջ] — Ակՠձ՜յ՜պ՜խ, ա՜ձձկ՜ձձ զձլ ժ՜կոփ Վ՜հջ՜տ՜ջղ ՠս ՜ոպ ՠս ՜ձ՟ ռըձ՟ՠ՜է...
լզ. 193՜—5՜ ԾԸ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ասջիձՠ՜է Տբջ Յզոճսո գձ՟ Հրջ...
— 195՜՝ [Լնրլղնրմւ ճթջմգվնվբ նրէգվնվբ ձ՟պթջ] — Ըոպ լ՜հձզձ Դ՜սդզ ՠս Մօոզոզփ Ոջյբո ՠս ժ՜ջ՞ՠռզձ տ՜ի՜ձ՜հզռձ...
լէ. 195՝—6՝ ԾԹ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Հ՜ս՜պ՜կ ՠս չժ՜հՠկ կպ՜ռ ՞զպճսդՠ՜կ՝...
— 197՜ [Լնրլղնրմւ ճթջմգվնվբ թմմգվնվբ ձ՟պթջ] — Զ՝ձճսդՠ՜ձո մ՜վփ Ոմ կճշ՜ձ՜հ, դբ պժ՜ջ բ...
խ. 197՜—202՜ Կ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ճջյբոազ ճմ չ՜հՠէ բ ՜սջիձ՜՝՜ձճսդզսձ...
— 202՜՝ [Լնրլղնրմւ ռ՟էջնրմգվնվբ ձ՟պթջ] — Ի ծղկ՜ջզպձ ՜շ՜ժբփ Ս՜ժ՜հձ կՠխ՜սճջզձ ՜ոբ Աոպճս՜թ...
խ՟. 202՝—6՜ ԿԱ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես գձ՟՛բջ բ զձլ ՝ձ՜սձ, ճջ զ Ս՜խկճոզձ...
— 206՜՝ [Լնրլղնրմւ ռ՟էջնրմգվնվբ ՟պ՟չմգվնվբ ձ՟պթմ] — Կ՜դզէ կզ յըխպճջ ՜ջպրոջփ Նճջ՜հձ ՜ջպրոջձ ոճսջ՝ բջ...
խՠ. 206՝—8՜ ԿԲ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ահէ ՜ջ՟, գձ՟բ՛ջ ճմ զ չՠջ՜ ՞ջՠռՠ՜էձ Ս՜խկճոձ... (մզտ՚ էճսթկճսձտ)փ
խա. 208՜—11՜ ԿԳ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Բ՜ջՠջ՜ջ ՠս ՝՜ակ՜՞ճսդ, կ՜ջ՟՜ոբջ...
— 211՜—2՜ [Լնրլղնրմւ ռ՟էջնրմգվնվբ գվվնվբ ձ՟պթջ] — Եջժՠ՜ժ ՝ձճսդզսձ զ ձճհձ ՜ջլ՜ձփ Կզձձ Ղճչպ՜հ...
խբ. 212՜—4՜ ԿԴ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ՜շ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ձ հ՜կՠձ՜հձզ ճսխզխ ՠո Աոպճս՜թ...

— 212՜՝ [Լնրլղնրմւ ռ՟էջնրմգվնվբ շնվվնվբ ձ՟պթջ] — Աջ՟՜ջ՜ռ՜ս չՠջզձ զկ՜ոպճսդզսձ՟ ՜ձ՜հէ՜հէ՜ժ՜ձփ Զզ
վճխՠջ զձլ հճջ՟ճջ՜ժ՜ձ ՝՜ձզս...
խգ. 212՝—7՝ ԿԵ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ՠո ձ՜ըձզո ՜կ՝՜ջգղպ՜ռ...
— 217՝ [Լնրլղնրմւ ռ՟էջնրմգվնվբ ծթմագվնվբ ձ՟պթջ] — Ասսթխգտթջֆ Եժժ՟բ՟ճ բ...
խդ. 217՝—22՝ ԿԶ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աջ՟, ճջ ճտ ՠս ՜շռբ ա՜հո ՟ՠխ...
— 222՝—3՜ [Լնրլղնրմւ ռ՟էջնրմգվնվբ գր ռգտգվնվբ ձ՟պթջ] — Գջ՜ս՜ժ՜ձ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձո...
խե. 223՜—4՝ ԿԷ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Բ՜հռ տ՜ձազ հճհե ՜ջ՟՜ջ բ ՝՜ձ զջ՜ս՜ձ՜ռձ...
— 224՝—5՜ [Լնրլղնրմւ ռ՟էջնրմգվնվբ գփէմգվնվբ ձ՟պթջ] — Մ՜ձջ՜՞ճջոփ Ակՠձ՜հձ յպխզ կ՜ձջ՜՞ճջ ՜ոզ...
խզ. 225՜—8՜ ԿԸ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, հզղ՜պ՜ժ ՜ի՜ջժճսդՠ՜ձ չՠջ՜՞ջՠռՠէճռ՟...
— 228՜ [Լնրլղնրմւ ռ՟էջնրմգվնվբ նրէգվնվբ ձ՟պթջ] — Եխՠջ՜ժ՜ձտ ն՜հէզռփ Լ՜է՜ժ՜ձ՜ռձ նճժտ...
խէ. 228՜—30՜ ԿԹ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձ ազ զ լՠշձ կՠթզ՟...
— 230՜ [Լնրլղնրմւ ռ՟էջնրմգվնվբ թմմգվնվբ ձ՟պթջ] — Աձժ՜ջ՞ո ըրոզկփ Զզ կճէՠ՞ձՠ՜էտձ գձ՟ չ՜հջ ըրոզձ...
ծ. 230՜—2՝ Հ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես տ՜ձազ ի՜կ՝՜ջլՠ՜է ագձդ՜ռո...
— 232՝ [Լնրլղնրմւ գփէ՟մ՟ջմգվնվբ ձ՟պթջ] — Ի կՠթ՜՞ճսձզռձ...
ծ՟. 232՝—7՜ ՀԱ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես տ՜ձազ ՠջն՜ձզժտձ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜էտձ...
— 237՜՝ [Լնրլղնրմւ գփէ՟մ՟ջմգվնվբ ՟պ՟չմգվնվբ ձ՟պթջ] — Զճջճռ ա՜ձւ՜ձո ՜խ՜մՠէ ՝՜ձ տճ զոժ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռփ Վ՜ոձ Ա՝ջ՜ի՜կճս...
ծՠ. 237՝—9՝ ՀԲ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ահէ ՜ի՜ լՠա ՜ոՠկ, ճՙչ ՠժՠխՠռզտ...
— 239՝—40՜ [Լնրլղնրմւ գփէ՟մ՟ջմգվնվբ գվխվնվբ ձ՟պթջ] — Մՠջժ՜կ՜ջկզձփ Զզձւճջզձ յ՜ջպ բ աջ՜իզստ ոյ՜շ՜ազձՠ՜է...
ծա. 240՜—2՝ ՀԳ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Թ՜՞՜սճջ ՝՜ջլջՠ՜է, իարջ, ՜ի՜սճջ...
— 242՝ [Լնրլղնրմւ գփէ՟մ՟ջմգվնվբ գվվնվբ ձ՟պթջ] — Մպ՜ռո պՠոկ՜կ՝փ Ի պՠո կպ՜ռո...
ծբ. 242՝—5՝ ՀԴ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աջտ՜հ ՠջժձ՜սճջ, Տբջ ՝ճէճջՠռճսձ...
— 245՝—6՜ [Լնրլղնրմւ գփէ՟մ՟ջմգվնվբ շնվվնվբ ձ՟պթջ] — Աջ՞՜ոզտփ Զրջճսդզսձ տճ ՜հո բ...
ծգ. 246՜—57՜ ՀԵ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, գձժխկՠ՜է ակ՜հէՠ՜է...
— 257՜—8՝ [Լնրլղնրմւ գփէ՟մ՟ջմգվնվբ ծթմագվնվբ ձ՟պթջ] — Աշ ձկզձ ժջժձ՜յ՜պզժփ Ոջյբո դբ չՠջըոպզձ...
ծդ. 258՝—60՝ ՀԶ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աոպճս՜թ ճխճջկ՜թ, ՝՜ակ՜՞ճսդ, իարջ...
— 260՝ [Լնրլղնրմւ գփէ՟մ՟ջմգվնվբ ռգտգվնվբ ձ՟պթջ] — Չ՜վՠ՜է ա՝ձճսդզսձո կՠջփ Զկՠջո ՝ձճսդՠ՜ձո աչպ՜ձկ...
ծե. 260՝—2՝ ՀԷ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես տ՜ձազ րջ բ րջիձ՜՝՜ձՠ՜է...
— 262՝ [Լնրլղնրմւ գփէ՟մ՟ջմգվնվբ գփէմգվնվբ ձ՟պթջ] — 0ջ բ րջիձ՜՝՜ձՠ՜է ՠս էճսո՜ձճջճ՞փ Ըոպ կ՜ջ՞՜ջբզձ րջձ ՜հձ...
ծզ. 262՝—5՜ ՀԸ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, ՜ձժՠ՜է հՠջՠոո իճխ՜ձզսդ ժՠջյզսո...
— 265՜՝ [Լնրլղնրմւ գփէ՟մ՟ջմգվնվբ նրէգվնվբ ձ՟պթջ] — Մզ ոճոժ ՠխզռզ ժ՜հէ՜ժփ Զզ չ՜ոձ զկ ՜ջզսձ տջպձՠռ՜ջ...
ծէ. 265՝—8՝ ՀԹ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Յզղՠ՜ Տբջ, Տբջ ՞դճսդՠ՜ձռ...
— 268՝ [Լնրլղնրմւ գփէ՟մ՟ջմգվնվբ թմմգվնվբ ձ՟պթջ] — Զձձՠ՜ զձլ ՟՜ջլՠ՜է ա՜կՠձգձդ՜ռփ Ոջյբո ՝եզղժձ աՠջ՜ժոձ իզս՜ձ՟զձ...
կ. 268՝—70՝ Ձ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, զ չՠջ՜հ ՜հոտ՜ձՠ՜ռ հճսո՜ի՜պճսդՠ՜ձռ...
— 270՝ [Լնրլղնրմւ նրէջնրմգվնվբ ձ՟պթջ] — Զ՝՜ձձ զկ ձ՜ըձզփ Զ՞ճսկ՜ջ ըկ՝զռձ հ՜շ՜ն բջ ՜ո՜ռՠ՜է...
կ՟. 270՝—2՝ ՁԱ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ըձ՟ Աոպճս՜թ՜թձզձ կ՜խդ՜ձ՜ռ...
— 272՝ [Լնրլղնրմւ նրէջնրմգվնվբ ՟պ՟չմգվնվբ ձ՟պթմ] — Զկՠջո ո՜շձ՜ոբջ ոջպզռփ Զկՠջո ո՜շձ՜ռՠ՜է ոջպզռ...
կՠ. 272՝—6՝ ՁԲ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ՝՜ակ՜յ՜ջ՞ՠս դ՜՞՜սճջ...
— 276՝ [Լնրլղնրմւ նրէջնրմգվնվբ գվխվնվբ ձ՟պթջ] — Յ՜հէճսկ ՝՜ձզ յ՜ղպՠռզփ Զպզՠաՠջ՜ռ թ՜խզժձ ՜ոբ...
կա. 276՝—80՜ ՁԳ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Բ՜ջլջՠ՜է ՜ձտձզձ, արջճսդզսձ ՜իՠխ...
— 280՜ [Լնրլղնրմւ նրէջնրմգվնվբ գվվնվբ ձ՟պթջ] — Իձտձ՜դճհձոփ Եխզձծձ բ...
կբ. 280՜—1՝ ՁԴ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աջտ՜հ ՠջժձ՜սճջ, դ՜՞՜սճջ ՝՜ջլջՠ՜է...
— 281՝ [Լնրլղնրմւ նրէջնրմգվնվբ շնվվնվբ ձ՟պթջ] — Յՠխ՜ձ՜ժզմ ՜ձըջնզռփ Զՠջ՜աձ զ ՝՜ջզձ վճըՠոռզ...
կգ. 281՝—2՝ ՁԵ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Իոժ ՜ջ՟, չ՜ոձ ազ ՜ջդձ՜ժ՜ձձ կՠջ աճս՜ջդճսդզսձ...
— 283՜՝ [Լնրլղնրմւ նրէջնրմգվնվբ ծթմագվնվբ ձ՟պթջ] — Ոսխխՠ՜ ահ՜նճխւ՜թոփ Վ՜ոձ ՞ջճռո ՜խ՜մբ...

կդ. 283՝—4՝ ՁԶ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ըձ՟ ՜հոջ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ...
— 284՝—5՜ [Լնրլղնրմւ նրէջնրմգվնվբ ռգտգվնվբ ձ՟պթջ] — Աջ՟՜ջ ժճմՠոռճստփ Յճջե՜կ գոպ ի՜ս՜ո՜ջճսդՠ՜ձ պ՜ջՠջ՜ռո...
կե. 285՜—6՝ ՁԷ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, տ՜ձազ զ ՞էճսը ժ՜պ՜ջկ՜ձ ի՜ոՠ՜է...
— 287՜ [Լնրլղնրմւ նրէջնրմգվնվբ գփէմգվնվբ ձ՟պթջ] — Զ՞՜հդ՜ժխՠ՜է կ՜ջ՟ձփ Ոջ ՜ձ՝՜ձ՜՝՜ջ ՞էճջզձ զ կՠխո...
կզ. 287՜—8՝ ՁԸ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Ես ՜ջ՟, նճսջ ժ՜կ՜ռ ՠս ժ՜դ ՜ջպ՜ոս՜ռ...
—288՝ [Լնրլղնրմւ նրէջնրմգվնվբ նրէգվնվբ ձ՟պթջ] — Զճջ ՜շՠ՜է ՠիՠխ զ ոժ՜ս՜շ՜ժբփ Ս՜կճսբէ կ՜ջ՞՜ջբձ...
կէ. 288՝—9՜ ՁԹ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աոպճս՜թ ՠս Տբջ, ժՠ՜ձտ ՠս ՜ջ՜ջզմ... (մզտ՚ էճսթկճսձտ]ֆ
հ. 289՜—93՜ Ղ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Բ՜ջՠ՝՜ձՠ՜է Աոպճս՜թ ՠջժձ՜սճջ...
— 293՜ [Լնրլղնրմւ թմմջմգվնվբ ձ՟պթջ] — Սյ՜ոճսկձ չի՜պճսդՠ՜ձռփ Տ՜ջ՜ժճսո՜ձ՜ռ ժջզռ...
հ՟. 293՜—6՜ ՂԱ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Տբջ ՞դճսդՠ՜ձռ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկճսդՠ՜ձռ, ՜ձճսձ կՠթճսդՠ՜ձ...
— 296՜՝ [Լնրլղնրմւ թմմջմգվնվբ ՟պ՟չմգվնվբ ձ՟պթջ] — Զիջ՜հզձ նՠջկճսդզսձձ ՜խաս՜ժ՜ձփ Զ՝ճռձ ռ՜ձժճսդՠ՜ձ ՜ոբ...
հՠ. 296՝—304՜ ՂԲ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... խվխթմ ծջխնհթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ց՟ճսմ գվչ՟մթխ... — Գճի՜ձ՜կ ատբձ, ՝՜ջՠ՞ճսդ...
— 304՜—5՜ [Լնրլղնրմւ թմմջմգվնվբ գվխվնվբ ձ՟պթջ] — Խճջիջ՟՜թճսդզսձփ Ոջ ժճմզ աի՜ս՜պ՜ռՠ՜էո զ ըճջիճսջ՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ...
հա. 305՜—24՜ ՂԳ. Ահփէւ է՟վաղ՟մփվեմ Վ՟ջմ ջվՠ՟ժնճջ թրհնճմ ղգպնմթ — Սճսջ՝ ՜ի՜սճջ ՜ձճսձ ՝՜ջլջՠ՜է...
— 324՜—7՜ [Լնրլղնրմւ թմմջմգվնվբ գվվնվբ ձ՟պթջ] — Ախրդտ դ՜ջ՞կ՜ձրջբձփ Զ՜խրդո ը՜շձՠ՜է կՠժձճսդՠ՜կ՝ձ...
հբ. 327՜—8՜ ՂԴ. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՜կՠձ՜ժ՜է... (մզտ՚ էճսթկճսձտ)փ
հգ. 328՜—9՜ [ՂԵ]. Վգվըջսթմ ճ՟րգժւ՟լ... — Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջ, ծ՜շ՜՞՜հդ րջիձՠ՜է... ՜կբձփ
— 329՜՝ [Լնրլղնրմւ թմմջմգվնվբ ծթմագվնվբ ձ՟պթջ] — Զդՠջճսդզսձ չջզյ՜ձ՜ռփ Յՠպզ ծ՜շո ՜ոբ...
հդ. 329՝—30՝ [ՂԶ]. Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ղ՟սգմթջ բվնրէգ՟մ մնվթմ ծջխնհթ — Ըոպ իճէճչկ՜ձ գձդ՜ռզռ ՜կ՜ձ՜ժ՜ռ հ՜շ՜ն ղ՜ջեճսդՠ՜ձ, ճջ գոպ էջ՜յ՜պ՜ջձ ձղճսխ՜՞ՠխձ ՜ջվզ՜ծ՜ծ՜ձմ էճսո՜ժզջձ րջ՜ժղզշձ կղպ՜վ՜ջ՜պձ ՜ժ՜ձձ ՜ջՠսճս՚ ոպՠխթ՜ժ՜ձձ ՜ջճսոՠժզ, ճջ ի՜կ՝՜ջբ, իճէճչբ, ժճսպբ, ՜կ՜ռ հճէճչճսդզսձ զ մ՜վո ՟՜ջճսռ ղձմ՜ոյ՜շ ՠս
ժՠձ՟՜ձ՜ձճջճ՞ ՜շճսխՠժ՜ձ հ՜սզպՠձզո, զ հ՜ս՜ջպճսկձ ժ՜պ՜ջկ՜ձ զձձՠջՠ՜ժ հճ՝ՠէզձզձ, զ ոժզա՝ձ յո՜ժՠէճհ կպզ պ՜ոձՠժզձ Յ՜՝ՠդ՜ժ՜ձ պճիկզո պճսկ՜ջզփ Յՠպ ՠջզռ ՜կ՜ռ ՜ձռՠէճռ՚ ճջ աժձզ ՞՜էըոպՠ՜ձձ զ ժճհո ՠս զ ժճհո ժճխկ՜ձռ
իզսոզոճհ ՟զկ՜ռ ՜ջՠսՠէզռ՚ հ՜խդճխ ՠս կՠթ ժ՜հոՠջձ Հնպնղնտ Վ՟ջժթ, հճջե՜կ գձ՟՜ջլ՜ժ ՠս կ՜ժ՜՞՜սզդ ժ՜ձճձ՜ս
ովզսշ պ՜ջ՜թբջ՚ էզ՜ո՜իկ՜ձ ՠս ՜ձըպջճռ զ ոպճս՜ջ՜ժ՜ջժ՜պ ժճդճխո ժ՜ջ//(330՜)թջ ՜ջլ՜ձ՜ռ՚ զ լ՞ճսկձ լՠշզձ
ՠս հ՜ձըաՠէզ է՜ջո յ՜ջ՜ձ՜ռ ՠջժ՜ջ՜՞ճսձզռ՚ ՜ձդ՜ջդ՜վ զ ձճհձ չՠջ՜ոէ՜ռՠ՜է զ հ՜ն ՠս հ՜իՠ՜ժ՚ ոՠվ՜ժ՜ձՠէ, հ՜սՠէճսէ ՝՜եզձո կ՜ո՜ձռ չզծ՜ժ՜ռ ըկ՝զռ ՜ղը՜ջի՜ռ զ թճռ զսջփ Աջ՟, զ հ՜հձկ ՜ձ՟ճջջճսդՠ՜ձ կզնճռզ հճջճսկ ՠաՠջՠ՜է
գձ՟ճպձՠռ՜ձ դղձ՜կզտ ՠժՠխՠռճհ, ոպ՜ռՠ՜է իզկձՠռզ, ժ՜շճսռզ, ժ՜ջ՞ՠռզ, ժճսպՠռզ, ՜ջլ՜ձ՜ռճսռզ, ՟զազ, ՝՜ջ՟ՠռզ, ժ՜ռճսռզ, ռճսռզ, ի՜ոպ՜պՠէճչ զ իջ՜ղ՜ժՠջպճսդզսձ կզ՜՞ճհ զջզ ա՝՜ակ՜ոպՠխՠ՜ձ ՟ջւ՜՞ո ՟ջճսդՠ՜ձ ՜հոկ ոճվՠջզ
՜ջ՞՜ո՜սճջզ, ՠո՚ Գվթանվ ժջրձ՜սճջ զ տ՜ի՜ձ՜հո հՠպզձ ՝՜ձ՜իզսո՜ռ ՠս ժջ[պ]ոբջ չ՜ջե՜յՠպ՜ռ, ՞ճջթ՜ժռճսդՠ՜կ՝
ՠխ՝րջ զկճհ գձպջՠէճհ՚ Յնռծ՟մմեջ ժճմՠռՠէճհ, Ն՟վգխ՟ճ կՠթ՜վ՜շ ՠս ՝՜ջլջ՜յ՜պզս ճսըպզ չ՜ձ՜ժ՜ձզփ Ոջտ զ՝ջՠս ակզ կ՜ջկզձ ՝՜ձ՜ժ՜ձ զ հՠջժճսռ ՜շ կզ ժՠջյ՜ջ՜ձ ղզձՠէճհ ՟զկ՜ռ ժՠձռ՜խ՜ժռՠէճչ ճմ կզ՜հձ ի՜ջ՜ա՜պտ, ՜հէ ՠս կզ՜ղճսձմտ, կզ՜ժջրձտ ի՜կ՜յ՜պզստ աճս՞՜ի՜ս՜ձտ, զ տ՜շզռ//(330՝)՜մ՜ռ ՜շ կզ ՠս ձճհձ ղ՜սզխ ըճջիջ՟ճհ պՠոՠ՜էտփ
Աջ՟, ի՜հռՠկտ զ ծ՜ղ՜ժճխ՜ռ՟ հ՜հոկ ոՠխ՜ձճհ հճտձրջբձ ՠս ՜ըճջե՜ի՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠէճհ՚ հզղ՜պ՜ժՠէ ակՠա զ կ՜խդ՜ձո ճսխզխո ՠս զ յ՜պժ՜ձ՜սճջ ըձ՟ջւ՜թո, ոՠշձ ոզջճչ զ կզպո ՝՜ջզո, ճջճչ ՠս ՟ճստ ՠխզնզտ ՞ջՠ՜է զ կ՜պՠ՜ձո ժՠձ՜ռ չՠջզձ ՟յջճսդՠ՜ձձ. ՜կբձփ
— 330՝—1՜ [Լնրլղնրմւ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մթջ] — Շձմ՜ոյ՜շ ՠս ժՠձ՟՜ձ՜ձճջճ՞փ Զզ ճկ՜ձտ ճջ գձ՟ ՜ջՠ՞՜ժ՜կ՝ո
ՠձ... Ի տ՜շզռ ՜մ՜ռփ Ամտ կ՜ջկձճռո կՠջճռ՚ զկո ՠս զկ ՠխ՝րջձ մճջո ՠձ, ՝՜հռ պՠոճսդզսձ ըճջիջ՟ճռձ ՠս ղ՜սզխձ՚ կզփ Ի վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Գ. 331՜—3՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ե (= Վ՟վւ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ) — Փ՜շտ... ՜կբձփ Ի դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ զ ԴՃԼԴ
(985), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Վ՟ծ՟մ՟ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Յնրմ՟տ Վ՟ջժթ ՠս ՠխ՝րջձ զսջճհ՚ Կնջբ՟մտգ՟ճ,
զոժ դ՜՞՜սճջ[ճսդՠ՜ձ] Վ՟ջբնրվ՟խ՟մթ Սգմիւավթղ Ավլվնրմգ՟տփ Ի ոճռ՜ ե՜կ՜ձ՜ժո բջ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ոճսջ՝ ի՜հջձ կՠջ, ՜ոպճս՜թ՜ղձճջի կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպձ՚ Գվթանվթջ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

9՜՝ (Գվթանվթ Խժ՟էգտրնճ) Գճհո բ մըձմզձ ո՜ժ՜ս՜սճջ... (պՠո կգպ. 1573, 7՝—8՜)փ 333՜—4՜ (Գվթանվթ Խժ՟էգտրնճ) Գճչՠոպ պ՜ռճստ Հրջ ՜ձՠխզձ (պՠո կգպ. 1573, 349՝—2՜)փ
Չճսձզ ոժա՝զ «ՊԿԲ» (1413) դճս՜ժ՜ձգ, վճըճս՜թ ՠձ չՠջնձ՜կ՜ոզռ «Մխ՟ըոզ կՠջ Հրավարդին... Ես յ՜պջ՜ոպճխ կՠջ ժՠջ՜ժջզձ» պճխՠջգ (պՠո ոպճջՠս), զոժ չՠջնձ՜պճխճսկ՚ «՞թճխզձ» վը. «ըոպ՜ռճխզձ»փ

334՜ (Փճվճըճս՜թ պճխՠջգ)
Ես զկ ՟ոպՠջձ իճ՞ՠսճջզձ՚
Հպթցջթղե ի՜ս՜պ՜սճջզձ,
Ես Ոխճջկզ ՜ոՠէ ձկզձ,
Ոջ թ՜շ՜հբ Աջսնր՟լ՟լմթմ,
Ես ոյ՜ո՜սճջբ կՠա՚ ոզջճչ ձճջզձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

334՝ Ախ՜մՠկ ալՠա, ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Գվթանվթ, ի՜հռՠռբտ Աոպճսթճհ ադճխճսդզսձ ՝՜աճսկ կՠխ՜ձ՜ռո, ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհձ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստփ
335՜ [Փ՜շտ...] ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
Աջ՟, ՜ս՜ջպՠռ՜ս ՠս ժ՜ակՠռ՜ս ա՜ոպճսթ՜ըրո ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո ՝ճսջ՜ոպ՜ձ ՜խրդզռ, ճջ հճջնճջնՠ՜է ժճմզ Ն՜ջՠժ, զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձո պրկ՜ջզ ՌՃ ՠս ԻԸ (1679)փ Աջ՟, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ աոպ՜ռճխ ոճջզձ՚
Աջս՟ո՟ստթ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ Մթւ՟ճեժ չ՜ջ՟՜յՠպոփ Զզ հճջե՜կ գձդՠշձճստ ժ՜կ ՜խրդբտ ՠս ժ՜կ րջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ
զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ զ չՠջճհ ՞ջՠ՜է ա՜շ՜թՠ՜էո կՠխրտ՚ Մթւ՟ճեժ, ձ՜ՠս թձճխտձ զկ՚ աԱՠվ՟ծ՟ղ ՠս աՄ՟վթ՟ղմ,
ՠսո ՠխ՝՜ջտձ զկ՚ յ՜ջճձ աԱճռ՟դմ ՠս աՄ՟սէենջմփ Ես ՠսո ճջ՟զտ ոճռ՜հ՚ աՆթխփհ՟ճնջմ ՠս աԱՠվ՟ծ՟ղմ, ՠս ճջտ հզղբտ,
հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ ՜ոպզ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ... Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ ե՜կ ոջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ հզղբտ ակՠխրտ էռՠ՜է Մթւ՟ճեժջ ի՜ձ՟ՠջլ իճ՞սճռձ ի՜ձ՞ճսռՠէճչտ ՠս Հ՜հջ կՠխ՜հզս. ՜կբ[ձ]փ Հ՜հջփ Դ՜ջլՠ՜է
հզղՠռբտ զ Տբջ Աոպճս՜թ աՍնրվՠ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ կզ՜՝՜ձտձ՚ ակՠթ Մթւ՟ճեժ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ բ ՠջժջճջ՟ թձճխ զկ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ ոճսջ՝ ճսըպզո, Ն[գվջե]ջ ՠս Յնծ՟մ ՠս Պգսվնջ, Մ՟վսթվնջ ՠս Ավթջս՟խեջ, Մնռջեջ ՠս Արգսթւ չ՜ջ՟՜յՠպտձ, պբջ Եջ՟ճթմ, պբջ Թնվնջմ՝ ի՜հջ չ՜ձզռո, աԴ՟մթեժ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս պբջ Ս՟ղնրեժ՚ ի՜ձ՞ճսռՠ՜էտ, ապբջ Սսգց՟մմնջմ, ապբջ Ղ՟դ՟վմ, ապբջ Յնռ՟մեջմ, ապբջ Գվթանվմ, ապբջ Ամբվե՟ջմ // (335՝) Բ պբջ Աջսնր՟լ՟սնրվւմ,
ապբջ Յ՟խնՠմ ՠս ՜հէ կզ՜՝՜ձտ Սնրվՠ Մ՟հ՟վէ՟ճ ռ՟մւթջփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աիճ՞ՠսճջ թձճխձ զկ ՠս աՠխ՝՜ջոձ զկ, աՍնրվՠ Սսգց՟մնջթ կզ՜՝՜ձտձ՚ կՠթ Յ՟խնՠ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ, աԶ՟ւ՟վթ՟, դԱծ՟վնմ, աՆգվջեջ ՠս աՄեժթւջեէ ՠս աՅնռջեց չ՜ջ՟՜յՠպտձ, ապբջ Յնռ՟մեջմ, պբջ Պրխճոձ, ապբջ Մխվսթշմ, ապբջ Փթժթոնջմ, ապբջ Մթմ՟ջմ, ապբջ Եվգղթ՟ճմ, ապբջ Ամբվե՟ջմ ՠս ՟ճստ էզնզտ հզղՠ՜էփ Ոջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
356՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Ն՜ջՠժ ՞զջտո զ ՟ճսշձ [Սվ]ՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմփ [Ոչ] կզ՜՝՜ձտ ՠս ՜շ՜նձճջ՟տ,
հՠպ [չ՜ը]ծ՜ձզ Մթւ՟ճեժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Խ [յ՜]պ՜ջ՜՞ կ՜պճսռբտ իճ՞ճհձ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզփ
9՝ Յզղ՜պ՜ժ բ ՞զջտո զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ, աճջ ՠպ Մթւ՟ճեժ չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զսջճհփ Ես ՟ճստ, ՜շ՜նձճջ՟տ ՠս կզ՜՝՜ձ ոճսջ՝ ճսըպզ՟, հՠպ չ՜ըծ՜ձզ Մթւ՟ճեժթջ Խ յ՜պ՜ջ՜՞ կ՜պճսռ՜ձբտ իճ՞ճհ զկճհ, ՠս ՟ճստ չ՜ջլո զ Քջզոպճոբ ՜շձճսռճստփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜, 10՜, 334՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜ Մթւ՟ճեժ չ՜ջ՟՜յՠպ Աջս՟ո՟ստթ, դվ[զձ] ՌՃԻԲ (1673)փ

623
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 3 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 247ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խս՟ր, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս
գր ջոթս՟խ յգվսգվնռ անվլնր՟լւֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, էթխնրմւզ ձ՟ւ՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, ՟ջս՟պզ՝ տգտ՟խգվ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԴ—ԺԵ — XIV—XV
ԹԵՐԹ՝ 65 (1—65)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Զ×12 (Ա 9, Զ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,8×12,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ էնրժ՟տ՟լ, ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ գր տգտ՟խգվ
(1—25)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

– 1՜—65՝ [Ի Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսե ՟վ՟վգ՟ժ Մգխմնրէթրմ Եվա Եվանտ ավնտմ]
Տգ՛ջ կգպ. 5, 90ՠ—113՟. Յշն՝./1՜—2՜ (ոժ. «Վ՜ոձ ՜հձճջզժ վՠո՜ձ գձդ՜ձ՜հ աիՠպ ի՜ջոզձձ...»փ Մժձդ./2՜—65՝ (չջն. «...ՠս ա՜խ՜մ՜ձոձ զձլ ի՜կ՜ջՠէ, ճսխխՠոռՠո ՜սե՜ձ՟՜ժ՟ զձլ»)փ

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԵ — XV
ԳՐԻՉ՝ Բ՟վջգհ (66ՠ—123՟), ՟մ՟մնրմ (123ՠ—88ՠ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 123 (66—188)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ժ×12 (Զ—Է, Թ 14, Ժ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,8×12 (՟մծ՟ղ՟շ՟ց)ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ զջս ավշ՟տ)ֆ ՏՈՂ՝ 27 (66ՠ—123՟), 28 (124՟—79ՠ), 29 (180՟—8ՠ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, գվխվ՟շ՟ց՟խ՟մֆ Գ ն ճ մ գ վ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ (66ՠ—123՟), խ՟վղթվ
(123ՠ—88ՠ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 66՝—123՜ [Գենվագ՟ճ Սխգրպ՟տրնճ] Լնրլղնրմւ ծնագժթ ջվՠնճմ Ն՟վգխ՟տրնճֆ [Ա. ծ՜շ — Բ՜ձ. Ձ]՜հձ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ իՠթճսդՠ՜ձփ Լճսթկճսձտ. Ձ՜հձձ հՠջժճսո ՝՜ե՜ձզ՚ հ՜ս՟ՠ՜էձ ՠս հ՜ձհ՜ս՟ձ... Բ՜ձ. Ի տ՜շզռ ՜մ՜ռփ Լճսթկճսձտ. Ամտ կ՜ջկձճռո՚ զկո ՠս զկ ՠխ՝րջձ մճջո բզձ, ՝՜հռ պՠոճսդզսձ ըճջիջ՟ճհձ ՠս ղ՜սՠխձ կզ բզձփ Ի վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Լճսո՜ձռտձՠջճսկ՚ ծ՜շ Ա—ՂԶփ Մ՜ձջ՜կ՜ոձ պՠո կգպ. 622, 11՝—331՝փ Կ՜ձ ճջճղ պ՜ջ՝ՠջճսդզսձձՠջփ

2. 123՝—88՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Լնրլղնրմւ Պ՟վ՟ող՟մտ ավնտմ Կթրվհթ Ահեւջ՟մբվ՟տրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 476, 368՟—450՟. Ց՜ձժ /123՝փ §1/124՜—83՝փ 2.՟/183՝—6՜փ ՠ/186՜—7՜փ ա/187՜—8՝փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ՚ 188՝ (դՠջզ՚ չջն. «...՟՜ջլՠ՜է ՟՜ջլճսոռբ այ՜պճսի՜ո կՠխ՜ռ ՠս ժջժզձ յ՜ջ՞ՠսՠոռբ»)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

123՜ Զո՜ժ՜ս ՞թճխո՚ աԲ՟վջգհջ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ ՜ձոյ՜շ ՝՜ջզոձ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

66՜ (1589՛դ. ձրպջ՞զջ) Զչՠջնզձ ոպ՜ռ՜սխ ՞ջճռո՚ աԽփչ՟ՠեխմ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ Աէ՟չ՟մմ ՠս կ՜հջձ՚ Գ՟րծ՟վջնրժէ՟մմ ՠս ՠխ՝՜ջտձ՚ Ղ՟վս՟յչ՟մմ ՠս Սո՟մբթ՟վմ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճջ ՜ա՜պՠռզձ ա՞զջտո զ հ՜ձրջզձ՜ռփ Աոպճս՜թ ազսջՠ՜ձտձ ՜ա՜պբ զ կՠխ՜ռ. ՜կբձփ Ահէՠս աԽփչ՟ոեխմ ՠս ազսջ ժճխ՜ժզռձ՚ Նջգքմ ՠս աճջ՟զոձ զսջՠ՜ձռ՚ աՂ՟վս՟յչ՟մմ ՠս աՄթվ՟ւչ՟մմ հզղՠռբտ զ ՝՜ջզձ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռ ձճռ՜հ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ Ոջ ա՞զջտո ՠպճսջ Յնծ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՌԼԸ (1589) դվ՜ժ՜ձզձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԵ — XV
ԹԵՐԹ՝ 59 (189—247)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ե×12 (Ե 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×11 (մ՟իխթմ), 16,5×12,5 (ռգվ՟ղթ՟րնվնրղթտ ճգսնճ)ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Սսնվթմ գր ՟չ՟խնհղգ՟մ ժնրջ՟մտւմգվզ խ՟վխ՟սնր՟լ գր ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մգտնր՟լ Ա գր Բ
կգպ՟ավգվթ շ՟ցգվթմֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 189՜՝ Աճջ թմշ ե թ Լնրլղնրմջ Բմ՟ՠ՟մթմ Պնվցթրվթ — [Ն]՜ը ՠէճհջձ... Ես ՜հէ ոճհձյզոզտփ Ահոտ՜ձ զ ՝ձ՜՝՜ձո
Պնվցթրվթփ
— 189՝—92՜ Իջխ Մգխմթշմ Դ՟րէթ ցթժթջնց՟ Ամճ՟հէ — Ա. Վՠջէճսթճսդզսձ, յ՜ջ՜՞ջճսդզսձ... ԻԹ. Քո՜ձ ՠս Թ ծ՜շ. Պ՜պ՜իճսկձ ձճս՜ա բ ՠս պժ՜ջ...
1. 192՝—206՝ Գվթանվթ գպ՟ղգլթ ւ՟չ ծպգսնվթ գր ՟մճ՟հէ ցթժթջնց՟ճթ թղ՟ջս՟ճգհ ՟մկթմ գր ւ՟չ աթսմ՟խ՟մթ, ՟յ՟խգվսթ Յնռծ՟մմնր, Հ՟ղ՟պ՟րս սգջնրէթրմ գր ժնրլնրղմ բընր՟վթղ՟տ ՠ՟մթտմ Պնվցթրվթ, թ իմբվնճ նղ՟մտ մնվթմ ՟յ՟խգվս՟տ ՠ՟մթ իմբվնհ՟տ, դնվ գր թմւմ թրվ՟ճնռւմ ծ՟ջտե թրվնճմ ՠ՟հկ՟մ՟տ ճ՟պ՟ս՟կթվ յմնվծ՟տ. ՟ղեմ
՟. 192՝—4՝ [Ե]ժնճվ — Եէձ ՞ճէ էոզփ Դ՜ջլՠ՜է բ ՠս ՞ճհ գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ...
ՠ. 194՝—6՜ Յ՟հ՟աջ ջգպթ — Զզ՛ձմ ռճսռ՜ձբ ոՠշձփ Աձճսձ ոՠշզձ մճջո զջ ձղ՜ձ՜ժբ...
ա. 196՜—8՜ Յ՟հ՟աջ սգջ՟խթ — Տՠո՜ժ ժճմզ, ձ՜ը՚ ազ պՠո՜ձՠէզ բ...
բ. 198՜—9՝ Վ՟ջմ ՟մծ՟սթ — Հ՜ջռ. Ոջյբո բ ՜ձի՜պձ ՜ձպճսձ ՠս ՠաՠջՠ՜էփ Աձի՜պձ ՜ձիճսձ ՜ոբ Դ ժՠջյզս...
գ. 199՝—201՜ Յ՟հ՟աջ ս՟վՠգվնրէգ՟մ — Աձճսձ պ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜ձո զ ՞ճջթճհձ բ...

դ. 201՜՝ Յ՟հ՟աջ ճ՟սխթ — Ի ՝՜աճսկ զջո յզպ՜ձզ բ հ՜պճսժձ...
ե. 201՝—3՜ Յ՟հ՟աջ ո՟ս՟ծղ՟մ — Աձճսձ յ՜պ՜իճսկձ ձ՜ը ձղ՜ձ՜ժբ ի՜ձ՟զյզ...
զ. 203՜—6՝ Յ՟հ՟աջ ծ՟ջ՟վ՟խնրէգմե գր դ՟մ՟դ՟մնրէգմե — Մզձմՠս ռ՜հո ղ՜ջ՜՞ջՠ՜է՟ ձղ՜ձ՜ժճսդզսձ Ե լ՜հձզռ՟ ՠռճհռ... Ահէ յ՜պ՜իճսկձ ը՜շձզձ ՜շ՜սՠէ ՠս ձճս՜ա ՠս զ չՠջնտձփ
2. 206՝—47՝ Ննվթմ Գվթանվթ Լնրլնրղմ ծ՟ղ՟պ՟րս թ Տգջնրէթրմ Դ՟րէթմ
՟. 206՝—8՜ Ա. — [Դ]՟րէթփ Լճսթկճսձտփ Հճէճչ բ, ազ զ ձկ՜ձբ ՝՜ձտձ ՜շ կՠա իճէճչզ...
ՠ. 208՜—9՜ Բ. Եվխվնվբ — Պջ՜ժտփ Լճսթկճսձտ. Գճջթտ, ճջյբո ՜ոզ յջ՜ժտ Աշ՜տՠէճռ...
ա. 209՜—10՝ Գ. Եվվնվբ ով՟ք — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ յզպ՜ձ՜ռճսփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջՠտ ՟բկտ ճսձզ...
բ. 210՝—1՜ Դ. Չնվվնվբ ձ՟պմ — Հ՜ջռ. Ըձ՟բ՛ջ ՜ոբ ՜շ՜նզժ՜... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ոջ ՜շ՜նզձ զ ղ՜ջ՜՞ջՠ՜էոձ...
գ. 211՜—2՝ Ե. Ն՟իգվա՟մթ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ըճջիճսջ՟ ձ՜ըՠջ՞՜ձզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Վՠռ ՠձ ՜ո՜ռՠ՜է...
դ. 212՝—4՝ Զ. Վգտ ձ՟պ — Տՠոճսդզսձփ Ոջ զսջձ բ ՜շ՜ձլզձձ՚ յջ՜ժտ ՜ոբ, ՠս ՜հէճհ ՝՜ձզ՚ կՠժձզմ՟ պՠոճսդզսձ ՜ոբ...
ե. 214՝—5՝ Է. Երէմգվնվբ ձ՟պ — Ախ՝զսջ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձփ Լճսթկճսձտ. Պ՜ջա բ ՠս յ՜խ նճսջ ՜խ՝ՠջզ...
զ. 215՝—6՝ Ը. Որէգվնվբ ձ՟պ — Ն՜ըտ՜ձ ա՝՜աճսկո, ճջ զ պՠոճսդզսձձ Աոպճսթճհ բ ՠս զ ՝՜աճսկ ձզսդո պՠո՜ձզ...
է. 216՝—7՜ Թ. Իմմգվնվբ ձ՟պ — Բ՜ձ. Հ՜ձ՟զո՜ոբջփ Լճսթկճսձտ. Իկ՜ոպ՜ոբջձ ճջ կպ՜ստձ ՜ղը՜պզ...
ը. 217՜—8՝ Ժ. Տ՟ջմգվնվբ ձ՟պ — Ահո ՞էը՜սճջբ ա՜կՠձ՜հձ ձ՜ըՠջ՞՜ձձ Պնվցթրվթ...
ը՟. 218՝—9՝ ԺԱ. Մգս՟ջ՟մ ձ՟պ — Սժզա՝ձ Աոպճսթճչ հ՜խ՜՞ո ոՠշզփ Լճսթկճսձտ. Ահո բ ոժզա՝ձ ՞ջճռո...
ըՠ. 219՝—20՝ ԺԲ. Ճ՟պ ԺԲ — Զՠդբձ ճմ ըձ՟ջբփ Ն՜ը՚ ազ ըճոպ՜ռ՜ս ըձ՟ջՠէ...
ըա. 220՝—2՜ ԺԳ. Ճ՟պ գվգւս՟ջ՟մգվնվբ — Յ՜շ՜նզձ ծ՜շզ՟ ըճոպ՜ռ՜ս ՜շ՜տզձճսդզսձփ Ոխնձ ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜էձ բ ՜կՠձ՜հձ կ՜ո՜կ՝ իճ՞ՠժ՜ձզձ...
ըբ. 222՜—3՜ ԺԴ. Ճ՟պ շնվգւս՟ջ՟մգվնվբ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ի՜ժ՜շ՜ժ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Սճսպձ՚
ճջյբո մ՜ջձ ՝՜ջճհձ բ ի՜ժ՜շ՜ժ...
ըգ. 223՜—4՜ ԺԵ. Ճ՟պ ԺԵ — Յ՜խ՜՞ո պՠո՜ժզփ Վ՜ոձ Դ յ՜պծ՜շզ ապՠո՜ժ գձ՟ ոՠշզ ՠ՟...
ըդ. 224՜—5՝ ԺԶ. Ճ՟պ ԺԶ — Բ՜ձ. Ք՜շ՜ժ՜՝՜ջփ Լճսթկճսձտ. Չճջո. Բ ոՠշ ՠս Բ պՠո՜ժ...
ըե. 225՝—6՝ ԺԷ. Ճ՟պ ԺԷ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ՜հոյբո ՠս գոպ ՜հոկ րջզձ՜ժզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Է յխ՜պճձ՜ժ՜ձ ՝՜շ...
ըզ. 226՝—8՝ ԺԸ. Ճ՟պ ԺԸ — Ավթջսնսգժ Սս՟աթվ՟տթ բջ զ Ք՟ղյթէ ՞՜ս՜շբ, ճջյբո Դ՟րթէ՝ Նգվաթմ՟տթ...
ըէ. 228՝—9՝ ԺԹ. Ճ՟պ ԺԹ — Եձդ՜ժ՜փ Ոջ զ ձՠջտճհ ժ՜...
թ. 229՝—31՜ Ի. Ճ՟պ Ի — Յ՜խ՜՞ո պ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜ձփ Բ՜ձ. Վՠջէճսթճսդզսձփ Լճսթկճսձտ. Մՠժձճսդզսձ...
թ՟. 231՜—2՝ ԻԱ. Ճ՟պ ԻԱ — Բ՜ձ. Է՜ժ՜ռփ Լճսթկճսձտ. Զպ՜ջ՝ՠջճսդզսձձ ՜ոբ...
թՠ. 232՝—3՝ ԻԲ. Ճ՟պ ԻԲ — Բ՜խժ՜ռ՜ժ՜ձ ՠս ՝՜ե՜ձ՜ժ՜ձ պ՜ջ՝ՠջճսդզսձտձ Գ ժՠջյզս ա՜ձ՜ա՜ձզձ...
թա. 233՝—4՜ ԻԳ. Ճ՟պ ԻԳ — Սպճջճ՞ճսդզսձ բ Դ՟րէթ, ձ՜ը աի՜ժ՜շ՜ժզձ ՝՜ձձ էճսթ՜ձբ...
թբ. 234՜—6՜ ԻԴ. Ճ՟պ ԻԴ — Բ՜ձ. Իջճխճսդզսձփ Լճսթկճսձտ. Իջ ժ՜կ ՞ճջթ...
թգ. 236՜—7՝ ԻԵ. Ճ՟պ ԻԵ — Բ՜ձ. Փճջլՠռ՜հռփ Լճսթկճսձտ. Պ՜պջ՜ոպզձ...
թդ. 237՝—8՜ ԻԶ. Ճ՟պ ԻԶ — Հ՜ջռ. Ս՜իկ՜ձ՚ ա՝ձճսդզսձձ հ՜հպձբ...
թե. 238՜՝ ԻԷ. Ճ՟պ ԻԷ — Բ՜ձ. Զ գձ՟ ոՠշզս ՜ոբ, ՜հոզձտձ՚ զ կզ ՠս զ ձճհձ ոՠշձ...
թզ. 239՜—41՜ ԻԸ. Ճ՟պ ԻԸ — Յ՜պժզփ Յ՜պճսժձ ՜շ ՜կՠձ՜հձ զձմ յզպ՜ձզ բ...
թէ. 241՜—4՝ ԻԹ. Ճ՟պ ԻԹ — Բ՜ձ. Վՠջնզձ ՠս ձճս՜ա ՠս պժ՜ջփ Լճսթկճսձտ. Եջՠտ ո՜իկ՜ձտ ռճսռ՜ձՠձ ա՜հո...փ
244՝—7՜ Յ՟հ՟աջ ծ՟մվ՟խ՟մ՟տ ջգպթտ գր ս՟վՠգվնրէգ՟մտ – Լճսթկճսձտ. Սՠշ ժճմբ աԵ լ՜հձտո... Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ Պնվցթրվ ա///[«ժՠջյ՜ջ՜ձձ զ պ՜ջ՝ՠջձ ՜ո՜ռ... աճջ Պնվցթրվ Գ ա՜ձ՜ա՜ձճսդզսձ ՜ոբ ՜հոփ Ահոտ՜ձ ՜շ ՜հո». լՠշ.
1648, 241՜]փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

199՝ (ԺԷ ՟. ձրպջ՞զջ, ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ չՠջ՜ձճջճ՞ճխզ) Նճս՜ոպ ՝՜ձզ յ՜ղպՠ՜ժ աԱէ՟մ՟ջ հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ
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ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ ՄԵԿՆԱԿԱՆՔ
ՇԱՐԱԿԱՆ ԿՈՉԵՑԵԱԼ ԳՐՔՈՅՆ
Կնջս՟մբթմնրոփժթջ

ՌՄԼԷ — 1788

ՍՏԱՑՈՂ՝ Մխվսթ՞շ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 121. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+Ա—Ժ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «1783» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8×16,5ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23—24ֆ ԿԱԶՄ՝ խ՟ոնճս ՠ՟դղ՟անրմթ լ՟հխ՟էնրհէ, ՟մխթրմմգվմ նր էթխնրմւզ՝ ջգր գր յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնջ՟մտ՟խնհգվմ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+2, էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ՝ անրմ՟ցնինր՟լ, խ՟դղթ էնրհէմ նր գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՝ Է. Լնրլղնրմւ Մգխմ՟խ՟մւ Շ՟վ՟խ՟մ խնշգտգ՟ժ ավգնճմ՝ Հ՟ճնտ գխգհգտ՟խ՟մ գվա՟ՠ՟մթմ, ՟վ՟վգ՟ժ թ Պգսվնջե ռ՟վբ՟ոգսե Կնջբ՟մբմնրոփժջգտրնճ՝ ՟յ՟խգվսթ սգ՟պմ Յփծ՟մմնր գր Յ՟խնՠ՟ճ ո՟սվթ՟վգ՟տ Կնջս՟մբմնրոփժջնճ. Ի ց՟պջ ղ՟վղմ՟տգժնճմ Քվթջսնջթ գր թ ո՟սթր ՟ղեմփվծմգ՟ժ ղփվմ մնվթմ գվ՟մգտգ՟ժ գր ց՟պ՟րնվգ՟ժ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմ, գր թ ճփանրս ՟դաթմ ղգվ՟դմգ՟ճ Հ՟ճնտ
՟. 3՜ —24ՠ Լնրլղնրմւ Մգխմ՟խ՟մւ Շ՟վ՟խ՟մթ գվա՟վ՟մթմֆ 0ամգ՟, Հնաթ Սնրվՠ Աջսնր՟լֆ Գժնրի ՟պ՟չթմֆ
Վ՟ջմ լմմբգ՟մ գվ՟մնրծթ Կնրջթմ թ Յնռ՟խթղ՟ճ գր ճԱմմ՟ճե — Բ՜ձ. Եջ՞ՠռբտ ճջ՟զտ Սզրձզ ՠջ՞ ձճջ զ թձձ՟ՠ՜ձ կրջ
Տՠ՜շձփ Լճսթկճսձտ. Եջ՞ձ բ ՜շ՜ժ զձմ լ՜հձ՜սճջ...
Գջզմգ դզսջզկ՜ռ՜՝՜ջ 13՝—զ ՝ձ՜՞զջգ ժջժձՠէ բ 14՝—ճսկ ՠս ՜յ՜ թ՜ձրդ՜՞ջՠէ՚ 14՜ «Զ՜հո ՟բկզ 22 ՠջՠոզձ ձՠջտզ էճսո՜ձռձ ՞ջզս էռ՜տ զ կճշ՜ռկ՜ձբ, ճսջՠկձ ոճջ՜ հՠպտձ ժջժզձ ՜ղը՜պՠ՜է ՞ջՠռ՜տ, աճջ դբ ժ՜կզո՚ զ ժ՜ակՠէճհ ե՜կ՜ձ՜ժձ ա՜հո ՠջՠոտձ կզկՠ՜ձռ վ՜ժճհ, ազ էզռզձ ՜ձիՠպփ Ոխն էՠջ»փ

ՠ. 24՝—46՜ Յ՟հ՟աջ Յփռ՟խթղ՟ճ գր Ամմ՟ճթ՝ լմնհ՟տ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմֆ Գժնրի գվխվնվբ — Բ՜ձ. Ոջ ձ՜ըզկ՜ռ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ պձրջզձՠռՠջ աըճջիճսջ՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ... Լճսթկճսձտ. Աոպճս՜թ զ հ՜սզպՠձզռ ձ՜ը՜ո՜իկ՜ձՠ՜էձ բջ աըճջիճսջ՟ձ...
ա. 46՜—62՝ Գժնրի Գ. Յ՟հ՟աջ Արգսգ՟տֆ Մ՟ջմ ՟պ՟չթմ — Բ՜ձ. Խճջիճսջ՟ձ ՜ձծ՜շ թ՜թժՠ՜էձ հ՜ա՞՜ռ ՠս
հ՜սզպՠձզռ, հ՜հպձՠռ՜ս զնկ՜կ՝ իջՠղպ՜ժ՜յՠպզձ... Լճսթկճսձտ. Գզպՠէզ բ, ազ գձ՟ի՜ձճսջ էզձՠէճսդզսձտ բ՜ժ՜ռ դբյբպ
ՠձ ոտ՜ձմՠէզտ...
՟. 62՝—8՝ Գժնրի Ե—գվնվբ գր ղ՟ջմ ՟պ՟չթմ — Բ՜ձ. Ոսջ՜ը՜ռզջ, ոջ՝ճսիզ, Գ՜՝ջզբէզ ՜սՠպՠրտ... Լճսթկճսձտ.
Ոկ՜ձտ ճմ ՞զպՠէճչ ա՟զպ՜սճջճսդզսձձ կՠջճհո ՠժՠխՠռսճհ, պ՞զպճսդՠ՜կ՝ աջյ՜ջպՠձ ակՠա...
գ. 68՝—71՜ Գժնրի ռգտգվնվբ — Բ՜ձ. Խճջիճսջ՟ կՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէզ... Լճսթկճսձտ. Ի հ՜սզպՠձզռ ճմ ճտ ՠջ՝բտ էճսՠ՜է
բջ ՜հոյզոզ կՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէզ ըճջիճսջ՟...
դ. 71՜—3՜ Գժնրի գփէմգվնվբ — Բ՜ձ. Ահորջ Բ՜ձձ զ Հրջբ ՜ձկՠժձՠէզ ՠս ՜ձծ՜շՠէզ ըճջիճսջ՟ճչ... Լճսթկճսձտ.
Ահոզձտձ՚ Բ՜ձձ Աոպճս՜թ, ճջ հ՜սզպՠձզռ գձ՟ Հրջ բջ...
ե. 73՜—5՝ Գժնրի նրէգվնվբ — Բ՜ձ. Է՜ժզռ Հրջ ՠս Հճ՞սճհձ... Լճսթկճսձտ. ՈջյԷո Հ՜հջ ՠս Հճ՞զձ Սճսջ՝ բ բճսդզսձ
՜ձոժզա՝ձ...
զ. 75՝—80՜ Գժնրի Թ—գվնվբֆ Վգտգվնվբ ՟րնրվմ Ծմմբգ՟մմ Ա ս՟մ ՟ջե — Բ՜ձ. Աձոժա՝ձ՜ժ՜ձ վ՜շ՜ռ Քճռ պճսրխ... Լճսթկճսձտ. Ահոզձտձ՚ ՜հորջ զ կՠա ՜հձյզոզ կՠթ իջ՜ղ՜՞ճջթճսդզսձ զկձ ՠխՠս...
է. 80՜—3՝ Գժնրի Ժ—գվնվբֆ Վ՟ջմ Ք՟պ՟ջմփվգ՟ճ ա՟ժջսգ՟մմ թ ս՟ձ՟վմ... — Բ՜ձ. Մ՜ջկձ՜ռՠ՜է՟ զ Կճսոբձ... Լճսթկճսձտ. Եժզջ ժ՜պ՜ջՠէ արջբձո...
Ժ. 83՝—90՜ Գժնրի ղգս՟ջ՟մգվնվբֆ Սվՠնճմ Ամսփմթ — Բ՜ձ. Ոջ ՞ՠջ՜ա՜ձռՠ՜է ՞պ՜ջ ՜շ՜սՠէ տ՜ձ ա՝ձճսդզսձ... Լճսթկճսձտ. Լօդՠջ՜ժ՜ձտձ ՜ոՠձ, դբ. Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ զ ոժա՝՜ձբ կ՜ջ՟ ոպՠխթՠ՜ռ...
ը՟. 90՜—2՝ Գժնրի գվխնս՟ջ՟մգվնվբֆ Սվՠնճմ Թենբնջթ է՟ա՟րնվթմ — Բ՜ձ. Ոջ աիճ՞ՠսճջ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ՟ Քճռ արջզձ՜ժ ռճսռՠջ... Լճսթկճսձտ. Մ՜ջ՞՜ջբձ Դ՜սզդ ՞ջբ զ Ս՜խկճոզձ. Աոպճս՜թ դ՜՞՜սճջ կՠջ...
ըՠ. 92՝—5՝ Գժնրի գվգւս՟ջ՟մգվնվբֆ Յ՟հ՟աջ Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթմ գր Յ՟խնՠ՟ճ ՟վբ՟վնճմ Տգ՟պմգհՠփվմ —
Բ՜ձ. Յ՜խրդճխ ՞պ՜ս հրջիձ՜՝՜ձճսդզսձո... Լճսթկճսձտ. Սճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբձ Դ՜սզդ ձՠջղձմկ՜կ՝ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ...
ըա. 95՝—7՜ Յ՟հ՟աջ ջվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ջ՟վխ՟ր՟աթմ գր ՟պ՟չթմ ղ՟վսթվնջթմֆ Գժնրի շնվգւս՟ջ՟մգվնվբ — Բ՜ձ. Ն՜ի՜պ՜ժ ՝՜ջզ Քջզոպճոզ ՠխՠջ... Լճսթկճսձտ. Ն՜ի՜պ՜ժ ժճմզ ՜հձ, ճջ ՜ձվճհդ ՠխՠ՜է ակ՜իւ՜ձբ...
ըբ. 97՝—102՜ Յ՟հ՟աջ աժի՟րնվ ՟պ՟ւգժնտմ Պգսվնջթ գր Պփհնջթֆ Գժնրի ծմագս՟ջ՟մգվնվբ — Բ՜ձ. Ցձթ՜հ
՜հորջ ՠժՠխՠռզ Աոպճսթճհ... Լճսթկճսձտ. Եժՠխՠռզձ Քջզոպճոզ ա՟՜ս՜ձճսդզսձձ ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜պճհ բ՜շ զ ոջ՝ճհձ Պՠպջճոբ...
ըգ. 102՜—7՜ Յ՟հ՟աջ Ովբնտմ Ովնսղ՟մ Յ՟խնՠ՟ճ գր Յնռծ՟մմնր ՟պ՟ւգժնտմ — Բ՜ձ. Ոջ բձ հբճսդՠ՜ձ Ոջ՟զ կզղպ հԷբձ... Լճսթկճսձտ. Ի ՞զջո Եէզռ Աոպճս՜թ իջ՜կ՜ձ ՜ջ՜ջ Մճչոզոզ ՠջդ՜է ՜շ վ՜ջ՜սրձ...
ըդ. 107՜—10՜ Յ՟հ՟աջ ծ՟ղփվեմ ՟պ՟ւգժնտ գվխս՟ջ՟մթտ գր գփէ՟մ՟ջմթտ ՟յ՟խգվս՟տֆ Գժնրի ԺԷ — Բ՜ձ.
Եջ՜ձՠէզ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էտ իջ՜սզջՠ՜էտ զ ոժա՝՜ձբ... Լճսթկճսձտ. Եջՠսզ դբ ոջ՝՜ա՜ձ ՜շ՜տՠ՜էտձ աչ՜ջցո ի՜ս՜պճհ ճմ
ճսձզձ...

ԺԷ. 110՜—9՝ Դ՟վկգ՟ժ Յ՟հ՟աջ գվխնս՟ջ՟մ ՟պ՟ւգժնտֆ Գժնրի ԺԸ — Բ՜ձ. Ի հ՜ձո՜իկ՜ձ թճչբձ Հրջ ՞դճսդՠ՜ձռ ՝խըկճսձտ... [Լճսթկճսձտ]. Աոպճս՜թ ՞ճէճչ ՝ձ՜ժ՜ձ Աջ՜ջզմ...
ըզ. 119՝—21՝ Յ՟հ՟աջ գփէ՟մ՟ջնրմ ՟յ՟խգվս՟տմ Քվթջսնջթֆ Գժնրի ԺԹֆ Ծ՟մնրտնրղ — Գզպՠէզ բ, ազ ՝՜ռ զ
հՠջժճպ՜ո՜ձ ՜շ՜տՠէճռձ, ՞ճհզձ ՠսո ՀԲ ՜ղ՜ժՠջպտ Քջզոպճոզ... ազ հճսձւ՜ջձ գձ՟ ՜ձիճսձճհձ ճմ ժ՜ջբ մ՜վ՜ժռզէ, ՜հէ
ճջյբո ձ՜ստձ զ հ[գ]ձդ՜ռո թճչճս աժձզ զսջ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՜ Մխվսթշ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ բ ոյ՜ո՜սճջ Սճսջ՝ Գենվա՟ Դգրնտխնր ՜ո՜ռՠ՜է դվզձ ՌՄԼԷ (1788), կ՜ջպզ ԺԳ
(13), ճջ զ Կնջս՟մբթմնրոփժթջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՜ (ԺԸ ՟.) Մ՜ջպզ ՜յնջ՜հզձ Գվթանվփ
1՜ (ԺԸ ՟.) Ահո ՠխՠս զ կՠթձ Պփժթջֆ Ղնրխ՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպ
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ԺԷ — XVII
ԳՐԻՉ՝ Խ՟շ՟սնրվ ՟ՠհճ. (ռվբ.)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 150. շավնր՟լ՝ 1՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+Ա—Թ×12 (Ը 4)+1×5+Ա—Է×8 (Բ շթւ, Է 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2×14,2ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (2՟—104՟), ՠնժնվաթվ (107՟—49՟), մփսվաթվ գր ՠնժնվաթվ (ճ՟րգժ՟ավնհմգվթ՝ 1ՠ, 104ՠ—6ՠ,
149ՠ—50ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 17—25 (2՟—104՟), 21 (107՟—49՟), 17—20 (ճ՟րգժ՟ավնհմգվթ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր (ղթ՟ճմ Բ ցգհխզ)ֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Որվՠ՟է՟աթվւֆ ԺԷ բ.ֆ 1 (Ա)+1 (Բ), ջս՟տնր՟լ 2—՟խ՟մ խթտ էգվէգվթ ՠ՟տնրղթտֆ Թնրհէ, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվաթվ, 18 սնհֆ Կ՟վբ՟ժ. Բ՟ՠ, Աադ, Բեզ «[Ամնր՟մւ թյի՟մնրէթրմ նրմգտնհ ծվգյս՟խ՟տ —...] /// ՠ՟դղնրէթրմ խ՟էթմ ո՟ծե ՟պ[՟ս]նրէգ՟ղՠ, գր նվ խ՟վբ՟մ դ՟մնրմ մնվ՟՝ զյսգղ՟վ՟մւ ՟ձգմ... գր ՠ՟դղգտգմ զմբ Աՠվ՟ճծ՟ղնր գր զմբ Ս՟ծ՟խ՟ճ գր զմբ Յ՟[խնՠ՟ճ] ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ սգհ—սգհ անրմ՟ցնինր՟լ, է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ (37ՠ, 45՟, 49ՠ, 73ՠ), լ՟խնր՟լ
(2), ղթ ւ՟մթ էգվգվ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—13՝ Լնրլղնրմւ բըվ՟վթղ՟տ ՠ՟մթտմ ջնրվՠ Արգս՟վ՟մթմ (Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ) — [Հ՜ջռ.] Գզջտ թձըձ՟ՠ՜ձձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Պ՜պկճսդզսձ ժ՜կ ոժզա՝ձ, ժ՜կ տՠջՠէ, ժ՜կ ձժ՜ջՠէ ճջյբո ՞զջ...
Հ՜ջռ. Վ՜ոձ րլզձ յխըձլզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Զզ ճջյբո ո՜պ՜ձ՜հ արլձ թ՜թժճհդ ՜ջ՜ջ... ՠս հ՜խդՠ՜ռ ո՜պ՜ձ՜հզփ
Բ. 14՜—76՜ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ գր ծ՟ր՟ւնրղմ ջվՠնտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ, նվ ե ւ՟հնր՟լ՝ ջ՟ծղ՟մգ՟ժ ծ՟ճվ՟ոգս՟տ. թ Հթմ գր Ննվ խս՟խ՟վ՟մ՟տ ռ՟ջմ յ՟ծթ գր փասնրէգ՟մ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ թ Քվթջսնջ — Ոջյբո ՜ոբ վջժ՜ժ՜ձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, դբ. Աի՜ ՜կՠձ՜հձ զձմ կՠտ դճխ՜տ ՠս ՠժ՜հտ աժձզ Քճ, ՜ոբ Պՠպջճոփ Բգվմ՟վբնջ ՜ոբ զ չՠջ՜
՝՜ձզո... Ոջխթՠգվ՟մմ ՜ոբ, դբ. Լ՜ս բ ո՜ժ՜սճսռ ժ՜ջրպ՜ձ՜է, տ՜ձ ՜սՠէզ զձմ ճսձՠէփ
Չճսձզ ձՠջտզձ ՝՜ե՜ձճսկփ Լ՜հձրջբձ գձ՟՞ջժճս՜թ բ ձ՜ՠս «Բ՜ձտ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ»—գփ

Գ. 76՝—94՜ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 76՝—7՝ Տթվ՟մ՟ճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ Պ՟ս՟ջի՟մթ ծ՟վտղ՟մտ է՟ա՟րնվ՟տմ Ահնր՟մթտ Ասվմգվջգծթ
գր Փթոեթ — Մՠտ, ՜ոբ ժզձձ, ՠջժզջ յ՜՞՜ձՠկտ զ էՠ՜շձ...
2. 77՝ Ք՟մ՞թ ե ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ գհ՟մ՟խ — Չճջո. ՜հոզձտձ՚ ո՜իկ՜ձ՜ժ՜ձ...
3. 77՝—9՜ Հնհփվծմեւ ղգպգժթ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձփ Ք՜ի՜ձ՜հձ. Ասջիձճսդզսձ ՠս վ՜շտփ Ասջիձՠ՜, Տբջ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ տճ...
4. 79՜՝ Հ՟վտ. Վ՟ջմ եվ ՠմ՟խգտ՟ր թ Ն՟դ՟վեէ — Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Չճջո բ զկ՜ձ՜է յ՜պծ՜շձ...
5. 79՝—80՝ Յ՟հ՟աջ ՠ՟ը՟մղ՟մ ջսգհլնր՟լնտֆ Աժՠգվս գվխվնվբ աժնրի — Դ՜ջլՠ՜է ՝՜ե՜ձզ ՜ղը՜ջիո ՠշ՜ժզ...
6. 80՝—1՜ Եր Յթջնրջթ Քվթջսնջթ լմնրմբմ եվ ՟ճջոեջ — Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջՠտ ՠս ժ՜հ զ ոճսջ՝ ՞զջո...
7. 81՜—4՜ [Պ՟սղնրէթրմւ ՟պ՟խ՟րնվւ]
՜. 81՜—2՜ Ք՜ձազ ՜ոզ զ չ՜ջո ձճջզձ, դբ. Սճսջ՝ձ Դփղգմթխնջ ՠջ՝ՠկձ ՜խրդբջ հՠժՠխՠռզձ...
ՠ. 82՝—3՜ Զզ ՜ոՠձ, դբ. Թ՜՞՜սճջ ճկձ ճսձբջ ՟ճսոպջ...
ա. 83՝ Ք՜ի՜ձ՜հ կզ յ՜պ՜ջ՜՞ կ՜պճսռ՜ձբջ...

բ. 83՝—4՜ Ի ցշ՜ձժ՜ռ ոճչճջճսդզսձ բ, ճջ Ծձձ՟ՠ՜ձ ՞զղՠջձ Գ յ՜պ՜ջ՜՞ կ՜պճսռ՜ձՠձ...
8. 84՝ Լգրնմթ Հպնղ՟ճ Հ՟ճվ՟ոգսթմ — Ես ՜ջ՟, ըկճջձ ճմ բ ի՜ռ ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձ...
9. 84՝—9՜ Թնրհէ Ավ՟ղ՟ճ, դնվ ավգ՟տ ո՟ս՟ջի՟մթ Ասնղ՟ճ Ամկ՟ր՟տգ՟տ թյի՟մթ թ ջ՟խջ ոեջ—ոեջ ծ՟վտղ՟մտ (տ՜խճս՜թճհ) — Ես գոպ ի՜ջռ՜տձձճսդՠ՜ձ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ ՝՜ձզձ, աճջ հզղ՜պ՜ժՠ՜է բզտ...
10. 89՜—92՝ Բ՟վջգհթ Կգջ՟վ՟տնրմ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Ը գվ՟մնրէգ՟մ — Աջ՟, ՜խտ՜պճսդզսձ իճ՞ճհձ ՜շՠ՜է
էզձզ ՜ոպ...
11. 92՝ Հ՟վտ ՟հփէւմ դնվ նրջնճտ Յնռծ՟մեջ ՟յ՟խգվս՟տմ թրվնտ ՟ճջ եվ — Հ՜հջ ոճսջ՝, ճսոճհ կՠա ա՝՜ձ տճհ...
12. 93՜՝ 0վծմնրէթրմւ — Ախ՜մՠկ ատՠա, Տբջ ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՜կբձճխճջկ, ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝...
13. 93՝—4՜ [Ամնր՟մւ ԲԺ—՟մ ռ՟վբ՟ոգս՟տ] — Ա. Սճսջ՝ձ Դթնմեջթնջ հճհե ՞զպձ՜ժ՜ձ... ԺԲ. Փնւվ Կթրվգհ
Ահեւջ՟մբվ՟տթմ...
14. 94՝—102՝ [Պ՟սղնրէթրմւ ՟պ՟խ՟րնվւ]
՟. 94՝—5՝ [Յ]՜ղը՜ջիձ Իջո՟ծ՟մնր ՜հջ կզ ճմ ճսձՠէճչ ա՜ս՜ժ...
ՠ. 95՝—6՝ Ահջ ճկձ ՜խտ՜պ ճմ ճսձՠէճչ ճջ՟զ...
ա. 96՝—7՜ Թ՜՞՜սճջ կզ ճսձբջ ճջ՟զ կզ, ՠս պՠոՠ՜է կ՜ձժ՜ձձ ազ կ՜իձ ճմ աճտ ըձ՜հբջ...
գ. 97՜՝ Թ՜՞՜սճջձ Ահեկջ՟մբվնջ ի՜ձ՟զյՠռ՜ս զ կբն զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ...
դ. 97՝—8՜ Կ՜հջ չ՜ձտ կզ ժճսո՜ձ՜ռ, ճջ ՝՜աճսկ ժջրձ՜սճջ ժճսո՜ձ ժ՜ձ՜հտ ժ՜հզձ...
ե. 98՜՝ Ահջ կզ զձտձ ՠս ժզձ զսջ հճհե ճխճջկ՜թտ բզձ...
զ. 98՝—9՝ Աոզ յ՜պկճսդՠ՜ձռ, դբ. Էզձ ՜հջ կզ ՠս ժզձ կզ ՝՜ջզ...
է. 99՝—100՜ Իղը՜ձ ճկձ ՜խտ՜պ՜ռ՜ս ՠս ՞ձ՜ռ կրպ հ՜կթ՜ըրոձ (՜հոյբո)...
ը. 100՜՝ Մՠթ՜պճսձ ճկձ ճսձբջ Բ ճջ՟զո, հճջճռ կզձձ զ ձճռ՜ձբ իջ՜ե՜ջՠռ՜ս ՜ղը՜ջիբ...
ը՟. 100՝—1՝ Ահջ ՠս ժզձ ճսձբզձ ճջ՟զ կզ, ՠս ՠխՠս ժջրձ՜սճջ...
ըՠ. 101՝—2՜ Հպնղ պ՜ձճսպբջ կզ ժ՜հջ, ճսձբջ ղճսձ կզ...
ըա. 102՜՝ Ոկձ ՜ձ՜յ՜պ՜սճջ ժ՜կՠռ՜ս ՠջդ՜է Եվնրջ՟հեղ...
15. 103՜—4՜ [Դգհ՟աթվւ] Աս՟ղթ — Ապ՜կձ ճջ ռ՜սզ, ՜սՠէճսժզ պ՜ժձ տ՜ռ՜ըճչ ՠվբ...
18 ՟ՠխ՜պճկո՚ ՜ժ՜ձն՜ռ՜սզ, ՜մտ՜ռ՜սզ, ՜պ՜կձ՜ռ՜սզ, ՝էխ՜կզ, ըճռզ, ժջթ՜ռ՜սզ, լ՜հձզ, կ՜ա մ՝ճսո՜ձՠէճհ, կ՜ա ձՠջժՠէճհ (103՝),
կժ՜ձ եճխճչկ՜ձ, ոձժ՜ձ, տ՜կճհ, տդզ ՜ջՠ՜ձ, տճոզփ Ն՜ՠս՚ ՞զջ ՞ճխզ (104՜)փ

Գ. 107՜—22՝ Յթյ՟ս՟խ ջվՠնտ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ, նվւ ընհնռգտ՟մ թ Կնջս՟մբթմնրոփժթջ զմբբեղ ծնաեղ՟վսթմ Մ՟խգմբնմթ. Բ (=Կ)թրվգհ Եվնրջ՟հեղ՟ճ... գր ջնրվՠմ Յնծ՟մմեջ գր ՟ճժ ղգլ գր ցնւվ գոթջխնոնջնրմւֆ Եվ՟մգժնճմ Պփհնջթ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ թղ՟ջս՟ջթվթ Մ՟վնփմնր (= Տ՟վփմ՟տրնճ) ՟ջ՟տգ՟ժ զմբբեղ ընհնռնճմ Ք՟հխգբնմթ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՠս կՠթձ ՜շ՜տՠէճռ Պ՜սխճո ՞ջբ ՜շ Կճջձդ՜ռզոձ, ՜ոՠէճչ. Զզկ՜ոպճսդզսձ ըրոզկտ գձ՟ ժ՜պ՜ջՠ՜էո՟... Ահո ՠխՠս զ ԶՃ ՠս հՀԱ (1222) դըսզձ զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհփ
Դ. 123՜—49՜ [Յթյ՟ս՟խ Վգտփվգ՟ճ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ]
՟. 123՜—27՝ Սխթդՠմ ՟վ՟վշնրէգ՟մ Աջսնրլնճ, ճնվնրղ ՟րնրվ ՟վ՟վ Աջսնր՟լ դգվխթմ գր դգվխթվֆ Ովոեջ ՟ջե
Մնռջեջ. Ի ջխդՠ՟մե ՟վ՟վ Աջսնր՟լ դգվխթմ ռգվթմ գր դգվխթվջ մգվւթմ — Իոժ Հ՜հջ Բ՜ձ Ոջ՟զ բ, Հճ՞զձ Աոպճս՜թ ձ՜ը աՠջժզձձ չՠջզձ իզկձ ՟ձբ...
՝. 127՝—9՝ [Ի] ջղթմ ՟րնրվ ճթյ՟ս՟խ գվխվնվբ ՟րնրվ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ, ճնվնրղ ՟րնրվ ՟ջ՟տ Աջսնր՟լ, էե. Եհթտթ ծ՟ջս՟սնրէթրմ թ ղեչ ծվնտբ գր չնրվտբ գր գհգր ՟ճմոեջ — Յՠջժջճջ՟ճսկձ ՜սճսջ ՝՜ե՜ձՠ՜ռ ՠս վՠշՠժպՠ՜ռ Աոպճս՜թ ա՝՜ակճսդզսձ նճսջռձ...
Ահոպՠխ մճսձզ՚ «...հզղ՜պ՜ժ ՠջջճջ՟ ՜սճսջ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ»փ

ա. 129՝—33՝ Յ՟ճջղ ՟րնրվ ա՟վմ՟մ՟ղնրս ե գր ճթյ՟ս՟խ շնվվնվբ ՟րնրվ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ, ճնվնրղ ՟րնրվ ՟ջ՟տ Աջսնր՟լ. Եհթտթմ ժնրջ՟րնվւ թ ծ՟ջս՟սնրէթրմմ գվխմթտ... — Լճհոձ ի՜կ՜ովզսշ, ճջ ըաճսկձ բջ զ էճսոՠխբձ ՠջժձզռձ...
բ. 133՝—8՝ Յ՟ճջղ ՟րնրվ ճթյ՟ս՟խ ծթմագվնվբ ՟րնրվ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ, ճնվնրղ ՟րնրվ ՟ջ՟տ Աջսնր՟լ, էե. Հ՟մտգմ չնրվւ դգպնրմջ յմշնտ խգմբ՟մգ՟տ — Յՠպ ա՜ջ՟՜ջՠէճհձ աՠջժզջ թ՜շրտ...
գ. 139՜—46՜ Յ՟ճջղ ՟րնրվ ճթյ՟ս՟խ ռգտգվնվբ ՟րնրվ ՟վ՟վշնրէգ՟մ Աջսնրլնճ, ճնվնրղ ՟րնրվ ՟ջ՟տ Աջսնր՟լ. Հ՟մգժ յնրմշ խգմբ՟մթ ՟ղգմ՟ճմ գվխվթ — Փ՜շտ ՜կՠձ՜արջ ժ՜կ՜ռ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ, ճջ զ ձըւ՜ոպ՜՞ճսձզռձ ոժոՠ՜է՚ զ կՠթ՜՞ճհձոձ ՠէ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜կ՝...
դ. 146՜—9՜ Յ՟ճջղ ՟րնրվ ճթյ՟ս՟խ ե Է ՟րնրվ ծ՟մաըջսգ՟մմ Աջսնրլնճ — Յՠպ Զ ՜սճսջռ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձ հ՜սճսջ ղ՜՝՜դճս ՞ճջթ զձմ ճմ ՞ճջթՠ՜ռ աԱջ՜ջզմձ, ՜հէ ի՜ձ՞ՠ՜ս...
Հկկպ. «Յ՜ոկ՜սճսջտ», Կ. Պրէզո, 1730, բն 435, 438, 442, 445, 449, 458փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸ—ԺԹ բբ.]
1. ՟. 1՝ [Ի ծ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ] — Աո՜ռ ի՜հջձ Պթղեմ. Ոջ ճտ զռբ իյ՜ջպ... Աձ՞ճսպզճո ՠէ՜ձբջ զ թճչբձ...
ՠ. 105՝—6՜ [Ի Յթջնրջ Ովբթ ավնտ Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ. աթվւ Ա, սնհ 1—32] — Յզոճսո Ոջ՟զ Հրջ Մզ՜թզձ... /
Ես ժճսջ՜ոՠ՜էտ ըառ՜ձժ՜[է]զձփ
ա. 106՝ Յթյ՟ս՟խ ջվՠնտ ծ՟[ճ]վ՟ոգս՟տ... — Աոպճս՜թ՜հզձ ՠս կՠթձ ՜շ՜տՠէճռ... (պՠո 107՜)փ
բ. 149՝ [Ս՟հղնջ, ԼԴ, 1—7] — Դ՜պՠ՜հ, Տբջ ա՜հձճոզժ... 150՜ [Ս՟հղնջ, ԺԳ, 1—4] — Աո՜ռ ՜ձըո՞՜կձ...
2. ՜. 102՝, 104՝—5՝ [Դգհ՟աթվւ]ֆ — Ախզձնզ ՜ջկ՜պձ թՠթբ...
6 ՟ՠխ՜պճկո՚ ոջպ՜ռ՜սզ, ՟ՠխձ՜ռ՜սզ, ա՜ջկ՜ձտ պՠոձՠէճհ, ժ՜դձ ղ՜պ՜ձ՜էճհ, կՠջլ՜սճջճսդՠ՜ձ, րլ՜ի՜ջզփ

ՠ. 150՝ Կ՜յ (7 պճխ ձղ՜ձ՜՞ջՠջ՚ պէոգկ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

61՝ Յզղՠ՜ ահՠպձՠ՜է Խ՟շ՟սնրվ ՜՝ՠխՠո, ճջ էզ ՠկ կՠխրտփ
122՝ Յզղՠ՜ ՞ըթ՜՞ջրխ Խ՟շ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպոփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝, 14՝, 108՝ Խ՟շ՟սնրվ ՜՝ՠխ՜փ 108՝ Տբջ Եհթ՟ֆ 61՜, 63՜ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
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ԳԻՐՔ ՊԱՏՃԱՌԱՑ ԵՒ ԼՈՒԾՄԱՆՑ
(Ճ՟մձթմ Խնր՞հ)

ԺԴ — XIV

ԳՐԻՉ՝ Խ՟շթխ (31՟—94՟)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Վ՟վբ՟մ գոջ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 141+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 94ՠ, 131ՠ, 140ՠ—1ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԲ×12 (Ա 7, Թ 4, ԺԲ 13)+1×10ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
18×12,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ՝ ՟. 1ա—30ՠ, 95՟—131՟, ՠ. 31՟—94՟, ա. 132՟—40՟)ֆ ՏՈՂ՝ 23—26 (1ա—
30ՠ, 95՟—131՟), 31 (31՟—94՟), 20—26 (132՟—40՟)ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟րֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ռգվչթտ սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ռմ՟ջնր՟լ գր ցնւվթխ ո՟պնր՟լւմգվֆ 1—30, 95—
131 էգվէգվթ ջսնվթմ ժնրջ՟մտւմգվզ խ՟վխ՟սնր՟լ գր ծ՟ր՟ջ՟վգտնր՟լ ղթրջ էգվէգվթ գվխ՟ճմւթմֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ գր ՟ջս՟պզ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟աթվջ ավնրէգ՟ղՠ գր ՠնռ՟մբ՟խնրէգ՟ղՠ ծ՟ղգղ՟սգժթ ե կգպ. 627—թ ծգս, ավնր՟լ Խ՟շթխ ավշթ կգպւնռ 1314—թմ Ճ՟մձթմ ինրհնրղֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՒԹԻՒՆ
Ա. 1՞—131՜ [Պ՟սձ՟պւ գր Լնրլղնրմւ ձ՟պթտ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ]
Տգ՛ջ կգպ. 59, 42՟—153՟, § 1. ՟/1՞—28՜ (ոժ. «Վ՜ոձ կՠջ ՠս կՠջճհ վջժճսդՠ՜ձ թձ՜ս...»փ 28՜—30՝ պՠո §2. զ)փ ՠ/31՜—7՝փ
ա/37՝—51՝փ բ/66՜—9՜ (§ ե—զռ հՠպճհ)փ գ/69՜—87՝փ դ/87՝—94՜փ ե/51՝—66՜ (§ ա—զռ հՠպճհ)փ զ—ըՠ/մզտփ § 2. ՟/95՜—108՜փ ՠ/108՜—
22՜փ ա/մզտփ բ/122՜—6՜փ գ—ե/մզտփ զ/28՜—30՝ (§ 1. ՟—զռ հՠպճհ)փ է—ը/մզտփ ը՟/126՜—8՝փ ըՠ/128՝—31՜փ ըա—ըգ/մզտփ § 3—4/մզտփ 0ջզձ՜ժո ա՞՜էզրջբձ պ՜ջ՝ՠջսճսկ բ լՠշ. 59—զռ ՠս զջ գձ՟՜ջլ՜ժճսդՠ՜կ՝, ՠս ղ՜ջ՜՟՜ոճսդՠ՜կ՝. ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ պ՜ջ՝ՠջ ըկ՝՜՞ջճսդզսձփ

Բ. 132՜—3՝ Պ՟սձ՟պ ավն խ՟դղնրէգ՟մ [Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ—Յ]ՠպ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձձ ժ՜կ՜սճջ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ ՠս ի՜կ՝՜ջլկ՜ձձ հՠջժզձո... ՠս գոպ զկճսկ ժ՜ջզո ՝՜ս՜ժ՜ձ ՠ՟զ ՜շ՜նզ տճ յ՜պծ՜շ զկ՜ոպձ՜ձ՜էճհ, ազ ՞էճսըո ՝՜ե՜ձՠ՜է ա՞ջճռո ծ՜շոո, ճջ ազ ՟զսջ՜՞զսպ էզռզ տՠափ
Գ. 134՜—40՜ [Լնրլղնրմւ Ս՟ծղ՟մ՟տմ Դ՟րէթ]
— 134՜—40՜ Պ՟սձ՟պ Ս՟ծղ՟մ՟տ ավնտ — [Յ]՜ձյ՜պճսկ ՠս ՜ձյ՜ջ՜՞ջՠէզ ՞ճէճչ ՝ձճսդզսձ... ճջ ՠս ՜հոյբո
ոժո՜ձզ ՜ոՠէճչ...
՟. 140՜ [Լնրլղնրմւ Ս՟ծղ՟մ՟տմ] — Ոջտ կզ՜ձ՞՜կ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ռ՜ձժ՜ձփ [Լճսթկճսձտ]. Ըոպ ՜հոկ ՜ոզ ՜սջզձ՜ժզ... ՝՜ջՠս կձ՜է ՜ոՠձ, աճջ ՜սջզ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

28՜ Ոչ ոջ՝՜ա՜ձ ՠս ՠջն՜ձզժ ոճսջ՝ ՠս գձպջՠ՜է ՠյզոժճյճո պբջ Վ՟վբ՟մ, ՜խ՜մՠկ ալՠա՚ ՝՜ակ՜կՠխ ՞թճխզո կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ղձճջիՠէ զ լՠջ ՜շ՜պ ճխճջկճսդՠձբ՟փ
30՝ Յզղՠոնզտ աոպ՜ռ՜սխ ոճջ՜՚ աոջ՝՜ա՜ձ ՠս ա՜շ՜տՠէ՜ղձճջի ՠյզոժճյճո ապբջ Վ՟վբ՟մ ՠս աթձճխոձ զսջ զ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձոփ Ոջ ճտ ՞ջճխզ ոճջ՜ ճխճջկզ ՜ոբ, ՞ջՠոռզձ ՠս ձճտ՜ զ ՟յջճսդզսձ ժՠձ՜ռ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 122՜)փ
94 (Ահէ լՠշտ) Խ՟շթխջ հզղՠ՜հ չ՜ոձ Աոպճսթճհփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 27՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Լճսթկճսձտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռփ
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ԳՐԻՉ՝ Խ՟շթխ, Եՠվթ՟մնջ (268՟—9՟)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 276. շավնր՟լ՝ 119ՠ—20՟, 269ՠ—70՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 2×12+1×16+Ա—Է×16 (Ա 12, Ե 20)+Ա—Գ×16 (Ա 20)+Ա—Դ×16 (Դ 9) + 1
(Դ)×15ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,8×12,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (1՟—24ՠ), ղթ՟ջթրմ՝ 25՟—276ՠֆ ՏՈՂ՝ 23 (1՟—24ՠ), 29—33 (25՟—276ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, գդվգվզ՝ ռ՟վբ՟անճմ ղնղժ՟է, էթխնրմւզ՝ ջգր խս՟ր, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ (Ի բ.)ֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Գնվլւ Ապ՟ւգժնտֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1 (Ա), ջխդՠնրղ, ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ գր զմբգվխ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ ւ՟պնվբ էգվէթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ (մ՟ի՟ոեջ՝ գվխջթրմ), ՠնժնվ՟աթլ ղ՟մվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ «///[ղգ]վնրղ... ճնվբգաթվջ, գր ռ՟վ[ըգտ՟ր...] ///» (Է, 19—22), Աՠ «/// ճԵաթոսնջ... մ՟ ծ՟մ դմնջ՟՝ ՟վ՟վգ՟ժ///» (Է, 34—36)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, անվյ՟րնրմ ՠլգվֆ Սխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, 1—41, 273—276 ղխմխգվ, ՠմ՟ավթ դա՟ժթ խնվնրջսնռֆ Ի բ. մնվնանր՟լ, խ՟վխ՟սնր՟լ գր ռգվ՟խ՟դղնր՟լ, ո՟ծո՟մգժնռ մ՟իխթմ խ՟դղթ ցգհխգվթ խ՟յթմֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՝—24՝ [Լնրլղնրմւ ավնտմ Դթնմթջթնջթ Ավթջո՟ա՟տրնճ] – /// Ե[ջժձ՜հ]ձճռձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդզսձ ակՠջ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդզսձո ժճմբ... աի՜պճսռճսկձ պ՜ կՠթ՜ռ՚ ակՠթ ՝՜ջզո, ՠս վճտճսձռ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Բ. 25՜—40՝ [Բ՟մւ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ]
1. 25՜—6՜ Յնծ՟մմթջթ Եդմխ՟գտն, նվ գր Ծնվլնվգտն սթգդգվ՟ժնճջ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Յ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ Բ՜ձբ ՜ձՠխ՜ժ՜ձ էճսոճհձ ի՜ոպ՜պՠ՜է ՞ճհ՜ռ՜ձ ՝ճէճջ զ կ՜ոձ՜սճջ ՜ջ՜ջ՜թտ...
2. 26՜—37՜ Յնծ՟մմթջթ Ծնվլնվգտն ծնա՟տգ՟ժ դՠ՟մւջ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Ն՟ի[գվա՟մ]») — Վոպ՜ի՜ռՠ՜է հճսոճ տ՜նճսդՠ՜կ՝... // (27՝)... կըՠոռճստ զ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ՜շ՜ն՜ջժՠ՜էո ՝՜ձզ. ճջ ՜ոբ. Լճսջ, Իոջ՜հբէ, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ...
3. 37՜—40՝ Ննվթմ Յնծ՟մմեջ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Փնինրղմ Սնրվՠ Կնրջթմ գր թ Ծմնրմբմ — Եդբ ճտ ժ՜կզռզ զկ՜ոպճսձ ըճջիջ՟ճչ ձՠջ՜ժջդՠէ ազձտձ... ՠս աչ՜ջո ՠս ա՞ճջթո ՠս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Գ. 41՜—116՝, 121՜—52՝ [Պ՟սձ՟պւ գր Լնրլղնրմւ ձ՟պթտ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ]
Տգ՛ջ կգպ. 59, 42՟—153՟. § 1. ՟/121՜—5՝փ ՠ/125՝—8՜փ ա/128՜—32՝փ բ/132՝—3՝փ գ/133՝—9՜փ դ/139՜—40՝փ ե/140՝—3՝փ
զ/143՝—6՝փ է/146՝—8՜փ ը/148՜—50՜փ ը՟/150՜—1՝փ ըՠ/151՝—2՝ (§ 4—զռ հՠպճհ)փ §2. ՟/41՜—2՜փ ՠ/42՜—3՜փ ա/43՜—6՜փ բ/46՜՝փ
գ/46՝—8՝փ դ/48՝—52՝փ ե/52՝—6՜փ զ/56՜—8՜փ է/58՜—9՝փ ը/59՝—60՜փ ը՟/60՜—1՝փ ըՠ/61՝—5՝փ ըա/65՝—6՝փ ըբ/66՝—8՝փ ըգ/68՝—71՝
(՟—ձ մճսձզ «յ՜պծ՜շ»)փ § 3. ՟/71՝—3՜փ ՠ/73՜՝փ ա/73՝—5՝փ բ/75՝—6՝փ գ/76՝—7՜փ դ/77՜—9՝փ ե/79՝—80՜փ զ/80՜—7՜փ է/87՜—9՝փ
ը/89՝—92՝փ ը՟/92՝—4՝ (՟, ա, բ, ե—ը՟ մճսձՠձ «յ՜պծ՜շ»)փ § 4. ՟/94՝—9՜փ ՠ/99՜փ ա/99՜՝փ բ/99՝—101՜փ գ/101՝—3՜փ դ/103՜—5՜փ
ե/105՜—9՜ (պ՜ջ՝ՠջ «յ՜պծ՜շ»՚ «Հ՟ճվ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ժՠռՠ՜է ՜կո Ճ...»)փ զ/109՜—16՝փ

Դ. 116՝—9՜ Մգխմնրէթրմ Բմնրէգ՟մ ավնտմ [Նգղգջթնջթ]
Տգ՛ջ կգպ. 55, 162՟—303ՠ. Պ՜պծ՜շ/116՝փ §՟/116՝—9՜ (՜ձ՜ս՜ջպ չջն. «...Բ՜հռ ՜հեկ վ՜ըմզ ախնկ՜կ՝, ճխճջկճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ ի՜ձ՟զյզ, ազ ճջյբո»փ §ՠ—իՠ/մզտփ

Ե. 120՝ [Մ՟ջմ ժնրլղ՟մ թմշ (Սխդՠթտ գր ռգվչթտ էգվթ)] — /// հ՜խդՠռ՜հձփ [Բ՜ձ]. Ոջյբո տձ՜ջ ՝՜ակ՜յ՜պժ՜՝՜ջփ Լճսթկճսձտ. Ոջյբո տձ՜ջձ զ ՝՜ակ՜ռ ՞ճհ՜ձ՜, ձճհձյբո ՜շ՜նձճջ[՟]զձ իձ՜ջո յ՜ջպ բ ա՞ՠձճսէ... դբ ՜ժ՜կ՜հձ ճմ
բ գձպ՜ձզ տՠա ՠս ճմ կՠա ր՞պ՜ժ՜ջ///
121՜—52՝ Տՠո չՠջգ Գ, § 1. ՟—ըՠ

Զ. 153՜—204՝ [Պ՟սձ՟պւ գր ժնրլղնրմւ Պ՟ծնտ ավնտմ Բ՟վջհթ]
Տգ՛ջ կգպ. 437, 314՟—39՟. § ՟/153՜—5՝փ ՠ/155՝—7՝փ ա/157՝—60՝փ բ/160՝—2՝փ գ/162՝—4՝փ դ/164՝—6՝փ ե/166՝—9՜փ զ/169՜—
70՜փ է/170՜—1՜փ ը/171՜—2՜փ ը՟/172՜—4՜փ ըՠ/175՝—6՝ (§ ըե—զռ հՠպճհ)փ ըա/176՝—8՜փ ըբ/178՜—9՜փ ըգ/179՜—80՝փ ըդ/180՝—1՝փ
ըե/174՜—5՝ (§ըՠ—զռ ՜շ՜ն)փ ըզ/174՜ (§ ը՟—զռ հՠպճհ ՠս ըե—զռ ՜շ՜ն. ըճջ՜՞զջգ դզսջզկ՜ռ՜՝՜ջ՚ «Պ՜պծ՜շ դխդճհձ ճջ ՜շ Եսոՠ՝զ
ՠյզոժճյճո» իկկպ. § ըՠ)փ ըէ/181՝—2՝փ թ/182՝—3՝փ թ՟/183՝—5՜փ թՠ/185՜—6՜փ թա/186՜—7՝փ թբ/187՝—9՜փ թգ/189՜՝փ թդ/189՝—92՜փ թե/192՜—5՝փ թզ/195՝—7՝փ թէ/197՝—200՝փ ժ/200՝—1՝փ ժ՟/201՝—3՜փ ժՠ/203՜—4՝փ ժա—ժդ/մզտփ (§ ՟—բ, ե—ը, ըՠ մճսձՠձ «Պ՜պծ՜շ»)փ

Է. 205՜—61՝ [Լնրլղնրմւ Վ՟ծվ՟ղ՟ճ Ր՟ՠնրմրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 59, 208՟—305ՠ. § 1—3/մզտփ 4/205՜—13՜փ 5. ՟/213՜—21՜փ ՠ/221՜—36՝փ 6/236՝—61՝ (չջն. «...ՠս ղ՜ջեճսդՠ՜ձ պՠո՜ժձ էզձՠէճսդզսձձ ՠս ՜հէձ»)փ

Ը. 262՜—9՜ [Ս՟ծղ՟մ՟տմ] Դ՟րէթ [Լնրլղնրմւ (ժնրջ՟մտւթտ)] — Ոջտ կզ ՜ձ՞՜կ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ պՠձմ՜ձփ Լճսթկճսձտ. Ոմ ճջյբո ՟ճստ ժ՜ջթբտ... աճջ րջզձ՜ժ իճսջձ ՝՜ե՜ձբ հզջՠջ՜ռ աի՜էՠէզո /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
Թ. 270՝ [Զգմնմթ թղ՟ջս՟ջթվթ Յ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մ]
1. 270՝ [Յ]՟հ՟աջ աթսնրէգ՟մ ոթս՟մ՟տնր ջգպթտ — Աջ՟, ՠձ ոՠշտ յզպ՜ձ՜ռճստ Զ...
՟. 270՝—1՜ [Յ՟հ՟աջ բվթտ] — Աջ՟, ՟զջտ զ պՠո՜ժո Զ ՝՜ե՜ձզ...
ՠ. 271՜ Յ՟հ՟աջ խ՟վա՟տ — [Կ]՜ջ՞ գոպ ՠջզռ ՝՜ե՜ձզ...
ա. 271՜՝ Յ՟հ՟աջ յվչ՟մ՟տ — Շջն՜ձ ՝ճէճջզձ գոպ ՠջզռ հՠխկ՜ձ ՝՜խժ՜ձ՜հ...
բ. 271՝, 275՜՝ Յ՟հ՟աջ շ՟ցնտ — [Չ]՜վտ ՜ղը՜ջիզո գոպ Դ—զռ ՝՜ե՜ձզ...
գ. 275՝, 272՜ Եր ռ՟ջմ դ՟րվնրէգ՟մտ — Զրջճսդՠ՜ձռ Դ ՠձ պՠո՜ժտ...
դ. 272՜—3՜ Յ՟հ՟աջ ՟դբղ՟մտ — Աա՟ճսկձ ՝ձճսդՠ՜ձռ ՠշ՜ժզ ՝՜ե՜ձզ...
— 273՜՝ [Վգվչ՟ՠ՟մնրէթրմ] — Աջ՟, գոպ յզպ՜ձ՜ռճս ոՠշզռձ ՜հոտ՜ձ ՜ո՜ռՠ՜է... աճջ զկ՜ոպձ՜ժ՜ձձ ՞ճէ ՜ո՜ռզձփ
2. 273՝ Յ՟հ՟աջ անվլմ՟խ՟մթմ, դնվ թ ռգվ՟ճ խ՟ս՟վգ՟ժ ՠ՟մթ ՟պ՟բվգտթմ — Իջ բ՚ պձրջզձ՜ժ՜ձ...
՟. 273՝ [Յ՟հ՟աջ սմփվթմ՟խ՟մթմ] — Աջ՟, ՝՜ե՜ձզ պձրջզձ՜ժ՜ձ՚ զ ի՜կՠոպ՜ժ՜ձ...
ՠ. 273՝ Յ՟հ՟աջ ՠ՟վու՟խ՟մթմ — Բ՜ջու՜ժ՜ձձ՚ բ ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ՜կ՝ րջզձ՜ժՠ՜է...
ա. 273՝—4՜ Յ՟հ՟աջ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մթ — Ք՜խ՜տ՜ժ՜ձ՜ռձ ձ՜ը՜՟ջզ տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձռ...
բ. 274՜՝ Բնռ՟մբ՟խնրէթրմ ՟վծգջսթ. ճ՟ճժ ավնտ — Զ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդզսձ հճջե՜կ էոզռՠո, աի՜կ՜ջ ՜շնզջ պՠո...
ՠս Տբջ Բ՜ձձ Աոպճսթճհ բփ
գ. 274՝, 276՜ Յ՟հ՟աջ ՟մղգխմգժթ նվնյղ՟մ [գր] ջսնվնանրէգ՟մ [ե՟խ՟տջ] — Աձկՠժձՠէզ ճջճղկ՜ձ Բ ՠձ պՠո՜ժտ...
դ. 276՜՝ Յ՟հ՟աջ նրմ՟ճմթ — Ոսձ՜հձ ՜ոզ՚ ՜ձզջ ՜ձզկ՜ռճս՜թ...
ե. 276՝ Յ՟հ՟աջ ՟մՠ՟րթ — Աձ՝՜ս բ, ճջ ՜կՠձ՜հձզս բ ՜ձ՝՜ս... ՜ձ՝՜ս՜՞ճսձ ՜ձի՜ո զ հբ՜ժ՜ռո, ազ ճմ տձձզփ
Տյ. «Գզպ՜ժ՜ձ ձզսդՠջզ եճխճչ՜թճս», № 2, բն 81—98, Bփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

71՝ ԶԽ՟շթխ ՜ղը՜պճխ ոճջզձ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ճՙչ ՠխ՝՜ջտ ՠս ղպ՜յճչ ՞ջՠռզ. ճմ դբ ՞ջճհձ ռ՜ձժճջ՟, ՜հէ ժ՜ջրպբզ ՝՜ձզձ, ճջճսկ ոյ՜ո՜սճջբզփ Պ՜պ՜իՠ՜էտ՟՚ հ՜խրդո հզղՠռբտ, ՠս հճսո՜կ ճխճջկճսդզսձ ՞պ՜ձՠէ զ Քջզոպճոբ,
ճջճսկ վ՜շտ հ[՜սզպՠ՜ձո]փ
152՝ ԶԽ՟շ[թխ] հզղՠռբտփ Ահէ ՞ջՠռ՜ս ՉԿԳ (1314) դչ՜ժ՜ձզո զ Ճ՟մձթմ խնրհմ, Սճսջ՝ Գվթանվթ Բ՜ջՠժՠձ՟՜ձզձ,
ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտփ
2. 268՜ ԶԵՠվթ՟մնջ հ՜խրդո հզղՠռբտփ
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ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԵԱՆ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 380+1 (խվխ. 335). շավնր՟լ՝ 1ՠ—5ՠ, 86ՠ—7՟, 106ՠ, 374ՠ—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×5+Ա—ԼԲ×12 (Ա 14, Զ, ԻԲ—ԻԳ, ԼԱ—ԼԲ 10, Թ, ԺԵ,
Լ 8, ԺԸ 11, ԻԸ 21)+1×4ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,4×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 30—41 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ մ՟վմչ՟անճմ էնրհէ, բպմ՟խթմզ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ յգվս՟րնվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ. ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ավ՟բ՟յսզ սգհ—սգհ ինրմ՟տ՟լ գր անրմ՟է՟ցֆ Կ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ձգհւնր՟լ, բպմ՟խզ խթջնռ
շ՟ց ո՟սպնր՟լ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 6՜—374՜ [Գթվւ նվ խնշթ Լնրջ՟րնվնրէթրմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ՝ յ՟վ՟բվգտգ՟ժ թ... ո՟սվթ Կնրթժգժղթ խնշգտգ՟ժ Փգցթմ Փ՟վթդգտրնճ... է՟վաղ՟մգ՟ժ... թ Ղնրխ՟ջնր ռ՟վբ՟ոգսե Խ՟վՠգվթ՟տրնճ, ճ՟ղթ Տգ՟պմ 1725...]

Տգ՛ջ կգպ. 440, 1՟—459՟. «Լճսո՜սճջճսդզսձ»/6՜փ «Գՠջ՜յ՜պւՠէսճհ»/6՜փ Յզղ. դջ՞կ./8՜—9՝փ § ՟/10՜—83՜փ ՠ/83՜—137՜փ
ա/137՜—87՝փ բ/187՝—268՝փ գ/269՜—310՜փ դ/310՜—36՝փ ե/336՝—74՜փ Ց՜ձժ/մզտփ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ՝ ԺԸ բ.]
1. ՟. (Աոպ՜շ Ա) Մխվսշթ իրջ ՞ՠխզ ՜ձճսձձ բ Տխնր՟վթփ ՝. Թ՜էկճսդձ հՠպ Քջզոպճոզ Յ՜ջճսդՠ՜ձձ ղզձՠռզձ իջբ՜հտձփ ՞. 1՜ Բ՟հս՟սնր ՟բկ՚ Շ՟ղ՟ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ Ա ՞ՠխ‘կ գ՜՚ ՜ձճսձձ Իսս՟ճ... (2 պճխ)փ Կթմնո՟ս ժ՜ը՜ջ՟ձ
Յճի՜ձձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզ ըճմձ... նջ՜ոճսա ՜ջ՜ջ աձ՜ (2 պճխ)փ
2. Աոպ՜շ Ա. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜՝, 380՝ (կ՜ձջ տ՜խճս՜թտձՠջ 21 ՞ջտզռ՚ Սզջ՜տ, Աշ՜ժ, Եո՜հզ, Եաՠժզբէ, Եջՠկզ՜, Գճջթտ Աշ՜տՠէճռ, Մ՜պդբճո)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 7՝ (1756 դ. ղխ՜՞զջ) Աոպճսթճչ ՜հո ՞զջտձ ՠո՚ Բ՟վջգհ բջ չ՜ջ՟՜յՠպո ըոպ՜ռ՜հ զ չ՜հՠէճսկձ զձլ՚ ճջտ՜ձ
ճխն ՠկ. ՠջ՝ կՠշ՜ձզկ՚ Աոպճս՜թ ճսկ խոկ՜դ ժ՜ձբ՚ հզղբ ակՠխ՜սճջո, ՠս զձտձ հզղՠ՜է էզռզ զ ձկ՜ձբ. ՜կբձ. ՌՄԵ (1756)փ
2. 7՝ (ԺԸ՛ ՟., տՠջճս՜թ) Ի չ՜հՠէճսկձ Արգսթջ չ՜ջ՟՜յՠպզ Մ///
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 7՝ (ՠխթճս՜թ. ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ՚ Արգսթջ չ՜ջ՟՜յՠպ)փ
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ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԵԱՆ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 273+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 263՟—73ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԲ×12 (ԺԲ 10)+11×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «AG» Լնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3×16,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 26—36 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ղ՟ջմ ո՟ծո՟մ՟խթ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3 (Ա—Գ)+3 (Դ—Զ), էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ տգտ՟խգվ, ՟ջս՟պմգվզ՝ խթջնռ շ՟ց ո՟սպնր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՞—252՝ [Գթվւ նվ խնշթ Լնրջ՟րնվնրէթրմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ՝ յ՟վ՟բվգտգ՟ժ թ... ո՟սվթ Կնրթժգժղթ խնշգտգ՟ժ Փգցթմ Փ՟վթդգտրնճ... է՟վաղ՟մգտգ՟ժ... թ Ղնրխ՟ջնր ռ՟վբ՟ոգսե Խ՟վՠգվթ՟տրնճ, ճ՟ղթ Տգ՟պմ 1725...]
Տգ՛ջ կգպ. 400, 1՟—459՟. «Լճսո՜սճջճսդզսձ»/1՞. «Գՠջ՜յ՜պսՠէճհ»/1՞՟փ Յզղ. դջ՞կ. /3՝—5՝փ § ՟/6՜—93՜փ ՠ/93՝—159՜փ ա/159՜—201՜փ բ/201՜—62՝փ գ—ե/մզտփ Ց՜ձժ/2՜—3՜ (կզ՜հձ § ՟—բ—թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

3՜ Աոպճսթճչ ՜հո ՞զջտո... (պՠո լՠշ. 638, 7՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

3՜ Ի չ՜հՠէճսկձ Գ՟ժնրջս չ՜ջ՟՜յՠպզ Ջնրհ՟գտրնճփ Բ՜ջՠէզ բ ՞զջտո ՜հոփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Զ՝. 1119 (1670) դճսզձփ
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ԺԳ — XIII
ԹԵՐԹ՝ 93ֆ ՊՐԱԿ՝ Բ—Թ×12 (Գ 10, Թ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,8×10,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ի՟դ՟ավնր՟լ)ֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ բնվյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր,
բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ ռ՟վբ՟անճմ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 20՟, 37՟, 68ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գն ճ մ ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ գր զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնր՟լ 1 էգվէթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, մ՟ի՟ոեջ գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ, Գ՟, Բ՟, Դՠ, Դ՟, Ա՟, Գՠ
«...[թՠ]վգր ՟պթմ սվսմչեթմ... ո՟ս՟ջի՟մ գս ///» (Ի, 11—21)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ տգտ՟խգվ, գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, Ա ցգհխթ ջսնվթմ ղ՟ջզ էգէգր՟խթ ՟ճվնր՟լ, Բ ցգհխթ խգմսվնմնրղ է՟մ՟ւթ ջգր ՠթլ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—93՜ [Մ՟մվնրջղնրմւ]
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—263ՠ. § 1 ՟—բ/մզտ (դ՜վճս՜թ)փ 2. ՟—գ/1՜—13՜ (ոժ. «[Ապՠէ]զտ ձճջ՜ վ՜ըՠ՜ձ»)փ 3/13՜—20՜փ 4. ՜—
՟/20՜—36՝փ 5. ՟—դ/37՜—55՝, 89՝—93՜ («Եջ՞ ոջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ» ըճջ՜՞ջզ պ՜ժ՚ § 9. ՟—զռ հՠպճհփ Չճսձզ լՠշ. 591—զ «Գճի՜ձ՜կտ
ըատբձ»—գ)փ 6. ՟—բ/56՜—61՜, 75՝—9՜)փ 7/61՜—8՜ (§ 6. ՠ—զռ հՠպճհ)փ
8. ՟—բ/68՜—75՝փ 9. ՟—գ/79՜—89՝ (մզտ՚ ՠ—գ)փ 10.
՟—է/մզտփ
Ս՟ծ՟խ Աղ՟սնրմթմ ոճհձգ ի՜կՠկ՜պՠէ բ 1278 դ. գձ՟րջզձ՜ժճս՜թ լՠշ. 759 (Էնկզ՜թձզ լՠշ. 680)—զ իՠպ ՠս ժ՜ակ՜ոպ՜շզձ վ՜ժռճս՜թ կ՜պՠձ՜՞զպ՜ժ՜ձ դՠջդզժզ չջ՜հ ձղՠէ. «... ՠս ՞ջճսդՠ՜կ՝, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ Ժ՜կ՜կճսպձՠջզ ՟՜ո՜սճջճսդՠ՜կ՝ ՝ճէճջճչզձ ձկ՜ձ բ հզղՠ՜է Խ՜ա՞ջտզձ, ճսոպզ ի՜ս՜ձ՜ժ՜ձ բ, ճջ ձճհձ դճս՜ժ՜ձզձ ՞ջճս՜թ էզձզփ Ս. Վ. Աղ՟սնրմթ»փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ՝ ԺԵ բ.]
93՝ [Տ՟հ ի՟շգժնրէգ՟մ (Ա—Ք)] —/// Լճհո զ էճսոճհ Հ՜հջ թճռ՜թզձ, /Զձ՜հ զ վ՜հպզձ ՝ՠսՠշՠռզձ... / Ձ՜հձզս ՞ճմՠկտ Մ՟մ՟ջեթմ...
Աա՜պ բնզ չջ՜հ գձ՟րջզձ՜ժճս՜թ բ ՠխՠէ «Ի—Ձ» հր՟ճխ պձՠջգփ «Ի» պճսձձ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝ ՠս «Ձ» պ՜ձ չՠջնզձ 3 պճխՠջգ ՠխթճս՜թ
ՠձ, կձ՜ռՠ՜էձ ՜հէ լՠշտճչ դ՜ջկ՜ռճս՜թփ

631
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԴ — XIV
ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ Ս՟ղջնմգտթ, Մխվսթշ ջո՟ջ՟րնվ ՠ՟մթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մխվսթշ (ավթշզ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 277. շավնր՟լ՝ 263՟—77ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԸ×8 (Ե 16, ԺԱ—ԺԲ շթւ, ԻԳ, ԻԹ 6, ԻԴ, ԻԵ 7, ԼԴ 4, ԼԷ էպթշւ)+1×15 (ԺԸ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (263—77) «NA» Լնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5×12,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ի՟պմ)ֆ ՏՈՂ՝ 25—30
(ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ
1, ջխդՠնրղֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 17՟ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ գր ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ ԺԸ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ, 1—16, 247—263 էգվէգվզ խ՟վխ՟սնր՟լ, նրմթ գհլնր՟լ գր ՟մզմէգպմգժթ ծ՟սնր՟լմգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜ Յ[նռծ՟մմնր] ւ՟ծ՟մ՟[ճ]թ ծ՟[ղ՟պ՟ր]սթրւ ժնրլնրղմ իմբվնճ /// ճ՟հ՟աջ սմ՟րվեմնրէգ՟մ /// գվնճ ՠ՟մ
ճնրէ ՠ՟ը՟մգ՟ժ աժ[ինռւ] — /// ՜շ՜տՠռՠջ ՜շ կՠա յ՜պճս՜ժ՜ձ՟, պ՜է տՠա ածղկ՜ջպճսդզսձ [ըճոպճչ՜ձճսդզսձ կՠջճհ հ՜խ՜՞ո ՜հոճջզժ, աճջ ժ՜կ՜ստ Աոպճսթճհ ժ՜պ՜ջ[ՠէ վճ]ջլՠռ՜հ...
՟. 1՜—2՝ Ա[պ՟չթմ աժնրի. Թե նվնռ] ղթ ՠմնրէթրմ դՔվթջսնջ ինջսնռ՟մ ///ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ նշ թ ղ՟վղթմ
խ՟ղ թ ղ՟վբ ՠ՟մ[՟խ՟մ] — Զ/// ճսոպզ ՠս հ՜ջլ՜ժ ///
ՠ. 3՜—4՝ Եվխվնվբ աժնրի. Թե նվնռ ՠմնրէգ՟ղՠ ծ՟ր՟ջ՟վ Հփվ ՟ջթ խ՟ղ նվնռ՝ ղ՟վբխ՟մ — Ես ՜հո ի՜ջռճսկձ ա՜շ՜նձճհձ ճսձզ արջճսդՠ՜կ՝ աձկ՜ձճսդզսձ...
ա. 4՝—6՝ Եվվնվբ աժնրի. Մթնրէթրմմ դ՟մ՟դ՟մնրէթրմ նրմթ՞, էե՞ նշ — Ես ազ՜ջ՟ զ ա՜ձ՜ա՜ձճսդՠ՜ձ /// զ կզճսդզսձ, տ՜ձազ ա՜ձ՜ա՜ձտձ ճմ ՠձ կզ...
բ. 6՝—7՝ Չնվվնվբ աժնրի. Ովն՞ռ ՠմնրէգ՟ղՠ ղգպ՟ր խ՟ղ ճգվխ՟ւ՟մշթրվնտ ն՞ դ՟մ՟մանջմգժթ խթվջմ խվգվ գր
ն՞ճվ ՟վթրմմ թտե — Մզ աիՠջլս՜թճխ՜ժ՜ձ ժ՜ջթզո ՠս ՜ո՜ռ՜թո կՠջլ ՜թբջ զ կզ Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո...
գ. 7՝—9՜ Հթմագվնվբ աժնրի. Թե նվնռ ՠմնրէգ՟ղՠ ՟ձեվ գր թղ՟ջսմ՟մ՟ճվ — Այ՜տբձ ՜ո՜ռ՜ս չՠջ՜՞ճհձ, դբ.
Ոմ բ ՜ջե՜ձ ճջճղՠէ ալ՜հձո ՠս ա՞ճջթ գոպ պձրջբձճսդՠ՜ձ...
դ. 9՜—11՜ Վգտգվնվբ աժնրի. Բմնրէթրմւմ, դնվ թմշ եթմմ, խ՟տթմ ղմ՟տթմ, էե գհգմ նվ թմշ նշմ եթմ — Ահճ, ՠժ՜ռ
կձ՜ռ Բ՜ձձ զ ոՠվի՜ժ՜ձ ՠս հգձպ՜ձզ զսջճսկ ՜ոպճս՜թ՜հզձ զղը՜ձճսդՠ՜ձձ...
ե. 11՜—3՜ Երէմգվնվբ աժնրի. Յնվը՟ղ է՟մկվ՟մ՟ճվ Բ՟մմ ճ՟վա՟մբթ խնրջթմ, ո՟ծե՞վ դճ՟սխնրէթրմ ՠմնրէգ՟մմ, գէե՞ ճթրվմ ցնիեվ՝ դ՟պգ՟ժմ թ Մ՟վթ՟ղ՟ — Է ՠս ՜հ՟ ի՜ժ՜շ՜ժճխ՜ռձ ՜շ լՠշձ յ՜պջ՜ոպ գձ՟՟զկ՜՟ջճսդզսձ...

զ. 13՜—6՜ Որէգվնվբ աժնրի. Եվխմ՟ճթ՞մ ՠմնրէթրմւմ թ ղթ՟ջթմ գխթմ տվւգտ՟՞մ ՟պ ՟մկմ՟րնվնրէթրմւ մնտ՟, էե՞ նշ — Շ՜կ՝ճսղ բ ի՜ջռւ՜թո ՠս հճհե ՜ձճսոճսկձ... հզսջ՜ս զ կզպ ՜շձճսռճսձ ար՞ճսպձ՚ զ վջժճսդզսձ ՜ձլ՜ձռփ Ոխն էՠջ
զ Տբջփ
2. 16՜՝ [Աղւ գր ՟մնր՟մւ մ՟ծ՟ոգս՟տ] — Ա՟՜կ ՠժ՜ռ ՜կո ՋԼ, Սՠդ՚ ՋԺԲ, Եձճչո՚ ՋԵ... հ՜սբջ պ՜ծ՜ջզձ ///
3. 17՜—45՝ [Թնրհէ Միթէ՟վ ռ՟վբ՟ոգսթմ նվ Գնյ խնշթրվ. կգպ. 3062, 165՟] — Զ՜հո ՞թ՜՞ջճսդզսձ ո՜ժ՜սճստ ի՜ջժ՜սճջ ժ՜ջթՠ՜ստ ՠ՟՜տ հ՜խ՜՞ո չջ՜ռ...
4. 46՜—8՝ Վ՟ջմ ղ՟սթմմ ՟պ՟ւգժնճմ Պգսվնջթ ավե — Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ բջ ՜ջե՜ձ՜սճջ ՠս ա՜ջ՟՜ջՠ՜է ՜կՠձ՜հձ
՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝...
5. ՟. 49՜—55՝ Ն՟իգվա՟մ — Սճսջ՝ ՠս ՜կՠձ՜ոճսջ՝, ի՜կ՜վ՜շ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ Եջջճջ՟ճսդզսձձ ՜ձծ՜շՠէզ... Կ՜դճսխզժբ ՠս Աշ՜տՠէ՜ժ՜ձ ՠժՠխՠռզ ՠս հճխն ՠս հճսխ՜վ՜շ ճսոճսկձ զսջ տ՜ջճաբ աԱոպճս՜թ կզղպ ՝՜ջզ...
ՠ. 55՝ Ն՟իգվա՟մ — Յճջե՜կ ժ՜կզ ճչ աիզսջ գձ՟ճսձՠէ ՝՜աճսկ իճ՞ճռ...
ա. 55՝—6՜ Ն՟իգվա՟մ — Աոպճս՜թ ազ ա՜կՠձ՜հձ յ՜ժ՜ոճսդզսձ էձճս, ըճոպճչ՜ձՠ՜է բ...
բ. 56՜՝ Ն՟իգվա՟մ — Աոպճս՜թ բ յ՜պծ՜շ ՜կՠձ՜հձ ՠխՠէճռո, ՠս ՠխՠ՜էտո ա՜ձ՜ա՜ձ...
գ. 56՝ Ն՟իգվա՟մ — Հ՜կ՝՜ջլզ ա՜մո զկ զ էՠջզձո, ճսոպզ ՠժՠոռբ զձլ ՜ս՞ձճսդզսձ...
դ. 57՜—9՝ [Յնվբնվ՟խ] — Ահոճսիՠպՠս ՟՜ջլճսոռճստ ակ՜ժճհժ ՝՜ձզո կՠջ զ թճչ՜պ՜ջ՜թ ՠս հ՜կՠձ՜իջ՜ղ ՞ճջթճռ ՞ՠջ՜՞ճսձզձ...
ե. 60՜—71՝ [Ն՟իգվա՟՞մ] — Ես ՜ջ՟, տ՜ձազ ժջբ ՝ձճսդզսձ զ ձճջ՜՞ճհձ զձմ հ՜հպձՠէ զջ՜ռ ՝՜ջբյ՜պՠի ՠջՠսզէ պՠոճխ՜ռ...
զ. 72՜՝ Ն՟իգվա՟մ — Տբջձ կՠջ ՠս Աջ՜ջզմձ ՜կՠձՠռճսձ Յզոճսո Քջզոպճո հճջե՜կ ՜շ՜տբջ ա՜ղ՜ժՠջպոձ զ տ՜ջճաճսդզսձ...
է. 72՝ Ն՟իգվա՟մ – Եջՠոտ ՜ի՜սճջտ ՠս հճէճչ՜դզս ՝՜ակճսդզսձ ոճչճջ ՠձ պժ՜ջճսդզսձ ՜շձՠէ ՜ջզ՜ժ՜ձ կ՜ոզձ...
ը. 73՜—81՜ Ն՟իգվա՟մ — Տզջ՜ժ՜ձ ՠս ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ բ ՜հո ՝՜ձ իջ՜կ՜ձզ, աճջ ՞դ՜ոբջ ժ՜կ՜ստ զսջճչտ ՜ոբ. Բ՜ռ ա՝ՠջ՜ձ տճ...
ը՟. 81՜—2՝ Ն՟իգվա՟մ — Յ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս հ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ա՜սջճսդՠ՜ձ ՠձ, ճջճչ ՝ճչ՜ձ՟՜ժզձ ՞ճհճսդզսձտ չՠջզձտ ՠս ձՠջտզձտ...
ըՠ. 82՝—3՝ Ն՟իգվա՟մ — Ոջտ կզղպ ՝՜խլ՜ձ ՜շ ճսձ՜ժճսդզսձո ՝՜ջՠ՜ռձ...
ըա. 83՝—5՜ Ն՟իգվա՟մ — Յ՜ոպճս՜թ՜ժՠջպ ՜ջճսՠոպ ՠձ ժ՜ակՠէ ժ՜շճսռ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թտ...
ըբ. 85՜—6՜ Ն՟իգվա՟մ — ՅԱոպճս՜թ ՜ոպ ՝՜ջՠպջ՜յբո աՠխկ՜ձռ ա՜ձ՜ա՜ձզռ ՝՜ջՠ՜ռձ...
6. ՟. 86՝ (Լ՜պզձՠջբձ ի՜հ՜պ՜շ Հ՜հջ կՠջ) — Բ՜պջ ձ՜սոպջ տՠոբձ էբէզո...
ՠ. 86՝ Հճշճկՠջբձ բ Հ՜հ կՠջ — Բ՜հդՠջ զ կճձ ճհՠձպզո Եչջ՜ձզո...
ա. 86՝ Ախնՠթխ բ — Աչճսձ ՟ճս ՜ղկ՜զ՜ս ձՠպ ա՜պ՜ղ գղկճը...
բ. 86՝ Սնրվՠ Աջսնր՟լ Հնպնղ — Ահզ՜սո ՜սդ՜սո, ՜հզ՜սո բո ժՠշ՜սո...
7. 87՜—8՝ Դ՟րէթ ցթժթջնց՟ճթ Նգվաթմ՟տնճ թղ՟յ[ջս՟]ջթվնրէթրմ Յ՟հ՟աջ Ս՟ծղ՟մ՟տ — Ոջտ կզ ՜յձ՞՜կ
զկ՜ոպ՜յոզջճսդՠ՜ձ պՠձմմ՜ձ ՝՜ձզռ...
8. 89՜—97՜ Ի ԽԵ Ս՟հղնջեմ նվ ՟ջե. Գմ՟տւ ագսնտ նրվ՟ի ՟պմգմ դւ՟հ՟ւմ Աջսնրլնճ, գր ջնրվՠ ՟վ՟վ — Աձզկ՜ձ՜էզձ հբզռո բ՜ժ՜ձ ՝ձճսդզսձձ ՞ՠջ՜իջ՜ղ ա՜սջճսդՠ՜կ՝, ՜ձի՜ո դՠսճռ ոէ՜ռկ՜ձ...
9. 97՜—104՝ [Ն՟իգվա՟մ] — Գՠջ՜՞ճհձ ՠս ժՠձՠխճսպ արջճսդՠձբձ, հ՜ձծ՜շ ՠս հ՜ձի՜ո հ՜կՠձ՜ժ՜պ՜ջ ՝՜ջՠջ՜ջճսդՠձբձ...
10. 105՜—36՝ Ի ղգլթ ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Քվթջսնջթֆ Վգվժնրլնրէթրմ ՠ՟մթմ Եջ՟ճգ՟, ճգս նվնճ գր ծ՟ր՟ւղնրմւ Աջսնր՟լ՟յնրմշ ՠ՟մթտ է՟վաղ՟մ ճ՟րվթմգ՟ժ թ ինվծնրվբ է՟ա՟րնվ՟տ, նվ ճգվխվթ, ՟վ՟ա տնրտղ՟ղՠ գր թղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մ ջ՟ծղ՟մ՟ր յ՟վ՟բվգ՟ժ Վ՟ծվ՟ղ ռ՟վբ՟ոգսթ, ճնվնրղ ՟րնրվ ՟րլգ՟ժ կգպմ՟բվգտ՟ր է՟ա՟րնվմ
Հ՟ճնտ Մգլմ Լգնմֆ [Ւ ՝՜ձձ]. Բըՠոռբ ՞՜ս՜ա՜ձ հ՜ջկ՜պճհձ Յՠոոՠ՜... — Սժզա՝ձ ՜կՠձ՜հձ պ՜սձզռ պՠջճսձ՜ժ՜ձ՜ռ
Աոպճս՜թ՜հ՜հպձճսդՠ՜ձո պ՜սձ բ...
11. 136՝—58՜ [Վ՟ծվ՟ղ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ] թ ինվծնրվբ Գ՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ ճԵվնրջ՟հեղ ճ՟ր՟մ՟խ՟ր (սգ՛ջ կգպ. 734, 28՟)— Ոսջ՜ը էՠջ հճհե, ՟ճսոպջ Սզճչձզ... Պ՜հթ՜շ ՠս իջ՜ղ՜էզ բ կՠա պ՜սձո ՜հո... Աջ՟, ՜հո ըճջիըջ՟՜՝՜ջ գձձ՜հո պՠջՠսճռձփ
12. 158՜՝ Յնվբնվ՟խ թ ռ՟վբ՟ոգսե Տթվ՟յսվնճ — Աջ՟, ՜հոճտզժ ՝՜ս՜ժ՜ձ՜ոռզձ ՜շ զ կբձն զ պՠոճսդզսձ ՝՜ձզո...
13. 159՜—80՜ Ի ս՟րմթ Պ՟ջգւթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Աջ՟, յզպճհ բ կՠա ի՜ս՜պտ ծղկ՜ջզպ
հ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջզ ՞ճջթո կՠջ, ճՙչ ոզջՠէզտ... (զ էճսո՜ձռո՚ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ, Փթժնմ, Մ՟վնրէ՟, Եցվգղ, Բ՟վջգհ)փ

165՝ ՠս 166՜ բնՠջզ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թփ

14. 180՜—95՜ [Վ՟ջմ է՟հղ՟մ Մգլթ Շ՟ՠ՟է ՟րնրվմ սգջնրէգ՟մ. կգպ. 1433, 1՟] — Ոՙչ յ՜պկՠոռբ հ՜ձ՟զկ՜ձ ձճջ՜ ած՜ձ՜յ՜ջիո ձճջ՜... Զ՜ի՜սճջ ՠս աժՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջ վջժ՜՞ճջթ ժջզռձ հճսոճհձ կՠջճհ ՠս Աոպճսթճհ...
15. 195՜—221՜ [Վ՟ծվ՟ղ՟ճ ծ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթ թ աթվջ Ծմմբնտ (սգ՛ջ կգպ. 775, 35՟—52ՠ)] — Հ՜ջռճսկձ. Հջՠղպ՜ժտ հ՜շ՜՛ն ՜ջ՜ջՠ՜էտ ՠձ տ՜ձ աՠջժզձո ՠս աէճսո՜սճջոփ Պ՜պ՜ոը՜ձզձ. Ոկ՜ձտ զ ի՜ջռձ ձ՜ը ՜ոՠձ. Աջ՜ջՠ՜է Աոպճսթճհ աիջՠղպ՜ժոձ... դբ հ՜ձժ՜ջթ ՜սլձ ը՜սոճսձ էզձբջփ
16. 221՝—38՜ Վ՟ծվ՟ղ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ճ՟վղ՟վ՟լ թ Ծ՟հխ՟դ՟վբջ գր թ Հ՟ղՠ՟վկնրղմ Տգ՟պմ — Աձո՜իկ՜ձՠէզձ ՠս ՝ձճսդՠ՜կ՝ ՝՜ջզձ Աոպճս՜թ ա՜շ՜պ՜՞ճհձ ՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձ ճմ զձտՠ՜ձ կզ՜հձճհ ոՠյի՜ժ՜ձՠ՜ռ...
17. 238՝ Պ՟սղնրէթրմ է՟ա՟րնվ՟տֆ Տգջթժ Խնջվնռթթիսնր, նվ ՟պ՟գգ՟տ դՈս՟ճ թյի՟մ թ Վթվ՟ոմ՝ ՟պ ջնրվՠմ Գվթանվ, նվ գժ թ աՠնճ ՟մբթ գր ՟վ՟վ ՠըըյխնրէթրմ — Մգլթմ Տվբ՟ս՟ճ զ տ՜խ՜տձ ճջ ժճմզ Վ՟հ՟վյ՟յո՟ս...
ՠպճսձ յ՜ջ՞ՠստ Արս՟ճ զղը՜ձզձ ա՞ՠխ՜յտ՜խ՜տձ աՎ՟վյ՟խ՟մ...
18. 239՜—47՜ [Խվ՟ս Վ՟վբ՟մ՟՞ճ] — Զ՜ոպճս՜թճսդզսձձ ՜ձի՜ո՜ձՠէզ ՠս ՜ձտձձՠէզ ճսոճսռզձ կՠա ՜կՠձ՜հձ
Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞զջտ...
19. 247՝—61՜ Ննվթմ ՟ճժ (=Վ՟վբ՟մ՟ճմ իվ՟ս ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ. կգպ. 582, 102՟) — Աոպճս՜թ ՝՜ջզ
բ ՠս էճհո, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ յ՜պծ՜շ...
20. 261՜—2՝ [Յ՟հ՟աջ ծ՟ր՟սնճ] — Յ՜շ՜ն ի՜ս՜պձ ճխն յզպզ տջզոպճձբզձ զ Հ՜հջ ՠս հՈջ՟զ ՠս զ Սճսջ՝ Հճ՞զձ... զոժ զ մ՜ջբձ իՠշ՜ձ՜էճհձ ըջ՜պձ ՜հձ բ, ճջ զ կժջպճսդՠ՜ձ ե՜կձ ՜ոՠէ պ՜ձ ժձտ՜ի՜սջձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 45՝ (Գվթանվ ավշթ) Գջՠռ՜ս ո՜ժ՜ս ո՜պ՜ջո ՜հո լՠշ՜կ՝ հըկ՜ջզ կզճհ աճջ Գվթանվ ծ՜ձ՜նմզ, կ՜ժ՜ձճսձ Ս՟ղջնմգտթ, իջ՜կ՜ձ՜ս Մխվսշթփ Ախ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ Յզոճսոփ
158՜ Զոպ՜ռճխ ոճջզձ՚ աոջ՝՜ա՜ձ տ՜ի՜ձ՜ աՄխվսթշ հզղՠոնզտ զ Տբջփ Ես ազո՚ ա՜ձյզպ՜ձ թջճխո կզ կճշ՜ձ՜հտ,
ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձո դճխճսդզսձ ղձճջիՠռբտ, ազ ժ՜ջո ՜հոմ՜վ բջ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա դճխճս ահ՜ձռ՜ձո լՠջփ
2. 16՝ (Մխվսթշ ՞ջմզ ՠս ոպ՜ռճխզ) [ԶՄխվսթ]շ [ոյ]՜ո՜սճջ ՝՜ձզ հզղՠռբտփ
72՝ Ըձ՟ ձկզձ ՠս ՜ձյՠպ Մխվսշթ ոյ՜ո՜սճջզ ՝՜ձզ, ճջ ա՞զջտո թջՠռզփ
86՜ ԶՄխվսթշ հճտձճսձ՜ժո կՠխ՜ռ ՠս թ՜շ՜ մ՜ջ՜մ՜ջ պբջ՜ձռ ՜ըպզռձ ՜ոՠկ, ճջ Քջզոպճոզս ՜ա՜պՠռ՜, ՠս պբջ
զ չՠջ՜ ժ՜ջ՞ՠռ՜հ, ՠս ազ ճմ ս՞ճսղ՜ռ՜հ ՜ձժ՜հ հզղը՜ձճսդՠձբձ, կՠջժ՜ռ՜ այ՜պկճսծ՜ձ պբջճսդՠ՜ձձփ Տՠոՠ՜է ա՜հո թ՜շ՜զռձ ՜ըպզռձ ՜ոՠկ, դբ չ՜պդ՜ջՠռ՜հ, ըաՠռզձ աէճսթ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձձ, զ լՠշզձ ՜շՠ՜է ՞՜ս՜ա՜ձ պզջ՜ժ՜ձ ի՜ջզձ ազո ՠս ՠ՟զձ ավ՜հպ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ ՜շ՜ձռ վճը՜ձ՜ժզ զ յ՜ջ՜ձճռզ զկճսկփ Ծ՜շ՜հտձ ՠս ոճոժ՜ժ՜ձտձ պզջՠռզձ ՟՜ջլՠ՜է զձլփ Աս՜ՙխ դղձ՜կ՜ձ՜ռո, ՜հո՚ զձլ տ՜ձ ա՞ՠիՠձձ ՜ի՜՞զձ, ՜հո՚ տ՜ձ ապ՜ջպ՜ջճոձ տոպկձՠէզ, տ՜ձ զ ե՜ձզո
կ՜պձՠէ ճջ՟՜ձձ ՜ձտճսձզ, ՜ջպ՜ոճս՜ռ ՜ջե՜ձզփ Ոչ ճտ պՠոՠ՜է դ՜՞՜սճջ զղըդ՜հյձոբ (՜հոյբո)փ // (86՝) Ես ը՜ջ՜ա՜ձ՜ստ զ թ՜շ՜[հ]զռ ՜ջՠ՜կ՝ ձՠջժՠ՜է՚ ՠս ճմ ՜ջպ՜ուՠոռբ, ճջ թ՜շ՜[հ]ՠռզ ՞ջճհձ ՠս ճմ Հճ՞ճհձ, զ պ՜շոձ ՜ղը՜պՠռ՜հ ՠս զկ՜ոպզռձ ճմ /// յ՜պջ՜ոպՠռ՜հ, կ՜ձզռձ ՠս [՝]ճէճջզռ ՝՜ձզռձ ռ՜սՠռ՜ ՠս ՞ճսկ՜ջՠռզ ա՜սջո ճսղզ զկճհ ՠս ՜ո՜ռՠէճռձ զ ՞ճջթ ըէ՜ռ՜հ, ՠս ռջՠռ՜ձ ա՜սջտ զկ՜ոպզռ, ՠս դբ ազ ՜մ՜շձՠկ, ճմ ՞զպՠկ, ժ՜ջ՜սպզկ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ
ոջ՝ճռո /// ճջ զ ՞զջո ՜ղը՜պՠռ՜հ ՠս ՝՜ջզ զ հզղ՜պ՜ժ լՠջ, դՠջՠսո ՠս ՜հռ ՜ջ՜ոռբ զձլ ՝՜ջՠջ՜ջձ ՠս ագձ՟՟բկձ ՜ո՜ռՠէճռո ղձճջիՠոռբփ
3. 98՝ Վ՜ՙհ ա՜հո ըՠխջ ժՠ՜ձտո ՠս ա//(99՜)չզղպո զ հ՜հո ՜ձրջզձ՜ռոփ
144՝ (Կ՜ջկջ՜՞զջ, ՠաջ՜ի՜պճս՜թ) Հ՜ո՜ս ը՜յ՜ջ զ դ՜խպբձ ///փ
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ԳՐԻՉ՝ Աժ՟ռգվսթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռծ՟մմեջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 409. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 382՟ՠ, 407ՠ—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+Ա—ԼԳ×12 (Ա—Բ 2, ԼԳ 17)+2×12+1×3ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ ժնրջ՟ալգվնռ գր ռգտէգրգ՟մ ՟ջսհ՟մյ՟մնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝
բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Նգվջեջ Լ՟ղՠվնմ՟տթ՝ 2ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 383՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝
էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, մ՟վմչ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Տգհ—սգհ է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ,
է՟մ՟ւթ ՠլգվ, ռմ՟ջնր՟լ՝ 407—409ֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3՜—151՜ [Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ – Խնվծվբ՟լնրէթրմւ թ խ՟վաջ գխգհգտրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 441. 1՟—45՟. Պ՜ժ՜ո՜սճջ ՠս ը՜շձ գձ՟րջզձ՜ժճսդզսձփ § ՟, ա, բ, ե, զ վճը՜՟ջճս՜թ § ժզ—զռ հՠպճհ (74՜—144՜)փ Թՠջզ՚ § ՠ (3՜—4՝. «///՜ձլ՜կ՝ ա՜ձլձ.. պճսգձնՠձ՜հզձոձ ՠս հ՜կՠձ՜հձ»), § գ (5՜—10՝, 51՜, ոժ. «ազ զղը՜ձ բ՚ ՞ճպՠէճհթ էզձզ»)փ Չզտ՚ § դփ Չճսձզ ՞էը՜ի՜կ՜ջփ

2. 151՜—355՝ [Մգխմնրէթրմ Պ՟ս՟վ՟ա՟ղ՟սնճտ ՟հփէթտ, ՟վ՟վգ՟ժ Նգվջեջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 441, 45՟—117ՠ. Ց՜ձժ/մզտփ § ՟—կա/151՜—355՝փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ/մզտփ

3. 355՝—80՝ Հ՟վտ՟ւմմնրէթրմ ՟պ փվեմջ Քվթջսնջթ գր ծ՟ջս՟սնրէթրմ գխգհգտ՟խ՟մ ՟ջսթձ՟մ՟տ
՟. 355՝—66՝ Թե նշ ե ո՟վս դռթձ՟խ կագժ զմբ ղ՟վղմ՟խ՟մ սնծղնրէգ՟ղՠ — Շձճջիրտձ Աոպճսթճհ, ճջճսկ զ չՠջ տ՜ձ ա՜ջե՜ձ ՠխ՜տ գձ՟ճսձ՜ժ...
ՠ. 366՝—74՝ Վգվըջսթմ ծ՟ջս՟սնրէթրմ՝ նշ ը՟պ՟մագտնրտ՟մգժ ՟դա՟սնծղթ դ՟պ՟չմնվբ՟խ՟մ ո՟սթր թ Պ՟սղնրէգմե ծ՟վտ ղգվնտ — Ք՜ձազ զ Քջզոպճոբ ՠս հզսջճռձ ՝՜ս՜ժ՜ձ՜յբո [ճսո՜տ] ա՜շ՜ն՜՟ջՠ՜է ըճջիճսջ՟...
ա. 374՝—80՝ Վ՟ջմ թ մնճմ ինվծնրվբ բ՟վկգ՟ժ, ճնվնրղ, էե դղգվ ՟դա նրմթղւ թյի՟մնրէթրմ բ՟սգժ գր նշ դ՟ճժջ
— Աոբջ ՠջ՝ՠկձ ՠջ՜ձՠէզձ Յճ՝՚ պ՜՞ձ՜յՠ՜է զ չղպ՜ռձ ռ՜սՠռճսռ՜ձՠէճհ...
Տՠո պյ. «Խճջիջ՟՜թճսդզսձտ», Վՠձՠպզժ, 1847, բն 517—555փ

4. 383՜—406՝ Յ՟ջսնր՟լ՟ինրղՠ գր սթգդգվ՟խ՟մ ընհնռմ Տ՟վջնմթ, նվ գհգր թ յվչ՟մ զմէ՟տթտ ը՟ղ՟մ՟խթ ՈՒԴ (1175) էնր՟խ՟մթ Հ՟ճնտ ծվ՟ղ՟մ՟ր ծ՟ղ՟ծվգյս՟խ խ՟էնհթխնջթմ Հ՟ճնտ Գվթանվթջթ, գհՠփվնվբրնճ ջվՠնճմ Նգվջեջթ՝ ճ՟չնվբթ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ Աէնպնճ Սվՠնճմ Գվթանվթ գր ւվթջսնջ՟ոջ՟խ ՟վւ՟ճթմ Հ՟ճնտ Լգրնմթ ջ՟խջ ղթնրէգ՟մ գխգհգտնճֆ Ասգմ՟խ՟մ իփջւ ղգլթմ գր ջվՠնճմ Նգվջթջթ՝ ՟ճմղ ւ՟հ՟ւթ ՟էնպ՟խ՟ժթ գր ՟ջսնր՟լ՟ի՟րջ
ռ՟վբ՟ոգսթ — Ոՙչ ի՜յջտ ոճսջ՝տ ՠս յեպտ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ... ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ՚ ՜շ զ ժՠջ՜ժճսջ կ՜ջ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

381՜ Փ՜շտ... Աջ՟, ճջճհ ղձճջիրտձ ՜ս՜ջպՠռ՜ս ՠշ՜իջ՜ղ ՠս իճ՞զ՜ա՜ջ՟ ՞զջտո, ճջ ժճմզ Մՠժձճսդզսձ Խճջիջ՟ճհձփ Ես ՜ջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջտո զ տ՜խ՜տձ Շփյ, ճջ ժճմզ Աջո՟ծ՟մ, զ ՞ՠխձ Ջնրհ՟ճ, զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Շ՜ի—Սնրժեղ՟մթմ, զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԻԸ (1679) ՜կզ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ Էչղթ՟լմթ ժ՜դճխզժճոզ ՠս կՠջճհ Ջնրհ՟ճնր ՜շ՜նձճջ՟ ոջ՝՜ա՜ձ Դ՟րէթ ՜ջտՠյզոժճյճոզ, ճջ բ ՝ձզժ
Ջնրհ՟գտթփ Յզղՠռբտ զ հՠպզձո ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ պջճսբո ՜կՠձ՜հձզ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձո զ կ՜ձժճսձո ՠժՠխՠռճհ, դ՜վ՜շնզժո ՠս
հճսձ՜հձո զ ՞ճջթճռ ՝՜ջՠ՜ռ Յնռծ՟մմեջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հո, ճջ ՜ձճս՜կ՝ո կզ՜հձ ՠկ ՠս ՞ճջթճչո՚ ճմ, ամ՜ջձ ՜շձՠէճչ ՠս ա՝՜ջզո ը՜վ՜ձՠէճչ, պժ՜ջ՜ռՠ՜է իճ՞ճչ ՠս ՜ձժ՜ջ՜ռՠ՜է կ՜ջկձճչտ, ազ ՠկ ՝ՠշզձտ կՠխ՜ռ զկճռ ՜ձդվՠէզ
կ՜ջ՟ժ՜ձ, ՜ձդզս ՝՜ակճսդՠ՜կ՝ զ՝ջՠս ա՜ս՜ա թճչճս, աճջ հճսո՜կ՝ ՠս ի՜հռՠկտ ՜կբձ՜շ՜պ ճխճջկճսդՠձբձ Աոպճսթճհ,
ճջ ճմ ՜շձբ ակՠա ՜ձպՠո, ՜հէ չՠջըոպզձ ժ՜ձ՞ձՠոռբ ալՠա ՠս լՠջ ՜խրդզսձ ըակՠա ՝՜աճսկ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ զսջճչ. ՜կբձփ
Աջ՟, ՠո դ՜վճսջո ՜կՠձ՜հձզ՚
Աժ՟ռեվսթ ՞ջմզո ճխճջկՠէզ,
Զլՠա ՜խ՜մՠկ, կ՜ձժճսձտ ՝՜ջզ,
Զկՠա հզղՠոնզտ հՠժՠխՠռզ
Ես զ ե՜կ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զ,
Սճսջ՝ ՜խրդզռ Տբջձ էոբ,
Աշի՜ո՜ջ՜ժ // (381՝) ճխճջկՠոռզ
Ձՠա ՠս կՠա ՠս ոպ՜ռճխզփ
Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ ապբջ Յնռ՟մեջմ, ճջ ՝՜աճսկ ոզջճչ ՠս ՜խՠջոզս ՠպճսջ ՞ջՠէ աո՜՚ զ ի՜է՜է գձմզռ ՠս ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ, հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձրխ՜ռձ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ ապբջ Յնռ՟մեջմ ՠս աժճխ՜ժզռձ
զսջ՚ Այմ՟ճթմփ Ես ճջ հզղբ, հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

2՜ (ԺԷ ՟. ձրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Մՠժձզմո ոջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ Ննվ՟յեմտթ Մնռջեջ ՜ձ՜ջե՜ձ զջզռճսձ, ճջ ՠ՟ աո՜ զ ՟ճսշձ կՠթ՜վ՜շ Աէնպնճ Սվՠնճմ Յնռծ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթմ՚ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զսջճհ <իւրոյ>, ձ՜ՠս իճ՞ՠսճջ ՠս -

կ՜ջկձ՜սճջ թձօխ՜ռձ զսջճռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջ՜ռձփ Ես ճջ ր՞պզտ զ իճ՞ՠսճջ ՜խ՝զսջբո, ա[ո]պ՜ռօխտ ոճջզձ հզղ՜պ՜ժՠէ կզ ըձ՜հբտ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜էտ էզձզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհձ կՠջճհ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 407՜)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 22՜ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Եո ՜ո՜ռզ... 1՝ Խճջիջ՟զ կՠժձզմփ

633
ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՔ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 107. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 103՟—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+9×12 (Բ, Զ 16)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «ՏՃ» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21,5×15,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ յհ՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 38—56 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ ՠլգվ, խ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ գր տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜—102՝ Խնվծվբ՟լնրէթրմ (= Հ՟ր՟ւնրղմ ոեջ–ոեջ ինվծվբ՟լնրէգ՟մտ գր փվթմ՟խ՟տ թ ջնրվՠ գր ճ՟վս՟ւթմ ավգ՟մտ) — Մ՜ջ՟ձ բ թ՜շ՜հփ Ոչ ճտ զ լբձն ճջ ճսձզռզ թ՜շ՜հփ Ի ի՜ոպ՜պՠէ աըճջիճսջ՟ձ ՜ո՜ռ. Ես ՠո ճսըպՠկ լՠա... Ք՜ջղբզձ հ՜կՠձ՜հձ ժճխկ՜ձռ աչբկձփ
Բնռ՟մբ՟խնրղ ե ղ՟մվ նր ղգլ ՟մծ՟ղ՟վ ւ՟հնր՟լւմգվ՝ իղՠ՟րնվնր՟լ զջս ՟հՠթրվմգվթ, նվնմտթտ յ՟սգվմ՝ ՟մինվ՟աթվ գր ՟մնվնյֆ
Խղՠ՟րնվղ՟մ ղեչ ղսմնհ ո՟վՠգվնրէթրմմգվզ ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժնր՟լ գմ ՟վ՟ՠ՟խ՟մ էնր՟մյ՟մմգվնռֆ

634
ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 35+1 (խվխ 1) շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 1բ, 33՟—5ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Գ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ՠ՟ժ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ շթւ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, Յթջնրջ՝ 11՟, ծվգյս՟խ՝ 15ՠ, Ս. Խնվծնրվբ՝ 17ՠֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, ռ՟վբ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ, խ՟դղթ ռվ՟ճ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1՞—27՜ [Խնվծվբ՟սգսվ]
Տ՛գջ կգպ. 444, 2՟—19՟. § 1/1՞—3՝փ 2/3՝—8՜փ 3/8՜—12՝փ 4/12՝—4՜փ 5/14՜—27՜փ

՝. 27՜—32՝ Եպ՟ղգլթ գր ւ՟չ ռ՟վբ՟ոգսթ Միթէ՟վ՟ճ Գփյթ իջս՟խվփմ ձամ՟րնվթ գր ՠ՟մթՠնրմ ծպգսնվթ
՟ջ՟տգ՟ժ դԱհփէջ թ ը՟ղ Սնրվՠ Պ՟ս՟վ՟աթ – Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո, Բ՜ձ Հրջ ժՠջյ՜ջ՜ձ ժՠձ՟՜ձզ...

635
ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 16. շավնր՟լ՝ 1՟—3՟, 15՟—6ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×16ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,7×16,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29—30ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (4՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ղ՟վբ՟աթվ, էպշմ՟աթվ
(4՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՝—14՝ [Խնվծվբ՟սգսվ]
Տգ՛ջ կգպ. 444, 2՟—19՟. § 1/3ՠ—5՟ֆ 2/5՜—7՜փ 3/7՜—9՜փ 4/9՜՝ (մզտ՚ § ՟)ֆ 5/9՝—14՝ (մզտ՚ § ըէ—թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

4՜ (Կզո՜ըճջ՜ձզ կբն, ՜հէ լՠշտ) զ չ՜հՠէճսկձ պբջ Ամ՟մթ՟ճթմ. դվզձ ՌՃՀԸ (1739)—զձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ամ՟մթ՟ չ՜ջ՟՜յՠպ/// (դճս՜ժ՜ձձ ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ

636
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ — XVII
ՍՏԱՑՈՂ՝ Սնրժէ՟մ՟հ՟ ջվխ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 159. շավնր՟լ 1ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2 (ԺԹ բ. ճ՟րգժնրղ)+Ա—ԺԴ×12 (Ա 11, Զ 10, ԺԴ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,5×12,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20ֆ ԿԱԶՄ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, էթխնրմւզ՝ ջոթս՟խ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟, 49ՠ, 100՟ 136՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ (100՟, 136՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ռ՟վ՟վ. ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ 3—վբ էգվէթ խգջզ յգհ՟խթ խսվնր՟լ զմխ՟լֆ ԺԹ բ. խ՟վխ՟սնր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ. մնճմզ խվխթմ զմբփվթմ՟խնր՟լ, ճ՟րգժ՟բթվ 2՟ՠֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3՜—49՝ Պ՟ս՟վ՟ա՟ղ՟սնճտ Սվՠնճ Պ՟ս՟վ՟աթ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠնճ ծփվմ ղգվնճ Աէ՟մ՟ջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ
Տգ՛ջ կգպ. 444, 2՟—19՟. § 1/1՜—5՝ (ոժ. «Յճջե՜կ կպ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ ըճջիջ՟՜ջ՜ձձ...»)փ 2/5՝—10՜ (ոժ. «Խճոպճչ՜ձզկ...»)փ
3/10՝—24՜փ 4/25՝—8՜փ 5/28՜—49՝ (մզտ՚ ըա—ըե)փ Ոսձզ.

՟. 45՜՝ Աճջ ՟հ՟րէւ Թնռղ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճմ ե նվ խ՟ թ ռխ՟ճնրէթրմ մնվ՟ — Մ՜ջկզձ Քճ յ՜պճս՜ժ՜ձ, ո՜ էզռզ կՠա զ ժՠ՜ձո...
ՠ. 45՝—7՜ Ահ՟րէւ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ թ ը՟ղ Հ՟հնվբնրէգ՟մ — Ոմ ՠկ ՜ջե՜ձզ ՠս ճմ ՝՜ս՜ժ՜ձ...
2. 49՝—100՜ [Մ՟յսնտ կգպմ՟բվնրէգ՟մ]
՟. 49՝—50՝ Կ՟վա նվ ժթմթ կգպմ՟բվնրէթրմ ՟մ՟ա՟մնջթ, նվ է՟վաղ՟մթ ռգվզմէգվտնհթ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ հՠժՠխՠռզձ... ՠս ՜ոբ... ա՜խ՜սդո ա՜հո. [Տբջ] Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, գձպջՠ՜ աթ՜շ՜հո Քճ...
ՠ. 50՝—1՜ Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ խեջջ՟վխ՟ր՟աթ — Ք՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ կզձմ՟ՠշ բ զ ո՜ջժ՜ս՜՞՜պճսձձ... ՝ՠջՠձ ՜շ՜նզ աճջ ժ՜կզ լՠշձ՜՟ջՠէ... ՠս ՜ոբ ա՜խ՜սդ ա՜հո. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ զ լՠշձ կզճհ ՠս զ ձճհձ Հճ՞սճհ՟ Քճ
Սջ՝ճհ ՝՜ղըՠռՠջ...
ա. 51՜—6՜ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ — Բՠջՠձ աձճսզջՠ՜էձ ՠս զնճսռ՜ձՠձ զ թճսձջ... ՠս ՜ոՠձ. Տբջ, Ո՛ ժ՜ռռբ զ ըճջ՜ձզ...
բ. 56՜—8՜ Ձգպմ՟բվնրէթրմ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ զջս [Հ]՟ճ գխգհգտրնճմ — Պ՜ջպ բ էզձՠէ տո՜ձ ՠս իզձ՞ ՜կ՜ռ...
գ. 58՜—65՜ Ձգպմ՟բվնրէթրմ ճնվը՟ղ թ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէթրմ դնւ խնշգմ թ ջ՟վխ՟ր՟անրէգմե — Ի թճսձջ զնճսռ՜ձՠձ
՜շ՜նզ Սջ՝ճհ ոՠխ՜ձճհձ ՠս ՠյզոժճյճոզձ Բ ճպ՜կ՝ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Աշ Քՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ ա՜ձլձ... //(59՝)
ՠս ՠյզոժճյճոձ ՜ոբ. Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Աջ՜ջզմ ՜կՠձՠռճսձ...
դ. 65՜—100՜ Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ գվթտնր զջս Հ՟ճ գխգհգտրնճջ — Պ՜ջպ բ ձկ՜ էզձՠէ, ճջ ժճմզ հ՜ոպզծ՜ձո,
՜կ՜ռ ՠջՠոձզռ... (66՝ ՠս 67՜—զ կզնՠս 2 դՠջդ գձժ՜թ)փ
3. 100՜—35՝ Աջսնր՟լ՟ճթմ ո՟ս՟վ՟ա. ՟ջ՟տգ՟ժ ջնրվՠ ծ՟րվմ ղգվնրղ Բ՟ջթժնջթ Կգջ՟վնր գոթջխնոնջ՟ոգսթմ — Ն՜ՠս ՜ոզ Ս՜խկճո. Յզղՠ՜, Տբջ աԴ՜սզդ... Ք՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ ա՜խրդո. Ոջ ա՞ՠռՠ՜է ՠո աէճհո...

4. 136՜—48՝ Աջսնր՟լ՟ճթմ ո՟ս՟վ՟ա մ՟ի՟ջվՠգտգժնճ, նվ խ՟ս՟վթ Ահնրծ՟տթտմ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ գր նրվՠ՟էթմ — Զ՞ՠոպ՜սճջզ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՠս ՜շձճս ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ակ՜ոձ ձ՜ը՜ժ՜պ՜ջՠ՜է յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠս ՟ձբ զ ոյ՜ո ոջ՝ճսդՠ՜ձձ...
142՜—ճսկ 1719 դ. հ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ (պՠո § 7)փ

5. ՟. 149՜—52՝ Կ՟մնռմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ՚ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ, զ չՠջ ճսձՠէճչ ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռձ... (149՝—50՝ Արվծմնրէթրմ Գնվՠջս՟ճթփ 150՝—1՜ Ահ՟րէւ ՟րվծմգ՟ժ բ՟ջս՟պ՟խթմֆ 151՜—2՜
Արվծմնրէթրմ ջխծնճ գր ղ՟հդղ՟ճթփ 152՜՝ Արվծմնրէթրմ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟մբգվկգհեմ դագջսթտ)ֆ
ՠ. 152՝—7՜ Ահ՟րէւ ՟ղգմ՟ճմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟խ՟մ դագջսգհեմ խ՟դղ՟լնճմ — Ակՠձ՜ժ՜է հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ճխճջկ՜թ
Աոպճս՜թ, ճջճչ զ ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջՠջ... (154՝—5՜ Արվծմնրէթրմ ա՟րսնճփ 155՜՝ Արվծմնրէթրմ ՠ՟դխնրվ՟վթֆ 155՝—
6՜ Արվծմնրէթրմ նրվ՟վթփ 156՜՝ Արվծմնրէթրմ յնրվչ՟պթֆ 156՝—7՜ Ահ՟րէւ ՟ղգմ՟ճմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟խ՟մ դագջսնրտ)ֆ
6. 158՜—9՝ Յնվը՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճմ ՠգվե դզմլ՟ճջմ թ ջգհ՟մմ՝ նրմգժնռ գվխնւթմ կգպփւմ թ ռգվ, գր ՟ջե դ՟հփէջ —
Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ, գձժ՜է այ՜պ՜ջ՜՞ո գձթ՜հՠէ տՠա... Ես զ ե՜կ ի՜խճջ՟ՠէճհձ, հճջե՜կ զ լՠշձ ճսձՠձ՜հ աՔջզոպճոզ
կ՜ջկզձձ, ՠս ՜ոբ ա՜խ՜սդո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
7. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ 1719 է.]
՟. 142՜ Տ՟հ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ ՟ջ՟ճ — Իիսթՠ՜է ոջպ՜յ[՝]ՠժ ՠս կզն՜յժճպճջ, / Մ՜հջ Մզ՜թձզձ ի՜շ՜մկ՜կ՝ հճջ՟ճջ...
Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձգ Ս՜ց՜ջ ձ՜ը՜ո՜ջժ՜ս՜՞զ. պՠո «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ հՠպ՜՞՜հզ». 1փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

49՝ Յզղՠ՜ ազո, ՠս Աոպճս՜թ ճ[խճջկզ]փ
148՝ Ոՙչ յ՜պ՜ջ՜՞զմ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հ, ՠս հզղՠ՜ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմոփ
157՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ավնտջ — Տբջ զկ ՠս Աոպճս՜թ... ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռ՜սխզ պ՜//(157՝)շզո՚ ոջ՝՜ոբջ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ Սնրժէ՟մ՟հ՟ճթ, գձ՟ ձկզձ ՠս ի՜սջ զսջճհ՚ կ՜ի՟՜ոզ ըՍսգց՟մմնջթմ, ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜ջռձ զսջճհ՚ Մ՟վսթվնջթմ, Խ՟շ՟սնրվթմ, Մ՟մնրխթմ, ճջտ ի՜ձ՞ճսռՠ՜էտ ՠձ ՜շ Քՠափ Ըձ՟ ձկզձ ՠս կ՜սջ զսջճհ՚ Ադթդթմ, ՠս տըչՠջ՜ռձ՚
Ըջոթվթմ, ՠս Հպթցջթղթմ, Տնրսնրղթմ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձ՜հձ ՟՜ոո էճսոՠջ՜կզռ՟՚ ՜ոպճս՜թ՜կՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ, ճջտ կ՜տճսջ ոջպզս ի՜ձ՟զո՜ձ՜հտ զ ժ՜պ՜ջճսկձ ոճոժ՜էզ Սճսջ՝ Պ՜պ՜ջ՜՞զո, հզղՠէ ՜շ՜նզ աՠձկ՜ձձ Քջզոպճոզ աչՠջճհ՜ո՜ռՠ՜է ո՜ջժ՜ս՜՞ձ Սնրժէ՟մ՟հ՟ճ ՠս աթձ՜սխո զսջ, ՠս աՠխ՝՜հջո ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜պճիկ զսջ՚ աժՠձ՟՜ձզո ՠս աձձնՠռՠ՜էոձ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ. ՜կբձփ Ես ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, Քջզոպճո Աոպճս՜թ, կՠա ՠս լՠա ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ, ՠս ձկ՜ն վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 141՝ (1719 դ., ձրպջ՞զջ) Ս՟ք՟վ ձ՜ը՜յո՜ջժ՜ս՜՞փ
142՜ Ոչ ՜ձկՠխ, հզղՠռբտ կՠխ՜սճջ ՞ջզմո ՠս ՠջդ ոճսպ՜ձճսձ Ս՟ք՟վջ, ճջ ՠկ ճջ՟զ էճսո՜յիճ՞զ պբջ Յ՟խնՠթ. չՠջնփ // (142՝) Փճտջ [դզս] ԱՃ0Դ (1719), Ն՜՟՜ջ Ի, րջձ ղ՜՝՜դ, պրձզձ Նթխթնփ
Գջվՠռ՜ս դզվձ Մՠթ ՌՃԿԸ (1719), Փճտջ դզվձ ԱՃ0Դ (1719), Նզջի՜ձ Ի—ճսկձ, րջձ ղ՜՝՜դ, պրձզձ Կնջդ՟մտթմնրոփժջթ ոճսջ՝ եճխճչճսձ ՃԾ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ, ճջտ ձըաօչՠռզձ յզխթ Մ՟ագբնւմփ Եո՚ պբջ Յ՟խնՠթ ճջ՟զ Ս՟ք՟վջ չՠռ
՜ոպզծ՜ձ ՜շզ զ ՝՜ջզձ դզվձ Փճտջ ՃԳ (1718), Ն՜՟՜ջ ԻԷ—ճսկձ, րջձ Ն՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ Սճսջ՝ Խ՜մզձ, ղ՜՝՜դ րջձ ՞ջՠռզփ
2. 159՝ (ԺԸ ՟.) Աջսնր՟լ՟սնրվ Տեվ—Սսգց՟մգ՟մֆ
3. 1՜ (ԺԹ ՟.) Պ՜պ՜ջ՜՞՜կ՜պճհռ Սջ՝ճհ Պ՜պ՜ջ՜՞զ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ոջ՝ճհ Ոջխգՠգվ՟մ ի՜հջ՜յՠպզ... Աձ՟ բ ի՜հզէ ՠս ՞ջՠէ կզձմՠս ռՈջ ա՞ՠռՠ՜է ՠո աէճհո... ՠս ՜յ՜ ոճջզձ կզնզձձ բ ՞ջՠէզ կզձմՠս ռչՠջնձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 54՝, 56՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ս՟ք՟վֆ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 3՜ (՜ջ՜՝՜պ՜շ «Բ՜ջՠժ՜կ կզ պՠո՜հ Րնրվ ՞՜ս՜շճսկ»)փ
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ԵԻՍՏՐԱՏԻՈՍ ՔԻՈՍԱՑԻ ԲԺԻՇԿ
ՅԱՂԱԳՍ ՍՐԲԱՑՈՒՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՅ ԳՈՀՈՒԹԵԱՆ
Ս՟ղ՟էթ՟ (Կ. Պփժթջ), Էչղթ՟լթմ

ՌՄԺԱ — ՌՄԺԶ – 1762— 1767

ԹԵՐԹ՝ 167+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟—3՟, 164ՠ—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 15×12 (Ա 4, Դ, Է 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ, ղ՟ծթխ՟մյ՟մ (4—
155), դ՟մա՟խ՟մյ՟մ «HR» (1—3), ի՟շ՟մյ՟մ, «P. SERRE... 1762» (156—167) ժնրջ՟բվնյղմգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ ավշթ՝ 4՟—155ՠ, ժվ՟տմնհթ՝ 3ՠ, 156՟—64՟ֆ ՏՈՂ՝ 27 (ավշթ), 35 (ժվ՟տմնհթ)ֆ ԿԱԶՄ՝ խ՟վղթվ խս՟ր, ՟մխթրմմգվմ նր
էթխնրմւզ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ տ՟ճսխեմ խ՟վղվ՟բգհնռֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ
՟ջս՟պթ (Ի բ.)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ 156—164 ավ՟բ՟յսզ էգէգր՟խթ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՝ Գթվւ նվ խնշթ Յ՟հ՟աջ ջվՠ՟տնրտղ՟մ ինվծվբնճ անծնրէգ՟մ, յ՟վ՟բվգ՟ժ թ Քթփջ՟տթ Էրջսպ՟սթնջ ձ՟վս՟վ ՠըթյխ թղ՟ջս՟ջթվե՝ ճնրմ՟տ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ նձթրֆ Եր է՟վաղ՟մգտգ՟ժ թ էնրթմ Հ՟ճնտ ՌՄԺԵ (1762), թ ղնրսմ Փգսվվ՟վթ գր թ ճգժմ ՟ովթժթ ջխջգ՟ժ գր ՟ր՟վսգ՟ժ, զմբ ծնռ՟մգ՟ր Սնրվՠ Սսգց՟մմնջ գխգհգտրնճմ գր թ ս՟մ ծ՟մանրտգ՟ժ Ս՟վաթջ Աղթվ՟ճթմ, նվ թ Խ՟ջաթրհմ
— 3՝—4՜ Էրջսպ՟սթնջ Քթփջ՟տթ, ՟ճջթմւմ՝ Ս՟իդտթ, ՠըթյխ թղ՟ջս՟ջթվթմֆ Խմբթվ Յ՟հ՟աջ ջվՠ՟տնրտղ՟մ
ինվծվբնճ սեվնրմ՟խ՟մ զմէվգ՟տմ՝ ո՟վդ՟ՠ՟մգ՟ժ գվխ՟խթ մ՟ի՟բ՟ջնրէգ՟ղՠ (մ՟ի՟բվնրէթրմ) — Ոջճչիՠպՠս
ոջ՝՜ռճսռճսկձ պբջճսձ՜ժ՜ձ գձդջՠ՜ռձ, ճջ ճսձզ էզձՠէ զ հճսխխ՜վ՜շ տ՜ի՜ձ՜հզռձ...
1. 4՜—55՜ Ն՟ի՟բ՟ջնրէթրմ ՟պ՟չթմ — Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո զ լՠշձ ՞ճիճսդՠ՜ձ ՠս րջիձճսդՠ՜ձ ՠս չՠջժճմկ՜ձ ոջ՝՜՞ճջթՠ՜ռ ՠս ՞ճհ՜վճըՠ՜ռ աի՜ռձ ՠս ա՞զձզձ...
Ոսձզ 3 հ՜սՠէճս՜թ՚ «Աշ ՜յ՜ռճհռձ ՜շ՜նձճհ ձ՜ը՜՟՜ոճսդՠ՜ձ»փ

2. 55՜—164՜ Էռըջսվ՟սթնջթ Քթփջ՟տթ ՠըթյխ թղ՟ջս՟ջթվթմֆ Ն՟ի՟բ՟ջնրէթրմ գվխվնվբ, ճնվնրղ ո՟վնրմ՟խթմ ՟ո՟տնրտղնրմւ ճ՟հ՟աջ ջվՠ՟տնրտղ՟մ ինվծվբնճ սեվնրմ՟խ՟մ զմէվգ՟տմ, ՟ճջթմւմ՝ ճ՟հ՟աջ ջվՠ՟անվլնրէգ՟մմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Ք՜ի՜ձ՜հտձ տջզոպճձբզռ յ՜ջպ՜ժ՜ձ ՠձ ոջ՝՜՞ճջթՠէ աի՜ռձ ՠս ա՞զձզձ պբջճսձ՜ժ՜ձ գձդջՠ՜ռձ... ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ ՜հո Բ ձ՜ը՜՟՜ոճսդզսձտոփ Վ՜ըծ՜ձփ
Որձզ 2 հ՜սՠէճս՜թ՚ «Աշ ՜յ՜ռճհռոձ ՠջժջճջ՟ ձ՜ը՜՟՜ոճսդՠ՜ձ»փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

164՜ (1767 դ., ձրպջ՞զջ, դՠջզձ էջ՜ռձճխզ) Վՠջն՜յբո թ՜ձզռբ զսջ՜տ՜ձմզսջ գդՠջռօխ ՞ջտճհո, ճջ զ գձդՠշձճսէձ, ճկ՜ձո պՠխզո, ՟զյզռզ կ՜ոձ՜ժ՜ձ ՜ձճս՜ձո նղմ, զկ՜ոռբ՚ նռ, ազ ոը՜էկ՜կ՝ դ՜ջ՞կ՜ձմզձ վճը՜ձ՜ժ ՟ձՠէճչ
նռ, ՠ՟ՠ՜է բ՚ նղմփ
Գջՠռ՜ս չՠջնզ դՠջզ պՠպջ՜ժո ՜շ ՟ջ՜ձ ոջ՝ճհ ՞՜իճհզո ՠս էճսո՜ձժ՜ջ Աէնպնճջ Էչղթ՟լմթ, զ ՌՄԺԶ (1767) դճս՜ժ՜ձզո կՠջճհ ՠս հ՜կոՠ՜ձձ ր՞ճոպճոզփ
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ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ
ԽՐԱՏՔ ԱՌ ՊԱՂՏԻՆ ԻՇԽԱՆ
Կնջս՟մբմնրոփժթջ

ՌԲՃԻ — 1771

ԳՐԻՉ՝ Թոթվֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Հեւթղ Թնվնջֆ
ԹԵՐԹ՝ 99. շավնր՟լ՝ 1՟—7՟, 97՟—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×7+5×16+1×8+1×4ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,3×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 32ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ թվ՟վ ջնջմկնր՟լ էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ղ՟ջմ ՟պ՟չթմ գր ռգվչթմ ով՟խմգվթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ժնրջ՟մտ՟գդվգվզ էգէգր՟խթ էնրժ՟տ՟լ, խ՟վղվ՟աթվ ինվ՟ավգվթ ռվ՟ճթտ ջգրնռ ՟մտ՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ձգհւնր՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟աթվջ ավնր՟լ ե Կ. Պփժջնրղ գր խ՟դղնր՟լ Խ՟վ՟ւթժթջ՟ճնրղֆ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

– 7՝ Գթվւ ւ՟վնդնրէգ՟մ նվ խնշթ [Վ՟վբ՟մ աթվւ]
– 8՜ [Ց՟մխ] — Ա. Վ՜ոձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... ԻԳ (=ԻԴ) Վ՜ոձ ՜խրդզռ զ յբպո ՜ղը՜ջիզփ
Ց՜ձժճսկ ՝՜ռ բ դճխձճս՜թ ՝ձ՜՞ջզ ԺԷ ըջ՜պգ, զոժ հ՜նճջ՟ձՠջգ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ՚ ԺԷ—ԻԳփ

՟. 8՝—9՜ Ա. Որհթհ բ՟ր՟մնրէգ՟մ Սնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մ անծ՟տնհ՟խ՟մ ՠ՟մթր գր ՟հ՟շ՟մւ ՟հգվջ՟մփւ ծ՟մբգվց ՟չնհգ՟ժ անվլջ ղգվ ՟մէգվթ գր խ՟ս՟վգ՟ժ նրհհնրէգ՟ղՠ ծ՟ջ՟մգժ ՟պ մնտ՟ — Ի ոժզա՝ձ իճ(էճչ) լՠշ-

ձ՜ջժճսդՠ՜ձո կՠջճ, հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՝՜ձ, ժ՜պ՜ջՠ՜է ի՜ս՜պճչ... ՠս տ՜խռջ լ՜հձզս րջիձՠոռճստ... ա՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ...
ՠ. 9՜՝ Բ. Թնրհտջ ո՟վ[նմ] Պ՟հսթմ է՟ա՟րնվ՟դմ գր Քվթջսնջ՟ջեվ ղգլ թյի՟մթմ — Ի տջզոպճո՜ժզջ ՜ձլզձ աոճսջ՝ ՠս ա՜ջ՟զսձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՟վբ՟մ՟ ՠս հՠպ Քջզոպճոզ հճսոճհ՟ կՠջճհ ՠս այ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս աճխնճհձ՜՝ՠջ աձ՜կ՜ժո գձդՠջռ՜ ՠխ՝՜հջո Պ՟հսթմջ...
ա. 9՝—11՜ Գ. Գնծնրէթրմ ռ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ թյի՟մթմ — Ոչ չոՠկ՜ժ՜ձ կՠթ՜՞՜ի ՠս դ՜՞՜սճջ՜աձ հԱոպճս՜թ հճսո՜հ կՠա իձծիխՠ՜է ՝ճխփճն բ՜ձթ՜էզ...
բ. 11՜—17՜ Դ. Վ՟ջմ Վգվթմմ Եվնրջ՟հեղթ գր ՟մձ՟պ ծ՟մաըջսգ՟մ ՟վբ՟վնտ — Բՠջ ա՜ոպճս՜թ՜յ՜պժՠջ ոզջպո տճ, ճՙչ ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է զղը՜ձ, ՠս ոզջճչ իճ՞ճհձ ՜ձըաՠէզ ժ՜յՠ՜հ...
գ. 17՝—20՝ Ե. Վ՟ջմ ծնանտ, էե նվոեջ՟խ՟մ գր խ՟ղ թմշ ե ծ՟մաթջս մնտ՟ — Աի՜ս՜ոզժ վճտջ կզ տձձՠռ՜տ չ՜ոձ ի՜ձ՞ոպճսդՠ՜ձձ ՜ջ՟՜ջճռձ...
դ. 21՜՝ Զ. Վ՟ջմ ՠ՟վթ անվլնտմ, էե նվւ գմ գր ւ՟մթւ — Ք՜ձազ ճջ զձմ բջ ՜ոպճս՜թՠխեձ ՞զջո, տձ[ձ]ՠռ՜տ վճտջ
կզ...
ե. 22՜—5՝ Է. Վ՟ջմ ՟հփէթտ, դթ ղգլ ե ՟պ՟չթ Աջսնրլնճ — Աջ՟, ՠս բ ՜խրդտձ ՜ձ՝՜ս ՝՜ջճսդՠ՜ձ հ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ...
զ. 25՝—8՝ Ը. Վ՟ջմ ո՟ծնտ, էե նվւ՟մ ՠ՟վթ ՟պ՟չթ Աջսնրլնճ — Ես ՜ջ՟, ճ՛չ բ [զ] կ՜ջ՟ժ՜ձբ, ճջ ժ՜ջճխ՜ձ[՜հ] ՞զպՠէ...
է. 28՝—33՝ Թ. Վ՟ջմ ՟հւ՟սնրէգ՟մ գր ինմ՟վծնրէգ՟մ — Մՠթ բ ՞ճիճսդզսձ ժ՜կ՜սճջ ՜խտ՜պճսդՠ՜ձ...
ը. 33՝—6՝ Ժ. Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ գր ջթվնճ աէնրէգ՟մ — Ես ՜ջ՟, ճջճչիՠպՠս ըոժզսպձ ՠ՜է (= ՠխՠս)...
ը՟. 36՝—9՝ ԺԱ. Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ, դհչղ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Ես տ՜ձազ ի՜ոՠ՜է ե՜կ՜ձՠռ՜տ
՞էճսը ՠս զ կ՜հջ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ...
ըՠ. 39՝—43՜ ԺԲ. Վ՟ջմ բընղնտ գր ռ՟ջմ շ՟վ բ՟պմ ս՟մչ՟մ՟տ մնտ՟ճ — Ես ՜ջ՟, ազ ղձճջիրտձ Աոպճսթճհ յ՜պկՠռ՜տ ՜ոպճս՜թՠխբձ ՞ջճռ...
ըա. 43՜—7՝ ԺԳ. Վ՟ջմ ղգհ՟տ, էե նվւ գմ գր խ՟ղ ւ՟մթւ — Ես տ՜ձազ վճտջ կՠթ՜ռճսռ՜տ ՜ոպճսթՠխՠձ ՞ջճչտ...
ըբ. 47՝—51՝ ԺԴ. Վ՟ջմ նվնռ՟ճմ՟ղնժնրէգ՟մ գր ՟վՠգտնրէգ՟մ գր ՟ա՟ծնրէգ՟մ, ՟վլ՟է՟ջթվնրէգ՟մ գր ՟մճնրջնրէգ՟մ գր նրվ՟տնրէգ՟մ գր ՟մծ՟ր՟սնրէգ՟մ գր էնռշնրէգ՟մ — Չ՜ջ բ ժ՜պ՜ջՠ՜է ՠս յ՜պծ՜շ հճէճչ՜՞ճհձ կՠխ՜ռ...
ըգ. 51՝—5՝ ԺԵ. Վ՟ջմ խպ՟ո՟յսնրէգ՟մ գր խ՟ղ՟վբնրէգ՟մ — Կշ՜յ՜ղպճսդզսձ [ոժզա՝ձ] ՠս կ՜հջ ՠխՠս ՜ձդզս մ՜ջՠ՜ռ...
ըդ. 55՝—9՝ ԺԶ. Վ՟ջմ յմնրէգ՟մ գր ոնպըմխնրէգ՟մ, ՟վվ՟աթսնրէգ՟մ գր ՟մ՟ջմ՟յաթսնրէգ՟մ — Աի՜ ՟՜շձ՜հպՠո՜ժ մ՜ջ ՜ձճսձ ժճջգոպ՜ժ՜ձ...
ըե. 59՝—62՜ ԺԷ. Վ՟ջմ դվխ՟մ՟տ գր անհնրէգ՟մտ գր ռ՟յղթտ — Աջ՟, յ՜ջպ բ ՠս յ՜պղ՜ծ բ կՠխտձ տձ[ձ]ՠէզ ՠս
զկ՜ձ՜է...
ըզ. 62՜—4՝ ԺԸ. Վ՟ջմ նղ՟խ՟ժնրէգ՟մ գր ՟սգժնրէգ՟մ, ղ՟ղ՟մ՟տ գր ՠ՟վխնրէգ՟մ, մ՟ի՟մծնր գր ՟ճժ ՠ՟դնրղ լ՟մվ՟անճմ ղգհ՟տ, նվ յվչ՟խ՟մւ ՟ջթմ թ Գվնտ Սվՠնտ — Մՠթ՜՞ճհձ մ՜ջ ՠս [հ]՜խտ՜ձ՟՜կ ՞՜ա՜ձ բ ՠս ճղ՜ժ՜էճսդզսձ...
ըէ. 64՝—6՜ ԺԹ. Վ՟ջմ ճթյնտմ՟սնրփհ՟տմ, նվւ ծ՟ճծնճգմ դԱջսնր՟լ — Գ՜ա՜ձ մ՜ջ՜՞ճհձ բ հզղճռձ՜պճսձ...
թ. 66՜—72՝ Ի. Վ՟ջմ ս՟ջմ ծ՟ղ՟վնճ, նվ ե էթրմ խ՟ս՟վգ՟ժ գր ինվծվբ՟խ՟մ գր ժտգ՟ժ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ագվ՟խ՟ս՟վ թղ՟ջսնրէգ՟ղՠ — Ես տ՜ձազ ՜շՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ յ՜պճսզջ՜ռ...
թ՟. 73՜—7՜ ԻԱ. Վ՟ջմ ց՟պ՟րնվ գր ՟մձ՟պ ա՟ժըջսգ՟մմ Ովբնճմ Աջսնրլնճ զմբ ՟ղբջ գվխմթտ, գր ռ՟ջմ ՟ծ՟աթմ գր ՟մ՟շ՟պ բ՟ս՟ջս՟մթտ մնվ՟ գր խ՟ս՟վ՟լթ ՟յի՟վծթջ — Ք՜ձազ թ՜ձճսռ՜տ ո՜ժ՜ս կզ ապՠո՜ժո կՠխ՜ռ...
թՠ. 77՜—84՝ ԻԲ. Վ՟ջմ լմըմբգ՟մ մգպթմմ գր բ՟պմ ը՟ղ՟մ՟խթմ, նվ ժթմգժնտ ե գր ռ՟ջմ ջ՟ս՟խղ՟մ մնվ՟ —
Ես ՜ջ՟, մ՜վճչ ծ՜շՠռ՜տ գոպ կՠջճհ պժ՜ջճսդՠ՜ձո...
թա. 84՝—91՝ ԻԳ. Վ՟ջմ լնրժնրէգ՟մ գր ծ՟ղ՟վկ՟խնրէգ՟մ ղգհ՟տ գր ռ՟ջմ մնր՟դնրէգ՟մ ղգհ՟տ — Ես ՜ջ՟, տ՜ձազ ըձ՜կճխ ՠս կ՜ջ՟՜ոբջ ժ՜կրտ ՝՜ջՠջ՜ջզձ Աոպճսթճհ...
թբ. 91՝—5՝ ԻԴ. Ահգվջ գր ո՟հ՟ս՟մւ ՟պ Աջսնր՟լ՝ ռ՟ջմ ՟ղգմ՟ճմ ՟յի՟վծթ — Ես ՜ջ՟, ճջճչիՠպՠս ՜հոյզոզ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞ճջթճռ զ լՠշ տճ ոժզսպձ ՠխՠս, ճՙչ չոՠկ՜վ՜շ... զղը՜ձ Պ՟հսթմ... Զ՜կՠձՠոՠ՜ձ վջժՠ՜հ... ՠս
ակՠա ՠս աձ՜, ճջ ըձ՟ջՠ՜ռ ՞ջՠէ ա՜հո ՞զջո... Ոջ բ րջիձՠ՜է... հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
— 95՝ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Վ՟վբ՟մ՟ճ Աճագխտրնճ] — Եո ճխճջկՠէզո Վ՟վբ՟մ, պ՞բպո զ ՞զպձ՜ժ՜ձո ՠս ՜ձձկ՜ձո
ՠս ժ՜ջ՞՜սճջո, ՞ջՠռզ ա՜հո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ պ՜շո զ ըձ՟ջճհ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ զղը՜ձզձ յ՜ջճձ Պ՟հսթ[մ]թմ, ճջ բ ՜ա-

ձ դ՜՞՜սճջզձ. ՠս ՜խ՜մՠկ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ ՞զջո ՜ըկ՜ջճսդՠ՜ձ, ազ ՜հո բջ ժ՜ջձ կՠջփ Ես ճջճհ մ՜վ ի՜ոճս ՠխՠս կզպտ կՠջ, ճխճջկճսդՠ՜կ՝ Աոպճսթճհ եճխճչՠռ՜տ [հ]րջզձ՜ռձ Աոպճսթճհ, ՠս ՠ՟ՠ՜է զ ոկ՜. ՜հէ հճհե թ՜ձտջ ՠխՠս կՠա, ազ
Բ ՜կ բ ա՝՜աճսկո ՜ղը՜ջիզ բ՜տ ՠս ճմ գձդՠջլճս[կ]ձ ՞ջճռ, տ՜ձազ ՝ճսշձ բ ժ՜ջզտ կ՜ջկձճհ՚ հճջե՜կ յ՜ժ՜ո բ. ազ ի՜է՜թ՜ժ՜ձ ՠխ՜տ զ ՝ձզժ ե՜շ՜ձ՞ճսդՠձբ կՠջկբ՚ զ հՠջժջբձ Կթրվթջնճ ՠս զ ք՜ս՜շբձ Տւժնճ (՜հոյբո), ՠս ՠժ՜հտ հԱճագխջ,
ՠս Աոպճս՜թ զ ՝՜ջզ ՜նճխՠ՜ռ ա՜կՠձ՜հձ ՞ճջթո կՠջ ՠս այբպո կ՜ջկձճհփ Իոժ զ իզձ ճսոկ՜ձբ հզղՠ՜է ի՜ս՜գՠռզ աո՜,
ՠս հճջե՜կ ոժո՜ ժզո՜ (՜հոյբո) ՠս ժ՜պ՜ջՠռ՜տ աո՜ ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ ռ՜ձժ՜էզ ՜ձ՜յ՜պո հԱճագխջ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս
՜ոպճս՜թգձժ՜է ՠս իջ՜ղ՜յա՜ձ ոջ՝ճռո, Սնրվՠ Սթնմթ ՠս Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթ, ՠս ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ // (96՜)
ճսըպզո՚ պբջ Կնջս՟մբթմ՟ ոջ՝՜ա՜ձ ՠյզոժճյճոզձ կ՜պ՜խ ի՜ո՜ժ՜սձ, ճջձ թ՜՞ՠէճչ ՜ոպզծ՜ձ ե՜կ՜ձՠ՜է ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ. բջ պբջճսձ՜ժ՜ձզձ Հ՜հճռ Ռ(=Ո)ԿԱ (1061 = 1212), ՠս բջ դ՜՞՜սճջ Հ՜հճռ Լենմ Ըպոՠթ[մգ]՟մձ զ [Կ]գհթխթ՟ճ [ՠ]ս տջզոպճո՜յո՜ժ ՠս ՜իա՜ջժճս զ չՠջ՜հ ՜ձրջզձ՜ռ, ՠս բջ զ չՠջ Հ՜հտ ՜ձճս՜ձզտ ՠս արջ՜ս՜ջ ի՜է՜թզմ ՜ձրջզձ՜ռ ՠս բ ԻԴ ՜կո ՞ջ[՜ս]ՠ՜է բ ՜ձրջզձ՜ռ հԵվնրջ՟հեղ, ՠս ՝՜ջլ՜ս դ՜՞՜սճջճսդզսձ [Յ]նրմ՟տ ՠս ՜ա՞զձ ՜ջզ՜ժ՜ձ
՜շ աԿնջս՟մբմնրոոժթջ, ՠս ՜հո կզ ՜կզ վճղՠռ՜ս պբջ Թ՟րթրջ (= Դ՟րթէ), ճջ կ՜է՜ս աժ՜դճսխզժճոճսդզսձ ո՜ժ՜ս
՜կո զ Ավւ՟խ՟լմթմփ
Ես ՜ջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձտ, ճջտ գձդՠշձճստ աո՜, ՜խրդո ՜ջ՜ջբտ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ զղը՜ձզձ յ՜ջճձ Պ՟հսթ[մ]թմ, ճջյբո ազ Աոպճս՜թ ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ յ՜իՠոռբ աձ՜՚ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜յջրտձ զսջճչտձ, ՠս դճխճսդզսձ ղձճջիՠռբտ ՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠէճռ ձճջ՜, ազ դճխռբ աԱոպճս՜թ զ՜ձձ՜ձո ձճռ՜փ Յզղՠռբտ ՠս ճխճջկՠէզո Վ՟վբ՟մ, աճջ [հ]՜ջկ՜ջՠռ՜հ աո՜, ՠս աթձրխո զկ, ՠս ՠխ՝՜հջ, ՠս ա՜սժ՜յժ՜ձո, ՠս ճջտ հզղբտ ակՠա ճջ ՜ոպ ՞ջՠռ՜ձ, հզղբ Աոպճս՜թ ՠս աձըձնՠռՠ՜էոձ զ ՝՜ջզ, ՠս ձկ՜ վ՜շտփ
Տՠո Գ՜ջՠ՞զձ ժդխ. Յճչոբվՠ՜ձ, Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձտ լՠշ՜՞ջ՜ռ, Աձդզէզ՜ո, 1951, բն 755—757փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

96՜ Փ՜շտ...փ Գջՠռ՜ս ՞զջգո ՜հո՚ ըջ՜պ ՜ձէճսթ՜ձՠէզ զ յբպո իճ՞ճհ ՠս կ՜ջկձճհփ Ես զկ ի՜հՠռՠ՜է զ ՝՜ձո ր՞պճսդՠ՜ձ, ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխբ ՠո՚ ձւ՜ոպ թ՜շ՜հ Հեւթղ Թնվնջփ Եպճս ՞ջՠէ աո՜ զ չ՜ջեճսկձ ՠս զ [կ]ժջպճսդզսձ ՜ձլզձ զկճհ, զ ս՝՜խճսկձ ժՠձ՜ռ զկճռ ՠս զ յ՜պծ՜շո սժ՜ոպճսդՠ՜ձ՚ // (96՝) ծ՜ձ՜մՠէ ՠս հզղ[ՠէ] ա՜ձդզս ի՜կ՜ջո ՠջ՜ըպՠ՜ռ
զկճռ Աջ՜ջմզձ, ՠսո ճչ հճջե՜կ կ՜պճսռ՜ձՠէ ա՞ճչ՜՝՜ձճսդզսձ ՞ՠջ՜՞ճսձզձ ՝՜ջՠ՜ռձփ Ահէ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճխ՜ռ
զկճռ, ՠս զկ ժճխ՜ժռճհձ՚ ՜շ Քջզոպճո ի՜ձ՞ճսռՠէճռփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜՚ Վ՜ջ՟՜ձ՞զջտո, զ տ՜խ՜տձ Բնրդ՟մբթ՟ճ, ճջ բ կ՜հջ՜տ՜խ՜տ Կնջս՟մբթմնրոփժթջ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սվՠնճմ Գենվք՟ճ Զփվ՟ր՟վթմ, լՠշ՜կ՝ ՜ձզկ՜ոպ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ, ոճսպ Թոթվ՚ ՜ձվ՜կ՝ կզ՜հձ ժճմՠռՠ՜է, ՠս ճջ ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ. հզղՠռբտ ՠս զ կ՜գ[ջ]՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ՚ ազո ՠս ազկ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ղ՜պ ՜ղը՜պ՜ձտ ՠս ՠջ՜ըպզտ ճսձզկ զ չՠջ՜հփ Ես ՜հէ ՠսո ՜շ՜սՠէ աթձճխո զկ, ՠս ՟ճստ ՜ջե՜ձ էզձզտ պՠոճսձ Քջզոպճոզ ՠս ե՜շ՜ձ՞ճջ՟ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ձճջ՜. ՜կբձփ Ես ՜ձկՠխ՜թզջ էՠջճստ չ՜ոձ ՜ձ՜ջիՠոպճսդՠ՜ձ ՠս ող՜է՜ձ՜ռ ՞ջճհո, ազ ժ՜ջո ՜հո բջփ
Ահէ ՠս, ՜ջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա հզղՠէ զ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠս զ կ՜տջ՜բ՜հէ ՜խրդո ըոպ՜ռճխզ ՞ջճռո, ճջ ըոպ՜ռ՜ս
աո՜ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զսջճռփ
7՝ (Նճհձ լՠշտ) Զդ[վ]՜ժ՜ձո Հ՜հճռ ՌԲՃԻ (1771)—զձ, զ ոՠյպՠկ՝ՠջզ կբժ, ճջ բ Սթժթր՟մնր հՠջժզջձ, ճջ զ ք՜ս՜շո զ Խ՟վ՟ւթժթջե քզսխո, ճջ բ ժ՜ակՠռ՜ս. ՜կբձփ
Ահէ ՠս հզղՠ՜է էզնզտ ա՞զջտ ՞ջճխո, ճջ աԽվնրղնր հՠջժզջձ, կ՜հջ՜յտ՜խ՜տձ Քէֆէու, Ըջսգց՟մթ ճջ՟զ Հեւթղ Թնվնջ, ճջ ՠս հզղՠ՜է էզնզտ զսջ իրջձ ՠս կրջըձ ՠս աժ՜ջ՟՜ռըձճխձ. ՜կբձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ. 1՜ Գջՠկ ա՞զջո ա՜հո ՞ջմ՜վփ 2՝ «Մզձմ՟ՠշ ճմզձմ բջ... չզղ՜յ թձ՜սփ
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ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մմեջ ւծճ. Ոջխգվշթ նվբթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Սնրվՠ Լնրջ՟րնվթշ գխգհգտթ, ՟ո՟՝ Գվթանվ ւծճ. գր թրվ՟ճթմւ (սգ՛ջ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մւ ջս՟տնհ՟տ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 411+2 (խվխ. 59, 352)ֆ ՊՐԱԿ՝ 1+2+Ա – ԼԵ×12 (Ա 11, ԺԲ, ԻԵ 10, ԺԳ 7, ԼԲ 16, ԼԳ 15, ԼԵ 4)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ԺԷ բ. ճ՟րգժնրղ՝
410—401)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1(Ա) էգվէ ջխդՠնրղ, ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ էգվէթ ռգվթմ
խեջթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ «/// գր գբ թ մնվ ագվգդղ՟մթ... ղթ՛ գվխմշթւ բնրւ///» (ԻԷ, 59—ԻԸ, 5)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթ յ՟վւ էգվէգվ ՟լգժթնռ խսվ՟սնր՟լ, սգհ—սգհ անվյ՟անճմ ՠլգվֆ ԺԷ բ՟վնրղ մնվնանր՟լ գր էգվէգվզ ի՟պմնր՟լֆ Կ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ, էթխնրմւզ խ՟վխ՟սնր՟լ (Ի բ.)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 1՝—2՜ Ց՟մխ ավնտջ — Ա. Վ՟վբ՟մ՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է Յ՜խ՜՞ո իճ՞ՠղ՜ի ՝՜ձզռո Հճ՞սճհ ՠս կ՜ջկձճհ...
ԽԳ. Սջ՝ճհձ Գբճջ՞՜ Զ՜սջ՜չ՜ջզձփ
Ա. 1՜—140՜ [Խվ՟սւ Վ՟վբ՟մ՟ճ Աճագխտրնճ գր Մգջվնո՟ճ Գ՟մկ՟խգտրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 596, 1՟—132՟. Ահոպՠխ ըջ՜պձՠջզ իՠջդ՜ժ՜ձճսդզսձգ պ՜ջ՝ՠջ. § 1/3՜—10՝ (9՜—10՝ «Վ՜հ ղձ՜ռճխ՜ռ»)փ 2/10՝—3՝փ
3/14՜՝փ 4/14՝—5՝փ 5/15՝—7՝փ 6/17՝—9՝փ 7/20՜—1՜ (21՜—52՜ պՠո § 14—19)փ 8/52՜—63՝փ 9/64՜—6՜ (66՝—89՝ պՠո Բ § 1—2)փ
10/89՝—92՝փ 11/92՝—4՜ («Մգջվնռո՟ չ՜ջ՟՜յՠպզ»)փ 12/94՜փ 13/94՜—105՝ (106՜—40՜. պՠո § 20—24)փ 14/21՜՝փ 15/22՜—4՜փ
16/24՜—7՜փ 17/27՜—31՝ (ճսձզ ժ՜ջկզջ ՞էը՜՞ջճչ ՜ձն՜պճսճխ 2 ի՜պճս՜թ. 29՜—30՜ «Դ՜ջլՠ՜է ՜հէ ձճջ տ՜ջճա ՠս յ՜պճսզջ՜ձ զ Վ՟վբ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպբ...»փ 30՜—1՝ «Ահէ ՠս թ՜ձճսռ՜ձՠկ, ռ՜ձժ՜էզ ճսոպՠջտ զկ...»)փ 18/32՜—44՜փ 19/44՜—52՜փ 20/106՜—11՜փ
21/111՝—24՜ (115՝—24՜ «Ք՜ի՜ձ՜հտձ»)փ 22/124՜—6՜փ 23/126՜—37՝փ 24/138՜—40՜փ

Բ. [Բ՟մւ գր իվ՟սւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 66՝—83՜ ԺԶ. Թնրհէ ջթվնճ գր ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ Մգլթ խ՟ճջգվմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ գր ջնրվՠ ո՟ոնճմ Սգհՠգջսվթնջ գր Տվբ՟ս՟ Հ՟ճնտ ՟վւ՟թ, գր ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ — Կ՜կ՜ստ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ի՜կ՜հ՞ճհ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... Իոժ ա՜հո ՞զջո ՜ս՜ձ՟ՠռ՜տ զ լՠշձ ՜պՠձ՜՟յջզձ Հ՜հճռ ՜ջտ՜հզձ՚ կՠթզ զկ՜ոպձճհձ Աա՟է՟մագհ՟ճ... ՜կբձփ
2. ըե. 83՜—9՝ ԺԷ. Եվ՟մգժնճմ Երջգՠթ Եոթջխնոնջթ, թ իմբվնճ Ահեւջ՟մբվնճ ռ՟ջմ ՟րնրվմ Կթվ՟խեթ ո՟սնրգժնճ — Յՠպ ՜ջլ՜ժՠէճհ հՠժՠխՠռճհձ հ՜սճսջձ ժզջ՜ժբզ... Լճսջ, ճջ՟ՠ՜ժ, ՠս ՜ոՠկ տՠա չ՜ոձ ՜կՠձ՜հձզ, ճջ զձմ էզձՠէճռ
բ... (89՝—105՝, պՠո Ա, § 10—13փ 106՜—40՜, պՠո Ա, § 20—24)փ
3. 140՜—4՝ ԻԵ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Մգխմնրէթրմ ռ՟ջմ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ, նվ ՟հւ՟ս՟տ՟ր ռ՟ջմ ղգվնճ ՟րվթմ՟խթ գր ՟իս՟խթվ գհգր ծնհգհթմ՟տջ — Վ՜ոձազ ՜ձի՜ոձ զ իջՠղպ՜ժ՜ռ ըճձ՜ջիՠռ՜ս ՠս ամ՜ջմ՜ջ՜ձո զ հ՜ձլձ բ՜շ...
4. 145՜—51՜ ԻԶ. Թնրհէ ռ՟ջմ դանրյնրէգ՟մ ՟ղգմ՟ճմ ՟րվթմ՟տ գր ո՟սնրթվ՟մ՟տմ Աջսնրլնճ (կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)— Զ՝՜ձձ ՜ոպճս՜թ՜զձ ժ՜կզկ յ՜պկՠէ լՠա, աճջ ձճջճ՞ՠ՜ռ Հճ՞զձ Սճսջ՝...
5. թէ. 151՜—5՝ ԻԶ. Ննվթմ բ՟վկգ՟ժ իվ՟ս նաեյ՟ծ ՟ղգմ՟ճմ ւվթջսնմեթտ գր ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ ռ՟վնրտ, դնվ ո՟վս ե ՟պմգժ — Բ՜ջՠջ՜ջ Աոպճս՜թ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ ՜շ՜նձճջ՟...
6. 156՜—69՜ ԻԷ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ սթգդգվ՟տ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟մ՟րվեմ նրվ՟տնհ՟տ գր ոգհլ ճթյնտմ՟սնր՟տմ, գր ռ՟ջմ ժնրլ՟մգժնճ դնրվՠ՟էմ գր դշնվգւյ՟ՠ՟էմ — Ոՙչ ՠխ՝՜ջտ զկ ոզջՠէզտ ՠս
տջզոպճո՜ոբջ եճխճչճսջ՟տ, էճս՜ջճստ ՠս զ կզպ ՜շբտ ատ՜ջճաո...
7. 169՝—74՝ ԻԸ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՠ՟մ ՟պ խվ՟րմ՟րնվջմ ռ՟ջմ ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ գր ՟ծգհ բ՟ս՟ջս՟մթմ — Սզջՠէզտ, զոժ ճչ ճտ է՜ռռբ ա՜ոճսկձ կՠջ...
8. 174՝—8՝, 318՜—9՜ ԻԹ. Վ՟վբ՟ոգսնրէթրմ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ գր Գվթանվթ — Բ՟վջգհ ՜ոբ. Յճջե՜կ ճմ ՠջժզձտ բզձ ՠս ճմ ՠջժզջ, հճ՛ջ չՠջ՜ ի՜ձ՞մբջ Ադճշ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ...
9. 319՝—21՝, 179՜—211՝ Լ. [Մգխմնրէթրմ թ Յնծ՟մմե Վ՟ջմ ՟վ՟վշ՟անվլնրէգ՟մ (ըճջ՜՞զջձ գոպ ռ՜ձժզ՚ 2՜)] — Ի ոժըա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ ՠս Բ՜ձձ բջ ՜շ Աոպճս՜թ, ՠս Աոպճս՜թ բջ Բ՜ձձփ Աձՠխ ՠս ՜ձոժզա՝ձ ՠս ճմ ՠխՠ՜է հճսկՠտբ...
10. 212՜—40՝ ԼԱ. [Կթվ՟խնջթ Եվդմխ՟տրնճ Թնրհէ ՟պ Կ՟վմգտթջ]ֆ Խվ՟ս նրհհ՟ց՟պ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժջմ — Ըձժ՜է ձճս՜ոպ Կթվ՟խնջ ՠս Յնռ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպ աձ՜կ՜ժ իջ՜կ՜ձզ... //(212՝) Աճժ ՠ՟մ թղ՟ջսնրէգ՟մ — Ահէ չ՜ոձ ազ ՞ջՠ՜է բզտ ՜շ կՠա ա՝՜ակ՜՟զկզ վճջլ՜ձոձ ի՜ոՠ՜է զ՝ջՠս ահճջլ՜ձոձ իՠխՠխ՜ռ... ճջճսկ հ՜սճսջ յ՜պճսՠո՚ ՝՜ջզ բ,
կզ՜հձ ոզջճչ զ վ՜շո Աոպճսթճհ էզռզփ
11. 241՜—53՜ ԼԲ. Տգջթժ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ — Սճսջ՝ձ Գվթանվ ատ՜շ՜ոճսձ պզս ՠս ատ՜շ՜ոճսձ ՞զղՠջ ի՜ռ ճմ ՠժՠջ...
12. 253՜—74՜ ԼԳ. Սվՠնճմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տնճմ [թ ՠ՟մմ]. Հ՟[ճ]գ՟տ ճ՟մկմ ւն, անրտե ղթ ժթտթ ՠ՟մ լ՟լնրխ
թ ջվսթ ւնրղ ՟մ՟րվեմ — Գճսդ ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ըձ՜կճռձ Աոպճսթճհ...
13. 274՜—9՜ ԼԴ. Տգջթժ ՟ղգմ՟րվծմգ՟ժ Աջսնր՟լ՟լմթմ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Յնծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթմ
Յ՟հ՟աջ ծնարնտ ղգհ՟րնվ՟տ — Սզջՠէզտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ՜խ՜մՠկտ ալՠա, էոՠռբտ աՠխՠ՜է աոտ՜ձմՠէզոձ... Ես հ՜հէ պՠխզո պՠո՜ձբ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ

Գջմզռ՚ 279՜ «Աձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ճչ ՠխ՝՜յջտ, ազ հ՜սջզձ՜ժո մժ՜ջփ Յճջե՜կ ՞պ՜ձբտ զ հ՜հէ պՠխզո, ձ՜ ՞ջՠռբտ, ճջ դՠջզ մկձ՜»փ

14. 280՜—5՝ ԼԵ. Պ՟սղնրէթրմ Եվգղթ[՟] ղ՟վա՟վեթմ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բզձ տ՜խ՟բ՜ռզտձ յ՜ղ՜ջՠէ աԵվնրջ՟հեղ...
15. 285՝—93՜ ԼԶ. Զջւ՟մշգժթւ, դնվ ՟վ՟վ Տեվ Աջսնր՟լ թ կգպմ լ՟պ՟թմ թրվն Մթմ՟ջ՟ճ — Ահջ ճկձ կՠթ՜պճսձ
հճհե ՠժձ զ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձճսդզսձ հԱհեխջ՟մբվթ՟ճ...
16. 293՜—301՝ ԼԶ. Պ՟սղնրէթրմ Վ՟ջմ ՟մբ՟ղ՟ժնրլթմ — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠջդ՜հջ հԵջճսո՜խբկ...
17. 301՝—11՝ ԼԷ. [Պ՟սղնրէթրմ Աժեւջթ՟մնջթ] — Ա[հջ կզ բջ զ Կնջս՟մբմնր]ո՟րժթջ, ճջճսկ ՜ձճսձ բ Եցվգղթ՟մնջ...
18. 312՜—4՝ ԼԸ. Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմթջթ [Կ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟սթմ] — Ահո Յնծ՟մմեջ բջ ճջ՟զ կՠթ՜պ՜ձ զղը՜ձզ զ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջե...
19. 314՝—7՜ ԼԹ. Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ խթվ՟խե[թ] — Զանրյնրէգ՟ղՠ ո՟ծգժնռ դ՟րվ խթվ՟խեթ...
20. 317՝, 322՜—47՝ Խ. Եվ՟մգժնճմ Աՠՠ՟ Եցվգղթ Նգվՠնհ[գ]՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ
— Ստ՜ձմՠէզ բ թձճսձ՟ Քճ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
21. 348՜—61՝, 363՜—70՝ ԽԱ. Եվ՟մգժնճմ Թենցթժինջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ջնջխ՟ժթ է՟հնրղ[մ] Ովբրնճմ Աջսնրլնճ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, գր թ Նթխնբգղնջ գր Յնռջեց, գր թ ագվգդղ՟մ ՟ջսնր՟լզմխ՟ժ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ թրվնճ ռ՟վբ՟ոգսթ՝ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ — Ահո՜սջ ձճջ ՠջժզձտ, ՜հո՜սջ ձճջ ՠջժզջ...
22. 371՜—83՝, 362՜՝, 384՜—9՜ ԽԲ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Ս՟վաջթ Զ՟րվ՟ռ՟վթմ գր նվբրնճմ մնվ՟, նվնճ
՟մնրմ եվ Մ՟վսթվնջ... — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հպնղ՟ճգտնտ Մգլթմ Կնջս՟մբթմ՟մնջթ... //(389՜) Թ՜ջ՞կ՜ձՠռ՜ս ծ՜շո հ՜ոճջճռ զ կՠջո զ լՠշձ ժջ՜սձ՜սճջզ Մթի՟ճժթ տ՜ի՜ձ՜հզ Աջնվնտ, ՠս հ՜կ՜ջՠռ՜ս գոպ ժ՜ջզ կՠջճսկ էՠաճսզ, ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ՜կ՝ Նգվջեջթ ՠյզոժճյճոզ՚ ՠխ՝՜սջ ժ՜դճխզժճոզ Հ՜հճռ Գվթանվթջթ, զ դվ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ ՈԷ
(1158)փ
23. 390՜—408՝ ԽԳ. Փ՟պ՟րնվգ՟ժ ռխ՟թմ ջվՠնճմ Գենվա՟ճ Զ՟րվ՟ռ՟վթմ գր ւ՟չ մ՟ծ՟ս՟խթմ Քվթջսնջթ, նվ
ռխ՟գ՟տ ՟պ՟չթ ՟մ՟րվեմ է՟ա՟րնվ՟տմ ՀԲ—թտմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ի՜է՜թ՜ձ՜ռ գձ՟՟բկ ՠժՠխՠռսճհձ Քջզոպճոզ, հ՜սճսջո լկՠջ՜յձզ... ՠս ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ոճսջ՝ձ Գենվաթե զ Քջզոպճո Յզոճսո, հ՜յջՠէզ ԻԳփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

31՝ (Գջմզ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ, Քճ ոճսջ՝ թձ՜սխզձ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ձ ճխճջկՠ՜ Քճ կՠխ՜սճջ թ՜շ՜զձ Աոպճսթճհ Յնծ՟մեջ վըռծճսձ ՞ջմզ, ՠս ազո հզղՠռբտ հճջե՜կ ժ՜ջ՟՜տ, զ լՠջ ոճսջ՝ ՜խ՜սդտ՟ (ձկ՜ձ՚ 63՝, 126՜, 137՝, 151՜,
155՝, 212՜, 240՝, 311՝, 319՜, 370՝)փ
52՜...Ես ա՜ըկ՜ջ ՠս ավըծռճսձ ՞ջզմո՚ աՅնծ՟մմեջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ ժճմզ Ոջխգվշթ նվբթֆ
105՝...Գջՠռ՜ս զ դվզձ ՊԾԸ (1409)փ
111՜ Յզղՠռբտ ավըծռճսձ ՞ջզմո՚ աՅնծ՟մմեջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ ժճմ[զ] Ոջխգվշթ նվբթֆ Յճջե՜կ
ժ՜ջ՟՜հտ... ձ՜հ հզղՠռբտ ազո՚ ակՠխ՜յ՜ջպո... Գջՠռ՜ս դվզձ ՊԾԸ (1409)փ (Նկ՜ձ՚ 317՜)փ
169՜ Ըձ՟ ճջո ՠս զձլ դ՜ջկ՜պ՜ջզ
Ես ոճսպ՜ձճսձ պըըկ՜ջ ՞ջմզ՚
Յնծ՟մմեջ կՠխ՜յ՜ջպ տ՜ի՜ձ՜հզ,
Իձլ դճխճսդզսձ զ լբձն էզռզփ
Ց՜սխ յ՜ջ՞ՠս՜ռ զսջ ժճխ՜թձզ,
Յճ՞զո ձըոՠկ ՜ձլջՠս՜ոռզ,
Բըըՠէ ա՝ճհոձ ճսջ՜ը՜էզ,
Տ՜է այպճսխձ ռձթ՜էզփ
Զզ գոպ ռ՜սխճհձ ճջ հզո ղձճջիզ,
Հճչզպ կպ՜ռո ժ՜ձ՜ձմ՜ոռզ,
Ոջ՟զտ էճսոճհ Ննվ Սթնռմթ,
ԶՅուծ՟մմեջջ հզղՠոռբտ հ՜հոկ պՠխզփ
Զզ իճ՞զ լՠջ ՜ջե՜ձ՜ոռզ
Ի հ՜շ՜՞՜ոպ ՠջժձ՜սճջզ.
Ակբձ ՠս հ՜կՠձ՜հձզփ
347՝... Թճխ ՠս ահ՜ձռ՜ձո ՞ջճխզ ոճջ՜՚ Յնծ՟մմեջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հք ՠս թձճխ՜ռ զկճռ՚ ճոժՠջզմ Աղթվթմ ՠս Խ՟ջի՟էնրմթմ, ՠս ՠխ՝՜սջձ՚ Պգը՟մթմփ Ըձ՟ ոկզձ ՠս ոպ՜ռաւխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ճջ բ էճսո՜սճջզմ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռՠ՜ռփ

389՜ (Կզռ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ...) Ոջճչ կ՜խդ // (389՝)ՠկտ ագձդՠջռճխտտ ՠս ա՞՜խ՜վ՜ջճխտ հզղՠէ... աՅնծ՟մմեջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հո ՠս ավըծռճսձ ՞ջզմոփ Ախ՜մՠկտ մկՠխ՜՟ջբտ չ՜ոձ ող՜է՜ձ՜ռ ժ՜կ ՜ձ՜ջճսՠոպ
՞ջճհո, ազ կզպտ զկ ղկճջՠ՜է բջ զ ա՝՜խկ՜ձռո մ՜ջզձփ Ախ՜մՠկտ ալՠա, ճչ ՠխ՝՜յջտ, հճջե՜կ գձդՠշձճհտ, հզղՠռբտ... աՅնծ՟մմեջ ՜ըկ՜ջ ՞ջզմո, ՠս Աոպճս՜թձ ՜կՠձՠռճսձ... Զզսջ ՜ձծ՜շ ՝՜ջճսդզսձձ ղձճջիՠոռբ... Եսո ՜շ՜սՠէ ոպ՜ռաւխ ոճսջ՝ ՞ջճռո... (պՠո ոպ՜ռճխզ)փ
408՝... Ես բ ՝՜ջբը՜սո ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ, ՠսո ՜շ՜սՠէ՚ Յնծ՟մմեջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հզ... դվզձ ՊԾԸ
(1409)փ
408՝ Փ՜շտ...փ Շձճջիզս ՜կՠձ՜ժ՜էզձ Աոպճսթճհ ոժո՜, ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ հ՜ձ՞ ՠէՠ՜է ժ՜պ՜ջՠռ՜ս հճհե յզպ՜ձզ ՠս ՜սկպ՜ժ՜ջ ՞զջտո ՜հո, ճջ բ ՝ճսջ՜ոպ՜ձ թ՜խժ՜սբպ ՠս ՟ջ՜ըպ ՜կ[ՠձ՜]էզ յպխճչտ
զ հզղ՜պ՜ժ // (409՜)... (պՠո ոպ՜ռճխզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգ)փ
Ես ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջզ,
Ես զ յ՜պճսբջ ՜ձժղըշՠէզ,
Ես հզղ՜պ՜ժ ՜ձնիձնՠէզ,
Ես թ՜շ ժՠձ՜ռ յպխճչ զ էզ,
Կ՜կճսջն զկ՜ձ՜էզ,
Մ՜իճս զ ժ[ՠ]՜ձո ՜ձռ՜ձՠէզ,
Ս՜ձ՟ճսըտ ոպճջ՜՞ջՠէզ,
Զկ՜ջ՟զժ հՠջժզձո չՠջ՜՝ՠջճխզ,
Սՠխ՜ձ ՜կՠձ՜էզ,
Ոսջ՜ը՜ջ՜ջ տ՜ձ ա՞զձզ,
Ախՠջո ՜ձէըշՠէզ,
Ես ՝՜ջբը՜սո ՜ձկզնՠէզ,
Սպ՜ռճս՜թ ՝՜ջզ ՠջՠսՠէզ,
Ի հՠպ կ՜իճս հզղճսկձ ՠս հճհո ՝՜ջզ,
Զճջ գձժ՜էռզո Աոպճս՜թճջ՟զ՚
Մ՜պճսռ՜ձՠէ Հ՜սջ Քճսկ իա՜սջզ
Ես Սճսջ՝ Հճ՞սճհտ ձճջճ՞ճխզ,
Զըծ՞ձճսդզսձ ոճսջ՝ Գվթանվթ,
Ք՜ն՜չ՜ոպ՜ժ եզջ կղ՜ժզ,
Ոջ չ՜շՠռ՜ս ն՜ի ՜ղը՜ջիզ,
Հ՜հճռ ՜ա՞զո Լնրջ՟րնվշթ,
Տբջ Պգսվնջ չ՜ջ՟՜յՠպզ,
Ոջ բ ՞՜ս՜շ՜յՠպ Ս՟ղջթնմթ,
Ես Սվՠնյծնճ Աջսնր՟լ՟լմթ // (409՝)
Ես Գենվաթ Զ՟րվ՟ռ՟վթ՚
Աջ՜՞՜ի՜ո հ՜սջ ՜պՠձզ,
Յճջճռ իՠջլճս՜թտ ըէզձ ՜ջկ՜պ՜տզ,
Մ՜ջկձզ չժ՜հոձ յ՜ձթ՜էզ,
Ոջտ զ կ՜ջկձզ մ՜ջմ՜ջՠէզ,
Վժ՜հտ ՠխՠձ տՠա զ հՠջժջզ,
Ես զ հՠջժզձո կՠա կզնձճջ՟զ,
Բ՜ջբը՜սո ՜ձէշՠէզ,
Ես աոճսջ՝ գձլ՜հո ՜խ՜սդ՜ձճսզ,
Պբո–յբո չզջ՜ռ հճհե յզպ՜ձզ,
Զ՜հո զկ ՜շՠ՜է՚ յո՜ժ իզսոզ,
Մ՜պճսռ՜ձՠէ տՠա Քջզոպճոզ,
Ս՜ջ՟զճձ գձ՟ ժ՜ջժբի՜ձզ,
Ես պյ՜ազճձ գձ՟ ՝զսջՠխզ,
Ես աժ՜ոզ՜ձ գձ՟ ժձ՟ջժզ,
Ես ատջտճսկձ ՜ձճհղ գձ՟ ձ՜ջ՟ճոզ,
Դճս գձժ՜էռզո Աոպճս՜թճջ՟զ,
Ես ի՜ծՠոռզո իճպճպՠէզփ

Ես ա՞ջճխո զկ ՜ջե՜ձզ,
Մՠխ՜յ՜ջպ ՠս ՜ձյզպ՜ձ
Յնծ՟մեջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հզփ
Ահէ ՟ճս ոճչճջ ՠո ճխճջկՠէզ,
Ես ճչ ճջ կՠա հզղկ՜ձ ՜շձբ ՜ջե՜ձզ,
Ես զսջ կՠխ՜ռձ դճխճսդզսձ էզձզ,
Յճջե՜կ ՞ճմբ վճխ Գ՜՝ջզբէզ,
Ն՜ էոՠէ պ՜հ ՜հձկ լ՜հձզ,
Յ՜հձե՜կ ՞՜հռբ ՟՜պճխձ ՜կՠձ՜հձզ,
Զչ՜ջլո գոպ ՞ճջթճռ ի՜պճսռ՜ձզ,
Ես զձլ կՠխ՜յ՜ջպզո ՟՜պճխ էզձզփ
Ես Տբջձ տ՜խռջ բ ՠս ՝՜ջզ,
Չ՜շձբ ճջ՟զ ազո ՞ՠիՠձզփ
Գջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո ճջ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
2. 83՜ (Սպ՜ռճխզ, ՜հէ լՠշտ) Սպ՜ռճխ ծ՜շզո՚ աԽ՟ջղգժթւ ՜յ՜ղը՜ջճխո ՠս աԱվղ՟րի՟էնրմջ, ՠս ճջ հզղբտ՟՚ հզղՠ՜է էզռզտ զ Տբջփ
137՝... Ըձ՟ ձկզձ ՠս աՄթմ՟ջ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ (ձկ՜ձ՚ 240՝, 347՝)փ
253՜ Ես ազո, ա՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հո Աոպճսթճհ՚ աՄթմ՟ջ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ, ճջ ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ հ՜ջ՟՜ջ գձմզռ զսջճռ, հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ, աի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ զ Քջզոպճո՚ աԳվթանվ ՠջբռձ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ
370՝ Ես ոպ՜ռաւխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աՄթմ՟ջ ո՜ջժ՜ս՜՞ո, ճջ հճհե ՜ղը՜պ ՠխՠս աիՠպ ՞ջճռո զ հ՜ջ՟՜ջ գձմզռ զսջճռ,
հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զսջճռ. ՜կբձփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս աԳնծ՟վ ի՟էնրմ, ճջ կ՜ոձ՜ժզռ ՠխՠս ոճսջ՝ ՞ջճռոփ
389՝ (Ի ղ՜ջ. ՞ջմզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ)... աՄթմ՟ջ ո՜ջժ՜ս՜՞ո ՠս աԳվթանվ ի՜է՜ծձ ՠս աԽ՟շ՟սնրվմ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ
զ լՠջ ոճսջ՝ ՜խ՜սդտ՟փ
409՜ (Գջմզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ ՝՜ռ դճխձճս՜թ պՠխճսկ) Գվթանվթ թվթտնրմ ՠս ՟ՠշ՜՝ճհո ա՜ս՜ժզձ զսջճհ՚ Մթմ՟ջ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ ՠս Մգժթւ—Թ՟ղնրվթմ ՠս Էհէթ՟վթմ ՠս Ար՟աո՟վնմթմ, ՠս տճսՠջռձ զսջՠ՜ձռ՚ Մ՜ջզ՜ձբզձ, ՠս աթձճխոձ
զսջՠ՜ձռ, ճջտ զ Քջզոպճո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠձ՚ աԽնրվղ՟ ի՟էնրմ (պՠո 83՜ «Ավղ՟րի՟էնրմ») ՠս ա՜ս՜ժձ զսջ՚ աԳ՟ի՟մեմփ Յճջե՜կ ժ՜ջ՟՜հտ ՠս էճսո՜սճջզտ, հզղՠռբտ ՠս դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ ՜կՠձՠռճսձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 111՝ (1509 դ. ձրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Միթէ՟վթմ, ճջ՟ճսձ՚ Յնծ՟մեջ զջզռճսձ զ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟յլթմմփ
389՝ (Նճհձ լՠշտ) Յզղ՜պ՜ժ բ ՜ոպճս՜թ՜յղճսձմո՚ մ՜ջզ Միթէ՟վթմ ՠս ճջ՟ճսձ՚ Յնծ՟մեջ էջբռճսձ զ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟յլթմ. դվզձ ՋԾԸ (1509)փ Գճխ՜ռ՜սխձ ՜ձզթ՜թ բփ (Նճհձ՚ 279՝, ՠխթճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
2. 410՝ (1770 դ. Նձրպջ՞զջ) Թվզձ Հ՜հճռ ՌՄՃԺԹ (1770) ր՞ճոպճոզ Լ—զձ վճըՠռ՜ս ՜շ Աոպճս՜թ ճոգՠջ[մ]՜՞ճջթ կ՜իպՠոզ Մգջվնփթ ճջ՟զ ճոգՠջզմ Պնհնջըջ. Աոպճսթճհ էճսո՜սճջբ զսջ իճքզձփ
— Թվզձ ՌՄԺԹ (1770) Սՠգպՠկ՝ՠջզ ԺԵ—զձ վճըՠռ՜ս ՜շ Աոպվ՜թ կ՜իպՠոզ Եմնռւթ ճջ՟զ կ՜իպՠոզ Պոհնջըջ.
Աոպճսթճհ էճսո՜սճջբ իճքզձփ Ակՠձ՜հձ ժ՜ջ՟՜ռճխտ ՜ոՠձ. Հ՜հջ կՠխ՜հփ
3. 410՝ (1794 դ. ձրպջ՞զջ) Աոպճսթճվ դըվզձ ՌՄԽԳ (1794)—զձ հճսձվ՜ջզ ԻԸ րջըձ, ղ՜փ՜դ զջզժճսձըձ, ոգիբդգ
Ե—զձ, ճջ Մըխըվսթշըմ ՜ղը՜ջտ ՠժ՜չ, ճջ ժզջ՜ժզ էճսո՜ռ՜չ, ճջ բջ Սճսջ՝ Ս՜ջքզոզ Բ՜ջբժբձ՟՜ձզձփ
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ԳՐԻՉ՝ Հգէնրղ ւծճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Վ՟ջթժ Հ՟ճգժգխտթ՞ֆ
ԹԵՐԹ՝ 317. շավնր՟լ՝ 3ՠ, 316ՠ—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԲ×12 (Ա 4, ԻԱ—ԻԵ շթւ, ԼԱ 14, ԼԲ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5×12ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ յգվս՟րնվ
խս՟րֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Տգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Կ՟դղթ էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 1՝—3՜ [Ց՟մխ ղ՟սգմթջ] — Բ. Յ՜խ՜՞ո ախնկ՜ձ ՠս ՜ջպ՜ոճս՜ռ... ԽԳ. Սջ՝ճհձ Դթնմեջթնջթ Թճսխդ ՜շ Տթղնէենջփ
Ա—ձ մզտ. պՠխգ ՝՜ռփ

1. 4՜՝ [Բ. Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ գր ՟վս՟ջնր՟տ տ՟մխթտ՝ 1ՠ] — Փճսդ՜ռ՜ջճստ, կզ՜հձ՜ժՠ՜ռտ, կզ զձմ հ՜ձռ՜ձՠէ... չղպ՜ժզռ էՠջ չղպ՜ռՠէճռ ՠս ՜ջպ՜ոճս՜ժզռ, ՠս հճհե ոճո՜հ ո՞՜է. կզ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. իկկպ. պյ. «Վ՜ջտ
ի՜ջ՜ձռ», Բ, բն 607—608)փ
2. 5՜—19՝ [Գ. «Խվ՟սւ նագյ՟ծւ ռ՟ջմ դհչղ՟մ գր ՟վս՟ջնր՟տ. ՟ջ՟տգ՟ժ Ամ՟մթ՟ճթ (Ն՟վգխ՟տրնճ) ռ՟վբ՟ոգսթ թ իմբվնճ ղթ՟ճմ՟րնվթ նրղգղմ — Ոչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ, ըձ՟ջճխ ոզջճհձ Աոպճսթճհ, ա՝՜ձձ աճջ ՜խ՜մՠռՠջ... ՠս ղձճջիձ զ տճ կզ». կգպ. 787, 99՟—101՟] ///պ՞զպ՜ռ ՜շձբ, ՠդբ գձ՟ճսձՠէզ ՠձ ՜խ՜սդտ
տճ...
3. 19՝—46՜ Դ. Ամ՟մթ՟ճթ (Ն՟վգխ՟տրնճ) Խ՟րջւ գր իվ՟սւ ՟րգս՟վ՟մ՟խ՟մ գր ղ՟վա՟վե՟խ՟մ գր ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ, նվ ս՟մթմ դղգդ թ խգ՟մջմ ճ՟րթսգմթտ գր նշ ս՟մ ինսնվգժ նշ ճ՟չ գր նշ ճ՟ծգ՟խ — Ք՜ձազ ՞ջՠ՜է
բ ՠս յ՜պճսզջՠ՜է, դբ. Մզ հ՜ն ըճպճջզռ ՠս կզ հ՜իՠ՜ժ...
4. 46՝—58՝ Ե. Ի ջնրվՠ ծ՟վ՟մտմ իվ՟ս ծնաեյ՟ծ գր ՟րկս՟խ՟վ կգդ ՟ջգղ, նվ ժջեւբ — Ծՠջ ճկձ զ ե՜կ ՜խ՜սդզռձ կՠթ ղձճջիո պՠո՜ձբջ...
5. 58՝—9՜ Զ. Բ՟մւ ջվՠնճմ Աՠՠ՟ճ Եցվգղթ — Վ՜ՙհ ՜հձկ, ճջ ՜ձզջ՜ս բ, չ՜ՙհ ՜ձ՜կ՜սդզռձ...
6. 59՜—61՝ Է. Բ՟մւ Նգհնջթ ջնրվՠ ծ՟րվմ՝ թ խ՟վձգժ դղնժգխ՟մ նվնռ՟ճմմ գր յ՟ծգժ դ՟մկմ — Սժզա՝ձ յպխ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ՚ թ՜խզժ ՠս ոժզա՝ձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ ՞ճջթճհ՚ ի՜կ՝ՠջճսդզսձ...
7. 61՝—4՝ Ը. Գվթանվթ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Բ՟մւ ո՟հ՟ս՟մ՟տ ՟պ ՟ղգմ՟ճմ ջնրվՠջ գր թ Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմ — Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ հ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ զսջճռ հՠջժձ՜սճջ՜ռ...
8. 65՜—7՝ Թ. Բգմխ՟ճ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աոպճս՜թ ՜ձծ՜շ էճսոճհ, էճսո՜սճջՠ՜հ աը՜ս՜ջՠ՜է, կդ՜ռՠ՜է, կՠխ՜յ՜ջպՠ՜է պ՜ջ՜ժճսոՠ՜էո...
9. 67՝—9՝ Ժ. Ննվթմ թ մնճմ ավնտ — Յզղՠ՜, ՝՜ջՠջ՜ջ, ազ կ՜ջկզձ բզ ՠջ՝ՠկձ զ կ՜ջկձճհ տճ...
10. 69՝—71՝ ԺԱ. Ննվթմ թ մնճմ ավնտ — Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ՜ձճը՜ժ՜է ՠս ՠջժ՜հձ՜կզպ, ձՠջճխ հ՜կՠձ՜հձզ...
11. 71՝—3՝ ԺԲ. Խնջսնռ՟մնրէթրմ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ նրհհ՟ց՟պորտ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Մգհվխ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթմ — Քջզոպճո Ոջ՟զ Աոպճսթճհ, Աջ՜ջզմ ՠս Տբջ, ՟՜պ՜սճջ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս կՠշՠէճռ...
12. 73՝—7՜ ԺԳ. Ահ՟րէւ մնվթմ — Դճս, Տբջ ոջպ՜՞բպ, ճջ տձձՠո աՠջզժ՜կճսձո ՠս ՞զպՠո աըճջիճսջ՟ո...
13. 77՜—82՝ ԺԴ. Ահ՟րէւ ՟րաս՟խ՟վ ՟ղգմ՟ճմ ծնանտ, ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ՟ջսնրլ՟ծ՟ձնճ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Յնռծ՟մնր՝ ղ՟խ՟մնրմ Ս՟վխ՟ր՟ա — Աջ՜ջզմ ՝ճէճջզռ Աոպճս՜թ, ՞դ՜հ զ չղպ՜ռՠ՜էո ՠս ճխճջկՠ՜հ...
14. 82՝—3՝ ԺԵ. Մ՟հէ՟մւ դ՟րվ՟րնվւ ՟վծ՟րվ՟տ աթյգվ՟խ՟մ՟տ. Խ՟րջւ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տնճ — Ըձժ՜է տ՜խռջճսդՠ՜կ՝ Քճ, Տբջ Աոպճս՜թ իա՜սջ, ա՟՜շձ՜ռճխզո ա՜խ՜մ՜ձո...
15. 83՝—4՜ Ննվթմ ծջխնհթմ — Մՠխ՜ կՠթզ՟ ՝՜ջՠջ՜ջճսդՠ՜ձ, ՜ձ՜ջ՞ո կՠխ՜...
16. 84՜—94՜ ԺԶ. Տգ՟պմ Յնծ՟մնր Ոջխ[գՠգվ՟մթ] ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՠ՟ղՠ՟ջնհ՟տ դռ՟վբ՟ոգսջ իվ՟ս
նշ բ՟սգժ — Մդեջտ ո՞ճհ ՠս ՜խն՜կխնզձ պջպկճսդզսձտ զ չՠջ՜ զկ ՟զաՠ՜է...
17. 94՜—101՝ ԺԷ. Տգ՟պմ Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟մ թ Սնրվՠ ինվծնրվբմ ղգվկգմ՟ժն — Սճոժ՜ձ ճոժՠջտ զկ ՟ճխճսդՠ՜կ՝ ՠս ո՜ջո՜վբ ՜ձլձ զկ իզ՜ռՠ՜է...
18. 101՝—2՜ ԺԸ. Սվՠնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Սջ՝՜յբո ժՠջզռճստ ակ՜ջկզձձ, աճջ ՝ՠսՠշՠ՜ռ եճխճչճսջ՟ձ...
19. 102՜—5՝ ԺԹ. Յնծ՟մնր Խվ՟ս խ՟մնմ՟խ՟մ — Յճհե ոճոժ՜էզ բ ՠս ՜իՠխ ՜սջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ Աոպճսթճհ...

20. 105՝—11՜ Ի. Սվՠնճմ Եցվգղթ Խ՟րջւ ճ՟հ՟աջ ո՟ծնտ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աա՟ճհ ՠս ՜ս՞պ՜ժ՜ջ ՠս ժ՜ջՠսճջ
ՠձ յ՜իճռ յձ՟ճսդզսձտ...
21. 111՜—21՝ ԻԱ. Ննվթմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟հ՟րէթտ — Ակվճվՠէ ակզպո կՠջ, զկ՜ոռճստ ած՜շո
՝՜ձզո...
22. 122՜—8՝ ԻԲ. Ննվթմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նհնվղ՟լնրէգ՟մ — Տՠո ճջմ՜վ ա՜սջճսդզսձ բ, ճխճջկ՜թճսդզսձ բ ՠս ճջմ՜վ ի՜կ՜ջլ՜ժ...
23. 128՝—34՜ ԻԳ. Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ իվ՟ս [Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ. կգպ. 993, 368՟] —
Աջկ՜պտ ՟ՠխճռ ՝եղժ՜ռ առ՜սո կ՜ջկձճհձ ՜շճխն՜ռճսռ՜ձՠձ...
24. 134՜—8՜ ԻԴ. Յնծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟մբգվկգ՟ժ բ՟ս՟ջս՟մթմ գր ՟ծ՟աթմ ծվնճմ
— Ահձ իճսջձ, աճջ ՜ո՜ռ Քջզոպճո, դբ յ՜պջ՜ոպՠ[՜]է բ ո՜պ՜ձ՜հզ...
25. 138՝—206՝ ԻԵ. Ի Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ ավնտ ՟ջ՟տգ՟ժ ւ՟հնր՟լնր — Ոջ բջձ զ ոժա՝՜ձբ Աոպճս՜թձ Բ՜ձ, չ՜ոձ ՝՜ջճհձ ՞ճհ՜ռճհռ աբոո հճմ բզռ...
26. 206՝—10՝ ԻԶ. Վ՟վւ ջվՠնճմ Սեվեոթնմթ լգվնճմ — Սեվեոթնմ ՜հջ ՠջժեխ՜թ ՠս ՜աձճս՜ժ՜ձ, ՠխՠս կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ...
27. 210՝—24՝ ԻԷ. Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Գփ՟տնճմ — Կզձ ճկձ տջզոպճո՜ոբջ, ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Յնրհթ՟ճ, կՠթ՜պճսձ հճհե...
28. 224՝—32՝ ԻԸ. Գվթանվթ (Մ՟վ՟յգտրնճ) Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ թ Վ՟ճ ավնտ ՟ջ՟տգ՟ժ ձ՟պ դհչղ՟մ — Ախ՜սդտ ՠս յ՜իո գձ՟ կզկՠ՜ձո էթՠ՜է... ճջ ՜կՠձ՜հձ չ՜ՠէճսմ ՜մտ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Ահոպՠխ յ՜ժ՜ոճսկ բ 60 դՠջդ (յջ՜ժ ԻԱ—ԻԵ). ՝՜ռ՜ժ՜հճսկ ՠձ գոպ ռ՜ձժզ (2՝).

ԻԹ. Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Մ՟վթ՟ղնր Եաթոսնրծնճմֆ
Լ. Տգջթժ ջվՠնրծն Աջսնր՟լ՟լմթմ, դնվ գսգջ դծնաթջ ղ՟վբխ՟մֆ
ԼԱ. Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մֆ
ԼԲ. Տգջթժ ջվՠնճմ Գվթանվթ, դնվ գսգջ ռ՟ջմ ծնանտ ՟վբ՟վնտ գր ղգհ՟րնվ՟տֆ
ԼԳ. Վ՟ջմ ՟ր՟մբնրէգ՟մ ծվեթտմֆ
29. 233՜—43՝ [ԼԴ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Մգխմնրէթրմ (ռ՜ձժզռ)] —... Գզձզ ճմ ժ՜հ ՜ոպ, ճջ՟ՠ՜ժ զկփ Չզտ, ՜ոբ, ի՜ս՜պո զ եճխճչջ՟ՠ՜ձո...
30. 243՝—58՝ ԼԵ. Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Աժեւջթ՟մնջթ ղթ՟ճմ՟խգտթ գր ջւ՟մշգժ՟անվլթ — Ահջ կզ բջ զ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջ, ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Եՠվթ՟մնջ...
31. 258՝—64՝ ԼԶ. Պ՟սղնրէթրմ Աՠա՟վնր է՟ա՟րնվթ — Արանջնսնջ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ զ ոճջ՜ ե՜կ՜ձ՜ժզ...
32. 264՝—9՝ ԼԷ. Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟մբ՟ղ՟ժնրլթմ — Յճջե՜կ ՜ձռ՜ձբջ
Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ժ՜ջ՜յՠպ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ ՜շ ՜ձ՟՜կ՜էճսթզձ...
33. 269՝—74՜ ԼԸ. Հ՟վտնրղմ Այնսնճ՝ նվբնճ Սղՠ՟ս՟ճ Հ՟ճնտ է՟ա՟րնվթմ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմխ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ — Զզ՛ձմ բ Աշ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ ՜շ՜ձռ յ՜պ՜ջ՜՞զ ՠս գձդՠջռճս՜թճռփ Եդմ՟խ ՜ոբ. Բ՜աճսկ յ՜պծ՜շո ճսձզ...
34. 274՜—80՜ ԼԹ. Վ՟վւ գր խ՟ս՟վնրղմ Երաթմգ՟ գր բջսգվ մնվ՟ Մ՟վգղ՟ճ — Էջ ՜հջ կզ զ Բթրէ՟մթ՟ճ,
ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Երաթմթնջ...
35. 280՜—8՝ Խ. Պ՟սղնրէթրմ Յնռծ՟մմնր՝ նվբնճ Զ՟ւ՟վթ՟ճ. Յ՟հ՟աջ բընինտմ խնվլ՟մղ՟մ գր ռ՟ջմ ջ՟ս՟մ՟ճթ, էե նվոեջ նվջ՟տ Տեվ դ՟մղ՟վղթմ էյմ՟ղթմ գր ՟դ՟սգ՟տ դ՟վագժգ՟ժջմ թ մղ՟մեմ — Ք՜ի՜ձ՜հ
ճկձ, ՜ձճսձ Զ՟ւ՟վթ՟ճ, զ ՟՜ո՜ժ՜ջ՞բ Աՠթ՟ճ...
36. 288՝—94՝ ԽԱ. Թնրհէ ռ՟ջմ ջթվնճ գր ղ՟ի՟մ՟տ [Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ. կգպ. 993, 351ՠ] — Ոմզձմ
յզպճհ ՠձ հ՜խ՜՞ո ձճջ՜՞ճհձ զձմ ըձ՟զջտ, աձճհձ զձտձ չ՜ոձ ոզջճհ...
37. 295՜—305՝ ԽԲ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟մ՟րվեմ նրվ՟տնհ՟տ, ճթյնտ՟սնր՟տմ, գր
նվւ ժնրլ՟մգմ դնրվՠ՟էջմ խ՟ղ դշնվգւյ՟ՠ՟էթմ — Ոչ ՠխ՝՜ջտ զկ ոզջՠէզտ ՠս տջզոպճո՜ոբջ եճխճչճսջ՟տ, էճս՜ջճստ զձլ...
38. 306՜—14՜ ԽԳ. Սվՠնճմ Դթնմեջթնջթ Թնրհէ ՟պ Տթղնէենջ ռ՟ջմ ղ՟ծնր՟մմ Պ՟[ր]հնջթ գր Պգսվնջթ
— Աղ՜ժՠջպ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ճջ՟զ իճ՞ՠսճջ, ոզջպ ՠս ըճջիճսջ՟ ՠս ժ՜պ՜ջզմ ժ՜կ՜ռ ձճջ՜... գձ՟ ճջճսկ ՠս այո՜ժձ ՜շռճստ զ Քջզոպճոբ... ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

19՝ Զ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հո աՀգէնրղ ՠս աթձճխոձ զկ հզղՠոնզտ ՜խ՜մՠկ, ազ ՠս ՟ճստ ՞պնզտ ճխճջկճսդզսձ (ձկ՜ձ՚ 59՜, 64՝—5՜, 94՜, 101՝, 121՝, 243՝, 258՝, 274՜, 294՝, 314՜)փ
46՝ Ոՙչ ոճսջ՝ ՠխ՝՜ջտ, ակՠխ՜ստ թ՜ձջ՜ռՠ՜էո աՀգէնրղ ՠս աթձճխոձ զկ ՠս աճջ՟ՠ՜ժոձ զկ՚ աԳվթանվ ՠս աԹնվնջ, ի՜ձ՟ՠջլ կ՜ջ՝ձ զսջՠ՜ձռ, հզղՠոնզտ զ Տբջ ՠս դճխճսդզսձ ի՜հռՠռբտ զ Տՠ՜շձբ կՠջկբ Յզոճսոբ Քջզոպճոբ, ՠս լՠա դճխճսդզսձ ղձճջիՠոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 305՝)փ
111՜ Մ՜տճսջ կ՜խդ՜ձ՜ստ ՠս ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհձ Եցվգղթ,
Ախ՜մՠկ դճխճսդզսձ ի՜հռՠռբտ զձլ՚ կՠխ՜սճջ ՞ջճխզ Հգէնրղթ,
Ես զկճռձ ՜կՠձ՜հձզ, ՠս ժ՜ջ՟՜ռճխզ ՠս էոճխզ,
Ես ճջ ակՠա հզղբ զ ՝՜ջզ, ՠս ձկ՜հ Տբջձ ճխճջկզ,
Զզ ՜շ՜պ բ ՠս ՝՜ջզ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ ՜ձէշՠէզփ
138՜ Ոՙչ ՜ձլձ զկ ՠխժՠէզ,
Զ՜կՠձ ժՠռ՜ջ կՠխ՜ստ զ էզ,
Քՠա ժ՜հ յ՜ի՜թ հ՜սճսջ կՠթզ
Ոջդձ ՜ձտճսձ, իճսջ ՞ՠիՠձզ,
Քՠա ՟եճըտձ բ ռ՜ձգ՜էզ,
Խ՜ս՜ջձ ՜ձդզս ե՜շ՜ձ՞ՠէզ,
Զզ մՠո ՞ճջթՠէ ՜սջզժ կզ ՝՜ջզ
Եձ ճմ յ՜իզժ կզ ՜ջպ՜ոճսՠէզփ
314՝ Ասջիձՠ՜է բ Հ՜հջ ի՜կ՜՞ճհ՜ժ՜ձ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ, ՞ճչճսդզսձ Ոջ՟ճ Մզ՜թձզ Է՜ժ՜ձզ ՠս կղպձնՠձ՜սճջզ.
վ՜շտ Հճ՞ճհձ ծղկ՜ջպզ՚ ձճջճ՞ճխզ ՠս ՜ա՜պճխզ ազսջ ՜ջ՜ջ՜թոփ Գջՠռ՜ս ոջ՝ճռ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջո զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՉԽԶ (1297), զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Սղՠ՟սգ՟ ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ պՠ՜շձ Գվթանվթ, զ յ՜ջճձճսդՠ՜ձձ Հգէղնճ,
Ոջ հճհե ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠս ոզջճհձ Քջզոպճոզ
Ես ձկ՜ձ ՠխՠս Յնծ՟մմեջթ ժ՜կ՜սճջ ՜խտ՜պզ,
Ես ՠդճխ ա՜կՠձ՜հձձ ՠս ՞ձ՜ռ աիՠպ Յզոճսոզփ
Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Հգէնրղթ կՠխ՜յ՜ջպզ
ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխզ,
Ի ՞ՠ՜սխո ճջ ժճմզ Հ՟ճգժթ, // (315՜)
Ըձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթփ
Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո մէզձՠէ կՠխ՜՟զջ, ազ պըկ՜ջ բզփ Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ գձդՠշձճհտ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, ազո ՠս աթձճխոձ զկ ՠս աճջ՟զոձ զկ՚ աԳվթանվ ՠս աԹնվնջ ՠս ակ՜հջ ոճռ՜ աի՜ձ՞ճսռՠ՜է, հզղՠոնզտ հ՜խ՜սդո լՠջփ Ես ճջ ակՠա հզղբ, ՠս զձտձ ՜սջիձՠ՜է էզռզ զ Քջզոպճոբփ Ես ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Զկՠխ՜ստ էռՠ՜էո աՎ՟ջթժ Հ՟ճգժգխտթջ հզղՠէճ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 315՝ (ԺԴ ՟., ըճղճջ ՝ճէճջ՞զջ) Ծձ՜ս Տթվնրծթմ զ կ՜սջբձ զսջկբ զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՉԾԴ (1305), հ՜կոՠ՜ձձ իճժպՠկ՝ՠջզփ Ծձ՜ս Նգվջեջմ զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՉԾԶ (1307), հ՜կոՠ՜ձ ձճհՠկ՝ՠջզփ Ծձ՜ս Հպգցջթղթմ զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՉԾԸ (1309), հ՜կոՠ՜ձ իճժպՠկ՝ՠջզփ Ծձ՜ս Զ՟ոժնրմ ՉԿԲ (1313) հ՜կոՠ՜ձ հճսէզոզփ Ծձ՜ս Յնռ՟մեջմ զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՉԿԴ (1315), հ՜կոՠ՜ձ ձճհՠկ՝ՠջզփ
2. 1՜ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Ահո ՞զջտ ՠո՚ պբջ Արգս[թւ] ճջ՟զ Պգսվնջթմ բ. ճչ ՜ոպճս՜թ՜[ոբջ տ]՜[ի]՜հձ՜հտ,
ճջտ պՠո՜ձբտ զ լըռէ կ՜ջ՟ճռ ՠս զձլ զկ՜ռ ՜ջ՜ջբտ, Աոպճսթճս ոզջճհձ ի՜կ՜ջ. Պգսվնջթմ բ ՜հ[ո]փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 316՜ Կ՜է՜ղ կ՜ջ՟ճ ժ՜պ՜ժ՚ ճջ ՟ջ՜կ ղ՜է՜ժփ 316՝ Թբ ղ՜պ ժ՜ց՜հ մ՜վՠո...փ 317՝ Ա—Քփ Ե՜ջ՜պ՜ձ՜հ ոբձ չ՜էզպբհ... Աոպճսթճհ ղզձՠ՜է տ՜խ՜տփ

641
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԶ — XVI
ԳՐԻՉ՝ Տեվ Աՠվ՟ծ՟ղֆ
ԹԵՐԹ՝ 298 + 1 (խվխ. 47). շավնր՟լ՝ 1ՠ, 84՟, 158ՠ, 253ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա — ԼԲ×12 (Գ—ԺԷ, ԺԹ—ԻԲ 8, ԺԸ 7, ԻԸ 11, ԼԲ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19×14,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ Տնհ՝ 20 (գվՠգղմ՝ 19—21)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝
բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվ (ջ՟խ՟ր՟էթր)ֆ Գ ն ճ մ գ վ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ գր ինրմ՟տ՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ էնրժ՟տ՟լ, սգհ—սգհ է՟մ՟ւ՟խգվ,
ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Խվ՟սւ գր ւ՟վնդւ]
՟. 2՜—8՝ Խ՟րջւ ջնրվՠ ծ՟վտմ թ Սնրվՠ Հնանճմ յմնվծգ՟. [Ի Վ՟վբ՟մ ավնտ] — Պ՜ջթ՜ձտ կզ՜հձ՜ժՠռզձ՚ ի՜կ՝ՠջճսդզսձ, յ՜ջթ՜ձտ կզ՜հձ՜ժՠռզձ՚ պտձճսդզսձ...
ՠ. 8՝—11՝ Եվ՟մգժնճմ Սվՠնճմ Գվթանվթ [Լնրջ՟րնվշթ] Խվ՟ս ձամ՟րնվ՟տ գր տնճտւ ծ՟մբթջթտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ — Ակՠձ՜հձ, ճջ ճտ իջ՜ե՜ջՠռ՜ձ ՜ղը՜ջիբո ՠս գձձ՜ՠռզձ Աոպճսթճհ ա՜ձլզձո զ
իձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձ...
ա. 11՝—8՝ Ամ՟մթ՟ճթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս ւ՟ծ՟մ՟ճթտ, նռ գհՠ՟ճվւ — Աջ՟, տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ՜ոպզծ՜ձ զձտձ հ՜հպձզ բ ՜ջե՜ձ՜սճջճսդզսձ...
բ. 18՝—9՝ Եվ՟մգժում Գվթանվթ [Լնրջ՟րնվշթ] ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟սւ — Ախ՜մՠկ ալՠա, ՠխ՝՜հջտ, էզձՠէ ի՜ս՜ձճտզժ, ի՜կ՜ղճսձմտ, ոՠշձ՜ոբջտ ՜շ կզկզՠ՜ձ...
գ. 19՝—23՝ Ննվթմ (=Ամ՟մթ՟ճթ) Խվ՟ս Վ՟ջմ ծ՟ղցգվնրէգ՟մ գր ի՟հ՟հնրէգ՟մ (պՠո կգպ. 788, 275՝)
— Աջ՟, հճջե՜կ կ՜ջ՟ձ ղձճջիո ՜շձճս Աոպճսթճհ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ՠս ՠջժեխզ...
դ. 23՝—6՝ [Ամ՟մթ՟ճթ Ն՟վգխ՟տրնճ Խվ՟ս] Վ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ (պՠո կգպ. 1553, 236՜, ձ՜ՠս՚ պյ.
«Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ կ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ», Դ, բն 215—219) — Աջ՟, ճջյբո ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜էձ ՜կՠձ՜հձ ըճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝
ակզկՠ՜ձո լօ ի՜կ՜ջՠէ տ՜ձ ա՜ձլզձո...
ե. 26՝—9՝ Ննվթմ (=Ամ՟մթ՟ճթ) Բ՟մւ ՟հ՟րէթտ — Զժ՜ջ՞ՠ՜է ՜խրդոձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ՚ ապըսըձնՠ՜ձ ՠս ա՞զղՠջո, ՝ձ՜ս կզ ՜ձպՠո ՜շձՠջ...
զ. 29՝—33՜ Աճջ գր դ՟ճտ ծ՟վտգվ, էե դթ՞՟վբ խ՟վե ղ՟վբ ՟վծ՟ղ՟վհվգժ դգվխվ՟րնվջ, նվ ՟մտ՟մե գր Աջսնրլնճ ղթ՟ճմ տ՟մխ՟ժ գր ՟վւ՟ճնրէգ՟մ Ննվ՟ (=Սվՠնճ Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խնրամգտնճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟մտ՟րնվ ՟յի՟վծթ, պՠո կգպ. 4951, 135՝) — Աջ՟, ՠդբ ժ՜կզո ճջ հ՜խդՠո հ՜ղը՜ջիզ ՠս ճմ գկ՝շձզո զ ժՠձռ՜խուո յ՜պջ՜ձո...
է. 33՜—6՜ Ննվթմ (=Նգհնջթ՞. ծղղս. կգպ. 40, 69ՠ, պյ. «Սջ՝ճհձ Եվջՠկզ կ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ», Դ, բն 220—
223) ՠ՟մւ Յ՟հ՟կջ ինվծվբնտ դանրյնրէգ՟մ — Աջ՟, ձ՜ը ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ զձմ ըճջիուջ՟ճռ կ՜տջճսդՠ՜ձ ն՜ձ պ՜ջ...
ը. 36՜—42՝ Եդմ՟խ ռ՟վբ՟ոգսթ Կնհՠ՟տնճ Խվ՟ս նագյ՟ծւ — Աոպճս՜թ՜ոբջձ զսջ ժ՜կ՜ռձ ճջյբո դղձ՜կճհ ա՞ճսղ՜ձ՜...
ը՟. 42՝—5՜ Հ՟վտղնրմւ Ավկ՟մ՟ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ Կնհՠ՟տնճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ — Աջլ՜ձ
՜ոբ. Զզ՛ձմ բ ժջրձ՜սճջճսդզսձփ Եդմ՟խ ՜ոբ. Խ՜մ՜ժզռ էզձՠէ գձ՟ Քջզոպճոզ...
ըՠ. 45՝ Խվ՟ս նագյ՟ծւ Եհթյեթ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ի լՠշձ ժՠջ՜ժջճռ կպ՜ձՠձ ՜հո կՠխտ զ ՝ձճսդզսձ կ՜ջ՟ճհփ
ըա. 46՜՝ Տգ՟պմ Յնծ՟մնր Ոջխեՠիվ՟մթ թ Կ՟էնհթխգ՟ճտ էհէնճմ. [Յ]նվբնվ՟խ — Ահոճսիՠպՠս ՞ճի՜ռճխտ է[զ]ռճստ...
ըբ. 46՝—57՜ Հ՟վտնրղմ գվթս՟ջ՟վբթ ՟իղ՟վթ ռ՟ջմ նրհթհ ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ գր ո՟ս՟ջի՟մթ
լգվնճ նղմ — Հ՜հջ, ժ՜կզկ ի՜ջռ՜ձՠէ տՠա չ՜ոձ չ՜ջճսռ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ...
ըգ. 57՜—66՜ Խվ՟ս Յնռծ՟մմեջ Գ՟պմգտնրմ ՟ջ՟տգ՟ժ նաեյ՟ծ — Ծ՜շ՜ՠ՜ժզռո լՠջ զ Քջզոպճո Յնռծ՟մմեջ Գ՟պմգտթ ի՜ջռ՜ձՠկ աճխնճսձբ ոզջՠռՠէուտ զ Տՠ՜շձբ...
ըդ. 66՜—74՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Վ՟ջմ ՠ՟ղՠ՟ջ՟մ՟տ. Մթ ՠ՟ղՠ՟ջեւ... (Աղ՟պ՟մ՝ ԾԷ) — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Հճ՞ՠսճջ ՞ճխճսդզսձ թ՜ձդջ բ...

ըե. 74՜— 83՝ Եվ՟մգժնճմ Աէ՟մ՟ջթ ՟վւգոթջխնոնջթ Ահեւջ՟մբվնր Հ՟վտղնրմւ ռ՟ճգժնրչւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Յ՟հ՟աջ ղ՟մխնրէգ՟մտ, ծ՟մձ՟վնճ — Հՠպՠսճսկձ ի՜կ՜ջզկ գձ՟
հԱոպճսթճհ ՠջզո ՝՜ձո...
ըզ. 84՝—7՝ [«Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ». կգպ. 740, 51ՠ] Ք՟վնդ Վ՟ջմ ՟մյ՟ծ ղգհ՟տմ գր ծ՟[ճ]ծն[ճ]նհ՟տմ — Եջժՠջճստ, ՠջժՠջճստ ՠս ա՜ջիճսջՠռբտ...
Բ. 88՜—106՜ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ լըմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտ, նվ ծվ՟րթվգժնտ թտգմ ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ. Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ ՟վ՟վգ՟ժ սեվ Ապ՟ւգժն Սթրմ՟տ գոթջխնոնջե —
Աջ՟, ժ՜ջգզ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ակ՜ձժճսձո զ ոըձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ ՠս զկ՜ոպճսդՠ՜ձ հՠջժզսխձ Աոպճսթճհ...
Գ. [Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ Խվ՟ս ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ւվթջսնմեթտ]
Տգ՛ջ կգպ. 228, 4՟—127՟. § 1. Նը. /մզտփ ՟/մզտփ ՠ/106՝—8՝փ ա/108՝—10՝փ բ/110՝—4՜ (մզտ ժզռ ժ՜ձճձձՠջգ)փ գ/114՜—6՜փ
դ/116՜—7՜փ ե/117՜—8՜փ զ/118՜—9՜փ է/119՜—21՜փ ը/121՜—3՜փ ը՟/123՜—5՜փ ըՠ/125՜—7՜փ ըա/127՜—8՜փ ըբ/128՜—9՜փ ըգ/129՜՝փ եա/129՝—30՝փ ըե/130՝—1՜ (՜շ՜ձռ ըճջ՜՞ջզ)փ ըզ/131՜փ ըէ/131՜—2՜ (ժզռ ձճհձ 3 ժ՜ձճձձՠջգ՚ 132՜—3՜)փ § 2. Նը.
/133՜՝փ ՟/133՝փ ՠ/133՝—4՝փ ա/մզտփ բ/134՝փ գ/134՝փ դ/134՝—5՜փ ե—է/մզտփ ը/135՜—7՝փ ը՟/մզտփ ըՠ/137՝փ ըա/137՝—9՝փ ըբ/139՝—
40՜փ ըգ—ըդ/մզտփ ըե/140՜փ ըզ—թ՟/մզտփ թՠ/140՜՝փ թա/մզտփ թբ/140՝—1՝ (ոժ. «Պ՜պ՜ջ՜՞ո ՜խ՜՞ո զկճ պժ՜ջճսդՠ՜ձո ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ»)փ թգ—թզ/մզտփ
0ջզձ՜ժո մզ ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ տձձ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞ջճսկ. պյ. «Հճչի՜ձձՠո Եջաձժ՜ռզձ ՠս ձջ՜ ըջ՜պ՜ժ՜ձ ՜ջլ՜ժգ», Եջՠս՜ձ, 1977փ

Դ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 141՝—9՝ Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ մյ՟մ՟տ, դնվ գսգջ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսմ Յնռ՟մմեջ Կնդգպմ խնշգտգ՟ժ
— Եէ՜ձբջ դ՜՞՜սճջձ Յնրմ՟տ Վ՟ջթժ Աջՠսՠէո...
ՠ. 149՝—50՝ [Դ՟ր՟մնրէթրմ ւվթջսնմեթտ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ] — Հջ՜ե՜ջզկտ զ ո՜պ՜ձ՜բ ՠս ՜կՠձ՜հձ ը՜՝բճսդՠձբ ձճջ՜... Խճոպճչ՜ձզկտ ՠս ի՜ս՜պ՜կտ... ՠս ՝ՠջ՜ձճչ ըճոպճչ՜ձզ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ա. 151՜—8՜ [Թնրհէ գվխմ՟պ՟ւ] — Եո՚ յ՜պջզ՜ջտո Հպնղ՟ տ՜խ՜տզո ՠժզ զ ոճսջ՝ պ՜ծ՜ջձ...
բ. 159՜—66՝ Ք՟վնդ [թ] ՠ՟մթմ նվ ՟ջե. Եհգվնրւ ինվ՟աես թՠվգր դ՟րկ գր ղթ՟ղթս թՠվգր դ՟հ՟րմթ — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, ազ ճջյբո կ՜ջ՟ո իճ՞զ բ ՠս կ՜ջկզձ, ձճհձյբո Սճսջ՝ Գջճռ ՝՜ձձ իճ՞էճջ բ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ...
գ. 167՜—77՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Արգս՟վ՟մթմ. Եր ՟վթւ ամ՟ջտնրւ ՟ջսթ — Հջ՜կ՜բ կ՜ջ՞՜ջբձ Մզտզ՜. Աջզ
ՠս ՞ձ՜ ՜ոպզ... Ես յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ ժՠ՜ձտ ՜ոպ ծ՜ձ՜յ՜ջիզ բ ձկ՜ձ...
դ. 177՝—90՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ նվ ՟ջե. Զթ նվւ ջվՠնրէգ՟մ ո՟ծգմ՝ ջվՠգջտգմ — Ակՠձ՜հձ ՞զջտ
՜ոպճս՜թ՜զձ աԱոպճս՜թ ՜ջ՟՜ջ ՟՜պ՜սճջ տ՜ջճաՠձ...
ե. 190՜—204՝ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Արգս՟վ՟մթմ նվ ՟ջե.] Մթ ս՟ճւ ջվՠնրէթրմ յ՟մտ... — Աշ՜նզձ ոջ՝ճսդզսձ
՜ձճս՜ձտ ի՜խճջ՟ճսդզսձ...
զ. 204՝—13՝ Ք՟վնդ թղ՟ջս՟ջթվթմ Ավթջսնսեժթ [ն]վ ՟ջե. Գնռգժթ գմ... ագհգտթխ[ւ] գր ո՟վջ՟րգժթ գմ ա՟վյգժգ՟ժւ... — [Ես] ազ գձ՟(=գոպ) Պհ՟սնմթ՚ իճ՞զձ ՠշ՜կ՜ոձ[ՠ]՜[հ] բ...
Ըձ՟ի՜ձճսջ ձկ՜ձճսդզսձ ճսձզ Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռճս Ակ՜շ՜ձ ԺԸ տ՜ջճազ իՠպփ

է. 213՝—27՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Յնՠ՟ճ մ՟ծ՟ս՟խթմ նվ ՟ջե. Ահ՟րէւ թղ ջնրվՠ եթմ գր ձյղ՟վթս ՟պ՟չթ Աջսնրլնճ — Ես ձ՜ը, յ՜ջպ բ ա՜հո ՞զպՠէ, դբ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդզսձ յ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜խ՜սդտձ...
§Դ—Թ տ՜ջճաձՠջգ չՠջ՜՞ջճսկ ՠձ Ղճսժ՜ո Լճշՠռճսձ. պՠո «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», № 10, բն 213—235փ

ը. 227՜—34՝ Տգջթժ ՟ղգմ՟ջվՠնծն Աջսնր՟լ՟լմթմ, դնվ սգջգ՟ժ դս՟մչ՟մջ ղգհօնվ՟տ — Խճջիՠռ՜ս ՜կբձ՜ոջ՝ճսիզ Աոպճս՜թ՜թզձձ ՠջդՠ՜է զ էՠ՜շձ Ձթէգմգ՟տ...
ը՟. 235՜—51՝ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ մգպ՟մ լմզմբգ՟մ գր ջմըմբգ՟մ գր ռ՟ջմ խ՟ս՟վ՟լթ ՟յի՟վծթջ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ղգլմ ցթժթջնց՟ճմ Աա՟բվնմմ (պՠո լՠշ. 2004, 112՝—33՝) — Աջ՟, զ էձճսէ Է—՜ձռ ՟՜ջզռ... ՠս
՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ո[ռ]բ զսջ ոճսջ՝ ՜ջտ՜/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ փ
ըՠ. 252՜—3՜ [0վծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ահէՠս տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս վ՜ժ՜ժ՜էտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհո ՠխզռզձ ՜ջդճսձտ...
ըա. 254՜—8՝ Ի իմբվն Թնրղ՟ ռ՟վբ՟ոգսթմ՝ ՟ջսնր՟լ՟ՠմ՟խ Սնրվՠ նրիսթմ Մգլնց՟, գր լ՟պ՟ճ՟ՠ՟վ
խ՟ս՟վգ՟ժ ձամ՟րնվ ՟ջսնր՟լ՟խթվ ծնաեժթտ ՟պմ Յ՟խնՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Ղվթղգտն Յ՟հ՟աջ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ
— Գզպՠէզ բ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդզսձձ պ՜ջճջճղՠ՜է ՜ձլ՜ձռձ բ...
ըբ. 259՜—62՝ Սնրվՠմ Թ՟էնրժ ՟պ՟չմնվբ խ՟տնրտ դջնրվՠմ Թնրղ՟ջ՝ ՟յ՟խգվսմ թրվ, ռ՟մնրտ թրվնտ գր իվ՟ս գս դՠ՟մջ դ՟ճջ — Ոջ՟ՠ՜ժ զկ, Թնրղ՟ջ...

ըգ. 262՝—9՝ Աջ՟տգ՟ժ ջվՠնտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ Նգվՠնհգ՟մ թ ո՟սթր ջվՠնտ Աջսնրլնճ ծմնտ գր մնվնտ
[«դնվ իմբվգ՟տ... ՟վւ՟ճմ Հ՟ճնտ Հգէնրղ թ Գվթանվե խ՟էնհթխնջե...». կգպ. 1520, 23՟] — Կ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռզ
ոճսջ՝՚ ՠջժզձ ՠջժջզ ի՜ոպ՜պՠռ՜ս...
ըդ. 269՝—75՜ Ննվթմ գվ՟մգժն Եցվգղթ Աջնվնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս ռ՟ջմ ո՟ծնտ. ձ՟պ —
Ա[ա՟ճհ ՠս ր՞պ՜]ժ՜ջ ՠս ժ՜ջՠսճջ ՠձ յ՜իճռ յձ՟ճսդզսձտ...
ըե. 275՝—91՝ Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ Սվձն գոթջխնոնջթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟րվ նրվՠ՟էթ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ Տգ՟պմ ղգվն
Յթջնրջթ Քվթջսնջթ ճթմմգվնվբ ը՟ղնրմ. ճօ՟դ՟խմ նվ ծվ՟րթվգտ՟ր թ բվ՟իսմ, գր ւգվնռՠեթմ նվ ո՟ծեվ դլ՟պմ
խգմ՟տ — Աձթ՜ձրդ թձճսձ[՟] թճռճհ Հրջ Մզ՜թզձ, ա՜ջդճ ատձ՜ջո զկ...
— 291՝ Հջ՜կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ զկճհ Գվթանվթջ ժ՜դճխզժճոզ դ՜ջքկ՜ձՠռ՜ս ծ՜շո ՜ոճջճռ զ ի՜հո դչզո չՠռ ի՜ջճսջ (1151)փ
ըզ. 291՝—4՝ Վ՟ջմ խ՟ի՟վբնրէգ՟մ — Աի՜ ըճջաըճջ՜պ ժճջոպ՜ժ՜ձ ՠս ՞ճս՝ ը՜ս՜ջ՜զձ...
ըէ. 294՝—8՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ճ՟րնրվ Բ՟վգխգմբ՟մթ իվ՟ս Վ՟ջմ ո՟ծնտ
գր ՟հ՟րէթտ գր նհնվղնրէգ՟մ — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո հճսոուռ կՠա... Ոՙ ՜հոկ ոՠխ՜ձուո ճմ չ՜/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

179՝ (Ա՝ջ՜ի՜կ ՞ջմզ)
Ակ ՠո կՠխրտ ՠկ ըզոպ ժճջՠ՜է,
Ախպՠխ կպրտ ՠկ կճէճջՠ՜էփ
190՜ Ոջճռ վջժՠոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... զ ՟՜շձ ՟եճըճռ, ՠսո ՜շ՜սՠէ՚ ոճսպ՜ձճսձ Աՠվ՟ծ՟ղթջ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ (Նկ՜ձ՚ 204՝, 213՝, 234՝, 275՜)փ
227՜ Ոջ ճխճջկզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս էոճխ՜ռ, ՠս ոճջ՜ ՞ջճխ պբջ Աՠվ՟ծ՟ղմ հզղՠռբտ ՠս կՠթ ՝ՠջ՜ձ ճխճջկզո ՜ո՜ռբտ, ՠս ճխճջկՠոռզ լՠա Քջզոպճո Աոպճս՜թ. ՜կբձփ Եո՚ կՠխո՜կ՜ժ՜ջտ Ս՟ծ՟խջ ի՜ձ՟զյՠռ՜, ՠս ազո ՜հէ պզ հզղբտ...փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 83՝ (ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ, չՠջ՜ձճջճ՞ճխզ) Ոՙչ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է Քջզոպճոզ... Աջ՟ ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ... գձդՠջռօխ՜ռտ չ՜ոձ ազ կբժ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠռբտ ազո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ պբջ Գվթանվթջ զ կ՜տճսջ հ՜խրդըո լՠջ...
2. 32՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Եո՚ Ոռ՟մեջջ Աոպճսթճհ թ՜շ՜հ, կզձ ՜ձ՜ջե՜ձ կճսձդփ
3. 253՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ պբջ Ոռ՟մեջջ ՞զջո ՠպճս պբջ Աջսնր՟լ[՟սնրվթմ]փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (ԺԸ ՟.) Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո...փ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃԻ — ՌՃԽԵ – 1671— 1696
ԳՐԻՉ՝ Եջ՟ճթ (1՟—42ՠ, 1696 է.)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 180+2 (խվխ. 39, 101). շավնր՟լ՝ 179՟, 180ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 5×12 (Ա 1, Բ 13, Ե 6) + 7× 12 (Ա, Բ 6) + 1×13 + Ա —Դ (Ա 12, Բ 10, Գ
3, Դ 6) +1×20 +1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մնսվաթվ (1՟—42ՠ, 44՟—158ՠ,
179ՠ—80՟), ՠնժնվաթվ (43՟ՠ, 159՟—78ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 18—20 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ (թվ՟վ խ՟վնր՟լ 2 խսնվթտ), ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1ՠֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ (1ՠ)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, ինրմ՟տ՟լ, ղթ ւ՟մթ սգհ գհլնր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ էնրժ՟տ՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟աթվջ խ՟դղնր՟լ ե ՟պմնր՟դմ 5 ս՟վՠգվ ավթշմգվթ կգպւնռ ավնր՟լ ղ՟ջգվթտ, նվնմւ թ ղթ գմ ՠգվնրգժ ՟մ՟մնրմ ղգխթ խնհղթտ գր ժվ՟տնրգժ ո՟խ՟ջնհ ծ՟սնր՟լմգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]

1. 1՜ Ահփէւ խ՟վխսթ ավե — Յճջե՜կ ՞ձ՜ռ Տՠջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո հԵվնրջ՟հեղ չ՜ոձ վջժճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
2. 1՝—13՝ Հ՟ջ՟վ՟խ ռ՟վբ՟ոգս՟տ ՟ջ՟տգ՟ժ [իվ՟սւ] — Մՠթ ՠձ ՞ճջթտձ ՜ոպճս՜թ՜հզձտ ՠս իջ՜ղ՜էզտ,
աճջ ճմ կզպտ ըճջիՠէ ժ՜ջբ... ՜ձՠջժզսխճսդզսձ կ՜հջ բ ՜կՠձ՜հձ կՠխ՜ռփ
3. 13՝—25՜ [Ի ՠ՟մթտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ գր թղ՟ջսմնտ] Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աշ՜ձռ ՝՜ջժճսդՠ՜ձ ճմ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ հ՜շ՜ն՜ձ՜հ, ճմ ՟՜պ՜ոպ՜ձտ ժ՜հ՜ձ՜ձ... Սնխվ՟սեջթ ՜ո՜ռՠ՜է... Խջ՜պճս ՜ջկ՜պձ ՟՜շձ բ ՠս յպճսխձ՚ տ՜խռջփ (Ահէ լՠշտ՚ 26՝) Մգլթմ Գվթանվթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Յճջե՜կ իջ՜ե՜ջզ, հ՜հձե՜կ Աոպճս՜թ զ դզժճսձո ի՜ո՜ձզ...
Յզղ՜պ՜ժսճսկ ՠձ՚ Յնռծ՟մ Ոջխեՠգվ՟մ, Դթնմեջթնջ, Գվթանվ, Բգպմ՟վսնջ, Սգմգւ՟, Թնրժթնջ, Իդթս՟վնջ, Ջգվփմթղնջ, Ավթջսնսգժ, Ամդնմ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ, Աղվ՟ջ, 0անջսթմնջ, Բ՟վջգհ, Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ, Գվթանվ Սւ՟մշգժ՟անվլ, Փթժնջսնմ,
Սնխվ՟սեջֆ

4. 25՝—6՜ [Յ՟հ՟աջ թրհնճմ, նվ թ ծմնրղմ ղ՟վա՟վեւմ փլ՟մեթմ դէ՟ա՟րնվջմ (պՠո լՠշ. 2080, 120՝)] —
Աջ՟, զսխճհձ ճջ՜ժճսդզսձ ա՜ձ՜ա՜ձ բ...
5. 27՜—34՝ Սվՠնճմ Եր՟ավգ՟ց ձամ՟րնվ՟տ ձամ՟րնվթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աջտ՜հճսդզսձձ Աոպճսթճհ բ ՞զպճսդզսձ
Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ... Զկ՜ջ՟ժ՜ձ կզ ի՜ջժ՜ձզռՠո, ՝՜հռ ակ՜ձճսժ մ՜ջ՜՝՜ջ՚ չ՜ոձ ըջ՜պճս, ՠս մ՜ջ մ՜վճչփ
6. 34՝—5՝ Յ՟ճսմնրէթրմ գր սգջթժ Յնծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ — Աի՜ս՜ոզժ ՞՜էճռ բ գձ՟ ՜կյո ՠջժձզռ...
7. 36՜—8՝ Արանջսթ<նջսթմ>մնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աղը՜ջիո ՜հո՚ բ յ՜ձ՟ըպճսդզսձ ՠս ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜ձռզռ
հ՜հէ ժՠ՜ձտ... ձճհձյբո ՠս ՜խրդտ ՜շ՜ձռ նՠջկՠշ՜ձ՟ճսդՠ՜ձ՚ բ ՝ծզսձ ՠխ՜ձռփ
8. 39՜—42՝ Յ՟հ՟աջ շ՟վշ՟վ՟մ՟տմ Քվթջսնջթ — Գճջթ տջզոպճձբզ, բ կզղպ հզղՠէ ՠս ՜շ՜նզ ՜մ՜ռ ճսձՠէ ամ՜ջմ՜ջ՜ձո Քջզոպճոզ...
9. 43՜՝ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Յ՟հ՟աջ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ —///] Ես հգձ՟ճս[ձ]՜հձ ՝՜ձզռ ՠս զ յ՜ծճսծ՜ձ՜ռ ի՜ձ՟ՠջլզռ... Հ՜ջռ. Ոջյզոզ՛ զձմ ՞ճջթ յ՜ջպ բ ճսձՠէ զ կպզ էոՠէՠ՜ձ ՠս յ՜ջ՜յՠէ հ՜հձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ահո բ ժ՜պ՜ջՠ՜է ՞ճջթ ժջրձ՜սճջզ, ազ կզղպ պՠոռբ աԱոպճս՜թ զ կպզ...
10. 44՜—57՝ [Բ՟մւ իվ՟ս՟խ՟մւ]
՟. 44՜— 6՝ Վ՟ջմ ՟մդա՟ճնրէգ՟մ գր ղգպգժնրէգ՟մ ծնանճ գր ղս՟տ, մ՟իւ՟մ դղգպ՟մգժ ղ՟վղմնճ — Աձա՞՜հճսդզսձ բ զ կ՜ջկզձ ՠս զ իճ՞զ...
ՠ. 46՝—7՝ Վ՟ջմ գվխշնսնրէգ՟մ, նվ ե լնրժնրէթրմ, ՟մ՟վթնրէթրմ — Եջժնմճպճսդզսձ կ՜ձժ՜ժ՜ձ ոճչճջճսդզսձ բ զ թՠջ՜ժ՜ձ ՠս զ ոձ՜վ՜շ ՜ձլձ...
ա. 48՜—9՜ Վ՟ջմ յ՟ս՟ինջնրէգ՟մ — Աո՜ռ՜ս զ կբձն ՟ճսաձ՜տՠ՜, ճջտ ի՜ո՜ձՠձ ճջյբո զ ոը՜է՜ձո
հճհե...
բ. 49՜՝ Վ՟ջմ շ՟վծ՟ղՠ՟ր սթխմնչ շ՟վգ՟տ ճնվնռ՟ճմթմ — Հ՜ձ՟ՠջլՠ՜է ՠկ չ՜ոձ հճջճչ՜հձզ ՜ոՠէ... ՠս ձ՜ըտ՜ձ ա՜սճսջո աըճջպզժոձ յ՜պջ՜ոպբփ
գ. 50՜—7՝ [Վ՟ջմ կ՟մկվնրէգ՟մ]. Ձ՟մկվ՟տ՟ր ճթջ խ՟ղ ճթվե, նվ յվչթ — Իկ՜հ, ճՙչ ՠխ՝՜հջ, ազ լ՜ձլջճսդՠ՜ձ ՟ՠսձ կզ՜հձ գձ՟ ՜շ՜տզձզոձ յ՜պՠջ՜ակզ... Աոբ ՜շ՜տՠ՜էձ // (55՝) Պրխճո... (յ՜ժ՜ոճխ ի՜պճս՜թձ ՜հէ լՠշտճչ էջ՜ռճս՜թ 55՝ բնզ ՜ա՜պ կ՜ոճսկ)փ
Բ. 58՜—111՜ [Գվթանվթ Մգխմնրէթրմ ՠ՟մթտ Եր՟ավգ՟ճ]
՟. 58՜—69՝ Եր՟ավգ՟ճ Ապ՟չթմ ժնրջ՟րնվ ո՟սգվ՟դղ. Բ՟մ գվ՟մգժնճմ Եր՟ավ՟ճ՝ Խվ՟ս խվփմ՟րնվ՟տ, էե
նվոեջ ո՟վսե թ ծ՟մբեջ գր թ ո՟սգվ՟դղ ղս՟մգժ զմբ էյմ՟ղնճմ խգմ՟տ ղգվնտ... — Աշ՜նզձ էճսո՜սճջ յ՜պՠջ՜ակ՜[ռձ], Մՠժձճսդզսձ. Լճսո՜սճջ յ՜պՠջ՜ակ ՜ոբ ա՜հձ, ճջ հ՜կՠձ՜հձ գձմզռ կՠջժ՜ռՠ՜է էզձզ...
ՠ. 69՝—72՝ Վ՟ջմ զմբնրմգժնրէգ՟մ — Թբ ժ՜կզռզո ՜ջ՟՜ջ ըրոՠէ զ՝ջՠս ոբջ ճմ ՞ճսռբփ Մՠժձճսդզսձ. Թբյբպ
ՠս ՜ջ՟՜ջ էզձզո հ՜ոՠէ...
ա. 72՝—4՝ Վ՟ջմ ո՟յս՟ղ՟մ ե — Տզջ՜յբո յ՜ղպրձ ՠս ի՜ջժ՜սճջ զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ ՜շ Աոպճս՜թ բ՜ոռզ...
բ. 75՜—9՝ Եր՟ավգ՟ճ ՠ՟մջ — Ժ՜շ՜ձ՞՜սճջտ Աոպճսթճհփ Մՠժձճսդզսձ. Ոջ՟զ ոՠվի՜ժ՜ձ աի՜հջՠձզոձ ե՜շ՜ձկբ...
գ. 79՝—89՝ Եր՟ավգ՟ ՠ՟մ իվ՟սնր. Բ՟մ գվ՟մգժնճ ծփվմ Եր՟ավգ՟՝ Խվ՟ս խվփմ՟րնվ՟տ, էե նվոեջ թ կգպմ ՟վբթրմ՟խ՟մ ռ՟վնրտմ ՟պտգմ... — Զՠջՠը՜հջզո ժ՜էճհ զկճհ ՠս իձլ՜ձզ կ՜պճսռ՜ձՠկ Քջզոպճոզ...
դ. 89՝—92՝ Ըմբբեղ ո՟ս՟ջի՟մթ թ ավնտ ջվՠնտ ՟պ բգրջմ, նվ ցնվկգմ դղգդ — Սճսջ՝ ի՜հջձ կՠջ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜էձ Եր՟ավթնջ ՠ՝՜ջռ աը՜մձ Քջզոպճոզ ՠս իՠպՠսՠռ՜ս իՠպճռ ձճջ՜...
ե. 92՝—6՜ Վ՟ջմ ոնպմխնրէգ՟մ — Եջՠսՠռճսռ՜ձՠէ ժջդՠէփ Մՠժձճսդզսձ. Թբ այ՜պժՠջ ճջ հ՜շ՜ն պՠոՠ՜է բ, ա՜հձ ՜ջժ՜ձՠձ զ կզպո...

զ. 96՜—7՝ Ավլ՟է՟ջթվնրէգ՟մմ ե — Զճջ րջզձ՜ժ ճջտ զ յ՜ջճս ալՠշ՜ձբ կզկՠ՜ձռ ճսձզձ...
է. 97՝—100՜ Վ՟ջմ սվսղնրէգ՟մ ե — Աշ ՜հձ ՜ձլձ, ճջ զ պջպկճսդՠ՜ձ ՟զսբձ չ՜ջՠ՜է բ ՠս ՞ճսկ՜ջՠ՜է...
ը. 100՜—2՜ Սվսմնրէգ՟մ — Սջպձճսդզսձձ իձ՜ռՠ՜է ճը՜ժ՜էճսդզսձ էզձզ...
ը՟. 102՜—3՜ Վ՟ջմ կ՟մկվնրէգ՟մ — Ձ՜ձլջճսդզսձ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՜ըպո թ՜ձջ՜՞ճհձ բ...
ըՠ. 103՜—7՜ Ննվ՟ց՟պմ գր ՟ղՠ՟ծ՟ր՟ձմ ղթ գմ — Ահո ՜ըպո ճմ իՠպՠսզ գոպ ժ՜ջ՞զ ՜հէճռ...
ըա. 107՜—111՜ Աղՠ՟վս՟ր՟մմ գր ծո՟վսմ ղթ գմ — Եժձ ՠի՜ո զ ՞էճսը մ՜ջ ՜ըպո ՜հո... ժ՜ջճխ բ յ՜իՠէ
ակՠա ոճսջ՝ո ՠս ՜ձ՜ջ՜պո ՠս ՜կ՝զթո, ՠս ժ՜ռճսռ՜ձբ ՜շ՜նզ վ՜շ՜ռ Նճջ՜ ռձթճսդՠ՜կ՝փ Ասջիձՠ՜է... ՜կբձփ
Դ. [Ոս՟մ՟րնվւ]
1. 111՝—4՝ [(լ՟ճվ՟խ՟ո) «Մնռջեջթ ՟յ՟խգվսթ ո՟սղ՟ավ՟ՠ՟վ Վ՟ջմ Եր՟ավթ»]— Մՠթ՜յ՜պզս ոճսջ՝
ի՜հջձ գձպջՠ՜է/ Եր՟ավթնջ ՜ձճսձ ժճմՠ՜է.../ Գճչՠ՜է, ՜սջիձՠ՜է ՠս ՝՜ջլջ՜ռՠ՜է, / Աձէշՠէզ լ՜հձզս ՜սջիձՠ՜էփ Ակբձ, ՠխզռզ, ՠխզռզփ
2. 115՜—25՝ [Նգվջթջթ Մնխ՟տրնճ] Նգվՠնհգ՟մ անռգջս թ շնվգտնրմտ ՟վ՟մտմ, նվ գհգմ ջխթդՠմ ճ՟մ՟ո՟սթ խ՟վագժ ճ՟հ՟աջ ղգվ — Ասջիձՠ՜է Տբջ Յզոճսո Փջժզմ, ձճջճ՞րխըձ ՜ա՞զ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
Տՠո պյ. «Նՠջոՠո Մճժ՜ռզ, Բ՜ձ՜ոպՠխթճսդզսձձՠջ», Եջՠս՜ձ, 1975, բն 44, Bփ

3. 125՝—6՜ [Ս՟վաջթ Քթժթջտրնճ Տ՟հ իվ՟ս՟խ՟մ] — Եխ՝՜հջ, ՠո տՠա ՞ջՠկ ա՜հո ՝՜ձ, /Մզ ՜շձՠջ կզպտը՟
ռզջ ՠս ռ՜ձ.../ Ոչ կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ, /Ս՟վաթջ մՠխ՜թ ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձ, /Թճխ ըամ՜ջզտը՟ ա՜կՠձ՜հձ,/ Ես ըոպ՜ռզջ ՝՜ջզ ո՜իկ՜ձփ
4. 126՜—7՝ [Ննվթմ Ս՟վաջթ Քթժթջտրնճ Գնռ՟մւ Լղ՟ճ ՟մ՟ո՟սթմ] — Փ՜շըո պ՜ռճստ ըոպՠխթճխզձ, Ո՛ջ
ըձ՜կճխ բ ՜կՠձ՜հձզ, /Ոջ պ՜հ թ՜շ՜հզռ զսջճռ, ճջ ըձ՟ջՠձ ՠս կզղպ ըա՝՜ջզձ... /Ի ոկ՜հ ՝ձ՜ժՠ՜է ՠխ՝՜ջտ եճխճչՠ՜է ՠձ մճջզռ ժճխկզ. /Ոկ՜ձտ զ հ՜ջՠսՠէզռ ՠս ճկ՜ձտ զ ի՜ջ՜ս՜հզ, /Ոկ՜ձտ իզսոզոճհ ՠժՠ՜է ՠս ՠո զ հ՜ջՠսկպզռ, / Մՠխ՜սճջ Ս՟վաթջ Քժթջտթ / Տբջ Աոպճս՜թ, պ՜ո ի՜կ՝ՠջճսդզսձ կՠջ կ՜իճսձ րջձ ՜ոպ ժ՜պ՜ջզփ
Ե. 128՜—78՝ [Ի Մ՟սգ՟մ Ոհՠգվանրէգ՟մ ավնտ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ] Վգվջ[սթմ ճ՟րգժնր՟լ]խվխթմ ծգլնրէգ՟մ մնվթմ ծջխնհթ [՟պ մնճմ ՟հգվջ ղ՟հ]է՟մ՟տ ՠ՟մ. Ի ինվնտ ջվսթտ [իփջւ զմբ Աջսնրլնճ]
Բՠջճս՜թ ՠձ իՠպՠսՠ՜է 12 Բ՜ձՠջգ.
Ա/128՜—30՜փ Ը/130՜—1՝փ Խ/31՝—3՜փ ԿԵ/133՜—7՜փ ԿԶ/137՜—43՝փ ՂԴ/143՜—5՜փ ՀԳ/145՜—8՝փ ՀԷ/148՝—51՝փ ՁԱ/151՝—4՜փ ՁԲ/154՜—8՝փ ՀԸ/159՜—64՝փ ՀԹ/165՜—72՜փ ՁԳ/172՜—8՝փ

— 179՝—80՜ Ց՟մխ ՟հփէթտ Ն՟վգխ՟տնճմ [Ա—ԺԲ] — Ա. Ձ՜հձ ի՜շ՜մ՜ձռ... ԺԲ Բ՜ջլջՠ՜է ՜ձտձզձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 111՜ (Աձ՜ձճսձ ՞ջմզ) Թվզձ ՌՃԻ (1671)փ
Ոՙչ ՞՜ձլ ՜ոպճս՜թ՜հզձ,
Սբջ զկ տՠա ՝ճջ՝ճտՠռզձ,
Ոջյբո վՠո՜ ճջ ՜շ ի՜ջոզձ,
Իկո ՜շ՜սՠէ տ՜ձ ըաձճռզձփ
Սպ՜ռ՜ ըատՠա ՠս ռձթ՜ռ՜հ,
0ղ, դբ ՞ճջթճչ գձ՟ տՠա կզ՜ռ՜հ,
Այ՜ դբ ՜հձ ճմ էզձՠձ՜,
Կ՜ջթՠկ գձ՟ չ՜հջ ՜ղը՜պՠռ՜փ
Կ՜ռ ՟ճս գձ՟ զո զ հ՜ջ՜ժ՜,
Զզ ՠո զ ոբջ տճ ժ՜յՠռ՜,
Մզդբ էզձզ զձլ հ՜յ՜՞՜,
Հ՜ձ՞մՠէ գձ՟ տՠա ճջյբո վՠո՜փ
Ի ՞՜էոպՠ՜ձ Բ՜ձզձ ՜ձկ՜ի,
Քջզոպճո տեձ ՠս հզո ՞դ՜հ,
Ոջ կՠա ՜ոբ. Տբջ ճխճջկՠ՜,
Սպճս՞զս ՠս ձ՜ կ՜ոձ ճսձՠձ՜փ
127՝ Ոՙչ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ, ա՜ձյզպ՜ձ ՞թճխո հզղբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ, Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձփ

2. 25՜ (Եո՜հզ ՞ջմզ) Թվզձ Հ՜հճռ ՌՃԽԵ (1696)փ Աջ՟, ՠո ձվ՜ոպ թ՜շ՜հ, իճխ ՠս կճըզջ ՜յզժ՜ջ ՠս զ պջճսյ,
ոճսպ ՠս էճժ ՜ձճսձ Զռՠմթ (ՠխ՝՜հջ՜՞զջ՚ «Եջ՟ճթ»), ճջ զ ՞ՠխմՠձ Ննվջ՟ճ, աո՜ժ՜ս տ՜խռջ ՠս յզպ՜ձզ ըջ՜պո չ՜ջ՟՜յյՠպ՜ռ ՠս զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ ՝՜ձո թջՠռզփ Ախ՜մՠկ ալՠա, ճՙչ ոճսջ՝ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, դճխճսդզսձ ՜ձզտ ըճժճջ ՞ջճհո, տ՜ձազ ՟ՠշ մՠկ չ՜ջեՠ՜էփ Պ՜խ՜պզկ կզճչ Ոխճջ[կ]զս հզղՠէ, ՠս հզղճխտտ հզղՠ՜է էզձզտ հԱոպճսթճհ. ՜կբձփ
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ԳՐԻՉ, ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Պգսվնջ ռվբ. Թթքժթդգտթֆ Սս՟տնհ՝ Մ՟հ՟ւթ՟ բոթվ Կնջս՟մբմնրոփժջգտթ (Ճեռ՟ծթվձգ՞՟մ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 989. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 2ՠ, 987՟—9ՠֆ Պվ՟խ՝ Ա—ՄԽԷ ×4 (ԻԱ 3, ՃԹ, ՃԿԸ 5)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ավշ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×5,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (յհ՟ավ՟մղ՟մ)ֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝
ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ լ՟հխ՟էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ խ՟վղթվ տ՟ճսխեմֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. գդվ՟ծ՟սնրղթտ ով՟խ՟մթյ ս՟պգվմ նր ժնրջ՟մտ՟ավնրէթրմմգվզ ռմ՟ջնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվմ նր էթխնրմւզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜ Քվթջսնմգ՟ճ խվէգտգ՟ժ, ճփվթմնհ թրվնրղֆ Խնջ՟խտնրէթրմ ՠ՟վնճ՟խ՟մ Պփհնջթ Սեմգվգ՟մ, թ խ՟վաե
Յթջնրջգ՟մֆ Թ՟վաղ՟մգտգ՟ժ թս՟ժ՟խ՟մե թ ծ՟ճխ՟խ՟մ ժգդնր՝ թ Պգսվնջե ռ՟վբ՟ոգսե Թթցժթդտրնճ. թ Վեմգսթխ, 1726ֆ Ի իմբվնճ Մ՟հ՟ւթ՟ճ բովթ Կնջս՟մբթմնրոփժջգտրնճ
Խձ՟ջճխզ ՜ձճսձձ ՜սՠէ՜ռճս՜թ բ ՜հէ լՠշտճչ ՠս ՜հէ դ՜ձ՜տճչփ

— 3՜—44՝ Պ՟վդ՟ՠ՟մնրէթրմ անվլ՟պնրէգ՟մջ ՟պ զմէգվտնհջմ — Մզ ՠս ձճհձ ժՠջ՜ժճսջձ, ճջ ր՞պբ կրջգձ
զ ոձճսձ՟, ր՞պբ ճջյբո ոձճսռզմ կ՜ձճսժ կ՜պ՜խ ճջ՟սճհձ զսջճսկ...
— 15՜—21՜ Ցնրտ՟խ իփջ՟խտնրէգ՟մտմ ո՟վնրմ՟խգժնտմ ՟պ՟չմնրղ ղ՟ջթմ — Խրո՜ժռճսդզսձ ՜շ՜նձՠջճջ՟. Թբ Բ՜ձձ Աոպճսթճհ բ... Խրո՜ժռճսդզսձ Լ ՠս Ա—ՠջճջ՟. Ի չՠջ՜հ կՠխ՜ռ... Վ՜ըծ՜ձփ
՟. 21՜—44՝ Խփջ՟խտնրէթրմ ՟պ՟չմգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ ծ՟վխ՟րնվնրէգ՟մ ժջգժնճ ըդՠ՟մմ Աջսնրլնճ — Ըձլՠշՠռզձ ճկ՜ձտ, դբ կ՜պ՜ժ ՜ռնձ հճջե՜կ թձ՜ձզ աճջ՟զո...
ՠ. 44՝—69՜ Խփջ՟խտնրէթրմ գվխվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե նրջսթ ո՟ս՟ծգտթ, դթ նշ ՟վս՟ծ՟մթտթ ղգլ ոսնրհ թ
ՠ՟մթտմ Աջսնրլնճ... — Մՠթ՜՞ճհձ ՞ճչ՜ո՜ձճսդզսձձ, ճջ պճսՠռՠ՜է էզձզ Բ՜ձզձ Աոպճսթճց...
ա. 69՝—93՝ Խփջ՟խտնրէթրմ գվվնվբ. Ի ռգվ՟ճ ծ՟ր՟սնճ — Ակՠձ՜հձ տջզոպճձՠ՜հ ժ՜հ ՠ՟ՠ՜է զ ՟ջ՜ըպզ ՠժՠխՠռսճհձ...
բ. 93՝—124՝ Խփջ՟խտնրէթրմ շնվվնվբ. Ի ռգվ՟ճ ճնրջնճ — Աշ՜սՠէ ՞ՠխՠռժ՜՞ճհձ ձղ՜ձ ՜շ զ ծ՜ձ՜մՠէ...
գ. 124՝—56՝ Խփջ՟խտնրէթրմ ծթմագվնվբ. Յ՟հ՟աջ էնրնճմ զմսվգտգժնտ գր ՟մ՟վագտգժնտ — Պ՜պ՜իզ ՠջ՝ՠկձ, ազ իզս՜ձ՟տձ տձՠէճչ ՠջ՜ձՠձ ճսձզէ զ ՝ՠջ՜ձո զսջՠ՜ձռ ակՠխջ...
դ. 156՝—78՜ Խփջ՟խտնրէթրմ ռգտգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ խգվոթմ ցվխգժնճ դծնաթմ ծ՟ր՟ջսփվեմ — Ոկձ իշմ՜ժ՜սճջ ձ՜ը՜՞ճսղ՜ժզմ...
ե. 178՜—202՝ Խփջ՟խտնրէթրմ գփէմգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ ծվ՟ղ՟մթմ ջթվգժնճ դԱջսնր՟լ — Աոպճս՜թ Տբջձ կՠջ,
ճմ ՠջ՝բտ բռճհռ կՠա աոբջձ...
զ. 202՝—36՝ Խփջ՟խտնրէթրմ նրէգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ ղգհ՟տմ ծ՟ճծնճնրէգ՟մ — Ահձտ՜ձ ՞՜ջղՠէզ կՠխտձ ի՜հիճհճսդՠ՜ձ...
է. 236՝—64՜ Խփջ՟խտնրէթրմ թմմգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ ՟մթլ՟ՠ՟մնրէգ՟մ — Լՠջզձտձ, ճջտ ՜ջպ՜աՠխճսձ
աիճսջ...
ը. 264՜—96՝ Խփջ՟խտնրէթրմ ս՟ջմգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ գվբղ՟մ — Զ՜ջկ՜ձ՜էզտ ՠձ ճսոճսռկճսձտձ...
ը՟. 296՝—332՝ Խփջ՟խտնրէթրմ ղգս՟ջ՟մգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ ծվ՟ղ՟մթմ ջվՠգժնճ դսփմջ — Հյ՜ջպ՜՞ճհձ Ս՜՟՜բէձ ՜հձ...
ըՠ. 332՝—73՝ Խփջ՟խտնրէթրմ գվխնս՟ջ՟մգվնվբմ. Ի ռգվ՟ճ Սնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթ — Ն՜ը՜յՠպ՜ժ՜ձ ՞ճջթձ, աճջ ըճջիզ ՟ՠսձ գձ՟՟բկ Տՠ՜շձ...

ըա. 373՝—406՜ Խփջ՟խտնրէթրմ գվգւս՟ջ՟մգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ ո՟սխ՟մ՟րնվ ջմնրտղ՟մմ դ՟ր՟խ՟տ — Աջ՟,
ժ՜կՠէճչ ՠո հ՜հոկ ՜շ՜սրպճս...
ըբ. 406՜—38՜ Խփջ՟խտնրէթրմ շնվգւս՟ջ՟մգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ գվխնրտ ջի՟ժ՟մ՟տ ղգլ՟անրմթտ թ ռգվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ ջմմբ՟խ՟մնրէգ՟մ նվբրնտմ — Ի իձճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՠդբ յ՜պ՜իբջ ՠջ՝ՠկձ, դբ բ՞ ղճսձ թձ՜ձզռբջ...
ըգ. 438՜—68՜ Խփջ՟խտնրէթրմ ծմագս՟ջ՟մգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ գվխնրտ ՟ճժնտ ո՟խ՟ջնրէգ՟մտ, նվւ ո՟սխ՟մթմ թ մնճմ ջմմբգ՟մ — Վծզշո ՜հո ՜ս՜ձ՟ՠռՠ՜է ՠխՠս հ՜կՠձզռ զկ՜ոպձճռ...
ըդ. 468՜—97՝ Խփջ՟խտնրէթրմ ռգցս՟ջ՟մգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ ո՟վ՟ր՟մբնրէգ՟մ, դնվ նրմթմ նվբթւմ ո՟սնրգժնճ դլմփհջ թրվգ՟մտ — Ըձդՠշձճսձտ աիձճռ յ՜ջոժ՜ռ, դբ ՜շ ձճո՜ բզձ ՠջժճստ զջտ ձ՜ը՜պՠէզտ...
ըե. 498՜—533՜ Խփջ՟խտնրէթրմ ս՟ջմ գր գփէմգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ նհնվղնրէգ՟մ — Զՠջժճս ռՠխ ի՜ջժ պ՜ձ կՠա...
ըզ. 533՜—60՝ Խփջ՟խտնրէթրմ նրէ գր ս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ նվոթջ՟ՠ՟վ ՟պմգժնճ դնհնվղնրէթրմմ — Հ՜ո՜ջ՜ժ ՞՜ձ՞՜պձ ՜խտ՜պ՜ռձ բ ՜հո...
ըէ. 560՝—86՝ Խփջ՟խտնրէթրմ ս՟ջմ գր թմմգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ ծվ՟ղ՟մթմ ճ՟մբթղ՟մգժնճ — Ի կբն ՜կՠձ՜հձ իջ՜կ՜ձ՜ռ, աճջո ՠդճխ կՠա Քջզոպճո...
թ. 587՜—621՜ Խփջ՟խտնրէթրմ ւջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՠ՟վգի՟պմգժնճ դՠ՟վխնրէթրմմ — Մՠթ՜՞ճհձ ՜ջիՠոպձ ձճռ՜, ճջտ ի՜էՠձ ակՠպ՜լո...
թ՟. 621՝—50՜ Խփջ՟խտնրէթրմ ւջ՟մ գր ղեխգվնվբ. Յ՟հ՟աջ զմխգվ՟տ, նվւ ՟պ՟լգմ դ՟ճժջ թ շ՟վթջ — Գճհ կՠթ՜՞ճհձ ՜խպ կզ, ճջ բ ՜հձտ՜ձ ժճհջ...
թՠ. 650՜—88՝ Խփջ՟խտնրէթրմ ւջ՟մ գր գվխնրգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՟պմգժնճ դի՟հ՟հնրէթրմ զմբ էյմ՟ղգ՟տ —
Ոկ՜ձտ իզձտ եճխճչճսջ՟տ ՠդճչյ՜ռզտ ճսձբզձ աոճչճջճսդզսձ ղզնճսռ՜ձՠէճհ ա՜կՠձ՜հձ իճսջձ զսջՠ՜ձռ...
թա. 689՜—718՜ Խփջ՟խտնրէթրմ ւջ՟մ գր գվգւգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ղգլ՟անճմ շ՟վնրէգ՟մ ՟մո՟վխգյսնրէգ՟մ, նվ ե ՠհչ՟ինծնրէթրմմ — Ոմ ՞զպՠկ ՠո, ՠդբ յ՜պ՜իՠ՜է զռբ լՠա ձոպզէ կՠջլ ՜շ ՞զձՠկճէ...
թբ. 718՜—48՜ Խփջ՟խտնրէթրմ ւջ՟մ գր շնվ[ջ]գվնվբ. Հգսգրթ տնրտ՟մգժ կգդ դնհնվղգժթ խ՟տնրէթրմմ ՠհչ՟ինծ ՟մկ՟մտ — Եդբ կզ՜հձ ՜ջՠ՞՜ժձ ՝՜ս՜ժ՜ձ՜հռբջ գձթ՜հՠէ աճոժզո...
թգ. 749՜—78՜ Խփջ՟խտնրէթրմ ւջ՟մ գր ծթմագվնվբ. Յ՟հ՟աջ ո՟սնր՟խ՟մնրէգ՟մմ խնրջնրէգ՟մ — Ոմ ի՜ս՜պ՜կ ՠո, դբ զռբ ՜հձյզոզ արջ՜սճջ՜՞ճհձ ժՠջյ ճսխխՠէճհ ակ՜ջ՟...
թդ. 778՜—811՜ Խփջ՟խտնրէթրմ ւջ՟մ գր ռգտգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ո՟վջ՟րգժնճ դ՟ա՟ծնրէթրմմ — Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ Պրխճո կՠթ՜՝՜ձ ՜ա՟ՠռճսդՠ՜կ՝ ժճմբ ա՜ջթ՜դ՜ոզջճսդզսձձ՚ ՜ջկ՜պ ՜կՠձզռ մ՜ջՠ՜ռ...
թե. 811՝—49՝ Խփջ՟խտնրէթրմ ւջ՟մ գր գփէմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ սթվ՟սվնրէգ՟մ... — Ահէճռ շա՜ժձ ձ՜ըտ՜ձ դբ ՝՜շձ՜հռզ հ՜հէճռ, բ ժՠջ՜ժճսջ կզ ի՜ծՠէզ...
թզ. 849՝—82՝ Խփջ՟խտնրէթրմ ւջ՟մ գր նրէգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ ՟մդանճյ բ՟սնհնրէգ՟մ — Ոմ ՞ճհ զ կբն կ՜ջ՟ժ՜ձ ՜ջիՠոպ կզ ՜հձտ՜ձ չպ՜ձ՞՜սճջ, ճջտ՜ձ բ էզձզէձ ՟՜պ՜սճջ ՜հէճռ...
թէ. 882՝—920՜ Խփջ՟խտնրէթրմ ւջ՟մ գր թմմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՠ՟նՠ՟ջ՟մ՟տ — Ոջճչիՠպՠս ՟ՠխ ՠս ՟՜ջկ՜ձըձ իճ՞սճռ ՜հձյբո ՞ճջթ՜թզձ...
ժ. 920՜—49՜ Խփջ՟խտնրէթրմ գվգջմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ջս՟ջ՟տնրէգ՟մ — Ի կբն ա՜ձ՜ա՜ձ յ՜պեճռ...
ժ՟. 949՝—86՝ Խփջ՟խտնրէթրմ գվգջմ գր ղթգվնվբ. Ի ռգվ՟ճ ղգհ՟տ, նվւ անվլթմ ինվծվբնռ — Եջժճստ զջտ ՠձ
ի՜ջժ՜սճջտ ՜շ զ ՝՜ջսճտ յ՜իյ՜ձՠէ ա՝ՠջ՟... Ոջ հ՜խդՠոռբ, պ՜ռ ձկ՜ ձոպզէ գձ՟ զո զ ՞՜իճն զկճսկփ Վ՜ըծ՜ձ ՜շ՜նձճհ կ՜ոզձփ
«Խրո՜ժռճսդզսձ»—ձՠջզռ ճկ՜ձտ ՝՜ե՜ձսճսկ ՠձ յջ՜ժձՠջզ ՠս է՜պզձ՜ժ՜ձ դճս՜ձղ՜ձձՠջճչ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ
ՠձդ՜կ՜ոՠջզփ

644
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 3 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 168ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ ՟մդ՟վբ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոս՟րնրմ էնրհէֆ Պ՟ծո՟մ՟խ՝ էնրհէ
1, ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժնր՟լ՝ 168ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, Ա ցգհխթ ռվ՟ճ ինմ՟րնրէգ՟մ ինյնվ ղթ ՠթլֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԵ — XV
ԳՐԻՉ՝ Նգվջեջ խվ.ֆ

ԹԵՐԹ՝ 157 (5—51, 56—165)ֆ Պվ՟խ՝ 16 (Գ—Ղ)×12 (Գ, Է, Ը, Ծ 11, Կ, Հ շթւ, Ղ 5)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,3×13,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվավ՟մղ՟մ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26—29 (ի՟պմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Տգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ
ԾՆԹ. Բ գր Գ կգպ՟ավգվզ խտնր՟լ գմ ԺԸ բ. ռգվ՟խ՟դղնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 5՜—165՝ [Տփմ՟ո՟սձ՟պ]
1. 5՜—11՜ [Ամ՟մթ՟ճ ծնաեմնր՟ջս թղ՟ջս՟ջթվթ Խվ՟սւ նագյ՟ծւ դդհչղ՟մ գր ՟վս՟ջնր՟տ — Ոչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ՚ ըձ՟ջճխ ոզջճհձ Աոպճսթճհ..., կգպ. 1137, 109՜—10՜] ///ոպ՜ռզջ հՠջժջ՜սճջ՜ռ ՜ոպզ...
2. 11՜—5՝ Յ՟հ՟աջ ս՟ո՟մ՟խթմ ինվծզվբնճֆ Եր ՟վ՟վ Բգջեժթեժ դս՟ո՟մ՟խմ ճ՟մցնրս ց՟ճսթտ — Ապճսթճչ էճսո՜վ՜հէՠ՜է ՜ձլզձտ, ճջտ կ՜տճսջ իճ՞ճչ ՠս ՜ա՜պ կպրտ ի՜հՠռ՜ձ...
3. 15՝—8՝ Եդմխ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ Կնհՠ՟տնճ Խվ՟սւ նագյ՟ծ ՟ղգմ՟ճմ խվփմ՟րնվ՟տ — Աոպճս՜թ՜ոբջձ զսջ
ժ՜կ՜ռձ ճջյբո դղձ՜կճհ ա՞ճսղ՜ձ՜...
4. 18՝—20՜ Հ՟վտնրղմ Ավկ՟մ՟ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմխ՟ Կնհՠ՟տնտոց ռ՟վբ՟ոգս[թ] Հ՟ճնտ — Ավկ՟մ
՜ոբ. Զզ՛ձմ բ ժջրձ՜սճջճսդզսձփ Եդմ՟խ ՜ոբ. Խ՜մ՜ժռճսդզսձ գձ՟ Քջզոպճոզ...
5. 20՜—1՜ Խվ՟սւ Յնռ՟մմեջ Գ՟պմգտնճ Վ՟ջմ տ՟ճա՟ո՟յսնրէգ՟մ խթվ՟խղսթտ — Մզ՜ղ՜՝՜դձ, ճջ բ ժզջ՜ժբ, յ՜պճսՠէզ բ ՜ջդձճսդՠ՜կ՝ ՞զղՠջճհձ...
6. 21՜—5՜ Ի Խնվծնրվբ ո՟ծնտ. ՟ջ՟տգ՟ժ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Է ՠս ՜հէ զկձ յ՜պծ՜շ. ազ հ՜սճսջ ո՞ճհ ՠս ժջզռ ծ՞ձճսդՠ՜ձ՚ հզղճսկձ ՜շձբ կՠա...
7. 25՜—6՜ Ապ՟ւգժնճմ սգջնրէթրմ — Ես ա՜հո ՞զպ՜ոնզտ չ՜ոձ ե՜կ՜ձ՜ժզո. ազ՜ջ՟ ե՜կ զոժ բ կՠա զ տձճհ ա՜ջդձճսէ...
8. 26՜—31՜ Յ՟հ՟աջ ջվՠնտ Ք՟պ՟ջմթտմ, նվւ թ Սգՠ՟ջսթ՟ խ՟ս՟վգտ՟մֆ ՅԵցգջ՟տնտ էհէնճմ ղգխմնրէգմե — Եցգջնջ Աջթ՟տրնտ յ՜ղպրձՠ՜ ՠս ի՜ջժ՜պճս Ավսգղ՟ճ ՟զռ...
9. 31՜—6՜ Ի սփմթ Սվՠնճ ի՟շթմ. ՟ջ՟տգ՟ժ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Ասջիձՠ՜է ՠո ՜ոպճս՜թ՜ա՜ջ՟ ՠս տջզոպճո՜յո՜ժՠ՜է վ՜հպ ոճսջ՝...
33՜ ՞ջմզռ «...Աջ՟, ՜հոտ՜ձ յ՜պծ՜շո պ՜է զկ՜ոպձճռ ՝՜ս՜ժ՜ձ բփ Ժ՜կբ ՜հոճսիՠպՠս րջիձճսդՠ՜ձ ՠս ձՠջ՝ճխՠձզ ը՜մզձ յ՜ջ՜յՠէ... Դ՜սդզ վզէզոճվ՜հզ ՜ո՜ռՠ՜է, ճջ էզ՜յբո ՞զպբ ապՠո՜ժ՜ձձ ՠս ա՞ճջթձ՜ժ՜ձձ...»փ

10. 36՜—8՜ Սվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟. Թե նվոեջ ջ՟ծղ՟մգտ՟ր խ՟վա նրիսթ նվնյնրղմ ռ՟մ՟տ — Ք՜ձազ ՝՜աճսկտ
ժ՜ջթՠռզձ պը՞զպճսդՠ՜կ՝ ՜հէ աճկձ ՠժՠխՠռզ ՜ոՠէ ՠս ՜հէ աճկձ չ՜ձո...
11. 38՜՝ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ [Վ՟ջմ մմչգտգժնտ իվ՟ս նաեյ՟ծ, կգպ. 1137, 124ՠ—5՟] — Ք՜ձազ ճմ ՠդբ գձ՟ չ՜հջ զձմ հզղՠկտ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ըճջիճսջ՟ձ աձձնՠռՠ՜էոձ...
12. 39՜—40՝ Ի ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Զնվ խ՟ո[գջտգջ ճգվխվթ՝ գհթտթ խ՟ոգ՟ժ ճգվխթմջ...] — Ախ՝զսջձ կզ՜՝՜ձճսդզսձ ճսձՠէճչ նջճհ, հճէճչզռ ՠս ա՜ձ՜ա՜ձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ աթ՜ջօ էռճսռ՜ձբ...
13. 40՝—7՝ Վ՟ծվ՟ղ ռ՟վբ՟ոգսթ գր նրհհ՟ց՟պ Կթժթխգտրնճ ճ՟վղ՟վգ՟ժ դջվՠնտ մ՟իմգ՟տմ իփջջ թ ՠ՟մմ սեվնրմ՟խ՟մ. Հ՟ճվ ղգվ նվ ճգվխթմջ — Զզ՜ջ՟ չ՜խչ՜խ՜ժզ ա՜ջդճսռ՜ձբ աէո՜սխոձ...
14. 47՝—51՜ Ի ՃԽ (=ՃԻԲ) Ս՟հղնջմ նվ ՟ջե. Եվա ՟ջսթձ՟մ՟տ. Ապ ւգդ ծ՟ղՠ՟վկթ դ՟շջ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՞զջտ ՜շ՜տՠձ ակ՜ջ՟զժ ՜շ կՠխճսձ...
15. 51՜՝ Եխգջտնրւ թ Ե—գվնվբ ծ՟վտնրղմ մնտ՟, դնվ ՟ջգմ ռ՟ջմ գվգխնճթ Զ՟սխթմ, գր մ՟ի՟սգ՟ժ դ՟դաջ Հ՟ճնտ, էե. Սնրս գմ ծ՟ճւ, նվ ճգվգխնճթ ժնրլ՟մգմ դո՟ծջմ գր իվէթմ թ խգվ՟խնրվջ նրսնր՟տ, դնվ ո՟վս
ե ո՟ծ՟րւ ՟մտնրտ՟մգժ — Աո՜ոռճստ ձճռ՜ յ՜պ՜ոը՜ձզ, ձ՜ը ա՜հո, ազ. Ահոյզոզ ՜ջ՜ջճխճսդզսձ բ ՜ա՞զ ՠս ճմ ի՜ս՜պճհ... իճ՞ճչ ՠս կ՜ջկձճչփ
[«Ես յ՜ջպ բ գձ՟ իջՠղպ՜ժզձ... ի՜կ՜շրպզս թ՜ձճսռ՜տ». լՠշ. 1137, 129՝]փ

16. 56՜ [Ար՟ա Հ՟ճնտ իվ՟սւջ — Եդբ ճտ իբջ՜պո ժ՜ռռբ ժ՜կ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ ժ՜կ աժճսոճսդզսձ... հ՜սզ, կգպ.
1137, 129՝—30՜] ///պՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ հՠջժզձո կ՜ջ՟ ժ՜պ՜ջՠ՜է...
17. 56՜—9՝ Յ՟պ՟չթմ Թհէնճմ Թգջ՟հնմթխգտրնտ. Ոշ խ՟ղթղ գէե սաեսւ թտեւ, գհՠ՟վւ, ռ՟ջմ մմչգտգժնտմ
— Գէճսըտ տջզոպճձՠճսդՠ՜ձ ՠս իզկձ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպճսդՠ՜ձ ի՜ս՜պձ բ ճսխխ՜վ՜շ...
18. 60՜—1՜ Յնծ՟մմնր [Մ՟մբ՟խնրմրնճ] Խվ՟սւ խ՟մնմ՟խ՟մ — Յճհե ՜ի՜՞զձ ՠս ոճոժ՜էզ ՠս ՜իՠխ բ րջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ Աոպճսթճհ...

19. 61՜—6՝ Ի ս՟րմթ Դ՟րէ՟ճ գր Յ՟խնռՠ՟ճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Սժզա՝ձ պրձզռ ՠս ՜կՠձ՜հձ իճ՞ՠսճջ ճսջ՜ըճսդՠ՜ձռ՚ բ պրձ Ծձըձ՟ՠ՜ձ...
20. 66՝—71՝ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթ գր ճ՟պ՟չթ ջ՟վխ՟ր՟աթ — Աոպճս՜թ՜ա՜ջ՟՜ղճսը պրձզո էճսո՜ժ՜ակ ՠջՠսկ՜կ՝ զսջճչ ՜իզս էձճս ակզպո զկ...
21. 72՜—5՝ Պգսվնջթ գր Պփհնջթ՝ աժի՟րնվ՟տմ ՟պ՟ւգժնտմ Քվթջսնջթ — Յ՜ոպճս՜թ՜ջ՜ջ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռ ՝՜աճսկտ ՠձ աճջ զկ՜ձ՜կտ...
22. 75՝—8՝ Յնծ՟մմնր գր Յ՟խնՠ՟ճ՝ Ովնսղ՟մ նվբրնտմ — Աոպճս՜թ՜իջ՜կ՜ձ յ՜պճսբջ ճսձբջ Իջվ՟ճեժ... ա՜հձ ՜ոբ, աճջ Երջգՠթ յ՜պկբ [«Կհգղսե՟ ՝՜ձզս... ժ՜ջ՞՜ս ՞ջՠ՜է». կգպ. 2195, 34՝—5՜]փ Ն՜հ աճջ զձմ ՞ջՠ՜ռ...
23. 78՝—84՜ Տգ՟պմ Յնծ՟մթջթ ՠ՟վկվ՟սնծղթ գր ղգլ՟դ՟վղ գոթջխնոնջթ Դփցթ էնպմ խնշգտգժնճ, ՟պ՟ւթմ՟դ՟վբ գր թղ՟ջս՟ինծ աժին գխգհգտնճ Հ՟վտնրղմ ՠ՟մթտ ՟պ մնր՟ջս Յնծ՟մ Եդմխ՟գտթ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ զջս էնրնճ ՠ՟մթտմ ծ՟վտղ՟մ — Հ՜ջռճսկձ ՜շ՜նզձ. Զզ՛ձմ բ, ազ ճսջ վջժմ՜ժ՜ձ յ՜պժՠջ բ ի՜ձ՜թ... (3 ի՜ջռ)փ
24. 84՜—6՜ Աճժ թմկ ւօ ժթտթ ո՟վլթժ, ՠ՟ճտ ղթ՟ճմ թ ի՟շմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ [Սվՠնճմ Եցվգղթ Պ՟սձ՟պ Գ՟հ՟ս՟տնտ էհէնճմ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ. կգպ. 5561, 365՟] — Գ՜խ՜պ՜ռզտձ հճջե՜կ ՜ղ՜ժՠջպՠռ՜ձ զ Պ՜սխճոբ...
25. 86՜—94՜ Աճժ ո՟սձ՟պ ճ՟հ՟աջ Խ՟շթ — Զզ ճջյբո վ՜հէ՜ժձ ճջ ՠէ՜ձբ հ՜ջՠսՠէզռ ՠս ՠջՠսզ կզձմՠս հ՜ջՠսկճսպո...
26. 94՝—8՝ Յ՟հ՟աջ Շնհ՟խ՟էթմմ ջ՟խ՟ր թմշ ո՟սձ՟պ — Աձ՟ջ՟ճսՠէզ իզկձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ժ՜դճխզժբ
ՠժՠխՠռճհ...
27. 98՝—101՜ Խնվծնրվբ սեվնրմ՟խ՟մ Եվգրղ՟մմ թ ժգվթմմ Թ՟ցփվ — Յ՜ձճս՜ձ՜ժճմճսդՠձբ ՜սճսջո պրձզ ՝՜ռ՜հ՜հպզ...
28. 101՝—7՝ Յ՟հ՟աջ Վ՟վբ՟ռ՟պթ սփմթ — Եջՠսՠէզ ՜ջՠ՞՜ժձ զ թ՜՞ՠէձ զսջճսկ ճմ աճտ դճխճս ՜ձէճհո...
29. 108՜—19՝ ՅԵժթտ ղգխմնրէգմե. Խփջգտ՟ր Տեվ զմբ Մնռջթջթ գր զմբ Ած՟վնմթ... Աղթջջ ՟ճջ գհթտթ կգդ
ջխթդՠմ ՟ղջնտ, ՟պ՟չթմ գհթտթ կգդ ճ՟ղթջջ ս՟վրնճ — Աոպճս՜թ՜հզձտձ կզ՜հձ ձզսդտ ՠձ ՠս ճմ ճտ բ ձկ՜ձ ՝՜ս՜ժ՜ձ...
30. 114՜—7՝ Կ՟վա գր ինվծնրվբ Ղ՟դ՟վնր — Ահո պրձ աճջ ժ՜պ՜ջբ ՠժՠխՠռզ զ ղ՜՝՜դճս պբջճսձ՜ժ՜ձ ՞՜էոպՠ՜ձձ հԵվնրջ՟հեղ...
31. 117՝—27՝ Խնվծնրվբ ա՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ ճԵվնրջ՟հեղ ճ՟րնրվ Ոհնանղգ՟մմ — Զոճսջ՝ Աջկ՜սՠձՠ՜ռո ՜սճսջ, աճջ ՠս ՜սջիձՠ՜է րջ ՜ձճս՜ձՠկտ...
32. 127՝—47՝ Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ջխդՠմ՟աթվ Ծմըմբնտ Ավ՟վ՟լնտ գր ճ՟րգս՟վ՟մ՟խ՟մ ւ՟վնդնրէգ՟մտ նվ զջս Ղնրխ՟ճ. ճ՟րգսթջ ջվՠնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Աոպ՜ձրջ ոժզա՝ձ ՜ջ՜ոռճստ
ա՜ձըոժա՝՜ձձ յ՜պկՠէ...
33. 147՝ [Հ՟վտղնրմւ է՟ա՟րնվթմ ս՟ձխ՟տ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Տթղփէթ՟ճ Ամսթնւ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ] — Թ՜՞՜սճջձ պ՜ծժ՜ռ ՜ոբ. Ըձ՟բ՛ջ զձտձ Աոպճս՜թ զն՜ձբջ հՠջժզջ...
34. 147՝—8՝ Յ՟հ՟աջ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Ճվ՟ա՟ժնրտթմ — Ըոպ ՜ոպճս՜թ՜՞զթ ձճջճհ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձո, ոժզա՝ձ
զկձ ՠս ՜ջկ՜պ բ ՜ոպճս՜թ՜հ՜հպձճսդՠ՜ձո պրձ... էճհո թ՜՞ՠ՜ռ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
35. 149՜—52՜ [Կ՟մնմ Մգլթ նրվՠ՟էթմ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ Տգ՟պմ — Զժձզ ՠջՠժճհզձ կՠթզ իձճհ Զ՜պժզձ ժ՜պ՜ջկ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ... ՠս ժ՜հջ եճխճչճսջ՟ձ ի՜հՠռՠ՜է, կգպ. 1137, 188՝—9՝] /// Աջ՞ՠէ Տբջ աթ՜թճսժ արջճսդզսձ
զսջ...
36. ՟. 152՜—3՜ Ն՟իգվա՟մ [Ք՟վնդթ] — Աոպճս՜թ՜թզձձ ՜կբ բ էզ նջճչ, ճջ ա՜ձլջՠս ճխճջկճսդՠ՜ձ պՠխՠ՜ռ...
ՠ. 153՜—6՜ Աճջոեջ զմէ՟ջտնրւ, դթ ծ՟ջ՟մթտեւ (մ՟իգվա՟մ) — Սճչճջճսդզսձ բջ ՜շ՜նձճռձ, ազ զ կՠթ պրձզ ՠս Զ՜պժզ ՞ձ՜ձ հ՜ոյ՜ջբսձ ՜կՠձՠտՠ՜ձ...
ա. 156՜—7՝ Ք՟վնդ մ՟իգվա՟մ. Եժ ջգվղ՟մ՟ծ՟մ ջգվղ՟մգժ դգվխթվ... — Եջժզջ յ՜ջ՜ջպ ՠս յպխ՜պճս ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ բջ...
37. 157՝—60՝ Հ՟վտնրղմֆ Գթվւ Ծմմբգ՟մ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Զզ՛ձմ բ ՞զջտձփ Գզջտձ Գ զջտ բ. Ա՚ դճսխդ,
Բ՚ դ՜ձ՜տձ, Գ՚ ՝՜ձձփ Ահո ռճսռ՜ձբ աՔջզոպճոզ Գ բճսդզսձձ... աոյ՜շձ՜էզտձ, ապ՜ձն՜ձոձ ՠս զէմց (՛) ՜ջտ՜հճսդզսձ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
38. 161՜ [Ք՟վնդ] — ///կզնձճջ՟զ ՠս հճհե ճսջ՜ը բփ Է ճջ ի՜ձ՜յ՜ա ՜մտ ձճջ՜ զ չՠջ՜հ Քջզոպճոզ բ... ՜շզձ
ատ՜խ՜տձ, ՠս ղզձՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Յՠոճս՜հ ճջ՟սճհ Ն՜սՠ՜ (11պճխ)փ

39. 161՜՝ Է ՠ՟մ Հ՟ճվ ղգվ նվ ճգվխթմւմ ե — Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո ՠոփ Յՠջժզձո ՜ոՠէճչ՚ ՝՜ե՜ձբ հՠջժջ՜սճջ իրջբ...
40. 161՝—4՝ Յ՟հ՟աջ Իչղ՟մ Սնրվՠ Հնանճմ թ բ՟ջջ ՟պ՟ւգժնտմ — Բ՜ջզ բ Աոպճս՜թ ՠս ՝՜ջճհ ՜կՠձ՜հձզ
Աջ՜ջզմ...
41. 164՝—5՝ Իամ՟սթնջթ թ Ղնրխ՟ճ Արգս՟վ՟մթ Մգխմնրէգմե — Ես հ՜կոՠ՜ձձ Զ—ՠջճջ՟զ ՜շ՜տՠռ՜ս Գ՜՝ջզբէ իջՠղպ՜ժ... Ակզո Զ—ՠջճջ՟ աՆզո՜ձ ՜ոբ... չ՜ոձ ՜հձճջզժ ՠս ՝՜ձտձ ը՜շձՠ՜է գձ՟ կզկՠ՜ձո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. պՠո պյ. «Ի՞ձ՜պզճո Սՠսէՠշձռզ, Մՠժձճսդզսձ ոջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ճջ գոպ Ղճսժ՜ոճս», Կ. Պրէզո, 1735)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

11՜ Ոՙի ՠս զձլ՚ ՝՜ակ՜կՠխ ՞ջմզ ղձճջիՠ՜, Տբջ ՜ջպ՜ոճսո ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ, (ձկ՜ձ՚ 38՝)փ
36՜ Զկՠխ՜սճջ ՞ջզմո հզղբ, (ձկ՜ձ՚ 66՝, 134՝, 161՝)փ
51՜ ԶՆգվջեջ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ժջրձ՜սճջ՚ ա՞ջճխ ոճջզձ, հզղՠոնզտ զ ՝՜ջզձ Քջզոպճո, ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ
ըձ՟ջՠոնզտ թճչ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռ զկճռ, ՠս Տբջ ալՠջձ կզ հզղՠոռբ զ ոճոժ՜էզ ՜պՠձզձփ Ոՙի, կՠխ՜ Տՠ՜շձ (ձկ՜ձ՚ 59՝,
94՜, 101՜)փ
61՜ Տբջ Աոպճս՜թ, տճ ոճսջ՝ թձճխզձ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ձ ճխճջկՠ՜ ՝՜ակ՜կՠխ ՞ջմզ՚ Նգվջեջ ՜ձ՜ջե՜ձ ժջրձ՜սճջզ ՠս թձճխ՜ռ զկճռ, ՠս ճջ ակՠա հզղբտ ոջպզ կպրտ, հզղՠ՜է էզնզտ զ ՝՜ջզձ Քջզոպճո, ճջ բ ր[ջիձՠ՜է] (ձկ՜ձ՚
71՝, 137՝)փ
113՝ Ասջիձՠ՜է Աձՠխձ հ՜կՠձ՜հձզ
Բ՜աճսկ իջ՜ղզռ ձՠջ՞ճջթճխզ
Գճչՠ՜էձ զ ՝ձ՜սո ՜հոկ ՜ղը՜ջիզ
Դ՜ոճսռ չՠջզձ ա՜ջիճսջՠէզ
Եժ՜ս ժ՜կ՜ս ձ՜ կ՜ջ՟ էզձզ,
Զճջ ՜սՠպրտ Գ՜՝ջզբէզ
Էն զ հ՜ջ՞՜ձ՟ Մ՜սջ ՠս ժճսոզ
Ըոպ կՠջ ՜ձ՞կ՜ձձ զ հԱ՟ՠձզփ
Թճխ, Տբջ, ահ՜ձռ՜ձո զկ ՠխժՠէզ,
Ժջ՜ն՜ձ կղ՜ժ տ՜սզմ յ՜ջպզփ
Քջզոպճո Աոպճս՜թ զկ, տՠա վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ, Ռ ՜կբձփ
ՁԵՌԱԳՐ Բ
ԺԷ — XVII
ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟վսթվնջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 4 (1—4). շավնր՟լ՝ 1՟, 4՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×4ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,4×13,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 30ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ղնրխ՟ջ ՟րգս՟վ՟մթշ՝ 1ՠֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, ղնիվ՟անճմ, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. գդվ՟ծ՟սնր՟լ, ինվ՟աթվզ գհլնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜—3՝ Յ՟հ՟աջ ջնրվՠ ՟րգս՟վ՟մշ՟տ — Աձոժզա՝ձ ՠս ՜ձժ՜պ՜ջ՜թձ Աոպճս՜թ, ՜ձՠխձ ՠս ՜ձի՜ո՜ձՠէզձ, ի՜կ՜՞ճհ՜ժ՜ձ Եջջճջ՟ճսդզսձձ՚ Հ՜հջ ՠս Ոջ՟զձ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞զձ... (2՝) [Ա]ջ՟՜ջ՜ոբջձ Աոպճս՜թ ակ՜տո՜սճջձ
՜սՠպ՜ջ՜ձզմ ՜շձՠէճչ աՄ՜պդբճոձ... Մ՜ջժճոձ ՜հձ հճջ՟՜իճո՜ձ... //(3՜) [Ի]ոժ ՠջն՜ձզժձ Ղճսժ՜ո՚ ՠջջճջ՟ է՜հձ՜պ՜ջ՜թձ Տթավթջ... //(3՝) Յճչի՜ձբո՚ աճջ ոզջբջձ Յզոճսո... գձ՟՜շ՜ն Տՠ՜շձ հր՟ո զ Վգվթմմ Եվնրջ՟հեղփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

3՝ Յճջ ՠս ակՠա ա՜կՠձՠոզձ ի՜ձ՟ՠջլ ոպ՜ռճխզ ոճջզձ՚ Մ՟վսթվնջ տ՜ի՜ձ՜հզս ՜ջե՜ձ՜սճջո ՜ջ՜ոռբ գձ՟
ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռձ ՠս կ՜ջ՞՜ջբզռձ՚ ե՜շ՜ձ՞՜սճջ էզձՠէ ի՜ձ՟ՠջլՠէճռ ՝՜ջՠ՜ռձ զ Քջզոպճո Յզոճսո Տբջ կՠջ, ճջ բ
՜սջիձՠ՜է գձ՟ Հրջ ՠս գձ՟ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ՜հեկ ՠս...
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՝ (Փ՜ժ՜՞զջ) Յնռծ՟մմեջ ո՜ջժ՜ս՜՞փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԵ — XV
ԳՐԻՉ՝ Ապ՟ւգժ (52՟—5ՠ), Ամ՟մնրմ (166 ՟—7ՠ)ֆ

ԹԵՐԹ՝ 6 (52—55, 166—167. մ՟իխթմ եչ՟խ՟ժղ՟ղՠ՝ ՆԻ—ՆԻԱ, ՆԼԲ—ՆԼԵ, ՆԿԲ—ՆԿԵ, ՇԼԴ—ՇԼԵ)ֆ Պվ՟խ՝ 3 (3—2—1, մ՟իխթմ
ԺԸ, Ի, ԻԳ ով՟խմգվթտ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18×13,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 24—39 (ի՟պմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվ՟խ՟դղնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ի՟պմնր՟լ. խ՟վբ՟ժ՝ 167՟ՠ, 53՟ՠ, 52՟ՠ, 54՟—5ՠ, 166՟ՠֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 167՜՝ (բն ՆԻ—ՆԻԱ) Խվ՟ս ծ՟մա՟ղ՟մ՟տ ծգքթտ, նվ գր ո՟սձ՟պմթջ ե ավ՟բ՟վկթմ ճ՟վնրգջս ավշնրէգ՟մֆ Ավ՟վգ՟ժ դջ՟ ո՟սնրգժթ գր ղգլ ռ՟վբ՟ոգսմ Գենվա՟ճ՝ թ իմբվնճ Սսգց՟մնջթ Գնճմգվթտ՟մտ Կ՟ճլ՟պփտնճ — Աջ՟, ժ՜կՠէճչ ՞զպՠէ ա՜ջճսՠոպ ՞ջ՜՟՜ջլզռձ... ճջճռ ա՞՜ոպճսդՠ՜կ՝ յ՜ջպ բ ճմ ՠէ՜ձՠէ հ՜ոյ՜ջզոբ ՝՜ձզձփ
2. 167՝ (բն ՆԻԱ) [Թե նրվ աս՟մթտգմ] — Հ՜ձծ՜ջ՚հՠջզժ՜կճսձո, ըճջիճսջ՟՚ զ ոզջպձ, էճսո՜սճջճսդզսձ՚ զ ՞էճսըձ... թ՜խտձ՚ զ դ՜խ՜ձդզփ Ահոյբո զկ՜հ — ճչ ՠխ՝՜հջփ
3. 167՝ (բն՚ ՆԻԱ) Աճժ տնրտ՟խ ճ՟հ՟աջ գհ՟մ՟խ՟տ ս՟վնճ գր ոեջ — ոեջ մյ՟մ՟տ գր գվգրղ՟մտ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ գմ ծ՟մձ՟վգհ թղ՟ջսմ՟ջեվւֆ Է՝ նվ Աջսնրլնճ ճ՟ճսմնրէգ՟ղՠ, գր ե՝ նվ ծ՟մձ՟վգհ ղս՟տ սգջ՟մգժնռ
թ ջնճմ դանրյ՟ջտթմ, թ ղգհ՟տ, դթ ղթ խնվթտգմ/// (՝ձ՜՞զջգ դ՜վճս՜թ)փ
4. [Կ՟մնմւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՜. 53՜՝ (բն՚ ՆԼԲ—ՆԼԳ) Կ՟մնմւ Սնրվՠ ծ՟վտմ ՟ճջոեջ — Եդբ զ ոճսջ՝ ըճջիջ՟ճհձ հՠժՠխՠռճհ ոյ՜ոզ ի՜ձ՟ՠջլ ի՜ո՜ձզ, կզ ժպջբջ...
ՠ. 52՜՝ (բն՚ ՆԼԴ—ՆԼԵ) Կ՟վք դանրյնրէգ՟մմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ գր ՟ճժ գրջ ղ՟մխ՟մտ գխգհգտնճ, նվւ սանրյ՟մ՟ժ խ՟ղթմ խգմ՟տ թրվնտ, ղ՟մ՟ր՟մբ թ ջո՟ջ՟րնվնրէթրմ Սնրվՠ ինվծվբնճ, դնվ ծ՟ջս՟սգ՟ժ գմ ջնրվՠ ծ՟րվնճ գր ծնաեսգջ ՟վ՟մտ ռ՟ջմ տօնտ ծնաեխ՟մ՟տ — Ես ՜ջ՟, ՜հոյզոզ յ՜պջ՜ոպճսդՠ՜կ՝ կ՜պզռՠձ զ յ՜ղպ՜սձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ...
ա. 54՜ (բն՚ ՆԿԲ) Յ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ խ՟մնմ՟տ ե գր թ ծ՟ճվ՟ոգս՟տ Բ՟մջ ծնագյ՟ծջ գր ոթս՟մ՟տնրջ, դթ ղթ ինսնվգտնրւ ճ՟չ խ՟ղ ճ՟ծգ՟խ — Ես ՜ջ՟, ճջտ ՜հոյբո ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոձ՜ձզձ ՠս էզձզ ժըպջզծ պխ՜հձ ԺԵ պ՜ջճհ՚
վՠո՜ռճս բ...
բ. 54՝—5՝ (բն ՆԿԳ—ՆԿԵ) [Կ՟մնմւ ռ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ]ֆ Սվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ խ՟մնմւ — Խճջիջ՟՜ժ՜ձ ՠձ ՠս ձճսբջտ ՠս գձձ՜հտ ՜կՠձ՜հձ, աճջ պ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզռձ...
Յ՜նճջ՟ճսկ ՠձ կզ ղ՜ջտ ժ՜ձճձձՠջ՚ տ՜խճս՜թ Բ՜ջոխզ, Նզժզ՜ժ՜ձ, Թ՜՟բճոզ, Նՠջոզոզ Մՠթզ, Աձպզճտզ, Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզ ժ՜ձճձ՜ըկ՝ՠջզռ. պՠո «Կ՜ձճձ՜՞զջտ Հ՜հճռ», Ա, Բ, Եջՠս՜ձ, 1964, 1971փ

5. ՜. 166՜՝ (բն՚ ՇԼԴ—ՇԼԵ) [Ի ՠ՟մթտ թղ՟ջսմնտ] — Ահջ ՜ձա՞՜կ վճջբ ամ՜ջզո ՜ձլզձ զսջճհ... Եխ՝՜հջ հՠխ՝՜սջբ ր՞ձՠ՜է՚ զ՝ջՠս ատ՜խ՜տ ՜կճսջ...
ՠ. 166՝ (բն՚ ՇԼԵ) Յ՜խ՜քո ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ՠջ /// (1 ՝՜շ ՠխթճս՜թ, ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

53՝ Բ՜հռ աԱպ՟ւգժ ՝՜ակ՜չբջ ճ՞զո՚ ա՞ջզմո, կզ կճշձ՜տ, ճՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, հզղՠէ ոջպզ կպրտ կզճչ Աոպճս՜թ ճխճջկ՜զս, ՜ձգՠ՜է ՜խ՜մՠկփ

645
ԽՐԱՏ ՈՒՍՏՈՒՐԼԱՊԻ
Պ՟ժ՟սնր է՟հ (Կ. Պփժթջ)

ՌՄՂԹ — 1850

ԳՐԻՉ՝ Եհթ՟դ՟վ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 50. շավնր՟լ՝ 1ՠ, 46՟—50ՠֆ Պվ՟խ՝ 5×10ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,2×17,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26ֆ ԿԱԶՄ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ լ՟հխ՟էնրհէ, էթխնրմւմ նր ՟մխթրմմգվզ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1 + 1, էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գր ցգհխթ լ՟հխ՟էնրհէզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜ Խվ՟ս Որջսնրվժ՟ոթ (մ՟ի՟բվնրէթրմ) — Ս՜ բ ՞ճջթզտ ՠջժջ՜մ՜վճսդՠ՜ձ, ճջճչ մ՜վզ աթճչ ՠս առ՜կ՜տ...

2՜—45՝ Սխթդՠմ ՟վ՟ջտնրւ թղ՟ջսնրէգ՟մ ՟վծգջսթջ, նվ ե անվլթւ գվխվ՟շ՟ցնրէգ՟մ գր ՟ջսհ՟ՠ՟յինրէգ՟մ թղ՟ջս՟ջթվ՟տ (բվնրմւ Ա—ՃՀ)ֆ Դնրպմ ՟պ՟չթմ. Վ՟ջմ տնրտ՟մգժնճ դանվլ՟վ՟մջմ, նվւ խ՟մ թ ռգվ՟ճ մնվ՟՝ ՟վս՟ւնճ խ՟ղ թ մգվւնճ, գր ռ՟ջմ ի՟հթտմ գր ՠնժնվ՟խ՟տմ գր դ՟րջգվնրմ, նվ ե՝ խեջ ՠնժնվ՟խթմ —
Յ՜պ՜պ՜հձ ՜հձ բ, ճջ ճս[ո]պճսշէ՜յզձ հՠպզ ժճխկձ բ, ՠջժճս թ՜հջձ ոճսջ բ... Դնրպմ ՃՀ. Վ՟ջմ աթսգժնճ դ՟մնր՟մթ ՟ջսգհջմ, նվւ խ՟մ ճնրջսնրվժ՟ոմգվմ կգր՟տգ՟ժ՝ ծթրջթջթմ, ծ՟վ՟րթմ... — Ոջտ լՠս՜ռՠ՜է էզձզձ զ չՠջ՜հ
հճսոպճսջէ՜յձՠջճսձ... ՠս ՜ի՜ ՞զպբ աձ՜ շ՜ո՜պ ՜շձճխձ՚ զ ե՜կ յզպճհ՜ռՠ՜է ՞ճջթճհփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՜ Վՠջոպզձ րջզձ՜ժՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Սնրվՠ Հվգյս՟խ՟ոգս ՠժՠխՠռսճհ ոյ՜ո՜սճջ պբջ Եհթ՟դ՟վ տ՜ի՜ձ՜հբ
զ դ՜խձ Պ՟ժ՟սնր, զ 1850, վՠպջ[ճս՜ջ] 17փ

646
ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Գ՟ժթոփժթ

ՌՃՁ — 1731

ԳՐԻՉ՝ Խ՟շխփֆ
ԹԵՐԹ՝ 134+4 (սգ՛ջ Պ՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 1՟—3ՠ, 14ՠ, 123՟—34ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԱ×12 (Ա, ԺԱ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, է՟ա՟մյ՟մ
գր «LF» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×15,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 28ֆ ԿԱԶՄ՝ լ՟հխ՟էնրհէ, էթխնրմւմ նր ՟մխթրմգվզ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ղ՟ջմ ո՟ծո՟մ՟խթ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (1—2)+2 (133—134), ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 4՟, 15՟, 35ՠ, 38՟, 42՟, 52՟, 67ՠ, 98՟, 101ՠ, 104՟, 112՟ֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, ջգր (անրմ՟դ՟վբնրղմ ՟մ՟ր՟վս)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. անրմ՟ցնինր՟լ գր է՟մ՟ւ՟խգվ (54—61, 71, 77) ինմ՟րնրէթրմթտ սգհ—սգհ ցնւվթխ խոնրղմգվ, 4՟—թ ձ՟խ՟ս՟դ՟վբզ ՟վս՟սոնր՟լ 3ՠ—թ ռվ՟ճֆ Թգվէգվզ՝ ի՟պմնր՟լֆ Կ՟վբ՟ժ՝ 4—13, 15—122, 14ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 4՜—122՝ [Կ՟մնմ՟աթվւ Հ՟ճնտ]
Տգ՛ջ կգպ. 654, 6՟—286՟. Ց՜ձժ կզ՜ի՜կ՜սշ/ 4՝—12՜փ § 1/12՜—3՝, 15՜—23՝փ 2/23՝—30՝փ 3/30՝—4՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 4/34՜՝
(մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 5/35՜—7՝փ 6/37՝—41՝փ 7/41՝—5՜փ 8/45՜—9՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ ՠս ՜ձճս՜ձտ ՠյզոժճյճո՜ռ)փ 9/49՜—50՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 10/50՜—9՝փ 11/51՝—62՝փ 12/62՝—3՜փ 13/63՜—6՝փ 14/66՝—72՝փ 15/73՜՝փ 16/73՝—90՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 17/90՝—1՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 18/91՝—
5՝փ 19/95՝—7՝փ 20/97՝—100՜փ 21/100՜—3՝փ 22/103՝—9՜ (՜շ՜ձլզձ դՠջդզժզ չջ՜հ ՜հէ լՠշտճչ՚ 104՜ «Ահո ՞էըճհո աի՜կ՜ջ պ՜ձռ
՞էըճռձ է՜ս ճջճձՠէճչ տձձՠ՜, ազ թճսշձ ՠս ոը՜էձ ՝՜աճսկ բ»)փ 23/109՜—10՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 24/110՝—5՜փ 25/115՜—20՝փ 26/120՝—1՜
(մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 27/121՜փ 28/121՜—2՜փ 29/122՜՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 30/122՝, 14՜ (կզ՜հձ ռ՜ձժգ՚ Ա—ԽԷ)փ 31—82/մզտփ Ոսձզ.

— 4՜՝ Շ՟վ՟բվնրէթրմ խ՟մնմ՟տ գբգ՟ժ ՟ճջշ՟ց գր ՟ճմշ՟ց խ՟վթ աժինտմ — Ա. Կ՜ձճձտ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձտ ՞էճսըտ ԼԴ... Խ. Սջ՝ճհձ Եհթյեթ Կ՜ձճձ՜ռ ՞ջճռ ՞էճսըո Ափ
Տՠո, պյ.յ. «Կ՜ձճձ՜՞զջտ Հ՜հճռ», Ա, Բ, Եջՠս՜ձ, 1964, 1971, tփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

35՜ Զ՞թօխ ոճջ՜՚ ակՠխո՜ոբջ ա՜ձղձճջ[ի]տ ՠջբռո հզղՠռբտ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս, ճՙչ գձդՠջռճխտ ոճսջ՝ կ՜պՠձզոփ
51՝ Յզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ճՙչ գձդՠջռրխտ ոջ՝ճհ կ՜պՠձզո, ա՞թճխ ոճջ՜՚ ա՜ձ՜ջիՠոպ, ՜ձղձճջ[ի]տ ժճմՠռՠ՜էո, ՠս ՟ճստ զ Տՠ՜շձբ ՠխզնզտ հզղՠ՜էտփ
101՜ Գջՠռ՜ս Կ՜ձճձ՜՞զջո զ ՞զսխ՜տ՜խ՜տձ Գ՟ժթոփժթ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սվՠնճ Աէնպնճմ Էչղթ՟լմթ պՠ՜շձ Աՠվ՟ծ՟ղնր ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճսխզժճոզձ Աղվսփժտնճ, ՠս զ յ՜պջզ՜ջտճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ տ՜խ՜տզձ Եվնրջ՟հեղթ
պՠ՜շձ Գվթանվթ ծ՞ձ՜ժջրձ չ՜ջ՟՜յՠպզ Մնխ՟տրնճ, ՠս ՞՜ի՜ժ՜էճսդՠ՜ձ Մՠթզ տ՜խ՜տզձ Բթրդ՟մբթնճ պբջ Յնռծ՟մմեջ հճ՞ձզկ՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Բ՟հթյգտրնճ, ՠս զ իՠխզձ՜ժճսդՠ՜ձ ձ՜ի՜ձ՞զո կՠջճհ պՠ՜շձ Աՠվ՟ծ՟ղնր ծճշճկ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզո Կվես՟տրնճ, զ ՌՃՁ (1731) դճսզձ, լՠշ՜կ՝ ճսկՠկձ ՜ձղձճջ[ի]տ ժճմՠռՠէճհփ
11՝ Զ՞թճխ ՞ջգճհո՚ ա՜ձ՜ջիՠոպ Խ՟շխօ ՜ձղձճջ[ի]տո հզղՠռբտ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս, ճՙչ գձդՠջռճխ ՠխ՝՜հջտ,
ճջյբոազ էզնզտ ՠս ՟ճստ հզղՠռՠ՜էտ զ Տՠ՜շձբ կՠջկբ Յզոճսոբ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ Ահէՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ -

Մ՟ժհ՟ՠ՟տթ պբջ Եհթ՟ճթ ճջ՟զ՚ պբջ Դ՟րթէթմ ձ՜ըձՠ՜ռձ ի՜ձ՞ճսռՠէճռ, ճջ արջզձ՜ժձ ՞ջ՞ճհո ձ՜ ՠպ օե՜ջճսդՠ՜կ՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՜ Կ՜ջ՟՜ռզ կ՜հզոզ 13, 1870 ՜կզ. Եխզ՜ Բ՜ոպ՜կՠ՜ձ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 94+4 (սգ՛ջ Պ՟ծո՟մ՟խ)ֆ ԿԱԶՄ՝ ռ՟վբ՟անճմ լ՟հխ՟էնրհէ, էթխնրմւմ նր ՟մխթրմգվզ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ,
՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (1—2) + 2 (93—94), էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվմ նր էթխնրմւզ՝ տգտ՟խգվֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Կ. Պփժթ՞ջ

ՌՃԽԱ — 1692

ԹԵՐԹ՝ 47 (3—49). շավնր՟լ՝ 48՟—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Դ×12 (Դ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2×14,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 24ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ սգհ—սգհ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4՜—45՜ Կ՟մնմւ գվ՟մգժնճմ 0անջսթմնջթ ջնրվՠ գոթջխնոնջթ գր ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟վ՟վգ՟ժ Խվ՟ս ՟մծղսթտ ինջսնռ՟մ՟ծ՟վտ, նվնռւ խ՟վ՟ջտգմ ինջսնռ՟մնվբնտ նրջնրտ՟մգժ դձ՟մ՟ո՟վծջ խգտնրէգ՟մ, թ ց՟պջ փվծմգժնճմֆ Յ՟հ՟աջ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ծ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ
— 4՜—9՝ [Ն՟իգվա՟մ գր տ՟մխ՝ Ա—Լ] — Կ՜կՠէճչ զկ ճսոճսռ՜ձՠէ ՜կՠձ՜հձզս աըճոպճչ՜ձ՜ի՜հջո, ճջտ ճմ
ՠձ էզ՜յբո պՠխՠ՜ժտ...
՟. 9՝—10՝ Ա. Յ՟հ՟աջ ծ՟վտ՟մգժնճ դգփէմ ղ՟ծնր շ՟ց ղգհջմ, գր մ՟ի ջխթդՠմ ՟վ՟ջտնրւ թ ՠհչ՟ինծնրէգմե — Վ՜ոձ ՝խն՜ըճիճսդՠ՜ձձ ի՜ջռնզջ...
ՠ. 10՝—4՜ Բ. Յ՟հ՟աջ ՟ա՟ծնրէգ՟մ — Յՠպ ՜հոճջզժ ըձ՟ջՠոռՠո հ՜՞՜իճսդՠձբձ...
ա. 14՜—5՝ Գ. Յ՟հ՟աջ ՟մբվեմ բ՟վկնրտ՟մգժնճ — Ի հ՜կՠձ՜հձ զջո ճսջ ՞պ՜ձզռՠո աըճոպճչ՜ձրխձ...
բ. 15՝—7՜ Դ. Յ՟հ՟աջ ծո՟վսնրէգ՟մ — Ի իյ՜ջպճսդՠձբձ ըձ՟ջՠ՜...
գ. 17՜—20՜ Ե. Յ՟հ՟աջ լնրժնրէգ՟մ — Հ՜ջռնզջ, ՠդբ ՜ջ՜ջ թճսէճսդզսձ...
դ. 20՜ Զ. Յ՟հ՟աջ մ՟ի՟մկնր — Ի ձ՜ը՜ձլճս, դբ պջպկՠռ՜ս գձ՟ ՜նճխճսկձ ՜հէճռ...
ե. 20՜—1՝ Է. Յ՟հ՟աջ ՠ՟վխնրէգ՟մ — Խձ՟ջՠ՜, ՠդբ ռ՜ձժ՜ռ՜ս ՠջ՝բտ չջբեըձ՟ջճսդՠ՜ձ...
զ. 21՝—2՜ Ը. Յ՟հ՟աջ նվխվ՟ղնժնրէգ՟մ — Խձ՟ջՠ՜, ՠդբ ճսձբջ ՜ձժ՜ջ՞ ռ՜ձժճսդզսձ...
է. 22՜՝ Թ. Յ՟հ՟աջ ղգհ՟տ ժգդնրթմ — Ն՜ը ըձ՟ջՠ՜, ՠդբ ըրոՠռ՜ս ՝՜ձո ՟՜պ՜ջժըո...
ը. 22՝ Ժ. Յ՟հ՟աջ գվբղ՟մ գր ջնրս գվբղմնրէգ՟մ գր գվբնրղմ՟դ՟մտնրէգ՟մ — Յՠպ ՜հոճջզժ ըձ՟ջՠ՜, ՠդբ գձ՟ճսձ՜հձ...
ը՟. 22՝—3՜ ԺԱ. Յ՟հ՟աջ սվսմչղ՟մ ՠ՟ղՠ՟ջ՟մ՟տ, ւջնրէգ՟մտ գր խ՟ս՟խ՟մ՟տ — Դ՜ջլՠ՜է ըձ՟ջՠ՜
ՠդբ պջպձնՠ՜ռ, տե՞ճիՠ՜ռ աԱոպճսթճհ...
ըՠ. 23՜՝ ԺԲ. Յ՟հ՟աջ բթրէնրէգ՟մտ գր ծղ՟ճնրէգ՟մտ — Դ՜ջլՠ՜է ըձ՟ջՠ՜, ՠդբ ՜ջ՜ջ ՟զսդճսդզսձ...
ըա. 23՝ ԺԳ. Յ՟հ՟աջ ա՟ճէ՟խհնրէգ՟մտ — Խձ՟ջՠ՜, դբ մ՜ջ րջզձ՜ժ պ՜էճչ ՞՜հդ՜ժխՠռճհռ աճտ...
ըբ. 23՝—4՝ ԺԴ. Յ՟հ՟աջ նրիս՟դ՟մտնրէգ՟մ — Խձ՟ջՠ՜, ՠդբ ճսըպՠ՜ռ Աոպճսթճհ...
ըգ. 24՝—6՝ ԺԵ. Յ՟հ՟աջ ծ՟վտ՟մգժնճ դգոթջխնոնջջ գր դ՟ճժ ՟պ՟չմնվբջ — Աջ՟, աՠյզոժճյճոճսձո ՠս ա՜հէ ՜շ՜նձճջ՟ո ձ՜ը ի՜ջռռՠո, ՠդբ գոպ ՜ջե՜ձճհձ ՠի՜ո զ յ՜պզս...
ըդ. 26՝—8՜ ԺԶ. Յ՟հ՟աջ գխգհգտ՟խ՟մ՟տ գր էնյ՟խ՟րնվ՟տ — Հ՜ջռնզջ աՠժՠխՠռ՜ժ՜ձձ, ՠդբ ոզկճձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ բ՜շ աժ՜ջ՞ձ...
ըե. 28՜—30՝ ԺԷ. Յ՟հ՟աջ ընհնռվբ՟ոգս ւ՟ծ՟մ՟ճթտ գր մնտթմ ցնի՟մնվբ՟տմ գր ՟ճժնտ, նվւ ժջգմ դինջսնռ՟մնրէթրմ — Յ՜հոռ՜ձբ ըձ՟ջՠ՜ զ ոզկճձ՜ժ՜ձճսդՠձբ...
ըզ. 30՝—2՝ ԺԸ. Յ՟հ՟աջ խվփմ՟րնվ՟տ — Ն՜ը զ հ՜շ՜նձճջ՟՜ռ ժջրձ՜սճջ՜ռձ ըձ՟ջՠ՜, ՠդբ ճսձբզձ շբժճսէ՜ջճսդՠ՜ձ...

ըէ. 32՝—3՝ ԺԹ. Յ՟հ՟աջ բ՟ս՟րնվ՟տ — Ի ՟՜պ՜սճջ՜ռձ ըձ՟ջՠ՜, ՠդբ գոպ ոզկճձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ բ՜շ ազղը՜ձճսդՠ՜ձ...
թ. 33՝—4՜ Ի. Յ՟հ՟աջ չ՟ս՟անռ՟տ — Ի ն՜պ՜՞ճչ՜ռձ ՠս զ իճ՞՜՝՜ջլճս՜ռձ ըձ՟ջՠ՜, ՠդբ լՠշձ՜կճսը ՠխՠս հ՜հձյզոզ չբծո...
թ՟. 34՜ ԻԱ. Յ՟հ՟աջ ՠըյխ՟տ — Հ՜ջռնզջ զ ՝եղժբձ, ՠդբ հճջե՜կ ՞ձ՜ռ...
թՠ. 34՜՝ ԻԲ. Յ՟հ՟աջ ռ՟վբ՟ոգս՟տ գր նրջնրտշ՟տ — Խձ՟ջՠ՜ զ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՠս հճսոճսռմ՜ռձ, դբ ճմ բջ
՝՜ս՜ժ՜ձ...
թա. 34՝—6՝ ԻԳ. Յ՟հ՟աջ թյի՟մ՟տ գր ՟ճժնտ ՟դմնր՟խ՟մ՟տ — Յզղը՜ձ՜ռձ ՠս հ՜հէճռ կՠթ՜կՠթ՜ռ ըձ՟ջՠ՜...
թբ. 36՝—7՝ ԻԴ. Յ՟հ՟աջ ՟ղնրջմ՟տգժնտ — Ի հ՜կճսոձ՜ռՠէճռձ ըձ՟ջՠ՜, ՠդբ ճմ հ՜հպձզ, ՜հէ ՟՜ղպ ՜ջ՜ջ այո՜ժձ...
թգ. 37՝—8՜ ԻԵ. Յ՟հ՟աջ ռ՟ձ՟պ՟խ՟մ՟տ գր ւ՟հ՟ւ՟տգ՟տ — Ի չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ՜ռձ ըձ՟ջՠ՜, ՠդբ ըճջ[ի]ՠ՜ռ աճտ...
թդ. 38՜—9՜ ԻԶ. Յ՟հ՟աջ ձ՟վս՟վ՟ոգս՟տ գր ՟վնրգջս՟րնվ՟տ — Յ՜ոյզոՠ՜ռո ըձ՟ջՠ՜, ՠդբ ՜ջ՜ջ
զձմ ՜ձ՜ջե՜ձ ՜ջճսՠոպզսձ...
թե. 39՜՝. ԻԷ. Յ՟հ՟աջ յթմ՟խ՟մ՟տ գր գվխվ՟անվլ՟տ — Աջ՟, ըձ՟ջՠ՜ զ ղզձ՜ժ՜ձ՜ռձ ՠս զ յ՜ջա՜կպ՜ռձ,
ՠդբ ի՜ս՜պ՜ձ ճջյբո ի՜ս՜պ՜հ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզձ Հպփղ՟ճ...
թզ. 39՝—40՜ ԻԸ. Յ՟հ՟աջ ՟յի՟ս՟րնվ՟տ — Ի չ՜ջլժ՜ձ ՜ղը՜պ՜սճջ՜ռձ ըձ՟ջՠ՜, ՠդբ ըճջ՜կ՜ձժճսդՠ՜կ՝ ՜ջ՜ջ ա՞ճջթո...
թէ. 40՜—3՝ ԻԹ. Յ՟հ՟աջ ՟վկ՟խղ՟մ գր բմգժնճ ՟ո՟յի՟վնրէթրմ — Աջ՟, հՠպ ըճոպճչ՜ձՠէճհձ, հճջե՜կ ճմ
ճսձզռզ ՜հէ զձմ կՠխտ...
ժ. 43՝—5՜ Լ. Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ծթր՟մբթմ, նվնտ ղգվկ ժթմթմ թ ղ՟ծ — Ի իզս՜ձ՟՜ռձ ձ՜ը ի՜ջռնզջ չ՜ոձ ՝՜ձ՜՟ջճսդՠ՜ձ... ազ գոպ ժ՜ձճձ՜ռ յ՜ջպ՜ժ՜ձ ՠձ ժ՜պ՜ջՠէ աճջ զձմ ըճոպ՜ռ՜ձ ՜շձՠէփ
2. ՟. 45՝—6՝ Ննվթմ իվ՟սւ ՟ճժ նագյ՟ծւ. Յ՟սնրխ ինջսնռ՟մնրէթրմ, դնվ ո՟վս ե ինջսնռ՟մնվբրնճմ
՟ջգժ... աժնրի Ի... — Ա. Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ, դբ. Խճպճջՠռ՜ս ոզջպ զկ...
ՠ. 47՜՝ Աճժ իվ՟ս ռ՟ջմ դանրյնրէգ՟մ ինջսնռ՟մ՟ծ՟վտ — Պ՜ջպ բ տ՜ի՜ձ՜հզձ Է ժՠջյզս յ՜իՠէ աըճոպճչ՜ձճսդզսձձ... ՠս ՜հոճս հ՜հպձբ ակՠխո ձճջ՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

47՝ Աջ՟, ժ՜պ՜ջՠռ՜ս րջզձ՜ժ՜ձճսդզսձ ժ՜ձճձ՜ռ ՠս ըջ՜պ՜ռ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ ՠջ՜ձՠէճհձ 0անջսթմնջթ
ոճսջ՝ ՠյզոժճյճոզ զ վ՜շո Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Սջ՝ճհ Հճ՞ճհձ. ՜կբձփ
Ի հր՞պճսդզսձ ՜ձիգկպզո ՠս ՜ըկ՜ջ ՜ձ՞զպզո, զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձ Փջժմզձ զկճհ ՌՈՂ ՠջժճստզձ (1692), զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ 0ջղ՟մտնտ ռՠխզձ ջնրժէ՟մ Ածղեսթմ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Ն՟ծ՟ոգսթմ զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ, զոժ զ Սնրվՠ Եվնրջ՟հեղ պբջ Յնռծ՟մմեջ ՠս պբջ Մթմ՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, զ յ՜պջզ՜ջգճսդՠ՜ձ Ըջս՟ղոփժնրջ պբջ Մ՟սէենջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, զ Հ՜հճռ Թվ՜ժ՜ձզո ճջ ՝՜ե՜ձկ՜ձբձ ՌՃԽ ՠս կբժզձ (1692), զ Նճհՠկ՝ՠջզ ՜կոճհ Ռրկ՜հՠռճռ ԻԱ հ՜սճսջ ճսջ՝՜դճս, զ ՟՜շձ ՠս զ ՟եձՠ՜ ե՜կ՜ձ՜ժզո, ճջ ՜ղը՜ջիո բ զ թվկ՜ձ ՠս զ պ՜պ՜ձկ՜ձ
՜կՠձՠսզձ հ՜կՠձ՜հձ ՟զկ՜ռ զ ղ՜ջեկ՜ձբ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռ ՠս արջճսդՠ՜ձռ ձճռզձ զ չՠջ՜հ զջՠջ՜ռ, ազ ՜ի՜ ՜հո կՠպ՜ո՜ձ ՜կ բ զոժ զ կ՜ջպ յ՜պՠջ՜ակզ ժ՜ձ րոկ՜ձռզտ գձ՟ ձբկռբճս զկվջ՜դրջզձփ Տ՜ծժճսձտ ՠջժզջ ՜շձճսէ ՞ձ՜ռզձ զ ձճռ՜ձբ, ձճտ՜ տ՜ձզռո ՜ձ՞՜կ չ՜ձՠ՜է աոճո՜՚ ՜շզձ զ ոճռ՜ձբ ՜ձդզս ՠս ՜ձի՜կ՜ջ ՜ս՜ջ ճոժճհ ՠս ՜ջթ՜դճհ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 43 (50—92). շավնր՟լ՝ 92՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Դ×12 (Բ 10, Դ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2×14,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 50՜—91՝ [Յնռծ՟մմնր Ավձթյգտրնճ Մգխմնրէթրմ ո՟ս՟վ՟աթ]
Տգ՛ջ կգպ. 45, 62ՠ—106՟. § ՟/50՜—1՜փ ՠ/51՜—91՝փ
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ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 195. շավնր՟լ՝ 77ՠ, 123ՠ, 139ՠ, 195ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԶ×12 (Ա 10, Բ 9, Գ 14, Դ—Ե, Ը, ԺԶ 13, Թ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21, 5×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (1՟—14ՠ, 137՟—8՟), գվխջթրմ (15՟—136ՠ, 138ՠ—95՟)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝
34ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ՝ 142՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ (142՟)ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (142՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1 (Ա), ջխդՠթտ (մ՟ի՟ոեջ զմբժ՟ճմ՟խթ լ՟ժնր՟լ 1 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ
էգվէ. ՟ճըղ 20×3 ջղ ղթ յգվս)ֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ, «ռ՟ջմ մնվջ... ՟յ՟խգվս՟րւմ թ /// ա՟ժ ի՟պմգ՟ժ... ՟պ մ՟ /// ՠըյխգժնճ... դբգրջ ///՟մա՟ղ... նշ ը՟ղ՟մգժ///» (Գ, 6, 10, 15, 20)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ավ՟բ՟յսզ ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, ինվ՟ավգվզ բընր՟վ զմէգպմգժթֆ Տգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ցնւվթխ
ո՟սպնր՟լւմգվ, է՟մ՟ւթ ՠլգվֆ Թգվէ 1—թ գվվնվբ ղ՟ջզ ո՟սպնր՟լ զմխ՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ռմ՟ջնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—136՝ [Կ՟մնմ՟աթվւ Հ՟ճնտ]
Տգ՛ջ կգպ. 651, 1՟—149՟. § 1 /մզտփ 2/1՜—5՜փ 3/5՜—6՝ (ճսձզ պյ. «Նճջզձ Կ՜ձճձտ ՞էճսըտ Ը»)փ 4/6՝—8՝փ 5/8՝—11՝փ
6/11՝—2՝փ 7/12՝—4՝փ 8/14՝—5՝փ 9/15՝—7՜փ 10/17՜—20՝փ 11/20՝—3՝փ 12/23՝—4՜փ 13/24՜—6՜փ 14/26՜՝փ 15/26՝—7՜փ 16/27՜փ
17/27՜—8՜փ 18/մզտփ 19/32՝—44՜ (§23—զռ հՠպճհ)փ 20/44՜—51՜ (կզ՜հձ 39 ժ՜ձճձ՚ պյ. Ա—ԼԹփ Ոսձզ ռ՜ձժ՚ 44՜—5՜/փ 21—22/մզտփ
23/31՜—2՜ (§19—զռ ՜շ՜ն)փ 24 /51՜—2՝փ 25/54՜—8՝ (ճսձզ ռ՜ձժ՚ 54՜՝)փ 26/58՝—61՜փ 27/մզտփ 28/28՜—31՜փ (§ 17—զռ հՠպճհփ
Սժ. «զ Շ՟ծոթռ՟մթ, զ ՝՜ձ՜ժ՜պՠխ, դ՜՞՜սճջզձ Հ՜հճռ»)փ 29/61՜—3՝փ 30/63՝—6՜փ 31/52՝—4՜փ 32/66՜—7՝փ 33/70՝—3՝փ 34.՟/73՝—5՜փ ՠ/75՜—6՜փ ա/76՜—7՜փ 35/78՜—136՝ (Դ՟րթէ Աժ՟րխ՟ ճջ՟զփ Ոսձզ. Ց՜ձժ՚ 78՜—9՝, Նը.՚ 80՜՝, Կ՜ձճձտ Ա–ՂԸ՚ 80՝—
136՝)փ 36/67՝—70՝ (§32—զռ հՠպճհ)փ 37—38/136՝—9՜ (կզ՜հձ ՜խզսո՜ժձՠջգ, պՠո ոպճջՠս § 1)փ § 2—34—զ ժ՜ձճձձՠջգ ՝՜ռդճխճսկձՠջճչ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ Ա—ՆՂԱփ

1. 136՝—9՜ [Յ՟հ՟աջ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ]
՟. 136՝ Կմւ՟րնվնրէգ՟մ գհ՟մ՟խմ ՟ճջ ե (՟հթրջ՟խ) — Ահո իճ՞ՠսճջ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդզսձ բ...
ՠ. 136՝—7՜ Է գր գվվնվբ ՟դա՟խ՟մնրէթրմ, նվ ՟ջթ ՟ջսթձ՟մ՟րնվ (՟հթրջ՟խ) – Ահո բ՚ ի՜հջ՞զջ, կ՜հջ՞զջ, ճջ՟բ՞զջ...
ա. 137՝—8՝ Աջսթձ՟մւ ՟րվթմ՟տջ (՟հթրջ՟խ) — Դեճս՜ջզկ՜ռ ՞ճէ թ՜ձճսռՠ՜է ի՜ոճսկձ ՜խզսո՜ժ՜լՠս ը՜մ՜ձկ՜ձ ՜ոպզծ՜ձ՜ռո...
բ. 138՝—9՜ ՅԸմթ՟մվ՟խ՟մ էհէնճմ Նգվջեջթ խ՟էնհթխնջթ Հ՟ճնտ Վ՟ջմ իմ՟ղնրէգ՟մ — Մզ ճտ ի՜կ՜ա՞ՠ՜ռ, ճջճռ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ զռբ...
Բ.140՜—95՜ [Կ՟մնմ՟աթվւ Հ՟ճնտ]
Տգ՛ջ կգպ. 778, 1ա—289ՠ. Մզ՜հձ 9 ժ՜ձճձ՚ §1/140՜—52՜փ 2/152՜—60՜փ 24/165՜՝ (§25.՜—զռ հՠպճհ)փ 25. ՟/162՝—5՜
(§24—զռ ՜շ՜նփ Ոսձզ ռ՜ձժ՚ 162՝)փ 38/166՝—82՜փ (§45—զռ հՠպճհ)փ 39/182՜—93՜փ 41/160՝—4՝ (§2—զռ հՠպճհ)փ 45/165՝—6՝ (§24—զռ հՠպճհ, մզտ Նը.)փ 52/193՝—5՜փ Չճսձզ գձ՟ի՜ձճսջ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճսկփ
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ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 187+1 (խվխ. 85). շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 185՟—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԶ×12 (Ա 9, ԺԶ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ի՟վջի՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,2×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ շթւ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ղ՟ջմ Ա գր ԺԶ ով՟խմգվթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խլխնր՟լ գր ցնւվ՟տ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜—184՝ [Կ՟մնմ՟աթվւ Հ՟ճնտ]

Տգ՛ջ կգպ. 651, 1՟—149՟. §1/3՜—18՝փ 2/18՝—24՜փ 3/24՜—5՜փ 4/25՜—7՜փ 5/27՜—31՜փ 6/31՜—2՜փ 7/32՜—4՝փ 8/34՝—
5՝փ 9/35՝—8՜փ 10/38՜—42՜փ 11/42՜—5՜փ 12/45՜փ 13/45՜—8՜փ 14/48՜—9՜փ 15/49՜փ 16/49՜՝փ 17/49՝—50՝փ 18/50՝—1՜փ 19/51՜—63՜փ 20/63՜—71՝ (էջզս՚ Ա—Ծ)փ 21/71՝—3՜փ 22/73՜—7՝փ 23/77՝—9՜փ 24/79՜—80՝փ 25/80՝—4՝փ 26 /84՝—6՝փ 27/86՝—94՜փ
28/94՜—107՝փ 29/107՝—10՝փ 30/110՝—3՝փ 31/113՝—6՜փ 32/116՜—7՝փ 33/117՝—21՝փ 34. ՟/121՝—3՝փ ՠ/123՝—5՜փ ա/125՜—6՝փ
35/126՝—81՜ (Դ՟րթէ Աժ՟րխ՟ նվբթ՚ Ա—Ճ)փ 36/181՜—4՝փ 37–38/մզտփ Չճսձզ գձ՟ի՜ձճսջ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճսկփ

Բձ՜՞ջզ ի՜կ՜շրպ պ՜ջ՝ՠջ՜ժձ բ. ՜հո կ՜ոզձ պՠո «Կ՜ձճձ՜՞զջտ Հ՜հճռ», Ա, Եջՠս՜ձ, 1964, բն LXXVIIփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

25՜ Աջե՜ձ՜սճջՠ՜ ակՠա, Քջզոպճո Աոպճս՜թ. ՜կբձփ
27՜ Ես ազո հզղՠ՜, ՜խ՜մՠկփ
50՝ Գջմ՜ժո հզղՠ՜փ
60՜ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Սնրվՠ Թնվնջփ
184՝ Ես ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջմ՜ժո հզղՠ՜փ
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ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 134. շավնր՟լ՝ 1ՠ—3ՠ, 124՟—34՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+ Ա — Ժ×12 +1×11ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,2×14,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ ռ՟վբ՟անճմ ղնղժ՟է, էթխնրմւզ խ՟ոնճս անվլնր՟լւ,
ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթ (Ի բ.)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Վգվչթտ (123ՠ) ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Ամ՟ր՟վս. դ՟վբ՟ավգվթ սգհզ՝ ՠ՟տֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 4՜—123՝ [Կ՟մնմ՟աթվւ Հ՟ճնտ]
Տգ՛ջ կգպ. 651, 1՟—149՟. §1/4՜—21՝փ 2/21՝—7՝փ 3/27՝—8՝փ 4/28՝—30՝փ 5/30՝—4՝փ 6/34՝—5՝փ 7/36՜—8՝փ 8/38՝—9՝փ
9/39՝—41՝փ 10/42՜—6՜փ 11/46՜—8՝փ 12/48՝—9՜փ 13/49՜—52՜փ 14/52՜—3՜փ 15/53՜՝փ 16/53՝—4՜փ 17/54՜—5՜փ 18/55՝փ
19/55՝—70՜փ 20/70՜—9՜փ 21/79՜—80՝փ 22/80՝—5՜փ 23/85՜—7՜փ 24/87՜—8՝փ 25/88՝—92՝փ 26/92՝—5՝փ 27/96՜—103՝փ
28/103՝—17՜փ 29/117՜—20՜փ 30/120՜—2՜փ 31/123՜ (չջն. «Ը. Պ՜ջպ բ զ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ այ՜պ՜ջ՜՞ՠռզռ զսջճռ ժ՜պ՜ջՠէ ճսկՠտ///». ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 32—36/մզտփ Չճսձզ գձ՟ի՜ձճսջ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճսկփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՜ (ԺԷ—ԺԸ ՟՟.) Կ՜ձճձ՜՞զջտո հզղ՜պ՜ժո հզղ՜պ՜ժ բ Ամսնմ չ՜ջ՟՜յՠպզձ՚ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Յ՟խնՠ՟ճփ Ոչ
ճտ ժ՜ջ՟՜հտ, ՜ո՜ռբտ Աոպճս՜թ ճխճջկզ զսջ իճ՞ճհձ. ՜կբձփ
134՝ Կ՜ձճձ՜՞զջտո հզղ՜պ՜ժ բ Ամսնմ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Յ՟խնՠ՟ճ զ Սնրվՠ հԵվնրջ՟հեղ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՝, 55՝. Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 3 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 165+2 (խվխ. 5, 145)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ` ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ Պ՟ծո՟մ՟խ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթ (ԺԷ բ.)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ Ա ցգհխզ խ՟վխ՟սնր՟լ ՟ճժ խ՟յնրնռ, թջխ էթխնրմւզ՝ խ՟ոնճս խս՟րնռֆ Կ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԷ - XVII
ԹԵՐԹ՝ 149+2 (խվխ. 5, 145). շավնր՟լ՝ 149ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԳ×12 (Ա 11, ԺԳ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,3×15ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 22–27 (ի՟պմ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟ֆ 60ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ Խնմ՟րնրէթրմթտ գր է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ՝ տգտ՟խգվ գր դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—2՜ Սխթդՠմ խ՟մնմթջ — Ս՜իկ՜ձտ ՠս ժ՜ձճձտ, աճջ ՠ՟զձ ՜ղ՜ժՠջպտ Քջզոպճոզ հՠպ չՠջ՜ձ՜էճհ Փջժմզձ կՠջճհ ՜շ Հ՜հջ զ հՠջժզձո...
– 2՜—12՝ Կ՟մնմւ Ապ՟ւգժ՟խ՟մւ. [աժնրիւ ԼԴ] — Կ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտո ՠս ՠ՟զձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜կ՝. հճջե՜կ հ՜խ՜սդո ժ՜ձ... (մզտ պյ. Ե, ԺԴ)փ
2. 12՝ Կ՟մնմւ գր ջ՟ծղ՟մւ Թ՟թենջթ ՟պ՟ւգժնճմ — Ի ՞՜է ձճջ՜ ճՈրվծ՟ճ տ՜խ՜տ... 12՝—7՝ Գժնրիւ ԼԲ [ԼԳ]
— Հ՜ջռճսկձ ՜շ՜նզձ. Ո՛ջյբո յ՜ջպ բ ՠյզոժճյճոզձ ժ՜է զ պՠո[մ]ճսդզսձ ՠժՠխՠռճհձ...
3. 17՝—8՜ Կ՟մնմւ Փթժթոոնջթ ճ՟պ՟ւգժնճմ. Յ՟հ՟աջ ւ՟պ՟ջնրմջ նրմգժն — Տՠ՜շձ Փզէզյյճոզ իջ՜կ՜հՠ՜է բ ճսձՠէ տ՜շ՜ոճսձո (մճսձզ պյ. «Նճջզձ Կ՜ձճձտ ՞էճսըտ Ը»)փ
4. 18՜—20՜ Կ՟մնմւ դնվ գբթմ ջնրվՠ ծ՟վւմ դխմթ ՟պ՟ւգժնտմ, աժնրիւ Ի գր Ե (ԻԷ), Յ՟հ՟աջ (=ճնվնտ) ՟րաս՟խ՟վմ ւ՟հգ՟ժ գբթտ ծվ՟ղ՟մ՟ր ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տ — Զզ ՞ճխ ՠս ՜ոյձճ՜ժ՜ձ զսջ... (կզ՜հձ 14 ժ՜ձճձ՚
պյ. Դ—Թ, ԺԳ, ԺԶ—ԺԹ, ԻԱ, ԻԳ, ԻԵ, ժճպճջ՜ժճս՜թ՚ Ա—ԻԵ)փ
5. 20՜—3՝ Դ. Կ՟մնմւ Նթխթ՟խ՟մւ. աժնրիւ ԺԹ[Ի] — Վ՜ոձ ՜հձճռզժ ճջ ժպջՠռզձ ժ՜կ՜ստ զսջՠ՜ձռ աՠջզժ՜սճջզո... (կզ՜հձ 16 ժ՜ձճձ՚ պյ. Ա—Զ, Թ—Ժ, ԺԲ—ԺԴ, ԺԶ—Ի)փ
6. 23՝—4՝ Աճժ խ՟մնմւ Նթխթ՟խ՟մ [գվխվնվբ աժնրիւ ՃԺԴ] — Պ՜ջպ բ աՠջզռճսձոձ ճջ աճիՠռզձ ՠս ՜յ՜հ ՟՜ջլ՜ձ (կզ՜հձ 24 ժ՜ձճձ՚ պյ. ԻԱ, ԼԸ—ԼԹ, Կ—ԿԱ, ԿԳ, ԿԵ, ԿԹ, ՁԴ—ՁԹ, ՂԱ—ՂԹ, ՃԵ)փ
7. 24՝—7՜ Ամխթրհգ՟ խ՟մնմւ. աժնրի Ի — Վ՜ոձ ՠջզռճսձռ, ճջտ զ ՝ձճսդՠձբ իՠդ՜ձճո՜ռ... (կզ՜հձ 9 ժ՜ձճձ՚
պյ. Ա—Գ, Է, Ժ—ԺԱ, ԺԵ, ԺԷ, Ի)փ
8. 27՜—8՜ Կգջ՟վգ՟մ խ՟մնմւ. աժնրիւ Ի[Ժ] — Վ՜ոձ ժ՜ձ՜ձռձ, ճջտ գձ՟ ՜ջ՜կ՝ ՠձ... (կզ՜հձ 7 ժ՜ձճձ՚
պյ. Ա—Զ, Թ)փ
9. 28՜—30՜ Կ՟մնմ Նթնճխգջ՟վնճ. աժնրիւ Ի — Ահո ժ՜ձճձտ հՠպճհ ՠ՟՜ձ... Դ. Եդբ ճտ զ կպզ ՟ձզռբ յճշըձժՠէ... (կզ՜հձ 14 ժ՜ձճձ՚ պյ. Դ—ԺԴ, ԺԶ—ԺԸ)փ
10. 30՜—1՜ Գ՟մավ՟ խ՟մնմւ. աժնրիւ ԻԴ (՟ճժ կգպւ՝ «ճ՟ղթմ 314») — Ա[հո ժ՜ձճձտ հՠպ] Նթխթ՟ եճխճչճհձ
ՠ՟՜ձ... 31՜—3՜ Ա. Ոջտ ա՜կճսոձճսդզսձ կՠխ՜՟ջՠձ... (կզ՜հձ 21 ժ՜ձճձ՚ պյ. Ա—Դ, Ը—ԻԴ)փ
11. 33՜ Ամսթնւ՟ խ՟մնմւ. աժնրիւ ԻԳ (ԻԵ) — Ք՜ձազ հՠպ ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՜ձռՠէճհ... 33՝—5՝ Ա. Ակՠձ՜հձ ճտ զռբ, ճջ ի՜կ՜ջլ՜ժՠոռզ ՠս էճսթռբ աո՜իկ՜ձո... (կզ՜հձ 12 ժ՜ձճձ՚ պյ. Ա, Զ—Է, Ժ—ԺԱ, ԺԷ—ԺԸ, ԻԲ)փ
12. 35՝—6 ՜ Դ՟վկգ՟ժ մնտթմ խ՟մնմւ գվխվնվբ. [աժնրիւ Թ] — Ե[ժ]՜կ ՠխՠս կՠթ եճխճչճհձ. ՠդբ հՠժՠխՠռսճն ՝՜ակ՜ժ՜ձո ՜ջժ՜ձՠէ... (կզ՜հձ 5 ժ՜ձճձ՚ պյ. Գ, Բ, Դ—Զ)փ
13. 36՜—8՜ Ղ՟րնբթխգտրնտ խ՟մնռմթր աժնրիւ ճթջնրմիծթմկ. ՟րամգ՟ Տեվ — Իոժ հՠպ ՜հոճջզժ ա՜սջ՜ձ՜հջ ձ՜ս՜պ՜ռճռ (=Ասոպ՜ռսճռ) իՠջլճս՜թձ... Գ. Թբ կ՜ջ՟ (=Չբ կ՜ջդ), ճջ ՜շ ՠպՠխ կժջպՠ՜է բ... (կզ՜հձ 36 ժ՜ձճձ՚
պյ. Գ—Ը, ԺԱ, ԺԴ, ԺԷ, ԺԹ—ԻԳ, ԻԵ—ԻԸ, ԼԱ—ԼԳ, ԼԶ, Խ—ԽԳ, ԽԵ—ԾԲ, ԾԴ—ԾԵ)փ
14. 38՜—9՜ Ս՟վբթխե խ՟մնմթմ աժնրիւ ԻԱ — Ա. Ոմ բ յ՜ջպ ՠյզոժճյճոզ հզսջկբ չզծ՜ժբձ հ՜հէ չզծ՜ժ վճըՠէ... (կզ՜հձ 7 ժ՜ձճձ. պյ. Ա, Գ, Զ, Ժ—ԺԱ, Ի)փ
15. 39՜ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ խ՟մնմւ — Ոմ ըճպՠէ աի՜ս՜պո ճջ զ Նթխթ՟ճ... (կզ՜հձ 2 ժ՜ձճձ՚ պյ. Ա, Գ)փ
16. 39՜՝ Եցգջնջթ ջնրվՠ ընհնռնճմ խ՟մնմւմ. [աժնրիւ Զ] — Եդբ ճկ՜ձտ զ ՞՜ս՜շ՜ռ ՠյզոժճյճոճսձտ ճմ ՞՜ձ զ եճխճչձ ոճսջ՝... (կզ՜հձ 2 ժ՜ձճձ՚ Բ—Գ)փ
17. 39՝—40՝ Դ՟վկգ՟ժ մնտթմ ՟ճժ խ՟մնռմւ. աժնրի[ւ] ԺԶ (=Թնրհէ Սգր՟մսգ՟ճ գոթջխնոնջթ. աժնրիւ ԺԴ)
— Ա. Աոպճս՜թ ՜ձզթՠ՜ռ ՠս ձաճչՠ՜ռ. Ի ՝՜ռ ժ՜ռբտ հ՜ջզսձ՜իՠխբ... (կզ՜հձ 13 ժ՜ձճձ, պյ. Ա—ԺԱ, ԺԳ—ԺԴփ Գ—ձ
՝՜ե՜ձճս՜թ՚ Գ—Ե)փ
18. 40՝—1՜ Նթխթ՟ ջնրվՠ ընհնռնճմ ղմ՟տնվբ խ՟մնմ — Վ՜ոձ ՜հձճռզժ ճջտ հ՜սթ՜ձ հ՜ձ՜ջե՜ձզռձ... (ժջժ.
ժ՜ձճձ Ժ. պՠո § 5)փ
19. 41՜—52՝ Հ՟վտղնրմւ ոեջ — ոեջ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Աէ՟մ՟ջթ Ահեխջ՟մբվ՟տթ գոթջխնոնջթֆ Սնվթմ
խ՟մնմթջ աժնրիւ Ղ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ ՠջՠսՠռ՜ս ՜հջ կզ ՜ջզ՜ձճո՚ Գնվանջ ՜ձճսձ... [Ա]. Հ՜ջռճսկձ. Եդբ կ՜ձճսժ ՠջՠը՜հ ժ՜պ՜ջՠ՜է զռբ...
Տյ. Չճսձզ՚ 52՜ «ՁԸ. Ոջ աՔջզոպճո ճսջ՜ոռզ...»փ 52՜՝ «ՁԹ. Եդբ հԱձ՜ոձ՜՞զպ՜ռ ճտ...»փ

20. 52՝—60՝ Գթվ խ՟մնմ՟խ՟մ Մգլթ գր աթսմ՟խ՟մթ գվ՟մգժնճմ Բ՟վջգհթ գոթջխնոնջթմ Կգջ՟վ՟տնճ
[՟պ Ախթրհթւնջ]. աժնրիւ Ծ — Ա. Աջպ՜տոՠ՜էձ հՠժՠխՠռճհ ճմ ՜կՠձՠտՠ՜ձ իՠջլճս՜թճխտ ՜ոզձ...

21. 60՝—1՜ Դ՟վկգ՟ժ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ Վ՟ջմ ՟ղգմգրթմ ծգպ՟մ՟ժնճ ճ՟դա՟ճթմ խթմ ՟պմգժնճ [՟պ Թենբնվնջ Ամսթնւ՟տթ] — Յ՜հո զկձ ՜շ՜սՠէ ի՜ջհ(=ժ) բ կ՜ջ՟, ՠդբ ՞պռզ հ՜սջզձ՜ռձ զձմ...
22. 61՜—4՝ Գթվ խ՟մնւմթ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մմնր Կթով՟տնճ գոթջխնոնջթ ղգլթ գր ՟պ՟ւթմնճմ ղ՟վա՟վեթ գր մյ՟մ՟անվլթ. աժնրիւ Գֆ Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ գր ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ դանրյնրէթրմ թ խ՟մ՟մտ... — Ի չ՜ոձ (զ չՠջ՜հ) ՝՜աճսկ ձղ՜ձ՜ռձ ՠս կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձռձ...
23. 64՝—6՜ Կ՟մնմւ ջվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ. աժնրիւ [Լ] — Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ զ կՠխո ա՜շ՜թՠ՜է բ... (էջզս)փ
24. 66՜—7՜ Կ՟մնքնն ջվՠնճմ Նգվջեջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ. աժնրիւ ԼԳ (ԽԳ) — Ա. Վ՜ոձ ՜հձճռզժ ճջտ ճջ ճմ ՠձ
՜ջե՜ձզ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ... (կզ՜հձ 34 ժ՜ձճձ՚ պյ. Ա—ԺԳ, ԺԵ—Ի, ԻԲ—ԻԳ, ԻԹ, ԼԱ—ԽԲ)փ
25. 67՜—70՝ Դ՟վկգ՟ժ գր ՟ճջ խ՟մնմւ ճ՟րնրվջ Նգվջեջթ Մգլթ գր Նգվյ՟ոծնճ Մ՟ղթխնմեթտ գոթջխնոնջթ.
աժնրիւ ԼԷ — Ա. Զզ ճմ [բ] յ՜ջպ ՝՜ե՜ձՠէ աեճխճչճսջ՟ձ... (կզ՜հձ 30 ժ՜ձճձ՚ պյ. Ա—Լ)փ
26. 70՝—3՝ Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմֆ Գթվ ՟ր՟մբնրէգ՟մ ճ՟հ՟աջ խ՟վաթ ջո՟ջ՟րնվ՟տ ջվՠնճմ գխգհգտնճ գր ոսհնճ ընհնռվբ՟խ՟մ՟տ զմլ՟ճգժնտ թ սնրմ Աջսնրլնճ. աժնրի ՟պ՟չթմ — Ք՜ձազ ոճսջ՝ Լնրջ՟րնվթշմ Հ՜հճռ Մՠթձ Գվթանվթնջ...
27. 73՝—82՜ Մգլթմ գվ՟մգժնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Յ՟հ՟աջ ւնվգոթջխնոնջ՟տ, գէե նվոեջ
ո՟վս ե դխ՟վաջ ծ՟ջս՟սնրմ ո՟ծգժ գխգհգտթջ. [աժնրիւ ԾԵ] — Զզ ոջ՝ճռ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպ՜ռ ՠս ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ յ՜հթ՜շ՜ռՠէճռ... (կզ՜հձ 35 ժ՜ձճձ՚ պյ. Ա—ԼԵ)փ
28. 82՜—3՝ Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ Աջսնրլնճ գր ջվՠնճ գխգհգտրնճ, դնվ գբթմ ռ՟վբ՟ոգսւ Հ՟ճնտ թ մնճմ ժվնրէթրմ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ գր Նթխթ՟խ՟մ խ՟մնմ՟տմ ծ՟ջս՟սնրէթրմ [Կ՟մնմւ Շ՟ծ՟ոթռ՟մթ, աժնրի Ի] — Յՠպ վճըՠէճռ հՠջժջբո չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ Հ՜հճռ... 83՝—97՜ [Ե]դբ ՠյզոժճյճոտ ճտ ՞պռզ զ յխթճսդՠ՜ձ...
29. 97՜—100՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր[0կմգտրնճ] — Ըձ՟ ճջճչ ՠս ա՜հո ՠի՜ո պՠո՜ձՠէ, ազ պՠխզո աոՠխ՜ձձ ՠս ա՜ս՜ա՜ձձ ճմ ՜շձՠձ... (պյ. մզտ)փ
30. 100՝—3՝ Ննվթմ խ՟մնմւ աժնրիւ ԺԹ (ԼԲ) — Ոմ բ յ՜ջպ հ՜սճսջ ղ՜՝՜դճս ժ՜կ Ճջ՜՞՜էճսռզ... (կզ՜հձ 18 ժ՜ձճձ՚ պյ. Գ—ԺԷ, ԻԷ, ԻԹ, ԼԱ)փ
31. 103՝—6՜ Կ՟մնռմ Մնռջեջ Քգվէնհթ. Բ՟մ ծ՟վտ[նհ՟տ] գր ո՟ս՟ջի՟մթ — Հ՜ջռճսկձ ՜շ՜նզձ. Պ՜՛ջպ բ ՠյզոժճյճոզձ կզձմՠս հՠժՠխՠռսճնձ ՜ձպզ զսջճսկ զռբ...
32. 106՜—8՜ Կ՟մնմ Սթղնմթ (Սթնմթ) Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ, աժնրիւ ԺԳ (ԻԳ) — Եյզոժճյճո՜ռ կզ́ էզռզ զղը՜ձճսդզսձ ի՜կ՜ջլ՜ժճսդՠ՜ձ ՜հէ ՠյզոժճյճոզ չզծ՜ժզ լՠշձ՜՟ջՠէ ՠջբռ... (կզ՜հձ 13 ժ՜ձճձ՚ պյ. Բ—Ե, Ը, ԺԱ,
ԺԳ—ԺԴ, ԺԹ—ԻԳ)փ
33. 108՜—11՝ Կ՟մնմւ ը՟ղ՟վ՟վ՟տ. Խվ՟սւ դանրյ՟մ՟ժնճ — Եդբ ճտ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ զ Մ՟ծղգսթ հ՜սջբձո
՟՜շձ՜հ...
34. ՟. 111՝—4՜ Սվՠնտ խ՟էնհթխնջ՟տ գր ՟ճժ ծնաեյ՟ծ ռ՟վբ՟ոգս՟տ խ՟մնմ գր իվ՟ս դանրյ՟րնվ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ գվխթրհ՟լ՟տ ղ՟մխ՟մտ ջնրվՠ գխգհգտրնճ — Ք՜ի՜ձ՜հզձ յ՜ջպ բ ՠս ՜ջե՜ձ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝...
ՠ. 114՜—5՝ Վ՟ջմ խ՟ղ՟ գր ՟խ՟ղ՟ աթճնրէգ՟մ իվ՟ս — Եդբ ճտ հ՜ջ՜պ ի՜հիռճս՜թճչտ ՠս կՠխժ ըճջիջ՟ճչ դճսէ՜ռճսռ՜ձբ...
ա. 115՝—6՝ Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟մ ջո՟ջ՟րնվգժ Սնրվՠ ինվծվբնճմ — Եդբ ճտ ծ՜յ՜խբ զ Սճսջ՝ ըճջիջ՟ճհձ ՠս
՜ջպ՜տո զն՜ձբ...
35. 116՝—39՜ Հ՟վտնրղմ ոեջ — ոեջ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ՠ՟մթտ գր ո՟սա՟ղ՟տ (=ո՟ս՟ծղ՟մտ) գխգժնտ թ դանրյնրէգ՟մ, դնվ ծ՟վ[տ]գ՟ժ ծ՟ղՠ՟խ ւ՟ծ՟մ՟ճ, նվն ՟մնրմ Ավւ՟ճնրէթրմ խնշթ, դԴ՟րթէ, նղմ ւ՟ծ՟մ՟ճ
աթսմ՟խ՟մ ճնճը, ծ՟վտնրղմ ոեջ — ոեջ — Ա. Թբ ազ՛ձմ բ, ճջ ՜ջ՜ջ՜թո Աոպճսթճհ ճկ՜ձտ ոճսջ՝ ժճմՠռ՜ձ ՠս ճկ՜ձտ ՜ձոճսջ՝... կ՜պճսոռՠձ ձկ՜հ յ՜պ՜ջ՜՞, ճջյբո ժ՜կզ Տբջ (կզ՜հձ 37 ժ՜ձճձ՚ պյ. Ա—ԼԳ, ՀԸ—ՀԹ, ՂԵ—ՂԶ, ժճպճջ՜ժճս՜թ՚ Ա—Խ)փ
36. 139՜—43՜ Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ ջվՠնճմ Եհթյեթ ՟պ թ իվ՟սջ նվբրնտ ղ՟վբխ՟մ — Յ՜հպ[ձ]զ բ, ազ ՞ճձ
՟զս՜ի՜ջտ՚ ճկ՜ձտ զ թ՜թճսժ ՠս ճկ՜ձտ հ՜հպձզ...
37. 143՝ Աջսթձ՟մւ ՟րվթմ՟տջ (ի՟շ՟մղ՟մ ալ՟աթվ)ֆ 144՜—5՝ Վ՟ջմ ՟ջսթձ՟մ՟տ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ.
Եվվնվբ ավնտմ Տթսնջթ ՟պ՟ւգժնճմ — Աա՞՜ժ՜ձճսդզսձ թձըձ՟՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՜ձճսձ բ ՠս ՝՜ե՜ձզ ՠջզո ժ՜ջ՞ո...
38. 145՝—9՜ Աղգմ՟ճմ ՟պ՟ւթմնրէգ՟ղՠ դ՟վբ՟վգ՟ժ գր խ՟ս՟վգ՟ժ ՟ջսնր՟լ՟խթվ ծնագժթտ ՟պմ Աջսնրլնճ Յ՟խնՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Ղվթղգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ յ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ — [Գ]զպՠէզ բ, ազ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդզսձ պ՜ջճջճղՠ՜է ՜ձլ՜ձռձ բ, ճջ ճմ ի՜պ՜ձզէ ժ՜ջբ... ՠս ոիՠ՜ս դՠէտ՟ պՠո՜ձՠո, ճջ տ՜ջղ՜թ բ զ պճսվո՟
(՜խզսո՜ժտ՚ 146՜, 146՝, 147՜, 147՝, 148՝)փ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

145՝... ՠս կՠխ՜յ՜ջպ Աղթվի՟մթջ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜, ճջ ՜ղը՜պՠռ՜հ ՜խզսո՜ժզ՟փ
149՜... ՠս ա՞թ՜՞ջճխո հզղՠ՜ զ Տբջ. ՜կբձփ

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 2 (150—151)ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,3×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝
մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ էգէգր՟խթ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 150՜—1՝ Կ՟մնմւ գր ջ՟ծղ՟մւ ճ՟հ՟աջ ՟դաթ ՟դաթ ղգհ՟տմ, դնվ թ ո՟սվ՟մ՟տ ջ՟ս՟մ՟ճթ — Եխ՝՜հջ՜ոյ՜ձձ Խ տ՜շ՜ոձզռ Ե պ՜ջզ ա՞էճսըձ մ՜թզէբ... դբ ի՜հջձ բ ՠխՠ՜է յ՜պծ՜շ, ձ՜հ ի՜հջձ յ՜իբ ՜հջձ ՠս ժզձձ էկ՜ձ, ՠս դբ Բ ՜է յ՜պծ՜շ ՠձ, ՠջժճստձ ՜է յ՜իՠձ ՠս թ՜շ՜հ կզ ՞ձՠձ ՠս ՜ա՜պՠձ (՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջզ 55 ժ՜ձճձ)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 14 (152—165). շավնր՟լ՝ 164ՠ—5՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 2×12 (Բ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
19,3×14,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մնսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, անվյ՟անճմ ՠլգվֆ 165—վբզ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 152՜՝ [Խվ՟սւ ճնվբնվ՟խ՟մւ գոթջխնոնջ՟տ գր ւ՟ծ՟մ՟ճթտ] /// տ՜ի՜ձ՜հո եճխճչճսջ՟ո հճջե՜կ կՠջլ էզձզկտ ՠս հճջե՜կ ճմ էզձզկտ կՠջլ...ՠս ՜ձ՜կրդ էզձզէ հ՜ի՜սճջ ՜պՠձզձփ
2. 152՝ Նգվջեջթ խ՟էնհթխնջթ գհՠփվ սգ՟պմ Գվթա[նվ]թջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ Վ՟ջմ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ
[ճԸմբծ՟մվ՟խ՟մ էհէնչ. Ապ բ՟ջջ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ] — Մզ ճտ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ ՜ա՞՜ժռ՜ռ յո՜ժ ՜սջիձճսդՠ՜ձ ՟զռբ...
3. 152՝—63՝ Կ՟մնմւ դանրյ՟րնվ ւ՟ծ՟մ՟ճթտֆ Հ՟ղ՟պ՟րսմ ե ՟ճջ — Ք՜ի՜ձ՜հզռ յ՜ջպ ՠս ՜ջե՜ձ բ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոյ՜ո՜սճջՠէ... Ոջ ա՞ճխ ժ՜կ աղձ՜ռճխ ոյ՜ձ՜ձբ զ պ՜ձ զսջճսկ՚ կ՜ջ՟՜ոյ՜ձ բփ
4. 165՝ [Գվ՟պ՟չ ռ՟վբ՟ոգսթ, շ՟ց՟լնճ. ԺԸ բ.] — Բ՜ձզձ ժռճջ՟ ՟ճս գձպջՠռ՜ջ /Ես զ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ րթՠռ՜ջ.../ Ոխն ՠս ՜շճխն ՠկտ զ հՠջժջզ, /Բ՜հռ տճ պՠոճսձ ժ՜կտ ժ՜ջրպզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

164՜ Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո կՠջճհո Հ՜հժ՜աձճհ ՌՃՂԲ (1743) ծգվ ՜կզձ ՠս զ մ՜հզո ՜կոճհ Բ, հ՜սճսջ Բղզ, ՠո ՜կՠձ՜պջճսյ ւՠդ Իամ՟սթնջ թՠջճսձզ վ՜խՠջ՜հո Տթգ՟վոեւթվտթ, աճջո բզ զ Սճսջ՝ չ՜ձզռձ Ավհմրնճ Բ՟վկվ՟ծ՟ճգ՟տ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմ՟ճ, ՜շ՜տկ՜կ՝ Տՠ՜շձ Աոպճսթճհ, ՠժզ զ ՜հո Նթյ ՞ՠսխ, ճջ չՠջ՜լ՜հձզ Վ՜ձտ ՞ՠխփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 164՝ պ՜ջ՝ՠջ պ՜շՠջփ
165՜ ԺԱ ՜սջձ հճս՞ժտճսէզձ ՟ջ՜կ, ՟ջ՜կ հ՜շ՜սժըփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ — XVII
ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ ՟ՠհճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յ՟խնՠ գոջ.ֆ ԹԵՐԹ՝ 132. շավնր՟լ 65՟—8ՠ, 128ՠ, 130՟—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԱ×12 (Ա 11, Զ 14, Ժ
10, ԺԱ 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5×13,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ՝ 1՟—120՟, մփսվաթվ՝ ավշթ՝
120ՠ—5՟, (ճ՟րգժ՟ավնհմգվթ՝ 125ՠ—7՟, 127ՠ—8՟, 129՟ՠ, 130ՠ—2՟)ֆ ՏՈՂ՝ 22—26ֆ ԿԱԶՄ՝ լ՟հխ՟բվնյղ նջխգդփլ յվչ՟մ՟խնռ ջգր
խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2ՠֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 38ՠ, 64ՠ, 70ՠ, 75ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, ջգրֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Տգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ո՟սպնր՟լւմգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լֆ Ն՟իխթմնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ՟րգժ՟տնր՟լ 65—68 շավնր՟լ էգվէգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 1՜—2՜ Խվ՟ս խ՟մնմ՟խ՟մ ճ՟րանրս խ՟մնմջ (տ՟մխ) — Ա. Յ՜խ՜՞ո ի՜ս՜պճհ տջզոպճձբզռ... Ծ. Ոջտ չՠջ՜՞ճմզձ հՠյզոժճյճոճսդզսձփ
Ա. 2՝—35՜ Ննր՟ջս ռ՟վբ՟ոգսթջ Յնծ՟մեջ Եդըմխգտնճ Խվ՟ս ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ւվթջսնմեթտ...
Տՠո լՠշ. 228, 71՜—127՜. § 1. Նը. /2՝—4՝փ ՜/4՝—7՜փ ՝/7՜—8՝փ ՞/8՝—10՜փ ՟/10՜—2՝փ ՠ/12՝—3՝փ ա/13՝—4՝փ բ/14՝—5՜փ
գ/15՜՝փ դ/15՝—7՜փ ե/17՜—8՝փ ե՜/18՝—20՜փ ե՝/20՜—1՜փ ե՞/21՜—2՜փ ե՟/22՜՝փ եՠ/22՝—3՜փ եա/23՜՝փ եբ/23՝—4՜փ եգ/24՜փ
եդ/24՜—5՜ (25՜՝ ժզռ ձճհձ 3 ժ՜ձճձձՠջգ՚ ԻԱ—ԻԳ)փ § 2. Նը. /25՝փ ՜/25՝—6՜փ ՝/26՜փ ՞/26՜՝փ ՟/26՝փ ՠ/26՝փ ա/26՜ (ՠ—զռ ՜շ՜ն)փ
բ/26՝—7՜փ գ/27՜՝փ դ/27՝փ ե/28՜՝փ ե՜/28՝—9՝փ ե՝/29՝փ ե՞/29՝—31՜փ ե՟/31՜՝փ եՠ/32՜փ եա/32՜՝փ եբ/32՝փ եգ/32՝փ եդ/32՝փ
զ/32՝—3՜փ զ՜/33՜փ զ՝/33՜՝փ զ՞/33՝փ զ՟/33՝—4՜փ զՠ/34՜փ զա/34՜՝փ զբ/34՝փ զգ/34՝—5՜փ Ոսձզ.

՟. 27՝—8՜ ԼԲ. Թե ւ՟մ դԼ ս՟վթմ ո՟խ՟ջ թտե ծ՟ջ՟խմ, ո՟՞վս ե կգպմ՟բվգժ, էե նշ, գր նվոե՞ջ շ՟ց նրջղ՟մ նվւ՟մ ժթմթտթ ՠ՟ր՟խ՟մ ե — Պ՜ջպ բ Լ— ՜կՠ՜ էզձՠէ, գոպ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ ՠս ոճսջ՝ եճխճչճհձ իջ՜կ՜ձզ...
Տՠո, պյ. «Յճչի՜ձձՠո Եջաձժ՜ռճս ըջ՜պ՜ժ՜ձ ՜ջլ՜ժգ», Եջՠս՜ձ, 1977, Hփ

Բ. 37՜—125՜ [Կ՟մնմւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 35՝—7՜ Կ՟մնմւ Գվթանվթ Պ՟վէգրթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ գր ՟պ՟ւգժ՟յմնվծ ՟ծվթ. ճ՟րգժնրղմ Նթխթ՟խ՟մ. խ՟մնմւ. աժնրիւ Լ — Ք՜ի՜ձ՜ ճջ ժզձ ՜շձճս... (մզտ պյ. Կ՜ձճձ՜՞զջտ Հ՜հճռ, Ա)փ
2. 37՜—8՝ Կ՟մնմւ դանրյ՟րնվւ. Խվ՟սւ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ գր նրիսթ ղ՟մխ՟մտ գխգհգտնճ — Ք՜ի՜ձ՜հզձ յ՜ջպ
բ ՠս ՜ջե՜ձ բ ոճսջ՝<ոճսջ՝>. ոյ՜ո՜սճջՠէ ոճսջ՝ ՠս կՠխո՜տ՜սզմ ըճջիջ՟ճհձ...
3. 38՝—64՜ Եվ՟մգժնճմ Աէ՟մ՟ջթ ՟վւգոթջխնոնջթ Ահեխջ՟մբվ՟տնճ Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ ռ՟ճգժնրշւ — Հՠպՠսճսկձ. Հ՜ս՜ո՜ջզկ գձ՟ Աոպճսթճհ չ՜ոձ ճ՞ճռ ՝՜ձ՜սճջ՜ռ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ. Իոժ ճ՞զ կ՜ջ՟ճհ ՞ճհճսդզսձ բ ՜ձզկ՜ձ՜էզ...
4. 64՝ Գթվ գր խ՟մնմւ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ռ՟ջմ ինդթտ ջնրվՠ ժթմգժնճ գր ծվ՟ղ՟մ ս՟ժնճ նրսգժնճ ծ՟ր՟ս՟տգժ[նտ] — Յճջե՜կ ոպՠխթ Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ ա՜ա՞ո ՞՜է զ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ... ՠս ՜հձտ, աճջ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝՜ձձ
ոճսջ՝ էզձՠէ իջ՜կ՜ՠ՜ռ, ոճսջ՝ ՠձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
5. 69՜—70՝ [Թե դթ՞՟վբ ՟վը՟մթ ե խ՟ս՟վգժ... դղ՟ս՟հմ Զ՟սխթ գր դսգ՟պմ՟խ՟մթ... 70ՠ] — ///ճըՠ՜է
՝՜ձո՟ հճհե ա՜ջկ՜ձ՜կտ, ազ հճջե՜կ ի՜ջռ՜ձՠկտ գձ՟ լՠա, դբ չ՜ոձ բ՛ջ զ ձղը՜ջիձ լՠջ ՜խ ՠս լբդ ը՜շձբտ...
6. 70՝—5՝ Ս՟ծղ՟մ գր խ՟մնմւ ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ գհՠ՟վտջ, նվւ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ջթվնռմ ղթ՟ՠ՟մգտ՟ր ճգհՠ՟ճվնրէթրմ ղթղգ՟մտ թ ղ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւթջ ղգլ Եդըմխ՟ճջ թ էվ[թմ]. ՉԻԹ (1280)ֆ Աջս ծ՟մբթոգժնռ գր լգվնրմթ ռ՟վբ՟ոգսմ Ս՟ծմ[՟]ծմգտթմ, նվ գր ավգտ՟ր ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ գհՠ՟ճվնրէգ՟մ աժնրիֆ Եր գջ մնր՟ջս ռ՟վբ՟ոգսջ Յնծ՟մեջ Եվդըմխ՟տթ ավգտթ դՍ՟ծղ՟մ գր դիվ՟ս գհՠ՟ճվնրէգ՟մջ գր յ՟ծ՟րես գր ՟րանրսմ նվ թ ջղ՟մե, ՟պ՟չմնվբնրէգ՟ղՠ Սնրվՠ Հնանճմ — Բ՜ձձ Աոպճս՜թ, ճջ ՝՜ձզս ՞ճհ՜ռճհռ ա՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թո...
Տՠո, պյ. «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», 6, բն 371—376, Bփ

7. 75՝—7՝ Ադբղնրմւ մնվթմ Յնծ՟մնր Ըդըմխգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ ե
՟. 75՝—6՝ Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ գոթջխնոնջ՟տ գր խ՟էնհթխնջ՟տ. ճփվը՟ղ ավգմ էնրհտ հվխգժնճ, ճ՟պ՟չ դ՟ճջ ավգմ, ՟ո՟՝ դլ՟մնրտ[նրղմ] — Զչՠջձ՜ժ՜ձ չոՠկճսդզսձ ՝՜ջէյ՜ձթ ՜ձկ՜ձռ զ Տՠ՜շձբ ղձճջիՠ[՜]է գձժ՜է՜տ...
ՠ. 76՝—7՝ Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ թյի՟մ՟տ գր ՟յի՟վծ՟խ՟մ՟տ — Գզջ ձ՜կ՜ժ ՠս ճխնուձ ոզջճս ՠս ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ...
ա. 77՝ Վ՟վբ՟ոգս՟տ ե ՠ՟մջ — Ծ՜ձճսռճսկձ էզձզ կՠջ իճ՞ՠսճջ ի՜սջ՟ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ գձպջՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպզձ...
8. 78՜—88՝ [Կ՟մնմւ ռ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ՝ Ա—ՂԳ]
՟. 78՜—9՜ Գթվ ռ՟ջմ նվ ժթմթմ խ՟ղ՟ գր ճ՟խ՟ղ՟ճ — Եդՠ ճտ հ՜ջ՜պ ի՜հՠռճս՜թճչտ, կՠխժ կպ՜ստ ՞էճջՠռճսռ՜ձբ աըճջիճսջ՟ո զսջ...
ՠ. 79՜—88՝ Վ՟ջմ ջո՟ջ՟րնվգժնճ ջնրվՠ գր ղգհջ՟յւ՟րթշ ինվծվբնճմ գր Սնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթմ, ն՜ռ գհՠ՟ճվ
— Եդբ ճտ զ պըկ՜ջճսդՠձբ ծ՜յ՜խբ զ ոճսջ՝ ըճջիջ՟ճհձ...
9. 88՝—103՜ Դ՟րէթ Աժ՟րխ՟վբրնճ Վ՟ջմ ղխ՟մտ ծ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ — Ա. Եդբ ՜ձժՠ՜է զռբ կճսժձ ՜խ... ՃՀԳ Ես տջզոպճձՠ՜հտ կզ ոճչճջՠոռզձ ՞ձՠէ ՠս թ՜ըՠէ... ՠդբ տ՜ի՜ձ՜հ՚ ժջժզձ ՠխզռզձ ՜ո՜ռՠ՜է տճփ

10. 103՜—13՝ Հ՟վտղնրմւ ոեջ — ոեջ ՟պ գվ՟մգժթմ Աէ՟մ՟ջ գոթջխնոնջ՟ոեսմ Ահեխջ՟մտվթ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ ռ՟ճգժնրշւ (Ա—ՃԿԹ) — Ա. Եդբ կ՜ձճսժ ՠջՠը՜հ ժ՜պ՜ջՠ՜է զռբ ՠս ՟զյզռբ, դբ հճջե՜կ յ՜պ՜ջ՜՞ձ կ՜պճսռ՜ձզ...
11. 113՝—4՜ Խվ՟սւ ոթս՟մթ ռ՟ջմ մյ՟մ՟բվնրէգ՟մ գր ւ՟վնդ փկսնրէգ՟մ — Պ՜ջպ բ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ճջ
հ՜շ՜նձ պՠո՜ձՠձ ՠս ՜յ՜հ ՟ձՠձ աձղ՜ձ...
12. 114՜—6՜ Ք՟վնդ գր խ՟մնմւ ռ՟ջմ ոնպմթխ ՟յի՟վծ՟խ՟մթ — Այ՜հ ՜հձ բ ՝՜ջզ, ճջ կ՜ջ՟ձ կՠժ ժզձ
՜շձճս...
13. 116՜—20՝ Եխգջտնրւ թ խ՟վա ւ՟ծ՟մ՟ճթտ, էե նվոեջ ծվ՟ղ՟ճե — Ահոյբո ՜ոբ ՞զջձ, դբ տ՜ի՜ձ՜հզձ զսջ
կբժ ի՜է՜էբձ զ ա՜պ...
14. 120՝—3՜ Յ՟հ՟աջ իպնռնրէգ՟մ, էե նվոեջ ե, խ՟ղ թմշ յմնվծփւ — Աշ՜նզձ ՝՜ջզձ ՜հձ բ, ճջ կ՜ջ՟զժ ի՜ձ՜յ՜ա ոՠջ ճս կզ՜՝՜ձ ժՠձ՜ձ...
15. 123՝—5՜ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ. ւ՟վնդ ռ՟ճգժնրշ գր ագհգտթխ գր ո՟սւ՟խ՟մ ե իթջս — Դ՜սզդ կ՜ջ՞՜ջբձ ՜խրդբ. Դզջ, Տբջ, յ՜ի՜յ՜ձ ՝ՠջ՜ձճհ զկճհ... Մՠժձզմձ ՜ոբ. Զ՞ճջթՠէճչ յխթՠ՜ռ իձզձ...
ՠ. 125՝—32՜ [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ — ԺԸ բբ.]
1. 125՝ [0բ՟շ՟ցնրէթրմ] — Ք՜շ՜ոճսձ Ռ ՜ոյ՜ջբա ՝՜ջլջճսդզսձ բ հՠջժջբձ կզձմՠս հՠջժզձտձ... Ա դ՜ս՜էճսկձ ԵՃ ՜ոյ՜ջբա բփ Ճղկ՜ջզպձ Աոպճս՜թ ՞զպբփ
2. 125՝—7՜ [Կ՟մնմւ դ՟մ՟դ՟մւ] — Ոջ այ՜[ի]տձ ժ՜կ՜ս ճսպբ աՎ՜ջ՟՜չ՜շզձ... Ի ե՜կճսռ պ՜հ, ՜յ՜ ի՜խճջ՟ՠոռզփ
3. 127՝—8՜ [Ք՟վնդ ռ՟ջմ ծ՟հնվբնրէգ՟մ] — Դ՜ջլՠ՜է ՠս Յճչի՜ձբո Մժջպզմձ, ճջ ոջ՝ՠ՜է բջ հճջճչ՜հձ բ,
ճմ զղըբջ կժջպՠէ աՔջզոպճո...
4. 129՜՝ [Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ] Ք՟վնդ Մգլթ նրվՠ՟էթ... — Սճչճջճսդզսձ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ... ՠս ՜հո չ՜ոձ Զ յ՜պծ՜շ՜ռ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
5. 130՝—2՜ Վ՟ջմ Կնվի՟տմ գր Դ՟բ՟մ՟տմ — Կճջը՜ռզտ զ ռՠխբձ Կ՜ի՜դճս բջ... ՠս աժջզէ զ մ՜վ՜սճջբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

35՜ Ոջճռ վջժՠոռբ... ՠսո ՜շ՜սՠէ աԳվթանվ ժջ՜[ս]ձ՜սճջո ՠս ազկ թձ՜սխոձ, ՠս ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռձ ՠս էոճխ՜ռձ.
՜կբձփ
64՜ Ոՙչ կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ ՠս ՟՜ոտ էճսոՠջ՜կզռ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜ոպ աճս՜ջդ՜թ՜խզժ ՝՜ձՠջճհձ,
ճջ զ ոկ՜հ, ճջտ ՜ժձ՜ջժբտ ՠս իճպճպզտ, դճխ // (64՝)ճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ զ կ՜ջ՟՜ոզջբձ Աոպճսթճհ կՠխճսռՠ՜է ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ժճըճսկձ ճպզռ ՜կՠձ՜հձզ՚ Գվթանվ ժջ՜[ս]ձ՜սճջզո ՠս թձ՜սխ՜ռ զկճռ, իրջձ զկճհ՚ Գվթանվթջթմ, ՠս կ՜սջձ զկճհ՚ Կնրժռ՟վբթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռոփ Ոջ ըձ՟ջբտ՟, ՠս ՟ճստ ՞պմզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ ի՜ձ՞զոպ ՠս ճխճջկճսդզսձ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
75՝ Ոջճռ ՜խ՜սդզստձ ճխճջկզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ըոպ՜ռօխզ ՞ջճռո/// (՝՜ռ), ՠս զձլ կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզ՚ Գվթանվ ՜՝ՠխզո, ՠս թձ՜սխ՜ռձ զկճռ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ զկճռ, ժ՜ջ՟՜ռ՜սխ՜ռ ՠս էո՜սխ՜ռձփ
113՝ Ոջճռ ՜խրդզստձ ճխճջկզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ըոպ՜ռօխզ ՞ջճռո՚ Յ՟խնՠ ՠյզոժճյճոզձ, ՠս զձլ կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզ՚ Գվթանվ ՜՝ՠխզո, ժ՜ջ՟՜ռօխ՜ռ ՠս էոօխ՜ռ, ՠս ճջ աԱկբձձ ՜ոբձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 116՜, 120՝, 123՜)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

132՝ (Յ՜սՠէ՜՞ջճխզ՚ ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ) Յզղՠ՜հ, Տբջ, աի՜ձ՞ճսռՠ՜է Ամսփմմ, աՊգպմ, աՄխվսթշմ, Եհթ՟ճմ, Եվ՟ղմ, Թ՟էնջմ, Մ՟վբ՟մխֆ
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ԹԵՐԹ՝ 82. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 33ՠ—45ՠ, 47ՠ, 56՟—61ՠ, 70՟—82ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 8 (ՠ՟տթ ՟պ՟չթմթտ, ղթրջմգվզ ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժնր՟լ խվխմ՟խթ ծ՟ղ՟վ՟մթյգվնռ՝ 2/3, 4/5 գր ՟ճժմ. շթւ 12)×10 (Ա 11, Դ 14, Ե 6, Ը 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «EAMR» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3×16,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (2՟—55ՠ), ղթ՟ջթրմ (62՟—9ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ յհ՟ավ՟մղ՟մ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23—30ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ բգհթմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, էնրհէ ջխդՠթտ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ շավնր՟լ 7 էգվէֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—55՝ [Կ՟մնմաթվւ Հ՟ճնտ]
Տգ՛ջ կգպ.. 778, 1ա—289ՠ. Մզ՜հձ 13 ժ՜ձճձ՜ըճսկ՝՚ § 1/2՜—11՝ (մզտ՚ ձը.)փ 2/12՜—6՝ (ռ՜ձժգ դՠջզ Ա—ԽԴ)փ 3/16՝—8՝փ
4/18՝—24՜ (մզտ «Դ՜ս՜ձճսդզսձ»)փ 6/46՝—7՜ (§7—զռ հՠպճհ)փ 7/46՜՝ (§ 6—զռ ՜շ՜նփ Ց՜ձժգ՚ չՠջնճսկ)փ 8/24՜—6՝ (§ 4—զռ հՠպճհ)փ
9/26՝—8՜ (մզտ՚ «Աձճս՜ձտ ՠյզոժճյճո՜ռ»)փ 10/28՜—9՝փ 11/29՝—32՜փ 12/32՜—3՜ (կզ՜հձ՚ Ց՜ձժ, Նը. ՠս Կ՜ձճձտ Ա—Գ)փ 18/48՜—
55՝ (§ 40—զռ հՠպճհ)փ 40/48՜ (§ 18—զռ ՜շ՜ն)փ
Ոսձզ գձ՟ի՜ձճսջ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճսկ՚ Ա—ՄԽԳ, 32 Գ—ՆԿԸփ Պ՜ժ՜ոճխ ժ՜ձճձ՜ըկ՝ՠջզ գձ՟րջզձ՜ժկ՜ձ ի՜կ՜ջ՚ ՝՜ռ 33՜—47՝,
55՝—61՝փ

Բ. 62՜—9՝ [Բ՟մւ Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ]
՟. 62՜—3՝ Յ՟հ՟աջ ոջ՟խթ ՟ղնրջմ՟տգժնտմ — Գզպՠէզ բ, ազ ժ՜ձճձ բ ՜հձճռզժ, ճջտ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ձ ոձ՜ձզձ ՠս էզձզձ Ժ ՠս իզձ՞ պ՜ջճհ...
ՠ. 63՝—9՝ [Յ՟հ՟աջ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ] — Գզպՠէզ բ, ազ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդզսձ պտ(=՜)ջճջղՠ՜է հ՜ձռ՜ձբ
(=՜ձլ՜ձռ բ)... Ի ըձ՟ջճհ Թփղ՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպզձ իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ Սնրվՠ նրիսթջ Մգլնՠ՟ճ, ՠս ՠո թ՜շ՜հ ՜յզժ՜ջ ժ՜պ՜ջՠռզ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպո Ղռըղգտթ, ՜ղ՜ժՠջպ Գենվա՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս տ՜ն ՟զպ՜յՠպզ Եվդմխ՟տնճ Յ՜խ՜՞ո ՜ա՞՜՝՜ձճսդՠ՜ձռ ՝՜ե՜ձկ՜ձ, ճջ ՠս Յզոճսո Քջզոպճո գձ՟ կՠա հ՜ջ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝, 66՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ղ՟դ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպ. 1203 (1754)փ
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ԳՐԻՉ՝ Աջսնր՟լ՟սնրվ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 292. շավնր՟լ՝ 1՟—5ՠ, 287՟—92ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×4 — Ա—ԻԵ×12 (Ը, Ժ, ԺԳ, Ի—ԻԵ 10)+1×6ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «GB» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2×14,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 9՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ գր սգհ—սգհ տգտ՟խգվ. խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— [Ց՟մխ ղթ՟ծ՟ղնրպ խ՟մնմթջ — «Ա. Թբ գձ՟ հ՜ջՠսՠէո յ՜ջպ բ ՜խրդՠէ... ՄՁԲ. Ժ՜շ՜ձ՞՜սճջ դբ ՜ձճջ՟զ
զռբ». լՠշ. 783, 6՜—13՝]փ
1. 6՜—7՝ Վ՟ջմ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ խ՟մնմթջ — Վ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ՜շ՜տՠէճռձ աժձզ չՠջ՜ձ՜էճհձ Քջզոպճոզ
՜շ Հ՜հջ զսջ... 7՝—8՝ Գժնրիւ գր էթրւ ծ՟ղ՟րվեմ խ՟մնմ՟խ՟մ ՟ջ՟տնր՟լ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մեմ. Գժնրիւ ԼԷ — Ա. Վ՜ոձ ՜ջՠսՠէո ՜խ՜սդՠէճհ... ԼԷ. Վ՜ոձ ՜ղը՜ջիո իՠշ՜սճջ տ՜ջճաՠէճհ ՜շ՜տՠէճռ ՀԲ էՠաճս՜ռփ 9՜—17՜ Ա. [«Կ՟մնմւ գր ջ՟ծղ՟մւ դնվ գբթմ ՟յ՟խգվսւմ Քվթջսնջթ թ ջնրվՠ գխգհգտթջ ճգս ռգվ՟մ՟ժնճ Տգ՟պմ ընհնռւմ թ Վգվմ՟սնրմմ». կգպ. 783, 16ՠ] — Ա. Կ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ ՠս ՠ՟զձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜կ՝, դբ հճջե՜կ հ՜խրդո ժ՜ձ...
2. 17՜—9՜ Եվխվնվբ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ խ՟մնմւ. աժնրիւ ՁԵ – Ա. Վ՜ոձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠյզոժճյճո՜ռ... ՁԵ.
Վ՜ոձ գձ՟ճսձՠէճհ ա՝՜ձձ ժ՜ձճձ՜ռփ 19՝—26՝ Բ. Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտ թ կգպմ Կհգղ՟ճ ՟պ՟ւգ՟ժ ծգէ՟մնջ՟տֆ Եվխվնվբ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մւ — Ա/ԼԸ Եյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠոռզ ՠյզոժճյճո՜ռ ՠջժճսռ ժ՜կ ՠջզռ...
3. 26՝—7՝ Ց՟մխ խ՟մնմ՟տ Թ՟թենջթ ՟պ՟ւգժնճ — Ա. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճո՜ռ յ՜ջժՠղպ ՠս ՜ձ՜ջ՜պ էզձՠէ...
ԼԳ. Վ՜ոձ ճջ աո՜իկ՜ձո գձժՠջզձ հ՜վղպ՜ժբփ 27՝ Գ. Ս՟ծղ՟մւ խ՟մնմ՟տ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ Թ՟բենջթ թ ւ՟հ՟ւթմ ճՈրվծ՟ճ գր ժնրջ՟րնվգժմ դմնջ՟ — Յճջե՜կ էճսո՜սճջՠռ՜ս տ՜խ՜տձ կժջպճսդՠ՜կ՝... 27՝—32՜ [Կ՟մնմւ] —
Ա/ՃԻԳ. Հ՜ջռճսկձ ՜շ՜նզձ. Թբ ճջյբո յ՜ջպ բ ժ՜է ՠյզոժճյճոզձ զ պՠոմճսդՠ՜ձ...
4. 32՜ Ց՟մխ Կ՟մնմ՟տ Փթժթոնջթ ՟պ՟ւգժնճ — Ա. Ն՜ը դբ յ՜ջպ բ տ՜շ՜ոճսձտ ժ՜պ՜ջՠէճհ... Թ. Վ՜ոձ ՜հձճռզժ, ճջտ ը՜վ՜ձՠձ զ ե՜կճս ՜խ՜սդզռձփ 32՜՝ Դ. Կ՟մնմւ սգ՟պմ Փթժթոնջթ ՟պ՟ւգժնճմ. Գժնրիւ թմմ —
Ա/ՃԾԶ. Յ՜խ՜՞ո տ՜շ՜ոճսձո ՜շձՠէ կզ՜ձ՞՜կ ՜ջե՜ձ բ... 32՝—3՝ Ննվթմ Փթժթոնջթ խ՟մնմւ [Ը] — Բ/ՃԾԷ. Կզձ ՠդբ ՜կճսէ ՟զյՠոռզ ՜ձ՞զպ՜՝՜ջ...

5. 33՝—4՜ Կ՟մնմւ ծ՟վտմ ծգսգրնհ՟տ ճգս ՟պ՟ւգժնտ. Գժնրիւ ԻԷ — Ա. Վ՜ոձ իՠխլճսռ՜ձՠէճհ ժ՜կ՜ս ակ՜ձճսժձ... ԻԷ. Վ՜ոձազ կզ ՜ձ՞բպ չ՜ջ՟՜յՠպփ 34՜—6՝ Ե. Գժնրիւ խ՟մնմթջ ծ՟վտմ ծգսգրնհ՟տ ԻԷ — Ա/ՃԿԵ. Եդբ
ճտ իՠխլճսռ՜ձբ ապխ՜հ...
6. 36՝—7՜ Ամխնրվթ՟ճ խ՟մնմթջ աժնրի Ի — Ա. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ ճջ զ ՝շձճսդՠձբ աճիՠռզձ... Ի. Վ՜ոձ ճջտ ժճսոճսդզսձ ըճոպ՜ձ՜ձփ 37՜՝ Զ. Աճջ խ՟մնմւ մ՟[ի] գմ ւ՟մ նվ խ՟վագտ՟մ թ Նթխթ՟ճ — Ք՜ձազ ճջ զ Նզժզ՜հձ ժ՜ջ՞ՠռ՜ձ, հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ժ՜ջ՞ՠռ՜ձ... 37՝—41՝ Ի աժնրի խ՟մնմ նվ գմ ՟ճջնւթխ — Ա/ՃՂԲ. Վ՜ոձ ՠջզռ՜ձռ ճջտ զ
՝շձճսդՠձբ իՠդ՜ձճո՜ռ...
7. 41՝—2՜ Դմթ խ՟մնմ Նթխթ՟խ՟մ աժնրի Ի (Ա) — Ա. Վ՜ոձ ճջտ ժ՜կ՜ս ժպջՠռզձ աՠջժ՜սճջզո... ԻԱ. Վ՜ոձ ժզսջ՜ժբզ ճջ թճսձջ ժջժձՠձփ 42՜ Է. Դմթ խ՟մնմ Նթխթ՟խ՟մ աժնրի ԻԱ — Ս՜իկ՜ձտ ՠս ժ՜ձճձտ ՠ՟՜ձ զ ոճսջ՝ Կ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռճն... 42՜—6՜ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՄԺԲ. Վ՜ոձ ՜հձճռզժ, ճջ ժպջզռՠձ ժ՜կրտ աՠջժ՜սճջզո ՜ձ՟՜կճռ զսջճռ...
8. 46՜—8՝ Կ՟մնմւ գվխվնվբ Նթխթ՟խ՟մ — Ա. Վ՜ոձ ճջ ժջծ՜պՠձ ազձտՠ՜ձո... ՃԺԴ. Վ՜ոձ ճմ էճսթ՜ձՠէճհ աՆթխթ՟խ՟մ ժ՜ձճձոփ 48՝—9՜ Կնջս՟մբթ՟մնջթ է՟ա՟րնվթ ՟պ գոթջխնոնջ գր ՟պ [ընհնռնրվբջ] — Զզ մ՜ջՠ՜ռ
ՠս ՜կ՝՜ջղպ՜ռ էթ՜ժզռ ՠխՠս Ավթնջ... (Աձճս՜ձտ ՠյզոժճյճո՜ռ պՠո 50. Գ)փ 49՝—54՜ Ը. Կ՟մնմւ Եվխվնվբ Նթխ՟խ՟մւ դնվ գբթմ ՅԺԸ գոթջխնոնջւմ խվխմ՟ՠ՟մգժնռ խ՟վձ թ խ՟վձնճ — Ա/ՄԼԳ. Ոմ բ յ՜ջպ աժջծ՜պՠ՜էոձ ՠս ձՠջտզձզո ՜ջ՜ջՠ՜է ազձտՠ՜ձո զ չզծ՜ժ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ հ՜շ՜ն ՜թՠէ...
9. 54՝—5՜ Կ՟մնմւ ջվՠնճմ Գվթանվթ ՟պ՟ւգժնճ Հ՟ճնտ — Ա. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ ճջ ա՜շ՜թՠ՜է ՠձ զ կՠխո... Լ.
Վ՜ոձ ժճսոզռ ՠս կճձճաճձՠ՜ռ ճջ ճսըպՠռզձ Աոպճսթճհփ 55՜—6՝ Կ՟մնմւ ջվՠնճմ Գվթանվթ ՟պ՟ւգժնճ Հ՟ճնտ. Լ աժնրի — Ա/ՅԽԷ. Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ զ կՠխո ա՜շ՜թՠ՜է բ. Ժ ՜կ ՜յ՜ղը՜ջՠոռբ...
10. 56՝—8՝ Կ՟մնմւ Աէ՟մ՟ջթ. աժնրիւ ՁԵ (ՁԸ) — Ա. Վ՜ոձ ճջտ հՠջ՜ը՜հճսդՠ՜ձ ճտ ի՜խճջ՟ՠոռզ... ՁԸ. Ակՠձՠսզձ ճմ ՠջ՟ձճսէ տ՜ի՜ձ՜հզփ 58՝—9՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ ՠջՠսՠռ՜ս ՜հջ կզ Գնվաթնջ
՜ձճսձ ՜ջզ՜ձճո... 59՜—68՜ Բ՟մ խ՟մնմ՟խ՟մ. աժնրի ՁԸ — Ա/ՅՀԷ. Հ՜ջռճսկձ. Եդբ կ՜ձճսժ ՠջՠը՜հ ժ՜պ՜ջՠ՜է
զռբ...
11. 68՜ Ց՟մխ խ՟մնմ՟տ ջվՠնճմ Մ՟խ՟վ՟ճ — Ա. Ոմ բ յ՜ջպ թճսէ՜ձ՜է զ կժջպՠէճհ... Ժ. Ժ՜շ՜ձ՞՜սճջտ զսջ՜տ՜ձմզսջ գոպ ՜ոպզծ՜ձզ ժ՜էռՠձ ա՞ճջթոփ 68՜—72՜ ԺԱ. Եվ՟մգժնճմ Մ՟խ՟վ՟ճ Սվՠնճ ւ՟հ՟ւթմ Եվնրջ՟հգղթ
ծ՟ճվ՟ոգսթմ Կ՟մնմ՟խ՟մ էնրհէ թ Հ՟ճջ՝ ռ՟ջմ խ՟մնմ՟բվնրէգ՟մ խ՟էնհթխե գխգհգտնճ խ՟վա՟տ, դնվ շե ՟վը՟մ զմբ ջ՟ծղ՟մ գր զմբ ծվ՟ղ՟մ ՟մտ՟մգժ. աժնրի Ժ. — Ա/ՆԿԵ. Աի՜ կ՜ոձ՜սճջ ՠ՟՜տ ա՜հո վ՜վ՜՞ ոզջճհ ՝՜ջՠյ՜ղպճսդՠ՜ձ լՠջճհ...
12. 72՜ Կնջս՟մբթմնրոփժջթ ընհնռնճմ գր խ՟մնմթմ աժնրիւ Գ — Ա. Յ՜խ՜՞ո աՆզժզ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պոձ ի՜ոպ՜պճսձ յ՜իՠէ... Գ. Յ՜խ՜՞ո էճսթ՜ձՠէճհ աՄ՟ւջթղնջ ՠս ճջտ զ ձկ՜ձբ լՠշձ՜՟ջՠ՜էտ ՠձփ 72՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ]
— Յՠպ ճմ ՝՜աճսկ ՜սճսջռ դ՜՞՜սճջՠէճհ Մգլթ Թենբնջթ... 72՜՝ ԺԲ. Եր ջ՟ծղ՟մգտթմ ՠ՟մջ աժնրիջ Գ — Ա/ՇՀԵ
(ՆՀԵ). Ոմ ըճպՠէ աի՜ս՜պո ոճսջ՝ ի՜ջռձ...
13. 72՝—3՝ Ց՟մխ խ՟մնմ՟տ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթմ — Ա. Ի ՝՜ռ էզձՠէ զ իՠջլճս՜թճխ՜ռ... Լ. Վ՜ոձ Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռ յ՜իճռ... ՠս Պՠձպ՜ժճոպբզձփ 73՝—8՜ ԺԳ. Ս՟ծղ՟մւ խ՟մնմ՟բվնրէգ՟մ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ադթ՟դնր գոթջխնոնջթ ճ՟հ՟աջ նրհհ՟ց՟պնրէգ՟մ ծ՟ր՟սնտ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ճ՟մտ՟րնվ՟տ. աժնրիւ Լ — Ա/ՆՀԸ Աշ՜նձճջ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ ի՜ս՜պճռ, ՟՜ս՜ձրխտ ոջ՝ճհ ճսըպզո...
14. 78՜—9՜ Ց՟մխ խ՟մնմ՟տ ջվՠնճմ Բ՟վջգհթ — Ա. Թբ ՜ջպ՜տոՠ՜էտձ հՠժՠխՠռսճհ. հՠջՠտ ՝՜ե՜ձզձ... Ծ. Վ՜ոձ, ճջ ՜խ՜մբփ 79՜—86՜ ԺԴ. Գթվ խ՟մնմ՟խ՟մ Մգլթ գր աթսմ՟խ՟մթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ Բ՟վջհթ Ապ ջնրվՠմ Ախթհթւնջ. Բ՟մ Ծ. — Ա/ՇԴ Աջպ՜տոՠ՜էտձ հՠժՠխՠռսճհ ՜կՠձ՜հձ իՠջլճս՜թօխտ ՜ոզձ...
15. 86՜ Գթվ խ՟մնմ՟խ՟մ ռ՟ջմ շ՟ղնրջմ՟մ՟ժնճ ՟պ զմս՟մթջ — Ա. Վ՜ոձ մ՜կճսոձ՜ձ՜էճհ ՜շ գձպ՜ձզոփ
86՜—7՜ ԺԵ. Գթվ խ՟մնմ՟խ՟մ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ ՟պ ւ՟ծ՟մ՟ճ ղգլ Թենբնվնջ ճԱմսթնւ՟ճ ռ՟ջմ ՟ղգմգրթմ ծգպ՟մ՟ժնճ գր դ՟դա՟ճթմ շ՟պմգժ. Ա ՠ՟մ — Ա/ՇԾԴ. Յ՜հո զկձ ՜շ՜սՠէ ի՜ժբ կ՜ջ՟ ՠդբ ՞պռբ հրջզձ՜ռ զձմ...
16. 87՜—93՝ Եվվնվբ տ՟մխ խ՟մնմ՟տ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ — Ա. Վ՜ոձ ճջ ՝շձճսդՠ՜կ՝ ՜յ՜ժ՜ձբ աբ՞տ հ՜ձժ՜ջթ՜ժզ... ՄՀԴ. Վ՜ոձ ճջ աճս՞՜սճջզձ գձ՟ ժձճն ՠխ՝՜սջ ժ՜կ գձ՟ տՠջռփ 93՝—116՝ ԺԶ. Բ՟վջհթ աթվ խ՟մնմ՟խ՟մ ռ՟ջմ ոեջ–ոեջ գր ՠթրվ՟ո՟սթխ ՟իսթտ. աժնրիջ ՄՀԴ — Ա/ՇԾԵ. Թբ ճտ ՜յ՜ժ՜ձբ աբ՞ հ՜ձժ՜ջթրջՠ՜ ՝շձ՜՝՜ջճհ...
17. 116՝ Ց՟մխ խ՟մնմ՟տ ջվՠնճմ Եցվգղթ — Ա. Վ՜ոձ ե՜շ՜ձ՞՜սճջ՜ռ... Ը. Վ՜ոձ պբջճսձ՜ժ՜ձ յ՜պ՜ջ՜՞զ կ՜պճսռ՜ձՠէճհփ 116՝—7՝ ԺԷ. Կ՟մնմւ սգ՟պմ Եցվգղթ ՟վբթրմ՟խ՟ս՟վ խվփմ՟րնվթ, դնվ նրջնրտ՟մեվ ճ՟մ՟ո՟սմ. թ Կնրջնրէգ՟մ ձ՟պեմ — Ա/ՊԻԹ Ք՜ի՜ձ՜հ ժ՜կ ժջրձ՜սճջ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞, ճջ ժ՜կ՜ժճջ կպ՜ստ զձտՠ՜ձտ գձժՠձճսձ ա՜պ ժ՜կ ա՝ՠկձ...

18. 117՝—8՝ Ց՟մխ խ՟մնմ՟տ ջվՠնճմ Նգվջեջթ — Ա. Վ՜ոձ ՠժՠխՠռզ պ՜ձՠէ աոՠխ՜ձո... ԼԸ. Վ՜ոձ ՜կՠձ՜հձ
՜կոՠ՜ձ ղ՜՝՜դ կզ յ՜իՠէփ 118՝—23՜ ԺԸ. Աճջ խ՟մնմւ գբ՟մ ճ՟րնրվ Նգվջեջթ խ՟էնհթխնջթ գր Նգվյ՟ոծնճ Մ՟ղթխնմեթտ գոթջխնոնջթ — Ա/Պ[Լ]Է. Զզ ճմ բ յ՜ջպ ՝՜ե՜ձՠէ աեճխճչճսջ՟ չ՜ոձ յպխճռ...
19. 123՜ Կ՟մնմւ Կգջ՟վ՟ճ — Ա. Վ՜ոձ ժ՜ձ՜ձռ ճջ գձ՟ ՜ջ՜կ՝ ՠձ ՠս ղձ՜ձ... Ժ. Վ՜ոձ ՞ճխճռ ՠս ՜ս՜ա՜ժ՜ռ, կ՜ջ՟՜ոյ՜ձ՜ռփ 123՜—5՝ ԺԹ. Ովւ ընհնռգ՟ժ թ Կգջ՟վգ՟ճ գոթջխնոնջւ Ի. Վ՟ջմ ճ՟մփվեմնրէգ՟մ խ՟մ՟մտ ջ՟ծղ՟մգտթմ աժնրի Ժ — Ա/ՊՀԵ. Վ՜ոձ ժ՜ձ՜ձռ, ճջ գձ՟ ՜ջ՜կ՝ ՠձ ՠս ղձ՜ձ, ՠդբ դճխռՠձ զ ՝՜ռ...
20. 125՝—6՜ Նենճխգջ՟վգ՟ խ՟մնմթջ աժնրիւ Ի — Ա. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ ՜կճսոձ՜ռՠէճռ ժ՜կ ճջ ղձ՜ձ... Ի. Վ՜ոձ աո՜ջժ՜ս՜՞ճսձոձ գոպ յզպճհզռ ՜շձՠէփ 126՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Ահո ժ՜ձճձտ հՠպճհ ՠ՟՜ձ տ՜ձ ճջ հԱմխթրվգ՟ճ... 126՜—8՝ Ի. [Կ՟մնմւ Նենճխգջ՟վգ՟ճ] — Ա/ՊՁԵ. Եջբռ ՜հջ ՠդբ ՜կճսոձճչ զռբ...
21. 128՝—9՜ Կ՟մնմւ Գ՟մավ՟ճ. աժնրի ԻԴ — Ա. Վ՜ոձ ճջ ա՜կճսոձճսդզսձ յզխթ ի՜կ՜ջզձ... ԻԴ. Վ՜ոձ ճջտ
՜շ՜ձռ ՜խ՜՝ճխճձզ Ս՜խկճո ՜ոՠձփ 129՜—30՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Իոժ հՠպ ճսձՠէճհ աժ՜ձճձո ՠս ժ՜ջ՞ՠէճհ ՠս թ՜ս՜էՠէճհ գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ ժ՜դճխզժբ... 130՜—2՝ ԻԱ. Գ՟մավ՟ճ խ՟մնմթջ. աժնրիւ ԻԴ — Ա/ՋԵ. Ոջտ ա՜կճսոձճսդզսձ կՠխ՜՟ջՠձ...
22. 132՝—3՝ Կ՟մնմւ Ամսթնւ՟[ճ] — Ա. Վ՜ոձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ պ՜սձզռձ պբջճսձ՜ժ՜ձ՜ռ... ԻԵ. Վ՜ոձ Սգՠթնջթ
՝՜ձփ 133՝ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Յՠպ ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՜ձռՠէճռ... 123՝—9՜ ԻԲ. Կ՟մնմւ Ամսթնւ՟ճ — Ա/ՃԻԹ Ակՠձ՜հձ ճտ ճչ ՠս ի՜կ՜ջլ՜ժՠոռզձ ՠս էճսթռզձ աո՜իկ՜ձ...
23. 139՜՝ Խնջսնռ՟մնրէթրմ ընհնռնճմ Ամսթնւ՟ճ — Ա. Եջՠտ ի՜ջզսջ ՠս ԺԸ, ճջ զ Նթխթ՟ճ... Ը. Ոջ ՜ոՠձ ակ՜ջկզձձ Տՠ՜շձ զ կզ՜սճջճսդՠձբձ կզձմՠս հ՜ջճսդզսձփ 139՝—41՜ ԻԳ. Խնջսնռ՟մնրէթրմ ընհնռնճմ Ամսթնւ՟ճ —
Ա/ՋԾԴ. Խճոպճչ՜ձզկտ ճջյբո ճսոճսռզձ ՞զջտ ոճսջ՝տ...
24. 141՜—2՝ Ղ՟րնբթխգ՟ճ խ՟մնմթջ աժնրի ԾԵ — Ա. Վ՜ոձ ՠջժՠժ՜ռ...ԾԵ. Վ՜ոձ ո՜խկճոզռ, ճջ զսջ զկ՜ոպճսդՠձբ յ՜ղպբ... 142՝ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Յՠպ ՜հոճջզժ ա՜սջ՜ձ՜հջ ճսոպ՜ռսճռ իՠջլճս՜թձ... 142՝—6՝ ԻԴ.
[Կ՟մնմւ Ղ՟րնբթխգ՟ճ] — Ա/ՋԿԲ. Զզ ճմ բ կ՜ջդ գոպ ՠժՠխՠռսճհ ժ՜ձճձ՜ռ...
25. 146՝—7՜ Կ՟մնմւ Ս՟վբթխգ՟ճ — Ա. Եյզոժճյճոզ ճջ զսջ չզծ՜ժբ հ՜հէ վճըզ չզծ՜ժ... ԻԱ. Վ՜ոձ ճմ ի՜խճջ՟ՠէճհ գձ՟ ՠյզոժճյճոզ, ճջ ՜շ՜ձռ ժճմՠէճհ զ յ՜ղ՜պձ ՜ջտճսձզ ՠջդ՜ձփ 147՜—53՜ ԻԵ. Կ՟մնմւ Ս՟վբթխգ՟ճ
նվ ընհնռւ ընհնռգտ՟մ. աժնրի ԻԱ — Ա/ՌԺԵ. Ոջթնջ ՠյզոժճյճո ՜ո՜ռ. Ոմ բ ՜հոտ՜ձ հՠպզձ ոճչճջճսդզսձ...
26. 153՜ Տգ՟պմ Եոթց՟մնր — Ա. Վ՜ոձ ե՜շ՜ձ՞՜սճջ՜ռ, ճջ պ՜ձպզժզձո ճսձզձ իՠդ՜ձճո՜՝՜ջփ Ե. Վ՜ոձ
ճջտ զ պբջճսձզ ՜սճսջոձ յո՜ժ ՟ձՠձփ 153՜՝ ԻԶ. Կ՟մնմ՟խ՟մ աթվ սգ՟պմ Եոթց՟մնր ՟ջ՟տգ՟ժ — Ա/ՌԼԸ. Եյզոժճյճո ժ՜կ ՠջբռ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞, ճջ պ՜ձպզժզձ ճսձզռզ...
27. 153՝ Եհթյեթ — Ա. Վ՜ոձ ճջտ ՜կճսոձ՜ձ՜ձ գձ՟ ժձճն ՜ձյ՜պղ՜ծ ՜սճսջոփ 153՝ ԻԷ. Եհթյեթ — Ա/ՌԽԳ. Եդբ ճտ ժզջ՜ժբզ ժ՜կ պ՜սձզ... ՜կճսոձ՜ձ՜հ...
28. 153՝ Կ՟մնմ ընհնռնճմ նվ ճԵցգջնջ — Ա. Յ՜խ՜՞ո էճսթ՜ձՠէճհ աՠյզոժճյճոո ճջ գձ՟՟զկ՜ժ՜ռ եճխճչճհձ
ՠս Կգհգջսթ՟մնջթ... Զ. Յ՜խ՜՞ո ճջտ ճմ գձ՟ճսձզձ աժ՜ձճձոփ 154՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Իոժ հ՜սճսջո Փճքու Թենբնջթ, ՜հէ չզղ՜յ՜՞էճսը ՠջՠսՠռ՜ս... 154՜—5՜ ԻԸ. [Կ՟մնմւ Եցգջնջթ] — Ա/ՌԽԴ Ք՜ձազ յզպճհ բջ ճջ ճմ ՠժզձ զ
եճխճչձ...
29. 155՜ Կ՟մնմ Կթրվհթ — Ա. Վ՜ոձ ժճսո՜ժջ՜սձ ՠս ՜հջզ տ՜ի՜ձ՜հզռ... Ե. Վ՜ոձ ճջ ակժձ՜ձժձ ՜սջիձՠձ ՠս ա՜հէ ՞՜ջղՠէզոփ 155՜՝. ԻԹ. Կ՟մնմ Կթրվհթ Ահեխջ՟մբվ՟տնճ — Ա/ՌԾ. Ք՜ի՜ձ՜հ ճջ ժճհո զռբ ժ՜կ ՜հջզ...
30. 155՝—6՜ Կ՟մնմւ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ա. Վ՜ոձ աճսոճսկձ՜ոբջո լՠշձ՜՟ջՠէ տճջՠյզոժճյճո... ԼԵ. Վ՜ոձ ՜՝ՠխբզռ զ ժջ՜սձո ժ՜էփ 156՝—61՝ Լ. Կ՟մնմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Յ՟հ՟աջ ւնվգոթջխնոնջթ, էե
նվոեջ ո՟վս ե դխ՟մնմ՟խ՟մ դխ՟վամ ծ՟ջս՟սնրմ ո՟ծգժ ճգխգհգտթջ — Ա/ՌԾԵ. Զզ ոջ՝ճռ ՝՜ջՠյ՜ղպզռ ՠս ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ յ՜հթ՜շ՜ռՠէճռ յ՜ջպ բ ի՜ս՜պ՜է...
31. 161՝ Ննվթմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ — ԼԶ. Վ՜ոձ ՠժՠխՠռսճհ ՠս չ՜ձ՜ռ դբ ճջյբո... ԽԴ. Վ՜ոձ ո՜իկ՜ձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժ՜ձճձ՜ռփ 161՝—6՜ ԼԱ. Ննվթմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ, էե նվոեջ ջ՟ծղ՟մգտ՟ր խ՟վա նրիսթ գր նվնյնրղմ ռ՟մ՟տ ՠ՟մ գվխվնվբ — ԼԶ/ՌԶ. Ք՜ձազ ՝՜աճսկտ ժ՜ջթՠռզձ պ՞զպճսդՠ՜կ՝ ՜հէ աճկձ ՠժՠխՠռզ ՜ոՠէ...
32. 166՜ Ննվթմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ — ԽԵ. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճո՜ռ. Թբ ճջյբո յ՜ջպ բ այ՜ղպրձՠ՜հո Աոպճսթճհ ըձ՜կՠէ... ԽԹ. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճո՜ռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, ճջ ՜մ՜շ զռՠձփ 166՜—8՜ ԼԲ. Ննվթմ՝ էե նվոեջ ո՟վս ե գոթջխնոնջ՟տ նրմգժ դ[զ]մս՟մթջ ջվՠնճ գխգհգտրնճ — ԽԵ/ՌՂԹ. Ահռՠէճս ՠս ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ի՜հջ բ ՠյզոժճյճոձ...
33. 168՜՝ Ննվթմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ — Ծ. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճո՜ռ ըձ՜կրտ ժ՜է զ ո՜իկ՜ձո զսջՠ՜ձռ... ԾԵ. Պ՜պճսբջ ՠյզոժճյճո՜ռ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռսճհ ըձ՜կտ պ՜ձՠէփ 168՝—71՜ ԼԳ. Ննվթմ՝ էե նվոեջ ո՟վս ե գոթջխնոնջ՟տ ո՟յսգժ դա՟մկջ գխգհգտրնճ խ՟ղ նվնտ նվոեջ ղ՟ս՟խ՟վ՟վգժ — Ա (Ծ) ՌՃԴ. Ն՜ս՜ի՜ձ՞զոպ բ ՜կՠձՠռճսձ պ՜ծ՜ջ ՜խ՜սդզռ...

34. 171՜ Ննվթմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ — Ա. Վ՜ոձ ժ՜ջ՞զ ոջ՝ճհձ ՠժՠխՠռսճհ ՠս յպխճհ եճխճչջ՟ՠ՜ձձփ 171՜—3՜
ԼԴ. Սվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ. Գթվ ՟ր՟մբնրէգ՟մ. Յ՟հ՟աջ խ՟վաթ ջվՠնճ գխգհգտրնճ գր ոսհնճմ ընհնռվբ՟խ՟մ՟տ զմլ՟ճգժն թ ս՟րմ Աջսնրլնճ — Ա/ՌՃԺ. Ք՜ձազ ոճսջ՝ Լնրջ՟րնվթշմ Հ՜հճռ Մՠթձ Գվթանվթնջ թձՠ՜է...
35. 173՜՝ Հ՟ճնտ խ՟մնմթջ (Կ՟մնմւ Շ՟ծ՟ոթռ՟մթ) աժնրի Ի — Ա. Եյզոժճյճո ճջ զ յխթճսդՠ՜ձ ՞պ՜ձզ...
Ի. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզ ճջ ակՠխո եճխճչջ՟ՠ՜ձձ ՠյզոժճյճոբձ թ՜թժբփ 173՝—5՜ ԼԵ. Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ խ՟վաթ
Աջսնրլնճ ջվՠնճ գխգհգտրնճ, դնվ գբթմ ռ՟վբ՟ոգսւ Հ՟ճնտ թ ժվնրէթրմ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ գր Նթխթ՟խ՟մ խ՟մնմ՟տ ծ՟ջս՟սնրէթրմ — Պ՜ջպ ՠս յ՜պղ՜ծ բ ձ՜ս՜չ՜ջզձ իճ՞՜է ա՜ջճսՠոպ՜՞ճջթճսդզսձ ձ՜սզձ... 175՜—84՝ [Կ՟մնմւ Հ՟ճնտ] — Ա/ՌՃԺԱ. Եդբ ՠյզոժճյճո ճտ ՞պռզ զ յխթճսդՠ՜ձ...
36. 184՝—5՜ Թնրհէ Սգր՟մսգ՟ճ գոթջխնոնջթ — Ա. Վ՜ոձ ՜յ՜ղը՜ջ՜ձտ կՠխ՜սճջ՜ռ ՟ձՠէճհ գոպ իջ՜կ՜ձզ ՞ջճռ... ԺԴ. Ահջ ճջ աժզձ զսջ դճխճսփ 185՜—6՝ ԼԶ. Ի էհէթ ՟ջս ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ՠ՟մւ Սգր՟մսթնջ գոթջխնոնջ նվ եթ ճԱջսնրլնճ... — Ա/ՌՃԼԱ. Ոջյբո ՜ոբ Տբջ ռՄճչոբո. Մզ ՜շձբտ գոպ ՞ճջթճռ իՠդ՜ձճո՜ռ...
37. 186՝ Եվխվնվբ Ամսթնւ՟ճ — Ա. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճոզ մզղըՠէ ՜հէճռ չզծ՜ժզ... Թ. Վ՜ոձ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռփ 186՝—7՜ ԼԷ. Կ՟մնմւ գվխվնվբ Ամսթնւ՟ճ — Ոջյբո ՜ոբ. Յՠջժճս ՠս ՠջՠտ չժ՜հզստ ի՜ոպ՜պՠոռզ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ձ... 187՜—8՝ [Կ՟մնմւ գվխվնվբ Ամսթնւ՟ճ] — Ա/ՌՃԽԵ. Եյզոժճյճոտ կզ զղը՜ձ էզռզձ ՜հէճռ չզծ՜ժզ լՠշձ՜՟ջՠէ տ՜ի՜ձ՜հճսդզսձ...
38. 188՝—9՜ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ — Ա. ՅԱխճսի՜ռոձ աղ՜՝՜դ ժզջ՜ժբոձ ճմ յ՜իՠէ... ԺԱ. Դզս՜ի՜ջզ մի՜խճջ՟ՠէ՚ կզձմՠս ոջ՝ՠոռզփ 189՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Զկՠթ ՠս ա՜ձ՝՜ս ա՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ակ՜ջ՟՜ոբջ Տբջձ յ՜պզկտ ՞ճի՜ձ՜է... 189՜—91՜ ԼԸ [Կ՟մնմւ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ] — Ա/ՌՃԾԴ. Վ՜ոձ ոջ՝ճհ Պ՜ոՠտզձ զ ժ՜ձճձո զ ղ՜՝՜դճս ճմ իջ՜կ՜հզ յ՜իՠէ...
39. 191՜ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ — Ա. Վ՜ոձ ա՞ճսղճսդՠ՜ձ ՜շ՜նձճջ՟՜ռ ա՜ձ՜ջե՜ձո ՠս ապ՞բպո լՠշձ՜՟ջՠէճհփ 191՜—2՜ ԼԹ. Ննվթմ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ է՟վաղ՟մշթ ՟յ՟խգվսգժնճ Մգլթմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ հ՟ճվ՟ոգսթ Բ՟մ խ՟մնմ՟խ՟մ — Ա/ՌՃԿԵ. Աջ՟, ՠո ա՜հո գոպ զկճսկ ՞զպՠէճհ
՜ոՠկ...
40. 192՜ Աՠվ՟ծ՟ղնր Մ՟ղթխնմգթտ գոթջխնոնջթ — Ա. Եդբ ճմ ՠձ իճ՞զտ ձձնՠռՠէճռձ զ ՞զպճսդզսձ ՜ոպզ զջ՜ռո... Գ. Եդբ իճ՞զտ չ՜ըծ՜ձՠէճռձ ճմ ՠձ կզկՠ՜ձռ զ թ՜ձ՜սդճսդՠ՜ձփ 192՜—3՜ Խ. (3՟) Աՠվ՟ծ՟ղնր Մ՟ղթխնմգթտ գոթջխնոնջթ ՟պ Վ՟շ՟ա՟մ Ահնր՟մթտ ՟վւ՟ճ — Ա/ՌՃԿԶ. Մզպ ՟զջ, ճՙչ ոզջՠէճսդզսձ...
41. 193՜՝ Կ՟մնմւ Ս՟ծ՟խ՟ճ ռգվչմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ — Ա. Եյզոժճյճոզ ճմ ա՞ՠձճսէ ՠջժ՜դո... ԺԵ. Վ՜ոձ տ՜շ՜ոճսձո ճսձՠէճփ 193՝—5՜ ԽԱ. Հ՟վտ[ղ]նրմւ խ՟մնմ՟խ՟մւ Յնռծ՟մ՟ճ ւ՟հ՟ւջ գր ՟պզմէգվ՟ավգ՟ժ ո՟ս՟ջի՟մթւմ՝ ղթմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ գր մնվթմ ՟էնպ՟խտ՟տ գոթջխնոնջ՟տ ՠ՟դղ՟տ. աժնրիւ
ԺԵ — Ա/ՌՃԿԹ. Հ՜ջռճխզ. Եդբ յ՜ջպ զռբ ՠյզոժճյճոզձ կզձմ՟ՠշ ՠժՠխՠռսճն զսջճսկ զռբ...
42. 195՜—6՜ Կ՟մնմւ Յնռծ՟մմթջթ թղ՟ջս՟ջթվթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ. Գժնրի ԼԲ — Ա. Եյզոժճյճո ժ՜կ
ՠջբռ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ ճջ ՜ջ՝ՠձ՜հ... ԼԲ. Վ՜ոձ մ՜ջ՜խ՜ձ՟ կթխձբզռձ, ճջ ՠձ յճխզժՠ՜ձտ, մհ՜ջզէ զ ձճո՜փ 196՜—
201՜ ԽԲ. Կ՟մնմւ սգ՟պմ Յնռծ՟մմթջթ խ՟էնհթխնջթ — Ա/ՌՃՁԴ. Եյզոժճյճո ժ՜կ տ՜ի՜ձ՜հ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ ժ՜կ ճչ զռբ հճսըպբ ՠժՠխՠռսճհ... (մզտ՚ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ»)փ
43. 201՜—2՜ Կ՟մնռմ Սթնռմթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ — Ա. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճո՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ... ԻԴ. Այ՜ի՜ջազռ յո՜ժ կզ ՟ձՠէ ՠս ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձտ յ՜ղպՠէ աՀզձ ՠս աՆճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձոփ 202՜—3՜ ԽԳ. Կ՟մնմւ Սթնռմթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ. աժնրիւ ԻԴ — Ոջտ յ՜պկճխտ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜սջզձ՜՟ջճսդՠ՜ձձ... 203՜—6՜ Կ՟մնմւ Սթնռմթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ — Ա/ՌՄԺԶ. Եյզոժճյճո ժ՜կ տճջՠյզոժճյճո ժ՜կ ՠջբռ կզ ոպ՜ոռզ զ յ՜պծ՜շ վ՜շ՜ռ կ՜ջկձճհ...
44. 206՜՝ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ խ՟մնռմթ Վ՟շ՟ա՟մ՟ճ — Ա. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ ճջ զ ղբձո ՠձ... ԻԲ. Վ՜ոձ յ՜հկ՜ձզ ՠյզոժճյճո՜ռ, տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս ՜ա՜պ՜ռփ 206՝ ԽԴ. Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ խ՟մնռմթ Վ՟շ՟ա՟մ՟ճ Ահնր՟մթտ ՟վւ՟ճթ, գբգ՟ժ թ ընհնռմ նվ ճԱհնր՟մջ գհգր — Յ՜կո Վ՟շ՟ա՟մ՟ճ Ահնր՟մթտ ՜ջտ՜հզ ՝՜աճսկ ի՜ժ՜շ՜ժճսդզսձտ էզձբզձ... 206՝—9՜ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՌՄԽ Եջզռճսձտ ճջ զ ղբձո էզձզռզձ...
45. 209՜ Կ՟մնմւ Դրմնճ ջնրվՠ ընհնռնճմ — Ա. Վ՜ոձ ՜շ՜նձճջ՟՜ռ գոպ ժ՜ձճձզ ոջ՝ճռ ի՜ջռձ ՞ձ՜է... ԺԲ. Վ՜ոձ ՜ա՜պ՜ռ ՠս շ՜կզժ իՠթՠէճռ ճջտ զնՠս՜ձո ՜շձՠձ զ չ՜ձոփ 209՜—13՜ ԽԵ. Կ՟մնմ Դըրմ՟ճ ջնրվՠ ընհնռնճմ, դնվ ճ՟ղթ շնվվնվբթ Կնջս՟մբթ՟մնջթ խ՟ճջգվ... ծվ՟ղ՟մ՟ր գվ՟մգժրնճմ խ՟էնհթխնջթ Հ՟ճնտ Նգվջեջթ Շթմնհթ... աժնրիւ ԺԲ — Ա/ՌՄԿԲ. Զզ ՜շ՜նձճջ՟՜ռ ոջ՝ճռ ՠժՠխՠռսճհ...
46. 213՜ Սվՠնճմ Եհթյեթ, թ Կ՟մնմ՟տ ավնտ. աժնրի Ա — Ա. Վ՜ոձ ՟զս՜ի՜ջ՜ռ...փ 213՜—6՜ ԽԶ. Եհթյեթ —
Ա/ՌՄՀԴ. Բ՜աճսկ ՜ըպտ ՠձ զ կ՜ջ՟... 216՜՝ Ննվթմ ռ՟ջմ նրվ՟տնհ՟տ — Այ՜ ՠդբ ճտ ճջյբո ի՜ս՜պ՜ռձ ժ՜կրտ... 216՝ Ննվթմ ռ՟ջմ գվ՟ի՟ճթտ — Իոժ չ՜ոձ ՜ձկՠխ ՠջ՜ը՜հզռ...

47. 216՝ Յնռծ՟մմնր հ՟ճվ՟ոգսթ — [Ա]. Վ՜ոձ հզղ՜պ՜ժՠէճհ աձձնՠռՠ՜էոձ զ յ՜պ՜ջ՜՞փ 216՝—7՜ ԽԷ.
Յնռծ՟մմնր Կնջս՟մբթմնրոփժջթ հ՟ճվ՟ոգսթ. աժնրի Ա — Ա/ՌՄՀԵ. Ք՜ձազ ճմ ՠդբ գձ՟ չ՜հջզ զձմ հզղՠկտ... 217՜՝ Ննվթմ — Զճջ զձմ ըձ՟ջՠռբտ հ՜ձճսձ զկ զ Հրջբ զկկբ...
48. 217՝ Աա՟է՟մագհնջթ — Ա. Վ՜ոձ աՠխն կՠշՠէճռ... 217՝—8՜ ԽԸ. Մգլթ Աա՟է՟մագհնջթ Ի ՠ՟մեմ նվ դԿ՟ճեմե. աժնրի Ա — Ա/ՌՄՀԶ. Աջ՟, ՜ոպ՜ձ՜սջ ապբջճսձՠ՜ձձ ՟՜՟՜ջՠոռճսոռճստ...
49. 218՜ Մգջվնռՠ՟ճ — [Ա]. Խջ՜պբ ա՜հձճոզժ, ճջտ զ իկ՜հո ՠս հՠջ՜ա՜ի՜ձո գձդ՜ձ՜ձփ 218՜՝ ԽԹ. Եվ՟մգժնճմ Մգջվնռՠ՟ճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ա/ՌՄՀԷ. Բ՜ջճսճտ ճխ՝՜հջ կզ ճկձ զ ճջ՟ճռձ...
50. 218՝—27՜ [Ամնր՟մւ գոթջխնոնջ՟տ]
՟. 218՝—9՜ Եոթջխնոնջւ Եվնրջ՟հեղթ, նվւ ճգսնճ ո՟սվթ՟վւ — Յ՜ժճչ՝ճո ՠխ՝՜հջ Տՠ՜շձ... կզ՜ի՜կճսշ
Կփ
ՠ. 219՜ Կնջս՟մբմնրոփժթջ գոթջխնոնջւ, նվւ ՟ո՟ գր ծ՟ճվ՟ոգսւ — Մթպս՟ց՟մնջ... Սճտ՜ տո՜ձ ՠս
ՠջժճսփ
ա. 219՜—24՝ Նթխթ՟ճ ընհնռնճմ ՟մնր՟մւ [գոթջխնոնջ՟տ] — Ի՝ջՠս եճխճչՠ՜է բզձ ՠյզոժճյճոտ ՅԺԸ, ճջճռ ՜ձճս՜ձտ... ՞ջՠ՜է բ ՜ոպ...
բ. 224՝ Եր նվւ թ Կգջ՟վթ՟ճմ ընհնռգտ՟մ — Եստ՜խզճո... Ղՠսճձպզճո՚ Իփ
գ. 224՝—7՜ Ք՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսւ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ — Յՠպ կ՜պՠձզ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդՠ՜ձո դ՜՞՜սճջ՜ռ պբջ՜ձռ
՜ղը՜ջիզո... Ն՜ը ՠժ՜ռ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպ Հ՜հճռ ՜ղը՜ջիզո ոճսջ՝ձ Գվթանվթնջ... լՠշձ՜՟ջՠռզձ ապբջ Ս՜ջ՞զո ի՜հջ՜յՠպ հ՜դճշ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ, ճջ բջ Հ՜հ դճս՜ժ՜ձզձ ՆԽԱ (992)... Ս՜ ձկ՜ձՠ՜է ոջ՝ճհձ Գվթանվթ Հ՜հճռ Լնրջ՟րնվշթփ
դ. 227՜ Եոթջխնոնջւ Կ՟ղջ՟վ՟խ՟մ Տ՟մմ — Ի ոջ՝ճհձ Գվթանվե Բ՟ավգր՟մբ ՠս Ավյ՟վնրմթւ կզճհ ՠյզոժճյճոտ չզծ՜ժ ժ՜ջ՞ՠ՜է բզձ... Ն՜ը՚ ՠժ՜ռ ՠյզոժճյճո ժճձ՟՜ժ... ԺԲ. Գվթանվթնջ... ՠս ՜հէ ՜կո բփ
51. 227՜—8՜ Եվ՟մգժնճմ Նգվջեջթ — Ա. Վ՜ոձ ախն՜ռՠէճռ հՠպզձ դճղ՜ժզձ կզ աջժՠոռզձ... ԽԳ. Վ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձփ 228՜—30՜ Ծ. Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ խ՟վաթ գխգհգտրնճ՝ ջվՠնճմ Նգվջեջթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Հ՟ճնտ. աժնրիւ
ԽԳ — Ա/ՌՄՀԸ. Վ՜ոձ ՜հձճռզժ, ճջ մՠձ ՜ջե՜ձզ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ...
52. 230՜ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ — Ա. Ք՜ի՜ձ՜հ Կ — ՜կՠ՜ զ յ՜պ՜ջ՜՞բձ էշՠոռզ... Է. Վ՜ոձ ճջտ ըճոպճչ՜ձզձ ՠս ժջժզձ ՟՜շձ՜ձ զ կՠխոփ 230՜—1՜ ԾԱ. Կ՟մնմւ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ.
աժնրիջ Է. – Ա/ՌՅԻԱ. Ք՜ի՜ձ՜հ Կ—՜կՠ՜ զ յ՜պ՜ջ՜՞բձ էշՠոռբ...
53. 231՜ Ննվթմ Յնռծ՟մմնր — Ա. Վ՜ոձ կՠխճսռՠէճհ ճջ ՟՜շձ՜ձ զ կՠխ՜ռփ 231՜—2՝ ԾԲ. Ննվթմ սգ՟պմ
Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ. Կնշնրղմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Ա/ՌՅԻԸ. Եջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ կՠխճսռՠէճչձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
54. 232՝ [Ննվթմ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ] Խնջսնռ՟մնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Ա. Վ՜ոձ հ՜ձռ՜ձ՜ռ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձփ 232՝—3՝ ԾԳ. Կ՟մնմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Ա/ՌՅԻԹ. Թբ ժ՜ղ՜շ չ՜ոձ կՠխ՜ռ ՜շ ՠս ՠդճխ...
55. 233՝ Եոթց՟մնր — Ա. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ... Բ. Վ՜ոձ ՜յ՜ջ՜իզռ... 233՝—4՜ ԾԴ. Կ՟մնմւ գվ՟մգժրնճմ
Եոթց՟մնր... աժնրի Բ — Ի չՠջ՜հ ՝՜աճսկ ձղ՜ձ՜ռձ... 234՜—6՝ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՌՅԼ. Ոջ՟ՠ՜ժտ զկ, ճջտ ՜ջե՜ձզ ՠխբտ ոյ՜ո՜սճջճսդՠ՜ձ Սջ՝ճհ ըճջիջ՟ՠ՜ձձ...
56. 236՝ Ի ծ՟վ՟մտ խ՟մնմ՟տ ե — Ա. Վ՜ոձ, ճջտ ՠջջճջ՟ ՜ձ՞՜կ ՜կճսոձ՜ձ՜ձփ 236՝ ԾԵ. Ի ի՜ջ՜ձռ ժ՜ձճձ
— Ա/ՌՅԼԲ. Ոջ աիՠպ կզկՠ՜ձռ կՠշ՜ձզձ...
57. 236՝ Կհգղ՟ճ Հպնղ՟ճ գոթջխնոնջթմ — Ա. Վ՜ոձ Եջՠտոջ՝ՠձզձփ 236՝ ԾԶ. [Կհգղ՟ճ Հպնղ՟ճ գոթջխնոնջթմ] — Ա/ՌՅԼԳ. Ս՜իկ՜ձտ ՠս ի՜ոպ՜պճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ ոճսջ՝ ը՜մձ տջզոպճո՜ժ՜ձ...
58. 237՜ ԾԷ. Սվՠնճմ Դթնմեջթնջթ Աբգմ՟տնճ (=Աէգմ՟տրնճ) գոթջխնոնջթ. Բ՟մ Ա — Հ՜կ՜ժ՜ջք ճմ ժ՜ջՠձ
ակզկՠ՜ձո հ՜շ՜ն ՜թՠէ...
59. 237՜ Սվՠնճմ Դթնմեջթնջթ Ավթջո՟ա՟տրնճ Յ՟հ՟աջ Աջսնր՟լ՟լմթմ Մ՟վթ՟ղնր — Ա. Վ՜ոձ պ՜սձզ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ... 237՜ Ա/ՌՅԼԴ. — Զզ ՜ջե՜ձ՜ռ՜ս աԱոպճս՜թ Բ՜ձձ Հրջ հ՜շ՜ն տ՜ձ աե՜կ՜ձ՜ժո թձՠ՜է...
60. 237՜՝ Կ՟մնմւ ջնրվՠ ընհնռնճմ նվ թ Թգնբնրոփժթջ, նվ ՟ճըղ խնշթ Կ՟վմնճ ւ՟հ՟ւ — Ա. Վ՜ոձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ... Թ. Վ՜ոձ ա՞ՠոպզ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞զձ ՠս ձղը՜ջզ ՞ճջթՠէճհփ 237՝—8՜ ԾԹ. [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] —
Ա/ՌՅԼԵ. Սճսջ՝ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ եճխճչձ ճջ եճխճչՠռ՜ձ հ՜կՠձ՜հձ տ՜խ՜տ՜ռ... 238՜—41՝ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՌՅԼԶ. Վ՜ոձ Մՠթզ Յ՜հպձճսդՠ՜ձձ աճջ ժ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ...

61. 241՝ Բ՟մ թ Ծմնրմբմ գր թ Մխվսնրէթրմմ Տգ՟պմ. աժնրի Ա — Ա. Վ՜ոձ Ասՠպՠ՜ռ ՠս Ծձձ՟ՠ՜ձ ՠս Մժջպճսդՠ՜ձփ 241՝—2՜ Կ. Բ՟մ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Ա/ՌՅԽԵ. Ըոպ ՜սՠպՠ՜ռ հզղ՜պ՜ժզ (=իջՠղպ՜ժ) Թ—՜կոՠ՜
թձՠ՜է Տբջձ զկ...
62. 242՜ Մգժթսնջթ գոթջխնոնջթ էնրհէ ՟պ Տվթոթջ. աժնրի Ա — Վ՜ոձ կզ՜ձ՜էճհ Բ՜ձզձ գձ՟ կ՜ջ՟ժ՜հզձ
՝ձճսդՠ՜ձո... 242՜՝ ԿԱ. — Ա/ՌՅԽԶ. Ահո ՞ջՠռ՜ս չ՜ոձ կզ՜ձ՜էճհ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ գձ՟ կՠա...
63. 242՝ Մ՟մնրեժթ. աժնրի Ա — Ա. Վ՜ոձ պ՜սձզ Խ՜մզձ. ոՠյպՠկ՝ՠջզ զ ԺԴ... 242՝ ԿԲ. — Ա/ՌՅԽԷ. Ի լՠշձ Կնջս՟մբթ՟մնջթ Մՠթզ ի՜ոպ՜պՠռ՜ս պ՜սձ՜ըըկ՝ճսդզսձ...
64. 242՝ Ի Սնխվ՟ս՟ճ — Ա. Վ՜ոձ Ախճսի՜ռզռ յ՜իճռձ Ծ րջ յ՜իՠէ, ՠս ձճջզձ էճսթճխ՜ռձփ 242՝—3՜ ԿԳ. —
Ա/ՌՅԽԸ. Հ՜ձ՟բո ՅԺԸ—զռձ հ՜սճսջո Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ եճխճչզձ ի՜ոպ՜պՠռզձ զ ո՜իկ՜ձո ի՜ս՜պճհ...
65. 243՜ Ննվթմ մղ՟մ — Ա. Վ՜ոձ ճջտ ամճջՠտղ՜՝՜դձ ՠս աճսջ՝՜դձ էճսթ՜ձՠձփ 243՜ ԿԴ. — Ա/ՌՅԽԹ. Ես ճջ ա՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ ո՜իկ՜ձո ժ՜ձճձ՜ռ տ՜հտ՜հՠձ...
66. 243՝ Կ՟մնմւ սգ՟պմ Սթղգնռմթ Ահնր՟մթտ խ՟էնհթխնջթ — Ա. Պ՜պճսբջ ՠյզոժճյճո՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ՚ պՠոճսմո էզձՠէ իրպզձ... Է. Գճիճսդզսձ ճսխխ՜վ՜շ՜ռ ՜շ Աոպճս՜թ, ճջ աՠջժ՜՝ձ՜ժճսդզսձձ ՠ՝՜ջլփ 243՝—4՜ ԿԵ. Կ՟մնմւ սգ՟պմ սեվ Սթղգնմթ խ՟էնհթխնջթմ ճգս խնվլ՟մղ՟մմ Նգվջթջթ Ահնր՟մթտ խ՟էնհթխնջթ... աժնրի
Ե — Ահո ժ՜ձճձ՜՟ջճսդզսձ ՠ՟՜ս զ Սթղեւնռմե... 244՜—6՝ [Կ՟մնմւ Սթղգնռմթ] — Ա/ՌՅԾ. Ոմ ժ՜կՠռ՜ս ՞դ՜է զ կՠա տ՜խռջճսդՠ՜կ՝ձ զսջճչ...
67. 246՝ Նգւս՟պգ՟ Հպնղ՟ճ գոթջխնոնջթ. աժնրի Ա — Ա. Վ՜ոձ Յզոձ՜ժ՜ռ... 246՝—7՜ ԿԶ. — Ա/ՌՅԾԷ. Ս՜իկ՜ձտ ՠս ճսխխ՜վ՜շճսդզսձտ աճջ չ՜հՠէ բ ՠժՠխՠռսճհ...
68. 247՜—8՜ ԿԷ. Հ՟վտնրղմ ւ՟ծ՟մ՟ճթ գխգհգտրնճմ Կգջ՟վնր ՟պ գվ՟մգժթմ Եոթց՟մ թ Կթովնջֆ Ա. Վ՟ջմ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ ո՟ծնտ գր ՟ճժնտ — Ա/ՌՅԾԸ. Կ՜կզկ ճսո՜ձՠէ ա՜հո չ՜ոձ Ք՜շ՜ոձզռ յ՜իճռ...
69. 248՜ ԿԸ. Յնծ՟մմնր Եվնրջ՟հգղ՟[ճ] գոթջխնոնջթմֆ Գժնրի Ա. Վ՟ջմ Յթջմ՟խ՟տ ո՟ծնտ, նվ Յ՟ջսնր՟լ՟ճ՟ճսմնրէգ՟մմ — Ա/ՌՅԾԹ. Կ՜ձճձտ ՠս ո՜իկ՜ձտ աճջ գձ՟ճսձզ ՠժՠխՠռզ...
70. 248՜՝ ԿԹ. Սգՠթ՟մնջ (=Սգՠգվթ՟մնջթ) ճՂնրխ՟ճ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմեֆ Ա. Վ՟ջմ Ը ՟րնրվ ո՟ծնտ, նվ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դՅ՟ճսմնրէթրմմ — Ա/ՌՅԿ Թբ ճմ ՜շ՜սՠէճսռճս ՜ջ՟՜ջճսդզսձ լՠջ...
71. 248՝—9՜ Հ. Նգվջեջթ խ՟էնհթխնջթ գհՠփվ Գվթանվթջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթֆ Ա. Վ՟ջմ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ ոջ՟խ բմնհ՟տ — Ա/ՌՅԿԱ. Մզ ճտ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ ՜ա՞՜ժռ՜ռ յո՜ժ ՜սջիձճսդՠ՜ձ ՟զռբ...
72. 249՜ Կ՟մնմւ դանրյ՟րնվ ւ՟ծ՟մ՟ճթտֆ Հ՟ղ՟պփսմ ե ՟ճջ – Ա. Վ՜ոձ ոջ՝ճսդՠ՜ձ ՠս յ՜ջժՠղպճսդՠ՜ձ
տ՜ի՜ձ՜հզռ... ԺԲ. Վ՜ոձ ճջ ՜ձՠջժզսխճսդՠ՜կ՝ հՠժՠխՠռզ ձձնբ ՠս վճջլզփ 249՝—51՜ ՀԱ. [Կ՟մնմւ դանրյ՟րնվ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ] – Ա/ՌՅԿԲ. Ք՜ի՜ձ՜հզռ յ՜ջպ ՠս ՜ջե՜ձ բ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոյ՜ո՜սճջՠէ...
73. 251՜—4՜ Զանրյնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — ԺԳ. Վ՜ոձ ճջ աըճջիճսջ՟ ծ՜յ՜խբ... ՃԽԳ. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ ճջ յճշձժզձփ 254՜—63՝ ՀԲ. Զանրյնրէգ՟ղՠ ջո՟ջ՟րնվգժնճ Սնրվՠ ինվծվբնճմ — Ա/ՌՅՀԴ. Եդբ պըկ՜ջճսդՠ՜կ՝ ծ՜յ՜խբ զ Սճսջ՝ ըճջիջ՟ճհձ զ չՠջ՜հ ոՠխ՜ձճհձ...
74. 263՝—4՜ Եդմխ՟ճ Կնհՠ՟տրնճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթֆ Ա. Վ՟ջմ ծ՟հնվբնհ՟տ, դթ ո՟սվ՟ջս խ՟տտգմ թ
ւմնճ — Ա/ՌՇԶ. Ոջ ի՜խճջ՟զ զ Սճսջ՝ ըճջիջ՟ՠ՜ձձ...
75. 264՜ Ննվթմ — Ա. Վ՜ոձ ճջ զ ռ՜կ՜տ ՜կ՜ձ կճսժձ ՠս ժ՜կ հ՜հէ ժ՜հպ՜շ զձմ ՜ձժ՜ձզ... Զ. Վ՜ոձ տճջՠյզոժճյճո՜ռ, դբ յ՜ջպ բ ՠժՠխՠռզ ՜սջիձՠէ ժ՜կ ոՠխ՜ձ ի՜ոպ՜պՠէփ 264՜՝ ՀԴ. Ննվթմ Եդմխ՟ճ Բ՟մ գվխվնվբ.
աժնրիւ Զ — Ա/ՌՇԷ. Մճսժձ ժ՜կ ՜հէ ժ՜հպ՜շ զձմ ՠդբ զ ռ՜կ՜տ ՜կ՜ձ ՜ձժ՜ձզ...
76. 264՝—8՝ ՀԵ. Ամ՟մթ՟ճթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ջ՟խջ ՟միսթվ ծ՟հնվբգժն[ճ] ճնրմ՟տ — Ա/ՌՇԺԲ (Գ).
Աջ՟, ՠդբ ակ՜իձ կ՜ջ՟ճհ ի՜կ՜ջզտ...
77. 268՝—9՜ ՀԶ. Աճժնրջս ընհնռ՟լնր թղ՟ջս՟ինծ ՟վ՟մտֆ Վ՟ջմ նվւ թ ղ՟վբգհնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ
՟մանջմգժթ խթվւ բմգմ — Ա/ՌՇԺԴ. Ի կ՜ջ՟ՠխճսդզսձ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ ՜յ՜ժ՜ձՠէզ ժզջտ ճմ բ յ՜ջպ ակպ՜ս ՜թՠէ...
78. 269՜՝ ՀԷ. Վ՟ջմ մխ՟վգ՟ժ ո՟սխգվ՟տֆ Վ՟ջմ մխ՟վգ՟ժ ո՟սխգվ՟տ էե նվւ գմ գվխվո՟ագժթւ — [Ա]/ՌՇԺԵ. Ի յ՜պժՠջոձ ձժ՜ջՠ՜էո վջժմ՜ժ՜ձ յ՜պժՠջձ կզ՜հձ բ ՠջժջյ՜՞ՠէզ...
79. 269՝—70՜ Ք՟ծ՟մ՟ճ՟անվլնրէգ՟մ — Ա. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ ճջյբո յ՜ջպ բ Ասՠպ՜ջ՜ձ գձդՠշձճսէ...
ԻԹ. Վ՜ոձ ՜շ՜նձճջ՟՜ռ ճջ զ չ՜ձոձ ՠձ... 270՜—2՝ ՀԸ. Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟անվլնրէգ՟մ խ՟վա՟տ ո՟սվ՟ջսնրէթրմ — Ա/ՌՇԺԶ. Ի հ՜պՠձզ ճմ բ յ՜ջպ տ՜ի՜ձ՜հզ ՜շ՜ձռ ղճսջն՜շզ Ասՠպ՜ջ՜ձ գձդՠշձճսէ...
Մզձմՠս ՜ոպ Ա—ՀԸ ժ՜ձճձ՜ըկ՝ՠջզ ժ՜ձճձձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ ՠձ Ա—ՌՇԽԴփ
Տՠո, պյ. Կ՜ձճձ՜՞զջտ Հ՜հճռ, Ա, Բ, Եջՠս՜ձ, 1964, 1971, Kփ

80. 273՜—5՝ [Վ՟ջմ ՟ջսթձ՟մ՟տ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ]

՟. 273՜ [Ահթրջ՟խ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ՝ ՟հթրջ՟խ—ի՟շ՟մղ՟մ] — Եջՠտ յ՜յտ, ՠջՠտ կ՜կտ...
ՠ. 273՝ Մգլթմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ ո՟սվթ՟վգթ գր գվխվնվբ Լնրջ՟րնվշթ ՟վ՟վգ՟ժ՝ զմէգպմժնռ ղգվ իվ՟ս (՟հթրջ՟խ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ՝ ՠնժնվ՟խ՟կգր) — Հ՜հջ—կ՜հջ, ճջ՟զ—՟ճսոպջ...
ա. 274՜ Աջսթձ՟մ՟տ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ — Մՠթ՜ս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ի՜ոճս ՠ՟ՠ՜է զ ՟ջճղկ՜թ ՜խզսո՜ժ՜լՠս ՜ոպզծ՜ձ՜ռձ... ՜յ՜ ՟ջճղկՠռզ զ ՝ճէճջ՜ժզ՚ չ՜ոձ ՟զսջ՜ի՜ո ՞ճէճչ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ...
բ. 274՜—5՝ Վ՟ջմ ՟ջսթձ՟մ՟տ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ. Եվվնվբ ավնտմ Տթսնջթ ՟պ՟ւգժնճմ — Աա՞՜ժ՜ձճսդզսձ թձձ՟՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՜ձճսձ բ...
81. 275՝—7՝ Յ՟հ՟աջ ոջ՟խթ ՟ղնրջմ՟տգժնտ Յ՟խնՠ ռ՟վբ՟ոգս Ղվթղգտրնճ ՟վ՟վգ՟ժ — Գզպՠէզ բ, ազ ժ՜ձճձ բ ՜հձճռզժ ճջտ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոձ՜ձզձ...
82. 277՝—86՜ [Ի իմբվնճ Թնրղ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ... լ՟պ՟ճ՟ՠ՟վ խ՟ս՟վգ՟ժ... Յ՟խնՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Ղվթղգտնճ. կգպ. 739, 315՟] Յ՟հ՟աջ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ — Գզպՠէզ բ, ազ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդզսձձ պ՜ջճջճղՠ՜է ՜ձլ՜ձռձ
բ... Ես ՜հոտ՜ձ ղ՜պ էզռզ, ճջ ռճսռՠ՜էո ՠխՠս զ կբձնփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

286՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ — Փ՜շտ... ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ՠս զկ՜ոպ իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ, ՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժո ե՜կ՜ձ՜ժո ՜շ՜տՠ՜ռ ձ՜ի՜յՠպո... ՠս ՠպ ՠժՠխՠռսճհ ՜ըճհ՜ձո... աճջ զ կ՜պՠձզո հ՜հոկզժ ՞պ՜ձզ դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձձ ՠս ըջ՜պձ ժ՜ջ՞՜սճջ՜յբո՚ զ ձճջճ՞ճսկձ ՠժՠխՠռսճհ ՠս ի՜ոպ՜//(286՝)պճսդզսձ ՜շ՜նձճջ՟՜ռ ՠս էճս՜ռճսկձ
կՠխ՜սճջ՜ռ, զ վ՜շո ՠս զ յ՜ջթ՜ձո ՠս հզղ՜պ՜ժ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ Կ՜ձճձ՜՞զջտո լՠշ՜կ՝ Աջսնր՟լ՟սնրվ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ տ՜ի՜ձ՜հզ, զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Բգվթ՟, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ ՠս Սնրվՠ Ք՟պ՟ջնրմւ ՠժՠխՠռՠ՜ռո, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ
Յ՟խնՠ ժ՜դճխզժճոզձ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ ՠս Դ՟րթէ ժ՜դճխզժճոզձ ճջ հԱէնպմ Կթժթխթնճ զ դվ՜ժ՜ձզո կՠջճ ՌՃԻ
(1671), հճսձվ՜ջզ Գփ Ես ՠխՠս ըձ՟ջճխ ոճսջ՝ Կ՜ձճձ՞ջտզո/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 6՜, 123՜, 286՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ եֆ
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ՍՏԱՑՈՂ՝ Ս՟վաթջֆ
ԹԵՐԹ՝ 120+2 (խվխ. 41, 111). շավնր՟լ՝ 2՟ՠ, 173՟, 202—20՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԹ (Ա—Ե 12, Զ 13, Է—ԺԹ 10)+2×10 (Բ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5×13,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 15—17 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ անվլնր՟լւ, բպմ՟խթմզ՝ ռ՟մբ՟խ՟րնվ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝
խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Գնվլւ Ապ՟ւգժնտֆ ԺԱ—ԺԲ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Գ՟—թ ռվ՟ճ ՠ՟դղ՟անրմթ ժնրջ՟մտ՟դ՟վբ գր դ՟վբ՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դ՟—Գՠ,
Դՠ—Գ՟ «///Յ՟ճմը՟ղ գվէ՟ժ թյի՟մմ... նվնրղ ՟մնրմ եվ Գ՟ղ՟[հթեժ]///» (Ե, 26—34), Բ՟—Աՠ, Բՠ—Ա՟ «///եվ խ՟ճս՟պ ՟պ՟չթ Աջսնրլնճ... ղթէե ջո՟մ՟մգժ խ՟ղթտթջ///» (Է, 20—28)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ, ո՟սպնր՟լւմգվ (122), տգտ՟խգվ՝ մ՟գր ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմգվզֆ Կ՟դղթ էթխնրմւզ ձգհւնր՟լ, բպմ՟խզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՜—142՜ [Կ՟մնմաթվւ ւ՟հնր՟լնճ]
1. 3՜—9՝ Կ՟մնմ[ւ] գր ջ՟ծղ՟մւ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թ՟բենջթ — Հ՜ջռճսկձ. Ոջյբո յ՜ջպ բ ՠյզոժճյճոզձ էզձՠէ ՠս ժ՜է զ պՠոմճսդզսձ ՠս ՠժՠխՠռսճհ...
Մթ՟ճմ՝ Բ—Դ, Ը—Ժ, ԺԲ, ԺԶ, ԺԸ—ԻԱ, ԻԴ—ԻԶ, ԼԱ, Խ, ԽԴ, ԾԵ—ԾԷ, ՀԳ ՟պ՟մտ ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժղ՟մ, ի՟պմ գր ւ՟հնր՟լնճֆ
25ՠ—7ՠ զմբղթչ՟վխնրէթրմ (սգ՛ջ § 3)ֆ Հղղս.սո. «Դ՟րթէ Աժ՟րխ՟ճ Ովբնր խ՟մնմմգվզ», Եվգր՟մ, 1953ֆ

3. 25՝—7՝ [Աճժ խ՟մնմւ]
՟. 25՝ [Կ՟մնմւ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մւ. ԺԸ] — Կ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ, դբ ճտ վճը պ՜ ՠս ՜շձճս չ՜ղը...
ՠ. 25՝ Վ՟ջմ անհթ — Աի՜ ՞ճխ՜ռ՜ջ ՠս աջժՠռզջ...

ա. 25՝—7՝ [Ի Հ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ]. Յ՟հ՟աջ նշ ՟պմգժնճ ջնրա թ ռգվ՟ճ ղգպգժնճմ [խ՟մնմ ԺԹ] — Դ՜ջլՠ՜է զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձզ ՞ջՠկտ ա՜հո ժ՜ձճձտ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜կ՝... (ժջժ. 123՝—5՝, պՠո
§8, ԺԹ)փ
4. 32՜—4՜ Կ՟մնմւ գր ջ՟ծղ՟մւ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Ս՟ծ՟խ՟ճ — Պ՜ջպ բ կՠշՠէզձ տ՜շ՜ոճսձտ պ՜է... ՠյզոժճյճոզձ ի՜ոտձ պճսձ տ՜ի՜ձ՜հզռձ... Աճժ խ՟մնմւ ղգպնմթ — Մզ զղըՠոռբ ճտ զ յբպո ՟ՠխճռ... Ք՜ի՜ձ՜հ ՠս
՜հէ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձտ, ճջ ա՜ջթ՜դ զսջ զ չ՜ջլճս պ՜հ...
5. 34՜—6՜ Վ՟ջմ ծնջղ՟մ, նվ ւնրմ ժթմթ — Ջՠջկճսդզսձ, ճջ զ տճսձ էզձզ, բ ճջ ըճպՠէզ բ...
6. ՟. 36՜—42՝ [Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ «Վ՟ջմ իմ՟ղնրէգ՟մ», ժնրջ՟մտւթտ] — Ես ՜ջ՟, ՜հոյբո բ ըձ՜կճսդզսձ. Ոջ էզձզ ժպջզչ պխ՜հձ Ժՠ պ՜ջճհ՚ վՠո՜ռճս բ...
ՠ. 42՝—5՜ Է. Վ՟ջմ ՟դա՟խ՟մնր[էգ՟մ] ծ՟վտ, դնվ գրէմ ոնվսմ խնշթ, գր ՠ՟ը՟մթ Գ բեղջ՝ թ ռեվ, թ ռ՟ճվ
գր թ խնհղմ, դնվ ՟ջ՟տթմ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսւմ – Ի չՠջձ ՜հոյբո. ՜շ՜նզձձ՚ կՠտ ՠս ի՜հջ կՠջ...
Հկկպ. պյ. «Հ՜ջռկ՜ձռ ՞զջտ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ», ի՜պճջ Թ, յջ՜ժ էափ

7. 45՜—73՜ Վ՟ջմ բ՟ս՟ջս՟մթ ավնտ Մգլթմ Ս՟ծ՟խ՟ճ գր Բ՟վջհթ, գբգ՟ժ ցնւվ թ յ՟սե ավգտ՟ւ ՟ջսֆ
Վ՟ջմ գխգհգտ՟խ՟մ՟տ — Ես ՜ջ՟, ՜հոյբո ոժո՜տ ռճսռ՜ձՠէ աժ՜ջ՞ ՠժՠխՠռսճհ...
Ք՜խճս՜թտ Մըզդ՜ջ Գճղզ Դ՜պ՜ոպ՜ձ՜՞ջտզռփ Մզ՜հձ՚ Գ—Է, Թ, ԺԱ, ԺԳ—ԺԵ, ԺԷ, ՃԾԳ, ՄԳ—ՄԴ, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ, ը՜շձ ՠս տ՜խճս՜թճհփ Հկկպ. պյ. «Գզջտ Դ՜պ՜ոպ՜ձզ», Եջՠս՜ձ, 1975, բն 381—416փ

8. 73՜—142՜ [Յնծ՟մթջթ Եդմխ՟տնճ իվ՟ս ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ւվթջսնմեթտ]
Տգ՛ջ կգպ. 228, 71՟—108ՠ. §1. Նը./մզտփ ՟/մզտփ ՠ/73՝—8՜փ ա/78՜—82՜ (ըճջ՜՞զջ՚ «Յ՜խ՜՞ո ՞ճխճսդՠ՜ձ»)փ բ/82՜—9՜ (ճսձզ ձճհձ ժ՜ձճձձՠջգ՚ 83՜՝, 83՝—9՜)փ գ/89՜—93՜փ դ/93՜—5՜փ ե/95՜—7՜փ զ/97՝—8՝փ է/99՜—103՜փ ը/103՜—7՝փ ը՟/108՜—10՝փ
ըՠ/111՞—4՜փ ըա/114՝—7՜փ ըբ/117՝—8՝փ ըգ/118՝—9՝փ ըդ/119՝—22՜փ ըե/122՜—3՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ ըզ/123՜՝փ ըէ/123՝—5՝ (ժջժ.
25՝—7՝, գձ՟կզն՜ջժճսդզսձ §2—ճսկ)փ Ահոպՠխ ձճհձ 3 ժ՜ձճձձՠջգ՚ 125՝—6՜, 126՝—7՜, 127՜՝փ §2/128՜փ ՟/128՜—9՜փ ՠ/129՜—
30՜փ ա/130՜՝փ բ/130՝—1՜փ գ/131՜՝փ դ—է/մզտփ ը/132՜—3՜փ ը՟/133՜—7՜փ ըբ/137՜՝փ ըա/137՝—41՜փ ըբ—ըդ/մզտփ ըե/141՜—2՜փ
ըզ—թզ/մզտփ

9. 142՜—4՝ Եցվգղթ ե — Պ՜պ՜ջ՜՞ո հ՜խ՜՞ո զկճհ պժ՜ջճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ զձլ կ՜պճսռ՜ձՠէ...
10. 144՝—54՝ [ՅԸմբծ՟մվ՟խ՟մ էհէնչ Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 500, 4՟—51ՠ. § ՟—գ/մզտփ դ/144՝—7՜փ ե/մզտփ զ/147՝—8՝փ է/148՝—51՝փ ը/151՝—4՝փ

Բ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 155՜—67՜ Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ, դնվ ծվգյս՟խեմ զմխ՟ժ՟ր — [Յ]՜սճսջ կզճսկ, հճջճսկ ղջնբջ հ՜ձ՜յ՜պզ ոճսջ՝ձ Գջզ՞ճջ...
2. 167՝—73՝ Խվ՟ս յնաեյ՟ծ գր ղ՟վղմ՟յ՟ծ, <ղ>ղ՟վբնճմ, նվ ռ՟ճգժ ե — Դ զջտ բ, ճջ ակ՜ջ՟ձ կՠխ՜ռ յ՜իբ... ՜հէ ժճս ոզջբ ձ՜հ աԱոպճս՜թ Ի /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
3. 174՝—6՜ Խվ՟ս ջվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ — Ախ՜մՠկտ ալՠա, ՠխ՝՜ջտ, էզձՠէ իՠա՜ս իճ՞զտ, ի՜կ՜ղճսձմտ...
4. 176՜—94՝ Բ՟մ իվ՟սնր ռ՟ջմ ՟հ՟րէթտ [«ռ՟վբ՟ոգսթմ Ս՟վխ՟ր՟աթմ». կգպ. 2189, 215ՠ] — Զժ՜ջ՞ՠ՜է ՜խ՜սդոձ Հ՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ապըւ՜ձն՜ձզ ՠս զ ՞զղՠջզ ՝ձ՜ս կզ ՜ձպՠո ՜շձՠջ...
5. 194՝—201՝ Ննվթմ Յնծ՟մնր ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ մգպթմ — Ախ՜սդՠոռճստ ի՜ձ՜յ՜ա ապզս ՠս ա՞զղՠջ ՠս ոյ՜ոՠոռճստ Փջժմզձ... լ՜հձ կՠթզ ի՜ջո՜ձՠ՜ռձ, ճսոպզ ձճտ՜/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

220՝ Փ՜շտ...փ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ պ՜շզո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աՍ՟վաթջմ ՠս աժճխ՜ժզռձ՚ Թ՟ձնրի՟մ, ՠս ճջ՟զձ՚
Ար՟քմ, ՠս ժճխ՜ժզռձ՚ Ծթվ՟մբնրիմ, ՠս կզսո ճջ՟զձ՚ Աջ՟սնրվմ, ՠս ժճխ՜ժզռձ՚ Թնրվռ՟մբեմ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ
ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Թ՟ձնճի՟մ ՠս ՟ճսոպջ՚ Խ՟մնրղ՟հեմ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠխ՝՜ջտձ՚ Բգվնճմ, Բ՟ճ՟մբնրվմ, Կթվ՟խնջմ, Շ՟ծ՟ճմնրյմ, Մ՟պձ՟մմ հզղՠռբտփ Եո՚ Թ՟ձնճի՟մջ ա՜հո ՞զջտո պվզ հզղ՜պ՜ժ
պբջ Պգսվնջթմ՚ հզղ՜պ՜ժ զձլ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ /// (ղ՜ջ. կժջ՜պճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1՜ Թզսձ ՌՃԻԲ (1673), ՜յջզէզ Է Զ՜պզժ, Ասՠպՠ՜ռ րջձ Բղ՜՝դզ բփ
2. 1՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ Ահ՟ճւ՟վթջ թ՜շ՜հ Սնրվՠ Ապ՟յգգժնտփ
3. 1՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Եո՚ Մ՟մնջ թ՜շ՜հ. ՜կբձփ

4. Պ՜պ՜շզժ—Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Գ՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Էժեւջ՟մ թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ. ՜կբձփ
5. 220՜ 1822, հճսձզոզ 9փ Սճհձ Կ՜ձճձ՞զջտո ՞ձՠռզ ՜սճսջ ՜շս՜ռձ Մյնր 7 խշճսղզ. ՝՜ջՠ՜ս չ՜հՠէՠկտ. չիպհզ
ոյ՜ո՜սճջ Մթմ՟ջ չ՜ջ[՟՜յՠպ]փ
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ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջֆ
ԹԵՐԹ՝ 122. շավնր՟լ՝ 1՟—5ՠ, 110՟—22ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+Ա—Թ×12+1×11ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղնռ (ս՟վՠգվ՝ 1—3, 112—22)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5×19,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ղ՟ջմ ՟պ՟չթմ գր ռգվչթմ ով՟խմգվթ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ. Բ ցգհխթ ռվ՟ճ ՟մտւֆ Զ՟վբ՟ավնրէթրմմգվմ ՟մ՟ր՟վսֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 6՜—109՝ [Կ՟մնմաթվւ Հ՟ճնտ]
Տգ՛ջ կգպ. 654, 6՟—286՟. Շ՜ջ՜՟ջճսդզսձ ժ՜ձճձ՜ռ՚ 6՜՝ (Ա—Խ, գձ՟րջզձ՜ժճս՜թ կզ՜հձ Ա—ԻԸ)փ Ց՜ձժ կզ՜ի՜կճսշ՚ 6՝—12՝ (Ա—ՄՁԸ)փ §1/13՝—22՜փ 2/22՝—8՝փ 3/28՝—31՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 4/31՝—2՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 5/32՝—4՝փ 6/35՜—8՜փ 7/38՜—41՝փ 8/41՝—5՜
(մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 9/45՜—6՝փ 10/ 46՝—5՜փ 11/55՜—7՝փ 12/57՝—8՝փ 13/59՝—62՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 14/62՝—7՝փ 15/67՝—8՜փ 16/68՜—83՝
(մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 17/83՝—4՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 18/84՜—7՝փ 19/87՝—9՜փ 20/90՝—1՝փ 21/91՝—4՜փ 22/94՜—8՝փ 23/98՝—9՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ
24/100՜—3՜փ 25/103՜—8՜փ 26/108՜՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 27/109՝փ 28/108՝—9՝փ 29—82/մզտփ
Տյ. «Կ՜ձճձ՜՞զջտ Հ՜հճռ», իպ. Ա, Բ, Եջՠս՜ձ, 1964, 1971, iփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

34՝ Զճմ ՠսո զ ՝՜ջՠ՜ռ ա՜կՠձ՜[դ]ղճս՜շ, դ՜ջկ՜պ՜ջ, ձճջ՜ն՜ձ կՠէ՜ձ՜սճջո հզղՠռբտ զ կ՜ոզձ ՝՜ջզփ
109՝ Գջՠռ՜ս վ՜շբ՞զջո զ դվ՜ժ՜ձզո ՌՃԺ (1661), լՠշ՜կ՝ կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզո՚ Յնռ՟մեջթմ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

110՝ (ԺԸ ՟.) Յ՜ձճս՜կ՝ Հրջ... ՠո՚ Ղ՟ՠ՟մտթ, զ ՞ՠխնբձ Մ՟դվնր, Պգսվնջթ ճջ՟զ պզջ՜ռճս Ղնրխ՟ջջ ՠպճս ա՜հո Կ՜ձճձ՞զջտո զ Ղ՟դ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ ՝՜ջՠ՜ս չ՜հՠէՠոռբ. ՜կբձփ Յզղ՜պ՜ժ ՜ձնձնՠէզ ՠս հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ
զձլ ՠս թձճխ՜ռձ զկճռ ՠս հ՜կՠձ՜հձ գձպ՜ձՠ՜ռձ զկճռփ Ոչ ճտ [հ]՜ձ՟՞ձզ ՞ճխ՜ձ՜հ զ ոկ՜ձբ ՠս ժ՜կ թ՜ըբ, յ՜ջպ՜ժ՜ձ էզռզ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ իջճհ, ՠս ըձ՜կճչ յ՜իօխձ ՜սջիձզձ հԱոպճսթճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ձճջ՜. ՜կբձփ
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ԳՐԻՉ՝ Ըջսգց՟մնջ (3՟—87ՠ), Յնռ՟մեջ գվետ (135՟—218ՠ, 230՟—53ՠ), Եվգղգ՟ճ (ԺԷ բ., 219՟—29ՠ), ՟մ՟մնրմ (ԺԷ բ., 88՟—129ՠ)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մթւ՟ճգժ ւծճ. (1614 է.)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 253. շավնր՟լ՝ 130՟—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 22 (Ա—Ը—Ը—Ժ—ԺԱ—Ի)×12 (Ը 3, Ժ, Ի 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,2×14,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (1614 է., 3՟—87ՠ, 135՟—218ՠ, 230՟—53ՠ), մփսվաթվ (ԺԷ բ., 88՟—129ՠ, 219՟—29ՠ, 1՟—2ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 21–24 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խ՟ոնճս խս՟րֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1 (Ա)+1 (Բ), ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ 2 ս՟վՠգվ էգվէգվթ ռգվթմ (Ա) գր ջսնվթմ (Բ) ղ՟ջգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ—Բ՟ «[///Կգվ՟խվ]գտ՟ւ... գր
՟ջ՟ջտե [տմնջ՟...ջ՟]ս՟մ՟ճթ... գր նշ սգջ[եւ] դթջ, [՟րս՟վ եվ... դ]գդ... թՠվգր խ՟ս՟վգ՟տ [Յթջնրջ...թ]ջվ՟ծ... թ Բգ[է՟մթ՟]»
(Մ՟սէ. ԻԵ, 38—ԻԶ, 6)ֆ Ա՟ «///թղֆ [Եր մ՟ ին]ընպգ՟ժ... Սխջ՟ր ՟ջգժ տմ՟ Պգս[վնջ...ռ՟ջմ] Արգս՟վ՟մթմ... գհթտթմ ՟[՟պ՟չթմւ...
՟պ՟մկթմմ] ջխջ՟ր ՟ջգժ գր ծ՟վխ[՟մթտգմ///]» (Մ՟վխ. Ժ, 21—34)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ գր է՟մ՟ւ՟խգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, ղգս՟հգ՟ճ ձ՟վղ՟մբմգվմ զմխ՟լ, ղմնրղ գմ ծթղւգվզֆ Պ՟ս՟պթխ — ո՟ծո՟մ՟խ Ա՟—թ ռվ՟ճ խ՟վղթվ մգվխթ ձ՟ո՟հնրղֆ Ժե բ. ռգվչգվթմ մնվնանր՟լ, էգվթմ ժվ՟տնր՟լ (մ՟ի՝ 219՟—29ՠ, ՟ո՟՝ 88՟—129ՠ)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՜—87՝ [Միթէ՟վ՟ճ Գփյթ Գթվւ Դ՟ս՟ջս՟մթ]
Տգ՛ջ կգպ. 485, 1՟—183ՠ. Նը./3՜—22՜ (ըճջ՜՞ջզ ՠս ոժա՝ձ՜պճխզ պՠխգ ՝՜ռփ Սժ. «Ես ա՞զջո ՟՜պ՜ոպ՜ձ՜ռ...»)փ Ց՜ձժ/22՝—8՜ (Ա—ՄԾԱ, ՜ձըճջ՜՞զջ)փ §՟—ձժդ/28՝—87՝ (չջն. «...՜հէ չ՜ջ՟՜յՠպ կզ կՠջլՠռճսոռբ ժ՜կ զ ///» ղ՜ջ. ՠս §ձժե—ղլ՟ դ՜վճս՜թ)փ Հկկպ.պյ. «Գզջտ Դ՜պ՜ոպ՜ձզ», Եջՠս՜ձ, 1975, Գ ըկ՝՜՞ջճսդզսձ, Իփ

Բ. 88՜—150՝ [Կ՟մնմ՟աթվւ]
1. 88՜՝ Ց՟մգմ ե ՟ջ՟տգ՟ժ ջվՠնճմ Եոթց՟մնր. ՃԸ—Ա. Վ՜ոձ Ախճսի՜ռզռ... ՃԸ. Վ՜ոձ ոճսպ տ՜ի՜ձ՜հզռփ 89՜—95՜ Հ՟ղ՟պփս ընհնռգ՟ժ թ խ՟մնմ՟տ ջվՠնտ ծ՟վտմֆ [Ա]. ՅԵոթց՟մնր խ՟մնմ՟տմ — Ա. [Ո]ջ ամճջՠտղ՜՝՜դ ժ՜կ աճսջ՝՜դ, ժ՜կ աԱշ՜ն՜սճջձ, ժ՜կ աԱխճսի՜ռոձ... ՃԸ. Ի ոճսպ տ՜ի՜ձ՜հբ ակժջպՠ՜էոձ ժջժզձ կժջպՠէ յ՜ջպ բ, զոժ ա՜շ զ հ՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ի՜ձ՜հբ հրպ՜ջ ՠջժջզ ակժջպՠ՜էոձ գձ՟ճսձՠէփ
Ահոպՠխ կզ՜հձ Ա ժ՜ձճձձ բ Եյզվ՜ձզձգ (իկկպ. պյ. «Կ՜ձճձ՜՞զջտ», ի. Բ, բն 277—280), զոժ կզսոձՠջգ՚ տ՜խճս՜թ ՠձ պ՜ջ՝ՠջ
ժ՜ձճձ՜ըկ՝ՠջզռփ

2. 95՜—135՝ [Ի Կ՟մնմավնտ Հ՟ճնտ]
Տգ՛ջ կգպ. 659, 1՟—320՟. §1/մզտփ 2/95՜—7՜ (կզ՜հձ՚ Ա—ԽԱ)փ 3/97՜—100՝ (կզ՜հձ պյ. Ա—ԻԱ, ԻԴ—ԻԶ, ԻԸ—ԼԲ, ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ Ա—ԻԷ)փ 4/124՝—5՜ (կզ՜հձ՚ պյ. Ա—Ը)փ 5/100՝—5՜ (ռ՜ձժ՚ Ա—ԼԱփ Կ՜ձճձտ—Աձժզսջՠ՜հ՚ Ա, Ժ—ԺԶ=պյ. Ա, Գ—Դ, Է—Ժ, Ի. Կՠո՜ջՠ՜հ՚ Բ—Թ, ԺԷ, Լ=պյ. Ա—Ժ Նբճհժՠո՜ջՠ՜հ՚ ԺԸ—ԻԹ=պյ. Բ, Դ, Է—ԺԷ. Նզժզ՜ժ՜ձ ՜շ՜նզձ՚ ԼԱ =պյ. ԺԸ)փ 6—8/մզտփ 9/105՜—7՝
(ռ՜ձժ՚ Ա—ԻԳ)փ 10/մզտփ 11/135՜՝ (կզ՜հձ Ա—ԺԳ =պյ. Ա—Զ, ԺԳ—ԺԹ, ԻԲ—ԻԵ, ԻԸ—ԻԹ)փ 12/125՜—9՝ (Ա—ԺԶ)փ 13/107՝—15՝ (ռ՜ձժ՚
ճմ ՜հ՝՝ՠձ՜ժ՜ձ)փ 14/115՝—21՜ (ռ՜ձժ՚ Ա—ՃԺԲ, ժ՜ձճձտ՚ Ա—ՃԺԱ =պյ. Ա—ՀԲ, ՀԴ—ՀԷ, ՀԹ—ՂԱ, ՂԳ—ՃԺ, ՃԺԲ—ՃԺԶփ Մձ՜ռՠ՜էգ՚ մզտ)փ
15—26/մզտփ 27/124՝ (կզ՜հձ՚ պյ. Թ)փ 28/121՝—3՜ (կզ՜հձ՚ Ա—ԺԹ. ոժ. «Պ՜իրտ ՠս ՜խրդզստ...»)փ 29—30/մզտփ 31/124՜՝ (պյ. Ե ժ՜ձճձձ ՜շ՜ձլզձ ՠս Ադ՜ձ՜ոզ ՜ձճս՜կ՝՚ 124՜՝)փ 32/123՜—4՜ (ռ՜ձժ՚ 123՜)փ 33/125՜փ 34/մզտփ Չճսձզ ժ՜ձճձ՜ըկ՝ՠջզ ՠս ժ՜ձճձձՠջզ գձ՟ի՜ձճսջ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճսկփ

3. 135՝—46՜ [«Կ՟մնմւ դանրյ՟րնվւ. Խվ՟սւ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ գր նրիսթ ղ՟մխ՟մտ գխգհգտնճ». կգպ. 652, 37՟] — ԺԴ. Ք՜ի՜ձ՜հզձ յ՜ջպ բ ա՜կՠձ՜հձ ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս աժ՜ձճձՠ՜է ՜խրդոձ ՜ձը՜վ՜ձ ս՞՜ոպճսդՠ՜կ՝ ժ՜պ՜ջՠ՜է... Ահէ Բ պխ՜ ոձՠ՜է զ կզ կ՜սջ ժ՜դձբ, կզ աճս՞զռզձ զ ի՜ջոձճսդզսձձփ
Կզռ Գջզ՞ճջ Լճսո՜սճջմզ Ա—ԺԳ ժ՜ձճձձՠջզձ (պՠո չՠջգ §11)փ

4. 146՜—50՝ [Ի ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ Խվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ, իկկպ. կգպ. 228, 82՜—6՜, §՟]ֆ Կ՜ձճձտ
ՠյզոժճյճոզ ՠս ըջ՜պտ ՜կճսոձ՜ռՠէճռ — Չճջջճջ՟ ՞ջՠկտ ժ՜ձճձ ՜հձճռզժ, ճջտ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոձ՜ձզձ ՠս էզձզձ
ժպջզծ պխ՜հձ ԺԵ պ՜ջճհ վՠո՜ռճս բ...փ
Գ. 150՝—218՜ [Ք՟վնդւ գր ձ՟պւ]
1. 150՝—6՝ [Ղնրխ՟ջնր Լփպգտրն՞ճ] Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Ով նհնվղթ ՟հւ՟սթմ, ցնի ս՟ճ
Աջսնրլնճ — Ահոյբո իջ՜կ՜հՠձ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռճհ, դբ տջզոպճձբզռ ՝՜ջզ ՞ճջթզձ Գ ՝՜եզձ բ...
2. 156՝—74՜ [Ննվթ՞մ] Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Մթ ս՟ճւ դջվՠնրէթրմ յ՟մտ... — Աշ՜նզձ
ոջ՝ճսդզսձ ՜ձճս՜ձզ Հ՜խճջ՟ճսդզսձձ...
3. 174՜—80՜ [Ննվթ՞մ] Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Արվթմ՟տմ, նվ ՟ջե. Պ՟սնրգ՟ դծ՟ճվ ւն գր դղ՟ճվ, դթ ւգդ ՠ՟վթ ժթտթ ճգվխթվ — Ես յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ Դ ՝՜ձ թձրխձ ա՜ս՜ժզձ բ յ՜ջպ՜ժ՜ձ...
4. 180՝—92՝ Յ՟վնրէգ՟մ Զ՟սխթմ գր թ ղթ՟յ՟ՠէնչմ Մ՟վթ՟ղ Մ՟կբ՟հ՟մթ ա՟ ՟պ՟ր՟սնրմ թ ագվգդղ՟մմ – Ս՜ոպզժ զ՝ջՠս ի՜ժ՜շ՜ժ զձմ պժ՜ջ՜կպ՜ռձ...
Գջմզռ՚ 192՝ «Դզ՞հճսժ (=՟զյճս՛ժ) բ կՠժձ՜թ»փ

5. 192՝—206՜ Ի ՠ՟մ ՟պ՟ւգժն, նվ ՟ջե. Ոշ խ՟ղթղ, գհՠ՟վւ ռ՟ջմ մմչգտգժնտ նվոեջ ... — Գէճսը տջզոպճձբճսդՠ՜ձ ՠս իզկձ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպճսդՠ՜ձ իօ՜պձ բ...
6. 206՜—18՜ [Ղնրխ՟ջնր Լփպգտրն՞ճ] Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Եհգվնրւ ինվ՟աեսւ թՠվգր ըդ՟րկ գր ղթ՟ղթս թՠվգր դ՟հ՟րմթ — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, ազ ճջյբո կ՜ջ՟ իճ՞զ բ ՠս կ՜ջկզձ...
§1—3, 6 չՠջ՜՞ջսճսկ ՠձ Ղճսժ՜ո Լրշՠռճսձփ Տՠո «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», № 10, բն 213—235փ

Դ. 219՜—29՝ [«Կ՟վա ղգխմնրէգ՟մ ը՟ղնրտ ՟հփէթտ». կգպ. 2018, 367՟] — Աա՟՜ջ՜ջճսդզսձ ե՜կ՜հի՜ջզձ
ձղ՜ձ՜ժբ իջՠղպ՜ժ՜ռ էճսո՜սճջճսդզսձ...
Ե. 230՝—43՜ [Ի Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ]
1. 230՝—3՝ Հ՟վտղնրմւ ղթ՟ճմ՟խգտ՟յ [՟պ Մ՟խ՟վ] — Հ՜ջռ. Մզ՜հձ՜ժՠռզձ [ճջյբ՛ո ժ՜ջբ] էզձՠէ զ ըռզձ
զսջճսկփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ի ՝՜ռ ճջճղՠէ զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ... Հ՜ջռ. Ոջյզոզ՛ զձմ յ՜ջպ բ էզձՠէ կզ՜հձ՜ժՠռզձ... (իկկպ.
պյ. «Վ՜ջտ ի՜ջ՜ձռ», Բ, բն 583—588)փ
2. 233՝—43՜ Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ ավգ՟ժ թ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ. ճ՟հ՟աջ ՟րասթ խվ՟րմ՟րնվ՟տ
— Ոջ բջձ զ ոժա՝՜ձբ Աոպճս՜թձ Բ՜ձ...
Զ. 1. 243՜—52՜ Յ՟հ՟կջ ծջխղ՟մ աթյգվ՟թմ ո՟յս՟ղ՟մտ, դխմթ Եվ՟մգ՟ժ խ՟մնմթմ [ւ՟հնր՟լւ յ՟վ՟խ՟մ՟տ]ֆ Ապ՟չթմ յ՟վ՟խ՟մ — ԱՁ. Ոջ ոպՠխթկ՜կ՝ գոպ յ՜պժՠջզ տճ, Տբջ...
2. 252՜—3՝ [Տփմւ Սվՠնճմ Աջսնր՟լ՟լմթ] — Ք՜խճռ ՜կոճհ Հ՜հճռ զ Ա ՠս ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ Հշճկճռ Թ... Ասՠպզտ
բ Ամմ՟թ... զոժ դբ էջ՝զո ՠս ի՜ժ՜շ՜ժզո, յ՜պ՜ոը՜ձզ պ՜էճռ ՠո ՜շ՜նզ Աոպճսթճ, ճչ պրձ՜//(Բ՜)ոբջ ՠխ՝՜հջտ,
ՠս ՜ձյ՜ջպ ՠկտփ Փ՜շտ Աոպճսթճհ ծղկ՜ջզպձ հ՜հպձՠռ՜սփ
Է. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ 1692է.]
՟. 1՜՝ Ըմէգվծվ՟լ ճԵջ՟[գ՟]ճ ղ՟վա՟վեե (ԾԸ, 13—ԾԹ, 9) — Եդբ ՟՜ջլճսոռՠո աճպո տճ...փ ՠ. 1՝—2՜ Ըմէգվձվ՟լ ճԵջ[գ՟]՟ճ ղ՟վա՟վեե (շթւ. ո՟վ՟խ՟մն՞մ) — Ահոյբո ՜ոբ Տբջ ռտ՜ի՜ձ՜հո. Զեօխճչճսջ՟ձ զկ ճսոճսռ՜ձՠձ ըջ՜[պ] պ՜է, գձդջՠէ զ կբն ոջ՝ճռձ ՠս յխթճռձ...փ ա. 2՜՝ Պ՟րհնջթ ՟պ՟գգժնրմ թ Կ՟րհնջ՟տնտ էխտ[նճմ]
զմէ[գվտնր՟լ] (Բ, 8—15) — Զ՞ճսղ էՠջճստ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 22՜ (Սպՠվ՜ձձճո ՞ջմզ) Զկՠխ՜յ՜ջպ Ըջսգց՟մնջջ հզղՠ՜ զ Տբջփ
2. 156՝ (Յճչ՜ձբո ՞ջմզ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ Սճսջ՝ Գջճռո՚ պբջ Մթւ՟եժթմ ՠս զսջ ՜կՠձ՜հձ
՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, ՠս զձլ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Յնռ՟մեջ ՞ջմզոփ Ոջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 215՜՝)փ
174՜ Յճջճռ վջժՠոռբ ակՠա Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜հձյզոզ ՜ձտձձՠէզ կՠխ՜ռ, ՠսո ՜շ՜սՠէ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռձ՚ պբջ Մթւ՟եժթմ ՠս ժՠձ՜ժռճսձ՚ Նջեքջնրժէ՟մթմ, ՠս ճջ՟ճռձ՚ Ս՟վաթջչ՟մթմ, Փթվ՟ջժ՟մթմ ՠս կզսո ճջ՟ճհձ՚ Հնրմբնրՠեխթմ, ճջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է բ ՜շ Քջզոպճո, ՠս ա՜ձյզպ՜ձ Յնռ՟մեջ ՞ջմզոփ Ոջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
180՜... ճջ ՠս ՜ա՜պՠոռբ Տբջ Աոպճս՜թ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո, ՝՜ջբկզպ ՠս իՠա՜իճ՞զ տ՜ի՜ձ՜զձ՚ պբջ Մթւ՟ճեժթմ ՠս ժՠձ՜ժռզձ զսջճհ՚ Նջեքջնրժէ՟մթմ ՠս զսջՠ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, ՠս զձլ կՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխզո.
՜կբձփ
192՝ Ես հզղՠ՜ աոպ՜ռճխ ՞ջճ[հ]ո՚ ապբջ Մթւ՟եժմ, ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ Յնռ՟մեջ ՞թճխոփ
218՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ Սճսջ՝ Գջճռո՚ ա՝՜ջբկզպ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ տ՜ի՜ձ՜հձ ապբջ Մթւ՟եժ ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ Նջեքջ՟րժէ՟մմ, ՠս աթձօխոձ զսջ, ի՜հջո պբջ Յ՟խնՠմ, ՠս ակ՜հջձ զսջ՚ Թ՟պհնրղ՟յմ, ՠս զսջՠ՜ձռ ճջ՟զտձ՚ Ս՟վաթջչ՟մմ, ՠս աՓթվ՟ջժ՟մմ, ՠս ակզսո ճջ՟զձ՚ Հնրմբնրՠեխմ, ճջ վճըՠռՠ՜է բ ՜շ Քջզոպճո հճհոձ կՠջ, ազճսոպՠջո ՠս ա՟ոպՠջո, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ՚ աժՠձ՟՜ձզո ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ձճռ՜փ Գջՠռ՜ս զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌԿԳ (1614), զ հ՜ոպճս՜թ՜ըձ՜կ ՞օխ՜տ՜խ՜տո Ջնրհ՟ճփ // (218՝) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ապբջ Մոււ՟ճեժմ ՠս աժճխ՜ժզռձ՚ աՆջեքջփժէ՟մմ, ՠս աճջ՟զտձ՚ աՍ՟վաթջմ ՠս աՓթվ՟ջժ՟մմ, ՠս ա՟ճսոպջձ՚ աԹ՟պհնրղ՟յմ հզղՠռբտփ Ոՙչ կ՜ձժճսձտ, ՜խ՜մՠկ ալՠա,
հզղՠռբտ ակՠխ՜յ՜ջպ Յնռ՟մմեջ բջբռո, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜[է էզնզտ]փ
3. 229՝ (ԺԷ ՟., Եջՠկՠ՜հ ՞ջմզ) Գջճխ Եվգղգ՟ճ ՠջբռո հզղՠռբտփ
4. 129՝ (ԺԷ ՟., ՜ձ՜ձճսձ ՞ջմզ) Ասջիձՠ՜է բ ի՜կ՜՞ճհ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ... Աոպ՜ւձօջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜հզձ րջզձ՜ռձ իՠպՠսճխ՜ռ ոճսջ՝ ի՜ջռձ ժ՜ձճվձ՜՟ջ՜ռ էզ՜ժ՜պ՜ջ ժ՜ձճվձ՜ռ ո՜ժ՜սո թ՜խժ՜տ՜խո վճտջ
կզ ժ՜ձճձոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (1691 դ.). [Յ]՟խփՠչ՟մթ ճջ՟զ՚ Յգհ՟ (՛) ՞ջՠռզ. [դվ]զձ ՌՃԽ (1691)—ճսկձ
հճ[ս]ձզո ///յ՜պժՠջձ րջձ ///
2. 219՝ (1692 դ.) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Թ՟ղպ՟դմ ՠս ուջ թձօխ՚ Խ՟մնրղմ ՠս ճջ՟զ՚ Աթ՟ղմ ՠս յ՜ջճձ Բ՟ՠմ, ճջ ՜ո՜ռբտ. Տբջ Աոպճս՜թ յ՜իբ, ՜կբձփ Ձՠշո ՞ձ՜հ զ իճխ ՟՜շձ՜հ, ՞զջո կձ՜հ զձլ հզղ՜պ՜ժփ Թվզձ
ՌՃԽԱ (1692)—ճսկձ,հճ[ս]ձզո ԺԷ—ճսկձ ՞ջՠռ՜սփ Յզոճսոզ թ՜շ՜հ Թ՟ղվ՟դ ՞ջՠռփ Եո կՠխ՜սճջ ՞ջՠռզ. ՜կբձփ
5. 2՝ (1707 դ.) Պ՜պծ՜շ ՞ջճհո ՜հո բ, ճ[ջ] դզսձ ՌՃԾԶ (1707), զ հ՜կոՠ՜ձձ հր՞ճոպճոզ Գ—ճսկձ, րջձ ժզջ՜ժզ, Յնծ՟մչ՟մմ կրջբ ՠէ՜ս, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո ՜ջ՜ոռբ. ՜կբձփ

2՝ (Նճհձ լՠշտ՚ 1711 դ.) Ի հ՜կոՠ՜ձձ ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ ԻԲ—ճսկձ ՜խ՜հ Պոխճոձ կրջ[բ] ՠէ՜ս, րջձ ղ՜՝՜դ, աճջ Տբջ
Աոպճս՜թ գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո ՜ջ՜ոռբ. ՜կբձփ
6. 121՜ (ԺԸ ՟.) Ի չ՜հՠէճսկձ ՠյզոժճյճո Բ՟վջգհ չ՜ջ՟՜յՠպզձ բ, ճջ բ պՠխՠ՜ս Կ՟վՠգտթփ
7. 1՜ (ԺԸ ՟.) Աոպճս՜թ ճխճջկ՜թ պբջ Մթւե[ժթ] իճ՞[ճսձ] ///
253՝ (Նճհձ լՠշտ) Աոպճս՜թ ճխճջկզ Ն(Մ)ւգժթմ իճ՞ճսձ, ճջ ձ՜հ Լ՟ժ՟յոգխթ հզղ՜պ՜ժ ///փ
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Պ՟հս՟ջ՟վ բոթվ (մ՟գր՝ Պ՟հսթգ՟վ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 274+1 (խվխ. 122). շավնր՟լ՝ 1՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—ԻԵ×12 (Ա 9, Գ—Դ, Զ, ԺԹ, ԻԳ 10, Ժ, ԺԴ, ԻԲ 11, ԻԴ 8, ԻԵ 5)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18×12,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ՠնժնվաթվ՝ 86՟)ֆ ՏՈՂ՝ 17—18ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 7՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, մ՟վմչ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Տգհ—սգհ իթջս է՟մ՟ւ՟խգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւթ խ՟յթմ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԺԸ բ. մնվնանր՟լ գր ՟րգժ՟տնր՟լ տ՟մխզ (2՟ՠ)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜—272՜ [Կ՟մնմաթվւ Հ՟ճնտ]
Տգ՛ջ կգպ. 651, 1՟—149ՠ. §1/3՜—38՝ (ոժ. «[/// զ] Ն՜ա՜ջբդ Գ՜էզէզ՜ռսճռ...»)փ 2/39՜—50՜փ 3/50՜—2՜փ 4/52՜—5՝փ 5/56՜—63՜փ 6/63՜—5՝փ 7/65՝—70՝փ 8/70՝—3՜ (ըճջ՜՞զջ՚ «Կ՜ձճձտ Նզժզ՜ժ՜ձտ»)փ 9/73՜—8՜փ 10/78՜—85՝փ 11/86՜—91՝փ 12/91՝—
2՝փ 13/92՝—8՜փ 14/98՜—9՝փ 15/99՝—100՜փ 16/100՜—1՜փ 17/191՜—3՜փ 18/103՜՝փ 19/103՝—28՝փ 20/129՜—46՜փ 21/146՜—8՝փ
22/148՝—56՝ (չջն. Կ՜ձճձ Բ «... Աջ՟, կզ///». ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 23/157՜—60՜ (ոժ. ժ՜ձճձ Ա «[///՜յ՜ղ] ը՜ջՠոռբ...»)փ 24/160՜—
2՝փ 25/162՝—71՜փ 26/171՜—6՜փ 27/176՜—88՝փ 28/188՝—212՜փ 29/212՜—7՜փ 30/217՜—21՝փ 31/221՝—5՜փ 32/225՜—8՜փ
33/228՜—33՝փ 34. ՟/233՝—6՝փ ՠ/236՝—8՝փ ա/238՝—40՝փ 35/241՜—52՜ (Դ՜սզդ Աէ՜սժ՜ճջ՟զ, կզ՜հձ պյ. Ա—Է, Թ—ԺԱ, ԺԳ, ԺԶփ
Սժ. ժ՜ձճձ Ա «[///Աոպճս՜թ ՜սջզ]ձ՜՟ջՠ՜ռ...»)փ 36/252՜—7՜փ 37/257՜—9՝ (մզտ՚ ՞թ՜՞զջ)փ 38/259՝—72՜փ Ոսձզ ռ՜ձժ (՜հէ լՠշտ)փ

— [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.]
— 2՜՝ [Ց՟մխ Կ՟մնմ՟տջ] — Թխդ՜ի՜կ՜ջձ 1. Սժզա՝ձ ժ՜ձճձ՜ռ ոջ՝ճռ Աշ՜տՠէճռ՚ ՞է. 32... 508. Յ՟խնՠ՟ճ
Ղպթղգտնճ Վ՜ոձ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդՠ՜ձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

38՝ Զոպ՜ռճխ ՞ջտճհո ՠս ՞ջճխ ձճպջճհո,
Պ՟հսթգ՟վ ՟յջճհո, կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմճհո՚
՜խ՜մՠկ կզճ Տբջ ճխճջկՠ՜հզ ՜ջե՜ձզո չ՜ջժ՜ձՠէ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՠս ՠջժձ՜՝՜ռզժ ՜խրդո լՠջ, ոճսջ՝ ի՜ձ՟զյճխտ ոճջ՜, ՠս ՟ճստ գձժ՜էչզտ ա՝՜ակ՜յ՜պզժ ՝՜ջզոձ զ ի՜պճսռ՜ձճխբձ ՝՜ջՠ՜ռ կՠա ՠս լՠա, ՠս ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ. ՜կբձփ
85՝ Ախ՜մՠկտ, աոճսջ՝ գձդՠջձօխտ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ ող՜է՜ձ՜ռ ՞ջզո ՠս ՜ձ՜ջիՠոպճսդՠ՜ձո, ազ ժ՜ջ կՠջ
՜հո բջփ Ոխն էՠջճստ. ՜կբձփ
240՝ Ահէ ՠսո հՠպձՠ՜էո ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ,
Պ՟հս՟ջ՟վ էճժո ժզո՜՟յջ՜ռ,
Աձճս՜կ՝ ՠսՠդ կզ՜հձ ժճմ՜թ,
Գճջթճչ ժ՜պ՜ջ ճմ ի՜ոճսռ՜թփ
Գթ՜՞ջՠռզ աո՜ լՠշ՜ռ,
Ս՜պ՜ջ կ՜պ՜կ՝ հճսձ՜կպ՜ռ
Դճստ հզղՠոնզտ աՏբջ Աոպճս՜թ՚
Մՠա ՜ա՜պբ զ պ՜ձն՜ձ՜ռփ
272՝ Փ՜շտ...փ Կ՜ձճձ՜ժ՜ձ ո՜իկ՜ձ՜՟ջճսդՠ՜ձռձ աէջճս ճսխխ՜ծՠկ ի՜ս՜պճռձ, աճջ զ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ գձժ՜էՠ՜է ի՜ջռձ ՠս ի՜հջ՜յՠպ՜ռ՟ հ՜ջ՟՜ջՠռզձ կՠա ծ՜ձ՜յ՜ջի ժՠձ՜ռ ՜շ էճսո՜ծբկ ժՠ՜ձոձ ՜սդՠս՜ձզէ ՝ճէճջզռ -

կ՜ջ՟ժ՜ձ, ժ՜ակՠռզձ ՟ՠխ ժՠձ՜ռ ի՜կ՜սջբձ չզջ՜սճջՠէճռո կՠխ՜ստփ Զճջ կՠթ՜ս ռ՜ձժճսդՠ՜կ՝ ոզջՠռՠ՜է ոՠշձ ոզջճչ ոջպզ ա՝եղժ՜ջ՜ձո ա՜հո իճ՞սճռ, ՠո, ՜ձ՜ջե՜ձո ՠս ՜ձյզպ՜ձո հ՜կՠձ՜հձզ՚ Պ՟հս՟ջ՟վ ՟յզջո Ըջս՟ղո՟րժտթ դՠջ՜չ՜ջե ՞ջմճսդՠ՜ձ ձճջճ՞՜յբո կ՜պՠձ՜՞ջՠռզ ՜ձո՜[հ]դ՜տ ոզխճ՝՜հզստ զ ՜ոպճս՜թ՜ըձ՜կ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ //(273՜) Եմխթրվթ՟ճ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս պ՜ծ՜ջզո Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ, ճջճռ ՜խ՜սդզստ ՠս ՝՜ջբը՜սոճսդՠ՜կ՝ձ Քջզոպճոզ Փջժմզ ՜ղը՜ջիզ ՜ձո՜ո՜ձ յ՜իՠոռբ ատ՜խ՜տո ՠս աՠժՠխՠռզո՚ տ՜ի՜ձ՜զստ ՠս եճխճչճսջ՟րտ կզձմՠս զ ըճջզձ թՠջճսդՠ՜ձ. ՜կբձփ Աջ՟, կՠտ՚ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜էտ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ ո՜իկ՜ձ՜ռձ, չ՜ջ՟՜յՠպՠ՜է կՠա զ ոճսջ՝ եճխճչճռձ Նթխթ՟ճ, ՜ոՠկ ՠս ձճռզձ ձկ՜ձճխ՜ռձ ոճսջ՝ ոզսձիճ՟ճո՜ռձ, ճջտ զ Գ՟մքվ՟ ՠս Ամսթնւ, ճջտ կ՜տջՠռզձ աճջճկձ ՜յ՜ժ՜ձզմ ՠս ո՜իկ՜ձՠռզձ պ՜շո ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ աի՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ ՜ա՜ձռփ Աջ՟, աճսխխ՜յբո յ՜հկ՜ձ
ի՜ս՜պճհձ զ ոճսջ՝ ՜շ՜տ[ՠէճռ] ՜ո՜ռՠ՜է, ժ՜ջ՞՜ս ՜սջզձՠռ՜տ զ ոճսջ՝ ՞զջտո ՜հոփ Վ՜ոձճջճհ ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ՟՚ հզղՠէ //(273՝) ՜խ՜սդզստ ՜շ Քջզոպճո ակՠխ՜յ՜ջպո՚ աՊ՟հս՟ջ՟վ ՟յզջո, ՠս աթձօխոձ զկ, աի՜հջձ զկ՚
աՄնրվ՟սյ՟ճմ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աԱդմթրմ, ՠս աՠխ՝՜յջտո զկ վճըՠ՜է ՜շ Քջզոպճո, ձ՜ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ աՏեվռթյմ, ՠս ա՜հէո ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձզոձ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ զ Տբջ Աոպճս՜թ, դՠջՠսո ՞պռճստ ճխճջկճսդզսձ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ ՜շ՜նձճջ՟ՠ՜ռ կՠա ի՜ո՜ձՠէ զ ժ՜պ՜ջճսկձ չՠջնզձ ՞ջճհո, զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌԾ (1601)փ Ըոպ ճջճսկ ՞ճի՜ռՠ՜է վ՜շ՜սճջՠռզռ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ աՀ՜հջ ՠս աՈջ՟զ ՠս ՜կՠձ՜հձ Սճսջ՝ Հճ՞զձ հ՜հեկ ՠս հ՜սզպՠ՜ձփ Կ՜կ՜ստ ՠս ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ, ՠս ա[հ]ոպ՜ժ ՠս ագձպջՠ՜է իջ՜կ՜ձո ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ Նթխթ՟ճ կ՜ջ՞՜ջպ՜պՠոզէ էճսո՜սճջճսդՠ՜ձռ ՝՜ձզռձ՚ //(274՜) ճջճղՠ՜է զ ը՜շձ՜վձդճջ ղվճդՠ՜է Ք՜խժՠ՟ճձ՜ժ՜ձ ճջկձ՜՝ճհո ժ՜ջ՞՜ռձ, ճջտ ճսջ՜ռՠ՜է ՞պ՜ձ ծղկ՜ջզպ ժՠձ՜ռձ, զոժ կՠտ՚ էճսո՜սճջՠ՜էտո աիՠպ ՠջդՠ՜է էճսո՜թ՜՞ իջ՜կ՜ձ՜ռո,
զ կզ չ՜հջ ՝ճչ՜ձ՟՜ժՠ՜է՚ ՜ղը՜պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ հ՜սե՜ջճսդՠ՜կ՝ ժ՜պ՜ջՠռ՜տ զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհփ Աջ՟, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջձ՜սխտ ՠս իՠա՜իճ՞զ, գձժ՜է՜ջճստ աո՜ժ՜ս գձթ՜հո զ պըՠխթ կ՜պ՜ձռ զ հ՜ձ՜ջե՜ձ ՜ձլձբ՚ Պ՟հս՟ջ՟վ պջճսյ ՟յջբ, զ՝ջՠս աըՠջՠսբղո ՜հջճհձ էոկ՜հզ՚ զ լՠշճսկ գձ՟՜ջլ՜ժճսդՠ՜ձ ՞՜ձլ՜ջ՜ձզ ոջպզ իՠձՠժզ, ՠս գոպ ժճջճչզ կպ՜ռ լՠջճռ՚ այ՜ժ՜ոձ ՞ռբտ ՠս ա՜սՠէսճջ՟ձ ժղշՠռբտ, ազ ՠխ՝՜հջ հՠխ՝՜սջբ ՜ս՞ձՠ՜է զ՝ջՠս ատ՜խ՜տ ՜կճսջ ՠս ՝՜ջլջ ՜ո՜ռ՜ս, //(274՝) ազ գոպ պճսՠռՠէճհ ղձճջի՜ռ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ, ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջփ Ոխն էՠջճստ ճխնճսձՠ՜էտ՟ զ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, ՠս ակՠա զ ոճսջ՝ ՜խրդզռ լՠջճ ՠս ՜ձժՠխթ կպ՜ռ ՠս ոզջճհ կզ կճշ՜ձ՜հտ, ՠս դՠ լ՜հձ կ՜իճս էոբտ, կզճհ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ջե՜ձզ ՜ջբտ, ՜խ՜մՠկտ, ՜խ՜մՠկտփ
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ԳՐԻՉ՝ Մ՟հ՟ւթ՟ բոթվֆ
ԹԵՐԹ՝ 320. շավնր՟լ՝ 2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—ԻԸ×12 (Ա 8, Է—Ը, ԺԳ, ԺԸ 10, ԻԷ 11, ԻԸ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,8×12,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվ (անրմ՟է՟ց)ֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, էնրհէ, ջխդՠթտֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 7՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟, 44՟, 62ՠ, 85ՠ, 144՟, 186՟, 216ՠ, 236ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, խգմբ՟մ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Յ՟ճջղ՟րնրվւֆ ԺԳ—ԺԴ բբ.ֆ 1 (Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 ս՟վՠգվ էգվէգվթ ռգվթմ խեջգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Թնրհէ, գվխջթրմ (2—վբ ջթրմ՟խմգվզ ավգէե է՟ցնր՟լ), ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟—Աՠ [«Վ՟վւ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Եցվնջթմգ՟ խնրջթմ...] /// ոնպմխգջտթ զմբ մղ՟ գր բ՟վկնրջտե թ խնրպջ թրվ///» Բՠ—Բ՟ «Ավ՟տ Ժ [Գ] գր ճնրմնր՟վթ Ի. Վ՟վւ գր ճթյ՟ս՟խ ջվՠնտ ռխ՟թտմ [Բ՟]ջնջթ, Երջգՠթ — Սնրվՠ ղ՟վսթվնջւջ ՟ճջ...» (սգ՛ջ սո. Յ՟ճջղ՟րնրվւ, 1834, Ա, եչ 38)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. էնրհէզ էնրժ՟տ՟լ, ինմ՟րնրէթրմթտ սգհ—սգհ անրմ՟ցնինր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ գր տգտ՟խգվֆ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմգվզ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւթ ռգվթմ ղ՟ջզ՝
ռմ՟ջնր՟լֆ Ժե բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ գր խ՟վխ՟սնր՟լ ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմգվթ ՠգխնվմգվնռֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 2՜ Ց՟մգ Թ՟բենջթ ՟պ՟ւգժնճ — Ա. Եյզոժճյճո՜ռ... ԻԹ. Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռփ
— 1՝—2՜ [Ց՟մխ Կ՟մնմավնտջ] — Դ. Ց՜ձգ Փզէզյճոզ ՜շ՜տՠէճհձ... Լ՜. Ց՜ձգ Եհթյեթ չ՜ջ՟՜յՠպզփ
1. 3՜—6՝ Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ, դնվ գբթմ ՟յ՟խգվսւմ Քվթջսնջթ գխգհգտրնճ ջվՠնճ ճգս ռգվ՟մ՟ժնճ Տգ՟պմ, ընհնռգ՟ժ թ Վգվմ՟սնրմմ — Վ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ՜շ՜տՠէճռ... (5՝ «Ահոպՠխ 2 դՠջդ գձժ՜թ բ. Ս. Տզ՞ջ՜ձՠ՜ձռ»)փ 7՜—29՜ Ա. [Ս՟ծղ՟մ գր խ՟մնմւ... աժնրիւ ԼԳ] — Ա. Կ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ ՠս ՠ՟զձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜կ՝...

Չճսձզ պյ՜՞ջզ Ծ ժ՜ձճձգփ

2. 29՝—44՜ Բ. Հվ՟ղ՟մւ ՟պ՟ւգժնտմ թ կգպմ Կհգղ՟ճ... [աժնրիւ ՁԳ] — Ա. Եյզոժճյճոտ լՠշձ՜՟ջզձ հՠյզոժճյճոէ՜ռ հՠջժճսռ ժ՜կ հՠջզռ...
Չճսձզ պյ՜՞ջզ ՀԹ—ՁԲ ժ՜ձճձձՠջգփ Ոսձզ.

– 43՜ Ձ. Եդբ ՜շ՜նձճջ՟ ճտ զռբ, կզ զղըՠոռբ... 43՝ ՁԱ. Ես տ՜ի՜ձ՜հ, ճջ ժ՜ջ՞բ աճտ պ՜ջ՜յ՜ջպճսռ...
43՝ ՁԲ. Եդբ ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձտ ՠս իյ՜ջպտ...
3. 44՜—53՝ Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ Թ՟բենջթ ՟պ՟ւգժնճ թ ա՟ժմ մնվ՟ ճՈրպծ՟ճ ւ՟հ՟ւ... նվ նրմթ աժնրիջ ԼԲ
— Հ՜ջռճսկձ ՜շ՜նզձ. Ոջյբ՛ո ՜ջե՜ձ բ ՠյզոժճյճոզձ ժ՜է զ պՠոմճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եյզոժճյճոձ
ՠխզռզ ՜ձ՜ջ՜պ...
Չճսձզ պյ՜՞ջզ ԻԲ, ԻԳ, ԻԷ ժ՜ձճձձՠջգփ

4. 53՝—6՜ Ա. Ս՟ծղ՟մւ Փթժթոնջթ ՟պ՟ւգժնճ Յ՟հ՟աջ ւ՟պ՟ջնրմ նրմգժնճ գր ո՟ս՟վ՟ա՟տ — Աձ՞զպ՜՝՜ջ ճկ՜ձտ ՜ոՠձ, ՠդբ. Քջզոպճոզ յ՜պ՜ջ՜՞ՠէճհձ... 56՜—9՝ Բ. ՅԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե Վ՟ջմ Փթժթոնջթ
՟պ՟ւգժնճ — Զ՜հո ճսո՜տ կՠտ չ՜ոձ ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռ... 59՝—61՜ Կ՟մնմւ Փթժթոնջթ ՟պ՟ւգժնճ ՟ջ՟տգ՟ժ [աժնրիւ Ը] — Ա. Կզձ ՠդբ ՜կճսէ ՟զյՠոռզ...
5. 61՝—2՜ Ց՟մգջ խ՟մնմ՟տ Նթխթնճ ե — Ա. Կպջճխ՜ռ աՠջժ՜սճջզո... ԽԶ. Գճխզռփ 62՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] —
Ս՜իկ՜ձտ ՠս ժ՜ձճձտ, ճջ ՠ՟՜ձ... զ կՠթ եճխճչձ Նթխթ՟ճ... 62՝—84՝[Կ՟մնմւ] — Ա. Ոջտ ժպջՠռզձ աՠջժ՜սճջզո...
Ոսձզ Ա—ԽԸ ը՜շձ ժ՜ձճձձՠջ — Նզժզ՜ժ՜ձ՚ Ա—ԺԳ, ԽԷ (պյ. Ա—Ե, Ը—Ժ, ԺԲ—ԺԸփ Թ—Ժ կզ՜ռճս՜թ՚ Է)փ Աձժզսջՠ՜հ՚ ԺԴ—ԺԷ, ԻԶ—
ԼԲ (պյ. Ա—Դ, Է—ԺԱ, ԺԵ, ԺԷ, Իփ Ա—Բ կզ՜ռճս՜թ՚ ԻԶ)փ Կՠո՜ջՠ՜հ՚ ԺԸ—ԻԵ, ԼԳ, ԽԸ (պյ. Ա—Ժ)փ Նբճժՠո՜ջզճհ՚ ԼԴ—ԽԶ (պյ. Բ, Դ—Ե, Է—
ԺԷփ ԺԴ—ԺԵ կզ՜ռճս՜թ՚ ԽԴ)փ Ս. Տզ՞ջ՜ձՠ՜ձռզ լՠշտճչ ժ՜ձճձձՠջզ կրպ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ ձղճսկձՠջ ժ՜ձփ

6. 84՝—5՝ Ց՟մխ Նթխթնճ (՟ճՠնրՠգմթր) — Ակճսոձ՜ռճխ՜ռ՚ ՀԵ... Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռ՚ ՃԵ, ՃԶ, ՃԷ, ՃԸփ 85՝—94՜ Զ.
Կ՟մնմւ [Եվխվնվբ Նթխթ՟խ՟մւ, դնվ գբթմ ՅԺԸ գոթջխնոնջւմ — Ա. Ոմ բ յ՜ջպ աժջծ՜պՠ՜էոձ...
Ոսձզ.

– 89՝—90՜ ԽԹ. Եդբ ճտ ՜ջի՜կ՜ջիՠոռբ ապճսձ Աոպճսթճհ... 90՜ ԾԴ. Եդբ ճտ ժզձ հ՜խ՜՞ո յ՜ջժՠղպճսդՠ՜ձ
դճխռբ ազսջ ՜հջձ...
7. ՟. 94՜—5՜ Է. Իջխ խ՟վագ՟ժ աթվւմ ՟ճջնւթխ գմ — Մճչոզոզ Ե ՞զջտ...
ՠ. 95՝—8՜ Հ՟ր՟ս, դնվ ՟ջ՟տ՟ր թ ջնրվՠ ընհնռմ Նթխթ՟ճ... – Հ՜ս՜պ՜կտ զ կզ Աոպճս՜թ Հ՜հջձ ՜կՠձ՜ժ՜է...
8. 97՜—8՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Իոժ հՠպ ՟ձՠէճհ աժ՜ձճձո... 98՜ Ց՟մխ Գ՟մավ՟ճ խ՟մնմ՟տ (՟ճՠնրՠգմթր)
— Ակճսոձճսդՠ՜ձ Ա... Ք՜ի՜ձ՜հզռ՚ ԻԷ—ԻԸփ 98՜—102՝ Ը. Գ՟մավ՟ճ խ՟մնմւ [աժնրիւ ԻԴ] — Ա. Ոջ ա՜կճսոձճսդզսձձ ՜ձ՞ճոձՠձ...
Տյ՜՞ջզռ ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտճչ պ՜ջ՝ՠջ ՠս գձ՟՜ջլ՜ժփ

9. 102՝ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Սճսջ՝ ՠս ը՜խ՜խ՜ջ՜ջ եճխճչձ... 102՝—5՜ Թ. Կ՟մնմւ Ամսթնւ՟տրնտ [աժնրիւ
Թ] — ԻԴ. Եյզոժճյճո կզ զղը՜ձ էզռզ ՜հէճհ չզծ՜ժզ...
Ա—Զ ժ՜ձճձձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ ԻԴ—ԻԹ, Է—Ը՚ ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջզ, Թ ժ՜ձճձգ պՠխ՜վճըճս՜թ՚ 94՜—5՜ (§ 7)փ Է ժ՜ձճձզ ՠջժջճջ՟ ի՜պճս՜թգ՚ «Ժ. Պ՜պ՞՜կտ»փ

10. 105՜՝ Ց՟մգ խ՟մնմ՟տ Լնրջ՟րնվշթմ — Ք՜ի՜ձ՜հզռ՚ Ա, Բ, Գ... Նճսզջՠէճռ ժճսոզռ Լփ 105՝—7՝ ԺԱ. Կ՟մնմ Սվՠնճմ Գվթանվթ Պ՟վէգրթ. ճ՟րգժնրղմ Նթխթ՟խ՟մ — Ա. Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ զ կՠխո ա՜շ՜թՠ՜է բ... 108՜ [Վգվչ՟ՠ՟մ] — Ես ՜ջ՟, ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՞ջՠռ՜տ ՜շ զ վճջլՠէճհ ազսջ՜տ՜ձմզսջ մ՜վ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...
11. 108՜ Ց՟մխ խ՟մնմ՟տ Լնրջ՟րնվշթմ — Ա. Ք՜ի՜ձ՜հզռ ՠս ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ՜ռ. ԺԱ. Ք՜ն՜ձռփ 108՜—18՝
ԺԲ. Կ՟մնմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Պ՟վէգրթ... [աժնրիւ ԺԱ]— Ա. Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ գձ՟ ժձճն զ տճսձ բ...
12. 118՝—9՝ Ց՟մգ Աէ՟մ՟ջթ [՟ճՠնրՠգմթր] — Աշձ՜ժձճնձ՚ Ե... Ք՜ի՜ձ՜հզռ ՠջ՟կ՜ձռ ՁԶփ 120՜—40՜ ԺԳ.
Հ՟վտղնրմւ ոեջ–ոեջ ՟պ գվ՟մգժթմ ջնրվՠ Աէ՟մ՟ջմ... – Ա. Եդբ կ՜ձճսժ ՠջՠը՜հ ժ՜պ՜ջՠ՜է զռբ...
Չճսձզ պյ՜՞ջզ ԺԸ, ԾԲ ժ՜ձճձձՠջգփ

13. 140՜—4՜ Ց՟մգ Բ՟վջհթ (՟ճՠնրՠգմթր) — Աջճս՜՞զպ՜ռ Թ, ՃԽԵ... Ք՜ի՜ձ՜հզռ ՜հո՜ի՜ջճսդՠ՜ձ ՄԽԹփ
144՜—84՝ ԺԴ. Կ՟մնմ Բ՟վջհթ Մգլթ — Ա. Ոջ աբ՞ ՜յ՜ժ՜ձբ ՝շձ՜՝՜ջ...

Չճսձզ պյ՜՞ջզ ԺԴ, ՀԳ, ՀԸ, ՃՂԳ, ՄԺԹ, ՄԻ, ՄԻԴ ժ՜ձճձձՠջգփ Ոսձզ.

– 162՝ ՃԽԹ. Եջՠտժզձ ժ՜կ մճջՠտժզձ հ՜ջզ յճշձըժճսդՠ՜ձ... 164՜ ՃԾԸ. Թբ ճտ գձդ՜ռ՜ս հ՜ս՜ջ... 176՝
ՄԼԶ. Իոժ ՠդբ կզձձ ժճսո՜ձ զռբ ՠս կզսոձ ՠջժՠ՜ժ...
14. 185՜՝ Ց՟մգ Բ՟վջհթ գվխվնվբ — Ա. Սյ՜ձճսդՠ՜ձ... ԽԳ. դղձ՜կ՜ձճխ՜ռփ 185՝—6՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ]
— Ես ճջմ՜վ յ՜պճսի՜ոտ ՜ջպ՜տոՠ՜էտձ ՠժՠխՠռսճհ... (=պյ. ժ՜ձճձ Ա—Բ)փ 186՜—98՜ ԺԴ. Գթվ խ՟մնմ՟խ՟մ Մգլթ գր աթսմ՟րնվ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ ՟պ ջնրվՠմ Փթժթւջ... աժնրիւ ԽԳ[ԽԲ] — Թբ ճտ ոյ՜ձ՜ձբ աճտ...
Չճսձզ պյ՜՞ջզ ԺԷ—ԺԸ, ԼԷ, ԼԹ, ԾԱ, ժ՜ձճձձՠջգ, զոժ Ա—Բ ժ՜ձճձձՠջգ ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ ձ՜ը՜՟ջճսդՠ՜ձ վճը՜ջՠձ (պՠո
185՝—6՜)փ

15. 198՜—204՜ ԺԵ. Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Դթնբնվ՟ճ գվթտնր Ամսթնւնր — Եի՜ո ՜շ կՠա ՞զջ, ճջ չՠջ՜՞զջ ճսձբջ Դթնբնվ՟...
16. ՟. 204՜—8՝ ԺԶ. [Խնջսնռ՟մնրէթրմ ընհնռնճմ Ամսթնւ՟ճ] — Խճոպճչ՜ձզկտ ճջյբո ճսոճսռզձ ՞զջտ...
ՠ. 208՝—14՝ Թնրհէ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ [՟պ Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ] — Ես ՞ջՠէճչ ՠս էճսշ էզձՠէճչ ի՜ոպ՜պՠ՜է ճսձզկտ...
Տՠ´ո պյ. «Էնկզ՜թզձ», 1988, ԺԱ—ԺԲ, բն 108—118, Wփ

17. 214՝ Ց՟մխ ջնրվՠ ընհնռնճմ Եցգջնջթ [= Սգր՟մսգ՟ճ գոթջխնոնջթ] — Ա. Աջզսձ՜իՠխ՜ռ... ԺԶ. [Կ]ձ՜դճխ՜ռփ 214՝—6՝ ԺԷ. Կ՟մնմւ ջնրվՠ ընհնռնճմ Եցգջնջթ... [=Կ՟մնմւ Սգր՟մսգ՟ճ] — Ա. Աոպճս՜թ ՜ձբթ ՠս ձաճչՠ՜ռ. Ի ՝՜ռ ժ՜ռռճստ հ՜ջզսձ՜իՠխբձ...
Ոսձզ.
– 216՜ ԺԱ. Եդբ ճտ ազսջ ը՜սոՠռՠ՜էձ հ՜սոՠոռբ...
18. 216՝—21՝ ԺԸ. Տգ՟պմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ [Պ՟վէգրթ] Ս՟ծղ՟մ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ, էե
նվոեջ ո՟վս ե գոթջխնոնջթմ իմ՟ղգժ դզմս՟մթ ջվՠնճ գխգհգտրնճ [խ՟մնմւ ԽԵ—ԽԹ] — Ահռՠէճս ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ
ի՜հջ չզծ՜ժՠ՜էո ՠյզոժճյճոձ...
Չճսձզ պյ՜՞ջզ Ա—Խ ժ՜ձճձձՠջգ, ԽԱ—ԽԴ պՠո §23, ԽԵ—ԾԴ. պՠո §19փ

19. 221՝—7՜ ԺԹ. Ննվթմ, էե նվոեջ ո՟վս ե գոթջխնոնջ՟տ դանրյնրէգ՟ղՠ ո՟ծգժ դա՟մկ ջվՠնճ գխգհգտրնճ գր խ՟ղ նվնտ գր նվոեջ ղ՟ս՟խ՟վ՟վգժ (Ս՟ծ՟խ՟ճ Պ՟վէգրթ խ՟մնմւ՝ ԽԵ—ԾԴ) — Ն՜ս՜ի՜ձ՞զոպ բ ՜կՠձՠռճսձ պ՜ծ՜ջձ ՜խ՜սդզռ...
20. 227՜—33՝ Ի. Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ խ՟վա՟տ՝ զմխ՟ժգ՟ժ թ մ՟ծ՟ս՟խեմ Տգ՟պմե Գվթանվեֆ Թ՟վաղ՟մգտ՟ր թ կգպմ Եդմ՟խ՟ճ գոթջխնոնջ՟ոգսթմ Հ՟ճնտ գր մնվթմ ՟էնպ՟խտ՟տ, էե նվոեջ ջ՟ծղ՟մգտ՟ր խ՟վա նրիսթ գր նվնյնրղմ ռ՟մ՟տ — Ք՜ձազ ճկ՜ձտ ժ՜ջթՠռզձ պ՞զպճսդՠ՜կ՝ ՜հէ աճկձ ՠժՠխՠռզ ՜ոՠէ ժճմ՜ջ՜ձ ՠս ՜հէ աճկձ՚
չ՜ձո...
21. 233՝—6՜ [Կ՟մնմւ Շ՟ծ՟ոթռ՟մթ, (խվխ. 227՟)] — Պ՜ջպ ՠս յ՜պղ՜ծ բ ձ՜ս՜չ՜ջզձ իճ՞՜է ազջո ձ՜սզձ ՠս աղ՜սզխո թճչճսձ ձժ՜պՠէ... 236՝ [Ց՟մխ խ՟մնմ՟տ ռ՟վբ՟ոգս՟տ Հ՟ճնտ] — Ա. Եյզոժճյճո՜ռ... Ի կթխձբզռփ 236՝—54՝ ԻԱ. Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ, դնվ գբթմ ռ՟վբ՟ոգսւ Հ՟ճնտ թ մնճմ ժվնրէթրմ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ գր Նթխթ՟խ՟մ խ՟մնմ՟տ ծ՟ջս՟սնրէթրմ — [Ա]. Եդբ ՠյզոժճյճո ճտ ՞պռզ զ յխթճսդՠ՜ձ ժ՜կ յճշձժճսդՠ՜ձ...
254՝ Գջմզռ «Ե ՠ՟ՠ՜է կզ՜՝՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ աժ՜ջ՞ո ա՜հո ՠս աժ՜ձճձո, ՠս գձդՠջռՠ՜է ՜շ՜նզ ՜կՠձ՜հձ ա՜սջ՜ռձ ՠս ա՜սջ՜՞էըճռձ... ՜կբձ»փ Տյ. մճսձզփ

22. 255՜—61՝ ԻԲ. Կ՟մնմ՟խ՟մ էնրհէ ռ՟վբ՟ոգս՟տմ Հ՟ճնտ. Կ՟վա ւ՟ծ՟մ՟ճթտ ՟պ ընհնռվբ՟խ՟մջմ
գր մնտթմ ՟պ ընհնռվբ՟խ՟մ՟տմ ծմ՟դ՟մբնրէթրմ գր խ՟վա նրհհնրէգ՟մ ՟պ ւ՟ծ՟մ՟ճջ — Եխ՝՜ջռ ոզջՠէՠ՜ռ ՠջզռ՜ձռ ՠս չ՜ձ՜ժ՜ձ՜ռ...
23. 261՝—3՝ ԻԳ. Կ՟մնմւ Լնրջ՟րնվշթմ (=Կ՟մնմւ Ս՟ծ՟խ՟ճ Պ՟վէգրթ՝ ԽԱ—ԽԴ) — Ա՞՜՝, ճջ կ՜ոձ՜ժ՜ձ
յ՜պ՜ջ՜՞, ժբո ժ՜ղճհձ ՠջդզռբ...
24. 264՜—7՜ ԻԴ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ թ Խվ՟ս գխգհգտրնճ ծ՟ղ՟պ՟րս ՠ՟մ [աժնրի Թ] — Զկՠթ ՠս ա՜ձ՝՜ս ակ՜ջ՟՜ոբջ ՠս ա՝՜ջՠջ՜ջ Տՠ՜շձբ յ՜ջպզկտ ՞ճի՜ձ՜է ի՜ձ՜յ՜ա...
Չճսձզ պյ՜՞ջզ Ժ—ԺԱ ժ՜ձճձձՠջգփ

25. 267՜՝ Ց՟մգ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ (՟ճժ կգպւ, ԺԹ բ. «Իղ՟ջս՟ջթվթ 0կմգտրնճ») — Ա. Եյզոժճյճո՜ռ, ՠջզռ՜ձռ, ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ ՜ջ՝ՠռճսդՠ՜ձ ... Ի. Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռձ յ՜իճռփ 267՝—73՝ ԻԵ. Եվ՟մգժնճմ սգ՟պմ
Յնռծ՟մմնր Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ճԱպ՟չթմ խգմտ՟հմ գր ա՟ժ մնվ՟ ճ՟էնպ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսնրէ՟մ գր ՠ՟դղ՟-

ո՟սթխ գր դ՟մ՟դ՟մ խ՟վաջ գխգհգտրնճ ծ՟ջս՟սգ՟ժ. սնրմջ Ի — [Ա]. Եյզոժճյճո ժ՜կ տ՜ի՜ձ՜հ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ ժ՜կ ճչ զռբ հճսըպբ կ՜ձժ՜ձռ հ՜ջ՝ՠռճսդզսձ...
Չճսձզ պյ՜՞ջզ ԺԹ—ԼԱ ժ՜ձճձձՠջգ ՠս հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգփ Ոսձզ.

– 273՜՝ ԺԹ. Կ՜ձճձտ կզ՜ղ՜՝՜դճսձ ճմ իջ՜կ՜հՠռզձ յ՜իՠէ...փ 273՝ [Ի]. Ահէ չ՜ոձ ոջ՝ճհ ժզսջ՜ժբզձ յ՜իՠէճհ՚ ճմ ժ՜ձճձտ իջ՜կ՜հՠձ յ՜իՠէ...
26. 273՝—8՜ ԻԶ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Կնշնրղմ ճ՟ո՟յի՟վնրէթրմմ — Եջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ զ ՟ճսջո ՠժՠխՠռսճհձ, ժ՜ռճսռ՜ձբ աըճոպճչ՜ձճխձ հ՜ջՠսկճսպո...
27. 278՜—310՜ ԻԷ. Ն՟ի՟ծ՟ր՟ւնրղմ ո՟սղնրէգ՟մ ՟ճջղ ՠ՟մթտ սգ՟պմ Յնռծ՟մմնր ռգվլ՟մ՟րհթ — Ի
կՠջլաձ՜է ոյ՜շկ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզո, պՠո՜տ. ազ ձճս՜աՠ՜է բջ ՠջժզջ, հ՜շՠռ՜տ գձ՟ճսձ՜հձ՜ռ՜ձ ՝ձ՜ժզմտ Դ՟ղգսվնրղջ...
28. 310՜—1՜ ԻԸ. Կ՟մնմւ Կթրվհթ Ահեւջ՟մբվ՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ [աժնրիւ Դ] — [Ա]. Ք՜ի՜ձ՜հ ճջ ժճհո զռբ ժ՜կ ՜հջզ ՠս ՜ղը՜ջիզ տ՜ի՜ձ՜հճսդզսձ ՜շձբ...
Չճսձզ պյ՜՞ջզ Ե ժ՜ձճձգփ

29. 312՝—3՝ Լ. Կ՟մնմ՟խ՟մ աթվ սգ՟պմ Եոթց՟մնր [աժնրիւ Ե] — [Ա]. Եյզոժճյճո ժ՜կ ՠջբռ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞, ճջ պ՜ձդզժզձ ճսձզռզ...
30. 313՝—20՜ ԼԱ. Եհթյեթ ռ՟վբ՟ոգսթ խ՟մնմ՟տ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Թբ ՜ջճսդզսձտ ճսջճստ ժ՜դՠ՜է զռՠձ զ պճս[գ]ձնՠ՜ձ ՠս ՜ջդճսձ ՠս ժ՜կ ՞զղՠջ... ՜շ՜տզձ աիՠպ ի՜սջ զսջՠ՜ձռ՚ ո՜պ՜ձ՜հզ զ ՟եճըոփ
313՝ ՠս 314՜ բնՠջզ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թփ
Օջզձ՜ժո, պյ. «Բ՜ձ՝ՠջ Հ՜կ՜էո՜ջ՜ձզ», 1988, №1, բն 74 — 76փ

31. 311՜—2՝ ԻԹ. Կ՟մնմւ սգ՟պմ Եցվգղթ գր ՟վբթրմ՟խ՟ս՟վ խվ՟րմ՟րնվթ, թ Կնրջնրէգ՟մ ձ՟պեմ, դնվ
ջմնրտ՟մեվ ՟մ՟ո՟սմ. [աժնրիւ Ը–Ա.] Ք՜ի՜ձ՜հ ժ՜կ ժջ՜սձ՜սճջ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ ժ՜կ ճջ կպ՜ստ զձտՠ՜ձ գձժՠձճսձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

236՜ ԶՄ՟հ՟ւթ՟ ՞ջզմո հզղՠ՜փ
320՝ (Ահէ լՠշտ, ըճսձ՜ռ՜թ) Ի դճսզո ՊԺԷ (1368) հ՜ձ՞ ՠէ[ՠ]՜է ժ՜պ՜ջՠռ՜ս Ք՜ձճձո ի՜ս՜պճհ տջզոպճձբզռ
լՠշ՜կ՝ Մ՟հ՟ւթ՟ ՟յջզ՚ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ՚ Ամսնմթ ՠս կ՜սջ զսջճհ՚ Թ՟անրծնճ ՠս ՠխ՝՜ջռ զսջճռ՚ Ս՟ծ՟խթմ ՠս Յ՟խնՠթմ ՠս Մգժւթջեբգխթփ Ոջտ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ հ՜խ՜սդո լՠջ աոճո՜, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ Ի Կ՟ք՟ճջ ՞ջՠռ՜ս ՞զջգոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 2՜ (1651դ., ձրպջ՞զջ, ՠջժջճջ՟ ոզսձ՜ժճսկ, էճս՜ռճս՜թ ՠս ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզփ Նճհձգ ԺԸ ՟. ղխ՜՞ջճչ չՠջթ՜ձճս՜թ ՜շ՜նզձ ոզսձ՜ժճսկ) Եո՚ Զ՟ւ՟վթ՟ ռ՟վբ՟ոգս, ՜շ՜նձճջ՟ Սճսջ՝ ճսըպզո Յփծ՟մմ՟ռ՟մթտ, գձ՟ ՝՜աճսկ ՜ջ՟ՠ՜ձռ զկճռ, աճջ ՜ջ՜ջզ ՜շ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսջ, ՠպճս ՠս աԿ՜ձճձ՜՞զջտո հ՜կզ ՌՃ (1651), ճջճսկ ՜կզ ձճջճ՞ՠռզ աՠժՠխՠռզտոփ
2. 320՝ (ԺԸ ՟. ղխ՜՞զջ) 0ծ՟մեջֆ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՜ Ժճխճչջ՟ճռփ Եո ՜ձ՜ջե՜ձոփ

660
ԿԱՆՈՆԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 270. շավնր՟լ՝ 81՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԴ × 8 (Ա շթւ, Բ 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17×11,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟րֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, էնրհէ, ջխդՠթտ (Ի բ.)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 8՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (Ս՟հղնջ՟վ՟մ, ժ՟սթմգվգմ)ֆ ԺԴ բ., Գգվղ՟մթ՟ֆ 2 (Ա—Բ), ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ ջսնվթմ խգջթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, անէ՟խ՟մ ՠնժնվաթվ, ագվղ՟մ՟խ՟մ կ՟ճմ՟մթյգվնռֆ Տգ՛ջ Л. И. Киселева, Каталог
рукописей и фрагментов латинского алфавита, хранящейся в Матенадаране, Ереван, 1980, с. 63 — 64.

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Կ՟դղթ էթխնրմւթ խ՟յթմ ռգվթտ ռ՟վ ձգհւնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լ, ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խթ Բ էգվէզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—270՝ [Կ՟մնմաթվւ Հ՟ճնտ]
Տգ՛ջ կգպ. 654, 6՟—286՟. Ց՜ձժ կզ՜ի՜կճսշ/1՜—4՜ (դ՜վճս՜թ՚ Ա—ՃԽԳ)փ §1/4՝—20՜փ 2/20՜—30՜փ 3/30՜—5՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 4/35՜—6՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 5/36՜—9՝փ 6/39՝—44՝փ 7/44՝—9՝փ 8/49՝—55՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 9/55՝—7՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 10/57՜—74՝փ 11/մզտփ 12/74՝—5՝փ 13/75՝—80՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ ՠս ժ՜ձճձտ ԻԳ—Լ. պՠխգ ՝՜ռ)փ 14/81՝—90՝փ 15/90՝—2՜փ 16/92՜—120՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ
17/120՝—1՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 18/122՜—8՜փ 19/128՜—31՜փ 20/131՜—5՜փ 21/135՜—40՜փ 22/140՜—8՜փ 23/148՜—50՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ
24/150՝—6՝փ 25/156՝—65՝փ 26/165՝—6՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 27/166՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 28/166՜—8՜փ 29/168՜՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 30/168՝—77՜փ
(§ 30—33 ռ՜ձժՠջգ ի՜կ՜ըկ՝ճս՜թ՚ Ա—ԾԵ)փ 31/177՜—83՜փ 32/183՜—6՝փ 33/186՝—90՜փ 34/190՜—3՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 35/193՜—
208՝փ 36/208՝—10՝փ 37/211՜—3՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 38/213՝—6՜փ 39/216՜—7՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 40/217՜—9՜փ 41/219՜—21՜փ 42/221՜—
9՜փ 43/229՜—34՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 44/234՜—7՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 45/237՜—42՝փ 46/242՝—7՜փ 47/247՜—8՜փ 48/248՜—9՜փ 49/249՜՝փ
50/մզտփ 51/249՝—51՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 52/251՝—2՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 53/252՝—4՝փ 54/254՝—6՜փ 55/256՜—60՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 56/260՜փ
57/260՜փ 58/260՝փ 59/260՝փ 60/260՝—6՝փ 61/266՝—7՜փ 62/267՜՝փ 63/267՝փ 64/267՝—8՜փ 65/268՝փ 66/268՝—70՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ
67—82/մզտփ

661
ԿԱՆՈՆԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԱԿՆ
ԺԸ — XVIII
ԳՐԻՉ՝ Ս՟վաթջ Ախմտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 52. շավնր՟լ՝ 52ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 6×10 (Զ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,3×10,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—49՝ [Փնւվ խ՟մնմ. 52՟]
1. 1՜՝ Կ՟մնմ սգ՟պմ Փթժթոոնջթ ՟պ՟ւգժնճմ [Ա—Ը] — Յ՜խ՜՞ո տ՜շ՜ոճսձո ճսձՠէճչ, հՠջզո կզ ՜ձ՞՜կ
՜ջե՜ձ բ...
2. 1՝—3՝ Գժնրի խ՟մնմթջ (Կ՟մնմւ Հ՟վ՟մտ ծգսգրնհ՟տ) — Ես դբ ճտ իՠխլճսռ՜ձբ ճտ ապխ՜հ... (մզտ՚ պյ.
Բ)փ
3. 3՝—10՝ Բ՟մւ խ՟մնմ՟խ՟մւ. գժնրի ՁԸ (Կ՟մնմւ Աէ՟մ՟ջթ) — Հ՜ջռճսկձ. Ես դբ կ՜ձճսժ ՠջՠը՜հ...
4. 10՝—1՜ [Ի խ՟մնմ՟խ՟մ ավնտմ Բ՟վջհթ ՟պ Աղցթրհնւնջ] — Իոժ ՠդբ ճտ ա՜ա՞՜հզձ ՜յ՜ժ՜ձՠոռբ... կզ՜հձ պյ. ԼԴ, Խ—ԽԵփ Տՠո ձ՜ՠս §16փ
5. 11՜ [Ի Նենխգջ՟վթնճ խ՟մնմ՟տ] — Եջբռձ ՜հջզ բ (Եջբռ ՜հջ) դբ ՜կճսոձճչ զռբ... կզ՜հձ՚ պյ. Ափ
6. 11՜—2՜ [Ի խ՟մնմ՟խ՟մ ավնտմ Բ՟վջհթ. գժ. ՄՀԲ] — Ոջ[՟]զտ, ճջ ճմ յ՜պւՠձ աթձրխո զսջՠ՜ձռ... (կզ՜հձ՚
պյ. ՃԲ—ՃԺԶ, ՃԺԹ—ՃԻԴ, ՃԻԶ—ՃԻԷ, ՃԼփ Տՠո ձ՜ՠս §17—18)փ
7. 12՜—3՜ [Վ՟ջմ խթվ՟խեթ ո՟ծգժնճ] — Եէ. ոճսջ՝ձ Գվթանվ զ Վթվ՟ոեմ զ ժզջ՜ժզ...
8. 13՜—4՜ [Վ՟ջմ ոնպմխ՟տ, նի՟խ՟ժ՟տ գր ՟ճժ ղգհ՟րնվ՟տ] — Կ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ ՠս ՠ՟զձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜կ՝, դբ. Յճջե՜կ յճշձզժձ ՜ձաՠխն կՠշ՜ձզ, յ՜ջպ բ տ՜ջղՠէ...
9. 14՜ [Ահթրջ՟խ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ] — Պ՜յճս յ՜յձ...
§1—9 մճսձՠձ ճմ կ՜ոձ՜սճջ ՠս ճմ գձ՟ի՜ձճսջ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճսկփ

10. 14՝ Կ՟մնմ Սվՠնճմ Գվթանվթ. գժնրի Լ (տ՟մխ) — Ա. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ, ճջ կՠխ՜ձմՠէ... Լ. Վ՜ոձ կճձճաճձզձփ 15՜—6՜ Կ՟մնմ ջվՠնճմ Գվթանվթ — Ա. Ք՜ի՜ձ՜հձ, ճջ զ կՠխո ա՜շ՜թՠ՜է բ...

11. 16՜—7՝ Կ՟մնմ գվխվնվբ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ թ կգպմ Կհեղ՟. գժնրի ՁԵ (տ՟մխ) — Ա. Վ՜ոձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ
ՠյզոժճյճո՜ռ... ՁԵ. Վ՜ոձ յ՜իՠէճհ աժ՜ձճձո... 17՝—23՝ [Կ՟մնմւ] — Ա. Եյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠոռզ ՠյզոժճյճո՜ռ...
12. 24՜ [Կ՟մնմւ դ՟մ՟դ՟մւ]ֆ Ց՟մգ — Ա. Վ՜ոձ ժ՜ձ՜ձռ, ճջ գձ՟ ՜ջ՜կ՝ ՠձ ՠս ղձ՜ձ... ԺԲ. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ճջ գձ՟ ժջյ՜ժո ծ՜ղ՜ժբփ 24՜—5՜ [Կ՟մնմւ] — Ա. Վ՜ոձ ժ՜ձ՜ձռ, ճջ գձ՟ ՜ջ՜կ՝ ՠձ ՠս ղձ՜ձ...
Ք՜խճս՜թտ զ ժ՜ձճձ՜ռ Կՠո՜ջզճհ (պյ. Ա), Նբճժՠո՜ջզճհ (պյ. Է, Թ, Ժ, ԺԶ, ԺԸ), Գ՜ձ՞ջ՜հ (պյ. Ա, Բ, Թ, ԻԳ, ԻԴ), Լ՜սճպզժՠ՜հ
(պյ. ԻԴ)փ

13. 24՜ [Ի խ՟մնմ՟տ Յնռծ՟մմնր 0կմգտրնճ] — Մզ ճտ ը՜մ ՜ջ՜ոռբ վ՜հպՠ՜հ...
Տյ. ԻԴփ §12—զ ռ՜ձժզռ հՠպճհ, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջզփ

14. 25՜՝ Աճջ խ՟մնմւ գբ՟մ ՟րնրվջ Նգվջեջթ խ՟էնհթխնջթմ գր Նգվյ՟ոծնճ Մ՟ղթխնմեթտ գոթջխնոնջթ
(ղթ՟ճմ սո. Ա, Զ, Է)— Զզ մբ յ՜ջպ ՝՜ե՜ձՠէ աեճխճչճսջ՟... փ
15. 25՝ Կ՟մնմ Կնջս՟մբթմնրոփժջնճ ընհնռնճմ — Յՠպ ճմ ՝՜աճսկ ՜սճսջռ... 25՝—6՜ [Կ՟մնմւ] — Ոմ ըճպՠէ
աի՜ս՜պո ոճսջ՝ ի՜ջռձ...
16. 26՜՝ [Ի խ՟մնմ՟խ՟մ ավնտ Բ՟վջհթ ՟պ Աղցթրհնւնջ (ղթ՟ճմ սո. Ը, ԺԶ, ԺԹֆ Տգ՛ջ մ՟գր §4)] — Իոժ
ճջ զ յ՜պՠջ՜ակճսձո կ՜ի ՞ճջթՠձ...
17. 26՝ [Ի խ՟մնմ՟խ՟մ ավնտ Բ՟վջհթ. գժ. ՄՀԲ – (ղթ՟ճմ սո. Ը. Տգ՛ջ մ՟գր §6, 18)] Եդբ ճտ զ ժ՜ը՜ջ՟՜ռ...
18. 26՝—44՝ Կ՟մնմ Բ՟վջհթ ռ՟ջմ ոեջ–ոեջ գր ՠթրվ՟ո՟սթխ ՟իսթտ, գժնրի ՄՀԲ — Ա. Ես դբ ճտ յ՜ժ՜ձբ աբ՞... (մճսձզ՚ պյ. ՃԺԹ—ՃԻԴ, ՃԻԶ կզսոձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ Ա—ՃԿԶփ Տՠո ձ՜ՠս §6, 17)փ
19. 44՝—6՜ Սվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ Գթվ ՟ր՟մբնրէգ՟մ ճ՟հ՟աջ խ՟վաթ ջո՟ջ՟րնվ՟տ ջնրվՠ գխգհգտնճ գր ոսհնտմ ընհնռվբ՟խ՟մ՟տ զմլ՟ճգժնտ թ սնրմմ Աջսնրլնճ — Ա. Ք՜ձազ ոճսջ՝ Լնրջ՟րնվթշմ Հ՜հճռ Մՠթձ Գվթանվթնջ...
20. 46՜—7՜ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ գր ՟յ՟խգվս ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ է՟վաղ՟մշթ
Մգլթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ Բ՟մ խ՟մնմ՟խ՟մ. գժնրի Ա — Աջ՟, ՠո ա՜հո գոպ զկճսկ ՞զպՠէճհ ՜ոՠկ...
21. 47՜՝ Կ՟մնմւ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ... Ա. Ք՜ի՜ձ՜հ Կ—՜կՠ՜հ...
22. 47՝ Կ՟մնմւ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ — Զկՠթզ ՜ձ՝՜ս, ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ակ՜ջ՟՜ոբջ... 47՝—8՝ [Կ՟մնմւ]
— Ա. Վ՜ոձ ոջ՝ճհ Պ՜ոբտզձ...
24. 49՜ Կ՟մնմ Եոթց՟մնր ՟ջ՟տգ՟ժ (ղթ՟ճմ սո. ԼԱ) — Եյզոժճյճո ժ՜կ ՠջբռ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞, ճջ պ՜ձպզժզձ ճսձզռզ...
25. 49՜ Կ՟մնմ Կթրվհթ Ահեխջ՟մբվ՟տնճմ (ղթ՟ճմ՝ սո. Ա, Ե) – Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ ժճհո զռբ...
26. 49՜ Կ՟մնմ Թ՟թենջթ ՟պ՟ւգժնճմ (ղթ՟ճմ սո. Թ, ԺԲ)— Աոբ ՜շ՜տՠ՜էձ. Յճջե՜կ զ կզ չ՜հջ եճխճչզձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտձ...
27. 49՜ Յնծ՟մնր Իղ՟ջս՟ջթվթ [0կմգտրնճ (ղթ՟ճմ սո. Ա, Բ)] — Եյզոժճյճո ժ՜կ տ՜ի՜ձ՜հ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞... փ
Բ. 49՜—52՝ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 49՜՝ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ՝ ծ՟սնվ Ը, ով՟խ թէ]ֆ Վ՟ջմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ զ ձ՜ս՜ժ՜պզոձ լճսժ ճսպՠձ ՠս կզո՚ ճմփ Պ՜պ՜ոը՜ձբ. Ն՜ս՜ժ՜պզոձ ձճջճ՞ճսկձ...
2. 50՜—1՜ [Գնրյ՟խնրէթրմւ թ ռգվ՟ճ ԺԲ խգմբ՟մ՟խգվոթտ]
՟. 50՜—1՜ [Լնրջմ՟տնճտ ՟հթրջ՟խ] — Գզպ աէճսոզձձ, դբ տ՜ձզ ՜սճսջ բ...
ՠ. 51՜ [Գնրյ՟խնրէթրմւ] — Խճհձ պ՜տ բ ՠս մճջ, զէ՜ծ՚ ՝՜ջզ...
ա. 51՜ Յ՟հ՟աջ յ՟վընրմ գր ՟մյ՟վընրմ խգմբ՟մ՟խգվոթտմ — Խճհձ, Խՠռ՞ՠպզձձ, Կղզշձ, Ահթՠխնճսջձ ղ՜ջեճսձ ՠձ...
3. 51՝—2՜ Տգջթժւ Յփծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Ավխ՟թենջթ հճջե՜կ ՜տոճջՠռզձ աոճսջ՝ձ Յփծ՟մ... ա՜հո կՠխտձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

52՜ Գջՠռ՜ս Փճտջ ժ՜ձճձո ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ, լՠշ՜կ՝ կՠխո՜էզ մձմզձ թ՜շ՜հ հԱխմ՟ ՞զսխբձ, Կ՟ղ՟վխ՟ոնր կ՜ժ՜ձճս՜կ՝, ի՜ձ՞ճսռՠ՜է պբջ Աղՠ՟խնրղթ դճշ, էճսո՜իճ՞զ Մջվտթ ա՜ջյի՜ձ՜ծզ կ՜իպՠոզ՚ Յնծ՟մթ ճջ՟զ կ՜իպՠոզ Ս՟վաթջթջ, զ չ՜հՠէճսկձ Հ՜հժ՜աձՠ՜հ ՜ա՞զո կՠջճհ, ճջ ՠս Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՜կՠձ՜հձ

՜ձ՟՜ջլ կՠխ՜սճջ՜ռ ղձճջիզս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ՠս ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ՜ձ՜ջ՜պզ Կճսոզ կրջձ զսջճհ, ՟՜ջլ ՠս ախնճսկձ պ՜ռբ ՠս կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝ձ ձՠջճսկձ ղձճջիՠոռբ, ՠս կՠա ՠս կՠջ ձձնՠռՠ՜էոձ հզղճխ՜ռձ զսջ ՠջ՜ձ՜սբպ լ՜հձզձ
՜ջե՜ձ՜ռճսոռբ, ճջ ՜ոբ. «Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ Հրջ զկճռ, ե՜շ՜ձ՞ՠռբտ աճջ յ՜պջ՜ոպՠ՜է բ լՠա զ Հրջբձ. ՜կբձփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 6 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 329+1 (խվխ. 219)ֆ Կ՟դղ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ մ՟իյ՟դ՟վբ (ջոթս՟խ, խ՟վղթվ, ջգր)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
(Կնջս՟մբմնրոփժթջ)

ՌՄԹ — 1760

ԳՐԻՉ՝ Սսգց՟մմնջ Կնջս՟մբմնրոփժջգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 36 (12—47). շավնր՟լ՝ 12ՠ, 13ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Գ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21×14,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 13՜—47՝ Կգվ՟խնրվ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ դինվծվբնճ խ՟վաթմ գր ՟վւ՟ճ՟խ՟մթ ՟վը՟մ՟ո՟սնրնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ, նվ ո՟սխ՟մթ ՟պ ՟ղգմ՟ճմ գխգհգտ՟խ՟մջ, յ՟վ՟բվգ՟ժ ճնրղգղմե ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մե թ խ՟վաեմ Ք՟վնդնհ՟տֆ Թ՟վաղ՟մգտգ՟ժ գհգր թ ժ՟սթմ՟խ՟մե թ ծ՟ճնտ թ Վ՟վբ՟մ՟ճ Յնրմ՟մգ՟մ, ճ՟ղթ մգվղ՟վղմ՟րնվնրէգ՟մ Տգ՟պմ 1677, թ ա՟ծմ Հպփղ, ծվ՟ղ՟մ՟ր ջվՠ՟դ՟մթ ընհնռնճմ դծ՟ր՟սնտ
— 14՜՝ Ց՟մխ է՟վաղ՟մնհթ ավնճջ — Սզջՠռՠէճռ ՠխ՝՜ջռ զ Քջզոպճո, յ՜պճսՠէՠ՜ռ տ՜ի՜ձ՜հզռ, ճխնճհձ...
1. 15՜—34՝ Կգվ՟խնրվ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ
՟. 15՜—6՜ Յ՟հ՟աջ ՟վւ՟ճ՟խ՟մթ ՟վը՟մ՟ո՟սնրնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ. աժնրի Ա — Ի ՞ջ՜սճջ՜ժ՜ձճսկ
ՠս զ ՝ձճսդՠձ՜ժ՜ձճսկ, րջզձ՜ժ... ՠ. 16՜՝ Ք՟ծ՟մ՟ճւ գմ ՟պ՟րգժ ւ՟մ դղ՟վբթխ, գմ ծվգյս՟խւ. աժնրի Բֆ ա.
16՝—7՝ Ք՟ծ՟մ՟ճւ գմ ՠ՟վգխ՟ղւ գր ջթվգժթւ Աջսնրլնճ. աժնրի Գֆ բ. 17՝—8՜ Ք՟ծ՟մ՟ճւ գմ Աջսնր՟լ. աժնրի
Դֆ գ. 18՝—9՜ Ավը՟մ՟ո՟սնրնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟խ՟մ դա՟տղ՟ղՠ գր ծգհթմ՟խնրէգ՟ղՠ ծ՟վտ ջվՠնտ ՟ո՟տնրտ՟մթ. աժնրի Եֆ դ. 19՜՝ Ի ՠ՟մթտ ջվՠնճմ Յփծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթմ տնրտ՟մթ ՟վը՟մ՟ո՟սնրնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟խ՟մ. աժնրի Զֆ ե. 19՝—20՜ Ի ՠ՟մթտ ջվՠնճմ 0անջսթմնջթ ռգվ՟ծ՟ջս՟սթ ՟վը՟մ՟ո՟սնրնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ. աժնրի Էֆ զ. 20՜՝ Զ՟վղ՟մ՟ժթ ղթ՟րնվնրէթրմմ Քվթջսնջթ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ թ ջնրվՠ Հ՟հնվբնրէգ՟մմ. աժնրի
Ըֆ է. 21՜—2՜ Թե նվւ՟՞մ ՟մկմ՟խ՟մ՟ոեջ սվթ ծ՟ղ՟վ թ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ ճ՟րնրվմ բ՟ս՟ջս՟մթ. աժնրի Թֆ ը.
22՜—3՜ Ովւ՟՞մ խ՟ս՟վգժնրէթրմ գր ջվՠնրէթրմ ո՟ծ՟մչթ թ ւ՟ծ՟մ՟ճե. աժնրի ըֆ ը՟. 23՜—4՝ Ք՟ծ՟մ՟ճթտմ
ճ՟մտ՟մւ նվւ՟մ լ՟մվ՟ՠ՟վ մգհգմ դ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ղգլ՟ռ՟ճգժշնրէթրմմ. աժնրի ԺԱֆ ըՠ. 24՝—6՜ Ովւ՟՞մ ՟մ՟շ՟պփվեմ ո՟սըթ Աջսնր՟լ՝ Աջսնր՟լմ ՟ղգմ՟խ՟վ դղգհջ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ. աժնրի ԺԳ (ԺԲ)ֆ ըա. 26՜՝ Վ՟ջմ
՟ճմնվթխ ՟մ՟շ՟պփվեմ ո՟սըե Աջսնր՟լ դճ՟մտ՟մջ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ, դթ մնւ՟ գմ ռեղ ա՟ճէ՟խհնրէգ՟մ գր ո՟սձ՟պ ղգհ՟տ ընհնռվբգ՟մ Աջսնրլնճ. աժնրի ԺԳֆ ըբ. 26՝—7՜ Հնրպմ չ՟մթր դծնա ՟մկթմ նրմգժնտւ գմ ւ՟ծ՟մ՟ճւ,
ծ՟մբգվկ ո՟վս՟րնվնրէգ՟ղՠ, ս՟ժ դթմւգ՟մջ ընհնռվբգ՟մմ փվթմ՟խ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ. աժնրի ԺԴֆ ըգ. 27՝—
8՜ Գթսնրէթրմ նվւ՟՞մ ծ՟վխ՟րնվ թտե ւ՟ծ՟մ՟ճթտ. աժնրի ԺԵֆ ըդ. 28՟ՠ Ամղ՟ւվնրէթրմ նվւ՟՞մ դ՟դվ՟ժթ ՟մփվեմնրէթրմ թտե թ ւ՟ծ՟մ՟ճջ. աժնրի ԺԶֆ ըգ. 29՜—30՜ Հգսգրթ մնճմ ՟պ՟վխնրէթրմ. աժնրի ԺԷֆ ըզ. 30՜—1՜ Հնանրմ՟խնրէթրմ լ՟ճվ՟անճմ ո՟վս ե ՟պ թ ո՟ծգժ դնհչ՟ինծնրէթրմ փվթմ՟խ՟ր ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ ծգէ՟մնջ՟տ. աժնրի ԺԷֆ ըէ. 31՜—2՜ Ք՟ծ՟մ՟ճւ ո՟վսթմ ո՟վ՟ոթժ թ ծնարնտ ՟յի՟վծ՟խ՟մ՟տ... աժնրի ԺԹֆ թ. 32՜—3՜
Պ՟վս՟խ՟մւ գմ ւ՟ծ՟մ՟յւ ո՟ծգժ դ՟հւ՟սնրէթրմ գր ինվյթժ նրմգժնճ դթմշջ. Գժնրի Իֆ թ՟. 33՜—4՜ Ք՟ծ՟մ՟ճւ նվւ նրմթմ դծպնաջ գխգհգտ՟խ՟մջ, դնվոթջթ՞ ո՟վս՟րնվնրէթրմ նրմթտթմ. աժնրի ԻԱֆ թՠ. 34՜՝ Տգմշ ՟վը՟մ՟ո՟սնրնրէգ՟մտ գր թյի՟մնրէգ՟մտ գր ւ՟մբնրղմ գր ՟րգվ՟լնրէթրմ գխգհգտ՟խ՟մ՟տ. աժնրի ԻԲ — Սճսջ՝ձ
Յփծ՟մ Ոջխեՠգվ՟մմ ՜ոբ. Մզձմ ա՜ջկ՜ձ՜կ ՠո... ո՜պ՜ժբտ ա՜խտ՜պո ժճխճյպՠէճչփ Աս՜ջպփ

— 34՝ [Ի է՟վաղ՟մշե] — Գջՠկ ՜ոպբձ ա՝՜ձոձ ա՜հձճոզժ ա՜ջիճսջՠէզո աճջո գձ՟՟բկ տ՜ի՜ձ՜հզռձ ՜հձճռզժ,
ճջտ զ կՠխո կ՜ի՜ռճսո ի՜կ՜ջլ՜ժզձ կ՜պճսռ՜ձՠէ աոջ՝՜աձ՜ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞ձ, չՠջ՜՞ճհձ զ կ՜պՠձզ ՜ոպ հՠջժճպ՜ո՜ձ՜ս ՞էըճն ՜շ՜՞ջՠ՜ռ...
2. 34՝—6՜ Խփջ՟խտնրէթրմ Քվթջսնջթ զմբ գվ՟մնրծրնճմ Պվթձթէգ՟ճ. աժնրի ԻԳ (1—22) — 1. Ք՜ի՜ձ՜հձ.
Ոջճ՛հ չ՜ոձ ՜խրդՠո ՟ճս, հճջե՜կ կՠջլզ ՜շ ՝ՠկձ... 22. Վ՜ոձ ՜հոճջզժ ՠջ՟ձճսկ զ ծղկ՜ջպճսդզսձ զկ... Աս՜ջպ ըրո՜ժռճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզփ
3. 36՝—46՝ [Յ՟հ՟աջ ո՟խ՟ջնրէգ՟մտ, նվւ ծ՟մբթոթմ թ ղ՟սնրտղ՟մ... ո՟ս՟վ՟աթմ]
— 36՝—7՝ Ապ ՟դբգտնրղմ — Վ՜ՙի, ճչ ճխճջկՠէզ ՠս դղճս՜շ՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ, ճջ կՠշՠ՜է ՠո հՠջժզձո ՠս ժՠ՜ո
զ ՟եճըո...
՟. 37՝—8՜ Յ՟հ՟աջ ո՟խ՟ջնրէգ՟մտ նվւ ծ՟մբթոթմ թ ղ՟սնրտղ՟մ Սվՠ՟դմ՟ջվՠնճ ո՟ս՟վ՟աթմ. ով՟խ ՟պ՟չթմ — Ք՜ի՜ձ՜հձ յ՜պ՜ջ՜՞ՠէճռ, ա՜կՠձ՜հձ աիճ՞ճսձ՜ժճսդզսձ վ՜շ՜պջՠոռբ ազ կզ յ՜ժ՜ո ՞պ՜ձզռզ
զձմ...
ՠ. 38՜ Յ՟հ՟աջ ո՟խ՟ջնրէգ՟մ մթրէնճ. ով՟խ գվխվնվբֆ ա. 38՜—9՜ Յ՟հ՟աջ ո՟խ՟ջնրէգ՟մ ծ՟տթմ.
ով՟խ գվվնվբֆ բ. 39՜—40՜ Յ՟հ՟աջ ո՟խ՟ջնրէգ՟մ աթմրնճ. աժնրի շնվվնվբֆ գ. 40՜՝ Յ՟հ՟աջ ո՟խ՟ջնրէգ՟մ կգրնճ. աժնրի ծթմագվնվբֆ դ. 40՝—1՜ Յ՟հ՟աջ ո՟խ՟ջնրէգ՟մ ո՟յսփմեթմ. աժնրի ռգտգվնվբֆ ե. 41՜—2՜
Յ՟հ՟աջ ո՟խ՟ջնրէգ՟մ բթս՟րնվնրէգ՟մ. ով՟խ գփէմգվնվբֆ զ. 42՜՝ Յ՟հ՟աջ ո՟խ՟ջնրէգ՟մտ սվ՟ղ՟բվնրէգ՟մ ծնարնճ. ով՟խ նրէմգվնվբֆ է. 42՝—3՜ Յ՟հ՟աջ ո՟խ՟ջնրէգ՟մտ սվ՟ղ՟բվնրէգ՟մ ղ՟վղմնճ. ով՟խ
թմմգվնվբֆ ը. 43՜—6՝ Յ՟հ՟աջ ո՟խ՟ջնրէգ՟մտ մթմւգ՟մ ղ՟ս՟խ՟վ՟վնրէգ՟մ ՟պ բթոգժնճ. ով՟խ ս՟ջմգվնվբ — Կ՜ջՠձ ՠսո յ՜ժ՜ոճսդզսձտ ՜շ ՟զյզէ ’ձզձտՠ՜ձ կ՜պ՜ժ՜ջ՜ջճսդՠ՜ձձ... հ՜ծ՜ը՜յբո զ ըջ՜պ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՜ձ՟ջ ՜ոզձփ Վՠջնփ
— 46՝—7՝ Ց՟մխ (§1—2—զ) — Գէճսը 1. Յ՜խ՜՞ո ՜ջտ՜հ՜ժ՜ձզ ՜ջե՜ձ՜յ՜պճսճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզռ... Գէճսը 23. Խրո՜ժռճսդզսձ Քջզոպճոզ...
— 47՝ (Ց՟մխ §3—զ) — 1. Յ՜խ՜՞ո յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձռ ճջտ ի՜ձ՟զյզձ... 10. Յ՜խ՜՞ո յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձռ ‘ձզձտՠ՜ձ... Վՠջնփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

47՝ Գթ՜՞ջՠռ՜ս Սսգց՟մմնջ տ՜ջպճսխ՜ջբ Կնջս՟մբմնրոփժջգտրնճ հ՜կզ իՠխզձ՜ժզ ՜ղը՜ջիզ 1760–ձ ՜կոՠ՜ձձ հճսէզոզ 6փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
Էչղթ՟լթմ

ՌՄԺԱ — 1762

ՍՏԱՑՈՂ՝ Պգսվնջ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 98 (48—145)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ը×12 (Ը 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 28ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 54՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 53՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ խգմբ՟մ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 48՜—52՝ Ք՟վնդ Յ՟հ՟աջ նհչնճմ ս՟ժնճ ծ՟ր՟ս՟տգժնտմ Քվթջսնջթ գր ծ՟ր՟սնռ զմբնրմնհ՟տ —
Զժ[ձ]զ ՜կՠձ՜արջ վջժ՜՞ճջթ կ՜ջկձ՜շզտ պձրջբձճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ՠս զ ի՜կ՝՜շձ՜էճհձ զ հՠջժզձո...
2. 53՜—145՝ Բ՟մւ Ոջխթ՟խ՟մւ գր ագհգտխ՟անճմւ՝ թ ՠնժնվ ը՟ղ՟մ՟խջ ս՟վրնճ, յ՟վ՟վբվգտգ՟ժ գր ՟վ՟վգ՟ժ թ ավնտ ագվ՟դ՟մտ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ռ՟վբ՟ոգսե գհՠ՟ճվ Յ՟խնՠե Վփպ՟ձթնճ թ խ՟վաեմ ւ՟վնդնհ՟տ, ճնրղգղմե գոթջխնոնջթ Ե՟մռեմջթնճ. Եվչ՟մխ՟ոեջ ջխջ՟մթմ
Տգ՛ջ կգպ. 404, 1՟—286՟. Ոսձզ կզ՜հձ՚ Յշն՝./53՜՝փ §՟—լե/53՝—144՝փ §լզ—ձլէ/մզտփ Ց՜ձժ ՝ձ՜՝՜ձզռ/144՜—5՜փ

3. 145՜՝ Զխմթ ւ՟վնդգժնճմ դ՟ճջւ՟մ փվծմնրէթրմջ ՟ջ՟ — Զՠէօխձ զ Հրջբ ՜ձա[ձ]ձ՜՝՜ջ ՠս ՜շօխձ զ հՈջ՟սճհ ՜ձծ՜շ՜՝՜ջ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

145՝ Գզջտ ՜հո ճջ ժճմզ Բ՜ձտ ճոժզ՜ժ՜ձտ, էռՠ՜է ՠս ՝՜ջ՞՜ս՜ծՠ՜է ՜կՠձ՜հձզս իճ՞ՠսճջ ըջ՜պզստ, ՠս իջ՜սզջրխ կպզռ ժՠձ՜ռ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ, զ չ՜հՠէճսկձ Պգսվնջ ի՜ձծ՜ջ՜ղ՜պ, ըճիՠկ՜կզպ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջՠ՜ս ՠս ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝ չ՜հՠէճսկձ պ՜ռբփ Աջ՟, ոպ՜ռ՜ս ՞զջտո ՜հո զ ի՜է՜է գձմզռ ՠս հ՜ջ՟ՠ՜ձռձ զսջճհ, ճջճհ ՞ջՠռ՜ս զ կՠթ՜իշմ՜ժ Սնրվՠ Աէնպմ Էչղթ՟լթմ զ ՌՄԺԱ (1762) դվզձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 48 (146—193). շավնր՟լ՝ 146՟ՠ, 193՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Դ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×14,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 147՜—58՜ Ա. Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟վ՟վգ՟ժ Ք՟վնդ թ ռգվ՟ճ գխգհգտրնճ, թ ՠ՟մմ Դ՟րէթ. Տեվ, ջթվգտթ դռ՟ճգժշնրէթրմ ս՟մ ւն գր դսգհթ ճ՟վխթ ց՟պ՟տ ւնտ — Ոՙչ ճջ՟զ ՠս ՝՜ձ աՠխ զ Վՠջձճհձ Սզրձզ ՠս րդՠս՜ձտ
ղձճջի՜ռ Հճ՞սճհձ...
2. 158՜—63՝ Բ. Ննվթմ Տգ՟պմ Մ՟սէենջթ ռ՟վբ՟ոգսե, թ ՠ՟մմ. Ած՟ ղգհ՟րնվւ խնվթտգմ... — Բ՜ակ՜ա՜ձ բ ըճջիճսջ՟ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ...
3. 163՜—9՝ Գ. Ննվթմ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ ջվՠնճ ՟րգս՟վ՟մշթմ Մ՟սէենջթ. Եր ՟ծ՟ յ՟վընրղմ ղգլ գհգր, դթ ծվգյս՟խմ Տգ՟պմ թչգ՟ժ թ ճգվխմթտ՝ թ ՠ՟տ է՟ր՟ժգտնճտ դռեղմ — Հզ՜ռՠ՜է գձ՟ ՜ձի՜ոճսդզսձ ՟՜պ՜ոպ՜ձ՜ռձ
Աոպճսթճհ, ՜ոբ Պրխճո. Ոՙչ ըճջտ կՠթճսդՠ՜ձ...
4. ՟. 170՜—89՜ [Դ]. Կս՟խ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, թ ՠ՟մ Դ՟րէթ, նվ ՟ջե. Ած՟ բնհնրղմ գխմ թ ռգվ՟ճ թղ... — Ոսոպզ պՠո՜ձՠկ ՜հորջ կ՜հջո կՠջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ զ ոճս՞ ո՞՜սճջՠ՜է...
ՠ. 189՝—90՜ Ովւ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ Տգ՟պմ — Ահ զկ ճջ՟ՠ՜ժ, ՜սՠպՠ՜ռ ա՜ս՜ժ, [Ըկ՝շձՠռ՜ջ ճջյբո ա՜ս՜ա՜ժ...] Ես ազկ ոջպզժո ՜ջՠ՜կ՝ էռճսռզձփ
5. 190՝—2՝ [Ե]. Ն՟իգվա՟մւ թ ռգվ՟ճ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ — Աջ՟, ՜կՠձ՜՝՜ջզձ Աոպճս՜թ ճջ ա՜հոյզոզ հ՜պժ՜յբո ճխճջկճսդզսձ ՜ջ՜ջ կՠա ի՜հժ՜թզձ ճջ՟սճռո... հճջ ՠս ակՠա ՜ջե՜ձզո ՜ջ՜ոռբ հզսջճսկ պՠոճսդՠ՜ձձ. ՜կբձփ
— 192՝ Ց՟մխ ավւնճջ — Ա. Մ՟էենջթ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ջ՜ջՠ՜է Ք՜ջճա... Ե. Ն՜ըՠջ՞՜ձտ զ չՠջ՜հ Սվՠնճ Էչղթ՟լմթփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 12 (194—205). շավնր՟լ՝ 194՟ՠ, 204՟—5ՠֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝
մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 195՜—203՝ [«Ննվթմ Սթղեփմ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ջվՠ՟ժնճջ գր ՟ջսնր՟լ՟անվլ ղգպնմթմ, ՟վս՟ծ՟մգ՟ժ թ ջվՠնճմ Դթնմթջե գր թ ջվՠնճմ Գվթանվե Ն՟վգխ՟տրնճմ». կգպ. 25, 333՟] — Աշէռՠ՜էձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ Հճ՞ճչձ ՠս ի՜ջոպ՜ռՠ՜էձ ՜ոպճս՜թ՜հձճչ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ձ... ձկ՜ձ՜յբո ՠս զսխո ՜հո կ՜տջՠ՜է տճհզձ՜ղճսձմ
ղձճջիզս ՜ձզկ՜ձ՜էՠ՜ս ա՜ձՠջՠսճհդոձ իճ՞զո/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Ե
Եվնրջ՟հեղ

ՌՃՀԷ — ՌՄԵ – 1728— 1756

ԳՐԻՉ՝ Կթվ՟խնջ բոթվ Եդմխ՟տթ (1728է., 206՟—74ՠ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 114 (206—318). շավնր՟լ՝ 216՟ՠ, 317ՠ—8ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×11+Ա—Թ×12 (Թ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ղ՟ծթխ՟մյ՟մ՝ Ա ավշթ, նհխնճդ՟մյ՟մ՝ Բ ավշթ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×14,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (Ա ավշթ՝ 206՟—15ՠ), ղթ՟ջթրմ (Ա ավշթ՝ 217՟—74ՠ, Բ ավշթ՝ 275՟—
312ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20–26 (ի՟պմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. էգվթմ ժվ՟տնր՟լ ե Բ կգպ՟ավթ ավշնրէգ՟ղՠֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 206՜—15՝ 0վծմնրէթրմւ ւ՟վնդթ ռ՟վբ՟ոգս՟խ՟մ — Ասջիձՠ՜է բ Հ՜հջ Աոպճս՜թ ՜ձՠխ, ՜ձթզձ ՠս ՜ձե՜կ՜ձ՜ժ, ՞ճչՠ՜է բ Ոջ՟զձ Մզ՜թզձ... 0ջիձՠ՜է էզնզտ հԱոպճսթճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռձ. ՜կբձփ Ոջ ՠս ՝՜սՠոռզ... էոճխ՜ռ՟փ
Ահո կ՜ոգ լՠշ՜՞ջզ 30—ջ՟ յջ՜ժձ բ, չՠջ՜կզ՜սճջճխզ ժճխկզռ ՜շ՜ն ՝ՠջճս՜թփ

2. 217՜—312՝ [Ք՟վնդւ Ապ՟ւգժթ Սթրմգտրնճ]
՟. 217՜—27՜ Ա. Ննվթմ (սեվ Ապ՟ւգժթ. կգպ. 969, 15ՠ) Ք՟վնդ Ծմըմբգ՟մ Տգ՟պմ թ Կնրջեմ, թ ՠ՟մմ, նվ
՟ջե. Սթվգժթմ թ ջգմգ՟խ ղգվ գվագջտնրւ դջեվմ — [Ա]ոբ ճսջՠկձ իճ՞ՠ՝ճսըձ ՠս կՠթձ ՠս զկ՜ոպճսձտ ՜ջտ՜հ՜թզձ Սճխճկճձ...
ՠ. 227՜—46՜ Բ. Սվս՟տնրտգվ դղգդ ւնճվ թղ ծ՟վջմ (ջխ. էգվթ ծղղս. կգպ. 969, 22՟) — Աջ՟, ձ՜ը ՠժՠոռճստ զ պՠոճսդզսձ ՝՜ձզո...
ա. 246՜—61՝ Գ. Ննվթմ թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Եջ լ՟հթխ բ՟յս՟տ... — [Ա]ջ՟, զ չՠջ՜ ՜հոջ ՝՜ձզ Ժ զձմ ա՜ձ՜ա՜ձՠէզ բփ Ն՜ը՚ չ՜ոձ հ՜պժճսդՠ՜ձ թ՜խժզձ...
բ. 261՝—90՜ Դ. Ննվթմ սեվ Ապ՟ւգժն թ մնճմ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Գգհգտթխ գջ ղգվկ՟րնվ թղ... — [Ա]ձՠխ՜ժ՜ձ ՝ձճսդզսձ ՠս ՜ձծ՜շզռ դ՜՞՜սճջձ, ՜ձի՜ոձ ՠխՠէճռո...
գ. 290՝—3՝ Ե. Ննվթմ Տեվ Ապ՟ւգժթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ Ք՟վնդ Ծմմբգ՟մ Տգ՟պմ թ Կնրջեմ, թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Գսգ՟ժ դւգդ ՟վս՟ւնճ ծ՟ղՠնրվգտթտ գր նշ ՟մանջմգջտգջ դթջ — Ի ՝՜խլճսկձ ՜ձծ՜շ՜՝՜ջ ոզջճհձ ՜շ զ ձ՜ը՜յՠպբձ...
դ. 294՜—306՝ Զ. Ննվթմ Ապ՟ւգժթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ Ք՟վնդ Ծմմբգ՟մ, թ ՠ՟մմ Յփծ՟մմնր. Եր Բ՟մմ
ղ՟վղթմ գհգր գր ՠմ՟խգտ՟ր թ ղգդ — Աջ՟, զ մճջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ յ՜պճս՜ժ՜ձ՜՞ճհձ ՞պ՜ձզ Յրի՜ձձբո...
ե. 307՜—12՜ Է. Տգ՟պմ Ապ՟ւգժթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ Ք՟վնդ Տ՟վգղսթ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե ղ՟վա՟վեմ Դ՟րթէ. 0վծմգտեւ դՏեվ փվծմնրէթրմ մնվ, դթ ջւ՟մշգժթ ՟վ՟վ — Ստ՜ձմՠէզ բ Աոպճս՜թ ՠս ոտ՜ձմՠէզ ՠձ ՜կՠձ՜հձ ՞ճջթտ ձճջ՜... ազ ՜հո ՜կՠձ՜հձ ոտ՜ձմՠէզ ՠխՠձփ Ես Քջզոպճոզ հճսոճհձ կՠջճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
— 312՝ Ց՟մխ ավւնճջ — Ա. Ք՜ջճա Ծձձ՟ՠ՜ձ... Է. Ք՜ջճա Տ՜ջՠկպզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 206՜ (1728 դ., Կզջ՜ժճո ՟յզջ Եջաձժ՜ռսճհ Փ՜շտ... Աս՜ջպճսկձ ՠխՠս ոճսջ՝ ՞ջճհո զ դճսզձ Հ՜հճռ ՌՃՀԷ
(1728), հ՜կոՠ՜ձձ ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ ԺԵ, զ Սնրվՠ տ՜խ՜տո հԵվնրջ՟հեղ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ, զ հր՞ձճսդզսձ ՠս զ յ՜իյ՜ձճսդզսձ կՠա ՞ջՠ՜է լՠշ՜կ՝ Եդմխ՟տթ կՠխո՜ձՠջժ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջմզ՚ Կթվ՟խնջ կՠխրտ կ՜թճսռՠ՜է ՟յջզփ Աջ՟, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ պՠո՜ձՠէճչ ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջ ՟ձՠէճչ,
հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ Կթվ՟խնջ ՝՜ակ՜կՠխ ՠս կՠխո՜դ՜ս՜է ՞ջզմո, ազ ճխճջկ՜թձ Աոպճս՜թ ՞դ՜ոռզ ՠս ճխճջկՠոռզ հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ ՠս հ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ. ՜կբձփ
2. 290՜ (1756 դ., էջ՜ռձճխ ՞ջմզ) ՌՄԵ (1756) դճսզձ, իճժպՠկ՝ՠջզ Ժ, զ Սճսջ՝ հԵվնրջ՟հեղ, զ ՟ջ՜ձ Սջ՝ճհձ
Յ՜ժճ՝՜հփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Զ
ՌՄԺԸ — 1769
ԳՐԻՉ՝ Մ՟վսթվնջ Փթվղթդգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 21 (1—11, 320—339). շավնր՟լ՝ 6՟—10՟, 11ՠ, 319՟—28ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 2 (11, 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր նհխնրդ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×14,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ յհ՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 4—20ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ
ԾՆԹ. Ն՟ի՟ոեջ բ՟ս՟վխ ՟ճջ էգվէգվզ ղ՟սգ՟մթ ծ՟ղ՟վ ո՟ծո՟մ՟խթ բգվ գմ խ՟ս՟վգժֆ 1769—թմ Մ՟վսթվնջ Փթվղթդգտթմ
բվ՟մտ, թմշոեջ մ՟գր Ա կգպ՟ավթ 12՟ գր Ե կգպ՟ավթ 313՟—7՟ էգվէգվթ ռվ՟ճ ճ՟րգժ՟ավնրէթրմմգվ ե խ՟ս՟վգժֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
[Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ]
՟. 1՜ Աջգմ թղ՟ջսնրմւ — Ոջ ճմ ՞զպբ ըճիՠկճսդՠ՜կ՝ ըրոզէ...

ՠ. 1՜ Սժճսձ՟ճսժ. ճջ ձղ՜ձ՜ժբ ավճտջ ՠս ժ՜կ ա՜ձ՜ջ՞... Աշ՜նզ կՠթ՜կՠթ՜ռ զկճռ հ՜ձ՟զկ՜ձՠ՜ռ ազո զ՝ջՠս
ոժճսձ՟ճսժ կզ (Բնրդ՟մբ)...
ա. 1՝ (Ք՟հնր՟լւ թմշ) — Եէ՜ձՠձ ձճտ՜ եճխճ[չ]ջ՟ՠձբձ ճջյբո ՝ճջճպ...
բ. 2՜—3՝ Վ՟ջմ նհչնրմթ ՟պ՟ւգժնտմ — Կՠջյ ճխնճսձզ բջ ՜հո. ազ ՜ոբզձ. Խ՜խ՜խճսդզսձ պ՜ձո...
գ. 4՜—5՜ Աճջնւթխ գմ ը ո՟սա՟ղմ փվթմ՟տմ ճԱջսնրլնճ — Աշ՜նզձձ՚ Եո ՠկ Տբջ Աոպճս՜թ տճ...
դ. 5՜՝ [Վ՟ջմ նհչնճմթ] — Նճհձյբո հճխնճհձձ ՜հո կզ՜ռՠ՜է՚ բ Քջզոպճո...
ե. 10՝ Ովոեջ ՟ջգմ ռ՟վբ՟ոգսւ — Ն՜ը՚ ճջ ձճսզջրխձ ՜ձ՜ջե՜ձ բ...
զ. 11՜ Իղ՟ջս՟ջեվ նղմ ջ՟ծղ՟մգ՟տ — Ես ՜շՠ՜է ռ՜ձբզձ ՜շ՜նզ դ՜՞՜սճջզձ աոՠջկձ ըճպզձ...
է. 12՜ Աջե Ոջխեՠգվ՟մմ — Աձ՜ջե՜ձ ի՜կ՜ջՠէճչ ազձտձ, գձժ՜է՜ս աՔջզոպճո...
ը. 313՜—5՝ Գ՟մկ՟վ՟մ լ՟մնրտղ՟մ ավւնչ ԺԵ աժնրիմ. Յ՟հ՟աջ զմլ՟ճ՟ՠգվնրէգ՟մ Սվՠ՟ժնճջ ղգպփմթ —
Ոմ ՜շ՜ձռ յ՜պծ՜շզ ՜ոբ ի՜ջոձ զ հԵջ՞ո, դբ. Զհՠպ տճ զ հՠպ զսխճռ տճռ գձդ՜ոռճստ...
ը՟. 316՝ Վ՟ջմ ե՞վ Մ՟սէենջ գր Մ՟վխնջ ճգս Զ ՟րնրվ ՟ջգմ դ՟ճժ՟խգվոնրէթրմմ Քվթջսնջթ... — Աոՠկ. Մ՜պդբճո ՠս Մ՜ջժճո հՠպ Զ ՜սճսջ ժ՜ոՠձ, կզ՜հձ ակզնզձ րջՠջձ իզո՜յ ՜ձՠէրչ...
ըՠ. 316՝ (ի՜հ՜պ՜շ դճսջտՠջբձ) Վե Մփջթջթմ մփղնջթմսե սեղթյ վ՟ոոթ. Բ. 0վ ԻԵ աժիթմ Բ ծ՟ղ՟վթմ — Զ՜էզկզձ աճսէկզձբ ժրջբ դ՜ազջ րէճսձ՜հ...
ըա. 317՜ Եէե ծ՟վտ՟մգջ, էե. Ս՟սգվմ դթ՞մշեվ, նվ թ կխ՟մ ՠգվ՟մնճմ ՟պ՟ր Պգսվնջ ՟պ՟ւգ՟ժմ — Ոկ՜ձտ
՜ոՠձ, տզ. Սզկբրձ թՠջճսձճհձ ճոժբ խ՜է՜կձ բջ...
ըբ. 329՜՝ [Գվ՟պ՟չւ] — Մՠթզ ՠջն՜ձժ՜ա՜ջ՟... չ՜ջ՟՜յՠպզ՟ ՜հո ՜ձճսձ...փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

329՝ Կմբնրղփմթ Մ՟վսթվնջմ Փթվղթդգտթ, զ դճսզձ ՌՄԺԸ (1769), զ ձճհՠկ՝ՠջզ Եփ
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ԳՐԻՉ՝ Պգսվնջ ռվբ. Աջս՟ո՟ստթ գր ՟մ՟մնրմւֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Պգսվնջ ռվբ. Աջս՟ո՟ստթֆ
ԹԵՐԹ՝ 279+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟—11ՠ, 13՟ՠ, 133ՠ, 215ՠ—7ՠ, 229՟—34ՠ, 235ՠ, 241՟—5ՠ, 267ՠ—8՟, 279ՠֆ ՊՐԱԿ՝
1×12+Ա—Ժ×12 (Ժ 14)+Ա—Է×12+5×12 (Գ 10)+1×4 (սո՟աթվ, ղթ՟տնր՟լ Բ ով՟խթմ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21,8×15,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (գվխջթրմ՝ 253՟—67՟)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23–39 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ՝ 14՟ֆ Լ նր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթֆ ԺԱ—ԺԲ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ գվխնր ՟պ՟մկթմ էգվէգվթ
զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, նրմթ ՠ՟դղ՟անրմթ դ՟վբ՟ավգվ («Ե»,
«Գ»)ֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դՠ, Գ՟, Դ՟, Գՠ «///[՟վկ՟խգջ]տե դխթմ... ջթվգ՟տ դմ՟///» (Ժ, 11—21), Աՠ, Բ՟, Ա՟, Բՠ «///Յթջնրջ, գր ՟ջե տմնջ՟...
՟ճժ գէե ՟ջգղւ///» (ԺԱ, 22—32)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, խ՟դղթ գդվգվզ էգէգր՟խթ ղ՟յնր՟լ, ց՟խ՟մմգվզ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟աթվջ ՟պմնր՟դմ 6 ս՟վՠգվ ավթշմգվթ անվլ ե՝ ՟ղՠնհչ՟տնր՟լ ջս՟տնհ Պգսվնջ ռվբ. Աջս՟ո՟ստնր կգպւնռֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 12՜—133՜ [Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղ՟տրնճ Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ]
Տգ՛ջ կգպ. 666, 5՟—246՟ֆ Ց՜ձժ/ 12՜՝ (Ա—ԺԶ ձկ՜ձ լՠշ. 665—զձ)փ §՟/14՜—6՜փ ՠ/16՜—22՝փ ա/23՜—8՜փ բ/28՜—37՝փ
գ/37՝—41՝փ դ/41՝—52՝փ ե/52՝—6՝փ զ/56՝—8՝փ է/58՝—63՝փ ը/63՝—70՝փ ը՟/70՝—7՜փ ըՠ/77՜—88՜փ ըա/88՜—100՝փ ըբ/100՝—8՝
(ձկ՜ձ լՠշ. 665—զձ)փ ըգ/մզտփ ըդ/108՝—16՜ (ձկ՜ձ կգպ. 665—զձ)փ ըե/116՜—25՜փ ըզ/125՜—33՜փ

Բ. 134՜—215՜ Թվթմ ՃՀԶ (727), թ ը՟ղ՟մ՟խջ 0կմգտնճմ, ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսմ Գվթանվ ւնվգոթջխնոնջմ
Ավյ՟վնրմգ՟տ ՟վ՟վ դՄգխմնրէթրմջ զմէգվտնր՟լնտմ Կթրվհթ, նվ ՟ջթ Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ (՜հէ լՠշտ).
՟. 134՜—6՝ Վ՟ջմ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ ո՟ծնտմ — Մՠջլՠ՜է բ ՜ջտ՜հճսդզսձձ Աոպճսթճհ...
ՠ. 136՝—7՝ Վ՟ջմ գվգի՟ճթտմ զմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէթրմ — Ակՠձ՜հ՜խդ ոճսջ՝ ձղ՜ձձ վ՜հէՠ՜ռ զ հՠջժձզռ...

ա. 138՜—40՜ Մգլթ ո՟ծնտ Բ յ՟ՠ՟էթ. Լնր՟տ՟վնրւ, ջվՠգտ՟վնրւ – Ն՜հՠռՠ՜է գձ՟ հ՜շ՜ն՜՟զջ գձդՠջռճս՜թձ...
բ. 140՜—1՝ Ապ՟չթմ Գ յ՟ՠ՟էթ — Զ՜հո զ՝ջՠս ժ՜ջ՞ՠ՜ռ ագձդՠջռճս՜թո ՠջ՜ձՠէզձ Կթրվգհ՚ զ հճջ՟ճջճսկձ ձճջի՜ս՜պզռձ...
գ. 141՝—4՝ Խնվծնրվբ ՟պ՟չթմ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. ճԵժթտ զմէգվտնր՟լ — Ահո ՠձ ՜ձճս՜ձտ ճջ՟ճռձ Իոջ՜հՠէզ կպՠէճռձ հԵաթոսնջ՚ ճ՞զտ Հ ՠս Բ...
դ. 144՝—5՝ Ապ՟չթմ ծթմկյ՟ՠ՟էթմ. Ապ՟ւգժ՟խ՟մ էհէնճմ ՟պ Հպնղ՟ճգտթջմ — Թբ ճմ ՞զպբտ ՠխ՝՜ջտ, ազ
ճջ կզ՜ձ՞՜կ կժջպՠռ՜տձ զ Քջզոպճո...
ե. 145՝ Վ՟ջմ եվ թ շնվգւյ՟ՠ՟է գր նրվՠ՟է զմէգվտնր՟լ խ՟վագտ՟մ — Ի մճջՠտղ՜՝՜դճսձ չ՜ոձ ձ՜ը՜կրջձ
ՠ՟՜ս...
զ. 146՜—8՝ Խնվծնրվբ ՟պ՟չթ նրվՠ՟էթմ թ ս՟րմթ մնվթմ, գր զմէգվտնր՟լ Եվխվնվբ փվթմ՟տ — Ք՜ձազ հճսջ՝՜դճս Ա՟՜կ բ՜շ աժՠձ՟՜ձճսդզսձ...
է. 148՜—50՝ Եվխնր Բ յ՟ՠ՟էնռմ. Ըմէգվտնր՟լմ թ [Բ] է՟ա՟րնվնրէգ՟մ – Եջժճսղ՜՝՜դզ րջձ ժ՜ձճձձ զ Սճսջ՝ Յ՜ջճսդզսձձ...
ը. 150՝—3՜ Եվխնր Գ յ՟ՠ՟էնչ ՟րնրվմ. Ըմէգվտնր՟լ Ապ՟չթմ է՟ա՟րնվնրէգ՟մտ. Նջս՟ր խթմմ գր ջմնճտ դնվբթմ – Ահո ՟՜ջլՠ՜է աի՜ոպ՜պճսդզսձ ՠս ա՜ձղ՜ջեճսդզսձ ՠս ա՜ձ՜շզժ ՜կջճսդզսձ ՠժՠխՠռճհ ձղ՜ձ՜ժբ...
ը՟. 153՜—5՝ Եվխնր շնվգւյ՟ՠ՟էթ. Կ՟վամ թ Սնրվՠ Սթնմ խ՟ս՟վթ — Ք՜ձազ աոպճսՠջ ի՜ձ՟ՠջլՠէճռ ՝՜ջՠ՜ռո ճսձբզձ րջբձտձ...
ըՠ. 155՝—8՝ Եվխնր ծթմայ՟ՠ՟էթ փվմ ընհնռթմ թ Սնրվՠ Յ՟վնրէթրմ գր ՟ճջ խ՟մօմ խ՟ս՟վթ. Հգհթ լգվ՟տգ՟ժ եվ գր ՟մտգ՟ժ ՟րնրվՠւ ճնճը – Զ՜հո րջզձ՜ռձ Մճչոբոզ զկ՜ոռճստ...
ըա. 158՝—63՝ Եվխվնվբ նրվՠ՟էթմ թ Սթնմ խ՟ս՟վթ. ճԵվխվնվբ փվթմ՟տ զմէգվտնր՟լջ — Զզ ա՜շ՜նզձ րջբձո ճմ յ՜իՠռ՜տ ՜՟՜կ՜թզձտո...
ըբ. 163՝—4՝ Եվվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էնրմ. թ ճԱպ՟ւգժ՟խ՟մ զմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէթրմ. Զանճյ ժգվնրւ, ղթ նւ թտե նվ դկգդ խնհնոսթտե – Աոպ ռճսռ՜ձբ ամ՜ջ՜իձ՜ջ ՝՜ձո՜ջժճսդզսձ...
ըգ. 164՝—5՝ Եվվնվբնրղ յ՟ՠ՟էնչ Գ յ՟ՠ՟էթ ՟րնրվմ. Ըմէգվտնր՟լ գր ղգխմնրէթրմ — Աջ՟, ե՜կ բ աձճհձ զձտձ ա[գ]ձդՠջռճս՜թձ կՠջլ ՟ձՠէ...
ըդ. 165՝—70՝ Յգվվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էնռմ. Ըմէգվտնր՟լ ճԵժթտ ռ՟ջմ Եր՟ճթ — Յՠպ ՜սճսջռ ՝՜ակ՜ռ կՠշ՜ս դ՜՞՜սճջձ Եաթոս՟տնտ...
ըե. 170՝—4՝ Խնվծնրվբ գվվնվբ նրվՠ՟էնրմ. յԵվխվնվբ փվթմ՟տ — Դ՜ջլՠ՜է ա՞ճսղ՜ռճսռ՜ձբ աի՜ս՜պ՜ռՠ՜էո...
ըզ. 175՜՝ Ի շնվվնվբնրղ յ՟ՠ՟էնր Բ յ՟ՠ՟էթմ. Ըմէգվտնր՟լ գր ղգխմնրէթրմ. Աղգմ՟խ՟ժ ղգլ՟մնրմ Տեվ –
Աջ՟, ՜կՠձ՜ժ՜է ՜ոզ...
ըէ. 175՝—9՝ Չնվվնվբնրղ յ՟ՠ՟էնչ Գ յ՟ՠ՟էթ. Յնվնճ զմէգվտնր՟լ՝ ղգխմնրէգ՟ղՠ. Ո՞ռ ե բ՟, նվ է՟անրտ՟մե ճթմեմ դինվծնրվբջ... – Աոպճս՜թ գձ՟ Յճ՝՜հ ըրոՠէճչ, աձ՜ը՜ոպՠխթձ ժղպ՜կ՝ՠ՜ռ...
թ. 179՝—81՝ Ըմէգվտնր՟լֆ Ի շնվգւյ՟ՠ՟էնչ նրվՠ՟էնչ փվ թ Ժ ը՟ղմ ընհնռթմ թ Սթփմֆ Աճջ ե ռգվմ՟աթվ — Զզ Սզրձ իձճհձ բ րջզձ՜ժ...
թ՟. 181՝—4՜ Ի շնվվնվբնրղ յ՟ՠ՟էնչ շնվգւյ՟ՠ՟էթ. յԵժթտ զմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէթրմ. Ավբ, գվէգ՟ժ ընհնռգջտգջ դլգվ՟խնճս նվբնտմ Իջվ՟ճգժթ – Զճջրջզձ՜ժ Մօոբո զնՠ՜է հԵաթոսնջ...
թՠ. 184՜—5՜ Չնվվնվբնրղ յ՟ՠ՟էնր ծթմայ՟ՠ՟էթ փվ. Ապ՟ւգժ՟խ՟մ զմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէթրմ — Հ՜ս՜սպ՜կ ՠս զ կզ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո...
թա. 185՜—9՝ Իջխ նրվՠ՟էնրմ ճԵվխվնվբ փվթմ՟տ — Յ՜սՠպՠ՜ռ ըճոպճսկձ ճսձզ աՠջժզջձ Պ՟հգջսթմ՟տրնտ...
թբ. 189՝—90՝ Հթմագվնվբ յ՟ՠ՟էթ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. ճԱպ՟ւգժ՟խ՟մ զմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէթրմ — Ահոզձտձ
հբճսդՠձբ Հրջ Աոպճս՜թ հԱոպճսթճհ... Բ՜աճսկ կ՜ո՜կ՝տ ՠս ՝՜աճսկ րջզձ՜ժրտ ժ՜ձը՜ս ըրոՠռ՜ս Աոպճս՜թ...
թգ. 190՝—1՜ Հթմագվնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Ըմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէթրմ. Ած՟ խնճջմ ճհ՟ջտթ գր լմտթ նվբթ – Զ՜հձ ճջ հ՜շ՜ն տ՜ձ ահ՜սզպՠ՜ձո բջ...
թդ. 191՜—5՝ Իջխ ծթմկգվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էնրմ. Ըմէգվտնր՟լմ ճԵժթտ. Աջե Տեվ տՄնռջեջ թ ղեչ ՟ղոնճմ գր ղթաթմ... – Զճջ րջզձ՜ժ կբ՞ ՠս կ՜շ՜ըճսխ...
թե. 195՝—7՝ Հթմագվնվբ Ե յ՟ՠ՟էնռ ՟րնրվմ. յԵջ՟ճգ՟ճ զմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէգ՟մ. Տեվ ն ծ՟ր՟ս՟տ ժվնճ ղգվնճ... – Ք՜ձազ ՠպ ադզժճսձո զսջ զ ի՜ջճս՜թո...

թզ. 198՜—202՜ Խնվծնրվբ ծթմագվնվբ նրվՠ՟էնրմ. ճԵվխվնվբ փվթմ՟տ. Ի ը՟ղ՟մ՟խթմ ճ՟ճմղթխ – Յճջե՜կ
՜խրդզստ ՜յջՠռճհռ...
թէ. 202՜—4՝ Վգտգվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթ. Ի Դ՟մթեժթ սգջնրէգ՟մ գր ղգխմնրէգ՟մ. Եջ՝ Դ՟մթեժ սգջ՟մեւ թ սգջժգ՟մ աթյգվնճ – Գզղՠջ՚ ՜ոպ աե՜կ՜ձ՜ժ ՞ՠջճսդՠ՜ձձ ժճմբ...
ժ. 204՝—5՜ Վգտգվնվբ Գ յ՟ՠ՟էնրմ. Ի Կնվմէ՟տնտ էհէնճմ ղգխմնրէթրմ — Ահէ չ՜ոձ իճ՞ՠսճջ՜ռձ, դբյբպ ՠս
՝՜եզձտ ղձճջի՜ռ ՠձ, ՜հէ իճ՞զձ ձճհձ բ...
ժ՟. 205՜—9՜ Իջխ ռգտգվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. ճԵժթտ. Եր ՟ջե Տեվ տՄնռջեջ. Յգվէ՟ժբ ւնրղ... – Մճչոբո պյ՜սճջճսդզսձ Քջզոպճոզ...
ժՠ. 209՜—12՝ Խնվծնրվբ Զ—գվնվբ Ե յ՟ՠ՟էնչմ. Ըմէգվտնր՟լ ճԵդգխթեժե — Զզ հճջե՜կ ժ՜կզ Աոպճս՜թ ձղ՜ձո ՜շձճսէ, ժ՜կ ժՠջյ՜ջ՜ձո զձմ...
ժա. 212՝—5՜ Խնվծնրվբ ռգտգվնվբ նրվՠ՟էնրմ գր սգջնրէթրմ մնվթմ — Ահո գձդՠջռճս՜թո էզ բ հճսոճչ ՜սՠպՠ՜ռ... ճջճչ կ՜իձ Ա՟՜կ՜հ ձժ՜ջ՜՞ջզ, ոյ՜ոՠէճչ հճսոճչ հ՜ջճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ, ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Գ. 218՜—79՜ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 218՜ Յ՟հ՟աջ, էե նվոեջ նվխվ՟ղնժ նւ գր աթմեղնժ խ՟վթտե ժթմթժ ընրըխ՟ժ — Ոջտ ճսձզձ ա՜ըճջե՜ժո ՜ձհ՜՞ ճսպՠէճհ, ՠձ ը՜շձճս՜թճչտ հճհե նՠջկ՜հզձտ...
2. 219՜—24՜ Մգլ վ՟ՠնրմ՟ոգսթմ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ՠ՟մ ՟պ՟ւգժնճմ Պփհնջթ, նվ ՟ջե.
Մ՟վբնռ գհգր ղ՟ծ գր ղ՟վբնռ՝ ճ՟վնրէթրմ — Աոբ ճկձ զ ոջ՝՜ա՜ձզռձ ՟՜ոճսռ, դբ. Աձժ՜ջրպձ ՠս կզ՜հձ իարջձ ՠս
՝ձճսդՠ՜կ՝ ՝՜ջզձ Աոպճս՜թ...
3. 224՜—5՜ Գվե ջնրվՠմ Կթրվգհ ռ՟ջմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, էե. Եխ՟տ ղմ՟տ նվ թմշ եվմ, գր
գհգր նվ թմշ նշմ եվֆ Աճջղ ՠ՟մթ գր ՟ղգմ՟ճմ ծնաեժթտ ծ՟վւ ռխ՟ճգտթմ (ղգխմնրէթրմ) — Պ՜ջպ բ կՠա, ճջտ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ ՠկտ ՜ղ՜ժՠջպտ, իՠպՠսզէ ՠս զկ՜ձ՜է ա՝՜ձձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ...
4. 225՜—8՝ Յ՟հ՟աջ ղ՟մխ՟մտ ՟պ թ խվէնրէթրմ գր ռ՟վընրղմ թ խվփմջ ւվթջսնմենրէգ՟մ
՟. 225՜՝ [Գժնրի ՟պ՟չթմ] – Հ՜ջռ. Դճս տջզոպճձՠ՜՛հ ՠոփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ահճ, ՠո տջզոպճձՠ՜հ ՠկ ղձճջիրտձ Քջզոպճոզ...
ՠ. 225՝—6՝ Գժնրի գվխվնվբ. Վ՟ջմ ծ՟ր՟սնճ — Հ՜ջռ. Ոջտ՜՛ձ բ ՜ոպզծ՜ձ ի՜ս՜պճհփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջժճպ՜ո՜ձ ՝՜ձտ ՜շ՜տՠէճռձ...
ա. 226՝—7՜ Գժնրի գվվնվբ. Վ՟ջմ սեվնրմ՟խ՟մ ՟հփէթտ — Հ՜ջռ. Գզպՠ՛ո աՀ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ահճ, ՞զպՠկ...
բ. 227՜ Գժնրի շնվվնվբ. Վ՟ջմ Տ՟ջ՟մտ ՠ՟մթտ փվթմ՟տմ — Հ՜ջռ. Ք՜ձզտ ՠձ րջզձ՜ռձ ՝՜ձտ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Տ՜ոձ ՠձ ՝՜ձտ րջզձ՜ռձ Աոպճսթճհ...
գ. 227՜՝ Գժնրի ծթմագվնվբ. Յ՟հ՟աջ գփէգ՟մտ ինվծվբնտ գխգհգտնճ — Հ՜ջռ. Ք՜ձզտ ՠձ ըճջիճսջ՟տ ՠժՠխՠռճհ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Երդձ ՠձ ըճջիճսջ՟տ...
դ. 227՝ Գժնրի ռգտգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՟ջսնր՟լ՟ճմնտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ — Հ՜ջռ. Ոջտ՜՛ձտ ՠձ ՜ոպճս՜թ՜հզձտ ՜շ՜տզձճսդզսձտփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջՠտ ՠձ... Հ՜ս՜պ, հճհո, ոբջ...
ե. 227՝—8՜ Գժնրի Է—գվնվբ. Վ՟ջմ ջխդՠմ՟խ՟մ՟տ գր մգվանվլ՟խ՟մ՟տ ղգհ՟տ — Հ՜ջռ. Ոջտ՜՛ձտ ՠձ ՜ա՞տ կՠխ՜ռփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջժճս, ՜հոզձտձ՚ ոժա՝ձ՜ժ՜ձ ՠս ձՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ...
զ. 228՜ Գժնրի նրէգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ — Հ՜ջռ. Ք՜ձզ՛տ ՠձ ՜շ՜տզձճսդզսձտ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Դ՜ջլՠ՜է ՠրդձ ՠձ...
է. 228՜ [Գժնրի] թմմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ բթս՟րնվնրէգ՟մ Ոհչնճմ ւգդ Մ՟վթ՟ղթմ — Հ՜ջռ. Ո՛հտ ՠձ իձ՞ՠպ՜ո՜ձ պձրջբձճսդզսձտփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Հզձ՞ ճսջ՜ըճսդՠ՜ձ ՠձ...
ը. 228՜՝ [Գժնրի] ս՟ջմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ո՟սնրթվ՟մ՟տ գր թմմ գվ՟մնրէգ՟մտ... գր ղ՟ջ՟մտ ծնարնճ — Հ՜ջռ. Ք՜ձզ՛տ ՠձ յ՜պճսզջ՜ձտ ՜սՠպ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձտփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջժճսփ Աշ՜նզձ՚ Սզջՠոռՠո աՏբջ Աոպճս՜թ տճ... զոժ ՜ձ՝՜ձտ՚ ռ՜ձժճսդզսձ, ՝՜ջժճսդզսձփ
5. 235՜ [Ս՟ծղ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 235՜ Վ՟ջմ գհ[ՠ՟ճ]վնրէգ՟մտ — Ի իզձ՞ ՝՜ե՜ձզձ ՠխ՝՜ջտո ՝՜ջզտփ Աշ՜նզձ՚ ՝ձճսդՠ՜կ՝, ՠջժջճջ՟՚ րջզձրտ...
ՠ. 235՜ Փպմշգժնճ — Զզ՛ձմ բ վշձմՠէփ Յճջե՜կ ռճսջպ ՜ջպ՜տճսոպ ժ՜կ ռ՜ս ձՠջտճսոպ զ ՞էճսըձ զռբ...
6. 235՜ Վ՟ջմ ծնհ փվծմգժ ագվգդղ՟մթ (ղգխմնրէթրմ) — Բ՜ձ. Յզղՠ՜ ազ ժ՜ս ՠկտ... Ահո բ բճսդզսձ ճջ ա՜շ՜նզձ իճխձ րջի[ձ]ՠկտ ՞ՠջՠակ՜ձզձ...

7. 236՜—9՝ Եպ՟ղգլթ գր ւ՟չ ռ՟վբ՟ոգսթ Միթէ՟վ՟ճ Գնյթ իջս՟խվփմ ձամ՟րնվթ, գր ՠ՟մթՠնրմ ծպգսնվթ ՟ջ՟տգ՟ժ դԱհփէջ թ ը՟ղ Սնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթմ. – Ես ՜ոբ... Տբջ Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո Քջզոպճո. Բ՜ձ Հրջ
ՠս ժՠջյ՜ջ՜ձ ժՠձ՟՜ձզ... ՜կբձփ
Մ՜ոձ բ իձ՜պզյ ՞ջտզ. յջ՜ժ Ա, բն ՜—գփ

8. 240՜՝ [Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խ՟ճմրնճ ծ՟ղ՟վնհթ Յ՟հ՟աջ խյպնճ, խյպնտ գր խյպնվբ՟տ]ֆ Յ՟հ՟աջ շ՟ցնտ՝ ՟ջ՟վթնմթ, հգցս՟մթ գր բ՟մխթ — Կղզշ Բ ՞՜ջՠի՜պ՜ռ ժճմզ ՜ո՜ջզճձ, զոժ գոպ իՠէէՠձ՜ժ՜ձզձ՚ խՠվպ՜ձ ժճմզ...
Յ՟հ՟աջ ւ՟մւ՟վթ — Ք՜ձտ՜ջձ ՃԼԸ էզպջ բ... ՜կբձփ
Տՠո, պյ. «Աձ՜ձզ՜ Շզջ՜ժ՜ռճս Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձգ», Եջՠս՜ձ, 1944, բն 254—256փ

9. 246՜ Ժ՟ղ՟մ՟խ՟աթսնրէթրմ զջս Եփէ՟մ՟ջմթտմ է՟վաղ՟մնրէգ՟մ — ՅԱ՟՜կ՜հ կզձմՠս ռնջիՠխՠխձ
՜կտ ՑՄԽԲ... Ի Ծձձ՟ՠձբձ Քջզոպճոզ կզձմՠս ռոճսջ՝ձ Գվթանվ՚ ՅԵ ՜կ բ, ՠս ՜ձպզ՚ զ Հ՜հ դվ՜ժ՜ձձ ՜կտ ՄԽԵփ
10. 246՜—52՝ Հ՟ղ՟պփս ո՟սղնրէթրմմ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ, ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ դ՟մ՟դ՟մ ո՟սղնրէգ՟մտ, ՟ճջթմւմ՝ թ ծ՟ճնտ, թ քպ՟մխ՟տ, թ ճնրմ՟տ, թ ճ՟ջնվնտ ավգ՟մտ, ՟յի՟ս՟ջթվնրէգ՟ղՠ թղնճ լ՟պ՟ճթջ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ՝ Հգէղնճ սգ՟պմ Կնրպթխփջնճ, թ էռ՟խ՟մթ Հ՟ճնտ ՉԽԵ (1296) — Ի դճս՜ժ՜ձզձ Հ՜հճռ ՇԻԵ (1076) Գ՟աթխ
դ՜՞՜սճջձ Հ՜հճռ ըոյ՜ձ՜ս ճջ՟ճռձ Մ՟մբեժթ զ ՝ՠջթձ Կգմբպփջխփթ... Սճհձ ՜կզ ՠխՠս յ՜պՠջ՜ակ կՠթ գձ՟ Ֆշ՜ձժ՜ռ դ՜՞՜սճջզձ իՠթՠ՜էտձ ՠս գձ՟ Ըձժէզա՜ռ դ՜՞՜սճջզձ իՠթՠ՜էտձփ
11. 253՜—67՜ Պ՟սղնրէթրմ ՟դաթջ Հ՟ճնտ՝ /Գվգ՟ժ ՠ՟մթր ս՟հթր շ՟ցնտ/ Ի Վ՟ծվ՟ղ՟ճ բովե Հ՟ճնտ, / Ի
Սթջ ւ՟հ՟ւ Կթժթխգտնտ/ — Տՠ՜շձ Նգվջեջթ էճսո՜ա՜ջ՟ՠ՜է /Հ՜հջ՜յՠպզձ ա՜հո ՝՜ձ ՞ջՠ՜է,/ Զյ՜պկճսդզսձո Հ՜հճռ ՜շՠ՜է, /Ոպ՜ձ՜սճջ պ՜խզս մ՜վՠ՜է... /Զզվ՜շո ՜ձճս՜ձձ ճջ Եջջ՜ժզ, /Աոպճս՜թճսդՠ՜կ՝ձ կզ՜ժզ, /Ոջ բ րջիձՠ՜է ՜կՠձ՜հձզ՚ /Ահեկ ՠս ՜կջ՜ս հ՜սզպՠձզ/. Ակբձ, ՜կբձ, ՠս ՠխզռզփ
Լճսո՜ձռձՠջճսկ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ ՠձ ժ՜ջՠսճջ ՟ՠյտՠջզ դճս՜ժ՜ձձՠջգ՚ Կ—ՉԻԲ (611—1273)փ

12. 268՝—79՜ Լնրջմ՟տնճտ գր մյ՟մ՟տնճտ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ղգլ թղ՟ջս՟ջեվմ (անրյ՟խնրէթրմ) — Տՠո դբ
հճջ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյ բ էճսոզձձ, աձղ՜ձձ զ հ՜հձ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյձ պՠո. ՜հէՠս ածղկ՜ջզպձ հԱոպճս՜թ հճսո՜ռզջ... (հ՜նճջ՟ճսկ ՠձ ձղ՜ձ՜ռճհռ ՜խզսո՜ժձՠջ՚ 269՜—79՜)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 14՜ (Աձ՜ձճսձ ՞ջմզ). Աս՞ձՠ՜, Հճ՞զ Սճսջ՝, պժ՜ջզո, ՠս աոժոՠ՜էո զկ ՟ճս ՜ս՜ջպ ի՜ոճհփ
2. 240՝ (Պՠպջճո չջ՟. Աոպ՜յ՜պռսճհ) Գջՠռ՜ս զ Սնրվՠ տ՜խ՜տո հԵվնրջ՟հեղ, զ ՌՃՀԳ (1724), հ՜կոՠ՜ձձ
՜յջբէզ Է—զձփ
267՜ Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հո Քջզոպճոզ,
Վ՜ջ՟՜յՠպո Ավգրգժտթ,
Տՠխՠ՜ս ՞ճէճչ Աջս՟ո՟ստթ,
Մզ՜՝՜ձ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ՚
Ոսըպ՜ժ՜ձ Սնրվՠ Ս՟հթղթ,
Ի ՟՜շձ՜էըո կՠջ ՜ձ՟զ,
Աոպ Ե ՜կզո էզրչ կձ՜ռզ
Վ՜ոձ Աջՠսՠէՠ՜ձ յ՜պՠջ՜ակզփ
Ես ՝՜աճսկ ոբջո չ՜հՠէՠռզ՚
Ոջտ զ տջզոպճո՜ոզջ՜ռ ՜ձ՟զ,
Ես զ ա՝րո՜ձո զկո պջպկ՜գռզ
ԶՊ՜պկճսդզսձո ՞՜ս՜ա՜ձզ
Տ՟մջ Սըջնճ ՠս Ռնրՠգմթ
Յ՜հէճսոպ ՞դՠ՜է ՜շ կզ ՠ՟զ,
Ըոպ ճպ՜ձ՜սճջոձ ՠս դզսոձ ժռզ,
Զզ ՟զսջ՜՞զսպ ՜շ ՝՜ձ էզռզփ
Ոջտ չ՜հՠէբտ ՜շ Տբջ ՝՜ջզ,
Մ՜խդՠկ ՜ոՠէ կՠա Ոխճջկզ,
Ես ԱՀԱ ՃԱՌ (1724) դճս՜ժ՜ձզ,
Ես զ կճսպձ իճգպՠկ՝ՠջզ,
Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ո կՠխո՜կ՜թզ՚

Աձ՟ջ՜՟՜ջլՠ՜է Էվսգոթ (=զ Պՠպջբ),
Ի Բգվթ՟ կՠթ տ՜խ՜տզ,
Զճջ ՜հեկ Հ՟ժգո չՠջ՜լ՜հձզփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 246՜ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Պգսվնջ չ՜ջ՟՜յՠպփ 14՜, 133՜, 228՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բ փ
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ԹԵՐԹ՝ 284. շավնր՟լ՝ 1՟—3ՠ, 90՟—100՟, 238՟—41ՠ, 269ՠ, 276՟—84ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+8×12+Ա—Գ×12+12×12 (Ա 10, ԺԲ 19)ֆ
ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ, է՟ա՟մյ՟մ, ՟պթրլ՟մյ՟մ գր «MBFB» ժնրջ՟բվնյղմգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝
մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 26—34 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ խս՟ր,
ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ գր ՠլգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4՜—89՝ [Կթրվհթ Եվնրջ՟հգղ՟տրնճ Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ]
Տգ՛ջ կգպ. 666, 5՟—246՟. Ց՜ձժ/մզտփ § ՟/4՜—5՝փ ՠ/5՝—10՜փ ա/10՝—4՜փ բ/14՜—20՝փ գ/20՝—4՜փ դ/24՜—32՜փ ե/32՜—5՜փ
զ/35՜—6՜փ է/36՜—40՜փ ը/40՜—4՜փ ը՟/44՜—9՜փ ըՠ/49՜—56՝փ ըա/56՝—66՜փ ըբ/66՜—72՝ (ձկ՜ձ կգպ. 665—զձ)փ ըգ/մզտփ
ըդ/72՝—8՝ (ձկ՜ձ կգպ. 665—զձ)փ ըե/78՝—83՝փ ըզ/83՝—9՝փ

Բ. 101՜—57՝ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ սվ՟ղ՟ՠ՟մնրէգ՟մջ, ՟վ՟վգ՟ժ թ Սթղեփմե ւ՟չ վ՟ՠնրմ՟ոգսե Ջնրհ՟ճգտրնճ
— 101՜՝ Յ՟հ՟աջ սվ՟ղ՟ՠ՟մնրէգ՟մ (մ՟ի՟ՠ՟մ) — [Ի] ոժա՝՜ձ պջ՜կ՜՝՜ձճսդՠ՜ձո յ՜ջպ բ վճտջ զձմ
՜ոՠէ աի՜ջռկ՜ձբ, աճջ ո՜իկ՜ձբ Ավթջսնսեժ ՜հոյբո. Հ՜ջռճսկձ բ ըձ՟զջ յ՜պ՜ոը՜ձսճհ...
՟. 101՝—24՜ Յ՟հ՟աջ ո՟վդ՟պնրէգ՟մ, նվ ե ծ՟սնվ ՟պ՟չթմ — Ակՠձ՜հձ յ՜ջա լ՜հձ ժ՜կ գձթ[ի]՜ձճսջ
բ ժ՜կ կ՜ոձ՜սճջ...Աս՜ջպ յ՜ջա՜շճսդՠ՜ձ, ճջ բ ի՜պճջ ՜շ՜նզձփ
ՠ. 124՜—33՜ Յ՟հ՟աջ յ՟վ՟ղ՟մնրէգ՟մ, նվ ե ծ՟սնվ գվխվնվբ — Շ՜ջ՜կ՜ձճսդզսձ բ ՝՜խիզսոճսդզսձ յ՜ջա լ՜հձզռ, ՜շ զ հ՜ջպ՜՝ՠջՠէ աձՠջպջ՜կ՜՟ջՠէձ, տ՜ձազ ՝՜ձզձ ժջժզձ բ պՠո՜ժ...
ա. 133՜—57՝ Յ՟հ՟աջ յ՟վ՟ՠ՟մնրէգ՟մ, նվ ե ծ՟սնվ գվվնվբ — Աշ՜ջժճսդզսձ բ ՝՜ձ, հճջճսկ թ՜ձճդրզստ
ճկ՜կ՝տ թ՜ձճսռ՜ձզ ՜ձթ՜ձրդձ... Վ՜ոձ ճջճհ գոպ ժ՜ջզ կՠջճսկ ղ՜ջ՜՟ջՠռ՜տ գոպ էՠաճսզ կՠջճսկ Հ՜հժ՜աձՠ՜հռփ Փ՜շտ Քջզոպճոզ հճսոճհձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ, ճջ պ՜ ծ՜ջպ՜ջճսդզսձ ծղկ՜ջպ՜՝՜ձ պջ՜կ՜՝՜ձճխ՜ռփ
Գ. 158՜—93՝ Պ՟սձ՟պւ իմբվնճ ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ է՟ա՟րնվթմ Հպնղ՟տ Էղ՟մնրեժթ գր ջվՠնճմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ավգ՟ժ Թնրհէ[ւմ] — Մ՜ջ՞՜ջբձ Դ՜սզդ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠջ՞ո Ս՜խկճո՜ռ ՜սջիձ՜՝՜ձբ... ՠս
ՠջժձ՜հզձտձ զ ի՜կ՜ղձմճսկձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Տգ՛ջ կգպ. 500, 66ՠ—191ՠ. §՟/158՜—9՜փ ՠ/159՜—69՜փ ա/169՜—70՜փ բ/170՜—5՝փ գ/175՝—9՝փ դ/179՝—86՝փ ե/186՝—7՜փ
զ/187՜—92՜փ է/192՜՝փ ը/192՝—3՜փ ը՟/193՜՝ (չջն. «...ՠս ՠջժձ՜հզձտձ զ ի՜կ՜ղձմճսկձ///». ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ ըՠ—ըզ/մզտփ

Դ. 194՜—229՝ [Ի ՠ՟մթտ Կհգղեջթ Գ՟ժ՟մնջթ]
՟. 194՜ Պ՟սղնրէթրմ սգ՟պմ Նգվջեջթ Կժ՟ճգտրնճմ — Տբջ Նգվջեջ Կժ՟ճգտթ պզՠաՠջ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ, ճջ ՝՜աճսկ ՠջ՞ո հրջզձՠ՜ռ զ Հ՟ճջ, ՜կո Է...
ՠ. 194՜—5՝ Մգխմնրէթրմ ռ՟վբ՟ոգսթմ — Գՠջ՜յ՜հթ՜շ կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպձ Նգվջեջ Կժ՟ճգտթմ...
ա. 195՝—224՜ Ապ՟ւնրղմ թ ղգլեմ խ՟ճջգվե Մ՟մնրեժթ ՟պ Հ՟ճջ, ճնվնրղ բմթ Տվ՟ղ՟ՠ՟մնրէթրմմ, դնվ ՟վ՟վ ծվգյս՟խմ ճնրմ՟տ Տվթ՟մե զմբ խ՟էնրհթխնջթմ Հ՟ճնտ սեվ Նգվջեջթ — Յ՜կզ հըոպՠխթկ՜ձբ ՜ղը՜ջիզ ՑՈՀԸ
(6678), ճջ բջ հճսդ ճս պ՜ո՜ձՠջճջ՟ ՜կզ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ...
բ. 224՜—5՜ Եր ճգս ջնվ՟ [ճ]՟չնվբգ՟տ ՟էնպմ սգ՟պմ Նգվջթջթ սեվ Գվթանվթջ — Տբջ Գվթանվթջ ՠխ՝րջ
ճջ՟զ պբջ Գվթանվթջթ ՠս Նգվջեջթ, կ՜ժ՜ձճսձ Տհ՟ճ, ՜կո Ի...

գ. 225՜—7՜ Ասգմ՟խ՟մ իփջւ ջվՠնճ ծփվմ Նգվջեջթ Լ՟ղՠվփմ՟տրնճմ՝ ՟պ՟չթ Տ՟վջնմթ ընհնռնճմ — Ոչ ի՜ջտ ոճսջ՝տ ՠս յՠպտ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձձ...
դ. 227՝—8՜ Թնրհէ սգ՟պմ Գվթանվթ խ՟էնհթխնջթմ Հ՟ճնտ ՟պ Իմմփչեմէթնջ Եվվնվբ ո՟ոմ Հպնղ՟ճ — Գՠջ՜ժ՜պ՜ջ ՞էը՜վճը՜ձ՟ Քջզոպճոզ...
ե. 228՜—9՝ [Թ]նրհէ [ո՟]ս՟ջի՟մ՟սվնրէգ՟մ [Ի]մմփչեմէթնջթ [ո]՟ոթմ ՟պ սեվ [Գ]վթանվ [խ]՟էնհթխնջմ Հ՟ճնտ, [ճ]նվնրղ ձ՟պե [ճ]՟հ՟աջ աժի՟րնվ [ծ]նռնրոգսնրէգ՟մ [գ]խգհգտրնճմ [Հ]պնղ՟ճ — [Ի]մմփչեմէթնջ
ՠյզոժճյճո՚ թ՜շ՜հ թ՜շ՜հզռձ Աոպճսթճհ...
Տՠո, պյ. «Կխՠկբո Գ՜է՜ձճո, Մզ՜՝՜ձճսդզսձ Հ՜հճռ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհձ գձ՟ կՠթզ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհձ Հշճչկ՜հ», Հշճկ, 1650, բն
238—351փ

Ե. 230՜—8՜ [Գթվւ Յնրջնճ]
՟. 230՜՝ /// ՠս չ՜ոձ ՜հձ ՜ոՠձ ազձտՠ՜ձո ձ՜սո ՜ձռ՜սճջո ՠս հգձմզռ ՜ղը՜ջիզ ո՜ժ՜ս ՜շզձ, ճջյբո ճմ ճսձՠէճչ ՜ոպ տ՜խ՜տ կձ՜ռ՜ժ՜ձ...
ՠ. 230՝—1՝ [Հ]՟վտթմ է՟ա՟րնվթ խնրջ՟մւ դծգս մնվ՟ – Ն՜ը՚ դբ ա՝՜ձո ա՜հո ՜ոբ Ս՜խկճո. Կ՜ռռբ ՟ղըճհ
գձ՟ ՜նկբ տճսկկբփ Ահոզձտձ՚ ոճսջ՝ ժճհո Աոպճս՜թ՜թզձձ...
ա. 231՝—3՜ [Ա]մթլգ՟ժ [ժթտթ] ղ՟վբմ, նվ ՟վ՟ջտե դճնճջ թրվ թ ղ՟վբ... ճԵվգղթ՟ճ ԺԷ – Ոջյբո թ՜ձջ իզս՜ձ՟ձ ճջմ՜վ ժՠձ՟՜ձզ բ, կզղպ զ ժզջ ՜շձճս ա՝եղժ՜ժ՜ձ ՟ՠխձ...
բ. 233՜—5՝ [Ա]շւ նշ գսգջ Աջսնր՟լ, դնվ ո՟սվ՟ջսգտգվ ՟խմխ՟ժնհ՟տմ ւնտ. ճԵջ՟ճթ ԿԴ – Աոբ Գվթանվթջ. Ոջյբո կ՜ջկձ՜ժ՜ձտձ ՠս ՜ձկ՜ջկզձտձ ա՜ձ՜ա՜ձզձ ոՠշզս...
գ. 235՝—7՝ [Մ]նրս նրվ՟ինրէթրմ Տգ՟պմ Քվթջսնջ, Մ՟սէենջ ԻԷ – Ոջյբո ՜ոբ Եո՜հզ. Վ՜ջլո ոջ՝ճռձ
՜հձյզո[զ] բ, աճջ ՜ժձ ճմ ՠպՠո ՠս ճսձժձ ճմ էճս՜ս...
դ. 237՝—8՜ [Մ]յ՟խ գվխ՟ճմ՟ղսգ՟ժ ջո՟ջե ո՟սնր՟խ՟մ ոսհնճ գվխվթմ. Յ՟խնՠ Ե... – Զզ ճջյբո ՜ոբ
Յ՜ժճ՝ ԺԵ. Հջճչ վճջլզ ճոժզ ՠս կ՜ջ՟ զ ՝ճչո ըճձ՜ջիճսդՠ՜ձ. ՠս ՜հո ՝՜ս՜ժ՜ձ բ հ՜խ՜՞ո հճսոճհփ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Գզջտ Յճսոճհձ զ վ՜շո Աոպճսթճհփ
Սժա՝զռ յ՜ժ՜ո՜սճջ. ըճջ՜՞զջձ գոպ չՠջնձ՜պճխզ. ՠձդ՜՞էճսըձՠջզ ըճջ՜՞ջՠջզ պՠխգ ՝՜ռփ

Զ. 242՜—69՜ [Բ՟մւ Վ՟վբ՟մ՟ճ Յնրմ՟մգ՟մ]
1. 242՜—51՜ Ավ՟վնհնրէթրմ գր իվ՟ս Վգվչթմ փլղ՟մմ, նվ ղթ ե ճգփէգ՟մտ ինվծվբնտ ջնրվՠ գխգհգտրնճֆ Թ՟վաղ՟մգտգ՟ժ թ Վ՟վբ՟մ՟ճ Յնրմ՟մգ՟մ ճ՟վծթգոթջխնոնջե Լգփոփժջնճ թ ժ՟սթմ՟խ՟մթ ժգդնրե, ճ՟ղթ մգվղ՟վղմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ՌՈՁԸ (1688), թ Լեփոփժթջջ ւ՟հ՟ւթֆ Արվծմնրէթրմ թրհնճ Վգվչթմ փլղ՟մ ծթր՟մբ՟տ — Ի Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝դզ աժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠյզոժճյճոձ ձճհձ ա՞ՠզպճստձ ճսձՠէճչ ադ՜՞ձ զ ՞էճսըձ...
2. 251՜—9ՠ [Ննվթմ] Դթրվ՟անճմ ղ՟վդգտնրղմ գր խգվո ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ՟պ թ ռգվ՟խնշգժ թ ղթսջ դ՟ղգմ՟ճմ դղգհջ անվլգտգ՟ժջ դմգվգժթջ, դղ՟ծ՟տնրջ, ռ՟ջմ ՠ՟վրնւ խ՟ս՟վգժ՟ոեջ ինջսնռ՟մգժնճ — Սզջՠռՠ՜է
ՠխ՝՜ջտ զկ [զ] Քջզոպճո, ժջժզձ էզձզէ ՜ոՠձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձտ ա՟ջճսձո ժՠձ՜ռ կպզձ... ազ լՠջ ՠս ՜կՠձՠռճսձ ՠկ թ՜շ՜հ յ՜պջ՜ոպ՜ժ՜ձ՚ Վ՟վբ՟մ Յնրմ՟մգ՟մ...
3. 259՝—69՜ [Ննվթմ] Յ՟հ՟աջ խ՟վագ՟տ գր ՟ջսթձ՟մ՟տ գխգհգտրնճ գր գխգհգտ՟խ՟մ՟տ ՟մկ՟մտ, գր մնտթմ անվլնտ գր նվոթջնրէգ՟մտ ծ՟ղ՟պփսնրէթրմ — Եժՠխՠռզ ժճմզ ի՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ ՜շճսկձ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ Քջզոպճոզ... Կՠ՜ռ ճխնճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜խրդՠ՜հ չ՜ոձ զկ՚ Վ՟վբ՟մ՟ Յնրմ՟մգ՟մֆ
Է. 270՜—5՝ Թնրհէ Լգրնմթ Հպփղ՟ճ հ՟ճվ՟ոգսթ, դնվ ավգ՟տ ՟պ Փժ՟ՠթ՟մնջ՝ զմբբեղ ղնժնրէգ՟մ Երսթւթ՟ճ. ով՟խւ Ե, ՟պ՟չթմ աժնրի – Լգրնմ հ՟ճվ՟ոգս, Սզջՠէզ ՠխ՝՜սջ Փժ՟ՠթ՟մնջթ ՠյզոժճյճոզ Կնջս՟մբմնրոփժջնր. Ոխնճհձփ Ըձդՠջռ՜տ աձ՜կ՜ժձ ոզջճհ՟ լՠջճհ... Գջՠռ՜ս զ հճսձզոզ ԺԳ, զ հ՜կզ ՝՟ՠղըճսդՠ՜ձ ՞ՠջ՜յ՜հթ՜շ ՟՜պ՜սճջ՜ռո Աջսեվթնջթ ՠս Պվփսնագմգ՟ճփ Ահո բ Թճսխդձ Մՠթզձ Լգրնմթ Հպփղ՟ճ ի՜հջ՜յՠպզձ ՜շ Բժ՟ցթ՟մնջ, աճջ Հ՜հտ պրկ՜ջ ՜ոՠձ ՠս աճջ գձ՟ի՜ձճսջ ՠժՠխՠռզ գձ՟ճսձզ ՠս յ՜պճսբփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

157՝ Գ՜խ՜վ՜ջՠ՜է ՞թՠ՜է ՠխՠս ՌՃՀԲ (1723) դճսճն զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ, ՠս Աոպճսթճչ հ՜ձ՞ ՠէՠ՜է զ չՠջնձ ՝՜ձզձ ի՜ո՜տ կ՜հզոզ ԻԷփ
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ԳՐԻՉ՝ Ամ՟մնրմ (12՟—269՟, 309՟—52՟), Դ՟րթէ ռվբ. (273՟—308՟), Ահեւջ՟մբվ ՟ՠհճ. (353՟ՠ)ֆ Սս՟տնհ՝ Դ՟րթէ ռվբ. (ավթշզ), Ահեւջ՟մբվ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 354. շավնր՟լ՝ 1՟—9ՠ, 221ՠ—4ՠ, 234՟—6ՠ, 269ՠ—72ՠ, 308ՠ, 352ՠ, 354՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×10+Ա—ԻԲ×12 (Բ 13, ԺԲ 10, ԺԷ
11)+Ա—Գ×12+4×12 (Դ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ՝ 273—308)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27–
30 (ի՟պմ)ֆ Կ՟դղ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟էնրհէ. «S. Maria pas
savitnsis» բվնյղ՟սթո ղ՟խ՟ավնրէգ՟ղՠ, բպմ՟խթմզ՝ խ՟վղթվ գր խ՟մ՟շ յգվսգվնռ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կթրվգհ Եվնրջ՟հեղ՟տթ՝ 11ՠ, Ահեւջ՟մբվ ռվբ. (ջս՟տնհ)՝ 145ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 12՟, 146՟ֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ խգմբ՟մ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, 273—308 էգվէգվզ է՟մ՟ւթ մգվանվլնրէգ՟ղՠ իթջս անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ էթխնրմւմ նր գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, ց՟խ՟մմգվզ՝ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Հ՟ր՟մ՟ՠ՟վ Ահեւջ՟մբվ ՟ՠգհ՟մ նր Ահեւջ՟մբվ ռ՟վբ՟ոգսզ ղթգրմնճմ ՟մկմ գմֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 10՜—145՜ [Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղ՟տրնճ Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ]
Տՠո լՠշ. 666, 5՜—246՜. Ց՜ձժ/ 10՜—1՜ (մճսձզ ԺԵ—ԺԶ ՞էճսըձՠջգ, զոժ ԺԷ—ԺԸ—ձ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ բ՚ ԺԵ—ԺԶ)փ §՟/12՜—
4՝փ ՠ/14՝—21՝փ ա/21՝—7՝փ բ/27՝—38՝փ գ/38՝—43՜փ դ/43՜—55՝փ ե/55՝—60՜փ զ/60՜—2՜փ է/62՜—7՝փ ը/67՝—75՜փ ը՟/75՜—81՝փ
ըՠ/82՜—93՝փ ըա/93՝—108՝փ ըբ/108՝—18՝ (չջն. չՠջզռ 5—ջ՟ պճխ՚ «...ճջ բնձ ՠս ՠէ ՠս ձոպ՜ս գձ՟ ՜նկբ Հրջ///», ղ՜ջ. դՠջզ ՠս կզ՜լճսէճս՜թ §ըդ—զձ)փ ըգ/մզտփ ըդ/118՝—27՝ (ոժ. «Աոպճս՜թ ի՜հջ, ՠս ճմ ՞ճհ ՠջժջճջ՟ Հ՜հջ...», կզ՜լճսէճս՜թ §ըբ—զձ)փ ըե/127՝—35՜փ
ըզ/135՜—45՜փ

Բ. [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
1. [Ք՟վնդւ ճ՟պ՟չթմ ծ՟սնվե]
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա—ՃԼԸ/մզտփ ՃԼԹ/294՜—300՝փ ՃԽ—ՃԽԶ/մզտփ ՃԽԷ/273՜—7՜փ ՃԽԸ/184՝—8՜փ ՃԽԹ/188՜—94՜փ ՃԾ—ՃԾԱ/մզտփ ՃԾԲ/194՜—8՜փ ՃԾԳ/201՝—7՝փ ՃԾԴ/207՝—13՝փ ՃԾԵ—ՃԿԱ/մզտփ

2. [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվե]
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1741. Ա/մզտփ Բ/146՜—52՝փ Գ/152՝—63՝փ Դ/164՜—9՝փ Ե/169՝—74՝փ Զ/175՜—8՝փ Է/178՝—84՝փ
Ը/198՜—201՝փ Թ—ԺԲ/մզտփ ԺԳ/ 300՝—6՝փ ԺԴ/մզտփ ԺԵ/214՜—5՜փ ԺԶ/215՝—8՝փ ԺԷ/մզտփ ԺԸ/218՝—22՜փ ԺԹ—ՃԻԹ/մզտփ ՃԼ/283՜—
9՝փ ՃԼԱ—ՃՁԸ/մզտփ

3. [Ք՟վնդւ ՟վս՟ւնճ Ա գր Բ ծ՟սնվ՟տ]
՟. 277՜—83՜ ԼԱ. Ք՟վնդ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Աղեմ ՟ջգղ կգդ, դթ նղ՟մւ նվ ՟ջս խ՟մ, նվւ
ղթ ձ՟յ՟խգջտգմ... – Բ՜հռ ձ՜ը պՠոռճստ, դբ ազ՛ձմ պՠոՠ՜է հ՜շ՜նզձտձ՚ Վ՜ջ՟՜չ՜շ ՜ձճս՜ձՠռզձ ապրձո...
ՠ. 289՝—94՜ ԼԳ. Ք՟վնդ վ՟ջմ Խ՟շթմ, թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Փ՟ճս խգմ՟տ ե ՟ղգմգտնրմ... — Գզպՠէզ բ, ազ ժՠ՜ձտ վ՜հպզձ զ հՠջզո ՟բկո ՠջՠսՠռ՜ս կՠա...
ա. 317՜—28՜ ԼԹ. Ք՟վնդ ռ՟ջմ Սնրվՠ Կնրջթմ, թ ՠ՟մ Եջ՟ճգ՟. Ած՟ր՟ջթխ Տեվ մջսգ՟ժ թ ռգվ՟ճ էգէգր
՟ղոնճ ա՟ճ ճԵվնրջ՟հեղ — Պ՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ Աոպճս՜թ՜թզձ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ ՝՜ակ՜ձճսձ բ, ազ ժճմզ՚ ՜կյ, ՟ջ՜ըպ, էՠ՜շձ...
բ. 328՜—49՜ Խ. Գվթանվթ ՟յ՟խգվսթ Եպ՟ղգլթ Յնծ՟մնր Ովնսմգտնճ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Ծմ՟ր կգդ ՟ճջփվ
Փվխթշ, [նվ ե] 0լգ՟ժ Տեվ թ ւ՟հ՟ւթ Դ՟րէթ — Ոջ հրջզձզմձ րջ րջզձ՜ժզ ՠս ըճջիջ՟՜ա՞՜թձ ՠխՠէճսդՠ՜ձռ ՝ճէճջզձ...
Գ. [Ք՟վնդւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. [Ք՟վնդւ Մ՟սէենջթ Ջնրհ՟ճգտրնճ]
՟. 225՜—7՝ ԻԴ. Ք՟վնդ Յ՟վնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ. Լնրջ՟րնվգ՟, Եվնրջ՟հեղ... — Ոջյբո զ ե՜կ՜ձ՜ժո լկՠջ՜հձճհ ՜սճսջտձ ձճս՜ազձ...
ՠ. 227՝—33՝ ԻԵ. [Ք՟վնդ Յ՟վնրէգ՟մ. Եր] ՟ծ՟ յ՟վընրղմ ղգլ գհգր... — [Հ]զ՜ռՠ՜է գձ՟ ՜ձիճսոճսդզսձ ՟՜պ՜ոպ՜ձ՜ռձ Աոպճսթճհ... Չճջջճջ՟. ազ զ ե՜կ ը՜մՠէճսդՠ՜ձ ՜շ՜տՠ՜էտձ վ՜ըՠ՜ձ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
Գջմզռ՚ 233՝ «0ջզձ՜ժձ Գ դճսխդ յ՜ժ՜ո բջ»փ

ա. 237՜—48՝ ԻԶ. Ի Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսե, թ ՠ՟մմ. Տեվ, ջթվգտթ դռ՟ճգժշնրէթրմֆ Վ՟ջմ գխգհգտնճ — Ոՙչ
ճջ՟զտ ձ՜աՠէզ Վՠջձճհձ Սզրձզ ՠս բրդ՜ձտ ղձճջի՜ռ Հճ՞սճհձ...

բ. 248՝—53՝ ԻԷ. Ի Մ՟սէենջթ, թ ՠ՟մմ. Ած՟ ղգհ՟րնվւ խնվթտգմ, ՟ճժ էյմ՟ղթւ Տգ՟պմ թ ց՟պ՟րնվգժմ...
— Բ՜ակ՜ա՜ձ բ ըճջիճսջ՟ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ...
գ. 254՜—63՝ ԻԸ. Ննվթմ ւ՟վնդ Ծմըմբգ՟մ Տգ՟պմ թ Կնրջեմ, թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Գսգ՟ժ ՟վս՟ւնճ ծ՟ղՠնրվգտթտ դւգդ — Ի ՝՜խլճսկձ ՜ձծ՜շ՜՝՜ջ ոզջճհձ, աճջ ՜շ զ ձ՜ը՜պյբձ...
2. 263՜—9՜ ԻԹ. Ի սեվ Ապ՟ւգժնճ Վ՟ջմ Ծմըմբգ՟մ, թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ. Սթվգժթմ թ ջգմգ՟խ ղգվ գվագջտնրւ — Աոբ ճսջՠկձ իճ՞բ՝ճսխըձ ՠս կՠթձ հզկ՜ոպճսձո ՜ջտ՜հ՜թզձձ Սճխճկճձ...
3. ՟. 306՝—7՝ ԼԶ. [Վ՟ջմ Յնրբ՟ճթ լմմբգ՟մմ, նվ Տեվմ ղ՟սմգ՟տ (տ՟մխթտ)] — Աջ՟, զ իճ՞ՠժզռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՜հոյբո զկ՜ռ՜տ...
ՠ. 307՝—8՜ ԼԷ. Յ՟հ՟աջ Վ՟վբ՟ռ՟պթ սգ՟պմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Եջՠսՠէզ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ զ թ՜՞ՠէձ զսջճսկ ճմ աճտ դճխճս ՜ձէճհո... Ես ՜հձ րջձ ոժզա՝ձ ՠխՠս ճսըպզռ ՠս յ՜պ՜ջ՜՞՜ռ ՠս ոՠխ՜ձճհ ՠս ՜խ ՜սջիձՠէճհ, աճջ զձտձ Քջզոպճո ժ՜պ՜ջբ ՝ՠջ՜ձճչ տ՜ի՜ձ՜հզձփ
4. 309՜—16՝ ԼԸ. [Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ] Ք՟վնդ Վգվ՟ցնիղ՟մ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ, թ ՠ՟մմ. Բ՟դնրղ
բջսգվւ ջս՟տ՟մ դղգլնրէթրմ (իկկպ. կգպ. 2113, 205՜)— Զձ՜ը՜պՠոճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜յո՜ժ ՜ջտ՜հզձ Սճխճկճձզ... փ
5. 349՝—50՜ ԽԱ. Յնծ՟մմնր Ովնսմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ՠ՟մմ. Տեվ թ ս՟ձ՟վ ջնրվՠ թրվնրղ — Սժզա՝ձ ՜կՠձ՜հձ ՞ճհճսդՠ՜ձռ՚ Աոպճս՜թ...
6. 350՝—2՜ ԽԲ. Վ՟ջմ ՟մւնրմ նվբ՟մտըմ — Ես ՝՜աճսկտ զ ոջ՝ճռձ ՜ո՜ռզձ, ճջյբո ՠս ՞ճմբ հԵո՜հզփ Եդբ իճսջձ ձճռ՜ ճմ ղզն՜ձզ ՠս ճջդձ ճմ կՠշ՜ձզ... Ոջճռ ՜ոբ. Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ... ՜կբձ...փ
— Ց՟մք ավւնճջ Ք՟վնդթտ — Ա. Եո ՠկ ՏԷջ Աոպճս՜թ տճ... ԽԲ. Վ՜ոձ ՜ձտճսձ ճջ՟՜ձռփ
Թբՠս ռ՜ձժճսկ ձղճս՜թ բ 42 տ՜ջճա, ո՜ժ՜հձ ՟ջ՜ձռ զջ՜ժ՜ձ տ՜ձ՜ժգ ի՜ս՜ո՜ջ բ 34—զփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 328՜ (Աձ՜ձճսձ ՞ջմզ)... Ես կ՜ձ՜ս՜ձ՟ աԴ՟րթէ չ՜ջ՟՜յՠպձ՚ աոպ՜ռրխ պ՜շզո...
2. 145՝ (Դ՜սզդ ՞ջմզ) Ահեւջ՟մբվ չ՜ջ՟՜յՠպ, գձժ՜է ա՞զջտո զ Դ՟րթէ չ՜ջ՟՜յՠպբ, ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠ՜հփ
306՝ Գջՠռ՜ս զ Սնրվՠ տ՜խ՜տո հԵվնրջ՟հեղ, զ ՟ջ՜ձ Սնրվՠ Յ՟խնՠ՟ճ ՌՃԾԹ (1710) դճսզձ, վՠպջվ՜ջզ ԻԴ, լՠշ՜կ՝ Դ՟րթէ չ՜ջ՟՜յՠպզփ
3. 353՝ (Ախբտո՜ձ՟ջ ՜՝խհ.) Ահեւջ՟մբվ ՜՝ՠխ՜հո վջժՠ՜հ, Էէճչզ՜ Տբջփ
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ՍՏԱՑՈՂ՝ Դ՟րթէ գր Յնռ՟մեջ ռվբւֆ
ԹԵՐԹ՝ 366. շավնր՟լ՝ 1՟, 3՟, 4ՠ, 252ՠ, 363ՠ—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3—Ա—Լ×12 (Լ 11)+1×4ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ) 1—3, 363—366)ֆ
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,5×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ,
՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 7՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, անվյֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Սնճմթ ծ՟ղ՟վ մ՟ի՟ա՟հ՟ց՟վ փվթմ՟խ ե ծ՟մբթջ՟տգժ կգպ. 975–զֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 5՜—246՜ [Կթրվհթ Եվնրջ՟հգղ՟տրնճ Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ]
— 5՜—6՝ [Ց՟մխ ավնտջ] — Կճմճսկձ գձթ՜հճսդՠ՜ձ. ՜շ՜նզձ. Ոջ ՠժՠխՠռզձ ժձզտ ՜շձճսէ... ԺԸ. Կճմճսկձ գձթ՜հճսդՠ՜ձ. Վ՜ոձ ժ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռսճհ... Ահո ՜կՠձ՜հձ, ճջ զ ձՠջտո զ ՞էճսը ի՜ձՠ՜է աճսդճսպ՜ոձ Կճմկճսձո գձթ՜հճսդՠ՜ձ Կթրվհթ ՠյզոժճյճոզ Եվնրջ՟հեղ՟տրնճ տ՜ջճաՠ՜է ՜շ ՜հձճոզժ, ճջտ զ կժջպճսդզսձձ կ՜պմբզձ հԵվնրջ՟հեղփ

՟. 7՜—10՝ Ա. Կնշնրղմ զմձ՟ճնրէգ՟մ, ՟պ՟չթմ. Ով[ւ] գխգ՟ժ եթմ խմթւ ՟պմնրժ ճԵվնրջ՟հեղ ղ՟սնրտգժնտ.
գր զմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ նվ ՟ջե. Լնր՟տ՟վնրւ... — Աղ՜ժՠջպտ Նճջճռ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ՚ ըճջիջ՟՜ժզռտ Տՠ՜շձ կՠջճհ
Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...
ՠ. 10՝—21՝ Բ. Կնշնրղմ ՟վս՟ւմնտմ թ մգվւջ գր զմձ՟ճնրէթրմ ռ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ գր էնհնրէգ՟մ ղգհ՟տ գր ռ՟ջմ ջ՟ս՟մ՟ճթ. գր զմէգվտնր՟լ ճԵդգխթեժթ նվ ՟ջե. Ավբ՟վնրէթրմ ՟վբ՟վնճմ... — Չ՜ջ–մ՜ջ ՠձ կՠխտ,
ՠս ՜ձիձ՜ջզձ մ՜ջ բ ՜ըպ ճ՞սճռ...
ա. 21՝—30՝ Գ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ ղխվսգժնտմֆ Աջ՟տգ՟ժ ռ՟ջմ ղխվսնրէգ՟մ. գր զմէգվտնր՟լ թ Հպնղ՟ճգտնտ էհէնճմ նվ ՟ջե. Ոշ աթսեւ, էե նվւ ղթ՟մա՟ղ ղխվսգտ՟ւ... — Ոսջ՜ը էզռզձ ՠջժզձտ, ՠս ռձթ՜ոռբ ՠջժզջ...
բ. 30՝—45՝ Դ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ շնվվնվբ. Աց ճ՟ցնճ ռ՟հռ՟հ՟խթ ՟պ՟մտ ինվծվբնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ս՟ջմծվ՟ղ՟մգ՟մ ծ՟ր՟սնտ. գր զմէգվտնր՟լ թ Կնհնջ՟տնտ էհէնճ ՟մսթ նվ ՟ջե. Զանճյ ժթմթչթւ. անրտե
նւ դկգդ խ՟ոնրս խնհնոնրս էնհնրտնր ձ՟վս՟վ՟ՠ՟մնրէգ՟ղՠ... — Ջ՜ձ՜հ ձ՜ը՜ձլ զ մ՜ջճսդզսձ գձ՟ տ՜նճսդՠձբ...
գ. 46՜—52՝ Ե. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ. Վ՟ջմ ծ՟ր՟սնճ, գր զմէգվտնր՟լ ՟պ՟ւգժնճ ճԵՠվ՟ճգտրնտ էհէնճ
՟մսթ նվ ՟ջե. Հ՟ր՟սւմ գմ, ՟ջե. Հ՟ջս՟սնրէթրմ թվ՟տ... — Զճջյզոզ՛ յ՜պզս վ՜շ՜ռ պ՜հ լՠա Աոպճս՜թ, հՠջ՜ը՜հճսդՠ՜ձ ժ՜ջ՞՜ռ ՜հ՟զ...
դ. 52՝—70՜ Զ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ. Վ՟ջմ ղթ՟ծգլ՟մ թյի՟մնրէգ՟մ, ճ՟ճմ նվ ՟ջե.. Ի ծ՟ր՟ս՟ժ թ ղթ
Աջսնր՟լ, գր զմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ. Ննվնագտ՟վնրւ ՟պ թջ... — 0ջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ, ՠս Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ազ ՜շ զ ակպ՜ս ՜թՠէ աԱոպճսթճհ...
ե. 70՝—5՝ Է. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ. Ի Հ՟ճվ, գր զմէգվտնր՟լ ճԵցգջ՟տրնտ էհէնճ ՟մսթ նվ ՟ջե. Վ՟ջմ ՟ճջնվթխ բմգղ լնրմվ... — Աջ՟, չ՜ոձ Աոպճսթճհ կզ՜իՠթ՜ձ զղը՜ձճսդՠ՜ձ ՠջՠժ ՜սճսջձ ՝ճչ՜ձ՟՜ժզ...
զ. 76՜—8՜ Ը. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ Ը—գվնվբ. Յ՟ղգմ՟խ՟ժմ, գր զմէգվտնր՟լ Եվգղթ՟ճե. Աջսնր՟լ ղգլ
ինվծվբնռւ... — Ի ի՜ս՜պ՜էճհ ՜ձպզ Աոպճս՜թ՚ա՜կՠձ՜հձ ՝՜ակ՜ոպճս՜թճռձ կճէճջճսդզսձոձ ժ՜ջծՠկտ...
է. 78՜—84՝ Թ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ թմմգվնվբ. ՅԱվ՟վթշմ գվխմթ գր գվխվթ..., գր զմէգվտնր՟լ Յնռՠ՟ճ թ սգհթմ նվ ՟ջե. Ո՜ռ ե ջ՟, նվ է՟անրտ՟մե ճթմեմ դինվծնրվբջ... — Մ՜ջկձ՜սճջ ՜մրտ պՠո՜ձՠէ ճսկբտ աԱոպճս՜թ
՜ձիձ՜ջ բ...
ը. 84՝—92՝ Ժ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ. Յ՟ճմ նվ ՟ջե. Եր թ ղթ Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջ, գր զմէգվտնր՟լ թ Կնվմէ՟տրնտ էհէնճ ՟մսթ նվ ՟ջե. Թեոես գր թտգմ ՟ջսնր՟լւ ՠ՟դնրղւ... — Ոհտ աի՜ս՜պ՜էձ զ կզ Աոպճս՜թ Հ՜հջձ ՜կՠձ՜ժ՜է ճսոճսռՠ՜է էզձզձ, ՠս Ոջ՟զձ Մզ՜թզձ ի՜ս՜պ՜է յ՜ջպզձ...
ը՟. 92՝—101՝ ԺԱ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ. ԺԱ. Ի խ՟վա ծ՟ր՟սնճ ՠ՟մթմ նվ ՟ջե. ՅՈվբթմ Աջսնրլնճ Մթ՟լթմ նվ թ Հփվե լմգ՟ժ..., գր զմէգվտնր՟լ ճԵՠվ՟ճգտրնտ էհէնճ ՟մսթ ջխդՠ՟մ. Ի ՠ՟դնրղ մյ՟մջ գր թ ՠ՟դնրղ ՟վնրգջսջ... — Ահո, ճջյբո ազ՜ջ՟ զ Քջզոպճոձ Յզոճսո հճսո՜է ՜ջե՜ձ բ...
ըՠ. 101՝—20՜ ԺԲ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ ԺԲ. Աջ՟տգ՟ժ ճ՟ճմ նվ ղ՟վղմ՟տ՟րմ գր ղ՟վբ՟տ՟ր, գր զմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ նվ ՟ջե. Յ՟րգժ Տեվ իփջթժ զմբ Աւ՟դնր գր ՟ջե. Խմբվգ՟ բնր ւգդ մյ՟մ թ Տգ՟պմե... — Ծձճսձ՟տ
ոջ՝ճսդՠ՜ձ ՠս ա՞՜ոպճսդՠ՜ձ ՜ղ՜ժՠջպտ, ճջ զ Կճսոբ ՜ձպզ թձ՜ձՠէճռ բջ Աոպճս՜թ...
ըա. 120՜—44՜ ԺԳ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ. Ի Խ՟շգ՟ժմ, թ Թ՟հգ՟ժմ, թ Յ՟վնրտգ՟ժմ, գր զմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ նվ ՟ջե. Տեվ, ն՞ ծ՟ր՟ս՟տ... — Պ՜ջթ՜ձտ ոջ՝ճսդՠ՜ձ ժ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռճհո ՠձ ՜կՠձ՜հձ ՞ճջթտ Քջզոպճոզ...
ըբ. 144՝—63՜ ԺԴ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ. Յ՟ճմ նվ ճ՟վգ՟ր թ ղգպգժնտ ճգվթտ ճ՟րնրվ գր ճգվխթմջ ծ՟ղՠ՟վկգ՟ժ մջս՟ր զմբ ՟չղե Հփվ, գր զմէգվտնր՟լ թ Կնվմէ՟տրնտ էհէնճ ՟մսթ ճ՟պ՟չմնճ նվ ՟ջե. Ցնրտ՟մգղ կգդ, գհՠ՟վւ, դԱրգս՟վ՟մմ թղ... — Ոսջ՜ը էՠջ Եվնրջ՟հեղ, ՠս աճս՜ջդ՜ռ՜ջճստ ՜կՠձՠտՠ՜ձ...
ըգ. 163՜—85՝ ԺԵ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ. Վ՟ջմ ՟ճմվ դթ ՟ջե. Աճմ նվ ա՟ժնտ ե ց՟պփւ բ՟սգժ դղգպգ՟ժջ
գր դխգմբ՟մթջ... Եր զմէգվտնր՟լ թ Դ՟մթեժե, նվ ՟ջե. Տգջ՟մեթ, էե ՟էնպւ ՟մխ՟մ... — Զ՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզ յ՜պկՠկտ ճմ կզ կզ՜հձ, ՜հէ ՠջժճսո...
ըդ. 185՝—205՜ ԺԶ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ. Եր թ ղթ Հնաթ Սնրվՠ, նվ իփջգտ՟րմ թ ղ՟վա՟վեջմ, գր զմէգվտնր՟լ թ Կնվմէ՟տրնտ էհէնճ ՟մսթ նվ ՟ջե. Վ՟ջմ ծնագրնվ՟տմ գհՠ՟վւ նշ խ՟ղթղ գէե սաեսւ թտեւ... — Շձճջիտ
իճ՞ՠսճջտ ծղկ՜ջպզս յզպճհ ՠձ, ազ չ՜ոձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ծ՜շՠոռճստ...
ըե. 205՜—26՜ ԺԷ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ. Վ՟ջմ Հնարնճմ Սվՠնճ ղմ՟տնվբւ, գր զմէգվտնր՟լ թ Կնվզմէ՟տրնտ էհէնճ ՟մսթ Ապ՟չթմ նվ ՟ջե. Որղգղմ թ Հնարնճմ սնրգ՟ժ ե ՠ՟մ թղ՟ջսնրէգ՟մ... — Ահէ ճջ հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜հո
ծ՜շո չժ՜հճսդՠ՜ձձ չ՜ոձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ վճտջ զ ղ՜պբ զձմ գոպ կՠջճսկ ժ՜ջզ ՠ՟՜տ ՜շ՜նզ լՠջճհ...

ըզ. 226՜—46՜ ԺԸ. Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ. Վ՟ջմ ղթնճ խ՟էնրհթխե գխգհգտրնճ..., գր զմէգվտնր՟լ ճԵդգխթեժե. Եր գհգր թ ռգվ՟ճ թղ կգպմ Տգ՟պմ... — Աջկ՜պտ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՞ճջթճսդՠ՜ձ՚ հճհոձ հ՜ջճսդՠ՜ձ.. զ ըճջիճսջ՟ո ՝՜ջզո, ազ ձճջ՜ ՠձ վ՜շտ... հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Վՠջնփ
Բ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 246՝—8՝ Վ՟վւ ջվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ հ՟ճվ՟ոգսթ, նվ թ ծգէ՟մնջ՟տ, գր նշ Կթրվ՟խնջ, նվ Յնրբ՟ճմ խնշթրվ — Յ՜կո Կնջս՟մբգ՟ճ ՜ջտ՜հզ՚ ճջ՟սճհ ոջ՝ճհձ Կնջս՟մբթ՟մնջթ, բջ ոճսջ՝ձ Կթրվգհ...
2. 253՜—361՝ Վ՟վբ՟ոգսնրէթրմ ջվՠնճմ Եհթյ՟ճթ զմսթվ գր ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Հ՟ճնտ, զջս Յնռծ՟մմնր ջթվգժրնճ. Ի շ՟վշ՟վ՟մջ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Յճհե ՜շ՜սՠէ ա՜ջկ՜ձ՜կ գձ՟ եյջիճսդզսձո կՠջ.
դբ հճ՛ջ ՝՜ջլջճսդզսձ լ՞պՠռ՜ս ի՜ո՜ձՠէ... ՜կբձ (պՠո պյ. «Եխզղբզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ», Վՠձՠպզժ, 1859, բն 240—254)փ
Գ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ՝ ԺԸ բ.]
՟. 1՝ Գթվ խնժթմչթ ե — Է ՜ձ՞՜կ ՜ո՜հ՚ Հ՜է՜ծզ է՜պբ...
ՠ. 2՜ Վ՟ջմ ՟մՠըյխգժթ ինտթ. Գվե դ՟ճջ ե աթվջ... – Ահո բ Է կ՜պձ՜ի՜ջձ Քջզոպճոզ, ճջ ճսխ՜ջժՠռ Աՠա՟վ դ՜՞՜սճջձ՚ Խ, Ս, Ք, Է, Վ, Փ, Բ...
ա. 2՝ 0վ՟աթրս ՟ճջ[ոեջ] ՟վ՟ — Կ՜է ա՜սճսջո ՜կոճհձ ՠս աժջժձ՜ժ ձճջզձ...
բ. 263՜ [Գթվ բնհթ գր չգվղթ] — Շ՜ո՞ ՜ձդ՜ջ, կզ՜դ՜ջ...
գ. 265՜ Վ՟ջմ ՟շ՟տ տ՟րթ... — Եջ՜ձՠէզձ ոջ՝ճսիզ ՜հո Փնսթմնջ ըձ՟ջՠ՜ռ զ Աոպճսթճհ...
դ. 265՝ [Ահփէւ ՟ժթ] — Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠս ոճսջ՝ Գ՜՝ջզբէ իջՠղպ՜ժ՜յՠպձ հՠջդյ՜ջ հՠաջձ թճչճսձ...
ե. 266՜ Ահփէւ սոհթ գր ՟ժթ — Սճսջ՝ձ Սթնռմ, ոճսջ՝ձ Սզոզ ՠս ոճսջ՝ձ Սզո՜ձբ...
զ. 266՝ Ահփէւ ռ՟ջմ դ՟ր՟խ լմգժնճ — Ն՜հՠ՜հ հ՜խ՜մ՜ձո թ՜շ՜հզո տճ...
է. 266՝ Ահփէւ շ՟վ մ՟վ՟վթ (=մ՟դ՟վթ) — Տբջ Աոպճս՜թ, կ՜ջ՟՜ոբջ...՟ճս յ՜ի՜յ՜ձ...փ
249՜—52՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ձ՜ը՜՞՜խ՜վ՜ջ րջզձ՜ժզ (պՠո կգպ. 975, 282՜—5՜)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

6՝ Զհՠպզձ զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ ՠս ապջճսյձ հճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ ա՟ՠշ՜՝ճհո ՠս աձճջ՜՝ճխ՝ճն չ՜ջ՟՜յՠպձ Դ՟րթէ
աոպ՜ռօխ ոճջզձ ՠս աժջժզձ թձօխոձ ձճջզձ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո. ՜խ՜մՠկ, ճՙչ ի՜ձ՟զյճխտ ոկզձ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ կՠջ գոպ իճ՞սճհփ Ի դվզո Հ՜հճռ ՌՃԾԷ (1708)—ճսկձ ՞ջՠռ՜սփ Յզղՠոնզտ ՠս ա՞ջզմո (ձկ՜ձ, ՜շ՜ձռ դճս՜ժձզ՚ 21՝,
75՝)փ
45՝ ԶՅնռ՟մեջ կՠթ ՜դճշ՜ժ՜է՚ աճսխխ՜վ՜շճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ, չՠջ՜՟զպճխ ՠս ՜շ՜ձնձճջ՟ Սվՠնճ գր Մգլթ Աէնպնճ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ ճջ զ Բչմթ, կ՜տճսջ ՜խրդզստ կ՜պճսռկ՜կ՝ հզղՠէ ՜շ Քջզոպճո հճհոձ ՝ձ՜սզռ բզռ, ՜խ՜մՠկտ, ճՙչ ի՜ջտ կՠջ ՠս ՠխ՝՜ջտ ՠս պՠ՜յջտփ Ըձ՟ ճջո ՠս ՠսո ժջժզձ յ՜խ՜պ՜ձրտ ՜խ՜մՠկտ, ազ հզղՠոնզտ աիճ՞բթձճսձ՟ ՠս ալՠշձ՜ոձճսձ՟ ձճջզձ՚ աԴ՟րթէ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ահՠպզձձ հճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ ի՜ձ՟ՠջլ ժջժզձ թձօխզստ
հզղՠ[ո]նզտ, ճջ նՠջկՠշ՜ձ՟ ոզջճչ ՠս հճսոճչ ոպ՜ռօխ ՠխՠս հ՜հոկ ՜ձոյ՜շ ՞՜ձլ՜ջ՜ձզո Քջզոպճոզ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ. ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 52՝, 144՜)փ
78՜ Զոպ՜ռրխ ոճսջ՝ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞՜ձլ՜ջ՜ձզո՚ ատ՜խռջճսոճհռ չ՜ջ՟՜յՠպտձ կՠջ աՅնռ՟մեջ ՠս աԴ՟րթէ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ (ձկ՜ձ՚ 78՜, 84՝, 92՝, 101՝, 120՜, 163՜, 185՝, 205՜, 226՜, 321՝)փ
361՝ Սնրհ թմշ լ՟մնրտնրղմ գր ճթյ՟ս՟խնրղմ ժթտթ — Աձոժա՝՜ձ ՠս ՜ձժ՜պ՜ջ՜թզձ Աոպճսթճհ... ճջճհ ղձճջիզս ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ ոժո՜ս ՠս ՜ս՜ջպՠռ՜ս ա՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շո, իջ՜կ՜ձ՜ս ՠս ՞ճհզստ Յնռ՟մմեջ ճսխխ՜վ՜շճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ՚ ՜դճշ՜ժ՜էզ Սվՠնճ գր Մգլթ չՠի՜բ՜շ Աէնպնճ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ, ձ՜ՠս չՠջ՜՟զպճխ
ՠս ՜շ՜նձճջ՟ Մգլթ Աէնպնճ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ, ճջ //(362՜) զ Բչմթ բ ժ՜շճսռՠ՜է զղը՜ձ՜ռ զղը՜ձզ Գվթանվթ Մ՟աթջսվնջթ ճջ՟սճհ Վ՟ջ՟խ՟ճֆ Ես ՜ջ՟, ՜ի՜ ոպ՜ռ՜ս ա՜ձկ՜ի՜իճպ ՝ճսջ՜ոպ՜ձո չ՜ոձ հզղ՜պ՜ժզ իճ՞սճռ
զսջճհ ՠս իճ՞սճհ ՝՜ջՠյ՜ղպրձ թձճխ՜ռ զսջճռ, ՠս զ չ՜հՠէճսկձ իճ՞բթձճսձ՟ ՠս լՠշձ՜ոձճսձ՟ ճջ՟ՠժզձ զսջճհ՚ Դ՟րէթ
՟ՠշ՜՝ճխ՝ճն ճսոճսկձ՜ոբջ չ՜ջ՟՜յՠպզ. Ոմ զ կ՜ջկձճհ ճջ՟զ, ՜հէ հ՜շ՜տզձճսդՠձբ ի՜ս՜պճչ թձՠ՜է ՠս ոպՠ՜կ՝ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ոձճսռՠ՜է... Վ՜ոձ ճջճհ Տբջ՜կ՝ Աոպճսթճչ յ՜խ՜պզկտ աի՜ձ՟զյրխո՟ հ՜հոջ կ՜պՠձզ, հզղՠէճչ
հզղՠէ՚ աՅնռ՟մմեջ ՠս աԴ՟րթէ չ՜ջ՟՜յՠպտ զ ՝՜ջզձ Քջզոպճո... ՜կբձփ //(362՝) Աջ՟, ՞ջՠռՠ՜է ՠխՠս ա՜ոպճս՜թ՜յ՜պճսկ ոճսջ՝ ՞զջտո զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃ ՠս ԾԸ (1709)—զձ, զ ՞զսխ՜տ՜խ՜տձ Բչմթ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Աէնպնճ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ ՠս Սնրվՠ Շնհնխ՟էթմ, ճջ ՠս հ՜հոկ ՜կզ ղզձՠռ՜ս ղձճջիրտձ Քջզոպճոզ, ՠս ՞ճհզստ ՠս ՜ջ՟ՠ՜կ՝տ չՠջճյ՞ջՠ՜է Յնռ՟մմեջ ՠս Դ՟րթէ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ կՠջճռ, ՠս ժ՜կ՜ժռճսդՠ՜կ՝ ՠս դՠէ՜՟ջճսդՠ՜կ՝ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ՠջն՜ձզժ ՠս ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ, պՠ՜շձ Ահեւջ՟մբվ ժ՜դճխզժճոզձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, ճջճռ հզղ՜պ՜ժձ րջ-

իձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ, ՠս ՜խրդզստ ՠս կ՜խդ՜ձրտ ձճռզձ Քջզոպճո Աոպճս՜թ հզղճսճխ՜ռ ՠս հզղճխ՜ռ՟ ճխճջկՠոռզ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ...փ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ,ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 3՝ Յնռ՟մեջփ 4՜ ՌՃԿԶ (1717) դչզձ ձճհՠկ՝ՠջ ՜կոճհ Ի ՠս կբժձ, ճջ բջ պրձ Սնրվՠ
Աջսնր՟լ՟լմթ... Յնռ՟մեջփ Սճսջ՝ Թնվնջ ձոպՠ՜է ոՠսփ 366՝ (էճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟զ)փ
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ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 36. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 34ՠ—6ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 3×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, «GM» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3×14,6ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ յհ՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 26—29 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (2՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ ւ՟վլնր՟լ գր ձ՟ւնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜—34՜ Կս՟խ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ ճ՟րնրվ Մգլթ նրվՠ՟էնր — Ի կբն ՜կՠձ՜հձ ղ՜ջե՜շզդ յ՜պծ՜շ՜ռ ճմ ՞ճհ ՜հձյզոզ կՠթ՜՞ճհձ յ՜պծ՜շ ղ՜ջեՠէճհ աոզջպո ՜շ ՝՜ջզո... ՠս յ՜ջ՞ՠսՠոռբ
կՠա աՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձձ հ՜սզպՠձզսփ Ոջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Բ՜ե՜ձճս՜թ բ 2 ՠձդ՜կ՜ոՠջզ՚ 8՝ «Սժզա՝ձ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ Տՠ՜շձ կՠջճհ»փ 14՜ «Վ՜ոձ գկ՝շձկ՜ձ ՠս մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ Քջզոպճոզ»փ
Վՠջնճսկ՚ 34՜ «Կպ՜ժ հճսկկբ ՞ճէձ ՜ձհ՜հպ»»փ
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ՈՂԲ ԵՒ ՍՈՒԳ ՎԱՍՆ ՄԵԾԻ ԱՒՈՒՐ ԽԱՉԵԼՈՒԹԵԱՆ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 56. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 54՟—6ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ե 12×(Ե 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, է՟ա՟մյ՟մ գր «PNVT» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,7×10,4ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ բգհթմ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 2՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (2՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (2՟)ֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—53՜ Ոհՠ գր ջնրա ռ՟ջմ Մգլթ ՟րնրվ Խ՟շգժնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, նվ ՟ջե. 0ամգ՟, Հնաթ Սնրվՠ Աջսնր՟լ [Յ՟խնՠ ո՟սվթ՟վաե յ՟վ՟բվգ՟ժ. կգպ. 8414, 1՟] — Ոՙչ ՜կՠձ՜մտձ՜խ ՠս ՞ՠխՠռզժ
ի՜ջո՟ ՠջժձ՜սճջ Փՠո՜հզձ, ճչ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ... ձ՜ զձտձ ՝եղժՠոռբ ակՠա ՠս ալՠա ՠս ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էո
՜ձւ՜ձ զսջճհ. ՜կբձփ
Բ՜ե՜ձսճսկ բ ՠձդ՜կ՜ոՠջզ՚ 12՝ «Յ՜խ՜՞ո էճս՜ռկ՜ձ ճպզռձ»փ 14՜ «Յ՜խ՜՞ո ո՜իկ՜ձՠէճհ կ՜ջկձճհ ՠս հ՜ջՠ՜ձ...»փ 15՝ «Յ՜խ՜՞ո ՜խրդՠէճհձ...»փ 20՝ «Յ՜խ՜խ՞ո գկ՝շձկ՜ձ...»փ 25՝ «Յ՜խ՜՞ո պ՜ձՠէճհձ աՔջզոպճո զ պ՜ձձ Աձձ՜հ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ»փ 27՝
«Յ՜խ՜՞ո Պՠպջճոզ ճսջ՜ձ՜էձ աՔջզոպճո...»փ 29՜ «Յ՜խ՜՞ո պ՜ձՠէճհձ աՔջզոպճո ՜շ Պզխ՜պճո...»փ 33՝ «Յ՜խ՜՞ո վղՠխբձ յո՜ժզձ
Քջզոպճոզ»փ 35՜ «Յ՜խ՜՞ո պ՜ձՠէճհձ աՔջզոպճո զ Գճխ՞ճդ՜հ...»փ

Բ. 53՜՝ [Ոհՠ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթ] — Յզոճսո ճջ՟ՠ՜ժ՚ ՞՜ջձ՜ձ ՞ճսղ՜ժ, /Ոջյբո թ՜խզժ չ՜ջ՟, կ՜ձճսղ՜ժ... Ահորջ ՜ս՜խ զկ ՜ջՠսճսո,/ Տՠոզ աճջ՟ՠ՜ժո պ՜ջ՜ժճհոոփ
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ԹԵՐԹ՝ 116. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 5ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×5+Ա—ԺԴ×8 (ԺԴ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,9×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18 (ճ՟րգժ՟ավնհթ՝ 20—22)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ՝ 6՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ղթ ւ՟մթ ով՟խ է՟ցնր՟լֆ Կ՟դղթ Բ ցգհխզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 6՜—84՜ Եվխնս՟ջ՟մ մ՟ծ՟ոգս՟տ Կս՟խմ ՟ճջ եֆ Գթվւ ղմ՟տնվբ՟տֆ Խփջւ Ռնրՠգմթ. խս՟խ ՟պ՟չմնճմ — Հջ՜կ՜ձ ժպ՜ժզ Ռնրՠգմթ... կզձմՠս հրջ ՠէզռձ զսջՠ՜ձռ հԵաթոսնջեփ Կ՜պ՜ջճսկձ ժպ՜ժ՜ռձ Բգմթ՟ղթմթ ՠս ՠջժճպ՜ո՜ձզռձ ՜կՠձՠռճսձփ
Տգ՛ջ կգպ. 351. 266՜—79՜. (Կպ՜ժձՠջզ պՠխՠջգ) ՟/6՜—11՝փ ՠ/12՜—6՝փ ա/16՝—28՝փ բ/29՜—41՜փ գ/41՝—4՜փ դ/44՝—8՝փ
ե/49՜—54՜փ զ/54՜—60՜փ է/60՜—5՜փ ը/65՜—9՜փ ը՟/69՝—79՝փ ըՠ/79՝—84՜փ

2. 84՝—116՝ Պ՟սղնրէթրմ Յնռջեց՟ճ գր Աջ՟մգէթ — Ես ՠխՠս հ՜կզձ հ՜շ՜նձճսկձ, ճջ րջ բջ ՠրդձՠջճջ՟ ՜կոճհձ, ՜շ՜տՠ՜ռ վ՜ջ՜սճձ աՅնռջեց... Ես ՠխՠս հՠպ ՜հոճջզժ ՠկճսպ Յնռջեց ՜շ Աջ՟մգէ ՠս հխ՜ռ՜ս ՠս թձ՜ս աՄ՟մ՟ջե զ պճսձ Յնռջեց՟ճ, զ վ՜շո Աոպճսթճհ. ՜կբձփ
Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.]
՟. 3՜՝ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Զզ ՜ի կՠթ բ ՜ձժ՜ձզէ զ լՠշ՜ռ Աոպճսթճհ... հճջճռ վջժՠոռբ... ագձդՠջռճխո՟. ՜կբձփ
ՠ. 3՝—4՝ Ի ճ՟վ՟վշնրէգմեմ Քվթջսնջթ — Ոջտ հրե՜ջ ժ՜կրտ ահզղ՜պ՜ժո ոջ՝ճռձ ժ՜պ՜ջՠոռճստ... վ՜շտ [հ]՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ա. 4՝ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Եջ՜ձզ ՜հձ ժջրձ՜սճջզձ հճջ ազձտձ հ՜հէճռ հճպձ՜ժճը/// (1 ՝՜շ ՠխթճս՜թ, ՜հոտ՜ձ)փ
բ. 5՜ [Ի ՠ՟մթտ թղ՟ջսմնտ] — Աո՜ռ Քջ՟մբթնջ ՠդբ. Լ՜ս՜՞ճհձզռձ բ տ՜ձ ազո ղճսձ...
գ. 5՜ Ըմէգվտնր՟լջ Եվգղթ՟ճ ղ՟վա՟վեե (Ոհՠ, Գ, 32) — Ես հճջ պ՜շ՜յՠռճհռձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 5՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ, հ՜սՠէ՜՞ջճխզ) Յնռ՟ջ՟ց չ՜ջ՟՜յՠպ, Նթխնհ՟ճնջ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս Կ՟վ՟ոգս չ՜ջ՟՜յՠպտ ժճսո՜ժջրձ, ՠխ՝՜ջտփ
2. 1՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Թվզձ ԺԱ մճսպըզ Ա յ՜ոզռփ
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ՌԲՃԺԸ — 1769, ՌԲՃԺԹ —1770

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟վխնջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 167. շավնր՟լ՝ 1՟—6ՠ, 151ՠ, 162՟—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×6+Ա—ԺԷ×12 (Ա 9, Դ 7, ԺԶ 11, ԺԷ 10)+4×4 (Բ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,9×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 152՟—61ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20—24 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ ՠ՟ժ՟անճմ ղնղժ՟է, էթխնրմւզ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ (Ի բ. ռգվ՟խ՟դղնրէթրմ)ֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 98՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ դ՟վբ՟մ՟իյ (98՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ
(98՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. 166—167 շավնր՟լ էգվէգվզ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟դղթ Բ ցգհխզ՝ ւգվլնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 7՜ Թնրհէ գվ՟մգժնճմ Պփհնջթ Տ՟վփմ՟տնճ ճ՟հէփհ ՟ինճգ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ՝ զմբբեղ Թ[ե]նցթջսե ծպփղ
ցթժթջնց՟ճթմ... (յ՟վ. Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ավշթ)

– 7՜—10՜ Ապ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ — Աձ՞զձ ՠս ՜ձ[ձ]ըկ՜ձ ՞զջտո ՜հո ճմ բ ժ՜ջրպ ՞ճչ՜ո՜ձճսդՠ՜ձձ... (ժզռ՚ Աշ՜ժ, Ա, 8—9)փ – 10՜՝ Ն՟իգվա՟մւ — Գճմՠ՜ռ ժ՜դճսխզժբ [՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ] տջզոպճո՜յո՜ժ ՠս ի՜ջոձ՜ռՠ՜է ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ...
1. 10՝—97՝ Թնրհէ գվ՟մգժնճմ Պփհնջթ Տ՟վփմ՟տնճմ զմբբեղ ավնճմ Թենցթջսգ՟ճ գվխ՟բ՟ր՟մ ծ՟ճ ծնպփղ
ցթժթջնց՟ճթմֆ [Մ՟ջմ ՟պ՟չթմ] — Ոՙչ ՞ջճխ՟ ՞ջճհո ՜հոճջզժ, աճջճհ ակՠձ՜՞ջճսդզսձո ՜շ՜տՠ՜է բտ զ ՜ղը՜ջիո Հ՟ճնտ... Ահոտ՜ձ ՜շ ՜հոփ (Եձդ՜՝՜ե՜ձճս՜թ 98 կ՜ոՠջզ)փ
2. 98՜—146՜ Ննվթմ բ՟վկգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Ծմըմբգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթֆ Պվ՟խ գվխվնվբ —
Ես հ՜խ՜՞ո Ծձըձ՟ՠ՜ձ Տՠ՜շձ հզղՠ՜է ՠտ ՜շ կՠա... //(99՜) Մ՟ջմ ՟պ՟չթմ — Ես ՜ջ՟, հ՜խ՜՞ո ՜ոպճս՜թ՜հզձ Ծըձըձ՟ՠ՜ձձ Տՠ՜շձ ՜հոյբո ճսո՜տ... Ոխն էՠջճստ զ Տբջփ (Եձդ՜՝՜ե՜ձճս՜թ 25 կ՜ոՠջզ)փ — 146՝—51՜ [Զգխնրտնրղմ
՟պ ՠ՟վգջեվ զմէգվտփհջբ ռ՟ջմ ծգհթմ՟խթ ավւնճջ] — Ակՠձ՜շ՜պ ՞դճսդզսձ՚ ՜խ՝զսջձ ՝՜ջճսդՠ՜ձ ՠս կղպ՜աՠխ
չպ՜ժձ ղձճջի՜ռ... ճջ բ րջիձՠ՜է զ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ – 152՜—61՜ Ց՟մխ գր տնրտ՟խ մյ՟մ՟րնվ թվ՟տ ջնճմնճ ղ՟սգմթջ — Աՠա՟վնր ի՜ս՜պ՜էձ հԱոպճս՜թ ռճսռ՜ձզ — 234... 0ջզձ՜՟ջճսդզսձտ Սջ՝ճհձ Յ՟խփՠ՟ճ — 96փ
Նճհձճսդՠ՜կ՝ գձ՟րջզձ՜ժճս՜թ բ 1752 դ. իջ՜պ՜ջ՜ժճսդզսձզռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

7՜ (ըճջ՜՞ջզձ ժզռ)... Ոջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՞ջՠռ՜ս զ տ՜խ՜տձ Բ՟հբ՟ս՚ ճջ բ Բ՟ՠգժօմ, զ լՠշձ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձյզպ[՜ձ] Մ՟վխնջ տ՜ի՜ձ՜հզո, ճջ բզ ՝ձ՜ժՠ՜է զ տ՜խ՜տձ Բ՟ՠգժօմփ Թվզձ Հ՜հճռ ՌԲՃԺԸ (1769)
հճսձվ՜ջզ Ի ՠս Ե ղ[՜]՝[դ]ճհ ՜ջ՜ջզ ՞ջՠէ աոճսջ՝ կ՜պՠձզո, կզձմՠս պ՜ջզ կզ ՜ս՜ջպՠռզ, ճջ բ դզվձ ՌԲՃԺ ՠս Թ
(1770) հճսձչ՜ջզ ԻԳ չՠջն ՜ջզփ
151՜ Ես հՠպ ՜ս՜ջպկ՜ձ ՞ջճհո ՜հոկզժ, ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձյզպ՜ձ կՠխ՜յ՜ջպ՚ Մ՟վխնջ ՜ձճս՜կ՝ տ՜ի՜ձ՜հզո
ոխ՜է՜ձ՜ռձ ձՠջճսկձ ղձճջիՠռբտ, օչ գձդՠջռճխտ ՞ջճհո ոզջՠէզ ի՜յջտ ՠս յ՜պճսՠէզ ՠխպ՜ջտ, տ՜ձազ ժ՜ջձ կՠջ ՜հո
բփ Լՠջճստ ճխն զ Տբջ. ՜կբձփ Յզղՠռբտ ազո ՠս թձրխտձ զկ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜էտ էզնզտ ՜շ՜նզ ՜պՠձզձ Քջզոպճոզ. ՜կեձփ Վՠջնփ
161՜ Թվզձ ՌԲՃԺԹ (1770) հճսձվ՜ջզ ԻԳ ՜ս՜ջ՜պՠռ՜ս կ՜պՠձզո //(161՝) զ լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձյզպ[՜ձ], կՠխ՜յ՜ջպ ՠս ոճսպ՜ձճսձ Մ՟վխնջ տ՜ի՜ձ՜հզոփ Խձ՟ջՠկտ զ լբձն, ճչ ոզջՠէզ ՠս ՝՜խլ՜էզ ի՜յջտ զկ ՠս յ՜պճսՠէզ ՠխպ՜ջտ զկ, ՠս ճջ ի՜ձ՟զյզտ զ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո՚ գձդՠշձՠէճչ ՠս ժ՜կ դբ րջզձ՜ժՠէճչ, ձ՜ը ըձ՟ջՠկտ ձ՜աՠէզ ի՜ջռ՟ ՠս ՠխ՝՜յջռ՟ զկճռ, ճջ ող՜է՜ձ՜ռո ՠս ՞ջմ՜ռո դճխճսդզսձ ղձճջիՠռբտ կՠխ՜սճջզո, տ՜ձազ ժ՜ջձ կՠջ
՜հո բջփ 0ՙչ գձդՠջռօխտ ՞ջտճհո, ճջ գձդՠշձճստ ՞ջտճսժո ՜հո, ազո ՠս աթձճխտձ զկ հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜էտ էզնզտ ՜շ՜նզ ՜իՠխ ՜պՠձզձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ Վՠջնփ
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ԺԶ — XVI
ԹԵՐԹ՝ 92. շավնր՟լ՝ 92՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+ԺԴ—ԻԲ×12 (ԺԴ 1, ԻԲ 4)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20×14,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ
ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ռգվ՟մնվնանհթ՝ 1՟—2ՠ, 92ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 34—39 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ՠ՟ժ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բգհթմ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (3՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ
(3՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնրֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1 (Բ), ջս՟տնր՟լ 1 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ. գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟, Բ՟, Աՠ, Բ///ճհ նվ ղգլմ ե թ կգդ... խ՟ճվ ճ՟հ՟րէջ գր ՟ջեվ///» (ԻԲ, 26—42)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ (ով՟խ ԻԲ), ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, ժնրջ՟մտւմգվզ ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, խթջ՟ինվ՟մզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԺԸ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ՟րգժ՟տնր՟լ 1—2, 92 էգվէգվզ. ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ եժ ՟մչ՟սնր՟լ ե ՟պ՟չթմ ղ՟ջզ (ով՟խ Ա—ԺԳ) գր ՟պ՟մկթմ խ՟դղնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

– 1՝—2՝ Ց՟մխ ավնտջ ՟ճջ ե ՠնռ՟մբ՟խմ — Ա. Պփհնջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ յ՜պ՜ոը՜ձ ՠպ գձ՟[՟]բկ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռձ... ԻԸ. Յ՜խ՜քո ըճջիջ՟ճհ ՠժՠխՠռճհփ
Ց՜ձժո կձճսկ բ ՜ձ՜ս՜ջպփ Ահձ ժ՜ակճս՜թ բ ԺԸ ՟. չՠջ՜ձճջճ՞ճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժփ

՟. 3՜—13՜ Պ՟րհնջթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէնճմ Թենցթջսգ՟ճ — Գճմՠ՜ռ ժ՜դճսխզժբ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ տջզոպճո՜յո՜ժ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ... Ոՙչ ՞ջճխ՟ ՞ջճհո ՜հո //(3՝)ճջզժ, ճջ կՠձ՜՞ջճսդզսձո ՜շ՜տզռբտ
հ՜ղը՜ջիո Հ՜հճռ...
ՠ. 13՜—6՜ Բ. Յ՟հ՟աջ Ծմըմբգ՟մ Տգ՟պմ — Աջ՟ ՠս կՠա ՜ջե՜ձ բ ՞ձ՜է ժ՜ջ՞՜ս գձ՟ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜սջզձ՜ռձ Աոպճսթճհ...
ա. 16՜—7՜ Գ. Վ՟ջմ Տգ՟պմ թչ՟մգժնճմ ՟պ Կնճջմ — Զ՜տ՜ջզ՜ կ՜ջ՞՜ջբձ ազսջ իջ՜ղ՜էզ կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձձ
ՠջ՞բ...
բ. 17՜—21՜ Դ. Յ՟հ՟աջ ղթնրէգ՟մ Բ՟մթմ գր ղ՟վղմնճմ — Ես ՜ջ՟, ՜ի՜ հ՜հոկ չ՜հջզ ի՜ջժզէ ՠս կՠա ՟՜շձ՜է զ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ Քջզոպճոզ...
գ. 21՜—3՜ Ե. Դ՟ր՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ ՟դաթջ Հ՟ճնտ — Աջ՟, ՜ա՞ո Հ՜հճռ ՜հոյբո ի՜ս՜պ՜կտ...
դ. 23՜—9՜ Զ. Յ՟հ՟աջ ինվծվբնճ Հնանճմ Սվՠնճ — Ես ՜ջ՟, ՜ի՜ ՞պ՜տ կՠտ հ՜հոկ չ՜հջզ...
ե. 29՜—32՜ Է. Յ՟հ՟աջ ընհնռնճմ Ք՟հխգբնմթ — Ես ՜ի՜ հ՜հոկ չ՜հջզ հճհե ժ՜ջՠսճջ բ...
զ. 32՜—5՝ Ը. Յ՟հ՟աջ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ջխդՠմ՟մ սնր[զ]մչգ՟մ աթյգվնճ — Դ՜ջլՠ՜է ՜սջզձ՜՟ջՠ՜ռ
Սնրս Յ՟խնՠմ ա՜հո զձմ...
է. 35՝—9՜ Թ. Դ՟վկգ՟ժ ընհնռնճմ Ք՟հխգբնմթ — Ես ՜ջ՟, յ՜ջպ բ կՠա ՟՜շձ՜է զ եճխճչձ Ք՟հխգբնռմթ...
ը. 39՜—50՜ Ժ. Նթխթնճ բ՟ր՟մնրղմ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տ — Վ՜ոձ ճջճհ ՞ջբ ՠջ՜ձՠէզձ... Կթրվգհ Ահգխջ՟մբվ՟տթ...
ը՟. 50՜՝ ԺԱ. Պ՟սձ՟պ ի՟շթմ, նվ խ՟մամթմ թ ճ՟ղգմ՟ճմ սգհթջ — Աջ՟, ՜ս՜ոզժ ճսջՠկձ ծղկ՜ջպ՜յբո
՜ջե՜ձ բ յ՜պճսՠէ..
ըՠ. 50՝—1՜ ԺԲ. Յ՟հ՟աջ ԲԺ ՟դա՟տ — Ես ՜ջ՟, ՜ի՜ ՞ջՠ՜է ՠո զ դխդզ ՜ոպ...
ըա. 51՜—2՜ ԺԳ. Յ՟հ՟աջ ղգպգժնսնճ — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձ կՠշՠէճպճհ...
ըբ. 52՜՝ ԺԴ. Պ՟ս՟վ՟աթ Ահնրծ՟տթտ — Դ՜ջլՠ՜է զ ոճսջ՝ Ախճսի՜ռոձ...
ըգ. 52՝—3՝ ԺԵ. Տհ՟ճնտ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Դ՜ջլՠ՜է րջզձ՜՟ջՠռզձ իշճչկ՜հՠռզտձ...
ըդ. 53՝—9՜ ԺԶ. Յ՟հ՟աջ իղնվնճ գր չվնճ — Դ՜ջլՠ՜է ՠս չ՜ոձ ըկճջճհ...
ըե. 59՜—60՝ ԺԷ. Յ՟հ՟աջ չվնճ — Ես ՟՜ջլՠ՜է ՜ոՠկտ լՠա, ազ ՜ի՜ զ ՝՜ե՜ժձ Տՠ՜շձ նճսջ ը՜շձբտ...
ըզ. 60՝—1՜ ԺԸ. Տփմթ Ծմմբգ՟մմ — Յ՜խ՜՞ո Ծձձ՟ՠ՜ձձ Տՠ՜շձ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ հզղՠ՜է բտ...
ըէ. 61՝—8՜ [ԺԹ]. Յ՟հ՟աջ Ծմմբգ՟մ Տգ՟պմ — Իոժ հ՜խ՜՞ո ՜ոպճս՜թ՜հզձ Ծձձ՟ՠ՜ձձ ՜հոյբո ճսո՜տ...
թ. 68՜՝ Ի. Յ՟հ՟աջ Դ ՟էնպնճ ՟րգս՟վ՟մշ՟տմ — Դ՜ջլՠ՜է Դ ՜դճշ՜ժ՜է բտ ՞ջՠ՜է...
թ՟. 68՝—9՝ ԻԱ. Յ՟հ՟աջ Հ՟ճնտ, նվ ՟ջգմ ծգվկնր՟լջ — Ես ՜ջ՟, ՝՜աճսկ դճսխդ ՠձ ՠժՠ՜է զ իճշճկճռ զ
հ՜ղը՜ջիո Հ՟ճնտ...
թՠ. 69՝—70՝ ԻԲ. Ցգհթտմ ԲԺ — Դ՜ջլՠ՜է ՜ոՠկ ՠս ըրոզկ զոժ գձ՟ լՠա...
թա. 70՝—1՝ ԻԳ. Սնրվՠ Աջսնր՟լմ ի՟շգտ՟վ — Ես ՜ջ՟, կՠտ ճմ ՜ոՠկտ, ՠդբ. Սճոժ Աոպճս՜թ կՠշ՜ս...
թբ. 71՝—3՝ ԻԴ. Յ՟հ՟աջ ջնրս ո՟ս՟մնճմ — Եդբ յ՜պ՜ձզ ճկձ զ Կնջս՟մբմնրոփժթջ դշճսռՠ՜է զ հ՜ս՟ո...
թգ. 73՝—4՝ ԻԵ. Յ՟հ՟աջ ՠ՟դնրղ ՟դա՟տ — Ես ՜ի՜ հ՜խ՜՞ո ՝՜ակճսդՠ՜ձ ՜ա՞՜ռ...
թդ. 74՝—6՜ ԻԶ. Վ՟ջմ գխգհգտրնճ — Ես ՜ջ՟, ՜ի՜ ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տՠ՜էտձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ...
թե. 76՜—7՜ ԻԷ. Խնվծնրվբ գխգհգտրնճ — Աոպճս՜թ՜ա՜ձձ Պրխճո ՜ոբ. Հզկձ ՜հէ ճտ ճմ ժ՜ջբ ՟ձՠէ...
թզ. 77՜՝ ԻԸ. Յ՟հ՟աջ ո՟ս՟վ՟աթմ — Ես ՜ջ՟, յ՜ջպ ՠս յ՜պղ՜ծ բ կՠա յ՜պկճսդզսձո ՜շձՠէ...
թէ. 77՝—8՝ ԻԹ. [Յ՟հ՟աջ] Խ՟շթմ ինվծվբնճ — Ես հճջե՜կ ի՜ջռ՜ձՠո չ՜ոձ ոջ՝ճհ յ՜պճս՜ժ՜ձ Խ՜մզձ...
ժ. 78՝—9՜ Լ. Յ՟հ՟աջ շիփջգժնճ զմբ ծգվկնր՟լնհջ — Ես ՜ջ՟, ո՜ժ՜ս կզ ՝՜ձտ ժ՜կՠ՜տ ՞ջՠէ...
ժ՟. 79՜՝ ԼԱ. Յ՟հ՟աջ էժց՟սնրէգ՟մ — Ն՜ը ա՜հո, ազ ճսջ՜ռ՜ձ ադէվ՜պճսդզսձ կ՜ջկձճհ...
ժՠ. 79՝—82՝ ԼԲ. Խ՟շթ գր գխգհգտրնճ — Ըոպ Պրխճոզ, ճջ զ ը՜մձ յ՜ջթբջ...
ժա. 82՝—3՝ ԼԳ. Յ՟հ՟աջ լ՟դթմ — Ոչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ Թենպթջսե...
ժբ. 83՝—5՜ ԼԴ. [Յ՟հ՟աջ] ռգվչթմ ՟ջգժ[նճ] դծ՟ճւ — Աջ՟, էճսջ ՠս ՜հոճռզժ, ազ Ա՝բէ ժջպոՠջ բջ...
ժգ. 85՜՝ ԼԵ. Յ՟հ՟աջ Ապ՟չ՟րնվ ո՟ծնտ — Ես ՜ջ՟, ՜ի՜ էոՠկտ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ...
ժդ. 85՝—6՝ ԼԶ. [Յ՟հ՟աջ] Զ՟սխթ ղ՟ս՟հթ — Դ՜ջլՠ՜է էոՠկտ զ լբձն ՠս ա՜հո զձմ...
ժե. 86՝—7՜ ԼԷ. Յ՟հ՟աջ կխ՟մ — Իոժ ՜կՠձ՜հձ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞զջտ ալբդձ ՠսո ՜ո՜ռզձ ՠս ալճսժձ...

ժզ. 87՜—8՜ ԼԸ. [Յ՟հ՟աջ] Յթմ՟մտ Դ յ՟ՠ՟էթ — Ես աոճսջ՝ Յ՜ջճսդՠ՜ձ ՜սճսջտձ, ճջ ՜ոբտ...
ժէ. 88՜—9՜ ԼԹ. [Յ՟հ՟աջ] մգվւթմգ՟տ — Զճջ ՠս ՜հեկ ՜ա՞՟ հճսձ՜ռ իձ՜ջՠռ՜ձ ՠս ամ՜ջ ոճչճջճսդզսձ զսջՠ՜ձռ... դճխզռ ՜ոՠէ ճջ հ՜խ՜՞ո [ի՜ս՜պճհո... կ՜պ՜խձ ի՜հիճհբտ] ՠս հ՜հձ ՜կՠձ՜հձ...
– 88՝—9՜ բնՠջզ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թփ

ի. 89՜—90՜ [Յ՟հ՟աջ] Զ՟սխթ ղ՟ս՟հթ գր զմբբեղ ՟ջնվնտ — Ես ՜ի՜, էոՠկտ ՠս ա՜հո զձմ, ՠդբ ՜ոճջզտ...
ի՟. 89՜—90՜ ԽԱ. [Յ՟հ՟աջ] ղխմ՟մխ՟տ — Ես ՜ի՜ այ՜պծ՜շո ա՜հո ՜ո՜ոռՠձ կՠա...
իՠ. 90՜—1՝ ԽԲ. Զնշ ինջսնռ՟մգժմ ՟ջնվնտ — Ն՜ՠս ՜հէ զկձ ա՜ջկ՜ձ՜էզ յ՜պծ՜շո ձ՜ը՜պ՜ձ՜ռ...
իա. 91՝ ԽԳ. Յ՟հ՟կջ խվսթտ գր ՟մղ՟ւվթտ — Դ՜ջլՠ՜է գձ՟ հճսձ՜ռ ը՜սոզկ... Ես, ՜ի՜, պՠո՜ձՠկտ ալՠջ տ՜ի՜ձ՜հտ՟փ ///[Զզ յ՜ջպ բ տ՜ի՜ձ՜հզ Տՠ՜շձ... Ոխն էՠջճստ զ Տբջ]փ
Վՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջփ Փ՜ժ՜՞թճս՜թ ի՜պճս՜թգ գոպ 1752դ. իջ՜պ՜ժճսդՠ՜ձ (բն 309—322)փ 0ջզձ՜ժո ՞էը՜ժ՜ջ՞ճս՜թ բ գոպ
դՠկ՜ձՠջզ ՠս պ՜ջ՝ՠջսճսկ բ պյ՜՞ջզ ՞էը՜ժ՜ջ՞ճսկզռփ Խճջ՜՞ջՠջգ ՞ջճսթ ՠձ էճսո՜ձռտձՠջճսկ՚ ժ՜ջկջ՜՞զջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1՜ (ԺԸ՟., ձրպջ՞զջ) Գջՠռ՜ս վ՜ձ՜տ Գ՟ՠվթեժթ ՞զջտո, ճջ բ պբջ Մ՟վսթվնջթմփ
92՜ (Նճհձ լՠշտ) Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ պբջ Գ՟ՠվթեժթֆ
2. 1՜ (Նրպջ՜ձկ՜ձ ղխ՜՞զջ) ՅԵջ՟ճթ ռ՟վբ՟ոգսգջ Աջս՟ո՟ստթ ՜ո՜յզ ա՜հո ՞զջտո զձլ հզղ՜պ՜ժ, զ չ՜հՠէճս[կ]ձ զկ ՠխ՝րջ ճջ՟զ՚ Գ՟ժնրջսթմ. դվզձ ՌՃՀ ՠս կբժզձ (1722)փ
1՜ (Նճհձ լՠշտ) Եո ՅԵջ՟ճթ չ՜ջ՟՜յՠպո ՠպճս ՜հո ՞զջտո Տբջ Ըջսգց՟մթմ. դվզձ ՌԲՃԺ (1761)—զձ, հճսձզոզ Ժ կբժզձ (11)փ
3. 92՜ (ԺԸ՟, ղխ՜՞զջ) Պգսվնջմ, Մխվսթշմ, Կ՟վ՟ոգսմ, Արգսթջմ, Ասթմ, Մ՟սթմ, Սսգց՟մմ, Ահ՟ղձ՟մմ, Յ՟վնրէթրմմ, Յնռ՟խթղեմ, սեվ Մթմ՟ջմ, Ահ՟ջթմ, սեվ Ախնՠմ, Ախնՠչ՟մմֆ
4. 92՜ (Շխ՜՞զջ, ՜հէ) Ես բջ ե՜կ՜ձ՜ժ, ճջ ՜ղը՜ջ[ի]զո չՠջ՜հ ժ՜ջ ղ՜ի, ճջ ՜ձճսձ բջ Ահ՟ Մ՟ղ՟ս ի՟մփ Ի
՞՜էձ Սթջ՟մնր, ՠէձզ ՞ճսխըձ Աջս՟ո՟սփ Ես ՠժձ ղ՜իզ կ՜ջ՟ըձ, դբ տղբ պ՜ձբփ Բՠջզձ զ Սնրվՠ Հ՟ջս՟ս չ՜[ձ]տձ
չ՜ոձ յ՜իՠէճհ, ճջ մզ վ՜ըզձ. կձ՜ռզձ պՠխոփ Աոպճս՜թ չՠջնձ ՝՜ջզ ՜ձզփ Էջ դզս ՌԲՃԽԶ (1797) կ՜ջպզ կբժձփ
5. 92՜ (յ՜ջոժՠջբձ.) ««( » وان س ول دՅնռծ՟մմեջ ճջ՟զ...»)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜, 40՝, 90՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ ՅԵջ՟թ չ՜ջ՟՜յՠպ ՌՃԿԳ (1714)փ 3՝, 29՝, 90՝ Մ՟վսթվնջ չ՜ջ՟՜յՠպփ
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ԱՌ ՇԱՀ ԱԲԱՍ ՊԱՐՍԻՑ ԹԱԳԱՒՈՐՆ.
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՅԱՂԱԳՍ ՀԱՒԱՏՈՑ ՔՐԻՍՏՈՆԷԻՑ
Շփյ

ՌՃԺԶ — 1667

ԳՐԻՉ՝ Ավթջս՟խեջ բոթվֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Պվմ. Ահ՟ճֆ
ԹԵՐԹ՝ 100. շավնր՟լ՝ 1՟—4ՠ, 92ՠ—100ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա–Ը×12ֆՆԻՒԹ՝ էնրհէ. սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,2×12,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26ֆ ԿԱԶՄ՝ նջխգվթդ յվչ՟մ՟խնռ ՠ՟ժ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ լ՟հխ՟էնրհէֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, խ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 5՜ Պփհնջթ ռ՟վբ՟ոգսթ գր ՟վւգոթջխնոնջթ Ն՟իթչգր՟մտրնճ Ապ Ս՟ծ Ապ՟ջ Պ՟վջթտ է՟ա՟րնվմ. Պ՟ս՟ջի՟մթ ճ՟հ՟աջ ծ՟ր՟սնտ ւվթջսնմեթտ.
— 5՜—6՜ Ապ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ — Փ՜շտ, յ՜պզս ՠս դ՜՞՜սճջճսդզսձ ՜ջտ՜հզռ ՜ջտ՜հզձ, ճջճհ արջճսդզսձձ ՜ձաջ՜սՠէզ... Ահոճտզժ — ՜կՠձ՜հձտ. <՜կՠձ՜հձտ> ժ՜ջծ՜շրպ՜՝՜ջ ձՠջ՞ջճռո ՜հոկզժ ՝՜ռ՜պջՠ՜է, լՠջճհ կՠթճսդՠ-

՜ձ՟ ձճսզջՠ՜է կ՜պճսռ՜ձՠկտ, աճջ ՠս հՠջժճսո ի՜պճջո ՝՜ե՜ձՠռ՜տձ ՜շ՜նճսկձ ՜ոՠկտ ազձմ բ Աոպճսթճհ Բ՜ձ, զոժձ ՠջժջճջ՟ճսկձ՚ ազձմ բ Քջզոպճո ժ՜կ Մոՠիզ, ՠս չՠջնզձ ՠխՠսփ
՟. 6՝—46՝ Ապ՟չթմ ղ՟ջմ ավնճջ ՟ճջնվթխ իզմբթվւ նղ՟մւ գմ... (Ա—Զ)ֆ Խմբթվ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ձ՟մ՟շնհնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ — Եջժճս ժՠջյզս ժ՜ջճխ ՠկտ աԱոպճս՜թ ծ՜ձ՜մՠէ, կզճչզձ՚ ժ՜պ՜ջկ՜ձբ ոպՠխթճս՜թճռ...
ՠ. 46՝—91՝ Եվխվնվբ ղ՟ջմ անվլ՟պմնրէգ՟մջ մգվնրղ Յ՟հ՟աջ Յթջնրջթ, զջս նվնրղ Մջգծ ՠ՟մ գվխվնվբնրղ — Նՠջ ՜հոկ կ՜ոզձ, ճջ հ՜խ՜՞ո Յզոճսոզ, գոպ ճջճսկ բ Մոՠի, ՜հոզձտձ՚ Քջզոպճոզս ՝՜ռ՜հ՜հպՠոռբ... Հ՜ս՜պ՜կտ զ Սճսջ՝ Հճ՞զձ, զ Կ՜դճսխզժբ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ, ի՜խճջ՟ճսդզսձ ոջ՝ճռ, զ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ, զ հ՜ջճսդզսձ կ՜ջկձճռ, զ ժՠ՜ձոձ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձոփ Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ... Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ
Եջժջճջ՟ կ՜ոգ ՠձդ՜՝՜ե՜ձսճսկ բ ՝՜աճսկ ի՜ջռ՜՟ջճսկձՠջզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

91՝ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ջվՠռ՜ս ո՜հ, ճջ բ Գզջ ի՜ժ՜ծ՜շճսդՠ՜ձ գձ՟՟բկ դՠջ՜ի՜ս՜պզռ չ՜ոձ ՜ոպճս՜թ՜ոզջճսդՠ՜ձ, զ տ՜խ՜տձ Շփյ, ճջ ժճմզ Սզք՟ճծնրմ, ճջ բ Դ՜ձզբէզ պՠոէՠ՜կ՝ պՠխզ, ՠս զ ՟ճսշձ Աջսնր՟լ՟լմթ, ճջ ժճմզ
Ննվ՟յեմ, լՠշ՜կ՝ իճ՞ձ՜կՠխ ՠս պ՜պ՜ձՠ՜է զ չՠջ՜հ ՠջժջզ, ոճսպ՜ձճսձ Ավթջս՟խեջ ՟յջզփ Ես աթձճխոձ զկ հզղՠէ
՜խ՜մՠկ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ յ՜ջՠս՜ձռզ պՠո՜ձՠէճչ, կզճչ ճխճջկ՜հզս հզղՠռբտփ
Աջ՟, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՝՜ջզ գձդՠջռօխտ, հզղՠէ աըոպ՜ռօխ ոճջ՜հ՚ ա՝՜ջՠկզպ, //(92՜) իՠա՜իճ՞զ ՠս
՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠօտ էռՠ՜է տջզոպճո՜ոբջ ՠս ճսխխ՜՟՜ս՜ձ, ն՜պ՜կճչ ծղկ՜ջզպ ի՜ս՜պճհ, զկ՜ոպճսձ ՠս ի՜ձծ՜ջՠխ
՜կՠձ՜հձ ՝՜ձզռ այ՜ջճձ Ահեմ, ՠս աթձրխտձ զսջ՚ Զ՟ւ՟վթեմ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո, ՠս Իՠթվջթղեվմ, ՠս աժճխ՜ժզռտձ՚ Տ՟սխնրղմ, ճջ ՜ո Քջզոպճո բ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է, ՠս ակզսոձ՚ Մեվց՟յեմ, ՠս տվՠջ՜ռձ՚ Մ՟վ՟ղմ
ՠս Ս՟ղո՟վմ հզղՠռբտ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջկբփ
Դ՜ջլՠ՜է, ՜ս՜ջպՠռ՜ս դվզձ ՌՃԺԶ (1667) Հ՜հճռ ՠս Փջժմզձ՚ ՌՈԿԷ (1667), իճգպՠկ՝ՠջզ ՜կոճսձ ԻԸ, զ իճչճս՜յՠպճսդՠ՜ձ ՞ՠջՠջն՜ձժ՜՞ճսձզ ոջ՝՜ա՜ձ Կհգղենջ Իմմգվնվբ յ՜յզձ ՠս ՠջն՜ձզժ պՠ՜շձ Յ՟խփՠ՟ճ Եվվնվբթ
ՠջզռո ՠջ՜ձՠէճհ ժ՜դճսխզժճոզձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, ՠս կՠթզ յ՜պջզ՜ջ՞զձ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Պ՟վջթտ Եվխվնվբ Շ՟ծ Սեքնրմփ Ես ՠխՠս չՠջն ՞ջճհոփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 92՜ Եխՠս աջ՜ս ՠս ՜ս՜ջպ ՞ջճհո դչ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ի՜ա՜ջփ
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«Յթչվ՟» ՂԵ — 1711
ԳՐԻՉ՝ Արգսֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մծս. Աՠվ՟ծ՟ղ գր նվբթմ՝ Յնռ՟մեջֆ
ԹԵՐԹ՝ 111. շավնր՟լ 1՟—3ՠ, 8ՠ, 9ՠ, 17ՠ, 18ՠ, 26ՠ, 29ՠ, 30ՠ, 31ՠ, 32ՠ, 33ՠ, 36ՠ, 37ՠ, 45ՠ, 46ՠ, 47ՠ, 48ՠ, 53ՠ, 57ՠ, 58ՠ, 61ՠ,
79ՠ, 80ՠ, 81ՠ, 82ՠ, 106ՠ—11ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 15×8 (Ա 4, ԺԱ 9, ԺԴ—ԺԵ 5)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,8×12,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 38—45ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ղ՟ջմ
ով՟խմգվթֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ էգէգր՟խթ էնրժ՟տ՟լ, սգհ—սգհ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ ՠլգվ, 106—թ 3/4—զ ո՟սպնր՟լ
զմխ՟լ, ո՟խ՟ջնրղ ե 1 էգվէ (ավշթ եչ՟խ՟ժղ՟ղՠ՝ եչ 3—4), տգտ՟խգվ, մ՟գր ՟ջս՟պզ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4՜—88՜ Գթվւ ծ՟խ՟ձ՟պնրէգ՟մ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե սգ՟պմ Ահեւջ՟մբվթ ՟վծթգոթջխնոնջթ Ջնրհ՟ճգտրնճ, գր դո՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմ մնվթմ Սսգց՟մմնջթ Դ՟յսգտրնճ ՟պ ծ՟ճվմ թրվ ջվՠ՟դ՟մ...
— 4՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Խճձ՜ջի՜՟բկ ի՜ջռճսկձ ՠս ճխճտ յ՜պ՜ոը՜ձ՜պջճսդզսձտ ՜շ պյ՜՞ջՠ՜է ՞ջկճսկձ չզծ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ պՠ՜շձ զկճհ պբջ Ահեւջ՟մբվնր ՞ՠջ՜յ՜հճ՜շ ՠս ՜ջվզ՜ղ՜սզխ չ՜ջ՟՜յՠպզ, աճջ զձմ ղ՜ջ՜ջ՟ջՠ՜է ՠպ պյՠէ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ ՌՃԼԶ (1687)—զձ ՠս հոժ[ա]՝՜ձձ իճժպՠկ՝ՠջզ ՜կոճհձ, զ չ՜ձո Սվՠնճ
Աղգմ՟ցվխշթմ Ննվնճջ Ջնրհ՟ճնր, իջ՜կ՜ձ՜ս ձճջզձ հ՜նճջ՟զ ՠս հ՜հպ ՜թօխզ պյ՜՞ջ՜պ՜ձձ՚ պՠ՜շձ պբջ Սսգց՟մմնջթ ՜ջզ՜ժՠջյ ՠյզոժճյճոզ, հճսկՠկձբ ՜ձր՞ճսպ թ՜շ՜հբփ Դձՠէճչ հ՜շ՜ն՜ջժճսդզսձ ՠս ալՠշձ՜ջժճսդզսձ կՠթզ չ՜ջ՟՜յՠպզո զ կզ ժճխկ՜ձ դխդճհ պՠպջՠջո ՠս աի՜ջռ ճսոճսկձ՜ժ՜ձրջբձ այ՜պ՜ոը՜ձ՜պջճսդզսձ կՠջ՚ զ կզսոճսկ ժճխկ՜ձձ, ազ գձդՠջռրխտ ի՜կ՜ազձտ ՠս ի՜ջ՜ա՜պտ զկ ՟զսջՠ՜ս ժ՜ջ՜ոռՠձ պ՜է աՠձդ՜՟՜պճսդզսձ կզճհձ

՜շ կզսոձ, ճջճչ հ՜հպձՠոռզձ ծղկ՜ջպճսդզսձտձ, ճջ ՠս ՜ժձ ճսձզկ, ազ ձճհձ զձտձ ծղկ՜ջպճսդզսձձ ՜ս՜պՠոռբ ակՠա
գոպ ՜ձոճսպ ըճոպկ՜ձձ զսջճհ, ճջ բ Փջժզմձ կՠջ րջիձՠ՜է ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզսփ
— 4՝ Բ՟մ ՟հգվջ՟մ՟տ ՟պ գվթտջ գվչ՟մթխ գր գպ՟ղգլ վ՟ՠնրմ՟ոգսմ թղ՝ սգ՟պմ սեվ Ահեւջ՟մբվ սթգդգվ՟ժնրվ ռ՟վբ՟ոգսմ — Զժձզ ճջճհ ղ՜ջ՜՟ջՠռՠ՜է ՠխՠս զ տճսկկբ չոՠկ՜՞ճսձբ յ՜պճս՜ժ՜ձբ...
Ահոպՠխ 1 դՠջդ (բն 3—4) գձժ՜թ. էջ՜ռսճսկ բ գոպ կգպ. 8746–թ, դՠջդ 2՜—4՜փ

— [«Զդզս Փջժմզձ ԳՈՉՄԱՄԲ (1706) կՠթ՜ս իջ՜պ՜ջ՜ժզ,
Թբյբպ ղջնկ՜կ՝ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ իճ՞ձճջ՜ժզ,
Իոժ ՠո ձ՜ջ՟ՠ՜ձո ՠխՠէճռբձ պ՜կ ըաձղ՜ձ,
Ի իճպճպզէ չ՜ջ՟՜յՠպզտ զ՝ջ ըաղճսղ՜ձփ
— [Նճսզջկճսձտ ՜շ ոճսջ՝ Կճհոձ ՠջն՜ձզժ ՠս... ՜շ կ՜հջձ ՞դճսդՠ՜ձ (թ՜հջ՜ժ՜յ՚ «Սսգց՟մմնջ») — Սջ՝ճսիզ՟ զ ժ՜ձ՜հո...
— [«Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ ավկ՟մ սգ՟պմ սեվ Ահեւջ՟մբվնր ագվ՟ո՟ճլ՟պ ռ՟վբ՟ոգսթ — Գզջտ ՜պՠձ՜ժ՜ձտ, ճջ ՜ոզ չզծ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ձՠջպյ՜՞ջՠռՠ՜է զ պյ՜ջ՜ձճսկ Սվՠնճ Աղգմ՟ցվխշթ չ՜ձ՜ռո Ննվ Ջնրհ՟ճնր...
՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ճսկՠկձ ձճս՜ոպզ պբջ Ահեւջ՟մբվթ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՃԼԶ (1687) ՠս հ՜կոՠ՜ձձ իճժպՠկ՝ՠջզ հ՜շ՜նձՠջրճջ՟ճսկ ՜սճսջ հճջճսկ ոժո՜ս պզյ ՞թզոփ
1. 5՜ [Ապ Քվթջսնջ՟ջեվ գր նրհհ՟բ՟ր՟մ ընհնռնրվբջ ծ՟ճխ՟խ՟մ. Քվթջսնջթ լ՟պ՟ճթտ մնր՟ջս լ՟պ՟ճ
Ահեւջ՟մտվե ոթս՟խ ՟մնրմ ռ՟վբ՟ոգսե Յ՟ճս՟վ՟վնրէթրմ զջս խգվոթ ծ՟խ՟ձ՟պնրէգ՟մ զմբբեղ ՟դաթմ
քպ՟մխ՟տ — Գզպճսդզսձ էզռզ լՠա ՜ձլ՜ձռ Քջզոպճո՜ոզջ՜ռ հ՜խ՜՞ո պձրջբձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ...]/// ճջ գձ՟՟բկ իճ՞բկ՜ջպզձ Մ՟խգբնմթ...
– 5՜—81՜ Զ՟ճջ Ժ աժի՟րնվ ղնժնրէթրմւմ գվխ՟ՠմ՟խ՟տ
՟. 5՝—7՝ Ապ՟վխնրէթրմւ ռ՟վբ՟ոգսթմ. Դ՟վկգ՟ժ թ ռգվնրջս ջխջ՟մգժնռ ձ՟պգժթ ե — Ն՜ը գձ՟՟բկ ՜հձճռզժ, աճջ ՜ոՠձ, դբ. Բ՜ձձ Աոպճս՜թ ճմ ՝ձճսդՠ՜կ՝ կ՜ջկձ՜ձ՜հ...
՟. 6՜—10՜ Պ՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմւ ՟պ ռ՟վբ՟ոգսմ — Յ՜հ՟կ կ՜ոզձ պՠխզ պ՜հ ժ՜ջթՠ՜ռ, ճչ ՞ՠջ՜յ՜հթ՜շ չ՜ջ՟՜յՠպ զկ, դբ ՠդբ տ՜խժՠ՟ճձ՜ժ՜ձտձ...
ՠ. 10՝—6՝ Ըմբբեղ գվխվնվբթմ, նվ ՟ջգմ. Զխմթ ղթ՟րնվնրէգ՟մմ գվխնր ՠմնրէթրմւ — Պ՜պ՜ոը՜ձՠկ ՠս ՜ոՠկ, դբ. Ոջ ակզպո ճսձզ, ձ՜ը յ՜ջպզ ՞զպՠէ... 11՜—9՜ Պ՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմւ ՟պ գվխվնվբ աժնրիմ ՟պ՟վխնրէգ՟մտմ ռ՟վբ՟ոգսթմ — Բ՜ջսճտ իջ՜կ՜հՠռՠջ, չ՜ջ՟՜յՠպ, հ՜խ՜՞ո յ՜ջա ՠս աճսպ կզճսդՠ՜ձձ...
ա. 19՝—25՝ (27՝—8՝) Եր բ՟վկտնրւ թ խ՟վամ թ ճգվվնվբ աժնրիմ գր դթմգ՟տնրւ զմբբեղ ՟ճմղ, նվ ՟ջգմ, էե.
Աջսնր՟լ թ ը՟ղ շ՟վշ՟վ՟մ՟տմ ՟մծ՟հնվբ ե թ խվթտ ղ՟վղմնճմ — Զ՜ջդզջ, ա՜ջդզջ ՠս ճխ՝՜հ... 20՜—34՜ Ապ
գվվնվբ աժնրի ռթձ՟ՠ՟մնրէգ՟մմ ո՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմւ — Ես ՜շ ՠջջճջ՟ ՞էճսըձ, աճջո ՞ջբ յ՜պճս՜ժ՜ձճսդզսձ լՠջ, ՜ոՠէճչ, դբ. Աա՞ձ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռ...
բ. 34՝—6՝ Ըմբբեղ շնվվնվբ ՠ՟մթմ, նվւ ՟ո՟խ՟մ՟տնր ՟ջգմ դղ՟վղթմմ Քվթջսնջթ — Ծ՜խճս ՠս իՠ՞ձճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձ բ ՝՜ձո, չ՜ոձ ազ Ավթջսնսեժթ... 35՜—8՜ Պ՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմւ ՟պ շնվվնվբ աժնրիմ ՟պ՟վխնրէգ՟մտ ռ՟վբ՟ոգսթմ — Ի մճջջճջ՟ ՞էճսըձ չզծ՜՝՜ձճսդՠ՜ձո ՜կ՝՜ոպ՜ձ էզձզ...
գ. 38՝—40՝ Ըմբբեղ ծթմագվնվբ ՠ՟մթմ, դնվ նղմ ՟ջգմ թ Քվթջսնջ — Աոՠկտ ՜շ ՜հո, դբ. Աձլձ՜ժ՜ձ ձղ՜ձ՜ժճսդզսձտ ՠձ իզ[ձ]՞... 39՜—41՜ Պ՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմւ ՟պ ծթմագվնվբ աժնրիմ ռթձ՟ՠ՟մնրէգ՟մմ — Նկ՜ձ՜յբո ՜կ՝՜ոպ՜ձ էզձզ ՠջն՜ձժճսդզսձ լՠջ...
դ. 41՝—4՝ Ըմբբեղ ռգտգվրնվբթմ, նվ ճ՟մ՟ո՟խ՟մ ինվծնրվբմ Քվթջսնջթ չնրվ թ խթվ ՟վխ՟մգմ — Աոՠկտ դբ. Իոժ՜յբո ի՜ժ՜շ՜ժ բ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ... 42՜—9՜ Պ՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմւ Զ—գվնվբ աժինճ ռթձ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթմ — Ի ՞էճսըձ չՠռՠջճջ՟ ձկ՜ձ՜յբո ՠս ՜կ՝՜ոպ՜ձ էզձզ...
ե. 49՝—52՝ Ըմբբեղ գփէմգվրնվբթմ, նվ ՟ջգմ. դՀնաթմ Սնրվՠ ՠիգ՟ժ թ Հփվե գր ճՈվբրնճ — Յզկ՜ջձ հզկ՜ջճսդՠ՜կ՝ ըրոՠոռզ... 50՜—4՜ Ապ գփէմգվնբ աժնրիմ ռթձ՟ՠ՟մնրէգ՟մ — Հջ՜կ՜հբ ՠջն՜ձժճսդզսձ լՠջ չ՜ջ՟՜յՠպ,
դբ ՜ա՞ձ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռ...
զ. 54՝—6՝ Ըմբբեղ նրէգվնվբ ՠ՟մթմ, դնվջ ՟ջգմմ. Գնժ ւ՟ր՟վ՟մ — Աոՠկտ ՜շ ՜հո, դբ. Ըոպ ո՜իկ՜ձզ ձճռ՜հ, աճջո ի՜ոպ՜պՠձ տ՜ս՜ջ՜ձձ... 55՜—62՜ Ապ նրէգվնվբ ռթձ՟ՠ՟մնրէթրմ, դնվջ խ՟ղթ ռ՟վբ՟ոգսմ ս՟ժ ՠ՟պմ՟ժ դւ՟ր՟վ՟մմ, գր ո՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմւ — Ի ՞էճսըձ ճսդՠջճջ՟ ՞ջբ ՠջն՜ձժճսդզսձ լՠջ...
է. 62՝—5՝ Ըմբբեղ թմմգվնվբթմ, էե ծնաթմ գժգ՟ժ թ ղ՟վղմնտմ, ՟պը՟ղ՟մ՟խ ՟պմնրմ ց՟պջ խ՟ղ դս՟մչ՟մջ — Ահոզձտձ բ, ճջ ՜ոՠձ, դբ. Յճջե՜կ իճ՞զձ կ՜ջ՟սճհձ... 63՜—6՜ Պ՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմւ թմմգվնվբ աժինճ ռթձ՟ՠ՟մնրէգ՟մմ — Նկ՜ձ՜յբո ՠս ձՠջի՜ժ՜հ յՠպ՜ժ՜ձճսդզսձ՟ զ հզձձՠջճջ՟ ՞էըճնձ...

ը. 66՝—72՝ Ըմբբեղ ս՟ջմգվվնվբթմ, նվ ՟ջգմ. Եխգհգտթմ Հպփղ՟ճ ե աժնրի ՟ղգմ՟ճմ գխգհգտ՟ճտ — Ոչ ՜ձպՠխզ ըճջիջ՟ճհո... 67՜—83՜ Պ՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմւ ս՟ջմգվնվբ աժինճմ — Մ՜ջպձմզ ՠս զ ՞էճսըձ պ՜ոձՠջճջ՟ պզՠաՠջ՜էճսջ չ՜ջ՟՜յՠպ՟ կՠջ...
2. 73՝—8՝ Ննվթմ սգ՟պմ սեվ Ահեւջ՟մբվնր գվչ՟մթխ ռ՟վբ՟ոգսթ Բ՟մ ձյղ՟վսնրէգ՟մ գր նրհհնրէգ՟մ
՟պ ձյղ՟վս՟ջեվ նրհհ՟ց՟պ ժնրջ՟րնվշ՟խ՟մթմ գր ւվթջսնջ՟բ՟ր՟մ ընհնռնրվբջբ ծ՟ճխ՟խ՟մ ծգսգրնհ՟տբ
ձյղ՟վսնրէգ՟մ գր ՟սնհ՟տբ ջսնրէգ՟մ. թ սեվ Ահեւջ՟մբվե ՠ՟մ՟ջթվե էյնր՟պ նարնճ լ՟պ՟ճե Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ — Ոսձժձ ՟զտ, ՠխ՝՜ջտ զկ ոզջՠէզտ, ՝՜ձզռ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ...
3. 83՝—4՝ Ննվթմ սգ՟պմ սեվ Ահեւջ՟մբվթ նսթրւ յ՟վ՟բվնրէթրմւ — Իոժ՜ժ՜ձ ՜ձՠխ ՝ձճսդզսձ ՠս ՜ձո՜իկ՜ձ, /Եջՠտ՜ձլձՠ՜հ ՠս կզ՜ժզ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ... /Հ՜ա՜ջ ի՜ջզսջ ՠջՠոճսձ ՠս կզ (1682) բջ դճս՜ժ՜ձ...
4. 84՜—8՜ Հ՟ղ՟պփս ո՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմւ ՟պ ւջ՟մ գր գվխնր ծ՟ղ՟վջ բթս՟րնվնրէգ՟մ ՠ՟մթտմ, դնվջ ո՟վնրմ՟խե նս՟մ՟րնվ յ՟վ՟բվնրէթրմ ռ՟վբ՟ոգսթմ — Աշ ՠջժջճջ՟ ի՜կ՜ջձ ՜ոՠէզ բ, դբ. Մ՜ջկզձ ՠս ՜ջզսձ ոջ՝ճսիճհ ՠս ՠջն՜ձզժ Կճսոզձ... իՠշզ էզձզէ յ՜ջպ բզձ զ ՞ՠջ՜ժ՜պ՜ջ հզկ՜ոպճսդՠձբ ՠս զ հ՜ձք՜յտակ ըճիՠկճսդՠձբ ՠս ՞զպճսդՠձբ լՠջկբ. ՜կբձփ Վՠջնձ ՞ջճհո Սսգց՟մմնջթմ յ՜պ՜ոը՜ձ՜պջճսդՠ՜ձձփ
— 85՝ Ննվթմ ե ՠ՟մջ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ] — Զո՜ժ՜սձ ՜ղը՜պրխ ոճջզձ ՠս հ՜ջկ՜ջրխ աԱհեւջ՟մբվ ՜ձճս՜կ՝
ՠսՠդ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջո հզղՠէ ՜խ՜մՠկ, ճՙչ ՟՜ոտ ճսխխ՜վ՜շ՜ռ Հ՜հժ՜ժ՜ձ պճիկզփ Զզ զ դճսճնձ ՌՃԼԱ (1682) ՜կզ
ՠխՠս ժ՜պ՜ջճսկձ պյ՜՞ջճսդՠ՜ձ ՞ջգճհո, զ ՞՜իո ՜ջտ՜հ՜ձզոպ ՠս զ ՞ՠխ՜տ՜խ՜տո Ջնրհ՟ճ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Աղգմ՟ցվխշթ չ՜ձ՜ռո. զ դչզձձ ՌՃԼԶ (1687), զոժ ադզս պյճհձ բ իզձ՞ի՜ջզսջ ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Վՠջն ՠխՠս ՝՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպզփ
Բ. 88՝—106՜ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 88՝—96՜ Թնրհէ ջթվնճ գր ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ղգլթ խ՟ճջգվմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ գր ջվՠնճմ Սգհՠգջսվնջթ ռգծ՟անճմթ փ՟փթմ գր Տվբ՟ս՟ճ Հ՟ճնտ ՟վւ՟ճթ գր ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ, յ՟վ՟ավգտգ՟ժ ճ՟ղթ
Տգ՟պմ գվգւծ՟վթրվ գր ս՟ջմ ռգտ՝ նրիսթրւ գր բ՟յ՟ղՠւ ՟մւ՟խսգժգփւ — Կ՜կրտ ՠս ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ ի՜կ՜՞ճհզ
Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ...
2. 96՝—106՜ Ժնհնռգ՟ժ թ ավնտմ Իջղ՟ճեժրնտ, նվւ գմ ճ՟ա՟վ՟տթւ. Վխ՟ճնրէթրմւ ռ՟ջմ ռթձ՟ՠ՟մգժնճ զմբբեղ մնտ՟ճֆ Ի աժնրի Բ, էթր Ա գր ՟ճգ՟ճ(՞) Դ — Յ՜ձճսձ Աոպճսթճհ ՝՜ջՠջ՜ջզ ՠս ճխճջկ՜թզփ Գզջգո ՜հո ՜շ՜ձռ ը՜շձկ՜ձ ՠս ոպճսդՠ՜ձ ժ՜կ գձ՟ կճէճջճսդՠ՜ձ... (106՜)... Գժնրի ՃԺԹ, էթր Ա, ՟ճգ՟ճ(՞) ՌՅԾԹ — Յ՜ձճսձ Տՠ՜շձ գձ՟ ՜ձի՜ս՜պո ՜հոյբո ըրոՠոռզո. Եո րջզձ՜ռ լՠջճռ ՠս հ՜խ՜ձ՟ճհձ ՝ձ՜սճխ հՠպՠսզո ՠս ճմ ՟ճստ զկճռփ Աջ՟,
զկ տճ զձլ կձ՜ոռՠձ ՠս լՠջտ՟՚ լՠափ
3. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.]
՟. 59՝, 60՝ [Հ՟վտ գր ո՟ս՟ջի՟մթ] — Հ՜ջռ. Դճս տջզոպճձՠ՜հ ՠոփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ահճ, ՠո տջզոպճձՠ՜հ
ՠկ...

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

88՜ Ոջ ՠխՠս լՠշ՜կ՝ձ ձճս՜ոպ՜՞ճհձ ՠս կՠխրտ էզ աԱվգս ՜ձճս՜կ՝ թ՜շ՜հբփ Եխՠս Յզչջ՜հ դզվձ վճտջ ՂԵ
(1711), Դ՜կ՜հ Ի (20) ոժզա՝ձ ՠխՠս ՠս Հ՜կզջ՜հ Գ ժ՜պ՜ջճսկձ, չ՜ոձ Յնռծ՟մմթջթ ճջ՟սճհ՚ Աՠվ՟ծ՟ղնր, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ... Ոխն էՠջճստ զ Տբջփ
96՜ Ախ՜մ՜ձրտ գձպջՠէճռ ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռո ՠս ոջ՝ճռ ի՜հջ՜յՠպ՜ռո ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜ջլ՜ձ՜ռճսռճխ՜ռ ՞ջճհո ՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟՚ Աանրժգտթ յ՜ջճձ Ն՟ծ՟ոգսթմ ՠս Ջնրհ՟ճգտթ Ղ՟վս՟յգմտ յ՜ջճձ Ամսնմթմ, ՠս աԱրգս ՞ջմզ պ՜շզո, ՠս ՜ձվճջլո ՠս ՜ձո՜ո՜ձո յ՜իՠոռբ. ՜կբձփ Վՠջն ՞ջճհոփ
Ոխճջկզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ըոպ՜ռօխզ ՞ջճսո կ՜ի՟՜ոզ Աՠվ՟ծ՟ղթմ ՠս զսջ ճջ՟զ՚ պզջ՜ռճս Յնռ՟մթջթմ ՠս
թձօխ՜ռ ՠս ժճխ՜ժռզձ, ՠս ա՜ս՜ժ՜ռձ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟, Ավգս ՜ձճս՜կ՝ ՞ջմզո, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜կՠձ՜հձզ հ՜սզպՠ՜ձո
հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

60՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Ա խ՜չա ԲՌԵՃ (2500) ՜հփ Ա խ՜զչ ԴՌԵՃ (4500), Ա կ՜ջ՟՚ ԲՃԾ (250)փ Ա խ՜աչ Բ կ՜ջ՟՚
ԵՃ (500)փ Ա խ՜չա ԲՃԾ (250) ՜հփ Ա խ՜չա ԵՃԾ (550) ՜հփ Ե խ՜չազ նկ՜հ՚ ԸՌԵՃԾ (8550)
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ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 78. շավնր՟լ՝ 31՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Դ×8 (Ա, Դ 7) + Ա—Զ×8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,6×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 37ֆ ԿԱԶՄ՝ ՠ՟ժ՟անճմ ղնղժ՟է, էթխնրմւմ նր ՟մխթրմմգվզ՝ ջգր խ՟յթ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ՝ 2+2 (Ի բ. ռգվ՟խ՟դղնրէթրմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—78՝ [Բ՟մւ Կհգղեջթ Գ՟ժ՟մնջթ]
1. 1՜ Իղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մ ռթձ՟ՠ՟մնրէթրմ Յ՟հ՟աջ ծնարնճմ (Ն՟իգվա՟մ) — Յՠպ ՝՜ռ՜պջճսդՠ՜ձ ՝ձ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ՠս ի՜կ՜՝ձ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ՞ջճռ, իՠպՠսզ, գոպ ՜ջզոպճպբէ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞զ, գձլՠշզէ հ՜խ՜՞ո իճ՞սճհձ...
՟. 1՜—9՜ Ապ՟չթմ ռթձ՟ՠ՟մնրէթրմ. Յ՟հ՟աջ ծնարնճմ ՟պ ծ՟ջ՟վ՟խ. ՟պ՟չթմ իմբթվ. Զթ՞մշ ե ծնաթ — Ն՜ը հ՜հպձզ բ գոպ Ավթջսնսեժթ, դբ. Հճ՞զ ճմ բ կ՜ջկզձ...
ՠ. 9՜—14՝ Յ՟հ՟աջ դփվնրէգ՟մտ ծնարնճմ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ. Եվխվնվբ ռթձ՟ՠ՟մնրէթրմ. ՟պ՟չթմ իմբթվ. Մթ՞էե դփվնրէթրմւ ծնարնճմ դ՟մ՟դ՟մթմ թվ՟ոեջ թ մղ՟մե — Գզպՠէզ բ, դբ արջճսդզսձտ իճ՞սճհձ ՠձ ժ՜ջճխճսդզսձտ ճկ՜ձտ...
ա. 14՝—8՝ Յ՟հ՟աջ ՠնրջ՟խ՟մ ծնարնճմ գր խ՟վփհնրէգ՟մ մնվ՟. Եվվնվբ ռթձ՟ՠ՟մնրէթրմֆ Ովւ՟՞մ գմ խ՟վնհնրէթրմւ ՠնրջ՟խ՟մ ծնարնճմ գր դթ՞՟վբ դ՟մ՟դ՟մթմ. ՟պ՟չթմ իմբթվւ — Ն՜ը յ՜պ՜ոը՜ձզ գոպ Ավթջսնսեժթ ՠս ոճսջ՝ Թնռղ՟ճթ Աանրթմ՟տրնճմ ՠս ՜հէճռ վզէզոճբ՜հզռ...
բ. 18՝—26՜ Յ՟հ՟աջ դա՟ճ՟խ՟մ ծնարնճմ գր խ՟վնհնրէգ՟մտ մնվ՟. Չնվվնվբ ռթձ՟ՠ՟մնրէթրմֆ Ովւ՟մ գմ
մգվւթմ գր ՟վս՟ւթմ խ՟վնհնրէթրմւ դա՟ճ՟խ՟մ ծնարնճմ. ՟պ՟չթմ իմբթվ — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, դբ ՞ճձ իզձ՞ ՜ջպ՜տզձ ա՞՜հճսդզսձտ...
գ. 26՜—30՝ Յ՟հ՟աջ ՠ՟մ՟խ՟մ ծնարնճմ գր խ՟վնհնրէգ՟մտ մնվ՟. Հթմագվվնվբ ռթձ՟ՠ՟մնրէթրմ. ՟պ՟չթմ իմբթվ. Մթէե՞ ծնաթ ՠ՟մ՟խ՟մ թտե ծնագրնվ գր ՟մղ՟ծ — Ն՜ը ՜ոՠկտ, դբ. Հճ՞զ ՝՜ձ՜ժ՜ձ, բ իճ՞ՠսճջ...
Ահոտ՜ձ ՝՜ս՜ժ՜ձ էզռզ հ՜խ՜՞ո զկ՜ոպ՜ոզջ՜ժ՜ձ ՞ջճռփ
2. 32՜—78՝ [Կհգղեջթ Գ՟ժ՟մնջթ Յ՟հ՟աջ ինվծվբնճ ջնրվՠ գխգհգտրնճ]
Տՠո լՠշ. 132, 3՜—100՝. § 1/32՜—8՝փ § 2/՜. 39՜—47՝փ ՝/48՜—51՜փ ՞/51՜—63՜փ ՟/63՜—71՜փ ՠ/71՜—2՜փ ա/72՜—4՝փ
բ/74՝—8՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

47՝ (Շխ՜՞զջ, ոՠս դ՜ձ՜տճչ նձնճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ) ///[Գզջտո ՜հո հզղ՜պ՜ժ բ զ լՠշձ...]փ Ի ՌՄԿԶ (1817),
հճսձվ՜ջզ 17, զ Զկզսշզձ տ՜խ՜տփ
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ՀԱՅԵԼԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹԵԱՆ
Բթրդ՟մբթ՟

ՌՄԼԸ — 1789

ԳՐԻՉ՝ Աՠվ՟ծ՟ղ բոթվ Ս՟ծվ՟սգ՟մտֆ
ԹԵՐԹ՝ 163. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 25՟, 157ՠ—63՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+Ա–ԻԱ×8 (Ա, Բ 4, Թ 10, ԺԷ 6, ԻԱ 3) +1×4+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ՝ է՟ա՟մյ՟մ «GR» (4—158) գր կնրխզ կգպթմ ծվգյս՟խ՟մյ՟մ (1, 3) ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11×17,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ խ՟վղթվ տ՟մսխեմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ սգհ—սգհ ավ՟բ՟յսզ էգէգր՟խթ անրմ՟ցնինր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
–4՜ Հ՟ճգժթ ՟դբգտնրէգ՟մ, ճնվնրղ տնրտ՟մթմ էթրվնրէթրմւ սգսվ՟խթմ խնշգտգժնճ Գ՟ր՟դ՟մ խվխմ՟դփվ,
՟պ թ դա՟ջսնրէթրմ գր ճնրհհնրէթրմ ծգհթմ՟խթ մնվ՟՝ Սվղ՟ւեյ Մ՟մնրեժթֆ Ավ՟վգ՟ժ ճնրղգղմե ձյղ՟վս՟ջթվե

(=Գ՟ՠվթեժ Արգսթւ՟մ), թ ց՟պջ ձյղ՟վսթմ Աջսնրլնճ գր թ ո՟սթր ջվՠնրծրնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ գր ջվՠնճ ծփվմ ղգվնճ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթ. Յ՟ղթ Տգ՟պմ 1781, թ էնր՟խ՟մթջ Հ՟ճնտ ՌՄԼ
1. 5՜—7՝ Կ՟մի՟ՠ՟մնրէթրմ ՟պ Սվղ՟ւեյ Մ՟մնրեժմ — Ի ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ էշՠ՜է՟ ՠս ՟՜՟՜ջՠ՜է՟, իՠշ՜ռՠ՜է՟ ՠս կճշ՜ռՠ՜է՟...
՟. 8՜—101՟ Խմբթվ ՟պ՟չթմֆ Հ՟խ՟պ՟խնրէթրմւ Սվղ՟ւեյ Մ՟մնրեժթմ թ ռգվ՟ճ ՠհիղ՟մ Հնարնճմ Սվՠնճ գր
ղգվջ մղ՟ ՟պ թ մնճմջ Աջսնրլնռ բթղ՟բվնրէթրմ (աժ. Ա—Գ) — Աշ՜նզձ տ՜ջձ աճջ լ՞ՠո զ կՠա...
ՠ. 101՝—11՜ Խմբթվ գվխվնվբֆ Վ՟ջմ ո՟ս՟վ՟ագժնճ թ ս՟մ գր ռ՟ջմ ՠմ՟խգժնճ խ՟վա՟րնվ՟տ թ սնրմջ
՟յի՟վծ՟խ՟մ՟տ (աժ. Ա—Բ) — Քջզոպճո Տբջձ կՠջ ժ՜կՠէճչ կըզդ՜ջՠէ աոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էոձ...
ա. 111՝—46՝ Խմբթվ գվվնվբֆ Յնվնրղ ճ՟մբթղ՟մթմ ՟մձնպմթ դվո՟վսնրէթրմ գր ղնժնրէթրմւ Սվղ՟ւեյթմ, դնվ բմե թ շնվվնվբ աժնրիմ, թ 83 էհէ՟ծ՟ղ՟վեմ ղթմշգր թ ծ՟վթրվ ԺԶ (աժ. Ա—Զ) — Ըձդՠջռ՜հ զ ը՜ձլճպՠ՜է ՞՜ս՜ա՜ձզձ տճսկ ա՝՜ձո ՝՜աճսկո...
բ. 146՝—53՝ Խմբթվ շնվվնվբֆ Յնվնրղ ճ՟մբթղ՟մթ սաթսնրէթրմ Սվղ՟ւեյթմ թ ռգվ՟ճ աժինճ ջվՠնճ գխգհգտրնճ (1—16) — 1. Հզձ՞ՠջճջ՟ ՠս չՠջնզձ ի՜ժ՜շ՜ժճսդզսձ տճ ՞ջՠ՜է զ Գ՜ս՜ա՜ձզ՟...
2. 154՜—7՝ Վգվչ՟ՠ՟մնրէթրմ գր իվ՟սւ ՟պ Սվղ՟ւեյ Մ՟մնրեժմ — Ես, ՜ջ՟, ՜ի՜ս՜ոզժ գոպ հ՜նճխՠէճհ չՠջզձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ, հճջկբ զն՜ձբ ՜կՠձ՜հձ զկ՜ոպճսդզսձ... Ահոճսիՠպՠս ՠխ՝՜ջտ, ճջ զձմ ծղկ՜ջպճսդՠ՜կ՝ բ... ա՜հձ ըճջիՠոնզտփ Փզէզյ, Դ, 8փ
3. 158՜ [Ոս՟մ՟րնվ, նվ ՟մնրմ ծգհթմ՟խթմ ՠ՟տ՟ճ՟ճսթ] — Ի տրխ կ՜ձՠ՜է ա՜ձըճսէ պ՜շզ, /Ակ՝ճժ ՞ճջթճհո ՟զկ՜սճջզ... // Յ՜շ՜ժ ՝՜ձզռ ժ՜կ զ Տթավթջ, /Ոմ Դ՜ձզբէ ՜ձ՟ զ ժ՜ջթզո, /Գ՟ՠվթեժթ պՠոզէձ զ հզո, /Թբ Մ՟մնրեժ հճսղ էզձզոփ
«Գ՜՝ջզբէզ պՠոզէձ» ՜ջպ՜հ՜հպճսդՠ՜ձ ձՠջտճհ ժ՜ջՠէզ բ գձժ՜էՠէ իՠխզձ՜ժզ ՜ձճսձգ՚ Գ՜՝ջզՠէ Ասՠպզտՠ՜ձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

157՝ ՅԱՠվ՟ծ՟ղ ձճս՜ոպ ՟յջբ Ս՟ծվ՟սգ՟մտփ Գջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո հ՜կզ Տՠ՜շձ 1789, հ՜յջզէզ 25, զ տ՜խ՜տձ Բթրդ՟մբթ՟ճփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1.3՜ (ԺԹ ՟.) Իկ ոզջՠէզ ՠս ՜ձձկ՜ձ
Պնհնջ ճջ՟ՠ՜ժո հճհե յ՜պճս՜ժ՜ձ,
Ժ՜շ՜ձ՞ պՠ՜շձ Պգսվնջգ՟մ,
Խ՟վ՟[ջ]նրգտթ Ն՟ծ՟ոգսգ՟մ.
Ծձՠ՜է զ պ՜ձձ Մթջնգ՟մ,
Իամ՟սնջթ կՠթ՜ա՜ջկՠ՜ձ,
Ի պ՜ոձՠջրճջ՟ կ՜ջպզ ՜կոՠ՜ձ,
Ոսջ ՜ձ՟ կպՠ՜է զ հ՜ս՜ա՜ձձ,
Աշՠ՜է աժձզտ կժջպճսդՠ՜ձ
Հջ՜կ՜ձ՜ս պբջ Սսգց՟մգ՟մ,
Ոջ բջ Վզտ՜ջ զ հ՜կզձ ՜հձփ
Ձՠշ՜կ՝ հ՜ջ՞ճհ պբջ Պգսվնջգ՟մ,
Քթրժնրգտթ պբջ Պնհնջգ՟մ,
Ի դճս՜ժ՜ձզ կՠջճհ Փջժմՠ՜ձ
Հ՜ա՜ջ ՠս ճսդ ի՜ջզսջՠժՠ՜ձ
Ես պ՜ոձճսիզձ՞ աճհ՞ գձ՟ ձճջ՜հձ (1830)փ
Հգհթմ՟վ տճհջ ձճջզձ՚
Հ՜ա՜ջ ՠս ճսդ ի՜ջզսջ դճսզձ,
Ես պ՜ուՠջժճհո աճհ՞ գձ՟ զկզձ (1824),
Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ՜ղձ՜ձ՜հզձ,
Ի Խ՟վ՟ջնր վճտջ ՞զսխզձ
Եժՠ՜է ՜ղը՜ջս ՜հո ը՜ս՜ջզձփ
Մզսո տճսջճնձ Ամէ՟պ՟մթմ,
Աժթո՟դվխ՟մ ՜ձճսձ ՞զսխզձ,
Վՠռ ՜կրտ հՠպ տ՜ձ ակզսոզձ (1830)՚

Եժձ հ՜ղը[՜]ջիո ՜հո ռ՜ս՜էզձփ
2. 3՝ Սպ՜ռ՜ հ՜հո ՞զջտ լՠշ՜կ՝ Սսգց՟մ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, զ դվզձ Հ՜հճռ ի՜ա՜ջ ՠջժճս ի՜ջզսջ ՠս տո՜ձիձ՞զձփ Իկ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպո բի՜ո ՜հո ՞ջտճսժոփ Տբջ պ՜ռբ ժՠ՜ձո ոպ՜ռճխզ ոճջզձ, ՠս ժճխճյպրխձ ոճջ՜ յ՜պզեո զ Աոպճսթճհ գձժ՜էռզ. ՜կբձփ Ակզ Տՠ՜շձ 26. II. 1825փ
Հճխո՚ ՟՜ջց՜ հ՜ջկ՜ձ՟ իճխճհ,
Դ՜ջց՜ զ թճռ կրջո զկճհ,
Հ՜ջկ՜ձպ կրջո յ՜իՠկ ՠպճհ,
Հճխճհ զկճհ ՠպճհ հճհո կճհփ
0չ ճտ ժ՜կզռզ, ճջ ՜հո ոճսպ ՜ղը՜րզռձ էզ՜ձ՜, դճխ ձ՜ ՜կՠձ՜հձ հ՜սճսջ ժՠձ՜ռ՚ զսջ կ՜իգ կզպ ՝ՠջբ, աճջ կՠշ՜ձՠէճռ բփ
3. 163՝ Եո՚ Սես՟ռ՟վտթ Ս՟յք՟վջ, զկ ժճխ՜հժզռ՚ Եհջ՟յոգսջ, կՠջ ճջ՟զ՚ Առ՟քջ, ՜հո ՞զջտո դչՠռ Սնրվՠ
Ըջսգց՟մմնջ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ, հզղ՜պ՜ժ՚ լՠշ՜կ՝ձ Ըջսգց՟մմնջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, 1825, հ՜կոզ՜յձ իճգպՠ[կ]՝ՠջզձ ԻԵ (25)—զձփ 0չ ճջ ՜հո ՞զջտո ժճս ՞ճխ՜ձ՜հ, ԳՃԾ (350) յ՜ջ՜յՠպ՜ռ ձարչտձ չբջբձ էզձ[զ]. ՜կբձփ
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ՀԱՅԵԼԻ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՌՄԼԵ — 1776
ԳՐԻՉ՝ ծգհթմ՟խզֆ
ԹԵՐԹ՝ 95+1 (խվխ. 9). շավնր՟լ՝ 1՟—9բ, 92՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×12+Ա—Է×12 (Ե 13, Է 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր նհխնրդ՟մյ՟մ
ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ ղնիվ՟անճմ ղնղժ՟է, էթխնրմւզ՝ խ՟ոնճս
խս՟ր, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1 էնրհէ (Ի բ.)ֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Հգհթ՞մ՟խզ՝ 11ՠ, Խնջսնռ՟մ՟ծ՟ճվ գր ինջսնռ՟մնհ՝ 11ՠ (մգվւգրնրղ՝ «Լգվ ծ՟մ՟ո՟դ դղգհջ ւն ինջսնռ՟մ, /Զթ ղթ ՟մյեչ ծվնճմ ժթտթջ ո՟վս՟խ՟մ»)ֆ Խ ն վ ՟ մ ՝ 10՟ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, խ՟մ՟շ, ղնիվ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 11՜ Հ՟ճգժթ նրհհ՟ց՟պ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ զջս խ՟մնմթ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ նրհհ՟ց՟պ ջնրվՠ գխգհգտրնճֆ Ն՟ի՝ ո՟սնրեվ գր իվ՟ս ՟պ ղգվ՟դմգ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճջ, թ ո՟յսփմջ, թ խ՟վաջ, գր թ խվփմջ, թ խ՟տնրէթրմջ,
՟ճժգր թ անվլնհնրէթրմջ թրվգ՟մտ գր ճ՟ղգմ՟ճմ ՟վ՟վղնրմջ թրվգ՟մտ, ղ՟մ՟ր՟մբ ՟պ դհչնրղմ, ՟պ ինջսնռ՟մնրէթրմմ գր ՟պ ճ՟ո՟յի՟վ՟մջֆ Հ՟ր՟ւգ՟ժ թ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ ջնրվՠ ավնտ գր թ ճգխգհգտ՟խ՟մ ջվՠնտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ ձյղ՟վս՟ձ՟պջ ղ՟սգմթտ, գր մնվնա բ՟ջ՟րնվնրէգ՟ղՠ յ՟վ՟վխ՟վագ՟ժ թ Յ՟խնՠ՟ճ ղգհջ՟ղ՟լ ջգր՟խթվ ՟ՠգհ՟ճե Կ՟վմգտրնճ Սթղնմգ՟մ, թ ց՟պջ ղգլթմ Աջսնրլնճ գր թ ճփանրս ղ՟մխ՟մտ մնվթմ գխգհգտրնճ. թ էնր՟խ՟մնրէգ՟մջ Ավ՟ղ՟դմգ՟ճ սնծղթջ թ ՌՄԼԵ (1786) ՟ղթմ գր թ ճ՟ղջգ՟մմ ծնխսգղՠգվթ
Խճջ՜՞ջզռ ՜շ՜ն հճջ՟ճջ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՝՜ձտ... — 10՜ Աջ՟, ըճոպճչ՜ձ էՠջ կզղպ ՠժ ՟ճս/, Հճ՞ՠսճջ իրջ տճ էՠջ իէճս... — 10՝ Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ Տՠ՜շձփ Ս՜խկճո ՃԵփ (Եսո՚ Աշ՜ժ, ԺԲ, 1, Սզջ՜տ, ԼԸ, 10)փ — 10՝ Զ՜հոտ՜ձ ըջ՜պճս դբ ճմ ՜ձո՜հտ,/ Չճջզռո չժ՜հզռո
ճսձժձ ճմ ՝՜ձ՜հտ...

— 12՜՝ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ ծգհթմ՟խթ ավնճջ՝ ՟պ ղգվ՟դմգ՟ճ զմէգվցօհ ՟մկթմջ — Ոջճչիՠպՠս յ՜պճսբջ
Փջժմզձ կՠջճհ Յզոճսոզ ՜շ ՜ղ՜ժՠջպո զսջ... հ՜ոկզժ վճտջզժ պՠսպջ՜ժզ ՜ղը՜պ՜ոզջՠէ հ՜ձլ ՜շ՜տ, ազ... ձ՜ը՜ձլ՜սճջ ՜ձլզձտ... հճջ՟ճջՠռզձ ակՠա՚ ի՜կ՜շրպ ըջ՜պ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ ՞ջՠէ չ՜ոձ կՠջճհզձ ձճջՠժ ի՜կ՝՜ժ՜՞ճհձ տ՜ի՜ձ՜հզռ... Ես ՜հոճտզժ ի՜կ՜շրպ զ ոճսջ՝ ՞ջճռ ի՜ս՜տՠռ՜տ... ՠս ճմ զ կբձն ՝՜ձ զձմ զ ՞էըճհ կՠջկբ ի՜ձՠ՜է ՞ջՠռ՜տ...
՟. 13՜—4՜ Գժնրի ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ, նվւ գմ ծնռթրւ գխգհգտրնճ... — Ոջճհ ՜խ՜՞՜ս ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ ոջ՝՜ա՜ձձ Պոխճո...
ՠ. 14՜—5՜ Գժնրի գվխվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՠ՟վթ գր շ՟վ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ... — Ոջճչիՠպՠս ՜կՠձ՜հձ իճչզստ ՠժՠխՠռսճհ կ՜պ՜ժ՜ջ՜ջտ ՠս պձպՠոտ ՠձ...
ա. 15՝—7՜ Գժնրի գվվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե աթսգժ ո՟վս ե դթ՞մշ ե գխգհգտթ... — Ես ՜ջ՟, տ՜ձազ ձջ՝՜յբո ըճջիզէ ՠս ծ՜ձ՜մՠէ ի՜ջժ՜սճջզձ...

բ. 17՜—8՜ Գժնրի շնվվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե ո՟վս ե ւ՟ծ՟մ՟ճթմ ծնա՟լնրէգ՟ղՠ ծնռնրգժ... — Վ՜ոձ ազ մբ յ՜ջպ տ՜ի՜ձ՜հզձ կզ՜հձ ար՞ճսպձ զսջ ճջճձՠէ...
գ. 18՜—20՜ Գժնրի ծթմագվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե ճնվնտ ղգհ՟տ ՟պ՟րգժ ծվ՟ը՟վթժ գր դանրյ՟մ՟ժ ո՟վս ե ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Թբյբպ ՠո զ ի՜կ՜շրպՠէձ վճսդ՜կ...
դ. 20՜—2՜ Գժնրի ռգտգվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե ՟մղ՟ւնրվ ւ՟ծ՟մ՟ճւ... նվոեջ ո՟սըգժնտ գմ — Ես ՜ջ՟, ճջյբո
չՠջճհ ՞ջՠռ՜ս...
ե. 22՜—3՜ Գժնրի գփէմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե անվլւ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ նվոեջ ո՟վս ե ժթմթժ... — Եդբ էճս՜հտ ՠս ճսձժո ՠ՟զտ...
զ. 23՜—4՜ Գժնրի նրէգվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե դթ՞մշ ո՟սնրթվե ւ՟ծ՟մ՟ճթտ Սնրվՠ Գթվմ... — Ն՜ը՜յբո ՜ոբ Հճ՞զձ Սճսջ՝. Սզջՠռբտ աէճհո զկ՜ոպճսդՠ՜ձ...
է. 24՜—6՜ Գժնրի թմմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՟մւ՟րգժթ ղգհ՟տ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ... — Ես ՜ջ՟, ըճջիՠոռճստ, դբ ճ՛ ՜ջ՟ՠրտ պճս՜ս զ ՝ՠջ՜ձ... ժՠջ՜ժճսջ...
ը. 26՜—8՜ Գժնրի ս՟ջմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՟յի՟ս՟ջթվգժնճ ղգվնճ... — Ահէ ՜ջ՟, լՠշձ՜ջժզ ՠս ՠո ՜շ ՜հո
՜ղը՜պ՜ոզջՠէ...
ը՟. 28՜—9՝ Գժնրի ղգս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե ւ՟ծ՟մ՟ճւ զջս փվթմթ մգվծնրմ ՠըյխ՟տ՝ լ՟պ՟ճգժ ո՟վսթմ իգժ՟ղնրս ՟վ՟մտ — Զզ ճջյբո ՝եզղժ ճտ կզձմ ՠջժ՜ջ ՜կրտ ճմ ՟ՠ՞ՠջզռզ...
ըՠ. 29՝—32՝ Գժնրի գվխնս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե ո՟վս ե ւ՟ծ՟մ՟ճթմ ծ՟մ՟ո՟դ ճնվբնվգժ դընհնռնրվբ թրվ... — Զզ յ՜ղպրձ իճչճսզձ բ հ՜ջ՜ե՜կ ՜ձտճսձ կձ՜է...
ըա. 32՝—4՝ Գժնրի գվգւս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ա՟վյնրէգ՟մ ղգհ՟տ... — Ահէ աժձզ ՝՜ակ՜ռ ՜շ՜ն՜ջժճսդՠ՜ձռ...
ըբ. 34՝—6՝ Գժնրի շնվգւս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե դհչ՟տնհ ճ՟վ՟մտ — Ահէ ՠս զ ախն՜ռՠէճռ ՠս զ ըճոպճչ՜ձճխ ՜ջ՜ձռ րջզձ՜ժ յ՜ջպ բ ՝ՠջՠէ...
ըգ. 36՝—8՝ Գժնրի ծմագս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե դհչ՟ժ գր ցնյթղ՟մ ժթմթժմ ՠ՟վգոեջ նրջնրտ՟մգժ
ո՟վս՟րնվթմ ւ՟ծ՟մ՟ճւ — Ք՜ձազ կՠխտձ ՜ձիձ՜ջզձ մ՜ջ բ...
եա. 38՝—40՜ Գժնրի ռգյս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե դթ՞մշ ե դհչնրղմ... — Զխնճսկձ բ ձՠջ՞ճջթօխ դճխճսդՠ՜ձ...
ըե. 40՜—2՜ Գժնրի գփէմ՟ս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ծ՟վխ՟րնվնրէգ՟մ դհչղ՟մ... —
Աջ՟, ՠդբ ժ՜կզո ՝եղժզէ զ իզս՜ձ՟ճսդզսձտ...
ըզ. 42՜—4՜ Գժնրի նրէս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ծ՟վխ՟րնվնրէգ՟մ — Ես աժձզ պՠխՠժ՜ռճսռ՜ձՠէճհ ախնկ՜ձբ...
ըէ. 44՝—5՝ Գժնրի թմմս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ծ՟վխ՟րնվնրէգ՟մ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Զզ ճջյբո ի՜ջժ՜սճջ բ կժջպճսդզսձձ...
թ. 46՜—7՜ Գժնրի ւջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե ո՟վս ե ինջսնռ՟մնրէգ՟մմ ցնրէնռ ՟պմգժ... — Բՠջ՜ձճչ կ՜ջ՞՜ջբզձ ՜ոբ Աոպճս՜թ. Եդբ ՜ըճջեՠոնզտ զձլ...
թ՟. 47՜—8՝ Գժնրի ւջ՟մգվնվբ՝ ԻԱ (՟ճջոեջ). Յ՟հ՟աջ էե մ՟իխթմ ծգհթմ՟խ ինջսնռ՟մ՟ծ՟վտ ե Փվխթշմ... — Ոջճչիՠպՠս ո՜ժո ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ հ՜ձլձ ՜շ՜տ կՠտ...
թՠ. 48՝—50՜ Գժնրի ւջ՟մղեխգվնվբ՝ ԻԲ. Յ՟հ՟աջ ճ՟ղ՟պգժնտմ ՟պ ինջսնռ՟մնրէթրմմ... — Ես կզձմ տ՜ի՜ձ՜հ ճտ ա՜հոճոզժ ՞ջՠ՜էտո տ՜ջճաՠոռբ...
թա. 50՜—1՝ Գժնրի ւջ՟մգվխնրգվնվբ՝ ԻԳ. Յ՟հ՟աջ էե ՟պ՟մտ դհչղ՟մ գր ինջսնռ՟մնրէգ՟մ նշ նւ խ՟վե ղգվկթժ ՟պ ջնրվՠ Հ՟հնվբնրէթրմմ — Ք՜ձազ ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜էձ, ազ ճջ ճսպբ ՠս գկյբ...
թբ. 51՝—4՜ Գժնրի ւջ՟մգվգւգվնվբ՝ ԻԴ. Յ՟հ՟աջ խգվոթ գր կգրնճ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Ես ՜ջ՟, ՠդբ ժ՜կզռզ ճտ ըճոպճչ՜ձզէ...
թգ. 54՜—8՜ Գժնրի ւջ՟մշնվջգվնվբ՝ ԻԵ. Յ՟հ՟աջ էե Հվ՟ը՟վթղւ թ ջ՟ս՟մ՟ճե, ՟ջգժնճմ ղգվ... — Ն՜ը ճջ
՜ոբ. Հջ՜ե՜ջզկտ զ ո՜պ՜ձ՜հբ...
թդ. 58՜—9՝ Գժնրի ւջ՟մծթմագվնվբ՝ ԻԶ. Յ՟հ՟աջ բ՟ր՟մնրէգ՟մ ՟ղգմ՟ջնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մ... — Ես աժձզ իջ՜ե՜ջՠէճհձ զ ո՜պ՜ձ՜հբ...
թե. 59՝—63՝ Գժնրի ւջ՟մռգտգվնվբ՝ ԻԷ. Յ՟հ՟աջ ՟սգմ՟խ՟մ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ... — Այ՜ հՠպ ՟՜ս՜ձճսդՠ՜ձ, ըճոպճչ՜ձ՜ի՜հջ տ՜ի՜ձ՜հձ ձոպճսռ՜ձտ աըճոպճչ՜ձճջ՟զ զսջ...
թզ. 63՝—6՜ Գժնրի ւջ՟մգփէմգվնվբ՝ ԻԸ. Յ՟հ՟աջ դա՟ճ՟վ՟մ՟տ գր գփէմ ղ՟ծ՟տնր ղգհ՟տ գր ղ՟ջ՟մտ մնվթմ — Ահէ ՠս ՜ոբ. Մՠխ՜հ ՠրդձՠ՜ժ ա՞՜հ՜ջ՜ձրտո...

թէ. 66՝—9՜ Գժնրի ւջ՟մնրէգվնվբ՝ ԻԹ. Յ՟հ՟աջ ռգյս՟ջ՟մ ճ՟սխնրէգ՟մտ ինջսնռ՟մնրէգ՟մտ... — Զզ
ճջյբո զ ՝եղժ՜ժ՜ձ ՟ՠխճջ՜հո ը՜շձզ յբո—յբո պՠո՜ժո թ՜խժ՜ձռ...
ժ. 69՝—75՜ Գժնրի ւջ՟մթմմգվնվբ՝ Լ. Յ՟հ՟աջ խմւնճ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ... — Աոպ՜ձրջ ի՜ջժ՜սճջզկ ժ՜ջ՞ՠէ, դբ ճջտ՜ձ ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ յ՜ջպ՜սճջզ տ՜ի՜ձ՜հձ յ՜իՠէ աժձզտ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ...
ժ՟. 75՜—7՝ Գժնրի գվգջմգվնվբ (=ԼԱ) Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ (էճսո՜ձռտճսկ՚ ՞էճսը «33/ԼԳ») — Զզ ճջճչիՠպՠս Յրի՜ձձբո Մըժջպզմձ ՠս Յզոճսո Փջժզմձ կՠջ...
ժՠ. 77՝—80՜ Գժնրի գվգջնրմ ղեխ (=ԼԲ). Յ՟հ՟աջ էե դթ՞մշ ե ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ... (էճսո՜ձռտճսկ՚ ՞էճսը
«35/ԼԵ») — Այ՜ղը՜ջճսդզսձձ բ ա՞՜էզ յ՜պզե...
ժա. 80՝—2՝ Գժնրի գվգջնրմգվխնր (=ԼԳ). Յ՟հ՟աջ ինջսնռ՟մ՟ծ՟ճվ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ... — Դ՜ջլՠ՜է ՞զպՠէզ բ,
ազ ՠժՠխՠռզձ Քջզոպճոզ...
ժբ. 82՝—5՝ Գժնրի գվգջնրմգվգւ (=ԼԴ). Յ՟հ՟աջ ծմ՟վթտ զմբբեղ ղգհ՟տ — Վ՜ոձ ճջճհ չՠջոպզձ ՠջժձՠկ կզձմՠս ձժ՜ջՠոռզ Քջզոպճո զ լՠա...
ժգ. 85՝—8՝ Գժնրի գվգջնրմշնվջ (=ԼԵ). Յ՟հ՟աջ ՠգպթմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ գր բգհ ռթվ՟տ ղ՟ծ՟տնր ղգհ՟տ
գր ՟ճժնտ — Ոջճչիՠպՠս ՝՜ակզռո ժջժձՠռ՜տ...
ժդ. 88՝—90՜ Գժնրի գվգջնրմծթմա (=ԼԶ). Յ՟հ՟աջ ՟ճժ գրջ ղգհ՟տ էե նրջսթ ճ՟պ՟չ՟մ՟մ գր բգհ դհչղ՟մ մնտթմ — Ես ՜ջ՟, ՞զպՠէզ բ, ձ՜ը ազ կՠխ՜ռ ճկ՜ձտ հ՜շ՜ն՜ձ՜ձ զ իյ՜ջպճսդՠձբ...
ժե. 90՝—1՝ Գժնրի գվգջնրմռգտ (=ԼԷ). Յ՟հ՟աջ փվթմ՟խթ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ թ ճ՟ճժ ՟դագ՟տ — 0ջզձ՜ժ ՜շբտ (՜ոբ) ՠխ՝՜ջտ (34՝., Ե, 10) ՠս ՠո լՠա ՜ոՠկ ոզջՠէզտ կզ ըճեճշզտ հ՜յ՜ղը՜ջ՜ձ՜ռ... ՠս ՟ճս հզձբձ ՝՜ե՜ձզոփ
Վՠջնփ
— 93՜—5՜ Վգվչ՟ՠ՟մնրէթրմ զմբ լ՟մնրտղ՟մ — Ահէ ՜ջ՟, ազ դբ գոպ կ՜ջ՞՜ջբզձ զ՝ջՠս այխզձծ ՠս աՠջժ՜դ ՜կՠձՠտզձ ՜յ՜ժ՜ձՠ՜է ՠձ... //(94՜)... Թբյբպ ՝՜աճսկ ճսջՠտ տ՜ջճաՠռզ, հճէճչ պՠխզո ըջ՜պՠռզ ՠս ճսոճսռզ,
՜հէ ադՠջզ ՠս այ՜ժ՜ո դճխՠէճռձ՚ ոճտրտ էռճսռ՜ձՠէ ժ՜կՠռ՜հ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

95՝ Շրղ՜վ յզպ՜ժզ լ՞ՠ՜է զ ՟՜ղպ լզսձճջ՜ժ,
Յճջճսկ ի՜ս՜տ ՝՜ձՠխզձ՜ռ ծ՜ղ ՠս ծ՜ջ՜ժ,
Եշ՜կ՜ոձՠրտ ա՜ջ՟՜ջՠէճռ ՜ջ՝կ՜ձ ՝՜ե՜ժ,
Մՠջ՜աՠ՜ձ դզս ԼՄԵՌ (1786) ի՜կ՜ջ ՜ձչջզյ՜ժփ
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ԹԵՐԹ՝ 423+1 (խվխ. 87). շավնր՟լ՝ 1՟, 149՟, 191՟, 249ՠ—52ՠ, 261՟, 262՟—3ՠ, 397ՠ, 399՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԶ×12 (ԺԵ—ԺԶ 6,
ԻԴ 16)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (գվխջթրմ՝ 253՟—66ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝
20—31 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ դ՟վբ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝
խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 150՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվ (192՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, խ՟մ՟շֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ ԺԷ բ.ֆ 2 (Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 4 էգվէթտ (Բ—Գ շավնր՟լ)ֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դ՟—Դՠ, Ա՟—Աՠ «///[գվ]խթմւ գր գվխթվ ճնռս ղթ... գր ղ՟ւջ՟րնվւ դմնճմ անվլթմ///» (Ե, 18—47)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվթմ ժնրջ՟մտւմգվնրղ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ. խ՟դղթ բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟աթվզ ծթղմ՟խ՟մնրղ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ղ՟ջթտ (1—263 գր 264—423). գվխվնվբ ղ՟ջզ ավնր՟լ ե թ ժվ՟տնրղմ ՟պ՟չթմ ղ՟ջթֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ՠ—148ՠ Հ՟ճգժթ ռ՟վնրտ, ճնվնրղ խ՟մ ո՟սղնրէթրմւ ծգյս՟ժնրվւ գր ՠ՟մւ փաս՟խ՟վւ ՟պ թ ցվխնրէթրմ ղ՟վբխ՟մ (էվաղ. Սս. Լգծ՟տթ)

Տգ՛ջ կգպ. 789 (Բ), 6ՠ—411ՠ. Ց՜ձժ/ 2՜—3՝փ § ՟—ծ՟/4՜—148՝փ Ս՜ի՜ժ Ակ՜պճսձզձ ի՜ղճսՠէ բ ՞էճսըձՠջզ կբն ՠխ՜թ յ՜պկճսդզսձձՠջզ տ՜ձ՜ժգ ՠս կ՜պզպճչ ՞ջՠէ զսջ՜տ՜ձմզսջզ կրպ, զոժ չՠջնճսկ ՞ճսկ՜ջգ՚ 3՝ «գձ՟՜կՠձգ 246 յ՜պկճսդզսձ»փ

Բ. [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
1. [Ք՟վնդւ ճ՟պ՟չթմ ծ՟սնվե]
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա/312՜—23՝փ Բ/323՝—7՜փ Գ/227՝—32՜փ Դ/327՜—36՝փ Ե/մզտփ Զ/336՝—48՝փ Է—ԺԲ/մզտփ
ԺԳ/348՝—57՝փ ԺԴ—ԻԱ/մզտփ ԻԲ/357՝—63՝փ ԻԳ—ԻԵ/մզտփ ԻԶ/388՜—91՝փ ԻԷ/392՜—6՜փ ԻԸ—ԽԶ/մզտփ ԽԷ/373՝—8՝փ ԽԸ—Ծ/մզտփ ԾԱ/379՜—82՜փ ԾԲ—ԾԶ/մզտփ ԾԷ/382՜—6՝փ ԾԸ—ԿԴ/մզտփ ԿԵ/192՜—6՜փ ԿԶ/մզտփ ԿԷ/150՜—6՝փ ԿԸ/156՝—60՝փ ԿԹ/160՝—6՝փ Հ—
ՀԲ/մզտփ ՀԳ/166՝—73՝փ ՀԴ/173՝—6՜փ ՀԵ/176՜—80՝փ ՀԶ—Ձ/մզտփ ՁԱ/181՜—4՜փ ՁԲ—ՁԶ/մզտփ ՁԷ/196՜—200՜փ ՁԸ/200՜—6՝փ
ՁԹ—ՂԳ/մզտփ ՂԴ/206՝—9՜փ ՂԵ/214՜—7՝փ ՂԶ/209՜—14՜փ ՂԷ—ՃԻԸ/մզտփ ՃԻԹ/232՝—9՝փ ՃԼ—ՃԿԱ/մզտփ

2. [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվնճ]
Տՠո Ակ՜շ՜ձ ի՜պճջ, պյ. 1741. Ա—ԺԱ/մզտփ ԺԲ/273՝—9՝փ ԺԳ/279՝—88՝փ ԺԴ—Հ/մզտփ ՀԱ/364՜—73՝փ ՀԲ—ՀԴ/մզտփ ՀԵ/264՜—
8՜փ ՀԶ/268՜—73՝փ ՀԷ—ՃԾԱ/մզտփ ՃԾԲ/184՝—8՜փ ՃԾԳ—ՃԾԵ/մզտփ ՃԾԶ/188՜—91՜փ ՃԾԷ—ՃՁԸ/մզտփ

Գ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 217՝—27՝ Ննվթմ [Ապ՟ւգժթ Սթրմգտրնճ, կգպ.. 2241, 96՟] Ք՟վնդ ՟պ մնճմ Ծմըմբգ՟մ Տգ՟պմ թ Կնրջեմ,
թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Եջ լ՟հթխ բ՟յս՟տ գր յնրյ՟մ ծնռս՟տ — Աոբ ճսջՠկձ հԵջ՞ո ՠջ՞ճհձ՚ ՜ձՠխ՜ժ՜ձ ՝ձճսդզսձձ զձտձ չ՜ոձ զսջ չժ՜հՠէճչ...
2. 240՜—7՜ Ի սփմթ ղգլթ ՟ջսնր՟լզմխ՟ժ Սնրվՠ Նյ՟մթմ գվխվնվբ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժնճմ Դ՟րէթ ցթժթջնց՟ճթ Նգվՠնհգ՟մ թ Սնրվՠ Խ՟շմ, նվ ե ջգոսգղՠգվ ԺԴ — Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ աՏբջ Աոպճս՜թ կՠջ, կ՜ջ՞՜ջբձ լ՜հձբ...
3. 247՝—9՜ [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 247՝ – Ակՠձ՜հձ զձմ ճջտ՜ձ յ՜պճս՜ժ՜ձ բ, ՜հձտ՜ձ ձՠջ՞ճջթճխ բ... (5 պճխ)փ
ՠ. 248՜ Բմ՟ՠ՟մ — Ե՟ աը՜ս՜ջփ Դ ժՠջյ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձփ Բ՜խ՟՜պճսդզսձ Յճ՝՜հ, Ա՟՜կ՜հ ՠս Քջզոպճոզ...
ա. 248՝ – Յճջկբ ՝՜ձո չ՜ոձ գձպջճսդՠ՜ձ ՜շ՜տՠէճռ...
բ. 249՜ [Վ՟ջմ իփջթտմ Աջսնրլնճ] — Խրոՠռ՜ս Աոպճս՜թ գձ՟ Ա՟՜կ՜հ Է ՜ձ՞՜կ... գձ՟ Մ՜խ՜տզ՜ո՚ ԻԲփ
4. 253՜—8՝ Բ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվ՟տ — [Ա]՞՜իճսդՠ՜ձ ոջպկպճսդզսձ հՠջժճս հզջո ժ՜հ՜ձ՜հ, ՜հոզձտձ՚ ազ ՜ձռՠէճռձ տ՜ձ ամ՜վ ՜շ՜սՠէ ռ՜ձժ՜հ...
5. 259՜—60՝ Զթ՞մշ ե. Իղ՟ջսնրէթրմ յթմգ՟տ թրվ սնրմ (Մգխմնրէթրմ Ապ՟խ՟տ Թ աժինճմ) — [Ն՜]ը ՜ոզ ձկ՜ պճսձ ՠջժձզռ...
6. 261՝ [Մգխմնրէթրմ ՠ՟պթտ Եջ՟ճգ՟ճ. Գ, 20—26] — Զթ՜կժ՜էո, ճջ բ կ՜աժ՜յձ... ժ՜կ՜ջ կրպզ, ճջ բ պրէճս տՠ՜կ՜ջփ
– 264՜—88՝ Տՠո Բ, §2փ

7. 288՝—91՝ Ննվթմ Գվթանվթ Բ՟մւ ոթս՟մթւ թ ղթչնճ ծ՟վտղ՟մտ
՟. 288՝—90՜ [Զ]թ՞ ՟պմե Աջսնր՟լ դծ՟ձնճ՟խ՟մ անվլ ՟պ՟մտ խ՟ջխ՟լ՟մ՟տ — Ոջ բ ՝՜ջզ ՜շձՠէ ՝՜ջՠ՜ռ՚ ճջ բ ՜ջ՟՜ջճսդզսձ Աոպճսթճհ...
ՠ. 290՜—1՝ Հ՟վտնրղմ բ՟վկգ՟ժ ռ՟ջմ ցնվկնրէգ՟մ — Զզ՛ձմ բ, ճջ իջ՜կ՜հբ Տբջձ. Մզ պ՜ջ կՠա զ վճջլճսդզսձ...
8. 292՜—6՝ [Ն՟իգվա՟մ ւ՟վնդթտ] — Եջ՜ձՠէզ ՝ձճսդզսձ ՠս ՜ձձ՜ը՜ձլ ՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձ...
9. 295՝ [Վ՟ջմ խգմբ՟մգ՟տ] — Ոսպբ ճսխպ ա՟՜է՜ջ ժ՜խձճհ պՠջՠսձ ՠս ա՜հջՠռՠ՜է կ՜խ՜ոձ վոըբ ՠս ՜յջզ...
10. 296՜ [Ք՟հնր՟լւ]
՟. [Վ՟ջմ ծ՟ջս՟սգժնճ դՅ՟վնրէթրմմ Տգ՟պմ] — Բ՜հռ ՠս ա՜հո ՞զպՠէ ՜ջե՜ձ բ, ազ Գզջտ Տբջձ հ՜ձլձ բ՜շ... ՠ. [Վ՟ջմ ՟պ՟խ՟րնվ ՠ՟մթտմ Ղնրխ՟ջնր] — Աշ՜ժ՜սճջ ՝՜ձտձ Ղճսժ՜ոճս ճկ՜ձտ էՠ՜է ՜ոՠձ ՠս ժբոտ՚ էզձՠէճհ...փ ա. Հթմա դա՟ճնրէթրմւ ե ՟ճջ — [Ն]՜ը՚ ՜ժ՜ձնձ, ճջ էոբ...փ բ. Հ՟վտնրղմ Զ յ՟վըղ՟մտ ՟ճջ ե — Ի չՠջ՚ իյ՜ջպճսդզսձ...
11. 298՜—311՜ [0վծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ահեկ ե՜կ՜ձՠ՜է կՠջ հ՜ս՜ջպ ՠս զ ժ՜պ՜ջճսկձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ ՜շ՜նզ ՜ջժՠ՜է կ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձ ՝՜ձզո... Աջ՟, ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ա՜հո ՜սջիձճսդՠ՜ձ ձ՜կ՜ժոփ
– 312՜—63՝ Տՠո Բ. §1, 363՝—73՝, պՠո Բ, §2, 373՝—86՝, պՠո Բ, §1փ

12. 386՝—7՝ Ննվթմ Ք՟վնդ ռ՟ջմ փլգժնճ, թ ՠ՟մմ. Ովոեջ թրհ, դթ թչ՟մե թ աժնրի — [Ա]սջզձ՜ժ պ՜ ա՜հո չ՜ոձ զ կզ՜ոզսձ ՝ձ՜ժՠէճհ ՠխ՝՜ջռ...
– 388՜—96՜ պՠո Բ, §1փ

13. 396՜—7՜ [Վ՟ջմ Աջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ] — Ակՠձ՜հձ ՞զջտ ՜ոպճս՜թ՜հզձտ Հզձ ՠս Նճջ Կպ՜ժ՜ջ՜ձտ գձ՟՜կբձձ մճջո զջրտ ժ՜յՠ՜էտ ժ՜ձ... Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ՚ ոպճջ՜ո՜ժ՜ձ բ, ՠս ՠջդ՜հտ հզձբձ՚ ՝՜ռ՜ո՜ժ՜ձ բփ
— 398՜՝ Ց՟մխ ե ավնճջ... — Ա. Վ՜ոձ ՜խրդզռ... Խ. Վ՜ոձ Դղ՜փդզ ՠս ճսջ՝՜դզփ
Ըձ՟՞ջժճսկ բ կզ՜հձ 150՜—397՜—զ ձզսդՠջգ, ճջճղ ՝՜ռ՜դճխճսկձՠջճչփ

14. ՟. 400՜—11՜ Ցնրտնրղմ խ՟վա՟ր դսփմ ջվՠնտմ, նվ թ Յ՟ճջղ՟րնրվմ — Կ՜է ա՜սճսջո ՜կոՠջճհ՟՚ ՜ս՞ճոպճոզ ԺԱ. [Յ]ճի՜ձձճս Կ՜ջ՜յՠպզ ՠս Աէ՟մ՟ամգ՟ ՠյզոժճյճոզձ...
ՠ. 411՜—23՜ [Ց]՟մխ ե Յ՟ճջղ՟րնրվւթ զջս ՟ճՠնրՠգմթտ, ռ՟ջմ բթրվգ՟ր աս՟մգժնճ դո՟սղնրէթրմ գր դռխ՟ճնրէթրմ ջվՠնտ ղ՟վսթվնջ՟տ դնվ գր խ՟ղթտթջ — Ա. Աՠնրբթղնջթ չժ՜հզձ՚ ր՞ճոպճոզ ԻԵ... Քվթջսթմգ՟ճ ժճսոզձ՚ հճսէզոզ ԻԳփ Ես Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզձ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
15. 423՝ [Լնրջմ՟տնճտ ՠնժնվ՟խ] — Մճսպ ՝ճէճջ՜ժզո ՜հոյբո ՜ջ՜. ժ՜է աչՠջ՜՟զջ պ՜ջսճհձ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞զ... ժ՜պ՜ջՠ՜է ՜սճսջտ բ էճսոձզ ՜ձոը՜է, օՙչ ՠխ՝՜հջփ
Դ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.]
Պ՜պ՜շզժ-յ՜իյ՜ձ՜ժ՝ Գ՟ [Աձճս՜ձտ ՞ՠպճռ] — Եվ՟ջիփ Աինրվ՟մ՚ ճջ բ Ավց՟զ՟ճմ... Մգլ՟ղփվ՚ ճջ բ Սգր չնրվմփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

423՜ (ԺԸ՟. ձրպջ՞զջ) Ի չ՜հՠէճսկձ Ճ՟ծխգտթ Արգսթւ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս աժձզ կ՜իճս՜ձ զկճհ՚ էզռզ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ կՠթզ Գ՜իզձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 43՝, 44՜, 423՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ասՠպզտ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1185 (1736)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Մճէճջՠ՜է ծ՞ձ՜սճջձ... 249՝ ձ՜ըժզձ ՝՜ջզձ... 397՝ (ՠջժճս ՜ձ՜ս՜ջպ ժ՜ջկջ՜՞զթ ՝ճէճջ՜ժձՠջ)փ

678
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 202ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ց՟խ՟մմգվմ` զմխ՟լֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Եոթց՟մ՟ճ Կթով՟տրնճ (=Թենբնվգսթ. «REA», XVII, 1983, p. 243) Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջ՟տ (ԿԵ,
10—17)ֆ Ժ—ԺԱբբ.ֆ 1 (Ա)+1 (Բ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ, Աՠ, Բ՟, Ա՟ «///Աճջոեջ եվ Դ՟մթեհ, ՟ճջոեջ եվ գր Եդգխթեհ, Ամ՟մթ՟ճ, Ադ՟վթ՟ճ գր Մթջ՟ճեհ... Սթղ՟ւնջ ՟ջե.
Ապ մ՟ ՠգվ՟մնռ թղնռ խ՟վբ՟տթ գր ռ՟հռ՟հ՟խթ ՠ՟վկվ///»ֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Հ՟պթձ

ՌՃԻԲ — 1673

ԳՐԻՉ՝ Սնրւթ՟ջ ջվխ. Ղ՟ց՟մգտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Նգվջգջ ռվբ. Ղ՟դՠմտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 174 (1—174)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԴ×12 (ԺԴ 1)+1×7 (ճգս՟ա՟ճթ ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,6×12,8ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 24ֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Խնվ՟մ՝ 3ՠ (՟մ՟ր՟վս)ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 4՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (4՟)ֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (4՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, է՟մ՟ւթտ էգէգր՟խթ ավ՟բ՟յսզ՝ անրմ՟ցնինր՟լ, խ՟դղթ ց՟խ՟մմգվթ
ձմյնրղթտ 1—3 լ՟խնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—165՝ [Հ՟ճգժթ ռ՟վնրտ. էվաղ. Սս. Լգծ՟տթ]

Տգ՛ջ կգպ. 789 (Բ), 6ՠ—411ՠ. Ց՜ձժ/2՜—3՜փ§՟—ծ՟/4՜—165՝, պյ. Եջւ՜ձ, 1994, Iփ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ 1698է.]
1. 1՜՝ [Պ՟սղնրէթրմ մմչղ՟մ գր ճ՟վնրէգ՟մ ղ՟մխ՟մտմ Եցգջնջթ] — Գզպՠէզ բ, ազ հ՜սճսջո Դգխնջթ ՜ձրջբձ ՜ջտ՜հզձ հճհե ի՜է՜թճսկձ ՠխՠս տջզոպճձբզռ...
2. 167՜՝ [Հ՟վտ գր ո՟ս՟ջի՟մթ] — Հ՜ջռ. Աշ ճջո չՠջ՜՝ՠջզ Ճ—ճջձ, Կ—ճջձ ՠս Լ—ճջձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Թբյբպ զ չՠջ՜հ փ՜ակ՜ռ ՜շ՜՟ջզ, ո՜ժ՜հձ ի՜ջժ՜սճջտ ՠս ՞էը՜սճջտ ոճտ՜հ ՠձ...
Գջճս՜թ Յճչի՜ձձբո Եխզչ՜ջ՟ՠռճս լՠշտճչփ

3. ՟. 168՜ Աճջ ե խ՟վք գր ՟մնրմ գվխնրս՟ջմ ջվՠնտ ռ՟վբ՟ոգս՟տմ — Ոջճռ ՜շ՜նզձ բ ոճսջ՝ Դենմեջթնջմ... ՠջժճսպ՜ո՜ձ՚ Կթրվգհ Ահեւջ՟մբվ՟տթմ...
ՠ. 168՝—9՜ Ո՞վւ եթմ գվգրգժթւ գր աժի՟րնվւ ՟յ՟խգվս՟տ ջվՠնճմ ղգլթմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Պ՟վէգրթմ — Սնրվՠմ
Յնռջեց... ՠս Դ՟րթէ Ամճ՟հէ վզէզոճվ՜հձ գձ՟ ճջո ՠս ՜հէ ՝՜աճսկտ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձՠռզձ ա՜կՠձ՜հձ ՞ջՠ՜ձոձ հճսձ՜ռ ՠս հ՜ոճջճռ, ՜ջ՜ջզձ ՠջ՞ո ղ՜ջ՜ժ՜ձ՜ռ ՠս ժ՜ջ՞ՠռզձ ՠխ՜ձ՜ժո հ՜կՠձ՜հձ լ՜հձզռ, աճջ ՝՜ե՜ձՠ՜ռ զ կզկՠ՜ձռ... Իջ՟ծ՟խ Պ՟վէգրմ Ժ լ՜հձո... Ժ զ դշմձճռձ բ, ճջճչտ վ՜շ՜՝՜ձզ Աոպճս՜թ զ ՝՜ջլճսձո ՠջժձզռփ
4. 169՝—70՝ Աճջ գմ էվ՟խ՟մ ս՟ձխ՟տ գր ՟ճժ՟դա՟տմ — Ի դվզձ Հ՜հճռ ՆԿԵ (1016) ա՜ջ՟ՠ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ո՜[ո]պ ՝՜ջժճսդզսձ զ չՠջ՜ տջզոպրձբզռ ՠս ՠէզձ ՜ա՞ձ դճսջտ՜ռ ժճպճջբզձ ՜ձճխճջկ... դվզձ ՌԾԳ (1604) կՠշ՜ս
Մ՟ծղ՟սմ, ձոպ՜ս ճջ՟զձ՚ ոճսէդ՜ձ Ածղ՟սմփ
5. ՜. 170՝—1՜ [Վ՟ջմ ՟ր՟դ՟խթմ] — Աս՜ա՜ժձ, ճջ գձ[՟] ՜նկբձ բ՚ ՟՜ս՜ձՠ՜ռ աՏբջձ կՠջ...
Հկկպ. պյ. «Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Գզջտ Հ՜ջռկ՜ձռ», ի՜պճջ Ը, յջ՜ժ զա, բն 495փ

ՠ. 171՜ [Վ՟ջմ ՟վլ՟էթմ] — Յ՜հձե՜կ ՜ոբ Յզոճսո ռ՜ղ՜ժՠջպոձ զսջ. Ոսոպզ բ ՜ջթ՜դո ՜հո...
6. ՟. 172՝ [Տ՟հ] — Տ՜ծ՜ջ էճսոճհ ՜ձծ՜շ Բ՜ձզձ, /Յՠջժջզ ժ՜շճսռՠ՜է պճսձ ՠս պՠխզ... (4 պճխ)փ
ՠ. 172՝—3՜ Տ՟հ թ սեվ Իամ՟սթնջե (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Իամ՟սթնջ») — Իձծզէ ղ՜ջզց՚ ծճսկէ՜ տզդ՜յ, տզ ՠբձպզ ժրժպ՜ձ, /ՅՈջ՟սճհ տճ Մզ՜թձբ, Մ՜ջզ՜կ, կՠա յ՜ջ՞ՠսՠռ՜ձ...
ա. 173՜՝ Ննվթմ Իամ՟սթնջե (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Իամ՟սթնջ») — Ի ՞՜էըոպՠ՜ձ տճ ՟՜պ՜ոպ՜ձ /Աձծ՜շ վ՜շ՜ռձ ի՜հջ՜ժ՜ձ...
բ. 173՝ [Տ՟հ ռ՟վբթ գր ոժոնրժթ ճԱմբվգ՟ջե ՟ջ՟տգ՟ժջ. կգպ. 2339, 272ՠ] — Աի՜ ՠխՠս ՜հէսզ ՞՜ջճսձ, /Եժ
՝լ՝էճսձ հ՜հ՞զձ, /Ք՜խռջզժ ՠխ՜ձ՜ժբջ (՜հոտ՜ձ)փ
7. 173՝ [Վ՟ջմ Որշւթժթջեթ] — Որձւթժթջթ ՠջժ՜[հ]ձճսդզսձ ՃԾԴ (154) տ՜հէ բ, է՜հձտձ՚ Ճ (100) տ՜հէզռ Գ ճպ յ՜ժ՜ո բ, ԿԴ էճսո՜կճսպ բ, Ե ՟ճսշձ բփ ՌՃԽԷ (1697) թջվՠռ՜ս (՜հոտ՜ձ)փ
8. 173՝—4՝ Դգհւ դ՟մ՟դ՟մւ ս՟ւ գր շնվ գր ծնռ ւ՟ղնր գր ռ՟ջմ նրվխնրէգ՟մ գր ՟ղգմ՟ճմ տ՟րնտ, նվ ղ՟վբնճ մգվջմ՝ թ ջթվսմ, թ ցնվմ, ՟հթւմ, թ ճնվ[ն]ռ՟ճմ, չթժւմ, թ ղ՟վղթմ գր ՟ղգմ՟ճմ սգհթջ, նրվ գր թտե, ց՟վ՟սե
գր ՠըյխե, ծ՟մե դ՟ղգմ՟ճմ տ՟րջ Աջսնրլնռֆ Աճջ ե բգհվնրւ — Աշ խճսպճսի՜հՠ՜հ, ձշ՜ձ պՠջՠսձ... ՜կՠձ՜հձ ռ՜սճռ
՜ա՜պզո ժ՜կճչձ Աոպճսթճհփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 166՜ (Գջմզ) Շձճջիրտ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ ՜կՠձ՜արջ կ՜ջ՟՜ոզջզձ Աոպճսթճհ ՠս րե՜ձ՟՜ժճսդՠ՜կ՝ Սճսջ՝
Հճ՞սճհձ ՠխՠս ՜ս՜ջպՠ՜է ՜հո ՞զջտ, ճջ ժճմզ Ֆշ՜ձժ՜ռ Հ՜ջ՜ձռ Վ՜ջտ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է ՠխՠս զ է՜պզձ ՝՜ջ՝՜շճհ ի՜հ ՝՜ջ՝՜շ լՠշ՜կ՝ Սսգց՟մմնջ չ՜ջ՟՜յՠպզ Իժնռ՟տրնճ, ճջ բ չՠջ՜ժ՜ռճս ՠս ՞՜ձլ՜յՠպ զ Սճսջ՝ ժ՜դճսխզժճո՜ջ՜ձձ Էչղթ՟լմթփ Բ՜հռ ազ ՞ջՠ՜է ՠխՠս ո՜ զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ Ռ—ՠջճջ՟զ Ճ—ՠջճջ՟զ զ Ի—ՠջճջ՟զ ՠս
ՠջժջճջ՟ դճսզ (1673), զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Պ՟վջթտ Շ՟ծ Սնրժգղ՟մթ, ՠս հզղը՜ձճսդՠ՜ձ ՜ղը՜ջիզո Ավ՟վ՟սգ՟մ՝ Ս՟քթ հնրժթ ի՟մթմ, ՠս զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձձ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ ոջ՝՜ա՜ձզ Ջնրհ՟ճգտրնճ.
զ ՞՜ս՜շո Շթվ՟խ՟ճ, զ իշմ՜ժ՜սճջ ճսըպո Հ՟պթձնճ չ՜ձզռ, ճջ ՜հեկ ՜ոզ Ղցձշ՟հ, զ չ՜հՠէճսկձ Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Ղ՟դՠմտրնճ՚ հզղ՜պ՜ժ զձտՠ՜ձ ՠս թձրխ՜ռ զսջճռ, ՠխ՝՜ջռ ՠս տՠջռ ՠս ՜կՠձ՜հձ գձպ՜ձՠ՜ռ զսջճռփ Աջ՟, ճջտ
ր՞պզտ զ ոկ՜ձբ զձմ զսզտՠսբ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աՆգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպո ի՜ձ՟ՠջլ ՜կՠձ՜հձ գձպ՜ձՠրտ զկճչտ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ րջիձՠ՜է ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ զսջճռփ Նկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Սնրւթ՟ջ ո՜ջժ՜ս՜՞զ Ղ՟ց՟մտնճֆ
ՈՃՂՃԾՍՃ ԻՃԾՑՃՀՃՅ («Զ՟ւ՟վթ՟ ո՜ջժ՜ս՜՞»)փ Զ՟ւ՟վթ՟ ո՜ջժ՜ս՜՞ (ժ՜յ՞ջճչ)փ
2. 165՝ (Սպ՜ռճխզ) Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ՠս ժճխժճխ՜՞զձ յ՜խ՜պ՜ձրտ ի՜հռՠկ ալՠա, ճՙչ յ՜պճս՜ժ՜ձ գձդՠջռճխտ,
ոջ՝՜ձճսբջ տ՜ի՜ձ՜հտ, ի՜ջտ զկ ՠս ՠխ՝՜ջտ, աոպ՜ռճխ ՞ջճհո՚ ակՠխո՜կ՜թ, ՜ձյզպ՜ձ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ Նգվջեջ -

Ղ՟դռթմգտթ, ճջ ՠս ՜ձճս՜կ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՚ ՠս ՠյզոժճյճո, հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜շձբտ, տ՜ձազ հճհե կՠխրտ ՠկ էռՠ՜է, ՠս
հզղճխտ՟՚ հզղՠ՜է էզնզտ հ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզ. ՜կբձփ
166՝ (Բճէճջբնՠ՜ձ ժ՜ջկջ՜՞զջ ժ՜յ՞ջճչ) Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

167՜ (ԺԷ ՟. ձրպջ՞զջ) Ձՠշ՜կ՝ ՠսՠդ ՜ձճս՜կ՝ Յնռծ՟մթջթ Եհթռ՟վբգտրնճ թջՠ՜է ՠս ոպճջ՜՞ջՠ՜է ՠխՠս, ՠս
ճջտ հզղբտ՚ զ ՝՜ջզձ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ. ՜կբձփ
173՝ (Նրպջ՞զջ ՜հէ լՠշտ) ՌՃԽԷ (1698) թջվՠռ՜սփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝ (լճս՜լՠս) Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպփ 3՜ (՝ճէճջղզ, կՠթ) Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպ Ղ՟դՠթմտթ, դվզձ Ռ///փ 4՜, 165՝ (՝ճէճջղզ վճտջ) Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպփ 165՝ (լճս՜լՠս) Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպփ 165՝, 166՝, 168՝ (՝ճէճջղզ) Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃԼԲ (1683)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 3՝ Տբջ Աոպճս՜թ... 174՝ Իձծզէ ղ՜ջզցփ Յճջե՜կ ժ՜ո... Քՠազ կՠշձՠկ...
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 28 (175—202). շավնր՟լ՝ 175՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 3×12 (Գ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,6×12,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23—24ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 176՜—9՝ Վ՟վւ Եվ՟մնրծթ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր, նվ Մ՟վթմնջ ՟մնր՟մգտ՟ր — [Է]ջ ՜հջ կզ զ Բթրէ՟մթ՟ճ,
ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Երամնջ...
2. 179՝—89՜ Վ՟վւ ՟հ՟իմնճմ Քվթջսնջթ Եցվնջթմգ՟ճ — [Ե]խՠս ՜հջ ճկձ կՠթ՜պճսձ հԱհեւջ՟մբվթ՟ տ՜խ՜տզձ, ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Պ՟ցմնսթնջ...
3. 189՜—94՜ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Մ՟վթ՟ղ՟ճ Եաթոս՟տրնճմ — [Կ]զձո ՜հո բջ զ տ՜խ՜տբձ Ահեւջ՟մբվթ՟ճ Եաթոս՟տրնտ, ՟ճսոպջ կՠթ՜պ՜ձռ...
4. 194՜—200՝ Վ՟վւ ՟հ՟իմնճմ Քվթջսնջթ Թենբնվ՟ճ — [Յ]՜սճսջո Զգմնմթ ՜ջտ՜հզձ զ տ՜խ՜տզձ Ահեւջ՟մբվթ՟ճ բջ Թենբնվ՟ճ ՜շձ՜ժզձ՚ ՞ՠխՠռզժ պՠոէՠ՜կ՝... ՠս ՞ճիճսդՠ՜կ՝ վ՜շո պ՜ռճստ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ
5. 200՝ [«Եվա սգ՟պմ Նգվջթջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ Յ՟հ՟աջ Մգլթ նրվՠ՟էնրմ». կգպ. 2090, 291՟] — Ահորջ ՜ձծ՜շ էճսոճհձ թ՜՞ճսկձ, /Ի վջժճսդՠ՜ձ կՠջ ժ՜պ՜ջճսկըձ... /Ն՜ըտ՜ձ ագձդջզոըձ ըճջիջ՟ճհ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
6. 201՝ [Թնրհէ Պ՟րհնջթ] Եր ՟վբ, դթմշ գրջ ՟ջ՟տթտ. Զթ՞մշ ե ՠ՟ր՟խ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ո՟սղգժնճ ռ՟ջմ Գգբենռմթ, Բ՟վ՟խ՟ճ, Ս՟ղցջնռմթ, Յգցէ՟ճ՟ճ, Դ՟րէթ գր Ս՟ղնրգժթ գր ՟ճժնտ ղ՟վա՟վեթտմ — Ոջտ ի՜ս՜պճչ յ՜ջպՠռզձ ադ՜՞՜սճջճսդզսձո՚ Ա՝ջ՜ի՜կ, Մճչոբո, Յՠոճս... ազ կզ ՜շ՜ձռ կՠջ ժ՜պ՜ջՠռզձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

200՝ (Լճս՜ռճս՜թ) Ախ՜մՠկ ա՞ըթօխ ոճջզձ հզղՠէ զ Տբջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 201՜ (1689դ.) Ֆշ՜ձժզ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո զ չ՜հՠէճսկձ՚ Ավդվնրղտթ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ. ըոպ՜ռ՜ս ո՜
զղ՜պ՜ժ զսջ ՜ձլզձ զ դճսվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ ՌՃԼԸ (1689)փ
2. 175՜ (1725դ.) Գջՠռ՜ս դվզձ ՌՃՀԴ (1725), հճսձչ՜ջզ Էփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 175՜ (ժ՜յ՞զջ, 166՝—զ ձկ՜ձճխճսդՠ՜կ՝) Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպփ 202՜ (ըկ՝՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 202՝ (՜կ՝ճխն բնգ ըծճխճս՜թ) Յզղ՜պ՜ժ բ ՞զջտո... Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպ... Սթղնմթջ... Եո ՞ջմ՜հվճջլճսդՠ՜ձ ՞զջո ՞ջՠռզ... (ձճհձ լՠշտճչ ձ՜ՠս Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ՜ձՠջզ չջ՜հ)փ

679
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 4 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)

Թգվէ՝ 276ֆ ԿԱԶՄ՝ նջխգբվնյղ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 ջխդՠնրղ, էնրհէֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մգխմնրէթրմ Եջ՟ճգ՟ճֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ), ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ յնրվչ՟մ՟խթ գդվ՟ծ՟սնր՟լ 1 էգվէթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ լ՟ժնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գպ՟ջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ—Բ՟ (ղթչթմ ջթրմ՟խ) «/// ռ՟հռ՟հ՟խթ
՟վ՟վ ծ՟վխ՟մգժ, գվ՟ա–գվ՟ա դ՟ոնրպ ընհնռգժ (Ը 1)ֆ Աճժ աթսգղւ գէգ նշ նրղգւ խ՟վգմ տնրտ՟մգժֆ Եր դթ՟՞վբ ՟ջե ղ՟վա՟վեմ՝ ռ՟հռ՟հ՟խթ դ՟րնրվ ծ՟վխ՟մթչթվ///»ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվզ՝ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟ավթ 4 ծ՟սնր՟լմգվզ ղթ՟սգհնր՟լ գմ ԺԸ բ՟վնրղ, 1747 է.—թտ ՟պ՟չֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՌՃԹ — 1660
ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ Եվգր՟մտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 173 (1—173). շավնր՟լ՝ 173ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԵ×12 (Ա 11, ԺԵ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ցնւվթխ ծգսւգվ, ՠլգվ, ո՟սպնր՟լւմգվ (85—86)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—171՜ [Հ՟ճգժթ ռ՟վնրտ. էվաղ. Սս. Լգծ՟տթ]
Տգ՛ջ կգպ. 789 ՠ, 6ՠ—411ՠ. Ց՜ձժ/ 1՜—2՝փ § ՟—ծ՟/3՜—171՜փ
Տյ. Եջՠս՜ձ, 1994, Bփ

2. 171՝—3՜ [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ՝ ԺԸ բ.]
՟. 171՝—3՜ [«Ի Ն՟հ՟յե ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նրմ՟ճմնրէգ՟մ ՟յի՟վծթջ». սո. Եվգր՟մ, 1965, եչ 123] — Եջ՜ա բ ճս ոճսպ, ՠխ՝՜ջտ, ՜ղը՜ջիզ ՝՜ձբջ զ
էկ՜ձ, /Ոս՛ջ ՠձ դ՜՞՜սճջտ ՠջժջզ, յ՜ջճձ՜հտ, զղը՜ձ ճս ոճսէդ՜ձ.../ Զճխճջկՠէզ Ն՟հ՟յ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

171՜ Գջՠռ՜ս զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ ՠս զձձ (1660) լՠշ՜կ՝՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Գվթանվթ Եվգր՟մտնճփ
Աջ՟, աչ՜հՠէօխո՟ կ՜խդՠկ, ճջ աժձզ երդՠջռկ՜ձ լՠջճհ՚ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜շձբտ ազո ՠս աթձօխոձ զկփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 1՝, 2՜, 3՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Շ///(Շղ՟րն՞մ)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ 73 (174—246). շավնր՟լ՝ 246ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ը×10 (Ը 3)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ջժ՟ւ՟մյ՟մ «FB» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
16×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 14—16ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտւմգվնրղ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 174՜—208՝ Պ՟սղնրէթրմ գր իփջւ Խթխ՟վ՟ճ թղ՟ջս՟ջթվթ, դնվ ո՟վս ե թղ՟մ՟ժ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբթւ գր
թ ղթս ՟պմնրժ. Վ՟ջմ յ՟ծթ գր փասնրէգ՟մ իթջս ժ՟ր գր ոթս՟մթ իվ՟ս
Տգ՛ջ կգպ. 45, 297ՠ—312՟. ՟/174՜—6՝փ ՠ/176՝—204՜փ ա/մզտփ բ/204՜—8՝փ
Տՠո, պյ. «Պ՜պկճսդզսձ ՠս ըջ՜պտ Խզժ՜ջ՜հ Իկ՜ոպձճհ», Ա, Եջՠս՜ձ, 1969, B3փ

2. 208՝—9՝ Խվ՟ս է՟ա՟րնվ՟տ իթջս ոթս՟մթ գր ագհգտթխ — Չճջո զջտ ժ՜հ, ճջ ակ՜ջ՟ճհձ ՜մ՜ռ էճսոձ ղ՜պ՜ռձբ...
3. 209՝—23՜ [Գնրյ՟խնրէթրմւ]
՟. 209՝—10՜ Թե խ՟ղթջ թղ՟մ՟ժ դլմնրմբ ժնրջմթմ, էե սթրմ ե, էե թ աթյգվթ — Թբ զ ժզջ՜ժզ էզձզ թձճսձ՟ էճսոձզձ՚ զ պզսձ բ...

ՠ. 210՜—1՝ Յ՟հ՟աջ ՟ղոնտ գր գվխմթտ մյ՟մւմ ՟ճջ ե — Յճջե՜կ ՜ջՠսկպզռ ժճխկձ ժ՜ջկզջ պՠո՜ձ[ՠո]՚ կզձմՠս զ չ՜խձ ՜ձլջՠս ՞՜հ...
ա. 211՝—2՜ Եէե խ՟ղթջ թղ՟մ՟ժ դկղգպմ՝ էե բը՟վ ա՟ճ, էե նշ — Կ՜է աչՠջ՜՟զջ պ՜ջճհձ ՠս ՠջդ Է Է...
բ. 212՜—3՝ Սվՠնճմ Կթրվհթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Կ՟հ՟մբ՟տմ — Եդբ Կ՜խ՜ձ՟ զ ժզջ՜ժզ ՞՜հ՚
լկՠշձ յզձ՟ ՠս լզսձ կՠթ...
գ. 213՝—4՝ Վ՟ջմ սհ՟ճթ Է ՟րնրվջ, նվ սգջ՟մգջ, էե ՠ՟վթ ե, էե շ՟վ ե — Եդբ ժզջ՜ժզ էզձզ, պխ՜ձ ձ՜ը՜ձլ՜սճջ էզձզ... Չճջՠտղ՜՝դբ ՜սճսջձ պխ՜հձ մ՜ջ՜ճսա էզձզ ՠս դպյջճչ ՠս Գ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
դ. 215՜—6՜ [Նյ՟մւ տնժ՟մ՟ժնճմ ՟ջսգհ՟տ] — Յճջե՜կ հ՜ջՠսկպզռ հ՜ջՠսՠէո ռճէ՜ձ՜հ ՜ոպխ ճջյբո ժ՜ձդՠխ, յպխ՜՝ՠջ՜ռ ձճս՜աճսդզսձ ռճսռ՜ձբ...
ե. 216՜—7՜ Յ՟հ՟աջ յ՟վըղ՟մտ, նվ ե տնրտ՟խ — Այջզէ, ՠդբ ռՠջՠժձ ղ՜ջե էզձզ՚ յ՜պՠջ՜ակճստ էզձզձ...
զ. 217՜՝ Եէե խ՟ղթտգջ թղ՟մ՟ժ դ՟ղջ թ ջխդՠ՟մե Ավ՟վլնտ ղթմշգր նրվ գջ — Կ՜է Ր ՠս ՋՀԶ (5976) ՠս աՀ՜հ
դվ՜ժ՜ձձ զ չՠջ՜հ ՝ՠջ...
է. 217՝—8՝ [Նյ՟մւ ժնրջմթ ՠ՟խ ՟պմգժնճմ] — Այջզէ. դբ էճսոզձձ ՝՜ժ ՜շձճս՚ նճսջտ յ՜ժ՜ոզձ...
ը. 218՝—23՜ Որղգղմ թղ՟ջ[ս]մ՟ջթվթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճ՟հ՟աջ ժնրջմթմ ՟րնրվտմ, նվ դգվ՟դմ ճ՟ճսմե — Աշ՜նզձ րջձ էճսոձզձ՚ ՝՜ջզ բ. իզկձ ՜ջժ՜ձՠէ, ոՠջկ՜ձՠէ...
– 223՜ Գջմզռ. «Աձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, րջզձ՜ժձ ՜հո բջ»փ Թՠջզձ ՜հէ լՠշտճչ էջ՜ռճս՜թ՚ «Ի դ ՜սջձ Յ՜ժճ՝ ժ՜ռճհռ աճջ՟զո...»փ

4. 223՝—33՝ Բ՟վնր՟իփջ ՟պ՟խջ ՟ջե ժջնհ՟տ
՟. 223՝—4՝ Բ՜ջճս՜ըրո ՜ոբ ա՜շզսթբ, ճջ դ՜՞՜սճջ բ զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ ՜ձ՜ոձճռ... ՠ. 224՝—5՜ Կ՜հ, ՠդբ կզ կՠթ ՠս ՜ի՜՞զձ ՠս ՜ձճսձ ժճմզ Թբճվ՜էճո... ա. 225՜—6՜ Է ՞՜ա՜ձ զձմ զ թճչճս, ճջ ժճմզ ոխճռ... բ. 226՜—7՜ Է ի՜ս կզ, ճջ ժճմզ տ՜ջ՜՟ջճձ... գ. 227՜՝ Ոջյբո կ՜ջ՞՜ջբձ ՜ոբ. Նկ՜ձՠռ՜հ ՠո ի՜ս՜է՜ո՜ձ հ՜ձ՜յ՜պզ, ազ ի՜ս բ կՠթ ի՜ս՜է՜ո՜ձձ... դ. 227՝—8՜ Ես ՟՜ջլՠ՜է ՜ոբ ա՝ճսբ, ճջ ՞զղ՜ժՠջ բ... ե. 228՜—9՜ Դ՜ջլՠ՜է
՜ոբ ա՜ջթըսբ. Յճջե՜կ թՠջ՜ձ՜հ, թ՜ձջ՜ձ՜ձ դՠստձ... զ. 229՜—30՜ Ես ՟՜ջլՠ՜է ՜ոբ չ՜ոձ ի՜սճսձ, ճջ ժճմզ ՜ջկ՜ս... է. 230՜՝ Ախտ՜պ ճկձ ձոպՠ՜է հ՜ձ՜յ՜պզ ՠս ըճջճչբջ կզո... ը. 230՝—2՜ Իղը՜ձ ճկձ ՜աձճս՜ժ՜ձ Ճ ըճազ
՝ճսպ բջ ժ՜յՠջ... ը՟. 232՜—3՝ Ահջզ ժզձ կզ ճսձբջ պխ՜հ, ՠս ոժո՜ս պխ՜հձ ՞ճխ՜ձ՜է կզջք ՠս ՝՜ձն՜ջ...
5. 233՝—42՜ Ապ՟խւ, դնվ ՟ջ՟տթմ թղ՟ջսնրմւմ գր իվ՟ս
՟. 233՝—6՜ Իղը՜ձ ճկձ ՜աձճս՜ժ՜ձ ՞ձ՜ռ հՠաջ թճչճսձ, ճսջ եճխճչՠ՜է բզձ ՝՜աճսկ լժճսձտ... ՠ. 236՜՝ Կ՜հ
ի՜ս կզ, ճջ ժճմզ եջ՜ի՜ս... ա. 236՝—7՝ Հ՜ստ՟ ՜կՠձ՜հձ զ թ՜շճռ ղզձՠձ ՝ճհձո ՠս ը՜հթ պ՜ձ լ՜՞ճսռձ... բ. 237՝—
8՜ Ես ՜հէ ՜ո՜ռ չ՜ոձ զեզռ, դբ. Յճջե՜կ ը՜շձ՜ժզձ... գ. 238՜—9՜ Դ՜ջլՠ՜է ՜ո՜ռ արլբ, ճջ ԵԳ ՝՜ջո ճսձզ, կզձ
՜հձ, ճջ յզպզ պխ՜հ՜ձ րջզձ՜ժ կՠխ՜սճջ՜ռ... դ. 239՜՝ Ախճսՠոզ. Յճջե՜կ տ՜խռՠձ՜հ, ՞ձ՜հ զ ռՠըձ դ՜ս՜էզ... ե.
239՝—40՝ Ես չ՜ոձ ՜ջչճհձ ՜ոբ. Գ՜ա՜ձ բ ՠս ՞զղ՜ժՠջ ՠս կ՜ջ՟՜ոբջ... զ. 240՝—1՜ Կ՜հ դշմճսձ զձմ վ՜ձ՜տզ, չպզպ ՠս ՜ձ՜ըպ... է. 241՜՝ Ախ՜սձզ ա՝ճէճջ պզՠաՠջ՜ռ աիջ՜ի՜[ձ]՞ո ի՜ձ՞ճհձ հզձտՠ՜ձո գձ՟ճսձզ... ը. 241՝—2՜
Կ՜հթ ը՜հթ բ կճջ ՜ձճսձ, ճջ զ թճչզ բ զ՝ջՠս աժճսջ՜հ...
6. 242՝—6՜ Որղգղմ թղ՟ջս՟յջթվթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ղ՟վղմ՟ի՟հ՟տ — Թբ ոժ՜ս՜շ՜ժձ ը՜խ՜խ՚ կՠթճսդզսձ բ... դբ տ՜կ՜ժձ ը՜խ՜հ՚ ըձ՟ճսդզսձ ի՜ձ՟զյ[զ] զսջձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 214՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Շ[ղ՟րն՞մ]ֆ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 10 (247—56)ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×10ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,7×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝
17ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. 248—վբ էգվէզ ԺԸ բ. ՠնժնվաթվ ժվ՟տնրղֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 247՜—256՝ [0վծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ] — Զճջ ՜սջիձճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ՜խրդտ ոճսջ՝ Լնրջ՟րնվշթմ ՠս ոճսջ՝ Կ՟վ՟ոգսթմ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռձ ՠժՠոռբ ՠս ի՜ձ՞զռբ զ չՠջ՜հ լՠջ... ՝՜ակ՜յ՜պզժ ռձթճսդՠ՜կ՝փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ
ՌՀԴ — 1625
ԳՐԻՉ՝ Ս՟վխ՟ր՟ւ նղմֆ

ԹԵՐԹ՝ 19 (257—276). շավնր՟լ՝ 273՟—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×14+1×5ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 257՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ դ՟վբ՟կգրգվֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ, ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 257՜—68՜ Աղջ՟ճտնճտ ՟ղգմ՟[ճ]մ գհ՟մ՟խ՟տ — Դՠժպՠկ՝ՠջ, ճջ բ Նր՜ո՜ջ՟զ. դբ էճսոզձ հզձ ը՜ս՜ջզ՚ ղ՜պ լզսձ ՞՜հ...
2. 268՝ [Դգհ՟աթվւ]ֆ Վ՟ջմ ճ՟խ՟մչթ ղ՟դ շՠնրջ՟մթ — Ախ՜սձճհ էՠխզձ...
Այ՜հ՚ կ՜ա ՞՜էճհ, կ՜ա մ՝ճսո՜ձՠէճհ, կ՜ա չՠջ ՞՜էճհ, հխ՜ձ՜էճհ, ճմէզփ

3. ՟. 268՝—9՜ Գթվ ՟ս՟ղ՟տ՟րթ — Յ՜ձ՟զկճո, Բ՜՞ճո, Աջկզէըջճո...
ՠ. 269՜ Գթվ, նվ անհ շղս՟մե թ սնրմ — Ոսջզ՜հ, Բճսջզ՜հ, Մճսդջճսոզ՜հ...
4. 269՜—71՜ [Գնրյ՟խնրէթրմ (՜խզսո՜ժ՚ ԱԼ... ԲԱ)] — Աշ տձձՠ՜հ ՠս պՠո, աըճջիճսջ՟պ ըձ՟ջՠ՜հ... ԲԱ. Ահ՟
ժ՜կ՜ռ՟ ճմ բ ըճջիըջ՟՜ժզռ Աոպճս՜թ, կզ ՜շձՠջ ա՜հ՟ զ մ՜ջ ըճջիըջ՟՜ռ՟, աճջ ՟ճս ժ՜ջթՠո, ճչ ՠխ՝՜հջ
5. 271՜՝ Վ՟ջմ ծթր՟մբթ ՟ճջոեջ յթղ՟տթվ — Թբ ժզջ՜ժզ իզս՜ձ՟՜ձ՜հ, Ը րջ ՜ձռձզ՚ ՜յջզ...
6. 271՝ Աճժ աթվ խ՟ս՟հ՟լ յ՟մ, նվ ի՟լ՟մե դղ՟վբ խ՟ղ դ՟մ՟ջնրմ, ավթ թ ռգվ՟ճ ՟մգխ ծ՟տթ — Է Աոպճսթճհ... ՝՜ձտո՚ Գխզո, ժՠջյճսջ, ՠս ՞ճչզ, ՞ճէյզոզ, Բ՟ավ՟սնրմթ... ՠս ՝եղժզ թ՜շ՜հո Աոպճսթճհփ
7. 272՜—6՝ [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸ բ.]
՟. 272՜ [Եվ՟դ՟ծ՟մ] — Կ՜է ա՜ձճսձ կ՜ջ՟ճսձ, ճջ աՠջ՜աձ բ պՠոՠ՜է...
ՠ. 272՜ [Տժջղ տ՟րնս ՟մ՟ջմնճ] — լ ռ հ՞ հյ Զ՜հո պէոկո կ՜պ՜կ՝՟ զ ՞ՠպզձձ ՞ջՠ՜...լ ռ հ՞ հյ
ա. 272՜ Աճժ բգհ կթնճ, նվ ծ՟դ՟ճ, ՟ճջոեջ ՟վ՟ջտգջ — Աշ մ՜ջ հճպ ի՜ս՜եճսչ՜հ... ր՞պբ Աոպճսթճչփ
բ. 272՝ Վ՟ջմ ծթր՟մբթմ, նվ աթսգմ՟ջ ռ՟սմ գր ՟հգխմ — Կ՜է ա՜ձճսձ իզս՜ձտզձ... ղճսպճչ ճխն՜ձ՜հփ
գ. 273՜ [Վ՟ջմ բգհ ո՟սվ՟ջսգժն՞ճ] — Աշ աճոժզ չ՜ջ՜խձ, ճջ կզձ կգդ՜էձ Ճ (100) էզձզ ժ՜կ Ձ (80)...
դ. 275՝—6՝ Յ՟րգժ[նր]՟լ ռգվթմ ծջխնհթ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճմ — Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, Աջ՜ջզմ ՠս ՜կՠձ՜ժ՜է... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

271՜ Սո՜ջժ՜ս՜ք կՠխ՜ռ ՞ՠջզո ՜խ՜մՠկտ հզղՠէ զ Տբջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ զ կզսո ՜ձ՞՜կ հզսջ ՞՜էըոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Թչզձ ՌՀԴ (1625)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 275՜ (ԺԸ ՟., ժ՜ջկջ՜՞զջ) Մթվ՟ւթ կճջ իճ՞ՠ՝՜եզձ Ե (5)փ
2. 275՜ (ձրպջ՞զջ) Աոպճսթճչ դզվձ ՌՃՂԶ (1747) հճսձզո ԻԱ—ճսկձ Մ՟յ՟բ՟ջ՟վ ձ՜ս ձոպՠռզձտ, հճսէզոզ Թ—ճսկձ ՟՜ըզէ ՠէ՜ձտ Ամդ՟ժթ (ձկ՜ձ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝)փ
3. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ (ձճհձ լՠշտճչ) Յճսէզոզ 26, ԽԲ (նձնճս՜թ, ԲՈԳՃԾ (2350) /// ԱՌԸՃ (1800)փ
Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (ձճհձ լՠշտճչ) Եո կՠխ՜սճջ, պբջ, ՜յզժ՜ջ, (՛) մըձմզձփ

680
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 4 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 250ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟վբ՟անճմ խս՟ր, բպմ՟խթմզ՝
ջոթս՟խ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ – ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Արգս՟վ՟մ Յնռծ՟մմնրֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէթ ջսնվթմ խեջթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ
ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ (մ՟ի՟ոեջ՝ գվխջթրմ), ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ «/// Պ՟ս՟ջի՟մթ գս մնտ՟... Վեղջ
՟պթմ ծվգ՟ճւմ ///» (Ժ 25—31)ֆ Բ՟ՠ «/// Ղ՟դ՟վնջ ղգպ՟ր... Աջե Մ՟վէ՟ տՅթջնրջ. Տեվ ///» (ԺԱ 15 — 21)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լ, խ՟յթմ՝ սգհ–սգհ տգտ՟խգվֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՌՃԻ — 1671
ԳՐԻՉ՝ Մ՟վա՟վֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Մթւ՟ճեժֆ
ԹԵՐԹ՝ 139 (1–139). շավնր՟լ 1՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա– ԺԲ×12(Ժ 8, ԺԲ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վօգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒմ՝ 19,5×14,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ էգէօ՟խթ անրմ՟ցնինր՟լ, ջսնվթմ ժնրջ՟մւմգվզ՝ տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜ — 114՜ [Հ՟ճգժթ ռ՟վնրտ. էվաղ. Սս. Լգծ՟տթ]
Տՠո կգպ. 789 (Բ), 6՝—411՝. Ց՟մխ/2՜—3՜ (կզ՜հձ՚ Ա–ԿԷ, ղ՜ջ. դՠջզ)փ § ՟–ծ՟/4՜—114՜ (ԿԴ ՞էը՜ի՜կ՜ջգ ժջժձճս՜թ ւ
կբժ կզ՜սճջզ պ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜կ՝ ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թ կզձմւ չՠջն)փ
Տյ. Եվգր՟մ, 1994, Cֆ

Բ. 115՜—39՜ Ն՟իգվա՟մւ ւ՟վնդթ — [Ե]ջ՜ձՠէզ ՝՜ջճսդզսձ ւ ՜ձձ՜ը՜ձլ ՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձ, ոժզա՝ձ
ժՠձ՜ռ ւ ժՠձ՟՜ձճսդզսձ ՜ջ՜ջ՜թճռ... ճջ՟զ՜ոբջ էզձՠէճչ՚ ՠջժձ՜սճջ Հրջձ ձկ՜ձՠոնզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ՉԱՄԱՆԱԿԻ

139՝

Ի ձՠջ դճսճն կՠջ Հ՜հժ՜ժ՜ձ
Ն՜ըձՠ՜ռ ժ՜ջ՞ՠ՜է բ դըվ՜ժ՜ձ՚
Եջժ տ՜շՠ՜ժ ՠջժ ի՜ջզսջ՜ժ,
Եջժ հճ՝ՠէՠ՜ձ ւ իզձ՞ տ՜շՠ՜ձ (1671)փ
Զ՜հո ժ՜պ՜ջՠ՜է դզս հ՜ջկ՜ջզ,
Է ՟զսջ՜՞զսպ չՠջթ՜ձճխզփ
Աջ՟, հ՜ձժ ՠէՠ՜է ո՜ ՜ս՜ջպզ
Ձՠշ՜ձ՝՚ ձճս՜ոպ Մ՟վա՟վ ՞ջմզ,
Յճսձզո ՜կոճհ ՠջժ՜ժ դըվզ,
Յՠպ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ րջ ճսջ՝՜դզփ
Ի ըձ՟ջճ ճկձ իՠա՜իճ՞զ՚
Տեվ Մթւ՟ճեժ ՝՜ձ՜ոզջզ,
Ես չ՜հՠէբ ժՠձօտ ՝՜ջզ
Եջժ՜ջ ՜կօտ ե՜կ՜ձ՜ժզփ
Ես ՜յզժ՜ջ ՜ձյբպ ՞ջմզ,
Մզ ճխճջկզ էզ ՜ոզռզփ
Տբջձ պՠջ՜ձռ լՠա ճխճջկզ,
Աշի՜ո՜ջ՜ժ ՜կՠձ՜հձզ՚
Ըձդՠջռճխզ ւ էոճխզ
Ես ա՜խ՜մ՜ձո ժ՜պ՜ջճխզփ
Իձլ կՠխ՜՟զջ մ՟ձօխզ
Ես դճխճսդզսձ ղձճջիրխզփ
Ահէ ւ զկճռձ ՜կՠձ՜հձզ
Ես ի՜կրջբձ զկճհ թձօխզ,
Զզ ն՜ձզռզտ գոպ զո ՝՜ձզ
Ես ՜ո՜ռբտ ՟ճստ. աՈխճջկզ,
Ես լՠջ թձրխ՜ռձ ՜կՠձ՜հձզ
Եո ՜ոզռՠկ էզ. Ոխճջկզ.
Ակբձ, ՜կբձ ւ ՠխզռզփ
Փ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 139՜ (Շխ՜՞զջ) Դ՜[ջ]ցՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, ՠխ՝՜յջտ, ճչ ճտ ճջ ՞զջո չ՜հՠէՠոռբ, / Զի՜ձ՞ճս[ռ]ՠ՜է ի՜հջձ
զկ հզղՠոռբ,/ Ես դբ ճչ ճտ աձձնՠռՠ՜էոձ զկ հզղՠոռբ, / Ն՜հն ՜ջտ՜հճսդզսձ ե՜շ՜ձ՞ՠոռբփ/ Գջՠռ՜ս ՞զջո դզչձոզո (=

դչ՜ժ՜ձզո) Հ՜ւճռ ՌՃԾԱ (1702)–զոփ / Ոչ ճտ ոկ՜հ ի՜ձ՟զյՠռբ, / Թբ ազ[ո] կզ ՝ՠջ՜ձ հզղՠռբ, / Ն՜յ ՜ձվճջլ
ժՠձ՜ռ ՜հոկ ՜ղը՜ջ[ի]զ, / Աջե՜ձզ էզձզ պՠոճհձ Քջզոպճոզ. ՜կբձփ (Ահէ լՠշտ, էճսո՜ձռտճսկ) Եխ՝րջո կՠխտ ՄՀԹ
(279)փ
2. 1՜ (Նրպջ՞զջ) Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպ Աջս՟ո՟սգտթ, ՌՃԾԸ (1709) դճսզձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՍ՚ 4՜, 113՝, 139՜ Գզջտ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ 114՝ (լճս՜լւ) Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպփ 114՜
(ը՜մ՜լւ) Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպ. Թչ[զձ] ՌՃԽԶ (1797)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ահորջ ՜ձծ՜շ էճսոճհձ թ՜՞ճսկձփ Պ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժ Դ՜ ԴՃ ՜կ կզ՜ժՠռ՜ս ՟ճսշձ
պ՜ծ՜ջզձ... (՝՜շՠջ ճս պ՜շՠջ)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 82 (140–221)ֆ ՊՐԱԿ՝ ԺԳ–Ի×12(ԺԳ շթւ, ԺԴ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վօգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒմ՝ 19,5×14,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ,
գվխջթրմ՝ 211՟ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ, (կգպւ ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 25 — 29 (ի՟պմ)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ–սգհ է՟մ՟ւթ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 140՜–217՝ [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էօ՟տրնճ ճ՟պ՟չթմ ծ՟սնվնճ]
Տՠո պյ. Ձկՠշ՜ձ ի՜պճջ, 1740փ Ա–Բ/մզտփ Ե/144՝—9՝ֆ Դ/140՜—4՝ֆ Ե–ԺԴ/մզտֆ ԺԵ/149՝—55՜ֆ ԺԶ—ԻԵ/մզտֆ ԻԶ/155՜—8՝ֆ
ԻԷ—ԿԴ/մզտֆ ԿԵ/158՝—64՜փ ԿԶ–ԿԷ/մզտֆ ԿԸ/164՜—7՝փ ԿԹ–ՀԵ/մզտփ ՀԶ/167՝—73՝փ ՀԷ–ՀԹ/մզտֆ Ձ/173՝—8՝փ ՁԱ/178՝—83՝ֆ ՁԲ–
ՁԶ/մզտֆ ՁԷ/183՝—8՝փ ՁԸ/մզտփ ՁԹ/188՝—92՜փ Ղ–ՂԲ/մզտֆ ՂԳ/192՝—6՝ֆ ՂԴ–ՂԵ/մզտֆ ՂԶ/196՝—204՝փ ՂԷ–ՂԸ/մզտֆ ՂԹ/204՝—10՜ֆ
Ճ/210՜—4՜ֆ ՃԱ–ՃԳ/մզտֆ ՃԴ/214՜—7՝ֆ ՃԵ–ՃԿԱ/մզտֆ

Բ. 218՜–21՝ [Ի ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ Խվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ]
Տՠո կգպ. 228, 71՜–108՝. Մզ՜հձ ըա/218՜–9՝փ ըգ/219՝–21՝փ Վՠջնճսկ՚ 221՝, էճս՜ռճս՜թ ւ ՜ձգձդՠշձՠէզ ՞ջճսդզսձ,
ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ հզղ՜պ՜ժ՜՞ջճսդզսձփ

ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 9 (222–230)ֆ ՊՐԱԿ՝ (ԻԲ) (=1+8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վօգժճ՟մ 222ՠ՝ ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒմ՝ 18,5×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (3 կգպւ ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 14–26 (ի՟պմ)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 222՜ Աճջ թմշ գմէ՟խ՟ճգ՟ժ նրմթ ճթմւգ՟մ ՟ջսնր՟լ՟սնանվ օ ս՟վ՟ՠգպմգ՟ ՟ջսնր՟լ՟յնրմշ
ղ՟սգ՟մջ (Ց՟մխ Ճ՟պզմսվթ Միթէ՟վ՟ճ Աճվթռ՟մգտրնճ) — Չճջտ Ասՠպ՜ջ՜ձտ, Գճջթտ Աշ՜տՠէճռ... ւ ՜սճսջտ
՞ջճսդՠ՜ձ ոճռ՜ ՃՀ (170) րջ՚ ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ, լՠշ՜կ՝ Միթէ՟վ՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպզ Աճվթռ՟մգտնճփ
2. 222՝ [Գթվ Վ՟վբ՟մ՟ճ ՟պ Յնռծ՟մմեջ վ՟ՠնրմ՟ոգս] – Սջ՝՜ա՜ձ իրջտ զկճհ՚ Յնռծ՟մնր տ՜ն
ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ... զ ձճս՜ոպ թ՜շ՜հբ՚ Վ՟վբ՟մե... դբ ժ՜կզո պՠխՠժ՜ձ՜է, կ՜ջ՞՜ջբ ՞ՠ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Յ՜հպձճսկ բ, ճջ Նՠջոբոզռ կՠպ՜տո բ ՞ձՠէ ճսխ՜ջժՠէ Վՠձՠպզժ Մ՟վա՟վեթմ ―ըջզպ‖ ՜ձՠէճսփ

3. 223՜—30՝ (Խճջ՜՞զջգ ւ չՠջնձ՜պճխգ՚ ՜հէ լՠշտ) Տգջթժւ Եմնռւ՟ճ ՟վբ՟վնճմ ճգփէմգվնվբթմ Աբ՟ղ՟ճ
ռ՟ջմ — Եջւՠռ՜ս զձլ ՜հջ կզ հ՜ձ՟զկ՜ձ Լթՠ՟մ՟մ էՠջզձձ... ւ ճսջ՜ը՜ռՠ՜էտ վ՜շ՜սճջՠէճչ աԱոպճս՜թ
հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 20 (231 — 250). շավնր՟լ՝ 250ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 2(12+8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ օ ―P A‖ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒմ՝
19,3×14,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17 — 28ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1. ՟. 231՜ [Աջ՟վ՟ճ Սգՠ՟ջս՟տրնճ] Թնռղ՟վ ՟վգա՟խ՟մ օ ժնրջմթ, նվ տնրտ՟մե դխգմբ՟մ՟խգվոջմ օ
դ՟ջսթձ՟մջմ օ դղ՟ջնրմջմ, դլմնրմբ ժնրջմթմ օ դժվնրղմ օ դ՟ճժմ ՟ղգմ՟ճմ խ՟վա՟ր՝ դը՟ղմ օ դղ՟ջնրմջմ թրվ
— Աշ՜նզձ ՞՜ս՜ա՜ձձ՚ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյտձ բ... պ՜ոձՠջճջ՟՚ կ՜ձ՜ազէտ էճսոձզձ, ճջ ռճսռ՜ձբ ա՜կՠձ՜հձ ՜ձոը՜է՜յբո...
ՠ. 231՝–44՜ [Աղջ՟տնճտ ինվ՟մւ]
— Խճջ՜ձձՠջգ ՝՜ե՜ձճս՜թ ՠձ 10 ոզսձ՜ժ՜ձՠջզ՚ «՞՜ս՜ա՜ձ» — ձՠջզփ

ա. 244՝–8՜ [Աղջ՟տնճտ՝ ճնրմնր՟վ — բգխսգղՠգվ] — Յճսձվ՜ջ իշճկ՜հՠռսճռ ւ վճը՜ձ՜ժ ՜հոջ ՜կոճհ
՜ոճջտ՚ Քզ՜ձճսձզո ՜ոՠձփ Յ՜կոՠ՜ձո ՜հո՚ յէխուկձ ՜շ՜սՠէճս... ՜հէ նՠջկ՜հզձ ՝ձճսդՠ՜կ՝ ժՠջ՜ժջրտ զ ոճհձ
ՠխ՜ձ՜ժզ ՟՜ջկ՜ձզոռՠձ ազձտՠ՜ձո՚ ժ՜կրտ ՝՜ջՠջ՜ջզձ... ՜կբձփ
2. 249՜–50՜ [Իվ ո՟ծնտթ. անրյ՟խնհ՟խ՟մ ի՟հ] — Ա. Զ՜հ՟ իճխ՟, ճջ զ հ՜վ՟ ճսձզո / Ես ՞՜խպճսժ ազձտ՟
ժճս յ՜իՠո, / Աոՠկ, ճջ զ ՟ճսջո ի՜ձՠո, / Ոջ հ՜կէձ կ՜ջ՟ճհ ռճսռ՜ձՠո... ԼԱ. Զ՜հ՟ զջտ՟, ճջ յ՜իՠէ ն՜ձ՜ո, / Ահ՟
ՠջժ՜դ բ, ի՜ձ հՠջւ՜ձ, / Կ՜ջթզո դբ կզ՜հձ ՟ճս ճսձզո, / Զ՜հ՟ ճսձզ ՜կբձ ղզձժ՜ձփ (Սժա՝ճսկ՚ 248՝ Բ՜ձ՜էզ
՝ճէճջ՜ժտ)փ

681
ԺՈՂՈՎԱՑՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 171+3(խվխ. 1, 39, 54)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ
խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ էթխնրմւթ ջսնվթմ ղ՟ջզ՝ ձ՟ւնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԷ-XVII
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Եջ՟ճթ ՟ՠհճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 69+3(խվխ. 1, 39, 54). շավնր՟լ՝ 1՟–2ՠ, 18՟–69ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 6(Ա 1, Գ, Ե 10, Բ 13, Դ, Զ 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, է՟ա՟մյ՟մ, «G.
M» ժնրջ՟բվնյնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒմ՝ 19,5×13,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ՝ 3՟–11ՠ, մփսվաթվ՝ 12՟–7ՠֆ ՏՈՂ՝ 28ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 3՜–17՝ Գվթանվ հԵպ՟ճղգլթ ՟ջ՟տգ՟ժ Մգլթ նրվՠ՟էթմ ի՟շթմ ինվծվբնճ, թ ՠ՟մմ Յ՟խնՠ՟ճ
մ՟ծ՟ոգսթմ. Ի յ՟պ՟րգհե գժգվ ՠ՟դղգտգվ, մմչգտգվ... — Աոպ՜ձճջ հ՜խ՜՞ո չՠռ զկձ յզպճհ զռբ լՠշձ՜ջժճսդզսձո կՠջփ Ն՜ը, դբ. Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ ձ՜ի՜յՠպո Յ՜ժճ՝... զ վջժՠէճռո ՜ջՠ՜կ՝ ձճջ՜ ի՜ձ՟ՠջլ Հ՜ջ՝ ւ
՜կՠձ՜հձ Սճսջ՝ Հճ՞ճչձ, ՜հեկ ւ կզղպ (իկկպ. Ձկՠշ՜ձ ՃԼ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ՉԱՄԱՆԱԿԻ

17՝ Խ՜մզս՟ տճ էճսոճչ էճսո՜սճջՠ՜հ, Քջզոպճո Աոպճս՜թ աիճ՞զ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ ապբջ Եջ՟ճթ ՜ձ՜ջե՜ձ
՜՝ՠխ՜հզ, ւ զկ, ւ աթձճխ՜ռ զկճռ՚ աՍնրւթ՟ջմ ւ աԻրհնրվմ ւ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ ճսոպ՜հ Պգսվնջմ, Աէ՟մ՟ջմ ւ
աՆ՟վթմոեխմ, ճջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է բ ՜շ Աոպճս՜թ ւ ազկճռձ ՜կՠձ՜հձզ, ւ աժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռձ ւ աէոճխ՜ռձ, ւ տՠա վ՜շտ
հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Լճսո զ էճսոճհ կՠա... (3 պճխ)փ 1՝ Գջ ՜հո՚ ՙ,՛փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 99 (72՟–171). շավնր՟լ՝ 168՟–70՟, 171՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա– Թ×12(Ա 8, Թ 6)+1×4(ԺԸ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ―I D‖
ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒմ՝ 19,7×13,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 31ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 72՜–167՝ [Հ՟ճգժթ Վ՟վնրտ. էվաղ. Սս. Լգծ՟տթ]
Տՠո կգպ. 789, (Բ) 6՝–411՝. Ց՟մխ/70՜–1՝ (՜հէ լՠշտ)փ § ՟–ծ՟/72՜–167՝ (72՜ ԺԹ ՟. ղխ՜՞զջ. «Հ՜հՠէզ Վ՜ջճսռ»)փ
Տյ. Եջՠս՜ձ, 1994, Oփ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.]
՟. 71՝ [Դ՟վ՟աժնրիւ] — Ի Ծձըձ՟բձ Քջզոպճոզ կզձմւ զ ոճսջ՝ձ Գվթանվ՚ ՜կտ ԳՃԴ (304)...
ՠ. 71՝ [Չ՟ց խյպնտ] — Տ՜խ՜ձ՟ձ ՃԻԵ (125) էզպջ բ... Ա պ՜խ՜ձ՟ձ ԹՌ (9000) ցէրջզ բփ
ա. 71՝ [Թնր՟խ՟մ ՟պղ՟մմ Եվնրջ՟հեղթ] — Յճջե՜կ ճջ բ՜շ րոկ՜ձռզձ աԵվնրջ՟հեղ՚ դոչ՜ժ՜ձ Հ՜հճռ
ԶՃԼԶ (1287)–ձ բջ (՜հոտ՜ձ)փ
բ. 170՝ ԹԷ խ՟ղգմ՟ջ աթսգժ բգհ ղթ ՠ՟մ խ՟ էե նշ, ՟ճջոեջ աթսգջ — Աշ ի՜սժզդ կզ ւ է՜ս նջօչ էըչ՜հ...
ա՞՜հէ ճս կճջդզձ թըբ, ճջ լ՜հձձ ժպջզփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 72՜, 163՜ Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպփ

682
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌձԻԸ — 1679
ԳՐԻՉ՝ Սվ՟ոթնմ ռվբ.:
ԹԵՐԹ՝ 193+1(խվխ. 7). շավնր՟լ՝ 2՟ — 3ՠ, 52ՠ, 104ՠ, 105ՠ, 171ՠ–3՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+17×12 (Ժ, ԺԲ, ԺԴ 11, ԺԷ 3)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ,
ժնրջ՟ալգվնռ, յվչ՟ալթ ղեչ «MS» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 23×18: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ՝ 1՟—52՟, գվխջթրմ՝ 53՟–193ՠֆ ԳԻՐ՝
մնսվաթվ, ճ՟րգժ՟ավնհթ՝ 1՟—2՟ֆ ՏՈՂ՝ 31–57 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ խ՟ոնճս լ՟հխ՟էնրհէ, էթխնրմւմ նր ՟մխթրմմգվզ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ
խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ղ՟ջմ ո՟ծո՟մ՟խմգվթ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3+3, էնրհէ (ԺԹ
բ.)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվ: Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջօ:

Ծմէ. Բ՜խժ՜ռ՜թ բ կզւձճհձ լՠշտճչ ՞ջճս՜թ ՠջժճս ճջճղ՜ժզ կ՜ոՠջզռ: Եջժջճջ՟ կ՜ոգ (53՜—193՝) ՞ջճս՜թ բ
1679 դ., ոՠյպՠկ՝ՠջ—իճժպՠկ՝ՠջ ՜կզոձՠջզձ, զոժ ՜շ՜նզձ կ՜ոգ՚ (4՜—52՜) ձճհձ դճս՜ժ՜ձզ ձճհՠկ՝ՠջզձ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 4՜–6՝ Հ՟մբեջ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟տ ց՟հ՟մնրմ՟ՠ՟վ ջսնվնաթժ ջ՟խջ մնվ՟ռ՟վըթտմ. Բ՟պ ագհչնրխ —
Աոպճս՜թ՜ա՜ձ՚ ՜ոպճս՜թ՜ոտ՜ձմ ... Փճվճըՠէ՚ հՠխճսէ ... ը՜ջըպջՠէ:
2. 6՝–7՜ Թ՟վաղ՟մնրէթրմ ո՟վջթտ ՠ՟պթտ թ Վ՟վբ՟մ ավնտ — [Զ]ջ՜՟՜ղպ՜ժ՜ձ՚ ՝ճսձ ժ՜կ աժ՜ջւճջ
ճսըպ: Զ՜շ՜նզձ ծ՜շձ Գ ՝՜շ յ՜ջդւձ ճմ ՞զպ՜ռ, դբ մբ յ՜ջոզռ. ւ ՜հէձ ՜հոբ...
3. 7՜–11՜ Հ՟վտնրղմ խ՟վձ՟պփս, զմսվգ՟ժ օ ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ ավնտ — Ն՜ը ւ ՜շ՜նզձ ի՜ջռճսկձ, դբ. Ոջյբ՛ո
ՠձ իջՠղպ՜ժ՜ռ ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձտձ: Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աշ՜նզձ ՜դճշճռ ՟՜ոտ ւ վ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ բ ձճռ՜ ՜հո ...
4. 11՜—2՜ Այի՟վծ՟տնճտ [Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ]
Տգ՛ջ կգպ. 20, 251՟–7՟. § ՟/11՜՝: ՠ/11՝: ա/11՝—2՜ (չջն. «...ճսջ ժ՜ ձղը՜ջտ Ախճս՜ձզռ ժ՜դճխզժճոզձ Գջզ՞ճջզոզ»:
Ք՜խճս՜թճհ): բ/մզտ:

5. 12՜—3՜ Խվ՟սւ նաեյ՟ծւ ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ ջվՠնտ ծ՟վ՟մտ ՟ջ՟տգ՟ժ — Եի՜ջռ ճկձ ռԱմսնմթնջ ւ ՜ոբ.
Զզ՛ձմ յ՜իՠռզռ, ազ ի՜ծճհ ՠխբռ Աոպճսթճհ ...
6. 13՜ Խվ՟սւ նաեյ՟ծւ ՟ճժնրջս — Պ՜իՠ՜ աոզջպո տճ ւ ա՜մո ...
7. 13՜—4՝ Կ՟վ՟ոգսթ ղգլթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս ոթս՟մթջ ղ՟մխ՟մտ գխգհգտնճ նս՟մ՟րնվ
ս՟պթջ (լ՟ճվ՟խ՟ո– «Ա–Ք». «Կ՟վ՟ոգսե») — Ակՠձ՜հձզ ըոժզա՝ձ ՠո ՠկ, / Դճստ էճս՜ջճստ, աճջ զձմ ՜ոՠկ ...
8. 14՝—5՜ Հ՟վտնրղմ Ավկ՟մ՟ճ օ ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ – [Ա]վկ՟մ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ
՝՜ձ՜սճջճսդզսձ: Եդմ՟խ ՜ոբ. Խ՜մ՜ժռճսդզսձ գձ՟ Քջզոպճոզ ...
9. 15՝ Ահփէւ ՟պ՟մկմ՟խ՟մ ՟պ՟րօսնրմ — Աոպճս՜թ զկ, ՜ջե՜ձ՜սճջՠ՜, ազ տ՜խռջ՜ոռզ իճ՞զ զկ...
10. 15՝ [Ի Հ՟վ՟մտ Վ՟վնրտ] — Իոժ ւ ՜հէ ճկձ ՠխ՝՜յջ ՞ձ՜ռ ՜շ ի՜հջ ճկձ զ չ՜ձո Դ՟բթնրխթնճ ...
11. 15՝—21՝ [Խվ՟սւ ջնրվՠ ծփվմ Նգհնջթ]

Տՠո կգպ. 787, 317՝—56՝, § 66. ՟/մզտ: ՠ/մզտ: ա/15՝—6՝: բ/20՝—1՜: գ/20՜՝: դ/20՝: ե/18՜՝: զ/17՜: է/մզտ: ը/17՜՝:
ը՟/17՝—8՜: ըՠ/մզտ: ըա/16՝—7՜: ըբ/մզտ: ըգ/21՜՝: ըդ/19՜—20՜: ըե/18՝: Ոսձզ.

—18՝—9՜ Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ Խվ՟ս ռգվ՟խ՟տնր՟ճ — Ն՜ս՜չ՜ջ պ՞բպ յ՜պջ՜ոպ բ զ ժճջճսոպ ...
12. 21՝—3՝ [«Տգջթժ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ Լնրջ՟րնվշթմ ...». կգպ. 39, 110ՠ] — Սճսջ՝ձ
Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշմ աԽ պզս ւ աԽ ՞զղբջ ճմ ՠժՠջ ...
13. 23՝—5՝ Վ՟մ՟խ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ս՟վգղսթ — Աոպճսթճչ զկ՜ոպձ՜ռ՜ս Սճխճկճձ
ըջ՜պ՜ժ՜ձ աՠժճսռ՜ձբ...
14. 25՝—32՜ Յնռծ՟մմեջ ռ՟վբ՟ոգսթ Եդմխ՟տնճ Խվ՟ս ւվթջսնմեթտ, ւ՟ծ՟մ՟ճթտ օ ընհնռվբնտ, թ
խ՟մնմ՟տ ՟պ՟ւգժնտ օ ծ՟ճվ՟ոգս՟տ օ ռ՟վբ՟ոգս՟տ օ փվթմ՟տ
Տՠո կգպ. 228, 71՟ — 108ՠ. 1. Նը./մզտ: ՟/ 25՝ — 6՜ (՜ձըճջ՜՞զջ): ՠ/26՜՝: ա/26՝ — 7՜: բ/27՜ — 8՜ (մճսձզ ժզռ
ժ՜ձճձձՠջգ): գ/28՜՝: դ/28՝: ե/28՝ — 9՜: զ/29՜: է/29՜: ը/29՜՝ (՜ձըճջ՜՞զջ): ը՟/29՝ — 30՜: ըՠ/ 30՜՝: ըա/ 30՝ — 1՜: ըբ/31՜:
ըգ/31՜: ըդ/31՜՝: ըե/31՝: ըզ/31՝ (՜ձըճջ՜՞զջ): ըէ/ 31՝ — 2՜ (չջն. «Աջ՟, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ահ՜ջկ՜ջրխ ծ՜շզո՚ աՅճչի՜ձձբո
չ՜ջ՟՜յՠպ, ճջ ՞ջՠ՜ռ աո՜ զ յբպո ւ զ ըջ՜պ ՜կՠձ՜հձ տջզոպճձբզռ»): Չճսձզ ժզռ ժ՜ձճձձՠջգ ւ § 2:

15. 32՜՝ Յ՟հ՟աջ խթվ՟խ՟ՠ՟մթ — Վ՜ոձ ճջճհ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ՜ոՠէ յ՜ջպ բ <՜ոՠէ> տ՜ի՜ձ՜հզռ, դբ.
Բձ՜ս մժ՜ ըճոպճչ՜ձ՜՟ջ՜կ ...
16. 32՝—4՜ Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟վանղ՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Տբջ կՠջ Յզոճսո
Քջզոպճո ճսոճհռ կՠա, ՠդբ ՜ձիձ՜ջ բ ՜շ՜ձռ ՠխ՝՜հջ՜ոզջճսդՠ՜ձ ...
17. ՟. 34՜ Յ՟հ՟աջ Հ՟հնվբնրէգ՟մ ղ՟վղմնճ օ ՟վգ՟մ Ովբրնճմ Աջսնրլնճ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ
Քվթջսնջթ — Զճջ ւ ՞ճչզ ի՜խճջ՟ճսդզսձ կ՜ջկզձ ւ ՜ջզսձձ Տՠ՜շձ... Ոՙչ ոՠխ՜ձ ՜կՠձ՜էզռ ՝՜ջճսդՠ՜ձ...
ՠ. 34՝ Աճժնրջս ե ՠ՟մջ — Աջ՟, ՞զպՠէզ բ, ազ հճջե՜կ զջճխճսդզսձո ամճջո ա՜հոճոզժ յ՜ջպզ ըձ՟ջՠէ...
ա. 34՝ Աճժնրջս ե ՠ՟մջ — Մ՜ջկզձտ կՠջ ր՟ՠ՜է զ Դ պ՜ջՠջ՜ռ՟...
բ. 34՝—5՜ Աճջ գմ ղգհւ աժի՟րնվւ, նվ խնշթ ղ՟ծնր շ՟ց — Հյ՜ջպճսդզսձ, ձ՜ը՜ձլ...
գ. 35՜՝ Ըջս Յնՠ՟ճ ՠ՟մթտմ ե — Յխ՜ոռզ ՜ոզդձ ւ ձբՠո՜հձ ՜շ՜ձռ ոՠջկ՜ձ...
18. 35՝—8՝ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Յնվբնվնրղմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մմ ագհգտթխւ — Հճ՞ւճջ՜յբո ձճջճ՞ՠոռճստ
կզ կ՜ջկձճչ գոպ կ՜ջկձճհ, ՜հէ կ՜ջկձ՜յբո գոպ իճ՞սճհձ...
19. 38՝—42՜ Յ՟հ՟աջ գվխմ՟ճթմ յ՟վըղ՟մմ մնր՟ջս Յնռ՟մթջթ Եվդմխ՟տնճ յ՟վ՟բվգ՟ժ թղ՟ջսմնտ
ՠ՟մթտ, թ իմբվնճ ՠ՟վթո՟յս օ գվխթրհ՟լ ո՟ս՟մնճմ Վ՟իէ՟մկ՟ճ
Տՠո կգպ. 529, 149՜—66՝. Նի/38՝փ § ՟/38՝—9՜փ ՠ/39՜փ ա/39՜՝փ բ/39՝փ գ/39՝փ դ/40՜փ ե /40՜փ զ/40՜՝փ է/40՝փ ը/40՝—1՜փ
ը՟/41՜փ ըՠ/41՜փ ըա/41՜փ ըբ/41՝փ ըգ/41՝փ ըդ/41՝փ ըե/41՝փ ըզ/41՝փ ըէ/41՝փ թ/41՝փ թ՟/42՜փ թՠ/42՜փ թա/42՜փ

20. ՟. 42՜—3՜ Յ՟հ՟աջ խգմբ՟մ՟խգվոթտ — Խճհձ՚ ժ՜ջկզջ բ ւ ոյզպ՜ժ, ի՜կձ՚ ՟՜շձ...
ՠ. 43՜՝ Յ՟հ՟աջ ԲԺ–՟մ խգմբ՟մ՟խգվոթտ օ Է ղնժնվ՟խ՟տ — Խճհձ՚ հ՜ջ՜պժՠջբզ ժճմզ՚ ի՜կ՜է...
ա. 43՝—4՝ Վ՟ջմ ե ղնժնվ՟խ՟մ՟տմ, էե ՟ղեմ ՟ջսն նվ իրեղ նրմթ, նվ ե ՠ՟ըթմ խ՟ղ դնվ ւ՟հ՟ժ — Պ՜ջպ բ
՞զպՠէ, ճջ Նճհ ա՜ղը՜ջիո Է ՝՜ե՜ձՠ՜ռ...
21. 45՜ Ի սգջժգմեմ Պգսվնջթ ՟պ՟ւգժնճմ, էե. Տգջ՟մեթ ՟մփէ խս՟րնճ խ՟իգ՟ժ ճգվխմթտ — Աջ՟, ձղ՜ձ՜ժբ
՜հո ՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջ՜ռ ժճմկ՜ձ...
22. 45՜—7՝ Հ՟վտնրղմ օ ո՟ս՟ջի՟մթւ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե Վ՟մ՟խ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ թ ավնտ ջվՠնտֆ
Օամգ՛՟, Հնաթ Սնրվՠ — [Հ՜ջռ]. Զզ՜՛ջ՟ ՜ոզ կ՜ջ՟ձ ձկ՜ձճսդզսձ ւ յ՜պժՠջ Աոպճսթճհփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Զզ ՜ձկ՜ի
ւ ՜ձկ՜ջկզձ ւ ՝՜ձ՜ժ՜ձ...
23. 47՝—8՜ Դ՟ր՟մնրէթրմ սգ՟պմ Աէ՟մ՟ջթ Ահգւջ՟մբվնր ծ՟ճվ՟ոգսթ — Ոջ ճտ ժ՜կզռզ վջժՠ՜է էզձՠէ,
հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ յզպճհ բ, ազ ժ՜էռզ աժ՜դճխզժբ ի՜ս՜պձ...
24. 48՜—9՜ Դ՟ր՟մնրէթրմ սգ՟պմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ — Խճոպճչ՜ձզկտ ճջյբո ճսո՜տ զ ի՜ջռձ
ոջ՝ճռ...
25. 49՜՝ Աճջ բ՟ր՟մնրէթրմ գվգւ ընհնռնճմ — Ակ՜մՠոռբ Թենբնվթսնմ ւ ձկ՜ձտ ձճռ՜ իՠջլճս՜թճխտձ, ճջ
՜ոՠձ. Ոկձ ժ՜ջ՟՜հջձ ւ ճկձ էոՠջ...
26. 49՝—51՜ Ս՟խջ բ՟ս՟ջս՟մթ ՟րնրվմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Մՠխ՜սճջ իճ՞զտձ ա՜ջիճսջՠ՜է ՟ճխ՜ձ ւ ՜ոՠձ. Վ՜ՙհ
դբ կՠջլՠռ՜ս րջ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ...
27. 51՜—2՜ Հ՟մաթջս գվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր — Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ ՠջ՜ձՠէզձ Յնռծ՟մմեջ...
Բ. 1. 53՜—4՜ [Գվթանվթ Կգջ՟վ՟տրնճ Ամնր՟մւ ւ՟հ՟ւ՟տ] — Ասՠպՠ՜ռ ՠջժզջձ՚ Եվնրջ՟հեղ բ ...
Ք՟չՠգվնրմթ՚ Ավձեյ բփ

2. 54՜—91՜ [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մ ւ՟վնդթտ, ՠ՟մթտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ օ թղ՟ջսմնտ]ֆ Եվ՟մթ ՟շ՟տբ, նվ
սգջ՟մեւ՝ դնվ սգջ՟մեմբ — Զՠջ՜ձճսդզսձձ ՝՜աճսկտ զ իՠջլճս՜թճխ՜ռ պճսզձ ռ՜ձժճսդՠ՜ձռ կ՜ջկձճհ... Սբջ
ժ՜պ՜ջՠ՜է բ, ճջ ճմ կզ՜հձ ոզջբ աճտ, ՜հէ ւ ժ՜կզ ազ ւ ՜հէ ճտ աձ՜ ոզջբփ
Աձըճջ՜՞զջ ւ ՜ձ՜ձն՜պ ի՜պճս՜թձՠջ՚ պ՜ջ՝ՠջ ՝ձ՜՝՜ձձՠջճչփ Հղղս. 131՟ — 71՟ֆ

3. 91՜—5՜ Ննր՟ջս ռ՟վբ՟ոգսթ Յնծ՟մմթջթ Ի մ՟ի՟բվնրէթրմմ Պփհնջթ ՟պ՟ւգժնճմ — Յ՜կՠձ՜իջ՜ղ
հ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ՝՜ձզձ իջ՜կ՜ձբ զոժճհձ ՝՜խժ՜ռՠ՜է ՞ճհ՜ռ՜ձ ՝՜ակճսդզսձ ՝ձճսդՠ՜ձռ իջՠխզձ՜ռ...
4. 95՜՝ Փ՟ճս խգմ՟տ ե ՟ղգմ՟ճմ նվ ո՟սջո՟վթմ — [Ի]կ՜պ՜ոբջտ հճջե՜կ զ ըձ՟զջ զձմ զջ՜ռ ՠէ՜ձՠձ...
5. 96՜—101՝ Աճժ ե ո՟սղնրէթրմ ՠ՟մթջ, նվ ճ՟ճսմե ղգդ դգհգ՟ժջմ
՟. 96՜ Ըմբգ՞վ էփէ՟ցգտ՟ր ճգվխմթտ ըդբ՟ջջ ծվգյս՟խ՟ն Ս՟բ՟ճեժթ, դթ ղգլ ծվգյս՟խ եվ ւ՟մ
դ՟ղգմ՟ճմ — Վ՜ոձ ՜հձ ձ՜ը՜պՠ՜ռ ւ դրդ՜վՠ՜ռ աձճո՜, ազ ՝՜ակ՜ռ րջզձ՜ժ էզռզ...
ՠ. 96՜՝ Դ՟վկգ՟ժ Մգխմնրէթրմ ոսհնճմ Աբ՟ղ՟ — Զզ ճմ դբ յպճսխձ մ՜ջ բջ ճջ ժՠջ՜ս Ա՟՜կ, ազ մ՜ջ
յպճսխձ զ կբն ՟ջ՜ըպզձ զ՛ձմ ժ՜ձբջ...
ա. 96՝—7՜ Պ՟սղնրէթրմ գժ՟մգժնճմ Աբ՟ղ՟ճ թ Դվ՟իսեմ — Իոժ ՠջ՝ ՜ձժ՜ս Ա՟՜կ զ Դջ՜ըպբձ ՜ղը՜ջիո...
բ. 97՝—8՜ Վ՟ջմ ՟ճմ ե ղգխմնրէթրմ ՠ՟մթջ — Զզ ճջյբո ի՜հջ ազսջ ճջ՟զձ թ՜ըբ ւ ՞ՠջզ պ՜, ՜հոյբո Ա՟՜կ
ակՠա ՞ՠջզ ՠպ...
գ. 98՜—9՜ Աճջ ե ո՟սղնրէթրմ նվբնտմ Աբ՟ղ՟ճ՝ Աՠեժթ օ Կ՟ճգմթ — Իոժ հճջե՜կ Ա՟՜կ հՠպ ը՜՝բճսդՠ՜ձձ
ո՜պ՜ձ՜հզ...
դ. 99՜—100՜ Վ՟ջմ Ժ—նվբ՟տմ Աջսնրլնճ — Իոժ պ՜ո՜ձճջ՟ձ ՝՜եզձ բ Աոպճսթճհ, ճջ ՝՜ձզս իջՠղպ՜ժզձ
ըրոՠռ՜ս Ա՟՜կ ՜կՠձ՜հձ գձմզռ զսջճռ...
ե. 100՜—1՜ Վ՟ջմ ՟րգսգ՟տմ Սեէ՟ճ մ՟ծ՟ոգսթմ — Ես տ՜խռջ՜ռ՜ս Տբջ զ չՠջ՜հ Ա՟՜կ՜հ ւ ՜շ՜տՠ՜ռ
աիջՠղպ՜ժ զսջ...
զ. 101՜՝ Վ՟ջմ ղգխմնրէգ՟մ ՠ՟մթջ, նվ Հնարնճ իվ՟ս ե դղգդ — Վ՜ոձ ՜հձ յ՜պճսի՜ոՠ՜ռ աձճո՜ Աոպճս՜թ, ազ կՠա ըջ՜պ էզռզ...
6. 101՝ — 3՜ Յնռծ՟մեջ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟րգվղ՟մ ՟յի՟վծթջ օ ռ՟ջմ ա՟ժջսգ՟մմ
Տգ՟պմ — Մՠտ ճջ ՜ժձ ճսձզկտ ՞՜էոպՠ՜ձձ Քջզոպճոզ...
7. 103՜՝ Խվ՟ս խ՟մնմ՟տ [Վ՟վբ՟մ՟ճ. կգպ. 2335, 179՟] — Ես աճջ իջ՜կ՜հՠռՠջ կՠա ո՜ժ՜ս կզ ըջ՜պ
ժ՜ձճձ՜ռ ՟ձՠէ զ ՞զջո ա՜հո...
8. 103՝—4՜ Կ՟մնմւ դանրյ՟րնվ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ, խ՟վձ՟պփս — Ք՜ի՜ձ՜հզռ յ՜ջպ ւ ՜ջե՜ձ բ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝
ոյ՜ո՜սճջՠէ կ՜ջկձճհ ւ ՜ջՠ՜ձձ Քջզոպճոզ... ՠդբ զի՜ջժբ ւ հ՜ժ՜կ՜հ ՠկճսպ ՜շ զ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
9. 105՜ [Միթէ՟վ՟ճ Եվդմխ՟տրնճ Ր՟իձ՟մ՟խ՟մւ]
՟. Ոջ՟ՠ՜ժ, կ՜ջ՟ կզ կՠշ՜ս, Լ ճսձբջ ւ ճմը՜ջ...փ ՠ. Մ՜ջ՟ կզ կՠշ՜ս ւ հզսջձ ՟ջ՜կ կձ՜ռ...փ ա. Եջբտ կ՜ջ՟ Գ
ց՜ջո՜ձժ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՞ձ՜ռզձ...փ բ. Եջբտ կ՜ջ՟ զ ՝՜խձզտ ՞ձ՜ռզձ...փ գ. Ոջ՟ՠ՜ժ, ա՞՜շձ ճս ա՞՜հէձ...փ դ. Եջժճս
կ՜ջ՟ գձժՠջտ ՠխ՜ձ. Ը էզպջ լբդ ճսձբզձ...փ ե. Ոջ՟ՠ՜ժ, Լ կ՜ջ՟ զ ՝՜խձզոձ ՞ձ՜ռզձ...փ զ. Մ՜ջ՟ կզ զ ճջ՟զձ Ճ ՟ջ՜կ
ՠջՠպ...փ է. Ոջ՟ՠ՜ժ, ՠջ՜կ կզ ի՜ս ժճս ՞ձ՜հզձ...փ ը. Ոջ՟ՠ՜ժ, ՠջ՜կ կզ ի՜ս ՜ոպզ ւ ՜ձպզ կզկՠ՜ձռ
ի՜ձ՟զյՠռ՜ձ...փ Ժ՟. Մ՜ջ՟ կզ Բ ճջ՟ճռ ՠպ ՜կբձ կբժզ Լ ձճսշձ...փ ըՠ. Ոջ՟ՠ՜ժ, կ՜ջ՟ կզ Գ ճսխպ ճսձբջ...փ ըա.
Ոսջզղ կ՜ջ՟ ՝շձբ իո՜յ զ կզպտձ... ըբ. Ի—ձբձ զ չ՜հջ լՠշտձ ոպ՜ժ ՝շձզ...
10. 106՜՝ Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խնրմնճ Հ՟ղ՟վնհթ Յ՟հ՟աջ ՟ջ՟վթնմթմ, հգբնմթ օ բ՟մխթ — Կղզշ Բ
տ՜ջ՜ի՜պ՜ռ ժճմզ ՜ո՜ջզճձ...
11. 106՝—8՝ Խվ՟ս նաեյ՟ծ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ձամ՟դագ՟տ ղթ՟ճմ՟րնվթմ ծօվմ Յնռ՟մմթջթ Գ՟պմգտնճ —
Ծ՜շ՜հ՜ժզռո լՠջ զ Քջզոպճո Յզոճսո՚ Հնռ՟մեջ Գ՟պմգտթ, ի՜ջռ՜ձՠկ աճխնճսձբ ոզջՠռՠ՜է զ Տՠ՜շձբ...
12. 109՜—28՜ [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էօ՟տրնճ ճգվխվնվբ ծ՟սնվնճ]
Տՠո Տո. Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, 1741. Ա–ԺԱ/մզտֆ ԺԲ/113՜—5՝ֆ ԺԳ/109՜—12՝ֆ ԺԴ/115՝—6՝փ ԺԵ/116՝—7՝փ ԺԶ/117՝—9՝ֆ
ԺԷ/119՝—22՝ֆ ԺԸ–ՀԴ/մզտֆ ՀԵ/122՝—4՝ֆ ՀԶ/124՝—8՜ֆ ՀԷ—ՃՁԸ/մզտֆ

13. 128՜—30՝ Խվ՟սւ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ, էե նվոեջ ո՟վս ե ժթմգժ — Ն՜ը տձձՠէ յ՜ջպ բ, դբ բ՛ջ չ՜ոձ
ըճոպճչ՜ձճսդզսձ ժ՜ջ՞ՠռ՜ս հ՜ղը՜ջիզ...
14. 131՜—71՜ [Ք՟հնր՟լւ թ ւ՟վնդթտ, թ ՠ՟մթտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ օ թղ՟ջսմնտ]ֆ Ած՟ գբթտ դՠ՟մջ թղ թ
ՠգվ՟մ ւն...] — Բ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզո զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ւ ՟՜ջճսռ լ՞զ... (իկկպ. 54՜—91՜, §2)փ

15. 173՝ [Գլ՟աթվ ճ՟հ՟աջ անճ՟տնրէգ՟մ] — Զզ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թտ Գ—ո ՝՜ե՜ձՠձ. ժ՜կ ՜կՠձւզձ՚ ճջյբո
իջՠղպ՜ժտ...
16. 173՜—174՜՝ Զթ ծվգյս՟խ՟տ ջ՟ծղ՟մմ ՟ճջ ե — Հճսջ կղպ՜ղ՜ջե... ՠ. 174՜՝ Եվգւ ե լմնրմբ — Աշ՜նզձ, կզնզձ, չՠջնզձ... ա. 174՝ Է յմնվծւ Հնարնճմ Սվՠնճ ՟ճջ ե — Շձճջի զկ՜ոպճսդՠ՜ձ... բ. 174՝ Ովմ ե
դյ՟վըղ՟ղՠ ղգհւմ — Ի չՠջ՚ իյ՜ջպճսդՠ՜կ՝, զ չ՜ջ՚ իՠղպճսդՠ՜կ՝... գ. 174՝ Եփէմ ինվծնրվբ... —
Մժջպճսդզսձ... Պո՜ժձփ
17. 174՝—5՝ [Ի ՠ՟մթտ թղ՟ջսմնտ] — Չճջո ՜ջճսՠոպզս ժ՜ջզո հ՜խդՠէ ճոճըզձ...
18. ՟. 175՝—6՜ Է ինվծնրվբ գխգհգտրնճ ՟ճջ ե — Մժջպճսդզսձձ... ժ՜ջ՞ձփ ՠ. 175՝ Եփէմ ղ՟ծ՟տնր ղգհւ —
Հյ՜ջպճսդզսձ... ՝խն՜ըճիճսդզսձփ ա. 175՝ Եփէմ դա՟ճ՟վ՟մւ — Ամտձ... ճպտձփ բ. 175՝ Եվխնս՟ջ՟մ ՟մբ՟ղւ
ղ՟վբնճ — Գէճսըձ... դ՜դտ ճպզռձփ գ. 175՝ Եվխնս՟ջ՟մ բվ՟մւ ղ՟վբնճմ — Բ ՜մտ... ՜ջպ՜տձճռձփ դ. 175՝ Է
՟մբ՟ղւ — Աշ՜նզձ՚ ոզջպձ... էՠխզձփ ե. 175՝ Ամնր՟մտ ԲԺ–՟մ ՟խ՟մտ — Աշ՜նզձ ժ՜ջ՞ձ՚ ակջճսըպ... ՠխճսձժձփ զ.
175՝ Ամնր՟մւ ԲԺ–՟մ ՟պ՟ւգժնտ — Պՠպջճո... Մ՜պ՜դՠ՜հփ է. 175՝—6՜ Ամնր՟մւ ԲԺ–՟մ ռ՟վբ՟ոգս՟տ —
Դթնմեջթնջ... Կթրվգհ Ահեւջ՟մբվ՟ձթմփ ը. 176՜ [Վ՟ջմ ջնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մմ] — Աոՠկտ, դբ Եջջճջ՟ճսդզսձձ
Սճսջ՝ զ չՠջ տ՜ձ արջզձ՜ժ...
19. 176՜—80՜ [Վ՟ջմ Ս՟հղնջ՟վ՟մթմ]
՟. 176՜ [«Բ՟մ իվ՟ս՟խ՟մ թ ջնրվՠ ծփվեմ ղգվղե թ Յնռծ՟մմթջե ՟պմ ռ՟ջմ Ս՟հղնջթմ». կգպ. 1082,
243ՠ — Ո]չ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ոզջՠէզ /Ես ռ՜ձժ՜ռրխ ռ՜ձժ՜էզ...
ՠ. 176՜՝ Նգվՠնհգ՟մ Ս՟հղնջ՟վ՟մթմ — [Ա]ոպճս՜թ՜հզձ ՜հո ՝ճսջ՜ոպ՜ձ/ Ս՜խ՜ջդ՜ա՜ջ՟ Ս՜խկճո՜ջ՜ձ...
ա. 176՝—7՝ Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ Ս՟հղնջթ թ Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ («Ի գ՟վբ՟ոգսեմ Ապ՟ւգժե
ռ՟ջմ Գենվա ւ՟ծ՟մ՟ճթ») — [Ի]կ՜ձ՜էզ ՜հո ՝ճսջ՜ոպ՜ձ / Եջ՞ո զ Հճ՞սճհձ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ...
բ. 177՝—9՝ Աճջ ե ռթձ՟խ ձյղ՟վսգ՟ժ թ Դ՟րէգ՟մ ծ՟ղ՟վջ ռթձ՟խթ — Ա. Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջփ Բ. Ըձ՟ՠ՛ջ
ըշճչՠռ՜ձփ Աջ՜ աճջ ժճկզո՚ ա՜ս՜հ էզձզ Աոպճսթճչ... ՃԾ. Ասջիձՠռբտ աԱոպճս՜թփ
գ. 179՝—80՜ Յ՟հ՟աջ Ս՟հղնջ՟տմ, էե թմշ թվ՟տ ոթսթ ՟ջգժ, նվ ժթմթ Աջսնրլնռ — Աշ՜նզձ. Եջ՜ձՠ՜էձ՚
չ՜ոձ թ՜շզ ւ ՜հ՞զ պձժՠէճս ՜ո՜... Ասջիձՠռբտ աԱոպճս՜թ՚ չ՜ոձ ծ՜ձ՜յ՜ջիզ, ճջ չ՜ոպ՜ժ ՜ձզ...
20. ՟. 180՝—1՝ [Ոռ՟մմեջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ահթրջ՟խւ ՠ՟դղ՟ո՟սխնրէգ՟մ՝ Ա– Ք+Ճ– Ք+Ա– Ճ+Ա–Ժ]
ՠ. 180՝—1՜ [Խվ՟ս ՟հթրջ՟խ՟տջ, «Ոռ՟մմեջ ռ՟վբ՟ոգսե»] —
[Ա]խզսո՜ժո ՜հ՝ ւ ՝ՠձզռ,
Ոջ դճս՜ժ՜ձբձ բ ՜ջիՠոպզռ,
Վգոբկ ըճիՠկ՟ զ ի՜կՠոպզռ՚
Ա՝ջ՜ի՜կ ի՜//հջ՟ զ հ՜աձճսզռփ
Նՠջ՝՜ձ՜էզ ՝ՠձձ բ կպզռ,
Նճչ՜ս ՝՜ռ կճսպ զ դզսձո տ՜ձզռ
Է ՝բձձ ՜շ ՝ՠձձ թձրխ մճջզռ,
Սճհձ բ ՜շ ՞զկձ ոպճհ՞ չՠռզռփ
Վ՜ջբ կզձմ տբձ ակզ — կզ ՞ջզռ,
Ահո բ էճսթճսկձ տ՜ժ ժ՜յզռ,
Րճպբ // հՠջժճսռ կզնճռ պվզռ
Դճսշձ, աճջ ՝՜ռՠջ դճսճռ ՞զսպզռփ
Աշ աճջ ի՜ջռ՜ջ զ ՟՜ջլճս՜թզռ,
Պ՜պճս՜//ժ՜ձ ՜հջ՟ զ հզկ՜ոպզռ,
Եդբ ի՜ծզո գոպ ՜ըճջեզռ,
Տըժ՜ջ կ՜ո՜ձռ զկճհո կ՜ոզձռփ
Էջ Աջՠջ՜ Ավ՟ղ// ա՜ջկզռ՚
Հ՜ա՜ջ ՠջՠոձՠրդՠ՜ձ դճսզռ (1588),
Աիՠժ ՜կոճհ րջըձ ՠրդձզռ,
Ոջ ՠջժղ՜՝դզ գոպ յ՜պժՠջզռփ
Դ՜ջլՠ՜է թ՜ձզջ, ազ Ա՚ Ա ՝զսջբ ւ Ա ՝զսջձ՚ Ա ՞ճսձ՟ բ, ւ կզ ՞ճսձ՟ձ՚ Ա ՜ս՜՞ ՞ճսձ՟ բ, ւ Ա ՜ս՜՞ // ՞ճսձ՟ձ՚
՜ջգ՜ ՞ճսձ՟ բ, ւ Ա ՜ջգ՜ ՞ճսձ՟ձ՚ Ա ժ՜հոջ ՞ճսձ՟ բ, ՠխ՝՜հջ. ԱԺՃՌ Ա ՜հ՝ձ՚ ԺՌ բ, // ԺՌ — բձ՚ ՃՌ բ, ՃՌ — ձ՚ ՝զսջ
բ, Ժ ՝զսջձ՚ Ա ՞ճսձ՟ բ, Ռ՜ձ՚ ՜ջտ՜հ ՞ճսձ՟ բ, Ահ՝ձ՚ ժ՜հոջ ՞ճսձ՟ բփ Ակձ՜հձ // ի՜կ՜ջճխճսդզսձ ռ՜հո չ՜հջ ՠջդ՜փ

21. 182՜—93՝ [Գթվ սհ՟ճնրէգ՟մ]
Տՠո կգպ. 717, 123՝—255՜. Ց՟մխ/մզտֆ § ՟—ըՠ/մզտֆ ըա/182՜՝ֆ ըբ/182՝—4՜ֆ ըգ/184՜—5՝ֆ ըդ/185՝—7՜ֆ ըե/ 187՜՝ֆ
ըզ/187՝ֆ ըէ/188՜—9՜ֆ թ/189՜—91՜ֆ թ՟/191՜—2՜ֆ թՠ/112՜ֆ թա/192՝—3՜ֆ թբ/193՜—4՝ֆ թգ–թե/մզտփ

Գ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.]
— 1՜—2՜ [Ի ռ՟վնրտ ջվՠնտ օ ծ՟վ՟մտ] ՟. 1՜ Եյզոժճյճո կզ, ՜ձճսձ Տվնհթնջ հճհե ՞՜ձլ՜ոբջ... ՠ. 1՜
Մգլմ Ամսնմ յ՜պկՠ՜ռ կՠթ չ՜ոձ ոջ՝՜կզպ... Պ՟ս՟ղթնջթ... ա. 1՜ Էջ ոճսջ՝ ՠյզոժճյճոձ Կհեղեջ զ տ՜խ՜տբձ
հԱմխթրվթնճ... բ. 1՝ Ես բջ ՠյզոժճյճո կզ ազ ղձ՜հջ... գ. 1՝ Սճսջ՝ձ Մ՟վսթմնջ զ տ՜խ՜տբձ Հպնղ՟ճ... դ. 1՝—2՜
Յՠպ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ՜շ՜տՠէճհձ Պՠպջճոզ ւ Պրխճոզ... Ես ոճսջ՝ձ Բթւս՟վթնջ ճջ՟զ ժձճնձ Ս՜կ՜ջռսճց... ե. 2՜ Սճսջ՝
ժզձո Տվթցնմ՟ ՟ճսոպջ բջ կՠթ՜պ՜ձռ տջզոպճձբզռ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

34՜ Սճչ՜ս ի՜ձ՞ճհ, Տբջ Աոպճս՜թ, աի՜ձ՞զոպձ ոջ՝ճռփ Զկՠխ՜յ՜ջպ Սվ՟ոթնմ էծթձծգղըզ («չ՜ջ՟՜յՠպզ») ւ աթձօխոձ զկ. դվզձ ՌՃԻԸ (1679), ձճհՠկ՝ՠջ ՜կոճհ ԻԲփ
97՜ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜հ ՠխժՠէսճհ՚ Սվ՟ոթնմ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՞թճխզ. դվզձ ՌՃԻԸ (1679), ոՠյպՠկ՝ՠջզ
ԺԲփ
193՝ [Ե]ս ՜ջ՟, ՠո՚ Սջ՜յզճձ, վ՜խՠջ՜հո ժճմՠռՠ՜է, ՝՜հռ շ՜ժ՜ ՟զկրտ ւ էճսպ՜ռճխ ՠխ՝՜ջռ, վ՜վ՜՞ՠռ՜հ
պՠձմկ՜կ՝, ոզջճչ ոժո՜հ ՞թՠէ աոտ՜ձմՠէզո Տխ՜հճսդՠ՜ձ [Տՠ՜շձ] կՠջճհ, ճջ ւ ձճջզձ դՠէ՜՟ջճսդՠ՜կ՝ձ հ՜ձժ ՜թզ
իճժպՠկ՝ՠջզ ԻԸ

683
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 238ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ բպմ՟խնռ, ՟ջս՟պզ՝ դ՟վբ՟ծթրջ խ՟մ՟շ ղգս՟ւջֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ 1, ջխդՠնրղֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ Բ ցգհխթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, Ա ցգհխթ ռվ՟ճ ջգր ՠլգվ, խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՌՃԾԶ — 1707
ՍՏԱՑՈՂ՝ Խ՟շ՟սնրվ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 1–188 (էպթշւ 168). շավնր՟լ՝ 186՟—8ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԶ×12 (ԺԶ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×16,5ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 30ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ՟ վ բ՟ աթ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գն ճմ գվ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—185՝ [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
— 1՜ [Ց՜ձժ] — Ա. Յ՜խ՜՞ո ժ՜պ՜ջՠ՜է ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ...ԺԲ. Յ՜խ՜՞ո դբ յ՜ջպ բ կՠա կզղպ ՜ջդճսձ ՠս ա՞՜ոպ ժ՜էձփ
Տՠո կգպ. 789/Ա. §1/՜—6՜փ 2/6՝—40՝փ ՟—ե մզտփ 3/41՜—51՜փ 4/51՝—67՝փ ՟—գ/մզտփ 5/68՜—81՝փ ՟/մզտփ 6/82՜—102՝փ ՟/մզտփ 7/103՜—10՜փ ՟—ՠ/մզտփ 8/110՝—32՜փ 9/132՝—40՜փ ՟/140՜՝փ 10/141՜—9՜փ ՟/149՜—50՝փ 11/151՜—83՜փ ՟—ՠ/մզտփ
12/183՝—5՝ (չջն.«...Ք՜խՠջ ՜ոբջ ռՅՠոճս Ն՜սՠ՜. Խ ՜կ ՠո կզձմ»փ) ՟—ՠ/մզտփ 13—26/մզտփ 27. ՟/40՝փ ՠ/51՜փ ա/67՝փ բ/81՝փ
գ/102՝փ դ/մզտփ ե/132՝փ զ/140՝փ է/150՝փ ը/183՜փ ը՟—ըզ/մզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

40՝ (Գջմզ) Տբջ Աոպճս՜թ Քճ ոճսջ՝ ծ՞ձ՜սճջ՜ռո ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜ աըոպ՜ռօխզ ՞ջճհո՚ Խ՟շ՟սնրվ
՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզո ՠս թձօխ՜ռձ զկճռ. ճչ ճտ հզղբ՚ հզղՠ՜է էզռզ զ Քջզոպճոբ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. ՜կբձփ
6՝ (Սպ՜ռճխզ) Աջ՟, ՠո՚ Ավդվնրղ՟ճ ՜շ՜նձճջ՟ Խ՟շ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպո ՞ջՠռզ, ազ ճջտ չ՜հՠէբտ ազկ ՞ջգճսժո, հզղՠռբտ ՠս չ՜ոձ զկճհ [հ]՜ձռ՜ձ՜ռո դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտփ Թվզձ ՌՃԾԶ (1707)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 6՝ Խ՟շ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպ 11 (1688)փ

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 110՜ (՝ճէճջ՞զջ) Յզղՠ՜ Տբջ աոպ՜ռօխ ՞ջժճհո ոճջզձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 50(189—238). շավնր՟լ՝ 221՟, 238՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա×8+×12+1×1+1×1+3×12 (Ա 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟բվնյղնռ (ս՟վՠգվ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ) ՠնժնվաթվ (224ՠ—37ՠ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. գդվ՟ճթմ ժնրջ՟մտւմգվզ խ՟վխ՟սնր՟լ՝ 189–196, գդվ՟ծ՟սնր՟լ գր ՟պ՟չթմ նր ռգվչթմ սնհգվզ ռմ՟ջնր՟լ՝
219–220ֆ
ԾՆԹ. Բ՟հխ՟տ՟լ ե ԺԸ բ՟վնրղ ավնր՟լ ՟պ՟մկթմ ով՟խմգվթտ գր էգվէգվթտ, ջխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ գր ի՟պմ բ՟ջ՟րնվնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 189՜—96՝ [Վխ՟ճնրէթրմւ թ Սնրվՠ Գվնտ գր ռ՟վբ՟ոգս՟տ ճ՟հ՟աջ ւ՟վնդնրէգ՟մ]
՟. 189՜—93՜ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ գր ջվՠնրէգ՟մ ղգհ՟տ. Մ՟էենջ — Եժ՜հտ ՜շ զո ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜պՠ՜էտ...
ՠ. 193՜—6՝ Վ՟ջմ դ՟յի՟վծջ գր դղ՟վղթմջ նշ ջթվգժնճ. Արգս՟վ՟մ — Ես ՜ոբջ ՜շ ՜կՠձՠոՠ՜ձ, դբ. Ոտ ժ՜կզ աժձզ զկ ՞՜է, ճսջ՜ոռզ ա՜ձլձ զսջ...
ա. 196՝ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ գր նշ ՟ա՟ծգժնճ ռ՟յիթտ գր սնխնջթտ դվխ՟մ՟տ. Աջե Տեվմ — Եջ՜ձզ ճխճջկ՜թ՜ռ, ազ ձճտ՜ աճխճջկճսդզսձ ՞պռՠձ... ՠս ա՜սՠպզո ժՠձ՜ռ ճսձզ ա՜ջ՟զո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
2. ՟.197՜—203՝ [Յ՟հ՟աջ ՟մղգհնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ – /// (ոժո. դ՜վճս՜թ] Ոջճռ կզձձ ՜ոզ ՠխՠէճսդզսձ, կզսոձ՚ ՜ձկՠխճսդզսձ...
ՠ. 203՝—8՝ Յ՟հ՟աջ լ՟ճվ՟անճմ ՠ՟վնրէգ՟մմ Աջսնրլնճֆ Գժնրի ս՟ջմգվնվբֆ Ովոեջ ՟ջե Քվթջսնջ թ ջնրվՠ Արգս՟վ՟մթմ, էե. Չթւ նւ ՠ՟վթ, ՠ՟ճտ ղթ՟ճմ Աջսնր՟լ... — Ես ՜ջ՟, ՞զպՠէզ բ, տ՜ձ ա՜հո ՜ոՠէճչ պ՜ջճջճղզ աթ՜հջ՜՞ճհձտ... ո՜ժ՜հձ ճս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Թՠջդՠջգ ը՜շձճս՜թփ 209 պՠո §4, ՞, 210—1 պՠո §3, ե—էփ

3. ՟. 213՜ [— /// (Սժա. դ՜վճս՜թ. 6 պճխ)] Ի կբն կ՜իկՠպ՜ժ՜ձ՜ռ ՞պ՜ձզձ ճկ՜ձտ նՠջկՠշ՜ձ՟ զսջՠ՜ձռ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
ՠ. 213՜—4՜ Յ՟հ՟աջ, էե ե՞վ Գնհանէ՟ճթ խ՟ղգտ՟ր Քվթջսնջ ի՟շգժ — Ոմ զ ճսձ՜հձ ՠս ճմ ՜շ՜ձռ ըճջիջ՟ճռ ժ՜կՠռ՜ս...
ա. 214՜—5՜ Յ՟հ՟աջ խգվոթմ, նվնռ ի՟շգտ՟ր Քվթջսնջ Տեվմ ղգվ — Աթՠ՜է ժ՜կ ՝՜ջՠյբո ՜ոՠկ տ՜ջղՠ՜է...
բ. 215՜—6՝ Յ՟հ՟աջ էե նվոթջթ ց՟ճսթտ եվ ջնրվՠ ի՟շմ Քվթջսնջթ Տգ՟պմ ղգվնճ – Ոջյզոզ ճմ բ ՜հձտ՜ձ նՠշ՜ձ՟ ՜հոյբո ՝՜ձ, ճջ իՠպ՜տջտզջ էզձզ ՜շ զ ՞զպՠէ...
գ. 216՝—8՜ Յ՟հ՟աջ էե ւ՟մ ՟դմթր թտե անվլմ ՟պմգժնճ նհնվղնրէթրմմ — Աշձՠէ ճխճջկճսդզսձ բ ՞ճջթ կզ՜հձ տ՜ձ ՜աձզս...
դ. 218՜՝, 210՜՝, 211՜ Յ՟հ՟աջ սգհրնճմ, էե զղՠպմգտ՟ր Քվթջսնջ — Ին՜ձՠէճչ հ՜ոճսռՠ՜է պՠխսճնբձ ղճսջն 12 տ՜հէզստձ ՠջՠսզ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)
ե. 210՜ [Յ՟հ՟աջ Յ՟վնրէգ՟մմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ —...] Նկ՜ձճսդզսձ, չ՜ոձ ազ ճջյբո Տբջձ զ հճջճչ՜հձբ կրջբ կրջ ՠէ ժՠձ՟՜ձզ, ՜հոյբո զ ՞ՠջՠակ՜ձբձ հ՜ջՠ՜ս ժՠձ՟՜ձզ... (4 պճխ)փ
զ. 210՜՝ Յ՟հ՟աջ ց՟պ՟տ գր ո՟ճլ՟պնրէգ՟մ ջվՠ՟դանրմգհթ ագվգդղ՟մթմ Քվթջսնջթ — Մՠթ՜կՠթզձ
՜հոճջզժ ՜ղը՜ջի ը՜ձ՞՜ջկ՜կ՝... կզ՜հձ յ՜պժ՜ձՠռ՜ս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
է. 211՜ [///(ջխ. է՟ցնր՟լ) Յ՟հ՟աջ սմփվթմ՟խ՟մ սգհգ՟տմ] – Պ՜պժՠջտձ թձժ՜ռ...
4. 211՜—2՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Ք՟վնդ, էե ռ՟ջմ ե՞վ թ աթյգվթ ս՟ղւ թյի՟մնրէթրմ ռ՟վբ՟ոգս՟տ...
(Ձղգպ՟մ ԼԳ) — Տՠոբտ ՠդբ չ՜ոձ ի՜ձ՞զոպձ (=իձ՞ՠպ՜ո՜ձ) զկձ յ՜պծ՜շ՜ռ... ըձ՟ջզռբ ա՝՜ձձ, ճջ բ չ՜ոձ ///
(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
5. 209՝ Ննվթմ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Ք՟վնդ ջվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ, նվ Աջե. Ած՟ սգջ՟մգղ դգվխթմջ ՠ՟տգ՟ժ... (Աղ՟պ՟մ ՃՀԷ) — Աձ՟ջ՜ձզժձ կ՜ջպզջճո՜ռ ժճմՠ՜ռ... զձձ ՠս պ՜ոձՠջճջ՟, ազ կզ բ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
6. 219՝ Մ՟էենջ ռ՟վբ՟ոգսթ. Ե[ր ՟պ ղթ] թ խնհթտմ գր գժթտ զմբ ՟ճմվ ղ՟վղթմ (Վ՟ջմ ՟ղնրջմնրէգ՟մ) —
Գզպՠէզ բ, ազ հ՜կՠձ՜հձ զջճխճսդզսձո ամճջո ա՜հո տձձՠէ ՜ջե՜ձ բ... ՠս զ չՠջնճհ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ

7. 220՜՝ [Սթղենմթ Ջնրհ՟ճգտրնճ] Յ՟հ՟աջ ւգվ՟խ՟մնրէգ՟մֆ Զթ՞մշ ե ւգվ՟խ՟մնրէթրմ (իկկպ. կգպ. 450,
133՜) — Քՠջ՜ժ՜ձճսդզսձ բ ՞զպճսդզսձ պ՜շզռ ՠս ՜ոճսդՠ՜ձռ, ճջ ճսոճսռ՜ձբ ՞զպՠէ աա՜ձ՜ա՜ձ արջճսդզսձո պ՜շզռ ՠս ՝՜շզռ... չ՜ջեզէ, էզձզէ ՠս ժճմզէ տՠջ՜ժ՜ձտ
8. 221՝—4՜ Յ՟հ՟աջ կնվնճմ Յնռջ՟ց[՟է]նր. Գժնրի Ը — Ի կբն ոջ՝ճհ տ՜խ՜տզձ հԵվնրջ՟հգղթ ՠս էՠ՜շձբձ Ձթէգմգ՟տ ըճջ՜ռՠ՜է ժ՜հ ՞ՠխՠռժ՜՞ճսձՠխ լճջ կզ...
9. 224՝—8՜ Ք՟վնդ թ ջնրվՠ Արգս՟վ՟մեմ, նվ ՟ջե. Մթ՛ ծնա՟ճւ ռ՟ջմ ծնարնտ կգվնտ, էե դթ՞մշ նրսթտեւ...
— Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Հճ՞տձ Գ ժՠջյզս բ...
10. 228՝—34՝ Ք՟վնդ թ Բ՟վէնրհթղենջե ՟վ՟վգ՟ժ, թ ՠ՟մ ՟րգս՟վ՟մշթմ Մ՟սէենջթ, նվ ՟ջե. Քվթջսնջ
՟յ՟խգվս՟տմ դխմթ ծ՟ղՠ՟պմ՟ժնճմ. Գմ՟տեւ ՟ճջնր[ծգսգր] ՟յ՟խգվսգտեւ դ՟ղգմ՟ճմ ծգէ՟մնջջ ղխվսգտեւ —
Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Աձյ՜պղ՜ծ բ ա՞զպճսդզսձո ըձ՜հՠէ ՜հէճռ...
11. 234՝—7՜ Ք՟վնդ մմչգտգժնտ — Ք՜ձազ ՝՜աճսկ րջզձ՜ժ՜ս տ՜ջճա պ՜կտ ձձնՠռՠէճռձ...
12. 237՝ Ք՟վնդ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Այ՜ ՠդբ ըճոպճչ՜ձ էզձզկտ ակՠխո կՠջ... ՠս ՜հոյզոզ ՞ճհդ ճսձզ զ չՠջ՜հ ժ՜պ՜ջՠ՜է ախն՜ռՠէճռձփ Ես ՜հոտ՜ձո ՝՜սՠոռզ...՜կբձփ
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ԳՐԻՉ՝ Մ՟վթմնջ գր Մ՟վթ՟ղֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռ՟մմեջ վ՟ՠնրմթֆ
ԹԵՐԹ՝ 612—1 (էպթշւ՝ 303) շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԾԱ×12 (ԼԳ 14, ԾԱ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 30ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟ծթրջ բգհթմ ղգս՟ւջ, բպմ՟խթմզ՝ խ՟մ՟շ ղգս՟ւջֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 10՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3ՠ, 73՟, 75ՠ, 113ՠ, 132ՠ, 162՟, 173՟, 201ՠ, 215՟,
228՟, 275ՠ, 293ՠ, 333ՠ, 347՟, 386՟, 391՟, 401ՠ, 435ՠ, 448՟, 471ՠ, 481՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Յ՟հ՟աջ ղ՟վբգհնրէգ՟մմ Տգ՟պմֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1 (Ա) ջխդՠթտ ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ էգվէթ ռգվմթ խեջթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ «/// գր գհգր ձյղ՟վթս նվբթ Դ՟րէթ գր ՟մյցնէ ղմ՟տգ՟ժ ՠմնրէ՟մտմ...»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. 297—վբ էգվէզ՝ խթջնռ շ՟ց ո՟սպնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 3՜ [Ց]՟մխ ե աժի՟ռնվ ՠ՟մթտ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ ջնրվՠ ավնտ — Ա. Վ՟ջմ ճ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ավնտ Վ՟վնրտ ջվՠնտ ծ՟վտմ... ԻԶ. Պ՟սղնրէթրմ Պ՟րհնջթ Լնրջսվ՟տնճ... Եր ՟ճժ ՠ՟մւ...
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. §1/3՝—9՝փ 2/9՝—68՝փ ՟—բ/մզտփ գ/68՝—70՜փ դ/70՜—2՝փ ե/մզտփ 3/72՝—85՝փ 4/85՝—105՜փ ՟/83՝—8՝փ ՠ—
գ/մզտփ 5/113՝—31՜փ ՟/131՜—2՜փ 6/132՝—62՜փ ՟/մզտփ 7/162՜—71՜փ ՟/136՝—7՜փ ՠ/171՝—3՜փ 8/173՜—201՝փ 9/201՝—9՜փ
՟/209՜—10՜ (210՜—5՜ պՠո §26. եդ)փ 10/215՜—26՜փ ՟/226՜—8՜փ 11/228՜—73՜փ ՟/273՜—4՜փ ՠ/274՜—5՜փ 12/275՝—91՜փ
՟/291՜—3՜փ ՠ/293՜՝փ 13/292՝—7՝փ ՟/297՝—8՝փ 14/299՜—320՝փ ՟/320՝—5՜փ ՠ/325՜—33՝փ ա/595՝—610՝ (§26. ժե—զռ հՠպճհ)փ
15/333՝—47՜փ 16/347՜—78՜փ ՟/378՜—81՜ ՠ/մզտփ 17/381՜—5՝ (ժջժ. 386՜—91՜)փ 18/391՜—401՝փ ՟/մզտփ 19/401՝—35՜փ ՟—
ՠ/մզտփ 20/435՝—48՜փ 21/448՜—56՝փ ՟/456՝—9՜փ ՠ/459՜—70՜ (հզղ.՚ 470՜)փ ա/470՜—1՜փ 22/471՜—3՝փ ՟—ՠ/մզտփ 23/473՝—6՜փ
24/476՜—7՝փ 25/477՝—80՝փ 26/480՝—1՝փ ՟/482՜—6՜փ ՠ—ա/մզտփ բ/486՜—7՝փ գ/487՝—90՜փ դ/490՜—1՜փ ե/491՜—7՝փ զ/497՝—
503՜փ է/503՝—4՜փ ը/504՜—9՜փ ը՟/509՜—11՜փ ըՠ/511՜—20՝փ ըա/520՝—3՝փ ըբ/523՝—9՝փ ըգ/529՝—34՜փ ըդ/534՜—5՝փ ըե/535՝—7՝փ ըզ/537՝—44՜փ ըէ/210՜—5՜փ (§2. ՟—զռ հՠպճհ)փ թ/544՜—51՝փ թ՟/551՝—5՜ (ոժ. «Պ՜պջզ՜ջգձ Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէոզ
Գՠձձ՜՟՜հ հճհե ՞ճի՜ռճխ բջ...»)փ թՠ/555՜—62՝փ թա/562՝—7՝փ թբ/567՝—8՝փ թգ/568՝—70՜փ թդ/570՜—5՝փ թե1/575՝—6՜փ թե2/576՜—7՜փ թզ—ժգ/մզտփ ժդ/577՜—82՝փ ժե/582՝—95՜ (595՝—610՝ պՠո §14. ա)փ 27. ՟/70՜փ ՠ/85՝փ ա/113՝փ բ/132՜փ գ/161՝փ դ/172՝փ
ե/201՜ (ժջժ. 215՜)փ զ/381՜փ է/228՜փ ը/275՜փ ը՟/333՜՝փ ըՠ/385՝ (ժջժ. 390՝)փ ըա/401՝փ ըբ/մզտփ ըգ/447՝փ ըդ/471՜փ ըե/473՝փ ըզ/583՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

132՜ Ոՙչ ոճսջ՝ ի՜ձ՟զյճխ հ՜հոկ իճ՞բէզ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո. հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ աՠխ՝՜հջձ զկ՚
Յնռ՟մմեջ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ, ճջ ըոպ՜ռ՜չ աո՜ հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս թձճխ՜ռ զսջճհ, ՠս ազո կՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո հզղՠէ ՜խ՜մՠկ (ձկ՜ձ՚ 162՜, 201՜, 275՜, 298՝, 333՝, 435՜, 529՜՝, 582՝)փ
385՝ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ՠո ՠխժՠէզ,
Զի՜ձ՟զյճխտ՟ ՜հոկ պ՜շզ,

Յզղՠէ ՜խ՜սդո լՠջ ՝՜ջզ
Զոպ՜ռճխ ոճջզձ հճհե յ՜պճսՠէզ,
Հ՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜հջձ զկ ռ՜ձժ՜էզ՚
ԶՅնռ՟մմեջ տ՜ն ջ՜՝ճսձզ,
Զՠյզոժճյճոձ ՞ճչՠէզ.
Զհզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս թձճխզփ
Ես կՠա ՞թճխ՜ռո ՠջժ՜ժզ
Զժ՜պ՜ջճխտո իջ՜կ՜ձզ,
Զկՠա հզղՠէ ՜շ զ ՝՜ջզ,
Զզ կՠա ՠս լՠա ճխճջկՠոռզ
Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճոձ ՜կՠձ՜հձզփ
391՜ Ձՠա ՜խ՜մՠկ, ՠխ՝՜հջտ ՝՜ջզ,
Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ հ՜հոկ չ՜հջզ,
Յզղկ՜ձ ՜ջբտ ազո ՜ջե՜ձզ՚
ԶՄ՟վթ՟ղջ կՠխրտ զ էզփ
Դ՜ջլՠ՜է ժջժձ՜ժզ ի՜հռՠկ զ լբձն, ճՙչ ի՜ձ՟զյճխտ ՜հոկ ՜շ՜տզձ՜ա՜ջ՟ ՠս իճ՞բղ՜ի ՞ջճհո, հզղՠոնզտ զ հՠջժձ՜դշզմ ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠջ աըոպ՜ռճխ ոճջզձ՚ աՅնռ՟մմեջ տ՜ն ջ՜՝ճսձզձ, ՞ՠջ՜ձ՜ղձճջի ՜շ՜տզձզձ, կ՜տճսջ ժճսո՜ձ ոճսջ՝ ՜խ՜սձզձ ՠս ատճհջձ ակ՜իպՠոզ ժճսո՜ձ՚ աՄ՟վթմնջ ՞ջզմձ, ձ՜ՠս թձօխոձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է, աի՜հջձ՚ Յնծ՟մմեջ ՠս ակ՜հջձ՚ 0հթս՟ճ, ՠս ճջ հզղբ՚ հզղՠ՜է էզռզ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ. ՜կբձփ
401՝ [Ի]ոժ դբ ճչ ճտ յ՜պ՜ի էզռզ,
Յ՜հո զկ կ՜պ՜կ՝ ՞ճջթ՜՞ջզ,
Յզղկ՜ձ ՜ջբտ ազո ՜ջե՜ձզ
Զկՠխ՜սճջո ՜ձհզղՠէզ. ՜ՙըփ
447՝ [Ի]ոժ դՠ ճչ ճտ յ՜պ՜ի էզռզ
Յ՜հո զկ կ՜պ՜կ՝ ՞ճջթ՜՞ջզ,
ԶՄ՟վթ՟ղջ ՜ձհզղՠէզ
Զլՠա ՜խ՜մՠկ, ՠխ՝՜յջտ ՝՜ջզ,
Չկՠխ՜՟ջՠտ զ հ՜հո ՝՜ձզ,
Զզ զկ ժ՜ջզտձ բջ հ՜հո մ՜վզփ
Վ՜ՙհ ՞ջմզոփ
[Ա]հէ հզղՠռբտ Տՠ՜շձ Յզոճսոզ
Զոպ՜ռճխ ՞ջճհո տ՜ն ջ՜՝ճսձզ
Տբջ Յնռ՟մմեջ ՜ձճսձ ՝՜ջզ
Ես ճջ հզղբ հզղՠ՜է էզնզ
Աջտ՜հճսդՠ՜ձ Քջզոպճուփ
497՝Բ՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ ծ՞ձ՜սճջզձ Յնծ՟մմնր, ճխճջկՠ՜, Տբջ ՞թճխզ ոճջ՜հ ՠս ոպ՜ռճխզ (ձկ՜ձ՚ 523՜՝, 529՝, 534՜, 535՝, 537՝, 555՜, 562՝, 567՝, 568՝, 570՜)փ
544՜ Եջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ զ ՝՜ջՠջ՜ջ Տՠ՜շձբ՟. ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ձ ՠս ոճսջ՝ ժճսոզձ Եցվնջթմգ՟, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜՚ ապբջ Յնռ՟մմեջ ժճսո՜ժջրձ ՠյզոժճյճոձ ՠս աթձօխոձ զսջ, ՠս ակՠխ՜սճջ՚ Մ՟վթ՟ղջ ՜խ՜մՠկ
հզղՠէ ՠս ճխճջկզ ՜ոՠէ (ձկ՜ձ՚ 595՜)փ
611՜ Ահէ ՠս դ՜ջկ՜պ՜ջ ՞ջզմո ՠս ղ՜կ՝ճսղ ճ՞զո պջճսյ ՠս պժ՜ջ հըոպՠխթճս՜թո՚ Մ՟վթմնջ պ՜շ՜յՠ՜տ, ՜խ՜մՠկ ագձդՠջռճխո՟ ՠս աչ՜հՠէճխո՟, ի՜ձ՟զյճխո՟ ՠս ի՜ջՠս՜ձռզ պՠոճխո՟ պ՜շզո, կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠէ ՠս
Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոՠէ ի՜ձ՞ճսռՠէճռ թըձճխ՜ռ կՠջճռ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ չ՜ոձ թջճխզձ հճխճջկճսդզսձ զ Քջզոպճոբ ՠս դճխճսդզսձ ՝՜աճսկ հ՜ձռ՜ձ՜ռ զկճռ, չ՜ոձ ճջճհ ՜ղը՜պՠռ՜տ ՠս հճսոճչ ՜ժձ ճսձզկ զ լբձն ըձ՟ջՠէ զ Քջզոպճոբ յ՜ջ՞ՠսՠէ ՠս ճմ չ՜ոձ ձզսդճհ ՜ձռ՜սճջզփ Ահէՠս աՄ՟վթ՟ղ տՠշճջ՟զձ, ճջ ադճսխդձ ժճժՠ՜ռ ՠս աժբոձ ՞ջՠ՜ռ, ՠս գձ՟ զո
՜ղը՜պՠռ՜ս կզձմ զոյ՜շ, ազ ՠխզռզ կ՜ոձ ձկ՜ գձ՟ ՜ն՜ժճխկՠ՜ձոձ, ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջ ՝ձճսդՠ՜ձո ՠս պըՠխթ կ՜պզձո ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ ՞ջճռո ոճսջ՝ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռո, թ՜խժ՜սբպ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո, գոպ իջ՜կ՜ձզ ՠս գոպ ըձ՟ջճհ ի՜կղզջ՜ք ՜ձլզձո զկճհ ոզջՠռՠէճհ ՠս ի՜ջ՜ա՜պզ ՠխ՝րջո զկճհ գձպջՠէճհ՚ պբջ Յնռ՟մմեջ ջ՜՝ճսձճհ ՠս
՜կՠձՠռաձ չժ՜հՠռՠէճհ, ՜ղ՜ժՠջպզ ոջ՝՜ա՜ձ ի՜հջ՜յՠպզ պՠ՜շձ պբջ Փթժթոնջ ժ՜դճխզժճոզ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ
ՠս չՠջ՜պՠոճսմ ՠս ՜շ՜նձճջ՟զ կՠթզ ձ՜ի՜ձ՞զո հԵրբնխթնճ //(611՝) զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ հ՜կՠջ՜կ ե՜կ՜ձ՜ժրտ ՠս հզղ՜պ՜ժ թձճխ՜ռ կՠջճռ, իրջ կՠջճհ՚ Յնծ՟մթջթ ՠս ՝՜ակՠջ՜ըպ կրջ կՠջճհ՚ Յնրհթս՟ճթմ, ի՜ձ՞ճսռՠէճհ ՜շ

զ ժՠ՜ձո. ՜կբձփ Ն՜ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՠս ոը՜է՜ձ՜ռո ՞ջճհո ըձ՟ջՠկ ղձճջիՠէ դճխճսդզսձ, ազ ադճսխդձ ժ՜ջզ ձճս՜ա
ՠս ՜ձրոջ բջ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձզտփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ ՟՜շձ ՠս զ պջպճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ՞ՠսխ Ապզմչնր, զ ՟ճսշձ Սնրվՠ
Աջսնր՟լ՟լմթ, զ ՞ճսկ՜ջո ժճսո՜ձ ժ՜ձ՜ձռ, զ դճս՜ժ՜ձզ ՌՂ ՠս Թ (1650), աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջՠս ՠս ը՜խ՜խ՜ժ՜ձ ժՠձրտ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ. ՜կՠձփ Ահէ ՜խ՜մՠկ, ճջ աժձզ կՠջ ՞՜հտ ՠս ՞զջտո ա՜հո ձճջ ՜ջ՜ձճհտ (՜հոյբո), ահզղ՜պ՜ժ կՠջ ՜ձնզձն յ՜իբտ ՠս չ՜ջլո ՠսո զ Քջզոպճոբ ՜շձճստ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 385՝ (1688դ.) Եո՚ Սթղնմ, ՠժզ զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ դվզձ ՌՃԼԷ (1688)փ
2. 2՜ (ԺԸ ՟.) Յզղ՜պ՜ժ բ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճփ Ի պբջ Ս՟վաթջփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 293՝, 610՝, Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ 1՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ 2 պ՜ջ՝ՠջ ժձտ՜՟ջճղկձՠջ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝, 385՝, 612՜՝ (ա՜ձ՜ա՜ձ ՝՜շՠջ)փ
1՜ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտ
Հճ՞ճս ծ՜ջ,
Ճ՞ձ՜[ս]ճջ՜ռ պ՜խ,
Կճսո՜ձ՜ռ յ՜ջ,
Մ՜ձժ՜ձռ ը՜խ,
Լՠջ կՠա յ՜ի՜յ՜ձփ
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ԳՐԻՉ՝ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յ՟խնՠ ջվխ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 361—1 (էպթշւ՝ 188). շավնր՟լ 1ՠ—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Լ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 3՟, 9՟)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ՠնժնվաթվ՝ 270ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 35ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝
ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ դ՟վբ՟բվնյղ խ՟մ՟շ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ամսնմ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ՝ 8ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟, 9՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 50՟, 58՟, 79՟, 90ՠ,
107ՠ, 113ՠ, 130ՠ, 136՟, 143՟, 168ՠ, 178ՠ, 181ՠ, 210՟, 217ՠ, 237՟, 240՟, 245ՠ, 264՟, 271՟, 283ՠ, 284ՠ, 286ՠ, 287՟, 289՟ֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, բգհթմ, խ՟մ՟շ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Եէնռոգվեմֆ 2 (Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ խգջ էգվէգվթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ լ՟ժնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, մ՟ի՟ոեջ գվխջթրմ, ՟ճըղ ղթ՟ջթրմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Լնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, դ՟մ՟դ՟մ
ՠլգվ, է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ (1՟)ֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւթ գր բպմ՟խթ խ՟յթմ՝ ո՟սպնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝
զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—361՝ [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
— 1՜ [Ց՟մխ ե աժի՟ռնվ ՠ՟մթտ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ] — Ա. Վ՜ոձ ՜շ՜ն՜՝՜ձ[ճսդՠ՜]ձ... Իՠ. Վ՜ոձ ըջ՜պճսռ
ի՜ջռփ
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. §1/3՜—7՜փ 2/9՜—37՝փ ՟/37՝—46՝փ ՠ/46՝փ ա/46՝—7՜փ բ/47՜՝փ գ/47՝—8՝փ դ/48՝—50՜փ ե/մզտփ 3/50՜—8՜փ
4/58՜—70՜փ ՟/70՜—4՝փ ՠ/74՝—5՝փ ա/75՝—6՜ (ժզռ՚ 76՜—7՜ «Ծՠջձ կՠթ ի՜հջձ Յնծ՟մմեջ յ՜պկՠ՜ռ ՜հոյզոզ զձմ. ՠդբ հ՜շ՜ն ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս ՠժձ ՜շ զո կ՜ձճսժ ՜հջ...»)փ բ/77՜փ գ/77՜—9՜փ 5/79՜—89՝փ ՟/89՝—90՜փ 6/90՝—106՜փ ՟/106՜—7՜ (ժզռ՚ 107՜
«Վ՜ձտ կզ բջ զ Կթժթխթ՟ճ ժ՜ձ՜ձռ...»)փ 7/107՜—12՜ (ժզռ՚ 112՜՝ «Վ՜ոձ ՝՜ձ՝՜ոՠէճհ—Հ՜ջռՠ՜է ՠխՠս Յնծ՟մմեջ Կ՟վձ՟ծ՟ջ՟խթմ...»)փ ՟/112՝փ ՠ/112՝—3՜փ 8/113՝—27՝ (127՝—30՜ պՠո §26. ըէ)փ 9/130՝—5՝փ ՟/135՝—6՜փ 10/136՜—42՜փ ՟/142՜—3՜փ
11/143՝—67՜փ ՟/167՜՝փ ՠ/167՝—8՜փ 12/168՝—77՜փ ՟/177՜—8՜փ ՠ/178՜՝փ 13/178՝—81՜փ ՟/181՜՝փ 14/181՝—93՝փ ՟/193՝—
6՜փ ՠ/196՜—200՝փ ա/200՝—9՝փ 15/210՜—7՝փ 16/217՝—35՜փ ՟/235՜—6՝փ ՠ/236՝փ 17/237՜—9՝փ 18/240՜—5՝փ ՟/մզտփ 19/245՝—
63՝փ ՟—ՠ/մզտփ 20/264՜—70՝փ 21/271՜—5՝փ ՟/275՝—6՝փ ՠ/276՝—82՝ (հզղ.՚ 282՝)փ ա/282՝—3՜փ 22/283՜—4՝փ ՟—ՠ/մզտփ
23/284՝—6՜փ 24/286՜՝փ 25/287՜—8՝փ 26/289՜՝փ ՟/289՝—90՝փ ՠ/մզտ (վճը՜ջզձճս՜թ, 290՝—1՜ պՠո §28)փ ա/291՜—2՜փ
բ/292՜՝փ գ/292՝—4՜փ դ/294՜՝փ ե/294՝—8՜փ ժ/298՜—301՜փ է/301՝փ ը/301՝—4՝փ ը՟/304՝—6՜փ ըՠ/306՜—10՝փ ըա/310՝—2՜փ
ըբ/312՜—5՝փ ըգ/315՝—7՝փ ըդ/317՝—8՝փ ըե/318՝—9՝փ ըզ/319՝—23՜փ ըէ/323՜—6՜ (ժջժ. 127՝—30՜)փ թ/326՜—8՜փ թ՟/328՜—31՜փ թՠ/331՜—5՜փ թա/335՜—7՝փ թբ/337՝—8՜փ թգ/338՜—9՜փ թդ/339՜—41՝փ թե1/341՝—2՜փ թե2/342՜՝ (343՜—53՜ պՠո §26.
ժդ—ժե)ֆ թզ/353՜—5՜փ թէ/355՜—6՝փ ժ/356՝—8՜փ ժ՟/358՜փ ժՠ/358՜—9՜փ ժա/359՜՝փ ժբ/359՝—61՝ (չջն.«...ՠս աճջ զ մ՜ջզձ յ՜պջ՜-

ձ՜ռ»)փ ժգ/մզտփ ժդ/343՜—5՝փ ժե/346՜—53՜փ 27. ՟/48՝փ ՠ/58՜փ ա/79՜փ բ/90՜փ գ/107՜փ դ/112՝փ ե/130՜փ զ/136՜ (ժջժ. 237՜)փ է/143՜փ ը/168՜փ ը՟/200՝փ ըՠ/239՝փ ըա/245՝փ ըբ/263՝փ ըգ/270՝փ ըդ/283՜փ ըե/284՝փ ըզ/301՜՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

50՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, տճ ոճսջ՝ ծ՞ձ՜սճջ՜ռձ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜ ՠխժՠէզ ՞ջմզո ՠս թըձճխ՜ռ զկճռ, ՠս ճջտ աԱկբձձ ՜ո՜ռՠձ ՠս ձճռ՜ էզռզ դճխճսդզսձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 107՜, 267՝—8՜, 270՝, 298՜, 310՝, 312՜,
335՜)փ
58՜ Ոՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռ՜սխտ, դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ի՜հռՠռբտ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխզո ՠս թձօխ՜ռ զկճռփ Յզղՠռբտ ՠս
ահզղկ՜ձձ ՜ջե՜ձզձ աՠջն՜ձզժ ջ՜՝ճսձզձ ՠս ատ՜ն զկ՜ոպ՜ոբջձ՚ աՍ՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, աիՠխզձ՜ժ Սճսջ՝ ճսըպզո կՠթզ ծ՞ձ՜սճջզ ոջ՝ճհձ Ամսնմթ ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձզփ
79՜ Ոՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռրխտ, հզղՠոնզտ հ՜ջե՜ձ՜սճջ ՜խրդո լՠջ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞թօխո, թձճխօտ ի՜ձ՟ՠջլ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզստ, հճջե՜կ ակ՜ջ՞՜ջպ՜սջբձձ իՠխռճստ ա՜ջպ՜ոճսո զ ըձժՠէզ ե՜կձ ՜հձ, ՠս դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ի՜հռՠռբտ, ՠս ճխճջկ՜թձ Աոպճս՜թ լՠա ՠս կՠա ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզփ հԵվնրջ՟հեղ ՞ջՠռ՜ս դվզձ ՌՁԱ (1632)փ
282՝ Ոՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո՚ աՅ՟խնՠ ո՜ջժ՜ս՜՞ոփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ահո բ պ՜յի...փ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ — XVII
ԳՐԻՉ՝ Ամսնմֆ
ԹԵՐԹ՝ 230+1 (խվխ. 75) շավնր՟լ՝ 1՟—8ՠ, 19՟ՠ, 78ՠ, 223՟—30ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1× 8+Ա—ԺԹ×12 (Ա շթւ, Բ 11)+1×8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5×14,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ահփէւ Հնագա՟ժջսգ՟մֆ ԺԱ—ԺԲ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ)+2 (Գ—Դ)ֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, 11 սնհֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ «///Մխվսշթ գր Սվՠնճմ Սսգց՟մնջթ...ֆ (Աՠ) Հ՟ջս՟սգ՟ դխ՟էնրհթխե գխգհգտթ...ֆ (Բՠ)... Զգոթջխնոնջնրմջ, դգվթտնրմջ...ֆ (Գ՟) Հ՟րս ւն թ ա՟դ՟մ՟տ գր թ ջնհմնտ...ֆ (Գՠ) Արվծմգ՟, Տեվ դ՟ղջ դ՟ճջ գր դոսնրհ...ֆ (Դՠ) Եր ՟վբ, Տեվ ղգվ գր
Աջսնր՟լ, սնրթշ ՠ՟վգ՟տ գր ո՟վագր՟սնր ՟պ՟ս նհնվղնրէգ՟մ, սնրվ գր ՟ճըղ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, 9—11 էթխնրմւ՟ճթմ ղ՟ջթտ ո՟սպնր՟լֆ Ն՟իխթմնրղ մնվնանր՟լ գր ՟րգժ՟տնր՟լ 1—8, 19, 223—230 շավնր՟լ էգվէգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 9՜—78՜ [Յնռծ՟մմնր Կժգղ՟ւջթ Ս՟մբնրհւ աթվւ]
Տգ՛ջ կգպ. 1919, 2ՠ—51՟. Թճսխդ Յճի՜ձձճս ՜շ Յճի՜ձձբո/մզտփ §1/14՝—23՝ (կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ ՟/24՜—7՝փ ՠ/28՜—32՝փ
ա/34՜—69՜փ բ/9՜—14՜ (ոժ. «[Ոջզ ի՜կ՜ջլ՜ժճսդՠձբ յ՜ժ՜]ոՠ՜է ՠս զ հճսոճհ...»)փ գ/մզտփ դ/69՜—78՜փ ե—ժ՟/մզտփ Յշն՝./մզտփ

Բ. 79՜—148՜ Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ ավգ՟ժ թ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ Յ՟հ՟աջ ՟րասթ խվ՟րմ՟րնվ՟տ
՟. 79՜—80՝ [Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ] — Ոջ բջձ զ ոժա՝՜ձբ Աոպճս՜թձ Բ՜ձ...
ՠ. 80՝—128՜ [Բ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ՟ղգմթտ] —Ոջյբո կՠթձ Ամսնմ ՜ո՜ռ ՠջզո ը՜սոո... ՠս պ՜հզձ ՜սջիձճսդզսձ ՠս ՞ճիճսդզսձ Աոպճսթճհփ
ա. 128՜—31՜ Եվ՟մգժթմ Պ՟ցմնսթնջ ավգ՟տ ի՟րջջ խգտնրտթշջ ՟վկ՟խջ, դնվ ղգվ խ՟վձնաթ անժնռ՝ ծ՟ղ՟պ՟րսգտ՟ւ — Սճսջ՝ Պ՟ցմնսթնջ ռ՜ձժ՜ռ՜ս ղջնՠէ գձ՟ ՜ձ՜յ՜պո...
բ. 131՜—48՜ [Բ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ՟ղգմթտ] — Աո՜ռ Տբջձ. Ոջ գձժ՜է՜ս մ՜ջ՜ըճոճսդզսձ՚ գձժ՜է՜ս իճսջ...
ՠս պ՜հզձ ՜սջիձճսդզսձ Աոպճսթճհփ
գ. 148՝—9՜ Խվ՟ս Եր՟ավգ՟ճ — Յզղկ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ հ՜ջ՜ժ՜հ կձ՜է զ կՠա...
դ. 149՜—50՜ Խվ՟ս ջնրվՠ ռ՟վոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ — Եխ՝՜հջ ՠս ճջ՟ՠ՜ժ Գվթանվ, ՜ի՜սճջ ՜ձճս՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ՜հո տՠա յ՜պճսբջ...
ե. 150՜—74՝ Վ՟վւ ծ՟վտմ Եաթոս՟տնտ — Աոՠձ ՠս չ՜ոձ ի՜սջձ Թգնբնվնջթ Փ՟վղ՟տրնճ...
6. 175՜—6՜ Վ՟ջմ ջսնրէգ՟մ, նվ նշ ե ո՟վս ի՟րջգժ — Ծձճսձ՟ ՠջժ՜դզ ՠս տ՜ջզ՚ իճսջ, թձճսձ՟ ղ՜պ՜ը՜սոճսդՠ՜ձ ՠս ըՠխժ՜պ՜ժճսդՠ՜ձ՚ ոպճսդզսձ...
7. 176՝—8՝ Ննվթմ (Նգհնջթ) ռ՟ջմ կ՟մկվնրէգ՟մ — Զզ ՠս ՜հո յ՜պ՜իբ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ՝՜ակ՜ը՜սոճսդՠ՜ձ ճոպ...

8. 178՝—9՝ Վ՟ջմ ծգդնրէգ՟մ գր ո՟վդնրէգ՟մ, գր ՟մճթյ՟շ՟վնրէգ՟մ գր շ՟վնրէգ՟մ — Ն՜ըգձդ՜ռ բ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ ՜շ՜ս՜սպճհձ էճհո...
9. 180՜—5՜ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ թ Խվ՟ս ձամ՟րնվ խվ՟րմ՟րնվ՟տ գր թ ճ՟մբթղ՟մնրէթրմ լնրժթտ գր
՟վծղ՟վծնհ՟տ դո՟սնրթվ՟մջ Տգ՟պմ — Աշձ կճձճաճձզ ճսոՠէճհ ՠս զկ՜ոպձճհ...
10. 185՝—8՝ Վ՟վւ գվչ՟մթխ ծ՟րվմ Աո՟նրվ՟ճ — Տՠո՜տ կՠտ ՜հջ կզ հՠջժջզձ Թգՠ՟ճգտրնտ Աո՟րնրվ ՜ձճսձ
ձճջ՜...
11. 188՝—9՜ [Վ՟ջմ ծ՟րվմ Աղնմ՟ճ] — Տՠո՜ձբ՜տ կՠտ ՜ձ՟ զ ժճխկ՜ձո Թգՠ՟ճգտրնտ ի՜հջ կզ՚ Աղնմ ՜ձճսձ
ձճջ՜ Աՠՠ՟ջ...
12. 189՝—10՜ Վ՟վւ ծ՟րվմ Աՠ՟ջնր — Տՠո՜տ ՠս ՜հէ Տՠջ ճկձ կՠթ, ճջ իՠաճսդՠ՜կ՝ձ ՠս ի՜ձ՟՜ջպճսդՠ՜կ՝ձ
՜ձռ՜ձբջ ա՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜կ՝...
13. 120՜—2՝ Վ՟վւ Պգհգմթնջթ ծ՟րվմ — Տՠո՜տ ՜հէ պբջ Պգհգմթնջ ՜ձճսձ...
14. 193՜—7՝ Վ՟վւ գվ՟մնրծթ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր, նվ Մ՟վթմնջ ՟մնր՟մգտ՟ր — Էջ ՜հջ կզ զ Բթրէ՟մթ՟,
ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Եր՟ամնջ...
15. 197՝—200՝ Յ՟հ՟աջ ծ՟րվմ Դ՟մթեժթ գր խնրջ՟մ՟տմ — Եժձ ՜՝՝՜հ Դ՟մթեժ Յգվ՟ո՟րժթջ ՠս ՜ոբ ռ՜ղ՜ժՠջպձ զսջ...
16. 200՝—3՜ Վ՟ջմ ջւ՟մշգժգ՟տմ, նվ ճԱմսթնւ թ ռ՟մջ Կնրջ՟մ՟տ գհգր — Պ՜պկՠ՜ռ կՠա ճկձ զ ի՜ջռձ, ճջ
՝ձ՜ժՠ՜է բջ զ Տնվնջ...
17. 203՜—5՜ Վ՟ջմ ճթյ՟շ՟վնրէգ՟մ — Ք՜ձազ ոճսջ՝ ՜շ՜տզձճսդզսձձ Յ՜ժճչ՝՜հ ո՜ձ՟խճռ ձկ՜ձՠռ՜ս...
18. 205՜—8՜ Վ՟ջմ ղ՟սմնրէգ՟մ շ՟վնրէգ՟մմ — Ոմ ճտ հզկ՜ոպձճռ ի՜ժ՜շ՜ժ զձմ ՜շձՠէ զձլ դճսզ...
19. 208՜—10՜ Ննվթմ ռ՟ջմ յ՟ս՟ի՟ր[ջ]նրէգ՟մ — Աո՜ռ՜ս զ կբձն ՟ճսաձ՜տՠ՜հ, ճջտ ի՜ո՜ձՠձ ճջյբո զ
ոը՜է՜ձո հճհե...
20. 210՝—8՝ Եվ՟մգժնճմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ Խվ՟սւ ձամ՟րնվ՟տ գր տնճտւ ծ՟մբեջթտ ճ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ ճնվբնվնրղմ — Ակՠձ՜հձ ճտ ճջտ իջ՜ե՜ջՠռզձ հ՜ղը՜ջիբո ՠս գձթ՜հՠռզձ ա՜ձլզձո զսջՠ՜ձռ Աոպճսթճհ...
21. 218՝—22՝ Տգջնրէթրմ գր ղ՟վա՟վենրէթրմ Ք՟հխգբնմթ ընհնռնճմ, դնվ ջնրվՠ ծ՟վւ գր ձամ՟րնվւ սգջթմ
դ՟պ՟մտ ծթղ՟մ. Արվեմջ նվ գբթմ մգվծ՟խ ջնրվՠ ընհնռնճմ նրհհ՟ց՟պ՟տ գր խ՟ղ՟տմ Աջսնրլնճ [Ա—ԺԸ — Ա].
Պ՜պկՠ՜ռ կՠա ի՜հջձ կՠջ ՠս ի՜հջ՜յՠպձ ոճսջ՝ձ Պգսվնջ, ՠդբ ոժզա՝ձ ՜խ՜ձ՟ճհձ Նգջսնվթնջ ՠխՠս... ՞ձ՜, ոճսպ
տջզո/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

14՜ Սճսջ՝ ՟՜պ՜յ՜ջպՠէճռո ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ Տբջ ՝՜ջլ ա՜ձգկ՝ՠջՠէզ ձ՜ը՜պզձո հ՜ձլձբ կՠխճսռՠէճհոփ
23՝ Զպ՜ջ՜ժճսոՠ՜է ՜ձլձ ՞ջզմ հզղՠ՜ զ Տբջ, զկ՜ոպճսձ գձդՠջռճխ (ձկ՜ձ՚ 179՝, 192՝, 203՜, 210՜)փ
69՜ Տ՜ջ՜ժճսոՠ՜է իճ՞սճհ զկճհ ճխճջկՠ՜, Տբջ, ՠս զ լՠշ՜ռ մ՜ջզձ աՠջթճ ագկ՝շձՠ՜էո (ձկ՜ձ՚ 128՜)փ
78՜ Զհճ՞ձ՜կՠխ ՠս աոճսպ՜ձճսձ ՞ջզմո՚ Ամսնմ հզղՠոնզտ, ոճսջ՝ գձդՠռ՜սխտ պ՜շզո, հ՜խ՜սդո, դեՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՠկ հզղկ՜ձ ՝՜ջսճհփ
218՜ Զի՜ջճս՜թճռ ՜ձլձ ՜ջե՜ձճհո՚ ա՞թ՜՞ջճխ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո, ճջճչ ծ՞ձ՜ռ կզ՜ձլ՜ձռ բ չ՜ջե՜ջ՜ձ ՠս
ճ՞սճռ կՠխճսռՠէճռ կ՜տջզմ, հզղՠոնզտ հ՜խ՜սդո լՠջ, ճսղզկ կպ՜ստ, ոճսջ՝ գձդՠջռ՜սխտ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 9՝, 222՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտփ

687
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 4 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 394ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3 (1–31)+3 (392–394), էնրհէֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ ԺԱ բ.ֆ 2 (Ա–Բ)+1 (Գ), ջս՟տնր՟լ 1,5 էգվէթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է,
գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ, ինյնվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟–Բՠ, Աՠ–Բ՟ «///Յ՟ճմը՟ղ ղգվկգտ՟ր... դգվխն[ս՟ջ՟մթջմ]» (Թ, 29–Ժ, 1), Գՠ—
Գ՟ «[թ] ղթս ՟պթմ... խ՟ոգ՟ժ ճգվխթմջ ///»ֆ (ԺԶ, 12—19)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղզ՝ տգտ՟խգվ, էթխնրմւզ՝ էգէգր՟խթ ձ՟ւնր՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա

Եվգր՟մ

ՌՃԼԸ — 1689

ԳՐԻՉ՝ Սսգց՟մմնջ գվետ Եվգր՟մտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 134 (4—137). շավնր՟լ՝ 4՟ՠ, 6ՠ, 137ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԱ×12 (Ա 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ռգվ՟մնվնանր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 5՜—132՜ [Հ՟ճգժթ ռ՟վնրտ. էվաղ. Սսգց՟մնջթ Լգծ՟տրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 789 (Բ), 6ՠ—411ՠ. Ց՜ձժ/5՜—6՜փ §՟—ծ՟/7՜—132՜փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ.]
– 133՜—7՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Ք՟վնդ ռ՟ջմ մմչգտգժնտմ... (Աղ՟պ՟մ՝ ՃԾԲ) — Աոՠձ զկ՜ոպճսձտ.
Յճջե՜կ ճտ ՠջդ՜հ զ ծ՜ձ՜յ՜ջի...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

132՝ Գջՠռ՜ս զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ ՠջՠոճսձ ՠս ճսդ (1689) լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ, ոճսպ՜ձճսձ՚ Սսգց՟մմնջ ՠջզռճսզ Եվգր՟մտնճ, զ ՟ջ՜ձ Սվՠնճ Եվխնրգվգջնճփ Աջ՟ աչ՜հՠէօխո՟ ՠս գձդՠջռօխո՟ կ՜խդՠկ, աժձզ գձդՠջռկ՜ձ լՠջճհ, հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜շձբտ ազո ՠս աթձօխոձ զկփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 7՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ՌՁԴ — 1635
ԳՐԻՉ՝ Մխվսթշ բոթվֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մխվսթշ Որվծ՟ճգտթ, թ ռ՟ճգժնրղմ Դ՟մթեժ ռվբ.–թֆ
ԹԵՐԹ՝ 228 (138—364). շավնր՟լ՝ 138՟ՠ, 364ՠ—5ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԹ×12 (Ա 13, ԺԸ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 141՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, մ՟վմչթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 139՜–363՝ [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
— 139՜ Ց՟մխ ե — Ա. Կ՟վ՟ոգսթ կՠթզ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է ըջ՜պ... ՁԳ. Եջ՜ձՠէճհձ Սթղենմթ, ճջ չ՜ոձ
Քջզոպճոզ ՜խս՜խ՜ձ՜հջփ
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա §1/շթւ. 2/մզտփ ՟/143՝—58՜փ ՠ—գ/մզտփ դ/141՜—3՝փ ե/մզտփ 3/մզտփ 4/մզտփ ՟/մզտփ ՠ/158՜—9՝փ ա/159՝—61՜
(161՜—2՝ պՠո §28. ՟)ֆ ՟/162՝—3՜փ գ/163՜—5՝ (165՝—92՜ պՠո §28. ՠ—գփ 197՜ պՠո §28. դ. 198՝—205՝ պՠո §28. ե–զ, 5–
13/մզտփ 14/մզտփ ՟/205՝—9՜փ ՠ/209՝—17՝փ ա/217՝—34՝ (253՝—66՝ պՠո §28. է–ըբ)ֆ 15—20/մզտփ 21/մզտփ ՟/266՝—9՜փ ՠ/269՜—
80՝ (հզղ.՚ 280՝)փ ա/մզտփ 22/280՝—3՜փ ՟–ՠ/մզտփ 23—25/մզտփ 26/283՜՝փ ՟/283՝—6՜փ ՠ/286՜՝ (286՝ պՠո հ՜սՠէՠ՜է §15)փ ա/286՝—
8՝փ բ/288՝—90՜փ գ/290՜—2՝փ դ/292՝—3՝փ ե/293՝—300՝փ զ/300՝—6՝փ է/306՝—7՜փ ը/307՜—12՝փ ը՟/312՝—5՜փ ըՠ/315՜—24՝փ
ըա/324՝—7՝փ ըբ/327՝—34՜փ ըգ/334՝—9՜փ ըդ/339՜—40՝փ ըե/340՝—2՝փ ըզ/342՝—9՜փ ըէ/192՜—7՜փ թ/349՜—53՜ (353՜—8՜ պՠո §28 ըդ—ըէ)փ թ՟—թբ/մզտփ թգ/197՜—8՝փ թդ/358՜—63՝փ թե—ժգ/մզտփ ժդ/234՝—40՜փ ժե/240՜—53՝փ 27/մզտփ Ոսձզ.

28. ՟. 161՜—2՝ 2. [Վ՟ջմ լգվնճմ Յնռծ՟մմնր] — Ծՠջձ կՠթ ի՜հջձ Յնծ՟մմեջ յ՜պկՠ՜ռ ՜հոյզոզ զձմ. Եդբ
հ՜շ՜ն ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս ՠժձ ՜շ զո կ՜ձճսժ ՜հջ...
ՠ. 165՝—79՜ Ը. (=ԻԸ) Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ոնպմխ՟խ՟մ ինվծվբնտմ — Եխ՝՜հջ ճկձ բջ ՝ձ՜ժՠ՜է ՜շ ի՜հջձ
Պ՟ցմնրսմ...
ա. 179՜—86՝ ԻԹ. (=ԼԴ). Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ՟վթնրէգ՟մ գր ծ՟ղՠգվնրէգ՟մ — Ահէ ՠս ի՜հջձ Դ՟մթեժ յ՜պկբջ կՠա. Եդբ բջ ճկձ ժջրձ՜սճջ, ճջճհ ՜ձճսձ բջ Դնճժ՟ջ...
բ. 186՝—90՝ ԼԵ. Պ՟սղնրէթրմ գվ՟մգժնճմ Ամբվնմթխնջթ ռ՟ձ՟պ՟խ՟մթ ՟վլ՟է՟յ [ռ՟ձ՟պթ] — Էջ զ տ՜խ՜տձ Ամսթնւ ՜ջթ՜դ՜չ՜ծ՜շ ճկձ...
գ. 190՝—2՜ ԼԶ. ԼԷ – Ես թՠջ ճկձ ՝ձ՜ժբջ զ Թգՠ՟ճթբ՟ հ՜հջ զձմ...

դ. 197՜ ԼԹ. [Վ՟ջմ ղ՟մնրխ խվփմ՟րնվթ, (տ՟մխթտ)] — Լճս՜ս ի՜հջձ Ամսնմթնջ չ՜ոձ կ՜ձճսժ ժջրձ՜սճջզ...
(պյ. Բ, բն 55)փ
ե. 198՝—201՜ ԽԱ. [Վ՟ջմ ղգլթմ Դ՟մթեժթ, (տ՟մխթտ)] — Եէ ՠջ՝ՠկձ... Մգլմ Դ՟մթեժ Սխթսնճ... (պյ. Բ, բն
56)փ
զ. 201՜—5՝ ԽԲ. Պ՟սղնրէթրմ Երժնըթ ւ՟վ՟խնցթ — Գձ՜ռՠ՜է ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Դ՟մթեժ տ՜ի՜ձ՜հ Սխթսնճ զ Թգՠ՟ճթբ՟ճ... (պյ. Բ, բն 230)փ
է. 253՝—4՝ ԽԹ. Պ՟սղնրէթրմ Ախ՟խթնջթ ղթ՟ճմ՟խգտթմ — Յնռծ՟մմեջ Ս՟ՠ՟ճթսմ ՜ջե՜ձ՜էճսջ ծ՜շ զձմ
յ՜պկՠ՜ռ կՠա... (պյ. Բ, բն 264)փ
ը. 254՝—7՜ Ծ. [Վ՟ջմ Կվնմ՟րնվթմ նվ ՟ճջ՟ծ՟վգտ՟ր թ ծո՟վսնրէգ՟մ] — Ի ո՜իկ՜ձո Եվնրջ՟հգղթ, զ լճջ կզ կՠթ... (պյ. Բ, բն 273—274)փ
ը՟. 257՜—58՜ ԾԱ. [Յ՟հ՟աջ ծմ՟դ՟մբնրէգ՟մ] — Ահգխջ՟մբվթջ զ պ՜ծ՜ջ Սվՠնճ Մ՟վթ՟ղ՟ճ... (պյ. Բ,
բն 258)փ
ըՠ. 258՜—59՜ ԾԲ. Պ՟սղնրէթրմ Դ՟րէթ ՟ր՟դ՟խ՟ոգսթմ — Գձ՜ռ՜տ զ Թգՠ՟ճթբնր... (պյ. Բ, բն 391)փ
ըա. 259՜—65՜ ԾԳ. Վ՟վւ գր ո՟սղնրէթրմ Մթրջթջ ՟ր՟դ՟խ՟ոգսթմ — Էջ ՜շ՜ն տ՜ձ ակՠա ՜հջ կզ Մթրջթջ
՜ձճսձ... (պյ. Ա, բն 247)փ
ըբ. 265՜—6 ՝ ԾԴ. [Վ՟ջմ գոթջխնոնջթմ 0ջնվթսնճ, (տ՟մխթտ)] — Աոբջ թՠջ ճկձ. Ոջ ՠյզոժճյճո էՠ՜է բջ տ՜խ՜տզձ 0ջփվթսնճ... (պյ. Բ, բն 483)փ
ըգ. 286՝ ԿԱ. Վ՟վւ ծփվմ Աՠ՟ջթ — Տՠո՜ձբտ ՜հէ թՠջ ճկձ...
ըդ. 353՜—5՝ ՀԹ. Վ՟ջմ Պփհնջթ Ահգւջ՟մբվ՟տնճմ — Աո՜ռ ճկձ թՠջ. Եդբ ՞ձ՜ռ՜տ ՠո ՠս զկ՜ոպ՜ոբջձ Սնցվնմթնջ ՠջ՝ՠկձ հԱհգխջ՟մբվթ՟ճ ՜շ ՜՝՝՜հձ Պփհնջ...
ըե. 355՝—6՝ Ձ. Վ՟ջմ ո՟սվթ՟վգթմ Կնջս՟մբթմնրոփժջնճ — Պ՜պջզ՜ջգձ Կնջս՟մբթմնրոփժջթ Գգմմ՟բ՟ հճհե ՞ճի՜ռՠ՜է բջ... (պյ. Բ, բն 436)փ
ըզ. 356՝—7՜ ՁԱ. [Վ՟ջմ Աՠՠ՟ Աղնռջ՟, (տ՟մխթտ)] — Եժձ ՜՝՝՜ Աղնռջ հԵվնրջ՟հեղ, ճջ ՠս Ձՠշձ՜՟ջՠռ՜ս ՜ձ՟ յ՜պջզ՜ջգ... (պյ. Բ, բն 472)փ
ըէ. 357՜—8՜ ՁԲ. [Վ՟ջմ Ողմ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ, (տ՟մխթտ)] — Եխ՝՜հջ ճկձ ՞ձ՜ռ զ էՠ՜շձ ՜շ թՠջձ կՠթ ՠս
իճ՞բպՠո ՠս ՜ոբ ռձ՜. Ա՝՝՜ ազ՛ձմ ՜ջ՜ջզռ, ազ ժճջձմզ ՜ձլձ զկ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

258՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո Որվծ՟տթ Միթէ՟վ զջզռճսձ ՠս //(259՜) կխպՠոզ Բ՟իսթ՟վթմ ՠս զսջ ճջ՟ճհձ՚ կխպՠոզ Մխվսշթմ, Տ՟րմ՟ի՟մնրղթմփ
263՝ Յզղ՜պ՜ժ բ ՞զջտո ՜հո Որվծ՟տթ կխպՠոզ Մխվսշթմ ՠս Միթէ՟վ զ //(264՜)ջզռճսձ, ՠս կխպՠոզ Բ՟իէթ՟վթմ, ՠս Տ՟րմ՟ի՟մնրղթմ ՠս Ս՟վաջթմփ
281՝ Յզղ՜պ՜ժ բ ՞զջո [՜հո Որվծ՟տթ] Միթէ՟վ զջզռճսձ ՠս զսջաՠ՜ձռ ճջ՟ //(282՜)ճհձ՚ կ՜իդՠոզ Մխվսշթմ
ճոժզ՜՞ճջթ, ՠս Տփմ՟ի՟մնրղթմ, Ս՟վաջթմ (ձկ՜ձ՚ 283՝—4՜)փ
363՝ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո լՠշ՜կ՝ Մխզվսթշ ՟յջզ զ դվզձ Հ՜հճռ ՌՁԴ (1635), զ ձճհՠկ՝ՠջ
՜կոճհձ ԻԸփ Եո՚ ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ կ՜իպՠոզ Մխըվսթշջ Որվծ՟ճգտթ, ըոպ՜ռ՜ ա՜հո ոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ ժճմզ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտ, ՠս ՠպճս զ լՠշըձ Դ՟մթեժ ռ՟վբ՟ոգսթմփ Ոջտ պՠո՜ձբտ աո՜հ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ աըոպ՜ռ՜սխ ՞ջճռո ակ՜իպՠոզ Մխըվսթշմ, ճջ ըոպ՜ռ՜ս աո՜հ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռձ ՠս
՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժ՜ռձ ՠս ՠպ հզղ՜պ՜ժ զ լՠշձ Դ՟մթեժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ գձդՠշձճս ՠս ՜ոբ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ կ՜իպՠոզ Մխըվսշթմ ՠս զսջ ձ՜ըձՠ՜ռձ՚ Միթէ՟վ զջզռ՜ձռ, կ՜իպՠոզ Պ՟իդթ՟վթմ, կ՜սջձ՚ Տ՟րմ՟ի՟մնրղթմ ՠս ճջ՟ճհձ՚ կ՜իպՠոզ Մխըվսշթմ, չ՜ջյՠպզձ՚ Ս՟վաջթմ, Խ՟շ՟սնրվթմ, ՠխ՝՜սջձ՚ Աՠվ՟ծ՟ղթմ, ՠս կՠթ կ՜սջձ՚ Շ՟ծմնո՟էթմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս էոճխ՜ռ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոճխ՜ռ՟ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ղձճջիՠոռբ Փջժզմձ կՠջ Քջզոպճո, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձ հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ...
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 174՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԷ — XVII
ԳՐԻՉ՝ Ամսնմ գվետֆ
ԹԵՐԹ՝ 12 (366—377)ֆ ՊՐԱԿ՝ 1 (ԻԸ)×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8×14,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 366՜—77՝ [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
՟. 366՜—71՜ ԾԹ. Պ՟սղնրէթրմ գր ռ՟վւ ջվՠնտ ՟մ՟ո՟ս՟րնվ ձամ՟րնվ՟տ, դնվ ավգ՟տ ջնրվՠմ Աէ՟մ՟ջ Ահգւջ՟մբվնր ո՟սվթ՟վւմ (=Յգվնռմթղնջ կգպ. 5093, 10ՠ) Վ՟վւ ջվՠնճմ Պ՟րհնջթ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ — Բ՜ջզճտ բ ձ՜ը՜ձլ ՟ձՠէ գձ՟ կզ՜հձ՜ժՠ՜հռ Եաթոսնջթ...
Սժա՝զ յ՜ջ՝ՠջճսդզսձգ («Բ՜ջզճտ բ ձ՜ը՜ձլ... Աոպճս՜թ ժ՜պ՜ջՠոռբ» ի՜կգձժձճսկ բ Աձպճձ Թՠ՝՜հՠռճս չ՜ջտզ ոժա՝զձփ Ահո կ՜ոզձ պՠո Հ.Ս. Աձ՜ոՠ՜ձ, «Հ՜հժ՜ժ՜ձ կ՜պՠձ՜՞զպճսդզսձ», Ա. Եջՠս՜ձ, 1959, բն 336—337փ

ՠ. 371՜—7՝ Բ՟մւ գր ո՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ծ՟վտմ գր ճ՟պ՟չ՟բթղնրէգ՟ղՠ խ՟ս՟վնրղմ — Եխ՝՜հջ ճկձ ՠի՜ջռ ռ՜՝՝՜ Ամսնմթնջ ՠս ՜ոբ. Զզ՛ձմ յ՜իՠռզռ, ազ ՜ջե՜ձզ ՠխբռ Աոպճսթճհ... (իկկպ. լՠշ. 789/Ա. §2)փ
ա. 377՝ Կ. Վ՟ջմ ջւ՟մշգժգ՟տ ցվխշ՟խ՟մ ո՟սխգվթմ — Ի Բթրվթսնմ տ՜խ՜տձ, ճջ բ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ.
պյ. «Ս. Ադ՜ձ՜ոզ Ախՠտո՜ձ՟ջզճհ ի՜հջ՜յՠպզ ծ՜շտ...», Վՠձՠպզժ, 1899, բն 489—492)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

371՜ Սճսջ՝ ծ՞ձ՜սճջտ Քջզոպճոզ, ի՜հռՠռբտ ադճխճսդզսձ հ՜ձռ՜ձ՜ռ ՞ջճխզ ոճջ՜, ճկձ պ՜շ՜յՠ՜է՚ Աձպճձ
՜ձճս՜կ՝ ՠջբռ ՠս ճմ ՞ճջթճչ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզռզտփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 14 (378—91). շավնր՟լ՝ 1՟, 380՟—1ՠ, 390՟—1ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 2 (10+4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «S† GA» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8×14,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 26–31ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 378՝—9՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ՟հփէթտ, թ ՠ՟մմ. Յնվը՟ղ ճ՟հփէջ խ՟ճտեւ... (Աղ՟պ՟մ ՁԱ) — Զ՜խրդզռո ՝՜ձ ճմ կզ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտ] ՜հէ ՠս իՠդ՜ձճոտ ձ՜ը՜յ՜պզս ի՜կ՜ջՠռ՜ձ... հ՜խդՠէ կ՜ջ՟ճհ///
(ղ՜ջ. դՠջզ)փ
2. 382՜—9՝ Հգվկնր՟լնհւ գվգրգժթւ ՟ճջ շ՟ց գմ գր ՟ճջնւթխ, դնվ ջգվղ՟մգ՟տ թ ղ՟վբթխ (Ա—ՃԾԸ) — Ա. Բ՜ջ՝՜շզկճոտ, ճջ ժճմզձ ըճսե՜՟ճսետ... ՃԾԸ. Իոժ Յնրժթնջ ՜շ՜սՠէ վ՜ըմՠէճչ զ տ՜խժՠ՟ճձ՜ժ՜ձ՜ռձ՚ ՞՜հդ՜ժխՠռ՜ս... ՜հէ կՠտ գձ՟ ծղկ՜ջպճսդզսձ ՞ձ՜էճչ, վ՜շ՜սճջՠոռճստ աՔջզոպճո Աոպճս՜թձ կՠջ, ճջ բ րջիձՠ՜է զ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 388՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ

688
ՀԱՅԵԼԻ ՎԱՐՈՒՑ
ԺԷ — XVII
ԹՈՒՂԹ՝ 139+1 (խվխ. 62)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԲ×12 (Ա 9, ԺԲ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,7×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, էնրհէ ջխդՠթտֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթ ւ՟մթ էգվէգվ ով՟խ՟ծ՟մ, գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, 62—63 զմբգվխ՟ճմ՟խթ խսվնր՟լ, ինմ՟րնրէթրմթտ սգհ—
սգհ ջգր՟տ՟լ, է՟մ՟ւզ՝ ձ՟ո՟հ՟լ, խ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—136՝ [Հ՟ճգժթ ռ՟վնրտ. էվաղ. Սսգց՟մնջթ Լգծ՟տրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 789 (Բ), 6ՠ—411ՠ. Ց՜ձժ/մզտփ ՟—ծ՟/1՜—136՝փ
Տյ. Եջՠս՜ձ, 1994, Eփ

Բ. 137՜—9՜ [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ—ԺԸ բբ.]
՟. 137՜—8՜ Վ՟ջմ փամնրէգ՟մ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Ահջ ճկձ տջզոպճձՠ՜հ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ, ՜ա՞՜ս Ջնրհ՟տթ, Ս՟ծվ՟ս ՜ձճսձ, իզս՜ձ՟՜ռ՜ս զ ո՜իկ՜ձո Սս՟ղՠփժնր...

ՠ. 138՜—9՜ – Յ՜ղը՜ջիզձ Իջո՟մթնճ, ՜հջ ճկձ ՜խտ՜պ ճմ ճսձՠէճչ ա՜ս՜ժ, ճսըպզստ ըձ՟ջՠ՜ռ զ ոճսջ՝
Յ՜ժճ՝՜հ ՜շ՜տՠէճհձ...
՞. 139՜ – Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ զ ե՜կ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ դՠջի՜ս՜պ՜է պ՜ջ՜ժճսոբջ, դբ ազ՛՜ջ՟ ի՜ռո ՜հո էզձզռզ կ՜ջկզձ Քջզոպճոզ... զ ի՜ոպ՜պճսդզսձ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռձ, զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (ԺԷ—ԺԸ ՟՟.) Եո՚ ձճջգձթ՜հ պբջ Դ՟մթեժջ ՜ջ՜ջ ա՜հոփ
139՜ Գզջտո չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտ ժճմՠ՜է, ՜ձյզպ՜ձզ [///՞ջՠ՜՛]ռ զ Սսգց՟մնջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպբ /// (նձնճս՜թ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 139՜ Ահորջ կ՜ջկզձգձ իՠխճսէ ՜ջզսձ...փ

689
ՎԱՐՔ ՀԱՐԱՆՑ
Որվծ՟

ՌՃԼ — 1681

ԳՐԻՉ՝ Յնռծ՟մմեջ ժնրջ՟վ՟վ («Վ՟մեջ»)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 135. շավնր՟լ՝ 1՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԲ×12 (ԺԲ 3)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ անվլնր՟լւ, ժնրջ՟մտ՟սնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 4 (Ա—Դ)+4 (Ե—Ը), էհէթտֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ (1ՠ, 2ՠ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ է՟մ՟ւթ ՠլգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ, էթխնրմւմ նր բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 1՝—2՝ Ց՟մխ ե ավնտ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ — Ա. Աշ՜նզձձ. Վ՜ոձ ժ՜պ՜ջՠ՜է ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ... ԾԵ. Պ՜պկճսդզսձ ճջ՟սճ դ՜՞՜սճջզ Հնպնղ՟ճ, ճջ բ Ամ՟մնրմ ժ՜կ՜սճջ ՜խտ՜պզձփ
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. §1/2՝—12՜փ 2/12՜—82՜փ ՟/82՜—109՝փ ՠ/109՝փ ա/109՝—11՜փ բ/113՜—5՝փ գ/113՜—5՝փ դ/115՝—21՜փ ե/մզտփ 3/121՜—35՜փ 4—26/մզտփ 27. ՟/52՝փ ՠ—ըզ/մզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

135՝ (Հ՜հ՜պ՜շ ՜ջ՜՝ՠջբձ) Շ՟ղ՟ջ Վ՟մեջ ռ՟ժ՟բ Մնրպ՟ս խ՜է՜կ Որվծ՟ կզի՜է՜ Ս՟ժթո՟ չ՜ոգէ շ[՜]յ Շ՜ս՜է // ԼՃՌփ Մփ («Գջՠռ՜ս [լՠշ՜կ՝] Յնռծ՟մմնր ժջրձ՜սճջզ՚ ճջ՟սճհ Մնրվ՟բթ, [զ տ՜խ՜տձ] Որվծ՟ճ, [զ] դ՜խձ Ս՟ժթո՟ (տջզոպճձբզ՛ռ)փ Աոպճսթճչ հ՜ձ՞ՠէՠ՜է [զ] 12—ձ Շ՜չչ՜է [՜կոճհ] (զ 1—ձ վՠպջճս՜ջզ). (զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ) ՌՃԼ (1681)փ Վՠջն»)փ
135՝ (Ահէ լՠշտ) ՌՃԼԱ (1682)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 135՝ Յճջե՜կ ա՜հո ՞զջտո զ Տթՠգվթգ՟ճ տ՜խ՜տձ դչզձ ՌՄԷ (1758)—զձ, լՠշ՜կ՝ պզջ՜ռճս Յ՟խնՠթջ ՞ջՠռ՜սփ
2. 135՝ Թվզձ ՌՄԸ (1759)—զձ ՠո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ կ՜իպՠոզ պզջ՜ռճս Յ՟խնՠըս, ճջ ՞ձ՜ռզ զ Սնրվՠ տ՜խ՜տձ հԵվնրջ՟հեղ, ճջ ՠս ՜ջե՜ձզ ՠխզռզ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ ՞ձ՜է. ՜կբձփ
3. Բ՟ (Նճհձ լՠշտ) Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ կ՜իպՠոզ Յ՟խնՠջ հճջե՜կ ՠժզ Որվծ՟ճ տ՜խ՜տո, բջ դվզձ ՌՄԹ (1760)—զձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 135՝ Ակբձ ՜կբձ ՜ոՠկ լՠա... Յճջե՜կ ՞ձ՜հտ ՜շ զ ՞ճջթՠէ ակՠխո...
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ԺԷ — XVII
ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մմեջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 440. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 440ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԷ×12 (Ժ 10, ԼԶ 14, ԼԷ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 31ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ամսնմ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ՝ 8ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 9՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟, 56՟, 65՟, 85՟, 98ՠ,
120՟, 128՟, 147՟, 156՟, 165՟, 197՟, 209ՠ, 213ՠ, 247՟, 271ՠ, 275՟, 283՟, 307ՠ, 317՟, 334՟, 337՟, 341ՠ, 428՟ֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմ, ղ՟մթյ՟խ՟անճմ, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ անրմ՟ցնինր՟լ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, տգտ՟խգվ, գդվ՟ծ՟սնրղթտ ժնրջ՟մտ՟դ՟վբգվզ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, ւնրհգվզ՝ էնրժ՟տ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜—440՜ [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
— 2՜ Ց՟մխ ե աժի՟րնվ ՠ՟մթտ [Հ]՟վ՟մտ ռ՟վնրտ ջնրվՠ ավնտ — Ա. Վ՜ոձ ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդՠ՜ձ ՞ջճռ Վ՜ջճսռ
ոջ՝ճռ ի՜ջռձ... [Լ]. Պ՜պկճսդզսձ ՜շձ Աոպճսթճհ Աժգւջթ՟մնջթփ
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. §1/3՜—9՜. 40՜փ ՟/40՜—51՜փ ՠ/51՜փ ա/51՜՝փ ա/51՝—2՝փ գ/52՝—3՝փ դ/53՝—5՝փ ե/մզտփ 3/55՝—65՜փ 4/65՜—79՜փ ՟/79՜—85՜փ ՠ—գ/մզտփ 5/85՜—97՝փ ՟/97՝—8՜փ 6/98՝—118՜փ ՟/118՜—9՝ (ժզռ՚ 119՝ «Վ՜ձտ կզ բջ զ Կզէզժՠ՜...»)փ
7/120՜—6՝փ ՟/մզտփ ՠ/126՝—7՝փ 8/127՝—46՝փ 9/146՝—51՝փ ՜/151՝—2՜ (152՜—5՝ պՠո §26. ըէ)փ 10/155՝—63՝փ ՟/163՝—5՜փ
11/165՜—95՝փ ՟/195՝—6՜փ ՠ/196՜—7՜փ 12/197՜—207՝փ ՟/207՝—8՜փ ՠ/209՜՝փ 13/209՝—12՝փ ՟/212՝—3՝փ 14/213՝—31՜փ ՜/մզտփ ՠ/231՜—6՝փ ա/427՝—40՜ (§26. ժե—զռ հՠպճհ)փ 15/237՜—46՝փ 16/246՝—68՝փ ՟/268՝—71՜փ ՠ/մզտփ 17/271՜—5՜փ 18/275՜—
82՝փ ՟/մզտփ 19/282՝—307՝փ ՟—ՠ/մզտփ 20/307՝—17՜փ 21/317՜—24՝փ ՟/324՝—5՜փ ՠ/325՜—33՜ (հզղ.՚ 333՜)փ ա/333՜՝փ 22/333՝—
5՝փ ՟—ՠ/մզտփ 23/335՝—7՝փ 24/337՝—8՝փ 25/338՝—41՝փ 26/341՝—2՜փ ՟/342՜—5՝փ ՠ—ա/մզտփ բ/345՝—6՝փ գ/346՝—8՝փ դ/348՝—
9՜փ ե/349՜—53՝փ զ/354՜—8՜փ է/358՜՝փ ը/358՝—62՝փ ը՟/362՝—4՜փ ըՠ/364՝—71՜փ ըա/371՜—3՝փ ըբ/373՝—8՜փ ըգ/378՜—81՜փ
ըդ/381՜—2՝փ ըե/382՝—4՜փ ըզ/384՜—9՜փ ըէ/152՜—5՝ (§9. ՟—զռ հՠպճհ)փ թ/389՜—91՝փ թ՟/391՝—6՝փ թՠ/396՝—402՜փ թա/402՜—
6՜փ թբ/406՜—7՜փ թգ/407՜—8՜փ թդ/408՜—12՜փ թե 1/412՜՝փ թե 2/412՝—3՝փ թզ—ժգ/մզտփ ժդ/413՝—7՝փ ժե/417՝—27՝ (427՝—40՜ պՠո §14. ա)ֆ 27. ՟/53՝փ ՠ/65՜փ ա/85՜փ բ/98՝փ գ/119՝փ դ/127՝փ բ/146՝ (ժջժ. 155՝)փ զ/(271՜ (ը՟—զռ հՠպճհ)փ է/165՜փ ը/197՜փ ը՟/236՝փ ըՠ/275՜փ ըա/282՝փ ըբ/307՜փ ըգ/317՜փ ըդ/333՝փ ըե/33՝փ ըզ/358՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

371՜ Բ՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհձ ՜՝՝՜ Մ՟վխնջթ ՠս Յնծ՟մմնր կՠթզ թՠջճհձ ճխճջկՠ՜ ոճսջ՝ ՞ջճռո ՞թճխզ՚
Յնռ՟մեջ տ՜ի՜ձ՜հզ, ՠս տՠա հ՜սզպՠ՜ձ. ՜կբձփ
373՝... Ոխճջկՠ՜, Քջզոպճո Աոպճս՜թ, կՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխզո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 427՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

440՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Գգփւնրջ չ՜հՠէճսկձփ
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ՌՃԻԱ — 1672
ԳՐԻՉ՝ Սսգց՟մմնջ ջվխ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Նգվջեջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 332+3 (խվխ. 201, գվգւխմնր՟լ՝ 1). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 1բ, 1դ, 68՟ՠ, 321՟, 322՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԹ×12 (Ա 5, Է 4, ԻԸ 13, ԻԹ 3)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5×13ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (4՟—148՟), մփսվաթվ (2՟—3ՠ, 148ՠ—320ՠ)ֆ
ՏՈՂ՝ 28 (ՠնժնվաթվ), 26—27 (մփսվաթվ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ անվլնր՟լւ (յթժ՟ճ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, խ՟մ՟շֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ժնրջ՟մտւմգվզ սգհ—սգհ ջգր՟տ՟լ, է՟մ՟ւթտ՝ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ (282—320), տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ գր տգտ՟խգվ, էթխնրմւզ ռգվթտ ռ՟վ ձգհւնր՟լ, բպմ՟խթ գր Ա ցգհխթ ռվ՟ճ ջգր ՠլգվ, ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 2՜—3՝ [Ց՟մխ] — Ա. Վ՜ոձ բ ըճջիջ՟ճհ կժջպճսդՠ՜ձ... ԾԸ. Յ՜խ՜՞ո ժ՜ձ՜ձռ. ՞էճսը ԼԷ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Ց՜ձժզ Ա—ԻԱ ի՜կ՜ջձՠջձ գձ՟՞ջժճսկ ՠձ ՜շ՜նզձ ՝՜եձզ ձզսդՠջգ՚ 4՜—149՜, զոժ ԻԲ—ԾԸ ի՜կ՜ջձՠջգ՚ ՠջժջճջ՟ ՝՜եձզ՚ 149՝—
319՜փ

Ա. 4՜—149՜ [Ք՟վնդւ, Հ՟վտղնրմւ, Կ՟մնմւ, Ապ՟խւ]
1. 4՜—67՝ [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]

– 4՜—59՝ ՟—է. Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ — Ա–ԼԲ/մզտփ ԼԳ/4՜՝ (ոժ. «Ահէ ՜ոպ ՞զպՠէզ բ, ազ կժջպճսդզսձո կՠջ...»/փ ԼԴ/4՝—9՝փ ԼԵ/9՝—16՜փ ԼԶ/16՜—23՜փ ԼԷ–ՀԷ/մզտփ ՀԸ/23՜—9՝փ Ձ/29՝—39՝փ ՀԵ/39՝—43՝փ ՀԶ/43՝—54՝փ
ՃԾԳ/54՝—9՝փ
ը. 60՜—7՝ Տՠո Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ — Ձ/60՜—7՝փ
2. 69՜—83՝ [Ք՟վնդւ]
՟. 69՜—75՝ [«Ք՟վնդ ռ՟ջմ Աբ՟ղ՟ճ ի՟ՠգնրէգ՟մմ գր ո՟սձ՟պ ղ՟վբգհնրէգ՟մ Քվթջսնջթ» կգպ.
1779, 136ՠ] — Իոժ հճջե՜կ ոպՠխթ Տբջ Աոպճս՜թ աԱ՟՜կ ՠս աԵս՜հ, յ՜պճսբջ ՠպ Աոպճս՜թ ձճռ՜...
ՠ. 75՝—9՝ Աճջ ե ւ՟վնդ գր իվ՟ս ռ՟ջմ Մխվսնրէգ՟մմ — [Ի]ոժ ՠդբ ճտ ի՜ջռ՜ձբ, դբ. Զզ՛ձմ բ կժջպճսդՠ՜ձ
յ՜պծ՜շձ...
ա. 80՜—3՝ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ. Բ՟մ իվ՟ս՟խ՟մ — Ն՜ը չ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ ըճջիջ՟ճհձփ Գզպՠէզ բ, ազ Ժ ՜ա՞ յ՜ժ՜ոճսդզսձ ժ՜հ զ ըճոպճչ՜ձՠէձ...
3. 83՝—90՜ [Խվ՟սւ]
՟. 83՝—8՜ Հ՟վտղնրմւ սթգդգվ՟ժնճջ ռ՟վբ՟ոգսթ [Վ՟վբ՟մ՟ճ. կգպ. 108, 246ՠ] ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟ղՠգվնրէգ՟մ — Ոՙչ ճջ՟ՠ՜ժ, չՠջնզձ [բ] ե՜կ՜ձ՜ժո ՠս էռ՜ս ՠջժզջո ՜կՠձ՜հձ կՠխրտ...
ՠ. 88՜—90՜ Հ՟վտղնրմւ սթգդգվ՟ժնճջ ռ՟վբ՟ոգսթ (Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ) ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ղխվսնրէգ՟մ — Աջ՟, տջզոպճձՠ՜հտ, ՠդբ ոժզա՝ձ կժջպճսդզսձ բ, ճջ ՠս ժձճսձտ ՜ոզ... (պյ. «Յճչի՜ձձբո Եջաձժ՜ռզձ ՠս ձջ՜ ըջ՜պ՜ժ՜ձ ՜ջլ՜ժգ», Եջՠս՜ձ, 1977, բն 149)փ
4. 90՜—114՜ [Ք՟վնդւ]
՟. 90՜—3՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Ով նհնվղթ ՟հւ՟սթմ, ցնի ս՟ճ Աջսնրլնճ — Ահոյբո իջ՜կ՜հՠձ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռսճհ, դբ. Քջզոպճձբզռ ՝՜ջզ ՞ճջթտձ Գ ՝՜եզձ բ...
ՠ. 94՜—99՜ Ք՟վնդ. Ով նհնվղթ ՟իւ՟սթմ, ցնի ս՟ճ Աջսնրլնճ — Աշ՜նզձ ա՜հձ ռճսռ՜ձբ, կզ ի՜կ՜ջզջ, դբ աճխճջկճսդզսձ կ՜ջ՟ճ ժճս պ՜ո...
ա. 99՜—108՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Մթ ս՟ճւ ջվՠնրէթրմ յ՟մտ գր ղթ ՟վխ՟մեւ դղ՟վա՟վթսջ կգվ ՟պ՟չթ ինդ՟տ — Աշ՜նզձ ոջ՝ճսդզսձ ճսձզ ի՜խճջ՟ճսդզսձ. ի՜է՜է կ՜ջ՟ճհ ժզձձ Քջզոպճոզ ճմը՜ջ ՜ձճս՜ձՠձ...
բ. 109՜—14՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ փվթմ՟տմ, նվ ՟ջե. Պ՟սնրգ՟ճ դծ՟ճվ ւն գր դղ՟ճվ, դթ ւգդ ՠ՟վթ ժթտթ գվխթվ —
Ես յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, աԴ ՝՜ձ թձճխ՜ռձ ա՜ս՜ժզձ բ յ՜ջպ՜ժ՜ձ...
5. 114՜—26՜ [Կ՟մնմւ]
՟. 114՜—5՜ Կ՟մնմ Գվթանվթ Պ՟վէգրթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ գր ՟պ՟ւգժ՟յմնվծ ՟ծվթ. ճ՟րգժնրղմ թ Նթխթ՟խ՟մ խ՟մնմջ. աժնրիւ Լ — [Ա]. Ք՜ի՜ձ՜հ ճջ զ կՠխո ա՜շ՜թՠ՜է բ՚ Ժ ՜կ ՜յ՜ղը՜ջՠոռբ... [ԻԹ]. Ք՜ի՜ձ՜հ ճջ չ՜հջ՜՝՜ջ ձաճչբ տ՜խճս՜թճհ, ձաճչՠ՜է ՠխզռզփ
Չճսձզ Լ—ջ՟ ժ՜ձճձգ, կձ՜ռՠ՜էգ ՝՜ռդճխճսկձՠջճչ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ բ Ա—ԺԳփ

ՠ. 115՜—22՝ [Կ՟մնմւ ռ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ] — ԺԴ. Ք՜ի՜ձ՜հզձ յ՜ջպ բ ա՜կՠձ՜հձ ժ՜ջ՞ՠէ... Բ պխ՜ ոձՠ՜է
զ կզ կրջ ժ՜դձբ՚ կզ աճս՞զռզձ զ ի՜ջոձճսդզսձփ
Բ՜ռզ ՜շ՜նզձզռ (ԺԴ), կզսոձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ մՠձփ

ա. 122՝—6՜ Կ՟մնմւ գոթջխնոնջթ գր իվ՟սւ ՟ղնրջմ՟մ՟ժնտ (թ Հ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր
Եվդմխ՟տրնճ) — Չճջջճջ՟. ՞ջՠկտ ժ՜ձճձ ՜հձճռզժ, ճջտ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոձ՜ձզձ ՠս էզձզձ ժպջզծ, պխ՜հձ ԺԵ պ՜ջճհ վՠո՜ռճս բ... (պյ. «Յճչի՜ձձբո Եջաձժ՜ռզձ ՠս ձջ՜ ըջ՜պ՜ժ՜ձ ՜ջլ՜ժգ», բն 154)փ
6. 126՜—7՜ [Ապ՟խւ] — 126՜ Թ՜՞՜սճջ կզ ժ՜հջ ՠս կբժ ճջ՟զ ճսձբջ ՠս իջ՜կ՜ձ ՜ջ՜ս, դբ. Ակբձ կբժ ձ՜հզյ...փ 126՜—7՜ Թ՜՞՜սճջ կզ պբջ բջ ՜կՠձ՜հձզ ՠս ՜ջ՜ջ Բ ՜յ՜ջ՜ձո...
7. 127՜—33՝ Հ՟վտղնրմւ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ ծվգյս՟խթմ — Խճձ՜ջիՠռ՜ս ՜կՠձ՜ոջ՝ճյիզ Աոպճս՜թ՜թզձձ Մ՜ջզ՜կ ՠջդ՜է զ էՠշ՜ձ Ձթէգմգ՟տ՚ ժ՜է ա՜խրդո...
8. 134՜—47՝ [Ապ՟խւ] — ՟. 134՜ Ես ՜ջ՟, ՜ի՜ ՜հջ կզ ՠջՠսՠռ՜ս ՜ջՠսՠէՠ՜ձ, հճհե ՜աձճս՜ժ՜ձ... ՠ. 134՜
Աշզսթձ տ՜ջղբ ա՜յ՞զձ... ա. 134՜՝ Աշզսթձ իզս՜ձ՟՜ռ՜ս ՠս ճմ ժ՜ջբջ ճջո՜է... բ. 134՝ Ժճխճչՠռ՜ձ դշմճսձտձ ՠս ՜ո՜ռզձ, դբ. Ոջճհ լ՜հձ արջ՜սճջ բ... գ. 134՝—5՜ Ահջ կզ ՜խտ՜պ ըճջճչբջ ո՜ժ՜ս կզ կզո... դ. 135՜ Ահջ կզ ճսձբջ Ա
պխ՜ ՠս ոժ[ո]՜ս պխ՜հձ ՞ճխ՜ձ՜է կզջ՞... ե. 135՝ Յ՜ռչձ էճս՜ձ՜ աճջճչ՜հձձ զսջ... զ. 135՝ Ծ՜շ կզ ռ՜ձժ՜էզ ժ՜հջ
զ վ՜ը կզ, ՠս ՜ի՜ ՠկճսպ ՞՜հձ ՜շ աձ՜, ազ ժՠջզռբ... է. 135՝—6՜ [Ժ]զեզձ ՞՜ ՜շ կՠխճսձ ՠս ՜շ կռնճսկձ... ը.
136՜՝ Կճաՠշձ ճսխպճհ ՠս հ՜ս՜ձ՜ժ զղճհ է՜հզձ... ը՟. 136՝ Եջժճս ՜՞շ՜ս ժշւբզձ զ կբն վճխճռզձ... ըՠ. 136՝—7՜ Մճսժ կզ ՞զջ՜ռ՜ս... ըա. 137՜ Ճճսիզ կզ թ՜խջ ՜շձՠջ... ըբ. 137՜՝ Ժճխճչՠռ՜ձ ժջՠ՜հտձ... ըգ. 137՝—8՜ Ժճխճչՠ-

ռ՜ձ դշմճսձտձ ՠս ա՜ջպբպձ րթզձ զսջՠ՜ձռ դ՜՞՜սճջ... ըդ. 138՜ Ժճխճչՠռ՜ձ դշմճսձտձ ՠս գձպջՠռզձ ոզջ՜կ՜ջքձ... ըե. 138՜՝ Կճհո ի՜ս՜պ՜սճջ կզ բջ զ տ՜խ՜տզ կզ... ըզ. 138՝ Ծ՜շ կզ ժ՜ զ Հմբթխջ, ճջ ժճմզ յճջպճտոճձ...
ըէ. 138՝—9՜ Աշզսթձ ՠս ՞՜հէձ ՠս ՜խճսՠոձ ՠխՠձ ՠխ՝՜հջ... թ. 139՜ Գ՜հէ կզ ՠ՞զպ բղ կզ ՞ՠջ... թ՟. 139՜՝ Ախճսՠոձ բ՜շ ժ՜տ՜ս կզ... թՠ. 139՝—40՜ Ախճսՠոձ ՜շՠ՜է ամզպձ... թա. 140՜՝ Էջբռ կզ ՜ոճջզ ՝՜ջզ ՠս զկ՜ոպճսձ...
թբ. 140՝ Կ՜պճս կզ վզէճձ բ՜թ... թգ. 140՝—1՜ Դ՜ջլՠ՜է ժ՜պճսձ էճսո՜ջ՜ջ ՟ջզձ... թդ. 141՜ Կզձ կզ ՞ձ՜հջ զ ՟ջ՜ըպ զսջ... թե. 141՜՝ Հ՜ջոձ կզ իՠա ՠս ըճձ՜ջի... թզ. 141՝—2՜ Էջբռ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ կզ, ճջ ՜ջ՜ջ ղձճսդզսձ... թէ.
142՜՝ Մզ՜հձ՜ժՠ՜ռ կզ զ ՞ՠրխ կզ տ՜խռՠ՜ս... ժ. 142՝ Էղձ կՠթ՜ջՠռզձ զ ի՜ջո՜ձզո... ժ՟. 142՝ Իղճսձ ՜սՠպզո կ՜պճսռզձ... ժՠ. 142՝—3՜ Աշզսթձ ժ՜է՜ս ոյ՜ո՜սճջ ա՜խսՠոձ... ժա. 143՜՝ Գ՜հէձ ՠս ՜խւՠոձ ՠս նճջզձ ՠխՠձ ՠխ՝՜հջտ... ժբ. 143՝—5՜ Ահջ կզ ճսձբջ ՝՜ջժ՜ռօխ ՠս ՜ձա՞՜կ ՠս էՠաւ՜ձզ ժզձ կզ... ժգ. 145՜—6՜ Էջ դ՜՞՜սճջ կզ ՠս մճսձբջ ե՜շ՜ձ՞... ժդ. 146՜՝ Ահջ կզ ազսջ ե՜կ՜ձ՜ժձ զ կբն կՠխ՜ռ բջ ժ՜ռՠէ... ժե. 146՝—7՜ Եժՠխՠռզձ յ՜ջթՠռ՜ս
զ ոջ՝ճսդզսձ զսջ... ժզ. 147՜՝ Կզձ կզ պ՜ծզժ ՜ձա՞՜կ ՠս բջ ՞ՠխՠռզժ...
9. 147՝—8՜ [Աղւ ճԱբ՟ղ՟ճ տԾգվգմտ] — Ակտ Ա՟՜կ՜հ ՋԼ (930)... Սճտ՜ ՠխՠձ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՊԾԵ
(1406)... ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
10. 148՝—9՜ [Խվ՟ս — Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ ոպՠխթ]ՠ՜ռ զ ձկ՜ձճսդզսձ զսջ, ակզպտձ իճ՞ճհձ ՜մտ ՜ջ՜ջ... կ՜ջ՟ յզպզ ճջ վ՜ժբ ա՜ժ՜ձնձ ՞ջճռ ըջ՜պճչձփ
Բ. 149՝—319՜ [Հ՟ճգժթ ռ՟վնրտֆ Թվաղ. Սս. Լգծ՟տրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 789 [Բ], 6ՠ—411ՠ. Ց՜ձժ/3՜՝ (կզ՜հձ՚ ՟—ժե, ղ՜ջ. ժզ—ծ՟՚ դ՜վճս՜թ)փ §՟—ծ՟/149՝—319՜փ

Գ. 319՜—20՜ [Ս՟հղնջւ լ՟ճվ՟ւ՟հ] — Պ՜պջ՜ոպ ՜ջ՜ջՠջ ՜շ՜նզ զկ աոՠխ՜ձ... Ասջբձո՞բպ ՜ջ՜հ ազո...
՜ս՞ձՠ՜հ զձլփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

29՝... Ոջ ՠս ակՠա ՜ջե՜ձ՜սճջՠոռբ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ոպ՜ռճխզ ՞ջճհո՚ պբջ Նգվջեջմ ՠս կՠխ՜սճջ՚ Սսգց՟մ ՞ջզմոփ
83՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜հ կՠխ՜սճջ ՞ջմզո (ձկ՜ձ՚ 99՜, 108՝)փ
88՜ Մՠխ՜սճջ ոպ՜ռօխ պբջ Նգվջեջ հզղբտ (ձկ՜ձ՚ 133՝)փ
126՜... Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ Սսգց՟մ ՞թճխո. ՜կբձփ
148՜ Ոՙչ գձդՠջռճխ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ ըձ՟ջճխ ՞ջճհձ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս զկ՜ոպճսձ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ ժճմզ Նգվջեջ ՠս րջզձ՜ժ պւճխ աՍ՟ք՟վմ ՠս կՠխո՜կ՜թ ՞ջզմոփ Ոՙչ ճտ աոճո՜ հզղբ, հզղՠ՜է էզռզ Քջզոպճոզ
Աոպճսթճհ կՠջճհփ
320՜ Փ՜շտ...փ [Ա]ջ՟, ՞ջՠռ՜ս, ձժ՜ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձյզպ՜ձ ՠս կՠխրտ ՜յ՜ժ՜ձՠ՜է ՞ՠջզո՚
Ըջսէց՟մմնջ ո՜ջժ՜ս՜՞զո, ճջ բ հզղ՜պ՜ժ ՠս ժճմզ Ք՜ջճա՞զջտ ՠս [Հ]՜ջ՜ձռ չ՜ջտ Ֆշ՜ձժ՜ռ ՠս ըզոպ յզպ՜ձզ
եճխճչ՜ռ յ՜պկճսդզսձ զ կբն ոճսջ՝ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞ջտճռփ Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ զ ՌՃԻԱ (1672), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ կՠջճհ Յ՟խնՠ ժ՜դճսխզժճոզձ ՠս զ ըզոպ ձՠխճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ճջ ՠձտ ի՜է՜թ՜ձո զ ձՠխճսդՠ՜ձ զ լՠշ՜ռ Շգի Աժթի՟մթմ, ճջ բ ժջժզձ //(320՝) Լզչզ՜դ՜ձ, ՠս Տբջ Աոպճս՜թձ վջժՠոռբ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է տջզոպճձ՜հտձ զ ձՠխճսդՠձբ. ՜կբձփ Աջ՟, ըոպ՜ռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո վռճսձ ՠս ըճփ՜ձ հճմզձմ՚ Նգվջեջ տ՜ի՜ձ՜հո, ճջ գձդՠշձճսկ ՠս հ՜ղը՜պճխ ՠս ՠջ՜ըպզո ճչ ճտ ճսձզ զ ՞ջճսո, ակՠխ՜սճջ ՝ՠջ՜ձճչո հզղՠկ, ՠս ՟ճստ ՜հէ զ Քջզոպճոբ հզղՠ՜է էզնզտ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1՞ Շ՜՝՜դ Է, դզվձ Փճտջ ԱՃԺԱ (1726), կՠխ՜սճջ, դղվ՜շ՜ժ՜ձ, ա՜ձ՜ջե՜ձ. Յ՟խնՠջ ՞ջՠռզ զ չՠջ՜հ ոճսջ՝ ՞ջճհոփ Ոչ ճտ ճջ ժ՜ջ՟՜հ, կզձ ՝ՠջ՜ձ ՜ձ՜ջե՜ձ ՜ձճսձո զկ հզղբ. գգ‘ըձ՟ջՠկ զ Քջզոպճոբ, ճջ ՜կՠձ՜հձ կՠխ՜չճջզ կՠխտձ դճխճս, ՜ջե՜ձզ էզ[ձզ]տ Քջզոպճոզ պՠոճսձփ
2. 1՝ Փճտջ թ՜շ՜հ Կնջս՟մբթմփ
— Թզվձ ԱՃ 60 160 (1776), Ան՜կձ ՜շ՜չ. Պ՟ջվ՟ դզչձ Փճտջփ
— Թզվձ 1776, ԱՃԿԱ Ան՜կձ ՜շ՜չ Պ՟ջվ՟ճփ Եո կՠխ՜վճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հ՚ Կնջս՟մբթմնջ ՞ջՠռզփ Ոչ ճտ
ժ՜ջ՟՜հ, կզձ ՝ՠջ՜ձ զկ քօր ճխճջկզ պ՜հ, կզձ Հ՜հջ կՠջ, կզձ Ոխնճսձ ՜ոզ, Աոպճս՜թ զսջձ ՜նճխճսկ պ՜հփ Թզվձ
1776, դզվձ Փճտջ 161, Շ՜կո, 3, Ան՜կձ ՜շ՜չփ Շ՜կո 3փ
3. 15՝ Թզվձ Փճտջ ԱՃԼԹ (1754), Ղ՜կ՜ջ ԻԷ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Ահեգջ՟մբվ ժ՜դճսխզժճոզ, կՠխ՜սճջ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ՚ Մթմ՟ջջ ՞ջՠռզ, ճջ ՜ձճսձ իրջձ զկճհ՚ պբջ Գենվք ՠս ՜ձճսձ կրջձ զկճհ՚ Իմչթժ՟ճ, ճչ ճտ ժ՜ջ՟՜հ, կզձ ՝ՠջ՜ձ Ոխճջկզ պ՜հփ

4. 1՝ Բ՟հբ՟ս. դզվձ 1798 Փջժմզձ ՠս Փճտջ դզվձ 183, Շ՜կո 30փ Եո ՜կՠձառճսձռ թ՜շ՜հ ՠս կՠխ՜յ՜ջպ
Թ՟էենջ Գենվա Տեվ–Դ՟ռէգ՟մջփ Ոչ ճտ ճջ բո ոջ՝ճռ ՞ջճռո ի՜ձ՟զյզ, կզձ ՝ՠջ՜ձ հզղզ կՠխ՜սճջզո, հզղՠ՜է էզռզ
՜շ՜նզ ՜պՠձզձ Քջզոպճոզփ
5. 1ՠ Վՠջոպզձ ոպ՜ռճսկձ ՞ջկճհո Սսգց՟մմնջ թ՜շ՜հզ ճջ՟սճռ Տեվ Ռ՟ք՟ճեժթ Յնծ՟մմթջգ՟մ Բ՟ՠթխթ Ջնրհ՟ճգտնճ, հ՜կզձ Տՠ՜շձ 1760փ
6. 321՝ Յճսձվ՜ջզձ 22, դզվձ Փճտջ 1798, կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հ՚ Կթվ՟յխնջ զ Քջզոպճո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է
Պ՟հս՟ջ՟վթ. ճչ ճտ ի՜ձ՟զյզ ՜հո ՞զջկըո գ՜ջ՟՜հ, կբժ ՝բջ՜ձ Հ՜հջ կՠջ ՠս Ոխջճսձ ՜ո՜հ ձգ[ձ]չէցՠ՜է իճ՞ճսձ,
ՠս ՟ճստ ՠսո հզղՠ՜է էզռզտ զ Տՠ՜շձբփ
7. 322՝ Դՠժպՠկ՝ՠջզ 4 (6)—զձ դզվձ (1832) ՞ջՠռզ զ չՠջ՜հ ոճսջ՝ ՞ջտճսոփ Ոչ ճտ ճջ գ՜ջ՟՜հ ՞զջո, կզձ ՝ՠջ՜ձ ՜ձ՜ջե՜ձզ ՜ձճսձո հզղբ, ժգ‘ըձ՟ջՠկ <ըձ՟ջՠկ> զ Քջզոպճոբ, ճջ ՜կՠձ՜հձ կՠխ՜սճջզ կՠխտ դճխճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզ էզձզ Քջզոպճոզ Ոջ՟ճսձփ
8. 320՝ Թզվձ Փճտջ ԼԵ (1650)—ճսկձ, Ավ՟ղժ կրջբ ՠէբէ՜կ, դզչձ ԾԳ (1668), 0վդան Գ րջիձչՠէ ՜կփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 52՜, 64՜ (՜ձ՞ջՠէ ը՜մ՜՟ջճղկ)փ
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ՀԱՅԵԼԻ ՎԱՐՈՒՑ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 83—4 (սգ՛ջ Պ՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 3՟, 82՟—3ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Է×12 (Է 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20×14,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 31ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (1—2)+2 (82—83), էնրհէֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 5՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (5՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (5՟)ֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՝—81՜ Հ՟ճգժթ ռ՟վնրտ, ճնվնրղ խ՟մ ո՟սղնրէթրմւ ծգյս՟ժնրվւ գր ՠ՟մւ ՟րաս՟խ՟վւ ՟պ թ ցզվխնրէթրմ ղ՟վբխ՟մ (էվաղ. Սս. Լգծ՟տթ)
Տգ՛ջ կգպ. 789 (Բ), 6ՠ—411ՠ. Ց՜ձժ/4՜—5՜ (Ա—Հ վը. Ա—ՀԱ. ԿԳ ՠս ԿԴ կզ՜ռճս՜թ՚ ԿԳ)փ §՟—ծ՟/5՜—81՜փ

Բ. 81՝ Ավթջսնսգժթ թղ՟ջս՟ջթվթ Յ՟հ՟աջ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ ՟պ Ահեւջ՟մբվնջ է՟ա՟րնվմ — Գճչՠէզ ՠձ ՞ՠխՠռզժտձ... զ լՠշձ ՠջժզսխզռ, ճջ հ՜խ՜՞ո կ՜իճսփ Զզ՛ձմ բ/// (ղ՜ջ դ՜վճս՜թ. պՠո «Կճջզսձ չ՜ջ՟՜յՠպզ... Դ՜սդզ Աձհ՜խդզ կ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ», Վՠձՠպզժ, 1833, բն 629—635)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

82՝ (ԺԸ—ԺԹ ՟՟., ղխ՜՞զջ) Ոՙչ ՠխ՝՜հջտ, ա՜հո ՞ՠխՠռզժ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ՞ջգճհժո ղ՜ջ՜՟ջՠ՜է ՠձ զ իՠջճսձ
հՠպբ, ՝՜հռ ճմ կզ զձմ ՞ջՠ՜է ՠձ ՜ոպ, ճմ դզս ՜կ՜ռ ՠս ճմ հզղ՜պ[՜ժ] չ՜ջճսռ, տ՜ձազ ՠձ ԿԱ (=ՀԱ) ՝՜ձտ գձպզջտ մճջո գձդՠջձճխ՜ռձ բ հ՜հպ, դբ ճջյզոզ գձդզջ ՝՜շզստ ղ՜ջՠ՜է ՠձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՜ (Հզսո՜թճհ ը՜մ, ՜ձ՞ջՠէ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՜ (՜հ՝ճս՝ՠձ՚ ՜—ձ) 3՜փ Ահո՜սջ ՜ձծ՜շ էճսոճհձ թ՜՞ճսկձփ
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ՎԱՐՔ ՀԱՐԱՆՑ
ԺԷ — XVII
ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Յնռծ՟մմեջֆ
ԹԵՐԹ՝ 298ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԷ×12 (Ա 11, Ժ 10, ԺԹ 16, ԻԷ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,8×12,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 22ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 67ՠ, 173ՠ, 208ՠ, 229՟, 278՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝
էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՟յսնտ (Կ՟մնմ սհ՟է՟հթ)ֆ ԺԶ—ԺԷ բբ.ֆ 1 (Ա) ռգվչթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Թնրհէ, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ «/// նհ ե գր ցնվկ՟մ՟րնվ՟տմ ՟րամ՟խ՟մ ժթ[մթ]... դ՟մ՟դ՟մ ջւ՟մշգժգ՟րւ դ՟մնրմ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ թրհթ, է՟մ՟ւթ ՠլգվ, տգտ՟խգվ գր ղխմխգվ (1—10)ֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՝—253՜ [«Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ ավգ՟ժ թ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ Յ՟հ՟աջ ՟րասթ խվ՟րմ՟րնվ՟տ». կգպ. 686, 79՟]
՟. 2՝—3՝ [Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ — Ոջ բջձ զ ոժա՝՜ձբ Աոպճս՜թձ Բ՜ձ.. ՠս աՠջՠսՠէզոո լՠզճսկ՝] ՠջժձզռ վ՜ժՠ՜ռ...
ՠ. 3՝—67՝ [Բ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ՟ղգմթտ] — Ոջյբո ՠս Մգլմ Ամսնմ ՜ո՜ռ ՠջզո ը՜սոո, աճջ դբ ՜շձբ ճտ,
՜յջզ...
ա. 67՝—73՜ Եվ՟մգժթմ Պպ՟ցնսթնջ ավգ՟տ ի՟րջ[ջ] խգտնրտթշջ ՟վկ՟խջ, դնվ ղգվ խ՟վձնաթ անժնվռ՝ ծ՟ղ՟պ՟րսգջտնրւ — Սճսջ՝ձ Պ՟ցնսթնջ ռ՜ձժ՜ռ՜ս ղջնՠէ գձ՟ ՜ձ՜յ՜պո...
բ. 73՜—95՜ [Բ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ՟ղգմթտ] — Աո՜ռ թՠջ. Ոջտ գձժ[՜է]՜ս մ՜ջ՜ը՜սոճսդզսձ, գձժ՜է՜ս իճսջ զ
թճռո զսջ...
գ. 95՜—6՜ Խվ՟սւ նաեյ՟ծւ Եր՟ավգ՟ճ — Յզղկ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ հ՜ջ՜ժ՜հ կձ՜է զ կՠա
՜հո ՠձ...
դ. 96՜—7՜ Խվ՟սւ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ — Եխ՝՜հջ ՠս ճջ՟ՠ՜ժ Գվթանվ, ՜ի՜սճջ ՜ձճս՜կքձ
Աոպճսթճհ ՜հո տՠա յ՜պճսբջ...
— 97՜ Նճս՜ոպ թ՜շ՜ տջզոպճձբզռ, զ Վ՟վբ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպբո ի՜ս՜տՠռզ աըջ՜պոփ Ոջ ՜ոպզ վճըբ ՠս ՜շ
զսջ յ՜իբ, ՜սջիձզ հԱոպճսթճհփ
ե. 98՜—151՜ Վ՟վւ ծ՟վտմ Եաթոսնջթ — Աոՠձ ՠս չ՜ոձ ի՜սջ Թենբնվնջթ Փ՟վղ՟տնճ...
զ. 151՜—2՜ [Պ]՟սձ՟պւ գր ձամնրէթրմ լգվնտ — Հ՜ջռ՜ս թՠջ. Մզդբ ճջյբո յ՜ջպ բ էզձՠէ կզ՜հձ՜ժՠռզձ...
է. 152՝—3՜ [Ա]ղնմթ ծ՟րվ իվ՟ս նաեյ՟ծ — Սզջՠէզտ զկ զ Տբջ, ՞զպբտ ՠս ՟ճստ, դբ հճջկբ իՠպբ ՠխՠս հ՜ձռճսկձ...
ը. 153՜՝ Խվ՟ս ծ՟վտմ — Զզ՛ձմ բ ՜ջթ՜դ՜ոզջճսդզսձփ [Պ՜պ՜ոը՜ձզ.] Աջթ՜դ՜ոզջճսդզսձ բ ՜ձի՜ս՜պճսդզսձ, ՜ձհճսոճսդզսձ...
ը՟. 153՝—5՝ [Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟մ ոնպմխնրէգ՟մ] — Եխ՝՜հջ ճկձ յ՜պՠջ՜ակՠռ՜ս զ յճշձժճսդՠձբ...
ըՠ. 155՝—6՝ Թնրհէ Աՠ՟ջնրֆ Աղնմթ իվ՟ս — Հճ՞զձ Սճսջ՝ ճսջ ժ՜կզ ղձմբ...
ըա. 156՝—63՝ [Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Խվ՟ս գր անռնրէթրմ ձ]ամ՟րնվ խվ՟րմ՟րնվ՟տ գր ճ՟մբթղ՟մնրէթրմ լնրժթտ գր ՟վծ՟ղ՟վնհ՟տ դո՟սնրթվ՟մ Տգ՟պմ — Աշձ կճձճաճձզ ՜ոՠէճհ ՠս զկ՜ոպձճհ, ճջ ճսձզ ա՞զպճսդզսձ ճջճղճխճսդՠ՜ձ...
ըբ. 164՜—8՜ Հ՟վտնրղմ Ավկ՟մ՟ճ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Եդմ՟խ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ Կնհՠ՟տնճ — Ավկ՟մ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ ժըջ՜սձ՜սճջճսդՠ՜ձ ժ՜ջ՞ձ...
ըգ. 168՜—73՟ Հ՟վտնրղմ Այնս՟ճ Սղՠ՟ս՟ նվբրնց Հ՟ճնտ է՟ա՟րնվթ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ ռ՟[վբ՟ոգսթ] — Թ՜՞՜սճջձ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ Աշ՜ն՜սճջձ ՜շ՜ձռ յ՜պ՜ջ՜՞զ...
ըդ. 173՝—90՜ Վ՟ջմ ՟մւնրմ նվբ՟մտմ Վ՟մ՟խ՟մ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ — Եժ՜հտ ՜ոպ՜ձ՜սջ զ կզ՜ոզձ, ճջ՟զտ Ա՟՜կ՜հ...
ըե. 190՜—6՜ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Եր՟ավգ՟ճ — [Ի] ՝՜աճսկ զջո, ճՙչ ոզջՠէզտ, ժ՜ջէ հճհե ա՜ջկ՜ձ՜էզ ՠս իշմ՜ժ՜սճջ ՠջՠսՠ՜է...
ըզ. 196՜—9՝ Սնրվՠ գր ո՟սնր՟խ՟մ ծ՟րվմ Նգհնջթ Խվ՟սւ խվ՟րմ՟րնվ՟տ — [Տ]ճսջ աոզջպ տճ Աոպճսթճհ... (199՝—204՜ պՠո Բ §26. ՟—ՠ)փ
ըէ. 204՜—5՜ Վ՟վւ ծ՟րվմ Աՠ՟ջթ — Տՠո՜ձբտ ՠս ՜հէ թՠջ ճկձ կՠթ, ճջ իՠաճսդՠ՜կ՝ձ... (205՜—8՜ պՠո Բ,
§26ափ 208՝—17՜ պՠո Բ, §26. եֆ 217՜—22՜ պՠո Բ, §14. ՟ֆ 222՜—6՝ պՠո Բ §26. գ)փ
թ. 226՝—9՜ Յ՟հ՟աջ ծ՟րվմ Դ՟մթեժթ խնրջ՟մ՟տմ խմ՟վՠ՟ (՟ճջոեջ) — [Եժձ] Դ՟մթեժ զ Յգվ՟ոո՟րհթջ
ՠս ՜ոբ ռ՜ղ՜ժՠջպոձ զսջ. Եջդ զ ՟ճսշձ չ՜ձ՜ռձ ՜հձճջզժ ժճսո՜ձ՜ռ... (229՜—35՜ պՠո Բ, §25փ 235՜—6՝ պՠո
Բ, §26)փ
թ՟. 236՝—47՜ [Վ՟ջմ խ՟ս՟վգ՟ժ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ, 242՟] — Եջ՜ձՠէզձ Զնջթղնջ բջ գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ... (247՜—50՝ պՠո Բ § 2. ՠ, բ, գ)ֆ

թՠ. 250՝—3՜ [Թնրհէ Մգլթ ծփվմ Մ՟խ՟վ՟ճ, սո. Բ, եչ 562] — Նճհձ զձտձ՚ ի՜հջձ Մ՟խ՟վ ՞ջբ ՜կՠձ՜հձ ոզջՠէՠ՜ռ... (253՜—77՝, պՠո Բ, §2. ՟ֆ 278՜—98՜ պՠո Բ, §15)փ
Բ. [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. § 1/2՝—3՝ (պՠո Ա, §1. ՟)փ 2/մզտփ ՟/253՜—77՝փ ՠ/247՜՝փ ա/մզտփ բ/247՝—8՝փ գ/248՝—50՝փ 3—13/մզտփ
14/մզտփ ՟/217՜—22՜փ ՠ—ա/մզտփ 15/278՜—98՜փ 16—24/մզտփ 25/229՜—35՜փ 26/235՜—6՝փ ՟/199՝—203՝փ ՠ/203՝—4՜փ ա/205՜—
8՜փ բ/մզտփ գ/222՜—6՝փ դ/մզտփ ե/208՝—17՜փ

Գ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸ բ.]
1. 1՜՝ [Տ՟հւ Եվգղթ՟ճթ]
՟. 1՜ (Հ՟ճ՟ս՟պ էնրվւգվեմ) Սզա՜հ մ՜ջ՜հ հրըպճս րէ խ՜՝զէ՜ջ՟՜ձ՚/ Մ՟ծղ՟ս՟ժթ—՝բժ՟՜ձ, ՠ[՜] տ՜է՜ձդ՜ջ՟՜ձ...
ՠ. 1՜ Մՠխ՜սճջ ՠկ, ՜ձյզպ՜ձ ՠկ, /Մՠխ՜սօտ ՜ձռ՜, վրղզկ՜ձ ՠկ/// (ՠխթճս՜թ)փ
ա. 1՜՝ Բ՜ձո՜ջժճս ՠկ, ՝՜կ՝՜ոճխ ՠկ, / ///ճհ մՠկ, ոճսպ՜ոճխ ՠկ... /Եվգղթ՟ճ...
բ. 1՝ Մՠխ՜սճջ ՠկ, կՠխ՜հ ժճմՠկ, /Հ՜հզէ հՠջժզձո ՜ջե՜ձզ մՠկ... /Եվգղգ՟ճ...
2. 173՜ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, ծ՟սնվ Ը, ով՟խ ԻԶ] — Ահո ՠձ ՜ձճս՜ձտ ՝ՠսՠշ՜ռձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհձ կՠջճհ. Ապճսջ, Թ՜պճսջ... [Վ՟ջմ ՟ր՟դ՟խթմ] — Աս՜ա՜ժձ ՜նկբձ՚ Դբկ՜ո բջ...

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

73՜ Սճռզձ ՜խ՜սդզստ դճխ ահ՜ձռ՜ձո ոպ՜ռճխզձ ՠս ՞ջմզձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 95՜, 152՜, 173՜, 196՜, 205՜, 217՜)փ
97՜... Յզղՠոնզտ զ Տբջ աոպ՜ռճխ ՞ջճռոզ ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզցո... ՜կբձփ
208՜ Ախ՜սդզստ ոճսջ՝ ծ՞ձ՜սճջ՜ռո, Քջզոպճո Աոպճս՜թ, դճխ ա՜հձռ՜ձո պբջ [Յնռծ՟մմթջթ] (ՠխթճս՜թ), ՠս
զձլ կՠխ՜սճջ ոճսպ՜ձճսձ ՜յ՜ղը՜ջճխզ ՠս ազկ թձճխ՜ռձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ Ոՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, դճխճսդզսձ ՜ջ՜ջբտ, ազ ՜շ՜նզ ճսո՜թ ՞զջո բ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ող՜է՜ձ՜ռո դճխճսդզսձ ՜ջբտ, լկՠշձ բջ, ղ՜պ կ՜ջ՟զ կզնճսկ, ՠո՚ ը՜կ՜՞զջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 2՜ (ԺԸ՟., ձրպջ՞զջ) Տբջ Յնծ՟մթմ ա ՜հո Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո, ճջ բ՜շ զսջ՚ զսջ ի՜է՜է գձմզռձ, հզղ՜պ՜ժ թձճխ՜ռձ զսջճռ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 298՜)փ
2. 298՜ (ԺԸ ՟, ձրպջ՞զջ) Ի չ՜հՠէճսկձ պբջ Փթժթոնջթմ, դվզձփ
3. 298՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ, էճս՜ռճս՜թ)/// ՞՜ջձ՜ձ՜կճսպձ ՞ջՠռզ ՠս///
4. 298՜ (Գջմ՜վճջլճսդՠ՜ձ կբն) Թվզձ ՌՃՁԷ (1738) ՞ջՠռ՜սփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 58՜ ԲԺԷԱՅ (՛)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 298՜ (պ՜շՠջ)փ
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ԳՐԻՉ՝ Մխվսնրղ, Պգսվնջ խվ., ՟մ՟մնրմւֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Պգսվնջ խվ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 453+1 (խվխ. 4)–10 (սգջ ո՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 1՟—5ՠ, 210՟ՠ, 235՟ՠ, 449ՠ—53ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×6+Ա—ԼԸ×12 (Զ, ԻԵ 10,
Ը 13, ԺԸ 1, Ի 14)+1×4ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (սգհ՟խ՟մ՝ 6—100, 137—208, 210—449, գրվնո՟խ՟մ՝ 1—5, 101—136, 450—453, ի՟շ՟մթյ դթմ՟մյ՟մնռ՝ 209)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5×12,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (6՟—100ՠ, 137՟—48ՠ, 161՟—208ՠ, 222՟—449՟), մփսվաթվ (101՟—36ՠ, 149՟—60ՠ, 209՟ՠ, 211՟—21ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 24ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ դ՟վբ՟բվնյղ խս՟ր, բպմ՟խթմզ՝ խ՟վղթվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 6 (1—5)+4 (450—
453), էնրհէֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Թնրհէ Պփհնջթ ՟պ Տթսնջֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1 (Ա), ռգվչթտ, խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ, ղմնրղ ե 2,5×17 ղթ յգվսֆ
Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ «///[ՠ՟]վնրէգ՟ղՠ դթ///» (Բ, 10), «///դա՟ջս[նրէգ՟ղՠ] գր ՟վբ՟[վնրէգ՟ղՠ]///» (Բ, 12), Աՠ «///[ջգոծ՟խ՟]մ մ՟ի՟մ[կ՟րնվ]///» (Բ, 14), «///[ծո]՟ս՟խ խ՟ժ գր ՟[ղգմ՟ճմ]///» (Գ, 1)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ (1—6, 123), խ՟ոնճս մգվխթ ձ՟ո՟հնրղ (44—46, 59, 138), տգտ՟խգվֆ Կ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Գվնր՟լ ե Մխվսթշ ավշթ կգպւնռ, ժվ՟տնր՟լ Պգսվնջ ջս՟տնհթ գր ՟ճժնտ խնհղթտֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 6՜—17՝ [Խվ՟սւ Հփվմ Նգհնջթ]
1. 6՜—8՝ Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծ՟րվ գր ձամ՟րնվթ Քվթջսնջթ Շ՟ծւ գր ռթձ՟խւ ՟վբ՟վնրէգ՟մ — Զՠջժզսխձ Աոպճսթճհ ճսձզնզջ ՠս ախձճսկձ ձճջ՜ ոճսջ՝ ոըպ՜ռզջ...
2. 8՝—9՝ Ննվթմ Յ՟հ՟աջ ՠ՟վխնրէգ՟մ — Բ՜ջժճսդզսձ բ ՜ըպ ա՜հջ՜ժ՜ձ...
3. 9՝—10՝ Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվ Խվ՟սւ ռգվ՟խ՟տնր՟տ — Ն՜ս՜չ՜ջտ պ՞բպտ յ՜պջ՜ոպբ զ ժճջճսոպ...
4. 10՝—5՜ Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվ Խվ՟ս ՟վ՟մտ ՟պ՟մկմ՟խ՟մ՟տ, ղթ՟մա՟ղ՟ճմ գր խ՟մ՟մտ խնրջ՟մ՟տ ՟պ՟մկմ՟խ՟մ՟տ – Ոջ ղզձՠէ ոժո՜ձզ, յ՜ջպ բ ժ՜պ՜ջՠէ, ազ կզ թ՜խջ էզձզռզ...
5. 15՜—6՝ Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծօվ Յ՟հ՟աջ սա՟ջսնրէգ՟մ — Ս՞՜ոպճսդզսձ թձ՜ձզ աեճսեժ՜էճսդզսձ...
6. 16՝—7՝ Ննվթմ Նգհնջթ Պ՟սնրեվ ՟պ ղ՟մխնրմջմ — Պ՜ջպ բ կ՜ձժ՜ձ ժջրձ՜սճջզ ծ՞ձՠէ ՠս ժջդՠէ ակ՜ջկզձձ զ իձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձ...
Բ. 17՝—36՜ [Խվ՟սւ Եր՟ավգ՟ճ]
1. 17՝—24՜ Խվ՟սւ Եր՟ավգ՟ճ — Զկզպո կճէճջ՜ժ՜ձո զպՠխՠռճսռ՜ձՠձ գձդՠջռճս՜թտ ՠս պըտձճսդզսձտ ՠս
՜խրդտ...
2. 24 ՜՝ Վ՟ջմ ՟ճմնտթխ, նվ զմբ ւնրմ տմնվւ ՟մտ՟մգմ — Յճջե՜կ գձ՟ տճսձ ռձճջզռձ ՜շ զ ռ՜ձժճսդՠ՜ձ ժճխկ ՜ձպզ ՟զկՠկտ...
3. 24՝—5՝ Վ՟ջմ ծ՟ջս՟սնրէգ՟մ, նվ ղգվկ գմ ճ՟մ՟իսնրէթրմ — Եջժճսո ՞զպՠկտ աճ՞սճռ ը՜խ՜խճսդզսձ ի՜ոպ՜պճսդզսձո...
4. 25՝—30՝ Վ՟ջմ մյ՟մ՟խ՟տ ՟մտ՟րնվնրէգ՟մ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզ զ՝ջՠս ակզպտձ ՜շ՜ձռ ա՝՜խկ՜ձ...
5. 30՝—6՜ [Ճ՟պ Քվթջսգ՟ճ] — Աջե՜ձզ ՜հձ բ, ճջ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ զձմ ՜ձ՜ջե՜ձ ճմ ՞ճջթբ...
Գ. 36՜—56՝ [Խվ՟սւ ծօվմ Նգհնջթ]
1. 36՜—7՜ Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվ գր ձամ՟րնվթ Քվթջսնջթ Յ՟հ՟աջ ՟վլ՟է՟ջթվնրէգ՟մմ ՟ջ՟տգ՟ժ
— Աջթ՜դ՜ոզջճսդզսձ բ ՜ջկ՜պ ՜կՠձ՜հձ մ՜ջզ...
2. 37՜—9՜ Նգհնջթ ջնրվՠ ծօվ գր ձամ՟րնվթ Քվթջսնջթ Յ՟հ՟աջ ճնվնռ՟ճմ՟ղնժնրէգ՟մ — Սժզա՝ձ յպխ՜՝ՠջճսդՠ՜ձձ թ՜խզժ բ ՠս ոժզա՝ձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ՚ եճսեժ՜էճսդզսձ...
3. 39՜—51՝ Եվ՟մգժնճմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվ գր ձամ՟րնվթ Քվթջսնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟հփէթտ – Ոջ ճտ
ժ՜կզռզ ՜ձճսղ՜իճպճսդզսձ ըճսձժո ժ՜ակՠէ...
4. 51՝—6՝ Նգհնջթ ջնրվՠ ծ՟րվմ գր ձամ՟րնվթմ Քվթջսնջթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ գր ո՟սձ՟պ
ձամնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ճ՜ձ՜յ՜ջիտ հ՜շ՜տզձճսդզսձո՚ իջ՜ե՜ջճսկձ հ՜ղը՜ջիբո բ...
Դ. 56՝—101՝ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 56՝—61՝ [«Տգջթժ Բգմթխ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟մ՟մբ՟տրնճ...» կգպ. 11, 42ՠ] — Եո բզ, ՠխ՝՜ջտ զկ, ի՜ոՠ՜է
հ՜պ՜ժո կճէճսդՠ՜ձ... ՜ո՜ռզ ա՜խ՜սդո կ՜խդ՜ձ՜ռփ
61՝ Գջմզռ՚ «Բ՜հռ ՜ոպ մբ ՞ջ՜թ, ՠխ՝՜հջ»փ

2. 61՝—5՝... Յթյ՟ս՟խ ռ՟վնրտ ջնրվՠ ծփվմ ղգլթ Ամսնմթ ւ՟չ՟ղ՟վս ձամ՟րնվթմ Քվթջսնջթ — Մՠթ ի՜հջձ ՜ձ՜յ՜պ՜սճջ՜ռ ոճսջ՝ձ Ամսնմթնջ ՠ՞զյպ՜ռզ բջ ՜ա՞՜ս...
3. 66՜—77՜ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աոբ ՠջ՜ձՠէզձ կ՜ջ՞՜ջբձ Եաՠժզբէ. Աձրջբձձ
ՠդբ ՟՜ջլռզ հ՜ձրջբձճսդՠ՜ձռ զսջճռ...
4. 77՜—84՜ Սնրվՠ ծփվմ Նգհնջթ Խվ՟ս ոթս՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Լ՜ս բ հըոպ՜ժ ըճջիջ՟ճչ ձձնՠէ, տ՜ձ յՠխթ ըճջիջ՟ճչ հ՜խրդո կ՜պճսռ՜ձՠէ...
5. 84՜—91՜ Պ՟սղնրէթրմ նվբնճ է՟ա՟րնվթմ, ճնվնրղ ՟մնրմ եվ Նգվջգծ — Ես ՜ջ՟, էճս՜ջճստ ՠս զ կզպ ՜շբտ
ՠս ձ՜ը՜ձլ՜սճջ էՠջճստ...
6. 91՜—6՜ Պ՟սղնրէթրմ ՟մւնրմ նվբ՟մտմ, նվ ե Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ՠժ՜հտ ՜հորջ, եճխճչճսջ՟տ, եճխճչՠռ՜ջճստ զ կզ՜ոզձ...
7. 96՜—8՜ Յնծ՟մմնր Գ՟պմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս ՟հփէ՟խ՟մ գր ծնաե[յ՟ծ] — Աոպ՜ձ՜սջ յզպճհ բ կՠա
ճխ՝ ի՜շ՜ջ՜ձ՜ռ...

8. 98՜—100՝ Վ՟ջմ ծ՟ղՠգվնրէգ՟մ — Ահէՠս ի՜հջձ Դ՟մթեժ յ՜պկՠէ կՠա, դբ. Էջ ճկձ ժջրձ՜սճջ, ճջճհ ՜ձճսձ
բջ Դնճժ՟ջ... (պյ. «Վ՜ջտ ի՜ջ՜ձռ», Բ, բն 30)փ
9. 101՜ [Նյ՟մ՟աթվւ թղ՟ջսմնտ] — Մրչոբո... ոո(՜հոյբո)փ Վՠջն (33 ձղ՜ձ՜՞զջ)փ
10. 101՜ Հ՟վտղնրմւ — Եի՜ջռ ճկձ զ ի՜ջ՜ձռ գձ՟ զկ՜ոպճսձ ՝եզղժ կզ ՠս ՜ոբ. Ակՠձ՜հձ ռ՜սճռ ՟ՠխ ՞զպՠ՛ո...
11. 101՜՝ Աջսթձ՟մւ ինմ՟վծնրէգ՟մ — Դ՜ջլՠ՜է բ ըճձ՜ջիճսդզսձ ՝՜ս՜ժ՜ձ ՜շ՜պ ՠս զ չՠջ տ՜ձ ա՜շ՜պձ...
12. 101՝ Յ՟հ՟աջ Ժ ՠ՟մթ — Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ՚ մբ յ՜ջպ ըրոՠէ զ ե՜կ ՜խրդզռ... Ժ. Ոմ ըճջիՠէ մ՜ջ աճսկՠտբ...
Ե. 102՜—6՝ Խվ՟սւ ագհգտխ՟ճ՟վղ՟վւ ջնրվՠ գր գվ՟մգժթ ծ՟վտմ ղգվնտ խվփմ՟րնվ՟տ
1. 102՜—6՝ Յ՟հ՟աջ խ՟ս՟վգ՟ժ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ. աժնրի գվխվնվբ — Եի՜ջռ ՠխ՝՜հջ ճկձ ռի՜հջձ Աձպճձզճո ՠս ՜ոբ. Զզ՛ձմ յ՜իՠռզռ, ազ ի՜ծճհ ՠխՠռ Աոպճսթճհ...
՟. 106՝—10՝ Եվ՟մգժթ ջնրվՠ ծփվմ Յնծ՟մմնր Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Վ՟ջմ գվթս՟ջ՟վբ գհՠ՟վտ — Ահո ՠձ չ՜ջտ ոզջՠէՠ՜ռձ Աոպճսթճհ...
2. 110՝—5՝ Գժնրի գվվնվբ. Խվ՟սւ ծնագրնվւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ղգվնտ. Եէե ո՟վս ե ղգդ ծգսգրգժ ծ՟մբ՟վսնրէգ՟մ ղթ՟ճմ՟խգտնրէգ՟մ — Նոպբջ ՠջ՝ՠկձ ոճսջ՝ ի՜հջձ Ամսնմթնջ հ՜ձ՜յ՜պզձ ՠս ՜ձժ՜ս զ լ՜լջճսդզսձ կՠթ...
3. 116՜—29՝ Գժնրի շնվվնվբ. Բ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ Յ՟հ՟աջ դհչնրէգ՟մ գր ւ՟հտվ ՟վս՟ջնր՟տ — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմ. Աշ՜նզ ՜մ՜ռ տճռ ժ՜էռՠո կզղպ աՠջժզսխձ Աոպճսթճհ...
4. 129՝—34՝ Գժնրի Հթմագվնվբ. Վ՟ջմ ո՟ծնտ — Եէզձ ՠջ՝ՠկձ ՠխ՝՜ջտ ՜շ ի՜հջձ Ամսնմթնջ զ Սխթսնճ...
՟. 134՝—6՜ Սվՠնճմ Նգհնջթ Վ՟ջմ նվխվ՟ղնժնրէգ՟մ — Սժզա՝ձ յպխ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ թ՜խզժ ՠս ոժզա՝ձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ ՞ճջթճհ՚ ի՜կ՝ՠջճսդզսձ... (ժջժ. §Գ, 2. 37՜—9՜)փ
ՠ. 136՜՝ Պ՟սղնրէթրմ տնրտնրղմ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ ջնրվՠ ծ՟վտմ — Հ՜ջռզձ ճկ՜ձտ զ ի՜ջռձ ռոճսջ՝ձ Աէ՟մ՟ջթնջ Ահգկջ՟մբվնր ՠյզոժճյճոձ, ՠդբ. Ոջյբո ի՜ս՜ո՜ջ բ Ոջ՟զ Հրջ...
5. 137՜—48՝ Գժնրի ռգտգվնվբ. Բ՟մւ. իվ՟սնրտ ջնրվՠ ծ՟վ՟մտ ՟ղգմգտնրմ Վ՟ջմ դանրյ՟մ՟ժնճ ղգդ ո՟սգվ՟դղ՟տ ոնպմխնրէգ՟մտ — Գձ՜ռ ՠջ՝ՠկձ Ծՠջ ճկձ կՠթ ՜շ ի՜հջձ Աւթժ՟ճ Թգՠ՟գտթ...
6. 149՜—53՜ Գժնրի գ՟րէմգվնվբ Վ՟ջմ ՟մզմշնրէգ՟մ գր իվ՟ս ջվՠնտ ծ՟վտմ — Հջ՜ե՜ջՠ՜է ճկձ հ՜ղը՜ջիբ ՠխ՝՜հջ ՠս ազձմ ՝՜ե՜ձՠ՜է ՜խտ՜պ՜ռ...
7. 153՜—60՝ Գժնրի նրէգվնվբ. Բ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ՟ղգմթտ Վ՟ջմ ծ՟ղՠգվնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ — Գձ՜ռզձ
ՠջ՝ՠկձ ՠխ՝՜ջտ ՜շ ի՜հջձ Ամսնմթնջ ՠս ՜ոՠձ ռձ՜. Աո՜ոռՠո կՠա, ի՜հջ, ՝՜ձ զձմ, ճջճչ ժՠռռճստ...
8. 161՜—4՜ Գժնրի Թ—գվնվբ. Խվ՟ս ջնրվՠ ծ՟վտմ նշ ՟պմգժնճ թ տնճտջ ղ՟վբխ՟մ — Լճս՜ս ի՜հջձ Ամսնմթնջ չ՜ոձ կ՜ձճսժ ժջրձ՜սճջզ ճսկՠկձ...
9. 164՝—71՜ Գժնրի Ժ—գվնվբ. Պ՟վս ե դանրյ՟մ՟ժ, նշ ՠ՟ղպ՟ջգժ դգհՠ՟ճվմ — Պ՜պ՜իՠ՜ռ ՠջ՝ՠկձ վճջլճսդզսձ ՠխ՝րջ ճսկՠկձ զ չ՜ձո իրջձ Եհթ՟ճթ...
10. 171՜—7՝ Գժնրի ԺԱ. Վ՟ջմ ՟ջսնր՟լ՟խ՟մ բ՟ս՟ջս՟մ՟տ գր նշ ՟խմ՟պնրէգ՟ղՠ — Աո՜ռ ի՜հջձ
Ամսնմթնջ. Բ՜աճսկտ ծըձղՠռզձ ակ՜ջկզձո զսջՠ՜ձռ զ ծ՞ձճսդզսձո...
11. 178՜—83՝ Գժնրի գվխնս՟ջ՟մգվնվբ. Վ՟ջմ ՟վէնրմ գր դա՟ջս ժթմգժնճ — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամդնմթմնջ, ՠդբ. Տՠոզ ՠո ժջրձ՜սճջտ...
12. 183՝—4՝ Գժնրի գվգւս՟ջ՟մգվնվբ. Վ՟ջմ ՟մբ՟բ՟վ ՟հփէգժնճ — Եխ՝՜հջ ճկձ ՠի՜ջռ ռի՜հջձ Աձպճձ
ՠս ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ ՝՜ձձ Ղՠսպ՜ռճռըձ ՞ջճռ...
13. 185՜՝ Պ՟սղնրէթրմ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ. աժնրի շնվգւս՟ջ՟մգվնվբ. Եր էե ո՟վս ե ղգդ փս՟վ՟ջեվ ժթմգժ
գր նհնվղնրէթրմ ՟պմգժ իմբնրէգ՟ղՠ գր ժվչղսնրէգ՟ղՠ — Աո՜ռ ի՜հջձ Աո՟ժնմ չ՜ոձ գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձ աՠխ՝՜յջոձ...
14. 185՝—92՝ Գժնրի Ժ գր Ե. Վ՟ջմ ծմ՟դ՟մբնրէգ՟մ (՟ճժ կգպւ, ժնրջ՟մտւնրղ) — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմ, ՠդբ. Հձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձ ՠս յ՜իտ իձ՜ա՜ձ՟ՠձ ա՞՜ա՜ձոձ...
15. 192՝—9՜ [Գժնրի ռգյս՟ջ՟մգվնվբ. Վ՟ջմ ՠ՟վրնւ ինմ՟վծնրէգ՟մ գր նվւ մնվփւ ժնրջ՟րնվգ՟ժւմ գմ. կգպ. 788, 188ՠ] — Հ՜հՠռ՜ս ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմթնջ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձ Աոպճսթճհ...
16. 199՜—200՝ Գժնրի Ժ գր Է. Վ՟ջմ ՟մճթյ՟շ՟վնրէգ՟մ (՟ճժ կգպւ, ժնրջ՟մտւնրղ) — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմթնջ. Յճջե՜կ ճտ թ՜թժՠոռբ ահ՜ձռ՜ձո գձժՠջզձ ՠս ակՠխո...
17. 201՜—3՝ Գժնրի Ժ գր Ը. Վ՟ջմ ջթվգժնճ դԱջսնր՟լ գր դ[զ]մխգվմ (՟ճժ կգպւ, ժնրջ՟մտւնրղ) — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմթնջ. Եո ճմ ՠջժձմզկ հԱոպճսթճհ, ՜հէ ոզջՠկ աձ՜...

18. 203՝—9՜ Գժնրի Ժ գր Թ. Վ՟ջմ ծնագսգջ ծ՟վտմ (՟ճժ կգպւնռ ժնրջ՟մտւնրղ) — Ամսնմթնջթ իրջձ հ՜հպձՠռ՜ս ՠջ՝ՠկձ կզձմ բջ հ՜ձ՜յ՜պզձ...
19. 209՝ [Գժնրի Ի—գվնվբ. Վ՟ջմ մյ՟մ՟դագ՟տ գր ջւ՟մշգժ՟անվլ ծ՟վտմ, կգպ. 788, 230՟] — Աոբզձ չ՜ոձ իրջձ Աղնմ՟ճթ, դբ. Գձ՜հջ հ՜ձ՜յ՜պզձ էձճսջ նճսջ... ՠժ՜ռ զ ՟ճսշձ Ամդնմթ (՜հէ լՠշտ, ձրպջ՞զջ, ղ՜ջ.
դՠջզ)փ
20. [Ոս՟մ՟րնվւ ճ՟ր՟վս ռ՟վնրտ գր իվ՟սնրտ Հ՟վ՟մտ]
՟. 115՝—6՜ Ճ՞ձ՜սճջրտձ ՜ձ՜յ՜պզձ՚ /Հՠպՠսճխ՜ռ ժՠձ՜ռ լ՜հձզձ...
ՠ. 129՝ Ոջտ ա՜խրդզռ ղձճջիո ՜շզձ /Ես ա՜ջպ՜ոճս՜ռ հճջ՟ չպ՜ժզձ...
ա. 136՜ Ըձ՟ ՝՜ակրջՠ՜ տ՜խռզ ձճռզձ, /Տճսջ զձլ աի՜ռ տճ ՠջժձ՜հզձ...
բ. 153՜ Ես ճջտ զ ըճսձ վճգճսձ ձզսդզձ /Ա՞՜իճսդՠ՜ձ պզջՠռեցզձ...
գ. 164՜ Խ՜մՠխՠէճչտձ ՜ջզճսդՠ՜ձ /Ըձ՟ լ՜ձլջճսդՠ՜ձ կզնրջբզձ...
դ. 164՜ Ոջտ ՝՜ջլջճսդՠ՜ձըձ հ՜խդՠռզձ /Ես ապջպկճսդզսձըձ ո՜ձլՠռզձ...
ե. 164՜՝ Ոջտ ՞ՠջ՜ա՜ձռ յ՜պճսզջ՜ձզձ /Ք՜ձ ա՝ձճսդզսձ եճսեժ՜էՠռզձ...
զ. 164՝ Ոջտ ՠս իյ՜ջպ վ՜շ՜կճէզձ /Յ՜խդճխ ՞պ՜ձ հ՜ոյ՜ջզոզձ...
է. 171՜ [Բ]՜հռ ճջ ՠպճսջ ՞ճջթզ ՝՜ձզձ /Զկզպո ՠս էՠաճս ղճսձմ ր՟՜հզձ...
ը. 177՝—8՜ Ահէ ճջ վջժՠէ ՠխՠջ ձճռզձ /Եպճսջ հ՜խդՠէ ի՜ժ՜շ՜ժզձ...
ը՟. 199՜ Ոջտ ՠս իյ՜ջպ վ՜շ՜կճէզձ /Յ՜խդճխ ՞պզձ հ՜ոյ՜ջզոզձ...
ըՠ. 200՝—1՜ Ոջտ արջզձ՜ժ Հրջ տճ չՠջզձ /Աձ՜ըպճսդՠ՜կ՝ հ՜ձլզձ ՝ՠջզձ...
ըա. 203՝ Ոջտ զ ՝ճէճջ ոջպբ ՜ձլզձ /Մ՜տճսջ ոզջճչ ատՠա ոզջՠռզձ...
ըբ. 209՜՝ [Ա]ջ՟, յ՜խ՜պՠկ ի՜հռկ՜կ՝ ձճռզձ, /Ոջտ կ՜տջՠռ՜ձ իճ՞ճչ տճզձ...
Զ. 211՜—443՝ [Վ՟վւ գր ղ՟սգմ՟ավնրէթրմւ Եր՟ավգ՟ճ գր Լնրլղնրմւ թ Գվթանվե գր Մ՟սէենջե]
1. 211՜—4՝ Վ՟վւ Եր՟ավգ՟ գվ՟մգժնճմ. 0ամգ՟, Սնրվՠ Հնաթ — [Ի] ՝՜աճսկ զջո, ճչ ոզջՠէզտ, ժ՜ջզ հճհե ա՜ջկ՜ձ՜էզ...
2. 215՜—21՝ Գթսմ՟րնվ գր ՟վբթրմ՟րնվ — [Գ]ճջթձ՜ժ՜ձտ ծ՜շզռ, ըՠէ՜կճսպ էզռզձ ՞զպձ՜ժ՜ձ՜ռ...
3. 221՝ Եր՟ավգ՟ Վ՟ջմ ծ՟մբգվկթ ջնրվՠ ծ՟վտ — [Ք]՜ձազ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ հխՠռՠջ ՟ճս ՜շ զո Ամ՟սնհ ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ... զկձ ի՜ձ՟ՠջլզստ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
4. 222՜—34՝ Նյ՟մ՟խ ճԵդգխգժթե (Մՠժձճսդզսձ) — [Ն]ղ՜ձ՜ժ հԵաՠժզբէբ ՜ոբ, ՜հոզձտձ՚ դբ ճմ ձղ՜ձ՜ժ՜ս ՠս
՜հէ՜՝՜ձՠէճչ ձՠջ՞ճջթճսդՠ՜կ՝ զ կզպ ՜շձճս...
5. 236՜—65՜ Ը գմ ՟ղգմ՟ճմ, նվ ծդփվ՟անճմւ ինվծնրվբւ գմ (Մգխմնրէթրմ Մ՟սէենջ ռվբ. Ջնրհ՟ճգտրնճ) —
Իոժ ՜շ՜նզձձ՚ ճջժճջըոպճսդՠ՜ձձ, ՠս հՠպճհ՚ ձճջզժ յճշձժճսդՠ՜ձ, ՠջջճջ՟ձ՚ ՜ջթ՜դ՜ոզջճսդՠ՜ձ...
6. 265՜—329՜ Եր՟ավգ՟ գվ՟մգժնճմ Ապ՟չթմ ժնրջ՟րնվ ո՟սգվ՟դղթմ (Մգխմնրէթրմ) — Բ՜ձ ՠջ՜ձՠէճհձ Եր՟ավգ՟ճ. Խջ՜պ ժջրձ՜սճջ՜ռ, դբ ճջյբո յ՜ջպ բ զ ժշզս ՠս զ ի՜ձ՟բո կպ՜ձՠէ...
–293՝ (Ահէ լՠշտ) Ոչ ՠխ՝՜հջ, կբժ պՠպջ կձ՜ռՠ՜է բջ, ձ՜հ ՜հոպՠխ ժ՜ջ՟՜ո»փ

7. 329՝—72՝ [Մգխմնրէթրմ Եվվնվբ ձ՟պթմ Եր՟ավգ՟ճ] — Ժ՜շ՜ձ՞ճջ՟տ Աոպճսթճհ, էճս՜ջճստ այ՜պ՞՜կո
Աոպճսթճհ... Ոջ՟զ ոՠվ՜ժ՜ձ ժ՜հ կզ՜կպ՜՝՜ջ զ ժ՜կո ՠս զ իջ՜կ՜ձո իրջձ ՜ձո՜հդ՜տ...
8. 373՜—409՝ Վ՟ջմ նրէ ինվծվբնտմ (Մգխմնրէթրմ) — Տջ՜կ՜՟ջՠ՜ռ հճսդ կ՜ոճսձըո աիարջ՜՞ճհձ ըճջիճսջ՟ոձ, ճջ զ կՠա ՜ջժ՜ձբ դղձ՜կզձ...
9. 410՜—38՜ Սվՠնճմ Եր՟ավգ՟ճ Բ՟մ իվ՟սնր (Մգխմնրէթրմ) — Բ՜ձ ՠջ՜ձՠէճհձ Եր՟ավգ՟ճ ոջ՝ճհ իրջձ կՠջճհ Խջ՜պ ժջրձ՜սճջ՜ռ... Զՠջ՜ը՜հ[ջ]զո ժ՜էճհ ՠս ա[ի]ըձլ՜ձ զկճհ կ՜պճսռ՜ձՠկ տՠա, Քջզոպճո...
10. 438՜—43՝ [Վգվչ՟ՠ՟մնրէթրմ Մգխմթշթ] — Ի ա՜ձ՜ա՜ձ ՠս հճ՞ձ՜յ՜պճսկ պՠո՜ժո ՠս զ ըճջիճսջ՟ո...
//(439՜) Իոժ ՜կՠձ՜յ՜հթ՜շ ՠս հճ՞ձՠջ՜ձՠ՜ձ ի՜հջո կՠջ ՜հո՚ ոճսջ՝ո Եր՟ավթնջ...// (442՝) Աջ՟, ՜հձյզոզ զձմ
զջտ ՟զյՠ՜է ՠխՠս զկճհ ձճս՜ոպճսդՠ՜ձո...
Է. 443՝—9՜ [Խվ՟սւ գր ՟հփէւ]
1. 443՝—4՝ Յ՟հ՟աջ ո՟սնրնճ խթվ՟խեթ գր ՟պ մ՟ Զանրյնրէգ՟մմ իվ՟ս — Սզջՠէզտ զկ, յ՜ջպ բ ա՞ճսղ՜ձ՜է զ ըճջիջ՟՜ժ՜ձ կզ՜ղ՜՝՜դճնձ...
2. 444՝—6՝ Ապ ջնճմ ինվծնրվբ ռգվջսթմ թղ՟ջս ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ գհՠ՟վտ — Եջ՝ՠկձ հճջե՜կ հ՜վղպ՜ժզ կզպտ զ նՠջկճսդՠձբ իճ՞սճհձ...
3. 446՝—8՜ Սնրվՠ գր ծնագժթտ ռ՟վբ՟ոգսթմ Գենվագ՟ճ Սխգրպ՟տնճ Ի իվ՟ս ռ՟մ՟խ՟մ՟տ, թ իմբվնճ Ս՟ցմ ճգվխթ (=«Սսգց՟մ» ծղղս. կգպ. 2220, 539՟) — Ի ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ՜խրդտձ ՜ջդճսձ ՠս ՜ձա՝՜խ կպրտ ճջմ՜վ
իձ՜ջ զռբ...

4. 448՜—9՜ Ահփէւ ոթս՟մթ, ՟ջ՟տգ՟ժ թ Բ[գ]մթխ ռ՟վբ՟ոգսթմ — Տբջ Աոպճս՜թ, ՜ձըոժզա՝ձ, իարջ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է, ՜ձպՠո ՠս ՜ձծ՜շ... ճջ րջիձՠ՜է՟ ՠո ՜հեկ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

14՝ Զկՠխ՜յ՜ջպ Պգսվնջ հզղՠռբտ //(15՜) զ Քջզոպճո, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է ՠխՠռզտփ
39՜ Զկՠխ՜յ՜ջպ Պգսվնջ ժջրձ՜սճջո հզղՠռբտփ
171՜ Յզղՠոնզտ աոպ՜ռօխ ՞ջճհո՚ ապջճսյ Պգսվնջջփ
234՝ Զ՜ձյզպ՜ձ ՞թճխո հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ
329՜ Զ՞թօխ ոճջզձ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ հ՜խրդո լՠջփ
372՝ Զճխճջկՠէզ ՞ՠջզ ՞թօխո, հզղՠ՜փ
449՜ Զչջ՜ձո կՠխ՜ռ աՄխվսնրղ ՞ջզմո, հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Եցվգղ Տ՟էգր՟տթֆ ԿԱԶՄՈՂ՝ Յնռ՟մմեջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 435. շավնր՟լ՝ 8ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×12+Ա—ԼԶ×12 (Գ 8, Ե—Զ 10, ԺԶ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,8×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ դ՟վբ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ 9՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (9՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ (9՟)ֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟յնտ. Ոսմժնր՟ճֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ) + 2 (Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 խեջ՟խ՟մ էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ
գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գՠ—Դ՟ «///՟խջ գոթջխնոնջմ գր ՟ճժւ թ աժի՟րնվ՟տ գվթտ՟մտ
գր մջսգ՟ժ ժնր՟ջտգմ... ռ՟վբ՟ոգս///»ֆ Դՠ—Գ՟ «///[ւ՟]վնդնրէգ՟մ ւն... գր ՟ղգմ՟ճմթր գր ճ՟ղգմգջթմ///»ֆ Աՠ—Բ՟, Բՠ—Ա՟ «///[՟ղգմ՟]ճմ նւ թ կեմչ նվ[նշ] ծվ՟ը՟վթտե... ՟ո՟յի՟վթտե ///» (Ղնրխ., ԺԴ, 32—ԺԵ, 10)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Տգհ—սգհ է՟մ՟ւթ ՠլգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 1՝—4՝ Ց՟մխ ճ՟հ՟աջ Ժնհնռ՟լու ավնտ (սգ՛ջ 9՟—277ՠ) – Ա. Վ՜ոձ ՞ճչ՜ո՜ձճսդՠ՜ձռ ժ՜դճխզժճոզ... ՃՂԴ. Վ՜ոձ էճսոզձ, ճջ ՝՜ժ ՜շձճս...
— 4՝—8՜ Ց՟մխ ռ՟ջմ Ապ՟չ՟աըվնտ թ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ (սգ՛ջ 277ՠ—399ՠ) — Ա. Վ՜ոձ դ՜՞՜սճջզձ ՜շ՜ժձ... ՃՀԶ. Վ՜ոձ կզճհ կՠթ՜պ՜ձ...
— 8՜ [Ց՟մխ ՟պ՟մտ աժի՟ծ՟ղ՟վմգվթ, սգ՛ջ 400՟—33՟] – Նգվջեջթ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ ՜ո՜ռՠ՜է ի՜ձՠէճսժ... զ՝ջ ՃՀԸ... Դ՜ջլՠ՜է ՞ճչ՜ո՜ձճսդզսձ ժ՜դճխզժճո՜ռփ
Ա. 9՜—132՜ [Գվ՟պ՟չւ գր 0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթտ՝ Ա—ՃԾԷ]
1. 9՜—12՜ Ա. Վ՟վբ՟ոգսթ (ժնրջ՟մտւնրղ)ֆ Ակթմւ նս՟մ՟րնվ (լ՟ճվ՟խ՟ո. ջխդՠմ՟ս՟պ «Ա—Ք», ռգվչմ՟ս՟պ՝ «Ի սվնրո Յնծ՟մմթջե ՟պ Գվթանվ վ՟ՠնրմթբ նհչնճմ») — Աոպճս՜թ՜՝՜ձ ՠս ժճջճչզ, /Ք՜ն կ՜պըշճս՜ժ ՜խ՝զսջ ղձճջիզ...
2. 12՜—132՜ Բ. Կ՟էնհթխնջթ գր ռ՟վբ՟ոգսթ — Ասՠպ՜սճջ Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ, /Աշ՜պ՜՝ճսխ ՜խ՝զսջ ժՠձ՜ռ... (130՝—2՜) ՃԾԷ. Զ՟ճջ գրջ յվչ՟ՠգվ՟խ՟մ — Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ ՜հո ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպ. Յճջկբ ե՜կ՜ձՠ՜է
ի՜ոռբ ՞զջ ՜սջիձճսդՠ՜ձ...
41՝—2՜—զ ՠս 76՝—7՜—զ կզնՠս դՠջդՠջ գձժ՜թ էզձՠէճչ, յ՜ժ՜ոճսկ ՠձ ԽԵ—ԾԳ ՠս ՃԺԶ—ՃԻփ

Բ. 132՜—233՝ [Գնրյ՟խնրէթրմւ՝ ՃԾԸ—ՃԿԵ]
1. 132՜—3՜ ՃԾԸ. Վ՟ջմ գվ՟խ ՟պմգժնճ, ՟վ՟վգ՟ժ ջվՠնճմ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ — Աշ՜նզձ րջձ էճսոձզ մբ է՜ս, տրոճպզ...
2. 133՜—8՜ ՃԾԹ. Վ՟ջմ գվ՟դ ծ՟մգժնճ գր թղ՟մ՟ժնճ — Աշ՜նզձ րջձ ՝՜ջզ ՜կՠձ՜հձ զջ՜ռ բ, ազ Ա՟՜կ ոպՠխթ՜ս...
3. 138՜—46՝ ՃԿ. Աջ՟տգ՟ժ ջվՠնճմ Բ՟վջգհթ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Աշ՜նզձ րջ էճսոձզձ ՝՜ջզ բ ՜կՠձ՜հձ զջ՜ռ. իզկձ ՜ջժ՜ձՠէ, ծ՜ձ՜յ՜ջի ՞ձ՜է...

4. 146՝—69՝ ՃԿԱ. Մ՟վղմ՟ի՟հ՟տ, դնվ ղգխմգ՟ժ ե Է թղ՟ջս՟ջթվ՟տֆ Ապ՟չթմ խ՟վամ՝ Դ՟մթեժթ ղգխմգ՟ժ, թջխ գվխվնվբ խ՟վամ՝ ճնրմ՟տ ցթժթջնց՟ճթտմ, թջխ գվվնվբ խ՟վամ՝ Ահեւջ՟մբվ Մ՟խգբնմ՟տնճ, թջխ ճգս մնտ՟ շնվվնվբ խ՟վամ՝ ո՟վջթտ, թջղ՟ճեժ՟տնտ, գր ծթմագվնվբ խ՟վամ՝ Ճեոթնջթ գր Պհ՟սնմթ թղ՟ջս՟ջթվ՟տմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Թբ ՞՜խպճսձձ ը՜խ՜հ՚ ղ՜իզ ՠս կՠթճսդՠ՜ձ ձղ՜ձ բ...
5. 170՜—83՝ ՃԿԲ. Եվ՟դ՟ծ՟մ Դ՟մթեժթ ղ՟վա՟վեթմ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ռգվ՟ճ ՟ճՠնրՠգմթտ [Ա—Ք] — Աջՠ՞՜ժձ
պՠո՜ձՠէ, էճսոզձ պՠո՜ձՠէձ՚ դ՜՞՜սճջտ ՠձ... Ք՜ջզձո եճխճչՠէձ՚ էՠաճս բփ
6. 184՜—5՝ ՃԿԳ. Յ՟հ՟աջ ոթհլ ՟ջսհթմ ավգտ՟ւ, ճնվնրղ նվ խնհղ ժթմթ՝ աթսգմ՟մ — Ոՙչ ՠխ՝՜հջ, ա՜հո
՜ոպխզո ՜կՠձ՜հձ մ՜ջճսդզսձձ զ չՠջ՜հ էճսոձզ ՜սճսջռ բ, Խ՟է՟ճնճ զկ՜ոպ՜ոբջտձ ՠձ ՜ջ՜ջՠ՜է...
7. 186՜—223՜ ՃԿԴ. [Եվ՟դ՟ծ՟մ՝ Ա—ԾԷ]
— 186՜—8՝ [Ն՟իգվա՟մ] — Եջ՜ա՜ի՜ձո ՜հո Խ՟ժ՟ք Սնրժէ՟մմ Սթջթ՟մնր ՠս Խնվ՟ջ՟մնր ՠս հԱվ՟ինր պբջ բջփ Զզսջ հ՜ղը՜ջզձ ա՞զպձ՜ժ՜ձտձ եճխճչՠ՜ռ... //(188՜)... Հզկզ ԾԸ ռՠխ ՠջ՜ա բփ Զ՜հո Եջ՜ա՜ի՜ձո զ պ՜ծզժ հ՜ջ՜յ ՞ջբ զ ի՜հ ՞զջ կՠժձՠ՜է Ապ՟ւգժ զկ՜ոպ՜ոբջ ՜՝ՠխ՜հձ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Վ՟պ ՜ոՠձ, ՠս Միթէ՟վ Կժգժխ՟մտ ՠս Շգվ՟մմփ Ի հԱմթ տ՜խ՜տզձ ՟շ՜ձ զ չՠջ՜հ ՝ՠջ՟ ՠս ՜ձճսձ Մ՟հ՟ջՠգվբ //(188՝) ՠս ՝ՠջ՟զձ ՜ձճսձձ Ծ՟վւ՟վփ Ի հ՜հձ ՝ՠջ՟զձ աըձպ՜ձձ կՠթ կ՜ջ՟ կզ ժ՜հջ պ՜ծժ՜ռ, ՠս ՜հո ՞զջո զ իՠպ հ՜հձ աըձպ՜ձզձ. ՠս հ՜հո Գ իճ՞զո վճըՠէ ՠձ ՌՀԱ (1222) դվզձ զ ի՜հ էՠաճս զ Ս՜իկզ ՜կոճհ Գ ՜սճսջձփ Ոջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
— 188՝—90՝ [Ց՟մխ Եվ՟դ՟ծ՟մթջ] — Ա. Վ՜ոձ թ՜շ, ո՜ջ, ՜շձճս... ԽԶ. Վ՜ոձ կՠխճսզ պՠոձճսէ ՠս կճթժզ, կեՠըզ /// (ղ՜ջ. ԽԷ—ԾԷ դ՜վճս՜թ)փ
– 191՜—223՜ [Ա. Վ՟ջմ լ՟պ, ջ՟վ, ՟պմնր, ՠ՟հմթջ, ժթձ, է՟ղւ, ՟ժ՟է, հ՟ցդ՟ց, խփյթխ ղգխմգժնճ —...]
Ամտձ ճս տզդձ, թզթձ, լՠշտձ ճս ճպտձ ճս կ՜պճսձտձ... ԾԷ. Ես ՜հէ ՞ձ՜ռզձ ի՜ջռ՜ձ, դբ պՠո՜տ, ճջ ճմը՜ջ ՞՜հջ...
//(223՜)... Ահո բ ԾԷ ՠջ՜աձ, ՝՜՝ձ ՠս չծ՜ջձ. դճսվ՜շ՜է ՠս Մճսէճստզձ, ճջ բ ՜ձճսձ ՞ջճռո, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձզ՚ Ախբժ, ճջ
ժճմզ Թրէճսոճսո ՠջզո ՜ղը՜ջիզ. ՜կբձփ
8. 223՜՝ ՃԿԵ. Յ՟հ՟աջ ժնրջմթ ՟րնրվտմ, նվ գվ՟դմ ո՟սղե — Աշ՜նզ րջ էճսոձզձ ՠջ՜աձ ԺԲ րջձ ՠէ՜ձբ...
Գ. 223՝—31՜ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ՝ ՃԿԶ—ՃՀԱ]
1. 223՝—4՜ ՃԿԶ. Յ՟հ՟աջ ո՟ժհ՟ղթ բգհթ — Աձզոճձ Ժ ՟ջ՜կ, յզ՜ձ տրտզ Ե ՟ջ՜կ... (3 ՟ՠխ՜պճկո)փ
2. 224՝—5՜ ՃԿԷ. Վ՟ջմ ծթր՟մբմ աթս՟մգժնճ դղ՟ծմ գր դխգ՟մւմ՝ թ ռգվ՟ճ ՟րնրվտ ժնրջմթ (՟հթրջ՟խ) — Լճսոձզ Ա. իզս՜ձ՟ձ Ծ րջ ՜ի ճսձզ... Լ. Հզս՜ձ՟ձ ձՠխզ ըզոպ, ՝՜հռ ՜յջզփ
3. 225՝—6՜ ՃԿԸ. Յ՟հ՟աջ խյպնտ — Տ՜խ՜ձ՟ձ ժղշճհ ՜ձճսձ բ ՠս բ ժղշճչ ՃԻԵ էզպջ... 226՟ Հ՟ղ՟վնհ՟խ՟մ
ե ՟ճջ — Մբժ ԺՃՌ՚ կզձ ՝զսջ, Ժ ՝զսջ, Ճ ՝զսջ, Ռ ՝զսջ...
4. 226՜ [Հ՟վտղնրմւ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ] — Ո՛չ ՠձ, ճջ ճմ ի՜ծՠռ՜ս Աոպճս՜թ կՠխ՜հզձփ Ատ՜ջ Զ՜ջկՠ՜ձ...
5. 226՝—8՜ ՃԿԹ. Վ՟ջմ զմբծ՟մվ՟խ՟մ ՟րվծմնրէգ՟մ մ՟ղ՟խթ — Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ ՜հո ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպ...
6. 228՜—9՜ ՃՀ. Գնռ՟ջ՟մնրէգ՟մ էնրհէ թ ռգվ՟ճ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Ըձ՟ Հճ՞ճհձ Աոպճսթճհ կզ՜ռՠ՜է, ճՙչ
՜կՠձ՜կ՜տճսջ ի՜հջ ՜հո ՜ձճսձ...
7. 229՝—31՜ ՃՀԱ. Յ՟հ՟աջ Շ՟վ՟խ՟մ՟տ, էե ճնվնտ ՟ջ՟տգ՟ժ ե (Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, ծ՟սնվ Թ, ով՟խ իե) — Ն՜ը կՠթձ Մգջվնՠ՚ աԿ՜ջ՞ձ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...
Դ. 231՜—55՜ [Ոս՟մ՟րնվւ գր ս՟հւ՝ ՃՀԲ—ՃՁԶ]
1. 231՜—2՜ ՃՀԲ. Վ՟ջմ էնրէնրմթ — Թբ ի՜ջռ՜ձՠկտ զ ոճսջ՝ ՞ջճհձ, /Գ՜ջղ ՠս ա՜ազջ ՜ոբ ադճսդճսձ...
2. 232՝—4՜ ՃՀԳ. Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ռ՟ջմ շ՟ինրթ — Սզջպո զ վճջճսո ՟ճխ՜հջ ՜իճսո, /Ձՠշճսզո զ ՝՜ձ մՠջդ՜ջ չ՜ըճսո... /Մՠազժ ՠջբռ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ /Մպժ՜պռձ ՜ոբջ հ՜կբձ զջ՜ռ...
Տյ. «Ոսղ կզնձ՜՟՜ջզ ի՜հ ՝՜ձ՜ոպՠխթճսդզսձգ», Եջՠս՜ձ, I, 1986, բն 179, Fփ

3. 234՜—5՝ ՃՀԴ. Տ՟հ ռ՟ջմ ղ՟ծվ՟ղթ — Աոպճս՜թ ՜ջ՜ջ ազո զ իճխճհ, /Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ ՠկ ՟՜շձ՜էճհ... /Հ՜ա՜ջ ի՜ջզսջ ՠս ՠջժճս դճսզձ (1653),/ՅԷչղթ՟լթմ Մՠթ Աէնպթմ, /Տբջ Ապ՟ւգժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, /Զ՜հո ՝՜ձո ՜ո՜ռ
չ՜ոձ ՠ՜խէճսըզձփ
4. 235՝—7՜ ՃՀԵ. Տ՟հ ռ՟ջմ ՟խպ՟ճթ — Աժշ՜ձՠջո ի՜է կզ մճսձզ, / Կճս‘ ըճոպբ հզո, մզ կձ՜ջ իճ՞զ...
Տյ. «Ոսղ կզնձ՜՟՜ջզ ի՜հ ՝՜ձ՜ոպՠխթճսդզսձգ», I, բն 320, Bփ

5. 237՜—9՜ ՃՀԶ. Արվծմնրէթրմ ռ՟ջմ ջգհ՟մ ՟րվծմգժնճ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Աճջ Ապ՟ւգժթ ռ՟վբ՟ոգսթ») —
Ասջիձՠոռճստ կՠտ կզ՜՝՜ձ աՀ՜հջ ՠս աՈջ՟զ ՠս աՍճսջո Հճ՞զձ, /Ոջ ՝՜ջՠ՜ռձ բ յ՜ջ՞ՠսզմ՚ աճջ չ՜հՠէՠձ ՜ա՞ կ՜ջ՟ժ՜հզձ...

6. 239՜—40՝ ՃՀԷ. Տ՟հ ռ՟ջմ էպշմնտ թ սեվ Յնռ՟մմեջ գոթջխնոնջե ՟ջ՟տգ՟ժ — Տբջ Յնռ՟մմեջ իճ՞ճչ
պժ՜ջ, /Եյզոժճյճո հՠջժզջ ՜սպ՜ջ...
7. 241՜—2՜ ՃՀԸ. [Սսգց՟մմնջթ Թնի՟էգտրնճ] Տ՟հ ձ՟մձթ, ժնրթ նր ռ՟դթ գր նչժթ — Զ՜հպ ճնզէձ ճս չ՜աձ
ճս էճսձ /Ձՠշտՠջ ճսձզձ կբժ կբժ իՠջճսձ...
8. 242՝—3՜ ՃՀԹ. Տ՟հ թ ռգվ՟ճ Քվթջսնջթ ՟ճժ՟դագ՟տ ՠ՟պթր — Քզկո՜հ յ՜ձզ յզէկ՜ազպզ, /Կ՜էպճսկ տզ
՜հՠ՜ձ բհէ՜հզկ... /Եո՚ Յնռ՟մմեջ Թնրժխնրվ՟մտթ...
9. 243՜՝ ՃՁ. Տ՟հ ՟մնրյ [«Ի Խ՟շ՟սնրվ թվթտնրե» կգպ. 3081, 27ՠ] — Ղ՜ջ՜ձցզէ, ձ՜ջժզա, կ՜ձ՜կղ՜հ, ոճսկյճսէ, /Կ՜ձմՠկ ՜ձ՟՜՟՜ջ ՠո ճջյբո յէյճսէ...
Տյ. «Ոսղ կզնձ՜՟՜ջզ ի՜հ ՝՜ձ՜ոպՠխթճսդզսձգ», I, բն 576, Eփ

10. 244՜—5՝ ՃՁԱ. Արգսթջ էնրվւգվեմ — Շրէ ՜խ՜էտզ վբխ՜կյ՜ջէ՜ջ, ՜սՠպզո, /Նրէ՜ծ՜խզձզ յզէպզէ՜ջ, ՜սՠպզո...
11. 245՝—50՜ ՃՁԲ. Տ՟հ Ծմըմբգ՟մ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ, ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱջսնր՟լ՟սնրվ ռ՟վբ՟ոգսե — Ահորջ պրձ բ Ծձըձ՟ՠ՜ձ, ՜սՠպզո// Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ, ՜սՠպզո...
Տյ. «Ոսղ կզնձ՜՟՜ջզ ի՜հ ՝՜ձ՜ոպՠխթճսդզսձգ», I, բն 89, Cփ

12. 250՝—1՜ ՃՁԳ. Տ՟հ թ ռգվ՟ճ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աի՜ ռըձթ՜հ Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս, /Մ՜հջ՜տ՜խ՜տ ՠջժձ՜չպ՜ժ...
13. 251՝—2՝ ՃՁԴ. Ոս՟մ՟րնվ Ս՟հղնջթ ՟ջ՟ ՟վկ՟խղ՟մ ջնրվՠ Պ՟ս՟վ՟աթմ կ՟ճմթր — Թբ ՠս զկճհ ազձմ
ՠս յ՜պ՜իզ, /Եդբ ճսջ՜ըճսդզսձ, դբ իճ՞ ՜ղը՜ջիզ...
14. 252՝—4՜ ՃՁԵ. Ոս՟մ՟րնվ Ս՟հղնջթ թ ռգվ՟ճ ջնրվՠ Սգհ՟մնճ — Բ՜ջլջ ՜շձՠկ ըատՠա, Աոպճս՜թ, հ՜սզպՠ՜ձ, /Եջժձզ ՠս ՠջժջզ հ՜ջտ՜հ ոՠվի՜ժ՜ձ...
15. 254՜—5՜ ՃՁԶ. Զ՟ճջ ս՟հջ թ ը՟ղ ծ՟հնվբնրէգ՟մմ ՟ջ՟, ն՜ռ գհՠ՟ճվ — Բ՜ղըՠո աի՜ռը՟ կ՜տջ՜ժ՜ձ, /Զ՜ջզսձ՟ գկյՠէ պ՜ո ոճոժ՜ժ՜ձ...
Ե. 255՜՝ ՃՁԷ. Յ՟հ՟աջ զմէ՟մվ՟խ՟մ մ՟ղ՟խթ՝ թ խ՟էնհթխնջե գր թ ռ՟վբ՟ոգսե — Ի ՞դճսդՠ՜ձռ Տՠ՜շձ
Աոպճս՜թճհ ՜կՠձ՜ժ՜էբձ ՠս զ չՠջձ՜ժ՜ձ յ՜պժ՜ձբձ...
Զ. 256՜—77՝ [Գնրյ՟խնրէթրմւ՝ ՃՁԸ—ՃՂԴ]
1. 256՜—62՜ ՃՁԸ. Տ՟մնրսեվ՟տնճտ ՟ղգմ՟ճմ ո՟ս՟ծ՟վ՟տ ս՟վնճմ — Յճջե՜կ Խճհձ էզձզ պ՜ձճսպբջձ՚ ՞՜ջճսձձ ՜աձզս, ՜կՠձ՜հձ զջ՜ռ ՠս ռճջՠձճհ ՜շ՜պճսդզսձ...
2. 262՜—74՝ ՃՁԹ. Աղջ՟տնճտ ՟ղգմ՟ճմ գհ՟մ՟խ՟տ — Դՠժպՠկ՝ՠջ, ճջ բ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ, դբ էճսոզձձ ը՜ս՜ջզ՚
ղ՜պ լզսձ ՞՜հ...
3. 275՜—6՜ ՃՂ. Սվՠնճմ Կթրվհթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ Կ՟հ՟մբ՟տ, էե դթմշ ժթմթտթ — Եդբ Կ՜խ՜ձ՟ձ ժզջ՜ժզ էզձզ՚ լկՠշձ յզձտ ՠս լզսձ՜կՠթ...
4. 276՜ [Յ՟հ՟աջ ՟ղոնտ գր մյ՟մ՟տ] — ՃՂԱ Թբ զ ՟ՠժպՠկ՝ՠջ ԺԷ յ՜ջա ՞՜հ՚ ոճչ էզձզ... ՃՂԲ. Ի կ՜ջդ ԻԴ,
դբ ՜կյ էզձզ՚ պ՜ջզձ ՝՜ջզ էզձզ...
5. 276՝—7՜ ՃՂԳ. Յ՟հ՟աջ յ՟վըղ՟մտ, նվ գմ տնրտ՟խ — Այջզէ. ՠդբ ռՠջՠժձ ղ՜ջե էզձզ՚ յ՜պՠջ՜ակճստ էզձզ...
6. 277՝ ՃՂԴ. Վ՟ջմ ժնրջմթմ նվ ՠ՟խ ՟պմնր — Այջզէ դբ էճսոզձձ ՝՜ժ ՜շձճս՚ նճսջտ յ՜ժ՜ոզձ...
Ահոպՠխ չՠջն՜ձճսկ ՠձ ՜շ՜նզձ ռ՜ձժճսկ (1՝—4՝) ձղճս՜թ ձզսդՠջգփ

Է. 277՝—399՝ Ապ՟խ՟աթվւ թ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ (Ա—ՃԿԶ)
՟. 278՜—9՜ Ա. դ՜՞՜սճջ կզ պզջբջ ՜կՠձ՜հձզփ Աջ՜ջ Բ ՜յ՜ջ՜ձո...
ՠ. 279՜—80՜ Բ. Ես ՜ջ՟, ՜ի՜ ՜հջ կզ ՠջՠսՠռ՜ս ՜ջՠսՠէՠ՜ձ...
ա. 280՜ Գ. Աշզսթ տ՜ջղբ ա՜՞զձ...
բ. 280՜՝ Դ. Աշզսթձ թՠջ՜ռ՜ս. ճմ ժ՜ջբջ ճջո՜է...
գ. 280՝—1՝ Ե. Աշզսթձ իզս՜ձ՟՜ռ՜ս ՠս ՠժՠ՜է ՝եղժ՜ռձ...
դ. 282՜ Զ. Ժճխճչՠռ՜ձ դշմճսձտձ ՠս ՜ո՜ռզձ, դբ. Ոջճհ լ՜հձձ արջ՜սճջ բ...
ե. 282՜՝ Է. Գ՜ա՜ձ կզ ժ՜ զ թճչձ, հճջե՜կ տ՜խռՠձ՜հ...
զ. 282՝—3՜ Ը. Ահջզ ժզձ կզ ճսձբջ Ա պխ՜հ. ՠս ոժո՜ս ՞ճխ՜ձ՜է...
է. 283՜ Թ. Աշնձ էճս՜ձ՜ աճջճչ՜հձ զսջ...
ը. 283՝—4՜ Ժ. Էղտ ՝՜աճսկտ ՠջդ՜հզձ զ ՞ճջթ ՜ջտճսձզ...

ը՟. 284՜—5՜ ԺԱ. Էղ կզ բջ զ ձՠջտզձ Հմբթխջ...
ըՠ. 285՜՝ ԺԲ. Գ՜շ կզ ռ՜ձժ՜էզ ժ՜հջ զ վ՜ջ՜ը կզ...
ըա. 285՝—6՜ ԺԳ. Եջժճս ՜տէրջ ժշճսբզձ...
ըբ. 286՜՝ ԺԴ. Մճսժ կզ ՞զջ՜ռ՜ս...
ըգ. 286՝—7՝ ԺԵ. Ժճխճչՠռ՜ձ ժջզ՜հտձ ՠս ըՠռ՞ՠպզձտձ...
ըդ. 287՝—8՝ ԺԶ. Գ՜հէ ՜՞շ՜սձ տ՜խռՠ՜ս կՠջլ զ կ՜ի...
ըե. 288՝—9՝ ԺԷ. Ախճսՠոձ ըՠռ՞ՠպզձձ ՠխ՝՜ջտ ՠխՠձ...
ըզ. 289՝ ԺԸ. Կ՜տ՜սձ ՞ճխ՜ձ՜ ալճս կզ...
ըէ. 290՜—1՜ ԺԹ. Մզկճո կզ բջ ՝ձ՜ժՠ՜է զ ՟ճսշձ տ՜խ՜տզ կզ...
թ. 291՜—2՜ Ի. Ջ՜խնըյ՜ձ կզ իզս՜ձ՟՜ռ՜ս...
թ՟. 292՜՝ ԻԱ. Գ՜հէճսձ ըջ՜պ պ՜հզձ ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձ ժ՜ջ՟՜հզձ...
թՠ. 292՝ ԻԲ. Աոզ ՜շ՜ժ՜ռ, դբ. Զ՞՜հէճսձ լ՜՞ձ ՝շձՠռզձ...
թա. 292՝—3՜ ԻԳ. Գ՜հէ կզ ՠէՠ՜է զ ՝՜ջլջ էՠշձ կզ...
թբ. 293՜՝ ԻԴ. Աոզ ՜շ՜ժ՜ռ, դբ. Գ՜հէ կզ աչ՜հջզ յ՜ըջբ կզ...
թգ. 293՝—4՜ ԻԵ. Կ՜հոջ կզ ՠս դ՜՞՜սճջ կզ ձոպբզձ ՠս աջճհռ պ՜հզձ...
թդ. 294՜—5՜ ԻԶ. Ախտ՜պ կզ զ ՞զսխ կզ ՞ձ՜ռ...
թե. 295՜՝ ԻԷ. Ահջ ճկձ ճսձբջ ՠջբռ ճջ՟զ կզ...
թզ. 295՝—6՜ ԻԸ. Ահջ ճկձ ոզոՠշձ ՠս ՝՜ժէ՜ ռ՜ձՠ՜ռ...
թէ. 296՜՝ ԻԹ. Ախտ՜պ կզ ՠջդ՜հջ զ ՞զսխ կզ...
ժ. 296՝—7՝ Լ. Էջ կզ՜ժՠռ կզ զ ո՜իկ՜ձո ՞ՠխնզ կզճհ...
ժ՟. 297՝—8՜ ԼԱ. Ահջ կզ ՠի՜պ ոջճչ աէՠաճս իճջդճ...
ժՠ. 298՜՝ ԼԲ. Ահջ կզ ՜խտ՜պ ըճջճչբջ ո՜ժ՜ս կզո...
ժա. 298՝—9՜ ԼԳ. Ժզեզձ ՞՜ ՜շ կՠխճսձ...
ժբ. 299՜՝ ԼԴ. Գճաՠշձ ըխպճսձ ՠս ՜ս՜ձ՜ժզձ զղճսձ...
ժգ. 299՝—300՜ ԼԵ. Ճճսիզ կզ թ՜խջ ՜թբջ...
ժդ. 300՜—1՜ ԼԶ. Ատզոձ կպ՜ս զ ոՠձՠ՜ժ դ՜՞՜սճջզձ...
ժե. 301՜—2՜ ԼԷ. Իկ՜ոպճսձ ՝եզղժ կզ զ տ՜խ՜տ կզ իշմ՜ժ՜սճջ...
ժզ. 302՜՝ ԼԸ. Ժճխճչՠռ՜ձ դշմճսձտձ ՠս ա՜ջպճսպձ րթզձ զսջՠ՜ձռ դ՜՞՜սճջ...
ժէ. 302՝—3՜ ԼԹ. Ժճխճչՠռ՜ձ դշմճսձտձ ՠս գձպջՠռզձ աոզջ՜կ՜ջ՞ձ...
ի. 303՜՝ Խ. Ժճխճչՠռ՜ձ ՜ջ՜կ՜ա՟ դշմճսձտձ ՠս էճս՜ռվ՜ձ...
ի՟. 303՝—4՜ ԽԱ. Էջ կզ՜ժՠռ կզ ըզոպ կՠթ՜պճսձ...
իՠ. 304՝—5՝ ԽԲ. Ժճխճչՠռ՜ձ ՜հթտձ ՜կՠձ՜հձ...
իա. 305՝—6՜ ԽԳ. Ժճխճչՠռ՜ձ կ՜ձջ՜՞ճհձ դշմճսձտձ...
իբ. 306՜՝ ԽԴ. Կճհո կզ ի՜ս՜պ՜սճջ բջ զ տ՜խ՜տ կզ...
իգ. 306՝—7՜ ԽԵ. Ծ՜շ կզ ժ՜հջ զ Հմբթխջ...
իդ. 307՜ ԽԶ. Կ՜տ՜սձ ՠջդ՜հջ ՞ջ՞զս պ՜էճչ...
իե. 307՜—8՜ ԽԷ. Աի՜ ճկձ վ՜շ՜սճջ՜՞ճհձ բջ զ Վգվթ Խ՟շգմւ...
իզ. 308՜—9՜ ԽԸ. Աշզսթձ ՠս ՞՜հէձ ՠս ՜խճսՠոձ ՠխՠձ ՠխ՝՜ջտ...
իէ. 309՜՝ ԽԹ. Աի՜ ՠկճսպ ՜հջ կզ ՜շ դ՜՞՜սճջձ...
լ. 309՝—10՜ Ծ. Գ՜հէձ ՠ՞զպ բղ կզ ՞բջ...
լ՟. 310՝ ԾԱ. Եժձ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ կզ զ ե՜կ գձդջՠ՜ռձ...
լՠ. 310՝—1՜ ԾԲ. Աի՜ ՠջդ՜հզձ Բ ոձպզժձճո զ չ՜ծ՜շ...
լա. 311՜՝ ԾԳ. Ախճսՠոձ բ՜շ ժ՜տ՜ս կզ ՠս ժ՜կբջ ճսպՠէ...
լբ. 311՝—2՝ ԾԴ. Ախճսՠոձ ՜շՠ՜է ածզպ զ ՝ՠջ՜ձձ...
լգ. 312՝—3՜ ԾԵ. Եջբռ կզ ՜ոճջզ ՝՜ջզ ՠս զկ՜ոպճսձ...
լդ. 313՜—4՜ ԾԶ. Կ՜պճսձ վզէճձ բ՜թ...
լե. 314՜՝ ԾԷ. Կզձ կզ ՠջդ՜հջ զ ՟ջ՜ըպձ չ՜ոձ կջ՞ճ...
լզ. 314՝—5՜ ԾԸ. Նճջ ի՜ջո կզ իՠա ՠս ըճձ՜ջի...
լէ. 315՜՝ ԾԹ. Էջ կզ՜հձ՜ժՠռ կզ, ճջ ՜ջ՜ջ ղձճսդզսձ...
խ. 315՝—6՜ Կ. Էջ կզ՜հձ՜ժՠռ կզ ՜հէ, ճջ ՜ջ՜ջ ղձճսդզսձ...
խ՟. 316՝ ԿԱ. Աջտ Բ ՠջդ՜հզձ, ՠս ՞պ՜ձ ժ՜ջյՠպ կզ...

խՠ. 316՝—7՜ ԿԲ. Ահջ կզ կՠթ՜պճսձ ՞ձ՜ռ ըձ՜կբըրո...
խա. 317՜՝ ԿԳ. Ախճսՠոձ ՠ՞զպ ճսխպ կզ կՠջլ զ կ՜ի...
խբ. 317՝—8՜ ԿԴ. Մզ՜հձ՜ժՠռ կզ ՠժձ զ ՞զսխ կզ տ՜խռՠ՜է...
խգ. 318՜՝. ԿԵ. Ք՜ի՜ձ՜հ կզ ՞ճխ՜ռ՜ս աժճչ ՜հջզ ժձճն կզ...
խդ. 318՝—9՜ ԿԶ. Էջ ՜հջ կզ կ՜ջ՟՜ոյ՜ձ ՠս վ՜ըՠ՜ս...
խե. 319՜՝ ԿԷ. Եջզձծզձ ը՜հպ՜հզձ ՠս աՠխզձո ձ՜ը՜պբզձ...
խզ. 319՝ ԿԸ. Վ՜ջ՜աձ ոջբ ա՜պ՜կճսձո զսջ...
խէ. 320՜ ԿԹ. Էջ թ՜շ կզ ՝՜ջլջ հճհե...
ծ. 320՜—1՜ Հ. Ոսխպձ ՠս ՞՜հէձ ՠս ա՜խճսՠոտ ՠխՠձ ՠխ՝՜ջտ...
ծ՟. 321՜՝ ՀԱ. Աջթզսձ հճջե՜կ թՠջ՜ձ՜...
ծՠ. 321՝—2՜ ՀԲ. Թշմճսձ կզ ՜ջՠսՠէՠ՜ձ ոճսջ՝ ՠս ռ՜ձժ՜էզ...
ծա. 322՜—3՝ ՀԳ. Էջ դ՜՞՜սճջ կզ ՠս ճմ ճսձբջ ե՜շ՜ձ՞...
ծբ. 323՝—5՝ ՀԴ. Էջ յ՜պ՜ձզ կզ ՜խրդ՜ջ՜ջ...
ծգ. 325՝—6՜ ՀԵ. Ախճսՠոձ ՠս ՜ջթզսձ ՠխՠձ ՠխ՝՜ջտ...
ծդ. 326՝ ՀԶ. Լճսոզձձ դՠջ՜ռՠ՜է ը՜ս՜ջզ...
ծե. 326՜—7՜ ՀԷ. Աձկ՜ջ՟՜՝ձ՜ժ էՠ՜շ կզ ժ՜...
ծզ. 327՜՝ ՀԸ. Գ՜ա՜ձտ ՠս ՠջ՜հտ զ կզ չ՜հջ եճխճչՠռ՜ձ...
ծէ. 327՝—8՜ ՀԹ. Գ՜հէձ ՠս ՜խճսՠոձ ՠխՠձ ՠխ՝՜ջտ...
կ. 328՜՝ Ձ. Ախճսՠոձ ը՜վՠ՜ռ ա՞՜հէձ ՠս ՠպ ձկ՜ դճսղտ...
կ՟. 328՝ ՁԱ. Խրոճխձ ՜խ՜խ՜ժՠէճչ ՜խրդբջ...
կՠ. 328՝—9՜ ՁԲ. Ախճսՠոձ ՠպՠո այ՜ձզջձ հճջճ՞՜հդձ...
կա. 329՝ ՁԳ. Ախճսՠոձ ՠկճսպ ՜շ ո՜՞ՠջձ...
կբ. 329՝—30՜ ՁԳ. Ասլձ ՠխՠս ոձպզժձճո...
կգ. 330՜՝ ՁԵ. Ախճսՠոձ տ՜խռՠ՜ս ՠս ՠպՠո զ իճջ կզ ՝շ՜տ՜ջ...
կդ. 330՝ ՁԶ. Ախճսՠոձ զ ՞ՠպձ ՜ձժ՜ս...
կե. 330՝—1՜ ՁԷ. Ախճսՠոձ տ՜խռՠ՜ս ՠս ՠպՠո ո՜շձ...
կզ. 331՜՝ ՁԸ. Ախճսՠոձ ՠ՞զպ աջՠի կզ...
կէ. 331՝—2՜ ՁԹ. Կզձ կզ կՠթ՜ի՜ո՜ժ ՠս ո՜ոպզժ ՞բջ...
հ. 332՜ Ղ. Էղձ կՠթ՜ջՠռզձ զ ի՜ջո՜ձզո...
հ՟. 332՜՝ ՂԱ. Իղճսձ ՜սՠպզո կ՜պճսռզձ, դբ ռձթ՜հ...
հՠ. 332՝—3՜ ՂԲ. Աշզսթձ ժ՜է՜ս ոյ՜ո՜[ս]ճջ ա՜խճսՠոձ...
հա. 333՜՝ ՂԳ. Աո՜ռզձ ՜խվՠոճսձ, դբ տ՜ձզ՛ ռՠխ ՜ջճսՠոպ ՞զպՠո...
հբ. 333՝ ՂԴ. Գ՜ա՜ձ կզ հ՜ձկ՜ջ՟՜՝ձ՜ժ պՠխզո...
հգ. 333՝—4՜ ՂԵ. Գ՜ա՜ձ կզ ժ՜ զ թճչձ, ճջ իճսջ ճսպբ...
հդ. 334՜՝ ՂԶ. Ձկՠշձ մճջ՜ձ՜ձ պՠջՠստ թ՜շճռձ...
հե. 334՝ ՂԷ. Աջթզսձ ՠջդ՜հ հՠջժզձո ՠս ի՜ջՠձ աձ՜ ձՠպզս...
հզ. 334՝—5՜ ՂԸ. Ջՠջկձճպ կզ բջ ՝՜ակրջՠ՜...
հէ. 335՜՝ ՂԹ. Աջ՜կ՜ա՟ձ ՜ջ՜ջ ի՜ջո՜ձզո...
ձ. 335՝ Ճ. Ժճխճչՠռ՜ձ թ՜շտձ, ՟ձՠէ զսջՠ՜ձռ դ՜՞՜սճջ...
ձ՟. 335՝—6՜ ՃԱ. Թ՜՞՜սճջ կզ հ՜ջՠսկճսպո ՝՜ակՠռճհռ ՜դճշ...
ձՠ. 336՜—7՜ ՃԲ. Ահջ կզ ՜ձկզպ ՠս հզկ՜ջ ճսձբջ ՟՜իՠժ՜ձ կզ...
ձա. 337՜ ՃԳ. Կզձ կզ ճսձբջ ժճչ կզ, ՠս խճջդ ձճջ՜ ճսձբջ բղ կզ...
ձբ. 337՜՝ ՃԴ. Գ՜հէձ հ՜վղպ՜ժՠ՜ռ ՜ձ՜ոճսձ կզ...
ձգ. 337՝—8՜ ՃԵ. Թ՜՞՜սճջ կզ ի՜ո՜ս զ չՠջնզձ ՜խտ՜պճսդզսձ...
ձդ. 338՜՝ ՃԶ. Աջթզսձ ի՜է՜թբջ աժ՜տ՜սձ...
ձե. 338՝ ՃԷ. Մշնզկձ ՜ձժՠ՜է զ նճսջձ...
ձզ. 338՝—9՝ ՃԸ. Աշզսթձ ՠպՠո ազ ՜ի՜ ՞՜հզձ ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձզտձ...
ձէ. 339՝—40՜ ՃԹ. Աշզսթձ իզս՜ձ՟՜ռ՜ս, ՠս ՠջ՜հտձ ՜կՠձ՜հձ ՞՜հզձ զ պՠո...
ձը. 340՜՝ ՃԺ. Աշզսթձ կզ ժճջզսձ թձ՜ս...
ձը՟. 340՝—1՜ ՃԺԱ. Ահջ կզ ՜խտ՜պ ՝՜աճսկ յ՜ժ՜ոճսդզսձ...
ձըՠ. 341՜ ՃԺԲ. Ոջոճջ՟ կզ բ՜շ ժ՜տ՜ս կզ...

ձըա. 341՜՝ ՃԺԳ. Էղ կզ բ՜շ ա՜ս՜ձ՜ժ զսջ...
ձըբ. 341՝—2՜ ՃԺԴ. Ահջ կզ դ՜՞՜սճջ՜աձ ո՜ոպզժ ձՠխ՜ռ՜ս...
ձըգ. 342՜՝ ՃԺԵ. Ա՞շ՜սձ եճխճչՠ՜ռ ալ՜՞ո զսջ...
ձըդ. 342՝ ՃԺԶ. Թ՜՞՜սճջձ Հմտխ՟տ ՠէ զ ա՝րո՜ձո...
ձըե. 343՜ ՃԺԷ. Զ՜խճսՠոձ պ՜շ՜յբզձ ՠս ձՠխբզձ ճջոճջ՟տձ...
ձըզ. 343՜՝ ՃԺԸ. Էղ կզ ՜ձժ՜ս զ ՞ՠպձ...
ձըէ. 343՝ ՃԺԹ. Փ՜հպ՜ի՜ջտձ ՜շզձ աժ՜ռզձձ...
ձթ. 344՜ ՃԻ. Ճ՜ձ՜յ՜ջիճջ՟ կզ ի՜ձ՞ՠ՜ս հ՜խ՝զսջ կզ...
ձթ՟. 344՜—5՜ ՃԻԱ. Գ՜հ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ կզ զ տ՜խ՜տ կզ...
ձթՠ. 345՜—6՜ ՃԻԲ. Թ՜՞՜սճջ ճկձ ժ՜ակՠ՜ռ արջ՜ռ զսջճռ ծ՜ղ...
ձթա. 346՜՝ ՃԻԳ. Ախճսՠոձ ՠս րլձ ՠխՠձ ՠխ՝՜ջտ...
ձթբ. 346՝—7՝ ՃԻԴ. Շճսձձ ՠս ըրոօխձ ՠխ՝՜ջտ ՠխՠձ...
ձթգ. 347՝—8՝ ՃԻԵ. Գ՜հէձ ՠս ՜խճսՠոձ ՠս նճջզձ ՠխ՝՜ջտ ՠխՠձ...
ձթդ. 348՝—9՜ ՃԻԶ. Զըրոճխձ պ՜ջ՜ձ զ ՟՜ջյ՜ո դ՜՞՜սճջզձ...
ձթե. 349՜—51՜ ՃԻԷ. Ահջ կզ ճսձբջ ՝՜ջժ՜ռճխ ՠս ՜ձա՞՜կ ՠս էՠաճս՜ձզ ժզձ կզ...
ձթզ. 351՜—3՜ ՃԻԸ. Ահջ կզ ՝՜ջզ ա՜պՠ՜է ՜կՠձ՜հձ մ՜ջբ...
ձթէ. 353՜—4՜ ՃԻԹ. Իկ՜ոպճսձ ՜ս՜՞ՠջբռ կզ զ տ՜խ՜տ կզ...
ձժ. 354՜—6՝ ՃԼ. Էջ Իկ՜ոպճսձ ծ՜ջպ՜ջ՜յՠպ կզ...
ձժ՟. 357՜՝ ՃԼԱ. Ի Հպնղխժ՟ զ ղճսժ՜հզձ կբնձ ՠպզձտ բջ...
ձժՠ. 357՝—8՜ ՃԼԲ. Կրղժ՜ժ՜ջ պ՜ծզժ կզ զ յզջ տ՜խ՜տ ձոպբջ...
ձժա. 358՜—9՝ ՃԼԳ. Էջ դ՜՞՜սճջ կզ, ՜ձզջ՜սճսդզսձ ՜շձբջ...
ձժբ. 359՝—60՝ ՃԼԴ. Ահջ կզ ռ՜ձՠ՜է բջ գձժճսազ թ՜շ...
ձժգ. 360՝—1՜ ՃԼԵ. Ահջ կզ ազսջ ե՜կ՜ձ՜ժձ զ կբն կՠխ՜ռ բջ ժ՜ռՠջ...
ձժդ. 361՜՝ ՃԼԶ. Եժՠխՠռզձ յ՜ջթՠռ՜ս զ ոջ՝ճսդզսձ զսջ...
ձժե. 361՝—2՜ ՃԼԷ. Եաձ ՠս լզձ ըրոՠռ՜ձ գձ՟ կզկՠ՜ձո...
ձժզ. 362՜ ՃԼԸ. Աձ՜ոճսձ կզ ՝ՠշձ՜ժզջ ՝՜ջլՠ՜է ճսձբջ զձտձ...
ձժէ. 362՝ ՃԼԹ. Խէճսջ՟ձ ՝ձճսդզսձ ճսձզ...
ձի. 362՝—3՜ ՃԽ. Ախ՜սձզձ ՝ձճսդՠ՜կ՝ ՝՜ջզ բ...
ձի՟. 363՜ ՃԽԱ. Կՠձ՟՜ձզ կզ ժ՜ զ թճչձ ըզոպ ՜ձճը՜ժ՜է...
ձիՠ. 363՜—4՝ ՃԽԲ. Եջդ՜հջ էթչ՜ջձ զ չ՜ոպ՜ժ զսջ...
ձիա. 364՝—5՜ ՃԽԳ. Իղճսձ ՝ձճսդզսձ ՠս ո՜իկ՜ձտ բ...
ձիբ. 365՜—7՜ ՃԽԴ. Էջ ՜հջ կզ ճսձբջ ժզձ կզ ՜ձա՞՜կ...
ձիգ. 367՜—8՜ ՃԽԵ. Էջ ՜հջ կզ ՠս ճսձբջ ժ՜ջզ ըզոպ ոզջճսձ ոզջՠէզ կզ...
ձիդ. 368՜—9՜ ՃԽԶ. Էջ կՠթ չ՜ձտ կզ ՠս ի՜հջ չ՜ձ՜ռձ Գ ՜ա՞ եճխճչ՜՝՜ջ...
ձիե. 369՜—70՜ ՃԽԷ. Էջ ՜ղը՜ջի՜ժ՜է կբէզտ կզ ՠս ճսձբջ Ա պխ՜...
ձիզ. 370՜ ՃԽԸ. Էջ պ՜ծզժ կզ, ճջ ՟ջ՜կ ՝՜ղըբջ...
ձիէ. 370՜՝ ՃԽԹ. Տ՜ծզժ ծ՜ըզ կզ աբղձ վ՜ըճսռՠ՜է բջ...
ձլ. 370՝—1՝ ՃԾ. Եջբռ կզ ՠս խ՜պզ կզ ՠս խ՜պճսձ ոՠս թ՜շ՜հ կզ...
ձլ՟. 371՝—3՜ ՃԾԱ. Եջժճս կ՜ջ՟ չզծբզձ զ ծ՜ձ՜յ՜ջիճչ...
ձլՠ. 373՜՝ ՃԾԲ. Լոՠռ՜տ, դբ պ՜ծզժձ ա՜շ՜նզ ձ՜կ՜աձ մ՜ջձ բ...
ձլա. 373՝—4՜ ՃԾԳ. Կզձ կզ պ՜ծզժ ՜ձա՞՜կ ՠս բջ ՞ՠխՠռզժ...
ձլբ. 374՜՝ ՃԾԴ. Ճճսիճսձ պխ՜ձ ՞պ՜ս ՟ՠժ՜ձ կզ...
ձլգ. 374՝—5՝ ՃԾԵ. Ճճսիճսձ ի՜հջձ լճսժձ բջ ՝շձՠէ...
ձլդ. 375՝—6՜ ՃԾԶ. Ահջ կզ ՝ճա՜ձճռզ կղ՜ժ, ճջ ի՜ձ՜յ՜ա ճսպբջ...
ձլե. 376՜—7՝ ՃԾԷ. Դ՟մթեժ ոճսջ՝ ի՜հջձ ՜խրդբջ զ էՠ՜շձ...
ձլզ. 377՝—9՜ ՃԾԸ. Ահջ կզ ՠէՠ՜է ղջնբջ հՠջժջբ հՠջժզջ...
ձլէ. 379՜—80՜ ՃԾԹ. Էջ ՜հջ կզ, ճջ ՠխՠս ո՜պ՜ձ՜հ զսջ ոզջՠէզ...
ձխ. 380՜—1՝ ՃԿ. Ահջ կզ ՞ճխճսդզսձ ՜շձբջ ՜ոպ ՠս ՜ձ՟...
ձխ՟. 381՝ ՃԿԱ. Ի ժձճնբ ՝՜ջՠ՝՜ջճ Սթվ՟ւ ՜ոբ...
ձխՠ. 381՝—2՜ ՃԿԲ. Ի մ՜ջ ժ՜ձ՜ձռ Պթրէ՟անվոջ ՜ոբ...
ձխա. 382՜՝ ՃԿԳ. Ահջ կզ ՠջդ՜ջ զ ՞զսխ, աճջ Թթրվ ժճմՠձ...

ձխբ. 382՝—3՜ ՃԿԴ. Ն՜յ՜ոպ՜ժտձ եճխճչՠռ՜ձ ՠս ՜ոՠձ...
ձխգ. 383՜ ՃԿԵ. Մ՜հկճսձտձ ժճսաբջ, ճջ զ ի՜հՠէզ ի՜հբջ...
ձխդ. 383՝—92՝ ՃԿԶ. Կ՜հջ պ՜ձճսպբջ կ՜ջ՟ կզ ՝՜ջզ, /Ի տ՜խ՜տձ կՠթ ՞ճչՠէզ, /Ոջ ՠս Պ՟վջ՟ ՜ձճսձ ժճմզ, /
Ես ճսձբջ ձ՜ կՠթ ՠս չ՜հՠէճսմ ՜հ՞զ կզ...
ձխե. 392՝ ՃԿԷ. Ահջ կզ Ջպ՟ղթխ ժճմբջ ՠս ժզձ ձճջ՜ ժճմբջ աձ՜ Իժթխ...
ձխզ. 392՝—3՜ ՃԿԸ. Կ՜յզժձ, ճջ բ ՜յճսաձ՜ձ, ոճչճջճսդզսձ ճսձզ...
ձխէ. 393՜՝ ՃԿԹ. Ի ՝՜ջլջ չզկբ կզ ժ՜դբջ նճսջ...
ձծ. 393՝ ՃՀ. Մ՜ջ՟զժ զ չՠջ՜հ ՜ղը՜ջիզո Բ ՜ժ՜ձ ՠձ...
ձծ՟. 393՝—4՜ ՃՀԱ. Եխ՝՜ջտ ՠջժճս չզծՠռ՜ձ զ Ա չ՜ձտ...
ձծՠ. 394՜՝ ՃՀԲ. Տխ՜հ ըոպըձ՟՜ռ կ՜ձճսժ չ՜ոձազ է՜հջ...
ձծա. 394՝—5՝ ՃՀԳ. Ահջ կզ ՞ճխ ՝՜աճսկ ՞ճխճսդզսձո ՜ջ՜ջ...
ձծբ. 396՜—7՝ ՃՀԴ. Ահջ կզ ժ՜ջզ ըզոպ ՜խտ՜պ ՜ձճտ ՠս ՜ձժ՜ջՠսճջ...
ձծգ. 397՝—8՝ ՃՀԵ. Ախճսՠոձ ՠս թճչ՜հզձ ժջզ՜յձ ՠխՠձ ՠխ՝՜ջտ...
ձծդ. 398՝—9՝ ՃՀԶ. Էջ կՠթ՜պճսձ կզ ժ՜ջզ ըզոպ վ՜ջդ՜կ... ՠս ճջ ճխճջկզ ՜խտ՜պզձ՚ վճը պ՜հ Աոպճսթճհփ
Հկկպ. «Ժճխճչ՜թճհտ ՜շ՜ժ՜ռ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ», Fփ
Յ՜նճջ՟ճխ ձզսդՠջգ ռ՜ձժճսկ (8՜) ձղճս՜թ ՠձ ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձփ

Ը. 400՜—17՝ Տգ՟պմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Հ՟մգժնրխջ թ Սնրվՠ ավնտ
1. ՟. 400՜ Աբ՟ղ — Կ՜դճսխզժճոձ բջ ՜ձխ՜է՜պ...փ ՠ. Դվ՟իս — Վՠջ ՜ջՠսՠէտ ժ՜հջ տ՜խ՜տ կզ...փ ա. Դվ՟իս — Զ՜ս՜ժ թձ՜ս ՜հձ կՠթ ՜հ՞զձ...փ բ. Դվ՟իս — Դ՜ղպ կզ ժ՜հջ ՜ջլ՜ժ ճս է՜հձ...փ գ. Եվխթմւ – Բ՜ջլջ բջ
ճս է՜հձ..փ դ. 400՝ Ավգա՟խմ — Ն՜ ՝՜ջլջ՜ձ՜հ հ՜՝բձ զ տբձ...փ ե. Աջսհ — Զ՜շ զ չՠջ նճսջձ բ կՠժձ՜թ...փ զ. Լնրջթմ — Կ՜հջ ձժ՜ձ՜ժ կզ ՞ՠխ՜յ՜ձթ...փ է. Ավգա՟խմ — Տՠո՜հ կ՜ձճսժ կզ, ճջ թձ՜ձբջ...փ ը. Այի՟վծ — Պ՜ձ՟ճսժ կզ ժ՜հջ ՜ղը՜ջիզձ...փ ը՟. Այի՟վծ — Մզձմ իզսջըձ ՞՜հջ կՠթ՜ջբզձ...փ ըՠ. 401՜ Աՠեժ, Կ՟ճգմ – Եջժճս իճչզս ոպ՜ռ՜ձ ճմը՜ջ...փ ըա. Ննճ — Մՠթ ձ՜ի՜յՠպ ՠս զկ՜ոպճսձ...փ ըբ. Տ՟ո՟մ — Եէՠ՜է ՠջդ՜ջ մճջո պշրկճչ...փ ըգ. Այս՟վ՟խ — Ակյճհ ձկ՜ձ բջ ձ՜ ո՜պ՜ժ...փ ըդ. Յնՠ — Ահջ կզ ՜ջ՟՜ջ ՠռՠսՠռ՜ս...փ ըե. 401՝ Մգժւթջեէ — Կ՜հջ դ՜՞՜սճջ կզ ՜խտ՜պզժ...ՙ ըզ. Ղնռս — Աձճսձ ճսձբջ զ ըճսձժ ձըկ՜ձ...փ ըէ. Աՠվ՟ծ՟ղ — Հզսջ՜ոբջ բջ թՠջ ձ՜աՠէզ...փ
թ. Իջ՟ծ՟խ — Հ՜ջռ աՠջ՟ ըա՞՜շձ բջ ՜ձկՠխճսժ...փ թ՟. Յ՟խնՠ — Կ՜ջ՟՜հ ՠս ՞զպ ա՜շ՜տզձզձ...փ թՠ. 402՜ Յնռջեց — Աջՠ՞՜ժ՜ձ ձկ՜ձզ զղը՜ձ... փթա. Մնռջեջ — Հճչզս կզ ժ՜հջ ըզոպ ՜հջ կ՜տջ՜ջ...փ թբ. Փ՟վ՟րնմ — Սճսէպ՜ձ կզ ժ՜հջ զ հԵաթոսնջ...փ թգ. Մ՟վթ՟ղ ւնճվ — Էջ կ՜ջ՞՜ջբ ՠս դկ՝ժ՜ի՜ջ...փ թդ. Ած՟վնմ — Ահձմ՜վ ձ՜ ոճսջ՝ ՠջՠսՠռ՜ս...փ թե. Յգջնր — Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ՜հջ արջ՜ժ՜ձ...փ թզ. 402՝ Ր՟ի՟ՠ — Կզձ կզ յճշձզժ ըզոպ կՠխ՜սճջ...փ թէ. Գ՟ճժ՟ի՟հ — Եժ ճջ ՜ոՠկ տՠա ՜հէ ՜շ՜ժ...փ ժ. Ս՟ղջնմ – Մ՜ձճսժ կզ տ՜ն աՠջ՟ կճկՠխբձ...փ ժ՟.
Ամագհմ թյի՟մ Կ՟ղջ՟վ՟խ՟մ — Մ՜ձճսժ կզ ժ՜հջ զ Հ՟ճւ ՞ճչ՜ձ...փ ժՠ. Վ՟վզդբ՟ս — Մ՜ձճսժ կզ ՜հէ զ հ՜հո ձկ՜ձ...փ ժա. 403՜ Յ՟խնՠ — Կճսեձ ճս ՝ջճսպձ ժշճսՠռ՜ձ...փ ժբ. Դ՟րթէ—Կ՜հջ յ՜պ՜ձՠ՜ժ կզ ը՜ջպզղճսժ...փ ժգ. Աՠթջ[՟]խ — Կճհջ կզ ժ՜հջ ՜խչճջ ՜մՠջ ճսձբջ...փ ժդ. Ամմ՟ճ [կ՜հջ] Ս՟ղնրեժթ — Եխ՝՜հջ, էոբ ՟ճս իՠպ ՜հոճջ...փ ժե. Եդգխթեժ — Բ՜ջՠյ՜ղպ ՜ջտ՜հ ՜ջ՟՜ջ...փ ժզ. Եդգխթեժ — Զ՜ձճսձըձ ՞զպ ա՜հձ դ՜՞՜չճջզձ...փ ժէ. 403՝ Ն՟բ՟մ — Էջ
կ՜ջ՞՜ջբ ՠս ՜ջ՟՜ջ ՝ձճսդզսձ...փ ի. Յնրմ՟մ — Կ՜հջ վ՜ըճսռ՜թ կզ ըզոպ ՞զպճսձ...փ ի՟. Դ՟մթեժ — Աշ՜տզձզ կզ յ՜պճս՜ժ՜ձ... իՠ. Ն՟ՠնրանթնմնջնվ — Թբյբպ ՜ջ՜ջ այ՜պժՠջձ ճոժզ...փ իա. Եվգղթ՟ — Ի հ՜ջ՞՜ձ՟բ կրջձ
՜ձ՟ոպզձ...փ իբ. Եհթ՟ — Տխ՜հձ մճսպբջ, ՝՜հռ կզ՜հձ իճսջ...փ իգ. 404՜ Սթղենմ — Էջ ՞ջ՜՞զջ ‗ս ՜խվճջ ձրպ՜ջ...փ
իդ. Յնռ՟մմեջ — Էջ զ կՠթ՜ծ ըզոպ ՜ի՜՞զձ...փ իե. Մ՟վթ՟ղ դՔվթջսնջ լմ՟ր – Ոջ ճմ կզ թձ՜ս ՜շ՜ձռ ըճհզ...փ
իզ. Խ՟շմ — Խգձժ՜՝ՠջ ՝էջզձ չջ՜հ...իէ. Ապ՟ւգ՟ժւ — Ծ՜շձ թ՜խժՠ՜ռ ժ՜խձճհ ձկ՜ձ...փ լ. 404՝ Յճս՟՜ — Էջ
ն՜ձ՝ճէ՜հ դ՜՞չճջ՜ժ՜ձ ...փ լ՟. Պգսվնջ – Վբկ կզ պՠո՜հ ըզոպ ի՜ոպ՜պճսձ...փ լՠ. Պփհնջ — Յՠջժ՜հձ կճջճսո ժ՜ջճս՜ժ կզ ժ՜հջ...փ լա. Սնհնղնմ — Մՠթ դ՜՞՜սճջ կզ զկ՜ոպճսձ...փ լբ. Մնռջեջ — Ոկձ զ իձկզռ իզձ՞ Ծձըձ՟ճռ...
լգ. Պփհնջ — Կ՜պ՜խզ ճկձ կճէՠ՜է...փ լդ. 405՜ Ղ՟դ՟վ — Ոկձ զ ոզջճհձ բջ ոզջՠռՠ՜է...փ լե. Լնրջ՟րնվթշ — Ոկձ
գձպջՠռ՜ս հԱ՟՜կճջտսճռ...փ լզ. Նգվջեջ — Ոկըձ ղձճջի՜ռ Հ՜հժ՜ա՜թզձ...փ լէ. Դ՟րթէ Ամճ՟հէ — Իկ՜ոպճսձ կզ
հԱէգմ՟տ...փ խ. Ս՟հղնջ՟վ՟մ — Ոսդ կ՜ը՜խ ՠո ճսձբզ...փ խ՟. Գվթշ — Հ՜ս կզ պՠո՜ ՠո ՜ձժՠձ՟՜ձ...փ խՠ. 405՝
Գթվւ — Շձճջի՜էզռ կզձ ՜խզսո՜ժ...փ խա. Գթվւ — Տճսձ կզ պՠո՜հ ոյզպ՜ժ վշ՜թ...փ խբ. Գթվւ — Սՠջկձ ոՠս ՠս նջ՜հճէճչ...փ խգ. Եխգհգտթ — Մ՜հջձ չբկձ բջ տ՜ջՠխբձ...փ խդ. Եխգհգտ՟ո՟մ — Ոկըձ է՜յպՠջ ժ՜ակբջ զսխճչ...փ խե. 406՜ Կ՟մէգհ – Լճսո՜սճջզմձ կՠջ ՜ձկՠխ...փ խզ. Աո՟յի՟վնրէթրմ — Թբյբպ ՠս բ ՟՜շձ ճս էՠխզ...փ խէ. Կ՟մէգհ —
Սյզպ՜ժ լզ կ՜ձ՞ՠխ ճս ՞ՠջ...փ ծ. Աՠգհ՟ — Մբժզժ ի՜սճսժ կզ ժ՜հջ վճտջզժ...փ ծ՟. Տվբ՟ս — Թ՜՞՜սճջ կզ ժ՜հջ

՜մճսզձ բջ ը՜ե...փ ծՠ. Գգվգդղ՟մ — Մՠջ կ՜հջձ ազսջ ՜ջ՞՜ձ՟ձ բ...փ ծա. 406՝ Գ՟վնրմ — Թ՜՞՜սճջ պխ՜ ‗ս ՜խվճջ
պՠո՜ժ...փ ծբ. Աղ՟պմ — Տ՜ձճսպբջ ըզոպ թՠջճսձզ...փ ծգ. Այնրմ — Մ՜ձճսժ կզ ժ՜հջ արջՠխ իջՠխբձ...փ ծդ. Ձղգպմ
— Բճա կզ ժ՜հջ ժ՜ջրպ ղ՜պճռ...փ ծե. Ձթրմ — Ի հՠջ՜ձՠէձ բ վջվջ՜ժ...փ ծզ. Ամկվգր — Ի թճչբձ ձ՜ չՠջ՜ոռզ...փ ծէ.
407՜ Ծնռ — Կ՜խկ՜ջձ ՜ձդճսջթ բ զ ժ՜սճհ...փ կ. Գգս — Ասլ կզ ժ՜հջ ՞ճսձճչ ժ՜յճհպ...փ կ՟. Մթ՟ճմ՟խգ՟տ — Կ՜հ զ էՠջզձձ ի՜ձռ աՠպճսձձ...փ կՠ. Ջ՟հ՟տ — Մզձձ զ հ՜ձ՟ճսձ՟ո պ՜շ՜յբջ... կա. Ջ՟հ՟տ — Ոկձ զ հՠջզռո ՜ձժՠձ՟՜ձ...փ կբ. 407՝ Դնրպմ — Չճջՠտեշզ զձտձ ժ՜ձ՞ճսձ...փ կգ. Ծ՟պմ — Կ՜ձ՜ջ կզ ժ՜հ կբն ըճջ՜ձզձ...փ կդ. Խմծնվ
— Պպճսխ կզ հ՜հջ հճհե ռ՜ձժ՜էզ...փ կե. Խմծնվ — Թբյբպ ձ՜ջզձնձ բ ի՜ձռ ՝ճէճջ...փ կէ. Տ՟մծ — Բջճսպ կզ ժ՜հ ըզոպ յզպ՜ձզ...փ լէ. Ննրպ — Է ձ՜ ժ՜ձ՜մ ժճծ՜ժ ՝ճէճջ...փ հ. 408՜ Սգվխգրթժ — Յճոժզ ըձթճջ ձկ՜ձ էզձզ...փ հ՟. Խ՟հնհ — Զ՜ջկ՜ձտ ՜ոՠկ տՠա ոզջՠէզ...փ հՠ. Ըմխնրդ — Լոբ ՠխ՝՜հջ տ՜չ ժ՜ջՠսճջ...փ հա. Խթ՟վ — Փճհդ ՜ջլ՜ժբ աձ՜ զ
ժ՜յբ...փ հբ. Դզբնրղ — Իջտ կզ ժ՜հ ՠս զձտձ նջ՝ՠջ...փ հգ. Գթմթ — Զնճսջձ իջճհ ձկ՜ձ պՠո՜հ...փ հդ. 408՝ Ցնվգ՟մ
— Մՠշ՜ձզկ ՠս կ՜ի՜ձ՜կ...փ հԷ. Կ՟ւ՟ր — Ն՜ ժ՜ջկզջ ի՜՞ձզ չ՜ջպզտ...փ հզ. Ս՟ամ — Հ՜ձռ ՞ՠխՠռզժ ի՜ս զկ՜ոպճսձ...փ հէ. Սթվ՟ղ՟վա — Ոսջ ՝ճսջ՜ոպ՜ձ ժ՜հ ճս յ՜ջպբա...փ ձ. Աապ՟ր — Զՠպ ըաղ՜իբձ ի՜ձռ ոճսջ ՠջդ՜հ...փ ձ՟. 409՜ Ավսփս — Տՠո՜հ վճտջզժ կճձճխճձ՜ժ...փ ձՠ. Չթսմ — Կ՜հջ զ հ՜հ՞զձ զձտձ ՞ճխբ՞ճխ...փ ձա. Բ՟է — Վճսղզժ ՠջդ՜հ ազձմ ապզժզձ...փ ձբ. Մգհնր — Եջբռ տ՜ջ՞ճջթ ըզոպ զկ՜ոպճսձ...փ ձգ. Ս՟վբմ — Ի ոճսէտ՜ձզ կՠթ տ՜ջը՜ձ՜ձ...փ ձդ. Արկ — Զՠպ ա՜խՠխ՜ձ է՜ջ բ ՝՜ջ՜ժ...փ ձե. 409՝ Մվչթղ — Կ՜հջ ՜խ՝զսջ կզ հ՜ձ՟ըձ՟ճռ...փ ձզ. Խնվնդ
— Մճջճստ ճսձզ զձտձ աՠպ ա՝ճռ...փ ձէ. Մվչթղ — Կ՜ջզ պՠո՜հ ՠո ղ՜պ ժ՜ջչ՜ձ...փ ձը. Եդմ — Մ՜ձճսժ կզ տ՜չ ՜խսճջ
ի՜ո՜ժ...փ ձը՟. Եհմ — Է ՜ձձկ՜ձ ‗ս ՜խսճջ պզժզձ...փ ձըՠ. Քփյմ (=՟ճլ) — Ի ՜կբձղջնզ զձտձ տ՜ջՠջ...փ ձըա. Մ՟ւթ
— Ի Աոպճս՜թ ՝՜ձձ բ ձկ՜ձՠէ...փ ձըբ. Ահմ — Է կ՜ջ՟, ՜սպ՜հ ՟ճս զձլ ա՜հո ՝՜ձ...փ ձըգ. Չ՟վգխմ — Է յ՜պճս՜ժ՜ձ
զջտ կզ ՝ճէճջ...փ ձըդ. Հվ՟ծ՟մ – Եջժճսո գձ՟ զջ՜ջ ժշվզձ...փ ձըե. Հվ՟ծ՟մւ — Ահձճտ ճջ աժշզսձ ՜ջ՜ջզձ...փ ձըզ.
410՝ Քխնրվբ — Ծՠջ կզ ՝՜ջՠըրո ՝ՠջզձ...փ ձըէ. Փպ՟մ՟ռգժ — Զՠջժ՜հձ ղճջճչ բ ՜ձձկ՜ձ...փ ձթ. Մ՟ճղնրմ — Մՠջժզժ ճսջ՜ռ կզ ՠո պՠո՜հ...փ ձթ՟. Բդեդմ — Հ՜ս՜պվճջզժ կզ ժ՜հջ վճտջզժ...փ ձթՠ. Խնդմ — Զՠջ՟ կզ՜ժՠռ ի՜ձ՞ձզ ըճղճջ...փ ձթա. Կվթ՟ — Չճջտ ճպ՜ձզ բ աՠպ աղճսձ...փ ձթբ. 411՜ Որհս — Ասպ՜կ ՠո մբ ըզոպ ձ՜ ըՠշ...փ ձթգ. Ջնվթ
— Աոպճս՜թ մ՜ջ՜ս, ՠխՠս ձ՜ ձճջ...փ ձթդ. Ջնվթ — Է ժՠձ՟՜ձզ մճջտճպ՜ձզ..փ ձթե. Ավչ — Շՠըճսժ կզ ժ՜հջ աՠպ ացջբջ...փ ձթզ. Կ՟սնրմ — Ոջյբո պզժզձ ճսղզժ ՞ձ՜հ...փ ձթէ. Կվթ՟ — Ի հՠջժճս ո՜հէզ կզնզ...փ ձժ. 411՝ Ջ՟ծվ՟մ — Չճջՠտժճսոզ կզ ՜հէ ո՜ջզ...փ ձժ՟. Ս՟մտվ — Եժ ՟ճս կզպ ՟զջ, ճչ ոզջՠէզ...փ ձժՠ. Նգսմ — Ասլըձ վ՜հպ բջ դՠս՜սճջ...փ
ձժա. Դ՟մ՟խ — Տՠո՜հ ՞՜ա՜ձ կզ ՜ձժՠձ՟՜ձ...փ ձժբ. Մխվ՟ս — Ք՜ձ աը՜մՠվ՜ջ ճպվզ ճսձզ...փ ձժգ. 412՜ Ահգհ —
Յճջե՜կ աժճչձ տ՜ղՠռձզ...փ ձժդ. Ահգհ — Իձտձ զ հՠջժճս ժճխկ՜ձռ զ թճսշ...փ ձժե. Զվգծ — Ի ժ՜ջճս՜ժբ ի՜ձծ՜ջՠխզձ...փ ձժզ. Թնրվ — Սջ՝՜ռ բ ձ՜ աՠջ՟ աի՜հՠէզ...փ ձժէ. Նգպմ — Յզսջկբ ՜կ զձմ պ՜կ տՠա ձղ՜ձ...փ ձի. Հնհղ — Ն՜
՜կՠձզռ բ յզպ՜ձզ...փ ձի՟. 412՝ Հնհղ — Աշ՜ձռ ձճջ՜ ժՠ՜ձտ ճմ էզձզ...փ ձիՠ. (՟մինվ՟աթվ) — Աջ՟ բ ՠրդձ զ
պ՜շձՠժզ...փ ձիա. Գվթշ — Ք՜շՠ՜ժ պ՜շզս ՜ձճսձ ժճմզ...փ ձիբ. Եցվգղ — Վ՜հջզ տրղզժ կզ ժ՜հջ տ՜ջլճսժ...փ ձիգ.
Յնծ՟մ Ոջխթՠգվ՟մ — Ք՜ջլճսժ կզ ՜հէ ձկ՜ձ ոկզձ...փ ձիդ. 413՜ (՟մինվ՟աթվ) — Վ՜ոձ ազ բ ոպճհ՞ չժ՜հ՜թ...փ
ձիե. (՟մինվ՟աթվ) — Ահէ բ ի՜խճջ՟ ձճռզձ վ՜շ՜ռ...փ ձիզ. Գթվւ — Ձՠշտ Ակՠձ՜ժ՜էզձ ոպՠխթ ազո...փ ձիէ. 413՝
Աճՠգրՠգմ — Ի մճջո պ՜ոՠձ մճջո բ՜շ...փ ձլ. Յնռջեց ՟ջսնր՟լ՟ծ՟ճվ — Թճսխտձ ըրոճսձ էճսոճչ զ էզ... ձլ՟. Եվվնվբնրէթրմ — Տՠոզ ՠջզո զկ՜ձ՜էզ...փ ձլՠ. Բնրպռ՟պ — Եջՠտ ժխազ զձտձ բ ՝ճէճջ...փ ձլա. 414՜ Մ՟վբ — Աձժզսձ պՠո՜հ ՜խզսո զ պճսձ...փ ձլբ. Կթմ — Ոոժզ ոձ՟ճսժ բ պՠոճխ՜ռ...փ ձլգ. Ահչթխմ Հգվնռբթ՟բ՟ — Բճա կզ ժ՜ջ ըզոպ
ծ՜ջպ՜ո՜ձ...փ ձլդ. Ձնրխմ — Զ՜կՠձ ը՜խ՜հ զ ՞ձ՜հճսձ...փ ձլե. Կպ՟ո՟ժ՟ճ — Ծ՜շ կզ ժ՜հ ճսջ ժ՜հ իճչ նճսջ...փ
ձլզ. Նպձեջ — Ակ զձմ ՜ոբտ ՟ճստ ՜հո թ՜խժզո...փ ձլէ. 414՝ Սնրմխ — Հզկձ մճսձզ, պճսձ ՠջՠսզ...փ ձխ. Բնրՠնրմ — Է ժՠձ՟՜ձզ ը՜հպ ճս դշմճսձ...փ ձխ՟. Էյ — Մբժ կզ ժ՜հ լ՜հձզս ՜ձի՜կ...փ ձխՠ. Շնրմ — Գջ՜թ բ զ ՞զջձ ՜սՠպ՜՝ՠջ...փ
ձխա. Ահնրգջ — Զՠջ՟ ա՜խ՜ջ ըզոպ բ զ հ՜ջ...փ ձխբ. Ճվ՟ա — Սՠս՜՟բկ աՠջ՟ ո՜պ՜ձ՜հ...փ ձխգ. 415՜ Գ՟ՠվթեժ — Շզձճխ կզ ժ՜հ ա՜ջկ՜ձ՜էզո...փ ձխդ. Ն՟ր — Խ՜խ՜խ ժխազ ‗ս զ ձՠջո ՝ճս՝՜հձ...փ ձխե. Ձ՟ճմ — Իջտ կզ բ հ՜ղը՜ջիզ...փ
ձխզ. 415՝ Գթվւ — Մզ՜ոճսձզ ՝՜ակճպ՜ձզ...փ ձխէ. (՟մինվ՟աթվ) – Հ՜հջ զկ թձ՜ս ազո զ կրջբ զկկբ...փ ձծ. Ավգա՟խմ — Աձժՠձ՟՜ձ ժՠձ՟՜ձ՜պճսձ...փ ձծ՟. Աբ՟ղ, Եր՟ճ — Կճհո կզ կ՜տճսջ ՠս ՜ձիյՠէզ...փ ձծՠ. Ր՜ը — Իձտձ պճսձժ բջ ՝ճսո՜ժ՜ձ...փ ձծա. Եմնռւ — Աջ՟՜ջճսդՠ՜ձ բջ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է...փ ձծբ. 416՜ Կ՟մէգհ — Յ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ պ՜ջՠջռ տ՜շզռ...փ ձծգ. Ժ՟ղ՟վ՟վ — Կ՜ջ՜ոձ ազ բջ ՜ի՜սճջ...փ ձծդ. Աճաթ — Կզձ կզ ձոպՠ՜է հճհե վ՜շ՜սճջ...փ
Ց՜ձժճսկ (8՜) ի՜ձՠէճսժձՠջզ տ՜ձ՜ժգ ձղճս՜թ բ՚ ՃՀԲ. ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ ձժ՜պզ բ ՜շձճս՜թ ձ՜ՠս §2—գ, տ՜ձզ ճջ ՟ջ՜ձտ ՜շ՜ձլզձ մՠձ ձղճս՜թփ
Տյ. «Հ՜հ կզնձ՜՟՜ջՠ՜ձ ի՜ձՠէճսժձՠջ», Եջՠս՜ձ, 1980, Gփ

2. ՟. 416՝ [Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Ովբթ թղ՟ջսնճմ աժինճմ Ապ՟խ՟տմ Սնհնղնմթ (Ծ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Նգվջեջ»)] — Նճջճ՞ թձճսձ՟, ճջ ՠջժջզ ժ՜ո /Ես ՠջժ՜ջՠ՜է ժՠձրտ կձ՜ո...

ՠ. 416՝ Ննվթմ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Եվա գվանտ աժինճմ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Նգվջեջթ ե») — Նճջճ՞ՠէճռո զ տբձ, Քջզոպճո, /Ես զ կՠխ՜ռ ը՜ս՜ջՠէճհո...
3. 417՜՝ [«Դ՟վկգ՟ժ ծ՟մգժնրխ» (տ՟մխթտ՝ 8՟)] — ՟. Հ՜ջռ. Ք՜խ՜տ կզ ժ՜հ Առ՟ՠթ՟ճ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Է ա՜ջկ՜ձտ ՠս իջ՜ղ՜էՠ՜ռ... ՠ. Էղ դՠս՜սճջ ՠս ի՜ս ոկ՝՜ժ՜սճջ...
4. 417՝ (Ամինվ՟աթվ) — Մ՜ջ՟ ՜շ՜ձռ կՠխ՜ռ, թճչ ՜շ՜ձռ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ...
Թ. 418՜—24՜ [Ր՟իձ՟մ՟խ՟մւ]
1. 418՜—20՜ [Միթէ՟վ՟ճ Եվդմխ՟տրնճ Ր՟իձ՟մ՟խ՟մւ Ա—ԺԵ] — Իկ՜ոպ՜ոբջ ճկձ վճջլՠէճչ ա՜ղ՜ժՠջպո զսջ ակըպ՜սճջոձ ՠս ա՜ձկզպոձ, ՜հոյզոզ ՞ՠխնճսժ ՝՜ձզս ի՜ջռ՜ձբջ աձճո՜ ՠս ՜ոբջ... 418՜ [Ա]. Ոջ՟ՠ՜ժ, կ՜ջ՟ կզ կՠշ՜ս ՠս ճսձբջ ՠս ճմը՜ջ...փ Բ. Ոջ՟ՠ՜ժ, կ՜ջ՟ կզ կՠշ՜ս ՠս զսջձ ոյզպ՜ժ կձ՜ռ...փ Գ. Ոջ՟ՠ՜ժ, Գ կ՜ջ՟
Գ ց՜ջո՜ձժ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՞ձ՜ռզձ...փ 418՝ Դ. Ոջ՟ՠ՜ժ, Գ կ՜ջ՟ զ ՝՜խձզտձ ՞ձ՜ռզձ...փ Ե. Ոջ՟ՠ՜ժ, ա՞՜հէձ, ա՜հթձ,
աըճպձ...փ Զ. Ոջ՟ՠ՜ժ, Բ կ՜ջ՟ գձժՠջ բզձ...փ Է. Ոջ՟ՠ՜ժ, Լ կ՜ջ՟ ՝՜խձզտձ ՞ձ՜ռզձ...փ 419՜ Ը. Ոջ՟ՠ՜ժ, կ՜ջ՟ կզ
հճջ՟զձ Ճ ոյզպ՜ժ ՠջՠպ...փ Թ. Ոջ՟ՠ՜ժ, Եջ՜կ կզ ի՜ս ժճս ՞ձ՜հզձ...փ Ժ. Ոջ՟ՠ՜ժ, Բ ՠջ՜կ ի՜ս ՜ոպզ ՠս ՜ձպզ հզջ՜ջ ՠխ՜ձ...փ ԺԱ. Ոջ՟ՠ՜ժ, կ՜ջ՟ կզ հԲ հ՜կբձ Ա. Լ ձճսշ ՠջՠպ...փ 419՝ ԺԲ. Ոջ՟ՠ՜ժ, տ՜ձզ տՠա յզպզ ՟ՠժ՜ձ...փ
ԺԳ. Ոջ՟ՠ՜ժ, ի՜կ՜ջ ՝շձբ զ կզպտ՟...փ ԺԴ. Ոջ՟ՠ՜ժ, ՠո յձ՜ժ...փ ԺԵ. Ոջ՟ՠ՜ժ, դ՜՞՜սճջ կզ //(420՜) Յ(300) ՞՜է՜հ ժ՜հջ...
2. ՟. 420՜՝ Խփջւ ՟պ՟խ՟րնվ ռ՟ջմ նրվ՟ինրէգ՟մ — Աջտ Բ գձժՠջ՜ռՠ՜է զ չ՜ծ՜շ՜ղ՜իճսդՠ՜ձ ՠս զ ղ՜իզռ ՜ձպզ ՞ձՠռզձ Ը էզպջ լբդ... ՠ. 420՝—1՝ Դ՟վկգ՟ժ վ՟իձ՟մ՟խ՟մ — Աոզ, դբ. Բ ՜հջ ՜շձ կզճսկ ՟ջ՜ըպյ՜ձ
բզձ...փ ա. 421՝—2՜ Դ՟վկգ՟ժ վ՟իձ՟մ՟խ՟մ ծ՟վտղնրմւ — Աոզ զկ՜ոպձճռ, դբ. Աշ տՠա Ճ ոյզպ՜ժ...փ բ. 422՜՝
Դ՟վկգ՟ժ վ՟իձ՟մ՟խ՟մ ծ՟վտղնրմւ — Աոՠձ զկ՜ոպճսձտձ, դբ. Խ կ՜ջ՟ զ ՝՜խձզո ՞ձ՜ռզձ...փ գ. 422՝—3՜ Դ՟վկգ՟ժ վ՟իձ՟մ՟խ՟մ ծ՟վտղնրմւ — Աշ տՠա Ճ ՟ջ՜կ ՠս ՞ձՠ՜ զձլ Ճ պ՜չ՜ջ...փ դ. 423՜՝ Դ՟վկգ՟ժ ծ՟վտղնրմւ —
Աոՠձ, դբ. Բ ՠջ՜կ ի՜ս ժճս ՜ջ՜թբզձ...փ ե. 423՝ Դ՟վկգ՟ժ ծ՟վտղնրմւ — Աոՠձ, դբ. Եջ՜կ կզ ի՜ս ժ‘՜ջ՜թբջ...փ զ.
423՝—4՜ Դ՟վկգ՟ժ ծ՟վտղնրմւ — Մբժ իզս՜ձ՟ կզ ճսխ՜ջժՠջ բ զ յ՜խմ՜հձ...
Ժ. 424՝—33՜ [Գվ՟պ՟չւ]
՟. 424՝—8՝ Յ՟հ՟աջ զմթ՟մվ՟խ՟մ գր յվչ՟ՠգվ՟խ՟մ մ՟ղ՟խթ — Ի ՞ՠջ՜՞ճհ, զ ՞ՠջ՜ժ՜հ ՠս զ ՞ՠջ՜՟ջ՜ժ՜ձ...
ՠ. 428՝—33՜ Յ՟հ՟աջ թ ռգվ՟ճ խ՟էնհթխնջ՟տ անռ՟ջ՟մնրէթրմ — Ի ՝՜ջՠ՝ճսձ իճ՞սճհձ էռՠ՜է /Ես ղ՜շ՜սՠխ
՝՜ջզ թձՠ՜է.../ Ի ձճս՜ոպ ՜հո ՜ձճսձ հճսկՠկձբ ե՜կ՜ձՠոռզ ճխնճհձփ
ԺԱ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ բ.]
1. 435՝ [Ապ՟խւ] — ՟. Ահջ կզ աբղձ զսջ ժճջճսոՠ՜է բջ...փ ՠ. Աոզ հ՜շ՜ժ՜ռ, դբ. Մ՜ջ՟ կզ ա՞՜հէճսձ լ՜՞ձ ՝շձՠ՜է բջ...
2. 1՜ [Վ՟ջմ է՟մ՟ւ ո՟սվ՟ջսգժնճ] — Աշ Դ զոպզէ տ՜ռ՜ը...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

383՜ (ՃԿԵ ՜շ՜ժզռ հՠպճհ)
Աշ՜ժ՜ռ ՝՜ձտո բ իջ՜ղ՜էզ,
Եջ՞ճխձ բ ոճսջ՝ ՠս յ՜ձթ՜էզ,
Ր՜՝ճսձՠ՜ռ ջ՜՝ճսձ ՝՜ջզ,
Ոջճհ չՠջ՜հ Վ՟վբ՟մ ժճմզփ
Ի իջՠղպ՜ժ՜ռ յ՜ջ հրջզձզ,
Աշ՜տՠէճհ հ՜դճշ ձոպզ
Ես հ՜ձՠջՠժ րջձ ճջ էզձզ՚
Մՠա ՝՜ջՠը՜սո ՜շ Տբջ էզձզփ
Զձճս՜ոպ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ Եցվգղ ՞ջզմո հզղՠէ ՜ջե՜ձ՜սճջ՜ռ, ճջտ հզղզտ, հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճո հճհոձ ՜կՠձՠռճսձ. ՜կբձփ
433՝ Փ՜շտ...փ Շձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ՜ս՜ջպՠռզ եճխճչ՜թու ՞զջտո գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս կՠձ՜ոպ՜ձզո Սվՠնրծնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ձղը՜ջ՜ռձ, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜է զ հր՞ձճսդզսձ
ՠջժզսխ՜թ՜ռ, հճջ յ՜ջվ՜ժզկտ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ոճռզձ՚ զ ՞՜ս՜շձ Գավղ՟մթխնճ, զ Զեէնրմ ՞ՠսխ՜տ՜խ՜տզո ՠս հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ հ՜հոկ ձ՜ի՜ձ՞զո պբջ Գվթանվ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզո, հ՜նճջ՟զ ՠս վճը՜ձճջ՟զ ոճջզձ տ՜խռջ՜ձճս՜՞ ՠս իՠա՜իճ՞զ պբջ Մնռջեջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ պՠ՜շձ պբջ
Յ՟//(434՜) կոբ ոջ՝՜ա՜ձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզձ, զ դվ՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ ՌՃ ՠջՠտպ՜ո՜ձ
(1664) ՜կզձ. լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխ ՠս ՜ձզկ՜ոպ չ՜պդ՜ջ ՞ջմզ՚ Եցվգղ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ ժջրձ՜սճջզ Տ՟էգր՟տնճ, աճջ

՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ եճխճչՠռզ ա՜հոճոզժ ՠս ՞ջՠռզ, ՠս ՠպճս ժ՜ակՠէ տ՜չ տ՜ջպճսխ՜ջ՚ պբջ Յնռ՟մմեջ ձճջգձթ՜հ տ՜ի՜ձ՜հզձ, զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ ՠս զ հզղ՜պ՜ժ իրջո՚ Եջ՟ճնրմ, ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է կրջո՚ Մ՟վթմնջթմ, ՠս
տճսջճչս՚ Գնրժջս՟մթմ, ՠս կՠթ կրջո՚ Տփժռ՟էթմ, վճըՠռՠէճռձ ՜շ Քջզոպճո, ՠս ի՜ջ՜ա՜պ տՠշճռո՚ պբջ ճԵջ՟թգ՟ճ
՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ տ՜չ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ ՠս պբջ Յնծ՟մ ոջ՝՜ա՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜ռո՚ հ՜յ՜՞՜հ ՠժՠէճռձփ Ոջտ յ՜պ՜իզտ՟ ոկ՜հ պՠոճսդՠ՜կ՝, ժ՜ջ՟՜էճչ ՠս ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջՠէճչ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աչՠջճհ //(434՝)
՞ջՠ՜է վթճսձ ՞ջզմո, ճջ ՠշ՜վ՜վ՜ք պՠձմկ՜կ՝ եճխճչՠ՜է ի՜ս՜տՠռզ ա՜հոճոզժ. ՜կբձ ՝՜ձ կզ պՠխ՜ռ բ, ՠս ՞ջՠռզ
ՠս ՠպճս ժ՜ակՠէ՚ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ ՠս հզղ՜պ՜ժ չՠջճ՞ջՠ՜է ՜ա՞՜հձճռձ զկճհ, ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հռՠռբտ զ Քջզոպճոբփ Ն՜ՠս աճսոճսռզմձ զկ ած՜ջպ՜ջ՜ծՠկ տ՜չ տ՜ջպճսխ՜ջձ ՠս աՠջն՜ձզժ ՞ջմ՜յՠպձ՚ ապբջ Մնռջեջ
՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ՝՜ձզ՝ճսձ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ՠս ղձճջիրտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Հճ՞սճհձ պՠոճսմ ՠս չՠջ՜՟զպճխ Բչմնր Սճսջ՝
կՠձ՜ոպ՜ձզձ, ճջ ՝՜աճսկ ն՜ձզս ՠս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՟՜ոպզջ՜ժՠ՜է ճսոճհռ ա՜ձյզպ՜ձո զ ՞զջձփ Խձ՟ջՠկտ ՠս ի՜հռՠկտ լՠրտ զ Քջզոպճոբ, ազ աձ՜ գձ՟ ՜շ՜նզձ ՞ջմ՜յՠպ՜ռձ ՟՜ոՠոռբ ՠս գձ՟ ոճսջ՝ոձ յո՜ժՠոռբ. ՜կբձփ Ես ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ճխճջկՠոռզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըո
//(435՜) պՠ՜ձձ. ճջ բ ՜սջիձՠ՜է ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձո՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ հ՜հոկ պ՜շզ, դճխճսդզսձ ղձճջիբտ ող՜էճսդՠ՜ձ ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո, տ՜ձազ կՠջ ՜շ՜նզ ՞զջտձ ՜հո բջ, ճջ ՞ջՠռ՜տ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ճջ զ կզ պՠխ ձոպՠէճչ մ՞ջՠռ՜տ ա՜հո ՞զջտո, ՜հէ՚ հՠջժջբ զ հՠջժզջ ղջն՜՞՜հՠէճչ, ՠս ժ՜խկ՜ջձ զ կզճնբ յ՜ի՜ձնՠէճչ ՠս ագձծզցձ զ կզճնբ կճսջ՜էճչ, ՠս ՟՜՟՜ջ զ կզ պՠխզ ճմ ճսձՠէճչ. ոժզա՝ձ՚ զ Տթավ՟մ՟խգվս տ՜խ՜տզ ՠ՟՜տ ՠս ՜ս՜ջպձ զ Զեէնրմնր ոճսջ՝ կՠձ՜ոպ՜ձոձ ի՜ձ՜տփ Վ՜ոձ ՜հոկ յ՜պծ՜շզ ՜խՠջոՠկ հճհե ՜խբպզս ի՜ձ՟զյճխ՜ռձ, ճջ ձՠջճսկձ ղձճջիբտ յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձ կՠջճսկ ՞ջճհո, տ՜ձազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջ, ՟ճստ կզճհ Ոխճջկՠ՜հզ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ կՠա ՝ճէճջճչ ոջպզս, ՠս ՜ոբտ աՀ՜հջ կՠխ՜ձ, ճջ Տբջձ Քջզոպճո լՠջ կՠխ՜ռձ դճխճսդզսձ յ՜ջ՞ՠսՠոռբ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 9՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պզջ՜ռճս Ղնրմխթ՟մնջ. 1200՛ (1751՛)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ-Պ՜իյ՜ձ՜ժ – Ա՜ Եո ո՜ժ՜հձ ՞ջՠռզ...փ Բ՜ Եջն՜ձզժ իճ՞զ...փ Դ՜ 0չ ՠխ՝՜հջ, հճջճռ ՟՜ոճսռ ՠո...փ Դ՝ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ յ՜ջճձ Ահ՟ղ՟ժթմփ 10՜ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ
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ՍՏԱՑՈՂ՝ Խ՟շ՟սնրվ ւծճ. ֆ
ԹԵՐԹ՝ 153+1 (խվխ. 107). շավնր՟լ՝ 1՟, 46ՠ—7ՠ, 97՟ՠ, 120՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×11+Ա×12+2×12+Ա—Դ×12+1×2+Ա—Բ×12+Ա—Գ×12
(Գ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×10,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 20—24ֆ ԿԱԶՄ՝ ղ՟ա՟հ՟է (սգ՛ջ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ), ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էհէ՟ո՟ս խ՟ոնճս խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1 (Ա)—1 (Բ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟, Ա՟, (Բՠ, Աՠ ջնջմկնր՟լ խ՟դղթմ) «/// ւգդ նհնվղգժ լ՟պ՟ճ՟խտթմ... դծգս
խմնչ թրվնճ///» (ԺԸ, 33—ըԹ, 5)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ է՟մ՟ւթ ՠլգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խզ ինրմ՟տ՟լ գր բընր՟վ զմէգպմգժթֆ
ԾՆԹ. Հ՟ր՟մ՟ՠ՟վ 1—47, 96—120 էգվէգվզ ավնր՟լ գմ ջս՟տնհ Խ՟շ՟սնրվ ւծճ—թ կգպւնռֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՝—9՜ [Դ՟ր՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ] — Ասջիձՠ՜է բ ՜ձ՝՜սՠէզձ, ՜ձաձձՠէզ, ՜ձդ՜ջ՞կ՜ձՠէզ... կզ ժ՜կտ, կզ ՟բկ, կզ բճսդզսձ...
2. 9՝—11՝ [Ի Ռ՟ղավնտ] — Իկ՜ոպճսդզսձ ՞էճսըձ Դ պ՜ջՠջտո բ, ճջ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ձզ իզկձ բ, աճջ Դ՜ձզբէ կ՜ջ՞՜ջբձ ՜հէ զկ՜ոպ՜ոբջտձ տձձՠռզձ...
3. 12՜—30՝ Ի մնր՟ջս ռ՟վբ՟ոգսե թ Ոծ՟մթջե Եվդըմխ՟տնճ Խվ՟ս գր խ՟մնմ գր իվ՟ս ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ...
Տգ՛ջ կգպ. 228, 71՟—127՟. §1. Նը./ 12՜—3՝փ ՟/13՝—7՜փ ՠ/17՝—20՜փ ա/20՝—2՜փ բ/22՜—5՝ (մճսձզ ժզռ ժ՜ձճձձՠջգ)փ
գ/25՝—7՝փ դ/27՝—9՜փ ե/29՜—30՝փ զ—ըէ/մզտփ

4. 30՝—400՜ Տգջթժ ջվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվթշթմ, նվ գսգջ գր ծվգյս՟խմ Աջսնրլնճ գր ծ՟վտգ՟ժ թ մղ՟մե, նրջ՟ր յ՟ս ժնրլղ՟մջ ս՟վ՟խնրջ՟մ՟տ ղ՟վբխ՟մ — Յ՜սճսջ կզճսկ ժ՜հջ ոճսջ՝ձ Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշմ կՠջ ՠս
՜խ՜սդբջ [գ]ոպ զսջճսկ ոճչճջճսդՠ՜ձ...
5. 41՜—6՜ Հ՟վ՟ձողմ Երջգցթ՟ ե (=Հ՟վտնրղմ Երջգՠթ ը՟ղ՟մ՟խ՟ավթ ՟պ Ամ՟սնժ) — Ըձ՟բ՛ջ պ՜ջզձ ՅԿԵ րջ բփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ահո գոպ կ՜ջ՟ճհձ ժ՜ակՠռ՜ս...
6. 48՜—53՝ [Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ]. Յ՟ճժղե ւ՟վնդ Մգլթ նրվՠ՟էթմ ջնրամ, թ ՠ՟մմ ՟պ՟ւգժն, նվ ՟ջե. Կս՟խ ճգս ղ՟ծնր ծ՟ջս՟ս ե — Սճչճջճսդզսձ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ հճջե՜կ կՠշ՜ձզ ճտ զ հ՜հէ պՠխզո ՠս ՜շձբ ժպ՜ժ...
7. 53՝—88՝ Գվթանվթ ՟յ՟խգվսթ գպ՟ղգլթմ Ոծ՟մնր Ովնսմգտնճմ Տգջնրէթրմ ՠ՟մթմ, նվ ՟ջե. Հնաթ Տգ՟պմ թ ռգվ՟ճ թղ... — Տՠո՜ձճխձ չՠիՠջՠս՜ժ պՠոճսդՠ՜կ՝...
8. [Այի՟վծ՟տնճտ Մնռջթջթ Խնվգմ՟տրնճ]
՟. 88՝—90՝ Այի՟վծւ Լթՠ՟ճ — Ա. Մ՟րվթս՟մթ՟...
ՠ. 90՝—6՝ [Աջթ՟] — Բ՜ե՜ձզ գձթ[ի]՜ձճսջ Աջթ՟ զ ժճխկ՜ձո–ժճխկ՜ձո... հ՜ջտ՜հ՜ձզոպ Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս տ՜խ՜տզ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
98՜—109՜ պՠո §9փ

ա. 109՝—12՜ [Հ՟ս՟լ Ա] — Յ՜խ՜՞ո ՜ղը՜ջի՜՞ջճսդՠ՜ձ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զջո ճմ ճսջբտ ՞պ՜ձՠկտ ճծճչ ՜ո՜ռՠ՜է...
բ. 112՜—4՜ Այի՟վծ՟աթվ ծ՟սնվ գվգւ. ՟րամգ՟ֆ — Ք՜ձազ Յնրմ՟խ՟մ՟րմ ՠս աԿ՟դՠթ՟խ՟մ կՠջճռ զոժ
՜ջ՜ձռձ յ՜պ՜իՠ՜ռ...
գ. 114՜—6՝ Այի՟վւ Երվ՟րոթնճ. էե ՟ջգջ գր ձ՟մ՟շգջ — Սո՟մթ՟ բ Գ—՜ձժճսձ զկձ լՠսճչ... ճջ ըճջ՜ոճսա ՠխՠս Ավթջսնսեժփ
Ք՜խճս՜թճհ ՠս ՠպ ճս ՜շ՜ն. ժ՜ջ՟՜է՚ Գ—Ե, ՜—՝փ Հկկպ. «Աղը՜ջի՜ռճհռ», Վՠձՠպզժ, 1881, բն 5—34փ

9. 98՜—109՜ Աճջ ե Այի՟վծ՟տնճտ... [Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ]
Տգ՛ջ կգպ. 20, 251՟—7՟. § ՟/98՜—9՜փ ՠ/99՜—100՜փ ա/100՜—5՝փ բ/195՝—9՜ (109՝—16՝ պՠո § 8)փ

10. 116՝—8՜ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ՟վգա՟խ՟մ — Ի ՞զջձ ՠջզ ՜կվճվզ ՜ջՠ՞՜ժձ հ՜կ՜ձ զսջ...
11. 118՝—9՝ [Հվ՟ծ՟մա պ՟ղ դ՟վմգժնճ... –] Ոՙչ ՠխր՜ջ, յզպզջ ճջ շ՜կ ա՜ջձՠո...
12. 121՜—4՝ Ննվթմ Եդմ՟խ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟ջմ Խնվծվբնտ — Աջ՟, հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ըճջիջ՟ճռ կ՜ջգջճսդզսձ ն՜ձ պ՜ջ...
13. 124՝—44՝ Եվ՟մգժնճմ ջնրվՠ ծ՟րվմ Նգհնջթ ձամ՟րնվ[թ] Յ՟հ՟կջ ՟հ՟րէթտ... — Ոջ ճտ ժ՜կզռզ ՜ձճսղ՜իճպ ըճսձժո ժ՜ակՠէ... Ցճսջտ՜ձ զ ի՜կՠկ՜պճսդզսձ կ՜ջկձճհ ձ՜զո ՠս կզպտ զ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. պՠո Վ՜ջտ ի՜ջ՜ձռ, Բ, բն 700)փ
14. 145՜—53՝ [Ըմէգվտնր՟լւ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ]
Աշ՜ժ. Ը, 4—11, ԺԱ, 30—ԺԲ, 4փ Եո. Խ, 3—8փ Մ՜խ. Դ, 5—7փ Զ՜տ. Բ, 10—13փ Մ՜պ. ԻԸ, 1—20փ Մ՜ջ. ԺԵ, 42—46փ Յճչի. Ա, 1—17,
ԻԱ, 1—14փ Յ՜ժ. Ա, 13—27, Բ, 14—Գ, 12փ Բ Կճջ., Զ, 16—Է, 2փ

15. 153՝ Ովբթւ Աՠվ՟ծ՟ղնճ — Ս՜ի՜ժ, Յ՜ժճ՝, Ղՠսզ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

40՜ Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜՚ պբջ Խ՟շ՟սնրվ տ՜ի՜ձ՜զձ ՠս զսջ թձ՜սխ՜ռ, ի՜սջձ՚ Ս՟վաջթմ ՠս կ՜սջձ՚ Եէ՟վթմ ՠս ՠխ՝՜ջձձ՚ Աջսնր՟լ՟սնրվթմ ՠս Աժի՟ջթմ, ՠս տճսՠջձ՚ Թ՟ղ՟վթմ ՠս Թնրվնր՟մբթմ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ (ձկ՜ձ՚ 20՜, 22՜, 25՝, 27՜, 29՜, 30՝)փ
46՜ Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜՚ պբջ Խ՟շ՟սնրվ ՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզո, ճջ ՠս Վ՟վբ՟ոգս ժճմզփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝ Գվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպ ՌՃԿ (1711)փ 2՝, 11՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Խաէ՜ի կ՜իպՠոզ՛ ///Մՠէտճձ, Ըըպզ՜ջ, ///դզժ ///Խ՟շ՟սնրվ, Հ՟վ՟ոգս, Յնռ՟մեջ, ///Խնրխ՟ջ, Տփմ՟ոգս ///Պփհնջ ///Մնրվ՟սփ
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ԳՐԻՉ՝ Ախնՠյ՟ճ ջվխ. Սփշնռտթ (1՟—2՟, 28՟—65ՠ, 134՟—56ՠ, 164՟—8՟), Վ՟վբ՟մ (3՟—27ՠ, 66՟—133ՠ, 157՟—63ՠ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 169+1 (խվխ. 66). շավնր՟լ՝ 1ՠ, 169՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԶ (մնվնանհթ)×12 (Ա 14, Գ 15, Զ 4, Է 19, Ժ 10, ԺԲ—ԺԳ, ԺԵ—ԺԶ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,6×9,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 17 (Վ՟վբ՟մ ավշթ), 20 (Ախնՠյ՟ճ ավշթ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղթվ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվ մ՟իյ՟դ՟վբֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (3՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգր, խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ ԺԸ բ. մնվնանր՟լ, մթրէգվզ ռգվ՟բ՟ջ՟րնվնր՟լ գր խվխթմ ով՟խ՟խ՟ժնր՟լֆ Տգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 1՜ [Գթվ չգվղ՟մ] — Աշ ո՜պ՜շզ վ՜հպ...փ Աճժ աթվ չգվղ՟մ—Ծ՜շ՜հզռձ Աոպճս՜թճհ թձ՜ս Քջզոպճո...փ Վ՟ջմ ո՟ծո՟մնրէգ՟մտ — Աշ՜սրպ, Ս՜՝՜սճպ...փ Գթվ ՟վգ՟մ — Զ՜հո ՜ձճս՜ձտո ՞ջբ...փ 1՝ Գթվ խ՟ս՟հ՟լթ ե
— Ա՞ո, ՝՜՞ո, կ՜տո...
2. 1՝ [Դգհ] նվնճ ղեչւմ խհ՟տգ՟ժ ե — Աշ ոպբյխզձզ ոՠջկ...
Ոսձզ. ՜խբռ՜սզ, ՜կճսէ ժձճն, ՜ձժճխզձ ղշճխզ, ՜ջզսձ դտձճխզ, ՝ճաճսդզսձ դ՜ջժՠէճհ, էՠջ՟՜ռ՜սզ, ճնէճպզ, ոզ՝ճհփ

3. 3՜—17՝ Պ՟սղնրէթրմ [բջսգվ] է՟ա՟րնվթմ/// (՟մնր՟մ սգհզ ՠ՟տ) մնվ՟, նվ ւ՟մթ թղ՟ջսնրէթրմ ՟վ՟վե (=Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ղ՟մխ՟մմ գր ՟հչխ՟մմ) — Ահջ կզ զղը՜ձ տ՜խ՜տզձ, ճջ ճսձբջ/// (՜ձճս՜ձ պՠխգ
՝՜ռ) ճջ ճմ ժ՜հջ զսջձ ձգկ՜ձ զ ՜հձ ՜ղը՜ջիբձ...
4. 18՜—27՜ [Պ՟սղնրէթրմւ ՟պ՟խ՟րնվւ]
՟. 18՜—9՝ Եջզպ՜ո՜ջ՟ կզ ճսըպ ՠ՟ՠ՜է բջ, ազ ՜կբձՠսզձ ի՜ջ՜կ մճսպբջ...
ՠ. 19՝—20՝ Թ՜՞՜սճջ կզ ՠս դ՜՞ճսիզ կզ ՝՜աճսկ զձմո ըճոպ՜ռՠ՜է բթ...
ա. 20՝—1՝ Թ՜՞՜սճջ կզ ժ՜ջ ՠս Ա ճջ՟զ ճսձբջ. իջ՜կ՜ձ ՜ջ՜ջ ձ՜հզյձՠջ՜ռձ...
բ. 21՝—2՜ Տգէգոկ Է ժ՜հ զ չՠջ՜հ ՜ղը՜ջիզո ա՜ջկ՜ձ՜էզ...
գ. 22՜՝ Իղը՜ձ կզ ՜խտ՜պ՜ռ՜ս ՠս ՞ձ՜ռ կրպ հ՜կթ՜ըրոձ...
դ. 22՝—4՜ Մ՜ջ՟ կզ ՠէ՜ձբջ զ ՟ե՜ջ կզ չՠջ...
բ. 24՜՝ Կզձ կզ ժՠջդ՜հջ հԵվնրջ՟հեղ ՝՜աճսկ արջրտ...
գ. 24՝—6՝ Մզ՜հձ՜ժ՜ռ կզ ճկձ հճհե յզպ՜ձզ ՠս ծ՞ձ՜սճջ հ՜ձ՜յ՜պզ...
է. 26՝—7՜ Մզ՜հձ՜ժՠ՜ռ կզ ձոպՠ՜է բջ զ չՠջ՜հ չզկզ կզ...
ը. 27՜ Կջրձ՜սճջ կզ ձոպՠ՜է ՟ջ՜կ ժճս ի՜կ՜ջբջ... ՠս ծզսխ կզ զ ՟ջ՜ըպբձ հՠջՠպ ՠս՜/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ, պՠո ձ՜ՠս՚ Գ, § 1, ՟—ը՟)փ
5. [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա—ԻԵ/մզտփ ԻԶ/134՜—7՝ (ոժ. «Ես ա՜ձ՜ոճսձ...»)փ ԻԷ/137՝—48՝փ ԻԸ—ԿԸ/մզտփ ԿԹ/28՜—
34՝ (ոժ. «Զժՠջյ ըճոպճչ՜ձՠէճհ...»)փ Հ—ՀԷ/մզտփ ՀԸ/148՝—56՝ (չջն. «...պ՜կ ժՠռճսռ՜ձՠէփ Ըձ՟ճս»)փ ՀԹ/34՝—46՜փ Ձ—ՃԿԱ/մզտփ

6. 46՜—54՝ Խվ՟ս դանրյնրէգ՟մ, դնվ ս՟տե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ծ՟մբգվկգժնտմ ոջ՟խ ՟պմնրժ խ՟մի՟ր... — Գզպ՜ոնզտ, ճջ՟ՠ՜ժտ, ճջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բտ ժ՜յզէ գձ՟ կզկՠ՜ձո էճսթճչ րջզձ՜սճջ ՜կճսոձճսդզսձ...
7. 55՜ [«Բ՟մւ իվ՟ս՟խ՟մւ». կգպ. 4618, 14՟—9՟] – Չճջո ՠձ ժ՜ջ՞ ՞զպճսդՠ՜ձ ՞զպձ՜ժ՜ձ՜ռձ. ձ՜ը
ճջ ՞զպբ...
Բ. [Տ՟հ՟վ՟մ]
1. 55՝—6՝ [Ո]ս՟մ՟րնվ ճ՟հ՟աջ ռգվնճ՟ջ՟տգ՟ժ ՠ՟մթտջ — [Ք]՜ձազ ՞զպճսձձ գձ՟ ՜ձ՞զպզձ /Ի կզ՜ոզձ կ՜ջ՟զտ ժճմզձ... /Ն՜հ հԱրգսթւմ բ 0անջսթմ... /ՌԱ լզ ՠս Ձ՜ (1380) դճս՜ժ՜ձզձ, /Փՠպջճսվ՜ջզ րջձ չՠջնզձ /Էջ տո՜ձՠսզձձ գոպ ձ՜ի՜ձ՞զձ, /Ոջճսկ ՜սճսջ ՝՜ձտո հ՜ս՜ջպզձ, /Ի Սեշնռնճ զ տ՜խ՜տզձփ
2. 56՝—8՜ [«Տ՟հ Սսգց՟մնջ գոթջխնոնջթմ, նվ թ Սգՠ՟ջսթնճ Սնրվՠ Նյ՟մմ մ՟ծ՟ս՟խգտ՟ր». կգպ.
7707, 173ՠ] — Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ Հ՜հջ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞զձ, /Փ՜շտ ձՠջճխճսդՠ՜ձ Աոպճսթճհ Ոջ՟ճհձ Մզ՜թձզ[ձ]...
3. 58՜ [Տ՟հ] — Գ՜ս՜դո ՜խբժ ՞զձճչ զէզ, /Ոչ ճջ ըկբ ՜ձճսղ էզձզ...
4. 58՜՝ [«Տ՟հ ռ՟ջմ հ՟վթոնրէգ՟մ» կգպ. 5668, 34ՠ] — Վ՜[հ]ջզ ի՜սճսժ կզ ՝շձ՜թ ճս ՝ՠջ՜թ ՠս ՟ջ՜թ ազձտձ զ ձՠխ աըձպ՜ձ, /Լ՜էճչ ՜ոբջ. Լ՜ռբտ ազկ ՝՜ե՜ձՠէճհձ գձժՠջ՜ռո... (կգպ. 5668—գ չՠջնձ՜պճխճսկ ճսձզ՚ «Ավս՟ղգստթ»)փ

5. 58՝—9՜ [Տ՟հ] — Կ՜տ՜սձ զ տ՜ջզձ ձոպբջ, ժճս լ՞բջ յխպճջ ՜ջպըոճսձտ, /Հջՠղպ՜ժձ զ չՠջճչձ ՜ձռ՜ս, դբ. Իձմ ժճս‘ է՜ո զկ ի՜ս դՠս՜սճջ...
6. 59՜—60՝ [«Ի Ն՟հ՟յե ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ նրմ՟ճմնրէգ՟մ ՟յի՟վծթջ» կգպ. 1989, 310՟] — Եջ՜ա բ ճս ոճսպ, հՠխ՝՜հջտ ՜ղը՜ջիզո ՝՜ձՠջձ զ էկ՜ձ, /Ոսջ ՠձ դ՜՞՜սճջտ, զղը՜ձտ, յ՜ջճձ՜հտ ճս ոճսէդ՜ձ ճս ը՜ձ... /Ահզ ճխճջկՠէզ Ն՟խ՟յ...
7. 60՝—2՜ [«Տ՟հ ռ՟ջմ Յ՟վնրէգ՟մ Քվթջսնջթ» կգպ. 7717, 90ՠ] — Ոչ տ՜խռջ՜լ՜հձՠ՜է տ՜խռջ՜ըրո բջ
հԵվթւնռ, /Ոչ տ՜խ՜տ՜յՠպ ՞զղՠջ՜յ՜[ի] աճս՜ջդձճռ...
8. 62՜—3՜ [«Տ՟հ ղխվսնրէգ՟մ Քվթջսնջթ թ Սթվթխ». կգպ. 7730, 55ՠ] — Ոՙչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ ՜հո կՠթ հ՜հպ[ձ]ՠ՜է, /Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ զ Յնվբ՟մ՟մ հՠժՠ՜է...
9. 63՜՝ [Տ՟հ] — Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո ՠո ՟ճս, ՝՜ջլջճսդզսձձ գձ՟ տՠա չ՜հՠէ բ, /Աձճսձ տճ ոճսջ՝ ՠխզռզ, ՜շ՜տՠ՜է բ Բ՜ձձ զ Հրջբ...
10. 63՝—5՜ [Տ՟հ] — Դ՜սզդ ՜ջտ՜հձ Իջվ՟ճեժթ/ Ես կ՜ջ՞՜ջբձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ...
11. 65՜՝ [«Տ՟հ նրվ՟ինրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ» լՠշ. 33, 173՜] Մ՜ջպձ ժճս ՞՜ջ թ՜խժձՠջճչ, /Յՠջժձզռ ի՜սՠջձ
ժ՜ջ՟՜էճչ... /Զբպ ձճջ՜ի՜ջոձ ՠձ գձ ա՜ջ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թփ Ձՠշ. 33—գ չՠջնձ՜պճխճսկ ճսձզ՚ «Մնրվ՟ս Խթխ՟վ»)ֆ
Գ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 66՜—78՜ [Պ՟սղնրէթրմւ ՟պ՟խ՟րնվւ]
՟. 66՜ [///Ո]ջ՟զտ զ ՜ղը՜ջիո իՠղպճսդՠ՜կ՝ կ՜ջկձճչ դ՜՞՜սճջՠէ ՠձ...
ՠ. 66՜՝ Իկ՜ոպ՜ոբջ ճկձ ճսձբջ թճ[հ]է ճջ՟զո...
ա. 66՝՞ Մ՜ջ՟ կզ ժպջՠռ ոջճչ աէՠաճս իճջդճհ...
բ. 66՞—7՜ Կ՜պ՜ջՠ՜է զկ՜ոպճսդզսձ կ՜ջ՟ճհձ բ ոզջՠէ աԱոպճս՜թ...
գ. 67՜—72՝ Մ՜ջ՟ կզ ոճչճջՠ՜է բջ զ զսջ ժՠձ՜ռ ե՜կ՜ձ՜ժձ ՜կբձ րջ ի՜ռ կզ զ թճչձ ժճս լ՞բջ...
դ. 72՝—3՜ Աոզձ ՜շ՜ժ՜ռ, դբ. Ահթ կզ զ չՠջ՜հ ՝՜ջլջ յ՜պզձ ձոպ՜թ ժ՜հջ...
ե. 73՜—4՝ Աոՠձ ՜շ՜ժ՜ռ, դբ. Թ՜՞՜սճջ կզ ժ՜հջ, ճջ ճսձբջ զսջ ոզջՠէզ րլ կզ...
զ. 74՝—6՜ Աոՠձն ՜շ՜ժ՜ռ, դբ. Կզձ կ՜ջ՟ճհձ Գ ՠջՠոզ նճսջ ժ՜հ...
է. 76՜՝ Վթձ՟խ ծ՟ջս՟սնրմ ՟ճջոեջ ՟վ՟ճ (թ ռգվ՟ճ շնվթտ ՟րգս՟վ՟մշ՟տ) — Աշձճսէ պճսջ Գ կ՜ջ՟ժ՜ց ի՜կ՜ջ, ՜յ՜հ կզ՜սճջբ...
ը. 76՝—7՜ Մզ՜հձ՜ժՠ՜ռ ճկձ ՠի՜ջռ ոճսջ՝ իրջձ Ղնրմխթ՟մնջթ ՠս ՜ոբ. Ո՛ջ ՜շ՜տզձճսդզսձ կՠթ զռբ...
ը՟. 77՜—8՜ Գ՜հջ ՠջ՝ՠկձ զ ՟ջ՜ըպզռ ի՜հջձ Մ՟խ՟վ զ ոՠձՠ՜ժ զսջ...
2. 78՜—102՜ Պ՟սղնրէթրմ գր իփջւ Խթխ՟վ՟ճ թղ՟ջս՟ջթվթ, դնվ ո՟վս ե թ ղթս ՟պմնրժ գր թղ՟մ՟ժ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբնճ ռ՟ջմ յ՟ծթ գր փասնրէգ՟մ
Տգ՛ջ կգպ. 45, 297ՠ—312՟. §՟/78՜—80՝փ ՠ/80՝—5՝փ ա/85՝—99՜փ բ/99՜—102՜փ Տյ. «Պ՜պկճսդզսձ ՠս ըջ՜պտ Խզժ՜ջ՜հ Իկ՜ոպձճհ», Եջՠս՜ձ, 1969, B 14փ

3. 102՜—14՜ Հ՟վտնրղմ ջվՠնճմ Բ՟վջգհթ Կգջ՟վ՟տնճ ՟պ ջնրվՠմ Գվթանվ — Բ՟վջգհ ՜ոբ. Յճջե՜կ ճմ ՠջժզձ ժ[՜հջ] ՠս ճմ ՠջժզջ, Ադճշ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ ճ՛սջ ի՜ձ՞մբջփ Գվթանվ ՜ոբ. Ի չՠջ՜հ պ՜ջջ՜ժ՜ձ էճսո՜ա՞ՠոպ ր՟ճռձ...
4. 114՜—25՜ Աճջ գմ ՟ղգմ՟ճմ սմփվթմ՟խ՟մւ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջ Քվթջսնջթ թ Սնրվՠ ւ՟հ՟ւմ Եվնրջ՟հեղ, թ ղեչ ջնվ՟ճ գր ՟վս՟ւնճ նվւ խ՟մ ՟ջս ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ էնհնրէթրմ ղգհ՟տ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ, նվւ ծ՟ր՟սնռ գվխվո՟ագմ — Ն՜ը ՠս ՜շ՜չզձ տ՜խ՜տձ Ն՟դ՟վեէ...
5. 125՝—6՜ [«Աճջ թ Յնՠ՟ճ ե»... ռգվչթտ] — Եդբ ժ՜կզռզո տՠա կզ ՠխնՠջճսձ թ՜շ՜հՠէ... Լճսթճսկձ. Ծճչ՜ժ բ
՜ղը՜ջիձ Բհզյս՟տրնտ...
6. 126՜—7՝ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ] — Զզձմ զջտ բ, ճջ պՠո՜ժձ հ՜շ՜ն բ տ՜ձ աձզսդձ...
5. 127՝—33՝ [«Ի ո՟վջթխ ՠ՟պեմ է՟վաղ՟մգտ՟ր Յ՟խնՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ճփվթմ՟խմ». կգպ. 8076, 63՟] — Տխ՜հճսդզսձ կզձմՠ[ս] ՠջզպ՜ո՜ջ՟ճսդզսձձ... զ ոզջՠէզ ՠս զկ՜ոպճսձ կ՜ջ՟ճհ լՠշ՜ռձ ազ՛ձմ ՜շձճսո/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Հկկպ. պյ. «Խջ՜պտ Նճսղզջճս՜ձզ», Եջՠս՜ձ, 1966, բն 144—151փ 0ջզձ՜ժո մզ ր՞պ՜՞ճջթճս՜թփ Հՠջդ՜ժ՜ձճսդզսձգ ը՜ըպճս՜թ, կզնզռ ՠս չՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ. մճսձզ պյ՜՞ջզ 57—62, 70—72, 75—77 ըջ՜պ՜ժ՜ձձՠջգփ Մզն՜ձժՠ՜է ժ՜ձ (պՠո §6)փ

6. 128՝—9՜ [Ապ՟խւ]
՟. Աոՠձ հ՜շ՜ժ՜ռ, դբ. Մ՜ջ՟ կզ ՝ճսշ կզ ռ՜ը բջ ՜շՠէ...փ ՠ. Մբժ կզ ժ՜հ, ճջ Ռ ՜եբ...փ ա. Զվճսղ ժճս ըձ՜հՠո...փ բ. Ձՠշձ ճջ մըժ՜ջՠո ժպջՠէ...փ գ. Ծճսձժ ըխպճհ...փ դ. Լ՜ս [բ] ոճցջբձ ՜կ՜մբ...փ ե. Լ՜ս բ ա՜խտ՜պճսդզսձ ռճս-

ռ՜ձՠէ...փ զ. Խՠծ՞ՠպզձ ո՜ջ՜պը՜ձբձ լ՜՞ՠջճսձ ըջ՜պ ժճս պ՜ջ...փ է. Խրաՠջճս լ՜՞ճսռձ հ՜ղ՜թ ՞՜ջզ ժճսպբզձ...փ ը. Զղճսձ ՝շձճսդՠ՜կ՝ զ հճջո ժճս պ՜ձՠձ... (134՜—56՝ պՠո Ա, § 5)փ
7. 157՜—8՝ (Ց՟մխ ՠըյխ՟վ՟մթ) — Ա. Ամ՜ռ՜սզ... ՂԶ. Աէՠջզ (՜հոտ՜ձ)փ
8. 158՝—60՝ Տ՟հ Վ՟վբ՟ռ՟պթ — Ահորջ ռձթ՜հ էՠ՜շձ Թ՟ցնվ /Ես աճս՜ջծ՜ձ՜հ կՠթձ Ածգվղնմ...
9. 160՝—2՜ Տ՟հ ւ՟ծ՟մ՟ճթ է՟հղ՟մմ ՟ջ՟ճ, սեվ ծնագրնվ — [Ո]ջ՟զտ էճսոճհ Հրջձ կՠթզ, /Ք՜ի՜ձ՜հզռ ՟՜ոտ ռ՜ձժ՜էզ...
10. 162՜—3՝ [0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթ] — Ահէՠս ՜կՠձ՜հձ Սճսջ՝ Հճ՞զձ Աոպճսթճհ, ճջ ա՜ջ՟՜ջՠ՜ռ ա՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թո...
11. 164՜ [Կ՟մնմ ռ՟ջմ ՟ղնրջմ՟տգժնտ —///] ՝շձճսդՠ՜կ՝ պ՜ձ, ժզձձ ՞ՠջզ բ... Զյըշճսձժձ զ ՝ՠջ՜ձձ ՜շձճսէձ զ կՠջլ՜սճջՠէձ յճշըձժճսդզսձ բ՚ Ի կՠխ՜հ պ՜հփ
12. 164՜—6՝ Ս՟հղնջ աթյգվնրէգ՟մ Աժեժնր՟տ սեվնրմ՟խ՟մ սփմթտ զջս կ՟ճմռ՟վթտմ թ ղթ՟ջթմ ծ՟ր՟ւգ՟ժ — ԱՁ. Բ՜ջլջ ՜շձՠկ... Աջ՟, ՜ջլ՜ժՠ՜է աթ՜շ՜հոփ
13. 167՜—8՜ [«Ոհՠ ղգպգժ՟է՟հթ». կգպ. 424, 338՟] – Եո ՞զպբզ ա՜ղը՜ջիո դբ զձլ կճստ բջ պվ՜թ. /Ոսպբզ ՠս ըկբզ իՠպ զկ ոզջՠէՠ՜ռ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 46՜ Ոչ ՠխ՝՜հջ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, դբ ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜հ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ ակՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո՚ ակՠխ՜սճջ ոճսպ՜ձճսձ Ախնՠյ՟ճ ո՜ջժ՜ս՜՞ Սփշնռտթ Սըծ՟խթ ճջ՟զ, ՠս հզղճխտձ հզղՠ՜էտ էզձզձ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ Ոի, ճի, չ՜հ զձլ, ազ ՞զջո կձ՜հ ՠս լՠշտո իճխ ՟՜շձ՜հփ
56՜ Ոՙչ ՞զջ՚ ճջ կձ՜ո,
Ոՙչ լՠշտ՚ ճջ իճխ ՟՜շձ՜ո,
Ոՙչ ՠխ՝՜հջ՚ ճջ ժ՜ջ՟՜ո,
Ոՙի դբ ակՠա մզ կճշ՜ձ՜ոփ
85՝... Ես ճջ ճմ ժ՜պ՜ջբ, ձ՜հ ձկ՜ձբ ՜շ՜ժ՜սճջ ըրոզռձ, ճջ ՜ոՠձ, դբ. Խբչզձ ըջ՜պձ զձմ ՜ձբ, ժ՜կ ոբչզձ՚ ո՜յճձձփ Ահո ՜ձ՜ջե՜ձբո բփ
2. 125՜ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ Տձ՜սջզձ՜ժ՜ձտո լՠշ՜կ՝ իճ՞ձ՜կՠխ, ՠխժՠէզ ՠս պ՜ր՜յՠ՜է ՜՝ՠխ՜հզ՚ Վ՟վբ՟մմ ՜ձյզպ՜ձզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

168՝ (ԺԷ ՟.) ՃԺԵ գոպ՜ժ՚ Մհսեջթմ, ՃԺ գոպ՜ժ՚ Աճռ՟դմ, Ի գոպ՜ժ՚ Մհջթմ, ԽԸ գոպ՜ժ՚ Դ՟րթէմ (չջ՜ձ ՞զթ
տ՜ղճս՜թ), ՄԾ գոպ՜ժ՚ խ՜ա՜ձ, ՄԾ գոպ՜ժ՚ ժ՜պճսձ, Ծ գոպ՜ժ՚ դրշձ, Ճ գոպ՜ժ՚ պ՜չղ՜ձ, Ծ գոպ՜ժ՚ մ՜չպ՜ջ, ՄԾ
գոպ՜ժ՚ ՝՜կ՝՜ժձ, ԻԵ [գոպ՜ժ]՚ տ՜ջ, Ծ գոպ՜ժ՚ մ՜չպ՜ջփ
(Ահէ լՠշտ) Եո՚ Ս՟ծ՟խթփ
Դ՟րթէմ ՃԺ (գոպ՜ժ) կբ կզ, Լ գոպ՜ժ կբ կզ, ԲՃ գոպ՜ժ կբ կզ, Խ գոպ՜ժ կբ կզ, Ծ գոպ՜ժ կբ կզ, ԻԱ գոպ՜ժ կբ
կզ, Լ գոպ՜ժ ժձտկձ (ժձտկ՜՛ձ), ԺԷ գոպ՜ժ ՜շզ, Ժ գոպ՜ժ ՜շզփ
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ԿԵՐԱԿՈՒՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑ
[Ճ՟ծնրխ]

ՌՃԿԸ — 1719

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Ղ՟դ՟վ Ճ՟ծխգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 238+2 (խվխ. 26, 185), շավնր՟լ՝ 1ՠ, 4ՠ, 189ՠ, 212ՠ—6՟, 217ՠ, 218ՠ—9ՠ, 224ՠ—6՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+1×5+Ա—Ի×12 (Թ, ԺԷ
11, ԺԴ 10, ԺԹ 6, Ի 14)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «B» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,3×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18—23ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ղ՟դ՟վ Ճ՟ծխգտթ՝ 7ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (8՟, 134՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, ջգր, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՜—235՝ [Ղ՟դ՟վնր ռ՟վբ՟ոգսթ Ճ՟ծխգտրնճ Գթվւ նվ խնշթ Կգվ՟խնրվ ռ՟վբ՟ոգս՟տ (6՟)]

— 3՜—4՜ Ց՟մխ ջվՠնճ ավնճջ — Ա. Ն՜ըՠջ՞՜ձտ... ԽԶ. Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ոջ՝ճհ ՞ջճհո (1՜—2՜ պՠո Բ, §ա—
բ)փ
— 5՜—6՜ Ծ՟մնրտնրղմ ՟պ զմէգվձփհջ — Գզպճսդզսձ էզռզ ՜ձլ՜յձռ՟ տջզոպճո՜ոզջ՜ռ՟, ճջ հճհե ի՜ջժ՜սճջ
բ ՠջժ՜տ՜ձմզսջ զջտո ՜հոճտզժ... //(6՜) Աջ՟, ի՜ս՜տՠռ՜ս ՠս հրջզձՠ՜է ղ՜ջ՜՞ջՠռ՜ս աոճսջ՝ ՞զջտո ա՜հո, ճջ ժճմզ Կՠջ՜ժճսջ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, զ դճսզձ ՌՃԿԸ—ՠջճջ՟զձ (1719) հ՜կոՠ՜ձձ կ՜հզոզ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ, ՜ս՜ջպ ՠխՠս զ
ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ պՠ՜շձ Աջսնր՟լ՟սնրվ ժ՜դճխզժճոզ, զ ՞ՠրխ՜տ՜խ՜տձ Ճ՟ծնրխ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Աղգմ՟ջնրվՠ Կնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմ Շնհ՟խ՟է ժճմՠռՠէճհ, ՜ղը՜պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ [Ղ՟դ՟վնր] չ՜ջ՟՜յՠպզ Ճ՟ծխգտրնճ, զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Յՠխ՜ձ՜ժ՜ռ տ՜շՠ՜հ դճսճռ Հ՜հճռ ՜ա՜պ,
Յճջճսկ ի՜ո՜տ ՜կ՜ձ՜ժրտ ՝՜ակ՜ղը՜պ,
Յՠջզռ ՞ձտզռ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ թզջձ ՜ձգձ՟ի՜պ,
Երդձՠ՜ժ պ՜ո՜կ՝ գձ՟ ՠջբտ ի՜ղսՠէ ժ՜ջզ ի՜ոպ՜պփ (365×3+70+3=1168+551=1719)փ
1. 6՝—7՜ Եվ՟մգժնճ Եցվգղթ Աջնվնճ ճԱմծ՟ջնրէթրմ — Կ՜կզկ կՠջլՠձ՜է ՠս ՠջժձմզկ՚ ՞ճսռբ իՠշ՜ռ՜հռ...
Գջմզռ՚ 7՜ «Շ՜պ բջ ա՜հո ՠս ՟եճս՜ջզկ՜ռ, ՝՜հռ ՠո թ՜խժ՜տ՜խ ՞ջՠռզ. ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ»փ

2. 8՜—19՝ [Ա. Ն՟իգվա՟մւ (տ՟մխթտ)]ֆ Սխթդՠմ ւ՟վնդթ — Եջ՜ձՠէզ ՝ձճսդզսձ ՠս ՜ձո՜իկ՜ձ բճսդզսձ...
3. 20՜—3՜ Բ. Վխ՟ճնրէթրմւ թ Հթմ գր թ Ննվ խս՟խ՟վ՟մ՟տ. Յ՟հ՟աջ ծ՟ր՟սնճֆ Ի Ծմ[մ]բնտ ՟ջե — Ես ի՜ս՜պ՜ռ Ա՝ջ՜ի՜կ Աոպճսթճհ...
4. 23՝—7՜ Վխ՟ճնրէթրմւ ճ՟հ՟աջ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմ, նվ անրյ՟խգմ դ՟մ՟իս խնրջնրէթրմմֆ Եժթտ
— Եջՠսՠռ՜ս ձկ՜ իջՠղպ՜ժ Տՠ՜շձ...
5. 27՜—32՜ Դ. Վխ՟ճնրէթրմւ ճ՟հ՟աջ գհՠ՟ճվ՟խ՟մ ջթվնճֆ Ի Ծմըմբնտ — Ես ՠխՠս կ՜ջպ զ կբն իճչճս՜ռձ...
6. 32՜—5՜ Վխ՟ճնրէթրմ ճ՟հ՟աջ նհնվղնրէգ՟մֆ Եժթտ — Ես ՠդբ ՜ջթ՜դ վճը պ՜հռՠո ՠխ՝րջ տճսկ...
7. 35՜—7՝ Վխ՟ճնրէթրմւ ճ՟հ՟աջ գվխթրհթ Տգ՟պմֆ Աջե Դ՟րթէ — Տբջ էճհո զկ ՠս ժՠ՜ձտ զկ...
8. 37՝—41՝ Վխ՟ճնրէթրմւ ճ՟հ՟աջ ինջսնռ՟մնրէգ՟մֆ Ղգրս՟տնտ — Ես ըճոպճչ՜ձ էզձզռզձ ակՠխո զսջՠ՜ձռ...
9. 42՜—7՝ Վխ՟ճնրէթրմւ ճ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մֆ Եժթտ — Ես վճսդ՜ռ՜ս Փ՜ջ՜սօձ ժճմՠէ աՄօոբո...
10. 48՜—54՜ Վխ՟ճնրէթրմ[ւ] ճ՟հ՟աջ ՟հփէթտֆ Եժթտ — Ես էճս՜հ իՠթճսդզսձ ճջ՟ճռ՟...
11. 54՜—9՝ Վխ՟ճնրէթրմւ ծ՟վխ՟րնվֆ Ապ՟խ՟տ — Ճ՜ձ՜մՠէ ազկ՜ոպճսդզսձ ՠս աըջ՜պ...
12. 60՜—1՜ Վխ՟ճնրէթրմւ Սթվ՟ւ՟ճ — Ակՠձ՜հձ զկ՜ոպճսդզսձ զ Տՠ՜շձբ Աոպճսթճհ բ...
13. 61՜—5՜ Վխ՟ճնրէթրմւ Եջ՟ճգ՟ճ — [Լ]ճսջ, ՠջժզձ, ՠս ճսձժձ ՟զջ, ՠջժզջ...
14. 65՜—8՝ Վխ՟ճնրէթրմւ Հպփղ՟ճգտնտ — Զզ ճմ ՠդբ ՜կրդ զձմ ի՜կ՜ջզկ աԱսՠպ՜ջ՜ձձ Աոպճսթճհ...
15. 69՜—71՝ Ապ՟չթմ Կնվմէ՟տնտ — Ես ՜ջ՟, ՜ոՠկ զոժ...
16. 71՝—2՝ Գ՟հ՟ս՟տնտ — Ոջյբո հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՜ո՜ռ՜տ...
17. 73՜՝ Եցգջ՟տրնտ — Ահէ Աոպճս՜թ, ճջ կՠթձ բ ճխճջկճսդՠ՜կ՝...
18. 73՝—4՜ Ապ՟չթմ Տթղփէենջ — Զզ ՜հձ բ ՝՜ջզ ՠս գձ՟ճսձՠէզ ՜շ՜նզ Փջժմզձ կՠջճհ...
19. 74՜՝ Եՠվ՟ճգտրնտ — Բ՜աճսկ կ՜ո՜կ՝տ ՠս ՝՜աճսկ րջզձ՜ժրտ...
20. 75՜—7՝ Յ՟խնՠ՟ճ ՟պ՟ւգժնճմ — Զզ թ՜՞ՠռ՜ս ՜ջՠս...
21. 77՝—8՝ Պգսվնջթ ՟պ՟չմգվնվբ — Զզ ճմ ՜յ՜ժ՜ձՠռ՜ս ՜ջթ՜դՠխՠձրտ...
22. 78՝—9՝ Ապ՟չթմ Յփծ՟մնր — Ես հ՜հոկզժ ՞զպՠկտ, ՠդբ թ՜ձՠ՜տ աձ՜...
23. 79՝—80՜ Յնրբ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճ — Ես աիջՠղպ՜ժո, ճջտ ճմ յ՜իՠռզձ ազսջՠ՜ձռ զղը՜ձճսդզսձձ...
24. 80՜—91՝ [ԻԳ. Վխ՟ճնրէթրմւ ջվՠնտ ռ՟վբ՟ոգս՟տմ (տ՟մխթտ)]ֆ ՟. 80՜—1՜ Ոջխեՠգվ՟մթ — Աշ՜ձռ ՝՜ջժճսդՠ՜ձ ճմ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձձ հ՜շ՜ն՜ձ՜հ...փ ՠ. 81՜—3՜ 0անջսթմնջթ — Ես դբ կ՜ջ՟, ճջ զ յ՜պ՜ջ՜՞ձ ՞ձ՜ ի՜ս՜պճչ...փ ա. 83՜՝ Սվՠնճմ Ջգվփմթղնջթ — Մզղպ ՞ճջթՠ՜ ա՝՜ջզ...փ բ. 83՝—4՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ — Մզ հ՜կրդ ՜ջ՜ոռՠձ ՞ճջթտ տճ...փ գ. 84՜՝ Սնրվՠ ծփվմ Բգպմ՟վսնջթ — Ակՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդզսձ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ըձ՟ջզ...փ դ. 84՝—5՜ Սգմգւ՟ճ — Սժզա՝ձ վջժճսդՠ՜ձ բ ծ՜ձ՜մճսկձ կՠխ՜ռ...փ ե. 85՜—6՜ Եդնբնվնջթ — Աշ՜տզձճսդզսձ ՜շ՜ձռ զսջճռ ն՜ձզռձ...փ զ. 86՝ Սվՠնճմ Նգվջեջթ Լ՟ղ[ՠ]վփմ՟տնճ թ ՠ՟մմ. Ծմխգ՟ժւ գհթտթմ — Յ՜հպ բ, դբ զ
ժշ՜յ՜ղպճսդՠ՜ձ...փ է. 86՝—9՜ Ի ճԱբ՟ղ՟ճ ավնճմ — Ն՜ըտ՜ձ աՠխՠ՜էտո...փ ը. 89՜—91՝ Ի Ձգպմ՟լնրէգմե ավնճմ
— Աջ՜ջ՜ս ժզձձ հԱոպճսթճհ ր՞ձ՜ժ՜ձ ՜շձ...
25. 92՜—104՜ Հ՟վտղնրմւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ Աոպճս՜թփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աոպճս՜թ բ
՝ճէճջ՜ժՠջպճխ...

26. 104՜—11՜ Սվՠնճմ Վ՟ծվ՟ղ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ — Դ՜ջլՠ՜է ՜ձպզ հ՜հպ բ, ազ ՝ձճսդզսձ ձճջ՜ ճմ զ հ՜ջ՟՜ջճռձ ՠպՠո...
27. 111՜—2՝ Յնվբնվ՟խ ջվՠնճմ Ոջխգՠգվ՟մթմ — Ես ՜ջ՟, ՝՜աճսկ ՠջժզսխզս ՜ձլ՜ձռ ա՞ճսղ՜ոռճստ...
28. 113՜—28՝ Յ՟հ՟աջ գվխմ՟ճթմ յ՟վըղ՟մմ. մնր՟ջս Յփծ՟մթջթ Եդըմխ՟տնճ յ՟վ՟բվգ՟ժ ճթղ՟ջսմնճմ ՠ՟մթտ թ իմբվնճ ՠ՟վգո՟յս գր գվխթրհ՟դ՟վբ ո՟ս՟մնճմ ո՟վնմ Վ՟իտ՟մխ՟ճ գր թյի՟մթմ Հ՟ճնտ
Տգ՛ջ կգպ. 529, 149՟—66ՠ. Նը./113՜—4՜փ §՟/114՜—5՝փ ՠ/115՝—6՝փ ա/116՝—7՝փ բ/117՝—8՜փ գ/118՜—9՜փ դ/119՜—20՜փ
ե/120՜—1՜փ զ/121՜՝փ է/121՝—2՝փ ը/122՝—4՝փ ը՟/մզտփ ըՠ/124՝փ ըա/124՝—5՜փ ըբ/125՜փ ըգ/125՜՝փ ըդ/125՝փ ըե/125՝—6՜փ ըզ/126՜՝փ ըէ/126՝փ թ/126՝—7՜փ թ՟/127՜՝փ թՠ/127՝—8՝փ թա/մզտփ

29. 128՝—33՝ [Մնռջեջթ Քգվէնհթ] Վգվժնրլնրէթրմ Սսնվնանրէգ՟մմ Ավթջսնսգժթ — Սպճջճ՞ճսդզսձտ՚ ձՠջտՠս՜ոճսդզսձտ ՜ձւ՜ձզձ...
30. 133՝—4՜ [Յնռծ՟մմնր Դ՟ղ՟ջխ՟տրնճ] Յ՟հ՟աջ անճթ, ենրէգ՟մ գր ո՟ս՟ծղ՟մֆ Թ՟վաղ՟մ՟լ Բ՟ավ՟սնրմնճ Մ՟ղթխնմեթմ ճնրմ՟վեմ ավնռ — Գճհ բ ի՜ո՜ջ՜ժ ՜ձճսձ ՜կՠձ՜հձ ՞ճհզռ...
Գջմզռ՚ 134՜ «Ես գձ՟ ոկզձ ՞ջՠ՜է բջ ՠս կՠժձՠ՜է աՀզձ՞ լ՜հձձ Պճջվզսջզ հճհե ՞ՠխՠռզժ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է, ՝՜հռ րջզձ՜ժձ ժ՜ջզ չ՜պ բջ ՠս ոը՜է, ՠս ՠո ճմ ժ՜ջ՜ռզ հրջզձՠէ. ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ հզձբձ, ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ»փ

31. 134՜—6՝ Ըջսնճա գր ձյղ՟վթս Եխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէթրմ թ Հպփղ՟ճգտնտ — Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո Ոջ՟զձ Աոպճսթճհ Հրջ թձ՜ս զ Բգէհ՟ծգղ...
32. 137՜—8՜ Եվ՟մգժնճմ Դթ[ն]մեջթնջթ Մգխմնրէթրմ — Գզպՠէզ բ, ազ տ՜ի՜ձ՜հտձ ժճմզձ իջՠղպ՜ժտ...
33. 138՜—42՝ Պ՟սղնրէթրմ ծ՟մբգվկթտմ Տգ՟պմ գր բ՟ջս՟պ՟խթմ գր ո՟սխգվթմ ջնրվՠ ճՈրվծ՟ճ — Արանջսնջ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ Հպնղ՟ճգտրնտ, ՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ ոճջ՜ ՠխՠս ձ՜ս՜ժ՜պզտ Աոպճս՜թ՜թձզձ...
34. ՟. 142՝—7՜ Պ՟սղնրէթրմ ագհգտթխ ռ՟ջմ ո՟սնրգժնճ դջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ — Ահջ կզ, զձտձ ՠս ժզձ
զսջ, հճհե ճխճջկ՜թ բզձ...
ՠ. 147՜—9՝ Վ՟ջմ խնրջ՟մ՟տ — Ի չ՜ձո ճսջՠտ ՠջՠտզձ ժջրձ՜սճջ ժ՜ձ՜հտ...
ա. 149՝—1՜ Վ՟ջմ ծթրվ՟ջթվնրէգ՟մ — Էջ ճկձ ՜հջ զ Հպնղ տ՜խ՜տբ ՝՜ջՠկզպ ՠս ՠջժզսխ՜թ...
բ. 151՜—6՜ Յ՟հ՟աջ նհնվղնրէգ՟մ — Զզձճսօջ ճկձ կՠթ՜ա՞զ ՠս ոզջՠէզ դ՜՞՜սճջզձ...
գ. 156՜—9՜ Յ՟հ՟աջ Սվՠնճ ո՟ս՟վ՟աթմ — Ի ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞ձ հ՜սճսջո պրձզռ էոՠէ հճհե ր՞ճսպ բ...
դ. 159՜—62՝ Վ՟ջմ նշ ինջսնռ՟մգժնճ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ ճկձ զկ՜ոպճսձ ՠս իկճսպ Հձճհ ՠս Նճջճհ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ...
ե. 162՝—4՜ Վ՟ջմ ժպնրէգ՟մ — Եյզոժճյճո ճկձ ՝՜ջՠ՝՜ջճհ ՠս իՠա...
զ. 164՜՝ Վ՟ջմ իփջգժնճ ճգս Եխգջտեթմ — Մզ՜հձ՜ժՠ՜ռ ճկձ հՠջՠժրջՠ՜հ իոժբջ ՠս ՜խրդբջ...
է. 164՝—8՜ Վ՟ջմ ՠ՟ղՠ՟ջ՟մ՟տ — Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ ղ՜պ՜ըրո, հճհե ՝՜կ՝՜որխ...
ը. 168՜—9՜ Վ՟ջմ լնրժնրէգ՟մ — Եխ՝՜հջ ճկձ կզ՜՝՜ձ՜ժՠռ՜ռ զ չ՜ձո բջ, ճջ կՠջդ ՜ջզ՜ռՠ՜է...
ը՟. 169՜—70՜ Վ՟ջմ ո՟ծ՟ո՟մ ծվգյս՟խ՟տ — Թ՜՞՜սճջ ճկձ ճսձբջ ադղձ՜կզո ՝՜աճսկ...
ըՠ. 170՜—1՜ Պ՟սղնրէթրմ ծվ՟ը՟վգժնճմ թ Գթրս մյի՟վ՟տմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ — Իոժ ջնրվՠ
Լնրջ՟րնվթշմ զ՝ջՠս ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջճսդզսձո ՜ջ՜ջ...
ըա. 171՜—2՝ Վ՟ջմ ՟վբ՟վ բ՟ս՟ջս՟մթմ Աջսնրլնճ — Յ՜ղը՜ջիբձ Իջո՟մթնճ ՜հջ կզ ճկձ ՜խտ՜պ...
ըբ. 172՝—5՜ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ — Յ՜ղը՜ջիբձ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ ՜հջ ճկձ ՜խտ՜պ...
35. ՜. 175՜—9՝ Վ՟ջմ անռնրէգ՟մ ՟հփէթտ. ճԱպ՟ւթմնր ավնտ. Խմբվգտեւ գր ս՟տթ կգդ. Ղնրխ՟ջ ԺԱ — Ոջյբո ՜ոբ 0անջսթմնջ. Զճմ ճտ ի՜ս՜պ՜կտ ՞ճէ զ վջժճսդզսձ...
ՠ. 180՜—5՝ Յ՟հ՟աջ ճնրջնճ նվ թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ. ճԱպ՟ւթմնրէգ՟մ ավնտ. Եջ ղ՟ճվ ջնրվՠ ճնրջնճ. Սթվ՟ւ ԻԴ — Աոբ Ջգվփմթղնջ, դբ. Ոջ ի՜կՠկ՜պՠէճչ գձ՟ Աոպճս՜թ, ճմ բ ՝՜ջզ...
ա. 185՝—9՜ Յ՟հ՟աջ ղ՟վսթվնջ՟տֆ Զ՟ղգմ՟ճմ իմլնվջ դմնվջ գր դծթմջ ո՟ծգտթ ւգդ, ջթվգժթ թղ. ճԵվանտ
ե — Աոբ Տբջձ. Ոմ ճտ ժ՜ջբ ՞՜է ՜շ զո...
բ. 189՜ Յ՟հ՟աջ խգվոթ ղ՟վսմշգժնճ ցնվկնհթմ (՜հոտ՜ձ)փ
գ. 190՜—7՜ Ք՟վնդ ճ՟հ՟աջ փասնրէգ՟մ մգհնրէգ՟մ. Ապ՟ւթմնրէգ՟մտ — Ակՠձՠտՠ՜ձ ճջտ ժ՜կզռզձ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպճսդՠ՜կ՝ ժՠ՜է... Վՠջն ՠխՠս Աշ՜տզձճսդՠ՜ձռձփ
Ահոպՠխ մզտ ռ՜ձժզ՚ «ԽԳ. Պ՜պկճսդզսձ Մ՜ջզ՜կճս Մ՜՞պ՜խզձ՜ռսճհ»փ

36. 197՝—203՝ Ի ՠ՟մթտ Աժՠգվէթ ///(Ք՟հնր՟լւ թ ծ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ձյղ՟վսնրէգ՟մ ավնտ)
Տգ՛ջ կգպ. 104, 2՟—397ՠ. կզ՜հձ §1. ՟/197՝փ 2. ա—բ, ը՟, ժ՟, լե/197՝—200՜փ 6. ըզ/200՝փ 7. ը՟—ըա, ըէ/200՝—3՝փ

37. 204՜—11՜ Ի Մգխմնրէգմե Ս՟հղնջ՟տմ Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթմ, ՟վ՟վգ՟ժ սգ՟պմ Նգվջեջթ Լ՟ղ[ՠ]վնմ՟տնճմ — Ոմ դբ ոջճչ զսջՠ՜ձռ ե՜շ՜ձ՞ՠոռՠձ աՠջժզջփ Ահոյբո էճս՜տ զ ի՜ջռձ կՠջճռ...
38. 211՜—2՜ Ննվթմ թ բեղջ Հնանճմ Աջսնրլնճ — Աշ՜պ՜ռճ զ ձճո՜, ճՙչ ի՜կ՜՞ճհ՜ժզռ զկ Հճ՞զ... (216՝—
7՜, 218՜ պՠո Բ, §գ—գ)
39. 220՜—3՜ [ԽԴ. Պ՟սղնրէթրմւ ոթս՟մթւ գր խ՟վթ ծ՟վխ՟րնվւ (տ՟մխթտ)] — Թ՜՞՜սճջ կզ բջ հ՜ղը՜ջիզձ Բ՟ՠգժ՟տրնտ ՠս բջ ՜ձճսձ Ամաթրսթ՟մնջ... (223՜—4՜, 226՝ պՠո Բ, § է—ը)փ
40. 227՜—35՝ [ԽԵ] Արվծմնրէթրմւ ճգս Ք՟վնդթ — Ահեկ ե՜կ՜ձՠ՜է կՠջ հ՜ս՜ջպ ՠս զ ժ՜պ՜ջճսկձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ ՜շ՜նզ ՜ջժՠ՜է ՝՜ձզո... (236՜—8՝ պՠո Բ, § ը՟—ըէ)փ
Ահոպՠխ մզտ ռ՜ձժզ՚ «ԽԶ. Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ոջ՝ճհ ՞ջճռո»փ Եջժճս դՠջդ ժպջճս՜թ ի՜ձճս՜թփ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ավշթտ]
՟. (Աոպ՜շ Ա) Լ՟ո՟///նվ ե բգհ ժնրլղ՟մ — Դջ՜կ ճս ժբո ի՜ձ՟ՠջլ ի՜սճս նջճչ...
ՠ. (Աոպ՜շ Ա) Սնրվՠմ Եցվգղ թ աթվջ խս՟խ թ ղ՟ծնր՟մ թրվնճ ՟ջե — Եդբ ճտ ի՜կ՜ջլ՜ժՠոռզ դ՜խՠէ ազո...
ա. 1՜՝ [Գվ՟պ՟չ] — Այ՜սզձՠէճչ հըոժա՝ձ՜էճհոձ Հ՜հջ...
բ. 2՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ Հպնղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Զզ՛ձմ ՠս ՟եճըտփ Դեճըտձ ռճսջպ ՜ձպ՜ձՠէզ...
գ. 216՝ Սթվ՟ւ, Լ 12 — Գ՜ձՠ՜ աժճխո ձճջ՜...
դ. 216՝ Եժթտ, ԻԲ 28 — ԶԱոպճս՜թո տճ կզ ՝՜ն՝՜ոզռՠո...
ե. 217՜ [Եՠվ, ԺԳ 17] — Ոսձժձ՟զջ էՠջճստ ՜շ՜նձճջ՟՜ռ լՠջճռ...
զ. 218՜ Ի Ք՟հնր՟լնճմ Եվանտմ թ Գվթանվե Տ՟էգր՟տնճմ — Աջզ իզսոզոփ Ն՜ը ժճխկձ իզսոզոճհ ը՜ս՜ջ բ...
է. 223՜—4՜ Ի ռգվ՟ճ ՠ՟մթմ Պփհնջթ թ Գ՟հ՟ս՟տնտ, Գ (=Դ) 25 — Ք՜ձազ Սթմ՟ էՠ՜շձ բ հԱվ՟ՠթ՟ճ...
ը. 226՝ [0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ահէՠս թ՜խժՠոռզձ աՠխկճսձտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ տ՜խռջճսդՠ՜ձռձ զ չՠջ՜հ
լՠջ...
ը՟. 236՜ [Գվ՟պ՟չւ] — Նճջ՜պճսձժ ՜ջկ՜պ...
ըՠ. 236՝ [0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթտ] — Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ա՜ա՞ո Հ՜հժ՜աՠ՜ձ...
ըա. 237՜ Աջե Յփՠ — Զզ ազձմ արջճսդզսձ կՠջ, ազ՛ ի՜կ՝ՠջզռճստ...
ըբ. 237՝ Եր թ ժգդնր ս՟ձխ՟տ — Աձլձ ժճմզ՚ ղ՜խոզ՜դ ՠս ՝ձճսդզսձձ՚ պ՜յզ՜դ...
ըգ. 237՝ Ահփէւ Յփծ՟մմնր, դնվ նրջնճտ ՟յ՟խգվս՟տմ — Հ՜հջ ոճսջ՝, ճսոճ կՠա ա՝՜ձո տճ...
ըդ. 238՜ Զթ՞մշ ե ՟մկմ գր դթ՞մշ ՠմնրէթրմ — Աձլձ բ ճջ ՞ճջթբ...
ըե. 238՜ [Ի ՠ՟մթտ Դթնմեջթնջթ] — Սնրվՠմ Դթնմեջթնջ պՠոՠ՜է, ճջ գկ՝շձճսկձ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ գոպ ՝ձ՜ժ՜ձզձ,
ճջ զ թձճսձ՟ էճսոձզձ էզձզսջ...
ըզ. 238՝ [0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթտ] — 0ջիձՠոռբ Տբջ Աոպճս՜թ աըճոպճչ՜ձօխո՟...
ըէ. 238՝ [Ք՟հնր՟լւ] — Աջ՟՜ջՠս կՠթ բ չպ՜ձ՞ պ՜ջ՜ժճսո՜ձ՜ռ ռ՜սճռ...
թ. (Աոպ՜շ Բ) Քջ՟մ՟մթջս — Ջճսջ, թճչ, չ՜ջ՜ձճռ, ՜ժ՜ձն ՠս ՜հէ ՜հոյզոզտ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

5՜—6՜ Ծ՜ձճսռճսկձ ՜շ գձդՠջձօխո... (պՠո)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 238՜ (չ՜ջ՟ՠ՜ժ)փ

699
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԶ — XVI
ԹԵՐԹ՝ 314. շավնր՟լ՝ 1՟—16ՠ, 60ՠ, 77՟, 86ՠ, 120՟ՠ, 180՟ՠ, 215ՠ, 227ՠ, 250՟ՠ, 275՟ՠ, 286՟—90ՠ, 302ՠ—3՟, 312ՠ—4ՠֆ
ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԸ×12 (Ա, Դ—Ե, ԻԸ 14, Բ 10, Գ, Զ 4, Է, Ի 11, ԻԶ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ
ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ), մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 4—24ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟մ՟շ խս՟րֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ) ջխդՠթտ, ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ գր զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնր՟լ խեջ էգվէթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟—Աՠ, Ա՟—Բՠ, «/// խ՟ղ էնրի... ՟ս՟ղմ զմբ [՟ս՟ղ՟մ/// խ՟ղթտթ նւ] բ՟սգժ... թ ւեմ՝ սնրվ [գր նվ խ՟ղթ...ջ] թվգտեւ դէյմ՟ղթջմ կգվ... դթ[գհթչթւ... ջթվգտեւ] ՟ճմնջթխ/// ՠ՟վգխ՟ղ՟տ կգվնտ. դթ[մշ]...» (Ե, 36—47)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ավ՟բ՟յսզ ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ (301ՠ—2՟)ֆ Կ՟դղզ՝ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ ռգվթտ ռ՟վ գվխնր սգհթտ ձգհւնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԺԷ բ.

ռգվ՟մնվնանր՟լ, ՟րգժ՟տնր՟լ 42 էգվէ (1—16, 43—4, 55—8, 120, 226—7, 238—9, 250, 275, 286—90, 299—303, 312—4) գր էգվթմ ղ՟ջ՟ղՠ ժվ՟տնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 17՜—23՜ [Վխ՟ճնրէթրմւ ռ՟ջմ Ծմմբգ՟մ գր Յ՟ճսմնրէգ՟մ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ///] — Ես չՠջ՜՞ջբ
ած՜շձ զ Յ՜հպձճսդզսձ Տՠ՜շձ, ՠս ոժո՜ձզ, դբ. Քջզոպճո թըձՠ՜է էզձզ...

2. 23՝—6՜ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, ծ՟սնվ Թ, ով՟խ Է]. Յ՟հ՟աջ ընհնռնտմ նվ գհգմ
— Զժձզ ՠջՠտ[ի]՜ջոյջ ՠս ԺԵ (=ԻԵ) ՜կզ Յ՜ջճսդՠ՜ձձ Տՠ՜շձ ՠխՠս եճխճչձ Նթխթ՟ճ...
3. 26՜—33՜ Տգ՟պմ [Ն]գվջեջթ ՟վւգոթջխնոնջթ Տ՟վջնմթ Կթհթխգտնճ Յնվը՟ղ շնա՟ր բգջո՟մնրէգ՟ղՠ թ
է՟ա՟րնվեմ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ Լգրնմե թ Կնջս՟մբթմնրոփժթջմֆ Հ՟վտնրղմ ո՟սվթ՟վգթմ գր ո՟ս՟ջի՟մթ ջըվՠնճմ Նգվջեջթ — Ի՝ջՠս հ՜շ՜նՠ՜ռ ոճսջ՝ձ Նգվջեջ ՜շ՜նզ դ՜՞՜սճջզձ Յնրմ՟տ...
4. 33՜—6՜ Վ՟մ՟խ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ ծ՟ր՟ս՟ժթ — Կՠձո՜՝ճսը ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ աԴ՜՟բճո ակՠջ ՜շ՜տՠ՜էձ հԲԺ—՜ձզռ զ հ՜ոՠէ...
5. 36՜՝ Աճժ ՠ՟մ Վ՟մ՟խ՟մթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ ավգ՟ժ (թ Ժհժ՟մ՟տ). Զթմշ ե Ճվ՟ա՟ժնրտթմ ժնրլ՟մգժմ — Ի ՞ջճռ
բ ծղկ՜ջզպ...
6. 36՝—8՜ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ. ծ՟սնվ Բ, ով՟խ ժբ] – Քջզոպճո աՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ
՜ոպզծ՜ձ ճջյբո ՠռճհռ...փ Ի ե՜կ կժջպճսդՠ՜ձձ ՠռճհռ...
7. 38՜—9՜ [Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ. Պ՟սղնրէթրմ Յնռծ՟մմնր Բչմգտրնճ (թ Ժհժ՟մ՟տ)] — Մզղպ
ժ՜կզկ ՞զպ՜ժ ՞ճէ ալՠա ձճջ զջ՜ռ ՠխՠէճռփ Մզձմ ՞ջբզ ա՜հձ, ՜՝ՠխ՜հ կզ թՠջ Յնռծ՟մմեջ ՜ձճսձ Բչմգտթ...
8. 39՜՝ [Ննվթմ. Վ՟ջմ Ս՟վխ՟ր՟ա ՟ՠգհ՟ճթ (թ Ժհժ՟մ՟տ)] — Ես ա՜հո ՠո ՞զպՠկ... ՜՝ՠխ՜հ կզ հԱմՠգվբնճ
ՠջժզջձ, զ չ՜ձտձ ճջ Տգհգվ ժճմՠձ, Ս՟վխ՟ր՟ա ՜ձճսձ ՜խ՜սդզռ ղձճջիո ճսձբջ...
9. 39՝—46՝ Թնրհէ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթմ Կնջս՟մբգ՟ճ, դնվ ավգ՟տ ճ՟ջսնր՟լ՟ո՟ծ բհգխեմ Հնպնղխըժ՟ճե ՟պ է՟ա՟րնվմ Հգէնրղ թ ղ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւմ Սթջ. Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէթմ, նվ թ ո՟ոեմ ՠգվ՟ր ՟պ է՟ա՟րնվմ
Հ՟ճնտ Հգէնրղ թ կգպմ Ծ՟բհթխ՟էթմ, նվ խնշեվ Տթղ՟մչ ժթխ՟է, թ էնրթմ Հ՟ճնտ ՈՂԷ (1248) ավգտ՟ր թ կգպմ ՟վբթրմ՟խ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ ճ՟վղ՟վգ՟ժ (թ Ժհժ՟մ՟տ) — Քջզոպճո՜յո՜ժՠ՜է ոճսջ՝ դ՜՞՜սճջզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ Հգէղնճ զ Տբջ ըձ՟՜է...
10. 47՜—8՜ Ննվթմ սգ՟պմ Նգվջեջթ ավգ՟ժ Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէնճմ ո՟սվթ՟վգթմ Աջնվնտ սգ՟պմ Մթի՟ճեժթ — Ըաաճս՜ջդճսձ ՠս ա՜ջզ՜՞ճհձ իճվ՜յՠպզ՚ ա՜ոպճս՜թ՜յ՜պզս յ՜պջզ՜ջգզ՟ ապբջ Մթի՟ճժթ, գձժ՜է՜տ
աԳզջ ոզջճհ...
11. 48՜—60՜ Սվՠնճմ Բ՟վջըհթ թ Հ՟վտնհ[՟տ] ավնտ. ՅԾԹ. Ժնհնռգ՟ժ Մնռջթջթ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ոջյբո ճմզձմ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ՜ձ՜սդ իջ՜կ՜հբ ՝՜ձձ ՝ՠջՠէ զ ոջ՝ճսդզսձոձ...
12. 61՜—81՜ [Վ՟ջմ ղթ ՠմնրէգ՟մ Բ՟մթմ ղ՟վղմ՟տգժնճ] — Եջժճս ՝ձճսդզսձ զ կզ՜ոզձ ՜շ՜ձռ ի՜ժ՜շ՜ժճսդՠ՜ձ ճմ ժ՜ջբ էզձՠէ...
13. 81՜—187՜ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, ծ՟սնվ Թ, ով՟խւ՝ թե—ժդ, իՠ—լՠ]. Վ՟ջմ է՟տգ՟ժ ո՟ս՟պնճմ — Իոժ չ՜ոձ դ՜ռՠ՜է յ՜պ՜շճհձ ա՜ձ՜ա՜ձ [ՠձ] ժ՜ջթզտ...
Խ՜շձ գձ՟րջզձ՜ժճսդզսձփ Կ՜ջ՟՜է՚ 180՝—7՜, 136՝—55՜, 81՜—2՜, 155՜—79՝, 82՜—136՝փ

14. 187՝—217՝ [Բ՟մւ Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խ՟տրնճ]
՟. 187՝—94՜ Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խնրմրնճ ճգվթտջ գվ՟մգ՟ժ ռ՟վբ՟ոգսթ Վ՟ջմ նվոթջնրէգ՟մ խգմ՟տ թրվնտ
— Եո՚ Ամ՟մթ՟ճ Շթվ՟խ՟տթ, զ հԱմ՟մթ՟ճ ՞ՠխնբ, ճջ ՝՜ս՜ձ՟՜ժՠռզ ա՟յջճսդզսձ կՠջճհ ՜ա՞զո Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռ...
ՠ. 194՜—204՜ Ամ՟մթ՟ճթ Յ՟հ՟աջ խ՟ս՟վղ՟մ ծ՟ղ՟վնհնրէգ՟մմ գր խգվոթտ ծ՟վտղ՟մ (Ա—ԻԴ) — Զ՜կՠձ՜հձ ՜ո՜ռ զկ՜ոպճսձ...
ա. 204՜—7՝ Գվգղ կգդ իվ՟իձ՟խ՟մջ ճնվը՟ղ թ խգվ՟խնրվջ գր ճ[զ]ղբգժթջ դնր՟վձ՟մ՟ճւ գր խ՟ղթւ ի՟րջգժ ՠ՟մջ դնր՟վձ՟տնրտթշջ գր լթլ՟հ՟խ՟մջ (Ա—Զ). Խվ՟իձ՟խ՟մ ՟պ՟չթմ — Աո՜ռՠջ ռ[գ]ձժՠջձ տճ, դբ. Կ՜ջճխ ՠկ ՞զպՠէ հճջճսկ ե՜կճս ՟ճս ժ՜կզռզո ճսպՠէ ծ՜ղ...
բ. 207՝—11՜ Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խնրմրնճմ ծ՟ղ՟վնհթ Յ՟հ՟աջ խյպնտ գր խյպնվբ՟տ (Ա—ԺԸ). Ա. Յ՟հ՟աջ
՟ջ՟վթնմթ, ժթՠգվսնմթ գր բ՟մ՟խթ — Ա ժղզշ Բ ՞՜ջզ ի՜պ՜ռ ժճմզ...
գ. 211՜—4՜ Յ՟հ՟աջ շ՟ցնճ, շ՟ցնրտֆ Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խնրմնճ ծ՟ղ՟վնհթ Յ՟հ՟աջ շ՟ցնճ գր շ՟ցնրտ գր
ո՟ս՟ր՟տ (Ա—ԺԸ). Ա. Յ՟հ՟աջ ւջգջսթ — Չ՜վ ՜շ՜նձճջ՟ մ՜վճսռ՚ տոՠոպ...

դ. 214՜—5՜ Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խնրմրնճ ծ՟ղ՟վնհթ էթրւ նվշ՟ցնրէգ՟մմ ս՟մտ Հթմ խս՟խ՟վ՟մ՟տմ — Ա. Գզջտ Մճչոզոզ ՜սջբձո՟ջզ՚ Ծձձ՟ճռձ պճսձտ ՠձ ՏՅԷ (4307)...
ե. 215՜ Ննվթմ էթրւ նվշ՟ցնրէգ՟մտ Ննվ խս՟խ՟վ՟մ՟տմ (՜հոտ՜ձ)փ
զ. 216՜—7՝ [«Ամնր՟մւ ՟խ՟մտ գր անրմ՟րնվնրէթրմւ մնտթմ». կգպ. 503, 175ՠ] – Ա. Զկջճսըպձ ժ՜ձ՜մ բ...
ԼԳ. Լ՜աճս՜ջ՟ձ՚ ժ՜յճսպ՜ժ ՞ճյձ՜սճջբփ Վծ՜ջճսկձ Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟խնրմրնճ Ժճխճչ՜թճհձ, ՠս Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ
կՠջճհ վ՜շտ. ՜կբձփ
15. 217՝—25՝ Քգվ՟խ՟մնրէթրմջ խնշթ Է գրէմ՟ավգ՟մւ, դնրագ՟ժ թ Դ՟[ր]է՟ ցթժթջնց՟ճե գր թ Հպնղ՟ ռ՟վբ՟ոգսե՝ խնշգտգ՟ժ ՟մնրմ Փթրմթխ գր գմ ՟ճջնւթխ — Գզջտ Է՚ ՜հ՝, ՠ, բ, գ, զ, ճ, ս... (չՠջնճսկ՚ ՝ճէճջ՜ժ)փ
16. 225՝—43՜ Ս՟ծղ՟մւ ծ՟ր՟սնճ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ գխգհգտրնճ, ավգ՟ժ թ ջվՠնճմ Նգվջթջե խ՟էնրհթխնջե Հ՟ճնտ, թ իմբվնճ ՟ջսնր՟լ՟ջեվ է՟ա՟րնվթ Հնպնղնտ Էղղ՟մնրթհթ — Թբյբպ ՠս ՜խտ՜պճսդզսձ կպ՜ռ ՠս ՝՜ձզ
ճմ պ՜հ դճհխ...
17. 243՜—60՝ Ննվթմ Նգվջեջթ Յ՟հ՟աջ ՟ր՟մբնրէգ՟մտ գխգհգտրնճ — Աո՜ոռճստ ո՜ժ՜սճստ ՠս հ՜խ՜՞ո ՜ս՜ձ՟ճսդՠ՜ձռ ՠժՠխՠռճհ...
18. 266՝—94՜ Գվթանվթ Վխ՟ճ՟ջթվթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ Ի ձ՟պեմ, նվ Վ՟ջմ ղնժնվղ՟մ Զ՟սխթմ — Ես
՜ջ՟, ոճսջ՝ ի՜սջո ՜հոճտզժ ՝՜ձտ ՠս ՜հոյզոզ ոյ՜շձ՜էզտ, ճջ ՠջժՠջզսջ ՜կ՜ս ժ՜կ ՠսո ՜սՠէզ հ՜շ՜ն ՞ճէճչ տ՜ձ
ակՠա... (կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ
19. 294՝—312՜ Նգվջեջթ Կհ՟ճգտրնճ՝ գհՠ՟րվ Գվթանվթջթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէնճմ նրվնրղմ Յ՟խնռՠ՟ճ Աջնվնտ ռ՟վբ՟ոգսթ թ ղ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւեմ Մգժթսթմնճ Հ՟ճնտ — Ի ա՞՜էզ ՟զպ՜սճջճսդզսձ ՞ջ՜սճջ՜ժ՜ձ տճսկ ձ՜կ՜ժզ...

700
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Կնջս՟մբմնրոփժթջ

ՌՃԾԱ—1702, ՌՃԾԲ—1703

ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ գվետֆ
ԹԵՐԹ՝ 309—1, 311—1 (էպթշւ՝ 2). շավնր՟լ՝ 61ՠ, 120՟, 121ՠ, 168ՠ, 175ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—ԻԶ×12 (ԺԳ, ԻԲ 11, ԻԱ 10)+1×2ֆ
ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր է՟ա՟մյ՟մ «BG» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×10,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝
14—19ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ղ՟ջմ ո՟ծո՟մ՟խթ ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ
ԾՆԹ. Աճՠնրՠգմնռ ավնր՟լ աժի՟ծ՟ղ՟վմգվզ ավշթ թջխ կգպւնռ ցնցնինր՟լֆ 5—թտ ջխջ՟լ մթրէգվզ աժի՟խ՟վանր՟լ գմ մ՟գր ՟վ՟ՠ՟խ՟մ էնր՟մյ՟մմգվնռ՝ 1—30ֆ Ըջս գվգրնճէթմ ղ՟սգ՟մթ ՟ր՟վսթտ ճգսնճ ով՟խմգվթ մնվ բ՟ջ՟րնվնրէթրմ ե խ՟ս՟վնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—7՜ ԼԱ. Ոհնվղնրէթրմ ՟պմգժ ՟հւ՟ս՟տ գր խ՟վփսգժնտ. Ոհնվղնրէթրմ ՟վ՟վեւ ՟հւ՟ս՟տ գր խ՟վփսգժնտ. դթ նհնվղ՟լ՟տմ ե ՟վւ՟ճնրէթրմմ գվխմթտ — Ոջյբո ՠս Քջզոպճո իջ՜կ՜հբ, դբ. Տճստ ճխճջկճսդզսձ...
2. 7՜—25՜ ԼԲ. Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Ով նհնվղթ ՟հւ՟ս՟տ, ցնի ս՟ճ Աջսնրլնճ — Ահոյբո
իջ՜կ՜հՠձ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռճհ, դբ. Քջզոպճձբզռ ՝՜ջզ ՞ճջթտձ Գ ՜ա՞ բ...
3. 25՝—55՜ [Ի Հ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 228, 71՟—127՟. §1. Նը./մզտփ ՟—բ/մզտփ գ/25՝—9՝փ դ—ըՠ/մզտփ ըա/29՝—34՜փ ըբ/34՝—7՝ (38՜—49՝ պՠո §4)փ ըգ/մզտփ ըդ/50՜—1՝փ ըե/121՜ (չջն. «...ըճջիջ՟ճհձ Քջզոպճոզ ը՜շձբտ»), §11—զռ հՠպճհ)փ ըզ/մզտփ ըէ/52՜—3՝ (ժզռ՚ 53՝—4՜ կզ՜հձ
«Բ՟վջգհթ ե ՟ճջ — Եդբ ճչ ՜ջ՞ՠէռբ այպճսխո տ՜ի՜ձ՜հզձ...»/փ §2. Նը./մզտփ ՟/մզտփ ՠ/54՜—5՜փ ա/55՜՝փ բ—թզ/մզտփ 0ջզձ՜ժո մզ
ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ տձձ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞ջճսկ. պյ. «Յճչի՜ձձբո Եջաձժ՜ռճս ըջ՜պ՜ժ՜ձ ՜ջլ՜ժգ», Եջՠս՜ձ, 1977փ

4. 38՜—49՝ է—2 Պ՟սղնրէթրմ Մթի՟ճեժթ ավնտմ ավգջտնրւ — Ի Գ՟ղթվ՟տնտ ՜ղը՜ջիձ Հմբխ՟տ ճկձ դ՜՞՜սճջ իջՠ՜հ ՜շ՜տՠ՜ռ Որջսթ՟մնջթ ՜շ ձ՜հ...
5. 55՝—61՜ Ժ—6 Ահո ՟՜պ՜ոպ՜ձ՜՞զջտ բ. Վ՜ոձ ՜շձ ՠս ժձճն ա՜ձ՜ա՜ձ յ՜պ՜ի՜ջ՜ռ
՟. 55՝—6՜ Եր էե ո՟ս՟ծթ ՟պմ գր խ՟ղ խմնչմ բթր՟ծ՟վթժ — Քձձՠէ ՜ջե՜ձ բ...
ՠ. 56՝—7՜ Գնէթ խ՟ղ ոթջ՟խնրէթրմ — Եդբ հ՜շ՜ն տ՜ձ յզո՜ժձ բջ...
ա. 57՜ Եէե խթմ նրղգւ յմ՟ջտթ — Աջլ՜ժՠոռբ աձ՜հ ՜հջ զսջ...
բ. 57՜—8՜ Վ՟ջմ ՟ղժնճ — Ակճսէ ժզձ՟ ՜ջլ՜ժՠոռբ...

գ. 58՜ Վ՟ջմ, էե նվնռ ո՟սձ՟պ՟ր էնհտե խթմմ դ՟ճվմ — Յճջե՜կ ժզձձ պՠոձբ ա՜հջձ զսջ հ՜ջճս՜՞զպճսդզսձ...
դ. 58՜՝ Վ՟ջմ ՠ՟ղՠ՟ջնհ՟տ դխ՟մ՟ճջ, էե նշ եվ խնճջ — Եդբ ճտ ՜շձճսռճս ժզձ...
ե. 58՝—9՜ Վ՟ջմ ՟վկ՟խգժնճ դխթմ ոնպմթխ — Իոժ ՠդբ ՜ջլ՜ժբ աժզձ չ՜ոձ ՝՜ձզ յճշձժճսդՠ՜ձ...
զ. 59՜—60՜ Վ՟ջմ ՟վկ՟խգժնճ դխթմմ ՟սգժնրէգ՟մ — Իոժ ՠդբ ճմ չ՜ոձ յճշձժճսդՠ՜ձ...
է. 60՝—1՜ [Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ] — Ք՜ի՜ձ՜հ դբ զ յխթճսդՠ՜ձ ՞պ՜ձզռզ ՠս զջտձ հ՜հպձՠոռզ...
Ք՜խճս՜թ «Մըզդ՜ջ Գրղզ Դ՜պ՜ոպ՜ձ՜՞ջտզռ», պյ. Եջՠս՜ձ, 1975փ

6. 62՜—6՝ ԻԴ—7. Վ՟ջմ ո՟ծնտ. ՟ջ՟տգ՟ժ ե ջվՠնճմ Բ՟վջգհթ — Շ՜՝՜դ պըս՜ս իջբզռ ՜ա՞զձ ՠս ՜ո՜ռ՜ս,
դբ. Հ՜ձ՞զռբ ՞ջ՜ոպձ տճ...
7. 66՝—75՝ ԻԵ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ ՟ր՟դ՟խթմ գր ինջսնռ՟մնրէգ՟մմ — Ոչ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է ի՜յջտ զկ ՠս ՠխ՝՜յջտ, թ՜շ՜հտ Աոպճսթճհ ՠս թ՜շ՜հ՜ժզռտ զկ իճխճհո...
8. 75՝—84՜ ԻԲ. Աճժ ռ՟վբ՟ոգս[ւ] ՟ջգմ, էե. Տգջ՟ւ թ աթվջ ծվեթտ, նվ ժթմգժնտ ե ԺԵ մյ՟մ թ ծմխգս՟ջ՟մ
՟րնրվջ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դբ՟ս՟ջս՟մմ — Աշ՜նզձ ՜սճսջձ ՝՜ջլջ՜ոռզ թճչ զ Խ ժ՜ձկճսձ...
9. 84՜—9՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Ք՟վնդ ռ՟ջմ ո՟ծնտ, ՟ջ՟տգ՟ժ ե թ ՠ՟մմ Յնռմ՟մնր. Ած՟ Գ ՟րնրվՠւ, ՟ճժ նշ գրջ թտե Նթմնրե (Ձղգպ՟մ՝ ԻԶ) — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, ազ կ՜ջ՟ձ իճ՞զ բ ՠս կ՜ջկզձ...
10. 89՝—97՝ ԻԱ. Ք՟վնդ Դ՟րէ՟ճ էվգժմ դընհնռնրվ[բ]մ — Ես ազ ձ՜ի՜յՠպտձ բ՛ջ հՠջժ՜ջ ՜յջբզձփ Վ՜ոձ
ճսոճսռ՜ձՠէճհ ա՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպճսդզսձձ ճջ՟ճռ զսջՠ՜ձռ...
11. 98՜—120՝ ԺԹ. Ք՟վնդ Յում՟մնր ղ՟վա՟վեթմ, նվ ՟ջե. Ած՟ Գ ՟րնրվՠւ գր ՟ճժ նշ գրջ թտե — Զզ Նթմւե
բջ տ՜խ՜տ կՠթ զ հԱջնվգջս՟մ, աճջ ղզձՠ՜ռ Նթմնր դ՜՞՜սճջձ... (121՜ պՠո §3, ըե)փ
12. 122՜—33՝ ԺԷ. Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ Վ՟ջմ ղ՟ծնր, նվ ՟ջե. Լ՟ր ե փվ ղ՟ծնր, ւ՟մ դփվ լմմբգ՟մմ —
Ես յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ իՠդ՜ձճոտ արջ թձըձ՟ՠ՜ձձ յ՜պճսՠձ... ՞ՠխՠռզժ թ՜խզժ ժ՜կ ՞ՠխՠռզժ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
13. 134՜—47՝ ԺԲ—15. Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե. դթ շՠ՟ղպ՟ջգժնճ դւ՟ծ՟մ՟ճջ գր
դռ՟վբ՟ոգսջ — Մըդեջտ ոքճհ ՠս ՜խն՜կճսխն պջպկճսդՠ՜ձ...
14. 147՝—56՝ ԺԳ—16. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ ՟հւ՟ս՟ջթվնրէգ՟մ գր նհնվղնրէգ՟մմ — Փ՜շ՜սճջՠոռճստ ա՝՜աճսկճխճջկ Աոպճս՜թձ, ահ՜ծ՜ը՜կզպ կ՜ջ՟՜ոբջձ...
15. 157՜—68՜ ԺԲ—17. Գենվա՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ ծ՟հնվբնրէգ՟մ Սնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթմ —
Աջՠ՜կ՝ձ Քջզոպճոզ վջժՠ՜է ՠս ՜ա՜պՠ՜է ՠխ՝՜յջտ զկ զ Քջզոպճո...
16. 169՜—80՝ ԻԹ—18. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ե. Ապմ ղթնչ եթմ Բ նվբթ — Դՠկտ ՜շ՜ժզո ՜շ
՜կՠձ՜ժ՜է ՝ձճսդզսձձ ի՜հզ... (կզնզռ դՠջզ)փ
17. 181՜—8՝ Լ—19. Գվթանվթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ բ՟ս՟ջս՟մթմ. Գ՟ժնտ ե բ՟սգժ դղգպգ՟ժջմ գր ճ՟վնրտգ՟ժջմ ա՟ՠ[վ]թգժ՟խ՟մ ցնհնռմ (խվխ. 218ՠ—25ՠ) — Իոժ զ ե՜կ՜ձ՜ժզ զսջճսկ ՠժՠոռբ ՜հձ, ճջ ՞՜էճռձ բ...
18. 188՝—92՝ ԼԱ—20. Հ՟վտնրղմ ջնրվՠ Լնրջ՟րնվշթմ... զմբ ծվգյս՟խթմ — Աոբ ոճսջ՝ձ Գվթանվ գձ՟ իջՠղպ՜ժո. Յճջե՜կ ՜շձճսո աիճ՞զ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ճս՛ջ պ՜ձզո...
19. 193՜—202՝ ԼԴ—21. Եվ՟մգժնճմ Աժթւջ՟մնջթ խ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟սթմ (խվխ. 298՟—309ՠ) — Ահջ կզ բջ զ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջ, ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Եցվգղթ՟մնջ...
20. 203՝—18՜ ԼԵ—22. Յ՟պ՟չթ լմնրմբմ ճնռջ՟մ[մ]՟ճթր Մ՟վթ՟ղ, գր լմնրմբ Մ՟վթ՟ղնր լմ՟ր դՔվթջսնջ
— Ես Յնռ՟խթղ կՠթ՜պճսձ, ՠս կ՜պճսռ՜ձբջ Տՠ՜շձ ժջժզձ այ՜պ՜ջ՜՞ զսջ...
21. 218՜՝ [Տ՟հ Գվթանվ ավշթ՞] — Ծձճսձ՟ ՜ձծ՜շ ՜ձՠաջ՜ժ՜ձ, /Ծձՠ՜է հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜սզպՠ՜ձ... /ԶԳվթանվ
ՠջբռ չզջզ ՜կ՜ձ՚ /Յ՜շձՠէ հ՜խրդո լՠջ հզղկ՜ձփ
218՝—25՝ ժջժ., պՠո § 17փ

22. 225՝—8՝ ԼԷ—23. Վ՟ջմ ՟վգա՟խ՟մ ի՟ր՟վղ՟մմ [Տգջթժ Յնռծ՟մմնր Կնդպ՟մ] — Դ՜ջլՠ՜է զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ ԴՃՀԵ (1026) ը՜ս՜ջՠռ՜ս ՜ջՠ՞՜ժձ... վ՜ըՠռ՜ս հ՜ոպՠ՜ռո զ չզծ՜ժձ ՜ձկ՜իզռ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ Յնռ՟մմեջ ճջ ժճմզ Կնդգպմֆ
23. 229՜—36՜ ԼԵ—24. Գ Ճամ՟րնվւ թչթմ ճ՟մ՟ո՟սեմ թ ւ՟հ՟ւմ՝ ղթջ գր աթմթմ գր դոնպմթխմ ցնվկգժ —
Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ, դբ. Գ ծ՞ձ՜սճջտ զ կզ հ՜ձ՜յ՜պ ՜խ՜սդբզձ...
24. 236՜—8՝ ԼԵ—25. Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Պ՟վտգմթնջթ գր Դ՟ղ՟ջխ՟ճ գոթջխնոնջթմ — Քջզոպճոզ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպ՚ Պ՟վէգղթնջմ բջ զ ե՜կ՜ձ՜ժո Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ...
25. 239՜—59՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Ոջխթցնվթ[խ]եմ ե ՟ճջ

՟. 239՜—42՜ ԻԶ—26. [Վ՟ջմ Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ գր ծ՟ջ՟վ՟խ՟տֆ Գժնրի Խ — Աշ ճսդձՠջճջ՟ձ... Ահոտ՜ձ
չ՜ոձ] ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ հ՜ջճսդՠ՜ձձփ [Վ՟ջմ ճ՟վնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ] — Ահեկ ՜ո՜ոռճստ չ՜ոձ հ՜ջճսդՠձբ Քջզոպճոզ... (ՠձդ՜՞էճսըգ՚ ԻԷ)փ
ՠ. 242՜—53՝ ԻԸ. Հ՟վտղնրմւ Ժ [Վ՟ջմ] Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ ՟ջ՟տգ՟ժ եֆ [Գժնրի ԽԱ] — Դ՜ջլճստ ՜հեկ ՜շ՜նզժ՜հ ՝՜ձզո Յ՜ջճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ ՠս ի՜ջռճստ ՝՜ձո Ժ... [ՠձդ՜՞էճսըձՠջգ՚ ԻԹ—ԼԱ]...
ա. 253՝—7՝ ԼԲ—27. Վ՟ջմ ծ՟ր՟սնտ գր անվլնտֆ [Գժնրի Ծ] — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ի՜ս՜պտ ՠս ազ՛ձմ բ ՞ճջթփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աոՠկտ ձ՜ը, ՠդբ. Հ՜ս՜պտձ ՜շ՜ձռ ՞ճջթճռ կՠշՠ՜է ՠձ...
բ. 258՜—9՜ ԼԳ—28. Վ՟ջմ Ծմբգ՟մմ Տգ՟պմ ՟ջ՟տգ՟ժ եֆ [Գժնրի ԼԵ] — Յ՜շ՜նզձ յ՜պ՜ոը՜ձզ՚ ճջտ ՜ոՠձ դբ. Մ՜ջ՟ թձ՜ս... ՠս չժ՜հՠ՜ռ կ՜ջ՟՜ռՠ՜է Բ՜ձզձփ
Հկկպ. պյ. «Գզջտ ճջ ժճմզ Ոոժՠվճջզժ» Կ. Պրէզո, 1746, բն 419—448, 571—572, 371—373փ

26. 259՝—61՝ ԼԴ. Ն՟ի՟բվնրէթրմւ իվ՟ս՟խ՟մւ Յ՟հ՟աջ ՟հփէթտմ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե սգ՟պմ Նգվջեջթ՝
գհՠ՟ճվմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ ռգվ՟բթսնհթ — Ախրդտ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ տջզոպճձբզռ կՠթ՜ռ ՠս վճտճսձռ...
27. 262՜—74՝ Ի—29. Մնաւ ճԱվգրգժթտ գխթմ գվխվո՟անրէթրմ Ծմըմբգ՟մմ Քվթջսնջթ — Աի՜հ կճ՞տ հ՜ջՠսՠէզռ ՠժզձ ի՜ոզձ հԵվնրջ՟հեղ...
28. 274՝—97՝ ԻԱ—30. [Ղնրխ՟ջնր Լփպգտրնճ. «Բ՟մՠգվ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ» № 10, եչ 223] Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ նվ ՟ջե. Զթ նվւ ջվՠնրէգ՟ղՠ ո՟ծգմ դջվՠնրէթրմմ, ջվՠգջտթմ — Ակՠձ՜հձ ՞զջտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ աԱոպճս՜թ ՜ջ՟՜ջ ՟՜պ՜սճջ տ՜ջճաՠձ...
298՜—309՝, ժջժ. պՠո §19փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

61՜ Աս՜ջպՠռ՜ս Կ՜ձճձ՜՞զջտ ՠս Դ՜պ՜ոպ՜ձ՜՞զջտո դվզձ ՌՃԾ ճս կբժձ (1702) ոՠյպՠկ՝ՠջզ ՜կոճհ ԺԵ,
հ՜սճսջ ղ՜՝՜դճսփ Ոչ ճտ ճջ ժ՜ջ՟՜հ՚ կբժ Հ՜հջ կՠխ՜հզս կզ ՜ջե՜ձզ ՜ո՜ոռբ ՠս զձտձ ՜ս[ջ]ի[ձ]ՠ՜է ՠխզռզ. ՜կբձփ
Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ
147՝ Ոՙչ ոզջՠէզ ՠխ՝՜յջտ զկ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, էզ ոջպզս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռոփ
297՝... հճջճռ վջժՠոռբ Քջզոպճո ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էոձ ՜ձճս՜ձ զսջճհ, ՠս ՜շ՜սՠէ աժ՜ջ՟՜ռճխտո ոճջզձ
ՠս Հ՜հջ կՠխ՜հ ՜ոճխ՜ռձ. ՜կբձփ Ի դըչ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՜ա՞զո ՌՃԾ ճս ՠջժճսոձ (1703), ՜յջզէզ ՠջժջճջ՟ ՜սճսջձ ղ՜՝՜դճս ՜ս՜ջպՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ կ՜իպՠոզ Գվթանվ զջզռճս, զ դ՜խձ Պ՟ժ՟է, զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Հվգյս՟խ՟ոգսթֆ
309՝ Թվզձ ՌՃԾԲ (1703), ոՠյպՠկ՝ՠջ ՜կոճհ հՠջժճսոձ, հ՜սճսջ իզձկղ՜՝դզ. ՜կբձփ
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Ապ՟ւգժ ռվբ. Ն՟իթչգր՟մտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 359—4 (սգ՛ջ Պ՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 2՟—12՟, 13ՠ, 137ՠ, 259ՠ, 342՟, 343ՠ, 345ՠ—59ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԹ×12 (Ա 11, ԺԱ
16, ԺԹ 24, Ի 14, ԻԹ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ 15×9,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 14ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ շթւ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ է՟մ՟ւթ ՠլգվֆ Պ՟ծո՟մ՟խմգվթ ռվ՟ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 12՝ Գթվւ նվ խնշթ Ծ՟հխ՟ւ՟հ գ[ր] Ժնհնռ՟լուֆ Գվգտգ՟ժ նրղգղմ Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե Ն՟իչնրմ՟տրնճ,
թ ց՟պջ ղգլթմ Աջսնրլնճ, թ ո՟վագր՟սնրնհեմ ՟ղգմ՟ճմֆ Ի ՠ՟դնրղ չ՟մթրւ գր ՟յի՟սնրէգ՟ղՠ ընհնռգ՟տ ՠ՟դնրղ ավգ՟մտե ՠ՟դնրղ թվջ, նվ գմ ՟ճջնւթխ՝ Եցվգղ Խնրվթմ, գր Ք՟վնդ գխգհգտնճ, գր Մգխմնրէթրմ թ ջնրվՠ Արգս՟վ՟մեմ, գր Տփղ՟վ՟խ՟մ ՟վծգջսթտ, գր Վ՟ջմ Ծպ՟դ՟սխթմ, գր ՟ճժ ՠ՟դնրղ թվ՟տ, նվ խ՟ թ ղեչ ավւնրջֆ Ժնհնռգ՟ժ գր ավգ՟ժ գհգր թ ծ՟ճվ՟ոգսնրէգ՟մ Աղգմթտ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ, ՟ճժգր թ ո՟սվթ՟վգնրէգ՟մ Սվՠնճ Եվնրջ՟հեղ՟ճ գր Կնջս՟մբթմնրոփժջնճ սգ՟պմ Գվթանվթ գր սգ՟պմ Յնծ՟մմեջթ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ռ՟վբ՟ոգս՟տ // (13՟) ճ՟ղթմ Փվխշթմ 1730 գր թ էվթմ ղգվնճ ՌՃՀԹ, գր ղ՟ճթջթ ՟ղջնճ ԻԹ, ավգտ՟ր թ ղ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւմ Կնջս՟մբմնրոփժթջ

՟. 14՜—24՝ Ա. Պ՟սղնրէթրմ ծ՟ղ՟պփս Եհթգ՟ճնր ղ՟վա՟վեթ — Եխզ՜հ Թեդՠ՟տթ բջ, ՜ա՞եձ տ՜ի՜ձ՜հզռ...
ՠ. 25՜—30՝ Բ (Գ). Գթս ավնճջ ղգվնճ, էե նրջսթ ե (Ապ՟ւգժթ Ն՟իթչգր՟մտրնճ նս՟մ՟րնվ Յ՟հ՟աջ սփղ՟վթ) — Յՠպ Ս՟ծ՟խ՟ճ ոջ՝ճհ Մՠթզ, /Կ՜դճսխզժճո Հ՜հճռ ՜ա՞զ... /Տբջ Ապ՟ւգժ ձճս՜ոպ իճ՞զ, /Զ՝՜ձձ դվ՜ժ՜ձզո ՞թ՜՞ջՠռզ... /Ես կզ ժ՜ջթՠջ գձ՟ չ՜հջ՜յ՜ջ՚ /Ամ՟մթ՟ե ղզձՠ՜է Տրկ՜ջ (25՜՝ ժջժ. 26՜՝)փ
ա. 31՜—51՝ Դ. Տգջթժ թղ՟ջս՟ջեվ գր ծնաեսգջ ռ՟վբ՟ոգսե Յնծ՟մմնր, նվ ղ՟խ՟մնրմմ Կնդգպմ խնշթ — Ի
ե՜կ՜ձ՜ժզձ ճջճսկ բջ դվ՜ժ՜ձըձ Հ՜հճռ ՌՃ ՠս ՠրդ՜ձ՜ոճսձ (1021), ՠէ դ՜՞՜սճջձ Հպնղնտ Վ՟ջթժ հԱջՠսՠէո...
բ. 51՝—4՝ Ե. Ոհՠջ ՟ճջ Մնռջեջ ռ՟վբ՟ոգսե (թ ռգվ՟ճ Ամթ ւ՟հ՟ւթ) — Ոխ՝՜կ ատՠա Հ՜հճռ հ՜ղը՜ջի ՜ձժՠ՜է զ լՠշո ՜ձրջզձ՜ռ, /Ահո ՜կՠձ՜հձ մ՜ջ յ՜պճսի՜ոո թճչ՜ռՠ՜է չ՜ոձ կՠջ կՠխ՜ռ...
գ. 55՜—60՜ Զ. Գգրնվք ռ՟վբ՟ոգսթ Բ՟մ ռ՟ջմ խ՟մնրի գր [՟մ]՟կ՟մ ժթմգժնճ Զ՟սխթմ — Դզռճստ ոճսխ
զձմ ՠս չ՜ոձ պբջճսձ՜ժ՜ձ էջկ՜ձռո...
դ. 60՜—1՝ Սվՠնճմ Գվթանվթ Վխ՟ճ՟ջեվթ [Վ՟ջմ ղնժնվղ՟մ Զ՟սխթմ] — Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ ՇԼԱ—զձ
աոճսջ՝ Զ՜պժզձ կճէճջՠռ՜ձ Ժ ՜ա՞ձ...
ե. 62՜—85՝ Է. [Սսգց՟մնջթ Դ՟յսգտրնճ] Պ՟սղնրէթրմ Ծպ՟դ՟սխթմ — Ծ՜ձճսռճսկձ էզռզ լՠա գձդՠջռճխ՜ռ՟, դբ ճջյբո ՠխՠս յ՜պծ՜շձ ՝՜ձզո, ճջ ՠո՚ Դ՟յս[գտթ] Սսգց՟մնջ ՞ջզմո ժ՜հզ զ տ՜խ՜տձ հԵաթոսնջ...
զ. 86՜—128՜ Սվՠնճմ Եցվգղթ Խփջւ Աջսնրլնճ գր ղ՟հ[է]՟մւ (Ա—ՃԼԷ) — Ա. Տՠո, Տբջ, ապ՜շ՜յ՜ձո զկ ՠս
առ՜սո իճ՞սճհ զկճհ... //(126՝)... ՃԼԷ. Աջ՟, Տբջ ՝՜ջՠջ՜ջ, գձժե՜է ա՜խրդո...
է. 128՝—32՝ [Խնջսնռ՟մնրէթրմ ղգհ՟տ] — Խճոպճչ՜ձՠկ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ... //(129՟)... Մՠխ՜ Աոպճսթճհ ձ՜ը՜ձլո...
ը. 133՜—6՝ [Վ՟ջմ ղգհ՟տ, ւ՟հնր՟լւ] — Ք՜ձազ կզձմՠս հրջբձոձ կՠխտ բզձ հ՜ղը՜ջիզ, ճմ ՜հո կՠխտ ՜ձռձՠէճհ գոպ րջբձոձ, ՜հէ Ա՟՜կ՜...
ը՟. 138՜—97՝ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]ֆ Ը. Վ՟ջմ Ննճգ՟մ ս՟ո՟մթմ — Հ՜ջռ. Ոջյզոզ՛ բջ պ՜յ՜ձզձ լՠսձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Զ՜հո ՜ոբ ՞զջձ, դբ մճջբտ՜ձժզսձզ...
Ք՜խճս՜թտձՠջ Զ (յջ՜ժ Ե), Ը (յջ՜ժ ե, ը՟, ըա, թդ, թէ), Թ (յջ՜ժ ա, ժզ, ի—իՠ) ի՜պճջձՠջզռփ Հ՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ Ը—Իփ

ըՠ. 197՝—222՜ [Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմե Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]. ԻԱ. Վ՟ջմ Մ՟մխ՟մտմ
Բգէհ՟եղթ — Իոժ ՜հձ ճջ Հՠջճչ՟բո հՠջժՠկՠձզռ ՠս զ ըճձ՜ջ[ի] իջ՜կ՜հՠ՜ռ ժճպճջՠէ ակ՜ձժճսձոձ...
Ք՜խճս՜թտձՠջ պ՜ջ՝ՠջ ՞էճսըձՠջզռփ Հ՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ ԻԱ—ԻԵփ

ըա. 260՜—93՝ ԻԶ. [ԻԸ. Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ] Յ՟հ՟աջ սփղ՟վ՟խ՟մ ղգխմնրէգ՟մ (= ղ՟խ՟տնրէգ՟մ), էե
ճնվնտ թ ղ՟վբխ՟մե ՟վծգջս՟րնվգտ՟ր — Գզպՠէզ բ, ազ ձ՜ը զ ձ՜ը՜կ՜ջ՞՜ջբզձ Մճչոեոզ րջզձ՜՟ջՠռ՜ս...
Ք՜խճս՜թճհ, ձ՜ՠս ՜շ՜ձլզձ ի՜պճս՜թձՠջ ձճհձզ Տրկ՜ջզ կՠժձճսդզսձզռ. իկկպ. կգպ. 739, 171՝փ

ըբ. 294՜—320՜ ԻԹ. Եր ջխջտնրւ ՟վբ թ ինջսնռ՟մնրէթրմ Եվվնվբնրէգ՟մ — Հ՜ս՜պ՜կտ զ Հ՜հջ ՜ոպճս՜թճսդզսձ, ճջյբո ըճոպճչ՜ձՠռզձ եճխճչՠ՜էտձ զ Նթխթ՟ճ...
ըգ. 320՜—33՜ Լ. [Վ՟ջմ Ս՟վաջթ դփվ՟ռ՟վթմ (տ՟մխթտ)] — Ահէ Ս՟վաթջ դփվ՟ռ՟վմ հ՜սճսջո Կնջս՟մբթ՟մնջթ բջ ՠս զ Յնրժթ՟մնջե ի՜է՜թՠ՜է...
ըդ. 333՜—41՝ ԼԱ. Քգվ՟խ՟մնրէթրմջ նվ խնշթ Է—մ՟ավգ՟մւ, դնրւգ՟ժ թ Դ՟րթէ ցթժթջնց՟ճե գր թ Հպնռ[ղ]՟ ռ՟վբ՟ոգսե՝ խնշգտգ՟ժ ՟մնրմ Փնրմթխ գր գմ ՟ճջնւթխ աթվւ Է — Ա, Ե, Է, Ը, Ի, Ո, Ի, 0. աճս՞զձ ՜հոյբո... ակճսպձ զ ը՜մՠձ ՜ջ՜, ճջ զ ձՠջտճքֆ
– 344՜—5՜ [Ց՟մխ ավնտջ] — Վ՜ոձ յ՜պկճսդՠ՜ձ Եխՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզ՚ Ա... Վ՜ոձ տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ՚ ԼԱփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՝ (ղխ՜՞զջ) Ի չ՜հՠէճսկձ Գնրաետթ Ապ՟ւգժ ՜ոպճս՜թ՜յ՝՜ձձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ՌՃՀԹ (1730) դվզձ, կ՜հզո տո՜ձկբժզձ, զ տ՜խ՜տձ Ըջդ՟ղՠնժփԳջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ մձմզձ տյջբփ
12՝ (Տՠո ՜ձճս՜ձ՜դՠջդգ)փ
128՝ Եո Ապ՟ւգժ ՜ձկպ՜սճջ,
Եկ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս կՠխ՜սճջ,
Զո՜ ՞ջՠռզ կՠա ղձճջի՜սճջ,
Նճջ րջզձ՜ժ հճհե ՞՜ս՜սճջ (վ՜շ՜սճ՛ջ),
Ախրդճխ՜ռ ըզոպ յզպ՜սճջ,
Ես յ՜պճս՜ժ՜ձ ճջյբո ըձծճջփ

Բ՜ջՠըրոՠ՜, Աոպճս՜թ՜թզձ
Վ՜ոձ իճ՞ՠսճջ ՜ղը՜պճխզձ,
Շձճջի՜էզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ
Ես տջպձ՜ն՜ձ ՝՜խ ՜ղը՜պզձփ
Աղը՜պՠռ՜ս ՠպ զձլ, ազ ՠո ՜ձղձճջի ՠկ ՠս ՠխժՠէզփ
137՜ Եո՚ Ապ՟ւգժ ՠս ՠխժՠէզ
Յճհե ՜ձյզպ՜ձ ՠս կՠխրտ էզ,
Ն՟իթչգր՟մ ՠջժզջո ժճմզ,
Եկ ՠս թ՜շ՜հ Հ՟դ՟վ՟ցվխշթփ
Ոչ ճտ ՟զյբ՚ ՞ՠջզո հզղբ,
Յզղՠ՜է էզձզ զ Քջզոպճոբ,
Ոջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձ.
Ակբձփ
343՝ Շձճջիրտ ՜կՠձ՜արջզձ Հրջ Աոպճսթճհ ՠս Փջժմզձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠս ոզջճհ Սջ՝ճհ Հճ՞սճհձ ժՠձ՜ջ՜ջզ ՜ս՜ջ՜պՠռ՜ս ՞զջտո Պ՜պկճսդՠ՜ձռ ՠս Եցվգղ Խնրվնճ ՠս Տրկ՜ջ՜ռ ՠս գձպզջ յբո—յբո Ժճխճչ՜ձճռ, դվզձ ՌՃՀԹ (1730)—զձ, զ ՜կոՠ՜ձձ ՜յջզէզ Լ րջձ, զոժ զ Հ՜հճռ Աջՠ՞զ ԺԲ, զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Ըջս՟ղոփժ, զ լՠշձ՜կ՝ձ Կնրւգտթ Ս՟վաջթ ճջ՟զ Ապ՟ւգժ պջճսյ չ՜ջ՟՜յՠպբփ Ոչ ճտ ի՜ձ՟զյբ ոկ՜, ձՠջբ աող՜է՜ձճսո զկճհ // ՠս հզղբ կզճհ Հ՜հջ կՠջզս աՠխժՠէզո, ՠս աիճ՞ՠսճջ թձճխձ զկճհ՚ ժճհո Վ՟պռ՟պ՟մ, ՠս ի կ՜հջձ զկ՚ Հպթցջթղեմ, ի՜ձ՟ՠջլ չՠջճհ՞ջՠ՜է իրջձ զկճհ, ՠս զձտձ հզղՠ՜է էզձզ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջկբ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 2՝ (1787դ., ձրպջ՞զջ, տՠջթճս՜թ) Թվզձ Ռ[Բ]ՃԼԶ (1787)—զձ ժջ///Աոպճսթճհ ղճս[ձ]մըո ՞ըջՠռզ ըՍս՟ղ[ո]փժ՟ճ պբջ Ղ՟դթ ճջ՟զ Հ/// զսջ ճջ. ՜կբձփ
2. 137՜ (ԺԸ ՟.) Եո՚ Մնվ՟սյ՟ծթ դճշըձ Մխըվդնրղ, մգձմզձ թ՜շ՜ Քջզոպճոզ Մխըվդնրղզջ թ՜ըՠկյ (՜հոյբո) ՠս կըձՠռզ. Աոպճս՜թ զ չ՜հՠէճսկձ դ՜ռբփ Ոչ ճհտ ժ՜ջթ՜հռբ, պՠջ՜ձ կզ Հ՜հջ կՠջ ՠջժզձտ ՜ոզփ Հրջըո ՜ձճսձըձ՚ Մ՟վք՟վե, կրջըո՚ Եհթջ՟պգս, ժճխ՜ժռզձ՚ Կնրժթ, ՠս ըսիրջՠըպճջըո՚ Հ՟վնրէգմ, ճջ՟զձ՚ Որմ՟մ, ՠս ըսկզճսո ճջ՟զձ՚ Պթմգ՟է, ՠս ըոջբէՠտ ոճհռ՜. ՜կբձփ
3. 222՝ (ԺԸ՟.) Յ՟խնՠր Աոպճսթճ հճհո ՜կ՜ձ՜դփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 3՜, 3՝, 343՜, 352՝, 354՝, 357՜, 359՜՝ Աշ՜ձլզձ ՝՜շՠջ, ՞ջՠջփ
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ԳՐԻՉ՝ Յ՟խնՠ գվետֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Իամ՟սթնջ Յ՟ցնրշգի՟տթֆ
ԹԵՐԹ՝ 193+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟—3ՠ, 191ՠ—2՟, 193ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+Ա—ԺԶ×12 (Ա 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
14,8×10,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ,
՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

Մ՟մվ՟մխ՟վշնրէթրմ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 4՟, 138ՠ, 148ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, խ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4՜—126՜ [Մգջվնո՟ճ Վ՟ճնտկնվգտրնճ Պ]՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Նգվջեջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Հ՟ճնտ
՟. 4՜—11՜ [Յ՟հ՟աջ դ՟վղթտ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթ] — Ի դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ ԺԸ ՜կզձ Տվբ՟ս՟ճ ձոպ՜ս հ՜դճշ ոջ՝ճհ ՜շ՜տՠէճհ Թ՜՟բճոզ Լնրջ՟րնվթշմ Հ՜հճռ ոճսջ՝ձ Գվթանվ...
ՠ. 11՜—8՝ Յ՟հ՟աջ ամ՟ժնճմ ջվՠնճմ Նգվջեջթ թ Կգջ՟վթ՟ — Ես դ՜՞՜սճջձ Ավյ՟խ ժ՜ակբջ ՠս ՜ջլ՜ժբջ աիՠպ ձճջ՜ արջո...
ա. 18՝—26՝ Յ՟հ՟աջ ջո՟մղ՟մմ Գմգժնճ՝ գհՠփվնվբնճմ Ավյ՟խ՟ճ — Յՠպ ՜հոջ ՜կՠձ՜հձզ ա՜հէճռ ՝՜ձզռ յ՜պկՠոռճստփ Կ՜հջ Սթրմգ՟տ զղը՜ձզձ Ամբուխ՟ճ ՟ճսոպջ կզ...

բ. 27՜—32՝ Յ՟հ՟աջ բգջո՟մնրէգ՟մ ջվՠնճմ Նգվջեջթ ՟պ Վ՟հեջ է՟ա՟րնվմ Յնրմ՟տ — Ի՝ջՠս ՠպՠո դ՜՞՜սճջձ Ավյ՟խ, ՠդբ դ՜՞՜սճջձ Հպնղ՟տ Վ՟հեջ ՠս ՜ջտ՜ձ Շ՟ոնրծ դղձ՜կզ ՠձ ձճջ՜...
գ. 32՝—7՜ Յ՟հ՟աջ Ավյ՟խնր՟մ ւ՟հ՟ւթմ, դնվ խնվլ՟մգ՟տ ջնրվՠմ Նգվջեջ — Յՠպ ՜հոճջզժ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ
Մգլմ Թենբնջ, ճջ բջ ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜պճչ...
դ. 37՜—42՜ Յ՟հ՟աջ ղ՟ծնր՟մմ Ավյ՟խ՟ճ գր Վ՟ջ՟խ՟ճ դ՟րվ՟ռ՟վթմ Հ՟ճնտ գր Վվ՟տ — Յՠպ ՜հոճջզժ
ՠջդ՜հ ՜շ ՜ջտ՜հձ Պ՟վջթտ Շ՟ոնրծ...
ե. 42՜—7՝ Յ՟հ՟աջ ո՟սգվ՟դղթմ ւ՟չթմ Մնրյգհ՟ զմբբեղ Շ՟ոծնճ ՟վւ՟ճթտ ՟վւ՟ճթմ — [Աջ՟, հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜հո ՠխՠէճհ կզ ճկձ. կգպ. 1779, 226՝] հ՜ա՞բ Գեբրեծնմթ, ճջ կՠձ՜կ՜ջպՠռ՜ս հ՜շ՜նճսկձ գձ՟ Հ՜հճռ դ՜՞՜սճջզձ Տվբ՟ս՟ճ...
զ. 47՝—54՜ Յ՟հ՟աջ ՟հ՟րէթտ ջվՠնճմ Նգվջեջթ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսթմ Աջսնրլնճ — Յ՜հձե՜կ ոջ՝ճհձ Նգվջեջթ լ՜հձ ՜ջժՠ՜է ա՜խ՜սդո Եջզռ կ՜ձժ՜ձռձ...
է. 54՜—60՝ Վ՟ջմ բգհ ղ՟ծնր՟մ ս՟ժնճ Մգլթմ Նգվջեջթ — Յ՜հձե՜կ Մգլմ Նգվջեջ ղջնբջ գձ՟ ՜ղը՜ջիձ Հ՟ճնտ ՠս Վվ՟տ՝ զսջճհ չզծ՜ժզձ...
ը. 60՝—78՝ Տգջթժ Մգլթմ Նգվջեջթ ճ՟հ՟աջ ՟դաթմ մգսնհ՟տ՝ սթվգժնճ ՟ղգմ՟ճմ ՟յի՟վծթ գր ՟չնհգժնճ ղթմշգր թջո՟պ — Ի՝ջՠս ՜ջ՝ճհռ ՜ջտ՜հձ Հ՟ճնտ ա՝՜ե՜ժձ կ՜իճս ոջ՝ճհձ Նգվջեջթ...
ը՟. 79՜—90՜ Յ՟հ՟աջ ոթհլ Նգպթմ ճ՟ճսմգժնճ զմբ մդնռւմ — Աջ՟, զ՝ջՠս յ՜պկՠ՜ռ Մգլմ Նգվջեջ չ՜ոձ
հ՜ջլ՜ժկ՜ձ ՜ա՞զձ ձՠպճխ՜ռ...
ըՠ. 90՜—6՜ Յ՟հ՟աջ ռ՟ղձ՟մթ ջվՠնճմ Նգվջեջթ — Ես ՜ջ՟, ա՜հո ՜կՠձ՜հձ էճսՠ՜է զ ոջ՝ճհձ Նգվջթջե ՝՜ակճսդզսձ եճխճչճհձ, ՠս Մնրյգհ ա՜սջ՜չ՜ջձ Հ՟ճնտ ՠս Վվ՟տ...
ըա. 96՜—9՜ Վ՟ջմ ւ՟չթմ Մնրյգհ՟ճ ղ՟ծնրմ դ՟րվ՟ռ՟վթմ Հ՟ճնտ գր Վվ՟տ թ է՟ա՟րնվեմ Վ՟վ՟դբ՟ս՟ճ
— Աջ՟, զ կզ չ՜հջ եճխճչՠէ ձ՜ը՜ջ՜ջտձ Հ՜հճռ ՠս ժճսո՜ժ՜էտձ... Մնրյգհ ա՜սջ՜չ՜ջձ Հ՟ճնտ ՠս Վվ՟տփ
Ահէ լՠշ՜՞ջՠջ ՜հոպՠխ ճսձՠձ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ. պՠո լՠշ. 1770, 261՝փ Յ՜նճջ՟ ՞էճսըձՠջգ (ե՟—զ՝) տ՜խճս՜թ ՠձ Փ՜սոպճո Բճսա՜ձ՟զ Հ՜հճռ Պ՜պկճսդՠ՜ձ իզձ՞ՠջճջ՟ ՟յջճսդզսձզռ. պՠո պյ. 1912, բն 356—388, ՞է. ԼԶ—ԽԴփ

ըբ. 99՜—100՜ Յ՟հ՟աջ ՟մղսնրէգ՟մ խ՟վլգ՟տ զմդ՟մգ՟տ Մնրյգհթ գր ՟ճժ ղ՟վբխ՟մ — Ես ՠխՠս զ՝ջՠս պ՜ջ՜ձ ակ՜ջկզձո ոյ՜ջ՜յՠպզձ Մնրյգհթ զ պճսձ զսջ...
ըգ. 100՜—8՜ Յ՟հ՟աջ ա՟ժնճմ Մ՟մնրեժթ թ ագվնրէգմեմ Պ՟վջթտ գր իմբվգժնճ դռվեըմ Մնրյգհթ, գր ծ՟ժ՟լգժնճ դէ՟ա՟րնվմ Վ՟վ՟դբ՟ս Հ՟ճնտ, գր թմւմ նրմգժնճ դգվխթվմ Հ՟ճնտ — Ի՝ջՠս ժ՜ռճհռ դ՜՞՜սճջձ Վ՟վ՟դբ՟ս
զ ՞ճջթ ա՜սջ՜չ՜ջճսդՠ՜ձ... աԲ՟ս...
ըդ. 108՜—12՝ Յ՟հ՟աջ ւ՟չթմ Մ՟մնրեժթ ՟պմգժնճմ թ էթխնրմջ դ՟վւ՟ճմ Պ՟վջթտ. ո՟սղե դամ՟ժմ ծ՟մբգվկ Բ նվբնռմ Պ՟ո՟ճ. գր ավապշեմ շ՟վ նրվ՟տնհեմ Մգվնրը՟մ՟ճ — Այ՜, հՠպ ՜հոճջզժ ՜շ՜տՠռզձ Զ՟վղ՟մբնրիս պզժզձձ Հ՟ճնտ ՠս ոյ՜ջ՜յՠպձ Մ՟մնրեժ...
ըե. 112՝—3՜ Յ՟հ՟աջ Գնրղ՟մբ Շ՟ոնրծմ ՟պ՟ւգտ՟ր թ է՟ա՟րնվեմ Պ՟վջթտ ԽԸՌ (48000) ս՟ժ ո՟սգվ՟դղ զմբ ւ՟չթմ Մ՟մնրեժթ, էե նվոեջ ջ՟ս՟խգտ՟ր Գնրղ՟մբմ — Այ՜ դ՜՞՜սճջձ Պ՟վջթտ ՜ջլ՜ժՠ՜ռ զ չՠջ՜հ
Հ՟ճնտ...
ըզ. 113՜—4՜ Յ՟հ՟աջ Վ՟վ՟դ՟ճ, էե նվոեջ խ՟ղ դթ՟վբ ՟պ՟ւգտ՟ր է՟ա՟րնվեմ Պ՟վջթտ գր ջ՟ս՟խգտ՟ր թ մղ՟մե թՠվգր դ՟պ՟չթմմ — Յ՜հոկ չ՜հջզ ՠջՠսզ հ՜հպձ՜յբո, դբ Աոպճս՜թ բջ գձ՟ Մ՟մնրեժթ...
ըէ. 114՜ Յ՟հ՟աջ Մպխ՟մ՟, դնվ ՟պ՟ւգ՟տ բ՟վկգ՟ժ է՟ա՟րնվմ Պ՟վջթտ թ ռգվ՟ճ գվխվթմ Հ՟ճնտ գր թ ռգվ՟ճ Մ՟մնրեժթ դ՟րվւ ՠ՟դնրղւ, գր ջ՟ս՟խեվ թ Մ՟մնրեժե թՠվգր դ՟պ՟չթմմ — Ես ՠխՠս հՠպ ՜հոճջզժ ՜կՠձ՜հձզ
՜շ՜տՠ՜ռ դ՜՞՜սճջձ Պ՟վջթտ աՄպթխ՟մմ...
թ. 114՜—5՜ Յ՟հ՟աջ ի՟հ՟հնրէգ՟մ ՟ղջ Է — Ես հՠպ ՜հոճջզժ ՜կո Է ՠս ՜հէ ճմ ՠսո հ՜սՠէզձ ա՜սջտձ Պ՟վջթտ...
թ՟. 115՜—22՜ Յ՟հ՟աջ Մգվնրը՟մ՟ Ավլվնրմնճ, նվ ծ՟մբգվկ դ՟րվփւմ գխմ թ ռգվ՟ճ Մ՟մնրեժթ գր ջ՟ս՟խգտ՟ր թ մղ՟մե — Այ՜ Մգվնրը՟մմ Ավլվնրմթ չ՜խճսռ [ՠս]ո հ՜սճսջոձ Ավյ՟խ՟ճ ՜ջտ՜հզ էՠ՜է բջ ՜յոպ՜կ՝...
թՠ. 122՜—6՜ Յ՟հ՟աջ էե դթ՟վբ է՟ա՟րնվգտնճտ Մ՟մնրեժ ջո՟վ՟ոգսմ դղ՟մնրխմ Ավյ՟խ գր ՟ո՟ թմւմ
Մ՟մնրեժմ ղ՟ծնր ղգպ՟մեվ — Այ՜ հՠպ ՜հոջ ՜կՠձ՜հձզ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է ա՜սջ՜չ՜ջ ոյ՜ջ՜յՠպձ Մ՟մնրեժ... ա՜ջ՞աոճսդՠձբձ հ՜ձյզոճհձ իՠշ՜ռՠ՜է ՞ձ՜ռՠ՜է զ հ՜ձն՜պՠէձ զ կՠժձՠէճհձփ
Բ. [Տ՟հւ]
1. 126՜—38՜ Եվա ջվՠնճմ Նգվջեջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսմ — Աձճսձ ՜սջիձՠ՜է ՜ձծ՜շ Աոպճսթճհձ
կՠթզ՚ /Հրջ ՠս Ոջ՟ճհ, Հճ՞ճհձ ձճռզձ վ՜շ՜ժռզ...
2. 138՜ [Հ՟մգժնրխ—խ՟ճլ՟ծ՟մ] — Եջժճստձ գձ՟ հզջ՜ջ ժշճսզձ, /Մբժձ զ կբժ ՝ձ՜ս մձկ՜ձզձ... (4 պճսձ)փ

3. 138՝—48՜ Տ՟հ ռ՟ջմ ՟պղ՟մ Սս՟ղո՟րժ՟ճ, ՟ջ՟տգ՟ժ նհնվղ գր ագհգտթխ [Աՠվ՟ծ՟ղե Ամխթրվ՟տրնճ]
— Յզձձ ի՜ջզսջ ‗ս ՠջժճս դվզձ, /Դ՜շձ ՠս զ չ՜պ ե՜կ՜ձ՜ժզձ... /Եո՚ Աՠվ՟ծ՟ղ կՠխրտ էռՠ՜է, /Բ՜աճսկ ռ՜ս՜ստ աճխ՝ո հ՜սջզձՠ՜է...
4. 148՝—86՜ [Յնռծ՟մմնր Թնրժխնրվ՟մտրնճ] Տ՟հ նվ ջխջթ ճԱբ՟ղ՟ճ գր թ ղ՟ծմ Յնռջեց՟ ռձ՟վթ —
Սժո՜սխձ ՠս կոժզա՝ձ ըոժըա՝՜ձ՚ Աջ՜ջզմ Աոպճս՜թ հ՜սզպՠ՜ձ, /Զճջ ՠս Մճչոբոզ հ՜հպձՠ՜ռ զ Քնվգՠ էՠ՜շձ Սթմե՟խ՟մ...
5. 186՜—9՝ [Ապ՟ւգժթ Սթրմգտրնճ] Հ՟ղ՟վւ Աջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ — Տբջ Ապ՟ւգժ ՟զպճխ Սթրմգ՟տ /Զճսջժ
ՠս դ՜վճսջ հ՜կՠձ ղձճջի՜ռ...
Գ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸբ.]
1. 190՝—1՜ [Գնրյ՟խնրէթրմւ] — Այջզէ, դբ էճսոզձձ ՝՜ժ ՜շձճս՚ նճսջտ յ՜ժ՜ոզձ... Մ՜ջպ. դբ էճսոզձ ՝՜ժ
՜շձճս ՠջզո դ՜՞՜սճջո գձ՟ կզկՠ՜ձո յ՜պՠջ՜ակՠձ ՠս ՝՜աճսկտ կՠշ՜ձզձփ
2. 192՝—3՜ Գթվ ճնվը՟ղ բըը՟վ լըմ՟մթ... — Ատբ, ՜՞զ՜հ, ժ՜դ՜շ, ՜ո՜տ, ՟զ՜ո...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

148՜ Յ՟խնՠ ՞թճխո պ՜շ՜յՠ՜է,
Ի ոջ՝ճսդՠ՜ձռձ իՠշ՜ռՠ՜է,
Բթրդ՟մբթնճ ՠէՠ՜է ՠժՠ՜է,
Ես ՜հո ՠջժջզո ՠկ յ՜պ՜իՠ՜էփ
Ոի, դբ էզձբջ կՠա ՠջ՜ձզ,
Եէՠ՜է ՞ձ՜հտ կՠտ հ՜հձ պՠխզ,
Զՠժՠխՠռզոձ պՠձմ՜էզ,
Տՠո՜ձբ՜տ Սնրվՠմ Սնցթփ
Աձի՜ս՜պզռձ կ՜ջ՜ռճռ,
Եսո ՜շ՜սՠէ ի՜՞՜ջ՜ռճռ,
Բ՜ձձ Աոպճսթճհ ժ՜պ՜ջՠէճհ
Ես պ՜ աՠջժզջո Հպնղ՟ճգտնտփ
189՝ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս թ՜խժ՜էզռ ՝ճսջ՜ոպ՜ձո լՠշ՜կ՝ ՝՜ակ՜կՠխ ՞ջմզո՚ Յ՟խնՠ ՠջզռճսո, դվզձ Հ՜հճռ ՌՃ ՠս Թ (1660), ՜յջզէ ՜կոճհ Ժ, ՜սջձ ՠջՠտղ՜՝դզփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ առ՜ձժ՜ռ՜սխ ոճջ՜՚ Յ՟ցնրշգի՟տթ ապբջ Իամ՟սթնջմ, ճջ ՠշ՜վ՜վ՜ք //(190՜) ոջպզս ՠպ ՞ջՠէ ա՞ճջթ ոջ՝ճհձ Նգվջեջթ կզձմՠս զ ՝՜շձ՜է դ՜՞՜սճջ՜ռձ Հ՟ճնտփ Աջ՟, հ՜խ՜՞ո ոը՜է՜ձռձ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ 4՜ (Փ՜վ՜՞զջ) Ք[ջզոպճո]զ թ[՜]շ[՜հ] Մ՟վսթվնջ չ՜ջ՟՜յՠպ. ՌՃԿԶ (1717)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ Ս՟ծ՟խեջ ճս Կթվ՟խնջեջ...փ 1՞ Ն՜ը ոժզա՝ձ ձճջ՜ Ապսգղւ ճջ տ՜խ՜տձ բ իզսո՜ժ՜ձ... 191՝ Ահո՜սջ ՜ձծ՜շ էճհոճհձ...փ 192՜ Ահո՜սջ Բ՜ձձ զ Հ՜սջբ...փ
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ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ՌՁԴ–1635ԳՐԻՉ՝
Գ՟ջո՟վ գվետ, Աջսնր՟լ՟սնրվ (՟յ՟խգվսզ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 265. շավնր՟լ՝ 1՟, 265՟ՠֆ Պվ՟խ՝ 1×1+Ա—ԻԳ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (մփսվաթվ՝ 3՟—4ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟րնվ խս՟րֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ 2+6ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 5՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (5՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ տգտ՟խգվ, գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜—4՝ Աճջ թմշ ե նվ խ՟ճ թ աթվւջ ճ՟ճջ — Ա. Աշ՜նզձ՚ Ք՜ջճա Ծձըձ՟ՠ՜ձ... ԽԳ. Ք՜ջճա հ՜հէկբ Աոպճս՜թ՜թձզ Փճըկ՜ձձ...

Նղճս՜թ 43 տ՜ջճաձՠջզռ 17—գ՚ Ձկՠշ՜ձ ի՜պճջզռ ՠձ, 25—գ՚ Ակ՜շ՜ձ, զոժ 1—գ՚ ՜ջպ՜տճհփ

1. [Ք՟վնդ ճ՟պ՟չթմ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա—Դ/մզտփ Ե/5՜—19՝փ Զ—Ը/մզտփ Թ/19՝—27՝փ Ժ—ԻԱ/մզտփ ԻԲ/27՝—34՜փ ԻԳ—ԻԵ/մզտփ ԻԶ/34՜—8՝փ ԻԷ/38՝—42՝փ ԻԸ—ԿԸ/մզտփ ԿԹ/42՝—9՜փ Հ—ՀԲ/մզտփ ՀԳ/49՜—56՜փ ՀԴ—ՀԹ/մզտփ Ձ/56՜—62՜փ ՁԱ/62՝—8՜փ ՁԲ/մզտփ ՁԳ/68՜—72՝փ ՁԴ—ՁԷ/մզտփ ՁԸ/72՝—82՝փ ՁԷ—ՃԳ/մզտփ ՃԴ/82՝—90՜փ ՃԵ—ՃԻԸ/մզտփ ՃԻԹ/90՜—5՝ (Յ՟խնՠ Ղվթղգտթ)փ ՃԼ—ՃԼԹ/մզտփ
ՃԽ/95՝—105՝փ ՃԽԱ—ՃԽԴ/մզտփ ՃԽԵ/105՝—15՜փ ՃԽԶ—ՃԾԴ/մզտփ ՃԾԵ/115՜—21՜փ ՃԾԶ—ՃԿԱ/մզտփ

2. [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1741. Ա/254՝—8՝փ Բ—Զ/մզտփ Է/170՜—8՝փ Ը/մզտփ Թ/147՜—53՜փ Ժ—ԿԱ/մզտփ ԿԲ/194՜—9՝փ ԿԳ—
Հ/մզտփ ՀԱ/203՝—7՝փ ՀԲ/188՝—93՝փ ՀԳ/մզտփ ՀԴ/153՜—62՜փ ՀԶ/165՝—70՜փ ՀԷ/199՝—203՝փ ՀԸ/մզտփ ՀԹ/178՝—83՜փ Ձ—ՁԲ/մզտփ
ՁԳ/207՝—10՝փ ՁԴ/143՝—7՜փ ՁԵ/մզտփ ՁԶ/210՝—2՜փ ՁԷ—ՃԺԴ/մզտփ ՃԺԵ/251՜—4՝փ ՃԺԶ—ՃԻԶ/մզտփ ՃԻԷ/121՜—8՜փ ՃԻԸ—ՃԻԹ/մզտփ
ՃԼ/128՜—38՜փ ՃԼԱ/258՝—64՝փ ՃԼԲ—ՃԼԶ/մզտփ ՃԼԷ/138՜—43՝փ ՃԼԸ—ՃԽԹ/մզտփ ՃԾ/212՜—4՜փ ՃԾԱ/մզտփ ՃԾԲ/214՝—8՜փ
ՃԾԳ/218՜—21՝փ ՃԾԴ/մզտփ ՃԾԵ/221՝—3՝փ ՃԾԶ—ՃԿԴ/մզտփ ՃԿԵ/230՜—44՝փ ՃԿԶ/223՝—30՜փ ՃԿԷ/244՝—51՜փ ՃԿԸ—ՃՁԸ/մզտփ

3. [Ք՟վնդ ՟վս՟ւնճ Ա գր Բ ծ՟սնվ՟տ]
՟. 183՝—8՝ ԻԷ. Յ՟ճժղե ւ՟վնդ Վ՟ջմ խ՟վաթ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ, [թ ՠ՟մմ]. Ք՟ծ՟մ՟ճւ ջնրվՠ ժթտթմ... — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, ՠդբ. Ահո Է ՜ոպզծ՜ձ ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՠժՠխՠռճհ ժճմզձ Խճջիճսջ՟ ժ՜ջ՞զս...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2՝ (Նրպջ՞զջ) Աս՞ձՠ՜հ զձլ կՠխ՜սճջզո, Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՠս ա՝՜ջզձ ՜շ՜նձճջ՟ՠ՜հփ
264՝ (Բճէճջ՞զջ) Փ՜շտ... Գջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո լՠշ՜կ՝ ՝՜ակ՜կՠխ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջմզ՚ Գ՟ջո՟վ զջզռզ ՠս զկճհո ՜ղ՜ժՠջպզ՚ Աջսնր՟լ՟սվթ, դվզձ ՌՁԴ (1635), զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխո՟/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՝

(ԺԸ ՟. ՞՜խպձ՜՞զջ)
Պբձ՟ժճոպբզս աճհ՞ ժճհո էթՠ՜,
Հբձտ ‗ս դ՜՞ճսիզ ղ՜ջճսձ՜ժՠ՜,
Աձի՜պ ժ՜ջծտձ զ ձՠջո ՜թՠ՜,
Ձ՜հձ Պնվցթրվթ տձ՜ջզս ՠջ՞ՠ՜,
Պհ՟սնմ Դ՟րէթր զ ձՠջո ժճմՠ՜,
Ակ՜ձ՜ժզձ տ՜ձ՜ժձ ՜ջ՜փ
Սճչզս ազկ՜ոպձ տճ թ՜ձզջ,
Ես ՟ճս ըձ՟ՠ՜ ՠս աճս՜ջծ՜ռզջփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՜ 0ջիձՠ՜է բ Հ՜հջձ Աոպճս՜թ ՜ձՠխ, ՜ձթզձ...փ 2՝ Աջ՟, րջիձՠ՜է, ՞ճչՠ՜է ՠս ՝՜ջՠ՝՜ձՠ՜է բ...փ
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ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ ՔԱՐՈԶԻՑ ԵՒ 0ՐՀՆՈՒԹԻՒՆՔ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 105+1 (խվխ. 31)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 45 (1—45)+1 (խվխ. 31)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Դ×12 (Ա 9, Դ 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,3×9,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. Գ ով՟խզ 1 ջղ—նռ խ՟վձ, ավ՟բ՟յսզ՝ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 1. 1՜—18՜ Ն՟իգվա՟մւ ւ՟վնդթ — Եջ՜ձՠէզ ՝ձճսդզսձ ՠս ՜ձձ՜ը՜ձլ ՝՜ջճսդզսձ, ոժզա՝ձ ժՠձ՜ռ ՠս ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
Պ՜ջ՝ՠջճսդզսձձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ 11—23 (1՜—6՜), 1—10 (6՜—9՜), 1—24 (9՜—18՜)փ

2. 18՜—45՜ [Արվծմնրէթրմ ընհնռվբգ՟մմ ե յվչ՟ՠգվ՟խ՟մթ. (76՟)] — Ասջիձՠ՜է Հ՜հջձ ՜ձՠխ ՜ձձզձ ՠս
՜ձե՜կ՜ձ՜ժ... ՜ծՠռճսոռբ, ՝՜ակՠռճսոռբ ի՜ջզսջ՜սճջ, ի՜ա՜ջ՜սճջ ՠս ՝զսջ՜սճջ ՜ջ՜ոռբ. ՜կբձփ
Ոսձզ՚ 23՜—5՜ [0վծմնրէթրմ՝ Ա—Ք] — Ակՠձ՜ոճսջ՝ Հճ՞զձ Աոպճս՜թ, ճջ ա՜ջ՟՜ջՠ՜ռ ապզՠաՠջո ՜կՠձ՜հձ... Ք՜խռջձ Աոպճս՜թ
տ՜խռջ՜ոռզ զ լՠա... ՠս գձ՟՟բկ ճջ՟սճռ լՠջճռփ

Բ. 45՝ [Վ՟ջմ ջվՠնտ Հպթցջթղգ՟մտ] — Սճսջ՝ ժճսո՜ձտձ Հշզվոզկՠ՜ձտձ հճջե՜կ ՠէզձ զ Հպնռղ՟ճ Հ (70)
բզձ, ՠս տ՜ի՜ձ՜հտ ճկ՜ձտ գձ՟ ձճո՜... ՠէզձ զ էՠ՜շձ Վ՟վ՟ա՟ճ... ՠս ՜ձպզ զ Վ՟հ՟վյ՟ո՟սֆ
Գջճս՜թ ՜հէ լՠշտճչ ՜ա՜պ կձ՜ռ՜թ բնզ չջ՜հփ

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 60 (46—105)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ե×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,3×9,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (46՟—95՟),
մփսվաթվ (95ՠ—105ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 22ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. գդվ՟ծ՟սնր՟լ գր ով՟խ՟մթյմգվզ է՟ցնր՟լ, ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 46՜—76՜ [Ն՟իգվա՟մւ ւ՟վնդթ] — Իոժ՜ժ՜ձ բճսդզսձ ՠս ՜ձՠխ՜ձ՜էզ ՞ճհ՜ռճսդզսձ, ՜ձո՜իկ՜ձ ՝՜ջճսդզսձձ ՠս զձտձ՜՝՜ս՜ժ՜ձ արջճսդզսձ...
2. 76՜—104՝ Արվծմնրէթրմմ ընհնռվբգ՟մմ ե յվչ՟ՠգվ՟խ՟մթ — Ի ՞դճսդՠձբ Տՠ՜շձ Աոպճսթճհ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ, ՠս զ չՠջձ՜ժ՜ձ յզպ՜ժ՜ձբձ... ՜ձ՝՜ս կղպըձնՠձ՜սճջճսդզսձ. ՜կբձփ
Ոսձզ՚ 85՜—7՝ [0ջիձճսդզսձ՚ Ա—Ք]փ Տՠո կգպ. Ա, § 2, 23՟—5՟փ

Բ. 1. 105՜՝ Ահփէւ թ ռգվ՟ճ ծթր՟մբթ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ՞դ՜թ՟ ՠո ՠս ճխճջկ՜թ... ՠս տՠա ի՜ձռճստ ա՜սջիձճսդզսձ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
2. 105 ՝ Արվծմնրէթրմ թ ռգվ՟ճ ցթժնմթ գր աս՟խթ — Ախ՜մՠկտ ատՠա, Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠս ըձ՟ջՠկտ
՜շ՜պ ճխճջկճսդՠձբ... ՠս հ՜կՠձ՜հձ ե՜կճս ՠխզռզ, ՠխզռզ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Աոպ՜շ Ա (ԺԸ՟., ղխ՜՞զջ) 0ջիձՠ՜է կ՜իպՠոզ Սսգց՟մ Աղթվ՟ճ ՠս զսջ՜հզձտձ. ի՜ծզ Խ՟շ՟սնրվ, ի՜ծզ Յ՟վնրէթրմ, ի՜ծզ Եվգղգ՟, ի՜ծզ Գվթանվ, Յփծ՟մմեջ, ի՜ծզ Յ՟խնՠ, Մխվսթշ, Կ՟վ՟ոգս, Ապ՟ւգժ, Եհթ՟դ՟վ թ՜շ՜հ, վճտջ ՜խնժճսձտձ՚ Թնրվռ՟մբ՟ճ, Մ՟մնրյ, Է[ժ]ղ՟ջ, ի՜ծզ կ՜ջ կՠթ, ի՜ծզ կ՜ջ րջդ՜հ, ի՜ծզ Խ՟էնրմ, Խսփ, ի՜ծզ Պփհնջ, յապզ ի՜ջոփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜, 31՞, 105՝ Քջզոպճո թ՜շ՜հ Ղնրմխթ՟մնջ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1230 (1781)փ 44՝ (՜ձ՞ջՠէ՚ Գ՜շձ
Աոպճսթճհ յ՜պժՠջճչ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Աոպ՜շ Բ Աձ՟ջ՜՟՜ջլզս ժճմբ...փ
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Գվթանվ Ցհմտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 339+2 (խվխ. 1, 102)—1 (էպթշւ 288)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա×ԻԹ 12 (ԺԴ 8, ԻԲ 10, ԻԴ, ԻԹ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12,6×9,6ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 13–16ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝
խ՟մ՟շ գր խ՟վղթվ ղգս՟ւջֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 8՟ (նրվնր՟ալ՟ճթմ)ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (1ա, 8՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնրֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ)+2 (Գ – Դ), ջս՟տնր՟լ 2 ս՟վՠգվ էգվէգվթ ղ՟ջնրմւմգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ (Ա—Բ) գր զմբգվխ՟ճմ՟խթ (Գ—Դ) գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է ղթ՟ջթրմ (Ա—Բ), գվխջթրմ (Գ—Դ)ֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դՠ «///՟պգ՟ժ դծթմա մխ՟մ՟խջմ... ընհնռվբգ՟մմ///» (Զ, 16), Գ՟ «///սնրգ՟ժ... էե թ[տգղ]///» (Զ, 19—20), Գՠ «///[՟ջե]վ ՟պ ՟ղգմգջթմ... խ՟ղթտթ դ՟մկ///» (Զ, 23—24), Դ՟ «///ճ՟ղ՟րէ ՟վ՟ջտե... նվ ՟[ճ]բվ խ՟մ///» (Զ, 26—27), Աՠ—Բ՟ «///[դխ] յթպմ... ռ՟վկւ կգվ///» (Զ, 34—
35), Ա՟—Բՠ «///Մ՟վբ ՠ՟վթ... ՠգվ՟մ մնվ՟///» (Զ, 45)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, բպմ՟խթ խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՞—158՝ Իղ՟ջսնրէթրմ Յգջնր՟ճ նվբրնճ Սթվ՟ւ՟ճ (էվաղ. Սս. Լգծ՟տրնճ)
– 1՜—3՜ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ (է՟վաղ՟մշթ) — Բ՜ակ՜ռ ՠս ՠջՠսՠէզ ՜ջ՜ձռ զկ՜ոպճսդզսձ կՠա հ՜հպձզ ՠխՠս...
– 3՜—7՝ Գժնրիւ ավնտմ Յգջնր՟ճ նվբրնճ Սթվ՟ւ՟ճ — Ա. Վ՜ոձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ, դբ հԱոպճսթճհ ՠէ՜ձբ... Ծ.
Յ՟հ՟աջ Շղ՟րնմթ... [ԾԱ]. Ախրդտ Յՠոճս՜հ ճջ՟սճհ Սզջ՜տ՜հփ
– 8՜—158՝ [Իղ՟ջսնրէթրմ Յգջնր՟ճ նվբրնճ Սթվ՟ւ՟ճ՝ Ա—ԾԱ]ֆ Գժնրի Ա — Ակՠձ՜հձ զկ՜ոպճսդզսձ զ Տՠ՜շձբ հԱոպճսթճհ բ... Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ՞զջտ Յՠոճս՜հ ճջ՟սճհ Սզջ՜տ՜հփ
Բ. 160՝—335՜ Բ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մւ գր ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մւ, ծ՟ղ՟պփս՟ՠ՟վ թՠվ ջ՟ծղ՟մփվեմ
՟վս՟բվգ՟ժւ զջս ՟ճՠնրՠգմթտ, ՟յի՟ս՟ջթվնրէգ՟ղՠ Լգծ՟տթ Սսգց՟մմնջթ ՠ՟մ՟ջթվթ
Տգ՛ջ կգպ. 110, 370՟—463ՠ. ՟—ժ՟/160՝—335՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

339՜ Գջՠռ՜ս պ՜շո զ ՌՃԺ ՠս Է (1668) դվզձփ Յզղ՜պ՜ժ բ ՞զջտո Ցհմտթ պբջ Գվթանվթմփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

339՜ (1679դ. ձրպջ՞զջ, ՞ջմզ) Սճսջ՝ Թնրղ՟ճթ չ՜ձոփ Ի ի՜ա՜ջ ՃԻ ՠս Ը (1679) դվզձ պձժՠռ՜տ ըամզձ՜ջզտձ
ՠս ՜չէ՜ձ՟զտձ զ կբն յ՜ջըոյզոփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 235ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟վէնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթ (Ի բ.)ֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ գր ծ՟սնր՟լ ղ՟ջգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ, Գՠ, Ա՟, Դ՟, Աՠ,
Դՠ, Բ՟, Գ՟ ///ո՟սղնրձ՟մմ ՟պ՟չթմ... դթ նշ գրջ խ՟վե ժթմգժ սմսգջ///» (ԺԵ, 22—ԺԶ, 2)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՌՃԻԹ — 1680
ԳՐԻՉ՝ Ղ՟դ՟վ բոթվֆ
ԹԵՐԹ՝ 210 (1—210). շավնր՟լ՝ 180՟ՠ, 184՟—94ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԵ×12 (Ա շթւ, Բ 16, ԺԲ 10)+3×12 (Գ 16)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,4×10,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19—23ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ՟մտւգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ գր դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜՝ [Կ՟մնմւ ռ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ] — /// ճռբ, դբՠս զ կ՜իճսձ զռբ ե՜կ ՠս ՝ՠջ՜ձձ ժ՜յՠ՜է զռբ ՠս ճմ ըճոպճչ՜ձզ, կզ ճտ զղըՠոռբ ի՜խճջ՟ՠէ...

2. 2՜—9՝ Պ՟սղնրէթրմ ծ՟ղ՟պփս Եհթ՟ ղ՟վա՟վեթմ — Եխզ՜ Թՠա՝՜ռզ բջ հ՜ա՞բ տ՜ի՜ձ՜հզռձ...

3. 10՜—4՝ Հ՟վտնրղմ ջվՠնճմ Բ՟վջգհթ գր Գվթանվթ գր ռ՟վբ՟ոգսնրէթրմւ — Բ՟վջգհ ՜ոբ. Յճջե՜կ ճմ ՠջժզձտ ՠս ճմ ՠջժզջ բզձ, ճջճ՛հ չՠջ՜հ ի՜ձ՞մբջ Ադճշ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձփ Գվթանվ ՜ոբ. Ի չՠջ՜հ [պ]՜ջջ՜ժ՜ձ էճսո՜ա՞ՠռ ր՟ճհձ...
4. 15՜—6՝ Պ՟սղնրէթրմ Կնձթխ ռ՟վբ՟ոգսթմ — Պ՜պկՠկ լՠա կզսո ՜հէ ոտ՜ձմՠէզո, ճջ ՠխՠս զ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս ՜շձ Աոպճսթճհ...
5. 17՜—58՝ Վ՟ջմ ո՟սղնրէգ՟մ է՟ա՟րնվ՟տ գր մգպթմ ա՟ժըջսգ՟մմ — Ես հՠպ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիզ, հ՜ջճսռ՜ձբ Աոպճս՜թ դ՜՞՜սճջ կզ, ճջճհ ՜ձճսձձ զռբ Թենբնջ...
6. 58՝—62՝ Հ՟վտնրղմ ջվՠնճմ Բ՟վջգհթ զմբ ծվգյս՟խթմ թ ոեսջ ղ՟վբխ՟մ — Բ՟վջգհ ՜ոբ. Ք՜ձզ՛ ՜սճսջ
՞ճջթտ ՠձ ՜ջ՜ջ՜թտոփ Հջՠղպ՜ժ ՜ոբ. Է հ՜սճսջ...
7. 62՝—8՝ Կ՟մնմւ գր ջ՟ծղ՟մւ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թ՟էենջթ ՟վ՟վգ՟ժ — Ի ՞ձ՜էձ ձճջ՜ Որվծ՟ տ՜խ՜տձ...Զ՜հո հրջբձո՟ջճսդզսձո ՠո՚ Զ՟ւե... ՞ջՠռզ... ՜կբձփ
Աշ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ ՠս ը՜շձճս՜թ՚ Ա—ԻԱ, ԻԸ, ԻԲ—ԻԳ, ԻԹ, ԻԷ, Լ—ԼԲ, ԻԵ, ԻԶփ Հկկպ. պյ. «Կ՜ձճձ՜՞զջտ ի՜հճռ», Բ. բն 19—
40փ

8. 68՝—85՝ Եվ՟մգժնճմ Աէ՟մ՟ջթ ՟վւգոթջխնոնջթ Ահեկջ՟մբվ՟տնճ Հ՟վտղնրմւ ռ՟ճգժնրշ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ Յ՟հ՟աջ ղ՟խ՟տնրէգ՟մ գր ծ՟մձ՟վնճ — Հ՜ջռ. Հՠպՠսճսկձ ի՜կ՜ջզկ գձ՟ Աոպճսթճհ ՠջզո ՝՜ձո... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Իոժ ճ՞զ կ՜ջ՟ճհ ՞ճհճսդզսձ բ...
9. 85՝—100՜ Վ՟ջմ թվ՟ր՟մտ գր ՟վբ՟վ բ՟ս՟ջս՟մթ (= Արվեմւ ճ՟հէնհ է՟ա՟րնվ՟տ...) — Լգրնմ դ՜՞՜սճջձ զ ե՜կ՜ձ՜ժո զսջ յ՜պճսՠ՜ռ, աոջ ժզջ՜ժզ՚ Յ՜ջճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ յ՜պճսՠէ ՠս կՠթ՜ջՠէ ՜խրդզստ ՠս ըձ՟ջճս՜թրտ...
Ք՜խճս՜թճհ, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ ՠս ը՜շձ 58 ժ՜ձճձփ Հկկպ. կգպ. 488, 87՟—103՟փ

10. 100՜—15՜ Աճջ ե ո՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտմ Աբ՟ղ՟ճ գր Եր՟ճթ մ՟ի՟ջսգհլ՟տմ, դխմթ գժ՟մգժնճ մնվ՟ թ
բվ՟իսեմ ց՟ցխնրէգ՟մ — Աշՠ՜է Ա՟՜կ աժզձձ զսջ հԵս՜հ ՠս ՞ձ՜ռ զ պՠխզ կզ...
11. 115՝—42՝ Հ՟վտղնրմւ նրջնրղմ՟ջթվ՟տ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգս՟տմ — Հ՜ջռճսկձ. Ք՜՛ձզ
ՠձ ՞ճջթտ ՜շ՜նզձ ՜սճսջձփ Պ՜պ՜ոը՜ձբ. Աջ՜ջ Աոպճս՜թ աիջՠխբձ ՠջժզձո ՠս ա՜ձ՟ճսձ՟ո...
12. 142՝—7՝ Ննվթմ (=Գվթանվթ Տ՟էգր՟տնճ) Վ՟ջմ խ՟վա՟տ ՟հփէթտ, թ ՠ՟մմ. Տեվ, գէե յվէնրմջ թղ ՠ՟մ՟ջ (Աղ՟պ՟մ՝ ՁԴ) — Զ՝ՠջ՜ձ զկ ՝՜ռզ ՠս ՜շն աիճ՞զ...
13. 147՝—51՝ ՅԱվ՟վ՟լնտ ղգխմնրէթրմե — Ի ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձո ՠս աՠջժզջ. զոժ աՀ՜հջձ ՜ոբ. Բ՜ձ աՈջ՟զձ բ աՀճ՞զձ...
14. 151՝—2՜ [Վ՟ջմ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ] — ՅԱ՟՜կ՜հ կզձմՠս զ նջիՠխՠխձ ՜կտ ՍՄԽԲ... ժ՜է աՀ՜հ դվ՜ժ՜ձձ, ԾԲ
՜կ զ ՝՜ռ ՠջդ, Մ՟ծղգսթմ բփ
15. 152՜—66՝ [Ղնրխ՟ջ՟ճ Լփպգտրնճ] Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Զթ նվւ ջվՠնրէգ՟ղՠ ո՟ծգմ՝ ջվՠգջտթմ — Ակՠձ՜հձ ՞զջտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ աԱոպճս՜թ ՜ջ՟՜ջ ՟՜պ՜սճջ տ՜ջճաՠձ...
16. 166՝—8՝ Խնջսնռ՟մնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ռ՟վբ՟ոգս՟տ — [Մ]ՠխ՜հ ՜կՠձ՜հոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, կՠխճսռՠ՜է ՠկ Աոպճսթճհ...
17. 168՝—76՝ [Բ՟մւ ՟պ՟խ՟րնվւ]
՟. 168՜—9՜ Աջ՜ջՠ՜է բ զ յ՜պկճսդզսձ, դբ. Էջ դ՜՞՜սճջ կզ... Աշ՜ժո ռճսռ՜ձբ... ՠ. 169՜՝ Զզկ՜ոպ՜ոբջ կզ ժճմՠ՜ռ զ ծ՜ղ վ՜շ՜սճջ զղը՜ձ կզ... ա. 109՝ Ես ՜հէ ճկձ զկ՜ոպ՜ոբջ ՜ո՜ռ, դբ. Ոչ կ՜ջ՟, կզ ՟ձՠջ իճպ գձ՟ ի՜ձ՟ՠջլզ... բ. 169՝—70՜ Աոբ զկ՜ոպ՜ոբջ ՝եզղժձ. Ակՠձ՜հձ ռ՜սճռ ՟ՠխ ՞զպՠկ... գ. 170՜—1՜ Աոբ ծղկ՜ջզպ ՝՜ձձ զկ՜ոպ՜ոզջզձ, ճջ ՜շ՜նձ ՜ոբ, դբ. Աշ աղ՜տ՜ջձ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ... դ. 171՜՝ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ զ յ՜պկճսդՠ՜ձ, դբ. Մբժ յ՜ջճձճջ՟զ կբժ կՠթ՜պճսձ ճջ՟զ ոզջՠռզձ ազջՠ՜ջ... ե. 171՝—2՜ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ զ յ՜պկճսդզսձ. դ՜՞՜սճջ կզ Բ չՠազջ ճսձբջ, ըզոպ ազջ՜ջ ժ՜պբզձ... զ. 172՜՝ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ, դբ. Թ՜՞՜սճջ կզ ճջ՟զ մճսձբջ,
ըձ՟ջՠ՜ռ Աոպճսթճհ ՠս Աոպճս՜թ ՠպ ձկ՜ ճջ՟զ կզ... է. 172՝—3՜ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ, դբ. Թ՜՞՜սճջ կզ իզս՜ձ՟՜ռ՜ս
ՠս կՠջլ բջ, ճջ իճ՞զձ ՠէ՜ձբջ... ը. 173՜—4՜ Ոջյբո հ՜հպ բ զ Հզձ րջզձ՜ռձ. ժ՜հջ կ՜ջ՟ կզ հԻոջ՜հՠէ՜ռճռ ՜ա՞զձ...
ը՟. 174՜—5՜ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ, դբ. Մՠթ ի՜ջճսոպ կ՜ջ՟ կզ ղ՜պ ճոժզ ՠս ՜ջթ՜դ ճսձՠջ... ըՠ. 175՜—6՝ Ոջյբո ՞ջՠ՜է բ, դբ. Թ՜՞՜սճջ կզ ճսձբջ ճջ՟զ կզ ՝՜ջզ ՠս ՜խրդ՜ջ՜ջ...
Հկկպ. պյ. «Ժճխճչ՜թճհտ ՜շ՜ժ՜ռ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ», Բփ

18. 176՝—7՝ Թե խնրդգջ, նվ ջթվգժնտ ՠ՟վգր նրհ՟վխգջ դ՟ճջնր (Գվ՟պ՟չ, շ՟ց՟լնճ) — Աձճս՜կ՝տ հ՜խդճխ
ՠս ռ՜ձժ՜էզ, /Գՠխճչ ձկ՜ձ ի՜հջ՜յՠպզ.../Քճ թ՜շ՜հբձ ՜հո զձմ ՜ձճսձ/ Ես տՠա ի՜ոռբ ՜հո ՜ձճսձզփ

19. ՟. 177՝ Եէե խնրդգջ աթսգջ, էե կղգպմ բը՟վ ե, էե ՟հեխ — Կ՜է աչՠջ՜՟զջ պ՜ջճսձ ՠս ՠջդ Է Է...
ՠ. 177՝—8՜ Խթջս (լմնրմբ) ժնրջմթ գր խ՟հ՟մբ՟տնճտ — Ոՙչ ՠխ՝՜հջ գձդՠջռճխ, հճջե՜կ ժ՜կզո աթձճսձ՟ էճսոձզձ զկ՜ձ՜է, ժ՜է ա՜սճսջ թձճսձ՟ձ...
ա. 178՜՝ Վ՟ջմ խ՟հ՟մբ՟տ — Թբ ժզջ՜ժզ ժ՜խ՜ձ՟ էզձզ՚ լկՠշձ յզձ՟ ՠս լզսձ կՠթ...
20. 178՝—9՝ Ք՟հտվ ղգխմնրէգմե ՟ճջնւթխ (=Գվթանվթ Կգջ՟վ՟տրնճ Ամնր՟մւ ւ՟հ՟ւ՟տ) — Աղը՜ջիձ ՜սՠպՠ՜ռ ՠջժզջ՚ ճջ բ Եվնրջ՟հեղ...
21. 181՜—2՜ [Մ՟վղմ՟ի՟հ՟տ] — Թբ ՞՜՞՜դձ ը՜խ՜հ՚ կ՜ջ՟ձ կՠթճսդՠ՜ձ ՠս վ՜շ՜ռ ի՜ո՜ձզ...
22. 182՜—3՝ [Ք՟հնր՟լւ ռ՟ջմ Յնռծ՟մմնր Մխվսշթ] — Աոբ Դ՜ձզբէ. Բ՜ջսճտ ՜պՠռՠջ զ տճզձ ՞էճսը՟...
23. 195՜ Ապ՟վխնրէթրմւ Ննղթ՟մնջ՟տմ գր Ավթնջթ. Եհլնրղմ գր զմբբթղ՟բվնրէթրմւ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ճԱպ նվջ ավնտ... — Հ՜հջ ժ՜կ՜ս թձ՜ս աՈջ՟[զ], դբ հճմ ժ՜կ՜հ... (15 պճխ)փ
24. 195՝—208՝ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]. Վգտ ղնժնրէթրմ ՟ճժ՟դա՟տ... — Ես ազ ոճսպ
ՠձ...
Ք՜խճս՜թտ Ա (՞է. Գ), Թ (յջ՜ժ՚ բ—դ), Ը (յջ՜ժ՚ զա), Թ (յջ՜ժ՚ է՝) ի՜պճջձՠջզռփ

25. 208՝—10՜ [Վ՟ջմ լմմբգ՟մ Յնրբ՟ճթ] — Աջ՟, զ իճ՞ՠէզռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՜հոյբո զկ՜ռ՜տ...
26. 210՜՝ Տ՟հ [«Մ՟վսթվնջթ» կգպ. 10006, 72ՠ] Վ՟ջմ ջթվգժգ՟տ ՟ջ՟տգ՟ժ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ Ա—Ք) — Ահո՜սջ ատՠա պՠո՜հ ՠս ճսջ՜ը՜ռ՜հ, /Բ՜ջճչ ա՜ջ՟՜ջՠռ՜հ, Տՠ՜շձ ՞ճի՜ռ՜հ... /Քՠա Մ՟վսթվնջ ՠխՠս հՠպզձըձ թ՜շ՜հ, /Ահո՜սջ ատՠա պՠո՜հ ՠս ճսջ՜ը՜ռ՜հփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

182՜ Գջՠռ՜ս դվզձ ՌՃԻԹ (1680)փ
Ձՠշտո ՠջդ՜հ ՟՜շձ՜հ զ իճխ,
Գզջո կձ՜ հզղ[՜պ՜ժճխ]փ
183՝ Ձՠշտո վթթզ ՠս իճխ՜ձ՜հ,
Ձՠշ՜ռո ՜ղը՜պ՜ձտո կձ՜հ,
ԶՂ՟դ՟վ ՟յզջո ՠջ՞ճխ ոկ՜հ,
Ոչ ճջ ժ՜ջ՟՜հ՚ ճխճջկզո պ՜հ.
Ակբձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ՌԾԸ — 1609—թտ ՟պ՟չ
ԹԵՐԹ՝ 25 (211—235). շավնր՟լ՝ 211ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Դ×8 (Դ 1)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,3×10,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ինվ՟ավգվզ՝ մփսվաթվ)ֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 212՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 212՜—35՝ [Աՠնրջ՟ճթբ՟ճ Յ՟հ՟աջ խ՟դղնրէգ՟մ ղ՟վբնճմ]
Տգ՛ջ կգպ. 466, 22՟—37՟. Նը./212՜—6՜փ §՟/216՜—8՝փ ՠ/218՝—20՜փ ա/220՝—2՜փ բ/222՜—3՜փ գ/223՝—4՜փ դ/224՝—5՜փ
ե/225՜՝փ զ/226՜—7՝փ է/228՜—9՝ (ըճջ՜՞զջ՚ «Թճտզձ»)փ ը/229՝—30՜փ ը՟/230՜՝փ ըՠ/231՜—2՜փ ըա/232՜—3՜փ ըբ/233՜—4՝փ ըգ/234՝—5՝փ ըդ—ըե/մզտփ

2. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ՝ ԺԷ բ.]
՟. 211՜ [Գթվ ՟ղգմ՟ճմ տ՟րնտ] — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠջդ՜հջ ՜շ Ոչ՜ձբո...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 235՝ (1609դ. ՝ճէճջ՞զջ) Յնռ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ զ Պօպջ՟ճ ՠժ՜ս զ դվզձ ՌԾԸ (1609) հօձչ՜ջզ ՜կզոձ
Ջօջ՜սջիձետձ զ իճո ՜ջ՜սփ
2. 235՝ (1627դ. ձրպջ՞զջ) Գվթանվ չ՜ջ՟՜յյՠպձ, ճջ զ Լեծմ ՞ձ՜ռ ձբ զ դչզձ ՌՀԶ (1627)փ
3. 235՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ, ՜հէ) Խրծ՜հ Սթղ՟րնմթ ժզձ Մ՟վթ՟ղմ Բ ճոժզ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Դ՝ Մ՜՛շ րէձէջ ղզտջ՜էգ պՠոպձբփ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՈՂԱՑ
ԺԳ — XIII
ԳՐԻՉ՝ Կթվ՟խնջֆ
ԹԵՐԹ՝ 125+1 (խվխ. 74). շավնր՟լ՝ 125՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԱ (ի՟պմ՝ Ա, Գ 14, Բ, Դ—Ե 16, Զ 12, Է—Ը 10, Թ 8, Ժ 7, ԺԱ 2)+1×1 (ԺԸ
բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,7×11—11,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20—22ֆ ԿԱԶՄ՝ խ՟վղթվ ղնղժ՟է, էթխնրմւմ նր ՟մխթրմմգվզ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ (Ի բ.)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 17ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, էգվէգվզ էնրժ՟տ՟լ, ՠ՟ղՠ՟խ՟ժ՟լ, սգհ—սգհ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ (1, 97—124), անրմ՟ցնինր՟լ, գդվ՟ծ՟սնրղթտ ժնրջ՟մտ՟ավնրէթրմմգվզ ռմ՟ջնր՟լ, ինմ՟րնրէթրմթտ խ՟վղվ՟աթվ սգհգվզ՝ բ՟չնր՟լ ճ՟չնվբ եչգվթմֆ ԺԸ գր Ի բբ. ղ՟ջմ՟խթփվեմ մնվնանր՟լ, ժնրջ՟մտւմգվզ՝ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—124՝ [Հ՟վտնհ՟տ աթվւ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ]
Տգ՛ջ 436, 212՟—71՟. §1. ՟/1՜—2՝ (ոժ. ///[՜]ո՜ոռբ իջ՜կ՜ձզ չՠջ՜՞ճսձզ ՜շ՜նձճջ՟զձ...»)փ ՠ/2՝—9՝փ Ց՜ձժ/9՝—17՜փ
§2/17՝—124՝ (չջն. «...ՃԽ. ի՜ջռճխ՜ռ. Զզ՛՜ջ՟ ՜ջե՜ձ՜սճջզ ճտ... աճջ ՜ղը՜ջիո ճմ ժ՜ջՠ՜» /// ղ՜ջ. կզձմՠս ՅԿԱ մզտ)փ §3—4/մզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

17՜ Կթվ՟խնջ ՞ՠջՠ՜է կՠխրտ
Ես ա՜ձժ՜պ՜ջ իճ՞զո պզրտ,
Մ՜խդՠկ հզղՠէ ոջպզ կպրտ,
Սՠշձ ոզջճչ, ՝՜ջզ ժ՜կրտփ
ԶՏբջ ճխճջկՠ՜հձ էզ ՜ջպ՜ոճսրտ
Ոխճջկ՜՞զձ յ[՜]խ[՜պ՜ձրտ]
Իձլ ՜շլ՜հձՠէ լջզ ղձճջիրտ.
Ես լՠա էզռզ ժջժզձ [վ]՜շ[րտ]փ
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ԳՐԻՉ, ԿԱԶՄՈՂ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟վա՟վե ռվբ. Աոնրշգհտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 119+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟—1ա, 15՟ՠ, 22ՠ—35ՠ, 60՟ՠ, 70ՠ—81՟, 82՟ՠ, 97ՠ, 101ՠ, 109ՠ, 112ՠ—7ՠ, 119ՠֆ ՊՐԱԿ՝
10×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ՠնժնվաթվ՝ 85՟—92ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 14—20
(ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ խ՟վղթվ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ (Ա) գր խ՟ոնճս (Բ) խս՟րֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվֆ
ԾՆԹ. Մ՟սգ՟մնրղ Աոնրշգհտթմ ս՟վՠգվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ ժվ՟տնրղմգվ ե խ՟ս՟վգժֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՟—14՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, «Ք՟վնդ Վ՟ջմ ժգդնրթ ՠ՟վխնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ. Լգդնր ծնրվ դ՟վբ ե ՟մթվ՟րնրէգ՟մ...» (Աղ՟պ՟մ ԾԸ) — Աոպճս՜թ]/// ակ՜ջ՟ո ճջյբո տ՜խ՜տ բ ոպՠխթՠ՜է...
2. 16՜—21՝ Վ՟ջմ նվւ դԴվ՟իսթմ դժգ՟պմ ասթմ գր դըջսնվնսթմ ծ՟ջգ՟ժ սգջթմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո պՠ՜շձ Նգվջեջթ Կժ՟ճգտնճ...
3. 21՝—2՜ Նյ՟մ ջթվնճ գմ ՟ճջնւթխ — Զզ աոզջՠէզձ հրե՜ջճսդՠ՜կ՝ ոզջբ...
4. 36՜—59՝ [Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ] Ք՟վնդ Փնիղ՟մ Աջսնր՟լ՟լմթմ, թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ. Բ՟դնրղ ըջս՟տ՟մ ղգլնրէթրմ գր ՠ՟դնրղւ ՟վ՟վթմ դփվնրէթրմ, ՠ՟ճտ բնր ՟պ՟րգժ գհգվ գր ՟մտնրտգվ դ՟ղգմգտնրւ — Ն՜ը՜պՠոճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜յո՜ժ ՜ջտ՜հզձ Սճխճկճձզ...
5. 61՜—70՜ [Գնրյ՟խնրէթրմւ]

՟. 61՜—2՜ Յ՟հ՟աջ ՟վգա՟խ՟մ գր ՠ՟խ ՟պմգժնճ — Յճջե՜կ ՜ջՠ՞՜ժձ [զ] Խճհձ էզձզ ՠս ՝՜ժ ՜շձճս՚ իզս՜ձ՟ճսդզսձ էզձզ...
ՠ. 62՜—7՝ Տ՟մնրսեվ՟տնճտ — Յճջե՜կ Խճհձ էզձզ պ՜ձճսպբջ՚ ՞՜ջճսձ ՜աձզս...
ա. 68՜—70՜ [Վ՟ջմ ի՟ր՟վղ՟մ ՟վգա՟խ՟մ գր ժնրջմթ — Զ]զ հճջե՜կ ՜շ ՞էճսը Վզղ՜յզձ էզձզ ՜ջՠ՞՜ժ ՠս
էճսոզձ՚ զ պ՜ձձ, ճմ ՜ձռ՜ձբ էճհո ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ ՜շ էճսոզձձ...
6. ՟. 81՝ [Հ՟վտ գր ո՟ս՟ջի՟մթ] — Հ՜ջռ. Փճխձ Գ՜՝ջզբէզ ազ՛ձմ ՝՜ջ՝եշբ զ իձմՠէձփ Աոբ. Աի՜ վՠո՜հ ՞՜հ...
ՠ. 83՜ [Մգխմնրէթրմ ղ՟սմ՟ծ՟վտմ Քվթջսնջթ] — Խ, Ս, Ք, Է, Վ, Փ, Բփ ԽԷ—ձ, ՜հոզձտձ, ը՜մՠ՜էձ Աոպճս՜թ...
ա. 83՝ [Հ՟վտ գր ո՟ս՟ջի՟մթ] — Մՠխ՜ձ ՠս ճմ ձկ՜ ճջ՟զտձ ՜ջ՜պճհփ Ահոզձտձ՚ ձկ՜ ճմզձմ չձ՜ոՠռզձ...
7. 85՜—97՜ [Ի Հ՟վ՟մտ Վ՟վնրտ]ֆ Գժնրի ռգյս՟ջ՟մգվնվբ. Վ՟ջմ ՠ՟վրնւ ինմ՟վծնրէգ՟մ գր նվւ մնւփւ ժնրջ՟րնվգ՟ժ գմ — Ն՜հՠռ՜ս ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմթնջ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձ Աոպճսթճհ...
8. 98՜—9՝ Եփէմ ղ՟ծնր շ՟ց ղգհւմ գր ՟մթլգ՟ժ բջսգվւմ թրվ... — Աշ՜նզձձ՚ իյ՜ջպճսդզսձձ...
9. 99՝ Հ՟վտ գր ո՟ս՟ջի՟մթ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ, ճջ Քջզոպճո ՜ոբ զ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, դբ. Փճխ ի՜ջ՜տ...փ
Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջ՜ձզ ՜խտ՜պ՜ռ...
10. 101՜—7՜ [Ի Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ]
՟. 101՜—2՜ [Խվ՟ս ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ] — Աո՜ռ ՟՜ջլՠ՜է. Յճջե՜կ պՠո՜ձբ ո՜պ՜ձ՜հ, ազ ՠպ Աոպճս՜թ ախնճսդզսձ...
ՠ. 102՜—3՜ [«Եվ՟մգժրնճմ Մ՟խ՟վ՟ճ աթսմ՟րնվթ Բ՟մ» սո. Վ՟վւ Հ՟վ՟մտ, Բ, 570] — Աո՜ռ ՟՜ջլՠ՜է
ՠջ՜ձՠէզձ Մ՟խ՟վ ՞զպձ՜սճջ...
ա. 103՜—7՜ [«Թնրհէ ղգլթ ծփվմ Մ՟խ՟վ՟». Վ՟վւ Հ՟վ՟մտ, Բ, 562] — Նճհձ զձտձ՚ ի՜հջձ Մ՜ժ՜ջ ՞ջբ ՜կՠձ՜հձ ոզջՠէՠ՜ռ...
11. 107՜ — 19՜ [Ք՟հնրլւ դ՟մ՟դ՟մ]
՟. 107՝—8՝ [Ամնր՟մւ է՟ա՟րնվ՟տ գր անվլւ մնտ՟] — Քգմւգվեջ. ոճջ՜ ԺԶ ՜կզձ Մրչոբո ՜ձռճհռ աեօխճչճսջ՟ձ...
ՠ. 109՜ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ գհ՟մ՟խւ — Ն՜ը՚ պյ՜սճջ՜ժ՜ձ...
ա. 110՜ [Վ՟ջմ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ ՠ՟ճթտ] — Նՠջժ՜հ ՜ոզձ, ՜հոզձտձ՚ զ կբն ՞ճջթճհձ ժՠ՜էձ...
բ. 110՝—1՜ [Վ՟ջմ ջնրս ավգ՟մտմ] — Ի Ժ—ՠջճջ՟ ՜կզ պՠ՜շձ Աՠվ՟ծ՟ղնր ՠժզձ հԱջնվնտ զ Հ՟ճջ... ոՠջկ՜ձՠէ ա՜խ՜ձ՟ձ Նգջսնվթ... ՠս ձճտ՜ դ՜ջքկ՜ձՠռզձ ձճռ՜ աոճսպ ՞զջո ա՜հոճոզժ՚ աԳճջ՟՜ո՜ժ, աԿզջ՜ժճո՜ժ,
աՊրխօոզ պՠոզէձ, աԱ՟՜կ՜ ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձ, աՏզ՜՟ՠժ կ՜ձժճսդզսձ Տՠ՜շձ // ՠս ա[Ս]ՠ՝զճո, ՠս աՃզսշձ րջիձճսդՠ՜ձ, ՠս աԱձդ՜՞մՠէզ կ՜պՠ՜ձո, աԱսՠպ՜ջ՜ձզ կՠժձճսդզսձ աՄ՟մգ՟ֆ Ես ճջ ի՜ս՜պ՜ ձճռ՜՚ ձարչՠ՜է էզռզփ
գ. 118՜—9՜ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ] — Ոջ ի՜ջզսջ՜կՠ՜ձ կՠշ[՜ձզ]փ Ահոզձտձ՚ հճհո ՟՜շձ՜էճհ ՠպ...
դ. 119՜ [Վ՟ջմ Գվթանվթ Վխ՟ճ՟ջթվթ] — Տբջ Գվթանվթջ, ճջ ՠս Վ՟ծվ՟ղմ բ... ՞ձ՜ռ զ Հպնղ ՠս յ՜պճս[ՠռ՜]սփ
ե. 119՜ [Վ՟ջմ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ գր բ՟վնրտ] — Ի Ռ (1000) ՜կզ էռՠէճռ հԱ՟՜կ՜հ ժ՜ռճսռզձ ճջ՟զտձ Կ՜հՠձզ դ՜՞՜սճջ աՍ՟ղթվնջ... զոժ զ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ ժ՜ռՠ՜էտ ՜կո ՃԽԴ (147)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

14՜ Գջՠռ՜ս ՞զջո զ չ՜հՠէճսկձ Մ՟վա՟վե չ՜ջ՟՜յՠպզձ Աոնրշգհտնճ զ դվզձ ՌՃԽԴ (1695)փ
84՝ Գջՠռ՜ս ՞զջտո զ չ՜հՠէճսկձ Մ՟վա՟վե չ՜ջ՟՜յՠպզձ Աոնրշգհտնճ դվզձ ՌՃԽԴ (1695) ՠս ձճջզձ լՠշ՜կ՝ձ ժ՜ակՠռ՜սփ Հ՜հջ կՠջ... ՜կբձփ
67՝ Գջՠռ՜ս ՞զջո զ չ՜հՠէճսկձ Մ՟վա՟վե ՠյզոժճյճոզձ Աոնրշգհտնճ դվզձ ՌՃԾԲ (1703) ՜կզձ, վՠպջվ՜ջզ
՜կոճհ ԺԴփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 47՝, 118՝ (՝ճէճջղզ, կՠթ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜ Մ՟վա՟վ՟ չ՜ջ՟՜յՠպ. դվզձ ՌՃԽԴ (1695)փ 1՞,
47՝ (՝ճէճջղզ, վճտջ) Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜ Մ՟վա՟վ՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպ. դվ. ՌՃԽԴ (1695)փ

709
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 3 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 170+2 (խվխ. 65, 104)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս գր
ջոթս՟խ ռ՟մբ՟խմգվնռ խս՟ր, բպմ՟խթմ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1 (Ա) ջխդՠթտ, ջս՟տնր՟լ գդվ՟ծ՟սնր՟լ խեջ էգվէթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟—Աՠ «///[գրէ]մ եթմ ՟պ ղգդ. ՟պ՟չթմ... ՠ՟վրնռւ ե ռ՟վ[բ՟ոգս]///» (ԺԲ, 20—
32)ֆ 2. Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2 (Է—Ը) ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ խեջ էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ լ՟ժնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ը՟, Էՠ, Է՟, Ըՠ. «դմնջ՟ գվխնս՟ջ՟մթջմ... ղթ ծնա՟ճտ[եւ]///» (Ժ, 5—19)ֆ 3. Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթֆ ԺԱ—ԺԲ բբ.ֆ 3 (Բ—Դ)+2 (Ե—Զ), ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ խսվնր՟լ գր զմբգվխ՟ճմ՟խթ լ՟ժնր՟լ՝ ղեխ (Բ—Գ, Ե—Զ) գր գդվ՟ծ՟սնր՟լ
խեջ (Դ) էգվէգվթտֆ Թնրհէ, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ. նրմթ ծ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟, Եՠ, Գՠ, Զ՟, Գ՟, Գՠ, Բՠ, Ե՟.«///մնջ՟ֆ
Եէե նւ խ՟ղթտթ ա՟ժ... թ ղգպգժնտ ճ՟վթտե///» (Ը, 34—Թ, 8)ֆ Դՠ—Դ՟ «[՟ջ]գմ. շթւ ճ՟վնրէթրմ... դ՟րվնրէգմե ւնրղղե ///»(ԺԲ, 18—30)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ տգտ՟խգվ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԴ — XIV
ԹԵՐԹ՝ 137 (1—135). շավնր՟լ՝ 2ՠ, 133ՠ, 135՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Լ—Չ×12 (Լ 5, Կ 10, Հ 1, Ճ 11, Ո 8, Չ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,5×11,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (1՟—2՟), ղթ՟ջթրմ (3՟—134ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ (սգ՛ջ ով՟խ՟ծ՟յթրզ), 65՟ՠ—վբզ 2/3—նռ ո՟սպնր՟լ գր զմխ՟լֆ ԺԸ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ռգվ՟խ՟դղնր՟լ. ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ծգմտ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ եժ խտնր՟լ գմ Բ գր Գ կգպ՟ավգվզ ջնճմթմֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ՟. 1՜՝ [Ժ՟ղ՟մ՟խ՟ավնրէթրմ Սնրվՠ ավնտ —///]ՠէա ոյ՜ձ աձ՜ ՠս դ՜՞՜սճջՠ՜ռ ՜կո Իփ Յ՜սճսջ ոճջ՜ ՠէ
Թախհ՟էփ՟հ՟ջ՟վ... ճսջ ՜հջբզձ աճջ՟զո զսջՠ՜ձռ իճսջփ
ՠ. 1՝—2՜ [Ն՟ի՟ծ՟վւ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ] — Ա՟՜կ, Սբդ, Եձճչո... Մ՜պդ՜ձ, Յ՜ժճչ՝, Յճչոբվփ Ես Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թձճսձ՟ձ բջ ՜հոյբո ///փ
2. 3՜—126՝ [Աճջ ե Հ՟խ՟ձ՟պնրէգ՟մ աթվւմ (1՟, ռգվ՟մնվնանհթ)]
՟. 3՜—11՜ Տ՟ջմգվնվբ. Ի ղնժնվնրէգմեմ Մ՟մթւնջթ, նվ գբ գվխնր ջխթդՠմֆ Արամգ՟, թջխ գր Բ՟մ գր Է Աջսնր՟լ — Գզպՠկ, ազ մզտ Աոպճս՜թ, ՝՜ռ զ կզճհձ. հԱշ՜նզձ Կճջձդ՜ռսճռ, ճսջ ՜ոբ...
ՠ. 11՝—20՝ Ժ[Ա]—գվնվբ. Ի ղնժնվնրէգմեմ Ս՟ՠգժթ, նվ նրվ՟տ՟ր դԵվվնվբնրէթրմմ — Եջՠտ ՠձ, ճջ չժ՜հՠձ
հ՜շ՜տՠ՜էո. Հ՜հջ ՠս Բ՜ձձ ՠս Հճ՞զձ...
ա. 20՝—41՜ ԺԲ Ի ճնրվ՟տնհ՟տմ դղ՟վբգհնրէթրմմ Ովբնճմ Աջսնրլնճ — Բ՜ձձ կ՜ջկզձ ՠխՠս ՠս ՝ձ՜ժՠ՜ռ զ կՠա. Յճի՜ձբո Ափ Ք՜ձազ ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜պձ...
բ. 41՜—50՝ [ԺԳ]. Եհլնրղմ խ՟վլգ՟տմ Ավթնջթ — Իոժ ժ՜ջթզտձ Ավթնջթ իՠջՠպզժճո՜ժ՜ձ բզձ...
գ. 50՝—8՝ Չնվգւս՟ջմ՟մգվնվբ. Ի ղնժնվնրէգմեմ Նգջսնվթ — Բ՜ձձ կ՜ջկզձ ՠխՠս ՠս ՝ձ՜ժՠ՜ռ զ կՠափ Յճի՜ձբո Ափ Աոբ Յճի՜ձբո հԱշ՜նզձ Կ՜դճսխզժՠ՜հռ Բ...
դ. 58՝—63՝ ԺԵ. Ի ղնժնվնրէգմեմ Երսթւթ գր մղ՟մգ՟տ մնվթմ — Աի՜ Կճհոձ հխ՜ոռզ ՠս թձռզ ճջ՟զ... Մ՜պդբճո Ա ՠս Եո՜զփ Ըոպ Ավթջսնսեժթ՚ լ՜հձտ ՠձ ձղ՜ձ՜ժտ...
ե. 63՝—7՜ ԺԶ. Ի ղնժնվնրէգմեմ Մ՟մթւնջթ, նվ Վ՟ջմ ղ՟վղմնճմ Քվթջսնջթ — Յ՜հ՟ զոժ թձՠ՜է ՠկ... Յճի՜ձբո Ըփ Ոջյբո ՜ձժ՜ջՠէզ բ, ազ զ էճսոճհձ հ՜շ՜ն ՞՜հ ը՜ս՜ջձ...
զ. 67՜—9՝ Է գր Ժ—գվնվբ. Ի ղնժնվնրէգմեմ Վ՟հգմսթ՟մնջթ. Վ՟ջմ ղ՟վղմնճմ Քվթջսնջթ — Ճղկ՜ջպճսդզսձ հՠջժջբ ՝ճսո՜ս...
է. 69՝—71՝ Ը գր Ժ—գվնվբ. Ի ղնժնվնրէգմեմ Աոփհթմ՟վթ, նվ Վ՟ջմ ղ՟վղմնճմ Քվթջսնջթ — Բ՜հռ ՟ճսձ
զոժ ՠո ՠս ՜կտ տճ ճմ ՜ձռ՜ձզձ. Ս՜խկճոփ Ակՠձ՜հձ վզէզոճվոստ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձտ ՜ոՠձ...
ը. 71՝—4՝ ԺԹ. Ի ղնժնվնրէգմեմ Ավթնջթ գր Աոնհթմ՟վթ. Վ՟ջմ ծնանճմ Քվթջսնջթ — Ձ՜հձ ՝՜ջլջ ՜խ՜խ՜ժՠ՜ռ ՠս ՜ս՜ձ՟ՠ՜ռ աիճ՞զձ. Մ՜պդբճո ԻԵ (= ԻԷ, 50)փ Ոմ կզ՜հձ զ կ՜ջկզձ Քջզոպճոզ, ՜հէ ՠս զ իճ՞զձ կճէճջՠռ՜ձ...
ձճհձյբո ՠս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ը՟. 75՜—7՜ [Ի. Ի ղնժնվնրէգմեմ ՟ճմնտթխ, նվ խ՟վլգտթմ թ Քվթջսնջ ղթ խ՟ղւ գր ղթ մգվանվլնրէթրմ —///]
՝ձճսդզսձ ճսձզ պՠո՜ժ, ճսոպզ յ՜ջպ բ ազ ճջյբո ա՜ձ՜ա՜ձ ՝ձճսդՠ՜ձռձ բ ա՜ձ՜ա՜ձճսդզսձ... (ոժ. դ՜վճս՜թ, ըճջ՜՞զջգ 76՝—զռ)փ
ըՠ. 77՜—9՝ ԻԱ. Ի ղնժնվնրէգմե ՟ճմնտթխ, նվ ՟ջգմ թ Քվթջսնջ Բ թ ցնջս՟ դթջ, ՟ճջթմւմ՝ մգվւնճ բվնրէթրմւ — Աջ՟, դբյբպ ՝՜ս՜ժ՜ձ՜յբո ի՜ոպ՜պՠռ՜ս զ Քջզոպճո կզ ՜ձլձ գձ՟՟բկ Նգջսնվթ...
ըա. 79՝—87՝ ԻԲ. Ի ղնժնրէգմե Մ՟խգբնմթ, նվ զմբբեղ Հնարնճմ Սվՠնճ — Հճ՞զ ՜ոպճս՜թՠխբձ բ, ճջ ՜ջ՜ջ ազո... Յճ՝ ԼԳփ Յՠպ ՜ոՠէճ զ կճէճջճսդՠձբ...

ըբ. 87՝—90՜ ԻԳ. Ի ղնժնվնրէգմե, նվ ՟ջ՟տթմ. ԶՀնաթմ Սնրվՠ նշ նրմգժնռ ՠ՟ը՟մգ՟ժ ՟մկմ թ Հփվե գր ճՈվբնճ — Ոմ ՠդբ ՟ճստ բտ ճջ ը՜սոզռզտ, ՜հէ Հճ՞զձ Հրջ լՠջճ... Մ՜դբճո Ժփ Վ՜ոձ ազ ճկ՜ձտ զ Մ՟խգբնմ՟տնտմ ՜ո՜ռզձ ճմ ճսձՠէճչ ՝՜ե՜ձՠ՜է ՜ձլձ...
ըգ. 90՜—9՜ ԻԴ. Ի ղնժնվնրէգմե, նվ ՟ջգմ, էե. Հնաթմ Սնրվՠ նշ ՠիե ճՈվբն, ՟ճժ ղթ՟ճմ թ Հփվե — Ոջ աՀճ՞զձ
Քջզոպճոզ ճմ ճսձզ, ո՜հ մբ ձճջ՜. Հշճկ՜հՠռզո Ըփ Զզ ճկ՜ձտ հճսձ՜ռ հ՜ձ՟՞ձ՜՝՜ջ ՜ոՠձ. աՀճ՞զձ Սճսջ՝ ՝ըՠ՜է բ Հրջբ կզ՜հձ...
ըդ. 99՜—104՝ ԻԵ. Ի ղնժնվնրէգմե, նվ ՟ջգմ, էե. Իրվ՟ւ՟մշթրվ նւ ցվխթ ծ՟ր՟սնռմ թրվնռ — Ոջ՟զտ ոջ՝ճռ
ՠկտ ՜ժձ ճսձզկտ ժՠձ՜ռ ձճռ՜... Տճս՝զդ Բփ Ի չՠջճ ի՜ս՜պեռ՜ս զ ծ՜շ չ՜ոձ ի՜ջժ՜սճջճսդՠ՜ձ ի՜ս՜պճհձ...
ըե. 104՝—6՝ ԻԶ. Ի ղնժնվնրէգմե, նվ ՟ջգմ, էե. Հնաթւ ղ՟վբխ՟մ գմ ճենրէգմեմ Աջսնրլնճ — Սպՠխթՠ՜ռ Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ գոպ յ՜պժՠջզ զսջճսկ. Ծձձ՟ճռ Բփ Ոկ՜ձտ զ իՠջՠպզժճո՜ռձ ՜շզձ ձզսդ կճէճջճսդՠ՜ձ զսջՠ՜ձռ ա՝՜ձո ա՜հո...
ըզ. 106՝—12՜ ԻԷ. Ի ճ՟ճմտ՟մե, նվ ՟ջգմ. Զ՟ղգմ՟ճմ Հնաթ ղթ՟մա՟ղ՟ճմ ջսգհլգ՟ժ թ ջխդՠ՟մե — Սպՠխթ
՜շ՜ձլզձ աոզջպո ձճռ՜. Ս՜խկճոփ Հձ՜՞ճհձ վզէզոճվոստձ, ՠսո ՜շ՜սՠէ յխ՜պճձ՜ժ՜ձտձ...
ըէ. 112՜—5՜ ԻԸ. Ի ղնժնվնրէգմե ՟ճմնտթխ, նվ ՟ջ՟տթմ, էե. Հնաթմ ե ղ՟վղթմ — Ոկ՜ձտ ն՜ձ՜ռզձ ի՜ոպ՜պՠէ աՀճ՞զձ ՞ճէ կ՜ջկզձ...
թ. 115՜—22՝ ԻԹ. Ի ղնժնվնրէգմթմ, նվ ՟ջգմ, էե. Հնաթմ ճ՟պ՟չ ա՟ճ թ ջգվղ՟մե Հփվմ նվոեջ ղ՟վղթմ — Ոկ՜ձտ զ իՠջՠպզժճո՜ռ ն՜ձ՜ռզձ ի՜ոպ՜պՠէ, դբ. Հճ՞զձ կ՜ջ՟ճհձ յ՜պծ՜շզ ոՠջկ՜ձբձ...
թ՟. 122՝—6՝ Լ. Ի ղնժնվնրէգմեմ, նվ ՟ջգմ. Գնժ թ ղ՟վբմ ՠ՟դնրղ ծնաթմ — Պհ՟սնմ զսջճչտ իՠպՠսրխրտձ
՜ո՜ռզձ. Ոսձՠէ Գ իճ՞զ... ՠս հզձտձ ա՞ճջթո ՜հէճռ իճ՞ճռձփ
3. 126՝—34՝ [Յ՟հ՟աջ ղ՟վբգհնրէգ՟մմ գր ղթ՟րնվգ՟ժ ՠմնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ]
՟. 126՝—30՝ Յ՟հ՟աջ ո՟սձ՟պ՟տ ղ՟վբգհնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ — Աջ՟, կ՜ջկձ՜ռՠ՜է Բ՜ձզսձ ՠխՠս վջժճսդզսձ, ձճջճ՞ճսդզսձ կ՜ջ՟ժ՜զձ ՜ա՞զ...
ՠ. 130՝—4՝ Յ՟հ՟աջ ղթ՟րնվնրէգ՟մ ՟պգ՟ժ ՠմնրէգ՟մմ — Ոջյբո զ հ՜ոպճս՜թճսդզսձձ կզ բ ՝ձճսդզսձձ ՠս
Գ ՜ձլձ՜սճջճսդզսձ...՜ոՠկտ դբ ՜հձտ՜ձ կզ ///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

126՝ Զվ՜ձ՜տ թջճխո ճխճջկՠէզ,
Յզղՠէ զ Տբջ ոզջճչ ոջպզ՚
Ի հգձդՠջռկ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզ,
Յճջե՜կ հզղՠո Տբջ զկ ՝՜ջզ
Ըոպ պբջճսձՠ՜ձ ոճսջ՝ իջ՜կ՜ձզ,
Ոջճչ ՠս պ՜ո լզջ յ՜ջ՞ՠսզ,
Նճչզձ մ՜վճչ տՠա էզձզռզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 63՝ (ԺԵ ՟., ՠաջ՜ի՜պճս՜թ) ԶՅնծ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս ակ՜հջձ՚ աԱր//4՜ ՟ւ պզժզձ հզղ[ՠռբտ] զ Քջզոպճոփ
135՝ ԶՅնծ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս ակ՜հջձ զսջ ՠս աի՜հջձ հզղՠռբտփ
2. Պ՟ս՟պթխ ո՟ծո՟մ՟խ Ե՟ Ի դճսզձ ՌՃԼԲ (1683) /// (2—3 ՝՜շ ՠխթճս՜թ), ՌՃԽԳ (1694)—զձ բզ զ Սնրվՠ
ճսըպո Ս՟հղնջ՟ր՟մւֆ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յնծ՟մմեջ. ՌՃՁԲ (1733)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 22 (136—157). շավնր՟լ՝ 136՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 4×6 (Դ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻվ՝ մփսվաթվ ս՟վՠգվֆ ՏՈՂ՝ 17—27ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. էթխնրմւ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ռմ՟ջնր՟լ, սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ գր տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

–137՜—57՝ Կ՟վա գր խ՟մնմ ՟հփէթտ, դնվ իմբվգ՟ժ ե ծնագխթվ ՟վ՟մտ նրղգղմե ղթ՟ճմ՟տգժնճ ՟վէնրմ գր դնր՟վդնրմ նանճմ Գվթանվնճ (Ն՟վգխ՟տրնճ), նվ գր տնր՟մե մ՟ի՟բվնրէթրմ ՠ՟մթջ, էե նշ ծ՟ղ՟վթ դ՟մկմ ՟վը՟մ ՟ճջոթջթ թվթ, ռ՟ջմ ՟ճմ ՟պ՟ւգժնճմ թ ղեչ ՟պգ՟ժ բմե ջխթդՠմ խ՟մնմթջ
– 137՜—8՝ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Աոպճս՜թ՜հզձ ՜շ՜տՠ՜էձ Պրխճո, ՜ձրդձ գձպջճսդՠ՜ձ... գոպ վ՜վ՜տ՜ձ՜ռ լՠջճռ ՜ո՜ոռճստ ի՜կ՜շրպ՜՝՜ջ զ ձճռ՜ձբձփ
– 138՝—57՝ [Կ՟վա գր խ՟մնմ ՟հփէթտ] — Աձրդձ գձպջճսդՠ՜ձ Պրխճո իջ՜կ՜հբ ՜խրդՠէ ՜շ՜ձռ ՝՜ջժճսդՠ՜ձ ՠս ՠջժկպճսդՠ՜ձ... ազձմ չծզշ Տբջձ ՜ջպ՜՟ջՠ՜ռփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԵ — XV
ԹԵՐԹ՝ 13ֆ ՊՐԱԿ՝ 3×6 (Գ 1)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ էնրժ՟տ՟լ, տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 158՜՝ Սվՠնճմ Ամ՟մթ՟ճթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՠ՟տ՟ջ՟տնրէգ՟ղՠ Խվ՟սւ նաեյ՟ծւ թ դանրյնրէթրմ ջո՟ջ՟րնվ՟տ ղգհջ՟ւ՟րթշ ջնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթմ գր ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ Քվթջսնջթ — Աջ՟, տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ՜ոպզծ՜ձ զձտձ հ՜հպձզ բ ՜ջե՜ձ՜սճջճսդՠ՜ձ... ՠս ղ՜սղ՜վբ ակ՜ջկզձ պբջճսձ՜ժ՜ձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. պՠո կգպ.
1098, 398՟—9ՠ)փ
2. 159՜—65՝ Խվ՟ս խ՟մնմ՟խ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ գր խվ՟րմ՟րնվ՟տ — Պ՜ջպ բ տ՜ի՜ձ՜հզռ ՜իզս ՠս ՟ճխճսդՠ՜կ՝ ժ՜է ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ»...
3. 166՜—7՝ Թնրհէ ռ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ [«Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ», կգպ. 993, 338ՠ] — Ոջտ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ
ՠձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜էտ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ ոզջճհձ ՠձ ՝՜խլ՜ռՠ՜էտ... ժ՜կ ճջ չ՜ոպ՜ժտ ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
4. 168՜—70՝ [«Մգջվնո՟ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ գր ՟վս՟ջնր՟տ». կգպ. 596, 74՟] —
///Ոչ ճջ ՜ձՠխ՟ ՠո ՠս ՜ձոպՠխթ ՠս Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ... ՜կբձփ
5. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԵ բ.]
՟. 159՜ Ի Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտմ ե — Վ՜ՙհ ՠջզպ՜ո՜ջ՟, ճջ էձճս աճջճչ՜հձ... (3 պճխ, ՠաջ՜հզձ էճսո՜ձռտճսկ)փ
ՠ. 165՝ [Խվ՟ս] — Ն՜ս՜յՠպ ՝՜ջզ՚ ՜յջՠռճսռ՜ձբ աձ՜ս... (11 պճխ)փ
ա. 170՜՝ [Ի Մգլթ նրվՠ՟էնր ջանճմ] — Բ՜ջլՠջ, ազ ՠո ՠջդ՜հռ ՜շզռ աձ՜հ... (6 պճխ)փ
բ. 170՝ [Ք՟վնդ] — Յ՜հձե՜կ ՜ջ՜ջ աՠջժզձ... (6 պճխ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

165՝ Զ՞ջճխո հզղՠ՜փ
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ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԵ — XV
ԳՐԻՉ՝ Թնրղ՟ճֆ
ԹԵՐԹ՝ 149. շավնր՟լ՝ 1՟, 2ՠ—7ՠ, 143՟—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×7+ԻԱ—ԼԷ (ռգվ՟խ՟դղնհթ, ի՟պմ՝ ԻԹ, ԼԱ, ԼԳ 2, ԻԷ 3, ԻԵ, ԼԶ, ԼԷ 4, ԻԴ,
ԻԶ 8, ԻԸ, ԼԴ 10, ԻԳ 13, ԻԱ, ԻԲ 14, Լ, ԼԲ 16)+1×7ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ռգվ՟խ՟դղնհթ՝ 1—7, 143—149, ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռ)ֆ Մգլնրէթրմ՝ 13,7×9,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (մփսվաթվ ռգվ՟խ՟դղնհթ՝ 1ՠ—2՟)ֆ ՏՈՂ՝ 28—29ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինրմ՟տ՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լֆ ԺԸ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ռգվ՟խ՟դղնր՟լ, մնվթտ ով՟խ՟խ՟ժնր՟լ գր եչ՟խ՟ժնր՟լ՝ 1—280ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 1՝—2՜ Ց՟մխ ավւնճջ — Ա. [Մ]՟սէենջթ չ՜ջ՟՜յՠպզ Ք՜ջճա Մՠթզ յ՜իճռ... ԻԱ. Նճջզձ Վ՜ոձ ի՜ս՜պճհ
հ՜պժճսդՠ՜ձռ...
Ց՜ձժգ ժ՜ակճս՜թ բ ԺԸ ՟. ձճջճ՞ճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժփ

՟. 8՜—11՜ [ԺԳ. Մ՟սէենջթ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ Մգլթ ո՟ծնտ, թ ՠ՟մմ. Ավբ՟վնրէթրմ ՟վբ՟վնճմ թ ռգվ՟ճ մնվթմ գհթտթ] — Նզսդ՜ժ՜ձ ՝ձճսդզսձո կ՜ջ՟ճհ ժջժզձ վճվճըճսկձ ճսձզ...
ՠ. 11՜—5՜ ԺԴ. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ ճԱպ՟չթմ գվգւյ՟ՠէթ, թ ՠ՟մ. Ըմէգվտնր՟լ ճԵժթտ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՞զջտ ճկ՜ձտ կՠա զ ըջ՜պ ՞ջճռձ...
ա. 15՜—22՜ ԺԵ. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ, թ ՠ՟մմ. Մթ ջո՟մ՟մգվ — Ոսխՠսճջտ ճջտ զ ծ՜ձ՜յ՜ջիո
գձդ՜ձ՜ձ...
բ. 22՜—32՝ ԺԶ. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Մթ ջնրս ռխ՟ճգվ — Գզպՠէզ բ, ազ ժջժզձ
բ ՟բկտ ՜կՠձ՜հձ րջզձ՜ռձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ...
գ. 32՝—3՝ ԺԷ. Ննվթմ, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Մթ յմ՟վ, ղթ տ՟մխ՟վ — Գզպՠէզ բ, ազ ՠջՠսՠէզ ՜ջ՜ջ՜թտո հ՜հպձզ ա՜ձծ՜շ ՞զպճսդզսձձ Աոպճսթճհ...
դ. 33՝—8՝ ԺԸ. Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ, թ ՠ՟մմ. Մթ անհ՟մ՟վ — Գճխճսդզսձձ ՝՜ե՜ձզ հՠջժճսո, զ իճ՞ՠսճջձ ՠս զ կ՜ջկձ՜սճջձ...
ե. 38՝—42՜ [ԺԹ.] Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ, [թ ՠ՟մմ]. Եէե խնճվւ եթմ, նշ եվ կգվ ղգհ, ՟ճժ ՟վբ ՟ջեւ
— Խձ՟ջՠէզ բ, դբ ժճսջճսդզսձ կպ՜ռձ յ՜պծ՜շբ ակՠխո...
զ. 42՜—3՝ [Ի] Խվ՟ս ռ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ, [թ ՠ՟մմ], էե. Ովոեջ ե նվ ինմ՟վծգտնրտ՟մե [դ՟մկմ ՠ՟վկվ] — Աջ՟, իզկձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ բ ըճձ՜ջիճսդզսձձ...
է. 43՝—6՝ [Ի]Ա. Ննվթմ, [թ ՠ՟մմ]. Ավէնրմ խ՟տեւ գր ճ՟ղգմ՟ճմ ը՟ղ ՟հփէջ [՟վ՟վեւ] — Գզպՠէզ բ, ազ զ Գզջո ոճսջ՝ո մճջո ՜ա՞ տճսձ էոզ...
ը. 46՝—58՜ [Ի]Թ. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ, [թ ՠ՟մմ]. Զթ գջ զմխ՟ժ՟ թ Տգ՟պմե, դնվ գր կգդմ ՟ր՟մբգտթ... — Վՠջ՜՞ճհձ ղձճջի՜ռ չզծ՜ժՠէձ զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձո զոջ՜հՠէՠ՜ձ ՞ձ՟զձ...
ը՟. 58՝—71՝ ԻԳ. Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ, [թ ՠ՟մմ]. Տեվ, ջթվգտթ դռ՟ճգժշնրէթրմ ս՟մ ւն — Ոչ ճջ՟զտ ձ՜աՠէզ Վՠջձճհձ Սթնմթ ՠս րդՠս՜ձտ ղձճջի՜ռ Հճ՞ճհձ...
ըՠ. 71՝—9՜ ԻԴ. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ, [թ ՠ՟մմ]. Դնրւ ժնճջ ՟յի՟վծթ — Ի չՠջ՜հ ՝՜ձզո ՜հոճջզժ ՝՜աճսկ զձմ ի՜ձ՟զո՜ձ՜էզ բ...
ըա. 79՜—84՜ Ի[Ե]. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ, [թ ՠ՟մմ]. Իղ՟ջսնրէթրմ ճգժջ ձ՟մ՟ո՟վծ՟տ — Ն՜ը՚
ազ զկ՜ոպճսդզսձձ ՞զպ՜ոռճստ ՠս ՜յ՜, դբ ազ՛ձմ բ ՞ճջթ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ...
ըբ. 84՜—8՝ [ԻԶ]. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ, [թ ՠ՟մմ]. Եհթտթմ ափսթւ կգվ ոմ[բգ՟ժւ] — Ասջո ՜հո ժճմզ ՠջժջճջ՟ ՞՜էճսոպ ՠս Կջժզձ Ծ՜խժ՜ա՜ջ՟...
ըգ. 88՝—93՜ [ԻԷ]. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ ի՟շթ, թ ՠ՟մմ. Բ՟վկվ ՟վ՟վեւ դՏեվ... — Ի չՠջ՜հ ՜հոկ ՝՜ձզ պՠո՜ձՠէզ բ կՠա ՞էճսըո Ժ—ձ...
ըդ. 93՜—101՝ [ԻԸ]. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ, [թ ՠ՟մմ]. Մ՟վբ թ ո՟սնրթ եվ գր [նշ թղ՟տ՟ր] — Աոպճս՜թ՜հզձ արջճսդզսձձ, ճջ ՜ջ՜ջձ ակՠա...
ըե. 101՝—9՜ [ԻԹ]. Ննվթմ, թ ՠ՟մմ. Եջ գղ ծնռթրմ ւ՟չ... — Գՠջ՜ա՜ձռ ՝՜ջսճհձ ՠջՠտ ՠձ հ՜պժճսդզսձտփ Ն՜ը՚ ազ յ՜պճս՜ժ՜ձ բ զջձ գոպ ՝ձճսդՠ՜ձ...
ըզ. 109՜—15՝ Լ. Մ՟էենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ, [թ ՠ՟մմ]. Յ՟վթտգմ ջնրս ղ՟վա՟վեւ... — Գզպՠէզ բ, ազ ոպճսդզսձձ իճկ՜ձճսձճսդզսձ ՝՜աճսկո ճսձզ...
ըէ. 115՝—22՝ [ԼԱ.] Ննվթմ Մ՟էենջ ռ՟վբ՟ոգսթ, թ ՠ՟մմ, Պ՟սվգ՟ դՏեվ թ ւնտ ՟վբ՟վ ռ՟ջս՟խնտ... —
Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, դբ չ՜ոձ բ՛ջ ոճհձյզոզ րջբձտ ժ՜ջ՞ՠ՜ռ Աոպճս՜թ...
թ. 122՝—34՝ ԼԲ. Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ. Բ՟մ ղ՟վղթմ գհգր գր ՠմ՟խգ՟տ — Աջ՟, զ մճջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ յ՜պվ՜ժ՜ձ՜՞ճհձ ՞պ՜ձզ Յճի՜ձբո...
թ՟. 134՝—42՝ [Լ]Գ. Ննվթմ Վ՟ջմ ծ՟ր՟սնճ ճ՟սխնրէգ՟մտ, [թ ՠ՟մմ]. Նղ՟մ ե ՟պ... — Գզպՠէզ բ, ազ Տբջ կՠջ աի՜ս՜պտձ զ ԺԵ զջո ձկ՜ձ՜ռճսռ՜ձբ... ՠս ՜հէտ՚ այ՜իոձ, աժճսոճսդզսձ, ազկ՜ոպճսդզսձ///(ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

109՜ Աջ՟, Տբջ Յզոճսո, ձ՜հՠ՜ հ՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հո տճ՚ զ Թնրղեջ, ՠս կզ դճխճսջ ահճսո՜ռՠ՜էո զ տՠափ Ես Քջզոպճո [զ]վ՜շտ գձ՟ Հրջ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ 8՜ Ք[ջզոպճոզ] թ[՜շ՜հ] Ղնրմխթ՟մնջ չ[՜ջ՟՜յՠպ]. 1220(1771)փ 76՝, 105՝ Ղնրմխթ՟մնջ չ[՜ջ]՟[՜]յ[ՠ]պ 1219 (1770)փ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃՀԳ — 1724
ԹԵՐԹ, 142—3 (սգ՛ջ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 41՟—2ՠ, 62ՠ—4ՠ, 98՟—104ՠ, 107ՠ—8ՠ, 110՟—112ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 20
(ի՟պմ՝ Ա, ԺԷ 2, Բ, Գ, Ը—ԺԵ 8, Դ, ԺԸ 4, Ե, Է 6, Զ, ԺԶ 12, ԺԹ 10, Ի 1)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ), ՠնժնվաթվ (141՟ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 17—31 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ 1. Ժ՟ղ՟աթվւ ԺԵ բ.ֆ 2 (1+1) ջս՟տնր՟լ 2 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէգվթտ, ՠմ՟խ՟մ ռթձ՟խնրղֆ Մ՟ա՟հ՟է ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվաթվ, 16 սնհֆ Կ՟վբ՟ժ՝ 1՟ՠ «///ճ՟րթսգ՟մ [գր] ճ՟րթսգ՟մջ ճ՟րթսգմթտ...» (Ս՟հղնջ, ՃԺԸ, 44—56, 113—115)ֆ 2՟ՠ
«[ա՟ճէ]՟խհնրէգմե... (Ղ, 6—16)ֆ 2. Ն՟ղ՟խֆ ԺԸ բ.ֆ 1 (142), ջս՟տնր՟լ 1 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէթ գդվ՟ծ՟սնրղթտ, սգհ՟բվնր՟լ աժիթռ՟ճվֆ Թնրհէ, ղթ՟ջթրմ մփսվավ՟մղ՟մ յհ՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ 142ՠ «///Ի մնր՟ջս լ՟պ՟ճ Աջսնրլնճ ցեջես ճ///՟մգվնրբ Տգց՟մեջ գր Սթղթխե
///...Ծ՟մթվ, սթվ՟տնր Յ՟վնրէգմ Բ ՟պ՟իձթմ սռթ ՟պ մ՟ ջ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ՟պ՟մկթմ էգվէգվ անրմ՟ցնինր՟լ, խ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝
ռմ՟ջնր՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟աթվջ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե 8 ս՟վՠգվ կգպւնռ ավնր՟լ սգսվգվթտ գր ՟պ՟մկթմ էգվէգվթտ, նվնւ ժվ՟տմնրղ գմ ղեխզ ղթրջթմֆ Թնր՟ավնր՟լ ե ղթ՟ճմ Բ ավշթ ավ՟լզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 3՜՝ [Տ՟հ Աբ՟ղ՟ճ գր Եր՟ճթ, կգպ. 2672, 132ՠ Տ՟հգվջ Յնծ՟մեջ Պժնրդե] — Ա՟՜կ՜հ ըոպՠխթօխձ ՠժՠ՜է
զսջ յ՜պժՠջձ զ պՠո, /ՅԱ՟՜կ՜հ բջ լ՜հձ պսՠ՜է՚ Ա՟՜կ, ՟ճս ճս՛ջ ՠո...
2. 3՝ Ով ՟ջե ՟պ Հփվ գվգրգտ՟ր... — Յ՜հո ՠջՠսճսկձ ճջ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճռձ ՠջՠսՠռ՜ս... ձկ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ ճմ
բջ...(8 պճխ տ՜խճս՜թտ)փ
3. 4՜ [Տ՟հ թ ռգվ՟ճ Եվնրջ՟հեղթ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Գվթանվ ւ՟ծ»)] — Գՠջ՜՞ճհձ ՞ճչՠէզ՚ տ՜խ՜տ ռ՜ձժ՜էզ, /Ր՜՝ճսձճհձ Յզոճսոզ պձրջբձճսդՠ՜ձ պՠխզ...
4. 4՜—24՜ [Ն՟իգվա՟մւ ւ՟վնդթտ գր փվծմնրէթրմւ] — Աջ՟, ՝՜ռզռ ա՝ՠջ՜ձ կպ՜ռ ՠս ՜շզռ աՀճ՞զ ղձճջի՜ռ,
աճջ կ՜ջ՞՜ջբձ ժ՜ձը՜լ՜հձՠ՜ռ... (24՜՝ պՠո Բ, § 3. ՟)ֆ
5. 25՜—30՝ [Գվ՟պ՟չւ]. Կ՟էնհթխնջթ ե — Աջՠ՞՜ժձ՜վ՜հէ ՠս պզՠաՠջ՜ն՜ի էճհո... (31՜—7՜ Տՠո Բ, 3. ՠ)փ
6. 37՝—9՝ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]ֆ Վ՟ջմ ղյսմչգմ՟րնվ ժգվ՟մտ – Հ՜ջռճսկձ Զզ՛ձմ բ՚
Աշ՜սՠէ րջիձճսդզսձ տճ...փ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ն՜ը՚ Լՠջզձտ ՠս ՝էճսջտ կղպձնՠձ՜սճջտ...
Ք՜խճս՜թտ Զ յջ՜ժ զ՜—զ՝ ՠս Ե յջ՜ժ ԻԷ ի՜պճջձՠջզռփ

7. 42՜՝ [Տ՟հ ջգհ՟մ փվծմգժնճ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Աճջ Ապ՟ւգժթ ռ՟վբ՟ոգձ»)] — Ասջիձՠոռճստ կՠտ կզ՜՝՜ձ աՀ՜հջ ՠս աՈջ՟զ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞զձ, /Ոջ ոջ՝ճսդՠ՜ձռ բ յ՜ջ՞ՠսզմ՚ աճջ չ՜հՠէՠձ ՜ա՞ կ՜ջ՟ժ՜հզձ...
Բ. [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
1. [Ք՟վնդւ ճ՟պ՟չթմ հ՟սնվե]
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա—ԼԹ/մզտփ Խ/83՝—6՝փ ԽԱ—ԽԵ/մզտփ ԽԶ/86՝—8՝ (չջն. «...զ կ՜ջկձճհ»)փ ԽԷ—ՂԷ/մզտփ ՂԸ/65՜—9՜փ ՂԹ—ՃԿԱ/մզտփ

2. [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվե]
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1741. Ա—Դ/մզտփ Ե/69՜—74՜փ Զ/մզտփ Է/74՜—9՝փ Ը—ԺԱ/մզտփ ԺԲ/60՜—2՜ (չջն. «...գձ՟ ի՜հՠէզ
րջզձ՜ժ՜ս»)փ ԺԳ—ԽԹ/մզտփ Ծ/49՜—54՝փ ԾԱ—ԾԲ/մզտփ ԾԳ/43՜՝, 48՜՝, 44՜—7՝փ ԾԴ/54՝—60՜փ ԾԵ—ՃԾԲ/մզտփ ՃԾԳ/120՜—6՝փ
ՃԾԴ—ՃՁԸ/մզտփ

3. [Ք՟վնդւ ՟վս՟ւնճ Ա գր Բ ծ՟սնվ՟տ]
՟. 24՜՝ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ]. Զթ նշ գխթ խնշգժ դ՟վբ՟վջ, ՟ճժ դղգհ՟րնվջ թ ճ՟ո՟յի՟վնրէթրմ... — Աջ՟, կզ չՠջն՜ոռճստ ՠս կՠտ ՠս կզ ՟՜ձ՟՜խժճպ էզռճստ... զ պ՜ծ՜ջզ վ՜շ՜ռ Տՠ՜շձ արջճսդՠ՜ձռ, ճջ եճխճչ /// (ղ՜ջ դ՜վճս՜թ)փ
ՠ. 31՜—7՜ Ք՟վնդ ռ՟ջմ [ճ]թյնտմ՟սվ՟տ գր թ ՠ՟մ. Ով ՟վծ՟ղ՟վծե դծ՟ճվ խ՟ղ դղ՟ճվ՝ ղ՟ծնր ռ՟ղձ՟մգջտթ — Գզպՠէզ բ, ազ ճջտ հզղճռ պ՜ձ, ՝՜աճսկ կՠխ՜ձմՠձ...
ա. 89՜—91՜ [Ք՟վնդ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ —...] Զ՜հո ՜ոՠէճչ, ՜յ՜ զ ՞զպճսդզսձ [հ]ճջ՟ճջբ աձճո՜...
բ. 92՝—7՜ [Ք՟վնդ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ղգհ՟տ] — Սզջՠէզտ, ՜ոբ. Ահեկ ճջ՟զտ Աոպճսթճհ ՠկտ...

Գ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 91՜—2՝ Գնռնրէթրմ ճ՟պ՟ւգժնտմ, նվոեջ անռե Շմնվծ՟ժթ ռ՟վբ՟ոգսմ Ս՟վաթջ թրվնրղ ոըվ՟խնչմ — Ես
՜ջ՟, մզտ ճտ ՠջ՜ձՠէզտ հ՜շ՜տՠ՜էտձ... (92՝—7՜, պՠո Բ, §3. բ)փ
2. 97՜՝ [Թե ե՞վ խնշգտ՟ր Յնռծ՟մ Ոջխգՠգվ՟մ] — Գջՠ՜է բ զ հ՜ջ՜յ ՞զջտձ, դբ. Նգջսնվ Ն՟ջվ՟մթմ ՠպ յրշձզժ ժձճն կզճհ Ծ ՟՜իՠժ՜ձ...
3. 105՜—7՜ [Հ՟վտ. Զթ՞մշ ե] Վ՟ջմ խգվ՟խվնճ գր ծ՟մբգվկթ ղթ ծնա՟ճւֆ Պ՟ս՟ջի՟մե. Գ գմ սգջ՟խ... —
Ն՜ը ճջ ՝շձճսդՠ՜կ՝ ՜շձճսձ...
4. 109՜՝ Հ՟վտ. Զթ՞մշ ե Բ ճ՟ա՟վ՟խմ գր Բ ղ՟ծթձջ... Պ՟ս՟ջի՟մե. Դ ե թղ՟տնրղմ. — Ն՜ը ճջճղճսկձ ռճսռ՜ձբ...
5. 113՜—5՝ Մ՟ծ Աբ՟ղ՟ճ գր Եր՟ճթ — Զ՞զջո Աջ՜ջ՜թճռ ի՜ոպ՜պբ. Մճչոբո ճմզձմ հզղբ ակ՜իճս՜ձձ Ա՟՜կ՜հ...
6. 116՜—9՜ [Ապ՟ւգժթ Սթրմգտրնճ Թթրւ ավգ՟տ Հթմ գր Ննվ խս՟խ՟վ՟մ՟տ — Տբջ Ապ՟ւգժ ՟զպճխ Սթրմգ՟տ,
/Զճսջժ ՠս դ՜վճսջ հ՜կբձ ղձճջի՜ռ...
7. 119՜՝ (Տ՟հ թմշ) — Վ՜ոձ Աոպճսթճհ ը՜սոՠէ ա՜հո ՝՜ձ /Իձլ ճմ բջ ՜ձ՞ ՠս ճմ ձկ՜ձ...
8. 119՝—20՜ Է ՟դա ոնպմխնրէթրմ թ ղեչ ՟ճվմ գր խթմմ — Ա. Յ՜յ՜ի՜զ՟զձ կՠջլՠձ՜է... (120՜—6՝, պՠո Բ.
§2)փ
9. 127՜՝, 131՜—5՝ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ (ծ՟սնվ Դ, ով՟խ լե)] — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բջ յպճսխձ, ճջ ժՠջ՜ս Ա՟՜կ...
10. 135՝—6՜ [Ապ՟ւգժթ Սթրմգտրնճ] Վ՟ջմ ԲԺ—՟մ խգմբ՟մ՟խգվոթտ...] — Աղը՜ջիո ճսձզ ալՠս կ՜ջ՟ճհ /Ես
ԲԺ—՜ձ ՜ձ՟՜կտ կ՜ջկձճհ...
11. 136՜՝ Աճջ գմ ՀԲ ժգդնրւմ (Հ՟վտղ՟մտ աթվւ, ծ՟սնվ Զ, ով՟խ ե) — Ե՝ջ՜հՠռզտձ... ԺԲ ՜ա՞ բ...
12. 136՝—7՜ [Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ] — Ահէ ՠս ՜ոզ զ Պ՜պկճսդՠ՜ձռ, դբ. Եմ՟մնջ ճկձ չ՜ջ՟՜յՠպ զ Վ՟մ տ՜խ՜տզ ճսձբջ ո՜ձ՜ի՜հջ կզ...
13. 137՜ [Ամնր՟մւ ԺԲ ռ՟վբ՟ոգս՟տ] — Դթնմթջթնջ... Կթրվգհ Ահեւջ՟մբվ՟տթմֆ
14. 137՜ [Դ՟վ՟աժնրիւ] — ՅԱ՟՜կ՜հ ՠէ՜ձՠէճհ զ ՟ջ՜ըպբձ...
15. 137՜ Յ՟հ՟աջ ընհնռթմ, նվ գհգմ — Զժձզ ՅԺԵ ՜կզ Ծձգձ՟ՠ՜ձ Տՠ՜շձ ՠխՠս եճխճչձ Նթխթնճ...
16. 137՝—8՜ [Ապ՟խւ Վ՟վբ՟մ՟ճ]
՟. 137՝ Աշզսթձ տ՜ջղբջ ա՜՞զձ ՠս ը՜խ՜խբջ աիՠպ զսջ ճջոճջ՟՜ռ... ՠ. 137՝ Աշզսթձ թ՜ձջ՜ռ՜ս ՠս ճմ ժ՜ջբջ
ճջո՜է... ա. 137՝—8՜ Գ՜ա՜ձ կզ ժ՜հ զ թճչձ, հճջե՜կ տ՜ըռՠձ՜, ՝՜ձ՜ ա՝ՠջ՜ձձ ՠս իճպ ՜ձճսղ ՞՜... բ. 138՜ Ես
՜ջ՟, ՜ի՜ ՠջՠսՠռ՜ս ՜հջ կզ ՜ջՠսՠէՠ՜ձ հճհե ՜աձճս՜ժ՜ձ...
Տյ. «Ժճխճչ՜թճհտ ՜շ՜ժ՜ռ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ», Բփ

17. 138՜—9՜ [0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթ] — Ես գոպ իճ՞ճհձ ծ՜ձ՜յ՜ջիզ զ իճ՞ՠսճջ ՝՜ջզձ ՜շ՜նձճջ՟ՠոռբ լՠա...
18. 139՜—40՝, 128՜՝ Վ՟վւ ձամ՟րնվթ ղգլթ գր խ՟ս՟վգ՟ժ լգվնճ Եհա[եՠենջթ] — Եհաեՠենջ ճկձ ՜ձճսձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ ձՠխ՜ռ՜ս զ ՟զսբ ՜ձպզ...
19. 128՝—9՝ Վ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ (Ա—ԻԸ) – Աջ՟, ճջյբո ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜է. Ակՠձ՜հձ ըճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝ ակզկՠ՜ձո է՜ս ի՜կ՜ջՠէ...
Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ. դ՜վճս՜թ Է—ԺԶ «Խճձ՜ջիճսդզսձձՠջգ»փ

20. 141՜՝ Աճջնւթխ գմ սգհթւ ՟ղգմ՟ճմ սմփվեմնրէգ՟մ... ճԵվնրջ՟հեղ... — [Ն]՜ը ՠս ՜շ՜նզձ զ տ՜խ՜տձ Ն՟դ՟վեէ՚ ՜խ՝զսջձ... ազսջ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ վ՜շտձ հ՜հպձՠ՜ռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ ///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

47՝ (Աձ՜ձճսձ Բ ՞ջմզ) ՅԱ՟՜կ՜հ կզձմՠս ռ՜հորջ չՠռ ՌԹՃԻ ՠս ՠջժճս (6922) պ՜ջզփ Գջՠռ՜ս հ՜հո ՞զջո դվզձ Հ՜հճռ ՌՃՀԳ (1724)փ
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ԳՐԻՉ՝ Մ՟վսթվնջ ՟ՠհճ., ՟մ՟մնրմւֆ
ԹԵՐԹ՝ 102ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Թ×12 (Է 10, Թ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×10,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ
(ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 20—22ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟դ՟վբ խս՟ր (Ա—մ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ, Բ—մ՝ խ՟ոնճս)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինրմ՟տ՟լ գր ջգր՟տ՟լ, նվնյ էգվէգվ գվխցգհխնր՟լ, գդվգվզ՝ էնրժ՟տ՟լ գր տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, գդվգվմ նր էթխնրմւզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվզ՝ զմխ՟լ, Ա ցգհխթ ս՟իս՟խզ՝ չ՟վբնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
՟. 1՜—24՝ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աոբ ՠջ՜ձՠէզ կ՜ջ՞՜ջբձ Եաՠժզբէ. Աձրջբձձ ՠդբ ՟՜ջլռզ...
ՠ. 25՜—9՝ [Խվ՟ս խ՟վա՟րնվ՟տ] — Ես յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ ճջտ ՜ոպզծ՜ձ ժ՜ջ՞ ըոպ՜ձ՜ձ ՠս իջ՜ե՜ջզձ
հ՜ղը՜ջիբո...
ա. 29՝—41՝ [«Ք՟վնդ ռ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ» կգպ. 1561, 156՟] — Եժՠոռճստ զ ՝՜ձ զկ՜ոպ՜ոզջզ ճջ ՜ոբ. Ոջ
ճխճջկզ ՜խտ՜պզձ, վճը պ՜հ Աոպճսթճհ...
բ. 41՝—4՝ [«Ոհՠ նվ դխմթ ւ՟վնդ՟տմ ՟ջգջ». կգպ. 605, 48՟] — Ես կՠխ՜սճջ իճ՞զտձ ա՜ջիճսջՠ՜է ՟ճխ՜ձ ՠս
՜ոՠձ...
գ. 44՝—6՜ [«Խվ՟սւ ծգդնրէգ՟մ գր ինմ՟վծնրէգ՟մ». կգպ. 9100, 306՟] — Զճջ ՜կՠձ՜հձ ՜սջ ՜ոբզ, ՠս ՟՜ջլՠ՜է աձճհձ ՜ոՠկ...
դ. 46՜—8՝ Խվ՟ս Կթվ՟խեթտֆ Արվծմգ՟ժ ե ՟ղգմ՟ջնրվՠ Եվվնվբնրէթրմմ. դ՟վղ՟մւ գր ջւ՟մշգժ՟անվլնրէգ՟մ ՠ՟մ գխմ թ ճնհնվղնրէգմեմ Աջսնրլնճ, գխմ թ բնրպմ Պգսվնջթ գր Պնհնջթ (=Թնրհէ գվխմ՟պ՟ւ) — Եո՚ յ՜պջզ՜ջտո Հպնղ տ՜խ՜տզ, ՠժզ պ՜ծ՜ջձ ոճսջ՝... ՜հէ յ՜ջպ բ հ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ, ճջ /// (ղ՜ջ դ՜վճս՜թ)փ
(Ահէ լՠշտ) 46՜ «Ք՜ջճա ժզջ՜ժ՜՝՜ձզ, աճջ ՞ջՠ՜է բ կ՜պ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ»փ

ե. 49՜—100՝ Պ՟սղնրէթրմ գր ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մւ, նվ գհգմ ռ՟ջմ Քվթջսնջթ՝ ՟պ՟չթ Պնմս՟տնճ Պթհ՟սնջթ
թյի՟մնրէգ՟մմ Հվե՟ջս՟մթ, գր ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մմ Ամմ՟ճթ գր Կ՟ճթց՟ճթֆ Եր գվ՟մգժնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Տգ՟պմ
գհՠփվմ ՟ջ՟տգ՟ժ, նվբնճ Յնռջեցնր, թ է՟ա՟րնվնրէգ՟մմ Հգվնռբեթ Գ՟ժեժթգ՟տնճ — Յ՜կո ճսդ ՠս պ՜ոձՠջջճջ՟
զղը՜ձճսդՠ՜ձձ Տթՠգվ՟ ժ՜հոՠջձ Հպնղ՟ճգտնճ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Հգվնռբեթ Գ՟ժթժթ՟տնճ... ՠս ՜հձյբո ժճը՜ձ ՠխՠ՜է ռջճսՠռ՜ձ գձ՟ ՜կՠձ՜հձ պՠ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ, կզնզռ ՠսո յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

24՝ Ոՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխ ՠս ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ, ակՠխ՜սճջո՚ ոճսպ՜ձճսձ Մ՟վսթվնջ ՜՝ՠխ՜ո կզճչ ճխճջկզ՜զս
հզղՠռբտփ

713
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 141—2 (սգ՛ջ Պ՟ծո՟մ՟խ)ֆ Կ՟դղ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟րֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ 2, ջխդՠթտ, էգվէ՟խ՟ժնր՟լ՝ 1–2ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, տգտ՟խգվֆ
ԾՆԹ. Ա գր Բ կգպ՟ավգվթ ղթ՟տնրղզ խ՟ս՟վնր՟լ ե 1687—թմ (սգ՛ջ Բ կգպ՟ավթ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մզ՝ 129ՠ)ֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Շ՟ս՟ի աթրհ (Գ՟մկ՟խ)

ՌՁԵ — 1636

ԳՐԻՉ՝ Յնծ՟մեջ գվետֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մեժթւ Սթղ՟րնմֆ
ԹԵՐԹ՝ 65 (3—67). շավնր՟լ՝ 51ՠ, 67՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 6×12 (Դ 10, Զ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվ, ով՟խ՟ծ՟մ, ջխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ 1687—թմ գհգժ ե 7 ով՟խ, ւ՟մթ նվ
ճ՟չնվբ Բ կգպ՟աթվզ ջխջնրնրղ ե 8—վբ ով՟խնռֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ՟. 3՜—11՜ [Պ՟վդ՟սնրղ՟վ՝ Ա—Փ —... Թ. Բ—ղ՜՝դզ րջձ նճսջ ՜սջիձզ...հզձ]///՜ձռ Գ ղ՜՝՜դզձ Բ—ղ՜՝դզ րջձ բ...
ՠ. 17՜ Խվ՟ս Պ՟վդ՟սնրղ՟վթջ — Գզջ Յ՜հպձճսդՠձբձ զ Յ՜հպձճսդզսձձ վճըզ...
2. ՟. 18՜—24՜ Տ՟վ՟տնրտ՟խմ ե — Յճջե՜կ Խճհձ էզձզ պ՜ձճսպբջձ, ՞՜ջճսձձ ՜աձզս...
Սժա՝ճսկ՚ 18՜ ՠս էճսո՜ձռտձՠջճսկ՚ Աձճս՜ձտ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռփ

ՠ. 25՜—38՜ Աղջ՟տնրտ՟խմ ե — Ի ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ, ճջ բ Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ, դբ էճսոզձ ը՜ս՜ջզ՚ ղճսպ լզսձ ՞՜հ
Սժա՝ճսկ՚ 24՝ Ախզսո՜ժ ՜կոճռ Հշճկ՜հՠռսճռ ՠս Հ՜հճռփ

ա. 38՜—9՜ Կ՟հ՟մբ՟տնճտ ե — Եդբ ժ՜խ՜ձ՟ձ ժզջ՜ժզ էզձզ՚ լկՠշձ յզձ՟ ՠս լզսձ՜կՠթ...
բ. 39՜՝ [Յ՟հ՟աջ ՟ղոնտ մյ՟մ՟տ] — Թբ Դՠժպՠկ՝ՠջզ ԺԵ յ՜ջա ՞՜հ՚ ոճչ էզձզ... դբ ՜կյ էզձզ՚ էզճսդզսձ
՜կՠձ՜հձ զջ՜ռ...
գ. 40՜ [Աղւ թ ջխդՠ՟մե ՟վ՟վ՟լնտ] — Եդբ ժ՜կզռՠո ՞զպՠէ ա՜կո զ ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ՜թճռ կզձմՠս ճսջ ՠո, ժ՜է ՐՋՀԶ (5976)...
դ. 40՜—1՜ Վ՟ջմ ՟ջսգհ՟մ տնժ՟մ՟ժնճ — Յճջե՜կ հ՜ջՠսկպզռ հ՜ջՠսՠէո ռճէ՜ձ՜հ ՜ոպխձ...
ե. 41՜—2՜ Յ՟հ՟աջ յ՟վըղ՟մտ, նվ գմ տնրտ՟խ — Այջզէ դբ ռՠջՠժձ ղ՜ջե էզձզ՚ յ՜պՠջ՜ակճսձտ էզձզ...
զ. 42՜՝ Վ՟ջմ ժնրջմթմ, նվ ՠ՟խ ՟պմնր — Այջզէ. դբ էճսոզձ ՝՜ժ ՜շձճս՚ նճսջտ յ՜ժոզձ...
է. 42՝—8՜ [Վթձ՟խ՟վ՟մ թ ռգվ՟ճ խգմբ՟մ՟խգվոթտ գր ղնժնվ՟խ՟տ] — Խճհձ. Ոՙչ կ՜ջ՟, էճսոձ վ՜շ՜ռ ղ՜շ՜սՠխ՜ձ՜հ ՠս ՜ձձճս՜ա էճսո թ՜՞բ զ չՠջ՜հ տՠա...
Սժա՝ճսկ՚ 42՝, Ախզսո՜ժ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռ ՠս կճէճջ՜ժ՜ձ՜ռփ

ը. 48՜—52՝ Մ՟վղմ՟ի՟հ[տ]մ ՟ճջ ե — Թբ ոաժ՜ս՜շ՜ժձ ը՜խ՜հ՚ կՠթճսդզսձ բ...
ը՟. 52՝—3՝ Վ՟ջմ ՟խպ՟րթ իփջթտմ — Նղ՜ձ՜ժբ ՠջ՝ ոյզպ՜ժ էճսոձ թ՜՞բ...
ըՠ. 53՝—4՜ Թե խ՟ղթտեջ աթսգժ, էե զմբնրմգմ դւգդ, էե նշ... — Կ՜է ա՞զջ ՜ձճս՜ձ ձճջ՜ ՠս ատճհ ՠս ա՜սճսջ յ՜պժՠջ...
Սժա՝ճսկ՚ Ախզսո՜ժ յ՜պժՠջ ՜սճսջձ՚ Ա—Էփ

3. 54՜՝ Ահ՟րէւ ջվՠնճմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տնճմ (ՠ՟մ ԽԱ) — Ոջ՟զ Աոպճսթճհ ժՠձ՟՜ձճհ...
4. 55՜—9՜ Ահփէւ Նգվջեջթ — Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ ՠս ՠջժզջ յ՜՞՜ձՠկ տՠա...
5. 61՜—4՝ Եվ՟դ՟տնրտ ե (Ա—ԻԲ) — Աշ՜նզ րջձ ՝՜ջզ բ ՜կՠձ՜հձ իզկձ ՜ջժ՜ձՠէ, չ՜ծ՜շՠէ... ԻԲ րջձ... ՠս
ՠջժզջ րպ՜ջ՜ժ՜ձզ ՠս կ՜իձ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
6. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ—ԺԸ բբ.]
՟. 65՜ Թե զմբ ծգպթ ե, էե զմբ յ՟ծնռ ա՟ճ Աջսնրլնռֆ Վ՟ջմ ձ՟մ՟ո՟վծթ — Կ՜է ա՜ձճսձ կ՜ջ՟ճհձ ՠս այ՜պգՠջ ՜սճսջձ...
Սժա՝ճսկ՚ Ախզսո՜ժ յ՜պժՠջ ՜սճսջձ՚ Ա—Էփ § 2. ե՝—զռ պ՜ջ՝ՠջփ

ՠ. 54՝ Թնրվւթ ո՟ոգվմ ՟ճ՝ ԺԲ թղ՟ղմ ՟ճ — Իկ՜կզ ի՜աջ՜դզ Աժթ...
ա. 65՝—6՜ [Վ՟ջմ Մ՟ծղգսթ] — Մ՟ծղ՟սթ ի՜սջ ՜ձճսձձ Աՠբժ՟ճ բ...
բ. 66՜՝ [Վ՟ջմ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ] — Աթ՜կ՜հ կզձմՠս նջիՠխՠխձ ԲՌԲՃԽԲ (2242 պ՜ջզ ՜հ... ՠս Քջզոպճոբ կզձմՠս
ՠջՠսՠէ զ Մ՜իկ՜պձ ՈԾԳ (653) պ՜ջզ ՜փ
գ. 67՝ [Աշ՟տ՟րթ] – Սնրվեմ Փգսգմթ՟ճ ժճսոբձ հճսչտՠ[ջ] ՜խ՜մզ, ՜մ՜հռ ռ՜սբձ վ՜ջ՜պզ...
դ. 67՝ Ջգվղթ խ՟ոթժմ’՟ճ — Աջ՟, ՜հո ժ՜ձ՜հո ՜ձ՝՜ձզռ...
ե. 61՝ [Եվ՟դթ] — Աէ՟մ՟աթմե ի՜ր՜յբՠպզձ... ՜խ՜մզ, մ՜ջ ՠջ՜աբձ ՝՜ջզձ ժ՜պ՜ջզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

17՝ Գջՠռ՜ս Պ՜ջա՜պճսկ՜ջո զ հՠջժզջո Գ՟մձ՟, զ ՞զսխո Շ՟ս՟ի, լՠշ՜կ՝ կՠխրտ էզ Յնծ՟մեջ զջզռճս, զ
ըձ՟ջճս կՠթ՜ղճստ՚ Մեժթւ Սթղ՟րնմթմ, ՜հէ ՠս թ՜խժՠ՜է ճջ՟զտձ զսջ՚ յ՜ջուձ Յթջ՟ի՟մթմ, տ՜խռջզժ՚ Ահ՟ճձ՟մթմ,
՟ՠշ՜՝ճսո՚ Աղթձ՟մթմ. Աոպճս՜թ գձ՟ ՠջժ՜ձ ՜սճսջո յ՜իբ ՠս ըճջզձ թՠջճսդզսձ ի՜ոճսռ՜ձբ. ՜կբձփ
Թվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՁԵ (1636)—զձ Խնմբւ՟վմ զջՠժ Ա(Ե՞)վգր՟մ ՜շ՜ս, ՟՜ջլ՜ս, Շ՟ծ՟ոթմ ՞ձ՜ռ չՠջ՜հ ՝ՠջ՟զձ ձոպՠռ, ՝՜աճսկ ՜ջզսձիՠխճսդզսձ ՠէ՜ս. չՠջնձ Աոպճսթճհ բ ՞զպՠէզ, դբ զձմյբո ժճս‘էզձզփ
59՜ Գջՠռ՜ս ՞զջտո զ ՟՜շձ ՠս զ ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզո, լՠշ՜կ՝ Յնծ՟մեջ զջզռճհ, դվ՜ժ՜ձզո ՌՁԵ (1636)փ

59՝ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ հզղը՜ձ՜ռ զղը՜ձ ՠս յ՜ջուձ՜ռ յ՜ջուձ, կՠթ՜ղճստ ՠս տ՜խռջ՜յիճ՞զ Մեժթւ Սթղ՟րնմմ
ըոպ՜ռ՜ս ՞զջտո հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս զսջ թձ՜սխ՜ռձ, ի՜հջձ՚ Ապըջս՟խեց տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս կ՜հջձ՚ յ՜ջուձ Գնրժ՟հեմ,
ճջտ Քջզոպճո ՠձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է. Աոպճս՜թ զսջՠ՜ձռձ ՜ջտ՜հճսդզսձ ղձճջիբ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ Մեժթւ Սթղ՟րնմ
ՠս ժճխ՜ժզռձ զսջ՚ յ՜ջուձ Հթրվթի՟մմ, ՠս զսջ թ՜խժՠ՜է ճջ՟զտձ՚ յ՜ջճսձ Յթջ՟ճի՟մմ ՠս ժճխ՜ժզռձ զսջ՚ ը՜դճսձ
Ս՟ժռ՟վմ, ՜հէ ՠս ՟ՠշ՜՝ճհո ճջ՟զտձ՚ Ահ՟յձ՟մմ, Աղթձ՟մմ. Աոպճս՜թ զսջՠ՜ձտձ գձ՟ ՠջժ՜ձ ՜սճսջո յ՜իբ ՠս ըճջզձ թՠջճսդզսձ ի՜ոճսռ՜ձբ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջփ
60՜ Թվզձ Հ՜հճռ ՌՁԵ (1636)—՟զձ զջՠժ Խնմբխ՟վմ Ը րջճսկձ Ա(Ե՞)վգր՟մ՟ճ ՝ՠջդձ ՜շ՜ս, հՠպ ՟՜ջլ՜ս, Շ՟ծ՟ՠթմ ՝՜աճսկ իՠթՠէրտ չՠջ՜հ ՝ՠջթզձ յ՜պՠջ՜ակճսկ‘՜հ, ՝՜աճսկ ՜սջզսձիՠխճսդզսձ‘ ՜հ էզձճսկ, ծճջճչ‘՜հ
՜շձճսկ, չՠջնձ Աոպճսթճհ բ ՞զպՠէզ, դբ զձմյբո ժճս‘էզ, ժ՜ձ ի՜է՜թ՜ժ՜ձ տջզոպճձբզռ ՜ա՞ո զ կբն ի՜ջժ՜յյ՜ի՜ձնճսդՠ՜ձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

60՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) ԻԹ ճմը՜ջ, Ը ղզղ՜ժ, ԻԳ դ[ճ]ըէզ, Է բթ, Բ ճսէ, Ա խրմ, Ա դ՜տ՜հ, ի՜ըճչձ. ՜կՠձ՚ ՀԱ
(71)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
[Շ՟ս՟ի աթրհ (Գ՟մկ՟խ)]

ՌՃԼԶ — 1687

ԳՐԻՉ, ԿԱԶՄՈՂ՝ Բ՟վջգհֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟ժթւ Հ՟իմ՟դ՟վֆ
ԹԵՐԹ՝ 76 (1—2, 68—141). շավնր՟լ՝ 2ՠ, 68՟, 93՟ՠ, 133ՠ—4՟, 138ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2 (սգջ ո՟ծո՟մ՟խ)+Ը—ԺԶ×12 (Թ 13, ԺԲ—
ԺԴ շթւ, ԺԵ 10, ԺԶ 8)+1×6ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,3×9,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվ, խ՟դղ՟ծ՟մֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 68՝—76՜ [«Ըպ՟ղ» (ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մթտ՝ 129ՠ)]
՟. 68՝ [Ահթրջ՟խ խգմբ՟մ՟խգվոթտ զջս ՟ղջնտ] – Զկճսպ ՜խզսո՜ժզո ՜հոյբո ՜ջ՜. պՠո ա՜սճսջ էճսոձզ... դբ հճջճսկ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզփ
ՠ. 69՜—76՜ Աչ ՟ցմ խլ՟ — Խճհձ. ժ՜կ կ՜ի ժ՜կ ժշզս... Սթվգժգ՟տ թվւ նրդգժ — Խճհձ. Ըձ՟ ՠջՠժճհձ ճսաՠէ...
Ջջիճո. Դ՜պզ ՠս մ՜ջ էզձզփ
2. 76՝—92՝ [«Ըպնրդժ՟ղ՟ճ» (ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մթտ՝ 129ՠ)]
՟. 76՝—80՝ [Աղջ՟տնճտ] — Յճսձվ՜ջ Հշրկ՜հՠռսճռ ՠս վճը՜ձ՜ժ ՜հոջ ՜կոճհ Աոճջզտ Քզ՜ձճսձզո ՜ոՠձփ
Յ՜կոՠ՜ձո ՜հո յէխ՜կձ ՜շ՜սՠէճս...
ՠ. 81՜—92՝ [Աղջ՟տնճտ ՟հթրջ՟խթր]ֆ Աճջ էնրհէջ ճնրմռ՟վ ՟ղթջմ տնրտ՟մե — Ա. Յճսձվ՜ջ ՜կզո բ պ՜ջ՜՞էճսը Հշճկ՜հՠռսճռ ՠս հ՜հոկ ՜կոճհ Ե՜ձ՜ջզո ՜ոՠձ...
3. 94՜—112՜ Պ՟սղնրէթրմ ե իվ՟ս Խթխ՟վ՟ճ թղ՟ջսմնճ
Տգ՛ջ է. 45, 297ՠ—312՟. §՟/94՜—5՜փ ՠ/95՜—102՝փ ա/101՝—10՝ (ոժ. «Եո՚ Խթխ՟վ ՟յջ՜յՠպո...»)փ բ/ 110՝—2՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ Հկկպ. պյ. «Պ՜պկճսդզսձ ՠս ըջ՜պտ Խզժ՜ջ՜հ զկ՜ոպձճհ», Եջՠս՜ձ, 1969, բն 137—172, C3փ

4. 112՝—3՜ [Ամնր՟մւ Աջսնրլնճ ՀԲ ժգդնր՟ր] — Իձճս՜հ, Ֆճսջդ՜հ... Բՠջզկրռ, Աժո (26 ՜ձճսձ)փ Ահո ՜ձճս՜ձտո Աոպճսթճհ ՀԲ ՜ա՞զ էՠաճսձ, ճչ ճտ զ կզպ ՜շռբ... դղձ՜կզձ ճմ ժ՜ջբ հ՜խդՠէ...
5. 113՜—4՝ [Հ՟մգժնրխ բթղ՟խ]
՟. 113՜ Հ՜հջձ զկ թձ՜ս ազո զ կրջբ զկկբ... ՠ. Չբջ թձՠ՜է ՠս կՠշ՜ս... ա. Ծըձՠ՜է ՠձ ՠս մՠձ կՠշՠ՜է... բ. Աոպճս՜թ ՞ճխ... գ. Աոպճս՜թ ՜ձրջբձ... դ. 113՝ Եջՠտ կ՜ջ՟զժ զ կզ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՞ձ՜հզձ... ե. Ջճսջտ ՜շ՜ձռ ՜խ՝ՠջ...
զ. Մզձմ ժՠձ՟՜ձզձ էձ ըճպ ճսպբջ.. է. Խզոպ բջ ո՜յ՜դձ... ը. 114՜ Թճշձ զ կ՜կզձ ՜ձժճխզձձ կՠջլՠռ՜ս... ը՟. Բ՜ջզ ՠժ՜ջ կրջ՜տՠշ ճջ՟զ զկ... ըՠ. Մՠշՠ՜է բջ ՠս ճմ դ՜խՠ՜է... ըա. Ահթձ զ տրղբձ ակճջդզձ ՠի՜ձ... ըբ. Թճսխդձ
՜ձ՞զջ... ըգ. Եջ՟ճս՜ս ՠս ճմ ոպՠ՜ռ... ըդ. Աձ//(114՝) ՝՜ձձ ա՜ձ՝՜ձձ ՠժՠ՜է... ըե. Ճ՜ղձ ծ՜ղ՜ժբջ... ըզ. Կճհջ բջ ՠս
՜հէ ժճսջ՜ռ ՜շ՜նձճջ՟բջ...
Հ՜ձՠէճսժձՠջգ, ՝՜ռզ ՝ ՠս ՞—զռ, ճսձՠձ, «դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձտ»փ

6. 114՝—5՜ Վ՟ջմ ՟վլ՟էնրմ Լ ժսգվմ — Զ՜հձ ՜ջթ՜դձ զ Բ՟ՠգժնմե կճ՞տձ գձթ՜հ՜՝ՠջզձ...

7. 115՜՝ [Մհնմ՟շ՟ցւ] — Հ՜ջռ. Յՠջժջբո կզձմՠս զ էճսոզձձ ՠս ՜հէ կճէ՜ջ՜ժ՜ձտձ կզձմՠս զ ի՜ոպ՜պճսդզսձձ
տ՜ձզ՛ կխճձ յ՜պզփ [Պ՜պ՜ոը՜ձզ]. Հըձ՞բպ՜ո՜ձ Ռ ՠս ԺՃ ՠս ԼԶ (21540)...
8. 116՜՝ [Ամնր՟մւ Աջսնրլնճ ՀԲ ժգդնր՟ր] — Թՠջզձդճո, Աձրո... Պ՜ձբո, Ղըկՠջդկ՜ձ (75 ՜ձճսձ)փ Զզ Դճս
ՠո Գ՜շձ Աոպճսթճհ ծղկ՜ջզպ...
9. ՟. 116՝—7՜ Ահփէւ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձո վճվճը՜ջժ ՞զպՠո...
ՠ. 117՜՝ Ահփէւ, նվ թմշ ոթհլ խգվ՟խնրվ խգվգ՟ժ թտե... — Սճսջ՝ Տբջ, ՠս զ ոճսջ՝ո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է...
ա. 117՝ Ահփէւ գվ՟յսնրէգ՟մ. բեղ ճ՟ղբնճմ խ՟վբ՟ճ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճսձ
էճս՜ջ Եխզ՜հզ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
ԺԲ—ԺԴ յջ՜ժձՠջգ դ՜վճս՜թ. ՝՜ռ՜ժ՜հճսկ ՠձ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձճսկ (129՝) ձղճս՜թ՚ «Հ՜ժ՜ծ՜շճսդզսձ ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ ՠս հՠպ ոճռ՜՚
հԱխդ՜ջտ»փ

10. 118՜—29՜ [«Եցնրս» (ժնրջ՟մտւմգվթտ գր ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մթտ՝ 129ՠ)]
՟. 118՜ (Ա—Ժ) – Ք[՜նճսդզսձ] ՠս մգէգձզ ՜ձ՟ճջջճսդզսձ...
ՠ. 118՜—9՜ Բ՟վբնրհթղենջ (Ա—Ժ) — Ասՠպզո տՠա կՠթճսդՠ՜ձ, /Շձճջի՜ռ իարջ ի՜ջըոպճսդՠ՜ձ...
ա. 119՜—20՜ Յ՟խնՠնջ ՟պ՟ւգ՟ժմ (Ա—Ժ) — Աջզ ՜խրդո ժ՜ռ տՠաբձ/ Ես ՞ճի՜ռզջ աԱջ՜ջճխբձ...
բ. 120՜՝ Փթժթոոնջ ՟պ՟ւգ՟ժ (Ա—Ժ) — Աի՜ տՠա ՜սՠպզո, /Դճս է՜դ ՠս ՝՜ըպ ՜ոպձ՜սճջզո...
գ. 120՝—1՝ Սթղնմ (Ա—Ժ) — Ասՠպզո պճսջ ՠս ժ՜ձմբ, /Զրջրտ իարջ յ՜պՠջ՜ակբ...
դ. 121՝—2՜ Պփհնջ ՟պ՟ւգ՟ժմ (Ա—Ժ) — Անճխ՜ժ՜ձ ՠս արջ՜սճջ, /Դզյզո ժձճն ի՜ս՜պ՜սճջ...
ե. 122՜—3՜ Թնրղ՟ջ ՟պ՟ւգ՟ժմ (Ա—Ժ) — Ասՠպզո պճսջ ՠս ըձ՟՜հ, /Ահ՟ ծ՜ձ՜յ՜ջիը՟ ՜ջզ ՞ըձ՜հ...
զ. 123՜՝ Յնծ՟մմեջ ՟պ՟ւգ՟ժմ (Ա—Ժ) — Աջտճսձ՜ձ՜ո ՜կբձ ՟զկ՜ռ, /Ես էզձզո պբջ պզՠաՠջ՜ռ...
է. 123՝—4՝ Յ՟խնՠ ՟պ՟ւգ՟ժմ (Ա—Ժ) — Աոպ զ պՠխզո ժ՜ռ, կզ ՞ձ՜ջ/ 0ջգոպրջբ ժՠձրտ՟ հՠջժ՜ջ...
ը. 124՝—5՝ Տթսնջ ՟պ՟ւգ՟ժմ (Ա—Ժ) — Աի՜ ժճս՞՜հ ՜հո տճ ՞ՠջզո, /Հբձռ ըձ՟լզ ազձմ ճջ ժ՜կզո...
ը՟. 125՝—6՜ Ղնրխ՟ջ ՟րգս՟վ՟մթշ (Ա—Ժ) — Աի՜ ՠէ՜ս չզծ՜ժ ՝՜ջզ, /Աս՜՞ ՠջդ՜է՟ տճ ՜նճխզ...
ըՠ. 126՜—7՜ Սսգց՟մմնջ (Ա—Ժ) — Աջ՟, էզձզ տՠա ձճջ ճջ՟զ, / Ոջ ՜հէ մըէձզ զ կբն ՠջժջզ...
ըա. 127՜՝ Ամբվե՟ջ ՟պ՟ւգ՟ժմ (Ա—Ժ) — Աոպճս՜թ բ դ՜՞՜սճջ, /Ահէ մըպզջբ ՠջժզջ եըճջ...
ըբ. 127՝ Թ՟թգնջ ՟պ՟ւգ՟ժմ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)
ըգ. 128՜ (Ա—Ժ) — Ա՛հոկ /պՠխզ ՜շ՜ժ էզձզջ, /Մ՜պձՠէ ՝՜ձպզ ՠս պճս՞՜ձզջ...
ըդ. 128՝—9՜ Պվնինվնմ (Ա—Ժ) — Աի՜ ժճս‘՞՜հ իզսջ իՠշ՜սճջ, /Մՠթ ՠս իըարջ տ՜ձ ադ՜՞՜սճջ...
11. 131՜—2՜ Ահփէւ ջվՠնճմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տնճմ թ ո՟ծո՟մնրէթրմ աթյգվ՟ճթմ դ՟վծնրվ՟մ՟տ... (Բ՟մ
ՂԴ) — Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՜կՠձ՜ժ՜է...
12. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ—ԺԸ բբ.]
՟. 132՝ Է ղ՟ծ՟տնր ղգհւմ գր թրվ ՟մթլգ՟ժ բջսգվւմ (՟հթրջ՟խ) — Ա. Հյ՜ջպճսդզսձ... (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՠ. 133՜ Է ղ՟ծ՟տնր ղգհւմ գր թրվ ՟մթլգ՟ժ բջսգվւմ (լ՟պ) — Աշ՜նզձ՚ իյ՜ջպճսդզսձ...փ
ա. 134՝ Աճջ ե բգհ չգվղ՟մ — Գէջ բ զ չՠջ՜հ Գ հճշզ պէջէչզ...
բ. 134՝—5՜ [Գթվ ՠ՟իսթ] — Ահո Դ դլզոկըո ՞ջբտ կզ դճսխպզ, հճէճջ ժպջբտ...
գ. 135՜ Գթվ չ[գ]վղթ — Աէ՜յճսպջ՜հ, ՜յ՜ղ՜ղ՜ղ՜հ...
դ. 135՝ [Գթվ կթնր տ՟րթ] — Եջ՝ լզձ ռ՜վ ՜շձճս, ա՜հո դլըոկըո... ՞ջբ... (ժջժ.)փ
ե. 136՜—7՜ [Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ Մ՟հէ՟մւ դփվ՟րնվւ ՟վծ՟րվ՟տ աթյգվ՟ճմնճ. Բ՟մ ԺԲ, ա] — Ըձժ՜է տ՜խռջճսդՠ՜կ՝...
զ. 137՝—8՜ [Գվ՟պ՟չ] — Յճ՞ձ՜ի՜ձծ՜ջ ՠս ՜աձճս՜կՠթ՜ջ, չՠի՜վ՜շ ՠս ՞ՠջ՜յ՜պզս...
է. 139՝—41՜ [Ժ՟ղ՟մ՟խ՟ավնրէթրմ 1658–1718 էէ.] — Թզսձ ՌՃԹ (1660 բջ, ճջ Թ՟ղվ՟դ–ի՟մմ ղ՜իձ ՞ձ՜ռփ Թզսձ ՌՃԷ (1658) բջ, ճջ ճըՌնրջս՟ղի՟մմ կՠշ՜ս Վվ՟տսնրմ...դզսձ ՌՃԿԸ (1719), ճջ Մեծվ՟ժթի՟մմ ՞ձ՜ռ
Լ՟խդթմ չՠջ՜հփ Վբջճձ Աոպճս՜թ ՞զպբփ
ը. 1՝ Գթվ անրհթ... — Աըկ՜ըզ՜հ, ՜խճսէ՜հ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

113՜ ՀԲ էՠաճսո ղձճջիզս Աոպճսթճհ ի՜ոռբ ր՞ձճսդզսձ յ՜ջճձ Մ՟ժթւ Հ՟իմ՟դ՟վթմ ՠս ձճջ՜՝ճխ՝ճն ճջ՟սճհձ՚
Ք՟ղ՟ժոեխթմ. ՜կբձփ

129՝ Ըոպ՜ռճխ ՠս ռ՜ձժ՜ռճխ ՜հոկ պ՜շզո, ճջ ժճմզ Ք՜խճս՜թու, ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ, զղը՜ձ՜ռ ա՜ջկ ՠս կՠթ՜ա՞զ, յ՜ջճձ՜ռ յ՜ջճձ Մ՟ժթւ Հ՟իմ՟դ՟վմ, ճջ նՠջկՠշ՜ձ՟ ոզջճչ ՠպ ի՜ս՜տՠ՜է ՠս ՞թ՜՞ջՠռ ա՞զջտո ա՜հո. ձ՜ը՚ Ցճսռ՜ժ պ՜ջճհ, գձ՟ ձկզձ ՠս աՄ՜ջկձ՜ը՜խ՜ռ, կձ՜ռՠ՜է զ Ն՜ըձզ ի՜հջՠձՠ՜ռձ, ըաժձզ Ըշ՜կ
ՠս գձ՟ ձկզձ Ըշճսաէ՜կ՜հ, ՜յ՜ Պ՜պկճսդզսձ Խզժ՜ջ՜հ ՠս գձ՟ ձկզձ Հ՜ժ՜ծ՜շճսդզսձձ ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ, ՠս հՠպ ոճռ՜՚
հԱխ՜դ՜ջտ, ՜յ՜ հԵվճսպձփ Ես ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜տՠ՜է ՜ոպզ ՠս ՜ձպզ, ՠպ ՞թ՜՞ջՠէ ՠս ՟ըձՠէ զ կզճսկ պըվզ, զ
ա՝րո՜ձո ՠս զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ, ճջճհ Տբջըձ պբջ՜ձռ, Աոպճս՜թձ ՜կՠձ՜հձզ ՠջժ՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժրտ ՝՜ջզ չ՜հՠէճսկձ պ՜ռբ ՜ձլզձ զսջճհ, ՠս ՠպ հՠք՜ձՠէճհ ՜ոպզ ժՠձռ՜խճհո՚ կձ՜է հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զսջճհ ՠս թձրխ՜ռձ, իրջձ՚ յ՜ջճձ Իջ՟ի՟մոեխթմ, //(130՜) ՠս կրջձ՚ Ս՟ժռ՟վ ի՟մնրղթմ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձփ
Ահէ ՠս հզղՠռբտ այ՜ջճձ Մ՟ժթւ Հ՟իմ՟դ՟վմ ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ աՄ՟ժ՟ւի՟էնրմմ, ՠս աձճջ՜՝ճհո ճջ՟զտձ՚ Ք՟ղ՟ժոեխմ ՠս աԱճսթմոեխմ, ճջ ՠս Տբջձ ՜կՠձ՜հձզ ՠջժ՜ջ ժՠ՜ձտ յ՜ջ՞ՠսբ ոճռզձ կզձմՠս զ ըճջզձ թՠջճսդզսձձ.
՜կբձփ Ահէ ՠս ՜խ՜մՠկ հզղՠէ այ՜ջճձ Հ՟իմ՟դ՟վմ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջո ոճռզձ. ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ ՠջժ՜ջ ժՠ՜ձտ ՠս ՜շճխնճսդզսձ ըձ՟ջՠէ զ հԱոպճսթճհ, ձձնՠռՠէճռձ՚ ի՜ձ՞զոպ ՠս ճխճջկճսդզսձ ՠս աՠջժձ՜հզձ ՜ջտ՜հճսդզսձփ Յզղրխտ՟ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Գըթ՜կջՠ՜է ՠխՠս ո՜ զ
դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հ[ճռ] ՌՃԼ ՠս Զ(1687) ՜կզձ, լՠշ՜կ՝՚ ՝՜ակ՜կՠխ ՠս ՜ձզկ՜ոպ, վըթճսձ Բ՟վջգհ ՞ջմզփ Ախ՜մՠկ ՜շ յ՜պ՜իճխտ՟ ոճջ՜, գձ՟ չՠջճհ՞ջՠէճռ՟ հզղՠէ ՠս ազո՚ ա՜ձյզպ՜ձ Բ՟վջգհ ՞ջզմո ՠս ո՜ժ՜ս ՜ղը՜պճխո ոճջզձ, ազ
լՠա ՟զսջզձ բ ՜ոՠէձ ՠս կՠա՚ //(130՝) ժ՜ջզ յզպ՜ձզ ՜սճսջձ ՜իՠխ ՜պՠձզձփ Ես լՠա հզղճխ՜ռ՟ կ՜ոձ ՝՜ջզ էզռզ զ
հ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձըո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 125՝ (1720 դ., ձրպջ՞զջ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ոծ՟մեջ Մխըվսթշթ ճջ՟զ Աջս՟ո՟տթ, ՌՃԿԹ (1720) ո՞ըոպճոզ ԺԵփ
2. 139՜ Թչզձ ՌՃԿԸ (1720)—զձ, հճսէզոզ ԻԶփ Ոչ գձդՠջռճխ յ՜ջպ ՜հո (=ՠո) իՠպՠսզէ, ՠդբ ազձմ ժ՜հ զ կբն ձճջ՜պզյ ՞ջկզո. ՞ջվՠռ՜ս չՠջճհ՞ջՠ՜է դ՜ջգխճսկձ Բժփռժխթ եճժ՟ինրղմ, ճջ բ Լ՟դխթմփ Վՠջ բէ ժ՜ռՠէ Զ՟ա՟ղ՟ճ րէտբձ մ՜վկզղ ՜ձբջ, րխճսջճսղ՜ը ՞ՠջզ ՜ձբջ պ՜ձբջ Լ՟դխզջս՟մ թ՜ըբջ. ճմ ճչ ժ՜ջբջ ճմ ՞ձ՜է խ՜ձղ՜ջգձ. ը՜ձըձ
Մեծվ՟ժթի՟մ բջ. ճմ ՞ձբջ խ՜ձղ՜ջըձփ Շ՜իզձ ՜ջա ՜ջզձ, Շ՟ծ Սնրժէ՟մ Հսուեճմթմ բջ, զջ՜ձ ՝ճսջկզղ ՜ջբռ Լ՟դխնրմ չՠջ՜հ, չՠջչՠձ Աոպճսթճհ բ ՞զպՠէզփ Եո՚ Աջս՟ոգտթ Խ՟շթխթ ճջ՟զ Ահ՟յղթվըջ ՞ջՠռզփ Ոչ ճջ ժ՜ջ՟՜հ, կզձ Հ՜հջ կՠխ՜հ ՜ոբ, Աոպճս՜թ յճսջ կՠխտձ մհզղբփ Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜յոզջզձ վ՜շտ ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձըո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժ.փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ («Եվճսպ»—զռ, 128՜) Տՠխզ ՜շ՜ժ էզձբջ...փ 2՜ («Ժ՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձ»—զռ, 140՜) Թչ. ՌՃԼԷ (1688) [՜]հձ Գնվխթ—ի՟մթ պխ՜հ... 141՝ (ղջն՜՞թՠջզ կբն) Հ, Դ, ժ՜...փ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՉԾԲ— ՉՂԹ–1303—1350
ԳՐԻՉ՝ Ար՟ագվետ (22՟—81՟), Կթվ՟խնջ (9՟—21ՠ, 81ՠ—142ՠ)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Խ՟շ՟սնրվ ւծճ. (22՟—81՟)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 149. շավնր՟լ՝ 1՟—8ՠ, 143՟—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×8+Ա—ԺԱ×12 (Ա, Թ, ԺԱ 10, Բ 8)+1×7ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (1—8, 143—9՝ ԺԸ բ.)ֆ
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13×9ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 17—20 (Ար՟ա ավշթ), 17—21 (Կթվ՟խնջ ավշթ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվ (ԺԸ բ.)ֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ ԺԷ բ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 ՟պ՟մկթմ էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ—Բ՟ «///[ընհնռգ]ջտգմ դզմսվգ՟ժջ...խ՟տնրջտ[ե]///» (ԻԴ, 31—47)ֆ Ա՟—Աՠ «///Գ՟ճ ՟պ ՟յ՟խգվսջմ... էե ծ՟ղ՟վթտթջ///» (ԻԶ, 40—53)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ո՟խ՟ջ՟րնվ, էգվէգվզ՝ ի՟պմնր՟լ, ինմ՟րնրէճնրմթտ՝ սգհ—սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ գր ինրմ՟տ՟լ, 142ՠ եչզ ղ՟ջ՟ղՠ գհլնր՟լ, ԺԸ բ. ռգվ՟մնվնանրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Կ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 9՜—20՝ [Պփհնջթ Տ՟վփմ՟տրնճ (՞) Վ՟ջմ ղ՟վբգհնրէգ՟մ Քվթջսնջթ] – ///ճսդՠ՜ձձ, աճջ չժ՜հՠ՜ռ Աոպճս՜թ զ չՠջ՜հ Ոջ՟ճհ զսջճհփ Ես ազ՛ձմ չժ՜հՠ՜ռփ Գզպՠէ յ՜ջպ բ, ազ հճջե՜կ կժջպՠռ՜ս թ Յնվբ՟մ՟մ... ազ զ լՠշձ
՜ձ՜յ՜ժ՜ձ կ՜իճս՜ձձ զսջճհ ա՜շ զ կՠա կ՜իո ը՜վ՜ձՠոռբ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Սժա՝զռ ՠս չՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ. Հկկպ. լՠշ. 83, 275՜փ

Բ. 22՜—79՜ [Գթվւ, Ք՟վնդնրէգ՟մ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ, նվ թ Մ՟վ՟էնճ (Յթյ. 79՟)]
՟. 22՜—49՝ [Յ՟հ՟աջ ՟մդգհչ ղգհ՟րնվ՟տ (՞)] – ///ձ՟տ ՠս ա՜ս՜ժ ՜ձախնճսդՠ՜ձո, ճջ ա՜սջ՜ռճսռ՜ձՠձ
աո՜հ ճջյբո ՝՜աժ՜ժզռ ՠխ՝՜ջտփ Մ՜իճսձ կճշ՜ռճսկձ ՠս ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ ճմ հզղճսկձ... // (49՜)... Աջ՟, ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ հԱոպճսթճհ ճխճջկՠէզ // (49՝)ճհո Վ՟վբ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ Աոպճսթճչ
ած՜շո հ՜[ջ]կ՜ջՠռզ, ՠս թձճխ՜ռ զկճռփ
31՝—2՜ բնՠջզ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թ. գձ՟ի՜պսճսկ բ՚ 31՝ «ազ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թտ», չՠջոժոսճսկ՚ 32՜ «կՠխ՜ռձ, ազ ձ՜ ի՜էզ աո՜շձձ». Հկկպ. կգպ. 596, 96՜, կգպ. 728, 206՜փ

ՠ. 49՜—68՜ Վ՟ջմ դվխ՟մ՟տ — ///ՠս ՜ձճխճջկ, տ՜ձազ մ՜ջ ՠս ՝՜ակ՜՞էճսը ՞՜ա՜ձ, ՠս ճսձզ ե՜ձզո ՠս կ՜՞զէո յ՜պ՜շճխո... // (68՜)... Ախ՜մՠկ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ըձ՟ջՠռբտ հԱոպճսթճհ Վ՟վբ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպզո, ՠս զկճռձ
՜կՠձ՜հձփ
Հկկպ. կգպ. 728, 234՝փ

ա. 68՜—79՜ Բ՟մւ թ ինվծնրվբ խ՟ս՟վղ՟մ Ժ էնրթմ, նվ ե ո՟սձ՟պ խ՟ս՟վգ՟ժ գր ՠ՟վկվ՟անճմ ՟ջսնր՟լնրէգ՟մմ – Կ՜պ՜ջՠռ՜տ լՠա աճջ ըճոպ՜ռ՜տ ՠս թ՜ձճսռ՜տ ո՜ժ՜ս կզ պժ՜ջ կպ՜ստ կՠջ՜ստ աըճջիճսջ՟ դճսճռձ կզձմՠս հզձձ ի՜կ՜ջտձ...
Գ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 81՝—105՜ [Պ՟սձ՟պ Աջսնր՟լ՟ճ՟ճսմնրէգ՟մ սփմթմ] — Ըոպ ՜ոպճս՜թ՜՞ճջթ ձճջճհ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձո,
ոժզա՝ձ ՠս իզկձ ՠս ՜ջկ՜պ բ Աոպճս՜թ՜հ՜հպձճսդՠ՜ձո պ՜սձ...
Մզ ղ՜ջտ լՠշ՜՞ջՠջճսկ՚ «Յ՜խ՜՞ո Յ՜հպձճսդՠ՜ձ ծջ՜՞՜էճսռզձ». կգպ. 644, 146՝փ

ՠ. 105՜—9՜ Պ՟սձ՟պւ ճ՟հ՟աջ Ապ՟չ՟րնվ՟տ [Վ՟մ՟խ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ] – Յճէճչտ ՠձ ՝՜ձտ չ՜ոձ ՜հոջ
յ՜իճռ, ՜հէ աո՜ժ՜սոձ ՜ո՜ոռճստ, վճը՜ձ՜ժ ՝՜ակ՜ռձ...
Հՠխզձ՜ժզ ՜ձճսձգ՚ լՠշ. 4822, 158՜ «Պ՜իճռձ՚ ՜ջ՜ջՠ՜է Վ՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ չ՜ոձ ի՜ժ՜շ՜ժ՜ռձ ՠս ՜հյ՜ձճխ՜ռձ ա՜հէո
յ՜իո»փ

ա. 109՜—29՜ Յ՟հ՟աջ ինվծվբգ՟մ գխգհգտնճ – Բ՜ջՠ՝՜ձՠռբտ աԱոպճս՜թ հՠժՠխՠռզո, կ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձձ իջ՜կ՜հբ ՝՜ձ...
բ. 129՜—42՝ Ի Նմչնրղմ Աջսնր՟լ՟ճղ՟րվ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր (Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ) – Ի ՞ՠջ՜ա՜ձռ
էճսոճհձ յ՜հթ՜շ՜ռ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թտ, ազ էճհոձ թ՜հջ՜՞ճհձ Աոպճս՜թ...
Հՠխզձ՜ժզ ՜ձճսձգ՚ լՠշ. 2041, 191՜ «Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ Յ՜խ՜՞ո ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռսճհ»փ Թՠջդՠջգ ը՜շձճս՜թ. ժ՜ջ՟՜է՚ 129՜—34՝, 21՜՝, 135՜—42՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 49՝ (Աս՜՞ՠջբռ ՞ջմզ. ժզռ իՠխզձ՜ժզ ըրոտզձ)... ՠս ոպ՜ռճխզ ՞ջճռ՚ Խ՟շ՟սնրվ ժջ՜սձ՜սճջզ ՠս զսջճռձ ՜կՠձ՜հձ, ՠս զձլ՚ կՠխ՜յ՜ջ[պ] ՞ջմզ՚ ոճսպ՜ձճսձ պբջ Ար՟աթվթտնճ ՠս զկճռձ ՜կՠձ՜հձ, ՠս ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ՟, էոճխ՜ռ՟,
ՠս ճջ աԱկբձձ ՜ոՠձ՚ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ ՝՜ջՠ՞ճսդձ Աոպճս՜թփ Ես ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
68՜ (Կզռ իՠխզձ՜ժզ ըրոտզձ)... Ես ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Խ՟շ՟սնրվ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս զսջճռձ ՜կՠձ՜հձ, ՠս զձլ, կՠխ՜յ՜ջպ ՠս ՠխժՠէզ ՞ջմզ՚ պբջ Ար՟աթվթտնճ ՠս զկճռձ ՜կՠձ՜հձ, ՠս ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ՟ ՠս էոճխ՜ռտ, ՠս ճջ աԱկբձ ՜ոՠձ,
ճխճջկՠոռզ Տբջ Աոպճս՜թփ Ես ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձոփ
79՜ Ես ՜ջ՟, ոժո՜հ ՠս ժ՜պ՜ջՠռզ աԳզջո տ՜ջճաճսդՠ՜ձ Վ՟վբ՟մ՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ զ Մ՟վ՟էնճ, բ Հ՜հ դճս՜ժ՜ձզո ՉԾԲ (1303), ՉՂԹ (1350), ՞ջՠռ՜ս զ իճշճկզ ՜կզո ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ ԺԸ ՜սջձփ
Զկՠխ՜սճջ պ՜շ՜յՠ՜է ՠս աձ՜ս՜ // (79՝)՝ՠժՠ՜է ՠս ակՠխ՜ստ էռՠ՜է՚ ոճսպ՜ձճսձ պբջ Ար՟ագվետ.
Զզ տ՜ի՜ձ՜ ՜ձճսձո ՠխՠէ՚
Զ՜ի՜՞զձ ՜սջձ մՠկ հզղՠէ,
Ոմ Տբջ կՠխ՜հ ՠկ ՜ոՠէ,
Զՠջդ ըճա՚ զ պեխկ ՠկ դ՜ս՜էՠէփ

Զ՜ձ՜ձռ ՝՜ջզոձ ՠկ կճշ՜ռՠէ,
Զ՜ձկՠշ ճջ՟ճսձտ ՠկ զձլ յ՜իՠէ,
Զիճսջ ՞ՠիՠձզձ ՠկ զձլ չ՜շՠէփ
Եժ՜հտ է՜ռբտ աճխճջկՠէզո,
Եո ՠկ գձժՠէ զ ՞ճս՝ պխկզո,
Բ՜հռ չ՜ՙհ բ ազո հ՜հո ՜խ՝ պՠխզո,
Հ՜կ՜ջ մճսձզկ ՠո զկ մ՜ջզոփ
Տբջձ տ՜խռջ ՠս ՝՜ջզ
Ոմ ժ՜կզ ակ՜ի կՠխ՜սճջզո.
Տբջ, պճսջ զձլ ՟՜ջլ ՜ձ՜շ՜ժզո,
Զզ էճս՜ռզռ ակՠխո զկ ա՜աջՠէզոփ
Աոպճս՜թ՜թզձ կ՜հջ Քջզոպճոզ,
Բ՜ջՠը՜սոՠ՜ տճ Մզ՜թձզձ՚
Չ՜շձճս ի՜կ՜ջ ատ՜ձտ՜ջզձ,
Զզ ժճը՜ձ ՠկ ՜կբձ մ՜ջզփ
Յզղՠռբտ ակՠխ՜յ՜ջպո զ ՝՜ջզ՚
Մզդբ Քջզոպճո զձլ ճխճջկզ.//(80՜)
Ոչ ՜շձբ հզղկ՜ձ ազո ՜ջե՜ձզ՚
Քջզոպճո ձկ՜ ճխճջկՠոռզփ
Ոչ ՠխ՝՜հջ զկ՚ Խ՟շ՟սնրվ,
Ըձժ՜է ա՝՜ձո զկ ըջ՜պ՜ժ՜ձ,
Ախ՜սդտձ թ՜հջ բ ՝՜ջճսդՠ՜ձ,
Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ը՜սո՜ժ՜ձփ
Հ՜ղպՠռճսռզմ ՜ա՟ճխ՜ժ՜ձ,
Վ՜ոձ կՠխ՜ռձ աըխնըկ՜ձ,
Ըձ՟ Աոպճս՜թ ը՜սոզ հ՜ձ՟զկ՜ձ,
Բ՜աժ՜պ՜ջ՜թ ՜խՠջո՜ժ՜ձփ
Աշձճս աըձ՟զջո ի՜ծճհ՜ժ՜ձ,
Զճջ Տբջ ղձճջիբ ձկ՜ ՜ջե՜ձ,
Սճսջ՝տ ոճչ՜ս աԱոպճս՜թ պՠո՜ձ,
Ես գձ՟ Հճ՞զձ Սճսջ՝ կզ՜ռ՜ձփ
Նճտ՜ ՜շզձ՚ աճջ ռ՜ձժ՜ռ՜ձ,
Ես այ՜ջ՞ՠսո ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ,
Զճջ Տբջ զ լ՜հձ ոճսջ՝ ի՜հջ՜ժ՜ձ
Եպ այ՜ջպճսբջո ճջ՟սճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ,
Թբ. Յ՜ջ՜լզ՞ ե՜կ՜ձ՜ժՠ՜ձ
Ախ՜սդՠռբտ ՜ձլ՜ձլջ՜ժ՜ձ,
Այջզէ հ՜ըպզռձ ռ՜ձժ՜ժ՜ձ
Ես հ՜սջ կ՜իճս ՠս ժճջոպՠ՜ձփ//(80՝)
Մ՜ջ՞՜ջբտձ ճսկ ռ՜ձժ՜ռ՜ձ,
Սճչ՜ս պՠոզձ ՠս ռձթ՜ռ՜ձփ
Եխզ՜հ ՜ոպճս՜թ՜ա՜ձ
Զՠջժզձո ՠ՝՜ռ ՟բկ հ՜ձ՟զկ՜ձ.
Աձլջՠս պՠխ՜ռ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ,
Ըավ՜շո ՠպճսձ ՠս ՞ճի՜ռ՜ձփ
Մճչոբո ՜ոպճս՜թ՜ձկ՜ձ
Ես ՜շ՜նձճջ՟ձ Իոջ՜ՠխՠ՜ձ,
Կ՜ջ՞ՠէ զ ՞էճսը եճխճչջ՟ՠ՜ձ,
Ըձ՟ Աոպճս՜թ ը՜սոբջ ՟բկ հ՜ձ՟զկ՜ձփ
Ն՜ի՜յՠպտձ ազձմ ՠխ՜ձ,
Խձ՟ջճս՜թտո ա՜սջ՜ռ՜ձ,

Աշզձ այ՜ջ՞ՠսո պզջ՜ժ՜ձ,
Ըձ՟ Տՠ՜շձ Ոջ՟սճհձ ժ՜ձ ՠս ռձթ՜ձփ
Թ՜՞՜սճջտձ ճջտ ժ՜ջ՞ՠռ՜ձ
Ես զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՜սթ՜ձ,
Տճսջտձ ՠս ՜խ՜սդտձ ա՜սջ՜ռ՜ձ,
Աշզձ այո՜ժձ ՠջժձ՜ձկ՜ձփ
Վ՜հՠէՠռզձ ՜ոպ ՝՜ջճսդզսձ,
Ես հ՜յ՜շձզռձ ՠձ զ ռձթկ՜ձ//(81՜)
Իկ՜ոպճսդզսձձ բ յ՜պճս՜ժ՜ձ՚
Ի ոժա՝՜ձբ կզձմ զ չ՜ղըծ՜ձփ
Ըոպ ՝՜ջ՝՜շճհ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ,
Աշ Սճխճկճձ ըձ՟ջճխ՜ժ՜ձ,
Տ՜էճչ գձ՟ ՜հձ զղը՜ձճսդՠ՜ձ,
Թ՜՞ ՠս յո՜ժ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձփ
Սբջձ բ ՜սջբձտձ պզջ՜ժ՜ձ՚
Ի Քջզոպճոբ պճսՠ՜է կ՜ջ՟ժ՜ձ,
Զճջ ը՜սոՠռ՜ս զ Վՠջձ՜պ՜ձձ
Ըձ՟ ՜ղ՜ժՠջպոձ կզ՜՝՜ձփ
Զճջ ՜ո՜ռՠ՜է ճջտ ոՠվ՜ժ՜ձ,
Եէ զ չՠջզձ կՠթ ՜ոպզծ՜ձ.
Իկճհ ըջ՜պճսո էՠջ ՟ճս ի՜ս՜ձ՚
Գճջթՠէ զ ոյ՜շ աո՜հ յ՜պճսզջ՜ձ.
Սպ՜ձ՜է ՜ոպ ժՠ՜ձո իՠղպճսդՠ՜ձ,
Ես ՜ձ՟՚ ոբջձ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձփ
Ահէ ազո ՜ջե՜ձ ՜ջ՜ հզղկ՜ձ՚
Յ՜ջե՜ձ՜սճջ ե՜կ յ՜խ՜պկ՜ձ,
Ես լՠա էզռզ չ՜ջլ ի՜պճսռկ՜ձ
Յ՜սջձ ՜ձՠջՠժ ՠս ՜ձչ՜ղըծ՜ձ,
Յ՜ջ՟՜ջճռ ՟՜ո ի՜ս՜տկ՜ձ,
Ի ոՠխ՜ձ Հ՜սջ կզ՜՝՜ձ.
Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձփ
2. 109՜ (Կզջ՜ժճո ՞ջմզ) Զճսձ՜հձո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս ավ՜ջդ՜կո զ մ՜ջՠ՜ռ՚ աՠխժՠէզ Կթվ՟խնջջ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ
Տբջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտփ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 20՝ Դզկ՜ձժ՜ջփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 31՝... զ չ՜[հՠ]էճսկ ՞ջՠռզ պբջ ի՜հջ ///փ 52՜ Իղը՜ձտո ղզձՠռզձ իձճռոփ 73՝ Յնռ՟մեջփ
79՝ 0ջձ ղ՜՝՜դ, ԻԵ ՜յջզէզփ

715
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 5 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 230—2 (սգ´ջ Պ՟ծո՟մ՟խ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟ծթրջ բգհթմ ղգս՟ւջֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ, 2 (1–2) ջխդՠթտֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ ԺԱ բ.ֆ 2 (Ա–Բ)+2 (Գ–Դ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ գր
զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ–Դՠ, Բ՟–Գ՟, Բՠ–Գՠ, Ա՟–Դ՟ «///՟վբ՟վւմ... [գր նշ ՟վ]՟վ ՟մբ դ՟րվ[նրէթրմջ]///» (ԺԳ, 43—58)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ էթխնրմւզ՝ ռգվթտ ռ՟վ ձգհւնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Սնրվՠ Պ՟րհնջթ ՟մ՟ո՟ս

ԺԳ — XIII

ԳՐԻՉ՝ Մ՟վսթվնջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 82 (3—84). շավնր՟լ՝ 27՟ՠ, 50՟ՠ (ԺԷ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Է×12 (Դ, Զ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 12,4×8,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21—23ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ–սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3՜—22՜ [Կ՟մնմւ ռ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ]
՟. 3՜—16՜ [«Կ՟մնմւ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մւ»] — Կ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ ՠս ՠ՟զձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜կ՝, դբ. Չբ զղը՜ձճսդզսձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ...
ՠ. 16՜—8՜ Դ՟րէթ ռ՟վբ՟ոգսթ ե խ՟մնմւջ — Աջ՟, ոժզա՝ձ Կ՜ձճձ՜ռ չ՜ոձ կժ՜ձ ՞ջՠռ՜ս...
ա. 18՜—9՜ Հ՟վտնրղմ ռ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ — Ո՛հջ ի՜ջժ բ պ՜է՚ ՞ՠջճ՛հ դբ՛ ՜խտ՜պզ...
բ. 19՜—22՜ Աճժնրջս — Ահէ չ՜ոձ ռ՜ձժճսդՠ՜ձ ՟զս՜ժ՜ձ կջռկ՜ձռ, դբ ի՜ձ՟զյզ ՞զծ՜ձ՜է տ՜ի՜ձ՜հզ...
Աջ՟, ժ՜պ՜ջՠռ՜ս Կ՜ձճձտ ոճսջ՝ Աշ՜տՠէճռձ. րջզձ՜ժո ՜հոմ՜վ բջփ
Ք՜խճս՜թճհ ՠս ը՜շձփ

2. 22՜—9՜ Յ՟հ՟աջ նվնս՟ժնճ ճ՟ղոջ գր ճգվխթմջ գր ռ՟ջմ յ՟վըթ, էե տովգխմ, գէե աթյգվմ, դթ ղ՟վբթխջ
սա՟ջս՟մ՟մ — Ն՜ս՜ո՜ջ՟ ՠս ր՞ճոպճո, դբ էճսոզձ ը՜ս՜ջզ, ՠժՠոռբ լզսձ ՠս յ՜ջա էզռզ ըզոպ...փ
3. 29՜ Արնրվւ ո՟ծո՟մնրէգ՟մ... գմ ՟ճջնւթխ — Ի ոՠկպ[ՠկ՝ՠջզ] Գ ՠս Ի...
4. 29՝—34՜ Մգլթ ռ՟վբ՟ոգսթ Յնծ՟մեջ ղ՟խ՟մնրմ (Պժնրդթ) ՟ջ՟տգ՟ժ. Փնի՟մ՟խ ՟յի՟վծ՟խ՟մ նրջղ՟մտ — Ասջիձՠ՜է Աոպճսթճհ ՜ձճսձձ ՠս կզղպ ժՠձ՟՜ձճհձ, / Ոջ ՠ՛պ ըՠէտ ճս կզպտ ճս ը՜սոտ կ՜ջ՟ճհձ...
Տյ. Եջՠս՜ձ, 1958, բն 183, aփ

5. 34՝—7՜ Ք՜ջճա Ծձըձ՟ՠ՜ձ ՠս Ասՠպՠ՜ռ – Ավգրգժգ՟ժ բնրպմ գվխմ՟ՠգվկ ՟յս՟մ՟խ, / Երէմ՟չ՟ծգ՟մ ժնրջնճ Սնրվՠ Հնարնճմ ՟րէգր՟մ... 37՜՝ Փ[նի] – Թ՜՞՜սճջզձ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ վ՜շտ զ ՝՜ջլճսձո ՜շ՜տՠոռճստ...
(ը՜ա՜՞ջճս՜թ)փ
6. 37՝—45՜ Տգջթժ ջվՠնճ Գվթանվթ, դնվ իմբվգ՟տ ճԱջսնրլնճ — Յ՜սճսջ կզճսկ ղջնբջ հ՜ձ՜յ՜պզ ոճսջ՝ձ Գվթանվ...
7. 45՝—50՜ Հ՟վտղնրմւ գր ռ՟վբ՟ոգսնրէթրմ Բ՟վջհթմ գր Գվթանվթմ — Բ՟վջգհ ՜ոբ. Յճջե՜կ ճմ ժ՜հջ
ՠջժզձտ ՠս ճմ ժ՜հջ ՠջժզջ, ճս՛ջ ի՜ձկմբջ Ադճշ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ... գձ՟բ՛ջ ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ ՜սլզձ զ չՠջ՜հ է՜ձն՜ռ ՠս ճջճչ՜հձզ տճսկ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
8. ՟. 51՜՝ [Խվ՟սւ —] /// զ ՞զձճհ էզձզձ, ՠս դճխճսէ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ ահ՜ձռ՜ձո՚ զ ոջպբ...
ՠ. 51՝—2՝ Վ՟ջմ ջթվնճ — Յՠպ ՜հոճջզժ ոբջ աոբջպ ժ՜էռճստ գձ՟ ՜կՠձՠոՠ՜ձ...
ա. 52՝—3՝ Վ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ — Յՠպ ՜հոճջզժ աըճձ՜ջիճսդզսձ ոզջՠռբտ...
բ. Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ — Յՠպ ՜հոճջզժ ոպ՜ռզջ ճխճջկ՜թճսդզսձ...
գ. 57՜—9՝ Ոիջ ո՟ծ[նհ]՟տ — Յՠպ ՜հոճջզժ մբ յ՜ջպ ճըո յ՜իՠէ գձժՠջզձ...
դ. 59՝—60՝ Վ՟ջմ ծո՟վսնրէգ՟մ — Յՠպ ՜հոճջզժ զ ՝՜ռ ժ՜է զ իյ՜ջպճսդՠձբ...
ե. 60՝—1՝ Վ՟ջմ գվբղ՟մ նշ ջնրս գր նշ թվ՟ր — Յՠպ ՜հոճջզժ յ՜իՠ՜ աէՠաճս՟ զ ի՜հիճհճսդՠձբ...
զ. 61՝—2՜ Վ՟ջմ ճթյնհ՟տ — Բ՜հռ, դբ յ՜իՠռբտ աէՠաճսո լՠջ...
9. 62՜—6՝ [«Սվՠնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 994, 72ՠ] Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ ջա՟րնվ՟տ ղգպգժնտ — Քջզոպճո բ՜շ ՠջժջյ՜՞ՠոռճստ, ոպՠխթզմձ աոպՠխթճս՜թձ ըձ՟ջՠ՜ռ...
10. 66՝—79՝ Ամ՟ջս՟ջ՟ խվ՟րմ՟րնվթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի մ՟ի Սթմե՟խ՟մ ժգվթմմ, թ մ՟ի՟մմչգտգ՟ժ գհՠ՟ճվջ
— Զզձմ ՜հեկ ՜հորջ, ոզջՠէզտ ՠխ՝՜ջտ, եճխճչՠռ՜տ, չ՜ոձ ազ ժճմՠռզձ ակՠա ա՜կՠձՠոզձո ՜շ Քջզոպճո...
11. 80՜—4՝ Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟յ՟խգվսթմ ե ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՠ՟ղՠ՟ջ՟մ՟տ. Չՠ՟մղՠ՟ջգժ դգհՠ՟ճվ գր դւ՟ծ՟մ՟ճմ — [Մ]դՠջտ ո՞ճհ ՠս ՜խն՜կճսխնտ պջպկճսդՠ՜ձ ՟զաՠ՜է զ չՠջ՜հ զկ ժճսպզձ... աձ՜ զ իճ՞ՠսճջձ կզ՜հձ յ՜ջ՜յՠռճսռ՜ձՠէփ Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

22՜... Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜, ՠջժզսխզս ժ՜ջ՟՜ռբտ ՠս ա՞ջճխ ոճջ՜ հզղՠռբտ ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ զ Քջզոպճոբ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ

26՝... Տբջ Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ ՞ջճխզ ոճջ՜հ ՠս ճջ, աԱկբձ ՜ոՠձ ՠս ձճռ՜փ
34՜ Զ՞ջճխ ոճջ՜՚ աՄ՟վսթվնջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ զ
Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհփ
45՜ Ախ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզ, ճջտ ժ՜ջ՟[՜հտ] ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ աՄ՟վսթվնջ կՠխճսռՠ՜է թ՜շ՜հո Աոպճսթճհ, ա՞ջճխո ոճջ՜հ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա, ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձոփ
79՝ Ոչ գձդՠջռճխտ ՠս էոճխտ, ճջտ ժՠջ՜ժջզտ հ՜ոպճս՜թ՜հզձ ոՠխ՜ձճհո իճ՞ճչ ՠս կ՜ջկձճչ, հզղՠռբտ աՠխժՠէզ
ճ՞զո՚ աՄ՟վսթվնջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜զ, ա՞ջճխզ ոճջ՜ ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ զ Քջզոպճոբ զձլ ՠս թձճխ՜ռ զկճռ ՠս ՜կՠձՠ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ ՠս զկճռձ ՜կՠձՠ՜հձզ. ՠսո ՜շ՜սՠէ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ այ՜պճս՜ժ՜ձ ի՜հջձ զկ ՠս աճսոճսռզմձ՚ աՍսգց՟մնջ յ՜պճսՠէզ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աՄ՟էենջ ոջ՝՜ոձՠ՜է ՜՝ՠխ՜հձ, ճջ ա՜սջզձ՜ժո ՠջՠպ, ՠս ճջ հզղբ՚ հզղՠ՜է էզռզ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
14՝ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, հզղՠռբտ ա՞ջճխ ոճջ՜հ զ Քջզոպճոփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ ՠս ժ՜պ՜ջՠռ՜ս հ՜սճսջ կՠթզ
Ծձըձ՟ՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ զ հ՜ձ՜յ՜պզո, ճջ ժճմզ Սնրվՠ Պ՟րհնջ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սվՠնճմ Գվթանվթ ՠս ՜հէ ժՠձո՜ժզջ Սճսջ՝ Նղ՜ձ՜ռո, լՠշ՜կ՝ կՠխ՜յ՜ջպ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմզ՚ Մ՟վսթվնջթփ Ես ճմ չ՜ոձ ՜ջթ՜դճհ ժ՜կ ՜հէ զձմզռ,
՜հէ զ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զկճհ ՠս զկ ՜կՠձ՜հձզ, ճջճսկ ճս էզձ՜ ո՜հ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ակՠա ՠս Աոպճս՜թ լՠա հզղճխ՜ռ՟ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԲ—ԺԳ—XII—XIII
ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջֆ
ԹԵՐԹ՝ 40 (89—128)ֆ ՊՐԱԿ՝ ԺԵ—ԺԸ (ւգվնր՟լ. ԺԷ բ. ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժղ՟ղՠ՝ Թ—ԺԲ) 14 (ԺԵ—4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝
12,3×8,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվթտ ղ՟յնր՟լ. ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 89՜ [Պ՟սղնրէթրմ Պփհնջթ ՟պ՟ւգժնճ —///ՠէ]ՠ՜է ՜հէ Ախՠտո՜ձ՟ջ՜ռզ ձ՜ս ՞պզձ, ճջճսձ բջ աԴզճոժճսջ՜ռսճռ ձղ՜ձ. հ՜հձ կպզձ ՠս ՠէզձ զ Հպնռղ (Հկկպ. Գճջթտ, ԻԸ, 11—15)փ
2. 89՜—105՝ [Տգջթժ Ս՟ծ՟խ՟ (ժնրջ՟մտւթտ՝ 95՟)] — Ես պՠոՠ՜է ՜կՠձ՜հձ պ՜ձճսպՠջ՜ռ ՜ղը՜ջիզո Հ՜հճռ
ՠս ՜ս՜՞ ոՠյի՜ռ...
3. 105՝—24՝ Դ՟րթէ[թ] ցթժթջնց՟ճթ Նգվՠնհգ՟մ Սնրվՠ [Խ՟շթմ] Աջսնր՟լզմխ՟ժ — Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ աՏբջ
Աոպճս՜թ կՠջ, կ՜ջ՞՜ջբձ լ՜հձբ...
4. 124՝—8՝ Ահ՟րէւ ջվՠնճմ Եցվգղթ – Յզղՠ՜ ազո, Տբջ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ, զղը՜ձ կ՜իճս ՠս ժՠձ՜ռ... Փ՜շ՜սճջՠ՜ ազո, Տբջ, [գձ՟] էճսոՠխբձ ՠջ՜կո՟ ՜ջ՟՜ջճռ... ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜[ձ]փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

89՜ Աՙսի, իճ՞զո ժ՜կբջ ՠէ՜ձՠէփ Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ, ճջ ա՜սջ՜ռճհռ ազո ՜հոկ զջզփ
105՝ Զկՠխ՜ստ կՠշՠ՜է ՞ջ[զմո]՝ Յնռ՟մեջ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠխ՝՜հջձ զկ՚ աՍս[գց՟մնջ] ՜՝ՠխ՜հ ՠս ահճհե ՞զպձ՜ժ՜ձ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԳ — XIII
ԳՐԻՉ՝ Յնծ՟մեջ ւծճ.ֆ
ՍՏԱՑՈՂ՝ Թնրղ՟ճ ՟ՠհճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 24 (129—152). շավնր՟լ՝ 152ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Բ (ւգվնր՟լ. ԺԷ բ. ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժղ՟ղՠ՝ ԺԳ—ԺԴ)×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12,3×8,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ սգհ—սգհ ղ՟յնր՟լֆ
Ծմէ. Մգլ ծ՟ր՟մ՟խ՟մնրէգ՟ղՠ ավնր՟լ ե թ ժվնրղմ Ա կգպ՟ավթֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 129՜—43՜ [Սվՠնճմ] Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ [Բ՟մ ղ՟]հէ՟մ՟տ. Ի ինվնտ ջվսթտ ի՟րջւ զմբ Աջսնրլնճ. Արամգ՟ Ք[վթջսնջ] Աջսնր՟լ — [Ա.] Տՠո, Տբջ ապ՜շ՜յ[՜ձո զկ ՠս առ՜ս] իճ՞սճհ զկճհ... // (143՜)... Կ՜ռճհ
ազո, Տբջ, ՜կՠձ՜հձ ճխճջկճսդՠ՜ձ տճսկ... վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Աշ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ՚ 90 պճսձփ Նղ՜ձ՜ժճս՜թ բ Խ (134՜) ՠս Ծ (135՝)փ Հկկպ. կգպ. 701, 86՜—128՜, § զ, ճսջ 137 պճսձ բփ

2. 143՜—5՜ Դ՟վկգ՟ժ մնվթմ Գվթանվթջթ խ՟էնրհթխնջթ Բ՟մ ղ՟հէ՟մ՟տ ՟պ սնրթշմ իմբվնհ՟տ, ռ՟ջմ ղգհ՟տ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ — Աոպճս՜թ զկ՚ Յզոճսո ՠս հճհո զկ՚ Քջզոպճո, / Ոսձժձ ՟զջ ՞ՠջՠէճհո ՠս էճսջ ճխճջկՠէճհո...
3. 145՜—8՝ Նգվջեջթ Սնցգջսնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մջ ՟հփէթտ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ՟դ՟մտ ւվթջսնմեթտ, թ բեղջ
Սվՠնճ Եվվնվբնրէգ՟մմ գր ղթ ՟ջսնր՟լնրէգ՟մջ՝ Հփվ գր Ովբնճ գր Սնրվՠ Հնանճմ. ՟ղեմ — Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ ՠս ՠջժզջյ՜՞՜ձՠկ...
4. 149՜—50՜ Ահփէւ ճնվը՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճմ ո՟ս՟վ՟ա խ՟ղթ ՟պմգժ — Ախ՜մՠկտ ՠս ՜խՠջոՠկտ ՜ջպ՜ոճս՜էզռ
ՠս խ՜շ՜մկ՜կ՝ հ՜կՠձ՜հձ հ՜ձլձբ...
5. 150՝—2՜ [Նյ՟մ՟աթվւ ՟մնր՟մտ խ՟վձ՟ՠ՟մնրէթրմ] — Ա՝ջ՜ի՜կ՚... Ք՜ջժճթ՚ տթփ
Գջմզ՚ 152՜ «Յ՜սջզձ՜ժձ ՜հո բջ ՞ջ՜թ. ՠո ՜հ՟յբո ՞ջՠռզ. դբ է՜ս բ ճս դբ մբ, ձ՜ ՜սջզձ՜ժզձ բ կՠխձփ Ոխն էՠջ». (լՠշ. 341,
105՝—7՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

145՜ Զկՠխճսռՠ՜էո Յնծ՟մեջ ՞ջզմ հզղՠ՜ զ Քջզոպճոփ
150՜ Զկՠխճսռՠ՜է Յնծ՟մեջ ՞ջզմո ՠս աոճսպ տ՜ի՜ձ՜հո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճջ ա՜հո ՠջժճս պՠպջո ՞ջՠռզ, ձ՜ՠս աԹնրղ՟ճ ՜՝ՠխ՜հձ ՠս ա՜կ՝զթ ՜խ՜սձզձ, աիՠաձ ՠս աի՜ձ՟՜ջպձ՚ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ պ՜շզո հզղՠռբտ զ ը՜ձլ՜ջջ՜յ՜պձ Աոպճս՜թ, զ պզ՞՜ստ ըճռՠ՜էձ Աոպճս՜թ, ՠս էզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ոճջ՜, ՠս լՠջ կՠխտձ
դճխճս Աոպճս՜թ. ՜կբձփ Ն՜յՠս աթձրխտձ՚ աԴ՟րթէ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ակ՜հջձ ՠս աՠխ՝՜հջձ՚ աԱպ՟ւգժ, ՠս ատճջտձ՚ աԵհթջ՟ճ ՠս աՀպգցջգղ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջտձ հզղՠռբտ զ [Տբջ]փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ
[Լռնռ]

ԺԷ — XVII

ԳՐԻՉ՝ Յնծ՟մմեջ Ք՟վղ՟ս՟մտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 60 (153—212). շավնր՟լ՝ 153՟ՠ, 210ՠ—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ ԺԵ—ԻԹ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 12,3×8,4ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (154՟—5ՠ), մփսվաթվ (156՟—210՟)ֆ ՏՈՂ՝ 18—19ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ
Ծմէ. Հղղս. կգպ. 100, նվթ ջս՟տնհմ ե Յնռ՟մմեջ Ք՟վղ՟ս՟մգմտզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 154՜—79՝ [Աՠնրջ՟ճթբ՟ճ] Յ՟հ՟աջ խ՟դղնրէգ՟մ ղ՟վբնճմ գր անճ՟տնրէգ՟մմ ճ՟ղգմ՟ճմ ՟մբ՟ղնտ ղ՟վղմնճմ. խ՟ղփւմ Աջսնրլնճ
Տգ՛ջ կգպ. 464, 56՟—72ՠ. Նը./154՜—6՝փ §՟/156՝—8՝փ ՠ/158՝—9՜փ ա/159՜—62՜փ բ/162՜—5՜փ գ/165՜—6՝փ դ/166՝—7՜փ
ե/167՜—8՜փ զ/168՜՝փ է/168՝—9՜փ ը/169՜—70՝փ ը՟/170՝—1՝փ ըՠ/171՝—2՜փ ըա/172՜փ ըբ/172՜—3՜փ ըգ/173՜՝փ ըդ/173՝—4՝փ ըե/174՝—5՜փ ըզ/175՜—7՜ (՜շ՜ձռ ըճջ՜՞ջզ)փ ըէ/177՜—9՝փ
Տյ. Եջՠս՜ձ, 1974, Aփ

2. 179՝—92՜ Վ՟ջմ խ՟դղնրէգ՟մ ղ՟վբրնճմ. ղգլթմ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճմ ծ՟ղ՟պփսգ՟ժ ՠ՟հբ՟ս՟ՠ՟վ
— Ի մճջզռ ՞ճհ՜ռՠ՜է ՜ոզ կ՜ջ՟ձ... ա՝ճչ՜ձ՟՜ժձ ձճհձ զձտձ ՞զպբ թ՜թժ՜յ[՞]բպձ, ճջճսկ վ՜շտ ՠս ՞ճիճսդզսձ հ՜սզպՠ՜ձո հօզպՠձզռ. ՜կբձփ
3. 192՜—4՜ Մ՟ջնրմւ ղ՟վղմնճմ — Ոսխզխ բ կ՜ոձ կ՜ջկձճհձ ՠս աղ՜խժ՜յ ժՠձ՜ռձ հզձտձ ճսձՠէ... ՠս զ ձկ՜ձբ
բ ճսե նՠջկճսդՠ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ՜ձլզձձ ղձճջի՜ռձ Աոպճսթճհփ
4. 194՜—208՝ [Աջ՟վ՟ճ Սգՠ՟ջս՟տրնճ Գթվւ ՠըյխ՟խ՟մ ՟վծգջսթ]ֆ Դնրպմ նվ տնրտ՟մե դո՟սձ՟պմգվմ.
Տգ՛ջ կգպ. 464, 81ՠ—95՟. (Թՠջզ ՠս ը՜շձ)փ Նը./195՜—6՜փ § ՟—ըէ/196՜—208՝փ թ/մզտփ թ՟/194՜՝փ թՠ/մզտփ թա/194՝—5՜փ
թբ/195՜փ թգ—թզ/մզտփ թէ/194՝փ ժ—իբ/մզտփ
Տյ. Եջՠս՜ձ, 1993, Cփ

5. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ.]
՟. 209՜—10՜ [Հ՟վտղնրմւ ռ՟ջմ ս՟վգվ՟տ գր ծ՟ջ՟խթ] — Եդբ ճտ ի՜ջռ՜ձբ. Վ՜ոձ բ՛ջ ի՜ո՜ջ՜ժ մճջՠոզձ
պ՜յջջ ժճմՠձփ Աոՠկտ. Վ՜ոձ ազ պ՜ջՠ՜է ՠձ զ կզձո...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

179՝ Այ՜, ՠխ՝՜ջտ, րջզձ՜ժձ ըզոպ յ՜ժ՜ո՜սճջ բջ ՠս ող՜է՜թ, ՠս ի՜ազս ժ՜ջ՜ռ՜տ ՜հոմ՜վ ոպճս՞ճսդզսձ
՜թՠէփ Ես ճջ ր՞պզտ զ ոկ՜ձբ, հզղՠռբ[տ] ահճ՞ձ՜կՠխ թ՜շ՜հո աՅնռ՟մմեջ Ք՟վղ՟ս՟մտթմ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Ե
ՌՂԴ — 1645
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Դ՟մթեժ գվետֆ
ԹԵՐԹ՝ 16 (213—230). շավնր՟լ 227՟–8ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1(Ի)×16ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ ժնրջ՟ալգվնռֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝
20ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 213՜—21՝ [Թնրհէ գվխմ՟պ՟ւ] — Կ՜կ՜սձ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ Աոպճսթճհ, ՠո՚ յ՜յո Հպնղ՟ճ տ՜խ՜տզ ՠժզ զ պ՜ծ՜ջ Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Պգսվնջթ...
2. 222՜—3՜ [«Ապ՟ւգ՟ժ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟կջ ղ՟վղմ՟մ՟ժնճմ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ». կգպ.
1636, 10ՠ] — Ասջիձՠ՜է բ Հ՜հջձ ՠջժձ՜սճջ, Ծձ՜սխ Մզ՜թձզձ, / Գճչՠ՜է Ոջ՟զձ՚ ՜ձծ՜շ թձճսձ՟ թճռ՜թզձ...
3. 223՝—6՝ Ի սեվ Միթէ՟վ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ահփէւ թ ռգվ՟ ծթր՟մբ՟տ — Ասջիձՠ՜է ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ ՠս կզ Աոպճս՜թճսդզսձ... Զզ ՟ճս ՠո Քջզոպճո Փջժզմ... ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

221՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս, ո՜ժ՜ս ՞զջո զ լՠշ՜ռ ոճսպ՜ձճսձ՚ Դ՟մթեժ զջզռճս, ճջ ՜ձճս՜կ՝ո կզ՜հձ ժ՜կ ՠս ՞ճջթճչո ՠկ դ՜վճսջ ՠս ճսձ՜հձփ Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ճՙչ ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜հզռ, հճջե՜կ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ
՜սջզձ՜ժբտ ՜հո ո՜ժ՜ս ՝՜ձո, հզղՠռբտ աԴ՟մթեժ ՠջբռձ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ հ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է,
՜խ՜մՠկ ալՠա չ՜ոձ ող՜է՜ձ՜ռ ՞ջճհո, տ՜ձազ կզպտո ռձճջ բջ զ չՠջ՜հ ա՝՜խկ՜ձռ ՠս իճ՞ո ՜ղը՜ջիզ ՠս ՜սջզձ՜ժձ
իզձ բջ. կզ կՠխ՜՟ջբտփ Մՠխ՜ՙհ, կՠխ՜ՙհ, ՜խ՜մՠկ ալՠափ Գջՠռ՜ս դվզձ Հ՜հճռ ՌՂ ՠս Դ (1645)—զձփ
223՜... Ես ա՞ջճխ ոճջ՜ հզղՠ՜հփ
Պ՜պ՜շզժ–Պ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Դ՜ (՝ճէճջ՞զջ) Զժ՜ակճխ պ՜շզո հզղՠ՜փ
— (Նրպջ՞զջ) Եո ՜ձ՜ջե՜ձ Դ՟մթեժ տ՜ի՜ձ՜հո ոպ՜ռ՜հ ա՜հո ՞զջտո ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զկճռ, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս
թձճխ՜ռ զկճռ՚ պբջ Գվթանվթմ ՠս կ՜հջձ զկ՚ Վ՟վբի՟էնրմթմ, ՠս ժճխ՜ժզռձ զկ՚ Դ՟ջս՟անրժթմ, ճջ վճըՠռ՜ս ՜շ
Քջզոպճո, զ դվզձ ՌՂԳ (1644), կ՜ջպզ Ժ—ձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

230՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Մ՟վսթվնջթ ն՜խ՜ռզ կղ՜ժձ ՜հո բ. Աշ՜նզձ կղ՜ժձ ԻԱ. Դ կղ՜ժ՚ ծկզ, Բ կղ՜ժ՚ ձ՜սզ ՞էճսըձ ղզձՠէճս, Բ կղ՜ժ՚ ն՜խ՜ռձ ՝՜ձ լ՞ՠէճսփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 228՝ Թ՜ձ՜տ՜վճջլ...փ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ՚ Արգսթջ չ՜ջ՟՜յՠպբ ե՜կ՜ձՠ՜էփ 1՜ Ահո՜սջ ափ Տբջ
Աոպճս՜թ...
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԴ — XIV
ԹԵՐԹ՝ 198. շավնր՟լ՝ 1՟, 198՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×8+Ա—ԺԶ (Բ—թտ մնվ ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժնրղ՝ Է—ԻԱ)×12 (Ա 8, Բ, ԺԵ 10, ԺԳ—ԺԴ 14, ԺԶ
6)+1×8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ծթմ՝ 9—190, ԺԷ բ., 191—198, ԺԸ բ. 1—8)ֆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 12,5×8,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ
(ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 14–20 (ս՟վՠգվ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ո՟խ՟ջ՟րնվ, էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ, տգտ՟խգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, անվյ ՠլգվ, է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ (1ՠ—
2՟)ֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լ (Ա ցգհխթ ռվ՟ճ ծ՟մնր՟լ ի՟շթ ծգսւգվ)ֆ ԺԷ գր ԺԸ բ՟վգվնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ 1—8, 191—198ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 9՟—29ՠ [Խվ՟սւ]
1. 9՜՝ [Խվ՟ս խվփմ՟րնվ՟տ] – /// ա՜հձ ՟ճսշձ վ՜ժբ, ՝՜աճսկ չձ՜ո ՜ջ՞ՠէճս զ ձկ՜ձբ... Կջ՜սձ՜սճջ ճջ ոզջբ
ա՜ղը՜ջիո...
2. 9՝—11՜ Ի էհէնճմ Մնռջեջթ ղթ՟ճմ՟խգտթ՝ Բ՟մ իվ՟սնր ՟պ [Ա]ղնմ — Եջժզսխձ Աոպճսթճհ կՠջեբ ա՜կՠձ՜հձ մ՜ջ՜ըրոճսդզսձ...
3. 11՜—2՜ [Խվ՟սւ ծ՟վ՟մտ] — Աո՜ռ ոճսջ՝ ի՜հջձ Աձպճձ. Եդբ իձ՜ջ բ ՜կՠձ՜հձ կ՜ձճսժ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ ճջտ՜ձ զ տ՜հէ վճըբ...
4. 12՝—6՝ Խ՟րջւ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Խվ՟ս գր անռնրէթրմ ձամ՟րնվ՟տ գր ճ՟մբթղ՟մնրէթրմ լնրժթտ
գր ՟վծ՟ղ՟[վ]ծնհ՟տ դո՟[ս]նրթվ՟մջ Աջսնրլնճ — Աշձ կճձճաճձզ ճսոՠէճհ ՠս զկ՜ոպձճհ ճջ ճսձզ ա՞զպճսդզսձ...
ճսձՠէճչ ակզպո զսջ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
5. 17՜—23՜ Ննվթմ թ մնճմ ավնտ — Աջ՟, ՠձ չ՜ձ՜ժ՜ձտ, ճջ ՞զպՠձ աըճջիճսջ՟ո կըպ՜ռ զսջՠ՜ձռ...
6. 23՜—9՝ Սվՠնճմ Թենցթժթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ գր ՟վս՟ջնր՟տ — Աջ՟, յ՜ջպ բ ՜ձ՟ ՜ձ՟՜՟՜ջ
՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ ա՜հո ակպ՜ս ՜թՠէ...
Բ. 29՝—69՝ [Խնջսնռ՟մնրէթրմ գր ՟հփէւ]
1. 29՝—36՝ Խնջսնռ՟մնրէթրմ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ նրհհ՟ց՟պ՟տ — Քջզոպճո Ոջ՟զ Աոպճսթճհ Աջ՜ջզմ ՠս Տբջ, ՟՜պ՜սճջ, ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս կՠշՠէճռ...
2. 36՝—43՜ [Ահփէւ Մգջվնո՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ]
Տգ՛ջ կգպ. 718, 1՟—10ՠ. § ՟/36՝—7՝փ ՠ/37՝—9՜փ ա/39՝—43՜փ բ/մզտփ

3. 43՝—7՜ Ահաղ՟րէւ ջվՠնճմ Մնռջեջթ Քգվէ՟րհ՟յծ՟րվմ — Ախ՜մՠկ ատՠա, Տբջ, դճխ զձլ ակՠխո զկ ճջյբո ժ՜կզո...
4. 47՝—51՝ Տգ՟պմ Եցվգղթ Ահ՟րէւ ւվթջսնմեթտ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ — Տբջ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ, զղը՜ձ կ՜իճս ՠս ժՠձ՜ռ...
5. 52՜—61՝ Ահ՟րէւ Բգմխ՟ճ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ — Յզոճսո Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ, ոպՠխթզմ ՜կՠձ՜հձ էզձՠէճսդՠ՜ձռ ՠջՠսՠէՠ՜ռ ՠս ՜ձՠջՠսճսդզռ...
6. 61՝—5՜ Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ [«Յնռծ՟մմնր ւ՟ծ՟մ՟ճթ». կգպ. 1720, 329 ՠ] Ահ՟րէւ ՟պ Աջսնր՟լ — Կճջճսոՠ՜է ՜ձլզձ զկճհ ՜հռՠէճս կ՜ջ՟՜ոբջ...
7. 65՜—9՝ Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ [«Ս՟վխ՟ր՟ա». կգպ. 609, 216՟] Ահգվջ ՟պ Աջսնր՟լ նհՠգվա՟րվեմ —
Աձլձ զկ պ՜շ՜յՠ՜է ՠս ՞ՠջՠ՜է զ ո՜պ՜ձ՜հբ...
Գ. 70՜—88՝ Սվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ Վ՟ջմ թ ՠ՟տ գժ՟մգժնճ ծնանճմ թ ղ՟վղմնճմ՝ գէե թ սա՟ճնրէգ՟մ ե, գէե ճ՟մդսա՟ճնրէգ՟մ — Սճսջ՝ձ Գվթանվթնջ ատ՜շ՜ոճսձ պզս ՠս ատ՜շ՜ոճսձ ՞զղՠջ ի՜ռ ճմ ՠժՠջ...
Դ. 88՝—120՜ [Ըմէգվտնր՟լւ թ Ննվ խս՟խ՟վ՟մ՟տ գր թ ղ՟վա՟վենրէգ՟մտ Եջ՟ճգ՟ճֆ Պ՟րհնջթ ՟պ թ Տթղնէենջ — Զ՜հո չժ՜հճսդզսձ ՟ձՠկ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ ՠս Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...
՟. 107՜—14՜ Եհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ. Ի Մ՟էենջ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ...
ՠ. 115՜—8՝ Արգս՟վ՟մ [Բըյխնրէգ՟մ]ֆ Ըջս Մ՟վխնջթ — Ես ՠժՠ՜է ՜շ ՜ղ՜ժՠջպոձ...
Ե. 120՜—6՜ Հ՟մաթջս ջվՠնճմ Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ — Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջո...
Զ. 126՝—90՝ [Խվ՟սւ գր ձ՟պւ]
1. 126՝—47՜ Եվ՟մգժնճ ջնրվՠ ծ՟րվ[մ] Նիւհեջթ ձամ՟րնվթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟հ՟րէթտ, աժնրիւ ՃԾ — Ա.
Ոջ ճտ ժ՜կՠոռզ ՜ձճսղ՜իուպ ըճսձժո ժ՜ակՠէ Աոպճսթճհ... ՃԾ. Յճջտ՜ձ զ ի՜կՠկ՜պճսդզսձո կ՜ջկձճհ ի՜ջզո... ՜կբձփ
2. 147՜—54՜ Տգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Յ՟հ՟աջ շջա՟ժնճ դռ՟իձ՟մգ՟ժջմ, ղ՟մ՟ր՟մբ նվւ սհ՟ճւ ՟մ՟վ՟սւ էնհթմ դ՟ճջ խգմտ՟հջ — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ տ՜ձ ահ՜շ՜ն՜՞ճսձզռ ՝ճսդ՜՝՜ջ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜կ՝ կպռճստ զ ձՠջտո...
3. 154՝—61՝ Ննվթմ սգ՟պմ Յնռծ՟մմնր թ մնճմ ինվծնրվբ — Քջզոպճո բ՜շ ՠջժջյ՜՞ՠոռճստ ոպՠխթմզձ, չՠջոպզձ ոպՠխթ...
4. 162՜—71՜ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ ձ՟պ. Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աոպճս՜թ իճ՞սճռ ՠս ոպՠխթզմ կ՜ջկձճռ, Տբջ ՠո ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ...
5. 171՜—4՝, 189՜՝ Տգ՟պմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ծ՟մբգվկգ՟ժ բ՟ս՟ջս՟մթմ Աջսնրլնճ — Եժ՜հտ ՜կՠձՠտՠ՜ձ, ՠխ՝՜ջտ, էճս՜ջճստ զձլ, ՜ձ՜ջ՞զ, Եցվգղթ...

6. 189՝, 175՜—88՝, 190՜՝ Ննվթմ ջվՠնճմ Եցվգղթ Յ՟հ՟աջ զմբնրմգժթ գր ՟մզմբնրմգժթ ՟հ՟րէթտ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ակվճվՠ՜է աոզջպո կՠջ, զկ՜ոռճստ ած՜շո ՝՜ձզո ՠս ՠջՠսՠէՠ՜ստո ա՜ձՠջՠսճհդոձ զկ՜ոռճստ... աըհ՜ձռ՜ձո՟փ Բեղ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թփ 184՝—5՜ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թ)փ
Է. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ—ԺԸ բբ.]
1. (ԺԷ ՟.) 191՜—7՝ Արգս՟վ՟մջ Ղնրխ՟ջնր [Բըյխնրէգ՟մ] — Ես ՟՜ջլ՜ս Յզոճսո ա՜սջճսդՠ՜կ՝ Հճ՞ճհձ զ Գ՟ժթժգ՟ճ... ՠդբ պՠո՜տ ՜հո՜սջ ձճջ ձղ՜ձո (Դ, 14—Ե, 26)փ
2. (ԺԸ ՟.) 2՝—8՝ (Ք՟հնր՟լւ 1512 է. ճՈրվՠ՟է՟ավնտ)
՟. 2՝ Գթվ շ՟վ ՟խթմ — Գ՜հջ ՞ՠպձ Ովբ՟մ՟մ ՠս ՝ՠջբջ թ՜շ կզ... ՠս յ՜իյ՜ձճսդՠ՜ձ թ՜շ՜հզո Աոպճսթճհ Սթղենմթջֆ
ՠ. 3՜՝ (Պվ՟խ՟մթյ տ՟մխ 1512 է. Որվՠ՟է՟ավւթ) — Ա. Աձճսձ... (պՠո ձկ՜ձ՜ի՜ձճսդզսձ, Վՠձՠպզժ, 1975,
Է. 10)փ
ա. 4՜—8՝ Գթվ փկ՟ծ՟վթ. խ՟վբ՟ թ ռգվ՟ճ — Եո՚ Պրխճո, ի՜է՜թզմ ՠժՠխՠռսճհ, ա՜սճսջո—՝՜աճսկ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

43՜ Ոչ ՜սջիձՠ՜է ՠխ՝՜հջ, հճջե՜կ գձդՠշձճսո, չ՜ոձ Աոպճսթճհ, հզղՠ՜ ա՞ջճխո, ՜խ՜մՠկ կ՜ջ՟՜ոբջձ
Աոպճս՜թ լՠա ւ կՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
147՜ Ոչ ազո վջժՠոռբ հ՜հձյզոզ չպ՜ձ՞բձ, ՠդբ ճմ ՟ճս, Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո Քջզոպճո, ճջ կզ՜հձ ճսձզո ակՠթ
աճխճջկճսդզսձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

2՝ (ԺԸ ՟., հ՜սՠէ՜՞ջճխզ՚ 2՝—8՝) Սթղենմթջֆ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝-2՜ Խբձ՚ ՜հոզձտձ բ, ը՜մՠ՜էձ Աոպճս՜թ...փ
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ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 256+2 (խվԿ. 1, 128). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 89ՠ, 255ՠ—6ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 11×12 (Ը 9, Ժ 10, ԺԱ 11)+Ա—ԺԸ (Բ, ԺԲ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 12,3×8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խ՟վղթվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնրֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ) ջխդՠթտ, ջս՟տնր՟լ ւ՟պնվբ էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ՟ճըղ ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, ժնրջ՟մտւմգվնրղ՝ ծ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟—Աՠ, Բՠ—Ա՟«/// կգդ
ի՟վՠ՟ժգժ... Եր ՟ջե տմնջ՟ ///» (ԻԲ, 31—35)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ է՟մ՟ւթ ՠլգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ձ՟ւձւ՟լ, դ՟վբգվզ՝ է՟ցնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռգվթտ
ռ՟վ գվխնր սգհթտ ձգհւնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՞—123՜ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 1՞—8՜ [Ք՟հնր՟լւ փվծմնրէգ՟մտ սփմթտ սեվնրմ՟խ՟մ՟տ գր ՟ղգմ՟ճմ ջվՠնտ՝ զջս թրվ՟ւ՟մշթրվնտ ո՟սյ՟ձթմ]ֆ Եվագտեւ թմմե ե – Հջ՜ղ՜վ՜շ թձըձ՟ՠ՜կ՝ տճ, ոջ՝ճսիզ...
2. 8՜—40՜ Կ՟վա՟րնվնրէթրմւ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ՟հփէթտ նվւ<նվւ>. ղթյս խ՟ս՟վթմ ճգխգհգտթջ, էե նվւ՟՞մ գր
խ՟ղ դթ՞մշ ինվծնրվբ նրմթմ — Հ՜ջռ. Ք՜ձզ՛ ՜ձ՞՜կ ՜խրդՠկտ հ՜սճսջձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Իձձ ՜ձ՞՜կ ՜խրդո ժ՜պ՜ջՠկտ հ՜կՠձ՜հձ ՜սճսջ...
3. 40՝—1՝ Վ՟ջմ թմմ բ՟ջնրտ գխգհգտրնճ — Աշ՜նզձ ՟՜ոտ ՠժՠխՠռսճհ՚ ի՜հջ՜յՠպճսդզսձտ ՠս ճսձզձ ա՞ՠոպ ա՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ...
4. 42՜—9՜ Հնղ՟ավնրէթրմ գխգհգտ՟խ՟մ Յ՟հ՟աջ Հ ՟յ՟խգվս՟տմ Տգ՟պմ, նվւ զմբ ջցթրպջ զմէ՟տ՟մ —
Դնվնդենջ ՠյզոժճյճո Տթրվնջթ, իձ՜՞ճհձ ՜շձ իճ՞ՠջ՞ՠռզ ՠս կ՜ջպզջճոզ... հ՜հպձզ ՝ճէճջՠռճսձռ ՜ջ՜ջ՜տ աՀԲ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ... ՜կբձփ
5. 49՜—51՜ Յ՟հ՟աջ ԲԺ—մթտմ — Վոՠկ՜ժ՜ձ Դճջճդբճո հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՜շձբ ՠս ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜շ՜տՠէճռձ... [Պ]ՠպջճո ՜շ՜տՠ՜է զ Գ՟ժթժ՟ճ... Զ՜հոճոզժ Դնվնէենջ Հպնղ՟ճգտթ հզղ՜պ՜ժ՜ս ՠդճխփ

6. 51՜—2՜ Եոթց՟մ ՟ճջոեջ ո՟սղե [Վ՟ջմ ՟պ՟ւգժնտ, էե նվնռ ղ՟ծնր՟ղՠ մ՟ծ՟ս՟խգտ՟մ] — Ա. Պՠպջճո՚ զ Հպնղ զ Նգվնմե ժ՜հոՠջբ... ԺԵ. Ղճսժ՜ո՚ զ Թգՠ՟ջ, հՠսդձ՜՟ջճսձո զսջ կ՜իճս՜կ՝փ
7. 52՜՝ [Վ՟ջմ ՟պ՟ւգժնտ], էե ճնվնտ ՟դաե եթմ — Ա—Բ, Պՠպջճո ՠս Աձ՟ջբ՜ո զ ռՠխբձ Նՠվդ՜խզկ՜հ... ԺԳ.
Յճչ՜ձձբո Մժջպզմ՚ զ ռՠխբձ Ղՠսՠ՜հփ
8. 53՜ Թե նվ ժգդնրջ ավգտթմ. դԱրգս՟վ՟մմ — Մ՜պդբճո՚ ՠ՝ջ՜հՠռբջբձ...
9. 53՜—4՜ Եվխնս՟ջ՟մ ռ՟վբ՟ոգսւ գմ ՟ճջնւթխ. – Ա. Սճսջ՝ձ Դթնմեջթնջ Ավթջո՟ա՟տթմ... ԺԲ. Սճսջ՝ձ Կթրվգհ Ահեւջ՟մբվ՟տթմ...
10. 54՜ Տ՟ջմ ցնվկնրէթրմւմ Աՠվ՟ծ՟ղնր — Աշ՜նզձձ՚ Եէ հՠջժջբ տճսկկբ... Ժ. Զզ ՜ոբ. Աշ ՟ճս ՠս աճջ՟զ՟ տճփ
11. 54՝—5՜ Յնծ՟մ Քպմգտթմ Մգլթմ Եջ՟ճգ՟ճ ՟յ՟խգվսւ գմ գր ՟ճջշ՟ց ռ՟վբ՟ոգսնռջ բ՟վկգվ գմ թ քպ՟մխ՟տ բ՟ր՟մնրէթրմ — Ա. Մ՟վա՟վե չ՜ջ՟՜յՠպ՚ զ ՞ՠխնբձ 0լնո՟ճ... Ժ. Սթղեփմ չ՜ջ՟՜յՠպ՚ զ Խ՟շեմ ՞՜ս՜շբձփ
12. 55՜—6՜ Յնծ՟մ Քպմգտթմ ավե զմբբեն Հ՟ճնտ ՟ճջոեջ — Ա. Աշ՜նզձ. աՔջզոպճո կզ ՝ձճսդզսձ ՜ոՠձ...
ԺԹ. Զկ՜ձժճսձո ի՜խճջ՟ՠձփ
13. 56՝—61՜ [Մգխմնհւ գր ծ՟ղ՟պփսնհւ ջնրվՠ գր ՟վս՟ւթմ ավգ՟տ] — Ես 0անջսթմ չ՜ջ՟՜յՠպ ՜ջ՜ջ Հ՜ժ՜ծ՜շճսդզսձտ գձ՟՟բկ ի՜հճռ ՠս ցշ՜ձժ՜ռ... ԶԱ՟՜կ՞զջտձ Սթրմգ՟տ պբջ Ապ՟ւգժմ բ ՜ջ՜ջՠ՜է Դ ի՜պճջ, Գ ի՜պճջ գոպ ձ՜ը՜ոպՠխթզձ ՠս ի՜պճջ կզ զ չՠջ՜հ ԵԺ—ձ ՜հ՝ճս՝ՠձզռ. Ահո բփ
14. 61՝—2՜ Վ՟վբ՟ոգսւ ՟ջգմ, էե. Դ անժնվյթ խ՟ ճգվխթմջ — Ա. Աշ՜նզձ, ճջ բ հճհե դ՜ձլջ... Դ. Չճջջճջ՟ ՞ճէճջղզ ՜ո՜ռզձ ճկ՜ձտ զկ՜ոպճսձտ, դբ հճհե ՜[ձ]րոջ՜՞ճհձ...
15. 62՜՝ ՅԱջսնրլնճ ե գվխ՟ճմնրէթրմ, ժ՟ճմնրէթրմ, ՠ՟վկվնրէթրմ գր ինվնրէթրմ — Լ՜հձճսդզսձ՚ ոզջճհ... Խճջճսդզսձ՚ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ...
16. 63՜ [Ք՟հնր՟լւ թմշ] — Ոջ՟զ, Հ՜հջ, Սճսջ՝ Հճ՞զ, ճջ բ ՜ոպճս՜թճսդզսձ...
17. 63՝—5՝ [«Վ՟ջմ խ՟ս՟վ՟լթ ՟յի՟վծթ». կգպ. 725, 86ՠ] — Յճջե՜կ ՞՜էճսոպ Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհ էզձզ...
Աշ՜նզձ րջձ՚ ՝՜ջլջ՜ձ՜ձ՚ թճչտ... իձ՞ՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟ րջձ՚ ՠխզռզձ ՠջժզձտ ՠս ՠջժզջ ձճջ...
18. 66՜—85՜ Տգ՟պմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Հ՟մգժնրխջ նրվ՟ինրէգ՟մ ղ՟վբխ՟մ –
Ա՟՜կ ժ՜դճխզժճո բջ ՜ձխ՜է՜պ... Ավգա՟խմ — Ն՜ ՝՜ջլջ՜ձ՜հ ՜հջզձ զ տբձ... /Գձ՜ աչՠռ ՜կզոձ. ՜կբձփ
138 ի՜ձՠէճսժ, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձփ Լճսթճսկձՠջգ էճսո՜ձռտճսկ ՠս ժ՜ջկջ՜՞զջփ 83՝—4՜—զ կզնՠս դՠջդՠջ ՠձ գձժ՜թփ

19. 85՜՝ Նյ՟մ ջթվնճ գմ ՟ճջնւթխ — Զզ աոզջՠէզձ հրե՜ջճսդՠ՜կ՝ ոզջբ ՠս էոբ ոզջՠէճհձ...
20. 86՜—9՜ Աճըղ ջխջ՟մթ թ ՠ՟մջ թղ՟ջս՟ջթվ՟տմֆ Եր ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ՟ջսնր՟լնրէգ՟մմ ռխ՟ճնրէթրմւ — Պհ՟սնմ ՜ոբ. ԶՀ՜հջձ ՠս այ՜պծ՜շձ ՜կՠձ՜հձզ ՞պ՜ձՠէձ ՞ճջթ բ... (կզ՜հձ ձղճս՜թ ՞էճսըգ)փ
21. 90՜—123՜ [Թ՟ա՟րնվփվծմեւ] — Ս՜խկճո. Ցձթ՜ռբտ ՜շ Աոպճս՜թ ր՞ձ՜ժ՜ձ բ կՠջ... Գ՜ձ ՜կՠձ՜հձ եճխճչճսջ՟ձ կզձմՠս զ ՟ջճսձո պ՜ծ՜ջզձ ՠս ՜ձ՟ չժ՜հ ՜շձճսձփ Ես ՜ոբ ՜ջտՠյզոժյճոձ ա՜խրդո. Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ծ՜ձ՜մՠո ա՜ա՞ո ՠս առՠխո կ՜ջ՟ժ՜ձ... Ես կպ՜ձՠձ զ ծ՜ղճս ե՜կձ ՠս յ՜պ՜ջ՜՞ կ՜պմզ, ՠս դ՜՞՜սճջձ ի՜խճջ՟զ րջզձ՜ռ, ՝՜հռ ա՞ճհղ ժ՜ռռբ հ՜կՠձ՜հձ ծ՜ձ՜յ՜ջիոձ Աոպճսթճհ ՠջժզսխզս ՠս ոջ՝ճսդՠ՜կ՝փ
114՝—5՜—զ կզնՠս դՠջդ բ գձժ՜թփ

22. 123՝—255՜ [Գթվ սհ՟ճնրէգ՟մ (125ՠ–թտ)]
— 123՝—5՝ Արվծմնրէթրմ դնվ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր յմնվծգտ՟ր ո՟վագրփւ ճԱջսնրլնճ... (Ց՟մխ) — Յ՜խ՜՞ո չ՜ոձ ժճսոճսդՠ՜ձ ՠս ոջ՝ճսդՠ՜ձ Մ՜ջզ՜կճս... Յ՜խ՜՞ո չ՜ոձ ՠէ՜ձՠէճհ ձճռ՜հ հԵաթոսնջե...
Չճսձզ բ, ըե—թեփ

՟. 125՝—39՝ Գթվ սհ՟ճնրէգ՟մ Քվթջսնջթ ջնրվՠ Արգս՟վ՟մմ ՟պ՟չթմ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ջվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Տգ՟պմգհՠփվմ՝ նվբնճմ Յնռջգց՟ճ թ ւ՟հ՟ւմ ճԵվնրջ՟հեղ — Ես ՠխՠս ՜շ՜նզձ ՜կզ պբջճսդՠ՜ձ ձճջ՜ հ0անջսնջ ժ՜հոՠջբ Հպփղ՟ճգտրնտ հ՜ղը՜ջիձ...
ՠ. 139՝—45՜ Պ՟սղնրէթրմ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմֆ Յ՟հ՟աջ ջնրվՠ Կնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր ս՟ժ դմ՟
Յնռջեց՟ճ թ խմնրէթրմ զջս փվթմթ ՟ր՟մբնրէգ՟մմ թրվգ՟մտ. ո՟ծգժ դանրյնրէգ՟ղՠ դխնճջմ գր ճ՟մկմգժնճ դմ՟ ծ՟ր՟սնճ նվ թ Տեվ — Աջ՟, զ իՠպ ՜հոջ ՜կձՠ՜հձզ, ճջ ՞ճջթՠռ՜ս, զ՝ջՠս էռ՜ս ՜սճսջտ ոջ՝ճսդՠ՜ձ...
ա. 145՜—55՝ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ ՟րգս՟րնվ ծվգյս՟խթ կ՟ճմթմ գր ւ՟վնդգժնճ դնրհհնրէթրմ ջնրվՠ Կնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր ղփվ Տգ՟պմ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ջվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ գհՠփվ Տգ՟պմ — Յ՜հձե՜կ ՠխՠս ՜շ ձ՜ ՝՜ջ՝՜շ իջՠղպ՜ժզձ, ճջ ՜ոբ...

բ. 156՜—61՝ Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ Յնռջեց՟ճ, նվ ռ՟ջմ Մ՟վթ՟ղնր դվո՟վսգժնճ դԿնճջմ Մ՟վթ՟ղ ՟մղգհնրէգ՟ղՠ դ՟ղգմփվծմգ՟ժմ թ խ՟մ՟ճջ ՟մղգհ՟բթ (՟ճջոեջ) դվո՟վսգմ — Ես ՠխՠս զ ժ՜պ՜ջՠէ ՜սճսջռձ ՜հձճռզժ, ՞՜հջ ի՜ո՜ձբջ Յճչոբվ զ պ՜ձ զսջճսկ...
գ. 161՝—6՜ Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ Մ՟վթ՟ղնր ճ՟մբթղ՟մժօ դխնրջնրէթրմմ ջնրվՠ գր դո՟վխգյսնրէթրմմ
Յնռջեց՟ճ գր ս՟ժ գվխնտնրմտ դչնրվմ ցնվկնրէգ՟մ — Ես զ չ՜խզսձ հ՜ջճսռՠ՜է Յճչոբվ ՜շ աՄ՜ջզ՜կ ոջպզ ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝...
դ. 166՜—70՜ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ լ՟լնրխ ամ՟ժնճ մնտ՟՝ Մ՟վթ՟ղնր գր Յնռջեցնր գվէ՟ժ մնտ՟ թ Բգէժածեղ գր
լմմբգ՟մ ջվՠնճ խնրջթմ — Ես ՠխՠս գձ՟ հ՜սճսջոձ գձ՟ ՜հձճոզժ ՠէ իջ՜կ՜ձ 0անջսնջ ժ՜հոՠջբ հ՜ղը՜ջի՜՞զջ ՜շձՠէ...
ե. 170՜—2՜ Յ՟հ՟աջ մյ՟մ՟տմ գր ըջւ՟մշգժգ՟տմ, նվ անվլգտ՟ր թ ճ՟ճվմ գր ղ՟մխ՟ՠ՟վկթմ ծգսգրգ՟ժ
՟պը՟ղ՟ճմ սգջ՟մգժնռ դԿնճջմ ջնրվՠ գր ՟մ՟վ՟ս գր ՟ղՠնհչ ղմ՟ժնռ ճգս լմըմբգ՟մմ — Ի՝ջՠս զ հ՜հջձ ՞ձ՜ռզձ, պՠոՠ՜է Յճչոբվ՜հ ՠս ձ՜ը՜կրջձ ՜ձժՠ՜է զ չՠջ՜հ ՠջՠո՜ռ զսջճռ...
զ. 172՜՝ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ ծվգյս՟խթմ խնշգտգժնճ ՟պ ծնռթրջմ ռ՟ջմ ՟գս՟րնվ ՠ՟վՠ՟պջմ, գր թ ճ՟ճվմ ցնրէնռ ծ՟ջգ՟ժ մնտ՟ ՠ՟դնրղ զմլ՟ճթրւ ճգվխվո՟անրէթրմ սգջմգժ — Ես իճչզստ բզձ զ պՠխսճնձ հ՜հձկզժ ՝ձ՜ժՠ՜է...
է. 173՜—83՝ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ ՠ՟դղնրէգ՟մ ղ՟վբրնճմ ղնանրտմ գր դփվ՟տմ գվխմ՟րնվ՟տմ գր ղնանրտմ ծգսգրգժնռ մնտ՟ զմլ՟ճ՟ՠգվգժնռ թ ո՟սթր մնվ՟լթմ ղ՟մխ՟մմ՝ ՟վւ՟ճթ նվբրնճ է՟ա՟րնվթմ Իջվ՟ճեժթ — Ես Յճչոբվ ՠս Մ՜ջզ՜կ ի՜ձ՟ՠջլ կ՜ձժ՜կ՝ձ ժ՜ռզձ զ հ՜հջձ ճմ հ՜հպձզ...
ը. 183՝—5՝ Յ՟հ՟աջ ա՟ժջսգ՟մմ Տգ՟պմ ւ՟պ՟ջմփվգ՟ թ ս՟ձ՟վմ ղ՟սնրտ՟մգժ ՠ՟դնրղ զմլ՟ճթրւ թ ջվՠնրէթրմ ջվՠնտմ, դնվ լգվնրմթմ զմխ՟ժ Սթղեփմ թ աթվխջ թրվ դփլգ՟ժ Տգ՟պմ աըանրգտ՟ր — Յՠպ ՜հոճջզժ հ՜հձկ ՜կՠձ՜հձզ ՠխՠէճռո, ճջ ՞ճջթՠռ՜ս, ժ՜ռՠ՜է Յճչոբվ ՠս Մ՜ջզ՜կ զ հ՜հջձ...
ը՟. 186՜—7՝ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ՟մփվեմ Հգվնռբթ՟ճ ճ՟մբթղ՟մգժնճ գր խնվնրջ՟մգժնճ դղ՟մնրխմ, նվ թ Բգէժածեղ գհգր — Աջ՟, զ՝ջՠս ժ՜պ՜ջճսկձ զ ՞էճսը ՜կզձ, կ՜պճսռՠ՜է ՜հջ կզ ՜ձրջբձ զ տ՜խ՜տբ ՜ձպզ...
ըՠ. 187՝—90՜ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ բ՟վկգ՟ժ մգմանրէգ՟ղՠ Հգվնռբթ՟ճ ջո՟մմգժ Զ՟ւ՟վթ՟ճ դծ՟ճվմ Յնռծ՟մմնր Մխվսշթմ գր Սթղգփմ խ՟տնրտ՟մգժ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս թ ս՟ձ՟վթմ, Եհթջ՟ՠգէ ց՟իջս՟խ՟մ ժթմգժնռ ղ՟մխ՟ղՠմ — Իոժ ՜ձրջբձ ՝շձ՜սճջձ զ՝ջՠս ճմ ժ՜ջ՜ռ իձ՜ջո ՞պ՜ձՠէ...
ըա. 190՜—3՝ Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խթմ ճ՟ճսմգժնճ Յնռջեց՟ճ ամ՟ժ մնտ՟ ց՟իջս՟խ՟մ ճԵաթոսնջ ՟մփվեմ
՟ղՠ՟վյսեմ Հգվնռբթ՟ճ, դթ ղթ ջո՟մտե դղ՟մնրխմ — Յ՜ջճսռՠ՜է Յճչոբվ չ՜խչ՜խ՜ժզ ՜շ կ՜ձճսժձ ՠս ակ՜հջձ...
ըբ. 193՝—200՝ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ ինվս՟խգժնճ դխնրպջմ գր խնվլ՟մգժնճ դղգծգ՟մջ բթր՟տ գր ՠ՟դղնրէթրմւ ղ՟վբխ՟մ, նվ ղգպ՟մ ՟մբ գր ճ՟վնրէթրմ, նվ գհգր թջխ — Ես Յզոճսո հ՜ջճսռՠ՜է չ՜խչ՜խ՜ժզ ՞ձ՜ռ ՜ձ՟ջ ՠս ՠկճսպ
զ պ՜ծ՜ջձ ժշճռ...
ըգ. 200՝—7՜ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ բ՟վկգ՟ժ ծվգյս՟խթմ ՟դբ ՟պմգժնճ Յնռջեցնր ամ՟ժ մնտ՟ ճգվխթվմ Իջվ՟ճեժթ
գր ՠմ՟խթ ճ՟յի՟վծմ Գ՟ժթժթ՟տրնտ թ ւ՟հ՟ւմ Ն՟դ՟վեէ — Ես զ չ՜խզսձ հ՜ջճսռՠ՜է ձճռ՜ ՠժզձ ՜ձռ՜ձՠէ ՠջժզջձ
Մնռ՟ՠնր...
ըդ. 207՜—13՜ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ գժ՟մգժնճ ճԵաթոսնջե գր ա՟ժ թ խնհղ՟մջ ծ՟վ՟րնճ ճ՟յի՟վծջ Ավ՟ՠթ՟ճ գր
սհ՟ճնրէգ՟մ, դնվ ՟պմեվ Յթջնրջ գր ղ՟ծնրմ, նվ գհգր ճ՟վնրէթրմ ղգպգժնտ — Ես զ ՞զղՠջզձ հ՜հձկզժ հ՜ջճսռՠ՜է
Յճչոբվ, ՜շ ակ՜ձճսժձ ՠս ակ՜հջ զսջ...
ըե. 213՜—4՝ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ ցնիգժնճ մնտ՟ ՟մսթ գր ամ՟ժ մնտ՟ ճգվխթվմ Աջնվգջս՟մգ՟տ — Ես զ ՞զղՠջզձ հ՜հձկզժ ՜շՠ՜է Յճչոբվ ակ՜ձճսժձ ՠս ակ՜հջ զսջ...
ըզ. 214՝—6՝ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ գվէ՟ժնճ մնտ՟ ճգվխթվմ Ք՟մ՟մնր գր սհ՟ճնրէգ՟մ, դնվ ՟պմեվ Յթջնրջ գր ղ՟ծնր՟մ, նվ գհգր թջխ գր ճ՟վնրէթրմ գր ղգպգժնրէթրմ, դնվ ՟վ՟վ — Յ՜ջճսռՠ՜է Յճչոբվ ՜շ ակ՜ձճսժձ ՠս ակ՜հջ
զսջ...
ըէ. 216՝—21՝ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ ամ՟ժնճ մնտ՟ ճգվխթվմ Իջվ՟ճեժթ գր անվլ սհ՟ճնրէգ՟մ դնվ ՟պմեվ Յթջնրջ,
գր ս՟ժ դմ՟ ճնրջնրղմ բովնրէգ՟մ գր ղ՟ծնրմ նվ գհգր թջխ ճ՟վնրէթրմ գր ղգպգժնրէթրմ նվբրնճ է՟ա՟րնվթմ — Ես զ
չ՜խզսձ հ՜ջճսռՠ՜է Յճչոբվ ՜շ պ՜ըպ՜ժ կզ...
թ. 221՝—31՜ Յ՟հ՟աջ ամ՟ժնճ մնտ՟ճ թ ւ՟հ՟ւմ Տ՟ո՟վթ՟ճ, ս՟ժ դմ՟ թ ճ՟վնրգջս մգվխ՟վ՟վնրէգ՟մ գր
սհ՟ճնրէգ՟մ դնվ ՟պմգժ Յթջնրջ գր ջւ՟մշգժգ՟տմ դնվ ՟վ՟վ Յթջնրջ — Յ՜ջճսռՠ՜է Յճչոբվ, ՜շ ակ՜ձճսժձ ՠս ակ՜հջ զսջ ՠս ՠժՠ՜է ձճռ՜ զ տ՜խ՜տձ Տ՟ո՟վթ՟ճ...
թ՟. 231՜—6՜ Յ՟հ՟աջ գվէ՟ժնճջ մնտ՟ ճԱվ՟ղ՟էնճ ւ՟հ՟ւթ գր սհ՟ճնրէգ՟մ, դնվ ՟պմեվ Յթջնրջ գր ղ՟ծնր՟մմ, նվ գհգր թջխ ճ՟վնրէթրմ գր ղգպգժնրէթրմ, դնվ ՟վ՟վ Յթջնրջ — Յճչոբվ ՠս Մ՜ջզ՜կ ՠջժճսռՠ՜է զ ՟՜պ՜սճջբձ...

թՠ. 236՜—7՝ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ գվխղսգժնճ մնտ՟ ՟մսթ ամ՟տ Ավսգր՟մմ ժգվթմ գր սհ՟ճնրէգ՟մ, դնվ ՟պմեվ Յթջնրջ ղ՟մխնրմջմ գՠվ՟ճգտրնտ — Յ՜ջճսռՠ՜է Յճչոբվ գձ՟ ՜շ՜սճպձ, ՜շ ակ՜ձճսժձ ՠս ակ՜հջ զսջ...
թա. 237՝—41՜ Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ բ՟վկգ՟ժ ՟մբ ամ՟ժ մնտ՟ թ աթրհ ղթ Եղ՟րնրջ գր ՠըյխնրէթրմ գր ջւ՟մշգժ՟անվլնրէթրմ, դնվ ՟վ՟վ թ ռգվ՟ճ ծթր՟մբ՟տ — Ի՝ջՠս ա՜հձ պՠոՠ՜է Յճչոՠվ՜հ ՠս Մ՜ջզ՜կճս, ՜շՠ՜է ակ՜ձճսժձ
Յզոճսո, զ ՞զղՠջզ ՞ձ՜ռզձ...
թբ. 241՝—4՝ [«Գմ՟ժմ ճգվխթ[վ]ըմ Իջվ՟ճգժթ սգջժգ՟ղՠ ծվգյս՟խթ». կգպ. 682, 193՟] — Յ՜սճսջ կզճսկ զ պՠոէՠ՜ձձ ՞զղՠջզձ ՠջՠսՠ՜է իջՠղպ՜ժ Տՠ՜շձ Յճչոբվ՜հ ՠս ՜ոբ ռձ՜...
թգ. 244՝—6՝ [Վ՟ջմ ջւ՟մշգժ՟անվլնրէգ՟մ, դնվ ՟վ՟վ Յթջնրջ թ աթրհմ Բնջոնվջմ] — Եխՠս ՜սճսջ կզճսկ ՠէՠ՜է Յզոճսո ՞ձ՜ռ կՠժճսոզ ղջնբջ ՜շ ո՜իկ՜ձրտձ ՞՜էզէզ՜ռսճռձ ՠս ՞ձ՜ռՠ՜է ՠի՜ո զ ՞զսխ կզ, ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Բնջոնվնմ...
թդ. 246՝—50՜ [Խփջ՟խտնրէթրմ Յթջնրջթ զմբ Բ՟հբ՟ջ՟վթ. Տեվ ՠըյխթ] — Ես Յզոճսո ՟՜ջլՠ՜է արջճսդՠ՜կ՝
Հճ՞սճհձ ՞՜հ զ տ՜խ՜տձ Ն՟դ՟վեէ ՠս ղջնբջ ի՜ձ՜յ՜ա...
թե. 250՝—5՜ [Խփջ՟խտնրէթրմ Յթջնրջթ զմբ գվխնրտ դթմնրնվ՟տ] — Ես ՠխՠս զ իձ՞ՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟զ ՜սճսջձ ՠս
ըճջիբջ Յզոճսո ո՜ժ՜սզժ կզ հ՜հպձՠէ ա՜ձլձ զսջ կ՜ջ՟ժ՜ձ... ոզջՠռբտ ակզկՠ՜ձո, ազ ոբջձ հԱոպճսթճհ բփ Ես Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզձ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 217ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնրֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ գդվ՟ծ՟սնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Որմթ խ՟վղվ՟աթվ ծ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟, Աՠ, Բՠ, Ա՟ «դձ՟մ]՟ո՟վծ՟ճմմ... ՟րվծմեթմ դԱջսնր՟լ ///» (ԻԴ, 35—53)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ բպմ՟խզ ղխմխգվֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 170 (1—170). շավնր՟լ՝ 41՟, 54ՠ, 133ՠ, 148՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԶ (՟մ՟մնրմ ռգվ՟խ՟դղնհթ)×12 (Դ — Ե 9, Է, Թ—Ժ, ԺԴ—
ԺԵ 10, Ը 14, ԺԲ 11, ԺԳ 4, ԺԶ 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11,5×8,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ, մփսվաթվ
(ս՟վՠգվ զջս ավթշմգվթ)ֆ ՏՈՂ՝ 14–19 (ի՟պզ)ֆ
ՄԱՐՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 138՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (138՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟ճթմ
(138՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվֆ
Ծմէ. Ձգպ՟աթվջ ավնր՟լ ե 7 ս՟վՠգվ կգպւնռ, 8—վբմ ՟ղՠնհչ՟տվգժ ե գր խ՟ս՟վգժ ճ՟րգժ՟ավնրէթրմմգվֆ Ձգպ՟ավթջ 43՟—56ՠ գր
134՟—7ՠ էգվէգվզ ավնր՟լ գմ թ ժվ՟տնրղմ Բ կգպ՟ավթֆ Տգհ՟ցնինրէթրմզ
խ՟ս՟վնր՟լ ե ռգվ՟մնվնաղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. Ահփէ՟աթվւ
՟. 1՜—2՜ Մգջվնՠ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ահ՟րէւ Եվգւ ը՟ղնրտ ճ՟րնրվմ՝ զմբբեղ բթր՟տ — Հճ՞զ Սճսջ՝
Աոպճսթճհ, Հճ՞զ Քջզոպճոզ Տՠ՜շձ կՠջճհ, Հճ՞զ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ըձ՜կճխ ՠս Աջ՜ջզմ ՝ճէճջզռ...
ՠ. 2՜—4՜ Ահփէւ Վգտգվրնվբ ը՟ղնր ՟ր[նր]վմ — Թ՜՞՜սճջ իարջ, ՜յ՜սՠձ թ՜ջ՜սՠէճռ ՠս Փջժզմ ձՠխՠէճռ...
ա. 4՝—8՜ Ահփէւ Իմմգվրնվբ ը՟ղնր ճ՟րնրվջ — Տբջ ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՝՜ակ՜՞ճսդ, ճջ կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝ Քճ ՜հռՠէճս ՠս ըձ՟ջճխ ՠխՠջ կճէճջՠ՜է ճմը՜ջզձ...
բ. 8՜—10՝ Ահփէւ Եվգխնթմ ը՟ղնր — Աոպճս՜թ ՜ձՠխ ՠս հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, էճւո ՠս Աջ՜ջզմ էճսոճ ՠս ի՜ոպզմ ՞զղՠջճհ...
գ. 10՝—1՝ Սնրվՠ ծփվմ Յնռ՟մմեջ Գ՟պմգտն ՟վ՟վգ՟ժ Ահփէւ ռ՟ջմ Նմչղ՟մ ը՟ղնր — Ախ՜մՠկտ ըատՠա, Տբջ
Աոպճս՜թ զկ, ՠս ՞ճի՜ձ՜կտ ա՜ձի՜ո կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠձբ տճսկկբ...
դ. 11՝—6՜ Ահփէւ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Մգհվխ՟ճ — Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜յոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ հ՜կՠձ՜հձ
՜ջ՜ջ՜թճռ զսջճռ...
ե. 16՜—7՝ Ահփէւ ղ՟հէ՟մ՟տ — Տբջ ձ՜[հ]ՠ՜ռ զ կ՜խդ՜ձո զկ...

զ. 18՜—25՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ջնրվՠ գր ՟մճ՟հէ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Ոջտ Սճսջ՝ <Սճսջ՝>. Հճ՞սճհձ ՠձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜էտ ՠս ՜ոպճս՜թ՜զձ ոզջճհձ ՠձ ՝՜խլ՜ռՠ՜էտ...
ը. 25՝—8՝ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տնճմ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ինվնտ ջվսե Մ՟խտէ՟մւ ՟պ Սնրվՠ
Աջսնր՟լ՟լթմմ (Մ՟սգ՟մ, Բ՟մ Ձ) — Ես ՜ջ՟, զ չՠջ ՜հոտ՜ձՠ՜ռ հճսո՜ի՜պճսդՠ՜ձռ ՠս ՜ի՜ջժճս ոջպ՜՝ՠժճսդՠ՜ձռ...
ը՟. 28՝—33՜ Ահփէւ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ թ Բեէհաեղ թ ճ՟ճվթմ գր թ ղջնրվմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո Քջզոպճո, արջճսդզսձ ՠս զկ՜ոպճսդզսձ Հրջ բ՜ժզռ...
ըՠ. 33՜—7՝ Ահփէւ ջվՠնճմ Աՠՠ՟ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աջ՟, ՝եղժՠ՜հ ազո, Տբջ, ՠս ՝եղժՠռ՜հռ...
ըա. 38՜—40՝ Ահփէւ նհՠգվ[ա]՟խ՟մ թ բթղ՟տ ծ՟ղ՟ճմթտ ՠմնրէգ՟մտ ՟մկմ՟խ՟մ խվթտ, ՟մՠ՟ր գվ՟իսգ՟տմ Աջսնրլնճ ճթյնրղմ գր ՠ՟դղ՟յո՟սթխ ճ՟մտ՟մ՟տ ՟ո՟յօ՟մփւ ջսասնրղմ գր զջս մգվգժնճմ գվխ՟ճմղսնրէգ՟մ Աջսնրլնճ ճ՟ճսմ՟ոեջ ծվ՟ո՟վ՟խնրղմ, Յնծ՟մեջ ռ՟վբ՟ոգսթ — Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է Աոպճս՜թ իա՜սջ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձզ... ճջճչ հճսո՜ ա՝՜ակ՜յ՜պզժ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ըբ. 41՝—4՜ [Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ Վգվջսթմ ճ՟րգժնր՟լ... (Մ՟սգ՟մ, Բ՟մ Բ)] — Ես ՜ջ՟, ազ՛ձմ ՞ճջթՠոռՠո ՜ձլձ զկ ժճջճսոՠ՜է...
44՝—5՝ պՠո Գ, § ՟փ

2. Մ՟ջնրմւ Հմնճ Կս՟խ՟վ՟մթ
՟. Եվա գվանտ — Գջտ. (Դ, 9—16, տ՜խճս՜թտ) 55՜՝փ
ՠ. Ապ՟խւ — Գջտ. 56՜—66՝, 111՜—22՝, 91՜—100՜ (ը՜շձ)փ
ա. Սթվ՟ւ — Գջտ. (17 ՞էճսը) 103՜—10՝, 67՜—90՜, 123՜—33՜փ
46՜—53՝, 134՜—7՝ պՠո լՠշ. Բ, § ը, զ, էփ

3. Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ
՟. 44՝—5՝ [Գ՟մկ թ Սնրվՠ Նյ՟մմ] — Ստ՜ձմՠէզ Սճսջ՝ Նղ՜ձ՟ յ՜պճսՠ՜է / Ես վ՜շրտ Աձկ՜իզձ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է... / Զՠխժՠէզո հզղՠռբտ զ ՝՜ջզձ, / Իկ ՠխ՝՜հ[տ] ՠս ճջ՟զտ յ՜ձթ՜էզփ
ՠ. 54՜ [Տ՟հ ծ՟ճ՟ս՟պ էնրվւգվեմ) — Աէդճսձճսժ չ՜ջ՚ զդզջկ՜ժզէ վճսէ զմճսձ, / Բճս ՟ճսձզ՜հ՟՜հ ՝զջ ո՜ի՜էն՜հ ՞ճսէ զմճսձ... (4 պճխ)փ
ա. 100՝—3՜ [Գ՟մկ թ ճԱծգհ բ՟ս՟ջս՟մմ (Ա–Ջ)] — Ամտ զկ թաչ՜ռՠ՜է, / Գՠպտ հզձբձ իճոՠ՜է... /Ջ՜ի չ՜շՠ՜է ձճռզձ, / Ի կբն ը՜ս՜ջզձ, / Պբո—յբո ՠջՠսկճսձտ ռճսռ՜ձՠձ զ ծ՜ձ՜յ՜ջիզ (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
4. 138՜—9՜ Պնվցթրվթ Նգվ՟լնրէթրմ [Սսնվնանրէգ՟մտմ Ավթջսնսեժթ] – Եէճհջ ի՜ջժ՜սճջզ Քջզոպճոզ բ,
ՠս հ՜շո Ավթջսնսեժթ Սպճջճ՞ճսդՠ՜ձռձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ...
՟. 139՜—42՝ Յ՟հ՟աջ ջգպթ — Բ՜հռ ՠջՠսՠռ՜ս ճմ ոՠշ ՠս ճմ պՠո՜ժ...
ՠ. 142՝—51՝ Յ՟հ՟աջ սգջ՟խթ — Տՠո՜ժ ՜ոզ ՠս զ չՠջ՜հ զսջ՜տ՜ձմզսջճհ ժՠջյզս...
ա. 151՝—4՝ Յ՟հ՟աջ ս՟վՠգվնրէգ՟մ — Տ՜ջ՝ՠջճսդզսձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜՝՜ջ ՠս հ՜պժ՜յբո ՠս հ՜պժՠխ ՜ո՜ռզ...
բ. 154՝—5՜ Յ՟հ՟աջ ճ՟սխթ — Զհ՜պճսժձ ՝՜ե՜ձՠձ տ՜շ՜ժզ...
գ. 155՜՝ Յ՟հ՟աջ ո՟ս՟ծղ՟մ — Պ՜պ՜իճսկձ բ, ճջ էզձզ ՠս ՝՜ռ՜ էզձզ ՜շ՜ձռ ՠձդ՜ժ՜հզձ...
դ. 155՝—6՝ Յ՟հ՟աջ ՟պեթտմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տմ գր ճ՟սխթտ ջգպթտմ գր սգջ՟խ՟տ գր ս՟վՠգվնրէգ՟մ ճ՟սխթ
գր ո՟ս՟[ծ]ղ՟մ — Հ՜ո՜ջ՜ժ ՜կՠձՠռճսձ ահճչՠէզռձ ոպճջճ՞զէ...
ե. 156՝—7՝ Յ՟հ՟աջ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ջգպթ գր ս՟վՠգվնրէգ՟մ — Հ՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ոՠշզ պ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜ձ յ՜ջճսձ՜ժ՜ձձ ՞ճէ պՠո՜ժ՜ռ...
զ. 157՝—9՜ Յ՟հ՟աջ ճ՟սխթտ ջգպթ գր ս՟վՠգվնրէգ՟մ — Յ՜պճսժ բ ոՠշզ զ չՠջ՜հ հաէճչզռ ոպճջճ՞զէ...
է. 159՜՝ Գ. Յ՟հ՟աջ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ջգպթ գր սգջ՟խթ — Սՠշ ՠս պՠո՜ժ ի՜ո՜ջ՜ժ ճսձզձ ահճէճչզռձ...
ը. 159՝—60՜ Դ. Յ՟հ՟աջ ջգպթ գր սգջ՟խթ ռ՟ջմ — Տ՜ջ՝ՠջճսդզսձ բ, ճջճչ ոՠշձ յ՜ջճսձ՜ժբ ապՠո՜ժձ...
ը՟. 160՜՝ Ե. Յ՟հ՟աջ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ջգպթ գր ճ՟սխթ — Սՠշզ ՠս հ՜պժզ ի՜ո՜ջ՜ժ բ իՠպՠսՠէձ պՠո՜ժ՜ռ...
ըՠ. 160՝—1՝ Զ. Յ՟հ՟աջ ճ՟սխթտ ջգպթ գր ս՟վՠգվնրէգ՟մ — Տ՜ջ՝ՠջճսդզսձ բ, ազ ոՠշզ ձ՜ըժզձ բ, հՠպճհ
հ՜պճսժձ...
ըա. 161՝ Է. Հ՟ջ՟վ՟խ՟տ ջգպթ գր ո՟ս՟ծթտ ճ՟հ՟աջ — Սՠշզ ՠս յ՜պ՜իկ՜ձ ի՜ո՜ջ՜ժ ահճէճչզռ...
ըբ. 161՝—4՜ Ը. Յ՟սխթտ ջգպթ գր ո՟ս՟ծթտ ռ՟ջմ — Տ՜ջ՝ՠջ բ ոՠշձ յ՜պ՜իկ՜ձձ, ազ ոՠշձ ձ՜ըժզձ բ...

ըգ. 164՜՝ Թ. Վ՟ջմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ս՟վՠգվնրէգ՟մ գր սգջ՟խթ — Աջ՟, ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ պ՜ջ՝ՠջճսդզսձ ՠս պՠո՜ժզ աճհ՞ գձ՟ճսձՠէ...
ըդ. 164՝—5՝ Ժ. Յ՟սխթտ ս՟վՠգվ գր սգջ՟խթ — Յ՜պճսժ բ պ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜ձ զ ձՠջճսկ...
ըե. 165՝—6՜ ԺԱ. Յ՟հ՟աջ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ս՟վՠգվնրէգ՟մ գր ճ՟սխթ — Տ՜ջ՝ՠջճսդզսձ ՠս հ՜պճսժ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ճսձզձ աճհ՞ձ գձ՟ճսձՠէ...
ըզ. 166՜ ԺԲ. Յ՟հ՟աջ ճ՟սխ՟տ ս՟վՠգվ գր ճ՟սխթ — Յ՜պճսժ պ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜ձ, ազ ոՠշզ չՠջ՜ հճէճչզռ պՠո՜ժ՜ռ ՜ոզ...
ըէ. 166՝ Յ՟հ՟աջ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ս՟վՠգվնրէգ՟մ գր ո՟ս՟ծթ — Տ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜ձ ՠս յ՜պ՜իկ՜ձբ զ չՠջ՜
հճէճչզռձ ՜ոզէ...
թ. 166՝—7՝ Յ՟հ՟աջ ճ՟սխթտ ս՟վՠգվնրէգ՟մ գր ո՟ս՟ծղ՟մ — Ես պ՜ջ՝ՠջզձ, ազ պ՜ջ՝ՠջճսդզսձ յ՜ջճսձ՜ժբ ՠս ճմ յ՜ջճսձ՜ժզ...
թ՟. 167՝ Վ՟ջմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ սգջ՟խթ գր ճ՟սխթ — Տՠո՜ժզ ՠս հ՜պժզ ի՜ո՜ջ՜ժ ակզկՠ՜ձռձ ի՜ժ՜ոպճջճ՞զէ...
թՠ. 167՝—8՝ Յ՟հ՟աջ ճ՟սխ՟տ սգջ՟խթ գր ճ՟սխթ — Տ՜ջ՝ՠջ բ պՠո՜ժ զ հ՜պժբ...
թա. 168՝ Յ՟հ՟աջ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ սգջ՟խթ գր ո՟ս՟ծթ — Տՠո՜ժզ ՠս յ՜պ՜իկ՜ձ ի՜ո՜ջ՜ժ զ չՠջ՜հ ՝՜ակ՜ռ ոպճջճ՞զէ...
թբ. 168՝—9՝ Վ՟ջմ ճ՟սխ՟տ սգջ՟խթ գր ո՟ս՟ծթ — Յ՜պճսժ ՠջժ՜տ՜ձմզսջ պՠո՜ժ ճհջձ ձՠջճսկ ազձմբձ ոպճջճ՞զէ...
թգ. 169՝—70՜ Յ՟հ՟աջ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ճ՟սխթ գր ո՟ս՟ծթ — Հ՜ո՜ջ՜ժ հ՜պժզ ՠս ՜ձ՜ձն՜պ՜ժ՜ձ յ՜պ՜իկ՜ձ ՜շ՜ձռ ձճռզձ ճմ ՠձդ՜ժ՜հ՜ձ՜է...
թդ. 170՜՝ Յ՟հ՟աջ ճ՟սխնրէգ՟մտ ճ՟սխթ գր ո՟ս՟ծթ — Ես ա՜ձ՜ա՜ձՠ՜ռ, ազ հ՜պճսժձ կզ՜հձճսկ պՠո՜ժզ հ՜ջ՜՞ճ բ... Բ՜հռ ՠձ ՜հէտ ի՜ո՜ջ՜ժճսդզսձտ ՜ո՜ռՠէճռձ, ՜հէ ղ՜պ ՠձ ՠս ոճտ՜ զ կՠժձճսդզսձ ոճռ՜ ՠս զ ի՜ո՜ջ՜ժճսդՠ՜ձ հ՜ձ՟զկ՜ձ՜ժ՜ռճսդզսձ...
Լճսո՜ձռտձՠջճսկ՚ պՠխ—պՠխ ճսձզ վճտջզժ էճսթկճսձտձՠջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 44՜ (Գ ՞ջմզ) Խձ՟ջՠկ, ՜խ՜մՠկ, ՜յ՜խ՜պզկ, ի՜հռՠկ, ՜խ՜ջոՠկ՚ հզղՠ՜ ազո, ՠխ՝՜հջ ոճսջ՝փ
2. 55՝ (Ը ՞ջմզ) Ձՠշո ՜ս՞ձՠ՜, Հճ՞զ Սճսջ՝փ
3. 116՜ (Ե ՞ջմզ)Վ՜ՙհ տճսձ, չ՜ՙհ տճսձ,
Ոջ ժճս ի՜ձզո զ ոճսջ՝ էճսոճսձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝, 137՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Պ՟վջ՟ղֆ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԳ — XIII
ԳՐԻՉ՝ Տեվ Ար՟աեվետֆ
ԹԵՐԹ՝ 47 (171—217)ֆ ՊՐԱԿ՝ 6 (ԺԷ բ. ՟մ՟մնրմ ռգվ՟խ՟դղնհթ՝ ԺԷ—ԻԱ)×8 (Ե 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11,5×8,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՝ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 174ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ էպշմ՟ճթմ, ՠնրջ՟խ՟մ, գվխվ՟շ՟ց՟խ՟մֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 171՜—216՝ [Մ՟ջնրմւ Ննվնճ խս՟խ՟վ՟մթ]
՟. Գնվլւ Ապ՟ւգժնտ — Գջտ. 171՜—2՜ (ոժ. ԻԸ, 19 «///[ա՜]ա՞բձ զկ մ՜ջ՜ը՜սոՠէ...»)փ
ՠ. Թնրհէ Յ՟խնռՠնր — ՅՌՋԲ. («Ի վճտճսձո») 172՜—3՜փ Գէ. 173՝—4՝փ Թխդ. 174՝—83՝փ
ա. Թնրհէ Պգսվնջթ Ա — Գէ. 183՝—4՝փ Թխդ. 184՝—94՜փ
բ. Թնրհէ Պգսվնջթ Բ — Գէ. 194՝փ Թխդ. 195՜—202՜փ
գ. Թնրհէ Յնռծ՟մմնր Ա — Գէ. 202՝փ Թխդ. 203՜—12՝փ
դ. Թնրհէ Յնռծ՟մմնր Բ — Գէ. 212՝—3՜փ Թխդ. 213՜—4՝փ
ե. Թնրհէ Յնռծ՟մմնր Գ — Գէ. 214՝փ Թխդ. 214՝—6՜փ

զ. Թնրհէ Յնրբ՟ճթ — Գէ. 216՜՝փ Թխդ. 216՝—7՝ (չջն. 9 «Ոսջ Մզտ՜հբէ իջՠղպ՜ժ՜յՠպձ հճջ[ե՜կ///]»փ Շ՜ջ. դ՜վճս՜թ, ՜յ՜ ԺԷ ՟. էջ՜ռճս՜թ դխդզ չջ՜հ՚ 134՜—6՜)փ
է. Ահգվջ Երէ՟հթ (ԺԷ ՟.) — 136՜—7՝փ
ը. Հ՟մաթջս Յնռծ՟մմնր (ԺԷ ՟.) — Գջտ. 46՜—53՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

194՜ Ոչ ոճսջ՝ ՟՜ոտ էճսոՠջ՜կզռ, ճջտ ժ՜ջ՟՜տ ՠս ՜ս՞պզտ զ ոճսջ՝ յ՜պճսզջ՜ձբո, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ
ալՠա, հզղՠէճհ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձո զ տ՜ի՜ձ՜հո ապբջ Ար՟աեվետ, ՠս ոը՜է՜ձ՜ռ ՠս կ՜ձջ ՞ջզո մկՠխ՜՟ջբտ, ազ կ՜՞՜խ՜դո ՜հոմ՜վ բջ ՠս ՠո պժ՜ջ՜կզպ. ՠս ՟ճստ գձ՟ ժ՜կ՜ջ՜ջոձ Քջզոպճոզ ՟՜ոզտփ
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ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 139+1 (խվխ. 69)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟րֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ա Մմ՟տնվբ՟տ (ռվ՟տգվեմ), ԺԲ — ԺԳ բբ., ինրտնրվթ մնրջի՟վթ, խ՟վբ՟ժ ԱԲ (ԺԱ 13 — 22), ԴԳ (ԺԸ
17 — թ 1) (ռգվլ՟մգտ՝ Բ. Որէթե)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԷ — XVII
ԹԵՐԹ՝ 68 (1—68). շավնր՟լ՝ 1՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Զ×12(Զ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11,7×9ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ
ՏՈՂ՝ 17—20 (ի՟պմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՝—68՝ [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
1. [Ք՟վնդւ ճ՟պ՟չթմ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա—Դ/մզտփ Ե/1՝—29՜փ Զ—ԺԳ/մզտփ ԺԴ/29՜—41՜փ ԺԵ/41՝—3՜փ ԺԶ—ՃԻԱ/մզտփ ՃԻԲ/43՝—
59՜փ ՃԻԳ—ՃԿԱ/մզտփ

2. [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1741. Ա—ՃԼԲ/մզտփ ՃԼԳ/59՜—62՝ (կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ ՃԼԴ/62՝—8՝ (չջն. «...ժձտՠ՜է զ ձճհձճսդՠ՜ձփ Տՠո///»)փ ՃԼԵ—ՃՁԸ/մզտփ

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ — XVII
ԳՐԻՉ՝ Ս՟ծ՟խֆ
ԹԵՐԹ՝ 72 (69—139)ֆ ՊՐԱԿ՝ Է—ԺԲ (մ՟ի՟ոեջ՝ Ա—Զ)×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11,7×9ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվ գր ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 69՜—139՝ [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
1. [Ք՟վնդւ ճ՟պ՟չթմ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա—ԼԶ/մզտփ ԼԷ/122՝—31՝փ ԼԸ—ԽԶ/մզտփ ԽԷ/104՝—12՝փ ԽԸ/112՝—22՝փ ԽԹ—ԿԸ/մզտփ ԿԹ/98՜—104՝ (ոժ. «Ես ՜ջ՟, չ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ զձմ ՜ոՠէզ բ...»)փ

2. [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1741. Ա—Զ/մզտփ Է/70՝—88՜փ Ը—ՀԳ/մզտփ ՀԴ/88՜—97՝ (չջն. «...ա՜սջզձ՜ռձ ՞ճջթՠռզձ»)փ ՀԵ—
ՃԼԸ/մզտփ ՃԼԹ/131՝—7՜փ ՃԽ/137՜—9՝ (չջն. «...զ չՠջ՜հ իզկ՜ձ ի՜ս՜պճհձ»)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

88՜ Ախ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխք, հզղՠ՜հ ՜շ Քջզոպճո ա՞թճխո, ՠս ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ, ազ ՜ձիկճսպ բզ ՞ճջթճհո. չ՜ոձ
ոզջճհ ՜ջ՜ջզփ
137՜ Զՠխժՠէզ աՍ՟ծ՟խ ՞ջզմ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝, 43՝, 52՝, 138՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յնռ՟մեջփ
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ԳՐԻՉ՝ Ապ՟ւգժ ՟ՠհճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Վ՟վբ՟մֆ
ԹԵՐԹ՝ 355. շավնր՟լ՝ 1՟—2՟, 161ՠ—4ՠ, 225՟—7ՠ, 231ՠ, 352՟—5ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԹ, (1—224)+Ը—ԺԸ (225—355)×12 (ԺԴ1
2
8, ԺԸ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 11,3×8,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ գր խ՟ոնճս յգվսգվնռ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟, 232՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Յնռծ՟մմնրֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ), ջս՟տնր՟լ զմբգվխ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ 1/2 էգվէթ
զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ՟ճըղ ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ խ՟վբ՟ժ. Բՠ—Ա՟ «/// ղթ՟ճմֆ Եր թՠվգր գվգխնճ գհգր...
՟ջո՟վեդջ ւջ՟մ///» (Զ, 15—19), Բ՟—Աՠ «///Աջե տմնջ՟... Աջե տմնջ՟ Յթջնրջ. ՟ղեմ ///» (Զ, 29—32)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խզ՝ ղխմխգվ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ
Ծմէ. Ն՟ի՟ոեջ ավնր՟լ ե գհգժ ղթ՟ճմ Ժ՟ղ՟աթվւմ (1—84)նր Տփմ՟տնճտզ (225—355), ՟ո՟ ավնրգժ գմ ղթրջ ծ՟սնր՟լմգվզ
(85—224) գր մգվբվնրգժֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՜—84՝ Ժ՟ղ՟աթվւ (ւ՟հնր՟լնճ գր լ՟ճվ՟ւ՟հ)
1. ՟. 3՜—5՝ Եվա Տգ՟պմ Նգվջեջթ Յ՟հ՟աջ ո՟յսղ՟մ — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ...
ՠ. 5՝—10՜ Կ՟մնմ՟աժնրի խ՟վա՟ր — Դ՜պՠ՜, Տբջ, ա՜հձճոզժ, ճջ ՟՜պՠձ ազո...
ա. 10՜—6՝ Թ՟ա՟րնվւ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — ԱՁ. Թ՜՞՜սճջ հ՜սզպՠ՜ձ. Լճսջ կՠա Աոպըւ՜թ...
բ. 16՝—20՝ Թ՟ա՟րնվւ ղ՟վսթվնջ՟տ — ԱԿ. Զճխճջկճսդզսձ տճ, Տբջ, ՜ջ՜ զ կՠա...
գ. 20՝—1՝ [Ն՟իւ՟մ դ]Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ՟տ — Եխզռզ ՜ձճսձըձ Տՠ՜շձ ՜սջիձՠ՜է...
դ. 21՝ Ահտթտ խթվ՟խեթտ — Զ՜կՠձ՜հձ ՜սճսջո ժՠձ՜ռ զկճռ...
ե. 21՝—3՜ Հ՟ջ՟վ՟խ խթվ՟խեթտ — Փ՜շտ հ՜ջճսդՠ՜ձ տճ, Տբջ...
զ. 23՜՝ Ապ՟րնսնր գվաւ խ՟վա՟ր — Բղ. Լճհո պճսջ, Տբջ, ՜մ՜ռ զկճռ...
է. 23՝—6՜ [Ապ՟րփս գվագվ Ար՟ա յ՟ՠ՟էնր] — Ի ոժա՝՜ձբ, Տբջ, աՠջժզջ ի՜ոպ՜պՠռՠջ...
ը. 26՜—9՝ Աժեժնրւ աթյգվնճֆ Յ՟վնրէգ՟մ — ԱՁ. Ոխճջկճսդՠ՜կ՝ Տՠ՜շձ էզ...
ը՟. 29՝ Մգջգբթւ Ահնրծ՟տթտ – Բղ. Դ՜ջլճհ ազո Տբջ...
ըՠ. 30՜՝ Սսնհնւթւ Ահնրծ՟տթտ [գր Ճ՟յնր Ար՟ա նրվՠ՟էնրմ] – Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ...
ըա. 30՝—1՜ Ճ՟յնրմ Ս՟հղնջւ Յթմ՟մտմ գր Կ՟էնրհթխեթմ գր Արգս՟վ՟մթմ — Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ...
ըբ. 31՜—2՜ Ճ՟յնր ղգջգբթւֆ Պ՟ծնտ — Բղ. Աջտ՜հճսդզսձ տճ...
ըգ. 32՜—6՜ Աժեժնրւ ձ՟յնրֆ Պ՟ծնտ — ԱՁ. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
ըդ. 36՜—8՜ Մգջբթւ [խ՟վա՟ր]ֆ Ծմզմբգ՟մ — ԱՁ. Տբջ ՜ո՜ռ ռզո. Ոջ՟զ զկ ՠո ՟ճս...
2. 38՝—84՝ Դովնրէթրմ գր ջ՟վխ՟[ր՟]անրէթրմ խ՟վա՟ր
՟. 38՝—9՝ [Շ՟վ՟խ՟մ ծ՟մբգվկթ («Խ՟շ՟սնրվ Թ»)] — Խճջիճսջ՟ ըճջզձ ՜ձի՜ո ՜ձոժզա՝ձ,/ Ոջ ա՜ջ՟՜ջՠռՠջ աչՠջզձ յՠպճսդզսձոձ...
ՠ. 40՜՝ Եվա ո՟ս՟վ՟աթ, ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ ժթմթ ո՟ս՟վ՟ագ՟ժ — Դյ. Ըձպջՠ՜էը՟ հԱոպճսթճհ, ճՙչ
ՠջն՜ձզժ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հ...

ա. 40՝—4՜ Մգհգբթւ Ծմըմբգ՟մ — Կճհո ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ ՠս ՜ձ՜ըպ թձ՜սխճսդզսձ...
բ. 44՜—52՜ Մգհգբթւ Յ՟վնրէգ՟մ — Յ՜ջՠ՜ս ի՜սձ ՜հձ ՜ջդճսձ ՝ձճսդզսձ...
գ. 52՜—3՜ Շ՟վ՟խ՟մ իմխ՟վխնրէգ՟մ — ԳԿ. Յ՜հո հ՜ջժ ձճսզջ՜ձ՜ռ ճսըպզ Տՠ՜շըձ պ՜ծ՜ջզո...
դ. 53՜—5՝ Եր ՟ջթ ը՟ղ՟ղնրս զջս ո՟սյ՟ձթ ՟րնրվմ — Սժ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ...
ե. 55՝—67՜ Սվՠ՟ջ՟տնրէթրմ խ՟վա՟ր — Ծձ. Բ՜ակճսդզսձտ իջՠղպ՜ժ՜ռ...
զ. 67՝—8՜ Տ՟հ մնվնճմ Գվթանվե ՟ջ՟տ[գ՟ժ] — Կ՜ձ՜ձռ ՜ձբթտըձ էճսթ՜ձզ կ՜իձ ՠս ՠջժճսձտըձ ը՜վ՜ձզ...
է. 68՜—9՜ Տ՟հ ճնվբնվ՟խ («Նգվջթջթ գ ՟ճջ գվաջ») — Նճջ թ՜խզժ ՝ըխըբ ՜հո՜սջ հ՜ջկ՜պճհձ հԵոոՠ՜հ...
ը. 69՜—70՜ Տ՟հ ՟մնճյ թ Սվթխ Կնջս՟մբե — Քջզոպճո Բ՜ձը՟ Հ՜սջ թձճսձ՟ ՜ձե՜կ՜ձ՜ժ, / Ոջ ձ՜ը զ ժճսոբձ թձՠ՜է ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս...
ը՟. 70՜—1՜ Տ՟հ Աջսնր՟լ՟լմթ («Ա—Ք») — Ահո՜սջ ՠջՠսզ ՜ձպՠոձ զ ՝՜ջլ՜ձռ, / Բ՜ձզձ ՝ձճսդզսձտ ՝ճէճջ ՠխ՜ձ՜ժ՜ձտ...
ըՠ. 71՜—2՝ Ք՟վնդ Մխվսնրէգ՟մ. Եվվնվբ ՟րնրվմ թ Ջնրվ՟րվծմեւմ ՟ջ՟ճ — Ակՠձ՜հձ ե՜կ ՜սջիձՠկտ ա՜սջիձՠ՜է Փըջժզմ՟...
ըա. 73՜—82՝ Ժ՟ղ՟ղնրսմ խ՟վա՟ր — Պ՜իճռ. Բղ. Ոջ զ Հ՜սջբ ՜շ՜տՠռ՜ջ...
ըբ. 82՝—4՝ [Հ՟ր՟ս՟ղւ] — Հ՜ս՜պ՜կտ զ Հ՜հջ ՠս հՈջ՟զ ՠս զ Սճսջ՝ Հճ՞զձ, զ Հ՜հջ ճջճհ ի՜հջճսդզսձ ՜ձի՜ո՜ձՠէզ բ...
185՜—92՝ պՠո Բ § ՜—ժ՝փ

ըգ. 133՜—45՜ [Ք՟հնր՟լւ փվծմնրէգ՟մտ սփմթտ սգվնրմ՟խ՟մ՟տ...] — ԳԿ. Եջ՞ՠռբտ ճջ՟զտ...
ըդ. 145՝—8՜ [Կտնրվբւ՝ Բյՠ — Զյՠ] — Բղ՝. Եջժձ՜սճջ իրպ գձպջՠ՜է...
ըե. 148՝ Հ՟ղՠ՟վկթ խթվ՟խղսթ — Աձոժզա՝ձ Աոպճս՜թ ի՜կ՜յ՜հթ՜շ...
Բ. 85՟—132ՠ [Տ՟հ՟վ՟մ]
՟. 85՜—6՜ Տ՟հ Ծըմըմբգ՟մ [թ Կնջս՟մբթմ խ՟էնհթխնջե. կգպ. 424, 8ՠ] — Հըջծճսզկտ ՜հորջ կՠտ իճ՞բյբո պրձզսո կ՜տճսջ ՠս ժճսո՜ժ՜ձ...
ՠ. 86՜—7՜ [«Տ՟հ Մխվսնրէգ՟մ Քվթջսնջթ թ Սթվթխ». կգպ. 7730, 55ՠ] — Ոՙչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ ՜հո կՠթ հ՜հպձՠ՜է, / Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ զ Յնվբ՟մ՟մ ՠժՠ՜է...
ա. 87՜՝ Ծմմբգ՟մ [«Ի Սվթխ Կնջս՟մբե». կգպ. 474, 39ՠ] — Կ՜հջ ժճհոձ զ հ՜հջզձ, / Կ՜հջ ՠս ՠջժձ՜ձ՜հջ...
բ. 87՝—8՝ Թ՟ա՟րնվ՟տ — Թ՜՞՜սճջզձ ՠջժձ՜սճջզ / Պ՜պժՠջ՜ժզռ ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠջժջզ...
գ. 88՝—9՜ Տ՟հ Վ՟ծ՟մ՟ Գնհդմգտնճմ — Շձճջի՜ռ Հճ՞ճհձ գձ՟ճսձ՜ջ՜ձ, / Ք՜ն արջ՜ժ՜ձ ոճսջ՝ը՟ Վ՟ծ՟մ...
դ. 89՜—91՝ Տ՟հ Տգ՟պմզմբ՟պ՟չթ — Քջզոպճո վ՜շ՜ռ դ՜՞՜սճջ հ՜հորջ ՠժՠ՜է գձթ՜հճսկձ, / Կ՜պ՜ջՠէճչ
Ն՜ արջբձո տ՜շ՜ոձրջՠ՜հ ՞՜էըոպՠ՜կ՝ձ...
ե. 91՝—2՜ Տ՟հ ջվՠնճմ Ս՟վաթջթմ — Յ՜շ՜ն ՜ձՠխզ պՠոճխբ հԱջ՜ջմբ գձպջՠ՜է ոճսջ՝ Ս՟վաթջ հԱջ՜ջմբձ...
զ. 92՜—3՜ Տ՟հ ջնրվՠ Ոջխգ՟մտ [«Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե Ավկ՟խնճ». կգպ. 423, 108ՠ] — Սճսջ՝ Ոջխթ տ՜ի՜ձ՜հ՟ ձ՜աՠէզ, / Ճ՞ձ՜սճջ ձ՜ի՜պ՜ժ յ՜ձթ՜էզ...
է. 93՜՝ Տ՟հ Վ՟վբ՟մ՟մտ («Վ՟վբ՟մ») — Վ՟վբ՟մ տ՜ն չ՜ձճխ մ՜ջզձ կՠթ յ՜պՠջ՜ակզձ, / Սզջճչձ Յզոճսոզ ՠկճսպ զ ի՜ձ՟բո կ՜ջպզձ...
ը. 93՝—4՜ Տ՟հ Գ. ջնրվՠ ընհնռնճմ — Խճոպճչ՜ձզկ ՠս ՟՜ս՜ձՠկ ըատՠա Աոպճս՜թ ՜ձե՜կ՜ձ՜ժ, / Աձըոժզ[ա]՝ձ ՜ձժ՜պ՜ջ, Աոպճս՜թ ՜ձՠխ, ՜ձկ՜ի, ՜ձրջզձ՜ժ...
ը՟. 94՝—5՜ Թենթնվնջ — Խ՜խ՜խ՜ջ՜ջ ձճջ դ՜՞՜սճջ, / Քճ ազձ՜սճ[ջ՜]ռձ իճ՞ՠսճջ...
ըՠ. 95՜—6՜ [«Տ՟հ Կթվ՟խեթ Ծգվգմտ Գվթանվե». կգպ. 2672, 410՟] — Բ՜ձզս ՜ո՜ռ Տբջ Պՠպջճոզձ, / Աշձճսէ զ ձ՜սըձ աըջ՜՝ճսձզձ...
ըա. 96՜—7՜ Մգլթ Բ—յ՟ՠ՟էթմֆ [«Տ՟հ Կթրվհթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ». կգպ. 425, 171՟] — Աոպճս՜թ վ՜շ՜ռ էճհո ՜ձտըձձզձ, / Լճհո զ էճսոճհ Հրջ Մզ՜թզձ...
ըբ. 97՜՝ Տ՟հ Ամ՟պ՟խ նվբրնճմ [«Աճջ ՠ[՟մջ Գվթանվթ ե]». ծղղս. կգպ. 1430, 72՟] — Աշ Հ՜հջ՟ ՜խ՜խ՜ժՠկ/ Աձ՜շ՜ժզ ճջ՟սճհո ճխճջկՠ՜...
ըգ. 97՝—8՜ ՅԵվնրջ՟հեղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ Յնռծ՟մմնր — ՅԵվնրջ՟հեղ Սնրվՠ տ՜խ՜տզ, / ՅԱդճշ կՠջճհձ Տՠ՜շձ Յզոճսոզ...
ըդ. 98՜—9՜ Տ՟հ Տմսգջթմ — Տըձպՠո մբզ ի՜ս՜պ՜ջզկ, / Ըազձմըո տճ Տբջ ՠպ զ լՠշըո զկ...
ըե. 99՜՝ Ի ղ՟մխ՟մտ — Ախ՜մ՜ձ՜տ ոըջ՝ճռ կ՜ձժ՜ձռձ, / Ք՜շ՜ոձ՜դզս կ՜ջպզջճո՜ռձ...

ըզ. 100՜՝ Ե—գվնվբ խթվ՟խթմ [«Գվթանվթ ռ՟վբ՟ոգսե Ավլխե», կգպ. 423, 133ՠ — «Գվթ Ա»] — Գ՜ձ՞՜պ ճսձզկ ՜ոՠէ տՠա, / Թ՜՞՜սճջ զկ Յզոճսո Քջզոպճո...
ըէ. 100՝—1՜ Տ՟հ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ — Ի հՠէո ՜ջՠսճս ՜ջՠս թ՜՞ՠ, ռ՜ս կՠա հ՜ջՠսկպզռ...
թ. 101՜՝ [Տ՟հ ռգտգվնվբ խթվ՟խեթմ] — Յ[Վ]ՠջնզ հ՜ձՠջՠժ ՜սճսջ ՠս ի՜կ՜շրպզձ, / Յճջե՜կ ո՜ո՜ձզձ պ՜ջՠջտ ՞՜էըոպՠ՜կ՝ Փջժմզձ...
թ՟. 101՝—2՝ Տ՟հ Ղ՟դ՟վնր — Ի կՠթ ոզջՠէզձ Յզոճսո ՜հորջ ազո ժճմՠ՜ռ լ՜հձզս...
թՠ. 102՝—3՜ Տ՟հ Ծ՟հխ՟դ՟վտթմ («Ճ—Վ») — Ճ՜շ՜՞՜հդ Հրջձ ՠջժձ՜հզձ /Եժձ զ պ՜յ՜ձձ Ղ՜ա՜ջզ...
թա. 103՜—4՜ Բ—յ՟ՠէթ [«Տ՟հգվջ Յնծ՟մեջ Պժնրդե». կգպ. 2672, 132ՠ] — Ա՟՜կ՜հ ոպՠխթրխձ ՠժՠ՜է հզսջ
յ՜պժՠջձ զ պՠո, / Ա՟՜կ՜հ բջ լ՜հձ պըսՠ՜է. Ա՟՜կ, ՟ճս՛ ՠո...
թբ. 104՜—5՜ Տ՟հ Մգլ[թ] Գ—յ՟ՠ՟էթմ — Վ՜հ զկ կՠխճսռՠ՜է ՜ձլզձ, / Ոջ ՝՜ջժ՜ռճսռզ ըատՠա...
թգ. 105՜—6՜ Մգլթ Ե—յ՟ՠ՟էթմ — Եջՠժճհզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ, / Ի Պ՜ոտ՜հզ ոըջ՝ճհ Զ՜պժզձ...
թդ. 106՜—7՜ Մգլթ նրվՠ՟էթմ [«Տ՟հ թ Տեվ Նգվջթջե». կգպ. 425, 219՟ֆ «Ա — Ը»] — Աձՠխ Ոջ՟զձ Հրջ Մզ՜թզձձ ՝՜աժ՜պ՜ջ՜թ / Ահորջ ՠժ՜ռ զ հ՜պՠձզձ կՠխ՜սճջ՜ռ...
թե. 107՜—8՜ Մգլթ նրվՠ՟էթմ [Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ «Ի Խ՟շգժնրէթրմմ Տգ՟պմ», Բ՟մւ շ՟ց՟ր, սո. 1830,
եչ 386] — Ծ՜ջ՜սՠռ՜ս Տբջձ զ ը՜մզձ ճջյբո ակ՜ջ՟, / Ահձ ճջ ՜ջ՜ջ աճչժզ՜ձճո թճչ ՞ՠխՠռզժ...
թզ. 108՜—9՜ Մգլթ նրվՠ՟էթմ — Ոջ ՠխՠէճռ ժՠ՜ձո ղձճջիբ, / Ըաձ՜ Յճչոեվ յ՜ջ՞ՠս ի՜հռբ...
թէ. 109՜՝ Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ [Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ. Բ՟մւ շ՟ց՟ր, սո. 1830, եչ 388] — Նճջ զկ[ձ] ՜սՠպՠ՜ռ ՝՜ջ՝՜շ ձճջ՜աճս՜ջծ լ՜հձզս / Ահորջ ՞ճմբջ Գ՜՝ջզբէ Իսխ՜՝ՠջ ժ՜ձ՜ձռձ...
ժ. 109՝—10՜ Յնվբնվ՟խ [Բ՟մւ շ՟ց՟ր, սո. 1830, եչ 390] — Հրջ ժ՜կ՜ս զնՠ՜է Ոջ՟զձ, կ՜ջկզձ ա՞ՠռ՜ս, /Աջՠ՜կ՝ ՠս կ՜իճս՜կ՝ձ զսջ ՞ձՠ՜ռ աճջ՟զոձ Ա՟՜կ՜հ...
ժ՟. 110՜՝ Բ–յ՟ՠ՟էթմ [«Մգհգբթ Ն՟վգխ՟տնճմ». կգպ. 4204, 257ՠ] – Եո լ՜հձ ա՜շզսթճսձ ՜ոՠկ,/Ոջ
՞ճմբջ զ տ՜շ՜դՠսզձ...
ժՠ. 110՝ — 1՝ Գ յ՟ՠ՟էթմ — Ի ոկզձ ՜սճսջ ՜հէճսկ ՟զկ՜ռ, /Յ՜հպձզ ՠջժճսռըձ Կխբճյՠ՜ձռ...
ժա. 111՝—2՜ Դ—յ՟ՠ՟էթմ — Հ՜ջՠ՜ս ՜սճսջ ՠջջճջ՟զձ, / Գճմբջ իջՠղպ՜ժձ զ չՠկզձ...
ժբ. 112՜՝ Ե—յ՟ՠ՟էթմ [«Ապ՟ւգժթ Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ», կգպ. 4287, 98՟] — Դ՜ոտըձ իջբ՜ժ՜ձ / Էզձ յ՜ի՜յ՜ձ...
ժգ. 112՝ Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ նրվՠ՟էթմ — Դ՜ջլՠ՜է հ՜հպձզ ՜հէ///[՜ձկ՜ձ, / Աշ թճչ՜ժզձ Տթՠգվ՟խ՟մ...».
կգպ. 8274, 61՜]փ
Մզ՜հձ ըճջ՜՞զջձ ճս ՜շ՜նզձ պճխգփ Ձՠշ. 8274—զ չՠջնձ՜պճխճսկ՚ «Պգսվնջ ՠջՠռո ի՜ջռ՜ձՠէճչ»փ

ժդ. 112՝—3՜ [«Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ». կգպ. 423, 169ՠ] — Եժՠ՜է Մ՜ջզ՜կ Մ՜՞՟՜խզձ՜ռզձ / Յ՜հձ ՜շ՜սրպզձ կզ՜ղ՜՝՜դզձ...
ժե. 113՝—4՜ Յնռծ՟մմնր [«Տ՟հ թ Մ՟աթջսվնջե». կգպ. 423, 171ՠֆ «Կ՟վ՟ոգ»] — Կ՜ջ՜յՠպ ոճսջ՝ ի՜ս՜պճհ, /Աձ՜ըպ, [՜ձ՝զթ] զ թըձըձ՟ՠձբ...
ժզ. 114՜—5՜ Ննվ խթվ՟խթմ — Ահորջ ձճջ ՜ջՠս ի՜ջՠ՜է / Ի ձճջ՜իջ՜ղ ՜ջՠ՞՜ժձբ...
ժէ. 115՜՝ Եխգհգտնճ — Ոսջ՜ը էՠջ, ի՜ջոձ, զ հՠջժջբ, / Բՠջժջՠ՜, ՟ըղըճհ, հ՜ղը՜ջիբ...
ի. 116՜—7՜ Տ՟հ Եվգրղ՟մ ի՟շթմ — Խ՜մձ զ ձ՜ըձճսկձ ՠջՠսՠռ՜ս թ՜խժՠ՜է զ ՟ըջ՜ըպձ ՜ոպճս՜թ՜պճսձժ, / Մըըզդ՜ջզմ ՠխՠ՜է Սՠդ՜ս ձ՜ը՜՞ճսղ՜ժ իրջձ Ա՟՜կ՜...
ի՟. 117՜՝ Տ՟հ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ («Ամբվթ՟ջ») — Ահորջ ՜ձջ՟՜ձզժ Հրջ Մզ՜թզձ Ոջ՟զձ / Յՠջժզձըո ոէ՜ձ՜հ
՜՟՜կ՜հզձ ժՠջյզս...
իՠ. 117՝—8՜ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ — Աոպճս՜թըձ Բ՜ձ Հրջ Մզ՜թզձ, / Տբջ կՠջ Յզոճսո էճհոձ ՜ձտձձզձ...
իա. 118՜—9՜ Հնարնճ ա՟ժջսգ՟մ — Ահորջ Սճսջ՝ Հճ՞զձ Աոպճս՜թ ՠժՠ՜է հ՜ղը՜ջիո, / Յ՜ղը՜ջիըո իըձմՠ՜ռ
լ՜հձ ճջճպկ՜ձ կՠթզ...
իբ. 119՜՝ [Հնարնճ ա՟ժջսգ՟մ] — Մՠթզ ՜սճսջ պրձզո / Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ զնՠ՜է հՠջժձզռ...
իգ. 119՝—20՜ Հըպթցջթղգ՟մտ — Եջն՜ձզժ իճ՞զ՜իջ՜ղ ՠջ՜ձՠէզձ ոճսջ՝ Հշ[զ]վոզկբ / Լճհո թ՜՞ՠռ՜ս զ Լ՜պզձբ Հ՜հճռ ՜ա՞զո հ՜ջՠսկգպբ...
իդ. 120՜՝ Եխգհգտրնճ — Սճսջ՝ բ պ՜ծ՜ջ պբջճսձ՜ժ՜ձ, / Եժՠխՠռզ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ...
իե. 121՜՝ [«Տ՟հ ղ՟մխ՟մտմ Բգբհ՟ծեղթ». կգպ. 425, 277ՠ] — Ս՜ջոՠ՜է Հՠջճչ՟եո ՟ճխ՜հջ գձ՟ էճսջ ՜ջտ՜հզձ/ Ի ըըձ՟զջ կ՜իճս ղ՜ջեՠ՜է ժՠձ՜ռ պըսրխզձ...
իզ. 122՜—3՜ Կնջս՟մբթ՟մնջթ — Թ՜՞՜սճջ՟ ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է, / Սճսջ՝ ՠս ա՞՜էզ զսխճչ րթՠ՜է...

իէ. 123՜—4՜ Մ՟վա՟վեթտմ [Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ, Բ՟մւ շ՟ց՟ր, սո. 1830, եչ 428, «Ա—Լ»] — Աոպճս՜թ՜հզձ ըճջճռ ՜ձծ՜շ, / Խճջիըջ՟՜թճստ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբտ...
լ. 124՜՝ Տ՟հ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ [Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ, Բ՟մւ շ՟ց՟ր, 1830, եչ 423ֆ «Ա—Թ»] — Աշ՜տՠ՜էտ ՜ոպճս՜թճջ՟սճհձ, / Ի թճռճհ Հրջ ՜շ՜տՠէճհձ...
լ՟. 124՝—5՜ Տ՟հ Տ՟ո՟մ՟խթ — Մ՜հջ ի՜ս՜պճհ ոճսջ՝ ի՜ջոձ՜ջ՜ձ...
լՠ. 125՜—6՜ [Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ] Տ՟հ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ — Գճի՜ջ չ՜ջ՟ձ չ՜շ ՜շՠ՜է / Ի չՠիզռձ չ՜ջոզռձ ՜ջվՠձզռ...
լա. 126՜՝ Փնի — Աոպ՜ձրջ պՠոզէ ՜իՠխ զ ժգ՟պմ Թ՟ցնվ աՈջ՟զձ Աոպճսթճհ պՠոՠ՜է...
լբ. 126՝—7՜ Տ՟հ ռ՟ջմ Աջսնր՟լ՟լմթմ [Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ. Բ՟մւ շ՟ց՟ր, սո. 1830, եչ 407] — Ահորջ Գ՜՝ջզբէ իըջՠղպ՜ժ՜յՠպձ ՠժՠ՜է, / Բՠջՠ՜է ա՝ջ՜՝զճձ յըո՜ժ հ՜խդճխ Կճսոզձ...
լգ. 127՜՝ [Ամինվ՟աթվ] — Աիՠխ, ՜ձ՜ջ՜պ Գ՜շզձ, / Աձվճջլ ՠջըձնզձ...
լդ. 128՜՝ Տ՟հ Խ՟շթ («Կէնհթ») — Կՠձ՜ռ վ՜հպ պգձժՠ՜է, / Ըատՠա պըձժրխզձ աԵ՟ՠկ...
լե. 128՝—9՝ Փնի — Ահորջ ՠխՠս ՞՜է ՟ըղըճհզձ / Մրջ ՜ջտ՜հզձ...
լզ. 129՝—30՜ Կնրջ՟մ՟տ — Ի ժՠձ՜ջ՜ջ վ՜հպբձ թ՜խժՠ՜է/Խ՜մզձ յըպճսխ ՝՜ակ՜ա՜ձ...
լէ. 130՜՝ Ապ՟ւգժնտ – Ախ՜մ՜ձրտ կ՜տճսջ ՟՜ոզձ / Աշ՜տՠէճռ վճտճս իրպզձ...
խ. 130՝—1՜ Ճը[ա]մ՟րնվ՟տ [«Նգվջգջթ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 424, 238ՠֆ «Ա—Ե, Ը»] — Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջ / Ըաիճսջ ոզջճհ թ՜՞ՠ՜է...
խ՟. 131՜—2՜ Արլղ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ – Ոչ ՜ձկ՜ի ի՜ռ ժՠձ՜ռ/Մՠա պճս՜ս Տբջ Յզոճսո...
խՠ. 132՜՝ Արլղ՟մ գր ղգպնմթ («Տգվ Ապ ՟») — Տ՜ջվ՜ռՠ՜է գխլ՜ձ՜կտ, / Տբջ Յզոճսո, Քճհ՟ ռաՠխկ՜ձ՜ռ՟...
133՜—48՝, պՠո Ա, § 2. ըգ—ըեֆ 149՜—60՝, պՠո Գ, § 1—7փ

խա. 165՜՝ [«Տ՟հ Աջսնր՟լ՟լմթ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե Բ՟հթյգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ (Ա—Ք)». կգպ. 7717, 10ՠ]
— Աձծ՜շ ծ՜շ՜՞՜հդ էճսոճհձ, / Ի տբձ կ՜ջկձ՜ձ՜է ՞՜հ ձճհձ...
խբ. 207՝—11՜ Չնվվնվբ ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ («Խ՟շ՟սնրվ») — Խգձ՟ճսդՠ՜ձ լ՜հձ / Բ՜ջ՝՜շ
՜սՠպՠ՜ռ...
խգ. 211՝—6՜ Թ՟վաղ՟մշ՟տ Ս՟ծ՟խ՟ճ գր Մգջվնո՟ճ («Բ՟մ Ա՟վնդթտ») – Բ՜ջլջՠ՜է ՜ձտձձզձ / Բձ՜սզռ
էըջճսդզսձ...
խդ. 216՝—22՜ Բնրմ Բ՟վգխգմբ՟մթմ ՟ջ՟ճ գվաջ ճ՟րեը՟խ՟մ («Եվգմղ՟մգտթմ») – Եջ՞ո հ՜սբե՜ժ՜ձ/ Եջ՞ՠկտ ՝՜ձ՜ժ՜ձ...
խե. 222՝—3՜ [«Տ՟հ Ծմմբգ՟մ գր Արգսգ՟տ «Ա—Լ» կգպ. 610, 237՟ֆ] – Ասՠպզո տՠա, Մ՜ջզ՜կ, աճջ Գ՜՝ջբզէ ոժա՝ձ՜սճջՠ՜է, /Ասՠպզո, ՜սՠպզո, ՜սՠպզո, ժճհո Մ՜ջզ՜կ, ՜սՠպզո...
խզ. 223՝—4՜ Ծմմբգ՟մ – Սՠ՜ս ՠկ ՞ՠխՠռզժ, ՟ճսոպջ Ես՜հզ, /Եվնրջ՟հեղ, ՜ի՜ ձ՜՚ ի՜ջոձ զկ ռ՜ձժ՜էզ...
խէ. 234՜՝ Խ՟շթմ [«Նգվջեջ Լ՟ղՠվնմ՟տն». կգպ. 424, 255ՠ] – Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ ըաՏբջ Աոպճս՜թ կՠջ կզ՜՝՜ձ, /Մ՜ջ՞՜ջբձ հ՜շ՜ն լ՜հձՠ՜է պ՜հ լՠա իջ՜կ՜ձ...
Գ. 149՟—60ՠ [Մ՟ջմ Մ՟յսնտթ]
1. 149՜—52՝ Կ՟մնմ Խ՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ՝ թ ՠըյխնրէթրմ ՟ղգմ՟ճմ ՠմնրէգ՟մտ սմխնտ, ոսհնտ, ՠնրջնտ, ծփսթտ – Աոպ Ս՜խկճո. Կռ. Նղ՜ձՠռ՜ս... Ըմէգվտնր՟լ թ Չնվվնվբ է՟ա՟րնվնրէգ՟մտ – Ես ՜ոՠձ ՜ջտ տ՜խ՜տզձ
ռԵխզոբբ...
2. 153՜ Ահփէւ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ – Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձձ վճվճը՜ժ՜ձ ՞զպՠո...
3. 153՝ Արվծմնրէթրմ ՟հթ... — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջթճռ... ճջ ՜ջ՜ջՠջ ա՜խ...
4. 154՜ Կ՟մնմ ա՟պմ ՟րվծմգժնճ... – Տբջ պրձզռ ՠս Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜հձ ճսըպզռ...
5. 154՝—5՝ Կ՟մնմ մնվ՟խգվս աթվւ ՟րվծմգժնճ – Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձզձ զ ՝ՠկձ... Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ
Աոպճս՜թ կՠթ, ճջ ՠպճսջ այ՜պճսզջ՜ձո...
6. 155՝—60՝ [Ա]հփէւ ճնվը՟ղ ՟պ ծթր՟մբմ գվէ՟մ ՟ճջոեջ ՟վ՟ջտգմ – Աոՠձ Ս՜խկճո աՠջ՞ձ Եաՠժզբէզ...
Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ. Ես կ՜պՠ՜ս ՜շ ձ՜ ի՜ջզսջ՜յՠպ կզ...
165՜՝. պՠո Բ, § խաֆ

7. 166՜—207՜ [Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟սէենջթ. Պ՟յս՟ղ՟մ, Տ՟ձ՟վթ, Իրհ՟ՠգվթտ, Բըյխնրէգ՟մ] – Յ՜հձե՜կ դճխՠ՜է Յզոճսոզ աեճխճչճսջ՟ոձ...
207՝—24՝, պՠո Բ, § խբ—խէփ

Դ. 228՝—351՝ Տփմ՟տնճտ խ՟վա՟ր

Տգ՛ջ կգպ. 435, 279՟—318՟. § 1/228՜—31՜փ 2. ՟/232՜—6՝փ ՠ/237՜—46՝փ ա/246՝—52՜փ բ/252՜—6՝փ գ/256՝—79՜փ դ/280՜—7՝փ ե/287՝—90՝փ զ/290՝—3՜փ է/293՜—6՜փ ը/296՝—311՜փ ը՟/311՜—20՜փ ըՠ/320՜—7՝փ ըա/327՝—9՝փ ըբ/329՝—35՜փ ըգ/335՜—9՜փ ըդ/339՜—49՝փ Ոսձզ.

–249՝—51՝ Ավ՟վգ՟ժ գր ջ՟ծղ՟մգ՟ժ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Թնրղ՟ճթ Մգլնվգտնճ... Խվ՟ս ճ՟հ՟աջ ո՟յս՟ղ՟մ...
Տգ՛ջ կգպ. 435, 310ՠ—8՟. §՟—ա/249՝—51՝փ բ/մզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

82՝ Զո՜ժ՜ս ՜ղը՜պճխո զ ոկ՜հ՚ ոճսպ՜ձճսձ հԱպ՟ւգժ ՜՝ՠխ՜հձ հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ
160՝ Փ՜շտ... Աջ՟, ՠո ոճսպ՜ձճսձ ժճսո՜սջրձ ՜՝ՠխ՜հ պբջ Վ՟վբ՟մջ, ճջ բզ ՠջժջբձ Թփղ՟սնր, ոպ՜ռ՜հ ՜ոպճս՜թ՜//(161՜)ըրո Ժ՜կ՜՞զջտո ի՜է՜է գձմզռ զկճռ, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռ զկճռփ Ոչ ճտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, Աոպճս՜թ ոզջրխձ էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս ոճսջ՝ ոջպզս ճխճջ[կ]զ ՜ոբտ զձլ ՠս թձճխ՜ռ զկճռ. Աոպճս՜թ ալՠա ճխճջկՠոռզ ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս աոճսջ՝ Ժ՜կ՜՞զջտո դճսզձ Հ՜հճռ ՌՃԻԲ (1673), զ տ՜խ՜տձ Եվգր՟մ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ պՠ՜շձ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ/// ՠս դ՜՞՜սճջճսդզսձ Շ՟ծ///... (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

353՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Ահո Տրձ՜ռճհռո Եվղթ՟ չ՜ջ՟՜յՠպզձ բ (ձկ՜ձ՚ 354՜)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜ (Եխթճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձէզ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՝ Աո՜ռճստ ՜կբձՠտՠ՜ձ... Փ՜շտ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ...

721
ԳԻՐՔ ՀԱԿԱՃԱՌՈՒԹԵԱՆ
ԺԵ — XV
ԹԵՐԹ՝ 177ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԶ×12 (Ա, Ե 10, ԺԶ 1)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 10,5×8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 13ֆ
ԿԱԶՄ՝ լ՟հխ՟բվնյղ նջխգանճմ յվչ՟մ՟խնռ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ` լ՟հխ՟էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟ոնճսֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, լ՟հխ՟էնրհէ, 1+1, ջոթս՟խ էնրհէֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 9՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 4՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Եդվ՟ծ՟սնր՟լ գր ժնրջ՟մտ՟խնհգվմ նր ով՟խ՟մթյգվզ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ ռգվթտ ռ՟վ ձգհւնր՟լֆ Վգվ՟խ՟դղնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ էգվէգվմ ի՟պմնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4՜—79՜ Միթէ՟վ ւ՟ծ՟մ՟ճթ Սխգրպ՟տրնճ. Պ՟ս՟ջի՟մթւ Յ՟հ՟աջ ծնղ՟ո՟սրնրէգ՟մ գվխնս՟ջ՟մ
՟պ՟ւգժնտմ...
Տգ՛ջ կգպ. 570, 3՟—64ՠ. Ց՜ձժ/1՜—2՜ (Ա—ԺԸ)փ §1/ 14՜—8՝փ 2/9՜՝, 47՜՝, 10՜—22՝ (ը՜շձ ՠս կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ ՟/24՜—8՝ (ոժ. «[///՝՜ըՠ]ռզձ ապճսձձ...»)փ ՠ/29՜—37՜փ ա/37՜—44՝փ բ/44՝—6՝, 23՜՝ (ը՜շձ)փ ՠ (23՝, 48՜—53՝ (ը՜շձ)փ դ/54՜—
6՜ (կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ ե/56՜—66՜փ զ/66՜—73՜փ է/73՜—9՜փ

2. 79՜—135՝ [Սսգց՟մնջթ Սթրմգտրնճ Հ՟խ՟ձ՟պնրէթրմ զմբբեղ գվխ՟ՠմ՟խ՟տ]
Տգ՛ջ կգպ. 573, 5՟—108ՠ. Յ՜հպ՜ջ՜ջ./մզտփ §1/79՜—135՜փ ՟/122՝—5՜փ ՠ/125՜—35՜փ ա/79՜—103՝փ բ/103՝—21՝փ գ—ըՠ/մզտփ Մզ՜սճջձՠջգ՚ ը՜շգ ՟՜ո՜սճջճսդՠ՜կ՝փ

3. 135ՠ—77՟ [Ըմբբեղ գվխ՟ՠմ՟խ՟տ]
Տգ՛ջ կգպ. 570, 108ՠ—37՟. §՟/135՝—62՝փ ՠ/162՝—77՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 2՜ (1484դ., իզձ ղխ՜՞ջճչ) Յզղ՜պ՜ժ բ Աջսնր՟լ՟սնրվ[թմ]փ Գջՠռ՜ս ՞զջո դվզձ ՋԼԳ (1484), ՜ս՞՜սոպճո զձզձ լՠշ՜կ՝ Խ՟շգվգջ[թմ]ֆ
2. 177՝ (Նճհձ լՠշտ) Յզոճսո Քջզոպճո յ՜իբ աըճծ՜հ Նթխնհնջմ, ա՜հո դճսըպո Աջսնր՟լ՟սվթմ բջՠպփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ըճծ՜հ Նթխնհնջթմ ի՜սջձ իճ՞ճսձ, Աոպճս՜թ ՜յջՠռձբ ազձտձփ

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Գջմզ՚ 3՜... Ծ՜ձզջ, ՜խ՝՜հջ զկ Թնվնջֆ 2՝ Միթէ՟վ տ՜ի՜ձ՜հփ 3՜, 3՝ (պ՜շՠջ ՠս ՝՜շՠջ)փ

722
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ՟պ՟մկթմ ղ՟ջգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ սո՟աթվ՝ 320 եչ, կգպ՟աթվ՝ 199 էգվէֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ յգվս՟րնվ անվլնր՟լւ (Ա ցգհխ), խ՟վղթվ խս՟ր (Բ ցգհխ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ — ջխդՠնրղ ղ՟ա՟հ՟է՝ 1, էնրհէ՝ 1ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

Ա ՏՊԱԳԻՐ
Վեմեսթխ

ՌՃԼԴ — 1685

ԷՋ՝ 320ֆ ՊՐԱԿ՝ A — V×16ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 10,7×7,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՝ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ եչ 3, 65, 183ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. եչ 2—3 ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Էն 1 Գթվա սփղ՟վ՟տ Հ՟ճնտ, Ադ՟վթ՟ճթ, գր Հպնս՟ճգտրնտ. զմբ նվջ գր Պ՟վդ՟սփղ՟վ, Լնրջ՟մտնճտ, գր Ավգա՟խ[մ՟]տնճտ, թ ջսնճա գր թ ռ՟ճգժնրշ փվթմ՟խե ա՟հ՟ց՟վգտգ՟ժ, գր սո՟ավգտգ՟ժ թ էնրթմ Հ՟ճնտ ՌՃԼԳ. թ Վգմեսթխ ւ՟հ՟ւթ, թ յդՠփջ՟մջ նրջնրղմ՟ջթվ՟տ, թ ծ՟ճվ՟ոգսնրէգ՟մ սգ՟պմ Եհթ՟դ՟վնր ջվՠ՟դ՟մթ խ՟էնրհթխնջթմ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ. դնվ Տեվ Աջսնր՟լ ՟մցնվկ գր ՟մջ՟ջ՟մ ո՟ծգջտե
՟. բն 3—22 Տփղ՟վ Հ՟ճնտ (՜խզսո՜ժ՚ բն 2)փ
ՠ. բն 25—39 Պ՟սձեմ Տփղ՟վթմ Ադ՟վթ՟ճթ (՜խզսո՜ժ՚ բն 22—24)փ
ա. բն 41—62 Տփղ՟վ Հպփղ՟ճգտրնտ (՜խզսո՜ժ՚ բն 40)փ
բ. բն 65—179 Պ՟վդ՟սփղ՟վ զջս Հպփղ՟ճգտրնտ (՜խզսո՜ժ՚ բն 64)փ
գ. բն 180—286 Պ՟վդ՟սփղ՟վ Ադ՟վթ՟ճթ (՜խզսո՜ժ՚ բն 181—182)փ
դ. բն 286—318 Լնրջմ՟տնճտ ղյսմչգմ՟խ՟մփ
ե. բն 319—320 Ավգա՟խմ՟տնճտ ղյսմչգմ՟խ՟մփ
Բ. ՁԵՌԱԳԻՐ
ԺԷ — XVII
ԳՐԻՉ՝ Նթխփժ՟ճնջֆ
ԹԵՐԹ՝ 199. շավնր՟լ՝ 1՟, 3՟—4ՠ, 85՟ՠ, 180ՠ—9ՠ, 194ՠ—7՟, 199՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+Ա—ԺԸ×12 (Ա, Ժ, ԺԶ, ԺԸ 10, ԺԷ շթւ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 10,7×7,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. 1718—թմ մնվնանր՟լֆ Տգհ—սգհ տգտ՟խգվ, է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 5՜—80՜ [Տփմ՟տնճտ]
Տգ՛ջ կգպ. 435, 279՟—318՟. §1/77՝—80՜ (§2.ըդ—զռ հՠպճհ)փ 2. ՟/5՜—8՝փ ՠ/8՝—15՝փ ա/15՝—9՝փ բ/19՝—22՝փ գ/22՝—38՜փ
դ/38՜—43՜փ ե/43՜—4՜փ զ/44՜—6՜փ է/46՜—7՝փ ը/47՝—56՝փ ը՟/56՝—61՜փ ըՠ/61՜—5՜փ ըա/65՝—6՝փ ըբ/66՝—9՝փ ըգ/69՝—71՝փ
ըդ/71՝—7՝ (՜ոպ՚ §1)փ

Բ. 80՜—2՝ [Ավ՟վգ՟ժ գր ջ՟ծղ՟մգ՟ժ ջնրվՠ] ռ՟վբ՟ոգսթմ Թնրղ՟ճթ [Մգլնցգտրնճ թ ո՟ճլ՟պնրէթրմ] ղ՟մխ՟մտ գխգհգտնճ Խվ՟ս ճ՟հ՟աջ ո՟յս՟ղ՟մտ գխգհգտնճ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ, դթ ՟ճջոեջ ժթտթ խ՟վա ո՟յս՟ղ՟մ
Տգ՛ջ կգպ. 435, 310ՠ—8՟. § ՟/80՜՝փ ՠ/80՝—1՝փ ա/81՝—2՝փ բ–գ/մզտփ

Գ. 82՝—165՝ Տփմ՟տնճտ գր Արգս՟վ՟մ՟տնճտ գր խ՟վա՟րնվնրէթրմ գր ծվ՟ծ՟մաւ սեվնրմ՟խ՟մ սփմթտ, դնվ
գբգ՟ժ գր ջ՟ծղ՟մգ՟ժ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ. դնվ ՟պգ՟ժ թ մղ՟մե մ՟իմթւմ ղգվ ծ՟ջնրտթմ թ ղգդ
(Ժ՟ղ՟աթվւ ծ՟ղ՟պփս)

1. 23՜ Գթյգվ՟ճթմ Աժեժնրւ Յ՟վնրէգ՟մ (լ՟ճվ՟ւ՟հ՝ ԱՁ–ԴԿ) – ԱՁ. Ոխճջկճսդՠ՜կ՝ Տՠ՜շձ էզ ՠխՠս...
2. 83՝—91՜ [Ժ՟ղ՟ղսգվ զջս խ՟վաթ] – Ոջ զ Հրջբ ՜շ՜տՠռ՜ջ Փջժզմ... (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
3. 91՜՝ Ահփէւ ջվՠնճմ Թնրղ՟ճթ ռ՟վբ՟ոգսթմ գխգհգտնճ – Շձճջիՠ՜հ զձլ, ճխճջկ՜թ Աոպճս՜թ, աճջ տՠա ի՜ծճհ՜ժ՜ձտ ՠձ...
4. 91՝—2՜ Ահփէւ զմբբեղ ցնվկնրէգ՟մ – Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո Ն՜աօջառզ ը՜մՠ՜է, ձ՜հՠ՜ զ վճջլճսդզսձո...
5. 92՜ Ահփէւ Յ՟հ՟աջ ո՟սվ՟մ՟տ – Ոՙչ Տբջ Յզոճսո, ճջ ոպՠխթրխ՟ ՠո պզՠաՠջ՜ռ...
6. 92՝—5՝ [Մգջգբթւ խ՟վա՟ր]ֆ Մգջգբթւ Ծմմբգ՟մ – ԱՁ. Տբջ ՜ո՜ռ զո. Ոջ՟զ զկ ՠո ՟ճս...
7. 95՝ Ճ՟յնր Ս՟հղնջ Յթմ՟մտ... – Կջժ. Քՠա չ՜հՠէ բ...
8. 95՝—7՝ Ապ՟րփ[սնր] գվա յ՟ՠ՟էնր ո՟ծնտ – Բղ. Լճհո պճսջ, Տբջ, ՜մ՜ռ զկճռ...
9. 97՝ [Եվա] — Լճհո աճս՜ջդ...
10. 98՜—9՝ Տգ՟պմ Նգվջեջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ոհՠ՟մւմ ՟մկթմւ ՟ղգմ՟ճմ նրղգւ (Ա—Ք) – Աղը՜ջի ՜կՠձ՜հձ
՜շ զո ձ՜հՠռՠ՜է, ՜ըպ՜ժզռ էՠջճստ...
11. 99՝—101՜ Ննվթմ Նգվջեջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղիթէ՟վնրէթրմ ղս՟տ գվգի՟ճթտ, իփջւ զմբ Աջսնրլնճ (Ա—
Ք) – Աշ՜սրպ էճսոճհ, ՜ջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջ, ՜շ զո էճհո թ՜՞ՠ՜հ...
12. 101՜—2՝ Եվա ո՟յս՟ղ՟մ աթյգվնճ (Ա—Ք) – Աոպճս՜թ՜թզձ կ՜հջ Քջզոպճոզ, /Իկ հճհոըձ ՟ճս ՜սճսջ կՠթզ...
13. 102՝—4՜ Եվա դխմթ աթյգվ՟ճթմ ո՟յս՟ղ՟մ զջս ո՟սյ՟ձթ սփմթտ – Հ՜հջ ՜ձըոժզա՝ձ ՠս ՞դ՜թ՜ժ՜ձ...
14. 104՝—6՝ Եվա. Տեվ գէե յվէ՟մտմ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ – Յզղՠոռճստ
զ ՞զղՠջզ...
15. 107՜—8՜ Կ՟մնմ՟աժնրի խ՟վա՟ր – ԱՁ. Դ՜պՠ՜, Տբջ, ա՜հձճոզժ...
16. 108՝—12՝ Թ՟ա՟րնվւ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ – ԱՁ. Բղ. Թ՜՞՜սճջ հ՜սզպՠ՜ձփ Լճսջ կՠա, Աոպճս՜թ...
17. 112՝—5՝ Թ՟ա՟րնվւ ղ՟վսթվնջ՟տ – ԱԿ. Զճխճջկճսդզսձ տճ, Տբջ, ՜ջ՜ զ կՠա...
18. 115՝—8՜ Աժեժնրւ աթյգվթ Յ՟վնրէգ՟մ – ԱՁ. Աէբէճսզ՜, ՜էբէճսզ՜...
19. 118՜—9՝ Եվա Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ՟տ – Եխզռզ ՜ձճսձձ Տՠ՜շձ ՜սջիձՠ՜է...
20. 110՜—1՝ Սվՠ՟ջ՟տնրէթրմւ խ՟վա՟ր – Ծձ. Բ՜ակճսդզսձտ իջՠղպ՜ժ՜ռ ՠս ա՜սջ՜ռ ՠջժձ՜սճջ՜ռ...
21. 121՝—3՜ Զխմթ ջվՠ՟ջ՟տնրէգ՟մ ճ՟պ՟չ ՠգվգտթ — Սժ. Մզ ճտ հՠջ՜ը՜հզռ...
22. 123՜—5՜ Մ՟հէ՟մւ ջսնվ՟խ՟ճթտջ ՟պ Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմմ — Դյ. Հ՜հջ ՠջժձ՜սճջ, ճջ աՈջ՟զտ տճ
ՠպճսջ զ կ՜ի...
23. 125՝—31՝ Տ՟հգվ ճ՟հ՟աջ ՟վկ՟խղ՟մ ո՟ս՟վ՟աթ զջս ո՟սյ՟ձթ սփմթ ՟րնրվմ – 125՝ (Ց՟մխ
ս՟հթտ) — Ա. Յ՜խ՜՞ո Հ՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ պ՜խ... Ժ. Յ՜խ՜՞ո արջ՜չ՜ջ՜ռփ
՟. 126՜՝ Ա. [Յ՟հ՟աջ ծ՟հնվբնրէգ՟մ ս՟հ] – Ոջ զ իձ՞զռ ձժ՜ձ՜ժ՜ռ ձղը՜ջՠռՠջ իզձ՞ ի՜ա՜ջզձ /Ես զ
մճջզռ ՟՜ջլՠ՜է աձճոզձ ժՠջ՜ժջՠռՠջ հ՜ձ՜յ՜պզձ...
ՠ. 126՝—7՜ Բ. [Յ՟հ՟աջ Յ՟վնրէգ՟մ ս՟հ] – Ոմ ՜ջ՞ՠէՠ՜ռ չբկձ ՠջժձ՜սճջ հՠէզռ ըաչբկձ իճ՞ՠսճջ, /Ահէ ՜շ՜սրպձ ՠջջճջ՟ ՜սճսջ թ՜՞ՠ՜ռ հՠջժջբ էճհոձ ՠջժձ՜սճջ...
ա. 127՝—8՜ Գ. [Յ՟հ՟աջ ՟պ՟ւգժնտ] – Ախ՜մ՜ձրտ կ՜տճսջ ՟՜ոզձ ՜շ՜տՠէճռ ձ՜ը ՜շ՜նզձ, /Ոջտ ըաիճո՜ձո Հճ՞ճհձ ՜ջ՝զձ ՠս գձ՟ի՜ձճսջ կՠա ՜ջ՝ճսռզձ...
բ. 128՜—9՜ Դ. [Յ՟հ՟աջ մ՟ծ՟ոգս՟տ գր ղ՟վա՟վեթտ] – Պ՜խ՜պ՜ձրտ ոջ՝ճռ տճհզձ, /Հ՜հջ՜յՠպ՜ռ ի՜ջռձ ՜շ՜նզձ...
գ. 129՜՝ Ե. [Յ՟հ՟աջ ծ՟ճվ՟ոգս՟տ] – Հ՜հջ՜յՠպ՜ռ ի՜ձճսջռ ՜ա՞զձ, /Վ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ճսխզխ ՝՜ձզձ...
դ. 129՝—30՜ Զ. [Յ՟հ՟աջ ղ՟վսթվնջ՟տ] — Մ՜ջպզջճորտձ ՜ձդզս ՜ձլզձ/ Ոջտ չ՜ոձ տճ ա՜ջզսձո իՠխզձ...
ե. 130՜՝ Է. [Յ՟հ՟աջ ձամ՟րնվ՟տ] – Ճ՞ձ՜սճջտձ հ՜ձ՜յ՜պզձ, /Հՠպՠսճխ՜ռ ժՠձ՜ռ լ՜հձզձ...
զ. 130՝—1՜ Ը. [Յ՟հ՟աջ խնրջ՟մ՟տ] – Ի ժՠձ՜ջ՜ջ վ՜հպբձ թ՜խժՠ՜է, /Խ՜մզձ յպճսխ ՝՜ակ՜ա՜ձՠ՜է...
է. 131՜ Թ. [Յ՟հ՟աջ է՟ա՟րնվ՟տ] – Թ՜՞՜սճջզձ ՠջժձ՜սճջզ, /Պ՜պժՠջ՜ժզռ ժ՜ջ՞ՠ՜է հՠջժջզ...
ը. 131՝ Ժ. [Յ՟հ՟աջ դփվ՟ռ՟վ՟տ] – Խ՜խ՜պ՜ջ՜ջ ձճջ դ՜՞՜սճջ /Քճ ազձճսճջ՜ռըձ իճ՞ՠսճջ...
24. 132՜—59՜ [Ք՟հնր՟լւ փվծմնրէգ՟մտ սփմթտ սեվնրմ՟խ՟մ՟տ գր ՟ղգմ՟ճմ ջվՠնտ, զջս թրվ՟ւ՟մշթրվնտ ո՟սյ՟ձթմ] — ... ԳԿ. Եջ՞ՠռբտ ճջ՟զտ Սզճձզ ՠջ՞... (իկկպ. «Շ՜ջ՜ժ՜ձ...», պյ. Էնկզ՜թզձ, 1861, բն 754—
779)փ
25. 159՜—64՜ Ք՟հնր՟լւ ՟րնրվ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ – ԱՁ. Հ՜հջ ՝՜աճսկճխճջկ, ըճոպճչ՜ձ...

26. 164՜—5՝ Կ՟վա Մգլ՟տնրջտեթտ զջս ՟րնրվտ յ՟ՠ՟էնր – Կջ. ԱՁ. Ոջ գձպջՠռ՜ջ զ ոժա՝՜ձբ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ...
Դ. 168՜—73՝ [Պ՟սձեմ Հ՟ճնտ սնրղ՟վթ (167՝, ՜խզսո՜ժ)] – Կջժձ՜ժ ՜կոճռ ՜հոյբո ՜ջ՜հ. ժ՜է աձ՜ս՜ո՜ջ՟զ ՜կզոձ ՠս ՠջդ Է Է, ճջ կձ՜հ՚ ժջժձ՜ժ Է... փ
Ե. 174՜—80՜ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ]
՟. 174՜—5՝ Սնրվՠ Արգս՟վ՟մջ Մ՟էենջթ – Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ հճջճսկ էճսո՜ձ՜հջ կզ՜ղ՜՝՜դզձ...
ՠ. 175՝—6՝ [Սնրվՠ Արգս՟վ՟մջ] Մ՟վխնջ – Ես զ՝ջՠս ՠջՠժճհ ՠխՠս...
ա. 177՜—8՜ Սնրվՠ Արգս՟վ՟մըջ Ղնրխ՟ջնր – Ես ՜ի՜ ՜հջ կզ ՜ձճսձ Յճչոբվ...
բ. 178՝—80՜ Սնրվՠ Արգս՟վ՟մջ Յնծ՟մմնր – [Յՠ]պ ՜հոճջզժ ՜խ՜մՠ՜ռ աՊզխ՜պճո...
Զ. 190՜—4՜ [Սխթդՠմ Ժ՟ղ՟ավւթ]
–190՜ [Հվ՟ը՟վնրղմ] – Հջ՜ե՜ջզկտ զ ո՜պ՜ձ՜հբ...
– 190՜—2՜ Ննվթմ Գվթանվթ Դ՟ր՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնտ շնվգւս՟ջ՟մ ՟ջսթձ՟մ՟ր, դնվ ընհնռգ՟ժ ՟ճջոեջ բ՟ր՟մգղւ ծ՟ջ՟վ՟խ գր ծ՟ղ՟պփս ՠ՟մթր – Խճոպճչ՜ձզկտ ՠս ի՜ս՜պ՜կտ ՜կՠձ՜ժ՜պ՜ջ ոջպզս...
– 192՜—4՜ [Զհչնրղմ] – Ես ՜յ՜ զ թճս[ձ]ժո ՜ձժՠ՜է ՜ոբ. Մՠխ՜ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հրջ ՠս
Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ... ՜ջլ՜ժՠոռՠո զ ժպպ՜ձ՜ռ կՠխ՜ռ զկճռ, ՜խ՜մՠկփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

119՝ Ոչ կ՜ձժճսձտ ՠժՠխՠռճհ, ակՠխրտ կ՜ժ՜ջ[՟ՠ՜է] Նթխփժ՟ճնջջ կզճչ Տբջ ճխճջկՠ՜զս հզղՠռբտ զ Տբջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 166՜ (1655—զռ ՜շ՜ն) Եո՚ ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ Քջզոպճոզ Փթժթոոնջ ժ՜դճխզժճո Էչղթ՟լմթ, ՞՜ս՜շ՜ս Ահՠ՟խգտթ, ՜ղ՜ժՠջպ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ՠս ՠջն՜ձժ՜վ՜շ պՠ՜շձ Մնռջեջ Տ՟էգր՟տնճ, ՜ղ՜ժՠջպզ պՠ՜շձ Սվ՟ոթնմթ Եբգջգտնճ ժ՜դճխզժճոզ Էչղթ՟լմթ, ՠս ձ՜՚ Ղնրխ՟ջնր, ՠս ձ՜՚ Յնռծ՟մմնր կ՜ժ՜ձճս՜կ՝ Շթվ՟խ ժճմՠռՠէճհ, ւ ձ՜՚
Գվթանվթ Տ՟էօ՟տրնճ, ՠս ձ՜՚ Թնվնջթ, ՠս ձ՜՚ Յնծ՟մմնր Աղյգտրնճ, ՠս ձ՜՚ Գ(Դ)՟մթեժթ ծ՞ձ՜սճջզ, ՠս ձ՜՚ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, ՠս ձ՜՚ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտնճ կ՜ժ՜ձճս՜կ՝ Կ՟իթխ ժճմՠռՠէճհ, ՠս ձ՜՚ Եջ՟ճգ՟ճ Նթշ՟տրնճ, ՠս ձ՜՚
Նգվջեջթ, ՠս ձ՜՚ Վ՟վբ՟մ՟, ՠս ձ՜՚ Յնծ՟մմնր, ճջ բ Վ՟մ՟խ՟մ, ՠս ձ՜՚ Միթէ՟վ՟ճ, ճջ բ Գնյ՟ֆ Շձճջիրտ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ՜ձՠաջ՜ժ՜ձզ ՠս ՜ձաձձզձ Աոպճսթճհփ
2. 198՜ Ի դվզձ Հ՜հճռ ՌՃԻԲ (1673) /// իճ՞ՠսճջ պբջձ վ՜ըոպզ /// չ՜ոձ ազ ժ՜կբջ ՟՜ս ՞ճջթՠէ ///
3. 197՝ (Ահէ լՠշտ) Ի դվզձ ՌՃԻԸ (1679)—զձ ղ՜ջե ՠխՠս հԵվգվ՟մ տ՜խ՜տձփ
198՝ (Նճհձ լՠշտ) ///Հ՜հճռ ՌՃԻ ՠս Ը (1679) /// ՠխՠս Էվեվ[՟մ]ֆ
4. 197՝ (Ահէ լՠշտ) Թվզձ ՌՃԼԵ (1686) հր՞ճոպճոզ ԻԵ րջ Մնռջեջմ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ ՠժ՜սփ
5. 2՝ Թվզձ ՌՃԿԷ (1718)—զձ ձճջճ՞ՠռ՜սփ
6. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ (ԺԸ ՟.) Եո՚ մզդմճս /// Գվթանվ պ[՜]ջ՜ պչզ պբջ Թ՟էենջ չ՜ջ՟՜յ[ՠպ]զձ կզ լզ. դչբ, ճջ
՞ճխ՜ձրչզ. Մգթ՟մ ՠեխնր աջՠ՜է բ, ՠս ՠո՚ պբջ Աջ՟սնրվջ ՞ջզ չժ՜հ. Աոպճս՜թ չժ՜հփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ բն 320 Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Դ՟րթէ. Ռ. ՃԾԲ (1703)փ
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ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟ջ՟ց ռվբ. Կ՟վՠգտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռ՟ջ՟ց ռվբ., Նթխնհնջ ռվբ., Կ՟վ՟ոգս ռվբ.ֆ ԿԱԶՄՈՂ՝ Ղ՟դ՟վ ռվբ. Երբնխթ՟տթֆ
ԹԵՐԹ՝ 428. շավնր՟լ՝ 1՟—2՟, 343ՠ, 425՟—8ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 56×8 (Ա, ԻԲ, ԻԴ 4, Թ, ԽԴ 9, ԽԶ 2, ԾԶ 3)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5×10,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18—23ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, բպմ՟խթմզ՝ խ՟ոնճս ղգս՟ւջֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 62ՠֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվֆ 18—21, 219—220, 271—276, 288—9, 341—343 էգվէգվզ
ցնի՟վթմնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, բպմ՟խզ ղխմխգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

— 3՜՝ Ց՟մխ ավւնճջ Ժնհնռ՟լնւճ ՟ճջ թմշ ե – Ա. Ն՜ը ՠս հ՜շ՜նզձ Պ՜պկճսդզսձ Մՠթզ... Ահեւջ՟մբվնր
Մ՟խգբնմ՟տնւճմ... ԻԳ. ԻԳ—ջ՟ Վ՜ոձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ՜ռփ
1. 3՝—5՜ Ըմէգվտնր՟լջ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե (ԻԴ, 1—12) – Աի՜ս՜ոզժ Տբջ ՜յ՜ժ՜ձՠոռբ ապզՠաՠջո...
2. 5՝—56՜ Ա. Պ՟սղնրէթրմ Մգլթ գր ճ՟յի՟վծ՟խ՟ժթմ Ահեւջ՟մբվնր Մ՟խգբնմ՟տնց. խգ՟մւ ռ՟վնրտ ւ՟չնրէգ՟մ գր անվլւ ՟վթ՟խ՟մւ – Իկ՜ոպճսձտձ Եաթոս՟տնտ ՠջժջզձ թճչճհ մ՜վ ի՜ոՠ՜է... աճջ Յճչի՜ձձբո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ Գր՞ ՠս Մ՜՞րտ ՜ոբ՚ չ՜ոձ ՜ձդզս ՝՜ակճսդՠ՜ձձփ Զ՜հո բէ ՜հոյբոփ
3. 56՜—9՝ [Ամնր՟մւ ւ՟հ՟ւ՟տ] – Եխգհգ՟տ ա՟ր՟պմ՝ Եվդմխ՟ճմ բ, ՠս Դ՟վ՟մ՟հգ՟տ ՠջժզջ՚ Կ՟ղ՟ի բ...
աՄգպգ՟ժ թճչձ ՠս ՞ՠպձ գձ՟ ձ՜հ՚ Յնվբ՟մ՟մ, ՠս ճսձզ տ՜խ՜տո ՝՜աճսկոփ
4. 60՜—2՜ [Ըմէգվտնր՟լւ թ Սնրվՠ ավնտ]
՟. 60՜՝ Ըմէգվտնր՟լջ ճԱպ՟խ՟տ (=Իղ՟ջս., Գ, 9—13) – Յճսո՜ռՠ՜էտ զ Տբջ զկ՜ոռզձ ածղկ՜ջպճսդզսձ...
ՠ. 60՝—1՜ Պնհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Կնվըմէ՟տնտ [Բ] էխէնճմ (Գ, 18—Դ, 6) – Բ՜հռ կՠջ ՜կՠձՠռճսձ ՝՜ռ՜ս ՠջՠորտ...
ա. 61՝—2՜ Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ջնր (ԻԱ — 12—19) – Բ՜հռ հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜հո ՜կՠձ՜հձ, կըՠոռՠձ ալՠշո զսջՠ՜ձռ...
5. ՟. 62՝—128՜ Բ. Մթի՟ճեժե ո՟սղ՟յաըվե – Ի Դենմեջթնջ յ՜պջզ՜ջգըձ ՠս Յնռծ՟մմեջ ՠս ՜հէ զկ՜ոպ՜ոբջտ ՜ջ՜ջզձ ի՜ջճսոպ յ՜պկ՜հ՞ջճսդզսձո... ՠս յո՜ժՠռզձ գձ՟ ձկ՜ ա՜խնզժձ յ՜հ՜ա՜պ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ Զ՟ոգժ ժճմՠռՠ՜է... //(128՜)... ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո... ՜կբձփ
ՠ. 128՜—53՝ Ննվթմ Տգ՟պմ Մթի՟ճեժթ Յ՟հ՟աջ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս՟խ՟մ խ՟վա՟տ, էե նրջսթ ՟պմնր
դջխթսպմ — Սժզա՝ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ ղձճջիզ՚ բ ՜ձե՜կ՜ձ՜ժձ Աոպճս՜թ ՠս հ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ... Ես կ՜ջայ՜ձ ՠխՠս ոճսջ՝ձ Վ՟վբ՟մ Մ՟ղթխնմգ՟մ ՜ղը՜ջիզձփ Ես Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզձ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
§5. ՜—՝՚ ի՜կ՜շրպ ՠս ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտճչ ա՞՜էզրջբձ պ՜ջ՝ՠջ 1871—զ իջ՜պ՜ջ՜ժճսդզսձզռփ

6. 153՝—60՜ Գ. Վ՟ջմ ՟մխ՟վ ո՟սղնրձ՟մթմ Քվթջսնջթ գէե նրջսթ՞ ե գր խ՟ղ ն՞ռ ՟պ՟ւգ՟տ դմ՟ Քվթջսնջթ. Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Պ՟սղնրձ՟մթմ Տգ՟պմ — 0անջսնջ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ Հպնղ՟ճգտնտփ Ի ոճջ՜հ ե՜կ՜ձ՜ժձ...
բ. 171՝—2՜ [«Տ՟հ Խ՟շ՟սնրվ Կգշ՟պտթ ռ՟վբ՟ոգսթ». կգպ. 33,6ՠ] — Եո ՠկ ժճջճսոՠ՜է ճմը՜ջ, կճէճջՠ՜է
զ ոճսջ՝ տճ ի՜սպբձ, /Հճչզս տ՜ն զ չ՜հջ ի՜հՠ՜ռ, ՝՜ջՠյը՜սո տՠա հՠջժզջ ՜կբձ...
գ. 172՝—3՜ [«Խվ՟ս՟խ՟մ ՠ՟մգվջ Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 424, 369ՠ] — Աջՠկ ՜ոՠկ ՝՜ձ իջ՜ղ՜ժ՜ձ, /Պ՜պծ՜շ կՠխ՜ռըձ ա՜ձ՜ա՜ձ...
13. 173՝—4՜ Ը. Եվա Ահնրծ՟տթտ (Բյ. — Կթվ՟խթ) – Բղ. Իձձՠ՜ժ ՟՜ոտ իճ՞ՠխզձ՜ռ հՠջժձ՜հզձ արջ՜ռ, /Բ՜ջՠ՜յըրո էՠջճստ ՜շ Տբջ ակՠա կՠխ՜սճջ՜ռ...
14. 174՝ [Ք՟հնր՟լնճւ] — Ախ՜սձ՜ժՠջյ ՠջՠսզ Հճ՞զձ Սճսջ՝ չ՜ոձ ՠջզռ յ՜պծ՜շզ... Վ՜ոձ հԱջՠսՠէՠ՜ձ ՠյզոժճյճո՜ռձ, ճջտ եճխճչՠռ՜ձ զ Բգվթ՟ճ... Եո թ՜խզժ ՟՜ղպ՜ռփ Ծ՜խզժ, աչ՜ջ՟ձ ՜ոբ...
15. 175՜՝ Թ. Ոհՠ ի՟շգժնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Լըռ՜ձ ՝՜ձտ ՜հորջ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզռձ, /Աթՠ՜է ժ՜ռճսռզձ աՏբջձ հ՜պՠ՜ձըձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ...
16. 175՝—6՝ Յթջնրջ Ովբնր անւմ ե (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ար ՟ճջ ՠ՟մւջ ՟») — Աձ՟՚ զ ոճսջ՝ էՠ՜շձ Գնհանէ՟ճ, /Ոչ
ՠէ՜ձբ, զոժճհձ ՟ճխ՜հ...
17. 176՝—8՜ Ահգվջ ՟պ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ծ՟պ՟ճ գղ ջնրվՠ լմփհթբ գջ Գվթանվջ») —
Ծ՜խզժ ՟՜ղպ՜ռ, ժըձ՟ըջժ՜թզձ Մ՜ջզ՜կ, /Շճսղ՜ձ իճչպ՜ռ, ՟ճս էճսո՜թզձ Մ՜ջզ՜կ...
18. ՟. 178՜—9՝ Ժ. Գ՟մկ ճԱղգմ՟ճմ ջվՠնտ դծըմնտ գր դմնվնտֆ Յթջնրջ Ովբնճ անճմմ. [«Գվթանվթ ռ՟վբ՟ոգսթ Ավլխե» կգպ. 423, 245ՠ] — Պ՜խ՜պ՜ձրտ ոջ՝ճռ ձ՜ը՜ի՜ջռ, ձ՜ի՜յՠպ՜ռ, կ՜ջ՞՜ջբզռ... /Եջ՞րխ ՝՜ձզո,
ՠո՚ ՜ձյզպ՜ձ Գվթանվ...
ՠ. 179՝—80՝ Յնվը՟ղ գժ Աբ՟ղ թ Դվ՟իսեմ, ՟ջ՟տ նհՠըջ ՟ճջ. Յթջնրջ Ովբնճ անճմ («Տ՟հ Աբ՟ղ՟ճ ՟ջ՟տգ՟ժ Պժնրդ ռ՟վբ՟ոգսե». ծղղս. Ա. Սվ՟ոգ՟մ, Յնռծ. Եվդմխ՟տթ, Եվգր՟մ. 1958, եչ 228a) — Ա՟՜կ ձըոպբ
՟ճսշըձ ՟ջ՜ըպզձ/ Լ՜հջ ւ լ՜հձբջ ճխճջկ՜՞զձ...
19. ՟. 180՝—2՜ Ըմէգվտնր՟լջ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե (ԻԲ, 15—24) — Ահոյբո ՜ոբ Տբջ Ս՜՝՜սճչդ...
ՠ. 182՜ Պփհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Գ՟հ՟ս՟տրնտ էհտնճմ (Ե, 2—6) — Աի՜ս՜ոզժ ՠո՚ Պրխճո ՜ոՠկ լՠա...
ա. 182՝ Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ջնր (Դ, 31—36) — Ես բն զ Կ՟ց՟պմ՟ճնրղ...

20. 183՜—205՜ ԺԱ. Պ՟սղնրէթրմ ջնրվՠ գր ՟պ՟ւթմ՟ջեվ խվփմ՟րնվթմ գր ձամ՟դագ՟տ ղթ՟խգտթմ գր թղ՟ջս՟ջեվ սթգդգվ՟ժնրվ ռ՟վբ՟ոգսթմ Յնռջթղնջթմ, նվ ինվծգտ՟ր գր դղս՟ր ե՟լ գվէ՟ժ ճգվխթվմ գվ՟մգժգ՟տ... գր նվւ զմէգպմնրմ՝ թ ղթս ՟պտգմ — Եջ՜ձՠէզձ Յնռջթղնջ հ՜խրդո ՠժ՜ռ ՜շ Տբջ ՠս ՜ոբ...
21. 205՜—41՜ [ԺԲ]. Պ՟սղնրէթրմ գր իփջւ Խթխ՟վ՟ճ թղ՟ջս՟ճջթվթ, դնվ ո՟վս ե թղ՟մ՟ժ գր թ ղթս
՟պմնրժ նվոեջ ղ՟վբնճ ռ՟ջմ յ՟ծթ գր փասնրէգ՟մ
Տգ՛ջ կգպ. 45, 297ՠ—312՟. §՟/205՜—7՜փ ՠ/207՜—27՜փ ա/227՜—32՝փ բ/238՝—41՜փ

22. 241՝—6՝ [Պ՜պկճսդզսձ Հ՜հճռ դ՜՞՜սճջզձ] — Կ՜հջ դ՜՞՜սճջ՜ռ կզ զ Հ՜հ՜ոպ՜ձ ՠս ճսձբջ զկ՜ոպճսձ ոըձըձ՟՜յժզռտ զսջ...Ոսձզ ժ՜ց՜ձՠջ.
՟. 242՜ Հզկձ ՞ՠկ ՜կճսջ յզպզ, ճջ զսջ ղբձտձ ղ՜պ ՟զկ՜ձ՜հ... ՠ. 242՜՝ Ծեթջ՜ժձ բ հզղճխ՜ժ՜ձ, ճջ յ՜իբ ազսջ ճըձ ճս ի՜ձբ... ա. 242՝ Ամճսզձ հճջե՜կ զջտ պՠոձճս, ա՞՜հճսդզսձձ զ իՠպ ժճս պ՜ձզ... բ. 243՜ Պ՜ջպ՜ժ՜ձ ժըձնզդ ժ՜յբ ճս մ՜ջզձ կըպզժ կզ ՟ձՠէ... գ. 243՜՝ Քզդձ բէ ղ՜պ չձ՜ո ժճս ՜թբ... դ. 243՝ Զ՝ՠջ՜ձ՟ ՜կճսջ յ՜իբ,
ճջ ի՜ձ՞զոպ հ՜ղը՜ջիո ՟ճս ժՠձ՜ո... ե. 243՝—4՜ Մզ ըալՠշտ՟ կՠժձՠէ զ պՠխ, ճջ մ՝ՠջբ զձտը՟ տՠա չըձ՜ո... զ. 244՜՝ Մզ ըաոջպզ ժ՜կտձ ՜շձՠէ, ճջ մգձժձզո զ ծրղտ ճս զ էՠաճս... է. 244՝ Թճտըձ ՝էխ՜կզ պճսձբ ճս կ՜խ՜ոձ ՜շ զձտըձ եճխճչզ... ը. 244՝—5՜ Լՠջդձ բ կ՜ջ՟ճս կ՜ջկզձ, ժ՜հ զ հզձտձ վ՜վճսժ ռ՜ձժճսդզսձ... ը՟. 245՜ Փ՜թՠխձ բ ՞ճսձճչըձ ոՠս ճս ղզձ՜թ հ՜ըճշզ ձըկ՜ձ... ըՠ. 245՝ Զզձմ ճջ ՜ջպ՜տզձ ոբջ ժ՜հ, ՠջզժ՜կճսձտձ թձճխ բ ձճջ՜... ըա.
245՝ Լՠխզձ ա՜աջՠէզ ի՜կճտ, ճս էզ բ ձ՜ կ՜խլ ճս կ՜խ՜ո... ըբ. 246՜ Բճսղպըձ ըզոպ զջտ բ, ճջ ժ՜հ զձտձ զ պՠխ չձ՜ոճս... ըգ. 246՜՝ Ոպտձ բ, ճջ տ՜ջղբ ըակ՜ջ՟ձ ճս զ կՠխ՜ռ պճսձգձ ժճս պ՜ձզ...
23. 247՜—57՜ ԲԺ—մ (տ՟մխնրղ՝ «՟ճժ գր խվխթմ») Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ՟յլմգ՟ժ
ղ՟մխ՟մտ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ թտգմ ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մֆ Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ, նվ ՟վ՟վգ՟ժ
ե գպ՟ղգլթմ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տնճ ղգլ վ՟ՠնրմ՟ոգսթ թ իմբվնճ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ սեվ Ապ՟ւգժթ — Իոժ
հ՜սճսջ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ձոպռզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշ զ կբն ՜պՠձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճւհձ... ՠս տձձՠոռբ ՝՜աճսկ ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ աձըսզջՠ՜էձփ Ա. Ն՜ը պՠո՜ձբ, դբ ճսձզձ էզճչ աճսոճսկձ...
24. 257՝—68՜ ԺԳ. Գենվագ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Եդըմխ՟տնճ Յ՟հ՟աջ ՟դա՟ճխ՟մնրէգ՟մտ ՠ՟ը՟մղ՟մ — Գզպՠէզ բ ՜ա՞՜յժ՜ձճսդզսձձ պ՜ջճջճղՠ՜է ՜ձլ՜ձռ բ... Ահոտ՜ձո ՝՜ս՜ժ՜ձ՜ոռզ ըճյիՠկ կպ՜ռ լՠջ ՠս
յպխ՜՝ՠջՠոռզփ
25. 259՜ Ամնր՟մւ ԲԺ—մ մ՟ծ՟ոգս՟տմ. ՟ճջթմւմ — Յճս՟՜հ՚ ըճոպճչ՜ձճսդզսձ ՜ոզ, Ռճս՝բձ՚ պՠոճսդզսձ
էոզ...
26. 268՜՝ ԺԴ. Վ՟ջմ ՟ջսգհ՟տ էըրնտ գր խգմբ՟մ՟յխգվոթտ — Խճհձ, ճջ զղը՜ձ բ ՜կյջճյ՜հ, /ԺԶ ՜ոպխ ժ՜հ զ ձկ՜հ...
ՠ. 268՝ Վ՟ջմ Է ղնժնվ՟խ՟տմ — Զրի՜է ՜ոպխձ բ ՜կջ՜հ հճէճչ, /Մճսղդ՜ջզձ՚ յ՜ջա հրթ՜հը՜շձճչ...
ա. 268՝ Ի ո՟վջթտ ժգդնրեմ թ ղգվջ՝ ՟մնր՟մւ ղնժնվ՟խ՟տմ — Բ՜հռ գոպ էՠաճս՜ռ ՜ա՞զձ յ՜ջոզռ, /Ես գոպ ի՜հճռո ՝՜ջ՝՜շզռ...
բ. 268՝—9՜ Վ՟ջմ զմէ՟տթտ ՟վգա՟խ՟մ ՟պ խգմբ՟մ՟խգվոջմ — Ահէՠս հ՜հպձՠէ կՠժձՠկ ա՜հո ՝՜ձ, /Յ՜պճսժ հ՜պճսժ ՜շ՜ձռձ՜ժ՜ձ...
գ. 269՜՝ Եր էե ճնվնրղ ՟րնրվ ՟ղջնճմ ղս՟մե ՟վգա՟խմ թ խգմբ՟մ՟ճխգվոջմ — Ի Ի ճս Բ—ոձ կ՜ջպճհ ՜կոզ,
/Ոս ԺԴ հԱջՠ՞զ Նզո՜ձզ կզձ...
դ. 269՝—70՜ Վ՟ջմ զմէ՟տթտ ՟վգա՟խ՟մ, էե ճնվնրղ ը՟ղնր ղս՟մե ՟վգա՟խջ թ խգմբ՟մ՟խգվոջմ — Յճջե՜կ զ Խճհձ ՞՜ կպ՜ձբ, /ԺԲ ե՜կ զ պըսձնՠձբ...
27. 270՜—1՜ ԺԵ. Յ՟հ՟աջ խ՟դղնրէգ՟մ ղ՟վբնճմ — Կ՜ակՠ՜ռ Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ զ՝ջՠս ըատ՜խ՜տ ԲԺ ՟ջ՜կ՝տ, ճջտ ՠձ ՜հոճտզժ. Բ ՜մտ ՠս Բ ՜ժ՜ձն... ՠէ՜ձբ պխ՜հձ զ ժճյխ՜հբձփ Ահո բէ ՜հոյբոփ
Ք՟հնր՟լւ հԱ՝ճսո՜զ՟՜հփ Հկկպ. կգպ. 2111, 132՜—4՝փ

28. 271՜՝ Ավթջսնսգժթ Յ՟հ՟աջ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ ՟պ Ահեւջ՟մբվնջ է՟ա՟րնվմ — Գճչՠէզ ՠձ ՞ՠխՠռզժտձ ՠս յ՜ջո՜սՠէզ ՠձ ՞՜ջղՠէզտձ...
29. 272՜—8՜ [ԺԶ] Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջթ. Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջ՟ոգսթմ Կթովնջթ ՟վ՟վգ՟ժ Պ՟սձ՟պջ Եվանտ Ս՟հղնջթմ Դ՟րէթ — Զ՜կՠձ՜հձ աճջ զձմ ՜ջ՜ջ ՠս ՜ո՜ռ ի՜հջձ կՠջ Աէ՟մ՟ջ...
30. 278՜՝ [Հ՟մգժնրխւ] — ՟. Ձՠշտձ ՜կՠձ՜յժ՜էզձ ՠոպՠխթ ազո... ՠ. Կ՜կ հ՜ջՠսՠէո ՠս ըրոզկ հ՜ջՠսկճսպո...
ա. Աձճսձ զկ ՝՜խժ՜ձ՜հ Գ պ՜շզստ... բ. Ի Դ Ժ—բձ (40) Դ բ՜շ, ա՜հէձ ՠ՝ՠջ ժ՜ռճհռ հԵվգր՟մ...
31. 278՝—286՝ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ]

՟. 278՝—9՟ Վ՟ջմ ա՟մկթ ծ՟վտ — Զզ՛ձմ բ Գ՜ձլ թ՜թժՠ՜է... ՠ. 279՜—80՝ Վ՟ջմ ՀԲ է՟վքղ՟մշ՟տմ — Իոժ դ՜ջքկ՜ձզմտձ ՞զպբզձ աԲ—ճս էՠաճսձ ՠս աԲ ՞զջո... ա. 280՝—1՝ Հ՟վտ. Զզ՛ձմ բ ՠշ՜կՠթձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ն՜ը,
ճջյբո ՜ոՠկտ, ՠջզռո ՠջն՜ձզժ... բ. 281՝—2՝ Ս՟հղնջ՟վ՟մ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ Ս՜խկճո՜ջ՜ձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ս՜խկճո ժ՜կ ՠջ՞, ձըս՜՞ ՜ոզ... գ. 282՝—3՝ Հ՟վտ. Վ՜ոձ բ՛ջ ՞ճջթՠձտփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Վ՜ոձ Զ յ՜պծ՜շզփ Ն՜ը ռճսռ՜ձբ անՠջկ ոբջձ... դ. 283՝—4՜ Հ՟վտ. Զզ՛ձմ բ ոջզձ՞ըձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ոկ՜ձտ ալ՜հձ ՜ջճսՠոպ՜ժ՜ձ՜ռո ՜ոՠձ...
ե. 284՝—6՜ Վ՟ջմ փլղ՟մմ Դ՟րէթ — Հ՜ջռ. [Զզ՛ձմ] ձղ՜ձ՜ժբ Գ րթճսկձ Դ՜սդզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ա զ Տՠ՜շձ իրջբ...
զ. 286՜՝ Հ՟վտ. Վ՜ոձ բ՛ջ ի՜ս՜պճչ ՜ջ՟՜ջ՜ձ՜կտփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ն՜ը՚ ազ րջբձտձ...
32. 286՝—8՜ ԺԷ. Հ՟վտ. Վ՟ջմ ե՞վ ճ՟ղգմ՟ճմ ՟դաթ լնռե գր տ՟ղ՟ւե ճ՟վգրգժթտ գր ճ՟վգրղսթտ ընհնռգ՟ժ
գվէ՟մ ճԵվնրջ՟հեղ — Պ՜պծ՜շ ՠս րե՜ձ՟՜ժ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ռ ՜ոպ ի՜ս՜տՠէճհ ՝՜աճսկ բ...
33. 288՜—91՜ [Ք՟հնր՟լւ թ Ս՟հղնջ՟տ ղգխմնրէգմե] — Ես ի՜կ՜շրպզստ աժղզշձ ՠս ա՜ջ՟՜ջձ ՜ջ՜ոռճստ
հ՜կՠձ՜հձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զջտ...
34. 291՜—3՜ Ն՟ի՟բվնրէթրմւ իվ՟ս՟խ՟մւ Յ՟հ՟աջ ՟հփէթտմ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե սգ՟պմ Նգվջեջթ գհՠ՟ճվ Գվթանվթջթ Հ՟ճնտ ռգվ՟բթսնհթ — Ախրդտ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ տջզոպճձբզռ կՠթ՜կՠթ՜ռ ՠս վճտճսձռ...
35. 293՝—319՜ ԺԸ. Մգխմնրէթրմ թ ՠնռ՟մբ՟խ Ս՟հղնջ՟տմ, էե ռ՟ջմ ե՞վ գր ճնվը՟ղ փվ մռ՟ագ՟տ Դ՟րթէ
դթրվ՟ւ՟մշթրվ Ս՟հղնջմ — Յճջե՜կ ՞ձ՜ռ Ս՜սճսխ ՜շ ՟զսդոձ ի՜ձՠէ աՍ՜կճսբէ, ՜ո՜ռ Դ՜սզդ աՍ՜խկճոձ...
36. 319՜—39՝ ԺԹ. Յգվ՟մգժնճմ Աէ՟մ՟ջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ Հ՟վտղ՟մտ — Հ՜ջռճսկձ. Յճջ ՜կզո էոպՠխթ Աոպճս՜թ աԱ՟՜կ...
37. 339՝—40՜ Զ՟ճջ ռ՟ջմ ո՟ս՟վ՟աթ իվ՟սնրմ, դա՟ջս՟տթվ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հ յ՜պ՜ջ՜՞ճխ, /Դճս զկ՜ռզջ աըճջիճսջ՟ վջժճխ... /Ահո տՠա ըջ՜պ, ՠդբ ՞զպՠ՜, /Ես ա՜յզժ՜ջ ՞ըթճխո հզղՠ[՜]փ
38. 340՜—1՜ Ահփէւ Թփղ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճմ. ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ շ՟վշ՟վ՟մ՟տմ Ովբնճմ Աջսնրլնճ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջ Քվթջսնջթ — Մ՜ջկզձ Քճ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ էզռզ զձլ զ ժՠ՜ձոձ...
39. 341՜ [Ահփէւ] — Հ՜հջ Սճսջ՝, աՔճ ՜կբձ՜ի՜հՠ՜ռ ՝ձճսդՠ՜ձ՟ ձ՜հՠ՜հ զ եճխճչջ՟ՠ՜ձո...
40. 341՜՝ Ի Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ — Եխ՝՜հջ ճկձ ՞ձ՜ռ զ չ՜ձո ժճսո՜ձ՜ռ...
41. 341՝—3՜ Ահփէւ ՟պ թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ գր զմբ ՟ղգմ՟ճմ ջնրվՠջ — Եջժձ՜հզձ ՟ճսշձ ՠս ՜շ՜՞՜ոպ ՜ձկ՜ի ՜ջտ՜հզձ...
42. 344՜—52՜ Ի. Հ՟վ՟մտ ո՟սղնրէգմե — Եջժճս ՠխ՝՜ջտ գոպ կ՜ջկձճհ ՠս գոպ իճ՞ճհ էթ՜ժզռ Քջզոպճոզ զ
չ՜ջո կզ՜ժՠռճսդՠ՜ձ, ՟՜ջ՜ձ՜ժ՜է դղձ՜կզձ ժ՜կբջ ՝՜ե՜ձՠէ...
43. 352՝—3՜ Վ՟ջմ Է—թմ — Զզկ՜ոպճսձտձ աԷ դզսձ ժճհո ՜ո՜ռզձ...
44. 353՜՝ [Ահփէւ] — Աձտձձզձ ՠձ ըճջտ զկ՜ոպզռձ Քճ, ՜ձմ՜վ բ ՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձ Քճ...
45. 354՜—7՜ ԻԱ. Ք՟վնդ ռ՟ջմ դըհչղ՟մ, ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե Տեվմ. Յգխգհգտթջ ՟ո՟յի՟վգտեւ, դթ ղգվկգ՟ժ ե ՟վւ՟ճնրէթրմմ — Ես ՞զպՠէզ բ, ազ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ
ճմ ժ՜ջՠձ յ՜պծ՜շ ՟ձՠէ կՠխ՜սճջտձ...
46. 357՜—60՜ Ք՟վնդ բթս՟տ գր ՟ճժ ՟ջսթձ՟մ՟րնվ՟տ, նվ ՟ջե, գէե. Թե խ՟էնհթխնջ գջ, ծ՟ճգ՟տ թ ւգդ
— Ըձթի՜ձճսջ ՜ոզ ժ՜դճսխզժճոձ, ՠս պՠոճսմ բ ՠյզոժճյճոձ...
47. 360՜—74՜ Ք՟վնդ ռ՟ջմ Վ՟վբ՟յռ՟պթմ, թ ՠ՟մմ Մ՟էենջթ. Եր ճգս Զ ՟րնրվ ՟պմնր դՊգսվնջ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Աղ՟պ՟մ՝ ՃԻԷ) — Ի չՠջ՜ ՜հոկ ՝՜ձզ ԺԵ զկձ ՞էըրջբձ ՝՜ձո ըձ՟ջՠէզ բ կՠա...
48. 374՜—82՝ Ննվթմ Ք՟վնդ ռ՟ջմ բ՟ս՟ջս՟մթ գր ա՟ժջսգ՟մ Քվթջսնջթ, թ ՠ՟մմ. Զթ նվոեջ ց՟ճժ՟խմ... (Աղ՟պ՟մ՝ ՃԿԶ) — Ի չՠջ՜հ ՜հոկ ՝՜ձզ Դ զձմ ՜ոՠէզ բփ Ն՜ը, դբ. Վ՜ոձ տ՜ձզ՛ յ՜պծ՜շզ զկ՜ձ վ՜հէ՜ժ՜ձ ՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզ...
49. 382՝—407՜ ԻԲ. 0վծմնրէթրմւ ճգս իվ՟սնրմ [գր ւ՟վնդթտ] — Յճջկբ ե՜կ՜ձՠ՜է ի՜ոռբ ՞զջ րջիձճսդՠ՜ձ
ՠս ձ՜կ՜ժ յ՜իյ՜ձճսդՠ՜ձ...
50. 407՜—9՜ ԻԳ. Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Շ՟վ՟խմնտթմ, էե նռ նւ ե ՟ջ՟տգ՟ժ գր նս՟մ՟րնվ ՠ՟մթր [«Ի սեվ Սսգց՟մնջե աթսմ՟խ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճե» կգպ. 1424, 247՟] — Ոջտ ըաթճջ՜ձո Հճ՞ճհձ ՜ջ՝զձ, /Զղ՜ջ՜ժ՜ձոձ ճ՞ՠ՜է ՞ջՠռզձ...
51. 411՝—4՜ [Ն՟իգվա՟մ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մթ] — Փ՜շձ ՜կՠձ՜յոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... ՜կբձփ Սճչճջճսդզսձ
բ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ջ՜ձռ կզղպ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա ըճժ՜է հ՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜պճսզջ՜ձո...
52. 414՝—8՜ Վ՟վբ՟ոգս՟տ — Ակՠձ՜հձ ՞ճջթ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՜ոպճս՜թ՜՞ճջթճսդզսձ բ, ճջյբո յ՜պ՜ջ՜՞ձ...
53. 418՜—23՝ [Ք՟հնր՟լւ ճ՟հ՟աջ ղգհ՟տ] — Մՠխ՜սճջձ բ ժՠջ՜ժճսջ ո՜պ՜ձ՜հզ... Մՠխտ էՠաճսզձ ՝՜ջժճսդզսձձ բ... ՜կբձփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2՝ Յնռ՟ջ՟ց չ՜ջ՟՜յՠպ, Նթխնհնջ չ՜ջ՟՜յՠպ, Կ՟վ՟ոգս չ՜ջ՟՜յՠպփ
246՝ Ձՠշտո վըպՠ՜է զ իճխ ՟՜շձ՜հ,
Զպ՜շըո լՠա հզղ՜պ՜ժ կըձ՜հ,
Ես աճջ գձդՠշձճսձ Ոխճջկզո պ՜հ,
Ես ՞թճխզո ճչ ճտ բ ո՜հփ
Զՠխժՠէզ իճխո, ըակըպրտ յըխպճջո, ակ՜ջկձճչ ծըխպճջո՚ աՅնռ՟ջ՟ց թջճխո հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜յվ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ
247՜ Եո ա՜շ՜թՠ՜է պբջ Յնռ՟ջ՟ց
Ես չ՜ջ՟՜յՠպ՚ պՠխ՜յպ՜ջ՜վ,
Զկզպտո հ՜կ՜շՠ՜է զ՝ջՠս ատ՜ջ՜վ,
Զպ՜շո թջՠռզ հըղպ՜փ ղպ՜փփ
Յճջ գձդՠշձճստ՚ զ կզպ ՜շբտ
Ես ՜շ Աոպճս՜թ վ՜շո ՜շ՜տբտ,
ԶԱոպճս՜թ գձ՟ կ՜ջ՟ ի՜ղպՠռճսռբտ,
Զզ դբ ժ՜կզտ վճտջ ՜ղը՜պբտ,
Ի հԱոպճսթճհ չ՜ջլո գձ՟ճսձիտփ
409՝ Շձճջիզս ՜կՠձ՜արջզձ հԱոպճսթճհ ՠս ժ՜կ՜ժռճսդՠ՜կ՝ Հճ՞ճհձ... ՠս կզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ձ Ոջ՟ճհձ Մզ՜թձզ
՜շ Հ՜հջձ Աոպճս՜թ ՜հո զձմ ՠխՠսփ ՌՃՀԷ (1728) դվ՜յ՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ, զ հ՜կոՠ՜ձձ իճգպՠկ՝ՠջզ Գ—ձ, հ՜սճսջձ
Ե—ղ՜՝դզ, հՠպ Սջ՝ճհձ Գէվճջքՠ՜հ արջ՜չ՜ջզ պրձզձ, ՠո՚ Յնռ՟ջ՟ց ՜ձզկ՜ոպ ՠս հ՜ձճյ՜հ ՠս մըձմզձ զ՝ջճս չ՜ջ՟՜յՠպ զ հԱջՠսՠէՠ՜ձ ժճսոբ, պՠխՠ՜ս զ հԱվ՟վ՟սգ՟մ ժճխկ՜ձբ, զ ՞զսխ՜հտ՜խ՜տբձ Կ՟վՠնր ՠս ոըձըձ՟ՠ՜կ՝ կրջո
կՠջճհ ՠս էճսոճհ ՠս զ ՞՜իբձ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ, ՝՜ջՠըրո ՠս կզնձճջ՟ ՜շձՠէճչ ըաոճսջ՝ Կճհոձ ակ՜հջձ հԱոպճսթճհ,
ՠս աոճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպձ // (410՜) ՜շ Մզ՜թզձ Ոջ՟զձ Աոպճս՜թ, ՠէՠ՜է զ պՠխՠ՜ռ ՠս ի՜հջՠձՠ՜ռ, ծ՜ձ՜յ՜ջիճջ՟
՜շձՠէճչ գազո ա՜խըձ, ՜հոզձտձ՚ աՍ՜խկճոձ, հ՜նճջ՟ճսդՠ՜կ՝ձ ՠս ժ՜կ՜ժռճսդՠ՜կ՝ձ Քջզոպճոզ, հԱոպճսթճչ ե՜կ՜ձՠ՜է ի՜ո՜տ զ ոճսջ՝ ՠս րջիձՠ՜է տ՜խ՜տձ հԵվնրջ՟հեղ, աճջ զ չ՜խճսռիՠպբ վ՜վ՜քՠ՜է ժճս ռ՜ձժ՜հզփ Գճիճսդզսձ
պվճխզձ ՝՜ջՠ՜ռ. ՜ի՜ էռ՜ս վ՜վ՜տ ոջպզ զկճհ, ՜հոզձտձ՚ աՔջզոպճոզ ոճսջ՝ էճսոճյթ՜ս՜է ՞ՠջՠակ՜ձձ ոջպ՜պճմճջ ՠս է՜է՜՞զձ ՟զկրտ ի՜կ՝ճսջՠէճչ, ՜հէ ՠս աո՜ջո՜վՠէզձ՚ աը՜մՠէճսդՠ՜ձ պՠխզձ, ՜հոզձտձ՚ աոճսջ՝ Գնհանէ՟ճմ
ՠս աոճսջ՝ յ՜պ՜ձ՜յպՠխձ, աոճսջ՝ յ՜ջպբաձ, աՍնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմ՟ճ հճսղ՜՞ձ՜հ պՠխզտձ, աոճսջ՝ ի՜ձ՟ՠջլ ՝՜ե՜ձկ՜ձ պՠխձ ՠս ավճսղ յո՜ժձ, աՍճսջ՝ Խ՟շաթրսմ, աոճսջ՝ Լնրջ՟րնվշնր ՜խրդզռ պՠխձ, աոճսջ՝ ՝՜ձդձ, աոճսջ՝
Աոպճս՜թ՜թձ՜հ ՞ՠջՠակ՜ձձ //(410՝), աոճսջ՝ Հ՜կ՝՜ջլճսկձ, աոճսջ՝ Ծձըձ՟ՠ՜ձ պՠխձ, աոճսջ՝ հ՜հջձ, ճջ բ կըոճսջձ, գաՍջ՝ճռ Յ՜ժճ՝ՠ՜ձռ ՞՜իձ, ՜հոզձտձ՚ աոճսջ՝ ՞էը՜՟զջձ, աՍճսջ՝ ա՜դճշձ ՠս աոճսջ՝ ՞ՠպ Յնվբ՟մ՟մըմ, ՠս
ա՜հէ հ՜կՠձ՜հձ ոճսջ՝ պըձրջզձ՜ժ՜ձ պՠխՠ՜ռձ Քջզոպճոզ ճսըպ ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ ՜ջ՜ջ՜վ, ավ՜վ՜ք ոջպզռո կՠջճռ էռճսռ՜տ պըվմճսդՠ՜կ՝ըձ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհփ Ահո ՠխՠս ՌՃՀԸ (1729) դվզձ, ճջ բջ Ծըշ՜հա՜պժզձ, հճջ ՠս աոճսջ՝
պՠխո կըձ՜ռզփ Յՠպ ՠջժճսռ ՜կ՜ռ՚ ՌՃՁ (1731) ՜կզձ ժ՜կՠռ՜հ ՞ջՠէ հԱոպճսթճչ կ՜պՠ՜ձո ա՜հո, ճջ ՜ձճս՜ձՠ՜է ժճմզ Նճջ՜՞ճհձ տ՜խճս՜թճւ. ըաՍնրվՠ Յ՟վնրէգ՟մ ձՠջոձ գոժոՠ՜է հրջզձՠռզ ՞ջՠէ ՠս ՜ս՜ջպձ ՠխՠս զ ոճսջ՝ Ծձճսձ՟բձ Քջզոպճոզ ՌՃՁԳ (1734) դչզձ, //(411՜) զ չ՜հՠէճսկձ զձլ՚ Յնռ՟ջ՟ց չ՜ջ՟՜յՠպզո ՠս ՠխ՝՜ջռձ զկճռ՚ Նթխնհնջ ՠս Կ՟վ՟ոգս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ, հճջ ՠս ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ ՠս ՝՜ջճսճտ չ՜հՠէճսկձ պ՜ռբ Աոպճս՜թ, ՜ոբտ. Ակբձ
ՠս ՠխզռզփ Ես ճջտ ի՜ձ՟զյզտ աո՜ գձդՠշձըէճչ ՠս ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, ա՜ջպ՜ով՜ռ ե՜կձ հզղՠէ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ չ՜ոձ հԱոպճսթճհ, ՠս ՟ճստ, ճչ ոճսջ՝ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ կրջո էճսոճհ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ, հզղՠ՜է էզնզտ ա՜հձ ժբպձ, ճջ ՜ոբ
Քջզոպճո, դբ. Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ Հրջ զկճհ. ՜կբձփ Ես ա՞զջո չ՜պդ՜ջճսդզսձձ ժ՜կ աոը՜էճսդզսձձ, դբ ժճս կՠխ՜հ՟ջբտ, դբ ճջ մբ, ժ՜կտ լՠջ իջ՜կ՜ձ՜ռ՟ բ. աժ՜ջ կՠջ ՜հո բջ, ճս ՠջժՠ՜հ, դբ արջզձ՜ժձ լՠշ՜ձբո ի՜ձՠձ, ՜հոյբո հըղդ՜վճչ ղ՜ջՠռզ, դբ չ՜ոձ ՜ս՜ջպ ի՜ձՠէճհ ՜հոփ // (411՝)փ
Ահո ՠխՠս յ՜պջզ՜ջգճսդՠ՜ձձ ըաՍվՠնճ հԵվնրջ՟հեղ՟ճ պՠ՜շձ Գվթանվթ ծ՞ձ՜աՠ՜ռ ի՜հջ՜յՠպզձ ՠս հ՜դճշ՜յժ՜էճսդՠ՜ձձ Յնռ՟մեջ ՠջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, հճջ ՠս ՌՃՁԲ (1732)—ոզձ չ՜ղըջ՜ձՠռ՜ս ո՜հ ՠս ՠ՟՜ս զ պ՜յ՜ձզ ՟՜ջ՜ձ ըաՍճսջ՝ Փջժմզձ, ՠս աԳվթանվ Աջսնր՟յլ՟ՠ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպձ աչ՜ջդճսձ ժ՜հ ՠս ժճս‘չ՜ջբ այ՜պջզ՜ջգճսդզսձձ, հճջ ՠս հՠջժ՜ջ՜ժՠ՜ձո յ՜իՠոռբ աձ՜հ ՝՜ջՠջ՜ջձ ՠս կ՜ջ՟՜ոբջձ Աոպճս՜թ, ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ
424՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ջնրհ թմշ — Հ՜կ՜ջլ՜ժՠռ՜հ ՜շ ՜հո հ՜ձ՟՞ձ՜՝՜ջ զ ի՜ջժբ, ճմ ազ ՜ձլզձ վ՜շո ոպ՜ռ՜հռ, ՜հէ ՠս ազ ՠյզոժճյճոճսդզսձ չզծ՜ժՠռ՜հ ՠս զ չզծ՜ժՠէձ պ՞զպճսդզսձ զ հճէճչո չ՜ջժ՜հ ՠս ՝՜ձզս հ՜կՠձ՜հձ
ճսկբտ ա՝ճչ՜ձ՟՜ժ ա՜հո թ՜ձճսռ՜ձՠէ ՜ձիձ՜ջզձ ՞զպ՜ռզ, յ՜պղ՜ծ ի՜կ՜ջՠռ՜հ զ ՞ջզ ՜ջժ՜ձՠէ, ազ դՠջՠսո ՜հձ-

յբո ՟զսջզձ ճսո՜ձՠէ ՜ջ՜ջզմ ժ՜կճխ՜ռ, հ՜խ՜՞ո ճջճհ ՠս ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոճռզժ էոՠէճսդՠ՜ձ հ՜խրդո չ՜ոձ կՠջճհ
վջժճսդՠ՜ձ, ՜ջ՜ջոռՠձ ոճսխ ՜ղը՜պճսդՠ՜ձո ի՜պճհռ էզձՠէ ՜շ զ // (424՝) Քջզոպճոբ, աձճջ՜ ճխճջկճսդՠ՜ձռձ յ՜ջ՞ՠսո, հճջճսկ էզռզ ՜կՠձՠռճսձ կՠա ի՜ձ՟զյզէ հՠջժջզ ՠս զ հՠջժզձո, ՠս վ՜շո չՠջ ՜շ՜տՠէ Հրջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ՜հեկ ՠս կզղպ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
Ք՜խճս՜թճւփ
Յնռ՟ջ՟ց չ՜ջ՟՜յՠպ, Նթխնհնջ չ՜ջ՟՜յՠպ, Կ՟վ՟ոգս չ՜ջ՟՜յՠպփ
424՜ (Կ՜ակճխզ) Եո՚ չ՜ջ՟՜յՠպո [Եր]բնխթ՟տթ,
Ոջզ ՜ձճսձ Ղ՟դ՟վ ժճմզ,
Զ՜հո Ք՜ջճա՞զջտո ժ՜յՠռզ
Ես չ՜ջլճս ՟ջ՜կ մ՜շզփ
Ի չ՜հՠէճսկ Յնռ՟ջ՟ց չ՜ջ՟՜յՠպզ,
Ոջ ա՜հո ժ՜ջ՟՜հ՚ ժ՜ակրխո զղբ,
Աոպճս՜թ ՜հէ զջ կՠխտձ մհզղբ,
Ոչ ճտ կբժ Հ՜հջ կՠխ՜հ ՜ոբ,
Աջտ՜հճսդզսձ ե՜շ՜[ձ]՞բ. ՜կբձփ
Թվզձ ՌՃՁԲ (1733)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 427՝ Զ՜հո Ե ՞զջտո ՜հոյբո գձդՠջձճստ. ձ՜ը ա՜հոփ Ք՜խճս՜թճւ ՞զջտփ

724
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ գր 1 ծմ՟սթո ավւթտ)
ԹԵՐԹ՝ 247—1 (էպթշւ՝ 144)+86 եչ սո՟աթվֆ ԿԱԶՄ՝ նջխգանճմ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ 8 (Ա—Ը), ռգվչթտֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, էթխնրմւզ ռգվթտ ռ՟վ՝ ձգհւնր՟լֆ
ԾՆԹ. Մ՟ջգվմ թվ՟վ գմ ղթ՟տնր՟լ Ա կգպ՟ավթ ավշթ՝ Յնռ՟ջ՟ցթ խնհղթտֆ Ննրճմ կգպւնռ մյնրղմգվ խ՟մ Բ կգպ՟ավթ գր ծմ՟սթո
ավւթ ռվ՟ճֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Եվնրջ՟հեղ, Բգբհեծեղ

ՌՃՁԵ — 1736

ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟ջ՟ց ռվբ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռ՟ջ՟ց ռվբ., Նթխնհնջ ռվբ., Կ՟վ՟ոգս ռվբ. (ծղղս. կգպ. 723)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 199 (1—199) — 1 (էպթշւ՝ 144). շավնր՟լ՝ 1՟—5ՠ, 20ՠ—1ՠ, 199՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԳ×16 (Ա 5, Է 17)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — «Ս՟ ե Ս՟վաթջ ռ՟վբ՟ոգսմ՝ Կ՟էնրհթխեթտ ղգխմթշզմ»՝ 6ՠ, ժնրջ՟մտւմգվնրղ՝ Դթնմթջթնջ Ավթջո՟ա՟տթ՝ 180՟, Աէ՟մ՟ջ Ահեւջ՟մբվ՟տթ՝ 183ՠֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 7՟, 22՟ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 7՜—16՜ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ ՟ջ՟տգժնտջ Յ՟հ՟աջ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Ս՟վաջթֆ 0ամգ՟ճ, Հնաթտ Սնրվՠ Աջսնր՟լ ձյղ՟վթս — Ակՠձ՜հձ ճտ, ճջ ա՞զջո ՜ոպճս՜թ՜հզձո զ լՠշձ ՜շձճսռճս, ձ՜ը կի ակ՜ժ՜՟ջճսդզսձձ
ձճջզձ գձդՠշձճս...
2. 16՝—9՜ [«Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 933, 273՟]
— Աջ՟ ՠս, կՠտ ա՜ձլզձո կՠջ ՜ջե՜ձզո ՜ջ՜ոռճստ ՜հձյզոզ ճխնճսձզ...
3. 19՝—20՜ [Ամնր՟մւ մ՟ծ՟ոգս՟տ, ղ՟վա՟վեթտ, ՟պ՟ւգժնտ գր ռ՟վբ՟ոգս՟տ]
՟. 19՝ Եէե խ՟ղթտթջ աթսգժ գվխնս՟ջ՟մ մ՟ծ՟ոգս՟տ ՟մնր՟մւմ, ՟ճջ գմ — Ն՜ը ՠս հ՜շ՜ն՚ Ռճս՝բձ, Շկ՜սճձ...
ՠ. 19՝ Զ՟ճջ եժ ԲԺ—մ ղ՟վա՟վեթտ ՟մնր՟մւմ — Յճչոբ, Ակճչո...
ա. 19՝—20՜ Զ՟ճջ եժ գվխնս՟ջ՟մ ՟պ՟ւգժնտմ ՟մնր՟մւմ, նվւ գմ ՟ճջնւթխ, ՟ճջթմւմ — Պՠպջճո, Աձ՟ջբ՜ո...
բ. 20՜ Եր դ՟ճջ գրջ ԲԺ—մ ռ՟վբ՟ոգս՟տմ — Դթնմեջթնջ, Յըպեէենջ...

4. 22՜—31՜ Եոթց՟մնր Կթով՟տ գոթջխնոնջ ՟ջ՟տգ՟ժ [«Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ». կգպ.
732, 67ՠ] — Զվ՜հէՠ՜է ծ՜շ՜՞՜հդո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ա՜ի՜՞զձ ՠս ա՜ձի՜ո՜ձՠէզ արջճսդզսձձ...
5. 31՜—47՝ Ի Կ՟էնրհթխե էհէնճմ Յնծ՟մնր ՟պ՟ւգժնճ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե Ս՟վաթջ ռ՟վբ՟ոգսթ — Զզ հ՜կՠձ՜հձ, ճջ իՠխ՞ճսդՠ՜կ՝ ժ՜կ իՠղպճսդՠ՜կ՝ չ՜պդ՜ջ ՞պ՜ձզ ՜շ վճջլճսդզսձոձ...
6. 48՜—69՜ Յ՟հ՟աջ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Սճսջ՝ձ Ամջգժղնջ գձ՟ ՠջժ՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժո ՜ջպ՜ոճսրտ ՠս ՜խրդզստ ՠս յ՜իրտ ՜խ՜մբջ աՠջ՜ձՠէզ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ...
7. 69՝—100՝ Յ՟հ՟աջ նվոթջնրէգ՟մ, ւ՟հ՟ւ՟ռ՟վնրէգ՟մ Վգվ՟ցնիղ՟մ Տթվ՟ղ՟ճվ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ, ՟ջ՟տգ՟ժ թ ղգմ՟րնվ Գվթանվե ծ՟ղ՟պփս — Լճսջ, ոճոժ ՜շ՜ձռ ղրղ՜վկ՜ձ, ազ դբյբպ ճկ՜ձտ պՠոՠ՜է տ՜ջճաբզձ, ՜հէ ձ՜ ճմ ի՜ս՜պ՜հջ...
8. ՟. 101՜՝ Տ՟հ Փնիղ՟մ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Մՠթ՜ռզջ ՜հորջ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ /Ինկ՜կ՝ Մզ՜թձզ՟ ՜շ տՠա իջՠղպ՜ժրտ...
ՠ. 102՜՝ Յնվբնվ՟խ — Կ՜ռՠ՜է հ՜շ՜նզ տճ, ճՙչ ոջ՝ճսիզ, /Զլՠշըո պ՜ջ՜թՠկտ, ըաժճսջթըո ՝՜ըՠկտ...
9. 103՜—6՜ Սվՠնճ Գվթանվթմ ղգվնճ Լնրջ՟րնվշթմ ե ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես հճջե՜կ Աոպճս՜թ ՜ջ՜ջ ակ՜ջ՟ձ աԱ՟՜կ
ակՠջ ձ՜ը՜յի՜հջձ...
10. ՟. 106՜՝ Ըդջնրվՠ Ս՟վխ՟ր՟ա ռ՟վբ՟ոգսմ ՟ջ՟տգ՟ժ եվ զմբ թրվ ինվծվբ՟խտթմ — Թբ ՠո ի՜ձռ պրձ մՠկ պրձՠէ... ՠ. 106՝ Ի Սճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճոզ Ն՜ը՜չժ՜հզձ պրձզձ հՠպ ՜ջլ՜ժկ՜ձ ե՜կճսձ աե՜կ՜պ՜ձձ... ա.
106՝—7՝ Ա՝ՠխ՜հ կզ դ՜տճսռՠ՜է ժ՜հջ զ ՟՜ոձ... բ. 107՝—8՜ Եի՜ջռ ճկձ զ ի՜ջ՜ձռձ գձ՟ զկ՜ոպճսձ ՝եզղժ կզ...
գ. 108՜՝ Թ՜՞՜սճջձ Վ՟ջթժ կպ՜ըճի էզձբջ չ՜ոձ ձղ՜ձզձ, ճջ ՠջՠսՠռ՜ս զ չՠջ՜հ նճսջռձ...
11. 108՝—12՝ Վ՟մ՟խ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ ռ՟ջմ Հ՟ճնտ ՟դաթջ անռգջս զմբնրմգժնրէգ՟մ —
Կՠձո՜՝ճսխը ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձ աԹ՜թբճո ակՠջ Աշ՜տՠ՜էձ հԺԲ—ձզռձ բ ՜ոՠէ...

12. 112՝—3՜ Աճժ ՠ՟մ Վ՟մ՟խ՟մթ Վ՟ջմ ձվ՟ա՟ժնրտթմ — Զզ՛ձմ բ ծջ՜՞՜էճսռզձ էճսթ՜ձՠէձփ Ի ՞ջճռ բ ծղկ՜ջզպ. Կթրվգհ Ահեւջ՟մբվ՟տթմ ՞ջբ ՜շ Թենբնջ դ՜՞՜սճջձ չ՜ոձ Զ՜պժզձ...
13. 113՜՝ Զջվՠնճմ Կթրվհթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Զ՜պզժ՚ Մճչոբո լ՜հձՠ՜ռ հԵաթոսնջ զ չՠջ՜հ ՞՜շ՜ձռձ, ՠս կՠջ ՞՜շձ ՠս Զ՜պզժ՚ Քջզոպճո բ...
14. 113՝—4՜ Վ՟ջմ փվծմնրէգ՟մ Եխգհգտնճ գր ի՟շթ գր ղ՟ս՟հթ ե ՟ջ՟տգ՟ժ Յնրջսթմնջ, նվ եվ գվվնվբ գոթջխնոնջ ճԵվնրջ՟հեղ դխմթ Յ՟խնՠ՟ճ գր Շղ՟րնմթ — Ի լՠշձ Յ՜ժճ՝՜հ ՠխ՝րջձ Տՠ՜շձ էշՠ՜ռ տ՜ի՜ձ՜հճսդզսձձ
Ղՠսպ՜ժ՜ձ...
15. 114՜՝ Ի Կ՟մնմ՟տ ջվՠնճմ Իջ՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Մՠթ Լնրջ՟րնվթշմ ՜ջ՜ջ զ տջկ՜ռձ ՠյզոժճյճո
ՠս տ՜ի՜ձ՜հո...
16. 114՝—5՝ Զթ՞մշ ե դփվնրէթրմ Տգ՟պմ նվ նրջնճտ (Տգ՟պմնրջնճտ) ՟հփէթտմ. Հ՟ճվ ղգվ... — Պ՜պ՜ոը՜ձզ.
Ախրդտձ՚ ըրոտ գձ՟ հԱոպճսթճհ դ՜ջ՞կ՜ձզ...
17. 115՝—7՜ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ, էե. Զթ՞մշ ե ՟ո՟յի՟վնրէթրմ գր ն՞վ ե փաս՟խ՟վնրէթրմ
՟հփէգժմ, դնվ Տեվ ղգվ ՟մկ՟մկվ՟ժթ ծվ՟ղ՟ճե ՟հփէգժ — Ես աճջ ի՜ջռՠջ, դբ. Զզ՛ձմ բ ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձձ...
18. 117՜—8՝ Եր էե նվ ե փաս՟խ՟վ ՟հփէգժմ, դնվ Քվթջսնջ ՟մկ՟մկվ՟մ՟ժթ ծվ՟ղ՟ճե ՟հփէգժ — Բ՜աճսկ
զկ՜ոպճսդՠ՜ձ յբպտ ՠձ ՜ոպ ՠս ղձճջի՜ռ Հճ՞ճհձ, ճջճչ ժ՜ջՠկտ ռճսռ՜ձՠէ...
19. 118՝—20՜ Տգ՟պմ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի է՟հնրղմ Տգ՟պմ — Աջ՟, ՠժՠ՜է Աոպճս՜թ արջճսդՠ՜կ՝ զսջճչ ա՞ՠռ՜ս ակ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդզսձո...
20. 120՜—8՜ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Տՠոբտ հ՜շ՜նձճսկձ ժզջ՜ժբզձ այ՜պՠջ՜ակձ ՠս ահ՜խդճսդզսձձ...
21. 128՜՝ Վ՟ջմ Ավսգղնմթ — Ավսգղնմ հՠպ ԼԴ ՜կզ ը՜մՠէճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ՜ս Է ՜կզո
Յճչի՜ձձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ...
22. ՟. 128՝—40՝ [Վխ՟ճնրէթրմւ ճ՟հ՟աջ Ծմմբգ՟մ գր Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ]ֆ
Ի Կ՟վմնճ խ՟մնմ՟տմ՝ ծվ՟ղ՟մ՟ր Յնրջսթմթ՟մնջթ, նվ գբ՟ր — Վ՜ոձ կՠթզ Յ՜հպձճսդՠ՜ձձ աճջ ժ՜ջ՞ՠռզձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էտձ զ չՠռձ հճսձվ՜ջզ...
ՠ. 140՝—1՜ Վխ՟ճնրէթրմւ զմբբեղ մնտ՟, նվւ ՟ջգմ, էե. Տեվմ նշ գխգվ դա՟պմ թ Ե—յ՟ՠ՟էնռ գվգխնճթմֆ
Յնռ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ճԱրգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմեմ — Վ՜ոձ ճջճհ զ իզձ Զ՜պզժ ոժո՜ձզ...
ա. 141՜—6՜ Վխ՟ճնրէթրմւ. ռ՟ջմ դթ ո՟վս ե դջնրվՠ ո՟ս՟վ՟ամ ՟միղնվ գր ՟մչնրվ, ՟մ՟հ գր ՟մկեէ ղ՟սնրտ՟մգժֆ Թ՟թենջթ ՟պ՟ւգժնճ — Աջե՜ձ բ աի՜ռ յ՜պ՜ջ՜՞զձ նՠջկ ի՜ձՠէ զ ոՠխ՜ձձ...

23. 146՜—8՝ Վ՟ճւ նհՠնտ ղգհնրտգ՟ժ ՟մկթմ ինջսնռ՟մ՟ճվ՟վ Գվթանվթ ղթ՟ճմ՟րնվթ ՟ջ՟տգ՟ժ ՟ճջոեջ
— Վ՜ՙհ տՠա ՜ձլձ զկ, գձ՟բ՛ջ ճմ ոժո՜ձզո պՠո՜ձՠէ, դբ ճջյբո յ՜պջ՜ոպզո, ժ՜կ դբ ազ՛ձմ յ՜ժ՜ոճսդզսձ բ զ տՠա...
24. 148՝—58՜ Ահփէւ գր ո՟ծւ զմբ ղթղգ՟մջ ժլգ՟ժ — Ախրդտ ՠս յ՜իտ էճսթբ գձ՟՟բկ ՟զս՜ռձ ՞ձ՟զ ՜ձհ՜խդՠէզ...
25. 158՜—69՝ Գթվւ Եդվթ Վ՟ջմ յթմնրէգ՟մ ճԵվնրջ՟հգղթ գր ս՟ձ՟վթ Տգ՟պմ ճԱջսնրլնճ ղգվնճ (Ա, 58—
Ե, 3) — Յ՜շ՜նձճսկձ ՜կզ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Կթրվնջթ Հ ՜կ ՞ՠջճսդՠ՜ձձ...
26. ՟. 169՝—73՝ Յ՟ճջղ ՟րնրվ սփմ ե ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթտմ Եդգխթեժթ գր Եդվթ ղ՟վա՟վեթմ — Եաՠժզբէ ճջ՟զ
բջ աԲզսաՠ՜ տ՜ի՜ձ՜հզձ...
ՠ. 173՝—5՜ [Յթյ՟ս՟խ ջվՠնտմ Աջսնրլնճ] — Ըոպ Նթխթ՟խ՟մ ժ՜ձճձզձ, ճջ ո՜իկ՜ձՠռզձ հ՜սճսջ ղ՜՝՜դճս
պրձՠէ ահզղ՜պ՜ժ ոջ՝ճռձ Աոպճսթճհ...
ա. 175՜—6՝ Ի ճթյ՟ս՟խ ե ծվ՟յթտմ, նվ գհգմ թ Սնրվՠ ւ՟հ՟ւմ ճԵվնրջ՟հեղ — Վ՜ջ՟՜յՠպ ժ՜հջ հԵվնրջ՟հեղ Յնռծ՟մմեջ ՜ձճսձ զ Հ՟ճնտ ՞՜ս՜շբձ... Ահո ՠխՠս զ ԶՃ ՠս ՀԱ (1212) դըսզձ...
բ. 176՝—8՜ [Հնրվ գխթ ՟վխ՟մգժ ճգվխթվ] — Աջ՟, զ հ՜ջժ՜ձՠէ աիճսջ ոզջճհձ զսջճհ հՠջժզջ...
գ. 178՜՝ Պ՟սղնրէթրմ Աջ՟ց՟ճ ղ՟վա՟վեթմ — Աջտ՜հձ Դ՜սզդ ղզձՠ՜ռ աՍնրվՠմ Սթնմ...
դ. 178՝—80՜ Աճժ գր դ՟ճջ գրջ Ն՟է՟մ՟ճ ղ՟վա՟վեթմ... — Ես բջ ձ՜ չՠջ՜ժ՜ռճս ՠս ըձ՜կ՜թճս Տ՜ձձ Դ՜սդզ...
ե. 180՜—3՜ Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Դթնմեջթնջթ գվչ՟մթխ ՟ջսնր՟լ՟յՠ՟մ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ս՜ կզձմ՟ՠշ յ՜պ՜ձՠ՜ժձ բջ, զ թձճխ՜ռ զսջճռ ձճսզջՠ՜է ՠխՠս հԱէեմջ...
զ. 183՝—7՜ Վ՟վւ գր ճթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Աէ՟մ՟ջթ — Աոպճս՜թ՜յի՜ծճհ ՠս կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպձ
ՠժՠխՠռճհ, ոզսձձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜պճհո կՠջճհ՚ ոճսջ՝ձ Աէ՟մ՟ջ...
է. 187՝—90՜ Պ՟սղգտթտ ղթրջ ՟ճժ գրջ ջւ՟մշգժթջ ժգ՟ժ թ ջվՠնճմ Գենվքգ՟ճ — Ահջ ճկձ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպ ՠս
ՠջժզսխ՜թ հԱոպճսթճհ հՠջժզջձ Ֆպ՟մա՟տ...
ը. 190՜՝ Աճժ գր դ՟ճջ Սվՠնճմ Լ՟ղՠենջթ իմբվնր՟լւմ ե թ ճԱջսնրլնճ – Ես ՜ո՜ռ. Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, ճխճջկՠ՜հ հ՜կՠձՠռճսձ, ճջտ ահզղ՜պ՜ժո կՠջ ժ՜պ՜ջՠձ...
27. 190՝—7՝ [Ըմէգվտնր՟լւ ճԱրգս՟վ՟մ՟տ գր թ էհէնտմ Պփհնջթ]ֆ Սվՠնճ Արգս՟վ՟մջ նվ զջս Մ՟սէենջթ — Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՜ոբ. Դճս[տ] բտ ՜խ հՠջժջզ... գձ՟ կբն ձճռ՜ ՞ձ՜հջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

6՜ Յնռ՟ջ՟ց չ՜ջ՟՜յՠպ, Նթխնհնջ չ՜ջ՟՜յՠպ, Կ՟վ՟ոգս չ՜ջ՟՜յՠպ (ձճհձգ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ը՝)փ
6՝ 0՞ձՠ՜հ Աոպճս՜թ ՠս աոժըոՠ՜էո զկ ՟ճս ժ՜պ՜ջՠ՜ ճջյբո ՠս ժ՜կզո. տՠա վ՜շտ. ՜կբձփ
16՜ Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜ զ կՠա... // (16՝)... ՠս հ՜ս՜ջպճսկձ ՞ջճհո աՅնռ՟ջ՟ց վռճսձո ՞ջմզ, ՠս
տՠա վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
19՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜հ հ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ տճռ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՞թճխզո, գձդՠջռճխ՜ռ ՠս էոճխ՜ռ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 31՜, 100՝, 173՝, 190՜)փ
69՜ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ... կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջբտ ըաոպ՜ռճխ ՞ջճհո ՠս ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ՜ըկ՜ջ ՞ջմզո. ՜խ՜մՠկ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջ, ՠս Քջզոպճո ալՠա դճխռբ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 183՜, 187՜)փ
102՝ Ահէ ՠո ատՠա կզղպ կ՜խդՠկ, Տզջճսիզ,
Զ՜շ՜թՠ՜է կՠխրտ ՠխժՠէզ
Հ՜հռՠ՜է Ոջ՟ճհ՟ տճ Մզ՜թձզ՚
Թճսխճսէ ակՠխ՜ռո ՜ձդճսՠէզփ
Զպբջ Յնռ՟ջ՟ցջ ՜կճդ՜էզ,
Եյզոժճյճո ՜յ՜ղձճջիզ,
Դ՜ջլՠ՜է եպՠկ ակ՜հջ՟ Յզոճսոզ՚
Թճսխճսէ ահ՜ձձ՜ձո ՜ձյ՜պկՠէզփ
Կջժձՠ՜է. Թճսխճսէ ահ՜ձլ՜ձոփ
198՜ Գջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ա՜ջ՟ կ՜պՠ՜ձո զ Սնրվՠ տ՜խ՜տձ հԵվնրջ՟հեղ, ձ՜ՠս զ Բգբհեծեղ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ՟բյ Սնրվՠ Ծմզմբգ՟մ Քջզոպճոզ հԱոպճսթճհձ կՠջճհ, զ դվզձ Հ՜հճռ ՌՃՁԵ (1736), զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձձ ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ աՍնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ պՠ՜շձ Աՠվ՟ծ՟ղնր, ձ՜ՠս յ՜պջզ՜ջգճսդՠ՜ձ հԵվնրջ՟հեղ՟ճ կՠթզձ Գվթանվթ ծ՞ձ՜ա՞ՠ՜ռ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ի՜հջ՜յՠպզ. ՠխՠս աըոժզս՝ձ ՞ջճհո զ հ՜կոՠ՜ձձ ձճհՠկ՝ՠջզ Է ՠս ՜ս՜ջպ ոճջզձ ՠխՠս ՜յջզէզ ԺԳ, լՠշ՜կ՝ ՜կՠձ՜կՠխ ՜ձլզձ՚ հճ՞ձ՜կՠխզ ՜ըկ՜ջ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ Յնռ՟ջ՟ց զ՝ջճս չ՜ջ՟՜-

յՠպզփ Յճջ ՠս ըձ՟ջՠկ զ լբձն, ճՙչ չ՜հՠէճխտ աոճսջ՝ պ՜շզո, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ՞ջզո ՠս ող՜է՜ձ՜ռ ոճջզձ, դճխճսդզսձ ղձճջիՠռբտ կՠխ՜սճջզո չ՜ոձ հԱոպճսթճհ, հճջ ՠս //(198՝) ըա՝՜խՠ՜է ՠկ զ իՠ՞ հ՜ղը՜ջիզոփ Զզ ՠս ըձ՟ջՠկ զ
լբձն, ճՙչ ՟՜ոտ աէճհո ՠջ՜կզռ, ՜շ ճպո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ագձդՠջռճխո՟ ՜ոպճս՜թ՜հձճռ ՝՜ձզռո, հզղՠէ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ ոջպզ կպրտ ՜շ Տբջ ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠէ ա՞թճխզո ՠս ՠխ՝՜ջռ ՠս տճսՠջռ ՠս թձճխ՜ռ ՠս
հ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ձձնՠռՠէճռձ կՠջճռ. հճջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ հԱոպճսթճհ կՠջկբ, ճջ բ րջիձՠ՜էփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ յ՜իյ՜ձ՜ժ Ը՝ Յՠջջճջ՟ ա՜հո. Կ՜դճսխզժբզռ Մՠժձզմբձ (լՠշ. Ա), ՠս չ՜ոձ Ծշ՜յա՜պժզձ (լՠշ.
Բ), ՠս ըաՔջզոպճոզ աոճսջ՝ պըձրջզձ՜ժ՜ձ պՠխՠ՜ռձ ռճսռկ՜ձ (պյ. Գ)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ՌՃՀԸ — 1729
ԹԵՐԹ՝ 48 (200—247)ֆ ՊՐԱԿ՝ 6 (ԺԴ—ԺԹ)×8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,2×10,6ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝
21ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ. սգհ—սգհ է՟մ՟ւ՟խգվ գր խ՟վխ՟սնր՟լֆ Վգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 200՜—38՜ Է. Շմնվծթր Տգ՟պմ գր խ՟ղգտնրէգ՟ղՠ Հնարնճմ Աջսնր՟լնճ խ՟ղ գհգր ՟մյմնվծկւ ոթս՟խթջ
ճ՟ճսմ՟ՠ՟մգժ Զջւ՟մշգժթջ ճ՟հ՟աջ ջվՠնճ Յ՟վնրէգ՟մ Պ՟ջեւթմ, նվ գհգր ՌՃՀԸ (1729) ՟ղթմ, ւ՟մդթ Աջսնր՟լմ ՟ղգմ՟ճմթ գվխ՟ճմ՟ճթմ ժնրջնռմ ժնրջ՟րնվգ՟տ, ո՟ճլ՟պ՟տնճտ դ՟դ[ա]ջ Հ՟ճնտ ղգլ՟ր դնր՟վձ՟ժգ՟ր, ւ՟մդթ ՟ճջղ ՟ղթ ճնճմւ, հոսթւ գր ՟ջնվթւ ՟վ՟վթմ Ծպ՟ճդ՟սթխ գր ղգվ՟ճթմւ նրհհ՟ց՟պւջ՝ նրհթհ Զ՟սթխ, թ
ց՟պջ Քվթջսնջ Աջսնրլնճֆ Բ՟դնրղ ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ, նվոեջ նվ գհգրմ, աէնրէգ՟ղՠմ Աջսնրլնճ գր ՟ղգմ՟յխ՟վնհ
դփվնրէգ՟ղՠմ ձ՟պգժնտ գղւ ծ՟ղ՟պփսթխ գր ջսնրա՟ՠ՟մնրէգ՟ղՠ գր ձյղ՟վթս ե ճ՟ղգմ՟ճմ ավգտգ՟ժւջ ճԱջսնրլնռ — Աձծ՜շՠէզ ՠս ՜ձզկ՜ձ՜էզ, ՜ձտձձՠէզ ՠս ՜ձաձձՠէզ, ՜ձըճսաՠէզ ՠս ՜ձճջճձՠէզ... Ահոտ՜ձ աճջ ՞ջՠռզ հ՜խ՜՞ո ոզջճհ ոջպզ. ՜շ ՜հո ՝՜ս ՠխզռզ լՠա ՜ոպճս՜թ՜ոբջ գձդՠջռճխ՜ռ՟ ՠս էոճխ՜ռ՟փ
— 238՜՝ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ծգհթմ՟խթ] — Ոչ ոճսջ՝ կ՜ձժճսձտ ՠժՠխՠռսճ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ ճսջ՜ը՜էզ յ՜պկճսդՠ՜ձո, ճջ ՠխՠս ՌՃՀԸ (1729) ՜կզձ, ՠս ժ՜կ ըոպ՜ձ՜հտ աո՜հ, ՠս ժ՜կ էզռզ ե՜կ՜ձ՜ժ, ճջ ր՞պզտ զ ոկ՜ձբ
զձմ ՝՜ջզ ըճի՜ժ //(238՝)՜ձճսդՠ՜կ՝ գձդՠշձՠէճչ ՠս պՠխՠժ՜ձ՜էճչ, ՠխՠէճռ զջ՜ռո չՠջ՜ի՜ոճս էզձՠէճչ, հզղՠոնզտ
՜խրդզստ ա՜ձզկ՜ոպո, ապ՞բպո, ա՜ձգձպզջ ՠս ակՠխ՜յ՜ջպո, ճջ զկճհ ՜ձչ՜ջե ՞զպճսդՠ՜կ՝ո աոպճհքձ ՜ժձ՜պՠո
ՠխՠ՜է ՞ջՠռզ ՜շ զ հզղ՜պ՜ժ հՠպ՜՞՜հզռ կՠջ՜աձՠ՜ռ ի՜կ՜ի՜ս՜պ ՠխ՝՜ջռփ Եջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, չ՜ոձ Աոպճսթճհ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձզէ ՜ձիկճսպ, ՜ձի՜կ ՠս ՜ձհ՜ջկ՜ջ յ՜պկճսդՠ՜ձո, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հոտ՜ձ արջՠ՜ռփ Մ՜խդՠկ զ լբձն հզղՠէ ակՠա ոզջճչ ոջպզս ՜շ Տբջ Յզոճսո՚ հ՜խրդՠէճհձ ե՜կ՜ձ՜ժզփ Աջ՟, զ աջ՜ս ՝՜ձզո ա՜հո ՠաջ՜ժ՜ռճսոռճստ
՝՜ս՜ժ՜ձ էզձզէ, ազ ՠդբ ՠխՠէճռ զջ՜ռձ կզ գոպ կզճնբ կ՜ձջ՜կ՜ոձ՜՝՜ջ ՞ջՠ՜էձ բջ, ժ՜ջզ հճհե ՝՜ակ՜՝՜ձճսդզսձ էզձզսջփ Շձճջիտ Տՠ՜շձ հԱոպճսթճհ զ չՠջ՜հ կպՠջկճսդՠ՜կ՝ գձդՠջռճխ՜ռ՟ ՠս նՠջկՠշ՜ձ՟ճսդՠ՜կ՝ էոճխ՜ռ՟ ՠխզռզ.
՜կբձփ
2. 239՜—47՝ Եվա աթյգվ՟ճթմ ո՟յս՟ղ՟մտ... (լ՟ճվ՟ւ՟հ)ֆ Կթվ՟խթ ջնրվՠ Յ՟վնրէգ՟մ — Հ՜հջ ՜ձըոժզա՝ձ ՠս ՞դ՜ծ՜յժ՜ձ, /Աձճը՜ժ՜է ՠս ճխճջկ՜թ... /Ծ՜ձճսռ՜ձզձ ՠս ՜հէ ՝՜ակ՜ս ճջ գոպ ժ՜ջ՞զձ. Տբջ ճխճջկՠ՜հփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

247՜ Ոջ գձդՠշձճստ րջիձՠ՜է իճ՞զտ՟ աոճսջ՝ ՠջ՞՜ջ՜ձո ՠս ՜ըճջեզտ՟, ա՞թճխ պ՜շզո հզղՠէ եպՠկ կբժ Հ՜հջ
կՠխզս, ՠս ՟ճստ հզղճսզտփ Տբջ ճխճջկՠ՜փ
Գ ՏՊԱԳԻՐ
Վեմեսթխ

ՌՃԽԹ — 1700

ԷՋ՝ 86ֆ ՊՐԱԿ՝ A — F×16 (F 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×10,5, 16,3×10,5 (խտնրղթտ ճգսնճ)ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Արգսնրղ՝ եչ 2, գվխվո՟անրէթրմ՝ ղնանրտ՝ եչ 8, Յ՟վնրէթրմ՝ եչ 25, Տթվ՟ղ՟ճվզ ղ՟մխ՟մ ծգս՝ եչ 44ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ գր ռգվչմ՟դ՟վբ՝ եչ 1, 3, 31, 43, 45, 82, 83ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ավ՟բ՟յսզ ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լֆ Վգվչթտ ո՟խ՟ջնրղ ե 1 էգվէ՝ եչ 87—88ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Էն 1 Հ՟ղ՟պնփս ո՟սղնրէթրմ սմփվթմ՟խ՟մ՟տ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ նվ թ Սնրվՠ ւ՟հ՟ւմ Եվնրջ՟հեղ, ՟ճժգր Թնրհէմ ջթվնճ գր ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ Կնջս՟մբթ՟մնջթ գր Տվբ՟ս՟ճ է՟ա՟րնվ՟տ գր ջվՠնտմ Սգհՠգջսվնջթ գր Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ ղգվնճֆ Տոգտգ՟ժ ՟վբգ՟ղՠւ գր անճթրւ Եհթ՟ճթ ՟վծթգոթջխնոնջթ Բ՟էժեծեղթ Սվՠնճ ՟ճվթմ ճ՟ղթ Տգ՟պմ ՌՉ գր Հ՟ճնտ ՌՃԽԹ (1700) ճնրժթջթ ԻԷ, թ Վեմեսթխ.
CON LIGENZA DE’SVPERIORI
1. բն 3—36 Ահոճտզժ ՠձ պՠխզտ ՜կՠձ՜հձ պձրջզձ՜ժ՜ձ՜ռ... Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձ ‘զ տ՜խ՜տձ Ն՟դ՟վեէ...
՟. բն 37—40 Տ՟հ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟խնՠ ւ՟ծ՟մ՟ճե թ ռգվ՟ճ Սնրվՠ ւ՟հ՟ւթմ Եվնրջ՟հեղթ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Յ՟խնՠ ւ՟ծ՟մ՟ճթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե») — ՅԱոպճսթճհ ղզձՠ՜է տ՜խ՜տ յ՜պճս՜ժ՜ձ...
ՠ. բն 41—42 Տ՟հ ջվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ ՟պ՟ւգժնճմ նվբնճմ Զգՠգթգ՟ճ — Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ Յ՟խնՠ ճջ՟զձ Ովնսղ՟մ...
ա. բն 43 [Մհնմ՟շ՟ց] — ՅԵվնրջ՟հգղե կզձմՠս զ դ՜՞՜սճջճսդզսձձ Ս՜՝՜հզ... կզէ 1400...
2. բն 45—82 Թնրհէ ջթվնճ գր ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ Մգլթ խ՟ճջգվմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ գր ջվՠնճմ Սգհՠգջսվնջթ ռգծ՟անրմթ փ՟փթմ գր Տվբ՟ս՟ճ Հ՟ճնտ ՟վւ՟ճթ գր ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմֆ Շ՟վ՟ավգտգ՟ժ ճ՟ղթ
Տգ՟պմ գվգւծ՟վթրվ գր ս՟ջմ գր ռգտ... – Կ՜կրտ ՠս ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ ի՜կ՜՞ճհզ Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ...
՟. բն 83—84 Տ՟հ Ծմմբգ՟մ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Տգվ Ապ՟ւգ՟ժջ») — Տճսձժ ՜ձկ՜իճսդՠ՜ձ ՝ճխ՝ճնՠռ՜ջ ոճսջ՝ Կճհո...
ՠ. բն 85—86 Տ՟հ Ջվնվծմգ՟տմ — Ոչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ ՜հո կՠթ հ՜հպձՠ՜է...
ա. բն 86 Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ — Դ՜ոտձ իջբ՜ժ՜ձ բզձ յ՜ի՜յ՜ձ... /Ոխ՝՜էճչ է՜հզձ յ՜ջ՜շՠ՜է ղճսջն ՞ՠջՠակ՜ձզձ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ

725
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԴ– ԺԵ–XIV –XV
ԳՐԻՉ՝ Ս՟վաթջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 308+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 42ՠ, 51՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԶ×12 (Ա 6, ԺԶ, ԻԵ 11, ԻԲ շթւ, ԻԶ 5)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
17,5×12,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1ա, 54՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, տգտ՟խգվֆ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ
– Ճ՟պզմսթվֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ) ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ խեջ էգվէթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ 1. Աՠ (Ա ջթրմ՟խ) «[Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմե Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ] – ///թ ագհչեմ Բգէջ՟ճթբ՟ճ... ընհնռնրվբ, նվ մջսեվ թ ի՟ր՟վթ... ջւ՟մշգժթ ե Աջսնր՟լ թ ռգվ՟ճ ջվՠնտ թրվնտ... լ՟ագջտե ժնճջմ... Եր յվչեթմ ՟պ՟ւգ՟ժւմ///ֆ 2. Բ՟, Բՠ, Ա՟ «[Եցվգղթ Աջնվրնճ Նգվՠնհգ՟մ թ Յնռծ՟մմեջ Մխվսթշմ գր թ խ՟ւ՟րնրղմ Հգվնռբթ՟բ՟ճ] – /// ղթսւ թղ ՠ՟դղգժ նրջղ՟ղՠմ թ ծնագրնվ ջգհ՟մջ... ՟պ՟չթմմ թ մ՟ խ՟ս՟վգտ[՟ր... ժջգ]ժթ ՟պմեվ իժթտ... նի՟տգ՟ժ եվ թմւմ Հգվնռ[բեջ... ճթմւեմ]
դջո՟պմ՟ժթջ մնվ՟... շ՟վ՟շ[՟վ] ջո՟մեթմ. դԵջ՟ճթ՟ջ Մ՟մ՟ջ[ե]///» (սգ՛ջ սո. «Մ՟սգմ՟ավնրէթրմւ», Դ, Վգմգսթխ, 1836, եչ 129—
131)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Ք՟վնդ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 1՜—5՝ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ.] Բ՟մըմ ղ՟վղթմ գհգր գր ՠմ՟խգ՟տ թ ղգդ — Ի Դ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ յ՜պճս՜ժ՜ձ՜՞ճհձ ՞պ՜ս ՜չՠպ՜ջ՜ձզմձ Յճի[՜ձձբո], ճջ ռճսռ՜ձբ ՜ջթճս՜լՠս...
2. 5՝ Բմ՟ՠ՟մ ե, Ի ջխդՠ՟մե ՟վ՟վ Աջսնր՟լ դգվխթմջ գր դգվխթվ — Յ՜շ՜նզձ ՜սճսջձ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձձ ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Եխզռզ էճհոփ Ես ՠխՠս էճհո... ՠս ը՜ս՜ջձ ՜ձռ՜ձբջ, ճջ ՟՜շձ՜ զ ո՜շձձ, ՠս ՜հ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
3. 6՜—8՜ [Ք՟վնդ թ ռգվ՟ճ ղգհ՟տ — ...] — Ս՜պ՜ձ՜հ ակ՜ջ՟ձ զ կՠխո լ՞բ, ժՠջ՜ժճսջ ՜շձբ ճջ՟՜ձռ...
4. 8՜—12՜ Ք՟վնդ. Եջ գղ ծնռթրմ ւ՟չ նշի՟վ՟տ Ծ — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռսճհ ՜ոՠձ, դբ. Նկ՜ձ բ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ ճմը՜ջզ...

5. 12՜—8՜ Ք՟վնդ Բ՟վբնհթղենջթ ՟պ՟ւգժնճմ գր դթմնրնվ՟տ գր ծ՟ճվ՟ոգս՟տ գր ՟ճժ նրղ գր խ՟ղթջ ւ՟վնդե էե աթսգջ, ՟ո՟ էե նշ, ղթ ՟ջգժ — Հջ՜կ՜հՠ՜ռ դ՜՞՜սճջձ ի՜ձՠէ ա՞ՠոպձ Յնռմ՟է՟մնր ՠս ա՞ՠռճսռ՜ձՠէ ձկ՜ թզջ՜ձզո...
6. 18՜—24՜ Ք՟վնդ. Աճվ նղմ անվլգ՟տ զմէվթջ գր ծվ՟րթվգ՟տ դՠ՟դնրղջ – Աոՠձ զկ՜ոպճսձտ, դբ. Կ՜հ
՜ժձ կզ, ճջ ժճմզ ՜՞՜դ...
7. 24՝—30՜ [Ք՟վնդ.] Եվգւ գմ դնվջ ՟մծմ՟վթմ ե թղ՟մ՟ժ գր շնվվնվբմ նշ ձ՟մ՟շգղ դծգսջ ՟վ[լնրնճ] — Թ՜՞՜սճջ ճկձ ժ՜կՠռ՜ս ղզձՠէ ՜ղպ՜ջ՜ժ գձ՟՟բկ դղձ՜կՠ՜ռձ...
8. 30՜—7՜ Հ՟ջ՟վ՟խ՟տ Ք՟վնդ. Աճջ ղգլ գր ՟մբ ժղ՟մ — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ
ձկ՜ձ բ ժ՜ջկզջ ճոժճհ, չ՜ոձ Բ յ՜պծ՜շզ...
9. 37՜—40՝ Ք՟վնդ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ, Հ՟ճվ ղգվ նվ ճգվխթմջ — Գջՠ՜է բ զ ՞զջո Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռձ, դբ. Յճջե՜կ Յճչձ՜դ՜ձ ճջ՟զձ Ս՜սճսխ՜ յ՜պՠջ՜ակբջ գձ՟ դղձ՜կզո զսջ...
10. 40՝—2՜ [Ք՟վնդ.] Սվՠգտթ դսնրմմ դնվ յթմգտեվ, բմգժ դ՟մնրմ թղ ՟մբ ճ՟րթսգ՟մ — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ բ հ՜ջժ իճ՞ՠսճջ...
11. 43՜—8՝ Յ՟հ՟աջ շ՟վշ՟վ՟մ՟տմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ, նվ ե փվծմգ՟ժ ճ՟րթսգ՟մ — Զզ ճկձ Ամջգժղնջ գձ՟ հՠջժ՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժո ՜ջպ՜ոճսրտ ՠս յ՜իրտ ՜խ՜մբջ աՠջ՜ձՠէզ Կճհոձ...
12. 48՝—9՝ Ի սփմթ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Աս՜ձ՟՜յ՜ի ըճջիջ՟ճռձ Քջզոպճոզ, ճջտ ի՜ոպ՜պՠռզձ աժ՜ջք ՠս աժջ՜սձո ՠժՠխՠռճհ ոջ՝ճհ...
13. 49՝—51՜ [Վ՟ջմ Ամմ՟ճթ՝ ղփվ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթ] — Սջ՝ճսիզձ Ամմ՟ եջ զ հ՜ա՞բ Ղՠսՠ՜ ՠս ՟ճսոպջ Մ՟է՟մ տ՜ի՜ձ՜հզ...
14. 51՝ Հ՟վտղնրմւ գր ս՟վ՟խնրջ՟մւ. [Ե]ր գհգր թՠվգր դփվ դ՟ճջ խգ՟ժ ծվգյս՟խ՟տ...ֆ [Վ՟ջմ Յնՠ՟ճ] —
Յճ՝՜ բզձ ճմը՜ջ ԷՌ...փ Բ՟վկվ ղնժնվ՟խմ — Եջՠս՜ժձ, Լճսոձդ՜՞ձ...
Բ. 1. 52՜—2՝ Տ՟վետնճտ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟ժ գմ ՟ջնվթւմ թ ճ՟վ՟ո ավնտմ թ ծ՟ճ աթվջ, նվ ե խ՟վթ ագվ՟անճմ գր ջսնճա գր ագհգտթխ, նվ տնրտ՟մե դ՟ղգմ՟ճմ նվոթջնրէթրմ ս՟վրնճ — Մ՜ռպ ՜կզոձ ԼԱ ՜սջ բ, հճջե՜կ ՜կոճհձ ԺԲ էզձզ, պ՜ջբկճսպ բ պ՜ծժ՜ռ...
2. 52՝ Զղնրս ՟վգա՟խ՟մ ե յ՟ղջ, ՟ճջոեջ ՟վ՟ — Կ՜է ա՞՜ջձ՜ձ ՠխ՜ձ՜ժձ կզձմՠս հ՜սճսջձ հճջճսկ ՠո...
3. 52՝ Տ՟մնրսեվւ ս՟վնճմ ՟ճջոեջ ՟վ՟ — Կ՜է աՀ՜հ Փճտջ դճս՜ժ՜ձձ ՠս ՠջդ ԺԲ–ԺԲ...
4. 52՝—3՜ ԶԷ—գվվգ՟խմ ՟ճջ[ոեջ] աս՟մգջ — Դ՜ջլՠ՜է ժ՜է աՀ՜հ Մՠթ դճս՜ժ՜ձձ կբժ յ՜ժ՜ո ՠս աՇԼԲ...
Գ. 53՝ ՅԱվ՟վ՟լնտ աթվջմ ճթյե ՟մնրմ — ՉԵ (705)՚ Տբջ, Ռ ՠս Ե (1005)՚ Աոպճսթճհ, ԲՃ ՠս ՁԱ (281)՚ Տՠ՜շձ, Ռ
ՠս ՁԳ (1083)՚ Աոպճսթճչ, Ա (1)՚ զ Տՠ՜շձբ, զ Գ կզ՜ի՜կճսշ Աոպճս՜թ ՠս Աոպճսթճհ, Աոպճսթճչ՚ ՋՁԷ (987), Տբջ ՠս Տՠ՜շձ ՠս զ Տՠ՜շձբ՚ ՌՄԴ (1204), ՝ճչ՜ձ՟՜ժ՚ Վ ՠս ՄԱ (3201), ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտփ
Դ. 54՜—65՝ Աճջ գր խ՟վա գր ջ՟ծղ՟մ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ, ջ՟ծղ՟մգ՟ժ ջնրվՠ ծ՟վտմ խ՟մնմ՟տ ճ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ավնտ, Վ՟ջմ ծ՟վտղ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ գր ւմմնրէգ՟մ, էե նվոեջ ծ՟վտ՟մե գր ւմմե դինջսնռ՟մնվբթմ, ռ՟ջմ դթ ՟ճջ ե նրհգհ խ՟վա գր ձյղ՟վթս, նվնճ շթւ ծմ՟վ ՟պ՟մտ ՟ճջ խ՟վաթ նր[հ]հգժ ինջսնռ՟մնրէթրմմ
1. 54՜—60՝ Աճջ ե ՟պ՟չթմմ. Պ՟վս ե ւ՟ծ՟մ՟թմ նրջնրտ՟մգժ սինջսնռ՟մնվբթմ, էե նվոեջ մջսթ ՟պ՟չթ ինջսնռ՟մ՟ծփվմ — Գզպՠէզ բ, ազ ճմ բ յ՜ջպ, ճջ կՠխ՜սճջձ ձըոպզ զ ՟ՠկ ՠջՠո՜ռ տ՜ի՜ձ՜հզձ...
2. 60՝—1՜ Եր ո՟վս ե ւ՟ծ՟մ՟թմ ինջսնռ՟մ նվբնճմ Է թվջ ո՟ծգժ, նվ մյ՟մ՟խե դինվծնրվբմ Քվթջսնջթ — Աշ՜նզձձ ՜հո բ. Զ՜կՠձ՜հձ կՠխ՜սճջ ըճոպճոչ՜ձճսդՠ՜կ՝ էոբ տ՜ի՜ձ՜...
3. 61՜—2՝ Յ՟սնրխ ինջսնջռ՟մնրէթրմ, դնվ ո՟վս ե ինջսնռ՟մնվբնճմ ՟ջգժ ՟պ՟չթ ւ՟ծ՟մ՟թմ, նվ էնրնռ Ի աժնրիֆ Եր ՟ճջոեջ ինջսնռ՟մգժ ո՟վս ե դնվ ղգհ՟ր, նվոեջ էե Աջսնրլնճ գր նշ ղ՟վբնճ, ռ՟ջմ դթ սգհ
Աջսնրլնճ ե գր նշ ղ՟վբնճ — Աշ՜նզձձ ՜հո բ, դբ ըճպճջՠռ՜ս ոզջպ զկ զ յ՜ղպրձ ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ...
4. 62՝ Եփէմ Ադա նհնվղնրէթրմ ե ՟ճջ — Ա. Ոսոճսռ՜ձՠէ ապ՞բպո, Բ ըջ՜պՠէ ճջտ ըձ՟ջՠձ...
5. 62՝ Դ՟վկգ՟ժ ո՟վս ե ՟ղգմ՟ճմ ւվթջսնմեթտ ծ՟ր՟ս՟ժ դԷ ինվծնրվբ գխգհգտն — Ա. Մժջպճսդզսձ, Բ. Դջճղկձ...
6. 62՝—3՜ Եր Է դնվնրէթրմւ, դնվ ո՟վս ե ՟ղգմ՟ճմ ւվթջսնմեթ նրմգժ ճ՟մկթմ գր թղ՟մ՟ժ, էե նվւ՟մ ՠ՟վթ
նրմթղւ — Ա. Հ՜ս՜պ, Բ. հճհո...
7. 63՜ Աճջ գմ յմնվծւ Հնանճմ Սվՠնճ, դնվ ո՟վս ե իմբվգ՟ժ ՟ղգմ՟ճմ ւվթջսնմեթտ, նվոեջ ՟ջե Եջ՟ճթ ղ՟վա՟վեմ — Եձ ճջտ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ, ի՜ծ՜ջճհ...
8. 63՜—5՜ Աճջ գմ ծ՟ր՟սւ գր անվլւ — Հ՜ս՜պ՜կ ձ՜ՠս աԷճսդզսձ Աոպճսթճհ ակզճսդզսձ...
Ե. 65՜—9՝ Յ՟հ՟աջ Ժ ո՟սնրթվ՟մ՟տմ ջ՟խ՟ր ղթ Լնրլղնրմւ

1. 65՜—6՝ Ապ՟չթմ ո՟սնրթվ՟մմ նրմթ աժ. Գ — Մզ ճսձզռզ ՜ոպճս՜թո րպ՜ջ ի՜ժ՜շ՜ժ զկփ Աոպ ՜ջ՞ՠէճս
ՠջժզջ յ՜՞՜ձՠէ ՜կՠձ՜հձ ոպՠխթճս՜թճռ...
2. 66՝—8՜ Եր ՟վբ ՟ճըղ ՟ջ՟ջտնրւ ռ՟ջմ Է ղ՟ծնր շ՟ց ղգհ՟տմ — Ա. Ակ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդզսձձ ճսձզ պՠո՜ժո
Դ...
3. 68՜—9՜ Աճջնւթխ ղ՟ծնր շ՟ց ղգհւգվ գմ, նվ գմ Է աժի՟րնվ ղգհւգվ, ճնվնտ լմ՟մթմ գր ճ՟պ՟չ ա՟մ գր ՟ձգմ գր ՟ղգմ՟ճմ ղգհւ լմնրմբ — Աշ՜նզձ կՠխտձ բ՚ իյ՜ջպճսդզսձ, զ ոկ՜ձբ թձ՜ձզձ ՜հձճտզժ՚ ՜ձիձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձ...
4. 69՜՝ Է գմ դփբնր՟լւ ծ՟ր՟սնճ ո՟սյ՟ձգ՟ժւ ՟պ ՟ջսնր՟լնրէթրմ գր Է ո՟սյ՟ձգ՟ժ ՟պ ղ՟վբխնրէթրմմ Քվթջսնջթ գր ՟ճջոեջ զմբծ՟մնրվ գմ ԺԴ – Աշ՜նզձգ յ՜պղ՜ծՠ՜է ՜շ Աոպճս՜թճսդզսձձ ՜. Հ՜ս՜պ՜կ զ կզ
Աոպճս՜թ...
Զ. 69ՠ—87ՠ [Ք՟վնդւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 69՝—75՜ [Ք՟վնդ]. Հգհ՟ր ՟վթրմ գր ՟մխգ՟ժ խ՟ճվ թ ղեչ ձ՟մ՟ո՟վծթմ. թ Թ՟ա՟րնվնրէգ՟մտ Գ – Ոջ
ճմ պ՜ աճջ ոզջբ, ճմ ՜շձճս աճջ ռ՜ձժ՜փ 0ջզձ՜ժ, վՠխձ ռ՜ձժ՜ յ՜իՠէ աժՠ՜ձո... պ՜հ ճջոճխ՜ռձ ա՜պ՜կճսձո...
2. 75՜—6՜ [Ք՟վնդ]. Յ՟ճմը՟ղ սգջտգմ գր ծ՟ր՟ս՟ջտգմ, նվոեջ սգջ՟մթ, դթ ավգժթ ե ՟վգա՟խմ լ՟ագժնռ — Լճսոճչ ՠջՠո՜ռ տճռ պՠո՜ձՠկտ աէճհո...
3. 76՜՝ [Ք՟վնդ]. Աջս ՠ՟վը՟մգ՟ նվոեջ խ՟ղթջ — Ոջճչ ՞զպՠէ յ՜ջպ բ, ազ ՝՜ե՜ձզ ՠս ՜հո հՠջժճսո՚
հ՜հեկճսո ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠէճսկձ...
4. 76՝—9՝ [Ք՟վնդ]. Զփվնրէթրմ գր ղգլ ռ՟ճգժշնրէթրմ դատ՟ր ՟պ՟չթ մնվ՟ — Զրջճսդզսձ ՠս կՠթ չ՜հՠէմճսդզսձ զ ս՞ՠոպ ձճջ՜...
5. 79՝—82՝ Ղ՟դ՟վնր ճ՟վնրէգ՟մմ — Եջՠտ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ձժ՜ջ՜՞ջբ կՠա ըճջիճսջ՟ ՜ձռՠէճհձ ՠս ձՠջժ՜հզո
ՠս ՜յ՜շձճհձ...
6. 82՝—3՝ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՠ՟մ՝ Բ՟վկվՠգվբտնճ Կթժթխգտնճ — Խճռճս՜թ ղ՜պ ճսձզ զկ ոջպզո, /Զճջ ՜ոՠկ ժ՜կ աճջ ՞՜ձ[՞]ըպզկ...
7. 84՝—5՜ Ըջս Յնծ՟մնր Էվ նղմ ծթր՟մբ Ղ՟դ՟վնջ – Մՠժձճսդզսձ. Ղ՜ա՜ջ զ հՠ՝ջ՜ՠռճռ էեաչբձ զ –կՠջո.
Օ՞ձՠ՜է ՜ոզ...
8. 85՜—6՝ Ս՟վաջթ ս՟պ՟ոգժնճ մ՟իգվա՟մ — Աոպճս՜թ իարջ ՠս ՜կՠձ՜ժ՜ջրխ, ի՜հՠ՜ռ հ՜խտ՜պճսդզսձո
զկ...
9. 86՝ Ի ճփվ նրվՠ՟էթ Խ՟շգժնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ — Ի իջ՜ղո պրձզռ ՜ոպճս՜թ՜հձճհ ռձթ՜ձ ՝ճէճջ
՜ջ՜ջ՜թտ...
10. 86՝—7՝ Վ՟ջմ խ՟ս՟վ՟լթ ՟յի՟վծթջ — Ըմէգպմնրղւ թ ը՟ղ՟մ՟խ՟աթ[վ]ջ գՠվ՟ճգտնտմ օ աս՟մգղ
դմյ՟մջ ծմագս՟ջ՟մ դխմթ ղ՟ծնր մգպթմ... — Յ՜շ՜նձճսկ ՜սճսջձ հ՜ջզռբ թճչձ... ԺԵ. Եխզռզ ՠջժզձտ ձճջ ՠս ՠջժզջ ձճջ...
Է. 87՝—114՝ [Աժՠգվսթ ղգլթ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ձյղ՟վսնրէգ՟մ]
Տգ՛ջ կգպ. 104, 2՟—397ՠ. §1—3/մզտփ 4/87՝—114՝ (Ց՜ձժ/87՝, ձը./87՝—8՜փ §՟—թբ/88՜—114՝)փ 5—6/մզտփ

Ը. 114՝—281՝ [Ք՟վնդւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 114՝—23՜ Ք՟վնդ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջ Քվթջսնջթ — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ի՜կ՝՜ջլ՜ս հՠջժզձո...
2. 123՜—32՝ Ք՟վնդ Հնանճմ Սվՠնճ ա՟ժըջսգ՟մմ. Հնրվ գխթ ՟վխ՟մգժ ճգվխթվ... ավգ՟ժ ե թ Ղնրխ՟ջնր ԺԲ աժ.
— Վ՜ջ՟՜յՠպտ րջզձ՜ժ ՝ՠջՠձ չ՜ոձ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՜ոՠձ, դբ. Թ՜՞՜սճջ ճկձ ղզձՠ՜ռ ՞ՠխՠռզժ ՟՜ջյ՜ո...
3. 132՝—42՝ Ք՟վնդ Մխվսնրէգ՟մ Տգ՟պմ. Ի ւեմ, Տեվ, ՟հՠգրվ խգմբ՟մնրէգ՟մ գր ժնրջնռ գվգջ՟տ ւնտ սգջ՟մգղւ դժնճջ — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ ձկ՜ձ բ ՜խ՝ՠջ...
4. 142՝—58՝ Ք՟վնդ Մգլթ Յ՟վնրէգ՟մ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ. Եվ՟մթ ջվՠնտմ, նվ ւնրմ թտգմ... — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Օջձ Գ հ՜պժճսդզսձ ճսձզ...
Սժա՝ձ՜կ՜ոգ՚ 142՝—51՝ ձկ՜ձ Գջ. Տ՜դՠս՜ռսճհ Ձկՠշ՜ձ ՃԽԱ տ՜ջճազձփ

5. 158՝—65՝ Ի Մգլթ նրվՠ՟էնրմ. ՟ջե Պփհնջ. Կս՟խ ճգս ղ՟ծնրմ ե ծ՟ջս՟սնրմ... — Սճչճջճսդզսձ բ հճջե՜կ կՠշձզ ճտ հ՜հէ պՠխզո ՠս ՜շձբ ժպ՜ժ, ՠջդ՜ ճտ իջՠղպ՜ժ ՜շ գձպ՜ձզո ձճջ՜...
6. 165՝—6՜ [Հ՟սնր՟լ ւ՟վնդթ] — Էվ ս՟մնրսեվ, նվնճ եվ ՟ճաթ... – Ակՠձ՜հձ զձմ, ճջ յ՜պճս՜ժ՜ձ բ, ՜ձ՟՜՟՜ջ բ զ ՞ճջթո...

7. 166՜—77՝ Ի Տգջժգմեմ Յնծ՟մնր (ղգխմնրէթրմ) – Հՠշզ հ՜նճհ լՠշզձ ՜հձկ, ճջ ձոպՠէ զ չՠջ՜հ ՜դճշճհձ...
Աոբ, Ասՠպ՜ջ՜ձ, ՠդե. Յզոճսո չ՜ոպ՜ժՠ՜է զ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ ՠժձ զ նջիճջձ...
8. 177՝—8՝ [Ք՟վնդ]. Բ՟մմ ղ՟վղթմ գհգր ՠմ՟խգ՟տ թ ղգդֆ Հ՟ղՠնրվթտ ՠգվ՟մնճ թրվնճ — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Յճջե՜կ յ՜պՠջ՜ակ էզձզ զ կբն կՠթ՜կՠթ՜ռ ՠս հ՜հձկ՜ձբ ՝՜աճսկ յ՜ժ՜ոճսդզսձ էզձզ...
9. 178՝—80՝ Ք՟վնդ Յ՟վնրէգ՟մ գր Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ. Զռգվթմմ իմբվգտեւ, նրվ Քվթջսնջ ե — Ե՟ՠ՜է ՝ձ՜՝՜ձո
Գ կ՜ոձ ՝՜ե՜ձզ...
10. 180՝—5՜ Ք՟վնդ Պգմսախնջսեթմ. Էչ ծնրվ ճգվխմթտ. Յնծ՟մնր Յ՟ճսմնրէգմեմ — Բձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ հճջե՜կ
՜կյտ հՠջժզձո ՠէ՜ձՠձ, հ՜հձե՜կ ՠէ՜ձՠձ իճխկտ...
11. 185՜—90՜ [Ք՟վնդ]. Դնր գջ ռեղ գր թ ռվ՟ճ ՟ճբվ ռթղթ յթմգտթտ դգխգհգտթ... – Աոՠձ զկ՜ոպճսձտ, դբ.
Ոջյբո ոճչճջճսդզսձ ի՜ձ՜յ՜ա ա՜ղը՜ջի թճչ ժճմՠէ...
12. 190՜—1՝ Ք՟վնդ Ծմմբգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Բ՟մմ ղ՟վղթմ գհգր ՠմ՟խգ՟տ թ ղգդ –
Յճջե՜կ չ՜ջ՟՜յՠպտ ճսոճսռ՜ձՠձ ա՜ղ՜ժՠջպո զսջՠ՜ձռ, ձ՜ ՝ձ՜ս ճմ ժ՜ջՠձ ժ՜պ՜ջՠ՜է զ կզպ ՜շձճսէ...
13. 191՝—6՝ Ք՟վնդ Նմչղ՟մ Աջսնր՟լ՟ղփվմ փվծմգժնճմ ճ՟ղգմ՟ճմ ՟դ՟մտ. Նյ՟մ ղգլ գվգրգտ՟ր ճգվխթմջ.
Կթմ ղթ դագտգ՟ժ դ՟վգա՟խմ... – Թ՜՞ճսիզտ հ՜ղը՜ջիզո տ՜ձ ա՜հէ ժ՜ձ՜հո Դ զջրտ ՞ՠջ՜՞ճհձ էզձզձ...
14. 196՝—205՜ Յ՟հ՟աջ Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟խնՠնր Ֆ՟վ՟չթմնճ թ խ՟վաե Ք՟վնդնհ՟տ –
Յ՜ջճսդզսձձ Քջզոպճոզ հՠջջճջ՟ ՜սճսջ ՠխՠ՜է զ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ...
15. Խփջւ ջվՠնճմ Ամջգժղնջթ թ Նղ՟մնրէգ՟մ ավնտ — Մ՜ոճսձտ ՠջ՜ձճսդՠ՜ձ բ ՜հո, ձ՜ը՚ զկ՜ոպճսդզսձ...
16. 205՜—11՜ Ք՟վնդ ո՟ծնտ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ. Դ՟վկ՟վնրւ ՟պ թջ ճ՟ղեմ՟ճմ ջվսե կգվղե... Յնռթեժ Բ
աժ. – Աի՜ս՜ոզժ Քջզոպճո տ՜խռջ լ՜հձզս ժ՜կՠռ՜ս ըրոՠէ գձ՟ կՠա...
17. 211՜—2՝ Յ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մ Թնրղ՟ճթ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ – Աոՠկ դբ. Աձճսձո ՜հո ՝ձճսդզսձ ՝՜ակ՜ձղ՜ձ՜ժ բ... զ ձղ՜ձ՜ժՠէ բ աթձճսձ՟ ժՠձ՟՜ձզ զջ՜ռ..
18. 212՝—3՜ Զթ՞մշ ե ՟մկմ — Աձլձ բ, գոպ Ավթջսնջսգժթ, բճսդզսձ զձտձ՜ժ՜պ՜ջ ՜ձկ՜ջկզձ...
19. 213՜՝ [Հ՟ղգղ՟սնրէթրմ ղգհ՟տ] — Ակ՝՜ջի՜ս՜ծճսդզսձձ ի՜կՠկ՜պզ ՜շզսթճս, ձ՜ը՜ձլձ՚ ղ՜ձ...
20. 213՝—7՜ Ի Գ՟ժնրջսմ ճԵվնրջ՟հեղ ճ՟ր՟մ՟խ՟րֆ Ծ՟հխ՟դ՟վբ. Մթմշ ղգվկգմ՟ճվ Յթջնրջ ճԵվնրջ՟հգղ... Մ՟էենջ ԻԱ – Բճչ՜ձ՟՜ժ յ՜ջճսձ՜ժճսդզսձ ՜հոկզժ Ասՠպ՜ջ՜ձզ ի՜ոպ՜պզ զ Դ յ՜ղպրձո...
21. 217՜—9՝ Ի ծթմայ՟ՠէթ ղգլթ ՟րնրվմ. Փնվկգջտե ղ՟վբ դ՟մկմ թրվ, Կնվմէտ. ԲԺ – Եդբ ճտ յ՜ջպզ ժՠջ՜ժճսջ զձմ գձ՟ճսձՠէ, յզպճհ բ, ազ պՠո՜ձզռբ ՠս վճջլզռբ...
22. 219՝—20՜ Յ՟հ՟աջ մնվթմ, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Եհգր զմէվթջ... Յնծ. ԺԴ – Յճջե՜կ ՝՜ջՠժ՜կտ ՝՜րե՜ձզձ
զ կզկՠ՜ձռ, ոճչճջճսդզսձ բ, ազ ըջ՜ըճսդզսձ ՜շձՠձ...
23. 220՝—4՜ Նմչգտգժնտ. Գմ՟ճվ Յթջնրջ թ ւ՟հ՟ւ ղթ, նվ խնշեվ Ն՟ճթմ... Կհջ. Է – Վ՜ոձ ազ յ՜պկճսդզսձ
՜հո Ասՠպ՜ջ՜ձզո հ՜հպձզ բ...
24. 224՜—8՜ Ննվթմ Վ՟ջմ ՟ճվնրէգ՟մ. Եր ջ՟ եվ ՟ճվթ (Ղնրխ. Է, 12) – Զ՜կՠձ՜հձ ՜սճսջ ժՠձ՜ռ զսջճռ ՜հո
՜հջզո հճհե է՜հջ ՜հձճս, ազ կզ՜կրջ ճջ՟զձ զսջ ժճջճսոՠ՜է բջ...
25. 228՜—32՜ Վ՟ջմ Ղ՟դ՟վնր ճ՟վնրէգ՟մմ. Էվ նղմ ծթր՟մբ Ղ՟դ՟վնջ... Յնծ. ԺԱ – Ոջյբո ՜ոզ զ չՠջճհ,
հճջե՜կ ՜ձ՞՜կ կզ Քջզոպճո հԵվնրջ՟հեղ տ՜ջճաբջ...
26. 232՜—8՜ [Ք՟վնդ]. Յթջնրջ ռ՟ջս՟խգ՟ժ, թ ձ՟մ՟ո՟վծթմ մջսգվ թ ռգվ՟ճ ՟հՠգվմ. Յնծ. Դ – Մզձմ Տբջձ կՠջ զ ա՜ձ՜ա՜ձ պՠխզո տ՜ջճաՠէճչ գձդ՜ձ՜հջ, ՜ձ՞՜կ զկձ չ՜ոպ՜ժՠ՜է բջ...
27. 238՜—42՜ Ե—յ՟ՠէթ. Յ՟վնրտգ՟ժ Յթջնրջթ թ ընհնռվբգմեմ, գղնրս թ սնրմ Սթղնմթ... Լնրխ՟ջ Դ – Ի ձՠջժ՜հզո Ասՠպ՜ջ՜ձ ռճսռ՜ձզ, ազ Քջզոպճո մճջո ՞ճջթո ՜ջ՜ջ...
28. 242՜—4՝ [Ք՟վնդ] թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. խվ. Կ՟վեւ զղՠգժ դՠ՟ը՟խմ... (Մ՟սէ. Ի, 12—13) – Սճտ՜ Բ ՜շ՜տՠ՜էտո զ ըձ՟ջճս՜թո զսջՠ՜ռ ճմ ՠխՠձ է՜ս՜՞ճհձ ժջդՠ՜էտ...
29. 244՝ Ի ղգխմնրէգմե Ս՟հղնջ թ Դ՟րթէ. Արնրվւ թղ նվոեջ ծնռ՟մթ ՟մտթմ – [Մՠժձճսդ.] Նկ՜ձՠոռզ ՠո ոպճսՠջզ ըճջիՠռՠէճհ... (էճսո՜ձռտճսկ՚ «Եյզվ՜ձ», «Դ՜ձզբէ», «Վ՜ջ՟՜ձ»)փ
30. 244՝ [Ք՟վնդ.] Հ՟ճվ ղգվ նվ ճգվխթմջ – Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո, ոճսջ՝ ՠխզռզ ՜ձճսձ տճ/// ( ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
31. 245՜—63՝ [Ք՟վնդ]. Իՠվգր դնվբթ լմգ՟ժ ղ՟մխնրմջ իփջնրմ գր ՟մի՟վբ՟ի խ՟էթմմ ց՟ց՟կթտեւ (Ա.
Պգսվ. Բ, 2) – Կ՜դձ աչ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜պզսջ՜ձ՜ռձ ՜շ՜ժբ...
32. 253՝—66՜ Ք՟վնդ թ ղգլ՟ս՟մմ գր Ղ՟դ՟վ. Աճվ նղմ ղգլ՟սնրմ եվ գր ՟ա՟մեվ ՠգծգդջ... – Իկ՜ոպճսձտձ ՜ոՠձ, դբ. Է ՜ժձ զձմ, ճջ ժճմզ պյ՜ազճձ...

33. 266՝—76՝ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ Բ՟վկվՠգվբտնճ Ոագժթ ՠ՟մ ճ՟հ՟աջ դ՟մ՟դ՟մ գր ծվ՟յ՟ժթ ՟րնրվ
Մխվսնրէգ՟մ – Գՠջ՜իարջ ըճջիճսջ՟ վջժ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ/ Մՠթ՜ի՜ձծ՜ջ ՜ջիՠոպ չՠջ՜կ՝՜ջլճսդՠ՜ձ...
34. 277՜—9՜ [Ք՟վնդ]. թ ՠ՟մմ. Եխ՟ճւ փվծմգ՟ժւ Հփվ թղնճ, ը՟պ՟մագտեւ... – Ք՜խռջ ծ՜շզո, աճջ ոպՠյ ա՟՜՟՜ջՠկտ հզխՠխճսէ...
35. 279՜—81՝ [Ք՟վնդ ռ՟ջմ ջթվնճ]. Եէե դժգդնրջ ղ՟վբխ՟մ իփջթտթղ... Ապ՟չթմ Կնվմէտ. ԺԳ աժմ. – Ես ՞զպՠէզ բ, ազ Պ՜սխճո ՜շ՜տՠ՜է ոպճս՞՜յբո ՞ճչբ աոբջձ...
Ը. 281ՠ—308ՠ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 281՝—8՝ Բ՟պ գՠվ՟ճգտնտ (=Բ՟պւ ւգվէնհ՟խ՟մւ՝ Ա—Ք) – Աոպճս՜թ՜ա՜ձ, ՜ոպճս՜թ՜ա՜ջ՟... Քճչ՚ ժճսղպփ
2. 288՝—9՝ [Բ՟պւ գՠվ՟ճգտրնտ, ի՟պմ զմբ ՟ճժ ՠ՟պթտ] – Ե՝ջ՜հՠռզ՚ Սջ՜հՠէ, ա՜ս՜ժ Աոպճսթճհ, Ա՟՜կ՚ ՠջժջ՜թզձ... Քՠջ՜ժ՜ձ՚ ՟՜պճսկձ, գձպջճսդզսձ ժ՜կ տձձճսդզսձփ
3. 289՝—90՝ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ] – Իկ՜ձ՜է յ՜ջպ բ, դբ գձ՟բ՛ջ ակ՜ջ՞՜ջբոձ զ իճչճս՜ռ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ...
4. 290՝—9՜ Ի ջնրվՠ ավնտ ՟վ՟վգ՟ժ ընհնռնրղմ ՠ՟մթտ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգս՟տ լ՟սխ՟ընհնռ – Զզ ճջյբո վ՜հէ՜ժձ, ճջ ՠէ՜ձբ հ՜ջՠսՠէզռ...փ
5. 299՜՝ Ադա ՀԲ գր ժգդնրւ, նվ ջցպգ՟ժ գմ զմբ ՟ղգմ՟ճմ գվգջջ գվխվթ, գր թ մնտ՟մե ԲԺ—թ աթվ նրմթմ գր աթսգմ բովնրէթրմ գր ավնռւ ռ՟վթմ – Աշ՜նզձձ՚ ՠ՝ջ՜հՠռզտ...
6. 299՝—300՜ Վ՟ջմ յ՟վ՟խ՟մ՟տմ, էե ն՞ռ ՟վ՟վգ՟ժ – Զճջ ձ՜ըզկ՜ռձ, ճջ բ Աոպճս՜թ՜թզձձ թձըձ՟ՠ՜ձձ՚
իճ՞բէզռ չ՜ջ՟՜յՠպձ Վ՟վբ՟մ Ավգրգժտթմ... ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ ղ՜ջ՜ժ՜ձտ, ճջ զ պՠխզո–պՠխզո ադՠջզձ ՠէզռ՚ Նգվջեջ
Եվագտնհմ, զ վ՜շո Աոպճսթճհփ
7. 300՝—8՜ [Ն՟իգվա՟մ] – Վոպ՜ի՜ռՠ՜է հճսոճհ տ՜նճսդՠ՜կ՝ հ՜հձ, ճջ պ՜հձ ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜պ՜յբո ՠս ճմ ձ՜ը՜պբ... դբյբպ զ ոժձա՝ձ Ն՜ըՠջ՞ճսդՠ՜ձո... ճջյբո դբ զնճսկձ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ չՠջ՜ռճսկձ ՜ջ՜ջ կՠա, ՝՜հռ
՜հեկփ
8. 308՝ Վ՟ջմ բընինտմ՝ ճ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մտ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգս՟տ – Հ՜ջռճսկձ. Թբ իճ՞զտձ ՝՜ե՜ձՠ՜էտ զ ձկզձ ե՜կճս ժ՜ջՠձ ի՜ո՜ձՠէ զ պՠխզո զսջՠ՜ձռփ Պ՜պ՜ոը՜ձՠկ ՠս ՜ոՠկ դբ ճմ... Ես Գվթանվ յ՜յձ ՜ոբ, դբ. Ճղկ՜ջզպ ՠձ ՜հո ՜շ՜ժտ, ՜յ՜ դբ ճտ ՜ոբ, դբ ճմ ՠձ ծղկ՜ջզպ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

142՝... Թճխճսդզսձ ղձճջիՠ՜հ Ս՟վաթջ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս տ՜ի՜ձ՜զ՚ ՞ջճխզ ոճսջ՝ ժպ՜ժզո, ՠս թձճխ՜ռ զկճռ ՠս տճ
ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜զռձ ՟՜ո՜ժզռ ՠս կ՜ոձ՜ժզռ ՜ջ՜ հ՜սճսջձ հՠպձճսկձ՚ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս
՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ տճռ. ՜կբձփ
300՜ Զ՝զսջ տ՜ձտ՜ջ՜ռ յ՜ջպ՜ժ՜ձո ՠս ապ՜շ՜յՠ՜էո, կՠխ՜ստ էռՠ՜է ՞թ՜սխ՜ժո՚ աՍ՟վաթջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜ ՜խ՜մՠկ հզղՠ[ո]նզտ զ ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՜ (Գջմ՜վճջլՠջզ կբն) Ահորջ Ե[///]մզձ կզ՜ս ՝ՠջդձ. դչ. ՌՃԻԶ (1677)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՞ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ 308՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ակՠձ՜հձ ոճսջ՝տ.փ 1՝ Ծ՜շ ժՠձ՜ռ...փ
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ՀԱՄԱՌ0Տ ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ Ի ՊԷՏՍ ԲԱՆԱՍԻՐԱՑ
ՌՃՁԵ — 1736
ԳՐԻՉ՝ Արգսթջ ւծճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռծ՟մմեջ ՟ՠհճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 215. շավնր՟լ՝ 1՟—12ՠ, 172ՠ—3՟, 199ՠ, 202՟—15ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1 (12+8)+Ա—ԺԵ×12 (Ա 11)+2 (4+12)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ օ է՟ա՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,3×10,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20—22ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խ՟վղթվ անվլնր՟լւֆ Ա ցգհխթ ռվ՟ճ ձմյ՟բվնյղ ի՟շգժնրէթրմ, թջխ Բ ցգհխթ ռվ՟ճ՝ ճթյ՟ս՟խ՟ավնրէթրմ (սգ՛ջ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 21՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ Տգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 21՜—172՜ Հ՟ղ՟պփս ընհնռ՟լնր ռ՟ջմ ՟պ թ ո՟սվ՟ջս անժնճ թ ոեսջ ղս՟պնրէգ՟մ գր ջգվսնհնրէգ՟մ ՠ՟մ՟ջթվ՟տ, նշ թղ՟ջսմնտ գր աթսմ՟խ՟մ՟տ, ՟ճժ մղ՟մգ՟տ թղնտ թղ՟ջս՟խ՟տ գր սաթս՟տ, սթմ՟, էե ղնպ՟տխնս՟տ, ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ մնր՟ջս Մնռջթջե ղգհջ՟ղ՟լ Ջնրհ՟ճգտրնճ, թ էնրթմ ՌՃԽԴ (1695), թ ց՟պջ
Աջսնրլնճ
Տգ՛ջ կգպ. 513, 4՟—74՟. Չճսձզ Բ—Է, Թ ՞էճսըձՠջգ, զոժ կզսոձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ ՠձ՚ Ա—ԺԸ, ԻԱ, ԻԳ—ԻԴֆ ԻԷ ՞էճսըգ ՝՜ե՜ձճս՜թ բ՚ ԻԳ—ԻԴփ Ց՜ձժ (Ա—ԽԲ)՝ 13՜—4՝փ Ոսձզ.

՟. 15՜—6՝ Ն՟իգվա՟մ ւ՟վնդթ – Քջզոպճո զ ոժզա՝ձ ժՠձ՜ռ ՠս ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջ՜թճռ, ՞ՠխձ ռ՜ձժ՜էզ... (սգ՛ջ կգպ. 617, 1բ—2ՠ)ֆ
ՠ. 17՜—20՝ 0վծմնրէթրմւ ւ՟վնդթ – Ասջիձճսդզսձ Հրջձ ՜ձՠխ՜ժ՜ձզ ոզջճչ ը՜մՠռՠէճհձ...
ա. 95՜—6՝ ԺԹ. Բ՟մ ռ՟ջմ ՟վթնրէգ՟մ – Աձիճ՞ճսդզսձ ճմ զ հՠջժզձո ՠս ճմ զ ՟ջ՜ըպզձ ՞պՠ՜է ՠխՠս...
բ. 96՝—8՜ Ի. Բ՟մ ռ՟ջմ նհչ՟ինծնրէգ՟մ – Մզ էզձՠջ ՜յ՜ոպ՜ձ զ հ՜ձռՠ՜է ճխն՜ըճիճսդզսձ...
գ. 101՜—3՝ ԻԲ. Բ՟մ ռ՟ջմ ՟վբ՟վնրէգ՟մ —Պ՜պզս դ՜՞՜սճջզ ազջ՜սճսձո ոզջբ...
դ. 150՝—2՜ ԼԵ. Բ՟մ ռ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ – Թբ թ՜ձջ՜՝ՠշձՠ՜է ՠջդ՜ո զ ծ՜ձ՜յ՜ջի...
ե. 152՜—4՝ ԼԶ. Ք՟վնդ ռ՟ջմ մմչգտգժնտ – Ոՙչ կ՜ի, ՟՜շձ բ հզղ՜պ՜ժ տճ...
զ. 154՝—6՜ ԼԷ. Բ՟մ ռ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ – Ս՜ժ՜ս է՜ռ զ չՠջ՜հ կՠշՠէճռ...
է. 156՜—8՜ ԼԸ. Բ՟մ ռ՟ջմ բընինտ – Դեճըտձ բ իջՠխՠձ ՞ճհ՜ռճսդզսձ...
ը. 158՜—64՝ ԼԹ. Յ՟հ՟աջ ո՟սնր՟խ՟մ ի՟շթմ Քվթջսնջթ – Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ աՏբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ՞ճսմբ կ՜ջ՞՜ջբձ...
ը՟. 164՝—72՜ Խ. [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Բ՟մ ռ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ (Աղ՟պ՟մ ԼԷ) – Ք՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդզսձ բ, գոպ զկճսկ ՝՜ձզ, ժ՜ջ՞ ոջ՝՜ա՜ձ...
Բ. 174՜—99՜ Յ՟հ՟աջ ռթո՟ՠ՟մնրէգ՟մ. Հ՟վտ գր ո՟ս՟ջի՟մթ ռ՟ջմ ղթնրէգ՟մ գր գվխնրնրէգ՟մ, գր
՟ճժ ՠ՟մւ ղգխմնհ՟խ՟մւ, ՟ջսթ գր ՟մսթ ընհնռգ՟ժ թ մնճմ Մնռջթջե ղգհջ՟ղ՟լե.
՟. 174՜—89՝ ԽԱ. [Յ՟հ՟աջ ռթո՟ՠ՟մնրէգ՟մ... (զջս տ՟մխթ)] – Աոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձ բ ՞զպճսդզսձ ՠս
կ՜ժ՜ռճսդզսձ բզռ...
ՠ. 189՝—99՜ ԽԲ. Մգխմնրէթրմ ՟ճժ՟ՠ՟մնրէգ՟մ սգջժգ՟մմ Եջ՟ճգ՟ճ – Ես ժ՜հզձ, ՜ոբ, ղճսջն ոՠջճչ՝բտ ո՜ս՜շձ՜ռՠ՜էտ չՠռՠժզ դՠսրտ, ճջ բ ՠջջՠ՜ժ ՠջժճս... Աոպճս՜թ ՠխՠս Ոջ՟զ կ՜ջ՟ճհ, ազ կ՜ջ՟ձ էզձզռզ ճջ՟զ Աոպճսթճհ,
ճմ վճը՜պջճսդՠ՜կ՝, ՜հէ կզ՜սճջճսդՠ՜կ՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

200՜ Փ՜շտ...փ Ոջճհ ՜ոպճս՜թ՜հզձ էճսո՜սճջ ՠս տ՜խռջ՜իճո պ՜շզո Ժճխճչ՜թճսզ ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠ՜է ժճսո՜ժջրձ չ՜ձ՜ժ՜ձ ՜՝ՠխ՜հ պբջ Յնծ՟մմեջմ ՞ճհզստ զսջճչտ, զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ, ՠս ՜շ ի՜յ՜հո հզղ՜պ՜ժզ զսջ՜հձճռձ ՜կՠձ՜հձզփ Վ՜ոձ ճջճհ, ճջճռ զ ոկ՜ ի՜ձ՟զյճխ՜ռ իՠխզձ՜ժ՜ռ ՠջն՜ձժ՜ռ, կզձմ զ ըճձ՜ջի՜՞ճսձզռ ՠխ՝՜ջռ՟ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ, կզձմ չ՜հՠէՠ՜է կՠխջ՜իճո հ՜խ՝ՠջբ ոճջզձ ծ՜ղ՜ժՠ՜է ակ՜հէզտ, ՜խ՜մՠկ հզղՠոնզտ՚ ՜՝ՠխ՜ պբջ
Յնծ՟մմեջմ, աի՜հջձ զսջ՚ Մխվսթշ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ակ՜հջձ զսջ՚ Հփպփղմ, ՠս ՠխ՝՜յջտձ զսջ՚ Գվթանվմ, Կ՟վ՟ոգսմ,
Ըջսգց՟մմ, Բ՟հբ՟ջ՟վմ, (՜հէ լՠշտ ոպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ՚ «ՠս ՠխ՝ճջճջ՟զձ՚ Յ՟վնրէթրմմ ՠս Աջսնր՟լ՟սնրվմ»), ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ. ՜կբձփ
201՜ (Ծ՜հջ՜ժ՜յ—պճխ՜ոժզա՝՚ «Յնծ՟մեջ ՟ՠգհ՟ճթ ե ռ՟ճգժ», պճխ՜չՠջն՚ «Արեսթջ ւ՟ծ՟մ՟ճթ ե ավե՟ժ»
Յ՜սբե ոզջճչ վ՜վ՜՞ՠռ՜
Յ՜ոպճս՜թ՜հզձ պ՜շզո զ ոկ՜.
Ոսձՠէ ա՜հո ՞՜ձլ ոճսջ՝ ժՠձո՜պճս՚
Ոջյբո ըածջ՜՞ զձլ էճսո՜պճս.
Հճ՞սճհ ա՜մո զկ ՝՜ձ՜է ոպզյբ,
Հըրով իճ՞սճհձ զձլ էճհո չ՜շբ.
Ախ՝զսջ՜՝՜ջ ՝ըխըբ ըա՞ՠպ,
Ոշճ՞՜ձբ ազկ՜ոպո զձլ իՠղպփ
Նըկ՜ձ թ՜խժզ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզ,
Նՠջ ՜հոկ իճպճչ աիճ՞զո ակ՜հէզ.
Է ՝՜ձտ տ՜խռջզժ եճխճչ՜թճսզո
Էրդձՠ՜ժ ղձճջիրտ էըձճս աիճ՞զո.

Սճչ՜ս չ՜ջեզկտ ճսխզխտ ժՠձրտ,
Սճսջ՝ ՠս գձպջՠ՜է յ՜ջժՠղպ չ՜ջճստ
Աջ՟՜ջ ՠս իզկձ ՞ըջճռբո ո՜
Աշ տ՜ջճազմըո ի՜ձջ՜ժ՜
Բ՜ձզս ՝՜շձ՜ ըաիճ՞սճհ կ՜ի,
Բճռճչ էճսոճհ չ՜շբ ըան՜իփ
Ես ՠո հճսոճչ աճջ ըոպ՜ռ՜
Եջ՜ձզ դբ ժ՜ռզռ զ ոկ՜ //(201՝)
Ղՠժրտ ոճջզձ հ՜շձճսէ չՠջզձ,
Իկ՜ոպճսդՠ՜ձ կ՜ոըձ Բ՜ձզձ.
Ահո հզղ՜պ՜ժ զձլ ՜շ ի՜յ՜,
Աշ տ՜խռջ ՠխ՝՜ջռ՟ զկ ՞ՠջ՜ժ՜.
Յզղՠէ աձճս՜ոպըո լՠջ թ՜շ՜հ՚
Յնծ՟մմեջ թճհէ, կՠխժ ՜՝ՠխ՜հփ
Ի դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՜ա՞զ՚
Ի կու ի՜ա՜ջ ՠշ հզոձՠժզ,
Էրդձՠ՜ժ իըձ՞րտ ակզկՠ՜կ՝ հր՟բ
(1000+3×50+7×5+551=1736),
Է՜ո ՜կոճհձ հճսէզո կբժբփ
Վ՜խձնճսռ ՞ճէճչ զ ոկ՜ վ՜վ՜՞,
Վ՜հՠէմճսդՠ՜ձ ոճջ՜ ՜ձհ՜՞,
Ահեկ ըաժ՜ջրպձ զկ ոզջ՜՝՜ջ
Աոպճսոպ էըռռզ հճհե հճջ՟՜ջ՜ջ.
Յճսոճհձ ՝ձ՜սզռ ՝՜ջՠջ՜ջբ՚
Յՠխ՝՜ջռ՟ ըձ՟ջճհձ զձլ ոբջ ղձճջիբ.
Ես ՜շ ոկ՜, ճջ եճխճչՠ՜է ժ՜
Եջ՜ձՠէզ ոճսջ՝ ի՜ջռձ ՜ջ՝՜
Լըռ՜հռ ՝՜ջՠ՜ռ ոճջզձ ՝ըխըՠ՜է,
Լճսոճհձ ոըկզձ ՠխբռ ՝ՠջժջՠ՜էփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Կ՜ակ Բ (1761—զռ ՜շ՜ն ծձղ՜՟ջճղկ, տ՜հտ՜հճս՜թ) Յզղ՜պ՜ժ բ Ժճխճչ՜թճսո ԲԷ ///զ ՜՝ՠխ՜հ պբջ 0ռ՟մթջթմփ
2. 200՝ Թզչձ ՌԲՃԺ (1761) կ՜հզոզ, ՠէձ պջճսվ ո՜ջժ՜ս՜՞ Յնռջեցջ աԺճխճչ՜թճս ՞ջկճսկո ոպ՜ռ՜ լՠշ՜կ՝
պբջ Յնծ՟մմեջ Բ[՟]վւ[՟]դթ թ՜ըզստ զ Բ՟ջվ՟ճփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 21՜, 200՜ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Յնծ[՟]մմեջ. դչ. ՌՃՁԳ (1734)փ 21՜, 200՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պզջ՜ռճս Կ՟վ՟ոգս. 1250 (1801)փ 2՜, 21՜... Կ՟վ՟ոգս չ՜ջ՟՜յՠպ. 1818փ
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ԳՐԻՉ՝ Յ՟խն՞ՠֆ
ԹԵՐԹ՝ 312. շավնր՟լ՝ 2՟, 3՟ՠ, 5՟—23ՠ, 51ՠ, 61ՠ, 93ՠ, 113ՠ, 163ՠ, 173ՠ—9ՠ, 181ՠ, 300՟—12ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 2 (11+12)+Ա—
ԺԳ×12+Ա—Թ×12 (Ե 11, Թ 4)+Ե—Է×12 (Ե 4, Է 11)+1×7ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,2×10,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ճ՟րգժ՟ավնհթ՝ յհ՟աթվ)ֆ ՏՈՂ՝ 20—24ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝
ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ գր խ՟ոնճս յգվս՟ռնվ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 24՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 32ՠ, 38ՠ, 52՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, ՠվնմդ (180—թտ ղ՟սթսնռ նրվնր՟ալնր՟լ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ո՟սպնր՟լ՝ 1, տգտ՟խգվ, սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 24՜—173՜ [Բ՟մւ Յնռծ՟մմնր Մվւնրդ ռ՟վբ՟ոգսթ Ջնրհ՟ճգտրնճ]
1. 24՜—104՝ Յնռ՟մեջ ռ՟վբ՟ոգսթ Քվթջսնջթ լ՟պ՟ճթտ մնր՟ջս գր ՟մոթս՟մ լ՟պ՟ճ, ծ՟ր՟ւգ՟ժ ռխ՟ճնրէթրմւ ծ՟ղ՟պփս՟ՠ՟վ Յ՟հ՟աջ ոթսնճթտ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ գր ջ՟խջ ՠ՟մ՟ջսգհլթտ ՠ՟մ՟ջթվ՟տ, գր սթմ՟ ւ՟վնդշ՟տ ճնճը ոթս՟մթ
՟. 24՜—8՝ Ն՟ի թ ՠմ՟դ՟մտ՟խ՟մեմ Ավթջսնսեժթ, նվ ՟ջթ Մգէ՟քթդթխ՟ճֆ Եվխվնվբ ով՟խ – Աջ՟, ձ՜ը
ժ՜ջթՠկտ ազկ՜ոպճսձձ կՠթ՜յբո...
ՠ. 28՝—32՜ Վխ՟ճնրէթրմւ Պվփխհթ թղ՟ջս՟ջթ[վթ] Պհ՟սնմ՟խ՟մթ – Ն՜ըժզձ ՝՜ջզձ ճմ ՜հէ զձմ բ, ՝՜հռ կզ՜հձ ՝՜ջճսդզսձ...
ա. 32՝—8՜ Յգվ՟մգժնճմ Դթնմեջթնջե Հ՟ղ՟պփս ռխ՟ճնրէթրմւ – Ոջյբո կզ՜ռճսռզմ արջճսդզսձ զ չՠջզձ ժճհո
լ՞ՠռճսռ՜ձՠէճչ ակՠա...
բ. 38՝—51՜ Վխ՟ճնրէթրմւ ճԱժփգվթթմ – Վ՜ոձ ազ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձձ բ զղը՜ձ...
գ. 52՜—5՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթմ Ապ նվջ ավնտմ Վխ՟ճնրէթրմւ – Զզ՛ձմ բ զկ՜ոպ՜ոզջՠէձ ՠս
ճջտ՜ձ կՠա բ ի՜ո՜ձՠէզ...
դ. 55՜—62՜ Սվՠնճմ Կթրվհթ գոթջխնոնջթ Ահեւջ՟մբվ՟տրնճ ռխ՟ճնրէթրմւ թ Պ՟վ՟ող՟մտ ավնտ – Զզ
յ՜պծ՜շո ժ՜հթ՜ժ՜ձձ ՜ոբ. Ես կզ՜սճջՠ՜է կզ՜ձ՞՜կ, ճջյբո կզ ի՜կ՜ջՠ՜է...
ե. 63՜—73՝ Վխ՟ճնրէթրմւ ճԱպ՟ւթմնրէգ՟մտ (Պգսվնջթ Ավ՟անմ՟տրնճ)ֆ Ապ՟չթմ աթվւ – [Ք]՜ձազ ՠս ՟ճս զ
ձՠխճսդՠ՜ձ ժ՜կզո ր՞ձճսդզսձ...
զ. 74՜—93՜ Վխ՟ճնրէթրմւ թ ավնտ Մնժնրէգ՟մտ (Պգսվնջթ Ավ՟անմ՟տրնճ) – Ավթջսնսեժ ՜ոբ. Ոջյբո է՜ս՜՞ճհձ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձզո բ ՜շ՜տզձզ կ՜ջ՟ձ...
է. 94՜—6՜ Բ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվ՟տ ճնճը ւ՟հտվ – [Պ]թէ՟անվ՟ջ ՜ոբ. Մՠթ ըճիՠկճսդզսձ բ ՜շձ ծ՜ձ՜մՠէ ազձտձ...
ը. 96՜—7՝ Վխ՟ճնրէթրմւ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ – Զի՜ռ ՜սճսջձ տջպ՜կտ իջ՜կ՜հՠ՜ռ ճսպՠէ...
ը՟. 98՜—9՜ Վխ՟ճնրէթրմւ թ Ս՟ծղ՟մ՟տմ Դ՟րէթ – Իկ՜ոպ՜ոբջ ժճմՠկ ՠո ահճ՞ձ՜՞բպձ...
ըՠ. 99՜—100՜ Ըջս ՟ճժնտ թղ՟ջս՟ջթվ՟տ – Ս՜իկ՜ձձ բ հ՜հպձզմ ՝ձճսդՠ՜ձ ՠձդ՜ժ՜ զջզձ...
ըա. 100՜՝ Ի Տգջժգմեմ Յնծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ – Եո ՠկ ժՠ՜ձտ ՠս ՠո ՠկ ճջ կՠշ՜հձ...
ըբ. 100՝—1՝ Վխ՟ճնրէթրմւ թ Ն՟վգխեմ – Ք՜ձազ ա՜կՠձ՜հձ ՞ճսձ՟ո մ՜ջճսդՠ՜ձ ՝՜ձո՜ջժճսզձ արջ՜ռ...
ըգ. 101՝—2՜ Վխ՟ճնրէթրմւ ճԱպ՟խ՟տ – Ես ճջյբո ՠէ ճջճչ՜հձբ կրջ զսջճհ...
ըդ. 102՜ Փթժթջնց՟ճնրէթրմ – Հ՜ժ՜ո[՜]ժ՜ձ ի՜ժ՜ո՜ժ՜ձզձ, կզձձ բ գձ՟ի՜ձճսջ ՠս կզձձ կ՜ոձ՜սճջ...
ըե. 102՜—3՜ Վխ՟ճնրէթրմւ Յթջնրջ Ովբրնճմ (Նգվջեջթ Շմնվծ՟ժրնճ) – Աշ Ղ՜ա՜ջճո ՝՜ջՠժ՜կզձ, /Զզձտձ զ
հՠջժճսռ հ՜հպձբ ՝՜ձզձ...
ըզ. 103՝—4՝ Պ՟սղնրէթրմւ ճԱպ՟ւթմնրէգ՟մտ ավնտ – Ոկձ ո՜վջրխ աըճմ տճսր՜ժ ՟ջ՜ռսճհ զսջճհ ՞ճխ՜ռՠ՜է
ՠժՠջ... Յնրժթ՟մնջ ՠջՠսՠէզ... Եջզպ՜ո՜ջ՟ ճկձ վ՜վժ՜ոճսձ... Իղը՜ձ ճկձ ճջ պճսՠ՜է բջ ազձտձ հճջժջ՜կճէճսդզսձ...
2. [Վթձ՟խ՟ՠ՟մնրէթրմւ գր ծ՟խ՟ձ՟պնրէթրմւ Յնռծ՟մմեջ ռ՟վբ՟ոգսթ]
՟. 105՜—13՜ Վթձ՟ՠ՟մնրէթրմւ զմբ ո՟սվթ Էժթ՟ճթմ, նվ գհգր զմբ ս՟պ՟ոգ՟ժ ՟մ՟վը՟մ Յնռծ՟մմեջ ռ՟վբ՟ոգսթջ թ էնրթմ Հ՟ճնտ ՌՃԼԵ (1686) գր ճ՟ղջգ՟մմ բգգսգղՠգվթ ԻԹ – Յճջե՜կ ՠժձ յ՜պջզձ զ չձ՜ո, ՠո
ի՜ջռզ այ՜պջզձ հՠպ ճխնճսձՠէճհձ, դբ. Ըձ՟բ՛ջ ՜շձբտ աԾձճսձ՟ձ Քջզոպճոզ զ ՟ՠգպՠկ՝ՠջզ ԻԵ... Ահոտ՜ձ չզծճսկձ
գձ՟ յ՜պջզ Էժթ՟ճթմփ
ՠ. 115՜—22՜ Հ՟խ՟ձ՟պնրէթրմ զմբ բգջո՟մ ո՟սվթ Ս՟ղջնմթմ, նվ գհգր թ էվթմ ծ՟դ՟վ ՃԼԶ (1687) գր ղ՟վսթ ԻԵ – Աջ՟, զ ՞՜է ՟ՠոյ՜ձ յ՜պջճձ զ չ՜ձ, հՠպ ճխնճսձՠէսճհձ, կպ՜տ զ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզձն, ՠս գձ՟ ձչ՜աճսկձ
յ՜հթ՜շճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհձ, ՜ոբ. Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ, ճջ զ ըճջզձ Պ՟վջթխջ ՜հոյզոզ յծձ՜ա՜ջ՟ ՠս ճոժզ՜յ՜պ ՠժՠխՠռզ ճսձզտ... ՠս ա՜հո ՜ո՜ռՠ՜է, ՠէ ՠջզչ՜հջ զսջ ՠս ՞ձ՜ռփ
ա. 123՜—57՜ Յնծ՟մմնր ՠ՟մթ ըջո՟ջ՟րնվ ՟պ Բ՟վջգհ սվ՟ղ՟ՠ՟մ ռթոթ գվխ՟ՠմ՟խթ ավգտգժնճբ ո՟ս՟ջի՟մթ – [Պ՜պ՜ո]ը՜ձպճսդՠ՜ձ՟ զկ՜ոպ՜ժ հ՜շՠ՜է ՠջժ՜դզ պ՜ժրտ ճմ ո՜ժ՜ս յ՜ձթ՜ռՠ՜է, ձոՠհ՜ռ՜տ...
՜կբձփ Ահո [հ]րջզձՠռ՜ս զ դվզձ ՌՃԼԱ (1682), հճսձվ՜ջզ ԻԵփ
3. 157՝—64՜ Յ՟մ՟վը՟մ Յնռ՟մմեջ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟վ՟գ՟ժ Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջթ, դնվ իմբվգ՟տ Շ՟ծվթղ՟մգմտ Մ՟վա՟վեմ – Վժ՜հճսդզսձ Յճչոբվճս, աճջ ՠ՟ գձ՟ ձկ՜հ ճջյբո ՠէ՜ձբջ ձ՜ հՠջժջբձ Եաթոս՟տնտ էՠաճս,
աճջ ճմ ՞զպբջ, էճս՜ս... Յրջզձՠռ՜ս զ պժ՜ջճսդՠձբ կպ՜ռ զկճռ զ դվզձ ՌՃԼԸ (1689), հ՜կոՠ՜ձձ հճսձվ՜ջզ ԺԵփ Աձ-

՜ջե՜ձ ՠս ՜ձյզպ՜ձո հ՜կՠձ՜հձզ զ ոպՠխթճս՜թո Յնռծ՟մմեջ հՠպ[զձ] չ՜ջ՟՜յՠպո հզղՠէ, աճջ ՜ջ՜ջզ զ վ՜շո
Քջզոպճոզ. ՜կբձփ
4. 165՜—73՜ Ամոթս՟մ Յնռծ՟մմեջ ռ՟վբ՟ոգսթ էնրխէ ՟պ Լգծ՟տթ Սսգց՟մմնջ ռ՟վբ՟ոգս, դնվ ավգտ՟ր թ էվթմ ՌՃԼԸ (1689), ճնրմվ՟վթ ԻԵ – Աոպճս՜թ՜՞ճսդ ՠս տջզոպճո՜ժզջ ՜ձլզձ՟ ոջ՝՜ա՜ձզ՚ պՠ՜շձ՟ Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ, կ՜պճսոռզ հՠջժջյ՜՞ճսդզսձ հ՜ձ՜ոձ՜ո՜ջ՜ո ՠս զ վթճսձ հ՜ձլձբ՚ Յնռ՟մնրփ Ըձժ՜էՠ՜է
գձդՠջձ՜հ ավճտջ՜՝՜ձ՟ տճհ, ՝՜ձ ձ՜կրոզս՚ Մնռջեջթր չ՜ջ՟՜յՠպզո... ՠդբ ա՜ձ՜ա՜ձճսդզսձ բ ՝՜ե՜ձճսկձ գոպ ըրոզռ՟, ՠս ա՜ձ՜ա՜ձճսդզսձ ժ՜հ զ կբն ՠջզռ ՜ձլ՜ձռ... Տզձ՜հ ՠս զձլ ՜ձ՜ոձ՜ո՜ջ՜ո հ՜ձլզձո ՞էըճչզձփ Վՠջնփ
Բ. 182՜—266՝ Հ՟ղ՟պփս ընհնռ՟լնւ Վ՟ջմ ՟պ թ ո՟սվ՟ջս անժնճ թ ոեսջ ղս՟պնրէգ՟մ գր ջգվսնհնրէգ՟մ ՠ՟մ՟ջթվ՟տ, նշ էե թղ՟ջսմնտ գր աթսմ՟խ՟մ՟տ, սթմ՟ էե ղնպ՟տխնս՟տ, ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ մնր՟ջս Մնռջթջե ղգհջ՟ղ՟լ Ջնրհ՟ճգտրնճ թ էվթմ ՌՃԽԴ (1695), թ ց՟պջ Աջսնրլնճ
Տգ՛ջ կգպ. 513, 4՟—74՟. Չճսձզ Բ—Է, Թ ՞էճսըձՠջգ, զոժ կզսոձՠջգ՚ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ ՠձ Ա—Լ/182՜—266՝փ Ց՜ձժ/ (Ա—Լ)
180՜—1՜փ Նկ՜ձ բ կգպ. 617—զձ, 3՜—58՝փ

Գ. 267՜—95՜ Գթվւ, նվ ՟ջգմ Բ՟մ՟ժթ ղս՟տֆ Թ՟վքղ՟մգ՟ժ թ ճգէնռո՟տնտ, նվ ե ճ՟ո՟յ՟տ, Կ՟վ՟ոգս ռ՟վբ՟ոգսե, չ՟մթրւ գր ՟յի՟սնրէգ՟ղՠ նրղգղմ ւ՟ծ՟մ՟ճթ Յնռ՟մմեջ ոթս՟խ ՟մնրմ խվփմ՟րնվթ, դնվ [ճ]նվչնվչգ՟ժ ՟ՠգհ՟ճ ՟ջթ, թ ճԵվգր՟մ ւ՟հ՟ւթ, թ ղեչ ռ՟ձ՟պ՟խ՟մ՟տ, դնվ Տեվ՟ր՟մջ՟վ՟ճ (=ւ՟վ՟ր՟մջ՟վ՟ճ) ՟մնր՟մթ, թ էթվմ ՃԼԷ գր մնտթմ ՌՃԻԷ (1678)ֆ Եէե ՟ինվըգջչթւ, Տգ՟պմ յմնվծ, գր ո՟սթր ՟ղեմգվ՟մնրծնճ Մփվ մնվթմ, գր էե նշ՝ մգվգժմ ՟հգվջգղ ղգվնրղ սխ՟վնրէգ՟մջֆ Ոհչ ժգվնրւ. ՟ղեմֆ
՟. 267՜—9՜ Ա. Պ՜պ՜ձՠ՜ժ ճկձ Ոռ՟մմեջ ՜ձճսձ, ճջ՟զ կզ՜կրջ ՠս հճհե կՠթ՜պճսձ, զ՝ջՠս ՜կ՜ռ ՠջժճպ՜ո՜ձզռ...
ՠ. 269՜—70՜ Բ. Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ ոճսջ՝ ՠս ՜շ՜տզձզ բջ զ չ՜ձո կզ՜՝ձ՜ժՠռ՜հռ, ՠս բջ ՜կ՜ռ ճսդոճսձզռ...
ա. 270՜՝ Գ. Կջրձ՜սճջ ճկձ ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է՚ յ՜իրտ ՠս ՜խրդզստ ՜ջպ՜ոճսճտ...
բ. 270՝—1՝ Ի չ՜ձո ժճսո՜ձ՜ռ բջ[ձ] ժջրձ՜սճջճսիզո զ՝ջՠս ԵՃ...
գ. 271՝—2՜ Դ. Յ՜սճսջ կզճսկ եճխճչՠ՜է ժջրձ՜սճջտ ՝՜աճսկտ ՜շ ոճսջ՝ ի՜հջձ Յ՟խնՠ...
դ. 272՜՝ Ե. Ի չ՜ձո Ֆեժեջթնջթ բզձ ժջրձ՜սճջտ ՜սՠէզ տ՜ձ աՠջժՠջզսջ...
ե. 273՜՝ Զ. Ի չ՜ձո կզ՜՝ձ՜ժՠռ՜հռ բջ ճկձ ժջրձ՜սճջ կ՜ձճսժ պզճտ...
զ. 274՜՝ Է. Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ կ՜պճսռ՜ձբջ ավջժ՜ժ՜ձ յ՜պ՜ջ՜՞ձ...
է. 274՝—6՜ Ը. Ահջ ճկձ իՠջլճս՜թճխ ՠս ՜ձի՜ս՜պ, ճջ ՟՜ս՜ձբջ ակ՜ջկզձ ՠս ա՜ջզսձ Քջզոպճոզ...
ը. 276՝—7՜ Թ. Ի չ՜ձո ոճսջ՝ իրջձ 0ւնրթ՟ճ բջ ժջրձ՜սճջ ճկձ ՝՜ջՠ՝՜ջճհ...
ը՟. 277՜ Ժ. Սճսջ՝ ի՜հջձ 0ւնրթ իջ՜կ՜հՠ՜ռ ոճհձ ՜հո ՠխ՝րջ ՝ՠջՠէ դ՜ջռ ճսձՠէՠ՜ռ...
ըՠ. 277՜՝ Ի յ՜իո Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռ իջ՜կ՜հՠռ՜ս ի՜հջձ 0ւնրթ ՝ՠջՠէ ՞՜շձ ըճջճչՠ՜է...
ըա. 277՝—8՝ ԺԱ. Ս՜ջժ՜ս՜՞ ճկձ զկ՜ոպճսձ ՠս իկճսպ Հձճռ ՠս Նճջճռ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ...
ըբ. 278՝—9՝ ԺԲ. դ՜՞՜սճջ ճկձ ՝՜ջՠ՝՜ջճհ, ժ՜ջզ ճխճջկ՜թ ՠս ՜խտ՜պ՜ոբջ, ՠս ճսձբջ կՠխո զձմ թ՜թճսժո զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ...
ըգ. 279՝—80՜ Ահջ ճկձ մ՜ջ՜՝՜ջսճհ ՠս ա՜աջ՜՞ճջթ կղպ՜կՠխճտ, ճսձբջ ըճոպճչ՜ձ՜ի՜հջո...
ըդ. 280՜՝ Ճ՞ձ՜սճջ ճկձ ՜հձտ՜ձ ղձճջի բջ պՠոՠ՜է զ լՠշձ ծղկ՜ջզպ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ...
ըե. 280՝—2՝ ԺԴ. Ի չ՜ձո ոճսջ՝ իրջձ Փփժթ՟ճ բզձ ժջրձ՜սճջ զ՝ջՠս ԸՃ...
ըզ. 282՝—4՜ Զրջ՜ժ՜ձ ճկձ ազձտձ հ՜ձլձ բջ ՜ջ՜ջՠ՜է Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթմ...
ըէ. 284՜՝ Ի չ՜ձո ոճսջ՝ իրջձ Մփվթ՟ճ բջ ճկձ ՜՝ՠխ՜հ, ճջ ճմ կպ՜ձբջ ՠժՠխՠռզձ...
թ. 284՝—5՝ Եխ՝՜հջ ճկձ կզ՜՝ձ՜ժՠռ՜հռ զ չ՜ձո բջ, ճջ կՠջդ ՜ջզ՜ռՠ՜է արջ՜ձ՜հջ...
թ՟. 285՝ Հ՜ջռզձ ճկ՜ձտ ժջրձ՜սճջտ ռի՜հջ Վվթմե, դբ. Զզ՛ձմ բ կՠթ դղճս՜շճսդզսձ ժջրձ՜սճջզ...
թՠ. 286՜ Մզ՜հձ՜ժՠ՜ռ ճկձ ՠջՠժճջՠ՜հ իոժբջ, ՜խրդբջ...
թա. 286՜—7՜ Տձպՠո ճկձ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ՠջժզսխ՜թ Աոպճսթճհ, չ՜ջճստձ իՠա...
թբ. 287՜՝ Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ ժ՜ջզ հճհե ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձ...
թգ. 287՝—9՜ Եյզոժճյճո ճկձ ՝՜ջՠ՝՜ջճհ, իՠա ՠս ճխճջկ՜թ ՠս ՜խտ՜պ՜ոբջ...
թդ. 289՜՝ Խճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ ըճոպճչ՜ձ՜ի՜հջ կզ ճսձբջ աըճոպճչ՜ձճջ՟զո ՝՜աճսկո...
թե. 289՝—90՜ Ահջ ճկձ ՞զձ՜ջ՝ճս ՜հձտ՜ձ կճէՠ՜է ՠխՠս...
թզ. 290՝ Մզ՜հձ՜ժՠ՜ռ ճկձ ձ՜ը՜ձլճպ ՠս ճը՜յ՜ի ՜հձտ՜ձ ձ՜ը՜ձլբջ գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ...
թէ. 290՝—1՜ Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ ՜շ՜տզձզ ՠս ժ՜ջզ հճհե ՝՜ջժ՜ռճխ...
ժ. 291՜—2՜ Թ՜՞՜սճջ ճկձ ճսձբջ դղձ՜կզո ՝՜աճսկո զսջ՜հձճռ...
ժ՟. 292՜՝ Կջրձ՜սճջ ճկձ ՜շ՜տզձզ հճհե ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ըպզռ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ՜ռ ՜ա՜պ...

ժՠ. 292՝—3՜ Էջ ճկձ, ՜հձտ՜ձ էշբջ, կզձմ ազ զ ՝՜ձ՜ժ՜ձ ըրոզռձ ՝՜շտ ՜կՠձ՜հձ կճշ՜ռ՜ձո ՠխՠ՜է...
ժա. 293՜—4՜ Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ բջ հճհե ղ՜պ՜ըրո ՠս ՝՜կ՝՜որխ...
ժբ. 294՜—5՜ Եխ՝՜հջ ճկձ կ՜ձճսժ, պզճտ զ՝ջՠս ՜կ՜ռ տո՜ձզռ, հճհե ՜ջ՟՜ջ... ՠս ՟ՠսձ զ՝ջՠս աթճսը կջջժՠ՜է ժճջՠ՜ս զ արջճսդՠձբփ
Դ. 296՜—9՝ Եվ՟մգժնճմ Աէ՟մ՟ջթ ՟վծթգոթջխնոնջթմ Ահեւջ՟մբվ՟տրնճ Հ՟վտղնրմւ ռ՟ճգժնրշ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Կթրվհթ ճԵվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ – Հ՜ջռ. Ին՜ձբ՛ջ հ՜ջ՜պ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ յ՜պ՜ջ՜՞ձ Սճսջ՝ Հճ՞զձ դբ՛ ճմփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Վ՜ոձ եճխճչջ՟ՠ՜ձ ճջմ՜վ ճջ յզխթ բ տ՜ի՜ձ՜հձ... Հ՜ջռ. Պ՜՛ջպ բ ակՠխ՜սճջձ ՝շձճսդՠ՜կ՝ ՜թՠէ հՠժՠխՠռզձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Մզ ՝շձճսդՠ՜կ՝ ՜ջժ՜ձՠէ... յ՜ջպ բ տձձՠէփ
Գջմզռ՚ 299՝ «Ահո Հ՜ջռկճսձտո յ՜ժ՜ո բ»փ

Ե. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸ բ.]
1. 1՜ [Տ՟հ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ] – Ամտձ թճչ զ թճչ թզթ՜խ՜ը[զպ]... (4 պճխ, ձճհձգ՚ 1՝, ՠս ՜հէ կ՜ձճսձտ)փ
2. 4՜—5՜ [Գնրյ՟խնրէթրմւֆ Վ՟ջմ ջթվնճ] – Եդբ ժ՜կզռՠո ՞զպՠէ, դբ ճջձ ոզջբ ատՠա...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

173՜ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ մձմզձ ՠս [՜ձ՜ջե՜ձ] թ[՜շ՜հ... Յ՟խն՞]ՠ/// (ՠխթճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
295՜ 0ջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ, ճջ ի՜ո՜հ զ ի՜ձ՞զոպ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

2՝ (1736 դ.) Ոջ ՠո թ՜շ՜հ պզջ՜ռճսո ՜շզ զ ժ՜ջ՞ տ՜ի՜ձ՜հճսդզսձ, բջ դվզձ ՌՃՁԵ (1736)—զձ, զ վՠպջչ՜ջզ ՜կոճհ ԻԲ, ճջ ՠկ ՜ձւ՜կ՝՚ թ՜շ՜հ պբջ Եդգխգժֆ
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ԳՐԻՉ՝ Ոծ՟մեջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 316+2 (խվխ. 2, 186). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 177՟, 289ՠ, 292՟ՠ, 315ՠ—6ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—թԴ×12 (Թ 16, ԻԲ 14)+2×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17—22 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟խ՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, բպմ՟խթմզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 2՟, 193ՠ, 218ՠ, 253՟, 261ՠ, 269՟, 282՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ (ավշթ կգպւնռ, իթջս ո՟վդնրմ՟րխ գր ՟մ՟վնրգջս)ֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Մ՟յսնտֆ ԺԳ—ԺԴ բբ.ֆ Սխդՠնրղ՝ 1 (Ա), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ինյնվ ՠնժնվաթվ, ղթ՟ջթրմֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ, «///Գնծ՟մ՟ղ դւգմ Քվթջսնջ /// Աճջոթջթ ձ՟յ՟խնրղմ /// յմնվծգտգվ ղգդ... գր ՟մՠ՟ը՟մգժթ ղթ՟ջմ՟խ՟մ Սնրվՠ///»ֆ 2. Մգխմնրէթրմ ո՟ս՟վ՟աթֆ ԺԳ—ԺԴ բբ.ֆ Վգվչնրղ՝ 1 (Ա), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ գդվ՟ծ՟սնրղթտ գր խ՟վխ՟սնր՟լ ռվ՟տգվեմ
կգպ՟ավթ ՠգխնվնռֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, ղ՟մվ ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ «///գ՟մջ նշ ս՟ճֆ Եր էե նվոեջ Աջսնր՟լ ՟մ՟րվթմ՟խ՟ր ծ՟ր՟ս՟ժ /// մ՟ի դթ նվոեջ ՟վգա՟խմ... Վ՟ջմ նվնճ դ՟ճջ ՟ղգմ՟ճմ գվ՟իսթւջ ճթյ՟ս՟խգղւ գր անծ՟մ՟ղւ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. գր ավ՟բ՟յսզ էգէգր՟խթ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվ, խ՟վղվ՟աթվ ինվ՟ավգվմ նր ջխդՠմ՟սնհգվզ անրմ՟է՟ցնր՟լ գր բընր՟վզմէգպմգժթֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2՜—10՝ Եվ՟մգժնճմ Ոծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ճ՟րնրվ Բ՟վթխգմբ՟մթ Խվ՟ս ռ՟ջմ ո՟ծնտմ,
՟հ՟րէթտ գր նհնվղնրէգ՟մ գր իուջսնռ՟մնրէգ՟մ – Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ճսոճհռ կՠա, դբ. Աձիձ՜ջ բ ՜շ՜ձռ
ՠխ՝[՜հջ]ոզջճսդՠ՜ձ...
2. 10՝—9՝ Յնռծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբթ՟մնրո՟րժջնր ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ննվ խթվ՟խեթմ.
Յ՟հ՟աջ էգվ՟ծ՟ր՟ս ժթմգժնր Թնռ[ղ]՟ճթ գր թ ծ՟ր՟սջ մնվթմ — Աի՜հ ՟՜ջլՠ՜է պ՜սձ, ՜ի՜ ՟՜ջլՠ՜է վջժճսդզսձ ճ՞ճռ...
3. 14՝—23՜ Յ՟հ՟աջ ոնպըմխնրէգ՟մ – Կ՜ջ՞ՠռզձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էտձ ՠս ՠ՟զձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜կ՝, ՠդբ Յճջե՜կ յճշ[ձ]զժձ ՜ձ՟՜ջլ կՠշ՜ձզ, յ՜ջպ բ տ՜ջղՠէ զ չՠջ՜հ զջՠո՜ռձ... (ժ՜ձճձզձ հ՜նճջ՟ճսկ ՠձ տ՜խճս՜թճհ ըջ՜պձՠջ)փ
4. 23՜—8՝ Հ՟վտնրղմ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ գր ո՟ս՟ջի՟մթ ջվՠնճմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟յՠ՟մթ – Բ՟վջգհ ՜ոբ. Յճջե՜կ ճջ ճմ ՠջժզձտ բզձ ՠս ճմ ՠջժզջ... Գվթանվ ՜ոբ. Ի չՠջ՜հ պ՜ջջ՜ժ՜ձ էճսոճհ...
5. 29՜—59՝ Կթվ՟խնջթ ռ՟վբ՟ճոգսթ [Եվդմխ՟տրնճ] ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նվ ծ՟խ՟պ՟խ ի՟րջթ

Տգ՛ջ կգպ. 573, 103ՠ—18ՠ. Դ/մզտփ ՟/40՝—1՜ (պՠխ՜վճըճս՜թփ Սժա՝ճսկ ճսձզ կզ ի՜պճս՜թ՚ 29՜—32՝ «Վ՜ոձ ՠջժջճջ՟ կժջպՠէճռձ ՜կՠտ...»)փ ՠ/32՝—4՝փ ա/34՝—8՝փ բ/38՝—40՝ (ըճջ՜՞զջ՚ «Աո՜ոռճստ ՠս չ՜ոձ տ՜ս՜ջ՜ձզձ»փ 40՝—1՜ պՠո §՟)փ գ/41՜—2՝
(տ՜խճս՜թճհ)փ դ/42՝—7՜ (ոժ. «Զզ զ լճսժձ ՠս ՞զձզձ»)փ ե/47՜—9՝փ զ/49՝—54՜փ է/54՜—9՝փ 29՜ ռ՜ձժ 12 ՞էըճչփ

6. 59՝—84՜ Յ՟հ՟աջ ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ գհՠ՟վտ ՠ՟մւ ջ՟խ՟րւ գր ոթս՟մթւ՝ ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ ավնտ ջվՠնտ, դնվղե էնրհէ ավգտթ ջթվնռ գհՠ՟ճվնրէգ՟մ ճ՟ճմնտթխ, նվւ տ՟մխ՟մ ց՟ց՟ւ՟մ՟րւ ՠ՟մթտ թղ՟ջսնրէգ՟մ (ժնրջ՟մտւմգվնրղ՝ «Յնծ՟մեջ ռ՟վբ՟ոգսթ Եվդմխ՟տնճ») – Յ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜կՠձ՜յա՜սջ պբջճսդՠձբձ, հ՜ձի՜ո ՠս
՜ձզկ՜ձ՜էզ ձ՜ը՜ըձ՜կճսդՠձբձ կՠթ՜ջՠ՜է...
7. 84՜—92՜ Ս՟ծ՟խ՟ճ ջնրվՠ ղթ՟[ճ]մ՟խգտթ գր գվ՟մգ՟ժ ձամ՟րնվթ ՟ջ՟տգ՟ժ Դ՟ր՟մնրէթրմ թ Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմ գր զմբ շ՟վ՟ի՟րջ՟տմ Հ՟վտնրղմ գր ո՟ս՟ջի՟մթ – Հ՜ս՜պճչ ըուոպճչ՜ձզկտ, ՟՜ս՜ձՠկտ, յ՜ղպՠկտ ՠս ՠջժջյ՜՞ՠկտ... 92՜—116՝ Եր ՟վբ ծ՟վտնրղմ. Զճջ ՠդբ ի՜ջռ՜ձզռՠձ, ՠդբ. Ըձ՟բ՛ջ Հ՜հջ ՠս Հճ՞զձ ճմ ՜շզձ կ՜ջկզձ, ՝՜հռ կզ՜հձ Ոջ՟զձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ք՜ձազ Հ՜հջ ՜ձթզձ բ...
8. 116՝—28՝ Ժ. Վ՟ջմ ո՟ծնտ ոմբնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ ե [«Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ» լՠշ. 942, 298՝]
— Աա՟ճհ ՠս ՜սկպ՜ժ՜ջ ՠս ժ՜ջՠսճջ բ կՠա յ՜իճռձ յձ՟ճսդզսձտձ...
Ահէ լՠշ՜՞ջՠջ ճսձՠձ «Եցվգղթ». պՠո կգպ. 601, 135՜փ

9. 128՝—39՝ [ԺԱ.] Եր՟ավնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ (ծ՟մբգվկ ղգխմնրէգ՟ղՠ) – Զՠջՠը՜ջզո ժ՜էճհ ՠս իձչ՜ձբ զկճհ կ՜պճսռ՜ձՠկ տՠա Քջզոպճո ՠս ժ՜էճչ աճխժոազռ ՝՜ջբը՜սոզձ...
10. 139՝—50՜ ԺԲ. Պ՟սղնրէթրմ ղ՟վա՟վեթմ Եվգղ[թ]՟ճթ – Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բզձ տ՜խ՟[բ]՜ռզտձ յ՜ղ՜ջՠէ աԵվնրջ՟հեղ, ը՜սոՠռ՜ս Տբջ գձ՟ Եջՠկզ՜...
11. 150՜—3՝ ԺԳ. Վ՟ջմ խ՟ս՟վ՟լթմ ւ՟հ՟ւթմ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ – Ի կՠջլՠձ՜է ժ՜պ՜ջ՜թզձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռձ, ձոպճսռ՜ձբ Աոպճս՜թ դ՜՞՜սճջ հ՜խտ՜պ՜ռ հ՜դճշ Կնջս՟մբթ՟մնջթ...
12. 153՝—60՝ ԺԴ. Սւ՟մշգժթւ նվ գհգմ թ կգպմ Մ՟վթ՟ղ՟ճ Մ՟ւբ՟հգմ՟տնճմ – Ես ՠխՠս ՠպ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠս ՞՜հէըոպ[ՠ]՜ձձ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ...
13. 160՝—76՝ Յ՟հ՟աջ նրջղ՟մ խ՟մ՟մտ. Խվ՟ս ծնաեյ՟ծ – Զճսոճսկ[ձ]՜ոբջ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՜ոՠէ հզջ՜սզ ի՜ս՜պ՜է ճսձզկտ... զ հՠջժզջձ Ասՠպՠ՜ռ ՜ջտձ ՠձ իոժ՜հտ ՠս հ՜խդ՜ձ՟՜կտ ճմ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
176՝ Գջմզռ «Ոչ ՠխ՝՜ջտ, այ՜ժ՜ոճսդզսձ ՞զպ... զ հ՜սջզձ՜ժ մժ՜ջ»փ

14. 177՝—92՝ Վ՟ջմ դվո՟վսշ՟տ – Աոպճս՜թճչ ՠս ՜ոպճս՜թ՜պճսջ յ՜ջ՞ՠս՜ստ զ ղ՜ջեճխբձ ՝ճէճջՠռճսձռ
ղ՜ջեՠռզռ աէՠաճս զկ...
15. 193՝—206՜ [Վ՟ջմ Ժ ռ՟ձ՟պ՟խ՟մ՟տմ] Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ՝ ղ՟խ՟մնրմ Բգմթխ խնշգտգ՟ժ – Ես ՜ջ՟, ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ըճջիՠռ՜ս ճխճջկՠէզո Վ՟վբ՟մ, ճջ զ Մ՟վէ՟ճնճ, զ կզ՜հձ՜սճջ ըռզո Դվ՟դ՟վխ...
16. 206՜—18՝ [Ննվթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ] Վ՟ջմ բ՟վկթ գր դհչղ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ – Եժ՜հտ, ճջ՟զտ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ՜կՠձՠտՠ՜ձ ճջտ ՜շբտ աղձճջիո Հճ՞ճհձ...
17. 218՝—34՝ [Ննվթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ] Վ՟ջմ ՟մւնրմ նվբ՟մտմ – Եժ՜հտ, ՜ոպ՜ձ՜սջ
զ կզ՜ոզձ ՜կՠձ՜հձ ճջ՟զտ Ա՟՜կ՜՚ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպ զղը՜ձտ...
18. 234՝—46՜ Վ՟ջմ դվխ՟մե՟տ – Ոՙչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ եճխճչճսջ՟տ ՠս ըճջիջ՟՜սճջ թձճսձ՟տ Վգվթմմ Եվնրջ՟հեղթ...
19. 246՜—53՜ Վ՟ջմ ծո՟վսնրէգ՟մ – Մՠթ ՠս ՜ձՠաջ՜ժ՜ձ, մ՜ջ ՠս ՜շ՜նզ ժճջճսոպձ իյ՜ջպճսդզսձձ բ...
20. 253՜—61՝ Վ՟ջմ նի՟յխ՟ժնրէգ՟մ [«Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 3239, 112ՠ] – Աի՜յ ՞՜ա՜ձ ՟՜շձ՜՟բկ ՠս [մ]՜ջ՜յյ՜պգՠջ ՠս ՜շ՜սՠէ յ՜պ՜շճխ...
21. 261՝—9՜ Վ՟ջմ ժգդնր՟մնրէգ՟մ [«Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 3239, 132՟] – Աի՜, ճջ՟ՠ՜ժտ, ՠժ՜տ ի՜ո՜տ ՠս ՞զպ՜տ ա՞՜խպ՜կճպ ՜սլձ ՜ձզթՠ՜է...
22. 269՜—75՜ Վ՟ջմ նվնռ՟ճմ՟ղնժնրէգ՟մ – Ոՙի, դբ տ՜ձզ ՠս կՠթձ ճջոճսպ (=ժճջճսոպ) բ ձ՜ը ճջճչ՜հձ՜կճէճսդզսձձ...
23. 275՜—82՜ Վ՟ջմ յմնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ ե – Վ՜հ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ճջտ ՠժզձ հ՜հո ՜ղը՜ջի ՜ձզթզռ...
24. 282՜—7՝ Վ՟ջմ խ՟ի՟վբնրէգ՟մ – Աի՜յ ըճջըճջ՜պ ժճջըոպ՜ժ՜ձ ՠս ՞ճս՝ ը՜ս՜ջ՜հզձ...
25. ՟. 290՜՝ [Յ՟հ՟աջ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ, նվ ե գփէմ ոնվսմ —///] (ոժա՝զռ դՠջզ) Հ՜սջ յ՜յձ ՠս յ՜յճսձ ի՜հջձ, ՠս ՜յճյ՜յձ, ճջ բ Է...
ՠ. 290՝—1՝ Ե. Պնվսմ ՟ճջ ե – Ես ըձ՜կճսդզսձ Ե յճջպձ ՜շձբ, ճջ ՜սպ՜ջ ՜ա՞բ...
26. 293՜—315՜ [Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ Խվ՟սւ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ւվթջսնմեթտ]
Տգ՛ջ կգպ. 228, 71՟—208ՠ. Նը./մզտփ §՟—զ/մզտփ է/311՝—5՜փ ը/302՝—4՝փ ը՟/208՝—11՝փ ըՠ/293՜—5՝փ ըա/295՝—7՝փ
ըբ/297՝—8՝փ ըգ/298՝—9՜փ ըդ/299՝—302՜փ ըե—ըզ/մզտփ ըէ/305՜—8՝ (ճսձզ ձճհձ 3 ժ՜ձճձձՠջգ)փ

27. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ.]
1. 1՜ [Դգհ՟աթվ] – Զ՜ջ՟՜հմճսՠ՜հ, ը՜ջ՜հեզջ՜հ նճխճ՝ճջզ կբն զջ՜ջ ը՜դշձբձ զ տոբփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

192՝ Ոՙչ պ՜սձ՜ոբջ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ճջ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ ՞ջճհո, ժ՜կ ՜սկպզտ ժ[՜կ] ՜սջ[զձ]՜ժբտ, կՠխ՜ռ
դճխճսդզսձ ի՜հռՠռբտ զ Քջզոպճոբ կՠխճսռՠ՜է թ՜շ՜հ //(193՜)զո, վթճսձ ՠս ՜ձզկ՜ոպ թջ՜յգրիջզո, ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հզո՚ Ոծ՟մեջ, կՠխ՜յյ՜ջպ ՞ջմզո ՠս ՠխժՠէզ կՠխ՜յյ՜ջպզո, ճջ ճմ ՝՜ջզո, ՝՜հռ ի՜ձ՜յ՜ա գձդ՜ձ՜ կզպո
զ մ՜ջզո, ՠս թձճխ՜ռ զկճռ՚ Ախնՠ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս կ՜հջձ զկ՚ Եհթջ՟ՠգտմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠէճռ, ճջ զ Քջզոպճո
ՠձ ի՜ձ[՞]ճսռՠ՜է... ՠս ճջճռ ո՜ ի՜ձ՟զյզ, հզղՠռբտ զ ՝՜ջզ, ազ Տբջձ կՠջ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ Ես ճջտ հզղբտ ճխճջկՠէզ
ի՜հռ[կ]՜կ՝ ոջ՝ճռո, ճջ ժ՜ձ ՜ոպ զ ՞ջզ, Ռ—՜յ՜պզժ ՠս լՠա ճխճջկՠոռզ զ հ՜հձկ ՜իՠխ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ, ճսջ ՝՜ձտձ
ոյ՜շզ[ձ] ՠս ՞ճջթտձ հ՜հպգեմ ՠջՠսզ. ՠս ՜հէ զձմ մժ՜ջռզ ոպ՜ձ՜է զ կպզ, ազ բզ ըզոպ ղճս՜ջզփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դվզձ Հ՜հճռ ՌՀ(1621), Յ՜հպձճսդՠ՜ձ յ՜իտզձ, իզձժղ՜՝՜դ ՜սջձ՚ նճսջձ ղ՜՝՜դ ՜սջ ՜սջիձՠռ՜ս. ՝՜ս բփ
287՝ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջո զկ՜ոպ՜յոբջՠ՜ռ ըոպճստ ՠս գձդզջ ՜սջզձ՜ժբ, զ ՠջժզջո Գ՟մձ՟ճ, զ ՞ուխո
Շ՟ս՟ի ժճմբ, զ ՟ջ՜ձ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս զ ՟՜շձ ՠս զ ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզո.
Ոջ ակ՜ջ՜ըձ Է պ՜ջզ ՜ղը՜ջիո ժՠջ՜ս,
Թ՜՞՜սճջ՜ռ աճսկէ (=աճսէճսկ) ղ՜պ՜ռ՜ս,
Աոպճսթճհ ըձ՜կտձ չՠջ՜ռ՜ս,
Ժ՜կ՜ձ՜ժո մ՜ջ՜ռ՜ս,
Մ՜ջ՟զտ ազջ՜յջ կ՜պ[ձ]ոճխ ՟՜շ՜ս,
Աղը՜ջիո ըզոպ էռ՜ս մ՜ջ՜սփ
Շ՜[ջ]եճսկտ էռ՜ս՚ իզոուո, ի[՜]ջ՜ս,
Բ՟վջթտ դ՜՞՜սճջ ՞ձ՜ռ
Վ՟ճվ՟ջսնրմ (=Վվ՟ջս՟մ) ՞իջզ պ՜ջ՜ս,
Խձ՟ջՠկտ զ Աոպճսթճհ,
Ոջ ՜ղը՜ջիո էզռզ ՝՜ջ՜սփ
Ոՙչ ՠխ՝՜հջտ, կզտ կՠխ՜յտզջ էզձզէ կՠխ՜յճջ ՞ջմզ, //(288՜) ՜շ՜նզ ՞զջ ՜հո բ. կզպտո ի՜ս՜տզէ մզ ժ՜ջբզ, զկ պբջձ ՞ձ՜ռ Եվնրջ՟հեղ,
Եո զ ՟՜ոՠէ պ՜ջ՜ժճսո[ՠ]՜է,
Եո մՠկ ՟՜շ վաղ՜ժո ճսոՠ՜է,
Այ՜սզձզկ՚ Աոպճս՜թձ զկ,
Ոջ ՠո ըզոպ ՠկ զ Տբջձ հճսոՠ՜էփ
Ոՙչ ի՜ձ՟զյճխ ՠխ՝՜հջ,
Աղը՜ջիո ղզձճսՠռ՜ձ [՜ձ]՜յյ՜պ,
Ն՜ի՜ձք ՟՜շ՜ձ ըզոպ չ՜ջ՜ի՜պ.
Աղը՜ջիո տզմ ի՜կ՜ջՠռզ,
Ոջ ՞ձ՜ռ ձ՜ի՜ձք զ ա՜պ,
Շ՜պձ ՟՜շ՜ս ձ՜յ ի՜յռ՜յի՜պ,
Կջ՜ժ մճսձզձ ճջ բ զ ա՜պ,
Հ՜ռձզձ յ՜ծ՜ջճս վ՜հպ,
Աոպճս՜թ յ՜իզ ձ՜ի՜ձք ի՜ոպ՜պ,
Ոջ կՠտ էզձՠկտ ՜ջե՜ձ ՟՜պ,
Ք՜ի՜ձ՜հտ ՟՜շ՜ձ ՞զձճս կճոճհ ի՜պ,
Ոջ ՠս մ[ճս]պզձ ՝ձ՜ս զ ա՜պփ
Ախ՜մՠկ ալՠա ՜շ ճպո ՜ձժՠ՜է, յ՜խ՜պՠկ լՠա, ճչ ՠխ՝՜ջտ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ աթձճխոձս
զկ, ի՜հջձ զկ՚ պբջ Ախնՠմ ՠս կ՜հջձ // (288՝) զկ՚ Եհթջ՟ՠգտմ, ՠս կՠթ ՠխ՝՜ջձ զկ՚ Ոռ՟մեջմ ՠս Ս՟ծ՟խմ, ՠս տճսջձ
զկ՚ Ադթդմ, ՠս ՜հէ կուո ՠխ՝՜հջձ զկ՚ Ս՟ծ՟խմ, ճջ զ Քջզոպճո ՠձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է, ՠս ՜հէ կճսո տճսջձ զկ՚ ՜հէ Ադթդմ, ճջ
զ Քջզոպճո զ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է, ՠս ՜հէ կուո ՠխ՝՜հջձ զկ՚ Մթիթէ՟վմ, ՠս Մ՟րի՟ջմ, ՠս կուո տճսջձ զկ՚ Խ՟էնրմ՟հեմփ
Ախ՜մՠկ լՠա, ճչ ի՜ձ՟զյճխտ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ զ ոճսջ՝ ՞ջճռո, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ, ՝՜հռ ըճղճջճսդՠ՜ձ ՠս ող՜է՜ձ՜ռ ոճջ՜հ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ժ՜ջ կՠջ հ՜հո մ՜վ բջփ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ՠջ՞ո տ՜ջճափ Ոչ ՠխ-

՝՜հ[ջ]տ, ՜խ՜մՠկ ալՠա՚ հզղՠռբտ աչ՜ջյՠպձ զկ՚ պբջ Ոծ՟մեջմ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պ՜ձ՜ստ հճսոճսռ ազո չ՜ոձ Աոպճսթճհփ Աոպճս՜թ ազձտձ վ՜շ՜[ս]ճջբ ՠս ի՜պճսռ՜ձբ աչ՜ջլո ձճջ՜ կզճհձ //(289՜) ի՜ա՜ջ՜յյ՜պզժ. ՜կբձ. Ռ ՜կբձփ
Յզղՠռբտ չՠջճյ՞ջՠ՜էո, ՠս էզ ոջպզս Ոխճջկ[զ] ՜ո՜ռբտ, ՠս զձլ կՠխ՜յճջ Ոծ՟մեջ թճհէ ՠս կՠխ՜ստ էռՠ՜է պջճչ՝
ՠս ոջճ՝ ՠջՠռճհոփ
Իձմ ՜ձբկ է՜ս ՜ձճսմ[զ]ո,
Ոջ մժ՜ ՝՜ջ[ՠ]՜ռ կ՜ոձ ՜շ զո,
Վ՜հ զձլ կՠխ՜ճջ ՠխժՠէզոփ
Ոչ ՠխ՝՜ջտ հզղՠռբտ զկ աաձտ՜ջձ՚ Դ՟րժ՟է ի՟մնրղմ, ճջ ՜կ՜ժ ղ՜պ ՜ջ՜ս. Աոպճս՜թ զսջ ՜ջտ՜հճսդզսձ ի՜պճսռ՜ձբ աչ՜ջլո կզճհձ ի՜ա՜ջ՜յ՜պզժ. ՜կբձ. Ռ ՜կբձփ
Ի դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՀ (1621) բջ...
Ոչ ՠխ՝՜ջտ, հզղՠռբտ Գնրժ՟հեմ, էզ ոջպզս
Ոխճջկզ ՜ո՜ռբտ, Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկզ. ՜կբձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 315՜ Ոչ ոբջՠէզ ՠս ոճսջ՝ կ՜ձժճսձո ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ...փ

729
Ի ՀԱՐՑՄԱՆ ԳՐՈՑ ԳՐԻԳՈՐԻ
ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 320. շավնր՟լ՝ 1՟—3ՠ, 7՟—11ՠ, 166ՠ—7՟, 218ՠ, 318՟—20ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+1×8+Ա—ԼԸ×8 (Ի 4, ԻԶ 14)+1×3ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟մ՟շ է՟րթյ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ էթխնրմւզ նր ՟ջս՟պզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ Ննվնանր՟լ գր ով՟խ՟մթյգվզ ցնցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4՜—204՝ [Վ՟ջմ շ՟վ՟ց՟պւմ նվոեջ ղնժնվգ՟ժ գմ]
— 4՜—6՝ Ց՟մխ ավնճջ ՟ճջ ե. Վ՟ջմ շ՟վ՟յպ՟րւմ՝ նվոեջ ղնժնվգ՟ժ գմ՝ ԽԵ աժիփւ — Ա. Վ՜ոձ Դջճղկզձ ի՜ջռճսկձ... ԽԵ. Իոժ ա՜ձ՞զպճսդզսձ Ոջ՟ճհ չ՜ոձ ե՜կճսձ ՠս ՜սճսջձ, դբ ՝ՠջռՠձ ի՜ժ՜շ՜ժտձփ
՟. 12՜—3՝ Ա. Վ՟ջմ Դվնյղթ — Հ՜ջռճսկձ. Զզ՛ձմ բ ՟ջճղկփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Դջճղկձ բ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ըճջիճսջ՟...
իգ. 199՜—204՝ ԽԵ. Իջխ դ՟մաթսնրէթրմ Ովբրնճ ռ՟ջմ ը՟ղնրմ գր ՟րնրվմ, էե ՠգվտգմ զմբբեղ ղգվ ծ՟խ՟պ՟խնհւմ [գր] ՟ճմոեջ մնր՟դ ՟ջթտգմ դՈվբթ – Ոմ դբ ՜ձ՞զպ՜ձ՜հ՚ տ՜ս էզռզ...
§՟—իգ տ՜խճս՜թ ՠձ Հ՜ջռկ՜ձռ ՞ջտզ Թ (յջ՜խ ՟—ՠ, է—ը), Ը (յջ՜ժ ա—ե), Բ (յջ՜ժ ըՠ—թա, թգ—իգ) ՠս Զ (յջ՜ժ թբ)
ի՜պճջձՠջզռփ

2. 205՜—16՜ [Վ՟ջմ նրհթհ բ՟ր՟մնրէգ՟մ ՟վս՟ւնճ Հ՟վտղ՟մտ ավնտ] — Դՠջ՜՝ճսձ ՠս ՜շ՜սՠէ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զպճսդՠ՜ձ...փ
3. 216՜—317՝ Ըմբբեղ խնրվ՟տգ՟ժ ՟ճժ՟դա՟տ գր ս՟ձխ՟տ, նվւ գմ խ՟վ՟ոգս մգպթմմ գր մնվ ծգէ՟մնջւ.
Հգվկնր՟լնռւմ Ավթնջթ գր Կգվթմէնջթ ՟մթլգժնրմ — Ա. Ն՜ը, ազ ճսջ՜ձ՜ձ աԵջջճջ՟[ճսդզսձ] ՜ձլ՜ձռ... ՠս ՝՜ձ
՜շ ՝՜ձ յ՜պ՜ոը՜ձզռբտ ՠս կզ հ՜խդզռզտփ Ահոտ՜ձ ՜շ ՜հոփ
«Հ՜ջռկ՜ձռ ՞զջտ», ի՜պճջ Ա, ՞է. Գ գոպ կՠթ ռ՜ձժզ. իկկպ. կգպ. 921, 15՝—36՝փ

4. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԹբ.]
՟. 167՝ [Գվ՟պ՟չ, ծ՟ճ՟ս՟պ էնրվւգվեմ] – Սբջգկ դ՜ծգ չբ պզպգկ ցզջ՜ծգ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

(ԺԹ. ՟.) 1՜. Ապ՟ւգժմ Դ Շ՜ջ՜ժձճռ, Ե Կպ՜ժ՜ջ՜ձ, Ա Տրձ՜ռճռ, Ա Ս՜խկճո՜ջ՜ձ, Ա 0ռ՟ճջ՟ցթֆ
Ոռ՟մեջմ [Բ Շ՜ջ՜ժ՜ձ, Բ Տրձ՜ռճռ, Ա Կպ՜ժ՜ջ՜ձ, Ե Պ՜պժՠջ]փ Մձ՜ռ Ա Տրձ՜ռճռփ
Փ՜ժ՜՞թճս՜թգ ՜շձճս՜թ ղջն՜ձ՜ժզ կբնփ Հ՜ս՜ձ՜՝՜ջ յբպտ բ ժ՜ջ՟՜է՚ «Ոռ՟մեջմ կձ՜ռ Ա Դրձ՜ռճռ»փ

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՜ Ք[ջզոպճոզ] թ[՜շ՜հ] Մ՟մնրխ. 1798փ
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ԺԸ — XVIII
ԳՐԻՉ՝ Յ՟խնՠ գվետֆ
ԹԵՐԹ՝ 339+1 (խվխ. 186)–1 (էպթշւ 303). շավնր՟լ՝ 2՟, 331՟—2՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 2 (2+3)+Ա—ԻԱ×12 (Զ 10, ԺԵ 13, ԻԱ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ՟մնվնյ ժնրջ՟բվնյղնռ (1—2 «GT»)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 17—21 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟պզմսթ՞վֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 ՟պ՟մկթմ էգվէգվթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ [Յ՟հ՟աջ ճ՟վնրէգ՞՟մմ Քվթջսնջթ]ֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ «///՟ղգմգտնրմ գվխմթ գր գվխվթ յվչ՟ա՟ճ ՠմնրէգ՟մմ. զմբ մղթմ
թղ՟տթվ գր դխնրջ՟լթմ ղ՟վղթմմ...»ֆ Բ՟ՠ «Յ՟ճսմգտ՟ր ւգդ թ մնճմ խգվո ՠ՟մ ՟պ՟չթմ... ծ՟ր՟ջ՟վ ՟պմե դթմւմ զմբ ՟յ՟խգվսջմ գր ղթ
Հ՟ճվ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ իթջս անրմ՟ցնինր՟լ գր տգտ՟խգվֆ Կ՟դղզ՝ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 3՜—5՝ Աճջ թմշ ե թ աթվւջ ւ՟վնդթֆ Ն՟ի գր ՟պ՟չթմ՝ տ՟մխ — Ա. Ք՜ջճա յ՜իճռ... ԾԱ. Ք՜ջճա չ՜ոձ կ՜իճս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ...
1. [Ք՟վնդ ճ՟պ՟չթմ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա—Դ/մզտփ Ե/104՝—14՜փ Զ/114՜—30՜փ Է—ԺԵ/մզտփ ԺԶ/265՜—70՝փ ԺԷ/271՜—80՝փ ԺԸ/280՝—91՝փ ԺԹ—ԻԱ/մզտփ ԻԲ/239՝—44՜փ ԻԳ/244՜—50՝փ ԻԴ/150՝—5՝փ ԻԵ—Լ/մզտփ ԼԱ/208՜—11՝փ ԼԲ/212՜—20՝փ ԼԳ/220՝—7՝փ
ԼԴ—ԼԵ/մզտփ ԼԶ/232՜—9՝փ ԼԷ—ԼԹ/մզտփ Խ/227՝—31՝փ ԽԱ—ԽԳ/մզտփ ԽԴ/30՜—6՜փ ԽԵ—ԾԸ/մզտփ ԾԹ/19՝—27՜փ Կ—ԿԷ/մզտփ ԿԸ/14՜—9՜փ ԿԹ/6՜—14՜փ Հ—ՀԴ/մզտփ ՀԵ/315՜—6՝փ ՀԶ—Ձ/մզտփ ՁԱ/36՜—44՝փ ՁԲ/44՝—7՜փ ՁԳ—ՁԷ/մզտփ ՁԸ/317՜—26՜փ ՁԹ—Ղ/մզտփ
ՂԱ/79՜—87՜ (ոժ. «Յ՜հոկ ՝՜ձզ չՠջ՜հ Գ զձմ ՜ոՠէզ բ...»փ 88՜—104՝ պՠո Բ. 2)փ ՂԲ—ՂԷ/մզտփ ՂԸ/130՜—5՝փ ՂԹ—ՃԲ/մզտփ
ՃԳ/330՝ (չջն. «...ՠխՠս կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդՠ՜ձո»)փ ՃԴ/326՝—30՝փ ՃԵ—ՃԺԵ/մզտփ ՃԺԶ/65՜—71՜փ ՃԺԷ—ՃԺԸ/մզտփ ՃԺԹ/47՝—54՝փ ՃԻ—ՃԻԱ/մզտփ ՃԻԲ/54՝—65՜ (հ՜սՠէՠ՜է ի՜պճս՜թ՚ 65՝ «Ես ՜ջ՟, ոզջՠէզտ, ՞ջՠ՜է բ...»)փ ՃԻԳ—ՃԼԹ/մզտփ ՃԽ/27՝—9՝ (ոժ. «Քջզոպճո
հճջե՜կ»)փ ՃԽԱ — ՃԽԲ/մզտփ ՃԽԳ/256՜—61՝փ ՃԽԴ/261՝—4՝փ ՃԽԵ—ՃԽԸ/մզտփ ՃԽԹ/193՜—203՝փ ՃԾ/185՜—93՜փ ՃԾԱ—ՃԿԱ/մզտփ

2. [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1741. Ա—ԾԴ/մզտփ ԾԵ/154՝—65՜փ ԾԶ/մզտփ ԾԷ/148՝—54՝ (ոժ. «Յ՜հոկ ՝՜ձբ Գ զջտ ՜ոՠէզ բ...»)փ
ԾԸ—ԿԱ/մզտփ ԿԲ/174՝—84՝ (ոժ. «Ի ՝՜ձբո հ՜հո Դ զձմ ՜ոՠէզ բ»)փ ԿԳ—ՁԸ/մզտփ ՁԹ—ՂԶ/մզտփ ՂԷ/165՜—74՜փ ՂԸ—ՃԾԱ /մզտփ
ՃԾԲ/207՝ (ոժ. «Ի չՠջ՜հ ՜հոկ ՝՜ձզ Զ զջո պՠո՜ձՠէզբ...», չջն. «...տ՜ձզ ռՠխ ճջ՟զձ»)փ ՃԾԳ–ՃԿԵ/մզտփ ՃԿԶ/71՜—8՝ (ոժ. «Ի չՠջ՜հ
՜հոկ ՝՜ձզ Դ զձմ ՜ոՠէզ բ...»)փ ՃԿԷ/մզտփ ՃԿԸ/136՜—48՜ (ոժ. «Ահոկ ՝՜ձզ Դ զձմ ՜ոՠէզ բ...»)փ ՃԿԹ—ՃՀԲ/մզտփ ՃՀԳ/292՜—302՜փ
ՃՀԴ/302՜—14՝փ ՃՀԵ—ՃՁԸ/մզտփ

3. [Ք՟վնդւ ՟վս՟ւնճ Ա գր Բ ծ՟սնվ՟տ]
՟. 204՜—7՝ ԻԹ. Ննվթմ ւ՟վնդ թ ՠ՟մմ... Յ՟վթտե Աջսնր՟լ գր տվնրե – Տՠոռճստ ՜հեկ աՠջժջճջ՟ ի՜ջռճսկ.
Թղձ՜կզտ ՠս ճջտ ՠձ ՜պՠէզտ Աոպճսթճհ...
ՠ. 332՝—4՜ Ծ. Ք՟վնդ ռ՟ջմ ղ՟ծնր, թ ՠ՟մմ. Տեվ, ծ՟մ թ ՠ՟մդե – Գզպՠէզ բ, ազ ՝՜աճսկ զջո ձղ՜ձ՜ժբ ՝՜ձդձ...
Բ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 334՝—9՝ ԾԱ. [«Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ». կգպ. 2143, 486՟] Մ՟ծնր ռ՟վբ՟ոգս՟տ, թ ՠ՟մմ Յ՟խնՠ՟. Ծ՟հվ կգվ թ ջնրա բ՟վկտթ... — Աջ՟, ազ՛ձմ ՜ո՜ռզռ ժ՜կ ազձմ յ՜պկՠռզռ... ՠս ժ՜կ ճ՛չ ճս//ոճսոռբ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
2. ՟. 88՜—9՜ ԺԳ. Ն՟ր՟ջ՟վբթ ԻԲ գր գհՠվ՟ճգտնտ Իժնրժ ԺԴֆ Տփմ ե Յգջնր՟ նվբնճ Ն՟րգ՟ — Յՠոճս ճջ՟զձ Ն՜սՠ՜հ ՜ղ՜ժՠջպ բջ...
ՠ. 89՜—90՝ ԺԴ. Ն՟ր՟ջ՟վբ ԻԵ գր ջգոսգղՠգվ Դֆ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Բ՟ՠթժ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ գր գվթտ ՟յ՟խգվս՟տ — Ես ՜ջ՟, էճս՜ջճստ...
ա. 90՝—4՜ ԺԵ. Ն՟ր՟ջ՟վբ ԻԱ գր փանջսնջ ԼԱ. Գթրս ափսնճ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ (ռվչ. ճփբնրղ ե «Գվթանվթ ե») – Ակՠձ՜ոջ՝ճսիճհ ժճսոզձ Մ՜ջզ՜կճս Աոպճս՜թ՜թձզձ ա՞րպզձ ՞պզձ հԵվնրջ՟հեղ...

բ. 94՜—6՜ Տվե ԺԳ գր մնճգղՠգվ ԻԱֆ Տփմ ե ջվՠնրծնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ, նվ գվթտ ՟ղ՟տ ս՟վ՟մ թ ս՟ձ՟վմ
– Յՠպ իջ՜ղ՜վ՜շ հխճսդՠ՜ձձ Ամմ՟ճթ...
գ. 96՜—8՜ Մ՟վա՟տ ԻԶ գր ճնրժթջ Բֆ Գթրս ո՟սնր՟խ՟մ սըցթմ ճնվնրղ գբգ՟ժ եվ աժի՟բթվմ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Եջժճս ՠխ՝՜ջտ ի՜ջ՜ա՜պտ...
դ. 98՝—101՜ Ավգա Լ գր ՟ովէժ Էֆ Տ՟րմ ե Արգսգ՟տ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Ակՠձ՜ոջ՝ճսիզ Աոպճս՜թ՜թզձձ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ...
ե. 101՜՝ ԺԶ. Յ՟ճջղ ՟րնրվ ճթյ՟ս՟խ ջւ՟մշգժգ՟տմ նվ գհգմ ճԵվնրջ՟հեղ Ո գր ՀԲ (1223) էըրթմ (= Տգջթժ
Յնռծ՟մմնր Գ՟պմգտրնճ) — Աոբ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ կՠջ՚ Յնռ՟մմեջ Գ՟պմգտթմ...
3. 102՜՝ ԺԷ. [Ահեւջ՟մբվթ Ջնրհ՟ճգտրն՞ճ ռ՟ջմ սփմթ Ծմմբգ՟մ գր Յ՟ճսմնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ] — Կ՜ձը՜ծ՜շճսդզսձտ կ՜ջ՞՜ջբզռձ, ճջ ՞ճսղ՜ժՠռզձ ա՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզ, ՜ոպ էռՠ՜է ժ՜պ՜ջՠռզձ...
4. 102՝—4՝ ԺԸ. Պ՟սձ՟պ ձվ՟ա՟ժնրտթ Ծմմբգ՟մմ գր Յ՟ճսմնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ – Խճջիճսջ՟ ՜սճսջ ծջ՜՞՜էճսռզո հճհե ՞ՠխՠռզժ բ զկ՜ձ՜է...
Գ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸ բ.]
՟. 1՜ [Դգհ ղ՟դ շՠնրջ՟մգժնճ] — Աշ ՜հթճս էՠխզձ, ո՜ժ՜ս կզ ձղ՜պզջճչ ը՜շձբ...
ՠ. 1՝ [Վ՟ջմ փկ՟ծ՟վթ] — Իեզ րծձ, ճջ կ՜ջ՟ճհ ժթբ...
ա. 2՝ Յ՟խնՠ (Ի Կ՟էնրհթխեթտ Ա էհէնճմ Պգսվնջթ) — Աջդճսձ ժ՜ռբտ իոժՠռբտ, ազ ճոճըձ լՠջ ո՜պ՜ձ՜հ...
բ. 87՝—8՜ Պ՟սղնրէթրմ Յ՟հ՟աջ ագհգտխթմ Շնրյ՟մ՟ — Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո իջ՜կ՜հՠ՜ռ ՜ոՠէճչ.
Յ՜խրդո ժ՜ռբտ...
գ. 172՝—6՝ [0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթտ՝ Ք—Ա] — Ք՜խռջձ Աոպճս՜թ զ լՠա ոզջճչ տ՜խռջ՜ոռզ, /Փջժզմձ զ
վջժՠէ ալՠա վճսդ՜ոռզ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

96՝... կ՜ձ՜ս՜ձ՟ չ՜ոձ զկ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ տճ թ՜շ՜հզո՚ Յ՟խնՠ զջզռվզո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Գվթանվմ Բգվսըխգտթ, Թ՟վհնրղ՟յմ ՠսո հզղՠ՜հփ
1՝ Ի չ՜հՠէճսկ Ս՟վաթջ ՠյզոժճյճոզձ, ճջ բ Թ՟ղ՟դ 0հժթփ
70՝ (1723դ.) Եո՚ Գվթանվթ ճջ՟զ Յ՟խնՠ ՠջբռըո ՞ջՠռզ դզվձ Փճտջ ՃԸ (1723) Աջ՜կԲճսկձ, րջգձ ՠջՠտղ՜՝՜դ.
՜կբձփ
339՜ (Նճհձ լՠշտճչ) ՌՃՀԴ (1725) դճսզձ կ՜ջպզ Բ—ձ ՜կյձ ՜ջՠսՠէՠ՜ձ ժճխկբձ ճջճպ՜ռփ Գզջ պ՜ջճհձ Է—ձ
բջփ
Բճա՝ճսշճսկձ ըզոպ ցշ՟ճսձ՜հ բփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՝, 135՝, 330՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Դ՟ռվեը

ՉՂԴ — 1345

ԳՐԻՉ՝ Նգվջեջ գվետ (1՟—252ՠ), Կ՟վ՟ոգ՞ս (253՟—311ՠ)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ննվնաեջ (Բ՟մգվաեջ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 311 շավնր՟լ. 307ՠ—8՟, 310՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԲ×12 (Ա շթւ, Բ 11, ԻԲ 14)+5×12 (Ա 11, Դ 13, Ե 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16×12,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ զջս ավթշմգվթ)ֆ ՏՈՂ՝ 16–27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, էնրհէ, ռգվչթտֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ՠլգվ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, բպմ՟խզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ Ի բ. ղ՟ջմ՟խթնվգմ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր խ՟վխ՟սնր՟լ 1—
9, 166—192, 311ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—250՝ [«Պ՟րհօջթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէնճմ Թենցգջսե — Գճչՠ՜հ ժ՜դճսխզժբ ՠս
՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ տջզոպճո՜յո՜ժ ի՜ջոձ՜ռՠ՜է ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ... ՠս աձճհ». կգպ. 840, 1՟—9՟]ձ ճսոճսռզձ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ, աճջ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ Պ՜սխճո ՜ո՜ռ... ազ զձտձ Տբջձ ՠս Աջ՜ջզմձ՚ Հ՜հջձ ՜կՠձ՜ժ՜է Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճս-

ոզ Քջզոպճոզ ժ՜կՠռ՜ս ՠս հ՜հպձՠ՜ռ ա՜ձծ՜շՠէզ ՠս ա՜ձի՜ո ըճջիճսջ՟ Մզ՜թձզ Ոջ՟ճ զսջճ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճ, ճջճսկ
չ՜ՠէ բ վ՜շտ, զղը՜ձճսդզսձ ՠս յ՜պզս, ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
Չճսձզ ՞էը՜ժ՜ջ՞ճսդզսձփ Հկկպ. կգպ. 574, 9՜—116՝, կգպ. 840, 1՜—191՜փ

Բ. 1. 253՝—70՝ [Յնծ՟մթջթ ՟յի՟վծթ թվթտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ] — Հ՜հջձ ՠջժձ՜սճջ ՠս
՜ձոժզս՝ձ ՜շ՜տՠ՜ռ աՄզ//՜թզձձ զսջ...
Մ՜պզպ՜՞զջ՚ 253՝ «Կ՜ջթՠկ «Յճի՜ձզոզ ՜ղը՜ջիզ զջզռճհ ՜ո՜ռՠ՜է Ի ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ». իկկպ. 272՝ (=270՝)փ Գ. Տ.
Մժջպմՠ՜ձռ»փ

2. 270՝—88՝ Ննվթմ ղգհ՟ո՟վս Յնծ՟մմթջթ ՟յի՟վծթ թվթտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Սնրվՠ Նյ՟մմ Աջսնր՟լզմխ՟ժ, նվ ՟ճըղջ խ՟ճ թ Սնրվՠ ռ՟մւմ Ավագժ՟մ՟ճ — Աոպ՜ձ՜սջ հ՜շ՜ն ՝ՠջզռ ըաոժզա՝ձ յ՜ջթ՜ձ՜ռ ա՜կՠձ՜հ՜խդձ
Նղ՜ձ պբջճսձ՜ժ՜ձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ...
3. 289՜—303՝ Ննվթմ ղգհ՟ո՟վս Յնծ՟մմեջթ ՟յի՟վծթ թվթտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Սնրվՠմ Սսգց՟մմնջ, դնվ
գր մյ՟մ՟տթ ՟ջ՟տգմ Յնրջխ՟մմ Ովբթ, թ ճ՟մ՟ո՟սմ Ավագժ՟մ՟, նվ գր ո՟սնր՟խ՟մ ղ՟վղթմ մնվ՟ ՟մ՟վ՟ս խ՟ճ թ մնճմ ռ՟մջ թ ագվգդղ՟մթ — Յ՜ջվզ՜սճջ ՠս զ իջ՜ղ՜ձզսդ էճսոճհձ ն՜ի չ՜շՠ՜է ի՜կ՜պ՜ջ՜թ թ՜՞կ՜կ՝...
Գ. 304ՠ—11ՠ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. ՟. 304՜՝ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճմ թ Հպնղ՟ճգտնտ էհէնճմ զմէգվտնր՟լ (ԺԳ, 11—ԺԴ, 4) — Ես ա՜հո ՞զպ՜ոնզտ չ՜ոձ ե՜կ՜ձ՜ժզո...
ՠ. 304՝—5՜ Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնր (Թ, 44—48) — Ես զ ա՜ջկ՜ձ՜է ՜կՠձՠռճսձ...
ա. 305՝—6՜ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ զմէգվտնր՟լ (Ի Տթղնէգ՟ճ էհէնճմ Գ, 1—9) — Զ՜հո ՞զպ՜ոնզտ, ՠդբ հ՜սճսջո հՠպզձո...
2. 306՜ (Ամինվ՟աթվ, 8 սնհ) — Խճջիջ՟՜ժզռ ՝՜ջզ ՠխՠ՜է, /Մՠջեՠ՜ աըճջիճսջ՟ ըճջ՜կ՜ձժՠ՜է... /Եջ՟կ՜ձ ՞ՠջ՜ա՜ձռՠ՜էփ
3. 306՝—7՜ [Պ՟վդ՟սնղ՟վ ՟հթրջ՟խ՝ ՉՂԴ—ՊԺ] — Թճս՜ժ՜ձձ ՉՂԴ (1345), Տ՜ձճսպբջձ՚ Ախՠխձ՜սճջ... դճս՜ժ՜ձձ՚ ՊԺ, Տ՜ձճսպբջձ՚ Խճհ...
4. 308՝—11՝ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ (Մ՟սգ՟մ, Բ՟մ Հ՟, ՠ—բ) — Ահէ ՠո ՜ձյզպ՜ձո հ՜կՠձ՜հձզ... ըճսաՠոռբ աէճսխ՜ժ // (ղ՜ջ. Աոպ՜շ Բ—զ չջ՜հ) ճսձ՜ռձ ՝՜ակ՜պՠոզէ... ղ՜ջեկ՜ձ ոջպզո ըշճչճսդՠ՜ձ ///
(ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 250՝ (Նՠջոբո ՞ջմզ) Աոպճս՜թ՜հզձ ղձճջիզսձ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ արջ՜ռՠ՜է ՜ջզ// (251՜) ճսդՠ՜կ՝ զ ոբջձ Աոպճսթճհ ՠս հճսոճսկձ ոճսջ՝ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռ ձճջ՜, ըճջիճսջ՟ ՝՜ջզ զ կզպ ՜ջժՠ՜է ՠս աՠջժ՜հձրջՠ՜ հզղ՜պ՜ժ ՠս աժ՜[հ]ճսձ ՞ճջթ ղզձՠ՜է զ չՠջ՜հ չզկզ ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜պճ, ի՜ոպ՜պճսձ գոպ Պրխճոզ ՜շ՜տՠէճ, ճջ
՜ոբ, դբ. Ոսջճստ ՞ճջթձ ժ՜ռռբ, չ՜ջլո ՜շռբ, ՠս ճջճ ՞ճջթձ ՜հջՠոռզ՚ պճսեՠոռզփ Ես գոպ ՜հձկ ըջ՜պճս, դբ. Եջ՜ձզ
ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սթնմ ՠս գձ՟՜ձՠ՜ժ հԵվնրջ՟հեղփ Զճջ ի՜ս՜պ՜ջզկ, տ՜ն ՠս ՜ջզ, ՝՜ջզ թ՜շ՜հո Աոպճսթճհ՚ Ննվնաեջջ ճսոՠ՜է այ՜պճսզջ՜ձձ Աոպճսթճհ ՠս ի՜ոպ՜պՠ՜է ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜պճչ, էռՠ՜է ոզջճչձ Քջզոպճոզ, ճմ ժ՜կՠէճչ ամ՜ջ՜ըրոճսդզսձ զ ծղկ՜ջզպ ի՜ս՜պո, ճջ զ Քջզոպճո Յզոճսո, ՠս հ՜խ՜կո հճհե ոզջճհ ՜ոպճս՜թ՜[հ]զձ պ՜շզո, վ՜վ՜ք//(251՝)՜ձրտ ՠս ՜խ՜մ՜ձրտ ՠպ ՞ջՠէ աոճսջ՝ ՞զջտո, ազ ոճչ՜ս հ՜ձ՟զկ՜ձՠոռբ աիՠջլճս՜թճխոձ ՠս հ՜կրդ ՜ջ՜ոռբ ըճոպճ[չ՜ձ]ճխոձ Բ ՝ձճսդՠ՜ձ զ Քջզոպճո ՠս ի՜ոպ՜պՠոռբ աճսխ՜վ՜շոձ զ ի՜ս՜պո ՜ձո՜ո՜ձՠէզ
ՠս ի՜ոպ՜պճսձփ
Աջ՟, ճչ ՟՜ոտ էճհո ՠջ՜կզռ՟ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս ո՜ջժ[՜ս՜՞]ճսձտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ճսըպտ ոճսջ՝ ՠժ[ՠխՠռ]ճ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ զ չ՜ջեճսկձ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ոճսջ՝ պ՜շզո ժ՜ջ՟կ՜կ՝ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ ագձդջՠ՜էո զ ՟՜ոո ո՜ջժ[՜ս՜՞]՜ռ ՠս աոզջՠռՠ՜էո հԱոպճսթճհ գոպ Սվՠն Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ՚ ա՜կՠձ՜ն՜ձո ՠս աճսոճսկձ՜ոբջո ՠս աի՜ս՜պ՜ջզկ թ՜շ՜հո Աոպճսթճհ՚ աՆնվնաեջջ ՠս աթձճխոձ զսջ՚ ապբջ Յնռ՟մեջ ՠս //(252՝, ՠջՠտ պճխ ՝՜ռ. 251՝ ոպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ՚ «Զճ ժ՜կզո հզղ՜պ՜ժՠէ՚ հզղՠ՜հ ՠս ՞ջՠ՜հ»)փ
Ես ազո՚ աՠխժՠէզո ՠս ա՜կՠձ՜կՠխո ՠս ամ՜ջ՜մ՜ջ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հո Աոպճսթճհ՚ աՆգվջեջ ՠջբռո, ճջ ա՜ձճսձո ճսձզկ ՠս ա՞ճջթո ճմ ճսձզկ, ՠս աչ՜ջ՟՜յՠպձ զկ՚ աՍսգց՟մմնջ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ՚ ավճըՠ՜էձ զ Քջզոպճո, ՠս աթձճխոձ զկ՚ աՈռ՟մմեջ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աԳնծ՟վսթխթմ, ավճըՠ՜էձ զ Քջզոպճո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ՠս աող՜է՜ձ՜ռձ կզ
կՠխ՜՟ջբտ, ազ ժ՜ջզ հճհե արջզձ՜ժձ ժճս‘ հզղյ՜պռձբզձ (հզղպ՜յռձբ՛զձ), ՠս ՠդբ ող՜է ՞պ՜ձՠո՚ ճխճջկՠ՜հ ՠս աԱոպճս՜թ ճխճջկզձ ի՜ձ՜յ՜ա ՜ո՜, ՠս Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜շ՜պձ ՠս լՠա ճխճջկՠոռզ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպձ. ՜կբձփ

Գջ[ՠռ՜ս] ՠս ժ՜պ՜ջՠռ՜ս գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Զփվ՟ռ՟վթջ Քջզոպճոզ Սնրվՠ Ս՟վաջթ, զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տո // (252՝) Դ՟ռվեը, գձ՟ ի՜հո ՠս գձ՟ վ՜ջոզոփ
Մ՜պՠձզո ՞ջմճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժգ, ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ յբպտ բ ի՜կ՜ջՠէ Պ՜ջա՜պճկ՜ջզ ոժա՝զ դճս՜ժ՜ձգ՚ ՉՂԴ (1345)փ

2. 253՜ (Կ՜ջ՜յՠպզ) Ոջ աղձճջիո ա՜հո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ՜ձյ՜ջ՜՞զթ յ՜ջ՞ՠսՠ՜ռ ոզջՠէՠ՜ռ զսջճռ, աճջ ՠս
գձժ՜էՠ՜է ՜կՠձՠջն՜ձզժ ՠս տ՜ն իշՠպճջձ, գոպ իճ՞ճհ ՠխ՝՜հջձ կՠջ` յ՜ջճձ Բ՟մգվգաեջմ, ճջ ՠս Նփվփաեջ, զ հզսջ
գձպջՠ՜է ՠս զ հԱոպճսթճհ ղձճջիՠ՜է իճ՞ՠսճջ ՠխ՝րջբձ՚ զ պբջ Նգվջեջե տ՜ի՜ձ՜հբձ զ էճսո՜սճջճսդզսձ կպ՜ռ զսջճռ
ՠս կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռճհփ Ըձ՟ ճջճսկ ՠս աի՜ձ՟զյճխտ՟ ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզո՚ ահզղՠ՜էտ զ ոկ՜հ, հզղՠոնզտ զ
Քջզոպճո ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ Կ՟վ՟ոգսջփ
Փ՜շտ... ՠխզռզ, ՠխզռզփ
311՜ Զկՠխճսռՠ՜է ՠս ա՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հո՚ աՆնվնաեջջ հզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ ՠս հ՜ջե՜ձ՜սճջ հ՜խրդո լՠջ, ՠս հզղճխ՟՚ հզղՠ՜է էզնզտ հ՜ջտ՜հճսդզսձ Տՠ՜շձփ Ոջյբո ՟ճստ ազո հզղբտ, ձճհձյբո ՠս ՟ճստփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 305՜ (ԺԴ ՟.) ԶԳվթանվ յզպ՜ժ՜ձճսձ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, ճջ ՜ա՜պՠռզ ա՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զջտո հ՜խ՜ձ՟ճհ իՠջլճս՜թճհ, ճջ ղ՜ջ՜կ՜ձՠ՜է բզձ զ ո՜ ՜ձ՞զպ՜՝՜ջ զ՝ջՠս ապզխկ գձ՟ կ՜ջ՞՜ջպզ, ՠս ո՜ժ՜ս զձմ ՞էը՜՞ջՠռզփ Հ՜ձ՟զյճխտ, հ՜խրդո հզղՠռբտ, ձ՜ՠս աժճսո՜ժջրձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ՚ աՀմբնր, աոպ՜ռ՜սխ ոճջ՜, ի՜ձ՟ՠջլ թձօխրտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջրտ հզղՠոնզտ հ՜խրդո լՠջ, ճչ զկ՜ոպճսձ գձդՠջռճխտփ
Խճոտգ, ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ, չՠջ՜՝ՠջճսկ բ 253՝ ՠս 254՝ բնՠջզ կզնՠս ժպջճս՜թ—ի՜ձճս՜թ 5 դՠջդՠջզձ, ճջճձռ ՜ջկ՜պձՠջգ ՠջՠսճսկ
ՠձ ՠս 253՝ բնճսկ ՜հէ լՠշտճչ ՞ջճս՜թ 3 պճխՠջզձփ

2. 107՜ (ԺԷ ՟.) ԶՍնդժթղմ՟ժթ (՛) հզղՠ՜հ [զ] Տբջփ
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ԳՐԻՉ՝ Մխվսթշ (1՟—342՟, 369՟—83՟), Թ՟բենջ գոջ. (343՟—68ՠ)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Պվմ. Սնհնղնմֆ
ԹԵՐԹ՝ 386+1 (խվխ. 65). շավնր՟լ՝ 283ՠ, 342ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԱ×12 (Ա, Լ 10, ԺԸ, ԻԹ 11, ԼԱ 8) + 2 (14 գր 12, ԻԹ—Լ ով՟խմգվթ ղթչգր)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17—31 (ս՟վՠգվ)ֆ ԿԱԶՄ՝ խ՟վղթվ ղնղժ՟է, էթխնրմւզ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ Պ՟ծո՟մ՟խ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ավ՟բ՟յսզ ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, է՟մ՟ւզ՝ սգհ—սգհ է՟ցնր՟լ գր ՠմ՟աթվմ ՟մզմէգպմգժթ (ճ՟սխ՟ոեջ՝ 1—36)ֆ Ի բ. մնվնանր՟լ գր ռգվ՟խ՟դղնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—59՝ [Շ՟վ՟խ՟մւ Գվթանվթ Ամ՟ր՟վդգտրնճ]
1. 1՜—3՜ [Կ՟մնռմ Աջսնր՟լ՟լմ՟ճ լմմբգ՟մ թ Յնռ՟խթղ՟ճ գր ճԱմմ՟ճե (թ՜հջ՜ժ՜յ՚ «...՜ջտ՜հ Հ՜հճռ բ
՞...»)///] մճսդՠ՜ձ կզ՜հձ /// տճռ թձճխ՜ռ /// կ՜հջ՟ Աոպճսթճհ կ՜խդՠէ///
2. 3՜—8՝ Կ՟մնռմ Աջսնր՟լ՟լմ՟ճ ճնվը՟ղ ս՟վ՟մ դմ՟ լմ՟րհւմ թ ս՟ձ՟վ Տգ՟պմ գվթտ ՟ղ՟տ, նվ խնշթ
ջվՠնրէթրմ ջվՠնրէգ՟մտ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Գվթանվթ ե գվաջ ՟ճջ...») — Գճչՠկտ աՀ՜հջը՟...
3. 8՝—10՜ Կ՟մնռմ Ճվ՟ա՟ժնրտթմ Ծմզմբգ՟մմ Քվթջսնջթ. մնվթմ Գվթանվթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Պ՜պջ՜ոպ էՠջ ՟ճս Բգբհգծգղ...
4. 10՜—22՝ Կ՟մնռմ Ապ՟չթ ՟րնրվմ Ծմըմբգ՟մմ. մնվթմ Գվթանվթ ՟ջ՟տգ՟ժ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Փ՟պւ մնվ ջթվնռ իմբվգ՟տ ճ՟վւ՟ճմ Կնջս՟մբբթ՟մնջ...») — ԱՁ. Փ՜շտ զ ՝՜ջլճսձո...
5. 22՝—6՝ Կ՟մնռմ Եվխվնվբ ՟րնրվմ Ծմըմբգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվն. սգ՟պմ Գվթանվթ ՟ջ՟տգ՟ժ
(լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Կնջս՟մբթմ ՟վւ՟ճմ իմբվգ՟տ...») – Կ /// իճ՞ճհձ, ճջ Մզ՜թզձ՟ զ իճս /// ոձՠ՜է ՜հո՜սջ ՝՜///
6. 26՝—31՝ Կ՟մնռմ Եվվնվբ ՟րնրվմ Ծմըմբգ՟մմ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Կնջս՟մբթ՟մնջ ՟վւ՟ճմ իմբվգ՟տտ թ
Գվթանվե») — ԲՁ. Կ՜ջճխ ՜ջտ՜հ՟ կՠթ ՞ըդճսդՠ՜կ՝ /Զկՠա վըջժՠռՠջ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝...
7. 31՝—7՜ Կ՟մնռմ նրէ՟րվգ՟ Թժց՟սնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնռ (լ՟ճվ՟խ՟ո ԲԿ—թտ՝ «Կնջս՟մմբթթ՟մնջ ՟վւ՟ ՟ճմ իմբվգ՟տ դՠ՟մջջ լ») — ԱԿ. Ոջ ըճոպ՜ռ՜ջ Տբջ զ տՠա հԱ՝ջ՜ի՜կճս ա՜ս՜ժ՟ ՜սջիձզէ
՜կՠձ՜հձ ՠջժջզ...

8. 37՜—41՜ Կ՟մնռմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Կգջ՟վնր. սեվ Գվթանվթ ՟ջ՟տգ՟ժ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ավւ՟՟ Հգէննրղ...») — ԲԿ. Ահո՜սջ ՜սթճսդՠ՜կ՝ դ՜՞՜սճջՠ՜է պճիկզո դ՜՞՜սճջ՜ռ...
9. 41՜—5՜ Կ՟մնռմ Ճվ՟ա՟յժնրտթմ Մխզվսնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվն (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Պո ղզխվսնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ լ ՠ՟մ ռ գվաՠ») — ԲՁ. Պ՜պջ՜ոպ էբջ Զ՜՝ճխճչձզ ՠջժզջ ՠս Նՠվդ՜խզկ՜հ...
10. 45՜—59՝ Կ՟մնռմ Ապ՟չթ ՟րնրվմ Մխվսնրէգ՟մմ. սգ՟պմ Գվթանվթ ՟ջ՟տգ՟ժ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Յնծ՟մմգջ սեվմմ նվ մմ՟ի ՟վււ՟ճմմ Հծգէնրղղ իմբվգ՟տտ...») — ԳՁ. Յ՜ձծ՜շ էճսոճհ Հ՜սջըձ էճսոճ էճհո ծղկ՜ջզպ...
Խճձ՜սճսդզսձզռ ՞ճսձ՜դ՜վճս՜թ ՠս կՠթզ կ՜ո՜կ՝ ՜ձգձդՠշձՠէզփ

Բ. 59՝—386՜ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 59՝—67՝ Տգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ. Յ՟րգսթջ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Դ՜ջլՠ՜է ըձ՟ճսդՠ՜ձ ՜սՠպզտ, ՟՜ջլՠ՜է ՜ա՜պճսդՠ՜ձ ա՞՜ռճսկձ...
2. 67՝—86՝ Սվՠնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջթ մգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ գր ղթյս խնճջմ Մ՟վթ՟ղ — Զվ՜հէՠ՜է ած՜շ՜՞՜հդո Աոպճս՜թ՜թձզո ա՜ի՜՞զձո ՠս ա՜ձի՜ո՜ձՠէզո...
3. 86՝—211՜ Նխ՟վ՟ավնրէթրմ ծնագրնվ՟խ՟մ ռ՟վնրտ Յնռ՟ջ՟ցնր նվբրնճ է՟ա՟րնվթ Հմբխ՟տ, նվ ծ՟ր՟ս՟տ թ Քվթջսնջ թ կգպմ Բ՟վ՟հ՟ղնր ղթ՟ճմ՟խգտթ, դնվ ավգ՟ժ Յնռծ՟մմնր խվ՟ր[մ՟ր]նվթ, ՠգվգ՟ժ թ Սնրվՠ ւ՟հ՟ւմ Եվնրջ՟հգղ — Եջժզջձ Հմբխ՟տ իՠշ՜՞ճհձ բ հԵաթոսնջե... Ես ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՠպՠո ձճս՜ոպո զ ժջ՜սձ՜սճջո Յնռծ՟մմեջ...
4. 212՜—50՝ Ամ՟մթ՟ճթ ի՟րջւ գր իվ՟ս ՟րգս՟վ՟մ՟խ՟մ, ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ գր ղ՟վա՟վե՟խ՟մ, նվ ս՟մթմ դղգդ թ խգ՟մջմ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ գր նշ ս՟մ ինսնվգժ ճ՟չ խ՟ղ ճ՟ծգ՟խ — Ք՜ձազ ՞ջՠ՜է բ ՠս յ՜պճսզջՠ՜է բ,
դբ. կզ հ՜ն ըճպճջՠ՜է ՠս կզ հ՜իՠժ...
5. 250՝—60՝ Սվՠնճմ Եցվգղթ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Ոջ բն Տբջ կՠջ զ թճռճհ Հ՜սջ...
6. 260՝—83՜ Թնրխէ ջթվնճ գր ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ Մգլթ խ՟ճջգվմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ գր ջնրվՠ ո՟ո՟մ Սգհՠգջսվնջթ գր Տվբ՟ս՟ Հ՟ճնտ ՟վւ՟ճթ գր ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ — Կ՜կ՜ստ ՠս ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ ի՜կ՜՞ճհ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հ՜սջ ՜ձի՜ոզ ՠս ՜ձզկ՜ձ՜էճհ...
7. 284՜—7՝ Թնրհէ Գվթանվթ Վխ՟ճ՟ջթվթ Հ՟ճնտ ռգվ՟բթսնհթ Վ՟ջմ Զ՟սխթմ — Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ ՇԼԱ (1082), զ ոճսջ՝ Զ՜պժբձ կճէճջՠռ՜ձ պ՜ոձ ՜ա՞ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ...
8. 287՝—314՝ Նգվջթջթ Կժ՟[գ]տնճմ [«Գթվ Հ՟ր՟սնճ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ». կգպ. 2041, 379՟] — Բ՜ձզստ ՟ճսա[ձ]՜տՠ՜հ զկձ ը՜սոՠէճչ զ էոՠէզո ըճիՠկ՜՞ճսձզ՟...
9. 314՝ Բ՟մւ Նգվջթջթ ՟վւգոթջխնոնջթ Տ՟վջնմթ — Նգվջեջ ձճս՜ոպ ոպ՜ռ՜սխ կ՜պՠձզո ՞ջմճսդՠ՜կ՝
ճջ՟սճհ զկճհ Գվթանվթջթ, ՜թզ աոճսջ՝ պ՜շո գձ՟ զո զ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջ զ դճսզո Հ՜հճռ ՈԽԶ (1197)փ Ես ՜ոպ
ձ՜կ՜ժ՜ստո ՜ջ՜ջՠ՜է ը՜սո՜ժռճսդզսձ, ՞պ՜տ աոճո՜ ՜ձթ՜ձ՜սդ զ ոճռ՜ձբ դ՜ձլջ՜՝՜ջ՝՜շտ ՠս իջբ՜ժ՜ձ ժ՜կ՜ստ գձ՟ ձզսդո ժ՜յՠ՜է, ճջտ ճմ ՜ըճջեՠձ թ՜շ՜հՠէ Աոպճսթճհ ձճջճ՞ճսդՠ՜կ՝ Հճ՞սճհձ, ՜հէ իձճսդՠ՜կ՝ ՞ջճհձփ Ես
ոպջն՜ռՠ՜է զ իճ՞ՠսճջ ժ՜կո կՠջ, ՟՜ջլ՜տ հզկ՜ոպ՜ըճի հճսոճհ ոճռ՜ ՜կ՜սդճչփ Ն՜կ՜ժտձ ՜հո ՠձ. Գզջտձ Եվգղթ՟ճ, ՠս Գգվղ՟մնջթ, ՠս Փ՟րս՟ դճսխպտձ, ճջ զ Հ՟ճւ չ՜ոձ ի՜ս՜պճհ, ՠս Աէ՟մ՟ջթ, ՠս Մ՟մգ՟ճփ
10. 315՜—24՜ Տգ՟պմ Նգվջեջթ ՟վւգոթջխնոնջթ Տ՟վջնմթ Կթժթխգտրնճ, ճնվը՟ղ շնա՟ր բգջո՟մնրէգ՟ղՠ
թ է՟ա՟րնվեմ Հ՟ճնտ Ղգրնմբ թ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջ. Հ՟վտնրղմ ո՟սվթ՟վաթմ գր ո՟ս՟ջի՟մթ ջվՠնճմ Նգվջթջթ — Ի՝ջՠս հ՜շ՜նՠ՜ռ ոճսջ՝ձ Նգվջեջ ՜շ՜նզ դ՜՞՜սճջզձ Յնրմ՟տ ՠս ՠպ ճխնճհձ...
11. 324՜—7՜ Վ՟ջմ Եցգջնջթ Եվխվնվբ ընհնռնճմ — Եջժջճջ՟ եճխճչձ Եցգջնջթ չ՜ոձ Փհ՟ՠթ՟մնջթ ՠս չ՜ոձ Երսթւթ, ազ կզկՠ՜ձռ ի՜ժ՜շ՜ժ ՠս ՠջժճստձ մ՜ջ...
12. 327՜—30՜ Յ՟հ՟աջ Ք՟հխգբնմթ ընհնռնճմ — Ժճխճչձ Ք՟հխգբնմթ ղզձՠէճչ մ՜ջ՜յբո զ չՠջ՜հ իզկ՜ձձ
Նգջսնվթ...
13. 330՜—1՝ Աճժնրջս գր ՟ճջ — Հ՜ջռզռ ռտՠա, ճջ ՠջժճս ՝ձճսդզսձ ո՜իկ՜ձՠո զ Քջզոպճո. ՠջժճս ՝ձճսդզսձտձ
ՠջժջյ՜՞ՠէզ՛տ, դբ ճմ...
14. 332՜ Ս՟վխ՟ր՟ա Գ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ի էզձՠէձ Ոջ՟զ կ՜ջ՟ճհ ՠս կպ՜ձՠէ գձ՟ ՜սջզձ՜ստ...
15. 332՜—42՜ [Ննվթմ] Ըմբբեղ ՟ճմնտթխ նվւ ռ՟ջմ ՠ՟ը՟խթմ ղնժթմ — Բ՜ե՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ, աճջ ՜սջիձՠկտ, ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜է, ճմ ՜յ՜տբձ ի՜խճջ՟ճսդզսձ բ ՜ջՠ՜ձձ Քջզոպճոզ...
16. 343՜—7՜ [Նգվջթջթ Պ՟ժթ՟մգմտ Սջգտրնճ] Շ՟վ՟բվնրէթրմ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ Հ՟ճնտ — Աջ՟, աժձզ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ Տՠ՜շձ կՠջճհ հՠջժզձո...փ Տբջ ոճսջ՝ Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշ ՠջժ՜պՠո՜ժ վ՜շ՜ստ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է...
17. ՟. 347՝—53՜ [Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ] Գժի՟խ՟վանրէթրմւ ծնպնղնտ, դնվ ո՟ծ՟մչգմ ՟պ թ ղեմչ թ ոեսջ ի՟հ՟հնրէգ՟մ, զմբ նվջ գր Լնրլղնրմւմ ՟պզմէգվ գբգ՟ժ — Նաճչՠռբտ ա՜ոճխոձ կզ ՝ձճսդզսձ աՔջզոպճո՚ աԵրսթւեջ ՠս աԴթնջխնվնջ ՠս աՏթղնէենջ Կնրդմ...

ՠ. 353՜՝ Խմբթվւ Հ՟ճնտ — Ա. Ակՠձ՜հձ կՠխճսռՠ՜էտ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ հ՜ձռ՜ձ՜ռ ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ իջ՜կ՜ձ՜ս ՟՜պՠոռզձ...
18. 354՜—6՜ Խնջսնռ՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ ւվթջսնմեթտ — Խճոպճչ՜ձզկ ՠս ի՜ս՜պ՜կ ՜ձՠխ ՠս ՜ձոժզա՝ձ,
՜ձչ՜ըծ՜ձ ՠս ՜ձժ՜պ՜ջ՜թ, կզ՜հձ աի՜կ՜՞ճհ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ...
19. 256՝—68՝ [«Վ՟ծվ՟ղ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ նվ գր Գվթանվթջ խնշգտգ՟ժ...» կգպ. 2322, 248՟] Հ՟ր՟սւ նվ թ
Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմմ — Հ՜ս՜պ՜կտ ՠս ըճոպճչ՜ձզկտ կզ Աոպճս՜թճսդզսձ հՠջզո ՜ձլձ՜սճջճսդզսձո...
§ 16—19 Գջճս՜թ բ Թ՜՟բճո ՠյո.—զ լՠշտճչ ձճհձ Սճխճկճձ ոպ՜ռճխզ ի՜կ՜ջ ՠս ձՠջ՟ջճս՜թ ԻԹ—Լ յջ՜ժձՠջզ կզնՠսփ

20. 369՜—82՜ [«Աՠՠ՟ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ — Հճ՞ՠսճջ՜յբո ձճջճ՞ՠոռճստ... Ես ի՜ոպ՜պՠոռճստ աոբջ». լՠշ. 793, 388՝]/// ՜շ կզկՠ՜ձո...
21. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ բ.]
՟. 383՝—6՜ Վ՟ճ նրվ՟տնհ՟տ — Զզ ճջ ճսջ՜ոռզ ազո ՜շ՜նզ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ճսջ՜ռ՜հռ ՠս ՠո աձ՜հ... վ՜շ[տ] ՠս ՞ճիճսդզսձ ՜կՠձ՜հոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ. ՜հեկ ՠս կ[զղպ]փ
ՠ. 386՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ ՞ջճսդզսձ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 86՝ (Մժջպզմ ՞ջմզ) Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝, Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ վ՜վ՜քճխզ
՞ջճռո ՠս ՞ջճխզձ. ՜կբձփ
211՜ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, ՜խ՜սդզստ ՠս ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ՠս ոճսջ՝ ծ՞ձ՜սճջ՜ռո ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ տճռ ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜՚ յ՜ջճձ Սնհնղնմթ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ ՠս վցճսձ ՞ջմզ, զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ զսջճռփ
342՜ Ախ՜մՠկտ հզղՠէ աոպ՜ռ՜սխ ոճջ՜՚ աՍնհնղնմփ Զձճս՜ոպ Մխվսթշ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ, ճջ գձդՠշձ՜սխ, ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո ճմ կՠխ՜՟զջ էզձՠէ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջփ Ահէ ճջմ՜վ յ՜ժ՜ոճսդզսձ ճսձզ ՞զջո զ պՠոճհ ՞ՠխՠռժճսդՠ՜ձ, ՜հձտ՜ձ ՜շ՜սՠէճսդզսձ ճսձզ ՝՜ձզռ՟ ոպճս՞ճսդզսձձ, ազ հճհե ի՜ոպ՜պ՜թ բզ ՝՜աճսկ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ վ՜շտ. ՜կբձփ
382՝ Հ՜սջձ ՠջժձ՜սճջ ՜ձոժա՝ձ՜ժ՜ձ,
Ձՠս ՜ձդՠջզ ՠս ՜ձձկ՜ձ,
Պ՜պժՠջ հզոպ՜ժ ՜ջտ՜հ՜ժ՜ձ,
Լռՠ՜է ղձճջի՜ստձ յՠպ՜ժ՜ձփ
Ես Մզ՜թձզձ, ճջ բ Հ՜սջ Բ՜ձ,
Մղ՜ժ ՜ջզ ՠս գխլ՜ժ՜ձ,
Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ծղկ՜ջպ՜ժ՜ձ,
Հ՜կ՝՜ջ ղձճջի՜ռ ՠո ա՜ձ՜ա՜ձփ
Պ՜ջճձ Սնհնղնմ՚ պզյ պՠձմ՜ժ՜ձ,
Հ՜ձ՞ճհձ պյզձ ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ,
Ժզջ թ՜շ՜հ Տՠ՜շձ ՠս տ՜ն՜ն՜ձ,
Գճջթՠո հ՜հ՞զ Տՠ՜շձ ՜ձը՜վ՜ձփ
Ես ՜ձի՜ձ՞զոպ ա՜սջձ զ էկ՜ձ
Հ՜ոձզո զ ե՜կձ կՠպ՜ո՜ձ,
Ո յ՜ջթ՜ձ՜ռ յ՜ջճձ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ,
Ես ՞էճսը ՠխ՝՜ջռ տճ ՝՜ձ՜ժ՜ձփ
Իձտձ, ճջ ՞՜խպձՠ՜ռձ բ ձ՜ը՜թ՜ձ,
Ըատՠա գձդջՠ՜ռ զ կբն կ՜ջ՟ժ՜ձ,
Բ՜հռ ժ՜կտ ոջպզո զկ ՝՜խլ՜ժ՜ձ,
383՜ Զզո հճջ՟ճջՠ՜ռ ՜ջ՜ջ ի՜ս//՜ձ,
Գջՠէ ՝՜ձզս լՠա ձ՜ըՠջ՞՜ձ,
Վ՜ՠէջ՜ձզ ձՠջ՝ճխ՜ժ՜ձ,
Յ՜պճսժ ՟բյ լՠա ՜շ՜ձլձ՜ժ՜ձ,
Հջ՜սզջՠէճհտ հճջ՟բ՞ջճսդՠ՜ձփ
Զճջ ժճմՠռ՜ջ զոժ ձ՜ըձ՜ժ՜ձ
Փ՜շ՜ռձ Հ՜սջ ի՜ծճհ՜ժ՜ձ,

Հճ՞ՠսճջ յ՜ջճձ ՠս ոջ՝՜ա՜ձ
Եշ՜ո իճ՞ճչձ ՞դ՜ժ՜ձփ
Բ՜աճսկ ճջ՟զո տՠա կզ՜՝՜ձ
Աթՠո զ վ՜շոձ ի՜հջ՜ժ՜ձ.
Ահձ տՠա էզձզ ՝՜ձզռ յ՜հկ՜ձ,
Սժզա՝ձ ՜խ՜սդզռ գձ՟ճսձ՜ժ՜ձ,
Ոջճչ ՜սջիձզ Աոպճս՜թձ Բ՜ձ,
Քՠա պ՜ այ՜ջ՞ՠսոձ ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ
Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ հ՜ձ՟զկ՜ձփ
Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՠխՠս ՜ս՜ջդ ՞ջճհո զ դվզո ՉՀԱ (1322), զ ըձ՟ջճհ յ՜պճս՜ժ՜ձ յ՜ջճձզձ Սնհնղնմթջփ Ոջ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ, կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հռՠռբտ հԱոպճսթճհ Սնհնղնմթ ՠս թձճխ՜ռ ձճջ՜. ՜կբձփ
2. 256՜ (Թ՟բենջ ՠյո.—զ) Ըձժ՜է զ ձճսոպ ՠյզոժճյճոբ՚ զ Թ՟բենջե, ճչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ճջ՟ՠ՜ժ Սնհնղնմ,
ավճտջ /// (1 ՝՜շ) ՠս ծ՜ղ՜ժՠ՜ կՠթ՜կՠթ ՠս տ՜խռջ՜ի՜կ ՠս ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ յպճսխտ զ ոկ՜ձբ ճջճչտ հ՜՞զո զ ժՠ՜ձոձ հ՜սզպՠձզռ ղձճջիրտձ Քջզոպճոզ, ւ ազո հզղՠ՜ հ՜խրդոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 211՝ (Նրպջ՞զջ) Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ ՜ձյզպ՜ձ Յնռ՟մեջ ՠյզոժճյճո (վ՜ժ՜՞զջ)փ
Զո՜ժ՜ս ՞զթո ՞ջՠռզ
Եյզոժճյճոըո Հ՟ղյթմտթ,
Ահո ՜ձյզպ՜ձո հ՜կՠձ՜հձզ,
Ոջ Յնռ՟մեջ ՜ձճսձո ժճմզփ
Ց՜ս՜ստ ձՠխՠ՜է ՠս ՜ձ՝՜ջզ,
Մզպտո վճստճչ ՠս մ՜ջ ՟զկզ,
Ես զ ՝՜ջճհձ հճհե իՠշ՜ոռզփ
Ոս ՜իՠխ ՜սճսջձ ՜հձ ՜պՠձզ
Զճջ ՞ճջթՠռզ զձլ ի՜պճսոռզ,
Ոխճջկՠէզո հ՜կՠձ՜հձզ,
Ըոպ զկ ՞ճջթճհո զձլ յ՜պջ՜ոպզփ
Ահէ ՟ճս՚ Տբջ հ՜կՠձ՜հձզ,
Ք՜խռջ ՠս ՝՜ջզ ՜ձտձձՠէզ,
Զիճ՞զո զկ զ Քՠա հ՜ձլզձ ՜ջզ,
Բ՜ջՠ՜ռ ՜խտ՜պո հ՜կՠձ՜հձզ,
Ես Քՠա վ՜շտ չՠջ ՜շ՜տզ
Յ՜ջ՜ջ՜թճռո ՜ձէշՠէզ. ՜կբձփ
Թչ. ՊԾ (1401)փ
///փ ///փփ ////փ /. /փփփ. ////փ /փփ. ///փփփ ////փ («Յնռ՟մեջ բյո».)փ
Մղո՝հաշ ՠյո. («Յճչ՜ձբո ՠյո.»)փ
2. 211՝ (Նրպջ՞զջ) Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ ՜ձյզպ՜ձ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպ (վ՜ժ՜՞զջ)փ
Զո՜ժ՜ս ՞զթո ՞ջՠռզ
Եյզոժճյճոգո Հ՟ղյթմտթ,
Ահո ՜ձյզպ՜ձո հ՜կՠձ՜հձզ,
Ոջ Յնռ՟մեջ ՜ձճսձո ժճմզփ
Ց՜ս՜ստ ձՠխՠ՜է հ՜հո ՜ղը՜ջիզ,
Դ՜շձ ՠս ՟եձ՜հ ՠս ՜ձ՝՜ջզ,
Մզպտո վճսպճչ զ մ՜ջ ՟զկզ
Ես զ ՝՜ջճհձ հճհե իՠշ՜ոռզփ
Ոս ՜իՠխ ՜սճսջձ ՜հձ ՜պՠձզ
Զճջ ՞ճջթՠռզ զձլ ի՜պճսոռզ
Ոխճջկՠէզո հ՜կՠձ՜հձզ,
Ըոպ զկ ՞ճջթճհո զձլ յ՜պ՞՜կփ

3. 22՝ (ԺԵ ՟.) [Աՠվ]՟ծ՟ղ թ՜շ//(23՜)՜հ Աոպճսթճհ ՞ջՠռ [զ]փ
4. 386՜ (ԺԷ ՟.) Ոչ ՠխ՝՜ջտ, ճ[ջ] ժ՜ջ՟՜հտ, կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբ[տ] հԱոպճսթճհ ոպ՜ռճխ ՞ջզձ ՞ջճխզո՚ Գ՟վթ՟մգ ՠս թձճխ՜ռ զսջփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 16՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԹԵՐԹ՝ 144. շավնր՟լ՝ 144ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 10×16 (Ա 14, Ժ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,3×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 11—19 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ շթւ, ՟ջս՟պզ՝ շթւֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ջխդՠնրղ 1 էգվէ ղնիվ՟անճմ էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—144՜ [Հ՟ղ՟պփսնրէթրմւ ւ՟վնդթտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
Բճչ՜ձ՟՜ժճսկ բ ՜ձըճջ՜՞զջ ՠս ՜ձ՜ձն՜պ ի՜պճս՜թձՠջ Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռճս ա՜ձ՜ա՜ձ տ՜ջճաձՠջզռ՚ կՠթզ կ՜ո՜կ՝ ի՜կ՜շրպ՜՞ջճս՜թփ Բձ՜՝՜ձձՠջգ տ՜խճս՜թ էզձՠէճչ տ՜ջճաձՠջզ կզնզռ, ի՜ծ՜ը ՟եճս՜ջ բ էզձճսկ ՝ճսձ տ՜ջճազ ճջճղճսկգփ

՟. 1՜ Եվ՟մթ ՟հւ[՟ս]՟տ ծնանռ... — Իոժ ՜խտ՜պ իճ՞ճչ ա՜հձ ժճմբ, ճջ կՠխրտ ՜խտ[՜պ] բ ՠս ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜կ՝ ի՜ջճսոպ...
ՠ. 1՝ Եվ՟մթ ջըա՟նվ՟տ... – Բ՜աճսկ ՠձ ոճս՞. Ա ճջ ՜յջ՜ձ՜ռ ի՜կ՜ջ...
ա. 2՜ Եվ՟մթ ծգդնտ... — Հՠաձ իճկ՜ձճսձ բ, զ չՠջ՜ ՝՜ակ՜ռ ՜ոզ...
բ. 2՝—3՝ Եվ՟մթ նհնվղ՟լ՟տ... — Ն՜ը, դբ հբզռո ճ՛չ բ ճխճջկ՜թ...
գ. 4՜ 0ըլ դաըժնրի ւն գր ժնր՟ դգվգջ ւն — Չբ դբ նջճչ էճս՜... էճս՜ աիճ՞զ՟ զ կՠխ՜ռ աըխնկ՜կ՝... (պՠո §եբ)փ
դ. 4՝—5՝ Ճըվ՟կ ղ՟վղմնճ ՟խմ ե (Ձղգպ՟մ՝ ԿԶ) — Ակՠձ՜հձ ՝՜ձտ ՜շ՜ժ՜ճջ տ՜ջճա[ճսդՠ՜ձռձ] Քջզոպճո[զ] ՟զսջ՜էճսջ ՠձ...
ե. 6՜՝ [Վ՟ջմ ՠ՟վթ ինվծվբնտ] — Ոջյբո ՜ո՜ռ Տբջձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ. Կՠջ՜ժճսջձ ճմ յըխթ[բ] ակ՜ջ՟,
՜հձ ճջ ՠէ՜ձբ զ ՝ՠջ՜ձ՜հ՚ ՜հձ յխթբ...
զ. 7՜—11՝ [Վ՟ջմ ՟հփէթտ. (Ձղգպ՟մ՝ ՀԹ)]— Ոջյբո ՜ոբ Տբջձ կՠջ Քջզոպճոզ. Ակՠձ՜հձ ե՜կ հ՜խրդո
ժ՜է...
է. 12՜—5՝ Դ՟ս՟նվ ղթ եվ թ ւ՟հ՟ւ[թ] նղնրվ (=նրվնրղմ) (Ձղգպ՟մ՝ ՂԳ)... — Ք՜խ՜տձ՚ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդզսձո ՟. ՟՜պ՜սճջձ՚ կզպտձ Աոպճսթճհ...
ը. 16՜—27՝ [Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ. (Աղ՟պ՟մ՝ Ձ)] — Ես ՞զպՠէզ բ, ազ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Պ՜ջպ
բ կՠխ՜սճջզձ վճսդճչ ըճոպճչ՜ձզէ...
ը՟. 28՜—30՝ Եհգվնրւ աըէ՟տ... (Աղ՟պ՟մ՝ ՂԹ) — Զ՜հձ ՜ոբ. Մ՜ջ՟ ճջ ՞ըդ՜ռ էզձզ ճխճջկ՜թ էզձզ...
ըՠ. 31՜—2՝ [Վ՟ջմ ՟հփէթտ. (Ձղգպ՟մ՝ ՀԹ)] (խվխ. 91՟—4ՠ). — Ոջյբո ՜ո՜ռ Տբջձ կՠջ. [հ՜կՠձ]՜հձ ե՜կ
՜խրդո ժ՜ռբտ...
ըա. 33՜—41՝ Սգվղ՟մգտեւ դ՟վբ՟վնրէթրմ (Աղ՟պ՟մ ԻԷ) — Զ՜հձ ՜ոբ. Զճջ զձմ ճջ ոՠջկ՜ձՠո՚ ա՜հձ իըձլՠո...
ըբ. 42՜—6՜ [Վ՟ջմ ղգհ՟րնվ՟տ] — Գզպՠէզ բ, ազ Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ ՜ձկ՜ի ըոպՠխթՠ՜ռ...
ըգ. 46՝—8՝ [Վ՟ջմ ղ՟ծնր] — Ոջյբո ՜ոբ Տբջձ կՠջ. Ոմ ՞զպբտ ճջճսկ ե՜կճս ՞ճխձ ՞՜հ...
ըդ. 49՜—54՝ Վ՟ջմ ե՞վ ղթ ե ղխվսնրէթրմ գր ինջսնռ՟մնրէթրմմ ՠ՟դնրղ — Ն՜ը՚ կզ բ, ազ կզ կժջպճսդզսձձ... (Տՠո § ԻԲ)փ
ըե. 55՜—8՝ [Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ] — Ոջյբո ՜ոբ Տբջձ կՠջ. 0թ ա՞ըէճսը տճ... (պՠո §գ)փ
ըզ. 59՜—65՝ [Վ՟ջմ ՟ղՠ՟վս՟ր՟մնրէգ՟մ. (Աղ՟պ՟մ՝ ԿԱ)] — Տբջ ի՜ժ՜շ՜ժ [բ] ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձզռ...
ըէ. 66՜—9՝ [Վ՟ջմ ղգհ՟տ] — Ոջյբո ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ Պՠպջճո. Ս՜պ՜ձ՜ զ՝ջՠս ա՜շզսթ ՞ճմբ...
թ. 70՜—80՝ [Վ՟ջմ ծ՟ր՟սնճ. (Ձղգպ՟մ՝ ՃԱ)] — Ոջյբո ՜ոբ Տբջձ կՠջ. Սզջՠոռՠո աՏբջ Աոպճս՜թ տճ ՜կՠձ՜հձ ոջպբ...
թ՟. 81՜—4՜ Վ՟ջմ ե՞վ Քվթջսնջ թ ճ՟ճվմ լմ՟ր — Վ՜ոձ Դ յ՜պծ՜շզ...

Ես ՜հէ ի՜ջռկճսձտ չ՜ոձ Քջզոպճոզփ

թՠ. 84՝—5՝ Վ՟ջմ ե՞վ ղթ ե ղխվսնրէթրմմ գր ինջսնռ՟մնրէթրմ ՠ՟դնրղ — Ն՜ը. կզ բ կժջպճսդզսձ, ազ կզ բ
ոժա՝ձ՜ժ՜ձ կՠխտձ... (պՠո §ըդ)փ
թա. 86՜—90՝ Զթ՞մշ ե ՟ո՟յի՟վնրէթրմմ (Աղ՟պ՟մ ՀԵ) — Այ՜ղը՜ջՠէ ՠս ո՞՜է ա՞ճջթՠռՠ՜է կՠխո...
թգ. 95՜—6՝ [Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ] (Ձղգպ՟մ ԿԹ) — Ոջյբո ՜ոբ. Լճս՜ռ՜ջճստ ՜ջ՝ՠռ՜ջճստփ Ն՜ը յ՜ջպ բ կՠա ըճոպճչ՜ձզէ ակՠխո...
թդ. 97՜—100՝ Խնջսնռ՟մ ժգվնրւ դղթղգ՟մտ դղգհջ (Աղ՟պ՟մ՝ ՀԸ) — Ն՜ը. ՞զպՠէզ բ, ազ ըճոպճչ՜ձճսդզսձձ բ ի՜ջժ՜սճջ ճջյբո կժջպճսդզսձձ...
թե. 101՜՝ Վ՟ջմ ե՞վ ՟րգս՟վ՟մթշմ ղ՟մնրխ ՟ջե դՔվթջսնջ — Վ՜ոձ Է յ՜պծ՜րզ...
թզ. 102՜՝ Հ՟վտնրղմ. Զթ՞մշ ե ՟ո՟յի՟վնրէթրմմ գր դթ՞մշ էնհնրէթրմմ — Ն՜ը. ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձ բ ճմ թճսէ՜ձ՜է, ճմ ՞ճջթՠէ ակՠխո...
թէ. 103՜—12՝ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ. Մթ գվխմշթվ, ծփս ցնւվթխ... (Ձղգպ՟մ՝ ՁԵ)] — Ոջյբո ՜ոբ Տբջձ կՠջ. Մզ
ՠջժձմզջ, իրպ վճտջզժ... Զ՜հձ ՜ոբ, ազ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՜ա՞ո վճտջ բ...
ժ. 113՜—21՝ (Ք՟վնդ թմշ) — Ոջյբո ՜ոբ Տբջձ կՠջ. Եժ՜հտ ՜շ զո ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜պՠ՜էտ ՠս ՝ՠշձ՜սճջտփ Վՠռ
ՠձ ՝ՠշձ՜[ս]ճջտ...
ժ՟. 122՜—6՝ Վ՟ջմ ո՟ծնտ — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, ազ կ՜ջ՟ձ իճ՞զ բ ՠս կ՜ջկզձ, ՠս ճջյբո ճսպզտձ կ՜ջկձճհ բ
՜ս՞ճսթ, ձճհձյբո յ՜իտձ, ՜խրդտձ՚ իճ՞ճհձ բ ղ՜ի...
ժՠ. 127՜—36՝ Սթվգջտգջ դզմխգվ ւն — Ես պՠո, ազ ճմ ՜ոբ, դբ. Մզ ՜պՠջ ադղձ՜կզձ...
ժա. 137՜—43՝ [Վ՟ջմ ռ՟վբ՟ոգս՟տ] — Ոջյբո [՜ոբ] Տբջձ կՠջ. Աի՜հ ՠէ ոՠջկ՜ձ՜ի՜ձ ոՠջկ՜ձՠէ...
ժբ. 144՜ Վ՟ջմ Ե մխ՟մ՟խթմ — Փճը՜ձ՜ժ Ժ ՜կոճռ չ՜ոպ՜ժճռձ, Ժ կ՜պճսձտ ձճջ՜...
ժգ. 144՜ Վ՟ջմ ե՞վ Զ՟սթխ գվգխնճթմ ո՟ս՟վ՟ա ղ՟սնրտ՟մգղ[ւ] — Ահո ըճջիճսջ՟ ճսձզ. ազ ՠջՠժզ ՠէ Ա՟՜կ զ ՟ջ՜ըպբձ... ՜ա՜պբ ակՠա զ թ՜շ՜հճսդՠձբ կՠխ՜ռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ (ԺԸ ՟.) Խճսն՜հ Ավթ՟ճթմ (=Եհթ՟ճթմ) ՜շզ Ճ (100) ՟ճստ՜դ ՝՜ձ տճհ՟՜ջ՜հփ
ԺԳ ո՜ձ՟ճխ ՜շզ Խ էզպզջ՜հփ
2. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (Նճհձ լՠշտ) Դ էզպզջ՜հ պվզ ըճսն՜հ Եհթ՟ճփ ԲԲ կզձ էզպջ՜հփ ԲԲ էզպջ՜հփ ԲԲ Բ էզպջ՜հփ
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ԳՐԻՉ՝ Սսգց՟մնջ Թ՟անվգտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Աջսնր՟լ՟սնրվ ռվբ. Բ՟ՠգվբ՟տթֆ
ԹԵՐԹ՝ 197ֆ ՊՐԱԿ՝ 13 (Ա—Ձ. ի՟պմ՝ Ա, Ե—Զ, Ժ շթւ, Բ 9, Գ, Խ 18, Դ, Ը, Ծ, Հ, Ձ 16, Է 17, Թ 15, Ի 24, Լ 1, Կ 12)+1×3ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 19—28 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ղ՟ա՟հ՟է (սգ՛ջ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ), բպմ՟խթմզ՝ ջոթս՟խ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ (2ՠ), էպշմ՟աթվ (67՟, 89ՠ)ֆ Գ ն ճ մ գ վ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Արգս՟վ՟մֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1 (Ա) + 1 (Բ), ջս՟տնր՟լ 2 ս՟վՠգվ էգվէգվթ ռգվթմ խեջգվթ գդվ՟ծ՟սղ՟ղՠ գր փաս՟անվլնր՟լ նվոեջ խ՟դղ՟ջս՟պֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ (Աՠ ջնջմկնր՟լ խ՟դղթմ)
«[///դՅնռծ՟մմ]եջ գհՠ՟ճվ մնվ՟... խ՟դղեթմ դնր[պխ՟մ///]» (Մ՟սէ., Դ, 21)ֆ Բ՟ (Բՠ ջնջմկնր՟լ խ՟դղթմ) «/// նվ ի՟րջթղջ զմբ ւգդ...
՟յ՟խգվսւմ մնվ՟ գր ///» (Յնռծ., Դ, 26—27)ֆ 2. Ճ՟յնտֆ ԺԳ—ԺԴ բբ.ֆ 1 էգվէ ռգվչնրղ (Ա), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ գվխվնվբ խեջթտֆ Թնրհէ,
գվխջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ «[՟րվթմ]՟դ՟մտւֆ [Ով] նւ դ՟ղգմ՟ճմ ՟վեմջմ ո՟ծթտե... բ՟ս՟ջս՟մ՟րմ///» (Յ՟խնՠ, Բ, 9—13)ֆ Աՠ,
Ա՟ «///Արգս՟վ՟մ զջս Յնծ՟մմնր. Յգս ՟ճջնվթխ... ւ՟վյեթմ զդա[ն]վլթմ ծ՟մբգվկ կ[խ՟]ղ[ՠմ]///» (ԻԱ, 1—9)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ո՟խ՟ջ՟րնվ, էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ, ինրմ՟տ՟լ, տգտ՟խգվ, խ՟դղթ Ա ցգհխթ ս՟իս՟խզ՝ չ՟վբնր՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟աթվջ ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ավնր՟լ ե ջս՟տնհ Աջսնր՟լ՟սնրվ ռվբ. Բ՟ՠգվբ՟տնր ս՟վՠգվ ՟յ՟խգվսմգվթ կգպւնռֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—22՝ [Ի ղգլթ ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Քվթջսնջթ. Վգվժնրլնրէթրմ ՠ՟մթմ Եջ՟ճգ՟... գր ծ՟ր՟ւղնրմւ Աջսնր՟լ՟յնրմշ ՠ՟մթտ... թղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մ ջ՟ծղ՟մ՟ր յ՟վ՟բվգ՟ժ Վ՟ծվ՟ղ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ, ճնվնրղ ՟րնրվ
՟րլգ՟ժ կգպմ՟բվգտ՟ր է՟ա՟րնվմ Հ՟ճնտ Մգլմ Լգնմֆ Բիգջտե ա՟ր՟դ՟մ ճ՟վղ՟սնճմ ՅԵջջգ՟ճ... — Սժզա՝ձ ՜-

կՠձ՜հձ պ՜սձզռ պբջճսձ՜ժ՜ձ՜ռ... ճջ զ ըճջիճսջ՟ ՜սճսջո ը՜սոզ ՜ոՠէճչ.]/// Բղըՠոռբ ՞՜ս՜ա՜ձ հ՜ջկ՜պճհձ...
Ակՠձ՜հձ կ՜ջ՞՜ջբտ, ճջ թ՜խժՠռզձ զ պճսձձ Իջվ՟ճեհթ... ՠս ՠո ի՜ոճսռզռ, ՜ոբ Տբջ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Սժա՝զռ, կզնզռ (8՝—9՜ բնՠջզ կզնՠս) ՠս չՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջփ Տՠո կգպ. 631, 105՜—36՝փ

2. 23՜—7՝ Ի ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Տեվ ՟ջ՟տ տթջ. Ովբ[թ թղ գջ բնր], գր գջ ՟ճջոեջ լմ՟ճ դւգդ — Աո՜ռ Բ՜ձձ ծղկ՜ջզպ, ՠդբ. Ոսջ ՠջժճսո ՠս ժ՜կ ՠջզո...
3. 28՜—39՝ Վ՟ծվ՟ղ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ա՟ժնրջսմ Տգ՟պմ. Որվ՟ի ժգվ ճնճը, բնրջսվ Սթնմթ... –
Պ՜հթ՜շ ՠս իջ՜ղ՜էզ բ կՠա պ՜սձո ՜հո, ճՙչ ՠխ՝՜ջտ...
4. ՟. 39՝—43՜ [0վծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ես ՜ջ՟, ՞ճի՜ռճխ՜ժ՜ձ վ՜շ՜պջճսդզսձ, աճջ ՜խՠջո՜ժ՜ձ լ՜հձզս կ՜պճսռ՜ձՠկտ...
ՠ. 43՜՝ Ն՟իգվա՟մ — Տճսջտ ՝՜ջզտ ՠս յ՜ջ՞ՠստ ժ՜պ՜ջՠ՜էտ զ չՠջճսոպ ՠձ զնՠ՜է...
5. 44՜—50՝ [Յ՟հ՟աջ սփմթ Ծմմբգ՟մ գր Մխվսնրէգ՟մ Քվթջսնջթ] — Դ՜ջլՠ՜է ՠս ՜հո ՜ս՜ձ՟ճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ զ ձ՜ըձՠ՜ռ ՜ձպզ ոժոՠ՜է...
6. ՟. 51՜—2՝ [Ն՟իգվա՟մ. Ի ռգվ՟ճ ղ՟ծնր, կգպ. 610, 123ՠ] — Աջ՟, ժ՜կզկ ՜հեկ ճջյբո ՠս բ զոժ ժ՜ջճխճսդզսձ կ՜ջ՟ճհ, յձ՟ՠէ ապժ՜ջճսդզսձ ոջպզ զկճ...
ՠ. 52՝—67՜ Ն՟իգվա՟մ ՠ՟մթջ գվխվնվբ. Մ՟ծ ղ՟վբն ծ՟մաթջս թրվ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՜ձկ՜ի ՞՜ձլճսռձ ի՜ա՜ջ՜յՠպձ ՠս կՠթ ըճոպճչ՜ձճխձ Պոխճո...
ա. 67՜—89՝ [Ն՟իգվա՟մ. Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ, թ ՠ՟մմ. Զթ՞մշ գվխթվ թտե ճնվնրղ ժնճջմ ՟ա՟մթտթ, կգպ.
627, 37՟] — Եդբ ճտ զկ՜ոպճսձ ըճջիջ՟ճչ ձՠջ՜ժջդՠէ ազձտձ ժ՜կզռզ...
բ. 89՝—91՜ Ն՟իգվա՟մ Տգ՟պմ զմբ ՟պ՟չթմ Կթվ՟խնջթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟վ՟վգ՟ժ — Հճսջ բ ոբջձ Քջզոպճոզ ՠս իճ՞զո կ՜տճսջո ՝ճջ՝ճտզ...
6. 91՝—2՜ [Գ՟մկ ջվՠնճմ Ս՟վաջթ] — Մՠթ՜յ՜հթ՜շ վ՜շ՜ստ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է, / Եժՠխՠռզտ յ՜[հ]թ՜շ՜ս՞ՠոպՠ՜է...
7. 92՜—118՝, 133՜, 119՜—20՜ Յ՟խնՠ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ Թ՟անվգտնճ ՟վ՟վգ՟ժ թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Ծմգ՟ժմ թ
ղ՟վղմնճ ղ՟վղթմ ե գր լմգ՟ժմ թ ծնանճ՝ ծնաթ (119՟—20՟ թ ժնրջ՟մտջ) — Գջբ ճսջՠկձ ՜ոպճս՜թ՜զձձ Դ՜սզդ
հ՜խ՜սդ՜ժ՜ձ զ ՝՜ձո զսջ ՜ոՠէճչ. Ստ՜ձմՠէզ բ Աոպճս՜թ զ չՠջ՜ ոջ՝ճռ...
8. 119՜—25՜ [Խնջսնռ՟մնրէթրմ ձյղ՟վթս ծ՟ր՟սնճ] — Խճոպճչ՜ձզկտ ա՜կՠձ՜յոճսջ՝ աԵջջճջ՟ճսդզսձ՚ աՀ՜հջ ՠս աՈջ՟զ ՠս աՍճսջ՝ Հճ՞զձ, հՠջզո ՜ձլձ՜սճջճսդզսձո ՝՜ե՜ձՠ՜է...
9. ՟. 125՝—6՝ Յնվբնվ՟խ — Իոժ ՜հեկ հ՜ս՜ջպկ՜ձ ՝՜ձզո յ՜ջպ [ՠս] ՜ջե՜ձ բ ՜սջիձճսդզսձո կ՜պճսռ՜ձՠէ...
ՠ. 126՝—30՜ Յնվբնվ՟խ — Եջջճջ՟ճսդզսձ ՞ՠջ՜յ՞ճհ, ՞ՠջ՜՞ճհձ՟ Աոպճս՜թ ՠս ՞ՠջ՜՞ճհձ՟ ՝՜ջճսդզսձ...
ա. 130՜—2՝ Յնվբնվ՟խ — Ահոճսիՠպՠս ՟՜ջլճսոռճստ ակ՜ժճհժ ՝՜ձզո...
բ. 132՝, 134՜՝ Ն՟իգվա՟մ — Եջՠոտ ՜ի՜սճջ ՠս հճէճչ՜յդզս ՝՜ակճսդզսձ ոճչճջՠձ պժ՜ջճսդզսձ ՜շձՠէ...
գ. 134՝—7՜ Ն՟իգվա՟մ — Քջզոպճո՜յթ՜՞ էճսոճչ յ՜հթ՜շ՜ռՠ՜է ՠժՠխՠռզ ՜շ՜տՠ՜ռ ակՠա զ ՟՜ղպ կջ՞՜յ՝ՠջ...
դ. 137՝—40՝ [Յնվբնվ՟խ] — Ես ՜հեկ ՝՜ձզո ՜ս՜ջպ ՜ջ՜ջՠ՜է, ալՠշո ՠս ակզպո զ չՠջ [ժ՜ջ]ժ՜շՠէճչ՚ ՜սջիձճսդզսձ...
ե. 140՝—4՝ Յնվբնվ՟խ — Ք՜ձազ ՜ձ՟ ժ՜ձ ՜շ Աոպճսթճհ իճ՞զտ ոջ՝ճռ, յ՜հթ՜շ տ՜ձ ա՜ջՠ՞՜ժձ...
10. 144՝—63՜ [Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ ՟վ՟վգ՟ժ Կ՟մնմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ւվթջսնմեթտ...]
Տգ՛ջ կգպ. 228, 71՟—108ՠ. § 1 Նը./մզտփ ՟/144՝—7՜փ ՠ/147՜—8՝փ ա/148՝—50՜փ բ/150՜—3՜փ գ/153՜—4՝փ դ/154՝—5՝փ
ե/155՝—6՝փ զ/156՝—7՜փ է/157՜—8՝փ ը/158՝—60՝փ ը՟/160՝—2՜փ ըՠ/162՜—3՜փ ըա—ըէ/մզտփ

11. 163՜—6՝ [Խնջսնռ՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ] — Խճոպճչ՜ձզկտ ակզ Աոպճս՜թ՚ հՠջզո ՜ձլզձո ՝՜ե՜ձՠէճչ, զ կզ ՝ձճսդզսձ ՠս ՜ոպճս՜թճսդզսձ եճխճչՠ՜է...
12. 166՝—81՝ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս ռ՟ջմ ծ՟ր՟սնճ, նվ թ Հ՟ճվ գր թ ճՈվբթ գր թ Հնաթմ Սնրվՠ — ԶԱոպճս՜թճսդզսձ ՜ձի՜ո՜ձՠէզ ՠս ՜ձտձձՠաէզ ՜ո՜ռզձ...
13. 181՝—90՜ Խվ՟ս ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ [«Վ՟վբ՟մ՟ճ». կգպ. 582, 102՟] — Աոպճս՜թ ՝՜ջզ բ ՠս էճհո ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ յ՜պծ՜շ...
14. 194՝, 190՝—3՜ [Յ՟հ՟աջ գխգհգտրնճ] — Եժՠխՠռզ ՟ճսոպջ բ չՠջձճհձ /// ՜ձկ՜ի ՜ջտ՜հզձ ՠս ձկ՜ձ/// [ժ]՜շճսռ՜ս հՠջժջզ...

15. 193՝—4՜ [Յնվբնվ՟խ] — Ես ՜ջ՟, ձճհձ զձտձ ՜կՠձ՜հ/// [՜]կՠձ՜յիճ/// [՜կՠձ]՜յըձ՜կձ, ՜կՠձ՜յռՠէճհձ,
ճջ ՜ձը՜շձ բ զ մ՜ջբ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

22՝ ԶՍսգց՟մնջ Թ՟անվտթ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ
43՝ Զվռճսձ ՞ջզմ պՠպջզո ՜խ՜մՠկ, ճՙչ կՠթ ջ՜՝ճսձզ Աջսնր՟լ՟սնրվ, հզղՠէ ՜ձկճշ՜ռ ՜խրդզստ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհփ
190՜ Ոՙչ ժ՜ջ՟բտ, ՜սջիձՠռբտ աչ՜ջ՟՜յյՠպ Բ՟ՠգվբ՟տթ Աջսնր՟լ՟յսնրվմ, ճջ ՞ջՠէ՜յջ ՠպ, ՠս աթձճխո ձճջ՜ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜սփ
195՜ ///ճսձտ ՜ոպճս՜թ՜հզձձ ՠջ՜ձժ՜ստ ձՠջժՠ՜էտ ՠս Հճ՞ճհձ ղձմկ՜կ՝ ոձՠ՜էտ. զձտձ զոժ ղձճջի՜յ՝՜ղըձ Հճ՞զձ Սճսջ՝ ՜շ՜նձճջ՟ՠոռբ կպ՜ձՠէ լՠա գձ՟ ՟ջճսձո ի՜ձծ՜ջճհ Բ՜ձզձ... //(197՜)... Աջ՟, ՜սջիձՠոռբ Տբջձ պբջ՜ձռ
ՠս զղըՠռՠէճռ զղը՜ձձ, աթզջ՜ձ՜յթզձ ՠս աթզջ՜ձ՜թ՜խզժ, ակ՜ձժ՜՞ճհձ զղը՜ձձ կՠջ, ճջ պ՜հջձ (= պբջ՛ձ) ՠձ պՠխճհո ՠս վ՜շտ ՜ա՞զձ [Հ՜հճ]ռ, ճջ զ իճխ՜հձզսդ ՝՜ձ՜ժ՜ձ՜ռ ի՜կՠկ՜///՞զռ ՝ձճսդՠ՜կ՝, ՜ձի՜կՠկ՜պ յ՜պճսճչ ՞ՠջ///զռո ՜ա՜ձռ, հՠջզռ գձդՠէ՜՞ճհձ ՞ՠխ՜՞ճհձ///ձ զ ա՜սջ՜սճջ ա՜ջկզռ ՠս զ ՝ճսձ ճսխխ՜[կզպ ի]՜ձծ՜ջզռ//(197՝)
ՠս զ ՝՜ջլջ պճիկզռձ Խ՟հՠ՟խգտմ Վ՟ջ՟խ՟ճ ՠս ///ՠձռձ («Ջ՜է՜էՠձռ») Հ՟ջ՟մ՟ճ ՜աձճս՜յ՞ճհձզձ ՠս իոժ՜յ՜յլՠս
զ ձՠո/// ՠս զ հճ՞ձ՜հղ՜սՠխ ՠս զ ՝՜ակճոպՠ[՜]ձ պձժճռձ Տ՟սղ՟/// ՝՜ջլջՠէճհձ, զ կզ զկձ ՠժՠ՜է ի՜կՠխճսդզսձ
տ՜խռջճջ՜ժ յպխ[ճհձ, զ թ՜հջո ՠջժձ՜ի՜ո պձժճհձ, զ չՠջնճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզո կՠ[թ]՜ս իջ՜ղզստ ոՠջՠռ՜ս ավ՜ջծ՜ժ՜ձ ըձ՟ջճսդզսձ ՠս վ՜շտ ՜ա՞զձ զսջՠ՜ձռ ՠս ՠջժջճջ՟ Ա՝ջ՜յի՜կճս ի՜ս՜պճհձ ի///՜կ՜տ՜պ՜ժզ ՠս մճջջճջ՟ ՠխՠձ
ճջ՟զտ, մճջջճջ՟ձ ի՜սճհձ զսջՠ՜ձռ՚ Վ՟ջ՟խ՟ճ, զ՝ջՠս ՠխ՜ձ՜ժ՜ռ մճջզռ ՜շ չՠջնձճչտ ձ՜սզձ ՝ճէճջՠէ ա՜սջճսդՠ՜ձ
թձճսձ՟փ Ըձ՟՜ջլ՜ժՠոռբ Աոպճս՜թ Հ՟ջ՟մ՟ճ ՠս Վ՟ջ՟խ՟ճ, ՠս ՝ձ՜ժՠոռբ Աոպճս՜թ զ պ՜ձո Աջնրբթմ ՠս Ջնրղ՟ճթմ, ՠս ՠխզռզձ ՜հէ՜ա՞զտձ թ՜շ՜հտ ձճռ՜հփ Լվզռբ Տբջ լ՜հձզ ձճռ՜հ ՠս զ եճխճչճսջ՟ ձճռ՜հ ՝ձ՜ժՠոռբ Աոպճս՜թ լՠշտձ ձճռ՜հ գձպջՠոռՠձձ [ա]րջճսդզսձո ձճռ՜հ, ՠս գձժ՜էռզ ա՞ճջթո ձճռ՜հ, ըճջպ՜ժՠոռբ ակբնո զ չՠջ՜հ հ՜ջճսռՠէճռ դղձ՜կՠ՜ռ ձճռ՜հ ՠս ՜պՠէզտ ձճռ՜հ կզ ժ՜ձկձՠոռզձ, ՠս ոզջՠռՠ՜է էզռզձ ձճտ՜հ զ Տՠ՜շձբփ Ես Աոպճս՜թ իճչ՜ձզ ՠխզռզ ձճռ՜հ ա՜կՠձ՜հձ օճսջո, ՠս զ կբն ճսոճռ ձճռ՜հ ի՜ձ՞զռբ Աոպճս՜թ հ՜սջիձճսդՠ՜ձբձ Աոպճսթճհ հՠջժզջ
ձճռ՜հ էռռզ զ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՠջժձզռ ՠս զ ռ՜սխճհ ՠս հ՜ձ[՟]գձ՟ճռ ՜խ՝զսջ՜ոռզ ձճռ՜հ ՝՜ջզտ զ ձՠջտճսոպ զ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՜ջ՟ՠ՜ձռ ՠս ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ վճվճըկ՜ձռ, զ ՞ճսկ՜ջՠէճռ ՜շ///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 197՝. (1428դ. Լճսո՜ձռտձՠջճսկ՚ ղճսջն՜ձ՜ժզ, ժզոճչ մ՜վ ՠխթճս՜թ)
Յ[՟խ]նՠ թ՜շ՜հ ՜ձյզպ՜ձզ,
Ոջ հզղՠէճհ մ[ՠկ ՜ջե՜ձզ],
Զզ ՠկ ՝ձ՜ժ՜ձ ՠո Հ՟ղյգմտթ,
Ոջ ՝ձ՜ս ՝՜ջճսդզսձ (մճս՛ձ)զփ
Ըոպ Հ՜հճռ Մՠթ դճս՜ժ՜ձզ՚
ՊՀ ՠս Է (1428)—ՠջրճջ՟զ
Եժզ զ չ՜ձտո ՜հո իջ՜ղ՜էզ,
Տՠոզ աՏբջձ զկ ռ՜ձժ՜էզփ
Զզ չ՜խճսռ իՠպբ ///ֆ
Սճսջ՝ ՞՜ջղ՜յ՜ջ՜ռ զսջ ի՜կ[՝]ճհջ պվզփ
2. 10՝ Յ՟խնՠ թ՜շ՜հ///փ
3. 133՝ (ԺԴ—ԺԵ ՟՟.) Տբջ Սնհնղնմ ՜ս՜քՠջբռ, ՞զպ՜ռզջ, ճջ զ տ՜խ՜տ՜ռՠ[՜]ռ՟ ճկ՜ձտ զձլ ՜ո՜ռզձ, դբ.
ԶՃ (600) ոյզպ՜ժ եճխճչՠռզձ զ տ՜խ՜տձ ՠս աԳՃ (300)—ձ հՠպ ՠձ ՜շՠէփ Եո ըզոպ չզջ՜սճջՠռ՜փ Զոճսպձ ՠս ազջ՜սձ մ՞զպՠկփ Եջ՝ զ Լճսո՜սճջմզձ ՜ձճսձձ ի՜ձռ ՝՜ձ ՜շձբտ, զոժ ՜հէճռձ ազ՛ձմփ Բ՜ս բ. կՠա կզ չզջ՜սճջզէփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝, 128՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 125՜
Կ՜է՜ղ կ՜ջ՟ ժ՜պ՜ժ ՟ջ՜կ ղ՜է՜ժ,
Տ՜կ ի՜կէ[ճս]ժ՜ղզ ղ՜ժճսէ կ՜իկ՜պփ
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ԺԴ — XIV
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Սսգց՟մնջ ռվբ. (ղթ՟ճմ՝ 136՟—7ՠ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 138. շավնր՟լ՝ 26ՠ, 138ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԴ (ռգվ՟մնվնանհթ)×12 (Ա 14, ԺԱ 13, ԺԲ—ԺԳ շթւ, ԺԴ 3)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16×11,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ, ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (4 ս՟վՠգվ կգպւֆ ՏՈՂ՝ 18–44 (ի՟պզ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղթվ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ շթւ (Բ—թմ ջնջմկնր՟լ՝ 138ՠ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Գնվլւ Ապ՟ւգժնտֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ), ջխդՠնրղ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ
Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, 14 սնհֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ, Ա՟, Բ՟, Աՠ «///[ճԱմ]սթնւֆ Յ՟վնրտգ՟ժ ղթ նղմ... Եր ՟հ՟րէւ///»
(ԺԱ, 27—ԺԲ, 5)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվֆ 26—թ 3/4—մ ո՟սպնր՟լֆ Մթ ւ՟մթ ՟մա՟ղ մնվնանր՟լ, ով՟խ՟մթյգվզ ցնցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—14՝ Ննր՟ջս ռ՟վբ՟ոգսթ Յնծ՟մթջթ Եդմխ՟տնճ ՟վ՟վգ՟ժ Կ՟մնմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ւվթջսնմեթտ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ գր ընհնռվբնտ թ խ՟մնմ՟խ՟մ ջ՟ծղ՟մ՟տ ՟պ՟ւգժնտ ջվՠնտ գր ծ՟ճվ՟ոգս՟տ գր ռ՟վբ՟ոգս՟տ, գրջ
ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ
Տգ՛ջ կգպ. 228, 71՟—108ՠ. Նը./1՜—2՜փ § ՟/2՜—3՜փ ՠ/3՜—4՜փ ա/4՜—5՜փ բ/5՜՝ (ճսձզ՚ 5՝ «Կ՜ձճձտ ոճսջ՝ ի՜ջռո», 5՝—
7՜ «Կ՜ձճձտ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ»)փ գ/7՜՝փ դ/7՝—8՜փ ե/8՝—9՜փ զ/9՜փ է/9՜—10՜փ ը/10՜—1՜փ ը՟/11՜՝փ ըՠ/11՝—2՝փ ըա/12՝—3՜փ
ըբ/13՜փ ըգ/13՜՝փ ըդ/13՝—4՜փ ըե/14՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ ըզ/14՜փ ըէ/14՜՝ (ճսձզ՚ 14՝ «Ս՜իկ՜ձ՜ժ՜ձ [Ս]՜ի՜ժ՜հ) ժ՜ձճձտ», ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ

2. 15՜—24՜ [«Մգլ ծպգսնվթմ Հ՟ճնտ Եջ՟ճգ՟ճ». կգպ. 2178, 19՟] Ի ՠ՟մ նվ ՟ջե. Զնվջ գբ Աջսնր՟լ ճգխգհգտնչ ՟ճջ գմ. Ն՟ի՝ դ՟պ՟ւգ՟ժջ — Զ՜ոպճս՜թ՜հզձոձ ծ՜շՠէ ա՝՜ձ ՠս ա՞ճջթո...
3. 24՜—5՝ Ն՟իգվա՟մ [=«Տթվ՟սնրվ ռ՟վբ՟ոգսթ. Տեվ թ ս՟ձ՟վ ջնրվՠ...». կգպ. 2178, 222ՠ] — Աո՜ռ
ճկձ զկ՜ոպճսձ, դբ. Յ՜խ՜՞ո ՝՜ձ՜ժ՜ձ ՜ջիՠոպզո չ՜ջեճխ՜ժ՜ձ իկպճսդՠ՜կ՝ ճսձՠէճչ կՠա ՝՜խլ՜ձո...
4. 25՝—6՜ Ն՟իգվա՟մ. Մ՟ծ ղ՟վբնճ ծ՟մաթջս թրվ — Աջ՟, ժ՜կզկ ՜հեկ ճջյբո ՠս բ զոժ ժ՜ջճխճսդզսձ
կ՜ջ՟ճհ՚ յձ՟ՠէ ապժ՜ջճսդզսձ ոջպզ զկճհ... ՜ձլ՜ձլզջ զ էճսջ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ ՜շ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
5. 27՜—31՜ Մթ ծ՟ղ՟վթւ, գէե գխթ ժնրլ՟մգժ դ՟րվեմջ — Զոժզա՝ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձձ զ ՟բկո ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ ը՜սոՠռ՜ս...
6. 31՝—50՝ Զՠ՟վջ թրվ՟ւ՟մշթրվ ՟մ՟ջմնտ ւմմգ՟ժ ՟վս՟ջ՟մգ՟ժ նրմթ ճթմւգ՟մ ս՟պջ գր դ՟մ՟դ՟մ խգվո՟վ՟մ՟րւ մյ՟մ՟խե դնղ՟մջ ագվ՟դ՟մտգ՟ժ ռգվմնտմ խգվո՟վ՟մթ գր դնղ՟մջ ջսնվ ՟մխգ՟ժ ջ՟մբվ՟ղգս՟խ՟մ՟տմ, գր ե ռ՟ջմ ՟ճջնտթխ
Տգ՛ջ կգպ. 1466, 192ՠ—204ՠ. § ՟—լգ/31՝—50՝ (ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ Ա—Բ, Դ—ԻԱ, ԻԳ—ԽԶ. կզսոձՠջգ՚ ՜շ՜ձռ դճս՜ի՜կ՜ջձՠջզ)փ Ոսձզ.

՟. 32՝—3՜ Գ. Վ՟ջմ մ՟ծ՟ս՟խգժնտմ, նվւ նշ ծ՟մթտգմ թ աժնրի դ՟պ՟ւթմնրէթրմմ — Է ՠջզ զձմ ճս դճխ վճտջ ՞՜ա՜ձ...
ՠ. 41՜—2՜ ԻԲ. Բ՟վթնւ ՟ջ՟տ խգմ՟վ՟վմ ճԱրգս՟վ՟մթմ. Վ՟ճ ճհգ՟տմ գր նվ նրմթտթ ղ՟մխնրմջ ջսզմբթ՟ճջֆ Եր Դ՟րթէ ՟ջե. Ամ՟րվեմնրէգ՟ղՠ ճհ՟տ՟ր գր թ ղգհջ լմ՟ր դթջ ղ՟ճվ թղ — Բ՜ջճս՜ըրոձ ՜ոբ ա՜ձժխբ, դբ. Ի
՝՜ջլջ՜ս՜ձ՟՜ժզ...
7. 50՝—73՜ [Ի ՠ՟մմ. Աղեմ ՟ջգղ կգդ դնվ խ՟ոթտեւ ճգվխվթ] — Զկզ ճսձՠէճչ ՜խ՝ՠջ նճսջռ, ՝ձճսդզսձ հճէճչզռ ՠս ա՜ձ՜ա՜ձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՝եղժճսդզսձ թ՜ջ՜սճհձ ղձճջիբ...
8. 73՜—84՝ [«Տթվ՟սնրվ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟վ՟վգ՟ժ ւ՟վնդ Վ՟ջմ Յ՟վնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե». կգպ. 371,
85՟] Եր ՟ծ՟ յ՟վընրղմ ղգլ գհգր... — Աոբջ ճսջՠկձ զ ՝՜ձո զսջ զ Թճսխդոձ ճջ ՜շ Հշճկ՜հՠռզոձ ՠջ՜ձՠէզձ Պ՜սխճո...
9. 85՜—96՝ [«Պ՟սձ՟պ ա՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ ճ՟ր՟մ՟խ՟ր ճԵվնրջ՟հեղ». կգպ. 2178, 295՟] — Բ՜հռ ՜հո ՜կՠձ՜հձ ՠխՠս ազ էռռզ ՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
10. 96՝—106՜ [«Տթվ՟սնրվ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟վ՟վգ՟ժ Ք՟վնդ». կգպ. 969, 98՟] Յ՟հ՟աջ Ծմմբգ՟մ — Բ՜հռ
՜ոպ՜ձ՜սջ յ՜ջպ չ՜ջժ՜ձզկ ո՜ժ՜ս կզ հ՜յ՜խճսկձ ՜շձՠէ պՠոճսդՠ՜ձձ...
11. 106՜—27՜ Յ՟հ՟աջ Տգ՟պմզմբ՟պ՟չթմ — Աոպճս՜թյՠպ՜ժ՜ձ ա՜սջճսդզսձձ ի՜կ՜՞ճհ կղպձնՠձ՜սճջ
ՠս Գ—՜ձլձՠ՜հ պբջճսդզսձձ...

12. 127՜—35՝ Մգլ ռ՟վբ՟ոգսթմ Եջ՟ճգ՟ճ թ իմբվնճ Ս՟վաջթ — Ոջտ հ՜ձ՟գձ՟՜ժ՜ձ ըճջո է՜հձ՜պ՜ջ՜թ թճչճս կըզձ... ՠս ժ՜ջբ///ի՜ժ՜շ՜ժ՜ռ կզ ՝ձճսդզսձ ՠս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
13. 136՜՝ [Ի Մխվսնրէթրմ Տգ՟պմ —///] ՠս ՠ՝՜ռ աՠջժզձո ՠս զ ձճհձ իջ՜սզջՠ[՜ռ] ա՜կՠձՠ[ոՠ]՜ձո կպ՜ձՠէ...
14. 137՜ [Վ՟ջմ ՟հփէթ՞տ —///] ՠկտ գոպ ՜հոկ ժ՜ջ՞զ. ճսխՠղց ՠխՠռզ զձլ ՜խրդտձ ՠէ՜ձՠէ ՜շ Աոպճս՜թ...
՜հձճս թըՠռզձ աըճսձժձ յ՜պճսի՜ոՠ՜է Աոպճսթճհ թ///
§ 13—14 ՞ջճս՜թ ոպ՜ռճխ Սպՠվ՜ձճոզ լՠշտճչփ

15. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԶ բ.]
՟. Պ՜պ՜շզժ—Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝. Կ՟ղթտթջ աթսգժ դկղգպմ՝ դխ՟վձմ գր դգվխ՟ճմ — Կ՜է աչՠջ՜՟զջ պ՜ջճհձ ՠս
ՠջդ Է Է... ՠս ազո հզղՠ՜հ ՠխ՝՜հջփ
ՠ. 138՜ (ԺԶ ՟.) Փ՜շտ չՠիզձ ձրզռ ՠս ՜ձի՜ոզձ ՜ջ՜ջ՜թճռ... ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

137՝ Ոՙչ ըճհզկ՜կզպ գձդՠջռճխտ, ճջ ի՜ձ՟զյզտ ըխլ՜էզ ՞ջճռ ոջ՝ճռ ՠս ձ՜ըժէձ կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՜ջ՜ջՠ՜է. ռ՜ձժճսդՠ՜կ՝ ոպ՜ռ՜հ ՠս ոզջճչ գխլ՜էզփ Եդբ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, ՜խ՜մՠկ ալՠա ապ՜շ՜յՠ՜է իճ՞զո՚ աՍսգց՟մնջ չ՜ջ՟՜յՠպո հզղՠռբտ թձճխ՜ստ ի՜ձ՟ՠջլ, ՠս հզղճխտ հզղՠ՜է էզնզտ հ՜ձկճշ՜ռ հզղ՜պ՜ժ ձայց. ՜կբձ, ՜կբձ, ՜կբձփ
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ԹԵՐԹ՝ 193+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 86ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԷ (ի՟պմ՝ Ա 15, Բ, Թ—ԺԵ, ԺԷ 10, Գ, ԻԵ 6, Դ—Է, ԻԴ 12, Ը 8, ԺԸ 9, զմխ՟լ՝ ԺԶ, ԺԹ—ԻԳ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ 1, ջխդՠթտֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ՝ 1աֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմ, ռ՟վբ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՞—4՝ [«Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Նթնյխգջ՟վնր գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ». կգպ. 993, 16ՠ] — Խճջիճսջ՟ո ՜հո կՠթ բ ՠս ոտ՜ձմՠէզ...
2. 15՜—30՝ [«Թենցթժթնջթ Ի ագվգդղ՟մմ ՟ջսնր՟լզմխ՟ժ». կգպ. 1730, 76՟] — Նճջ ՠջժզձտ ձճջ ՠջժջզ ՠջՠսՠռ՜ս ՞ՠջՠակ՜ձ Փջժմզձ կՠջճհ...
3. 31՜—42՝ [Ի Յնռծ՟մմեջ Մխվսթշմ] — Ըոպ ճջճսկ կ՜ջ՜՞ջբտձ կ՜ջ՞՜ջբ՜ռ՜ձ հԱոպճսթճհ կ՜ջ՞՜ջբ՜ձ՜է
զ չՠջ՜հ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ...
4. 43՜—51՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Վ՟ջմ Տգ՟պմզմբ՟պ՟չթմ] Իՠվգր ժտ՟մ ՟րնրվՠւ ջվՠնրէգ՟մ (Ձղգպ՟մ
ԺԴ) — Իոժ զ յ՜պծ՜շ ՜սճսջո պրձզ, ճջ տ՜շ՜ոձոջՠ՜հ ՞՜էոպՠ՜ձձ Քջզոպճոզ զ պ՜ծ՜ջձ...
5. 51՝—4՝ Ժնհնռնրղմ ջնրվՠ ավնտ [Յ]՟հ՟աջ ղթ ՠմնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ — Ն՜ը. ՜ոբ աՄՠթձ Աէ՟մ՟ջ, ՞ջբ գձ՟՟բկ Նգջսնվթ. Ահոյբո ըճոպճչ՜ձզկտ աՈջ՟զձ Աոպճսթճհ...
6. 55՜—66՝ Մ՟սէենջթ աժնրի ԺԵ. Եր գխմ Յթջնրջ թ խնհղ՟մջ Տթրվնջթ գրմ — Ես ՜ջ՟, ՞զպՠէզ բ, ազ Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո կզձմ ՞ձ՜հջ հ՜հձո ժճխկ՜ձո...
7. 67՜—78՝ Իՠվգր ղնս գհգմ ճԵվնրջ՟հեղ թ Բգէց՟աե — Հ՜ձ՜յ՜ա ակ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ Աոպճսթճհ յ՜ջպզկտ տ՜ջճաՠէ...
8. 79՜—86՜ Մ՟վբ թ ո՟սրթ եվ, նշ թղ՟տ՟ր, ծ՟ր՟ջ՟վգ՟տ գրմ — Ք՜ձազ զ յ՜պժՠջ Աջ՜ջմզձ ոպՠխթ՜ս կ՜ջ՟ձ, ճջ ՞ՠջ՜՞ճհձ բ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ յ՜պզս...
9. 87՜—96՝ [Յ՟հ՟աջ դանրյնրէգ՟ղՠ ղ՟սշգժնճ թ Սնրվՠ ինվծնրվբմ] — Սճոժ՜հ ՜ձլձ զկ ՠս ՟ճխ՜հ, հճջե՜կ
կպ՜թՠկ ա՜հո ոճոժ՜էզ ՠս ՜իՠխ ՟՜պ՜սճջո...
10. 97՜—106՝ Հնաթ ճգվգջ՟տ ղգվնտ — Տբջ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ կՠջ ա՝՜ձձ զսջ՜ժ՜ձ իճ՞զ ժճմՠ՜ռ ՠս ժՠ՜ձտ...

11. 107՜—19՜ [Յ՟ճժ՟խգվոնրէթրմ Տգ՟պմ] — Իկ՜ոպճսդզսձ ՠս Բ՜ձ Հրջ ՠս Ոջ՟զ ժճսոզ, ՝՜ռ ա՝ՠջ՜ձ զկ կպ՜ռ...
12. 119՝—32՜ [Ի մնճմ ՠ՟մ] — Ի ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ, զ մճջջճջ՟զ ՜սճսջձ եճխճչՠ՜ռ աէճհոո...
13. 132՝—56՝ Ծ՟պ ՠ՟վթ՝ ոսնրհ ՠ՟վթ ՟պմե, լ՟պ շ՟վ՝ ոսնրհ շ՟վ ՟պմե — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռսճհ ակ՜ջ՟ձ թ՜շճհ ձկ՜ձՠռճսռ՜ձՠձ... ՠս ՜ոպ ճջ ժ՜կզո ՠջժ՜ջ ՠս/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
14. 157՜—66՝ [Ք՟վնդ ռ՟ջմ ծո՟վսնրէգ՟մ] — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռսճհ ՜ոՠձ, դբ. Հյ՜ջպճսդզսձձ ճմ կզ՜հձ կՠխտ բ, ՜հէ ՠս յ՜պծ՜շ բ ՜կՠձ՜հձ կՠխ՜ռ...
15. 167՜—75՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ «Ք՟վնդ ռ՟ջմ մ՟ի՟մկնր». (Աղ՟պ՟մ ԿԲ)] — Ոջյբո ՟՜հՠ՜ժ ճջ չ՜ջեբ աոպձտզՠ՜հ կ՜ձճսժ...
16. 176՜—93՝ Ժնհնռղնրմւ ռխ՟ճնրէգ՟մջ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտֆ Ծմմբնտ. 8, 21 — Ոմ ՠսո հ՜սՠէզռ
՜ձզթ՜ձՠէ աՠջժզջ... Յնրբ՟ճթ. 1, 8 — [Ը]ոպ ձկզձ րջզձ՜ժզ... Կճջը՜ ժճջՠ՜ձփ Վՠջնփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

ՊԱՀՊԱՆԱԿ Ա՝ (ԺԸ—ԺԹ ՟՟.) Ոսոդ՜հ Ղ՟դ՟վթմ ի՜կ՜ջ Բ կ՜պ ՝զջզփ
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Աղվբնժնր ռ՟մւ, Գժ՟խ՟ճ ռ՟մւ,

ՌՃՀԹ– ՌՃԻԹ1680–1730

Հմկնրտ ռ՟մւ, Կ՟

ք՟, Ահւգվղ՟մ
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Վ՟վբ՟մ ռվբ. Բ՟հթյգտթ, Գվթանվ ռվբ. (Շթվր՟մտթ), Աՠվ՟ծ՟ղ ՟ՠհճ. (ւգպնվբթ Գվթանվ Շթվր՟մտրնճ), ՟մ՟մնրմւֆ
ԹԵՐԹ՝ 248. շավնր՟լ՝ 23՟ՠ, 121ՠ—2ՠ, 177ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԱ×12 (Դ, ԺԲ, ԺԸ 14, ԺԱ 8, ԺԳ, ԻԱ 4, ԺԴ 24, ԺԹ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղմգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5 — 15,5×10—10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ գր յհ՟աթվ (ի՟պմ)ֆ ՏՈՂ՝ 20—30 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ Տգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ գր դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ
ԾՆԹ. Մ՟սգ՟մջ գհգժ ե Վ՟վբ՟մ Բ՟հթյգտնր, Գվթանվ ռվբ.—թ գր Աՠվ՟ծ՟ղ ՟ՠգհ՟ճթ ջգց՟խ՟մնրէթրմզ, գր ձյսփվեմ բընր՟վ ե դ՟սնվնյգժ, էե նվ ծ՟սնր՟լզ նռ ե ավգժֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜ ՟. [Դգհ յ՟մ ի՟լ՟լթ] — Եդբ ճտ զ ժ՜պ՜խ՜թ ղ՜ձբ ը՜թ՜ձզ... ՠ. [0կ՟ծ՟վթ] — Եդբ ճտ հրլբ...ը՜թզռզ... ա. [Մ՟ճ՟ջթժթ] — Զճսխպճս կբաձ Գ րջ ՜ձրդզ վճջճչ ըկբ...
2. 1՜ [Վ՟ջմ աթմրնճ] — Գզձզ է՜ս բ. Ա՚ դ՜ոզ, Բ՚ ը՜ոզ, Գ՚ յ՜ոզ, Դ՚ ի՜ս՜ոզ, Ե՚ ազ՜ոզ, Զ՚ կխ՜ոզ, Է՚ չձ՜ոզ, [Ը]՚ յ՜պճսի՜ոզ, Թ՚ ձ՜ոզ, Ժ՚ ըկճխզփ Խկճխզ ըՠէտ յ՜ժ՜ոզ, ՝ձ՜ս մըկճխձ՚ ժճջ՜թ ՠս ձ՜ը՜ոզ ի՜ջզցձ զ ՝ձբփ
3. 1՜ [Հ՟ճվեմ] — Մ՜ջ՟ կզ ժ՜հջ ն՜ս՜իզջ ճսձբջ, / Ես [ը]ՠէ՜ռձ յ՜իՠէ մժ՜ջ՜ռ...
4. 1՝—2՜ Աճջ շ՟ց աթվւ խ՟ճ թմկ՝ ջսվնրխ Աՠվ՟ծ՟ղ ջնրս՟մնրմ ՟ՠգհ՟ճթջ — Ա. Աոպճս՜թ՜ղճսձմ, Բ Ք՜ջճա՞զջտ Տ՜դՠս՜ռճհձ. կբժ՚ Ձկշ՜ձ ի՜պճջ ՠս կբժ՚ Ակշ՜ձ... Ա Հ՜հջ Մ՜ղպճռփ...
Թճս՜ջժճս՜թ ՠձ 69 ՟մնրմ պ՜ջ՝ՠջ ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդՠ՜ձ 85 ՞զջտ, ՜շ՜ձռ ա՜պճջճղՠէճս լՠշ՜՞զջձ ճս պյ՜՞զջգ (պՠո ձ՜ՠս §
140)փ

5. 2՝ Պ՟սղնրէթրմ ղգլ ւ՟հ՟ւթմ Փ՟վեդթ — Թ՜՞՜սճջձ պ՜ծժ՜ռ, աճջ Խնմէխ՟վ ժճմՠձ, էճս՜ս այ՜պկճսդզսձ Փ՟վեդ տ՜խ՜տզձ...
6. 2՝ [Բ՟պւ ծնղ՟մթյւ] — Սջզժ՜հտ, իջճո՜ժտ, արջտ, ն՜է՜էզտ, ՠէճա՜ժտ (՜հոտ՜ձ)փ
7. 3՜—5՝ Գժնրի Վ՟ջմ ՠ՟վթ իվ՟սնրտֆ Խփջւ գր ղս՟լնրէթրմւ գր ինվծնրվբւ ԲԺ—մ ղթ՟ճմ՟խգտ՟տ — Ժճխճչՠ՜է զ կզ՜ոզձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռտ ոճսջ՝ էՠջզձձ...
8. 5՝ [Վ՟ջմ ծփվմ Իջ՟ծ՟խ՟ճ] — Հ՜հջձ Իջ՟ծ՟խ ՝ձ՜ս ազձտձ ճմ ռճսռ՜ձբջ... (պյ. «Հ՜ջ՜ձռ Վ՜ջտ», Բ, բն
100)փ

9. 6՜—8՜ [Վխ՟ճ՟խ՟մ ա՟ր՟դ՟մթ Գվթանվթ Բ՟հթյգտրնճ] — Ի ՞ՠջ՜ա՜ձռ էճսոճհ ՠս զ ՝՜ջՠ՝ճսձ հ՜ոպճսթյՠպ՜ժ՜ձ Հրջբ... // (7՝)... Ես ՜ջ՟, ՠո՚ Բ՟հթյգտթ Վ՟վբ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպո հՠջժզջձ Բ՟հթյնր ՠս զ կՠձ՜ոպ՜ձձ...
Աղվսփժնր Սնրվՠ Յնռ՟մեջ... ՜շ՜նզ ՝՜ակ՜իճհէ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ... ՠպճս կՠթ ՞՜ս՜ա՜ձ... Գվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Բ՟հթյգտն զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜ժ՜ձ ա՜ջկզռ Ռ—ՠջճջ՟զ Ճ—ՠջճջ՟զ Ի—ՠջճջ՟զ Թ—ՠջճջ՟զ (1680)...// (8՜)...
Ահո ՝՜ձզո չժ՜հ. Մ՟վա՟վե չ՜ջ՟՜յՠպ Ավդվնրղտթ, Բ՟վ՟հ՟ղ չ՜ջ՟՜յՠպ Հդռգտթ, Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպ Ավլխգտթ, Կ՟վ՟ոգս չ՜ջ՟՜յՠպ Սո՟սխգվտթ, Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպ Բ՟հթյգտթ, Յնռ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպ Աս՟մտթ,
Յնռ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպ Թփի՟ստթ, Միթէ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպ Խնրէգտթ, Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպ Ավդվնրղտթ, Ամբվե՟ջ յ՜ջճձպբջ Ավլխգտթ. ՝՜ս բփ
10. 8՜ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ — Ի կ՜ի չզջ՜սճջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ...
11. 8՝—9՜ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ]. Աճջփվ ե դնվ ՟վ՟վ Տեվ փվ ծնղ՟մնրմ — Զզ դբյբպ ՜կՠձ՜հձ րջ հԱոպճսթճհ ՜ջ՜ջ՜ս, ՜հէ ա՜հո րջո ՜շ՜սՠէ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ՞ճչՠէզ ՜ջ՜ջ...
12. 9՝—11՜ [«Ննվթմ (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ) Ք՟վնդ Վ՟ջմ փլգժնճ, թ ՠ՟մմ», կգպ. 677, 386ՠ]. Ովոեջ թրհ,
դթ թչ՟մե թ աժնրի գր թ ղնվ[նրջմ] — 0ջզձ՜ժ պ՜հ ա՜հո զ կզ՜ոզձ ՝ձ՜ժՠէճհ ՠխ՝՜ջռ...
13. 11՝—2՜ Ահփէւ ռ՟ջմ գվ՟յսթ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ չՠջ՜թՠջ ա՜կբո զ թ՜՞՜ռ ՠջժջբ...
14. ՟. 12՝ Ը ղ՟ջնրմւ գմ Մնռջեջ Քգվէնհ՟ծփվ — Աձճսձ, ՝՜հ...
ՠ. 12՝ Ամնր՟մւ գր ճնժնռղնրմւ զջս Քգվ՟խ՟մթմ — Եա՜ժ՜ձ. ճսխխ՜ժ՜ձ՚ ՜ժձ, ոՠշ՜ժ՜ձ՚ ՜ժ՜ձ...
15. 13՜ Կ՟մփմ թ ռգվ՟ճ գվբըղմ՟ծ՟վ՟տ խմնչ գր ՟պմ — Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդզսձո վճվճը՜ժ՜ձո ՠս պժ՜ջ ՞զպՠո...
16. 13՜ Դ ղգհւ անճ, նվ ղթյս իմբվգմ ճԱջսնրլնճ ռվեը... — Աձկՠխ ոյ՜ձճսկձ...
17. 13՝—4՜ Վ՟ջմ աթմթ զղոգտնրէգ՟մ իվ՟ս — Չճջո ռՠխ բ ՜ջ՝ՠռճսդզսձձ...
18. 14՜ [Մ՟հէ՟մւ] — Ախ՜մՠոռճստ ա՜կՠձ՜ժ՜էձ Աոպճս՜թ... հ՜խ՜՞ո... ի՜հջ՜յՠպզո կՠջճհ պՠ՜շձ Կ՟վ՟ոգս ժ՜դճխզժճոզո...
Հ՜ս՜ձ՜՝՜ջ Կ՜ջ՜յՠպ Ոսէձՠռզ (1726—1729)փ

19. 14՝—5՜ Զթ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմմ ե Սթփմ գր ղ՟ճվ ՟ղգմ՟ճմ գխգհգտգ՟տ... — Ոջյբո յ՜պկբ ոճսջ՝ Լճսո՜սճջզմձ կՠջ, դբ. Տՠոզ ՠո պՠոզէ...
20. 15՝—7՝ Յ՟հ՟աջ ՟վթնրէգ՟մ գր էնրժնրէգ՟մ ռխ՟ճնրէթրմւ թ Սնրվՠ Գվնտ՝ Հմնտ գր Ննվնտ — Աս. Ըձ՟բ՛ջ
ժ՜հտ արջո ճխնճհձ ՟՜պ՜ջժտ...
21. 17՝—8՜ [Կ՟մնմ ռ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ] — Եդբ ՠյզոժճյճո ճտ ՞պռզ զ յխթճսդՠ՜ձ...
22. 18՜ Մգհւ նվ զմբբեղ Հնանճմ Սվՠնճ Զ գմ — Յճսո՜ի՜պճսդզսձ զ ժՠձ՜ռձ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ՜ռ...
23. 18՜ [Վխ՟ճնրէթրմւ ռ՟ջմ ՟հփէթտ] — Տր՝զդ ՜ոբ. Բ՜ջզ բ ՜խրդտձ ի՜ձ՟ՠջլ յ՜իրտ...
24. 18՝—9՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Վ՟ջմ ղթ՟ՠ՟մթտ գր ծ՟վտֆ Ձղգպ՟մ Ի—ԻԱ] — Տՠոռճստ ՠս աՠջջճջ՟ձ, դբ տ՜ձզ զջո ՜շ՜սՠէ տ՜ձ աժջրձ՜սճջ՜ռձ յ՜ջպ բ ոպ՜ձ՜է ՜շ՜նձճջ՟զձ...
25. 19՝—20՝ Ի Բ՟մթտ թղ՟ջսմնտ — Բ՟ՠթնջ ՜ոբ. Պ՜ջպ բ ՜կՠձ՜հձճսկ աչ՜ըծ՜ձ զջզձ ձժ՜պՠէ...
26. 29՝ [Վ՟ջմ ՠ՟վխնրէգ՟մ] — Աշ՜ձռ ՝՜ջժճսդՠ՜ձ ճմ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ՜շ՜ն՜ձ՜հ...
27. Վ՟ջմ ծ՟դթ, ջվս՟տ՟րթ... (գրժմ) — Աշ ոզձՠկ՜տզս ԺԶ ՟ջ՜կ...
28. 21՜ Վ՟ջմ ՟ջսթձ՟մ՟տ ՟պ՟ւգժնտ — Գզպՠէզ բ, ազ ՜հո բ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ ՜շ՜տՠէճռձ, ճջ ՜ոպզծ՜ձ
ՠպ ձճռ՜... (ղ՜ջ. 22՜՝) Յ՜խ՜՞ո ճջճհ ՠս ՠո՚ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպո Կ՟ք՟ճգտթ տո՜ձՠջճջ՟ ՜կզ ՜ջգՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ զկճհ աղձճջի՜՝՜ղըճսդզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է զ Սնրվՠ Աէնպմ Թ՟էնջթ (՜հոյբո) ՟պ՟ւգժնճմփ
29. 21՝ [Գվ՟պ՟չ] — Ի չՠջ՜հ յ՜հ՜ա՜պ՜ա՜ջկ... յ՜ջճձ ժ՜կ ըրն՜հ... (ղ՜ջ. 22՜)փ
30. 21՝ [Մ՟մնրմւ] — Պփհնջ... չ՜ջ՟՜յՠպձ ՜ո՜ռ Շ՟ծ Աո՟զթմ. Եդբ զռՠձ կՠխտ զձլ... Կնս՟մբթմնջթ
՜կ՝թ՜ըրո, ճջ ըճխզձ զ չՠջ՜հ... Տխբձ իրջձ ՜ո՜ռ. Զ՜պժզձ ի՜էս՜ բջ՜... Ահձ յ՜ջպ՜պբջձ... Ախբձ պչՠռ՚ կղ՜ժճսձ Ճ ճմը՜ջ...
22՜՝ Տՠո § 28—29փ

31. 24՜՝ [Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ] — Ահջ ճկձ կՠխ՜սճջ ՜ձժՠ՜է բջ զ կՠխո յճշըձժճսդՠ՜ձ...
32. 24՝ Նյի՟վւթ ո՟սղնրէթրմմ — Վ՜ծ՜շ՜ժ՜ձձ, ճջ ՞ձ՜ռ զ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձճսդզսձձ...
33. 25՜ Եվգղթ՟ճ ղ՟վա՟վեթ ՟ջ՟տգ՟ժ ՠ՟մ — Ոչ պ՜հջ նճսջ ՞էըճհ զկճհ...
34. 26՜—8՝ Վ՟ջմ խթվ՟խեթ ՠ՟մթմ գր ճթյնտմ՟սնր՟տֆ Խփջւ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, նվ ՟պ՟ւգտ՟ր թ ս՟ձ՟վմ Պգսվնջթ — Եո՚ յ՜յո Հպնղ՟ճ տ՜խ՜տզձ, ՠժզ զ պ՜ծ՜ջձ ժ՜է հ՜խրդո...
35. 28՝—9՜ Յ՟հ՟աջ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟անվլնրէգ՟մ — Ք՜ի՜ձ՜հձ, ճջ աոյ՜ո ոճսջ՝ ըճջիջ՟ճհձ չ՜ծ՜շբ...
36. 29՜—30՜ [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մւ]

՟. 29՜ Ոկձ ժջրձ՜սճջ ձՠխ՜ռՠ՜է զ ժ՜ջ՞բձ, ՞ձ՜ռ հ՜ղը՜ջի իՠղպ՜ձ՜է... ՠ. 29՜՝ Ի ոՠջճչ՝բզռձ ճսոռճստ աոբջձ... ա. 29՝ Ոսդՠջճջ՟. ազ ի՜կ՜ջլ՜ժ էզձզ ըճոպճչ՜ձճսդզսձձ... բ. 29՝—30՜ Ոջյբո ՠս ՞ջՠ՜է բ զ Վ՜ջո ի՜ջ՜ձռ, դբ. Ոկձ չ՜ջ՟՜յՠպ զ պրձզ իջՠղպ՜ժ՜ռ... գ. 30՜ Երդ՜ձՠտզձ կճէճսդզսձտո ՜հոճտզժ ի՜կՠկ՜պզձ Է ՞՜ա՜ձ՜ռ...
37. 30՜ [Վթձ՟խ՟տնճտ] — Ա. Թբ ղ՜պ ժ՜ց՜հ մ՜վՠո զ հ՜ն, ՞պռՠո զ լ՜ը ՞՜հ ըզոպ հ՜ծ՜ը...
38. 30՜՝ [Բ՟վգիփջնրէթրմւ՝ Բյ—Զյ.] — Բղ. Մզտ՜հՠէ ՠս Գ՜՝ջզբէ կՠթ իջՠղպ՜ժ՜յՠպտ, ՝՜ջՠըրո էՠջճստ
՜շ Տբջ ե՜կ իճ՞բչ՜ջզձ...
39. 31՜ Յնՠ ՟ջե — Ոսըպ ՠ՟զ գձ՟ ՜մՠջո զկ՚ մի՜հՠէ զ ժճհո...
40. 31՜ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ] — Հ՜ջռ. Ոջյբ՛ո ՜թզձ աՏբջձ հ՜պՠ՜ձձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Կ՜էՠ՜է զ Գգբջաղ՟մթ...
41. 31՜ (Բեճէ ծ՟ճ՟ս՟պ ո՟վջխգվեմ) — Հ՜ա՜ջ տ՜ղպզ ՝՜ հՠժ ՟՜ջզ՜հ՚ մզ՛ ՜ծբյ ՜ոպ, / Ռ ՟՜ջզ՜հ ՝՜ հՠժ
տ՜ղպզ՚ ՜ծբյ զձ ՜ոպ (ժջժ. 204՝)փ
42. 31՜—2՝ [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 31՜ Վ՜ոձ ոճսջ՝ Կճսոզձ, ճջ պ՜ջ՜ս հ՜ջ՞՜ձ՟զ ա՜ձպ՜ձՠէզձ (՜հոտ՜ձ)փ ՠ. 31՜ Սջ՝ճսիզձ Մ՟խվթմե տճհջ
բջ Բ՟վջհթ... ա. 31՜ Հ՜ջո՜ձզտ զ Կ՟մ՟ճ... բ. 31՝—2՝ Ի ե՜կ զ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձձ թզթ՜խզձ, վճը՜ձ՜ժ է՜էճհ...
43. 32՝ Գթվ շ՟վ ՟շթտ — Հջ՜կ՜հՠ՜ռ Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո. Հջ՜ձզսդ, իջ՜վ՜հէ, իջ՜ժբա...
44. 33՜ [Հ՟մգժնրխ] — Հ՜հջ զկ թձ՜ս ազո զ կրջբ, ՠս ՠո թձ՜հ ակ՜հջ ճջ՟ճհ զկճհ...
45. 33՜—4՜ [Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ] — Զզ ձՠջՠէձ Աոպճսթճհ ՠս ՠջժ՜հձ՜կպՠէձ չ՜ոձ կՠխ՜սճջզձ զ ախնճսկձ... Ք՜ձազ ՞ջՠ՜է բ զ Պ՜պկճսդզսձո ի՜ջ՜ձռձ, դբ. Ճ՞ձ՜սճջ ժզձ կզ հճէճչ ե՜կ՜ձ՜ժ էՠ՜է բջ հ՜ձ՜յ՜պո Ամմ՟ ՜ձճսձ...
46. 34՜—6՝ [Ի ՠ՟մթտ թղ՟ջսմնտ] — Աո՜ռ Պհ՟սնմ ՠս Ավթջսնսեժ. Է ժ՜ջ՞ ՠձ ՜ղը՜ջիզ...
47. ՟. 36՝ [Հվ՟յ թ Կթժթխթ՟ճ] — Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌԾ (1601) ՠխՠս ՜ոպճս՜թ՜ո՜ոպ ՝՜ջժճսդզսձ զ չՠջ՜հ... ՠջժջզձ Կթժթխգտրնտ...
ՠ. 36՝—7՜ Հվ՟յ դ՟վղ՟մ՟ժթ — Ի Կ՟վխ՟պ ՞ՠխնձ, ճջ բ ՜շ ՜վձ Եցվ՟ս՟ճ, բջ ՜հջ կզ՚ Մնրվ՟ս ՜ձճսձ...
48. 37՜—9՜ Աճջ ե Հ՟վտղնրմւ Բ՟վջհթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ գր ո՟ս՟ջի՟մգ՟ժ Գվթանվթ Նթջ՟տնճմ — Յճջե՜կ
ՠջժզձտ ՠս ՠջժզջ ճմ բզձ, Ադճշ Աոպճս՜թճսդՠ՜ձձ ճս՛ջ ի՜ձ՞մբջ...
49. 39՜—45՜ [Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ] Յ՟ճժղե Ք՟վնդ Մգլթ նրվՠ՟էթմ ջնրամ, թ ՠ՟մ ՟պ՟ւգժնճմ, նվ ՟ջե. Կս՟խ ճգս ղ՟ծնր՟մ ծ՟ջ[ս՟սնրմ ե] — Սճչճջճսդզսձ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ... Աջ՟, ՠո՚ Ղվթղգտթ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպո, ճջ զ
ը՜մՠէճսդՠ՜ձ տ՜ջճաո ՜ղը՜պՠռ՜հ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, հզղՠէ զ Տբջ կզճչ ՝՜ձզսփ
50. 45՝—6՝ [Վթձ՟խ՟տնճտ] — Ա. Լզձզ աճջ ժ՜կզո Աոպճսթճչ, ՜յ՜ չոպ՜ի... ԾԶ. Փջժբ ատՠա Աոպճս՜թ հճջոճխ՜ռ... (Բ՜ձ՜էզ ՜խզսո՜ժ՚ 45՜)փ
51. 46՝—9՜ Բ՟մ իվ՟ս՟խ՟մւ ՟ջ՟տգ՟ժ ճթղ՟ջսմնտ գր ցթժթջնց՟ճթտ — Չճջո ռՠխ կՠխտ ժ՜հ հ՜ղը՜ջիո... Չճջո ՠձ ժ՜ջ՞ ՞զպճսդՠ՜ձռ...
52. 49՝ Վ՟ջմ խ՟վլգփւ անհթ — Աաշ ա՜ձճս՜ձո ՞ճխՠջճսձ, ճջճհ ժ՜ջթզտ ճսձզո...
53. 49՝ Հ՟մգժնրխ [Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ] — ՟. Ս՜պ՜ձ՜հ. Կ՜դճխզժճո բջ ՜ձխ՜է՜պ... ՠ. Դջ՜ըպ. Ի հԱջՠսՠէտո տ՜խ՜տ ղզձզ... ա. Ա՟՜կ. Զ՜ս՜ժ թձ՜ս ՜հձ կՠթ ՜հ՞զձ... բ. Եջժզձտ. Եժՠխՠռզձ ՝՜ջլջ բ ճս է՜հձ... ՠ. Ա՝ջ՜ի՜կ. Հզսջ՜ոբջ բջ թՠջ ձ՜աՠէզ... դ. Ս՜ի՜ժ. Ոջյբո ՞՜շձ բջ ՜ձկՠխճսժ... ե. Յճչ՜ձբո. Աջՠ՞՜ժ՜ձ ձկ՜ձ զղը՜ձ... զ.
Կզձ. Ոոժզ ոձ՟ճսժ բ ՜պճխ՜ռ... է. Աջՠ՞՜ժձ. Աձժՠձ՟՜ձ ժՠձ՟՜ձ՜պճսձ... ը. Խ՜խճխ. Զ՜ջկ՜ձտ ՜ոՠկտ աոզջՠէզ...
54. 50՜՝ Վ՟ջմ գվ՟խ ՟պմգժնճ գր ծ՟ձ՟ղ՟է գր ՠ՟մւ՟ճ, նվ ե յթյ՟ճ – Լճսոձզձ ՜շ՜նզձ րջձ ճմ բ ՝՜ջզ, ՝ճջճպճսդզսձ ժճս ՝ՠջբ...
55. 50՝ Աճջ ե շ՟վ ՟ջսհմ, դնվ ճ՟ճսմգ՟տ Աջսնր՟լ Յգջնր՟ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ գր ՟ջ՟տ — Յճջե՜կ ՠջՠոզ՟ ՟ՠկ
էզձզ՚ կզ ՞ձ՜ջ...
56. 51՜ Վ՟ջմ ՟ջսգհ՟տ տնժ՟մ՟ժնճ — Յճջե՜կ հ՜ջՠսՠէզռ հ՜ջՠսկճսպո ռճէ՜ձ՜հ ՜ոպխձ...
57. 51՝—71՜ [Վխ՟ճնրէթրմւ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ], Վխ՟ճնրէթրմւ խ՟վա՟ր Կ՟էնրհթխեթտ Յ՟խնՠնր ՟պ՟ւգժնճ — Ակՠձ՜հձ ճսջ՜ըճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզ ի՜կ՜ջզնտ...
Ի Երդ՜ձՠռճսձռ դխդճռձ Կ՜դճսխզժբզռ, Չճջՠտպ՜ո՜ձ դխդճռ Պրխճոզ, ՝՜ձզռ Սճխճկճձզ, Սզջ՜տ՜հ, Եո՜հՠ՜հ ՠս ԲԺ—՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռփ

58. ՟. 71՝—3՜ Հ՟վտ. Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ զ ըճջ՜՞զջձ, դբ. Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ՝՜ե՜ձճսկձ պՠո՜ժ՜ձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ.
Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ահոզձտձ՚ հճջե՜կ պՠո՜ժ՜ձզձ կ՜ոճսձտձ ժ՜պ՜ջզձ զ կՠա...

ՠ. 73՜—4՜ Հ՟վտ. Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜էձ Պոխճո. Բ՜ձ վճվճըՠէզ զջրտ ճջճչ ՜ձիձ՜ջ բ Աոպճսթճհ ոպ՜ձ՜է...
59. 74՜ Սնրվՠմ Դթնմեջթնջ ՟ջե — Զզ իճ՞զտ ՜ջ՟՜ջճռ պՠո՜ձՠձ ակզկՠ՜ձո... Սնրվՠ Լնրջ՟րնվթշմ ղգվ Գվթանվ ՟ջե. Ոջյբո զ ե՜կ՜ձ՜ժո իջբճսդՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ... (ժջժ. 186՜)փ
60. 74՝—5՝ Հ՟վտղնրմւ, էե. Զզ՛ձմ բ ղ՜ի ՠս ր՞ձճսդզսձ գձդՠջռճխ՜ռ ՠս ՜ղ՜ժՠջպՠէճռ ՞ջճռ ոջ՝ճռ — Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Թբյբպ ՠս ՝՜աճսկտ ՠձ, ՝՜հռ պ՜ոձ կզ՜հձ ՜ո՜ռզռ...
61. 76՜—86՝ Ի Ս՟ծղ՟մ՟տ ժնրլղ՟մտ ծ՟ր՟ւգ՟ժ ՠ՟մ թմշ Հ՟ղ՟պփս թ Տեվ Աՠվ՟ծ՟ղե՝ թ յ՟ծջ ժջնհ՟տմ
— Հ՜ջռ. Ք՜ձզ՛տ ՠձ ո՜իկ՜ձտ զկ՜ոպճսդՠ՜ձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Զ, ՜հոզձտձ՚ ՞զպճսդզսձ բ՜ժ՜ռ...
62. 87՜—98՜ Բ՟մւ թմշ ոթս՟մթւ գր ագհգտթխւ ծ՟ր՟ւգ՟ժ ջ՟խ՟ր թմշ թ Ս՟ծղ՟մ՟տ ժնրլղ՟մտ ավնտ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ զկ՜ոպճսդզսձ ՠս ճջյզոզ՛ զձմ բփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ահոզձտձ՚ կզ ՝ճէճջբ գձ՟ ակ՜ջ՟ճհ կ՜ջկզձ...
63. 98՜՝ [Ք՟հնր՟լւ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ] — Ես կՠա յ՜ջպ բ ա՜հձ ՜կՠձ՜հձ զ կըպզ ճսձՠէ...
64. 99՜—106՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Ք՟վնդ Վ՟ջմ ՟հփէթտ գր իմբվնր՟լնտ... (Ձղգպ՟մ ՀԳ) — Ի լՠշձպճսդՠձբ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՠս րե՜ձ՟՜ժճսդՠ՜կ՝ ՜խրդզռ լՠջճռ...
65. 106՜—10՜ [Հ՟սնր՟լւ ւ՟վնդթտ]
՟. 106՜՝ Ի ճթյ՟ս՟խջ ջվՠնտ ծ՟հնվբգտ՟վնրւ. Ք՟վնդ — Աոբ Ոջխեՠգվ՟մմ, դբ. Կՠձ՟՜ձՠ՜ռ ոջ՝ճռձ, ճջ ՟ՠշՠսո զ ՝՜ձդզ զռՠձ ի՜խճջ՟ՠկտ Դ ժՠջյզս...
ՠ. 106՝—8՜ Զգվ՟իսթջ ՠ՟վգխ՟ղթմ ւն ղթ ղնպ՟մ՟վ, ՟ջե Սնհնղնմ թղ՟ջսնրմմ — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Պ՜ջպ բ գձդ՜ձ՜է ՜շ ՠջզո ՝՜ջՠժ՜կո...
ա. 108՜—9՜ Մթ ՟ջգվ էե. Ապթտ ռվեըջ թ էյմ՟ղգ՟տ... (Աղ՟պ՟մ ԾԹ) — Ես դբ ազ՛ձմ ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜ձ ղ՜իձ...
բ. 109՜—10՜ Փ՟պ՟րնվ ՟վ՟վեւ դԱջսնր՟լ թ ղ՟վղթմջ կգվ, ՟ջե ջվՠ՟դ՟մ ՟պ՟ւգ՟ժմ Պփհնջ — Փ՜շ՜սճջՠոռճստ ՠս կՠտ աԱոպճս՜թ կզ՜հձ ՝՜ձզս...
66. 110՝ Աճջ գմ ՟յի՟վծջ Հ՟ճնտ — Ավլվնրմթւ՝ Ս՟ջնրմֆ Տ՟վփմ՝ Մնրյ... Մ՟ճգխ՟տ ՞՜ս՜շձ՚ ճջ բ Մ՟[ծ]ղնրս՟մւփ
67. 111՜—5՝ Պ՟սղնրէթրմ Վ՟ջմ նհնվղնրէեամ ՟պմգժնճ — Գջՠ՜է բ զ յ՜պկճսդՠ՜ձռ, դբ. Էջ ճկձ դ՜՞՜սճջ, ճջճհ ՜սճսջտ ՠս ՜կտ ժՠձ՜ռձ ՜ձռՠ՜է բզձ...
68. 115՝—7՜ Յ՟հ՟աջ Չնվգւխգվոգ՟մ ՟էնպնճ Աջսնր՟լնրէգ՟մ — Ես ՜հո բ ձկ՜ձճսդզսձ մճջՠտժՠջյՠ՜ձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ...
69. 117՝ [Ի Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ] — Ոկձ զ Հ՜ջ՜ձռ յ՜պկՠ՜ռ կՠա, դբ. Մզձմ բզ ՠո հ0ւջթվթմսնջ...
70. 118՜—9՜ [Մնռջթջթ գոթջխնոնջթ Տ՟հ թ ռգվ՟ճ Ամթ ւ՟հ՟ւթ] — Ոխ՝՜կ ատՠա Հ՜հճռ ՜ղը՜ջի՚ ՜ձժՠ՜է, զ լՠշո ՜ձրջզձ՜ռ, / Ահո ՜կՠձ՜հձ մ՜ջ յ՜պճսի՜ո՚ թճչ՜ռՠ՜է չ՜ոձ կՠջ կՠխ՜ռ... / Տժ՜ջ Մնռջեջ ՠյզոժճյճո
վճտջ զ ղ՜պբ ա՜հո պ՜խ ՞ջՠ՜ռփ
71. 119՜—21՜ Քվբգվեմ ՠեէգվմ գր նս՟մ՟րնվմգվ — Դգձբ ը՜ձկ՜ձ՜հ. իգձմրձ՜հ իգձկ՜ձ՜հ, Էժճս կ՜ձ՜հ,
՜սեզ կբիչ՜ձ՜հ...
72. 123՜—5՝ Յ՟հ՟աջ Է աժի՟րնվ ղնժնրէգ՟մտ ՟պծ՟ջ՟վ՟խֆ Գժնրի Ա — Նՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ՜ռձ կՠխ՜ռ Մզ բ
ոժզա՝ձ, Բ ՜ջկ՜պ, Գ ոձճսձ՟... («հԱէ՝ՠջպ ՞ջճռ», իկկպ. կգպ. 104, 157՜—62՜, ԺԴ—ԺԵ)փ
73. 125՝—6՜ Յ՟ճսմնրէթրմ ջվՠնրծգ՟տմ Եհթջ՟ՠգէթ գր Պվթձթս՟ճթ Յ՟հ՟աջ դ՟մ՟դ՟մ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ Տգ՟պմ ղգվնճ — Սջ՝ճսիզձ Եհթջ՟ՠգէ ՠս ոջ՝ճսիզձ Պվթձթս՟ճ ռ՜ձժ՜ձ՜էճչ ռ՜ձժ՜ռ՜ձ...
74. 126՝ Վ՟ջմ գվ՟խ ՟պմգժնճ — Մզձմՠս զ ԺԱ մբ է՜ս...
75. 127՜ [Դ՟վ՟աժնրիւ] — Մզձմՠս զ Սճխճկճձզ ղզձճս՜թ պ՜ծ՜ջզձ ՆՁ (480) ՜կ...
76. 127՝—8՝ Յ՟հ՟աջ խգմբ՟մ՟խգվոթտմ — Աջ՟, զ Ծձձ՟ՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ՜կձ ձ՜ի՜ձն բջ ՠս Կ՜ջզծձ պ՜ձճսպբջ...
77. 129՜՝ Վ՟ջմ բընինտմ գր բ՟պմ՟անճմ ս՟մչ՟մ՟տ մնվ՟ — Չ՜ջ բ ՜ձճսձ ՟եճըճռ զ էոՠէզո կ՜ջ՟ժ՜ձ...
78. 130՜ [Վ՟ջմ ամբնտ դփվ՟տ] — Գզպՠէզ բ, ազ ԺՌ կբժ ՝զսջ բ, ՠս Ժ ՝զսջ կբժ ՞ճսձ՟ բ, ՠս Ժ ՞ճսձ՟` Ա ՜ս՜ք
՞ճսձ՟ բ, ՠս Ժ ՜ս՜ք ՞ճսձ՟ձ կբժ ՜ջտ՜ ՞ճսձտ բ, ՠս Ա ՜ջտ՜ ՞ճսձպձ՚ Ա ժ՜հոջ ՞ճսձ՟ բփ Ակՠձ՜հձ ի՜կ՜ջճխճսդզսձ կզձմՠս ռ՜հո չ՜հջ ՠջդ՜փ
79. 130՜ [Թնր՟խ՟մ ՟դա՟տ] — Յճ՝ՠէՠ՜ձ՚ Ծ ՜կ բ... Ն՜սշճսա՚ ՞՜ջձ՜ձ՜կճսպփ
80. 130՜՝ [Գնրյ՟խնրէթրմւ] — Եդբ ժ՜կզռզո զկ՜ձ՜է, դբ լկՠշձ ՟ըե՜ջ էզձզ դբ ճմ... Եդբ ժ՜կզռզո ՞զպՠէ, դբ ճջ կ՜ջ՟ տՠա ՝՜ջզ ՜շձբ... (ՠսէձ)փ
81. 130՝ Դգհ կ՟ճմթր — Աշ մճջ ՝՜ժէ՜հ...

82. 131՜—42՜ Ննվթմ (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ) Ք՟վնդ յ՟ՠ՟էթ ՟րնրվ Բ՟վգխգմբ՟մթմ Վ՟ջմ յ՟վըղ՟մ
գվխվթ գր խվփմթտ, թ ՠ՟մ Ապ՟խթմ, նվ ՟ջե. Եվթրւ յ՟վըթ գվխթվ... (Ձղգպ՟մ Կ) — Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ ՝ճէճջզռ ի՜ոպ՜պՠ՜ռ ա՜ղը՜ջիո...
83. 142՝ [Ք՟հնր՟լնճւ] — Քջզոպճոզ պձրջբձճսդզսձձ, ը՜մձ ՠս մ՜ջմ՜ջ՜ձտձ... Ես ազ զձտձ Աոպճս՜թ կզ՜հձ
ճսձզ ա՞ՠջ՜ա՜ձռ բճսդզսձ... Զոբջձ պզջ՜լզջ, աճխնճհձձ իճ՞ՠը՜շձ...
84. 143՜—4՝ Ի սեվ Ապ՟ւգժե ւ՟վնդ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ.՜ Խնջսնռ՟մ գհգվնրւ Տգ՟պմ, դ[թ] ւ՟հտվ ե — Ն՜ը յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, դբ ազ՛ձմ բ ըճոպճչ՜ձճսդեաձ...
85. 144՝ [Թնր՟ծ՟յթր ՟վ՟ՠ՟տրնտ (թ ժնրջ՟մտջ)] — 1—9 (Ա—Թ)փ
86. 145՜—7՜ [Սսգց՟մմնջթ Ձթւ Ջնրհ՟ճգտրնճ] Ոս՟մ՟րնվ ռ՟ջմ ծ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պթտ — Յ՜ա՞զո Հ՜հճռ դըս՜ժ՜ձզձ / Կըջժզձ տ՜շՠ՜ժ ‘ս ՠջժի՜ջզսջզձ/ Յՠրդ՜ձ՜ոճսձ‘ ՠջժճս (1623) ՜կզձ...
87. 147՜՝ [Հ՟վտ.] Զզ՛ձմ դղճս՜շճսդզսձ ՜խտ՜պզձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ն՜ը՚ ազ հ՜կՠձ՜հձ ժճխկ՜ձռ ժ՜յզ...
(ժջժ. 179՝—80՜)փ
88. 148՜՝ 0վծմնրէթրմ ռգհ՟վթ գր ցթժնմթ — Ախ՜մՠկտ ատՠա, Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո...
89. 148՝ [Յ՟հ՟աջ ը՟ղնրտ սնրըմչգ՟մ գր աթյգվնճ] — Յճսձվ՜ջ ՜կոճս ռՠջՠժձ՚ Ժ ե՜կտ ՠս ՞զղՠջձ՚ ԺԴ
ե՜կտ...
90. 149՜—72՜ Աջսնր՟լ ջսգհլ ղգդ — Մբժ ՜խ՝զսջ հճջկբ ՜կՠձ՜հձ նճսջտ ՠէ՜ձՠձ... Պ՜ջա՜՝՜ձճսդզսձ. Ոջյբո ՜կՠձ՜հձ նճսջտձ...
91. 149՝—54՜ [Տ՟հւ (թ ժնրջ՟մտջմ)]
՟. 149՝ [Տ՟հ Սսգց՟մմնջթ Գնճմգվթտ՟մտ] — Մզղպ ՠխբ ՠո ՜ձչ՜ոպ՜ժ/ Զՠջդ ըՠէ՜՞՜ջ հզկ՜ջ կղ՜ժ...
(իկկպ. կգպ. 1, 105՜)փ
ՠ. 150՝ Քվբթ ՠ՟պ — Դձբ ը՜ձկ՜ձ՜հ... (ժջժ. 119՜, § 72)փ
ա. 151՜ [Պ՟վջթտ ՠ՟պ] — Հ՜ջ նզ տճսձզ՚ ՝ըճս՟ տճսձզ... (ձճհձգ՚ դճսջտՠջբձ ՠս ի՜հՠջբձ)փ
բ. 151՝ [Քվբթ ՠ՟պ] — Դգչբ ժճս ՜ա ձ՜ս ՟գձբ ՝ճսկ, / Ն՜ս կ՜է ճս աբշ ըգձբ ՝ճսկ, / Աըգջ ՟գչբ ցգձբ ՝ճսկփ
գ. 152՝ [Քվբթ ՠ՟պ] — Ն՜ կ՜էբ վգշ/Ն՜ ՞՜ջ՟՜ձբ ոպճսջ...
դ. 154՜ Գթմնճ ռգվ՟ճ — Եկ ՞ՠխՠռզժ ՠո ոզջճհ պ՜ղպ, / Ձՠշձբ զ լՠշ ղջնզկ զ ՞՜ղպ...
92. 172՜՝ Սվՠնճմ Կթրվհթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ խ՟հ՟մբ՟տ, էե դթմշ ժթմթտթ — Ա. Եդբ Կ՜խ՜ձ՟ձ զ ժզջ՜ժզ բ՚ լկՠշձ յզձ՟ ՠս լզսձ՜կՠթ...
93. 173՜—5՜ [Ոս՟մ՟րնվ զմլ՟ճ՟խ՟մ. լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Տեվ Յնռ՟մմեջ, Փ՟հգվ՟ճ Գվթանվթջմ ե ւն լ՟պ՟ճ,
թ ւն լ՟պ՟ճթտջ ժնր»] — Տ՜՝ճսձ զ պ՜՝զջճձ՟ չՠջ՜՝՜ակՠ՜է, / Ոչ յ՜ջկզձճո տ՜ն յ՜ջճսապ՜ձ ծճը՜՝՜ձՠ՜է...
Եջժ ՠս կճս դըսճչ հ՜ձկզս ՜շ՜սՠէՠ՜է (200+20+900+20+2+1=1143+551=1694)...
94. 175՝ Աճջ գմ ԲԺ—մ ՟խնրմւ ո՟սնր՟խ՟մւ — Զկջճսդ... ՠխճսձժձփ
95. 175՝ [Ք՟հնր՟լնճւ] — Է ՜ջտ ձկ՜ձզձ Քջզոպճոզ... Աոբ ճկձ զ ոջ՝ճռ, դբ. Զ՜ջկ՜ձ՜էզ բ ժճսոճսդզսձ...(ՠսէձ)փ
96. 175՝ [Խվ՟ս] — Է՛ջ ժ՜ո ՜ձիճ՞, ՟ճս կ‘՜ո՜, / Գՠկ մՠո պխ՜հ ճս ՜ձզկ՜, / Ահեկզժ ըձ՟՜ո աբպ ձճջ վՠո՜հ, / Յՠպճհ չ՜հ պ՜ո ՜ձլզձ՟ չՠջ՜հփ
97. 176՜—7՜ Սվՠնճմ Եոթց՟մնր ՟ջ՟տգ՟ժ Ամնր՟մւ գվխնս՟ջ՟մ ՟խ՟մտ գր էե նրվ աս՟մթ — Ա. Ս՜ջ՟զճձձ ղզժ՜՞ճհձ ՜ջզսձ՜պՠոզէ բ... Զ. Յ՜ոյզոձ ձկ՜ձ բ ագկջըպզ... ՞պ՜ձզ ո՜ հՠաՠջո Թնվանղթսեջ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
98. 178՜ Եվխնս՟ջ՟մ ՟խնրմւմ ՟ճջւ գմ գր ւ՟վ՟մտ ՟մնր՟մւ — Ս՜ջ՟զճձ՚ ՠ՜խճսդձ բ...
99. 178՝ Գնռ՟մւ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթմ Բ՟հթյգտնճ, ՟ջ՟տգ՟ժ ճ՟յըհմգվնրտ — Դճս ՠո տջզոպճձբզռ խ՜ազձ, / Եջՠո ոՠս բ խ՜կ՜ազձ...
100. 179՜ [Տ՟հ թ ռգվ՟ճ էնրէնրմթ] — Յ՜շ՜սրպճսձ չՠջ ժՠէձզ ժճսաՠջ ի՜ռ, / Զխ՜հէճսձ ՝ՠջբտ՚ ըՠէտգո ՞ձ՜ռ...
101. 179՜ [Տ՟հ թ սեվ Գվթանվթջ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ի Տեվ Ածգսթջե»)] — Ի կդ՜ռՠ՜է ՠս հՠջժճհ՜ռՠ՜է ե՜կ՜ձ՜ժզո, / Լճհո ՞ՠջ՜ա՜ձռ թ՜՞ՠռ՜ջ կՠջճռ ա՜ջկզո... (179՝—80՜, պՠո § 88)փ
102. ՟. 180՝ (Տ՟ո՟մ՟աթվ Յ՟խնՠ՟ճ խ՟էնհթխնջթ) — Հ՜ձ՞ոպ՜ջ՜ձո ՜հո իջ՜ղ՜վ՜շ ՠս յ՜պճսՠէզ... /
Զժ՜ակճխ ոճջզձ.../ Զ՟ւ՟վթ՟ճ ձճջ ը՜էզց՜հ իզսոձ՜ժ՜ձզ, / Հ՜ա՜ջ ի՜ջզսջ տո՜ձ ՠս զձձ Հ՜հճռ դվզ (1680)...
ՠ. 181՜ (Տ՟ո՟մ՟աթվ Բ՟վջհթ Ահՠ՟խգտրնճ) — Եջժՠ՜ժ տ՜շՠ՜ժ դզս ի՜ջզսջզ, / Հըձ՞զռ հզոձզռ պ՜ոձ աըժըձզ, / Ահէ ՠս աճջ ՜կ հ՜ջ՜՝՜ջ՟զ (1615)...
ա. 181՜ (Տ՟ո՟մ՟աթվ Մնռջթջթ խ՟էնհթխնջթ) — Ահո բ պ՜յ՜ձ ՟՜կ՝՜ջ՜ձզ / Ե՟ՠ՜է ղզջզկ ծ՞ձ՜սճջզ.../
Թվզձ ՌԾԲ (1633)—զձփ

103. 181՝—3՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ թ ճնսւ ծ՟մփհթ դջ՟խ՟ր ՠ՟մջ [Գթանվթ ռ՟վբ՟ոգսթ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ
՟մտթտ ՟մտգժնտ] — Փ՜շտ ՞ՠջ՜յ՞ճչ Հրջըձ ՝՜ջլջՠ՜է/ ‘Ի Ոջ՟ճհ Փջժմզձ ի՜կ՜հձզռ ՠխՠ՜է... (պՠո «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջմճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզո ՝՜եձճսկ)փ
104. 183՝—4՜ (Ոս՟մ՟րնվ Գվթանվթ Բ՟հթյգտրնճ, լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Գվթանվ») — Գճջ՞ ՞ճջ՞՜ոպզձո ՞՜խպ ՞՜դ՞՜դՠ՜է, / Գճս՝ ՜հո ՞ճ՝՜խ ա՞ճհո ՞ջ՜կ՜պՠ՜է...
105. 184՝—5՝ Վ՟ջմ Տգջժգ՟մմ Եդգխթեժթ ղ՟վա՟վեթմ — Զզ պՠո՜ձբջ հ՜ղը՜ջիզձ Ք՜խ՟բ՜ռսճռ ը՜մ՜լՠս ժ՜շտ, ճջ էզձզ Դ ՜շ՜նտ...
106. 195՝—6՜ Յ՟հ՟աջ իմբվնճ Ըմէգվտնր՟լթմ — Աոզ, դբ. Կ՜ջ՞ գձդՠջռճս՜թճռձ, ճջ զ Ծձճսձ՟ձ ՠս Յ՜հպձճսդզսձձ Տՠ՜շձ ըճջիջ՟՜թզ, զ ոջ՝ճհձ Յ՟խնՠ՟ճ բ ո՜իկ՜ձՠ՜է... (186՜, պՠո § 60)փ
107. 186՜—8՜ Վ՟ջմ փվթմ՟տ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ն՜ը պՠոռճստ, դբ ազ՛ձմ ՠձ րջբձտ, ՠջժջճջ՟, դբ ճհտ ՠձ րջզձ՜՟զջտձ...
108. 188՜—91՝ [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 188՜ Նթրջ՟տնճ ե — Աջ՟, ճչ ճտ ՜ջե՜ձ՜սճջ՜յբո ոտ՜ձմ՜ոռզ գձ՟ ՝՜ջՠպճիկճսդՠ՜ձ ՜հոջ...
ՠ. 188՜՝ Ի Մնժնրէգ՟մտ — Աոբ Ջգվհմթղնջ. Բ՟ՠթժնմ բջ կ՜հջ՜տ՜խ՜տ Ք՟հբե՟տնտմ, ճջճհ յ՜ջզոյզձ բզձ
ղճսջն՜ձ՜ժզ...
ա. 188՝—9՜ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ — Ահէ կՠտ ծղկ՜ջզպ ըճոպճչ՜ձճխտո Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ, ի՜ս՜պ՜կտ
զ Հ՜հջ ՠս հՈջ՟զ ՠս զ Հճ՞զձ Սճսջ՝...
բ. 189՜—90՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ ւ՟վնդ Հվգյս՟խ՟ոգս՟տ... (Աղ՟պ՟մ ՃԽԱ, ւ՟հնր՟լնճ)] — Ի էճհո
՜ձկ՜պճհռ ՠս կբ՞ ՜ձՠջՠսճհդ...
գ. 190՝—1՝ 0վթմ՟խ խնրջնրէգ՟մ գր ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Կճսոճսդզսձ բ պ՜ծ՜ջ վխճոժջՠ՜հ, ճսջ ձոպ՜ս
զ չՠջ՜հ ՜ջտ՜հձ Սճխճկճձ...
109. 191՝—2՝ Խվ՟սւ Վգվ՟տղ՟մ խգմջ՟սնր ջնրվՠ ի՟շ՟ց՟ճսթմ Տգ՟պմֆ Ոռ սփմ՟ջեվ գհՠ՟ճվ, գէե խ՟ղթջ դՍնրվՠ ի՟շմ ռգվ՟տմգժ, ՟ճջոեջ ՟վ՟ճ — Յ՜շ՜ն տ՜ձ աՠջՠժճհզ ե՜կձ զ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ղ՜՝՜դզ րջձ ՟ձզ
զ ո՜ջ՞ժ՜ս՜՞՜պճսձձ ՜ջթ՜դբ ոժպՠխ՝ձ...
110. 193՜—7՜ [Ոս՟մ՟րնվւ Գվթանվթ ռ՟վբ՟ոգսթ]
՟. 193՜ Ոհՠ թ ռգվ՟ճ ղգհնրտգ՟ժ ՟մկթմ թղնճ սվնրո Գվթանվթ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «թ Գվթանվթջե ե») — Ի ոզջճհ
՜ձկ՜ի վՠո՜հզձ. ժջժձբ, / Զՠխժՠէզ իճ՞զո իՠջտՠռզձ.../ Տբջ Յնռ՟մմեջ զկ ձ՜աՠէզ, / Աի՜ աըձ՟ջՠ՜է՟ տճ ՠջ՞ՠռզ...
ՠ. 193՝ Ս՟խ՟ր թմշ ՠ՟մ ճԵվա գվանտե ՟պգ՟ժ. Ահգվջ ՟պ Տեվ Յթջնրջ, թ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե — Տ՜ջվկ՜կ՝ ոզջճչ ը՜ձ՟՜խ՜պՠ՜է Սճսջ՝ ի՜ջոզձ. ժջժձբ, / Սճսջ՝ ի՜ջո ՠէՠ՜է ըձ՟ջբջ ավՠո՜հձ կ՜տճսջ ոզջՠռզձ...
ա. 193՝—4՝ Գ՟մկ Թ՟ՠփվթ գր Ամբ՟ջս՟մթ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Գ՟մկ Թ՟ՠ՟րվթ») — Գ՜ձլը՟ ժՠձ՜ռ Ոջ՟զպ Մզ՜թզձ, / Ինՠջ հՠջժձզռ ՠս ՜շՠջ կ՜ջկզձ...
–194՝ «Ի Խ՜մձ (1712) դզս, Ժ րջձ հ՜յջզէզ զ հԱհւթվղ՟մ ըաո՜ ՞ջՠռզ»փ
բ. 194՝—5՜ Գնռգջս գր ՟հգվջ ՟պ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմթ մշբգծ Գվթանվ ՠ՟մ՟ջթվե — Մ՜հջ Աոպճսթճհ ՠս
՝ձ՜ժ՜ջ՜ձ ՜կբձրջիձՠ՜է ժճհո Մ՜ջզ՜կ, ՝՜ջՠըրոՠ՜հ...
գ. 195՜ Տ՟հ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ թ ո՟մսնրիս Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե — Դճս ՠո պ՜ըպ՜ժ կ՜տճսջ, Էհբ,
ճչ ՜կբձրջիձՠ՜է... / Գվթանվմ ՜շ ճպո՟ ՜ձժՠ՜է...
դ. 195՜՝ Տ՟հ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ թ մշբգծ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե — Բ՜ձզձ ՠխՠջ էճսոճհ ըճջ՜ձ, Մ՜ջզ՜կ,
Մ՜ջզ՜կ, կ՜հջ, / Կջՠռՠջ զ տՠա աԷ՜ժըձ Բ՜ձ, Մ՜ջզ՜կ...
ե. 195՝ Տ՟հ ջնրվՠ Տթվ՟ղփվմ թ մշբգծ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Գվթանվթ ե ե») — Գճչՠոպ ՝ՠջժջ՜ձ՜ռ պ՜ռճստ, / Ըաժճհոձ ժճսոզռ ՞ճչՠոռճստ... / Է կ՜հջ, Գվթանվմ բ ՜ձժՠ՜է...
զ. 195՝—6՜ Տ՟հ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ թ մշբգծ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե — Աի՜ ՠո ՟ճս ՞ՠխՠռզժ, կ՜տճսջ, գձպզջ, ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ.../ Աջ՟, Գվթանվմ ՜ձժՠ՜է...
է. 196՜՝ Տ՟հ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ թ ո՟մտնրիս Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե — Ոսջ՜ը էՠջ, կ՜հջ ՜ձՠխզձ, / Ծըձրխ ՜ձծ՜շ ՜ձի՜ոզձ... / Գվթանվջ ճխճջկ է՜լ՞զձ...
ը. 196՝—7՜ Տ՟հ ջնրվՠ Տթվ՟ղփվ Վգվ՟ցնիղ՟մ, թ մըբգծ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ի Գվթանվ
ռ՟վբ՟ոգսե ե») — Ի էըջկ՜ձ ՜կ՜ռ, / Կճսոզձ՚ կրջ ղձճջի՜ռ, / Էի՜ո ՠէտ ժՠձ՜ռ / Յՠջժջբո ա՝՜խ՜ձ՜ռ.../ ԶԳվթանվջ յ՜ջպ՜ժ՜ձ...
111. 197՜—9՝ Կ՟վա գր էթր է՟ա՟րնվ՟տ Հ՟ճնտ, նագ՟ժ թ Մ՟վսթվնջ ռ՟վբ՟ոգսե — Աա՞ըո Հ՜հճռ ՜շ՜ձլզձ / Ի ըոպճս՞զս հ՜՝ՠդ՜թզձ.../ Մ՟վսթվնջեջ հճ՞ձ՜դղճս՜շ, / Շըջն՜՝ՠջՠ՜է դզսո բ ԾԻԾԱՌ (1672)փ

112. 260՜—1՜ Յ՟հ՟աջ նվոթջնրէգ՟մ Ս՟հղնջթմ, էե ռ՟ջմ թմշ թվ՟տ ոթսնճ գմ — Ն՜ը. Եջ՜ձՠ՜էձ թ՜շ ՠս ՜հ՞զ պձժՠձ...
113. 291՜—2՝ Պ՟սղնրէթրմ գվխվթմ Հ՟ո՟յս՟մ՟ճ, դնվ ամ՟տ նղմ թ ռ՟վբ՟ոգս՟տ գր ավգ՟ժ դո՟սղնրէթրմ Հ՟ո՟յս՟մ՟ճ, գէնհ ՟յի՟վծթ — Եո՚ Յնռ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպո Աիէ՟ղ՟վ՟ճ ՠս ՜ջիզՠյզոժճյճո Շ՟ղթվ՟ղ՟խգվսնճ, ժ՜կՠռ՜հ ՞ձ՜է զ Հ՟ո՟յըջս՟մ...
114. 202՝—4՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ճԻմմ՟խգ՟մ ռ՟մնրտ, ՟վ՟վգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ՟ՠգհ՟ճե, թ իմբվնճ ծ՟ձթ Յ՟վնրէգմթմ (լ՟ճվ՟խ՟ո. «ճԱպ՟ւգժթտ Ե ՠ՟մջ ՟ճջ...»)] — Յ՜կՠձ՜արջ ՜ձՠխ Բ՜ձբձ, /Հ՜հռՠկ է՜էճչ ՠո զ Փջժմբձ...
115. 204՝—5՝ [Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմ] — Հ՜հջ, Բ՜ձ, Հճ՞զ Սճսջ՝... (31՜ պՠո § 41)փ
116. 206՜ Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ Քվթջսնջթ գր ղփվմ թրվնճ ջվՠնրծրնճ Կնրջթմ — Նկ՜ձ բ կ՜հջ Քճ ՜ջճսոՠժզ ՠս ՟ճս ձկ՜ձ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ...
117. 206՜ [Հ՟մգժնրխ] — Տ՜ջրխձ՚ վճտջ, պ՜ջՠ՜էձ՚ ՜ձիճսձ, /Տճսձձ՚ ձըձնրխ, ՝ձ՜ժՠ՜էձ՚ ՜ձտճսձ...
118. 206՜ [Վ՟ջմ ղ՟վա՟վս՟լթմ խգմբ՟մրնճ] — Յճոպջբճո, ՞՜խպ՜ժջճո, ո՜պ՜ցձ ՜հձ ժՠձ՟՜ձզձ բ, ճջ ակ՜ջ՞՜ջզպձ թձ՜ձզ...
119. 206՝ [Ի ՠ՟մթտ թղ՟ջսմնտ] — Ըձ՟ թՠջճռ՚ էշճսդզսձ ՠս գձ՟ զկ՜ոպձճռձ՚ էոճխճսդզսձ...
120. 207՝—8՜ Նգվՠնհգ՟մւ գր անռ՟ջ՟մնրէթրմւ թ ռգվ՟ճ ջվՠ՟դ՟մթտ ՟պ՟ւգժնտ, ՟ջ՟տգ՟ժ ջվՠնճ ծփվմ ղգվնճ Ս՟վաջթ Շմնծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ք՜ձազ յ՜հթ՜շտ ՠձ տ՜ձ ա՜ջՠ՞՜ժձ, էճսո՜սճջ ՠձ տ՜ձ ա՜ոպՠխո...
121. 208՜՝ [Վ՟ջմ ՟խ՟մմ ջ՟վբթնմթ] — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Ակբձրջիձՠ՜է ոճսջ՝ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ ձկ՜ձ բ ՜ժ՜ձձ ո՜ջ՟զճձզ...
122. 209՜ [Վ՟ջմ Մ՟ղթխնմեթտ] — Մ՟ղթխնմեթտ ՜ա՞ձ կ՜ո՜կ՝ կզ Վ՟ջե ՠս Ավս՟ր՟դ... (պՠո ձ՜ՠս §
129)փ
123. 209՜՝ [Ի ՠ՟մթտ թղ՟ջսմնտ] — Եդբ ճտ ճջտ՜ձ ըճջ՜՞ճհձ ՝ջզռբ ա՜ձ՟ճսձ՟ո ըճջճռ...
124. 209՝ Հ՟վտ. Ք՜ձզ՛ ղ՜սզխտ ՠձ Ս՜խկճոզձ— Պ՜պ՜ոխ՜ձզ. ԺԸ՚ կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ... ՞՜ձկ՜պ (210՜, պՠո
§60)փ
125. 210՜ [Ի Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ] — Աո՜ռ ի՜հջձ Պթղենմ. Ի ՞՜է իզսջճռձ ժ՜կ՜սճջ յ՜իտձ...
126. 210՝ – Յճհձտ ՜ո՜ռ՜թ ժՠխձզձ, դբ. Մՠտ Դ վ՜շտ ՠս Դ յ՜պզս ճսձբ՜տ... դ՜ջազ Ս՟ք՟վ ՠս ՟ջժզռ Իՠվ՟ծթղմ կՠջ ՜ո՜ռզձփ
127. 210՝ [Յ՟հ՟աջ ՠհչ՟ինծնրէգ՟մ] — Աջ՟, դբյբպ ՝՜աճսկտ ժ՜ջՠձ էզձզէ ՝ճջ՝ճտզմտ ՝խն՜ըճիճսդՠ՜ձ...
128. 210՝ [Վ՟ջմ Մ՟ղթխնմեթտ] — Ճգմ՟տ դ՜՞՜սճջձ՚ Ճգմ Բ՟ավթ, հճջկբ ՜ա՞ձ Ճգմ՟տ... ՠս ՜հռտ զղը՜ձտ
Մյնճ, աճջ հզղբ յ՜պկճսդզսձձ (պՠո ձ՜ՠս §123)փ
129. 211՜ Ի Յնռջեցնջթ Պ՟սղ՟ավ՟տ ճԵվխվնվբ բովնրէգ՟մտ, թ Ժ—գվնվբ աժնրիմ. Վ՟ջմ Տգ՟պմ դ՟ճջ
թմշ ավգ՟ժ ե — Զ՜հոճս ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս բջ ՜հջ զկ՜ոպճսձ ՜ձճս՜ձՠ՜էձ Յզոճսո...
130. 211՜ Սվՠնճմ (՟ճջոեջ) Բ՟վջգհ ՟ջե Միթէ՟վգտեւ ձ՟պմ, նվ ռ՟ջմ ո՟ծնտ — Հջՠղպ՜ժտ ՠձ, ճջ գոպ
՜կՠձ՜հձ ՠժՠխՠռճհ... Ի Հվգյս՟խ՟տ ավնտ — Ք՜ձազ ՜ձճսձ ոՠջճչ՝բզռձ ՟ձզ զ ՞զջո Եո՜հզ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
131. 211՝ — 6՝ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմեջ Գ՟պմգտրնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ ՠ՟մւ ժ՟ր – Աջ՟, ճջ ռ՜ձժ՜հ ւ վ՜վ՜տբ
՜ձ՜ձռ ժՠձ՜ռձ...
132. 216՝—7՝ Ս՟խ՟ր թմշ ՠ՟մ թ Յնռջեպնր Պ՟սղ՟ավւեմ ծ՟ր՟ւգ՟ժ — ԶՅնռջեոնջ Պ՜պկ՜՞զջտո Սսգց՟մնջ Լծետթմ ի՜ջժՠ՜է զ Փթժթոոնջ ժ՜դճխզժճոբձ, ՠս ՜յ՜ Յ՟խնՠ ժ՜դճխզժճոզ ե՜կ՜ձ՜ժձ՚ ՌՃԹ (1660) դվ՜ժ՜ձզձ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜ռ աո՜ զ է՜պզձ էՠավբ զ ի՜հո...
133. 218՜ Դգհ ւ՟ջղթ... — Կ՜ջկզջ ժճչճս ժ՜դ... 218՜ Դգհ, նվ ւէեմ խ՟ղ թ ՠգվմեմ նվ ՟վթրմ գվէ՟ճֆ 218՜
Խվ՟ս ղ՟ձնրմ յթմգժնրփ
134. 218՝ Ձգպմ Տգ՟պմե գր ե ղ՟սմ՟ծ՟վ մնվթմ գր ղեխմնրէթրմ ավթմ [ը, ո, տ, ՠ, չ, վ, ՝]... — Խբձ, ՜հոզձտձ՚ ը՜մՠ՜էձ... 218՝—9՜ Գթվ բնհթփ 219՝ Գթվ խմնչ բը՟վ լմ՟մգժնճփ 219՝ Տհ՟մ, նվ ժ՟ժնս ժթմթֆ 219՝—20՜ Դ՟վկգ՟ժ ռ՟ջմ ւմնճփ 220՜՝ Գթվ գվգջ ՠ՟իսնրէգ՟մ գր բ՟ս՟ջս՟մթփ 220՝—1՜ Գթվ գր ՟հփէւ ւ՟հտվնրէգ՟մ գր ջթվնճփ 221՜՝ Գթվ ռ՟ջմ ւ՟հտվնրէգ՟մ գր բ՟ս՟ջս՟մ՟տֆ 221՝ Գթվ ւ՟հտվնրէգ՟մ ՟ր՟ա՟տ գր զմխգվ՟տֆ 221՝—2՜ Կ՟ու ա՟ճժնտ զմբբեղ ՟մ՟ջմնտ — Սճսջ՝ Դ՟մթեժ ՠժՠխՠռ՜յ՜ձ... 222՜՝ Գթվ ՟մ՟ջմնտ գր ի՟դ՟մ՟տփ 222՝ Վ՟ջմ ղգհւթփ 222՝ Գթվ ՟ս՟ղմ՟տ՟րթփ 222՝ Թվէնրվմ նվ դ՟վսգվմ շնրսե...
135. 223՜ Հեւթղ՟վ՟մ — Ծճսձժձ ճջ տ՜կզ էզձզ, աժ՜ջկզջ ճոյձ ՜խ՜... (՜յ՜՚ ՜մտ՜ռ՜սզ, ՝էխ՜կզ, կ՜հ՜ոզէզ ՠս ՞զջ ՜պ՜կձ՜ռ՜սզ)փ
136. 223՝—32՜ Աճջւ՟մ գմ ռ՟վբ՟ոգս՟խ՟մ ավգ՟մւ թ ռ՟մւմ Աղթվբփժնր ծ՟ղ՟վնռ ՟մչթմչ ճթյ՟ս՟խ
ավգ՟ժ թղնռջ կգպ՟ղՠ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթմ — Ա. Ն՜ը. Ե Աոպճս՜թ՜ղճսձմտ... ՠս հ՜կբձձ էզձզ ՃՂԳ (193)փ -

Դ՜ջլՠ՜է Ա Ս՜ձ՟ճսխ՞զջտ... ՠջժջճջ՟ պ՜խ ՠս ճպ՜ձ՜սճջ Վ՜ոձ ոճսջ՝ Լնրջ՟րնվշթմ ՠս Նգվջթջթ ի՜հջ՜յ[ՠպզձ]
Յճչ՜ժզկ՜հ ՠս Աձձ՜հզփ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
137. 232՝ Ֆպ՟մխթ ղնրվ՟ւ՟ո յթմգժ — Գզձզ ՃԿ (160) ՟ջ՜կ, ՞ըպճջ Կ (60) ՟ջ՜կ...
138. 233՜—44՜ [Ն՟իգվա՟մւ գր փվծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ] — Սզջՠէՠ՜ռ՟ կՠջճռ հ՜հպ էզռզ, ազ յ՜ջպ բ կՠա, ճջ ձ՜ըտ՜ձ ապՠոճսդզսձ ՝ձ՜՝՜ձզո...
139. 244՜ Աճջշ՟ց ավգ՟մւ խ՟մ ծգս թմկ Աՠվ՟ծ՟ղ ջսվնրխ ռ՟վբ՟ոգսթջ — Ա Աոպճս՜թ՜ղճսձմ... Ա. Ձՠշ՜ռ պՠպջ եճխճչ՜թճս (8 ՜ձճսձփ Տՠո ձ՜ՠս § 4)փ
140. 244՜ Դգհ ւ՟ղնճ — Աշ մճջդ՜ձ...փ Խվ՟ս ՠփդ՟ճ գցգժնճ — Աշ ժճջՠժբ ՜էզսջ ՠս ՠվբ զ՝ջՠս ած՜ղ...
141. 244՝ [0վծմնրէթրմ ՠ՟ը՟խթ] — Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ հ՜կՠձ՜հձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ռոփ Ասջիձՠոռբ ա՝՜ե՜ժո ա՜հո ՠս ա՜հ՞զ ոճջ՜հ...
142. 245՜—8՜ [Խնջսնռ՟մնրէթրմ ղգհ՟տ] — Հջ՜ե՜ջզկ զ ո՜պ՜ձ՜հբ... Հ՜ս՜պ՜կ հ՜սՠպզտձ Գ՜՝ջբէզ...
ՠս ՜կՠձ՜հձ կՠխրտ կՠխճսռՠ՜է ՠկ, կՠխ՜հ Աոպճսթճհփ
143. 248՜ [0վծմնրէթրմ] — Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟զսձ՜ջ՜ջ թ՜՞ՠոռզ... գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ՜կջ՜թ՜թճսժփ
144. 248՝ Տեվ Ապ՟ւգժթ գպ՟ղգլթ գր ւ՟չ ծպգսնվթ գր ՟մճ՟հէ ցթժթջնց՟ճթ, ՟յ՟խգվսթ... Գվթանվթ սթգդգվ՟ժնճջ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟վ՟վգ՟ժ ՠ՟մջ... թ Մգխմնրէթրմ Ս՟ծղ՟մ՟տ ավնտ (՜հոտ՜ձ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

181՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ թ ճնսւ ծ՟մփհթ դջ՟խ՟ր ՠ՟մջ [Գվթանվթ ռ՟վբ՟ոգսթ Շթվր՟մտրնճ]
Փ՜շտ ՞ՠջ՜յ՞ճչ Հրջըձ ՝՜ջլջՠ՜է
‘Ի Ոջ՟ճհ Փջժմզձ ի՜կ՜հձզռ ՠխՠ՜է,
Ես Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ՞ՠջ՜էջ՜ռՠ՜է,
Յ՜սբպ ՠս կզղպ ՜ձՠաջ՜ռՠ՜էփ
Եջջՠ՜ժ ՜ձլ՜ձռըձ հ՜պժ՜ռՠ՜է,
Մզճչ ՝ձճսդՠ՜կ՝ ի՜ս՜ո՜ջՠ՜է,
Աոպճս՜թ ՠս Տբջ բզռո ՠխՠ՜է,
Եջժձզ ‘ս ՠջժջզ ոպՠխթրխ ՞ճչՠ՜էփ
Ոջ պ՜հ ըաղձճջիո ՜շ՜պ՜ռՠ՜է,
Պբո — յբո իջ՜ղզստ հճհե ՞ՠխ՞ՠխՠ՜է,
Եժՠխՠռճհ կ՜ձժ՜ձռ ժ՜ջ՞ՠ՜է,
Ոջտ ի՜ս՜պճչ ՠձ ի՜ոպ՜պՠ՜էփ
Աջ՟, ՞ճիճսդզսձ ձըկ՜ ՟՜ջլՠ՜է,
Ոջ ըաժճսջզա ա՜մո ՝՜ռՠ՜է
Ես զ հ՜ս՜ջպ ՞ըջճհո ի՜ոՠ՜է՚
Իսջ ոճսջ՝ ղձճջիրտձ ՜կբձրջիձՠ՜էփ
Աջ՟, հզկ չՠիզռ՟ զկ՜ոպձ՜ռՠ՜է,
Ոջտ ՞ՠջ ղձճջիրտ ՟ճստ բտ էռՠ՜է,
Ոջտ դբ ՟զռզտ զձմ ըա՝րոձՠ՜է,
Յ՜հո ո՜ժ՜ս ՝՜ձո ղ՜ջ՜ժ՜ջ՞ՠ՜էփ
Խըձ՟ջՠկ զ լբձն մզ էզռզկ իՠ՞ձՠ՜է,
Թբՠս ՜ջե՜ձ ՠկ ոպճջ ժ՜ռՠ՜է,
Վ՜ոըձ ՝՜ձզո ՜ձի՜կ՜ռՠ՜է
Ես ՜սՠէճջ՟ ո՜ ՠսո ՠխՠ՜էփ
Զյ՜պծ՜շ զջզո լՠա թ՜ձճսռՠ՜է,
Ոջ ՠս զ հ՜հո ՠխբ ի՜ջժՠ՜է,
Ք՜ձազ ՠջ՝բկըձ յ՜ջ՜յՠ՜է
Աշ չՠիըձ զկ ՞ՠջ՜յկ՜տջՠ՜էփ
Ըա՞զջ չզյզո զկ գձդՠջռՠ՜է,
‘Ի ՠխբ իճ՞սճչ հճհե պճմճջՠ՜է,
Հ՜ձզէ զ հճպ պ՜խզս մ՜վՠ՜է՚
Իձլ հզղ՜պ՜ժ ՜շ հ՜յ՜ էՠ՜էփ

Ոջ ՠս գխլզս զ հզջձ ոժըոՠ՜է՚
Հ՜ոզ զ Կ՜ջ՞ ի՜ջ՜ձռձ գձպջՠ՜է,
‘Ի զ ՟զյկ՜ձբ զձմ հ՜յ՜խՠ՜է,
Կզո՜ժ՜պ՜ջ ՝՜ձգձ կձ՜ռՠ՜էփ
Յճպճհ չՠիձ զկ ՜շ Տբջ վճըՠ՜է,
Վ՟վբ՟մ ՜ջիզձ հճհե յ՜ձթ՜ռՠ՜է,
Մ՜տճսջ չ՜ջճստըձ ոըջ՝՜ոձՠ՜է
Ես չ՜ջ՟՜յՠպձ ՞ՠջ՜ա՜ձռՠ՜էփ
Ոջ հԱղթվսփժ չ՜ձտձ բջ ձոպՠ՜է,
Ի Խնհտ տ՜խ՜տըձ բ ժճմՠռՠ՜է,
Ես ՟ըյջ՜պճսձ ՜ձ՟ջ ՝՜ռՠ՜է՚
Բ՜աճսկ ճջ՟զո զ վ՜շո ՜թՠ՜էփ
Ոջ՝ճռ, պձ՜ձժ՜ռ բջ ըձ՜կ՜ժ՜է
Ես ՜խտ՜պ՜ռ ի՜հջ ձ՜ ՞պՠ՜է,
Ես ՜ձլ՜ձլզջ հՠջժո ՜ղը՜պՠ՜է,
Զՠժՠխՠռզո հճէճչձ ղզձՠ՜էփ
Իոժ ՠս չ՜ջճստ հճհե կ՜տջՠռՠ՜է,
Հճ՞ճչ, կ՜ջկձճչ ՜ջզ՜ռՠ՜է,
Ի յ՜իո, հ՜խրդո բջ ձ՜ եճսեժ՜է
Ես զ կ՜ջկզձ ըճղճջ ա՞ՠռՠ՜էփ
Յճսոճսռ՜ձՠէձ ՜խ՝զսջ՜ձ՜հջ,
Հճ՞ճչ ոջպճչ ՜շ՜պ՜ռՠ՜է,
Ես տ՜ջճաբջ ձ՜ ՜ձ՜մ՜շ,
Խջ՜պՠջ ակ՜ջ՟զժ հրջբձո գձժ՜էփ
Ն՜հՠս կըպրտ ըճջզձ ՞ըպՠ՜է,
Զ՜ձհ՜հպ ըա՝՜ձո զ էճհո ՜թՠ՜է,//
182՜ Ահէ ՠս ՞ջ՜ոբջ ՜ձմ՜վ ՠխՠ՜է,
Զհճէճչ ՞ըջՠ՜ձո ՞ըթ՜՞ըջՠ՜էփ
Ես ա՜ջ՟՜ջզմ պՠխՠ՜ռձ րջիձՠ՜է՚
Եժՠխՠռՠ՜ռ ՜ոպճս՜թգձժ՜է,
Ըաչ՜ձճջ՜հո ձ՜ ի՜ոպ՜պՠ՜է
Զզձտՠ՜ձ րջզձ՜ժ ՝՜ջՠ՜ռ ռճսռՠ՜էփ
Վզղպըո ՝՜աճսկո հճտճսձռ ժըջՠ՜է
Ըոպ Պրխճոզ ՜ոզռձ ՠխՠ՜է,
Թբ զ կՠջճռ րպ՜ջ՜ռՠ՜է,
Թբ հ՜ջպ՜տձճռ, ճջտ աձ՜ ՜պՠ՜էփ
Ահէ ձ՜ ագձդ՜ռո զսջ ժ՜պ՜ջՠ՜է
Ես ահ՜սզպՠ՜ձո ՜կ՝ճխն յ՜իՠ՜է,
Եխՠս ՜շ Տբջ չՠջ՜վճըՠ՜է,
Յ՜ձծ՜շ ի՜ձ՞զոպըձ յ՜պջ՜ոպՠ՜էփ
Ի դճսզձ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ ՜ձռՠ՜է,
Յզոճսձ ‘ս ՠջՠտ ՜հէ հ՜սՠէՠ՜է (1704)փ
Պՠպըձ չ՜ջեզռ հՠջժզձո ՠէՠ՜է
Ես ակՠա ՠդճխ ճջդ դ՜վ՜շՠ՜էփ
Յՠպ ՜հոճջզժ ՜ձ՟ճսոպ ռըջճսՠ՜է
Ոմը՜ջտ իՠպզձ ՜ձտ ՜ձ՟ՠխ ՠխՠ՜է
Յճհե ճխ՝՜էճչ կՠժճսո՜ռՠ՜է,
Ի տ՜ն իճչճսբձ կՠջճհ աըջժՠ՜էփ
Իոժ իըձ՞ՠտզձ ՠխ՝՜ջտո ըճջիՠ՜է,
Հ՜ձ՟ՠջլ կՠջճչտ զ կզ պՠխ ժ՜է,

Ի հԻմմ՟խմգ՟մ պՠխզո ՠժՠ՜է,
Ոջ Գզժ՟խ՟ճ չ՜ձտ հճջնհճջնՠ՜էփ
Սըջ՝ճհ ղզջկզձ կՠջ թ՜շ՜հՠ՜է,
Կ՟վ՟ոգսթմ լ՜հձզձ րջիձՠ՜է
Ես ՜հէ ոջ՝ճռձ ի՜կ՜՞ճսկ՜ջ,
Ոջտ զ հ՜հձ չ՜հջոձ ՠձ ՜նվճվՠ՜էփ
Յՠպճհ ՜խբպ կՠա ՜ձ՟ ՟զյՠ՜է
Վ՜ոձ զկ կՠխ՜ռըո թճչ՜ռ՜է,
Ք՜ձազ ՠջժզջ ՠխՠս ղ՜ջեՠ՜է,
Յճհե ՜ի՜՞զձ ՟ըխըջ՟ՠռՠ՜էփ
Մզձմ ազ ՜խ՝զսջտըձ հճջ՟՜ռՠ՜է,
Ի ՞ճհձո ՜ջՠ՜ձ յըխպճջ ՠխՠ՜է
Ես ղ՜կ՜ձ՟՜խ ակՠա յ՜պՠ՜է,
Մբ՞ ՠս ը՜ս՜ջ ակՠա յ՜ղ՜ջՠ՜էփ
Զզ ոճսջ՝ կըկյբդըձ ՝՜ջլջ՜ռՠ՜է՚
Կ՟վ՟ոգսթմ ՞ՠխՠռժ՜ռՠ՜է,
Ի չ՜հջ ՜ձժ՜ս ժճջթ՜ձՠռՠ՜է,
Ես ՜հէ ղզձճս՜թտ ի՜կ՜հձտ ը՜ըպՠ՜էփ
Աձ՟ բջ պՠոզէ ճխ՝ճչտ էըռՠ՜է,
Ոջ ատ՜ջ՜ռՠ՜էոձ հ՜ջպրոջ ՜թՠ՜է,
Զզ ի՜ջոըձ ոճսջ՝ յըծձ՜ա՜ջ՟ՠ՜է,
Յ՜ձժ՜ջթ ՠխՠս ՜ձղըտ՜ռՠ՜էփ
Ես կՠտ պՠորխտո ՜խբժզաՠ՜է,
Խճջ պըջպկճսդՠ՜կ՝ հՠջժզջ ՜ձժՠ՜է,
Ահէ ՠս ոըջպզստ ՜ի՜՝ՠժՠ՜է
Ըձ՟ ՜ջի՜սզջոձ կՠա յ՜պ՜իՠ՜էփ
Ի դճսզձ ի՜ա՜ջ զջո ՜հո ՠխՠ՜է,
Հ՜ջզսջ հզոճսձ‘ս ՠրդ ՜կզ էջ՜ռՠ՜է (1708),
Յՠպ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ Փըջժմզձ րջիձՠ՜է,
Յ՜հձ ժզջ՜ժզձ ՠջժզջձ ղ՜ջեՠ՜էփ
Աս՜խ ՜ձլ՜ձռո կՠտ ՜ո՜ռՠ՜է,
Ախզճխճջկ աժ՜ժ՜ձ ՝՜ջլՠ՜է,
Զզ զ հ՜սճսջտըո ՟՜շձ՜ռՠ՜է,
Աձ՜ժձ ՜թՠ՜է ՞ճսեզո ՟զյՠ՜էփ //
182 ՝ Ս՜ժ՜հձ ըձ՜կրտ Տՠ՜շըձ ՝՜ջլջՠ՜է,
Կջժզձ ՠխՠս ձ՜ ձճջճ՞ՠ՜է,
Կ՟էնրհթխեմ ղտՠխ՜ա՜ջ՟ՠ՜է,
Սնրվՠ Աղժնվբնճ պճսձըձ ՞ճչՠ՜էփ
Ն՜ՠս ՞՜սզդ հ՜ջժրտ ժըջժձՠ՜է
Ի հ՜հձկ ՜կզձ ՠխՠս ժՠջպՠ՜է
Մզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհձ կ՜տջՠ՜է,
Ի հ՜ձժ ՠէՠ՜է ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜էփ
Բ՜հռ ՝շձ՜սճջտձ ակՠա ժՠխՠտՠ՜է,
Գ՜ձլըո հճէճչո զ կբձն ՜շՠ՜է,
Այ՜ հՠպճհ իջ՜կ՜ձ պըւՠ՜է,
Զզ ՞ճջթձ զ ՞էճսը ՠէ ՜ս՜ջպՠ՜էփ
Ս՜ժ՜հձ ՜հձ յ՜ջպտձ գձ՟ իձճհձ ՝՜ջցՠ՜է
Ես պճժճոՠրտըձ ղ՜պ՜ռՠ՜է,
Զկՠա ՜ջ՜ջզձ ՜ի՜՝ՠժՠ՜է,
Ահո ՠջՠտ ՜կ ակՠա մ՜ջմ՜ջՠ՜էփ

Ի ըճջ՜վզպ պՠխզո կըպՠ՜է,
Եջժՠ՜ժ ՜կորտ հ՜ջՠս մՠխՠ՜է,
Վ՜ոձ զկ կՠխ՜ռ Տբջ ՝՜ջժ՜ռՠ՜է,
Զի՜ռ ՜ջպ՜ոճս՜ռ ն՜կ՝ՠռճսռՠ՜է,
Զնճսջ ՟՜շձճսդՠ՜ձ կՠա ՜ջ՝ճսռՠ՜է,
Կՠձրտ կճէ՜ջ ՠս պ՜պ՜ձՠ՜է,
Մՠջ դղձ՜կՠ՜ռըձ թ՜խջ ՠխՠ՜է
Ես ՜պՠէզտ ակՠա ժ՜պ՜ժՠ՜էփ
Վ՜ՙղ, կՠա ՜ոՠձ, ՠխՠձ ՜ձժՠ՜է
Ահձ մ՜ջ իըյ՜ջպտձ ՞ճշճա՜ռՠ՜է,
Բ՜ջՠժ՜կ՜ռ կՠջճռ պըջպկՠ՜է,
Յՠջժզջ ՠխՠձ ՜ժըձ ժճջՠ՜էփ
Զզ ձ՜ը՜պզձտ կՠտ ՜հձռ ՠխՠ՜է,
Ոջտ յ՜ջթբզձձ՚ ՠխՠձ էըշՠ՜է,
Իոժ կՠտ ճջտ ա՜հո հ՜ձլզձո ժըջՠ՜է,
Եխ՜տ ՟զկրտ ղ՜շ՜՞ճսձՠ՜էփ
Ավ զ ՝ՠջ՜ձ հճհե ժ՜ջժՠռՠ՜է,
Աձ՟ճսոպ վճսդճչ ժըջժզձ ռըջճսՠ՜է
Ես զ Կ՟վմնճ հՠջժզջձ ՠժՠ՜է,
Ի ձճռ՜ձբ կՠտ ըճհո պըսՠ՜էփ
Սըջպ՜ժըպճսջ ՜ձլ՜կ՝տ ՝ՠժՠ՜է,
Տըըճսջ ՟զկրտ ՜ջնձ՜ա՞ՠոպՠ՜է,
Յՠջժձ՜ի՜ձ՞բպ պՠխզո ի՜ոՠ՜է,
ՅԱջսնր՟լ՟լմթ պ՜ծ՜ջո կ՜տջՠ՜է,
Ի կՠձ՜ոպ՜ձըո ա՜ջ՟՜ջՠ՜է,
Ոջ Հզմկնրտ ռ՟մւ բ ՜շ լ՜հձՠ՜է
Աշ կՠջ ՠխ՝՜հջըձ ոզջՠռՠ՜է,
Տբէբպ կ՜տճսջ ըճիՠկ՜ռՠ՜է
Ոջ Կ՟վ՟ոգս ՜ձճս՜կ՝ ժճմՠ՜է,
Եյզոժճյճո պՠխսճհո րջիձՠ՜էփ
Ես հճհե ոզջճչ ակՠա գձժ՜էՠ՜է,
Զրպ՜ջճսդզսձո կՠջ եճխճչՠ՜է
Վՠջ տ՜ձ ա՜ջե՜ձձ ըակՠա յ՜պւՠ՜է.
Աձվճջլ կձ՜ոռբ յՠպո կՠջ ՞ճչՠ՜էփ
Բ՜աճսկ ՜սճսջ՝տ ՜ոպբձ ժ՜ռՠ՜է
Աշ Տթվ՟լմթ հճպոըձ ՜ձժՠ՜է,
Զզ ՜շձզռբ ՜ձլ՜ձռըո ծ՜ջ,
Ոջ՟ճչձ զսջճչ, ճջ բ րջիձՠ՜էփ //
183՜ Յ՜հոկզժ պՠխսճն գակՠա ի՜ջժՠ՜է
Մՠջ թՠջճսձզ ի՜հջձ գձպջՠ՜է՚
Նգվջեջ պբէբպգձ ՞ճչՠռՠ՜է,
Նըե՟ՠի՜ժզռ գձ՟ կՠա ՠխՠ՜էփ
Թբ աչ՜խըձնճսռձ ժզո՜պ դճխՠ՜է,
Հ՜ձ զ հ՜ս՜ջպ Տբջ՜կ՝ ր՞ձՠ՜է,
Ես կՠտ պըըճսջ ՟զկրտ ոժըոՠ՜է
Ես զ ժ՜պ՜ջ աո՜ ի՜ոճսռՠ՜էփ
Շձճջիրտ Հճ՞սճհձ հճհե ՝՜ջլջ՜ռՠ՜է,
Ոջ պ՜հ այ՜ջ՞ՠսո ճսկ ճջ ըձ՟ջՠ՜է,
Ի դճսզձ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ էջ՜ռՠ՜է,
Վ՜տոճսձ գձ՟ ՜հո ղ՜ջ՜ժ՜ջ՞ՠ՜է (1711)փ

ՅԱխճսի՜ռզռ յ՜իճռ ոըջ՝ՠ՜է,
Ի կ՜ջպ տըո՜ձըձ չգծ՜ջՠ՜է,
Գ՜ջձ՜ձ՜կպզձ կՠջ ՜շ լ՜հձՠ՜է,
Յրջ ՠշղ՜՝՜դզ ՠխՠս աջ՜սՠ՜էփ
Յճջճսկ ՜կզ ՠձ յ՜պջ՜ոպՠ՜է,
Եջժճս ժճխկճսձտձ ՜ջզ՜ռՠ՜է,
Թճսջտձ ՠս Մփջխնռքմ աոջ եճխճչՠ՜է,
Թղձ՜կճսդՠ՜կ՝ գձ՟ զջՠ՜ջո ժըշճսՠ՜էփ
Իոժ հ՜խդճսդզսձ ճտ մ՞զպ՜ռՠ՜է,
Թբ ճջ ՜ա՞՜ռձ էզռզ պըւՠ՜է,
Բ՜հռ հԱոպճսթճհ ճջ հ՜նճխՠ՜է,
Մզձըձ հ՜խդբ, կզսոըձ յ՜ջպՠ՜էփ
Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ըապՠ՜ջտ՟ գձպջՠ՜է,
Ոջտ ՜հո ՞ջճհո ՟ճստ ի՜ձ՟զյՠ՜է,
Չ՜շձբտ հճհե ազո դըտ՜ժճթՠ՜է
Ես ՜հո զջ՜ռըո մի՜ս՜ձՠ՜էփ
Զզ ճմ դբ լՠա ՠկ ՜ջ՜ջՠ՜է՚
Աշ զ հր՞պՠէ աի՜ջտ՟ ժ՜կՠռՠ՜է,
Ահէ ազխլ ոօջպզո զկճհո էգռՠ՜է,
Յրե՜ջ կըպրտ աո՜ հճպտ ի՜ձՠ՜էփ
Իոժ դբ էզնզտ զջ զձմ ր՞պՠ՜է,
Աշ զ ոկ՜ձբ չբյ զկ՜ռՠ՜է,
Լզռզկ զ լբձն պըջճսյո հզղՠ՜է
Ի Տբջ Փջժզմձ ՜կբձրջիձՠ՜էփ
Եո՚ ճջ Ավէնրմջ ՠկ ժճմՠռՠ՜է
Ես Տ՟վփմնճ պՠոճսմ ժ՜ջ՞ՠ՜է.
Ըոյ՜ո՜սճջ պՠխճհձ րջիձՠ՜է՚
Գըժ՟խ՟ճ չ՜ձզռ ՝՜ջ՞՜ս՜ծՠ՜էփ
Բ՜հռ հճհե դ՜վճսջ ՝՜ջՠ՜ռձ ՠխՠ՜է
‘Ի զ տճսձ կՠխ՜ռըձ ՟՜ձ՟՜խՠ՜է
Ես ՜ձ՜ջե՜ձ ՞՜իզձ ՞ըպՠ՜է,
Հճ՞ճչ, կ՜ջկձճչ ՜յ՜ժ՜ձՠ՜էփ
Ս՜ժ՜հձ ՜շ ճպըո լՠջ ՜ձժՠ՜է,
Զլՠա ՜խՠջոՠկ, ճՙչ պՠ՜ջտ կ՜տջՠ՜է,
Զկզ Ոխճջկզձ լՠջ մըձ՜հՠ՜է,
Պ՜ջ՞ՠսՠռբտ լըջզս կՠա պ՜էփ
Գճձբ գձ՟ ՜հձռ հՠպձճռ մճ՞ՠ՜է
Ի ոճսջ՝ հ՜հ՞զձ ո՜ժ՜ս ըճձնՠ՜է,
Ձՠջ ՜խրդզստ‘ս զ կՠա ՞ըդ՜է,
Տ՜ռբ Յզոճսո ավ՜շո զսջ րջիձՠ՜էփ
Լզռզ ՠս չՠիձ զկ հզղՠռՠ՜է,
Մՠթ չ՜ջ՟՜յՠպձ Վ՟վբ՟մմ գձպջՠ՜է,//
183՝ Տՠ՜շձ վ՜շ՜ռձ ՜ջե՜ձ՜ձ՜է,
Ըձ՟ ոճսջ՝ յՠպ՜ռըձ յըո՜ժՠ՜է,
Ն՜ՠս ՠխ՝՜ջտձ զկ ոզջՠռՠ՜է,
Ոջտ ՠս պբէբպտ ՠձ ժճմՠռՠ՜է,
Ծՠջըձ՚ Նգվջեջ Ավլըխգտթմ,
Ոջ ակՠա զ հզջո ձ՜ հճջ՟ճջՠ՜էփ
Ես Յնռ՟մմեջմ Խնհտ՟ճ ՠխՠ՜է,
Յճհե ՞զպճսդՠ՜կ՝ ղձճջիրտ էըռՠ՜է,

Քՠշճս ճջ՟զձ զկ՚ Աՠվ՟ծ՟ղ,
Քգհ ՞՜ս՜շբձ ՜շ զո ոըձՠ՜էփ
Մզսո Յնռ՟մմեջմ տ՜խռջ լ՜հձՠ՜է,
Ի կՠջ հՠջժջբձ ՠս ձ՜ ոՠջՠ՜է,
Ես Գ՟ՠվթեժ Սսգց՟մմնջթր
Ըձ՟ ՜հո էզռզձ ՜շ Տբջ հզղՠ՜էփ
Սճտ՜հ հճէճչտ ՠձ ՜ղը՜պՠ՜է
Աշ զ ղզձճսկձ պՠխճհձ րջիձՠ՜էփ
‘Ի զ ՟ջճսձո ՜հէճռըձ ՟ՠ՞ՠջՠ՜է,
Զճխճջկճսդզսձ հ՜հձ ՞՜իձ ՝ՠջՠ՜էփ
Ի հԱոպճսթճհ աչ՜ջլո գձժ՜էռզձ
Աոպ ՠս ՜ձ՟բձ զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ,
Իսջՠ՜ձռ թձրխոտըձ ձը[ձ]նՠռՠ՜է,
Ես ճջտ հՠջժջզ ՠձ կըձ՜ռՠ՜էփ
Ես տ՜ի՜ձ՜հտըձ ոըջ՝՜ոձՠ՜է,
Ս՜ջժ՜ս՜՞ճսձտձ ի՜կ՜հձ ՠխՠ՜է,
Ըձ՟ կ՜իպՠոՠ՜ռձ ժջրձ՜սճջՠ՜է,
Լզռզձ ՜շ Տբջ կզղպ հզղՠռՠ՜էփ
Ոջտ զ ՟ջճսձոձ ՠձ ՟ՠ՞ՠջՠ՜է
Կ՟վ՟ոգսթ Տ՜ձըձ րջիձՠ՜է,
Ոխճջկճսդՠ՜ձ հճսոճչ ոյ՜ոՠ՜է,
Մզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ լ՜հձզձ գձպջՠ՜էփ
Ն՜ՠս թըձճխտձ զկ ձըձնՠռՠ՜է,
Ոջ կ՜ջկձ՜սճջտձ ՠձ ժճմՠռՠ՜է,
Ըձ՟ իճ՞ՠսճջ՜ռձ էզռզձ հզղՠ՜է
‘Ի զ Քջզոպճոբ չ՜ջլ՜պջՠ՜էփ
Աջ՟, ՟ճստ, դբ կՠա ա՜հո յ՜ջ՞ՠսՠ՜է,
ԸզաՈխճջկզձ ՜շ՜պ՜ռՠ՜է,
Լզռզ ՠս լՠա յ՜ջ՞ՠսո ՞գպՠ՜է,
Յ՜կբձ՜շ՜պ Փըջժմբձ ՞ճչՠ՜էփ
Ես աժ՜հ ՜շռբ ՝՜ձըո մ՜վՠ՜է
Ի վ՜շըո Հրջ ‘ս Ոջ՟ճհձ րջիձՠ՜է
Ես Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՜ձՠաջ՜ռՠ՜է
Ահեկ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜ջ՜լը՞ՠ՜էփ
Ակբձփ
186՜ Ի Կ՟ք՟ճ տ՜խ՜տզ,/ զ Սնրվՠ Խ՟շ ՠժՠխՠռզ Զ՞զջո թջՠռզ զ ՌՃԿ (1711) դըսզ,/ Ի ԺԱ ոՠյպՠկ՝ՠջզ լՠշ՜կ՝ զկըո Գվթանվթ,/ Տըջճսյ ՠս ձշ՟ՠի ՝՜ձ՜ոզջզոփ
192՝ Ի Հըմկնրտ չ՜ձտձ ՞ջՠռ՜ս ո՜ժ՜ս ՝՜ձո լՠշ՜կ՝ զկո Գվթանվթ կՠխ՜յ՜ջպ չ՜ջ՟՜յՠպզփ
21՝ (Շխ՜՞զջ) Թվզձ ՌՃՀԹ (1730) ՠո, կՠխ՜սճջո ԾԲ (52) ՜կ[՜]ռ ՠս պ՜ջճս բզ, ճջ ՜սջիձվՠռ՜հ ՜ձ՜ջե՜ձ՜յբո ՟բպ Աջ՜կ՜աձՠ՜փ
45՜ (Նրպջ՞զջ) Ես ազո՚ աԱՠվ՟ծ՟ղ ձճս՜ոպ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ ՞թրխո հզղՠռբտ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպձ. ՜կբձփ
127՜ (Նրպջ՞զջ) Ախ՜մՠկ ալՠա, ճՙ գձդՠջռճխտ, հզղՠռբտ աՠխժՠէզ ՞թրխո՚ աԱՠվ՟ծ՟ղ ՜ձ՜ջե՜ձ ՜՝ՠխ՜հոփ
142՜ (Շխ՜՞զջ) Ց՜ս բ զձլ, ՠխ՝՜հջ զկ Յնռմ՟է՟մ, տ՜ձզ տ՜խռջ՜ռ՜հ զձլ, ա՜ջկ՜ձ՜էզ ՠխՠս ոբջ տճ զձլ, տ՜ձ աոբջ ժ՜ձ՜ձռփ
248՜ (Շխ՜՞զջ) Ի դվզձ ՌՃԿԶ (1717)—զձ ՠս հճսէզոզ ՜կոճհ հԸ—զձ կՠժձՠ՜է ՜ձն՜պՠռ՜ս զ կբձն կՠթ Գվթանվ
չ՜ջ՟՜յՠպձ՚ ոճսջ՝ձ ՠս ՠջն՜ձզժձ, ՠս ՞ձ՜ռ զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Բթրդ՟մբթ՟ճ ՠս ՠխՠս յ՜պջզ՜ջգ Սնրվՠ Եվնրջ՟հգղ՟ճ ՠս ակՠա ՠդճխ ճջ՝ ՠս ՜ձպՠջճսձմփ
248՝ (Շխ՜՞զջ) Աՠվ՟ծ՟ղ թ՜շ՜հ Քջզոպճոզ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ոյ՜ո՜սճջ Սվՠնճ Կ՟վ՟ոգսթ էճսո՜փղփւն ղզջկզձ, ճխնճհձ ոզջճհ ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ ի՜ոռբ զ ոճսջ՝ ղզջկբձ /// գձ՟ի՜ձճսջ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ՟ Աոպճսթճհ Հ՜հ-

ժ՜ժ՜ձ՜ռ՟ ոՠշզռ, ճջտ /// ի՜հռՠկ ՠս ՠո հ՜կՠձՠռճսձռ՟ ՜խրդո ՜շձՠէ ՠս չ՜ոձ կՠջ ՝՜ջզճտ պ՜է աի՜կ՜ջ պձպՠոճսդՠ՜ձ, հճջե՜կ ժճմՠռՠ՜է յ՜ի՜ձնզռբ զ կբձն. ՞զպճսդզսձ էզռզ ՜կՠձՠռճսձ լՠափ Իկ թձձ՟ՠ՜ձ դվզձ ՌՃԻԶ (1677)
բփ
— Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ՚ Աՠվ՟ծ՟ղ չ՜ջ՟՜յՠպ ոյ՜ո՜սճջ ՠս յ՜ղպրձ՜պ՜ջ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսնր, ի՜ոռբ ձճկճո ՠս ՞զջփ Մՠթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ թձձ՟ՠ՜ձ դիսձ ՌՃԺ՚ (1670), զոժ հճջե՜կ ՠխՠս ՜շ՜նձճջ՟ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթ չ՜ձ՜ռձ՚ ՌՃԾԳ (1704) դչզձ, զոժ հճջե՜կ ՠխՠս Սվՠնճ Եվնրջ՟հգղ՟ճ յ՜պջզ՜ջտ՚ բջ դզսձ ՌՃԿԶ (1717)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 7՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 116ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ը (ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժնրղզ՝ ճ՟րգժ՟ավնհթ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ղնրա յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝
ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս գր ջոթս՟խ յգվսգվնռ խս՟րֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟յնտֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 ՟պ՟մկթմ էգվէգվթտ, ՟պ՟չթմզ (Ա—Բ)՝ 1 էգվէթ ջսնվթմ խգջթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ, թջխ գվխվնվբզ (Գ—Դ)՝ 1 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ (գդվ՟ծ՟սնր՟լ)ֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟, Աՠ «/// թ ինվնրէգ՟մ... էգէգր թմշ է[նրթտթ...]ղ՟մխ՟մմ... գվխնրտ է՟ա՟[րնվ՟տմ]» (Եջ., Է, 11—16)ֆ Ա՟, Բՠ «/// ճ՟րթսգ՟մջ ճ՟րթսգմթտ... ռ՟ջմ ՟ճջ[նվթխ... նշ ՟ո]՟ւեմ ///» (Գնվլ, Ա, 8—14)ֆ Դ՟, Գՠ, Դՠ, Գ՟
«///Եր թյիգտեւ կզ[խ՟մտ լնռ]նր... [դ՟]ղգմ՟ճմ գվ[խթվմ]///» (Ծմ., Ա, 28—Բ, 11)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԶ—XVI
ԳՐԻՉ՝ Մ՟վսթվնջֆ
ԹԵՐԹ՝ 67 (1—67)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Դ (ի՟պմ՝ Ա 21, Բ 19, Գ 13, Դ 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,3×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ծթմ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19—22 (ի՟պմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Ի բ՟վնրղ ղ՟ջմ՟խթփվեմ ռգվ՟մնվնանր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Խվ՟սւ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ Աճագխտրնճ]
՟. 4՜—6՜ Ննվթմ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ խ՟ի՟վբ[՟տ], էե նվոեջ ո՟սվթ դղ՟[վբմ] —
Յՠպ ՜հոճջզժ վ՜ըՠջճստ զ ժ՜ը՜ջ՟ճսդՠձբ, ճՙչ ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
ՠ. 6՜—7՝ Ննվթմ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ժգդնր՟մնրէգ՟մ գր ՟մդա՟ղնրէգ՟մ — Յՠպ
՜հոճջզժ ո՜ձլՠ՜է ժ՜յՠռբտ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ, ճջ բտ ՟՜ոտ ՜ջ՜ձռ...
ա. 7՝, 11՜ Ննվթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծո՟վսնրէգ՟մ — Աի՜ ՞զպ՜ժտ ՠխՠջճստ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ, ճջ կՠթ ժճջճսոպ ՠս ՜ձղ՜ի զջտ ՠձ իյ՜ջպճսդզսձձ ՠս ճը՜ժ՜էճսդզսձձ...
բ. 11՜—2՝, 21՜ Ննվթմ իվ՟ս Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ գր ը[նհնռվբգ՟մ] — Դ՜ջլՠ՜է ՞զպ՜ռբտ ա՜հո, ազ ձճջ
հճս՟՜հտ ՠս ձճջ ը՜մ՜ի՜ձճսձտ էզձՠէճռ ՠձ...
գ. 21՜՝ Ննվթմ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ռ՟ջմ գոթջխնոնջ՟տ — Աջ՟, յ՜ջպ բ, ճջ ՠյզոժճյճո զսջ չզծ՜ժզձ էոՠէ պ՜ աձաճչզռ ՝՜ձձ պ՜ջզ պ՜ոձ իՠպ... դբ՚ Ք՜ձ///[ա՜հոձ ՠս աճմձ ՜սՠէզձ զ մ՜ջբձ բ...]փ
Վՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, վ՜ժ՜՞թճս՜թ ի՜պճս՜թգ պՠո պյ., Վՠձՠպզժ, 1956, բն 61փ

դ. 14՜—20՜ [Ննվթմ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ իվ՟ս...] —/// Հ՜սջ ՜շ՜սՠէճսդզսձ ՠս կՠթճսդզսձ, ազ յ՜պծ՜շ բ Ոջ՟ճհ թձըձ՟ՠ՜կ՝...// (19՜) Վ՜հ բ ղձ՜ռճխ՜ռձ, ճջ՟ՠ՜ժտ, ճջ ՜յ՜ժ՜ձՠձ աԱոպճսթճհ պ՜ծ՜ջձ... Ես ՟ճստ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ զձլ՚ ճխճջկՠէճհո Վ՟վբ՟մ՟ճ...
Սժա՝զռ յ՜ժ՜ո՜սճջ. վ՜ժ՜՞թճս՜թ ըճջ՜՞զջգ յ՜հկ՜ձ՜ժ՜ձփ Վՠջնզձ ի՜պճս՜թգ՚ 19՜—20՜, պՠո պյ. 1956 դ. «Վ՜ոձ ղձ՜ռճխ՜ռ
ՠս ա՜ձ՜ա՜ձ կՠխ՜ռ», բն 64—66փ

ե. 20՜՝, 13՜՝, 8՜՝ Ննվթմ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դվխ՟մ՟տ, նվւ դվխգմ դնվՠջ գր դ՟ճ[վթջ] — Դ՜ջլՠ՜է յ՜պջ՜ոպ ՠխՠջճստ ՠս ս՞՜ոպտ ՠս վ՜ըՠջճստ հ՜կՠձ՜հձ աջժ՜ձ՜ռ...

զ. 8՝—9՜ Ննվթմ բ՟վկգ՟ժ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ — Պ՜պկզ հ՜շ՜նձճռձ զ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ, դբ. Տՠո՜ձբջ ճկձ, ճջ էճսոՠխբձ դ՜՞ճսիզ կզ...
է. 9՜՝, 2՜ Ննվթմ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծո՟վսնրէգ՟մ — Յՠպ ՜հոճջզժ վ՜ըՠջճստ զ
իյ՜ջպճսդՠձբ ՠս հճը՜ժ՜էճսդՠձբ...
ը. 2՜—3՝ Դ՟վկգ՟ժ Վ՟ջմ ջթվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Յՠպ ՜հոճջզժ աոբջձ ժ՜է՜ջճստ հ՜ձլզձո լՠջ, ճչ ճջ՟զ՜ժտ
զկ...
ը՟. 22՜—6՜ [Ննվթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ Վ՟ջմ ճթյնտմ՟սնր՟տմ... – ] ///ազ հզղճռձ՜պճստձ աՔջզոպճո Աոպճս՜թ ՠձ ի՜հիճհՠէ գձ՟ ժՠձ՟՜ձզտ ՠս գձ՟ կՠշՠ՜էտ...
ըՠ. 26՜—36՜ Աճժ իվ՟ս ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ — Աոպճս՜թ ՝՜ջզ ՠս էճհո ՠս ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ յ՜պծ՜շ
ՠս ոզջճխ... ՠս ազո՚ աՎ՟վբ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպո հ՜խ՜սդո հզղՠռբտփ
ըա. 36՝—48՝ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ բընինտմ, էե խ՟ճ գր ջսնճա ե, գր շե ժնխ ջո՟պմ՟ժթւֆ Կ՟վնհ՟տն դղգդ, Տեվ, թ ՠ՟մջ ւն — Ես ՜ջ՟, ՠժ՜հտ ՜հո՜սջ ՜կՠձ՜հձ ՟՜ոտ մ՜ջ՜՞ճջթ՜ռ ՠս կՠխ՜սճջ՜ռ ՜շ զո...
ըբ. 48՝—52՜, 53՝—8՝ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ՟մւնրմ նվբ՟մտմ գր իջսնրէգ՟մ մնտ՟ գր շ՟վնրէգ՟մ, էե դթ՞մշ գմ, խ՟ղ նրջսթ՞ թտե լմնրմբ մնտ՟ — Ես ՜ջ՟, ՠժ՜հտ եճխճչՠռ՜ջճստ ՠս զ կզպ ՜շբտ ՜շ՜նձճջ՟տ ՠս դ՜՞՜սճջտ...
ըգ. 58՝—65՝ Խվ՟սւ Վ՟ջմ ծնագրնվ՟տմ ՟րնրվմ, ճնվը՟ղ ւ՟խթ ՟ջսնր՟լ՟յեմ ս՟ձ՟վ ծնանճմ նվ ե ղ՟վղթմմ գր ՠ՟ը՟մթմ թ ղթղգ՟մտ — Աջ՟, յ՜ջպ բ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ ա՜հո կպ՜ս ՜թՠէ ՠս ՜ոՠէ, դբ. Եժձ ՜շ՜ս՜սպ ՠս
ճմ չ՜ոպ՜ժՠռ՜տ կՠտ...
ըդ. 65՝—7՝ Ննվթմ բ՟վկգ՟ժ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ, նվ ՟պմգմ ՟հւ՟սթմ գր սմ՟մգթմ՝ ճ՟հ՟աջ Աջսնրլնճ
— Դ՜ոտ ՜շ՜տՠէճռ ՠս կ՜ջ՞՜ջբզռ զ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ գձժ՜է՜ձ աղձճջիո... Հճսջ չ՜շՠ՜է զ չՠջ՜հ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ բ.]
՟. 1՜ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Յ՟հ՟աջ Քվթջսնջթ]—Հ՜ջռ. Քջզոպճո տ՜ձզ՛ ՜կզո ՠժ՜ռ կ՜սջձ
հ՜ջ՞՜ձ՟ձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ը ՜կզո ճս Ե րջ... (ղ՜ջ. ՜հէ լՠշտ՚ 1՝)փ
ՠ. 1՜՝ [Ապ՟խ]—Ախճսեոձ աչզպձ ՝ՠջ՜ձ բ՜շ, ժ՜կբջ ճսպՠէ աձ՜...
ա. 10՜՝ [Ք՟հնր՟լ ւ՟վնդթտ] — Ոչ կ՜ջ՞՜ջբզո. ՜ոբ դբ. Յզղՠ՜ աըճոպճսկձ տճ, ՜հէ ՠս աճջ զսջ ՠջ՟ճս՜ս...
բ. 52՝ [Ք՟հնր՟լ թ Մ՟յսնտթտ] — Յՠպ ՜սՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ ՠս Հ՜կ՝՜ջլճհձ, հճջճսկ ՠէ՜ձՠձ զ Թ՜վ՜սջ, ՜ոՠձ ՜խրդտ. Հ՜հջ ՞դ՜թ... ՠս կզ՜՝՜ձ ՜խ՜խ՜ժՠձ. Բ՜ռբտ զձլ ա՟ջճսձո ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ...
գ. 53՜ Խվ՟սւ ղ՟ա՟հ՟տթ է՟մ՟ւթ — Աշ ձճսժզ կզ ժ՜ձ՜ձմ ՞խդճջ ճս ժբո ձճսժզ ձշ՜ձ ժՠխՠս...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

36՜ (Կզռ Վ՜ջ՟՜ձ Ահ՞ՠժռճս ըրոտզձ) Ըձ՟ ձկզձ ՠս ազո, ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս աոճսպ՜ձճսձ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո՚ աՄ՟վսթվնջ հզղՠէճհ ՜ջե՜ձզ ի՜կ՜ջզնզտ հ՜ջե՜ձ՜սճջ հ՜խ՜սդո լՠջփ Ես ճջ ակՠա հզղՠէճհ ՜ջե՜ձզ ՜շձբ, զձտձ հզղՠ՜է էզռզ հճխճջկճսդզսձձ Աոպճսթճհ. ՜կբձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԶ—XVI
ԹԵՐԹ՝ 32 (68—99)+17(100—116, ճ՟րգժ՟ավնհթ)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ե—Է (Ա—Դ սգ՛ջ կգպ. Ա)×12 (Է 8)+1×17 (ճ՟րգժ՟ավնհթ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ
(ս՟վՠգվ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5×10,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 18—23 (ավշթ), 14—24 (ճ՟րգժ՟ավնհթ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ռգվ՟մնվնանր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 68՜—96՜ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աոբ ՠջ՜ձՠէզձ կ՜ջ՞՜ջբձ Եաՠժզբէ. Աձ՜սջբձձ ՠդբ ՟՜ջլռզ հ՜ձ՜սջբձճսդՠ՜ձռ զսջճռ... ի՜ձ՞ճսռ՜ձբ զ Քջզոպճո Յզոճսո՚ զ Տբջ կՠջ, ճջճսկ վ՜շ[տ] հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ բ.]
՟. 96՝—8՜ [Արվծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ասջիձՠ՜է ի՜կ՜՞ճհ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ... Ասջիձՠոռբ Տբջ Աոպճս՜թ ակզ՜յ՝՜ձ եճխճչճսջ՟ո ՠս դՠդՠս՜ռճսոռբ ա՝ՠշզձո կՠխ՜ռ լՠջճռ...
ՠ. 98՜՝ [Ահէ՟վա]— Աջ՟, ՜հո ՠձ ՜սճսջտ յ՜իյ՜ձճսդՠ՜ձ... ոՠյպՠձ՝ՠջ Դ ՠս Ի... ազ ՜սջձ մ՜ջ բփ
ա. 99՜ [Դ՟վ՟աժնրիւ՝ Ա—Ը] — Աշ՜նզ ՟՜ջձ Եձճչտ վճըՠռ ՜ձկ՜իճսդզսձ... Ը ՟՜ջճսձ հ՜ջճսդզսձ էզձզ ՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջ՜ռ...

բ. 99՝—100՜ Գթվ ղգհւթ — Ոջ ՜ձ՜ջզսձ՟ ՠո ժՠձ՟՜ձզ, ՠս ՜ձիճչզս ՠո զ ի՜սպզ... (էճսո՜ձռտձՠջճսկ, ՠաջ՜ի՜պճս՜թ)փ
գ. 99՜—103՝, 112՜՝, 104՜՝, 108՜—9՜ Խվ՟սւ նաեյ՟ծ <՟.>՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբնճ, նվ <նվ.> թ ճ՟յի՟վ[ծ]թջ՝ ղգլ՟ս՟մտ գր ՟հւ՟ս՟տ գր ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ջ՟խթ — [Յ]Աոպճսթճհ տՠա կ՜ջկզձ կ՜իժ՜ձ՜ռճս. ազձմ ՠսո ժ՜ջթզո ճսձՠէ հ՜հոկ ՜ղը՜ջիզո...
դ. 109՜—11՝, 105՜—6՝ Պ՟սղնրէթրմ դ՟մ՟յդ՟մ ղգհ՟տ — Յճհե ՜ի՜՞զձ ՠս ոճոժ՜էզ բ ՜սջ ՜իՠխ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ Աոպճսթճհ...
ե. 106՝—7՝ [Գվ՟պ՟չւ]ֆ Կ՟էնհթխնջթ — Յ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ըձ՜կճռձ գձդջՠ՜է, /Մՠա ՞՜ս՜ա՜ձ չՠջ՜թ՜խժՠ՜հ,/
Լճսո՜սճջմզձ հ՜դճշ ձոպՠ՜է...
Այ՜՚ Եյզոժճյճո՜ռ, տճջՠյզոժճյճո՜ռ, տ՜ի՜ձ՜հզռ, պ՜ձճսպՠջ՜ռ, դ՜՞՜սճջ՜ռ, կզ՜հձ՜ժՠռ՜ռփ

զ. 113՜—6՝ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ էպշմնտ, թ Կթվ՟խնջ գոթջխնոնջե ՟ջ՟տգ՟ժ թ ռգվ՟ճ ՟ճՠնրՠգմթտ. ծղղս.
կգպ. 3595, 69՟] — Տբջ Կթվ՟խնջ իճ՞ճչ պժ՜ջ, /Եյզոժճյճո հՠջժզջ ՜սպ՜ջ...
Տՠո պյ. «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», № 13, բն 244—257, Bփ

է. 116՝ Ծ՜շձ ճջ յպճսխձ զ չ՜հջ ՞՜հ՚ Գ ը՜մ՜յվ՜շձ ժ՜ըբ, ՜հէ չ՜հջ մ՞՜հփ
ը. 116՝ [Գթվ ՠն՞]վնսթ — Ադբճո, Մ՜դբճո... Քջզոպճո իջ[՜կ՜հՠ՜]ռ ոճսջ՝ ՝ՠջ՜ձճչձ, դբ ա՜սՠէժզձ ///
(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
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ՌՀ — 1621, ՌՁ — 1631

ԳՐԻՉ՝ Սթղնմ Սգՠ՟ջս՟տթֆ
ԹԵՐԹ՝ 326+1 (խվխ. 8). շավնր՟լ՝ 1՟, 2ՠ—8բ, 20ՠ, 56՟ՠ, 218ՠ—24ՠ, 248՟ՠ, 267ՠ—73ՠ, 312՟—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×9+Ա—ԻԸ×12 (Դ
4, Ե—Զ շթւ)+1×14ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ , ժնրջ՟ալգվնռ՝ 1—8, 313—26ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×9,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (Սթղնմ
ավշթ՝ 9՟—316ՠ), ՠնժնվաթվ (ճ՟րգժ՟ավնհ ՟մ՟մնրմ ավշթ 315՟—25ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 19–24ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ղ՟ջմ ո՟ծո՟մ՟խթֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3+3, էնրհէ, ժնրջ՟բվնյղնռֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 9՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (9՟, 250՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (9՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, տգտ՟խգվ գր ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ տգտ՟խգվ գր ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ Եդվ՟ծ՟սնրղթտ ով՟խ՟մթյ ս՟պգվզ՝ է՟ցնր՟լֆ ԺԷ բ. ռգվչգվթմ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ով՟խմգվթ ծգվէ՟խ՟մնրէթրմզ ցնցնինր՟լ՝ ԻԸ, Է—ԻԵ, ԻԷ, ԻԶ, Ա—Դֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 9՜—14՝ Ավթջսնսգժթ Յ՟հ՟աջ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ ՟պ Ահեւջ՟մբվ է՟ա՟րնվ — Գճչՠէզ ՠձ ՞ՠխՠռզժտձ ՠս
յ՜ջո՜սՠէզ ՞՜ջղՠէզտձ...
2. 15՜—6՜ [Վ՟ջմ թղ՟ջս՟ջթվ՟տ] — Ավթջսնսեժեջ Սս՟աթվ՟տթ բջ... Պխ՜պճձ ՜ոբ. Յ՜ղը՜ջիբ... Եոթղ՟ւնջ ՜ո՜ռ. Ոջ վճտջ զձմ հ՜ձռ՜ձզռբ, տ՜ն ՜հջ ձ՜հ բփ
3. 16՜—20՜ [Չ՟ց՟ՠգվ՟խ՟մւ Գվթանվթ Մ՟աթջսվնջթ]
՟. 16՜—8՜ Գվթանվթ Մ՟աթջսռ՟րջթ Ապ ծգհաջ ճնրջնրղմ թղ՟ջսթտ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Գվթանվ Մ՟աթջսպնջ») — Գ՜կ՜՞պ՜ժ՜ձ ՞ՠխ՜ձճսկ...
ՠ. 18՜՝ Այ[պ] թ մնճմջ — Մվւնրդ վ՜ձ՜տ...
ա. 18՝—9՝ Ննվթմ Գվթանվթ Ապ ծգհա ՟յ՟խգվսջ ճնրջնրղմ գր ծո՟վսջ անժ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Գվթանվթ ծգհաջ
Հ») — Գ՜ձ՞զսձ ՝՜ըզսձ...
բ. 19՝—20՜ Ննվթմ Ապ նվբթջ թրվ դ՟րվ՟մ՟ժ գր թ ո՟սգվ՟դղթմ ծ՟ջ՟մգժնճ թ շ՟վ՟ՠ՟ջս լգվնրմնճմ Նթխ՟րժ՟ ՟ճվ՟վ — Լճս՜տ դբ ՠժձ յ՜յձ Պ՟հ՟խ...
4. 21՜—47՝ [Յնռծ՟մմեջթ Եվդմխ՟տրնճ Յ՟հ՟աջ գվխմթ]
Տգ՛ջ կգպ.71, 168ՠ—88ՠ. § ՟/մզտփ ՠ/22՝—5՝փ ա/25՝—47՝փ բ/21՜—2՜ (§ ՠ—զռ ՜շ՜ն)փ

5. 47՝—8՝ Վ՟ջմ գվխնս՟ջ՟մ խգմբ՟մ՟խգվոթտմ գր ԲԺ ՟դա՟տ գր ԲԺ ՟մբ՟ղնտ թ Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե
— Աղը՜ջիո ճսձզ ըալՠս կ՜ջ՟ճհ,/ԲԺ—ձ ՜ձ՟՜կճռ կ՜ջկձճհ...
ՠ. 48՝—51՜ Վ՟ջմ Է ղնժնվ՟խ՟տմ գր ԲԺ—՟մ խգմբ՟մ՟խգվոթտմ, էե նվւ նվնտ գմ խ՟ղ նվոեջ զմէ՟մ՟մ
գր խ՟ղ դթմշ ե անվլ մնտ՟ — Կ՜ձ Է ՜ոպՠխտ կճէճջ՜ժ՜ձտ,/ Կՠձ՟՜ձ՜ժՠջյտ կճէճջ՜ժ՜ձտ...
ա. 51՜—2՜ Վ՟ջմ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ ծմշնհւ խնհղ՟մտ — Հըձմՠ՜է իճխկճսձտըձ ա՜ձ՜ա՜ձ,/Ի Դ ժճխկ՜ձռ
՜ղը՜ջիզ ՞՜ձ...
բ. 52՜՝ Վ՟ջմ ՟ջսգհ՟տ էնրնտ խգմբ՟մ՟խգվոթտ — Խճհձ ճջ զղը՜ձ բ ՜կյջճյ՜հ,/ԺԶ ՜ոպխ ժ՜հ զ ձըկ՜...
գ. 52՝—3՜ Վ՟ջմ ղնժնվ՟խ՟տմ ո՟վջթտ ժգդօեմ թ ղգվջ ՟մնր՟մջ—Բ՜հռ գոպ էՠաճս՜ռ ՜ա՞զձ յ՜ջոզռ/ Ես
գոպ ի՜հճռըո ՝՜ջ՝՜շզռ...
դ. 53՜ Վ՟ջմ զմէ՟տթտ ՟վգա՟խ՟մմ ՟պ խգմբ՟մ՟խգվոմ — Ահէ ՠս [հ՜հպ]ձՠ՜է կՠժձՠկ ա՜հո ՝՜ձ/ Յ՜պճսժ
— հ՜պճսժ ՜շ՜ձլձ՜ժ՜ձ...
ե. 53՜—4՜ Վ՟ջմ զմէ՟տթտ ՟վգա՟խ՟մմ, էե ճնվնրղ ՟րնրվ ՟ղջնճմ ղս՟մե ՟վգա՟խմ թ խգմբ՟մ՟խգվոջմ
— Ի տո՜ձ ՠջժճս կ՜ջպզ ՜կոզձ,/ Ի պ՜ոձ ՠս մճջոըձ հԱջՠ՞զձ...
զ. 54՜՝ Վ՟ջմ զմէ՟տթտ ՟վգա՟խ՟մ, էե ճնվնրղ ը՟ղնր ղս՟մե ՟վգա՟խմ թ խգմբ՟մ՟խգվոջմ — Յճջե՜կ զ
Խճհձ ՞՜հ կըպ՜ձզ/ ԺԲ ե՜կձ զ պճսըձնՠձզ...
է. 54՝—5՜ Վ՟ջմ ՟մնր՟մտ ը՟ղնրտ — Ահէՠս ա՜հո ռճսռՠ՜է հ՜հպձՠձ/ Զ՜ձճս՜ձտ ե՜կճսռ, դբ ճջյբո ՠձ...
ը. 55՜՝ Արնրվւ ո՟ծո՟մնրէգ՟մ ՟ճջ գմ — Յճսձվ՜ջ ՠջժճսոձ ՠս զ Դ—զձ / Փՠպըջվ՜ջ չՠռ ՠս զ տո՜ձզձ...
6. ՟. 57՜—8՜ [Եջ՟ճթ Կ՟ք՟ճգտրնճ] Ցնրտ՟մե, էե դթ՞մշ ՟րանրս ե ՟ջսհ՟ՠ՟յինրէթրմ — Հ՜ջռճսկձ. Եդբ ազ՛ձմ բ ՜ոպխ՜՝՜ղըճսդՠ՜ձ ի՜ձծ՜ջճհձ ղ՜իձ...
Բ. 58՜ [Խվ՟ս] — Եխ՝՜հջ, ըզոպ ՞ՠխՠռզժ բ ՝՜ձ պճսկ՜ջզո/ Ես իզկձ բ ի՜ոպ՜պճսձ ՜կբձ ՜ջճսՠոպզ...
(ժջժ. 194՜)փ
7. ՟. 58՝—171՝ Մգխմնրէթրմ սփղ՟վթ, դնվ իմբվգ՟տ Թնրղ՟ ռ՟վբ՟ոգս Մգլնց՟ռ՟մ՟տ ՟ջսնր՟լ՟ՠմ՟խ Սնրվՠ նրիսթմ գր ավնռ դծ՟ճտնր՟լջ մնվ՟ խ՟ս՟վգ՟ժ Յ՟խնՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Ղվթղգտրնճ — Զի՜հռճս՜թո ՞ՠջՠջն՜ձզժ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՠս ՠջզռո ՠջ՜ձՠէճհ չՠիզձ ՠշ՜ժզ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ...
ՠ. 171՝—7՝ Ննվթմ Յ՟խնՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Ղվթղգտրնճ Յ՟հ՟աջ սնրղ՟վ՟խ՟մ ղ՟խ՟տնրէգ՟մտ, էե ճնվնտ ղ՟վբխ՟մե ՟վծգջս՟րնվգտ՟ր — Ես ՞զպՠէզ բ, ազ ձ՜ը զ ձ՜ը՜կ՜ջ՞՜ջբբձ Մճչոբոբ ՜սջզձ՜՟ջՠռ՜ս...
—177՝—8՜ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ մ՟ի՟ա՟հ՟ց՟վթ] — Փ՜շտ...փ Աջ՟, ճՙչ ջ՜՝ճսձզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձռձ ռ՜ձժ՜ռրխ իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠ՜ժ զկ ՠս ՠխ՝՜հջ ՝՜խլ՜էզ չ՜ջ՟՜յՠպ Թնրղ՟ճ, ՜շ՜նձճջ՟ ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ, տջճչ՝բ՜՞ճսկ՜ջ իշմ՜ժ՜սճջ Սնրվՠ ճսըպզ Մգլնց՟ռ՟մ՟տ, ՜ի՜ ՠս ա՜հո ՠսո ըձ՟զջտո ժ՜պ՜ջՠռզ ՝՜աճսկ
՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝, ՠս ՜շռՠո աո՜հ ՠս գոպ ճսղզկ ՠս ձջ՝՜ի՜հՠ՜ռ կպ՜ռ տճռ ճջճձՠոռՠո, այ՜ժ՜ոձ էռճսոռՠո ՠս ա՜սՠէճջ՟ոձ ժղշՠոռՠոփ Ես աճջ զձմ ի՜ս՜ձ՜ժ՜ձ ՞պռՠո Տՠ՜շձ կ՜պճսռ՜ձզռՠո աղձճջիո ՠս ավ՜շո, ազ Նճջ՜ ՠձ ՞՜ձլտ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ, ՠս հճմ ի՜ս՜ձ՜ժ՜ձոձ՚ պժ՜ջճսդՠ՜ձո կՠջ ձՠջՠոռՠո. ճջյՠոազ ըձ՟զջ տճ զ չՠջ բ տ՜ձ աժ՜ջ կՠջ, ՜հէ զ ոզջճչ տճ// ըձ՟ջՠէճհ՟ հ՜խդՠ՜է լՠշձ՜ջժՠռ՜տ՚ հրե՜ձ՟՜ժճսդՠ՜կ՝ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, ճջ ճմ ՜ձպՠո ՜շձբ աղ՜իո ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ր՞պճսդՠ՜ձփ Վ՜ոձ ճջճհ, ՜խ՜մՠկ ատճհզձ իՠաճսդզսձ՟ ոզջճչ ՝՜խլ՜ձ՜ռ, ազ զկ՜ոպ՜ոզջՠէձ տճ՚ տճհճչ՟ ի՜ձ՟ՠջլ աիճ՞ճհ ՜խտ՜պո տճ՚ աՅ՟խնՠ Ղվթղգտթջ ոճոժ ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո. ՠս զ ի՜շ՜մ՜էզջ ՜խ՜սդո
տճ կզ կճշ՜ձ՜ոռզո, ՜հէՠս հզղՠէձ տճ, աԱոպճս՜թ ճխճջկզձ հզղՠոռՠոփ Ոխն էՠջ զ Տբջփ Ահէՠսո ՜խ՜մՠկ ա՞՜խ՜վ՜ջճխոձ, ոզջճչձ Քջզոպճոզ, ազ աո՜ժ՜ս հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո զկ ՞ջՠոռՠո, ՠս Աոպճս՜թ ատՠա ՞ջբ զ ՞զջձ ժՠձ՜ռ. ՜կբձփ
8. 178՝ [Ամնր՟մւ խգմբ՟մ՟խգվոթտ գր ղնժնվ՟խ՟մ՟տ թ ծթմա ժգդնր (՟հթրջ՟խ)] — Ահո չՠջձճհ՞ջՠ՜էտո ՜ձճս՜ձտ ՠ[ձ] ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռ, զոժ զ ձՠջտճհ՞ջՠ՜էո՚ ՜ձճս՜ձտ ՠձ Է կճէճջ՜ժ՜ձ՜ռ...
9. 179՜—93՝ Յ՟հ՟աջ գվխմ՟ճթմ յ՟վըղ՟մմ մնր՟ջս Յնծ՟մթջթ Եդըմխ՟տնճ յ՟վ՟բվգ՟ժ թղ՟ջսմնտմ ՠ՟մթտ՝ թ իմբվնճ ՠ՟վգո՟յս գր գվխթրհ՟դ՟վբ ո՟ս՟մ[թ]ջմ Վ՟իէ՟մկ՟ճ
Տգ՛ջ կգպ. 529, 149՟—66ՠ. Նը./179՜—80՜փ §Ա/180՜—1՝փ Բ/181՝—2՜փ Գ/182՜—3՜փ Դ/183՜՝փ Ե/183՝—4՜փ Զ/184՜—5՜փ
Է/185՜—6՜, Ը/186՜՝փ Թ/186՝—7՝փ Ժ/187՝—9՝փ ԺԱ/189՝—90՜փ ԺԲ/190՜՝փ ԺԴ/190՝փ ԺԳ/190՝փ ԺԵ/190՝—1՜փ ԺԶ/191՜փ ԺԷ/191՜՝փ ԺԸ/191՝—2՜փ ԺԹ/192՜փ Ի/192՜փ ԻԱ/192՜՝փ ԻԲ/192՝—3՝փ ԻԳ/193՝փ

10. 194՝—205՜ Պ՟սձե սնրղ՟վթմ Հ՟ճնտ (ժջժձ՜ռճհռ ՜խզսո՜ժ՚ 194՜) — Կ՜է աՆ՜ս՜զ՜ջ՟ ՜կզոձ ՠս ՠջդ
Է Է, ՠս ճջ կձ՜հ, ՜հձ բ ժջժձ՜ժձ Հճշճհ...
11. 206՜—16՜ Պ՟սձե սնրղ՟վթմ Հպնղ՟ճգտնտ (ժջժձ՜ռճհռ ՜խզսո՜ժ՚ 205՝) — [Կ՜է] ահճսձվ՜ջ ՜կզոձ ՠս
ՠջդ Է Է, ՠս ճջ կձ՜հ, ՜հձ ժջժձ՜ժ բ վՠպջվ՜ջճհ...
12. 216՝—7՜ Զ՟սթխմ քպ՟մկա՟տ /// [ւ՟մթ՞] յ՟ՠ՟է ճ՟պ՟չ ժթմթ ճ՟ղգմ՟ճմ ՟ղթ (՟հթրջ՟խ՝ ՌՀ—
ՌՃԽԹ) — Թզվ ՌՀ, (՞զջ պ՜ջսճհ) Ի իՠպ զջ՜ռ... ՌՃԽԹ, (՞զջ պ՜ջսճհ) Ի — Ա ղ՜՝՜դ հ՜շ՜նփ

— 217՝—8՜ [Ց՟մխ աժի՟րնվ ՠ՟մթտ ղ՟սգմթջ] — Կ՜կզո ՞զպՠէ, դբ ՜ջՠ՞՜ժձ ճջճսկ ՞ջզ բ՚ [ՠջՠո] 261...
(1754 դ. հ՜սՠէճսկ ՜հէ լՠշտ)փ
13. ՟. 225՜—7՜ [Դ՟րէթ Ամճ՟հէթ] Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ Մգխմնրէգ՟մտմ Պնվցթրվթ — Հ՜ձ՟ՠջլՠ՜էտ ի՜ձ՟ՠջլ Աոպճսթճհ ոժզա՝ձ ՜շձՠէ ՜շ՜նզժ՜ ղ՜ջ՜՞ջճսդՠ՜ձռո...
ՠ. 227՜—8՝ Նգվ՟լնրէթրմւ Պնվցթրվթ (ծ՟ղ՟պփս ղգխմնրէթրմ) — Եէճհջ ի՜ջժ՜սճջզ... Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ձՠջ՜թճսդզսձտ Պնվցթրվթփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ե լ՜հձտ ՠձ...
14. 228՝—30՜ [Տ՟ջմ] ջսնվ՟ավնրէթրմւ Ավթջսնսեժթ (ծ՟ղ՟պփս ժնրլղնրմւ) — Գճհ՜ռճսդզսձ, ճջ՜ժ, տ՜ձ՜ժ... ՠս ա՝ճչ՜ձ՟՜ժձ ՞պռՠո զ Մՠժձճսդզսձո ՞ջճռձ Ավթջսնսեժթփ
15. 230՜—1՝ Վգվժնրլ՟խ՟մեմ թ ավնտմ Ավթջսնսեժթ — Աոբ զկ՜ոպ՜ոբջո, դբ. Չճջո ՞ճձ պջ՜կ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ իըձ՜ջտո...
16. 231՝—3՜ Ի Ս՟ծղ՟մ՟տ ավնտմ [Դ՟րէթ Ամճ՟հէթ], նվ խնշթ Լփւթ՟ճ (՟ճջոեջ) — Ոջտ կզ՜ձ՞՜կ զ կ՜ջպզջճոճսդՠ՜ձ (՜հոյբո) պՠձմ՜ձ ՝՜ձզռ... Ես ա՜հէձ ՞պ՜ձՠո զ ՞զջո Ավթջսնսգժթփ
17. 233՜—4՝ Ի ՠ՟մթտ Պհ՟սնմթ ճԷ՟խ՟տ ավնտ — Գզպՠէզ բ գոպ ժ՜ձճձ՜ռ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ, ազ ՞զպճսդզսձձ ՝՜ե՜ձզ զ մճջո...
18. 234՝—47՜ Մգխմնրէթրմ [ՠ՟մթտ] Դ՟րէթ քթժթջնք՟ճթ, նվ թ խ՟ս՟վնրղմ մնվթմ ս՟պթ, նվ Վ՟ջմ ցնվկ
[ջ՟ծղ]՟մ՟տ թղ՟ջսնրէգ՟մ, ՟ջ՟տգ՟ժ սգ՟պմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ, թ իմբվն նրղգղմ Սսգց՟մմնջթ, ջթվնհթ թղ՟ջսնրէգ՟մ — [Զըձ՟զջ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձ ի՜ս՜]պճչ ՠս ոզջճչ ի՜հռճխ՜ռ յ՜ջպզկտ պ՜է...
19. 247՜—8՜ [Յ՟հ՟աջ գվխվ՟շ՟ցնրէգ՟մ] — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ժբպ, ՞զթ, կ՜ժՠջՠսճհդ ՠս կ՜ջկզձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Կբպ՚ ., ՞զթ՚ /...
20. 248՜՝ [Յ՟հ՟աջ ծ՟ր՟սնճ] — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ. Հ՜ս՜պ ՜շ՜ձռ ՞ճջթճռ կՠշՠ՜է բփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Աշ՜տզձճսդզսձ բ ՜շձՠէձ ՠս ճմ ՞զպՠէձ կզ՜հձ...
21. 250՜—4՜ Պ՟սձեմ Հպնղ՟ճ Մգլ ս՟րղ՟վթ /Պ՟վդգ՟ժ ծ՟վ՟մտզմ ղգվ մ՟իխթ/Բ՟ճտ ՟վբ, Ղնրխ՟ջզջ Կգհգտթ/Ոս՟մ՟րնվ յ՟վ բվգտթ — Աձճս՜ձտ ՜կոճռ Հշճկ՜հ՜ժ՜ձ՚ /հճսձվ՜ջ, վՠպջվ՜ջ ՠս կ՜ջպ ՞՜ջձ՜ձ... /Մզձմ
զ ՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզփ
22. 254՜—6՜ Դ՟ր՟մնրէթրմ ւ՟հխգբնմ՟տնտ, դնվ թմւգ՟մւ Աէ՟մ՟ջթ ՟ջգմ. Է թմշ նվ նրհթհ ե գր ե թմշ նվ
էթրվ — Ոջ ճտ ժ՜կզռզ վջժՠէ, հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ի՜ջժ բ ճսձՠէ աի՜ս՜պ ճսխխ՜վ՜շ...
23. 256՜—8՜ Տ՟րղ՟վ Ղգրնմթ՝ ՟պ՟չթմ յթմնհթ թրվ սնրմ — Ա. Բ՜ձձ կ՜ջկզձ ՠխՠս ՠս պ՜խ՜ս՜ջՠ՜ռ զ
կՠա...
24. 258՜—60՝ Դ՟ր՟մնրէթրմ ւ՟հխգբնմ՟տրնտֆ Տգջ գր դանճյ ժգվ, նվ էթրվ խ՟ճ գր նրհթհ — Գզպՠէզ բ, ազ ՠձ
ճկ՜ձտ, ճջ կզ ՝ձճսդզսձ ՜ոՠձ զ Քջզոպճո...
25. 261՜—7՜ Մգխմնրէթրմ սփղ՟վթ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե Ս՟ղնրեժթ ւ՟ծ՟մ՟ճթ թ իմբվնճ Սսգց՟մմնջթ թղ՟ջս՟ջթվթ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ պճսկ՜ջփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Տճսկ՜ջ ՜ոզ եճխճչ ոժզա՝ձ ՜ոպՠխ՜՝՜ղըճսդՠ՜ձ...
26. 274՜—311՝ Բ՟պ ե ծ՟ճնտ ժգդնրե ո՟վդ գր ճջս՟խ (Ա—Ք) — Աջ՜ջզմ ժ՜կ ՜ձպՠոփ Արանջսնջ՚ ՜ղը՜ջի՜ժ՜է... Քոՠոպ՚ մ՜վ բ, ժղզշ ՜ձճսձփ
27. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ.]
՟. 315՜—25՝ (՝ճէճջ՞զջ) Ի իմբվնճ Թնրղ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ ճ՟ջսնր՟լ՟ՠմ՟խ Սնրվՠ նրիսթմ Մգլնց՟ճ ռ՟մթտմ գր լ՟պ՟ճ՟ՠ՟վ խ՟ս՟վգ՟ժ ձամ՟րնվ, ՟ջսնր՟լ՟խթվ, ծնագժթտ ՟պմ Յ՟խնՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Ղվթղգտնճ
Յ՟հ՟աջ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ — Գզպՠէզ բ, ազ ՜ա՞՜յժ՜ձճսդզսձ պ՜ջճջճղՠ՜է ՜ձլ՜ձռձ բ... (325՝ ՜խզսո՜ժ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ, դՠջզ)փ
28. 326՜ (Նրպջ՞զջ) Եհ՟մ՟խ՟տ ը՟ղնրտ — Մ՜ջպ պզսձ ԺԲ, ՞զղՠջձ ԺԲ ե՜կ... Փՠպջվ՜ջ պզսձ ԺԱ, ՞զղՠջձ
ԺԳ փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 20՜ Զկՠխ՜ստ կՠշՠ՜է ՞ջզմո՚ ոճսպ՜ձճսձ Սթղնմջ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ճջ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՠկ ժջ՜սձ՜սճջզ
ՠս լՠսճչո ՠս ՞ճջթճչո [հ]ճհե իՠշ՜ռՠ՜է ՠկ, ՠս ճջտ հզղՠձ՚ հզղՠ՜է էզռզձ զ Քջզոպճոբփ
22՝ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Աս՞ձՠ՜, Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ի՜ձ զ հ՜ս՜ջպ ճպ՜ձ՜սճջզոփ Թճսզո ՌՁ
(1631)փ
217՝ Ոՙչ ՠխ՝՜յջտ, զ Հ՜հճռ դվզձ ՌՀ (1621), հՠջժզջձ Լգծ՟տ զ տ՜խ՜տձ Իժնռ ՞ջՠռզ աո՜ժ՜ս ՝՜ձո, ճջ ռճսռ՜ձբ աԶ՜պզժձ ցշ՜ձ՞՜ռ, դբ հ՜կ ՜կզ տ՜ձզ ղ՜՝՜դ հ՜շ՜ն պզ էզձզ ՠս ժ՜կ հճջճսկ ՜կզ զ կզ՜պՠխ էզձզ դչ՜ժ՜ձզս ՠս ՞ջճչ պ՜ջճհձփ Գզպ ա՜կՠձ՜հձ ՠս հզղՠ՜հ աՍգՠ՟ջս՟տթ ա՜ղը՜պճխո ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ /// (1 պճխ ՠաջ՜ի՜պճս՜թ)փ

248՝ Ի ՞զջո ՜հո ըձ՜կ՜ջժՠռբտ,
Փ՜վ՜ք՜ձրտ աո՜ ժ՜ջ՟՜ռբտ,
Թբ ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ՚ րջզձ՜ժՠռբտ,
Զ՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխո հզղՠռբտփ
2. 320՜ (ԺԷ ՟., ՜ձ՜ձճսձ՚ 315՜—25՝) Ես ակՠխ՜սճջ ՞թճխո հզղՠ՜ զ Տբջփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Աոպ՜շ Ա Արգսթջ մձմզձ թ՜շ՜հ Փջժմզձփ Քջզոպճձՠ՜հփ Քվթջս՟ցնվ էրդՠջ՜ժ՜ձ /Ոջ բ ՝եզղժ ՜՞՜իճսդՠ՜ձփ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ Թվզձ իա՜ջ րխՠ՟ ի՜ջճսջ կ՜հզո ՠպճռփ 1՜—2՜ (Նճհձ լՠշտ) ՌԾԳ (1754) դչզձ չՠջ՜՟զջ ԻԸ, ՠրդձՠջջ՜ժ Բ, ՞զջ պ՜ջճսձ ԽԷ—ձ, պ՜ձճսպբջ Ահթՠխնճսջձ...

740
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Հպնղ
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ԳՐԻՉ՝ Կթվ՟խնջ բոթվֆ
ԹԵՐԹ՝ 169. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 2ՠ—3ՠ, 16՟ՠ, 156՟, 167ՠ—8ՠ, 169ՠֆ
ՊՐԱԿ՝ 1×1+Ա—Է×32 (Ա 23, Ե 24, Զ 22, Է 3)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,8×10,4ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20—23ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, Ա ցգհխթ խգմսվնմնրղ՝ ձմյ՟բվնյղ ի՟շգժնրէթրմ, Բ ցգհխթ խգմսվնմնրղ՝ Տթվ՟ղ՟ճվզ ղ՟մնրխ Յթջնրջզ ավխնրղ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ նջխգանճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվմ նր էթխնրմւզ՝ ղ՟յնր՟լ, ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Ք՟վնդւ գր ո՟սղնրէթրմւ]
1. 4՜—13՝ [Պ՟սղնրէթրմ սմփվթմ՟խ՟մ սգհգ՟տմ —///] ՠգէգ՟ճ ժճմՠ՜ռփ Եվ պՠխզձ ճջ ըաԵ ի՜ա՜ջտձ ժՠջ՜ժջՠ՜ռ Տբջձ Ե ձժ՜ձ՜ժ՜վ...
2. 14՜—5՝ [Տ՟հ թ ռգվ՟ճ Սվՠնճ Եվնրջ՟հեղթ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Յ՟խնՠ ւ՟ծ՟մ՟ճթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե»)] — ՅԱոպճսթճհ ղզձՠ՜է տ՜խ՜տ յ՜պվ՜ժ՜ձ, /Ց՜ձժ՜էզ կ՜ջ՟ժ՜ձ, վ՜շտտ ՜ձչ՜ղծ՜ձ... / Լռՠ՜է պրկ՜ջզո կՠջ Յ՜վՠդ՜ժ՜ձ՚/Հ՜ա՜ջ ՠս ճսդոճսձմճջո (1635) դզվձ զ էջկ՜ձ, /Յ՟խնՠեջ ՜շ տՠա ՠջ՞ գձթ՜հՠռ՜ձ...
Լճսո՜ձռտճսկ, ՞ջմզռ՚ 14՜ «Հ՜՞ՠջ ՠո ժ՜ձ՜մզ. լ՜հձձ բ»փ

3. 17՜—28՜ Յ՟հ՟աջ նրիս՟յսգհգ՟տ գր Թ աժի՟րնվ՟տ գխգհգտնճ գր մյի՟վ՟տ, նվւ խ՟մ թ ղգլմ Հպնղ ւ՟հ՟ւթմ — Ն՜ը ՠս ՜շ՜ն ՠժՠխՠռզձ, ճջ բ ՞էճսը ՜կՠձ՜հձ ՠժՠխՠռճհ...
4. 29՜—37՜ Մգխմնրէթրմ Տգջժգ՟մմ Աջսնր՟լ՟լմթմ — 0ՙչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ տջզոպճձՠ՜հտ ՠս
՜ջՠ՜կ՝ ձճջ՜ ՞ձՠ՜է եճխօչճսջ՟տ...
5. 37՜—40՝ Վ՟ջմ խ՟ս՟վղ՟մ ՟յի՟վծթջ ե ՟ջ՟տգ՟ժ — Յ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժզ յ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ Յզոճսո ռը՜շ՜տՠ՜էոձ ՠս ՜ոբ. Եժՠոռՠձ ե՜կ՜ձ՜ժ, ճջճսկ ճմ կձ՜ոռբ ՜հ՟ջ տ՜ջ զ չՠջ՜հ տ՜ջզ...
6. 40՝—6՝ [Վ՟ջմ ա՟ժջսգ՟մմ Քվթջսնջթ] — Զզ ճջյբո վ՜հէ՜ժձ, ճջ ՠէ՜ձբ հ՜ջՠվՠէզռ ՠս ՠջՠվզ կզձմՠս զ կճսպձ ՜ջՠվճս... ՠդբ հ՜սճսջձ պրձզ Խ՜մզ զ հճսջ՝՜դճհ...
7. 47՜—51՜ Խվ՟ս գր ւ՟վնդ... ՟ջ՟տգ՟ժ Գվթանվթ ՟հփէնհ նրղգղմե — Ահոյբո ՜ոբ Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո, ՜ոՠէօչ, ՠդբ. Պ՜ջպ բ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ժ՜է [հ՜խրդո]...
8. 51՝—5՜ Ք՟վնդ գր իվ՟ս Ոծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Վ՟ջմ ՟մյ՟ծ ւքվ՟սռնրէգ՟մ — Եջժՠջճստ, ՠջժՠջճստ, ա՜ջիճսջՠռՠտ ՠս ՟ճխ՜ռբտ չ՜ոձ ՜ձղ՜ի կՠխ՜ռձ...
9. 55՜—62՝ Ք՟վնդ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ — Ոջյբո ՜ոբ ՜ոպճս՜թ՜ի՜հջձ Դ՜սզդ զ ՝՜ձո զսջճսկ,
՜ոՠէճչ. Եջ՜ձզ ճջ ըճջիզ ա՜խկ՜պձ...
10. 63՜—70՜ Պ՟սղնրէթրմ մըմվե՟տնտմ — Յ՜հձ ե՜կ ձըձվբ՜ռզտ ՝՜աճսկ մ՜ջզտգո ՞ճջթբզձ...
11. 70՝—7՜ Պ՟սղնրէթրմ ՟վ՟վ՟լնտ ՟յի՟վծթջ — Դ՜ջլՠ՜է ՜ոՠձ ՞զջտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ, ՠդբ. Ի ոժըա՝՜ձնբ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձո...
12. 77՜—80՝ Վ՟ջմ ՟վգսգ՟տմ Աբ՟ղ՟ճ դնվ գհգր — Ես տ՜խռջ՜ռ՜վ Տբջ զ չՠջ՜հ Ա՟՜կ՜հ...
13. 80՝—1՝ Կ՟դղնրղմ ս՟ո՟մթմ գր գժ՟մգժ Ննճ՟ճ — Ի հՠպ ՠէ՜ձՠէճհձ Նճհ՜հ ՠս ՝՜ջզ ա՜վ՜ժ՜ռ ձճջ՜...

14. 81՝—95՝ Վ՟ջմ ՟վգսգ՟տմ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Աձՠխ ՠս ՜ձկ՜իզձ Աոպճսթճհ իջ՜կ՜ձ՜վձ ՜շ՜տՠռ՜ս
5198 ՜կզձ իջՠղպ՜ժ՜յՠպձ Գ՟ՠվթեժ զ տ՜խ՜տ կզ Գ՟ժթժթ՟տնտ...
15. 96՜—8՝ Հ՟ղ՟վնհնրէթրմ ւվթջսնմթ՟ճ է՟ա՟րնվնրէգ՟մմ, նվւ գմ ճգվխվո՟անհւ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ
ղգվնճ — Ն՜ը ՠս հ՜շ՜ն՚ զկվջ՜՟րշ դ՜՞՜վճջձ...
Բ. 99՜—155՝ Հ՟ր՟ւնրղմ թ Հ՟վ՟մտ ռ՟վւեմ գր ՟ճժ սգհովեթտ, նվ ավգտ՟ւ թ ջղ՟ճ — Եխ՝՜հջ ճկձ ՠխՠս յ՜պՠջ՜ակՠ՜է զ ՟զվբձ յճշձժճսդՠ՜ձ ՠս հ՜խճհռ ՞ձ՜ռ զ ՜ղը՜ջիո...
48 յ՜պկճսդզսձ՚ զ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռ հԱոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ ՠս զ Պ՜պկճսդՠ՜ձռ Հշճկ՜հՠռսճռփ

Գ. 156՝—67՜ Կ՟մփմւ սփղ՟վ՟խ՟մւ սփմթտ գր ո՟ծնտ ՟դաթջ ղգվնրղ Հ՟ճխ՟դնրմգ՟տջ — Թճս՜ժ՜ձ Հ՜հճռ՚ ՌՃԽԶ (1697), Երդձՠջջ՜ժձ՚ Ե, Գզջ պ՜ջճհձ՚ Ծ, Վՠջ՜՟զջձ՚ ԺԶ, Տ՜ձճսպբջձ՚ Խճհձ...
Հ՜ժզջծ ձ՜ը՜՝՜ձզձ հ՜նճջ՟ճսկ ՠձ. 157՜ Պ՜ջա՜պրկ՜ջ՚ ՌՃԽԶ—ՌՃԿԳփ 158՜ Ակո՜կճսպփ 158՜ Զճս՞՜սճջճսդզսձ Հ՜հճռ ՠս
Հշճկ՜հՠռսճռ պրկ՜ջ՜ռփ 158՝ Ծձճսձ՟ էճսոձզփ 159՝ Ոսպզտփ 160՜ Պ՜իտփ 161՜ Աձղ՜ջե ՠխ՜ձ՜ժտփ 161՜ Տրձտփ 161՜ Դ՜ջ՜՞էճսըտփ
162՜ Ձ՜հձ՜՞զսպփ 162՝ Զճս՞՜՟ջճսդզսձ ՜կոճռձ Հշճկ՜հՠռսճռ գձ՟ ՜կոճռձ Աա՜ջզ՜հզփ 167՜ Ժ՜կտ պճսգձնՠ՜ձ ՠս ՞զղՠջճհ զսջ՜տ՜ձմզսջ ՜կոճռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2՜ Աձճսձ Հրջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ. ՜կբձփ Հ՜ո զ դզժճսձո ՜ձյզպ՜ձզո, ազ ՟ճս ՞զպՠո ըայբպո ժ՜ջՠ՜ռ կՠջճռ, տ՜ձ աճջ ըձ՟ջՠկտ ՠս զկ՜ձ՜կտփ
28՝ Թվզձ Փջժմզձ 1696 ՠս դզվձ Փճտջ ՁԱ (1696), ճջ բջ ՜կոՠ՜ձձ Դ՜կ՜հ, ՠժ՜տ զ տ՜խ՜տձ զ Ն՟ճոփժթ, ՠս ի՜կ՝ճսջՠռ՜տ ըայ՜պվ՜ժ՜ձ ՞էճսըձ ՠս ոջճս[ձ]գտձ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ, ճջ ժ՜հջ զ ոճսջ՝ հՠժՠխՠռճնձ՚
իջ՜ղ՜՞ճջթզ ՠս ՞էը՜վճջզ չ՜ձ՜ռձ Կնրջ՟մ՟տ, ճջ հ՜հձ ՠժՠխՠռզձ ՞էճսը բ ՜կՠձ՜հձ ՠժՠխՠռՠ՜ռձ Ամ՟ոփժնր, ճջ
զղըբ զ չՠջ՜հ տ՜խ՜տզձ կՠթզձ Իմ՟ոփժնրփ Եվո ՜շ՜վՠէ հՠպ ժ՜պ՜ջՠէճհ ճսըպզձ ոջ՝ճհձ ձղը՜ջ՜ռձ Գվթանվթ ՞ջճհ (=կՠջռ) Լնրջ՟վնվշթմ, ՠժզ զ ոճսջ՝ տ՜խ՜տըո Հպնղ, աճջ բզ ժ՜ջրպ պՠոճսդՠ՜ձըձ պՠխզ ՠս պձրջզձ՜ժ՜ձ՜ռ
ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռձ Պՠպջճոզ ՠս Պրխճոզ, ՠսո ՜շ՜չՠէ ՜կՠձզռ ոջ՝ճռ ձղը՜ջ՜ռձ ՠս ճպձ՜պՠխճհձ Փջժմզձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզփ Տՠո՜հ ՜ձ՜ջե՜ձ ՜մրտո ՠս պՠխզ Գժի՟սղ՟մմ ջվՠնճմ ՟պ՟ւգժնճմ Պփհնջթ, աճջ ՝ըՠ՜է բ ՠջՠտ
՜խ՝զսջտ, ճջ կբժձ բ ՝ձճսդՠ՜կ՝ձ նՠջկ ՠս ի՜կձ բ զ՝ջՠս ժ՜դձզ, ՠս կբժձ բ ճմ յ՜խ ՠս ճմ նՠջկ, ՜հէճսկ ի՜կճս, ՠս Ա բ
յ՜խ՚ զ՝ջ լզսձ, ՠս ՠջՠտ ՜խ՝զսջտձ զ կբչ կբժ ՠժՠխՠռճհ, աճջ հզղ՜պ՜ժձ րջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ, ՠս Տբջձ ՝՜ջլ՜ձռ ՜կՠձզռ տջզոպճձբզռ ճխճջկՠոռզ, ՠս զձլ՚ կՠխո՜կ՜թ Կթվ՟խնջթջ ՜ձնզձնզձ ՟յզջփ Յզղճխտ՟ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ
155՝ Կ՜կ՜վձ Հրջձ ՠջժձ՜վճջզձ... ՜կՠձ՜յձվ՜ոպզ յ՜ղպրձբզո ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ՚ զ չՠջն՜ռՠ՜է ՠս զ չղպ՜յ՜պճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզո ՜վ՜ջպ ի՜ոճսռ՜ձՠէ ըավճտջ՜պզյ ՞ջտճսժո, ճջ բ ի՜վ՜տՠռՠ՜է ՜ոպզ ՠս ՜ձ՟զ՚ զ յզպճհո
՝ձ՜վզռ ծղկ՜ջպ՜ոզջ՜ռ տջզոպճձբզռ, ճջտ զ ՞ճջթ ՜թՠէրչ ժ՜կ ժ՜ջ՟՜էրչ, ժ՜ջ՟՜ռճխտ ՠս էոճխտ, զ թճսձժո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜ջՠկ ըալՠա, ՝ՠջ՜ձ կզ Հ՜հջ կՠխ՜հզվ ըակՠխ՜վճջո հզղՠոնզտ, ՠսո ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ Մՠխ՜վճջ ՠս ոճսպ՜ձճսձ Կթվ՟խնջ ՞ջմզո ՜ձնձնզձ ՟յզջփ
167՜ («Կ՟մփմւ սփղ՟վ՟խ՟մւ»—զ չՠջնճսկ) [Թզվձ Քջզոպճոզ՚ 16]96, դզվձ Յ՜հճռ՚ 1146 (1697), դզվձ Ադ՟վթ՚ 82(1698)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 2՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ Մ՟էնջմ ՞ջՠռզ. ՜կբձփ
2. 169՜ (Շխ՜՞զջ) Եխՠս դվզձ Քջզոպճոզ ՌԶՃՂԷ (1697) կ՜ջպզ ԺԸ (ձճհձգ՚ է՜պզձՠջբձ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 13՝, 156՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Աջսնր՟լ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպ. ՌՃՁ (1731)փ
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ԹԵՐԹ՝ 244. շավնր՟լ՝ 144ՠ, 216՟ՠ, 223ՠ, 244՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ի×12 (ԺԹ 16)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,7×10ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (յհ՟ավ՟մղ՟մ)ֆ ՏՈՂ՝ 14—21 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ շթւ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, էնրհէֆ

Նկճսղ` բն 134՜:
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—12՝ [Ա]. Վ՟ջմ Թ՟հղ՟մ գր Յ՟վնրէգ՟մ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ [«Թենցթժնջթ ջ՟վխ՟ր՟աթ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 1521, 344ՠ] — Աոպճս՜թ Բ՜ձձ Հրջ ՠս ի՜կ՜՞ճհ՜ժզռ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ըճձ՜ջիՠռ՜ս զ Հ՜հջ՜ժ՜ձ թճռճհ...
(ժջժ. §19, 193՜—204՝)փ
2. 13՜—21՜ Բ. Վ՟ջմ Թ՟հղ՟մ գր Յ՟վնրէգ՟մ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ — Ես զ՝ջՠս ՠջՠժճհ ՠխՠս, ՠժձ ՜հջ կզ՚
ճջճսկ ՜ձճսձձ բջ Յճչոբվ...
3. 21՝—70՜ Գ. Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Յճջե՜կ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ բզջ, տՠա յ՜ջպ բջ
ըճջիՠէ ա՜ձՠջՠսճհդոձ...
4. 70՝—2՝ Դ. Յ՟հ՟աջ անհնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Զզ ՞ճխձ Աոպճսթճհ ի՜ժ՜շ՜ժ բ...
5. 73՜—82՜ Զ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ ՟ր՟դ՟խթմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Ոՙչ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է
ի՜յջտ զկ ՠս ՠխ՝՜յջտ...
6. 82՝—4՝ Է. Պ՟սղնրէթրմ Թ՟ժթժգ՟ճ ՠըյխթմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Սճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ՚ Թ՟ժթժգնջ...
7. 85՜—108՝ Ը. Ք՟վնդ Յնրմ՟մնր ղ՟վա՟վեթմ, նվ ՟ջե. Ած՟ճ Գ ՟րնրվւ, ՟ճժ նշ թտե Նթմնրե — Զզ Նթմնրե բջ
տ՜խ՜տ կՠթ...
8. 109՜—15՜ Թ. Խնջսնռ՟մնրէգ՟մմ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Ես ՜ջ՟, տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպզո աճջ ՜ջ՜ջ կՠա Աոպճս՜թ...
9. 115՝—9՝ Ժ. Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Քջգմնց՟ճ գր դնրա՟խտթմ թրվնճ գր գվխնր նվբնտմ — Եջ՜ձՠէզձ Քջգմթցնմ
բջ զ Կնջս՟մբթմնրոփժթջ...
10. 119՝—32՝ ԺԱ. Ոհՠ ոթս՟մթ Վ՟ջմ ղգպգժնտ թ ջթվգժգ՟տ ռգվ՟ճ գր ՟դա՟խ՟մ՟տ [«թ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 3527, 140՟]— Աջ՟, ՜շ՜ձ զ կբձն ոճսջ՝տձ ՠս ՜շ Աոպճս՜թ ՞ձ՜ռզձ...
11. 133՜—8՜ Ի. Ննվթմ Կթվ՟խնջ ռ՟վբ՟ոգս[թ] Յ՟հ՟աջ ռ՟ջմ ՟վլ՟է՟ջթվնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Աջկ՜պ ՜կՠձ՜հձ մ՜ջՠ՜ռ ՜ջթ՜դ՜ոզջճսդզսձձ...
12. 138՜—43՜ ԻԱ. Ննվթմ (Կթվ՟խնջ ռ՟վբ՟ոգսթ) Յ՟հ՟աջ ՟ղՠ՟վս՟ր՟մնրէգ՟մմ — Ակ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդզսձ բ ոժզս՝ձ ՠս ժ՜պ՜ջճսկձ մ՜ջՠ՜ռ...
13. 143՜—4՜ ԻԲ. [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ. Որմ՟ճմնրէթրմ նրմ՟ճմնրէգ՟մտ] — Սճխճկճձ ՜ոբ. Ոսձ՜հձճսդզսձ ճսձ՜հձճսդՠ՜ձռ, ՜կՠձ՜հձ զձմ ճսձ՜հձ... չ՜ոձ ձճռ՜հ ճջտ հ՜շ՜նձճսկձ ՜յ՜ղը՜ջՠ՜է ՠձ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
14. 145՜—51՝ ԺԴ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ մ՟իւ՟մ դո՟ս՟վ՟ամ. ՟պգ՟ժ դԱրգս՟վ՟մմ — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ ոզջՠէզտ...
15. 151՝—62՜ ԺԷ. Աճվ ղթ թչ՟մեվ ճԵվնրջ՟հեղե ճԵվթւնռ գր ՟մխ՟ր թ կգպջ ՟ր՟դ՟խ՟տ [«Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ». կգպ. 2131, 126՟] — Ահջ՚ աԱ՟՜կ ՜ոբ չ՜ոձ ժ՜պ՜ջՠ՜է ի՜ո՜ժզձ...
16. 162՜—80՜ ԺԸ. Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Մ՟ծ գր խգ՟մւ թ կգպմ ժգդւթ ե գր նվւ — Աշ՜նզձ ըջ՜պ չ՜ոձ կ՜ջկձ՜սճջ ժՠձ՜ռո բ ծղկ՜ջզպ...
17. 180՜—7՜ Նգվջեջթ խ՟մնմւ եֆ Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Մզ ճտ զ տ՜ի՜ձ՜հզռ...
18. 187՜—92՝ ԺԹ. Գվթանվթ ռ՟վբ՟ոգսթ (Տ՟էգր՟տրնճ) Ք՟վնդ ռ՟ջմ ծթրվզմխ՟ժնրէգ՟մ... (Ձղգպ՟մ
ՀԴ) — Ես ՞զպՠէզ բ րջզձ՜ժ՜ռ, ազ զ կբն ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ...
19. 193՜—204՝ ԼԲ. Քվթջսնջթ ա՟ժջսգ՟մմ, Թ՟հնրղմ գր Յ՟վնրէգ՟մ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Աոպճս՜թ Բ՜ձձ Հրջ ՠս ի՜կ՜՞ճհ՜ժզռ Հճ՞ճհձ... (ժջժ. §1. 1՜—12՝)փ
20. 205՜—15՝ Լ[Գ]. Ք՟վնդ ռ՟ջմ խթվ՟խեթ, թ ՠ՟մ փվթմ՟տմ Մնռջեջթ, նվ ՟ջե. Պ՟սնրգտեւ դ՟րվ ղթ՟յ՟ՠ՟էթմ ՟րվ խթվ՟խթ — Ոջյբո ՜շ՜նզձ ՜ջ՜ջմճսդզսձձ, ճջ զ Զ րջձ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջՠսՠէզ ՜ջ՜ջ՜թո...
21. 217՜—28՝ Լ. Յ՟հ՟աջ Ն՟ճթմ ւ՟հ՟ւթմ ՟ճվնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Ահոյբո ՜ոՠէճչ, հՠպ ՜հոճսիՠպՠս ոզջՠէզ[տ], ա՜հո ՜շ՜նզ ՟զռճստ...
22. 228՝—32՝ ԼԴ. [Ի ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ] Յ՟հ՟աջ յմնրէգ՟մ գր ոնպմխնրէգ՟մ — Քջզոպճձՠ՜հտ կզ ՜ձժռզձ զ ղձճսդՠ՜ձ ՠս կ[զ] ղճսձտ ՠս յճշձզժ ժճմՠո[ռ]զձ...

23. 233՜—42՜ Ի[Ը]. Ի աթվջ Տ՟էգր՟տնճմ ավգ՟ժ խ՟ճ ՟ջգժնռ, էե. Եվՠ ղ՟վբնճ ծնաթմ նվ ծթր՟մբ՟մ՟ճ՝ ղգհփւ տ՟ր՟ժթտ ժթմթ — Ահոյբո իջ՜կ՜հբ կ՜ջ՞՜ջբձ ՜ոՠէճչ, դբ. Եջ՝ կ՜ջ՟ճհ իճ՞զձ, ճջ կՠխրտ իզս՜ձ՟՜ձ՜հ...
24. 242՜—3՝ ԻԹ. [Ի] Ոջխթցնվթխե (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ) Վ՟ջմ ճ՟վնրտգժնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Ես ՞զպՠէզ բ չ՜ոձ հ՜ջճսդՠ՜ձձ, ազ ճմ թՠջձ էզձզ... ՠս ճմ ՜ջ՟՜ջճհձ կ՜ջկզձձ գձ՟ կՠխ՜սճջզձ պ՜ձնՠոռզփ
Գէը՜ժ՜ջ՞կ՜ձ կբն ՠխ՜թ ղվճդգ ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ ՞՜էզո բ ձ՜ըրջզձ՜ժզռ, տ՜ձզ ճջ լՠշ՜՞զջո ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ բփ
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ԳՐԻՉ՝ Ս՟վաթջֆ
ԹԵՐԹ՝ 132+1 (խվխ. 71). շավնր՟լ՝ 1՟, 97ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 11 12 (Բ 20, Է 11, Ը 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13×9,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (1ՠ—33՟, 80՟—132ՠ), մփսվաթվ (33ՠ—79ՠ)ֆ Տնհ՝ 16–20 (ի՟պզ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝
բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ ջոթս՟խ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 98՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (57ՠ)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ
(57ՠ), էպշմ՟աթվ (98՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ռ՟վբ՟անճմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Գթվւ Եվվնվբ Մ՟խ՟ՠ՟ճգտրնտֆ ԺԳ բ.ֆ 2 (Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 խթտ էգվէգվթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ գր ծ՟սնր՟լ ղ՟ջգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դՠ—Գ՟
«/// ո՟ծեթմ ղգխմնրէթրմ ՟պմեթմ... ղգլ՟ո՟սթր, ղգլ՟ո՟վագր դ՟ղգմ՟ճմ ///» (Գ, 3—10)ֆ Դ՟—Գՠ, Բ՟—Աՠ, Բՠ—Ա՟, Դՠ—Գ՟
«///[դծվ՟]ղ՟մմ ՟վւնրմթ աթյգվ՟ի՟պմ խ՟ս՟վգ՟ժ... ճ՟ոնրյ ղթսջ գհլ՟մեթմ գր ա՟դ՟մւ[մ ՟մբվեմ ճգսջ թ ռգվ՟ճ ռ՟պգ՟ժ] դ՟րվ՟տմ
՟վկ[՟խեթմ]///» (Ե, 10—Զ, 15)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ սգհ—սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟է՟ցնր՟լ, տգտ՟խգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՝—33՜ [Մ՟ջնրմւ Ժ՟ղ՟ավւթ]
1. 1՝—9՝ [Ս՟հղնջւ խ՟վա՟ր — Տ]բջ, ՠդբ աղջդճսձո զկ ՝՜ձ՜ո... Ծ, 17, Դ, 2—10, Զ, 3—11, ԺԲ, 1—6, ԺԵ, 1—
10, ԺԶ, 1—15, ԽԲ, 1—5, ԿԹ, 2—6, ՁԵ, 16—17փ
2. 10՜՝ Եր ՟ջթ Սնրվՠ Աջսնր՟լ ո՟սյ՟ձթ ՟րնրվմֆ Արգսգ՟տ, Ծմմբգ՟մ, Թժց՟սնրէգ՟մմ (գր՟ճժմ) — Սճսջ՝ Աոպճս՜թ, ոճսջ՝ ՠս իարջ...
3. Ա. 11՜—2՝ Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնր (Դ, 14—30) — Ես ՟՜ջլ՜ս Յզոճսո արջճսդՠ՜կ՝...
ՠ. 12՝—3՜ [Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթ (Դ, 21—25)] — Ես ՜ոբ ռձճո՜. Մզդբ ՞՜՛հ ծջ՜՞...
4. Ա. 13՝—21՜ Եվա սգ՟պմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ Յ՟հ՟աջ Մգլթ նրվՠ՟էթմ աթյգվթ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝
Ա—Ք) — Ահո՜սջ ՜ձծ՜շ էճսոճհձ թ՜՞ճսկձ/ Ի վջժճսդՠ՜ձ կՠջ ժ՜պ՜ջճսկձ...
ՠ. 21՜—4՝ [«Ննվթմ գվա Մգլթ նրվՠ՟էնր տգվգխթմ». ը՟ղ՟աթվւ, սո. 1866, եչ 68 (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Նգվջգջթ
գ ՠ՟մջ ՟ճջ»)] — Նճջճ՞ճխ պզՠաՠջ՜ռ,/ Ոջ ա՞ՠռճսռՠջ կՠա էճհո վ՜շ՜ռ...
ա. 25՜—31՜ Եվա սգ՟պմ Նգվջեջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ մըմչգտգժնտ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ Ա—Ք) — Աոպճս՜թ ՜ձՠխ
՜ձե՜կ՜ձ՜ժ, / Հ՜հջ ՜ձոժզա՝ձ ՠս ՜ձտ՜ձ՜ժ...
5. ՟. 31՝—2՜ Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթ (ԺԱ, 25—30) — Յ՜հձկ ե՜կ՜ձ՜ժզ յ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ Յզոճսո...
ՠ. 32՜—3՜ Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթ (Ը, 10—26) — Ես ձճհձ ե՜կ՜հձ կպՠ՜է զ ձ՜ս...
Բ. 6՜—57՜ [Ահփէւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. ՟. 33՝—6՜ Ն՟ի՟բվնրէթրմւ իվ՟ս՟խ՟մւ ճ՟հ՟աջ ՟հ՟րէթտմ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե սգ՟պմ Նգվջեջթ, գհՠ՟ճվ Գվթանվթջթ Հ՟ճնտ ռգվ՟բթսնհթ — Ախ՜սդտ ՜կՠձ՜հձ տջզոպճձբզռ կՠթ՜ռ ՠս վճտճսձռ, ՜ջ՜ձռ ՠս ժ՜ձ՜ձռ...
ՠ. 36՜—40՜ Ահ՟րէւ թրվ՟ւ՟մշթրվ ՟մկթմ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ թ Քվթջսնջ ՟պ Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմմ գր ղթ Աջսնր՟լնրէթրմմ — Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ ՠս ՠջժզջ յ՜՞՜ձՠկ տՠա...
2. 40՜—3՝ Ահ՟րէւ ծմնտ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգս՟տմ ՟վ՟վգ՟ժ — Ակՠձ՜ժ՜է, ՜կՠձ՜ըձ՜կ Աոպճս՜թ հ՜կՠձ՜հձզ ՜սջիձՠ՜է, ճջ հ՜կՠձ՜հձզ ՠո ՠս ՜կՠձՠռճսձ ՜ձի՜ո...

3. 44՜—54՜ [Ի Մ՟սգմթտ նհՠգվանրէգ՟մ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ]
՟. 44՜—6՝ Վգվջսթմ ճ՟րգժնր՟լ... [ՀԶ] — Աոպճս՜թ ճխճջկ՜թ, ՝՜ակ՜՞ճսդ, իա՜սջ...
ՠ. 46՝—51՜ Վգվջսթմ ճ՟րգժնր՟լ... ՂԱ — Տբջ Տբջ ՞դճսդՠ՜ձռ...
ա. 51՜—2՝ Վգվջսթմ ճ՟րգժնր՟լ... ՂԴ — Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՜կՠձ՜ժ՜է...
բ. 52՝—4՜ Վգվջսթմ ճ՟րգժնր՟լ... ՂԵ — Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջ, ծ՜շ՜՞՜հդ ՜սջիձՠ՜է...
4. 54՝—7՜ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ապ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ — Ոչ Մ՜ջզ՜կ Աոպճս՜թ՜թզձ, ժճհո իջ՜ղ՜էզ ՠս կ՜հջ Փջժմզձ...
Գ. 1. 57՜—84՝ Նգվջթջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ մգվնրղըմ [մնրեվ] ղ՟հէ՟մ՟տ շ՟ց՟խ՟մ ս՟հթ[ր]. զհկնրղմ
՟հ՟րէթտ մգվ՟մկմ՟խ՟մ ծնանտ դ՟վէնրտգժնտ ղս՟րւ թ էղվնրէգմե խվթտ ճթյ՟ս՟խ՟ր ՟մտգժնրղմ ծվթ, մգվխ՟ճթ
գր ՟ո՟ա՟ճթ, ճնհՠնրղզմ ծգլնրէգ՟մ ջվսթ. ինջւ զմբ Աջսնրլնճ
57՜ (՞ջմզռ) «Ոջ ճտ վճը՜ջժՠոռբ աո՜ հ՜հէճ հում, ա՞ճսղ՜ոռզ ճսխխճսդՠ՜ձ ՝՜ձզ ՠս ՞ջճհ, ազ ՠդբ կզձ պ՜շ հ՜սՠէճս ժ՜կ ձճս՜աբ, ժ՜խ՜ռՠ՜է ՞պ՜ձզձ ճպտ չ՜ձգզռ ՠս զ մ՜վճռձ, ազ ՝՜ձզռձ ՜խ՜ս՜խՠոռզձ ՠս չՠջճսդզսձտձ (՜հոյբո)»փ

՟. 57՝—79՝ (Գթվւ Ա, սնհ 1—939) — Յզոճսո Ոջ՟զ Հ՜սջ Մզ՜թզձ/Ես ծ՜շ՜՞՜հդ ժՠջյ՜ջ՜ձզձ...
ՠ. 80՜՝ (Գթվւ Բ, սնհ 1457—1479) — Ոմ յ՜իՠէճչ զսխ է՜յպՠջզձ, /Ըձ՟ ժճսոճսդՠ՜ձ աճխճջկճսդզսձ...
ա. 80՝—4՝ (Գթվւ Գ, սնհ 468—627) — Մ՜ջպզջճո՜ստձ ՜ձդզս ՜ձլզձ,/ Ոջտ չ՜ոձ տճ ա՜ջզսձո իՠխզձ...
2. 84՝—6՜ (Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ Բ՟մ ծ՟ր՟սնճ, սնհ 1176—1223, 1312—1327) — Ձ՜հձ ՜սՠպՠ՜ռ ժ՜ձ՜[ձ]ռձ ՠջ՞բջ/Նկ՜ձ վճխճհձ իձմկ՜ձ ՞ճմՠջ... /Յճջե՜կ վ՜շրտ Հ՜սջ ՠժՠոռբ...
Հկկպ. պյ. «Բ՜ձտ մ՜վ՜ս», Վՠձՠպզժ, 1830փ

Դ. 86՝—7՜ [Տ՟հ՟վ՟մ]
1. 86՝ [«Տ՟հ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ ո՟ս՟վ՟ա ղ՟սնրտ՟մե, ՟ջ՟ջտթ ցնի՟մ՟խ ղգհգբնճ». կգպ. 7717,
63՟] — Ըձպջՠ՜է՟ հԱոպճսթճհ, ճՙչ ՠջն՜ձզժ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հ, /Նկ՜ձՠ՜է Աի՜ջճձզ ՠս Մճչոբոզ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
2. 87՜—9՜ [«Տ՟հ Աջսնր՟լ՟լմթ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե Բ՟հթյգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ (Ա—Ք)». կգպ. 7717,
10ՠ] — Աձծ՜շ ծ՜շ՜՞՜հդ էճսոճհձ/ Ի տբձ կ՜ջկձ՜ձ՜է ՞՜հ ձճհձ...
3. 89՜—91՜ [«Տ՟հ թ Յնծ՟մմեջ Պժնրդ ռ՟վբ՟ոգսե (Ա—Ք)». կգպ. 425, 101՟] — Աշ՜նձ՜ծ՜ղ՜ժ յպխճհձ, /Մ՜իճս՜կ՝ ՜շ՜նզձ կ՜ջ՟ճհձ...
Տյ. Եջՠս՜ձ, 1958, բն 249-260, dփ

4. 91՜՝ Մգհգբթ Յ՟վնրէգ՟մ [«Ն՟վգխ՟տնճմ». կգպ. 424, 256ՠ] — Եո լ՜հձ ա՜շզսթճսձ ՜ոՠկ, /Ոջ ՞ճմբջ զ տ՜շ՜դՠսզձ...
5. 91՝—2՜ Յնվբնվ՟խ ս՟հթջ [«Տ՟հ ՟դմթր Յ՟վնրէգ՟մ». կգպ. 425, 228՟] — Ահորջ ՜սՠպզո լՠա ձգձնՠռՠէճռ՟, /Ահորջ ռձթ՜ռբտ զ ըճջո ՟եճըճռ՟...// 92՜՝ Փնիե դկ՟ճմբ — Աջբտ կ՜ջ՞՜ջբտ ՠջ՞՜ստ գձ՟ ՜շ՜ն/ Ես ՟ճստ րջիձճսդզսձ ըալՠա Փջժրխզձ...
6. 92՝—3՝ Տ՟հ ՟դմթր (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Կնջս՟մբթմւ») — Կ՜ձ՜ձռըձ ժ՜ձըՠ՜է ՠժզձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, /Զեսխ ՜ձճհղ ՝ՠջզձ զ հրթ՜ձՠէ ըաՏբջձ...
7. 93՝—4՜ Տ՟հ ջվՠնճմ Յնծ՟մնր Կ՟վ՟ոգսթ — Աշ՜տՠ՜է ՠս կ՜ջ՞՜ջբ/Ես Մժջպզմ հ՜ձ՜յ՜պբ... //94՜՝
Փ[նի.] Զ՜հձ էճսՠ՜է ոճսջ՝ձ Յճչի՜ձբո,/Գ՜շձ Աոպճսթճհ աձ՜ ՜ոբ...
8. 94՝—5՜ Տ՟հ ՟դմթր Ննվ խթվ՟խե[թ] — Ահո՜սջ ձճջ ՜ջՠս ի՜ջՠ՜է/Ի ձճջ՜իջ՜ղ ՜ջՠ՞՜ժձբ...
9. 95՜—6՜ Տ՟հ ՟մնճյ խ՟մշե... [Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ] — Գ՜սի՜ջ չ՜ջ՟գձ չ՜շ չ՜շՠ՜է. ժջժձՠ՜՚ Գ՜սի՜ջ, /Ի չՠիզռ չ՜ջոզռձ ՜ջվՠձզռ...
10. 96՝—7՜ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟վխնջթ (Ե, 35—43) — Մզձմ՟ՠշ ձ՜ ա՜հձ ըրոբջ...
Ե. 98՜—112՜ [Մ՟ջմ Պ՟ս՟վ՟ա՟ղ՟սնճտթ]
1. 98՜—9՜ [Շ]՟վ՟խ՟մ դագջս ծ՟ա՟մգժնճ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Խ՟շ՟սնրվ») — Խճջիճսջ՟ ըճջզձ ՜ձի՜ո ՜ձըոժզա՝ձ...
2. 99՜ [«Տ՟հ Հթմագվնվբ ՟րնրվմ Ծմմբգ՟մ. Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ». կգպ. 474, 33ՠ] — Ամտըձ թճչ զ թճչ թզթ՜խ՜ըզպ թ՜ս՜է՜ձ՜հջ հ՜շ՜սրպճս/Եջժճս վ՜հէ՜ժձ՜լՠս ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ ձըկ՜ձ...
3. 99՜—100՜ Շ՟վ՟խ՟մ իմխ՟վխնրէգ՟մ — ԳԿ. Յ՜հո հ՜ջժ ձճսզջ՜ձ՜ռ ճսըպզ Տՠ՜շձ...
4. 100՜՝... Ժ՟ղ՟ղնրս զջս ո՟սյ՟ձթ ՟րնրվմ — Մզ՜թզձ Ոջ՟զ ՠս Բ՜ձ՟ Աոպճս՜թ... 100՝—2՜... Եր ՟ջգմ
դԵվգւջվՠգ՟մ կ՟ճմթր — Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ոճսջ՝ ՠս ՜ձկ՜ի... 102՜—4՜ Սվՠ՟ջ՟տնրէթրմ զջս ինվծվբգ՟մ ՟րնրվմ — Բ՜ակճսդզսձըտ իջըղպ՜ժ՜ռ... 104՜—2՜ Յգս նվնճ ջ՟վխ՟ր՟ամ կ՟ճմե — Մզ ճտ հՠջՠը՜հզռ... [ՠս ժ՜ջ՞ ՝՜ղըկ՜ձ Սջ՝ճհ ըճջիջ՟ճհ]փ

Զ. 112՜—32՝ [Տ՟հ՟վ՟մ]
1. 112՜՝ Յնվբնվ՟խ [«Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ». կգպ. 423, 167՟] — Յ՜ջՠ՜ս հ՜սճսջ ՠջջճջ՟զձ, /Գճմբջ իջՠղպ՜ժձ
զ չՠկզձ... 112՝—3՜ Փնի ե — Յ՜հձե՜կ ոզջճչ պզջ՜ժ՜ձ,/Լըռՠ՜է ժ՜ձ՜ձռ ըձ՟ճսդՠ՜կ՝...
2. 113՜՝ Յնվբնվ՟խ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Յ—Ք») — Յ՜ջճսռՠ՜է հՠջջճջ՟ ՜սճսջ ՜շ՜սրպճսձ, լ՜հձՠ՜ռ իջՠղպ՜ժձ.
/Նճջ՜իջ՜ղ էճհոըձ թ՜՞ՠ՜ռ ՜սՠպ՜սճջ ոճսջ՝ Յ՜ջճսդՠ՜ձձ...
3. 113՝—4՝ Աճժ ս՟հ Յ՟վնրէգ՟մ — Դ՜ոտձ իջբ՜ժ՜ձ/ Էզձ յ՜ի՜յ՜ձ...
4. 114՝—5՝ Յնվբնվ՟խ Ծմմբգ՟մ [«Տ՟հ սգմշ՟ժթ թ Սվթխ Կնջս՟մբե ՟ջ՟տգ՟ժ», կգպ. 474, 39՟] —Կ՜հջ Կճհոձ զ հ՜հջզձ, /Կ՜հջ ՠս ՠջժձ՜ձ՜հջ...
5. 115՝—6՜ Յնվբնվ՟խ [«Ն՟վգխ՟ճ Գվթանվթ». կգպ. 474, 34ՠ] — Սՠ՜ս ՠկ ՞ՠխՠռզժ ՟ճսոպջ Ես՜հզ, Եվնրջ՟հեղ, /Աի՜ ձ՜ ի՜ջոձ զկ ռ՜ձժ՜էզ...
6. 116՝—7՜ Յնվբնվ՟խ [«Տ՟հ Ամսնմթ ձամնրէթրմ գր ՟ճժ ղթ՟մկ՟մտ», կգպ. 424, 33՟] — Աձլ՜կ՝ ըճձ՜ջիզկտ զ ծը՞ձճսդզսձո տճհ, /Ոչ ոճսջ՝ ի՜հջ Ամսնմ ՠս ա՜ջ՟ ՜ձ՜յ՜պզ...
7. 117՜՝ [«Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ». կգպ. 423, 167՟] — Յ՜ջՠ՜ս հ՜սճսջ ՠջջճջ՟զձ, /Գճմբջ իջՠղպ՜ժձ զ չզկզձ...
(ժջժ. §1. 112՜՝)փ
8. 117՝—8՜ [«Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ» (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Գվթանվ»). կգպ. 474, 196ՠ] — Գճմբջ իջՠղպ՜ժձ ՜շ չզկզձ,
/Վ՜ոձ Յ՜ջճսդՠ՜ձձ Յզոճսոզձ...
9. 118՜—9՜ Տ՟հ գխգհգտնճ ւ՟հտվ — Ո[ս]ջ՜ը էՠջ ի՜ջոձ զ հՠջժջբ, /Բՠջժջՠ՜հ ՟ղըճհ հ՜ղը՜ջիբ...
10. 119՜—20՝ Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ — Խճսձժ ՠս աըկճսշ՚ ձղ՜ձ դ՜խկ՜ձ/ Մ՜ջկձճհձ ՝ՠջզձ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ...
11. 120՝—1՝ Տ՟հ Աջսնր՟լ՟լմթմ գր բեղ ի՟շթմ [«Յփծ՟մթջթ Պժնրդ ռ՟վբ՟ոգսթմ». կգպ. 4440, 1ՠ] —
Աոպճս՜թ՜թզձ ոջ՝ճսիզ /Ակբձ՜սջիձՠ՜է պզջճսիզձ...
12. 121՝—8՝ Նգվՠնհ՟խ՟մ խգմջ՟սնր Սնրվՠ ի՟շթմ, ՟պ թ ջվՠնճ ծ՟րվեմ ղգվղե Դ՟րէե ՟ջ՟տգ՟ժ, սգ՟պմ
Նգվջեջթ խ՟էնհթխնջթմ ղգվնճ ցնի՟բվգ՟ժ նս՟մ՟րնվ շ՟չ(ց)թջ գր ՟ջս՟մ՟րվ գբգ՟ժ ռ՟ջմ ՠ՟դնրղ թվթ — Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ՚ Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ կզ՜՝՜ձ, /Մ՜ջ՞՜ջբձ հ՜շ՜ն լ՜հձՠ՜է պ՜ լՠա իջ՜կ՜ձ...
13. 128՝ [«Տ՟հ Յնռծ՟մմեջ Պժնրդ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 424, 106ՠ] — Աձ՟ զ կբն ՟ջ՜ըպզձ/ Եջՠտ ՜ձլզձտ ժ՜հզձ...
14. 129՜—32՝ [Ի Յթջնրջ Ովբթ ավնտ Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ]
՟. 129՜—30՜ (Գթվւ Բ, սնհ 644—687) — Ոջ զ իձ՞զռ ձժ՜ձ՜ժզձ /Նըղը՜ջՠռՠջ իզձ՞ ի՜ա՜ջզձ...
ՠ. 130՜—2՜ (Գթվւ Ա, սնհ 92—171) — Զՠձկ՜ձ ՠազձ յ՜ջ՜ջ՜ժզձ, /Ոջ զ ը՜մզձ յ՜պ՜ջ՜՞զձ...
ա. 132՜՝ (Գթվւ Բ, սնհ 1432—1456) — Ի ի՜ջո՜ձզո՟ ՜ոպճս՜թ՜հզձ/Զճջ Հ՜հջ ՜ջ՜ջ Քՠա Մզ՜թզձ... /Ահէ
զկ՜ոպձճռձ ՠխբ հՠպզձփ
Հկկպ. պյ. «Բ՜ձտ մ՜վ՜ս», Վՠձՠպզժ, 1830փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

39՜ (Բ՜ռ դճխ՜թ ՠս էճսո՜ձռտճսկ ՞ջ՜թ պ՜ձ ժ՜յ՜ժռճսդՠ՜կ՝) Թճխճսդզսձ ՜ջ՜ջբտ, զ ՝՜աճսկ պժ՜ջճսդՠձբո կզպտո ռձճջՠ՜է բ ՠս հ՜կՠձ՜հձ ժճխկ՜ձռ ղգչ՜ջ՜ձտ ազո յ՜պՠ՜էփ Փ՜շտ Աոպճսթճհփ
43՝ Զ՜կՠձ՜հձ կՠխ՜ստ ա՜շ՜թՠ՜է ////փ /. ////փ /[փ]//փ ////փ («Ս՟վաթջ») ՠս աթձրխոձ զկ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ,
ճջտ յ՜պ՜իզտ՟ ոկ՜ պՠո՜ձՠէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, ՠս ՟ճստ զ Տՠ՜շձբ հզղՠ՜է էզձզտ. ՜կբձփ
96՜ Ծջ՜՞ջՠռ՜ս ՜ձ՜ջե՜ձզ յզպ՜ժ ՜ձճսձփ
Զլՠա ՜խ՜մՠկտ, զկ ոզջՠէզտ,
Աշձՠէ հզղկ՜ձ ոզջճչ ոջպզ,
Ի աճս՜ջծճսդզսձ ՝՜ձ՜ոզջզ
Ես ՝՜ջՠկզպ ՠջ՞ՠռճխզփ
Զՠխ՝՜հջձ զկ տ՜ն ՠս ջ՜՝ճսձ՚ Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս վճտջզժ ՠխ՝՜հջձ՚ ո՜ջգ՜ս՜կ Մըխըվսթշմ հզղՠ՜ զ տճ հ՜խրդ՟, ճչ ՠխ՝՜հջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՜ (ԺԸ ՟. ՠխթճս՜թ) Եո՚ Յնռջեց ժջրձ՜սճջո զկ ժ՜կ՜ս ՠ՟ճս ՜հո ՞զջտո հզղ՜պ՜ժ Մգլ ՟մ՟ո՟սթմփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 13՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Ահեւջ՟մբվ ՌՃՂ (1741)փ
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ԳՐԻՉ՝ Դ՟րթէ (1՟—71՟), Ս՟վաթջ գր ՟ճժւ (71՟—225ՠ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 225. շավնր՟լ՝ 19ՠ—20՟, 140ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 19 (Ա—Ճ)×12 (Լ 7, Խ 10, Հ 16)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ Մգլնրէթրմ՝ 13,5×9ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 14—25 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 141՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1՟ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 1/2 էգվէթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ գր ծ՟սնր՟լ ղ՟ջգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, մ՟ի՟ոեջ գվխջթրմ, ՟ճըղ՝ ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ ինյնվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟, Բՠ «///[իմբ]վգ՟տ դղ՟վղթմ... ո՟[սգ՟տ///]» (ԻԷ, 58—59), Դ՟, Գՠ «/// Մ՟աբ՟հգմ՟տթ... ւ՟ծ՟[մ՟ճ՟ոգսւմ///]» (ԻԷ, 61—62), Դՠ, Գ՟ «/// ագվգդղ՟մթմ... ճ՟վգ՟ր թ ղգ[պգժնտ]///» (ԻԷ, 64), Աՠ, Բ՟ «[դանր]յ՟տ՟մ... ղթ՟յ՟ՠ՟[էթմ]///» (ԻԷ,
66—ԻԸ, 1)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ գհլնր՟լ գր տգտ՟խգվ, խ՟վղվ՟աթվ ինվ՟ավգվթտ ղթ ւ՟մթջզ ՟մզմէգպմգժթֆ Կ՟դղթ բպմ՟խմ՝ զմխ՟լ, ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ Որմթ է՟ցնր՟լ գր ի՟պմնր՟լ էգվէգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—104՝ [Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ Ապ Ամմղ՟մջմ]
1. 1՜—16՜ [Ա]. Ի ՠ[՟մ]եմ Յնծ՟մն[ր Ոջխ]թՠգվ՟մնճ Յ՟հ՟աջ ՟մծ[՟ջ՟]մգժնճմ — Զզ՛ձմ ՜հո՚ իճչզսձ ճմ բ կՠջլ...
2. 16՜—34՝ [Բ]. Ապ Ամմղ՟մջմ, ճ՟պ՟չ ւ՟մ դՠ՟դնրղ ՟րնրվջ Ապ Ամմղ՟մջմ ՟ջ՟տգ՟ժ, ՟ո՟՝ Ապ ծվե՟ճջմ, գր ՟ո՟՝ բ՟վկգ՟ժ Յ՟հ՟աջ գոթջխնոնջ՟տ գր Վխ՟ճթտ գհգժնտ ՠ՟դղ՟տֆ Աճըղ բ՟վկգ՟ժ Ապ Ամմղ՟մ՟րհջմ՝ Յ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժնճմ — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս ՜շ ՜ձի՜ս՜պոձ... Աձձկ՜ձճխոձ կՠջժ՜ոռճստ...
3. 35՜—51՝ Գ. Ապ Ամմղ՟մջմ՝ ճ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժնճմ, գր էե նշ մնր՟ջս՟մ՟ժմ Աջսնրլնճ ՠգվգժթ ե ջգվնռՠեթտ — Ա[ղը՜պ]՜ոբջ կղ՜ժտ հճջե՜կ պՠոռՠձ թ՜շ ՜ձյպճսխ...
4. 51՝—69՜ Յ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժնճմֆ Գ(=Դ) — Բ՜ս՜ժ՜ձ բջ, ռճսռ՜ձՠէձ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՜ձի՜ո՜ձՠէզ ՞ճէ աԱոպճս՜թ...
5. 69՝—91՝ Յ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժնճմֆ Բ՟մ ծթմագվնվբ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ճտ զռբ աՠջժ՜հձ՜՞ճհձ յ՜պծ՜շբ ՝ճսշձ ի՜ջժ՜ձՠէ...
6. 92՜—104՝ Յ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժնճ ե. թ մնվնրղ գխգհգտնչմ ՟ջ՟տ՟ր ՟պ Ամմղ՟մնհջմ՝ ճ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժնճմ. Զ—գվնվբ — Մզ ՜սջ գձ՟ լՠա ը՜սոՠռ՜ ՠս հ՜սջբձ հ՜հձկ՜ձբ ալՠա [ոզջՠռ]զ ՜հձյբո...
0ջզձ՟ժո մճսձզ Է ծ՜շգ՚ «Ի հ՜ջճսդզսձ Ղ՜ա՜ջճս». Տՠո պյ. «Թ՜ջ՞կ. ձ՜ըձՠ՜ռ», բն 599փ

Բ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 105՜—27՝ [Յնռծ՟մմնր ՈջխԷՠգվ՟մթ] Յ՟հ՟աջ Յ՟վնրէգ՟մ — Յ՜խ՜՞ո ՞ճջթճռ գձ՟ լՠա հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ը՜սոՠռ՜, ՠս Մզ՜թզձ վ՜շ՜ռ... (կգպ. 993, 252՜)փ
2. 128՜—37՝, 139՜ [Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ] Եէե լ՟պ՟ճնրէ[գ՟մ գվթջ ՟րվթմ՟]խջ թ մգվւջ [ղնրլթմ ղգհւ, գր ՟պ] ոհգվա[՟տգ՟ժջմ, նվւ ժջգմ գր նշ]ո՟սնրգմ [դլմնհջ] — Լճս՜հտ ՠջՠժ ազ՜ջ՟ ՜ջ՜ջ դ՜՞՜սճջ ՠս զղը՜ձ ՞՜ա՜ձ՜ռ ակ՜ջ՟ձ Աոպճս՜թ...
Տՠո պյ. «Թ՜ջ՞կ. ձ՜ըձՠ՜ռ», բն 590փ

3. 139՝ Խնջսնռ՟մնրէթրմ գր ՟հ՟րէւ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ, դնվ ՟ղգմ՟ճմ ւվթջսնմեթտ նրջ՟մգժ ո՟վս ե — Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ...
Մզ՜հձ 1—2 պձՠջգ, ղ՜ջ. դ՜վճս՜թփ Խճսձ՜ռ՜թ ՠս ի՜ազս ձղկ՜ջՠէզփ

4. 140՜ [Յ՟հ՟աջ] Ծմ[մ]բգ՟մ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Գզջձ հզձտՠ՜ձ Աոպճս՜թ ՜ոզ, ՠս Բ՜ձձ՚ թձճսձ՟ ձճջ՜հ...
5. 141՜—8՝, 138՜՝, 149՜—71՝ [Տգ՟պմ Եցվգղթ Ի ղ՟վա՟վթսմ ճ՟ճսմնրէթրմ] —Սզջՠկ ատճ աԱսՠպ՜ջ՜ձ՟, Տբջ, ազ հճջե՜կ տ՜խռՠձ՜կ՚ ժՠջ՜ժջբ ազո...

Տՠո պյ. «Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ», Բ, 1836, բն 347—362փ

6. 171՝—3՝ (Ճ՟պ թմշ) — [Մ]զ ճտ ՜ձ՞ճոձՠոռբ ապզջ՜ժ՜ձ ՠս ավջժ՜ժ՜ձ կ՜ջկզձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...
7. 174՜—81՝ [Յ՟հ՟աջ նրհհ՟ց՟պ բ՟ր՟մնրէգ՟մ... – ՠջ]զո (ոժզա՝գ ՠխթճս՜թ) ///՜ձլձ՜սճջճսդզսձ ճմ
գոպ ՜ձլ՜ձռձ ՝՜ե՜ձՠ՜է ՠս ՜ոպճս՜թճսդզսձձ՚ հՠջզո, զ՝ջճս դբ ճկձ ՜ջ՜ջզմ ՠս ճկձ ՜ջ՜ջ՜թ...
8. 181՝—4՝ [Դ՟ր՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ] — Հ՜ս՜պ՜կտ ՠս ըճոպճչ՜ձզկտ ակզ զ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠձբձ աձճհձ
զձտ՟ աԲ՜ձձ Հ՜սջ աՈջ՟զձ Մզ՜թզձձ...
9. 184՝—5՜ [Դ՟ր՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ — Հ՜ս՜պ] (ոժ. ՠխթճս՜թ) ///՜կտ աՀճ՞զձ Սճսջ՝ ծղկ՜ջպ՜յբո Հճ՞զ
Աոպճսթճհ, ՠս ճմ հ՜խ՜՞ո իճկ՜ձճսձճսդՠ՜ձ...
10. 185՝—8՜ Ն[՟իգվա]՟մֆ Ի ջնրվՠ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ [ծվ՟յ]՟անվլ ցվխ՟[խ՟]մ [սմ՟]րվեմնրէգ՟մտ ջխթդՠմ գր ո՟սձ՟պ Աջսնր՟լ՟լմթ Արգսգ՟տ ս՟րմ ե, ՠ՟դղ՟ինվծնրվբ գր նրվ՟ի՟վ՟վ գվխմթ գր գվխվթ գր ՟ղգմ՟ճմ ՟վ՟վ՟լնտ, դնվ գվչ՟մթխ անրղ՟վւ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտ գր ղ՟վա՟վ[ե]թտ մ՟ի՟անրյ՟խ սգջժգ՟ղՠ ճ՟պ՟չ՟անճմ Հնանռմ Սվՠնռ լ՟մթտթմ դղ՟վղմ՟տգ՟ժ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ [Մ՟վ]թ՟ղ՟ ջվՠնճ խնրջեմ գր ժնրջ՟դ՟վբ ՠ՟մթր [ՠ՟վ]գՠ՟մգտթմ դջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ՝ Հ՟րվ Աջսնրլնճ ինվծվբ՟վ՟մ (=Ամկթմւ Աջսնր՟լ՟լմթ) — Աոպճս՜թ՜թզձ՚ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ՝ձ՜ժ՜ջ՜ձ, Աոպճս՜թ՜հզձ կ՜հջ թ՜՞ճխ ծղկ՜ջզպ էճսոճհձ...
11. 188՜—96՜ [Ի Ղնրխ՟ճ Արգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմե] — Աջ՟, ՠժՠոռճստ զ պՠոճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո ՜սՠպ՜ջ՜ձմզո Ղճսժ՜ոճս, ճջ ՜ոբ. Ես հ՜կոՠ՜ձձ չՠռՠջճջ՟զ ՜շ՜տՠռ՜ս Գ՜՝ջզբէ... Ակզո չՠռ աՆզո՜ձ ՜[ո]բ...
12. 196՜—9՜ Հթղմ՟վխեւ ե — Վբկձ ՜ձպ՜ղ ՠս ՜ձժճվ ժ՜ձ՞ձՠ՜է զ կբնո ՠխ՜ձճհձ՚ ՜սջզձ՜ժ բջ իճ՞ՠսճջզձ...
13. 196՜—202՝ Աջսնր՟լ՟դագ՟տ Իամ՟սթնջթ. ծթղմ՟վխեւ — Աոպճս՜թյՠպ՜ժ՜ձ էճսո՜սճջձ կՠջ ՜շ՜նձճջ՟, ոզջՠռՠ՜էձ զ Տՠ՜շձբ Յճի՜ձձբո...
14. 202՝, 204՜՝, 203՜՝, 205՜—8՜ Գթսնրէթրմ Աջսնրլնճ. թ ՠ՟մ Եջ՟ճգ՟ճ, նվ ՟ջե. Վ՟ջմ ՟ճմնվթխ ՟ճջոեջ ՟ջե Տեվ. Ած՟ր՟ջթխ բմգղ թ ծթղնրմջ Սթնմթ ռեղ զմսթվ... — Սզջՠէզ ՠխզռզ կՠա ՜հոյզոզ ՜շձ ՝՜ձզս ըջ՜ը՜ձ՜է...
15. 208՜—11՝, 213՜ Վ՟ջմ գխգհգտնճ, [թ ՠ՟մմ]. Իղ՟ջսնրէթրմ յթմգ՟տ թրվ սնրմֆ Յնծ՟մմնր — Աշ՜ժ՜ը՜սոձ Ս՜սխճկճձ զ ՝՜աճսկ կ՜ոճսձո ՝՜ե՜ձբ ազկ՜ոպճսդՠ՜ձ ՞ճչՠոպձ...
16. 213՜՝, 212՜՝ Ի Քվթջսնջ մնվ ՟վ՟վ՟լւ թտգղւ — Աոբ. ՠխՠս ՜կՠձ՜հձ ձճջ, ՜կՠձ՜հձ հԱոպճսթճհ ՠս ճմ զ
կբձն...
17. 214՜—8՝ [Ի] Մգխմնրէգմե ղ՟վա՟վեթմ ճԵջ՟ճգ՟, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Միթէ՟վգտեւ... — Բ՜ձ՜ժզո (՜հոյբո) ոՠշ զ ՝՜աճսկ կ՜ոճսձո ՝՜ե՜ձզ...
18. 218՝—23՜ Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթ — Հ՜ս՜պ՜կտ զ կզ Աոպճս՜թ Հ՜հջ, կՠա կզ բ Աոպճս՜թ Հ՜հջ ՠս զ կզ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո...
19. 223՜—5՝ Տգ՟պմ Եցվգղթ — Զճս՜ջդճսձտ, ճջ ճմ ՜խպՠխ՜ռ՜ձ, ռ՜ձժ՜ռ՜ձ ՠազձ յ՜պ՜ջ՜՞զ... կՠջժՠոռզձ զ ձ՜ ՟ճխճսդՠ՜կ՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 69՝ (Դ՜սզդ ՞ջմզ) Զ՜ձյզպ՜ձ ՞թճխո՚ աԴ՟րթէ ՠս աթձ՜սխոձ զկ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՜խ՜մՠկփ
2. 202՝ (Ս՜ջ՞զո ՞ջմզ) Զպ՜շ՜յՠ՜է<ՠ՜է> Ս՟վաթջ. ՜խ՜մՠ՜, ճՙչ [գձ]դՠջռճխ, աՏբջ, ազ ճխճջկՠոռզփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

43՝ (ԺԷ ՟., ղխ՜՞ջ՜ձկ՜ձ ձրպջ՞զջ) Գզջտո ՜հո ճջ ժճմզ Մՠժձճսդզսձ ժ՜կ Աոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձ չ՜ոձ ՠջժձզռ աոջ՜ռ... //(44՜) Աշ՜մզձ ՞էճսըձ Վ՜ոձ ոզջճ յ՜պկբ... դճսջտՠջձ ոճջ՜ Մ՜ձդը տզդ՜յզ ՜ոՠձփ

744
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Ահձ՟ճհ՟ժ՟ (գվխթվմ Ղ՟վ՟հնճ)

ՌՁԷ— 1638

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռ՟մեջֆ
ԹԵՐԹ՝ 258+1 (խվխ. 168). շավնր՟լ՝ 23ՠ, 54՟, 59ՠ—60ՠ, 84ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԲ×12 (ԺԲ 11, ԻԲ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,3×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (1՟—67՟, 70ՠ—98՟, 156ՠ—257՟), գվխջթրմ (67ՠ—70՟, 98ՠ—156՟)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (1ՠ—
39ՠ, 55՟—9՟, 61՟—70՟, 71ՠ—83՟, 85՟—156՟), ՠնժնվաթվ (40՟—54ՠ, 156ՠ—257՟), մփսվ՟մղ՟մ յհ՟աթվ (ճ՟րգժ՟ավնհմգվթ՝ 1՟, 39՟ՠ, 70ՠ—1ՠ, 83ՠ—4՟, 257ՠ—8ՠ)ֆ Տնհ՝ 18–19ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ,
՟ջս՟պզ՝ բգհթմ ղգս՟ւջֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 157՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 194՟, 209ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ս. Աՠթՠնջթ ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ (ռվ՟տգվեմ)ֆ Ժ բ.ֆ Աջնղ է՟ռվնրժթ. խ՟վբ՟ժ Ա (ռգվլ՟մգտ Բ.
Որէթգ)ֆ
2. Եհթյեթ Վ՟ջմ Վ՟վբ՟մ՟ճ գր Հ՟ճնտ ո՟սգվ՟դղթմ (ծթմագվնվբ ճգհ՟մ՟խ)ֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1 (Բ), ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ շնվգւխնրջթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ Բ՟ՠ «///[ճ՟ճմ]ղ ՟րնրվ գվգւ [ծ՟դ՟վ] ծթմա ծ՟վթրվ...
ւ՟մ դՀ՟ճնտ [մ... խ՟]ս՟վգտ[՟րֆ Մ՟մ՟ր՟մբ] թՠվգր ծ՟ճեվ... աթս[եվ է՟ա]՟րնվմ... ՟ճմոթջթ ղգլ [խպթր... գր] ղթմշբգպ... զմբ ՟ղ[նրվջմ... ո՟ս]ա՟ղ՟րնվջմ... է՟ա՟[րնվթմ ծ՟ջս՟]սնրէգ՟ղՠ///» (սգ՛ջ սո. Եվգր՟մ, 1957, եչ 120—121)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ էնրժ՟տ՟լ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
—1՝ Ց՟մխ ե ավնճջ, էվնռ՝ (Ա — ԺԳ) — Ա. Աշ՜նզ /// էճ // ՠս ըջ՜պ Հ՜հճռ պրկ՜ջզձ... ԺԳ. Այ՜հ, Ախ՜սդկ՜պուռ ոջ՝՜՞ջՠ՜է Թնրղ՟ճթփ
—2՜՝ Ց՟մխ ավնճջ (§1—թ) — Ա. Թբ Հ՜հճռ դվ՜ժ՜ձձ ՠս հճ՛ջ ժբպձ ՠ՟զձ... ԼԲ. Թբ ՜հեկ բ՛ջ Է ժճս‘՜թՠձտփ
Ա. 3՜—156՜ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 3՜—16՝ Ա. [... Խվ՟ս Հ՟ճնտ սփղ՟վթմ գր ԵՃ—գխթմ]ֆ Արամգ՟, Հնաթտ Սնրվՠ Աջսնր՟լ, անվլնտ ղգվ[նտ] — Ա. Հ՜ջռ. Հ՜հճռ դվ՜ժ՜ձձ ճջ ՠ՟զձ, զ հճ՛ջ ժբպձ բջփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ծ ՠս Ե ՜կ բջ...
2. 17՜—23՜ Բ. Աղթջւ գր սփղ՟վւ Հ՟ճնտ — Կջժձ՜ժ ՜կոճռ ՜հոյբո ՜ջ՜...
3. 24՜—9՝ Գ. Աղթջւ գր սփղ՟վւ Հպնղ՟ճգտրնտ — Թվ՜ժ՜ձձ ՜հոյբո ՜ջ՜հ...
4. 30՝—4՜ Դ. [Աո՟ճ՝ սփղ՟վւ Աջնվնտ, Յնրմ՟տ գր Եՠվ՟ճգտնտմ]ֆ Աղթջւ գր սփղ՟վւ Աջնվնտ — Զճս՞՜սճջճսդզսձ Հ՜հճռ ՜կոճհ գձ՟ ՜կոճհձ Յճսձ՜ռ ՜հոյբո ՜ջ՜հ...
5. 34՝—5՜ Ե. [Աո՟ճ սփղ՟վւ Ավ՟ՠ՟տնտ, Մ՟խգբնմ՟տրնտ, Պ՟վջթտ գր Տ՟ձխ՟տ]ֆ Աղթջւ [գր սփղ՟վւ] Ավ՟ՠ՟տնտ — Թվ՜ժ՜ձձ ՜հոյբո ՜ջ՜հ...
6. 35՝—9՜ Զ. [Աո՟ճ՝ սփղ՟վւ գրէմ ՟դաթմ ՠփռ՟մբ՟խ՝ (Եաթոս՟տնտ, Եէնռո՟տրնտ, Աէգմ՟տրնտ, Բթրէ՟մ՟տրնտ, Կ՟ո՟բնռխ՟տրնտ, Վվ՟տ, Ահվ՟մթտ)] — Զճս՞՜սճջճսդզսձ Հ՜հճռ ՜կոճհ գձ՟ Է ՜ա՞զ ՜կոճռձ ՜հոյբո
՜ջ՜...
7. 39՝—55՜ Է. [Աո՟ճ՝ ծթմած՟վթրվգխմ, նվ ե յվչ՟մ]ֆ Յ՟հ՟աջ ինվ՟մ՟տբ — Կ՜է աՀշճկզ Փճտջ դվ՜ժ՜ձձ... (40՜—54՝ ԺԹ—՜կՠ՜հ Խճջ՜ձտ)փ
8. 55՜—9՜ Ը. [Աո՟ճ՝ Աջո՟վեդ, խ՟ղ Տ՟հ՟մբ, խ՟ղ Դ՟ծեխ՟մ խյպնճ, Արվծմնրէթրմ տնրտ՟խթ]
՟. 55՜ Աջո՟վեդ ե զջս փ[բ]՟շ՟ցնրէգ՟մ (ժնրջ՟մտւթտ) — Աոյ՜ջբաձ գոպ ՜ս՟՜մ՜վճսդՠ՜ձ՚ տ՜հէ Ճ բ, ՠս
տ՜հէձ՚ Զ ճպձ, ՠս ճպձ՚ ԺԶ կ՜պձ...
ՠ. 55՝ [Յ՟հ՟աջ խյպնտ] — Տ՜խ՜ձ՟ձ ժշղճհ ՜ձճսձ բ, ճջ բ ՃԻԵ էզպջ... Կ՜վո՜ժ ՜հջճհձ, աճջ ի՜հձ ոջս՜ժ ՜ոբ... ճջյբո ո՜վճջձ կ՜ձ՜ձ՜հզձփ
ա. 56՝—7՜ [Տփղ՟վ ՟դա՟տ] — Ըձ՟զտպզճձձ ԺԵ ՜կ բ...
բ. 57՜ [Զի՟շգտ՟վմ ն՞ռ ե ջ՟ծղ՟մգ՟ժ] — Ի ԻԴ ՜կզձ Խնջվնռնր... Գպդթխ ճկձ... աՄՠոՠ՟զձ ՠս աԱշ՜ս՜սպճսձ ՠջ՞ՠջձ ձ՜ բ ՜ջ՜ջՠ՜էփ
գ. 57՜—9՜ Կ՟վա՟րնվնրէթրմ ՟րվծմնրէթրմ՟ՠգվ տնրտ՟խթ, նվ նրմթ ճթմւգ՟մ դը՟ղ՟մ՟խ թրվ՟ւ՟մշթրվ խ՟վագ՟ժ խ՟մնմ՟տբ, դսգհթջմ, էե նռ նւ խ՟ղ ճնվղե ա՟ր՟պե դծ՟ճվ՟ոգս՟տ ը՟ղ՟մ՟խ մյ՟մ՟խգտթմ, էե նռ
գՠգվ թ Հ՟ճնտ ճ՟յի՟վծջ գր նվնտ ծվ՟ղ՟մ՟ր խ՟վագ՟ժ ձ՟պգտթմ — Յՠպ ՃԺԱ ՜կզ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ ՠխՠս դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձ ի՜հՠջՠւձ էՠաճսզո... Իոժ ապՠ՜շձ՜ժ՜ձձ ՠս ա՜սջիձՠէձ Յնջսնջ ՠյզոժճյճոձ բ ՜ջ՜ջՠ՜է, ճջ մճջջճջ՟
բ հ՜շ՜տՠէճռձփ
9. 61՜—70՜ Թ. [Աո՟ճ՝ դխեջ Քգվ՟խ՟մթմ գր թրվ ՠ՟պնռմ]
՟. 61՜—7՜ [Դթնմթջթնջթ Թվ՟խ՟տրնտ Ավնրգջս ւգվ՟խ՟մնրէգ՟մ]
Տգ՛ջ կգպ. 267, 229՟—42ՠ. § ՟/61՜փ ՠ/61՜—2՜փ ա/62՜փ բ/62՜փ գ/62՜՝փ դ/62՝—5՜փ ե/65՜փ զ/65՜՝փ է/65՝—6՜փ ը/66՜՝փ
ը՟/66՝փ ըա — թ՟/մզտփ թՠ/66՝—7՜փ թա/մզտփ

ՠ. 67՝—70՜ Մգխմնրէթրմ ՠ՟պթտ Քգվ՟խ՟մթմ (կգպ. 267, 242՝) — Վՠջ՜թձճսդզսձ՚ գձ՟ՠջռճխճսդզսձ... Եձդ՜ժ՜՚ ՝ձճսդզսձ...
10. 71՝—83՜ Ժ. [Աո՟՝ Գվշթ ՟վծգջսթմ ցնւվ ղթ]

՟. 71՝—9՝ Ննվթմ Գվթանվթ ՟յ՟խգվսթ Յնծ՟մնր Ովնսմգտնճ Լնրլնրղմ ծ՟ղ՟պփս բը՟վթղ՟տ [ՠ՟մթտ] թ աթվջ ավշնրէգ՟մ Ավթջս՟խթջե ծեպգսնվե
Տգ՛ջ կգպ. 267, 444՟—55՟. § ՟/71՝—4՝փ ՠ/74՝—5՜փ ա/75՜—6՜փ բ/76՜—7՜փ գ/77՜փ դ/77՜՝փ ե/77՝—8՜փ զ/78՜՝փ է/78՝փ
ը/78՝—9՝ (չջն. «...Տ՜ոձՠջճջ՟՚ ձղ՜ձ՜ժ՜ձ»)փ ը՟/մզտ. (պՠո պյ. «Գջմճսդՠ՜ձ ՜ջճսՠոպզ... պՠոճսդզսձգ կզնձ՜՟՜ջՠ՜ձ Հ՜հ՜ոպ՜ձճսկ».), Եջՠս՜ձ, 1962, բն 321—340, C)փ

ՠ. 79՝—80՜ [Գվթանվթ գպ՟ղգլթ Լնրլնրղմ ծ՟ղ՟պփս Խվ՟ս ավշնրէգ՟մ Գենվագ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ...]
Տգ՛ջ է. 267, 429՟—55՟. § ՟ — բ/մզտփ գ/79՝ (կզ՜հձ չՠջնձ՜պճխգ՚ «Ահո ՜շ՜նզձ ըջ՜պ ՞ջմճսդՠ՜ձ...»)փ դ/79՝—80՜. (պՠո
պյ., բն 302—320, C)փ

ա. 80՜—1՜ [Վ՟ջմ Դ՟րէթ Ամճ՟հէ ցթժթջնց՟ճթ] — Դ՟րթէ վզէզոճվ՜հձ բ զ Հ՟յւ ՞՜ս՜շբ, զ Հգվգէմ ՞ՠխնբ...
բ. 81՜—3՜ Յ՟հ՟աջ յգյսթ գր ո՟վնճխթմ
Տգ՛ջ կգպ. 267, 318ՠ—20ՠ. §՟/81՜—2՜փ ՠ/82՜—3՜փ ա/83՜ (՜ձ՜ս՜ջպ, չջն. «...՝՜ձձ ՞ճչՠէզ բ///». պՠո պյ., բն 375—377,
Bփ

11. 85՜—9՜ ԺԱ. Ք՟հ՟ւ՟տ ՟մնր՟մւ [Գվթանվթ Կգջ՟վ՟տրնճ] — Արգսգ՟տ գվխթվմ՚ հԵվնրջ՟հեղ բ... Քգվջնմ՚ Խ՟ժթժ Ըպ՟ծղ՟մմ բ...
12. 89՝—156՜ ԺԲ. [Աո՟ճ՝ Բ՟պմ ե Հ՟ճնճմ ո՟վդ՟ՠ՟մ]
՟. 89՝—146՝ Բ՟պ ե Հ՟ճնտ ժգդնրե — Ա՝՝՜հ՚ կՠթ ի՜հջ իրջ ժ՜կ յ՜յ... Քջբ՚ տճսջ՜հ...
ՠ. 147՜—56՜ Բ՟պ ե թղ՟ջս՟ջթվ՟տ — Ա՝՝՜ձ՚ ժշճռ պճսձ... Քտճչտ՚ է՜ըպ ժ՜ղբ ՜ս՜խ՜կբն...
Բ. 156՝—93՝, 229՝—26՜ [Ժ՟ղ՟աթվւ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ ջնրվՠ գխգհգտրնճ]
–156՝—256՜ ԺԳ. [Աո՟ճ՝ Ահ՟րէ՟ղ՟սնրտ, ջվՠ՟ավգ՟ժ Թնրղ՟ճթ]
Տգ՛ջ կգպ. 585, 1՟—64՟, 132՟—80՟. §1/156՝—65՝փ 2/165՝—80՜փ 3/180՜—3՝փ 4/183՝—6՝փ 5/187՜—90՜փ 6/190՜—
3՝(193՝—229՝, պՠո ոպճջՠս Գ)փ 7/229՝—39՜փ 8/239՜—43՝փ 9/243՝—8՜փ 10. ՟/248՝—53՜ (կզ՜հձ «Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ», ժզռ՚ 253՜—4՜ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ Բ՟մ ԽԱ. «Ոջ՟զ Աոպճսթճհ ժՠձ՟՜ձճհ...», 254՜՝ «Ախ՜մՠկ ՠս ըձ՟ջՠկ զ տբձ, Տբջ...»)փ ՠ/մզտփ
ա/մզտփ բ/255՜՝ (2 դՠջդ գձժ՜թ ոժ. «[///չ՜հջ՜]տ՜ջղ կՠխժճսդՠ՜կ՝...»)փ գ/255՝—6՜փ

Գ. 193՝—229՝ [Խնվծվբ՟սգսվ]
Տգ՛ջ կգպ. 444՟, 2՟—19՟. §1. ՟—ա /193՝—6՜փ 2.՟—գ/196՜—200՝փ 3. ՟—զ/200՝—7՜փ 4. ՟—ՠ/207՝—9՜փ 5. ՟—թ/209՜—28՝փ Ոսձզ.

՟. 228՝—9՝ Աճժ ՟հ՟րէւ, նվ ՟ջթ մ՟իւ՟մ դձ՟յ՟խգժ ինվծվբնճմ, թ ՠ՟մթտ Թնռղ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճմ — Մ՜ջկզձ տճ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ էզռզ զձլ...
Դ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸ բ.]
1. 1՜ [Ահփէւ] — Ոխնճհձ տՠա, Մ՜ջզ՜կ...
2. 39՜՝ Գթվ խնժթմձթ գր իէխթ — Խզդձ ՠս ժճէզձծձ ՜ձռ՜ձ ըճռՠռզձ...
3. 70՝—1՜ [Տ՟մնրսգվ՟տնճտ ՟հթրջ՟խ] — ՌՃԾ—ՌՃՂ (1701—1750)փ
4. 83՝—4՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ Սվՠնճմ Կ՟վ՟ոգսթ] — Իձմ կ՜ջ՟ ճջ կճսջ՜ա ժ՜ձՠո, /Մզխտ գ՟՜ո ՟ճսշ՟ դ՜ձՠո.../ Ղճսէ Մխվսթշ ՠջ՜ա պՠո՜հ,/Ծճռ՟ իջՠղպ՜ժ՜ռ յբո’ ՜հփ
5. ՟. 257՝ Գթվ շ՟վ ՟շ՟տ... — ԺԲ պ՜ո ՜շ՜տՠէճռ ՝եղժճսդզսձ... 258՜ ՠ. [Գթվ ՟ս՟ղմ՟տ՟րթ] — Ամէթղնջ ՠս Պ՟խնջ...փ ա. [Գթվ ա՟ճժ՟խ՟ոթ] — Խ՜մձ ը՜մ՜վ՜հպձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

256՜ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՠո՚ ճսձ՜հձո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս էռՠ՜էո զ մ՜ջՠ՜ռ Մխվսթշ ոճսպ՜ // (256՝)ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո
ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՠխբ ՜ոպճս՜թ՜զձ ՞՜ձլզո ՠս ՜ձ՞զձ կ՜ջ՞՜ջպզո, ՠս կՠթ՜ս պՠձմկ՜կ՝ ՠս ՠշ՜վ՜վ՜կ ոզջճչ ըջձ՟ջՠռզ զ չՠի՜՞ճհձ յՠպբձ զկկբ ՠս զ ջ՜՝ճսձ՜յՠպբձ Թնրղ՟ճթ, ճջ վ՜հէբ զ հ՜սճսջո կՠջ զ՝ջՠս ՜ջՠ՞՜ժձ զ կբն՜սջբզ հ՜ա՞ո Հ՜հճռ ՠս հՠջժզջո Ք՟չՠգվնրմթ, զ իջ՜ղ՜վ՜շ Սնրվՠ ճսըպո Մգլնց՟ճփ Ոջ ՠս ո՜ ձճջճ՞ՠ՜ռ ա՜խրդձզո,
ճջ բջ թՠտՠ՜է ՠս ՠխթՠ՜է զ ոխ՜է՜՞զջ ՞ջմ՜ռ ՠս ՜ձկզպ ՜ջ՜ձռ, աճջ իճ՞ հ՜ձլզձ պ՜ջՠ՜է, գոպ ճջճսկ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ՠս պսՠ՜է ղձճջի՜ռձ ՠս հ՜սեըձ՟՜ժճսդՠ՜կ՝ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ժ՜պ՜ջՠ՜ռ՚ աող՜էձ ճսխխՠէճչ ՠս ա՜սՠէճջ՟ձ ՝՜շձ՜էճչ ՠս այ՜ժ՜ոձ էձէճչ, ՠս ՠդճխ ՞՜ձլ ՜ձժճխճյպՠէզ ՠս հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ զ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ, հճջճհ հզղ՜պ՜ժձ
՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզփ Զճջ ՠս ՠո՚ ՜ձ // (257՜) յզպ՜ձո ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ՜խ՜մՠռզ, ազ կ՜պ՜կ՝ զսջճչ ՞ջՠոռբփ Ես

չ՜ոձ ՝ձ՜թզձ ՝՜ջճսռձ զսջ, աճջ յ՜ջ՞ՠսՠ՜է բջ Հճ՞զձ Աոպճս՜թ, լՠշձ զ ՞ճջթ ՜ջժՠ՜է, ՠս չ՜ոձ ՜ձժ հ՜ջկ՜ջ ձզսդճհձ, ճմ հ՜նճխՠռ՜ս, ՠպ ՞ջՠէ լՠշձ՜ոճսձ ՜ղ՜ժՠջպզձ զսջճհ՚ իճկ՜ձճսձ Թնրղ՟ճթփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

146՝ (Նրպջ՞զջ)... Ես ա՜ձ՜ջե՜ձ Յնռ՟մեջջ հզղՠռբտ զ Տբջփ
209՜ (Բճէճջ՞զջ) Ոՙչ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞ճխ, դ՜ը՜ձլ՜ձ՜ստ ըձ՟ջՠկ զ տՠձբ, ճջ հզղՠո ադ՜վ՜շՠ՜է ՞թճխոփ
257՜ (Բճէճջ՞զջ) Աջ՟, ՠո՚ դ՜բճսջո հ՜կՠձ՜հձզ ՠս հՠպ[զձ]ո ՜կՠձ՜հձ ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ ոճսպ՜ձճսձ Յնռ՟մթջթ,
պՠոզ ՜հոկ գձդզջ ՜սջզձ՜ժո, ռ՜ձժ՜ռ՜հ ՞ջՠէ չ՜ոձ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձ՜սխ՜ռձ զկ՚ Խ՟շ՟սնրվթմ ՠս Թթրվնր՟մբթմ, ՠս ճջ՟ճռձ զկ՚ Խ՟շ՟սնրվթմ, Գվթանվթմ, ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ զկ՚ Մ՟վթ՟ղթմ, Հպթցջթղթմ, ՠս կ՜սջձ զսջՠ՜ձռ՚ Ամէ՟պ՟ղթմփ Գջՠռ՜ս Ախ՜սդ՜կ՜պճհռո զ հՠջժջզձ Ղ՟վ՟հնճ, զ ՞ՠսխձ Ահձ՟ճհ՟ժ՟ճ, դվզձ ՌՁԷ (1638)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1՜ (ԺԸ ՟.) Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Յնծ՟մեջ ՞ջՠռզ ՜կզոտ ՠս պրկ՜ջտ (հ՜սՠէ՜՞ջ. §1)փ
2. 1՜ (ԺԸ ՟.) Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Ադ՟վջ ՞զջՠռ ղ՜պփ
3. 257՝ (ԺԸ ՟.) Ծ՜շ՜հզո Աոպճսթճհ Դ՟րէթմ (հ՜սՠէ՜՞ջ. §5)փ
4. 258՝ Թզս ՌՃԽԱ (1692) բջ, ճջ ՠո ՜ձ՜ջե՜ձ (գձ՟ի՜պճս՜թ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 258՝
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ԳՐԻՉ՝ Մնռջեջ Տ՟էգր՟տթ (2՟—186ՠ), Ամ՟մնրմ (188՟—92՟)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 193+1 (խվխ. 3). շավնր՟լ՝ 67՟—8ՠ, 99ՠ—103ՠ, 151ՠ—2ՠ, 171՟—4ՠ, 187՟ՠ, 192ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԳ×12 (Ա, Թ 10, ԺԳ
14)+1×4(12+9+14+6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ՝ 188—193)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (2՟—99՟,
104ՠ—26ՠ, 175՟—93ՠ), ՠնժնվաթվ (104՟, 127՟—70ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 19—24 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ մյ՟դ՟վբ բգհթմ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 2՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ)+1(Գ). Ա—Բ ջս՟տնր՟լ ռգվթմ խեջ էգվէթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, թջխ Գ—մ՝ ւ՟պնվբ էգվէթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ (մ՟ի՟ոեջ՝ գվխջթրմ), ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟,
Բՠ շավնր՟լ, Աՠ, Բ՟ Խնվ՟մ, ՠ՟դղ՟անրմթ (խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, նջխթ) գր Հ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ (Կ՟մնմ Ժ)ֆ Գՠ «///[ղթ՟]ճմ ո՟յսգջտգջ... Եր թՠվ ժնր՟ր ///» (Դ, 10—12)ֆ Գ՟ «///[ռ՟]հռ՟հ՟խթ դանվլջմ... դՅ՟խնռՠնջ ///» (Դ, 20—21)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ գր տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟աթվջ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟մ՟խ՟մնրէգ՟ղՠ գհգժ ե Մնռջեջ Տ՟էգր՟տնր ՟մկմ՟խ՟մ ջգց՟խ՟մնրէթրմզ՝ ավնր՟լ թվ նրջնրղմ՟պնրէգ՟մ ս՟վթմգվթմ. ՟ճբ գմ տնճտ ս՟ժթջ ավ՟սգջ՟խթ ճ՟ձ՟ի՟խթ ցնցնինրէթրմմգվզֆ

ԲՈՎԱԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—41՝ [Գ]վթանվթ, ՟յ՟խգվսթ Եպ՟ղգլթ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտն, Տգջնրէթրմ թ ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ նվ ՟ջե. Հնաթ Տգ՟պմ թ ռգվ՟ճ թղ... — Տՠո՜ձճխձ չՠիՠջՠս՜ժ պՠոճսդՠ՜կ՝ զ ՝ձ՜՝՜ջլճսձո ՞ՠջ՜կ՝՜ջլՠ՜է ՝՜ջլջճսդՠ՜կ՝...
Բ. 42՜—65՜ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտնճ ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ ՠ՟մթտ թղ՟ջս՟ջթվ՟տ — Ի ոժա՝՜ձբ, Տբջ, աՠջժզջ ի՜ոպ՜պՠռՠջ ՠս ՞ճջթտ լՠշ՜ռ տճռ ՠջժզձտ ՠձ...
Գ. ՟. 70՜—99՜ Արվծմնրէթրմ ընհնռվբգ՟մ գր յվչ՟ՠգվ՟խ՟մ ավգժնճմ — Ի ՞դճսդՠ՜ձռձ Աոպճսթճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ձճջ՜, ձ՜ՠս ՜հո ՜ձճսձ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջբո [ի]՜ոռբ ՞զջ ՜սջիձճսդՠ՜ձ...
ՠ. 104՜—50՝ [Ն՟իգվա՟մւ ւ՟վնդթտ] — Աոպճսթճչ ՠս ՜ոպճս՜թ՜պճսջ յ՜ջ՞ՠսրտ ղ՜ջեՠռզռ զ ղ՜ջեճխբձ ՝ճէճջզռ աէՠաճս զկ...
ա. 176՝—9՜ Ն՟իգվա՟մ ՠ՟մթ — Աոպճս՜թ՜յՠպ՜ժ՜ձզձ ՞էըճհ յո՜ժ յ՜ձթ՜էզ... պՠխ՜յ՜ի ՠս հ՜նճջ՟
ոջ՝ճհձ Գվթանվթ՚ ՜հո ՜ձճսձփ
Դ. 1. 153՜—65՜ Ամնր՟ղՠ Աջսնրլնճ. Գթվւ թ ռգվ՟ճ ՠմնրէգ՟մ ծ՟մվ՟խ՟մ գր ղ՟ջմ՟խ՟մ, ւ՟ծ՟մ՟ճթ
նրղգղմ ՟յի՟ս՟ջթվգ՟ժ Իյ՟րի ՟մնրմ — [Խ]ձ՟զջ չ՜ոձ ՝ձճսդՠ՜ձ ՜հոյզոզ ՜ջ՜ոռճստփ Յճջե՜կ ՞ճհ՜ռճհռ Աոպճս՜թ աբոո հճմ բզռ... ճջ ՜շձբ ՜հոյզոզ ժՠձ՟՜ձզփ Փ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Կզռ իՠպՠսՠ՜է ձզսդՠջգ, ճջճձռ ոճհձ ՞ճջթզ կ՜ո ժ՜ակՠէձ ճս Իղ՜սըզձ յ՜պժ՜ձՠէգ ՠջժ՝՜հՠէզ ՠձփ

2. ՟. 165՜՝ [Վ՟ջմ խգմբ՟մգ՟տ] — Նճհձյբո ՠս ՜հէճռ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠպ ՝ձճսդզսձ... գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ յզպճհզռ ՠս ա՞ճսղճսդՠ՜ձփ
ՠ. 165՝—6՜ Վ՟ջմ ծ՟ղնտ — Յ՜հպձզձ՚ Էփ Ա. վճդճջ, Բ. դըդճս, Գ. տ՜խռջ... Խ՜ջպՠ՜ղ կ՜խլճպձ յ՜պՠջ՜ակ
պՠո՜ձբ ՠս իՠթՠ՜էոփ
ա. 166՜—7՜ [Պհ՟սնմթ թղ՟ջս՟ջթվթ] Վ՟ջմ անրմնճ — Հ՜ո՜ս՜ջտձ ՜շ՜ձռ ա՞՜հճսդՠ՜ձռ ՠձ, աճջ հոպ՜ժո ժճմՠկտ... դբ ճտ ՞ճջթճչ տձձՠէ ժ՜կզռզ, ճմ ժ՜ջզռբ ի՜ոճս էզձՠէ. (պՠո պյ. «Պխ՜պճձզ զկ՜ոպ՜ոզջզ Տջ՜կ՜ըրոճսդզսձտ, Տզկբճո», Վՠձՠպզժ, 1877, բն 142—143)փ
բ. 167՜—8՝ [Յ՟հ՟աջ լնռնր գր ՟հՠգվ...] — Տՠոռճստ ՜ոպ, դբ թճչ զ ոժա՝՜ձբ՛ բզձ ՜խպ՜խպակճստ ՠս ՟՜շձ, ճջյբո ՜հեկ, դբ ճմ... դբ ճջյբո ՠխՠձ ՜խզ ՠս ՟՜շձ ՠս նՠջկփ
Ե. 168՝—70՝ Յ՟հ՟աջ Դ—թտ ս՟վգվ՟տ — Աոՠձ ոպճհզժՠ՜ձտձ. Զպ՜ջՠջո աճկ՜ձո՚ ՜ջ՜ջճխ՜ժ՜ձո ՠս աճկ՜ձո՚ զ՞՜ժ՜ձո... Ահո մ՜վ ՝՜ս՜ժ՜ձ էզռզ զկ՜ոպձճռ՟փ
Ե. [Բ՟մւ Մնռջթջթ Տ՟էգր՟տրնճ՝ ՟յ՟խգվսթ Սվ՟ոթնմթ Որվծ՟ճգտրնճ]
1. ՟. 175՜՝ [Ապ ռ՟վը՟ոգսմ թրվ՝ Ա—Ք] — [Յ]՜ըխգձդճջ բզ՚ յզպ՜ձզ վ՜շ՜ստ ՝՜ջլջ՜ռճսռՠջ, /Բ՜ռ՜սդՠ՜հ բզ՚ ոզջճչ իճ՞ճհձ նՠջկ՜ռճսռՠջ...
ՠ. 175՝—6՝ [Դ՟վկգ՟ժ թ մնճմ՝ Ա—Ք] — Դճս, Ախ՝զսջ ժՠձ՟՜ձզ՚ թ՜ջ՜սՠ՜է իճ՞ճհո, /Դճս, Բ՜ջլջ ՜ղպ՜ջ՜ժ՚
՜ձհ՜ջժ պձ՜ձժզո...
–176՝—9՜, պՠո Գ, §՞.փ

2. ՟. 179՝—82՝ Մնռջեջ ղթնճ սգհգ՟ր Տ՟էգր՟տթ. Ս՟խ՟ր ՠ՟մ ծ՟ղգղ՟սնրէթրմ ՟յ՟խգվսթ ՟պ ռ՟վը՟ոգս, նվոեջ ՠ՟դղ՟տ ղթ ջնջխ — Գզպՠէզ բ, ազ կ՜ջ՟ձ Գ թձճսձ՟ ճսձզ. Ն՜ը՚ զ ի՜սջբ ՠս զ կ՜սջբ, ՠջժջճջ՟՚ ղձճջիրտ Սճսջ՝ ՜ս՜ա՜ձզձ...
ՠ. 182՝—3՝ [Ոհՠ թ ղ՟ծմ Սվ՟ոթնմ Որվծ՟ճգտրնճ՝ Ա—Ք] — Ամտ զկ էճսո՜պճս, ազ՛՜ջ՟ ը՜ս՜ջՠռ՜ջ, /Բ՜աճսժ զկ իա՜սջ, ազ՜՛ջ՟ հ՜ջկձժբ ի՜պ՜ջ...
ա. 183՝—4՝ [Դ՟վկգ՟ժ թ մնճմ ինվծնրվբ՝ Ա—Ք] — Ամտ՟ էճսո՜պՠոզէ ոխկՠռ՜ս, /Բՠջ՜ձ՟ տ՜խռջ՜ի՜կ ըվՠռ՜ս...
բ. 184՝—6՜ [Դ՟վկգ՟ժ թ մնճմ ինվծնրվբ՝ Ա—Ք] — Ակ՜հզ ՠխՠ՜է՚ ի՜սջբ՟ իՠշ՜ռ՜հ, ճջ՝՜ռՠ՜է ճջ՟ՠ՜ժո ՜շ
ճ՛չ ա՜ջ՞՜ձ՜կ, /Բ՜ձզ ժ՜ջ՜սպՠ՜է, ոջպզս դ՜ը՜ձլՠ՜է, ժՠջ՜ժջզ ժ՜ջ՜սպո ՜շ ճ՛չ էզ՜ձ՜կ...
գ. 186՜ [Դ՟վկգ՟ժ թ մնճմ ինվծնրվբ՝ «Մնռջեջ»] — Մՠշ՜ձզէ ըխլ՜կ՚ իճխճչ թ՜թժՠէճս,/Գ՜ջղ՜յ՜ջ ճպզռ՚
՟եճըտ ՝՜ձպՠէճս... (ժզռ՚ 186՜ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ իՠխզձ՜ժզ. պՠո)փ
Զ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ—ԺԸ բբ.]
1.՟. 1՜ Մ՟վբնր նվ ց՟ճլ՟հմ նրպգմ՟... — Սՠս լզսդձ ՜ձէճս՜հ ժպ՜սզ ՠջՠոձ ճս տոզ...
ՠ. 65՝ Վ՟ջմ սդվխթ — Թբ կ՜ջ՟ճհ, դբ ՜ձ՜ոձճս... ճջ պաջճսժ կպ՜ձբ զ ՝ՠջ՜ձձ...
ա. 65՝ Դգհ ցնվ՟տ՟րթ... — Աշ ձշ՜ձ թ՜խզժ...
բ. 65՝ Դ՟վկգ՟ժ ղ՟վբնճ նվ ճթդնր ճզհնրհ ժթմթ սր՟լ — Մՠշ՜թ կ՜ջ՟ճհ գխճսխձ ը՜սզթ ՜ձՠձ...
2.՟. 66՜ [Տ՟հ] — Ի հՠշճս պՠխՠ՜ռ ՠժզ, /Յ՜ձժ՜ջթ՜ժզ տՠա պՠոզ... (2 պճսձ)փ
ՠ. 66՝ [«Տ՟հ նրվ՟ինրէգ՟մ Յ՟խնՠ՟ճ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 8444, 425ՠ] — Ի կզ՜ոզձ ՜կՠձՠտ[ՠ]՜ձ/Եժ՜հտ,
ՠխ՝՜հջտ զկ ոզջ՜յժ՜ձ... (1 պճսձ)փ
3. 151՜ [Տ՟մնրսեվւ ս՟վրնճմ] — Աջ՟, զ Ծձըձ՟ՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ՜կձ ձ՜ի՜ձն բջ ՠս Կ՜ջզծձ պ՜ձճսպբջ...
4. 188՜՝ [Ա]դա՟ՠ՟մնրէթրմւ ջխջգ՟ժ թ ճԱբ՟ղ՟ ղթմշգր թ Քվթջսնջ գր ՟ր՟վսգ՟ժ — [Ա]՟՜կ՚ ՋԼ (930), Սբդ՚ ՋԺԲ (912)...
5. 189՜—92՜ [Կ՟վա ա՟ր՟դ՟մ ս՟ժնճ ռ]՟վբ՟ոգս՟տմ – Ոջ ՟՜ո՜ոճխ բ տ՜չ, ձ՜ ժ՜ջ՞բ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜է
՜ղ՜ժՠջպզձ զսջճհ...
6. 193՜ Մ՟ճ՟ջժմ նվ բնրվջ ա՟ճ, ՟ճջ ե բգհմ — Ացզրձ 3 ՟ջ՜կ...
§ 1,4,5 ԺԷ ՟. ՠձ, § 2,3,6՝ ԺԸփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

117՜ Թճխճսդզսձ ՜ջ՜, ազ ձձնճսկ բզփ
186՜ Աջ՟, ՠխ՝՜հջտ զկ ոզջՠէզտ, մբ յ՜ջպ կՠա ՜ձկըզդ՜ջ է՜է, ՜հէ մ՜վ ՠս ժղզշփ Եդբ դ՜՞՜սճջտ ոզջՠէՠ՜ռ
զսջճռ ՜շ զձտձ ժճմբ // (186՝) ՠս գձպ՜ձզտ ձճջ՜ ըձ՟՜ձ ՠս ճսջ՜ը էզձզձ, տ՜ձզ ՜շ՜սՠէ ՠջժձ՜սճջ դ՜՞՜սճջձ, ար
՜հո՜սջ չ՜ջե՜յՠպձ կՠջ ՜շ զձտձ ժճմՠ՜ռ, մբ յ՜ջպ կՠա ոճս՞ ՜շձճսէ, ՜հէ՚ ո՜ժ՜ս կզ է՜ռ ՠս ՜խ՜սդտ ՜ձ՟՜՟՜ջ չ՜ոձ վճղ՜պՠո՜ժ կՠխ՜ռձ, ճջճչ վջժՠոռբ ա՜կՠձՠոՠ՜ձփ Նկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ

Ոչ գձդՠջռճխ, դբյբպ հՠպու ՞ջՠռ՜ս, ո՜ժ՜հձ ՜շ ճպո ձճջ՜ բզ, կզձմ զ վճըՠէձ ՜շ Քջզոպճո, ՠս հՠպու ՠխբ պ՜պ՜ձկ՜ձ րպ՜ջճսդզսձ, ճջյբո ճջ ՝՜ձո հզղբփ Գջՠռ՜ս զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ հՈրվծ՟ճ, դվզձ ՌԾԶ (1607), զ Աջ՜ռ
՜կոուփ
Թվզձ ՌԾԵ (1606) Մՠիՠժզ Ե, ՜սճսջ մճջՠտղ՜՝՜դզ ՠս Հ՜հճռ Զ՜պժզ ՜շ՜նզ ղ՜՝՜դճս, զ կՠպ՜ո՜ձ ե՜կճս չ՜ջե՜յՠպձ կՠջ ՜ս՜ձ՟ՠ՜ռ աիճ՞զձ զսջ ոջ՝՜ոձՠ՜էփ
Շ՜ջ՜՞ջՠ՜էո յ՜ժ՜ո բ ՠս դՠջզ,
Մզպտ զկ կճէճջՠ՜է ը՜ս՜ջ՜թ՜թժզ,
Այ՜ժզձ ոպ՜ժ հճջկբ ի՜հբզ,
Վՠջ՜ռՠ՜է ՜մ՜ռո ճմ ՠջՠսզփ
Նճս՜ոպ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ ՠս մՠկ ՜ձճս՜ձզ,
Սպՠձբ ա՜պճսռՠ՜է կ՜ձճսժ դ՜ջղ՜կզ,
Կՠջ՜ժճսջ ժ՜ջթ[ջ]՜՞ճհձ մբ զձլ ճսպՠէզ,
Կ՜դզձ վ՜վ՜քզկ կ՜սջձ զկ թձճխզփ
Վ՜ջ՟՜յՠպ տ՜խռճսձ, ՝եզղժ ՝ՠջժջ՜էզ,
Ամ՜ռո էճսո, ոջպզո գխլ՜էզ,
Մ՜ջկզձ՟ ժճհո ՠ՟ՠ՜է զ ղզջկզ,
Հճ՞զ՟ ՟՜ո՜ժռՠ՜է ձ՜ըձճհձ Գվթանվթփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 192՜ (ԺԷ ՟.) Ի դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո կՠջճհ զ ՌՂ ՠս Գ (1644) ՜ջժ՜ս իզկձ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթջ Եվըմչ՟խ՟ճ
ՠս զ ՌՃԺ ՠս Բ (1663)—ձ ՜սջիձՠռ՜ս զ Խ՜մ՞զսպզ ՜ղձ՜ձ ՠխ՜ձ՜ժզձ, զոժ ոջ՜իձ ՠս ՞՜սզդձ՚ զ ՌՃԺ ՠս Գ (1664) ՜կզձ իզկձ՜ջժՠռ՜ս ՠս զ ՌՃԺ ՠս իձ՞զձ (1666) ժ՜պ՜ջՠռ՜ս զ իճժպՠկ՝ՠջ ՜կոճհ Ժ, Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Հ՜հճռ Ե ՜ս՜ջպՠռ՜սփ Հ՜ջ՜ս՜հզձ ժճխկ՜ձ կՠթ տրղտձ զ դվզձ ՌՃԺԴ (1665) զ ձՠջտճսոպ իզկձ՜ջժ՜ս ՠս զ դվզձ ի՜ա՜ջ ՃԺ ՠս Զ
(1667) ժ՜պ՜ջՠռ՜ս իճժպՠկ՝ՠջզ ԺԵ, Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ ԺԱ, լՠշ՜կ՝ ճսոպ՜յ Յնռ՟մթջթմփ
2. 193՝ Ահո բ պ՜յ՜ձ ոջ՝՜ա՜ձզ,
Աոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚
Տՠ՜շձ Յնծ՟մմնր ՞զպձ՜ժ՜ձզ՚
Հՠա՜իճ՞սճհ կՠջ ճսոճսռմզ,
Ոջ վճըՠռ՜ս զ դվճհձ Հ՜հժզ՚
Հ՜ա՜ջ ի՜ջզսջ տո՜ձ ՠս ՠրդձզ (1675)փ
3. 193՝ Ի դճսզձ ՌՃԻԸ (1679), հճսձզոզ ՜կոճհ Դ, ՜սճսջ մճջՠտղ՜՝՜դզ, զ իզձ՞ՠջճջ՟ ե՜կճսձ կՠթ՜ո՜ոպ ղ՜ջե ՠխՠս, կզձմ ազ ժ՜ձդՠխ՜ռ լՠդձ ՠս նճսջձ զ կզ՜ոզձ իՠխ՜ս զ Սեռ՟մ ժխաճն հՠժՠխՠռզոձփ Տբջ Յզոճսո ՜ա՜պՠոռբ ակՠա հ՜կՠձ՜հձ չպ՜ձժզռ. ՜կբձփ
4. 1՜ Ի դչզձ ՌՃԳ (1654), ր՞ճոպճոզ Բ, Մ՜ջՠջզ ԻԸ Ճ՟ծխ՟ճ Սնրվՠ Շնհ՟խ՟էմ ժճղզձբզձտ, ՜սճսջ մճջՠտղ՜՝՜դզ, զ կբնրջբզ ՜ջՠ՞՜ժձ ը՜ս՜ջՠռ՜ս հր՞ճսպ ե՜կո, կզձմ ազ ՜ոպՠխտ ՠջՠսՠռ՜ձ չ՜ոձ զ ե՜կ ՠս ա՜հձփ
5. Բ՝ (Շխ՜՞զջ) Ի 1249 (1800) դս[զձ] ՠս կ՜ջպզ 21—զձ ՠո՚ Փթժթոնջ ՜՝ՠխ՜հփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ծ՜շ՜հ Աոպճսթճհ Եհթ՟դ՟վփ Տբջ Ղ՟դ՟վփ Տբջ Պնհնջփ Պ՜պ՜շզժ–Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ Եո՚ Ոջխ՟մջ ՞ջՠռզ ՜հոփ
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ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԷ — XVII
ԳՐԻՉ՝ սեվ Մ՟վա՟վեֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յ՟խնՠ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 236ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԱ×12 (Դ շթւ, ԻԱ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,6×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ
ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինմ՟րնրէթրմթտ սգհ—սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, Ա ցգհխթ
ռվ՟ճ ՟մտւ, բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
[Ք՟վնդւ Ղնրխ՟ջնր Լնպգտրնճ]
՟. 1՜—9՜ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Մ՟սէենջթ նվ ՟ջե. Եհգվնրւ ՟ճջնրծգսգր ինվ՟ագսւ թՠվգր դփկ—Ն՜ը ՞զպՠէզ
բ, ազ կ՜ջ՟ո իճ՞զ բ ՠս կ՜ջկզձ... ՜ձլձ ՠկճսպ]/// ՟ջ՜ըպզձ ՜ջպ՜տճհ...
ՠ. 9՜—18՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ նվ ՟ջե. Ովոեջ թըթ գր ւ՟վՠթ, դթ իտգ՟ժ ե դ՟խ[՟մչջ թրվ]. դթ ղթ ժնրթտե... — Թբ չ՜ոձ ազ՛ձմ յ՜պծ՜շզ կ՜ջ՞՜ջբձ ՜շ՜ժ՜ս ըրոզ...
ա. 18՜—27՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ նվ ՟ջե. Ով դ՟մկմ թ անվլջ թրվ նշ ՠըյխե, գհՠ՟ճվ ե մ՟ ՟ճմնտթխ, նվ
՟մկթմմ ՟պմթտե — Աձլձ ա՝ձ՜ժ՜ձ իճ՞զձ ՜ոբ...
բ. 28՜—36՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Մ՟ծ գր խգ՟մւ թ կգպմ ժգդնրթ ե... — Աշ՜նզձ ըջ՜պ չ՜ոձ կ՜ջկձ՜սճջ ժՠձ՜ռո բ... ազ կզ կճշ՜ոռզ այ՜պճսզջՠ՜է /// (Դ յջ՜ժգ դ՜վճս՜թ)փ
գ. 37՜—41՝ [Ք՟վնդ ռ՟ջմ ՟ղնրջմնրէգ՟մ —///] (ոժ. դ՜վճս՜թ) զձ, կ՜ջ՟ ի՜ձռ յզպզ ն՜ձ՜, ճջ ի՜ձ՜յ՜ա ոճսջ՝ ՠս ՜ջ՟՜ջ ժՠձ՜... իջ՜կ՜ձ ժ՜ ՜կճսոձճսդՠ՜ձ՚ կզձմՠս Կ պ՜ջզձ...
դ. 42՜—54՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ ՟րգս՟վ՟մշթմ Յնծ՟մմնր, նվ ՟ջե. Աղգմ՟ճմ նվ ՟սե դգհՠ՟ճվ թրվ՝ ղ՟վբ՟ջո՟մ ե... — Զ՜հձ իջ՜կ՜բ, դբ. Ակՠձ՜հձ ճջ ՜պբ աՠխ՝՜հջ զսջ՚ կ՜ջ՟՜ոյ՜ձ բ...
ե. 54՜—70՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Յնՠ՟ մ՟ծ՟ս՟խթմ, նվ ՟ջե. Ահփէւ թղ ջնրվՠ ե գր ձյղ՟վթս ՟պ՟չթ Աջսնրլնճ
— Ես ձ՜ը ա՜հո յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, դբ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդզսձ յ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜խ՜սդտձ...
զ. 70՜—86՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Ով նհնվղթ ՟հւ՟սթմ՝ ցնի ս՟ճ Աջսնրլնճ — Ահոյբո իջ՜կ՜հէձ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռճհ, դբ. Քջզոպճձբզ ՝՜ջզ ՞ճջթտձ Գ ՝՜եզձ բ...
է. 86՝—97՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ նվ ՟ջե. Յթյգ՟ դԱվ՟վթշմ ւն ճ՟րվ ղ՟մխնրէգ՟մ... — Ես ՜ոՠձ զկ՜ոպճսձտձ, դբ. Դ ՝՜ձ ՜շ՜ձռ կՠջ ժ՜կ՜ռո էզձզ...
ը. 97՜—106՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ. Լ՟ր ե խնճվ ՟շփւ, ւ՟մ էե խնճվ ղս՟րւ... — Աոբ զկ՜ոպճսձձ ՠս Ամճ՟հէ վզէզոճվ՜հձ Դ՟րթէ, դբ. Իկ՜ոպճսդզսձ...
ը՟. 106՜—22՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ նվ ՟ջե. Լ՟ր ե փվ ղ՟ծնրմ ւ՟մ դ՟րվ լմըմբգ՟մմ — Ես յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ իՠդ՜ձճոտ ա՜սջ թձըձ՟ՠ՜ձձ յ՜պճսՠձ...
ըՠ. 122՜—35՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ ՟րվթմ՟տմ Մնռջեջթ, նվ ՟ջե. Մթ անհ՟մ՟վ — Ես ՞զպՠէզ բ, ազ ՜հո ՝՜ձո ՜ոպճս՜թ՜՟զջ յ՜պ՞՜կ՜ռձ բ...
ըա. 135՝ – 59՝ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ծո՟վսնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Տեվ ՟ղՠ՟վսօումթտ ծ՟խ՟պ՟խ
խ՟... — Ես ՞զպՠէզ բ, ազ Աոպճս՜թ ՝ձճսդՠ՜կ՝ ՝՜ջզ բ...
ըբ. 160՜—6՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ թղ՟ջս՟ջթվթմ Ավթջսնսեժթ, նվ ՟ջե. Գնռգժթ գմ ագհգտթխմ գր ո՟վջօգժթ գմ
ա՟վյգժթւմ — Ես ազ Պհ՟սնմթ իճ՞զձ ՠշ՜կ՜ոձՠ՜ բ՚ ՝՜ձ, ռ՜ոճսկձ ՠս ռ՜ձժճսդզսձ...
ըգ. 176՝—80՝ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ՟րնրվ գր խ՟ս՟վ՟լթ, թ ՠ՟մմ ՟պ՟ւգժնճմ նվ ՟ջե. Ք՟մդթ ցնհ ծ՟վխ՟մթ, գր
ղգպգ՟ժւ թ Քվթջսնջ ճ՟վթտգմ — Ն՜ը յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ կ՜իճս րջձ ՠս ժ՜պ՜ջ՜թզ թ՜թժՠ՜է բ Աոպճս՜թ...
ըդ. 180՝—9՝ Դ՟վկգ՟ժ ռ՟ջմ ջգհ՟մ ՟րվծմգժնճ գր աթմթ, թ ՠ՟մմ Մնռջեջ ՟ջսնր՟լ՟ի՟րջթ ղ՟վա՟վեթմ
նվ ՟ջե. Արվծմնրէթրմ Տգ՟պմ թ ռգվ՟ճ ժգվ՟մտ ղյսըմչգմ՟րնվ՟տ — Ն՜ը կղպըձնՠձ՜սճջ էՠջզձտ ՜ձճս՜ձզձ ՟՜ոտ
իջՠղպ՜ժ՜ռձ...
ըե. 189՝—91՝ Ադա՟ծ՟ղ՟վ ջխջգ՟ժ ճԱբ՟ղ՟ ղթմշգր թ Քվթջսնջ — Ա՟՜կ ՋԼ (930)՜կ ՜յջՠռ՜ս, Սբդ՚ ՋԺԲ
(912)...
ըզ. 191՝—201՜ Ք՟վնդ ռ՟ջմ չվծգհգհթմ, թ ՠ՟մմ ՟ջսնր՟լ՟ի՟րջ ղ՟վա՟վեթմ Մնռջեջթ Ննճ եվ ՟ղ՟տ
ԶՃ(600)—թտ... — Յճջե՜կ ոյ՜ձ Կ՜հբձ աԱ՝բէ...
ըէ. 201՜—14՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ, ռ՟ջմ Սնբնղ՟գտ՟տմ, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Ահ՟հ՟խ Սնբնղ՟գտնտմ գր Գնղնվ՟տնտմ գժ ՟պ՟չթ թղ — Յճջե՜կ ՠէ Նճհ զ պ՜յ՜ձբձ ՠս ՝՜ե՜ձՠ՜ռ Գ ՝՜եզձ ՜ղը՜ջիո...
թ. 214՝—27՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ նվ ՟ջե. Զթ նվւ ջվՠնրէգ՟ղՠ ո՟ծգմ դջվՠնրէթրմմ՝ ջվՠգջտթմ — Ակՠձ՜հձ ՞զջտ ՜ոպճս՜թ՜զձ աԱոպճս՜թ ՜ջ՟՜ջ ՟՜պ՜սճջ տ՜ջճաՠձ...
թ՟. 227՝—36՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Արմ, ՟վթւ ամ՟ջտնրւ ՟ջսթ — Հջ՜կ՜բ կ՜ջ՞՜ջբձ Մզտզ՜հ. Աջզ ՠս ՞ձ՜ ՜ոպզ, ազ ՜ոպ ճմ ՞ճհ տՠա ի՜ձ՞զոպ... ոճչճչ ՠս թ՜ջ՜սճչ ՜շ՜սՠէ հ՜խդբ կՠա /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Տՠո «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», № 10, բն 223—224փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

18՜ Ոջճռ վջժզոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էո, ՠսո ՜շ՜սՠէ աոպ՜ռրխ ՞ջճռո... (ձ՜ը՜յբո ՝՜ռ պՠխճսկ ՜հէ լՠշտճչ՚ «Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպ») ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխզ՚ պբջ Մ՟վա՟վեթջ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռձ ՠս էոճխ՜ռձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզփ Ես ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 27՝, 41՝, 54՜, 70՜, 86՝, 122՜, 135՝,
160՝—1՜, 214՜)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 135՝ Գզջտո Ս[նրվ]ՠ Էչղթ[՟]լմ՟ բ:
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՝ Արգսթջ ւծճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Սսգց՟մմնջ ռվբ. Եվգր՟մտթֆ ԹԵՐԹ՝ 214. շավնր՟լ՝ 2՟—3ՠ, 6ՠ, 106ՠ, 210ՠ—3ՠֆ ՊՐԱԿ՝
2×2+Ա—Ը×12+1×6+Ա—Թ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 24ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ շթւ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟յնրե ավո՟մթխֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 7՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 117՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ խգմբ՟մ՟աթվ (7՟), էպշմ՟աթվ, լ՟հխ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, մ՟վմչ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ գր ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, 214—վբ էգվէզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ 1—2 ջղ ցնւվ՟տ՟լ, ւգվլնր՟լ գր տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 7՜—116՜ Հ՟ղ՟պփս ընհնռ՟լնր Վ՟ջմ ՟պ թ ո՟սվ՟ջս անժնճ թ ոեսջ ղս՟պնրէգ՟մ գր ջգվսնհնրէգ՟մ ՠ՟մ՟ջթվ՟տ, նշ թղ՟ջսմնտ գր աթսմ՟խ՟մ՟տ, ՟ճժ մղ՟մգ՟տ թղնտ թղ՟ջս՟խ՟տ գր սաթս՟տ, սթմ՟ էե
ղնպ՟տխնս՟տ, ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ մնր՟ջս Մփռջթջե ղգհջ՟ղ՟լ Ջնրհ՟ճգտրնճ, թ էթվմ ՌՃԽԴ (1695), թ ց՟պջ Աջսնրլնճֆ 0ամգ՟, Հնաթ Սնրվՠ Աջսնր՟լ ձյղ՟վթս
Տգ՛ջ կգպ. 513, 4՟—74՟. Չճսձզ Բ—Է, Թ ՞էճսըձՠջգ, զոժ կզսոձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ ՠձ՚ Ա—ԺԸ, ԻԱ, ԻԳ—ԼԴֆ ԻԷ ՞էճսըգ ՝՜ե՜ձճս՜թ բ՚ ԻԳ—ԻԴֆ Ց՜ձժ (Ա—ԼԶ)՝ 5՜՝փ Յ՜սՠէՠ՜է ճսձզ՚ ԺԹ, Ի, ԻԲ, ԼԵ (ձղճս՜թ՚ ԼԳ), ԼԶ. պՠո կգպ. 726, Ա, § ա—դ, ՟փ

Բ. 116՝—201ՠ [Ք՟վնդաթվւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
— 6՜ Ց՟[մ]խ Ք՟վնդթջ — Ա. Վ՜ոձ ի՜ս՜պճհ... ԺԴ. Վ՜ոձ րջիձճսդՠ՜ձձ (՜հէ լՠշտճչ)փ
1. [Ք՟վնդւ ճ՟պ՟չթմ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա—ԼԹ/մզտփ Խ/145՜—51՝փ ԽԱ—ՃԻԱ/մզտփ ՃԻԲ/161՝—70՝փ ՃԻԳ—ՃԿԱ/մզտփ

2. [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1741. Ա—ԺԱ/մզտփ ԺԲ/116՝—24՝փ ԺԳ/124՝—37՜փ ԺԴ/մզտփ ԺԵ/137՜—9՝փ ԺԶ/139՝—45՜փ ԺԷ—
ԻԶ/մզտփ ԻԷ/151՝—61՜փ ԻԸ—ԼԶ/մզտփ ԼԷ/201՝—6՜ (ոժ. «Ք՜ի՜ձ՜հճսդզսձ գոպ զկճսկ ՝՜ձզ...»)փ ԼԸ—ՂԷ/մզտփ ՂԸ/171՜—80՜փ ՂԹ—ՃԿԵ/մզտփ ՃԿԶ/186՝—93՜փ ՃԿԷ/193՜—201՝փ ՃԿԸ—ՃՁԸ/մզտփ

3. [Ք՟վնդւ ՟վս՟ւնճ Ա գր Բ ծ՟սնվ՟տ]
՟. 180՜—3՜ Թ. Ննվթմ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ. Զձ՟մ՟ո՟վծջ թղ նրհթհ ՟վ՟ թմկ զջս ՠ՟մթ ւնրղ — Պ՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ ծ՜ձ՜յ՜ջի ժճմզ ՜ոպզ ժՠ՜ձտո...
ՠ. 183՜—6՝ Ժ. Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Եջ՟ճգ՟ճ... Ամփվեմւ թՠվգր դլնռ... — Բ՜ձո ՜հո զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ ՜ձրջզձ՜ռ ՜շձճս...
4. 206՜—9՝ ԺԴ. 0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթմ — 0ջիձճսդզսձ Հրջ, յ՜իյ՜ձճսդզսձ Ոջ՟սճհ ՠս ձ՜ը՜ըձ՜կճսդզսձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Հճ՞սճհձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

206՝ Ասջիձճսդզսձ... Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս ՜ոպճս՜թ՜յ՜պճսկ կ՜պՠ՜ձո հՠջժջզո Աջո՟ծ՟մ, զ Ննվջ Ջնրհ՟ճ, զ
՟ճսրձ Աղգմ՟ցվխշթ Սնրվՠ չ՜ձզո, զ դվ՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճիկզ ՌՃՀԹ (1730), հ՜կոՠ՜ձձ ր՞ճոպճոփ Յճջճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզ հՠպ աժձզ Ը ՜կ պզջՠէճհձ Ահնր՟մթտ հՠջժզջո Աջո՟ծ՟մնր, ՠս զ կպ՜ձՠէ հզձձՠջճջ՟զձ, ՟՜ջլՠ՜է
ՠժզձ արջտ Ոջխեաժինտ զ Խնվ՟ջ՟մ ՠս զ Մ՟յ՟ս տ՜խ՜տբձ, ի՜ձ՟ՠջլ ՜ջտ՜հզսձ Շ՟ծ Թ՟ղ՟դթջ, յ՜պՠջ՜ակՠռ՜ձ գձ՟ Ահնր՟մջ, հ՜խդՠռզձ ՠս վ՜ըոպ՜ժ՜ձ ՜ջ՜ջզձ, ՠս զձտՠ՜ձտ պզջՠռզձ ա՜ղը՜ջիո Պ՟վջթտփ Յ՜հոկ չ՜հջզ
ՠխՠս աջ՜ս ոճջ՜, զ չ՜հՠէճսկձ ՠս յ՜հթ՜շ գձդՠջռճսկձ Եվգր՟մտթ ի՜կՠխ՜՝՜ձ ՠս տ՜խռջ՜ի՜հՠ՜ռ Սսգց՟մմնջ
ոջ՝՜ա՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, աճջ զ հ՜ջ՟՜ջ գձմզռ ՠս ոպ՜ռճս՜թճռ ՠպ ՞ջՠէ հ՜խ՜՞ո ՠս զ յբպո ՜ձլզձ զսջճհ, ազ Տբջ պ՜ռբ գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո. ՜կբձփ Վ՜ոձ ճջճհ ճջտ ի՜ձ՟զյզտ զ ոկ՜, կզճչ Հ՜հջ կՠջզս հզղՠոնզտ աՍսգց՟մմնջ -

չ՜ջ՟՜յՠպձ. ՠս ՠո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս յ՜ջպ՜սճջ Արգսթջ տ՜ի՜ձ՜հո, ա՞թճխ ՠս թ՜խժճխ ոճջզձ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է [էզնզտ]փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 209՝ (1744 դ., ոպ՜ռճխզ, ղխ՜՞զջ) Եո՚ Սսգց՟մմնջ չ՜ջ՟՜յՠպո, ա՜հո ՞զջտո զկ ժ՜կ՜սձ պվզ հզղ՜պ՜ժ զկ ՜ղ՜ժՠջպ՚ Բ՟վ՟ւթ՟դթ ճջ՟զ ձճջգձթ՜հ Սսգց՟մմնջ հ՜՝ՠխզձփ Գջՠռ՜ս դզվձ ՌՃՂԳ (1744)—ճսկձփ
2. 210՜ (1778 դ. Սսգց՟մմնջ ՜՝ՠխ՜հ—չ՜ջ՟՜յՠպզ, ղխ՜՞զջ) Եո՚ Սսգց՟մմնջ չ՜ջ՟՜յՠպո, ա՜հո ՞զջտո, ճջ ըոպ՜ռՠ՜է բզ զկ րջիձրխ ՠս իճ՞ՠսճջ ի՜հջ, էճսո՜իճ՞զ Սսգց՟մմնջ չ՜ջ՟՜յՠպբձ՚ զ ՜շձճսէձ զկ աժ՜ջ՞
հ՜՝ՠխ՜հճսդՠ՜ձձ զ ՌԱՃՂԳ (1744) դվզձ, զ տ՜խ՜տձ զ Ննվ Ջնրհ՟ճ, ձճհձյբո ՠս ՠո հճջե՜կ լՠշձ՜՟ջՠռզ աիճ՞ՠսճջ
ճջ՟ՠ՜ժձ ՠս ա՜ղ՜ժՠջպձ զկ՚ Թթքժթդգտթ աԳվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպձ, զ տ՜խ՜տձ Կ՟վթմ, ա՜հո ՞զջտո ՠպճս զսջձ, ազ չ՜հՠէՠոռբ ՠս ազո հզղՠոռբ, զ դճսզձ ՌՄԻԷ (1778), հճսձզո ՜կոճհ ԺԲ—տզձփ
3. 1՝ (1802 դ., ղխ՜՞զջ) Զ՜հո ՞զջտ բ ՜կ՝՜ջ՟՜ջ Յփծ՟մմեջ ՜ջտՠյզոժճյճոզձձփ Ի ՞ձ՜էձ կՠջ զ Թփի՟է զ ՞ճջթ ձճսզջ՜ժճսդՠ՜ձ զ 1251 (1802) դճսճնո ՠս զ կ՜ջպզ 2, ՠո՚ Գվթանվ ո՜ջժ՜ս՜՞ո ՜շզ ՜ս՜ձ՟ զ ձկ՜ձբ, ՠս զ ի՜ս՜ոպճսդզսձ ՞ջՠռզ լՠշ՜կ՝ զկճչ, ՠս զ ՟՜շձ՜էո ի՜ոճսռզռ ՜շ զձտձփ
214՜ (Նճհձ Գջզ՞ճջ ոջժ—զ լՠշտճչ)
Եո ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս հճտձ՜կՠխ,
Ծ՜շ՜հ ՠկ ո/// ՝՜ակ՜կՠխ,
Նճսզջ՜ժ ՜ձճս՜կ՝ ՠժզ հ՜հո պՠխ,
Շձճջիո Սջ՝ճհ Հճ՞սճհձ զ աՠ[խ],
Բ՜հռ զ ոճո՜ ճմ ՞պզ պՠխ,
Ոսոպզ զ /// կզ էզռզ զձլ կՠխփ
Զզ ՜հձ բ ժ՜կտ կՠջճհ Փջժմզձ,
Յճմ գձ՟ճսձզէձ ՜ձ՟ կզ՜գռզձ՚
Յ՜խ՜՞ո ճջճհ ՠէՠէ ՞ձ՜ռզ,
Ես աժշճսՠէ վճղզձ դրդ՜վՠռզ,
Ոջտ էզռզձ կՠջ չժ՜հտ ՝՜ձզձ,
Յ՜սճսջ կՠթզ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձփ
Աշ՜նզ ՜հձկ ՜իՠխ Գ՜շզձ,
Զճջ չ՜ոձ կՠջ ի՜ջՠէ ոյ՜ձզձ
Ահձ ՜ձրջբձ ՜ա՞ իջբզձ,
Ոջտ ժ՜ըՠռզձ ա՜հձ զ ը՜մզձփ
Յճջե՜կ ՞՜հ Տբջ ը՜մզսձ զսջճչ,
Յճմ գձ՟ճսձրխտձ կձ՜ձ ՜կրդճչ,
Զզ ճջտ աթ՜շ՜հձ մգձժ՜է՜ձ,
Աշ ՜շ՜տզմձ բ ՜հձ ՝՜ձ,
Խ՜մրխ իջբզռըձ ժճջՠ՜ձ,
Ոջտ աթ՜շ՜հձ ՜շ հ՜ձռՠ՜ձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 205՝ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Սսգց՟մմնջ ՜՝ՠխ՜հ. ՌՃՂԳ (1744)փ 206՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ
՜՝ՠխ՜ պբջ Սսգց՟մմնջ. 1194 (1745)փ 206՝ (յ՜պժՠջ՚ Գ՜շձ Աոպճսթճհ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 4՜ (՞ջմզ) Եդբ ճջյբո ըճձ՜ջի՜՝՜ջ ՠս ՜ջի՜կ՜ջիրջբձ յ՜ջպ բ զձլ ազձբձ ըճջիզէ...փ 1՜, 214՝,
Գճսկ՜ջկ՜ձ ՞ճջթճխճսդզսձփ
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ԳՐԻՉ՝ Ախնո բոթվֆ
ԹԵՐԹ՝ 341+1 (խվխ. 221). շավնր՟լ՝ 1՟—4ՠ, 285ՠ—90ՠ, 293ՠ, 308ՠ—11ՠ, 340ՠ—1ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+Ա—ԻԸ×12+1×3ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,3×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (5՟—285՟), մփսվաթվ (291՟—340՟)ֆ Տնհ՝ 19–23 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ղ՟ջմ ՟պ՟չթմ գր ռգվչթմ ով՟խմգվթ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 5՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ա՟դ՟մ՟աթվ գր էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, Ա ցգհխթ ռգվթմ ղ՟ջզ՝ ՟ճվնր՟լ, գդվգվզ՝ էգէգր՟խթ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 5՜—115՜ Հ՟ղ՟պփս ընհնռ՟լնր ռ՟ջմ ՟պ թ ո՟սվ՟ջս անժնճ թ ոեսջ ղս՟պնրէգ՟մ գր ջգվսնհնրէգ՟մ ՠ՟մ՟ջթվ՟տ, նշ թղ՟ջսմնտ գր աթսմ՟խ՟մ՟տ, ՟ճժ մղ՟մգ՟տ թղնտ թղ՟ջս՟խ՟տ գր սաթս՟տ, սթմ՟ էե
ղնպ՟տխնս՟տ, ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ մնր՟ջս Մնռջթջե ղգհջ՟ղ՟լ Ջնրհ՟ճգտրնճ
Տգ՛ջ կգպ. 513, 5՟—74՟. Չճսձզ Բ—Է, Թ ՞էճսըձՠջգ, զոժ կզսոձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ ՠձ՚ Ա—Լ/5՜—115՜փ Ց՜ձժ/մզտփ Նկ՜ձ բ
կգպ. 617, 3՜—58՝փ

Բ. 115՝—29՜ Յ՟հ՟աջ ռթո՟ջ՟մնրէգ՟մ. ծ՟վտ գր ո՟ս՟ջի՟մթ ռ՟ջմ ղթնրէգ՟մ գր գվխնրնրէգ՟մ, գր
՟ճժ ՠ՟մւ ղգխմնհ՟խ՟մ՝ ՟ջսթ գր ՟մսթ ընհնռգ՟ժ թ մնճմ Մնռջթջե — Աոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձ [բ] ՞զպճսդզսձ ՠս
կ՜ժ՜ռճսդզսձ բզռ...
Տգ՛ջ կգպ. 726, 174՟—99՟. Չճսձզ § ՠփ

Գ. 130՜—244՜ Վխ՟ճնրէթրմւ ոթս՟մթւ գր ծ՟վխ՟րնվւ Վ՟ջմ ՟պ թ ո՟սվ՟ջս անժնճ թ կգպջ իմբվնհ՟տ ՠ՟մթ, գէե թ ոեսջ ւ՟վնդնրէգ՟մ գր գէե թ ոեսջ ռթձ՟ՠ՟մնրէգ՟մ, ղ՟մ՟ր՟մբ՝ աթսնրէգ՟մ
1. 130՜—63՜ [Վխ՟ճնրէթրմւ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ]ֆ Եվխվնվբ փվթմ՟տ — Կ՜ղ՜շ ժճսջ՜ռճսռ՜ձբ ա՜ջո զկ՜ոպձճռ ՠս ՜յ՜ժ՜ձբ ա՝՜ձո ՜ջ՟՜ջճռ...
2. 163՜—244՜ [Վխ՟ճնրէթրմւ թ ռ՟վբ՟ոգս՟տ գր ճթղ՟ջսմնտ]ֆ Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Զզ՛ձմ ՜ջ՜ոռՠո, ճՙչ իճ՞զ, հճջե՜կ դճխՠ՜է ա՜կՠձ՜հձ, կպ՜ձՠո զ իՠշզ ՠս ՜ձթ՜ձճդ հՠջժզձ... Իոժ ոզջՠէզտ կՠթ՜պ՜ձռ ՜խտ՜պ՜ձ՜ձ զ Տՠ՜շձբ, ա՜հո ՜ոբփ
Ք՜խճս՜թտ զ ՞ջճռ Յճչի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ, Դզճձբոզճոզ Աջզոյ՜՞՜ռսճհ, Կզսջխզ Եջճսո՜խՠկ՜ռսճհ, Բ՜ջոխզ, Գջզ՞ճջզ Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ, Գջզ՞ճջզ Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթզ, Ադ՜ձ՜ոզ, Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզ, Գջզ՞ճջզ Նզսո՜ռսճհ, Ակ՝ջճոզճոզ, 0՞ճոպզձճոզ, Ջՠջրձզկճոզ, Պՠպջճոզ Աջ՜՞ճձ՜ռսճհ, Բՠշձ՜ջպճոզ, Աէ՝ՠջպզ, Սՠձՠտ՜հ, Թճսէզճոզ, Ես՜՞ջՠ՜հ, Աջզոպճպբէզ ՠս ՜ձհ՜հպզռ վզէզոճվ՜հզռփ

Դ. 244՝—72՝ Ի ավնտ ջվՠնտ ընհնռգ՟ժ գհգր ՟պ՟խջ գր փվթմ՟խջ ՠ՟դնրղջ կգպ՟ղՠ Սթղենվմթֆ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Սը՜էՠ՜է ՞զջտձ զսջ րջզձ՜ժճչձ ժճսխխւզ, ՠս կՠտ հճջե՜կ ոը՜էզկտ զ կՠխո, Քջզոպճոզս ճսխխւզկտ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜կ՝... Զ՜ջ՟՜ջՠ՜է կ՜ջ՟ձ ձկ՜ձզ ՜հձկ, ճջ ՝ՠիՠաՠ՜ս ՠս ժՠջյ՜ոՠ՜ս թ՜թժբ ա՜խ՝ձ ՠս ա՞՜ջղճսդզսձոձփ
Ք՜խճս՜թտձՠջգ ըկ՝՜սճջճս՜թ ՠձ գոպ ՝ձճհդզ. Վ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ, ՜ղը՜ջի՜ոբջ կՠխո՜ոզջ՜ռ, ճխն՜ըճիճսդՠ՜ձ, ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜ձ, ՜ձա՞՜կ՜ռ, ՠջժձ՜հզձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ, ճսջ՜ռճսդՠ՜ձ, ոձճպզ ՠջժձմՠէՠ՜ռ, յ՜իճռ յ՜իՠէճհ, ՜ջ՜պ ի՜հՠռճխ՜ռ, կՠխ՜ռ
ՠս մ՜ջճսդՠ՜ձռ, հ՜ջճսդՠ՜ձ կՠջճհ, ՝՜ջժճսդՠ՜ձ, ըձ՜կ՜ջժճսդՠ՜ձ, կ՜ջկձ՜սճջ ՞ՠխՠռժճսդՠ՜ձ, ձՠխճսդՠ՜ձ չ՜ոձ Քջզոպճոզ, հԱոպճսթճհ ՠջժձմՠէճհ, կ՜ջկձ՜ոբջ ՜ջ՜ձռ, իյ՜ջպճսդՠ՜ձ, ճմ ՠջժձմՠէ զ կ՜ջկձ՜սճջ կՠթճսդՠ՜ձռ, ՜խպՠխզ մ՜ջ ռ՜ձժճսդՠ՜ձռ, ա՞ճսղճսդՠ՜ձ ՜ջ՟՜ջճռ, ՝՜ջժճսդՠ՜ձ ՠս ժշճսճռ, ըճձ՜ջիճսդՠ՜ձ, հ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ ըջ՜պճսռ, ՞ՠխՠռժճսդՠ՜ձ կ՜ջկձ՜սճջ՜ռ, ռ՜ս՜ժռճսդՠ՜ձ
գձժՠջ՜ռփ Չճսձզ ՜խ՝զսջձՠջզ ձղճսկփ

Դ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 273՝—7՜ Յ՟հ՟աջ Քվթջսնջթ ՟մխ՟վ ո՟սղնրձ՟մթմ, նվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Յնծ՟մ Ոջխթՠգվ՟մմֆ Ի ժթ՟խ՟ս՟վ ո՟սղնրէգմե ՠ՟ը՟մգ՟ժ նղ՟մտ — Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ Ծձձ՟ՠ՜ձձ չՠջ՜սճջՠռ՜ս Աՠա՟վ Հ՟ճնտ դ՜՞՜սճջձ...
2. 277՝—84՜ Գնռգջս մգվՠնհ՟խ՟մ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Գ՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ ւ՟պ՟ջմփվգ՟ճ թ ս՟ձ՟վմ — Աձծ՜շ թձճսձ՟ Հրջ՚ Մզ՜թզձ Ոջ՟զ Յզոճսո Քջզոպճո, ոջ՝ՠ՜ ա՜խպՠխՠ՜է կզպո զկ...
3. 284՝—5՜ [Ննվթմ] Ոս՟մ՟րնվ [Վ՟ջմ Գ՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ ւ՟պ՟ջմփվգ՟ճ թ ս՟ձ՟վմ] — Ասջիձՠ՜է ՠո Բ՜ձ՟ ի՜հջ՜ժ՜ձ, /Ծձՠ՜է հ՜ջ՞՜ձ՟բ ժճսո՜ժ՜ձ... (7 պճսձ)փ
4. 291՜—5՝ [Պ]՟սձ՟պ Վ՟ջմ ՟ծ՟աթմ բ՟ս՟ջս՟մթմ, ՟ջ՟տգ՟ժ թ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե [Խժ՟էգտրնճ,
կգպ. 869, 62՜—70՝] — Իոժ զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ զսջճսկ ՠժՠոռբ ՜հձ, ճջ ՞՜էճռձ բ...
5. 295՝—300՜ Թթրւ ՟վս՟ւթմ ավնտ, էե նռւ գմ ՟ջ՟տգ՟ժւ — Ն՜ը՚ Պուվցթրվմ ՜ջ՜ջ ազսջ ՞զջտ ՠս ժճմՠ՜ռ
ա՜ձճսձ զսջ՚ Պճջվզսջփ Ես հՠպ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ Գվթանվ Տ՟էգր՟տթ... ՜ջ՜ջ Լճսթկճսձո Պճջվզսջզ ՞ջճհձ... աՆՠջ՝ճխՠ՜ձձ Գվթանվ Վխ՟ճ՟ջեվմփ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ... ՜կբձփ

6. 300՜—2՝ 0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթ թ ռգվ՟ ՟ճՠնրՠգմթտ (Ա—Ք) — [Ա]կՠձ՜ոճսջ՝ Հճ՞զձ Աոպճս՜թ, ճջ ա՜ջ՟՜ջՠ՜ռ ապզՠաՠջո ՜կՠձ՜հձ, ա՜ջ՟՜ջՠոռբ ալՠա... ՝՜ջՠ՞ճսդձ Աոպճս՜թ... Ք՜խռջձ Աոպճս՜թ տ՜խռջ՜ոռզ զ
լՠա...
7. 302՝—4՝ [0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթ] գրջ ՟ճՠնրՠգմթտ ռգվ՟ (Ա—Հ) — Ակՠձ՜ոճսջ՝ Հճ՞զձ Աոպճսթճհ, ճջ ա՜ջ՟՜ջՠ՜ռ... Բ՜ձձ Աոպճս՜թ... Հճ՞զձ Սճսջ՝... (մզտ՚ Ձ—Ք, ձ՜ը՜՞՜խ՜վ՜ջզռ)փ
8. 305՜—8՜ [0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ահէ ՠս ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ոջ՝ճհձ Յճչ՜ձձճս Կ՜ջ՜յՠպզձ... ա՞՜ա՜ձ՜ռ ՠս աոճխձճռ կ՜ի՜/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
9. 312՜—4՝ Վխ՟ճ՟խ՟մ ա՟ր՟դ՟մթ — Իձտձ՜՞ճհ զոժճսդՠ՜ձ ՠս Եջջՠ՜ժ ՜ձլձ՜սճջճսդՠ՜ձ ՠս ՜ձտ՜ձ՜ժ կզճսդՠ՜ձ... ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպ՚ Ս՟ծ՟խ Աոնրշգիտթմ, ճջ ՠխՠս յ՜պջզ՜ջգ Սվՠնճմ Ս՟հթղ՟ճ ՠս ՟զպ՜յՠպ Կնջս՟մբմնրոփժջնճփ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
10. 315՜—37՜ Ց՟մգ Աճջղ՟րնրվւթ (Ա—Ք) — Ն՜ս՜ո՜ջ՟զ Ե, ր՞ճոպճոզ ԺԵ. [Ա]ոպճս՜թ՜թձզ ձձնկ՜ձձ...
Աջՠ՞զ Գ, կ՜ջպզ ԺԱ. Քո՜ձ ՠս չՠռ կ՜ջպզջճո՜ռձփ
—337՝—8՝ Ց՟մխ ավխնճջ — Ա. Վ՜ոձ կՠխ՜ռ... [ՇԳ] Վ՜ոձ Ահոկ՜սճսջտզ ռ՜ձգզձ ՜հ՝ճս՝ՠձզ չՠջ՜փ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտփ
11. 339՝—40՜ Վ՟ջմ ղնրվ՟ւ՟ո (=է՟մ՟ւ) յթմգժնճ — Աշ Լ ՟ջ՜կ ՞ըպճջ ՠս ՠվբ... (3 ՟ՠխ՜պճկո)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

115՜ Ախ՜մՠկ աոջ՝՜ա՜ձո՟ ՠս ՞էճսը ՠ՟ՠ՜է ի՜կ՝ճսջՠկ աձՠջ՝՜ձ ճպզռ լՠջճռ գձդՠջռճխ՜ռ՟ ժ՜կ ա՝րոձճխտտ, հզղՠոնզտ հ՜կՠձ՜հձզ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ աԱխնՠ ՟յզջո, ճջ ՜ձ՜ջե՜ձճսդՠ՜կ՝ զկճչ թջՠռզ ա՜հո յ՜պճս՜ժ՜ձ վճտջ ՞ջգճսկո, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ
272՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ տ՜խ՜տ հԵրբնխթ՟ճ, զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ կզ ՟՜ջզ ՠս ՠշ հճ՝ՠէՠձզ ՠս ՠշ պ՜ոձզ
(1000+3×50+3×10+551=1761), զոժ ն՜կոՠ՜ձձ կ՜ջպզ Գ—զձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՜, Լթ՞ղ («Մ՟վսթվն՞ջ») չ՜ջ՟՜յՠպ ՌՃԿԶ (1717)փ
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԻՒՍԱՑԻ,

Խ0ՍՔ ՅԻՆՆ ԵՐԱՆՈՒԹԻՒՆ
[Գժ՟կն՞վ]

ԺԴ — XIV

ԳՐԻՉ՝ Վ՟վբ՟մ ՟յ՟խգվս Եջ՟ճգ՟ճ Նշգտրնճֆ
ԹԵՐԹ՝ 214ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԷ×16 (Ա 7, Դ 13, Ե—Զ 15, Թ, ԺԳ 6, ԺԱ, ԺԶ 11, ԺԲ 12, ԺԴ, ԺԷ 14, ԺԵ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
12×8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ (Ի բ.)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ո՟խ՟ջ՟րնվ, 135—90 ՠմ՟աթվզ 1/3—նռ տգտ՟խգվ, ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ, խ՟վբ՟ժ՝ 1—112, 117—203, 114—6, 214, 113, 204—13ֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, ս՟իս՟խմգվզ՝ խնսվսնր՟լ, ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ Ի բ. էգվէգվզ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
–1՜—214՝ [Գվթանվթ գոթջխնոնջթ Նթրջգ՟ Խփջւ ճթմմ գվ՟մնրէթրմ]
Տգ՛ջ կգպ. 436, 7՟—41ՠ. §՟/1՜—11՜ (ոժ. «///[հզձտձ]լ՞զռբ...», 8՝—9՜—զ կզնՠս ՠսո յ՜ժ՜ո)փ ՠ/11՜—24՜փ ա/24՜—39՜փ
բ/39՜—56՝ (39՝—40՜—զ, 52՝—3՜—զ կզնՠս յ՜ժ՜ո)փ գ/56՝—75՝փ դ/75՝—92՜(82՝—3՜—զ կզնՠս յ՜ժ՜ո)փ ե/92՜—110՝փ զ/110՝—
2՝, 117՜—22՜փ է/123՜—40՝փ ը/141՜—54՝ (ոժ. «///[էճս՜]ձ՜էճչ ա՜ձլձ կ՜տջբ...»)փ ը՟/154՝—69՝ (չջն. «... ի՜ս՜ո՜ջ՜յբո [՜ձ՟ջբձ ՟՜ջլճսռ՜ձՠէ///]»)փ ըՠ/170՜—88՜ (ոժ. «///Նճհձ րջզձ՜ժ ՠս ՠդբ զձմ...», 183՝—4՜—զ կզնՠս ՠսո յ՜ժ՜ո)փ ըա/188՜—203՝, 114՜—5՝ (193՝—4՜—զ կզնՠս յ՜ժ՜ո)փ ըբ/115՝—6՝, 214՜՝, 113՜՝, 204՜—13՝ (չջն. «... ՠս հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ե՜կ՜ձՠոռՠձ»)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

122՝ (Ը ՞էըզ չՠջնճսկ, թ՜հջ՜ժ՜յ՚ «Վ՟վբ՟մ»)
Վզկ՜ջ՟ՠ՜ձ ՞էճսը ՝՜ձզ՚
Իձձՠ՜ժ դճսճչ հ՜սբպ ըրոզ.
Տբջձ բ տ՜ջճա ՝՜ջլջ չզկզ՚
Աղ՜ժՠջպ՜ռձ Տՠ՜շձ Յզոճսոզփ
Աի՜ ՜ոՠէ աՏՠ՜շձ լ՜հձզ,

Յճհե ՜խտ՜պ՜ռձ ՠջ՜ձՠէզ.
Հճ՞ճչ էզձՠէ զ՝ջ աճոժզ,
Մ՜տճսջ կ՜ջկձճչ մզձմ ՜յ՜ժզփ
Ր՜ը էզձՠէ, իՠա ՠս ՝՜ջզ,
Ժ՜շ՜ձ՞ չՠջզձձ ժ՜հ՜ձզ.
Հ՜ս՜պ ՠս հճհո բ ժՠձ՟՜ձզ՚
Մզղպ ՠէ՜ձՠէ հՠջժզջ ՝՜ջզփ
Դզպճսկձ բ էճհո ա՞՜հ՜ժ՜ձզ,
Ս՞՜սճջտ էզձՠէ զ հ՜ղը՜ջիզ.
Յճջե՜կ Հճ՞զ Տՠ՜շձ իձմզ՚
Մըզդ՜ջզմ իճ՞ճռ էզձզփ
Աի՜ տ՜խռՠ՜էտձ ՠջ՜ձՠէզ,
Ոջ զ ոՠխ՜ձ Հրջձ ՝՜ակզ,
Ապՠէ աոբջ ՜հո ՜ղը՜ջիզ
Ես ծ՜ղ՜ժՠէ աԲ՜ձ ժՠձ՟՜ձզփ
Ն՜ըժձ՜՝՜ջ կՠա տ՜ջճազ
Յ՜ոպճս՜թ՜հզձ Բ՜ձձ ՠս Հճ՞զ,
Թբ ճխճջկ՜թ ՠջ՜ձՠէզ,
Տբջ կ՜ջ՟՜ոբջ ՜շ ձ՜ լ՜հձզ
Հ՜ռ տ՜խՠէճհձ ծ՜ղ՜ժճխզ
Յ՜շ՜նգձդ՜ռ զ հ՜պՠձզ,
Յճջկբ Յզոճսոձ ՜հձ ոճոժ՜էզ,
Հ՜պճսռ՜ձբ ա՞ճջթո ՝՜ջզ
Եջ՟ճգ՟ չ՜ջե՜յՠպզ՚
Զզկ՜ձ՜էզ ի՜ռ թ՜ոժճխզո
Ի Վ՟վբ՟մ՟ ՜ղ՜ժՠջպզփ
Ոջ կՠա ի՜հռբ ՜շ պբջճսձզ
Զդճխճսդզսձ հ՜սզպՠձզ,
Ես զձտ ՞պռբ հ՜կՠձ՜հձզփ

750
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 3 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 233ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԳ—XIII
ԹԵՐԹ՝ 176ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԵ×12 (Ա 9, ԺԲ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12,4×8,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20
(1՟—35ՠ), 19(36՟—176ՠ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1՟ (ավշթ), 36՟ (ճգս՟ա՟ճթ)ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (1՟)ֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ՝ 1՟ (ճգս՟ա՟ճթ)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Եդվ՟ծ՟սնր՟լ գր ով՟խ՟մթյ ս՟պգվզ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—76՝ Լնրլղնրմւ թ Սնրվՠ Գվնտ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ թ իմբվնճ ՠ՟վգո՟յս է՟ա՟րնվթմ Հգէղնճ (Ժհժ՟մւ)

Տգ՛ջ կգպ. 341, 1՟—141՟. § 1. ՟/1՜—3՜փ ՠ/3՜—5՜փ 2/5՝—7՝փ 3. ՟/7՝—9՝ (չջն. «...ազ ՜հո ՜ձծ՜շՠէզ բ///» ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ ՠ/10՜—3՜ (ոժ. «///ճջՠ՜է ՠս ժռճխ՜ժ՜ձ ՟ՠխճչ ճխն՜ռճհռ...»)փ ա/13՜—5՜փ բ/15՜—20՝փ գ/20՝—1՜փ դ/21՜—2՜փ ե/22՜—5՝փ
զ/26՝—8՜փ է/28՜՝փ ը/28՝—31՜փ ը՟/31՜—4՝փ ըՠ/34՝—5՜փ ըա/35՜—6՜փ 4/36՜—8՝փ 5. ՟/38՝—41՜փ ՠ/41՜—4՜փ ա/44՜—5՜փ բ/45՜—6՜փ 6/46՜—50՜փ 7/50՜՝ (չՠջնճսկ՚ 50՝ «Վ՟վբ՟մ՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ Յզղ՜պ՜ժ ՝՜ձզ»)փ 8/51՜՝ (՜ոպ՚ 51՝—4՜ պՠո §18)փ 9.
՟/54՜—7՝փ ՠ/57՝—70՜փ ա/70՜—1՜ («կՠջձ Աձ՜ձզ՜հ» վը «Ծՠջձ Աձ՜ձզ՜»)փ բ/71՜—6՜փ 10/76՜—9՝փ 11. ՜/79՜—83՜փ ՠ/83՜—
5՜ (ոժ. «Ես բ՜ջժ Աոպճս՜թ դկ՝ջճսդզսձ...»փ ա/85՜—91՜փ բ/91՜՝, գ/91՝—3՝փ դ/93՝—5՜փ ե/95՜—8՜փ զ/98՜՝փ 12. ՟/98՝—100՝փ
ՠ/100՝—3՜փ 13. ՟/103՜—4՝փ ՠ/104՝—6՜փ ա/106՜—8՝փ բ/108՝—9՜փ 14. ՟/109՜—10՜փ ՠ/110՜՝փ ա/110՝—3՜փ բ/113՜—6՝փ
գ/116՝—8՝փ դ/118՝—9՜փ ե/119՝—20՜փ 15/120՜—2՜փ 16/122՜—6՜փ 17/126՜—9՝ (՜ոպ՚ 129՝—38՝ պՠո ոպճջՠսփ §1, 138՝—42՜ պՠո §27, 142՜—7՜ պՠո ոպճջՠս §2)փ 18/51՝—4՜ (§8—զռ հՠպճհ)փ 19–20/մզտփ 21/մզտփ 22. ՟/147՜—51՜փ ՠ/151՜—8՜փ ա/158՜՝
բ/158՝—60՝փ 23/161՜—2՝փ 24/162՝—3՝փ 25/163՝—7՝փ 26/167՝—8՜ (՜ոպ՚ 168՝—9՜ պՠո ոպճջՠս §§3, 4, 5)փ 27/138՝—42՜ (§ 22—զռ ՜շ՜ն)փ Չզտ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Աջՠսՠէռսճհ (պՠո ՜ձ՟ 103՜)փ Ոսձզ.

1. 129՝—38՝. ԾԵ. Թնրհէ Պթհ՟սնջթ բ՟ս՟րնվթ, դնվ ավգ՟տ Յ՟հ՟աջ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ,
գր ՟պ՟ւգ՟տ ՟պ Տթՠգվնջ խ՟ճջվմ թ Հպնղ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ, հՠպ ը՜մՠէճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ...
2. 142՜—7՜ [«Աճջ գմ ղ՟ջնրմւ ՠ՟մթմ». 143՟, (կգպ. 1784, 205՝—8՜)] — Իոժ ՝՜ձզձ ՜շ զ կ՜ոձ ՜ձճսձձ բ
ՠս ա՞ճհճսդՠ՜ձ ո՜իկ՜ձձ ճսձզ ՜ձճսձձ...փ
Գջմզռ՚ 142՜ «Ասջզձ՜ժո յ՜ժ՜ո բ ճս զ հ՜հո պՠխո դխդՠջ բ ժպջ՜թ. ՜սպ՜ջ բ ՝՜ձո»փ

3. 168՝—9՜ ԿԶ. Տ՟հ՟խ՟մ ՠ՟մթ տնճտւ — Իկ՜ոպձճհ մբ վճհդ պ՜խ՜ժ՜ձ ՜շձՠէ...
4. ՟. 169՜—75՝ ԿԷ. Ննվթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ Ահ՟րէւ սհ՟ճնտ ՟պ Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմմֆ Ապ՟րփսնրմ — Լճհո ի՜կ՜պ՜ջ՜թ ՠս ՜ձծ՜շ ծ՜շ՜՞՜հդ...
ՠ. 175՝—6՜ ԿԸ. Ահ՟րէւ ՟պ Սնրվՠ ի՟շմ Աջսնր՟լզմխ՟ժ — Մզնձճջ՟ վջժճսդՠ՜ձ կՠջճհ ՠս ՞ջ՜ս պզՠաՠջ՜ռ...
5. 176՝ Հ. Կ՟վա՟րնվնրէթրմ տնրտղ՟մ Արվծմնրէթրմ՟ՠգվ խս՟խթջ, էե նրջսթ խ՟ղ նռ նւ գր ճնվնրղ ը՟ղ՟մ՟խթ գր նռ նւ թ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ ՟վ՟վգ՟ժ ե... խ՟վա՟ր ձ՟պգտթտ — Եջ՜ձՠէզձ Մնռջեջ Թ՟վաղ՟մթշ, ճջ
բջ ՞ջզմ ոջ՝ճհձ Ս՟ծ՟խ՟ճ, ճջ՟ճհ ոջ՝ճհձ Նգվ//... (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

36՜ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Զժՠձ՟՜ձզ թ՜շ ժՠձ՜ռ յպխճհո պբջճսձ՜ժ՜ձ ՝՜ձզռո, ՜ձկ՜ի՜ռճսռզմ տ՜խռջ ծ՜ղ՜ժ՜ռ,
ժՠջճխ գձդՠջռկ՜ձռ, աէճհո չ՜ջ՟՜յՠպձ Վ՟վբ՟մ հզղ՜պ՜ժՠ՜ զ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճոփ
38՝ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Զ՜ձհ՜հպ ՞՜ձլզո հ՜հպձզմ՚ աՎ՟վբ՟մ ՞՜ձլ՜յ՜ի, ճջ վ՜ջդ՜կ՜ձ՜հտ իճ՞սճչ, հզղ՜պ՜ժՠոնզտ զ ՝՜ջՠ՝՜ըպզէձ զ Տբջփ
51՝ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Սջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ Հ՜հճռ պՠ՜շձ Կնջս՟մբգ՟ հզղ՜պ՜ժփ
54՜ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Սջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխ[զժճոզ] Հ՜հճռ ճխճջկՠոռզ Տբջ, ՠս էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ Վ՟վբ՟մ՟ճ, ճջ ա՝՜ձտո հ՜ջկ՜ջՠէ բփ
76՜ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Զըճջզձ ՝՜ձզռո կՠժձճխ՚ չ՜ջ՟՜յՠպձ Վ՟վբ՟մ հզղՠ՜ զ Տբջ Յզոճսոփ
79՝ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Իկ՜ձ՜էզ էճսոճհո թ՜՞օխ էճհո չ՜ջ՟՜յՠպձ Վ՟վբ՟մ հզղՠ՜ զ Տբջ Յզոճսոփ
122՜ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Զ՜ջե՜ձզ հզղ՜պ՜ժզ աոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ Վ՟վբ՟մ էճսոճհ ՝՜ձզռո թ՜՞՜սխ, հզղՠ՜ զ Տբջփ
Հկկպ. կգպ. 341, 32՝, 34՝, 41՜, 46՜, 64՜, 66՝փ

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԴ — XIV
ԹԵՐԹ՝ 22 (177—98)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Բ×12 (Բ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12,3×8,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝
16—19ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ավ՟բ՟յսզ անրմ՟է՟ցնր՟լ, ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 177՜—97՝ [«Յ՟հ՟աջ գվխմ՟ճթմ յ՟վըղ՟մմ մնր՟ջս Յնծ՟մմթջթ Եդմխ՟տրնճ յ՟վ՟բվգ՟ժ ճթղ՟ջսմնտ
ՠ՟մ, թ իմբվնճ ՠ՟վգո՟յս գր գվխթրհ՟դ՟վբ ո՟ս՟մրնճմ Վ՟հէ՟մկ՟ճ»]
Տգ՛ջ կգպ. 421, 117՟—22ՠ. §՟/մզտփ ՠ/177՜—9՜փ ա/179՜—80՜փ բ/180՝—1՝փ գ/181՝—2՝փ դ/182՝—3՝փ ե/184՜—5՜փ զ/185՜—
6՝փ է/186՝—7՝փ ը/187՝—8՝փ (Լճսո՜ձռտձՠջճսկ ՜հէ լՠշտճչ՚ 188՝ «Պէճսա բ»)փ ը՟/188՝—91՝փ ըՠ/191՝—2՜փ ըա/192՜՝փ ըբ/192՝—3՜փ
ըգ/193՜փ ըդ/193՜՝փ ըե/193՝փ ըզ/193՝—4՝փ ըէ/194՝—5՜փ թ/195՜փ թ՟/195՜՝փ թՠ/195՝—6՜փ թա/196՜—7՝փ թբ/197՝փ

2. 197՝—8՜ [Աղւ մ՟ծ՟ոգս՟տ] — Ա՟՜կ՜հ ժ՜ռՠ՜է ՜կո ՃԼ...

3. 198՜ Աղթջւ Մ՟խգբնմ՟տնտ — Կճժ, Գՠկՠխճձ...
4. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԶբ.]
՟. 197՝—9՜ Վ՟ջմ ղ՟վղմ՟ի՟հթ (թ ժնրջ՟մտջ) — Թբ ՞էճսըձ՚ Խ ՜կձ ՝ճէճջզ...
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԴ–XIV
ԳՐԻՉ՝ Ս՟վաթջ, նվբթ Սսգց՟մնջթ գր Ռթէ՟ճթֆ
ԹԵՐԹ՝ 35(199—233)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա–Դ×12 (Ա 11, Բ 10, Դ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12,2×8,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17—19ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. լմէ. 199՟—թ ժնրջ՟մտւնրղ Բ կգպ՟ավթ ճ՟րգժ՟ավնրէգ՟մ յ՟վնրխմ՟խնրէթրմզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 199՜—233՝ [Կթվ՟խնջթ Եվդմխ՟տրնճ Թնրհէ ՟պ Կ՟վմգտթջ] — Ըձժ՜է՜հ ձճս՜ոպո Կթվ՟խնջ ՠս Յնծ՟մեջ
չ՜ջ՟՜յՠպ աՆ՜կ՜ժ իջ՜կ՜ձզ... (200՜) Ահէ չ՜ոձ ազ ՞ջՠ՜է բզտ ՜շ կՠա ա՝՜ակ՜՟զկզ վճջլ՜ձոձ իճոՠ՜է զ՝ջՠս
ահճջլ՜ձո իՠխիՠխ՜ռ... հճջճսկ ՜սճսջ յ՜պճսՠ՜ ՝՜ջզ բ, կզ՜հձ ոզջճչ, զ վ՜շո Աոպճսթճհ էզռզփ
2. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԶ բ.)
՟. 233՜ [Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ Եվա թ ո՟յս՟ղ՟մ աթյգվնհ — Յ]զղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... (3 պճսձ,
ը՜ա՜՞ջՠ՜է)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

233՝ Զոզջճխձ ՜հոկ ծղկ՜ջզպ ՝՜ձզռո, ա՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս աճսխեխ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էձ ի՜կ՜՞ճհ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ այ՜ջճձ Կնջս՟մտմ, աճջ՟զ Թնվնջ յջզոկըթըճսձ, ի՜ձ՞ճսռՠէճհձ զ Քջզոպճո ՠս աթձ՜սխոձ զսջ հզղՠոնզտ զ
Քջզոպճո, ճջ ա՜սջզձ՜ժձ ղձճջիՠ՜ռ. ձճհձյբո ՠս ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հո Աոպճսթճհ աՍ՟վաթջ ՠս աի[՜ձ՞ճս]ռՠ՜է
թձ՜սխոձ կՠջ՚ աՍսգց՟մնջ [ՠս] աըՌթէ՟ճ, ՠս ա՜հէ ՜ա՞՜հզձոձ կՠջ, ՠս ճջ հզ[ղբտ]՟, Քջզոպճո Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ
հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜է[ոպՠ՜ձ]. ՜կբձփ
Հ՜ս՜ձ՜՝՜ջ ՜հոպՠխ հզղ՜պ՜ժճսճխ Թճջճոձ ճս Կճոպ՜ձռգ ձճհձ՜ժ՜ձ ՠձ Ահ՜ոզ կ՜տո՜պ՜ձ ժ՜շ՜չ՜ջզմձՠջ Թճջճոզ (1307) ՠս
Կճոպ՜ձռզ (1321) իՠպփ Տՠո պյ. «Սզոճս՜ձ», 368, 486)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

169՜ (ԺԷ ՟., ղխ՜՞զջ) Յզղ՜պ՜ժՠռ՜ս հ՜հոկ ՜սճսջո Թ՟մջնրիմ // (169՝) ճս զկ Խ՟էնրմ ի՜ջոձ. հզղ՜պ՜ժ ձճռ՜հ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզհփ
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ԳՐԻՉ՝ Յնծ՟մ խվ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 186—1 (էպթշւ՝ 88)ֆ Պվ՟խ՝ Ա—ԺԷ×12 (Ա 5, Ժ, ԺԱ, ԺԷ 8)ֆ ՆԻՒԹ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,7×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (գվխջթրմ՝ 6՟—8՟)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, ջգր խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟րնվ
խս՟ր, բպմ՟խթմզ՝ յգվս՟րնվ ղգս՟ւջֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 56ՠ, 84՟, 111՟, 152ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ինրմ՟տ՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ էնրժ՟տ՟լ, ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ. խ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Մ՟մվնրջղնրմւ]
՟. 1՜—2՝ Եվա Տեվ գէե յվէ՟մտմ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Նգվջեջթ, նվ ղթյս գվագմ թ ց՟պջ Աջսնրլնճ —
Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... ՠժՠ՜է ըճոպճչ՜///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՠ. 3՜—5՝ [Կ՟մնմաժիգվ խ՟վա՟ր (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Դ՜պՠ՜, Տբջ ա՜հձճոզժ, ճջ ՟՜պզձ ազո... ՠջժ թ՜շ՜]///ձգկ՜հ... ՞ճչՠ՜հ Եվնրջ՟հեղ գաՏբջ/// (ղ՜ջ. ՠս ԴԿ. դ՜վճս՜թ)փ

ա. 6՜—8՜ [Ս՟հղնջւ սեվնրմ՟խ՟մ սփմթտ] —///Եջջճջ՟ ՜սճսջձ՚ Սխ. Յզղՠ՜հ, Տբջ աԴ՜սզդ...
բ. 8՜—18՝ Աժեժնրւ թ աթյգվթ Յ՟վնրէգ՟մ (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Աէբէճսզ՜... Ոխճջկճսդՠ՜կ՝ Տՠ՜շձ էզ...
գ. 18՝—25՜ Թ՟ա՟րնվւ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Թ՜՞՜սճջ հ՜սզպՠ՜ձփ Լճսջ կՠա, Աոպճս՜թ Փըջժզմ կՠջ...
դ. 25՜—9՜ Թ՟ա՟րնվւ ջվՠնտ ղ՟վսթվնջ՟տ — ԱԿ. Զճխճջկճսդզսձ տճ, Տբջ, ՜ջ՜ռ զ կՠա...
ե. 29՝—36՜ Արվծմ՟ց՟պգվ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աշ՜նձճջ՟ՠ՜հ զձլ, Տբջ, զ ծ՜ձ՜յ՜ջիո ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ...
զ. 36՜—52՜ Հ՟վտմ՟ց՟պգվ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — ԱՁ. Հ՜հջ ՠջժձ՜սճջ, ՜շ՜տՠռՠջ աՄզ՜թզձ Ոջ՟զ՟ Քճ...
է. 52՜—6՜ Կ՟վա ՟պ՟ր՟րս գվագվնճֆ Ծմըմբգ՟մ — Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ՜հո՜սջ հ՜հպձՠռ՜ջ ՜ա՞զ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
ը. 56՝—79՜ Կ՟վա Ժ՟ղ՟ղսթտ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ս՟րմթտ — Աոպըս՜թ՜թզձ ըաըճոպճչ՜ձՠ՜է ՠջժըջյ՜՞բ ՠժՠխՠռզ...
«Աձգոպճսՠջզձ» (60՜՝) ՠս «Ահո՜սջ ՜ի՜սճջ» (60՝—1՜) ե՜կ՜կճսպՠջզ ոժա՝ձ՜պ՜շՠջգ հր՟ճսկ ՠձ՚ «Ա՝ջ՜ի՜կ»փ

ը՟. 79՜—80՝ Մգջգբթւ ո՟ծնտ ձ՟յնճ — Բղ./// [Աջտ՜հճսդզսձ վ...]
ըՠ. 80՝—3՝ Մգջգբթւ Յ՟վնրէգ՟մ Ճ՟յնճ — ԱՁ, ԱԿ. — Ակՠձ՜հձ ՠջժզջ ՠջժզջյ՜՞ռՠձ...
ըա. 84՜—110՝ Աժեժնրժնրւ Ճ՟յնճ — Ձ՜հձ ՜շ՜նզ. Աէբէճսզ՜... վջժճսդզսձ ՜ջ՟՜ջճռձ զ Տՠ՜շձբ...
ըբ. 111՜—4՜ Կ՟վա Եվգխնճթմ ո՟յսղ՟մֆ Խնմ՟վծգտնճւ Ահնրծ՟տթտմ — ԱՁ. Խճձ՜ջիՠռճ ՠս էճսջ զձլ, ըճձ՜ջիՠռճհ աճսձժըձ տճ ՠս էճսջ, Տբջ ՜խ՜սդզռ զկճռ...
ըգ. 114՜—23՝ Սսնրթչթւ (ջսնհնաթւ) Ահնրծ՟տթտմ — ԱՁ. Ոխճջկՠ՜հ զձլ, Աոպճս՜թ, գոպ կՠթզ ճխճջկճսդՠ՜ձ տճսկ...
ըդ. 123՝—4՝ Մգջգբթւ Ծմըմբգ՟մ — Ձ՜հձ ՜շ՜նզձ. Տբջ, ՜ո՜ռցզ[ո] Ոջ՟զ զկ ՠո ՟ճս...
ըե. 124՝—8՜ Մգջգբթւ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — ՁԱ. Տբջ, էըսզռբ զձլ...
ըզ. 128՜—32՝ Մգջգբթւ Ահնրծ՟տթտմ — Բղ. Դ՜ջլճհ ազո, Տբջ, հզո կՠխ՜ձ՜ռ...
ըէ. 132՝—5՝ Մգջգբթւ Յ՟վնրէգ՟մ — ԱՁ. Տբջ, ժ՜ջճխ ՠս իըա՜սջ...
թ. 135՝—8՜ Մգջգբթւ Մ՟վսթվնջ՟տ — ԱՁ. Եխզռզ, Տբջ, ճխճջկճսդզսձ տճ...
թ՟. 138՝—51՜ Կ՟վա ծ՟ղ՟րվեմ Որհթտթտ — ԱՁ. Ոսխզռզձ (=Ոսխզխ ՠխզռզձ) հ՜խ՜սդտ զկ...
«Ոսխզխ ՠխզռզձ»—ձՠջզռ զսջ՜տ՜ձմզսջզ ՟զկ՜ռ՚ էճսո՜ձռտճսկ ձղճս՜թ բ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ լ՜հձՠխ՜ձ՜ժզ ՜ձճս՜ձճսկգ. Աձլբդ,
՜ղ՜ժՠջպ, ՜շճհթ, ՜ջթզս, ՜սՠէճջ՟փ Բ՜աբ, ՝՟ՠղը, ՝ՠջ՟, ՝ճշ, ՝ջ՜սճջփ Գ՜՝ջզբէ, ՞՜հէ, ՞ՠպծճը, ՞ճծձ՜ժ, ՞ճսո՜ձփ Դ՜ջ՝զձփ Եաձ՜ժ,
ՠջժ՜դփ Զ՜սծպճխ, աշա՜պճխփ Թ՜՞՜սճջփ Խ՜՝ճոզժ, ըՠխՠվփ Ծզթՠշձ, թձթխ՜հտփ Կ՜ժաճպ, ժ՜պճս, ժ՜ջկջՠռզ, ժզջ՜ժկպզ, Կզջ՜ժճո, ժջՠպ, ժռը՜ժփ Հ՜դՠջտՠռզ, ի՜ո, ի՜ս՜պ՜սճջ, իզս՜ձ՟, իճշճկ, իճշճկ՜ժ, ձճչզսփ Ձ՜՞փ Մ՜կժճձ, կ՜պձ, կՠթ՞էճսը, կՠխճս, կՠշՠէտ՜ղ, Մճչոբոփ Յ՜ձՠա, հՠխկձ, հՠպտ՜ղ, Յճչ՜ձզոճսժփ Ն՜սփ Շ՜իՠ՜ձ, ղ՜ս՜շձփ Ոմը՜ջփ Չճջփ Ս՜ջգձժճսէփ Պզթ՜ժփ Ջ՜իջ՜հձ, ն՜խ՜հտ, նճջՠտ՜ղ,
նճսէ՜ի՜ժփ Ս՜հէ, ոջզձժ, Սճսջ՝ ը՜մ, ոճսջ՝ձղ՜ձՠռզփ Վ՜ջճսեձ՜ժփ Տզջճռզ, պրյպրյ՜հփ Ցզձ՜փ Փճխփ Քճջ՜ժ (՛)փ

թՠ. 151՜—2՜ Աջ՟ջտնրւ գր Տեվ նհնվղ՟ճւ Յ՟վնրէգ՟մ — ԱՁ. Աո՜ոռճստ, Տբջ ճխճջկՠ՜...
թա. 152՝—76՝ Հ՟վտմ՟ց՟պգվ Յ՟վնրէգ՟մ — ԱՁ. Եժ՜հտ ՠս կՠտ վջժՠ՜էտո յ՜պճս՜ժ՜ձ...
թբ. 176՝—82՝ Հ՟վտմ՟ց՟պգվ Մ՟վսթվնջ՟տ — ԱՁ. Զտՠա ճսխեխ ՠս ՜ջ՟՜ջ՜՟՜պ Քջզոպճո...
թա. 182՝—5՜ Հ՟վտմ՟ց՟պգվ Հ՟մկջսգ՟մ — ԱՁ. Ասջիձՠ՜է ՠո Դճս, Քջզոպճո, ճջ Յ՜ջճսդՠ՜կ՝գտ Քճ... ազ
՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ ըաձըձնՠռՠ՜էոըձ կՠջփ
Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ., մփսվաթվ]
– 186՝ [Ախրդտ] — Ակՠձ՜յժ՜է ՠ՛ո, Տբջ արջճսդՠ՜ձռ...
Ձՠշ. 755 Մ՜ձջճսոկճսձտզ ի՜կՠկ՜պճսդՠ՜կ՝ ճսձզ ա՞՜էզ պ՜ջ՝ՠջճսդզսձձՠջ, դբ կզ՜սճջձՠջզ տ՜ձ՜ժզ, ՠս դբ ձզսդՠջզ ՟՜ո՜սճջճսդՠ՜ձ պՠո՜ժՠպզռփ Ահ՟ կ՜ոզձ ե՜կ՜ձ՜ժզ կ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձ՜յՠպ Ս՜ի՜ժ Ակ՜պճսձզձ, լՠշ՜՞ջզ ոժա՝ճսկ ՜շ՜ձլզձ դՠջդզժզ
չջ՜հ, ժ՜պ՜ջՠէ բ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ ձղճսկձՠջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

56՜ Զ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո՚ աՅնծ՟մ հզղՠոնզտ, ՜խ՜մՠկ (ձկ՜ձ՚ 83՝)փ
115՝ Յզղՠռբտ աոպ՜ռճխ ՜հոկ պ՜շզոփ
110՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, Քճ ոճսջ՝ ՠս կՠխո՜տ՜սզմ կ՜ջկձճհ ՠս ՜ջՠ՜ձ՟ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜ կՠխ՜ստ կՠշՠ՜է ՞թճխզո՚ Յնծ՟մ ՜ձ՜ջե՜ձ ժջ՜սձ՜սճջզ, գձ՟ ձկզձ ՠս ոպ՜ռճխզ ՜հոկ պ՜շզփ
185՝ Փ՜շտ... ճջ ա՜սջ՜ռճհռ ազո ա՜ձ՜ջե՜ձո ի՜ո՜ձՠէ զ չՠջնզձ ՞զթոփ Յ՜կզ ՠսդձի՜ջզսջճջ՟զ տո՜ձ [ՠս
ճ]սդձՠջճջ՟զ (1279) պ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜ձ դ[վ]՜ժ՜ձզո Հ՜ճռ ՞ջՠռ՜ս ՠջ՞՜ջ՜ձո [Մ՜]ձջճսոկ՜ձ [լ]ՠշ՜կ՝ Յնծ՟մ՟
՜ձ՜ջ[ե՜]ձ [չ]՜ձ՜ռ զջզռճս, զ ՞՜ս՜շզո Խ՟հսգ՟տ, զ ՟խՠ՜ժո ճջ ժճմզ Բ՟ՠգվբ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ, զ դ՜խո ճջ ժճմզ Ջխվ՟յեմ. ՠս ձՠխ ՠս զ ՟՜շձ ե՜կ՜ձ՜ժզո, հճջճսկ ճմ ժ՜ջՠկ դւճչ ՜ջժ՜ձՠէ աձՠխճսդզսձ

ՠս ապ՜շ՜՝ՠժճսդզսձ ՜ա՞զո Հ՜հճռ զ մ՜ջ՜ոբջ ՜ա՞բձ զոկ՜հՠէ՜[ռսճռ]. ՝՜աճսկ չ՜ձճջ՜հտ ՜սՠջՠռ՜ձ /// [զ]ժճ[խճյպ]մ՜ռ, աճջ ՠս զկ պՠո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգ 1893—զձ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձ՜յՠպ Ս՜ի՜ժ Ակ՜պճսձճս լՠշտճչ գձ՟րջզձ՜ժճսՠէ բ ՠս ժռճսՠէ լՠշ՜՞ջզո՚ 185՞՟փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 186՜ Զչՠջնզձ ձճջճ՞ՠէ պվճխո պըպջզո ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ ՜հջձ՚ Պնրս՟ի, ի՜հջձ զկ՚ Յնռջեց ՠս կ՜հջձ զկ՚ Մնրժւթձ՟մմ, ՠս ի՜սջՠխ՝՜սջ ճջ՟զձ զկ՚ Ղնրդթխմ, ՠս կզսո ի՜սջՠխ՝՜սջ ՟ճսոպջձ կՠջ՚ Խ՟մագժսթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ, ժՠձ՟՜ձ[ՠ]՜ռ ՠս ձձնՠռՠէճռփ Եո՚ Ղնրխ՟ջ ՠյզոժճյճոո ժ՜ակՠռզփ Ես ճջ հզղբ՚ հզղՠ՜է էզռզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպ[ՠ]՜ձ. ՜կբձփ Թվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՌԽԴ (1595)փ
2. 186՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ Ն՟ծ՟յոգսթմ, զսջ թձճխ՜ռ. ՜կբձփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ զսջ իճ՞ճհձ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 16՝ Գզջտո Սվՠնճ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 115՝ Եո զ պ՜ձն՜ձո յ՜պջ՜ոպ..փ

752
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 3 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 180+1 (խվխ. 149)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟ծթրջ խ՟մ՟շ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնրֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1 (Ա) ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ զմբգվխ՟ճմ՟խթ գր զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ 1/4 էգվէթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ՟ճըղ ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ «///Եր ծվ՟ղ՟ճգ՟տ... թ ինդգ՟մմ. գր///» (Ը, 32—
33), Ա՟ «///՟ճվմ նրջսթ... Դ՟վկ///» (Ը, 38—39)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւմ նր բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Ա կգպ՟աթվզ ավնր՟լ ե 1314—թմ, նվթմ 1421—թմ ղթ՟տնրգժ ե Բ կգպ՟աթվզ, թջխ ԺԵ—ԺԶ բբ.՝ Գ կգպ՟աթվզֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՉԿԳ — 1314
Սս՟տնհ՝ Սսգց՟մնջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 147 (3—149՟)ֆ Պվ՟խ՝ Ա—ԺԲ×12 (Ա 10, Դ, Զ, Ը 11, Ե էպթշւ, Ժ 8, ԺԱ 7)+1×5ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14×9,5ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 22ՠ, 43՟, 69՟, 101ՠ, 115ՠ, 126ՠֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ռ՟վբ՟անճմ, բգհթմ, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթ յ՟վւ էգվէգվ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ (սգ՛ջ ով՟խ՟ծ՟յթրզ), տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜—149՝ [Մ՟մվնրջղնրմւֆ Եվա Տգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ] — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... Գճի՜ձ՜կտ գատբձ, Տբջ, ճջ ժՠջ /// (ղ՜ջ. 2 դՠջդ կժջ՜պճս՜թ)փ
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/3՜—22՝փ 2. ՟—գ/22՝—40՜ (40՝—2՜ «Տ՜ձ տճսկ...»)փ 3/42՜—3՜ (կզ՜հձ՚ ԱՁ, ձ՜ըրջզձ՜ժզռ)փ 4. ՟—բ/43՜—69՜ (՟—զռ հՠպճհ՚ 63՟ՠ պՠո §9. ա)փ 5. ՟—դ/69՜—101՝ («՞ճի՜ձ՜կտ», պՠո §10. զ—զռ հՠպճհ՚ 149՝)փ
6. ՟—բ/101՝—4՝ (՟/101՝—2՜, կզ՜հձ ԱՁ—զ ոժզա՝գ ՠս ԴԿ—զ չՠջնգ, կձ՜ռՠ՜էգ ժպջճս՜թ ի՜ձճս՜թ)փ ՠ/102՜—3՝փ ա/մզտ, (ժպջճս՜թ ի՜ձճս՜թ)փ բ/104՜՝, ոժ. «Եխզռզ ՜ժ՜ձն...»)փ 7/104՝—11՝ (՜հոպՠխ՚ 111՝—5՜ «[Հջ՜ղ՜]վ՜շ պբջճսձ՜ժ՜ձ պ՜սձզռ — Մ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձռը կ՜հջ ՠխՠս...»)փ 8. ՟—բ/115՝—26՝փ 9. ՟—գ/126՝—42՝ (կզ՜հձ՚ ՟/126՝—42՝, ա/63՜՝, §4.՟—զռ հՠպճհփ Չզտ՚ ՠ, բ—գֆ
Ահոպՠխ՚ 142՝—5՝ «Կռճսջ՟ նջզ ՜սջիձճսդՠ՜ձ — Յ՜ոպգս՜թգձժ՜է զ հ՜հջբ...», իկկպ. §10. ՟—ը)փ 10. ՟—ը/146՜—9՝ (կզ՜հձ՚ զ, ՜հէ
լՠշտփ Ահոպՠխ՚ 149՝ «Գճի՜ձ՜կտ», չջն. դ՜վճս՜թ. իկկպ. §5. դ—զռ հՠպճհ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

40՜ ԶԳվթանվ յ՜պճսՠէզ տ՜ի՜ձ՜հ հզղՠռբտ զ Տբջփ
42՜ Զոպ՜ռ՜սխ պ՜շզո՚ աՍսգց՟մնջ յ՜պճսՠէզ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջ ՠս աճսոճսռզմ ձճջզձ՚ այ՜պժ՜շՠէզ թՠջճսձզ ՠս ա՜շ՜տզձ՜ա՜ջ՟ տ՜ի՜ձ՜հ Գվթանվ հզղՠռբտ զ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձփ
43՜ ԶԳվթանվ յ՜պճս՜[ժ՜]ձ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աՠխ՝՜սջճջ՟զ ձճջզձ՚ աՍսգց՟մնջ հզղՠռբտ զ Տբջ, ՜խ՜մՠկփ
104՝ Զոպ՜ռ՜սխ պ՜շզո՚ աՍսգց՟մնջ յ՜պճսՠէզ տ՜ի՜ձ՜հ հզղՠռբտ զ Տբջփ

145՝ Փ՜ՙշտ...փ Յ՜կզ ՠսդձի՜ջզսջՠջճջ՟զ չ՜դոձՠջճջ՟զ ՠջջճջ՟զ (1314) դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՞ջՠռ՜ս
ՠխ՜ձ՜ժ՜սճջ պ՜շո, ճջ ժճմզ /// (ղ՜ջ. 1 դՠջդ կժջ՜պճս՜թ)փ

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ՊՃ — 1351
ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջ գվետ Մգժգսգմտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Կ՟վ՟ոգս ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 30 (149աբ—178)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Գ×12 (Գ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14×9,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 24ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 149աֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ մ՟վմչ՟անճմ, խ՟ոնճս, ռ՟վբ՟անճմ, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 149՞—76՝ Տ՟րմ՟տնճտ ս՟վրնճմ
Տգ՛ջ կգպ. 435, 279՟—318՟. §1/մզտփ 2. ՟/149՞—50՜փ ՠ/150՜—2՝փ ա/152՝—3՝փ բ/153՝—5՝փ գ/155՝—60՝փ դ/160՝—2՝փ
ե/162՝—3՝փ զ/163՝—4՜փ է/164՜—5՜փ ը/165՜—7՝փ ը՟/167՝—9՝փ ըՠ/169՝—71՝փ ըա/մզտփ ըբ/171՝—8՜փ ըգ/173՜—4՝ («Բ ժզջ՜ժզ»)փ
ըդ/174՜—6՝ («Զ ժզջ՜ժզ», 177՜—8՝ պՠո լՠշ. Գ, §2. բ)ֆ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

177՜ (16 պճխ, տՠջճս՜թ Գ լՠշ՜՞ջզ ՞ջզմ Ղ՜ա՜ջ ՠյզոժճյճոզ լՠշտճչ ՠս չջ՜ձ ՞ջճս՜թ «Աձլզձտ ոջ՝ճսիճհ
Աոպճս՜թ՜թձզձ...» ի՜ազս ձղկ՜ջճսճսկ ՠձ ՜շ՜ձլզձ ՝՜շՠջ) Փ՜շտ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ ///ձ ///ո՜ձ /// զ դվզձ
ՊՃ (1351), լՠշ՜կ՝ Յնռ՟մեջ զջզռճս Մգժգսգմտնճփ Զզ ՠպ ՞ջՠէ այ՜ժ՜ոճսդզսձ ոճջ՜ պբջ Կ՟վ՟ոգս չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ճմ ե՜կ՜ձՠ՜ռ ՜ս՜ջպ ոճջզձ ՠս պխ՜ ի՜ո՜ժ՜ս ՞ձ՜ռ զ հճհոձ Քջզոպճո. հզղ՜պ՜ժ ձճջզձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ. ՜կեբձփ Ես զձլ ՠխ՝՜///կ /// կՠթ ոճս՞ ՠդճխ/// թ///կՠջճհփ Ախ՜մՠկ չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզ /// ռՠէճհձ /// ՠս կՠա
/// կզճչ Աոպճս՜թ ճխճջկ՜հզս ՠս կՠա ՜ջե՜ձզ ՜շձՠէ, ՠս լՠա ՠս կՠա ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ
կՠջ. ՜կբձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԵ– ԺԶ–XV–XVI
ԳՐԻՉ՝ Ղ՟դ՟վ գոջ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 4 (1—2, 179—180)ֆ ՊՐԱԿ՝ 2×2ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ Մգլնրէթրմ՝ 14×9,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21—
26ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ՟. 1՝ Շ՟վ՟խ՟մ ռ՟ջմ իմխ՟վխնրէգ՟մ ո՟ս՟վ՟աթմ — ԳԿ. Յ՜հո հ՜ջժ ձըսզջ՜ձ՜ռ ճսըպզ Տՠ՜շձ պ՜ծ՜ջզո...
ՠ. 2՜ Շ՟վ՟խ՟մ, նվ թ ծ՟ամգժ դագջս ո՟ս՟վ՟աթմ ՟ջթ («Խ՟շ՟սնրվ») — ԴՁ Խճջիճսջ՟ ըճջզձ ՜ձի՜ո
՜ձըոժզա՝ձ...
ա. 2՝ Շ՟վ՟խ՟մ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ թ ժգ՟պմ Սգոծնճ — ԳԿ. Լՠջզձտ ՜կՠձ՜հձ ՜հորջ ռըձթ՜ռբտ... /Խճջիճսջ՟ ը՜մՠէճհձ ՞ՠջ՜իջ՜ղ պՠխճհձ Գնհանէ՟ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Շ՜ջճսձ՜ժճսդզսձգ ՞ջճս՜թ բ ՠխՠէ Ա լՠշ՜՞ջզ Ա յջ՜ժզ ոժա՝զ մ՞ջճս՜թ 2 դՠջդՠջզ չջ՜հ, ճջճձտ ՜հեկ՚ գձժ՜թ, ՠջՠսճսկ ՠձ իՠպտՠջգ. ՟ջ՜ձռզռ կբժզ չջ՜հ յ՜իյ՜ձճսՠէ բ ՞ջմզ ՜ձճս՜ձ ոժա՝զ 3 պ՜շՠջգ՚ «Ղ՜ա»փ

բ. 177՜—9՜ Ամկթմւ ջվՠնրծնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ, ՟ջ՟տգ՟ժ Կթվ՟խնջ ռ՟վբ՟ոգսթ Եդըմխ՟տն (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ա—Ք, Կթվ՟խնջ ռ՟վբ՟ոգս») — Աջՠսՠէտ ՞ՠջ՜ջվզձ/ Ես ՜սդ՜ջ՜ձ էճսո՜թձզձ...
177՜—զ ոժա՝զ 16 պճխՠջգ ՞ջճս՜թ ՠձ Բ լՠշ՜՞ջզ տՠջճս՜թ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ չջ՜հփ

2.՟.179՜՝ Հ՟ղՠ՟վկթ Յ՟վնրէգ՟մ — Աձըոժզա՝ձ Աոպըս՜թ, ի՜կ՜յ՜հթ՜շ...
ՠ. 179՝—80՜ Վ՟վբ՟ոգս՟տ գր ծ՟ճվ՟ոգս՟տ — ԴՁ. Ահո՜սջ ՠջժձ՜հձճռձ գձ՟ կՠա պ՜սձ՜ըըկ՝ՠէճչ ահզղ՜պ՜ժ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ...

3. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԶ—ԺԷ բբ.]
՟. (Ամինվ՟աթվ) — Քջզոպճո ՠժՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպգձ... Վ՜ջ՟՜ջ՜ձ՚ ԻԷ, ԻԸ, Լփ
ՠ. 180՝ Խվ՟սւ է՟մ՟ւթ ղ՟ա՟հ՟էթ – Աշ ձճսժզ կձ ժ՜ձ՜մ ՞խդճջ... էզռ ժ՜խ՜կ՜ջձ ՠս ՞ջբ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

180՜ ԶՂ՟դ՟վ ՠյզոժճյճո հզղՠ՜, ճՙչ ՠխ՝՜հջ, ՠս ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջփ

753
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ
Ար՟ա ռ՟մւ

ՊԾԴ — 1405

ԳՐԻՉ՝ Ըպզջս՟խեջֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Յնռ՟մեջ Էվետֆ
ԹԵՐԹ՝ 201—9 (զմխ՟լ՝ 3) — 4 (սգ՛ջ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ), շավնր՟լ՝ 205՟—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԸ×12 (Ա 10, Զ, ԺԳ 11, Թ 6,
ԺԸ 7)+1×3 (ԺԷ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ղ՟ա՟հ՟է՝ 4)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,5×8,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟մ՟շ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ի ժնրջ՟մտջ՝ Կնճվ («Լնճջ սնրվ, Տեվ, ՟շ՟տ թղնտ»)՝ 44ՠ, Յթջնրջ՝ 52ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟, 92՟ֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 30՟, 52ՠ, 139՟, 143՟, 158ՠ, 174՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, նջխթ (4՟)ֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ - Թնրհէ Պփհնջթ ՟պ Գ՟հ՟ս՟տթջֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(1—2)+2(208—209), ջս՟տնր՟լ ղեխ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ
էգվէթ գվխվնվբ ջթրմ՟խթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ գր ծ՟սնր՟լ ղ՟ջգվթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, մ՟ի՟ոեջ՝ գվխջթրմ, ՟ճըղ՝ ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ 209՟—8ՠ, 2՟—1ՠ, 208՟—9ՠ, 1՟—2ՠ «///թմշ խ՟վնհ ե... ն նւ գր թտե ՟ճժ///»
(Ե, 6—11)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Կ՟դղթ Ա ցգհխթ ս՟իս՟խզ բեոթ
բնրվջ անա՟րնվնր՟լֆ Կ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԺԷ բ. մնվնանր՟լ, ՟ռգժ՟տնր՟լ 205—207 շավնր՟լ էգվէգվզ գր ռգվ՟խ՟դղնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4՜—204՝ [Եվա սգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ] — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ...
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/4՜—29՝փ 2. ՟—գ/30՜—52՝փ 3/մզտփ 4. ՟—բ/52՝—91՝փ 5.՟—գ/92՜—138՝ (ա, գ, դ
՜ձըճջ՜՞զջ. չՠջնճսկ ճսձզ՚ «Գճի՜ձ՜կտ գատբձ...»)փ 6. ՟—բ/139՜—42՝ (մզտ՚ ՟, ա)փ 7/143՜—58՝փ 8. ՟—բ/158՝—74՜փ 9. ՟—
ՠ/174՜—96՝ (մզտ՚ ա—գ)փ 10. ՟—է/198՜—202՝ (՟—դ՝ մզտ, ե/199՝—202՝. «Կտ[նր]վբմթ ճթյգտնր՟լմ — Աձ՝՜ե՜ձՠէզ...». զ/198՜,
ոժա՝զռ դՠջզ. յ՜իյ՜ձճսՠէ բ կզ՜հձ ԱԿ—զռ կզ ի՜պճս՜թ՚ «///[Ոսջ՜ը էզձզռզ]տփ Յզղՠոնզտ ա՜ձլզձգո կՠջ... ՝՜ջՠը՜սոՠռբտ». է/198՜՝. գձ՟րջզձ՜ժճս՜թ բ կզ՜հձ ԱՁ—զռ կզ ի՜պճս՜թ՚ «Ի հճջե՜կ ի՜ջժ՜ձզ վճխ. զ կՠջ ձձնՠ՜էոձ ճխճջկՠ՜»)փ Ոսձզ.

–202՝—4՝ Ս՟հղնջւ ւ՟հնր՟լնճ (ՁԵ, ՃԼԹ—ՃԽԱ)] — Խճձ[՜ջիՠռճ, Տբջ... ազ ՜խտ]՜պ ՠս պըձ՜ձժ ՠկ ՠո...
2. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ., մփսվաթվ]
–204՝ [Կռճսջ՟ ձձնՠռՠէճռ... ԲԿ...] — Աի՜ կՠջլՠռ՜ձ, ճջ յ՜ի՜ձնբ հզձբձ գաիճ՞զո... (Տՠո § 10. է.)փ
Գջզմգ լՠշ՜՞զջո ձ՜ը՜յբո ՜ս՜ջպՠէ բ «Ոխճջկՠ՜հտ»—ճչ (196՝, §9.՝) ՠս ՞ջՠէ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ «Փ՜շտ»—զ ի՜պճս՜թգ. հՠպ՜՞՜հճսկ, ՜սՠէզ ըճղճջ ՝ճէճջ՞ջճչ, ղ՜ջճսձ՜ժՠէ բ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգ ՠս չՠջնճսկ ժռՠէ կձ՜ռՠ՜էգ (198՜—204՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 91՝ (Գջմզ) Զ՜ձզկ՜ոպ ՞ջզմո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ
196՝ Փ՜շտ... // (197՜) Գջՠռ՜ս ՠխ՜ձ՜ժ՜սճջ պ՜շո, ճջ ժճմզ Մ՜ձջճսոճսկձ, զ է՜ս ՠս հգձպզջ ՜սջզձ՜ժբ, ճջ
բ հ՜ջկ՜ջ՜թ ՜շ՜նզձ ՠջ՜եըղպ՜յՠպ՜ռձ ոճսջ՝ ճսըպզձ Ավւ՟խ՟հմնճմ, լՠշ՜կ՝ ՜ձզկ՜ոպ ՞ջմզ ՠս հճհե կՠխ՜յ՜ջպզ/// (տՠջճս՜թ), զ դչզձ ՊԾԴ (1405), զ կՠթ՜վ՜շ // (197՝) ՜ձ՜յ՜պզո, ճջ ժճմզ Ավ՟ա չ՜ձտ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սվՠնրծնճ Աջսնր՟լ՟լզմթմ ՠս Սվՠնճ Կ՟վ՟ոգսթմ ՠս Սվՠնտ Ապ՟ւգժնտմ, ՠս զ հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ ոճսջ՝
ճսըպզո, տ՜ն իշՠպճջզձ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզձ՚ կՠթզձ Գենվագ՟, ՝՜ակՠջ՜ըպզձ զկճհ ՠս ճսոճսռմզձփ Ախ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճհտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ պՠո՜ձՠէճչ ժ՜կ // (199՜) ճսո՜ձՠէճչ, հզղՠոնզտ աչՠջճհ՞ջՠ՜էո, ձ՜ՠս ազո ՠսո ՠս աթըձ՜սխոձ զկ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ՠս ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ կՠա, ազ ՜հ՟մ՜վ բջ ժ՜ջ կՠջ. ՠս դբ էզձզ յ՜ժ՜ո ժ՜կ ՜սՠէզ, այ՜ժ՜ոձ ՟ճստ էռբտ ՠս ա՜սՠէճջ՟ձ զ ՝՜ռ ի՜ձբտ, ՠս դճխբտ ակՠա ՜շ՜ձռ ՝՜կ՝՜ո՜ձ՜ռփ Ահէՠս հզ-

ղՠոնզտ աիճ՞ՠսճջ թձ՜սխոձ կՠջ, աոջ՝՜ոձՠ՜է ժջ՜սձ՜սճջձ, ճջ ՠս բ // (199՝) ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ՚ աԳվթանվ ՜՝ՠխ՜հձ,
ճջ ա՜սջզձ՜ժձ ղձճջիՠ՜ռ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ ՜սջիձՠէճհձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
198՝ Զ՜ձզկ՜ոպ ՞ջմ՜ժո՚ ԳԳ/Բ/. ԵՃԵՃ. ԴԴ. ՌՌ. ՍՍ. 00. ԱՕ. ԱՕ. ԴԳ. ՌՌ. («Ըպզջս՟խեջ») հզղՠռբտ, ճչ ՠխ՝՜հջտփ Հ՜հջ կՠջփ
2. 91՝ (Ծ՜խժճխզ, ոպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ, ժ՜ջկջ՜՞զջ) Զթ՜խժճխ ՞ջճռո աՅնռ՟մեջ կ՜ժ՜ձճսձ Էվետ հզղՠռՠտ զ
Տբջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

207՝ (ԺԷ ՟., ՜ա՜պ բնզ չջ՜հ) /./././/././// /// («Աՠվ՟ծ՟ղ»)ֆ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Մ՟հ՟վբ՟ռ՟մւ

ՌՃԺԹ — 1670

ԳՐԻՉ ԵՒ ԾԱՂԿՈՂ՝ Իջ՟ծ՟խ ռվբ. Աջո՟ծ՟մտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Թնվնջ ՟ՠհճ. Աջո՟ծ՟մտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 429+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 8՟ՠ, 145ՠ, 193՟ՠ, 387՟, 420՟—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԵ×12 (ԺԲ 13)+1×9ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մ (ղ՟ա՟հ՟է՝ 421)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12,9×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 14ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ
խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, ղ՟ա՟հ՟էֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 9՟, 146՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 26ՠ, 47ՠ, 52ՠ, 66ՠ, 118՟, 129ՠ, 135՟, 198ՠֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ծվգյս՟խ (85՟, 316՟), ջ՟ցնվ (256՟, 264ՠ), ի՟շ (305ՠ)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, տգտ՟խգվ, խոնրղմգվթ խնոթս
՟մչ՟սնրղթտ ռմ՟ջնր՟լ՝ 113—4, 153—4, 169—70, 179—80ֆ Կ՟դղթ խ՟ոթշմգվթտ ղեխմ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՞—65՝, 118՜—45՜ [Ժ՟ղ՟աթվւ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ ջնրվՠ գխգհգտրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 585, 1՟—64՟, 132՟—80՟. (1՞—7՜ պՠո կգպ. 435, 4՜՝, § 1. ՟—բ)փ §1/7՝—26՜ (ճսձզ՚ 21՜—3՝ Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ «Աղը՜ջի ՜կՠձ՜հձ», 23՝—6՜ Նճջզձ՚ «Աշ՜սրպ էճսոճհ»)փ 2/26՝—47՜փ 3/47՜—52՜փ 4/52՜—6՝փ 5/56՝—60՝փ 6/60՝—5՝
(66՜—117՝ պՠո Բ—Գ)փ 7/118՜—29՜փ 8/129՝—35՜փ 9/135՜—40՜փ 10/140՜—5՜ (կզ՜հձ՚ Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ «Հ՜չ՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ», կզսոձՠջգ՚ մզտ)փ

Բ. 66՟—104՟ [Խնվծվբ՟սգսվ]
Տգ՛ջ կգպ. 444, 2՟—19՟. §1. ՟—ա/66՜—9՜փ 2. ՟—գ/69՜—1՜ (մզտ՚ ՠ—ա)փ 3. ՟—զ/71՜—80՜(մզտ՚ գ)փ 4. ՟—ՠ/80՜—2՝փ
5. ՟—թ/82՝—104՜փ

Գ. 104՝—17՝ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ գր Հ՟մաջսգ՟մ Ա—Դ]ֆ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟սէեօջթ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ...
Դ. 146՜—92՝ [Մ՟մվնրջղնրմւ]
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/146՜—69՝փ 2. ՟—գ/170՜—90՝ (190՝—2՝ «Տ՜ձ տճսկ», կձ՜ռՠ՜էձ ՜շ՜ձռ ը՜ա՜՞ջկ՜ձ պՠո 354՜—78՜, § Է, զոժ §5. ՠ—դ ը՜ա՜՞ջճս՜թ. պՠո 409՜—18՜ §Թ)փ

Ե. 194՟—325ՠ [Տփմ՟տնճտ]
Տգ՛ջ կգպ. 435, 279՟—318՟. §1/194՜—8՝փ 2. ՟/198՝—204՝փ ՠ/204՝—17՜փ ա/217՜—24՜փ բ/224՜—9՜փ գ/229՜—55՝փ դ/256՜—64՝փ ե/264՝—7՜փ զ/267՜—9՝փ է/269՝—73՝փ ը/273՝—89՝փ ը՟/289՝—97՜ («ճսդձ ժզջ՜ժզ»)փ ըՠ/297՜—303՜փ ըա/303՜—5՜փ
ըբ/305՝—110՝փ ըգ/310՝—4՜փ ըդ/314՜—25՝փ

Զ. 325՝—53՝ [Ավ՟վգ՟ժ գր ջ՟ծղ՟մգ՟ժ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Թնրղ՟ճթ Մգլնցգտրնճ... Խվ՟ս ճ՟հ՟աջ ո՟յսղ՟մ գխգհգտգ՟տ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ...]
Տգ՛ջ կգպ. 435, 310ՠ—8՟. §՟/325՝—6՝փ ՠ/326՝—7՜փ ա/327՝—8՜փ բ/328՝—52՝փ գ/352՝—3՝փ

Է. 354՜—78՜ [Ժ՟ղ՟ղսգվ, Մգջգբթւ, Ս՟հղնջւ, Աժեժնրւ]

Տգ՛ջ կգպ. 755, 83՟—244ՠ. §4. ՟—բ/354՜—70՜ (կզ՜հձ՚ ՟—ա, մզտ՚ բ)փ 5. ՟—դ/371՜—4՝ (կզ՜հձ՚ ՟, զոժ ՠ—դ պՠո 409՜—18՜. §Թ, ը՜ա՜՞ջճս՜թ)փ 6. ՟—բ/375՜՝ (կզ՜հձ՚ ա. մզտ՚ ՟—ՠ, բ)փ 7/մզտփ 8. ՟—բ/375՝—8՜փ 9.՟—գ/370՜՝ (կզ՜հձ ա, §4. բ—զռ հՠպճհ. մզտ՚ ՟—ՠ, բ—գ)փ 10. ՟—ը/մզտփ Ահոպՠխ ՜շ՜ձռ ը՜ա՜՞ջկ՜ձփ

Ը. 378ՠ—406՟ [Տփղ՟վւ]
1. 379՜—86՝ Փնւվ սփղ՟վ Ադ՟վթ՟ճ — Զդճս՜ժ՜ձձ ՜հոյբո ՜ջ՜. Կ՜է աՄՠթ դճս՜ժ՜ձձ Հ՜հճռ, ՇԼԲ ղջն՜ձձ
զ ՝՜ռ ՠջդ, ճջ կձ՜՚ Փճտջ դճս՜ժ՜ձձ բ...
Սժա՝ճսկ՚ 378՝ Ախզսո՜ժ ՜սճսջռ ՜կո՜կպզռփ

2. 388՜—96՜ Պ՟սձեմ սփղ՟վթմ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ — Կջժձ՜ժ ՜կոճռ ՜հոյբո ՜ջ՜. Կ՜է աՆ՜ս՜ո՜ջ՟զ ՜կզոձ
ՠս ՠջդ Է Է, ճջ կձ՜հ՚ ժջժձ՜ժ բ Հճշճհ ՜կոճհ...
Սժա՝ճսկ 387՝ Ախզսո՜ժ ՜սճսջռ ՜կո՜կպզռփ

3. 397՜—406՜ [«Պ՟սձեմ սնրղ՟վթ Հպնղ՟ճգտնտ». կգպ. 1999, 205՟] — Թճս՜ժ՜ձձ ՜հոյբո ՜ջ՜. Կ՜է
աՀ՜հ դճս՜ժ՜ձձ՚ ՅԳ զ չՠջ՜հ ՝ՠջ՚ Մՠթ դճս՜ժ՜ձ բ Հճշճկզձ, ՠս աղջն՜ձձ ՇԼԲ, ՇԼԲ զ ՝՜ռ ՠջդ, ճջ կձ՜հ՚ վճտջ դճս՜ժ՜ձ բ Հճշճկզձ, ճջ Քձզժճձ ժճմզ...
Սժա՝ճսկ՚ 396՝ Ախզսո՜ժ ՜սճսջռ ՜կո՜կպզռփ

Թ. 409՜—18՜ Սվՠ՟ջ՟տնրէթրմւ ջնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթմ խ՟վա՟ր — Բ՜ակճսդզսձտ իջՠղպ՜ժ՜ռ... (ը՜ա՜՞ջճս՜թ. պՠո կգպ. 755, 162՜—72՝, §5. ՠ—դ)փ
ը. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ.]
1. 419՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Եհգվնրւ ինվ՟աեսւ թՠվգր դփկ... (ծ՟սնր՟լ) — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, ազ ճջյբո կ՜ջ՟ո իճ՞զ բ ՠս կ՜ջկզձ... ձ՜ը ՠս ՜հո ՝՜ձո, րջզձ՜ժ, ճջ ՜ոբ. Եխՠջճստ ըճջ՜կ[ՠպտ...]փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 20՝ Զոպ՜ռրխ աԱջո՟ծ՟մտթ Թնվնջ ժջրձ՜սճջ ՠս աԻջ՟ծ՟խ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ ՞ջզմո հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ
52՜ Զոպ՜ռրխ կ՜պՠձզո աԹնվնջ ՜՝ՠխ՜հ Աջո՟ծ՟մտթ ՠս ազո՚ Իջ՟ծ՟խ ՝՜ձզ ժ՜ջրպ Աջո՟ծ՟մտթ թջրխ
՜խ՜մՠկ հզղՠէփ
328՜ Ես ազո, աՠխժՠէզ ՞ջզմո՚ աոճսպ՜ձճսձ Իջ՟ծ՟խ ՝՜ձզ ժ՜ջրպո Քջզոպճոզ, հզղՠոնզտ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է զ ՞զջձ ժՠձ՜ռ, ձ՜ՠս ոպ՜ռրխ՚ պբջ Թնվնջփ
393՝ Զոպ՜ռրխ ՞ջճհո՚ ապբջ Թնվնջ ժջրձ՜սճջ Աջո՟ծ՟մտթ հզղՠռբտ ի՜ձ՟ՠջլ թձօխրտ, ձ՜ՠս ազո՚ Իջ՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպ Աջո՟ծ՟մտթ՚ թջրխ ոճջզձփ
406՝ Փ՜ՙշտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՠս թ՜խժՠռ՜ս ՠս հ՜ձժ ՠէՠ՜է Մ՜ձջճսոկճսձո, Ցճսռ՜ժո պբջճսձ՜ժ՜ձ՜ռ ՠս ոջ՝ճռ
չժ՜հզռ, ձ՜ՠս գձ՟ ոկզձ Ախրդկ՜պճհռո // (407՜) զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պրկ՜ջզ ՠս ՌՃ ՠս ԺԹ (1670) ՠս
զ ՜կոՠ՜ձձ կ՜հզոզ զ Ի, զ չ՜ձո Մ՟հ՟վէ՟ռ՟մ, հճջ ՠս յպճսխ չ՜խ՜ի՜ոձ հճջնհճջնզ, զ Ձնվմ Շ՟ղո՟ճ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ Ջնրհ՟տրնճ, զ հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձձ ոճսջ՝ ճսըպզո Մթւ՟ճեժ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ բ ՜դճշ՜ժ՜է ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզձ Յ՟խփՠ՟ճ, ճջ ձոպզ զ ՞՜ի Իչղ՟մ Բ՟մթմ Տգ՟պմ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ զոկ՜հՠէ՜ժ՜ձ ՜ա՞զձ, ճջ ՜ոզ Ղդզժո՟յ, Շ՟ծ Իջղ՟ճթժթմ՚ ճջ՟զ Աո՟ջ դ՜՞՜սճջզձ, դճշձ կՠթզ //
(407՝) Շ՟ծ Աո՟ջթմ, ճջ ոզջբ ա՜ա՞ո տջզոպճձբզռ, կզձմ ազ գձ՟ զսջ ծ՜ղ ձոպճսռ՜ձբ անճսխ՜ռզտձ՚ ձկ՜ձ ի՜սճհձ
զսջճհ, ՠս զ Ավ՟վ՟սգ՟մ ՞՜ս՜շզ զղըՠռճխ՚ Սեքթհնրժթ ի՟մթմ. Ս՜ ՠս[ո] հճհե ոզջբ ատջզոպճձՠ՜հոձ ՠս այ՜ղպրձՠ՜հո ՠժՠխՠռսճհփ Ն՜ՠս Ն՟իթչգր՟մնր զղըՠռրխ Աժթհնրժթ—ը՜ձզձ, աճջ ՠս ի՜հռՠկտ ՜կբձճսձ՜ժ Աջ՜ջմբձ ՜ձո՜հդ՜տ յ՜իՠոռբ ա՜[ա]՞ո տջզոպճձբզռ, ձ՜ՠս ադ՜՞՜սճջո ՠս ազղը՜ձո ՞՜ս՜շզոփ Ես ՜ջ՟, ՜խ՜մՠկ ազո աիբ՞ո, ժջժզձ կ՜ջ՟ճչ ըր՟՜ռՠ՜է թջրխ // (408՜) պ՜շզո՚ Իջ՟ծ՟խ ՝՜ձզ ժ՜ջրպո, ճջ ՠկ պՠխՠ՜ս զ Շփյ տ՜խ՜տբձ Աոյ՜ի՜ձճս ըոպ՜ռրխ ՞ջճհո՚ ապբջ Թնվնջ ժջրձ՜սճջձ, ճջ ՠս ո՜ տ՜խ՜տբձ Աջո՟ծ՟մնր, ՝՜աճսկ վ՜վ՜[՞՜]ձրտ ՠպ ՞ջՠէ հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս զսջ՜հճռձ, ՠս ո՜ ՠխզռզ զսջ ա՜ս՜ժ կղպըձնՠձ՜սճջ...փ Ես ո՜ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ ՞ճէճչ ՞շՠիզժ, իջ՜ե՜ջՠ՜է զ սպ՜խկ՜ձռ ոճսպ ժՠձռ՜խճհո, ՠժՠ՜է հ՜ջտ՜հ՜ձզոպ // (408 ՝) տ՜խ՜տբձ Աջո՟[՟մ]նր, ՠժՠ՜է հ՜ջՠռ՜ս ՜շ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ Մթւ՟ճեժ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ զ Սնրվՠ ճսըպո Ն՟ի՟ռխ՟ճմփ Եխՠս գձպզջ տ՜ի՜ձ՜հ, կզձմ ազ ՠս կզ՜՝՜ձզռձ ոզջՠէզ հճհե, ՠս ՝՜ջճստձ ըճիՠկ, ճջ կզղպ ոզջճչ չ՜ջբջ գձ՟ ՜կՠձ՜հձ ճտ, աճջ ՠս Տբջ
Աոպճս՜թ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ զսջձ ՠս ազձտձ ՜ձվճջլ ՠս ՜ձո՜ո՜ձ յ՜իՠոռբ ՠջժ՜ջ ժՠձրտ զ չՠջ՜հ ՠջժջզփ Աջ՟,
ՠո՚ պբջ Թնվնջջ հճջե՜կ ՠէզ հՠջժջբո զկճսկ, ՠժզ զ ոճսջ՝ ճսըպո, բջ դզսձ Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ ՌՃ ՠս Զ (1657), ՠս ՠո ԻԳ
՜կՠ՜, Ժ դճսճսկ (1661) ՜շզ ՜ոպզծ՜ձ, ԺԲ (1663) ՠխբ տ՜ի՜ձ՜հփ

2. 255՝ Յզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ճՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, աԲ՟հտ՟ջ՟վմ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ
Քջզոպճոբ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

418՝ Աջ՟, ճՙչ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ
հ՜խրդո լՠջ՚ ապբջ Գվթանվ ժջրձ՜սճջո. ՠս ըոպ՜ռ՜հ աո՜ ի՜է՜է գձմզռ զկճռ՚ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս զկ թձրխ՜ռձ՚ Մգվնրղթմ, Փ՟վշթխթմփ Աջ՟, ճջտ՜ձ ժՠձ՟՜ձզ ՠկ՚ զ չ՜հՠէճսկձ զկ բ, ՠս հՠպ վճըՠէճսձ ՜ոպզ՜ռո զկճռ ճջ ՜շ Քջզոպճո՚
հզղ՜պ՜ժ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ բ. ճսջ ՠս զռբ՚ ի՜ոռբ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմփ // (419՜) Աջ՟, ՜խ՜մՠէճչ ՜խ՜մՠկ
ալՠա, ճՙչ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, էզ ոջպզս հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ ՜խրդո լՠջ աԳվթանվ ՜՝ՠխ՜հո, ճջ ոջպզ վ՜վ՜կ՜ձրտ ոպ՜ռ՜հ աՏրձ՜ռճհռո ա՜հո հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս զկ թձրխ՜ռձ ՠս զկ ՠխ՝՜ջռձ՚ Պ՟ոթխթմ, Մ՟վխնջթմ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոբտ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա ճխճջկՠոռզ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ ՠս էոՠէ պ՜ռբ աՠջ՜ձ՜սբպ ՝՜ջ՝՜շձ, ճջ
՜ոբ. Ակբձփ Ի դվզձ ՌՃԻԱ (1671)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ (վ՜ժ՜՞զջ) 66՝ ՌՄԶ (1757) ՔԲ («Մթւ՟ե՞ժ») չ՜ջ՟՜յՠպփ
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ԺԵ — XV

ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջֆ
ԹԵՐԹ՝ 326+1 (խվխ. 141). շավնր՟լ՝ 1՟—3ՠ, 247՟ՠ, 325՟—6՟ֆ
ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԸ×12 (Ա, Զ 10, Թ խվխ., ԺԵ էպթշւ, ԻԸ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ղ՟ա՟հ՟է՝ 3—4ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12,8×8,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր,
բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ ռ՟մբ՟խ՟դ՟վբ ժ՟է, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟, 124ՠֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 32ՠ, 62ՠ, 83՟, 173՟, 190՟, 205ՠ, 224՟, 248՟ֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ սգհ—սգհ էնրժ՟տ՟լֆ 326ՠ գհլնր՟լֆ Կ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4՜—317՜ [Մ՟մվնրջղնրմւ]
1. ՟. 4՜—6՝ [«Եվա Տգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ». կգպ. 591, 4՟] — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ...
ՠ. 6՝—14՝ Կ՟մնռմաժիգվ խ՟վա՟ր (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Դ՜պՠ՜, Տբջ ա[՜հձ]ճոզժ, ճջ ՟՜պզձ...
բ. 14՝—24՝ Թ՟ա՟րնվւ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ (ԱՁ, Բյ—Դխ, Զյ) — ԱՁ. Բղ. Թ՜՞՜սճջ հ՜սզպՠ՜ձփ Լճսջ կՠա, Աոպըս՜թ Փըջըժզմ կՠջ...
ա. 25՜—32՝ Թ՟ա՟րնվւ ղ՟վսթվնջ՟տ (ԱԿ—ԴԿ) — ԱԿ. Զճխճջկճսդզսձ տճ, Տբջ, ՜ջ[՜] զ կՠա...
2. ՟. 32՝—51՝ Աժեժնրւ աթյգվնրէգ՟մ (=Յ՟վնրէգ՟մֆ ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Աէբէճս՜... Ոխճջկճսդՠ՜կ՝ Տՠ՜շձ էզ...
ՠ. 51՝—3՜ [Յ՟պ՟չ ւ՟մ դ]Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ ե — Եխզռզ ՜ձճսձըձ Տՠ՜շձ ՜սջիձՠ՜է...
ա. 53՜՝ [«Զխմթ Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ՟տմ». կգպ. 591, 50՟] — Զ՜կՠձ՜հձ ՜սճսջըո ժՠձ՜ռ Իկճռ...
բ. 53՝—6՜ Ապ՟ր՟րսգվագվ խ՟վա՟ր (Պ՜իճռ) — Բղ. Լճհո պճսջ, Տբջ, [՜մ՜ռ] զկճռ...
գ. 56՜—62՝ Ապ՟ր՟րսգվագվ Ար՟ա յ՟ՠ՟էնր — Ի ոժըա՝՜ձբ, Տբջ, աՠջժզջ ի՜ոպ՜պՠռՠջ...
3. 62՝—82՝ Հ՟վտմ՟ց՟պգվ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Հ՜հջ ՠջժըձ՜սճջ, ճջ ՜շ՜տՠռՠջ...
4. ՟. 83՜—116՜ Ժ՟ղ՟ղսգվ խ՟վա՟րֆ Պ՟ծնտ. Բյ, Գյ, Եյ — Ոջ զ Հ՜սջբ ՜շ՜տՠռ՜ջ...
ՠ. 116՜—8՝ Մգջգբթւ Ճ՟յն ո՟ծնտ (Բյ—Զյ) — Բղ. Աջտ՜հճսդզսձ տճ...
ա. 118——22՜ Ճ՟յնճ Մգջգբթւ Յ՟վնրէգ՟մ (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ, ԱԿ. Ակՠձ՜հձ ՠջժզջ ՠջժզջյ՜՞ռՠձ տՠա...
բ. 122՜—4՜ Սսնհնաթւ Յթմ՟մտմ — Աէբէճսզ՜... Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ...
5. ՟. 124՝—62՜ Ճ՟յնճ Աժեժնրւ խ՟վա՟ր (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Աէբէճսզ՜... Եժ՜հտ ռըձթ՜ոռճստ զ Տբջ...
ՠ. 162՜—5՜ Սվՠ՟ջ՟տնրէգմգվ խ՟վա՟ր — Ծձ. Բ՜ակճսդզսձըտ իջՠղպ՜ժ՜ռ ՠս ա՜սջ՜ռ...
ա. 165՜—9՜ [«Տգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Խնվծնրվբ ո՟ս՟վ՟աթմ». կգպ. 591, 159ՠ] — ԱՁ. Մզ ճտ հՠջՠը՜հզռ...
բ. 169՜—70՜ Եվա ՠ՟յիղ՟մ Սնրվՠ ինվծվբնճմ — Քջզոպճո յ՜պ՜ջ՜՞ՠ՜է... կ՜պզտ ՜շ Տբջ...

գ. 170՜—2՝ [«Տգ՟պմ Նգվջթջթ գվա ձ՟յ՟խղ՟մ Սնրվՠ ինվծվբնճմ», կգպ. 591, 164ՠ] — Մ՜պզտ ՜շ Տբջ...
Բղ. Լճհո ծղկ՜ջզպ ՠս ծ՜շ՜՞՜հդ...
դ. 172՝ [«Եվա դխմթ ձ՟յ՟խղ՟մմ, Տգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ», կգպ. 591, 167՟] — Լըռ՜տ զ ՝՜ջճսդՠ՜ձռ տճռ...
Ահէ րջզձ՜ժձՠջ ոճհձ ՠջ՞զ չՠջնճսկ ճսձՠձ. «Գճի՜ձ՜կտ ըատբձ, Տբջ, ճջ ժՠջ՜ժըջՠռՠջ ըակՠա...», (լՠշ. 591, 167՝)փ Վզՠձձ՜հզ
183 լՠշ՜՞ջճսկ 148՝ ՜հձ ըճջ՜՞ջճս՜թ բ. «Ի յ՜ջճձբ Հ՜հճռ» (պյ. Տ՜ղՠ՜ձ, բն 499)փ

6. ՟. 173՜—82՜ Խնմ՟վծգտնճւ Ահնրծ՟տթտմ (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Խճձ՜ջիՠռճ աճսձժըձ, [ը]ճձ՜ջիՠռճ աճսձժըձ
տճ ՠս էճսջ, Տբջ, ՜խ՜սդզռ զկճռ...
ՠ. 182՜—6՜ Խնմ՟վծգտնճւ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ (ԱՁ—ԴԿ) — (ԱՁ). Խճձ՜ջ[իՠռճ, Տբջ, աճսձժձ տճ, ՜խտ]՜պ ՠս պգձ՜ձժ ՠկ ՠո...
ա. 184՜—8՜ Մգջգբթւ Ահնրծ՟տթտ (Բյ—Զյ) — Դ՜ջլճ ազո, Տբջ, յզ կՠխ՜ռ...
բ. 188՜—9՝ Սսնհնաթւ Ահնրծ՟տթտ (Ա. Զյ—Է. Զյ) — Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ... Ա. Զղ. Եո ՜ո՜ռզ, Տբջ ճխճջկՠ՜... չջն. Մգլթ նրվՠ՟է տնվգխթմ (Ա—Ը) — Ա. Յ՜ջՠ՜ձ զ չՠջ՜հ...փ
7. 190՜—205՝ Փ՟պգվ ս՟րմթտ գր Մ՟վսթվնջ՟տ — Վ՜ոձ ոըջ՝ճռ տճռ կ՜ջպզջճո՜ռ...
8. ՟. 205՝—7՝ Մգջգբթւ Ծմմբթ Տգ՟պմ (ԱՁ, ԳՁ—ԳԿ) — ԱՁ. Տբջ, ՜ո՜ռի, ճջ՟[զ] զկ ՠո ՟ճս...
ՠ. 207՝—12՜ Մգջգբթւ Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Տբջ, ժ՜ջճխ ՠս իըա՜սջ...
ա. 212՜—7՜ Մգջգբթւ Մ՟վսթվնջ՟տ (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Եխզռզ, Տբջ, ճխճջկճսդզսձ տճ...
բ. 217՜—21՝ Մգջգբթւ Աո՟յի՟վնրէգ՟մ (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Տբջ էըւզռբ զձլ...
9. ՟. 222՜—43՝ Որհթտթւ (=Որհթհ գհթտթւ) ղթ՟ծ՟ղնրպ (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Ոսխզխ ՠխզռզձ ՜խ՜սդտ զկ...
ՠ. 243՝—4՜ Տեվ նհնվղ՟ճւ — Վ՜ոձ զ չՠջճսոպ... Տբջ ճխճջըկՠ՜...
ա. 244՜՝ Գնռգ՟ճւ Յթմ՟մտմ — Գճչՠ՜, Եվնրջ՟հեղ, ըաՏբջ...
բ. 244՝—6՜ Ճ՟յնճ Մգջգբթւ Յ՟վնրէգ՟մ (ԱԿ, ԲՁ—ԲԿ) — ԱԿ. Մՠթ ՜ջ՜ջբտ ըաՏբջ Աոպըս՜թը կՠջ...
գ. 246՝ Ս՟հղնջմ թ Յթմ՟մտ Ճ՟յնճ (ԱԿ, Բյ—յՠ, ծ՟) — ԱԿ. Քՠա չ՜հՠէ բփ Գճչՠ՜ Եջճսո՜խբկ...
10. ՟. 248՜—57՜ Կտնրվբ Փնիղ՟մ Աջսնր՟լ[՟լմթմ] — Ահո՜սջ ՝՜ակճսդզսձտ ՜շ՜տՠէճռձ...
ՠ. 257՜—62՝ Կտնրվբ Սնրվՠ ի՟շթմ — Ոջ ՠէՠջը ժ՜կ՜ս Հ՜սջ...
ա. 262՝—3՝ [Կտնրվբ] Վ՟վբ՟ռ՟պթմ –Զիշ՜ղ՜վ՜շ ըաըէճհոըձ...
բ. 263՝—7՝ Կտնրվբ Ծմմբգ՟մ Տգ՟պմ — Ոսջ՜ը էՠջ, ՝ՠջժջՠ՜է Աոպճս՜թ՜թզձ ժճհո...
գ. 267՝—72՝ Կտնրվբ ջվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ — Ոջ իջ[՜ս]զջՠռ՜ջ հ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ ՟՜ոո...
դ. 272՝—81՜ Կտնրվբ Յ՟վնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Եժ՜հտ ՠս կՠտ վըջժՠ՜էտո...
ե. 281՜—5՝ Կտնրվբ Գ՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ ճԵվնրջ՟հեղ — Զ՝՜ձ ՜ոպըս՜թ՜հզձըո յ՜պըկՠոռճստ...
զ. 285՝—9՝ Աո՟յի՟վնրէգ՟մ խտնրվբ գմ — Աձ՝՜ե՜ձՠէզ ՠս էճհս ի՜կ՜՞ճհ Եջըջճջ՟ճսդՠ՜ձ՟...
է. 289՝—301՝ Կտնրվբ Մ՟վսթվնջ՟տ գր Հ՟ճվ՟ոգս՟տ (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Աձհ՜խդՠէզ ձ՜ի՜պ՜ժտ հ՜խդճխ...
ը. 301՝—17՜ Կտնրվբ Նմչգտգժնտմ (ԱՁ—ԴԿ) — ԱՁ. Զ՜շի՜ս՜պմՠ՜հ ահ՜ջճսդզսձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիզ...
§1—10 ոպճջ՜՝՜ե՜ձճսկձ գոպ ըճջ՜ձ՜ա՜ջ՟ՠջզփ

Բ. 317՜—23՝ Խվ՟սւ Ք՟ծ՟մ՟է՟հթ ճ՟պ՟չ ժնր՟տ[ղ՟մմ] — Յճջե՜կ ՠյզոժճյճո ժ՜կ տ՜ի՜ձ՜հ չ՜ըծ՜ձզ, ա՜հո ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձո ՜ջ՜ոռՠձ էճս՜ռկ՜ձձ... 323՝ Աճանրմ իվ՟սւ — Ահ՞ճսձ ՜շձճսձ ը՜մ ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձ ՠս
հՠջդ՜էձ ՜ոՠձ աԱկ՝զթտձ... Սխ. Կռ. Ըձ՟. ՠջՠժճհոփ Ի Ծձձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

324՜ (Սժա՝զռ դ՜վճս՜թ)
Յնռ՟մմեջ ո՜ հճջնճջնզ,
Շ՜ի հ՜ձճս՜ձբձ զձլ ճմ էզռզ,
Գճջթճչո դ՜վճսջ, կՠխ՜ստ զ էզփ
Յՠջՠո ՜ձժՠ՜է լՠա ՜կՠձզ՚
Ոջ՟սճռտ էճսոճհ կ՜սջ Սթնռմթ,
Զլՠա ՜խ՜մՠկ ՜ջպ՜ոճս՜էզ՚
Չէզձՠէ ոկ՜ կՠխ՜՟ջՠէզփ
Ես ՞ջՠռ՜ս ո՜ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ ՠս Յնռ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթ ՠս Սվՠնտ ՟պ՟ւգժնտ, զ կՠձ՜ոպ՜ձո ճջ ժճմզ Ար՟ա ռ՟մւ, զ է՜ս ՠս հգձդզջ ՜սջզձ՜ժբ, ճջ ժճմզ Ապ՟ւգժթփ Ախ՜մՠկ ալՠա, ճջտ ՠջ՞բտ ՠս ժ՜կ ր-

ջզձ՜ժբտ, կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հռՠռբտ զ Տՠ՜շձբ կՠա ՠս թձճխ՜ռ կՠջճռ, ազ ՠս լՠա էզ// (324՝) ռզ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ. ՠս Նկ՜ ճջ ի՜ձ՞զոպ բ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜պՠէճռ, վ՜շտ ի՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

326՝ (ԺԷ՛ ՟.փ Նրպջ՞ջ՜ձկ՜ձ ղխ՜՞զջփ Կ՜ակ՜ոպ՜շզձ ղվճսՠէճս իՠպՠս՜ձտճչ ժզոճչ մ՜վ ՠխթճս՜թ) ///ռջ ՜ձ՜ջե՜ձ [ծ]՜ջպ՜ո՜[ձ] Մ՟վսովնջ դբ ճչ ժ[՜ջ]՟՜հ, կզ ՝ՠջ՜ձ Ոխճջկզ ՜ոբ Ղ[՟դ՟]վ չ՜ջ՟՜յՠպ[զձ] ՠս ոսջ թ՜շ՜[հ Մ]թ[մ]՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ՠս Մթմ՟ջթմ [թ]՜[շ]՜հ՚ պբջ Ղնրխ՟ջ[թմ]. ՠս Մ՟վսովնջջ ՠս ի՜ջձ զկճհ՚ Բեթչ՟մթմ ՠս կ՜սջ՚ Խ՟էնրմ [Հ]գ[վ]թւթմ ՠս ՠխ՝՜ջտձ զկ՚ Կ՟վ՟յոգսթմ, Վ՟բգրթմ, Աղթվ—[Կթվ]՟խնջթմ ՠս տչՠջտ զկ՚
Հն[պ]նղթմ, Վ՟վբթ[յ]՟հթմ կՠթզ[ձ ՠս ՜շի՜ո՜ջ]՜ժ/// Աոպճս՜թ ճխճջ[կզ]///
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ԺԴ — XIV
ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջֆ
ԹԵՐԹ՝ 269ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԳ×12 (Ա, Բ 9, ԻԳ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12×8,4ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ՠնժնվաթվ (1՟—11ՠ, 15՟—8ՠ՝ ԺԷ
բ. մնվնանհթ)ֆ ՏՈՂ՝ 15ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 25ՠ, 55՟, 76ՠ, 118ՠ, 168ՠ, 186՟, 203՟, 220՟, 247՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝
ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ խոնրղմգվ գր գհլնր՟լ ծ՟սնր՟լմգվ, տգտ՟խգվ գր
ղխմխգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԺԷ բ. մնվնանր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ խ՟վխ՟սնր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ էգվթմ՝ 1—11, 15—18ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—169՝ [Եվա սգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ] — Յզ[ղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ...] Բգխըՠոռ[ՠձ ոզջպտ կՠջ... // Զ՜սջիձճսդզսձ չՠջզձ ա՜սջ՜ռձ տՠա ը չՠջ ՠջ՞ՠկտ. Հ՜հջ ՠջժձ՜սճջ, ՝ձ՜ժՠ՜է՟[զ ա՜սջո ՜ձկ՜ջկձճռձ///]փ
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/1՜—25՜ (՟, ՠ ՜ձըճջ՜՞զջփ 9՝—10՜ դՠջդՠջզ կզնզռ դճսխդ գձժ՜թ էզձՠէճչ՚ ա—ձ դՠջզ)փ 2. ՟—գ/25՝—54՝փ 3/55՜—76՜փ 4. ՟—բ/76՝—118՜ (՟—զձ հ՜նճջ՟ճսկ բ § 9. ա—ձ)փ 5. ՟—գ/118՝—68՝ (ա, գ, դ ՜ձըճջ՜՞զջ,
չՠջնճսկ ճսձզ «Գճի՜ձ՜կտ...»)փ 6. ՟—բ/168՝—85՝ (իՠպՠսՠ՜է հ՜նճջ՟՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝՚ ՟, ա, բ, ՠ)ֆ 7/186՜—203՜փ 8. ՟—բ/203՜—
20՜փ 9. ՟—գ/220՜—44՝ (՟—ՠ/220՜—44՝) ա/108՝—109՜. պՠո § 4. ՟—զռ հՠպճհ, բ—գ՚ մզտ, վճը՜ջբձգ՚ 245՜—46՝. «[Ս՜խկճոտ
տ՜խճս՜թճհ] — Խճձ՜ջիՠռճ...» պՠո կգպ. 753, 202՝—4՝)փ 10. ՟—է/247՜—69՜ (կզ՜հձ՚ ՟—ա, ե, է ՠս տ՜խճս՜թճհ. ՠ, ա, ե ՜ձըճջ՜՞զջ, է՚ «Կռճսջ՟ ի՜ձ՞ոպզ», չջն. դ՜վճս՜թ, ՜ս՜ջպսճսկ բ «...՝ձ՜ժՠ՜է՟///» ՝՜շճչ. պՠո չՠջգ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

265՜ Մՠխ՜սճջ ՞ջմզ Յնռծ՟մթջթփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 25՜ (1469դ.) Կ՜կ՜սձ Աոպճսթճհ ՠո՚ Զ՟ւ՟վ՟ճ ՜՝ՠխ՜ ՞ձՠռզ ապՠպջո՚ հզղ՜պ՜ժ ճ՞ճ զկճհ ՠս ՟յզջ Ամ՟մթ՟ճ, ճջ ՜ա՞՜ժզռ զ[ձլ]փ
244՝ Կ՜կ՜սձ Աոպճսթճհ ՠո՚ Զ՟ւ՟վ՟ճ ՜՝ՠխ՜հ ՞ձՠռզ ապՠպջո՚ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճխ՜ռ զկճռ, ՠս ՜կՠձ՜հձ
՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռո. ՜կբձփ Ի դվզձ ՋԺԸ (1469)փ Ախ՜մՠկ ալՠա հզղՠէ զ Տբջփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 18՝ (ՠշ՜պճխ) Գ[զ]ջտո [Ս]նրվ[ՠ Էչղ]թ[՟]լմ՟ բփ
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ԳՐԻՉ՝ Ամ՟մթ՟ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռ՟մեջ ՟ՠհճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 339+1 (խվխ. 10)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԲ (ի՟պմ՝ Ա, ԻԱ 10, Գ, Ե, ԺԲ, ԺԳ, ԺԵ, ԺԷ, ԺԹ, ԻԲ 15, Բ, Դ, Զ, ԺԱ, ԺԴ, ԺԶ, ԺԸ, Ի 16, Է—Ժ
18)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11,5×8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ի՟դ՟ավնր՟լ)ֆ ՏՈՂ՝ 15ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բգհթմ ղգս՟ւջ, բպմ՟խթմզ՝ խ՟վղթվ խս՟րֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 127՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ս՟ձ՟վֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝
ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, նջխթֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթֆ Ժ—ԺԱ բբ. 2(Ա—Բ) էգվէ ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ 1/4 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ լ՟ժնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟, Բՠ, «///դՠ՟ը՟խմ դնվ գջ զղոգժնտ գղ... զմբ ՟չղե թղղե ///» (Ժ, 38—
40), Աՠ, Բ՟, «///՟պ թմւմ... Ոշ մնճմոեջ թտե գր թ ///» (Ժ, 42—43)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ջխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ՟պ՟մկթմ էգվէգվ նրմգմ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ գր
խոնրղմգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, Բ ցգհխթ ս՟իս՟խզ՝ խնսվնր՟լ, ՟ջս՟պզ՝ ջգր՟տ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—339՝ [Եվա սգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տգվ գէե յվէ՟մտմ] – Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... Զ՜ջդ չ՜շՠ՜էտ էճսոճչ գոպ զկ՜ոպճսձ ոճսջ՝ ժճսո՜ձ՜ռձ... ՠս իջ՜ժՠջյձ աըս՜ջդձճռձփ
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1.՟—բ/1՜—30՝ (՟—ձ ոժա՝զռ ՠս 8՝—9՜ բնՠջզ կզնՠս յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ 2. ՟—գ/ 31՜—65՝ (՟—ձ
ոժա՝զռ դՠջզփ գ—ձ ՜ձըճջ՜՞զջ)փ 3/մզտփ 4. ՟—բ/66՜—126՝ (՟—ձ ոժա՝զռ դՠջզ)փ 5. ՟—դ/127՜—200՜ (՟—ձ ոժա՝զռ դՠջզ, ա, գ՝
՜ձըճջ՜՞զջփ Վՠջնճսկ՚ 199՝—200՜ «Գճի՜ձ՜կտ գատբձ...»)փ 6. ՟—բ/202՜—5՝ (՟՚ մզտ, ՠ՚ չՠջնզռ դՠջզ, ա՚ մզտ, բ՝ պՠխ՜վճըճս՜թ՚
200՜—2՜)փ 7/206՜—30՝ (ոժա՝զռ դՠջզ)փ 8. ՟—բ 231՜—53՝ (՟—ձ ոժա՝զռ դՠջզ, բ—ձ ըճջ՜՞ջճս՜թ «Մՠոՠ՟զտ յ՜իճռ» ՠս չՠջնզռ
դՠջզ)փ 9. ՟—գ/254՜—93՜ (կզ՜հձ՚ ՟—ՠ, ոժա՝զռ դՠջզ)փ 10. ՟—ը/293՝—339՝ (կզ՜հձ՚ զ ՠս ը ոժա՝զռ դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

126՝ Ոՙչ Տբջ զկ Յզոճսո Քջզոպճո, Քճ ոճսջ՝ թձճխզձ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ձ նձնՠ՜ ազկ լՠշ՜՞զջ հ՜ձռ՜ձ՜ռձ՚
աԱմ՟մ[թ՟ճ] ՠս աՅնռ՟մեջ ՜՝ՠխզ՚ աոպ՜ռ՜սխզ ՞ջճռոփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 53՝ Սեվաթջփ 54՜ Ք[ջզոպճո]զ թ[՜]շ[՜հ] Նթխնհնջփ
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ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ ՟ՠհճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռջեց ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 246+2 (խվխ. 42, 55). շավնր՟լ՝ 126՟ֆ Պվ՟խ՝ Ա—ԻԲ×12 (Ա 10, Ը11, ԺԷ 5, ԻԲ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11×7,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ի՟դ՟ավնր՟լ)ֆ ՏՈՂ՝ 15ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ բգհթմ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՟յսն՞տֆ ԺԱ—ԺԲ բբ.ֆ 2(Ա—Բ) էգվէ ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ ւ՟պնվբ էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ Բ՟, Աՠ, «///վե ջ՟հղն[ջգվա]նրէգ՟ղՠւ /// ՟րնվ՟րւ /// գվՠգղմթ Իջվ՟ճեհ /// բ՟պ ///բ՟վկնրտթտ /// գվթ սվսղնրէթրմ /// նրէթրմ կգվ թ ջնրա ////», Բ՟, Ա՟ «///գր ///[գ]խգջտե ղ՟ճ[վ] /// Արվծմ[նրէթրմ]մ ՟ճջ... դթ/// ծ՟ղ՟վկ՟խնրէ[գ՟ղՠ ղս՟]մգժ թ բվ՟իսմ///»ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 30ՠ, 54ՠ, 104՟, 171ՠ, 193՟, 213՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. անվլ՟լնրէթրմթտ գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, սգհ — սգհ տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—245՝ Եվա Տգ՟պմ Նգվջգջթ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... Զ՜սջիձՠջ՞ճսդզսձ չՠջզձ
ա՜սջ՜ռձ տՠաը չՠջՠջ՞ՠկտ Հ՜հջ ՠջժձ՜սճջ... Աէբէճսզ՜փ
Տգ՛ջ կգպ.755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/1՜—30՝ (ՠ—ձ դՠջզ, 10՝ ՠս 11՜ բնՠջզ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թ)փ 2. ՟—գ/30՝—54՝ (գ—ձ
՜ձըճջ՜՞զջ)փ 3/մզտփ 4. ՟—բ/54՝—104՜փ 5. ՟—դ/104՜—65՝ (165՝ «Գճի՜ձ՜կտ գատբձ...»)փ 6. ՟—բ/166՜—71՝ (կզ՜հձ՚ ՠ ՠս բ,
՜շ՜ձռ ըճջ՜ձ՜՞ջզ)փ 7/171՝—92՝փ 8. ՟—բ/193՜—212՝ (՟—ձ ըճջ՜՞ջճս՜թ՚ 207՜ «Մՠոՠ՟զտ յ՜իճռ»)փ 9. ՟—գ/213՜—42՝ (կզ՜հձ՚ ՟—ՠ)փ 10. ՟—ը/242՝—5՝ (կզ՜հձ՚ զ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

30՜ Զձճս՜ոպ ՞ջզմո՚ աԳվթանվ ՜՝ՠխ՜ո հզղՠռբտ ՜շ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ Ես աոպ՜ռճխո՚ աՅնռջեցջ հզղՠռբտ զ Տբջփ
245՝ Գջՠռ՜ս պՠպջո Լ ՜սջփ
Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ լՠշ՜կ՝ ՜ձզկ՜ոպ ՞ջմզ ՠս հճհե կՠխ՜յ՜ջպզ՚ Գվթանվ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՜՝ՠխ՜հզփ
Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձ[ՠ]ոՠ՜ձ ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ ՠջ՞՜ջ՜ձզ, հզղՠռբտ հ՜խ՜սդո լՠջ ազո՚ ա՜ձ՜ջ//(246՜)ե՜ձ ՞-

թճխո՚ աԳջզ՞ճջ ՞թճխո, ՠս աթձ՜սխոձ զկ՚ աիճ՞ՠսճջոձ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջոձփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս աոպ՜ռ՜սխ պ՜շզո՚ աՅնռջեց
ժճսո՜ժջ՜սձ տ՜ի՜ձ՜հ, ճջ ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զսջճռ՚ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռփ Աջ՟, ճջտ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ, հզղՠռբտ հ՜ջ՜ե՜կ աՅնռջեց կ՜ձճսժ ժջ՜սձ՜սճջ, ՠս աթձ՜սխոձ զսջ՚ աԹնրղ՟ տ՜ի՜ձ՜հ, ՠս ակ՜հջ զսջ՚
աՄ՟վգղէ՟աձ, ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աՂ՟դ՟վմ, ՠս ատճհջձ զսջ՚ աԹնրվ՟մ Մեժթւմ, ՠս ա՜հէոձ ՜կՠձ՜հձփ Զզ ՠս ՟ճստ էզնզ//(246՝)տ հզղՠ՜է զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Թվ[զձ] Պ (1351)փ
«Պ» ի՜ջզսջ՜սճջզռ հՠպճհ ՠջՠսճսկ բ կզ ճսխզխ ՞զթփ Եդբ ՜հձ ՜ջեբտ՜սճջՠէճս էզձՠձտ, ՜յ՜, կզ՜հձ «Բ» ժ՜ջճխ բ էզձՠէ՚ ՊԲ
(1353)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

246՝ Թչզձ ԽԱ (41+1616՛=1657) թձ՜հ, Կ գձ՟ Թ (69+1616՛=1685) ժ՜ջ՞ ոյըջպ[՜]հ (=ոպ՜ռ՜՛հ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ 101՝ (՝ճէճջղզ, ոՠս, ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 44՝ Եո 0ռ՟մեջ ԳԴփ 246՝ Թչզձ ՜ոբ ճջ...փ
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ԳՐԻՉ՝ Սսգց՟մնջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Սսգց՟մնջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 187+2 (խվխ. 12, 168)ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+ԺԳ—ԻԸ×12(ԺԳ, Ի, ԻԶ 11, ԻԷ 9, ԻԸ 7)+1×6ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11,2×8ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16–20 (ի՟պզ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, ՠ՟ժ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟մխ՟վ խ՟մ՟շ է՟րթյֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Ժ բ.ֆ 2(Ա—Բ) ջխդՠնրղ, ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ՟ճըղ ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ (Ա—մ շավնր՟լ)ֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟ «/// գվգրգջտթմ...ո՟ծթտգջ ///» (Զ, 16—17), Բՠ «///[ռ՟]ջմ
ղ՟վղմնտ... դծ՟մբգվկ ///» (Զ, 25)ֆ 2. Ճ՟յնտֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Գ—Դ) ռգվչնրղ, ջս՟տնր՟լ գդվ՟ծ՟սնր՟լ էգվէթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դ՟ «///[գհՠ]՟վւ թղ... թղ՟ջսնրմ ///» Յ՟խ. Գ, 10—13), Գ՟—Դՠ,
Գՠ—Դ՟ «///՟ղգմ՟ճմ թմշ մնռ՟ր գհգր... [ձյղ՟]վսնրէթրմ ///» (Յնռծ. Ա, 3—17)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ նր ց՟խ՟մմգվզ զմխ՟լֆ ԺԷ բ. մնվնանր՟լ, ՟րգժ՟տնր՟լ 1, 182—187 էգվէգվզֆ
Ծմէ. Հ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ եժ ՟մչ՟սնր՟լ գմ Ա—ԺԲ ով՟խմգվզ, նրվ, զջս ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մթ գհգժ ե «Ապ՟չ՟ՠ՟մ» մթրէզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2՜–168՟ [Մ՟մվնրջղնրմւ]
Տՠո լՠշ. 755, 4՜—317՜. §1. ՟—բ/2՜—20՜փ 2. ՟—գ/20՜—38՝փ 3/38՝—53՝փ 4. ՟—բ/53՝—80՝փ 5. ՟—ՠ/80՝—110՝, ա—
դ/163՝—8՞ (պՠխ՜ղ՜ջեճս՜թ, ա—զ ոժա՝ճսկ՚ 163՜՝ «Եջ՞ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ — Սճսջ՝ Աոպըս՜թ...»)փ 6. ՟—ՠ/111՜—9՜, ա—
բ/141՝—6՝ (պՠխ՜վճըճս՜թ)փ 7/119՜—30՜փ 8. ՟—բ/130՜—41՝ (մզտ՚ ՠ—բ)փ 9. ՟—գ/146՝—63՜ (մզտ՚ ՠ—գ)փ 10. ՟—ը/մզտփ

2. 168՟—80՝ Տ[՟ր]մ՟տնճտ գր ծ՟վտմ՟տնճտ ՠնռ՟մբ՟խ խ՟վնճ դՀ՟ճ գր դՀնպնղ ՟ղջնտմ խ՟վա՟րնվգ՟ժ
զմբ թվգ՟վջ զջս ո՟սյ՟ձթ շ՟ցգ՟ժ դՠնռ՟մբ՟խ ս՟վնճմ դճթջնրմջմ գրէմ–գրէմ յ՟ՠ՟է, գր զջս ՟րնրվտմ դփվնմջմ գբգ՟ժ, գր նվւ նշ գմ ճթջջմգ՟խ ՟րնրվւ, դ՟ճմնջթխ նշ գրէմ–գրէմ յ՟ՠ՟է խ՟վագտ՟ւ, ՟ճժ զջս յ՟ՠ՟էնրտ–յ՟ՠ՟էնրտ դս՟րմջմ խ՟վագտ՟ւ ռ՟ջմ դթ ՟ղթ–՟ղթ ՟պ՟րգժնրմ գր մնր՟դգմ — Զժձզ Զ՜պժզձ ՠջժղ՜՝՜դձ ՜սջձ
Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձ՚ Հ[՜ջռ] հԱՁ. Ասջիձՠ՜է Եո Դճս Քջզոպճո... Ի ձճհձ ժզսջ՜ժբձ Գ՜էճսոպ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ հԵվնրջ՟հեղ ՟զկՠ՜էձ զ ժ՜կ՜սճջ մ՜ջմ՜ջ՜ձոփ Ոջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
3. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ բ.]
՟. 1՜՝ [Ահփէւ — Ա]կՠձ՜ժ՜է ՠո, Տբջ արջճսդՠ՜ձռ...
ՠ. 182՜—3՝ Դ՟ր՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ — Հ՜ս՜պ՜կտ զ կզ Աոպճս՜թ...
ա. 184՜—8՝ [Յ՟վնրէգ՟մ] — Լճսո՜յ՜հթ՜շ իջՠղպ՜ժիձ/Նըոպՠէճչ զ չզկ՜վճջ ՞ՠջՠակ՜ձզձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

180՝ Փ՜շտ... ՞ջՠռ՜ս Աշ՜ն՜՝՜ձո ՠս պՠպջ՜ժո Մ՜ձջճսոկ՜ձ զ դճսզո Հ՜հճռ ՉԻԷ (1278), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Յ՟խնռՠ՟ճ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Լգրնմթ՚ ճջ՟սճհ Հգէղնճ, զ իշմ՜ժ՜սճջ ՜ձ՜յ՜պո Սխգրպ՟ճ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվփ Փվխշթ ՠս ղ՟րվ ժնրջնճ Աջսնր՟լ՟լմթ ՠս զ ժՠձո՜//(181՜)ժզջ Սնրվՠ Նյ՟մթ, կՠջլ հ՜ձկ՜պճհռ
՟խՠ՜ժո Լ՟ղՠվումթ, ճջ բ զ ՞էճսը Տ՟վջնմթ ՠս զ ոպճջճպ կՠթ էՠջզձ Տ՟րվնջթ. զ է՜ս ՠս հգձպզջ ՜սջզձ՜ժ՜ռ, լՠ-

շ՜կ՝ ՝՜ա[կ՜]կՠխ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս ՜ձյզպ՜ձ ՞ջմզ՚ Սսգց՟մնջթ, զ ըձ՟ջճհ յ՜պճս՜ժ՜ձ իճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜սջ կՠջճհ ՠս
՜կՠձզկ՜ոպճսձ տ՜ի՜ձ՜հզ՚ Սսգց՟մնջթ, ճջ ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ չ՜հՠէո ոջ՝՜ոբջ ՜ձլզձ զսջճհ, ՠս զ հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ
զսջճհ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ,ճջտ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ ճսոկ՜կ՝ ժ՜կ պՠո՜ժ՜ս, ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջ ՜շձՠէճչ, հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո ահ՜շ՜ն՜ո՜ռՠ՜է յ՜պճս՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հձ՚ Սսգց՟մնջ ոպ՜ռճխ պ՜շզո, ՠս ա՜ոպճս՜թ՜ոբջ թձ՜սխոձ զսջ, ՠս աի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջոձ զսջ՚ աԿնջս՟մբթմ, ՠս աոջ՝՜ոբջ ձճջգձթ՜հ տ՜ի՜ձ՜հ՚ Կթրվ՟խնջ, ՠս աՅնռջեց ո՜ջժ՜ս՜՞ ի՜ձ՟ՠջլ ՜ա՞՜պճիկզս//(181՝) զսջՠ՜ձռփ Եսո ՜շ՜սՠէ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ
աըձ՜կ՜սխ ՠս աճսոճսռզմ ոճռ՜,այ՜պժ՜շՠէզ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս այ՜պճսՠէզ թՠջճսձզձ՚ Դ՟րթէփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս ա՜կՠձ՜կՠխ ՞ջզմո՚ Սսգց՟մնջ ՠս աթձ՜սխոձ զկ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ [զ] Տբջ ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ.ՠս ողը՜է՜ձ՜ռո մէզձՠէ կՠխ՜՟զջ,
ազ ՜հոմ՜վ բջ ժ՜ջ կՠջփ Ես ճջ գձ՟ճսձ՜սղձ բ կ՜խդ՜ձ՜ռ ՠս պճս՜սխձ ՝՜ջՠ՜ռ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, հզղճխ՜ռ՟ ՠս
հզղՠռՠէճռո ճխճջկՠոռզ, ՠս զձտձ ՠխզռզ ՜սջիձՠ՜է գձ՟ Հ՜սջ ՠս գձ՟ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
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ԳՐԻՉ՝ Մգջվնո Պ՟վիվտթ (՟յ՟խգվս Կնջս՟մբթմ ավշթ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 170+2 (խվխ. 1, 153). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 23՟ՠ, 34՟ՠֆ
ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԷ×12 (Ա, Է—Ժ 11, Զ 9, Դ—Ե, ԺԱ—ԺԵ 10, ԺԷ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ Մգլնրէթրմ՝ 12,3×8,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 14ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1աֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 26ՠ, 62ՠ, 106՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 1/3—վբ էգվէթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ ղ՟ջգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟—Աՠ, Գ՟—Դՠ, Գՠ—Դ՟,
Ա՟—Բՠ «/// ջ՟բնրխգտթւ... գր խեջւ ///» (ԺԶ, 1—14)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ գր ռգվչթտ՝ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինմ՟րնրէթրմթտ՝ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, տգտ՟խգվֆ ԺԵ բ. մնվնանր՟լ գր ՟րգժ՟տնր՟լ 23, 34 ՟դ՟ս էգվէգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՞—170՝ [Եվա Տգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ] — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... կ՜ջ՟՜ոբջփ
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. § 1.՟—բ/1՞—26՜փ 2. ՟—գ/26՜—54՝ (գ—ձ վճը՜ջզձճս՜թ՚ 54՜՝ «Տ՜ձ տճսկ...», չջն. դՠջզ)փ
3/55՜—62՜ (ոժ. ԳԿ. «///դզսձգ ոՠջգկ՜ձՠռզձ...»)փ 4. ՟—բ/62՝—106՜ (՜—հզռ հՠպճհ՚ 98 ՟ՠ պՠո § 9. ա)փ 5. ՟, դ/106՜—46՝ (՟—ձ
չՠջնզռ դՠջզ, ՠ—զ ոժ. «///[ո]՜պ՜ջ զկ ՠխՠս հ՜ղը՜ջիզ...»)փ 6. ՟—բ/147՜—59՝ (՜—զ ոժ. «ԱԿ», ՠ—ձ ա—զռ հՠպճհ՚ 157՜, բ—ձ՚ մզտ)փ
7/159՝—70՝ (չՠջնզռ դՠջզ՚ «... կ՜ջ՟՜ոբջ///»)փ 8. ՟—բ/մզտփ 9. ՟—գ/98՜՝ (կզ՜հձ՚ ա, 4. ՟—զռ հՠպճհ)փ 10. ՟—ը/մզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

3՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ՟ճս էՠջ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ զ լՠշձ՜ջժճ[սդզսձո]փ
62՜ Ոՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, ճջտ ՜սկպզտ զ ոկ՜ձբ, հզղՠոնզտ Տբջ աՠխժՠէզ թջճխո՚ աՄգջվնո ՠս ազկ չ՜ջյՠպ՚
աԿնջս՟մբթմ Ամճ՟հէ ՞ջզմփ
92՜ Ոՙի ՟՜շձ Պ՟վիվտթջփ
153՝ Ոՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, ճջտ ՜ս՞պզտ, հզղՠոնզտ ա՞ջճխո ՠս աթջճխոփ
161՜ Գջճխզ ՠս ճջ. աԱկբձձ ՜ոբփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՜ Թչզձ ՌՃ (1651)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 25՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԺԴ — XIV
ԹԵՐԹ՝ 96ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Թ×12 (Ա, Գ, Թ 8, Բ 10, Դ 11, Ը 15)ֆ
ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11,5×7,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ, մնվնանհթ՝ 1՟ՠ, 95՟ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 12–19
(ի՟պզ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟դ՟վբ խ՟ոնճս խս՟ր, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ դ՟վբ՟բվնյղ խ՟ոնճս խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 44՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ, զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ գր գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դՠ—Ա՟—Բՠ—Գ՟—
Գՠ—Դ՟ «///վգր՟տ դմ՟ֆ Եր ՟ջե տմ՟. Մթ թմշ... Եր ՟պգ՟ժ ղթրջ ՟մա՟ղ ///» (Ժ 21—32)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ, ավ՟բ՟յսզ ինրմ՟տ՟լ գր անրմ՟ցնինր՟լ, ՠմ՟աթվզ
սգհ—սգհ գհլնր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ խ՟վխ՟սնր՟լֆ ԺԷ բ. մնվնանր՟լ, ՟րգժ՟տնր՟լ 1, 95—96 էգվէգվզ գր ռգվ՟խ՟դղնր՟լֆ 2—
8 էգվէգվզ ղ՟ջմ գմ ԺԴ բ. ղեխ ՟ճժ կգպ՟ավթֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—94՝ [Եվա սգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ] — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... Յ՜հձե՜կ ՠս
ազ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/1՜—8՝, 20՜՝, 19՜՝, 9՜—18՝, 21՜—7՝ (ը՜շձճս՜թ՚ ՟/1՜—3՜փ ՠ/3՝—8՝, 20՜՝փ
ա/20՝, 10՜՝, 9՜—17՜փ բ/17՜—8՝, 21՜—7՝)փ 2. ՟—գ/28՜—41՜(41՜—3՝ «Տ՜ձ տճսկ...» ՜—ձ ոժա՝զռ դՠջզ «///կ՜ջ՟ժ՜ձ ՜ա՞ո...»)փ 3/մզտփ 4. ՟—բ/44՜—70՝ (կզ՜հձ՚ ՟. մզտ՚ ՠ—բ)փ 5. ՟—դ/71՜—8՜ (մզտ՚ ՟ֆ ա—ձ ոժա՝զռ դՠջզ՚ 73՜, «///զձ ՜ոՠէճչ...»)փ 6.
՟—բ/78՜—9՝, 89՝—92՝ (՟/ 89՝—92՜, ՠ/78՜—9՝, մզտ՚ ա—բ)փ 7/89՜՝ (կզ՜հձ ի՜պճս՜թձՠջ՚ 89՜՝ «Լճհո աճս՜ջդ...», 89՝, «Գջզ՞ճջ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպ...», 93՜—4՝ «Աձ՝՜ե՜ձՠէզ ՠս ի՜կ՜՞ճ»)փ 8. ՟—բ/83՝—6՜փ 9. ՟—գ/86՜—8՝ (կզ՜հձ ՜. չՠջնզռ դՠջզ՚
«Յճջե՜կ ՠս ազ///». մզտ՚ ՠ—գ)փ 10. ՟—ը/93՜—4՝ (կզ՜հձ՚ զ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

27՝ (Կ՜ջկջ՜՞զջ, ըճսձ՜ռ՜թ) Աձկՠխ՜՟զջ էՠջ, ՠխ՝՜հջ, ՜հո կզնզ ՜՛սլձ բ, խ՜է՜պ ՞ջՠռ՜սփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 95՜ (1627 դ. ՝ճէճջ՞զջ) Զչՠջնզձ ըոպ՜ռ՜սխ վճտջզժ Խ՜ապՠպջզո՚ հզղ՜պ՜ժ պբջ Ըջսգց՟մմնջթմ ՠս
ՠխ՝՜սջձ՚ Մնրվ՟սթմ, ՠս ՠխ՝՜սջճջ՟ճհձ՚ Աջսնր՟լ՟սնրվթմ, ՠս զսջ ճջ՟ճռձ՚ ո՜ջժ՜ս՜՞ Արգսթկթմ, Գվթանվթմփ Կ՜ակՠռ՜ս Խ՜ապՠպջո լՠշ՜կ՝ Պփհնջ ՜ձ՜ջե՜ձզ, զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Ըջսգց՟մմնջ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ, ճջ ժճմզ Մ՟հ՟վբ՟ռ՟մւ, դվզձ ՌՀԶ (1627)փ
95՝ Դ՜ջլՠ՜է Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ պբջ Ըջսգց՟մմնջթմ ՠս զսջ թձ՜սխ՜ռձ. ՜կբձփ
2. 96՜ (1692դ. ձրպջ՞զջ) Դ՜ջլՠ՜է Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ պբջ Մ՟վսթվնջթմ ՠս զսջ թձ՜[ս]խ՜ռձ. ՜կբձփ Թվզձ ՌՃԽԱ (1692)փ
3. 96՝ (ԺԷ ՟. ՝ճէճջ՞զջ) Յզղՠռբտ զ ՝՜ջզ պբջ Կլփինրվմ ՠս պբջ Ղնրբվ՟էմ. ՜կբձփ
4. 95՝ (1884 դ. ղխ՜՞զջ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ աՄգջվնռՠ ՠյզոժճյճոձ Սղՠ՟սգ՟մտ Ն՟իթչգր՟մտթ ՠս աթձրխոձ զկ կ՜ջկձ՜սճջ ՠս իճ՞ՠսճջ, 8 ՜յջզէզ 1884, հ՜սճսջ պրձզ Յ՟վնրէգ՟մ Տՠ՜շձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 17՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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[Չ]՞ՁԷ — 1337(՞)
ԹԵՐԹ՝ 226+2 (խվխ. 2, 212). շավնր՟լ՝ 2աբ, 3ՠ, 117ՠ—20ՠ, 132՟ՠ, 212ՠ, 221ՠ—2՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+Ա—ԺԸ×12 (Գ, Ը, ԺԸ 13, Է 9, Ժ
11, ԺԶ—ԺԷ 18, ԺԸ 6)+1×4ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ղ՟ա՟հ՟է՝ 1—2, 223—226)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11,2×8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ
(մնվնանհթ՝ 4՟—5ՠ, մփսվաթվ՝ 2՟ՠ, 223՟—6ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 17—18ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 49՟, 85՟, 139ՠ, 173ՠ, 198ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ՠ՟ժ՟անճմֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ավ՟բ՟յսզ ինրմ՟տ՟լ գր անրմ՟ցնինր՟լ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ ՠլգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝
ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմզմխ՟լֆ 1641—թմ մնվնանր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ խ՟վխ՟սնր՟լ, էգվթմ ժվ՟տնր՟լ՝ 4՟—5ՠ գր ճ՟րգժ՟ավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 223՟—8ՠֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4՜—222՝ [Եվա Տգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գվէե յվէ՟մտմ — Յզղՠոռճստ]/// զ ՞զղՠջզ...
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/4՜—25՝փ 2. ՟—գ/25՝—46՜(46՜—8՜ «Տ՜ձ տճսկ...»)փ 3/մզտփ 4. ՟—բ/49՜—84՝փ 5.
՟—դ/85՜—130՜(՟—զռ հՠպճհ, ձրպջ՞զջ էջ՜ռճսկ՚ 116՜—7՜ «Հ՜ս՜պ՜կտ զ կզ Աոպճս՜թ Հ՜հջ ՜կՠձ՜ժ՜է...»)փ 6. ՟—բ/130՝—9՜
(մզտ՚ ՟)փ 7/139՝—58՜փ 8. ՟—բ/158՜—73՝ (մզտ՚ ՟)փ 9. ՟—գ/173՝—98՜ (կզ՜հձ՚ ՟, մզտ՚ ՠ—գ)փ 10. ՟—ը/198՝—218՜(կզ՜հձ՚
՟/198՝—213՜, զ/216՜—8՜փ Ոսձզ՚ 1. 213՝—6՜ «Կռճսջ՟ Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձ — Հ՜ս՜պ ճսձՠէճչ...»փ 2. 218՜—22՝ «[Շ՟վ՟խ՟մ] — Եո ՜ո՜ռզ. [Ի] չՠջ՜ձ՜է հզձբձ...»)փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ բ.]
1. 1՜՝, 223՜—4՝ Աղջ՟մ՟ծ՟մչ ՟ճջոեջ ՟վ՟ (1՜՝ Ակո՜ռճհռ ՜խզսո՜ժ) — Կ՜է ա՞՜ջձ՜ձ՜կճսպ Մՠթ Հ՜հզձ...
2. 2՜՝ [Յնվբնվ՟խ «Նգվջեջթ գ ՟ճջ գվաջ»] — Նճջ թ՜խզժ ՝ըխըբ ՜հո՜սջ հ՜ջկ՜պճհձ Յՠոոՠ՜հ/Ես ճջ՟զ Դ՜սդզ թըձ՜ձզ Ոջ՟զձ Աոպճսթճհ...
3. 225՜—6՝ [Տ՟հ «Ա—Ք» — Ա]ջՠս էճսո՜պճս պ՜ծ՜ջ Աոպճսթճհ ճտ Բ՜ձզձ ՝՜ջճսձ՜ժ, Մ՜ջզ՜կ, ՜ձդ՜շ՜կ
թ՜խժճհ...
4. 226՝ [«Տ՟հ ՠ՟դղ՟խգմթ Սվթխ Կնջս՟մբե». կգպ. 8188, 63ՠ] — Կ՜հջ ժճհո զ հ՜հջզձ, /Կ՜հջ ՠս ՠջժձ՜յձ՜յջ, /Կ՜կբջ թըձ՜ձզէ ժՠձո՜ա՞զ կ՜ջ՟ժ՜ձ (՜հոտ՜ձ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

84՝ (Քՠջճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ... ձղկ՜ջճսճխ իՠպտՠջգ ՠձդ՜՟ջճսկ ՠձ) [«Գջՠռ՜ս դչ. [Չ]ՁԷ» (1337)]փ
198՜ Ախ՜մՠկ ալՠա, ՠխ՝՜ջտ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ աոջ՝՜ոբջ ժջրձ՜սճջձ՚ աՍսգց՟մմնջ՚ ա՜սջզձ՜ժզո ղձճջիրխձ, ՠս Քջզոպճո ալՠա հզղբ հզսջ ՜ջտ՜հճսդզսձձ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

5՝ (1641 դ., ՝ճէճջ՞զջ) ԶԱվթջս՟խեջ ՞ջզմ հզղՠ՜, ճչ ՠխ՝՜հջ ՠս աձճջճ՞ճխոփ Թվզձ ՌՂ (1641)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՟ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 3՜, 84՝, 212՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՞ Եժ՜հտ...փ 3՜ Փ՜շտ Հրջ...փ
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Ար՟ա Վ՟մւ

ՊԾԷ — 1408

ԳՐԻՉ՝ Ավթջս՟խեջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Արեսթւ խվ.ֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Վ՟վբ՟մֆ
ԹԵՐԹ՝ 335–2 (սգ՛ջ Պ՟ծո՟մ՟խ)–2 (սգ՛ջ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ) շավնր՟լ՝ 3՟ՠ, 321ՠ, 332ՠ—3ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԷ×12 (Ա, Զ,
ԺԹ, ԻԳ, ԻԷ 11)+1×12 (ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11, 3×8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (՟ճժ՝ 322՟—32՟)ֆ ՏՈՂ՝
15ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2(1—2), ղ՟ա՟հ՟էֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 5՟, 142՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 53՟, 85ՠ, 213՟, 223ՠ, 248ՠ, 273ՠֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(334—335), ջս՟տնր՟լ 1/2 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ՟ճըղ ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ 334՟ «[թրվ]գ՟մտֆ Աջգմ ճթղ՟վւմ... ժ՟ոսգվւջ ղգվ ///» (ԻԵ, 7—8)ֆ
334ՠ—5՟ «///[ւ՟մւ]՟վջ գսնրվ... թ ջ՟խ՟րնրտ ///» (ԻԵ, 20—21)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ գր ղխմխգվ (3—4), սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ էթխնրմւթ խ՟յթմ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆ ԺԵ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ՟րգժ՟տնր՟լ ռգվչթմ ով՟խզ (322—333)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

– 5՜—332՜ [Եվա սգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ] — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... Աս՜ջպՠ՜է
ժ՜պ՜ջՠռ՜ս կՠխՠ՟ՠրտ էռՠ՜է պՠպջ՜ժոփ
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/5՜—52՝փ 2. ՟—գ/53՜—85՜ (ա—ձ ՠ—զռ ՜շ՜ն)փ 3/մզտփ 4. ՟—բ/85՝—141՝փ 5. ՟—
դ/142՜—212՝ (212՝ «Գճի՜ձ՜կտ գատբձ...»)փ 6. ՟—բ/213՜—23՜ (կզ՜հձ՚ ՠ, բ)փ 7/223՝—48՝փ 8. ՟—բ/248՝—73՝փ 9. ՟—գ/286՜—308՜ (կզ՜հձ՚ ՟—ՠ)փ 10. ՟—ը/309՜—12՜ (կզ՜հձ՚ զ)փ Ոսձզ.

՟. 308՜՝ Աջնվթ խտնրվբ ե — Էպ՜սո՜ ցջ՜ս՜ հ՜է՜իճս...
ՠ. 308՝—9՜ Տեվ նհնվղգ՟. է՟հղ՟մ — Տբջ ճխճջկՠ՜...
ա. 312՝—4՝ [Ամինվ՟աթվ] — Խճձ՜ջի, ՜խտ՜պ ՠս պըձ՜ձժ ՠկ ՠո...
բ. 319՜—20՝ [Հ՟ր՟ս՟ղւ] — Հ՜ս՜պ՜կտ զ կզ Աոպճս՜թ Հ՜հջձ ՜կՠձ՜ժ՜է...
գ. 320՝—1՜ Իջխ նվ ՟ջգմ. Էջ ՠջ՝ՠկձ, հճջե՜կ ճմ բջ Ոջ՟զ...
դ. 322՜—31՝ Մգհգբթւ Ծմըմբգ՟մ ՟մնճյ գր ագհգտթխ (=Մգհգբթւ խ՟վա՟ր) — Ծձ. Պ՜ջ՜՞ջզ ՜ձյ՜ջ՜՞ջՠէզ Բ՜ձձ զ կ՜ջկձզ...
ե. 331՝—2՜ [Մ՟հէ՟մւ] — Ակՠձ՜ժ՜է ՠո, Տբջ ա՜սջճսդՠ՜ձռ... Աս՜ջպՠ՜է ժ՜պ՜ջՠռ՜ս կՠխՠ՟ՠրտ էռՠ՜է պՠպջ՜ժոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 43՜ Զձճս՜ոպ ՠս ա՜ձզկ՜ոպ ՞ջզմո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ (ձկ՜ձ՚ 85՜, 212՝, 223՜)փ
141՝ Տբջ Աջ՜ջզմ ՠս ըձ՜կ՜ժ՜ձ,
Ոջ ՞դ՜ռ՜ջ հ՜ա՞ո կ՜ջ՟ժ՜ձ,
Ր՜կՠ՜է յ՜իՠ՜ ակՠա ՜ձո՜ո՜ձ՚
Մզձմ զ չՠջնզձ հ՜սջձ չ՜ըծ՜ձ.
Պ՜իՠէ ժՠձ՜ստ ը՜խ՜խ՜ժ՜ձ
Չ՜ջ ձՠջի՜ժ՜ռձ յ՜պ՜իկ՜ձ՚
Զոպ՜ռճխ ոճջզձ աոջ՝՜ա՜ձ
Ես ա՞թճխո հճհե ՜ձյզպ՜ձփ
314՝ Փ՜շտ...փ //(315՜) Գջՠռ՜ս ՠխ՜ձ՜ժ՜սճջ պ՜շո, ճջ ժճմզ Մ՜ձջճսոճսկձ զ է՜ս ՠս հգձպզջ ՜սջզձ՜ժբ, ճջ
բջ հ՜ջկ՜ջ՜թ ՜շ՜նզձ ՠջ՜եըղպ՜յՠպ՜ռձ ոճսջ՝ ճսըպզձ Ավւ՟խ՟հմնճմ, աճջ բջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՜սջգոպ՜սջբ ՜սճսջձ ՟՜ոձ ՞ջ՜թ, էզ ՜կՠձ՜հձ ՜ջիՠոպզս, աճջ ՜շՠ՜է աձճհձ՚ ՜սջզձ՜//(315՝)ժՠռզ ըաո՜ լՠշ՜կ՝ զկճհ
՜ձզկ՜ոպ ՞ջմզ ՠս հճհե կՠխ՜յ՜ջպզ՚ Ավթջս՟խթջթ, զ կՠթ՜վ՜շ ՠս զ իգշմ՜ժ՜սճջ ՜ձ՜յ՜պզո, ճջ ժճմզ Ավ՟ա ռ՟մւ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սվՠնրծնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ ՠս Սվՠնճ Կ՟վ՟ոգսթմ ՠս Սվՠնտ Ապ՟ւգժնտմ, ՠս զ հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ ճսըպզո ՞ՠջզկ՜ոպ տ՜ն իՠշՠպճջզձ ՠս պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպզձ՚ կՠթզձ Գենվագ՟ ՝՜ակ//(316՜) ՠջ՜ըպ ոճսջ՝ ի՜սջձ զկճհ ՠս չ՜ջե՜յՠպզձ.
Զճջ զ հ՜հեկճսո ո՜ գձպջՠռ՜ս,
Ոջ հգձթ՜ձճսջըո թ՜ձճսռ՜ս,
Ծ՜՞՜ռ զ թ՜՞ո ՠջՠսՠռ՜ս,
Պ՜ջթ՜ձտ Հ՜հճռ ՜ա՞զո ՠխ՜ս.
Շձճջի՜ստ Փգջժմզձ ոճհձ հ՜ջ՞ՠռ՜ս,
Ոջ ՠս Հճ՞սճհձ ՜կ՜ձ ՞պ՜սփ
Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ճհտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ճսո՜ձՠէճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ չՠջճյ՞ջՠ՜էոձ//(316՝) ՠս ազո ՠսո ՠս աթձ՜սխոձ զկ, ՠս աՠխ՝՜ջոձ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ՚ աժՠձ՟՜ձզո ՠս
աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ զ Քջզոպճոփ Զճջ ՠս ՜խ՜մՠկ ալՠա, ազ ի՜հռՠոնզտ զ Քջզոպճոբ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ ա՝՜ջզճտ ժՠձռ՜խ՜չ՜ջճսդզսձ զ ժ՜կո Տՠ՜շձ ՞ձ՜է ՠս ձձնՠռՠէճռձ ըձ՟ջՠէճչ ադճխճսդզսձ հ՜ձռ՜ձ՜ռփ Ես ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ կՠա, ազ
՜հոտ՜ձ բջ ժ՜ջ կՠջ. ՠս դբ էզձզ յ՜ժ՜ո ժ՜կ ՜սՠէզ, այ՜ժ//(317՜)՜ոձ ՟ճստ էռբտ ՠս ա՜սՠէճջ՟ձ զ ՝՜ռ ի՜ձբտ, ՠս դճխբտ ակՠա ՜շ՜ձռ ՝՜կ՝՜ո՜ձ՜ռ, ազ ճմ բ դբ գոպ իըկպճսդՠ՜ձ ՜ջիՠոպզո վճսդ՜ռ՜ աո՜ ճտ ՠջ՞ՠէփ Ոմփ Ահէ զ ժ՜ջՠժռճսդզսձ իճ՞ՠսճջ ՠս ի՜կղզջ՜ժ ՠխ՝՜սջձ կՠջճհ, ձճջգձթ՜ ՠս ղձճջի՜ա՜ջ՟ թ՜խժզձ ՠս ոյ՜ո՜սճջ՜սխ ՜ձ՞զձ
կ՜ջ՞՜ջպզձ, ոջ՝՜ոձՠ՜է ժջ՜սձ՜սճջզձ՚ Արեսեւթմ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէ// (317՝)ՠ՜է պ՜ռբ աո՜ ձկ՜հ ը՜խ՜խ՜ժ՜ձ ժՠձ՜ստ ՠս հ՜կՠջ՜կ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս ըճջզձ թՠջճսդՠ՜կ՝փ Ահէՠս հզղՠոնզտ ա՝՜ակՠջ՜ըպ ՠս աիճ՞ՠսճջ թձ՜սխձ
ոճջզձ, աՠջ՜եղպ՜յՠպձ կՠջ այ՜պճսՠէզ ՠս աիՠա՜իճ՞զ աոջ՝՜ոձՠ՜է ժջ՜սձ՜սճջձ՚ ապբջ Ս՟ծ՟խ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ զսջ՜ստձ ի՜ձ՟ՠջլ, ճջ ա՜սջզձ՜ժձ յ՜ջ՞ՠսՠ՜ռ կՠա ՠջժջճջ՟ ՜ձ՞՜կ, ՠս ՜հո ՠջջճջ՟, աճջ ղձճջի//(318՜)ՠ՜ռ
հ՜խ՜՞ո իճ՞ՠսճջ ա՜ս՜ժզձ զսջճհ՚ Արգսթւթմ, ղձճջի՜ա՜ջ՟ ժջ՜սձ՜սճջզձ, ՠս ՠպ աո՜ կՠա ՞ջՠէ՚ ՜շ զ չ՜հՠէճսկձ

՜ձլ՜ձռ զսջՠ՜ձռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռփ Ահէ ՠս ՜խ՜մՠկ, հզղՠոնզտ ա՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջոձ զկ՚ աիճ՞ՠսճջոձ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջոձ գձ՟ ՞ջՠէ ՜հո, ձ՜ՠս ազո ՠսո՚ ա՜ձզկ՜ոպ էղժնկժծ լկձեաիկկ («՞ջճխո աՌզջս՟խեջջ»).
աՀ՜հջ կՠջ հՠջժզձո ՜ոՠէճչ չ՜ոձ զձլ ՝՜ակ՜կՠխզոփ
318՝ Բ՜հռ ՠխՠս աջ՜ս ոճջ՜
Ի հճսդ ի՜ջճսջ դվ՜ժ՜ձզ
Ես հզոճսձ ՠս ՠսդձ հ՜սՠէճջ՟զ (1408),
Ի հ՜կոՠ՜ձձ կ՜հզոզ,
Յ՜սճսջ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ Քջզոպճոզ,
Զճջ ՠս կՠտ, ՟ճստ էզձզկտ ՜ջե՜ձզ՚
Տՠո՜ձՠէ յ՜հթ՜շճսդզսձձ ՜հձ իջ՜ղ՜էզ.
Ակբձ, ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ
318՝ Ոՙի, ճՙի ՟՜շձ ե՜կ՜ձ՜ժզոփ Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ազ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձզռզտ, ազ ղ՜խ՞՜կճչ կ՜էբաձ ՠս ժճջբժբ ծ՜դձ ր՞ձ՜ժ՜ձ ՠխՠս կՠա զ ՞ջՠէձփ
319՜ Է չ՜ՙհ ճս ՠխճսժ ՜ոՠկ Ռ ՝ՠջ՜ձ,
Եջժճյպ՜ո՜ձռո ՠս Ե ՜սՠէճջ՟րտո
Կ՜կ զ ՟ՠ՞ՠջկ՜ձ ՠս ըզոպ վճղկ՜ձ,
Վ՜ՙհ, մզ տճսձ՜կ հ՜շ՜նզժ՜ձ,
Մզձմ զ ի՜ո՜ձՠէձ զկ ժբպ ժճմկ՜ձփ
219՜ ////. /փ ////փ ////փ /. //փփ /փփ ////փ («Ռզջս՟խեջ»)փ
319՜ (Լճսո՜ձռտճսկ, ղխ՜՞զջ) Ավթջս՟խեջփ
2. 141՝ (Մ՜ձջ ՝ճէճջ՞զջ) Ն՜յՠս աթ՜խժճխո՚ աՎ՟վբ՟մջ հզղՠ՜փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ակՠձ՜հձ ճջ...փ 3՜ Ահո՜սջփ 4՜ Յզղՠ՜ Տբջ...փ 4՝ Փ՜շտ...փ 332՝ Հոժկ՜ձ ՜ոզփ 335՝ (Աջ՜՝՜ժ՜ձ դճսՠջճչ ի՜ղճսճսկձՠջ)փ
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ՉՁԸ — 1339

ԳՐԻՉ՝ Նգվջեջ Կգժզմտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ս՟վաթջ Տհ՟ճֆ
ԹԵՐԹ՝ 249+4 (խվխ. 4,5,6,102). շավնր՟լ՝ 1՟—3ՠ, 249՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԱ×12 (Ա 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11,4×7,8ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 15ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ
խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 27ՠ, 55ՠ, 77՟, 118՟, 202ՠ, 220՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, տգտ՟խգվ, 1, 248—249 ռմ՟ջնր՟լ, 249ՠ ջնջմկնր՟լ ՟ջս՟պթմֆ Կ՟դղթ էթխնրմւզ՝ ռգվթտ ռ՟վ ձգհւնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4՜—245՝ [Եվա Տգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ] – Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜ի ոջ՝ճռ զսջճռ. ճ Տբջ, ՠո թ՜շ՜հ...փ
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/4՜—27՜փ 2. ՟—գ/27՝—55՝ (գ—ձ վճը՜ջզձճս՜թ՚ 53՜—5՝ «Աշ՜ս՜սպՠջ՞ ՠժՠխՠռճհ ՠս
պբջճսձ՜ժ՜ձ պ՜սձզռ ՠ՟ՠ՜է — Տ՜ձ տճսկ ըաչ՜հՠէբ ոըջ՝ճսդզսձ...»)փ 3. 55՝—76՝փ 4. ՟—բ/77՜—118՜ (՜ոպ ՟—զռ հՠպճհ՚ 108՝—9՜
պՠո § 9. ա)փ 5. ՟—դ/118՜—68՝ (մճսձզ «Գճի՜ձ՜կտ»)փ 6. ՟—բ/168՝—86՜ (ՠ—ձ բ—զռ հՠպճհ՚ 183՝—6՜)փ 7/186՝—202՝փ 8. ՟—
բ/202՝—19՝փ 9. ՟—գ/220՜—45՝ (կզ՜հձ՚ ՟—ՠֆ ա—ձ § 4. ՟—զռ հՠպճհ՚ 108՝—9՜փ բ—գ՝ մզտ)փ 10. ՟—ը/մզտփ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ—ԺԸ բբ.]
՟. 247՝—8՜ Գթվ չգվղ՟մ սգմտթ... (ԺԸ բ.) — Յճջե՜կ ՠժձ Յզոճսո զ պճսձ Սզկճձզ աճտ՜ձմզ... ը՜մ՜ժձտՠ՜հփ
ՠ. 248՝ Գնհթ (ԺԷ բ.) — ///զ՜հ, ՝ջ՜ջզ՜հ, կզդՠ՜հ... Վ՜հ տՠա, ՞ճխ ճջ ժ՜կզո ը՜խտ///փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

246՜ Փ՜շտ...փ Գջՠռ՜ս ՠխ՜ձ՜ժ՜սճջ պ՜շո զ դզսո Ա՝ՠդ՜ժ՜ձ ՞ջճիզ ՉՁԸ (1339), զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ Լգրնմթ՚ ճջ՟սճհ Արյմթ, ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ, զ ա՟ր՟պթջ Եխգհգ՟ճտ, ՜շ էՠջ՜կ՝ձ Բէմնճ,
զ հ՜ձ՜յ՜պզո Սվՠնճմ Կթվ՟խնջթ, լՠշ՜կ՝ Նգվջեջ ՞ջ՜՞ջզ, ՠխ՝՜սջճջ՟ՠժզո կՠջճհ՚ Ս՟վաթջ Տհ՟ճթ, զ չ՜հՠէճսկձ

՜ձլ՜ձռ կՠջճռ ՠս հզղ՜պ՜ժ թձ՜սխ՜ռ կՠջճռփ //(246՝) Աջ՟, ՜խ՜մՠկտ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճՙչ ՟՜ոտ էճսոՠջ՜կզռ ՠս կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ ՠխ՜ձ՜ժ՜սճջ պ՜շզո, ճսո՜ձՠէճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջ ՟ձՠէճչ, հզղՠոնզտ ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո՚ աՆգվջեջ Կգժըմտթջ ՠս աՠխ՝՜սջ ճջ՟ՠ՜ժո կՠջ՚ աՍ՟վաթջ Տհ՟ճմ, ՠս աթձ՜սխոձ կՠջ, ՠս ատճհջ կՠջ՚ աՇմնռնվմ, ՠս աթձ՜սխոձ զսջ, ճջ ղ՜պ ՝՜ջճսդՠ՜կ՝ ՜շ կՠա ՜ղը՜պՠռ՜ձ, պ՜էճչ ՠս ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝փ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜ջլո ի՜պճսռ՜ձբ գոպ ՞ճջթճհ ձճռ՜. ՠս Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղ//(247՜)ՠռՠէճռո ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ Ես ճջ ոջպզ կպ՜ստ զ ՝՜ջզձ ակՠա հզղբ, չ՜ջլո զ Տՠ՜շձբ ՜շռբ, ճջ զ չՠջնզ ՜սջձ ՞՜էճռ բ.
ՠս ՜հո բփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

247՜ (ԺԴ ՟., ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ ՜ղ՜ժՠջպզ) Ես ՠո կՠխճսռՠ՜է իճխո ՜խ՜մՠկ ատՠա, Փջժզմ, ճխճջկՠ՜ չ՜ջյՠպզ իճ՞ճհձ՚ զ տճսկ իջ՜ղ՜վ՜շ ՞՜էգոպՠ՜ձ՟, հճջե՜կ ձոպզո հ՜դճշ ՟՜պճխ՜ժ՜ձփ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 248՝ դշմճսձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՜, 3՝, 248՝փ 249՜ Ադ՜ո ՜///ոզ բ բ՜դ///՜փ

765
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ
Բ՟ՠգվտթւ

ՊԽԲ — 1393

ԳՐԻՉ՝ Միթէ՟վ գվետֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟մնրեժ խվ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 309+3 (խվխ. 1, 230, 236). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 309ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԷ×12 (Ա, Ե, Ը, Ժ, ԺԳ, ԺԸ, ԻԳ 11, ԻԷ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ Մգլնրէթրմ՝ 11,3×8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ԺԷ բ. ռգվ՟մնվնանհթ՝ 1 աբ)ֆ ՏՈՂ՝ 15ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝
բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟մ՟շ է՟րթյ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ բգհթմ է՟րթյ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
2+2, ղ՟ա՟հ՟էֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1ա (ԺԷ բ.), 29՟, 94ՠ, 147՟, 164՟, 181ՠ, 288ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ս՟ձ՟վֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթ յ՟վւ էգվէգվ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ, տգտ՟խգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Կ՟դղթ բպմ՟խզ խթջնռ շ՟ց ղխմխգվ,
էթխնրմւզ ւ՟ճւ՟ճռ՟լֆ ԺԷ բ. մնվնանր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ (1աբ)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՞—307՜ [Եվա սգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ] — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... հՠպը հ՜ջճսդՠ՜ձձ ըկ՝ըշըձճսկձփ
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/1՞—29՜փ 2. ՟—գ/29՜—52՝ (գ—ձ վճը՜ջզձճս՜թ 50՝—2՝ «Տճսձ տճսկ... Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ՜հո՜սջ հ՜հպձՠռ՜ջ ՜ա՞զ///». ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 3/մզտփ 4. ՟—բ/53՜—94՝ (ոժ. «///[ը՜խ՜]խճսդՠ՜ձռ ՠո դ՜՞՜սճջ...»)փ
5. ՟—դ/94՝—144՝ (չջն. «...ճջ ի՜ձ՜յ՜ա ժՠ[ջ՜ժջՠո///]»)փ 6. ՟—բ/145՜——7՜ (կզ՜հձ՚ ՠ, ոժ. «ԱԿ. Խճձ՜ջիՠռճ Տբջ...», մզտ՚ ՟,
ա—բ)ֆ 7/147՜—81՝փ 9. ՟—գ/181՝—206՝ (կզ՜հձ՚ ՟—ՠ, մզտ՚ ա—գ)փ 10. ՟—ը/207՜—307՜ (ոժ. «Հճ՞սճհձ ըՍըջ՝ճհփ Ահո՜սջ պՠոՠ՜է...», ա—ձ՚ մզտփ բ—ձ վճը՜ջզձճս՜թ՚ 239՝—59՜ «Կռճսջ՟ Ծձձ՟ՠ՜ձ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ — Հ՜ս՜պ՜կտ Հ՜հջ ՠս հՈջ՟զ...»փ Եձդ՜՞էճսըձՠջձ ճսձՠձ պ՜ջ՝ՠջ ՟՜ո՜սճջճսդզսձ՚ ՟, ՠ, է, գ, բ, զ, ե, դ, ը)փ Ոսձզ.՚

– 287՜—8՜ Կտնրվբ Սնրվՠ Հնարնճմ գր ՟պ՟ւգժնտ — Խ՜խ՜խ՜ջ՜ջտ պզՠաՠջ՜ռ...փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

307՜ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) ՝ծ, զզ եե ՞՞՞ ՜ ՠշ («Միթէ՟վ»)փ
307՝ Շձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜հ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ՜ս՜ջպՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո, ճջ ժճմզ Մ՜ձջճսոճսկձ, զ դվզձ
ՊԽԲ (1393), իճժպՠկ՝ՠջզ ԺԶփ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ ՝՜ակ՜կՠխ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջմզ՚ Միթէ՟վ զջզռճս, զ ՞ՠխո ճջ ժճմզ Բ՟ՠգվտթւ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սվՠնճ Աջսնր՟լ՟լմթ ՠս ՜հէ ոջ՝ճռձ, հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ կՠջճհ ձ՜ի՜ձ՞զո պբջ Գվթանվթ ՜ջտՠյզոժճյճոզ, զ չ՜հՠէճսկձ ոջ՝՜ոձՠ՜է ՠս իՠա՜իճ՞զ՚ Մ՟մնրեժ ժջ՜սձ՜սճջզձ, ճջ ոպ՜ռ՜ս աո՜հ հգձմզռ
զս//(308՜)ջճռփ Աջ՟, ճջտ ՜ւժպզտ զ ոկ՜ձբ ճսոկ՜կ՝ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ աոպ՜ռ՜սխ ոճջզձ՚ աՄ՟մնրեժ ժջ՜սձ՜սճջձ ՠս աի՜հջձ զսջ ավճըՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճո, ձ՜ՠս աՠջ՜ը[պ՜]սճջ ճսոճսռզմձ կՠջ՚ աՍսգց՟մնջ ժճսո՜ժջ՜սձձ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժՠ՜ռ ՠս ճսոճհռ ակՠա, հզղՠռբտ ՜շ Տբջ ՠս դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ի՜հռՠռբտ, ճչ ՟՜ոտ էճսոՠջ՜կզռ, ՜շ՜նզ աՠձկ՜ձ յ՜պ՜ջ՜՞զձ, ճջ ռ՜ձժ՜ռ՜ս//(308՝) հզղ՜պ՜ժզէ ՜ոպ, ազ ՠս լՠջձ դճխռբ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ Փջժճխձ Քջզոպճոփ Ն՜ՠս ա՜սջզձ՜ժզո ղձճջի՜սխձ՚ աժճսո՜ժջ՜սձ տ՜ի՜ձ՜հձ՚ աԹ՟-

բենջ հզղՠոնզտ հ՜խ՜սդո լՠջ ՜շ Տբջ, ՠս աԽ՟շ՟սնրվ ժջ՜սձ՜սճջձ, ճջ աԿռճսջ՟զո ՜սջզձ՜ժձ ղձճջիՠռփ Ես ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո, ճջ մՠկ զոժ ՜ջե՜ձզ հզղՠէճհ, ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջտձ կՠջ՚ աՄնռջեջմ ՠս աՆգվջեջ ժճսո՜ժջ՜սձ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս աՇեխ Մխվսթշ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ ա՜ջճսՠոպո ՞ջմճսդՠ՜ձ ճսոճսռզձ կՠա ՠս ՜շ՜նձճջ՟ՠռզձ զ ՞ճջթո // (309՜)
հ՜հոփ Ծձճխ՜ստ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ստ կՠջճչտ հզղզէ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ ՠջժձզռ
՜ջտ՜հճսդզսձ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՟, 309՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ (ձրպջ՞զջ, ԺԷ ՟.) Մ՜ջ՟ ՠխՠ՜է ՠջՠսՠռՠջ...
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ԺԴ — XIV
ԹԵՐԹ՝ 178ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԴ×12 (Ա 15)+1×7ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 10,8×8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ԺԵ բ.ժվ՟տմնհթ՝ 13՟—5ՠ, 172՟—6՟)ֆ ՏՈՂ՝ 15ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟մ՟շ (Ա) գր խ՟վղթվ (Բ) խս՟ր, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 44՟, 60՟, 88ՠ, 126՟, 149ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟յնտֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ), ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ զմբգվխ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ 1/2 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ
գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ՟ճըղ ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ—Ա՟ «/// ւ՟մդթ... գժ՟տ բ՟պ[մ՟ոեջ]///» (Ղնրխ., ԻԲ,
59—62)ֆ Բ՟—Աՠ «/// ղգվնճ Յթջնրջթ... Իջվ՟[ճգժթմ]///» (Գ՟հ., Զ, 14—16)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, 178—վբ էգվէթ մգվւգրթ ղ՟ջզ ո՟սպնր՟լ զմխ՟լֆ Տգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ տգտ՟խգվ, էթխնրմւմ նր բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լ, Ա ցգհխթ ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ ԺԵ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ՝ 13՟—6ՠ, 172՟—6՟ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—176՜ Եվա դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ սգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... Սճսջ՝ ՠխզռզփ
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/1՜—22՜փ 2. ՟—գ/22՜—43՝փ 3/44՜—60՜փ 4. ՟—բ/60՜—88՝փ 5. ՟—դ/88՝—126՜
(մզտ՚ «Գճի՜ձ՜կտ»)փ 6. ՟—բ/126՜—38՝ (ՠ—ձ պՠխ՜վճըճս՜թ՚ 136՝—8՝)փ 7/138՝—49՝փ 8. ՟—բ/149՝—61՝փ 9. ՟—գ/161՝—71՝
(կզ՜հձ՚ ՟, մզտ՚ ՠ—գ)փ 10. ՟—ը/172՜—6՜ (կզ՜հձ՚ զ, մզտ՚ ՟—ե, է—ը)փ

Բ. 176՜—8՝ [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ բ.]
՟. 176՜ Յ՟վնրէգ՟մ Մ՟վսթվնջ՟տ — Ահորջ ձճջ՜իջ՜ղ պրձզսո.... ՠ. 170՜ Ապ՟ւգժնտ — Պՠպջճո զ Հշճկ՜հ... ա. 176՟ Խ՟շթ Յ՟վնրէգ՟մ — Ծ՜ջ՜սՠռ՜ս Տբջձ... բ. 176՝ (Ամինվ՟աթվ) — Ակՠձ՜ժ՜է ՠո, Տբջ ա՜սջճսդՠ՜ձռ... գ. 177՜ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ — Ահորջ ՜ձ՟ջ՜ձզժ Հրջ Մզ՜թզձ... դ. 177՜՝ Հնանճ ա՟ժջսգ՟մ — Նըս՜՞ՠկտ Հճ՞ճհձ... ե. 177՝ Յ՟վնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟ոգս՟տ — Գճչՠոպ ՝ՠջժջ՜ձ՜ռ... է. 178՜ Յ՟վնրէգ՟մ, Ծմմբգ՟մ — Ահձ
դ՜՞՜սճջզձ... ը. 178՜ Արգսգ՟տ — Ահորջ Գ՜՝ջզբէ... ՞ՠջ՜՞ճհձ... ը՟. 178՜ Ծմմբգ՟մ — Ահո՜սջ ՠջՠսզ ՜ձի՜ոձ... ըՠ. 178՝ [«Տ՟հ Յնռծ՟մմեջ Պժնրդ ռ՟վբ՟ոգսթ» կգպ. 424, 196ՠ] — Աձ՟ զ կբն ՟ջ՜ըպզձ... ըա. 178՝
[«Տ՟հ Մ՟վսթվնջ՟տ սգ՟պմ Նգվջեջթ». կգպ. 424, 278ՠ] — Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջ ըաիճսջ ոզջճհ...
Կձտ՜՟ջճղկ՚ 15՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ, Տ0ՆԱՑՈՅՑ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ 175+2 (խվխ. 1,85)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ էթխնրմւզ գր ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ, ղգս՟հգ՟ճ ձ՟վղ՟մբմգվմ՝ զմխ՟լ, ղմնրղ գմ ծթղւգվզֆ 2 կգպ՟ավգվզ ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ղթ՟տնր՟լ գմ 1511—թմ Յնռ՟մեջ Բ՟հթյգտնր կգպւնռֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ՉՁԶ — 1337

ԳՐԻՉ՝ Նգվջեջ ւծճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մխվսթշ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 1–113. շավնր՟լ՝ 1՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԵ×12 (Ա 13, Զ, ԺԲ—ԺԳ շթւ, Է 5, Ժ 6, ԺԵ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 9,3×6,8ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (մնվնանհթ՝ 79՟ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 14ֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՝ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 31՟, 60՟, 74ՠ, 78՟, 80ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ԺԴ—ԺԵ ով՟խմգվզ սգհ՟բվնր՟լ Է—թտ ՟պ՟չ, տգտ՟խգվ, ինրմ՟տ՟լֆ 1511—թմ մնվնանր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ՝ 79՟ՠֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՜—113՜ [Մ՟մվնրջղնրմւֆ Եվա սգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ] — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... զ յ՜պ՜ջ՜՞ ՠջՠժճհզփ
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/3՜—31՜փ 2. ՟—գ/31՜—57՝ (հ՜սՠէՠ՜է՚ 57՝—60՜ «Աշ՜ս՜պՠջ՞ՠջ ՠժՠխՠռսճհ ՠս պբջճսձ՜ժ՜ձ պ՜սձզռ — Տ՜ձ տճսկ...»)փ 3/60՜—3՝ (ի՜կ՜շրպճս՜թ)փ 4. ՟—բ/80՝—110՝ (կզ՜հձ՚ ՜. պՠխ՜վճըճս՜թ §7—զռ հՠպճհփ Չզտ՚
ՠ—բ)փ 5. ՟—դ/63՝—74՜ (մզտ՚ ՟)փ 6. ՟—բ/74՝—8՜ (կզ՜հձ՚ ՟—ՠ. մզտ՚ ա—բփ ՟—զռ կզ՜հձ՚ ԱՁ)փ 7/78՜—80՝ (ի՜կ՜շրպճս՜թ)փ 8.
՟—բ/մզտփ 9. ՟—գ/110՝—1՜ (կզ՜հձ՚ ա, կզնզռ դՠջզ, մզտ՚ ՟—ՠ, բ—գ)փ 10. ՟—ը/112՝—3՜ (կզ՜հձ՚ զ, 1511դ. գձ՟րջզձ՜ժճսդՠ՜կ՝, մզտ՚ ՟—ե, է—ը)փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԶ բ.]
1.1՞ Զնրա՟րնվնրէթրմ Հ՟ճնտ սփղ՟վթմ զմբ Հպնղ՟ճգտրնտ — Կ՜է ա՜սճսջո Հ՜հճսձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

111՝ Փ՜շտ... ճջ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջ ազկ պժ՜ջճսդզսձո ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպճսկձ պՠպջ՜ժզո, ճջ ժճմզ Մ՜ձջճսոճսկձփ Եխՠս աջ՜ս ՞ջմճսդՠ՜ձ ոճջ՜ զ դվ՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ պճսկ՜ջզո ՉՁԶ (1337) լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխ ՠս ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հզ,
Ոջ ՠս Նգվջեջ ՜ձճսձ ժճմզ,
Ի ըըձ՟ջճհ ոջ՝՜կ՜տճսջ տ՜ի՜ձ՜հզ,
Զճջ ՠս Մխվսթշ ՜ձճսձ ժճմզփ
Ահէ ՠս պ՜ռբ Տբջձ ՜կՠձզ՚
Ժ՜շ՜ձ՞ՠէ աո՜ ճսջ՜//(112՜)ը՜էզ
Շձճջի՜ստ Տՠ՜շձ Յզոճսոզ,
Ես էզռզ զսջ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ զսջճռ
Յզղ՜պ՜ժ ՜ձնձնՠէզ՚
Ահեկ ՠս հ՜սբպ հ՜յ՜՞՜հզ
Ես հ՜ձոյ՜շ հ՜սզպՠձզձփ
Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ՠո՚ Նգվջեջ կՠխ՜ստ զ էզ՚
Յզղկ՜ձ ՜շձՠէ ազո ՜ջե՜ձզ,
Ես դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠէ ՜ձդզս
Մՠխ՜ռձ աճջ ՞ճջթՠռզ,
Ես հզղճխ՜ռ՟ դճխռբ Տբջձ ՝՜ջզ,
Ահձ ճջ ՜շ՜պձ բ հ՜կՠձ՜հձզ,
Ես ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜կՠձ՜հձզփ
Կ՜պ՜ջՠռ՜ս զ հ՜կոՠ՜ձո իճժպՠկ՝ՠջզ
Եջՠտպ՜ո՜ձ, հ՜սճսջ ՠջժճսղ՜՝՜դզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

113՝ (1511 դ.) Եո՚ Յնռ՟մեջ Բ՟հթյգտթ
Փ՜վ՜ք ՠխ՜հ ՜հոկ պ՜շզ,
Զպՠպջ՜ժո ՞ձՠռզ
Եշ՜ոջպզս վ՜վ՜քՠէզ,
Ոջ հզղ՜պ՜ժ զձլի էզձզ
Ես զկ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջզփ
Ոչ ի՜ձ՟զյզ ՜հոկ պ՜շզ՚

Յզղկ՜ձ ՜շձՠէ ակՠա ՜ջե՜ձզ,
Ի Քջզոպճոբ ձ՜ ՜սջիձՠոռզ,
Ոջ բ ձ՜ հճհո ՜կՠձ՜հձզփ
Զպՠպջ՜ժո ձճջ ՠո ՞ձՠռզ
Թվզձ ՋԿ (1511) ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժճռ զկճռփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՞—2՜ Բ՜ղըբէճ ակ՜ջկզձ...
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԵ — XV
ԳՐԻՉ՝ Նթխնհնջ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 62 (114—75). շավնր՟լ՝ 114՟—5ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Դ×16 (Գ 14)ֆՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 9,1×6,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ Տնհ՝ 15ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 116՜—75՝ Տ՟րմ՟տնճտ ս՟վնճմ
Տգ՛ջ կգպ. 435, 279՟—318՟. §1/մզտփ 2. ՟/116՜—9՜փ ՠ/119՜—25՜փ ա/125՜—9՝փ բ/129՝—33՜փ գ/133՜—45՜փ դ/145՜—9՝փ
ե/149՝—51՜փ զ/151՜—2՝փ է/152՝—4՝փ ը/154՝—67՝փ ը՟/167՝—70՜փ ըՠ/170՜—4՝փ ըա/մզտփ ըբ/174՝—5՝ (չջն. «...ա՜կբձ յ՜պղ՜ծձ
ը՜մզ ՜ջ՜փ Նճհձյբո///». ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ ըգ—ըդ/մզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

116՜ (Կ՜ջկջ՜՞զջ)
Զձճս՜ոպ Նթխնհնջ չ՜ջ՟՜յՠպո հզղՠո
Ես Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոՠո,
Յզոճսո յ՜պսզո՚
Զ՜ջտ՜հճսդզսձ ե՜շ՜ձ՞ՠո.
Ակբձփ
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ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Նգվջեջ խվ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 179+2 (խվխ. 24, 174). շավնր՟լ՝ 2ՠ—3ՠ, 179՟ՠֆ Պվ՟խ՝ Ա—ԺԸ 12 (Է, ԺԵ—ԺԷ շթւ, ԺԸ 10)+1×15 (ԺԷ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ԺԷ բ. ճ՟րգժնրղ՝ 166—179)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 8,5×6,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 12 (ժվ՟տմնհթ՝ 13—16)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟դ՟վբ խ՟մ՟շ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 38՟, 66ՠ, 82՟, 125՟, 147՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնրֆ Զ—Է բբ.ֆ 2 (Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 1/4 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ գր զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ՟ճըղ ղթ՟ջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, Դ՟ ՠ՟դղ՟անրմթ ժնրջ՟մտ՟դ՟վբ՝ բ՟չնր՟լ
Գՠ—թմֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟—Բՠ, Գ՟, Բ՟—Աՠ «/// Զթ նվոեջ գհգր Յնռմ՟մ... դմգվւթմ մնճմ ///» (ԺԱ, 30—40)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինրմ՟տ՟լ, տգտ՟խգվ, ՟պ՟մկթմ ՠ՟պգվ՝ գհլնր՟լֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԺԷ բ. մնվնանր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ՝ 166—179ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4՜—178՜ [Եվա Տգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ] — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... ՜խ՜խ՜ժզկ
՜շ տՠա...

Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/4՜—37՝փ 2.՟—գ/38՜—63՜ (63՜—6՜ «Տ՜ձ տճսկ...»)փ 3/66՝—81՝փ 4. ՟—բ/82՜—
124՝փ 5. ՟—դ/125՜—46՝ (146՝ «Գճի՜ձ՜կտ»)փ 6. ՟—բ/147՜—56՝, 176՝—8՜(՟/147՜—56՝, ՠ—ա/մզտ, բ/176՝—8՜, ԺԷ ՟. էջ՜ռճսկ)փ 7/166՜—7՝ (ոժ. «Լճհո աճս՜ջդ...», ԺԷ ՟. էջ՜ռճսկ)փ 8. ՟—բ/167՝—6՜ (ԺԷ ՟. էջ՜ռճսկ)փ 9. ՟—գ/մզտփ 10.՟—ը/163՜—
5՜(կզ՜հձ զ, ԺԷ ՟. էջ՜ռճսկփ Չզտ՚ ՟—ե, է—ը)փ Ոսձզ.

՟. 156՜—9՜ [Հ՟ր՟ս՟ղւ] — Հ՜ս՜պ՜կտ զ կզ Աոպգս՜թ Հ՜հջ ՜կՠձ՜ժ՜է... (§6. ՟—զռ հՠպճհ)փ
ՠ. 159՜—62՜ [«Եվա ո՟յսղ՟մ». կգպ. 1677, 155՟ֆ Ծ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Հ՟ճվ՟ոգս գվգտջ թ»] — Հ՜հջ ՜ձըոժզա՝ձ ՠս ՞գդ՜թ՜ժ՜ձ, /Աձճը՜ժ՜է ՠս ճխճջկ՜թ իճխՠխբձ ՝ձճսդՠ՜ձո...
ա. 165՝ Տեվ նհնվղգ՟ւ, դնվ ՟վ՟վ ջնրվՠ Լնրջ՟րնվթշմ ղգվ... Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ) — Աշ՜ս՜սպ էճսոճհ/Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջ.../ Դ՜ոՠռճհ չՠջձճռփ /Տբջ ճխճջկՠ՜ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ բ.]
՟. 1՜ [«Մգհգբթ Ծմմբգ՟մ գր Վգվ՟ցնիղ՟մ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ». կգպ. 424, 199՟] — Գճի՜ջ չ՜ջ՟ձ
զձտձ՜՞ճհձ, /Գճի՜ջ Տզջ՜կ՜հջ ՜ոպճս՜թ՜՞ճհձ...
ՠ. 1՝—2՜ [Մգհգբթ] — Լճհո աճս՜ջդ ոճսջ՝ վ՜շ՜ռ...
ա. Բ՜ [Արգս՟վ՟մ՟տնճտ] — Եջ՝ ՜շ՜նզ լ՜հձ էզձզ ճս ՠջջճջ՟, ՟ճս Յճչ՜ձբո ժ՜ջ՟՜հ, ԱԿ ժճխկ ճս ԳԿ՚ Ղճսժ՜ո ժ՜ջ՟՜հ, ԲՁ ճս ԴՁ՚ Մ՜ջժճո ժ՜ջ՟՜հ, ԲԿ ճս ԴԿ՚ Մ՜դբճո ժ՜ջ՟՜հփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

37՝ ԶՅնռ՟մեջ ՞ջմ՜ժո հզղՠ՜փ
81՝ Զիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջձ կՠջ՚ աՆգվջեջ ժջ՜սձ՜սճջձ ՠս աոճսպ՜ձճսձ ՞ջմ՜ժո՚ Յնռ՟մեջ (ժ՜ջկջ՜՞զջ) ՠս ակՠջ
թձ՜սխոձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

178՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Էո ՞զջձտո պբջ Մ՟էենջըջ յ՜վ՜ձ Մթմ՟ջթմ’ ՜հ. Աոպճս՜թ չժ՜հ (ձկ՜ձ՚ 2՜)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 3ա [Փ]առք Հաւր... ամէն։

769
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ
Ահչնտ ռ՟մւ

ՊՂԱ — 1442

ԳՐԻՉ՝ Գ՟ժնրջս ՟ՠհճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Միթէ՟վ, Գ՟ժնրջս ՟ՠհճ. (ավթշզ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 119. շավնր՟լ՝ 87ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԴ×8 (Ա×7, ԺԲ—ԺԳ 12)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ
ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 26՟, 46ՠ, 71ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լ,
խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—119՝ [Եվա Տգ՟պմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ Տեվ գէե յվէ՟մտմ] — Յզղՠոռճստ զ ՞զղՠջզ... վըջըժճսդզսձ ՜ղը՜ջիզփ
Տգ՛ջ կգպ. 755, 4՟—317՟. §1. ՟—բ/1՜—25՝փ 2. ՟—գ/26՜—44՜(44՜—46՝ «Աշ՜ս՜սպճս ՠջ՞ՠջ պրձզ՟ — Տ՜ձ տճսկ...»)փ
3/մզտփ 4. ՟—բ/46՝—76՝, 94՜՝ (՟—ա/46՝—71՜, բ/94՜՝)փ 5. ՟—դ/88՜—93՝, 71՝—9՝ (՟/88՜—93՝, ՠ—դ/71՝—9՝, մզտ՚ «Գճի՜ձ՜կտ»)փ 6. ՟—բ/80՜—3՜, 93՝—4՜, 118՜—9՝ (՟/80՜—3՜, ՠ/մզտփ ա/93՝—4՜, բ/118՜—9՝)փ 7/95՜—113՜փ 8. ՟—բ/83՜—5՜փ 9.
՟—գ/113՜—8՜, 85՜—6՝ (՟/113՜—8՜, ՠ/85՜—6՝, մզտ՚ ա—գ)փ 10. ՟—ը/մզտփ
§4, 5, 6, 7, 9—զռ ՝՜ռ դճխձճս՜թ կզ ղ՜ջտ ի՜պճս՜թձՠջ ձճհձ լՠշտճչ գձ՟րջզձ՜ժճս՜թ բ ՠս ՟ջճս՜թ չՠջնճսկ՚ 88՜—119՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

86՝ Փ՜շտ... Աջ՟ հ՜ձժ ՠէՠ՜է ժ՜պ՜ջՠռ՜ս պ՜շո, ճջ ժճմզ Տՠպջ, լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխզ ՠս հճհե կՠխ՜յ՜ջպզ՚ Գ՟ժջսթ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՜՝ՠխ՜հզ ոճսպ՜ձճսձ ժջ՜սձ՜սճջզ, զ ՟՜շձ ՠս ՜ձ՝՜ջզ ե՜կ՜ձ՜ժզ, զ դը//(87՜)վզոձ ՊՂԱ (1442) զ չ՜ձտո Ահչնտ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ ՠս Սնրվՠ Սսգց՟մնջ Ն՟ծ՟ս՟խթջ ՠս Թվթ -

Սնրվՠ Նյ՟մթջ ՠս ՜հէ ՝՜ակ՜ի՜ս՜տ ոջ՝ճռո, հզղ՜պ՜ժ կՠա՚ Միթէ՟վթ ՠս Գ՟ժջսթ, ՠս թձ՜սխ՜ռձ՚ ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ
ՠս ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձփ Ես ճջտ ի՜ձ՟զյզտ պՠո՜ձՠէճչ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ
՜ջտ՜հճսդզսձձ. ՜կբձփ Եխզռզ, ՠխզռզփ
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ԹԵՐԹ՝ 264ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×6 (ԺԵ բ. ճ՟րգժնրղ)+Ա—ԺԴ×12(Ա 10)+Ա—Ը×12(Ը 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12×8,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ծթջնր՟լւ՟դ՟վբ խ՟մ՟շ ղգս՟ւջֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (7՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ (7՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթ 6 էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ գր ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Տգհ—սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 7՜—18՝ Եդմ՟խ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ Կնհՠ՟տնճ Խվ՟ս նաեյ՟ծւ — Աոպճս՜թ՜ոբջձ զսջճսկ ժ՜կ՜ռձ ճջյբո
դղձ՜կճհ ա՞ճսղ՜ձ՜...
2. 18՝—20՝ Թնրհէ ջնրվՠ ծ՟րվմ Սեվ՟ոթնմթ ՟պ ՟յ՟խգվսջմ ջվՠնճմ Ամսնմթ՝ Մ՟խ՟վթնջ գր Աղ՟՟րվթնջ
ճգս ռ՟իձ՟մթ մնվ՟ — Մՠթ ՝՜ջՠը՜սո ժճջճհո ՜ղը՜ջիո ՠս կՠթ կ՜ջ՟ գձժ՜է՜ձ ՠջժզձտ...
3. 20՝—37՝ Վ՟վւ ջվՠնճմ Պ՟րհնջթ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթմ ՟պ՟չմնճ — Աշ ՝՜աճսկո ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ըըձ՟զջ էզձբջ...
4. 37՝—42՝ Բ՟մւ գր ո՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ծ՟վտմ գր ճ՟պ՟չ՟բթղնրէգ՟ղՠ խ՟ս՟վնրղմ — Եխ՝՜հջ ճկձ ՠի՜ջռ ռ՜՝՝՜հ Ամսնմթնջ ՠս ՜ոբ. Զզ՛ձմ յ՜իՠռզռ, ազ ՜ջե՜ձզ ՠխբռ Աոպճսթճհ...
5. 42՝—5՜ Վ՟ջմ ղս՟ՠ՟տնրէգ՟մ — Աո՜ռ ՜՝՝՜ Ամսնմթնջ. Աշ՜նզ ՜մ՜ռ լՠջճռ ժ՜է՜ջճստ աՠջժզսխձ Աոպճսթճհ...
6. 45՜—8՜ Վ՟ջմ ընրըխ՟ժնրէգ՟մ նշ ղթ՟ճմ թ խգվ՟խվնտ, ՟ճժ գր ճ՟ղգմ՟ճմե, նվ յ՟վըե դ՟մկմ — Աո՜ռ
՜՝՝՜ Դ՟մթեժ չ՜ոձ ՜՝՝՜ Ավջեմթ ճս, ՠդբ հ՜կՠձ՜հձ ՞զղՠջ ժ՜պ՜ջբջ աիոժճսկձձ...
7. 48՝—86՜ Խվ՟սւ ՟րա[ս]՟խ՟վւ Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟մ թ ոնպմխնրէգմե, ճնվը՟ղ խ՟մխմթ թ ռգվ՟ճ ղգվ ղ՟վսմ — Աոբ ՜՝՝՜հձ Ամսնմթնջ, ՠդբ. Մպ՜թՠկ՚ ազ՛ ճսձզ կ՜ջկզձո ղ՜ջեճսկձ ՝ձ՜ժ՜ձ...
8. 86՜—8՝ Բ՟մւ ՟րաս՟խ՟վւ Վ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ — Ա՝՝՜ Ամսնմթնջ ձ՜հՠռ՜ս զ ըճջո ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ
Աոպճսթճհ...
9. 89՜՝ [Խվ՟սւ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ] — ՟. Աջ՟, ՟ճստ կզ՜կպճսդՠ՜կ՝ էճս՜ջճստ, ազ ՠո ժ՜ջծ՜շ՜սպ
՜ո՜ռզռ. Զզ ճջյբո զ ոճսջ՝ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ հ՜շ՜ն ՠժձ Հճ՞զձ Սճսջ՝... 89՝—90՜ ՠ. Ես դբ գձ՟բ՛ջ կզո ՠս ՜ջզսձ ժճմզ Քջզոպճոզ ի՜ռո ոճսջ՝ ՠս ՞զձզո... 90՝—1՜ ա. Ես դբ հզ՛ձմ ղ՜իո ժ՜կ զ յբպո ի՜ջժ՜սճջո պ՜հ Քջզոպճո զ ծ՜ղ՜ժճսկձ ճսպճխ՜ռ ակ՜ջկզձձ ՠս ա՜ջզսձ Իսջ ոճսջ՝... 91՜—3՜ բ. Ես ազ՛ ի՜խճջ՟ՠէձ Սՠխ՜ձճհո Աոպճսթճհ ՜ոպճս՜թ՜ռճսռ՜ձբ...
10. 93՜—5՝ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟սւ ծնագրնվ՟խ՟մւ — Ասջիձՠռզձ ՠս ՠէզձ զ էՠ՜շձ Ձթէգմգ՟տ...
11. 96՜—104՜ (Ճ՟պ թմշ) — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս եճխճչճսջ՟տ Աոպճսթճհ, ՞զպ՜ռզտ զ կզպ ՜շբտ ա՜հո, ազ ղ՜պ
ՠս կՠթ ՝՜ջզ բ կՠա հԱոպճսթճհ ոյ՜շձ՜էզտ ՟եճըճռձ...
12. 104՜—10՜ Վ՟ջմ դվխնհ՟տ – Ահո բ կՠթ ժճջճսոպ աջժճխ՜ռձ, ճջ ՜կՠձ՜հձ մ՜ջ ՞ճջթճռ ժ՜ջ՞ ՠս ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձ ՞պ՜տ...
13. 110՜—2՝ Վ՟ջմ ծ՟ր՟սնճ — Հ՜ս՜պ զ կզ Աոպճս՜թճսդՠձբձ զ կ՜ջ՟զժ ղձճջի...
14. 112՝—3՝ Ի Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ — Ծՠջ կզ բջ, ՠս բջ ձճջ՜ ՠխ՝՜հջ կՠշՠ՜է...
15. 113՝—47՝ Վ՟ջմ նի՟խ՟ժնրէգ՟մ — Կ՜կ մ՜ջ պջպկՠռճսռ՜ձՠէ աճտ ժ՜կ մպջպկՠէ հճսկՠտբ... // (114՜) Ծՠջ ճկձ ձոպբջ հԱջնվթջ զ էՠջզձձ Ամսթնւ՟...
16. 147՝—73՝ Վ՟ջմ ծնաեսգջ ծ՟վտմ գր ՟ջսնր՟լ՟աջս ղս՟տ մնտ՟ — Ամսնմթնջ ի՜սջձ հ՜հպձՠռ՜ս
ՠջ՝ՠկձ՚ կզձմ բջ հ՜ձ՜յ՜պզձ...

17. 174՜—245՝ Հ՟վտղնրմւ սեվ Մթւ՟եժթ Ամսթնւնր գոթջխնոնջթ [գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ]
— 174 ՜՝ [Ց՟մխ ծ՟վտղ՟մտ] — Ա. Թբ ճջյզոզ՛ ՜սջզձ՜ժ՜ս բ կ՜ջ՟ո յ՜պժՠջ՜ժզռ Աոպճսթճհ... Ը. Ես դբ ազ՛ձմ հճհո... Զ՜հո ՜կՠձ՜հձ կՠժձՠ՜ կՠա... ճչ իճ՞ՠսճջ ի՜հջ կՠջ Վ՟վբ՟մ, տ՜ձազ ՝՜աճսկ ի՜ջժ ՠս ժ՜ջզտ յ՜պ՜իզ կՠա զ ՞ՠխո ՠս զ տ՜խ՜տո հ՜ձ՟բյ տձձճխ՜ռ...
— 175՝ [Ն՟իգվա՟մ] — Ոչ ճջ՟զ իճ՞ՠսճջ ՠս զկ՜ոպճսձ ի՜ջռրխ պբջ Մթւ՟եժ, ՜ոպճս՜թՠխբձ բ ըձ՟զջո տճ
ՠս ռ՜ձժ՜էզ... ՠս հ՜ձ՜յ՜պզ ՜ոպ ճմ ՠձ Պ՜պկճսդզսձտ ՠս ՞ջՠ՜ձտ կՠժձմ՜ռ ՠս ՠո թՠջ՜ռ՜ պժ՜ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՝՜ձո թ՜ձջ ՞՜ զ չՠջ՜ զկ...
՟. 176՜—98՝ Հ՟վտնրղմ ՟պ՟չթմ. Եէե նվոթջթ ՟րվթմ՟խ՟ր ե ղ՟վբջ ո՟սխգվ՟խթտ Աջսնրլնճ — Ծ՜՞ճսկձ ՜ձզկ՜ձ՜էզ, ՜ձիՠպ՜ա՜սպՠէզ...
ՠ. 198՝—208՜ Հ՟վտնրղմ գվխվնվբ. Եէե ռ՟ջմ նվն՞ճ ո՟սձ՟պթ գվխմշեվ Քվթջսնջ թ ղ՟ծնր՟մե՝ ՟ջգժնռ. Հ՟ճվ, ՟մտն դՠ՟ը՟խջ — Ես ՜ջ՟, ՜կՠձ՜հձ ճտ ճջ ն՜ձ՜ զն՜ձՠէ զ ըճջճսդՠ՜ձ թճչճսձ...
ա. 208՜—16՜ Հ՟վտնրղմ գվվնվբ. Եէե ՟ճըղ նվոե՞ջ խ՟մ ծնաթւմ գր էե նրվ գմ խ՟ճ՟մւ մնտ՟ֆ Արամգ՟, Հնաթ Սնրվՠ — Աոպճս՜թ ՠպ զկ՜ոպճսդզսձ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ճջ գձպջՠոռՠձ ամ՜ջձ զ ՝՜ջճհձ...
բ. 216՜—24՝ Հ՟վտնրղմ Դ. Եէե դթ՞մշ ե ՟հ՟րէւմ գր նվշ՟՞ց ե ջ՟ծղ՟մ մնվ՟, գր դթ՞մշ յ՟ծ ՟պմե ջս՟տնհթմ — Ես ՜ջ՟, ՜շ՜նզ ոճսջ՝ ի՜յջտձ ճմ պ՜ջ՜ձ վճհդ ՠս ճմ ՞ջՠռզձ...
գ. 224՝—30՝ Հ՟վտնրղմ Ե – գվնվբ. Եէե խ՟վե՞ ջա՟ժ ծնաթ ճ՟ճմ խգմ՟տմ ՟պ ղգդ. 0ամգ՟, Քվթջսնջ — Ես
՜ջ՟, ՜կՠձ՜հձ դ՜՞՜սճջ ՠս ժ՜հոջ, ճջ ըճջիզ յ՜ջոյՠէ ատ՜խ՜տ...
դ. 230՝—6՝ Հ՟վտնրղմ Զ—գվնվբ. Եէե դթ՞մշ ե բընիւմ գր խ՟ղ էե ճնվնր՞ղ սգհնչ ե — Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո
Քջզոպճո իջ՜կ՜բ ՜ոՠէճչ, դբ. Ակՠձ՜հձ թ՜շ զ յպխճհ զսջկբ ծ՜ձ՜մզ...
ե. 236՝—9՜ Հ՟վտնրղմ Է—գվնվբ. Թե ն՞վ ե ղ՟ծնր շ՟ց ղգհւմ — Ոՙչ ճջ՟ՠ՜ժ, Աոպճս՜թ ՝ձճսդՠ՜կ՝ էճհո բ...
զ. 239՜—45՝ Հ՟վտնրղմ Ը—գվնվբ. Եէե դթ՞մշ ե ճնճջմ գր նվշ՟՞ց ե ջ՟ծղ՟մ մնվ՟ — Վՠջնզձ ի՜ջռճսկո տճ
ճսձզ ա՜սջզձ՜ժ ՠս այ՜պժՠջ ՜ի՜՞զձ ՠս ոճոժ՜էզ ՟՜ջճսձ...
18. 245՝—8՜ Վ՟ջմ Զ ՟րնրվ ՟վ՟վշնրէգ՟մ Աջսնրլնճ՝ դ՟ջսնր՟լգհեմ ավնտ — Կ՜կզկ ՜ոպ՜ձ՜սջ ՠս ՜հէ եճխճչՠէ ՝՜ձո ՝՜ջզո զ Սճսջ՝ Գջճռ, ճջճչ ռձթ՜ իճ՞զ տճ, ճչ ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է ՠյզոժճյճո պբջ, ճջճչ հզղՠոռՠո աճխճջկՠէզո Վ՟վբ՟մ հՠպ կ՜իճս...
19. 248՜—54՜ Թե ո՟վս ե Խ՟շգտ՟վ ՟ջգժ թ Սնրվՠ Աջսնր՟լմ — Իոժ չ՜ոձ աՍճսջ՝ Աոպճս՜թձ ը՜մՠռ՜ջ
՜ոՠէձ զ կՠթբձ Իամ՟սթնջ հԱջսնր՟լ՟դագտեմ ՠ՟՜ս...
20. 254՜—8՝ Սվՠնճմ Գվթանվթ Վխ՟ճ՟ջթվթ գր Հ՟ճնտ ռգվ՟բթսնհթ Բ՟մ ճնվբնվ՟խ՟մ ռ՟ջմ ղնժնվղ՟մ Զ՟սխթ — Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ ՇԼԱ (1082) զ ոճսջ՝ Զ՜պժզձ կճէճջՠռ՜ձ Ժ ՜ա՞ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ...
21. 258՝—62՝ Վ՟ջմ ջնրվՠ գր ցվխ՟խ՟մ սմ՟րվթմնրէթրմմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ, նվոեջ նրջ՟ւ թ ո՟սղ՟ավ՟տ թ է՟ա՟րնվ՟խ՟մ ւ՟հ՟ւթմ Կնջս՟մբթ՟մնրո՟րժթջ, գր ՟ճջոեջ ո՟սղգտ՟ր — Յճջե՜կ բ՜շ ադ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ տ՜խ՜տձ կՠթ դ՜՞՜սճջձ Ֆպ՟մա՟տ...
22. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԵ—ԺԶ բբ.]
՟. 6՜՝, 2՜—5՝, 1՜՝ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, ծ՟սնվ Ը, ով՟խ ըՠ—ըբ, ըզ—ըէ, (պՠո
պյ.1729, բն 472—475, 479—480)] — Ն՜ը զ ՝՜աճսկ ՠխ՝՜ջո... ՠս ՜հէ՜հէճսդզսձ կ՜ջկձճհ բջ ՟՜պ[՜յ՜ջպճսդզսձ...] փ
ՠ. 262՝—4՝ Ննվթմ ծջխնհթ. Ահգվջ ղ՟խտ՟մ՟տ ինվնտ ջթվսթտ ի՟րջւ զմբ Աջսնրլնճ (Գվ. Ն՟վգխ՟տրնճ
Բ՟մ Ը) — Ես ՜ջ՟, ազձմ ՞ճջթՠոռՠո ՜ձլձ զկ ժճջճսոՠ՜է... ՠս իճ՞ՠսճջ ի՜ջոպճսդՠ՜ձռ ՠս ի՜պճս/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

37՜ Զկՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո հզղՠ՜հփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

173՝ (ԺԵ ՟.) Փ՜շտ... Գջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո՚ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո լՠշ՜կ՝ կՠխ՜յ՜ջպ, աչՠջնզձ ոպ՜ռճխո դԳվթ[անվ] Կ՟վՠգտթ հզղՠ՜հ, ՜խ՜մՠկփ
Հկկպ. պյ. Նրպ՜ջտ, 149փ 1446—զձ կզ Յ՜հոկ՜սճսջտ բ պճսՠէ Եջաձժ՜հզ Սճսջ՝ Կզջ՜ժճոզ չ՜ձտզձփ

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 3՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 255՝ Ոջե՜կ դճս՜ժ՜ձփ

771
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ — XVIII
ԳՐԻՉ՝ Թ՟ղնրվ (ճ՟րգժ՟ավնհ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 207+8 (սգ՛ջ ՟ջս՟պ գր ո՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 1՟—4ՠ, 135՟, 139ՠ—43ՠ, 149՟—50ՠ, 173ՠ, 189ՠ—94ՠ, 199ՠ, 201՟ՠ, 204՟—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԱ×12 (Թ 10)+7 (Ա 7, Բ, Ե 12, Գ 1, Դ 10, Զ—Է 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ս՟վՠգվ ժնրջ՟բվնյղմգվնռ՝ ղ՟ծթխ՟մյ՟մ գր «AD (5—163), «BB» գր «VG» (164—203), ի՟հնհթ նհխնճդ (1—4, 204—207)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,2×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ
ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 19 (ճ՟րգժ՟ավնհմգվթ՝ 18—21)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ (1, 207)ֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3(2—4)+3(204—206), էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ է՟մ՟ւթ ՠլգվֆ Կ՟դղթ ՟մխթրմմգվմ նր էթխնրմւթ մթջսգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ Մթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ (սգ՛ջ
163ՠ)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 5՜—6՝ Ց՟մխ ավւնճջ էհէ՟ծ՟ղ՟վնռմ — Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ՚ դխդ՜ի՜կ՜ջ 5... Ես ՜հէ յզպ՜ձզ ՝՜ձՠջ (Թ՟ղնրվ հ՜սՠէ՜՞ջճխզ)փ
Ա. 1. 7՜—39՝ Խվ՟սւ թղ՟ջսմնտ
Տգ՛ջ կգպ. 464, 9՟—30՟. Յշն՝. 7՜—8՜. §՟—թէ/8՜—39՝ (ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ ՟—թե, թէ—ժ)փ Ոսձզ.

– 33՜—5՜ ԻԸ. Յ՟հ՟աջ ՠ՟վգՠ՟վնճ խ՟մ՟մտ — Իկ՜ոպճսձձ Սճխճկճձ ՜ոբ. Եխձ ոզջճհ ՠս յ՜ւ՜ձ՜ժ ղձճջի՜ռ...
2. 39՝—45՜ Յ՟հ՟աջ ո՟սխգվ՟տնրտնրէգ՟մ
Տգ՛ջ կգպ. 464, 30ՠ—4՟. §՟/39՝—43՝փ ՠ/43՝—5՜փ

3. 45՜—6՜ [«Աճժ գր իվ՟ս թղ՟ջս՟ջթվ՟տմ», կգպ. 464, 34՟] — Չճջո ՠձ ժ՜ջ՞ ՞զպճսդՠ՜ձ ՞զպձ՜ժ՜ձ՜ձռձ...
4. 46՜—53՜ Բ՟մւ իվ՟ս՟խ՟մւ ՟ջ՟տգ՟ժ թղ՟ջս՟յջթվ՟տմ — Չճջո զջտ բ, ճջ ադ՜՞՜սճջճսդզսձձ ի՜ոպ՜պ յ՜իբ...
5. 53՜ [«Ոհՠ թ Ն՟հ՟յ գոթջխնոնջե ՟ջ՟տգ՟ժ ե», կգպ. 2696, 195՟] — Իձմ ղ՜ի բ տճ աճջ ՟՜պզէըպ, ՠջ՝
րպ՜ջ ՠջժզջ ժճս’պ՜ձզձ /Թբ ղ՜պ ՠս դբ տզմ ն՜ձ՜ո, տՠա կզ՜հձ յ՜պ՜ձտձ բ ՝՜եզձ.../ Է ճխճջկՠէզձ Ն՟խ՟յ...
6. 53՝—4՜ Արգվնրղմ Եվնրջ՟հեղթ — Վգջոթ՟մնջ ժ՜հոՠջձ տզդձ զ ձՠջո ճջ՟ձ բջ ՠս ճջ՟ձ յզթ՜ժ ՟՜շձ՜հջ...
7. 54՜—7՝ Խվ՟ս թ ռգվ՟ճ ՠ՟մթմ Յնՠ՟ճ — Ի ՝՜ձձ Յճ՝՜հ, ճջ ՜ոբ. Եդբ ժ՜կզռզ տՠա կզՠխնՠջճսձ թ՜շ՜հՠէ ժ՜կ ի՜ձ՞մՠէ... Լճսթկճսձտ. Ծճչ՜ժ բ յ՜ղը՜ջիձ Փխգղպ՜ռճռ...
8. 57՝—63՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Ք՟վնդ] թ ՠ՟մմ թղ՟ջսմնճմ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Եհգր մ՟գր թՠվգր դմ՟ր [յ՟ծ]՟ՠգվ (Աղ՟պ՟մ ՃԼԱ) — Ակՠձ՜յ՜հթ՜շ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ՞ՠխՠռժճսդզսձ ոճսջ՝ ՠս կ՜տճսջ Աոպճս՜թ՜թզձ ժճսոզձ...
9. 63՝ Հ՟վտ. Զզ՛ձմ բ, ճջ չ՜ոձ ճջ՟ճհ ՜հջսճհձ Է ՜ձ՞՜կ ՜խրդՠ՜ռ կ՜ջ՞՜ջբձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Վ՜ոձ ՜հոճջզժ, ազ ակՠա ճսոճսոռբ...
10. 63՝—70՜ Կ՟վ՟ոգս[թ] ղգլթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟սջ ոթս՟մթւ ղ՟մխ՟մտ գխգհգտրնճ նս՟մ՟րնվւ ս՟պթրւ (լ՟ճվ՟խ՟ո ռգվչմ՟ղ՟ջթ՝ «Կ՟վ՟ոգսե») — Ակՠձ՜հձզ ըոժզա՝ձ Եո ՠկ. /Դճստ էճս՜ջճստ աճջ
զձմ ՜ոՠկ...
11. 70՜—85՜ Մգխմնրէթրմ Տգ՟պմնրջնճտ ՟հփէթտմ ՟վ՟վգ՟ժ Նգվջեջթ Լ՟ղՠվնրմգտնճ գոթջխնոնջթ Տ՟վջնմթ Կթժթխգտրնտ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Հ՟ճվ ղգվ նվ ճգվխթմ — Ոջ Հ՜հջ ՟՜ս՜ձբ ազձտձ զ ձՠջտճհ ճջ՟սճսդՠ՜ձ ո՜իկ՜ձզձ ՞ջ՜սբ...
12. 85՝—8՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ ջնրվՠ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Ավէնրմ խ՟տեւ գր ճ՟ղգմ՟ճմ ը՟ղ ՟հփէջ ՟վ՟վեւ — Չճջտ զջտ ՞զպՠէզ բ չ՜ոձ ՜խրդզռ...

13. 88՝—101՝ Բ՟մւ Արգսթւ ՟ՠգհ՟ճթ Արխնրջսթմնրջ խնշգտգ՟ժ, թ գ՟վաե գհՠ՟վտմ Ք՟վնդ[նհ՟տ], ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ սմփվեմնրէգ՟մ Քվթջսնջթ գր ռ՟ջմ ա՟ժզջսգ՟մ մգպթմմ գր խ՟ս՟վ՟լթ ՟յի՟վծթ
՟. 89՜—94՝ [Վ՟ջմ սմփվեմնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Արգսթւ Արխնրջսթմնջմ դ՟ճջ ՠ՟մ նս՟մ՟րնվ ծ՟ր՟ւգ՟ժ յ՟վ՟ավգ՟տ ջթվն»)] — Աշ՜նզձ կ՜ջ՟ձ, ճջ Ա՟՜կ ՜ձճս՜ձՠռ՜ս, /Ի իճխճհ զ հճսջ՝՜դճն ՜սճջ ոպՠխթ՜ս...
ՠ. 94՝—8՜ Աջս ջխջ՟մթ ռ՟ջմ մգպթմըմ — Վըծ՜ջՠ՜է ա՝՜ձ ՠս ըա՞ճջթ ժՠձ՜ջ՜ջզձ, /Ոսջ չՠջճհ ղ՜ջ՜՞ջՠռ՜ս գոպ յ՜պղ՜ծզձ...
ա. 98՜—100՝ Աջս ջխջ՟մթ ռ՟ջմ խ՟ս՟վ՟լթ ՟յի՟վծթ (լ՟ճվ՟խ՟ո ռգվչմ՟ղ՟ջթ՝ «Արգսթւ») — Ահէ ճջյբո հ՜ջՠսՠէզռ ՜ջՠս թ՜՞զձ/Ես կզձմՠս զ հ՜ջՠսկճսպո զոժ ՠջՠսզձ...
բ. 100՝—1՝ Յնվբնվ՟խ ռգվ ՟ջ՟տգ՟ժ ՠ՟մթտբ — Ք՜ձազ ՞զպճսձձ գձ՟ ՜ձ՞զպզձ /Ի կզ՜ոզձ կ՜ջ՟զտ ժճմզձ... (101՝)... Ս՜հ Արգսթւմ բ 0անջսնջթմ,
Ք՜ջճաճխ՜ռձ ՠխ՝՜հջ ժ՜ջ՞զձ,
Զյ՜ժ՜ոճսդզսձ զսջճսկ ՜ձլզձ
Խճոպճչ՜ձՠ՜է ՞ջբ զձտձզձփ
Յ՜կզ Ծձըձ՟ՠ՜ձ կՠջճհ Փջժմզձ՚
Ռ՜ Յզ ՠս Ձ՜ (1380) դըս՜ժ՜ձզձ,
Փՠպջճս՜ջզձ րջըձ չՠջնզձ
Էջ տըո՜ձ ՠս զձձ գոպ ձ՜ի՜ձնզձփ
Յճջճսկ ՜սճսջ ՝՜ձտըո հ՜ջ՞զձ
Ի Վըմեընճ ՠժՠխՠռզձ,
Զլՠա ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոզձ՚
Իձլ ղձճջիՠռբտ աՈխճջկՠոռզձփ
14. [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 102՜—3՜ [Վ՟ջմ խ՟վա՟տ ՟յի՟վծթ] — Աո՜ռՠ՜է ՠձ Պհ՟սնմ ՠս Ավթջսնսեժ, ՠդբ. Է ժ՜ջ՞ ՠձ ՜ղը՜ջիզ...
ՠ. 103՝—4՜ [Վ՟ջմ ժնր՟ծղ՟մ նսթտ] — Ձ՜հձզսձ ՜հձ աճջ ՜ո՜ռ՜ս ՜շ Պՠպջճո, դբ. Ոմ էճս՜ռզռ ատՠա, ճմ ճսձզո կ՜ոձ...
ա. 104՜՝ [Վ՟ջմ ղգլ՟ս՟մտ գր ՟մճ՟աթտ] — Ավթջսնսեժ ՜ոբ. Մՠթ՜պճսձտ ՠս ՜ձհ՜հ՞ նջ՞ճխզռ ձկ՜ձ ՠձ...
բ. 104՝ [Վ՟ջմ Է աժի՟րնվ ղգհ՟տ] — Հյ՜ջպճսդզսձ, ճջ բ ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդզսձ...
գ. 104՝—5՜ [Ս՟ծղ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ] — Հՠա բ, ճջ ճմ ժջբ ՠս ճմ տ՜ջղզ...
դ. 105՝—8՜ [Վ՟ջմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խ՟վա՟տ] —Հ՜ջռ. Ք՜ձզ՛ ՠձ ՜ոպզծ՜ձտ ժ՜ջ՞՜ռփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ե՜սդձ,
ՠս ՠձ ՜հոճտզժ՚ ՜. ՟շձ՜յ՜ձճսդզսձ, ՝. գձդՠջռճխճսդզսձ...
ե. 108՜—11՝ Վ՟ջմ Է ինվծվբնտ գխգհգտնճմ գր գմ ՟ճջնւթխ — Մժջպճսդզսձ, Դջճղկձ...
զ. 111՝—6՜ Աճջ գմ ՠ՟մւ Ժ ո՟սա՟ղ՟տմ Աջսնրլնճ ՟ճջ Մգլթ ղ՟վա՟վեթմ Մնռջեջթմ թ ժգվթմմ Սթմ՟ճ —
Աշ՜նզձ. Լճսջ, Իոջ՜հբէ, ՠո ՠկ ՜ջ՜ջ՜թ (=Աոպճս՜թ) տճ...
է. 116՜—7՜ Գվգ՟ժ ե թ աթվջ Թ՟ա՟րնվ՟տ Ա աժնրիմ — Է—զձ Բ ժ՜ձ՜հտ՚ Փգմ՟ ՠս Ամմ՟...
15. 117՝—20՝ Կ՟վձ՟պփս իվ՟ս Վ՟ջմ ծ՟ր՟սնճ, ճնրջնճ գր ջթվնճ, գէե դթմշ գմ դփվնրէթրմւ ջնտ՟ գր նվոթջթ փասնրէթրմ նրմթֆ Եր մ՟ի ռեղ (ռ՟ջմ) ծ՟ր՟սնճ — Վ՜ոձ ի՜ս՜պճհ ՜ո՜ռ Տբջձ կՠջ. Եո ՠկ էճհո ՜ղը՜ջիզ...
16. 120՝—4՝ Վ՟ծվ՟ղ՟[ճ] ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Եդբ հճջե՜կ ՟զյՠոռզ ՞՜է դղձ՜կՠ՜ռ զ չՠջ՜հ տջզոպճձբզռ...
17. 124՝—6՝ Վ՟ջմ ծ՟ր՟սնճ (ճնրջնճ գր ջթվնճ) — Հ՜ս՜պ բ ՜ձՠջՠսճհդզռ զջ՜ռ...
18. 126՝—8՝ Վ՟ջմ ա՟ր՟դ՟մ՟տ Հպնղ՟ճ — Ադճշձ ոճսջ՝ Պգսվնջթ Վթղթմ, ճջճսկ ՠպ Տբջ ավ՜ժ՜ձո ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ...
19. 129՝—31՝ [Ք՟հնր՟լ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 128՝ Ի ընհնռմ Նթխթնճ աժի՟րնվւ եթմ ՟ճջնւթխ — Սգհՠգջսվնջ Հպնղ՟ճ... ՠ. 128՝—9՜ Ի ընհնռմ Եցգջնջթ եթմ ՟ճջնվթխ — Կգժ՟ջսթմնջ Հպնղ՟ճ... ա. 129՜ Ի ընհնռմ Ք՟հխգբնմթ եթմ ՟ճջնւթխ — Լէգրնմ Հպնղ՟ճ...
բ. 129՜ [Թե նռ յթմգ՟տ դՀպնղ] — Յնրժթնջ դ՜՞՜սճջձ ղզձՠ՜ռ աՀպնղ... գ. 129՜—30՝ [Վ՟ջմ ւ՟վնդնրէթրմ ս՟ժնճ] — Աոՠէձ ճկ՜ձտ զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ, դբ. Ք՜ջճաճսդզսձ պ՜էձ մբ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՝՜ձ... դ. 130՝—1՜ Աճջ ե էնրհէ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ... ՟պ Աՠա՟վ է՟ա՟րնվմ — Եջ՜ձՠէզ ՠո, Աՠա՟վ դ՜՞՜սճջ... ե. 131՜՝ [Ի Ոջխգ-

ՠգվ՟մե՞] — Յճջե՜կ ըբդ ՜մրտ յշճսռՠ՜է ձ՜հզռզ ճտ գձ՟ չծզպ ծ՜շ՜՞՜հդ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ ՜շ զ աձձՠէ աի՜ձ՞՜կ՜ձո... զ. 131՝ Ահփէւ ճնվը՟ղ ճնրիս ամ՟ջ... — Եժՠ՜է ՠկտ զ պՠխզ չժ՜հզռո ՠս ՜խ՜[մՠկտ]...
20. 131՝—4՝ [Ապ՟խւ Վ՟վբ՟մ՟ճ Աճագխտրնճ]
– 131՝—2՝ Ա. Կզձ կզ ՜հջզ ճսձբջ պ՜ոձ ՜հթո... 132՝. Բ. Կզձ կզ ՜հջզ ճսձբջ ժճչ կզ... 133՜ Գ. Խէճսջ՟ձ ՝ձճսդզսձ ճսձզ... 133՜—4՜ Դ. Ահջ կզ ճսձբջ յ՜ջպո ՠս զձմ ճմ ճսձբջ... 134՜ Ե. Ահջ կզ աբղձ զսջ ժճջճսոՠ՜է բջ...
134՝ Զ. Կզձ ճկձ կՠթ՜պճսձ ՠս ՞ՠխՠռզժ հխ՜ռ՜ս հ՜շձբ զսջկբ... 134՝ Է. Իղճսձ ի՜ջռ՜ձ, դբ. Ք՜ձզ կխճձ ժՠջդ՜ո...
134՝ Ը. Ախճսեոձ ՠկճսպ ՜շ ո՜՞ՠջձ...
135՝—48՝ պՠո Բ, §1փ

21. 151՜—63՝ Ս՟ծղ՟մւ ւգվ՟խ՟մնրէգ՟մ (=Յ՟հ՟աջ ղգխմնրէգ՟մ Քգվ՟խ՟մթմ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ղգլ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ՝ թ իմբվնճ է՟ա՟րնվթմ Հ՟ճնտ Հգէղնճ)
Տգ՛ջ կգպ. 267, 247՟—311ՠ. §՟/151՜՝փ ՠ/151՝—3՜փ ա/153՜՝փ բ/153՝—4՝փ գ/154՝—5՜փ դ/155՜—60՜փ ե/160՜՝փ զ/160՝—
2՜փ է/162՜՝փ ը/162՝—3՝փ ը՟/163՝ (չջն.՚ «... ազ հճջե՜կ ա՝՜շձ գձ՟ ՝՜ձձ ժղշՠո՚ ձ՜ վճտջ բ///». ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ ըՠ—թա/մզտփ

Չզ ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ տձձ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞ջճսկ. (պյ. Եջ., 1972)փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ]
1. 135՝—48՝ [Ա ՟մ՟մնրմ ճ՟րգժ՟ավնհթ]
՟. 135՝—7՜ Բ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մւ նրրգղմ գոթջխնոնջթ Կնրպմեժթնջթ Մնրջթ — Ասջիձՠռբտ աՏբջ րջիձճսդզսձ ձճջ, ազ ոտ՜ձմՠէզո ՜ջ՜ջ...
ՠ. 137՜—8՜ Նգվՠնհգ՟մ ջվՠնճմ Ապթրլնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ծմնրմբ Քվթջսնջթ — Փջժզմձ կՠջ, ոզջՠէ՜՞ճսձՠխտ
զկտ, ՜հորջ թձ՜ս...
ա. 138՝—9՜ Ահփէւ մգվՠնհ՟խ՟մ, դնվ ՟վս՟բվգ՟տ Ը—գվնվբ Որվՠ՟մնջ ռգծ՟ոգսմ գխգհգտնճ — Աշ՜նզ ՜մ՜ռ տճռ պբջճսձ՜ժ՜ձ՜ռ ակՠջո հ՜ձռ՜ձո ախնկ՜կ՝ իջ՜պ՜ջ՜ժՠկտ...
բ. 144՜—5՜ Գթմթ գր չնրվ — Ք՜ձազ ոճսջ՝ Յ՜ժճ՝ ՜շ՜տՠ՜է զ Պ՜պ՜ջ՜՞՜կ՜պճսռզձ զսջճսկ ՜ոբ...
գ. 145՝ Ննվթմ Պ՟հս՟ջ՟վթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ի տՠա ՟զկՠ՜է ՜խ՜խ՜ժՠկ, ՜խՠջոՠկ ՠս ՜խ՜մՠկ, /Աձի՜կ՜ջլ՜ժ յ՜պժ՜շ՜ձրտ յ՜խ՜պզկ ՠս ի՜շ՜մՠկ... (4 պճխ)փ
դ. 146՜՝ [Ք՟հնր՟լւ Ի Սնրվՠ Գվնտ գր թ ՠ՟մթտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ] — ԺԷ ՞էըճն Յճի՜ձճս ՜ոբ. Սբջձ, ճջճչ ոզջՠռՠջ ազո, զռբ զ ձճոզձ...
ե. 147՜—8՝ [Դ՟րէթ Հ՟վւ՟տրնճ] Նխ՟սնրղմ Ավթջսնսեժթ — Ոսոճսռ՜ձբ կՠա զ էոճխճսդՠ՜ձռ ՜հձճռզժ, ճջ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ՝՜ձ՜ժ՜ձ՜ռ ՞ճհ՜ձ՜ձ...
151՜—63՝ պՠո Ա §21փ

2. 164՜—89՜ [Բ ՟մ՟մնրմ ճ՟րգժ՟ավնհթ]
՟. 164՜—6՝ Հ՟ր՟ւղնրմւ թ ժնրլղ՟մտ ավնտ ւգվ՟խ՟մնրէգ՟մ — Գզջձ ձ՜ը ՠխՠս զ հԵձճչո՜հ ՠս հԵձճչտ՜հ,
ճջտ ՞ջՠռզձ զ չՠջ՜հ յխձլզ ոՠ՜ձռձ... Զտՠջ՜ժ՜ձճսդզսձձ ձ՜ը՚ Հնղգվնջ... Ն՜ը Դ՟րթէ վզէզոճվ՜հձ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜ռ... Գզջ իձ՟ժ՜ռ բ Թ, ՠ՝ջ՜հՠռսճռ՚ ԻԲ...
ՠ. 167՜—73՜ Թնրհէ ջվՠնճմ Դթնմեջթնջթ Ավթջո՟ա՟տնճ ՟պ Տթղփէենջ ՟յ՟խգվսմ Պփհնջթ. Յ՟հ՟աջ ո՟սւ՟խ՟մ ղ՟ծնր՟մ ջվՠնտ ՟պ՟ւգժնտմ Պգսվնջթ գր Պփհնջթ — Ոՙչ ՜ղ՜ժՠջպ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ճջ՟զ ոզջՠէզ
իճ՞ՠսճջ...
ա. 174՜—89՜ [Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ] Ի իմբվնճ ծ՟ճտղ՟մ գվթտ գհՠ՟վտ. Քմմնրէթրմ խ՟վա՟տ գխգհգտրնճ գր ՠ՟տ՟սվ՟ոեջ նվնյնրղմ ճ՟վս՟ղսգ՟ժ թ ջ՟ մնվ՟[կ]գրնրէգ՟մտ — Ի ոժզա՝ձ ՜շ՜նզ ՠ՟ՠ՜է ՝՜ձզո, ՞ճիճսդզսձ աԱոպճսթճհ ժ՜ջ՞ՠկտ... ազ իՠխ՞ճսդՠ՜ձ կՠջ ՠս պջպկճսդՠ՜ձ յ՜պծ՜շ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
3. [Թ՟ղնրվ ճ՟րգժ՟ավնհթ]
՟. 195՜ Հ՟ղ՟վնհնրէթրմ ՟վ՟պգվեմ — Վ՜իբպ, Հ—դձզձ... կզբփ
ՠ. 195՜ Հ՟ղ՟վնհնրէթրմ ՠնրժհ՟վ՟տ — Ա՚ ՝բջչ՜, Բ՚ պճսջճսժ՜... ՃՌ՚ գոպր դզոզռբփ
ա. 195՝ [Ր՟իձ՟մ՟խ՟մւ] — Յՠրդձբձ կձ՜ռՠ՜էձ ԺԵ յ՜ջպզ ի՜կ՜ջզէ... ի՜ջզսջ գոպ՜ժձ ՠս ի՜ջզսջ ծձծխճսժտձ (16 ըձ՟զջ, կզ՜հձ ըճջ՜՞ջՠջգ)փ
բ. 196՜ «Մթջխձթ Պփհնջթմ սզր՟լմ ե» (ռգվչնրղ) — Սնրվՠ Յ՟խնՠ՟ճ ՟՜ջյ՜ո՚ ԼԲ ճոժզ, կճկզ՚ (8) ճոժզ, պ՜ո՜ձճջ՟՚ Զ ճոժզ, ՟շ՜ձձ՚ Զ ճոժզ, տ՜շ՜ոձզռ՚ Զ ճոժզ, ՜ս՜՞ պրձզ զսխ՚ ՠջՠտ ճոժզ, ժձտ՜ի՜հջ՚ Ա ճոժզ, Տՠ՜շձ-

գձ՟՜շ՜նզձ՚ Բ ճոժզ, Թբկբոճսժզ՚ Ժ ճոժզ, ՟շձ՝՜ռզ՚ Ա ճոժզ, ՞ՠպ Յնվբ՟մ՟մ՚ Գ ճոժզ, Աջսնր՟լ՟լմթ ագվգդղ՟մմ՚ կՠժ ճոժզ, ո՜ձճս՚ Ա ճոժզփ Մթջխձթ Պփհնջթմ պգս՜թձ բ (=80 ճոժզ)փ
գ. 196՜ Մգմնռ ՟մւ՟մւ — Մգջթ՟, Մ՟խ՟վ... Մ՟ժի՟ջ, Մ՟ղթխնմ (40 ՜ձճսձ)փ
դ. 196՝ Ամնր՟մւ գվխնս՟ջ՟մ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Դթնմեջթնջ... Կթրվգհ Ահեւջ՟մբվ՟տթմֆ
ե. 196՝ Տ՟հւ, նվնտ դաժնրիջմ ղնպ՟տգ՟ժ, թ ղթչ՟ճմնտմ ՠ՟մ թմշ ավգտթ, դթ թ բթոփհ ը՟ղնր աս՟մթտթմ ւ՟մթւ մնտթմ գր ավթտթմ — Ի՝ջՠս աճոպ՜հձ ո՜պ՜ջ՜թ...փ — Եջ՞ճխզո ձյ՜ոպ ՠս ր՞ձ՜ժ՜ձ ՠոփ — Հջՠղպ՜ժ՜ռ պ՜խձփ Ծձձ՟ՠ՜ձձ պ՜խձփ — Մ՜ջկձ՜սճջ՜ս ճմ հ՜հպզձփ — Ֆզէծ՜ձ զմզձպբփ — Ն՜ի՜պ՜ժզձ պ՜խձփ — Ի չՠջ՜հ Ն՟վգխ՟տրնճմ պ՜խձփ — Լնրջ՟րնվշթմ պ՜խձփ
զ. 197՜ [Թե նռ ավգ՟տ դՍնրվՠ աթվւմ] — Ս՜կճսբէ ՞ջՠ՜ռ ազսջ ՞զջոձ...
է. 197՜՝ [Բ՟մւ թ Հմա՟ղ՟սգմթտ] — Զ՜ոպճս՜թ՜ը՜սոձ Մճչոբո ե՜կՠ՜հ ՠպճսձ հճսոճսկձ... հ՜շ՜սրպձ ՜ձռզձ գձ՟ թճչձփ
ը. 197՝ Ամնր՟մւ խ՟մ՟մտ ՟պ՟ւգժնտ — Աձճսձ ժձճն ՜շ՜տՠէճհձ Պրխճոզ Մ՟վթմբնջ բջ...
ը՟. 198՜ Բ՟պւ աթսգժթւ թ բթոփհ ը՟ղնր նրվ–նրվգւթտ — Եջ՝ճսթ, վճջճպզձ, ը՜շՠէ... չբպո, ժպՠ՜է (44 ՝՜շ)փ
ըՠ. 198՝ Ող՟մւ ՠ՟պւ ւվբ՟խ՟մւ — Լճհո՚ շճսիձզ... իճխ՚ ՜ը(18 ՝՜շ)փ
ըա. 199՜ Աճջ գմ ՟մնր՟մւ Աղ՟ջթնճ — Աշ՜նզձ ՜ձճսձձ Մ՟վղ՟պթսնմ բ, ՠջժջճջ՟ձ՚ Մգծվէ՟ս, ՠջջճջ՟ձ՚
Աղ՟ջթ՟, մ[ճջջ]ճջ՟ ՜ձճսձձ՚ Պփոթնրոփժթջփ
ըբ. 199՜ [Արգս՟վ՟մ՟տնճտ] — Մ՜պդբճո Բեղժճսդՠ՜ձ՚ ՀԴ, ՀԵ...
ըգ. 15. 200՜ [Թե նռ դնւ ղխվսգ՟տ] — Գզպՠէզ բ, ազ աԱոպճս՜թ՜թզձ Յրի՜ձձբո կժջպՠ՜ռ...
ըդ. 16. 200՜ Ի ծմնրղմ նրէ մյ՟մ ժթմեվ թ ս՟ձ՟վթմ — Ա. կզոձ ճմ իճպզսջ... Ը. գավղջՠ՜է ՜ձրդոձ ժէ՜ձբջ...
ըե. 17. 200՝ Մգխմնրէթրմ ՟մնր՟մտ ւ՟հ՟ւ՟տ նղ՟մտ, դնվջ ճթյե Պփհնջ թ էնրհէմ, գր ՟ճժւ, նվ ճ՟ճժ սգհթջ խ՟մ — Կնվմէնջ, ճջ զ իձճսկձ Աւ՟ճթ՟ ՜ոբզձ... Կնհնմթ՟, ճջճսկ ձճջզձ հճսձ՜ռ Րփբնջ ՜ոՠձ... ՠս Թեւթվս՟հ ՜ոՠձ (6 ՜ձճսձ)փ
ըզ. 202՜ Թ՟ա՟րնվւ Պ՟վէգր՟տ — Ա. Հվ՟շե... ԻԸ. Ավս՟յեջփ
ըէ. 202՜ Թ՟ա՟րնվւ Հ՟ճնտ ռգվչթմւ, նվւ գմ Բ՟ավ՟սնրմթւ, նվւ ճԱմթ է՟ա՟րնվգտթմ — Ա. Այնս ճջ՟զ Սղՠ՟ս՟ճ... ԺԱ. Դ՟րթէփ
թ. 202՝ Գթվ Ահվ՟մթտ զջս ՟ճՠնրՠգմթտ (=Գ՟հսմ՟աթվ Հ՟ճնտ ՟ճՠնրՠգմթտ՝ Ա—Ֆ) — ( )փ
թ՟. 202՝ Աղթջւ ս՟ձխ՟տ — Մզի՜ջջբկ... Զզէի՜ծծբփ
թՠ. 202՝ Տեվռթյթմ ռեդթվժեվսմ ՟ժսնրհթ — տբոբ, ՞ճսջճսղ, ՜՞ծբփ
թա. 202՝ Ամյնրմշ խգմբ՟մթ — Տճսձտ ժ՜կ եգեկճսձտ թճչճս...
թբ. 202՝ Չնվջ ՟դա գմ ՟ջնվթւմ — Գվթանվթխ, Յ՟խնՠթխ, Մժւթխ, Նջսնվթխ (՜հոտ՜ձ)փ
թե. 203՜ Դթւ ս՟վգվտ — Հճսջ, նճսջ, իճխ, ր՟...
թդ. 203՜ Ամնր՟մւ էպշմնտ — Աջկ՜ո, ՜ձկխ, ո՜ջՠժ, յխյՠխ... (35 ՜ձճսձ)փ
թգ. 203՝ Ք՟մթւ Աջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտմ — Ծձձ՟ճռ, Եէզռ... Եաջ՜ո Չճջջճջ՟ (28 ՜ձճսձ)փ
թզ. 203՝ Ք՟ծ՟մ՟ճւ խնշթմ ՟ճջւ՟մգփւ ՟մւ՟ղՠ ինվծվբ՟վ՟վ. ՟ճջթմւմ — Բեզղժ, տ՜սզմ... ա՞ՠռճսռ՜ձրխ
(19 ՜ձճսձ)փ
թէ. 203՝ Եժեւ սգջեւ ս՟հթմ ՠ՟վբղնրմւմ ՟ճջ գմ — Ն՜ս, չբկ, ՝ՠկ, ը՜մ, պ՜ժ, թ՜շ, ծզսխ, ՝ճսձ, լճս, լ՜՞փ
Աի՜ դըշՠ՜ս
ձ՜՞ձ զ լըսբձ,
ձճսձ՚ զ ՝ըձբձ,
բճսձձ՚ զ ծգխբձ,
ճզսխձ՚ զ թ՜շբձ,
ծ՜շձ՚ զ պ՜ժբձ,
տ՜ժձ՚ զ ը՜մբձ,
խ՜մձ՚ զ ՝ՠկբձ,
բՠկձ՚ զ չզկբձ,
վբկձ՚ զ ձ՜սբձ,
ն՜սձ՚ զ ձճչբձ,
Ծճչձ՚ հ՜ս՜աբձ.
Ոջ թճչձ ճսշ՜կ՝ ՞՜հջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

203՜ (Թ՟ղնրվ հ՜սՠէ՜՞ջճխզ)
Ոջ ըճջճռ ՠո ՝՜ձ՜էզ զկ՜ոպձ՜՝՜ջ,
Զտձձճխ՜ռ ա՜ձճհձ իզտճհո հ՜ձէճհո ը՜ս՜ջ,
Իձձ գձ՟ կզճհ ՠս ՠջժՠջզսջ դըւճռձ պ՜շ,
Վՠռ ի՜ջզսջճհ ՠրդձ ի՜ա՜ջ՜կ՝ գոպ իզձ՞ ի՜ա՜ջ (= Թ՟ղնրվ)փ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ — XVI
ԹԵՐԹ՝ 260. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 2ՠ—3ՠ, 5՟—6ՠ, 8ՠ, 11՟ՠ, 255ՠ—60ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 2×6+Ա—ԻԱ×12 (Ա, Զ, ԻԱ 11, Ե 8, Է, Ը, 10, ԺԲ
13)+1×6ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ղ՟ա՟հ՟է՝ 1, 6, 9, 10, 255, 260)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,6×10,4ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18–19)ֆ
ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

12՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 12՜—47՝ [Բ՟մւ] ցթժթջնց՟ճթտմ [թղ՟ջսմնտ]
Տգ՛ջ կգպ. 464, 9՟—30՟. Յշն՝. /մզտփ §՟/45՜—7՝ (թէ—զռ հՠպճհ)փ ՠ/12՜—3՝փ ա/մզտփ բ/13՝—5՝փ գ/15՝—7՜փ դ/17՜՝փ ե/17՝—
9՜փ զ/19՝—20՜փ է/20՝—1՜փ ը/21՜՝փ ը՟/21՝—2՜փ ըՠ/22՜՝փ ըա/22՝—3՜փ ըբ/23՜՝փ ըգ/23՝—4՜փ ըդ/24՜—5՝փ ըե/25՝—6՝փ ըզ/26՝—
7՜փ ըէ/27՜—8՜փ թ/28՜՝փ թ՟/28՝—9՜փ թՠ/29՜–30՜փ թա/30՜—1՜փ թբ/31՝փ թգ/31՝–2՜փ թդ/32՜—3՜փ թե/33՜—6՝ (36՝—9՜ պՠո
ոպճջՠս §1)փ թզ/39՜—41՝փ թէ/41՝—5՜ (պՠո §՟)փ Ոսձզ.

– 36՝—9՜ Յ՟հ՟աջ ՠ՟վգՠ՟վնճ գր թղ՟ջսնրմ խ՟մ՟մտ — Իկ՜ոպճսձձ Սճխճկճձ ՜ոբ. Եխձ ոզջճհ ՠս հ՜ս՜ձ՜ժ ղձճջի՜ռ տճռ ըրոՠոռզ գձ՟ տՠա...
Բ. 47՝—50՜ Աճջ շնվվնվբ Սթՠթժ՟ճջ ե, դնվ ջնրվՠմ 0անջսթմնր թ ձ՟պթ Ծմըմբգ՟մմ ճթյե, Դթոնրվբթմ՟տթ
՟մնր՟մգ՟ժ խնճջ ցթժթջնց՟ գր լգվնրծթ ճնճը — Ես ի՜ջռՠ՜է զ ձկ՜ձբ ըճջիճսջ՟, ՠդբ. Զզձմ յ՜պ՜ոը՜ձՠոռբ իշճկ՜հՠռսճռձ... Ահո բ կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ Սթՠթժ՟ճ իՠդ՜ձճո կ՜ջ՞՜ջբճսիսճհձ չ՜ոձ Քջզոպճոզ Ծձձ՟ՠ՜ձձ... Ահէ դբ
ճտ ահճսձ՜ժ՜ձձ ա՜շ՜ն՜՟զջ պ՜ձռո ՜հձ պ՜խ՜մ՜վճսդՠ՜ձռո ոջճձՠ՜է ըճսաՠոռզ, ՞պռբ աձճհձ ոժա՝ձ՜՞զջ ՜շձռձ
ոճհձյբո ՜ո՜ռՠ՜է. Խբաճսո Խջզոպրո Թզճս Սրդբջ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձզ՚ Յզոճսո Քջզոպճո Ոջ՟զ Աոպճսթճհ Փջժզմփ
– 50՜—5՝ Յ՟հ՟աջ ո՟սխգվ՟տնրտնրէգ՟մ
Տգ՛ջ կգպ. 464, 30ՠ—4ՠ. §՟/50՜—4՝փ ՠ/54՝—5՝փ

Դ. 55՝—94՝ [Ն՟իգվա՟մւ ւ՟վնդթտ] Քվթջսնջթ — Իոժ՜ժ՜ձձ բճսդզսձ ՠս ՜ձՠխ՜ձՠէզ ՞ճհճսդզսձձ... ՜կբձփ
(77՝ ՠս 78՜ բնՠջզ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թ)փ
Ե. 95՜—137՝ Գնրղ՟վնրղմ ճնք[մ]՟բթղթ թվնհնրէգ՟մտ Ս՟ծղ՟մ՟տ Դ՟րէթ ցթժթջնց՟ճթ գր ՟ճժնտ թղ՟ջս՟ջթվ՟տ, թ Մնռջեջե նրղգղմե, զջս ս՟պթտ բ՟ջ՟րնվնրէգ՟մ յ՟վ՟խ՟վագ՟ժ («Ա—Ք») — Ա՞՜իճսդզսձ բ ՝՜ձ՜ժ՜ձզձ ՜ձհ՜՞ ՠս ՜ձի՜կՠոպ ռ՜ձժճսդզսձ վ՜շ՜ռ... Քոճսդզսձ բ ՞՜խպ ըրոՠէ մ՜ջ ագձժՠջբձփ
Զ. 138՜—47՝ Յ՟հ՟աջ տ՟մխթ Արգս՟վ՟մթմ ծ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ՟տմ գր Ժ ինվ՟մ՟տմ Մգխմնրէթրմ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե Երջգՠթ՟ թ իմբվնճ Կ՟վոթ՟մնջթ գոթջխնոնջթ
՟. 138՜—42՜ Հ՟վտնրղմ՝ էե. Վ՟ջմ ե՞վ ե Ժ խ՟մնմ ջ՟ծղ՟մգ՟ժ — Զզ Ժ դզսձ ժ՜պ՜ջՠ՜է բ...
ՠ. 142՜—4՜ Վ՟ջմ դ՟մ՟դ՟մ ծ՟րնրտմ — Դ՜ջլՠ՜է ՝՜աճսկ ի՜ստ ա՜ձ՜ա՜ձ ժՠջյզս...
ա. 144՜—5՜ Դ՟վկգ՟ժ ռ՟ջմ Ժ ինվ՟մ՟տմ գր դ՟մ՟դ՟մ խգմբ՟մգ՟տ գր սմխնտ — Հ՜ջռճսկձ, դբ. Զզ՛ձմ բ
զ ոժզա՝ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ա՜ձ՜ա՜ձ ըճջ՜ձտ ՠս ժՠձ՟՜ձզտ...
բ. 145՜—7՜ Դ՟վկգ՟ժ սգջնրէթրմ Ժ ինվ՟մ՟տ տ՟մխնճմ գր աժինտմ — Իոժ Ժ ՞էը՜սճջ՜՞ճհձ ռ՜ձժձ ոջ՝ճհձ
Երջգՠգ՟ճ ՜ո՜ռ՜ս զ չՠջճհ...
գ. 147՝ Ի ռգվմ՟խեսթտմ, էե դթ՞մշ մյ՟մ՟խե — Ի ոժզա՝ձ ՜կՠձ՜հձ ՞ջճռ զ չՠջ՜հ չՠջձ՜՞ջ՜ռձ ԳԳ ժբպզռ ըճջիճսջ՟ձ... Ահոտ՜ձ չ՜ոձ ըճջ՜ձ՜ռձ ՠս ռ՜ձժզ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Քջզոպճոզ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Ե. 148՜—210՝ Տգջնրէթրմ ւմմնրէգ՟ղՠ ՟հփէթտ ջնրվՠ ՟րգս՟վ՟մշթմ Յնծ՟մմնր, թ իմբվնճ ռ՟վբ՟ոգսթ
Յ՟խնՠ՟ճ, թ սեվ Նգվջթջե ծնագրնվ նվբրնճ ճգհՠփվե ո՟վնմ Հգէղնճֆ Արամգ՟, Հնաթբ Սնրվՠ Աջսնր՟լ

՟. 148՝—51՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Գզջ տճ յ՜պճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ՟ կզ՜ձ՞՜կ ՠս ՠջժզռո, ի՜հջ ոճսջ՝, ՠի՜ո
՜շ կՠա...
ՠ. 151՜—210՝ Բ՟մ — Էջ գձ՟ ՠխ՝՜հջոձ ՠջ՜ձՠէզձ Յճի՜ձձբո... [Մՠժձճսդզսձ]. Է՛ջ ՜ոբ, ՠդբ. Յճջճսկ պՠխճն ժ՜կ զ տ՜խ՜տզ ճմ ձղ՜ձ՜ժբ աէզձՠէձ...
Ը. 211՜—24՜ Վ՟ջմ ս՟ջմ ծ՟ղ՟վնճ, նվ ե էթր խ՟ս՟վգ՟ժ գր ինվծվբ՟խ՟մ, գր ժտգ՟ժ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ագվ՟խ՟ս՟վ թղ՟ջսնրէգ՟ղՠ (Վ՟վբ՟մ՟ճ Աճագխտրնճ) — Ես տ՜ձազ ՜շՠ՜է հ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռ, թ՜ձճսռ՜տ... ՝ՠջ, ճչ ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է զղը՜ձ, ՠս հ՜խ՜՞ո պ՜ոձ ի՜կ՜ջճհո տձձՠոռճստ... ՜կբձփ
Թ. 225՜—31՝ Ավթջսնսգժ Յ՟հ՟աջ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ ՟պ Ահեւջ՟մբվնղ է՟ա՟րնվ — Գճչՠէզ ՠձ ՞ՠխՠռզժտձ ՠս յ՜ջո՜սՠէզ ՞՜ջղբէզտձ... ձՠջի՜ժտձ, ճջտ ՠձ զ յ՜ջո՜սՠէՠ՜ռձփ
Ժ. 232՜—54՝ [Բ՟մւ ոթս՟մթւ]
՟. 232՜—3՝ [Բ՟մւ ոթս՟մթւ]ֆ Սնհնղնմ — Ի ՝՜աճսկ արջո՚ վ՜շտ դ՜՞՜սճջզ, զ ձճս՜աՠէ եճխճչջ՟ճռ՚ ՝ՠժճսկձ իարջ՜ռ... Սթրմգ՟տ պզժզձձ՚ Բթրվգծ բջ ՜ձճսձձ...
ՠ. 234՜—5՝ Զՠ՟մւ ոթս՟մթւ ծ՟ր՟ւգ՟ժ — [Ա]մ՟մթ՟ Շթվ՟խ՟տթմ ՜ո՜ռ. Յճջե՜կ ճսո՜ձբզ ՜ջճսՠոպ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ, պ՜ջ՜ժճսոՠ՜է ի՜հռբզ հԱոպճսթճհ չ՜ոձ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ...
ա. 235՝—6՝ Աճջ ե Թ ՟ջսթձ՟մւ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտմ — Ն՜ը տ՜ջճաՠէճռձ զղը՜ձճսդզսձձ ՠպ, ճջ բ ՟շձ՜՝՜ռձ...
բ. 236՝—41՝ Յ՟հ՟աջ խ՟վա՟րնվնրէգ՟մտմ ռգվմնտ — Ն՜ը ՠս ՜շ՜նզձտ ՠձ ՟՜ոտ ՜դճշ՜ռձ...
գ. 241՝—6՜ Ադա՟ՠ՟մնրէթրմ Աՠվ՟ծ՟ղնր — Թ՜ջ՜ թձ՜ս աՆ՜տճչջ...
դ. 246՜—9՜ Ամնր՟մւ ԻԴ ղ՟վա՟վեթտմ — Մճչոբո, Ս՜կճսբէ, Դ՜սզդ...
ե. 249՜ Աճջ գմ ԲԺ ՟խնրմւ ո՟սնր՟խ՟մւ — Յ՜ոյզո... Զկՠդճձճչոփ
զ. 249՜—51՝ Աճջնւթխ գմ ՟դաւ գր ժգդնրւ ՀԲ — Ե՝ջ՜հՠռզտ, Աոճջզտ, Ք՜խ՟բ՜ռզտ...
է. 251՝ Ամնր՟մւ ԲԺ ՟պ՟ւգժնտմ — Պՠպջճո ՠս Աձ՟ջբ՜ո... ՠս Մ՜պ՜դզ՜ո, վճը՜ձ՜ժ Յճս՟՜հփ
ը. 251՝—3՜ [Վ՟ջմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթ] — Ահջ կզ ձղ՜ձ՜սճջ, Բնրմբ՟ջ ՜ձճսձձ, ՠժՠ՜է գձ՟ Ամ՟խ՟ճ զ
Պ՟վջթտ... աճջ ՞պ՜ձՠո հՈրպծ՟ճ տ՜խ՜տզ ՜շ Բ՟վբիճ՟մ յ՜պկ՜՞զջ...
ը՟. 253՜—4՝ Աճջ ե, էե ւ՟մթ ընհնռ գհգր սթգդգվ՟խ՟մ — Ն՜ը՚ հՠպ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ Քջզոպճոզ Ղ (90) ՜կզձ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Ամբվթ՟մնջթ ՠխՠս եճխճչ զ Նթխթ՟...
ըՠ. 254՝ Ովբթւմ Յ՟խնՠ՟ճ մ՟ծ՟ոգսթմ — Ռնրՠեմ, Շղ՟րնմ, Ղգրթ...
ըա. 254՝ [Վ՟ջմ Աՠվ՟ծ՟ղնր] — Ա՝ջ՜ի՜կճս կրջ ՜ձճսձ՚ Մ՟ժւ՟ճ ՠս Ս՜ջ՜հզձ՚ Զղվնրէ... ի՜ձբ զ Խ՟պ՟մ՟ճ
հՠջժզջձ ւ՟մ՟մ՟տնտ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ԺԱ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ—ԺԸ բբ.]
՟. 2՜ [Ք՟հնր՟լւ] Վ՟ջմ ՟հփէթտ — Պ՜ջպ բ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ հ՜խրդո ՞՜է...
ՠ. 4՜՝ [Ք՟հնր՟լւ] Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մմ — Աոբ Տբջձ կՠջ. Եջ՜ձզ ճխճջկ՜թ՜ռ...
ա. 7՜ 0անջսթմնջ ՟ջե — Տՠո դբ ՞զպՠո ոզջՠէ ատՠա...
բ. 7՝—8՜ Աճջ գմ ՟մնր՟[մ]ւգվխնս՟ջ՟մ ՟պ՟ւգժնտմ Քվթջսնջթ — Պՠպջճո ՜շ՜տՠ՜էձ, ճջ զ Քջզոպճոբ Վբկ ժճմՠռ՜ս...
գ. 9՜—10՝ Եփէմ ղ՟ծնրշ՟ց ղգհւմ գր ՟մթլգ՟ժ բջսգվւմ թրվ — Աշ՜նզձ՚ իյ՜ջպճսդզսձ... (՜խզսո՜ժ)փ
դ. 255՜ [Աղւ դ՟մ՟դ՟մւ] — Ձ ՠս Զ ՜կզձ էզձզ Իոկ՜հՠէ զ Հ՜՞՜ջ՜հ, Ղ ՠս Թ ՜կզձ դէբ՜պզ...
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Ախմ՟տ աթրհ Կ՟ղ՟վխ՟ո

ԺԸ—XVIII (1789 — թտ ՟պ՟չ)

ԳՐԻՉ՝ Թնվնջ Խ՟վ՟խփդգմտֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ապ՟ւգժ Ացզջսփժֆ
ԹԵՐԹ՝ 92. շավնր՟լ՝ 1՟, 2՟—7ՠ, 85՟—92ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×7+4 (24+22+16+16)+1×7ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16×10,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ (ղ՟ջմ ՟պ՟չթմ գր ռգվչթմ ով՟խմգվթ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, Ա ցգհխթ ս՟իս՟խզ՝ խնսվնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ՟. 8՜—25՜ Ահգվջ՟մւ ՟պ ղ՟վբթւ, նվ Քվթջսնջ շ՟վշ՟վ՟մւմ ղգդթ ծ՟ղ՟վ ո՟սղե — Տբջըձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո գձ՟ ՜ձ՟՜ջց կՠխ՜չճջզձ իջ՜կ՜հբ...

ՠ. 25՝—8՜ Ահգվջ՟մւ ՟պ նվբնտ ղ՟վբխ՟մ — [Ոՙչ] ՠխ՝՜ջտ, ա՜հո ՜կՠձ՜հձ էոՠէրչ ՠս զկ՜ձ՜էրչ...
ա. 28՝—33՜ [Յ]՟հ՟աըջ ռ՟ջմ զմբ ղգպգժնճմ, նվ ե իվ՟ս նրջնրտ՟մե ղ՟վբ — [Մ]ՠշՠ՜էտձ գձ՟ կՠազ Է ՜ա՞զ ըջ՜պ ճսոճսռ՜ձբ...
բ. 33՜—5՝ Խվ՟ս ՟պ թ ղ՟վբթխ ռ՟ջմ ծնանտ — [Ոՙչ] ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ, ճջմ՜վ կՠթ զռՠո, ըճձ՜ջի ժ՜էնզջ...
գ. 35՝—7՝ [Յ]՟հ՟քջ ռ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ ՟ջե — [Ե]խ՝՜հջ զկ ոզջՠէզ, ա՜հո տ՜չ ՞զպՠո...
դ. 37՝—9՝ Խվ՟ս ՠ՟վնճ՟խ՟մ ՟պ ղ՟վբթխ — [Ո]սաՠո, ճջ ատճհ պրէչ՜դձ տՠա ր՞ձբ...
ե. 39՝—41՜ [Յ]՟հ՟քջ իվ՟ս ոթսնճե՟խ՟մ ՟պ ղ՟վբթւ — [Ե]խ՝՜հջ զկ, գձ՟ պ՞բպզ ՜կՠձՠսզձ կզ ըրոզջ...
զ. 41՜—4՜ [Յ]՟հ՟քըջ ցթժթջնց՟ճւ ՟ջ՟տթ[մ] ռ՟ջմ խմնչ — [Փ]թժթջսնմ ՜ոբ. Չ՜ջ զձմ ժ՜հ տ՜ձ աժզձձ...
2. 44՝—5՜ [Ոս՟մ՟րնվ թ ռգվ՟ճ ՠ՟վթ գր շ՟վ խ՟մ՟մտ, ՟ջ՟տգ՟ժ Թնվնջթ Խ՟վ՟խնդգմտ — Յ]ճջե՜կ ա՜հո
պՠպջըո ՠո ՞ջՠռզ,/Ես աժզձ ՝՜ջզձ ՞րչՠռզ...
3. 45՝—68՝ Կ՟մնմւ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտ գր ծ՟ճվ՟ոգս՟տ — [Ք]ջզոպճձբյզռձ պխ՜հտձ յ՜ջպ բ ճջ ոջ՝ճսդՠ՜ն՝ ոըձ՜ձզձ...
Ք՜խճս՜թտ զ ժ՜ձճձ՜ռ Յճչի՜ձձճս Եջաձժ՜ռսճհ, Նՠտպ՜շզձճոզ, Եվջՠկզ, Յճսոպզ՜ձճոզ, Նՠջոզոզ ի՜հջ՜յՠպզ, Կխՠկ՜հ, Յճչի՜ձձճս Ոոժբ՝ՠջ՜ձզ, Բ՜ջոխզ, Թ՜՟բճոզ ՜շ՜տՠէճհ, Աձպզճտ՜հ, Գջզ՞ճջզ Լճսո՜սճջմզ, Յճչի՜ձձճս 0լձՠռսճհ, Յճչի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձճհ, Ս՜ի՜ժ՜հ, Փզէզյյճոզ ՜շ՜տՠէճհփ

4. 68՝—71՝ Խվ՟ս ՟պ սհ՟ճնտ — Տխ՜հճսդզսձձ կզձմՠս ՠջզպ՜ո՜ջ՟ճսդզսձձ ՠս ՜ձպզ կզձմՠս ՜յէՠսճջճսդզսձձ...
5. 72՜—81՝ [Յ]՟հ՟քջ ո՟ծնտ Ապ՟չ՟րնվ՟տ գր Մգլ ո՟ծնտ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ոջյբո Պճխճո իջ՜կ՜հբ ՜ոՠէճչ,
դբ. Մզ ճտ ալՠա ը՜վՠոռբ ճսպՠէրչ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

81՝ Փ՜շտ...փ //(84՜) Աջ՟, ՜խ՜ջՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ՟ կճըջ՜կ՜թ ՠջՠորտ, ճջտ էճսո՜սճջզտ ՜հոկ էճսո՜ջ՜ձբ, [հ]զղխՠոռբտ զ ոջպզ կըպրտ աձձնՠռՠ՜էտո ՜կՠձ՜հձ ճջ՟րչտ ՠս ՟ոպՠջճչ, ՜հէՠս թձրխո զկ՚ Թեռեւեժգ՟մ յ՜ջուձ Ոռ՟մմեջմ, ՠս աի՜հջձ զկ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ Մ՟մնրյ՟խըմ, ՠս ոզջՠէզ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜յջտձ զկ՚ յ՜ջճյձ Նթխնհ՟նջըմ ՠս
այ՜ջճձ Պնհնջմ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջրտ, ՠս ըոպ՜ռրխո ոճջ՜հ՚ Ապ՟ւգժըջ, ճջ<ճջ> կ՜ժ՜ձւ՜կ՝ Ացըջսփժ [հ]ճջնճջնզփ Ահէ ՠս ՠո՚ ձճհձ ՞ՠխնբձ Խ՟վ՟խփդգմտ կ՜իպՠոզ Պգսվնջթ ճջ՟զ Թնվնջըջ պՠոզ աո՜հ ՠս տ՜խռջճսդզսձձ ոճջ՜ զ տզկո զկ // (84՝) փճսջՠ՜ռ ՠս պՠձջ՜հ վ՜վ՜ք՜ձրտ, ՠս ՞ջՠռզ ա՜հո պՠպջ՜ժո լՠշ՜կ՝ո, ՠս ՜հէ
ՠսո ՠո ՜խՠջոՠկ պՠոճխ՜ռ ոճջ՜ռ, ճջ ՠս հզղՠռբտ ՠս ազո ՠս ա՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջտո զկ ոըջպզ կպրտ ՜շ Քջզոպճո,
ճջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ Քջզոպճո՚ հզղՠռՠէրչտ լՠջրտ զ Տբջ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅթ

1՝ Ի չ՜հՠէճսկձ ա՜հո իճ՞ՠսճջ Խջր՜պ՜յ՞զջտո Ախմ՟ճ ՞զսխձ Կ՟ղ՟վխ՟ոտթ Խ՟վ՟խփդգմտ էճսո՜հիճ՞զ կ՜իպՠոզ Ապ՟ւգ՟ժթ ճջ՟զ՚ կՠխո՜էզռ Եվ՟ղթմ բփ Ոչ ճտ ի՜ձ՟զյզ, ձձնՠռՠէճռ կՠջճյ Հ՜հջ կՠխ՜ կզձ ՜ոբփ Փջժմզձ թ՜շ՜հ Եվ՟ղ, ա՜ջկձ Խ՟վ՟խփդթմփ Թվզձ Հ՜հճռ ՌՄԼԸ (1789)—զձ ր՞ըոպրոզ ԻԳ—զձփ Զճսէի՜ծ բ (23.8.1789)փ

774
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 3 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 378ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟րֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Գթվւ Եվխվնվբ Մ՟խ՟ՠ՟ճգտրնտֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ 3/4—թտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դՠ, Ա՟, Բՠ, Գ՟, Աՠ, Բ՟, Գՠ, Դ՟ «///[՟]ջեվ թմւմ՟խ՟ղ... Եր ջ՟ դ՟ճջ ՟րվթմ՟խ
ո[՟սգ]վ՟դղգ՟ժ... ծվ՟ղ՟ճգ՟տ դմ՟[ծ՟ս՟խմ... ՟մսթ գժգ՟ժ] բթդգ՟ժ լ՟պ՟մ՟ճվ... ծ՟ճթ Տեվ թ ձամնրէթրմմ ///» (Զ, 28–Է, 6)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւմ նր բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Գփէ՟ծթ՟

ՌՃ—1651

ԳՐԻՉ՝ Ամսնմ ւծճ.ֆ Սս՟տնհ՝ Նգվջեջ ռվբ. Տ՟էգր՟տթֆ
ԹԵՐԹ՝ 191 (1—188, 277—9). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 3ՠ, 187ՠ—8ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԶ×12(Ա 14, ԺԶ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «G» ժնրջ՟բվնյղնռ (122)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ գր էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ռ՟վբ՟անճմ, խ՟ոնճս, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ Լնրջ՟մտւմգվնրղ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ ԺԶ ով՟խթտ 3 էգվէ զմխ՟լ Բ կգպ՟ավթ ղգչ
(277—279)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜—186՝, 277՜—9՝ [Գթվւ ծ՟խ՟ձ՟պնրէգ՟մ]
—2՜—3՜ Յ՟ճս՟վ՟վնրէթրմ ավնտջ, էե դթմշ խ՟ճ ավգ՟ժ թ ջղ՟ճ — Ա. Վ՜ոձ կժջպճսդՠ՜ձ... ԿԳ. Ոջ ՠջժձմեջ
Քջզոպճո զ կ՜իճս՜ձբձփ
Ոսձզ 43 հր՟ճս՜թ. դշզմտ բ ժ՜պ՜ջճս՜թ Ը—ԺԸ(=10), ԻԲ(=1), ԽԱ—ԽԹ(=9) դճս՜ի՜կ՜ջձՠջզ չջ՜հզռփ

1. 4՟—23ՠ [«Կթվ՟խնջ ռ՟վբ՟ոգսթ Եդզմխ՟տնճ» (ժնրջ՟մտւթտ)] Խվ՟սւ նրհհ՟ց՟պ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժջ Հ՟ճնտ ՟դաթ գր ո՟ս՟ջի՟մթ ՟պ ՟վթ՟տգ՟ժջմ շ՟վգփւ գր ՟պ ՟ղՠ՟վթյսջմ խ՟ղփւ, նվնրղ իգժ՟ա՟վնրէգ՟ղՠ ճ՟մբամթմ՝ ոեջ — ոեջ գր ՟դաթ — ՟դաթ բթղփւ ւ՟վնդգմ թ Սնրվՠ ինվծնրվբ ղըխվսնրէգ՟մմ
Տգ՛ջ կգպ. 573, 103ՠ—18ՠ. Դ/մզտփ §՟/4՜—6՝ (5՜ «Քջզոպճո իջ՜կ՜հՠ՜ռ ՜շ՜տՠէճռձ կժջպՠ՜է...» ի՜պճս՜թձ ՜շ՜ձլզձ ՞էը՜ժ՜ջ՞ճս՜թ՚ Բ ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թ)փ ՠ/6՝—7՝փ ա/7՝—10՝փ բ/10՝—2՝փ գ/12՝—4՝փ դ/14՝—9՝փ ե/մզտ (կզ՜լճսէճս՜թ ձ՜ըճջ՟զձ)փ զ/116՜—8՜փ է/մզտփ

2. 23՝—50՜ Միթէ՟վ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ղթնրէգ՟մ ՠմնրէգ՟մ գր մգվանվլնրէգ՟մ խվթտ ղ՟վբ՟տգժնճ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ Տգ՟պմ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, նրհհ՟ց՟պ բ՟ր՟մնրէգ՟ղՠ, զջս ջվՠնտ ծ՟վտմ
՟ր՟մբթտ, գր էե. նշ ե Բ ՠմնրէգ՟մ խ՟ղ գվխնր մգվանվլնրէգ՟մ խվթտ նվնյգ՟ժ՝ զջս գվխ՟ՠմ՟խ՟տ նղ՟մտ — Ակՠձ՜հձ ճսկՠտ յ՜ջպ բջ ճխ՝՜ժզռ ՠս լ՜հձ՜ժզռ էզձՠէ հ՜ձկըզդ՜ջ ոճս՞ո... (ռ՜ձժճսկ՚ ԺԹ)փ
3. 50՜—69՜ Պ՟րհնջթ թղ՟ջս՟ջթվթ Տ՟վփմ՟տրնճ Պ՟ս՟ջի՟մթ զմբբեղ ընհնռնճմ Ք՟հխգբնմթ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՠս կՠթձ ՜շ՜տՠ՜էձ Պրխճո ՞ջբ ՜շ Կճջձդ՜ռզոձ, ՜ոՠէճչ. Զզկ՜ոպճսդզսձ ըրոզկ... (ռ՜ձժճսկ՚ Ի)փ
4. 69՜—72՜ Վ՟մ՟խ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ ծ՟ր՟ս՟ժթ — Կՠձոճսջ՜ը ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ աԹ՜՟բճո ակՠջ ՜շ՜տՠ՜էձ, հԲԺ—՜ձզռձ տյ՜ոՠէ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԻԱ)փ
5. 72՜—4՝ Վ՟ջմ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ ՟պ՟մկթմմ, նվ ե ճ՟սնրխ ճնրմ՟տ — Աջ՟, չ՜ոձ Կնջս՟մբմնրոփժջթ ի՜ջռ՜ձՠկտ, ազ ՜հէտձ զ տ՜խ՜տ՜ռձ աճջ ՜ոբտ իձ՜՞ճհձ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԻԳ)փ
6. 74՝—8՜ Վ՟ջմ իղնվնճ գր չվնճ գր ճ՟ճս՟վ՟վնրէթրմ ջվՠնճ գխգհգտրնճ, ՟ջ՟տգ՟ժ ջվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ — Լճսջ, ճջ՟ՠ՜ժ ըջ՜պճհ Հրջ տճ Աոպճսթճհ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԻԴ)փ
Տՠ´ո պյ. «Հ՜ժ՜ծ՜շճսդզսձ գձ՟՟բկ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռ», Կ. Պրէզո, 1756, բն 59—74փ

7. 78՜՝ Բ՟մւ զմբբթղ՟բվ՟խ՟մւ ՟պ ղ՟ծղգս՟խ՟մւմ, նվ գր խ՟վլթջ ս՟մ, էեգր աթսգմ դԱջսնր՟լ գր դփվեմջ մնվ՟ — Աջ՟, կՠտ ՠջզո Աոպճս՜թո րպ՜ջո ՠս ա՜պՠ՜էո զ կզկՠ՜ձռ ճմ ՜ոՠկ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԻԵ)փ
8. 78՝—80՝ Բ՟մ ջվՠնճ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Հ՟ճվ, անծ՟մ՟ղ դւեմ, դթ ճ՟ղգմ՟ճմ ը՟ղ ժջգջ թմկ — Ակ՜մՠոռբ Թենբնվթսնմ ՠս ձկ՜ձտ ձճռ՜ իՠջլճս՜թճխտձ... (ռ՜ձժճսկ՚ մզտ)փ
9. 80՝—6՜ Հ՟վտնրղմ նրջնրղմ՟ջթվ՟տ, ո՟ս՟ջի՟մթւ ջվՠնտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Հ՜ջռճսկձ. Ք՜ձզ ՞ճջթտ
ՠձ ՜շ՜նզձ ՜սճսջձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. [Ա]ջ՜ջ Աոպճս՜թ աիջՠխբձ ՠջժզձո... (ռ՜ձժճսկ՚ ԻԷ §10—զռ հՠպճհ)փ
10. 86՝—92՜ Յ՟հ՟աջ գվթտ ջնրվՠ ընհնռնճմ նրհհ՟ց՟պ ծ՟ր՟սնճ բ՟ր՟մնրէգ՟մ. Տգջնրէթրմւ ՀԲ սգջժգ՟մտ ջվՠ՟ջմգ՟ժ ծ՟վտ ջվՠնտ ծնագրնվ՟տ գր ՟ջսնր՟լ՟սագջսթտ. Վխ՟ճնրէթրմւ ճԱջսնրլնճ՝ թ ծ՟ջս՟սնրէթրմ նրհհ՟ց՟պ՟տ, ճ՟մանրղմ գր թ խնվլ՟մնրղմ գր ճ՟մելջ խնվջսգ՟մ նվբնճմ ջ՟ս՟մ՟ճթ, թ ղ՟վբ՟բ՟ր՟մ
գվխ՟ՠմ՟խ՟տմ գր շ՟վ՟ց՟պ ծգվկնր՟լնհ՟տմ — Իոժ հՠպ ՜ջլ՜ժկ՜ձ ոճսջ՝ եճխճչճհձ Եցգջնջթ, ՞ձ՜ռզձ թ Հպնղ ՜շ՜տՠ՜էտձ զ յխթճհձ Լգրնռմե... (ռ՜ձժճսկ՚ ԻԶ, §9—զռ ՜շ՜ն)փ
Չճսձզ ռ՜ձժճսկ ձղճս՜թ «ԻԸ. Պ՜պծ՜շ եճխճչճհձ Ք՟հխգբնռմթ»փ

11. 92՜—8՜ Տգ՟պմ Նգվջեջթ ջնրվՠ գոթջխնոնջթ Տ՟վջնմթ Կթժթխգտրնճ Յնվը՟ղ շնա՟ր բգջո՟մնրէգ՟ղՠ
թ է՟ա՟րնվթմ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ Լգրնմե թ Կնջս՟մբթմնրոփժթջֆ Հ՟վտնրղմ ո՟սվթ՟վգթմ գր ո՟ս՟ջի՟մթ ջվՠնճմ Նգվջեջթ — Ի՝ջՠս հ՜շ՜նՠ՜ռ ոճսջ՝ձ Նգվջեջ ՜շ՜նզ դ՜՞՜սճջզձ Յնրմ՟տ ՠս ՠպ ճխնճհձ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԻԹ)փ
12. 18՜—9՜ [«Դ՟ր՟մնրէթրմ Նթխթ՟ճ ընհնռնճմ» ռ՜ձժզռ՚ 2՝] — Սճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ ճսդճսպ՜ո՜ձտ եճխճչՠռ՜ձ զ Նթխթ՟ճ Բթրէ՟մ՟տրնճ իջ՜կ՜ձ՜ս Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ... (ռ՜ձժճսկ՚ Լ)փ

13. 99՜—101՝ Կ՟վա՟րնվնրէգ՟ղՠ ջնրվՠ գր նրհհ՟ց՟պ ծ՟ր՟սնճ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ գխգհգտրնճ, նվնռ ճ՟ղփէ ՟պմգջ դծգվկնր՟լ՟րհջ — Յ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ պճսջ ձճռ՜ յ՜պ՜ոը՜ձզ, ճջ ի՜հիճհՠձձ ակՠա ՜հոյբո...
Ց՜ձժճսկ ըճջ՜՞ջճս՜թ՚ «ԼԱ. Պ՜պ՜ոը՜ձզ գձ՟՟բկ եճխճչճհձ Ք՜խժՠ2 耀 չձզ»փ

14. 101՝—8՝ Գվթանվթ խ՟էնրհթխնջթ Հ՟ճնտ Ջվնհթ գվխ՟ՠմ՟խթ նրվ՟տնհթմ. ն՜ծ նվնտ էնհգ՟ժ դնրջնրղմ ղ՟մխնրէգ՟մ գր ղնպ՟տգ՟ժ դնրիսմ ՟ջսնր՟լգհգմ — Վ՜ոձ նջճհձ, դբ Պ՜ջպ բ ը՜շձՠէ զ ոճսջ՝ ըճջիճսջ՟ձ ճջյբո ՠս ՜հէ տջզոպճձՠ՜հտձ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԼԲ)փ
15. ՟. 109՜—11՝ Ըմբբթղ՟բվնրէթրմ ջ՟խջ չվնճմ ի՟պմղ՟մ թ ջնրվՠ ինվծնրվբմ, թ էվ[թմ] Հ՟ճնտ ՉԾԸ
(1309), ո՟սյ՟ձ՟ՠ՟վ յ՟վ՟բվնրէգ՟ղՠ ճ՟վղ՟վգ՟ժ Մգլթ վ՟ՠնրմ՟ոգսթմ Մնռջեջթ [Եվդմխ՟տրնճ] — Ոջ՟զտ
կ՜ջ՟ժ՜ձ, կզձմՠս հՠ՛ջ՝ բտ ըոպ՜ոզջպտ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԼԳ)փ
ՠ. 111՝—5՜ Գվթանվթջթ Վխ՟ճ՟ջթվթ Հ՟ճնտ ռգվ՟բթսնհթ Վ՟ջմ Զ՟սխթ — Ի դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ ՇԼԱ
(1082) զ ոճսջ՝ Զ՜պժբձ կճէճջՠռ՜ձ Ժ ՜ա՞...
ա. 115՜—24՝ Վ՟ջմ չվնճմ, էե. Պ՟վս ե, ՟ջե, ի՟պմգժ թ Սնրվՠ ինվծնրվբմ նվոեջ ՟ճժ ւվթջսնմգ՟ճւ, նվնտ
՟պ՟չթմ ո՟ս՟ջի՟մթ ՟ճջ ե — Իսջ՜տ՜ձմզսջ ճտ ՠջդզռբ գոպ ի՜ծճհզռ զսջճռ... Դձՠկտ ՜ոպ ոջ՝ճռձ ՝՜ձտ...
§14, 15 պյ. «Էնկզ՜թզձ», 1974, Ժ, բն 49—64փ

16. 124՝—44՝ Ս՟ծ՟խ՟ճ ղթ՟ճմ՟խգտթ ՟վ՟վգ՟ժ Յ՟հ՟աջ բ՟ր՟մնրէգ՟մ ծ՟ր՟սնճ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ գխգհգտնճ — Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկտ ՠս ՟՜ս՜ձՠկտ// (143՝) ՠս ա՜հոտ՜ձՠ՜ռ ՝՜ջճսդՠ՜ձռ յ՜պծ՜շո կՠա ՠխՠ՜է Ս՟ծ՟խ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ, ճջ ա՜հո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞՜ձլո յ՜ջ՞ՠսՠ՜ռ՚ ճջյբո ի՜հջ, ճջ դճխճսռճս ե՜շ՜ձ՞ճսդզսձ ճջ՟սճռ զսջճռ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԼԴ)փ
17. 144՝—5՝ Նգվջեջթ Դ՟ր՟մնրէթրմ — Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ ատՠա, ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ ՜ձկ՜ի՚
Հ՜հջ ՠս Ոջ՟զ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞զ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԺԵ)փ
18. 145՝—6՝ Հ՟վտնրղմ — Է՛ջ ճկ՜ձտ հ՜սճսջո Ախճսի՜ռզռձ ճսպբզձ զ յ՜իճռ ՠս ճկ՜ձտ՚ ճմփ Այ՜ դ՜՞՜սճջձ
Յնրմ՟տ Հգվ՟խժ եճխճչ ՜ջ՜ջ զ Կ՟վմնճ տ՜խ՜տ... ՠս աճկ՜ձո զ Հ՟ճնտ Եդվթր ժ՜դճխզժճոզսձ Հ՜հճռ...
Ց՜ձժճսկ ըճջ՜՞ջճս՜թ. «ԼԶ. Եաջզ ժ՜դճսխզժճոզ Հ՜հճռ, դբ զձմ յ՜պծ՜շ՜ս ճսջ՜ռ՜ս»փ

19. 146՝—7՝ Կթվ՟խնջ ռ՟վբ՟ոգսթ Եդըմխ՟տնճ Վ՟ջմ լմզմբգ՟մմ, նվ ճնրմվ՟վ Զ — Իոժ Վ՜ոձ Ծձըձ՟ՠ՜ձձ, աճջ ձճտ՜ զ ՟ՠժպՠկ՝ՠջ ԻԵ պրձՠձ ՠս կՠտ հճսձվ՜ջզ Զ, մբ զձմ ի՜ջժ ՞ջՠէ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԼԷ)փ
20. 147՝—50՝ Պ՟ս՟ջի՟մթ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Կթվ՟խնջթ Եդըմխ՟տնճ — Աջ՟, ի՜ա՜ջ՜յՠպձ ըճջճռձ
Աոպճսթճհ ՠս ՠջջճջ՟ ՠջժձզռ ՜ջե՜ձ՜սճջձ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԼԸ)փ
21. 150՝—2՜ Զգմնմ գր Ամ՟ջս՟ջ գր Յնրջսթ՟մնջ խ՟ճջգվւ Հնպնղնտ գր Ախ՟խ գր Մ՟ւջթղնջ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ ծ՟ճվ՟ոգս — Սճտ՜ ՜կՠձՠտՠ՜ձ հզսջ՜տ՜ձմզսջ ե՜կ՜ձ՜ժո ձաճչՠռզձ ՠս ճմ գձժ՜է՜ձ աեճխճչձ Ք՟հխգբնմթ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԼԹ)փ
22. 152՜—3՝ Սվՠնճմ Կհգղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Հպնռղ՟ճ Վ՟ջմ ծգվկնր՟լնհ՟տմ, նվւ ՟ջգմ, էե. Յգս ղ՟ծնրմ
շե փանրս ո՟ս՟վ՟ամ մմչգտգժնտ — Սճսջ՝ձ ՠս կՠթձ Կհգղթնջ իշճկ՜հՠռզ բջ ՜ա՞՜ս... (ռ՜ձժճսկ՚ Խ)փ
23. 153՝—4՜ Հ՟վտնրղմ Վ՟ծվ՟ղ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթմ գր Պ՟ս՟ջի՟մթ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟մ՟խ՟մ՟ճ — Աշ՜տՠ՜էտձ ճջյբ՛ո կժջպՠռ՜ձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. — Մժջպՠ՜է բզձ զ Յճչ՜ձձբ... Զի՜հ ՞ջՠ՜ձտ՟ ճ՛չ ՠ՟ՠ՜էփ ԶՏրձ՜ժ՜ձձ՚ Մ՟ւգմնտթ ի՜հջձ Սնհնղնմ... (կզ՜հձ 2 ի՜ջռ)փ
24. ՟. 154՜՝ Բ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մւ — Մ՜ջ՟ճհ աճս՜ջծ՜ռՠէճհ՚ ճջ՟զո... ՠ. 154՝—5՜ Յ՟հ՟աջ լ՟պ՟ճթտ թ Սնհնղնմե — Ծ՜շ՜հզ զկ՜ոպձճհ ՜նճխՠոռզձ ՞ճջթ զսջ... ա. 155՜ Բ՟մւ իվ՟ս՟խ՟մւ — Մ՜ջ՟ ճջ հ՜խկճսժ ոճչճջ բ՚ ո՜պ՜ձ՜հզ ձկ՜ձ բ... (ռ՜ձժճսկ՚ մզտ)փ
25. 155՜—8՜ Ի ջվՠնտ խ՟մնմ՟տմ՝ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգս թ Հ՟ճւ ՠգվգ՟ժ — Ակՠձ՜հձ ՜ոպզծ՜ձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ հՠժՠխՠռզ, ճջ բ յ՜ջ՞ՠստ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ... (ռ՜ձժճսկ՚ մզտ)փ
—158՜ [Ամինվ՟աթվ մ՟ինվբթ ռգվչնրղ] — Ի ցշ՜ձժ՜ռ ՞ջՠէ ՠձ ՜շ կՠա, դբ. ԶՏՠ՜շձՠխ՝րջձ իջ՜կ՜ձձ բջ մբտ ՜շձՠէ... Զ՜հո յ՜պՠի պՠո՜տ ՠս ՞ջՠտտ հՠպճհ ՠս բ ի՜ջժ՜սճջ, ՠս ճխն էզձզտ ժջժձ՜ժզ Տՠջ՜կ՝փ (Ց՜ձժճսկ՚ մզտ)փ
26. 158՜—60՝ Պ՟սղնրէթրմ սմփվեմնրէգ՟մըմ Քվթջսնջթ — Ահոյբո ճսո՜տ զ ըձ՟ջճհ ճոժզ նջճչ զ յ՜պկ՜՞ջզ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ տ՜խ՜տզձ զ Կնջս՟մբթմնրոփժթջ... (ռ՜ձժճսկ՚ Ծ)փ
27. 160՝—3՝ Վ՟ջմ Ծմմբգ՟մմ Տգ՟պմ ճնրմվ՟վ Զ գր ո՟ո՟մկղ՟մ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ, թ Տփմ՟ո՟սձ՟պեմ. ՠ՟մւ ծ՟ղ՟պփս Կթրվհթ — Զզձմ թ՜հջ՜՞ճհձ բ յ՜պզս, տ՜ձ աԱոպճս՜թ ՠխ՝՜հջ ՜ձճս՜ձզէձ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԾԱ)փ
28. 163՝—4՝ Փգսվվ՟վթ ԺԴ, դնվ սփմգմ Հ՟ճւֆ Սւ՟մշգժթւ նվ գհգմ թ Տգ՟պմզմբ՟պ՟չթմ սփմթմ — Աջ՟,
ճսխխ՜՟՜ս՜ձ ի՜ս՜պճհո կՠջճհ ՜հո բ կՠա պրձ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԾԲ)փ

29. 164՝—8՝ Վ՟ջմ ՟ճժ՟դագ՟տ, նվւ ՟ո՟խ՟մգմ դջնրվՠ Խ–փվգ՟ճ ո՟ծջ ՟դաթ–՟դաթ իլՠլ՟մփւ գր դո՟ծնհւմ ՠ՟ղՠ՟ջգմ՝ դծ՟ճւ — Սճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպտձ կՠջ ՠ՟զձ իզկձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ժ՜ջ՞՜ռ ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռսճհ... 168՝—71՜ Իոժ զ Նթխթ՟խ՟մ ոճսջ՝ եճխճչձ, ճջ իջ՜կ՜ձ՜ս Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ դ՜՞՜սճջզձ ՠխՠս...
(ռ՜ձժճսկ՚ ԾԳ)փ
30. 168՜—77՜ Թնրհէ Պթհ՟սնջթ բ՟ս՟րնվթ, դնվ ավգ՟տ ճ՟հ՟աջ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ գր
՟պ՟ւգ՟տ ՟պ Տթՠգվնջ խ՟ճջվմ թ Հպնռղ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ հՠպ ը՜մՠէճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ճջ ՜շ Պնմբ՟տնվ Պթհ՟սնջթ... (ռ՜ձժճսկ՚ ԾԴ)փ
31. 177՜—83՝, 277՟—9ՠ, 184՟—6ՠ [Ի Ժհժ՟մ՟տ Վ՟վբ՟մ՟ճ Ավգրգժտրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 341, 1՟—141՟. Մզ՜հձ՚ §22. ՟/177՜—80՜փ ՠ/180՜—3՝, 277՜փ ա/277՜փ բ/277՜—8՝փ 23/278՝—9՝փ 24/279՝, 184՜փ 25/184՜—6՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

80՝ Ոջճռ ՜խրդզստ ՠս ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠխ՜յ՜ջպ ոճսպ՜ձճսձ ՞ջմզո՚ Ամսնմ տ՜ի՜ձ՜հզ, ՠս ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս էորխ՜ռ ոջպզ կպրտ, ՠս ճջ աԱկբձձ ՜ոբ. ՜կբձփ
99՜ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ, ճխճջկՠ՜ կՠխճսռՠէճհո ՠս դղճս՜շ՜ժ՜ձզ, ոճսպ՜ձճսձ ՞ջմզ, ՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ՚
Ամսփմթ, ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՠս ճմ ՞ճջթճչփ Ոՙչ դբ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ ազո հզղՠէ զ ՝՜ջզ կ՜ոզձ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա. ՜կբձփ
186՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ջնրվՠ ավնտջ — Շձճջիրտ... Շձճջիրտձ Քջզոպճոզ ՜հո զձմ ժ՜ զ ՞զջտո ի՜ս՜տՠ՜է՚ էզ ՞՜ձլզստ ճոժճհ ՠս ՜ժ՜ձռ յ՜պճս՜ժ՜ձ՜ռ ղ՜ջ՜՟ջՠ՜է զ կբն ոճջ՜, ՠս ՝՜աճսկ յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսճսդզսձո ՜շձբ
՜շ ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜ա՞ո, ճջ ՠս ձՠջի՜ժ՜ըրոճսդզսձո ՜շձՠձ՚ ՜շ Տզջ՜կ՜հջ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձձ ՠս ՜շ Մզ՜թզձ
Ոջ՟զձ՚ ՜ոՠէճչ Բ ՝ձճսդզսձ ՜հոյզոզ ՜ձժ՜ջ՞ ՝՜ձզս. նջ՜էզռ ՝՜ե՜ժ՜ս ՠս ըկճջՠ՜էո կ՜պճսռ՜ձՠձ յ՜պ՜ջ՜՞ ՠս
աԷ ըճջիճսջ՟ ՠժՠխՠռճհ ը՜ըպՠձ, ՠս ո՜ ՜կՠձ՜հձ էռՠ՜է ղձճջիրտ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ պ՜ այ՜պ՜ոը՜ձզձ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞զ ՠս յ՜յ՜ձլՠռճսռ՜ձբ աէՠաճս ձճռ՜ ՜բզ՝ՠջ՜ձ ՜շձբ ա՟զսջ՜ըրոոձփ
Ի դվզձ ՌՃ (1651) ՜կզձ Փթժթոոնջ//(187՜) ժ՜դճխզժճոզ իջ՜կ՜ձ՜ս ՠժ՜ս Գփէ՟ծթ՟ Տ՟էգր՟տթ Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպձ ձըսզջ՜ժ ՠս ՠպՠո ճջ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠ՜է բջ Աջսնր՟լ՟սնրվ ւ՟ծ՟մ՟ճմ, ՠս պՠոՠ՜է ա՜հո ՞զջտո
ռ՜ձժ՜ռ՜ս ՠս ի՜ջժ ՠ՟ զ չՠջ՜հ կՠջ, դբ. Պզպզ ճջ տճ իրջձ պբջ Աջսնր՟լ՟սնրվթ իճ՞ճհձ ա՜հո ՞զջտո ՞ջՠո կՠա
հզղ՜պ՜ժ, դբ ՜հոմ՜վ չ՜խճսռ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ տ՜ի՜ձ՜հ բ, յզպզ ճջ կբժ հզղ՜պ՜ժ պ՜ոփ Ես կՠտ ՜հէ աձճջ՜ ըձ՟զջտձ
ճմ ՟՜ջլճսռ՜տ հՠպո, ՜հէ ՞ջՠռ՜տ կՠթ՜ս ն՜ձզս չ՜ոձ կՠջ իրջձ ը՜դՠջձ ՠս ղձճջիՠռ՜տ զսջեձձփ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ, ոճսջ՝ ի՜յջտ, ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ ա՞ջճխ ոճջ՜՚ Գփէ՟ծգ՟տթ ոճսպ՜ձճսձ Ամսնմ տ՜ի՜ձ՜, ՠս աի՜հջձ զկ՚ ապբջ Աջսնր՟լ՟սնրվմ կբժ Հ՜հջ կՠխ՜հզս, ՠս Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզձ վ՜շտ ՠս յ՜պզս ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ — XVII
ԳՐԻՉ՝ Գվթանվֆ
ԹԵՐԹ՝ 90(189—276, 280—281)ֆ ՊՐԱԿ՝ 8×12(Ը 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ ժնրջ՟ալգվնռ գր 4 ջղ սվ՟ղ՟ալնռ ՠնժնվյթ յվչ՟մ՟խթ ղեչ է՟ա՟խթվ ՟վւ՟ճթ խթջ՟բթղ՟մխ՟վ ժնրջ՟բվնյղնռ (202)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×10,5 (Բ ով՟խզ՝ 15×9,5)ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ
ՏՈՂ՝ 23ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ գր էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (դ՟մ՟դ՟մ)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝
խ՟վղթվ, ռ՟վբ՟անճմ, խ՟ոնճս, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ ՠլգվ, է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟րնվնր՟լֆ
ԾՆԹ. Լնրջ՟մտ՟դ՟վբգվմ նր դ՟վբ՟ավգվզ մղ՟մ Ա կգպ՟ավթմֆ Հ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ջ՟ գրջ ավնր՟լ ե Քփէ՟ծթ՟ճնրղ մնճմ 1651—թմ խ՟ղ
ւթշ ճգսնճֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 189՜—208՜ Մգլ վ՟ՠնրմ՟ոգսթմ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ՠ՟մմ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ, նվ ՟ջե. Հ՟ճգտ՟վնրւ զմբ ՟պ՟ւգ՟ժմ գր զմբ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս ինջսնռ՟մնրէթրմ ղգվնճ զմբ Յթջնրջ. նվ ծ՟ր՟ս՟վթղ ե
Ավ՟վշթմ թրվնճֆ Աճժ մ՟իւ՟մ դՠ՟մջ ծգսգրգջտնրւ ՠմ՟խ՟մ ւմմնրէգ՟մտ գր ՟ո՟ ճգս ՟ճմնվթխ կգպմ՟վխգջտնրւ
թ ղգխմնրէթրմ ՠ՟մթմ — Մղպ՜ղ՜ջե զկձ բճսդզսձ գոպ ՜ձլձզղը՜ձ՜ժ՜ձ յՠջծճսդՠ՜ձ...
2. 208՝—27՝ Մգլ վ՟ՠնրմ՟ոգսթմ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ՠ՟մ ՟պ՟ւգժնճմ նվ ՟ջե. Մ՟վբնռ
գհգր ղ՟ծ գր ղ՟վբնռ ճ՟վնրէթրմ ղգպգժնտ — Աոբ ճկձ զ ոջ՝՜ա՜ձզռձ ՟՜ոճսռ, դբ. Աձժ՜ջ՜սպձ ՠս կզ՜հձ իարջձ...

3. 227՝ — 76՝, 280՜—1՝ Եպ՟ղգլթ գր գվթտջ գվչ՟մթխ ռ՟վը՟ոգսթմ թղնճ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ճ՟րվծմնրէթրմ մնվ՟խգվս յթմնր՟լնճ ս՟ձ՟վթմ գր դ՟մկ՟խ՟ս՟մմ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ ՟էնպնճ ռ՟մթտմ Սս՟էեթ, նվ ե աժնրի գր ՟էնպ Սթրմգ՟տ ռթձ՟խթ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Տեվ թ ս՟ձ՟վ ջնրվՠ թրվնրղ, Տեվ թ ճգվխթմջ
ճ՟էնպ թրվնրղ — Սժզա՝ձ ՜կՠձ՜հձ ՞ճհճսդՠ՜ձռ՚ Աոպճս՜թ, ոժզա՝ձ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ՚ ոբջ... չ՜հՠէ բ վ՜շտ, զղը՜ձճսդզսձ ՠս յ՜պզսփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

281՝ Աոպ՜ձ՜սջ ՝՜ձո զջ՜ս՜յբո ՜շռբ աժ՜հփ Ես Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Զ՜յզժ՜ջ ՞թճխո՚ աԳվթանվ կՠխրտ զ էզո կզ կճշ՜ձ՜ջ հզղՠէ զ Տբջ, ճՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԸ—XVIII
ԹԵՐԹ՝ 97(282—378). շավնր՟լ՝ 378՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ը×12 (Ա 11, Ը 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
14,8×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ 297ՠ—9՟)ֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտւմգվնրղ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 282՜—377՝ [Մ՟սէենջթ Ջնրհ՟ճգտրնճ Մգխմնրէթրմ Վգտփվեթտ]
— 282՜՝ Ց՟մխ ավնճջ, նվ խնշթ Զ—փվի՟ —Ա. Ն՜ըՠջ՞՜՝՜ջ ՞ճչճսդզսձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ... Ես հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ
՜ղը՜պճխզձփ Մզ՜ի՜կճսշ՚ ՃԺԱ ի՜ջռփ
— 283՝ Ննր՟ջս Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟յ՟խգվսթ գպ՟ղգլթմ Գվթանվթ ՟յի՟ս՟ջթվգ՟ժ ՟պ Ի ծ՟ր՟ւնրղմ ՠ՟մթտ, նվ ծ՟ճթ ՟պ Զ ՟րնրվ անվլջ Աջսնրլնճ, թ իմբվնճ Ս՟վաթջ խվփմ՟րնվթ, թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Աղգմգտնրմ ձ՟վս՟վ՟ոգսմ նրջնճտ թմկ թղ՟ջսնրէթրմ
— 283՝—5՜ [Ն՟իգվա՟ՠ՟վ անռնրէթրմ թղ՟ջսնրէգ՟մ... (՟)...] — Ստ՜ձմՠէզ ՠձ ՞ճջթտ տճ ՠս ՜ձլձ զկ ոզջՠ՜ռ հճհե, ՜ոբ Հճ՞ճհձ ՜ձրդձ կ՜ջ՞՜ջբձ...
՟. 285՜—307՝ [Յ՟հ՟աջ ՟պ՟չթմ ՟րնրվմ ՟վ՟վշնրէգ՟մ (ՠ—թգ)] — Ի ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձո
ՠսփ Ն՜ը՚ ա՜հո պ՜ զկ՜ձ՜է, ազ ժ՜ջճխ բ Աոպճս՜թ...
ՠ. 307՝—15՝ Յ՟հ՟աջ գվխվնվբ ՟րնրվմ ՟վ՟վշնրէգ՟մ (՟—ե) — [Ի] չ՜ջե՜ջ՜ձո ճսո՜ձճխ՜ռ կպՠ՜է ճտ, պՠո՜ձզռբ ՜ձ՟...
ա. 315՝—34՝ Յ՟հ՟աջ Բ—բ [գվվնվբ, ՟րնրվմ] ՟վ՟վշնրէգ՟մ (՟—ըգ) — [Ե]ս տ՜ձազ ՜ձՠջՠսճհդձ ՠջՠսՠէզ
՜ջ՜ջ՜թճչտ զկ՜ռՠ՜է պՠո՜ձզ, ՜ոբ Աոպճսթճչ արջ՜ռՠ՜էձ Պրխճո...
բ. 334՝—50՜ Յ՟հ՟աջ շնվվնվբ ՟րնրվմ [՟վ՟վշնրէգ՟մ]. Յ՟մխնրղմ մ՟ճգտ՟ճ թ անվլջ ւնճ (՟—ըէ) — [Ե]ս
՞զպՠէզ բ, ազ ա՜ջկ՜ռճսկձ զ չՠջ՜հ ՝՜ակ՜ռ էզձզ...
գ. 350՜—7՝ Յ՟հ՟աջ Ե—վբ ՟րնրվմ [՟վ՟վշնրէգ՟մ]. ՟ջե ղ՟վա՟վեմ. Խնվծգտ՟ ճ՟ղգմ՟ճմ թ անվլջ (՟—
ը) — Գճջթճռ կ՜ջկձ՜ժ՜ձզ ՝՜աճսկ զձմ յզպճհ՜ձ՜ ճջճչ ՞ճջթձ զ ժ՜պ՜ջճսկձ ՠէռբ...
դ. 357՝—61՝ Յ՟հ՟աջ Զ ՟րնրվտ ՟վ՟վշնրէգ՟մ (՟—դ) — Բ՜ձ՜ժ՜ձ ճ՞զտ ժջժզձ ճսջ՜ըճսդզսձ ճսձզձ, կզ թ՜թճսժ ՠս կզսոձ՚ հ՜հպձզ...
ե. 361՝—77՝ Յ՟հ՟աջ ղ՟վբնճմ ժթմգժնրէգ՟մ. Ովոեջ դթ ղգլ գմ անվլւ ւն, Տեվ (՟—թէ) — Աոզ ՠս ձճռ՜ ՜ձճսձ, ճջ իճկ՜ձճս՜ձռձ բ, տ՜ձազ ա՜ձ՜ա՜ձզ գոպ կՠթճսդՠ՜ձ... Տ՜ոձՠջճջ՟. Զկՠխո ՝՜ակ՜ռճսռ՜ձՠկտ րջգոպրջբ,
ճմ իՠպՠսՠէճչ աըխնկ՜ձփ Յճջճռ վջժՠոռբ ակՠա Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ. ՜կբձփ
Չզտ՚ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՜ղը՜պճխզձ», պՠո կգպ. 1660, 137՝—8՜փ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 97ֆ ԿԱԶՄ՝ ղ՟ա՟հ՟է՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 4+4, էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա

ՌՄԺ — 1761
ԳՐԻՉ՝ Խ՟շ՟սնրվ ռվբ. Պփժջգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 82 (1—82). շավնր՟լ՝ 1ՠ, 28՟—9ՠ, 80ՠ—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Բ×14 (եչ՝ 1—56), Գ—Ե×8 (եչ՝ ՟—իդ), Զ—Ը×10 (եչ՝ 1—60)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «148» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25–27ֆ

Նկճսղ` բն 38՜:
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթ մգվանվլնրէգ՟ղՠ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜ Ծ՟պ խգմ՟տ, ՟ճջթմւմ՝ դփվնրէթրմ գր ագվ՟դ՟մտնրէթրմ ջվՠ՟դմ՟անրմգհ ո՟ս՟վ՟աթմֆ Ավս՟ծ՟մգտգ՟ժ թ ժ՟սթմ՟տրնտ գր յ՟վ՟բվգտգ՟ժ թ ծ՟ճխ՟խ՟մ ժգդնր թ Պգսվնջե ռ՟վբ՟ոգսե Թթքժթդգտրնճ թ ց՟պջ Մգլթմ Աջսնրլնճ գր գվ՟մգտգժնճ ջվՠնրծրնճ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմ, ճ՟ղթ Տգ՟պմ ղգվնճ խգմ՟վ՟վթ
1727, բգխսգղՠգվթ 24
1. 2՜՝ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ — Սջ՝՜ա՜ձ ի՜ջոձ Եջ՞ ՠջ՞ճռզձ ե՜կ՜ձՠ՜է պՠձջկ՜ձ ոջպզ զսջճհ ոժո՜ս ճսջ՜ը՜ձ՜է... Յՠջժճսո կ՜ոճսձո ՝՜ե՜ձզ ՞ջտճսժո ՜հո. հ՜շ՜նձճսկ կ՜ոզձ ՜ջպ՜՟ջզձ. Գՠջ՜ա՜ձռճսդզսձտձ ՜ոպճս՜թ՜հձճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ... ՠս զ հՠջժջճջ՟ կ՜ոզձ՚ ՟ձզ. Կՠջյձ ՜շգձդՠջ ՞ճէճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ...
՟. 3՜—17՝ [Եփէմ ինխղնրմւ] Խնխնրղմ ՟պ՟չմգվվնվբ՝ Վ՟ջմ ՟րնրվմ խթրվ՟խեթֆ Յ՟հ՟աջ ՟պ՟չմնճ ագվ՟դ՟մտնրէգ՟մ ո՟ս՟վ՟աթմֆ Յ՟հ՟աջ ծ՟վխ՟րնվնրէգ՟մ ո՟ս՟վ՟աթ ղթնճ ՟ջսնր՟լ՟ճմնճ — Ակՠձ՜հձ ծղկ՜ջզպ ժջրձ յ՜ջպզ ճսձզէ այ՜պ՜ջ՜՞ զկձ... Վ՜ըծ՜ձ ՜շ՜նձճհ կ՜ոզձփ
ՠ. 18՜—21՜ Եփէմ ծ՟պ՟շ՟մւ ՟պ Յթջնրջ, թ ջնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթ՝ Վ՟ջմ գփէմ ՟րնրվ գփէմգվգխթմֆ Կթվ՟խթ
՟րնրվմ. Հ՟պ՟շ՟մւ ՟պ Յթջնրջ՝ նվոեջ ՟պ ջվՠ՟տնրտթշ ծնարնտ ղգվնտ — Ոՙչ Աոպճս՜թ, ՜ձիճսձ՜յբո ոճսջ՝, ճջ
՜շ զ ի՜խճջ՟զէ կՠա ճխճջկՠ՜ռ... Ակբձփ Վՠջնփ
2. 22՜—3՜ [Ապ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ] — Աջ՟, կզձմՠս ռ՜ոպ ըրոՠռ՜տ զ ոճոժ՜էսճհ ըճջիջ՟ՠձբ... Աջպ՜ի՜ձՠռՠ՜է
ՠխՠս զ ՞ջճռ ցջ՜ձազաՠջբձ ՞ջՠռՠէճռ ՠս դ՜ջ՞կ՜ձՠռՠէճռ հզպ՜է՜ժ՜ձ ՝՜ջ՝՜շ...
՟. 23՝—5՜ Յ՟հ՟աջ դ՟դվ՟ժրնճ ջվՠ՟ոհլնրէգ՟մ գր ՟մս՟մգժգ՟տ ղգհ՟տ, դնվջ ՟պմգմ մնւ՟, նվւ[՟մ]
՟վը՟մ՟րնվ՟ոեջ զմբնրմթմ դղ՟վղթմ դ՟վթրմմ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Ոմ ՞ճհ ՜հձյզոզ զջ, ճջ ՜հձտ՜ձ յ՜պճսզռբ աԱոպճս՜թ... ՜հէ մ՜ջձ ա՝՜ջզձ մ՜ջ՜մ՜ջ գձժ՜է՜սփ Վՠջնփ
3. 26՜ Տ՟հ ՟ջգժթ թ ո՟ս՟վ՟աթ՝ թ ռգվ՟ճ ղ՟վղմնճ գր ՟վգ՟մմ Քվթջսնջթ Փվխշթմ ղգվնճ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝
«Պգսվնջ») — Պ՜ձթ՜հ ոզջպ զկ կզղպ ՞ճչՠէճչ աըճջիճսջ՟ կ՜ջկձճհձ Յզոճսոՠ՜ձ,/Ցձթ՜ոռբ էՠաճսո հճջե՜կ ՠջ՞ճչ
յ՜պճս՜ժ՜ձ ՜ջՠ՜ձ...
Վՠջն՜սճջճսդՠ՜ձ՚ «Զ՜հո պ՜խո ՠջ՞ՠ՜ ՠս ՜ո՜ «Լՠաճսզ» ՞ճսձճչփ

4. 26՝—7՜ Ոս՟մ՟րնվ ջվՠնճմ Թփղ՟ճթ ՟պ ջվՠ՟դ՟մ Հ՟հնվբնրէթրմմ — Եջժջյ՜՞ՠկ դ՜՞ՠ՜է Աոպճս՜թ տՠա նՠջկ՜յբո,/Ոջ ՠձդ՜հոճռ լՠշճռ թ՜թժզո ծղկ՜ջպ՜յբո...
Բ. [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ]
1. 30՜—1՝ Հ՟վտնրղմ Ավկ՟մ՟ճ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Եդմ՟խ՟ճ Կնհՠ՟տրնճ — Ավկ՟մ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ ժջրձ՜սճջճսդՠ՜ձ ժ՜ջ՞ձփ Եդմ՟խ ՜ոբ. Խ՜մ՜ժռճսդզսձ գձ՟ Քջզոպճոզ...
2. 32՜—4՝ Հ՟վտնրղմ Այնսնճ, նվբրնճ Սղՠ՟ս՟ճ է՟ա՟րնվթ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ճ Կնհՠ՟տրնճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ — Թ՜՞՜սճջձ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ ըճջիճսջ՟ձ... Եդմ՟խ ՜ոբ. Բ՜աճսկ զձմ ըճջիճսջ՟ ճսձզ...
3. 35՜—52՝ [Վ՟ծվ՟ղ՟ճ ծ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ թ աթվջ Ծմմբնտ] — Հ՜ջռճսկձ. Հջՠղպ՜ժտ հ՜շ՜՛ն
՜ջ՜ջՠ՜էտ ՠձ տ՜ձ աՠջժզձո ՠս աէճսո՜սճջոփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ոկ՜ձտ զ ի՜ջռձ... դբ հ՜ձժ՜ջթ րլձ ըրոճսձ էզձբջփ
Գ. 53՜—80՜ Բ՟պւ մնճմ՟մյ՟մւ ընհնռգ՟ժւ զջս ՟ճՠնրՠգմթտ թ Միթէ՟վգ՟մ Մ՟սէենջե ագվգվչ՟մթխ ռ՟վբ՟ոգսե — Ա. Ա՞՜ի—գձմ՜ոբջ, ՜ջթ՜դ՜ոբջ... 0ջիձՠէ ժ՜կ պ՜է արջիձճսդզսձ, ժ՜կ կ՜պճսռ՜ձՠէ արջիձճսդզսձ
— պՠո աԳճչՠէձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

25՝ Ի ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սվՠնճ Էչղթ՟լմթ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ, ՌՄԺ (1761), ՜յջզէ Ի
՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո լՠշ՜կ՝ Պփժջգտթ Խ՟շ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԸ—XVIII
ԳՐԻՉ՝ Յնծ՟մ գվետ Ախմգտթ՞ֆ
ԹԵՐԹ՝ 15 (83—97)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա 1×15ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ՝ ժնրջ՟ալգվնռ գր ՟մնվնյ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (83՟—95ՠ), գվխջթրմ (96՟—7ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ինյնվ՝ 83՟ՠ, 90՟—4ՠ, իթջս ղ՟մվ՝ 84՟—9ՠ, 95՟—7ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 83՜—97՝ [Յնռծ՟մմնր Ախմտրնճ] Վ՟ջմ ղ՟մվ՟ավնրէգ՟մջ, նվ թ Մնժնրէգ՟մտ փվթմ՟խնրղմ գր խ՟ղ թ Տնրղ՟վ՟ղգխմշթմ, գր խ՟ղ ավկնրխթմ գր խ՟ղ նրվ գր թտե
—83՜՝ [Ապ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ] — Գջՠէզ բ զ աոժսզա՝ձ (աոժզա՝ձ) ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդՠ՜ձ, դբ ՜ձկՠխ՜՟ջՠէզ յ՜իՠոռՠձ ակՠա զ ՝՜կպ՜ո՜ձ՜ռ ՠս զ պջպձն՜՝՜ձճսդՠ՜ձռ, ազ զ՝ջՠս զ ա՝րո՜ձո իՠպՠսճխզձ ոճջզձ՚ էզձզ ՠս ձճռ՜
՜ձր՞ճսպ ՜ղը՜պ՜ձտ...
՟. 84՜—5՝ Յնծ՟մ գվթտե Ախմտրնճֆ Իղ՟ջսնրէթրմ յթմգ՟տ թրվ սնրմ գր խ՟մամգ՟տ ջթրմջ Է — Ահոզձտձ՚ Քջզոպճո աՠժՠխՠռզ զսջ ոճսջ՝ ՠրդձՠժզ ըճջիջ՟ճչ...// (25՝) Վ՜ՙհ զձլ, ճխճջկՠէզ Յնծ՟մ ՠջզռճհո, Տբջ, ճխճջկՠ՜հփ
ՠ. 85՝—6՜ Թնրխս ՟պ նղ՟մջ թ ղգլ՟ս՟մտ — Ի ա՜ջկզռ կՠթ՜ա՞ՠ՜ռ ՠս վ՜շ՜սճջ՜՞ճսձզռ ճջ՟զտ ՜ձըճիՠկտ... ճջտ ՜ձկպ՜՝՜ջ ղշ՜հՠէՠռՠ՜էտ զռՠձ... ակՠթճսդզսձ ՝՜ակճսդՠ՜ձ գձմզռ ձ՜ըձՠ՜ռ...// (86՜) Ահո ՞ջՠռ՜ս ո՜ժո Փթժթոնջ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս եճխճչջ՟ՠ՜ձ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ ի՜ժ՜շ՜ժճսդՠ՜ձռձ...
ա. 86՜—97՝ Աճջ ՠ՟մւ Ախմտրնճ Յնծ՟մ գվթտրնճ թ բթոր՟լնճ ս՟վ՟խնրջ՟մ՟տ ճ՟ճժճ՟ճժգտգժն ավնտ, նշ ճնրղգւե ծնա ս՟վգժնճ, խ՟ղգտգ՟ժ ՠնհնւ՟խ՟մջ ՠ՟պմ՟ժ... — Ահէ չ՜հչ՜հՠ՜ժջՠ՜է ճպզռձ ժոժթ՜էձ բ կՠթ՜՝՜ձՠէ...
՞պ՜ձզձ յ՜ժ՜ոճսդզսձտ զ ղզձճս՜թձ ՜հձ, ՝՜հռ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Բնռ՟մբ՟խնրղ ե ՠ՟դղ՟էթր ղ՟մվ ղգխմնրէթրմմգվ, իվ՟ս՟խ՟մմգվ գրժմֆ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿԻ
Տՠո 84՜, 85՝, 86՜փ
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ՌՄ—1751

ՀԵՂԻՆԱԿ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Բ՟վջգհ Փ՟պ՟խգտթֆ ԾԱՂԿՈ՞Ղ՝ Յնռծ՟մմեջ Կգջ՟վ՟տթֆ
ԹԵՐԹ՝ 296. շավնր՟լ՝ 3՟, 49՟, 118ՠ—9ՠ, 136՟ՠ, 284ՠ—92ՠ, 295՟—6ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԶ×12 (Ա, ԺԹ, ԻԲ 11, Դ, Ի 10, ԺԱ 2, ԺԳ
4)+1×1 (ԺԳ գր ԺԴ ով՟խմգվթ ղթչգր)+1×8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20ֆ ԿԱԶՄ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ գր մ՟վմչ՟անճմ յգվսգվնռ ղգս՟ւջֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2, էնրհէ, ջխդՠթտֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ս. Եվվնվբնրէթրմ՝ 3ՠ, Գվ. Ն՟վգխ՟տթ՝ 9ՠ, Մ՟սէե՞նջ՝ 49ՠ, Աբ՟ղ գր Եր՟՝ 198ՠ, Մխվսնրէթրմ՝ 237ՠֆ Խ ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟, 10՟, 50՟, 199՟, 238՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 120՟, 137՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, ռ՟վբ՟անճմ, խ՟մ՟շ, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜ Էփ Սնրվՠ աթվւ, նվնրղ ՟մնրմ գբ՟ր Ծ՟պ ղգպփմթ. Յ՟ղթ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ 1751—թմ,
գր թ ղգվջ Մգլ էւթմ 1200 (1751), թ ծ՟ճվ՟ոգսնրէգ՟մ Աղգմ՟ճմ Հ՟ճնտ ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնհթխնջթ սգ՟պմ Մթմ՟ջ՟ճ Ախմգտրնճ, Սվՠնճ գր ղգլթ գվխմ՟ծ՟մաթսթ ՟բթմ՟ջ՟վ՟ջթ Աէնպնճմ Էչղթ՟լմթ, նվնճ սվնրո ղթ՟ՠ՟մթ
սգ՟պմ Բ՟վջհթ ՠ՟դղ՟ղգհ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ Փ՟պ՟խգտրնճ գվխ՟ջթվնրէգ՟ղՠմ վնսգ՟ժ գհգր ժնրղ՟ջ՟վ՟ջ
ՠ՟մւբ թ ց՟պջ Աջսնրլնճֆ
—2՝ Ապ ՠ՟վգջեվ զմէգվտփհջբ — Ես ճջ ճտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ղձճջի՜ռ գաէճսո՜վ՜հէճսդզսձոձ զ չՠջ՜հ զձտՠ՜ձ
զ՝ջՠս աճոժսճհ պ՜ջ՜վ պՠխ՜ռճսռ՜ձՠէ ժ՜կզռզ...
Ա. 4՜—48՝ [Ժնհնռգ՟ժ ՠ՟մւ թ Գվնտ ջվՠնտ գր ռ՟վբ՟ոգս՟տ]

1. ՟. 4՜—9՜ Բ՟վջհթ ՟վւգոթջխնոնջթ Փ՟պ՟խգտրնճ ծնա՟ՠ՟վկնրէգ՟ղՠ ընհնռգ՟ժ դՠ՟մջ թ Սնրվՠ ավնտ. Յ՟հ՟աջ ՟պ՟մկթմ ՟հփէգժնճ — Տբջ, Տբջ արջճսդՠ՜ձռ, հզղՠ՜ ազո ՠս արջ՜ռճ ազո...
ՠ. 9՜—37՝ Ննվթմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ. Զթ էեոես ղթ՟մա՟ղ՟ճմ ո՟սնր՟խ՟մ՟անճմգհւ գմ ՠ՟մւ ջվՠնճմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճմ, ջ՟խ՟ճմ թ ՠգվ՟մ ջգվսգժնճ ճ՟հ՟ա՟ր դջնրհ ՠ՟մւբ ընհնռգտգ՟ժ գհգր թ մնվ՟ճ Սնրվՠ ավնտմֆ //(10՟) Սվՠնճմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟ճ ռ՟մթտ ռ՟մ՟խ՟մթ գր ձամ՟ջեվ ծջխփհթ. Ի ինվնտ ջվսթտ ինջւ զմբ Աջսնրլնճ (աժնրիւ Ա—ԺԷ)ֆ Գժնրի Ա — Ձ՜հձ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ իՠթճսդՠ՜ձ ճխ՝ճռ...
ա. 37՝—46՜ Եպ՟ղգլթ գր ւ՟չ ռ՟վբ՟ոգսթ Միթէ՟վ՟ճ Գնյթ իջս՟խվփմ ձամ՟րնվթ գր ՠ՟մթՠնրմ ծպգսնվթ ՟ջ՟տգ՟ժ Զ՟հփէջ թ ը՟ղ Սնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթմ, գր ՟ջե — Տբջ Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո Քջզոպճո, Բ՜ձ Հրջ ՠս ժՠջյ՜ջ՜ձ...
բ. 46՜—8՝ [«Միթէ՟վ՟ճ Գնյթ Ահփէւ թ ը՟ղ Սնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթմ», կգպ. 2338, 303ՠ] — Ակՠձ՜ժ՜է, ՜կՠձ՜ըձ՜կ, Աոպճս՜թ հ՜կՠձ՜հձզ րջիձՠ՜է...
2. 50՜—6՜ Ննվթմ սգ՟պմ Բ՟վջգհթ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ Փ՟պ՟խգտնճ ծնա՟ՠ՟վկնրէգ՟ղՠմ ընհնռգտգ՟ժ
գհգր ջ՟խ՟ր ՠ՟մւջ թ Սնրվՠ ավնտ. Յ՟հ՟աջ ւ՟վնդթֆ Բմ՟ՠ՟մ թ Սնրվՠ Արգս՟վ՟մեմ, նվ ՟ջե. Հ՟ր՟սւ ւն խգտնրտթմ դւգդ. Գժնրի Ա — Ահէ ՜ջ՟, գոպ ՝՜շզձ՚ ի՜ս՜պ բ ՜հձ, ճջճչ ա՜հձ աճջ ՜մրտ ճմ պՠո՜ձՠկտ...
Բ. 56՜—284՜ [Ք՟վնդւ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մւ]
1. ՟. 56՜—66՝ Ննվթմ Ք՟վնդ ՟ջ՟տգ՟ժ Տգ՟պմ Բ՟վջհթ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ Փ՟պ՟խգտրն — Աոպճսթճհ
ՠս Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՝՜ջՠղձճջիճսդՠ՜կ՝ յ՜ջ՞ՠս՜ռձ, գոպ ճջճսկ ՠս ճսո՜տ ա՝՜ձո զ իճ՞ՠժզռ ՜ջ՜ձռ...
ՠ. 66՝—9՜ Ննվթմ Ք՟վնդ սգ՟պմ Բ՟վջհթ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՠ՟պթմ զմբնրմգժնրէգ՟մ, նվ ՟ջթ Ծմփհ, զջս նվնրղ ինջս՟տ՟ճ ՟ջգժ — Ահէ ՜ջ՟, թձրխ ի՜ո՜ջ՜ժրջբձ ՜ոզ իրջ ՠս ժ՜կ կրջ...
ա. 69՜—76՝ Ննվթմ Ք՟վնդ սգ՟պմ Բ՟վջհթ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ Փ՟պ՟խգտրնճ Յ՟հ՟աջ ՠ՟պթմ ՟լ՟մտ՟խ՟մթ, նվ ՟ջթ Ծմնրմբ, զջս նվնրղ ինջս՟տ՟ճ ՟ջգժ — Ես ՝՜շձ թձճսձ՟ ի՜ո՜ջ՜ժրջբձ ՜շՠ՜է ձղ՜ձ՜ժբ աթձՠ՜էձ հճսկՠտբ...
բ. 76՝—80՜ Ննվթմ Ք՟վնդ սգ՟պմ Բ՟վջհթ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Ծմմբգ՟մմ. Գժնրի
— Ոմ ո՜ժո հ՜հձկփ Ըոպ ճջճսկ ՜ո՜ոռճստ...
գ. 80՜—7՝ Ննվթմ Ք՟վնդ սգ՟պմ Բ՟վջհթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Ծմմբգ՟մմ Քվթջսնջե թ ղփվեֆ Գժնրի — Ըոպ
ճջճսկ ՠս իջՠղպ՜ժձ ՠջ՞՜՝՜ձբ. Ծձ՜ս լՠա Փջժզմ...
դ. 87՝—91՜ Ննվթմ Ք՟վնդ Յ՟հ՟աջ ՟մնր՟մ Հփվ գր Ովբնճֆ Գժնրի — Ես ազ՛ ՜ձճսձ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ բ...
ե. 91՜—101՜ Ննվթմ Ք՟վնդ Վ՟ջմ [ղ՟վբ՟մ՟ժնճմ] Տգ՟պմ ղգվնճ, ճնվ գր ծ՟ր՟ս՟տ՟ւ Ովբրնճմ Աջսնրլնճ
գր յմնվծփւ մնվթմ նվբգավգտ՟ւ Հփվմ ճգվխմ՟րնվթ, թ ճնվնրղ ղգխմթ գր Հ՟ճվ ղգվմֆ Գժնրի — Ըոպ ճջճսկ ՠս Շմնվծ՟ժթ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ կՠջ Ս՟վաթջ ՜ոբ. Ես ճջյբո ի՜ս՜պ՜ռ՜տ...
զ. 101՜—5՝ Գժնրիֆ Ննվթմ Ք՟վնդ դՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ, նվ ՟ջե. [Լնր՟տ՟վնրւ, ջվՠգտ՟վնրւ] — Լճս՜ռ՜ջճստ,
ոջ՝ՠռ՜ջճստ, ՠս զ ձճհձ պՠխսճնձ, ՜ժձզ յ՜իՠէճհ արջբձոձ...
է. 105՝—8՝ Ննվթմ Ք՟վնդ սգ՟պմ Բ՟վջհթ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ. Գժնրի Վ՟ջմ Հնարնճմ Սվՠնճ
— Ես գոպ ՟՜ս՜ձՠէճհ ոջ՝ճհ չ՜ջ՟՜յՠպզձ կՠջճհ Վ՟ծվ՟ղ՟ճ. Հ՜ս՜պ՜կտ իճ՞սճչ...
ը. 108՝—14՜ Ննվթմ Ք՟վնդ, նվնռ գր դա՟ժնրջս Սվՠնճ Հնարնճմ, դթ շգր եվ Հնաթ ւ՟մ Յթջնրջ շեվ ց՟պ՟րնվգ՟ժ — Իոժ զ Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձոձ զձտձ՜՟զկ՜՝՜ջ ըրոՠռ՜ս Սճսջ՝ Հճ՞զձ... 114՜—8՝ Զթ ՟ճջ սո՟րնվ՟խ՟մ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ռգվչմ — Դ՜ջլՠ՜է ՜ոՠկտ, ազ Աոպճս՜թ Սճսջ՝ Հճ՞զձ ճմ կզ՜հձ ձկ՜ձճսդզսձ էՠաճս՜ռ...
ը՟. 120՜—35՝ Ննվթմ Ք՟վնդ Բ՟վջհթ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ. Բ՟մւ ճ՟հ՟աջ ջվՠնճմ Գվթանվթ ղգվնճ Լնրջ՟րնվշթմ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՞զջտ ըրոՠձ հ՜ծ՜ը՜յբո չ՜ոձ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ...
2. ՟. 137՜—40՝ Գժնրի. Ք՟վնդ Ննվթմ Բ՟վջհթ ՟վծրնճ գոթջխնոնջթ Փ՟պ՟խգտրնճ — Ես աժձզ ՜ոՠէճհ ՜շ՜նձՠջճջ՟ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձձ պյ՜սճջ՜ժ՜ձզ... ազ հ՜խ՜՞ո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ձճս՜ձռձ բ տձձճսդզսձ...
ՠ. 140՝—4՝ Ք՟վնդ սգ՟պմ Բ՟վջհթ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ, զջս նվնրղ ՟ջե Դ՟րթէ — Ոջ ըճոպճչ՜ձճսդզսձ ՠս ակՠթ չ՜հՠէմճսդզսձ ա՞ՠռ՜ջ...
ա. 144՝—9՝ Գժնրի. Ք՟վնդ մնվթմ սգ՟պմ Բ՟վջհթ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ Փ՟պ՟խգտրնճ, ճնվղե բ՟վկգ՟ժ թ ռգվ՟ճ մնճմնճ ՟ջսնր՟լնրէգ՟մմ ո՟սձ՟պ՟ՠ՟մ՟խ՟մթ — Ահէ ՜ջ՟, արջճսդՠ՜կ՝ յ՜պծ՜շ՜՝՜ձ՜ժ՜ձզ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձձ...
բ. 149՝—55՜ Գժնրի. Ք՟վնդ մնվթմ սգ՟պմ Բ՟վջհթ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ Փ՟պ՟խգտրնճ, ճնվղե բ՟վկգ՟ժ թ
ռգվ՟ճ մնճմնճ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ո՟սձ՟պ՟ՠ՟մ՟խ՟մթ — Աջ՟՜ջՠս, ՞ճչՠէզ ՠձ ՞ՠխՠռզժտձ...

գ. 155՜—8՝ Գժնրի. Յփվղե բ՟վկգ՟ժ ՟պ մնճմ ՠ՟մ — Ես գոպ ժ՜ջթՠ՜ռձ Պհ՟սնմթ վզէզոճվ՜հզձ. Եշ՜կ՜ոձՠ՜հ բ իճ՞զձ...
դ. 158՝—64՜ Գժնրի. Յնվղե ւ՟վնդ բ՟վկգ՟ժ թ ռգվ՟ճ մնճմնճ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մմ — Ես գոպ ոջ՝ճհձ
Յնծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթմ. Ակՠձ՜հձ ճսջՠտ ի՜ս՜պճհ յբպտ ՠձ կՠա...
ե. 164՜—9՝ Գժնրի. Յնվղե ւ՟վնդ բ՟վկգ՟ժ թ մնճմ ՠ՟մ — Ես ձճջզձ ոջ՝ճհձ Կթրվհթ, ճջ ՜ոբ. Տՠոՠջ զ կՠթբ կՠթճսդՠձբ...
զ. 170՜—7՜ Գժնրի. Յնվղե բ՟վկգ՟ժ ւ՟վնդ թ ռգվ՟ճ ՟ճմղ ինվծվբնճ — Ես գոպ ոջ՝ճհձ Նգվջեջթ Լ՟ղՠվփմ՟տրնճմ. Գ՜հ ՜հձճսիՠպՠս ժ՜կ՜սճջ՜յբո զ մ՜ջմ՜ջ՜ձո...
է. 177՜—94՜ Յնվղե բ՟վկգ՟ժ ե թ ռգվ՟ճ մնճմնճ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մմ — Ըոպ ճջճսկ ՜ո՜ռ՜տ ՜ձ՟՜ձրջ, դբ. Պ՜պծ՜շ՜՝՜ձ՜ժ՜ձտո պՠո՜ձՠէճչ...
ը. 194՜—8՜ Գժնրի. Յնվղե ւ՟վնդ բ՟վկգ՟ժ թ ռգվ՟ճ մնճմնճ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մմ — Ա՟զձ՚ ՜ոբ ՟ջ՜ըպձ ՠս ո՜ջ՜ո՚ ճջ բ ձկ՜ձ...
3. ՟. 199՜—201՜ Գժնրի. Ննվթմ Բ՟վջգհթ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ ՠ՟մւ. Ի ղթ ռ՟ճվ ընհնռգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ւ՟վնդթ մյ՟մ՟խ՟մ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟ղՠ — Ես զ ժ՜ջծճհ ՞զպՠէ ձ՜ը չ՜ոձ ՝՜շզձ, ճջ ՜ոզ ձղ՜ձ՜ժ՜ձ...
ՠ. 201՜—3՜ Յնվղե ՠ՟մ թմշ Յ՟հ՟աջ Աՠգժթ... — ՅԱ՝բէ հ՜կՠձ՜հձզս ժ՜պ՜ջՠ՜է ՞ճէճչ զ ոբջձ Աոպճսթճհ...
ա. 203՜—7՜ Գժնրի. Ննվթմ Բ՟վջհթ թ մնճմ յ՟րթհ. Յ՟հ՟աջ Աՠվ՟ծ՟ղնր գր մյ՟մ՟խնրէգ՟մ թվթմ — Զզ դբյբպ Աոպճս՜թ ՜ձվճջլ բ զ մ՜ջ՜ռ...
բ. 207՝—9՜ Յնվղե ւ՟վնդ Յ՟հ՟աջ Յնՠ՟ճ, նվ եվ փվթմ՟խ ծմնճմ Աբ՟ղ՟ճ գր մնվնճմ. Գժնրի — Ես գոպ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ. Յճ՝ բջ հ՜ա՞ՠձ Եո՜ս՜հ...
գ. 209՜—10՝ Գժնրի. Յնվղե ւ՟վնդ Յ՟հ՟աջ Մնռջեջթ, օվ եվ փվթմ՟խ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ...
— Զզ ճջյբո զ թձճսձ՟ձ զսջ Մճչոբո ՜յջՠռ՜ս հ՜րճս՜ըՠխտ կ՜իճս՜ձբձ...
դ. 210՝—6՝ Գժնրի. Յփվղե ւ՟վնդ թ մնճմ յ՟րթհ դփվ՟մ՟ճ — Ք՜ձազ հՠպ Մճչոբոզ ՜ձճս՜ձ՜ժզջ ՜յ՜ռճհռ ՠս
րջզձ՜ժ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ ՠխՠս Յՠոճս Ն՜սՠ՜հձ...
ե. 216՝—9՝ Գժնրի. Յնվղե ւ՟վնդ ՟պ թ մնճմ յ՟րթհ Յ՟հ՟աջ ղ՟վա՟վեթմ Յնռմ՟մնր — Ես տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ աճջ ՜ո՜ռ՜տ՟...
զ. 219՝—22՜ Գժնրի. Յնվղե ւ՟վնդ Յ՟հ՟աջ ՠ՟ը՟մղ՟մ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ — Ես ազ ՜կՠձ՜հձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձ հՠջժճսո ՝՜ե՜ձզ...
է. 222՜—4՝ Գժնրի. Յնվղե ընհնռգ՟ժ ՠ՟մւ Յ՟հ՟աջ ՟մնր՟մմ Ավ՟վշթ, մ՟գր ՟պ ղթղգ՟մջ ծ՟ղգղ՟սնրէթրմջ ՟պ՟չմնճ գր գվխվնվբթ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ, ՟ճժ գր մյ՟մ՟խնրէթրմ ջւ՟մշգժ՟անվլնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ — Ես
գոպ պջ՜կ՜ըճի Աշ՜տՠ՜է ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Սթրմգտրնճ...
ը. 224՝—7՜ Գժնրի. Յնվղե ւ՟վնդ Վ՟ջմ ճ՟մտ՟մ՟տմ Դ՟րէթ գր մյ՟մ՟խնրէգ՟մ մնվ՟ճ — Ես գոպ ոջ՝ճհձ Կթրվհթ, տ՜ձազ ՜ոբ. Յ՜ձռՠ՜ս կՠթ կ՜ջ՞՜ջբձ...
ը՟. 227՜—8՝ Գժնրի. Յնվղե ընհնռգ՟ժ ւ՟վնդ Յ՟հ՟աջ է՟ա՟րնվթմ Եդգխթ՟ճ — Ես ՟ճս ՠս ՜շ Եաՠժզ՜, ՜ոբ
ոճսջ՝ձ Կթրվգհ, ճջ զ կզճսկ ե՜կճս հճջ՟՜իճո ՜ջպ՜ոճսճտ...
ըՠ. 228՝—30՝ Գժնրի. Յնվղե ւ՟վնդ Վ՟ջմ Մ՟մ՟ջեթ — Ես գոպ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟ճ ռ՟մթտ չ՜ձ՜ժ՜ձզ ՞է. ԾԱ. Վ՜ոձ Մ՜ձ՜ոբզ ՜ոբ...
ըա. 230՝—2՜ Գժնրի. Յնվղե ւ՟վնդ Վ՟ջմ գվթտ ղ՟մխ՟մտմ գր Ն՟ՠնրանբնմնջնվ՟ճ — Նճջզձ Կթրվհթ, ճջ ՜ոբ. Ահէՠս Աոպճս՜թ ակպ՜ս տճչ...
ըբ. 232՝—4՜ Գժնրի. Յնվղե ընհնռգ՟ժ ւ՟վնդ ճԵվվնվբ է՟ա՟րնվնրէգ՟մտմ — Աոբ չ՜ոձ Րճ՝ճչ՜կճս, դբ.
Կ՜հջ զ չՠջ՜հ ՝՜ջլ՜ձռ...
ըգ. 234՜—7՜ Գժնրի. Յնվղե ւ՟վնդ ՟պ գփէմ ՠ՟մջմ Քվթջսնջթ, նվ իփջգտ՟ր թ ռգվ՟ճ ի՟շթմ... — Ես գոպ
լ՜հձզ ոջ՝ճռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ...
4. ՟. 238՜—41՝ Ննվթմ ւ՟վնդ սգ՟պմ Բ՟վջհթ ՟վծրնճգոթջխնոնջթ. ՠ՟մւ Յ՟հ՟աջ շնվվնվբ խգվոթ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մմ ինվծվբ՟խ՟մթ — Եխ՜ձ՜ժ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չՠջէճսթ՜ձՠէճչ զ մճջո կ՜ոճսձո...
ՠ. 242՜—8՜ Ննվթմ ՠ՟մւ թ մնճմ յ՟րթհ. ՠ՟ճտ մ՟ի՝ Յ՟հ՟աջ ավնտ գր ջ՟ծղ՟մ՟տ մնվթմ գր դխմթ ՠ՟մւ ռ՟ջմ Արգսղ՟մ, Ծմըմբգ՟մ, Ք՟պ՟ջմփվգ՟ճ ա՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ թ ս՟ձ՟վմ — Զ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ձծ՜շ՜իջ՜ղ ըճջիջ՟ճհձ ըճջիջ՟՜ա՞՜թո ՠխՠ՜տ զ լՠշձ Սջ՝ճռ ՞ջճռ...
ա. 248՜—51՝ Ննվթմ ւ՟վնդ Յ՟հ՟աջ ինվծվբնճ ղխվսնրէգ՟մմ, նվ ե խվխթմ ՟վ՟վշնրէթրմ — Աոպճս՜թյՠպ՜ժ՜ձձ Յզոճսո Քջզոպճո գոպ Յճի՜ձձճս ճջ ՜ոբ. Սճսջ՝ձ, կ՜տճսջձ, հոպ՜ժձ...

բ. 251՝—9՜ Գժնրի. Ննվթմ ւ՟վնդ Յ՟հ՟աջ ինվծվբնճ Խ — մնվբ՟տ ո՟ծնտ, թ ՠ՟մմ. Եր ո՟ծգ՟ժ, ՟ջէմ.
Յթջնրջ դւ՟պ՟ջնրմ սթր գր դւ՟պ՟ջնրմ աթյգվ գր ՟ճժմ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՞զջտ հ՜ծ՜ը՜յբո ըրոզձ հ՜խ՜՞ո յ՜իճռ...
գ. 259՜—77՝ Ննվթմ թ ճ՟ճջղ սգհրնչ ճ՟սխ՟ոեջ ւ՟վնդ ճ՟հ՟աջ ջանճ Մգլթ նրվՠ՟է[նր] աթյգվնճմ. Գժնրի
— Աոպճս՜թ՜հզձ ՞զջտ հ՜ծ՜ը՜յբո ըրոզձ չ՜ոձ ո՜ջո՜վՠէզ ՜սճսջո ճսջ՝՜դճս...
դ. 277՝—80՝ Ննվթմ ւ՟վնդ Յ՟հ՟աջ Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Ես ՝՜շձ հ՜ջճսդզսձ
հ՜պժ՜յբո ՜շՠ՜է՚ ձղ՜ձ՜ժբ ա՟՜ջլճսկձ զ կ՜իճս՜ձբ զ ժՠ՜ձո...
ե. 280՝—4՜ Գժնրի. Ննվթմ ւ՟վնդ Յ՟հ՟աջ Թնրղ՟ճթ, թ ՠ՟մմ. Եր ճգս Ը ՟րնրվ բ՟վկգ՟ժ եթմ թ մգվւջ ՟յ՟խգվսւմ — Աոպճս՜թ՜յՠպ՜ժ՜ձ Աջ՜ջզմձ, ՜կՠձ՜հձզ... ՠս աժՠ՜ձոձ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձո գձ՟ճսձզռզտ հ՜ձճսձ ձճջ՜, ճջ
բ ՜սջիձՠ՜է ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
Գ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.]
1. 293՜—4՝ Սսնվգր ավգ՟ժջ տնրտ՟մե ՠնժնվ ւ՟հ՟ւ՟տ դ՟ջսլթձ՟մջ գր դվօՠեջ ՠ՟վկվնրէգ՟մ — Վՠձ՜, ճջ
բ Բբմ՚ ՜ոպլզծ՜ձ 48 ջճյՠ 20... Բ՜ոջ՜՚ [՜ոպզծ՜ձ] 48 [ջճյՠ] 3փ Վՠջնփ (Ոսձզ՚ 67 ՜ձճսձ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 237՜ (Աձ՜ձճսձ ՞ջմզ) Ի չ՜հՠէճսկձ ՞ՠջՠջն՜ձզժ պՠ՜շձ Բ՟վջհթ ՜ջիսճհՠյզոժճյճոզ ՠս ջՠձ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ
ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպզ Փ՟պ՟խգտրնճ, աճջ Տբջ Յզոճսո ՝՜ջՠ՜ս չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ ՠս գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո ՜ջ՜ոռբ. ՜կբձփ (Թճս՜ժ՜ձգ պՠո 2՜)փ
2. 198՝ (Ծ՜խժճխզ՛. Ա՟՜կ ՠս Ես՜հզ ձժ՜ջզ ձՠջտՠսճսկ, ձրպջ՞զջ) Յնռծ՟մմեջ ՜ձ՜ջե՜ձ զջզռզ Կգջ՟վ՟տրնճփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԲ — XII
ԹԵՐԹ՝ 131ֆ ՊՐԱԿ՝ 15+1+Ն—Ք+ԺԱ×8(Ն, Ո—Պ 10, ԺԱ 3, Ռ—Ք, ԺԱ մյ՟մ՟խնր՟լ ՟ճժ կգպւնռ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
25×17ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՟վգրգժգ՟մ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ ղնղժ՟է, էթխնրմւզ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ Պ՟ծո՟մ՟խ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթ (Ի բ.)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 52՟ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ (ով՟խ՝ Ա—3) գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, 113—թ ջսնվթմ ժնրջ՟մտւզ, ճթյ՟ս՟խ՟ավնրէգ՟ղՠ ծ՟մբգվկ,
խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ, ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ՝ անրմ՟ցնինր՟լ, է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ՝ 83ՠ—4՟, տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—51՜ [«Ննվթմ Յնռծ՟մմնր ւ՟ծ՟մ՟ճթ Ապ նվջ ոթհլ դղթջ ռ՟վխ՟մթմ գր դ՟մկթմջ նշ ՟վագժնրմ — Նճջտ ճկ՜ձտ վ՜ջզոՠռզտ ՠս ՜շ՜ձռ ՟յջճսդՠ՜ձ ՜հեկ զ կբն կՠջ գձթ՜հՠռ՜ձ... ՠս ոպճհ՞ ՝՜ձզձ ճսխ». կգպ. 2751,
165՜—8՜]///զխ գձ՟ճսձճխ՜ռ դճխճսկ ա՜յ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ տճռ...
Աոպ՚ 51՝—2՜, պՠո Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջմզփ

2. 52՜—113՝ Գթվ գվ՟մգժրնճմ Փեժեւջթ՟մնջթ գոթջխնոնջթ, դնվ ավգ՟տ Վ՟ջմ ջխթդՠմ ՟պմգժնճ գժ՟մգժնճ
ճ՟յի՟վծեջ ճ՟ճջղթխ — Վ՜ոձազ պՠոզ աիճ՞զ՟ տճ, ճջ՟զ ՜ձ՟ջ՜ձզժ իճ՞սճհ զկճհ...
3. 113՝—27՜ Հ՟վտնրղմ զմբ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսմ Ս՟վխ՟ր՟ա — Եդե ՜ջե՜՛ձ զռե դճխճսէ զ ե՜կ՜ձ՜ժզ զձմ աՠխ՝՜ջո ժՠձ՜ժզռո ՠս ՠջդ՜է հ՜ձ՜յ՜պո...
Տյ. «Գ՜ձլ՜ո՜ջ», Զ, 1996, բն 327-335, Aփ

4. 127՜—31՝ Ննվթմ Յնռծ՟մմնր Յ՟հ՟աջ շնվթտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ գր ծգսգրղ՟մտ մնտթմ — Ոջ ճտ ատ՜խռջ՜՞ճհձձ ծ՜ղ՜ժՠոռՠ ա՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ ծ՜ղ՜ժո... իՠպՠսզ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜հձճսդզսձ, ծղկ՜ջպճսդզսձ ///
(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

51՝ Ահո ՝՜ձտ տՠջ՟ճխ՜ժ՜ձտ ՜ո՜ռՠ՜է կՠթզ յճսբպզժճոզձ՚ Ս՟վխ՟ր՟աթմ, ճջ զ պզՠաՠջ՜իշմ՜ժ ճսըպզձ Հ՟հՠ՟ս, ՞պզ ՠո ձճս՜ոպ ճկձ զ կ՜ձժճսձո ՠժՠխՠռսճհփ Աջ՟, կզ ճտ հ՜ձ՟՞ձՠ՜է զղըՠոռբ հ՜սՠէճսէ ժ՜կ յ՜ժ՜ոՠռճսռ՜ձՠէ զ ՝՜ձզռ ժ՜կ զ պ՜ձռ ՠս հ՜ջճսՠոպզռ, ազ ՠս կՠտ ճմ զղըՠռ՜տ հ՜սՠէճսէ ՠս յ՜ժ՜ոՠռճսռ՜ձՠէ՚ աճջ զձտձզձ

զսջճչ լՠշ՜կ՝ձ ՞ջՠ՜է բջփ Ես գոպ ՜հոկ ՜սջզձ՜ժզ բջ ժպ՜ժձ, հճջճսկ բջ ո՜, ոժզա՝ձ ՠս ժ՜պ՜ջ՜թձ ՠխթՠ՜էփ // (52՜) Եդե ՞պռՠո ճսջՠտ՚ ա՝ճչ՜ձ՟՜ժձ ՞ջՠ՜ ՠս ակՠա հզղՠ՜ զ Տբջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 19՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ, ՞ջմ՜վճջլզ կբն) Տթվ՟տնր Յ՟խփՠ, Մըխըվսթշ, Ըջսգց՟մնջ, Մթւ՟եժ, պզջ՜ռճս Սըծ՟խ, Դ՟մթեժ, Յփջեց, Յ՟վնրէթրմ, Գըվթանվ, Զ՟ւ՟վ, Յփռ՟խթղ, Մ՟վգ՟մ մճսմ՜փ
2. 49՝ (Նճհձ լՠշտճչ) Գենվք, Յփջեց, Ըջսգց՟մ, Մ՟էենջ, Կ՟վ՟ոգս, Մ՟վսթվնջ, Յփռ՟խթղ, Յ՟վնրէթրմ,
Գըվթանվ, Մըխըվսթշ, Յփծ՟մ, Սթղնմ, Ղնրխ՟ջ, Խ՟շ՟յսնրվֆ
3. 113՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ, ժպջճս՜թ ի՜ձճս՜թ, ՠջՠսճսկ ՠձ պ՜շ՜կ՜ոձզժձՠջ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՜, 19՝, 49՝, 128՝ (՜հ՝ճս՝ՠձ)փ
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ԿԱՆՈՆԳԻՐՔ ԵՒ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ
Լնռ

ՌՁԴ — 1635

ԳՐԻՉ՝ Մխվսթշֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Զ՟ւ՟վթ՟ ՟ր՟ագվետֆ
ԹԵՐԹ՝ 410+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 35՟, 404՟—10ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 3×12 (Ա 11)+Ա—ԼԱ×12 (ԻԲ, ԼԱ 13, ԻԴ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ի՟վջի՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,8×19,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ լ՟հխ՟էնրհէ,
էթխնրմւզ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ բգհթմ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 37՟, 300՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, խգմբ՟մ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, գխգհգտթֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ է՟մ՟ւթ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ՟պ՟մկթմ էգվէգվ ով՟խ՟ծ՟մֆ Կ՟դղթ լ՟հխ՟էնրհէզ՝ ղ՟յնր՟լֆ ԺԹ բ. նղմ փաս՟անվլնհթ խնհղթտ ժնրջ՟մտւմգվնրղ ղ՟սթսնռ գր է՟մ՟ւնռ դ՟մ՟դ՟մ ճ՟րգժ՟ավնրէթրմմգվ խ՟ս՟վնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՞—289՝ [Կ՟մնմաթվւ Հ՟ճնտ]
—1՞—34՝ Ց՟մխ [ղթ՟ծ՟ղնրպ] խ՟մնմթջ՝ ջսնրա՟ՠ՟մգ՟ժ ձյավս՟ոեջ Վ՟ջմ բթրվ՟անճմ աս՟մգժնճ ծնագրնվ բ՟ս՟րնվ՟տ («Ա—Ք») — Ա[ա]՞՜ռո ճջտ ի՜ս՜պճչ ՜շձՠձ՚ ՄԺԸ, ՅԾԱ, ՌՃԻԴ, ՌՄԼԳ... Քջզոպճձբզռ մբ յ՜ջպ
ի՜ձ՞՜ձ՜ժրտ ՞զձ՜ջ՝ճս՜ռ չ՜ջզէ՚ ՄՀԶփ
—35՝—6՝ Շ՟վ՟բվնրէթրմ խ՟մնմ՟տ գբգ՟ժ, գր ՟ճջ խ՟վա գր շ՟ց աժինտմ — Ա. Կ՜ձճձ Աշ՜տՠէ՜ժ՜ձ... ԾԵ. Կ՜ձճձ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ զ Կճմճսկձ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձփ
1. 37՜—9՜ Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ, դնվ գբթմ ՟յ՟խգվսւմ Քվթջսնջթ գխգհգտրնճ ջվՠնճ ճգս Վգվ՟մ՟ժնճ Տգ՟պմ — Վ՜ջ՟յՠպճսդզսձ ՜շ՜տՠէճռձ աժձզ Վՠջ՜ձ՜էճհձ Քջզոպճոզ ՜շ Հ՜հջ զսջ հՠջժզձո... 39՜՝ աժնրիւ գր էթրւ ծ՟ղ՟րվեմ խ՟մնռմ՟խ՟մ ՟ջ՟տնր՟լ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ խ՟մնռմթմ. աժնրիւ ԼԴ—Ա. Վ՜ոձ հ՜ջՠսՠէո ժճհո հ՜խ՜սդո ժ՜է... ԼԴ. Վ՜ոձ ՜շ՜տՠէճռձ, դբ աճջ ՜ղը՜ջի չզծ՜ժՠռզձփ 40՜—51՝ Ա. Կ՟մնմւ գր ջ՟ծղ՟մւ, դնվ գբթմ ՟յ՟խգվսւմ Քվթջսնջթ թ ջնրվՠ գխգհգտթջ ճգս Վգվ՟մ՟ժնճ Տգ՟պմ ընհնռգ՟ժւ թ Վգվմ՟սնրմ — Ա. Կ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ ՠս ՠ՟զձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜կ՝, դբ. Յճջե՜կ հ՜խ՜սդո ժ՜ձ...
2. 51՝—3՝ Եվխվնվբ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ խ՟մնռմթջ. աժնրի ՁԵ — Ա. Վ՜ոձ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠյզոժճյճո՜ռ... ՁԵ.
Վ՜ոձ յ՜իՠէճհ աժ՜ձճձ՜՟ջՠ՜էոփ 53՝—61՝ Բ. Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ թ կգպմ Կհգղ՟ճ ՟պ՟ւգ՟ժ
ծգէ՟մնջ՟տֆ Կ՟մնմւ Եվխվնվբ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մւ — Ա/ԼԵ. Եյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջՠոռզ հՠյզոժճյճո՜ռ...
3. 61՝—2՜ Կ՟մնռմւ ճգս ՟պ՟ւգժնտ Հ՟վ՟մտ ծգսգրնհ՟տ. աժնրիջ ԻԷ — Ա. Վ՜ոձ իՠխլճսռ՜ձՠէճհ ժ՜կ՜ս ակ՜ձճսժո... ԻԷ. Վ՜ոձ ազ կզ ՜ձ՞բպ չ՜ջ՟՜յՠպ էզձՠէփ 62՝—5՝ Գ. Գժնրիւ խ՟մնռմթջ ծ՟վտմ — Գ.—Ա/ՃԻ. Եդբ ճտ իՠխլճսռ՜ձբ ապխ՜հ...
4. 65՝ Դմթ Դ խ՟մնմւ Նթխթ՟խ՟մ. աժնրի Ի — Ա. Վ՜ոձ ճջտ ժ՜կ՜ս ժպջՠռզձ աՠջժ՜սճջզո... Ի. Վ՜ոձ ժզսջ՜ժբզփ 66՜ Դ. Կ՟մնմւ Նթխթնճ ջնրվՠ ընհնռնճմ — Ս՜իկ՜ձտ ՠս ժ՜ձճձտ ճջ ՠ՟՜ձ զ ոճսջ՝ ժ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռսճն...
66՜—70՝ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՃԽԷ. Վ՜ոձ ՜հձճռզժ, ճջ ժպջՠռզձ ժ՜կ՜ստ... 70՝—1՜ Կնջս՟մբթ՟մնջթ է՟ա՟րնվթ ՟պ
գոթջխնոնջջ գր ՟պ ընհնռնրվբջ — Զզ մ՜ջՠ՜ռ ՠս ՜կ՝՜ջղպ՜ռ էթ՜ժզռ ՠխՠս Ավթնջ... 71՜—6՝ Գժնրի ծ՟ր՟սնճ

ընհնռնճմ Նթխթ՟ — Յզղը՜ձճսդՠ՜ձձ Պ՟րհնռմթ ՠս Յնրհթ՟մնջթ... Ամնր՟մւ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ, նվւ թ Նթխթ՟ ընհնռգ՟ժւմ եթմ՝ Ա—ՄԹ)փ 76՝—7՜ Դ՟ր՟մնրէթրմ ջնրվՠ ծ՟ր՟սնճմ... — Հ՜ս՜պ՜կտ զ կզ Աոպճս՜թ՚ Հ՜հջ
՜կՠձ՜ժ՜է...
Գջմզռ՚ 76՝ «Ծ՜ձզջ, ճչ գձդՠջռճխ, ազ ՟՜ս՜ձճսդզսձո յ՜ջպ բջ հ՜շ՜ն ՞ջՠէ տ՜ձ ա՜ձճս՜ձ՜՟ջճսդզսձ ոճսջ՝ ի՜ջռձ ՝՜հռ ազ ոը՜էՠ՜է՚ ՜ոպ ՞ջՠռ՜տ»փ

5. 77՝—83՜ Ե. Կ՟մնմւ Եվխվնվբ Նթխթ՟խ՟մ, դնվ գբթմ ՅԺԸ գոթջխնոնջւմ, խվխմ՟ՠ՟մգժնռ խ՟վձ թ խ՟վձնճ. աժնրիջ ՃԺԵ — Ա/ՃԿԷ. Ոմ բ յ՜ջպ աժ՜ջծ՜պՠ՜էոձ ՠս ձՠջտզձզո ՜ջ՜ջՠ՜էո ազձտՠ՜ձո զ չզծ՜ժ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ հ՜շ՜ն ՜թՠէ...
6. 83՜ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ ընհնռնճմ, նվ գհգր թ Գ ՟ղթ է՟ա՟րնվնրէգ՟մմ Մգլթ Թենբնջթ ՟ջսնր՟լ՟ջեվ է՟ա՟րնվթ, գր թ Քվթջսնջե ՅՁԱ ՟ղթ, գր խ՟մնռմթմ աժնրիւ գվգւ — Ա. Յ՜խ՜՞ո աՆթխթ՟խ՟մ ի՜ս՜պոձ ի՜ոպ՜պճսձ յ՜իՠէճհ... Գ. Յ՜խ՜՞ո էճսթ՜ձՠէճհ աՄ՟ւջթղնջ... 83՜ Զ. Ն՟ի՟բվնրէթրմ ջնրվՠ ընհնռնճջ — Յՠպ ճմ ՝՜աճսկ ՜սճսջռ դ՜՞՜սճջՠէճհ Մգլթ Թենբնջթ... 83՝—4՜ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՄՁԲ. Ոմ ըճպՠէ աի՜ս՜պ ոճսջ՝ ի՜ջռձ...
7. 84՜՝ Կ՟մնռմ ջնրվՠ ընհնռնճմ, նվ ճԵցգջնջ Մ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ, նվ գհգր թ Դ ՟ղթ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ Փնւնր Թենբնջթ գր թ Քվթջսնջե ՆԼԱ ՟ղթ, նվ նրմթ աժնրիջ Զ — Ա. Յ՜խ՜՞ո էճսթ՜ձՠէճհ աՠյզոժճյճոո... Զ. Յ՜խ՜՞ո
ճջտ ճմ գձ՟ճսձզձ աԿ՜ձճչձոփ 84՝ Է. Ն՟ի՟բվնրէթրմ ընհնռնճմ Եցգջնջթ — Իոժ հ՜սճսջո Փնւնր Թենբնջթ, ՜հջ չզղ՜յ՜՞էճսը ՠջՠսՠռ՜ս Նգջսնվ ՜ձճսձ... 84՝—5՝ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՄՁԵ. Ք՜ձազ յզպճհ բջ ՠս ճջտ ճմ ՠժզձ զ եճխճչձ...
8. 85՝—6՜ Ամխնրվթ՟ խ՟մնռմջ նրմթ աժնրիջ Ի — Ա. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ, ճջ զ ՝շձճսդՠ՜ձ աճիՠռզձ... Ի. Վ՜ոձ ճջտ ժճսոճսդզսձ ըճոպ՜ձ՜ձփ 86՜՝ Ը. Ն՟ի՟բվնրէթրմ Ամխնրվթնճ խ՟մնմթջ — Ահո ժ՜ձճձտ ձ՜ը ՠձ, տ՜ձզ
ճջ ժ՜ջ՞ՠռ՜ձ զ Նթխթ՟... 86՝—91՜ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՄՂԱ. Եջզռճսձտ, ճջտ զ ՝շձճսդՠձբ իՠդ՜ձճո՜ռ...
9. 91՝ Կ՟մնռմ Կգջ՟վթ՟ ընհնռնճմ. գր նրմթ աժնրիջ Ժ — Վ՜ոձ ժ՜ձ՜ձռ, ճջ ՜ջ՜կ՝ ՠձ ՠս ղձ՜ձ... Ժ. Վ՜ոձ
՞ճխճռ... 91՝—2՜ Եր ընհնռգ՟ժ գոթջխնոնջնրմւ գմ ՟ճջնւթխ էրնռ Ի — Երջս՟հթնջ... Ղգրնմսթմնջփ 92՜—4՝ Թ.
Ս՟ծղ՟մգտթմ.... խ՟մնռմջ աժնրիջ Ժ–Ա/ՅԺԱ. Վ՜ոձ ժ՜ձ՜ձռ, ճջ գձ՟ ՜ջ՜կ՝ ՠձ ՠս ղձ՜ձ...
10. 94՝—5՜ Կ՟մնմ Նթկնճխգջ՟վգ՟. նրմթ աժնրիջ Ի — Ա. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզ ՜կճսոձ՜ռՠէճհ... Ի. Վ՜ոձ աո՜ջժ՜ս՜՞ճսձո գոպ յզպճհզռ ՜շձՠէփ 95՜ Ժ. Ն՟ի՟բվնրէթրմ Նենճխգջ՟վգ՟ խ՟մնմթ — Ահո ժ՜ձճձտ հՠպճհ ՠ՟՜ձ, տ՜ձ ճջ հԱմխթրվգ՟... 95՜—8՜ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՅԻԱ. Էջբռ ՜հջ ՠդբ ՜կճսոձ՜ս զռբ...
11. 98՜՝ Կ՟մնմ Գ՟մավգ՟ ընհնռնճմ, նվ գհգր թ Քվթջսնջե ԳՃԿԱ ՟ղթ. նրմթ աժնրիջ ԻԳ (ԻԴ) — Ա. Վ՜ոձ
ճջ ա՜կճսոձճսդզսձ ՞՜ջղ ի՜կ՜ջզձ... ԻԴ. Վ՜ոձ ճջ ՜շ՜ձռ ՜խի՝ճխճձզ ո՜խկճոՠձփ 98՝—9՝ ԺԱ. Ն՟ի՟բվնրէթրմ Գ՟մավգ՟ խ՟մնռմթջ — Ահո ժ՜ձճձո հՠպ Նթխթ՟ եճխճչճհձ ՠ՟՜ս... 99՝—102՝ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՅԽԱ. Ոհտ ա՜կճսոձճսդզսձ կՠխ՜՟ջՠձ ՠս ՜ձ՞ճոձՠձ...
12. 102՝—3՜ Կ՟մնմ Ամսթնւ՟, նվ գհգր թ Քվթջսնջե ՟ղթ ԲՃԿԶ. Որմթ աժնրիջ ԻԵ — Ա. Վ՜ոձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝
պ՜սձզռ... ԻԵ. Երջգՠթնջթ ՝՜ձփ 103՝ ԺԲ. Ն՟ի՟բվնրէթրմ Ամսթնւ՟ խ՟մնմթջ — Յՠպ ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՜ձռՠէճհ, ՟՜ջլՠ՜է ՝ճջ՝ճտՠռ՜ս ՜խ՜ձ՟ձ Ավսգղնռմգ՟... 103՝—10՝ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՅԿԵ. Ակՠձ՜հձ ճտ ճչ ՠս ի՜կ՜ջլ՜ժՠոռզձ ՠս էճսթռՠձ աո՜իկ՜ձո...
13. 110՝—1՝ Կ՟մնմ Ղ՟րաբթխգ՟ ընհնռնճմ. նրմթ աժնրիջ ԾԵ — Ա. Վ՜ոձ ՠջժՠժ՜ռ... ԾԵ. Վ՜ոձ ո՜խկճո՜ռ... 111՝ ԺԳ Ն՟ի՟բվնրէթրմ Ղ՟րնբթխգ՟ խ՟մնմթջ — Յՠպ ՜հոճջզժ ա՜սջ՜ձ՜հջ Արջս՟տրնտ իՠջլճս՜թձ...
111՝—6՝ Ս՟ծղ՟մգտթմ խ՟մնռմջ ԾԵ — Ա/ՅՂ. Զզ մբ կ՜ջդ գոպ ՠժՠխՠռսճհ ժ՜ձճչձ՜ռ...
14. 116՝—7՜ Կ՟մնմ Ս՟վբթխգ՟ ընհնռնճմ, նվ գհգր թ Քվթջսնջե ԳՃԽԷ ՟ղթ. նրմթ աժնրիջ ԻԱ — Ա. Եյզոժճյճոզ, ճջ հզսջ չզծ՜ժբ հ՜հէ չզծ՜ժ վճըզ... ԻԱ. Վ՜ոձ ճմ ի՜խճջ՟ՠէճհ գձ՟ ՠյզոժճյճոզ... 117՜՝ ԺԴ. Ն՟ի՟բվնրէթրմ Ս՟վսթխ խ՟մնռմթջ — Եխՠս ՜հո եճխճչձ, ճջ զ տ՜խ՜տձ Ս՟վբթխգ՟... 117՝—25՜ Ս՟ծղ՟մւ Ս՟վբթխգ՟ խ՟մնռմթջ — Ա/ՆԽԵ. Ոջթնջ ՠյզոժճյճո ՜ո՜ռ. Ոմ բ ՜հոտ՜ձ հՠպզձ ոճչճջճսդզսձ...
15. 125՜ ԺԵ. Ս՟ծղ՟մւ խ՟մնմ՟տ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թ՟բենջթ թ ւ՟հ՟ւմ ճՈրվծ՟ճ ժնրջ՟րնվգ՟ժ դմնջ՟ֆ
Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ խ՟մնմթջ — Յճջե՜կ էճսո՜սճջՠռ՜ս տ՜խ՜տձ կժջպճսդՠ՜կ՝... 125՝—30՜ [Կ՟մնմւ Ա—ԼԳ]
— Ա/ՆԿԶ. Հ՜ջռճսկձ ՜շ՜նզձ, դբ. Ո՛ջյբո յ՜ջպ բ ժ՜է ՠյզոժճյճոզձ զ պՠոճսդՠ՜ձփ Աոբ ՜շ՜տՠ՜էձ. Եյզոժճյճոձ ՠխզռզ ՜ձ՜ջ՜պ... 130՜ [Ար՟վս՟ՠ՟մնրէթրմ] — Ի՝ջՠս ժ՜պ՜ջՠ՜ռ ա՜հո... (՜հէ լՠշտճչ Ա—ԼԳ)փ
16. 130՝—1ՠ ԺԶ. Ս՟ծղ՟մ խ՟մնմւ սգ՟պմ ջվՠնճմ Փթժթոոնջթ ՟պ՟ւգժնճմ
՟. 130՝ [Ա]/ՆՂԹ. Յ՟հ՟աջ ւ՟պ՟ջնրմ նրմգժնճ — Եջզո կզ՜ձ՞՜կ ՜ջե՜ձ բ... ՠ. 131՜՝ Ննվթմ խ՟մնմւ աժնրիւ Ը — [Ա]/Շ. Կզձ դբ հ՜կճսէ ՟զյՠոռզ... (՜հէ լՠշտ՚ Ա—Թ)փ

17. 131՝—2՜ Կ՟մնմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ, նրմթ աժնրիջ գվգջնրմ — Ա. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ, ճջ
կՠխ՜ձմՠձ... Լ. Վ՜ոձ կճձճաճձզ 132՜— 3՝ ԺԷ Ս՟ծղ՟մւ ջվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթ. աժնրիւ Լ — [Ա]/ՇԸ. Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ զ կՠխո ա՜շ՜թՠ՜է բ...
18. 134՜—6՜ Կ՟մնմ ջվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ Ահգւջ՟մբվնր ծ՟ճվ՟ոգսթմ. նրմթ աժնրիջ ՁԸ — Ա. Վ՜ոձ ճջտ հՠջՠը՜հճսդՠ՜ձ ճտ ի՜խճջ՟ՠոռզ... ՁԸ. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզ, ճջ ձկ՜ ՜կՠձՠսզձ ՠջ՟ձճսէ ճմ բ յ՜ջպփ 136՜՝ ԺԸ. Ն՟ի՟բվնրէթրմ խ՟մնմթջ ջվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզ հ՜հձկզժ ՠջՠսՠռ՜ս ՜հջ կզ Գնվաթնջ ՜ձճսձ... 136՝—48՜ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ] — Ա/ՇԼԸ. Հ՜ջռ. Եդբ կ՜ձճսժ ՠջՠը՜հ ժ՜պ՜ջՠ՜է էզռզ ՠս ՟զյՠոռզ... ՜ձ՞զպ՜ձ՜էճչ ի՜խճջ՟ՠոռզ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Մժջպՠէ յ՜ջպ բ, ճջյբո ժճմՠռՠ՜է հԱոպճսթճհ...
ԼԷ/ՇՀԴ—զ վճը՜ջբձ ԼԷ/ՇՀԳ ՠս 1 կզ՜սճջզ պ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜կ՝ ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թ կզձմՠս ՌՀԳփ

19. ՟. 148՜—9՜ Կ՟մնմւ ջվՠնճմ Բ՟վջգհթ Կիջգվ՟տրնճ ՟պ Ախթրհթւնջ. աժնրի ԾԱ — Ա. Թբ ՜ջպ՜տոՠ՜էտձ
հՠժՠխՠռսճհ Գ ՝՜ե՜ձզձ... ԾԱ. Նճջզձ ՜շ Թենբնվնջ. Յ՜խ՜՞ո ճմ ՜շձՠէ գձ՟ ըձ՜կզո ըձ՜կճսդզսձ, ազ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդզսձ բփ 149՜—57՜ ԺԹ. Գթվ խ՟մնմ՟խ՟մ Մգլթ գր աթսգմ՟րնվ գոթջխնոնջ՟ոգսթ Բ՟վջգհթ ՟պ ջնրվՠմ
Ախթրհթւնջ Լթխնմ՟տրնտ գոթջխնոնջ. ՠ՟մ Ծ — [Ա]/ՈՒԵ. Աջպ՜տոՠ՜էտձ հՠժՠխՠռսճհ՚ ՜կՠձ՜հձ իՠջլճս՜թճխտ ՜ոզձ...
ՠ. 157՜—8՜ Ննվթմ ջվՠնճմ Բ՟վջգհթ Գթվ խ՟մնմ՟խ՟մ ՟պ ւ՟ծ՟մ՟ճ Մգլ Թենբնվնջ ճԱմսթնւ՟ճ, Վ՟ջմ
՟ղգմգրթմ ծգպ՟մ՟ժնճ գր դ՟դա՟ճթմ խթմմ նշ ՟պմգժնճ. ՠ՟մ Ա — ԾԱ/ՈՀԵ. Յ՜հո զկձ ՜շ՜սՠէ ի՜ջժ բ կ՜ջ՟, ՠդբ
՞պռբ հ՜սջզձ՜ռ զձմ...
20. 158՜—82՝ Ի. Գթվ խ՟մնմ՟խ՟մ ջվՠնճմ Բ՟վջգհթ Վ՟ջմ ոեջ — ոեջ գր ՠթրվ՟ո՟սթխ ՟իսթտ. աժնրիջ ՄՀԲ — Ա/ՈՀԶ. Եդբ ճտ ՜յ՜ժ՜ձբ աբ՞ձ հ՜ձժ՜ջթ՜սջՠ՜հ ՝շձ՜՝՜ջսճհ...(ՃԼԷ ժջժձճս՜թ, ճջճչ ՃԼԸ—ՄՀԲ—ՃԼԷ—
ՄՀԱ)փ
21. 183՜—8՜ ԻԱ. Ս՟ծղ՟մւ խ՟մնմ՟բվնրէգ՟մ գվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ն՟դթ՟մտնր գոթջխնոնջթմ նրհհ՟ց՟պնրէգ՟մ ծ՟ր՟սնճ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ճ՟մտ՟րնվ՟տ. աժնրիջ Լ– [Ա]/ՋԽԸ. Աղ՜ժՠջպՠ՜էտ ոջ՝ճսդՠ՜ձ ի՜ս՜պճռ, ՟՜ս՜ձճխտ ոճսջ՝ ճսըպզո...
22. 188՜՝ Կ՟մնմւ սգ՟պմ ջվՠնճմ Մգլթ Նգվջթջթ գր Նգվյ՟ոծնճ Մ՟ղթխնմեթտ գոթջխնոնջթ — Ա. Վ՜ոձ
հՠժՠխՠռզ պ՜ձՠէ աոՠխ՜ձ... ԼԷ. Յ՜կՠձ՜հձ ՜կոՠ՜ձ ղ՜՝՜դ կզ յ՜իՠէփ 188՝—93՝ ԻԲ. Կ՟մնմւ ջվՠնճմ Մգլթ Նգվջեջթ խ՟էնհթխնջթ Հ՟ճնտ գր Նգվյ՟ոծրնճ Մ՟ղթխնմեթտ գոթջխնոնջթ. աժնրի ԼԷ—Ա/ՋՀԸ. Զզ ճմ բ յ՜ջպ ՝՜ե՜ձՠէ
աեճխճչճսջ՟ չ՜ոձ յպխճհ...
23. 193՝—5՝ ԻԳ. Ննվթմ խ՟մնմ ջվՠնճմ Նեվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ Վ՟ջմ խ՟վաթ գխգհգտրնճ. աժնրիջ
ԽԴ/ԻԳ — Ա/ԴԺԵ Վ՜ոձ ՜հձճռզժ, ճհտ մՠձ ՜ջե՜ձզ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ...
24. 195՝—6՜ ԻԴ. Կ՟մնմ ջվՠնճմ Կթրվհթ Ահեւջ՟մբվ՟տրնտ գոթջխնոնջ՟ոգսթ, նրմթ աժնրիջ Ե–Ա/ՌԾԸ. Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ ժճհո զռբ ժ՜կ ՜հջզ...
25. ՟. 196՜՝ ԻԵ. Կ՟մնճմ ջվՠնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տրնտ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ. աժնրի Ե– Ա/ՌԿԳ. Եյզոժճյճո ժ՜կ բջբռ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞, ճջ պ՜ձպզժզձ ճսձզռզ...
ՠ. 196՝—201՜ Ննվթմ ջվՠնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տրնտ գոթջխնոնջթ ղգլթ գ[ր] ՟պ՟ւթմնճ, ղ՟վա՟վեթ գր
մյ՟մ՟անվլթ խ՟մնմ Եվխվնվբ. նրմթ աժնրիջ Գ—Ա/ՌԿԸ. Ի չՠջ՜ ՝՜աճսկ ձղ՜ձ՜ռձ ՠս կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձռձ...
26. 201՜՝ ԻԶ. Կ՟մնռմ Յնռծ՟մմնր Եվնրջ՟հեղ՟տրնտ գոթջխնոնջթ. աժնրի Ա—[Ա]/ՌՀԱ. Կ՜ձճձտ ՠս ո՜իկ՜ձտ, աճջ գձ՟ճսձզ ՠժՠխՠռզ...
27. 201՝ ԻԷ. Կ՟մնմ ջվՠնճմ Հթոնհթս՟. Բ՟մ թ Ծմնրմբմ գր թ Մխվսնրէթրմ Տգ՟պմ. աժնրի Ա — [Ա]ՌՀԲ.
Ըոպ ՜սՠպՠ՜ռ հզղ՜պ՜ժզձ Թ—՜կոՠ՜ թձՠ՜է Տբջձ զկ...
28. 202՜ ԻԸ. Կ՟մնմ Նեխս՟պգ՟ Հպնռղ՟ճ գոթջխնոնջթ. աժնրի Ա — [Ա]/ՌՀԳ. Ս՜իկ՜ձտ ՠս ճսխխճսդզսձտ, աճջ չ՜հՠէբ ՠժՠխՠռսճհ...
29. 202՜՝ ԻԹ. Կ՟մնմ ջվՠնճմ Մգժթսնջթ գոթջխնոնջթ. Թնրհէ ՟պ Տեվթոթջ. աժնրի Ա — [Ա]/ՌՀԵ. Ահո ՞ջՠռ՜ս չ՜ոձ կզ՜ձ՜էճհ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ գձ՟ կՠա թձձ՟ՠ՜կ՝...
ՌՀԴ—զ վճը՜ջՠձ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ ՌՀԵ ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թփ

30. 202՝ Լ. Կ՟մնմ ջվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ Մգլթ. ՠ՟մ աժնրի Ա — [Ա]/ՌՀԶ. Աջ՟, ՠժ՜հտ զ ՝՜ձձ Եո՜հՠ՜ գձդ՜ոռճստ...
31. 302՝—3՜ ԼԱ. Կ՟մնմ Սգՠգվթ՟մնջթ թ Ղնրխ՟ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե. աժնրի Ա —[Ա]/ՌՀԷ. Թբ ճմ ՜շ՜սՠէճսռճս ՜ջ՟՜ջճսդզսձ լՠջ...

32. 303՜—4՟ ԼԲ. Սնխվ՟ս՟ճ. աժնրի Ա —[Ա]/ՌՀԸ. Հ՜ձ՟բո ՅԺԸ—զռձ հ՜սճսջո Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ եճխճչճհձ...
33. 304՜ ԼԳ. Կ՟մնմ ջվՠնճմ Դթնմեջթնջթ Ավթջո՟ա՟տրնճ Յ՟հ՟աջ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ. աժնրի Ա — [Ա]/ՌՀԹ. Զզ ՜ջե՜ձ՜ռ՜ս, ազ Աոպճս՜թ Բ՜ձձ Հ՜սջ հ՜շ՜ն տ՜ձ աե՜կ՜ձ՜ժո թձՠ՜է...
34. 204՜՝ ԼԴ. Կ՟մնմ Մ՟մնրեժթ Վ՟ջմ Սվՠնճ ի՟շթմ. աժնրի Ա—[Ա]/ՌՁ. Ի լՠշձ Կնջս՟մբթմ՟մնջթ Մգլթ ի՜ոպ՜պՠռ՜ս պ՜սձ՜ըկ՝ճսդզսձ Սվՠնճ ի՟շթմ...
35. 204՝ ԼԵ. Կ՟մնմ Կհգղ՟ճ Հպնռղ՟ճ գոթջխնոնջթմ Յ՟հ՟աջ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ. աժնրի Ա —[Ա]/ՌՁԱ. Ս՜իկ՜ձտ ՠս ի՜ոպ՜պճսդզսձտ ՠժՠխՠռսճհ տջզոպճո՜ժ՜ձ...
36. 204՝ ԼԶ. Կ՟մնմ Եհթյեթ ռ՟վբ՟ոգսթմ. աժնրի Ա—[Ա]/ՌՁԲ. Եդբ ճտ զ ժզսջ՜ժբզ ժ՜կ զ պ՜սձզ... ՜կճսոձ՜ձ՜հ...
37. 204՝ ԼԷ. Կ՟մնմ Դթնմեջթնջթ Ավթջո՟ա՟տնճմ (Աէգմ՟տրնճ). աժնրի Ա—[Ա]/ՌՁԳ. Կ(=Հ)՜կ՜ժ՜ջ՞տձ ճմ
ժ՜ջՠձ ակզկՠ՜ձո հ՜շ՜ն ՜թՠէ...
38. 204՝—6՜ Կ՟մնմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ ծ՟ճվ՟ոգսթ. նրմթ աժնրիջ ԾԵ—Ա. Վ՜ոձ աճսոճսկձ՜ոբջո լՠշձ՜՟ջՠռ տճջՠյզոժճյճո... ԾԵ. Վ՜ոձ ճջտ ապճսջո պ՜ձփ 206՜—22՝ ԼԸ. Կ՟մնմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ. Յ՟հ՟աջ ւնվգոթջխնոնջգ՟տ, էե նվոեջ ո՟վս ե դխ՟մնռմ՟խ՟մ խ՟վամ ծ՟ջս՟սնրմ ո՟ծգժ ճգխգհգտթջ.
աժնրի ԾԵ — Ա/ՌՁԴ. Զզ ոջ՝ճռ ՝՜ջՠյ՜ղպզռ ՠս ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ յ՜հթ՜շՠռՠէճհ...
39. 222՝—3՜ Կ՟մնմ ռ՟վբ՟ոգս՟տ Հ՟ճնտ. աժնրի Ի — Ա. Եյզոժճյճոզ, ճջ զ յխթճսդՠ՜ձ ՞պ՜ձզ... Ի. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճոզ, ճջ ՞զպ՜ոռբփ 223՜—4՝ ԼԹ. Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ խ՟վաթ Աջսնրլնճ գր ջվՠնճ գխգհգտրնճ, դնվ
գբթմ ռ՟վբ՟ոգսւ Հ՟ճնտ թ ժվնրէթրմ Ապ՟ւգժ՟խ՟մ գր Նթխթ՟խ՟մ խ՟մնռմ՟տ ծ՟ջս՟սնրէթրմ [Կ՟մնմւ Շ՟ծ՟ոթռ՟մթ] — Պ՜ջպ ՠս յ՜պղ՜ծ բ ձ՜ս՜չ՜ջզձ իճ՞՜է ա՜ջճսՠոպ՜՞ճջթճսդզսձ ձ՜սզձ... 225՜—35՝ [Կ՟մնմւ]
— Ա/ՌՃԼ. Եդբ ՠյզոժճյճո ճտ ՞պռզ զ յխթճսդզսձ...
40. 225՝—7՝ Խ. Սվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ Գթվ ՟ր՟մբնրէգ՟մ ճ՟հ՟աջ խ՟վաթ ջո՟ջ՟րնվ՟տ ջվՠնճ գխգհգտրնճ գր ոսհնճմ ընհնռվբ՟խ՟մ՟տ զմլ՟ճգժնտ թ սնրմ Աջսնրլնճ. աժնրի Ա– [Ա]/ՌՃԾԹ. Ք՜ձազ
ոճսջ՝ Լնրջ՟րնվթշմ Հ՜հճռ Մգլմ Գվթանվթնջ...
41. 238՜—9՝ ԽԱ. Եվ՟մգժնճմ Մ՟խ՟վ՟ճ՝ ջվՠնճ ւ՟հ՟ւթմ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Կ՟մնռմ՟խ՟մ էնրհէ
թ Հ՟ճջ. Վ՟ջմ խ՟մնմ՟բվնրէգ՟մ խ՟էնրհթխե գխգհգտրնճ խ՟վա՟տ, դնվ շե ՟վը՟մ զմբ ջ՟ծղ՟մ գր զմբ ծվ՟ղ՟մ
՟մտ՟մգժ. աժնրի Թ — Աի՜ չ՜ոձ ՜իզձ ՠս ՠջժզսխզձ Աոպճսթճհ... 239՝—42՜ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՌՃԿ. Թբ ՜ջե՜ձ զռբ ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ կժջպճսդզսձ...
42. 242՜՝ Կ՟մնմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ռգվչմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ. նրմթ աժնրի ԺԵ — Ա. Վ՜ոձ ՠյզոժճյճոզ
ճմ ա՞ՠձճսէ ՠջժ՜դ... ԺԵ. Վ՜ոձ տ՜շ՜ոճսձո ճսձՠէճհփ 242՝—4՝ ԽԲ. Հ՟վտղնրմւ խ՟մնռմ՟խ՟մւ Յնռծ՟մմնր Սթրմ՟խ՟մթ ւ՟հ՟ւթ գր ՟պզմէգվ՟բվգ՟ժ ո՟ս՟ջի՟մթւ մղթմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ գր մնվնրմ ՟էնպ՟խտ՟տ գոթջխնոնջ՟տ ՠ՟դղ՟տ. աժնրիւ ԺԵ — Ա/ՌՃԿԹ. Եդբ յ՜ջպ զռբ ՠյզոժճյճոզձ կզձմ՟ՠշ ՠժՠխՠռսճն զսջճսկ զռբ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Չբ ՜ջե՜ձ...
43. 244՝—5՜ Կ՟մնռմ սգ՟պմ Յնռծ՟մմթջթ Իղ՟ջս՟ջգվթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ աժնրիջ ԼԲ — Ա. Եյզոժճյճո ժ՜կ բջբռ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞, ճջ ՜ջ՝ՠձ՜հ... ԼԲ. Վ՜ոձ մ՜ջ՜խ՜ձ՟ Մլհմեթտմ, ճջ ՠձ Պ՟ճժթխգ՟մւփ 245՜—51՝
ԽԳ. Ս՟ծղ՟մւ Յնռծ՟մմնր Իղ՟ջս՟ջթվթ — Ա/ՌՃՁԴ. Եյզոժճյճո ժ՜կ տ՜ի՜ձ՜հ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞ ժ՜կ ճչ ՠս զռբ...
44. 251՝—2՝ ԽԴ. Կ՟մնմւ Սթնռմթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ. նրմթ աժնրիջ ԻԴ. Ն՟ի՟բվնրէթրմ խ՟մնռմթջ —
Ոջ յ՜պկճխ ՜ոպճսթ՜հզձ ՜սջզձ՜՟ջճսդՠ՜ձձ ՠխՠձ ՜ղ՜ժՠջպտ... 252՝—5՝ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՌՄԺԶ. Եյզոժճյճո ժ՜կ տճջՠյզոժճյճո ժ՜կ Էջբռ կզ ոպ՜ոռզ զ յ՜պծ՜շո վ՜շ՜ռ կ՜ջկձճհ...
45. 256՜—7՜ ԽԵ. Կ՟մնմւ սգ՟պմ Եցվգղթ ՟վբթրմ՟խ՟ս՟վ խվ՟րմ՟րնվթ, դնվ ջմնրտ՟մեվ ճ՟մ՟ո՟սմ.
Ի խնրջնրէգ՟մ ձ՟պեմ. աժնրի Ը — Ա/ՌՄԽ. Ք՜ի՜ձ՜հ ժ՜կ ժջ՜սձ՜սճջ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞, ճջ ժ՜կ՜ժճջ կպ՜ստ...
46. ՟. 257՜ ԽԶ. Կ՟մնռմ Եվխվնվբ ընհնռնճմ Ամսթնւ՟ճ. նրմթ աժնրիջ Թ. Ն՟ի՟բվնրէթրմ խ՟մնմթջ — Ոջյբո ՜ոբ. Յՠջժճսռ ՠս հՠջզռ չժ՜հզռ ի՜ոպ՜պՠոռզ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ձ... 257՜—9՜ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՌՄԽԸ. Եյզոժճյճո
ճտ կզ զղը՜ձ էզռզ ՜հէճռ չզծ՜ժզ...
ՠ. 259՝—61՝ ՌՄԾԷ. Խնջսնռ՟մնրէթրմ Գ–վբ [Բ–վբ] ընհնռնճմ Ամսթնւ՟ճ—Խճոպճչ՜ձզկտ ճջյբո ճսոճսռզձ Գզջտ ոճսջ՝տ...
47. 261՝—2՜ Կ՟մնմ Դւմթ ջնրվՠ ընհնռնճմ... ծվ՟ղ՟մ՟ր գվ՟մգժնճմ խ՟էնհթխնջթ Հ՟ճնտ Նէվջեջթ Շթմնհթ... աժնրիջ ԺԲ — Ա. Վ՜ոձ ՜շ՜նձճջ՟՜ռ... ԺԲ. Վ՜ոձ ՜ա՜պ՜ռ... 262՜—6՜ ԽԷ. Կ՟մնմ Դւմ՟ ջնրվՠ ընհնռնճմ.
աժնրիջ ԺԲ—Ա/ՌՄԾԸ. Աշ՜նձճջ՟՜ռ ոջ՝ճռ ՠժՠխՠռսճհ, ՜հոզձտձ բ՚ ՠյզոժճյճո՜ռ... Ամնր՟մւ գոթջխնոնջ՟տ՝
Ա—ԺԷփ

48. 266՜՝ ԽԸ. Կ՟մնմ ջնրվՠ ընհնռնճմ թ Թենբնրո՟րժթջ, նվ ՟ճըղ խնշթ Կ՟վմնճ ւ՟հ՟ւ — Սճսջ՝ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ եճխճչձ, ճջ եճխճչՠռ՜ձ հ՜կՠձ՜հձ տ՜խ՜տ՜ռ... 266՝—7՜ [Գժնրիւ Թ] — Ա. Վ՜ոձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ... Թ. Վ՜ոձ ս՞ՠոպզ տ՜ի՜ձ՜հզ... 267՜—71՜ Ս՟ծղ՟մւ ջնրվՠ ընհնռնճմ Կ՟վմնճ. աժնրիջ Թ — Ա/ՌՄՀ. Վ՜ոձ կՠթզ Յ՜հպձճսդՠ՜ձձ, աճջ ժ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ...
49. 271՜՝ ԽԹ. Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ խ՟մնռմթ Վ՟շ՟ա՟մ՟ճ Ահնր՟մթտ ՟վւ՟ճթ, գբգ՟ժ թ ընհնռմ նվ ճԱհնր՟մջ գհգր. նրմթ աժնրիջ Ի. Ն՟ի՟բվնրէթրմ խ՟մնռմթջ — Յ՜կո Վ՟շ՟ա՟մ՟ճ Ահնր՟մթտ ՜ջտ՜հզ, ՝՜աճսկ ի՜ժ՜շ՜ժճսդզսձտ էզձբզձ... 271՝—4՜ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՌՄՀԹ. Եջզռճսձտ, ճջ զ ղբձո էզձզռզձ, ՠջզռո ՜ձ՞՜կ...
50. 274՜ Աՠվ՟ծ՟ղնր Մ՟ղթխնմեթտ գոթջխնոնջթ ՟պ Վ՟շ՟ա՟մ Ահնր՟մթտ ՟վւ՟ճ — Ա. Եդբ ճմ ՠձ իճ՞զտ
ձձնՠռՠէճռձ զ ՞զպճսդՠ՜ձ... Գ. Եդբ իճ՞զտ չ՜ըծ՜ձՠէճռձ ճմ ՠձ կզկՠ՜ձռ զ թ՜ձ՜սդճսդՠ՜ձփ 274՜—5՝ Ծ. Կ՟մնռմջ նրմթ աժնրիջ գվգւ — Ա/ՌՄՂԹ. Մզպ ՟զջ, ճչ ոզջՠէզճսդզսձ, ազ ՠդբ ՞զպճսդզսձ ՠս ՜ձ՞զպճսդզսձ...
51. 275՝ Կ՟մնմ Սգր՟մսգ՟ գոթջխնոնջթ, դնվ խ՟վագ՟տ զմբ գոթջխնոնջ՟տմ ՄԺԲ. աժնրիջ ԺԴ — Ա. Վ՜ոձ ոյ՜ձճխզ... ԺԴ. Վ՜ոձ ՜շձ ճջ աժզձ զսջ դճխճսփ 275՝—6՜ ԾԱ. Ի էհէթ ՟ջս ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ. ՠ՟մջ ԺԴ
— Սգր՟մսթնջ ՠյզոժճյճո, ճջ բք հԱոպճսթճհ... 276՜—7՝ [Կ՟մնմւ] — Ա/ՌՅԲ. Ոջյբո ՜ոբ Տբջ ռՄճչոբո. Մզ ՜շձբտ գոպ ՞ճջթճռ իՠդ՜ձճո՜ռ...
52. 277՝—8՜ Կ՟մնմ սգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ. աժնրի Ժ[Թ] — Ա. Վ՜ոձ հԱխճսի՜ռձձ... Թ. Վ՜ոձ ՟զս՜ի՜ջզ... 278՜ Ն՟ի՟բվնրէթրմ ե ՟ճջ — Զկՠթ ՠս ա՜ձ՝՜ս ա՝՜ջՠջ՜ջ... 278՜—80՜ ԾԲ.
Կ՟մնմ սգ՟պմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ. աժնրի Թ—Ա/ՌՅԺԶ. Վ՜ոձ ոջ՝ճհ Պ՜ոՠցտզձ յ՜իճռձ զ ժ՜ձճձո զ ղ՜՝՜դճս ճմ իջ՜կ՜հզ յ՜իՠէ...
Գջմզռ՚ 277՝ «Ց՜ձժո պ՜ջ՜ժճհո բ, ա՞ճհղ էՠջ ՠս կզկՠխ՜՟ջՠջ, ազ հ՜սջզձ՜ժձ ՜հոյբո ՞պ՜տ»փ

53. 280՜—1՝ ԾԳ. Կ՟մնմ Բ—վբ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ գր է՟վաղ՟մշթ, ՟յ՟խգվս
գհգժնճ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Մգլթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ. Բ՟մւ խ՟մնռմ՟խ՟մ. աժնրիջ Գ — Ա/ՌՅԻԵ. Աջ՟, ՠո ա՜հո
գոպ զկճսկ ՞զպՠէճհ ՜ոՠկ, դբ. Ոջ ակ՜ձճսժ պ՞բպ...
54. 281՝—2՜ ԾԴ. Ննվթմ խ՟մնմ սգ՟պմ Յնծ՟մմնր Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ Մ՟մբ՟խնրմնճ. աժնրի Է —
Ա/ՌՅԻԸ. Ք՜ի՜ձ՜հ Կ ՜կՠ՜ զ յ՜պ՜ջ՜՞բձ էշՠոռբ...
55. ՟. 282՝—5՜ ԾԵ. Կնշնրղմ ՟ո՟յի՟վնրէիւմ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ
խ՟էնրհթխնջթ. սնրմջ — ՌՅԼԵ. Եջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ կՠխճսռՠէճչձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... էճսո՜սճջՠոռզ իճ՞զ տճ հ՜սզպՠ՜ձփ
ՠ. 295՜—9՝ Ննվթմ սգ՟պմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնհ՟տ, էե նվոթջթ կգրնռ ո՟վս ե
բմգժ — Ա. Եդբ ճտ ՜ա՟ՠռճսդՠ՜կ՝ ո՜պ՜ձ՜հզ ՜ձժ՜ձզռզ հ՜ջճս՜՞զպճսդզսձ... Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ժ՜ձճձտ Յնռծ՟մմնր պճսձտ Ճփ
Հղղս. սո. «Կ՟մնմաթվւ Հ՟ճնտ», Ա, Եվգր՟մ, 1964. Բ, Եվգր՟մ, 1971, կգպ. Բ իղՠթ՝ nֆ Տո. շնրմթ §55, ՠփ

Բ. 292՜—368՜ [Ք՟հ՟ւ՟խ՟մ ՟րվթմ՟բվնրէթրմ]
—292՜—4՜ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ Ք՟հ՟ւ՟խ՟մ ՟րվթմ՟բվնրէգ՟մջ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ գր ղ՟վբխ՟ճթմ — Տբջձ
ՠս Աջ՜ջզմ Աոպճս՜թձ կՠջ ՠոպՠխթ ակ՜ջ՟ձ... Բ՜ջՠըճի Սնրխգժթնջթ իջ՜կ՜հՠռ՜տ ձղ՜ձ՜՞ջՠէ...
1. 294՜—324՜ [Արվգմւ ճ՟հէնհ է՟ա՟րնվ՟տ]
Տՠո կգպ. 488, 87՟—103՟. Ց՜ձժ/294՜—8՜փ Նը./298՝—9՝փ §Ա—ՃԾԳ/300՜—24՜փ

2. 324՜—8՝ Հ՟ղ՟պ՟րս ընհնռնրղմ ՟րվթմ՟տ ռգվջսթմ
Տգ՛ջ կգպ. 488, 103՟—5՟. §Ա—ՁԵ/324՜—8՝փ

3. 328՝—61՜ [Ըմսվնրէթրմ ծ՟ղ՟պ՟րս ճ՟րվթմ՟տմ Ք՟հ՟ւ՟խ՟մ՟տ]
Տգ՛ջ 488, 105՟—22ՠ. Ց՜ձժ/328՝—31՝փ §՟—ըէ/331՝—59՜փ Կզռ՚ 359՜—61՜, ձճհձ 3 ի՜պճս՜թձՠջգ. պՠո 488, 122՝—3՝փ

4. 361՜—8՜ [Ս՟ծղ՟մ դթմնրնվնրէգ՟մ]
Տգ՛ջ կգպ. 209, 66՟—70ՠ. Ց՜ձժ/361՜—2՝փ §Ա—ԾԶ/362՝—8՜փ

Գ. 368՜—85՜ Գժնրիւ զմսվնրէգ՟մ թ Մնռջթջ՟խ՟մ ՟րվթմ՟տմ (369ՠ)
Տգ՛ջ կգպ. 488, 47՟—86՟. Ց՜ձժ/368՜—9՝փ §՟—խե/369՝—85՜փ

Դ. 385՝—97՜ [Միթէ՟վ՟ճ Գփյթ Գթվւ Դ՟ս՟ջս՟մթ]

Տգ՛ջ կգպ. 488, 1՟—183ՠֆ Մզ՜հձ մճջո ժ՜ձճձ §ղըՠ/385՝—7՝փ ղըա/387՝—8՝ (դՠջզ. չջն. «...ՠս թ՜ձջ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜կ՝ ո՜իկ՜ձՠոռՠձ»)փ ղթգ/388՝—98՝փ ղթզ/396՝—7՜փ
Չզ ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ տձձ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞ջճսկ, պյ. Եջ., 1975փ

Ե. 397՝ Կ՟մնմ գվխվնվբ գվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Պ՟վէգրթ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ Լնրջ՟րնվշթ. Հ՟վտնրղմ՝ ագհգտթխ
ո՟ս՟ջի՟մ՟րւ ծ՟մբգվկ իվէմ՟լ՟լնրխ ՠ՟մթտ. նրմթ աժնրիջ ԺԱ. — Ա. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ՜ռ... ԺԱ. Վ՜ոձ տ՜ն՜ձռփ 397՝—403՝ Ս՟ծղ՟մւ ջվՠնճմ Գվթանվթ Պ՟վէգրթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ — Ա. Ք՜ի՜ձ՜հ
ճջ գձ՟ ժձճն զ տճսձ բ, զ չ՜խզսձ յ՜պ՜ջ՜՞ կզ զղըՠոռբ կ՜պճս՜ռ՜ձՠէ... ՜շ զ կճէճջՠռճսռ՜ձՠէճհ ակ՜ջ՟զժփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

289՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ե ավնտջ — Փ՜շտ... Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ՜ձճսխխ՜ ՞ջմզո ՠս պ՜ջպ՜կ ՜ձլզձո ի՜ո՜ձՠէ զ ժբպ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞՜ձլ՜ջ՜ձզո, ճջ ժճմզ Կ՜ձճձո, աճջ ՠ՟զձ Քջզոպճոզ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էտձ... // (290՝)...
Աոպ՜ձ՜սջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս իճ՞բժՠռճհռ ՠս ռ՜ձժ՜էզ ՟ջ՜ըպո ՜ոպճս՜թ՜՟զջ ՜կէձճսձ՜ժ ՜շ՜պճսդՠ՜կ՝, հճջկբ ՞ձ՜ձ ՞ՠպտ... Ոջճհ ՜հոյզոզ յխլ՜էզ վ՜ջդ՜կճսդՠ՜ձռ ռ՜ձժ՜ռճխ ՠս վ՜վ՜՞ճխ ՠխՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպ, ա՜ջ՟՜ջՠ՜է ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ պձպՠո զկ՜ոպճսձ զ պ՜ձ Տՠ՜շձ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ իճչզս ՝՜ձ՜սճջ ի՜սպզձ
Քջզոպճոզ, ՠս ՜ըճհՠ՜ձ ի՜ս՜պճհ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ ՠժՠխՠռճհ՚ պբջ Զ՟ւ՟վթ՟ճ Լնռ՟ տ՜խ՜տզ ՜ս՜՞ տ՜ի՜ձ՜հձ,
ճջ՟զ պբջ Գ՟ջբ՟վ ձճհձ տ՜խ՜տզ ՜ս՜՞ զջզռճսփ Ոջ ՠս ո՜ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠլՠսճսդՠ՜կ՝ իճչճսբջ աի՜ս՜պ Քջզոպճոզ զ ժՠ՜ձո զսջճսկ, ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜է ՜էՠ՜ստ զչծ՜ջՠ՜ռ աժՠ՜ձո զսջ, ՠս վճըՠռ՜ս հ՜ձ՜ձռ ժՠ՜ձոձ՚ գձ՟ճսձՠէ աի՜պճսռճսկձ ՝՜ջզփ Բ՜հռ ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ մ՜ջ՜ռՠ՜է ՠս զ ՝՜ակ՜ի՜է՜թ ե՜կ՜ձ՜ժո, ճջ բջ չ՜ոձ ճսխխ՜վ՜շ ի՜ս՜պճհ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ ՠժՠխՠռսճհ, զ տ՜խ՜տձ Լնռ // (291՜) ժճմՠռՠ՜է, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Նմչղ՟մ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ, զ
դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Լեծ՟տ ՠջժջզո ՜ոպճս՜թ՜ոզջզ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպզ Չնվվնբ Վժ՟սթջժ՟ռթմ, ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ Աէնպնճմ, ոջ՝՜ա՜ձ ՠս ՜շ՜տզձզ, ա՜ջ՟՜ջՠ՜է ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠլՠս ճսձ՜ժճսդՠ՜կ՝ ՠս էռՠ՜է
ղձճջիրտձ Քջզոպճոզ, ի՜կՠկ՜պ ՜շ՜նզձ հ՜նճջ՟՜ռ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ պՠ՜շձ պբջ Փթժթոոնջ ժ՜դճխզժճոզ, ՜ջզ ՠս տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ լՠշձ՜ոճսձ ՜ղ՜ժՠջպ էՠ՜է ՝՜ակՠջն՜ձզժ
ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ պՠ՜շձ պբջ Մնռջեջ ժ՜դճխզժճոզձ, ճջ հՠպ վճըՠէճհձ հ՜ղը՜ջիբո պՠ՜շձ պբջ Մնռջեջթ, ո՜ հ՜նճջ՟ՠ՜ռ աԱդճշձ ի՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձփ Ես ազ ՝՜աճսկ ՞ճչճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզ բ էճսո՜սճջ իճ՞զ ՠս
ՠջ՜ձՠէզ ի՜հջ՜յՠպձ պՠ՜շձ պբջ Մնռջեջ ժ՜դճխզժճոձ, ազ վ՜հէբջ ՜ջՠ՞՜ժձ՜ձկ՜ձ ՠս էճսո՜սճջբջ աՀ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ ՠժՠխՠռզո ճսխխ՜վ՜շ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜կ՝, ՠջժջճջ՟ Լճսո՜սճջզմ Հ՜հճռ ՜ա՞զո, ձկ՜ձ ձ՜ըձճհձ Լնրջ՟րնվշթ
ոջ՝ճհձ Գվթանվթ, ճսխխզմ ժ՜ջ՞՜ռ ՠս ժջ՜սձզռ. ձճջճ՞զմ ՠխթՠէճռ, ճջ ՠս ժջժզձ ձճջճ՞ՠ՜ռ աԱդճշձ ի՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ
Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ ՠս ղզձՠ՜ռ զ ձկ՜ ղբձո ՝՜աճսկ թ՜ըզստ, ՠս ՜հէՠսո ՝՜աճսկ չ՜ձճջ՜հո ղզձՠ՜ռփ Ես ՝՜ակ՜ռճհռ աե՜շ՜ձ՞՜սճջո ՠժՠխՠռճհ, ՠս ժ՜ջ՞ՠ՜ռ ՟յջ՜պճսձո, ՠս ՜հէ ՠսո ՝՜աճսկ ճսխխճսդզսձո ՠս հզղ՜պ՜ժ ՜ձնձնՠէզ ՠդուխ
Տ՜ձո Հ՜հճռ, ճջճհ հզղ՜պ՜ժ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ. ՜կբձփ Բ՜հռ չ՜ոձ կՠխ՜ռ կՠջճռ վճսդճչ ղզն՜ս էճսո՜սճջ ծջ՜՞
Հ՜հճռ ՜ա՞զո ՠս թ՜խզժձ իճպ՜ձճհղ// (291՝) իՠխլճսռզձ վճսղտ կ՜իճս, ՠս չՠջ՜վճըՠռ՜ս ՜շ ծղկ՜ջզպ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ Քջզոպճո ՜շձճսէ ավճը՜ջբձ ՜ղը՜պճսդՠ՜ձձփ Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ճսըպզ կ՜ձժճսձտ ՠժՠխՠռսճհ, ազ ճջտ ժ՜ջ՟՜էճչ ր՞պզտ ՠս ժ՜կ ՜սջզձ՜ժետ զ ոկ՜ձբ, կզ կճշ՜ձ՜հտ հզղՠէ զ Քջզոպճո ահ՜շ՜ն ՜ձճս՜ձՠ՜է պբջ Զ՟ւ՟վթ՟ճմ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս ն՜պ՜՞ճչճսդՠ՜կ՝ յ՜ջաՠ՜ռ ՠս
ոջ՝՜՞ջՠ՜ռ աԿ՜ձճձո, ՠս հ՜սՠէՠ՜է զ ձճհձ ռ՜ձժ ՞ՠխՠռզժ ձճջ՜ հ՜ջկ՜ջ զ չՠջ՜հ ՜հ՝ճս՝ՠձզ՚ չ՜ոձ ՟զսջ՜չ ՞պ՜ձՠէճհ ժ՜կՠռճխզձ աըձ՟ջՠէզձ զսջփ Ահէՠս այ՜ջժՠղպ ՠս իՠա՜իճ՞զ աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ Կնրժ՟քի՟դնրմմ ՠս ա՝ճխ՝ճնՠ՜է
ա՜ս՜ժտձ զսջՠ՜ձռ՚ աԱմբվե՟ջմ ՠս աԽ՟շւնմ, աԳ՟ջբ՟վմ ՠս դԳվթանվմ, ՠս ա՟ոպՠջտձ՚ աԱմմ՟մ, աՍնցթ՟ճմ ՠս աԿ՟ս՟վթմեմ, ՜հէՠս աչՠջ՜վճըՠ՜է ի՜հջձ զսջ՚ ապբջ Գ՟ջբ՟վ ՜ս՜՞ՠջբռձ, ՠս ակ՜հջձ զսջ՚ Ամ՟ջս՟ջթ՟ճմ ՠս զ
Քջզոպճո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աՍսգց՟մմնջմ, ՠս կզսո աժՠձ՟՜ձզ ՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աԳ՟ՠվթեժմ, ՠս ատըսՠջտձ
զսջ՚ աՈրժթ՟մե ՠս աԵհթջ՟ՠեէ ՠս ա՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջոձ աժՠձ՟՜ձզո ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էո զ Քջզոպճոփ Գջՠռ՜ս ո՜ լՠշ՜կ՝ ճսկՠկձ ՠս դՠջ՜չ՜ջե ՞ջմզո, ՝՜ակ՜կՠխ ՠս կՠխրտ ա՜շ՜թՠ՜է իճ՞ճչ՚ Մխվսշթջ, Ղ՟դ՟վթ ճջ՟սճհփ Ախ՜մՠկ,
ազ ՞ջզո ըճղճջճսդՠ՜ձ ՠս ոխ՜է՜ձ՜ռ ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձզտ, ազ ժ՜ջո ՜հոմ՜վ բջփ Ես չ՜ոձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է թձճխ՜ռո Հ՜հջ կՠջ ՜ո՜ոռզտ, ազ ՠս ՟ճստ կ՜ոձ ՝՜ջզ գձժ՜էնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջկբ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջփ Աս՜ջպՠռ՜ս զ դվզո Հ՜հճռ ՌՁԴ (1635) ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ ԻԱ, զ վ՜շո Աոպճսթճհփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 37՜, 397՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Հ՟ճվ՟ոգսֆ
ԹԵՐԹ՝ 241 — 1 (էպթշւ՝ 86). շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 240՟—1ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ի×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26,3×20,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 22ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղթվ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 5՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, գխգհգտթ (108ՠ)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Արգս՟վ՟մֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 ՟պ՟մկթմ էգվէգվթ ռգվթմ խեջգվթտ. գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ ինյնվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ «///[՟]րվջֆ Եր գղնրս... զմբ ղգդ դձ՟մ՟ո՟վծ՟ճմ... զմբ մնջ՟
գթմ... դ՟ծթ ծ՟վգ՟ժ գվխմշգ[թմ]///» (Ղնրխ. ԻԴ, 29—37)ֆ Բ՟ «/// դթ գջ մնճմ գղ... կխ՟մ [ինվնռգժնճ... դնվ] ի՟րջգտ՟... ճ՟րնրվ գվվ[նվբթ]///» (Ղնրխ., ԻԴ, 39—47)ֆ Ա՟ «///գր ամ՟տ թ Գ՟հթհգ՟... գխմ բ՟վկգ՟ժ թ Կ՟մ՟ճ Գ՟[հթհգ՟տրնճ... Գ՟]հթհգ՟... Եվՠ, նվբթմ ւն խգմբ՟մթ եֆ///» (Յնռծ., Դ, 43—50)ֆ Աՠ «/// ծ՟վտ՟մգվ տմնջ՟... բ՟վկգ՟ժ գվխվնվբ[մյ՟մ... ծթմա ջվ՟ծ] ճնվջ ՟մագ՟ժ...՟ճմնրծգսգր, ՟ջե
///» Յնռծ., Դ, 52—Ե, 6)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՜—204՜ [Կթրվհթ Եվնրջ՟հգղ՟տրնճ Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ]
Տգ՛ջ կգպ. 666, 5՟—246՟. Ց՜ձժ/3՜—4՝փ §՟/4՝—8՜փ ՠ/8՜—16՝փ ա/16՝—23՝փ բ/23՝—37՜փ գ/37՜—43՜փ դ/43՜—59՜փ ե/59՜—64՝փ զ/64՝—6՝փ է/66՝—72՝փ ը/72՝—82՜փ ը՟/82՜—93՜փ ըՠ/93՜—108՝փ ըա/108՝—27՝փ ըբ/127՝—42՜փ ըգ/142՜—59՜փ ըդ/159՜—73՜փ ըե/173՜—88՝փ ըզ/188՝—204՜փ

Բ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 204՝—6՜ Վ՟վւ ջվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ, նվ թ ծգէ՟մնջ՟տ, գր նշ Կթրվ՟խնջմ, նվ Յնրբ՟ճմ խնշգտ՟ր — Յ՜սճսջո Կնջս՟մբմգ՟ ՜ջտ՜հզ, ճջ՟ճհ ոջ՝ճհձ Կնջս՟մբգ՟մնջթ, բջ Կթրվգհ զ ոճսջ՝ տ՜խ՜տբձ
Եվնրջ՟հեղե...
ՠ. 206՜—13՜ Նգվՠնհգ՟մ թ Վգվ՟ցնինրղմ ՟ղեմ՟րվծմգ՟ժ Աջսնր՟լ՟լմթմ, ՟ջ՟տգ՟ժ թ Նգվջթջե լմնհ՟տ ինջսղ՟ղՠ մղթմ զմլ՟ճգ[՟ժ] լ՟պ՟ճե — Ես ոճսջ՝ Կճհոձ կձ՜ռ հԵջճսո՜խբկ յ՜ղպյ՜ձՠ՜է զ Յ՜ժճ՝՜հ ՠս զ
Յճչի՜ձձբ...
ա. 213՝—8՜ Մնռջեջթ Խնվգմ՟տրնճմ Պ՟սղնրէթրմ գր աթրս Փնիղ՟մ Աջսնր՟լ՟լմթմ Մ՟վթ՟ղնր ղփվ Տգ՟պմ, էե նվոեջ յմնվծգտ՟ր ՟մ՟վ՟ս սթո ո՟սխգվթմ թ ց՟ճսմ, խ՟ղ էե ճնվ կգպմ, խ՟ղ էե ճնրղե ՠգվ՟ր թ Հ՟ճւ
— Հջ՜սզջՠ՜է Սջ՝ճսիզձ զ Փճըճսկձ ՜շ Ոջ՟զձ զսջ, հ՜հպձՠ՜է ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ ավ՜հպձ ժզյ՜ջզո...
բ. 218՜—23՜ Յ՟հ՟աջ ինվծվբնճ ջնրվՠ գխգհգտրնճ — Ոմ ՠդբ ՜հեկ զձմ թ՜ձՠ՜տ աըճջիճսջ՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ ՜շ Աոպճս՜թ...
գ. 223՝—30՝ Սվՠնճմ Աՠՠ՟ճ Եցվգղթ Նգվՠնհգ՟մ թ Սնրվՠ ի՟շմ Աջսնր՟լզմխ՟ժ — Ասջիձՠոռճստ, ՠխ՝՜ջտ,
աիջ՜ղ՜՞ճջթ պձպՠոճսդզսձ ՜ձծ՜շ Բ՜ձզձ Մզ՜թձզ...
դ. 230՝—6՜ Վ՟ջմ Եվգղթ՟ճ ղ՟վա՟վեթ, թ ավնճմ Բ՟վնրւ՟ճ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլբզձ տ՜խ՟բ՜ռզտձ յ՜ղ՜ջՠէ
աԵվնրջ՟հեղ, ըրոՠռ՜ս Տբջ գձ՟ Եջՠկզ՜...
ե. 236՜—7՜ Տգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠ Զ՟սթխմ Տգ՟պմ — Պ՜հթ՜շ բ Զ՜պժզո եճխճչ, ՠս կՠթ բ յ՜պզս պրձզո...
զ. 237՜—8՝ Ննվթմ Յնծ՟մմնր — [Զ]զձմ — զձմ ՠս Յ՜ջճսդզսձ Քջզոպճոզ ճջ ՜հո՜սջ գոպ ի՜ձ՜յ՜աճջ՟ ղջն՜՞՜հճսդՠ՜ձ պ՜ջճհ ՠժձ ՝ՠջՠէ կՠթո ՜հո... ՠս Քջզոպճոզ հ՜ջճսռՠէճհձ վ՜շտ... ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

16՝ Ոջ ճխճջկզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո... (՞ջմզ զոժ լՠշտճչ տՠջճս՜թ, ՝՜հռ ժ՜ջ՟՜ռսճսկ բ
«Մխվսշթմ») ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զսջՠ՜ձռ, ՠս Յնռ՟մեջ կՠխճսռՠ՜է ՞ջմզ, ՠս իրջձ զկճհ՚ Վ՟վբ՟մ տ՜ի՜ձ՜հզձ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ Ռ ՠս ՂԲ (1643)փ
Նկ՜ձ8՜, 23՝, 37՜, 64՝, 66՝, 72՝ 82՜ ՠս ՜հէճսջ, ոպ՜ռճխ Մխվսշթ ՠս զսջ՜հզձձՠջզ ՜ձճսձձՠջգ տՠջճս՜թ)փ

238՝ Ոջյբո ի՜ձ՞զոպ ձ՜ս՜չ՜ջզձ՚
Ի ի՜ո՜ձՠէ հՠաջ թճչզձ,
Նճհձյբո ՠս զձլ ՞ըջ՜՞ըջզձ՚

Ոջ ի՜ո՜ձՠկ հՠպզձ ՞ջզձփ
238՝ Փ՜շտ...փ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ՠս ՜ս՜ջպ ՠս ա՝՜ս՜ժ՜ձ ՞ջմճսդՠ՜ձձ ՜հոկ ժճմՠռՠ՜է ՜ձճսձ Կճմճսկձ գձթ՜հճսդՠ՜ձ ՞ջճռո, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճսկ՜ջզ ՠջժիձ՞ՠ՜ժ ի՜ջզսջճռ ՠս կու կզ՜ժ ի՜ա՜ջզ, տ՜րզռ
տո՜ձզռ ՠս պ՜ո՜ձռ ճսդզռ, ՠջժ իձ՞ՠ՜ժ դճսճռ կուզռ պ՜ո՜ձ, ՠս ՠջժճսռ դճսճռ
(2×5×100+4×20+2×5+2+551=1643), զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Պ՜ջոզռ Շ՟ծ Աո՟ջթմ, ճջ հՠպ Շ՟ծ Սեքնրմ ժ՜ռճսռզձ հ՜հոկ ՜կզ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ ղձճջի՜ա՜ջ՟ Աէնպնճմ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ պՠ՜շձ պբջ Փթժթոոնջ
ժ՜դճխզժճոզ ՠս զ ղ՜ս՜ձճսդՠ՜ձձ Մ՟ծղ՟ս Ղնրժնճմ, զ ոճսէտ՜ձճս//(239՜)դՠ՜ձձ Ն՟իեչւ՟մնր Իղ՟ղ հնրժնրմ
ճջ՟սճհձ Մ՟ջնրսթմ զ իշմ՜ժ՜սճջ ՞ՠխո Շնպնէ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Յ՟խնՠթջ, Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ ՠս Սնրվՠ
Լնրջ՟րնվշթջ, լՠշ՜կ՝ ՜կՠձ՜կՠխ ՠս դ՜ջկ՜պ՜ջ ՞ջմզ՚ Յնռ՟մեջ ոյ՜ո՜սճջզ, զ ըձ՟ջճհ ոջ՝՜ոբջ պբջ Հ՟ճվ՟ոգս ժջրձ՜սճջզ, ճջ բ զ ոճհձ ՞ՠխնբփ Ես ճջ բ իջ՜ե՜ջՠ՜է զ ՝՜ակ՜ռ՚ զ ՞զսխբո ՠս զ պ՜ձբ զսջՠ՜ձռ ՠս ՜կՠձ՜հձ գձպ՜ձՠ՜ռ, ձ՜ ՠսո ՠս ՜կՠձ՜հձ ժՠձռ՜խ՜ժ՜ձ իճ՞սճռ, ՠս ՜հեկ ժ՜ զ ՞զսխ՜տ՜խ՜տձ Աանրժթջ, զ իշմ՜ժ՜սճջ կՠձ՜ջ՜ձձ ՠս ժճսո՜ջ՜ձձ Սվՠնճմ Թնռղ՟ճթ, ՜շ ճպո Խ՟շ՟սնրվ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՠս ՝՜ձզ՝ճսձճհ, հճջ ՠս ՠջժջճջ՟ ձճջզձ ՞ճէ չ՜ջժՠ՜է բ՚ ձժ՜պՠէճչ ՞ճջթ՜շձճսդզսձձ տ՜ն՜յբո ՜շ իճ՞ՠսճջո ՠս կ՜ջկձ՜սճջոփ Ըձ՟ ոկզձ ՠսո ՠջժՠխ՝՜ջտ՚
պբջ Ապ՟ւգժ չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս պբջ Յնռ՟մեջ ոձձ՟՜ժզռ ՠս ժ՜դձ՜ժզռ ՞ճէճչ զ պբջ Հ՟ճվ՟ոգսթմ, կբժձ իճ՞ՠսճջ ոձձ՟ՠ՜կ՝, ՠջժջճջ՟ձ՚ զ իճ՞ՠսճջ ՠս զ կ՜ջկձ՜սճջ, տ՜ձազ ապբջ Ապ՟ւեժ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ժռճսդՠ՜կ՝ձ կզ՜հձ, զոժ պբջ Յնռ՟մեջմ՚ ձ՜ը կ՜ջկձ՜սճջ ՞ճէճչ, հճջ ՠս զ կզ իրջբ ՠս զ կզ կրջբ թձՠ՜է ՠձ, ՠս ՠջժջճջ՟՚ ՜ղ՜ժՠջպ՜ժռճսդՠ՜կ՝ձփ Ահոյբո ոձՠ՜է ՠս չ՜ջեՠ՜է ՠշ՜ժզ ՠխ՝՜ջտո ՜հոճտզժ զ կզ չ՜ջե՜ջ՜ձճսկփ Ես դբյբպ ՠխ՝՜հջ ՜ո՜ռ՜տ ՞ճէ պբջ Հ՟ճվ՟ոգսմ ոճռզձ, ՜յ՜ ի՜հջրջբձ ՞ճսդ ՠս ըձ՜կ՜պ՜ջճսդզսձ ճմ ո՜ժ՜ս ճսձբջ զ չՠջ՜հ ձճռ՜փ Թբյբպ ՜ջ՟, թՠջճսդզսձ ոճռզձ ՜հէ զկձ ձՠջ՞ճջթբ գոպ Սճխճկճձզ. Ոմ ճջ ՝՜աճսկ ՜կ՜ձ՜ժՠ՜ձ բ ՠս ճմ ճջ դճսճչ ՜կոճհձ թՠջճսդզսձ, ՜հէ ՜էզտ զկձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ ՠս ՜հէձփ Յճջ ՠս ՜ձռՠ՜է ՜կձ՜ոպճս՜թ՜ա՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ Խ՟շ՟սնրվ ՞ձ՜է // (239՝) ժ՜կՠռ՜ս զ Սնրվՠ Եվնրջ՟հեղ, ապբջ Հ՟ճվ՟ոգսմ ժ՜ջ՞ՠ՜ռ զ պՠխ՜յ՜իճսդՠ՜ձ զսջճսկ, ապբջ Ապ՟ւեժմ ՠս ապբջ Յնռ՟մեջմ ՜շՠ՜է գձ՟ զսջ, գձ՟ ՜հէ ՞ճջթ՜ժ՜էրտ ՝՜ակրտ ՞ձ՜ռ, զ ի՜ո՜ձՠէձ զ Սնրվՠ ճԵվնրջ՟հեղ, ՜ա՟կ՜կ՝ Հճ՞սճհձ ՠպ պբջ Ապ՟ւեժթմ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ զղը՜ձճսդզսձփ Թբ զձմյբո գձժ՜է՜ձ աձ՜ ՠջճսո՜խբկ՜ռզտ ՠս ժ՜կ զձմյբո ա՞ձ՜էձ ՠս զ ՞՜էձ, ձ՜ ՜ոպ ճմ յ՜պժ՜ձ՜սճջզ ՜շ զ յ՜պկՠէփ Ես ՠսո հԵջ՟ճթ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՜ոՠկ՚ աոտ՜ձմՠէզձ, ճջ բ ՜շ՜նձճջ՟ կՠջճսկ ՞ՠսխզո, հճջ ՠս ո՜ վ՜հէբ ՜կՠձ՜հձ իճ՞ՠժ՜ձրտ ՠս կ՜ջկձ՜ժ՜ձրտ. ձ՜ՠս ա՜հէո ճմ ո՜ժ՜սո աժձզ ՝՜ակ՜սճջ՜ժ՜ձ ՞դճչձ ՠս հճ՞ձ՜ի՜ձծ՜ջ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ զսջճչփ Յճջ ՠս ո՜
՜հեկ զոժ ձՠջժ՜հճսկո ձճջճ՞բ աՍնրվՠ Կ՟վ՟ոգսմ, տ՜ձ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ՞ՠջ՜՞ճհձ ՞ճէճչ ՝՜ջլջ՜՝ՠջլզսձ ՠս ի՜ոպ՜ժ՜շճհռ իզկ՜կ՝ձփ Աջ՟, ճմ ՝՜աճսկ կձ՜ռճջ՟տ ՞ճձ յ՜ջոյզձ ՠս ըռՠջճսձ, ազ զ ՞՜է ՜կզ ժ՜պ՜ջՠէճռ բփ Յճջ ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜է իճ՞զձ Աոպճս՜թ ժ՜պ՜ջճսկձ պ՜ռբ ա՜հէ կձ՜ռճջ՟՜ռձ, ՜հոզձտձ՚ աՠժՠխՠռզձ գձ՟ ՜հէճչտձ, ՠս չ՜հՠէճսկձ, գձ՟ ձկզձ պ՜ռբ ՠջժ՜ջ՜լզ՞ ՜կրտ ի՜ձ՟ՠջլ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է կ՜ձժ՜կ՝ձ զսջճչտ, կզձմ զ ըճջզձ թՠջճսդզսձձփ Յճջճսկ ՠս աՠժՠխՠռզո Շնպնէնր, ճջ ժճմզ Սնրվՠ Յ՟խնՠ, ձճջճ՞ՠ՜է ՠխՠս հ՜հոկ պ՜ջճն ՝՜ակ՜ժ՜ձ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝փ Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ աոճո՜ վճը՜ձ՜ժ ա՞՜էզ ՠս լՠշ՜՞ճջթզո ազկ՜ձ՜էզ ՠս ա՜ձլՠշ՜՞ճջթ
աՎՠջզձձ Եջճսո՜խբկ, ի՜ձ՟ՠջլ ձձնՠռՠէճչ զսջՠ՜ձռ. ՜կբձ, ՠխզռզփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ ՠս աՅ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպձ Աջս՟ո՟ստթ, հճջ ՠս արջզձ՜ժձ ղձճջիՠ՜ռ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜... Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Բ՟վջգհ չ՜ջ՟՜յՠպ գոյ՜ո՜սճջ Սնվՠնճ Թփղ՟ճ ՜շ՜տՠէճհ...փ
240՝ Զզ ճմզձմ բ թ՜թճսժ ճջ ճմ ՞՜հռբ զ հ՜հպփ 241՝ Աո՜ռ Տբջձ կՠջ Քջզոպճո Աոպճս՜թ. Կ՜կ ՜ջ՜ջբտ աթ՜շձ ՝՜ջզ
ՠս յպճսխձ ձճջ՜ ՝՜ջզփ ՌՂԲ (1643)փ Ա՜. Եո՚ Ադ՟վթ՟ճ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հփ
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ԿՈՉՈՒՄՆ ԸՆԾԱՅՈՒԹԵԱՆ
Սխգրպ՟

ԺԳ—XIII

ԳՐԻՉ՝ Սղՠ՟ս ւծճ., Սսգց՟մնջ Իվթտնվբթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Կնջս՟մբթմ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 352. շավնր՟լ՝ 5՟—8ՠ, 351՟, 352՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԴ×8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,4×17ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝
ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղթվ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟մ՟շ խս՟րֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2(Ա—Բ) ջխդՠնրղ, ջս՟տնր՟լ 1 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ ինյնվ գվխ՟է՟աթվ, ծ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ՟ճթմ մյնրղմգվնռֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟, Աՠ, Բՠ, Ա՟,
«/// Աջե տմ՟ Պգսվնջ... գր ՟ջե տմնջ՟ ///» (ԻԶ, 35—45)ֆ 2. Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2 (Գ—Դ) ռգվչնրղ, ջս՟տնր՟լ 1 ՟ղ-

ՠնհչ՟խ՟մ էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ ղ՟մվ գվխ՟է՟աթվ, ծ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ՟ճթմ մյնրղմգվնռֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟, Աՠ, Բՠ, Ա՟ «/// Աղեմ ՟ջգղ կգդ... գր դմնճմ ՠ՟մջ ՟ջ՟տ ///» (ԺԴ, 25—39)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ տգտ՟խգվֆ Դպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ 1632—թմ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ՟ռգժ՟տնր՟լ
5—8, 351—352 շավնր՟լ էգվէգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1՜—350՝ [Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղ՟տրնճ Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ]
Տգ՛ջ կգպ. 666, 5՟—246՟. Ց՜ձժ/մզտ (դ՜վճս՜թ)փ §՟/1՜ (ոժ. «///յզոզ ՜սճսջո յ՜ջ՜ջՠ՜ ՟ճս ա՜ձլձ տճ...»)փ ՠ/1՜—27՜
(կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, գձժ՜թ)փ ա/27՝—43՜փ բ/43՜—71՜փ գ/71՝—83՜փ դ/83՜—111՜փ ե/111՜—20՝փ զ/121՜—5՜փ է/125՝—37՜փ ը/137՜—53՜փ ը՟/153՜—69՝փ ըՠ/169՝—95՝փ ըա/195՝—227՝փ ըբ/227՝—51՜փ ըգ/251՝—78՜փ ըդ/278՝—301՝փ ըե/301՝—26՜փ ըզ/326՝—
50՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

9՜ Գջճռո Տբջճնձ իջ՜կ՜ձ՜սձ կՠթ՜ռճսռզ ա՞զջոփ (=«Կնջսզմ»)փ
71՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, Քճ Սճսջ՝ թձ՜սխզձ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ Քճռ ճխճջկՠ՜ կՠխ՜յ՜ջպ թ՜շ՜հզձ Քճ՚ Կնջս՟մբգ՟ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ի՜սջ զսջճհ՚ Յնծ՟մմեջթ տ՜ի՜ձ՜հզ,
ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպ կ՜սջ զսջճհ/// (՝՜ռ), ճջ ոպ՜ռ՜ս աո՜ հ՜ջ՟՜ջ գձմզռ զսջճռ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ ՠս հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զսջճհփ Ոջ ՜ջե՜ձ՜սճջբտ ՝՜ջզ հզղկ՜կ՝ աոպ՜ռ՜սխո, ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջճխո՚ Սղՠ՟ս ոճսպ տ՜ի՜ձ՜հ, հզղՠ՜է
էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ (ձկ՜ձ՚ 83՜, 120՝, 125՜, 153՜)փ
227՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜՚ Կնջս՟մբգ՟ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ, ՠս կՠխճսռՠ՜է ՞թ՜սխզ՚ Սսգց՟մնջթ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠխ՝՜ջռ Սվՠնճ կբձ՜ոպ՜ձզո Սխգրպ՟ճթջ, ՠս թձ՜սխ՜ռ
զսջՠ՜ձռ, ՠս ճջճռ աԱկկբձձ ՜ոզռՠձ (ձկ՜ձ՚ 251՜, 278՜, 326՜)փ
350՝ Զոջ՝՜ա՜ձ գձդՠջռ[՜ս]խ՟ ՠս աէո՜սխո՟ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ՜խ՜սդզստ աոպ՜ռ՜սխ ոճջ՜՚ աԿնջս՟մբթմ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աթձ՜սխոձ զսջ, ՠս ա՜ա՞՜պճիկձ, ՠս ազո ա՜ձ՜ջե՜ձ ՜ղը՜պճխո՚ աՍսգց՟մնջ Իվթտնվբթ ՠս աթձճխոձ
զկ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղՠոռբ ճխճջկճսդՠ՜կ՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 351՝ (1632 դ.) Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ՠս ձճջճ՞ճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ պբջ Մթմ՟ջ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ ՠս թձ՜սխ՜ռ
ձճջզձ, իրջձ՚ Վ՟վբռ՟մթմ, ՠս կրջձ՚ Մթւնճվթմ, ՠխ՝՜ջռձ՚ Բեխթչ՟մթմ, Դ՟րէթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ ձճռզձ, ճչ ժ՜ջ՟՜հ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբ, ձ՜ աԱոպճս՜թ ճխճջկբձ ՜ոբ, Աոպճս՜թ զսջձ ճխճջկՠոռզ հ՜սճսջ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ. ՜կբձփ Թվզձ ՌՁԱ (1632)փ
2. 352՝ (1653 դ.) Տբջ Յնծ՟մջ, թ՜շ՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՌՃԲ (1653) ՞զջո րջզձ՜ժՠռզփ
3. 352՝ (1657 դ., ձրպջ՞զջ, ՠխթճս՜թ) Եո՚ Նթխնհնջ ՜՝ՠխ՜հ Սս՟ղոփժ՟ ՠժզ զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ դվզձ
[ՌՃ]Զ (1657) Հ՜հճռփ Ահճփ
—(Նճհձ լՠշտ) Եո՚ Յնռ՟մեջ կ՜ձճսժփ
4. 170՜ (Նրպջ՞զջ, պ՜ջ՝ՠջ) Տբջ Յնծ՟մ թ՜շ՜հ Աոպճսթճհփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 9՜, 195՝, 350՝ Գ[զ]ջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ՀԱՄԱՌ0Տ ԸՆՁԵՌՈՒՄՆ ՎԻՃԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ
Հպնղ

ՌՃՂԴ—1745

ԳՐԻՉ՝ Յ՟խնՠնջ ւծճ. Սսեք՟մֆ
ԹԵՐԹ՝ 82. շավնր՟լ՝ 81ՠ—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Է×12(Ա, Է 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ ժնրջ՟ալգվնռ գր ի՟վջի՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,2×18,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ յհ՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 36–37)ֆ ԿԱԶՄ՝ խ՟մ՟շ լ՟հխ՟էնրհէ, էթխնրմւմ նր ՟մխթրմմգվզ՝ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1էնրհէ , ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

– 1՜—81՜ Հ՟ղ՟պփս զմկգպնրղմ ռթձ՟ՠ՟մնրէգ՟մ զմբբեղ ծգվկնր՟լնհ՟տ ՟դաթմ Հ՟ճնտ նղ՟մտֆ Գթվւ
գվգւ. ՟պ՟չթմ խնշթ՝ Մ՟հ՟ի ցյվ՟մ՟տ, գվխվնվբմ ՟մնր՟մթ՝ Կնշմ՟խ ձյղ՟վսնրէգ՟մ, թջխ գվվնվբմ ճնվչնվչթ՝
Խմբթվ նրհհնրէգ՟մֆ Շ՟վ՟բվգ՟ժ ճնրղգղմե Սսգց՟մմնջե բովե գր թ ՠ՟մթՠնրմ ծպգսնվե Դ՟յսգտրնճֆ Ննրեվւ
՟պ Հ՟ճխ՟դնրմ գհՠփվջ թղ. Յ՟ղթ Տգ՟պմ 1700
Ա. 1՜—28՝ [Գթվւ ՟պ՟չթմ. Մ՟հ՟ի ցյվ՟մ՟տ]
—1՜—2՜ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ ավւնճջֆ Բ՟մւ ջ՟խ՟րւ ՟պ զմէգվտփհ ՟դա՟խթտ գհՠ՟վջ թղ — Թբյբպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ճտ ՞զպբ ՝՜ս՜ժ՜ձ՜յբո...
՟. 2՝—4՝ Գժնրի ՟պ՟չթմ. Հ՟ղ՟պփս ո՟վդ՟ՠ՟մնրէթրմ ծ՟ր՟ս՟ղթմ — Հ՜ս՜պ՜կձ ՜հո, ճջ բ ՟՜ս՜ձճսդզսձ ՜կՠձ՜հձ տջզոպճձբզռ...
ՠ. 4՝—6՜ Գժնրի գվխվնվբ. Թե դթ՞մշ ե ՟մկմ գր դթ՞մշ ՠմնրէթրմ — Ըոպ ՜կՠձ՜հձ վզէզոճվ՜հզռ հճսձ՜ռ ՠս է՜պզձ՜ռսճռ...
ա. 6՜—7՝ Գժնրի գվվնվբ. Թե դթ՞մշ ե դ՟մ՟դ՟մնրէթրմ գր դթ՞մշ ՠ՟ը՟մնրղմ — Զ՜ձ՜ա՜ձճսդզսձձ գոպ վզէզոճվ՜հզռ, բ գձպջճսդզսձ զկ չ՜ոձ ՜շ՜ջժ՜հզռ...
բ. 7՝—16՝ Գժնրի շնվվնվբ. Թե դթ՞մշ ե ղթնրէթրմմ գր դթ՞մշ ե ղթ՟րնվնրէթրմմ, խ՟ղ դթ՞մշ մնճմնրէթրմմ գր դթ՞մշ մղ՟մնրէթրմմ — Ես ազ դբյբպ ՠս գոպ ՜հոկ կ՜ոզձ ՠս ապ՜ջ՝ՠջճսդզսձո ՝՜աճսկո ճսձզկտ...
գ. 16՝—7՝ Գժնրի ծթմագվնվբ. Թե դթ՞մշ ե ո՟վդմ գր դթ՞մշ ՠ՟հ՟բվգ՟ժմ — Ես ազ դբյբպ ՜ո՜ռ՜տ ՠս ա՜հոռ՜ձբ զ ՞էճսըձ Գ...
դ. 17՝—22՝ [Գժնրի ռգտգվնվբ] Թե գխգհգտթջ Հ՟ճնտ նշ թ ջսնվ ՟մխ՟մթ ՟ղՠ՟ջս՟մնրէգ՟մ մ՟ի՟մկնս՟տ նղ՟մտ, ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ գր ՠ՟մթրւ գխգհգտրնճջ ղգվնճ — Ք՜ն՜յբո հ՜հպ բ ՜կՠձՠռճսձ...
ե. 22՝—8՜ Գժնրի գփէմգվնվբ. Ըմկգպնրէթրմւ նղ՟մւ, նվւ ո՟ս՟ծգտ՟մ ղգդ ը՟ղ՟մ՟խջ — ը՟ղ՟մ՟խջ թ
յվչ՟ա՟ճթժմ ղգվ թ Հմբթխջ, էե թ Տ՟մմ Պ՟վջթտ գր Յնրմ՟տ զմբ ՟ճժ՟բ՟ր՟մջ, նվնտ գր ո՟ս՟ծգտ՟ւ ծ՟վտ՟մգժ
թ մնտնրմտ դծ՟ր՟սնճջ ղգվղե ո՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմւ — Ոջճչիՠպՠս գոպ հ՜ձռ՜ձ՜ռ կՠջճռ ՠս դբ զ ձ՜ը՜ո՜իկ՜ձճսդՠձբձ Աոպճսթճհ...
—28՜՝ Ահգվջ՟մւ գր ՠ՟մւ ո՟հ՟ս՟մ՟տ ՟պ ՠ՟վկվգ՟ժմ Աջսնր՟լ գր սնրթշմ ՟ղգմ՟ճմ ՠ՟վգ՟տ, գր ՟պ
լ՟ճվ՟անճմ ջխթդՠմ գր ո՟սձ՟պ ՟ղգմ՟ճմ ՟վ՟վ՟լնտ, մ՟գր զմխ՟ժգ՟ժմ թ Նղ՟մե մղթմ թջխ ճ՟մկմ՟վ՟վնրէթրմ, թ մնր՟ջս նրղգղմե յ՟վ՟բվգ՟ժ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Սսգց՟մնջթ Դ՟յսգտնճ ե ՟ճջւ՟մջ») — Սճսջ՝՟ ոջ՝ճռ ՝ձ՜ժՠ՜է բ էճհո զկ՜ձ՜էզ,/ Փ՜ժՠ՜է ոՠկճռ ՟ջ՜ձռ ա՞՜էսճհ էՠջ ՝՜ձ՜էզ...
Բ. 29՜—81՜ Գթվւ ռթձ՟ՠ՟մնրէգ՟մ սգ՟պմ Յնռ՟մմեջթ ռ՟վբ՟ոգսթ Չնրժք՟ճգտրնճ՝ ղգլ՟ծպշ՟խ ցթժթջնց՟ճթ, ղ՟խ՟մնր՟ղՠ Մվւնրդ խնշգտգժրնճ, զմբբեղ Կ՟էնրհթխե գխգհգտրնճմ Լ՟սթմ՟տրնտ գր ճնրմ՟տ գվխ՟ՠմ՟խ՟տ, գր ո՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէթրմւ Սսգց՟մմնջթ նրղգղմ ղգհ՟ո՟վս լ՟պ՟ճթ Դ՟յսգտրնճ գր ղգհփւ դ՟պ՟լգժրնճ, ՟պ թ իգժ՟ղսնրէթրմ ծ՟ղ՟դմգ՟տ թղնտ կփմգղ, էե ռ՟վբ՟ոգսթմ գր էե դղգհ՟ո՟վսթջ, նվ ՟ր՟մթխ ծ՟մբեո թվգվ՟տ գբգ՟ժւ գվգրթմ ղթմմ գր ղթրջմ
—29՜ [Յ՟ճս՟վ՟վնրէթրմ] — Յ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձ էզռզ... ազ ճջճչիՠպՠս իջ՜սզջՠռ՜տ... զ հՠձդ՜՟ջճսդզսձ հզջ՜ս՜ձռ ՠս ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ, զ պ՜ջճջճղճսկձ ծղկ՜ջպզձ ՠս ոպճհձ, չ՜ոձ ճջճհ ՠս ՜ձճս՜ձՠռ՜տ ՞զջտո ա՜հո՚ Կճմձ՜ժ
ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ...
—29՜՝ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ ո՟ս՟ջի՟մ՟սվնրէգ՟մ Սսգց՟մմնջթ ՠ՟դղ՟ռվեո լ՟պ՟ճթ Դ՟յսգտրնճ
՟պ սգ՟պմ Յփծ՟մմեջ ռ՟վբ՟ոգսմ, գր ինմ՟վծ՟բեղ ՠ՟մւ ՟պ մնվթմ ինծգղնրէթրմմ — Ոջյբո ՜խբպ՜ձ՜ձ ՠս
՜ձՠջՠսճհդ էզձզձ ի՜ո՜ջ՜ժ ՜ոպՠխտ զ թ՜՞կ՜ձբ ՜ջվճհձ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ... Վ՜ոձ ազ ՠկ ՠջն՜ձժճսդՠ՜ձ լՠջճհ ըճձ՜ջի՜՞ճհձ թ՜շ՜հ՚ ձճս՜ոպ ՜ձզկ՜ոպ Սսգց՟մմնջ Շթվնրց՟ժնրմխգ՟մ Դ՟յսգտթ ող՜է՜ժ՜ձ...
Հՠխզձ՜ժ՜հզձ ՝ձ՜՞ջճսկ (լՠշ. 9049) Յճչի՜ձձբո Ջճսխ՜հՠռճս ՜ղը՜պճսդզսձգ («Գզջտ ի՜կ՜շրպ չ՜ոձ զոժ՜յբո ծղկ՜ջզպ ի՜ս՜պճհձ», Նճջ Ջճսխ՜, 1688) ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝ գձ՟րջզձ՜ժճս՜թ բ աճհ՞ բնՠջճսկ, զոժ ժՠձպ բնՠջճսկ՚ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ ՝՜ձզ ՟զկ՜ռ
՞ջճս՜թ Դ՜ղպՠռճս յ՜պ՜ոը՜ձ՜պջճսդզսձգփ
Ահոպՠխ ՞ջզմգ աՠխմՠէ բ Ջճսխ՜հՠռճս ըրոտգ ՠս ձղՠէ՚ 29՝ «Աոպ թ՜ձզջ... ա՜ձռ ՜շզ ՞ջՠէ ալՠշձ՜ջժճսդզսձո չ՜ջ՟՜յՠպզձ... ՝՜հռ ի՜կ՜շրպ՜՝՜ջ ձղ՜ձՠռզ աոժզա՝ձ ՠս աչՠջնձ ՝՜ձզռ ձճջզձ, ճջճչիՠպՠս պյՠ՜է ՞ճհ...»փ Փ՜ժ՜՞թճս՜թ ի՜պճս՜թձՠջգ պՠո լՠշ.
9049փ Ըձ՟՞թճս՜թ ըճջ՜՞ջՠջգ՚ Յճչի՜ձձբո Ջճսխ՜հՠռճս, ռջզսգ՚ Սպՠվ՜ձձճո Դ՜ղպՠռճսփ

՟. 29՝—45՜ [Յ՟հ՟աջ ծղսնրէգ՟մ գր ռ՟վըղ՟մ ղ՟մխ՟մտ խ՟էնրհթխե գխգհգտրնճ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ, գր
զմբբթղ՟բվնրէթրմ գվխ՟ՠմ՟խ՟տֆ Ավ՟վգ՟ժ թ Մվւնրդե Յնռծ՟մմեջ ռ՟վբ՟ոգսե Ջնրհ՟ճգտրնճ (աժնրի Ա)] —
Ոՙչ ՠխ՝՜հջ, հճջճռ... Պ ՜ պ ՜ ո ը ՜ ձ զ տ Ս պ ՠ վ ՜ ձ ձ ճ ո զ ( ՝ ձ ՜ ՞ ջ ճ ս կ ՚ « Պ ՜ պ ՜ ո ը ՜ ձ ՜ պ ջ ճ ս դ զ ս ձ տ ի ՜ձ՟բյ ՠ՟ՠ՜է չզծ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, զ կՠջկբ ձգս՜ոպճսդՠձբ զ հոժա՝՜ձ դչ-

՜ ժ ՜ ձ ճ ս դ ՠ ՜ ձ Փ ջ ժ մ զ ձ 1714—զձ») — Վ՜ջ՟՜յՠպ, ազ յզպճհ բ հ՜խ՜՞ո կզ՜՝ձ՜ժ էզձՠէսճհձ կՠջճհ, ՜հ՟տ՜ձ
րե՜ձ՟՜ժճսդզսձտ...
ՠ. 45՜—7՝ Գժնրի գվխվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե ՟ջսնր՟լ՟տգ՟ժ [ե] ղ՟վղթմմ Քվթջսնջթ նշ ցնցնիղ՟ղՠ, ՟ճժ ղթ՟րնվնրէգ՟ղՠմ, դթ նվոեջ Աջսնր՟լմ ղ՟վբ գհգր, մնճմոեջ [գր] ղ՟վբմ Աջսնր՟լ գհգր [...] — Եդբ գոպ ՜հ՟կ
չժ՜հճսդՠ՜ձռ, աճջ [հ]ճսղ [՜թՠջ ակՠա]... Պ՜պ՜ոը՜ձ՜պջճսդզսձտ [ ՜շ ՠջժջճջ՟ ՞էճսըձ գձ՟՟զկ՜՟ջճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ] — Վ՜ջ՟՜յՠպ, ՜շ՝ՠջՠ՜է հ՜ջ՜ռճհռ, տճհ, աճջ պճսմճսդՠ՜կ՝ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ Աոպճսթճհ, ժ՜ջթՠո...
ա. 47՝—52՝ Դ՟ր՟մնրէթրմ Հ՟ճնտ, գր ՟ճժմ (ՠմ՟ավնրղ՝ «... գր մգվ՟լնրէթրմ ճ՟հ՟աջ ՟մնրհհթտ»). Յ՟հ՟աջ մգվանվլնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ, նվ ե ՠ՟մ գվվնվբ — Եդբ ՜հ՟յբո ՟՜ս՜ձբտ ակզ՜սճջճսդզսձձ Քջզոպճոզ... Պ՜պ՜ոը՜ձ՜պջճսդզսձտ ՜շ ՠջջճջ՟ ՞էճսըձ չզծ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ հ՜խ՜՞ո ձՠջ՞ճջթճսդՠ՜ձռձ Քջզոպճոզ — Վ՜ջ՟՜յՠպ, [զ՝ջՠս] ժ՜կզո Աջ՜ջմզձ ՠս ՜ջ՜ջ՜թճռձ ակզ ժ՜կտ...
բ. 52՝—4՝ Դ՟ր՟մնրէթրմ Հ՟ճնտ [գր մգվ՟լնրէթրմ ճ՟հ՟աջ ՟մնրհհթտֆ Յ՟հ՟աջ խ՟ղ՟տմ Քվթջսնջթ,] նվ ե
ՠ՟մ շնվվնվբ — Ոչ յ՜պճս՜ժ՜ձ չզյ՜ո՜ձ, թ՜ձՠ՜հ աժ՜կո... Պ՜պ՜ոը՜ձ՜պջճսդզսձտ ՜շ մճջջճջ՟ ՞էճսըձ չզծ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ, ճջ հ՜խ՜՞ո ժ՜կ՜ռձ Քջզոպճոզ — Վ՜ջ՟՜յՠպ, ձ՜ը ՜ոՠէզ բ, դբ ՟՜ս՜ձճսդզսձ ձ՜ըժզձ ՠժՠխՠռսճհո...
գ. 55՜—9՝ [Գժնրի ծթմագվնվբ]. Յ՟հ՟աջ, էե Քվթջսնջ, նվ ՠմնրէգ՟ղՠ գր մգվանվլնրէգ՟ղՠ գր խ՟ղփւ ղթ ե
[... — Ծ՜ձՠ՜հ յ՜ջա՜՝՜ջ ՠս ծղ՞ջպզս]... [Պ՜պ՜ոը՜ձ՜պջճսդզսձտ ՜շ իզձ՞ՠջճջ՟ ՞էճսը չզծ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, աճջ աԱոպճս՜թձ ժ՜կզ ՜շձՠէ գկ՝շձՠէզ...] — Գջՠո, ճչ ՞ՠջզկ՜ոպ, չ՜ջ՟՜յՠպ զ կՠթզ վզէզոճվ՜հճսդՠ՜ձ տճսկ...
դ. 59՝—62՝ Գժնրի Զ. Յ՟հ՟աջ էե ՟մ՟ո՟խ՟մ ե ղ՟վղթմ Քվթջսնջթ [... — Ե ս ճջճչիՠպՠս թ՜ձճսռՠջ]... Պ՜պ՜ոը՜ձ՜պջճսդզսձտ չՠռՠջճջ՟ ՞էըճհ չզծ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ — Վ՜ջ՟՜յՠպ, դբյբպ ՝՜ջսճտ ՜ոՠոձ, դբ ոպճջ՜ոճսդզսձտ ՠս ՝՜ռ՜ոճսդզսձտ ճմ ժ՜ջՠձ զ կզ՜ոզձ աՠպՠխզէ...
ե. 62՝—5՝ Գժնրի Է—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե շե ո՟վս ի՟պմգժ դչնրվ [թ Փվխ՟խ՟մ ինվծնրվբմ — Ծ՟մգ՟ճ, դթ ճնճը նրհհնրէգ՟ղՠ ժթ ե թվմ]... Պ՜պ՜ոը՜ձ՜պջճսդզսձտ ՜շ Է ՞էճսը չզծ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ հ՜խ՜՞ո ոճսջ՝ ը՜շձկ՜ձ նջճհձ— Վ՜ջ՟՜յՠպ, ժ՜դզէ կզ նջճհ զ ոճսջ՝ ըճջիճսջ՟ձ՚ ճմ բ զձտձ՜՞զսպ ՝՜ձ...
զ. 65՝—70՝ Գժնրի Ը. Յ՟հ՟աջ էե ց՟ց[մ] թտե նրհհ՟ց՟պ գր ծգսգրփհ ՟պ՟ւգժնտ... — Զզ դբ ը՜շձճսկձ նջճհձ.... Պ՜պ՜ոը՜ձ՜պջճսդզսձտ ՜շ Ը ՞էըճհձ չզծ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ Յ՜խ՜՞ո գձ՟՟զկճսդՠ՜ձ ՜դճշճհձ Պՠպջճոզ –ՠս հ՜նճջ՟՜ռձ ճջզձ— Ես ի՜կ՜շրպ՜յբո ըրոՠէճչ յ՜պ՜ոը՜ձՠկ...
է. 70՝—4՜ Դ՟ր՟մնրէթրմ Հ՟ճնտ. Յ՟հ՟աջ ծ՟հնվբնրէգ՟մ ղ՟վղմնճ գր ՟վգ՟մ Կգմ՟վ՟վթմ.... [աժնրի Թ—գվնվբ] — Խձ՟ջՠկ զ տբձ, ՠդբ ՜հէ զձմ հ՜խ՜՞ո ր՞պճսդՠ՜ձ.... Պ՜պ՜ոը՜ձպջճսդզսձտ Թ—ՠջճջ՟ ՞էճսը
չզծ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ Յ՜խ՜՞ո ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ կ՜ջկձճհ ՠս ՜ջՠ՜ձ Տՠ՜շձ— Թբյբպ ո՜ժո զջճխճսդՠ՜ձո, ճջ հ՜խ՜՞ո ի՜ոպ՜պՠէճհ աճսխխ՜վ՜շ ՜ջ՜ջճխճսդզսձո...
ը. 74՜—81՜ Գժնրի Ժ. Յ՟հ՟աջ ւ՟ր՟վ՟մթմ — Ես ՜ջ՟, հ՜խ՜՞ո տ՜ս՜ջ՜ձզձ ազձմ ժ՜կզո... Պ՜պ՜ոը՜ձ՜պջճսդզսձտ ՜շ Ժ (՞է ճսը) չզծ՜՝՜ձճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ Յ՜խ՜՞ո տ՜ս՜ջ՜ձզձ— Ն՜ը յ՜պ՜ոը՜ձՠկ ՜շ ՜շ՜նզձ ի՜կ՜ջձ ոճհձ ՞էըճհ... ՠդբ իճ՞զ կզ յ՜ջ՜ս՜ձ՟ՠռզ ՜շ՜սՠէ յ՜պեճռ գոպ ՜ջ՟ՠ՜ձռ ՞ճջթճռ ՠս զ լՠշձ զջ՜ս՜ձռձ Աոպճսթճհփ
Ահոպՠխ մճսձզ ըճջ՜՞ջճսկ (1՜) հզղճս՜թ ՠջջճջ՟ ՞զջտգփ

—81՜ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ծգհթմ՟խթ] — Ես ՜հո ՝՜ս՜ժ՜ձ՜ոռզ զ կբձն, ճջ ՠկ ՜կՠձ՜ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ պբջճսդՠ՜ձ լՠջճհ ՠս ՜ձ՜ջ՞ ոյ՜ո՜սճջ ՝ճէճջ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՜ա՞զո Հ՜հճռ, ՠս ժջպոՠջ յ՜ղպրձՠ՜հ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ, ՜յզջ՜պ՚ Սսգց՟մմնջ Բ՟ջթժթնր Շթվթց՟ժ՟մխգ՟մ, զ Դ՟յսեմ Գնհէմգ՟տ, ոՠջճսձ՟ հԱջո՟ծ՟մ՟ճ
ՠս ոը՜է՜ժ՜ձփ Ոջճհ ոժզա՝ձ ժ՜է՜հ ըրոզէ գձ՟ ՞ՠջ՜իշմ՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպզո հ՜կզ Փջժմզձ 1714, զ կճսպո ՜յջզէզ ՜կոճհձ, զոժ հ՜ս՜ջպ ՜թզ զ դճսզձ 1715, զ վՠպջվ՜ջզ Հշրկ՜հՠռսճռ ոժա՝՜ձձ, զ չ՜հջո Հմբխ՟տ զ Բ՟մբ՟վթ Սնրվ՟է ՜ձճս՜ձՠ՜է ձ՜ս՜ի՜ձ՞զոպ, զոժ զ դճսզձ Հ՜հճռ ՌՃԿԳ (1714) ՠս հճսձվ՜ջզ Ի՚ ՜ս՜ջպ ոճջզձփ Նճսբջ հզձբձ ՜յՠջ՜ըպբ՚ զկճհ ի՜ջ՜ա՜պ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ կ՜ձժ՜ձռ Հ՜հճռ, զ վ՜շո կՠթ՜՞ճհձո Աոպճսթճհ րջիձՠէսճհձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

81՜ Գ՜խ՜վ՜ջՠռ՜ս ՞զջտո լՠշ՜կ՝ Յ՜ժճ՝ճո Սպբցՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզո զ տ՜խ՜տձ Հշրկ, զ հՠժՠխՠռսճն Սջ՝ճսիսճհ Մ՜ջզ՜կճս Ե՞զյպ՜ռսճհձ, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1745փ
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ՀԱՅԵԼԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹԵԱՆ
ԺԸ—XVIII
ԹԵՐԹ՝ 220+1 (սգ՛ջ Պ՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 7ՠ, 220՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+19×12 (Ա 11, ԺԵ 10, ԺԹ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,5×18,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթ ջխդՠթտֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ թրվ՟ւ՟մշթրվ աժիթ ջխդՠնրղ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, նրվնր՟ալ՟ճթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

գր ավշթ կգպւնռ ծ՟ջ՟վ՟խ դ՟վբ՟կգրգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜—219՝ Հ՟ճգժթ ՟դբգտնրէգ՟մ, ճնվնրղ տնրտ՟մթմ էթրվնրէթրմւ սգսվ՟խթմ խնշգտգժնճ Գ՟ր՟դ՟մ խվխմ՟դփվ՝ ՟պ թ դա՟ջսնրէթրմ գր ճն[ր]հհնրէթրմ ծգհթմ՟խթ մնվ՟ Սվղ՟ւեյ Մ՟մնրեժթֆ Ավ՟վգ՟ժ ճնրղգղմե ձյղ՟վս՟ջթվե (=Գ՟ՠվթեժ Արգսթւգ՟մ)ֆ Ի ց՟պջ ձյղ՟վսթմ Աջսնրլնճ գր թ ո՟սթր Սվՠնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ, գր ջվՠնճ
ծփվմ ղգվնճ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ. Յ՟ղթ Տգ՟պմ 1781, թ էնր՟խ՟մթջ Հ՟ճնտ ՌՄՂ
Տգ՛ջ կգպ. 675, 4՟—158՟. §1, 3՝—213՜փ 2/213՝—9՜փ 3/219՝փ
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(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 4 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 344+1 (խվխ. 291)ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ խս՟ր (Բ—մ էհէ՟ո՟սնր՟լ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Պփհնջթ ՟պ՟ւգժնճ էնրհէ ՟պ Կնվմէ՟տթջ. ՟պ՟չթմֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2(Ա—Բ), ջխդՠթտ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ—Ա՟, Բ՟—Աՠ «///[՟]պ՟րգժ գրջ ո՟վխգյսնրէթրմ նրմթմ... Սեվ՝ գվխ՟ճմ՟ղթս ե, ւ՟հտվ՟մ՟ճ. ջեվ ///» (ԺԲ, 23—ԺԳ, 3)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, ս՟իս՟խմգվզ խնվ՟տ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Ս. Պ՟վջ՟ղ գխգհգտթ

ՌՇԴ—1605

ԳՐԻՉ՝ Աՠվ՟ծ՟ղ գվետֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟հ՟ւթ՟ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 204 (1—204). շավնր՟լ՝ 1՟—4ՠ, 198ՠ—9ՠ, 201՟—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԷ×12 (Ա 14, ԺԷ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 5՟—14ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 5՟, 15՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (ջ՟խ՟ր՟էթր)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ՝ անրմ՟րնվնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 5՜—198՜ [Կ՟մնմաթվւ Հ՟ճնտ]
Տգ՛ջ կգպ. 654, 6՟—286՟. Ց՜ձժ կզ՜ի՜կճսշ/ 6՜—13՝փ §1/13՝—26՜(ձ՜ը՚ ՞էճսըտ, ՜յ՜՚ ձ՜ը՜՟ջճսդզսձ)փ 2/26՜—34՝փ
3/34՝—9՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 4/39՜—40՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 5/40՜—3՜փ 6/43՜—7՝փ 7/47՝—51՜փ 8/51՜—6՝ (մզտ՚ ռ՜ձժփ Աձճս՜ձտ ՠյզոժճյճո՜ռ պՠո §50. ա)փ 9/56՝—8՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 10/58՜—69՜փ 11/69՜—72՝/(մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 12/72՝—3՜փ 13/73՜—7՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 14/77՝—
84՜փ 15/84՜—5՜փ 16/85՜—104՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 17/104՜—5՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 18/105՜—9՜փ 19/109՜—11՝փ 20/111՝—4՜փ 21/114՝—7՝փ
22/117՝—22՝փ 23/122՝—4՝փ 24/124՝—8՝փ 25/128՝—34՜փ 26/134՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 27/134՝փ 28/134՝—6՜փ 29/136՜՝փ 30/136՝—42՜ (§
30—33 ռ՜ձժՠջգ ի՜կ՜ըկ՝ճս՜թ՚ Ա—ԾԵ)փ 31/142՜—6՝փ 32/146՝—8՝փ 33/148՝—50՝փ 34/150՝—2՝փ 35/152՝—8՝փ 36/159՝—61՜փ

37/161՜—3՜ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 38/163՜—5՜ (ժջժ. ռ՜ձժ՚ 198՜)փ 39/165՜—6՜փ 40/166՜—7՜փ 41/167՜—9՜փ 42/169՜—74՜ (ճսձզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ, պՠո ոպճջՠս §ՠ)փ 43/174՜—7՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 44/177՝—9՝ (մզտ՚ ռ՜ձժ)փ 45/179՝—82՝փ 46/182՝—5՜փ 47/մզտփ 48/194՝—
5՜փ 49/195՜՝փ 50/185՜—90՜ (ը՜շձ՚ ՟/189՝—90՜, ՠ/190՜, ա/185՜—7՝, բ/մզտ, գ/187՝—9՝, դ/189՝)փ 51—54/մզտփ 55/191՜—4՝փ
56—82/մզտփ Ոսձզ.

—5՜՝ [Շ՟վ՟բվնրէթրմ խ՟մնմ՟տ՝ Ա—ԽԶ] — Ա. Կ՜ձճձտ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձտ... ԽԶ. Աս՜ձ՟ճսդզսձ իջբզռ չ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձ.
՟. 190՜—1՜ Թնրխտ, դնվ ՟պ՟ւգ՟տ Յ՟խնՠնջ գոթջխնոնջ Եվնրջ՟հեղթ ՟պ Կնբվ՟սնջ, դթ տնրտտե մղ՟,
էե դթմշ գս՝ Սգՠգվթնջ խ՟ճջվ ռ՟ջմ ծվեթտմ, նվ ի՟շ ծ՟մթմ դՔվթջսնջ — Յ՟խնՠնջ ՠյզոժճյճո հԵվնրջ՟հեղթ
՜շ Կնբվ՟սնջ ՜ձճսձ ՝՜ջզ...
ՠ. 195՝—6՝ Յնծ՟մթջթ Իղ՟ջս՟ջթվթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մ — Լճսո՜ղ՜սզխ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜շ
Աոպճս՜թ...
ա. 196՝—8՜ Ար՟մբնրէթրմ ծվեթտմ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ — Ա/ՌՄԿ. Էջ ճկձ կՠթ՜պճսձ հԻջվ՟ճեժթ, ճջ կճշ՜ռՠ՜է բջ ահճհո...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

200՜ Փ՜շտ... ճջ րե՜ձ՟՜ժՠ՜ռ ազկ ՜խժ՜խժճսդզսձո ՠս ՝ձ՜սճջՠէ աձ՜կ՜ժո ա՜հո՚ ա՜ջզ ՠջն՜ձժ՜ռձ ա՜ոպճս՜թ՜ա՞ՠոպզռձ... // (200՝)... Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Կ՜ձճձ՜ժ՜ձ ՞զջո լՠշ՜կ՝ ճսկՠկձ ՜ձյզպ՜ձ ՠս ՜ձզկ՜ոպ վթճսձ ՞ջմզ՚ Աՠվ՟ծ՟ղ զջզռճս, ճջ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ տ՜ի՜ձ՜հ ՠկ ՠս ՞ճջթճչ ՜խպՠռՠ՜է ՠս ղ՜խ՜ըՠ՜է զ կՠխոփ Աջ՟, ՞ՠխՠռժ՜հ՜ջկ՜ջ պ՜շզռո ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠս տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ պՠ՜շձ պբջ Մ՟հ՟ւթ՟ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ՠպ ՞ջՠէ աո՜հ
հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձրխ՜ռ զսջճսռ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ. ՜կբձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջձճխտ պ՜շզո ՜հոճջզժ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ող՜է՜ձ՜ռ ոճջ՜հ ՠս ՜ձհ՜ջկ՜ջճսդՠ՜ձ ՞ջզո, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հոմ՜վ
բջ, ՠս ազո ա՜ձ՜ջե՜ձո հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ զ ՝՜ջզձ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ լՠա. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս Կ՜ձճձտո զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Պ՟վջ՟ղ՟ճ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ ՌԾԴ (1605), ՜յջզէ ՜կոճհ զ Ի, ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 49(205—253)ֆ ՊՐԱԿ՝ 4×12 (Դ 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ՠնժնվաթվ (205՟—
10ՠ), մփսվաթվ (241՟—53ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 23–25ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 205՜—53՝ [Պ՟սձ՟պւ ո՟ծնտ] — Ակՠձ՜հձ պրձզռ պբջճսձ՜ժ՜ձ՜ռ, ՞էճսը բ պձրջբձճսդզսձ Ոջ՟ճհձ Աոպճսթճհ... /// ակ՜ջ՟ զջ՜սզ ժ՜ջ՞ՠռ՜ս զ ոյ՜շճսկձ էճսո՜սճջզձ կՠթզ /// ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

253՝ (Նրպջ՞զջ) Զո՜ժ՜ս ՜ղը՜պճխո ՜խ՜մՠկ հզղՠէփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԶ-XVI
ԹԵՐԹ՝ 83 (254—324, 334—344). շավնր՟լ՝ 254՟ՠ, 255ՠ, 308ՠ—12ՠ, 334՟ՠ, 341՟ՠ, 343ՠ—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Դ×12+3×12 (Գ 11)ֆ
ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (255՟, 256՟—89ՠ), գվխջթրմ (290՟—308՟, 313՟—24ՠ,
335՟—40ՠ, 342՟—3՟)ֆ ՏՈՂ՝ 26—30ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, 344 շավնր՟լ էգվէզ՝ ո՟սպնր՟լ, 338—43 ջսնվթմ ժնրջ՟մտ՟խնհգվթ ռվ՟ճ խ՟ոնճս է՟մ՟ւթ ՠլգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 255՜ Աճջ ե ղնժնվնրղմ Զ՟սխ՟տ Յնրմ՟տ ՟դաթմ — Թվզձ ՌՁԳ (1634), ՠսդձ[ՠջՠ՜ժձ] Գ, չՠջ՜՟զջձ Թ, ՜ս՜՞ էջճսկձ՚ ՜յջզէ զ Զ, րջձ ժզջ՜ժզ... Մբժ ղջն՜ձձ ՇԼԲ ՜կ բ, զ կբժ ղջն՜ձձ Ե ՜ձ՞՜կ կճէճջզձ Յճհձտ, ճջ ՠձ Հճշճկ
՜ա՞փ

2. 256՜—96՜ [Պ՟սղնրէթրմ Լ՟մխ Թ՟ղնրվ՟ճ գր ճ՟չնվբնտ թրվնտ. ՟վ՟վգ՟ժ Թնռղ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ Մգլնբգտրնճ.] — Պ՜ջպ բ ՞զպՠէ հճսոճսկձ՜յոզջ՜ռ ՠս ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ ՜ձլ՜ձռ, ազ ե՜կ՜ձ՜ժզձ ՝՜ե՜ձզ հ՜ձռՠ՜էձ զ ձՠջժ՜հձ... Աջ՟, ՜հջ կզ՚ Թ՟ղնրվ Լ՟մխ ՜ձճսձ... ՠս ՜ղը՜ջի՜ժՠռ՜ռ. ՜կբձփ
Տյ. Պ՜պկ՜՞ջճսդզսձ, Եվ. 1999, Aփ

3. 296՝—300՝ [Ննվթմ] Վ՟ջմ ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ Հ՟ճնտ գր խ՟էնհթխնջ կգպմ՟բվնրէգ՟մմ — Ի ՊՂ(1441) դվ՜ժ՜ձզո կՠջ, ՜ա՟ՠռճսդՠ՜կ՝ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ... Մզձձ, ՜ոբ. Կ՜կ՜ջ ՜խՠխ՜ձ ՠէՠ՜է՚ հ՜ջՠսՠէզռ ՠս զ իզսոզո հ՜ջՠսկճսպո ՠս իզսոզոճհ զ ի՜ջ՜ս /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
Գջմզռ՚ 300՝ «Զրջզձ՜ժձ պ՜ջ՜ձ ՠս ԺԵ դճսըտզ պՠխձ կձ՜ռ. ՜ս՜խ, ՜ս՜խ»փ

4. 301՜—8՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ, նվ ՟ջե. Զթ նվւ ջվՠնրէգ՟ղՠ ո՟ծգմ դջվՠնրէթրմ, ջվՠգջտթմ — Ակՠձ՜հձ Գզջտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ, աԱոպճս՜թ ՜ջ՟՜ջ ՟՜պ՜սճջ տ՜ջճաՠձ... յ՜ջպ բ աձճհձ ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ ՠս ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ յ՜իՠէ ՜կՠձ՜հձզս, ՜հոզձտձ՚ զ կ՜ջկձօճջձ ՠս զ իճ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
5. 313՜—8՝ [Բ՟մւ ՟պ՟խ՟րնվւ —...] Եո ի՜ջ՜կճռձփ Կ՜յՠռզձ ալՠշձ զ հՠպՠսձ, չզաձ զ ազձծզէձ ՠս ՞էճսը զ ՝՜ռ ՠս ռզռձ զ ՝բծզձ, ՜շՠ՜է պ՜ձբզձփ Ես ՝՜աճսկ թ՜շՠջ ժ՜հջ զ տ՜ջյ՜հջզձ ՝ճէճջձ... Մ՜ջ՟ ի՜ս՜պճչ, հճսոճչ ՠս ոզջճչ ի՜կ ա՜հո ժՠ՜ձտո ժճս‘չ՜հՠէբ, ի՜կ՚ ա՜ձ՜ձռ ՜ջտ՜հճսդզսձձ ժճս ե՜շ՜ձ՞բփ Ահոմ՜վ ՝՜ս՜ժ՜ձ բփ
6. 319՜—24՝ [Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟խ՟մ փլնրէգ՟մ] — Իոժ դբ Քջզոպճո ճսջ գձժ՜է՜ս ա՜հոճոզժ ա՜կՠձՠոզձփ
Ահոկբ գձժ՜է՜ս արթճսկձ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ զ յճշձզժ ժձճնբ... ճջտ զ Քջզոպճոբ ա՞ՠոպ ՜ձճս՜ձՠռ՜ձ. ՜ձծ՜շ ղձճջի՜ռ յ՜ջ՞ՠս՜ժ՜ձ զ լՠշ ձճռզձ էզռզձ րդՠս՜ձփ
7. 335՜—43՜ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ ՟պ՟ւգժնճմ, նվ ՟ջե. Որջ]նրտ՟մգղ կգդ, գհՠ՟վւ, դյմնվծւմ, նվ սւգ՟ժ գմ ճգխգհգտգ՟տմ Մ՟խգբնմ՟տնտ — [Ա]ոբ ձճհձ ՠջ՜ձՠէզ ՜շ՜տՠ՜էձ՚ Շձճջիտ Աոպճսթճհ Փջժզմձ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ Քջզոպճո ՠս ՜կՠձ՜հձ Սճսջ՝ ՞զջտ ռճսռ՜ձՠձ... ճջ հրջզձբ կՠրտ ՞ճիճսդզսձ Աոպճսթճհ. ՜կբձփ
Կ՟ք՟ճ

ՁԵՌԱԳԻՐ Դ
ՊԸ-1359

ԳՐԻՉ՝ Ամսնմ ւծմճ.: ՍՏԱՑՈՂ՝ Խ՟շ՟սնրվ ռվբ.:
ԹԵՐԹ՝ 9 (325-333), 325՟ ջսնվթմ ժնրջ. «ըգ» ով՟խ՟մթյզ: ՆԻՒԹ՝ էնրհէ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5×15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝
մփսվավ՟մղ՟մ ղ՟մվ ՠնժնվաթվ (մղնրյ՝ 332՟): ՏՈՂ՝ 33-44:
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ: Խնմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ: 329, 330 էգվէգվթ գդվ՟ղ՟ջգվզ ղխվ՟սնր՟լ: Ննվնանր՟լ ԺԶ-ԺԷ
բբ.:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 325՜—332՜ Հ՟վտնրղմ Յնՠմ՟հթ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Մնռջեջթ ծ՟ճնտ Քգվէնհթ գր Դ՟րէթ Ամճ՟հէ
ցթժթջնց՟ճթ — Հ՜ջռճսկձ. Է՜ժտ Բ ՠձ զ ՝ձճսդՠ՜ձռձ Քջզոպճոզ ՠդբ՛՜ձբ՜ժտ: Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Է՜ժտ ՠս ճմ
՜ձբ՜ժտ...
Հ՜կ՜շրպճսդզսձձ բ Է՜ժ՜ռ ՞ջտզ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ժ՜ձ պՠխզձՠջզ. պՠո ւ իկկպ. պյ. «Գզջտ եճխճչ՜թճհ գձ՟՟բկ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռ»,
1688, բն 59—62 (դ. 325՝), 102—190 (դ. 326՜—332՝):

Բ. 332՝¨33՜ Բ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մւ
՟. 332՝ Յ՟հ՟աջ կ՟ճմթտ — Պզպ՜ձ՜ռճս բ իզձ՞ լ՜հձո ՜հո...
ՠ. 332՝—33՜ Յ՟հ՟աջ ջգպթ — Եսդձ ՜ո՜ռզձ ալ՜հձո ա՜հո ...
ա. 333՜ Զթ՛մշ ե ջ՟ծղ՟մ Աջսնրլնճ. Պ՟ս՟ջի՟մթ — Գճհ զ չՠջ տ՜ձ ա՞ճհ՚ ՜ձՠխ ՠս կղպձնՠձ՜սճջ ... ՠս
՜հո ո՜իկ՜ձ ՜ձո՜իկ՜ձՠէճհձ Աոպճսթճհ: Ես ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. Ակբձ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

325՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ զ ՝՜ջլճսձո: Գջՠռ՜ս ժպ՜ժո
գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ ժ՜ձճձ՜ռո ՠս դըդճռ ՞ջճռո ւ հճսձ՜աբ (՛) ի՜ջռկ՜ձո, ՠս «Ակՠձ՜հձ մ՜ջ պ՜ձնՠէզձ» ւ «Է՜ժ՜ռ
՞զջ՞» զ կզ՜ոզձ: Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ զ ՊԸ (1359) լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ Ամսնմթ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս
ոջ՝ճհձ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթ զ հ՜կճսջ ՟խՠ՜ժո Կ՟ք՟ճ: Գպ՜ձՠո զ ոկ՜ ՝՜աճսկ էճսթկճսձտ պ՜ջ՜ժճսո՜ձ՜ռ: Ոչ
ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ. հճջե՜կ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո լՠջ աԱմսնմ ոճսպ՜ձճսձ
տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աթձճխո զսջ՚ աի՜հջ ձճջզձ Աջսնր՟լ՟սնրվ ւ ակ՜հջ ոճջզձ աՇմնքնվսթխթմ, ՠս աչՠջոպզձ
ոձճսռ՜ձճխո՚ աԴ՟րթէ ւ աՄ՟վթ՟մե ՠս աա՜ս՜ժո ոճջ՜՚ աՄ՟հ՟ւթ՟ ՠս աՍ՟ծ՟խ, աՅնխնռՠ ՠս աՄգժւթջգբգխ, ՠս

ա՜հջ ոճռզձ՚ Թ՟անրծթ, ՠս դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ի՜հռՠռբտ զ Քջզոպճոբ, ՠս Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠէճռձ
ճխճջկՠոռզ. Ակբձ:
Ոմ ՞ձճչ ոպ՜ռ՜ս աո՜, ՜հէ լՠշ՜կ՝ զսջճչ ՞թ՜՞ջՠ՜ռ:
(Սպ՜ռճխզ) Զճս՜ոպո զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ չ՜ջ՟՜յՠպո Խ՟շ՟սնրվ գոպ՜ռ՜ աո՜հ ՜ջ՟ՠ՜կ՝տ զ ՞թ՜՞ջճխբ ոճջզձ
ՠխ՝՜ջռձ զ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճռ կՠջ ւ թձճխ՜ռ կՠջճռ, ՠս ճջտ հզղՠձ հզղՠ՜է էզռզձ Աոպճսթճհփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ «Գզջտո ոճսջ՝ Էչղթ՟լմ՟ճ բ»փ

784
ՎԱՐՔ ՀԱՐԱՆՑ
ՌՂ—1641
ԳՐԻՉ՝ Մ՟էենջ ՟յի՟վծ՟խ՟մֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Դ՟րթէ գոջ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 385. շավնր՟լ՝ 385՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԲ×12+1×1 (ճ՟րգժնրղ մնվնանհթ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26×19,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 30ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 9՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 30ՠ, 40ՠ, 61ՠ, 75՟, 96՟, 102ՠ, 117ՠ, 125ՠ, 133՟,
155ՠ, 167ՠ, 173՟, 195՟, 202ՠ, 227՟, 231՟, 234ՠ, 243՟, 257ՠ, 259ՠ, 261ՠ, 262ՠ, 265՟, 315ՠ, 337՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Աջսնր՟լ՟յնրմշֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 1—՟խ՟մ էգվէգվթ գդվ՟ճթմ գր ջսնվթմ ժնրջ՟մտմգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտ, ՠմ՟աթվզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ—Բ՟ «/// թ ռթձ՟խե ը՟պ՟մանրէգ՟մ ղգվնճ ՠ՟պմ՟ճտե... ճ՟մբթղ՟մ Եվթւնռթֆ Թթրւ ///» (Թթրւ, ԼԶ, 3—13)ֆ Աՠ—Ա՟ «[///ընհնռ]նրվբ թղ՟ջսնրմ գր ծ՟մձ՟վգհ... անրտե ղնպ՟մ՟ճտեւ դնրիսմ///» (Բ. 0վեմւ, Դ, 6—23)ֆ Որմթ. մնրթվ՟ՠգվղ՟մ ճթյ՟ս՟խ՟ավնրէթրմ՝ Բ՟ «///վբ՟ոգսջ զմլ՟գտթ /// ՟ճջ թ Սնրվՠ Կ՟է /// [Հ]՟հՠ՟ս՟ճ /// ղգվ ՟ղգմգտ /// բ. նռ նրջղմ /// էնր[՟խ՟մ] ՈԿ (1211) ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, տգտ՟խգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ 1675—թմ մնվնանր՟լ, եչ՟խ՟ժնր՟լ գր ՟րգժ՟տնր՟լ 385—վբ էգվէզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜՝ [Ց՟մխ ե] ա[ժի՟րնվ ՠ՟մթտ] Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ ջնրվՠ ավնտ — [Ա]շ՜նզձ ՞էճսըձ. Խջ՜պ իճ՞ՠսճջ ի՜ջռ... ԽԱ. Պ՜պկճսդզսձ ոջ՝ճհձ Բզսշբզփ
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. §1/2՝—8՝փ 2/9՜—30՜փ ՟/303՜—13՝փ ՠ/329՝—30՜փ ա/մզտփ բ/330՜՝փ գ/330՝—1՜փ դ—ե/մզտփ 3/30՝—40՝փ
4/40՝—56՜փ ՟/331՜—6՜փ ՠ/56՜—7՜փա/57՜—8՜ (58՜—9՜, պՠո §28. ՟)փ բ/59՜՝փ գ/59՝—61՜փ 5/61՝—74՜փ ՟/74՜—5՜փ 6/75՜—
94՝փ ՟/94՝—6՜փ 7/96՜—102՝փ ՟—ՠ/մզտփ 8/102՝—17՝փ 9/117՝—24՝փ ՟/124՝—5՝փ 10/25՝—33՜փ ՟/մզտփ 11/133՜—55՜փ ՟/մզտփ
ՠ/155՜՝փ12/155՝—65՝փ ՟/165՝—7՜փ ՠ/167՜՝փ 13/167՝—70՝փ ՟/170՝—3՜փ 14/173՜—86՝փ ՟/186՝—9՝փ ՠ/189՝—95՜փ ա/336՝—48՜փ 15/195՜—202՝փ 16/202՝—25՜փ ՟/225՜—7՜փ ՠ/մզտփ 17/227՜—30՝փ 18/231՜—4՝փ ՟/մզտփ 19/315՝—25՜փ ՟—ՠ/մզտփ 20/234՝—
43՜ (ձղճս՜թ՚ «ԺԹ»)փ 21/243՜—9՜ (ձղճս՜թ՚ «ԺԹ»)փ ՜/մզտփ ՠ/249՝—56՝ (հզղ.՚ 256՝)փ ա/256՝—7՝փ 22/257՝—9՜ (ձղճս՜թ՚ «ԻԱ» ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թ)փ ՟—ՠ/մզտփ 23/259՝—61՜փ ՟—ՠ/մզտփ 24/261՝—2՝փ 25/262՝—5՜փ 26/265՜—8՝փ ՟/268՝—70՝փ ՠ/մզտփ ա/270՝—2՜փ
բ/272՜—3՜փ գ/273՜—5՜փ դ/մզտփ ե/275՜—9՝փ զ/279՝—83՝փ է/283՝—4՜փ ը/մզտփ ը՟/284՜—5՝փ ըՠ/285՝—91՝փ ըա/292՜—4՜փ
ըբ/294՜—7՝փ ըգ/297՝—300՝փ ըդ/300՝—1՝փ ըե/301՝—3՜փ (303՜—13՝, պՠո §2. ՟. 313՝—5՝, պՠո §28). ՠ/315՝—25՜, պՠո §19փ
325՜—9՝, պՠո §28. աֆ 329՝—30՜, պՠո §2. ՠֆ 330՜՝—1՜ պՠո §2. բ—գփ 331՜—6՜ պՠո §4. ՟ֆ 336՜՝ պՠո §28. բփ 336՝—48՜ պՠո §14. աֆ ըզ—ժգ/մզտ, ժդ/348՜—52՜փ ժե/352՜—62՜ 362՜—84՝, պՠո §28. գ—ը)փ 27. ՟/40՝փ ՠ/մզտփ ա/61՝փ բ/75՜փ գ/96՜փ
դ/102՝փ ե/117՝փ զ/125՝ (ժջժ. 227՜)փ է/133՜փ ը/155՝փ ը՟/195՜փ ըՠ/230՝—1՜փ ըա/234՝փ ըբ/մզտփ ըգ/243՜փ ըդ/257՝փ ըե/ (մզտ, վճը՜ջբձգ՚ 259՝ «Խ՜մՠռՠէճռձ գձ՟ տՠա իճ՞սճչ»)փ ըզ/283՝փ Ոսձզ.

28. ՟. 58՜—9՜ Ծգվմ ղգլ ծ՟ճվմ Յնծ՟մմեջ ո՟սղգ՟տ ՟ճջոթջթ թմշ — Եդբ հ՜շ՜ն ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս ՠժձ ՜շ
զո կ՜ձճսժ ՜հջ...
ՠ. 313՝—5՝ ԽԱ. Վ՟վւ ձամ՟րնվթ ղգլթ — Եհագՠենջ (=Եհգաենջ) ճկձ ՜ձճսձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ...
ա. 325՜—9՝ Վ՟ջմ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ թ Զնջթղնջե — Եջ՜ձՠէզձ Զնջթղնջ բջ գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ...
բ. 336՜՝ Ծգվ նղմ եվ ջնրվՠ գր ծ՟ձնճ Աջսնրլնճ, նվ եվ ծ՟ճվ ռ՟մթտ — Ս՜ ՜կՠձ՜հձ ՞ճջթճչտ ՝՜ջՠ՜ռ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է բջ...
գ. 362՜—73՜ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — [Ա]ոբ ՠջ՜ձՠէզ կ՜ջ՞՜ջբձ Եաՠժզբէ. Աձ՜սջբձձ ՠդբ ՟՜ջլռզ...
դ. 373՜—5՜ Պ՟սղնրէթրմ ղ՟սթմ Պգսվնջթ ՟պ՟ւգժնճմ գր ւ՟ծ՟մ՟ճթմ, դնվ խ՟ոգ՟տ դթյի՟մմ ծնարնռ
— [Ք]՜ի՜ձ՜հ ճկձ բջ ՜ջե՜ձ՜սճջ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝...

ե. 375՜—6՝ Վ՟վւ գր ջւ՟մշգժթւ ջվՠնճմ Ռնրջթմնջթ սմսգջթմ գր ՟ՠգհ՟ճթմ ձամ՟րնվթմ — [Ա]հո ոտ՜ձմՠէզ
՜հջո՚ Ռնրջթմնջ...
զ. 376՝—9՝ Վ՟ջմ Թ՟մ՟սգ՟ ռ՟մթտմ... (=Սսգց՟մմնջ Սթրմգտրնճ «Պ՟սղնրէթրմ ս՟մմ Սթջ՟խ՟մ»,
սո. 1861, աժ. ԼԳ, ԼԵ, ԽԵ, ԿԱ) — Յ՜հձկ ե՜կ՜ձ՜ժզ յ՜հթ՜շ՜ձ՜հջ ոճսջ՝ ՠջժձ՜իջ՜ղ ժ՜ջ՞՜ստ...
է. 379՝—82՝ Սնրվՠ ծ՟րվմ Յնռ՟մմնր Գ՟պմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս խվ՟րմ՟րնվ՟տ — [Ա]կՠձ՜ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ՜ժզռո լՠջ զ Քջզոպճո Յզոճսո Յնռ՟մեջ Գ՟պմգտթ ՞ջՠկ ՞զջ ՜շ ՞ջՠ՜էո՟...
ը. 383՜—4՝ [Դ՟րէթ գոթջխնոնջթ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Ամբվե՟ջ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Ասջիձՠ՜]է բ ՝՜ջՠջ՜ջ, ՝՜ջբըձ՜կ ՠս ՝՜ջՠ՞ճսդձ Աոպճս՜թ, ճջ զսջ ՜ձի՜ո ՝՜ջՠջ՜ջճսդՠ՜կ՝ձ... ՠս ՠո՚ ՠխժՠէզ, ձճս՜ոպ Դ՟րթէ ՠյզոժճյճոըձ... ՞ջՠռզ աՊ՜պկճսդզսձո, ճջ դբ ժ՜պ՜ջՠէ՜յբո, ՜հէ կզ զ ի՜ա՜ջ՜ռ ՜շՠ՜է... չ՜ոձ Աոպճսթճհ կպ՜ըճի ՠխբտ
ՠս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՔ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

8՝ Ես աՠխժՠէզ ՞թճխո հզղՠռբտ (ձկ՜ձ՚ 61՝, 155՝, 189՝, 259՝, 315՝, 376՝)փ
40՝ Ես ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջմ՜ռ հՠպզձ,
Ոջ մՠկ ՜ջե՜ձ ՜ձճս՜ձո հզղզձ.
Ես ճջ ՜ոբ. աՏբջ ճխճջկզձ,
Թճխռՠձ զսջ կՠխտձ ՜կՠձՠսզձփ
Հ՜ա՜ջ ՜կբձ, ՠս ՠխզռզփ
Ես աՄ՟էենջ ա՜ձ՜ջե՜ձզձ,
75՜ Մ՜խդՠէ աՏբջձ ՜կՠձ՜հձզձ,
Յՠջժ՜ջ՜ռձՠէ ճմզձմ ՜ս՞պզձ,
Ախ՜մՠկ ալՠա՚ գձդՠջլճխ ոճռզձ,
Մզ Ոխճջկզ ՜ոՠէ ՝՜ակ՜յկՠխզոփ
231՜ Ես աՄ՟էենջ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո կզ Ոխճջկզս հզղՠէ զ Տբջձ (ձկ՜ձ՚ 30՜, 96՜, 167՝)փ
249՜ Ոչ ՟՜ոտ ոճսջ՝ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ժջ՜սձ՜սճջ՜ռ, ճջ կզղպ գձդՠշձ // (249՝)ճհտ... հզղՠոնզտ աՄ՟էենջ ա՜ձ՜ջե՜ձ զ ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠջ... ՜կբձփ Ես զ դճս՜ժ՜ձզո ՌՂ(1641) ՞ջՠռ՜սփ
257՝... Ոջ գձդՠշձճստ ա՜հո կ՜պՠձզձ
Ես ոտ՜ձմ՜ձայ՜հտ գձ՟ չ՜ջո ձճռզձ,
Տճստ Ոխճջկզ ՜հոկ ՞ջ՜սխզձ,
Ես գձ՟ ձկզձ զսջ թձ՜սխզձ՚
Մ՟վսթվնջթմ, Վ՟վբի՟էնրմթմ,
Ես ՠխ՝՜ջռձ՚ Սթվնրմթմ
Ես կզսոճհձ՚ պբջ Գվթանվթմ,
Ես ՜ոճխզձ, ՠս էոճխզձ
Տբջձ ճխճջկզ, ի՜ա՜ջ ՜կբձ.
Ես ՠխզռզձփ
259՝ Զՠխժՠէզ ՃՃ. ՜. ա՞. ՟՞. հհ. շշ. ո («Մ՟էենջջ») հզղՠռբտփ
268՝ Ոչ ՠխ՝՜ջտ, ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճհո՚ աԴ՟րթէ ՠյզոժճյճոձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ
291՝ Բ՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհձ ՜՝՝՜ Մ՟վխնջթ ՠս ՜՝՝՜ Սվ՟ոթնմթ ՠս Յնծ՟մնր// (292՜) կՠթզ թՠջճհձ...
կՠխ՜ռ... դճխճսդզսձ ղձճջիՠ՜... կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզ՚ աՄ՟էենջ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձտ, ի՜ձ՟ՠջլ ՜կՠձ՜հձ թձրխ՜ստ կզձմ զ
հ՜սզպՠ՜ձ ՠաջփ ԶԴ՟րթէ ՠյզոժճյճոզձ ՠս զսջ թձ՜սխ՜ռձ հզղՠէճչ, հզղճխտ՟ հզղՠ՜է էզռզ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ. ՜կբձ
(ձկ՜ձ՚ 294՜)փՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
1. 385՜ Զչՠջնզձ ձճջճ՞ճխզ ՞ջճհո՚ ապբջ Յնծ՟մ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ճչ կ՜ձժճսձտ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ, հճջե՜կ ժ՜ջ՟՜հտ աո՜ ՠս ր՞պզտ զ ոկ՜ձբ, ՠս լՠա ձճհձյբո Տբջ
Աոպճս՜թ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, յ՜ջ՞ՠսՠոռբ լՠա ա՜ձծ՜շ ՝՜ջզոձ ՠս ա՜ձոյ՜շ ճսջ՜ըճսդզսձո. ՜կբձփ
Ահէ ՠս ճջտ ա՜հո ՞զջտո ի՜ձՠէ ն՜ձ՜հռբ զ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ, ՠս զձտձ ՜ջպ՜տոՠ՜է էզձզ հ՜ջտ՜հճսդՠձբձ. ձճհձյբո
ՠս ծղպտձ ՜սջիձՠ՜է էզռզձ հԱոպճսթճհփ Նճջճ՞ՠռ՜ս ՞զջտո դվզձ ՌՃԻԴ (1675) հճսձզոզ Գ, զ վ՜շո Աոպճսթճհ ՠս զ յ՜պզս ՠս զ չ՜հՠէո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճփ
2. 1՜ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ Գվթանվջ, թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ (ձճհձ լՠշտճչ 1 ՜կ՝ճխն բն ՞ջմ՜վճջլճսդզսձտ)փ

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 290՝, 382՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Հ՜ջռՠ՜է ՠխՠս ՠջ՝ՠկձ...փ 1՝ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտ բ...փ 385՜ Եո կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ...փ
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ՌԿԴ—1615

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Մթմ՟ջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 433. շավնր՟լ՝ 432ՠ—3ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԷ×16 (Ա 15)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26,3×20ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 31ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ՝ 9ՠֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ՝ 3՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ՝
էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջ՟տ (ԻԶ 10—ԻԹ 11) Եոթց՟մ՟ճ Կթով՟տրնճ (=Թենբնվգսթ. սգ՛ջ REA, 1983,
XVII, p. 242)ֆ Ժ — ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2—՟խ՟մ խթտ էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտ, գվխվնվբ ջթրմ՟խմգվզ խթջնռ շ՟ց է՟ցնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ, Գ՟ՠ, Դ՟ՠ, Բ՟ՠ «///ծ՟ժ՟լգ՟ժ ՟ջե... Արվեմջաես ՟վ՟ դթջ թ ձ՟մ՟ո՟վծթ ւնրղ... դխգմբ՟մնրէթրմ զջս ՟ճջղ ՟րվթմ՟խթ ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Կ՟դղթ
գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, Բ ցգհխթ ս՟իս՟խզ՝ զմբգվխ՟ճմ՟խթ խնսվնր՟լ, ՟ջս՟պզ՝ ո՟սպնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՝—432՜ [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
—2՝—3՜ Ց՟մխ ե [ա]ժի՟րնվ ՠ՟մթտ [Հ]՟վ՟մտ ռ՟վնրտ ջնրվՠ ավնտ — Ա. Վ՜ոձ ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդՠ՜ձ... [Լ]. Պ՜պկճսդզսձ ճջ՟սճհ դ՜՞՜սճջզձ Հպնղնտ
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. §1/3՜—9՜փ 2/9՝—45՜փ ՠ/57՜՝փ ա/57՝—8՜փ բ/58՜—9՜փ գ/59՜—60՜փ դ/60՜—2՝փ ե/մզտփ 3/62՝—72՜փ
4/72՝—88՜փ ՟/88՜—94՝փ ՠ—ե/մզտփ 5/94՝—108՜փ ՟/108՜՝փ 6/108՝—29՜փ ՟/129՜—30՜փ 7/130՝—6՝ (136՝—7՜ պՠո §28 ՟)ֆ
՟/137՜փ ՠ/137՜—8՜փ 8/138՜—55՜փ 9/155՝—60՝փ ՟/160՝—1՜փ 10/161՝—9՜փ ՟/169՜—71՜փ 11/171՜—202՝փ ՟/202՝—3՜փ
ՠ/203՝—4՜փ 12/204՜—15՜փ ՟/215՜—6՝փ ՠ/216՝—7՜փ 13/217՜—20՜փ ՟/220՝—1՜փ 14/221՜—36՜փ ՟/236՜—9՜փ ՠ/239՜—45՜փ
ա/245՜—56՝ (256՝—70՝, պՠո §26 ժդ—ժե)փ 15/270՝—80՝փ 16/280՝—304՜փ ՟/304՜—6՜փ ՠ/306՜՝փ 17/306՝—10՝փ 18/310՝—8՜փ
՟/մզտփ 19/318՝—43՜փ ՟/մզտփ ՠ/393՜ (§26. զ—զռ հՠպճհ)փ 20/343՜—53՜փ 21/353՜—9՝փ ՟/359՝—61՜փ ՠ/361՜—9՝ (հզղ.՚ 369՝)փ
ա/369՝—70՝փ 22/370՝—2՜փ ՟—ՠ/մզտփ 23/372՜—4՜փ 24/374՜—5՜փ 25/375՜—8՜փ 26/378՜՝ (378՝—9՜, պՠո §26. է)փ ՟/379՜—
80՝փ ՠ/380՝—1՜ (381՜, պՠո §28 ՠ)փ ա/381՜—2՝փ բ/382՝—3՝փ գ/մզտփ դ/383՝—4՜փ ե/384՜—9՜փ զ/389՜—93՜ (393՜՝, պՠո § 19
ՠ)փ է/378՝—9՜փ ը—թՠ/մզտփ թա/393՝—7՜փ թբ/397՜—8՜փ թգ—թե/մզտփ թզ/398՜—401՜փ թէ/401՜—2՝ (402՝—92՜, պՠո §28. ա—է)փ
27. ՟/60՜փ ՠ/72՜փ ա/94՝փ բ/108՝փ գ/130՜փ դ/138՜փ ե/155՜փ զ/161՜ (ժջժ. 306՝)փ է/171՜փ ը/204՜փ ը՟/245՜, ըՠ/310՝փ ըա/318՜փ
ըբ/343՜փ ըգ/353՜փ ըդ/370՝փ ըե/372՜փ ըզ/393՜փ Ոսձզ.

՟. 136՝—7՜ Վ՟ջմ ՠ՟ղՠ՟ջ՟մ՟տ — Հ՜ջռՠ՜է ՠխՠս Յճի՜ձբո ժ՜ջծ՜ի՜ո՜ժձ... (ժզռ §7—զձ)փ
ՠ. 381՜ Վ՟վւ ջնրվՠ ծփվմ Աՠ՟ջթ (Աո՟ՠ՟ճ) — Տՠո՜տ ՠս ՜հէ թՠջ ճկձ կՠթ... (§26. ՠ—զռ հՠպճհ)փ
ա. 402՝—13՝ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աոբ ՠջ՜ձՠէզ կ՜ջ՞՜ջբձ Եաՠժզբէ, Աձ՜սջբձձ ՠդբ ՟՜ջլռզ հ՜ձ՜սջբձճսդՠ՜ձռ զսջճռ...
բ. 413՝—6՜ Յնվբնվ՟խ Ս՟վաջթ ռ՟վբ՟ոգսթ. Ի Տեվմ ՟ղգմ՟ճմթ ծնռթրմ ւ՟չ — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձ ազ ձ՜ը՜ձժ՜ջ ՜սջզձ՜ժ ճսձզձ իճչզստ...
գ. 416՜—9՝ Յնվբնվ՟խ Ս՟վաջթ ռ՟վբ՟ոգսթ. Բ՟վկվ ո՟վլթ նհնվղնրէթրմմ ՟պ բ՟ս՟ջս՟մ՟ր — Ես
՜ջ՟, ազ ՜հոյզոզ հճհո ժ՜հ կՠջ ՜շ՜նզ, կզ չՠջն՜ոռճստ հճխճջկճսդՠձբձ...
դ. 419՝—22՝ Ս՟վաջթ ռ՟վբ՟ոգսթ. Զ՟ղգմ՟ճմ ծնաջ կգվ զմխգտեւ թ մ՟, դթ մ՟ ծնա՟ — Ես ՜հոճտզժ գոպ պբջճսձ՜ժ՜ձ ՜ս՜ձ՟ճսդՠ՜ձռձ, աճջ ՜ս՜ձ՟ՠ՜ռ զսջճռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ...
ե. 422՝—9՝ Ամ՟մթ՟ճ Շթվ՟խ՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ, ՟վս՟ջնր՟տ, թ իմբվնճ Գվթանվթ ղթ՟ճմ՟խգտնճ — Ոՙչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠխ՝՜հջ, ըձ՟ջճխ ոզջճհձ Աոպճսթճհ, ա՝՜ձձ ճջ ՜խ՜մՠռՠջ հզո...
զ. 429՝—31՜ Խվ՟սւ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ղթ՟մկ՟մտ — Աշձ կճձճաճձզ ճսոՠէճհ ՠս զկ՜ոպձճհ...
է. 431՜—2՜ Ննվթմ թ մնճմ ավնտջ — Աջ՟, ՠձ չ՜ձ՜ժ՜ձտ, ճջտ ՞զպՠձ աըճջիճսջ՟ո կպ՜ռ զսջՠ՜ձռ... ազ ՜հձ
բ ՝՜ջզձ, ի՜ծճհձ ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜էձ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ... ՜կբձփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

9՜ Ես աՠխժՠէզո ՠս ճխճջկՠէզո հզղՠռբտ (ձկ՜ձ՚ 88՜, 155՜, 171՜, 204՜, 310՝, 372՜)փ
62՝ Ոջճչ ՠս ակՠա ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռՠո, Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտո, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ աՄթմ՟ջ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո՚ ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստ, ժ՜ջ՟՜ռ՜սխ՜ստ, ՜խ՜սդզստ ՠս ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճռ ի՜ջ՜ձռո. ՜կբձ
(ձկ՜ձ՚ 94՝, 108՝, 161՜, 245՜, 256՝ ւ ՜հէճսջ)փ
72՜ Ես աՄթմ՟ջ կՠշՠ՜էո հճ՞ճչ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճՙչ ՠխ՝՜ջտ (ձկ՜ձ՚ 138՜, 217՜, 318՜, 374՜ ւ
՜հէճսջ)փ
130՜ Ոջ ճխճջկզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ
Ես պ՜հ [հ]՜խդճսդզսձ զսջ թ՜շ՜հզձ,
Ոջ ճմ հ՜խդզ զ ՝՜ձ ՝՜ջըճսզձ.
Սճսջ՝ ՜խ՜սդզստ ի՜հռկ՜կ՝ ոճռզձ
Ես կ՜ձ՜ս՜ձ՟ Մթմ՟ջ ՞ջմզձ,
Ոմ հզղՠռզձ կՠխտձ զ ՝ձ՜սզձ՚
Յ՜սճսջ ՜իՠխ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձփ
432՜ Փ՜շտ...փ Ի դճսզո Հ՜հճռ Ռ ՠս ԿԴ (1615) ՜կզ, զ պբջճսդՠ՜ձ Եժ՜սճջզձ ՠս ՜ղը՜ջի՜ժ՜էճսդՠ՜ձ ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ ՜ձճխճջկ ՠս ՜ձ՜սջբձ ՜ջտ՜հ Շ՟ծ Աո՟դթմ, ճջ ճմ ժ՜ջճխ բ էՠաճս ծ՜շՠէ ա՝՜ձո ՜ձրջբձճսդՠ՜ձ ՠս մ՜ջճսդՠ՜ձ ձճջ՜փ Գջՠռ՜ս Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո լՠշ՜կ՝ ՜կՠձ՜կՠխ վթցճհձ ՞ջմզ՚ Մթմ՟ջ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձզ, ազ ՠս ՜ձճս՜կ՝ տ՜ի՜ձ՜հ կզ՜հձ ՠս ՞ճջթճչ ճսձ՜հձ ՠս դ՜բճսջփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ՠխ՝՜ջտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ պ՜շզո, գձդՠշձճհտ ՠս ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ ՠխժՠէզ ՠս ճխճջկՠէզ ՠս ա՜ըկ՜ջո, ՜կՠձ՜՞ճսդձ ՠս
՜կՠձ՜՜պ՜շձ Յզոճսո Քջզոպճո ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստ. ՜կբձփ Ի պՠխզո, ճսջ ՞ջՠռ՜ս՚ ՠջժջզո Եձ՟մ՟մնր ՠս զ ՞ՠխնբո Եհթմագ՟մ, զ ճսըպո Ըջսէ՟բեթ Սճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ ՠս ՜հէ ՝՜ակ՜ի՜ս՜տ ոճսջ՝ ձղը՜ջ՜ռ զձձ ի՜ա՜ջ ՠս ճսդ ի՜ջզսջ ոջ՝ճռձ, զ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմեմ ՠս կՠպ՜ո՜ձզռձ, զ Գվթանվթ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ ճսըպզո՚ Մգջվնո ՠյզոժճյճոզ բ ՠս ՠջն՜ձզժ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ կՠջճհ՚ Մնռջեջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս ի՜կ՜ըճհ
՜հէ ՠխ՝՜ջռձ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ ՠս կզ՜՝՜ձճսդզսձ պ՜ռբ. ՜կբձփ Ախ՜մՠկ, ՠխ՝՜ջտ, հզղՠռբտ աի՜հջձ զկ՚ Զ՟ւ՟վթ՟ճ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ, ՠս ՠխ՝՜հջձ զկ՚ աԱմբվթ՟ջ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աճս՞՜ժզռձ զսջ, ՠս աԲգխթի՟մ սթխթմմ ի՜ձ՟ՠջլ ի՜կ՜ըճյ՜ստ, ճջտ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պՠռ՜ձ զ կՠխ՜սճջ իճ՞սճհ զկճհ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՠս ՜ա՞զ-՜ա՞զ ժՠջ՜ժճսջ պ՜էճչ ՜կՠձ՜հձ ե՜կճս. Տբջ ի՜պճսոռբ վճը՜ջբձո ձճռ՜՚ զսջ ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ ոՠխ՜ձբձփ Ես ՠսո ՜շ՜սՠէ աՠխժՠէզ ՠս աճխճջկՠէզ ՠս ա՜ըկ՜ջո ՠս աէթ՜ժզռձ զկ, աճսոպջձ ՠս ա՟ճսոպջձ կՠջ՚ ավճըՠ՜էձ Քջզոպճո, հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ
՜շձբտ. ՜կբձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ոչ ՠխ՝՜հջ... Ահո բ ՞ջմ՜վճջլ. 1՝ Զզ էճս՜հ ՠո ա՝՜ձ՝՜ո՜ձ ՝՜ակ՜ռ... Թվզձ ՌՃԿԳ (1714) կ՜ջպզ ԺԷ ՞ջՠռ՜ս, [րջ]ձ մրջՠտղ՜՝՜դզ հզջզժճ[սձձ. կ]զ՜հձ ՠկ, ճջ կզ՜հձփ 2՜ Թվզձ ՌՃԻԵ (1676) հճսձվ՜ջզ զձձ...
Ահո բ էՠաճսզ տՠջզմ, աճջ ժ՜ջ՟՜ձ ՠս չ՜ջեզձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞ջճռձ, աճջ ՜ո՜ռ Աճռ՟դմ. Ռ՜ժ ժ՜՞ է՜շ՜ժ... ժ՜շվէ՜ժփ Պ՜պ՜շզժ-յ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Բ՝ Գջմ՜վճջլ բ դ՜ձ՜տզո, ա՜հո ՠսո կզսո ժ՜խ՜կ՜ջզոփ Եխ՝՜հջ, մզո ի՜ս՜ձզջ, ՜շ ՞՜է՜կդզջ՜ղ [է՜]չ տՠջզջփ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Ս՟վաթջմ, պբջ Յնռ՟մեջմ, պբջ Թնվնջմֆ
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ՎԱՐՔ ՀԱՐԱՆՑ
ԺԲ—XII
ՍՏԱՑՈՂ՝ Գվթանվֆ
ԹԵՐԹ՝ 210ֆ ՊՐԱԿ՝ 25 (Ա—Չ)×10 (Ա շթւ, Բ 3, Դ—Ե, Չ 8, Ղ—Ճ 6, Մ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,3×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (՟ճժ կգպւ՝ 3՟ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 22–26ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվ (ԺԹ բ.)ֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Խ՟շ՝ 59ՠ (՟ճժ կգպւ՝ «Խ՟շմ ց՟ճժե ճ՟վգրգժթտ...»)ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 143՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝
ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟աթվ, խգմ՟բ՟մ՟խ՟մ, ռթյ՟ո, բգր, ջ՟ս՟մ՟ (նրվնր՟ռլ՟ճթմ)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ո՟խ՟ջ՟րնվ, էգվէգվզ ի՟պմնր՟լֆ Խնմ՟րնրէթրմթտ ղ՟ջ՟ղՠ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվ, 185—
197՝ ղխմխգվ գր ՠմ՟աթվզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ Ի բ. ռգվ՟մնվնանր՟լֆ
ԾՆԹ. Հ. Ն. Ախթմգ՟մզ ի՟պմնր՟լ էգվէգվթ ծգվէ՟խ՟մնրէթրմզ ձյսգժ ե գր ո՟ծո՟մ՟խթ ռվ՟ճ ղ՟սթսնռ մյգժ. «Թհէգվզ խ՟դղնհեմ ի՟պմ բ՟ջ՟րնվնր՟լ գմ. ցնվկգտթ ասմգժ սգհգվզ գր բ՟ջ՟րնվգժֆ Հ. Ն. Ա., 5 մնճ. 1926»ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 3՜՝ [Մգխմնրէթրմ Յ՟ճսմնրէգ՟մմ Յնռծ՟մմնր]
՟. 3՜ [Գժնրի Հ —... ՜շ՜]///տՠէճհո ՠջժզսխճս... (6 պճխ)փ
ՠ. 3՜՝ Գժնրի ՀԱ. Զթ նշ ծվ՟ղ՟ճգտ՟ր մղ՟ խմւգժ, ՟ճժ ւ՟վնդգժ դսգջթժջ — Բ՜ձ. Ես ՜ոբ ռզո ՟՜ջլՠ՜է. Մզ
ժձտՠջ ա՝՜ձո կ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձ ՞ջճհո... Մՠժձճսդզսձ. Ք՜ձազ չ՜ոձ ՜հձճջզժ ՜ոբ թ՜ձՠ՜տ, ազ ՠս ՜հէճռ հ՜հպձՠոռՠո... ՠս կպ՜ձբ ՜ոպ գձ՟ ՟ջճսձո ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձռձփ
ԺԲ ՟., ՜հէ լՠշտ. ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ կ՜ոձ ՜հէ լՠշ՜՞ջզփ

Բ. 5՜—210՝ [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
1. 5՜՝, 11՜—20՝, 6՜՝, 1՜՝, 21՜—6՝, 4՜՝, 27՜—9՝ [«Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Ամսնմթ Եաթոս՟տրնճ ղթ՟ճմ՟խգտթ. Թնրհէ Աէ՟մ՟ջթ — Բ՜ջսճտ բ ձ՜ը՜ձլ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ ՟ձՠէ...», պյ. Ա, բն 17]/// ՠս այխզձլ ճջյբո վճսպ
վ՜հպ...
2. 29՝—31՝ Թնրհէ Սվ՟ոթնմթ ջնրվՠ ծ՟րվ ՟պ ՟յ՟խգվսջ ծ՟րվմ Ամսնմթ ղիթէ՟վ՟խ՟մ — Մՠթ ՝՜ջՠը՜սո ժճջճհո ՜ղը՜ջի...
3. 32՜—9՝ Վ՟վւ ջնրվՠ ծ՟րվմ Մ՟խ՟վ՟ճ, դնվ ավգ՟տ ՟յ՟խգվսմ թրվ Կգհթնմ ՟մնրմ — Եո՚ Կգհթնմ պջճսյո...
4. 39՝—40՝ Հ՟րվմ Մ՟խ՟վ՟ճ ցնվկթժ թ բթր՟տ — Աձռ՜ձբջ ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Մ՟խ՟վ հ՜ձպ՜շբձ...
5. 40՝—2՝ Վ՟ջմ գոթջխնոնջնրէգ՟մ Մ՟խ՟վ՟ճ գր ռ՟ջմ ՟ՠ՟ջնրմ Յնռծ՟մմնր — Յնռ՟մմեջջ ՜հո ի՜հջ,
ղզձՠ՜ռ աչ՜ձո...
6. 42՝—7՝ Ննվթմ ջնրվՠ ծ՟րվմ Մ՟խ՟վ՟ճ էնրհէ ՟պ ջթվգժթ նվբգ՟խջ թրվ — Յ՜շ՜ն հճջե՜կ ոժզա՝ձ ՜ջ՜ոռբ կ՜ջ՟...
7. 47՝—9՜ Ննվթմ ջնրվՠ ծ՟րվմ Մ՟խ՟վ՟ճ Խվ՟սւ նաեյ՟ծւ — Ոջտ՜ձ ՜ձլձ ոզջբ ավ՜շո կ՜ջ՟ժ՜ձ...
8. 49՜՝ [Ի ռ՟ջմ ծ՟րվմ Սվ՟ոթնմթ] — Աոբզձ չ՜ոձ ի՜սջձ Սվ՟ոթնմթ, դե. Ահձյբո ՠխՠձ չ՜ջտ ձճջ՜, ճջյբո կզ զ դշմձճռ...
9. 49՝—66՜ [Ք՟հ՟ւ՟ր՟վնրէթրմ Հ՟վտ ջվՠնտ] — Եխ՝՜հջ ճկձ ՝ձ՜ժՠ՜է հ՜ձճս՜ձՠ՜է կզ՜՝ձ՜ժոձ... Յճէճչ
՜ձժ՜ձբջ զ յճշձժճսդզսձ...
10. 66՜—74՝, 2՜՝, 75՜ Վ՟վւ գվ՟մգժնճ ջնրվՠ ծ՟րվմ ՟ՠ՟ճ Մ՟վխնջթ, ՟պ նվ ո՟սղգ՟տ ջնրվՠ գոթջխնոնջմ Սվ՟ոթնմ, նվ գր է՟հգ՟տ դղ՟ւնրվ գր դջնրվՠ ղ՟վղթմմ — Պ՜պկՠ՜ռ կՠա ՠջ՜ձՠէզձ Սվ՟ոթնմ, կզձմ բջ ձ՜
զ Սխթրէ...
11. 75՜—81՝ Վ՟վւ ձամնրէգ՟մ գվ՟մգ՟ժ գր ջնրվՠ ծ՟րվմ Մ՟վխնջթ, նվ Հպնղ՟ճգտթմ խնշթ — Եո՚ Թգնցթժնջ ՞ջՠռզ այ՜պկճսդզսձո...
12. 81՝—2՝ Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ, նվ ՠ՟մթրւ գոթջխնոնջթմ խ՟ոգ՟ժ եվ — Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ հՠյզոժճյճոբձ զսջ
ժ՜յՠռ՜ս ՝՜ձզս...
13. 92՝—9՝ Վ՟ջմ ՠ՟վկվ՟ղթս գվթս՟ջ՟վբթմ — Մզ ճկձ հ՜ձ՜յ՜պ՜սճջ՜ռ կզ՜ձլ՜ձռ ճսձբջ ՠխ՝՜հջ ՝ձ՜ժՠ՜է զ տ՜խ՜տզ...
14. 9՝—10՝, 83՜՝ Վ՟ջմ ջւ՟մշգժգ՟տմ, նվ ճԱմդթնւ թ ռ՟մջ Կնրջ՟մ՟տմ գհգմ (սո. Բ, եչ 455) — Պ՜պկՠ՜ռ կՠա ճկձ զ ի՜ջռձ, ճջ ՝ձ՜ժՠ՜էձ բջ զ Տնվնջ...
15. 83՝—6՜ Վ՟ջմ ի՟հ՟հ՟վ՟վ գհՠ՟րվմ — Էջ ՠջ՝ՠկձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ ճջճղճխ...
16. 86՜—7՝ Վ՟ջմ գվէ՟ժնճ ծ՟րվմ Դ՟մթեժթ, նվ ճԵվղնրո՟րհթջ խնրջ՟մւ եթմ նաթւ նվոեջ գվգւ ծ՟վթրվ —
Եժձ ՜՝՜հ Դ՟մթգժ զ հԵվղնրո՟րհթջ...
17. 87՝—90՝, 102՜՝, 101՜՝, 91՜—4՝ Վ՟ջմ Յնռծ՟մմնր ծ՟ճվ՟ոգսթ գր ջւ՟մշգժ՟անվլ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ (սո. Ա, եչ 97) — Տՠո՜ձբ՜տ կՠտ զ էՠջզձձ Թգՠ՟ճթէ՟, զ ո՜իկ՜ձո Ղթխթ՟ ակՠթ ՠս աՠջ՜ձՠէզձ Յնռծ՟մմեջ...
18. 94՝—9՝ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե դոհՠջ — Ց՜սո ի՜ջժ ՜շձբ զձլ ՜ոՠէ ՠս ՜ձ՜սջբձճսդզսձտ զկ ո՜ոպբ զձլ էշՠէ...
19. 100՜՝, 103՜—4՜ Ով ճգվխվթմ Եաթոս՟տրնտ ծ՟վ՟մտ ռ՟վւ գմ — Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟զք ժ՜կզ, ազ ժՠռռՠձ...
20. 104՜—10՝, 8՜՝, 11՜՝ Վ՟վւ ձամնրէգ՟մ ջնրվՠ ծ՟րվմ Յնռծ՟մմնր, նվնրղ Գՠ՟տթմ խնշեթմ — Էջ ՜հջ կզ
հԵաթոսնջ կՠթ՜պճսձ հճհե...
21. 111՝—5՝ Յ՟հ՟աջ ՠ՟վեանվլնրէգ՟մֆ Եհգագ՟ թղ՟ջս՟ջթվթ ճԱհեխջ՟մ[բ]վ ւ՟հ՟ւե — Եհգաթնջջ ՜հո
տճխճոպզժճո բջ հԱհեխջ՟մբվ տ՜խ՜տզ...
22. 115՝—7՝ Դ՟մթգժթ ջնրվՠ ծ՟րվմ Վ՟ջմ նվնյնհնրէգ՟մ ինվծվբնտ գր ՟իսթտ («Ապ ծ՟ճվմ Մ՟խ՟վ»,
սո. Բ, եչ 571) — Աջ՜ջ Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ ՠս ՠ՟ աձ՜ զ ՟ջ՜ըպզձ...

23. 117՝—20՜ Ննվթմ Դ՟մթգժթ Փ՟վգմ՟տնճ — Պ՜պկՠ՜ռ ի՜հջձ Դ՟մթգժ Փ՟վգմ՟տթ...
24. 120՜—6՝ Ննվթմ Դ՟մթգժթ Վ՟ջմ բ՟վկթ գվթս՟ջ՟վբթմ, նվ ճ՟պ՟չ ղգլ ղգհ՟րւ եվ — Էջ ճկձ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ զ տ՜խ՜տզձ Եվղնրո՟րհթջ...
25. 126՝—9՜ Վ՟վւ ծ՟րվմ Աո՟րնրվ՟ճ — Տՠո՜տ կՠտ ա՜հձ Աոպճսթճհ հՠջժջզձ Թգՠ՟ճ՟տրնտ...
26. 129՜՝ [Վ՟ջմ Աղնմգ՟ճ] — Տՠո՜տ կՠտ ՜ձ՟ զ ժճխկ՜ձո Թ[գ]ՠ՟ճգտրնտ ի՜հջ կզ Աղնմ ՜ձճսձ...
27. 129՝ [Վ՟ջմ Աՠ՟ջթ («Աո՟ՠ՟ճ», սո. Ա, եչ 215)] — Տՠո՜ձբ՜տ ՠս ՜հէ թՠջ ճկձ կՠթ... Աՠ՟ջթ ՜ձճսձ ձճջ՜...
28. 130՜—2՜ [Վ՟ջմ Պգհենմթ լգվնճ] — Տՠո՜տ կՠտ ՜հէ թՠջ կզ Պգհթմենջ ՜ձճսձ...
29. 132՜—4՝ Վ՟ջմ Յնռծ՟մմնր Թգՠ՟ճգտրնճ ՟յ՟խգվսթ լգվնճմ ջնրվՠ Աղնմ՟ճ — Աոբզձ չ՜ոձ Յնռծ՟մմնր
Փնւնր...
30. 134՝—5՜ [Վ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ] — Եջժճս ՠխ՝՜ջտ բզձ գոպ կ՜ջկձճհ...
31. 135՜—9՝ Վ՟ջմ Պ՟ւմնսգ՟ ղգլթ ծ՟րվ — Չճ՞՜տ պՠո՜տ կՠտ ապՠխզձ Պ՟ւմնսգ՟...
32. 139՝—40՝ Յ՟պ՟չ՟բթղնրէթրմ խվ՟րմ՟րնվթ — Ոջյբո կ՜ջ՟ ազ պձժզռբ ՜հ՞զ...
33. 140՝ Վ՟վւ ձամնրէգ՟մտ ջնրվՠ ծ՟վտմ — Փճսդ՜ռ՜ջճստ, կզ՜հձ՜ժՠ՜ռտ, ազ զձմ հ՜ձռ՜ձՠէ... ՜շ ժջՠո՜ջ՞ճ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
34. 141՜ [Խվ՟՞ս... — ///] ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ, ա՞ՠոպձ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՠս հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ հ՜ջժզ... (կզ՜հձ չՠջնզռ 11 պճխ)փ
35. 141՜—2՝ Սվՠնճմ Բ՟վջհթ թ Հ՟վտնհ՟տ ավնտ — Ոջտ գոպ Քջզոպճոզ զկ՜ոպճսդզսձ հ՜ձլձ ՜շՠ՜է.... ճմ բ
յ՜ջպ, ազն՜ձՠէ կ՜ջկձ՜սճջ ՞ջ՞ճսդՠ՜կ՝փ
36. 142՝ Թե ո՟՞վս ե դ՟հ՟րէջմ մ՟ի՟բվգժ — Ակՠձ՜հձ ՞ճջթ, ճչ ոզջՠէզ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՝՜ձ Փջժմզձ կՠջճհ, ազ Քջզոպճոզ ժջժզձ բ ՝՜ջՠյ՜ղպճսդՠ՜ձ... տ՜ձազ չ՜ոձ ՜հոճջզժ ո՞ՠռ՜ս ակ///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
37. 143՜—4՜ Հ՟վտնրղմ. Այ՜ ազ՛ ՜ոբ. Մՠջճհ ըձ՟ջճհ յզպճհ՜ձ՜ Աոպճս՜թ [Պ՟ս՟ջի՟մթ.] Գզպբ Աոպճս՜թ, ճջճռ յՠպտ ՠձ կՠա ՠս ա՜կՠձ՜հձ կ՜ջկձ՜սճջո...
38. 144՜—7՜ Խվ՟ս ՟պ սհ՟ճջ — Հ՜ջռճսկձ. –Զզ՛ յ՜ջպ բ էշՠէ զ ըռզ զսջճսկփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աշ զ մճսձՠէ
հզղճսկձ կ՜ջ՟ճհ...
146՝—զ ՠս 147՜—զ կզնՠս 2 դՠջդ գձժ՜թփ

39. 147՜—9՝ Հ՟վտնրղմ ղ՟մխ՟մտ ՟պ լգվջ ջնրվՠջ. Վ՟ջմ ինվծվբնտ ոնպմխնրէգ՟մ — Աո՜ռ ՜՝՝՜հ, դբ.
Ոջ բ, ճջ զ Սխթրէ ՞՜հ ըճջիճսջ՟ ՠս ՜խկժբ ազո...
148՝—9՜—զ կզնՠս դՠջդ բ գձժ՜թփ

40. 149՝—51՜ [Վ՟ջմ բ՟սգժնճ] — Ծՠջ ճկձ ձոպբջ հԱջնվթջ զ էՠջզձձ Ամդթնւ՟... (պյ. Բ, բն 92)փ
41. 151՜—5՜ Խվ՟սւ նագյ՟ծւ ջնրվՠ ծ՟վտ — Աո՜ռ ՠջ՜ձՠէզձ Յնռծ՟մ. Նոպՠէճչ տճ հգձդՠջռճսկձ ՞ջճռ...
42. 155՜—6՜ Ի էհէնճմ ղգլթմ Մնռջթջթ, նվ ՟պ Աղնմ — Եջժՠխձ Աոպճսթճհ կՠջեբ ա՜կՠձ՜հձ մ՜ջճսդզսձո...
43. 156՜—7՜ Խ՟րջւ Եոգվւգ՟ ջնրվՠ ծ՟րվ գր ղգլթ լգվնճ — Ոջյբո ՜շզսթ ՜ի՜սճջ բ զ չՠջ՜հ զղ՜չ՜ջՠ՜ռ...
44. 157՜—9՜ Եվ՟մգժթ գր ջնրվՠ ծ՟րվմ Աղնռմթ Թնրհէ ՟պ ջթվգժթ նվբգ՟խջ թրվ — Հճ՞զձ Սճսջ՝ ճսջ ՠս ժ՜կզ իձմբ ՠս ի՜ձ՞ռզ...
45. 159՜—62՜ Ննվթմ ջնրվՠ ծ՟րվմ [Աղնռմթ ՟ճժ էնրհէ] — Սզջՠէզտ, պՠո՜ձՠկ ՜հեկ ազ յպճսխ լՠջ ՜կՠձՠսզձ ժՠձ՟՜ձզ բ...
46. 162՜—3՝ Ննվթմ Սնրվՠ ծ՟րվ[մ Աղնռմթ ՟ճժ էնրհէ] — Սզջՠէզտ զկ զ Տբջ, ՞զպբտ ՠս ՟ճստ...
47. 163՝—7՜ Բ՟մւ իվ՟ս՟խ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ — Հ՜հՠ՜ զ տՠա, ճջյբո դբ ծղկ՜ջզպ կՠթ ՜ի ժ՜հ ՜շ՜նզ...
48. 167՜—72՜ Ննվթմ — Դզպ՜սճջճսդզսձ ժջ՜սձ՜սճջզ ի՜ձ՟ՠջլ ծղկ՜ջպճսդՠ՜կ՝ ՜ձոպ՜ռճս՜թճսդզսձձ բ...
49. ՟. 172՜—3՝ Սվ՟ոթնմթ ջնրվՠ գոթջխնոնջթ Թղ՟ճգտնճ Յ՟հ՟աջ ծ՟ղգջսնրէգ՟մ ըջխջմ՟խ՟տ գր խ՟ղգտնհ՟տմ ՠմ՟խգժ թ ծ՟ր՟ջ՟վ խգմտ՟հնրղմջ – Ոմ ժ՜կզկ ալՠա ՜ձ՞զպ՜ձ՜է...
ՠ. 173՝—5՜ Յ՟հ՟աջ ծ՟ղգջսնրէգ՟մ ըջխջմ՟խ՟մ՟տմ — Ն՜ըտ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ յզպճհ բ ըճձ՜ջիճսդզսձ ճսձՠէ...
բ. 175՜—8՜ Յ՟հ՟աջ խ՟ղգտնհ՟տմ ՠմ՟խգժ զմբ գհՠ՟վջ թ ծ՟ջ՟վ՟խջմ — Եդբ կպռՠո գձ՟ ՠխ՝՜ջո ՝ձ՜ժՠէ...
50. 178՜—86՜ Ննվթմ [Սվ՟ոթնմթ] Վ՟ջմ աթս՟խտնրէգ՟մ — Եդՠ ճսխՠսճջՠռբտ զ կզ՜ոզձ, ՠս զռբ իզս՜ձ՟
ակ՜ջկձճչ գձ՟ լՠա...

Վջն. ձկ՜ձ պյ. Բ, բն 521, պճխ՜պ՜ժփ

51. 186՜—9՝ Յ՟հ՟աջ ՠ՟վգՠ՟ջսթխ թղ՟ջսնրէգ՟մ գր նագյ՟ծ ՠ՟վգխգմտ՟հ՟ռ՟վնրէգ՟մ. Խվ՟ս խվ՟րմ՟րնվ՟տ գր ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ. մնվթմ ջնրվՠ ծ՟րվմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Պ՜հթ՜շ ՠս ՜ջվզ՜վ՜հէ ՜ջՠ՞՜ժձ՜հզձ ծ՜շ՜՞՜հդ զ թ՜՞ՠէձ զսջճսկ ՝՜ռ՜վ՜հէբ պՠո՜ձՠէՠ՜ռո...
52. 189՝, 93՝, 7՝, 7՜, 194՜—202՝ Սնրվՠ գր գվ՟մգ՟ժ ծ՟րվմ Նգհնջթ Վ՟ջմ ՟հ՟րէթտ — Ոջ ճտ ժ՜կՠոռզ
՜ձճսղ՜իճպ ըճսձժո ժ՜ակՠէ... ՜հէ ՜շ՜սՠէ զ ռ///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)
Տՠո, պյ. Բ, բն 715փ

53. 203՜—7՝ [Նգհնջթ ջնրվՠ ծ՟րվմ Պ՟սնրեվւ նարնճ (պյ. Բ, բն 684)— Ճ՜ձ՜յ՜ջիտ հ՜շ՜տզձճսդզսձո՚ իջ՜ե՜ջճսկձ հ՜ղը՜ջիբո... ըձ]///՜կ՜պ՜ջ էՠջ իճ՞սճհ՟.... փ
54. 207՝—10՜ Ննվթմ ջնրվՠ ծ՟րվմ Նգհնջթ Վթձ՟խւ ՟վբ՟վնրէգ՟մ — Զՠջժՠխձ Աոպճսթճհ ճսձզնզջ ՠս ախնճսկձ ձճջ՜...
55. 210՜՝ Ննվթմ ջնրվՠ ծ՟րվմ («Նգհնջթ») Խվ՟ս նաեյ՟ծ ղթ՟մկ՟մտ, ղթմշ մջսեվ թ ժգվթմմ Սթմգ՟ — Սժզա՝ձ իջ՜ե՜ջՠէճհ հ՜ղը՜ջիբ՚ ՠջժզսխ Տՠ՜շձ... յպխ՜՝ՠջՠէ գոպ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ կձ՜ռ՜ժ՜ձո ՠս իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձո///
(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Տՠո, պյ. Բ, բն 663փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

11՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ո՜ոպՠ՜ զ ձճո՜, ՜խ՜մՠկտ (ձկ՜ձ՚ 14՜, 39՝)փ
24՝ Սճսջ՝ ը՜մ, ՜ս՞ձՠ՜ կՠա (ձկ՜ձ՚ 28՝, 43՜)փ
26՜ Մՠխ՜հ Տՠ՜շձ, կՠխ՜հ (ձկ՜ձ՚ 34՝, 95՝, 169՝, 204՜)փ
29՝ Քջզոպճո Ոջ՟զ Աոպճսթճհ... ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜, ՠս ՜ղը՜պճխզ, ՠս թձճխ՜ռ ձճռ՜. ՜կբձփ
48՜ Վ՜ՙհ զ չՠջ՜հ, չ՜ՙհ զ ՜ձյզպ՜ձ ՞ջճխզո (ձկ՜ձ՚ 206՝)փ
48՝ Տբջ Աոպճս՜թ, ՝՜ջլ աչ՜հո զ կբձն չ՜ոձ ՜ձճս՜ձ Քճփ
66՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ճխճջկՠ՜ Գվթանվնճ՚ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 144՜, 147՜,
163՝)փ
90՜ Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո, ճխճջկՠ՜ չ՜ոձ ՜ձճս՜ձ Քճ (ձկ՜ձ՚ 128՝, 133՝, 186՝)փ
99՝ Տբջ Աոպճս՜թ, հզղՠ՜ ակճէճջ՜յբո պ՜ջ՜ժճսոՠ՜է ՞թճխո, ՠս ճխճջկՠ՜ չ՜ոձ ՜ձճս՜ձ Քճ (ձկ՜ձ՚ 172՜)փ
207՜ Աս՜խ աջժ՜ձ՜ռո հՠջ՜ձճսդՠ՜ձռոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 59՝ (ԺԳ—ԺԴ ՟՟., իզձ ղխ՜՞ջճչ) ԶՄգծգր՟մ հ՜խ՜սդո հզղՠոնզտփ Տբջ Յզոճսո հզղբ ակՠխճսռՠ՜էո Մգծգր՟մ զ
տճ ոճսջ՝ ՞՜էգոպՠ՜ձտփ
162՝ Զկՠխճսռեէո աՄգծգր՟մ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՜խ՜մՠկփ
210՜ ԶՄգծգր՟մ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ի՜ս՜պճչ հ՜ձլձ ՜շձՠկփ
2. 98՝ (ԺԴ—ԺԵ ՟՟., ղխ՜՞զջ) Ծ՜շ՜հ ՠկ Աոպճսթճհփ
3. 142՝ (ԺԵ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Ա՝՝՜ի՜հջ, հզղՠ՜ ա՜ձ՜ջե՜ձըո Փթժթոնջփ
208՝ (Նճհձ լՠշտ) Աոպճս՜թ զկ, զ Քՠա հ՜ձլձ ՜շձՠկ ա՜ձլձ զկփ Ոՙի ակՠափ
4. 139՝ (ԺԷ—ԺԸ ՟՟. ՝ճէճջ՞զջ) Զ՜ձ՜ջե՜ձո աԽ՟շ՟յսնրվջ հզղՠռբտ [զ] Քջզոպճոփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 91՜, 92՜, 96՝, 102՝, 103՝—4՜, 185՜՝ (՜ըդ՜ջ՜ժ՜ձ ձղ՜ձձՠջ)փ
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ԺԳ—XIII
ԳՐԻՉ՝ Ս՟վաթջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Թ՟բեն՞ջֆ
ԹԵՐԹ՝ 360+3 (գվգւխմնր՟լ՝ 1, խվխ. 102). շավնր՟լ՝ 1ՠ, 1բ, 357՟—60ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ն—Լ×12(Ը 11)+1×4ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (1723 է. ճ՟րգժնրղ՝ 1, 357—360)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 24,2×16,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1գֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (1գ)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ (1գ)ֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Արգս՟վ՟մ (ծ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ խ՟մնմւ Ա—Բ)ֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1(Ա) էգվէ ջխդՠնրղ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ (ինվ՟մ Ա), գպ՟ջթրմ (ինվ՟մ Բ), նրհհ՟աթլ ղ՟մվ գվխ՟է՟աթվ (ինվ՟մմգվզ խ՟վղթվ գր խ՟ոնճս, խ՟ղ՟վմգվթ ռգվգրնրղ՝ էպշնրմմգվ)ֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ «///Կ՟մնմ ՟պ՟չթմ՝ ճնվ էթրջ զջս մնջթմ ՟լ՟մ շնվեւգ՟մ», Աՠ «Կ՟մնմ գվխվնվբ՝ ճնվջ գվգւմ///»ֆ
2. Յ՟ճջղ՟րնրվւֆ ԺԵ բ.ֆ 2(Բ—Գ) ռգվչնրղ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟—Գՠ [«Տփմ ե Աբգարու է՟ա՟րնվթմ... Ա]///բգարու, դթ ՟ղգմ՟ճմ նւ ծմ՟դ՟մբգջտթ... թ բգխսգղՠգվթ ԼԱ ///»ֆ Գՠ, Բՠ—Գ՟ «///
Յիշատակ է վարուց սրբոյն Բարսղի Կեսարու Հայրապետին — Աճջ ղգլ գր ջւ՟մշգժթ ՟ճվջ... գր դղթ ղ՟ջմ ձ՟յ՟խգ՟տ ///» (սգ՛ջ սո.
Յ՟ճջղ՟րնրվւ. 1834, եչ 1—2)ֆ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ՝ Բ՟ «/// նհնվղթ Քվթջսնջ Աջսնր՟լ ջս՟տնհթ ավնտջ՝ ղ՟ծսգջթ Ամիրզատին գր լմ՟րհ՟տմ՝ Ասաթին գր Այլապեկին, գհՠփվմ՝ Մերտումին, գր խնհ՟խտթմ՝ Ուստիանէ, գր ճ՟մտ՟րնվ ավշթ՝ Աւետիս գվթտնր, գր լմփհ՟տմ թղ՝ Մուրատին գր Տոլվաթին, խ՟վբ՟տնհ՟տ»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ էգէգր՟խթ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ՠ—356՝ [Վ՟վւ Հ՟վ՟մտ գր իվ՟սւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 1ՠ—3՜ Խվ՟ս ջվՠնտ ծ՟վ՟մտ ՟պ խվ՟րմ՟րնվջ — Փճսդ՜ռ՜ջճստ, կզ՜հձ՜ժՠ՜ռտ, կզ զձմ ՜ձռ՜ձՠէ...
2. 3՜—6՜ Խվ՟ս ՟պ սհ՟ճջ ծ՟վտղ՟մ Թեՠ՟տնտ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Սխթրէ՟տնտ — Հ՜ջռճսկձ. Զզ՛՜ջ՟ յ՜ջպ բ էշՠէ զ ըռզ...
3. 6՜—9՝ Հ՟վտնրղմ ջվՠնտ ծ՟վտմ ՟պ ղթղգ՟մջ. Յ՟հ՟աջ ինվծվբնտ — Զզ՛՜ջ՟ յ՜ջպ բ կզ՜հձ՜ժՠռզ ՞ճէ
զ ըռզ զսջճհ...
4. 9՝—12՜ Հ՟վտնրղմ գհՠ՟վտ ՟պ լգվջ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Վ՟ջմ ինվծվբնտ ոնպմխնրէգ՟մ — Աո՜ռ ՜՝՝՜
Թգրնբնվնջ, ճջ ժ՜հջ զ Սխթրէ՟. Խճջիճսջ՟ ՜խկժբ ազո...
5. 12՜—3՝ Սվՠնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Կգջ՟վնր Կ՟ո՟բնրխ՟տնճ Խվ՟ս ճ՟հ՟աջ խվ՟րմ՟րնվ՟տ ՟պ ղթ՟ՠ՟մ՟խգ՟տջ գր նվ ՟պ՟մկթմ ձամթմ — Ըոպ Քջզոպճոզ զկ՜ոպ՜ոզջճսդՠ՜ձձ հ՜ձլձ ՜շՠ՜է...
6. 13՝—9՜ Հ՟վտնրղմ. Եէե ո՟վս ե դ՟հ՟րէջ մ՟ի՟ավգժ, ւ՟մ դ՟ղգմ՟ճմ թմշ — Ակՠձ՜հձ ՞ճջթ, ճչ ոզջՠէզ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՝՜ձ Փջժմզձ կՠջճ...
7. 19՜—21՝ Խվ՟ս ՟ՠՠ՟ Մ՟խ՟վթնջթ («Մնռջեջթ». սո. Բ, եչ 534) Յ՟հ՟աջ նի՟խ՟ժնրէգ՟մ — Եդբ ճտ
՜շռբ հճսղ ա՜հձճոզժ, ճջ ըշճչՠռճհռ աձ՜ ժ՜կ ՝՜կ՝՜ոՠ՜ռ...
8. 21՝—2՜ [Վ՟ջմ բ՟սգժնճ] — Ծՠջ ճկձ ձոպբջ զ էՠջզձձ Ամսթնւ՟ հԱջնվթջ...
9. 22՜՝ [Վ՟ջմ ՟ՠՠ՟ Սթհնր՟մնջթ] — Գճչՠռզձ ՠջ՝ՠկձ ի՜ջտձ ա՜՝՝՜ Սթհնր՟մնջ հՠջՠոո ՜ղ՜ժՠջպզձ...
10. 22՝—78՜ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ ջվՠնտ նագյ՟ծւ — Աո՜ռ ՠջ՜ձՠէզձ Յնծ՟մ Ոջխեՠգվ՟մմ. Նոպՠէճչ տճ
հգձդՠջռճսկձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝՜ձզռձ... Աջ՟, ՠս կՠտ ՜խ՜սդՠոռճստ ի՜ո՜ձՠէ հ՜հձյզոզ ըճձճջիճսդզսձ ՜ս՞ձճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհփ
Աշ՜ձլզձ ը՜շձ ի՜պճս՜թձՠջ Ա—ԺԹ ՞էճսըձՠջզռ (պյ. Ա, 413—Բ, 504)փ Աշ՜ձլզձ ձղՠէզ ՠձ.

՟. 31՝—40՝ [«Խվ՟սւ լգվնճ ղգլթ», սո. Բ, 611] — Ծՠջ ճկձ ձոպբջ զ ՞՜իզ ՠջ՜ձՠէճհձ Ամսնմթ...
ՠ. 60՜—3՜ [«Պ՟սղնրէթրմ ՟մնհնվղ Պգսվնջթ ղ՟ւջ՟րնվթմ». սո. Ա, եչ 271] — ՅԱցվթխգտրնտ ՜ղը՜ջիզձ բջ ճկձ ՜հջ կՠթ՜պճսձ հճհե...
11. 78՜—85՝ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ ՟ՠՠ՟ Մ՟վխնջթ գր ի՟րջւ ՟պ Սգվգոթնմ, ճնվը՟ղ ծ՟մբգվկգ՟ժ եվ գժ՟մգժ
թ ղ՟վղմնճ — Պ՜պկՠ՜ռ կՠա ՠջ՜ձՠէզձ Սգվգոթնմ, կզձմ բջ ձ՜ զ Սխթրէ...
12. 85՝—90՜ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ Յնռծ՟մմնր Կ՟վձ՟ծ՟ջ՟խթմ — Յՠջժջբձ Փթրմթխգտրնտ բջ Յնռծ՟մմեջ
ՠս զ տ՜խ՜տբձ Կգջ՟վթ՟...
13. ՟. 90՝—3՜ Յ՟հ՟աջ ո՟սվ՟ջսնրէգ՟մ գր ո՟սնրթվ՟մ՟ո՟ծնրէգ՟մ ճ՟ղգմ՟ճմ շ՟վ ՟իսթտ — Ոջ
՜ջ՞ՠէճս ա՝ՠջ՜ձ զսջ զ ՝՜աճսկ ՝՜ձզռ, ը՜վ՜ձբ աոզջպ զսջ զ մ՜ջ ՜ըպզռ...
ՠ. 93՜՝ Յ՟հ՟աջ ՟րամ՟խ՟մնրէգ՟մ Հնարնճմ Սվՠնճ, նվ ս՟ նրվ՟ինրէթրմ ծմ՟վ՟րնվ՟տմ, գվվնվբ թ շ՟ց
ծ՟ջ՟խ՟տմ — Լճհո զ էճսոճհ էճսո՜սճջզմ ՜ղը՜ջիզ, ճջ ՠջՠսՠռ՜ջ զ վջժճսդզսձ կՠա...
ա. 93՝—5՜ Յ՟հ՟աջ ոնպըմխ՟խ՟մ ինվծվբնտ գր ցնցնինրղմ ո՟սգվ՟դղթ գր ցնվկնրէգ՟մտ գր շ՟վ
՟իսթտ — Փ՜շ՜սճջՠ՜, Ճ՜շ՜՞՜հդ, ճջ հ՜հպձՠռ՜ջ կՠա զ թճռո Հ՜սջ...
բ. 95՜—6՜ Յ՟հ՟աջ ղնժնվնրէգ՟մ ՠ՟մթ բթր՟տմ, նվ գր ՠ՟դնրղ գհՠ՟վջ ՟մճնճջ տնրտ՟մգմ գր ղնժնվգտնրտ՟մգմ թ ձյղ՟վսնրէգմե /// — Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձզ ՠս իզկձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ՠխՠէճռ, ճջ զ լՠշձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ...
գ. 96՜—7՜ Վ՟ջմ ՠ՟վխ՟տնհ՟տ գր ծո՟վսթտ — Բ՜ջՠջ՜ջ Տբջ ՠս ՞դ՜թ, ճջ ճմ ՝՜ջժ՜ձ՜ո զ չՠջ՜ իյ՜ջպզռ...

դ. 97՜՝ Վ՟ջմ ո՟վագր՟սնրէգ՟մտ, նվ խ՟ս՟վթ Յ՟հ՟աջ ղթ՟մկ՟մտ գվվնվբ շ՟ց՟ծ՟ջնրէգ՟մ — Քջզոպճոս՞ՠռՠ՜է աՀ՜հջ, ազ ՜շ տՠա ռձթ՜ պՠոճսդզսձ ՝՜ձ՜սճջ՜ռ...
ե. 97՝ Վ՟ջմ անվլ՟խտնրէգ՟մ ՟պ՟չթ խնշղ՟մ — Եձ ճկ՜ձտ, ճջ աըճձ՜ջիճսդզսձ ա՞ՠռՠ՜է ՠձ...
զ. 97՝—8՜ Աճջ ե շ՟ց՟ծ՟ջնրէթրմ գվխվնվբ ծնագրնվ — Ահոճսիՠպՠս վճվճըբ Հճ՞զձ Սճսջ՝ ա՞ճջթո զսջ զ իճ՞զո գձպջՠէճռ...
է. 98՜—9՜ Չ՟ց՟ծ՟ջնրէթրմ խ՟ս՟վղ՟մ — Աջ՟, կՠջլ ՠկտ կպ՜ձՠէ զ ոՠձՠ՜ժ ՞՜ձլճսռ, պՠխզ բ ճսջ՜ըճսդՠ՜ձ ՠս ռձթճսդՠ՜ձ...
14. 99՜—109՝ Խվ՟սւ նագյ՟ծւ Վ՟ջմ դհչղ՟մ գր ՟վս՟ջնր՟տ. ՟ջ՟տգ՟ժ Ամ՟մթ՟ճթ ռ՟վբ՟ոգսթ թ
իմբվնճ ղթ՟ճմ՟րնվթ նրղգղմ — Ոչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ, ըձ՟ջճխ ոզջճհձ Աոպճսթճհ, ա՝՜ձձ աճջ ՜խ՜մՠռՠջ...
15. 109՝—10՜ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս խվ՟րմ՟րնվ՟տ — Յ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդզսձ ըճձ՜ջիճսդզսձ բ...
16. 110՜—7՜ Խվ՟սւ նագյ՟ծւ ռ՟վնրտ ղթ՟մկ՟մտ — Ախ՜մՠկ ատՠա, ճջ՟ՠ՜ժ զ Տբջ, աե՜կ՜ձ՜ժո տճ ՠջժՠխզս վ՜ժՠ՜...
17. 117՜—21՜ Որղգղմ ջնրվՠ ծ՟րվ ՟ջ՟տգ՟[ժ] Խվ՟ս խվ՟րմ՟րնվ՟տ — Տճսջ աոզջպ՟ Աոպճսթճհ, ՠս հճջե՜կ
ռ՜ոձճս ըճջիճսջ՟ տճ...
18. 121՜—6՜ [Պ՟սղնրէթրմւ ռ՟վնրտ ջվՠնտ նագյ՟ծւ] — Ի պեջճսձճհթձ զ կզ՜ղ՜՝՜դճնձ ՞՜հզձ հՠժՠխՠռզձ
ՠխ՝՜ջտձ... ՠս ի՜խճջ՟բզձ զ ոճսջ՝ ըճջիջ՟ճհձ. ՜կբձփ
Աշ՜ձլզձ ը՜շձ ի՜պճս՜թձՠջ Վ՜ջտ ի՜ջ՜ձռզ Ա—ԺԹ ՞էճսըձՠջզռփ Տՠո ձ՜ՠս § 10փ

19. 126՜—46՝ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ գր ղթ ՠ՟մ Յ՟հ՟աջ խվ՟րմ՟րնվնրէգ՟մ — Ց՜սո ի՜ջժ ՜շձբ զձլ ՜ոՠէ
ՠս ՜ձ՜ջե՜ձճսդզսձո զկ ո՜ոպբ զձլ էշՠէ...
20. 146՝—52՝ [Ննվթ՞մ] — Բեղժՠ՜ ազո, Տբջ, ՠս ՝եղժՠռ՜հռ, ճջ կզ՜հձ զկ՜ոպճսձ ՠս ՞դ՜թ ՝եզղժ ՠո...
21. 152՝—4՜ Թնրհէ ջնրվՠ ծ՟րվմ Աղնմթ իվ՟ս ղթ՟ճմ՟խգ՟տջ — Հճ՞զձ Սճսջ՝ ճսջ ՠս ժ՜կզ ի՜ձ՞մզ...
22. 154՜ Բ՟մւ իվ՟սնր ծնագրնվ ծ՟րվմ Պվնխհթ — Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կճս ՝՜ձո չզծճ ՟զջ գձ՟ կ՜ջկձճհ տճսկբ...
23. 154՜՝ Ննվթմ ՟ճժ ՠ՟մ — Մ՜ջպ ՠս կՠթ կջռճսկձ ծ՞ձ՜սճջզձ...
24. 154՝—5՜ Ննվթմ Բ՟մ անռնրէգ՟մ ՟պ ՟ՠգհ՟ճջ — Եջ՜ձՠէզտ բտ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձտ ՟ճստ ՜ոպ ՠս հՠջժզձո...
25. 155՜—6՜ Յ՟պ՟չ՟բթղնրէթրմ ՟ՠգհ՟ճթտ, նվ ճթջ ՠմ՟ր նշ աս՟մթ — Ոջյբո կ՜ջ՟, ազ պձժզռբ ՜հ՞զ ՠս
հ՜ձռ՜ձՠէ ՟եձՠ՜ լկՠջ՜հձսճհձ...
26. ՟. 156՜—8՝ Յ՟հ՟աջ խ՟ղգտնհ՟տ — Եդբ կպռՠո ՝ձ՜ժՠէ գձ՟ ՠխ՝՜ջո, յ՜իՠ՜ ատՠա զձտձ ճմ ի՜կ՜ջլ՜ժՠէ...
ՠ. 158՝—64՝ Յ՟հ՟աջ աթս՟խտնրէգ՟մ — Եդբ ճսխՠսճջզռզտ զ կզ՜ոզձ ՠս զռբ ճտ իզս՜ձ՟ոռ...
27. 164՝—7՜ Յ՟հ՟աջ ՠ՟վգՠ՟ջսթխ թղ՟ջսնրէգ՟մ գր ծնագծ՟յս ՠ՟վթ խգմտ՟հ՟ռ՟վնրէգ՟մ. Խվ՟ս
՟պ խվ՟րմ՟րնվջ գր ղթ՟մա՟ղ՟ճմ ՟պ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժջ — Պ՜հթ՜շ ՠս ՜ջվզ՜վ՜հէ ծ՜շ՜՞՜հդ ՜ջՠ՞՜ժձ՜հզձ էճսոճհ, զ թ՜՞ՠէձ զսջճսկ ՝՜ռ՜վ՜հէբ...
28. 167՝—92՝ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ գվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Աջնվնտ ռ՟վբ՟ոգսթմ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟ժ ծվ՟ղ՟ճգ՟տ ճԱջնվնտ թ ղգվջ ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնհթխնջմ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ սեվ Գվթանվթջ Վխ՟ճ՟ջեվ — Ես ՜ջ՟, զ հճսո՜ռՠ՜է զ ա՜սջճսդզսձ ճխճջկճսդՠ՜ձ Մզ՜թձզ Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհ...
29. 192՝—6՜ [«... Սվՠնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ». կգպ. 993, 338ՠ—Ո]///ջտ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ՠձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ ոզջճհձ ՝՜խլ՜ռՠ՜է...
30. 196՜—8՝ [«... Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ ոմբնրէգ՟մ». կգպ. 993,
272՟ — Պ]///՜իտ հ՜հպձզտ ՠս թ՜թճսժտ յ՜ի՜ստ ՝՜ս՜ձ՟՜ժզձ...
31. 198՝—200՜ [Վ՟ջմ Եվ՟ջթղնջթ լգվնճմ գր ՟պթրլնճմ — Ծՠջ]///ո ՜հո Եվ՟ջթղնջ ՝ձ՜ժՠ՜է բջ հ՜ձ՜յ՜պձ, ճջ բջ կՠջլ զ Յնվբ՟մ՟մ...
32. 200՜—5՜ [«Վ՟վւ ՟հ՟իմնճմ Աջսնրլնճ Թենբնվ՟ճ». սո. Ա, 392 — Յ]///՜սճսջո Զգմնմթ ՜ջտ՜հզձ, զ տ՜խ՜տձ Ահգխջ՟մբվթ՟ բջ Թենբնվ՟ ՜շձժզձ...
33. 205՝ [Վ՟ջմ Մգլթ Թենբնջենջթ — Մ]գլմ Թենբնջենջ զ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ զսջճսկ ղզձՠ՜ռ ապ՜յ՜ձ զսջ...
34. 205՝—7՝ [«Վ՟վւ գվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր նվբրնճ Երսվնոթնջթ...». սո. Ա, եչ 126 (պ՜ջ՝ՠջ)— Ա]///հո
Յնծ՟մեջ ճջ՟զ բջ կՠթ՜պ՜ձ զղը՜ձզ զ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջ, ճջճհ ՜ձճսձ բջ՚ Երսվնցթղնջ...

35. 207՝—9՝ [«Վ՟վւ գվ՟մնրծթ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր, նվ Մ՟վթմնջ ՟մնր՟մգտ՟ր». սո. Ա, 402—Ա]հջ կզ բջ
՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ, կՠթ՜պճսձ ՠս ՝՜ջզ ի՜ծճհ չ՜ջճստ, ճջճհ ՜ձճսձ բջ Նգվաթմգ՟...
36. 209՝—42՝ [«Վ՟վւ գվ՟մգժրնճմ Մ՟վսթ՟մնջթ խվփմ՟րնվթ», սո. Ա, եչ 330 — Ծ]///՜շ՜հձ Աոպճսթճհ Մ՟վսթ՟մնջ բջ զ Կգջ՟վթ՟...
37. 213՜—41՜ [Պ՟սղնրէթրմւ ռ՟վնրտ ջվՠնտ նագյ՟ծւ] — Մՠթձ Ամսնմ ՜ո՜ռ. Եջՠտ ը՜սոտ աճջ դբ ՜շձբ
ճտ, ՜յջզ... տ՜ձ գձ՟ճսձզ ՞՜ա՜ձ աձՠջտզձ կ՜ջ՟ձփ
38. 241՜—3՜ Եվ՟մգժթմ Պ՟ցմնսթջ ավգ՟տ ի՟րջջ խգտնրտթշջ ՟վկ՟խջ, դնվ ղգւ խ՟վձնաթ անժնռ, ծ՟ղ՟պ՟րսգջտնրւ — Սճսջ՝ Պ՟ցմնսթջ ռ՜ձժ՜ռ՜ս ղջնՠէ գձ՟ ՜ձ՜յ՜պո...
39. 243՜—54՜ Ի ռ՟վնրտ ձամ՟րնվ՟տ ՟ճժ ՠ՟մթտ Աջնվնտ — Եջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմ ՜խ՜սդՠջ զ ըջծդզձ զսջճսկ... ՜կբձփ
40. 254՜—6՝ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ, նվւ թ Խնվթմ ՟մ՟ո՟սմ — Պ՜պկՠ՜ռ ճկձ ՠխ՝՜հջ ՠս ՜ո՜ռ ՜հոյբո. Խճջիՠռ՜ ՠջ՝ՠկձ ՜շ՜ձլզձձ...
41. 256՝—7՜ Հ՟մաթջս ջվՠնճ ղ՟րվմ, նվ ճ՟ճվթ ՟մս — Եջդՠ՜է ՠջժճս թՠջճռ կզ՜հձ՜ժՠռ՜ռ զ Սնխթէ՟ զ ձՠջտ՜՞ճհձ ՜ձ՜յ՜պձ...
42. 257՜՝ Եվ՟մգժնճմ Մ՟խ՟վ՟ Բ՟մ իվ՟սնր ՟պ ղթ՟մկնրմջմ — Ոջ ճմ քՠռՠոռզ հ՜կՠձ՜հձ իզսդզռ հ՜սզպՠձզո, ճմ ժ՜ջբ ե՜շ՜ձկՠէ աոպճհ՞ ժՠ՜ձոձ...
43. 257՝—9՝ Հ՟վտնրղմ Ավկ՟մ՟ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ավկ՟մ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ
ժջ՜սձ՜սճջճսդիւձ ժ՜ջ՞փ Եդմ՟խ ՜ոբ. Խ՜մ՜ժռճսդզսձ գձ՟ Քջզոպճոզ...
44. 259՝—62՝ Հ՟վտնրղմ Այնսնճ Սղՠ՟ս՟ նվբրնճ Հ՟ճնտ է՟ա՟րնվթ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ Կնհՠ՟տնճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ — Թ՜՞՜սճջձ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ Աշ՜ն՜սճջտձ ՜շ՜ձռ յ՜պ՜ջ՜՞զ...փ Եդմ՟խ ՜ոբ. Բ՜աճսկ
զձմ ըճջիճսջ՟ ճսձզ...
45. 262՝—4՝ Յ՟հ՟աջ Ամ՟ջս՟ջ ւ՟ծ՟մ՟ճթ ե ո՟սղնրէթրմջ — Ես ՜հէ ՠսո ոտ՜ձմՠէզո յ՜պկՠռզռ ՠխ՝՜հջճսդՠ՜ձ՟ <լՠ> լՠջճսկ...
46. 264՝—7՜ Վ՟ջմ Յնռջեց՟ ծվեթ գր ՠըըյխթ ծ՟ր՟ս՟տգժն — Ահո Յնռջեց, ճչ ՠխ՝՜ջտ, հճհե իկճսպ բջ
՝եղժ՜ժ՜ձ ՜ջճսՠոպզ...
47. 267՜—9՜ Ի ո՟սղնրէգմե ջվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ գր թ ռ՟վնրտ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ջվՠնճմ Տթղնէեթ ՟յ՟խգվսթ մնվ՟ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Դթնխհթսթ՟մնջթ, ՠջ՜ձՠէզտ ճկ՜ձտ Մ՟վխգհնջ...
48. 269՝—70՜ Վ՟ջմ ռ՟վնրտ Կթրվհթ Ահգխջ՟մբվթ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Եջ՜ձՠէզձ Կթրվհնջ բջ զ ե՜կ՜ձ՜ժո... Թենբնջթ Փնւնր...
49. 270՜—4՜ Ամ՟մթ՟ճթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Աջ՟, տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ՜ոպզծ՜ձ զձտձ հ՜հպձզ բ ՜ջե՜ձ՜սճջճսդզսձ, դբ ճջյբո յ՜ջպ բ էզձՠէ...
50. 274՝—5՝ Պ՟սձ՟պ գր ձամնրէթրմ ջնրվՠ լգվնտմ — Հ՜ջռ՜ս թՠջ, դբ. Ոջյզոզ՛ յ՜ջպ բ էզձՠէ կզ՜հձ՜ժՠռզձ...
51. 275՝—6՜ Ի ռ՟վնրտ ջվՠնտ ծ՟վտ գր խնրջթտ — Պթ՟ղնմ ճկձ ժճհո...
52. 276՜ Վ՟վւ գր ձամնրէթրմ Տ՟ՠգմթնջթ — Տ՟ՠգմթնջ ճկձ ՜ոբզձ զ ժճխկ՜ձո Հմբխ՟տ, ճսջ ՠս Պ՟ւղթնջ ՠխՠս...
53. 276՝—8՜ [Վ՟վւ Յնռծ՟մմնր, նվ թ Լթխնմ ւ՟հ՟ւե] — Յնծ՟մ ճկձ զ Լթխնմ տ՜խ՜տբ, զ կ՜ձժճսդՠձբ ճսո՜ս իզսոձ...
54. 278՜—80՝ Վ՟վւ գր ո՟սղնրէթրմ Պ՟րհգ՟ ղթ՟ճմ՟խգտթ — Պ՟րհ բջ ՜հո իճխ՜՞ճջթ...
55. 281՜—2՝ Վ՟ջմ Պգհ[գղթնջ] լգվն — Տՠո՜տ կՠտ զ ժճխկ՜ձո ՜ձղզձ՜ռ Պգհգղթնջ ՜ձճսձ ՜հջ ՜ջ՟՜ջ...
56. 282՝—4՜ Վ՟ջմ Աո՟րնվգ՟ ձամ՟րնվթ — Տՠո՜տ կՠտ զ հՠջժջզձ Թգՠ՟տրնտ ՜հջ կզ Աո՟րնվ ՜ձճսձ...
57. 284՜՝ Վ՟ջմ Աղնմ՜ — Տՠո՜ձբ՜տ կՠտ զ հՠջժջզձ Թգՠ՟ճգտրնտ ՜հջ կզ Աղնմ ՜ձճսձ...
58. 285՜—91՜ Վ՟վւ Պ՟րհնջթ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ — Աշ ՝՜աճսկո–՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ըձ՟զջ էզձՠէ, ՠդբ հճսկբ–
հճսկՠտբ ա՜շ՜նզձձ ոժո՜ձ ՝ձ՜ժՠէ հ՜ձ՜յ՜պ...
59. 291՜՝ Ի ռ՟վնրտ ջվՠնտ ծ՟վտմ — Պ՜պկՠ՜ռ կՠա ի՜հջձ կՠջ Ավջեմ չ՜ոձ ճջճսկձ Սխթրէ՟տրնճ, դբ. Էջ ՝՜ջՠչ՜ոպ՜ժ...
60. 291՝—7՝ Պ՟սղնրէթրմ Մ՟խ՟վ՟ Եաթոս՟տրնտ — Սժզա՝ձ ՜ջ՜ոռճստ յ՜պկՠէ աՠջ՜ձՠէսճհձ Մ՟խ՟վ՟ֆ
Եո՚ Կգհթնմ ՝ձ՜ժՠռզ գձ՟ ՠջ՜ձՠէճհձ Մ՟խ՟վ՟...
61. 297՝—9՝ Թնրհէ ղգլթ ծ՟րվմ Մ՟խ՟վ՟. Խվ՟ս գհՠ՟վտ — Հ՜հջձ Մ՟խ՟վ ՞ջբ ՜կՠձ՜հձ ոզջՠէՠ՜ռ ճջ՟սճռ զսջճռ ՜խ՜մՠէճչ...

62. 299՝—302՝ Պ՟ցնսգ՟ ղթ՟ճմ՟խգտթ Լնրլնրղմ ծ՟վտնր՟լնճ գր խ՟ղ թ ռգվ՟ ՟մխնր՟լնճ գր խ՟ղ ռվթոգժնճ թ ո՟սյ՟ձ խգմ՟տ — Քվնմթ ճսկՠկձ ՠս Յ՟խնռՠնր կՠջլ ՝ձ՜ժՠէճհ ՠս ՟ջ՜ժռզ ի՜ձ՟զյՠռ՜տ...
63. 302՝—4՝ Հ՟վտմ նվ ճգվխվթմ Եաթոս՟տրնտ ՟պ՟ւթմնրէթրմ գր ռ՟վ[ւ] — Ասջիձՠ՜է բ Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟զժ ժ՜կզ, դբ ժՠռռՠձ... Աջ՟, ձ՜ը ՜շ՜նզձ ժ՜կ՜ստձ Աոպճսթճհ ոժզա՝ձ ՜ջ՜ջզռ յ՜պկճսդՠ՜ձո
աոջ՝ճռ աՠջ՜ձՠէՠ՜ռ՚ ակՠթ՜ռ կՠձ՜ժՠռ՜ռ ժ՜ջ՞ չ՜ջճսռ... ճջ ա՜սջ՜ռճսռ՜ձբ ա՜կՠձ՜հձ հ՜կՠձ՜հձզփ
64. 304՝—6՝ Պ՟սղնրէթրմ Իրհնաեթ Ահգխջ՟մբվ՟տրնճ — Ահո Իրհնաենջ տճխճոպզժճո բջ...
65. 306՝—17՝ Վ՟վւ գվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր [Թգդՠ՟տրնճ] — Տՠո՜տ կՠտ զ հՠջժջզձ Թգՠ՟ճգտրնտ, զ ո՜իկ՜ձո Լթխթ՟...
66. 317՝—56՝ Վ՟վբ՟ոգսնրէթրմ ջնրվՠ ծ՟րվմ Նգհնջթ. (ռգվչմ՟սնհ)ֆ
՟. 317՝—27՝ Ա. Եվ՟մգժնճմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծ՟րվ գր ձամ՟րնվթ Յ՟հ՟աջ ՟հ՟րէթտ. աժնրիջ ՃԾ — Ա. Ոջ ճտ ժ՜կզռզ ՜ձճսղ՜իճպ ըճսձժո ժ՜ակՠէ... [ՃԾ] Ք՜ձազ հճջե՜կ ժ՜ռՠ՜է հ՜խ՜սդՠէ... ՜կբձփ
Գջմզռ 325՜ «Ոչ ՠխ՝՜հջ, ա՜հո պճսձո հ՜շ՜ն ժ՜ջ՟՜, ՠս ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ. զ կբն ՜ձռ՜ս»փ

ՠ. 327՝—33՜ Բ. Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծ՟րվ գր ձամ՟րնվթ Քվթջսնջթ Խվ՟սւ նագյ՟ծւ ղթ՟մկ՟մտ ղթմշ
մջսեվ ՟պ՟մկթմմ թ ժգվթմմ — Սժզա՝ իջ՜ե՜ջՠէճհ հ՜ղը՜ջիբո՚ ՠջժՠսխ Տՠ՜շձ... ՜կբձփ Տճսձտ ՃՂԳփ
ա. 333՜—6՝ Գ. Սվՠնճմ Նգհնջթ Խ՟րջւ նագյ՟ծւ — Ճ՜ձ՜յ՜ջիտ հ՜շ՜տզձճսդիւձ իջ՜ե՜ջճսկձ հ՜ղը՜ջիբ...
՜կբձփ Տճսձտ Ճփ
բ. 336՝—7՝ Սվՠնճմ Նգհնջթ ձամ՟րնվթ Քվթջսնջթ գր ջնրվՠ ծ՟րվ Յ՟հ՟աջ Ը ինվծվբնտֆ բ. Յ՟հ՟աջ նվնռ՟ճմ՟ղնժնրէգ՟մ. Ճ՟պ ՟պ՟չթմ — Սժզա՝ յպխ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ թ՜խզժ բ ՠս ոժզա՝ձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ՚ եճսեժ՜էճսդզսձ
յ՜իճռ...
գ. 337՝—9՜ Ե. Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծ՟րվ Յ՟հ՟աջ ոնպմխնրէգ՟մ. Ճ՟պ գվխվնվբ — Զ՞՜ոպճսդզսձ թձ՜ձ[զ] աեճսեժ՜էճսդզսձ...
դ. 339՜—40՜ Զ. Ննվթմ Նգհնջթ ջվՠնճ Յ՟հ՟աջ ՟վլ՟է՟ջթվնրէգ՟մ. Ճ՟պ գվվնվբ — Աջթ՜դ՜ոզջճսդզսձ բ
՜ջկ՜պ ՜կՠձ՜հձ մ՜ջՠ՜ռ...
ե. 340՜—1՜ Է. Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծ՟րվ Յ՟հ՟աջ ջվսղսնրէգ՟մ. Ճ՟պ շնվվնվբ — Տջպկճսդզսձ բ պըջճսդզսձ ՜ձլզձ...
զ. 341՜—2՜ Ը. Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծ՟րվ Յ՟հ՟աջ ՠ՟վխնրէգ՟մ. Ճ՟պ Ե—վնվբ — Բ՜ջժճսդզսձ բ ՜ըպ ա՜հջ՜ժ՜ձ...
է. 342՜՝ Թ. Ննվթմ մգհնջթ ջնրվՠ ծ՟րվ Յ՟հ՟աջ կ՟մկվնրէգ՟մ. Ճ՟պ ռգտգվնվբ — Ձ՜ձլջճսդզսձ բ էտճսկձ
՜ձլզձ...
ը. 343՜՝ Ժ. Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծ՟րվ Յ՟հ՟աջ ջմ՟ց՟պնրէգ՟մ. Ճ՟պ գրէմգվնվբ — Սձ՜վ՜շճսդզսձ
՜ըպ բ ՜ձ՝՜ձ՜ժ՜ձ...
ը՟. 343՝—5՝ ԺԱ. Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծ՟րվ Յ՟հ՟աջ ՟ղՠ՟վս՟ր՟մնրէգ՟մ. Ճ՟պ Ը—գվնվբ — Ակ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդզսձ ՜ըպ բ ա՜հջ՜ռՠ՜է..
ըՠ. 346՜՝ [ԺԲ.] Ննվթմ Նգհնջթ ձամ՟րնվթ Քվթջսնջթ գր ջնրվՠ ծ՟րվ — Սժզա՝ձ ՝՜ջՠ՜ռ ՠջժզսխ Տՠ՜շձ բ...
ըա. 346՝—8՝ ԺԳ. Ննվթմ Նգհնջթ Խվ՟սւ նագյ՟ծւ գր ռթձ՟խւ ՟վբ՟վնրէգ՟մ — Զՠջժՠսխձ Աոպճսթճհ ճսձզնզջ ՠս ախլճսկձ ձճջ՜...
ըբ. 349՜—50՜ ԺԴ. Ննվթմ Նգհնջթ Խվ՟ս ռգվ՟խ՟տնր՟տ, ՟ճջթմւմ՝ ծ՟րվմ. գէե ժջգջ՝ ՟ովթջ — Ն՜ս՜չ՜ջ
պ՞բպ յ՜պջ՜ոպ բ զ ժճջճսոպ...
ըգ. 350՜—1՜ ԺԵ. Ննվթմ Նգհնջթ Պ՟սնրեվ ՟պ ղ՟մխնրմջջ — Պ՜ջպ բ կ՜ձժ՜ձռ ծ՞ձՠէ ՠս ժջդՠէ ակ՜ջկզձո
զ իձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձ...
ըդ. 351՜—4՝ ԺԶ. Ննվթմ Նգհնջթ Խվ՟սւ նագյ՟ծւ — Ոջ ղզձՠէ ոժո՜ձզ, յ՜ջպզ ժ՜պ՜ջՠէ, ազ կզ թ՜խջ էզռզ...
ըե. 355՜—6՝ ԺԷ. Նգհնջթ Խվ՟ս ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ ՟պ խնճջ ՟մսվ(՟ճջոեջ) — Սզջՠ՜ աՏբջ, ՠս ոզջՠոռբ
ատՠա... ՠս կզ ճտ հ՜սպ՜ջ՜ռ ի՜ս՜ձՠոռճսոռբ ատՠափ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ոճսջ՝ ի՜սջձ Նՠխճոզ զ ըջ՜պ
ՠս հ՜ս՞ճսպ էոճխ՜ռփ
Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԵ բ.]
1. 1՞ [Ոս՟մ՟րնվ] — Մ՜ջ՟, ՜կ բ՛ջ ՠո ՟ճս կճէ՜ջ,/ Մզդՠ կպ՜ստգ՟ ՠո ՟ճս պժ՜ջ... (2 պճսձ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

21՝ Ոՙի զձլ ճս չ՜ՙհ Ռ(1000) ՜ձկ՜կ (ձկ՜ձ՚ 22՜, 42՜, 97՜)փ

23՝ Աս՜ՙխ ա՞ՠխՠռզժ չ՜ջո ոճռ՜ ճս ՠո ճսձ՜հձ զ ՝՜ջՠ՜ռ (ձկ՜ձ՚ 44՝, 67՝, 214՜, 233՜, 241՜ ւ ՜հէճսջ)փ
44՝ Ահո ՠջՠո մբջ ՞ջ՜թ, ՜հո ՜հէ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջ բ, ճջ մկՠխ՜՟ջՠո, ՠո մՠկ դճխՠէ, ՜հէ կ՜ջ՟ բփ
90՜ Զ՜ձյզպ՜ձ ՞թճխո հզղՠ՜ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ ՝ճէճջ ոջպզս (ձկ՜ձ՚ 93՜, 121՝, 154՜, 267՜)փ
144՝ Աս՜խ ա՜ձի՜ս՜պ տճսձո, դբ տ՜ձզ ձՠխ ժճս ՜շձբ ճս ի՜ձ՞մզէ (ձկ՜ձ՚ 247՝)փ
200՜ ...Ոջճ ՜խ՜սդզստ ՠս ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհձ Եվ՟ջթղնջթ՚ ճխճջկՠոռզ Աոպճս՜թ Թ՟բնջթմ. ՜կբձփ
267՜ ԶԱրգսթջ հզղ[ՠէ]փ
269՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ Աէ՟մ՟ջթ... ՝եղժՠ՜ ակՠշՠ՜է իճ՞զո ՠս ժՠձ՟՜ձ՜ռճհ (ձկ՜ձ՚
280՝)
284՝ (Եաջ՜ի՜պճս՜թ) /// ՜խ՜մՠկ ի՜կ՜շ՜սպզո ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, դճսխդո ո՜ժ՜ս բջ ՠս ՝՜///
306՝ Աս՞ձՠ՜, Յզոճսո, պժ՜ջզո ՠս կՠխ՜սճջզո (ձկ՜ձ՚ ՝՜աճսկ)փ
342՜ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզ՚ Ս՟վաթջփ
348՝ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ Գվթանվ վզէզոճվ՜հզձ՚ զկ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ի՜ձ՞ոս զ Քջզոպճոփ
356՝ Փ՜շտ...փ Շձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզ աո՜, ճջ ի՜կ՝՜ջՠ՜է ճսձզ Վ՜ջո ՝՜աճսկ ի՜ջ՜ձռ, աճջո ՞պզ հ՜հէ ՠս ՜հէ պՠխզո, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճխ՜ռ զկճռ, ՠս ՠխ՝՜ջռ զկճռ իճ՞ՠսճջ՜ռ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ՜ռփ Աջ՟/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՜ (Նրպջ՞զջ) Գջՠռ՜ս դվզձ ՌՃՀԲ (1723), կ՜ջպզ ԺԷ, Ըջո՟ծ՟մ՟ճ Թ՟վռդտթ Դ՟րէթ ճջ՟զ Ղնրխ՟ջ ՠջբռ կՠխ՜սճջ, ՟՜շձ ՠս ՟ե՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժզփ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜հ ՠս ՝՜ռ ա՟ճսշձ ճխճջկճսդՠ՜ձ Քճ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ, պճսջ
աՔճ ը՜խ՜խճսդզսձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիզ, ՝՜ջլ առ՜ոճսկձ ՠս այ՜պճսի՜ոձ ՜ջ՜ջ՜թճռ, ի՜ղպՠ՜ռ գձ՟ կՠա, Տբջ,
՞դճսդՠ՜կ՝ ՠս դճխ ակՠխո ճխճջկճսդՠ՜կ՝. ՜կբձփ
Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (ձճհձ լՠշտ) Թչզձ ՌՃՀԲ (1723), կ՜ջպզ ԺԷ, ՠժզձտ Թ՟րվեդֆ
1՜ (ԺԸ ՟.) Եո՚ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպփ
Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (Նրպջ՞զջ) Թչզձ 1162 (1713)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Իղ՟ճթմ... Շ՟ծջնրղ՟ղ, Շ՟ճջ՟ղ՟ղ, Շ՟ծց՟վթ, Ննրո՟վ...փ 1՝(դճսՠջ՚ 5639...)փ 360՜ Կ՜է՜ղ կ՜ջփ

788
ՎԱՐՔ ՀԱՐԱՆՑ
Պ՟հշթջ՟վ՟ճ, Կ՟ց՟ճ

ՌՃԼԷ—ՌՃԽ—1688—1691

ԳՐԻՉ՝ Տեվ Մ՟վա՟վֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Կթվ՟խնջ ռվբ. Թ՟ժմտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 290+2 (խվխ. 129, 179). շավնր՟լ՝ 1՟—11ՠ, 16ՠ, 253ՠ, 260՟ՠ, 283՟—90ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×9+Ա—ԺԸ×12(ԺԱ 14, ԺԳ 11)+6×12
(Ե 10, Զ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 23,5×16,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 41ֆ ԿԱԶՄ՝
բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 17՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 12՟, 55՟, 62ՠ, 79ՠ, 91՟, 108ՠ, 115՟, 130՟, 135ՠ,
143՟, 168ՠ, 176ՠ, 178ՠ, 184՟, 188ՠ, 204՟, 207՟, 212ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ռ՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, տգտ՟խգվ, 286—վբ էգվէզ՝ խթջնռ
շ՟ց ո՟սպնր՟լֆ Կ՟դղզ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 12՜—282՝ [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
—12՜ Ց՟մխ ե աժի՟ռնվ ՠ՟մթտ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ ջնրվՠ Գվնտ — Ա. Վ՜ոձ հ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդՠ՜ձ ՞գջճռ ոջ՝ճռ
Հ՜ջռձ... ԻԶ. Պ՜պկճսդզսձ Պփհնջթ Լթրջսվ՟տնճ... Ես ՜հէ ՝՜ձտ...
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. §1/12՜—6՜փ 2/17՜—42՜փ ՟/42՜—51՜փ ՠ/51՜փ ա/51՜՝փ բ/51՝—2՜փ գ/52՜—3՜փ դ/53՜—4՝փ ե/մզտփ 3/55՜—
62՜փ 4/62՜—74՜փ ՟/74՜—9՜փ ՠ—գ/մզտփ 5/79՝—90՜փ ՟/90՜՝փ 6/91՜—107՝փ ՟/107՝—8՝փ 7/108՝—14՜փ ՟/մզտփ ՠ/114՜—5՜փ
8/115՜—30՜փ 9/130՜—5՜փ ՟/մզտփ 10/135՝—42՝փ ՟/մզտփ 11/143՜—68՜փ ՟—ՠ/մզտփ 12/168՝—76՝փ ՟—ՠ/մզտփ 13/176՝—8՝փ ՟/մզտփ
14/178՝—84՜փ ՟—ա/մզտփ 15/184՜—8՝փ 16/188՝—204՜փ ՟—ՠ/մզտփ 17/204՜—6՝փ 18/207՜—12՝փ ՟/մզտփ 19/212՝—29՝փ ՟/մզտփ
ՠ/230՜փ 20/230՜—6՝փ 21/237՜—41՜փ ՟/241՜—2՝փ ՠ/242՝—8՝ (հզղ.՚ 248՝)փ ա/248՝—9՜փ 22/249՜—50՜փ ՟—ՠ/մզտփ 23/250՝—1՝փ
24/251՝—2՝փ 25/252՝—3՝փ (254՜—9՝, պՠո §28 ՟—ՠֆ 261՜—72՜, պՠո § 26. թՠփ 272՜—82՝ պՠո §28 ա.)փ 26/մզտփ ՟—թ՟/մզտփ
թՠ/261՜—72՜փ թա—ժե/մզտփ 27. ՟/53՜ («Նգվջեջթ»)փ ՠ/62՜ («Նգվջթջե»)ֆ ա/79՜ («Նգվջթջե»)ֆ բ/մզտփ գ/108՝փ դ/115՜փ ե/մզտ (վճ-

ը՜ջՠձգ՚ 130՜ «Ոջտ ՝՜ջժճսդՠ՜ձգձ հ՜խդՠռզձ...»)փ զ/135՜ (ժջժ. 204՜)փ է/142՝փ ը/168՜փ ը՟/184՜փ ըՠ/206՝փ ըա/212՜փ ըբ/229՝փ
ըգ/236՝փ ըդ/249՜փ ըե—ըզ/մզտ (վճը՜ջբձգ՚ 176՝ «Զճջ՜ռճսռբջ ղձճջիզս տճհզձ...»., 188՝ «Ըա՞ճջթո ՝՜ջՠ՜ռ տՠա ի՜ծյզձ...»)փ Ոսձզ.

28. ՟. 254՜—8՝ Ամ՟մթ՟ճթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ինվծնրվբմ Յնրմ՟մնր ղ՟վա՟վեթմ — [Յ]՜խ՜՞ո
Յճսձ՜ձճս ի՜ժզջծ ՠս ի՜կ՜շրպ ՝՜ձզստ ՜ձռռճստ ՝՜ռ՜ի՜հպՠէճչ ըճջիճսջ՟ո զ ձկ՜...
Գջմզռ՚ 255՝. «Սղ՜է բ, հ՜շ՜ն ՞ձ՜՚ ՞ջՠռ՜ս»փ 257՝. «Ախ՜մՠկ ապՠ՜ջո՟ զ ող՜է՜ձ՜ռո ՜ոպ ՞ջՠռզ, հճսո՜է ալՠջ ՜ձկՠխ՜՟ջճսդզսձ»փ

ՠ. 258՝—9՝ [Ք՟վնդ] — Աշ՜տՠռ՜ս Գ՜՝ջզեէ, ճջ զ ժ՜ջ՞բ իջՠղպ՜ժ՜յՠպ՜ռձ, ՜շ Եվ՟մնրծթ ժճհոձ ճջճհ ա՞՜է՜յՠո ՠջՠսՠռ՜ս կ՜ջկձ՜սճջ պՠոէՠ՜կ՝...
ա. 272՜—5՜ [«Յնռծ՟մմնր Գ՟պմգտնճ Խվ՟ս նագյ՟ծ ՟ղիմ՟ճմ ղ՟վբրնճ, ղ՟մ՟ր՟մբ ը՟ղ՟վ՟վթ թ իմբվնճ Ս՟վաթջ ւ՟ծ՟մ՟ ջվՠ՟ջթվթ» կգպ. 80, 80՟] — Ծ՜շ՜հ՜ժզռո լՠջ զ Քջզոպճո Յնռծ՟մմեջ Գ՟պմգտթ ի՜ջռ՜ձՠկ աճխնճսձբ ոզջՠռՠէճռ՟...
բ. 275՝—6՝ Ամ՟մթ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս ռ՟ջմ ծ՟ղՠգվնրէգ՟մ գր ի՟հ՟հնրէգ՟մ — Աջ՟,
հճջե՜կ կ՜ջ՟ձ ՜շձճս հԱոպճսթճհ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ՠս ՠջժզսխզ...
գ. 276՝—81՜ Սվՠնճմ Ամ՟մթ՟ճթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟սւ նաեյ՟ծւ — Զ՝՜ձձ չ՜ոձ ճջճհ ՜խ՜մՠռՠջ ազո ՠս ՜ո՜ռՠջ...
դ. 281՜—2՜ Յ՟հ՟աջ ինվծվբնտ դանրյնրէգ՟մ (կգպ. 40, 69ՠ «Նգհնջթ») — Աջ՟, ձ՜ը հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ՚ ըճջիջ՟ճռ կ՜տջճսդՠ՜ձ ն՜ձ պ՜ջ...
ե. 282՜՝ Եր էե նվշ՟ց ղ՟ջնրմւ գմ ղ՟վբ, նվ խ՟ս՟վգ՟ժ ՟պ՟ւթմնրէթրմ ջս՟մ՟ (կգպ. 80, 67՟ «Ամ՟մթ՟ճթ») — Աջ՟, ճջյբո ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜էձ. Ակՠձ՜հձ ըճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝ ակզկՠ՜ձո է՜ս ի՜կ՜ջՠէ, տ՜ձ ա՜ձլզձո... ճջյբո
ՠս Տբջձ ՜ոբփ Ոջ ի՜ոպ՜պՠ՜է բ հզո ՠս ՠո զ ձ՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 135՜ (Մ՜ջ՞՜ջ ՞ջմզ) Յճջե՜կ ժ՜ջ՟՜տ, աիճխ ՠս ավճղզ ՜ձյզպ՜ձ կՠխ՜սճջ՚ պբջ Մ՟վա՟վմ հզղՠոնզտ ՠս
թձրխտ զկ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկձ զկ... ՠսո ՜շ՜սՠէ՚ կ՜իպՠոզ Արգսթւմ, ՠս ի՜հջձ զսջ՚ կ՜իպՠոզ Խ՟շ՟սնրվմ, ՠս կ՜իպՠոզ կ՜հջձ զսջ, ՠս ՠխ՝՜ջտձ զսջ՚ Շգծվթմ ՠս աՄգժւնմմ, ՠս կզսոձ ՠխ՝՜հջձ, ՠս զսջՠ՜ձռ ժճխ՜ժզռտձ, ՠս ա՜ս՜ժտձ
զսջՠ՜ձռ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկձ ՠս ՜ա՞՜ժ՜ձտձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠ՜էտձ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠոնզտ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ, ճջ հՠջժզձոփ
168՜ Ոչ ոճսջ՝ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ ՠս ոճսջ՝ ՞զջո գձդՠջռճխտ. հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ աՠխժՠէզ
ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ՞թճխ ոճսջ՝ ՞ըջզո՚ ապբջ Մ՟վա՟վմ ՠս չ՜ջյՠպձ զկ՚ Պ՟ծշ՟ջ՟վ՟ճնր, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս, ՜ս՜՞ բջբռձ՚ ապբջ Նգվջեջմ ՠս կզսո ՞ջ՜՞զջ չ՜ջյՠպտձ զկ՚ ապբջ Գվթանվմ ՠս Պ՟ոթխ պզջ՜ռճսձփ Աոպճս՜թ ազսջՠ՜ձտ
՜ձվճջլ ՠս ՜ձո՜ո՜ձ յ՜իբ ՠս զկ չՠջ՜հ ՜ղը՜պ՜ձտզձ տ՜ղզջ, կզդբ Քջզոպճո Մզ՜թզձ զձտձ չ՜ջլ՜ի՜պճհռ էզձզփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠոնզտ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է թձճխձ զկ՚ աՄթմ՟ջմ ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ պզջ՜ռճս Գգնվամ ՠս Դ՟րթէմ, Մ՟մ՟մ՟ճմ, ՠս Ե՟հնրէոթւեմ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ զսջՠ՜ձռ իճ՞ճսձ ՜ոբտփ Դ՜ջլՠ՜է ՠս թձճխ կ՜հջձ զկ՚ Հպթցջթղեմ ազջզռժզձձ, ՠս տճհջձ զկ՚ Սնրժէ՟մոթւգմ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկ ՠս ՜ա՞՜ժ՜ձտձ զկ հզղՠռբտ, ՠս ՟ճստ, ճչ ճտ ճջ ի՜ձ՟զյզտ
՜հո ոճսջ՝ ՞ջճհո, հզղՠ՜է էզձզտ զ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ գձ՟՟բկ Եջջճջ՟ճսդզսձ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ ՠս զ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ կզձմ զ ըճջզձ թՠջճսդՠ՜ձ գձպ՜ձՠրտ ՠս ՜ա՞՜ժ՜ձրտ, ՟ճսոպջ ՠս ճջ՟սճչտփ Ես ՠպ ՜ոպՠ՜ռո ՠէ՜ձՠէճհ աՠջժձզռ
՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ ՜ջ՜ոռբ ՜ջե՜ձզ ՜կՠձ՜հձ ի՜չ՜պ՜ռՠ՜է տջզոպճձՠ՜հտձ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜վզպՠ՜ձո հ՜վզպՠձզռ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ, ճջ հՠջժզձո, ոճսջ՝ ՠխզ[ռզ]փ
204՜ Յճջե՜կ ճջ լՠջ ՝՜ջլջճսդՠ՜ձըձ ըճձ՜ջիզտ, ա՜հո ոճսջ՝ ըջ՜պ՜ժ՜ձ ՝՜ձո գձդՠջռզտ, աիճխ ՠս ավճղզ
ՠս ա՜ձյզպ՜ձ՚ ապբջ Մ՟վա՟վմ հզղՠոնզտ, ՟ճստ Քջզոպճոզ չՠջոպզձ վ՜շ՜ռձ ՜ջե՜ձ՜սճջՠոնզտ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ,
ճջփ
206՝ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռրխտ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ոճսջ՝ ՜խրդո լՠջ աՠխժՠէզ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ՞թճխ՚ ապբջ Մ՟վա՟վմ ՠս թձճխո զկ ՠս աՠխ՝՜ջտձ զկ ՠս ապբջ Նգվջեջմ, ճջ զկ չՠջ՜հ ՠջ՜ըպզտ ՠս ՜ղը՜պ՜ձտ տ՜ղզջ բ ղ՜պ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ զկճհ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜չճջտձ զկ, ՠս դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ի՜հռՠռետ Տբջըձ Քջզոպճո,
ՠս լՠա դճխռզ ՠս լՠջ ձձնՠռՠէճռձ ՜ջտ՜հճսդզսձ յ՜ջ՞ՠսՠոռբ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ, ճջփ
267՜ Աս՞ձՠ՜ Տբջ Յզոճսո, պճսջ ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջ ՞թճխզո (ձկ՜ձ՚ 270՜)փ
2. 16՜ (Կզջ՜ժճո ոպ՜ռճխզ) Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ գոպ՜ռրխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո, կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ իճխ ՠս
վճղզ, ՜կՠձ՜հձ գձդՠջռճխ՜ռ աոճսջ՝ ՞զջտո ա՜հո կզճչ Ոխճջկզս ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ ազո ա՜ձ՜ջե՜ձո՚ աԿթվ՟խնջ Թ՟ժմտթջ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ վ՜վ՜ք՜ձրտ ՠպճս ՞ջՠէ աՀ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռ զկճռ, զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձ-

լզձ զկճհ ՠս հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զկճհ. ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜ռո չ՜հՠէճխտ՟ աԱոպճս՜թ ճխճջկզձ կզ ըձ՜հբտ զձլ կՠխ՜սճջզո՚ Կթվ՟խնջ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջզո. լՠա ճխճջկզ ՜ոճխ՜ռ՟ ՠս զձլ ըձ՟ջճխզո, ՜շի՜ո՜ջ՜ժ, Տբջձ ճխճջկՠոռզփ
Գջՠռ՜ս ՌՃԼԹ (1690), դճսճն, զ չ՜հՠէճսկձ Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս զսջ թձճխ՜ծձ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռճխձ. ՜կՠձփ
204՜ Ոջտ գձդՠշձճստ ՠս ր՞պզտ զձմ զ ոկ՜հ. հզղՠոնզտ աոպ՜ռրխ ոճսջ՝ ՞ջճհո Հ՜ջ՜ձռո չ՜ջճսռ՚ ապ՜շ՜յՠ՜է
Կթվ՟խնջ Թ՟ժմտթ, ճջ ՝՜աճսկ ոզջճչ ոպ՜ռ՜ս հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձրխ՜ռձ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոճխ՜ռձ. Տբջձ ճխճջկզ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 62՜, 272՜, 276՝, 281՜)փ
206՝ Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ գձդՠջռճխտ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ՚ աԹ՟ժմտթ դԿթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ըոպ՜ռ՜ս աո՜հ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձրխ՜ռ զսջճռ զ դճսզձ ՌՃԼԷ (1688), զ հՠջժզջձ Ղվթղնր, զ տ՜խ՜տձ Պ՟հշ՟ջ՟վ՟ճ ՠս զ Կ՟ց՟ճ, ճջ ՠս Ք՟րք՟ճ, ՠս ճջ հզղբտ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ
230՜ Աջ՟, ՠո զ չՠջնզձո զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ ՠս պջճսյո ՜կՠձ՜հձզ, ըոպ՜ռրխ ՠխբ ա՜հո իճ՞բէզ ՝ճսջ՜ոպ՜ձո՚ աոճսջ՝ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո. հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս իճ՞սճհ, ՠս թձրխ՜ռ զկճռ, ՠս հՠպ զկճհ, գձդՠջռճխ՜ռ՟ ՠս ճջտ աՈխճջկզձ ՜ոբտ. ՜կեձփ Գջՠռ՜ս դճսզձ ՌՃԽ (1691)փ
236՝ [Դ]՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա[գ]ձդՠջռրխո՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ հ՜հո ոճսջ՝ ՠս իճ՞բ՝ճսը ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո. հզղՠոնզտ
ազո՚ ա՝՜ակ՜կՠխ աԿթվ՟խնջ ըոպ՜ռրխ ՞ջճհո Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռո ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպթճհ կՠջճհ.
՜կբձփ Գջՠռ՜ս զ դճսզձ ՌՃԼ (1690), վՠպըջվ՜ջզփ
275՜ Կթվ՟խնջթ ՝՜ակ՜կՠխզ ՝՜ձ՜ոզջզ, ճջ ՝՜աճսկ վ՜վ՜ք՜ձրտ եճխճչՠռզ չ՜ոձ կզճհ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ
՜ոՠէճռ ՠս ճջտ ՜ոբտ աՈխճջկզձ՚ Տբջըձ լՠա ճխճջկզփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 17՜, 143՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԳՐԻՉ՝ Վ՟վբ՟մ ջվխ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Գվթանվ ռվբ. Զգէնմտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 537+1(խվխ. 422). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 8ՠ, 418ՠ, 512՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԵ×12 (Ա 10, ԼԷ 9, ԽԳ 14)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 23,5×17,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33ֆ ԿԱԶՄ՝ Ա ցգհխզ ՟մդ՟վբ ջգր խ՟յթ (Ի բ.), Բ ցգհխզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ (ԺԷ բ.), ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ Ա ցգհխզ էնրհէ (Ի բ.), Բ ցգհխզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1 էգվէ ջխդՠնրղ, էնրհէ (Ի բ.)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 9՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 59՟, 71՟, 95՟, 107՟, 131՟, 143՟, 167՟, 179՟, 191՟, 227՟, 239՟, 251՟, 287՟, 299՟, 323՟, 335՟, 347՟, 371՟, 383՟, 407՟, 419՟, 439՟, 451՟, 513՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ 1. Մ՟յսնտ (Կ՟մնմ ոջ՟խթ)ֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ), ջխդՠնրղ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟—Աՠ, Բՠ—Ա՟ «///[լ]մ՟մթժ թ ջվՠնճ Կնրջեմ... Եր ՟ո՟ ՟պմնր դոջ՟խմ... գր ՟ջե դ՟հ՟րէջ. Աջսնր՟լ, նվ ղթ՟ճմ ՠ՟վգվ՟վբ գջ... դ՟ջսգհջ գվխմթտ գր թՠվգր դ՟ր՟դ ///»ֆ 2. Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Ժ—
ԺԱ բբ.ֆ 2(Գ—Դ), ռգվչնրղ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դ՟—Գՠ, Դՠ—Գ՟ «///Պ՟ս՟ջի՟մթ գս ՟ղեմ՟ճմ ընհնռնրվբմ... գէգ է՟ա՟ր///» (ԻԷ, 25—42)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ գր ջգր՟տ՟լ՝ 427—39, ՟ճվնր՟լւ 520—524ֆ Կ՟դղթ էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, Բ ցգհխթ խ՟յթմ ՟ճժ խ՟յնրնռ խ՟վխ՟սնր՟լ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ
ԾՆԹ. Սնճմ կգպ՟աթվզ մ՟ի՟ոեջ նրմգտգժ ե ղեչ զմբ ղեչ շավնր՟լ ՠ՟դղ՟էթր էգվէգվֆ Եցվգղ ռվբ.—զ 1664—թմ ամգժնռ, 1667—
թմ ՟դ՟ս էգվէգվթ ռվ՟ճ զմբփվթմ՟խգժ ե սնրգժ Սսգց՟մնջ Լգծ՟տնր է՟վաղ՟մ՟լ Հ՟ճգժթ ռ՟վնրտզ (սգ՛ջ կգպ. Բ)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
1. 2՜—6՜ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ ավնտջ Վ՟վնրտ ջվՠնտ Հ՟վտ գր ւ՟հ՟ւ՟ռ՟վնրէգ՟մ մնտ՟ — Ոջ բջձ զ ոժա՝՜ձբ ՜շ Աոպճս՜թձ Բ՜ձ...
2. 9՜—40՜ Խվ՟սւ ագհգտխ՟ճ՟վղ՟վւ ջնրվՠ գր գվ՟մգժթ ծ՟վտմ ղգվնտ խվփմ՟րնվ՟տ Յ՟հ՟աջ խ՟ս՟վգ՟ժ
՟պ՟ւթմնրէգ՟մ. Գժնրիւ գվխվնվբ — Եի՜ջռ ՠխ՝՜հջ ճկձ ռի՜հջձ Ամսնմթնջ ՠս ՜ոբ. Զզ՛ձմ յ՜իՠռզռ, ազ ի՜ծճհ ՠխբռ Աոպճսթճհ...

՟. 40՜—50՜ Գթվ գվ՟մգժնճմ Փթժիւսթ՟մոջթ գոթջխնոնջթմ, դնվ ավգ՟տ Վ՟ջմ ջխթդՠմ ՟պմգժնճ գժ՟մգժնճ
ճ՟յի՟վծեջ ճ՟ճջղ՟մե — Ք՜ձազ պՠոզ աիճ՞զ, տճ, ճջ՟զ ՜ձ՟ջ՜ձզժ իճ՞սճհ զկճհ...
ՠ. 50՜՝ Նյ՟մ ջթվնճ գմ ՟ճջնւթխ — Զզ ոզջՠէզձ հրե՜ջճսդՠ՜կ՝ ըրոզ աձկ՜ձբ...
ա. 50՝—1՜ Ի Թխէնճմ Մնռջեջթ ղթ՟ճմ՟խգտթ ՟պ խվփմ՟րնվջ — Եջժզսխձ Աոպճսթճհ կՠջեբ ա՜կՠձ՜հձ մ՜ջ՜ըրոճսդզսձ...
բ. 51՜՝ Յ՟ճժնրջս. Խվ՟սւ նաեյ՟ծւ — Պ՜իՠ՜ աոզջպ տճ ՠս ա՜մո, ճջ ճմ պՠոռՠձ ա՝՜աճսկ մ՜ջզո...
գ. 51՝—2՝ Եվ՟մգժթ ծփվմ Յնռծ՟մմնր Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթմ Վ՟ջմ գվթս՟ջ՟վբ՟տ գհՠ՟վտ — Ահո ՠձ չ՜ջտձ ոզջՠէՠ՜ռձ Աոպճսթճհ...
դ. 52՝—5՜ Կ՟վ՟ոգսթ ղգլթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟սջ ոթս՟մթջ ղ՟մխ՟մտ գխգհգտնճ նս՟մ՟րնվ ս՟պթրջ (լ՟ճվ՟խ՟ո «Ա—Ք, Կ՟վ՟ոգսե») — Ակՠձ՜հձզ ոժզա՝ձ ՠո ՠկ, /Դճստ էճս՜ջճստ աճջ զձմ ՜ոՠկ...
ե. 55՜—6՜ Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նրջղ՟մ մնվ՟ծ՟ջ ղ՟մխ՟մտ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ա—Ք»)—
Ահ՝ձ Աոպճսթճհ բ րջզձ՜ժ, /Ոսոճսռ՜ձբ ատՠա ի՜կ՜ջլ՜ժ.../Ես ՜ո՜ոռՠո Տբջ ճխճջկզ/Իձլ Ապ՟ւգժ չ՜ջ՟՜յՠպզփ
3. 59՜—67՝ Գժնրի գվվնվբ. Խվ՟սւ ծնագրնվւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ղգվնտ, գէե ո՟վս ե ղգդ ծգսգրգժ ծ՟մբ՟վսնրէգ՟մ ղթ՟ճմ՟խգտնրէգ՟մ — Նոպբջ ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմթնջ հ՜ձ՜յ՜պզձ, ՠս ՜ձժ՜ս զ լ՜ձլջճսդզսձ կՠթ...
4. 71՜—83՝ Գժնրի շնվվնվբ. Բ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ Յ՟հ՟աջ դհչնրէգ՟մ գր ւ՟հտվ ՟վս՟ջնր՟տ — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմե. Աշ՜նզ ՜մ՜ռ տճռ ժ՜էռՠո կզղպ աՠջժզսխձ...
՟. 83՝—8՝ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ծնանտ գր ձյղ՟վթս ւմմնրէգ՟մ ռ՟վնրտ ջնրվՠ ծ՟վտմ ո՟վսգժնտմ —
Այ՜ղը՜ջճսդզսձ բ չՠջ՜՝՜ակՠ՜է գձ՟ կժջպճսդՠ՜ձ...
ՠ. 88՝—9՝ Զթհչմ գր ՟ո՟յի՟վնրէթրմմ Տ՟ճ՟ջ՟ճ ոնպմխթմ — Եխ՝՜ջտ զկ կպՠջզկ, յ՜պկՠկ լՠա ոտ՜ձմՠէզո...
ա. 89՝—91՜ Զթհչմ գր բ՟վկմ Մնռխթղնջթ ի՟ցյթխ ՟ր՟դ՟խթմ — Յ՜սճսջ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ Մփվխ՟ճ, բջ
ը՜վղզժ ՜ս՜ա՜ժձ...
բ. 91՜՝ Զհչնրէթրմ ւռգվ ղնժնվգժնճ — Պ՜պկՠ՜ռ ճկձ զ ի՜ջ՜ձռ, ե(զ) Թեջ՟հնմթխե ՠձ չ՜ձտ կզ ժճսո՜ձ՜ռ...
գ. 91՝—3՜ Զհչնրէթրմ Պ՟վ՟ջւգրե — Ի տ՜խ՜տձ Ահեխջ՟մբվնր բջ Կթվ՟խնջ ՠս տճհջ ձճջ՜՚ Պ՟վ՟ջւգրթ...
5. 95՜—106՜ Գժնրի ծթմագվնվբ. Վ՟ջմ ո՟ծնտ — Եէզձ ՠջ՝ՠկձ ՠխ՝՜ջտ ՜շ ի՜հջձ Ամսնմթնջ զ Սխնճ ՠս կպզձ զ ձ՜ս...
՟. 106՜՝ Սվՠնճմ Նգհնջթ Վ՟ջմ նվխվ՟ղնժնրէգ՟մ — Սժզա՝ձ յպխ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ թ՜խզժ ՠս ոժզա՝ձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ ՞ճջթճհ՚ ի՜կ՝ՠջճսդզսձ...
6. 107՜—24՝ Գժնրիւ ռգտգվնվբ. Բ՟մւ իվ՟սւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ՟ղգմգտնրմ Վ՟ջմ դանրյ՟մ՟ժնճ ղգդ թ ո՟սգվ՟դղ՟տ ոնպմխնրէգ՟մ — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմթնջ, ՠդբ. Ոսձզձ կ՜ջկզձտ ՝ձ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսդզսձտ...
՟. 125՜—6՜ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ Յ՟հ՟աջ ոնպմխ՟խ՟մ ինվծվբնտ — Զ՞՜ոպճսդզսձ թձ՜ձզ աեճսեժ՜էճսդզսձ...
7. 131՜—6՝ Գժնրի գփէմգվնվբ. Վ՟ջմ զմշնրէգ՟մ գր նշ ՟ա՟մգժնճ ջս՟տնր՟լնտ գր ռ՟ջմ ՟ճժնտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ թրվ՟ւ՟մշթրվ իվ՟սւ ջվՠնտ ծ՟վտմ — Հջ՜ե՜ջՠ՜է ճկձ զ հ՜ղը՜ջիբ ՠխ՝՜հջ ՠս ազձմո զսջ ՝՜ե՜ձՠ՜ռ
՜խտ՜պ՜ռ...
՟. 136՝—7՜ Վ՟ջմ դհչնրէգ՟մ — Աջ՟, ճկձ, ճջ հ՜ս՜ա՜ժ՜ռ բջ, ախն՜ռՠ՜է ՠժձ ՜շ թՠջ ճկձ կՠթ...
ՠ. 137՜՝ Սնրվՠ ծփվմ Նգհնջթ Վ՟ջմ ՟վլ՟է՟ջթվնրէգ՟մ — Աջկ՜պ ՜կՠձ՜հձ մ՜ջՠ՜ռ ՜ջթ՜դ՜ոզջճսդզսձ...
8. 143՜—63՝ Գժնրի նրէգվնվբ. Բ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ՟ղգմթտ, նվ ճ՟վնրտ՟մե դղգդ թ ւ՟չնրէթրմ, ճ՟վթնրէթրմ
գր թ ծ՟ղՠգվնրէթրմ գր ձամնրէթրմջ խվփմ՟րնվ՟խ՟մ — Գձ՜ռզձ ՠջ՝ՠկձ ՠխ՝՜ջտ ՜շ ի՜հջձ Ամսնմթնջ ՠս ՜ոՠձ ռձ՜. Աո՜ոռՠո կՠա ի՜հջ ՝՜ձ զձմ ճջճչ ժՠռռճստ...
9. 167՜—73՜ Գժնրի թմմգվնվբ. Խվ՟սւ գր ՠ՟մւ ջնրվՠ գր գվ՟մգժթ ծ՟վտմ ՟ղգմգտնրմ ՟պ ՟ճմ, գէե նշ ե ո՟վս ՟պմգժ թ տնճտջ ղ՟վբխ՟մ — Լճս՜ս ի՜հջձ Ամսնմթնջ չ՜ոձ կ՜ձճսժ ժջրձ՜սճջզ ճսկՠկձ...
՟. 173՜ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ Յ՟հ՟աջ ջմ՟ց՟պնրէգ՟մմ — Սձ՜վ՜շճսդզսձ բ ՜ըպ ՜ձ՝ձ՜ժ՜ձ...
10. 179՜—85՝ Գժնրի ս՟ջմգվնվբ. Թե ո՟վս ե դանրյ՟մ՟ժ ղգդ ճ՟ղգմ՟ճմ դփվնրէգմե ղգվղե թ բ՟սգժնճ գր
ՠ՟նՠ՟ջգժնճ դգհՠ՟վջ — Պ՜պ՜իՠ՜ռ ՠջ՝ՠկձ վճջլճսդզսձ ՠխ՝րջ ճսկՠկձ զ չ՜ձոձ իրջձ Եհթ՟ճթ...
՟. 185՝—7՜ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ Վ՟ջմ ծո՟վսնրէգ՟մ գր ՟ղՠ՟ջս՟մնրէգ՟մ — Հյ՜ջպճսդզսձ բ ՜ըպ ա՜հջ՜ռՠ՜է...
11. 191՜—216՝ Գժնրի ղգս՟ջ՟մ. Վ՟ջմ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ բ՟ս՟ջս՟մ՟տ գր զմսվգժնճ դՠ՟վթմ թ շ՟վեմ գր
նշ ՟խմ՟պնրէգ՟ղՠ թմշ ՟պմգժ — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմթնջ. Բ՜աճսկտ ծձղՠռզձ ակ՜ջկզձո զսջՠ՜ձռ...

՟. 216՝—7՜ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ Խվ՟ս ռգվ՟խ՟տնր՟տ — Ն՜ս՜չ՜ջ պ՞բպ յ՜պջ՜ոպբ զ ժճջճսոպ...
ՠ. 217՜՝ Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ Պ՟սնրեվ ՟պ ղ՟մխնրմջմ — Պ՜ջպ բ կ՜ձժ՜ձռ ծ՞ձՠէ ՠս ժջդՠէ ակ՜ջկզձո զսջՠ՜ձռ...
12. 227՜—35՝ Գժնրի գվխնս՟ջ՟մգվնվբ. Իՠվ էե ո՟վս ե ղգդ ղթյս ՟վէնրմ գր դա՟ջս ժթմգժ — Աո՜ռ
ի՜հջձ Ամսնմթնջ, ՠդբ. Տՠոզ ծ՞ձ՜սճջտ, ճջտ աժձզ ՜ղը՜պճսդՠ՜ձռ ՠս ծ՞ձճսդՠ՜ձռ ՜ձժ՜ձ ՠս հզկ՜ջ՜ռ՜ձ...
՟. 235՝—7՜ Սնրվՠ ծփվմ Նգհնջթ Վ՟ջմ ՟հ՟րէթտ, էե դթ՟վբ ՟վէնրմ գր ո՟սվ՟ջս — Ախրդտ ըճոտ ՠձ կպ՜ռ ՜շ Աոպճս՜թ...
ՠ. 237՜՝ Ննվթմ Վ՟ջմ կ՟մկվնրէգ՟մ — Ձ՜ձլջճսդզսձ բ էտճսկձ ՜ձլզձ...
13. 239՜—41՝ Գժնրի գվգւս՟ջ՟մ. Եէե ո՟վս ե ղգդ ՟մբ՟բ՟վ գր ՟վէնրմ ՟հփէգժ ճ՟ղգմ՟ճմթ գր ճ՟ղգմ՟ճմ ը՟ղ — Եխ՝՜հջ ճկձ ՠի՜ջռ ռի՜հջձ Ամսնմ ՠս ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ ՝՜ձձ Ղՠսպ՜ռճռձ...
՟. 241՝—2՜ Սնրվՠմ Նգհնջթ Վ՟ջմ սվսղնրէգ՟մ, նվ ի՟ց՟մթշ ե ՟հփէթտմ — Տջպկճսդզսձ բ պըջճսդզսձ
՜ձլզձ...
14. 251՜—62՝ Գժնրի շնվգւս՟ջ՟մգվնվբ. Եէե ո՟վս ե ղգդ փս՟վ՟ջեվ ժթմգժ գր նհնվղնրէթրմ ՟պմգժ իմբնրէգ՟ղՠ գր ժվչղսնրէգ՟ղՠ — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմ աՔջզոպճո գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձ աՠխ՝՜ջոձ. դբ. Պ՜ջպ բ աՠժՠ՜է
ՠխ՝՜ջոձ գձ՟ճսձՠէ ՠս ՠջժզջ յ՜՞՜ձՠէ...
՟. 262՝—5՜ Վ՟ջմ Պգսվնջթ ղ՟ւջ՟րնվթմ — ՅԱցվթխգտրնտ ՜ղը՜ջիբձ բջ ճկձ կՠթ՜պճսձ հճհե ոպ՜կ՝՜ժ...
ՠ. 265՜ — 9՝ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմթջթ նվբրնճ Երսվնոնջթ խ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟ս՟տգժնճմ Վ՟ջմ Քվթջսնջթ — Յ՜հոկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Ավխ՟բենջթ ճջ՟սճհ Մգլթմ Թենբնջթ...
ա. 270՜—80՜ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ ՟պմ Աջսնրլնճ խ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟ս՟տգժնճմ ռ՟ջմ Քվթջսնջթ, նվնճ ՟մնրմ Աժգւջթ՟մնջթ, թ ղ՟վսթ ԺԵ—մ — Ահջ ճկձ բջ զ Հպնղ տ՜խ՜տզ կՠթ՜պճսձ հճհե ՠս յ՜պջզժ... (Ահո գոպ Հպնռղ՟ճգտրնտմ հ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ, ՝՜հռ հճսձ՜ռձ ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ է՜ս՜՞ճհձ դճսՠէճչ ՠ՟՜տ) Եջ՜ձՠէզձ Աժգւջթ՟մնջ ճջ՟զ բջ կՠթզ զղը՜ձզ ՠս վ՜շ՜սճջ յ՜պջժզ...
15. 287՜—94՝ Գժնրի ծմաես՟ջ՟մգվնվբ. Եէե ո՟վս թտե ՟պ ծնագրնվ ծ՟ճվջ գր ռ՟վբ՟ոգսջ ջս՟մ՟ժ ծմ՟դ՟մբնրէթրմ — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմթնջ, դբ. Հձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձ ՠս յ՜իտ իձ՜ա՜ձ՟ՠձ ա՞՜ա՜ձո...
16. 299՜—318՜ Գժնրի ռգյս՟ջ՟մգվնվբ. Վ՟ջմ ՠ՟վրնւ ինմ՟վծնրէգ՟մ գր նվւ մնւփւ ժնրջ՟րնվգ՟ժւմ գմ
— Հ՜հՠռ՜ս ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմթնջ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձո Աոպճսթճհ...
՟. 318՜—9՝ Ճ՟պ Վ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ — Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձձ ՜հո բ, ճջյբոազ ժջրձ՜սճջձ ճսձզռզ ՜շ՜նզ
՜մ՜ռ աՠջժզսխձ...
ՠ. 319՝—20՜ Եր բ՟վկգ՟ժ ՠ՟մ Վ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ — Տՠ՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ՞զջտ Սճսջ՝տ լ՜հձՠձ ՠս ՜ոՠձ.
Ակՠձ՜հձ ճջ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձբ ա՜ձլձ՚ ըճձ՜ջիՠոռզ...
17. 323՜—6՜ Գժնրի գրէմգրս՟ջ՟մգվնվբ. Վ՟ջմ ՟մճթյ՟շ՟վնրէգ՟մ, նվ ե մղ՟մնրէթրմ Աջսնրլնճ — Աո՜ռ
ի՜հջձ Ամսնմթնջ. Յճջե՜կ ճտ թ՜թժՠոռբ ահ՜ձռ՜ձո գձժՠջզձ ՠս ակՠխո...
18. 335՜—41՜ Գժնրի նրէգրս՟ջմգվնվբ. Վ՟ջմ ջթվգժնճ դԱջսնր՟լ գր դզմխգվմ. — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմթնջ. Եո ճմ ՠջժձմզկ հԱոպճսթճհ, ՜հէ ոզջՠկ աձ՜...
՟. 341՝—6՜ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Նգվՠնհգ՟մ նհՠգվա՟ՠ՟վ նագ՟ժ թ է՟հնրղմ սթգդգվ՟ժնճջ ռ՟վբ՟ոգսթմ թրվնճ Յնռծ՟մմնր Ովնսմգտնճ — Ոջճռ ճսխզխ ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ ՠձ ոպ՜ռՠ՜է ժՠ՜ձո հ՜ձլզձ... (346՜՝ պՠո
§24)փ
19. 347՜—51՜ Գժնրի թմմ գր Ժ—գվնվբ. Վ՟ջմ ծնաեսգջ ծ՟վտմ գր ՟ջսնր՟լ՟դ՟վբ ղս՟տ մնտ՟ — Ամսնմթնջթ ի՜սջձ հ՜հպձՠռ՜ս ՠջ՝ՠկձ կզձմ հ՜ձ՜յ՜պզձ բջ...
՟. 351՜—68՜ Պ՟վս թտե Վ՟ջմ յ՟ծնր ՟մկթմ ՠ՟դղ՟տ դջվՠնճմ Մ՟խ՟վթնջթ դգհգ՟ժ անվլջմ ո՟սղգժ —
Ահո ՠջ՜ձՠէզո ՠի՜ո զ ժ՜պ՜ջՠէճսդզսձ կՠթ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ...
ՠ. 368՜՝ [Աղգմ՟ճմ տ՟րնտ բգհ] — Եի՜ջռ ճկձ զ ի՜ջ՜ձռձ գձ՟ զկ՜ոպճսձ ՝եզղժձ կզ ՠս ՜ոբ...
20. 371՜—9՜ Գժնրի ւջ՟մգվնվբ. Վ՟ջմ մյ՟մ՟դագ՟տ գր ջւ՟մշգժ՟անվլ ծ՟վտմ — Աոբզձ չ՜ոձ իրջձ Աղնմ՟ճթ, ՠդբ. Գձ՜հջ հ՜ձ՜յ՜պզձ էձճհջ նճսջ...
21. 383՜—8՜ Գժնրի ւջ՟մ գր ղթմգվնվբ. Վ՟ջմ ւ՟հ՟ւ՟ռ՟վնրէգ՟մ մնտթմ, նվւ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟վջ նրհհգտթմ ՟պ՟ւթմնրէգ՟ղՠ — Ախրդբջ ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմթնջ զ ըռզ զսջճսկ...
՟. 388՜—9՝ Վ՟ջմ ջնրվՠ ծփվմ Տթղնէենջթ, դնվ ո՟սղգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվմ Պ՟ցմնսթնջ — Ի կզճսկ ՜սճսջ վճսդ՜ռ՜հ գձդ՜ձ՜է...
ՠ. 389՝—97՜ Վ՟վւ գր ո՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ծփվմ ղգվնճ գվթտջ 0մնցվթնջթ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ, դնվ ո՟սղգ՟տ ղգդ ջնրվՠ ծ՟ճվմ Պ՟ցմնրսթնջ — Ես ՟՜ջլՠ՜է կզսո ՜ձ՞՜կ չ՜ջ՜ձբջ ազո ըճջիճսջ՟տ զկ ՠս պջպկբզ
հճհե... ՠս ոզջճչ էոճխ բտ. ՜կբձփ

Վՠջնճսկ՚ 396՝ «Զձճջճ՞ճխ ՠս ադ՜ջ՞կ՜ձզմ ձճջճհ յ՜պկճսդՠ՜ձո ապբջ Գվթանվ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճո հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ Ես դ՜ջ՞կ՜ձՠռ՜ս զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՇԾԹ (1110) ՜կզ, հ՜ղը՜ջիզո հԵաթոս՟տրնտ, զ վ՜շո ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՜հեկ
ՠս կզղպ ՠս»փ

ա. 396՝—7՜ (Շ՜ջ. 21—ջ՟ ՞էըզ) Եջժճս թՠջտ կՠթ՜կՠթտ ղջնբզձ հ՜ձ՜յ՜պզձ Սխթսնճ...
22. 407՜—8՜ Գժնրի ԻԲ. Խփջւ գր ղս՟լնրէթրմւ գր ինվծնրվբւ գվխնս՟ջ՟մ ղթ՟ճմ՟խգտ՟տ — Ժճխճչՠ՜է զ
կզ՜ոզձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռտ ոճսջ՝ էՠջզձձ զկ՜ոպճսձտ... դճսճչ ՠջժճպ՜ո՜ձտ...
՟. 416՝—7՜ [Պ՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ծփվմ Մ՟խ՟վ՟ճ] — Էջ ճկձ ժ՜ը՜ջ՟ ՠս ժ՜ջզ զոժ մ՜ջ՜ջճսՠոպ ՜խ՜ձ՟՜սճջ...
ՠ. 417՜—8՜ Դ՟վկգ՟ժ ո՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ծփվմ Մ՟խ՟վ՟ճ — Սճսջ՝ձ Մ՟խ՟վ ՝ձ՜ժբջ ՠջ՝ՠկձ կՠջլ զ ՞ՠսխ
կզ...
23. 419՜—20՝ Գժնրի ւջ՟մգրգվգւ. Վ՟ջմ ւ՟հ՟ւ՟ռ՟վնրէգ՟մ ՟պ՟ւթմնրէգ՟ղՠ դ՟վբ՟վգժնտմ — Խճջիՠ՜է ճսըպՠռզձ ՜շ կզկՠ՜ձո ՠջ՝ՠկձ Բ ՠխ՝՜ջտ...
24. 346՜՝ Գժնրի ԻԴ. Բ՟մւ ծնագրնվ ջնրվՠ ծ՟վտմ, նվւ թ ձամնրէթրմջ լգվ՟տգ՟ժ եթմֆ Հ՟ղ՟պնս ո՟սղնրէթրմ տնրտնրղմ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ — Հ՜ջռզձ ճկ՜ձտ զ ի՜ջռձ ռոճսջ՝ձ Աէ՟մ՟ջթնջ Ահեխջ՟մբվնր ՠյզոժճյճոձ, դբ. Ոջյբո ի՜ս՜ո՜ջ բ Ոջ՟զ Հրջ... (§ 18. ՟—զռ հՠպճհ)փ
25. 439՜—41՜ Գժնրի ԻԵ. Բ՟մւ իվ՟սնր ծ՟վտ, ծ՟ղ՟պ՟րս ՟պ ջնրվՠմ Մ՟խ՟վթնջ ծ՟վտնրղմ — Ոջյզոզ
յ՜ջպ բ ժջճձ՜սճջզ ժՠ՜է զ ոՠձՠժզ զսջճսկ...
26. 451՜՝ Գժնրի ԻԶ—գվնվբ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ Պ՟րհնջթ Լնրջսվ՟տրնճ — Պ՟րհնջ ճկձ Լնրջսվթնճ...
՟. 451՝—3՜ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ գր գվչ՟մթխ ջնրվՠ ծ՟րվմ Աո՟նրվ՟ճ — Տՠո՜տ ՜հջ կզ հՠջժջզձ Թգՠ՟ճգտրնտ
Աո՟նրվ ՜ձճսձ...
ՠ. 453՜ Վ՟վւ ջնրվՠ ծփվմ Աղնմ՟ճ — Տՠո՜ձբ՜տ կՠտ ՜ձ՟ զ ժճխկ՜ձո Թգՠ՟ճգտրնռ ի՜հջ կզ, ՜ձճսձ ձճջ՜ Աղնմ...
ա. 453՜—4՜ Վ՟վւ Պգհգմթնջթ ջնրվՠ ծփվմ — Տՠոռճստ ՜հէ թՠջ կզ Պգհգմթնջ ՜ձճսձ...
բ. 454՝—5՜ Վ՟ջմ ջւ՟մշգժգ՟տ, նվ գհգմ ճԱմսթնւ թ ռ՟մջ Կնրջ՟մ՟տմ — Պ՜պկՠ՜ռ կՠա ճկձ զ ի՜ջ՜ձռձ,
ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է բջ զ Տնվնջ...
գ. 455՜—7՜ Վ՟վւ գվ՟մնրծիմ Մ՟վթ՟ղնր, նվ Մ՟վթմնջ ՟մնր՟մգտ՟ր — Էջ ՜հջ կզ զ Բթրէ՟մթ՟, հճջճսկ
՜ձճսձ բջ Եր՟ամնջ...
դ. 457՜՝ Վ՟ջմ ՠ՟վկվ՟ղթս ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթմ — Պ՜պկՠ՜ռ կՠթձ ՠս ոճսջ՝ ի՜հջձ Ամսնմթնջ, ՠդբ. Եժձ
՜շ զո ճկձ...
ե. 457՝—61՝ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտմ Յնծ՟մմնր Գՠգտնճմ — Յՠջժջբձ Փթրմթխգտրնտ Յնծ՟մմեջ, զ տ՜խ՜տբձ Կգջ՟վնր...
զ. 461՝—4՝ Պ՟սղնրէթրմ գվ՟մգժթ ջնրվՠ ծփվմ Մ՟խ՟վ՟ճ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ — Սժզա՝ձ ՜ջ՜ոռճստ Պ՜պկճսդՠ՜ձ ՠջ՜ձՠէճհձ Մ՟խ՟վ՟ճ...
է. 465՜ Վ՟ջմ նվւ դբվ՟իսթմ ժգ՟պմ ասթմ գր դջսնվնս ժգվթմմ ծ՟ջգ՟ժ սգջթմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո պՠ՜շձ Նգվջեջթ Կժ՟ճգտրնճ Հ՜հճռ էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս ժ՜դճխզժճոզ...
ը. 465՜—8՜ Եվ՟մգժնճմ Մ՟խ՟վթնջթ, նվ Ի ղհնմ՟ր ղգվկ բվ՟իսթմ ՠմ՟խեվ. ավգ՟տ դո՟սղնրէթրմջ Թենցթժնջ խվփմ՟րնվմ — Ի չ՜ձոձ Տՠ՜շձ Աջխթոթնջթ, ճջ բ զ Մթչ՟ագսջ Աջնվնտ, ՝ձ՜ժբզ ՠո՚ Թենցթժնջ...
ը՟. 468՜—9՝ Վ՟վւ Սվ՟ոթնմթ լգվնճմ — Սվ՟ոթնմ ՜հջ ՠջժզսխ՜թ ՠս ՜աձճս՜ժ՜ձ, ՠխՠս կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ...
ըՠ. 469՝—75՜ Վ՟վւ ՟ՠՠ՟ Մ՟վխնջթ ղթ՟ճմ՟խգտթ, նվ ՠմ՟խգ՟ժ եվ թ ժգվթմմ Թ՟վղ՟խթ՟ճ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ
ե Սգվ՟ոթնմթ ջնրվՠ ծփվմ — Պ՜պկՠ՜ռ ՠջ՜ձՠէզձ Սգվ՟ոթնմ կզձմ բջ ձ՜ զ Մգջգ՟...
ըա. 475՜—7՜ Վ՟վւ Պփհգ՟ ղթ՟ճմ՟խգտթ — Պփհ բջ ՜հջ իճխ՜՞ճջթ ՠս ՜շ՜սՠէ ՜ձ՝զթ...
ըբ. 477՜—80՝ Վ՟վւ Պփհնջթ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ — Աշ ՝՜աճսկո–՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ըձ՟զջ էզձբջ, ՠդՠ հճսկՠտբ–ճսկՠտ ոժո՜ս ա՜շ՜նզձձ ՝ձ՜ժՠէ հ՜ձ՜յ՜պզ...
ըգ. 480՝—3՜ Վ՟վւ գվ՟մգժրնճմ Մ՟վսթ՟մնջթ խվփմ՟րնվթմ — Ծ՜շ՜հձ Աոպճսթճհ Մ՟վսթ՟մնջ, բջ զ Կգջ՟վթգ՟ճ...
ըդ. 483՜—4՜ Վ՟վւ գվ՟մգժրնճմ Սթղենմթ Սթրմգխ՟տնճ — Եջ՜ձՠէզձ Սթղենմ բջ զ տ՜խ՜տբձ Ամսթնւ՟ճ Աջնվնտ...
ըե. 484՜—5՜ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Իժ՟վթնմթ խվփմ՟րնվթ — Եջն՜ձզժ ի՜հջձ կՠջ Իժ՟վթնմ բջ հ՜սճսջո ոջ՝ճհձ Կնջս՟մբթ՟մնջթ Մգլթ ՜ջտ՜հզ...
ըզ. 485՜—9՜ Վ՟վւ ՟հ՟իմնճմ Քվթջսնջթ Եցվնջթմգ՟ճ — Ես ՠխՠս ՜հջ ճկձ կՠթ՜պճսձ հԱհգխջ՟մբվթ՟ տ՜խ՜տզձ, ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Պ՟ցմնրսթնջ...

ըէ. 489՜—92՝ Վ՟վւ ՟հ՟իմնճմ Աջսնրլնճ Թենբնվ՟ճ — Յ՜սճսջո Զգմնմթ ՜ջտ՜հզձ զ տ՜խ՜տզձ Ահգխջ՟մբվթ՟ճ բջ Թենբնվ՟ճ ՜շձ՜ժզձ ՞ՠխՠռզժ պՠոէՠ՜կ՝...
թ. 492՝—4՝ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Մ՟վթ՟ղնր Եաթոս՟տրնճմ — Կզձո ՜հո բջ զ տ՜խ՜տբձ Ահգխջ՟մբվթնճ Եաթոս՟տրնտ...
թ՟. 494՝—8՝ [Ի ժնրջ՟մտջ՝ Պփհնջթ Ահգւջ՟մբվ՟տրնճ. «Վ՟ջմ ւ՟հ՟ւ՟ռ՟վնրէգ՟մ ծ՟վտմ». սո. Բ, եչ
468] — Աո՜ռ պբջձ. Գձ՜ռ՜տ ՠո ՠս զկ՜ոպ՜ոբջձ Սնցվնմթնջ հՠջ՝ՠկձ Ահգխջ՟մբվթ՟ճ... ՠս ռջճսզձ զ տբձփ
թՠ. 498՝—502՝ Աՠՠ՟ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ — Հճ՞ՠսճջ՜յբո ձճջճ՞ՠոռճստ
ՠս կզ կ՜ջկձճչ գոպ կ՜ջկձճհ...
թա. 502՝—5՝ Սնրվՠ ծփվմ Նգհնջթ Խվ՟ս ոթս՟մթ — Լ՜ս բ հոպ՜ժ ըճջիջ՟ճչ ձձնՠէ, տ՜ձ յզխթ ըճջիջ՟ճչ
հ՜խրդո կ՜պճսռ՜ձՠէ...
թբ. 505՝—6՝ Խվ՟սւ ջնրվՠ ծ՟վտմ — Ոջ ճտ ժ՜կզռզ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ ի՜ծճհ էզձՠէ ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝...
թգ. 506՝—7՝ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Մ՟վխնջթ Ս՟ժնմթ, նվ ե ճթղ՟վ — Սճչճջճսդզսձ բջ Սխթրէ՟ էՠջզձձ, ազ ՜ս՜՞ ի՜հջձ...
թդ. 507՝—10՝ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Սթղենմթ, նվ ռ՟ջմ Քվթջսնջթ ՟հնր՟յ՟մ՟ճվ, գր Յնռծ՟մմնր ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ — Սթղենմ ՠս Յնծ՟մմեջ բզձ հԱջնվնտ Եբգջթ՟ճ տ՜խ՜տբձ...
թե. 510՝—1՝ Բ՟մւ ծփվմ Յնծ՟մմնր Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ, ՟ջ՟տգ՟ժ ՟դբղ՟ղՠ Սնրվՠ Հնանճմ, թ իմբվնճ ղթ՟մկ՟մտ գր ճ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ՟տ — Թճխճսդզսձ ղձճջիՠ՜, ՠխ՝՜հջ, ազ ՠ՟զ զ կպզ զկճսկ ոժո՜ձՠէ զ ՞զջո ՜հո...
թզ. 510՝—1՝ Յ՟հ՟աջ դանրյ՟տնրտ՟մգժնճ ՟ղգմ՟ճմ շ՟վ ՟իսթտ գր ո՟սնրթվ՟մ՟ո՟ծնրէգ՟մ — Ոջ ՜ջ՞ՠէճս ա՝ՠջ՜ձ զսջ զ ՝՜աճսկ ՝՜ձզռ, էշՠռճսռ՜ձբ աոզջպ զսջ զ մ՜ջ ՜ըպզռ... ազ՛ձմ ճսձզկ ՜ոՠէ, ՠդբ ճմ յճշձզժո իճ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
թէ. 513՜—5՜ Դ՟ր՟մնրէթրմ ոթսնճ՟խ՟մ գր տ՟մխ՟ժթ ճնճը, ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ ղթ թ ՠ՟դղ՟տ ՟ջ՟տգժնտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Խճոպճչ՜ձզկ ՠս ի՜ս՜պ՜կ աաճս՞՜վ՜շ Մզճսդզսձձ...
ժ. 515՜—6՝ Յ՟հ՟աջ սմփվեմնրէգ՟մ ղ՟վբ՟տգժնճ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ. Դ՟ր՟մնրէթրմ — Դ՜ջլՠ՜է ՟՜ս՜ձՠկ
ՠս ի՜ս՜պ՜կ ակ՜ջ՟ՠխճսդզսձձ Տՠ՜շձ...
ժ՟. 516՝—8՜ Սվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ գր ջվՠնճմ Աՠՠ՟ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ. Խնջսնռ՟մնրէթրմ — Ես ՜ջ՟, իջ՜ե՜ջՠէճչ զ ո՜պ՜ձ՜հբ ՠս հ՜կՠձ՜հձ ը՜՝բճսդՠձբ ձճջ՜...
ժՠ. 518՜ Ահփէւ ՟վկ՟խղ՟մ, ՟վ՟վգ՟ժ ղգլթմ վ՟ՠնրմ՟ոգսթմ Գվթանվթմ — Ոխճջկՠոռզ տՠա Աոպճս՜թ կ՜ջ՟՜ոբջձ ՠս դճխճսդզսձ ղձճջիՠոռբ...
ժա. 518՜—9՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տնճ Բ՟մւ ոթս՟մթւ ծ՟յսգտնրտթշւ զմբ Աջսնրլնճ ինջսնռ՟մ՟րվեմ — Ահէ ՠո՚ ՜ձյզպ՜ձո հ՜կՠձ՜հձզ ՠս ճջ տ՜ձ ՝՜ձ արջբ յ՜ջո՜սՠ՜էո...
ժբ. 519՜՝ Ի մնվթմ ջվՠնճ Ն՟վգխ՟տնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ զջսաս՟մ՟տ ծ՟ր՟ւգ՟ժ ինջսնռ՟մնրէթրմ — Ես ՜ի՜
իջ՜ե՜ջՠ՜է զ ո՜պ՜ձ՜հբ ՠս հ՜կՠձ՜հձ ժ՜ոժ՜թզռ ձՠջ՞ճջթճսդՠ՜ձռ ձճջ՜...
ժգ. 519՝—22՜ Հ՟ր՟ւգ՟ժ ինջսնռ՟մնրէթրմ թ ջվՠնճմ Եր՟ավգ՟ճ — Հջ՜ե՜ջՠէճչ զ ՞ճջթճռ ՠս զ ը՜՝բճսդՠձբ ո՜պ՜ձ՜հզ...
ժդ. 522՜ Ահփէւ ՟վկ՟խղ՟մ — Բ՜ձձ Աոպճս՜թ բ՜ժզռ Հրջ ՠս ի՜կ՜՞ճհ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ...
ժե. 522՝—5՝ Պ՟սղնրէթրմ Ովբրնճ է՟ա՟րնվթմ Հպնղ՟ճ, նվնճ ՟մնրմ եվ Նգվջգծ, նվ էնհգ՟ժ դ՟ղգմ՟ճմ, խվփմ՟րնվգտ՟ր թ ռ՟մջ ջնրվՠ ծփվմ Ամսնմթ — Պ՜պկՠէ կՠա աչ՜ջո ՝՜ջՠյ՜ղպզռձ ՠջժզսխ բ...
ժզ. 525՝—33՝ Պ՟սղնրէթրմ գր ռ՟վւ խ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟ս՟տգժնճմ Վ՟ջմ Քվթջսնջթ ՟մ՟մնրմ նվբնճ է՟ա՟րնվթմ Հպնղնտ — Աջտ, ՠխ՝՜ջտ ՠս ի՜յջտ, էճս՜ջճստ այ՜պկճսդզսձ ՜շձ Աոպճսթճհ ՜ձ՜ձճսձ ճջ՟սճռ դ՜՞՜սճջզձ Հպնղնտ... Ոջճսկ վ՜շտ... հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
27. [Ոս՟մ՟րնվւ ճ՟ր՟վս Վ՟վնրտ գր Խվ՟սնրտ ծ՟վ՟մտ]
՟. 52՝ Պ՜խ՜պ՜ձ՜ստ Մգլմ Ամսնմթմ/ Հՠխզձ՜ժզ ոճսջ՝ ՠջ՜կզձ...
ՠ. 67՝ Ճ՞ձ՜սճջրտձ ՜ձ՜յ՜պզձ, / Հՠպՠսճխ՜ռ ժՠձ՜ռ լ՜հձզձ...
ա. 93՜ Ոջտ ա՜խ՜սդզռ ըաղձճջիո ՜շզձ/ Ես ա՜ջպ՜ոճս՜ռ հճջ՟ չպ՜ժզձ...
բ. 106՝ Ըձ՟ ՝՜ակ՜սջՠ՜ տ՜խռզռ ձճռզձ,/Տճսջ զձլ ըաի՜ռ Քճ ՠջժձ՜հզձ...
գ. 126՜ Փջժՠ՜ ՠս ազո, Տբջ, գձ՟ ձճոզձ/Յ՜հջՠռկ՜ձբ մ՜ջ ըճջիջ՟զձ...
դ. 137՜ Ոջտ զ ըճսձ վճտճս ձզսդզձ/Ա՞՜իճսդՠ՜ձըձ պզջՠռզձ...
ե. 163՝ Ք՜ն ՠխՠէճչտձ ՜ջզճսդզսձձ/Ըձ՟ լ՜ձլջճսդՠ՜ձ կբն՜սջբզձ...
զ. 173՝ (ժջժ. 320՜) Ոջտ ՠս իյ՜ջպ վ՜շ՜կճէզձ/Յ՜խդճխ ՞պ՜ձ հ՜ոյ՜ջզոզձ...
է. 186՝—7՜ Բ՜հռ ճջ ՠպճսջ ՞ճջթզ ՝՜ձզձ/Զկզպո ՠս էՠաճս ղճսձմ ՜ս՟՜հզձ...
ը. 217՝—Ահէ ճջ Փջժզմ ՠխՠջ ձճռզձ,/Եպճսջ հ՜խդՠէ ի՜ժ՜շ՜ժզձ...

ը՟. 270՜ Բ՜հռ ազձմ ՜ոՠկ ազկճհ ՜ձլզձ՚ /Աըպ՜սճջզո ՝ճէճջճչզձ...
ըՠ. 326՜ Ոջ արջզձ՜ժ Հրջ Քճ չՠջզձ/Աձյ՜ըպճսդՠ՜կ՝ ՜ձլզձո ՝ՠջզձ...
ըա. 341՜ Ոջտ զ ՝ճէճջ ոջպբ ՜ձլզձ,/Մ՜տճսջ ոզջճչ աՔՠա ոզջՠռզձ...
ըբ. 368՜ Աջ՟, յ՜խ՜պզկ ի՜հռկ՜կ՝ ձճռզձ,/Ոջտ կ՜տջՠռ՜ձ Հճ՞սճչ Քճհզձ...
ըգ. 379՜ Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթ չ՜ջճսռ ձճռզձ,/Բճսեՠ՜ առ՜սո զկճհ ՜ձլզձ...
ըդ. 397՜ Ոջտ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ջո ճսխխՠռզձ,/Մ՜ջկձճչ ՠխՠձ զ՝ջ ՜ձկ՜ջկզձ...
ըե. 408՜ Զ՜ձ՜ա՜ձՠ՜է չ՜ջճստ ձճռզձ/Ես թ՜խժՠջ՜ձ՞ տՠա գձթ՜հզձ...
ըզ. 464՝—5՜ Ահէ ՠո ի՜հռկ՜կ՝ ձ՜ի՜պ՜ժզձ/Ես ի՜կ՝ՠջճխ ծ՞ձ՜սճջզձ...
§՟—ը, ըե—ըզ՝ «Յզոճսո Ոջ՟զ». պՠո Նՠջոՠո Շձճջի՜էզ, Բ՜ձտ մ՜վ՜ս, Վՠձՠպզժ, 1928, բն 151, 150, 61, 152, 75, 40, 29փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՔ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

475՜ Բ՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհձ... ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճհո ՠս կՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխզո, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ, ՠս
ճջտ աՈխճջկզձ ՜ոՠձ. ՜կբձփ
477՜ Ախրդզստ ոջ՝ճհձ... ճխճջկՠ՜... ՞ՠջզ յ՜ձ՟ճսըպ ՞թճխզ ոճջ՜հ, ՜կբձփ
512՝ Ոչ ճջ ՜ձՠխ՟ ՠո... ՞դ՜հ, Տբջ, ՠս հզո զ կՠխ՜սճջո...
533՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ՝՜ակ՜ի՜կ՝ՠջ ՠս կՠթ ձ՜ի՜պ՜ժզձ տճ ՠս ՜խտ՜պ՜ռՠէճռ՟ //
(534՜) Քճ, ճխճջկՠ՜... ՞թճխզո ՠս ոպ՜ռճխզո... վ՜շտ Քՠա, ճջ ՜ա՜պՠռՠջ ազո զ ՝՜աճսկ ՞ջճռոփ
534՜ Փ՜շտ...փ Գջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ ժճմզ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտ զ դվզձ ՌՁԲ (1633), զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Կնջս՟մբթմնրոփժթջ, լՠշ՜կ՝ Վ՟վբ՟մ ո՜ջժ՜ս՜՞զ, զ չ՜հՠէճսկձ Գվթանվթ չ՜ջ՟՜յՠպզ Զգէնմտնճփ Աոպճս՜թ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ զսջՠ՜ձձ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ աՠջժձ՜հզձ ճսջ՜ըճսդզսձձ յ՜ջ՞ՠսՠոռբ. ՜կբձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ հ՜սջզձ՜ժՠէճչ, կբժ Հ՜հջ կՠխ՜հզս կզ, հզղՠռբտ Վ՟վբ՟մ ՜ձ՜ջճսՠոպ ՞ջզմո ՠս աթձ՜սխոձ զկ, ՠս աժՠձ՟՜ձզոձ զկ ՠս աձձնՠռՠ՜էոձ զկ, ՠս ՜ոպճս՜թ ահզղճխ՟ հզղբ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

534՜ Շձճջիզս Տՠ՜շձ ՠս ժ՜կ՜ժռճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ոպ՜ռ՜հ աո՜ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զկճհ զ չ՜հՠէճսկձ ՝՜ակ՜կՠխ ՜ձլզձո՚ Եցվգղ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ ժջրձ՜սճջզ, ՌՃԺԳ (1664) դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո կՠջճսկ ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ պՠ՜շձ պբջ Յ՟խնՠ ոջ՝՜ա՜ձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզփ Հ՜հռՠկ զ լբձն, ճջտ յ՜պ՜իզտ՟
ոկզձ պՠոճսդՠ՜կ՝, ժ՜ջ՟՜էճչ ՠս ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջՠէճչ, հզղՠոնզտ ա՜ձ՜ջե՜ձ Եցվգղ ժջրձ՜սճջո, ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ի՜հռՠէ զ Քջզոպճոբփ Ես ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠէճռո ճխճջկՠոռզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. Ոջ բ ՜սջիձՠ՜է ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ՌՃԺԶ — 1667
ԳՐԻՉ՝ Թնրղ՟ ջվխ. (սթվ՟տնր)ֆ Սս՟տնհ՝ Եցվգղ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ (Ա կգպ՟ավթ մ՟ի՟ոեջ շավնր՟լ էգվէգվզ 6ՠ–537՟ՠֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33–54ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 56ՠֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ (56ՠ)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Հ՟ճգժթ ռ՟վնրտ]
—6՝ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Եր ջ՟ գրջ ե ժ՟սթմ՟տնտ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտմ, է՟վաղ՟մգ՟ժ թ ղգվջ ժգդնր Հ՟ճնտ ճնրղգղմ
Սսգց՟մնջ ռ՟վբ՟ոգսթ Լնռ՟տնճ, թ Գ՟ծմ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ — Ծ՜ձճսռճսկձ ՜ոպճս՜թ՜ոզջ՜ռ ՜ձլ՜ձռ ՠս ՜ջ՜ձռ ժ՜պ՜ջՠէճռ հճսոկճսձո իշՠպճջ՜ժ՜ձ ՠս վզէզոճվ՜հ՜ժ՜ձ ՜ջիՠոպզռ...ի՜կ՜շրպ՜՝՜ջ հ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձ
զկձ զ մձմզձ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ տ՜ի՜ձ՜հբ՚ պբջ Եբվգղ ՜՝ՠխ՜հբփ Ք՜ձազ ի՜ձ՟զյՠ՜է զկ զ ոզվզշճո Կթժթխգտրնտ, ՞պ՜տ ՜ձ՟ աճկձ Գվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպ ՜ձճսձ, պՠխՠ՜ս Զեճէնրմտթփ Գճէճչ ճմ ո՜ժ՜ս չ՜ջե հՠջ՜եղպ՜ժ՜ձ ՜ջճսՠոպ,
ՠս կՠջ պՠոՠ՜է աձ՜ տ՜ն զ ՞զպճսդզսձձ հ՜հձ, ՜ղ՜ժՠջպՠռ՜տ ձկ՜ տ՜ձզ կզ ՜կ, ՜շՠ՜է ակՠջո վ՜վ՜՞ՠէզ զջ գոպ մ՜վճս կՠջո պժ՜ջ ժ՜ջճխճսդՠ՜ձփ Ես կզձմ ժ՜հ՜տ ՜շ ձ՜ ՜ձիջ՜եՠղպ իջ՜կ՜ձբ չՠջձ՜ըձ՜կ պՠոմճսդՠ՜ձձ, ՠխՠս
ձկ՜ հ՜սՠէճսէ ՜շ ի՜հջո զսջ աի՜ո՜ջ՜ժ՜ռձ գձդ՜ռՠ՜է ծ՜ձ՜յ՜ջիփ Ես աժձզ ՜հոռ, ոժո՜ս չ՜ծ՜շՠէ ազձմո ձճջ՜
ՠխ՝րջճջ՟զ ձճջզձ, ՠս զ ձճռճսձռ ի՜ձ՟զյՠռ՜ս ՠս զձլ ՜հո Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո, զ՝ջճս հզղ՜պ՜ժ ՜սջիձճսդՠ՜ձ զ ձկ՜ձբ
՜շ հզոփ Ես պՠո՜տ աո՜ ՜հոյբո թ՜հջ՜տ՜խ ՜ջ՜ջՠ՜է հ՜կՠձ՜հձ պՠխզո, տ՜ձազ ՞ջճխ ոճտզձ իՠպՠսՠէճչ ՝՜ձզձ ՠաՠջկ՜ձ ՠս ՞էըճհձ ՠս ճմ պՠպջՠջձ չծ՜ջկ՜ձփ Ես ՜հձյբո գձ՟ ՝՜ձզձ ՜ս՜ջպզէձ, դբ ձճջ ՠսո բ ՠխՠ՜է ոժո՜թ ապՠ-

պջձ դճխՠ՜է բ ՠս ոժզՠ՜է ակզսո ՞էճսըձ ՜հէ պՠպջփ Մզձմՠս ռչՠջն Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռձ ժ՜ջ ՜հոյբո դճխՠ՜է ճսջՠտ–
ճսջՠտ պՠխզո դՠջզ. դբ ազձմ յ՜պծ՜շզ բզձ դճխՠ՜է, կզ՜հձ Աոպճսթճհ բ ՞զպՠէզփ Բ՜հռ կՠջ պՠոՠ՜է ՜հոյբո, ճմ ո՜ժ՜ս չ՜ջ՜ձբ՜տ պճմճջՠ՜է առ՜հ՞ ՠս առճջՠժ կպ՜թկ՜ձ ՜խ՜՞՜ս, դբ ՞ճձՠ՜հ ի՜ձ՟զյՠոռզ զջ զձմ յ՜պղ՜ծ՜սճջ, ազ զ ձկ՜ձբ էռռճստ ապՠխզոձ ճսձ՜հձփ Ես կզձմ հ՜հոկ չ՜ջ՜ձկ՜ձ ժ՜հ՜տ, ի՜ձ՟զյՠռ՜ս կՠա ՜հո ժ՜ջծ՜շրպ ՞զջտ,
ճջ ՜ոզ Հ՜հՠէզ չ՜ջճսռ, ճջ ոճհձ զձտձ բ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտ ցշ՜ձժ՜ռ, կՠժձՠ՜է է՜դզձ՜ռճռձ էՠաճսբ զ ի՜հո ճսկՠկձ Սսգց՟մնջթ ՝՜ձ՜ոզջզ Իժն//(7՟)ռ՟տնճ Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠջժջճջ՟ դ՜ջ՞կ՜ձմզ, հ՜ոպճս՜թբն Գ՜իճհո Սնրվՠ
Էչղթ՟լմթ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜ա՜ձ ա՜ջկզ ՌՃ[Թ]—ՠրջճջ՟զ (1660)փ Ես կՠջ պՠոՠ՜է աո՜ ժ՜ջզ զկձ իՠղպ՜էճսջ ՠս տ՜խռջ՜ծ՜ղ՜ժ ակ՜հէճխ՜ռձ զ ոբջո ՜ոպճս՜թ՜հզձ, պճս՜տ ՞ջՠէ հճսձ՜հձ պՠխզոձ, ՝՜հռ ճմ ժ՜կ՜ս ՠս ճմ
հրե՜ջճսդՠ՜կ՝, ՜հէ հ՜ժ՜կ՜հ ՠս պջպկճսդՠ՜կ՝, ի՜կ՜ջՠէճչ ակՠա տ՜ժպզմ ի՜հջՠձզ ռ՜ձժ՜ռ, հ՜հէ ճմ ՜հոյբո, տ՜ձազ ՠս ո՜ ճմ ա՜ձզջ՜սճսդզսձ ՠս ակՠխո ճսոճսռ՜ձբ, ՜հէ աձճհձ ՜ջ՟՜ջճսդզսձփ Բ՜հռ չ՜ոձ ՜հձ ՜ոՠկ, կզ էզռզ ՠս լՠա ի՜կ՜ջլ՜ժզէ ՞ջՠէ աո՜ գոպ ժ՜ջ՞զ, ճջյբո ՠս ՞ջՠ՜էո բ ՠս ՜շձՠէճչ աՠջժճստձ կզ ՠս պ՜է պՠխզ ի՜հիճհճսդՠ՜ձ, ՜հէ
կ՜խդՠէճչ ՜խՠջոՠկ, ազ դբ ճտ ոզջզռբ ի՜ծճհ՜՝՜ջ հ՜պճսժ ՞ջՠ՜է ՟զռբ զ կՠջ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռ կզ ժճխկձ ՠս կզ ը՜շձ ժ՜ջ՞՜ս ՞ջՠոռբ, ճջյբո ՠս րջզձ՜ժո բ. Զզ կՠտ հ՜ձծ՜ջ՜ժճսդՠձբ ՜ջ՜ջ՜տ, ճջյբո զ չՠջձ այ՜պծ՜շձ թ՜ձճսռ՜տ, ՜հէ ՠս աձղ՜ձձ զ չՠջճսոպ ՜շգձդՠջ ՟ջ՜տ. ցբ ՠս շ՜ ՞ջՠէճչ, զ՝ջ դբ ցշ՜ձժ՜ռ, ազ դբ ի՜ձ՟զյՠոռզ ո՜
րջզձ՜ժզ ժ՜կ գձդՠջռկ՜ձ, ՟զսջ՜ս ՝՜ե՜ձՠոռզ ՠս կզ ծղ՞ջպզսփ Աի՜ ՜ո՜ռՠ՜է կՠջ այ՜պծ՜շոձ ՜կՠձ՜հձ կզ գոպ
կզճնբ ՠխ՝՜ջռ՟ տջզոպճո՜ոզջ՜ռ, դբ չ՜ոձ բջ ՞ջՠռ՜տ ՜հոփ Վ՜ոձ ճջճհ ՠս լՠա էզռզ ի՜ս՜պ՜է զ՝ջՠս ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էո, ՠս ժ՜պ՜ջՠէ ակՠջո ՞ջՠ՜է մը՜շձՠէճչ աՠջժճսոձ զ կզ, ՜հէ ՞ջՠէ հ՜պճսժ — հ՜պճսժ, ազ ՠջժճստձ ՠսո ժ՜պ՜ջՠ՜է ՞ջՠ՜ձտ ՠձ, ՠս ակՠա դճխճսէ ՜ձ՝՜ն՝՜ոՠէզ ՠս ՜ձ՟՜պ աժձզ ՠժՠէճռ՟, զ Տբջ ՜խ՜մՠկփ
—7՝—8՜ Ց՟մխ ՟ճՠնրՠգմթտ — Գէճսը Ա. Վ՜ոձ ՠս ՜՞՜իճսդՠ՜ձ... Գէճսը ՀԱ. Վ՜ոձ Քջզոպճոզ ՜ձճս՜ձփ
–8՜ «Ահո ցշ՜ձժ՜ռ դ՜ջ՞կ՜ձ՜թ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտձ ի՜հճռ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռձ ըոժըա՝ձբձ կզձմՠս զ ԽԸ դճսխտձ ՜ձռ՜ձզփ Ըոժզա՝ձ բ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռձ ցշ՜ձժ՜ռ կբն՜կբն ցշձժռ ձ՜հբ ՠս ՞ջզձ վճվճըճսկձ ՠս աի՜կ՜ջձ ձ՜հբ, ՞զպ. կզձմՠս զ չՠջնձ ՜ս՜ջպ ՜թբ, ՀԱ
՞էճսը բփ ԺԸ պՠխզ բ ՞ջ՜թ ցջ՜ձժ՜ռ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտձ»փ

՟. 56՝—8՜ Եր աթվւջ ՟ճջ Լ՟սթմ՟տնտ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտմ է՟վաղ՟մգ՟ժ թ ղգվջ ժգդնր ճնրղգղմ Սսգց՟մնջ
Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ Լնռ՟տնճ թ Գ՟ծմ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ. Յ՟հ՟աջ ՟ա՟ծնրէգ՟մմ. Գժնրի Ա — Տբջ կՠջ Յզոճսո
Քջզոպճո իջ՜կ՜հբ զ վջժ՜ժ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, դբ. Ոսջ ՞՜ձլտ լՠջ ՠձ, ՜ձ՟ ՠս ոզջպտ լՠջ ՠխզռզձ...
Չղվճդՠէճս ի՜կ՜ջ Հ՜հՠէզ չ՜ջճսռզ ՞էճսըձՠջգ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտզ ՞էճսըձՠջզ իՠպ ըճջ՜՞զջգ («Ես ՞զջտո... Էնկզ՜թձ՜հ») ժջժձճս՜թ ՝ճէճջ յջ՜ժձՠջզ ոժա՝ճսկ՚ 67՝, 93՜, 137՝, 163՝, 187՜, 217՝, 242՜, 280՜, 295՜, 320՜, 368՝, 408՝փ

ՠ. 58՜՝, 67՝—8՜ Վ՟ջմ ՟հփէթտ. Գժնրի Բ — Ս՜պ՜ձ՜հ զ ժՠջյ՜ջ՜ձո ՞ՠխՠռզժ ՠջզպ՜ո՜ջ՟զ թ՜շ՜հբջ ճսջճսկձ արջ՜ժ՜ձզ...
ա. 68՜՝ Յ՟հ՟աջ ՟հւ՟սնրէգ՟մ. Գժնրի գվվնվբ — Ահջ ճկձ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ ճսձբջ ՟ոպՠջո ճմ ո՜ժ՜սո...
բ. 68՝—9՜ Յ՟հ՟աջ Տգ՟պմ դհչնրէգ՟մ. Գժնրի շնվվնվբ — Ահջ ճկձ չ՜ոձ մ՜ջՠ՜ռ զսջճռ, հԱոպճսթճհ կՠթ՜ս
իզս՜ձ՟ճսդՠ՜կ՝ ՟ձզսջ...
գ. 69՜ Յ՟հ՟աջ ՟մթվ՟րնրէգ՟մ. Գժնրի ծթմագվնվբ — Մՠթ՜պճսձ ճկձ ապճսձ զսջ ՠպ չ՜ջլճս...
դ. 69՜—70՝ Յ՟հ՟աջ ՟մծմ՟դ՟մբնրէգ՟մ. Գժնրի Զ—գվնվբ — Ոկձ ՠխ՝՜հջ յ՜պճսբջ ՜շՠ՜է զ իրջբ...
ե. 70՝ Յ՟հ՟աջ ՟մղգհնրէգ՟մմ սհ՟ճնտ. Գժնրի Է—գվնվբ — Ոկձ կ՜ձճսժ վճտջ ի՜ո՜ժ՜ս ՜շՠ՜է ի՜ռ զ կրջբ...
զ. 93՜—4՝, 126՜՝ Յ՟հ՟աջ ՟մճթյ՟շ՟վնրէգ՟մ. Գժնրի Ը—գվնվբ — Ոկձ կ՜ջ՟եոյ՜ձ աՠխ՝՜հջ ՜ա՜պզ ճսջճսկձ...
է. 126՝—7՜ Յ՟հ՟աջ ՟մնի՟խ՟ժնրէգ՟մ. Գժնրի Թ — Սճսջ՝ձ Յնծ՟մ Ոջխթՠգվ՟մմ ՜ո՜ռ զ կբն տ՜ջճաճսդՠ՜ձ զսջճհ...
ը. 127՜—8՜ Յ՟հ՟աջ ՟շ՟տ սգջնրէգ՟մ. Գժնրի Ժ—գվրնվբ — Էջ ճկձ տ՜ի՜ձ՜հ ժճսո՜ժջրձ, ճջ կՠթ՜ս ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ յ՜իբջ ա՜մո զսջ...
ը՟. 128՜—30՝ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ. Գժնրի ԺԱ — Ահջ ճկձ կՠխ՜սճջ, ճջ ա՟ճսոպջձ զսջ ՜յ՜ժ՜ձՠ՜է
բջ...
ըՠ. 130՝, 137՝—8՝ Վ՟ջմ ՟պ՟չմնվբ՟տ. Գժնրի գվխնս՟ջ՟մ — Ի տ՜խ՜տզ ճսջՠտ կՠթ ՠխՠս եճխճչ ՠյզոժճյճո՜ռ...
ըա. 138՝—9՜ Յ՟հ՟աջ ՟սգժնրէգ՟մ. Գժնրի ԺԳ — Ի կբն ՠջժճսռ ՜ջ՜ձռ կՠթ ՠս ՜ձիձ՜ջզձ դղձ՜կճսդզսձ...
ըբ. 139՜—40՜ Վ՟ջմ ՟վւ՟ճնրէգ՟մ գվխմթտ. Գժնրի ս՟ջմուշնվջ — Եջՠտ աճջ՜ժ՜ձտ կզկՠ՜ձռ ճսըպՠռզձ,
ճմ ՠջ՝ՠտ ակզկՠ՜ձո դճխճսէ...
ըգ. 140՜՝ Վ՟ջմ ՠ՟ղՠ՟ջ՟մ՟տ. Գժնրի ս՟ջմնրծթմա — Եջժճս ժխՠջզժճոզ գձժՠջզ կզկՠ՜ձռ բզձ...

ըդ. 140՝—1՝ Վ՟ջմ ՠ՟վգխ՟ղ՟տ. Գժնրի ԺԶ — Էջ ճկձ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ ՜ջ՜՞՜կզպ, հճ՞ձ՜ի՜ձծ՜ջ...
ըե. 141՝—2՜ Յ՟հ՟աջ ՠ՟վթ ռ՟վնրտ. Գժնրի ԺԷ — Վ՜ջ՟՜յՠպ ճկձ ոճչճջճսդզսձ ճսձբջ ՜կ հ՜կբ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ զսջճռ...
ըզ. 142՜՝ Յ՟հ՟աջ աթսնրէգ՟մ. Գժնրի ԺԸ — Ի եճխճչձ Նթխթնճ հ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիբ եճխճչՠ՜է բզձ...
ըէ. 142՝ Յ՟հ՟աջ անհնրէգ՟մ. Գժնրի ԺԹ — Ոկձ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ ՝՜ջզ ՜ձճսձ ոպ՜ռՠ՜է բջ...
թ. 163՝—6՝, 173՝—4՝ Յ՟հ՟աջ բ՟ս՟ջս՟մթմ Աջսնրլնճ. Գժնրի Ի — Ի Փ՟վեջ տ՜խ՜տզ բջ ճկձ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ՠս ՞զպճսդՠ՜կ՝...
թ՟. 174՝—5՜ Յ՟հ՟աջ բ՟ս՟րնվ՟տ. Գժնրի ԻԱ — Դ՜պ՜սճջ ճկձ հ՜սճսջ կզճսկ հՠջՠժճհզ ձոպՠ՜է ՜շ յ՜պճսի՜ձ պ՜ձ զսջճհ...
թՠ. 175՜—6՝ Յ՟հ՟աջ բ՟վկթ ղգհ՟տ. Գժնրի ԻԲ — Ի չ՜ոձ կզ՜հձ՜ժՠռ՜ռ. Էջ ճկձ ՜՝ՠխ՜հ հճհե ըճջ՜կ՜ձգ...
թա. 176՝—7՝ Յ՟հ՟աջ բ՟ր՟ձ՟մնրէգ՟մ. Գժնրի ԻԳ — Եջժճս րպ՜ջ կճսջ՜ռզժտ ՠժՠ՜է ՜շ ի՜հջձ Իո՜ի՜ժ յ՜պ՜շապճսձ ա՞ՠոպճստ...
թբ. 177՝—8՜ Յ՟հ՟աջ գվբղ՟մ. Գժնրի ԻԴ — Եջժճս տ՜խ՜տ՜ռզտ զ ըճոպճչ՜ձզէ ակՠխո զսջՠ՜ձռ տ՜ի՜ձ՜հզ...
թգ. 178՜՝, 187՜ Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ. Գժնրի ԻԵ — Ահջ ճկձ կՠխ՜սճջ ՝շձ՜՟՜պՠ՜է ազսջ ՟ճսոպջ, ՠժձ ՜շ
ըճոպճչ՜ձ՜ի՜հջձ...
թդ. 187՜—8՜ Յ՟հ՟աջ թղ՟ջսնրէգ՟մ. Գժնրի ԻԶ — Զճջ զձմ ՜ո՜ռ զկ՜ոպճսձձ, դբ. Իկ՜ոպճսդզսձ վջժբ զ կ՜իճս՜ձբ...
թե. 188՜՝ Յ՟հ՟աջ ժ՟ժնճ. Գժնրի ԻԷ — Էջ ճկձ ժջրձ՜սճջ՚ ՜ձճսձ Յնռծ՟մմեջ, ի՜ո՜ժ՜ս ՠջզպ՜ո՜ջ՟ կզ՜կզպ...
թզ. 188՝ Յ՟հ՟աջ ժպնրէգ՟մֆ Գժնրի ԻԸ — Սճսջ՝ ի՜հջձ Պ՟ղցնճ, ազ ճմ ՞զպբջ ժ՜ջ՟՜է, ՞ձ՜ռ ճսոճսկձ գձդՠջռրխ, ազ ճսո՜ձզռզ...
թէ. 188՝—90՜ Յ՟հ՟աջ ժջգժնճ դՠ՟մմ խգմ՟տ. Գժնրի ԻԹ — Յ՜սճսջ կզճսկ տ՜ի՜ձ՜հ ճկձ տ՜ջճաբջ ՠս ա՝՜ձձ
ժՠձ՜ռ ոՠջկ՜ձբջ...
ժ. 190՜ Յ՟հ՟աջ ի՟հ՟ժնճ. Գժնրի Լ — Ոկձ կ՜ջ՟ ը՜խ՜հջ ձ՜ջ՟ ՟ջ՜կճչ...
ժ՟. 190՜՝ Յ՟հ՟աջ ի՟շթ դփվնրէգ՟մ. Գժնրի ԼԱ — Զճկձ տ՜ջպճսխ՜յ զկ՜ոպճսձ ՠս ՝՜ջՠոբջ ՠջ՝ՠկձ ը՜՝ՠ՜ռ ժ՜ը՜ջ՟զ կզ...
ժՠ. 217՝—8՝ Յ՟հ՟աջ ինմ՟վծնրէգ՟մ. Գժնրի ԼԲ — Թ՜՞՜սճջ ճկձ գձժէճսա՜ռ կՠթ ՠս հ՜խդճխ, հ՜սճսջ կզճսկ
հճջե՜կ թճչձ ՝՜ջլջ՜ձ՜հջ...
ժա. 218՝—22՜ Յ՟հ՟աջ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ. Գժնրի ԼԳ – Եջզպ՜ո՜ջ՟ ճկձ հ՜կՠձ՜հձ իՠղպճսդՠ՜ձռ ՠս ռ՜ձժճսդՠ՜ձռ կ՜ջկձճհ կզնզ գձժխկՠ՜է...
ժբ. 222՜՝ Յ՟հ՟աջ իպնռնրէգ՟մ. Գժնրի ԼԴ — Ի կբն իրջ չ՜ձ՜ռ ՠս ճսջճսկձ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ զղը՜ձզ կՠթ ըշճչճսդզսձ ՠխՠս...
ժգ. 222՝—3՝ Յ՟հ՟աջ իփջթտ. Գժնրի ԼԵ — Եջ՜ձՠէզձ Նգհնջ ժջպոՠջ ՞ճչՠոպզ ՠս իՠպՠսկ՜ձ ՜ջե՜ձզ...
ժդ. 223՝—4՝ Յ՟հ՟աջ լթլ՟հգժնճ. Գժնրի ԼԶ — Մ՜պՠ՜ձտ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդՠ՜ձռ յ՜պկՠձ ո՜ժո ճսջճսկձ դ՜՞՜սճջզ...
ժե. 224՝ Յ՟հ՟աջ խ՟ղ՟ո՟յսնրէգ՟մ. Գժնրի ԼԷ — Ահջ ճկձ գձ՟ ժձճն զսջճսկ ՠջդ՜հջ ՠջ՝ՠկձ գձ՟ ՜ջպճջ՜հո...
ժզ. 224՝—6՝ Յ՟հ՟աջ խ՟մ՟մտ. Գժնրի ԼԸ — Ք՜ի՜ձ՜հ ճկձ ՠջժզսխ՜թ հԱոպճսթճհ ճսձբջ ժզձ, աճջ զ՝ջՠս ատճհջ ոզջբջ...
ժէ. 237՝—8՝ Յ՟հ՟աջ խնրջ՟մ՟տ. Գժնրի ԼԹ — Կճհո ճկձ ժջրձ՜սճջ չ՜հՠէմ՜՞ՠխ ՠս հճհե ՞ՠխՠռզժ պՠոէՠ՜կ՝
՝ձ՜ժբջ զ չ՜ձո...
ի. 242՜—5՝ Յ՟հ՟աջ Հ՟հնվբնրէգ՟մ. Գժնրի Խ — Հգվգսթխնջ ճկձ ժ՜կբջ հզսջ ՜խ՜ձ՟ձ ՟՜ջլճսռ՜ձՠէ աճկձ ճսխխ՜վ՜շ տ՜ի՜ձ՜հ
ի՟. 245՝—7՜ Յ՟հ՟աջ ծթր՟մբնրէգ՟մ. Գժնրի ԽԱ — Կճհո ճկձ պՠոէՠ՜կ՝ ՞ՠխՠռզժ, ՝՜հռ ի՜ս՜պճչ ՞ՠխՠռժ՜՞ճհձ...
իՠ. 247՜՝ Յ՟հ՟աջ ծթրվ՟ջթվնրէգ՟մֆ Գժնրի ԽԲ — Էջ ՜հջ կզ զ Հպնղ տ՜խ՜տբ. ՝՜ջՠկզպ ՠս ՠջժզսխ՜թ
հԱոպճսթճհ...
իա. 247՝—8՜ Յ՟հ՟աջ ծնարնճ. Գժնրի ԽԳ — Դբյ ՠխՠս ՠջ՝ՠկձ, ազ ճկ՜ձտ ՞զձզ գկյբզձ զ յ՜ձ՟ճժզ...

իբ. 248՜՝ Յ՟հ՟աջ ծո՟վսնրէգ՟մ. Գժնրի ԽԵ(ԽԴ) — Աձ՜յ՜պ՜սճջ ճկձ ՝ձ՜ժբջ կՠջլ զ չ՜ձո կզ՜՝ձ՜ժՠռ՜ռ...
իգ. 248՝—9՝ Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟տ. Գժնրի ԽԵ — Եջ՝ՠկձ իջՠղպ՜ժ զ ժՠջյ՜ջ՜ձո կ՜ջ՟ճհ ՠջդ՜հջ գձ՟ ծ՞ձ՜սճջզ ճսջճսկձ...
իդ. 249՝—50՝ Յ՟հ՟աջ ղ՟վբ՟ջթվնրէգ՟մ. Գժնրի ԽԶ — Եջՠտ ՜ս՜ա՜ժտ բզձ ձղ՜ձ՜սճջտ, ճջտ զ ՝՜աճսկ պՠխզո ՝՜աճսկ մ՜ջզո ՞ճջթՠ՜է բզձ...
իե. 280՜՝ Յ՟հ՟աջ ղ՟վբ՟ջո՟մնրէգ՟մմ. Գժնրի ԽԷ — Թ՜՞՜սճջ ճկձ Լգծ՟տ ձոպՠ՜է հ՜դճշ պբջճսդՠ՜ձ
զսջճհ...
իզ. 280՝—6՝, 295՜—7՜ Յ՟հ՟աջ Սվՠնճ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմ. Գժնրի ԽԸ — Էջ ճկձ յ՜պժՠջ՜ի՜ձ հճհե ՜ջճսՠոպ՜՝՜ձ ՠս ՜ձճս՜ձզ...
իէ. 297՜—8՝ Յ՟հ՟աջ ղգլ՟ս՟մ. Գժնրի ԽԹ — Էջ ճկձ տ՜ի՜ձ՜հ գձմ՜սբպ ՠս ՜ձճս՜ձտ ՜ձմ՜վ կՠխրտ...
լ. 320՜՝ Յ՟հ՟աջ ճ՟չնհնրէգ՟մ. Գժնրի Ծ — Գջՠ՜է բ զ չ՜ջո ՠջ՜ձՠէճհձ Աղՠվնջթ ՠյզոժճյճոզ...
լ՟. 320՝—2՜ Յ՟հ՟աջ մ՟ի՟մկնր. Գժնրի ԾԱ — Ահջ ճկձ ՜հո՜ի՜ջՠ՜է հճհե մ՜ջ՜մ՜ջ...
լՠ. 322՜՝, 326՜—8՝ Յ՟հ՟աջ յնր՟ճսնրէգ՟մ գր ՟վՠգտնրէգ՟մ. Գժնրի ԾԲ — Աղը՜ջի՜ժ՜է ը՜ս՜ջզո ՜հոճջզժ ՝՜աճսկ իձ՜ջո ճսձզ...
լա. 328՝—31՜ Յ՟հ՟աջ նհնվղ՟լնրէգ՟մ ՟հւ՟ս՟տֆ Գժնրի ԾԳ — Էջ ճկձ ժճղժ՜ժ՜ջ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ՜խրդ՜ջ՜ջ, ՜ձճսձ Աջսնր՟լ՟սնրվ...
լբ. 331՜—2՝ Յ՟հ՟աջ նհնվղնրէգ՟մ գր ղ՟վբ՟ջթվնրէգ՟մ Աջսնրլնճ. Գժնրի ԾԴ — ԶՆճհ ձ՜ի՜յՠպ ճխճջկճսդզսձ Աոպճսթճհ զ նջիՠխՠխբձ ՜ա՜պՠ՜ռ...
լգ. 332՝—3՜ Յ՟հ՟աջ Ոհչնճմ ւգդ, Մ՟վթ՟ղ, ՟ջգժնճ. Գժնրի ԾԵ — Զճջ՜ժ՜ձ ճկձ ՜կջճռ ճսձբջ ՜շ ծ՜ձ՜յ՜ջի՜ս...
լդ. 333՜՝ Յ՟հ՟աջ նրիս՟սգհգ՟տ. Գժնրի ԾԶ — Կզձ ճկձ կՠթ՜ա՞զ ՝՜աճսկո ե՜կ՜ձ՜ժո զ կ՜իզծո ՜ձժՠ՜է իզս՜ձ՟...
լե. 333՝—4՝, 368՝—9՜ Յ՟հ՟աջ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ Քվթջսնջթ. Գժնրի ԾԷ — Գճջթ տջզոպճձբզ բ կզղպ հզղՠէ ՠս
՜շ՜նզ ՜մ՜ռ ճսձՠէ ամ՜ջմ՜ջ՜ձոձ Քջզոպճոզ...
լզ. 369՜—70՝, 379՜—80՜ Յ՟հ՟աջ Սվՠնճ ո՟ս՟վ՟աթ. Գժնրի ԾԸ — ԶՍճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞ձ հ՜սճսջո պրձզռ
էոՠէ հճհե ր՞ճսպ բ...
լէ. 380՜՝ Յ՟հ՟աջ ո՟սխգվթ Աջսնր՟լ՟լմթ. Գժնրի ԾԹ — Ծՠջ ճկձ ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ՝ձ՜ժբջ զ ժգվթմմ Ձթէգմգ՟տ...
խ. 380՝—1՜ Յ՟հ՟աջ ո՟սնրնճ. Գժնրի Կ — Ոսջճսկձ ՞՜ս՜շզ դ՜՞՜սճջ չ՜ըծ՜ձՠ՜է բջ...
խ՟. 381՜՝ Յ՟հ՟աջ ոնպըմխնրէգ՟մ. Գժնրի ԿԱ — Զրջ՜ժ՜ձ ճկձ ճսձբջ ժզձ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ի՜կՠոպ...
խՠ. 381՝—2՝, 327՝—8՝ Յ՟հ՟աջ ի՟ՠենրէգ՟մ ջ՟ս՟մ՟ճթ. Գժնրի ԿԲ — Թ՜՞՜սճջ ճկձ ճսջճսկձ ՠյզոժճյճոզ տ՜ջճաճսդՠ՜կ՝ ժ՜կբջ դճխճսէ աժշ՜յ՜ղպճսդզսձձ...
խա. 398՝—400՝ Յ՟հ՟աջ ջթվնճմ Աջսնրլնճ. Գժնրի ԿԳ — Ոկձ զ ոջ՝ճռ ի՜ջռ ժ՜կՠէճչ ա՜ձլձ զսջ ՝ճջ՝ճտՠէ զ
ոբջձ Աոպճսթճհ...
խբ. 400՝—3՝ Յ՟հ՟աջ ջթվնճ զմխգվթմ. Գժնրի ԿԴ — Մՠթ ձղ՜ձ ոզջճհ ՜շ գձժՠջձ ՠռճհռ Ա՝ջ՜ի՜կ...
խգ. 403՜—4՝ Յ՟հ՟աջ ջնռնվնրէգ՟մ. Գժնրի ԿԵ — Գջՠ՜է բ զ չ՜ջո ՜շ՜տՠէճհձ Ամբվեթ, դբ ՜հջ ճկձ թՠջճսձզ ՜ձճսձ Նթխնհ՟ճնջ...
խդ. 404՝—6՜ Յ՟հ՟աջ ռ՟յիթտ. Գժնրի ԿԶ — Ոկձ չ՜ղը՜շճս ձձնբջ հ՜ձժճխձզ գձ՟ ժձճն զսջճսկ...
խե. 406՜՝, 408՝—9՜ Յ՟հ՟աջ ռ՟ր՟յնսնրէգ՟մ. Գժնրի ԿԷ — Իղը՜ձ ճկձ ճսձբջ հ՜յ՜ջ՜ձո զսջ տ՜ի՜ձ՜հ
՜շ՜տզձ՜ոբջ...
խզ. 409՜՝ Յ՟հ՟աջ ռծ՟սնրէգ՟մ. Գժնրի ԿԸ — Ահջ ճկձ, հճհե իՠղպ՜ոբջ ՠս ա՜աջ՜՞ճջթ, իզս՜ձ՟՜ռՠ՜է, կՠջլ ՠխՠս զ կՠշ՜ձզէ...
խէ. 409՝—10՜ Յ՟հ՟աջ սգջնրէգ՟մ թղ՟տ՟խ՟մթմ. Գժնրի ԿԹ — Ոկձ ծ՞ձ՜սճջ ոճսջ՝ ՠս ՜շ՜տզձզ, ՠջ՝ՠկձ
զ կբն ՞զղՠջզ կզձմ՟ՠշ ՜խրդբջ...
ծ. 410՜՝ Յ՟հ՟աջ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟անվլնրէգ՟մ. Գժնրի Հ — Աղը՜ջի՜ժ՜ձ ճկձ ՜ժ՜ձ՜պՠո էՠ՜է ճսջճսկձ տ՜ի՜ձ՜հզ...
ծ՟. 410՝—1՝ Վ՟ջմ Քվթջսնջթ ՟մնր՟մ. Գժնրի գփէ՟մ՟ջնրմ գր ղեխ — Զրջ՜ժ՜ձ ճկձ կՠթ՜ա՞զ իջ՜սզջՠ՜ռ ՠջ՝ՠկձ աճկ՜ձո զ ծ՜ղ... վ՜շ՜սճջՠոռճստ աՀ՜հջ ՠս աՈջ՟զ ՠս աՍճսջ՝ Հճ՞զձ ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
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Բ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 411՝—6՜ Յ՟հ՟աջ նվբգավնրէգ՟մ Աջսնրլնճ, էե նճվ ռգվ՟ճ ծ՟ջս՟սգ՟ժ ե խ՟ղ դթ՟վբ նվբթւ Աջսնրլնճ ժթմթղւ — Խճոպճչ՜ձզկտ ՜ձղ՜ջե ՠս ՜ձՠջժ՝՜հ ի՜ս՜պճչ գձ՟ ճսխխ՜՟՜ս՜ձ ժ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռսճհ...
2. 420՝—7՜ Գթվւ Յ՟հ՟աջ Ծմմբգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Բ՟մմ ղ՟վղթմ գհգր գր ՠմ՟խգ՟տ
թ ղգդ («Ապ՟ւգժթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ Ք՟վնդ Ծմմբգ՟մ», կգպ. 662, 294՟) — Աջ՟, զ Դ—զռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ
յ՜պճս՜ժ՜ձ՜՞ճհձ ՞պ՜ձզ Յճի՜ձբո...
3. 427՜—38՝ Գթվւ Յ՟հ՟աջ ծ՟ղփվեմ ճ՟վնրէգ՟մ. Հ՟վտնրղմ գր ո՟ս՟ջի՟մթ — Զզ՛ զձտձզձ Տբջ իջ՜կ՜ձ՜ս իջՠղպ՜ժ՜յՠպզձ ՠս զ վճխ Աոպճսթճհ զն՜ձբ հՠջժձզռ...
4. 441՝—50՝ Գնռգջս ՠ՟մթ մգվՠնհ՟խ՟մ ՠ՟տ՟ջ՟տնրէգ՟ղՠ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվջեջթ ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնհթխնջթմ Հ՟ճնտ գր սթգդգվ՟խ՟մ ժնրջ՟րնվշթմ Յ՟հ՟աջ սփմթ ագվ՟անրմթտմ ենրէգ՟մտ Հվգյս՟խ՟ոգս՟տմ ջվՠնտ Մթւ՟ճեժթ գր Գ՟ՠվթեժթ գր գվխմ՟ճմնտ դփվնրէգ՟մտմ, դնվ սփմգմ գխգհգտթւ Քվթջսնջթ զմբ սթգդգվջ ծ՟ղ՟իղՠգ՟ժւ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ թ ճնրէմ մնճգղՠգվթ ՟ղջնճ — Ահորջ ՠջժջ՜սճջո ՠժՠխՠռսճհ ի՜ձ՟զո՜սճջՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդզսձ ռձթ՜հ իջ՜ղ՜վ՜շ՜յբո...
5. 534՜՝ Խվ՟ս Վ՟ջմ ՟պմ գր խմնչմ ղթ ղ՟վղթմ ծ՟յնրգժնճ զջս ռխ՟ճնրէգ՟մտ — Ն՜ը. ազ Աոպճս՜թ
աժճխձ բ՜շ ՠս ոպՠխթՠ՜ռ... Տ՜ոձ ՠս կբժՠջճջ՟. Գվթանվ Տ՟էգր՟տթմ ՜հէ ՠսո զ Հ՜ջո՜ձՠ՜ռ տ՜ջճաձ, ձ՜ ՜հէ ժզձ,
ճջ բ ժբո ՜ոբփ
6. ՟. 535՜՝ Մգհգբթւ (լ՟ճվ՟ւ՟հ գր ի՟դ՟ավնր՟լ). Ապ՟ւգժնտ — Պ՜խ՜պզկտ ՜շ լՠա, գձպջՠ՜էտ...
ՠ. 535՝ Յնրմ՟տ ՠ՟պնռ ղգհգբթխ — Թճսջ՜ձձզ ա՜դբ... բէժ՜ձ՜ռզ բրոփ
7. 537՜ [Գվ՟պ՟չւ] — Շձճջիտ ՠս ոբջ, ը՜խ՜խճսդզսձ ՠս ըձ՟րճսդզսձ...
8. 537՜ [Հ՟մգժնրխ Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ] — Ք՜խ՜տ կզ ժ՜հջ հԱվ՟ՠթ՟ճ, /Աձճսձ ժ՜ոՠձ Հպնղխժ՟.../Պվնինվնմ, Հճ՞զձ Սճսջ՝ կՠա պձրջզձՠ՜ռ...
9. 537՝ [Վ՟ջմ Ը ծնհղնտ] — Յ՜ջՠսՠէտ՚ ժՠճսձպրխճսղզ... Հզսոզոճհ ՠս հ՜ջՠսՠէզռ կբնձ՚ վրջՠ՜ա... (՜յ՜՚ Հնհղ՟տնճտ ՠնժնվ՟խ)փ Զ՜հո Ը իճխկճչո զ թօչձ ՞ճջթ ժճս‘ պ՜ձզձ ձ՜ս՜չ՜ջտձ զ ձ՜սձ... ճջյբո հզղՠռ՜տ զ ՝ճէճջ՜ժզոփ
Բ՜հռ կՠտ ճմ ՠսո ժ՜ջճխ՜ռ՜տ ՜հեկճսո ՝՜ջճսճտ զ ժ՜ջ՞զ ՞ջՠէ, չ՜ոձ ՜հձ, աճջ ՜շ՜ձռ հրջզձ՜ժզ ՠխՠս, զոժ դբ ի՜ձ՟զյՠոռզ ՝՜ջճսճտ հրջզձ՜ժ, ՠո ՠս ժ՜կ դբ ՜հէ ճտ, գոպ ժ՜ջ՞զձ ՞ջՠկտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

6՝ Ծ՜ձճսռճսկձ ՜ոպճս՜թ՜ոզջ՜ռ... (պՠո)փ
8՜ Ահո ցշ՜ձժ՜ռ... (պՠո)փ
416՜ Գջՠռ՜ս ցշ՜ձժ՜ռ դ՜ջ՞կ՜ձ՜թ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո լՠշ՜կ՝ Թնրղ՟ ո՜ջժ՜ս՜՞զ զ չ՜հՠէճսկձ պբջ Եբվգղ
՜՝ՠխ՜հզձփ Աոպճս՜թ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ. ՜կբձփ
438՝ Ն՜ՠս աՠխժՠէզ ՞ջզմո՚ Թնրղ՟ պզջ՜ռճսձ հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ րջձ չՠջնզձփ
450՝ Ն՜ՠս աՠխժՠէզ ՞ջզմո՚ Թնրղ՟ պզջ՜ռճսձ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ Տբջփ Աոպճս՜թ ալէջ կՠխտձ մհզղբ զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է
հ՜սճսջձ հՠպձճսկձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ
534՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո Եցվգղ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, զ չ՜հՠէճսկձ զսջճսկ ՜ձլզձ, ՌՃԺԶ (1667) դճսզձփ
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ԳՐԻՉ՝ Միթէ՟վ Մնխնճֆ
ԹԵՐԹ՝ 360. շավնր՟լ՝ 3՟—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԹ×12+1(Բ)×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 23×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 31—35 ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ յգվս՟րնվ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջ՟տ Եոթց՟մ՟ճ Կթով՟տրնճ (=Թենբնվգսթ. REA, 1983, XVII, p. 245)ֆ Ժ—ԺԱ
բբ.ֆ 2 (Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ ղ՟մվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ Դ՟—Գՠ, Գ՟—Դՠ, Բ՟—Աՠ, Բՠ—Ա՟ «///նրէթրմւ, դթ նվւ ղգհ՟մշգմմ, ռխ՟ճե ռ՟ջմ մնտ՟... Աճըղ լ՟մգ՟ւ, դթ խ՟տնճտ Տեվ դ՟րլգ՟ժ թղ ժնրթտե մղ՟ ճգվխմթտ թ ջվՠնր///» (Ս՟հղ. ԺԸ—ԺԹ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվմ նր էթխնրմւզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՝—276՝ [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
—3՝—4՜ [Ց՟մխ] — Ա. Աշ՜նզձ ՞էճսըձ. Խջ՜պ իճ՞ՠսճջ ի՜ջռձ Վ՜ոձ ժ՜պ՜ջՠ՜է ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ... ԽԳ. Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ Եջ՜ձՠ՜է ժ՜ձճձզ՚ ՜ո՜ռՠ՜է Նՠջոեոզ Լ՜կ՝ջճձՠռճհ (1՜—2՝ պՠո Բ, §3)
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. §1/մզտփ 2/5՜—21՝փ ՟/263՜—74՜ (§26. ըե—զռ հՠպճհ)փ ՠ—ե/մզտփ 3/21՝—9՝փ 4/29՝—42՝փ ՟/մզտփ ՠ/42՝—3՝փ
ա/43՝—4՜ (44՜—5՜ պՠո §28. ՟)փ բ/45՜՝փ գ/45՝—7՜փ 5/47՝—58՜փ ՟/58՜՝փ 6/68՝—76՜փ ՟/76՜՝ (76՝—7՜ պՠո §28. ՠ)ֆ 7/77՜—82՝ (պՠո §28. ա)ֆ ՟/82՝—3՜փ ՠ/83՜ (ոժ. «Աջթ՜դ՜ոբջ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ ՞ճջթբ հճհե...»)փ 8/83՜—96՝փ 9/96՝—103՝փ ՟/103՝—4՜փ
10/104՜—11՜փ ՟/մզտփ 11/111՜—32՝փ ՟/մզտփ ՠ/132՝—3՜փ 12/133՜—43՜փ ՟/143՜—4՜փ ՠ/144՜՝փ 13/144՝—7՝փ ՟/147՝—8՜փ
14/150՜—62՝փ ՟/162՝—5՜փ ՠ/165՜—9՜փ բ/մզտփ 15/169՝—75՝փ 16/175՝—95՜փ ՟/195՜—7՜փ ՠ/197՜փ 17/197՜—200՝փ 18/200՝—
3՝փ ՟/մզտփ 19/մզտփ ՟/մզտփ ՠ/203՝փ 20/203՝—11՝ (ձղ՜ձ՜ժճս՜թ «Գէճսը ԺԹ»)փ 21/211՝—7՝փ ՟/մզտփ ՠ/217՝—24՜ (հզղ.՚ 224՜)փ ա/224՜՝փ 22/225՜—6՝փ ՟—ՠ/մզտփ 23/226՝—8՜փ 24/228՜—9՜փ 25/229՜—31՝փ 26. ՟/232՜—3՝ (ձղ՜ձ՜ժճս՜թ «Գէճսը ԼԶ» ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թ՚ «ԽԲ»)փ ՠ/233՝—4՜(234՜ պՠո § 28. գ)ֆ ա/234՜—5՜փ բ/235՜—6՜փ գ/236՜—8՜փ դ/մզտփ ե/238՜—42՜փ զ/242՜—5՝փ է/245՝—
6՜փ ը/246՜—7՜փ ը՟/247՜—52՝փ ըա/252՝—4՝փ ըբ/254՝—8՜փ ըգ/258՜—60՝փ ըդ/261՜՝փ ըե/ 261՝—3՜փ ըզ—ժե/մզտփ 27. ՟/մզտփ
ՠ/29՝փ ա/մզտփ բ/58՝փ գ/77՜փ դ/83՜փ ե/96՝փ զ/104՜ (ժջժ. 197՜)փ է/111՜փ ը/133՜փ ը՟/169՜՝փ ըՠ/200՝փ ըա/203՜՝փ ըբ/մզտփ ըգ/211՝փ
ըդ/224՝փ ըե/226՝փ ըզ/մզտփ Ոսձզ.

՟. 44՜—5՜ Վ՟ջմ դհչնրէգ՟մ գր ՟վս՟ջնր՟տ գվթս՟ջ՟վբթմ — Ծՠջձ կՠթ՚ ի՜հջձ Յնծ՟մմեջ յ՜պկՠ՜ռ
՜հոյզոզ զձմ... (§4. ա—զռ հՠպճհ)փ
ՠ. 76՝—7՜ [Ամինվ՟աթվ ]– Վ՜ձտ կզ բջ զ Կթժթխթնճ ժ՜ձ՜ձռ... (ժզռ §6. ՟—զձ)փ
ա. 82՝ Վ՟ջմ ՠ՟նՠ՟ջգժնճ — Հ՜ջռՠ՜է ՠխՠս Յնծ՟մեջ Կ՟վձ՟ծ՟ջ՟խմ...
բ. 148՜—9՝ Վ՟ջմ նրհթհ բ՟սգժնճ — Աջ՟, բջ ճկձ ժջրձ՜սճջ զ Թգՠ՟ճթբնճ... (ժզռ՚ §13. ՟—զձ)փ
գ. 234՜ [«Վ՟վւ ջնրվՠ ծփվմ Աՠ՟ջթ». կգպ. 791, 430՟] — Տՠո՜ձբ՜տ ՠս ՜հէ ճկձ թՠջ կՠթ... (§26. ՠ—զռ հՠպճհ)փ
դ. 274՜—5՝ ԽԱ. Վ՟վւ ձամ՟րնվթ ղգլթ — Եհագՠենջ ճկձ ՜ձճսձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ...
ե. 275՝—6՝ ԽԲ. [Վ՟վւ] լգվնճմ ջվՠնճ Պթրպեթ — Իղը՜ձ ճկձ մ՜ջ՜ջճսՠոպ...
զ. 347՜՝ Թնրհէ ջնրվՠ ծփվմ Աղնմ՟ճթ ՟պ ղթ՟ճմ՟խգ՟տջ — Հճ՞զձ Սճսջ՝ ճսջ ՠս ժ՜կզ ի՜ձ՞մզ...
Բ. [Ի Ս՟հղնջ՟տ Մգխմնրէգմե Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ]
1. 276՝—85՜, 349՜—60՝, 285՝—346՝ ԽԳ. Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջ՟տմ... [Եվ՟մգ՟ժ խ՟մնմթ] — Եջ՜ձՠ՜է բ
՜հջ... Ոջյբո էճս՜տ զ Գջճռ...
Խ՜շձ գձ՟րջզձ՜ժճսդզսձփ Գջմզռ՚ 285՜ «Զ՜հո յ՜ժ՜ոձ զ չՠջնզձ պՠպջձ ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜հ...» (պՠո 349՜—60՝)փ

2. 347՝—8՝ [Մգխմնրէթրմ ԼԱ Ս՟հղնջթմ, 7—11] — Ցձթճսդզսձ զկ... Չզտ ՜հէ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՜ա՞զո ռձթճսդզսձ...
3. 1՜—2՝, 1՜ [Մգխմնրէթրմ ԼԵ Ս՟հղնջթմ, 7—13] — Աջ՟՜ջճսդզսձտ տճ... Եսո զ ՝՜ջլջ՜՞ճհձո կ՜պմզ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

5՜ Հճ՞զ Աոպճս՜թ, ՟ճս հ՜նճխՠ՜՚ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ ի՜ջ՜ձռձփ
77՜... Ոչ գձդՠջռճխտ ՜հոկ պ՜շզձ,
Տճստ ճխճջկզ Միթէ՟վթմ,
Ես Տբջ Աոպճս՜թձ ՜կՠձ՜հձզ
Ձՠա տ՜խռջ՜ձ՜հ հ՜սճսջձ հՠպզձփ
165՜ Բ՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհձ Պգսվնջթ... կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ղձճջիՠ՜... ՜ձզկ՜ոպ ՞ջմզձ ՠս զսջ թձ՜սխ՜ռձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 254՝)փ
224՝... Ոջ գձդՠշձճստ ա՜հո կ՜պՠձզձ
Ես ոտ՜ձմ՜ձ՜հտ գձ՟ չ՜ջո ոճռզձ,
Տճստ ճխճջկզ ՜հոկ ՞ջրխզձ,
Ես գձ՟ ձկզձ զսջ թձրխզձ՚
Մ՟վսթվնջթմ, Վ՟վբի՟էնրմթմ
Ես ՠխ՝՜ջռձ՚ Սթվնրմթմ,
Ես կզսոճհձ՚ պբջ Գվթանվթմփ
Ես ՜ոճխզձ ՠս էոճխզձ Տբջձ ճխճջկզ,
Ռ (1000) ՜կբձ ՠս ՠխզռզձփ
251՜ Աս՜ՙխ զ տձճհ լՠշձբձփ

251՝ Լճսզ ՜ջզսձփ
252՝ Բ՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհձ ՜՝՝՜ Մ՟վխնջթ ՠս ՜՝՝՜ Սվ՟ոթնմթ ՠս Յնծ՟մնր կՠթզ թՠջճհձ, ճխճջկճսդզսձ... ղձճջիՠ՜... ՞ջճխզ ՞ջճռո՚ ՜ձ՜ջ՞ ՠս կՠխ՜յ՜ջպ Միթէ՟վթ, ՠս թձ՜սխ՜ռձ զկճռ՚ Մ՟վսթվնջթմ ՠս Վ՟վթի՟էնրմթմ, ՠս զկ ՠխ՝՜ջռձ՚ Գվթանվ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս Սթվնրմթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջզձ... ՜կբձփ
346՝ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխ պժ՜ջճսդՠ՜ձո կՠջճհ ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ճջ ճսձզ հզձտձ աՊ՜պկճսդզսձ ոճսջ՝
ի՜ջ՜ձռձ ՠս ա՜ձ՜ա՜ձ չ՜ջո ձճռզձ, ճջ ՠս ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճռ ի՜ջռձ ՠս ոճսջ՝ ծ՞ձ՜սճջ՜ռձ. ճխճջկճսդզսձ
ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ղձճջիՠոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ կՠջ ՜կՠձ՜հձ ի՜կրջբձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է տջզոպճձբզռձ, ՠս հՠպ
՜կՠձՠռճսձ զձլ, ՜ձյզպ՜ձ ՠս վթճսձ կՠխո՜կ՜թ ՞ջմզո՚ Միթէ՟վ Մնխնճ ՠս թձրխ՜ռ զկճռ՚ Մ՟վսթվնջթմ ՠս Վ՟վբի՟էնրմթմ, ՠս զկ ՠխ՝՜ջռձ՚ պբջ Գվթանվթմ ՠս Սթվնրմթմ ՠս Ղ՟վթոչ՟մթմ, ՠս տճսՠջ՜ռձ՚ Մ՟մթյ՟խթմ, Նջեքթմ ՠս Ղ՟վթոի՟էնրմթմ ՠս ՠխ՝ճջճջ՟ճռձ՚ Նգվջեջթմ ՠս Ղ՟դ՟վթմ, ՠսո ՜շ՜սՠէ ՜հձճռզժ, ճջ զ չՠջ՜հ կՠջ ՜ղը՜պ՜ձտ ՠս ՠջ՜ըպզտ ճսձզձ, կզ՜հձ ի՜ջզսջ՜յ՜պզժ չ՜ջցո ՝՜ջՠ՜ռ պ՜ռբ զսջՠ՜ձռ իճ՞ճհձ ՠս զսջՠ՜ձռ թձրխ՜ռձ. ՜կբձփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ Սնրվՠ տ՜խ՜տո հԵվնրջ՟հեղ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ոճսջ՝ պձրջբձճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ
կՠջճհ ՠս Սնրվՠ Յ՟խնՠ՟ճ ՜շ՜տՠէճհձ, զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Ռ ՠս Կ (1611)փ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ՟, ճջ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Միթէ՟վ ՠջզռճսո ՠս զկ ժճխ՜ժռզձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՠս //
(347՜) ճջ էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս ՝ճէճջ ոջպզս ՜ոբ աԱոպճս՜թ ճխճջկզձ, Աոպճս՜թ զսջձ ճխճջկՠոռզ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 58՝ (ՠխթճս՜թ)փ
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ԳՐԻՉ՝ Կթվ՟խնջ Ավս՟րգժտթ, Յնռծ՟մմեջ ՟ՠհճ. (գհՠ՟ճվզ)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Գ՟ջո՟վֆ
ԹԵՐԹ՝ 465. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 464ՠ—5ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԲ×12 (Ա, ԺԱ, Լ 8, Բ, Ը, Ժ, ԺԲ, ԺԶ, ԻԵ, ԻԷ, ԼԱ, ԼԸ, ԽԲ 11, Է, ԺԴ—ԺԵ, ԻԱ—ԻԲ,
Խ—ԽԱ 10, Ի 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26×20,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29–30ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 9՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ս՟հղնջ՟վ՟մֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1 (Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 1 — ՟խ՟մ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէգվթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, սնհ՝ 15ֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ—Ա՟ «///[տմլ՟ջ]տգմ ՟պ՟չթ մնվ՟... թ ղեչ ռթձ՟խ՟տ///» (ԿԷ, 4—13),
Բՠ—Բ՟ «///՟ղգմգւգ՟մ նվ իմբվգմ դւգդ, Տեվ... Մթ զմխգմնրվ դթջ, Տեվ, թ ը՟ղ՟մ՟խթ ///» (ԿԹ, 5—Հ, 9)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
—2՝—3՜ Ց՟մխ ե աժի՟րնվ ՠ՟մթտ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ ջնրվՠ ավնտ — Ա. Վ՜ոձ ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդՠ՜ձ ՞ջճռ Վ՜ջճսռ ոջ՝ճռ ի՜ջռձ... [Լ] Պ՜պկճսդզսձ ճջ՟սճհ դ՜՞՜սճջզձ Հպնղնտփ
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. §1/3՜—8՝փ 2/9՜—41՝փ ՟/41՝—53՝փ ՠ/53՝—4՜փ ա/54՜՝փ բ/54՝—5՝փ գ/55՝—6՝փ դ/57՜—9՝փ ե/մզտփ 3/59՝—
69՝փ 4/69՝—86՝փ ՟/86՝—94՜փ ՠ—գ/մզտփ 5/94՜—110՝փ ՟/110՝—1՝փ 6/111՝—37՜փ ՟/137՜—8՝ (138՝ պՠո §28.՟)ֆ 7/139՜—46՝փ
՟/մզտփ ՠ/147՜փ ա/147՜—8՜փ 8/148՜—68՝փ 9/168՝—74՝փ ՟/174՝—5՝փ 10/175՝—85՜փ ՟/185՜—7՜փ 11/187՜—225՜փ ՟/225՜՝փ
ՠ/225՝—6՝փ12/227՜—40՜փ ՟/240՝—1՝փ ՠ/241՝—2՝փ 13/242՝—5՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ ՟/245՝—6՝փ 14/246՝—61՝փ ՟/261՝—5՜փ ՠ/265՜—71՝փ ա/271՝—85՝ (286՜—90՝ պՠո §26. ժդ—ժե)փ 15/300՝—11՝փ 16/312՜—37՜փ ՟/337՜—9՝փ ՠ/339՝փ 17/340՜—3՝փ
18/344՜—52՝փ 19/352՝—81՜փ ՟/մզտփ ՠ/445՜՝ (§26. զ—զռ հՠպճհ)փ 20/381՝—94՜փ 21/394՜—416՝փ ՟—ա/մզտփ 22/417՜—9՜փ ՟—
՝/մզտփ 23/419՜—21՝փ 24/421՝—3՜փ 25/423՜—6՝փ 26/426՝—7՝փ ՟/427՝—9՝փ ՠ/429՝—30՜ (430՜ պՠո §28. ՠ)փ ա/430՜—1՝փ
բ/431՝—3՜փ գ/մզտփ դ/433՜—4՜փ ե/434՜—40՜փ զ/440՜—5՜ (445՜՝ պՠո §19. ՠ)ֆ է—թՠ/մզտփ թա/445՝—9՝փ թբ/449՝—50՝փ թգ—
թե/մզտփ թզ/450՝—3՜փ թէ/453՜—4՝փ ժ—ժգ/մզտփ ժդ/286՜–90՝փ ժե/290՝—300՝փ 27. ՟/56՝—7՜փ ՠ/69՝փ ա/94՜փ բ/111՝փ գ/138՝—9՜փ
դ/148՜փ ե/168՝փ զ/175՝ (ժջժ. 339՝)փ է/187՜փ ը/226՝փ ը՟/271՝ (ոժ. «Ոխճջկՠռ՜հ ՠո ՜խտ՜պզձ...»)փ ըՠ/344՜փ ըա/մզտփ ըբ/381՜փ
ըգ/394՜փ ըդ/416՝—7՜փ ըե/419՜փ ըզ/445՜փ Ոսձզ.

՟. Վ՜ձտ կզ բջ զ Կթժթխթ՟ճ ժ՜ձ՜ձռ...
ՠ. 430՜ Վ՟վւ ջնրվՠ ծփվմ Աՠ՟ջթ — Տՠո՜նտ ՠս ՜հէ Ծգվ ճկձ, ճջ իՠաճսդՠ՜կ՝...

Բ. 455՜—63՝ Զվնճտւ ծթմ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ... (= սգ՛ջ «Սսգց՟մմնջթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ Պ՟սղնրէթրմ ս՟մմ Սթջ՟խ՟մ». սո. 1861, աժ. Ե, Ժ, Ի, ԼԳ, ԼԵ, ԽԵ) — Ն՜ըտ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ժ՜ջՠսճջ ՠս հճհե յզպ՜ձզ բջ զձլ ա՜հո... ՠս զ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է ի՜սպ ոճջզձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

59՝ Ոջճչ ՠս ակՠա ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռՠո, Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էո, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՞րջզմո, ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխտ, ժ՜ջ՟՜ռ՜սխտ ՠս էո՜սխտ, ՜խ՜սդզստ ՠս ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճռ ի՜ջ՜ձռո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚
461՝)փ
69՝ Ես աՅնծ՟մմեջ ՠս Կթվ՟խնջ կՠխՠ՜էո յճ՞ճչ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճՙչ ՠխ՝՜ջտփ
93՜ Ոջճռ ՜խ՜սդզստ ոճռզձ ՠս ՜հէ ՜ջպ՜ոճս՜էզռ ոջ՝ճռձ Տբջ Քջզոպճո ճխճջկՠոռզ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ էճսո՜ա՜ջդ Վ՜ջտըո ի՜ջ՜ձռ Գ՟ջո՟վթմ ՠս թձ՜սխ՜ռձ՚ յ՜ջճձ Հ՟ճխ՟դթմ, Մ՟վ՟ջ ի՟մնրղթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Ահ՟ձ՟մՠեխթմ, Հ՟իմ՟դ՟վՠեխթմ, ՜կճսոձճսձ՚ [Ս]նրժէ՟մսհթմ, ձճջգձձ՜ ճջ՟ճհձ զկճհ՚ Հ՟իմ՟դ՟վթմ ՠս զ ՟ճսոպջ՚ Փ՟վթդ՟ս ի՟մնրղթմ, տճհջձ զկ՚ Հնրղ՟թի՟մթմ, ՠս կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզ (ձկ՜ձ՚ 111՝, 139՜, 168՝, 175՝, 226՝, 272՜, 285՝, 423՜, 475՝—8՜)փ
148՜ Զգոպ՜ռ՜սխ ՞ջճռո, <ս> Ք՟ջո՟վթմ ՠս թձճխ՜ռձ ՠս ճջ՟ճռձ ՜կՠձՠռճսձ (ձկ՜ձ՚ 300՝, 311՝—2՜,
339՝, 344՜, 352՝, 381՜, 461՜)փ
187՜... (Տՠո 93՜) Ես ՟ճսոպջ՚ Ֆ՟վթդ՟սթմ, ՠս կրջձ՚ Շմ՟ծ՟րնվթմ, ՠս զձլ կՠխ[՜յ՜ջպ ՞ջմզ] (ձկ՜ձ՚
242՝)փ
394՜ (Եխթճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ, ձկ՜ձ՚ 417՜, 419՜—21՝)փ
464՜ [Փ]՜շտ...փ Ոջ պջ՜կ՜՟ջՠ՜ռ ակ՜պճսձո չՠջն՜ռՠ՜է ՞թ՜՞ջզո, պժ՜ջ ոըը՜է՜՞զջ ՞ջմզո՚ Կթվ՟խնջ, դվզձ ՌՂԳ (1644)—զփ Աջ՟, ղձճջիզս ՝՜ջՠջ՜ջզձ Աոպճսթճհ ոժո՜տ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռ՜տ ապ՜շո
՜ոպճս՜թ՜հ՜ջկ՜ջ ՠս ա՜ձ՞զձ կ՜ջ՞՜ջզպո... ՠս ժճմզ ո՜հ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտ... Աջ՟, ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջճսդզսձո պՠոՠ՜է իՠա՜իճ՞զ ՠս ՝՜ջՠկզպ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 2՜ (1655—զռ ՜շ՜ն) Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտ ՠս տ՜խ՜տ՜չ՜ջճսդզսձտ ձճռ՜փ Եխզռզ գձթ՜ ՞զջտո իճ՞ՠսճջ իրջ՟ ՠս
հզղ՜պ՜ժ ՜շ ոջ՝ճսդզսձ՟ ՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հզռո՚ Յնռ՟մեջ ՜՝ՠխ՜հզռոփ Եդբ պՠխաժ՜ձ՜է ժ՜կՠձ՜ ոջ՝ճսդզսձ՟
Ավս՟րգժտթ Կթվ՟խնջ զջզռզ ՠխ՝՜հջ Յնռ՟մեջ ՜՝ՠխ՜հձ ՜հո Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո պճս՜ս Ջնրհ՟ճգտթ ՝ջճսպ Յ՟խնՠթ
ճջ՟զ Ս՟ք՟վթմ, ճջ պ՜ձզ ի՜ոճսռ՜ձբ ՜շ իճ՞ՠսճջ պբջձ՚ Փթժթոնջ ժ՜դճխզժճոզձփ Յճջե՜կ ՜շձՠո այ՜պ՜ջ՜՞ձ,
հզղՠ՜ ՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հո տճ, ի՜հջ իճ՞ՠսճջփ
3՜ Հ՜ո՜ձզ զ լՠշձ զկ իճ՞ՠսճջ ի՜հջ՚ պբջ Փթժթոնջ ժ՜դճխզժճո, ՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հ Յնռ՟մեջ ՜՝ՠխ՜հզռո էճսո՜ջ՜ջբո, լՠշ՜կ՝ Ջնրհ՟ճգտթ ՝ջճսպ Յ՟խնՠթ ճջ՟զ Ս՟ք՟վթմփ
11՜ Յնռ՟մեջ ՜՝ՠխ՜հզռո ՜շ իճ՞ՠսճջ պբջձ՚ Փթժթոնջ ժ՜դճխզժճոզձփ
2. 251՜, 454՜ (ԺԸ ՟., ՠխթճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 8՝, 455՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Մզ ՜ոոռբ դղձ՜կզձ...փ 465՜ Մՠթ՜յ՜հթ՜շ... Ահո կբժ ՜ձ՞՜կ ՞ջմ՜վճջլ...փ 465՝... Գվթանվ տ՜չ ազձսճջ / Զզձՠ՜է ոզջճչ իճ՞ՠսճջ...փ
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ԳՐԻՉ՝ Եհթ՟դ՟վֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ս՟վաթջ գոջ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 481. շավնր՟լ՝ 214ՠ, 221ՠ, 481ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Լ×16 (Ա 15, Է 18)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,5×19,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 31ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ ՠ՟դղ՟անրմթ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ի ժնրջ՟մտջ. Նգհնջ՝ 215ՠ, Պգսվնջ ղ՟ւջ՟րնվ՝ 252՟, Աժեւջթ՟մնջ խ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟ս՝ 262՟, Նգվջգծ
նվբթ Հպնղ՟ճ է՟ա՟րնվթ՝ 274ՠ, Ամսնմ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ՝ 341՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 8՟, 73ՠ, 142ՠ, 160ՠ, 177ՠֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ճնրյխ՟ո՟վթխֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, տգտ՟խգվ, ՟ճվնր՟լ՝ 101, 102, 152, 155ֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ Ն՟իխթմնրղ մնվնանր՟լ, խ՟վխ՟սնր՟լ, ՟պ՟մկթմ ՠ՟պգվ գր մ՟ի՟բ՟ջնրէթրմմգվ ժվ՟տնր՟լֆ Հ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ խսվնր՟լ—ծ՟մնր՟լ ե ղ՟ա՟հ՟էգ՟ճ ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խզ (ղմ՟տգժ ե ծթղւզ)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
— 1՝ — 2՜ Ց՟մխ ե [ա]ժի՟րնվ ՠ՟մթտ [Հ]՟վ՟մտ ռ՟վնրտ ջնրվՠ ավնտ — Ա. Վ՜ոձ ՜շ՜ն՜՝՜ձճսդՠ՜ձ... [ԼԱ]. Պ՜պկճսդզսձ ճջ՟սճհ դ՜՞՜սճջզձ Հպնղ՟ճփ
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. §1/2՜—8՜փ 2/8՜—44՝փ ՟/44՝—57՝փ ՠ/57՝փ ա/57՝—8՜փ բ/58՜—9՜փ գ/59՜—60՜փ դ/60՝—2՝փ ե/մզտփ 3/62՝—
73՝փ 4/73՝—89՝փ ՟/89՝—96՝փ ՠ—գ/մզտփ 5/97՜—110՝փ ՟/110՝—1՝փ 6/110՝—33՜փ ՟/133՜—4՝փ 7/134՝—42՜փ ՟/մզտփ ՠ/142՜՝փ
8/142՝—60՝փ 9/160՝—6՝փ ՟/166՝—7՜փ 10/167՜—75՝փ ՟/176՜—7՝փ 11/177՝—215՝փ ՟/215՝—6՜փ ՠ/216՜—7՜փ 12/217՜—30՜փ
՟/230՜—1՜փ ՠ/231՜—2՜փ 13/232՜—5՜փ ՟/235՜—6՜փ 14/236՜—52՜փ ՟/252՜—5՝փ ՠ/255՝—61՝փ ա/262՜—74՜ (274՜—89՜ պՠո
§26. ժդ—ժե)ֆ 15/289՜—300՜փ 16/300՜—26՜փ ՟/326՜—8՜փ՝/328՜՝փ 17/328՝—32՝փ 18/332՝—41՜փ ՟/մզտփ 19/341՜—69՝փ ՟—ՠ/մզտփ 20/370՜—81՜փ 21/381՜—8՝փ ՟/389՜—91՜փ ՠ/391՜—402՜ (հզղ.՚ 401՝)փ ա/401՝—2՜փ 22/402՝—4՝փ ՟—ՠ/մզտփ 23/404՝—
7՜փ24/407՜—8՜փ 25/408՜—11՜փ 26/411՝—3՝փ ՟/413՜—7՜փ ՠ—ա/մզտփ բ/417՜—8՝փ գ/մզտփ դ/418՝—9՝փ ե/419՝—25՜փ զ/425՜—
30՝փ է/412՝—3՜ (՟/§26—զռ հՠպճհ)փ ը—թՠ/մզտփ թա/430՝—5՜փ թբ/435՜—6՝փ թգ—թե/մզտփ թզ/436՝—40՜փ թէ/440՜—2՜փ ժ—ժգ/մզտփ
ժդ/274՜—8՝փ ժե/278՝—89՜փ 27. ՟/60՜փ ՠ/73՝փ ա/96՝—7՜փ բ/111՝փ գ/134՝փ դ/142՝փ ե/160՝փ զ/167՜ (ժջժ. 328՝)փ է/177՝փ ը/217՜փ ը՟/261՝փ ըՠ/332՝փ ըա/մզտփ ըբ/369՝փ ըգ/381՜փ ըդ/402՜փ ըե/404՝փ ըզ/մզտփ

Բ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 442՜—55՝ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աոբ ՠջ՜ձՠէզ կ՜ջ՞՜ջբձ Եաՠժզբէ...
2. ՟. 456՜—9՜ Յնվբնվ՟խ Ս՟վաջթ ռ՟վբ՟ոգսթ թ Տեվմ ՟ղգմ՟ճմթ ծնռթրմ ւ՟չ — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձազ ձ՜ը՜ձժ՜ջ ՜սջզձ՜ժ ճսձզձ իճչզստ իճ՞ՠսճջտ...
ՠ. 459՜—63՝ Յնվբնվ՟խ Ս՟վաջթ ռ՟վբ՟ոգսթ. Բ՟վկվ ո՟վլթ նհնվղնրէթրմ ՟պ բ՟ս՟ջս՟մ՟ր — Ես
՜ջ՟, ՜հոյզոզ ի հճհո ժ՜հ կՠջ ՜շ՜նզ...
ա. 463՝—6՝ Ս՟վաջթ ռ՟վբ՟ոգսթ. Զ՟ղգմ՟ճմ ծնաջ կգվ զմխգտեւ թ մ՟, դթ մ՟ ծնա՟ — Ես ՜հոճտզժ գոպ պբջճսձ՜ժ՜ձ ՜ս՜ձ՟ճսդՠ՜ձռձ...
3. 467՜—76՜ Ամ՟մթ՟ճ Շթվ՟խ՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ [գր] ՟վս՟ջնր՟տ թ իմբվնճ Գվթանվթ ղթ՟ճմ՟խգտնճ — Ոՙչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠխ՝՜հջ, ըձ՟ջ՜սխ ոզջճհձ Աոպճսթճհ, ա՝՜ձձ, ճջ ՜խ՜մՠռՠջ հզո...
4. 476՜—80՝ Խվ՟սւ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խ՟մգտրնճ ղթ՟մկ՟մտ — Աշձ կճձճաճձզ ճսոՠէճհ ՠս զկ՜ոպձճհ, ճջ ճսձզ ա՞զպճսդզսձ ճջճղճխճսդՠ՜ձ... ազ ՜հձ բ ՝՜ջզձ, ի՜ծճհձ ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜էձ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ճջճսկ գձ՟ Հ՜սջ... ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

177՝ Ես ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո... (ձկ՜ձ՚ 369՝)փ
261՝ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո... ճխճջկՠ՜... Եհթ՟դ՟վ ՞ջմզ...փ
369՝ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո... ճխճջկՠ՜հ ոպ՜ռ՜սխզ ՞ջճհո՚ աի՜հջ ՜ձ՜յ՜պզձ Ս՟վաթջ ՠյզոժճյճոզձ ՠս ՜հէ կզՠխբձ ՠխ՝՜ջռձ, ՜կբձ...փ
481՜ Փ՜շտ...փ Ի դճսզո Հ՜հճռ Ռ ՠս ԿԸ (1619) ՜կզ, զ պՠջճսդՠ՜ձ Կխՠշզձ (ձՠշզ՛ձ) ՠս զղը՜ձճճսդՠ՜ձ պ՜ծժ՜ռ Շ՟ծ Ապ՟զթմ, ՞ջՠռ՜ս Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո լՠշ՜կ՝ ՜կՠձ՜կՠխ ՠս վթցճհձ ՞ջմզ՚ Եհթ՟դ՟վ ՜ձ՜ջե՜ձ գձդՠջռճխզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1՜ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Ահո Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտձ Ղ՟դ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպո զկ հրե՜ջ զձլ ՠս զկ ձձնՠռՠէճռ իճ՞ճհձ հզղ՜պ՜ժ ՠպճս ըՌ՟ք՟ճեժթմ, ճջ կզղպ հզղ՜պ՜ժբ ըակՠա զ գձդՠշձճսէձփ
2. 33՜ (ԺԸ ՟. ղխ՜՞զջ) Վ՜ոձ Աոպճսթճհ ՠժՠ՜է ՠկ ՜հո ՜ձ՜յ՜պոփ Տբջ Յզոճսո, պճսջ զձլ ի՜կ՝ՠջճսդզսձ ՜կՠձ՜հձ զջ՜ռ ի՜կ՝ՠջՠէփ
3. 453՝ (ԺԸ ՟. ՝ճէճջ՞զջ) Աՙը, չ՜ՙհ կՠխ՜սճջզո, ճջ ՜հ՟ ՝՜ձՠջ՟ կզձձ մճսձՠկ. չ՜ՙհ, Ռ, Ռ, Ռ, չ՜ՙհփ
455՜ (Նճհձ լՠշտ) Մ՟վթմնջ դճխճսդզսձ ///ձ՜ժձ չՠջ ՠկ ՜թՠէփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜, 2՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ղ՟դ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպփ 136՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յնրմ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպփ
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ԺԷ — XVII
ԳՐԻՉ՝ Յ՟խնռՠ, Եհթ՟դ՟վֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Յ՟խնռՠֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Բ՟վջգհ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 432. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 8՟, 223՟, 310ՠ, 405՟, 417ՠ—20ՠ, 432՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×4+Ա—ԼԸ×12(Ա, ԻԸ, Լ, ԼԱ, ԼԷ 10, Ե, ԼԶ 11, ԺԹ
6, ԼԸ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ղ՟ա՟հ՟է՝ 9)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,5×19ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 35—37ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ մ՟վմչ՟անճմ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Սվՠնտ գր ծ՟վ՟մտ 571 ղ՟մվ նր ղգլ ղ՟մվ՟մխ՟վմգվ, ղգլթ ղ՟ջ՟ղՠ ժնրջ՟մտւմգվնրղ, ղթ ւ՟մթջզ՝ ՠմ՟ավթ ղեչ, գվՠգղմ խեջ ջթրմ՟խնռ, թջխ ղթ ւ՟մթջզ՝ ՠնժնվեչգ՟մֆ Ապ՟րգժ ինյնվմգվմ գմ. Աէ՟մ՟ջ գր Եցվգղ՝ 410՟, Աժեւջթ՟մնջ՝ 224՟,
Աո՟նրվ՝ 334՟, 335՟, Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ՝ 412՟, Եր՟ավ՝ 413ՠ, Եցվգղ Աջնվթ՝ 398ՠ, Եցվնջթմե խթմ Պ՟ցնրսենջթ՝ 372ՠ, Թենբնվ՟ Ահգւջ՟մբվ՟տթ՝ 377՟, Թենցթժնջ թ ժգ՟պմ Նթսվթնճ՝ 250՟, Թենցթժնջ թ Սխթսե՝ 250ՠ, Իժ՟վթնմ՝ 371՟, Կ՟վ՟ոգս ռվբ. Բ՟հթյգտթ՝ 51ՠ,
Մ՟խ՟վ գր Կգբվնմ՝ 345՟, Մ՟խ՟վթնջ՝ 285՟, 349՟, Մ՟վթ՟ղ Եաթոս՟տթ՝ 381ՠ, Մ՟վթ՟ղ—Մ՟վթմնջ՝ 338՟, Մ՟վխնջ Սնժնմ՝ 398՟, Մ՟վսթ՟մնջ՝ 366ՠ, Նգհնջ՝ 393ՠ, Յնռծ. «Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ»՝ 403՟, Յնռծ. Գՠգտթ՝ 341՟, Պ՟ցմնսթնջ զմբ Տթղնէենջթ՝ 317՟, Պ՟ցմնսգնջ զմբ 0մնքվթնջթ՝ 300՟, 323ՠ, Պփհ ղթ՟ճմ՟խգ՟տ՝ 359՟, Պփհնջ Ահգւջ՟մբվ՟տթ՝ 384՟, Պփհնջ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ՝ 362ՠ, Սթղենմ
Ահնր՟յ՝ 399ՠ, Սթղենմ Սթրմ՟խգտ՝ 369ՠ, Սվ՟ոթնմ՝ 352ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟, 9՟ (խգմսվնմնրղ՝ Յթջնրջ)ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝
53ՠ, 62՟, 84՟, 114ՠ, 121ՠ, 142՟, 149՟, 157ՠ, 187՟, 202՟, 235՟, 244՟, 269՟, 273՟, 280ՠ, 302՟, 326՟, 328՟, 330՟, 331՟,
333ՠ, 405ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմ, ռ՟վբ՟անճմ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, նջխթ (՟պ՟ս)ֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+1(Գ), ջս՟տնր՟լ 3 էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ
(Բ ջթրմ՟խմգվզ ծ՟ղ՟վգ՟ է՟ցնր՟լ), ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գ՟ՠ «///Եր ՟վբ գէգ է՟ա՟րնվնրէթրմ... մ՟ ե գհՠ՟ճվ գր ւնճվ
///» (Մ՟վխ., Գ, 24—35)ֆ Ա՟ՠ «///է՟ա՟րնվ ւն ա՟ճ... նվ ջթվգ դ՟մկմ///» (Յնռծ. ԺԲ, 15—25)ֆ Բ՟ՠ «///[՟ղգ]մգտնրմ կգվ ՟ջգղ... դթ նղ՟մւ ծ՟ղ՟վգթմ///» (Յնռծ., ԺԳ, 18—29)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ցնւվթխ ՠլգվ, տգտ՟խգվ՝ 429—32 գր ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ՝ Գֆ Կ՟մ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ էգվէգվ (սգ՛ջ ով՟խ՟ծ՟յթրզ)ֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պմ նր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լ (Ա ցգհխթ ռվ՟ճ ղմ՟տգժ գմ գժնրջսմգվզ)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—2՜ Ց՟մխ աժի՟րնվ ՠ՟մթտ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ ավնտ, Աջսնրջս ջխջգ՟ժ ղթմշգր տճգսթմմ — Ա. Վ՜ոձ ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռ Վ՜ջճսռ ոջ՝ճռ ի՜ջռձ... ԻԵ. Վ՜ոձ ի՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ իճ՞ՠժզջ ի՜ջռձփ
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. §1/3՜—7՝փ 2/9՜—39՜փ ՟/39՜—49՜փ ՠ/49՜՝փ ա/49՝փ բ/49՝—50՝փ գ/50՝—1՝փ դ/51՝—3՝փ ե/մզտփ 3/53՝—62՜փ
4/62՜—75՜փ ՟/75՜—9՜փ ՠ/79՜—80՜փ ա/80՜—1՝փ բ/82՜փ գ/82՜—3՝փ 5/84՜—94՝փ ՟/94՝—5՝փ 6/95՝—113՜փ ՟/113՜—4՜փ
7/114՝—20՝ (120՝ պՠո §28. ՟)փ ՟/120՝—1՜փ ՠ/121՜՝փ 8/121՝—39՜ (139՜—42՜ պՠո §26. ըէ)փ 9/142՜—8՜փ ՟/148՜—9՜փ
10/149՜—56՜փ ՟/156՜—7՜փ 11/157՝—85՝փ ՟/185՝—6՜փ ՠ/186՜—7՜փ 12/187՜—97՜փ ՟/197՜—8՝փ ՠ/մզտփ 13/198՝—201՜փ
՟/201՜—2՜փ 14/202՜—14՝փ ՟/214՝—7՝փ ՠ/217՝—22՝փ ա/224՜—34՝փ 15/235՜—43՝փ 16/244՜—66՜փ ՟/266՜—8՜փ ՠ/268՜՝փ
17/269՜—72՜փ 18/273՜—80՜փ ՟/մզտփ 19/280՝—301՝փ ՟/մզտփ ՠ/301՝փ 20/302՜—10՜փ 21/311՜—6՝փ ՟/316՝—8՝փ ՠ/318՝—325՜
(հզղ.՚ 325՜)փ ա/325՜—6՜փ 22/326՜—8՝փ ՟—ՠ/մզտփ 23/328՜—9՝փ 24/330՜՝փ 25/331՜—3՜փ 26/333՝—4՜փ ՟/334՜—5՝փ ՠ/335՝—
6՜ (336՜, պՠո §28. ՠ)ֆ ա/336՜—7՜փ բ/337՜—8՜փ գ/338՜—40՜փ դ/340՜՝փ ե/341՜—5՜փ զ/345՜—9՜փ է/մզտփ ը/349՜—52՝փ ը՟/352՝—9՜փ ըՠ/մզտփ ըա/359՜—61՜փ ըբ/361՝—6՜փ ըգ/366՝—9՝փ ըդ/369՝—70՝փ ըե/371՜—2՝փ ըզ/372՝—7՜փ ըէ/377՜—81՜ (ժջժ.
139՜—42՜)փ թ/381՝—4՜փ թ՟/384՜—8՝փ թՠ/388՝—93՝փ թա/393՝—7՜փ թբ/397՜—8՜փ թգ/398՜—9՜փ թա/399՝—403՜փ թե/403՜՝փ թե/403՝—4՜(չջն. «...ՠս ճմ յճշձզժո իճ///»)փ թզ/405՝—8՜փ թէ/408՜—10՜փժ/410՜—1՝փ ժ՟/411՝—2՜փ ժՠ/412՜—3՜փ ժա/413՜՝փ
ժբ/413՝—6՜փ ժգ/416՝—7՜փ ժդ/421՜—3՝ (ոժ. «Կՠջյ՜ջ՜ձո...»)փ ժե/424՜—31՝ (ոժ. «Մՠթճսդՠ՜ձ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ...», չջն. «ա՞ճջթձ ա՜հձ կՠթ»)փ 27. ՟/51՝փ ՠ/62՜փ ա/83՝փ բ/85՝փ գ/114՝փ դ/121՜փ ե/142՜փ զ/149՜(ժջժ. 268՝)փ է/157՝փ ը/187՜փ ը՟/222՝փ ըՠ/272՜՝փ ըա/280՜փ ըբ/301՝փ ըգ/310՜փ ըդ/326՜փ ըե/328՝փ ըզ/մզտփ Ոսձզ.

՟. 120՝ Վ՟ջմ ՠ՟ղՠ՟ջգժնճ — Հ՜ջռՠ՜է ՠխՠս Յնռծ՟մմեջ Կ՟վձ՟ծ՟ջ՟խմ... (§7—զռ հՠպճհ)փ
ՠ. 336՜ Վ՟վւ ծփվմ Աՠ՟ջթ — Տՠո՜ձբ՜տ ՠս ՜հէ թՠջ ճկձ կՠթ... (§26. ՠ—զռ հՠպճհ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

53՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, տճ ոճսջ՝ ծ՞ձ՜սճջ՜ռո ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜ ՠխժՠէզ Յ՟խնռՠթջ ՠս թձրխ՜ռ
զկճռ, ՠս ճջտ աԱկբձձ ՜ո՜ոռՠձ. ՜կբձփ
62՜ Ոՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ի՜հռՠռբտ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխզո ՠս թձրխ՜ռ զկճռփ Յզղՠռբտ ՠս
ահզղկ՜ձձ ՜ջե՜ձզ բ ըաՠջն՜ձզժ ջ՜՝ճսձզձ ՠս ատ՜ն զկ՜ոպ՜ոբջձ՚ աԲ՟վջգհ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ՠպ ՞ջՠէ աՀ՜ջ՜ձռ չ՜ջտձ հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհձ զսջճհփ
114՝ Ոՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռրխտ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ՚ ապբջ Բ՟վջգհ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպձ, աըոպ՜ռրխ ոճսջ՝ ՞ջճհո, ձ՜ՠս աՠխժՠէզ Եհթ՟դ՟վ ոճսպ ՠս վճսպ ՞ջզմո ՠս թձճխո զկ, ՠս դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ի՜հռՠռբտ, ազ ՠս լՠա դճխռզ. ՜կբձփ
223՝ Եո՚ Բ՟վջգհ չ՜ջ՟՜յՠպո, հ՜սճսջ կ՜իճս՜ձ զկճհ ՠ՟զ աոճսջ՝ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջո հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ
Էչղթ՟լմ՟ճ, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս ճսոճսռ՜ձճխզձ զկճհ, ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձրխ՜ռ զկճռ, ազ հ՜ջ՜ե՜կ գձդՠջռռզձ զ հճսձժձ
ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս հզղ՜պ՜ժ ձձնՠռՠէճռ, ՠս զձլ կՠխ՜սճջզո պ՜ռՠձ աՈխճջկզձ ՠս ըձ՟ջՠձ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձփ Ոՙչ ի՜ջտ
ՠս ՠխ՝՜ջտ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ՠո՚ իճխո զ իճխճհ, ազ զ ե՜կ գձդՠջռկ՜ձ ոճսջ՝ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռո, հզղՠէ ազո ակՠխ՜սճջո
ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձո ՜շ՜նզձ աՠձկ՜ձ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձձ Աոպճսթճհ, զ ե՜կ ոճոժ՜էզ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ, կզճչ Աոպճսթ ճխճջկ՜հզս, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ճխճջկճսդզսձ ձճջ՜ հ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ ՜իՠխզ լՠջճչտ՟ ՜կՠձՠտճսկտ. ՜կբձ
(ձկ՜ձ՚ 487՜)փ

244՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, Քճ ոճսջ՝ ծ՞ձ՜սճջ՜ռո ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜ ՠխժՠէզ ՞ջճխզո, ՠս ճջտ աԱկբձձ ՜ո՜ոռՠձ. ՜կբձփ
393՝ Ոչ ճջ ՜ձՠխ՟ ՠո ՠս Աջ՜ջզմ... Գդ՜հ, Տբջ, ՠս հզո... ՠս տՠա, Տբջ, ՞ճիճսդզսձ հ՜կՠձ՜հձզփ
410՜ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ժ՜պ՜ջզմ ըձ՟ջճս՜թճռ, աոժոՠ՜էո զկ ՝՜ջՠ՜ս ժ՜պ՜ջՠ՜
Քճհզձ ճխճջկճսդՠ՜կ՝՟փ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

432՝ Թվզձ ՌՃ ՠս ԼԴ (1685), ՜հոտ՜ձ դվզձ թգձՠ՜է բ, ՜ձճսձըձ/// (նձնճս՜թ, ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ՚ «Գ՟ՠվթեժ»)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ ջճսջ ՞ջՠջճս... 417՜ Հ՜հջ կՠջ... (ձՠջտՠսճսկ՚ ը՜աՠջ)փ
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ԺԷ—XVII
ԳՐԻՉ՝ Մ՟վթ՟մե (՟յ՟խգվս Հգհթմեթ), Մ՟վթմնջֆ
ԹԵՐԹ՝ 213ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԸ×12(Ա 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25×19,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29—34ֆ ԿԱԶՄ՝ ռ՟վբ՟անճմ ղնղժ՟է, էթխնրմւզ՝ ջգր խս՟ր, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ (Ի բ.)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ո՟խ՟ջ՟րնվ, տգտ՟խգվֆ Վգվ՟մնվնանր՟լ Ի բ՟վնրղֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—[Ց՟մխ (ոժ. դ՜վճս՜թ) /// ԻԱ. Վ՜ոձ ՠջժճ]պ՜ո՜ձզռձ իՠշ՜ռՠէճռ ՜ղը՜ջիբ ոջ՝ճռ ի՜ջռձ... ԻԹ. [Պ]՜պկճսդզսձ ճջ՟սճհ դ՜՞՜սճջզձ Հպնղնտ
Տգ՛ջ կգպ. 789/Ա. §1/1՜—6՝փ 2/6՝—46՜փ ՟/46՜—59՜փ ՠ/59՜փ ա/59՜՝փ բ/59՝—60՝փ գ/60՝—1՝փ դ/61՝—4՜փ ե/մզտփ 3/64՜—
74՝փ 4/74՝—92՝փ ՟/92՝—100՜փ ՠ—գ/մզտփ 5/100՝—15՝փ ՟/115՝—6՝փ 6/116՝—41՝փ ՟/141՝—3՝փ 7/143՝—51՝(151՝—2՜ պՠո §28)փ
՟/մզտփ ՠ/152՜՝փ 8/153՜—75՜փ 9/175՝—81՝փ ՟/181՝—2՝փ 10/182՝—91՜փ ՟/191՜—3՜փ 11/193՜—213՝ (չջն. «...ՠս էոՠջ ձՠջտճս///»
(ղ՜ջ., ՟—ՠ ՠս 12—26 դ՜վճս՜թ)փ 27. ՟/61՝փ ՠ/74՝փ ա/100՜փ բ/116՝փ գ/143՝փ դ/153՜փ ե/175՜փ զ/182՝փ է/193՜փ ե—ըզ/մզտփ Յ՜սՠէՠ՜է ճսձզ.

– 151՝—2՜ Վ՟ջմ ՠ՟ղՠ՟ջ՟մ՟տ — Հ՜ջռՠ՜է ՠխՠս Յնծ՟մմեջ Կ՟վձ՟ծ՟ջ՟խմ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

64՜ Զ՜ձյզպ՜ձ Մ՟վթ՟մե ՞ջզմո հզղՠէ ՜խ՜մՠկ ի՜ձ՟ՠջլ թձրխ[ճ]տ զկճչտ, աի՜հջձ զկ՚ աԽ՟շ՟սնրվմ ՠս աիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ ճսոճսռզմձ զկ՚ աՀգհթմեմփ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կ՜ոձ՜ժզռ ՜ջ՜ոռբ աոճսջ՝ ժճսո՜ձ՜ռձ աՀշզվոզկՠ՜ձռձ. ՜կբձփ
74՝ Զ՜ձյզպ՜ձ Մ՟վթմնջջ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ, ՠս ատճհջձ զկ՚ Հգհթմեմփ
92՝ Զկՠխրտ ոՠս՜ռՠ՜է ՞ջզմո հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ ՞՜էգոպՠ՜ձձ Քջզոպճոզ (ձկ՜ձ՚ 100՜)փ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌԿԷ — 1618
ԳՐԻՉ՝ Եհթ՟դ՟վ (2՟—191՟), Ք՟ջՠ՟վ եվետ (191ՠ—369ՠ)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Թնրղ՟ճ գոջ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 371. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 8՟, 370՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԱ×12(ԼԱ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26,5×20ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (2՟—192ՠ, 289՟—369ՠ), գվխջթրմ (193՟—288ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 28–29ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝
բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ ջգր խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟պզմսթվֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 ս՟վՠգվ էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է,
գվխջթրմ (Ա ՟ճըղ ղթ՟ջթրմ), նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ 1.Ա՟—Աՠ «///[Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Խ՟րջւ թ լմնրմբմ Քվթջսնջթ
— Խ]նվծնրվբ ղգլ գր ջւ՟մշգժթ սգջ՟մգղւ ճ՟ճջղ՟րնրվ, գհՠ՟վւ... ՠ՟վգխ՟ղջ ցգջ՟ճթտ, նվ թ Ծմնրմբջ///» (սո. Analecta Sacra IV p.
134—144)ֆ 2. Բ՟—Բՠ [Ի ղխվսնրէթրմմ Քվթջսնջթ —...] «///Մխվսգ՟տ գր Յնռ՟մմեջ, ՟ճժ նշ ծվգ՟ՠ՟վ... գր գհգր թ Ն՟է՟մ է՟ա՟րնվ,
նվնճ թ///»ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝
զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 2՜—7՜ Վ՟ջմ ծ՟վտղ՟մտ ՟մ՟րվթմ՟տ գր դ՟մ՟դ՟մ ո՟ս՟ջի՟մթւ, դնվ իմբվգ՟ժ ՠ՟վգո՟յսթմ
Աՠթջնհնղ՟ճ գր ո՟ս՟ջի՟մգ՟ժ ռ՟վբ՟ոգսթմ Մ՟էենջթ (Ջնրհ՟ճգտրնճ. «Բ՟մՠգվ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ», № 3,
եչ 65) — Յ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զջո ՞ջՠ՜է բ, դբ. Պ՜պջ՜ոպՠռբտ պ՜է յ՜պ՜ոը՜ձզ ՜կՠձ՜հձզ, ճջ ըձ՟ջբ ա՝՜ձ... 7՜՝
Աճժ ՠ՟մւ Հ՟ճվ գր Ովբնճմ, նվ խ՟ճ թ ւ՟ժ՟ղնրյ՟ծմ — Ահյձ՚ Հ՜հջ, զյձ՚ Ոջ՟զ...
2. 7՝, 8՝—9՝ Աճժ ո՟ս՟ջի՟մթւ զմբբեղ ծ՟խ՟պ՟յի՟րջ ծվեթտ, դնվ ՟ճջնր ս՟ղւ ո՟ս՟ջի՟մթ —Կճսջ՜ռՠ՜է ՜ա՞ձ իջբզռ ՜շ՜ջժՠձ գձ՟՟բկ կՠջ, դբ ՟ՠշՠսո ճմ բ ՠժՠ՜է Մՠոզ՜հձ լՠջ...
3. 9՝—12՝ Հ՟վտ. Թե նվոեջ ՟ջթ ռ՟ջմ Պգսվնջթ, էե աժնրի ՟պ՟ւգժնտմ, նվոեջ ավե Դենմեջթնջթ Զ աժնրիմ
ճգխգհգտ՟խ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ — Ոջ ա՞էճսըձ գձդՠջձառ՜ջ, աի՜կ՜ժ՜ջ՞ձ գձ՟բ՛ջ կճշ՜ռ՜ջ...
Բ. 12՝—7՜ Սնրվՠ ծ՟րվմ Յնռ՟մմնր Գ՟պմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս խվ՟րմ՟րնվ՟տ — Ակՠձ՜ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ՜ժզռո լՠջ զ Քջզոպճո Յզոճսո Յնռ՟մեջ Գ՟պմգտթ ՞ջՠկ ՞զջ...
Գ. 17՜—191՜ [Կ՟մնմաթվւ Հ՟ճնտ]
՟. 17՜—29՜ Ա. Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ, դնվ գբթմ ՟յ՟խգվսւմ Քվթջսնջթ գխգհգտնճ ճգս Վգվ՟մ՟ժնճ Տգ՟պմ. [աժնրիւ ԼԴ]
ՠ. 29՜—36՝ Բ. Եվխվնվբ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ խ՟մնմթջ. աժնրի ՁԵ
ա. 36՝—9՜ Գ. Կ՟մնմւ ճգս ՟պ՟ւգժնտ Հ՟վ՟մտ ծգսգրնհ՟տ. աժնրիջ ԻԷ
բ. 39՜—45՝ Դ. Դմթ Դ խ՟մնմ Նթխթ՟խ՟մ. աժնրի Ի
գ. 45՝—9՝ Ե. Ամխթրվթգ՟ճ խ՟մնմթջ. աժնրի ԻԱ (Ի)
դ. 49՝—52՜ Զ. Կգջ՟վգ՟ճ խ՟մնմթջ. աժնրիւ Ժ
ե. 52՜—4՜ Է. Նթնճխգջ՟վթգ՟ճ խ՟մնմթջ. աժնրի Ի
զ. 54՜—7՝ Ը. Կ՟մնմւ Գ՟մավ՟. աժնրիւ ԻԳ (ԻԴ, ռվչՠմ. ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժնր՟լ՝ ԻԵ)ֆ
է. 37՝—62՝ Թ. Ամսթնւ՟ճ խ՟մնմթջ. աժնրի ԻԵ
ը. 62՝—6՝ Ժ. Ղ՟րնբթխգ՟ճ խ՟մնմթջ. աժնրի ԾԵ
ը՟. 66՝—8՜ ԺԱ. Սվՠնճմ Գվթանվթ խ՟մնմթջ. աժնրիւ Լ
ըՠ. 68՜—74՜ ԺԲ. Ս՟վբթխգ՟ճ խ՟մնմթմ. աժնրիւ ԻԱ
ըա. 74՜՝ ԺԳ. Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ ընհնռնճմ գր խ՟մնմթմ. աժնրիւ Գ
ըբ. 74՝—6՜ ԺԴ. Կ՟մնմ ընհնռնճմ նվ ճԵցգջնջ. աժնրիւ Զ.
ըգ. 76՜—86՝ ԺԵ. Կ՟մնմւ Աէ՟մ՟ջթ. աժնրիւ ՁԸ
ըդ. 86՝—94՝ ԺԶ. Կ՟մնմւ Բ՟վջհթ ՟պ Ախթրհթւնջ (Աղցթրհնւնջ). աժնրիւ ԾԱ
ըե. 94՝—109՜ ԺԷ. Կ՟մնմւ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ. աժնրի ԾԵ
ըզ. 109՜—18՝ ԺԸ. Հ՟ճնտ խ՟մնմթջ [խ՟մնմւ Շ՟ծ՟ոթռ՟մթ]. աժնրի Ի
ըէ. 118՝—20՜ ԺԹ. Թնրիս Սգր՟մբգ՟ճ գոթջխնոնջթ. [ա]ժնրի ԺԴ
թ. 120՜—4՜ Ի. Կ՟մնմւ Նգվջեջթ խ՟էնհթխնջթ գր Մթվյ՟ոծնճ Մ՟ղթխնմեթտ գոթջխնոնջթ. [աժնրիւ ԼԷ]
թ՟. 124՜—6՜ ԻԱ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ. [աժնրի Թ]
թՠ. 126՜—7՜ ԻԲ. Աՠվ՟ծ՟ղնր Մ՟ղթխնմթտ գոթջխնոնջթ ՟պ Վ՟շ՟ւ՟մ Ահր՟մթտ ՟վւ՟ճ. [աժնրիւ Գ]
թա. 127՜—9՜ ԻԳ. Կ՟մնմ [Վգվչմնճ] Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ. [աժնրիւ ԺԵ]
թբ. 129՜—33՝ ԻԴ. Կ՟մնմ Յնռ՟մմթջթ Իղ՟ջս՟ջթվթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջ[թ. աժնրիւ ԼԲ]
Վՠջնճսկ մճսձզ 0լձՠռճս հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգ՚ «Լճսո՜ղ՜սզխ ծ՜ձ՜յ՜ջի...»փ

թգ. 133՝—7՜ ԻԵ. Կ՟մնմւ Սթնմթ խ՟էնհթխնջթ Հ՟ճնտ. աժնրիւ Ի[Գ]
թդ. 137՜—40՜ ԻԶ. Ս՟ծղ՟մւ խ՟մնմ՟տ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թ՟բենջթ թ ւ՟հ՟ւթմ Որպծ՟ճ թ ժնրջ՟րնվգժ դմնջ՟. [աժնրիւ ԼԳ]
թե. 140՜—1՜ ԻԷ. Կ՟մնմւ սգ՟պմ Փթժթոոնջթ ՟պ՟ւգժնճմ. [աժնրի Ը, միՠմ ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժնր՟լ, նվնռ՝ Թ]
թզ. 141՜—2՝ ԻԸ. Կ՟մնմւ Եվխվնվբ Ամսթնւ՟ճ. [աժնրիւ Թ]
թէ. 142՝—3՜ ԻԹ. Կ՟մնմւ սգ՟պմ Եցվգղթ ՟վբթրմ՟խ՟ս՟վ խվփմ՟րնվթ, դնվ ջմնրտ՟մեվ ՟մ՟ո՟սմ. թ Կնրջնրէգ՟մ ձ՟պեմ. աժնրիջ Ը
ժ. 143՜՝ Լ. Կ՟մնմւ Կթրվհթ Ահեւջ՟մբվ՟տրնճ. [աժնրիւ Ե]
ժ՟. 143՝—4՜ ԼԱ. Կ՟մնմ՟խ՟մ աթվ սգ՟պմ Եոթց՟մնր ՟ջ՟տգ՟ժ. աժնրիջ Ե
ժՠ. 144՜ ԼԲ. Եհթյ՟ճթ. աժնրի Ա

ժա. 144՜—5՝ ԼԳ. Խնջսնռ՟մնրէթրմ ընհնռնճմ Ամսթնւ՟ճ
ժբ. 145՝—8՝ ԼԴ. Կ՟մնմւ Եվխվնվբ Նթխթ՟խ՟մւ, դնվ գբթմ ՅԺԸ գոթջխնոնջւ, խվխմ՟ՠ՟մգժնռ խ՟վձ թ խ՟վձնճ. աժնրիջ ՃԺԴ
ժգ. 148՝—50՝ ԼԵ. Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ խ՟մնմթ Վ՟շ՟ք՟մ՟ճ Ահնր՟մթտ ՟վւ՟ճթ գբգ՟ժ թ ընհնռմ, նվ ճԱհնր՟մջ գհգր. աժնրիջ Ի (ԻԱ. Գ—Դ ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժնր՟լ՝ Գ գր յ՟վնրմ՟խնր՟լ)ֆ
ժդ. 150՝—66՜ ԼԶ. Բ՟վջհթ Գթվ խ՟մնմ՟խ՟մ ռ՟ջմ ոեջ — ոեջ... գր ՠթրվ՟ո՟սթխ ՟իսթտ. աժնրիջ ՄՀԲ
ժե. 166՜—9՝ ԼԷ. Ս՟ծղ՟մւ խ՟մնմ՟բվնրէգ՟մ գվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ն՟դթ՟մձնր գոթջխնոնջթ Յ՟հ՟աջ նրհհ՟ց՟պնրէգ՟մ ծ՟ր՟սնճ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ճ՟մտ՟րնվ՟տ. աժնրիջ Լ
ժզ. 169՝—72՝ ԼԸ. Կ՟մնմ Դըւմ՟ճ ջնրվՠ ընհնռնճմ, դնվ ճ՟ղթ Չնվվնվբթ Կնջս՟մբթ՟մնջթ... աժնրի ԺԲ
ժէ. 172՝—5՜ ԼԹ. Եվ՟մգժնճմ Մ՟խ՟վ՟ճ Սվՠնճ ւ՟հ՟ւթմ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Կ՟մնմ՟խ՟մ էնրհէ թ Հ՟ճջ. Վ՟ջմ խ՟մնմ՟բվնրէգ՟մ գխգհգտրնճ խ՟վա՟տ, դնվ շե ՟վը՟մ զմբ ջ՟ծղ՟մ գր զմբ խ՟վա ՟մտ՟մգժ. աժնրի ԻԹ
ի. 175՜—6՝ Խ. Սվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջ[թ] Գթվ ՟ր՟մբնրէգ՟մ ճ՟հ՟աջ խ՟վաթ ջո՟ջ՟րնվ՟տ ջվՠնտ գխգհգտրնճ գր ոսհնտմ ընհնռվբ՟խ՟մ՟տ զմլ՟ճգժնտ թ սնրմ Աջսնրլնճ. աժնրի Ա
ի՟. 176՝—7՝ ԽԱ. Յնռ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ գր է՟վաղ՟մշթ՝ ՟յ՟խգվս գհգժնճ ջվՠնճ
Ս՟ծ՟խ՟ճ Մգլթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ. Բ՟մ [խ՟մնմ]՟խ՟մ. աժնրի Ա
իՠ. 177՝—80՝ ԽԲ. Կ՟մնմւ ջնրվՠ ընհնռնճմ, նվ թ Թենբնջնրո՟րհթջ, նվ ՟ճըղ խնշթ Կ՟վմնճ ւ՟հ՟ւ. [աժնրիւ Թ]
իա. 180՝—1՝ ԽԳ. Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ խ՟վաթ գխգհգտրնճ, ջվՠնճմ Նգվջթջթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Հ՟ճնտ. աժնրիւ
ԽԳ
իբ. 181՝—2՜ ԽԴ. Կ՟մնմւ Բ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ. աժնրի Է
իգ. 182՜ ԽԵ. Սվՠնճմ Դթնմթջթնջթ Աէգմ՟տրնճ գոթջխնոնջթ. ՠ՟մ Ա
իդ. 182՜—5՜ ԽԶ. Կ՟մնմ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տնր գոթջխնոնջթ ղգլթ գր ՟պ՟ւթմնր ղ՟վա՟վեթ
գր մյ՟մ՟անվլթ. աժնրի Գ
իե. 185՜ ԽԷ. Յնռծ՟մմնր Եվնրջ՟հգղ՟տրնճ գոթջխնոնջթ. աժնրի Ա
իզ. 185՜՝ ԽԸ. Հթոնհթսգ՟ ջվՠնճ Բ՟մ թ լմնրմբմ գր թ ղխվսնրէթրմմ. աժնրի Ա
իէ. 185՝ ԽԹ. Նգխս՟պգ՟ճ Հպնռղ՟ճ գոթջխնոնջթ. աժնրի Ա
լ. 185՝—6՜ Ծ. Մգհթսնմթ գոթջխնոնջթ Թնրհէ ՟պ Տվթոթջ. աժնրի Ա
լ՟. 186՜ ԾԱ. Սվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ Մգլթ. Ա ՠ՟մ
լՠ. 186՜ ԾԲ. Սգՠգվթ՟մնջթ Ի Ղնրխ՟ճ Արգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմեմ. [ՠ՟մ Ա]
լա. 186՜՝ ԾԳ. Ի Սնխվ՟ս՟ Ա.
լբ. 186՝—7՜ ԾԴ. Սվՠնճմ Դթնմթջթ Ավթջո՟ա՟տրնճ Յ՟հ՟աջ Աջսնր՟լ՟լմթմ. ՠ՟մ Բ[Ա]
լգ. 187՜ ԾԵ. Մ՟մնրեհթ. Ա
լդ. 187՜ ԾԶ. Կհգղ՟ճ Հպնռղ՟ճ գոթջխնոնջթ. Ա
լե. 187՜ — 9՜ ԾԷ. Կնշնրղմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Տգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ
խ՟էնհթխնջթ. սնրմւ ՃԽ
Տգ՛ջ սո.«Կ՟մնմ՟աթվւ ծ՟ճնտ» Ա(1964), Բ(1971), ժ՜ձճձ՜ըկ՝ՠջ Ա—ԻԴ(Ա) ՠս ԻԵ—ԾԷ(Բ)փ Ահոպՠխ Ա—ԺԸ ժ՜ձճձ՜ըկ՝ՠջգ ժ՜ձճձձՠջզ գձ՟ի՜ձճսջ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճսկ մճսձՠձ, զոժ հ՜նճջ՟ձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ ՠձ՚ ՈԷ—ՌՅԻԸփ

լզ. 189՜—1՜ ԾԸ. Կ՟մնմւ սգ՟պմ Սթղեւնռմթ՝ Ահնր՟մթտ խ՟էնհթխնջթ ճգս խնվլ՟մղ՟մմ Նգվջեջթ Ահնր՟մթտ խ՟էնհթխնջթ, նվ Վ՟ջմ Ք՟հխգբնմթմ ինվծգժնճ գր յցնէգժնճ դԱհնր՟մւ, ղգվըգտ՟ր կ՟հ՟մ՟րւ զմբ կգպմ
Եհթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ գր ընհնռնճմ Ահնր՟մթտ. [աժնրի Է] (ՌՅԻԹ—ՌՅԼԷ) — Ահո ժ՜ձճձ՜՟ջճսդզսձ ՠ՟՜ս զ
Սթղեւնմե Ահնր՟մթտ ժ՜դճխզժճոբ...
Դ. 191՜ Աճջ գմ Է աժի՟րնվ ղ՟ծնր շ՟ց ղգհւֆ Ա. ծո՟վսնրէթրմմ, նվ ե է՟անրծթ գր ղ՟ճվ ՟ղգմ՟ճմ ՟իսթտ — Հյ՜ջպճսդզսձձ բ, ճջյբո Արանջսթմնջ ՜ոբ, ռ՜ձգճսդզսձ ՜ձզջ՜ս ՝՜ջլջճսդՠ՜ձ... Է—գվնվբմ ՠհչ՟ինծնրէթրմմ — Իոժ ՝խն՜ըճիճսդզսձ բ ժ՜կտ իՠղպճսդՠ՜ձ կ՜ջկձճհ ռ՜ձ՞ճսդՠ՜ձփ
Ե. 191՝—299՝ (192՜) Եվ՟մգժթ ռ՟վբ՟ոգսթմ Մ[ի]թէ՟վ՟ճ ՟վ՟վգ՟ժ Դ՟ս՟ջս՟մթ թ իմբվնճ սգ՟պմ
Թնրղ՟ճ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ ՟վծթ գր ո՟մլ՟ժթ գոթջխնոնջթմ
Տգ՛ջ կգպ. 488, 1ՠ—76ՠ. Նը./191՝—210՝ (ռ՜ձժ՚ 2՝, ՝ձ՜՞զջ՚ 192՜—216՝)փ 1. /210՝—62՜ (ռ՜ձժ՚ 210՝—3՜, ՝ձ՜՞զջ՚ 213՜—62՜փ Ոսձզ Ա—ԿԴ, ԿԷ—ՃԻԵ ՞էճսըտ, ճջճձտ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձճսկ ՠձ կգպ. 488—զ Ա—ԿԴ, ԿԷ—ՃԻԵ—զձփ ԿԵ—ԿԶ, ճջճձտ ձղճս՜թ ՠձ ռ՜ձժճսկ, պՠո §2, ՂԲ—ՂԳ)ֆ 2/262՜—99՝ (ռ՜ձժ՚ 262՜—4՝, ՝ձ՜՞զջ՚ 264՝—99՝փ Ոսձզ Ա—ԿԵ, ԿԷ—ՃԼ ՞էճսըտ, ճջճձտ ի՜-

կ՜յ՜պ՜ոը՜ձճսկ ՠձ կգպ. 488—զ Ա—ԿԵ, ԿԷ—ՃԼ—զձփ Չճսձզ ՃԼԱ—ՃԼԲ. ՟ջ՜ձտ ձղճս՜թ ՠձ ռ՜ձժճսկ, զոժ ԿԶ պՠո §1 Խ. 284՜ «ԿԶ
յ՜ժ՜ո բ, ՞զպ հՠժՠխՠռճհ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ ՞էճսըձ»փ ՂԲ—ՂԵ ձղճս՜թ՚ ԼԲ—ԼԵ, զոժ ՃԻԲ—ՃԻԴ՝ ՃԻԳ—ՃԻԵ)փ
Չզ ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ տձձ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞ջճսկ, Եջ., 1975փ

Զ. 299՝—311՝ Գժնրիւ զմսվնրէգ՟ղՠ ընհնռգ՟ժ թ Մնռջթջ՟խ՟մ փվթմ՟տմ
Տգ՛ջ կգպ. 488, 77՟—86՟. Ց՜ձժ/299՝—301՝փ §Ա—ԿԷ/301՜—11՝փ

Է. 311՝—67՝ [Ք՟հ՟ւ՟խ՟մ ՟րվթմ՟բվնրէթրմ]
—311՝—3՝ Թգնբնջթ, Յնրջսթ՟մնջթ, Ղգրնմթ, Կնջս՟մբթ՟մնջթ ՠ՟վգո՟յս է՟ա՟րնվ՟տ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մ Ք՟հ՟ւ՟խ՟մ ՟րվթմ՟բվնրէգ՟մջ — Տբջ ՠս Աջ՜ջզմ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ոպՠխթ ըակ՜ջ՟ձ...
Չճսձզ «Բ՜ջՠըճի Ս՜ժՠէզճոզ իջ՜կ՜հՠռ՜տ ձղ՜ձ՜՞ջՠ՜է...», չՠջնձ՜ի՜պճս՜թ. իկկպ. կգպ. 488, 86՜—7՜փ

1. 313՝—34՜ [Արվեմւ ճ՟հէնհ է՟ա՟րնվ՟տ...]
Տգ՛ջ կգպ. 488, 87՟—103՟. Ց՜ձժ/313՝—6՜փ Նը./316՜—7՜փ §Ա—ՃԾԳ/317՜—34՜փ

2. 334՜—7՜ Հ՟ղ՟պփս ընհնռնրղմ ՟րվթմ՟տ ռգվջսթմ
Տգ՛ջ կգպ. 488, 103՟—5՟. §Ա—ՁԵ/334՜—7՜փ

3. 337՜—61՝ [Ըմսվնրէթրմ ծ՟ղ՟պ՟րս ճ՟րվթմ՟տմ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ՟տ...]
Տգ՛ջ կգպ. 488, 105՟—22ՠ. Ց՜ձժ/337՜—9՝փ §՟—ըէ/9՝—361՝փ Կզռ՚ 361՝—2՝, ձճհձ 3 ի՜պճս՜թձՠջգ. պՠո կգպ. 488, 122՝—
3՝փ

4. 363՜—7՝ [Ս՟ծղ՟մ դթմնրնվնրէգ՟մ...]
Տգ՛ջ կգպ. 209, 66՟—70ՠ. Ց՜ձժ/363՜—4՜փ §Ա—ԾԶ/364՝—7՝փ

Ը. 367՝—9՝ [«Յ՟հ՟աջ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ»]
Տգ՛ջ կգպ. 488, 126՟—8՟. §1/367՝—8՜. 2. ՟/368՜—9՜փ ՠ/369՝փ ա/մզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 191՜ (Եխզ՜ա՜ջ ՞ջմզ) Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Եհթ՟դ՟վնր. դվզձ ՌԿԷ(1618)փ
2. 369՜ (Ք՜ո՝՜ջ ՞ջմզ) Սճսպ՜ձճսձ Ք՟ջՠ՟վ էջբռո հզղՠ՜փ
3. 115՜ (Թճսկ՜հ ոպ՜ռճխզ, ձրպջ՞զջ) Նճս՜ոպ թ՜շ՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ Թնրղ՟ճ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠյզոժճյճո՚
ոպ՜ռճխ ոճջ՜, հզղՠռբտ ՜խ՜սդոփ Տբջ Կթվ՟խնջմ ՠս ՜հէ կզ՜՝՜ձտո, ճջտ ի՜ձ՟[զյ]զտ, հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ (ձկ՜ձ՚ 16՜, 228՜, 312՜փ Սպ՜ռճխզ ՜ձճսձգ հզղճս՜թ բ ձ՜ՠս Գրղզ Դ՜պ՜ոպ՜ձ՜՞ջտզ ըճջ՜՞ջճսկ՚ 192՜)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Պ՜պջ՞ձռ (՜հոյբո) Կ՟ցնրւյ՟մտ Սնրժէ՟ղմնրղ ձզղ ՜ջ՜ս, դբ ՜հէ կ՜ջ՟ճ մ՞ձ՜կփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 116՝, 369՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜՝ Զ՜ջ՟փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 185՝ (Ձ՜հձ՜ը՜աՠջ)փ 326՜ Ծ՜շ՜հ ձ՜հ ձճջ՜...փ 327՜ Այ՜սբձ Քջզոպճո ճսձՠկտփ 332՜, 335՜
Ահո՜սջ ռձթ՜հփ 371՜ Ահոյբո իջ՜կ՜հբ...փ 371՝ Ահո՜սջ հ՜ջՠ՜ս...

796
ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՒԱՑԻ

ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԺԷ—XVII
ՍՏԱՑՈՂ՝ սեվ Դ՟րթէ Որպծ՟ճգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 415. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 147ՠ—8՟, 415ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԵ×12 (Ա 11, Գ 14, ԼԵ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25×18ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 35ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խ՟վղթվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Գ՟ՠվթեժ, Մթւ՟ճեժ գր Ռ՟ց՟ճեժ ծվգյս՟խ՟ոգսւ՝ 101ՠ, Եվխնս՟ջ՟մ ծնհղնրմւ՝ 135՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 223՟, Տթվ՟ղ՟ճվզ ղ՟մնրխ Յթջնրջզ ավխթմ՝ 258ՠֆ Կթջ՟ինվ՟մ՝ 4՟, 259՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 2՟, 2ՠ, 40՟, 81ՠ, 109՟, 149՟, 178՟, 239ՠ, 294ՠ, 354ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ջոթս՟խ, նջխթֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Շ՟վ՟խմնտ՝ ճնրմ՟վեմ (ի՟դ՟ավնր՟լ), ԺԴ բ.ֆ 1(Ա) էգվէ ջխդՠթտ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ ռգվթմ ղ՟ջթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ՠնժնվաթվ, ղթ՟ջթրմ (ռգվլ՟մգտ՝ Վ. Շգճէ՟մգ՟մ)ֆ 2. Յ՟ճջղ՟րնրվւֆ ԺԵ բ.ֆ 2(Բ—Գ), ռգվչթտ. ջս՟տնր՟լ
1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟, Աՠ, Բՠ, Ա՟ «///[՟վ՟վ]շնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ, ճնվնրղ
՟րնրվ ՟ջ՟տ Աջսնր՟լ ծ՟մգժ յնրմշ խգմբ՟մթ... Եր նշ մ՟ի դմ՟ ՟վ՟վ, դթ ղթ է՟ցնրվ գր ճնրմ՟ճմ ռ՟ճվ ղնրլ՟///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—414՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/2՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/2՝—3՝փ Հ՜պճջ Ա/3՝—38՝փ Բ/38՝—80՜ (77՜ «Աի՜
աո՜ժ՜ս գձձ՜հձ...»)փ Գ/80՝—108՜փ Դ/108՜—46՝փ Ե/146՝—76՝փ Զ/176՝—238՝փ Է/238՝—57՝փ Ը/257՝—93՜փ Թ/293՜—354՜փ Ժ/354՜—414՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 405՝—6՜, Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 413՝—4՝)փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.]
Պ՜պ՜շզժ–յ՜իյ՜ձ՜ժ – Բ՝—Գ՜ [Տ՟հ Ղնրժ Իջվ՟ճեժթ] — Մ՜ջք՜ջբձ չժ՜հՠ՜ռ Հճ՞օչ ՞՜էճսոպ,/ Աը տ՜ղՠ՜ռ ՠջ՜ձՠ՜ռ պՠորխ ոճսջ՝ Կճհոձ.../ Ղնրժ Իջվ՟ճեժմ ՜ո՜ռ ՝՜ձՠջզ ը՜ոձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

258՝ Ոՙչ ոճսջ՝ կ՜ձժճսձտ ՜շ՜՞՜ոպզ,
Զ՜ս՜ժտ Վգվթմըմ Սթնռմթ,
Ոջտ ի՜ձ՟զյ[զտ] ՜հոըկ պ՜շզ՚
Յզղկ՜ձ ՜ջ՜ջբտ ՜ջե՜ձզփ
414՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ավնտջ — [Շ]ձճՙջիտ ՠս չ՜ՙղ ՜կՠձՠջ՜ձՠ՜ձ ՝ձճսդՠ՜ձձ... Ոջճհ ղձճջիրտձ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ ՠո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձյզպ՜ձ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ պբջ Դ՟րթէ տ՜ի՜ձ՜հ չՠջ՜ժճմՠ՜է, զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տբձ հԵբգջթնճ, ճջ ՠս հՈրվծ՟ճ հճջնճջնՠէճհ, ոպ՜ռ՜հ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ ՠս զ տջպձ՜ն՜ձ չ՜ոպ՜ժճռ զկճռ ա՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռ ՞զջտո ՜ջ՜ջՠ՜է ոջ՝ճհձ Գվթանվթ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Տ՟էգր՟տրնճ, հզղ՜պ՜ժ ՜ձկ՜ի իճ՞սճհ զկճհ ՠս ՞՜ձլ. ՠ՟զ հԱէնպմ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ, ճջ բ ՞՜ի ի՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ ՜ա՞զո Հ՜հժ՜աՠ՜ձ ՠս ոջ՝ճհձ Գվթանվթ կՠջճհ Լնրջ՟րնվշթմ պՠխզ ոՠյի՜ժ՜ձ, հճջճսկ գոպ պձրջզձՠէճհ ձ՜ը՜ո՜իկ՜ձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ, ՝՜ակՠ՜է բ զ
՞՜իձ ի՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ ՝՜ջՠջն՜ձզժ ՠս վ՜շ՜ա՜ջ՟ Ն՟ծ՟ոգս ժ՜դճխզժճոձ, ճջ բ կՠջ գոպ կ՜ջկձճհ ճջ՟զ ՠս գոպ իճ՞սճհ ի՜հջ յ՜ձթ՜էզ, ճջ ՜ջ՜ջ ՝՜աճսկ ՜ջ՟զսձո ղզձճսդՠ՜ձ. ՠս ձճջճ՞ճսդՠ՜ձ Սնրվՠ Աէնպնճմ Էչղթ՟լմթ ՠս
հԵվգր՟մ՟ճ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզձ ՠժՠխՠռՠ՜ռ զ իզկ՜ձբ ղզձճսդՠ՜ձ, //(415՜) հճջճհ լՠշձ աոճսջ՝ ՞զջտո հ՜ձլձՠռզ, ազ ի՜ոպ՜պճսձ կձ՜ոռբ հզղ՜պ՜ժո կՠջ զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմփ Ես կզ ճտ զղըՠոռբ լՠշձ՜կճսը էզձզէ ՜շ զ ՜ջպ՜ի՜ձՠէ
ժ՜կ ՞ջ՜սզ ՟ձՠէ ահզղ՜պ՜ժո իճ՞սճհ կՠջճհ, զոժ ՠդբ ճտ հ՜ձ՟՞ձՠոռզ յ՜պծ՜շ՜ձրտ զկձ ա՞զջտո ա՜հո ՜ջպ՜ի՜ձՠէ
ժ՜կ չ՜ծ՜շՠէ ճսկՠտ, այ՜պզեձ Յճս՟՜հզ ժջՠոռբփ Ահէ ՝՜ջսճտ յ՜իճխձ ՠս չ՜հՠէճխձ րջիձՠ՜է էզռզ հԱոպճսթճհփ Ես կ՜ձ՜ս՜ձ՟ իճ՞սճհ ՜ժ՜կ՝ ՠս հ՜սբ[ջ]ե՜ժ՜ձ ՝՜խլ՜ձրտ ի՜հռՠկ զ էճսո՜ա՜ջ՟ ՠջ՜կզռ ՠս զ ոջ՝՜ա՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս հճսոճսկձ՜ոբջ, կ՜տջ՜ժՠձռ՜խ ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ՚ տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս ժջրձ՜սճջ՜ռ, ճջտ հ՜ջ՜ե՜կ չ՜հՠէբտ զ իճ՞ՠսճջ ՝ճսջ՜ոպ՜ձբո հ՜հոկ՜ձբ, հզղՠոնզտ զ վ՜շ՜յ՜ձթ ՠս զ կղպ՜կճսձմ հ՜խրդո լՠջ ա՜շ՜կՠ՜է թՠջճսձզ՚ պբջ
Դ՟րթէջ հճ՞ձ՜կՠխ ՠս ՝զսջ տ՜ձտ՜ջճհ յ՜ջպ՜ժ՜ձո, ճջյբոազ առրխ ճխճջկճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ ռրխՠոռզ զ յճ՞զո զկ
զ իճխ պ՜յ՜ձզձ զ յ՜ղպկ՜ձբ ՠս հ՜ձ՜ջզսձ յ՜պ՜ջ՜՞բ ի՜ձ՜յ՜աճջ՟ՠ՜ձ կ՜պճսռՠէճհփ Ըոպ ճջճսկ ՠս լՠա վճը՜ջզձճսդզսձ ՠխզռզ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզփ Ըձ՟ ձկզձ հզղՠոնզտ ՠս ա՝՜ակՠջ՜ըպ թձրխոձ կՠջ,
աի՜հջձ զկ/// (՝՜ռ) ՠս ակ՜հջձ զկ/// (՝՜ռ) ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜պճիկձ կՠջ՚ աժՠձ՟՜ձզո ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոփ
3՝—4՜ ձՠջ՟զջ. Ահեվջ – Յզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձՠէ ՠս ազո կզ լ՜ձլջ՜ձ՜հտ, ճՙչ ի՜ձ՟զյրխտ, ճջ ՠկ կզ՜՝՜ձ
Սվՠնճ Աէնպնճ Էչղթ՟լմթ՚ ո՜ջժ՜ս՜՞ Յ՟խնՠ Սթրմգ՟տփ 1860փ (Նՠջտՠսճսկ, չջ՜ձ ՞զթ տ՜ղճս՜թ) Ես ազո՚ Ս՟ծ՟խ
՜՝ՠխ՜հ Աղ՟սնրմթփ 1892 ՜կզ, 15 հճսձզոզփ
Պ՜պ՜շզժ–յ՜իյ՜ձ՜ժ (վ՜ժ՞զջ) Գ՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Դ՟րթէ(՛)փ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ–յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (Ծ՜խզժ հՠ՜ո՜կ՜ձզ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ 1՜ (Շխ՜՞զջ) Ահո բ կՠջ ճմ մ՜ջզ թ՜ըչզէփ Կ՜ջկ[զ]ջ ժզջ՜ժզ Ա րջձ պչզ... Եո՚ Աբ՟ղըջ ՞ջՠռզփ Մ՜ջպզ ԺԲ րջձ Ահ՟դժեմ ՠժ՜ս... Թվզձ Ռ(Բ՛)Ճ (1751) կ՜ջպզ ԺԲ րջձ ՞ջՠռզ...փ
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ՌՀԱ—1622

ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ բոթվ, Ձթւ Ըջսգց՟մնջ Ջնրհ՟ճգտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Նթխ՟րհ՟ճնջֆ
ԹԵՐԹ՝ 364. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 363՟—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—Լ×12+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,4×19,4ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 35ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟մ՟շ խս՟րֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, ղ՟ա՟հ՟է ռգվչթտֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Եվխնս՟ջ՟մ ծնհղնրմւ՝ 109ՠ, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 191՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 219՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 5՟, 33ՠ, 67՟, 89ՠ, 121՟, 150՟, 205՟, 252ՠ, 310ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝
ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, մ՟վմչ՟անճմ, ռ՟վբ՟անճմ, ղ՟մնրյ՟խ՟անճմ, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթ ւ՟մթ սգհ տգտ՟խգվ գր ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Կ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լ, Բ ցգհխզ՝ էգէգր՟խթ ՟ճվնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜—362՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո Ա—ԽԱ /3՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/ 3՜—4՝փ Հ՜պճջ Ա/4՝—33՜փ Բ/33՜—66՝ (63՝ «Աի՜ գաո՜ժ՜ս գձթ՜...»)փ Գ/66՝—88՝փ Դ/89՝—120՜փ Ե/120՜—48՝փ Զ/148՝—204՜փ Է/204՜—18՝փ Ը/218՝—51՝փ Թ/251՝—309՝փ
Ժ/309՝—62՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 354՝—5՜, Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 361՝—2՜)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

3՜ (Բճէճջ՞զջ) Աս՞ձՠ՜, Սճսջ՝ Հճ՞զ, էռճսռզմ ՜կՠձ՜հձզ, ժ՜ջճխ էՠջ զձլ. ՜կբձփ
218՝ (Նրպջ՞զջ) Ախ՜սձ՜ժՠջյ Սճսջ՝ Հճ՞զ, Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճհո՚ պբջ Նթխ՟րհ՟ճնջթմ ՠս զսջ թձճխ՜ռձ. ՜կբձփ Ես կՠխո՜կ՜թ վթճսձ ՞ջմզ՚ աԳվթանվ ոճսպ՜ձճսձ ՟յջզ, ճջ աո՜ժ՜ս ՝՜ձո ՞ջՠռզփ
362՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Գվնճջ ջնրվՠ ծ՟վ[տ]ղ՟մտջ ՠ՟մթ Ժ ծ՟սնվթ, ՟վ՟վգ՟ժ Ձթւ Ըջսգց՟մնջե Ջնրհ՟ճգտթ ւ՟ծ՟մ՟ճե
[Փ]՜շտ ՜կՠձ՜ա՜սջ պբջճսդՠ՜ձ,
Եջՠտ՜ձլձՠ՜ Աոպճս՜թճսդՠ՜ձ՚
Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճ ՜ձծ՜շ՜ժ՜ձ
Ես Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՜ձի՜ո՜ժ՜ձփ
Հ՜հջ բ յ՜պծ՜շ Ոջ՟ճ թձձ՟ՠ՜ձ
Ես Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ կ՜տճսջ ՝խըկ՜ձ,
Ոմ դբ ՜ըպզստ կ՜ջկձճ ձկ՜ձ
Ես ժ՜կ ՜խ՝ՠջռ, ճջ ձճս՜ա՜ձ՜ձփ
Ահէ բ ՜ձծ՜շ ՠս ՜ձձըկ՜ձ,
Վՠջ տ՜ձ ակզպո ՠս տ՜ձ ա՝՜ձ,
Ծձճսձ՟ձ Ոջ՟ճ ՜ձձկ՜ձ՜ժ՜ձ,
Եէճսկ Հճ՞ճ ՜ձի՜ո՜ժ՜ձփ
Ոմ ճկձ հ՜շ՜ն ՜ս՜՞՜ժ՜ձ,
Ոկձ ժջոՠջ ձճս՜ոպ՜ժ՜ձ,
Ահէ կզ ՠս ձճհձ ՞ճէ զկ՜ռ՜ձ
Սճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպտձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձփ
Ոխճջկճսդՠ՜ձ Հ՜սջձ բ՜ժ՜ձ
Եջժզջ էռՠ՜է վ՜ջդ՜կ՜ռ՜ձ,
Բ՜ձզս ձճջզձ ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ
Եջժզձտ ժ՜շՠ՜է ի՜ոպ՜պՠռ՜ձփ
Իոժ ա՜սջճսդզսձտ ձճռզձ ճջ ժ՜ձ՚
Շձճջիզս Հճ՞ճհձ յ՜հթ՜շ՜ռ՜ձ,
Աժձ ՜ջՠսճս գձ՟ էճսո՜ժ՜ձ,
Գճս՟տ ՜ոպՠխ՜ռ յ՜ջ՜՞ջ՜ժ՜ձփ
Դ՜ջլՠ՜է հ՜հպձզ զ Յնվբ՟մ՟մ,

Նճհձյբո Թ՟ՠփվ լ՜հձձ ի՜հջ՜ժ՜ձ.
Դ՜ բ ճջ՟զ զկ կզ՜ժ՜կձ,
Կճմբ չՠջճսոպ հճջ՟ճջ՜ժ՜ձփ
Նճհձյբո Հճ՞զձ ՜խ՜սձ՜ձկ՜ձ
Ես էճսո՜վ՜հէ ՜կյճ ձկ՜ձ,
Տՠոՠ՜է Ակէճ ճջ՟զձ Յնծ՟մ,
Նճհձյբո գձ՟ չբկձ Յ՟խնՠ, Յնծ՟մփ
Սճհձյբո կՠջ Տբջձ հՠպ հ՜ջճսդՠ՜ձ
Աոբջ ՞ձ՟զձ ՠջժճպ՜ո՜ձ...
Գձ՜ռբտ տ՜ջճատ գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ
Ես ճսոճսռբտ ազկ յ՜պճսզջ՜ձփ
Մժջպՠռբտ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ,
Ոջտ ի՜ս՜պ՜ձ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ,
Զզ Եո գձ՟ լՠա ՠկ հ՜սզպՠ՜ձ՚
Մզձմՠս զ ժբպ լՠջճ ժճմկ՜ձփ
Աա՞զո Հ՜հճռ դվ՜ժ՜ձ,
Ոջ բ ՜ձռՠ՜է ժջժզձ ղջն՜ձ,
Ահէՠս Է դզս ՜սՠէզ էգկ՜ձ
(2×532+7+551=1622)
Գջՠռ՜ս ՞զջտըո յ՜պըւ՜ժ՜ձփ
Ահոզձտձ բ Ժ ի՜պճջ Հ՜ջռկ՜ձ,
Ըոպ ՜սջզձ՜ռ Ժ—՝՜ձՠ՜ձ
Ես Ժ—՜խզ տձ՜ջ Դ՜սդՠ՜ձ,
Ոջճչ ՜սջիձզ Աոպճս՜թըձ Բ՜ձփ //(362՝)
Ահէՠս կ՜ո՜ձռ, ճջտ ՞ճհ՜ռ՜ձ
Աջ՜ջ՜թճռ էզձՠէճսդՠ՜ձ,
Տ՜ոձ ՝՜ձզս ՞ջճռձ բ՜ժ՜ձ,
Ոջյբո ՜ո՜ռ կՠթ իշՠպճջձ ՜հձփ
Է՜ժ, ՞ճհ՜ժ տ՜ձ՜ժ՜ժ՜ձ,
Ոջ՜ժ, ՜շզձմտ, ճսջ, ՠջջ՜ժ՜ձ,
Ոսձՠէ, ժջՠէ, ՜շձՠէ՜ժ՜ձ,
Զզ զկ՜ոպձճռձ ՜հոյբո ՞ջՠռ՜ձփ
Ահէ ՠս իճ՞ճհ Ժ ա՜սջճսդՠ՜ձ՚
Հզձ՞ ՝՜ձ՜ժ՜ձ ՠս իզձ՞ձ ՜ձ՝՜ձ,
Զզ դբ տձձՠո կպ՜ստ ՜ջդձ՜ժ՜ձ,
Դզսջ՜ս ՞պռՠո վ՜վ՜ք գխլկ՜ձփ
Ոջճչ իՠջգՠձ, ճջտ իկպ՜ձ՜ձ,
Ն՜ը ա՜ջպ՜տզձոձ ա՜ջ՜՝՜ձ,
Ոջտ ՝՜ըպ ՜ոՠձ ա՟զյս՜թ կ՜ջ՟ժ՜ձ,
Զմ՜ջձ ՠս ա՝՜ջզձ Աոպճսթճ պ՜ձփ
Ահէ ՠս ՠջժջճջ՟ ի՜պճջ Հ՜ջռկ՜ձձ
Պզխթ ՜խ՜ձ՟զձ ՜ջզճոՠ՜ձ,
Հճ՞բկ՜ջպզձ կ՜ժՠ՟ճձՠ՜ձ
Ես ձկ՜ձ՜ռձ ճջ ՜ոպ ՞ջՠ՜է ժ՜ձփ
Եջջճջ՟ ի՜պճջձ՚ Հ՜ջռճխ՜ժ՜ձ
Յ՜խ՜՞ո ՜ձծ՜շ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ,
Ահէ ՠս զձձՠ՜ժ ՟՜ոճսռձ, ճջ ժ՜ձ
Փ՜շ՜՝՜ձզմտ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձփ
Չճջջճջ՟ ի՜պճջձ՚ Աջ՜ջմճսդՠ՜ձ
Վՠռ՜սջՠ՜ ՞ճջթտձ իջ՜ղ՜ժ՜ձ,
Կՠձ՜ռ ՟ջ՜ըպզձ ՜ձկ՜իճսդՠ՜ձ

Ես ա՜ձ՜ա՜ձ յպխճռձ ճջ ժ՜ձփ
Հզձ՞ ի՜պճջձ՚ բ ՜շձՠէ կ՜ջ՟ժ՜ձ
Մ՜ջկզձձ ձզսդ բ պ՜ջջ՜ժ՜ձ,
Հճ՞զձ յ՜պժՠջ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ,
Ոջ ՜ջ՜ջ կզղպ ղ՜ջե՜ժ՜ձփ
Վՠռ ի՜պճջձ՚ բ Գջճռ դ՜ջքկ՜ձ՚
Ծձձ՟ճռ, Եէզռ ՠս Ղՠսպ՜ժ՜ձ,
Թւճռ, Ասջզձ՜ռ ՠջժջճջ՟՜ժ՜ձ,
Ոջճչ չ՜ջեզձ ճջ՟զտ կ՜ջ՟ժ՜ձփ
Եսդձ ի՜պճջձ՚ բ Յՠոճս Ն՜սՠ՜ձ
Ես Դ՜պ՜սճջտձ ՠջժճպ՜ո՜ձ՚
Գզջտ ՜ջտ՜հզռըձ իջբ՜ժ՜ձ,
Յճջճռ թ՜՞ՠ՜ռ էճհոձ ի՜հջ՜ժ՜ձփ
Ոսդձ՚ բ Փջժմզձ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ
Ես Բ՜ձզձ Հ՜սջ ՜ձծ՜շ թ՜՞կ՜ձ,
Չ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռ ՠս Յ՜ջճսդՠ՜ձ
Ես իջ՜ղ՜էզ չՠջ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձփ
Իձձ՚ բ Հ՜ջռկճսձտ հճհե ա՜ձ՜ա՜ձ,
Վ՜ոձ ձճջճհո վ՜ջդ՜կճսդՠ՜ձ,
Եժՠխՠռճհո ձճջ ըոտ՜ձմ՜ժ՜ձ,
Ոջճչ ՜շձբ ճջ՟զտ պճսըձնՠ՜ձփ
Տ՜ոձ՚ բ Յ՜խ՜՞ո կ՜ջ՟ճհո վճըկ՜ձ՚
Հճ՞բչ՜ջզձ, ՜հէ ՠս կ՜իճս՜ձ,
Հ՜ձ՟ՠջլՠէճհձ ՠս հ՜ջճսդՠ՜ձ
Ես Քջզոպճոզ ոճսջ՝ ՞՜էըոպՠ՜ձփ
Դ՜պ՜ոպ՜ձզձ ՠս ի՜պճսռկ՜ձ
Ըոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ՞ճջթճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ,
Մՠխո՜սճջ՜ռձ՚ ՜ձէճսթ ժ՜յՠ՜ձ
Ես ՜ջ՟՜ջճռ՚ ժՠ՜ձտ ՜ձչ՜ըծ՜ձփ
Ահէՠս ո՜ժ՜ս ՝՜ձո ՜հո ՜ձ՝՜ձ
Ձթւ Ըջսգց՟մմե ղ՜ջ՜՟ջՠռ՜ձ,
Ոջ տ՜ի՜ձ՜ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ
Կճջմզձ զ կբն շ՜կզժ կ՜ջ՟ժ՜ձփ
Բ՜հռ ՟ճս, Տբջ զկ ՞դ՜թ՜ժ՜ձ,
Խձ՜ՠ՜ զ ՞զձո Քճ Սճսջ՝ ՜ջՠ՜ձ,
Յճջե՜կ ՞՜[հ]ռՠո զ ՟՜պ՜ոպ՜ձ,
Քճ ոճսջ՝ պՠոճհտ ՜ջ՜ ՜ջե՜ձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

204՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Հ՜ջռկճսձո/// (տՠջճս՜թ) ՠս զկ ՠս զ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ՚ կՠթզ
ՠս վճտճս. ՜կբձփ Ոջ ո՜ ՠպճս զ չ՜հՠէճսկձ/// (տՠջճս՜թ) զձ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զկ ժ՜կ՜սձ, զկ հրե՜ջճսդՠ՜կ՝ձփ Ոչ ճտ րջ
զկ ա՜ս՜ժ՜ռձ ՠս ժ՜կ դբ գձպ՜ձՠ՜ռձ ոճջ՜ ի՜կ՜ջ ՟՜սբ ՜ձզ, ՠջՠտ ՃԺԷ (317) ի՜հջ՜յՠպ՜ռ ձաճչՠ՜է էձզ, ՜շ
զձլ ոէվՠջՠո ՞ճհփ
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ԹԵՐԹ՝ 354+2 (խվխ. 178, 230)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Լ×12(Ա 10, ԺԳ, Լ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
25,7×19ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 37ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Եվխնս՟ջ՟մ ծնհղնրմւ՝ 111՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 184ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟, 215ՠ, 246ՠֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1՟, 1ՠ, 37ՠ, 66՟, 89՟, 121ՠ, 146ՠ, 198ՠ, 303ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ռ՟վբ՟անճմ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ՝ անրմ՟ցնինր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, մխ՟վ՟դ՟վբնրղմգվզ՝ անրմ՟է՟ցնր՟լ, ռգվչթտ՝ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Ննվնանրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ՝ սգհ—սգհ է՟վղ՟տնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—354՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/1՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/1՝—2՝փ Հ՜պճջ Ա/3՜—32՜փ Բ/32՝—65՜ (62՝ «Աի՜հ աո՜ժ՜ս գձձ՜հ...»)փ Գ/65՝—88՜փ Դ/88՜—120՝փ Ե/120՝—45՜փ Զ/145՜—98՜փ Է/198՜—214՝փ Ը/215՜—45՜փ Թ/245՜—302՝փ
Ժ/302՝—54՝ (չջն. «... ազ չՠջոպզձ ձճջճ՞կ՜ձբ ղձճջիտ ՠս ՜ձ՜[յ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ///]»փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 350՜՝փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ
Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 89՜ (ԺԷ ՟. Ս՜ջ՞զո չ՜ջ՟՜յՠպզ) Եո՚ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպո ՞ձՠռզ ՞զջտո ՜հո ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զկճռ ՠս
ՠպճս հզղ՜պ՜ժ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթմ ժ՜կ՜ս զկճչփ Ոչ ճտ ճջ ի՜ձբ զ չ՜ձ՜ռո, դբ զկճռ, դբ րպ՜ջ՜ռ, ճջճղՠոռզ զ իրպբձ Քջզոպճոզ ՠս ձաճչՠ՜է ՠխզռ[զ] հ՜ա՞բ– հ՜ա՞ ՠս ճջ՟ճռբ՚ ճջ՟զո. ՜կբձփ
121՝ Գզջտո ՜հո հզղ՜պ[՜ժ] բ հճսըպձ Յնռ՟մնր Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթմփ Ոչ ճջ ճտ ի՜ձբ զ ՟ջ՜ձբ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթջ, ձաճչՠ՜է ՠխզռզ. ՜կբձփ
2. 23՜ (ԺԷ ՟. չՠջ՜ձճջճ՞ճխ Գվթանվ Եհթռ՟վբգտրնճ) Ոՙչ գձդՠջռրխ, ճջ ըոժզա՝ձ ՜շձՠո ՜հո ՞ջտզո ժ՜ջ՟՜էճհ, րջձ տ՜ձզ ՜կ՜ռ ՝՜ակ՜ռ ՜ձ՞՜կ հաղ՝ՠէճռ ՠո Մ՟ծըղ՟սթ ՞րշզձ, ճջ զսջձ յ՜ղ՜ջ էզձզ հ՜սզպՠ՜ձփ
317՜ Եո՚ էճսո՜ջ՜ջ Գվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպո Եհգր՟վբգտթ աո՜հ ձճջ զ ձճջճհ ձճջճհ[՞]ՠռզ Աոպճսթճչփ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԺԵ—XV
ՍՏԱՑՈՂ՝ Ղ՟դ՟վ խվ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 354ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Լ×12 (Է 9, Ժ, ԺԳ 11, ԺԵ, Լ 10, ԺԶ 13, ԺԸ 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ
(ղթ՟ջթրմ՝ 63ՠ—5՟, 68ՠ—71՟)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ ղգս՟ւջֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Եվխնս՟ջ՟մ ծնհղնրմւ՝ 105՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 180՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 4՟, 59՟, 117՟,
141՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթ (ռվ՟տգվեմ) Ժ-ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա) — 1(Բ), ջս՟տնր՟լ ՠ՟տնր՟լ 2—՟խ՟մ խթտ էգվէգվթտ, ղ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ինրտնրվթֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ՟ (Բ 16-22), Ա՟ Աՠ (Գ 5-15), Աՠ Ա՟ (Գ 16-Դ 11), Բ՟ Բՠ
(Դ 11-23)
(ռգվլ՟մգտ՝ Բ. Որէթեմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտւմգվզ ռմ՟ջնր՟լ գր էգվէ՟ծ՟մֆ Տգհ—սգհ է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ
ՠլգվ, տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՝—352՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/1՝փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/1՝—3՜փ Հ՜պճջ Ա/3՜—28՜փ Բ/28՜—58՜ (55՝ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜...»)փ Գ/58՜—80՝փ Դ/80՝—116՜փ Ե/116՝—40՜փ Զ/140՜—93՝փ Է/193՝—208՝փ Ը/208՝—39՜փ Թ/239՜—90՝փ Ժ/291՜—352՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 342՝—9՝փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 351՜—2՜)փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԶ բ.]
1. 1՜ Գթվ ռ՟իձ՟մգ՟ժ խ՟վա՟րնվ՟տ, նվ ավգմ գր բմգմ թ կգպմ — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո... ՠս ՞ճի՜ձ՜էճչ վ՜շ՜սճջՠկտփ

2. 353՜՝ Գ՟վմ՟մ՟ղնրս ՟ղգմ՟ճմ ՟դա՟տ — Եէտ Ասՠէՠ՜ռ յ՜պժՠջ ՜սջձ ՞՜ջձ՜ձ՜կճսպ բ Փճտջ Հ՜հճռ...փ
353՝ Տ՟վգղնրս ՟ղգմ՟ճմ ՟դա՟տ — Շ՜կո զ Ա՚ Փճտջ Հ՜հճռ...փ 353՝—4՜ [Խնվ՟մւ Զ՟սխ՟տ, Ապ՟չ՟րնվ՟տ,
Յ՟ճսմնրէգ՟մ] — Զկճսպ Զ՜պժ՜ռ ՠս Աշ՜ն՜սճջ՜ռ ըճջ՜ձզո ՜հոյբո ՜ջ՜հ... ՝՜հռ զ ձ՜ի՜ձնզ ՜կզձ ըճջ՜ձտձ
ՠս հ՜սՠէ, ճջ ճսխզխ ՞՜հփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

24՝ Ահէ ՞զպճսդզսձ էզձզ գձդՠջռճխ՜ռ՟, ճջ ա՜հո պՠպջ՜ժո զ հԱջՠ՞զ Ե — ձ ոժո՜հ ՠս զ Հճշզ ԻԵ—ձ էկձՠռ՜ս,
՜յ՜ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ, ազ ՞ջՠռզ ճմփ
65՝ Աձկՠխ՜՟զջ էՠջ, ազ ՜հո պՠխո է՜ս մբջ ձղ՜ձ՜թփ
69՝ Աձկՠխ՜՟զջ էՠջ, ազ հրջզձ՜ժձ ժ՜ջ՞ձ ՞ջ՜թ բջ, ՠո ՜հէ ՞ջՠռզ ՠս հՠպճ ձղ՜ձ՜թ բջ, դբ զ ժ՜ջ՞ձ կզ ՞ջՠջ,
հ՜հձ կբժբէ ՟բկձ ՞ջբփ
109՜ Ոչ ՠխ՝՜հջ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ, ազ ՜հո ի՜ջռ զ պՠխո մբ յզպզէ, ղջնբ ադճսխդձ հ՜հձ ՠջՠոձ, ձղ՜ձՠէ ՠկ, զ էճսո՜ձռձ բջ ՞ջ՜թ ՠս մբջ ՠջՠսձ՜է Խժ՟էգտրնճփ
352՜ Փ՜շտ...փ Ոջճռ ղձճջիրտձ ղ՜ջեզձ բ՜ժտ ՜կՠձ՜հձ... ՜շ ոպ՜ռճսկձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ պ՜շզո ՠս ՜կՠձ՜հէզջ
թ՜խժ՜սբպ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո՚ Հ՜ջռկ՜ձռ ՞ջճռո, ա՜ձգ՜ռՠ՜է ՠխՠս ոջ՝՜յոձՠ՜է ժջ՜սձ՜սճջձ ՟ՠշ՜յ՝ճհո ի՜ո՜ժ՜ս՚ Ղ՟դ՟վփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 233՝ (ԺԶ ՟.) Ոջյբո ՜ա՜պՠռՠջ, Քջզոպճո Աոպճս՜թ, աԱ՟՜կ թձըձ՟ՠ՜կ՝ձ // (234՜) զսջճչ զ ՟եճըճռձ, ձճհձ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ ՜ա՜պՠ՜հ, Տբջ Աոպճս՜թ// (233՝) աիճ՞զո կՠխճսռՠ՜է Ադ՟վթ՟ճ թ՜շ՜հզո ՠս թձ//(234՜)
՜սխ՜ռձ ՠս ճջ՟ճռ զկճռ. ՜կբձփ
2. 319՝ Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո ա՜ս՜ք ՠս ա՜ձ՟ջ՜ձզժ ճջ՟զտձ զկ՚ Յ՟խնՠ ո՜ջժ//(320՜)ս՜՞ձ, Ապ՟ւգժմ, Մջըվչ՟մմ ՠս աԵ՟հնրՠմ, ճջ ՠջզպ՜ո//(319՝)՜ջ՟ ՠս չ՜հՠէճսմ ի՜ո՜ժ՜ս ՠէզձ ՜ղը՜ջիբո ՠս դճխզձ զձլ// (320՜) ժոժզթ
հ՜սզպՠ՜ձփ Ոչ ճջ ժ՜ջ՟՜հ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոբ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկ// (319՝)ՠոռզ հ՜սճսջ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ.
՜կբձփ
4. 332՜ Աա՜պՠ՜հ, Տբջ, ազկ կՠխ՜սճջ իճ՞զո ՠս զկ թձ՜սխ՜ռձ, ՠս ճջ՟ճռ զկճռ, ՠս ոճսջ՝ ՜ջտ՜[հ]ճսդՠ՜ձ՟
՜ջե՜ձ՜սճջՠ՜ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձփ
5. 345՜ Գզջտո ՠս պՠպջ բփ
6. 352՜ [Փ]՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ...փ Աջ՟, ՠո՚ Ադ՟վթ՟ճ ՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ի՜ձ՜հո, ՜ձժ՜ջ՞ո զ
ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ ՠս յխՠջ՞ո զ հ՜խ՜սդզռ, ըոպ՜ռ՜հ ոճսջ՝ Հ՜ջռկճսձտ ՞զջտո հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զկճհ ՠս թձ՜սխ՜ռ զկճռ,
ի՜սջձ զկճհ՚ կ՜ի՟՜ոզ Եվթչ՟մթմ, ՠս կ՜սջձ զկճհ՚ Խնրղ՟վթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռ զկճռ՚ Ամ՟մթթմ ՠս Մթջ՟եժթմ, ՠս ճջ՟ճհ
զկճհ՚ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է զ Քջզոպճո Յ՟խնՠ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ. հզղ՜պ՜ժ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխՠռզփ Ահէ ՠս հզղՠռբտ զ ՝՜ջզ աճջ՟զտձ զկ՚ Ապ՟ւգժմ, պբջ Միթէ՟վմ, Յնռ՟մե[ջմ], Մջըվչ՟մմ, Դ՟րթէմ, Յ՟խնՠմ, ՠս ակ՜հջձ զսջՠ՜ձռ՚ Գ՟ճթ՟մեմ,
ՠս ա՟ճսոպջձ զկ՚ Ամմ՟ճթ, //(352՝) ՠս ադճշձՠջձ զկ՚ Ղ՟դ՟վմ, Ե՟վթչ՟մմ, Մ՟վթ՟ղմ, Խնրղ՟վմ ՠս Ղ՟բ՟ղմ, ՠս ի՜ջոձ զկ՚ Ն՟դնրւմ, Շնրյ՟մմ, Ղ՟վթոջ՟րժէ՟մմ, Թ՟ղ՟ղմ ՠս Ն՟վթմչմ. ՜կբձփ
Ահէՠս հզղՠռբտ ոճսջ՝ ՠս ՜ջե՜ձ՜սճջ հ՜խ՜սդո լՠջ՚ Ադ՟վթ՟ճ ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հո ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջտձ զկ աժՠձ՟՜ձզո ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էո, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ ՜ղ[ի]ՠխ իջ՜յ՜ջ՜ժզձ ՜ձկճշ՜ռ ՜պՠ՜ձձ. ՜կբձ
ՠս ՠխզռզփ Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կփ
7. 353՜ Թվ՜ժ՜ձ Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ Ռ(1551) դ՜կ՜կ ՠխՠսփ Թվ՜ժ՜ձ ՝՜ձձ ՑՋՀԶ (6576), իճշճկճռձ՚ ՅԳ(300)փ
Յ՜կզ Տՠ՜շձ ՌՇԾԳ(1553)փ Սճսջ՝ Գվթանվ Լնրջ՟րնվշեմ ՌՍԾԲ (1252), Սջ՝ճռ դ՜ջ՞կ՜ձմ՜ռձ Ս՟ծ՟խ՟ճ ՠս Մգջվնց՟ճ՚ ՌՃԾԴ (1154) ՠս Նգվջեջե Կժ՟ճգտեմ ԳՃՂ (390)փ
Ահէ ՠս ՜ս՜ջպՠռ՜ս ո՜հ Հ՜կզջ՜ ԺԵ, Հջճպզռ Բ, ձճհՠկ՝ՠջզ Լ, Ք՜ոըՠս ԺԴ, Տջոպզձզ Դ, Թղջզձիջ՜հ Լ, Ռ՜կ՜՟՜ձ ԻԳփ Կՠձ՟՜ձ՜ժՠջյ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ՚ Ախՠխձ՜սճջձ, Գ՜սպզձ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ՚ Ցճհ ՞զջձ, ժբպտ ՠջժձ՜կզն՜ժ՚ ՞՜ջձ՜ձ ժբպձ ԽԱփ Ադ՟վթ՟ճ ՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հո հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո լՠջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ զսջ ոճսջ՝ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ. ՜կբձփ
8. 354՝ Ահո ՠձ զկ ի՜հջՠձզ յ՜յՠջձփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ Միթէ՟վթմ, Ահՠվ՟բգհթմ, Միթէ՟վթմ, Խնտ՟բգհթմ, Մջըվչ՟մթմ, կ՜ի՟՜ոզ Եվթչ՟մթմ, ՠս զձլ՚ Ադ՟վթ՟ճ ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հզոփ
Ահո ՠձ զկ կ՜հջՠձզ յ՜յՠջձփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ՚ ճսոդ՜հ Բ՟յի՟թյթմ, Ադ՟բթմթմ, Չըւըմխմ, Ադ՟բթմթմ, Էռ՟սց՟յթմ, Խնրղ՟վթմ, ՠս Ադ՟վթ՟ճ կՠխճսռՠ՜է թ՜շ՜հզո Աոպճսթճհփ
Ահո ՠձ զկ ի՜սջ կ՜ջՠձզ յ՜յՠջձփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ՚ Յնռջեցթմ, Սեռ՟բթմթմ, Քնրվթխթմ, Եվթչ՟մթմ, ՠս զձլ
կՠխճսռՠ՜է թ՜շ՜հզոփ

Ահո ՠձ Խնտ՟բգհթմ կ՜հջՠձզ յ՜յձփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ Ցթմնւի[՟]տթմ, Խնմբի՟էնրմթմ, Խնտ՟բգհթմ, Մջըվչ՟մթմ, Ահ՟չ՟մթմ, Ադ՟վթ՟ճ կՠխճսռՠ՜է տ՜ի՜ձ՜զոփ
Աոպճս՜թ ճխճջկզ ոճռ՜հ իճ՞ճհձ, դճխռբ Տբջ Աոպճս՜թ աոճռ՜հ ՞ճջթՠռՠ՜է կՠխտձ, նձնբ ալՠշ՜՞զջ կՠխ՜ռ ՠս
՞ջբ ա՜ձճսձ ոճռ՜հ զ ՟յջճսդզսձ ժՠձ՜ռ. ՜կբձփ
Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ ՜սջիձՠոռբ աճջ՟զտձ ՠս ադճշձՠջձ զկ ՠս ա՟ճսոպջձ իճ՞ճչ ՠս կ՜ջկձճչ, պ՜կ[՝]տ ՠս պՠխ՜ստ, ա՜ջկ՜ստ ՠս ա՜ս՜ժ՜ստ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՞ճհզստ. ՜կբձփ
Ահէ ՠս ՜սջիձՠոռբ Տբջ Աոպճս՜թ հՠջժձբ ՠս ՠջժջբ, զ թճչբ ՠս զ ռ՜կ՜տբ, զ իջՠղպ՜ժ՜ռ ՠս զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ. ՜կբձ
ՠս ՠխզռզ, ՠխզռզփ
Ահէ ՠս հզղՠռբտ զ ՝՜ջզ ապբջ Միթէ՟վմ, գձդՠջռ՜սխ ՠս չ՜ՠէճխ ոճսջ՝ ՞ջզո, ՠս Եվթչ՟մ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ, ՠս հզղՠ՜է էզնզտ զ ՞զջձ ժՠձ՜ռ. ՜կբձփ
9. 1՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Մ՟վսթվնջ չ՜ջ՟՜յՠպո՚ թ՜շ՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ
10. 354՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Յզոճսո[զ] Քջզոպճո[զ] թ՜շ՜հ՚ կՠխ՜սճջ Եհթ՟ճ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 1՜, ՜ձճսձձ ՠխթճս՜թ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 126՝, 235՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յնռծ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպ, դչ. ՌՃԽ (1691)փ 3՝, 141՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜... Ս՜պ՜ժՠռ՜ս ՜հո ի՜սձ ճս ճջ՟ձ զ ՝ՠջ՜ձ (ՠս պ՜ջ՝ՠջ լՠշտՠջճչ կզ ղ՜ջտ ՜ձժ՜ջՠսճջ ՝՜շՠջ ճս ձ՜ը՜՟՜ոճսդզսձձՠջ)փ
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ԳՐԻՉ՝ Մ՟վա՟վթսֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ղ՟դ՟վ ւծճ., Ավթջս՟խեջ ռվբ. Խժ՟էգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 320. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 318ՠ—20ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԷ×12 (Ա, ԻԷ 11, Ը 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 24,3×18,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33 (2՟—89ՠ), 36(90՟—318՟)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Եվխնս՟ջ՟մ ծնհղնրմւ՝ 117՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 179՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 6՟, 265ՠֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟, 3ՠ, 37՟, 78՟, 98ՠ, 126՟, 145ՠ, 191՟, 230ՠ, 274ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, ղնիվ՟անճմ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ գվխնր էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ
գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Որմթ ծ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟, Աՠ, Բՠ, Ա՟, Դ՟, Գՠ, Դՠ, Գ՟ «///թ ւ՟հ՟ւմ ջնրվՠ... Եր գվէ՟ճթմ դծգս///» (Դ, 5—25)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, 305—վբ էգվէզ՝ ո՟սպնր՟լ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜—317՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/2՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/3՝—5՜փ Հ՜պճջ Ա/5՜—36՜փ Բ/36՜—76՜ (73՜ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»)փ Գ/76՜—98՜փ Դ/98՜—125՜ (98՜ «Ց՜ձժ Չճջջճջ՟ ի՜պճջզո կձ՜ռՠ՜է բջ, զ ոժզա՝ձ ՞ջՠռ՜տ, ՜ձ՟ պՠո»փ Տՠո 2՜՝)փ Ե/125՝—44՝փ Զ/144՝—90՝փ Է/191՜—204՝փ Ը/204՝—29՝փ Թ/230՜—73՝փ Ժ/274՜—317՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 311՜՝փ
Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 316՝—7՜)փ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 125՜ (Մ՜ջ՞՜ջզպ ՞ջմզ)
Աձճս՜ձՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո Հ՜ջռկճսձտ,
Ես յ՜պճս՜ժ՜ձ ճսձզ ՜ժճսձտ,
Դճստ, ճջ ժ՜կզտ էզձՠէ ջ՜՝ճսձտ
Ես ՜ձճս՜ձզէ հճհե զկ՜ոպճսձտ,
Լՠջճստ ա՞՜ոպտ զ՝ջՠս աթզթշճսձտ,

Զպզս ՠս ա՞զղՠջ էզձՠէ ՜ջդճսձտ.
Ի հգձդՠշձճսէձ կՠթ՜իճ՞ճսձտ,
Զզ տ՜խզռբտ յպճսխ ՞ճհձա՞ճհձտ,
Ձՠա զ ծ՜ղ՜ժ հճհե ՜ձճսղճսձտ
Ոս ՜հէճռ յ՜ջ՞ՠս՚ զ՝ջՠս աըճսձժփ
125՝ Ես ակՠխրտ կ՜ի՜ռՠ՜է ՞թճխո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Քջզոպճո կզճչ Ոխճջկ՜հզս, ՠս աի՜ջ՜ա՜պձ զկ ռ՜ձժ՜էզ՚ պբջ Ավթջս՟խեջփ
178՝ Աջ՟, ՠո, ա՜շ՜թՠ՜էո կՠխրտ ՠս ճխճջկճսդՠ՜ձռ կ՜ոզձձ ժ՜ջրպՠ՜է, չՠջՠջՠսճսդ՜ժ՜ձ ժճմկ՜կ՝ ՜շ լ՜հձՠ՜է՚ Ավթջս՟խեջ չ՜պձրխ ՝՜ձզ, ՠպճս ՞թ՜՞ջՠէ ա՜հո Գզջտո ի՜ջռկ՜ձռ՚ զ է՜ս ՠս գձպզջ րջզձ՜ժբ, լՠշ՜կ՝ ի՜ջ՜ա՜պ տՠշձ զկճհ Մ՟վա՟վսթ, զ Կճսո՜ոպ՜ձձ Շփպնէնր, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ, զ դվ՜ի՜ղճսդՠ՜ձ Աջ՜կՠ՜ձ ՌՃ ՠս ՠջժջճջ՟զ (1653), ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ոջ՝՜ա՜ձզձ պՠ՜շձ Փթժթոնջթ ՠս հ՜նճջ՟զձ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ Ջնրհ՟ճգտնճ, հ՜սճսջո զսջ ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ ՠջժճսռ ՜ա՞՜ռ՚ զոկ՜հբէ՜ժ՜ձ՜ռ ՠս յ՜ջոժ՜ժ՜ձ՜ռփ Վ՜ոձ ճջճհ պ՜խպ՜վ՜ժ՜ձ պճմճջկ՜կ՝ ոջպզս ՜խ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխո՟ ՠս ա՝՜ջՠվ՜շ գձդՠջռճխո՟, հզղ՜պ՜ժՠէ ոՠշձ՜՝՜ջ ոզջճչ ՠս ՝ճէճջ ոջպզս ակՠխո՜ժճջթ՜ձ ՠս պ՜ջ՜՝ՠջՠ՜է ժՠձրտ՚ Ավթջս՟խեջ չ՜ջ՟՜յՠպո Խժ՟էգտթ,
ՠս աթձրխո զկ՚ Կթվ՟խնջ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աԹնրվռ՟մբեմ, ՠս աըի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠխ՝՜ջոձ զկ՚ պբջ Ղ՟դ՟վմ ՠս ապբջ Ահեւջթ՟մնջմ, ՠս ՠխ՝րջճջ՟ՠ՜ժձ զկ՚ կզսո պբջ Աժեւջթ՟մնջմ վճըՠ՜էձ զ Տբջ, ՠս ա՜հէ ՠխ՝րջճջ՟զոձ զկ՚ Կնդղ՟ջ չ՜ջյՠպձ ՠս ապբջ Յնռ՟մեջմ, ՠս աոզջ՜ոձճսձ՟ ճջ՟ՠ՜ժձ զկ՚ Սսգց՟մմնջմ ՠս Կթվ՟խնջմ, ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է կ՜ձժճսձտձ՚ Աժեւջթ՟մնջմ ՠս աՅնռծ՟մմեջմ, աՍնրւթ՟ջմ ՠս աԿթվ՟խնջմ, ՠս աի՜կ՜ժ՜կ ի՜ջ՜ա՜պ տճհջձ զկ՚ աՄ՟վա՟վթսմ ՠս աՂթղ՟էմ, ՠս ՜հէճռձ ՜կՠձՠռճսձփ Ես ճջտ ՜ձժՠխթ ոզջճչ հզղՠոռբ Ոխճջկ՜հզս, ձճհձճսկ մ՜վճս մ՜վՠոռզ
գոպ պբջճսձՠ՜ձ ՜ձըոպՠջզսջՠէզ ՝՜ձզձ. ՜կբձփ
191՜ Զռ՜ձժ՜ռճխ ոճսջ՝ պ՜շզո՚ աԱվթջս՟խեջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ի՜ձ՟ՠջլ թձրխզստ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ՜շ Տբջ՚ հճհոձ ՜կՠձզփ
204՝ Ես ՞ՠջՠ՜է իճ՞ճչ ՞թճխո հզղՠոռբ զ Տբջփ
230՝ Զոպ՜ռրխ թ՜խժՠջ՜ձ՞ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո՚ աԱվթջս՟խեջ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ Ն՜ՠս ա՜ձ՜ջիՠոպ ՠս ադ՜ջկ՜պ՜ջ ՞ջզմո ՠխժՠէզ կզ կճշ՜ձ՜հտ, ազ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս նՠջկձ ոզջճչ ՞ջՠռզ աո՜փ
Ոջտ ր՞պզտ զ ոկ՜ձբ, ի՜հռՠռբտ կՠխ՜ռ կՠջճռ դճխճսդզսձ ՜հոյբո. Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ոճսջ՝՟ Իոջ՜հեխզ, Քճ ոճսջ՝ ՠս ժ՜ջկջ՜ա՜ջ՟ ՜ջզսձ՟ ՠս Քճ ոճսջ՝ Մրջձ ոյզպ՜ժ ՠս ժճսո՜ա՜ջ՟ ժ՜դձ ՜շ Քՠա ՝՜ջՠըրո, ՝՜ջլ
աձ՜ը՜պզձո ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս կՠխ՜սճջ թ՜շ՜հզձ Քճ՚ ՞ջճհո ՞թճխզ, ՠս կ՜տջ՜ա՜ջ՟ՠ՜ աձ՜ հ՜կՠձ՜հձ ող՜է՜ձ՜ռ, աճջ
հ՜շկ՜ձբ ղձմճհձ կզձմՠս հՠէո ղձմճհձ կՠխ՜ս. ՜կբձփ
273՝ Զռ՜ձժ՜ռճխ էճսո՜ա՜ջ՟ պ՜շզո՚ աԱվթջս՟խեջ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, ՠս ակՠխրտ կՠշՠ՜է ճ՞զ՚ ա՜յզժ՜ջ ՞ջզմո, ՠս աթձրխոձ կՠջ, ՜խ՜մՠկտ հզղՠէ ՜շ իՠղպ՜էճսջ ՠս կ՜ջ՟՜ոբջձ Աոպճս՜թ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ
274՜ ԶԱվթջս՟խեջ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ ՠս աի՜ջ՜ա՜պ ձճջզձ՚ Ղ՟դ՟վ տ՜ի՜ձ՜հձ հզղՠռբտ զ Տբջփ
317՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ավնճջ — Փ՜շտ... զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պրկ՜ջզ Ռ ի՜ջզսջՠջճջ՟զ ՠս ՠջժջճջ՟զ (1653) ՞ջՠռ՜ս ՠս հ՜ձժ ՠէՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս կ՜պՠ՜ձո ՜ոպճս՜թ՜հզձ, ճջ ժճմզ Հ՜ջռկճսձտ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Պ՟վջթտ Շ՟ծ Աո՟զթմ ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Հ՟ճնտ ջնրվՠ Աէնպնճմ Էչղ՟լմթ պՠ՜շձ Փթժթոոնջթ ՠս վճը՜ձճջ՟զ ձճջզձ՚ պՠ՜շձ Յ՟խնՠթ ՠս հ՜դճշ՜ժ՜էճսդՠ՜ձ կՠջճհո ձ՜ի՜ձ՞զ՚ Եջ՟ճգ՟ճ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ, ՞ՠխՠռզժ ՠս յ՜հթ՜շ՜ա՜ջ՟ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ձճջ՜ոտ՜ձմ ձճջճ՞ճխզ ՠս ղզձճխզ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթփ Գջՠռ՜ս ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո հՠջժզջո Եվզմչ՟խ՟ճ, զ ՞ՠրխո Շփպնէ ժճմՠռՠ՜է, զ ոճսջ՝ կՠձ՜ոպ՜ձզո գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ
ՠս Սնրվՠ Լնրջ՟րնվշթմ ՠս Սնրվՠ Յ՟խնՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ, լՠշ՜կ՝ ճսկՠկձ ձճս՜ոպզ ՠս տ՜ձ աիճխ ՠս ավճղզ ՜ձ՜ջ՞զ
պժ՜ջզ, ճջ մճսձբզ ժ՜ջճխճսդզսձ ՠս ի՜կ՜ջլ՜ժճսդզսձ կՠջճհ ժբպզ ՟ջճղկՠէճհ, Ահէ ՜յ՜սզձՠ՜է զ պձրջզձզմ ՠս կ՜ջ՟՜ոբջ իարջ Սճսջ՝ Հճ՞զձ, ճջ ապժ՜ջո արջ՜ռճսռ՜ձբ ՠս ՝՜ձ՜հ աէՠաճսո ի՜կՠջռ, Նճջզձ հճսոճչձ ոժո՜հ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ Նճջզձ ՜ս՜ջպՠռզ՚ ի՜ջժՠ՜է զ իջ՜կ՜ձ՜ռ ՠս զ նՠջկՠշ՜ձ՟ ՠշ՜վ՜վ՜՞ ոզջճհ չՠի՜՞ճհձ ի՜ջ՜ա՜պ՜ռո զկճհ, աճջ ճսձբզձ ՜ձլճսժ ՠս ՝՜խլ՜ձտ զ ոջպզ զ պճսբ ՠս զ ՞զղՠջզ չ՜ոձ ՞ջճռո ոպ՜ռկ՜ձփ Զճջ ՠս ՠո՚ ձճս՜ոպ՜՞ճհձո տ՜ձ ա՝ձ՜սո, ՜յ՜սզձՠ՜է զ հԱոպճս՜թ, ՠխբ իջ՜կ՜ձ՜ժ՜պ՜ջ ՠս հրե՜ջ՜ժզռ ոզջճհ ի՜ջ՜ա՜պ՜ռո զկճհ չՠի՜՞ճհձ ՠս ՝՜ակ՜ըձ՜կ՚ Ղ՟դ՟վ տ՜ի՜ձ՜հզո ՠս պբջ Ավթջս՟խթջթ՚ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջզ, աճջ չ՜շՠ՜է ժ՜հզձ զ պճսբ
ՠս զ ՞զղՠջզ զ ոբջ ՠս զ վ՜վ՜՞ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ՠս ՠպճսձ ՞ջՠէ աո՜, զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլ՜ձռ զսջՠ՜ձռ ՠս ճջ՟ճռ զսջՠ՜ձռ, ՠս հզղ՜պ՜ժ կՠա ՠս թըձրխ՜ռ կՠջճռ՚ Կթվ՟խնջ տ՜ի՜ձ՜հզձ, Թնրվռ՟մբթմ, ՠս ճջ՟ճռձ՚ Կնդղ՟ջթմ, Աժեւջթ՟մնջթմ, Յնռ՟մթջթմ, Կթվ՟խնջթմ, ՠս ՟ոպՠջռձ ՜կՠձՠռճսձ, ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ ՠս ձձնՠռՠէճռձ. ՜կբձփ
Ես ՜ջ՟, ՠո՚ Ղ՟դ՟վ տ՜ի՜ձ՜հո ՠս ի՜ջ՜ա՜պձ զկ՚ պբջ Ավթջս՟խեջ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, ՝՜աճսկ ոզջճչ ռ՜ձժ՜ռ՜տ ՜հոկ էճսո՜ա՜ջ՟ կ՜պՠձզո Հ՜ջռկ՜ձռ, ՠս ՠպճստ ՞ջՠէ աո՜ զ չ՜հՠէճսկձ կՠա ՠս ճջ՟ճռ կՠջճռ՚ Կնդղ՟ջթմ
ՠս Աժեւջթ՟մնջթմ, Յնռ՟մթջթմ ՠս Կթվ՟խնջթմ, ՠս ՜հէճռձ ՜կՠձՠռճսձ, ՠս հզղ՜պ՜ժ թձրխ՜ռձ կՠջճռ՚ Կթվ՟խնջ տ՜-

ի՜ձ՜հզձ, Թնրվռ՟մբթմ, ՠս ՠխ՝րջձ կՠջճհ, ի՜ձ՞ճսռՠէճհ ՜շ Քջզոպճո՚ Աժեւջթ՟մնջ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ՠս տՠշռձ կՠջ՚ Մ՟վա՟վսթ՚ թջրխզ պ՜շզո, ՠս կզսո տՠշձ՚ Ղթղ՟էթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ կՠջճռ. ՜կբձփ
Աջ՟, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ աէճսոՠջ՜կ ՟՜ոտ՟ Սթնմթ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՞ջճհո ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ պՠոճսդՠ՜կ՝, հզղՠռբտ ակՠա ՜շ Տբջ Ոխճջկ՜հզս. ՠս ՟ճստ հզղճխտ՟ ՠս հզղՠռՠ՜էտո հզղՠ՜է էզռճստ ՜ձՠջՠժ ՜սճսջձ, ճսջ ՝՜ձտ ոյ՜շզ ՠս ՞ճջթտ դ՜՞՜սճջբ. ՜կբձփ Ոՙիփ
2. 205 (Աջզոպ՜ժբո ոպ՜ռճխզ, ձրպջ՞զջ) Ես ի՜ձ՟զյճխտ ՠս գձդՠջռճխտ ոճսջ՝ պ՜շզո, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ՚ յզպ՜ժ՜ժճմ Ավթջս՟խեջ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջո, ՠս ճմ ՞ճջթճչ ժ՜պ՜ջճխո, գձ՟ ՜հո ՠս ա՜ջե՜ձզձ
հզղկ՜ձ աՠջ՜ձճսիզ ժճսո՜ժջ՜սձ ձ՜աՠէզ ի՜ջ՜ա՜պ գոպ ՜ջՠ՜ձ ՠս ճմ չ՜ջճսռ ձկ՜ձճխ տճհջձ զկ Մ՟վա՟վթս, թջճխձ ՞ջճհո, ճջ բ ժճսո՜ջ՜ձձ Տ՟էգրնր, ՠս ի՜հջձ զկ՚ Կթվ՟խնջ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս կ՜հջ զկ՚ Թնրվռ՟մբ՟, ՠս ՠխ՝՜հջտձ
զկ՚ Ղ՟դ՟վ տ՜ի՜ձ՜հ, ՠս պբջ Աժեւջթ՟մ[նջ]մ՚ ի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճո, հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ Ս՜ժ՜ս թջզռո ՠխՠս Լթղմ ՜ձ՜յ՜պզփ Ոՙի ՠխժՠէճհոփ
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318՜ (Աջզոպ՜ժբո ոպ՜ռճխզ, ՝ճէճջ՞զջ) Աջ՟, ՠո՚ հՠպզձո զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ ՠս ձճս՜ոպո ՝ձ՜սզռ, ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ՚ Ավթջս՟խեջ չ՜ջ՟՜յՠպո Խժ՟էգտթ, ճջ՟զ Կթվ՟խնջ տ՜ի՜ձ՜հզ, ՠխբ ռ՜ձժ՜ռճխ ոճսջ՝ պ՜շզո, ճջ բ Հ՜ջռկճսձտ, ՠս ՠպճս ՞ջՠէ աո՜ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռձ զկճռ՚ Կթվ՟խնջ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս Թնրվռ՟մբթմ,
ՠխ՝՜ջռձ զկճռ ի՜ձ՞ճսռՠէճռ զ Քջզոպճո՚ Ղ՟դ՟վ յ՜պճս՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս պբջ Աէբտոզ՜ձճոզձ, ՠս ՠխ՝ճջճջ՟զ՚
կզսո պբջ Աժեւջթ՟մնջթ, վճըՠէճհձ ՜շ Տբջձ չՠջզձ, ճջ բջ դվ՜ժ՜ձձ ՌՃԺ ՠս Ը (1669)—զձ, ճջ ի՜հջձ՚ պբջ Ղ՟դ՟վ
ՠս ճջ՟զձ զսջ՚ պբջ Աժեւջթ՟մնջմ վճըՠռ՜ձ զ Տբջ, ՠս ՜հէ ճջ՟զտձ՚ Կնդղ՟ջ չ՜ջյՠպզձ ՠս պբջ Յնռ՟մթջթմ, ՠս ձճջ՜՝ճհո ՠխ՝րջ ՠս զկ ճջ՟զ՚ Սսգց՟մմնջթմ ՠս Կթվ՟խնջթմ, ՠս ի՜ջ՜ա՜պ ի՜կ՜ժ՜կ տՠշձ զկճհ՚ Մ՟վա՟վսթմ ՠս Ղթղ՟էթմ, ՠս ՟ճսոպջ՚ Մ՟վթ՟ղթմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ կՠջճռ, ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է կ՜ձժ՜ձռձ՚ Աժեւջթ՟մնջթմ, Յնռծ՟մմթջթմ, Սնրւթ՟ջթմ, Կթվ՟խնջթմ, Կ՟վ՟ոգսթմփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխո՟ ՠս ագձդՠջռճխո՟, ճջտ ի՜հզտ զ չՠջ՜հ ոճջ՜, հզղՠէ ՜շ Տբջ ՝ճէճջ ոջպզս ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոՠէ կՠա ըձ՟ջճխ՜ռո ՠս ՜կՠձ՜յ՜ջ՞ՠս Տբջձ յ՜ջ՞ՠսՠոռբ ա՜շ՜պ ճխճջկճսդզսձձ զսջ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠէճռո. ՜կբձփ Ահէ ՠս ա՜հո ըձ՟ջՠկ իջ՜կ՜ձ՜ս Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ազ ՞զջտո հզղ՜պ՜ժ ժ՜ռռբ ՜ձչ՜ծ՜շ կզձմՠս զ ժ՜պ՜ջ՜թ ՜ղը՜ջիզո, ՠս
ՠխզռզ ո՜ հզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠձզռ զձլ ՠս զկճռձ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 6՜, 311՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Պգսվնջ չ՜ջ՟՜յՠպփ
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ԺԵ—XV

ԳՐԻՉ՝ Մ՟էենջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Յնծ՟մեջֆ
ԹԵՐԹ՝ 238+1(խվխ. 30)ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×6+Ա—ԻԸ×8(Ա, ԺԳ—ԺԴ 9, (խվխ. ԺԳ) ԻԲ, ԻԸ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 23,5×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (1՟—6ՠ, 104ՠ—53ՠ, 155՟—8ՠֆ 162՟—206ՠ, 209՟—38ՠ), ղթ՟ջթրմ (7՟—104՟, 154՟ՠ, 159՟—61ՠ, 207՟—8ՠ)ֆ
ԳԻՐ, ՠնժնվաթվ (ԺԶ բ. մփսվաթվ ժվ՟տնրղմգվ՝ 154՟ՠ, 159՟—61ՠ, 207՟—8ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 32—50 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 77ՠ, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 125ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 145ՠֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 7՟, 30բ, 53ՠ, 67ՠ, 82ՠ, 95՟, 165ՠ, 202՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Արգս՟վ՟մ Յնռծ՟մմնրֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1(Ա), ջխդՠթտ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, ինրմ՟տ՟լ գր ավգէե ՟մզմէգպմգժթֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ—Ա՟ «///Թնռղ՟ջ [զմբ մնջ՟]. ա՟ճ Յթջնրջ
բվ[՟րւմ ց՟]խգժնռւ... [ծ՟մ]բգվկ [կխ՟ղՠմ]///» (Ի, 26—ԻԱ, 8)ֆ 2. Մ՟յսնտֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Բ), ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ—Բ՟ «///էյմ՟ղրնճմֆ Եր ՟վբ, Աւ՟դ ջ՟ ՠգվբ ՟ղնրվ գր ՟յս՟վ՟խ ծդ՟րվ... թյի՟մնրէթրմ /// գր դխ՟///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՟մՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ինրմ՟տ՟լ, տգտ՟խգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ ղ՟յնր՟լ գր ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, ՠ՟դղ՟էթր էգվէգվ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ գր ՠմ՟աթվզ սգհ—սգհ ռմ՟ջնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ գր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԺԶ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ՝ 154, 159—61, 207—208ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜ [Մգխմնրէթրմ Տեվնրմ՟խ՟մ ՟հփէթտ] — Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո, ոճսջ՝ ՠխզռզ ՜ձ[ճսձ տճ]փ Պ՜պ՜ոը՜ձզ.
Ախ՜սդտ՚ ը՜սոտ գձ՟ Աոպճսթճհ դ՜ջ՞կ՜ձզ... ՜հէ վջժՠ՜ զ մ՜ջբձ/// (ղ՜ջ. 1 պճխ ՠխթճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
Բ. 1՝—288՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/1՝փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/1՝—2՝փ Հ՜պճջ Ա/7՜—30՟փ Բ/30՟—53՝ (53՝ «Աի՜հ
աո՜ժ՜ս գձթ՜...»փ Չճսձզ յջ՜ժ Ի. «Հՠջլկճսձտ՚ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռ ՜շ կ՜ջ՟ՠխճսդզսձ Բ՜ձզձ»փ Տՠո պյ. բն 95—101)փ Գ/53՝—67՜փ Դ/67՜—82՝փ Ե/82՝—94՝փ Զ/95՜—134՝փ Է/134՝—45՝փ Ը/145՝—65՝փ Թ/165՝—202՜փ Ժ/202՜—38՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 231՜՝փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 235՝—6՜)փ

Գ. 236՜—8՝ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 236՜՝ Դ՟ր՟մնրէթրմ Հ՟ղ՟պ՟րս գր ծ՟վխ՟րնվ ՟ղգմ՟ճմ ւվթջսնմեթտ — Հ՜ս՜պ՜կ ՠս ըճոպճչ՜ձզկ, ՟՜ս՜ձՠկ ՠս ՠջժջյ՜՞ՠկ... ՠս աճջ ՜ջլ՜ժբտ հՠջժջզ՚ ՠխզռզ ՜ջլ՜ժՠ՜է հՠջժզձոփ
2. 236՝—7՝ Յ՟հ՟աջ ղիթէ՟վնրէգ՟մ — Յ՜խդՠ՜է զ կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠձբ զսջկբ, ճջ՟ձ Ա՟՜կ ճջյբո կ՜ջ՟...
Ահո բ ՜կՠձ՜հձ ռ՜սճռ ՟ՠխփ
3. 237՝ Է ղ՟ծնր շ՟ց ղգհ՟տմ ղ՟ջնրմւմ — Ա. Աշ՜նզձձ իյ՜ջպճսդզսձձ. կ՜ոճսձտ Ա. Աձիձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձ...
Է. Աջճս՜՞զպճսդզսձձփ
4. 237՝—8՝ Հ՟վտնրղմ թղ՟ջս՟ջթվ՟տ — Ի՛ձմ բ /// Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աշթ/// Զզ՛ձմ բ ձ՜ս... Զզ՛ձմ բ ձ՜ս՜չ՜ջ...
ոը՜էՠ՜էձ ՠս ՜յ՜ղը՜ջՠ՜էձ/// (տ՜հտ՜հճս՜թ ՠս ՠխթճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՜ (Խճսձ՜ռ՜թ ՠս ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ)
Զ[ճջ] ՜խ՜մ[ՠկ ՠո ՝ճէճջզռ՚]
Կջրձ՜սճջ՜ռ /// պռ ///զռ
Աձկՠխ՜՟զջ էՠ[ջճստ] ՟ճստ զձ[լ],
[Զ]զ մ՞զպբզ ՞ջՠէ կզ ՞զթ
Ես[՜ջ՜ջզ ո՜]չ՜ոձ զձլ,
Ես մժ՜ջ՜ռ[զ յ]՜իՠէ ՜շ զ[ո]փ
Ոջյբո աղճսձտ կճէՠ՜է [՜ըպ]զռ
Սճչՠ՜է ղջնզկ ՞ջճռ ՝[՜ձզռ],
Ես ՜ժձ ճսձզկ զ ՟ջճսռ չՠիզռ՚
Վ՜ջե՜յՠպ՜ռ կՠջճռ ՜ա՞զռփ
Ս՜ ոՠխ՜ձ բ ՜կՠձ՜յ[էզռ],
[Գզպձ]՜ժ՜ձ՜ռ ոճջ՜ ՝՜շզռ
Մզ ըձ՜հբտ ավղջ՜ձո յ՜պ՜շզռ
Ի պ՜է հճ՞ճ Մ՟էենջթջ,
Ոջ ժ՜կ հՠջժզջո ՜հո զ չպ՜ձ՞զ,
Ոջ ՠս Խ՟շեմ ՜ձճսձ ժճմզ,
Ես ՜ժ[ձ] ճսձզկ Փջժմզձ կՠթզ,
Զզ ՞դ՜ռՠ՜է ազո ՜ա՜պՠոռբ.
Ես ձկ՜ վ՜շտ զ հ՜սզպՠ՜ձ
Յ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռփ
Աջ՟, ՠխ՝՜ջտ, գոպ չՠջճհ ՜ո՜ռՠէճռո, աո՜ չ՜ոձ ՜հո ՞ջՠռզ, ճջ հճհե ՝՜ձզ ժ՜ջրպզ զ հ՜ղը՜ջի՜չ՜ջճսդՠ՜ձ
ՠո զ չ՜ձտ մժ՜ջբզ ՞ձ՜է ՠս հ՜հո ՜ձթ՜հջ թճչո ՜ձչ[՜ջե] լՠշ՜ստ չ՜ոձ ՜հձ չոպ՜ի՜ռ՜հ ՞ջՠէ, ՠս չ՜ոձ ՜ձչ՜ջե լՠշ՜ստ ՞ջՠէճհո, ժ՜կտ մճսձբզ թ՜ըՠէճհ. պբջ Յնծ՟մեջջ ՠջՠո ՠ՟զջ ՠս բ՜շ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ. ճջյբո ՠո ժ՜ջրպ բզ ոկ՜՚ ոճհձ ՠս ///փ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ ձկ՜փ Ես ճջտ հ[՜ս]՞պզտ զ ոկ՜ձբ՚ հ՜խ՜սդո հզղՠռբտ, ՠս [՟ճստ ձճհձ]յբո հզղՠէ հզղՠ՜է [էզնզտ] զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ ՠս ձ[կ՜]փ
ԶՄ՟մնրեժ յ՜յձ ///
20՜ Թճսխդո ՜ձժճժ բջփ
69՜ Ծճսշ բջ ՜սջզձ՜ժձ (ձկ՜ձ՚ 77՝, 84՝)փ

125՜ Զ՜շ՜կ՜ռՠ՜է զ հ՜ձճսխխ՜հ գձդ՜ռո՚ աՄ՟էենջ ՞թճխ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 208՝ (ԺԶ ՟., չՠջ՜ձճջճ՞ճխզ) Վՠջգոպզձ ձճջճ՞՜սխ ոճսջ՝ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ Հ՜ջռկ՜ձռո՚ Մթմ՟ջ ա՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ի՜ձ՜հո, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստձ, ա՜ջկ՜ստ ՠս ա՜ս՜ժ՜ստ, ճջ ՜շ Քջզոպճո վճըՠ՜է ՠձ,
ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ Ես ազո՚ ա՜ձյզպ՜ձ Աջսնր՟լ՟սնրվ ՞ջզմո ՜ղ՜ժՠջպ,
ճջ ՞ջՠռզ այ՜ժ՜ոճսդզսձ ոճջ՜հփ
2. 6՝ (Շխ՜՞զջ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ ոպ՜ռճխ Հ՜ջռկ՜ձռո՚ Թնրղ՟ճ ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ կզ՜՝՜ձտձ զսջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ Թվզձ ՌԿԶ (1617) ՞զջտո ՜շ՜ձտ ըճպ՜/// (նձնճս՜թ) ՞ձճչձ, պբջ Ս՟վաթջթմ լՠշ՜ստձփ
161՝ Սպ՜ռճխ էճսո՜ա՜ջ՟ պ՜շզո՚ Թնրղ՟ճ ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ կզՠխբձ կզ՜՝՜ձտձ զսջ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո
(ձկ՜ձ՚ 209՜)փ
3. Պ՜պ՜շզժ — յ՜իյ՜ձ՜ժ՚ Բ՜ (ԺԷ ՟. ՝ճէճջ՞զջ) Աոպճս՜թ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճհո՚ պբջ Վ՟վբ՟մթմ ՠս ժճխ՜ժռզձ՚ Շմծ՟րնվթմ, ՠս ճջ՟ճռձ՚ Ոռ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, Հ՟ճխ՟դթմ, ՠս ՟ոպՠջռձ՚ Որհթսթմ, Գնրժթջս՟մթմ, ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ձձնՠռՠէճռձ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՝, 93՝, 223՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ (՝ճէճջ՞զջ) Հ՜էզձ կՠխտ...փ Պ՜պ՜շզժ — յ՜իյ՜ձ՜ժ (Ա՝, ձրպջ՞զջ) Յնռ՟մեջ, Վ՟մեջ, Եջ՟ճթ չ՜ջ՟՜յՠպփ
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ԳՐԻՉ՝ Իամ՟սթնջ ՟ՠհճ., Պ՟հս՟ջ՟վ ՟ՠհճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Բ՟հս՟ջ՟վ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 520. շավնր՟լ՝ 278՟, 520ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԳ (խվխ. ԺԴ)×12(Ա 3, ԽԳ 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, է՟ա՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22×16,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, բպմ՟խթմզ՝ բգհթմ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 39ՠ, 84ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (39ՠ, 61՟, 84ՠ)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝
ծ՟մանրտ՟աթվ (84ՠ)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟պզմսթվֆ ԺԲ բ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Թնրհէ,
գվխջթրմ, ՟վգրգժգ՟մ ինյնվ ՠնժնվաթվֆ Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ Մգխմնրէթրմ Մ՟սէեթֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ, Բՠ, Ա՟, Բ՟ «/// Կ՟ւ՟րգ՟տ, ՟ջե, բնրջս[վ]մ Հգվնռբգ՟ճ թ ղեչ ՠ՟դղ՟խ՟մ՟տմ... Չ՟վթւ անվլեթմ ղն///, դթ խ՟ւ՟րգ՟տմ թջխ... գր ՟վբ, սգջ դղնժնրէթրմ ՟հչխ՟մմ... գր ո՟վագր ջ՟ս՟մ՟ճ՟խ՟մ ծ՟ճտեվ ///» (սգ՛ջ սո. Վգմգսթխ, 1826, եչ 684 — 685)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ գր ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Սխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—519՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/մզտփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/մզտփ Հ՜պճջ Ա/1՜—38՜ (ռ՜ձժձ ճս Ա յջ՜ժգ՚ դ՜վճս՜թփ Սժ. «///Իոժ ճջ ա՝՜ըպ ՠս ծ՜ժ՜պ՜՞զջ...»)փ Բ/38՝—83՝ (79՜ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»)փ Գ/83՝—118՝փ Դ/118՝—69՝ (Չճսձզ
«Բճէճջ՜ժ ՠջժճպ՜ո՜ձ իճխկճռ». պՠխգ ՝՜ռ՚ 154՝)փ Ե/169՝—207՜փ Զ/207՜—98՜ (Չճսձզ «Բ՜ձ՜ժ՜պՠխզ ԺԲ ռՠխզռ Իոջ՜հՠէզ» ՞թ՜՞զջգ, պՠխգ ՝՜ռ՚ 278՜)փ Է/298՝—324՜փ Ը/324՝—68՝փ Թ/369՜—447՜փ Ժ/447՜—519՝ (ձ՜ը՚ ՞է. ԽԱ, ՜յ՜՚ Խփ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ
՞ջճռո՚ 518՝—9՝փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 517՝—8՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 38՜ (Ի՞ձ՜պզճո ՞ջմզ) Թ՜՞՜սճջ դ՜՞՜սճջ՜ռ Քջզոպճո ՠս ՜յ՜սբձ կՠխ՜սճջ՜ռ ՠս ՟՜ջ՜ձ՜ռ ՠխՠէճռ զ ո՜պ՜ձ՜հբ, ՜ա՜պՠ՜հ ապ՜ջ՜ժճսոՠ՜էո ՠս վճըՠ՜[հ] զ ժ՜կ՜ռ զկճռ՚ զ ժ՜կո Քճ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ոպՠխթճխզ Քճ, ՠս ՜խ՜մ՜ձրտ ոճսջ՝ գձդՠջռճխ՜ռ, ազ մ՜ջ՜մ՜ջ ըճռՠ՜է բ ազո ո՜պ՜ձ՜հ ՠս ըճռբ ի՜ձ՜յ՜ափ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ Տբջ Յզոճսո աճսոճսռզմձ զկ՚ ապբջ Սսգց՟մնջ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ հճհե ՜ղը՜պՠռ՜ս չ՜ոձ զկ, ՠսո ՜շ՜սՠէ աթձրխո զկփ

119՝ Ոՙչ ծղկ՜ջպ՜ոբջ ՠս ՝՜ձզ՝ճսձ ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպՠռՠ՜էտ ՝՜ձ՜ոբջ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպտ, ձՠջՠռբտ ոը՜էճսդՠ՜ձո զկճսկ, տ՜ձազ ըճժճսկձ զկ վճտջ զձմ ը՜ձ՞՜ջՠ՜է բփ
130՜ Եդբ ՜հո զ կզ ՟բկձ՚ զ ձղ՜ձՠէ պՠխզ զսջ, ազ հրջզձ՜ժձ զ էճսո՜ձռձ բջ ՞ջՠ՜է. ոը՜էՠռ՜հ  ٭աձղ՜ձձփ
170՜ Ոՙչ ՟՜ոտ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, ՠս հճջե՜կ յ՜պ՜իզռզտ ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձզ ՠս ծղկ՜ջպ՜ըրոճսդզսձ ոջ՝ճհ կ՜պՠձզո, ճջ բ ՜ջ՜ջՠ՜է ՜ղը՜պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ ՠս պզՠաՠջ՜էճսոճհ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս ՜ձհ՜խդ վզէզոճֆ՜հզ հ՜խ՜՞ո ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպՠռՠ՜է ՜ձլ՜ձռ. ձ՜ ՟՜շձ՜ռՠ՜է ՜ջպ՜ոճսրտ ՜խՠջոՠկ զ լբձն, ազ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠոնզտ՚ աԻամ՟սթնջ չՠջն՜՟՜ո ՞ջմզժձ զկ, աճջո ՠկ [ՠս]ՠդ հ՜՝ՠխ՜հզժ ՠս ՜ձպՠո զ կ՜ջ՟ժ՜ձբփ Ոջ ՠս ՟ճստ ՠսո հզղՠ՜էտ էզնզտ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ Քջզոպճոզ. աըոպճջ՜ո՜ժ՜ձձ, ՠդբ. Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ Հրջ զկճհ, ե՜շ՜ձ՞ՠռբտփ
197՝ ...Ոՙ ըճիՠկ գձդՠջռճխ, թ՜ձզջ ՠս ա՜հո ժ՜ձճչձ, ճջ Քջզոպճո ոպճջ՜պճխ ՜ձժՠ՜է ՞ջՠռ՜ս, ՠս ՠսո չՠջն՜՟՜ո ըճջիջ՟՜սճջ բ, ՠս ձճջզձ ըճձ՜ջիճսդզսձձ զ՝ջՠս ակ՜ձՠ՜ժ ճոժզ ՜թ այ՜ջ՜ձճռ տճհճ գձպջճխճսդՠ՜կ՝ (հ՜ս՜ջպ՚ ի՜պճջ Ե, յջ՜ժ՚ ԻԷ)փ
207՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, հճջե՜կ ՞՜ո վ՜շրտ յո՜ժՠէ աոճսջ՝ տճ վ՜շ՜սճջ՜յբո հզղՠ՜ ակՠխճսռՠ՜է թ՜շ՜հո Քճ՚ Իամ՟սթնջ ՞ջմզժո, ճջ ՠկ էճժ ՜ձճս՜կ՝ հ՜՝ՠխ՜հ...փ
232՜ Յճջճռ վջժՠոռբ ակՠա... կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠս ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո՚ աԲ՟հտ՟ջ՟վ իՠա՜իճ՞զ ժճսձժճսխ՜ժզջ տ՜ի՜ձ՜հո, պ՜ռբ զկ՜ոպճսդզսձ, ազ ՟՜ջլճսոռբ ակճէճջՠ՜էոձ զ էճհո ՞զպճսդՠ՜ձ, ՠսո ՠս Իամ՟սթնջ ՜ձ՜ջ՞
ՠս չՠջն՜ռՠ՜է [ՠս]ՠդ հ՜՝ՠխ՜հո, ճջ ոզջճչ ռ՜ձժ՜ռ՜հ ՞ջՠէ ա՜հո րջիձՠ՜է ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձձփ Ըձդՠջռճխ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ՟, կ՜խդՠկ, աԱոպճս՜թ ճխճջկՠոռզձփ
280՝ ...Ես ՠո՚ Իամ՟սթնջ [ՠս]ՠդ ՜՝ՠխ՜հզժո ՞ջՠկ ա՜հո, ժ՜ջժՠոռՠձ [ա]՝ՠջ՜ձոձ ՜հձճռզժ, ճջտ ՜ոՠձ. Ի
կ՜ջ՟ՠխճսդզսձձ Քջզոպճոզ ձ՜ըտ՜ձ աը՜մձ ՠս ահ՜ջճսդզսձձ ՜ձ՞ճոձՠէզ ժզ՛ջ ՞ճէփ Յզձբձ տ՜ս ՠս կզ էզռզ ՜հոյզոզ
՜ձրջբձ ՟՜ս՜ձճսդզսձ (ի՜պճջ Զ, յջ՜ժ 4)փ
281՝ Վ՜ՙհ իճ՞սճհոփ
324՜ (Կ՜ջկջ՜՞զջ թ՜հջ՜ժ՜յ՚ «Գՠջզ»)
Գթճխ ՞ջճհո բ ՜ձմձմզձ
Ես դ՜ջկ՜պ՜ջ հճհե կճէՠ՞զձ,
Բ՜ջզ ՞ճջթճհձ բ ՟՜ձ՟՜խժճպ
Ես զ մ՜ջզձ՚ ըզոպ վճսդ՜էզձփ
Եխժՠէզ հճհե ՠս ՜ձյզպ՜ձ,
Մՠխրտ էռՠ՜է ա՜ջկ՜ձ՜ա՜ձ,
Մզղպ ՟ՠ՞ՠջՠ՜է հճսո՜ի՜պզ
Ես ճմ ՞պ՜ձբ հՠէո վջժճսդՠ՜ձ
Ր՜կտ ոջ՝ճռ ալՠա ՜խ՜մՠկ
Ես հճպո լՠջ ոզջճչ վ՜ջՠկ,
Ի լբձն ՜խՠջոզս յ՜խ՜պՠկ՚
Նՠջՠէ ոը՜էկ՜ձռո կզղպ եպՠկփ//
(368՝) Ահոտ՜ձ ՝՜ջՠ՜ռո չ՜հՠէճխ,
Աոպճս՜թ՜հձճռձ ձժ՜պճխ
Սճսջ՝ձ Գվթանվ Տ՟էգր՟տթմ՝
Հ՜ջռկ՜ձռ ՞ջճռո հ՜ջկ՜ջճխփ
Աոպճս՜թ՜հզձ ըճջճռձ հ՜հպձճխ,
Աձծ՜շ ՝՜ձզռձ աձձճխ,
Դեճս՜ջ ՝՜շզռ ՝՜ռ՜հ՜հպճխ,
Վպ՜ժ իճ՞ճհձ կՠա ՜ջ՝ճսռճխփ
ԶՔՠա ՜խ՜մՠկ, Հ՜հջ՟ ՞դ՜թ,
Իձլ ճխճջկՠ՜, Տբջ՟ վ՜շ՜ռ,
Հ՜հռկ՜կ՝ ոջ՝ճհ չ՜ջ՟՜յՠպզո՚
Ն՜հՠ՜ռ ՞ՠջզո, ճջ Քճ բ ոպՠխթճս՜թփ
2. 519՝ (Պ՜խպ՜ո՜ջ ՞ջմզ) Փ՜շտ... ճջ ՠպ աճջճսդզսձ ՠս ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջ ՠս ՜ձզկ՜ոպ կպ՜ռ զկճռ, ի՜ո՜ձՠէ զ ՜ս՜ջպ ՠս զ ժ՜պ՜ջճսկձ ՞ջճռո Հ՜ջռկ՜ձռփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջո ՠս ՜ս՜ջպՠռ՜ս ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո զ դվ՜-

ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ ոՠշզ ՌՃՀԱ (1722) ՜կզ, զ կճսպ ՜կոճհձ կ՜ջպզ, ՜սճսջձ չՠղպ՜ո՜ձզ, յ՜պժՠջ ՜սճս[ջ] ղ՜՝՜դզ, ճջ բջ պրձ՜ըկ՝ճսդզսձ հ՜ջճսդՠ՜ձձ Ղ՜ա՜ջճս՚ ոզջՠռՠէճհձ Քջզոպճոզ, ՠս ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Դ՟մթեժթ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ բ պՠխ՜յ՜ի Սճսջ՝ ճսըպզո Ավհմնճ Բ՟վկվ՟ծ՟ճգ՟տ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ Տթավ՟մ՟խգվսնր կ՜հջ՜տ՜խ՜տզձ, ճջ ժճմզ ՜հեկ էՠաճս՜ս ՜հէ՜ոՠշզռ Տթգ՟վոեւթվփ
Աջ՟, ՠս ՠո ոճսպ ՠս վճսպ, կճըզջ ՠս իճխ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ պջճսյձ ՜կՠձՠռճսձ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ՜ռ կՠթզ ՠս վ//(520՜)ճտճս ՜ոպզծ՜ձ՜սճջ՜ռ Սվՠնճջ Սթնմթ, ՜ջժձ՜ի՜ձ՞բպ, էճսո՜ծՠկ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ պ՜ծ՜ջզո ոճսջ՝ կՠձ՜ոպ՜ձզո, ճջտ ժ՜ձ զ ոյ՜ոճս ե՜կ՜ժ՜ջ՞ճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՜աձզ, ճջ ՠս չ՜խճսռ իՠպբ ռ՜ձժ՜հզ ՜հո ոճսջ՝ կ՜պՠձզո՚ ՞ձՠէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, ՠս Տբջձ պբջ՜ձռ ՠս դ՜՞՜սճջձ դ՜՞՜սճջ՜ռ Փջժզմձ զկ Յզոճսո Քջզոպճո ժ՜պ՜ջՠ՜ռ աըձ՟զջ ՜ձ՜ջե՜ձ կՠխ՜սճջզո՚ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ էճժ Պ՟հս՟ջ՟վ ՠսՠդ պ՜շ՜յՠ՜է ՜՝ՠխ՜հզո, ճջ ՝՜աճսկ ՠս նՠջկՠշ՜ձ՟ ոզջճչ ՞թ՜՞ջՠռզ պըՠխթ կ՜պ՜կ՝ ՠս ՜խպՠխՠ՜է կպրտ, զ ա՝՜խկ՜ձռ ոձճպզ ժՠձռ՜խճհո ի՜ազս ժ՜պ՜ջՠռզփ
Դ՜ջլՠ՜է, ժջժզձ ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ՠս կ՜խդՠկ ալՠա, ճՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռրխտ, ճչ ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ
ոճսջ՝ կ՜պՠձզո, գձդՠշձըէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, ՞՜խ՜վ՜ջՠէ՟ լՠջ, ՜ձկՠխ՜՟ջՠէզ յ՜իՠզ ա՜ձ՜ջե՜ձո հ՜խ՜՞ո ոը՜է՜ձ՜ռ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջիճհո, ՠս ՠդբ ՞պ՜ձզիձ զ ոկ՜հ գոպ ի՜ծճհզռ լՠջ՚ Տՠ՜շձ ղձճջի, ՠս ՠդբ յ՜ժ՜ո, ձՠջՠռբտ զկճհո պժ՜ջճսդՠ՜ձ, ՜խՠջոՠկ ալՠա ՜ջպ՜ոճս՜էզ ՟զկրտ, ճՙչ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ ոճսջ՝ գձդՠջռրխտ, տ՜ձազ րջզձ՜ժձ հճհե ՠխթՠ՜է ՠս ՜յ՜ժ՜ձ բջ զ ՜ձիճ՞ յ՜իճխ՜ռ, ՠս ժ՜ջզ չ՜խ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ բջ ՞ջՠ՜է, զ չՠջճհ պՠոռՠոփ
Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ՠս կ՜խդՠկ ի՜ձ՟զյրխո՟, կզ ըձ՜հբտ կզճչ Հ՜հջ կՠջզս հզղՠէ ակՠա, ՠս ՠսո աԿթվ՟խնջ պզջ՜ռճսձ՚ ալՠշձ՜ոճսձ զկ, ազ ձ՜ ՠսո ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդզսձո ժջՠ՜ռ զ դխդզ ժճժՠէձ ՠս ՠջ՝ՠկձ — ՠջ՝ՠկձ պճսձ պ՜էճչ ՞թճխզ ՞ջճհ[ո]փ Ես դբ ակՠա ՜ջե՜ձզ ՜շձՠտ հզղկ՜ձ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ՚ Փջժմբձ կՠջկբ, զ ՜ձՠջՠժ հ՜սզպՠձզձ ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ... ՜կբձփ
ԾՆԹ. Գէը՜սճջ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձճսկ դբՠս Ի՞ձ՜պզճո ՞ջմզ ՜ձճսձգ մզ հզղ՜պ՜ժսճսկ, ո՜ժ՜հձ, լՠշ՜՞զջձ ոժա՝զռ կզձմՠս չՠջն ՞ջճս՜թ բ կզՠսձճհձ լՠշտճչփ

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝, 11՝, 38՝, 207՝, 325՝, 370՝, 447՝, 448՝, 520՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Սթղենմ. ՌՃԿԸ
(1719)փ

803
ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՒԱՑԻ

ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
Թփՠռ՟ջխ՟մ

ՌՃԳ—1654

ԳՐԻՉ՝ Նգվջեջ բոթվֆ Սս՟տնհ՝ Պվմ. Ղ՟վթոչ՟մ, Գվթանվ գր Զ՟ւ՟վե գհՠ՟վւֆ
ԹԵՐԹ՝ 390. շավնր՟լ՝ 1՟, 389ՠ—90ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԳ×12(ԻԴ 8, ԼԳ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (սգհ՟խ՟մ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,5×17ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 35ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ (Ա գր Բ ցգհխգվթմ ձմյ՟բվնյղ ի՟շգժնրէթրմ), ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀԱՊԱՆԱԿ՝ 2+2, էնրհէֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 111ՠ, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 192ՠֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ բպմ՟խմ նր ձ՟վղ՟մբմգվմ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜—387՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/2՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/2՝—3՝փ Հ՜պճջ Ա/3՝—35՜փ Բ/35՜—66՝ (64՜ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»)փ Գ/67՝—88՝փ Դ/88՝—121՝փ Ե/121՝—47՜փ Զ/147՜—208՝փ Է/208՝—27՜փ Ը/227՝—59՝փ Թ/259՝—325՜փ Ժ/325՜—87՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 378՝—9՝փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 386՝—7՜)փ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

387՜—8՜ Փ՜շտ ՜կՠձ՜յա՜սջ պբջճսդՠ՜ձ... (պՠո կգպ. 797, 362՜՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՝ Աս՞ձՠ՜, Սճսջ՝ Հճ՞զ, էռճսռզմ ՜կՠձ՜հձզ, ժ՜ջճխ էՠջ ՠս զձլ կՠխ՜սճջզոփ
388՜ Շձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜հ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզ աոճսջ՝ Հ՜ջռկճսձտո Գվթանվթ՚ զ Մՠթ դըվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԳ (1654), զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տո Աջո՟ծ՟մ, ճջ Շրղ ժճմզ, զ հՠաջ Ն՟վըմհ՟ժ՟ճթմ, զ ՞ՠրխձ Թփՠռ՟ջխ՟մ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Փթժթոնջ ժ՜դճխզժճոզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, ՠս զ հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ կՠջճհ Սնրվՠ ճսըպզո Աղգմ՟ցվխշթ՝ Դ՟րթէ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս զղը՜ձճսդՠ՜ձ կՠջճհ
յ՜ջճձ Յ՟խնՠթմ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Պ՟վջթտ կ՜ձժ՜՞ճհձ Շ՟ծ Աո՟ջթմ Կ՟վղթվ աժինճ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ի՜ոպ՜պճսձ յ՜իբ. ՜կբձփ // (388՝) Աջ՟, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ այ՜ջճձ Ղ՟վթոչ՟մմ, աԳվթանվմ ՠս աԶ՟ւ՟վեմ, ճջ
ոպ՜ռ՜ձ աոճսջ՝ ՞զջտո զ ի՜է՜է ՠս զ հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջՠ՜ձռ, զ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ՠս զ վջժճսդզսձ իճ՞ճռ ՠս
կ՜ջկձճռ թձրխ՜ռ զսջՠ՜ձռ, ՠս ՠպճսձ աո՜ գձթ՜հ ՠս ձճսբջ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ/// (՝՜ռ) ՠս զ ՞ՠրխձ Սնրվյխ՟մփ Յզղՠռբտփ
Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ աՂ՟վթոչ՟մմ ՠս այ՜յձ զսջ՚ աՂնրժթչ՟մմփ Կջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղՠռբտ՚ աՂ՟վթոչ՟մմ ՠս թձրխտձ
զսջ՚ աՄնրվ՟սմ ՠս աԿփդ՟ժմ հզղՠռբտփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ աՂ՟վթոչ՟մմ ՠս ՠխ՝՜ջտձ զսջ՚ դԳվթանվմ ՠս Զ՟ւ՟վեմ
հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզփ Կջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղՠռբտ աՂ՟վթոչ՟մմ ՠս աժճխ՜ժզռ՚ Ահ՟ղ՟էմ, ՠս ճջ՟զտձ՚ Հ՟իմ՟դ՟վմ, Ըջո՟մսթ՟վմ, Ըջւ՟մբ՟վմ, ՠս ա՟ոպՠջտձ՚ Վ՟վբի՟էնրմմ, Թնրվռ՟մբեմ, Աճղեժթւմ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ այ՜ջճձ Գվթանվմ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է ժճխ՜ժզռձ՚ աՀնպնղջթղեմ. հզղՠռբտփ Կջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղՠռբտ՚ աԳվթանվմ ՠս աճջ՟զձ՚ աՄ՟մնրխմ, ՠս ա՟ոպՠջտձ զսջ՚ Եէ՟վմ, Մ՟վթ՟ղմ, Եհթջթխմ, Ն՟դթխմ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թփ Մզսո՜ձ՞՜կ հզղՠռբտ՚ աԳվթանվմ ՠս ակզսո ժճխ՜ժզռձ՚ Ադթդմ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ աԶ՟ւ՟վեմ ՠս ժճխ՜ժզռձ՚ աՏ՟ժռ՟էմ, ՠս ճջ՟զձ՚ աՄ՟վա՟վեմ, ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է ճջ՟զձ՚ աՄնրվ՟սմ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզփ Կջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղՠռբտ՚ աՂ՟վթոչ՟մմ, դԳվթանվմ ՠս աԶ՟ւ՟վեմ, ՠս գատճհջ ոճռ՜՚ աՍնժէ՟մմ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ աՂ՟վթոչ՟մմ ՠս
այ՜յձ զսջ՚ աՋ՟մ՟դթդմ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզփ
Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ աՍնրվզյխ՟մ՟ճմ ՠժՠխՠռճհ տ՜ի՜ձ՜հտձ, աիՠա՜իճ՞զ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ տ՜ն ջ՜՝ճսձզ ՠս ՝՜ձզ՝ճսձ ա՜ջ՟ ՠժՠխՠռճհ՚ ապբջ Նգվջեջ իջ՜ղ՜՞ՠխ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ բ ՞էճսը ՜կՠձՠռճսձ, ՠս ակզսո թՠջճսձզ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ՚ Քվթջսնջ՟սնրվ էջբռձ ՠս աԳվթանվ բջբռձ, ազ ոճտ՜ ՠխՠձ յ՜պծ՜շ ՞ջճհո ՠս հճջ՟ճջՠռզձ աոպ՜ռրխ ոճջ՜հ, ազ նՠջկՠշ՜ձ՟ ոզջճչ ՠս ՜ձՠջժ՝՜հ ոջպզստ ոպ՜ռ՜ձ աո՜հ ՠս ՠպճսձ հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ/// (՝՜ռ)փ Յզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ
389՜ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ կ՜ձժճսձո՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ, ազ ճջտ ի՜ձ՟զյզտ պՠոճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ ՞ջճհո,
ճջ ժճմզ Հ՜ջռկճսձտ, ա՜սՠէզձ ՝՜շձ՜հտ ՠս այ՜ժ՜ոձ էձճստ, ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձձ ՠս ոը՜է՜ձ՜ռո ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ,
ազ ժ՜հջ կՠջ ՜հո բջ, ճչ ՠխ՝՜յջտփ Վ՜ոձ ճջճհ ՠջՠոո զ ՞ՠպզձ ՟ձՠէճչ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ աոճսպ՜ձճսձ ՠս ահՠխժՠէզ՚ Նգվջեջ ՟յզջո. ՠս աչ՜ջյՠպձ զկ՚
աԳ՟ջո՟վ տ՜ի՜ձ՜հձ, ազ էզ ոջպզս ՠս ՝ճէճջ ի՜ս՜պճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ կՠա ՠս թձրխ՜ռձ կՠջճռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտփ Աոպճս՜թ ալՠա ՠս ալՠջ ձձնՠռՠ՜էոձ հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ ՜ջե՜ձ ՜ջ՜ոռբ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

389՜ (Շխ՜՞զջ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ Իջգ՟մբ՟վմ ՠս ժճխ՜ժզռձ զսջ՚ Դթյինրմ, ՠս աճջ՟զտձ զսջ՚ Ղ՟դթի՟մ, Ս՟վաթջմ, Աՠբնրժմ, Պ՟ոթխմ, ՠս ըա՟ճսոպջձ՚ Մ՟վա՟վթսմ, Փ՟վթի՟մեմ, ՠս ադճշձ՚ Ղ՟վթՠչ՟մ, Մնրվ՟սմ, Ն՟դ՟վմփ Թվ. ՌՃԿԴ (1715)—ճսկձ, ոճսջ՝ Յ՜ժճ՝ ղ՜՝՜դ Բ րջձ ՞ջՠռ՜սփ Եո՚ պբջ Զ՟գ՟վ ՞ջՠռզ, ճջ ՜ղ՜ժՠջպ ձճջ
պՠխ չՠջ ժ՜է՜թփ
Թվ[զձ] ՌՃԾԸ (1709)–ճսկձ Ղ՟վթչ՟մ ՠխ՜ս, Տՠ՜շձգձ՟՜շ՜նզ րջձ Է—ձփ Թվ[զձ] ՌՃԿԱ (1712) Մնրվ՟սմ ՠխ՜ս. բէ Տՠ՜շձգձ՟՜շ՜նզձ րջձ բջփ Թվ. ՌՃԿԴ (1715)—ճսկձ Ն՟դ՟վմ ՠխ՜ս, Եխզ՜ժ՜ձ Ե—ղ՜՝՜դ րջձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ՌՂԶ—1647
ԳՐԻՉ՝ Յնծ՟մեջ ւծճ. (1՟—333ՠ), Ըջսգց՟մմնջ ջվխ. (333ՠ—449՟)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 452+1(խվխ. 16), շավնր՟լ՝ 6՟ՠ, 456՟—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԸ×12(ԼԸ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,5×14,5ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ զջս ավթշմգվթ)ֆ ՏՈՂ՝ 30–31ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 134ՠ, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 218՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 7՟ֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3ՠ, 42ՠ, 82՟, 109ՠ, 146՟, 173՟, 236ՠ, 291՟, 359՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ջգր, ջոթս՟խ, նջխթֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Յնռծ՟մմնրֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գՠ, Դ՟, Գ՟, Դՠ «///[՟վ]բգրւ դթջ... գր ծ՟վտթմ տմ՟
՟յ՟խգվսւ///» (Ը, 42—Թ, 1)ֆ Աՠ, Բ՟, Ա՟, Բՠ «///ռ՟ջմ ընհնռվբգ՟մջ... թ ռգվ՟ճ ընհնռվբգ՟մջ, գր///» (ԺԱ, 42—ԺԲ, 1)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ՝ անրմ՟ցնինր՟լֆ Տգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, Բ ցգհխմ նր
բպմ՟խզ ղխմխգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1՜ Տ՟ջմ ՟դա ս՟վ՟խնրջ՟մւ ժթմթ ղգհ՟րնվթմ ճգս ղ՟ծնր՟մմ — Ն՜ը. ազ ե՜կ՜ձ՜ժձ ՜ձռՠ՜է բ ՠս յ՜պճսի՜ոձ կձ՜ռՠ՜է... Ժ.. ազ իճսջձ ճմ ղզն՜ձզ, ՠս ՜ի՜ ՟՜շձ՜՞ճհձ պ՜ջ՜ժճսո՜ձտ ձճռ՜փ
2. 1՜—2՝ Քջ՟մ գր Դ ՟դա ս՟վ՟խնրջ՟մւ անմ թ ղեչ ՟վ՟վ՟լնտջ — Ահոզձտձ՚ ձ՜ը, զ իջՠղպ՜ժո ՠձ պ՜ջ՜ժճսո՜ձտ, ճջ ՜ո՜ռ. Ե՟՜հ ա՜դճշձ զկ... ԻԲ. պ՜ջ՜ժճսո՜ձտձ կՠխ՜սճջտձ հճջե՜կ ՜ոբ. Եջդ՜հ հզձբձ ՜ձզթՠ՜էտ զ իճսջձ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, աճջ յ՜պջ՜ոպՠ՜է բ/// (մզտ՚ ԻԳ—ԻԴ)փ
Բ. 3՜—449՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/3՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/3՝—5՝փ Հ՜պճջ Ա/5՜—41՜փ Բ/41՝—81՜ (77՝ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»)փ Գ/81՜—108՝փ Դ/108՝—45՝փ Ե/145՝—71՝փ Զ/171՝—235՜փ Է/235՜—55՝ (ձղճս՜թ՚ «Ոսդձՠջճջ՟»)փ Ը/255՝—90՜փ Թ/290՜—357՝փ Ժ/357՝—449՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 435՜—7՝փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 442՜—
9՜)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 3՜ (Յճչի՜ձձբո ՞ջմզ) Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, աոժոՠ՜էո զկ Դճս ժ՜պ՜ջՠ՜հ ՠս զձլ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ
՞ջզմո, զ աջ՜ս ոճջ՜հ հ՜նճխՠ՜հ, Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճոփ
255՝ Զ՜ջ՜՞ո զ մ՜ջզո ՠս թճհէո զ ՝՜ջզո՚ պբջ Յնծ՟մմեջ զ ձճս՜ոպ ճ՞զո, հզղՠռբտ հ՜խրդո լՠջ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ ՜հոկ պ՜շզո, հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբփ
449՜ Աձՠխզձ ՠս ՞ճհ՜ռճսռմզձ...// (449՝) ի՜ձռճստ ա՜սջիձճսդզսձ... ՜կբձփ [Շ]ձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜հ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզ աոճսջ՝ ՞զջտոփ [Ե]ս ՜ջ՟, ՠո զ հՠպզձո զ ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ ՠս ՜ձյզպ՜ձ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ՚
Յնծ՟մեջ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հ, ճջ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՠկ ՠս ճմ ՞ճջթճչ, ՞ջՠռզ ՠս ՜ս՜ջպՠռզ աոճսջ՝ Հ՜ջռկ՜ձռ ՞զջտո զ [դ]վ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՂԶ (1647), [հ]՜կզ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Փթժթոնջթ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզձփ Աջ՟, օչ ՠխ՝՜հջտ ՠս ի՜ջտ, ըձ՟ջՠկ, ճջ կբժ Տբջ ճխճջկՠ՜ եոբտ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ալՠա ճխճջկզ. ՜կբ[ձ]փ Հ՜հջ կՠջփ
2. 357՝ (Ըոպՠվ՜ձձճո ՞ջմզ) Ախ՜մՠկ ալՠա, ճչ ՠխ՝՜ջտ, ժճխժճխ՜՞զձ յ՜խ՜պ՜ձրտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ զ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ ակՠխրտ էռՠ՜է՚ ոճսպ՜ձճսձ Ըջսգց՟մմնջ ո՜ջժ՜ս՜՞ո, ճջ կբժ ի՜պճջձ ՞ջՠռզ, ՠս աի՜հջձ զկ՚ Աղթվջնրժէ՟մմ, ՠս կ՜հջձ զկ՚ Ահվի՟մմ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Դ՜ (ձրպջ՞զջ) ՌՃԿԱ (1712) դճսզձ կ՜ջ՜ը ՠժ՜ս, կզճսո ՜կզձ ոՠջկ հ՜հձՠռ՜ս (՜հոյբո). ձՠխ ՠս կճջՠըփ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
Տնրվհնրս, Գփդ՟ժթջեվ, Որյ՟հ,

ՌՃԾԴ—ՌՃԾԶ—1705—1707

Զղթրպթմ, Կ՟վՠթ
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Վ՟վբ՟մ եվետ Կ՟վՠգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 499. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 2ՠ, 44ՠ, 94ՠ, 357՟ՠ, 460՟ՠ, 465ՠ, 489ՠ, 493ՠ—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Խ×12 (Դ 8, Ը, ԺԳ, ԻԷ—ԻԹ, ԼԵ 14, ԺԷ—ԺԸ 7, ԼԲ 10, ԼԹ—Խ 18)+1×10+1×1(Լ գր ԼԱ—թ ղթչգր)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղմգվնռ (ս՟վՠգվ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
22×17ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (գվխջթրմ՝ 473ՠ—89՟)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23–27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր (2 ս՟վՠգվ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 156ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 95՟, 168ՠ, 199՟,
272՟, 304ՠ, 344ՠ, 402՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, խգմբ՟մ՟խ՟մ, ծվգյս՟խֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնրֆ Ժ բ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ ռգվթմ խեջթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտֆ
Մ՟ա՟հ՟է, մ՟ի՟ոեջ գվխջթրմ, ՟ճըղ՝ ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ ինյնվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ, Ա՟, Աՠ, Բ՟ «///դնվբթջ՝ ռ՟ջմ ՟վւ՟ճնրէգ՟մ... գր ՟պգ՟ժ դգվխ[նս՟ջ՟մջմ... ավգ՟]ժւմ ղ՟վա՟վեթրւ... գր մնւ՟ նշթմշ [թղ՟տ՟մ... դ՟ջ՟տգ՟ժջմ]ֆ Եր գհգր թ ղ[՟ր]սգժմ մնվ՟...
Եր ո՟սղգտ[թմ... նհնվ]ղգ՟տ... ՟պ թրվ///» (ԺԸ, 31—38)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ՝ ջգր՟տ՟լ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—457՜ Մգլթմ Գվթանվթ գր ւ՟չ ծպգսնվթ [Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/մզտփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/մզտ (17՜ «Ոՙչ գձդՠջռճխ ՞ջճհո, րջզձ՜ժձ Բ պՠպջ յ՜ժ՜ո բջ ՠս ՠո դճխզ»)փ Հ՜պճջ Ա/3՜—44՜ (ռ՜ձժ՚ մզտ)փ Բ/45՜—92՜ (87՝ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜...»)փ Գ/92՜—125՝փ Դ/125՝—67՝փ
Ե/168՜—97՝փ Զ/198՜—271՜փ Է/271՝—92՝ (ձղճս՜թ՚ «Ոսդ ի՜պճջ»փ Կզռ՚ 292՝—303՝, պՠո ոպճջՠս Բ, 1փ Նկ՜ձ լՠշ. 806—զձ)փ Ը/304՜—43՜ (ոժ. «Ես զ էձ՜ձզէ ե՜կ՜ձ՜ժզ հ՜շ՜ն ծ՜ձ՜յ՜ջ...»)փ Թ/343՝—401՜փ Ժ/401՜—57՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 448՜՝փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գենվա չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 457՜, ի՜կ՜շրպ. «Ես ՜հո հ՜խ՜կո ՜հոճջզժ... ը՜ջ՜ակ ՜ձճս՜ձՠ՜է ՜ա՞՜ռփ Զճջ ՠս ՜ձ՝՜ս ՜սՠջՠ՜ռ դվ. ՊԼԶ (1387), ճջ ՠս ՜հո ՜կզ ՠխՠս Ծշ՜ա՜պզժ կճէճջՠ՜է հուձտ»)փ

Բ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ)
1. 292՝—303՝ [Ք՟հնր՟լւ թ Ժ՟ղ՟մ՟խ՟ավնրէգմեմ Ս՟ղնրեժթ Ամգտրնճ (լՠշ. 806, 185՝—92՜)] —Սՠկ, Աջվ՜տո՜՟, Կ՜հզձ՜հձ... ՟՜ոպ՜ժՠջպ՜ռ, արջո, ժճխկձ՜ժ՜էո՚ գոպ ճջո ո՜ժ՜ս ՜ձռճհռ ձղ՜ձ՜ժ՜սփ Ահոտ՜ձ ՜հոփ
2. 457՝ Թ՟վաղ՟մնրէթրմ ծնպնղե թ ծ՟ճջ — Վ՜ձժբէզակգ՚ Ասՠպզտ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ... Ահզ Ղվփհփվթնճ
կխ՜էզո Ավղեմթ՟ջ՚ ոճսջ՝ Գվթանվ Հ՜հճռ Մՠթ (17 ՝՜շ)փ
3. 458՜—9՝ Խվ՟սւ ղխվսնրէգ՟մ, ո՟վս ե դ՟ճջ խ՟վք խ՟ս՟վգժ — Յճջե՜կ պխ՜հձ ճսդրջՠ՜ էզձզ, ՜սՠէզ ժ՜կ յ՜ժ՜ո, պ՜ ՝ՠջՠէ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... ՠս ՜յ՜ պ՜ձ զ հ՜ջճսՠոպ ազձմ ՠս ժ՜կՠոռզ, ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտփ
4. 461՜—93՜ [Վ՟վբ՟մ՟ճ Կ՟վՠգտրնճ Ննվ սփղ՟վ Հ՟ճնտ]
—461՜՝ Ըջս իմբվնճ ծ՟վ՟դ՟սթ թղնճ գհՠփվ Ոռ՟ջ՟ց ռ՟վբ՟ոգսթ — Եո՚ ձճս՜ոպ ՜կՠձզռ Վ՟վբ՟մ բջբռ Ավ՟վ՟բգ՟մ Կ՟վՠնճ պՠո՜ձՠէճչ ա՜ա՞ո կՠջ թ՜շ՜հ՜՝՜ջ իՠպՠսՠ՜է Հշճկճռ ՜կոճռ պրկ՜ջ՜ռ... Վ՜ոձ ճջճհ
ի՜ջժՠռ՜հ ա՜հո պրկ՜ջո ՜շձՠէ գոպ ղջն՜ձ՜ռ... Ես ա՜հո պրկ՜ջզո դճս՜ժ՜ձձ զ իՠպ ղջն՜ձռձ բ, հճջե՜կ ի՜ո՜ձզ
ՇԼԲ—ճսկձ, ՟՜ջլՠ՜է դճս՜ժ՜ձձ էզձզ կբժ ՠջժճս ՠս ՜հէձփ Ախ՜մՠկ, ճՙչ չոՠկ ՠս հ՜ջ՞՜ձպ՜թզձ զկ ՠխ՝՜հջ՚ Ոռ՟ջ՟ց չ՜ջ՟՜յՠպ, զ ոբջձ Քջզոպճոզ, գձժՠ՜է զ կբձն աըձ՟ջՠ՜էձ տճ, այ՜ժ՜ոձ ճսխ[խ]ՠ՜հ ՠս ա՜սՠէճջ՟ձ զ ՝՜ռ ՟զջ, ՠս ա՞ջՠ՜էո իՠպՠսՠ՜հ, ազ ՜կՠձ՜հձ ն՜ձզ ռ՜ձժ՜ռ՜հ ոպճհքձ ՞ջՠէ չ՜ոձ ձճջ՜՝ճհո պրկ՜ջզո, չ՜ոձ ազ ՝՜ակ՜պրկ՜ջտձ ժ՜ջզ ող՜է ՠձ, ազ պրկ՜ջձ ճմ բ ճջյբո ա՜հէ ՞ջՠ՜ձո. դբ կզձ ՞զջ ող՜էզ՚ ա՜կբձձ ը՜վ՜ձզ ՠս ող՜էբփ
Պ՜ջպ բ զ ՞ջՠէձ ա՞ճսղ էզձՠէ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ հԱշ՜ն՜սճջ ՜շձՠէձ, ազ ՜հտ բ ոժզա[՝]ձ պ՜ջճհձ, դբ ՜հ՟ջ ող՜էզո՚ ա՜կբձձ ող՜ղ բ ՠս դբ ՜հտ ոպճհք բ՚ ա՜կբձձ ոպճհք բփ
– 462՜ [Ահթրջ՟խ] — Եխ՜ձ՜ժ. ՜կզոտ ՠս պրկ՜ջտ Հ՜հճռ Նճջճհո. Ք՜ձզտ. ժջժձ՜ժ. ժզո՜ժ. ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյտ...
՟. 462՝—8՜ Պ՟սձե սփղ՟վթջ ՟վ՟վգ՟ժ Վ՟վբ՟մ թվթտ[ն]րե ՌՃԾԶ (1707) էռ՟խ՟մթմ — Թճս՜ժ՜ձձ ՜հոյբո ՜ջ՜հ, ժ՜է աՄՠթ դճս՜ժ՜ձձ Հ՜հճռ, ՇԼԲ ղջն՜ձձ զ ՝՜ռ ՠջդ, ճջ կձ՜՚ Փճտջ դճս՜ժ՜ձ բ պրկ՜ջզո...
Ոսձզ ըճջ՜ձձՠջ. Երդձՠջ՜ժ՜ռճհռ՚ 465՜, Վՠջ՜՟ջ՜ռճհռ՚ 465՜, Զ՜պժ՜ռճհռ՚ 466՜, ՝ճէճջ՜ժձՠջ. Տրձ՜ռճհռ՚ 467՝, Լճսոձ՜ռճհռ՚
468՜փ

ՠ. 468՜—73՜ Տփղ՟վթ ղգխմթշ ՟վ՟վգ՟ժ խ՟վձ՟պփս գր լ՟հխ՟ւ՟հ Յ՟խնՠ՟ Ղվթղգտնճ Վ՟վբ՟մ թվթտ[ն]րե — Զժջժձ՜ժ ՜կոճհձ ՜հոյբո ՜ջ՜փ Գզպՠէզ բ՚ ժջժձ՜ժ ՜ոՠէձ ՜կոճռ ՜սՠէզձ բ...
ա. 473՝—88՜ [Տփմ՟տնճտ զջս ս՟վգավնտ «Ա—Ք»] Աճՠթ ս՟վթմ — Մ՜ջՠջզ ԻԲ. Յ՜հպձճսդզսձ, Գղ՝դ, հճսձչ՜ջ Զ, Մզնճռ ճսպզտ Զ րջ... Գզպՠ՜, ազ ձ՜ի՜ձնզ ՜կձ... դբ սզսձձ՚ ռճձ ՝՜ձՠռճհ, ՠս ՜հէձ ժ՜ջ՞՜ս կզձմՠս ռ՜հ՝ձփ Գջՠ՜է ՠս ղզձՠ՜է պրկ՜ջո դվ[զձ] ՌՃԾԶ (1707) Վ՟վբ՟մ զջզռբ Ավ՟վ՟սգ՟մ Կ՟վՠնճփ
5. 489՜ Ձ՟ճմ՟աթրս ՟ճջոեջ ՟վ՟ — Գզպ ճսջՠկձ ա՞զջ պ՜ջճհձ զ ՞էճսը ՜խզսոՠժզո...
498՜ ՜խզսո՜ժ. «Գզջ պ՜ջճհք ՠձ ՜հոճտզժ» ՠս «Ակո՜՞զջտ ՠձ ՜հոճտզժ»փ

6. 490՜՝ Եխգջտնրւ գր ՟ճըղ սգջտնրւ, էե դթմշ ե սփղ՟վ — Ն՜ը. Է կճէճջ՜ժ՜ձ՜ռձ ղ՜սխ՜ռ ՜ձոը՜է ՞զպճսդզսձ... 490՝—1՝ Թնր՟խ՟մմ ՟ճջոեջ ՟վ՟ճ — Կ՜է դզս կզ... 491՝—2՝ Ն՟ծ՟մչմ ՟ճջոեջ ՟վ՟ճ — Ն՜ը ըձ՟ջՠէզ
բ, դբ ազ՛ձմ բ ձ՜ի՜ձն... 492՝—3՜ Է—ՠջՠ՜ժ ՜հոյբո ՜ջ՜հ — Ն՜ը ըձ՟ջՠէզ բ, դբ ազ՛ձմ բ աԷ—ՠջՠ՜ժձ... ազ Ժ կ՜ոձ, ճջ հ՜սՠէզ գձդ՜ձ՜հ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

45՝ Զեէ՜պո Վ՟վբ՟մ էջբռ՚ ՜ձիկճսպո ՞ջմճսդՠ՜ձ, դճխճսդզսձ ղձճջիՠէ ՜խ՜մՠկ, ազ ժ՜ջ զկ ՜հո բ, ազ ՜ձ՜ջիՠոպ բզ ՞ջմզոփ ՌՃԾԴ (1705) դվզձ, զ հՠջժզջձ Կթժթխգտնտ գԶղթրպնճ, զ Տնրվհնրս ՞ջՠռ՜սփ
91՝ Ես ազո՚ աՠխժՠէզ կՠխրտ ա՜շ՜թՠ՜էո, աոճսպ՜ձճս[ձ] աՎ՟վբ՟մ էջբռ, հՠջժջՠ՜ս հԱավ[՟]վ՟բնր, զ ՞զսխ՜յտ՜խ՜տբձ Կ՟վՠնր, ՞ջՠ՜է հՠջժզջձ Կթժթխ[թ]նճ Զղթրպմնճ Տնրվհնրս հ՟ջ՟ո՟ճ, զ ՟՜շձ ե՜կ՜ձ՜ժզ, զ ձ‘ՠջժմճպ ՠս էզջ՝ գձժՠջ՜ռ չղպ՜ռՠ՜է, ՌՃԾԴ դվզձ, կճսպձ կ՜ջպզփ
167՝ Զդ՜ջկ՜պ՜ջ Վ՟վբ՟մ կՠխրտ էզ էջբռ հ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս ող՜է՜՞ջզմո հզղՠէ ՜խ՜մՠկ, ազ ժ՜ջ զկ ՜հո բջփ
180՝ Մզձմՠս ռ՜հո Տնրվհնրսմ ՞ջՠռզ, ՠս ՜ոպզ հ՜շ՜ն ՠժզ Գփդ՟ժթջեվ ՞ջՠկփ
199՜ Ոՙչ ՠխ՝՜հջ, րջզձ՜ժբո կբժ պՠպջ ժպջՠէ ՠձ. ժպջՠոռբ աձ՜ Տբջ գձ՟ կբն (՝ձ՜՞զջգ էջզս)փ
207՜ Եո կբնո կզձ պՠպջ յ՜ժ՜ո, ՜հ (՝ձ՜՞զջգ էջզս)փ
265՜ Աոպզ հ՜շ՜ն Որյ՟հնրղմ ՞ջՠկ, չ՜ոձ ազ չպ՜ջ՜ձ՟զփ
272՜ Ես ազո՚ ակՠխ՜յ՜ջպ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջզմո հզղՠ՜հ, աՎ՟վբ՟մ էջբռոփ
303՜ ԻԷ պՠպջզ կբնձ յ՜ժ՜ո բփ
306՝ Ոՙչ չ՜հՠէճխ, ՜հո կբնո րջզձ՜ժբձ յ՜ժ՜ո բջ, ՞զպՠ՜հփ
307՜ Պ՜ժ՜ոձ բ
314՝ Աՙը էճսզ ՟՜ջ՟բձ, ազո ՜կ՜շձ բջ Որյ՟հնրղմ, կզձ ղ՜ջձ ՞ջՠէզո Գ, Դ ՜ձ՞՜կ չՠջ ժճս‘դշռձբջփ
316՝ Տՠպջզո կբնձ յ՜ժ՜ո բփ
349՝ Լ՜ս ը՜դջճչո դճսխտ մ՞պ՜հփ
353՜ Վ՟մջս՟մգտթ պբջ Մ՟վնրւմ, ճջ զկ ցշ՜ձժզ Հ՜ջ՜ձռձ մպս՜ս Գ՟պմնճ կնվեմփ
393՜ ՌՃԾԴ (1705) դվճչփ
401՝ Զկՠխ՜յ՜ջպ հզղՠ՜հ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո, ճչ գձդՠջռճխփ Ախ՜մՠկ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ՜հո բջ ժ՜ջ կՠջփ
449՜ Աջ՟, ՠս ՠո՚ կՠխրտ էռՠ՜էո, դ՜վ՜շ՜ժ՜ձ ՠս վ՜ձ՜տզ, դ՜ջկ՜պ՜ջ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ Վ՟վբ՟մ բջբռ, ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՠս ճմ ՞ճջթճչ, հՠջժջՠ՜ս Ավ՟վ՟դե ՠս զ ՞զսխ՜տ՜խ՜տբձ Կ՟վՠնճ, հճպձ Ավ՟ա՟լե, ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխբ Հ՜ջռկ՜ձռո ՜հո, ՠս ՠո ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ճէճչ ՞ջմզ, ճջյբո պՠո՜ձՠո՟, ՞ջՠռզ աո՜ ՝՜աճսկ չղպրտ, տ՜ձազ բզ զ հՠջժզջձ
Լթխե՟տնտ դ՜վ՜շ՜ժ՜ձ ղջնճխ, ՠս ղջնՠէձ ՞ջբզ, ճջ զ ՝՜աճսկ պՠխզո ՠխՠս. ձ՜ը՚ Դնրվհնրս հ՟ջ՟ո՟ճմ, ՜հէ ՠս՚ Գփդ՟ժթջեվ ՠս Որյ՟հմ, ՠս զ Զղթրպթմփ Դ՜ջլՠ՜է ՠժզ զ հզկ ՝ձ՜ժ՜ձ հՠջժզջձ, յ՜ժ՜ոձ ՜ոպ ՞ջՠռզ՚ զ ՞զսխձ Կ՟վՠթ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Գ՟ՠվթեժ ՠս Մթւ՟ճեժ, ձ՜ՠս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ գխգհգտնրմ, զ դճս՜ժ՜ձզո կՠջ ՌՃԾԵ (1706)
ՠխՠս ՜ս՜ջպփ Ոջտ գձդՠշձճստ, հզղՠռբտ զ կ՜տճսջ հ՜խրդո լՠջ՚ աՎ՟վբ՟մ ՜ձ՜ջե՜ձ էջբռ ՠս աթձճխո զկ, ՠս ՠխ՝՜յջտ՚ Ս՟ծ՟խմ, Յնռ՟խթղմ, ձ՜ՠս աճջ՟զոձ զկ՚ Գվթանվմ, Աճռ՟դմփ Ես ճջտ հզղբտ՚ հզղՠ՜է էզնզտ. ՜խ՜մՠկ ձՠջՠէ ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո ՠս ոը՜է՜ձ՜ռո, ազ ժ՜ջ զկ ՜հո բջփ Ն՜ՠս զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ ճմ ՞ճհջ ժ՜դճխզժճո՚ ազ Ն՟ծ՟ոգս
ժ՜դճխզժճո չ՜ըծ՜ձՠ՜է բջ, ՠս ձճջձ ՟ՠշ ճմ բջ ՠ՟ՠ՜էփ
457՝ Փ՜շտ կ՜ջ՟՜ոզջզձ Աոպճսթճհ, ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ի՜ոձՠէ ՜ս՜ջպ ՞ջճհո, աճջ ՝՜աճսկ չղպրտ ՞ջՠռզ
հ՜հէ ՠս հ՜հէ պՠխզո, զ ՌՃԺԵ (1706) դվճն, Վ՟վբ՟մ ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս կՠխրտ էռՠ՜է զջզռճհ, չ՜ոձ ՜ձլզձ զկճհ ՠս ճջ՟ճռ զկճռ՚ Գվ[թ]անվթմ, Աճռ՟դթմփ
459՝ Աջ՟, ՠո՚ Վ՟վբ՟մ մձմզձ բջբռ, պՠո՜ձՠէճչ ա՞զջտ Մժջպճսդՠ՜ձ յ՜ժ՜ո ՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձ զ թճսէզռ ՞ջմ՜ռ ՠս ՜ձվճհդ էջզռ՜ձռ, ղջնՠէճչ զ ՞զջոձ իձճռձ հ՜շ՜նձճռ, ՜ջ՜ջճխճսդզսձ ՞ջՠռզ, ՠս ՠդբ ի՜ծզտ ՠս ժ՜պ՜ջբտ, ի՜ծՠոռզ լՠա Տբջ, ՠս ազո ՜ձ՜ջե՜ձո հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզսփ ՌՃԾԶ (1707) դճսճն ա՜հո ՞ջՠ՜է կ՜ջպզ Գփ
483՜ ԶՎ՟վբ՟մ պ՜շ՜յՠ՜է էջբռ՚ ՜ջ՜ջճխ պրկ՜ջզ ՠս ՞թճխ, հզղՠ՜հփ Թվ[զձ] ՌՃԾԶ (1707), հճսձվ՜ջ Ժփ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ

Տթավ՟մ՟խգվս

ՌԿԲ—ՌԿԴ—1613—1615

ԳՐԻՉ՝ Ս՟ծ՟խֆ
ԹԵՐԹ՝ 327ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԸ×12 (Ա 11, ԻԸ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,4×15,6ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 35ֆ ԿԱԶՄ, բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 90՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 158՟ֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խղ՟ղՠֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գ՟, Դՠ, Գՠ, Դ՟, Բ՟, Աՠ, Բՠ, Ա՟ «///[բնհ՟]տգ՟ժ ռ՟ջմ նվնճ ա՟հսմ
՟վ՟վ... կգպմ գբգ՟ժ ՠըյխեվ ///» (Ե, 33—Զ, 5)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Փ՟խ՟մմգվմ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—327՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/մզտփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/մզտփ Հ՜պճջ Ա/1՜—23՜ (ռ՜ձժ՚ մճսձզ)փ Բ/23՝—
49՝(47՜ «Աի՜հ աո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»փ Ի—ջ՟ յջ՜ժզ ի՜կ՜ջ ձղճսկ՚ 47՜ «Ահո ՠջժճս րջզձ՜ժ՜ս ՞ջՠռ՜ս. զ կզ րջզձ՜ժ ճմ ՞ճհջ Ի—ՠջճջ՟
՞էճսըձ...»)փ Գ/49՝—69՝փ Դ/69՝—99՜փ Ե/99՜—121՜փ Զ/121՜—70՝փ Է/170՝—85՝ (ժզռ՚ 185՝—92՜, պՠո ոպճջՠս Բ)ֆ Ը/192՝—221՝փ
Թ/221՝—75՜փ Ժ/275՜—327՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 319՝—20՜փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 326՝—7՜)փ

Բ. 185՝—92՜ [Ք՟հնր՟լւ թ Ժ՟ղ՟մ՟խ՟ավնրէգմեմ Ս՟ղնրեժթ Ամգտրնճ] — Սբկ, Աջվ՜տո՜՟, Կ՜հձ՜ձ... ՟՜ոպ՜ժՠջպ՜ռ, արջ՜ռ, ժճխ՜ձ՜ժ՜է՜ռ՚ գձ՟ ճջո ո՜ժ՜ստ ՜ձռճհռ ձղ՜ձ՜ժ՜սփ
Գջմզռ. 192՜ «Ի հրջզձ՜ժբ ոճջ՜ Գ դճսխդ ՜ձժ՜ձբջ. զձլ ՜հոյբո դճսզ, դբ յ՜ժ՜ո բ ՜ա՞՜դզսո, ազ կզձմ զ Քջզոպճո ի՜ո՜ձբջ, ճջյբո ՜հէ ՜շ՜նզձ ՜ա՞՜դճսՠջձ ի՜ոզձ զ Քջզոպճո»փ
Տՠո «Ս՜կճսբէզ տ՜ի՜ձ՜հզ Աձՠռսճհ Հ՜ս՜տկճսձտ...», Վ՜ջ՜ջղ՜յ՜պ, 1893, բն 10—47փ

Գ. ՟. 275՜ Նյ՟մ՟աթվ գմ ՟ճջնւթխ — Հ՜ձ՟ՠջլ... էճսոզձ (13 ձղ՜ձ՜՞զջ)փ
ՠ. 275՝ Նյ՟մ՟յաթվ գմ ՟ճջնւթխ, գհՠ՟ճվ — Հ=Ս՜ի՜ժ... զսջ = զսջ՜տ՜ձմզսջ (37 ձղ՜ձ՜՞զջ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

7՜ Աոպ ՠս ՜ձ՟ խ՜է՜պ բջ, ճմ ժ՜ջ՜ռզ զկ՜ձ՜է զ՝ջՠս արջզձ՜ժձ խ՜է՜պ ՞ջճս՜սփ
50՜ Զկՠխո՜կ՜թ Ս՟ծ՟խ, ճջ ճմ ՠկ ՠս հզղՠէճհ ՜ջե՜ձ, դՠջՠսո հզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠջճչ, ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ ՠս ի՜ձ՟զյճխտ ոճջ՜հփ
90՜ Զկՠխրտ զ էզ ո՜ժ՜ս թջճխո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ՠս կզ կՠխ՜՟ջբտ ՜ձղձճջիճսդՠ՜ձո զկճսկ, ազ չ՜ոձ կՠխ՜ռ զկճռ ա՜հո մ՜վո ղձճջիՠ՜ռ զձլ՚ թ՜շ՜հզո լՠջփ
170՝ Ես ազո՚ աՠխժՠէզո, հզղՠռբտ, ճջ ՝՜աճսկ չղպրտ ՞ջՠռզ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ
192՜ Զո՜ժ՜ս՜ն՜ձ թջճխո՚ Ս՟ծ՟խ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ կզճչ Տբջ ճխճջկՠ՜հզս, ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
192՝ Ոՙի ՝՜ակ՜կՠխզո, ազ ՌԿԲ(1613) ՜կզձ ոժո՜հ ՠս ՌԿԳ(1614) ՜կձ ժճս չծ՜ջզ, ՠս ՞զջո ճմ ՠէ հ՜ս՜ջպփ
0՞ձՠ՜հ, Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճսթճհփ
221՝ Փ՜շտ... ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ա՜շ՜թՠէճհո կՠխրտ ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ հճսդՠջճջ՟ ի՜պճջզ Հ՜ջռկ՜ձռո զ Տթավ՟մ՟խգվս տ՜խ՜տզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Ս՟վաջթ Զփվ՟ռ՟վթմ զ ՌԿԴ (1615) ՜կզձ հճհե ձՠխճսդՠ՜կ՝ ՠս
չղպրտ, ազ ժ՜ջզ ռ՜ս՜՞՜ջ բզ կ՜ջկձճչ ՠս պ՜ջ՜ղը՜ջիզժ բզ հ՜հոկ պՠխճնփ Ախ՜մՠկ հզղՠէ աՠխժՠէզո զ կ՜տջ՜վ՜հէ
հ՜խրդո լՠջ ՠս աՠջ՜ըպ՜սճջո զկ, աիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ թձրխո զկ, աի՜հջձ զկ՚ աՍ՟վաթջմ ՠս ակ՜հջձ զկ, ՠս աձձնՠռՠ՜է ՠխ՝՜յջտձ ՠս ատճսՠջտձ զկ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջո զկ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ, ՠս ալՠա հզղբ Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո զսջ հՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձձ, ի՜ձ՟ՠջլ թձրխզստ ՠս հ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձրտ. ՜կբձ, ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

327՝ Գզջտո ՜հո Աջսնր՟լ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպզձ բ Ղվթղգտրնճմփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 325՝ Աջսնր՟լ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1220 (1771)փ 157՝, 327՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Զ՟ւ՟վ՟
չ՜ջ՟՜յՠպ (3 ՜ձ՞՜կ)փ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԺԶ—ԺԷ—XVI—XVII
ԹԵՐԹ՝ 392. շավնր՟լ՝ 1՟—3ՠ, 202ՠ, 392՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԹ (Ա—Է, Թ—ԺԱ 16, Ը 15, ԺԲ, ԺԴ 14, ԺԳ, ԺԵ—ԻԸ 12, ԻԹ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8×15,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 31ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 121՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 203՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟ֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 6ՠ, 39ՠ, 71ՠ, 96՟, 132՟, 157՟, 220՟, 238ՠ, 273ՠ, 332ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝
ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնր (ճնրմ՟վեմ), ԺԳ բ. 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 1—՟խ՟մ էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խղ՟ղՠ, Ա(Դ16–41), Բ(Գ21–Դ16) (ռգվլ՟մգտ՝ Վ. Շգճէ՟մգ՟մ)ֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, ղթմնրջխնրժ մփսվավնրէգ՟ղՠ. սգ՛ջ Դ, 28—41, ռգվլ՟մնրղզ K. Trey Zu den neutestamentlichen Handschriften in der UdSSR – ―Forschungen und Fortschrifte‖,
1964, 38, Sahrgang Heft J, s. 121ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ էթխնրմւզ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 4՜—390՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/մզտփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/4՜—6՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ Հ՜պճջ Ա/6՜—38՝փ Բ/38՝—
70՝ (70՝ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜...»փ Չճսձզ յջ՜ժ զ. «Հՠջլկճսձտ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռ ՜շ կ՜ջ՟ՠխճսդզսձ Բ՜ձզձ»փ Հկկպ. լՠշ. 801)փ Գ/70՝—
95՜փ Դ/95՜—131՝փ Ե/131՝—55՝փ Զ/155՝—219՜փ Է/219՜—38՜փ Ը/238՜—72՝փ Թ/272՝—331՝փ Ժ/331՝—90՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚
382՜—3՜փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գենվա չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 390՜՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

391՜ [Փ]՜շտ... հ՜ջճսդՠ՜ձ ՠս ՟՜պ՜ոպ՜ձզ ի՜պճսռճսկձ (կզ՜հձ Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռճս Վ՜ջտզ ի՜պճս՜թգ, պՠո լՠշ. 809, 302՝—3՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

390՝ Ես ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխո հզղՠ՜ Հ՜հջ կՠխ՜հզսփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՜ Պգսվնջ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃԿԶ(՛) (1717՛)փ
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ԺԷ—XVII

ԾԱՂԿՈՂ՝ Մխվսթշֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Իջ՟ծ՟խ ռվբ. Մ՟խնրգտթ (1677—թտ ՟պ՟չ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 489+2 (խվխ. 186, 291)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԱ×12(Ե, ԺԷ, ԼԴ 10, ԻԲ 15, ԽԱ 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,2×15,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 261՟ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝
բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 151՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 254՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 6՟ֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 2՟, 51ՠ, 121՟, 166՟, 177՟, 275ՠ, 297ՠ, 338ՠ, 411՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Արգս՟վ՟մֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2(Ա—Բ), ջխդՠթտ, ջս՟տնր՟լ 2 ՟մչ՟ս էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ «///՟ղՠ՟ջս՟մնրէթրմ... ն՞ ծ՟ր՟ս՟ջտե» (Ղնրխ., ԺԶ, 1—11)ֆ Բ՟ՠ «///իմբ՟տթմ, գր ինջս՟տ՟մ ս՟ժ մղ՟ ՟վլ՟է... ղ՟սմգջտթ///» (Մ՟վխ., ԺԴ, 11—21)ֆ 2. Մ՟յսնտ (Կ՟մնմ մմչգտգժնտ)ֆ Ժ—ԺԱ բբ. 1(Գ), ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գ՟ՠ «/// Եր ՟վբ, Տեվ Աջսնր՟լ
՟ղգմ՟խ՟ժ, աէ՟ճ թ լ՟պ՟ճջ ւն, նվ գէնհ դճ՟մտ՟մ՟րնվ խգ՟մջ թրվ ///» (Գՠ ինրմ՟տ՟լ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ իթջս անրմ՟ցնինր՟լֆ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմգվմ նր ղթ յ՟վւ էգվէգվ տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ Բ ցգհխմ նր էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 2՜—488՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ Հ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո Ա—ԽԱ/2՜՝փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/2՝—4՝փ Հ՜պճջ Ա/5՜—50՜փ Բ/50՜—92՝(92՜ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»փ Չճսձզ յջ՜ժ Ի. «Հՠջլկճսձտ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռ ՜շ կ՜ջ՟ՠխճսդզսձ Բ՜ձզձ»փ Տՠո պյ. բն 95—101)փ Գ/92՝—119՝փ
Դ/119՝—65՜փ Ե/165՜—95՝փ Զ/195՝—274՝փ Է/274՝—96՝փ Ը/296՝—337՝փ Թ/337՝—410՜փ Ժ/410՜—88՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚
477՜—8՜փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ 487՝—8՝)փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ.]
1. 1՜՝ Հ՟ղ՟պնս ՠ՟պւ ՟յի՟վծ՟տ (Գվթանվթ Կգջ՟վ՟տրնճ Ամնր՟մւ ւ՟հ՟ւ՟տ) — Արգսգ՟տ գվխթվ՚ Եվնրջ՟հեղ բ... Քգս՟ճ՝ Քնպ բ, Եցվ՟է՟ճ՝ Գգջգղ բփ
2. 1՝ [Բ՟պւ ծ՟ճնտ է՟վաղ՟մգ՟ժ թ ճ՟վ՟ՠ ժգդնր] — Կ՜դճխզժճո՚ ղՠըձ, չ՜ջ՟՜յՠպ՚ չ՜աձ, ՠյզոժճյճո՚ տ՜դզյձ, բջբռձ՚ զկ՜կձ, ի՜՝ՠխ՜հձ՚ որըդ՜հձ, ե՜կժճմձ՚ կ՜ազձ բփ
3. 253՝ (Թ՜էզոկ՜ձ, 6 պճխ ՜ջ՜՝ՠջբձ, ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 21՜ (Աձ՜ձճսձ ՞ջմզ) Ոՙչ ՠխ՝՜ջտ, ՜ոպ յ՜ժ՜ո բջ, (ձճհձ լՠշտ) «մբ յ՜ժ՜ո»փ
165՝ Ես ա՜ձյզպ՜ձ ՞թճխ՜ժո հզղՠ՜ զ Տբջփ
2. 6՜ (Ծ՜խժճխզ) Զոճոժ՜ձճսձ Մխվսթշ ձժ՜ջճխ ըճջ՜ձ[զո]փ
3. 165՝ (Սպ՜ռճխ Իո՜ի՜ժ չջ՟—զ) Զոպ՜ռրխ ոճջզձ՚ աԻջ՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպ, չՠջ՜պՠոճսմ Թ՟բենջթ ՜շ՜տՠէճհ Սնրվՠ Աէնպնճմ, ճջ ՜ս՜ձ՟ՠ՜ռ ա՞զջտո՚ հզղ՜պ՜ժ զսջ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Ապ՟ւգժնճմփ Ոջ չ՜հՠէբտ՟, ոջպզ կպրտ հզղՠռբտ զ Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճոփ Ի դվ՜ժ՜ձզո կՠջճսկ ՌՃԻԶ (1677) ՞ջՠռ՜սփ
489՜ Աջ՟, ՠո՚ պջճսյո հ՜կՠձ՜հձզ ՠս չՠջնզձո զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ, Իջ՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպո Մ՟խնրգտթ, ճջ՟զ Ս՟ծ՟խ տ՜ի՜ձ՜հզ, ճջ՟սճհ Մեվսմթ, ճջ՟սճհ Քթշթղթվթ, ճջ՟սճհ Ավ՟ճթյթ, ճջ՟սճհձ Յնծ՟մթջթ, ճջ՟սճհ Թ՟բենջթ, ճջ
հԱխ՟մտ ժճմՠռՠէճհ ՞ՠխնբ, զ հԱվձթյնճ ՠս հԱհթնռսնճ ՠժՠ՜է, ՜ղ՜ժՠջպ կՠթ՜վ՜շ ոջ՝՜ա՜ձ ի՜հջ՜յՠպզձ պՠ՜շձ
Յ՟խնՠ՟ճ ժ՜դճխզժճոզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ հԱդճշձ ՞ՠջ՜՞՜ի Սնրվՠ Էչղթ՟լմթփ Սձՠ՜է ՠս չ՜ջեՠ՜է ՜շ ճպո ձճջ՜ զ ձճհձ հճ՞ձ՜ի՜ձ՟բո Աէնպմ, ՠս զ ձկ՜ձբ լՠշձ՜՟ջՠ՜է ՠս ՜շՠ՜է ա՜կՠձ՜հձ ՜ոպզծ՜ձո ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձո, դբ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ զղը՜ձճսդզսձ ՠս ՞՜ս՜ա՜ձ, ՠս դբ ՠյզոժճյճո՜ժ՜ձ ՜շ՜նձճջ՟ճսդզսձ Սնրվՠ Աէնպնճջ Թ՟բենջթ ՜շ՜տՠէճհձփ Ոջճհ իջ՜կ՜ձ՜ս ՠժՠ՜է զ Սճսջ՝ Ադճշո՚ հ՜նճջ՟ՠռ՜տ ապՠխզ վ՜շ՜ա՜ջ՟ թՠջճսձսճհձ Մխվսթշ ՠյզոժճյճոզ, ճջ չՠջոպզձ ձճջճ՞ՠ՜ռ ՠժՠխՠռզ Սնրվՠ Ապ՟ւգժնճմ, ճջ տ՜ժՠ՜է բջ հՠջժճսռ ժճխկ՜ձռ զ իզկ՜ձռ, ՜հէ ՠս ա՟՜ջյ՜ոձ ՠս ապՠխզձ ձ՜ի՜պ՜ժճսդՠ՜ձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ ՠս աՍնրվՠ Ս՟մբնրիսմ, ի՜ձ՟ՠջլ ՞ճջթ՜ժռճսդՠ՜կ՝ տ՜ն՜կ՜ջպզժ պբջ Դ՟մթեժթմ ՠս Բեջսգմտ պբջ Պգսվնջթմ, ճջճռ Տբջ չ՜ջլ՜ի՜պճհռ էզռզփ Իոժ ՠո՚ ՜յզժ՜ջո Իջ՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպ, զ ՞՜էո զկ ոժո՜հ ղզձՠէ այ՜ջզոյձ ՠս աըռՠջո, ՠս չ՜ոձ ձՠխճսդՠ՜ձ պՠխսճհո ՠս չղպ՜ռո ՜շ՜սՠէճսդՠ՜ձ, ր՞ձ՜ժ՜ձ ըձ՟ջՠռզ զ իճ՞ՠսճջ պՠ՜շձբձ կՠջկբ՚ Յ՟խնՠ՟ճ ժ՜դճխզժճոբձ, ալՠշ[ձ]՜ոճսձ ՜ղ՜ժՠջպ կՠջ՚ աՍ՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպձ Կ՟ք՟ճգտթփ Յՠպ ՠջՠտպ՜ո՜ձ ՜կզ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ կՠջճհ ՠս զ դվ՜ժ՜ձզո կՠջճսկ
ՌՃԻԶ (1677)—ՠջճջ՟զ ՠխՠս ՞զսպ նջկխզձ, ճջ ՜ոզ Կ՟պմնրսթ, ճջ հ՜շ՜ն ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս ՝ՠջՠ՜է բջ կՠթձ Զ՟ւ՟վթ՟
ՠյզոժճյճոձ՚ յ՜ջճձ Մ՟մնրեժթ ճջ՟զ, ՠջժջճջ՟ ՜ձ՞՜կ զ իզկ՜ձբ ղզձրխ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհո, ՠս բջ տ՜ժպՠ՜է ՠս ՜սՠջՠ՜է ՠս ի՜ազս ճսջՠտ-ճսջՠտ ձղկ՜ջ՜ձտ կձ՜ռՠ՜էփ Ահէ ՜հեկ ղձճջիրտձ Աոպճսթճհ ժջժզձ ձճջճ՞ՠռ[՜ս] ՠս հճջ՟՜՝ճսը ՜խ՝զսջձ ՝ՠջՠ՜է ՜թ՜ս զ կբն չ՜ձզռո ՠս ՞ՠխնո՚ իճ՞՜՝՜ջլճսդՠ՜կ՝ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպզ Կ՟ք՟ճգտրնճփ
//(489՝) Վ՜ոձ ճջճհ ի՜հռՠկ հՠժՠէճռ ՠխ՝՜ջռ, ճջտ կզ՜ձ՞՜կ չ՜հՠէբտ հ՜խ՝ՠջբ ՜ձպզ, հզղՠոնզտ զ յ՜խ՜յ՜ձթ ՜խրդո լՠջ ա՜ղը՜պրխո ՠս աՠջ՜ըպ՜սճջո նջ՝ըզոփ Ես ըձ՟ջՠկ, ազ ՜կ հ՜կբ ըձ՜կ՜պ՜ջ, էզնզտ, ազ կզ զոյ՜շ չձ՜ոՠոռզ ՠս ը՜ձ՞՜ջՠոռզ, տ՜ձազ հ՜շ՜նզձ ղզձճս՜թճհձ կզձմՠս զ կՠա զ՝ջՠս ԳՃԾ (350) ՜կ ՜ձռՠ՜է բջ, ՠս կՠտ ձճջճ՞ՠռ՜տփ Դճստ ՠսո կ՜ոձ՜ժզռ էզնզտ ՝՜ջՠ՞ճջթճսդՠ՜ձ չ՜ոձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ՠս Սճսջ՝ Ադճշճհո ր՞պզձփ
Ահէՠս ՞զջտո ՜հո Հ՜ջռկ՜ձռ, աճջ գձթ՜հՠռզ Սնրվՠ ՟էնպնճ ՜շ՜տՠէճհձ Թ՟բենջթ, ճջ բջ ոպ՜ռճս՜թ զկ, ՠպճս
հզղ՜պ՜ժ կձ՜է զ ՟ջ՜ձ ձճջ՜ հ՜սզպՠ՜ձփ Մզ ճտ ՜ջպ՜ի՜ձռբ թ՜ըՠէճչ ժ՜կ ՞ջ՜ս ՟ձՠէճչ, ազ ՜հձյզոզտձ գոպ ոՠխ՜ձ՜ժ՜յպզձ Գբբազ ՠձ յ՜պեՠէճռփ Իոժ ՜հձտ, ճջտ զ իզձ՜ի՜ջճսդՠձբ ՞ՠջՠ՜է էզձզ, չՠջոպզձ ՞ձՠոռբ, ՜հձյզոզտձ զ ՞ՠջ՜՟՜ջլբձ Քջզոպճոբ ՠձ յո՜ժՠէճռ ՠս չ՜ջլո գձ՟ճսձՠէճռփ Դ՜ջլՠ՜է կզ ճտ հՠխ՝՜ջռ ՠս հ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռ զկճռ
պզջՠոռբ ՞ջճռո, ազ ՜հձ ճմ ր՞ճսպ բ ձճռ՜, ՜հէ չձ՜ո. ՜հէ զղըՠոռՠձ կզ՜՝՜ձտ ՠս իճ՞՜՝՜ջլճստ Սնրվՠ Ապ՟ւգժնճմ
գոպ ե՜կ՜ձ՜ժզձփ
Գջՠռ՜ս զ դզս ժՠձ՜ջ՜ջզձ ՌՈՀԷ ՠս գոպ Հ՜հժՠ՜ձո ՌՃԻԶ (1677), հ՜կոՠ՜ձ ոՠյպՠկ՝ՠջզ Ի—ՠջճջ՟զ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Պ՟վջթտ Շ՟ծ Սնրժգղ՟մթ, ՠս զ ժճխկձ Հնպնղնտ Սնրժէ՟մ Մ՟ծղ՟սթմ, ճջ բ՜շ աԿթվ՟մ ժխազ ՠս աԼեեծ՟տ ա՜կճսջձ Կ՟ղեմետ, ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ ժ՜դճխզժճոզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, հԱէնպմ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ, ճջ ՝՜աճսկ ի՜ժ՜շ՜ժճսդզսձ ժջՠ՜ռ հ՜յոպ՜կ՝՜ռ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ, հճջճռ կզ բջ Եհթ՟դ՟վ

ճկձ, ճջ զձտձ՜՞էճսը ժ՜դճխզժճո ձոպ՜ս ՠս ՠի՜պ աՀնպնղնտ ՠջժզջձ զ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճփ Իոժ կՠթ ի՜հջ՜յՠպձ
Յ՟խնՠ ժջժզձ կպ՜ձՠէճչ ՜շ ոճսէդ՜ձձ Հնպնղնտ, ՠս չՠջոպզձ ի՜ոպ՜պՠ՜ռ աՀճշկ՜ոպճսձ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ՚ դ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ ը՜դզ ղ՜ջզցճչփ Ոջճհ հզղ՜պ՜ժձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ ՠս չ՜ջլո կՠթ՜յբո յ՜ջ՞ՠսՠոռզ հԱոպճսթճհփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 488՝ (ԺԷ ՟. ձրպջ՞զջ), Աջ՟, ՠո՚ թ՜շ՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, աՇ՟ծՠ՟դջ ՞ձՠռզ աՀ՜ջռկ՜ձռո ա՜հո ՠս պճս՜հ հզղ՜պ՜ժ զ լՠշձ Կ՟վ՟ոգս չ՜ջ՟՜յՠպզ, զկ ՠս զկ թձ՜սխ՜ռձ հզղ՜պ՜ժ, ճչ ճտ գձդՠշձճս, Աոպճս՜թ ճխճջկզ
՜ոբ ՠս ՝՜ջՠը՜սո էզձզ ՜շ Աոպճս՜թփ Ոջ ճխճջկզ ըոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Խ՟շգվգջթմ ՠս ժճխ՜ժռզձ զսջճհ՚ Խ՟մդ՟սե,
ՠս ճջ՟ճհձ զսջ՚ Շ՟ծՠ՟դթմ, ՠս կզսո ճջ՟ճհձ՚ Գ՟ջո՟վթմ, ՠս ՜ջՠ՜ձռ կՠջլ՜սճջ՜ռձ ՜սջիձՠ՜է հզղ՜պ՜ժ ՠխզռզ. ՜կբձփ Աջ՟, ՠս ՠո՚ Կ՟վ՟ոգս չ՜ջ՟՜յՠպո ՠխ՜հ հզղրխ ՜շ՜նզ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՝՜ջՠը՜սո, ճջ ՠպճսջ զձլ հզղ՜պ՜ժփ Բ՜սփ
2. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Սւ՟մբ՟վ, Աջսնր՟լ՟սնրվ, Խ՟շխփմ, կՠթ ո՜ջժ՜ս՜՞ Խ՟շ՟սնրվ, Սթղն՞մ/// (նձնճս՜թ), Զ՟սթխ, Յ՟խնՠյ՟ծ, Սթղնմ, Քվթջսնջ՟սնրվ, պբջ /// (նձնճս՜թ), Զփծվ՟ՠ, Խ՟շ՟սնրվ ՝շձա (՛) Քեժ Խ՟շթխ (ղջն՜՞թճս՜թ), Սսգց՟մնջ, Աճ՟դ, Ըպջս՟խեջ, Եհթ՟դ՟վ /// (2 ՜ձճսձ նձնճս՜թ), Եվխ՟մ յ՜ջճձ /// (6 ՜ձճսձ նձնճս՜թ), Բ՟էթժնրջ, Ադ՟վթ՟ճփ
3. 6՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ ՞զջտո պբջ Վ՟ծ՟մ տ՜ի՜ձզո, ճջ գձթ՜հՠռզ Ջնրհ՟գտթ Առգսթւ չ՜ջ՟՜յՠպզ ոյ՜ո՜սճջ պզջ՜ռճս Խ՟շ՟յսնրվթմ իճ՞ՠսճջ՜յբո հզղ՜պ՜ժ, աճջ ՝՜ջՠ՜ս չ՜ՠէբփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 6՜, 488՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Վ՟ծ՟մ. ՌՃՂԵ (1746)փ 6՜, 488՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
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ԳՐԻՉ՝ Ս՟վաթջ, Պփհնջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ս՟վաթջ ռվբ. (ավթ՞շզ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 307—1 (էպթշւ՝ 77). շավնր՟լ՝ 289՟, 304ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԶ×12 (Ա շթւ, ԺԷ 14)+1×4ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ՟մնվնյ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,2×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 395՟—7ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 37ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղթվ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 136ՠֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 8ՠ, 29՟, 78ՠ, 100՟, 151՟, 166ՠ, 197՟, 251ՠֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟՞մֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 1—՟խ՟մ էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, ժնր՟տնր՟լ գր ՟մզմէգպմգժթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, 307—վբ էգվէզ ռմ՟ջնր՟լֆ Կ՟դղթ Բ ցգհխզ տգտ՟խգվ, էթխնրմւթ ջսնվթմ մթջսզ՝ ո՟սպնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—302՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/մզտփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/մզտփ Հ՜պճջ Ա/1՜—8՜ (յ՜ժ՜ո՜սճջ. ոժ. «///[Եսդձՠջճջ՟ կճէճսդզսձ պ՜ծժ՜ռ — Ոջտ ահ՜ջճսդզսձ... ՠս ազկ՜ոպճսդզսձձ] ռճսռ՜ձբ...»)փ Բ/8՜—28՝ («Աի՜ ո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»—ձ ՠս Ի յջ՜ժգ ի՜կ՜շրպճս՜թփ Խճջ՜՞զջ՚ «Դ՜ջլՠ՜է ի՜ջռկճսձտ ձՠոպճջ՜ժ՜ձ՜ռ»)փ Գ/28՝—46՝փ Դ/46՝—78՜փ Ե/78՜—99՜փ Զ/99՜—150՝փ
Է/150՝—66՜փ Ը/166՜—96՝փ Թ/196՝—251՜փ Ժ/251՜—302՝ (298՝—զ ղ՜ջ. 289՝փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 295՝—6՝փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ
Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 302՜՝)փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ բ.]
՟. Պ՜պ՜շզժ-յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ Աճջ գմ ՟մնր՟մւ Եցգջնջթ — Մ՟ւջթղթ՟մնջ... Յնծ՟մմեջփ
ՠ. Պ՜պ՜շզժ-յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ Վ՟ջմ ղս՟տ — Գզպ ա՜ձճսձձ Աոպճսթճհ զ կ՜պ[ՠ]՜ձո Մ՜պդբճոզ... ՠս զկ՜ձ՜ո ա՜կՠձ՜հձ զձմ ՜ձող՜է... Տբջ Աոպճս՜թփ
ա. Պ՜պ՜շզժ-յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ [Տ՟հ] — Վ՜ջ՟ձ զ յէյճսէձ, ՜հոզձտձ՚ ոզջպ ժճս ՜հջզ, /Ոսձզկ ղճսձմ ՠս իճ՞զ, ճս
մՠկ ժՠձ՟՜ձզ... (4 պճխ, 4—ջ՟գ՚ ռՠռ՜ժՠջ)փ

բ. 178՝ [Աջ՟տնր՟լւ, (էնրվգւգվեմ)] — Պզէբձբ՚ յզջ ոբջմբ ՞՜ապջ, / Պբէ[կ]բ[բ]ձ[բ] պբչբ ՜ապճսջ... (4 պճխ,
4—ջ՟գ՚ ՠխթճս՜թ)փ
գ. 305՝ Վ՟ջմ ագվ՟յդ՟մտ ժնրջ[նճ]մ — Զկճսպ ի՜ո՜ջ՜ժ՜թզձ ոէ՜տ ժ՜ռզջ... Ահէ Ս՜խկճո. Ցձթ՜ռբտ ՜շ Աոպճս՜թ... ՟ոպՠջտ ՜հոճս զկ՜ոպ[ձ]՜ռ՜ձփ
դ. 305՝—6՜ Տգջթժ — Ահէտ ՝՜աճսկտ, ճջ ճմ իճ՞՜ձ ա՜ջտ՜հճսդզսձ... ՠպՠո աճկձ ձոպՠ՜է զ չՠջ՜հ ՝՜ջլջ ՜ղպ՜ջ՜ժզ... ՠս ճսպՠձ կ՜ջկզձո զսջՠ՜ձռփ
ե. 305՝—6՜ Գեվե դ՟ճջ Գ ՠ՟մւջ, նվ Սնհնղնմթ — Կ՜պջզձ ժ՜ջզժ՜պզձ, ՜ոճսէձ՜հ (՜հոտ՜ձ)փ
զ. 307՝ [Գթվ չգվղ՟մ///]մգ՟ժ, աթվ չ՟մ չգվղմ.. Դ՟վկգ՟ժ աթվ չգվղ՟մ — Գ ՜ձ՞՜կ Հ՜հջ կՠջ... Յ՜ձճսձ Աոպճսթճհ՚ Շ՜կ, Խզդ՜հ, Ակ՜սղդ՜հ, Թ՜կզո՜հփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 8՝ (Ս՜ջ՞զո ՞ջմզ) Զ՜շ՜թՠ՜էո կՠխրտ ՠս աը՜ս՜ջՠ՜էո ձոՠկճսդՠ՜կ՝, ոճոժ՜ձճսձ Ս՟վաթջ ՞թճխո, կճըջ՜կ՜թ ՟զկրտ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ ի՜ձ՟ՠջլ թձրխզստ ՠս ՠխ՝՜ջտ. ՜կբձփ
2. 302՝ (Պճխճո ՞ջմզ) Փ՜շտ... // (303՜)... Շձճջիզս ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ Աոպճսթճհ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜ա՜սջ Հճ՞ճհձ Աոպճսթճհ հ՜ձ՞ ՠէՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս իճ՞զ՜՝ճսը պ՜շո, ճջ ժճմզ Հ՜ջռկ՜ձռ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ՠս ղ՜ջ՜՟ջՠ՜է կՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ Հ՜հճռ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տնճփ
Վ՜ոձ ազ ՜հո ՠջն՜ձզժ ՠս ՜ձծ՜շՠէզ ղձճջի՜ստ Հճ՞ճհձ Աոպճսթճհ էռՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպո Գվթանվթնջ բջ ՝՜ջՠյ՜ղպ թձ՜սխ՜ռ ա՜ս՜ժ. ի՜սջ ՜ձճսձձ՚ Աղթվ Ս՟վաթջ, զ ՞՜ս՜շբձ Ք՟չՠգվնրմգ՟տ, զ տ՜խ՜տբձ Ավձթյնճ, ՠս կ՜հջ ձճջ՜՚ զ ՞ՠ[խ]նբձ Փ՟վոնճփ Ես չ՜ոձ ի՜է՜թկ՜ձ ՜ձ՜սջզձ՜ռ ՠջդՠ՜է ՝ձ՜ժՠռ՜ձ զ ՞՜ս՜շձ Սթրմգ՟տ Վ՟ճնտ կնվփ
Ես կ՜հջ ոճջ՜ թձ՜ս ճջ՟զ ՠս ՟՜՟՜ջՠ՜ռ զ թձըձ՟ճռ. ՠս ձճջ՜ ՜յ՜սզձՠ՜է Աոպճս՜թ, ոժո՜ս ՜խ՜սդզստ ՠս յ՜խ՜պ՜ձ՜ստ ըձ՟ջՠէ զ Տՠ՜շձբ՚ պ՜է ձկ՜հ ՝՜ջզ ա՜ս՜ժ, կզնձճջ՟ ճսձՠէճչ ՠս ՝՜ջՠը՜սո աոճսջ՝ձ Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշմ
կՠջփ Ես զ պՠոՠ՜է ՞զղՠջճհ՚ ՜ձճսջնո ՠջ՜աճհ ՠջՠսՠ՜է ոճսջ՝ձ Գվթանվ ճսձՠէճչ զ լՠշզձձ զսջճսկ ժ՜ձդՠխո ձճս՜խՠ՜է
զ էճսոճհ, ՠս ՜ոբ ռկ՜հջ ձճջ՜հ. Լճս՜ս Աոպճս՜թ ՜խ՜սդզռ տճռ, ՠս պ՜ռբ տՠա ՝՜ջզ ա՜ս՜ժ կզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ զկճչփ Բ՜հռ ՜շ աժ՜ձդՠխո ա՜հո ՠս ՜շ տՠա յ՜իՠ՜հ, ազ կ՜ձճսժձ, ճջ թձ՜ձզ զ տբձ, ձ՜ էճսո՜սճջբ աը՜ս՜ջՠ՜է ժ՜ձդՠխո
ա՜հո՚ ճսխխ՜վ՜շ ՟՜ս՜ձճսդՠ՜կ՝փ Ես թձ՜ս ճջ՟զ ՠս ժճմՠ՜ռ ա՜ձճսձ ձճջ՜հ Գջզ՞ճջզճո, ՠս ՠպճսձ աձ՜ հճսոճսկձ Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռ ՞զպճսդՠ՜ձփ Ես ՠջդՠ՜է զ Տոիթջ Հ՟ճնտ տ՜խ՜տ, ՠս ի՜ձ՟զյՠ՜է կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Հ՜հճռ
Յնծ՟մնր Ովնսմգտնճ՚ ՜ղ՜ժՠջպզձ Մգլթմ հԵջ՟ճգ՟ճփ Ես ձ՜ պՠոՠ՜է ակ՜ձճսժձ, ազ նՠջկՠշ՜ձ՟ ոզջճչ ժ՜հջ հճսոճսկձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞ջճռ ՞զպճսդՠ՜ձ, ՠս ՜շ ակ՜ձճսժձ ՜շ զձտձ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա՜սջ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ ճսոկ՜կ՝ ժջդբջ, ՠս չ՜ջեՠ՜է ՜կո ԻԸ(28), ՠս ՜շՠ՜է պ՜ջ՜ս աձ՜հ ՜ոպճս՜թ՜ժճը տ՜խ՜տո Եվնրջ՟հգղ. ՠս ՜ձ՟ գձժ՜է՜ս ա՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ՚ էռՠ՜է ղձճջի՜ստ Հճ՞ճհձ Աոպճսթճհփ Ես ՠժՠ՜է զ ՞՜ս՜շձ Եխգհգ՟տ հԵդմխ՟ճմ, ՠպ ձկ՜հ ՞՜ս՜ա՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ զղը՜ձճսդՠ՜ձձփ Ես ՜ձպզ ՟՜ջլՠ՜է ՠժձ զ ՞՜ս՜շ զսջփ Ես եճխճչՠռ՜ձ ՜շ ձ՜յ ՝՜աճսկ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠս ճսոճսկձ՜ժ՜ձտ. ՠս չ՜ջ՟՜յՠպձ Գվթանվթնջ ՜կՠձՠռճսձ ՞էճսը ՞ճէճչ, ՠխՠձ զ ձկ՜ձբ ՝՜աճսկ չ՜ջ՟՜յՠպտ զ էճսո՜սճջճսդզսձ Հ՜հժ՜ա՜ձ ոՠշզո, ՠս ՝՜աճսկ ճջ՟զո զ վ՜շո բ՜թ, ժ՜ջժՠ՜ռ ա՝ՠջ՜ձո ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռձփ Ես ի՜ս՜ձճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜հձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ձոպճսռզձ աՄՠթձ Գվթանվ հ՜դճշձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ՜կՠձ՜հձ Հ՜հճռփ Ես եճխճչՠ՜ռ ձ՜հ ՝՜աճսկ ՜ղ՜ժՠջպո ՠս էճսո՜սճջՠ՜ռ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ծղկ՜ջզպ ՠս ճսխխ՜վ՜շ ՟՜ս՜ձճսդՠ՜կ՝փ Ոջյբո ՜շ՜տՠ՜էտձ զ Վՠջձ՜պճսձձ ՜շզձ աՀճ՞զձ Աոպճս՜թ ՠս ՝՜ղըՠռզձ ՜կՠձՠռճսձ, ՜հոյբո ՠս ո՜յ բ՜շ աՀճ՞ճհձ Սջ՝ճհ յ՜ջ՞ՠսո ՠս ՠպ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռճհփ Աջ՜ջ ՞զջո ՝՜աճսկո, ՠս Լճսթճսկձ ՜կՠձ՜հձ ՟եճս՜ջզկ՜ռ ՝՜ձզռ ՠս էճսո՜սճջՠ՜ռ ակզպո չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ զ չՠջ՜հ Հձճռ ՠս Նճջճռ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ, Նջ՝զռ ՠս Աջպ՜տձճռփ Յճջճռ ՠս կզձձ բ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՞ջՠ՜ձռ՚ ո՜, ճջ ժճմզ Հ՜ջռկ՜ձռ, ՠս զ Ժ ի՜պճջփ Ն՜ը՚
՜շ՜նզձձ. Աշ ՜ջպ՜տզձո ՜շ՜ջժճսդզսձ ՠս էճսթճսկձ գձ՟՟զկ՜ը՜սոճսդՠ՜ձռ ձճռ՜հ... // (303՝)... Տ՜ոձՠջճջ՟. Վ՜ոձ վճըկ՜ձ ՠս ժ՜պ՜ջ՜թզ ՜ղը՜ջիզ, հ՜ջճսդՠ՜ձ ՠս ՟՜պ՜ոպ՜ձզ ի՜պճսռկ՜ձփ
Աջ՟, ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո ՠս իճ՞ՠէզռ պ՜շզո, ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ գկյՠէճհ ՠս ՜ձ՞զսպ կ՜ջ՞՜ջպզո ՠս ՜ձյ՜ժ՜ոՠէզ ՞՜ձլզո ՠս ՜կՠձ՜՞ճչ ՜սջզձ՜ժզո ՠշ՜վ՜վ՜ք ոզջճչ ՠս հխլ՜ժ՜ջ՜սպ պՠձմկ՜կ՝ ռ՜ձժ՜ռ՜սխ ՠխՠ՜է յզպ՜ժ՜ձճս՜կ՝ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ըոպ՜ռ՜հ ա՜հո ոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ ժճմզ Հ՜ջռկ՜ձռ, ՞ջՠէ պ՜էճչ հԵրբնխթ՟ տ՜խ՜տզո, ճջ ՜ոզ Թնի՟է, զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ, զկ իճ՞ճս ճջ՟ՠ՜ժձ զկ՚ Մթւ՟ճգժթփ
Ահէ ՠս հզղՠռբտ աի՜հջձ զկ՚ Մնռջեջ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ Պդսթի՟էնրմմ, ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ Ամբվե՟ջ, ՠս ըատճսՠջտձ զկ՚ Զ՟րծվ՟ճմ ՠս Սնրժէ՟մ ՠս Տ՟րմսթմ, ճջ ՜շ Քջզոպճո ՠձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է, ՠս ժՠձ՟՜ձզ տճսՠջտձ զկ՚ Փ՟յ՟ճմ,
ՠս Մնրվ՟սմ ՠս Շ՟վնրվմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջտձ զկ՚ աժՠձ՟՜ձզտձ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էտձ հզղՠռբտ
զ Տբջ ոջպզ կպ՜ստ, ճջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզռզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճ. ՜կբձփ
Գջՠռ՜ս ՞զջտո Թնի՟է տ՜խ՜տզո դվզձ ՌՀԸ (1629), Հ՜հճռ ՜կոճ Տջբ ԺԹ, հճսձվ՜ջ ՜կզո ԼԱ, ՜սջձ ղ՜՝՜դ, զ
՟ճսշձ Սվՠնճմ Սսգց՟մնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ ՠս Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ ՟պ՟ւգժնճմփ

Ահէ ՠս ժջժզձ ՜ձ՞՜կ, ՜խ՜մՠկ հզղՠռբտ ազո՚ ակՠխ՜ստ էռՠ՜է ոճոժ՜ձճսձ Պնհնջթ, ՠս աի՜հջձ զկ՚ Մըջըվմ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ Խ՟էնրմ՟ջթմ, ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ Իջխ՟մբ՟վմ, ՠս ատճհջձ զկ՚ Շ՟ծոնրժ՟մ, ՠս ա՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջտձ զկ,
ճջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠձ ՜շ Քջզոպճո, ՠս ՟ճստ հզղճխտ՟ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ
Ահէՠս աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Ս՟վաթջ (ՠխթճս՜թ ՠս ՞ջճս՜թ «Եհթ՟») չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղՠոնզտ զ Տբջ ոջպզ կպ՜ստ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 67՜ (1656 դ. ձրպջ՞զջ) Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Ռ ճս ՃԵ (1656)—զձ ՠո՚ պբջ Ղնրխ՟ջ ՜շզ ա՜հո Հ՜ջռկ՜ձռո
զձլ հզղ՜պ՜ժ ՠս զկ ժճխ՜յժռզձ զկճհ՚ Մ՟վա՟վսթմ ՠս զկ ճջ՟ճռձ՚ պբջ Լնրջթմ ՠս ժճխ՜ժռզձ զսջճհ՚ Զ՟վբ՟վթմ ՠս
ճջ՟[ճհ]ձ զսջճհ՚ Յնռ՟յջ՟ցթմ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռոփ Ոՙչ ճտ մճսձզ զղը՜ձճսդզսձ ո՜հ թ՜ըՠէճհ ժ՜կ ՞ջ՜սՠէճհ ժ՜կ ի՜ձՠէճհ զ ՞ՠխբո Սնրվՠ Թնվնջնր. ըձ՜կճչ յ՜իճխտ ՜սջիձզձ Աոպճսթճհփ
Ցջզս ի՜պճս՜թգ ՞ջճս՜թ բ ՜հէ լՠշտճչ էճս՜ռճս՜թ ՜ձճսձձՠջզ վճը՜ջբձփ

2. Պ՜պ՜շզժ-յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (Շխ՜՞զջ) Ահոկ ՜կզ կՠշ՜ս ՠջզռժզձ պբջ Լնրջթխթմ՝ [Ռ]ՃԺԷ (1668)փ
Թվզձ ՌՃԺԹ (1670) չ՜ղծ՜ձ՜ս պբջ Ղնրխ՟ջմ կՠթզ իջ՜ղ՜վ՜շ Ծձգձ՟ՠ՜ձ ՞զղՠջզձփ
Ի ոճջ՜հ ՜կզձ Եհթջեմ պխ՜հ ՠխ՜սփ
306՝ (Նճհձ լՠշտ) Թվզձ ՌՃԺԲ (1663) Մնռջեջ պխ՜հ ՠխ՜ս, ՜ս՞ճոպճոզ Բ, ՜սջձ ժզջ՜ժզփ
Ի ոճջ՜հ ՜կզ Ս՟պ՟ճմ ի՜ջո ՝ՠջզ Դ[գ]վչ՟մնրփ
Թվզ[ձ] ՌՃԽԳ (1694) կՠշ՜ս պզջ՜հռճս Եհթջեթմ ժզձփ
Սճջ՜հ Բ պ՜ջզ ժՠռ՜ս ՞ձ՜ռփ
Պ՜պ՜շզժ-յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝ (Նճհձ լՠշտ) [Սնրվՠ] Թնվնջ ՞ճսխ ա///փ
3. 307՜ (Նրպջ՞զջ, ՜հէ լՠշտ) Թվ[զձ] ՌՃԽԵ (1696) թձ՜ս Դ՟րփմփ
Թվ[զձ] ՌՃՀԹ (1730) կՠշ՜ս Մ՟մնրխմ՚ պբջ Դ՟րէթ ի՜հջձփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոՠկտ. ՜կբձփ Գվթւնվմ Գ պ՜ջճհ բջփ
4. 304՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Զ՜հո ՞ջմզ Հ՜ջռկ՜ձռ ՞զջտո պբջ Ապ՟ւգժթմմ բփ Եո՚ Յնծ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպո չժ՜հ ՠկփ
5. 303՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Եհթ՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպփ
6. Պ՜պ՜շզժ-յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Խձ՟ջբ զ տբձ՚ կ՜հջո կՠջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ, ազ լՠշձ՜՟ջՠոռՠո
Քփպ Պգսվնջըջփ
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ՌԿԵ—1616

ԳՐԻՉ՝ Սթղնմ Կ՟ք՟տթ (2՟—376՟)ֆ Ամ՟մնրմ (375՟–575ՠ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 577. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 576՟—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԸ×12 (Ա, ԼԳ 14, Ժ 17, ԺԵ, ԻԹ 10, ԽԸ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ռ՟վ՟դ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5—20×15,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25-26ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ,
Ա ցգհխթ խգմսվնմնրղ ի՟շգժնրէթրմ («INRI») ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟մ՟շֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ 1, ջնջմկնր՟լ ՟ջս՟պ Ա—թմֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. 1—40 էգվէգվթ ռգվթմ ժնրջ՟մտւմգվզ՝ ինմ՟րնրէթրմթտ ռմ՟ջնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, ս՟իս՟խմգվզ՝
գվխնր սգհթտ չ՟վբնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ 1691 է. ռգվ՟խ՟դղնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ռգվթմ ժնրջ՟մտւմգվզ յգհ՟խթ գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜—575՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/մզտփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/2՜—4՜փ Հ՜պճջ Ա/4՜—27՜փ Բ/27՜—74՜ (74՜ «Աի՜ ո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»փ Ի յջ՜ժգ ձ՜ըճջ՟ճսկ բ ԺԹ յջ՜ժզձ)փ Գ/74՜—101՝ (Ն՜ը՜՝՜ձգ ռ՜ձժզռ ՜շ՜ն՚ 74՜, «...աճջ հՠպճհ ՞պՠ՜է
՞ջՠռզ»)փ Դ/101՝—49՝փ Ե/149՝—83՝փ Զ/183՝—273՝փ Է/273՝—301՝փ Ը/301՝—50՝փ Թ/350՝—455՝փ Ժ/455՝—575՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 558՝—60՜փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ի՜ջռկ՜ձռձ Գենվա չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 574՜—5՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 4՝ (Սզկճձ Կ՜ց՜ռզ) Ես ա՜ղը՜պճխո զ ոկ՜ ՜շ ՜ձկճշ՜ռ հզղՠոռՠո, ՜խ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխտո ազձմ ՠս զռբ ՞՜խ՜վ՜ռ՜ս. ճջճռ ՠս լՠա ՟զյՠոռզ ՝՜ջզ հզղճսկձ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ
101՝ Ասջիձՠ՜է ՠո, Սճսջ՝ Հճ՞զ Աոպճս՜թ. ժ՜ջճխ՜ռճ ազո [հ]՜ձտ ՠէ՜ձՠէփ
350՜ Ոՙչ չՠջ՜թձճխ զկ՜ոպճսձ ոզջճխտ ՝՜ձզ, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ իճխո ճպզռ լՠջճռ թ՜շ՜հ՜ժզռձ լՠջ՚ Սթղնմջ Կ՟ք՟տթ, հզղՠոնզտ կզ Տբջ ճխճջկՠ՜հզս, ազ հճհե կՠխ՜սճջ ՠկ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ
2. 421՝ (Աձ՜ձճսձ ՞ջմզ) Ոՙչ գձդՠջռրխ ոճսջ՝, կզ կճշ՜ձ՜ջ ավթճսձո ՞ջզմո, //(422՜) ճՙի, Տբջ, ճխճջկՠ՜
՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմզո (ձկ՜ձ՚ 430՝—1՜, 464՝)փ
3. Աոպ՜շ Ա (Նրպջ՞զջ, ձկ՜ձ Սզկճձ Կ՜ց՜ռճս ՞ջճսդՠ՜ձ) Կ՜ակՠռ՜ս դվզձ ՌԿԵ (1616) կ՜հզո Ի (ժջժ.
557՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Աոպ՜շ Ա (Պ՜իյ՜ձ՜ժճչ թ՜թժճս՜թ) Կ՜ակՠռ՜ս Իդղթվ տ՜խ՜տձ դվ[զձ] ՌՃԽ (1691)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 557՜ (Աձգձդՠշձՠէզ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 557՝ Տՠ՜շձ Նգվջեջթ Հ՜հճռ ձճսբջ կ՜խդ՜ձ՜ռ...փ
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Գվթանվ ռվբ. Սթրմգ՟տ ա՟ր՟պթֆ
ԹԵՐԹ՝ 200–6 (սգջ ո՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 3ՠ, 101՟ՠ, 198՟—200ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+Ա—ԺԹ×8 (Ա 10)+Ա—Ե×8(Ա
6)+1×2+1×3ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,8×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 3՟)ֆ ԳԻՐ՝ յհ՟ավ՟մղ՟մ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3+3, էնրհէ, էգվէ՟խ՟ժնր՟լ՝ 1—3, 198—200ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, ց՟խ՟մմգվմ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜ Գթվւ նվ խնշթ Ք՟հնր՟լնճ Ս՟հղնջ՟տմ Դ՟րէթ, ՟վ՟վգ՟ժ ջվՠնճ գր Եպ՟ղգլթ ծփվմ ղգվնճ ջվՠնճմ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճֆ Եր ռգվջսթմ ժնճջ ՟ձգտգ՟ժ գհգր կգպ՟ղՠ ՟մթղ՟ջս ավշթ, մ՟գր ՟ճժ ւ՟վնդւ ոթս՟մթւ, նշ
թ աթսմատ ջ՟խջ, ՟ճժ սըծ՟ջթտ գր ի՟խ՟տ թ խ՟վա գխգժնտ գր մնվ՟ծ՟ջթտֆ Ի ը՟ղ՟մ՟խջ ագվ՟վագժթ ծ՟ճվ՟ոգսնրէգ՟մ սգ՟պմ Սթղենմթ ագվզմսթվ գր ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնհթխնջթ գր թյի՟մնրէգ՟մ ՟ճժ՟ջգպթտ Հթրջեճթմ Աժթ խնշգտգ՟ժ ի՟մթ, նվ թ Ավ՟վ՟սգ՟մ ա՟ր՟պթֆ Ով գր ՟վ՟վթ դ՟ճջ աթվւջ զջս է՟ի՟մկ՟մ՟տ ջվսթ թղնճ, թ մնվթմ ՟պ՟չմնվբնրէգ՟մ սգ՟պմ Մ՟վխնջթ ծգդ՟ՠ՟վնճ գր լգվնրմ՟դ՟վբ, ծ՟մձ՟վ՟յ՟ս ռ՟վբ՟ոգսթ, թ էնր՟խ՟մնրէգ՟մ խգմ՟վ՟վթ ՌՉՁԴ—թ գր թ Ավ՟տ գվխնս՟ջ՟մթ, գր թ ճԱվ՟ղգ՟մջ ՟դաթ ՌՄԻԴ (1775), թ ցգսվվ՟վ ՟ղջնճ ԺԷ—թֆ ԳՎՍԳ—թ («Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգ՞ս Սթրմգ՟տ ա՟ր՟պթ». սգ՛ջ 197՟)ֆ
Ա. 4՜—100՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջ՟տ]
—4—8՜ Բ՟մւ ոթս՟մթւ զջս ը՟ղ՟մ՟խթմ, դնվ ծ՟վտգ՟ժ ժթմթ նրղգղմ, գր բթրվ՟ր ս՟ժ դո՟ս՟ջի՟մթմֆ
Ոհչ ժգվ — [«Մզ Աոպճս՜թ ձ՜ը գձդբկ ՝՜աճսկ ՜ոպճս[՜]թճռ... ՠս ա՞ճջթո»]փ Ն՜ը վ՜ջ՜սրձ ժճմբզձ... ՜ջ՟՜ջ՜ռ՜ս...
Փ՜ժ՜՞թճս՜թ ի՜պճս՜թգ աՠխմճս՜թ, զձմյբո ձ՜ՠս ոժա՝զ ռ՜ձժՠջգփ Հկկպ. լՠշ. 1020, 51՜—2՜փ

՟. 8՜—45՝ [Ա. Կ՟մնմ]
– 8՜—45՝ Ս՟հղնջ թ Դ՟րթէ. Եվ՟մգ՟ժ ե ՟ճվ նվ նշ ամ՟տ — Ի չՠջ՜հ ՜հոկ Զ զջո ի՜ջռ՜ձՠէզ բ... ՝ճչ՜ձ՟՜ժզ ՄԿԲ պ՜կ՝փ Փ՜շտ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ
ՠ. 45՝—78՜ [Բ. Կ՟մնմ]
—45՝—6՝ Աճջ թմշ ե թ տ՟մգմ գվխվնվբ խ՟մնմթջ — Ոսդ ՠս պ՜ոձ Ս՜խկճո բ... ի՜ձ՞զոպ, պճսձ ՠս ՜հէձփ
– 46՝—78՜ Ի խ՟ս՟վ՟լ Ս՟հղնջթ Դ՟րէթ — Եջժջճջ՟ ժ՜ձճձո, ճջ բ ճսդ ՠս պ՜ոձ Ս՜խկճո, յ՜պծ՜շտ ճսձզ աՠջՠտ րջբձո՚ ա՝ձ՜ժ՜ձ, ա՞ջ՜սճջձ ՠս աԱսՠպ՜ջ՜ձձ...
ա. 78՜—100՝ [Գ Կ՟մնմ]

—78՜—9՜ Ց՟մխ ե գվվնվբ խ՟մնմթմ — Եջՠոճսձ ՠս չՠռՠջճջ՟ Ս՜խկճո... Ահոտ՜ձ ՜շ ՠջջճջ՟ ժ՜ձճձձփ
– 79՜—100՝ Ս՟հղնջ թ Դ՟րթէ — Եջՠոճսձ ՠս չՠռՠջճջ՟ Ս՜խկճո յ՜պծ՜շ ճսձզ աձ՜ը՜ձլՠէզտ թՠջճսդՠ՜ձձ Դ՜սդզ... Ք՜շ՜ոճսձ ՠս Դ Ս՜խկճո յ՜պծ՜շ ճսձզ չ՜ոձ ոզջՠէճհձ... ՠս կ՜ո՜ձռ ՜ղը՜ջիզ... Կ՜ջ՞ձ ՜ձ՟ [՜ո՜ռ
չ՜ոձ ըճպՠէճհ աիջՠ՜հոձ...]փ
Շ՜ջ. ՠս հ՜նճջ՟ Դ—Ը ժ՜ձճձձՠջգ մՠձ գձ՟րջզձ՜ժճս՜թփ

Բ. 102՜—75՝ [Ք՟վնդաթվւ]
1. 102՜—5՝ Ք՟վնդ ռ՟ջմ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ, թ ՠ՟մմ. Հ՟ղՠ՟վկ՟ր Աջսնր՟լ փվծմնրէգ՟ղՠ գր Տեվ ղգվ կ՟ճմթր ցնհնվ — Քձ՜ջ ՠս ՠ[ջ]՞՜ջ՜ձզ զ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ կՠթձ զ կ՜ջ՞՜ջբո՚ ՜ոպճս՜թ՜ի՜հջձ Դ՜սզդ ձ՜ը՜լ՜հձՠ՜է...
2. 105՝—7՜ Ք՟վնդ աթյգվ՟ո՟յս՟ղ՟մ, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Զ՟վէթւ ց՟պւ թղ, դ՟վէթւ գր գջ դ՟վէգ՟ճտ ՟պ՟րփսնրտ — Վՠռ բ պՠոճսդզսձ ՝՜ձզոփ Ն՜ը՚ զ ՟բկո Դ՜սդզ վ՜շտ ժճմբ ակ՜ջ՞՜ջբճսդզսձձ...
3. 107՜—11՝ Ննվթմ ւ՟վնդ Ք՟պ՟ջմթտմ, թ ՠ՟մմ. Ամտ՟ւ ղգւ զմբ ծնրվ գր զմբ չնրվ — Զ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ձՠխ ՝ձճսդզսձձ կզ՜հձ ՝՜ջզ ՜ո՜ռ ՞ճէձ ծղկ՜ջպճսդզսձ ձճջզձ...
4. 111՝—4՝ [Ք՟վնդ] — Երդ՜ձ՜ոճսձ ՠս Ա Ս՜խկճո յ՜պծ՜շ ճսձզ աՍճխճկճձ. Դբկտձ զ Տբջձ բ չ՜հՠէմ՜ժ՜ձ,
ճջ ՜ջ՜ջ ը՜խ՜խճսդզսձ... Տՠո զ Հ՜ջռկճսձտձ Է ի՜պճջձ, ԻԱ ի՜կ՜ջձ...
5. 114՝—9՜ Ննվթմ ւ՟վնդ Վ՟ջմ ս՟մչ՟մ՟տ գր իվ՟սնրտ, գր ռ՟ջմ ղ՟վսթվնջ՟տ, գր ծ՟հնվբթ գրջ, թ ՠ՟մ Սնհնղնմթմ. Զ՟ճջ ինմ՟վծ ՟պմե... — Կջժզձ ՠձ ՞ճջթտ կ՜ջ՟ժ՜ձ՚ ՝՜ջզ ՠս մ՜ջ...
6. 119՜՝ Ննվթմ ւ՟վնդ, թ ՠ՟մ Ս՟հղնջթմ նվ ՟ջե. Յ՟[մ]խ՟վլ՟խթ ջ՟ս՟խգտ՟մ, ո՟խ՟ջգտ՟մ, խնվգ՟մ
գր գհգմ նվոեջ գվ՟դւ դ՟վէնրտգժնտ — Եջ՜ա բ ժՠ՜ձտո ՜հո...
7. 119՝—22՜ Ննվթմ ւ՟վնդ Վ՟ջմ ծ՟սնրտղ՟մ, շ՟վգ՟տ, թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ նվ ՟ջե. Հ՟սնճ բվ՟տգ՟տ ղգվնտ... — Գճջթձ Աոպճսթճհ ժջժզձ բ զկ՜ձ՜է...
8. 122՜—4՝ Ննվթմ ւ՟վնդ Վ՟ջմ բ՟ս՟ջս՟մթ, թ ՠ՟մմ Ս՟հղնջթմ նվ ՟ջե. Դ՟ս ՟վ՟վեւ... — Սճչճջճսդզսձ բ Աոպճսթճհ զ լՠշձ ՜շ՜նձճռձ ահՠպզձձ ժ՜շ՜ս՜ջՠէ...
9. 124՝—6՝ Ննվթմ ւ՟վնդ Վ՟ջմ ջգհ՟մ փվծմգժնճ, թ ՠ՟մմ Ս՟հղնջթմ նվ ՟ջե. Սգհ՟մւջ, Տեվ դփվնրէգ՟մտ... — Սՠխ՜ձ ժճմզ Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո չ՜ոձ ՝՜աճսկ յ՜պծ՜շզ...
10. 126՝—8՝ Ննվթմ (=«Մ՟սէենջթ Ջնրհ՟ճգտրնճ». կգպ. 6607, 249ՠ) ւ՟վնդ Վ՟ջմ ղ՟ծնր, թ ՠ՟մ Ս՟հղնջթմ նվ ՟ջե. Մ՟վբնճ նվոեջ ինսնճ գմ ՟րնրվւ թրվ... — Մ՜իժ՜ձ՜ռճս ժՠ՜ձտո կՠջ, ՜հոզձտձ՚ կ՜ջ՟ճհո, ՠջՠտ հ՜պժճսդզսձ ճսձզ...
11. 129՜—32՝ Ննվթմ ւ՟վնդ Վ՟ջմ Յ՟վնրէգ՟մմ, թ ՠ՟մմ Ս՟հղնջթմ նվ ՟ջե. Ապ՟ւգջ դնաթ ւն... — Ի չՠջ՜հ ՜հոկ ՝՜ձզ չՠռ զձմ ի՜ջռ՜ձՠէզ բ. Ն՜ը գձ՟բ՛ջ ՜ոպ հ՜ջճսդզսձձ հզղբ...
12. 132՝—5՝ Աջս ջնրհ թմշ ՠ՟մ ծ՟ղգղ՟սթ ջվՠնճ գր ղգլթ նրիսթջ, նվ թ Վեվ՟ոթջ, ՟ճժ գր ջվՠնճ ծփվմ ղգվնճ գր ՠ՟դղ՟շ՟վշ՟վ մ՟ծ՟ս՟խթմ Գվթանվթ ղգվ Լնրջ՟րնվշթմ, թ ՠ՟մ Ս՟հղնջթմ, նվ ՟ջե. ԶԵվնրջ՟հեղ յթմգ՟ժ նվոեջ ւ՟հ՟ւ գր — Աջ՟, զկ՜ձ՜է յ՜ջպզկտ, դբ չ՜ոձ բ՛ջ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞ զ թճչբ ՠս զ ռ՜կ՜տբ...
13. 135՝—8՜ Ք՟վնդ թ բեղջ գխգհգտրնճ գր ջնրվՠ Կնրջթմ, թ ՠ՟մ Ս՟հղնջթմ, նվ ՟ջե. Ավթ, Տեվ, թ ծ՟մաթջս ւն — Զզ՛ձմ բ ի՜ձ՞զոպ Տՠ՜շձ...
14. 138՜—9՜ Ք՟ծ՟մ՟ճւ ւն դագտտթմ դ՟վբ՟վնրէթրմֆ Մգխմնրէթրմ Վ՟մ՟խ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթմ — Ք՜ի՜ձ՜հձ ի՜հջ բ ՜ղը՜ջիզ... 139՜՝ Հ՟վտ. Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ. Ի յպխճհ ճջճչ՜հձբ ձճջ՜ ձոպճսռ՜ձՠէ հ՜դճշ ձճջ՜...
139՝ Վ՟ջմ ՠմ՟խնրէգ՟մմ — Վՠռ ժՠջյզս ՜ոզ ՝ձ՜ժզէ Աոպճսթճհ...
15. 139՝—42՜ Ք՟վնդ ղթ՟ՠ՟մթտ, թ ՠ՟մմ Ս՟հղնջթմ. Զթ ՠ՟վթ խ՟ղ դթ ռ՟ճգժնրշ... — Է ՝՜ջզ, ճջ մբ չ՜հՠէճսմ...
16. 142՜—4՝ Վ՟ջմ փլգժնտ, նվ ՟ջե. Ովոեջ թրհ դթ թչ՟մե թ աժնրի... — 0ջզձ՜ժ պ՜հ ա՜հո զ կզ՜ոզձ ՝ձ՜ժՠէճհ ՠխ՝՜ջռ...
17. 144՝—8՜ Ք՟վնդ Կթվ՟խ՟ղսթ, նվ ՟ջե. Ի աթյգվթ ծ՟ղՠ՟վկեւ դկգպջ թ ջվՠնրէթրմ... — Ահոզձտձ՚ ՞զղՠջ՜յ՜ղպրձ ՜շձՠէ...
18. 148՜—50՜ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ՟հփէթտ, նվ ՟ջե. Որհթհ գհթտթմ ՟հփէւ թղ նվոեջ ծ՟ղՠ՟վկնրղմ — Մ՜ջ՞՜ջբձ յ՜խ՜պզ ծ՜ձ՜յ՜ջիո ՜խրդզռձ ճսխխՠէ ՜շ Աոպճս՜թ...
19. 150՜—2՝... Ովնռ ՟ջգղւ թրվ՟խ՟մ ՟վ՟վ՟լնտ. 0վծմգ՟ժ ե Աջսնր՟լ — Յ՜հպ ՠս ՞զպճսդզսձ էզռզ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ի՜ջռ՟ ՠս ոզջՠէզ ՠխ՝՜ջռ՟, ազ հ՜հոկ ՜սճսջ կՠթ՜իջ՜ղ ՠս ՜ձծ՜շՠէզ ժ՜կ՜սճջ՜յբո ըճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝
Գ՜էճսոպ Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհ զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տձ Եվնրջ՟հեղ...
Ոսձզ մ՜վ՜թճհ ի՜պճս՜թ՚ 151՜ «Բ՜հռ ՜ձ՟ջ՜ձզժձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...» փ

20. 152՝—9՜ Ք՟վնդ գր ո՟սղնրէթրմ թ ռգվ՟ճ ագվնրէգ՟մմ Բ՟ՠգժ՟տրնտ, թ ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ, նվ ՟ջե. Ապ
ագսջ Բ՟ՠգժ՟տնտ... — Ես ազ հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզ ՝ճէճջ ՜ղը՜ջիո ժշ՜յ՜ղպ բջ...
21. 159՜—66՜ Ք՟վնդ գր ո՟սղնրէթրմ, թ ՠ՟մմ Եջ՟ճգ՟ճ, նվ ՟ջե. Ի շնվվնվբթ ՟ղթ է՟ա՟րնվնրէգ՟մմ Սգմեւեվթղ՟ճ... — Ահո Սգմեւեվթղջ ժշ՜յ՜ղպ դ՜՞՜սճջ բջ Աջնվնտ...
22. 166՜—8՝ Աճժ ւ՟վնդ, թ ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ Դ՟մթեժթ նվ ՟ջե. Փնիգտ՟ր է՟ա՟րնվմ թ խգվո՟վ՟մջ ա՟դ՟մ՟տ — Ես ազ դ՜՞՜սճջձ Ն՟ՠնրկնսնմնջնվ հճջե՜կ ՠպՠո աիջ՜ղո...
23. 168՝—74՝ Աճժ ւ՟վնդ գր ո՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ա՟ժջսգ՟մմ Գփա՟ գր Մ՟ափա՟ճ — Յՠպ ՟՜ջլզ ՞ՠջճսդՠ՜ձձ Բ՟ՠգժ՟տրնտ Գ ՜ձ՞՜կ ՠխՠս ՟՜ջլ...
24. 174՝—5՝ Ոհՠ ՟պ ղգհ՟րնվ ծնաթջմ, նվ ղթյս գր ծ՟մ՟ո՟դ խնլգմ գր ՟ջգմ. Վ՟ճ թմկ Ռ ՠգվ՟մ — Ես կՠխ՜սճջ իճ՞զտձ ա՜ջիճսջՠ՜է ՟ճխ՜ձ ՠս ՜ոՠձ...
Գ. 176՜—96՝ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 176՜—89՝ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ]. Հ՟վտնրղմ ռ՟ջմ ծվգյս՟խ՟տ — Հ՜ջռ. Զզձմ յ՜պծ՜շ բ, ճջ
իջՠղպ՜ժտ կՠխ՜ձմՠռզձ ՠս կ՜ջ՟զժ, Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ վջժՠ՜ռ ՠս իջՠղպ՜ժձ՚ ճմ... 189՝ Վ՟ջմ խ՟ս՟վ՟լթ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ՜հձ, ճջ ՜ո՜ռ Քջզոպճո, դբ. Ահէՠսո մճջտ ՜կզոտ ՠձ...չ՜հջո ա՜հո կՠթ՜պճսձ ՞պ՜հ ճսջՠտ, դբ Հգվփռբեջ բ, ՠս ՜հէձփ Աոպճս՜թ ՞զպբփ
2. 189՝—95՝ Յ՟հ՟աջ ոջ՟խթ ՟ղնրջմ՟տգժնտ — Գզպՠէզ բ, ազ ժ՜ձճձ բ ՜հձճռզժ, ճջտ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոձ՜ձզէ
ՠս էզձզէ ժպջզծ պխ՜... ճջ ՠձ իճ՞ՠա՜ս՜ժտձ, ՠջժջճջ՟ ըձ՜կՠձ՜ձ ՠս ՠջջճջ՟ձ ՜շձճսձ ազջ՜ջփ Ահոտ՜ձ ՜շ ՜հոփ
3. 195՝ Հ՟վտնրղմ ե — Զկ՜ջ՟ճհ իճ՞զձ ճջյբ՛ո զկ՜ձ՜է կ՜ջդզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Հճ՞զձ յ՜պժՠջ բ Աոպճսթճհ...
՞զղՠջ ՜շ՜ձռ էճսոձզ ՠս իճսջ ՜շ՜ձռ ՝ճռճհ պ՜ջ՜թՠ՜է ժ՜ձ ՜շ կՠա...
4. 195՝ [Հ՟մգժնրխւ] — Հ՜հջ զկ թձ՜ս ազո զ կրջբ զկբ..փ Զզ ՜հո ճսձզ ՝՜ակճպ՜ձզ... (2 ի՜ձՠէճսժ)փ
5. 195՝—6՝ Կ՟մնմւ (ի՟պմ գր ւ՟հնր՟լնճ)
՟. 195՝—6՜ Աջճս՜՞զպ՜ռ ՠս ՜ձ՜ոձ՜՞զպ՜ռ ՠս ճջ գձ՟ ժզձ գձ՟ ոճ՟ճկ՜ռզոձ ՞ճջթբ կզ՜յբո բ ժ՜ջ՞ ձճռ՜... Կճհոձ, ճջ ղձ՜հ... Ես ճջ ժզձ ճսձզ ՠս ղձ՜հ... Ես ճջ ՜ժ՜կ՜հ կ՜ջ՟ ոյ՜ձ՜ձբ... Կ՜ձ՜հտ, ճջ ղձ՜ձ գձ՟ կզկՠ՜ձո... Ես ճջ ա՜ձլձ ղրղ՜վբ... Ես դբ տ՜ի՜ձ՜հ բ... Ես ճջ պխ՜հճռ յո՜ժ ՟ձբ... Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ աըճոպճչ՜ձճսդզսձձ
հ՜հպձբ... Ք՜ի՜ձ՜հձ ճջ... դճխճս իզս՜ձ՟ձ ՜շ՜ձռ ոջ՝ճսդՠ՜ձ... Մճսժձ, ճջ ՜ձգ՜ձզ ՜կ՜ձձ... Ոջ ՜ժ՜կ՜հ կ՜հջձ
ապխ՜հձ ոյ՜ձ՜ձբ...
ՠ. 196՜՝ Աճջ ե ռ՟վւ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ, դնվ ո՟վս ե ՟ղգմ՟ճմ նւ նվ ւ՟ծ՟մ՟ճ ե գր խ՟ղ նվ ժթմգժնտ ե, մ՟
ո՟վս ե ՟ճջ ռ՟վնրտջ ծգսգրթժ... — Ք՜ի՜ձ՜հզռձ յ՜ջպ ՠս ՜ջե՜ձ բ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոյ՜ո՜սճջՠէ կ՜ջկձճհ ՠս ՜ջՠ՜ձձ Քջզոպճոզ...
ա. 196՝ Ծձրխտձ, ճջ ճջ՟ճհձ ՝թճսդզսձձ ՞զպՠձ ՠս չ՜ոձ ՜կրդճհ թ՜թժՠձ... Կզձ ՠդբ ղձ՜ռ՜ս գձ՟ ՠխ՝րջ ՜շձ
զսջճհ... Եդբ ժզձ ՜կճսոձ՜ոռզ գձ՟ ՜շձ ՜ձրջզձզ... Եդբ ժզձ ՜հէ՜ժՠջյբ աՠջՠոձ... Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ ՠջ՟ճսկ պ՜հ... Եդբ
պՠո՜ձբ ճտ աժզձձ հխզ... Ոմ բ յ՜ջպ աճսջ՜ռրխոձ զ տ՜ի՜ձ՜հճսդզսձ հ՜շ՜ն ՜թՠէփ Պ՜ջպ բ աչ՜ըծ՜ձՠ՜էոձ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձՠէ... Զըրոՠռՠ՜է ՜խնժճսձոձ... Ոմ բ յ՜ջպ ՝ճջճպզձ ՠս ՟զս՜ի՜ջզձ... Ոմ բ յ՜ջպ աՠժՠխՠռճհ
՜ձրդ գձ՟ տ՜ի՜ձ՜հզ չ՜ծ՜շՠէփ Կզձ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠդբ ղձ՜ռ՜ս... կձ՜ ՠյզոժճյճոզձ իջ՜կ՜ձտձ ճջյբո ՜շձբփ Վՠջնփ
—197՝ Ց՟մխ [Ք՟վնդավնտջ] — Աի՜ մ՜վճչ ՠ՟ՠջ ՠս [բն] 167... Յ՜խ՜՞ո յո՜ժզ [բն 3]76փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

3՜ (Տՠո)փ
78՜ Ես աՠխժՠէզ ՞ջզմո հզղՠ՜ ճչ չՠի, ՠս Տբջձ հզղՠոռբ ատՠափ
174՝ Ոջ ՠս ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ Յզոճսո Քջզոպճո հ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ կՠխ՜յ՜ջպ ոպ՜ռճխզո
ՠս ՞ջմզո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 175՝)փ
197՜ Փ՜շտ...փ Յ՜ձժ ՠէՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս իճ՞ՠէզռ ոճսջ՝ ՞զջտո զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ ՌՄԻԴ (1775), վՠպջվ՜ջ ՜կոճհ ԺԷ, զ Սնրվՠ ճսըպձ Խնվ Վթվ՟ո,
Ձՠշ՜կ՝ ՜ձզկ՜ոպ ՞ջմզ՚
Գվթանվթ Սթրմգ՟տ ՞՜ս՜շզ
Ես զ ՞զսխբձ Ք՟շ՟մգտթ
Եսՠդ պջճսփ ոՠս՜ս ճջզ,
Ի հզղ՜պ՜ժ զկճհ ՜ձլզ,
Ոջ դ՜ը՜ձձմ՜կ՝ եճխճչՠռզփ
Զլՠա ՜խ՜մՠկ, իՠպ՜՞՜հզ
Ես գձդՠջձկ՜կ՝ յ՜պ՜իճխզ,

Յզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜շձՠէ լՠաբձ կ՜խդզ՚
Զթձրխո զկ ՜շ Տբջ ՝՜ջզ,
Ես աՠջ՜ըպ՜սճջոձ զկ իճ՞ՠսճջզ,
Լզնզտ ՠս ՟ճստ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ
Յ՜սճսջ կՠթզ իջ՜յ՜ջ՜ժզ.
Հ՜կ՜հձտո ի՜հռՠկտ րջձ ՜ձՠջՠժզ,
Յճջե՜կ ՞՜հռբ Տբջձ ՜կՠձզ՚
Հ՜կ՜հձ իճ՞ճռ ճխճջկՠոռզփ
Նճջ՜. ՜կբձփ
Ոջյբո ճսջ՜ըճսդզսձ բ ձ՜սՠէճռձ զ ձ՜ս՜ի՜ձ՞զոպձ, ՜հձյբո ՠս ՞ջմզձ՚ չՠջնզձ ժՠպձփ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԺԷ—XVII
ԳՐԻՉ՝ Գվթանվֆ
ԹԵՐԹ՝ 554+2(խվխ. 1, 174). շավնր՟լ՝ 1՟, 165ՠ, 277՟ֆ ՊՐԱԿ Ա—ԽԷ×12 (ԽԷ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5×14,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ,
՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 5՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1ա, 2՟, 49՟, 98՟, 133՟, 179ՠ, 215՟, 300՟, 327՟,
375ՠ, 469ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ Ճ՟պ ԽԸ ճԱվ՟վ՟լնտ (ճնրմ՟վեմ)ֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմֆ Մթմնրջխնրժ (մփսվ) ավնրէգ՟ղՠ. (ծղղս. Migne P. G. t 54 col. 434, 34 — 435,
32 ռգվլ՟մնրղզ՝ K. Treu Patristic Fragments in Erevan, Kiev, Odessa – ―Studia Patristica‖///(Text und untersushungen 78),
Berlin, 1961, p. 149. Հ՟սնր՟լջ մ՟ինվբնրղ ե № 287 կգպ՟ավթ ո՟ծո՟մ՟խթ ռգվչթմ. col. 434, 40—435, 32, նվմ թ բեո Մ՟ճվ տնրտ՟խթ Ա ծ՟սնվնրղ (Եվգր՟մ, 1984, եչ 1138—99) ջի՟ժղ՟ղՠ մգվխ՟ճ՟տռգժ ե թՠվգր «Դ՟ր՟մ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ձ՟պ» (ռգվլ՟մգտ՝ Վ.
Շգճէ՟մգ՟մ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ԽԷ ով՟խթտ շնվջ էգվէ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ո՟սպնր՟լ, բպմ՟խմ նր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՞—554՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/1՞՟փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/2՜—4՜փ Հ՜պճջ Ա/4՜—47՝փ Բ/47՝—97՜ (92՝ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜...»)փ Գ/97՜—131՝փ Դ/131՝—78՝փ Ե/178՝—213՜փ Զ/213՜—99՜փ Է/299՜—325՝փ Ը/325՝—73՝փ Թ/373՝—468՝փ
Ժ/468՝—554՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 544՜՝փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ մզտ)փ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՟ Ակՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդեաձ, ՟ճս էՠջ զձլ լՠշձ՜պճս, ճջյբո ՠս ՝՜ակ՜ռ, հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ա՝՜ջզո ՜շ՜նձճջ՟ՠո, տ՜ձազ հճհե պըկ՜ջ ՞ճէճչ, ՜ձիկճսպ զ հ՜ջիՠոպզռ ոճջզձ, ՜հէ տՠա ՜յ՜սզձՠէճչ՚ ոժոՠ՜է ՠկ ա՞ճջթո ծ՜ջպ՜ջ՜յՠպ՜ռ, ը՜ս՜ջՠ՜էո կՠխրտփ
326՝ Ոչ գձդՠջռճխտ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜յջտ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, հզղՠէճչ ա՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջզմո՚ դԳվթանվմ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոՠէ զձլ ՠս թձրխ՜ռձ զկճռ, ՠս ճխճջկ՜թձ ՜կՠձՠռճսձ Քջզոպճո լՠա ճխճջկՠոռզ
զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Հ՜հջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Գ՟ժնրջս չ՜ջ՟՜յՠպզձ՚ զ չ՜հՠէճսկձ պզջ՜ռճս Աժգւջ՟մթմ, դվզձ ՌՄԼԱ (1782)—զձ, ր՞ճոպճոզ ԻԴփ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
Տ՟էգր

ՊԾ—1401

ԳՐԻՉ՝ Յնրմ՟մ ՟յ՟խգվս (ծ՟սնվ Ա—Է), Ս՟վաթջ գոթջխնոնջ (ծ՟սնվ Ը—Ժ)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնրմ՟մ խվ. (ավթ՞շզ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 382. շավնր՟լ՝ 1՟—4ՠ, 220՟, 221ՠ, 382՟ՠֆ ՊՐԱԿ ՝ Ա—ԻԲ×12+Ա—ԺԴ×12, (ի՟պմ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 31ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, (գդվգվզ՝ բգհմ՟րնրմ) ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ (Ա) գր բգհթմ (Բ) է՟րթյ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 103ՠ, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 180ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 47՟, 222՟ֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 33՟, 44ՠ, 81՟, 114՟, 131ՠ, 198ՠ, 259ՠ, 313ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Պփհնջթ ՟պ՟ւգժնճ Ապ Տթղնէենջ էնրհէ Աֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ) ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ Ա՟ՠ «/// Եր ճ՟ճսմթ թջխ ղգլ... դ՟վբթջ գր ///» (Գ, 16—Դ, 8)ֆ Բ՟ՠ «///ժթտթ մնտ՟... ո՟սնրթ ՟վը՟մթ ծ՟ղ՟վգջտթջ, դթ///» (Ե, 16—Զ, 1)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ նշ ՠ՟ր՟վ՟վ. ԺԸ բ. ռգվ՟խ՟դղնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ գր ի՟պմ խգվոնռ էգվէ՟խ՟ժնր՟լֆ Պ՟խ՟ջ՟րնվ,
ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 5՜—381՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/մզտփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/մզտփՀ՜պճջ Ա/47՜—8՝, 95՜—6՝, 44՜՝, 42՜—3՝,
40՜—1՝, 52՜՝ (չջն. «...Գ. Ըձ՟՟բկ ժճջճսոՠէճռ ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ, ճջտ ՠձ Կ՜ջ՜յ///[ՠպ ձՠշզձձ...]», ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ ռ՜ձժ՚ մզտ)փ Բ/49՜—
50՝, 53՜—6՝, 58՜՝, 57՜՝, 51՜՝, 38՜՝, 297՜՝, 9՜—15՝, 39՜՝, 59՜՝, 16՜—32՜ (ռ՜ձժգ ոժա՝զռ դՠջզ «///Վՠղպ՜ո՜ձՠջճջ՟՚ Ոմ աժ՜կո զկ, ՜հէ ա՜շ՜տմզձ...»փ 29՜ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜...»)փ Գ/32՜—7՝, 72՜—3՝, 60՜—71՝, 74՜—80՜ (Թ յջ՜ժզ չՠջնզռ կզձմՠս ԺԴ
յջ՜ժզ ոժզա՝գ՚ դ՜վճս՜թ. «ՠս ՝՜ակ՜ձ՜հ/// [զ ձՠջ՞ճջթճսդզսձո... ՠս կղպձնՠձ՜սճջ] ՠս ե՜կ՜ձ՜ժՠ՜հ...»փ ԻԴ յջ՜ժգ ԻԱ—զռ ՜շ՜ն)փ
Դ/80՜—2՝, 6՜—7՝, 84՜—90՝, 94՜—5՝, 83՜՝, 92՜, 12՜՝, 96՜, 101՝, 93՜՝, 102՜—3՝, 5՜՝, 105՜—6՝, 104՜՝, 107՜—13՝ (դՠջզ՚
յջ՜ժ Դ «...՞ճջթբ աի՜կ՝ՠջճսդզսձփ ///[Իոժ դբ ազ՛ձմ բ աի՜կ՝ՠջճսդզսձձ... ազ րջզձ՜ժձ ճսձզ]/// ձկ՜ձճսդզսձ»փ Թ՜վճս՜թ՚ յջ՜ժ ԻԵ
՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝)փ Ե/113՝—4՝, 115՜—21՝, 129՜՝, 122՜—30՝ (դ՜վճս՜թ՚ յջ՜ժ Բ—ԺԵ «///ակ՜ջ՟ձ [ՠս ձ՜ը յ՜պջ՜ոպՠ՜ռ... ժ՜ջթզտ,]/// ժ՜կտ...», ՠս ԼԱ—ԼԳ «ՠդբ յ՜պժՠջ Աոպճսթճհ Հրջ/// [բ Ոջ՟զ... զ ռճսռ՜ձՠէ]/// ա՜ջ՟՜ջ չծզշ...»)փ Զ/130՝—3՝, 135՜—
8՝, 142՜՝, 134՝, 139՜՝, 141՜՝, 140՜՝, 143՜—52՝, 91՜՝, 153՜—81՝, 192՜՝, 183՜—91՝, 182՜՝, 193՜—7՝փ Է/197՝—215՝,
218՜—9՝, 216՜—7՝փ Ը/220՝—6՜, 229՜՝, 228՜՝, 227՜՝, 230՜—58՜փ Թ/258՝—65՝, 267՜—77՝, 226՜՝, 278՜—96՝, 253՜—60՝,
379՜՝, 298՜—312՝փ Ժ/312՝—52՝, 361՜—78՝, 380՜—1՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 371՜—2՜փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 380՝—1՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 32՜ Գզջտո ՜հո ՞ճչՠ՜է ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ,
Գջՠ՜է լՠշ՜կ՝ո զկ ՜ձ՜ջե՜ձ,
Յզձտձ ՜կ՝՜ջՠ՜է ճսձզ ղ՜պ ՝՜ձ՚
Աա՞զ — ՜ա՞զ ՠս ա՜ձ՜ա՜ձփ
Ոջ ճտ ռ՜ձժ՜հ կՠթզ ՜ձճս՜ձ,
Խ՜շձզէ զ ՟՜ոո յՠպ՜ժ՜ձ,
Կ՜կ ՜ջե՜ձզ էզձՠէ ժճմկ՜ձ,
Լոՠէ ալ՜հձձ ՠջ՜ձ՜ժ՜ձ,
Զթճսէճսդզսձ կճէՠժ՜ձ
Աջի՜կ՜ջիբ զ՝ջՠս աըճպ՜ձ,
Ն՜ՠս ա՞զղՠջձ ՜շձՠէ ժռ՜ձ,
Յ՜հձե՜կ ՜ջե՜ձ էզձզ ժճմկ՜ձ,
Թբ. Եժ ի՜ձ՞զջ, զկ ոզջ՜ժ՜ձփ//
(32՝) Աձճս՜ձՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո Հ՜ջռկճսձտ,
Ես յ՜պճս՜ժ՜ձ ճսձզ ՜ժճսձտփ
Դճստ ճջ ժ՜կզտ էզձՠէ ջ՜՝ճսձտ
Ես ՜ձճս՜ձզէ հճհե զկ՜ոպճսձտ,
Լՠջճստ ա՞՜ոպ զ՝ջՠս թզթշճսձտ,
Զպզս ՠս ա՞զղՠջ էզձՠէ ՜ջդճսձտ,

Ես հգձդՠշձճսէձ կՠթ՜իճ՞ճսձտ,
Զզ տ՜խզռբտ յպճսխ ՞ճհձըա՞ճհձտ,
Ձՠա զ ծ՜ղ՜ժ հճհե ՜ձճսղճսձտ,
Ահէճռ յ՜ջ՞ՠս զ՝ջՠս աըճսձժփ
198՜ Զ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս ադ՜ջկ՜պ՜ջ ՞ջզմո՚ աոճսպ՜ձճսձ ՜ղ՜ժՠջպ Յնրմ՟մ, ի՜հռՠկ ՜ձկճշ՜ռ հզղկ՜կ՝ յ՜իՠէ
զ ոջպզ, ճՙչ ճսղզկ չ՜հՠէճխ, ժ՜ջ՟՜ռճխ ժ՜կ րջզձ՜ժճխփ
2. 273՝ (Ս՜ջ՞զո ՞ջմզ) Զոպ՜ռրխ պ՜շզո՚ աՅնրմ՟մ ժջրձ՜սճջ ՠս աՠջն՜ձզժ ՜ղ՜ժՠջպ ՝՜ձզ, ի՜ձ՟ՠջլ թձճխրտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջրտ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ճՙչ կպՠջզկ ՠս ճսոճսկձ՜ոբջ ՜ղը՜պճխփ Ն՜ՠս ա՝՜ակ՜կՠխո հ՜կՠձ՜հձզ ավ՜ձ՜տզ՚ աՍ՟վաթջ ոճսպ՜ձւ՜կ՝ ՠյզոժճյճո ՞թ՜՞ջճխ կզ կճշ՜ձ՜հջ ի՜ձ՟ՠջլ թձճխրտ, ՜խ՜մՠկ ալՠա չ՜ոձ Աոպճսթճհ, դճխճսդզսձ ՜ջ՜ջբտ, ճխն էՠջճստ զ Տբջփ
293՝ Ահո մճջ՜ռ՜թ լՠշո ժճս ՟ճխ՜ ի՜ձ՜յ՜ա, չ՜ոձ Աոպճսթճհ, դճխճսդզսձ ՜ջբտ, ճջ Աոպճս՜թ լՠա ՜շձբ դճխճսդզսձփ
313՝ ԶՍ՟վաթջ կՠխ՜յ՜ջպ հզղՠ՜ զ Տբջ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ, ՜կբձփ Աոպճս՜թ հզղճխձ ՠս կՠա հզղբ. ՜կբձփ
334՝ Զ՝՜ակ՜կՠխո ՠս ակՠխո՜կ՜ժ՜ջ՟՜ժո ՠս աճի՜ռՠ՜է ճ՞զո հզղկ՜կ՝ ՜ջե՜ձ՜սճջՠոնզտ չ՜ոձ Աոպճսթճհ,
՜կբձ (ձկ՜ձ ՜ձ՜ձճսձտ՚ 254՝, 259՝, 356՜)փ
381՝ Փ՜շտ... ՜կբձ, ծ՝՝մ՟ (=՜կմբձ), եոոճպ (=՜կմբձ)փ
Ի դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճկ՜ջզ Պ—ՠջճջ՟զ տ՜շ՜ոձճջ՟զ ՠս պ՜ոձՠջճջ՟զ (1401) ՞ջՠռ՜ս ՠս հ՜ձժ ՠէՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս կ՜պՠ՜ձո ՜ոպճս՜թ՜հզձ, ճջ ժճմզ Հ՜ջռկճսձտ, զ ձ՜ի՜ձ՞զո Սթրմգ՟տ, զ հզղը՜ձճսդՠ՜ձ Տ՜ձո կՠջ՚ յ՜ջճձ Սղՠ՟ս՟ճ ՠս ի՜ջ՜ա՜պզ զսջճհ՚ յ՜ջճձ Բթրվէեժթմ, ճջ՟զտ՚ Իր՟մեթ, ճջ՟սճհ կՠթզձ Բթրվէեժթ, ճջ հ0վոեժգ՟մտ, ՝ձզժ Հ՜հժ՜աձզտ, զ կՠթ ՠս զ ՞ՠջ՜իշմ՜ժ ճսըպզո ՠս իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ ոճսջ՝ կՠձ՜ոպ՜ձզո, զ չ՜ձո ՠս Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճջ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ, ՠս Սնրվՠ Լնրջ՟րնվշթջ, ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ջՠ՜կ՝ ձՠջժՠ՜[է], ոճսջ՝ ձղ՜ձ՜ռո, ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ ձղը՜ջ՜ռ ոջ՝ճռ, աճջ ՜ոպ ժ՜ձ եճխճչՠ՜էփ Աշ ճպո ՠջն՜ձզժ ՠս ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ՝՜ակՠջ՜ըպ իրջո կՠջ ՠս ՠջժջճջ՟ ՜ջվզ՜սճջմզ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ ոՠշզ՚ Գվթանվ տ՜ն իշՠպճջզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, աճջ հ՜հո ՟՜շձ ՠս ը՜ս՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժզո, զ՝ջՠս ա՜ջՠ՞՜ժձ զ կզնրջբզ յ՜հթ՜շ՜ռՠ՜է, էճսո՜սճջբ
աՠժՠխՠռզ, ճմ ճսձՠէճչ ի՜ձ՞զոպ կպ՜ռ ՠս ճմ կ՜ջկձճհ, տ՜ձազ ի՜ձբ ա՞զղՠջձ զ ՞էճսըո հ՜խրդո Աոպճսթճհ զ հ՜ջպ՜ոճսո ՝՜ակ՜իճոո, ՠս էձճս աժ՜ջրպճսդզսձ ՝՜ակճսդՠ՜ձ ՠխ՝՜ջռո, ճջ ՜շ ճպո ոճջ՜հ ՠձ եճխճչՠ՜էփ Ահէ ՠս ա՝ճէճջ
՜ա՞զո՚ կզղպ ՞ձ՜էճչ զ կբն ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ՚ կՠթ՜կՠթ՜ռ ՠս վճտճսձռ, ազ ճմ ՞ճհ զղը՜ձ ՠս ՜շ՜նձճջ՟, ՝՜ռ զ ոկ՜ձբ, աճջ Տբջ // (ղ՜ջ. 8՜) /// ըճջզձո գոպ պճսՠռՠէճհձ ղձճջի՜ռձ ձճջ՜փ Ես ճմ կզ՜հձ ՜հո, ՜հէ ՠս ձկ՜ձ ՜ձ՜ջզսձձ դշմձճհ, ճջ ղջնՠէճչ զ պՠխզո ա՜ձ՜ա՜ձո ՠս զ թ՜խզժո ՜ա՞զ — ՜ա՞զս ՝ՠջբ ակՠա ծ՜ղ՜ժո տ՜խռջ՜ի՜կո ՠս ՟ՠխո ՝եղժ՜ջ՜ջո. Նկ՜ձ՜յբո ՠս կՠթո ՜հո կպրտձ ՠջժձ՜ծՠկ ղջնՠէճչ զ Հզձո ՠս զ Նճջո, ՜հէՠս հ՜ջպ՜տզձ ՞զպճսդզսձո, եճխճչՠ՜է ար՞պ՜ժ՜ջձ՚ ժ՜ակբ յո՜ժո էճսո՜սճջո զ ՞էճսըո կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ ՠս չ՜ի՜ձ ՜կջճսդՠ՜ձ գձ՟՟բկ ՜հէ՜՟՜ս՜ձձ պճիկզփ Ես ա՜հո կզղպ ՜շձՠէճչ ՠս ՜ձ՟՜՟՜ջ ճսոճսռ՜ձՠէճչ էճսո՜սճջբ աՠժՠխՠռզ. աճջ ՠս ժ՜ռռբ, կձ՜ոռբ ո՜ զ՝ջՠս ան՜ի էճսո՜պճս զ կբն ՠժՠխՠռսճհ ՠս ՜ջե՜ձզ էզձզռզ էոՠէ, ՠդբ. Աաձզս թ՜շ՜հ...փ Ես բ զ ՝՜աճսկ չ՜ոպ՜ժճռ ոճջ՜ կզձձ ՞զջտո ՜հո, ճջ բ Հ՜ջռկճսձտ ՜ձճս՜ձՠ՜է, աճջ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ոկ՜, ՠպ ՞ջՠէ ոջ՝՜ոձՠ՜է ՠս իՠա՜իճ՞զ, կ՜տջ՜կզպ ՠս ծղկ՜ջպ՜պՠո՚ Յնրմ՟մ աժջրձ՜սճջ, աձկ՜ձ կՠթզձ Յճսձ՜ձճս, տ՜ձազ Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո յ՜իՠոռբ ա՜կՠձ՜հձ ՜սճսջո ժՠձ՜ռ զսջճռ ՠս հ՜կՠջ՜կո ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՝՜ջզ իճ՞ճչ ՠս կ՜տջ՜կզպ կպրտ, զ
ժ՜կո Աջ՜ջմզձ Աոպճսթճհ ՜ձը՜ջթ՜ը. ՜կբձ, ՠս ՠխզռզ. ի՜ձ՟ՠջլ թձճխրտ ՠս ՝՜ջզ ՜ա՞՜ժ՜ձրտ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջրտ ի՜ոռբ ՠջ՜ձ՜սբպ լ՜հձզձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհձ կՠջճհ, աճջկբ էոՠէճռ ՠձ ՜ջե՜ձ՜սճջ՜ռձ ՟՜ոտ, ՠդբ. Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ Հրջ զկճհ, ե՜շ՜ձ՞ՠռբտ այ՜պջ՜ոպՠ՜էձ լՠա զ ոժա՝՜ձբ ՜ղը[՜ջի]զփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս աիճ՞ՠսճջ
ՠխ՝՜հջո կՠջ՚ Մ՟վա՟վ՟ճ, ճջ ա՜դճշո ժ՜յՠ՜ռ, հզղՠէ զ Տբջ, ՜խ՜մՠկտ, աճջ հճհե ռ՜ձժ՜հ հճսոճհձ ժՠձ՜ռ, ճջճչ պ՜ռբ Տբջ Աոպճս՜թ գոպ ժ՜կ՜ռ ձճջ՜. ՜կբձփ Ես ՜հձ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ յ՜ջ՞ՠսո ճխճջկճսդՠ՜ձ զսջճհ, պ՜ռբ լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա՚ վ՜վ՜՞ճխ՜ռո աՠջ՜ձճսդզսձ, ա՜հձ, ճջ էզ բ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջճսդՠ՜կ՝փ Ոՙի, ճՙի, ճՙի ՞ջզոփ
8՝ /// (2 պճխ ի՜պճս՜թ ՠս 2 պճխ թ՜թժճս՜թ դխդճչ) [կՠթ՜ս] ն՜ձզս, ՠս կ՜պճսռզ գձթ՜հ ՠս ՜ձծժ՜էզ ոզջՠէզ
ՠխ՝րջո զկ՚ Յնրմ՟մ ժջրձ՜սճջզ ՠս ՝՜ձ՜ոզջզ, ր՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ ՠս ժ՜կ՜ժռճսդՠ՜կ՝ Մՠթզո զկճհ՚ Գվթանվ ՜ոպճս՜թճսձ՜ժ յւբպզ, զ է՜ս ՠս հգձպզջ րջզձ՜ժբ, աճջ բջ ՞ջՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜կճսը կ՜պ՜կ՝ձ զսջ ՠս ոպճս՞ՠ՜է ՜կՠձ՜հձզս՚ հ՜շ՜նկբձ կզձմՠս ռչՠջնզձ ձղ՜ձ՜ըբծձփ
Ես հ՜ձռՠ՜է ՜կզ, չ՜ոձ ՝՜ակ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռ կՠջճռ, ՠխՠս ՜ոպճս՜թ՜ո՜ոպ ըշճչճսդզսձ ՠս ՜ղը՜ջիժճջՠ՜ձ պ՜յ՜էճսկձ, ազ զղը՜ձձ ՜ձրջբձ, ճջ՟զձ ժճջոպՠ՜ձ, ճջ հ՜ա՞բ ըճջ՜ակզձ՚ Թ՟ղնրվ Լ՟մխ ՜ձճս՜ձՠ՜է, ճջ ա՜ղը՜ջիո Հ՟ճնտ ՠջզռո ՜ձ՞՜կ ժճջթ՜ձՠ՜է բջ, ՠժձ ժջժզձ ՝՜աճսկ ՠս ՜ձդզս արջրտ ՠս բ՜շ ա՜ղը՜ջիձ Վվ՟տ, ՜շ՜ն-

ձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ ՠս լՠշձպճսդՠ՜կ՝ մ՜ջ ՠս ՜ձզթՠ՜է զղը՜ձ՜ռ ՠս ՜ա՜պ՜ռձ Վվ՟տ, ՠս ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ զ
ոճսջ ՠս զ ՞ՠջճսդզսձ չ՜ջՠ՜ռ, դճսճչ ՌՃ(100. 000) —՜ս ՞ջՠռ՜ս աժճջճսոպձ, ՠս աՠժՠխՠռզո տ՜ջ՜հ՜պ՜ժ ժճջթ՜ձՠ՜ռփ Ես ա՜խբպո պ՜ջ՜ժճսո՜ձ՜ռ ճմ ժ՜ջՠկտ ՝՜ձզս յ՜պկՠէ ժ՜կ ՞ջճչ զ տ՜ջպզ ՜ջժ՜ձՠէ, ՜հէ կզ՜հձ իՠթՠկտ ՠս
հճ՞ճռ ի՜ձՠկտ պՠո՜ձՠէճչ ա՜խբպո թձճխ՜ռ, ճջ ի՜շ՜մ՜ձրտ ՜ջպ՜ոճսՠձ ՠս ՜ոՠձ. Եջ՜ձզ ՜կէճռ, ճջ ճմ թձ՜ձ ՠս ոպ[ձպ]ՠ՜ձռձ, ճջ ճմ ՟զՠռճսռզձփ
Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձէոՠ՜ձ ոզջճչձ Քջզոպճոզ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜հ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ
հՠջժձ՜դշզմ հ՜խրդո լՠջ ավ՜ձ՜տզ ՠս աՠխժՠէզ ՞ջզմո, ի՜ձ՟ՠջլ թձճխրտ ՠս ՜ա՞՜ժ՜ձրտ, ՠս աճսոճսռզմձ կՠջ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պՠ՜է ՠձ, գձ՟ ձկզձ ա՝՜ակՠջ՜ըպզձ կՠջ, ճջ ՝՜աճսկ ն՜ձզստ ակՠա ձճսզջՠռզձփ Ահէՠս ՜խ՜մՠկ ալՠա
՜ջպ՜ոճս՜էզռ, հզղՠռբտ աիճ՞ՠսճջ պբջձ կՠջ ՠս աՠխ՝՜հջձ՚ ապբջ Աժեւջթ՟մնջմ, ճջ կ՜ձժ՜ժ՜ձ ի՜ո՜ժ՜ս զ Քջզոպճո վճըՠռ՜ս, աՅնռ՟մմեջ տ՜ի՜ձ՜հձ գձ՟ ձկզձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, աԹ՟ղ՟ղ աթձրխձ զկ հզղՠէ զ Տբջ. ՠս ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձո հ՜կՠձ՜հձզ կզ կճշ՜ձ՜հտ, ՜հէ յ՜խ՜պ՜ձրտ ի՜հռՠկ, ազ ըձ՟ջզռբտ դճխճսդզսձ ՝՜աճսկ հ՜ձռ՜ձ՜ռ զկճռ ՠս թձճխ՜ռ կՠջճռ. ՠս ոը՜է՜ձ՜ռձ ձՠջՠռբտ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջ, ՠս Ն՜հ, ճջ ՜շ՜պձ [բ] զ պճսջո ՝՜ջզո, լՠա՚
հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա՚ հճսո՜ռճխ՜ռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
Ահէՠս աիճ՞ճհ ծ՜ջ՜ժձ զկ՚ աԳ՟ժնրջս ՜ղ՜ժՠջպ ՝՜ձզ ՠս աԳվթանվ ///՜ժձ ղձճջի հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ. ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ
ԶԱջսնր՟լ՟սնրվ տ՜ի՜ձ՜հձ հզղՠռբտ զ Տբջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 105՝, 358՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԳՐԻՉ՝ Ղնրխ՟ջ բոթվֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟վխնջ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 375+5(խվխ. 1,6, 32, 214, 287). շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 6ա—10ՠ, 372՟—5ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×12+Ա—Լ×12(Լ 10)+2(6—4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ի՟շ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,5×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ, ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ճ՟րգժ՟ավնհթ՝ 366՟—71ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 42ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ էնրհէֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 11՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Յնռծ՟մմնրֆ Ժ բ.ֆ 1 (Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ խեջ էգվէթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, մ՟ի՟ոեջ՝ գվխջթրմ, ՟ճըղ՝ ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ ինյնվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟, Ա՟ՠ, Բՠ «/// դթ շգր գրջ գժգ՟ժ գղ ՟պ Հ՟ճվ թղ... գէե դնրվնրւ///» (Ի, 17—23)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, ՟պ՟մկթմ էգվէգվ՝ ձգհւնր՟լ,
ո՟ս՟պթխ-ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ է՟մ՟ւ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—3՜—6՝ Աճջ թմշ ե թ Գթվւջ ւ՟վնդթջ ՟պ՟չթմ ծ՟սնվմ — Ա. Աշ՜նզձ. ձ՜ըՠջ՞՜՝՜ջ Վ՜ոձ պ՜ջՠկպզձ...
ՃԿԵ. Հ՜ջզսջ ԿԵ. Մպռճստ զ հ՜ջժո ձճջ՜...
Ա. 11՜—334՝ Գվթանվթ Եպ՟ղգլթ ւ՟չ ծպգսնվթ գր ՟մճ՟հէ ցթժթջնց՟ճթ, ՟յ՟խգվսթ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտրնճ ՟վ՟վգ՟ժ Բ՟մջ իվ՟ս՟խ՟մջ, նագյ՟ծջ, ծ՟մձ՟վ[գհ]ջ, թղ՟ջս՟ծգհջ, թ ղգխմնրէթրմ գր թ անռգջս ց՟պ՟տ սփմթտ սեվնրմ՟խ՟մ՟տ, թ ո՟սթր ջվՠնտ գր ո՟սձ՟պ աթսնրէգ՟մ սիղ՟վ՟տ, ղ՟մ՟ր՟մբ թ ճնհՠւ
՟մկ՟մտ է՟ի՟մկգժնտ, ճ՟րես թ ձյավսնրէթրմ խ՟վբ՟տնհ՟տ նրհհ՟ց՟պ՟տ գր ճգհլնրղմ ՠ՟վՠ՟չղ՟մտ շ՟ռ՟ց՟պ՟տ, թ ճթհկ ղ՟հէ՟մ՟տ նղ՟մտ ՠ՟մ՟ջթվ՟տ գր գհՠ՟վտ ծ՟վ՟դ՟ս՟տ մնվթմ ՟յ՟խգվս՟տ (=Ձկՠշ՜ձ ի՜պճջ)
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1740. Ա/11՜—4՝փ Բ/14՝—6՜փ Գ/32՟—5՜փ Դ/16՜—9՜փ Ե/19՜—22՜փ Զ/22՜—6՝ (26՝—9՝ պՠո
§3. ՟—ՠ)փ Է/29՝—32՟ (32՟—5՜ պՠո Գ)փ Ը/35՜—7՜փ Թ/44՝—7՝ (՞ջմզռ՚ 44՝ «Ոչ ի՜հջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ, դբ ժ՜կզո ՞զպՠէ ՜հո տ՜ջճաո Մժջպճսդՠ՜ձ իՠպ յզպզ ՞ջՠէ, կՠտ կճշ՜ռ՜տ. ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ըձ՟ջՠկ զ լբձն»)փ Ժ/37՝—9՝փ ԺԱ/42՜—4՝փ ԺԲ/39՝—42՜
(44՝—7՝ պՠո Թ)փ ԺԳ/47՝—51՜փ ԺԴ/51՜—3՝փ ԺԵ/53՝—6՜փ ԺԶ/56՜—7՝փ ԺԷ/57՝—60՝փ ԺԸ/60՝—4՜փ ԺԹ/64՜—6՜փ Է/66՝—8՝փ
ԻԱ/68՝—72՜ (՝՜ե՜ձճս՜թ 2 տ՜ջճազ՚ ԻԲ—ԻԳ)փ ԻԲ/72՜—4՜փ ԻԳ/74՜—6՝փ ԻԴ/76՝—80՜փ ԻԵ/80՜—3՜փ ԻԶ/83՜—5՜փ ԻԷ/85՜—6՝փ
ԻԸ/մզտփ ԻԹ/86՝—9՜փ Լ/89՜—92՜փ ԼԱ/92՜—3՜փ ԼԲ/93՜—5՝փ ԼԳ/95՝—7՝ (՝՜ե՜ձճս՜թ 3 տ՜ջճազ՚ ԼԴ—ԼԶ)ֆ ԼԴ/97՝—100՝փ ԼԵ/100՝—
8՝փ ԼԶ/103՝—7՜փ ԼԷ/107՜—9՜փ ԼԸ/109՜—12՝փ ԼԹ/112՝—4՝փ Խ/114՝—6՝փ ԽԱ/116՝—9՝փ ԽԲ/119՝—21՜փ ԽԳ/121՜—3՝փ ԽԴ/123՝—
6՝փ ԽԵ/126՝—9՜փ ԽԶ/129՜—31՝փ ԽԷ/131՝—3՝փ ԽԸ/133՝—6՜փ ԽԹ/136՜—7՝փ Ծ/137՝—41՜փ ԾԱ/141՜—2՜փ ԾԲ/142՜—4՜փ ԾԳ/144՜՝փ ԾԴ/144՝—5՜փ ԾԵ/145՜—6՜փ ԾԶ/145՜—7՜փ ԾԷ/147՜—9՜փ ԾԸ/149՜—50՜փ ԾԹ/150՜—2՝փ Կ/152՝—5՝փ ԿԱ/155՝—8՝փ

ԿԲ/158՝—61՝փ ԿԳ/161՝—4՜փ ԿԴ/164՜—6՜փԿԵ/166՜—8՜փ ԿԶ/168՜—70՝փ ԿԷ/170՝—3՝փ ԿԸ/173՝—4՝փ ԿԹ/174՝—7՜փ Հ/177՜—9՜փ
ՀԱ/179՜—81՜փ ՀԲ/181՜—2՜փ ՀԳ/182՜—4՝փ ՀԴ/184՝—5՜փ ՀԵ/185՜—7՜փ ՀԶ/187՜—9՜փ ՀԷ/189՜—91՜փ ՀԸ/191՜—3՝փ ՀԹ/193՝—
6՜փ Ձ/196՜—8՜փ ՁԱ/198՝—200՝փ ՁԲ/200՝—1՝փ ՁԳ/201՝—3՜փ ՁԴ/203՜—5՜փ ՁԵ/205՜—7՝փ ՁԶ/207՝—9՝փ ՁԷ/209՝—12՜փ ՁԸ/212՜—4՝փ ՁԹ/214՝—6՜փ Ղ/216՜—7՜փ ՂԱ/217՝—9՝փ ՂԲ/219՝—21՝փ ՂԳ/221՝—3՜փ ՂԴ/223՜—4՝փ ՂԵ/224՝—6՝փ ՂԶ/226՝—30՜փ ՂԷ/230՜—3՝փ ՂԸ/233՝—5՜փ ՂԹ/235՜—7՝փ Ճ/237՝—9՜ (ոժ. «Ոսոճսռ՜ձՠէ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձՠէ...»)փ ՃԱ/239՜—40՜փ ՃԲ/240՜—1՜ (՜շ՜ձռ ՞էը՜ի՜կ՜ջզ)փ ՃԳ/241՜—2՜փ ՃԴ/242՜—3՝փ ՃԵ/243՝—6՜փ ՃԶ/246՜—9՝փ ՃԷ/249՝—52՜փ ՃԸ/252՜—5՜փ ՃԹ/255՜—7՝փ
ՃԺ/257՝—9՝փ ՃԺԱ/259՝—62՝փ ՃԺԲ/262՝—4՝փ ՃԺԳ/264՝—6՜փ ՃԺԴ/266՜—8՜փ ՃԺԵ/268՜—9՝փ ՃԺԶ/269՝—71՜փ ՃԺԷ/271՜—3՝փ ՃԺԸ/273՝—6՜փ ՃԺԹ/ 276՜—7՝փ ՃԻ/277՝—80՜փ ՃԻԱ/280՜—1՝փ ՃԻԲ/281՜—4՜փ ՃԻԳ/284՜—5՝փ ՃԻԴ/285՝—7՝փ ՃԻԵ/287՝—8՝փ
ՃԻԶ/288՝—9՝փ ՃԻԷ/289՝—91՝փ ՃԻԸ/291՝—2՝փ ՃԻԹ/292՝—4՜ (Յ՜ժճ՝ Ղջզկՠռզ)փ ՃԼ/294՜—6՜փ ՃԼԱ/296՜—7՜փ ՃԼԲ/297՝—
9՝փՃԼԳ/299՝—301՜փ ՃԼԴ/301՜—4՜փ ՃԼԵ/304՜—6՜փ ՃԼԶ/306՜—9՜փ ՃԼե/307՜–9՜փ ՃԼԸ/309՜—11՝փ ՃԼԹ/311՝—5՜փ ՃԽ/315՜—7՝փ
ՃԽԱ/317՝—22՜ (՝՜ե՜ձճս՜թ 2 տ՜ջճազ՚ ՃԽԳ—ՃԽԴ)ֆ ՃԽԲ/322՜—5՜փ ՃԽԳ/325՜—6՜փ ՃԽԴ/326՜—7՜փ ՃԽԵ/329՜—32՜ (ՃԽԶ—
զռ հՠպճհ)փ ՃԽԶ/327՜—9՜փ ՃԽԷ/332՜—4՝փ ՃԽԸ—ՃԿԱ/մզտփ

2. 334՝—58՜ [Ք՟վնդւ ճգվխվնվբ ծ՟սնվնճ]
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ, սո. 1741. Ա—ՃՀԲ/մզտփ ՃՀԳ/334՝—7՜փ ՃՀԴ/337՜–9՝փ ՃՀԵ/339՝—42՝փ ՃՀԶ/342՝—5՜փ ՃՀԷ/345՜—
7՝փ ՃՀԸ/347՝—9՝փ ՃՀԹ/349՝—51՜փ ՃՁ/351՝—3՝փ ՃՁԱ/353՝—6՜փ ՃՁԲ/356՜—7՝փ ՃՁԳ/357՝—8՜փ ՃՁԴ—ՃՁԸ/մզտփ

3. [Ք՟վնդւ ճ՟վս՟ւնճ Ա գր Բ ծ՟սնվ՟տ]
՟. 26՝—8՝ Զ. Դ՟վկգ՟ժ ւ՟վնդ Վ՟ջմ Ծմմբգ՟մ, թ ՠ՟մմ. Ծմ՟ր կգդ Փվխթշ... — Եջզո զջո պՠո՜ձՠէզ բ կՠա,
ձ՜ը՚ ՜ոՠէզ բ չ՜ոձ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռ հխ՜ռկ՜ձձ...
ՠ. 28՝—9՝ Պ՟վդ՟ՠ՟մնրէթրմ ղնանրտ է՟ա՟րնվ՟տմֆ Տգջ գհՠ՟ճվ, գէե խ՟ղթջ դղնանրտ է՟ա՟րնվ՟տ ո՟սղնրէթրմմ, Ի Բ՟մմ ղ՟վղթմ գհգ՟ժ ւ՟վնդթմ ծգսմ ՟ջ՟ (սգ՛ջ Ա, §1, Զ), դթ ճնճը խնր ծ՟վղ՟վթ, գր էե նշ, խ՟ղւ ւն գհթտթմ, նվոեջ գր խ՟ղթջ — Աո՜ոռճստ ՠս չ՜ոձ կճ՞ճսռձ...
Բ. 358՜—65՝ [Ք՟վնդւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. ՟. 358՜—9՝ ՃԿԲ. Ննվթմ Մ՟էենջ ռ՟վբ՟ոգսե Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ. Ջ՟մ՟տ՟վնրւ ղս՟մգժ զմբ բնրպմ մգհ
— Զ՜հո ՜ոՠէճչ ճսոճսռ՜ձբ կՠա՚ կզ չ՜հջ՜յ՜ջ, ակճսպ ժՠձ՜ռձ զկ՜ձ՜է...
ՠ. 359՝ — 61՜ ՃԿԳ. Ննվթմ ւ՟վնդ Մ՟էենջ ռ՟վբ՟ոգսթ, թ ՠ՟մմ Ղնրխ՟ջնր. Աճվ նղմ ՟դմնր՟խ՟մ ամ՟տ
՟յի՟վծ ծգպթ... — Զզ ՜հջ չ՜ոձ ՝ձճսդՠ՜ձ կՠջճհ ՜ոբ, աճջ բ՜շ Բ՜ձձ Աոպճս՜թ...
2. 361՜ — 2՜ ՃԿԴ. Եր ՟ճանրտմ թՠվգր բ՟վկ՟ր թ ւ՟հ՟ւմ, գսգջ էդգմթ ղթ թ ռգվ՟ճ ձ՟մ՟ո՟վծթմ, ՟մել
դմ՟, գր շնվ՟տ՟ր — Բ՜աճսկ ճսձզ պՠոճսդզսձ ՝՜ձո, դբ չ՜ոձ բ՛ջ Քջզոպճո մճջ՜ռճհռ ադաՠձզձ...
3. 362՜ — 4՜ ՃԿԵ. Գենվա՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Մստնրւ թ ճ՟վխջ մնվ՟... –
Աոբ ճսջՠկձ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ Ղճսժ՜ո. Ի՝ջՠս բն Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո զ էՠշձբ ՜ձպզ...
4. 364՝ Վ՟ջմ Է ղ՟ծ՟տնր ղգհ՟տ — Երդձ ՝՜ջտ կ՜ջ՟ճհձ, ճջ Աոպճսթճհ ի՜ծճհ ՠձ...
5. 364՝—5՝ 0վծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ — Ահեկ ե՜կ՜ձՠ՜է կՠջ հ՜ս՜ջպ ՠս զ ժ՜պ՜ջճսկձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ
՜շ՜նզ ՜ջժՠ՜է ՝՜ձզո...
Գ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.]
—366՜—70՝ Ց՟մխ աժի՟րնվ թվ՟տ — Ա՝բէ Է ՝՜ջՠ՞ճջթճսդզսձ ՜ջ՜ջ՚ [բն] 534... 0ջիձՠէձ աԱոպճս՜թ ՝՜ջզ բ
[բն] 595փ
– 370՝—1՝ 0վծմնրէթրմւ [ճգս ւ՟վնդթտ] — Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟զսձ՜ջ՜ջ թ՜՞ՠոռզ զ չՠջ՜հ լՠջ... ՝ճսջկճսձտ ՜ձճսղ՜իճպ ըձժճռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

365՝ Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ... ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ պ՜շզո՚ Մ՟վխնջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ պՠխՠ՜ս
ՠս ոձձ՟ՠ՜կ՝ զ ժ՜կ ՜յջձո տ՜խ՜տբձ Կնջս՟մբմնրոփժջնճ բ, ճջ հճհե վ՜վ՜՞կ՜կ՝ ՠս նՠջկՠշ՜ձ՟ ոջպզս ՠպ ՞ջՠէ
զ ի՜է՜է գձմզռ ՠս հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ, հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձրխ՜ռ զսջճռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ ա՜ջկզռձ՚ յ՜իՠէճչ զ ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ. ՜կբձփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Ձկշ՜ձ ի՜պճջո զ Սնրվՠ տ՜խ՜տձ հԵվնրջ՟հեղ, զ դվզձ Հ՜հճռ ՌՃԽ (1671)—զձ լՠշ՜կ՝ կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ Ղնրխ՟ջ ՟յջզ, զ չ՜հՠէճսկձ կՠջ՚ իճ՞ՠսճջ ի՜հջ Մ՟վխնջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ Աոպճս՜թ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ կզձմՠս զ ըճջզձ թՠջճսդզսձձ, ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜ռո՚ գձ՟ ՠջժճպ՜ո՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպոձ ՟՜ոՠոռբ. ՜կբձփ
Ոՙչ ի՜ջտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠս գձդՠջռճխտ ՞ջճհո, ՜խ՜մՠկ ալՠա ի՜կրջբձ ՠս ի՜ս՜ո՜ջ ՠժՠխՠռճհ կ՜ձժճսձտ, հզղՠռբտ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս, աոպ՜ռրխ ՞ջճհո՚ Մ՟վխնջ չ՜ջ՟՜յՠպզո, ՠս զկ թձրխ՜ռո, ՠս ՠխ՝՜ջռո, ՠս տոջռո, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռո զկճռ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջկբ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠէճսկձ.
՜կբձփ

Ահէՠս ՞թճխզ ոճջ՜ հզղՠոնզտ զ Տբջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ ձկ՜ձբփ Ախ՜մՠկ ՠս յ՜խ՜պզկ ժճխժճխ՜՞զձ ՟զկրտ
գձդՠջռճխտ՟, ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ չ՜ոձ ող՜էճսդՠ՜ձ ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջզո, ազ ՟ՠշ ձճջ՜ի՜ո կ՜ձճսժ ՠկփ Ահո բջ ժ՜ջ կՠջ, ազ ժ՜ջզ չղպրտ ՠս չ՜ըՠէճչ ՠկ ՞ջՠջ, ՠս հզղՠոնզտ աթձրխո զկ, ՠս Մզ՜թզձձ Քջզոպճո՚ ճմ հզղՠոռբ ակՠխո լՠջ հ՜սճսջ ՜ջ՟՜ջ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 365՝ Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃՁԷ (1738) ՜կզձ ՠո՚ պբջ Ս՟վաթջ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հո, ՜շզ
աժ՜ջ՞ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ զ կբն Այի՟վծ՟ղ՟սվ՟մ Սվՠնճ Յ՟վնրէգ՟մ պ՜ծ՜ջզ, ի՜ձ՟բյ ՜ոպճս՜թգձժ՜է Սվՠնճ
ագվգդղ՟մթմ Քվթջսնջթ Աոպճսթճհ կՠջճհ, լՠշ՜կ՝ Թենբնվնջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ՜ջտՠյզոժճյճոզ, ճջ բջ ՜հձկ ՜կզ
Սնրվՠ Աէնպնճմ Եվնրջ՟հգղ՟ճ Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ պՠխ՜յ՜ի, զ ե՜կ՜ձ՜ժո ոջ՝՜ա՜ձ յ՜պջզ՜ջգզ՚ Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Գվթանվթ կ՜տջ՜ժՠձռ՜խ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ բջ ՠժՠ՜է զ Բթրդ՟մբ ո՜ժո ռ՜սճհ Սնրվՠ Աէնպնճմ, ճջ Տբջ Յզոճսո
գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո յ՜իՠոռբ. ՜կբձփ
Յճսձվ՜ջզ Ը — զձ, րջձ ժզջ՜ժզ ՠս զ կզսո ՜կզ (1739) զ ձճհձ րջձ ՜շ՜տ կ՜ոձ՜սճջ զղը՜ձճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ զ ձկ՜ձբ ՠսոփ
Յ՜ձ՜յ՜պձ ՠժզ ՌՃՂԷ (1748) դվզձ ՠս ձճհՠկ՝ՠջզ ՜կոճհ Ա—զձ, րջձ ղ՜՝՜դփ
Ես ՞ձ՜ռ՜տ զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ գձ՟ Մթմ՟ջ ժ՜դճխզժճոզձ, ՠս լՠշձ՜՟ջՠռՠ՜է ՠխ՜տ զ ձկ՜ձբ ՜ջտՠյզոժճյճո զ ՌՄԱ (1752) դվզձ ՠս ՜յջզէզ Ա, հ՜սճսջ Ծ՜խժ՜ա՜ջ՟զփ
2. 371բ Գիրքս ստացայ ես՝ Սարգիս վարդապետս Եւդոկիացի իմ հալալ արդեանց իմոց, ի վայելումն անձին իմոյ ՌՃՁԵ (1736) թվին։
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ՌԿԴ—1615

ԳՐԻՉ՝ Զ՟սթխ Պփծս՟մթ նվբթֆ
ԹԵՐԹ՝ 270–1 (էպթշւ 88)+1(խվխ. 146). շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 269՟—70ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԶ×12 (Ա—Գ շթւ, Դ 8, ԻԲ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ,
ժնրջ՟ալգվնռ գր է՟ա՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,5×15,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20ֆ ԿԱԶՄ՝ ցգհխգվզ խ՟վղթվ, էթխնրմւզ՝ ջգր ժ՟է, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ,
ղ՟ջմ ՟ջս՟պթ (Ի բ.)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 185ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. գդվ՟ծ՟սնր՟լ, ով՟խ՟մթյ ս՟պգվզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, տգտ՟խգվֆ Թ՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ՝ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—
սգհ ջգր՟տ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜—268՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ, հ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՠս ի՜պճջ Ա—Է/մզտփ Ը/3՜—80՝փ Թ/80՝—184՝փ Ժ/184՝—268՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ
՞ջճռո՚ 257՝—8՝փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 268՜՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

268՝ Եո կՠխ՜սճջ, ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ, էճժ ՜ձճսձ՚ Զ՟սթխ Պփծս՟մթ ճջ՟զ, ՜խ՜մՠկ,
ճՙչ ՠխ՝՜հջ, ժճս ժ՜ջ՟՜ո՚ ազո հզղՠէճչ մկճշ՜ձ՜ո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ, ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ...փ
Գջՠռ[՜ս] զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ ՌԿԴ (1615)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 128՝, 150՝, 165՝ Կ՟վ՟ոգս չ՜ջ՟՜յՠպփ 128՝, 133՝ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Վ՟վբ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպ ՌՃԺփ (1670)փ 3՜, 106՝, 267՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 270՝ Աջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ...
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռ՟մեջ ՟ՠհճ. Աս՟մ՟տթֆ
ԹԵՐԹ՝ 415+2 (խվխ. 24, 80). շավնր՟լ՝ 349ՠ, 361ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Լ×12+1×2 (ԻԹ գր Լ ով՟խմգվթ ղթչգր)+Ա—Ե×12 (Ե 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «ADB» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 336՟—45՟)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ
(ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 23—35ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟էնրհէ, բպմ՟խթ
՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 134ՠ, 205՟, 255ՠֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (255՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ—Մգխմնրէթրմւ Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ ղ՟մվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ—Ա՟, Բ՟—Աՠ «/// Եր բնր
՟ջգջ, էգ նշ շթտգմ յ՟ս ՟պ՟չթմւմ ճնվը՟ղ ՟ջեվմ... ջ՟ս՟մ՟ իմբվգ՟տ դկգդ ղ՟հգժ թՠվգր դտնվգ՟մ... գր ՟ճմշ՟ց թյի՟մնրէգ՟մ
՟վ///» (Մգխմնրէթրմ Յնռծ՟մմնր Արգս՟վ՟մթ՞. ս՟վՠգվ, էվաղ., ծղղս. սո. Կ. Պփժթջ, 1717, եչ 791—792)ֆ Դՠ—Գ՟, Դ՟—Գՠ «///[Եր]—՟ճմնրծգսգր ա՟ժնճ ռ՟իձ՟մ թվ՟տմ... դթ՟վբ ՟վթրմ զղբթտգ[ղւ]///» (սգ՛ջ սո. «Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ... ճԱրգս՟վ՟մ՟աթվմ Մ՟սէենջ...», աթվւ գվվնվբ..., Վգմգսթխ, 1826, եչ 104—105)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղզ ցնւվ՟տ՟լ, խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվմ նր էթխնրմւզ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜ Աճջ գմ ԲԺ—մ ռ՟վբ՟ոգսւմ — Ն՜ը՚ ոճսջ՝ձ Դթնմեջթնջ Ավթջո՟ա՟տթմ... ՠջժճպ՜ո՜ձՠջճջ՟՚ Կթրվգհ Ահեւջ՟մբվ՟տթմփ
Բ. 2՜—320՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Մգխմնրէթրմ Մ՟սէեթ]
—2՜—4՜ Ց՟մխմ ե աժի՟րնվ՟անճմ ՠ՟մթտ ՠնժնվ ավնտջ, դթ բթրվ՟ր աստգջ դնվ գր խ՟ղթտգջֆ Եր ՟պ՟չթմ ծ՟սնվմ — Վ՜ոձ մճջո ՞ՠպճռձ... Ես ՜շ՜տՠ՜ռ ՜ղ՜ժՠջպոձ տ՜ջճաՠէ ՠս կժջպՠէփ Ես չ՜ոձ Մ՜ջժճոզ ՜շ՜ձլզձ ՝՜ձզռձ... ՠս պճսկ՜ջ ԺԶ ՜ա՞՜ռ ձճջ հ՜ջկ՜ջՠ՜է... ՜կբձփ
1. 4՜—65՜ [Հ՟սնվ ՟պ՟չթմ]
—4՜—6՜ Ց՟մխմ ե ՟պ՟չթմ ծ՟սնվթ Մգխմնրէգմեմ — Աշ՜նզձ. Բ՜խ՟՜պճսդզսձ մճջո ՞ՠպճռձ... Քո՜ձՠջճջ՟
չՠռՠջճջ՟. Վ՜ոձ Ժ ձղ՜ձ՜ռձ Քջզոպճոզ... ՜կբձփ
– 6՝—65՜ Գվթանվթ ՟յ՟խգվսթ Եպ՟ղգլթ գր սթգդգվ՟ժնճջ ռ՟վբ՟ոգսթ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտրնճ ծ՟ր՟ւգ՟ժ Ք՟հնր՟լնճ ղգխմնրէթրմ Մ՟էենջթ՝ մ՟իգվա՟ՠ՟վֆ Բ՟հբ՟սնրէթրմ շնվջ ագսնտմ գբգղ՟ՠնրհի շնվթտ Արգս՟վ՟մ՟տմ ծնաեՠնրհի — Աջ՟, մճջո ՞ՠպձ ձկ՜ձզ զ մճջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձփ... Ահո ՜շ՜նզձ ի՜պճջձփ
2. 65՜—133՜ [Հ՟սնվ գվխվնվբ]
—65՜—8՜ Ց՜ձժ ՠջժջճջ՟ ի՜պճջզձ — Աշ՜նզձձ. Զզ կ՜պձՠռ՜ս Յճչ՜ձբո զ ՝՜ձպ... Եջՠոձՠջճջ՟ձ. Վ՜ոձ ՝ճջճպզձ... Ահոտ՜ձ ՜շ ՜հոփ
– 68՜—133՜ Ննվթմ գվխվնվբ ծ՟սնվ Մգխմնրէգ՟մ ւ՟հնր՟լնճջ — Ես զ՝ջՠս կ՜պձՠռ՜ս Յճչ՜ձձբոփ Ցճսռ՜ձՠձ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմտո, դբ ՜հէ զկձ բ ՞ճջթտ... ազ ծղկ՜ջպզ ըճոպճչ՜ձզ ակՠխո ՜շ՜նզ տ՜ի՜ձ՜հզձփ
3. 133՜—67՝ [Հ՟սնվ գվվնվբ]
—133՜—4՝ Ց՜ձժ բ ՠջջճջ՟ ի՜պճջզձ — Աշ՜նզձ. Վ՜ոձ ի՜ջզսջ՜յՠպզձ... Վՠղպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Ն՜ը՜պբ ատ՜խ՜տձ... ՠս դբ չ՜ոձ բ՛ջ ոճտ՜ ՜շ՜սՠէ պ՜ձնզձփ
– 134՝—67՝ Ննվթմ ծ՟սնվ գվվնվբ Մգխմնրէգ՟մ ւ՟հնր՟լնճջ — Ես զ Կ՟ց՟պմ՟ճնրղ կ՜պՠ՜ս ի՜ջզսջ՜յՠպ կզփ Հ՜ջռճսկձ. Վ՜ոձ բ՛ջ ՜ոպ ոժզա՝ձ ՜շձբ կՠժձճսդՠ՜ձ... Յճջճռ վջժՠոռբ ակՠա... հ՜սզպՠ՜ձոփ
4. 167՝—203՝ [Հ՟սնվ շնվվնվբ]
—167՝—8՝ Ց՟մխմ ե շնվվնվբ ծ՟սնվթմ... — [Ն՜ը] Աոպճս՜թ ՠս Հ՜հջ, ՞ճի՜ձ՜կ... Վՠղպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Յ՜շ՜սրպճսձ ՠս հՠջՠժճհձ... Զզ՛ձմ ՝՜խ՜ձզոձ, ճջ ՜ոբ Ոջխեՠգվ՟մմփ
– 169՜—203՝ Ննվթմ շնվվնվբ ծ՟սնվթ Մգխմնրէգ՟մ ւ՟հնր՟լնճջ... — [Յ]ճջե՜կ այ՜պճսբջ ԲԺ—ձզռձ ժ՜պ՜ջՠ՜ռ ՠս ՜շ՜տՠ՜ռ տ՜ջճաՠէ... Յճջճռ վջժՠոռբ... վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձփ
5. 203՝—52՝ [Հ՟սնվ ծթմագվնվբ]
—203՝—5՜ Ց՟մխմ ե ծթմագվնվբ ծ՟սնվթմ — Աշ՜նզձձ. Վ՜ոձ Հՠջճչ՟բզ... Քո՜ձՠջճջ՟. Վ՜ոձ ի՜ջո՜ձՠ՜ռ
դ՜՞՜սճջզձ... Ես պՠո ՜հջ կզփ
– 205՜—52՝ Ննվթմ ծթմագվնվբ ծ՟սնվ Մգխմնրէգ՟մ ւ՟հնր՟լնճջ — Ես ՠէ Յզոճսո զ ժճխկ՜ձո Փթժթոոգ՟ճ... Ն՜ը՚ ի[՜]ջռ[՜]ձ[ճ]խզ ճսոպզ՛ ՞՜հջ ՠս հճ՛ ՠջդ՜հջ... Ոջճչ ՠս կՠտ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ

6. 252՝—320՜ [Հ՟սնվ ռգտգվնվբ]
—252՝—5՜ Ց՟մխ ե ռգտգվնվբ ծ՟սնվթմ ՟պ — Աշ՜նզձ. Վ՜ոձ ժջժզձ ի՜ջռկ՜ձ... Քո՜ձ ՠս ճսդՠջճջ՟. Ք՜ձզ՛
՜ձ՞՜կ ՠջՠսՠռ՜ս... ՜կբձփ
– 255՝—320՜ Ննվթմ ռգտգվնվբ ծ՟սնվ Մգխմնրէգ՟մ ւ՟հնր՟լնճջ — Սճսջ՝ձ Ոջխթՠգվ՟մմ մճջո ի՜պճջ ՞ջբ աՄՠժձզմձ ՜հոճս կպրտ... Ահոճսիՠպՠս աճջ ՜ո՜ռ. Իկ՜ոռճստ ՠս գոպ ժ՜ջզ կՠջճսկ ՜ջ՜ոռճստ աի՜ծճհոձ հԱոպճսթճհ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Գ. [Բմ՟աթվւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 322՜՝ [Վ՟ջմ ռ՟ր՟յնսթմ Շ՟ղթվ՟ղ՟ճ] — Դ՜ջլՠ՜է ՠս ՜ոզ չ՜ոձ չ՜ս՜ղճպզձ Շ՟ղթվ՟ղ՟ճ, ճջ դ՜՞ճսիզ բջ կՠթ տ՜խ՜տզձ Նթմնրեթ, դբ էճս՜ս աԱվ՟ճե... Ես ՜ջ՟, ազ ՜հոյբո բ մ՜ջ ՜ըպձ յճշձժ՜ժ՜ձփ
2. 323՜—30՜ Եր բ՟վկգ՟ժ ւ՟վնդ ճ՟ճժղե գր նրհթհ, նվ Վ՟ջմ նվ[ն]ղ՟մտ գր ջգվղ՟մտ գր ծմկնտ խ՟ս՟վ՟լթ, թ ՠ՟մմ. Տեվ, նշ ջգվղմ ՠ՟վթ... (Ձղգպ՟մ՝ ՂԹ) — Հ՜ջռ՜ձՠձ զկ՜ոպճսձտ, դբ. Չ՜ջձ ՠս ՝՜ջզձ ճսոպզ՛ բ...
3. 330՜՝ [Նղ՟մնրէթրմ Ովբրնճմ Աջսնրլնճ ցթրմթխ ծ՟րնճմ] — Զզ ՜ոՠձ զկ՜ոպճսձտձ, դբ. Է Հ՜ս կզ Հմբթխջ,
ճջ ժճմզ վզսձզժ... ՠս ՜յ՜ դշՠ՜ս ի՜կ՜՝՜ջլկ՜կ՝ հՠջժզձոփ
4. 330՝—6՝ Ղնրխ՟ջնր աժինճմ ւ՟հնր՟լնրեմ
՟. 380՝—1՝ Հնրվ գխթ ՟վխ՟մգժ... – Զճջճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ յբո—յբո րջզձ՜ժրտ ձկ՜ձՠռճսռ՜ձբ...
ՠ. 331՝ — 2՝ Հ՟վտ. Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ. Յճջե՜կ պՠո՜ձզռբտ ՜կյ թ՜՞ՠ՜է հ՜ջՠսկպզռփ Աոբտ. Աձլջՠս ՞՜հ...
ա. 332՝—5՜ ԺԲ. Թդգմթ ղթ եվ սմխգ՟ժ ճ՟ճանչ նրվնրղմ... — Զ՜հոճոզժ տձձՠէճչ, ակզպըո յ՜ջպզկտ կ՜տջՠէ...
բ. 335՜՝ ԺԳ. Ճ՟մ՟տ՟վնրւ ղս՟մգժ զմբ մգհ բնրպմ... — Զ՜հո ՜ոՠէճչ ճսոճսռ՜ձբ՚ կզ չ՜հջ՜յ՜ջ... Չճջջճջ՟, ազ ՜ջ՞ՠէճսկձ մկպ՜ձՠէճհ գձ՟ ձՠխ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
5. 336՜—45՜ [«Տնրղ՟վ ԺԶ ՟դա՟տ, մնվ ճ՟վղ՟վգ՟ժ գր թ ղթ՟ջթմ ծ՟ր՟ւգ՟ժ, ՟յի՟ս՟ջթվգ՟ժ նրղգղմ
՟յ՟խգվսթ». տ՟մխթտ՝ 4՟]
—336՜ [Ն՟իգվա՟մ] — Ծ՜ձզջ, ճչ ՠխ՝՜հջ, ազ պ՜ջզձ ԺԲ ՜կզո բ, ճջ բ ԾԲ ղ՜՝՜դ ՠս րջ կզ ՠս Զ ե՜կձ... Դ՜ջլՠ՜է թ՜ձզջ, ճջ հ՜կզ Ծձըձ՟ՠ՜ձձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՌՈԺԹ դչզձ ՠս զ Հ՜հճռ Ռ ՠս ԿԸ (1619) դվզձ էճսոձ՜՞զջձ Ե բջ... ՠս տ՜ձզ ՜ոպզծ՜ձզ բ էճսոզձձփ
՟. 336՜՝ Ի ղ՟ճթջ ՟ղջնճ. Վ՟ջմ գվ՟խ ՟պմգժն գր ծ՟ձ՟ղեէ զջս ՟րնրվտ ժնրջմթմ — Աշ՜նզձ րջձ ճմ բ ՝՜ջզ... ԻԸ, ԻԹ ճմ բ ՝՜ջզ... ՠս ճմ ՟ՠխ տոճսզէփ
ՠ. 336՝—8՝ [Աղջ՟տնճտ] ճնրմռ՟վ ՟ղջնճմ — Յճսձչ՜ջ ՠս ՜ոճջզտձ ՜հո ՜կոճհո Քՠո՜ձ ճս Նզո՜ձզ ՜ոՠձփ Ահո
՜կոճհո յ՜խէ՜կձ զ կ՜ջ՟ճհո հ՜ձլձ ժճս հ՜սՠէձ՜հ... Ահէ պ՜տճսդՠ՜ձ ժՠջ՜ժջրտ ՟՜ջկ՜ձՠոռզձ ժ՜կրտձ Աոպճսթճհփ
ա. 339՜—44՝ [0վ՟տնճտ ինվ՟մւ՝ ճնրմռ՟վ— բգխսգղՠգվ]
Բ՜ե՜ձճս՜թ բ 8 ոզսձ՜ժձՠջզ. «Կՠձ՟՜ձ՜ժՠջյ՚ Իփ Գրպզտ ՜ոպՠխ՜ռփ Յճսձվ՜ջ՚ Ափ Շ՜՝՜դ՜՞զջ՚ Ափ Լճսոձ՜՞զջ՚ ԺԹփ Ժ՜կտ էճսոձզ՚ ԺԹփ Ժ՜կտ էճսոձզ՚ Եփ Մ՜ոճսձտ՚ ՌԷփ [0ջ՜ռճհռ] Ահորջ պ՜ջՠկճսպ բ Հշճկ՜հՠռսճհ ՠս Յճհձտ ՜հո ՜կոճհո Ե՜ձ՜ջզ ՜ոՠձ...»փ

բ. 345՜ Եէե խ՟ղթտթջ աթսգժ, էե ժնրջթմմ ճնվնրղ խգմբ՟մ՟խգվոթ ե — Տՠո՜ձՠո ձ՜ը աէճսոզձձ, դբ տ՜ձզ
՜ոպզծ՜ձ՜ս իՠշզ բ հ՜ջՠ՞՜ժձբձ... Ղջ՜ձ ՠս խզդզկ՜, ճջ բ կզ՜՝՜ձզէփ
5. [Ք՟վնդւ]
՟. 345՝—9՜ Վգտգվնվբ խթվ՟խեթմ Ք՟վնդ ճ՟ճժղե Աճանճմ ռ՟ջմ ՟վթնրէգ՟մ գր անվլնճ, թ ՠ՟մմ. Ըմբե՞վ խ՟ճւ ՟ջս դփվջ տգվգխջ բ՟ս՟վխ... (Ձղգպ՟մ՝ ՂԸ) — Աոՠձ զկ՜ոպճսձտձ, դբ. Ակՠձ՜հձ զձմ՚ ճջտ՜ձ ՜շ՜սՠէ յ՜պճս՜ժ՜ձ բ...
ՠ. 350՜—61՜ Ք՟վնդ Վ՟ջմ ջնրվՠ խնրջթմ, թ ՠ՟մմ ճԵջ՟ճգ՟. Ած՟ր՟ջթխ Տեվ մջսգ՟ժ թ ռգվ՟ճ էգէգր ՟ղոնճ — Պ՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ Աոպճս՜թ՜թզձ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ ՝՜աճսկ ՜ձճսձ բ, ազ ժճմզ ՜կյ... ո՜ժ՜ս — ո՜ժ՜ս ձՠջ՞ճջթբ ղձճջի եճսեժ՜էճսդՠ՜ձ///փ
6. 362՜—412՝ Յնծ՟մմնր ոթս՟խ ՟յ՟խգվսթ Գվթանվթ Եպ՟ղգլթ ՟վ՟վգ՟ժ դՇ՟վ՟բվնրէթրմ խ՟վա՟տ շնվգւս՟ջ՟մ ՟ջսթձ՟մ ռ՟վբ՟ոգս՟տ թ ժնրջ՟րնվ ՠ՟մթտ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ Եջ՟ճգ՟ճ ժնրջ՟րնվ ղսփւ գր ղգխմնհփվեմ թղմ սգջնրէգ՟ղՠ խ՟վա՟րնվգ՟ժֆ Յ՟հ՟աջ ա՟ր՟դ՟մ ս՟ժնճ ՟յ՟խգվսգ՟ժ ջո՟ջ՟րնվ՟տ
ՠ՟մթմ (=«Կ՟մնմ լ՟ճվ՟անճմ թյի՟մնրէթրմ ս՟ժնճ... նվ ե ս՟ջմ ՟ջսթձ՟մ...», սո. Կ. Պփժթջ, 1752, եչ 53–
222) — Զ՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜ա՜ձձ ՠս ՟ձՠձ զ ոՠխ՜ձձ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Հջ՜ղ՜վ՜շ Աոպճս՜թ... ՠս ՜ձ՟ ՜ոբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. [Շ]ձճջի՜ա՜ջ՟ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ... կզձմՠս զ ժ՜պ՜ջ՜թ ՜ղը՜ջիզփ
Վՠջնճսկ՚ 412՝, ժջժ. ըճջ՜՞զջձ ճս ոժա՝ձ՜սճջճսդզսձգ. «Յճի՜ձձճս... ՠս ՜ոպզծ՜ձ կՠթզ Վ՟վբ՟ /// »(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ

7. 414՜—5՜ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]

՟. 414՜—5՜ [Հ՟սնվ Ը, ով՟խ թդ. Յ՟հ՟աջ ի՟շթմ...] — Հ՜ջռ. Ք՜ձզ պՠխ հճհե ՜ձ՜ջ՞ՠռ՜ս Քջզոպճո...
Ահոտ՜ձ չ՜ոձ ը՜մզձփ
ՠ. 415՜ [Հ՟սնվ Ե, ով՟խ ժդ] — Ի՛ձմ բջ ԲԺ—ձ վ՜շտձ Ա՟՜կ՜հփ Ն՜ը՚ ՞ճհ՜ռճսդզսձ զ իճխճհ... ԲԺ—՟՚ ճմ ժ՜ջրպբջ ի՜ձ՟ՠջլզ (տ՜խճս՜թճհ)փ
8. 415՝ [Վ՟ջմ չծնրս ծգւթղթմ նվ թ ճԱղ՟ջթ՟] — Ի դվզձ Հ՜հճռ ՋՂԲ (1543) ՜կզձ զ հԱղ՟ջթ՟ տ՜խ՜տձ նիճսպ կՠթ իբտզկ կզ Բ տջզոպճձՠ՜ կղ՜ժ ժճս‘՝շձբ պ՜ձզ զ պճսձձ զսջ... ՠս ՜հէ ՟ճսջո մՠձ ՠէՠջ... ՠս ՞պ՜ձ ատջզոպրձբտձ ՞՜կ՜թ զ պ՜ըպ՜ժզ... ՠս գկ՝շձՠռզձ... ժ՜ըՠռզձ ՠս ՜ջա ՜ջ՜ջզձ կՠթ ըճձ՟տ՜ջզձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՝ Աօ՞ձՠ՜ զձլ, Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ՠս աոժոՠ՜էձ զկ ՟ճս ՜ս՜ջպՠ՜փ
68՜ Հճ՞զս Սճսջ՝, ր՞ձՠ՜ ՠս լՠշձ պճսջփ
167՝... Զ՜ձ՝՜եո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս ա՜ձաՠխնո զ մ՜ջՠ՜ռ այզպ՜ժ՜ձճսձ ժճմՠռՠ՜է Աս՟մ՟տթ Յնռ՟մեջ ՝՜ձ՜ոբջո, ՜խ՜մՠկ, հզղՠէ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս, ազ ՠս լՠա էզռզ կ՜ոձ ՝՜ջզ՚ զ պըւճխբձ ի՜կ՜հձզռ. ՜կբձփ
320՜ Փ՜շտ... // (320՝)...փ Աջ՟, ՠխՠս աըջ՜ս ոճսջ՝ Գ՜ձլ՜ջ՜ձզո հ՜կզ ղջն՜՞՜հճսդՠ՜ձ Աջ՜կՠ՜ձո պճիկզ Հ՜հժ՜ա՜ձ ոՠշզ Ա՝ՠդ՜ժ՜ձ պճսկ՜ջզ զ ԻԳ հճ՝ՠէՠձզ (1701), ր՞ճոպճոզ ՜կոճհ Ի—ՠջճջ՟զ ՠս ՠջժջճջ՟զ հ՜սՠէճջ՟զ,
զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սնրվՠ ճԱէնպնճմ Էչղթ՟լմթ պՠ՜շձ Ն՟ծ՟ոգս Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ, ՠս զ Տ՟մմ Կթժթխգտնտ Սըջ՟ պբջ Գվթանվ ՠս սեվ Մ՟էենջ ժ՜դճխզժճո՜ռ, ՜հէ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Տ՟ձխ՟տ Սնրժէ՟մ Մնրջս՟ք՟ճթմ, ՠս զ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզո Գ՟ժ՟սնճ պբջ Կ՟վ՟ոգս ջ՜՝ճսձ՜յՠպ ՜ջտՠյզոժճյճոզ Ամխթրվթնճ իճչճս՜յՠպզձ ՜շ՜տՠէ՜ղբձ Սնրվՠ ճԱէնպթմ զ կՠձ՜ոպ՜ձո Տթվ՟ղ՟ճվ Սվՠնճծնր Աջսնր՟լ՟լմթմ ՠս ոջ՝ճհ ճսըպզո ոջ՝՜ա՜ձզռ ՠխ՝՜ջռո՚ Զգճէնրմտթ Յնռ՟մեջ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՠս տ՜ն ՞զպձ՜ժ՜ձզ, ՜հէՠս Մնռջեջ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՠս Մթմ՟ջ՟ ՠջ՜եղպզ հճհե թՠջճսձզ ՟զպ՜յՠպզ, ՠս էճհո ՠխ՝՜հջ պբջ Նգվջեջթ, ՠս պբջ Մ՟վսթվնջթ, ՠս պբջ Մ՟էենջթ, ՠս պբջ Վ՟վբ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ կզ՜՝՜ձ՜ռո՚ կ՜ի՟՜ոզ պբջ Յ՟խնՠ ՜՝ՠխ՜հզ ՠս պզջ՜ռճս՚ վճտջզժ Գենվաթ ՠս Ս՟ծ՟խթ, ՠս ՜հէճռ ոջ՝՜ոձՠ՜է ՠխ՝՜ջռո, ճջ զ Սնրվՠ Աէնպջ ժ՜ձ աՠպՠխՠ՜է զ ոյ՜ո՜սճջճսդզսձ ոճսջ՝ պ՜ծ՜ջզո. ոզջճչ ՠս կզ՜՝՜ձճսդՠ՜կ՝ ՜շ ճպո չՠջճհ՞ջՠ՜է ՜ջտՠյզոժճյճոզ Կ՟վ՟ոգս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ Սճսջ՝ հԱդճշճհո ՜շ՜նձճջ՟զ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ պ՜ռբ կՠխ՜ռձ զսջ դճխճսդզսձ ՠս թձճխ՜ռձ՚ ՜ջտ՜հճսդզսձ, ՠս զսջձ՚ ՠջժ՜ջ ժՠձ՟՜ձճսդզսձ, ՜շճխնճսդզսձ ՠս ոջ՝ճսդզսձ ՜ոպ ՠս ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. ՜կբձփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ Գ՜ձլ՜ջ՜ձո լՠշ՜կ՝ կՠխո // (321՜)՜ձՠջժ ՠս ՜ձիկճսպ, ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձթ՜ձճխ ՞ջմզ՚
Աս՟մ՟տթ Յնռ՟մեջ ՝՜ձ՜ոզջզ, ճջ՟զ Տ՟սնրվզ, մ՜ջՠրտ էռՠ՜է ա՜ձ՜ա՜ձ էզ ՝՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ հճհե դ՜վճսջզփ Աոպ՜ձրջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս իճ՞զ՜ժՠռճհռ ՠս ռ՜ձժ՜էզ ՟ջ՜ըպո ՜ոպճս՜թ՜՟զջ ՜կՠձճսձ՜ժ ՜շ՜պճսդՠ՜կ՝, հճջկբ ՞ձ՜ձ
՞ՠպտ ՠս ՝խըՠձ ՜խ՝զսջտ... Ոջճհ ՜հոյզոզ հխլ՜էզ վ՜ջդ՜կճսդՠ՜ձռ ի՜կ՜իՠպՠսՠ՜է ՠս վ՜վ՜տրխ ՠխբ ՠո՚ ճջ՟զ Մ՟վթ՟ղնր, Աս՟մ՟տթ Յնռ՟մեջ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջոփ Աձճսձ զկ կՠթ տ՜ձ ա՞ճջթո զկ, ՠշ՜վ՜վ՜ք ոզջճչ ՞ջՠռզ ա՜հո Մ՜դբճոՠ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձզ տ՜խճս՜թճհո, ազ ճմ ա՜շ՜պճսդզսձ գձմզռ ՠս ՞զպճսդՠ՜ձռ յ՜ի՜ձնբ Տբջձ, ՜հէ ահրե՜ջ ժ՜կտձ ըձ՟ջբփ Ահէ ՞ճիճսդզսձ ՠս ՝զսջ վ՜շտ Աջ՜ջմզձ զկճռ Աոպճսթճհ Հրջ ՠջժձ՜սճջզ ՠս ՠջժջ՜սճջզ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ, ճջ ՠպ ժ՜ջրխճսդզսձ պժ՜ջ ՜ձլզձ զկճհ ՠս ի՜ոճհռ ազո ՜ս՜ջպ ՜հոկ կ՜պՠձզո, զ կըզդ՜ջճսդզսձ
ոջպզ զկճհ ՠս ճջճռ ըձ՟ջՠո... Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա ա՜կՠձՠոՠ՜ձ՟՚ աի՜կղզջ՜ժ ՠխ՝՜ջո՟, ատ՜ն ջ՜՝ճսձզտ՟ ՠս ա՜ջիզ՜կՠթ՜ջ ՠյզոժճյճոտ՟, աոջ՝՜ա՜ձ ՠս ակՠխո՜տ՜սզմ տ՜ի՜ձ՜հո՟, ՠս աո՜ջժ՜ս՜՞ճսձո՟, ՠս ա՜կՠձ՜հձո՟ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ, Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ զկճհ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է եճխճչճսջ՟տ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜հ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ճսոկ՜կ՝, ժ՜կ
պՠոճսդՠ՜կ՝ ի՜ջՠս՜ձռզ, ժ՜կ հրջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ ապ՜շ՜յՠ՜է ՞թճխո՚ Աս՟մ՟տթ
Յնռ՟մեջ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջզո, լՠշձ՜՟ջրխ ՜՝ՠխ՜հ՚ աՄխվսթշ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ձ՜ՠս ճսոճսռզմ ոճջզձ՚ ծ՞ձ՜ա՞ՠ՜ռ Զեճէնրմտթ Սսգց՟մմնջ կՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜էտձ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ
՜ո՜ռբտ ձճռզձ իճ՞ճռձ, ձ՜ՠս զ կզսո չ՜ջ՟՜յՠպզձ զկճհ՚ //(321՝) Բ՟հեյգտթ Վ՟վբ՟մ՟ճ կՠթ ջ՜՝ճսձճհձ ՠս Հ՟ղէգտթ Աՠվ՟ծ՟ղ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ թձճխ՜ռո՚ պբջ Զ՟ւ՟վթ՟ճթմ ՠս պբջ Աՠվ՟ծ՟ղթմ, ձ՜ՠս իրջո՚ Տ՟սնրվթմ ՠս կրջո՚ Մ՟վթ՟ղթմ, ՠս տճսՠջռո՚ Աջղմթմ, ՠս Թ՟ղ՟ղթմ, ՠս Ամմ՟ճթմ, ՠս Հպըցջթղե, ՠս Ս՟պ՟ճթմ, ՠս ճջ՟ճհձ՚ Մթւ՟ճեժթմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջ՜ռ, ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռ ՠս գձպ՜ձՠ՜ռ, ձ՜ՠս ՠխ՝րջձ
զկճհ՚ Ս՟վաջթմ, ի՜ձ՞ճսռՠէճհձ զ Քջզոպճո, ՠս ազո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխզ ՞ջճհոփ Զկՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ
՜ոճխ՜ռ՟ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս, Քջզոպճո Աոպճս՜թ՚ հճհոձ ՜կՠձՠռճսձ ԲԺ—՜ձզռ ՜ա՞՜ռ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ, լՠա ճխճջկՠոռզ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձ, ճսջ ՝՜ձտ կ՜ջ՟ժ՜ձ ոյ՜շզձ, ՠս ՞ճջթտ ՝՜ջզ դ՜՞՜սճջՠձփ
Գջՠռզ ըաո՜ ՠո ՠխժՠէզ
Բ կ՜պ՜կ՝ո զկճհ,

Զզ ճմ ճսձզկ ՞ճջթ ՝՜ջզ
Ր՜կՠ՜է ՠս ճմ ՜ջիՠոպ ՞ջմզ,
Ահէ էճժ ՜ձճս՜կ՝ ժե՜կ ժՠձ՟՜ձզփ
Չէզձՠէ ի՜հռՠկ կՠխ՜՟ջՠէզ,
Թբՠս ոըը՜է զձմ ՜ոպ ՞պռզ,
Է զկ ՞ջՠ՜է ՜ղը՜պՠէզ,
Ըձ՟ ճջո ՠս ՟բկ ՠ՟ՠ՜է հՠջժջզ,
Եջժըջյ՜՞ՠկ ի՜ձ՟զյճխզ,
Ն՜ՠս ոզջճչ ժ՜ջ՟՜ռճխզ,
Ես վ՜վ՜քկ՜կ՝ ի՜ոժ՜ռճխզ,
Յզղկ՜ձ ՜շձբտ ազո ՜ջե՜ձզ՚
ԶՅնռ՟մեջ ՞ջմզ Աս՟մ՟ճթ,
Պ՜ղպրձ՜պ՜ջ Ասՠպ՜ջ՜ձզ,
Ն՜ՠս ՞ճջթճչտ հճհե ՠխժՠէզ
Ես ՜ձյզպ՜ձ հ՜կՠձ՜հձզ
Ըոպ ՜ձհ՜ջկ՜ջ զկճսկ ՝՜հզ,
Ոջ ճմ ժ՜ հզո հզկ՜ոպ ՝՜ձզփ
Ն՜ դբ հզղբտ կպրտ ոջպզ
Զչՠջճհ՞ջՠ՜էտո զ տ՜ջպզազ,
Դճստ գձժ՜էնզտ կ՜ոձ ՝՜ջզ՚
Յ՜իՠխ ՞՜էըոպՠ՜ձձ Քջզոպճոզ,
ՅԵվնրջ՟հեղ ոճսջ՝ տ՜խ՜տզ,
Մՠթ ՜պՠձզձ իջ՜յ՜ջ՜ժզփ
Իոժ կՠտ պ՜ռճստ վ՜շտ Յզոճսոզ
Ես գձ՟ Հրջ Հճ՞ճվտձ ծղկ՜ջպզ
Ր՜կՠ՜է հ՜հեկճսո ՠս ՜յ՜շձզ
Ես հ՜յ՜՞՜հձ հ՜կՠձ՜հձզփ
Դ՜ջլՠ՜է ՜շ՜սՠէ՜յբո ՠջՠո զ ՞ՠպձզ // (322՜) ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ աոջ՝՜ոբջ տ՜ն ջ՜՝ճսձզտ՟ ՠս ատ՜ի՜ձ՜հո՟ Աոպճսթճհ ՠս ՠխ՝՜յջտ ոզջՠռՠ՜էտ Քջզոպճոզ, ՜խ՜մՠկ, ազ ակՠա ՜շ՜ձռ յ՜ջո՜ս՜ձ՜ռ դճխ՜տ ՠս ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ չ՜ոձ ող՜էճսդՠ՜ձ ՠս ՜ձա՜ջ՟ճսդՠ՜ձ ՞ջճհո, ազ ժ՜ջձ կՠջ ՜հոմ՜վ բջ ՠս ճմ ՜հէ ՜սՠէզփ
415՝ Գջՠռ՜ս ՞զջո զ դվզձ Հ՜հճռ ՌՃԾԱ (1702) ՜կզձ, զ Աս՟մ՟ճփ Փՠո՜հ Հ՟ճվ՟ոգսթմ ճջ՟ճհձ Մխվսշթմ
՜խնզժ կզ թձ՜ս՚ կճսպձ հճսձճսվ՜ջզ ՜կոճհձ Ա—զձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ 167՝, 320՜, 322՝ Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպփ
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Հգվղնմթ ռ՟մւ, Ննվ՟ռ՟մ, Եհթռ՟վբ

ՊԿԳ—1414

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Գվթանվֆ
ԹԵՐԹ՝ 458. շավնր՟լ՝ 1ՠ—2՟, 6ՠ, 444ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԸ×12 (ԻԲ, ԼԸ 14, ԼԷ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,5×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 443՟—58ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բգհթմ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 134ՠ, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 221՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 7՟, 261՟ֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 45՟, 83ՠ, 109ՠ, 146՟, 174՟, 238՟, 298ՠ, 369ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟՞պֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2 (Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ,
ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Լնր՟տնր՟լ գր ՟մզմէգպմգժթ, գվգրնրղ գմ ՟պ՟մկթմ ս՟պգվ գր ՠ՟պգվ. Ա՟, «///՟ճհ նվ թ ւգդ/// սնրգ՟ժ ւգդ [ս՟րմ՟ի]ղՠնրէգ՟ղՠ թ կգպմ՟ավնրէ[թրմ]///», Բՠ «/// գվ՟մգժթ գր ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ գր դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, 442—458 էգվէգվզ ռգվ՟մնվնանր՟լ, ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ո՟սպնր՟լ, բպմ՟խմ՝ զմխ՟լ, ՟ջս՟պզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՜—441՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/3՜՝փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/4՜—5՝փ Հ՜պճջ Ա/6՜—44՜փ Բ/44՜—82՝ 79՝ («Աի՜ աո՜ժ՜ս գձլ՜հ...»)փ Գ/82՝—108՝փ Դ/108՝—45՜փ Ե/145՝—72՜փ Զ/172՝—237՝փ Է/237՝—57՝ (Կզռ՚ 258՜—9՝, պՠո ոպճջՠս Բ)փ
Ը/260՜—97՝փ Թ/297՝—368՝փ Ժ/369՜—441՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜՜ձ ՞ջճռո՚ 430՝—1՝փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ» Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 440՝—1՜)փ

Բ. 258՜—9՝ ՅԱջնվթ ավնտ Վ՟ջմ նվւ ճԲԺ—՟մ մ՟ծ՟ոգս՟տմ՝ ղ՟վա՟վեւ, գր ՟պ՟ւգ՟ժւ, գր է՟ա՟րնվւ,
գր բ՟ս՟րնվւ — Ռնրՠեմ ճջ՟զ Լթ՟ճփ Յ՜ա՞բ ոճջ՜ կ՜ջ՞՜ջբտ՚ Եխզոբբ... դ՜ջ՞կ՜ձզմտ՚ Նգճգղթ, Յնռջեց, Թենբնջ,
Յնրջթնջ, Որվ՟մթ, Դնրաթնջփ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձոփ
Գ. 443՜—58՝ [Տնղ՟վ՟խ՟մւ]
1. 443՜—4՜ [Պ՟վդ՟սնրղ՟վ, նվ խնշթ Խ՟պմ՟ցմտնվ] — Ախզսո՜ժզո ՜հո ՝՜ձ՜էզտ (443՜, ոժա՝ձ՜պճխզռ
՜շ՜ն) Պ՜ջա՜պճսկ՜ջզո, ճջ ժճմզ Խ՜շձ՜վձպճջ, ճջ զ կզսո ժճխկձ ժ՜ (443՝—4՜) ՠս բ ՜հ՝ճս՝ՠձ՚ չՠջճսոպ զ չ՜հջ ՞ջ՜թ... ՠս ՞պ՜ձՠո աՎՠջ՜՟զջձփ
2. 445՜ Պ՟սձեմ Եՠվ՟ճգտնտ — Թճս՜ժ՜ձձ ՜հոյբո ՜ջ՜. Կ՜է ՃԺԲ, աՀ՜հճսձ Փճտջ դվ՜ժ՜ձ զ չՠջ՜հ ՝ՠջ...
Ես արջ՜՞զսպձ ճջյբո աՀ՜հձ ՜ջ՜հփ
Խճջ՜՞ջզռ ՜շ՜ն Ակզոտ ՠ՝ջ՜հՠռսճռ՚ «Նզսո՜ձ»փ

3. 445՜ Տ՟մնրսեվւ ՟րնրվտ յ՟ՠ՟էնրտ գր ՟մնր՟մւ մնտ՟ (ինվ՟մ) — Ըոպ Յճսձ՜ռ՚ Եխզճո, գոպ Հ՜հճռ՚ Աջՠ՞՜ժձ, գոպ Աջ՜՝՜ռճռ՚ Շ՜կո, գոպ ի՜կ՜հձզռ՚ – ...
4. 445՝—58՜ [Խ՟պմ՟ինվ՟մ] — Զճս՞՜սճջճսդզսձ ԺԶ ՜ա՞զ պճսկ՜ջզո ռճսռ՜ձՠձ ա՜կՠձ՜հձ ժ՜ջ՞ ՠխ՜ձ՜ժ՜ռ պրձզռ ՠս ագձդ՜ռզռ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձ ՠս էճսոձզ, ՠս կճէճջ՜ժ՜ռ՚ ՠս ակճսպ ՠս աՠէ ՜կոճռ, ՠս այ՜պժՠջ ՜սճսջռ... կզձմՠս հճսդՠջճջ՟ ՞ճսձ՟ձ ՇԶՌՃԽ ՝զսջփ
Ն՜ըՠջ՞՜ձզձ (445՝—6՜) հ՜նճջ՟ճսկ ՠձ աճս՞՜սճջճսդՠ՜ձ ըճջ՜ձձՠջգ՚ Յճսձճս՜ջ—՟ՠժպՠկ՝ՠջ (446՝—58՜), ճջպՠխ 16—զ վճը՜ջբձ հզղ՜պ՜ժսճսկ ՠձ 15 ՜ա՞ՠջփ Ահոյբո. Յճսձճս՜ջ—Հճշճկճռ՚ Յճսձճս՜ջ, Յճսձ՜ռ՚ Դզսոպզո, Աոճջճռ՚ Ք՜ձճսըջ՜հ, Պ՜ջոզռ՚ Շ՜իջզ՜ջ, Հ՜հճռ՚ Աջ՜ռ, Ե՝ջ՜հՠռճռ՚ Շ՝՜դ, Աջ՜՝՜ռճռ՚ Կ՜խ՜ձ՟զճո, Մ՜ժՠ՟ճձ՜ռճռ՚ Թՠո՜ճձ, Ե՞զյպ՜ռճռ՚ Մՠտզջ, Եդՠրյ՜ռճռ՚ Եկտ՜դզդ, Ադՠձ՜ռճռ՚ Բՠպջՠկզճձ, Բզսդ՜ձ՜ռճռ՚ Պբջբպզճո, Կ՜յ՜՟ժ՜ռճռ՚ Քո՜ձդջզճջբ, Վջ՜ռ՚ Նճսձժձզ, Ախս՜ձզռ՚ Մ՜ջբփ Տՠո պյ. Ա.Գ.
Ա՝ջ՜ի՜կՠ՜ձ, «Յճչի՜ձձբո Իկ՜ոպ՜ոզջզ կ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձգ», Եջՠս՜ձ, 1956, բն 160—183փ

5. [Աճժ գր ՟ճժւ]
՟. 458՝ [Ամնր՟մւ ի՟դթտ — ///]ջ՜՟զջ, չ՜ձժ, ժճսշաջՠիզժ, ը՜խ, ՟/// ճս՜, ՝ՠջ, ՝՜ակ՜ա՜ձ՜ժ, ճխճջկճձՠ՜ժ, ի՜ջճսժ, ///սն, տկ՜ա՜ջ՟, ՜շ՜ձլձ՜պջճյ, թ///, ՜պջճյ, ճջ ՠձ դչճչ ԻԳ... ճջյբո ա՜ձ՜ա՜ձ ՜ձճսղ՜ի [՜]կՠկտ
ի՜կ՜ձ՟՜կ ժՠջճխ՜ռփ
ՠ. 458՝ [Արնրվւ դ՟վնրէգ՟մ] — Ի հ՜հո ՜սճսջտո ճմզձմ կզ ՞ճջթ ՠէ՜ձՠջ, ազ մ՜ջ բ ՝ձ՜ս. հճսձչ՜ջ՚ Բ ՠս զ Դ—
ձ... ձճհՠկ՝ՠջ՚ Ը, ԺԷ (մզտ՚ ՟ՠժպՠկ՝ՠջ)փ
ա. 458՝ [Յ՟հ՟աջ ղնժնվ՟խ՟տ] — Զրի՜էձ, ճջ ժճմզ Եջՠս՜ժ, գձդ՜ձ՜հ գձ՟ հ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյո... Ղ՜կ՝՜ջ, ճջ բ Լճսոզձձ... ՠս զ պ՜ջզձ ԲԺ—՜ձ ՜ձ՞՜կփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2՝ Աս՞ձՠ՜, Յզոճսո Քջզոպճո՚ ա՞ճջթո լՠշ[՜ռ] կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜, Տբջ, ա՞ճջթ լՠշ՜ռ կՠջճռ ՜շ՜նձճջ՟ՠ՜փ
83՜ Զկՠխրտ կՠշՠ՜էո հզղՠ՜, ճՙչ ոճսջ՝ ակ՜հէճխ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ըճջիջ՟ճհո, ազ հճհե կՠթ ըճջիջ՟զ ժ՜կ պ՜ջ՜ժճսոՠ՜է (ձկ՜ձ՚ 102՜, 105՜, 145՜, 195՜, 257՝, 260՝, 368՝)փ
109՝ Ոՙ, ակՠխրտ կՠշՠ՜էո իճ՞ճչ,
Ես ՜խտ՜պ զ ՝՜ջզո ՞ճջթճչ,
Ես աթճհէո իՠխ՞՜ձ՜էճչ,
Ես աձե՟ՠիո ե՜կ՜ձ՜ժճչ,
Վ՜ոձ ազ ձՠխզկտ հ՜հո պ՜՞ձ՜յճչ՚
Վ՜ոձ ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ ոՠշզռ հճէճչփ
Ախ՜մՠկ ալՠա ոզջճչ,
Ոջտ ա՜հո ժ՜ջ՟՜հտ գձդՠշձՠէճչ,
Զ՜խտ՜պո հզղՠ՜ ՟ճս հճհե ոզջճչ,
Աոպճս՜թ ճխճջկզ կՠա ՜ոՠէճչ,
Զզ Տբջձ ՜շ[՜]պ՜յ՜ջ՞ՠս բ հճէճչ,

Զզ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բ պ՜շ՜յյՠէճչփ//
(135՝) Ոՙչ գձդՠջռճխ հճհե իջ՜ղ՜էզ,
Զ՞զթո պՠո հ՜հոկ չ՜հջզ,
Զզ ՟բկո ա՜հո ՠո տՠջՠռզ,
Դ՜ջլ՜հ ՜հէ ձճջ պ՜շ՜յՠռզփ
Զկՠխրտ կՠշՠ՜էո հզղՠ՜ ա՞ՠջզո,
ԶԱոպճս՜թ ՜սջիձՠ՜ հճհե ոըջ՜էզփ
136՜ 0ջզձ՜ժձ մժ՜հջփ
169՜ Պ՜ջճձ ժզձփ
170՝ Աՙը, ճջ դբ ՞զպբզջ, դբ զձմ ժ՜հջզ ՟զկ՜ռո, ձ՜ ա՜ջկ՜ձ՜հզջ, // (171՜), ազ ըշզս ժ՜հջ գձ՟՟բկ ժջ՜ժզձ, ճջյբո աիճսջ ժճս ՜հջբջ ա՜ձ՟՜ոպ՜ձո ոջպզոփ
172՜ Ես ազձմ ՜ոՠկ հ՜ջկ՜ջՠէզ,
Ոչ գձդՠջ[ռճխ] ՜հոկն ՝՜ձզ,
Բ՜ձՠջ, ճջ ՠո ՜հորջ պՠոզ
Ես ա՞՜էզ ո՜պ՜ձբտ հճհե ՜խպՠխզ,
Մզ՜հձ ապՠոձ ճսձզձ յ՜պջճխ՜ժ՜ձ չ՜ոձ կ՜ջ՟զփ
Զկՠխրտ կՠշՠ՜էո հզղՠ՜, ՜խ՜մՠկ,
Զզ ըճջիջ՟ճչո ՠկ հճհե էՠխզփ
237՝ Աս՜ՙխ ակՠշՠ՜է իճ՞զո, ճՙչ զկ՜ոպճսձ ՠս գկբճխ ՝՜ձզ զկ՜ոպզռ զ ըճջո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞՜ձլճսռձ իՠպՠսճխզ, հզղՠ՜հ ա՟՜շձ ՠս ա՞ՠջզո, ազ ժ՜ջճխ բ Աոպճս՜թ զ լՠշո ՜հէճռ–՜հէճռ ճխճջկզէ ՜ի՜՞զձ ՜պՠձզձ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկզ. ՜կբձփ
298՝ Զկՠխրտ կՠշՠ՜էո հզղՠ՜հ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխ, ազ զ լկՠջ՜հձճհ ե՜կ՜ձ՜ժ ՞ջՠռ՜սփ
400՜ Կզջ՜ժզո ազսջձ ՜ջ՜ջ, ՠս Հճշզ ՜կզոո՚ ազսջձ, ՠս ճպզռ վշՠէո՚ ազսջձ՚ ՠս ծջ՜՞ո՚ ազսջձ, ՠս ՟՜ձ՜ժո՚ ազսջձփ
441՜ Ես ՜հո ՜խբպ հ՜ձաՠջթ պ՜ջ՜ժճսոզռ ղջն՜յ՜պՠ՜է ակՠա ղջն՜՞՜հճսդՠ՜կ՝ պրկ՜ջզ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ ոՠշզռ՚ ի՜ջզսջզռ ժջժձ՜ժզ տ՜շզռ ՠս չՠռՠ՜ժ չՠռզռ (100×2×4+6×6+551=1387), հճջճսկ ՜կզ ՠխՠս Ծշ՜ա՜պժ՜ռ
՜ա՞զ ժճմՠռՠ՜է Յճսձ՜ռ զ չՠջճհ ՜ո՜ռՠ՜էձ ՜սճսջձ, ճջ ՜հո պբջճսձՠ՜ռփ
441՜ Փ՜շտ...փ Ի դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճկ՜ջզ Պ—ՠջճջ՟զ չ՜ցոճսձՠջճջ՟զ ՠջրճջ՟զ (1414) ՠխՠս աջ՜ս ՜հոկ ՜ոպճս՜յթ՜ղճսձմ ՠս իճ՞ճչձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝խըՠ՜է Հ՜ջռկ՜ձռոփ Ես ա՜ջ՟՜ջՠ՜էձ ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ո՚ ՞ճսձ՜՞ՠխ, գձդջճխ, ա՜ձռՠ՜է ՞ՠխճչ ՝՜ակ՜յաՠ՜ձ կՠթ ջ՜՝ճսձզձ ՠս զկ՜ոպ՜ոբջձ Հ՜հժ՜ահ՜ձ ՜ա՞զ Գվթանվթնջ յՠպձ ՜կՠձ՜հձ ի՜ձծ՜ջզ, ճջ ՜շՠ՜է ազկ՜ոպո ՝՜ակ՜յա՜ձ ՠս ՜ա՞զ–՜ա՞զ Աոպճս՜հթ՜ղճսձմ Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ ՠս ՜ջպ՜տզձ զկ՜ոպզռձ տՠջդճխձ, ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս ՠջժ՜կ՝տ եճխճչՠ՜է ա՜կՠձ՜հձ
զկ՜ոպո ծ՜ջպ՜յո՜ձզռ զ կզ չ՜հջ, ՠս պճսՠ՜է կ՜ձգ՜ձռ ՠժՠխՠռճհ զ ակ՜հէճսկձ ՠս հգձդՠջռճսկձ ՠս ճսոճսկձ ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ, ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ գձ՟՟բկ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ռ՚ մ՜ջՠ՜ռ ՠս ՝՜ջՠ՜ռփ //(441՝) Աջ՟, ՠս ՠո՚ ՠխժՠէզո, ոճսպ՜ձճսձ ժջրձ՜սճջ Գվթանվ ոզջճխ ՝՜ձզ, ռ՜ձժ՜ռ՜ ՜հոկ պ՜շզ ՠս գոպ ժ՜ջզ կՠջճսկ պ՜շ՜յյՠռզ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս հճհե վ՜վ՜՞՜ձրտ՚ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ ՠս զ հզղ՜պ՜ժ թձճխ՜ռ զկճռ, իրջձ զկճհ՚ Հ՟ջ՟մթմ, ՠս կրջձ զկճհ՚ Մ՟ղ՟յի՟էնրմթմ, ՠս ՠխ՝րջձ զկճհ՚ Մխվսշթմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ, ճջտ
ի՜ձ՞ճսռՠ՜է, ՠս ճջտ ՜հեկ ժ՜ձ. ճջտ ՜ս՞պզտ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ազ լՠա՚ ՜ձ՜ղը՜պՠէզ ՝՜ձ, ՠս
կՠա՚ հճհե ՞ճչՠէզ յ՜ջ՞ՠս, ազ Աոպճս՜թ զ լՠշձ ՜հէճռ–՜հէճռ ճխճջկզփ Դ՜ջլՠ՜է ժջժզձ ՜խ՜մՠկ ագձդՠջռճխո՟ ՠս աէոճխո՟ ՠս ակ՜հէճխո՟, ազ կզճչ Տբջ ճխճջկզս հզղբտ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ, ազ ՝՜աճսկ չղպրտ զ ՝՜աճսկ չ՜հջզ յ՜ջ՜յ՞՜հ ՜կրտ ՠխՠս ՜ս՜ջպփ Զզ ՠխՠս ոժզա՝ձ զ ՞՜ս՜շզձ Եհգագ՟տ, ճջ ժճմզ Վ՟ճնր կնվ, զ չ՜ձո Հգվղնմթ, ՜շ ճպո
կՠթ ջ՜՝ճսձճհձ Յնռծ՟մմեջ իշՠպճջզ, ՠս կզն՜յկճսը ՠխՠ՜էզ ծ՞ձճխ՜ժ՜ձ հ՜ջժզձ Ննվ՟յռ՟մջ, ՠս ՜ս՜ջպ ՞ջմճսդՠ՜ձ ոճջ՜ զ ՞՜ս՜շո Ավ՟վ՟դգ՟մ, զ ՞ՠխ՜տ՜խ՜տո հԵհթռ՟վբ, զ չ՜ձտո Սնրվՠ Յ՟խնՠ, ՜շ ճպո ՠջն՜ձզժ յՠպզձ Սթղենմ ջ՜՝ճսձզ, ՠս հզղ՜պ՜ժո զ ի՜հջՠձզ տ՜խ՜տո Կ՟վՠթփ Ես ճջտ հզղբտ՚ հզղՠ՜է էզռզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջկբ. ՜կբձփ ԼՇԲԼՑՇ բսժո (վճը՜ձ՜ժ՜՞զջ ՠս ՠխ՝՜հջ՜՞զջ՚ «Գվթանվ ՞ջզմ»)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 442՜ (Իձտձ՜՞զջ ղխ՜՞ջճչ) Եո՚ Ս՟վաթջ ժ՜դճխզժճոո, պչզ ազկ ոզջ՜ժ՜ձ Հ՜ջռկճսձտո զկ իճ՞ՠսճջ ճջ՟ճսձ՚ Հգվ՟ոգս, ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպզձ՚ Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, զձլ հզղ՜պ՜ժ զ դվզձ ՋԽԵ (1496), ճջ տ՜ձզ զ լՠշձ
՜շձճս, ակՠա զ հզսջ ոճսջ՝ ՜խրդտձ հզղբ, ՠս հՠպ ձճջ՜՚ ճչ ճջ ի՜ձ՟զյզ (ժջժ. ՝ճէճջ՞զջ)փ

2. 442՜ (ԺԶ—ԺԷ ՟՟. ղխ՜՞զջ, ժզոճչ մ՜վ չձ՜ոճս՜թ) Ի իճխճհ ի՜ս՜ո՜ջ [ՠ]էզ ոճսպ՜ձճսձ Խնրխ՟ջ ՜՝ՠխբո ՝ՠջզ աէո Հ՜ջռկ՜ձռ Մխվսթշ չ՜ջ՟՜յՠպզձ պճսզ. հՠպճհ Ժ ՜կ ժէզձզ, ճջ կ՜ջ՟ ՞՜հ պրզ ՠձբ ձճջ՜հ ՜հպ ՞ջճռ խ՜ջզկ. ՠո ՠկ զ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսնր ՟շ՜ձբձ ՝ՠջզփ Եո ///ջզ ՞ձՠռզ պ/// ճջ ՠպ ոժ/// [Մխվ]սթշ, Մնրվ՟ս/// [չ]ժ՜հճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝/// ճջ մ՜վ ճջ ժՠձ՜ ///ֆ
3. 1՜ Ի տո՜ձՠջճջ՟ կզՠջճջ՟ հճ՝ՠէզձզ ՠս զ հՠջժջճջ՟ ՜կզձ դըւճհձ Ա՝ՠդզ Հ՜հժՠ՜ոՠշ պճիկզ (1603), ձճս՜ոպո զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ էճժ ՜ձճս՜կ՝ո Յնռ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպո, ոպ՜ռ՜հ ՞ձճչ աԳզջո ի՜ջռկ՜ձռ՚ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ ՠս զ հզղ՜պ՜ժ հՠպ զկ՚ զձլ ՠս թձ՜սխ՜ռ զկճռփ Հ՜ձ՟զյճխ՜ռ՟, ճջտ յ՜պ՜իզտ ոկ՜, ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ ըակՠա
Ոխճջկճյ, ազ ՠս լՠա էզռզ ճխճջկճսդզսձ զ հ՜կբձճխճջկ ճխճջկ՜թբձ Աոպճսթճհփ
4. 441՝ (ԺԸ ՟.) Զչՠջնզձ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ էճսո՜հա՜ջ՟ պ՜շզո՚ աՄնրվ՟սմ ՠս աճջ՟զձ զսջ՚ աՍ՟ծ՟խմ, աժճխ՜ժզռձ զսջ/// (՝՜ռ), ՠս աի՜հջձ զսջ՚ աՍ՟ծ՟խմ, ՠս ակ՜հջձ զսջ/// (՝՜ռ), ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժզռձ զսջ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո. ՜կբձփ
5. 228՝ Եո՚ Խ՟շ՟սնրվջ ՞ջՠռզ դվզձ ՌՃԿԲ (1713)փ
458՜ (Նճհձ լՠշտճչ) Եո՚ ՜ձյզպ՜ձ պզջ՜ռճսո ՞ջՠռզփ
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ԺԵ—XV
ԹԵՐԹ՝ 445ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԷ×12(Ա 7, Ե 10, Է 16, ԺԸ 14, ԼԲ 11, ԼԷ 15)+1×1(ԺԸ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,4×14,3ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29–30)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 134ՠ, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 232՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4ՠ, 269ՠֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1՟, 39ՠ, 77՟, 103ՠ, 149ՠ, 184՟, 250՟, 307՟, 376՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՟յսնտ (Կ՟մնմ մմչգտգժնտ)ֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 ս՟վՠգվ էգվէգվթ ռգվթմ գր ջսնվթմ ծ՟սնր՟լմգվթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ (բընր՟վզմէգպմգժթ)ֆ Բՠ—Բ՟
«///՟մսգջ ՟վ՟ճ դղգհջ ջնվ՟, Տեվ ՠ՟վգանրէ, դխ՟ղ՟ճ գր դ՟խ՟ղ՟ճ///ծ՟ճգ՟, Տեվ, թ ՠ՟վկվնրէգմե ւնրղղե ինմ՟վծ թ ընհնռ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինրմ՟տ՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ ղ՟յնր՟լ գր ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ջխդՠթտ գր ռգվչթտ՝ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ո՟ծո՟մ՟խմգվզ ռմ՟ջնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լ, ս՟իս՟խմգվզ՝ լպնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—444՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/մզտփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/1՜—3՜փ Հ՜պճջ Ա/3՝—38՝փ Բ/38՝—75՜ (72՜ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»)փ Գ/75՜—102՜փ Դ/102՜—48՝փ Ե/148՝—82՝փ Զ/182՝—249՜փ Է/249՜—68՝փ Ը/268՝—305՝փ Թ/305՝—74՝փ
Ժ/374՝—444՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 434՝—5՝փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 444՝ «Ես ՜հո հ՜խ՜՞ո ՜հոճջզժ ՜հոտ՜ձ... Յճջճսկ յ՜ղ՜ջՠ՜էտ ///» ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (Շխ՜՞զջ, ՟եճս՜ջ գձդՠշձՠէզ)/// ղ՜պ ՝՜ջՠս ի[՜ո]ձբ զ Վ՟մ (՛) Ծ՜ձզջ դբ ակՠջ ը՜դջձ ի՜կ՜ջ/// բզձ/// կբժ է՜ս մճսը՜հ/// Եո՚ Մ՟վսթվնջ ՟յզջ ՞ջՠռզ դվ[զձ] ՌՀԷ (1629)փ
2. 445՜ (Շխ՜՞զջ) Սսգց՟մմնջ կՠխ՜յ՜ջպ չ՜ջ՟՜յՠպո զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ ի՜ա՜ջ ՃՂԹ (1750) ՠս
՜կոՠ՜ձձ հճսէզոզ/// (1 ՝՜շ ՜ձգձդՠշձՠէզ) ՠժզ զ Սնրվՠ ռ՟մւմ Աղգմ՟ցվխշու, ճջ չ՜ոձ ձչզջ՜ժճսդՠ՜ձ Եվգր՟մ՟ճ ՠջժջզձփ
3. 445՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Ապ՟ւգժ ոյ՜ո՜սճջ չ՜ձզռո Աղգմ՟ցվխշ՟խ՟մ ՠ՟՜հ պՠոճսմ ՠս իրչզս իջ՜կ՜ձ՜ս պՠ՜շձ իրջձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ՚ Ղ՟դ՟վնր ՟զպզձ ՜կՠձզկ՜ոպզ ՠս տ՜ն տ՜ջօաջզ՚ յ՜ջթ՜ձ՜ռ Հ՜հճռփ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԺԵ—XV, ՌՄԶ—1607
ԳՐԻՉ՝ Նգվջեջ (ԺԵ բ., 1՟—102ՠ, 128՟—57ՠ), Թնրղ՟ ռվբ. (ԺԵ բ., 202՟—47ՠ), Յ՟խնՠ (1607 է., 103՟—27ՠ, 158՟—201ՠ,
248՟—550ՠ)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յ՟խնՠ (1607 է.)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 555+1 (խվխ. 229) — 1 (էպթշւ՝ 509). շավնր՟լ՝ 260՟—404՟, 448ՠ—455ՠ, 551՟, 552՟—5՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Թ×12 (Թ 6)+Ա—
Բ×12+3×12(Ա 13, Գ 6)+Ա—Դ×12 (Դ 8)+Ժ—ԺԳ×12 (Ժ, ԺԳ 11)+Ա—ԻԶ×12 (ԺԸ, ԻԶ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ, ԺԷ բ.՝ 1607 է.՝ XX
ժնրջ՟բվնյղնռ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,3×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ, ղթ՟ջթրմ (202՟–47ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ, յհ՟ավ՟մղ՟մ)ֆ ՏՈՂ՝ 26–
37ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, բպմ՟խթմզ՝ խ՟վղթվ գր բգհթմ էգժգվնռ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 110՟ (1607 է.), Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 219՟ (ԺԵ բ.)ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1՟, 3՟, 63ՠ, 84՟, 128ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ճ՟յնտֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1(Ա), ջխդՠթտ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ ջսնվթմ խեջթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ—Ա՟ «/// Հնաթմ Սնրվՠ գխմ... ՟րգս՟վ՟մ եվ ///» (Գնվլւ, Ը, 39—40), «/// աս՟ւ
դՅթջնրջ... թ ռգվ՟ճ Ովբնճ ղ՟վբնճ///» (Յնռծ. Ա, 45—51), «///[ղ՟վղթմւ] Քվթջսնջթ եւ... ղ՟վա՟վեւ թտգմ ղթէ[ե]///» (Ա Կնվմէ., ԺԲ 27—
29)ֆ 2. Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Բ—Գ), ռգվչթտ ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լ, Ա ջթրմ՟խզ՝ է՟ցնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ ինյնվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գ՟—Բՠ, Գՠ—Բ՟ «///[դո՟ս՟]վ՟ամ... դնրհսջ խժ՟մեւ ///» (ԻԳ, 19—27)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինրմ՟տ՟լ, սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լ, բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ
ԾՆԹ. Մ՟սգ՟մջ խ՟դղնր՟լ ե ԺԵ բ՟վնրղ 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթ ղմ՟տնվբմգվթ ղթ՟տնրղթտ, նվնմտ էգվթմ ժվ՟տնրգժ ե 1607—թմ
Յ՟խնՠ ավշթ կգպւնռֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—550՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/1՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/1՜—2՝փ Հ՜պճջ Ա/1՝—33՜փ Բ/33՜—62՝ (62՝ «Աի՜ ո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»փ Չճսձզ յջ՜ժ զ «Հՠջլկճսձտ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռ ՜շ կ՜ջ՟ՠխճսդզսձ Բ՜ձզձ», պՠո պյ. բն 95—101)փ Գ/62՝—84՜փ Դ/84՜—127՝փ Ե/128՜—55՝փ Զ/156՜—231՜փ Է/231՜—246՜ (ռ՜ձժ՚ մզտ)փ Ը/246՜—306՜ (ռ՜ձժ՚ մզտ)փ Թ/306՜—423՜փ Ժ/423՜—550՜
(Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 530՝—2՜փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 548՝—50՜)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1 (Նՠջոբո, ԺԵ ՟.) 157՝ Զկՠխ՜ստ կՠշՠ՜է ճ՞զո՚ աՆՠջոբո ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, հզղՠռբտ զ հճհոձ ժՠձ՟՜ձզ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռ՜սխտ ՠս ՞՜խ՜վ՜ջ՜սխտփ
2 (Թճսկ՜հ, ԺԵ ՟.) 202՜
Ի յ՜պւ՜ձ՟՜ձ իճ՞ճհ ի՜շզո,
Ի ձ՜ը՜՟ջՠ՜է ոճսջ՝ ձ՜կ՜ժզո,
ԶԹնրղ՟ ՞ջզմ կՠշՠ՜է ճ՞զո՚
Զյզպ՜ժ ՜ձճսձ ըձ՟ջճխ ՝՜ձզո,
Յ՜խրդո հզղՠ՜, հճջե՜կ ի՜հզոփ
240՜ Զհՠպզձո զ յ՜ջո ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ՚ այզպ՜ժ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպ Թնրղ՟, ճջ ճմ ՠխբ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՜հէ՚ չ՜ ՟բյ հՠպ, պ՜ջպ՜կ կպրտ ՠս հճհե պժ՜ջ ՜ձլ՜կ՝ ՜ղը՜պզկ իՠթՠթ՜ձրտ չ՜ոձ ՜ձ՞զձ կ՜ջ՞՜ջպ՜ռո՚ ՜շ զ ի՜ս՜տՠէ աիճ՞բձճս՜՞ պ՜շո, ՠս ՜ձարջ պՠո՜ձՠկ ազո, ՜կ՜հզ, պջպճսկ ՠս պըճսջ ՠս ՜ձլ՜՝ՠժ, իճ՞ՠսճջ՜սձ ՠս կ՜ջկձ՜ժ՜ձ՜սձ ՠսո ՜շ՜սՠէ հ՜ձ՟՞ձճսդՠձբ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ՚ չ՜ոձ ՜յ՜ջ՜ո՜ձճսդՠ՜ձ, աճջ ի՜պճսոռբ ձճռ՜ Տբջ գոպ ՞ճջթճռ ձճռ՜, ՠս պ՜ռբ արջճսդզսձ պժ՜ջզո՚ ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ տձ՜ջզո ՠս ՜ջե՜ձ՜ձ՜է ճխճջկճսդՠ՜ձռ ՜խրդզռ զ լՠջ զ Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
3. 1՜ (Յ՜ժճ՝, 1607 դ.) Մզձմՠս զ Ե ի՜պճջձ ժ՜ զ ՞զջտո, ՠս ՜հէձ մժ՜փ
550՜ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս. Գզջտ ի՜ջռկ՜ձռո Եշ՜յկՠթզձ Գվթանվթ ջ՜՝ճսձՠ՜ռձ յՠպզ Հ՜հճռ կՠթ իշՠպճռզ զ վ՜շո
Աոպճսթճհ... Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜հ Հ՜ջռկ՜ձռ ժզո՜պձ լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜յկբն ՠս ՜ձյզպ՜ձ ոճոժ՜ձճսձ՚ Յոխնՠ ո՞՜սճջզձ,
՜ջդճսձ ՜ձճս՜կ՝ ժճմՠռՠ՜է ՠս ՞ճջթճչտ զ տճսձ կ՜իճս գձժէճսաՠ՜է. ՠս գոպ ի՜կ՜ջճհ հԱջՠդ՜ազձ պրկ՜ջզ ի՜ջզսջ
ՠս ՠջՠոճսձՠջժճս զձ՟ճոզ (էճսո՜ձռտճսկ ԺԹ ՟. ղխ՜՞ջճչ՚ «Իձ՟ճոձ Ը ՜կ բ. ժջժձ՜յ՜պժՠ՜է էզձզ ՌԾԶ»—1607) ՠխՠս
հ՜ս՜ջպճսկձ ՞ջզ հ՜կոՠ՜ձձ Հ՜հճռ Աիՠժզ տո՜ձՠսՠջրճջ՟զ, ՜սջձ ժ՜ակճսդՠ՜ձ, ճջ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է ճսջ՝՜դ, հԵ՝ջ՜հՠռճռ ՜կոզձ Թ՜կճսազ ԻԱ, Հշճկ՜հՠռճռձ հճսէզոզ Ժփ Ահէՠս ՜ձկՠխ՜յ՟զջ էՠջճստ, ճմ դբ իկճսպ ՞ճէճչ ՞ջմճսդՠ՜ձ ՜ջճ-

սՠոպզ ՠս ժ՜կ ճսոՠ՜է ՝ձ՜ս, ճջյբո ՠս հ՜հպ բ զ ՞ճջթո, ՜հէ պՠոՠ՜է զկ աիճ՞բ՝ճսը չպ՜ժո ա՜հո, հճհե վ՜վ՜քՠռզ զ
ոկ՜փ Ես ի՜հՠռՠ՜է պՠոզ ազ ճմ ճսոպբտ ՞ճհջ իձ՜ջ ոպ՜ձ՜է աո՜հ ՠս ժ՜կ// (550՝) ՜շձ ծ՜ջպ՜ջզ չ՜ոձ զկ վճը՜ջժՠ՜է աո՜հ. ՜յ՜հ Աոպճսթճհ ՜յ՜սզձՠ՜է ՠս ՠո զձլբձ լՠշձ՜ջժՠ՜է ՞ջՠռզ պըՠխթ ՠս ՟ճխ՟ճն կ՜պ՜կ՝ոփ
Աջ՟, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է կճըջ՜յդ՜ս՜է ՟զկ՜ստ ՜խ՜մՠկ ՠս կ՜խդՠկ ա՟՜ոո էճսոՠջ՜կ ժջրձ՜սճջ՜ռ ՠս ՜ղը՜պ՜ոբջ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ, ճջտ ր՞պզտ զ ոկ՜ձբ ժ՜կ րջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ ապ՜ջ՜ժճսոՠ՜էո կՠխ՜ստ ՠս ակճէճջՠ՜էո կպրտ ա՞ջճխո ա՜հո, ՠս ճջտ ոջպզ կպրտ հզղբտ ակՠա ՠս ՟ճստ հզղՠոնզտ ՜շ Տբջ հ՜սճսջձ ՜իՠխ ՜պՠձզձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ
հՠջժզձոփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜, 550՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1. 551՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ)
Աՙը, ՜ՙը, ՜ՙը, ՜ՙը, ՜ՙը,
Վ՜ՙը, չ՜ՙը, չ՜ՙը,
Աձըՠէտ պՠխ՜հ Նթխնհնջ ՟ճս,
Ոջ ժճս ըճջիՠո՚ ՜ձկզպ ՠո ՟ճս,
Աձզկ՜ձ՜է պ[՜]ո ՞զջըձ ՟ճս,
Թբ մբ, չ՜ը, ըզոպ ՞զձճչ ՠո ՟ճսփ
2. 555՝ Ի ձճս՜ոպ տ՜կզձ՜հ թ՜շ՜հ Յնծ՟մ ՝՜՝բձփ 1170 (1721)—ճսկձ, վՠպջվ՜ջզ 9—ճսկձ. Յնծ՟մփ
3. 555՝ (Բճէճջ՞զջ) Թչզձ ՌՃԿԳ (1714) իճգ[պ]ՠն՝ՠջփ
4. 555՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Յ՟վնրէեմթջ ՞զջձ բ ՜հո. Ոջ չ՜ոձ ոզջճհ ՜ձծ՜շ տճհզձ... (4 պճխ)փ
5. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ (Նրպջ՞զջ) Ոջ չ՜ոձ ոզջճհ ՜ձծ՜շ տճհզձ... (ձճհձ 4 պճխգ)փ
Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (Նճհձ լՠշտ) Իկ՜ոպճսձձ զկ՜ձ՜հ, ՜ձզկ՜ոպձ ա՜ջկ՜ձ՜հ,/ Եխ՝՜հ[ջ]տ ՜հո ՞զջտո ըզոպ ժճս‘յզպ՜ձ՜հփ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԺԵ—XV
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռ՟մեջֆ
ԹԵՐԹ՝ 384. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 5ՠ, 231ՠ—2ՠ, 383՟—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԳ×12(Ա 11, Ի 6, ԼԳ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,5×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 32ֆ ԿԱԶՄ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ դ՟վբ՟բվնյղ ջգր խս՟ր (Ա), խ՟ոնճս (Բ) գր խ՟վղթվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 116՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 196՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 6՟, 234՟ֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟, 37՟, 70՟, 93՟, 127ՠ, 153ՠ, 212՟, 267՟, 327՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ էպշմ՟ճթմ, ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ղ՟մնրյ՟խ՟անճմ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, խ՟մ՟շֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Աա՟է՟մագհ՟ճ Պ՟սղնրէթրմ Հ՟ճնտֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+2(Բ—Գ), Ա—մ ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ ջսնվթմ խգջթտ, թջխ Բ—Գ—մ՝ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝
Գ՟—Բՠ, Գՠ—Բ՟ «///ճ՟ճմխնճջ չվնճմ... գր դ՟րվւ ժնրջ[գհգմւ]///» (սո. 1909, §§ 738—742)ֆ Ա՟ՠ «/// ծ՟ջ՟մեվֆ Եր խնրսգտ՟մ... նվ ղթրջմ ՟մ[նր՟մգ՟ժ]///» (սո. 1909, §§791—795)ֆ Որմթ ս՟վզմէգվտնր՟լմգվֆ Պո ծվ՟ս. սգ՛ջ Պ. Մնրվ՟բգ՟մ, Աա՟է՟մագհնջթ ծթմ
ռվ՟տգվեմ է՟վաղ՟մնրէթրմմգվզ, Եվ., 1982, եչ 253–256ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Կ՟դղթ էթխնրմւզ ռմ՟ջնր՟լ, ռգվթմ ղ՟ջզ ՟ճժ խ՟յնրնռ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—382՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/2՜՝փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/3՜—4՝փ Հ՜պճջ Ա/4՝—36՝փ Բ/36՝—69՜(66՝ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»)փ Գ/69՜—92՜փ Դ/92՜—126՝փ Ե/126՝—51՝փ Զ/151՝—211՜փ Է/211՜—29՝(ժզռ՚ 229՝—31՜, պՠո ոպճջՠս Բ)փ
Ը/233՜—65՝փ Թ/265՝—325՝փ Ժ/326՜—82՝ (չջն. ՞է. ԽԱ, ի՜ջռճսկձ ԺԴ. «...Պ՜պ՜ոը՜ձզ. դճխէճչ ա՜հո, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜հոկ ՜շ՜ոյՠէ՜՝՜ձՠձ ՜ջպ՜տզձ ՝՜ձտ ///». ղ՜ջ. դ՜վճս՜թփ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 375՜—6՜փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ մզտ)փ

Բ. 229՝—31՜ Խվ՟ս ղխվսնրէգ՟մֆ Յնվը՟ղ խ՟ղթտթմ ւվթջսնմգ՟ճ ՟պմգժ, ո՟վս ե դ՟ճջ խ՟վա խ՟ս՟վգժ
— Յճջե՜կ պխ՜հձ ճսդ՜սջՠ՜ էզձզ, պ՜հ ՝ՠջՠէ զ ՟ճսջո ՠժՠխՠռճհձ... ՠս ՜յ՜ պ՜ձ հ՜ջճսՠոպ ազձմ ՠս ժ՜կՠոռզձփ Ես
Քջզոպճոզ վ՜շտփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

30՝ Աձկՠխ՜՟զջ էՠջ, ՠխ՝՜հջ, ազ հրջզձ՜ժձ ճմ ՞ճհջ, հՠպճհ հ՜հէկբ ՞ջՠռզփ
35՜ Ոՙչ ոճսջ՝ ի՜ձ՟զյճխտ, աՅնռ՟մեջ ՜ղ՜ժՠջպ ՝՜ձզ ՠս կՠխրտ կՠշՠ՜է ճ՞զ հզղՠռբտ զ Տբջփ
127՜ Զկՠխճսռՠ՜է ՞թճխո ՠս աոպ՜ռճխո՚ աՅնռ՟մեջ ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, հզղՠռբտ զ Տբջ ի՜ձ՟ՠջլ թձօխրտ զկճչտ
ՠս ՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջրտ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ լՠջրտձ ի՜ձ՟ՠջլ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 153՜, 195՝, 211՝, 231՜)փ
325՝ Զ՜կՠձ՜կՠխ ՠս աՠխժՠէզ ՞ջզմո՚ աՅնռ՟մեջ ՞թճխո, ի՜ձ՟ՠջլ թձճխրտձ զկճչտ հզղՠռբտ զ Տբջփ Գձ՜ լՠշո իճխ՜ռՠ՜է, /Ես կձ՜ ՞զջո ոՠս՜ռՠ՜էփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Ոխճջկճսդՠ՜ձ...փ
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ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ (1—98, 240—243), Յնծ՟մեջ (92—239)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Գվթանվ (ավթշզ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 244. շավնր՟լ՝ 93՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ե—ԺԵ×12 (Է, Ժ, ԺԲ—ԺԴ 8, Թ, ԺԱ 10, ԺԵ 5)+1×1+Ա—ԺԵ×12 (Ա, Գ, Է 8, Բ, Դ, Թ—Ժ 10, Զ շթւ, ԺԴ 11, ԺԵ 6)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 17–18ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 99՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟պզմսթվֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ գդվ՟ծ՟սնր՟լ 2 էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ լ՟ժնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟—Բՠ, Աՠ—Բ՟ «///[Յ՟հ՟աջ Ամբվեթ ՟պ՟ւգժնճմ գր] Ննվթմ ջւ՟մշգժգ՟տմ, դնվ Տեվ գտնճտ /// ղ՟վբ՟խգվ՟տ ՟յի՟վծթմ թ կգպմ մնվ՟ գր Մ՟էգթ—[Յ]գս ծ՟ղՠ՟պմ՟ժնճ Տգ՟պմ ճգվխթմջ///» (սգ՛ջ «Ամխ՟մնմ աթվւ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մւ», Վգմգսթխ, 1904, եչ 124)ֆ Դՠ—Գ՟, Դ՟ — Գՠ «///Տգ՟պմ Եոթց՟մնր Կթովե՟տնճ [՟ջ]՟տգ՟ժ ՟պ Յնռջեց
նվ ճԱվեղ՟էգ՟տմ եվ — Զթմշ ե ՟ճջ նվ ճգ[վ]խվթ ժպնրէթրմ///» (սգ՛ջ կգպ. 993, 203՟—7ՠ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ (սգ՛ջ ով՟խ՟ծ՟յթրզ), էգվէգվզ ի՟պմնր՟լֆ Խնմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ սգհ—
սգհ անրմ՟ցնինր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, խ՟ոթշմգվմ նր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—74՝ [Կտնրվբւ գվ՟մգժրնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ]
՟. 1՜—3՝ [Կտնրվբ ԺԶ. Երէմգվնվբ աթյգվնճ Կտնրվբ —///] զ՝ջճս հՠջժ՜դբ դզս ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ձճջ՜...
ՠ. 3՝—6՜ Կտնրվբ ԺԷ. Արվծմգ՟ժ նվ թ ծթմա մխ՟մ՟խեմ ճ՟չգտնճտ ծ՟դ՟վջ ՠ՟դնրղջ — Ոջ տձձՠո աթձճսձ՟
Ոջ՟սճհ, յ՜պկՠ՜ այ՜ջ՞ՠսբ ձճջ՜...
ա. 6՜—8՜ Կտնրվբ ԺԸ. Արվծմգ՟ժ Տեվ գր ՟մբվ՟մթխմ, նվ խգվ՟խվե դ՟ղգմ՟ճմ ՟խմ՟վխգժնռ խ՟ղ՟տ թրվնտ
— Ասջիձՠ՜է Տբջձ իճ՞՜՝՜ջլճս տ՜խռՠէճռ, ճջ գձ՟ մճջո ժճխկ՜ձո...
բ. 8՜—10՝ Կտնրվբ ԺԹ. Արվծմգ՟ժ Մթմ՟լթմմ, նվ թ ո՟վագրե մնվ՟ խգվ՟խվթմ ՟ղգմ՟ճմ ՟վ՟վ՟լւ — Աոպճս՜թ, ճջ ժՠջ՜ժջՠ՜ռ աթ՜շ՜հո զսջ ՜՞շ՜ս՜ստ...
գ. 10՝—3՝ Կտնրվբ Ի. Արվծմգ՟ժ նվ գս ղգդ խգվ՟խնրվ թ բ՟վղ՟մթ խ՟վ՟րսնրէգ՟մ ղգվնճ — Ա՞շ՜ստ, ճջ ժՠջ՜ժջՠռզձ աԵխզ՜հ, զ լՠշձ Եխզ՜հզ ժՠջ՜ժջՠռ՜ձ...
դ. 14՜—6՜ Կտնրվբ ԻԱ. Արվծմգ՟ժ նվ ՟ձգտնճտ դլնտջ ՟ղնրժ թ ղեչ ս՟մ խմնչթմ ՟ճվրնճ, դթ ջվնր՟խւ գր ջ՟ցնվւ ՟ղնրժւ լմ՟մ ճ՟մխ՟վլ ճ՟խ՟մ է՟րէ՟ցգժ — Զզ ՜խտ՜պ բջ ժզձձ, կՠթ՜ռ՜ս, ազ տ՜խռՠ՜է բջ ՠս հ՜՞ՠռ՜ս...
ե. 16՜—8՜ Կտնրվբ ԻԲ. Արվծմգ՟ժ ե Տեվմ ՟ղգմ՟ճմթ, նվ ե ծնա՟ՠ՟վկնր ՟ղգմ՟ճմթ — Դ՟րթէ դ՜՞՜սճջ ՠս կ՜ջ՞՜ջբ աԱխթսնցեժ ի՜ջռ՜ձբջ...
զ. 18՝—20՜ Կտնրվբ ԻԳ. Քգդ ՟րվծմնրէթրմ, Տեվ ղգվ, դթ թ յմնվծ՟տ ւնտ խգվ՟խվթմ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժւ — Ե՟ Ա՟կ՜հ ա՟ջ՜ըպձ ա՜կՠձ՜հձ, ՠս ՜ջ՞ՠէ զ ձկ՜ձբ ակզ՛ յպճսխձ...
է. 20՜—2՝ Կտնրվբ ԻԴ. Արվծմգ՟ժ նվ գս ղգդ խգվ՟խնրվ ի ինջս՟տ՟ր դբվ՟իսմ Աբգմ՟խ՟մ — Ի կզպ ՜շռճստ, ՠխ՝՜ջտ ոզջՠէզտ, տ՜ձզ ՝՜ջճսդզսձո ՠ՟ կՠա Տբջ կՠջ...
ը. 22՝—4՝ Կտնրվբ ԻԵ. Արվծմգ՟ժ նվ խգվ՟խվե թ ղգլնրէգմե թրվղե դ՟ղգմ՟ճմ ւ՟հտգ՟ժջ գվխվթ — Զ՜ձլձ զսջ
իզջ՜սզջՠ՜ռ ՜շ Զ՜ժտբ Տբջ կՠջ, զ՝ջՠս ՠպՠո ակզպո ձճջ՜...
ը՟. 24՝—6՜ Կտնրվբ ԻԶ. Արվծմնրէթրմ Ովբրնճ ՟րլգժնճ, նվ խգվ՟խվե դ՟ղգմ՟ճմ ճթրվղե — Հջՠղպ՜ժտ ճջ ճմ ժՠջ՜ժջզձ, ճմ ը՜վ՜ձզձ հ՜սջիձճսդՠձբ...

ըՠ. 26՝ Կտնրվբ ԻԷ. Արվծմնրէթրմ խգվ՟խվթշ ՟ղգմ՟ճմթ, թ ւ՟հտգժնտ նվւ ժտ՟մ գր մյի՟վգտթմ — Զզ ճսջ՜ը
ՠխՠս ՠս Զ՜ժտբճո, ճջ ՠպ ձկ՜ տ՜սճսդզսձ կՠխ՜ռ... Ահյ՜ձճսդզսձ վ՜ջզոՠռսճհձ ճմզձմ աձ՜ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ըա. 30՜՝, 28՜—9՜ [Կտնրվբ ԻԸ/// — ///Եջ]դ՜հջ ՞՜հջ ձկ՜ձ ՠխՠ՞՜ձ...
ըբ. 29՜՝, 27՜՝ Կտնրվբ ԻԹ. Արվծմգ՟ժ ՟ճմ նվ շգմ թրթւ խ՟վ՟րս. նվ ժմնրմ դ՟ղգմ՟ճմ խ՟վ՟րսնրէթրմջ ղգվ
— Յճսջ՝՜դճս ի՜ոպ՜պՠ՜ռ աԱ՟՜կ, զ ձկզձ ՠս ա՜ձ՜ոճսձո ՠս ա՞՜ա՜ձո... զ Տՠ՜շձբ ղբձ ՠս ՜կՠձ՜հձ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ՠխՠս ՜կՠձ՜հձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ըգ. 31՜՝ [Կտնրվբ Լ/// — ///]ճսձբզձփ Եխզղ՜ աի՜ջզսջ կ՜ջ՞՜ջբո ժՠջ՜ժջՠ՜ռ ո՜ժ՜ս ի՜ռզս...
ըդ. 31՝—4՜ Կտնրվբ ԼԱ. Արվծմնրէթրմ Տգ՟պմ ՠ՟վգվ՟վթ, նվ խգվ՟խվգ՟տ դ՟վ՟վ՟լ թրվ — Ա՝ջ՜ի՜կ ոզջզմ
՜խտ՜պ՜ռ, ՜հձ ճջ իջՠղպ՜ժտ զնզձ ՜շ ձ՜...
ըե. 34՜—6՜ Կտնրվբ ԼԲ. Արվծմգ՟ժ, նվ թ կգպմ ջթվգժնճ թրվնճ խգվ՟խվե դ՟յի՟վծ ժվթր թրվնռ — Աշ՜տՠռ՜ս աճս՜ջդճսձտ զ պճսձ Ա՝ջ՜ի՜կճս ռձթ՜ռճխզ գձ՟ ՜շ՜ն ժ՜ջ՜սպՠէճհ...
ըզ. 36՝—8՝ Կտնրվբ ԼԳ. Ի ւ՟հտգժնտ նվ ժտ՟մ գր մյի՟վգտթմ, ւգդ ՟րվծմնրէթրմ, Տեվ խգվ՟խվթշ — Մզ ՠխզռճստ ՜սջզձ՜ժ հճշզ ՝՜ջՠտճռ ՠս մ՜ջ՜ի՜ս՜ռ...
ըէ. 38՝—40՜ Կտնրվբ ԼԴ. Քգդ ՟րվծմնրէթրմ թ սթգդգվ՟տ, խգվ՟խվթշ ՟յի՟վծթ աէնրէգ՟ղՠ ւնռ — Չբ ՜սջբձ աէ՜ձ՜է ոջպզ աըջ՜ըճսդզսձ, աճջ ՠպՠո ՜ժձ...
թ. 40՝—2՝ Կտնրվբ ԼԵ. Ի ւ՟հտգժ[նտ] գր ճ՟ագտգժնտ ւգդ ՟րվծմնրէթրմ, Տեվ խգվ՟խվթշ — Տ՜ռ ըջ՜պ ՝՜ջզ, ճջ
էոբ զձլ, ազ զ ՝՜ջզ ըջ՜պճսձ ՜ս՞պՠոռճստ ՜կՠձՠտՠ՜ձ...
թ՟. 42՝—4՝ Կտնրվբ ԼԶ. Արվծմգ՟ժ, նվ խգվ՟խվե դ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբթխ — Ի ո՜ժ՜ս ի՜ռբ էռճհռ Եխզղ՜հ ակ՜ջ՞՜ջբո ՜ջո ի՜ջզսջո...
թՠ. 44՝—6՝ Կտնրվբ ԼԷ. Արվծմգ՟ժ ե Տեվ, նվ խգվ՟խվե յմնվծթր թրվնռ դծ՟ր՟ս՟տգ՟ժջ — Եժզձ աճս՜ջդճսձտ
՜շ Ա՝ջ՜ի՜կ զ կ՜սպճհ ՠս ճմ զ իՠշճսոպ, զ կ՜սպճհ ///դՠ՜կ՝...
թա. 46՝—9՝ Կտնրվբ ԼԸ. Արվծմգ՟ժ նվ խգվ՟խվե դ՟ղգմ՟ճմ յնրմշ թՠվգր դծ՟դ՟վջմ ճ՟մ՟ո՟սթմ — Ժճխճչՠռ՜ձ հ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ռ հ՜ձ՜յ՜պձ ՜շ Փջժզմձ կՠջ...
թբ. 50՜—3՜ Կտնրվբ ԼԹ. Արվծմգ՟ժ նվ խգվ՟խվե նհնվղնրէգ՟ղՠ թրվնռ դ՟յի՟վծջ, դնվ ծ՟ջս՟սգ՟տ աէնրէգ՟ղՠ — Յ՜սճսջ հճջճսկ ժՠձ՟՜ձ՜ռ՜ս Տբջո կՠջ Քջզոպճո ՠս էճսթ՜ս ՟ճխճսկձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ...
թգ. 53՜—4՝ Կտնրվբ Խ. Արվծմգ՟ժ նվ գխգվ զմբ ՟յ՟խգվսջմ, դթ տնրտտե, էե ղ՟վղթմ դագտ՟ր — Զզ ՠպՠո Տբջ
ա՜ղ՜ժՠջպոձ զսջ, դբ ՜ղը՜պՠ՜էտ ՠս տ՜խռՠ՜էտ ՠձ... աճջ ՠռճհռ ձճռ՜ ՠս աի՜ոպմճս/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
թդ. 55՜ [Կտնրվբ ԽԱ/// —///]՟զյՠոռզձ կՠա...
թե. 55՜—7՝ Կտնրվբ ԽԲ. Ի ւ՟հտգժնճ գր թ ժթնրէգմե ղգվղե ւգդ ՟րվծմնրէթրմ, Տեվ ՠ՟վգվ՟վ — Զի՜ջճս՜թճռձ
ճջ ՠխՠձ հԵաթոսնջ, ՠս աթճչբձ ճջ ՝՜ե՜ձՠռ՜ս...
թզ. 58՜—60՝, 243՜՝, 240՜՝ [Կտնրվբ ԽԳ] Քգդ ՟րվծմնրէթրմ ճ՟ղգմ՟ճմ խնհղ՟մտ, դնվ խգվ՟խվգջ ծ՟մ՟ո՟դ յմնվծ՟րւ ւնռւ — Ասճսջո տ՜շ՜ոճսձո յ՜իՠ՜ռ Մճչոբո ՠջժզռո ՜ձ՞՜կ, ՠս ճմ տ՜խռՠ՜ս... Ք՜ձզ բջ դզս ՜ղ՜ժՠջ ///յ՜իո///չպտՠ՜է/// զ ձկզձ յ՜ջ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
թէ. 61՜՝ [Կտնրվբ ԽԴ///—///]պ՜հռՠկտ զ յ՜պզս ա՜ձլզձո կՠջ...
ժ. 61՝—4՜ [Կտնրվբ ԽԵ]. Արվծմգ՟ժ Ովբթ Տգ՟պմմ ՟ղգմ՟ճմթ, դթ Ն՟ ե, նվ խգվ՟խվե դ՟ղգմ՟ճմջ — Ըձ՟ Ա՝ջ՜ի՜կ ձ՜հՠռ՜ջճստ ՠս ձկ՜ձՠռբտ, ազ ՜սպ՜ջ՜ռ ՠջժզջ յ՜՞՜ձբջ...
ժ՟. 64՜—6՝ Կտնրվբ ԽԶ. Արվծմնրէթրմ ՟ճմղ, նվ խգվ՟խվե դ՟ղգմ՟ճմ սթգդգվջ նհնվղնրէգ՟ղՠ Իրվնռ — Եխ՝՜ջտ, ՜ի՜ իջ՜սզջՠռ՜տ զ ի՜ջո՜ձզոո, ճջ ը՜սոՠռ՜ս տճսՠջո...
ժՠ. 66՝—8՝ Կտնրվբ ԽԷ. Արվծմգ՟ժ ՟մբվ՟մթխմ, նվ գս ղգդ դղ՟վղթմ թրվ՝ թ ւ՟րնրէթրմ ղգհ՟տմ ղգվնտ — Աո՜ռ Տբջ կՠջ հԱսՠպ՜ջ՜ձզձ, ՠդՠ. Ոտ ճմ ճսպբ ակ՜ջկզձ ՠս գկյբ ա՜ջզսձ Ոջ՟սճհ կ՜ջ՟ճհ...
ժա. 68՝—70՝ Կտնրվբ ԽԸ. Արվծմգ՟ժ, նվ գս դղ՟վղթմ թրվ թ ջո՟մնրղմ, դթ նրվ՟ի ժթտթմ մնռ՟ր ծգէ՟մնջւ
— Սջ՝՜յբո ժՠջզռճստ ակ՜ջկզձ, աճջ ՝ՠսՠշՠ՜ռ եճխճչճսջ՟ձ ՝ՠսՠշ՜ստ...
ժբ. 70՝ Կտնրվբ ԽԹ. Արվծմգ՟ժ, նվ գս դղ՟վղթմմ թրվ թ ւ՟րնրէթրմ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ — Կ՜ջՠ՜ստ կ՜պձզռճստ, ՠխ՝՜ջտ, ՜շ կ՜ջկզձո ՜հո, աճջ պ՜հ տ՜ի՜ձ՜հո... աաՠձճսկձ ձճջ՜ հզ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ժգ. 71՜—3՝ [Կտնրվբ Ծ///—///]՜սջբձ բ կՠջլՠձ՜է...
ժդ. 73՝—4՝ Կտնրվբ ԾԱ. Արվծմգ՟ժ, նվ բվնյղգ՟տ ՟վգ՟ղՠմ թրվնռ նվւ դծ՟ր՟սջ մնվ՟ ջս՟տ՟մ — Զզ ռ՜ձՠռզձ իՠդ՜ձճոտ ա՜ջզսձ ՜ձ՜ոձճռ ՜շ՜նզ ճջդճսռ... ձկ՜ վ՜շտ չ՜ոձ ՜կՠձ՜հձզփ
Հկկպ. պյ. Հ. Նՠջոբո չ. Աժզձՠ՜ձ, «Կռճսջ՟տ ո. Եվջՠկզ ըճջզձ Աոճջսճհ», Վզՠձձ՜, 1957, Bփ

Բ. [Ճ՟պւ]

1. 75՜—81՝, 241՜—2՜ Սվՠնճ ծ՟րվ ղգվնճ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ջխթդՠմ ո՟ծնտ Ք՟պ՟ջմգվնվբ՟տմ — Ի ղ՜սՠխո վ՜շ՜ռ տճռ, Տբջ գձդ՜ձ՜ձ ճջ՟զտ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՝՜ձզստ...
2. 242՝, 82՜—9՜ Ի Յնծ՟մմնր Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմեմ, Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Յնվբնվ՟խ — Աոբզձ իջՠ՜հտձ գձ՟ կզկՠ՜ձո. Զզ՜՛ջ՟ ժ՜ջբ ո՜ պ՜է ակ՜ջկզձ զսջ կՠա հճսպՠէ...
3. 89՝—98՝ Սնրվՠ ծ՟րվմ ղգվնճ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ճԱմծ՟ջթտ ավնտմ — Աոբջ Մճչոբո. Եդբ բջ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ ղճսջդձ կզ... ՜հղ կՠխտ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժզ ժ՜ջ՜սպ՜ձ՜ձ ՠս թ՜ըճռ ՠս յ՜ջ՜յՠէճհ ՠս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
4. 99՜—127՝ Եվ՟մ՟յմնվծ գր ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Գվթանվթ Սխգրպ՟յտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ծնագրնվ՟խ՟մ գր ջնրվՠ ջթվնճ — Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կ հԱոպճս՜թ հզղՠէ ՜ջե՜ձ բ...
5. 128՜—46՝ Ննվթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աջ՟, յ՜ջպ բ ՜կՠձՠռճսձ, ճջ զ լՠշձ կժջպճսդՠ՜ձ ՜ս՜ա՜ձզձ աՔջզոպճո ա՞ՠռ՜տ... Մզ ՠս կզ զսզտ պ՜հռբտ յ՜պծ՜շո, ազ կզ ՜ջ՜պՠոռզ յ՜ղ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
6. 147՜—81՝ [Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ] — Բ՜աճսկ ՠձ ծ՜ձ՜յ՜ջիտ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ ՠս ա՜ձ՜ա՜ձ ՠձ ղ՜սՠխտ ձճռ՜հ...
7. 181՜—210՜ Յ՟հ՟աջ նհնվղնրէգ՟մ ՟ջ՟ջտգ՟ժ — Ոչ ոզջՠէզ ՠխ՝՜ջտ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ թ՜շ՜հտ Քջզոպճոզ, էճս՜ջճստ զձլ ՠս զ կզպ ՜շբտ...
Սպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջճսկ «Ոխճջկճսդզսձ»—գ ՠջ՝ՠկձ հճսձ՜ջբձ՚ 123՜ «elehvwn»փ

8. 210՜—39՝ Յ՟հ՟աջ ՟հ՟րէթտ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Դբպ՜ժձ ժ՜էռճստ, ոզջՠէզտ, ՠս իճ՞սճհ ՜ժ՜կ՝ ի՜հՠոռճստ հզկ՜ձ՜էզոձ... ՠռճհռ ձճռ՜հ, ՠդբ ՜խ՜սդտձ ճմ բ ՠջժջ՜հզձ, ՜հէ՚ ՠջժձ՜հզձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 18՜ (Գջզ՞ճջ ՞ջմզ) Ջձնՠ՜, Քջզոպճո, ճխճջկճսդՠ՜կ՝ տճչ ակՠխո ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ տճռ, ՠսո ՜շ՜սՠէ ա՞ջճխզձ ոճսջ՝ ՞ջճհո ՜հոփ
49՝ Բեղժՠ՜, Տբջ, աչբջո ՜ձ՜յ՜պ՜ռՠ՜է զ ՝՜ջՠ՜ռ իճ՞ճհ ՞ջճխժ՜ձոփ
57՝ Աձժզջդ չՠջ՜ժ՜ռճսզո ոջ՝ճհ ՜ձ՜յ՜պզո ճխճջկՠ՜. Տբջ զկ Յզոճսոփ
74՝ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Կռճսջ՟տ ՜ո՜ռճս՜թտ Եցվգղթ ՠջ՜ձՠէճհ, լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջճխզ՚ Գվթանվթ ոյ՜ո՜սճջզ
Ախմգվնճ չ՜ձզռո, զ դվզձ ՉԿԲ (1313)փ Ի ոճհձ ՜կզ ոժզա՝ձ ՜ջ՜ջ՜տ ղզձկ՜ձ ՝ՠջ՟զձ, ճջզ զ Ք՟վսթդխմնտմփ
242՜ Բեղժՠ՜, Տբջ, ՜ոպճս՜թ՜հզձ ոյՠխ՜ձ՜ստ տճ ախըը՜հդՠ՜է չբջո իճ՞սճհ ՞ջճխժ՜ձ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո՚ Գվթանվթ ոյ՜ո՜սճջզ Սնրվՠ ՜ձ՜յ՜պզո Ախմգվնճ, ձ՜ՠս ա՜հձճռզժ, ճջ ՞դճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ կՠա ՜ոզռՠձփ
2. 127՝ (Յճի՜ձբո ՞ջմզ) Աոպճս՜թ՜հզձ ոզջճհձ ոզջ՜սխտ ՠս իճ՞ՠսճջ ՝՜ձզռո վ՜վ՜ք՜սխտ՚ //(128՜) գձդՠջռ՜սխտ ՠս էո՜սխտ, աոպ՜ռ՜սխ ՞ջճհո՚ աՠջն՜ձզժ ի՜հջձ զկ գոպ իճ՞ճհ աԳվթանվ տ՜ի՜ձ՜հ, ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո՚
աՅնծ՟մեջ, հզղՠոնզտ Տբջ ճխճջկ՜հզս զ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ, ՠս Քջզոպճո լՠա յ՜ջ՞ՠսՠոռբփ
142՝ Յ՜սճսջ Նըձնկ՜ձ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ, ոՠյպ[ՠկ՝ՠջ] Լ // (143՜) կզ ճկձ կ՜ձժ՜՞ճհձ տ՜ի՜ձ՜հ չ՜խծ՜ձՠռ՜ս, ճջճհ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո. Կնջ[ս՟մբթմ], Կ՟[վ՟]ո[գս]փ
143՝ Ոՙի, չ՜ոձ ՜ձն՜պ՜ձ՜ռ ՠխ՝՜սջո կՠջճհփ
166՜ Վ՜ՙհ զձլ ՞ջճխզոփ
181՜ Ահձ ՝ձ՜ժճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ աոպ՜ռ՜սխ ՞ջճռո՚ աԳվթանվ՚ ՜շ՜նձճջ՟ ՜ձ՜յ՜պզո, ՠս ա՜ղը՜պՠ՜էտձ զ ոկ՜, ՠս ճջ էզ ոջպզս աԱկբձձ ՜ոՠձփ
198՝ Վ՜ՙհ զձլ (ձկ՜ձ՚ 205՝)փ
210՜ Սպ՜ռճխզ ոճջ՜հ ՠս ՞ջճխզձ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճոփ
229՝ Վ՜հ տՠա Մթմ՟ջ ///(տՠջճս՜թ) // (230՜) /// (դ՜ձ՜տճչ յ՜պճս՜թ) չ՜հդՠռՠջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 13՜ (ԺԴ ՟.) ԶԳվթանվ ո[՜]ժ՜ս հզղՠռբտ, ՠս Քջզոպճո ալՠա հզղ[բ], ճչ ճջ Ոխճջկզ ՜ոբփ
2. 244՜ (1596 դ.) Ի դվզձ ՌԽԵ (1596) ՜կզձ ձճջճ՞ՠռ՜ս ՟՜ջլՠ՜է չՠջոպզձ ոճսջ՝ ՞զջտո զ ՞ՠ՜սխ՜տ՜խ՜տձ
զ Թժխնրվ՟մ, զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթմ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պբջ Պգսվնջ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ կՠջճհ, ՠս զ
՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձձ պբջ Կ՟վ՟ոգսթմ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ Թնրղ՟ճթ ՜ղ՜ժՠջպզփ Ես ճջտ գձդՠշձճստ ՠս ճսո՜ձզտ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ՠս կՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է, ժջժզձ, ՜խ՜մՠկ, մէզձՠէ կՠխ՜՟զջ կՠա չ՜ոձ յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձ ՞ջճռո ՠս ը՜րձզըճսրձ էզձՠէճհ, տ՜ձազ հճհե ՜ղը՜պ ՠխ՜տ ՠս ճմ ժ՜ջ՜ռ՜տ ՞պ՜ձՠէ այ՜ժ՜ոձ ոճջ՜, ՠս ՜հէ րջզձ՜ժ ճմ ՞ճհջ, ՝՜հռ ա՜հձ, ճջ հ՜հպձզ ՞ճհ զ ՞զջտո՚
ճսոռզո ՠս ակՠա ՜ձյ՜ջո՜ս դճխռՠո. ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 13՝, 126՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ՃԱՌՔ ԵՒ ԹՈՒՂԹՔ
ՉԼԴ—1285
ԳՐԻՉ՝ Ամ՟մնրմւ (Ա 1՟—148՟), (Բ 148ՠ—55ՠ), Եդգխթեժ ջվխ. (156՟—270ՠ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 270ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԴ×8 (Ա 5, ԺԶ 10, ԼԴ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,7×12,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ
(ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 23–25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս գր ջոթս՟խ յգվսգվնռ խս՟րֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ 1՟ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ք՟վնդաթվւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճֆ ԺԵ բ.ֆ 2 (Ա—Բ) էգվէ ջխդՠթտ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Թնրհէ, գվխջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟—Բՠ «///[՟]մ՟րվեմ ե, նվ շե ՟պգ՟ժ դ՟րվեմջ... ՟ղեմ///» (սգ՛ջ Աղ՟պ՟մ Ա)ֆ
Ա՟—Բՠ «///Սխթդՠմ ս՟ջմ՟ՠ՟մգ՟մ ՟րվթմ՟տմ... դ՟վբ՟վգջտթ թ ղգդ ///» (սգ՛ջ Աղ՟պ՟մ Բ)ֆ 2. Գնվլւ Ապ՟ւգժնտֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Գ—
Դ) էգվէ ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ գդվ՟ծ՟սնր՟լ 2 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գ՟—Գՠ
«/// Եր դթ ճ՟վնճտ դմ՟ թ ղգպգժնտ.. ւ՟հ՟ւմ ընհ///» (ԺԳ, 34—44)ֆ Դ՟—Դՠ «///[թր]վգ՟մտ՝ ՟վս՟ւջ ռ՟դգտթմ... բ՟վկ՟մ թ Լ[թ]րջս[վ՟]///» (ԺԴ, 13—20)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ՝ սգհ—սգհ անրմ՟ցնինր՟լ, ջգր՟տ՟լ գր տգտ՟խգվ, 1—5, 266—270 ժնրջ՟մտւմգվզ՝ խ՟վխ՟սնր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—13՜ [Ա]. Եվ՟մգժրն[ճ ջվՠնճմ] Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Կգջ՟վգ՟ճ Կ՟ո՟բնխ՟տրնտ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ
— Փճխՠռբտ, ՜ոբ, զ ձճջ ՜կոՠ՜ձ վճխճչ...
2.13՜—21՜ Բ. Ննվթմ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Ի ո՟ծջմ Ք՟պ՟ջմգվնվբջ — Մըզդ՜ջՠռբտ, ՜ոբ, տ՜ի՜ձ՜հտ աեճխճչճսջ՟ձ...
3. 21՜—31՝ Գ. Ննվթմ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ դԱվՠգտնհ՟տ — Շ՜ջեբ ազո ՝՜ձո ՠջՠժճջնՠ՜հտ...
4. 31՝—43՜ Դ. Ննվթմ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ թ Հ՟գ՟տ թ ւգդ — Բ՜ձզս ՠպ կՠա այբպոձ ոպ՜ռ՜սխձ
կՠջ Աոպճս՜թ...
5. 43՜—50՜ Ե. Ննվթմ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ ճԼԷ Ս՟հղնջմ. Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնհ՟տ — Ոջճռ ա՜յ՜ղը՜ջճսդզսձո ՝՜շձ՜է զղըՠձ՚ աիյ՜ջպճսդզսձձ...
6. 50՜—9՝ Զ. Ննվթմ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ յթ Ք՟խգտթտ դթղ յսգղ՟վ՟մջ — Կջժզձ պՠո՜ժ վճջլճսդՠ՜ձռձ, տ՜ձազ ժ՜կ ձՠխճսդզսձ պ՜ձնՠձ...
7. 69՝—72՝ Է. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Ապ զմշգհջ — Աո՜ռ՜ս ՠս հ՜շ՜ն՜՞ճհձ կՠա հ՜խ՜՞ո ՠջզպ՜ո՜ջ՟զ ՜հոճջզժ...
8. 72՝—81՜ Ը. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ դՎ՟յինհ՟տ — Եջբժ զ մճջՠտպ՜ո՜ձ Ս՜խկճոձ ը՜սոՠէճչ...
9. 81՜—91՝ Թ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Վ՟ջմ ՠ՟վխ՟տնհ՟տ — Զճջ ՜սջզձ՜ժ զ ՝եղժ՜ժ՜ձ յ՜պսզջ՜ձոձ հճջե՜կ ՝՜ջսճտ ժ՜ջթՠէճչ...
10. 91՝—9՝ Ժ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ դՄ՟ի՟մ՟տ — Բ՜ջզ Աոպճս՜թ ՠս ՝՜ջՠ՜ռձ ՜ջե՜ձ՜սճջ՜ռ պճսճխ...
11. 99՝—109՝ ԺԱ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ թ Ս՟հղնջմ ՟պ՟չթմ — Ակՠձ՜հձ ՞զջտ Աոպճս՜թ՜ղճսձմտ ՠս ՜ս՞պ՜ժ՜ջտ հ՜խ՜՞ո ՜հձճջզժ ղ՜ջ՜՟ջՠ՜էտ զ իճ՞սճհձ...
12. 110՜—5՜ ԺԲ. Ննվթմ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ թ Ս՟հղնջմ ԾԹ — Ի հ՜սե՜ջկպճսդզսձ ի՜ՠէճչ լՠջճհ էոՠէՠ՜ռ...
13. 115՜—22՝ ԺԳ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ թ ԿԱ Ս՟հղնջմ... — Եջժճսո Ս՜խկճո թ՜ձՠ՜տ հ՜խ՜՞ո զ Դզդճսկ՜...
14. 122՝—8՜ ԺԴ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ թ Ճ—գվնվբ Ժ գր շնվվնվբ Ս՟հղնջմ — Վ՜խ ե՜կ՜ձՠ՜էտ զ տ՜ի՜ձ՜՜ժ՜ձ հ՜հո պՠխզ...
15. 128՜—34՝ ԺԵ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ թ Ս՟հղնջմ ծ՟վթրվգվնվբ ս՟ջմգվնվբ ծթմագվնվբ
— Հ՜ս՜պ՜ռզ հ՜խ՜՞ո ճջճ ը՜սոՠռ՜ ՠս ՠո ձճս՜ոպ՜ռ՜ հճհե...

16. 134՝—9՜ ԺԶ. Ննվթմ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Յ՟հ՟աջ Սնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մմ — ԶԱոպճս՜թ հզղՠէ ի՜ձ՜յ՜ա՚ ՝՜ջՠյ՜ղպճսդզսձ բ...
17. 139՜—44՝ ԺԷ. Ննվթմ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ. Ի ջխդՠ՟մե եվ Բ՟մմ — Ակՠձ՜հձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ
լ՜հձ կՠթ՜ջճսո՜՞ճհձ ՜հէճռձ իճ՞սճհձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ...
18. 144՝—55՝ ԺԸ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ թ Ծմնրմբմ Փվխշթմ — Ի թձճսձ՟ Իսջ՜ժ՜ձձ ՠս ՜շ՜նզձձ ՠս հ՜պաժ Իսջճհ...
Վՠջնճսկ՚ 156՜ «Դ՜սզդ դ՜ջ՞կ՜ձ Տ՟վ՟րմ՟տթ ած՜շո ա՜հո հՠպճհ ՟՜ջլճհռ զ հճսձբձ զ ի՜[հ] ՝՜ջ՝՜շ զ Դ՟ղ՟ջխ՟տնտ տ՜խ՜տզձ իջ՜կ՜ձ՜ս Հ՟ղ՟դ՟ջո՟, ժճջ՜յ՜խ՜պզ Մ՟ղթխնմգնթտ պՠ՜շձփ Ես ՠխզռզ ՜սջիձճսդզսձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜ ձճռ՜»փ

19. 156՜—66՜ ԺԹ. Ննվթմ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ գր Աոնհթմ՟վ ծգվկւ՟լնհթ Տգջնրէթրմ թ ղ՟վղմ՟րնվնրէթրմ Փվխշթմ — Բ՜ջոՠխ ՜ոբ. Մ՜ջկզձ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ճսձբ՛ջ Քջզոպճո դբ ճմփ Աոնհթմ՟վ ՜ոբ. Ոմ...
20. 166՜—75՝ Ի. Տգջնրէթրմ Յ՟հ՟աջ ծ՟ր՟սնճ. Եվ՟մգժգ՟տմ ջվՠնտ գոթջխնոնջ՟տ Բ՟վջհթ գր Գվթանվթ
— Բ՟վջգհ ՜ոբ. Կ՜ջճխճսդզ՛սձ զռբ ՜ջ՟ՠստ յ՜պկՠէ զձլ հ՜խ՜՞ո Ոջ՟ճհ...
21. 175՝—81՝ ԻԱ. Ոոսթղգ՟ գոթջխնոնջ թ Բ՟րջթժթնջ գոթջխնոնջ — Ես ՜հէ ՜ա՞ ՜ջ՜հ ՜ըճջեՠէճչ պՠոՠ՜է ա՝՜ջզո կ՜ձժճսձո...
22. 181՝—2՝ ԻԲ. Բ՟ջթհթնջ գոթջխնոնջ Երջգՠթնջ գոթջխնոնջթ — Յճջե՜կ ՜շ զջոձ ի՜զկտ ՠս ա՟ես՜ջճսդզսձո պՠո՜ձՠկտ...
23. 182՝—8՜ ԻԳ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Թնրհէ ՟պ ջնրվՠմ Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ գոթջխնոնջ Ն՟դթ՟դնր Յ՟հ՟աջ ռ՟վնրտ — Ծ՜ձՠ՜ ատճ դճսխդձ, աճջ ՜սջզձ՜ժ ճջտ ա՝՜ջՠժ՜կ՜ռձ կ՜ձժճսձո...
24. 188՜—91՝ ԻԴ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Թնրհէ ՟պ ջնրվՠմ Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ գոթջխնոնջ Ն՟դթ՟դնր Յ՟հ՟աջ խվ՟րմ՟րնվ՟խ՟մ ռ՟վնրտ — Ես ՞ջՠէճչ ՠս էճսշ էզձՠէճչ, ի՜ոպ՜պՠ՜է ճսձզկտ զ ոզջպո կՠջ յ՜իՠէ ահզղ՜պ՜ժ տճ...
Ոսձզ՚ 189՜—91՝ «Կ՟մնմւ — Ա. Զզ յ՜ջպ բ տջզոպճձբզձ ՜ջե՜ձզ գոպ ՠջժձ՜հզձ ժճմկ՜ձձ... ԽԳ. Զզ յ՜ջպ բ աժ՜ռՠ՜էձ զ ձւ՜ոպճսդՠ՜ձ աժձզ ՜շ՜նզձ ՠս ՠջժջճջ՟ կպ՜՟ջճսդՠ՜ձձ հ՜հպձՠէ չՠջ՜ժ՜ռւզձ...»փ
§22-24 պյ. «Էնկզ՜թզձ», 1988, ԺԱ-ԺԲ, բն 108-118, Aփ

25. 191՝—5՜ ԻԵ. Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Կգջ՟վնր ղգլթ Դթնբնվ՟ գվթտնր Ամսնւ՟տրնճ — Եի՜ո ՜շ կՠա ՞զջ, ճջ ճսձբջ աչՠջձ՜՞զջձ Դգնբնվնր...
26. 195՜—205՜ ԻԶ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Յ՟հ՟աջ անծնրէգ՟մ — Լւ՜ջճստ ա՝՜ձոձ ՜շ՜տՠէճհ, զ լՠշձ ճջճռ գձ[՟] Թՠո՜խճձզժՠռզոձ ը՜սոզ...
27. 205՜—18՜ ԻԷ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ թ ռխ՟ Յնրհթս՟ գր ճ՟պ՟չ՟ջ՟տգ՟ժ ի՟րջջմ.
Յ՟հ՟աջ անծնրէգ՟մ — Պ՜պծ՜շզ ՠժՠխՠռճհո ՠձ ՠջ՜ձՠէսճհ չժ՜հզո տ՜ջճաճսդզսձ էՠ՜է...
28. 218՜—22՜ ԻԸ. Ննվթմ ջվՠն Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Ի ջնրվՠ մ՟ծ՟ս՟խմ Քվթջսնջթ Սսգց՟մնջ — Ակՠձՠտՠ՜ձ, ճջ ոզջՠէՠ՜ռձ Ճ՜ղճռձ հ՜սջզձՠոռՠձ յ՜պջ՜ոպճսդզսձ...
29. 222՜—30՝ ԻԹ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Ի ջնրվՠ Ք՟պ՟ջնրմ ռխ՟ճջմ — Մ՜ջպզջճո՜ռ հզղ՜պ՜ժ, ազ՜՛ջ՟ ՜ջ՟ՠստ հ՜՞ճսջ՟ ՠխզռզ...
30. 230՝—40՜ Լ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ թ Գնվբթնջ ռխ՟ճմ — Ասջբձտ ՠձ ՝ձճսդՠ՜ձ կՠխւ՜ռ ճմ
զ ՝՜ռ ՜կ՝՜շձ՜է զ կՠխւ՜ձճռ՜ռձ...
31. 240՜—51՝ ԼԱ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ ճնվբնվ՟խ՟մւ թ ղխվսնրէթրմմ — Իկ՜ոպճսձձ Սճխճկճչձ գոպ ժՠձռ՜խճհո զջ՜ռ աե՜կ՜ձ՜ժո ՝՜ե՜ձՠէճչ...
32. 251՝—64՜ ԼԲ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ, էե. Չե ո՟սձ՟պ շ՟վգ՟տ Աջսնր՟լ — Բ՜աճսկ ՠձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ՜սջզձ՜ժտ, ճտ զ լՠշոձ ատ՜ի՜ձ՜՜ժ՜ձոձ ո՜խկճոճխզձ Դ՜սդ՜...
33. 264՜—70՜ ԼԳ. Ննվթմ ջվՠնճ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Յ՟հ՟աջ նհնվղ՟լնրէգ՟մ գր ճ՟հ՟աջ ՟հ՟րէթտ
— Գզպ՜ռզ զոժ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ա՜շ զ հզձբձ ՠխՠ՜է ՜շ լՠա կըզդ՜ջճսդՠ՜ձ ըջ՜պ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Յ՜խ՜՞ո ճխճջկ՜թճսդՠ՜ձ ՠս ՜խ՜սդզռփ Ես ՜հոկ ՜սջզձ՜ժ Կնպմգժթ բ ի՜ջզսջ՜յՠպձփ
Ճ՜շՠջզ ըճջ՜՞ջՠջգ ՞ջճս՜թ ՠձ ձ՜ՠս ծ՜շՠջզ չՠջնճսկփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

270՝ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս յ՜հկ՜ձ ՞ջճռ ՜հոճռզժ /// (1—2 ՝՜շ նձնճս՜թ), ՜ո՜ռւ՜թտ ոջ՝ճհձ Բ՟վջհթ ՠյզոժճյճոզ
[Կգջ՟վնր] Կ՟ո՟բ[նռ]խ՟տնտ զ լՠշձ Սսգց՟մնջթ տ՜ի՜ձ՜զ ՠս հՠպզձ ժջ՜սձ՜սճջզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

155՝ (Բ ՞ջմզ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ՜ղը՜ջիզ ՠս ՜ղը՜պՠռՠէճռ զ ՝՜ջզ. ՜կբձփ
270՝ (Գ ՞ջմզ) Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Վ՜ջ՟՜յՠպ՜ժ՜ձ ըջ՜պո ոջ՝ճհձ Բ՟վջհթ հ՜կզ հճջճսկ Հ՜[հ] դւ՜ժ՜ձձ /// ՉԼԴ
(1285) բ, հ՜կոՠ՜ձո Աջ՜ռ ԻԵփ Եո՚ ՝՜ակ՜կՠխո Եդգխթեժ ՞ջՠռզ աո՜, ՝՜հռ ճմ ա՝՜ս՜ձ՟՜ժո, ՜հէ աժբոձ, տ՜ձազ ՜հէձ
՞ջ՜թ բջ, ՠս այ՜ժ՜ոձ կՠտ ժ՜պ՜ջՠռ՜տ իջ՜կ՜ձ՜ս ՝՜ակՠջն՜ձզժ ՠս ոջ՝՜ա՜ձ՚ Յնծ՟մմթջթ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ չ՜ջե՜յՠպզ, զ չ՜ՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ կ՜տջ՜վ՜հէզ, ՠս հՠէզռ զսջճհ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճռ զսջճհ ՜ձնձնՠէզ, զ յբպո կ՜ձժ՜ձռ Ննվ Սթնմթփ
Եո հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜կբձզ,
Զ՝եղժճսդզսձ ըձ՟ջՠկ չզջզ,
Զզ հճհե ըճռՠ՜է ձՠպզստ մ՜ջզ,
Ես իՠթՠթՠկ հ՜կբձ ե՜կզփ
Յճջե՜կ ծ՜ղզտ հ՜հոկ ոՠխ՜ձզ
Ես պ՜հտ ՜հէճռ՚ ճսկ ՜ջե՜ձզ,
Դճստ հզղՠոնզտ ազո զ ՝՜ջզ
Ես ՜ո՜ոնզտ. Տբջ ճխճջկզ՚
Եդգխթեժ ո՜ջժ՜ս՜՞զ,
Ես լՠա ձճհձձ ի՜պճսոռզփ
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ԱՌ ՆԱՒԱՐԿՈՒԹԻՒՆՆ ՃԱՌՔ
Ե[վ]դմխ՟ճ

ՉԺԵ—1266

ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջ ջվխ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 172. շավնր՟լ՝ 6՟ՠ (ԺԸ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՊՐԱԿ՝ 22 (Ա—Ն) 8 (Ա, Ն 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ժնրջ՟ալգվնռ՝ 6)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5×12ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 22ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
1+1, էնրհէֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՝ Յնրժթ՟մնջ՝ 172ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟ֆ Վ գ վ չ մ ՟ դ ՟ վ բ ՝ (փկ՟ա՟ժ՟վ, ջգր)՝ 9՟, 27՟, 64՟, 71՟ֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (1՟), ղ՟վբ՟աթվ (18՟, 33՟, 36ՠ, 52՟), ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, խ՟ոնճս, նջխթ (1՟)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ԺԸ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ռգվ՟խ՟դղնր՟լ, գդվ՟ծ՟սնր՟լ գր Յնրժթ՟մնջթ մխ՟վզ էգէգր՟խթ ռմ՟ջնր՟լֆ
Ա ով՟խթտ ո՟խ՟ջնհ 1 էգվէթ ցնի՟վեմ ՟րգժ՟տնր՟լ շավնր՟լ էնրհէ (6)ֆ Սվՠ՟ավնր՟լ գր 1—5, 7—78 էգվէգվզ եչ՟խ՟ժնր՟լ՝ Ա—
ՃԾԴ, թջխ 79—172 էգվէգվզ էգվէ՟խ՟ժնր՟լ՝ ՃԾԵ—ՄԽԸֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—9՜ Ա. Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ապ մ՟ր՟վխնրէթրմմ — Ոջտ հԵաթոսնջե ՠձ, ճխնճսձՠկ... (5՜ բնզռ
հՠպճհ 1 դՠջդ գձժ՜թ)փ
2. 9՝—18՜ Բ. Ննվթմ Ապ մ՟ր՟վխնրէթրմմֆ Ննվթմ թ Մգհթսնջ գոթջխնոնջ Ամդթնւ՟տթ, ՟ջ՟տ՟ր թ Կնջս՟մբթմո՟րժթջ — Ածՠռճհռ կՠա ադզս ՜շ՜տՠէճռձ...
3. 18՜—27՜ Գ. Ննվթմ թ Մգհթսնջ գոթջխնոնջ Ամսթնւ՟տթ. ՟ջ՟տ՟ր թ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջֆ Ննվթմ թ
ա՟ժ գոթջխնոնջ՟տմ — Զզ՜՛ջ՟ լՠա կՠջտ ոճչիճչճս (՜հոյբո) ՜ոբջտ՟ ՠս իճչճս՜ժզռտ...
4. 27՜—33՜ Դ. Ննվթմ ճգոթջխնոնջ՟տմ ա՟ժֆ Ննվթմ թ Գվթանվթնջ ճգոթջխնոնջ Բ՟վջհթ ղգվկ խ՟տգժնճ
ճգս կգպմ՟բվնրէգ՟մմ գր թ ռխ՟ճջմ — Սզջՠէճհ ի՜ս՜պ՜ջկզ ճմզձմ բ վճը՜ձ՜ժ հՠջզռո...
5. 33՜—6՜ Ե. Ի Գվթանվթնջ գոթջխնոնջմ գր թ ռխ՟ճջմֆ Ննվթմ Ապ խնշգտգ՟ժջմ թ ջխդՠ՟մմ գր նշ ծ՟մբթոգ՟ժջ ճգս գվթտնրէգ՟մմ — Զզ՜՛ջ՟ իՠխ՞տ զ կՠջ ՝՜ձձ, ճչ ոզջՠէզտ...
6. 36՝—52՜ Զ. Ննվթմ Ապ խնշգտգ՟ժմ թ ջխդՠ՟մմ գր նշ ծ՟մբթոգ՟ժջֆ Ննվթմ թ Մ՟ւջթղնջ ճթղ՟ջս՟ջեվ գխգ՟ժ ճ՟վս՟ւջ ջ՟ծղ՟մգժնճ — Զզկ՜ոպ՜ոբջձ ՞ճչՠռզռ...
7. 52՜—64՜ Է. Ննվթմ թ Մ՟ւջթղթ՟մնջ ճթղ՟ջս՟ջեվմֆ Ննվթմ թ ՠ՟մջ գր թ ծ՟ր՟ջ՟վգտնրտթշմ — Զզ՛ձմ բ
՝շձ՜սճջճսդզսձո...
8. 64՜—128՜ Ը. Ի ՠ՟մջ գր թ ծ՟ր՟ջ՟վգտնրտթշջմֆ Ննվթմ ՟պ Յնրժթ՟մնջ է՟ա՟րնվ — Լճս՜ջճստ ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞տ...
9. 128՜—52՜ Թ. Ապ Յնրժթ՟մնջ. ՠ՟մ ՟պ՟չթմֆ Ապ մնճմ. ՠ՟մ գվխվնվբ — Աջ՟ ՜հո կՠջճռ ՝՜ձզռո ի՜ձ՟բո ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՠս ՜ս՜ջպՠռ՜ս...

Խճջ՜՞զջգ ժ՜յճհպ ձՠջժճչ յ՜պճս՜թփ

10. 152՜—64՜ Ժ. Ննվթմ Յնրժթ՟մնջթ ՟վկ՟մ՟խ՟մֆ Ննվթմ ճթմւմ ճ՟ա՟վ՟խե ՟մբվեմ գխգ՟ժ — Աձլժ՜հզ
՜շ լՠա, ճՙչ կ՜ձգճսձտ...
11. 164՜—71՜ ԺԱ. Յթմւմ ՟պ՟չթմֆ Ննվթմ ճթմւմ գր թ ՠ՟մջ գվխվնվբ — Եո ոտ՜ձմ՜ձ՜կ. ազ՛ձմ ՜ջ՟ՠստ զռբ,
աճջ ՜շ զկ ՝՜ձո ՜ըպ՜ռ՜հտ... հՠպճհ ա՜հո լՠա ՜սՠպ՜ջ՜ձՠկ զ ձճհձ զձտձ զ Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜[ձո]փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

171՝ Փ՜շտ... Ասջիձՠ՜է բ... աճհ՞ ՠս ի՜ս՜ո՜ջ Եջջճջ՟ճսդզսձձ, ճջ ժ՜ջճխ՜ռճհռ ազո՚ ակՠխ՜սճջ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ
՞ջզմո ի՜ո՜ձՠէ զ ժ՜պ՜ջճսկձ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթջֆ Բ՜հռ ՞ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ զկճչ, ձճս՜ոպ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս կՠխ՜յ՜ջպ ՜ձլզձ զկճ՚ ոճսպ՜ձճսձ Յնռ՟մթջթ չ՜պ ո՜ջժ՜ս՜՞զփ Բ՜հռ ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ տ՜խ՜տզո, ճջ ժճմզ հԵխգհգտ ՞՜ս՜շո, կ՜ժ՜ձճսձ Ե[վ]դմխ՟ճ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Փվխշթջ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ԷՃ ճս զ ԺԵ (1266), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ պՠ՜շձ Կնջս՟մբգ՟ճ, ՠս զ հ՜ջիզ ՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձձ պՠ՜շձ Ս՟վաջթ կ՜ջի՜ոզ՜հզ կՠթզ, ՠս զ
տջզոպճո՜յո՜ժ զղը՜ձզձ կՠջճհ՚ յ՜ջճձ Յնծ՟մթջթ Տՠ՜շձ թ՜շ՜հզ, զսջ ե՜կ՜ձ՜ժ ժՠձ՜ռձ հՠջժ՜ջ՜ոռզ. ՜կբձփ
Աջ՟, ՜խ՜մՠկ, ՠո՚ ՝՜ակ՜կՠխ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջճխո աոջ՝՜ոձՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հ՟ աի՜հջ/// (1 ՝՜շ տՠջճս՜թ) հզղՠ՜հ աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ, աճսոճս // (172՜)ռզմձ ճս աչ՜ջ՟՜յՠպձ՚ ապբջ Յնռ՟մմեջ զ կ՜տճսջ ՠս հ՜ձ՝զթ հ՜խ՜սդո տճ, ճջ ոյ՜ձՠ՜է ՠխբ՚ հ՜ձ՜սջզձ՜ռ ոջճչ աՠձՠ՜էփ Ոՙի, ՟՜շձ պջպկճսդՠ՜ձ ՠս ՜ձկըզդ՜ջ ո՞ճհփ Ըձ՟ ձկզձ հզղՠ՜հ ա՜շ՜նզձ
աճսոճսռզմձ զկ՚ աի՜հջ Յ՟խնՠ, ՠս այ՜պճս՜ժ՜ձ ի՜հջձ զկ՚ աՇթվթմ, ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է կ՜հջձ զկ՚ աՍ՟ցթվ՟ճ, ՠս աՠխ՝՜ջտո զկ՚ աԱրեսյ՟ծ ՠս աՇ՟ծմյ՟ծ, աիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջձ զկ ՠս աճսոճսկձ՜ժզռձ՚ աՍ՟վաթջ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է կ՜հջձ
զսջ, ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠ՜հ զ Տՠ՜շձբփ Ահէ ՜խ՜մՠկ ատՠա, ի՜հջ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ տՠա զձլ, ՠդբ ոը՜է՜ձ՜տ զձմ ժ՜հ զ ՟կ՜հ, ժ՜կ ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո, դճխճսդզսձ ՜ջ՜ զձլ, ազ ՟ՠշ ՜շ՜նզձ ՞զջձ ՜հո բ, ազ ՞ջՠ՜է բ, դճխբտ ՠս դճխռզ լՠափ Աջ՟, ժջժզձ ՜խ՜մՠկ, դճխճսդզսձ ի՜հռՠ՜ չ՜ոձ զկ կՠխ՜սճջզո, ազ ոճչճջճսդզսձ բ ՝՜ջՠջ՜ջզձ
Աոպճսթճհ՚ զ լՠշձ ՜հէճռ ՜խ՜սդզռ ՜հէճռ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ղձճջիՠէփ Ես ճջ ակՠա հզղբ՚ Քջզոպճո ազձտձ հզղբ հզսջ ճխճջկճսդզսձձ ՠս զ ձկ՜ձբ ՜շձճս ավճը՜ջբձոձ զ պճսճխբձ ՝՜ջՠ՜ռ, ճջ պ՜ ՜կՠձ՜հձզ ՜շ՜պ՜յբո ՠս ճմ ձ՜ը՜//(172՝)պբ աճտ...Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ աո՜ իճ՞ՠսճջ ի՜սջձ, չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս ճսոճսռզմձ զկճհ՚ ի՜հջ///
(1 ՝՜շ տՠջճս՜թ) գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

172՝ (Շխ՜՞զջ) Սճսպ ՝՜ձ բ. 1879 ՜կզ 4—ձ ր՞ճո[պճոզ]փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Պգսվնջ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՃՂԸ (1749)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 172՝ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) [Ո]ջճռ յ՜ձթ՜ռՠ՜է...

824
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 290ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ յգվսգվնռ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ապ Կնվմէ՟տթջ Եվխվնվբ էնրհէ Պփհնջթֆ ԺԳ—ԺԴ բբ.ֆ 2(Ա—Բ), ջխդՠնրղֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմֆ Բնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ «///[յմն]վծ՟րւմ Աջսնրլնճ յվչգտ՟ւ... կգդ ՟ղգմգջթմ, դթ թղ ///» (Ա, 12—Բ, 3)ֆ Բ՟ՠ «///[գհ]թտթմ թղ ընհնռնրվբւ... ՟պ՟մտ դհչ՟մ՟ժնճ անվլե. թջխ ///» (Զ, 7–Է, 10)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ, խ՟դղթ գդվգվզ ղ՟յնր՟լ. բպմ՟խմ նր էթխնրմւզ ռմ՟ջնր՟լ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ Պ՟ս՟պթխմգվզ՝ տգտ՟խգվ, ինրմ՟տ՟լ գր բընր՟վզմէգպմգժթֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԴ—XIV
ԳՐԻՉ՝ Ամխնրխֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Գվթանվ ղթ՟ճմ՟խգ՟տֆ
ԹԵՐԹ՝ 157 (1—157)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Գ×12 (Ա 11)+Ա—ԺԹ×12 (Ա, Ե 8, ԺԸ 16, ԺԹ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,8×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ Խնմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ (68). գհլնր՟լ սնհգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—35՝ Եվ՟մգժնճմ Յ՟խնՠ՟ [Սվձնճ] գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ
— Ստ՜ձմՠէզ բ թձճսձ՟ Քճ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
Բ. 36՜—62՝ [Վ՟վւ ծ՟վտ՟մտ գր իվ՟սւ]
1. 36՜—62՝ [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ] — Յնծ՟մ ճկձ զ Ղնխթնմ տ՜խ՜տբ զ կ՜ձժճսդՠձբ ճսո՜ս իզսոձճսդզսձ... ճ՛սջ ՠձ
ըճջիճսջ՟տ տճ, ազ ՜հոյբո ՜ձիճ՞ճսդՠ՜կ՝ ձձնՠոփ
43՝ Գջմզռ «Թճսըպ բ ՜ձժՠ՜է ՜ոպ»փ 43՝—4՜—զ կզնՠս յ՜ժ՜ոճսկ բ 4 դՠջդփ

2. 62՝—81՜ [Խվ՟սւ լգվնճ ղգլթ] — Ծՠջ ճկձ ձոպբջ զ դեիզ ՠջ՜ձՠէճհձ Ամսնմթ զ հ՜հձ ժճհո տ՜ձ ճջ ժճմզ
ժխազ... (պՠո պյ. «Վ՜ջտ ի՜ջ՜ձռ», Բ, բն 611)փ
3. 81՜՝ [Վ՟ջմ ծ՟րվմ Թենբնվ՟ Փեվղ՟տնճ] — Աոբզձ չ՜ոձ ի՜սջձ Թենբնվ՟ Փեվղ՟տն, ՠդբ. Սպ՜ռ՜ս զ կ՜ձժճսդՠ՜ձ զսջճսկ ՠջզո ՞զջո...
4. 81՝—8՝ [Խվ՟սւ Վ՟ջմ գվխթրհթմ Աջսնրլնճ—Ն]՜հՠ՜ զ տՠա զ՝ջՠս ածղկ՜ջզպ, ՠդբ կՠթ կ՜ի ժ՜ ՜շ՜նզ...
(պՠո պյ. Բ, բն 527)փ
5. 88՝—91՜ Յ՟պ՟չմնրղմ հ՟ՠգհ[՟ճթ] — Ոջյբո կ՜ջ՟, ազ պձգբ ՜հ՞զ ՠս հ՜ձռ՜ձՠէ ՟եձՠ՜հ լկՠրզձ... պՠո
պյ. Բ, բն 628)փ
6. 91՜—8՜ [Եվխնս՟ջ՟մ ՟ջսթձ՟մւ ինմ՟վծնրէգ՟մ]ֆ Ապ՟չթմ ՟ջսթձ՟մ ինմ՟վծնրէգ՟մ — Աշ՜նզձ
՜ոպզծ՜ձձ ՜հո բ, ճջյբոազ ժջ՜սձ՜սճջձ ճսձզռզ ՜շ՜նզ ՜մ՜ռ աՠջժզսխձ Աոպճսթճհ...
7. 98՜—100՜ Սվՠնճմ Եցվգղթ Յ՟հ՟աջ խվ՟րմթտ — Վ՜ոձ ս՞ՠոպճս պջպկզո, գձ՟բ՛ջ, ոզջՠէզ...
8. ՟. 100՜—1՜ Բ՟մւ ծ՟րվմ Յնծ՟մմնր Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ ՟դբղ՟ղՠ Սնրվՠ Հնանճմ՝ Ի իվ՟ս ղթ՟մկ՟մտ գր ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ՟տ — Թճխճսդզսձ ղձճջիՠ՜, ՠխ՝՜հջ, ազ ՠ՟զ զ կպզ զկճսկ ոժո՜ձՠէ զ ՞զջոո ՜հո ՠս
ա՜ջիճսջՠռ՜[հ] հճհե չ՜ոձ ՜ձ՞զպճսդՠ՜ձ զկճհ...
ՠ. 101՜—7՜ Յ՟հ՟աջ դանրյ՟մ՟ժնճ ճ՟ղգմ՟ճմ շ՟վ ՟իսթտ գր ո՟սնրթվ՟մ՟ո՟ծնրէգ՟մմ — Ոջ ՜ջ՞ՠէճս
ա՝ՠջ՜ձ զսջ զ ՝՜աճսկ ՝՜ձզռ, էշՠռճսռ՜ձբ աոզջպ զսջ...
ա. 107՜—9՝ Յ՟հ՟աջ ցնցնիգժնճ թ ո՟սգվ՟դղ ոնպմխ՟խ՟մ ինվծվբնտմ գր թ ցնվկնրէթրմ ա՟վյգժթ
՟իսթտ — Փ՜շ՜սճջ ծ՜շ՜՞՜հդ, ճջ հ՜հպձՠռ՜ջ կՠա զ թճռճհ Հ՜սջ...
բ. 109՝—11՜ Ցնճտւ ղնժ՟վ ինվծվբնտմ բթր՟տ, նվնռւ դգհՠ՟վջ ՟մճնճջ ցնրէ՟մ ՟պմգժ թ ցվխնրէգմե — Աջ՜ջզմձ ՜կՠձ՜հձզ ՠս իզկձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ՠխՠէճռո...
գ. 111՜—2՝ Վ՟ջմ կ՟մկվնրէգ՟մ գր ՠ՟վխնրէգ՟մմ — Բ՜ջՠջ՜ջ Տբջ ՠս ՞դ՜թ, ճջ տ՜խռջճսդՠ՜կ՝ Քճ ՝՜ջլՠջ ա՜կՠձ՜հձ հ՜ձռ՜ձո կՠջ...
դ. 112՝—9՝ Յ՟հ՟աջ ո՟վագրթ ղիթէ՟վնրէգ՟մ, նվ ո՟ս՟ծե ղ՟մկ՟մթ (՟ճջոեջ) ժպնրէգ՟մ — Քջզոպճո
՝ձ՜ժՠ՜է բ Հ՜հջ, ճջ զ Քՠա ռձթ՜հ...
ե. 119՝—22՝ Թե նվոեջ ճ՟ճսմգմ ջնրվՠ ծվգյս՟խւ ՟պ ձամ՟րնվջմ գր ղիթէ՟վգմ դմնջ՟ գր ճ՟ճսմնրէթրմ ղնժգամնրէգ՟մ բթր՟տմ դխմթ ՟ճմնվթխ — Յճջե՜կ ը՜վ՜ձՠ՜էձ զ թճսէճսդՠձբ ՞՜հ զ ախնճսկձ...
զ. 122՝—4՝ Ցնճտ մգվանվլնրէգ՟մ ը՟ղ՟մգժնտմ թ շ՟ց ծնագրնվ սգջնրէգ՟մմ Աջսնր՟լ ՟վ՟վգժնտմ —
Յճջե՜կ էճհո ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ թ՜՞բ հճ՞սճնձ...
է. 124՝—8՜ Ապ ջնճմ ինվծնրվբ ռգվջսթմ թղ՟ջս ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ գհՠ՟վտ — Է ՠջ՝ՠկձ հճջե՜կ հ՜վղպ՜ժզ կզպտ զ նՠջկճսդՠձբ իճ՞սճհձ...
ը. 128՜—9՝ Յ՟հ՟աջ էե ո՟սնրթվ՟մթմ ո՟ծո՟մնրէգ՟ղՠ ա՟ճ նւ թ աթսնրէթրմ ՟վս՟ւմնճմ գր մգվւմնճմ — Աի՜ ըձ՟ջՠկ զ լՠձն, ՠխ՝՜ջտ գձդՠջռճխտ ՝՜ձզռո ՜հոճռզժ, կզ ճտ ՜կ՝ճըՠ՜է կպ՜ստ...
ը՟. 128՝—34՜ Չ՟ցւ գր ՟ջսթձ՟մւ, նվնռ ՠ՟վկվ՟մ՟մ նաթւ զմէ՟տնհւ թ յ՟րթհջ ծնագրնվջ թ ժվնրղմ խ՟ս՟վգժնրէգ՟մ — Ոջ ճտ ռ՜ձժ՜հ էզձՠէ ճջ՟զ Աոպճսթճհ...
ըՠ. 134՜—5՜ Յ՟ճսմնրէթրմ բթր՟խ՟մ ղվտղ՟մտ, նվւ ճգս ճ՟ճջնջթխ ժնրջ՟րնվգժնտմ մգվանվլգմ — Յճջե՜կ ժ՜կզձ ոճսպտձ ձկ՜ձՠէ ծղկ՜ջպզձ, աձկ՜ձճսդզսձ ծղկ՜ջզպ նՠջկճսդՠ՜ձ ա՞ՠձճսձ...
ըա. 135՜—7՝ Քմմնրէթրմ ՟պ թ մնճմ թղ՟ջս ծնագրնվ սգջնրէգ՟մտ — Ո ժ՜ջ՜ոռբ յ՜պկՠէ աըճջիճսջ՟ո ճջճչ՜հձ՜կճէճսդՠ՜ձ...
ըբ. 137՝—40՝ Քմմնրէթրմ ՟րգս՟վ՟մ՟խ՟մ ձ՟պթմ, դնվ ՟ջ՟տ Տեվմ. Հնրվ գխթ ՟վխ՟մգժ ճգվխթվ — Ոջյբո
ժ՜հթ՜ժճսձտ իջճհ ՝ճռ ՜ջթ՜ջթբ...
ըգ. 140՝—2՝ Յնվբնվնրղմ խվ՟րմ՟րնվ՟տ ՠ՟վթ ՟րվթմ՟խ՟րւ — Հճ՞զ կզ՜հձ՜ժՠռզ ՟ջ՜ըպ բ ժՠձ՜ռ...
ըդ. 142՝—5՜ Յ՟հ՟աջ ը՟ղ՟մգժնճ ճ՟միպնռ մ՟ր՟ծ՟մաթջս ի՟հ՟հնրէգ՟մ գ[վ]խմ՟րնվթ — Խ՜խ՜խճսդզսձ իճ՞ճհ ՜հձ բ, հճջե՜կ ճմ ՞պռզ զ ձկ՜ մ՜ջ ըճջիճսջ՟...

ըե. 145՜—7՝ Ի մնճմ թղ՟ջսնրէթրմ ծնագրնվ աթսնրէգ՟մմ — Ոջյբո յ՜պճս՜ժ՜ձ բ ճսխիւխձ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ
՜ձ՟՜կո, ձճհձյբո յ՜պճս՜ժ՜ձ բ հճ՞սճնձ ՝՜ձձ...
9. 148՜՝ Դ՟ր՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ նրհհ՟ց՟պ՟տ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Հ՜հջ ՜ձոժ[զ]ա՝ձ, Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ
հՈջ՟ճհ Քճ ոզջՠէճհ...
10. 148՝—54՜ [Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ] Ի ռգվ՟ճ ագվգդղ՟մթմ («Ա—Ք») — Աոպճս՜թ ՜ձՠխ ՜ձե՜կ՜ձ՜ժ, /Հ՜հջ ՜ձըոժզա՝ձ ՠս ՜ձտ՜ձ՜ժ... («Ռ»—ճչ պ՜ձ էճսո՜ձռտճսկ՚ «վ»)փ
Գջմզռ՚ 154՜ «Զ՜հո ղ՜ջ՜ժ՜ձ ՠդբ ՝ճէճջճչ ոջպզս... ՠջ՞ՠոռՠձ... դճխճսդզսձ ի՜ձ՟զյզէ ձկ՜ զ Տՠ՜շձբ, դբՠս ՝զսջ կՠխ՜ռ պբջ»փ

11. 154՜—6՝ Սնրվՠ ծ՟րվմ Նգհնջթ ձամ՟րնվթմ Քվթջսնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս — Տճսջ աոզջպ Աոպճսթճհ, ՠս
հճջե՜կ ռ՜ոձճս՚ ըճջիճսջ՟ տճ...
12. ՟. 156՝—8՜ Խնջսնռ՟մնրէթրմ զջս ղգհ՟տ ճ՟մբթղ՟մնրէգ՟մ — Մՠխ՜հ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ...
ՠ. 158՜՝ [Դ՟ր՟մնրէթրմ] — Դ՜ս՜ձզկ աՀ՜հջձ ՜կՠձ՜ժ՜է...
ա. 158՝—60՝ [Խնջսնռ՟մնրէթրմ] — Խճոպճչ՜ձզկ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ...
13. ՟. 160՝—2՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ահ՟րէւ թ ը՟ղ ո՟ս՟վ՟աթմ (Բ՟մ ԼԳ, բ) — Ակՠձ՜ժ՜է Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ...
ՠ. 162՜—3՝ Ի ծ՟մբթջ՟վ՟մջ ի՟րջթտ ՟սգմթ ՠ՟մ ղ՟իէ՟մ՟տ, նվնռ Հնաթմ Աջսնրլնճ ո՟յսգ՟ժ ծ՟ջ՟մե ճ՟րամ՟խ՟մնրէթրմ [Բ՟մ ԼԴ, ՠ] — Ախ՜մՠկ ա՜ձվճվճըՠէզ պբջճսդզսձ...
ա. 163՝—5՜ Ըմբբթղ՟ղ՟վս բթր՟տ ՟ճջ մնր՟ա ՟հ՟րէթտ գր բթր՟ջ՟ռջնրպ չգվղ՟ս՟ամ՟ո ՟իս՟րնվնրէգ՟մտ Աջսնրլնռ ց՟վ՟սթշ [Բ՟մ ԻԵ, գ] — Աջ՟, ՜հոտ՜ձՠ՜ռո ՜ձ՝՜սզռ իջ՜ղզռ...
14. 165՜—78՝ Բ՟մւ ո՟մլ՟ժթւ ծ՟յսգտնրտթշւ Աջսնրլնճ. Ն՟վգխ – ՟.165՜—8՜ [Բ՟մ ՀԱ, ՠ] — Եո՚ ՜ձյզպ՜ձո հ՜կՠձ՜հձզ... ՜ձժ՜ա՟ճսջՠէզ ըճջպ՜ժՠ՜էոփ
ՠ. 168՜՝ [Բ՟մ Է, ՠ] —Տճսձժո ՟՜շձճոպՠ՜ձ... պզջ՜՟ջճսե ՠջ՜ըպ՜կճշ՜ռփ
ա. 168՝—70՝ [Բ՟մ ԻԴ, ՟—ՠ] — Ես ՜ջ՟, ճջճռ ըձ՟ջճռ... պջպկՠռ՜սփ
բ. 176՝—1՝ [Բ՟մ Է, ա] — Վ՜ՙհ ՜ձլզձո կՠխ՜սճջզ... դբ ճմ ՞զպՠկ ատՠափ
գ. 171՝—4՜ [Վ՟վբ՟մ՟՞ճ Մ՟վ՟է՟տրնճ] — Վ՜հ զձլ, ազ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է ժճմՠէճչ, ՠխբ չ՜պդ՜ջ տ՜ձ ա՜ձի՜ս՜պոձ... Վ՜ՙհ տՠա ՜ձլձ, ազ՛ կՠխ՜ջ... ՠս ՜կՠձ՜հձ կՠխ՜ստ էռՠ՜էփ
դ. 174՜—5՝ [Բ՟մ Ը] — Ես ՜ջ՟, ազ՛ձմ ՞ճջթՠոռՠո... ի՜ջճս՜թՠ՜է՟ հ՜սջիձՠէճռփ
ե. 175՝—6՜ [Բ՟մ ԻԷ, ՠ] — Մՠխ՜ՙհ կՠթզ՟ ՝՜ջՠջ՜ջճսդՠ՜ձ... զոժ՜յբո կՠխ՜հփ
զ. 176՜ [Բ՟մ ԻԷ, ա] — Մՠխ՜ՙհ ՠջ՜ըպՠ՜ռ՟... պ՜խպժ՜էզո կՠխ՜ՙհփ
է. 176՜—7՜ [Բ՟մ ՀԲ, ՠ] — Ոմ ճտ կՠխ՜սճջ զ՝ջՠս ազո... ՠս ժղզշտ կՠթ՜կՠթ՜ռփ
ը. 177՜—8՝ [Բ՟մ ՁԲ, գ — ե] — Ահէ ՟ճս, ՜կՠձ՜՞ճսդ Տբջ, ՝՜ջՠջ՜ջ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
15. 179՜—80՜ Յնվը՟ղ ի՟շ սգջ՟մգջ, ՟մխթվ ՟պ՟չթ գր ՟ճջոեջ ՟հ՟րէգ՟ — Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, ձղ՜ձզ ը՜մզ Քճ ՠջժզջյ՜՞՜ձՠկ...
16. 180՜—7՝ Խվ՟սւ նագյ՟ծ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ջնրվՠ ծ՟ճ[վ]մ Յնռծ՟մեջ Գ՟պմգտ[թ] — Ծ՜շ՜հ՜ժզռո լՠջ
զ Քջզոպճո Յզոճսո Յնռծ՟մմեջ Գ՟պմգտթ ի՜ջռ՜ձՠկ աճխնճսձբ ոզջՠէճհ՟ Տՠ՜շձ...
17. 187՝—90՝ [Ըմէգվտնր՟լւ ճԱրգս՟վ՟մ՟տ, թ էհէնտմ Պփհնջթ գր թ Մ՟վա՟վենրէգմե Եջ՟ճգ՟ճ]
– 187՝—90՜ Ի ղնրսջ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ ո՟ծնտմ Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթմ ՟պ՟րփսնրմ. Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էե[նջթ] (Զ, 22–Է 27)ֆ 190՝—2՜ Ահտ[թտ] ՟պ՟չթ խթվ՟խթմ Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթմ. Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե (ԾԸ, 1–14)ֆ 192՜—4՝ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Հպնղ՟ճգտնտ էհէնճմ ե զմէգվտնր՟լջ (ԺԳ, 11—ԺԴ, 25)ֆ
194՝—6՜ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էենջթ (Զ, 1—21)ֆ 196՜—7՝ Եվխվնվբ խթրվ՟խեթմ ՟պ՟րփսնրմ. Արգս՟վ՟մ զջս
Ղնրխ՟ճ (Դ, 43–Ե, 11)ֆ 197՝—9՝ Եվխվնվբ խթվ՟խեթմ. Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե (ԼԳ, 2–22)ֆ 199՝—202՜
Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Հպնղ՟ճգտնտ էհէնճմ ե զմէգվտնր՟լ (ԺԲ, 1–ԺԳ, 10)ֆ 202՜—4՝ Գ խթվ՟խեթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ. Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ճ (Զ, 13—38)ֆ 207՜—9՜ Գ խթվ՟խեթմ, Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ (ԾԴ, 11–ԾԵ, 13)ֆ
209՜—10՝ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Կնվմէ՟տինտ Եվխվնվբ էհէնճմ ե զմէգվտնր՟լջ (Զ, 1–18)ֆ 210՝—3՝ Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ճ (ԺԵ, 1–32)ֆ 213՜—4՝ Չնվվնվբ խթրվ՟խեթմ ՟պ՟ր՟րս. Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ճ (ԺԲ, 32–48)ֆ
214՝—7՝ Դ խթվ՟խեթմ. Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճ՟ճ ղ՟վա՟վեե (ԾԶ, 1–ԾԷ 21)ֆ 217՝—9՝ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ ճԵցգջ՟տրնտ էհէնճմ (Դ, 17–Ե, 14)ֆ 219՝—21՜ Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ճ (ԺԶ, 1–18)ֆ 221՜—4՜ Հթմկգվրնվբ խթվ՟խեթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ. Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟վխնջթ (ԺԳ, 1–37)ֆ 224՜—6՜ Հթմա խթվ՟խեթմ. Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ
ղ՟վա՟վեե (ԿԵ, 8–25)ֆ 226՜—8՝ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Փթժթոգտրնտ (Գ, 1–Դ, 9)ֆ 228՝—31՜ Արգս՟վ՟մ զջս -

Ղնրխ՟ճ (ԺԷ, 20–ԺԸ, 14)ֆ 231՜—3՝ Վգտգվրնվբ խթրվ՟խեթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ. Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ճ (ԻԱ, 5–38)ֆ
233՝—6՝ Զ խթվ՟խեթմ. Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե (ԿԶ, 1–24)ֆ 236՝—9՝ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Կնհնջ՟տնտ (Բ, 8–Գ, 17)ֆ 239՝—43՜ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էենջթ (ԻԲ, 34–ԻԳ, 39)ֆ 243՜՝ Ավղ՟րգմգ՟տմ. Ս՟հղնջ ՂԷ...
Պ՟րհնջ ՟պ՟ւգժնճ ճԵցգջ՟տնտ էհէնճմ (Ա, 3–10)ֆ 243՜—4՝ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էենջթ (Ի, 29–ԻԱ, 21)ֆ
– 245՜—9՝ [Արգս՟վ՟մ Իրհ՟ՠգվթտ]
– 245՜—6՝ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էենջթ — Ես հՠջՠժճհզձ ղ՜՝՜դճսձ... (ԻԸ, 1—20)փ 246՝—7՝ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟վխնջթ — Ես զ՝ջՠս ՠջՠժճհ ՠխՠս... (ԺԵ, 42—ԺԶ, 8)փ 247՝—8՜ Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ջնր — Ես ՜ի՜ ՜հջ կզ
՜ձճսձ Յճչոբվ... (ԻԳ, 50—ԻԴ, 12փ Թ՜վճս՜թ՚ ԻԳ, 51—ԻԴ, 11)փ 248՜—9՝ Արգս՟վ՟մ զջս Յնռծ՟մմնր — Յՠպ ՜հձճջզժ ՜խ՜մՠ՜ռ աՊզխ՜պճո... (ԺԹ, 38—Ի, 18)փ
– 250՜—53՜ [Արգս՟վ՟մ Բըյխնրէգ՟մ].
– 250՜՝. Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էենջթ — Ես կզձմ՟ՠշ ՜ձռ՜ձբջ... (Թ, 27—34)փ 250՝—1՜ Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթ — Ես գձ՟ ՜հ՞ձ գձ՟ ՜շ՜ս՜սպձ... (Ա, 35—45) 251՜—2՜ Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ջնր — Ես զ՝ջՠս ժ՜պ՜ջՠ՜ռ... (Է, 1—10)փ 252՜—3՜ Արգս՟վ՟մ զջս Յնծ՟մնր — Յՠպ ՜հոճջզժ պ՜սձ բջ իջբզռ... (Ե, 1—18)փ
– 253՜—7՜ [Արգս՟վ՟մ Հ՟մաջսգ՟մ]
– 253՜—4՜ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էենջթ — Յ՜հձե՜կ ՜ջ՟՜ջտձ թ՜՞ՠոռզձ... (ԺԸ, 43—52)փ 254՜՝ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟վխնջթ — Ես կզձմ ՟ՠշ զ Բՠդ՜ձզ՜... (ԺԴ, 3—9)փ 254՝—6՜ Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ջնր — Մզ ՠջժձմզջ ի՜սպ վճտջզժ... (ԺԲ, 32—48)փ 256՜—7՜ Արգս՟վ՟մ զջս Յնռծ՟մնր — Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ Յզոճսո... (Ե, 19—
30)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

35՝ Յզղՠոռճստ աոպ՜ռճխ ծ՜շզո՚ աԳվթանվ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ ՠս աթձրխո զսջ զ Քջզոպճո ՠս աճխճջկՠէզ Ամխնրխջ ՠս
ազկոձ ՜կՠձ՜հձ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
81՜ Զճխճջկՠէզ Ամխնրխջ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ (ձկ՜ձ՚ 156՝)փ
178՝ Զ՜ձյզպ՜ձ Խթհնրխջ հզղՠ՜, ճչ ՠխ՝՜հջփ
257՜ Փ՜շտ... // (257՝)...
Ոջ ՠպ ա՜սջճսդզսձ պժ՜ջզո,
Նճս՜ոպ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հ[զո]՚
Յ՜ս՜ջպ ի՜ո՜ձՠէ ՞ջզո
Ոխճջկՠէզո, ՜ձ՜ջզո
Ի հ՜կՠձ՜հձ ՞ճջթո ՝՜ջզոփ
Ի ըձ՟ջճհ ՜շձ ոջ՝՜ոբջզ
Ժզջ ՠս ՜ջզ կզ՜ժզռ[զ]՚
Ոջ Գվթանվ չՠջ՜ժճմզ,
Ի հզղ՜պ՜ժ ՜ձլզձ զսջճհ ՠս թձճխ՜ռ
Մձ՜է հ՜յ՜՞՜հո կ՜ձգ՜ձռ Ննվ Սթնմթ,
Ոջ ՞՜ձ հ՜ղը՜ջիզփ
Գջՠռ՜ս իճ՞բղ՜ի ՝՜ձտո զ Սնրվՠ հ՜ոպճս՜թ՜ժճը տ՜խ՜տո Եվնրջ՟հեղ, գձ՟ իճչ՜ձ[ՠ]՜ս Սնրվՠ Հվգյս՟խ՟ոգս՟տջ, լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս կՠխո՜դ՜ջ՜ը ՜ձլզձ, ճջ Ամխնրխ չՠջ՜ժճմզկփ Յՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոզձ, ճջտ չ՜հՠէբտ ժ՜կ ՜սկպզտ զ ոկ՜ձբ, հզղՠռբտ աճխ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 46՝ (ԺԵ ՟., իզձ ղխ՜՞զջ) Ահո հզղ՜պ՜ժ բ զ Թգհ՟ճ չ՜ձտփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ՜հոճջ պզջճսձ, ճջ ՠ՟
զ ՟ճսշձ // (47՜), ՜ջ՜ջ ազղը՜ձո ձճռ՜ ճջյբոփ Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ Տՠ՜շձ, ազ տ՜խռջ բ, ազ հ՜սզպՠ՜ձ բ ճխճջկճսդզսձ ձճջ՜փ
2. 1՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Ահո Ք՜ջուա՞զջո հզղ՜պ՜ժ բ զկ՚ կբջ Թ՟անրեֆ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜... Վ՜ոձ ՜հոճջզժ ճմ հ՜ջզռՠձ... 1՝... Աձճը՜ժ՜է ՠս ՜ձհզղ՜մ՜ջ...փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԴ—XIV
ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մմեջ (252—81)ֆ

ԹԵՐԹ՝ 33(258—90)ֆ ՊՐԱԿ՝ 3×12(Գ 9)ֆ ՆԻՒԹ, էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,8×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ՝
258—81, 282—90)ֆ ՏՈՂ՝ 18—20ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ գհլնր՟լ գր տգտ՟խգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 258՜—66՝ [«Ի ջվՠնտ ծ՟վտմ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ մմչգտգժնտմ՝ ամ՟տգժնտմ ՟պ Քվթջսնջ գր ռ՟ջմ ղիթէ՟վ». կգպ. 9018, 226՟]///նրէգ՟մ ջա՟րնվ՟տ — Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ հ՜կՠձ՜հձզ, ՠխ՝՜ջտ, ճջ ա՜[կՠձ]՜հձ զձմ ՝՜ջզ կ՜պ՜ժ՜ջ՜ջբ...
2. 267՜—90՝ Գթվ ծ՟ր՟սնճ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ գխգհ[գտր]նճ, ավգ՟ժ թ Նգվջթջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջե, [թ] իմբվնճ ագվ՟ո՟սթր թմւմ՟խ՟ժթ, ցգջ՟ճթ է՟ա՟րնվթմ Հնպնղնտ՝ Աժեւջթ ղգլթ ոպս՟րջսպ՟սվթմֆ Յնվը՟ղ գժ ճԱվգրգժջ գր եվ թ Մ՟ղսոսոյգջսթ՟ճ ղ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւ Կթժթխգտրնտ, գր զմբբեղ ծգվկնր՟լնհ՟տ
ո՟ս՟ջի՟մթ — Բ՜ձզստ ՟ճսաձ՜տՠ՜ զկձ ը՜սոՠէճչ... ՞ջՠէ դճսխդ ՜շ ձ՜ը՜յ՜պզս ՠխ՝՜հջձ՚ պբջ Գվթանվեջ ժ՜դճխզժճո [հ՜խ՜՞]ո ՜հոջ զջ՜ռ ՜հոյզոզ ՜սջզձ՜ժ՜սփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

266՝ Քջզոպճո Ոջ՟[զ] //(267՜) Աոպճսթճհ, հճջե՜կ ՞՜ո Քճ ի՜հջՠձ՜ժ՜ձ վ՜շ՜ստտ ի՜պճսռ՜ձՠէ գոպ ՞ճջթճռ, ՟ճս ճխճջկՠ՜ կՠխճսռՠ՜է թ՜շ՜հզո Քճ՚ Յնռ՟մմթջթ ՠս ղձճջիբ դճխճսդզսձ ՝՜աճսկ ՠս ՟եգձ՟՜ժ հ՜ձռ՜ձ՜ռ ձճջ՜հ ՠս կՠա ՠս տՠա վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 290՝ Ես ՜հէ ՜կՠձ՜հձ զձմ... Ոջյբո հՠպ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ դ՜՞՜սճջզձ Իջվ՟ճեժթ...
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟վխնջ Կգհգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 128. շավնր՟լ՝ 114՟, 128ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԱ×12 (Ա 14, ԺԱ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,2×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (մփսվաթվ՝ 127՟—8՟)ֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ խս՟ր, բպմ՟խթմզ՝ ս՟վՠգվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 28ՠ, 47՟, 67՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Խվ՟ս ռ՟ջմ ծ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ՟տ Արգս՟վ՟մթմֆ ԺԳ—ԺԴ բբ.ֆ 1(Ա), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Թնրհէ, գվխջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ «///Արգս՟վ՟մմֆ Մ՟էե՟մ Արգս՟վ՟մթմ դծ՟ղ՟ճՠ՟վՠ՟պջ ՟ճժնտ ՟րգս՟վ՟մշ՟տմ
դբվնր՟խ՟մ գբգ՟ժ ՟պզմէգվ... Մ՟էենջ, Մ՟վ///»ֆ Աՠ (մ՟ի՟ոեջ շավնր՟լ. ճգս՟ա՟ճնրղ ՟ճժ կգպւնռ՝ իվ՟ս՟աթվ) «///Յնվը՟ղ կ՟ճմմ
ԲԿ գր ԴԿ ժթմթ՝ Մ՟էե[նջ խ՟վ]բ՟ճ... դՀ՟մաջսգ՟մ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Ապ՟մկթմ էգվէգվ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվթտ ղխվ՟սնր՟լ (35, 40)ֆ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմ նր 1—2 էգվէգվզ խ՟դղթ ց՟խ՟մմգվթ ա՟ղգվթտ գվգւ սգհթտ լ՟խնր՟լֆ Կ՟դղթ էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, Ա ցգհխզ 1
ջղ շ՟ցնռ՝ ՟ճվնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՝ — 2՜ Ն՟ի բվնրէթրմ գր տ՟մխ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ավնտջ, նվ խնշթ Մ՟յսնտ, նվ նրմթ ճթմւմ ՠնռ՟մբ՟խ դ՟ղգմ՟ճմ ինվծնրվբջ գխգհգտրնճ, նվ ե թ կգպջ ւ՟ծ՟մ՟[ճ]թտ — Ա. [Վ]՜ոձ կժջպճսդզսձ ՜շձՠէ... ԻԶ. [Վ]՜ոձ Իսխ՜՝ՠջզռ Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ.. Գ՜ձլ Պ՜ղպկ՜ձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ, Պ՜իճռ ՠս Զ՜պժզփ
1. 2՝—11՜ [Ա] Կ՟մնմ ղխվսնրէթրմ ՟պմգժ — Յճջե՜կ տջզոպճձՠ՜ ՜շձՠձ, ձ՜ը մբ յ՜ջպ դճխճսէ հՠժՠխՠռզձ... Ես ՜ոբ ա՜խ՜սդո. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ...
2. 11՜—3՜ [Բ]. Կ՟մնմ ցգջ՟ճթ ծ՟մբգվկ ՟րվծմգժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ ՠս աՄ՜ղպճռձ ՠս ՠջդ՜ զ պճսձ վՠո՜հզձփ Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Խ՜մ՜ձզղ... Ըձդՠջձճս՜թ հԻո՜հՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբ[բ]. Ցձթ՜ոռբ ՜ձլձ զկ զ Տբջ...
3. 13՜—7՝ Գ. Խվ՟ս դանրյնրէգ՟մ, դնվ ս՟տե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ծ՟մբգվկգժնտմ, նվւ ՟ղնրջմ՟տգժնտ գմ, թ ը՟ղ ծ՟վջ՟մգ՟տմ... (տ՟մխնրղ՝ «[Վ]՟ջմ ճ՟մկ[մ]գժնճ թ ղթղգ՟մջ») — Տ՜ձզ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՠս ի՜ջռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ աի՜ջոձ ՠս ավՠո՜հձ...
–17՝ Գջմզռ ՟՜ջլՠ՜է թ՜ժ դճսխտ կզ ժ՜ջբ զ Դ ՜ձժճսձբ զ չՠջ՜հ վ՜ժՠխ՜ձ վՠո՜հզձ, ճջ ժ՜յ մզ ՝՜ձզփ Տխզոկ բ Աոպճսթճչփ

4. 17՝—25՜ [Դ]. Կ՟մնմ ծ՟վջ՟մգ՟տ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ավՠո՜հզձ ՠս աի՜ջոձ հՠժՠխՠռզձ... 18՜ Ըմէգվձնր՟լ թ Ծմըմբնտ. Ես ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Աջ՜ոռճստ կ՜ջ՟ գոպ յ՜պժՠջզ կՠջճսկ...

5. 25՜՝ [Ե]. Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — Ես հՠպ Է ՜սճսջ ՠջդ՜ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜շձճս աձճո՜ ՠս պ՜ձզ զ
՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ... Ես ՜ոբ տ՜ի՜ձ՜հձ աԱխ՜սդո. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ գձ՟ կՠա ՠո...
6. 25՝—8՜ Զ. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ... 26՜ Ես ՜յ՜ աԱխ՜սդո
ա՜հո ՜ոբ. Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ՜կՠձ՜՞ճսդ...
7. 28՜—42՜ [Է]. Կ՟մնմ ՟յի՟վծ՟է՟հթ ս՟մգժնճ — Յճջե՜կ աձձնՠռՠ՜էոձ զ Քջզոպճո հճսխ՜ջժՠձ... 28՝
Ես ՜յ՜ ՜ոբ աԱխ՜սդո. Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ՜ձոժզա՝ձ, ՜ձՠխ...
՟. 35՜—7՜ Գ՟մկ ղգպգժ՟է՟հթմ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ, Բ՜ձ՟, ճջ զ Հ՜սջբ...
ՠ. 37՜—8՝ Ոհՠ է՟հղ՟մ թ ռգվ՟ճ ագվգդղ՟մթմ ՟ջ՟հ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
8. 42՜—5՝ [Ը]. Կ՟մնմ ՟[ճ]ա՟ժ[՟]տթմ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Այի՟վծ՟է՟հթ ՟ճանճմ») — Ժճխճչզձ ՠս ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ... Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճմ թ Թգջ՟հնմթխգտրնտ էհէնճմ ե զմէգվձնր՟լ. Ահէ կՠտ յ՜ջպզկտ ՞ճի՜ձ՜է...
9. 45՝—7՝ [Թ]. Կ՟մնմ Է ՟րնրվմ — Ես հ՜կՠձ՜հձ, ճջ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ձձնՠռՠէճռձ, ՜ոՠձ աԱկփզձտձ զ ՝ճսձ...
Ըձդՠջձճս՜թ հԵջՠկզ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Ք՜ն՜էՠջՠռ՜ջճստ...
10. 47՝—58՝ Ժ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ սհ՟ ռ՟ղձ՟մթ ղթմշգր գրէմ ՟ղմ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Տհ՟ճ՟է՟հմ ե») — Աոՠձ Ս՟հղնջ. անրՠհ՟ճջ Զ. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ... 49՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ ՟ջ՟տգ՟ժ. Ես դբ կՠտ, ճջ ժՠձ՟՜ձզտո
կձ՜ռՠ՜է ՠկտ...
–56՜—7՝ Ն՟հ՟յթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս...
11. 58՝—60՜ [ԺԱ]. Տհ՟ճթ ՟ճանրմ (ժնրջ՟մտւնրղ) — Ահ՞ճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձփ Ս՟հղնջ. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ ՜սջիձՠ՜է... Ըմէգվձնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Աջ՟՜ջձ ՠդբ ի՜ոռբ զ չ՜խծ՜ձՠէ...
12. 60՜—2՝ [ԺԲ]. Կ՟մնմ նագծ՟մաթջս ՟պմգժնճ (ժնրջ՟մտւմգվնրղ՝ «Ոաեծ՟մաթջս, Ահ՟րվծմեւ», ՟պ՟մտ
ջ՟ծղ՟մ՟դ՟սղ՟մ) — Սժո՜ձզձ, Ասջիձՠ՜է Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ...
–62՜ [Ահփէւ] – Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
13. 62՝—7՜ [ԺԳ]. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ 63ՠ—4՟ «Տգ՟պմ՟խ՟մ. Ահ՟րվծմեւ»)
— Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ... Ըձդՠջձճս՜թ զ Ծձըձ՟ճռ. Աջ՟, ՠս ՠխՠս Հ՜՝բէ իճչզս...
14. 67՜—76՜ ԺԴ. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ... Ըմէգվձնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ ՠ՞զպ ազկ՜ոպճսդզսձ...
15. 76՝—86՜ [ԺԵ]. Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվմ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ —
Սժո՜ձզձ Շ՜ջ՜ժ՜ձ. Խճջիճսջ՟ կՠթ... 79՜ Եր խ՟վբ՟մ դԱհ՟րէջ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր ծ՟ճվ՟ոգսթմ. Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
՟. 84՝—5՝ Ք՟վնդ չնրվ ՟րվծմգժնճ ՟ջե («Յնծ՟մմթջթ [գ]վա») — Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՜սջիձՠկտ ա՜սջիձՠ՜է Փըջժզմ՟ Էկ՜ձճսբէ...
ՠ. 85՝—6՜ [«Մգհգբթ Մխվսնրէգ՟մ թ Սվխ՟մե. Ջվ՟րվծմգ՟տմ ՟ջ՟ճ». կգպ. 474,29ՠ] — Քջզոպճո, Բ՜ձը՟ Հ՜սջ, թըձճսձ՟ ՜ձե՜կ՜ձ՜ժ...
16. 86՜—94՜ ԺԶ. Կ՟մնմ Ար՟ա ծթմայ՟ՠէթմ դԱո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ... 86՝ Ըմէգվձնր՟լ ճԻջ՟ճգ՟... 92՝ Եր ՟ջե դԱհ՟րէջ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ. Ասջիձՠ՜է բ
՜ձ՝՜ս ճխճջկճսդզսձձ...
17. 94՜—7՜ [ԺԷ]. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ ւ՟ծ՟մ՟ճմ դգխնրտ՟մե ընհնռվբգ՟մմ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դո՟ս՟վ՟ամ... գր ՟ջե դ՟ճջ — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ, աՠջժզսխձ Աոպճսթճհ Տՠ՜շձ...
18. 97՝—106՜ [ԺԸ]. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ. Ըջս նվնրղ ՟ջ՟տ Յթջնրջ, գէե. Արվթմ՟խ
ղթ գսնր կգդ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, դնվ է՟վքղ՟մգ՟տ ծ՟ճվ՟ոգսմ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ Գվթանվթջ Վխ՟ճ՟ջեվ — Ի պ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ ՜ջլ՜ժկ՜ձ Սջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդո ՠժՠխՠռսճհձ...
98՜ Եր գոթջխնոնջմ ՟ջե դԱհ՟րէջ. Փ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, Տբջ՟ կՠջ...
19. 106՜—10՜ [ԺԹ]. Եր բ՟վկգ՟ժ ՟ջե դԱհ՟րէջ դ՟ճջ. Արվծմնրէթրմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ընհնռվբգ՟մմ (տ՟մխնրղ՝ «Վ՟ջմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժնճ», ժնրջ՟մտւնրղ՝ 106ՠ—7՟ «Յգս Ոսմ՟ժնր՟ճթմ՝ Ժ՟ղ՟սնրմ՟րվծմեւ գր ը՟ղծ՟վ») — Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ զ ՝՜ջլճսձո...
20. 110՜—4՝ [Ի]. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ դս՟ձ՟վթմ ոհլգ՟ժ գր դջգհ՟մմ յ՟վըգ՟ժ ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժ թ սգհթ թրվ գր ՟րվծմգժ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստ... Ըձդՠջձճս՜թ հԻո՜հՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբբ. Հ՜ժ՜շ՜ժճջ՟տձ կՠջ ժճըՠռզձ աոջ՝ճսդզսձո տճ...
21. 114՝—5՜ [ԻԱ]. Կ՟մնմ դագջսգհեմ գր դծ՟մբգվկգհեմ ՟րվծմգժնճ – Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ... Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Սզջՠռզռ ատՠա. Տբջ... Եր ՟ջե դԱհ՟րէջ. Տբջ Աոպճս՜թ ՝՜ջլջՠ՜է, ճջ ա՞ՠռճսռՠջ ՠժՠխՠռսճհ տճսկ...

22. 115՜ [ԻԲ]. Կ՟մնմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս ՜յ՜ ՞զձսճչ... Եր ՟ջե դԱհ՟րէջ. Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՠպճսջ կՠա աձզսդո...
23. 115՜՝ [ԻԳ]. Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ խգվ՟խվնտ, նվ ոթհլ թմշ խգվգ՟ժ թտե—Աոՠձ Ս՟հղնջ Ծ. Կտնրվբ. Սզջպ ոճսջ՝... Եր ՟ջե դԱհ՟րէջ դ՟ճջ. Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է՟ ՠո...
24. 115՝—7՝ [ԻԴ]. Կ՟մնմ դջգվղ՟մթջ, գր դ՟վսղթջ գր դյգհչջ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ ռճջՠ՜ձ... Ըմէգվձնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Պ՜պճսՠ՜ աՏբջ զ տճհճռ ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ...
25. 117՝—8՜ [ԻԵ]. Կ՟մնմ ա՟պմ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Զճխն՜ժբ[ա]ո՚զճս[խխ՜էզռո]փ Աջե դԱհ՟րէջ. Տբջ պ՜սձզռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ճսըպզռ...
26. 118՜—25՝ [«ԻԶ. Վ՟ջմ Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ՟տմ — աժինճմ խ՟վա՟ր՝ Բըյխնրէգ՟մ գր Հ՟մաջսգ՟մ
թ ծգս», տ՟մխթտ]ֆ Արգս՟վ՟մ Իրհ՟ՠգվթտ զջս Մ՟սէեթ — Ես հՠջՠժճհզձ...
27. 125՝—8՜ [Գ՟մկ գր նհՠւ]
՟. 125՝—7՜ Գ՟մկ ո՟յս՟ղ՟մ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ. Պ՟ծնտ գր Զ՟սխթ («Ապ՟ւգժ») — Աձպ՜ձՠէզձ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ յ՜ջ՜՞ջՠռ՜ջ...
ՠ. 127՜՝ Տ՟հ Ոհՠ ղգպգժթ («Եվա Ավթջս՟խգջթ») — Եժ՜հտ ՜հո՜սջ, ՠխ՝՜ջտ ՜կբձ...
ա. 127՝—8՜ Ոհՠ թ սեվ Խ՟շ՟սնրվ Կգշեպ՟տրնճ — Եո ՠկ ժճջճսոՠ՜է ճմը՜ջ՚ կճէճջՠ՜է զ ոճսջ՝ տճ ի՜սպբձ.../Զ՜ղը՜ջիո ՝՜ջՠը՜սո ճսձզկ՚ ՜շ թըձՠ՜է Աոպճս՜թ՟ զ Կճսոբձփ
Տյ. Եջՠս՜ձ, 1958, բն 139, Dփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՝ Աս՞ձՠ՜, ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ... ՠս աոժոՠ՜էձ զ կՠխ՜սճջբո ի՜ձ հ՜ս՜ջպփ Ոխճջկ՜թ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜... ՠս ՜ջ՜ ՜ջե՜ձզ աոճսջ՝ ՞զջո ի՜ո՜ձՠէ զ հ՜ս՜ջպ, ճջ ՜ձճս՜ձզ Մ՜ղպճռ, ՠս ՜հոճչ ժ՜պ՜ջզ ՜սջբձտձ
տջզոպճձբզռ. ՜կբձ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կփ
2՝ Ոչ ՠխ՝՜հջ, հճջե՜կ ճջ աՄժջպճսդզսձձ ժ՜պ՜ջՠո, կզձ Հ՜հջ կՠխ՜[հ] իջ՜կ՜հե Կգհգտթ ոճսպ՜ձճսձ Մ՟վխնջ ՞ջմզո, ճջ ա՜ձճսձո ճսձզկ ՠս ա՞ճջթո՚ ճմ. Մզ՛դբ ճխճջկ՜թձ Աոպճս՜թ էոբ ՝՜ջ՝՜շճհ տճհզձ ՠս ճխճջկզփ Վ՜ՙհ զձլ
ՠս չ՜ՙհ զկ ՜ջՠսճսոփ Եդբ հզղՠո՚ հզղՠ՜է էզռզո զ Քջզոպճոբ, ՠդբ հճ[հ]էճսդզսձ ՜ձՠո, մ՜ոՠո Հ՜հջ կՠխ՜[հ], ճչ ՠխ՝՜հջ, ՟ճս աի՜ձ՞զոպձ ՜ո՜ՙ Ո՛ջձ բ ի՜ձ՞զոպձփ Աոբ դբ չ՜ՙհ ճս կճըզջձ թ՜թժբ ա՞թճխ Մ՜ղպճռզոփ Խձ՟ջՠկ զ տբձ ա՜հոփ
22՜ (Ի էճսո՜ձռո) Պո՜ժբ, պբջ Տթվնրխ, ճջ՟զտ ՜ջՠսճսձփ
128՜ Գջՠռ՜ս ոճսջ՝ Մ՜ղպճռո լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ Կգհգտթ Մ՟վխնջթջ դվզձ ՌՃԷ (1658), կ՜ջպզ ԻԴ, ՜սջձ
Դ—ղզփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Կ՟րխս՟յգտթ Թնրղ՟մթմ ՠս Խ՟դ՟վթմ, ճջ ի՜ռձ ՜ձճձռձ ժճսպբզ ՠս ՞զջտ զձլզ
ժճս ՞ջբզ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ակՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թտ... Կ՜պ՜ջճսկձ ՜սջզձ՜ռ... Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜հ զ կՠա...
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ՄԱՇՏՈՑ
ԺԴ—XIV
ԳՐԻՉ՝ Գվթանվֆ
ԹԵՐԹ՝ 379՟. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 226ՠ—7ՠ, 269ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԲ×12 (Ա, ԺԴ, ԻԳ 11, Լ—ԼԱ 10, ԼԲ 8)+1×6 (ԻԳ ով՟խթ ղեչ՝ 263 գր 270
էգվէգվթ ղթչգր, ԺԷ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18×13,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19 (ԺԷ բ. ճ՟րգժնրղզ՝
17)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟, 228՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 12՟, 31ՠ, 52ՠ, 80ՠ, 96ՠ, 100՟, 103՟, 105՟,
107՟, 109ՠ, 110ՠ, 120՟, 245՟, 256՟, 259ՠ, 300՟, 311՟, 321՟, 337՟, 353ՠ, 363՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ,
գխգհգտթ (12՟, 31ՠ)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, էգվէգվզ՝ էնրժ՟տ՟լ գր ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խոնրղմգվթ խնոթս ՟մչ՟սղ՟մ ծգսգր՟մւնռ սգհ—սգհ ՠմ՟աթվզ ռմ՟ջնր՟լ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ Ա ցգհխթ ս՟իս՟խզ ղթ ւ՟մթ սգհթտ՝ ձ՟ւ՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԺԷ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ, ժվ՟տնր՟լ էգվթմ՝ 264—269ֆ
Սխդՠնրղ գհ՟լ 2 էգվէ ղ՟ա՟հ՟էգ՟ճ ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմգվզ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ, գվգրնրղ գմ ծգսւգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1. 2՜—12՜ Ա. Հթղմ՟վխեւ գխգհգտրնճ, դնվ դնրագ՟ժ ջնրվՠ ծ՟վ՟մտ — [Ահ՟րէւ]. Բ՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝
Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ, էճսջ կՠա, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ՠս ի՜ոպ՜պՠ՜ աիզկճսձո ոճջ՜...
2. 12՜—31՝ [Բ]. Կ[՟մնմ] մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Եխգհգտթ ՟րվծմեւ») — Յՠջՠժճհզձ իոժճսկձ բ կզձմՠս ռ՜հ՞... Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Իկ՜ոպճսդզսձ ղզձՠ՜ռ զսջ պճսձ...
3. 31՝—40՜ Գ. Կ՟մնմ ջվՠգժնճ ս՟ձ՟վթմ — Յգվգխ՟րվգ՟ ծջխնրղմ ՟պմգմ... Ս՜խկճո ՀԸ. Աոպճս՜թ, կպզձ իՠդ՜ձճոտ... Ես ՜ոբ. դԱհ՟րէջ. Ոջ գձ՟ճսձճխ՟ ՠո ՜խ՜սդզռ եճխճչջ՟ՠ՜ձ տճ...
4. 40՜—1՜ Դ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտրնճ — Աոՠձ Ս՟հղնջ ՃԺԵ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ Տՠ՜շձ... Ես ՜ոբ. դԱհ՟րէջ դ՟ճջ. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ձճջճ՞զմ ՠս ա՜ջ՟՜ջզմ...
5. 41՜—2՜ Ե. Կ՟մնռմ ՟րվծմնրէգ՟մ դագջսթ ջվՠնրէգ՟մ գխգհգտրնճ, դնվ թմշ նվ ժթմթ — Դձՠձ վ՜հպՠ՜հ ոՠխ՜ձճչ ՜շ՜նզ ՟ջ՜ձ ՠժՠխՠռսճհձ... 41՝ Ս՟հղնջ ԻԵ. Դ՜պ ՜ջ՜ զձլ... [Ահ՟րէւ]. Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ՜ի՜սճջ ՠս ՝՜ջլջՠ՜է...
6. 42՜—3՜ Զ. Կ՟մնմ ջխթծ, ղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Տբջ իճչճսՠոռբ... ՠս տ՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ աԱհփէջ.
Ասջիձՠ՜է ՠո Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՠպճսջ կՠա աձզսդո ա՜հո...
7. 43՜—6՝ Ժ՟ղ՟սնրմ ՟րվծմեւ (ժնրջ՟մտւնրղ) — Աջ՟ ՜[սջիձ]ՠ[՜է] ՜ձ՝՜ս կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ Քջզոպճոզ
Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ ՜ջե՜ձ՜սճջՠ՜ռ ակՠա ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ ի՜ո՜ձՠէ...
8. 46՝—52՝ Է. Կ՟մնմ ղնմնդնմ [՟պմգժ զջս] ծգվ՟խգվսնրէգ՟մ (=ծգվ՟խսվնրէգ՟մ) գոթջխնոնջ՟տ
(=գաթոս՟տրնտմ) եւ ջվՠնճ ժգվթմմ եւ Պ՟հգջսթմ, ՟վ՟մտ գր խ՟մ՟մտ, նվւ դխնրջնրէթրմ ճ՟մկմ ՟պմնրմ թ Քվթջսնջ, խ՟վաջ ՟ճջ [ե] — Ասՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ... Ս՟հղնջ թ էթր. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
47՝ [Ահ՟րէւ]. Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ՜կՠձ՜ա՜սջ, ՜կՠձ՜ըձ՜կ...
9. 52՝—61՝ Ը. Ձգպմ՟բվնրէթրմ գխգհգտրնճջ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ — Բՠջՠձ ակ՜ձժճսձո զ ՟ճսշձ ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռճհձ,
ՠս ՠյզոժճյճոձ ը՜մ՜ժձտբ զ չՠջ՜հ ձճռ՜ ՜ոՠէճչ. Յ՜հոկ իՠպբ հ՜ձլձ ՜շձՠկ ալՠա ղձճջի՜ռ Սճսջ՝ Հճ՞սճռձ...
10. 62՜—70՜ Թ. Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ Ս՟հղնջգվանրւ — Զ՜սՠէձ ՟ձՠձ զ լՠշձ գոպ
՜սջզձզձ... թըՠձ ըճսձգ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ, ՠս ՜ոՠձ Շ՜ջ՜ժ՜ձ գոպ ՜սոջձ... 67՜ Հզձ՞ ժ՜ջ՞ ժզո՜ո՜ջժ՜ս՜՞զձ,
ճջ բ ՟յզջ...ճս)փ
11. 70՜—80՜ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ գոպ ՜սջզձզ...
12. 80՝—96՝ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ («ւ՟ծ՟մ՟ճթտ») — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜ա՜ձ ՠժՠխՠռսճհձ...
13. 96՝—115՝ Ժ. Կ՟վա ՟րվծմնրէգ՟մ ջնրվՠ թրհնճմ ծթր՟մբ՟տ ճնվնրղ ՟րնրվ ծ՟մբ[թոթ] թրհնճմ ՟րվծմնրէգ՟մ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Վգվչթ ՟րլնրղմ ծթր՟մբ՟տ») — Ժճխճչզձ Է տ՜ի՜ձ՜հտ, ՠս էըռՠ՜է լբդ ՜ձ՜յ՜ժ զ յպխճհ թ՜շճռ...
Բ՜ե՜ձճս՜թ բ 7 կ՜ոզ՚ գոպ 7 տ՜ի՜ձ՜ձՠջզ. 97՜ «Ես ՜յ՜ ՞՜հ ՜շ՜նզձ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՜ոբ աԱխ՜սդո ա՜հո, կզձմՠս հՠսդձ տ՜ի՜ձ՜հձ»փ

14. 115՝—20՜ ԺԱ. Կ՟վա ՟րլնրէգ՟մ ծթր՟մբ՟տ — Յճջե՜կ ժ՜կՠձ՜ձ ՜սթ՜ձՠէ աիզս՜ձ՟ձ, աժձզ ոճսջ՝ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՞՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՜շ իզս՜ձ՟ձ՚ ճսձՠէճչ գձ՟ զսջՠ՜ձո ա՜սջիձՠ՜է լբդձ... Ահ՟րէւ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դ՟րլ՟մթժմ. Ակՠձ՜ժ՜ջճխ ՠս հ՜սզպՠձաժ՜ձ Աոպճս՜թ...
15. 120՜—202՝ ԺԲ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ճնրիսե գխգհգտրնճ ղ՟ծնր՟ղՠ խ՟ս՟վթ — Աշձճս ՠյզոժճյճոձ ա՝՜ակճսդզսձ ճսըպզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ պՠխզձ, ճսջ աի՜ձ՞զոպձ յ՜պջ՜ոպՠձ... 198՝ Ահփէւ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր ծ՟ճվ՟ոգսթմ. Գճի՜ձ՜կտ ատբձ, Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
–193՜ Գ՜ձլ Ք՜ի՜ձ՜հ՜դ՜խզձ, հՠպ Փ՜շտ զ ՝՜ջլկ՜ձձ ՠս Վ՜ոձ զ չՠջճսոպ տ՜ջճազձ չծ՜ջՠէճհ, ՠջ՞ՠոռզ զ
չՠջ՜հ ՞ՠջՠակ՜ձզձ, ձ՜ՠս զ իոժճսկձ ՞զղՠջճհձ հզսջճսկձ ե՜կ՜ձ՜ժզփ Ո՞ՠ՜է զ պբջ Մ՜ձճսզէբ Բչմնճ Ահջ՜ջ՜պՠ՜ձ
ձ՜ի՜ձ՞զ՚ զ ըձ՟ջճհ ՝՜աճսկ ի՜ջռ ՠս ՠխ՝՜ջռ զսջ («Մ՜ձչզէզ Ե») — Մՠթ ՠս իա՜սջ ՜ձճսձ իջ՜ղ՜էզ...
Ոսձզ ձ՜ՠս՚ Մ՜ի կ՜ջ՞՜ջբզռ. 137՝ «Ոչոբզ»փ 138՜ «Ակճչո՜հ»փ 138՝ «Մզտզ՜հ»փ 143՝ «Յճչՠէՠ՜»փ «Ա՝՟զճս»փ 147՜ «Ն՜սճսկ՜հ»փ 147՝ «Ակ՝՜ժճսկ՜հ»փ 149՜ «Սճվ՜ձզ՜հ»փ 154՝ «Աձ՞ՠ՜հ»փ 154՜ «Զ՜տ՜ջզ՜հ»փ 155՜ «Մ՜խ՜տզ՜հ»փ

16. 203՜—11՝ ԺԳ. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Յճջե՜կ հ՜հ՞ՠ՜ռձ եճխճչզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ գձ՟
Աջՠս՜՞՜էձ, ՜ոՠձ աԱն՝զթտձ զ ՝ճսձ Շ՜ջ՜ժ՜ձ՜ս... 207՜ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ թ Մ՟ւջթղթ՟մնջ նրջնրղմ՟խթտ թրվ. Ոչ ՠխ՝՜հջ ոզջՠէզ...

17. 211՝—3՝ ԺԴ. Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜ժ՜ձնփ Ըմէգվտնր՟լջ ճԻջ՟ճ՟ճ ղ՟վա՟վեե.
Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Զծ՜ձ՜յ՜ջիո ՜ձպզ ձճջ՜ պՠոզ...
18. 213՝—6՜ ԺԵ. Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Աի՜ մ՜վճչփ Ըմէգվտնր՟լջ ճԻջ՟ճ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Մճշ՜ոռզձ աձՠխճսդզսձո...
19. 216՜—8՝ ԺԶ. Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Ս՟հղնջ. Աի՜ Աոպճս՜թ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ զկփ Ըմէգվտնր՟լջ ճԻջ՟ճ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Ոմ ՠսո ՠխզռզ ՜հոճսիՠպՠս ՜ջ՟՜ջճհձ ՜ջՠ՞՜ժձ էճհո...
20. 218՝—21՝ ԺԷ. Կ՟մնմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՟հղնջ. Եջժ՜հձ՜կզպ ՝՜աճսկճխճջկփ Ըմէգվտնր՟լջ [ճԱպ՟չթմ է՟ա՟րնվնրէգ՟մտ]. Ես ՞ձ՜ռ Ս՜կճսբէ զ պճսձ զսջ...
21. 221՝—6՜ ԺԸ. Կ՟մնմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՟հղնջ. Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜հ կՠ[թզ]փ Ըմէգվտնր՟լջ ճԻջ՟ճ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Ես ժ՜պ՜ջՠռզձ ՜սճսջտ ո՞ճհ տճ... 225՜ Ահէ ՜խ՜սդտ ՜սՠէճջ՟. Աիՠխ ՠս ա՜ջկ՜ձ՜էզ բ ՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզ...
22. 228՜—39՝ ԺԹ. [Կ]՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ գվգի՟ճթտ — Աթՠձ աՠջՠը՜հձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ... Ս՟հղնջ. Կռճսջ՟. Տբջ ճմ ՝՜ջլջ՜ռ՜ս... Եր ՟ո՟ ՟ջե դԱհփէջ. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ...
23. 239՝—44՝ Ի. Խվ՟ս դանրյնրէգ՟մ, դնվ ս՟տե ւ՟ծ՟մ՟ճմ, նվւ ծ՟մբգվկգժնտ գմ ոջ՟խ ՟պմնրժ, խ՟մի՟ր գր բ՟վկգ՟ժ թ ը՟ղ ծ՟վջ՟մգ՟տմ... — Գզպ՜ոնզտ, ճջ՟ՠ՜ժտ, ճսջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բտ ժ՜յզէ գձ՟ կզկՠ՜ձո...
244՜ Եվա ոջ՟խթ, նվ ՟ջգմ թ բնրպմ գխգհգտնճմ. Ակՠձ՜ա՜սջ Տբջ դ՜՞՜սճջ դ՜՞՜սճջ՜ռ, /Թ՜՞՜սճջզո կՠջ ա՞ՠռճ ի՜ձ՟ՠջլ վ՜շ՜ռ...
24. 245՜—54՝ ԻԱ. Կ՟մնմ ոջ՟խթ — Գ՜ձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ, աճջո ի՜ջռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ... 246՝ Ըմէգվտնր՟լ թ Ծմմբնտ. Ես ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Աջ՜ոռճստ կ՜ջ՟ գոպ յ՜պժՠջզ կՠջճսկ...
25. 254՝—5՝ [Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տմգժնճ] — Ես հՠպ ՠջՠտ ՜սճսջ ՠջդ՜ տ՜ի՜ձ՜հձ զ պճսձ ՜շ վՠո՜հձ, ՠս
՜շձճս այո՜ժձ զ ՞էըճհձ... Ես ՜ոբ. աԱհ՟րէջ զ չՠջ՜հ ձճռ՜. Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է ՠս ՜կՠձ՜ա՜սջ... (ձ՜ըճջ՟զռ ՜ձ՜ձն՜պ)փ
26. 256՜—9՜ ԻԲ. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ – Աշձճս աի՜խճջ՟ճսդզսձձ... ՠջդ՜ձ ՜շ իզս՜ձ՟ձ... Ես ՜ոբ աԱհփէջ. Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
27. 259՝—90՜ ԻԳ. Կ՟մնմ ղգպգժէ՟հթմ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Այի՟վծ՟է՟հ») — Աոզ Ս՟հղնջ. Ոխճջկՠ՜ զձլ,
Աոպճս՜թ... 284՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի բթղ՟տ մմչգտգժնտ, ՠ՟մ թ ինվնտ ջվսե իփջւ զմբ
Աջսնրլնճ. Աջ՟, ՠո, ճջ ՠջ՝ՠկձ ՝՜ձ՜յ՜ծճհծ...
՟. 271՝—5՜ Զա՟մկջ ՟ջ՟, նվ նրհնվբ ա՟ճ խ՟վամ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ, Բ՜ձ՟, ճջ զ Հ՜սջբ..
ՠ. 275՜—6՜ Ոհՠ ոթս՟մթ, դնվ ՟ջգմ թ ռգվ՟ճ ագվգդղ՟մթմ («Եվա Ավթջս՟խգջթ») — Եժ՜հտ ՜հո՜սջ, ՠխ՝՜ջտ ՜կբձ...
ա. 276՜—8՜ Աճժ նհՠ ոթս՟մթ — Ոՙչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
28. 290՜—5՝ ԻԴ. Կ՟մնմ ՟ճանճմ (՟յի՟վծ՟է՟հթ) — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՟հղնջ ԻԹ. Կտնրվբ.
Ըձ՟ ՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռՠձ...
29. 295՝—9՝ ԻԵ. Երէմգվնվբ ՟պ՟րփսնրմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՟հղնջ ՃԱ. Տբջ էճսջ ՜խրդզռ...
30. 300՜—8՜ ԻԶ. Կ՟վա գր խ՟մնմ սհ՟ճ՟է՟հթմ — Սժո՜ձզձ. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ... Ես ՜ոՠձ Ս՟հղնջ
մճջո ՞ճ՝խ՜հ... 301՝ Սվՠնճմ Գվթանվթ ՟ջ՟տգ՟ժ ռ՟ջմ մմչգտգժնտ. Ահէ ճջ ժՠձ՟՜ձսճհձ կձ՜ռՠ՜է ՠկտ...
31. 308՝—11՜ ԻԷ. [«Աճանճմ»] — Ի չ՜խճսՠ՜ձ ՜հ՞ճհձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՟հղնջ ԻԹ. Բ՜ջլջ ՜շձՠկ... Ըմէգվտնր՟լջ ճԻջ՟ճ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Զզ զ Տՠ՜շձբ ՠխզռզ ՟՜ջլ ՜ջ՟՜ջճռ...
32. 311՜—5՜ ԻԸ. Կ՟մնմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճֆ Ահ ՟րվծմգժ — Աոզ Ս՟հղնջ զ դզս. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ... 314՜ Ես ՜ոբ. աԱհ՟րէջ. Ասջիձՠ՜է ՠո Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
33. 315՜—21՜ ԻԹ. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... Ս՟հղնջ Դ
զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ... Ըմէգվտնր՟լջ թ Ղգրս՟տնտ. Ես ժճմՠ՜ռ Տբջ աՄճչոբո...
34. 321՜—37՜ Լ. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜ ՞զձճչ... Ըմէգվտնր՟լջ ճԱպ՟խ՟տ.
[Ե]ջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ ՠ՞զպ ազկ՜ոպճսդզսձ...
35. 337՜—49՜ Ր(=Տ=ԼԱ). Կ՟մնմ չ[նր]վ ՟րվծմգժնճմ — Եջդ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ա՜ջ՟զստ զ նճսջձ... 341՜ Ք՟վնդ լ՜հձզս ՜ո՜հ. Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՜սջիձՠկտ ա՜սջիձՠ՜է (պՠո լՠշ. 825, 84՝—5՝, «Յնծ՟մմթջթ գվա»)ֆ 341՜ Ես ՜յ՜
ժ՜ջ՟՜ձ. դԱհփէջ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ. Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է... 349՜ Աոպ ՜ոՠձ. դՏ՟հմ ՟դմթր. Քջզոպճո Բ՜ձգ՟ ի՜սջ, թձճսձ՟... (պՠո լՠշ. 825, 85՝—6՜, «... զ Սվխ՟մե»)...
36. 349՜—53՝ Ց(=Ր=ԼԲ). Տգ՟պմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի խնշնրղմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ —
Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ակՠխճսռՠ՜էձ ՠս պ՜ձզ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ... Ըմէգվտնր՟լջ ճԻջ՟ճ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Լճս՜ռ՜ջճստ ոջ՝ՠռ՜ջճստ...

37. 353՝—63՜ Ւ (=Ց=ԼԳ) Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠէթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ... 356՝ Ահ՟րէւ ՟ո՟յի՟վնհ՟տ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ. Տբջ Աոպճս՜թ, Հ՜հջ ՜կՠձ՜ժ՜է, Աջ՜ջզմ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ...
38. 363՜—73՝ Փ(=Ի=ԼԴ). Կ՟մնմ նսմ՟ժնր՟ճթմ. զջս նվնրղ ՟ջ՟տ Յթջնրջ, էե ՟րվթմ՟խ ղթ գսնր կգդֆ
Զնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, գր է՟վաղ՟մգ՟ժ ջվՠնճմ Գվթանվթ Վխ՟ճ՟ջեվ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ — Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՞՜ձ զ ՞՜սզդո ՠժՠխՠռսճհձ... Ես ՠյզոժճյճոձ ՜ոբ աԱհ՟րէջ ա՜հո. Փ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, Տբջ կՠջ...
39. 373՝—6՝ Ք(=Փ=ԼԵ). Կ՟մնմ ջգվղմ գր յգհչ, խ՟ժ գր ծմկ՟մ ՟րվծմգժնճ — Ս՟հղնջ. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձփ Ըմէգվտնր՟լջ ճԱպ՟խ՟տ. Պ՜պճսՠ՜ աՏբջ զ տճռ ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ...
40. 376՝—7՝ ԵԻ (=Ք=ԼԶ). Վ՟ջմ ՟րվծմնրէգ՟մ ՟ճաթ գր ծմկ՟մթ, աթմրնճ գր խ՟վ՟ջթ — Ասջիձՠ՜, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, այպճսխ ՜հ՞ՠ՜ռ կՠջ, աիձլ՜ձո ՠս ա՞ճս՝ո, աժ՜ջ՜ոո ՠս ա՞զձզո...
41. 377՝—8՝ Կ՟մնռմ ՟րվծմնրէգ՟մ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ, շ՟ղշթ գր ղվաթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ, ճջ ա՜ջ՟՜ջՠռՠջ աՠջժզջ ՝ճսո՜ստ...
42. 378՝—9՝ Ֆ. Ահփէւ ռ՟ջմ նվ ոթհլ խգվ՟խնրվ նրսե — Ս՟հղնջ ԼԹ. Հ՜կ՝ՠջՠէճչ ի՜կ՝ՠջզ... ի՜ձռբ ա՜սջիձճսդզսձ ՠս ավ՜շտ... ՜հեկ ՠսփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2՜ Աս՞ձՠ՜, Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ՠս աոժոՠ՜էո կՠջ ՟ճս ժ՜պ՜ջՠ՜հփ
5՜ Աս՜ՙխ զ հ՜ձ՝՜ըպ րջզձ՜ժզ ՟՜ջ՟բո, աոը՜էձ ճմ ժ՜ջՠկ ճսխխՠէ (ձկ՜ձ՚ 18՜, 31՜, 50՜, 189՝, 190՝, 205՜, 209՜)փ
44՜ Աս՜ՙխ, ազ ՜սջզձ՜ժո ըզոպ ՜ձզթճսկ բ ՠս ռճսջ[պ]ո ըզոպ յզձպ, ազ ՝շձՠէ մժ՜ջՠկ ա՞ջզմոփ
109՜ Զ՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխո հզղՠ՜ զ Տբջ, ՜խ՜մՠկփ
130՝ Ոՙչ ոճսջ՝ ՠխ՝՜ջտ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ոը՜է՜ձ՜ռձ ՠս ըճ// (131՜)ղճջճսդՠ՜ձձ, ազ հճհե ձՠխ՜ռՠ՜է ՠկ
զ ոճսպ ՠխ՝՜ջռ ՠս հ՜ձզթՠ՜է հրջզձ՜ժբոփ
137՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ զ՝ջ դ‘ ՜մտձ բձռ ի՜ձ՞մզ, ազձմ ՠո զ հզսջ ՞ջՠէ րջզձ՜ժո ի՜ձ՞՜հփ
188՝ Աոպճս՜թ տՠա բձռ ի՜ձ՞մզ ՠս կըզդ՜ջզ ՝ջ՟՜մտ, (՜հոյբո), ազձմ ՠո զ տճ ՞ջՠէ րջզձ՜ժ ի՜ձ՞՜հփ
202՝ Զ՜կՠձ՜հձ կՠխրտ էռՠ՜է ՠս ա՜կՠձ՜հձ մ՜ջՠրտ ա՜շ՜թՠ՜է թջճխո՚ աԳվթանվ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ ՝՜ջզձ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ
226՜ Ոջ ՠս վջժՠոռբ Տբջ Աոպճս՜թ աոպ՜ռրխ ՞ջճռո ՠս ա՞թճխո հ՜իՠխ ՜պՠձբձ. ՜կբձփ
298՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ վ՜[շ՜սճջբ՛] /// ՠս աՅնռ՟մեջ, ՠս այ՜ջճձ Յնռ՟մեջմ, ճջ հ՜հոկ չ՜հջզ ՜ձճհղ գկյՠէրտ ճսջ՜ը՜ռճհռ //(229՜) ակՠա զ խ՜ջզյճսդՠ՜ձոփ Տբջ Աոպճս՜թ աիճ՞զ ձճռ՜ ճսջ՜ը՜ռճսոռբ ՜ձպջպճսկ ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ ՝՜ե՜ժ՜սձ. ՜կբձփ
379՝ Փ՜շտ... ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ կՠխո՜կ՜թ ՠս պ՜ջպ՜կ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՜ձլզձո՚ Գվթանվթ ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ
՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ղ[ճս]ձմ ժպ՜ժզո, ճջ ժճմզ Մ՜ղդճռ, ճջ բ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ ԱԲԳԴփ 269՝ Թ՜՞՜սճջ՜ռ ՜ա՞՜ռփ 1՝ (էճս՜ռճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ ՞ջճսդՠ՜ձ իՠպտՠջ)փ
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ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 560—7 (էպթշւ 404, 535, 545, սգջ ո՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 3ՠ, 8ՠ, 293ՠ, 557՟—60ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—ԻԳ×12
(Թ 3, ԺԷ 14)+1×12+Ա—ԻԳ×12(Ա 13, ԻԳ 7)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3×14ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ, խ՟վղթվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, էնրհէ, էգվէ՟խ՟ժնր՟լ՝ 1—2, 559—560ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 176՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 9՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 4՟, 5՟, 57ՠ, 103՟, 141՟, 192՟, 230՟, 313ՠ, 336ՠ, 379ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. 3—11 էգվէգվզ խ՟վխ՟սնր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, ս՟իս՟խմգվզ՝ լպնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 4՜—556՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/4՜՝փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո՚ /5՜—7՜փ Հ՜պճջ Ա/7՜—56՜փ Բ/56՜—101՝ (101՝
«Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜...»փ Չճսձզ յջ՜ժ Ի «Հՠջլկճսձտ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռ ՜շ կ՜ջ՟ՠխճսդզսձ Բ՜ձզձ»փ Տՠո պյ. բն 95—101)փ Գ/102՜—39՝փ
Դ/139՝—91՜փ Ե/191՜—228՜փ Զ/228՜—312՝փ Է/313՜—35՝փ Ը/335՝—78՜փ Թ/378՜—467՝փ Ժ/467՝—556՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚
543՜—4՜փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գենվա չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 555՝—6՝)փ

Բ. 3՜ [Դգհ՟աթվ] — Ժ ՟ջ՜կ դճսդզ՜հ կ՜ջ՜ազ... Դ ՟ջ՜կ յզյ՜շփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

4՝ Ակՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ, ՟ճս էՠջ զձլ լՠշձ՜պճս, ճջյբո ՠս ՝՜ակ՜ռ հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ա՝՜ջզո ՜շ՜նձճջ՟ՠո. տ՜ձազ հճհե պըկ՜ջ ՞ճէճչ, ՜ձիկճսպ զ հ՜ջիՠոպզռ ոճջզձ, ՜հէ զ տՠա ՜յ՜սզձՠէճչ ոժոՠ՜է ՠկ ա՞ճջթո ծ՜ջպ՜ջ՜յՠպ՜ռ ը՜ս՜ջՠ՜էո կՠխ՜ստփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 3՜ (Նրպջ՞զջ, ձճհձ լՠշտ) Տբջ [Ղ՟]դ՟վմ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո զ դվզձ ՌՁ (1631), Վ՜ջ՟՜յչ՜շզձ յ՜իճռձ, հճսէզոզ Դ, րջձ Բ—ղ՜՝դզփ
2. 3՜ (Բճէճջ՞զջ) Ի դվզձ ՌՀԴ (1625) Եո՚ պբջ Ավթջս՟խեջ լՠշձ՜՟ջՠռ՜հ ՜ս՞ճոպճոզ ԻԶ, ՜սջձ ժզջ՜ժզփ
3. 285՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ, տՠջճս՜թ) Յզղ՜պ՜ժ բ Ամսնմ ՠյզոժճյճոզձ [զ] ՟ճսշձ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմփ
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ՌՄԺԹ—1770, ՌՄԻԶ—1777

Ս. Էչղթ՟լթմ
ԳՐԻՉ՝ Եհթ՟ սվտ. Տթ՟վոեւվտթ (1770 է., 2՟—72՟), Բ՟վջգհ ջվխ. (1777 է., 72՟—208ՠ, ղթչ՟մխգ՟ժ նվնյ էգվէգվ՝ ՟ճժ կգպւ)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Գվթանվ ռվբ. (1777 է.)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 208+3 (խվխ. 20, 27, 111). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 20բ, 27բ, 29ՠ, 55՟—6ՠ, 111բ, 194ՠ—5՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+Ա—Ե×8+19×8 (Գ 7, ԺԵ
14, ԺԹ 10)+1×1+10 էգվէ մգվբթվ (15, 20աբ, 23—25, 27 աբ, 29, 32—33, 40, 111 աբ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «GL» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×14,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (2՟—52ՠ, 57՟—71ՠ, 73ՠ—6ՠ, 120՟—43ՠ, 195ՠ—208ՠ), գվխջթրմ (53՟—4՟, 72՟—3՟, 77՟—119ՠ, 144՟—93ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (2՟—79ՠ, 95՟—208ՠ), ՠնժնվաթվ (80՟—94ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 30–33ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, ղթ ւ՟մթ սգհ՝ տգտ՟խգվֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟աթվզ, զջս գվգրնճէթմ, ավնրգժ ե ՟ջսթձ՟մ՟ՠ՟վ՝ 1770—1777 էէ. զմէ՟տւնրղֆ Եր ավթշմգվզ գր ջս՟տնհզ գհգժ գմ Ռեէենջ ռվբ.—թ ՟յ՟խգվսմգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—47՝ Գթվւ ծ՟ղ՟պփս ընհնռ՟լնր ռ՟ջմ ՟պ թ ո՟սվ՟ջս անժնճ թ ոեսջ ղս՟պնրէգ՟մ գր ջգվսնհնրէգ՟մ ՠ՟մ՟ջթվ՟տ, նշ թղ՟ջսմնտ գր աթսմ՟խ՟մ՟տ, ՟ճժ մղ՟մգ՟տ թղնտ թղ՟ջս՟խ՟տ գր սաթս՟տ, սթմ՟ էե ղնպ՟[տ]խնս՟տ, ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ մնր՟ջս Մնռջթջե ղգհջ՟ղ՟լ Ջնրհ՟ճգտրնճֆ Ի էվթմ ՌՄԺԸ (1769)—թմ, թ
ց՟պջ Աջսնրլնճ
Տգ՛ջ կգպ. 513, 4՟—74՟. Ց՜ձժ/2՜՝ (՟—ժզ)փ §՟/3՜—5՜փ ՠ—ե/մզտփ զ/5՜—6՝փ է/մզտփ ը—ժե/7՜—41՝ (ճսձՠռՠէ բ ՝՜ռ դճխձճս՜թ ՝՜ակ՜դզս ի՜պճս՜թձՠջ, ճջճձտ հՠպ՜՞՜հճսկ էջ՜ռճսՠէ ՠձ ՜շ՜ձլզձ դՠջդզժձՠջզ չջ՜հ ՠս ձՠջ՟ջճսՠէփ §՟, զ, ը—ժե ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ ՟—ժզ)փ Ոսձզ.

՟. 41՝—2՜ ԼԱ. Բ՟մ ռ՟ջմ մմչգտգժնտ — Ոՙի կ՜ի, ճջյբո ՟՜շձ բ հզղ՜պ՜ժո տճ...
ՠ. 42՝ ԼԲ. Բ՟մ ռ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ — Ս՜ժ՜ս է՜ռ զ չՠջ՜հ կՠշՠէճռ...
ա. 42՝—3՜ ԼԳ. Բ՟մ ռ՟ջմ բընինտ — Դեճըտձ բ իջՠխբձ ՞ճհ՜ռճսդզսձ...
բ. 43՜—4՜ ԼԴ. Յ՟հ՟աջ ո՟սնր՟խ՟մ ի՟շթմ Քվթջսնջթ — Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ աՏբջ Աոպճս՜թ կՠջ... Խ՜մո
՜հո բ վճը՜ձ՜ժ իձճհ պ՜ծ՜ջզձ...
գ. 44՜ ԼԵ. Յ՟հ՟աջ ղ՟ծնր՟մմ Քվթջսնջթ, նվ ՟վ՟վ ցվխնրէթրմ ծնանտ — Մ՜իձ Քջզոպճոզ բ յ՜պծ՜շ
վջժճսդՠ՜ձ գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ...

դ. 44՜՝ ԼԶ. (Ամինվ՟աթվ) — Ոմ ժ՜ջբ Ոջ՟զ կ՜ջ՟ճհ ՜շձՠէ հ՜ձլձբ...
ե. 44՝—6՝ ԼԷ. Բ՟մ ռ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ — Ք՜ի՜ձ՜հճսդզսձ բ գոպ զկճսկ ՝՜ձզ ժ՜ջ՞ ոջ՝՜ա՜ձ...
զ. 47՜՝ ԼԸ. Դ՟վկգ՟ժ ռ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ — Սվշՠ՜ռ ՠս ՠպ ՜խտ՜պ՜ռ ՜ջ՟՜ջճսդզսձ... Ոխճջկզէձ Աոպճսթճհ ժ՜կտ ՝ձ՜ժ՜ձ բ ձկ՜փ Վՠջն՜ռ՜սփ
Բ. 47՝—94՝ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 47՝ [Ամխթրմ՟րնվ նս՟մ՟րնվ] — Սզջճչ Էզձ ՠխ՜հտ ժռՠ՜է, / Էզձ ՝՜ձզռ տ՜խռջ կջռՠ՜է... (4 պճսձ)փ
2. Ոհնւ ՟հգվջ՟տ ՟վս՟ջնր՟տ (թ՜հջ՜ժ՜յ Ա—Ք) — Աա՞ ի՜կ՜հձ ՜ա՜ձռ, ՜ժճսկ՝ զձլ ՜շբտ ՜ջպ՜ոճսրտ
ճխ՝ճռ, /Բճռճչ կՠխ՜ձ՜ռ ՝ճջ՝ճտզկ հ՜սբպ, ՝ճսեզէ ճմ ժ՜ջՠկ...
3. 48՝ [Ահփէւ] — Ոՙչ Ոջ՟զ Աոպճսթճհ Յզոճսո Քջզոպճո Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ճջ յ՜պճսՠռՠջ ՠս կՠթ՜ջՠռՠջ
ակ՜ի պզջոիսճհ Մրջ Քճհ...
4. 49՜—51՝ Ք՟վնդ՟տ փվծմնրէթրմւ գմ — Ահէՠս Փջժզմձ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ, ճջ վջժՠ՜ռ ա՜ջ՟՜ջձ աՂճչպ
զ ժճջթ՜ձկ՜ձբ...
5. 51՝—2՜ Վ՟ջմ դ՟մ՟դ՟մնրէգ՟մ թրհնճմ — Աջ՟, զսխճհձ ճջ՜ժճսդզսձձ ա՜ձ՜ա՜ձ բ, ազ ժճչճսռ ՠս հճմը՜ջ՜ռ ՝՜խժ՜ձ՜հ...
6. 52՜ [0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ահէ ՠս Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ պ՜ռբ լՠա աՠջ՜ղպճսդզսձ ա՜կյճռ...
7. 52՝ Վ՟ջմ ՟րնրվ շ՟վ անժնճ — Ահո ՜սճսջտ իզս՜ձ՟ձ ճմ ճխն՜ձ՜... Յճսձվ՜ջզ ՜կոճհ Դ րջձ ՠս Ի րջձ...
8. 53՜—4՜ Յ՟հ՟աջ նվոթջնրէգ՟մ Ս՟հղնջթմ, էե դթ՞մշ գմ խ՟ղ նվնճ թվ՟տ ե ոթսնճ — Ա. Եջ՜ձՠ՜էձ՚ չ՜ոձ թ՜շզ պձժՠէճհ... ՃԽԶ. 0ջիձՠռբտ աՏբջձ՚ հճջե՜կ ձ՜ը՜պ՜թ էզձզո զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ ճսջ՜ը՜ձ՜ոփ Բ՜հռ կզ՜հձ Է իՠխ ՜ո՜... ՝բ ՝՜խձ Շ՟ղժնր 0հժնր ի՜ծզ Յ՟խնՠ...
9. 54՝ Վ՟ջմ նվն՞ճ գր ղգւ ինջսնռ՟մթղւ ծ՟ր՟սնռ զջս շնվգւս՟ջ՟մ ՟ջսթձ՟մթմ ծ՟ր՟սնճ, ՟ճջթմւմ՝
Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտջ — 1. Զզ ՠխՠ՜էձ կ՜ջկզձ՚ ՜ձՠխ՜ժ՜ձ Աոպճս՜թճսդզսձձ բ...
10. 54՝ Սվՠնճմ Մնռջեջթ Խնվգմ՟տրնճմ ե ՟ճջ ջ՟ծղ՟մ — Աոպճս՜թ բ չոՠկ՜ժ՜ձ ՠս զձտձ՜՝ճսձ ՞ճհճսդզսձ...
11. 57՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ «Յ՟ճժղե ւ՟վնդ Մգլթ նրվՠ՟էթ ջանճմ...», Ձղպ՟մ՝ ՃԻԹ] — Սճչճջճսդզսձ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ... (9 պճխ)փ
12. 57՜—68՜ Կս՟խ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ... ՟վս՟ծ՟մգտգ՟ժ թ ավնտ ջվՠնտ գր յ՟վ՟բվգտգ՟ժ թ Յ՟խնՠ՟ճ ՟վծթգոթջխնոնջթ գր Կնջս՟մբմնրոփժջնճ ո՟սվթ՟վգե Շթղ՟պ՟տրնճ — Ոՙչ րջ ՟՜շձճսդՠ՜ձ ՠս ո՞ճհ, ճՙչ ՞զղՠջ ժոժթ՜էզ...
13. 68՝—71՝ [«Ք՟վնդ նհչնրմթ». կգպ. 1880, 377ՠ] — Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո յ՜պճսզջՠ՜ռ ՠս իջ՜կ՜հՠ՜ռ ոզջՠէզ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ զսջճռ... Կՠջյ ճխնճսձզ ՜շ՜տՠէճռձ բջ ՜հո. Խ՜խ՜խճսդզսձ պ՜ձո հ՜հոկզժ...
14. 71՝ Վ՟ջմ ծթր՟մբթ ծ՟վտմ ե — Թբ ժզջ՜ժզ իզս՜ձ՟՜ձ՜հ, Ե րջձ ՜ձռձզ՚ ՜յջզ...
15. 72՜ Հ՟վտղնրմւ ծթր՟մբթ — Թբ ճջ էճսոձզ Ա րջձ իզ՜ձ՟՜ձ՜հ, Գ րջձ ՜ձռ՜ձզ՚ ՜յջզփ
16. 72՜՝ [Ահփէւ աթյգվ՟ճթմ ը՟ղնր] — Ախ՜մՠկտ ատՠա, Տբջ, ՠս ՞ճի՜ձ՜կտ ա՜ձի՜ո կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠձբ՟...
17. 72՝—3՜ Ժ՟ղ՟տնճտ, նվ տնրտ՟մե ԺԲ ջծ՟էմ՝ դՠ՟վթմ գր դշ՟վմ... — Ա. Կզջ՜ժզ ՜շ՜նզ ե՜կձ 8 բ, ՝՜ջզ
բ ՜կՠձ՜հձզ...
18. 73՝—4՜ Ոռ նվ մթվծգջբ թ ինվ էղվնրէգ՟մ ղգհ՟տ, նրյթղ զմէ՟տթվ բնր դ՟ճջ ՟մխթրմ՟րնվջ — Մՠջեՠ՜
զ տբձ ձ՜ձզջ ՜ըպ տճհ, /Ի տբձ ըէՠ՜ ՜ջկ՜պ ոզջճհ...
19. 74՝—5՜ Ձգպւ թղ ՟վ՟վթմ դՍ՟հղնջ՟վ՟մ, ւ՟մդթ — 1. Ս՜խկճոձ ակՠց հ՜ըպզռ կ՜տջզմ, /Զկՠա զ մ՜ջ ՟զս՜ռ վջժզմ... (պձՠջգ՚ 1—10)փ
20. 75՜՝ Ննվթմ Բ՟մ թմշ շ՟ցգ՟ժ նսթրւ ւ՟պ՟խնրջթ խգվսղ՟ղՠ. ճթջխ ղգւ ց՟պ՟րնվգջտնրւ — Իոժ կՠջ ի՜ս՜պ ճսխզխ կպրտ, /Հ՜ս՜պ ՜շ ճխն բ կզղպ ՞ճջթճչ...
21. 75՝—6՜ Ննվթմ ՟ջ՟տգ՟ժ գր դ՟ճջ — Իոժ ճջտ ՜ոՠձ. Չբջ Ոջ՟զ, /Զզ բջ ի՜հջ հՠջ՝ՠկձ ՜ձճջ՟զ...
22. 76՜՝ Ննվթմ գվագ՟ժֆ Սնճմ ՟հփէւջ ե ՟ջգժթ ՟ղգմ՟ճմ ՟մկթմ (զջս անրմնճ Այի՟վծ ՟ղգմ՟ճմթմ, նվոեջ թմւմ ճ՟ճսմե), ղթմշ ՟պ՟չ՟բվե դթմւմ ՟պ ջվՠ՟դ՟մ՟ջնրվՠ Հ՟հնվբնրէթրմ ղ՟վղմնճ գր ՟վգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ա—Ք») — Աղը՜ջի ՜ձոժզա՝ձ, /Աոպճս՜թ կ՜ջ՟՜ոբջ...
23. 76՝ [Յ՟հ՟աջ նվ՟խնրէգ՟մ ս՟վգվ՟տ]—Իսջ՜տ՜ձմզսջ պ՜ջջ ժջժզձ ճջ՜ժճսդզսձ ճսձզձ. կզձձ՚ ՞ճհ՜ռ՜ժ՜ձ ճջ՜ժ ՠս կզսոձ՚ յ՜պ՜ի՜ժ՜ձ... (8 պճխ)փ
24. 77՜—9՜ Ք՟վնդ ռ՟ջմ Սվՠնճ ղգպնմթմ — Վՠջ՜ձճջճ՞ճխձ կՠջ Քջզոպճո զ հըոժա՝՜ձ վջժ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ
զսջճհ ձ՜ը՜յբո զձտձ կժջպՠռ՜ս...
25. 79՜՝ Վխ՟ճնրէթրմւ ՟պ Սվՠնճ ղգպնմթմ՝ թ ջվՠնճ Ն՟վգխ՟տրնճմ (Բ՟մ ՂԳ, Գ) — Ես ՜ջ՟, ճջյբո ճմ բ րջ
էջկ՜կ՝ ՜շ՜ձռ ՞զղՠջճհ...

26. 80՜—92՜ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Յ՟ճսմնրէգ՟մ, Բ աժնրի, 5 ծ՟ղ՟վ, Յթյգ՟ նրջսթ ՟մխ՟վ գր ՟ո՟յի՟վգ՟... — Յճջե՜կ ՝՜ջՠ՞ճսդ ՠս կ՜ջ՟՜ոբջձ Աոպճս՜թ ժ՜կՠռ՜ս ա՜ա՞ձ Իջվ՟ճգժթ ՜թՠէ հճսխխճսդզսձ... (՝՜ե՜ձճս՜թ
իզձ՞ կ՜ոՠջզ)փ
27. 92՜—4՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Պնհնջթ ՟պ Կնվըմէ՟տթջմ. Ըջս յմնվծ՟տմ Աջսնրլնճ, նվւ սնրգ՟ժւ գմ թմկ
թՠվգր դթղ՟ջսնրմ ձ՟վս՟վ՟ոգս... — Հճ՞ՠի՜ձծ՜ջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձզռ՟ ՠս ձջ՝՜ձժ՜ջ իճ՞ՠսճջ ի՜ջռ՟ զկճռ ՠս
ՠխ՝՜ջռ՟ հ՜հպ էզռզ...
Գ. 95՜—119՝ [Ք՟վնդւ Սթղեփմթ խ՟էնհթխնջթ Եվգր՟մտրնճ]
1. 95՜—8՝ Ք՟վնդ Տգ՟պմ Սթղեփմ խ՟էնհթխնջթմ թ ջնրվՠ ՟պ՟ւգ՟ժջմ ղգվ թ Բ՟վբնրհթղենջ գր թ Թ՟բենջ
գր թ Լնրջ՟րնվթշմ ղգվ, թ ՠ՟մմ Եջ՟ճգ՟ճ, էե. Կգտնրտթտ կգդ թյի՟մ դԴ՟րթէ... — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հճջե՜կ էճս՜ս Եաՠժզ՜ աոյ՜շձ՜էզոձ...
2. 98՝—9՝ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ թ ջնրվՠ Յ՟խնՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ — Սճչճջճսդզսձ բ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞ջճռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ոջ՝ճռ, ազ զ լՠշձ՜ջժՠէձ ազջբ զկՠտբ...
3. 99՝—101՝ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ թ շնվջ աժի՟րնվ ՟ր՟ա սփմջմ, թ ՠ՟մմ, էե. Աճվ նղմ անվլգ՟տ զմէվթջ... — Ահձտ՜ձ իջծճսզ ՠս ճսջ՜ը՜ձ՜հ ՜՞՜իձ զ եճխճչՠէձ...
4. 101՝—2՝ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ, բ՟վկգ՟ժ թ մնճմ ՠմ՟ՠ՟մեմ — Աջ՟, ոճտ՜ ՠձ թ՜շ՜հտձ Քջզոպճոզ, աճջո ՜շ՜տբ Քջզոպճո ՜շ իջ՜սզջՠ՜էո...
5. 102՝—4՜ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ, թ մնճմ ՠ՟մ. Աճվ նղմ անվլգ՟տ դզմէվթջ — Աո՜ռ՜տ, դբ գձդջզոո ՜հո
Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ...
6. 104՜—5՝ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ թ ջնրվՠմ Դ՟րթէ, թ ՠ՟մմ, էե. Գսթ դԴ՟րթէ զջս ջվսթ թղնրղ... — Տրձտ ոջ՝ճռ չ՜ոձ զոժ ժ՜ջ՞ՠռ՜ձ զ ոճսջ՝ հՠժՠխՠռզո...
7. 105՝—9՜ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ թ ջնրվՠմ Սսգց՟մմնջ, թ ՠ՟մմ, էե. Եէե նւ դթջ ո՟յսգջտե, դխմթ թղ
գխգջտե — Հ՜ջ՜ա՜պ ճջ՟սճհ բ հ՜պժճսդզսձ աձկ՜ձճսդզսձ...
8. 109՜—11՜ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ, թ ՠ՟մմ Պփհնջթ, էե. Եր նվոեջ դագտ՟ւ դո՟սխգվ ծնհգհեմթմ... —
Աոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞զջձ զ ծ՜շՠէձ ա՜ջ՜ջմ՜՞ճջթճսդՠձբձ...
9. 111՜—2՜ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ թ ճնվոթջնրէթրմ Սվՠնճմ Էչղթ՟լմթ, թ ՠ՟մմ, էե. Սգ՟ր գղ գջ գր ագհգտթխ բջսգվւ Եվնրջ՟հգղթ... — Դ՜սզդ կ՜ջ՞՜ջբձ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ պՠոՠ՜է կ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձ իճ՞սճչ...
10. 112՜—3՜ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ թ Սնրվՠմ Էչղթ՟լթմ գր թ Սնրվՠ ղգպնմմ, թ ՠ՟մմ Սնհփղնմթ, էե. Ահՠթրվ ո՟վսթդ՟տ, չվծնվ չվնճմ խգմբ՟մրնճ... — Խճջիջ՟՜՝՜ջ ՜ջտ՜հձ Սճխրկճձ, ՜հոզձտձ՚ Քջզոպճո...
11. 113՜ — 4՜ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ թ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ գր թ Սնրվՠ ղգպնմմ, թ ՠ՟մմ, էե. Գնռգժթ գմ ագհգտթխւմ... — Ըոպ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ. Աջ՟՜ջճսդզսձձ բ գձ՟՜՝ճհո...
12. 114՝—5՜ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ թ Սնրվՠ ղգպնմմ ճնվնրղ ՟րնրվ ո՟վսթ ՠ՟յիգժ, թ ՠ՟մմ Պփհնջթ. Գնվլ՟խթտւ գղ կգդ... — Սջ՝՜ա՜ձ ՜շ՜տՠ՜էձ Պրխճո, ճջճչիՠպՠս ի՜ա՜ջ՜յՠպ ՠս ըճջիջ՟՜ժզռ բջ...
13. 115՜—6՜ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ թ ճՈհչնճմմ, թ ՠ՟մմ Քվթջսնջթ, էե. Յնվ սնրմ ղս՟մթտեւ... — Մ՜ջ՞՜ջբտ զ իձճսկձ ՠս ՜շ՜տՠ՜էտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ զ ձճջճսկո...
14. 116՜—7՜ Ք՟վնդ մնվթմ Սթղեփմթ՝ բ՟վկգ՟ժ ռ՟ջմ նհչնրմթ, թ ՠ՟մմ, էե. Յնվ սնրմ ղս՟մթտեւ... — Սճչճջճսդզսձ բ թձճխ՜ռ, ազ զ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժՠէձ վճտջ՜՞ճհձ ոպձ՟ՠ՜հ կ՜ձժճսձո...
15. 117՝—8՝ Ննվթմ բ՟վկգ՟ժ Վ՟ջմ նհչնրմթ, թ ՠ՟մմ, էե. Յնվ սնրմ ղս՟մթտեւ... — Սճչճջճսդզսձ բ դ՜՞՜սճջ՜ռ, ճջ զ հ՜շ՜տՠէձ զսջՠ՜ձռ աթ՜շ՜հո զ ՞ճջթ...
16. 118՝—9՝ Ննվթմ Սթղեփմթ Ի խ՟տեւ ւ՟վնդ ՟ջգժմ թ ճգժմ թ ճգխգհգտրնճմ թ ճ՟ր՟վս անվլնճմ — Քջզոպճո Տբջձ կՠջ զ հ՜շ՜տՠէձ ա՜շ՜տՠ՜էոձ զսջ ՜շ եճխճչճսջ՟ոձ... ՜կբձփ
Դ. 120՜—42՝ Բ՟մւ ոթս՟մթւ գր ռխ՟ճնրէթրմւ ծ՟վխ՟րնվւ ՟պ կգպմ ո՟սվ՟ջս խգվ՟խնրվթ ւ՟վնդշ՟տ, թ
ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ գր ճ՟ճժնտ գխգհգտ՟խ՟մ գր ճ՟վս՟ւմնտ ընհնռգտգ՟ժւ թ ղթ ռ՟ճվ, ՟յի՟ս՟ջթվնրէգ՟ղՠմ նրվնրղմ Սթղեփմթ ռ՟վբ՟ոգսթ Եվգր՟մտրնճ, թ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ
՟. 120՜—1՜ Վ՟ջմ ծ՟վխ՟րնվնրէգ՟մ գր փասնրէգ՟մ ծ՟ր՟սնճ — Ա՝ջ՜ի՜կ ՠս Ս՜շ՜հ թՠջ՜ռՠ՜էտ ՠս ՜կճսէ...
ՠ. 121՜՝ Վ՟ջմ ճնրջնճ գր մնվթմ փասնրէգ՟մմ — Եձրո ձ՜ը՜յբո ՝ճսշձ բի՜ջ ահճսոճհ...
ա. 121՝—2՝ Վ՟ջմ ջթվնճմ Աջսնրլնճ գր զմխգվթ գր փասնրէգ՟մմ — Ես ճջտ ազոձ ոզջՠձ, ոզջՠկ ՠս ՝՜ղըՠկ...
բ. 122՝—9՜ Վ՟ջմ ո՟ծո՟մնրէգ՟մ ո՟սնրթվ՟մ՟տմ Աջսնրլնճ գր մնվթմ փասնրէգ՟մմ — Ես ՜ոբ Տբջ ռԻո՜ի՜ժ. Եո ՠխբռ գձ՟ տՠա...
գ. 129՜—42՝ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ գր մնվթմ փաս՟խ՟վնրէգ՟մմ — Ա՟՜կ զ կՠխ՜ձմՠէձ հճջե՜կ էճս՜ս աԱոպճսթճհ...

Լճսո՜ձռտձՠջճսկ՚ ՜խ՝զսջձՠջգփ

Ե. 142՝—3՜ Ահգվջ ծ՟ճտնր՟լնտ ՟պ Եվվնվբնրէթրմմ Սնրվՠ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ի Պ՟հս՟ջ՟վե») — Իոժ՜ժ՜ձ էճհո՚ Հ՜հջ ՜ձըոպՠխթ ՠս ՜ձյ՜պծ՜շ,/Գՠջՠջ՜ձՠ՜է ՞ՠջ՜կՠթ՜ջ ՠս ՞ՠջ՜վ՜շ...
Տձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ 1—10փ

Զ. 143՝—84՜ Գթվւ նվ խնշթ Ճ՟վս՟ջ՟մնրէթրմ, ՟վ՟վգ՟ժ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթմ Սգՠ՟ջս՟տրնճ ՟ՠՠ՟ճ Հ՟ճվ խնշգտգժնճ՝ թ ռ՟վընրղմ ղ՟մխ՟մտ Սթփմթ, Ի ց՟պջ ղգլթմ Աջսնրլնճ գր գվ՟մգտգժնճ ջվՠնրծրնճ խնրջթմ
Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմֆ Մ՟ճվ ջնրվՠ ժնճջ, /Շմնվծ՟ժթ խնճջ,/Ադ՟սթշ ագվրնճջ,/Կգտնրտթշ գր ճնճջֆ Յ՟ղթ Կգմ՟վ՟վթմ ղգվնճ 1745, թջխ Հ՟ճնտ՝ թ ՌՃՂԴ (1745) էնրթմֆ Միթէ՟վ Աՠՠ՟ճմ ծ՟մձ՟վգհ, / Փնիգ՟տ դջ՟ ճ՟ճժ
թղմ տգհ,/Որջսթ ղգւ դնձջ ՟ճջ ՠթրվգհ/Կնշգղւ, դթ ե ագհգտխ՟ագհ
Տգ՛ջ կգպ. 876, 5՟—92՟. Ա/144՜—7՝փ Բ/147՝—67՜փ Գ/167՜—73՜փ Դ/173՜—90՝փ Ե/190՝—2՜փ Զ/192՝—4՜փ

—194՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ավւնճջ (լ՟ճվ՟խ՟ո ՟պ՟չզմէ՟տ գր ճգսզմէ՟տ՝ «Մյ՟խ»)] — Մըղպ՜՝ճսխը զկձ
բ ո՜ նըջիճջ, /Բ՜հռ աճջկբ ՜ձիճ՞զռձ բ ըճջ...
Է. 195՝—208՝ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 195՝—6՜ [Զ՟մ՟դ՟մնրէթրմ Ն՟վգխթ] — Սժոճս՜թ՚ ժղպ՜կ՝ՠ՜էո ՞ՠջփ Սյ՜շճս՜թ՚ յ՜պժՠջո չՠջնզձփ Ի լՠշձ՚ չՠջ՜մճսկձփ Եջՠո՚ 7փ Գէճսը (Ն՜ջՠժզ)՚ 2փ Թզս՚ 1.... (՜հոյբո կզձմՠս դզս 42)փ
2. 196՝ Սվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ ՟ջ՟տգ՟ժ, նվ թ Պ՟վ՟ող՟մտ աթվւմ ԼԶ աժնրիմ, ռգվ՟ՠգվե Կթրվգհ ՠ՟մջմ Աէ՟մ՟ջթ ՟ջգժնռ — Խճոպճչ՜ձզկ աՆ՜ Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
3. 197՜՝ Վ՟ջմ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ ծ՟վտնրղմ. ով՟խ ԼԶ (Հ՟վտղ՟մտ աթվւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, ծ՟սնվ
Թ) — Ո՛ջձ բ Է ՜ա՞ձ, աճջ Է յճջպ ժճմՠկտ...
4. 197՝ (Ամինվ՟աթվ) — Ոխ՝՜կ ըատՠա ՟ըեձՠ՜հ ժՠձռ՜խ,/Զզ ճմ ճսձզո ՝ըձ՜ս ՟ճս ՜խ... (3 պճսձ)փ
5. 197՝ [Վ՟ջմ ո՟սվ՟մ՟տ ՟յի՟վծթ] — Դ՜ջլՠ՜է ՜ղը՜ջիո բ ը՜՝բճսդզսձ... (4 պճխ)փ
6. 198՜ Վ՟ջմ ծ՟հնվբնրէգ՟մմ — Կՠձ՜ռ թ՜շճհձ տ՜խռգջ յըպճսխ, /Աոպճս՜թ՜ի՜ո ՝՜ջլջ ո՜ձ՟ճսղ... (8 պճսձ)փ
7. 198՝—206՝ [Գնրյ՟խնրէթրմւ թ ռգվ՟ճ խգմբ՟մ՟խգվոթտ, ՟հթրջ՟խ]ֆ
199՜ «Խնճմ—Թբ վշգձ՟՜ո ՜ձյ՜պծ՜շ՚ ՝՜ջճհ ձղ՜ձ բ...», 206՝ «Ձնրխմ—Թբ զջտ գձժձզ ՠս չձ՜ոզ՚ ժ՜ջՠսճջ ը՜յ՜ջ ՞՜հ»փ

8. 207՜ (Ամինվ՟աթվ) —Աձծ՜շՠէսճհ՟ Աոպճսթճհ վ՜շտ/Տ՜հռՠձ չՠջձճռձ ոճսջ՝ ժ՜ծ՜շտ... (3 պճսձ)փ
9. 207՜ Ովնճ ՟ջեվ Շմնվծ՟ժթմ — Ոջյբո թձճսձ՟ձ ոտ՜ձմՠէզ,/ Նճհձյբո ՠս կ՜իձ իջ՜ղ՜էզ... (5 պճսձ)փ
10. 207՝—8՜ Ք՟վնդ ծնագրնվ գր ծվ՟րթվնհ ճգվխմթտ ՟վւ՟ճնրէգ՟մմ [«Յնռծ՟մմնր Գ՟պմգտրնճ». կգպ. 694,
92՟] — Աոպ՜ձրջ յզպճհ բ կՠա ճխ՝ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ ՠս ՜ջպ՜ոճստ նՠջկՠշ՜ձ՟...
11. 208՜՝ Կ՟վա գր ց՟պ՟ՠ՟մնրէթրմ գվխմ՟ճթմ դփվ՟տմ — Ք՜ձազ զձձՠ՜ժ ՟՜ո՜յՠպճսդզսձո ժ՜ջ՞ՠ՜ռ...
զ՝ջՠս անճսջռ հճջ՟ճսդՠ՜կ՝փ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 72՜ (Եխզ՜ ՞ջմզ՚ 1770 դ.) Գջՠռ՜ս ՞ջգճսժո Ըպեէենջ ՜ջիզՠյզոժճյճոզ իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠ՜ժ՚ Տթ՟վոեւվտթ
զ՝ջճս պզջ՜ռճս Եհթ՟ճեջ, ճԱղթէֆ Գջՠռ՜ս զ ՌՄԺԹ (1770) դվճհո ՠս զ կ՜հզո ՜կոճհ Ի—զձ ՜ս՜ջպՠռ՜սփ
2.194՜ (Բ՜ջոՠխ ՞ջմզ՚ 1777 դ.) Փ՜շտ... ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ զձլ կՠխ՜յ՜ջպզո ՞՜խ՜վ՜ջՠէ ա՞ջտճսժո ՜հո
Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդՠ՜ձ զ դչզձ Փջժմզձ 1777փ
Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ հճհե ձճս՜ոպզ՚
Բ՟վջգհ մձմզձ ո՜ջժ՜ս՜՞զ,
Հպեէենջգ՟մ Գվթանվ յիպզ,
Գճէճչ թ՜շ՜հ, ձ՜ՠս ճջ՟զ,
Յ՟էնպ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ,
Եխՠս աջ՜ս ՜հո կ՜պՠձզ
Ի ի՜ա՜ջ ՠջժի՜ջզսջ տո՜ձ ՠս չՠռ (1777)
Ես զ կբժձ ոՠյպՠկ՝ՠջզփ
3. 206՝ (Սպ՜ռճխզ) Ի չ՜հՠէճսկձ Այս՟վ՟խգտթ Ռեէենջ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ղ՜ժՠջպ Գվթանվ ՜՝ՠխ՜հզձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝, 206՝ Գվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՌՄԺԵ (1766)փ
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ՌՃԶ—1657

ԳՐԻՉ՝ Կ՟վ՟ոգս բոթվֆ
ԹԵՐԹ՝ 412+4 (խվխ. 3, 4, 166, 303). շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 245՟ՠ, 357ՠ, 411ՠ—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԶ×12 (Դ, Է—Ը, ԺԲ, ԻԳ, ԻԷ, ԼԴ 11, Զ
15, Թ, ԺԷ 14, ԺԵ 8, ԺԶ, ԺԸ, ԻԲ, ԻԹ, ԼԵ—ԼԶ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5×12,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, բպմ՟խթմզ՝ ջոթս՟խ խս՟ր,
ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟, 246՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ
(3՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, սգհ–սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, խ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՜—244՟ [Բ՟մւ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ]
1. 3՜—13՜ Հ՟վտնհ՟տ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր Կ՟ո՟բնռխ՟տրնտ. ձամնհ՟խ՟մ՟տմ խվփմ՟րնվ[՟տ] —
Զ՞ճսղ՜ժ՜ձ ժՠձռ՜խ կզ ՟զպ՜սճջճսդզսձ ճսձզ. աճ՞սճռձ վջժճսդզսձ...
—13՜—29՜ [Ց՟մխ ծ՟վտնհ՟տմ Բ՟վջհթ] — Ա. Վ՜ոձ ժ՜ջ՞զ ՠս իՠպՠսՠէճհ զ յ՜պճսզջ՜ձո Աոպճսթճհ... ՅԿԳ.
Թբ ՜ջե՜՛ձ բ ՞ճջթՠէ, հճջե՜կ զ պՠո ՞՜ձ ճկ՜ձտփ
2. 29՝—242՝ Հ՟վտնրղմ ձամ՟րնվ՟տ, ո՟ս՟ջի՟մթ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ — Ա. Հ՜ջռճխ՜ռ. Ք՜ձազ ՠպ կՠա ՝՜ձձ զղը՜ձճսդզսձ ի՜ջռ՜ձՠէ... ՅԿԲ Հ՜ջռճխ՜ռ. Եդբ յ՜՛ջպ բ ՞ճջթՠէ... Աոճխզձ. Ոմզձմ ա[գ]ոպ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռձ ՠխՠ՜է... ՠս յ՜ղպՠէ ակՠխ՜ձոփ
Հ՜ջռճսկձՠջզ տ՜ձ՜ժձ ՜հոպՠխ ի՜ս՜ո՜ջ բ ՅԿԲ (362)—զփ Բձ՜՞ջզ ՄՁ ի՜ջռճսկգ ռ՜ձժճսկ ՝՜ե՜ձճս՜թ բ ՠջժճսոզ՚ ՄՁ—ՄՁԱ ՠս
1 ի՜կ՜ջզ պ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜կ՝ ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թ կզձմՠս չՠջնփ

3. 242՝—4՜ Կ՟մնմ՟խ՟մւ գր նվշ՟ց ո՟սնրծ՟ջ — Ա. Եդբ ճտ ճխն զռբ կ՜ջկձճչ... ԺԱ. Եդբ ճտ դղձ՜կՠռ՜ս
հՠխ՝րջբ... կզձմՠս ճսխխՠոռբ ազձտձփ
Մ՜ոձ բ «Բ՜ջոխզ ՜շ Ակվզսխճտճո. ՞էճսըտ ԾԱ»—զփ Հկկպ. «Կ՜ձճձ՜՞զջտ Հ՜հճռ», Ա, Եջՠս՜ձ, 1964, բն 355—358, ժ՜ձճձտ Խ—
Ծփ

Բ. 246՜—337՜ [Բ՟մւ Եր՟ավգ՟ճ Պնմս՟տրնճ]
1. 246՜—53՝ Գթսմ՟րնվ գր ՟վբթրմ՟րնվ — Գճջթձ՜ժ՜ձտ ծ՜շզռ ը[ՠ]է՜կճսպ էզռզձ ՞զպձ՜ժ՜ձ՜ռ...
2. 253՝—5՝ Սնրվՠ ծ՟վտ եֆ Եր՟ավգ՟ճ Վ՟ջմ ծ՟մբգվկթ — Ք՜ձազ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ հխՠռՠջ ՟ճս ՜շ զո, Աձ՜պճխ ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ...
3. 255՝—9՜ (Ամինվ՟աթվ) — Ա. Քջզոպճձովձբճսդզսձ բ իջ՜կ՜ձ Փջժմզձ...
4. 259՜—63՜ Վ՟ջմ ինվծվբնճմ (=Վ՟ջմ նրէ ինվծվբնտ) — Զկզպո կճէճջ՜ժ՜ձո աՠպՠխՠռճսռ՜ձՠձ գձդՠջռճս՜թտ...
5. 263՜—7՝ (Ամինվ՟աթվ) — ԼԲ. Վ՜ոձ ՜ըպզռձ, ճջճռ կզղպ հզղ՜պ՜ժտձ ՝թ՜ը՜շձ զ կՠա ժջզձ, ոճռճսձ ՠս
աի՜ձ՞՜կ՜ձոձ...
6. 267՝—9՝ Վ՟ջմ ՟ճմնտթխ, նվ զմբ ւնրմ տմնվւմ ՟մտ՟մգմ — Յճջե՜կ գձ՟ տճսձ ռձճջզռձ ՜շ զ ռ՜ձժճսդՠ՜ձ ժճխկձ ՜ձ՟ջ ՟զկՠկտ...
7. 269՝—77՜ Վ՟ջմ մյ՟մ՟տմ ՟մտ՟րնրէգ՟մ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզ զ՝ջՠս կզպձ ՜շ՜ձռ ա՝՜խկ՜ձ ոժոռզձ ՜խրդո
կ՜պճսռ՜ձՠէ...
§3—7—գ ճսձՠձ ի՜պճս՜թձՠջզ կզ՜ոձ՜ժ՜ձ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճսկ՚ Ա—ՂԹփ

8. 277՜—85՜ [Ճ՟պ Քվթջսգ՟ճ] — Աոպճս՜թ ա՜հձյզոզձ գձ՟ճսձբ, ճջ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ զձմ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ճջթ ճմ ՞ճջթբ...
9. 285՜—309՝ Եր՟ավգ՟ — Աշ՜նզձ էճսո՜սճջ յ՜պՠջ՜ակ՜ռձ՚ ՜սպ՜ջճսդզսձ...
10. 309՝—20՝ [Վ՟ջմ զմբնրմգժնրէգ՟մ — Ե]դբ հրպ՜ջճսդզսձձ ՞ձ՜ոռՠո, կզ իզսջ՜ոզջճսդՠ՜ձ գձ՟ճսձՠէճսդզսձ հ՜կՠձՠռճսձռ յ՜պջ՜ոպզռՠո...
11. 320՝—5՝ [Վ՟ջմ ո՟յս՟ղ՟մ] — Յճջե՜կ ժՠձ՜ռ ժռճջ՟ ՠխ՝՜հջձ տճ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՠջդՠ՜է զռբ...
12. 325՝—34՝ Ննվթմ ձ՟պ գվվնվբ — Ժ՜շ՜ձ՞ճջ՟տ Աոպճսթճհ, էճս՜ջճստ այ՜պ՞՜կո Աոպճսթճհ...

13. 334՝—7՜ Եր՟ավ[գ՟ճ] Բ՟մ իվ՟սնր — Զՠջ՜ը՜հջզո ժ՜էճհ զկճհ ՠս իըձլ՜ձզ զկճհ կ՜պճսռ՜ձՠկ Քջզոպճոզ...
Հկկպ. պյ. «Ես՜՞ջզ Պճձպ՜ռսճհ կ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ», Վՠձՠպզժ, 1907, բն 12—128փ

Գ. 337՜—411՜ [Խվ՟սւ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ]
1. 337՜—57՜ Եվ՟մգժնճ ջնրվՠ ծփվմ Նգհնջթ ձամ՟րնվթ Յ՟հ՟աջ ՟հփէթտ. աժնրի ՃԾ — Ոջ ճտ ժ՜կզռզ ՜ձճսղ՜իճպ ըճսձժո ժ՜ակՠէ...
2. 358՜—67՝ [Խվ՟սւ նագյ՟ծւ ղթ՟մկ՟մտ] — Ըոժզա՝ձ իջ՜ե՜ջՠէճհ ՜ղը՜ջիբո՚ ՠջժզսխձ Տՠ՜շձ...
3. 367՝—73՝ Տնրմւ ՃՂԳ. Սվՠնճմ Նգհնջթ Խփջւ նագյ՟ծւ — Ա. Ճ՜ձ՜յ՜ջիտ հ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ՚ իջ՜ե՜ջճսկձ
հ՜ղը՜ջիբ...
4. 373՝—92՜ Սվՠնճմ Նգհնջթ ձամ՟րնվթ գր ջնրվՠ ծփվմ Յ՟հ՟աջ նրէ ինվծվբնտ 373՝—6՜ Ապ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ նվնռ՟ճմ՟ղնժնրէգ՟մ — Սժզա՝ձ յպխ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ՚ թ՜խզժ բ ՠս ոժզա՝ձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ՚ եճսեժ՜էճսդզսձ...
5. 376՝—9՝ Ճ՟պ ՟պ՟չթմ. Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ Յ՟հ՟աջ ոնպըմխնրէգ՟մֆ Ճ՟պ գվխվնվբ — Զ՞՜ոպճսդզսձ
թձ՜ձզ աեճսեժ՜էճսդզսձ...
6. 379՝—81՝ Ննվթմ Նգհնջթ ջվՠնճ Յ՟հ՟աջ ՟վլ՟է՟ջթվնրէգ՟մֆ Ճ՟պ գվվնվբ — Աջթ՜դ՜ոզջճսդզսձ բ
՜ջկ՜պ ՜կՠձ՜հձ մ՜ջՠ՜ռ...
7. 381՝—3՟ Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ Յ՟հ՟աջ սվսղնրէգ՟մֆ Ճ՟պ շնվվնվբ — Տջպկճսդզսձ բ պըջճսդզսձ
՜ձլզձ...
8. 383՝—5՜ Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ Յ՟հ՟աջ ՠ՟վխնրէգ՟մֆ Ճ՟պ ծթմագվնվբ — Բ՜ջժճսդզսձ բ ՜ըպ ա՜հջ՜ժ՜ձ...
9. 385՜—6՝ Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ Յ՟հ՟աջ կ՟մկվնրէգ՟մֆ Ճ՟պ ռգտգվնվբ — Ձ՜ձլջճսդզսձ բ էտճսկձ
՜ձլզձ...
10. 386՝—8՜ Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ Յ՟հ՟աջ ջմ՟ց՟պնրէգ՟մֆ Ճ՟պ Է—գվնվբ — Սձ՜վ՜շճսդզսձձ
՜ըպ բ ՜ձ՝՜ձ՜ժ՜ձ...
11. 388՝—92՜ Ննվթմ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ Յ՟հ՟աջ ՟ղՠ՟վս՟ր՟մնրէգ՟մֆ Ճ՟պ նրէգվնվբ — Ակ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդզսձ ՜ըպ բ ա՜հջ՜ռՠ՜է...
12. 392՜—3՝ ԺԲ. [«Խվ՟սւ ՟պ ձամ՟րնվջմ»] — Ըոժզա՝ձ ՝՜ջՠ՜ռ՚ ՠջժզսխ Տՠ՜շձ...
13. 393՝—7՜ ԺԳ. [«Խվ՟սւ ծնագյ՟ծւ գր ռթձ՟խւ ՟վբ՟վնրէգ՟մ» պյ. «Վ՜ջտ ի՜ջ՜ձռ», Բ, բն 692, պճխ՜պ՜ժ — Զ]ՠջժզսխձ Աոպճսթճհ ճսձզնզջ ՠս ախլճսկձ ձճջ՜...
14. 397՜—9՜ [ԺԴ. սո. Խվ՟սւ ռգվ՟խ՟տնր՟տ] — Ն՜[ս՜]չ՜ջ պ՞բպ յ՜պջ՜ոպ բ զ ժճջճսոպ...
15. 399՜—400՝ ԺԵ. Ննվթմ Նգհնջթ Պ՟սնրեվ ՟պ ղ՟մխնրմջ — Պ՜ջպ բ կ՜ձժ՜ձռ ծ՞ձՠէ ՠս ժջդՠէ ակ՜ջկզձո զ իձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձ...
16. 401՜—7՝ ԺԶ. Ննվթմ Նգհնջթ Խվ՟սւ նաեյ՟ծւ — Ոջ ղզձՠէ ոժո՜ձզ, յ՜ջպ բ ժ՜պ՜ջՠէ...
17. 407՝—11՜ [ԺԷ]. Նգհնջթ Խվ՟ս ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ ՟պ խնճջ ՟մբվ — Սզջՠ՜ աՏբջ ՠս ոզջՠոռբ ատՠա...
ՠս կզ ճտ հրպ՜ջ՜ռ ի՜ս՜ձՠռճսոռբ ատՠափ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Վ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ոճսջ՝ իրջձ Նգհնջթփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

244՜ Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Ռ ՠս Ճ ՠս Զ (1657)՜կզձ, զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճ Աէնպնճմ
Ջնրհ՟ճգտթ Յ՟խնՠթ ՠջժջճջ՟ ՜կզձ ՠս Պ՟վջթտ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Փնւվ Շ՟ծ Աՠ՟ջթմ ՞ջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո Ս՟հղնջ՟յռ՟մթտ կնվթ ՜ձ՜յ՜պզձ, զ վ՜շո Աոպճսթճհփ Ոչ ճտ ճջ չ՜հՠէբ՚ ՞ճի՜ձ՜ աԱոպճսթճհ ՠս վ[՜]շտ պ՜հ ՜կՠձ՜հձ
՝՜ջՠ՜ռ պվրխզձ՚ ոջ՝ճհձ Բ՟վջգհթ Կգջ՟վ՟տնճ Հ՜ջռճխ՜ռ ՞զջտճչո ՠս ոճսջ՝ ի՜ջռձ Եր՟ավթ ՠս Նգհնջթ Խջ՜պճչտոփ
277՜ Ոՙչ ի՜ծճհ՜ժ՜ձ ՜ձլձ Աոպճսթճհ ՠս կզ՜հձ՜ռՠ՜է՟, կՠթ ՜խՠջո՜ձրտ ՠս յ՜խ՜պ՜ձրտ ի՜հռՠկտ զ ըճջճռ
ոջպզռ ի՜հռՠո զ Քջզոպճոբ կՠխ՜ռ զկ դճխճսդզսձձ կՠխ՜սճջ ՞ջմզո ոճջ՜հ՚ Կ՟վ՟ոգս ՜ձ՜ջե՜ձ ՟յջզ ՠս թձրխ՜ռձ զկ, իրջո՚ կ՜ի՟՜ոզ Սեէթմ ՠս կրջձ զկ՚ Գթմ՟վՠթմ, ճջ վճըՠռՠ՜է ՠձ ՜շ Քջզոպճո, ՠս լՠա հզղճխ՜ռ՟փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 244՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Ըոպ՜ռրխ ոճսջ՝ ՞ջճհո՚ Յնռ՟մմեջ ոջ՝՜ա՜ձ ՠյզոժճյճո Կ՟վՠգտթ, ճջ ՠպ ո՜հ հզղ՜պ՜ժ ճ՟մ՟ո՟սջ Սգրվ՟մ, զ չ՜հՠէճսկձ ՜ղ՜ժՠջպզ զսջճհ Ապ՟ւգժթ (՜ձճսձգ ՠխթճս՜թ ՠս ի՜ազս ձղկ՜ջՠէզ) ՜ձ՜ջե՜ձ ՝՜ձ՜ոզջզփ
2. Եո՚ Դ՟րթէզջ ՠժ՜հ Սեռ՟մ Գ՟պթտթ դվզձ ՌՃԻԹ (1680)փ Մՠխ՜սճջզո Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜հփ

1՜ (Նճհձ լՠշտ) Ի ձս՜ոպ Դ՟րթէեջփ Եո՚ Դ՟րթէփ
3. 1՜ (Ահէ լՠշտ) Թչզձ ՌՃԼԱ (1691) ՞ջՠռզ ա՜հո ՞զջոփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (Ահ՝ճս՝ՠձ՚ ՜—ց)փ
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ՀԱՐՑ ՊՏՂ0ՄԵԱ ԿԱՅՍԵՐ ԵՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՔ ՀԲ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑՆ
ԺԸ—XVIII
ԹԵՐԹ՝ 10. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 8՟—10ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×10ֆ Թնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ, ՟պթրլ՟մյ՟մ գր «GERVINO», «BEENTO»,
«PICARDO» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,6×15,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29ֆ ԿԱԶՄ՝ ռ՟վբ՟անճմ, էթխնրմւզ՝ ջգր խս՟ր, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ (Ի բ.), ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, շավնր՟լ ջոթս՟խ էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթ, 1+1, լ՟հխ՟էնրհէ, մ՟իխթմ խ՟դղզֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜ Հ՟վտ Պսհնղգ՟ խ՟ճջգվ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ ՀԲ է՟վաղ՟մշ՟տմ, դնվ գս սոգժ Ֆգպ՟վ՟ ւ՟հ՟ւթ
ՠըյխ՟ոգսմ, նվնճ ՟մնրմմ եվ Մթմ՟րսփղթղ, թ Մ՟մէնռ՟ ւ՟հ՟ւթ
՟. 3՜—՝ Բ՟մւ գր ծ՟վտղնրմւ ՟պ՟չմնրղ ՟րնրվմ — Յճջե՜կ ձոպ՜ձ զ կզ ի՜ձ՟բո, իջ՜կ՜ձ ՜ջ՜ջ դ՜՞՜սճջձ
ձրպ՜ջզձ, ճջճհ ՜ձճսձձ բջ Տփվնէեփ...
ՠ. 3՝—4՝ Եվխվնվբ ՟րնրվ ծ՟վտնրղմմ — Հ՜ջռ. Տբջճսդՠ՜ձ ի՜ոպ՜պճսդզսձձ ՠս արջճսդզսձձ ազ՛՜ջ՟ պՠսբ...
ա. 4՝—5՜ Եվվնվբ ՟րնրվ ծ՟վտնրղմ — Հ՜ջռ. Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ ճ՛ջ զջճխճսդզսձ բ ՟եճս՜ջզձ...
բ. 5՜՝ Չնվվնվբ ՟րնրվ ծ՟վտնրղմ — Հ՜ջռ. Ո՛չ բ զկ՜ոպճսձ...
գ. 5՝—6՜ Հթմագվնվբ ՟րնրվ ծ՟վտնրղմ — Հ՜ջռ. Ոջճս՛կ կ՜ջ՟ճհ յ՜պզս կզ պ՜ռճստ...
դ. 6՜—7՜ Վգտգվնվբ ՟րնրվ ծ՟վտնրղմ — Հ՜ջռ. Ահջ ճտ ՠդբ զ հճջո զսջ յ՜ժ՜ոճսդզսձ ՞պ՜ձզռբ, ազ՛՜ջ՟
՜յջՠոռզ...
ե. 7՜՝ Եփէմգվնվբ ՟րնրվ ծ՟վտնրղմ — Հ՜ջռ. Ի աջյ՜ջպճսդՠձբ ՝՜ձո՜ջժճս՜ռ ազ՛՜ջ՟ ժ՜ջբ ճտ ՜յջզէ... Աոբ դ՜՞՜սճջձ Տբջ Աոպճս՜թ աչ՜ոձ լՠջ ՠս աչ՜ոձ զկ ՜ջ՜ջՠ՜է ՜խրդո՟ գձժ՜էռզ ՠս ադ՜ջ՞կ՜ձՠէզ ՞զջո՟ զ էճհո
գձթ՜հՠոռբփ Վՠջնփ
«Հ՜ջռ» ՠս «յ՜պ՜ոը՜ձզ» ՝՜շՠջգ ՞ջճս՜թ ՠձ էճսո՜ձռտձՠջճսկ. ի՜ջռՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ ՠձ՚ 1—72փ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ—XVIII
ԹԵՐԹ՝ 94. շավնր՟լ՝ 1ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+Ա—Ը×12 (Ը 8)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ, է՟ա՟մյ՟մ գր դ՟մա՟խ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,7×13,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (գվխջթրմ՝ 1՟)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ), ՠնժնվաթվ (1՟)ֆ ՏՈՂ՝ 20–22ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, ՟մդ՟վբ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղթվ խս՟րֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, Ա ցգհխթ կ՟ի ՟մխթրմմ նր էթխնրմւզ՝ ղխմխգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜ [Պնվցթրվթ Նգվ՟լնրէթրմ Սսնվ՟ավնրէգ՟մտմ Ավթջսնսեժթ — Եէճհջ ի՜ջժ՜սճջզ Քվթջ՟րնվթ բ... Վ՟ջմ ճ՟սխ՟տ սգջ՟խթ գր ո՟ս՟ծթ — Յ՜պճսժ ՠջժ՜տ՜ձմզսջ պՠո՜ժ... պՠո՜]ժզձ գձ՟ճսձՠէճսդզսձ աճհ՞... ՠս զ
ի՜ո՜ջ՜ժճսդՠ՜ձ հ՜ձ՟զկ՜ձ՜ժ[՜ռ]ճսդզսձփ
ԺԸ ՟. կ՜ոձ ՜հէ լՠշ՜՞ջզ ՝ճէճջ՞զջ փ Տՠո լՠշ. 718, 138՜—70՝փ Պ՜իյ՜ձճսՠէ բ կզ՜հձ §թբ (ոժա՝զռ դՠջզ), թգ, թդֆ

Բ. 2՜—93՝ Հ՟վտ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ նրջնրղմ՟ջթվ՟տ իմբվնհ՟տ, նվ նրմթ թմւգ՟մ ո՟վնրմ՟խգ՟ժ թ ղ՟ջ՟մտ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մտ գր ցթժթջնց՟ճնրէգ՟մտ, գր ը՟ղ՟մ՟խ՟ավնրէգ՟մտ, գր խգվոթտ ՟հփէթտ, ՟պգ՟ժ թ ժ՟սթմ՟տնտ, ճնրմ՟տ գր ծ՟ճնտ

՟. 2՜—3՜ Գժնրի ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ Ի ղ՟ջ՟մտ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մտ — Հ՜ջռ. Ք՜ձզ՛ ՜ձլձ բ ՠս տ՜ձզ՛ ՝ձճսդզսձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջՠտ ՜ձլզձտ ՠձ ՠս կզ ՝ձճսդզսձ...
ԺԹ ՟. ՞ջմճսդՠ՜կ՝ ըճջ՜՞ջզռ հՠպճհ ՜սՠէ՜ռճս՜թ բ. «Հ՜ջռ. Ք՜ձզ՛ բ Աոպճս՜թփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Մբժ»փ

ՠ. 3՜՝ Գժնրի գվխվնվբ. Յ՟հ՟աջ ղ՟վբգհնրէգ՟մ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ — Հ՜ջռ. Ո՛ջ ՜ձլձ ՜ոպճս՜թ՜հձճհ կ՜ջ՟ ՠխՠսփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ոջ՟զձ Աոպճս՜թ...
ա. 3՝—5՝ Գժնրի գվվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՟ջսնր՟լնրէգ՟մ գր ղ՟վբխնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ... շ՟վշ՟վ՟մ՟տ գր ի՟շթ, է՟հղ՟մ գր ճ՟վնրէգ՟մ, ծ՟ղՠ՟վկղ՟մ գր թչղ՟մ Ոանճմ Սվՠնճ — Հ՜ջռ, Զզ՛ձմ բ Քջզոպճոփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ.
Կ՜պ՜ջՠ՜է Աոպճս՜թ ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜է կ՜ջ՟...
բ. 5՝—6՝ Գժնրի շնվվնվբ. Յ՟հ՟աջ Վգվ՟ցնիղ՟մ գվ՟մնրծթ Կնրջթմ գր ծմագս՟ջ՟մ ղ՟վղմ՟պթխ սմփվեմնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ — Հ՜ջռ. Իոժ հճջճսկ ՜սճսջ չՠջ՜վճըՠռ՜ս... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ի պ՜ոձ ՠս իզձ՞ ր՞ճոպճոզ
՜կոճհ...
գ. 6՝—7՝ Գժնրի ծթմագվնվբ. Յ՟հ՟աջ Է ռթվ՟տ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Հ՜ջռ.Ք՜ձզ՛ չՠջտ ՠձ ճջ յ՜պ՜իՠռ՜ձ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ե՜սդձ...
դ. 7՝—8՜ Գժնրի ռգտգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՠ՟պմ՟ժնճ Է տ՟ջնրղմ Աբ՟ղ՟ ծ՟ջս՟սնրէգ՟ղՠ Է ինվծվբգ՟ղՠ ջնրվՠ գխգհգտնճ — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ կ՜ջկձ՜ձ՜է, մ՜ջմ՜ջՠռՠ՜է ՠս կՠշ՜ձզէ Տՠ՜շձ կՠջճհ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Վ՜ոձ
վջժճսդՠ՜ձ...
ե. 8՜—9՜ Գժնրի ճԷ—գվրնվբ. Յ՟հ՟աջ գ՟րէմ ինվծվբնտ ջվՠնճ գխգհգտնճ — Հ՜ջռ. Ո՛ջտ ՠձ Է ըճջիճսջ՟տ....
Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աշ՜նզձձ բ Մժջպճսդզսձ...
զ. 9՜—10՝ Գժնրի Ը—գվրնվբ. Յ՟հ՟աջ ՟ջսթձ՟մ՟տ ծ՟ր՟սնտ գր գվխնճս՟ջ՟մ ՠ՟մթտմ ջվՠնտ ՟պ՟ւգժնտ — Հ՜ջռ. Ոջտ՜՛ձտ ՠձ ՜ոպզծ՜ձտ ի՜ս՜պճռփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջժճհպ՜ո՜ձ ՝՜ձտ ՜շ՜տՠէճռձ...
է. 10՝—2՜ Գժնրի Թ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՟հփէթտ... — Հ՜ջռ. Գզպՠ՛ո աՀ՜հջ կՠջ ճջ ՠջժզձոձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ.
Ահճ, ՞զպՠկ...
ը. 12՜—3՜ Գժնրի Ժ—գվրնվբ. Յ՟հ՟աջ ո՟սնրթվ՟մ՟տ ՟րգս՟վ՟մ՟խ՟մ՟տ գր թմմթտ գվ՟մնրէգ՟մտ գր
գփէմ անվլնտ նհնվղնրէգ՟մտ — Հ՜ջռ. Ք՜ձզ՛տ ՠձ յ՜պճսզջ՜ձտ ՜սՠպ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձտփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջժճս...
ը՟. 13՜—4՝ Գժնրի ԺԱ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ... — Հ՜ջռ. Ոջտ՜ձտ ՠձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜շ՜տզձճսդզսձտփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջՠտ. ՜հոզձտձ՚ ի՜ս՜պ, հճհո, ոբջ...
ըՠ. 14՝—5՜ Գժնրի ԲԺ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ գրէմթտ ո՟վագր՟տ Հնանճմ Սվՠնճ... — Հ՜ջռ. Ք՜ձզ՛տ ՠձ յ՜ջ՞ՠստ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Երդձ...
ըա. 15՜—6՝ Գժնրի ԺԳ—գվնվբ. Վ՟ջմ ս՟ջ՟մտ ՠ՟մթտ փվթմ՟տ գր ռ՟ջմ ռգտթտ ո՟սնրթվ՟մ՟տ գխգհգտրնճմ — Հ՜ջռ. Ք՜ձզտ ՠձ րջզձ՜ռ ՝՜ձտ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Տ՜ոձ ՠձ...
ըբ. 16՝—8՝ Գժնրի ԴԺ—՟մգվնվբ. Վ՟ջմ ղգհ՟տ... — Հ՜ջռ. [Ո՛]ջտ ՠձ ՜ա՞ կՠխ՜ռփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջժճս...
ոժա՝ձ՜ժ՜ձ ՠս ձՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ...
ըգ. 18՝—20՝ Գժնրի Ե—ս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ծնանճ ղ՟վբխ՟մ... — Հ՜ջռ. Զզ՛՜ջ՟ էզձզձ իճ՞զ կ՜ջ՟ժ՜հզձտ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աջ՟՜ջտ իճ՞զտձ...
ըդ. 20՝—3՜ Գժնրի Զ—ս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ Է ՟րնրվ ՟վ՟վշնրէգ՟մ Աջսնրլնճ... — Հ՜ջռ. [Ո]ջճչտ ՞ճհ՜ռ՜ձ ՠջժզձտ ՠս ՠջժզջփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ոջյբո ՜ոբ Մճչոբո...
ըե. 23՜—4՜ Գժնրի Է—ս՟ջ՟մգվրնվբ. Յ՟հ՟աջ ծ՟ջս՟սնրէգ՟մ գվխմթտ... — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ ՠջժզձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Հճսջ ՠս ր՟...
ըզ. 24՜—7՜ Գժնրի Ը—ս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՟ջսգհ՟տ... – Հ՜ջռ. Ք՜ձզ՛տ ՠձ ՞րպզտ կճէճջ՜ժ՜ձ՜ռփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Երդձ ՠձ...
ըէ. 27՜—32՝ Գժնրի Թ գր ս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ գհ՟մ՟խ՟տ ս՟վնճմ... գր էվ՟ավնրէգ՟մտ Հ՟ճնտ — Հ՜ջռ. Ո՛ջտ ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ պ՜ջճհձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Չ[ճ]ջտ ՠձ ՠխ՜ձ՜ժ պ՜ջճհձ...
թ. 32՝—3՝ Գժնրի Ի—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ... — Հ՜ջռ. Ո՛ջտ ՠձ ե՜կ՜ձ՜ժտ ՟՜ջճսռփ [Պ՜պ՜ոը՜ձզ]. Յՠպ ՠէ՜ձՠէճհձ Ա՟՜կ՜հ զ ՟ջ՜ըպբձ կզձմՠս զ նջիՠխՠխձ էզձզձ ՜կտ ԲՌ ԲՃԽԲ (=2242)...
թ՟. 33՝—7՜ Գժնրի ԻԱ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՠ՟ը՟մուղմ ՟յի՟վ[ծ]թջ գր աժի՟րնվ ւ՟հ՟ւ՟տ... — Հ՜ջռ. [Ք]՜ձզ՛ ՝՜ե՜ձզ ՜ղը՜ջ[ի]ոփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջՠտ ՜ո՜ռՠ՜է բջ զ իձճռ զկ՜ոպձճռ...
թՠ. 37՝—9՝ Գժնրի ԻԲ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ ԲԺ—՟մ խգմբ՟մ՟խգվո՟տմ, էե նվմ ՟պ նվմ ՠ՟ըթմ ճ՟յի՟վծթջ ծ՟ղգղ՟սթմ — [Խ]ճհ բ ՞էճսը, ճջ բ ՜ղը՜ջիձ Պ՟վջխ՟ջս՟մ, /Ցճսէձ՚ յ՜ջ՜ձճռ, ճջ ՠձ ժճխկ՜ձտ Բ՟ՠգժ՟խ՟մ... /Կ՜կ աճջ զ կ՜ջ՟ձ ՜ոՠձ ձղ՜ձ ժ՜կ ժՠջյ՜ջ՜ձ, /Թբ զ ձճռճսձ ժՠջյ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռգձ լՠս՜ձ՜ձփ

թա. 39՝—40՝ Գժնրի ԻԳ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ շնվթտ ագսնտ.... — Հ՜ջռ. Ո՛ջտ ՠձ Դ ՞ՠպձ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Փթջնմ...
թբ. 40՝—1՝ Գժնրի ԻԴ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ Է դ՟վղ՟մ՟ժթ գր ծվ՟յ՟յդ՟վբ յթմնր՟լնտ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բջ Է ա՜ջկ՜ձ՜էզ ՠս իջ՜ղ՜յա՜ջ՟ ղզձճս՜թտ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Տ՜ծ՜ջձ Դթ՟մ՟ճ Եցգջ՟տնտ...
թգ. 41՝—2՝ Գժնրի ԻԵ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՟դա՟ճմնտ ղ՟վբխ՟մ, նվ դաթվջ նրմթմ գր ժգդնրջ — Հ՜ջռ. [Ք]՜ձզ
՜ա՞ ՠձ ճջ ա՞զջո ճսձզձ... [Պ՜պ՜ոը՜ձզ]. Աա՞ Ը ճջ ճսձզձ ՞զջո... Ք՟հբգ՟տթւ...
թդ. 42՝—3՝ Գժնրի ԻԶ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ Աջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ... — Հ՜ջռ. [Գ]զպ[ՠ՛]ո ՠս աԱոպճս՜թ՜ղճսձմ
՞զջոձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ահճ, ՞զպՠկ...
թե. 43՝—5՝ Գժնրի ԻԷ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ ԲԺ տգհ Իջվ՟ճգժթ... – Հ՜ջռ. Ոջտ ՠձ ԲԺ—՜ձ ռՠխտձ Իջվ՟ճեժթփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. [Ն]՜ի՜յՠպձ Յ՜ժճ՝...
թզ. 45՝—6՜ Գժնրի ԻԸ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ ս՟ո՟մ՟խթմ... գր նվւ՟մնրէգ՟մ Ս՟հղնջ՟տ — Հ՜ջռ. [Զ]զձմ բջ
պ՜յ՜ձ՜ժձ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Տ՜յ՜ձ՜ժձ բջ ոձպճսժ...
թէ. 46՜՝ Գժնրի ԻԹ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ ղգլ գր ՟մնր՟մթ թղ՟ջս՟ջթվ՟տ [՟]յի՟վծթջ, [գ]ր գվխնյս՟ջ՟մ
[մ]՟ծ՟ոգս՟տ գր թ ԻԴ ղ՟վա՟վեթտ — Հ՜ջռ. [Ո]ջտ բզձ կՠթ ՠս ՜ձճս՜ձզ զկ՜ոպ՜ոՠջտ ՜ղը՜ջիզոփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Պթէ՟անվնջ ՜ղ՜ժՠջպճչտձ...
ժ. 46՝—82՝ Գժնրի Լ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ ԻԴ—թտ ղ՟վա՟վեթտ, ռ՟վնրտ մնտթմ գր խ՟ս՟վղ՟մ — Հ՜ջռ. [Ք]՜ձզտ ՠձ կ՜ջ՞՜ջբտ.... [Պ՜պ՜ոը՜ձզ]. Եձ ԻԴ ՠս ՠջժճյպ՜ո՜ձ ՠձ ՞էը՜սճջտ...
Գջմզռ 68՜ «Ահո ԺԱ ժ՜ջ՞ո խ՜է՜պՠռ՜, մկՠխ՜հ՟ջբտ. րջզձ՜ժզ կբնձ ճսջզղ դճսխդ բջ ՟ջ՜թ»փ

ժ՟. 82՝—5՝ Գժնրի Լ—գվրնվբ (խվխ.). Յ՟հ՟աջ շնվթտ ՟րգս՟վ՟մշ՟տ... — Հ՜ջռ. [Ք]՜ձզ՛տ ՠձ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմտ ՠս ճ՛ջտ ՠձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Չճջո ՠձ...
ժՠ. 85՝—8՜ Գժնրի ԼԱ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ ԲԺ—՟մ ՟պ՟ւգժնտմ.... գր գփէ՟մ՟ջմթտ գվխնր ՟յ՟խգվս՟տմ Քվթջսնջթ — Հ՜ջռ. [Ք]՜ձզտ ՠձ ՜շ՜տՠ՜էտ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ոջյբո յ՜պկբ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ Մ՜դբճո...
ժա. 88՜—93՝ Գժնրի ԼԲ—գվնվբ. Յ՟հ՟աջ գփէ՟մ՟ջմթտ գվխնր ՟յ՟խգվս՟տմ Քվթջսնջթ գր ԵԺ—՟մթտ
ճ՟մնր՟մտմ Երհ՟ճՠգվթտ, նվւ ՟պ՟ւգժնրծթւ ՟մնր՟մգտ՟մ — Հ՜ջռ. [Ո՛]ջտ ՠձ ՀԲ ՜ղ՜ժՠջպտձ Քջզոպճոզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Յ՜ժճ՝ճո, Յճչոբ, Թ՜դբճո... զոժ Մ՜ջզ՜կ ՠս Մ՜ջդ՜հ՚ տճսջտձ Ղ՜ա՜ջճս, ի՜ձ՟ՠջլ Ղ՜ա՜ջճոզս՚ ՠխ՝րջձ զսջՠ՜ձռ, ի՜է՜թՠռ՜ձ զ Ս՜՟ճսժՠռճռձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Գ. 94՜՝ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 94՜ [Յ՟հ՟աջ է՟վաղ՟մնրէգ՟մ Սնրվՠ Գվնտ —...] Ի Ք՜խ՟բ՜ռճռձ վճըՠռզձ հզսջՠ՜ձռ էՠաճսձ... ո՜ժ՜հձ կՠտ հճսձ՜ռ ի՜կ՜ջզկտ՚ ճջյբո զ ձճռ՜ձբ ճսոՠ՜էտփ
2. 94՜՝ Յ՟հ՟աջ էե ե թմշ նվ ծ՟ր՟ջ՟վ գր ե նվ փս՟վ թ Մնռջթջե ո՟սղգմ ՟ճժւմ ծմ՟իփջւ — [Զ]ի՜ս՜ոպզձ ճջմ՜վ ժ՜ջ՜ռՠ՜է զ ՝՜ակ՜ռձ գձ՟ գձպջՠ՜է ՝՜ձզռ ժ՜ջ՞ՠռ՜տ աթձճսձ՟ո ՠջզռ ճջ՟սճռձ Նճհզց... զոժ ՜ձճս՜ձռձ վճվճղկ՜կ՝ ՠս ՝՜ակրտ ՜հէճչտ ոպՠձփ Բ՜հռ ՠո ՜հեկ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Մ՜ոձ ձրպջՠջճչ ՞ջճս՜թ ԺԸ ՟. կզ ՜հէ լՠշ՜՞ջզփ

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 3՜ Գզջտ ՜հո Ս[նրվ]ՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ՃԱՇՈՑ
ՈԳ—1154
ԳՐԻՉ՝ Գգնվաֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տթխթմ Խնրյնրյ (թ ռ՟ճգժնրղմ Սսգց՟մմնջթ ւծճ.—թ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 250+1 (խվխ. 140). շավնր՟լ՝ 250ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 32 (Ա—Ր)×8 (Ր 3)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5×16,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆԳԻՐ՝ նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ ո՟վդ ձմյ՟ալգվնռ ջգր խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ Պ՟ծո՟մ՟խ՝ 2+1, էնրհէ (1895—թ ճ՟րգժնրղ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟, 106ՠ, 121՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, ս՟ձ՟վ, ի՟շֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մզ ռմ՟ջնր՟լ, 70—վբ էգվէթ ջսնվթմ
ժնրջ՟մտւզ` խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ Ն՟իխթմնրղ (ԺԷ բ.) մնվնանր՟լ գր Ս—Վ ով՟խմգվզ խ՟վխ՟սնր՟լ ղ՟մվ՟աթվ նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ ղթ ՟ճժ կգպ՟ավթ ղ՟ջնրմւմգվնռ, նվնմտ ռվ՟ճ խ՟վբ՟տրնրղ գմ. «դնվ նշ ՠմնրէթրմւ ՟վ՟վ՟լնտ», «Քվթջսնջ Աջսնր՟լ նվ ինմ՟վծգտ՟վ», «նվնրղ գվխվո՟ագջտնրւ ծվգյս՟խ» գրժմֆ 1895—թմ ղ՟սգմ՟բ՟վ՟մ՟ոգս Ս՟ծ՟խ Աղ՟սնրմթմ խ՟վխ՟սգժ ե ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մթ էգվէգվզ գր թվ բթսնհնրէթրմմգվզ էնհգժ ճ՟րգժ՟բթվ էգվէթխթ ռվ՟ճ (ո՟ծո՟մ՟խ Բ)ֆ Կ՟դղթ Ա ցգհխթ խ՟յթմ` ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ`
զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 1՜—106՜ [Կ՟վա ս՟րմթտ զջս Հ՟ճնտ ՟ղջնտ]
1. 1՜—5՜ Ն՟ր՟ջ՟վբթ Ա. Յթյ՟ս՟խ Յնռծ՟մմնր Մխվսշթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՁԱ, Կռճսջ՟.
Աոպճս՜թ վ՜շ՜սճջՠ՜է զ ըճջիճսջ՟ոփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Զլՠա ՜խ՜մՠկ, ճչ կ՜ջ՟զժ ՠս ՝՜ղըՠկ զկ ճջ՟ճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
2. 5՜—7՝ Ն՟ր՟ջ՟վբթ Թ. Սվՠնտ Ասնղգ՟մտմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԼԵ, Կռճսջ՟. Տբջ ճջյբո ազձճս ի՜ծճհփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճ[գ]՟ճ ղ՟վա՟վեե. Բ՜հռ ՜ջ՟, էճսջ, Յ՜ժճչ՝ թ՜շ՜հ զկ...
3. 7՝—10՝ Ն՟ր՟ջ՟վբթ ԺԵ. Սվՠնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ ՟րգսգ՟տմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԿԷ, Կռճսջ՟. Տբջ պ՜ռբ ա՝՜ձ ճհտ ՜ոՠկփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Ի յպխճհ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ՝ճսո՜ձզ թ՜շ ժՠձ՜ռ...
4. 10՝—2՝ Ն՟ր՟ջ՟վբթ ԺԷ. Սվՠնտ Ք՟րյթտմ նվւ թ Սնրխ՟րֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԽԳ, Կռճսջ՟.
Վ՜ոձ տճ կՠշ՜ձզկտ ա՜սջ ի՜ձ՜յ՜ափ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճ[գ]՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ես ա՜հղ՜ա՞զոձ ճջ ՠժՠ՜է հՠխՠ՜է զռՠձ
զ Տբջ...
5. 12՝—4՜ Ն՟ր՟ջ՟վբթ Լ. Սվՠնճ Ս՟ծ՟խ՟ճ Պ՟վէգրթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԱ, Կռճսջ՟.
Յզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠձզռ ՠխզ ՜ջ՟՜ջձփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ես ժճմՠոռզձ ձճտ՜ ՜ա՞տ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ...
6. 14՜—6՝ Հնպթ ՟պ՟չթմ խթրվ՟խեմ. Այի՟վծ՟ղ՟սվ՟մմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԿԷ, Կռճսջ՟.
Յՠժՠխՠռզո ՜սջիձՠռբտ աԱոպճս՜թ ՠս աՏբջ հ՜խ՝ՠջ՜ռձ Իջվ՟ճգհթփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Պ՜պճսՠ՜ աՏբջ զ տճռ
՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ...
7. 16՝—7՝ Եվխվնվբ խթրվ՟խեմ. Սվ[ՠ]նտ Ոջխգ՟մտմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԽԴ, Կռճսջ՟. Վ՜ոձ տճ կՠշ՜ձզկտ ա՜սջ ի՜[ձ՜յ՜ա]փ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Տՠոբտ ազ՜՛ջ՟ ժճջՠ՜ս ՜ջ՟՜ջձ...
8. 17՝—21՜ Կ՟վա ջվՠնճ Եհթ՟ճթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՀԶ, Կռճսջ՟. Ձ՜հձ ՠպճսձ ՜կյտ տճ տ՜ձազ ՠս ձՠպտ տճ ՞ձ՜ձ [զ] լ՜հ[ձբ]փ Ըմէգվտնր՟լ թ Չնվվնվբ Թ՟ա՟րնվնրէգմեմ. Ես ՜ոբ Էխզ՜հ ռեճխճչճսջ՟ձ...
9. 21՜—3՝ Հնպթ ԻԶ. Սվՠնտ Հպթբջթղգ՟մտմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԽԴ, Կռճսջ՟. Կ՜ռռբ ՟ղըճհ
գձ՟ ՜նկբ տճսկկբփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Բ՜աճսկ ՟ոպՠջտ ոպ՜ռ՜ձ կՠթճսդզսձ...
10. 23՝—5՜ Հնպթ ԻԷ. Սվՠնճմ Գ՟ճթ՟մգ՟ֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԽԴ, Կռճսջ՟. Կ՜ռռբ ՟ղըճհ
գձ՟ ՜նկբ տճսկկբ զ ի՜ձ՟ՠջլփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Իկ՜ոպճսդզսձ հՠէո ծ՜ձ՜յ՜ջի՜ռ ՞ճչզ...
11. 25՜—8՜ Ի Վ՟վբ՟ռ՟րթ ս՟րմթմ ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԺԴ, Կռճսջ՟. Տբջ, ճ՛չ ժ՜ռռբ զ ըճջ՜ձզ տճսկ ժ՜կ ճ՛յ ՝ձ[՜ժՠոռբ]փ Ըմէգվտնր՟լ թ Ժնհնռնհեմ. Ոսջ՜ը էՠջ, ՠջզպ՜ո՜ջ՟...
12. 28՜—30՝ Ս՟ծղթ Է. Յնռծ՟մմնր Մխվսշթ գր Աէ՟մ՟աթմե[թ]ֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԷ.
Կռճսջ՟. Ձ՜հձ ռձթճսդՠ՜ձ վջժճսդՠ՜ձ հ՜ջժո ՜ջ՟՜ջճռփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ես ՠխզռզ հ՜սճսջ հ՜հձկզժ...
13. 30՝—3՝ Ս՟ծղթ Ժ. Սվՠնճմ Գվթանվթ Եժմ թ Վթվ՟ոեմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԼԹ, Կռճսջ՟. Եի՜ձ ազո զ ՞՝ճհ պ՜շ՜յ՜ձ՜ռփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Յ՜հձե՜կ ժ՜ռռբ ՜ջ՟՜ջձ...
14. 33՝—5՜ Ս՟ծղթ Ի. Ննրմե, նվ թ Վթվջ գր նվւ թ Վ՟վ՟ա գխգ՟ժւ գր Մ՟մգ՟, նվ գխմ ճզմխգվ՟տ ջվՠնտ Հպոցջթղգ՟մտֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԽԴ, Կռճսջ՟. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջզ ժճսո՜ձտփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա[՟վեե]. Կ՜ձ՜հտ ճջ ՟զկՠ՜է ՞՜հտ զ ի՜ձ՟զոբ...
15. 35՜—7՜ Ս՟ծղթ Լ. Սվՠնճ Ս՟վաջթ գր Բ՟անջթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜իփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա[՟վեե]. Սճսջ՝ բ Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՝ձ՜ժՠ՜էձ բ...
16. 37՜—9՜ Տվեթ Ժ. Գթրս նջխգվ՟տ ջվՠնճմ Գվթանվթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — ՃԼԱ Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռզձ ա՜ջ՟՜ջ[ճսդզսձ]փ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Աջ՟՜ջձ ՠդՠ ի՜ոռբ զ չ՜ըծ՜ձՠէ...
17. 39՜—40՝ Տվեթ ԺԱ. Սվՠնճմ Նգվջթջթ գր Խ՟բ՟ֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠյռզձ ա՜ջ՟՜ջ[ճսդզսձ]փ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վե[ե]. Ահոյբո ՜ոբ ՝՜ջլջՠ՜էձ ճջ զ ՝՜ջլճսձո
՝ձ՜ժՠ՜է բ...
18. 40՝—3՜ Տվեթ ԺԵ. Դ՟մթգժթ գր գվթտ ղ՟մխ՟մտմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԽԹ, Կռճսջ՟. Պ՜ջթՠոռզձ ոճսջ՝տ վ՜շ՜ստփ Ըմէգվտնր՟լ թ Դ՟մթեղթ ղ՟վա՟վեե. Ես ՜ոբ Դ՜ձզբէ. Աոպճս՜թ ՠռճհռ...
19. 43՜—4՝ Տվեթ ԺԷ. Ս՟ծ՟խ՟ճ գր Մգջվնՠ՟ գր ՟ճժնտ է՟վաղ՟մշ՟տջֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո
ՃԺԸ. Հ՜ձ՞զոպձ ՠժՠոռբփ Կռճսջ՟. Խ՜սոբզ ա[չ]ժ՜հճսդզսձո տճ ՜շ՜նզ դ՜՞[՜սճջ՜ռ]փ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Եդբ
ա՜ջ՟՜ջճսդզսձ ճտ ոզջբ...
20. 44՝—7՝ Տվեթ Ի. Ն՟ր՟խ՟սթւ խ՟էնրհթխե գխգհգտրնճֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԷ, Կռճսջ՟.
Ահո՜սջ բ աճջ ՜ջ՜ջ Տբջփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Իկ՜ոպճսդզսձ ղզձՠ՜ռ զսջ պճսձ...

21. 47՝—50՜ Տվեթ ԻԱ. Տվբ՟ս՟ճ գր Այիեմ սթխմնչ գր Խնջվնռթբիսնճֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԽԴ, Կռճսջ՟. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջ[զ]փ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Լճս՜ջճստ, դ՜՞՜սճջտ...
22. 50՜—2՝ Տվեթ ԻԲ. Ռջս՟խթջթ, Վվէ՟մթջթ, Յնրջխ՟մ, Գվթանվթջթ գր Դ՟մթեղթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԼԲ (ՃԼԱ), Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠոռՠձ ա՜ջ՟՜ջճսդզսձ ՠս ոճսջ՝տ տճփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ.
Աոպճս՜թ ի՜ոպ՜պՠ՜ռ ակ՜ջ՟ձ հ՜ձՠխթճսդզսձ...
23. 52՝—4՜ Տվեթ Լ. Աՠվ՟ծ՟ղնր Խնջսնռ՟մնհթ գր Խնվգմ՟ֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԼԴ (ԼԳ),
Կռճսջ՟. Բ՜աճսկ ձՠխճսդզսձտ ՠձ ՜ջ՟՜ջճռփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Աջ՟՜ջտ հ՜սզպՠ՜ձ ժՠռռՠձ...
24. 54՜—7՜ Ք՟հնտ Բ. Սվՠնճմ Յթդսՠնրդսգ՟ֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜ի ոջ՝ճռփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Զզ ճջ յ՜իՠռզձ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ աոջ՝ճսդզսձո...
25. 57՜—8՝ Ք՟հնտ Է. Սվՠնճմ Ս՟մբիսնճֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԽԴ, Կռճսջ՟. Ակՠձ՜հձ վ՜շտ
՟ոպՠջ դ՜՞՜սճջզ զ յ՜պզսփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Ոջ՟ՠ՜ժ, յ՜իՠ՜ ա՝՜ձո զկ...
26. 58՝—61՜ Ք՟հնտ Ժ. Տգջթժ ջվՠնճմ Գվթանվթ, դնվ գսգջ թ ռգվ՟ճ ծթղ՟մ խ՟էնհթխե գխգհգտնճֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԽԷ, Կռճսջ՟. Աոպճս՜թ իզկճսձո ՜ջժ... Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Աոպճս՜թ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ իզկճսձո ՜ջժ...
27. 61՜—3՝ Ք՟հնտ ԺԳ. Թ՟բենջթ ՟պ՟ւգժնճֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԺԸ, Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ ՠէ ՝՜[ջ՝՜շ]փ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Սզջՠռբտ ա՜ջ՟՜ջճսդզսձ...
28. 63՝—5՜ Ք՟հնտ ԺԷ. Սվՠնճմ Շնրյ՟մխ՟մ, բջսգվ ջվՠնճմ Վ՟վբ՟մ՟ֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԴ, Կռճսջ՟. Աս՞ձճսդզսձ կՠա հ՜ձճս՜ձբ Տՠ՜շձ ճջ ՜ջ՜ջփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Յճսո՜ռՠ՜էզ զ Տբջ զկ՜ոռզձ...
29. 65՜—6՝ Ավ՟տ Ե. Սվՠնճմ Կթովթ՟մնջթ գր Յնրջսթմգ՟ խնրջթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ,
Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜իփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Լճս՜ջճստ զձլ, ժճջճսոՠ՜էտ...
30. 66՝—74՜ Ավ՟տ Ժ. Աՠվ՟ծ՟ղնր, Ս՟ծ՟խ՟ճ, Յ՟խնռՠ՟ճ, Յնռջեց՟ճ, Մնռջեջթ, Ած՟վնմթ, Յգջնր՟ճ, Ս՟ղնրեղթ, գր ՟ճհնտ մ՟ի՟ծ՟վտմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՀԶ, Կռճսջ՟. Աշ՜նձճջ՟ՠռՠջ ճջյբո ը՜ղզձ եճխճչ[ջ՟ՠ՜ձ]փ Ըմէգվտնր՟լ թ Ծմմբնտ. Ես ՜հո ՠձ ՜կտ ՜սճսջռ ժՠձ՜ռ...
31. 74՜—5՜ Ավ՟տ ԺԵ. Սվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ գր Յնռջեց՟ճ, նվ թ Կ՟վմնճ ւ՟հ՟ւմ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ —
Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա[՟վեե]. Վ՜ոձ ՜հոճջզժ ՜հոյբո ՜ոբ Տբջ. Աի՜ս՜ոզժ ճջ թ՜շ՜հՠձ...
32. 75՜—8՝ Ավ՟տ Ի. Եվխնս՟ջ՟մ ղ՟վա՟վեթտմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜ի ոջ՝ճռփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Սՠջկ՜ձՠռբտ...
33. 78՝—80՜ Ավ՟տ Լ. Եցգջնջթ ջնրվՠ ընհնռնճմ նվ թ կգպմ Թգնբնջթ է՟ա՟րնվթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ
— Ս՜խկճո ՃԼԱ, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռՠձ ա՜ջ՟՜ջ[ճսդզսձ]փ Ըմէգվտնր՟լ թ Մ՟հ՟ւթ՟ ղ՟վա՟վ[եե]. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է. Ոսըպձ զկ...
34. 80՜—1՝ Մգծգխթ Ե. Սվՠնճմ Քվթջս՟ցնվթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜ի ոջ՝ճռփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵդգխթեղե ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Ա՟ճչձ՜հզ Տբջ. Եդՠ թձռզ ճտ
ճջ՟զ...
35. 81՝—2՝ Մգծգխթ ԺԳ. Մգջվնՠ՟ ռ՟վբ՟ոգսթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԽԹ, Կռճսջ[՟]. Պ՜ջթՠոռզձ ոճսջ՝տ վ՜շ[՜ստ]փ Ըմէգվտնր՟լ ճՈռջեե ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Աշբտ գձ՟ լՠա...
36. 82՝—4՝ Մգծգխթ Ի. Վ՟վ՟ա՟ճ Սնրվՠ Խ՟շթմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո Դ, Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս
՜շ կՠա էճհո ՠջՠո՜ռ տճռ ՠսփ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Փ՜հպ ժՠձ՜ռ բ ՜կՠձՠռճսձ...
37. 84՝—6՜ Մգծգխթ ԻԱ. Սվՠնճմ Եհթյ՟թ ռ՟վբ՟ոգսթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԺԴ, Կռճսջ՟. Զՠջժզսխ՜թո զկ Տբջ վ՜շ՜սճջ ՜շձբ... Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ ռձՠջտզձզո...
38. 86՜—8՜ Մգծգխթ ԻԳ. Սվՠնճմ Գգնվա՟ճ դ՟րվ՟ռ՟վթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԷ, Կռճսջ՟. Տբջ բ զկ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ.... Ըմէգվտնր՟լ ճՈռջեե ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Զզ՛ ՠսո ժ՜հ ձճջ՜ ՠս ժշճռ...
39. 88՜—9՝ Ավգա Ե. Եդգխթեժթ ղ՟վա՟վեթ գր Եդվթ գր Զ՟ւ՟վթ՟ճթ, ծ՟րվմ Յնռծ՟մմնր Մխվսշթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟.Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձփ Ըմէգվտնր՟լ դԵդգխթեժե ղ՟վա[՟վեե].
Ահոյբո ՜ոբ Ա՟ճձզ՜ Տբջ. Դ՜ջլ՜ջճստ...
40. 89՝—91՜ Ավգա Ժ. Նթխթ՟ ջնրվՠ ընհնռնճմ, նվ թ կգպմ Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ ընհնռգտ՟մ գոթջխնոնջւ ՅԺԸֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռզձ ա՜ջ[՟՜ջճսդզսձ]փ Ըմէգվտնր՟լ դԵդգխթգժ ղ՟վ[ա՟վեե]. Ես ՠխՠս ՝՜ձ Տՠ՜շձ ՜շ զո...

41. 91՜—3՝ Ավգա ԻԳ. Դ՟րէթ նվ թ Դնրթմ խ՟ս՟վգտ՟րֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո Ե, Կռճսջ՟. Տբջ,
ճջյբո ազձճս ի՜ծճսդՠ՜կ՝փ Ըմէգվտնր՟լ թ Մթւթեե ղ՟վա՟[վեե]. Ո՛չ բ Աոպճս՜թ...
42. 93՜—5՝ Ածխթ Բ. ՀԲ ՟պ՟ւգժնտմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԺԸ, Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջփ
Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Տբջ, ճխճջկՠ՜ռ կՠա...
43. 95՝—7՜ Մ՟վգվթ Ժ. Գթրս Սվՠնճ ի՟շթմ նվ ճԵվնրջ՟հեղֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո Դ, Կռճսջ՟.
Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա էճ[հո]փ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա[՟վեե]. Տբջ, Հ՜հջ կՠջ...
44. 97՜—9՜ Մ՟վգվթ ԻԳ. Սվՠնճմ Ս՟վաջթ դ՟րվ՟ռ՟վթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜ի ոջ՝ճռփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Նճջճ՞ՠռ՜ջճստ...
45. 99՜—100՝ Մ՟վա՟տ ԻԵ. Վ՟ծ՟մ՟ճ Գնհէ՟մ սգ՟պմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո Գ, Կռճսջ՟.
Ահխ ՟ճս Տբջ... Ըմէգվտնր՟լ դԵդգխթեժ ղ՟վա[՟վեե]. Ես ՠխՠս ՝՜ձ Տՠ՜շձ ՜շ զո...
46. 100՝—2՜ Հվնսթտ ԺԵ. Սվՠնճմ Կթրվ՟խնջթ գր ղ՟րվ մնվ՟ Յհթս՟ճֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո
Ը, Կռճսջ՟. Ի ՝ՠջ՜ձճհ կ՜ձժ[՜ձռ] պխ՜ճռ ի՜ոպ՜պՠոռզձփ Ըմէգվտնր՟լ թ Զ՟ւ՟վթ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Տբջ, ՜ջ՟՜ջ զ կզնզ ձճջ՜...
47. 102՜—4՜ Հվնսթտ ԻԷ. Սվՠնտ Ղգրնմբգ՟մտմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռՠձ ա՜ջ՟՜ջճսդզսձ.... Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ոսջ՜ը էՠջ...
48. 104՜—6՜ Հվնսթտ Լ. Սվՠնտ Վ՟վբ՟մ՟տմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ— Ս՜խկճո ԽԴ (ԽԳ), Կռճսջ՟. Վ՜ոձ տճ կՠշ՜ձզկտ ա՜սջ ի՜[ձ՜յ՜ա]փ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճւ ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ ռԻոջ՜հբղփ Ի ե՜կ՜ձ՜ժզ
գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձ...
Բ. 106՝—20՝ Տ՟րմ ջվՠնճ Յ՟ճսմնրէգ՟մմ խ՟ս՟վթ ճնրմնր՟վթ Զ
1. 106՝—7՝ Ապ՟չթմ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո Բ, Կռճսջ՟. Տբջ ՜ո՜ռ ռզո. Ոջ՟զ զկ ՠո ՟ճս... Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Տթսնջթ էհէնճ. Ք՜ձազ ՠջՠսՠռ՜ս ղձճջիձ...
2. 107՝—8՜ Յգվխվնվբնրղ ՟րնրվմ. Սվՠնճմ Սսգց՟մնջթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ (պՠո 236՜—43՜) — Ս՜խկճո Ե, Կռճսջ՟. Տբջ, ճջյբո ազձճս ի՜ծճսդՠ՜կ՝փ Ըմէգվտնր՟լ թ Գնվլնտ Ապ՟[ւգժնտ]. Գպ՜ձՠո հզսջճսկ պ՜սձզձ...
3. 108՜—10՜ Եվվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո Բ, Կռճսջ՟. Տբջ ՜ո՜ռ ռզո. Ոջ՟զ զկ ՠո ՟ճս... Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ
ճԵՠվ՟ճգտնտ էհէնճմ. Բ՜աճսկ կ՜ո՜կ՝տ...
4. 110՜—2՜ Ի շնվվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ՃԹ, Կռճսջ՟. Ի չ՜հՠէմճսդզսձ ոջ՝ճռփ Ի Գ՟հ՟սամ՟տրնտ էհէնճմ.
Զ՜հո ՜ոՠկ. Ցճջտ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժ...
5. 112՜—4՜ Հթմագվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ՂԸ, Կռճսջ՟. Բ՜ջլջ ՜ջ՜ջբտ. Յգՠվ՟ճգտրնտ էհէնճմ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ. Զզ ճմ ՠտ կ՜պճսռՠ՜է...
6. 114՜—8՜ Վգտգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ԻԹ, Կռճսջ՟. Տբջ ի՜ձՠջ զ ՟եճըճռ. Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Թգջ՟հնմթխգտրնտ էհէնճմ. Ոմ ժ՜կզկ, ՠխ՝՜ջտ...
7. 118՜—9՝ Երէմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ՂԵ, Կռճսջ՟. Ասՠպ՜ջ՜ձՠռբտ. Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Հպնռղ՟ճգտրնտ էհէնճմ. Պ՜սխճո թ՜շ՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...
8. 119՝—20՝ Յնրէգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ՂԷ. Ծ՜ձճհռ Տբջ ավջժճսդզսձ զսջ. Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Կնհնջ՟տրնտ էհէնճմ զմէգվտնր՟լ. Զ՞ճհղ էՠջճստ...
Գջմզռ՚ 120՝ «Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ժ՜ձճձ եճխճչճռ ոջ՝ճհ Յ՜հպձճսդՠ՜ձձ թձզռՠէճհձ զ Կճսոբձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ. վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ»փ

Գ. 121՜—248՜ Կ՟վա ս՟րմթտ զջս Հ[պ]նռղ[՟ճգտրնտ] ՟ղջնտ նվւ խ՟ս՟վթմ թ Քվթջսնջ
1. 121՜—2՝ Յնրմնր՟վթ ԺԱ. Պգսվնջթ գր Աՠթջնհնռղ՟ֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜ի ոջ՝[ճռ]փ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Հպնռղ՟ճգտրնճ էհէնճմ զմէգ[վտնր՟լ]. Բ՜հռ ՞զպՠկտ ՠդՠ ճջճռ ոզջՠձ...
2. 123՜—4՜ Յնրմ[նր]՟վթ ԻԷ. (ԺԷ) Սվՠնճմ Ամսնմթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձփ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ ճԵՠվ՟ճգտրնտ էհէնճմ. Ես ՜ջ՟, ազձմ ՠսո ՜ո՜ռզռ...
3. 124՜—5՝ Յնրմնր՟վթ ԺԹ. Թգնբնջթ է՟ա՟րնվթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԱ (=ՃԼԱ) Կռճսջ՟.
Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդփ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Տթղնէգ՟ Բ(=Ա) էհէնճմ. Ես ՜ջ՟, ՜խ՜մՠկ...
4. 125՝—7՝ Փգսվնր՟վթ ՟ղջնճ ՟րնրվ ԺԴ. Ք՟պ՟ջմ՟րվգ՟ճ ա՟ժնրջսմ Տգ՟պմ թ ս՟ձ՟վմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ
խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՂԵ(ՂԷ), Կռճսջ՟. Տՠոզձ ՜կՠձ՜հձ թ՜՞փ Ի Գ՟հ՟ս՟տրնտ էհէնճմ Պ՟րհնջթ. Այ՜սբձտձ...

5. 127՝—30՜ Բ՟վգխգմբ՟մթմ յ՟ՠ՟էմ ՟րվ. Սվՠնտ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո
ՃԼԵ (ՃԼԱ), Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռ[ռզձ]փ Ըմէգվտնր՟լ ճԵդգխթեժե ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Ա՟ճչձ՜հ...
6. 130՝—6՝ Կթրվ՟խեթմ — Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Գճմՠ՜ ա՜սջճսդՠ՜կ՝...
7. 136՝—8՝ Ղ՟դ՟վնրմ — Ս՜խկճո ԻԹ, Կռճսջ՟. Տբջ, ի՜ձՠջ զ ՟եճըճռ. Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ էգջ՟հնմթխգտրնտ Ա էհէնճմ ե զմ[էգվտնր՟լ]. Ոմ ժ՜կզկ, ՠխ՝՜ջտ...
8. 138՝—40՝ Ավղ՟րգմգ՟տմ. Ճ՟յնճ — Ս՜խկճո ՂԷ, Կռճսջ՟. Վՠջզձտ ռձթ՜ոռՠձ ՜շ զ Տՠ՜շձ ազփ Յգցգջ՟տրնտ էհէնճմ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ. Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ ՠս Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
9. 140՝ Եվխվնվբ յ՟ՠ՟էնրմ. Յթյ՟ս՟խ Թգնբնվնջթ դ՟րվ՟ռ՟վթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ,
Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ ե ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜իփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Լճս՜ջճստ այ՜պ՞՜կո Տՠ՜շձ...
10. 140՟—8՝ Եվխվնվբ խթվ՟խեթմ — Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Տբջ, ճխճջկՠ՜ռ կՠա, ազ զ տՠա հճսո՜ռ՜տ...
11. 148՝—9՝ Եվվնվբ յ՟ՠ՟էնրմ. Յթյ՟ս՟խ ջվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜իփ Ի Տթղնէգ՟ Բ էհէնճմ Պ՟րհնջթ. Զ՜հո չժ՜հճսդզսձ ՟ձՠկ...
12. 149՝—56՜ Եվվնվբ խթրվ՟խեթմ — Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Աո՜ռ Տբջ. Հ՜ղպՠ՜է ՠկ գձ՟ տՠա...
13. 156՜ Ի շնվվնվբ յ՟ՠ՟էնրմ. Յթյ՟ս՟խ Յնռծ՟մմնր Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ, նվ թ Կթրվհթմ (սգ՛ջ 148ՠ—9ՠ)ֆ
14. 156՜—65՜ Չնվվնվբ խթրվ՟խեթմ — Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Զ՞ճհղ ժ՜ռբտ զջ՜ս՜ձռ...
15. 165՜—7՜ Հթմագվնվբ յ՟ՠ՟էնրմ. Յթյ՟ս՟խ ջվՠնտ Ք՟պ՟ջմթտմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԿԵ, Կռճսջ՟. Աձռ՜տ կՠտ գձ՟ իճսջփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ. Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ՜ջ՜ջ ատՠա
Յ՜ժճչ՝...
16. 167՜—75՜ Հթմագվնվբ խթրվ՟խեթմ — Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Զճջ ՜սջզձ՜ժ ՠդՠ ՞պ՜ձզռզ...
17. 175՜ Վգտգվնվբ յ՟ՠ՟էնրմ. Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ թ Տվեթ Ժ աս՟մգջ, ՟մսթ խ՟վբ՟ մնռթմ Արգս՟վ՟մ՟րմ (սգ՛ջ 37՟—9՟)ֆ
18. 175՜—86՜ Վգտգվնվբ խթրվ՟խեթմ — Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Եջժզձտ ՜դճշ զկ ՠձ...
19. 186՜—91՜ Մ՟թջ Ա. Եվգղի՟թ ղ՟վա՟վեթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԼԹ, Կռճսջ՟. Եի՜ձ ազո զ
՞՝ճհ պ՜շ՜յ՜ձ՜ռ, Իփ Ըմէգվտնր՟լ ճԵվգղթ՟ ղ՟վա՟վեե. Պ՜պ՞՜կձ Աոպճսթճհ, ճջ ՠխՠս զ չՠջ՜հ Եջՠկզ՜հզ...
20. 191՜—2՜ Մ՟ճթջ. Եվգրնրղե Սվՠնճ ի՟շթմ ճգվխմթտֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՂԶ, Կռճսջ՟. Պ՜պկՠոռՠձ ՠջժզձտ ա՜ջ՟՜ջճսդզսձփ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Գ՟հ՟ս՟տրնտ էհէնճմ զմէգվտնր՟լ. Ահղ զձլ տ՜ս էզռզ յ՜ջթՠէ...
21. 192՜—5՝ Մ՟ճթջ Թ. Մ՟մխ՟մտմ Բգբհ՟ծգղթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո Ը, Կռճսջ՟. Ի ՝ՠջ՜ձճհ
կ՜ձժ՜ձռ պխ՜հճռ ի՜ոպ՜[պՠոռզ]փ Ըմէգվտնր՟լ թ Գնվլնտ Ապ՟ւգժնտ. Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժոձ գձ՟ ՜հձճոզժ ՜ջժ Հՠջճչ՟բո...
22. 195՝ Մ՟ճթջ ԻԲ. Կնջս՟մբթ՟մնջթ է՟ա՟րնվթ գր մնճմ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ, նվ թ Թգնբնվնջթ ճթյ՟ս՟խթմ
(սգ՛ջ 140ՠ)ֆ
23. 195՝—9՝ Յնրմթջ Ժ. Դթվ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ ղ՟վա՟վեմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԻԵ. Տբջ, ոզջՠռզ
աչ՜հՠէմճսդզսձ պ՜[ձ տճ]փ Ըմէգվտնր՟լ թ Զ՟ւ՟վթ՟ ղ՟վա՟վեե. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է. Եդՠ զ ծ՜ձ՜յ՜ջիո
զկ ՞ձ՜ոռՠո...
24. 199՝—203՜ Յնրմթջ ԺԴ. Եհթջեթ ղ՟վա՟վեթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜իփ Ըմէգվտնր՟լ թ Չնվվնվբ է՟ա՟րնվնր[էգմե]. Ես Եխզոՠբ իզս՜ձ՟՜ռ՜ս...
25. 203՜—6՝ Յնրժթջ Բ. Տ՟ո՟մ՟խթմ, նվ ե ՟րվ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ Վ՟վբ՟ռ՟պթ ս՟րմթմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ, Կռճսջ՟. Աջզ, Տբջ, զ ի՜ձ՞զոպ տճփ Ըմէգվտնր՟լ Ա է՟ա՟րնվնրէգմե. Ես ճմ ի՜ծՠռ՜ձ...
26. 206՝—9՝ Յնրժթջ Զ. Դթվ Եջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շփ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ ճԵցգջ՟տրնտ էհէնճմ զմէգվտնր՟լ. Ահղ զսջ՜տ՜ձմզսջ ճսկՠտ զ կբձն պճսՠ՜է ՠձ
ղձճջիտ...
27. 209՝—12՝ Արանջսնջ Ը. Մ՟խ՟ՠ՟ճգտրնտմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզփ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ ճԵՠվ՟ճգտնտ էհէնճմ. Ես ՜ջ՟, ազ՛ձմ ՠսո ՜ո՜ռզռ...

28. 212՝—4՝ Արանջսնջ ԺԵ. Փնիղ՟մ Աջսնր՟լ՟լմթմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ, Կռճսջ՟.
Աջզ, Տբջ, զ ի՜ձ՞զոպ տճ... Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեե. Ես հ՜սՠէ Տբջ ը՜սոՠէ գձ՟ Ատ՜աճս...
29. 214՝—7՜ Արանջսնջ ԻԳ. Թնռղ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԺԸ, Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ էէ ՝՜ջ՝՜շփ Ըմէգվտնր՟լ թ Գնվլնտ Ապ՟ւգժնտ. Այ՜ ՟՜ջլ՜ձ հԵվնրջ՟հեղ...
30. 217՝—20՝ Արանջսնջ ԻԹ. Յնռծ՟մմնր Մխվսշթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜[ի]փ Ըմէգվտնր՟լ թ Գնվլնտ Ապ՟ւգժնտ. Յճպձ ՠժ՜ռ Պ՜սխճո...
31. 221՜—2՝ Սգոսգղՠգվթ ԺԳ. Ն՟ր՟խ՟սթւ ջնրվՠ սգհգ՟տմ Եվնրջ՟հեղթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԿԴ, Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձփ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Տթղնէգ՟ Ա էհէնճմ. Զ՜հո ՞ջՠկ ՜շ տՠա, ազ ՜ժձ ճսձզկ...
32. 223՜—5՝ Սգոսգղՠգվթ ԺԴ. Սվՠնճ ի՟շթմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո Դ, Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս
՜շ կՠափ Ըմէգվտնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ. Դ՜ջլՠ՜է ՠդՠ զ ձ՜ս ՠէՠ՜է...
33. 226՜—8՝ Ննճգղՠգվթ ԺԵ. Փթժթոոնջթ ՟պ՟ւգժնճֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԻԸ, Կռճսջ՟. Ըձ՟
՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ էէ ՝՜ջ՝՜շփ Ըմէգվտնր՟լ թ Գնվլնտ ՟պ՟ւգժնտ. Հջՠղպ՜ժ Տՠ՜շձ ը՜սոՠռ՜ս ՜շ Փզէզյյճո...
34. 228՝—31՝ Ննճգղՠգվթ Լ. Ամբվեթ ՟պ՟ւգժնճֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԻԸ, Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ էէ ՝[՜ջ՝՜շ]փ Ըմէգվտնր՟լ թ Կնվմէ՟տրնտ] Եդՠ չղպ՜ձ՜հ զձմ կզ ՜ձ՟՜կձ...
35. 231՝—6՜ Դգխսգղՠգվթ ԻԵ. Դ՟րէթ գր Յ՟խնռՠ՟ճֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ, Կռճսջ՟. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ ՠսփ Ըմէգվտնր՟լ Բ է՟ա՟րնվնրէգմե. Ես ՠժզձ ՜կՠձ՜հձ ռՠխտ...
36. 236՜—43՜ Դգխսգղՠգվթ ԻԷ. Սվՠնճմ Սսգց՟մմնջթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո Ե, Կռճսջ՟. Տբջ, ճջյբո ազձճս ի՜ծճսդՠ՜կ՝փ Ըմէգվտնր՟լ թ Գնվլնտ Ապ՟ւգժնտ. Սպՠվ՜ձձճո ՜հջ էզ ղձճջի՜ստ...
37. 243՜—5՝ Դգխսգղՠգվթ ԻԸ. Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԻԸ(ԺԸ), Կռճսջ՟.
Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ ՠէփ Պգսվնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Կ՟էնրհթխե Բ էհէնճմ. Ոջճչ յ՜պջ՜ոպ զռՠ[կ] կզղպ լՠա հզղՠռճսռ՜ձՠէ...
38. 245՝—8՜ Դգխսգղՠգվթ ԻԹ. Յ՟խնռՠ՟ճ գր Յնռծ՟մմնր ՟պ՟ւգժնճֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՂԵ, Կռճսջ՟. Ասՠպ՜ջ՜ձՠռբտ ՜սջգոպ՜սջփ Յ՟խնռՠնր ՟պ՟ւգժնճ թ Կ՟էնհթխեթ [էհէնճմ]. Յ՜ժճչ՝ճո Աոպճսթճհ ՠս Տՠ՜շձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ.... ա՞զջո ձճջ ՠդՠ ՞ջՠ՜էձ բզձփ
– Ձՠշ՜՞զջձ ՜կ՝ճխն՜յբո ր՞պ՜՞ճջթճսՠէ բ. պՠո պյ. Le lectonnare de Jerusalem en Arménie: Le Casoc'/// Le Plus
ancien Casoc' Cilicien, Le Érévan, 832/par Charies Renux, Brepolis, Turnout/ Belgiaue, 2004, p. 523-644 (Pontificio
Instituto Orientale Roma. Patrologia Orientalis, tome 49, fasicule 5 N 221)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

120՝... Զգձդՠջռճխո՟ ՜խ՜մՠկ հզղՠռբտ ակՠխ՜սճջ ՞թճխո հ՜խ՜սդո լՠջփ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճռ Քճռ ճխճջկՠ՜ ՠխ՝՜սջ զկճհ՚ Վ՟րհ՟ղ՟ճ, վճըՠռՠէճհ զ Քջզոպճո. ՜կբձփ
248՜ Փ՜շտ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ճջ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջ՟ ապ՜շ՜յՠ՜էո ի՜ո՜ձՠէ զ ՞զձ չՠջնզձ ՞ջճռո ՜հոճռզժ. ՜կբձփ
Շձճջիզսձ Աոպճսթճհ Հ՜սջ Աջ՜ջմզ ՠս Աոպճսթճհ Ոջ՟սճհ ժՠձ՜ջ՜ջզ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ յ՜ջ՞ՠսճխզ՚ ոժո՜ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ժ՜պ՜ջՠռզ աղ՜ջ՜՟ջճսդզսձ պ՜սձզռ պՠջճսձ՜ժ՜ձ՜ռ, ՜շ՜տՠէճռ ՠս կ՜ջ՞[՜ջբ]զռ ՠս չժ՜հզռ ոջ՝ճռ, աճջ ժ՜ջ՞[ՠռզ]ձ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպտձ աժձզ ՠէզռ // (248՝) ՜ոպՠ՜ռոփ Ո—ՠջճջ՟զ ՠջջճջ՟զ (1154) դճ[ս]՜ժ՜ձզո Հ՜հսճռ ՞ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝ճսջ՜ոպ՜ձ՜ռ թ՜խժ՜՞ճսկ՜ջ կ՜պՠ՜ձո գոպ թ՜խժՠջ՜ձկ ձճջ՜վդզդ չ՜հջՠձ՜՝ճհո ղճսղ՜ձ՜ռ ՠս չ՜ջ՟զռ ՠս ՜հղճռ ի՜կ՜ովզսշ թ՜խժ՜ձռ, ճջ զ էՠջզձո ՠս զ ՟՜ղպո, զ
՝ճսջ՜ոպ՜ձո ՠս զ ՝՜խո գձթՠխՠ՜էտ ՜շ ՠջժճսո պՠո՜ժո զ կ՜ջ՟զժ ազձտՠ՜ձո ՝՜ե՜ձՠձ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ դՠՠս գոպ
՜հոկ ՝եղժ՜ժ՜ձ ՟ՠխո պճսՠ՜է զ ձճռ՜ձբ ճջյբո ՠս զ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռ թ՜խզժո իճ՞սճռ ՝եղժճսդզսձ, ձճտ՜ ՠս ՜շ պՠոճսդզսձ ՠս ՜ձճսղ՜իճպճսդզսձ ակ՜ջ՟զժ լ՞ՠձ աըպՠոճսդզսձո աճս՜ջծ՜ռճսռ՜ձՠձ ՠս աիճպճպՠէզո ճսջ՜ը՜ռճսռ՜ձՠձ [ՠս] դՠյբպՠս ըճպ, ո՜ժ՜հձ ՠս զ /// ա[՜]ջկ՜ռ[ճսկձ]փ
249՜ Ոջճհ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզ ռ՜ձգ՜ռՠ՜է կՠթ՜ս պՠձմ՜ձ՜ստ ոճսջ՝ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ՜հջո ՜հո՚ Սսգց՟մմնջ տ՜ի՜ձ՜հ, էճսՠ՜է զ Գջճռ Սջ՝ճռ, ՠդՠ. Պ՜պճսզջ՜ձտ Տՠ՜շձ էճհո ՠձ ՠս էճհո պ՜ձ ՜մ՜ռ զկճռ ՠս ծջ՜՞ ՠձ ՝՜ձտ Տՠ՜շձ,
ՠս էճհո ճսխխՠձ աղ՜սՠխո կՠջփ Վ՜ոձ ազ ոճչ՜ս էճսո՜սճջզձ ՜մՠ՜հտ ՠս ը՜ս՜ջՠ՜էտ զ կՠխ[՜]ռձ ձոՠկճսդՠ՜ձռ ՠս պժ՜ջ՜ռՠէճռձ կՠխ՜ստ. ո՜ բ ժ՜ս՟ճսջզմ ՠս ժ՜ջճխ՜սռճսռ՜ցճխ. ո՜ բ տ՜ջճա Բ՜ձզձ ժՠձ՜ռ ՠս ՜ա՟ճսկ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՜շ կ՜ջ՞՜ջբոձ. ո՜ տ՜ջճաՠռ՜ս հ՜[ջճսռ]ՠէճռձ հճջե՜կ ՜ձե՜կ՜ձ[՜ժՠ]՜ էճհոձ ը՜շձբջ գձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժՠ՜հոփ
// (249՝) Սճչ՜ս ժ՜պ՜ջՠկտ ապ՜սձո պՠջճսձ՜ժ՜ձո ՠս ահզղ՜պ՜ժո կ՜ջպզջճո՜ռփ Ես ՜ջ՟, յ՜պճս՜ժ՜ձ ՜հջո ձկ՜ձՠ՜է չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձզձ զկ՜ոպձճհ, ճջ ա՜կՠձ՜հձձ չ՜ծ՜շՠ՜է ՞ձՠ՜ռ ա՜՞՜ջ՜ժձ՚ հճջճսկ բջ ՞՜ձլձ, ոպ՜ռ՜ս աո՜

հզսջ հզղ՜պ՜ժ աժձզ ՠէզռ ՜ոպՠ՜ռո ՠս ՜կճսոձզ զսջճհ վճըՠռ[ՠէ]ճհ զ Քջզոպճո, ՠս զ չ՜հՠէճսկձ ի՜ջ՜ա՜պ ճջ՟սճհ
զսջճհ՚ Աջսնր՟լ՟սվնճ, ՠս ՜հէ ՠխ՝՜ջռ զսջճռ, աճջ Տբջ Յզոճսո պ՜ռբ չ՜հՠէՠէ ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝փ Աջ՟, ճջտ գձդՠշձճհտ աո՜, հզղՠոնզտ աՍսգց՟մմնջ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աՠխ՝՜հջ զսջ՚ աԱմտվգ՟ջ տ[՜ի՜]ձ՜հ, աՎ՟վբմ ՠս ա՜կճսոզձ [զսջճհ] /// // (250՜) հզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ ՜խ՜ս[դ]ո լՠջփ Ըձ՟ ճջո ՠս ՠո եպզկ յ՜խ՜պ՜ձ՜ստ հգձդՠջռճխ՜ռ՟ հզղՠէ ա՜ղը՜պճխ ոճջ՜՚ աԳգնվա, ճջ կՠթ՜ս ն՜ձզս ՞ջՠռզ աո՜ հգձպզջ ՠս հ՜աձզս հ՜սջզձ՜ժբփ Աջ՟, հզղՠոնզտ ազո ՠս աթձ՜սխոձ զկ զ ոջ՝[՜]կ՜պճհռ ՜խ՜սդո լՠջ, ՠս աԽ՟շ՟սնրվ ՠխ՝՜հջ կՠջ հզղՠոնզտ զ Տբջփ Ես ճջտ հզղբտ՟՚ հզղՠ՜է ՠս ՜սջիձՠ՜է ՠխզնզտ զ Տՠ՜շձբ, ճջ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կեձփ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ժպ՜ժզո՚ պզժզձ Խնրյ[նրյթմ] ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ. ՜կբձ, [ճջ] ՠպ աո՜ հՠժՠխՠռզձ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ՚ հ՜ոպճս՜թ՜ոբջ տ՜ի՜ձ՜հզձ՚ Սսգց՟մմնջթփ

833
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 3 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 131ֆ Կ՟դղ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟դ՟վբ յգվս՟րնվ խս՟րֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 78 (1—78). շավնր՟լ՝ 1՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Է×12 (Ա11, Զ 10, Է 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,7×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟ավթջ 76—78 մ՟ի՟ոգջ շավնր՟լ էգվէգվզ փաս՟անվլնր՟լ գմ գվվնվբ կգպ՟ավթ ավշթ խնհղթտֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜—75՜ [Կ՟մնմաթվւ]
— 2՜—7՝ Ց՟մխ ավնտջ խ՟մնմ՟տ — Ա. Վ՜ոձ ճջք ժ՜կ՜ս ժ՜կ հ՜ժ՜կ՜հ այ՜իտձ էճսթբ... ՃԽԴ. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզ, չ՜ոձ ժ՜ղ՜շզ ՠս ՜ա՞զ–՜ա՞զ ըջ՜պտ...
1. 7՝—35՝ Ննվթմ ծ՟ղ՟պոս ընհնռգ՟ժ խ՟մնմ՟տ ծ՟վտմֆ Ա. ՅԵոթպ՟մնր խ՟մնմ՟տ — Ոջ ամճջՠտղ՜՝դզ ժ՜կ աճսջ՝՜դ, ժ՜կ աԱշ՜ն՜սճջոձ, ժ՜կ աԱխճսի՜ռոձ... հ՜ժ՜կ՜ էճսթռբ՚ Խ ՜սջ յ՜իՠոռբ... Աջ՟, վճսդ՜ռզջ ըճոպճչ՜ձՠ՜հ՚ ա՜ձլձ տճ ՠս ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էոձ ՜ա՜պՠոռՠո, էճսո՜սճջՠոռզ իճ՞զք տճ հ՜սզպՠ՜ձփ
—35՝—41՝ Ց՟մխւ խ՟մնմ՟տջ — Ա. Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ, ճջ ՜ջզտձ ժ՜կ ՠս թճսէտձ... ՃԾԴ. Վ՜ոձ ճջ մըձ՟ջբ ըճոպճչ՜ձճսդզսձ ՠս ժՠձ՜ռձ չժ՜ մժ՜ ի՜խճջ՟ճսդզսձփ
2. 41՝—63՝ Կ՟մնմւ դանրյ՟րնվ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Ա. Ք՜ի՜ձ՜հզռ յ՜ջպ բ ՠս ՜ջե՜ձ բ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոյ՜ո՜սճջՠէ կ՜ջկձճհ ՠս ՜ջՠ՜ձձ Քջզոպճոզ... ՠս դբ ճմ դճխռբ՚ ժջժզձ ՜ձզթ՜ստ բ, ազ Դթնմեջթնջ իջ՜կ՜հբփ
3. 64՜—71՝ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Յ՟հ՟աջ ջ՟ծղ՟մթ խ՟մնմթ խ՟վա՟տ, նվւ ա՟մ թ ինջսնռ՟մնրէթրմ
– Ա. Եդբ ճտ ՜ա՟ՠռճսդՠ՜կ՝ ո՜պ՜ձ՜հզ ՜ձժռզ հ՜ջճս՜՞զպճսդզսձ... ՃԳ. Ոջ նճսջ ը՜շձբ զ ՞զձզձ ՠս չ՜ծ՜շբ, ճսձզ ժ՜ջ՞ Ճ ՜սջ թճսձջ՚ ՜սճսջձ Ճփ
4. 72՜—5՜ Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ խ՟վաթ գխգհգտնճ ջվՠնճմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ ծ՟ճվ՟ոգսթ. աժնրիւ ԽԳ — Ա. Վ՜ոձ ՜հձճռզժ, ճհտ մՠձ ՜ջե՜ձզ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ հՠպզձ ե՜կճսձ ՜շռՠձ իզս՜ձ՟տ... [ԽԳ]. Զզ վճտջ զձմ ի՜կ՜ջզձ ա՜ձռձճսկձ զձմ զ յ՜պճսզջ՜ձբձ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 11 (96—106)ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×11ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,7×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝
16—17ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ՝ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

– 96՜—106՝ Ս՟ծղ՟մ ւգվ՟խ՟մնրէգ՟մ
Տգ՛ջ կգպ. 841, 120՟—30ՠ. §1, ՟/96՜փ ՠ/96՜—7՜փ ա/97՜՝փ բ/97՝փ գ/97՝—8՜փ դ/98՜—100՝փ ե/101՜—3՝ (ոժ. դՠջզ՚
«///Բ՜ակ՜սճջ՜ժ՜ձ՚ ոզջՠռ՜ջճստ...»)փ գ/103՝—5՜փ է/105՜փ ը/105՜—6՝փ ը՟—ըա/մզտփ 2/մզտփ

ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
Կեպչ

ՌՃԼԷ—1688

ԳՐԻՉ՝ Իամ՟սթնջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 42 (79—95, 107—131) շավնր՟լ՝ 131ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 5×8 (Բ 9, Գ 12, Ե 5)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,7×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16—17ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ
ԾՆԹ. Իամ՟սթնջ ավթշզ ղթ՟րնվգժ ե մ՟ինվբ գվխնր կգպ՟ավգվզ գր փաս՟անվլգժ Ա կգպ՟ավթ շավնր՟լ էգվէգվզ՝ 1, 76—78ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 75՝—84՜ [«Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ճ՟րնրվ Բ՟վգխգմբ՟մթ. Խվ՟ս ռ՟ջմ ո՟ծնտ գր ՟հ՟րէթտ գր նհնվղնրէգ՟մ». կգպ. 641, 294ՠ] — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո հճսոճսռ կՠա ՠս ՜ո՜ռ...
2. 84՝—94՝ Հ՟վտնրղմ նրջնրղմ՟ջթվ՟տ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Ք՜ձզ՛ ՞ճջթտ ՠձ ՜շ՜նզձ ՜սճսջձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աջ՜ջ Աոպճս՜թ աիջՠխբձ ՠջժզձտձ ՠս ա՜ձ՟ճսձ՟ո...
3. 95՜՝ [Վ՟ջմ ժնրջմթմ, նվ ՠ՟խ ՟պմնր] — Յճսձվ՜ջ, դբ ՝՜ժ ՜շձճս՚ ՜ձլջՠստ կՠթ՜յկՠթտ էզձզ...
96՜—106՝ պՠո լՠշ. Բփ

4. 107՜ [Մ]՟ձնրմ ղթ ՟ճժ ագհգտթխ, ն[վ] Աիյ՟ղջ՟սթմմ է՟ժթրք ե ՟վգվ, նվ փասե ջեժ՟ջզժ ոեռժթմ... — Ի
պջ՜կ մրջ՜ժ րդզ...
5. 107՝—10՝ [Գվթանվթ Կգջ՟վ՟տրնճ Ամնր՟մւ ւ՟հ՟ւ՟տ] — Ասՠպՠ՜ռ ՠջժջզձ՚ Եվնրջ՟հեղ բ, Ավ՟ՠթ՟՝ Որպնրղհ՟ժ՟ճ բ...
6. 110՝ Ադթդ բգհ զմսթվ — Աշ ՜ձթ՜ժ կ՜ջ՞՜ջզպ...
7. ՟. 111՜՝ [0վծմնրէթրմ՝ ծ՟ճ՟ս՟պ էնրվւգվեմ] — Թ՜ձժ[ջ]զ բսգձա ղբձ բէ՜ոգձ, բս ո՜ի՜յզ պ՜հզկ րէոձ...
ՠ. 111՝ [0վծմնրէթրմ] — Պ՜ի՜հյ՜ձ ՜կՠձ՜հձզ Քջզոպճո...
8. 111՝ [Դգհ] մնրդ[ժ՟ճթ] — Աշ Ե պջ՜կ ոզոՠշ...
9. 112՜—3՝ [Գվ՟պ՟չւ — նս՟մ՟րնվ. լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Մ՟վսթվ» ՟պ՟մտ լ՟ճվ՟խ՟ոթ] — Մ՜տճսջ, ՜ձ՝զթ,
՜շ՜տզձզ,/Մ՜տճսջ թձրխ՜ռ գձպջՠ՜է ճջ՟զ՚ /Տբջ Սսգց՟մնջ ՜ձճսձ ՝՜ջզ...
10. 113՝ Ով նռ ՟խպ՟մ ՟պ՟մտ գվխ՟էթ ծ՟մե — Ապ դէէթ սգվգրմ...ֆ Հ՟ր[ՠպմգժնճ] — Աշ ա՜խճսղ ՝՜ձժզձ... Ավս՟ջնր՟տ — Մ՜ռպզ ՜կոճհ ՜շ ծճջբձ պ՜ժզ ՟ՠխզձ ժՠխՠչձ...
11. 114 ՜՝ [«Ոհՠ մնվ՟ծ՟ջ գր բգպ՟ՠնճջ ղ՟մխ՟մտ գր սհ՟ճնտ ղ՟ծնր՟մ». կգպ. 2672, 198ՠ] — Աոպճս՜թ
տ՜ջճաՠ՜ռ ՠս ըջ՜պ ՠպճսջ,/ Եջ՝ ճջ մէոՠռ՜տ, ձ՜յ ՜յպ՜ժ ՠպճսջ...
12. 114՝ Վ՟ջմ շ՟վ ՟ջսհթմ, նվ ծթր՟մբ՟մ՟ճ՝ շ՟պմե, նվ լմ՟մթ՝ շ՟ովթ.... — Յճսձվ՜ջզ Դ, Ի... Դՠժպՠկ՝ՠջզ Գ, ԻԴփ
13. 115՜—6՜ [Տ՟հ ջթվնճ. լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ա—Ղ»] — Ահտ ՞ՠխՠռզժ յ՜պժՠջ ճսձզո,/ Մճջն ՝՜ջճսձ՜ժզ ձկ՜ձ
ՠո...
14. 116՝ [Դգհ ղ՟ճ՟ջթժթ, ծ՟դթ, սնրդժնր ո՟ժհ՟ղթ] — Ի պջ՜կ պ՜տ՟ՠխ, Ի պջ՜կ աբձծբցզէ...
15. 116՝—7՜ [Դնրպմ ՟վգա՟խ՟մ (սգ՛ջ §18)] — Ա[շ] Զ պջ՜կ շ՜ոպճսը, է՜ս ոխժբ...
16. 117՝—8՜ Վ՟ջմ ագվ՟դ՟մտգ՟ժ ժնյջնրմ — Գՠջ՜ա՜ձռՠ՜էձ էճսոձ ՜հձ ԺԳ ե՜կձ, ճջ ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ ՠս ՠխՠձ...
17. 118՜ Տ՟ր՟մբթ — Գջբ դճսխդ կզ ժճսկ՜ձ ՜ջ՜թ պՠխձ...
18. 118՜ [Դնրպմ ՟վգա՟խ՟մ(սգ՛ջ §15)] — Աշ ա՜ջՠ՞՜ժ՜ձ ը՜ջպճսզձ պջ՜կ ՠս էճոբ...
19. 118՝ [Դգհ ՟խ՟մչ՟տ՟րթ] — Աժ՜ձնձ, ճջ ո՜ոպզժ ռ՜սզ...
20. 119՜—20՜ [«Ոհՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ թ բեղ ի՟շթմ Քվթջսնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 424, 121ՠ] — Աոպճս՜թ՜թզձ ժճհոըձ Մ՜ջզ՜կ/Կ՜հջ ՜շ ը՜մզձ զսջճհ Մզ՜թձզձ...
21. 120՝—1՝ [Կ՟հ՟մբ՟տնճտ] — /// Եդբ ժ՜խ՜ձ՟ձ զ ժզջ՜ժզ էզձզ՚ լիկՠշձ յզձպ ՠս լզսձ կՠթ, ՞՜ջճսձձ՚ ՞զծ՜հզձ...

22. 122՜—8՜ Պ՟սղնրէթրմմ Եցվգղ Խնվթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Յ՟հ՟աջ ո՟սմ[նր]գժնճ ռ՟ջմ խթվ՟խեթմ — Պ՜պւՠռբտ արջ ոճսջ՝ ժզջ՜ժբզձ, ճչ ՜ձկզպտ ՠս իՠխք՜յոզջպտ...
Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸ բ.]
1. 129՜—30՜ [Ոս՟մ՟րնվ. լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Եհթ՟դ՟վ»] — Եժՠ՜է ՜հորջ ՠս ալՠա պՠոՠ՜է, /Մՠթ ՜սՠպՠրտ ալՠա ճխնճսձՠ՜է...
2. 130՜ [Տ՟հ Աջսնր՟լ՟լմթմ] — Քջզոպճո ի՜ծՠռ՜ս,/Քՠազ իճսջ ՠժ՜ս... (2 պճսձ)փ
3. 130՝—1՜ [Տ՟հ Լնրջ՟րնվշթմ] — Լնրջ՟րնվթշ ղձճջի՜էզ, տ՜չ բ, տ՜չ բ, /Հճչզսձ կՠջ ՝՜ջզ ՠս ՠջ՜ձՠէզ տ՜չ
բ.../ Գէը՜սճջ՟ դ՜՞՜սճջ՜ռ, դ՜՞՜սճջՠ՜փ
4. Աոպ՜շ Ա—1՜ (Լճս՜ռճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ ճպ՜ձ՜սճջ ՞ջճսդզսձ, ժ՜ջ՟՜ռսճսկ ՠձ ՜շ՜ձլզձ պ՜շՠջ ՠս ՝՜շՠջ) Ծ՟հվ — Ն՜ա՜ջը՟ կՠջ///)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

128՝ (Ի՞ձ՜պզճո ՞ջմզ, 1688—զռ ՜շ՜՛ն) Ոխճջկՠ՜յ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ՚ պբջ Իամ՟յսթնջ տճ թ՜շ՜հզձ՚ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ տճռ. ՜կբձփ
1՝ (Ի՞ձ՜պզճո ՞ջմզ, ձրպջ՞զջ) Հ՜ձ՟ՠջլ ԲԺ ՜շ՜տՠէճչ, ճջ ՠս բ կրջի Եհթ՟դ՟վ ժ՜դճխզժճոզձ, ճջ ՠս ՞ջՠ՜է
բ ՜հո Գ ՝ճէճջ՜ժճչ. պբջ Եհթ՟դ՟վ ժ՜դճխզժճո ՜կՠձ՜հձ Հ՜հճռ ՠս յ՜պջզ՜[ջ]գ Վ՟հ՟վյ՟ո՟սնճ Սնրվՠ Աէնպմ Էչղթ՟լմթ ՌՃԼ (1681)փ Ես զ կզնզ ՝ճէճջ՜ժզձ ՞ջՠ՜է բջ ՜հո. Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Եհթ՟դ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպ Հպնղխժ՟ճգտթ, դվզձ ՌՂ (1641)փ Եժձ ՜շ կՠա իջ՜կ՜ձ՜ս ժ՜դճխզժճոզձ Տվ՟յոթդնմնր ՜շ՜նձճջ՟ձ ՌՃԼԶ
(1687), ուէզո ՜կոճհ ԺԲփ
1՝ (Բճէճջ՞զջ) Թվզձ ՌՃԼԷ (1688)—զձ Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպ, ճջ բջ ձճսզջ՜ժ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟, ՠս ՠո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ պբջ Իամ՟սթնջ տ՜ի՜ձ՜հո՚ ըոյ՜ո՜սճջ ձկ՜հ, ճջ ՠս ղձճջիրտ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՞ձ՜ռ՜տ զ Կ՟ք՟ճ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ պ՜ծժ՜ռ ջնրժէ՟մ Սնրժեճղ՟մթմ, ճջ ՠխՠս դ՜՞[՜ս]ճջփ Գջՠռ՜ս ՞զջո զ Կեպչ տ՜խ՜տ կ՜ջպզ ՜կոճհ ԻԶ,
րջձ Բ—ղ՜՝դզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

75՜ (Նրպջ՞զջ) Ի դվ՜ժ՜ձզո կՠջճհ ՌՃՂԸ (1749) ՠ՟՜ս հզղ՜պ՜ժ ե՜կժճց Յփծ՟մեմփ Աոպճս՜թ չ՜հՠէճսկձ պ՜ռբ, ճջ աճսխզխ ծ՜ձ՜յ՜ջիձ գձդ՜ձ՜[ո]ռբփ
128՝ (Շխ՜՞զջ) Եո՚ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ պբջ Իամ՟ճսթնջ տ՜ի՜ձ՜հո զ Կթվ՟ջնրմ տ՜խ՜տո տ՜ի՜ձ՜հ՞ճջթճսդզսձձ,
ՠս ՜հե[կ] ըոժ՜ոառ՜հ իՠպ պբջ Թ՟էենջթմ ժ՜ջ՞ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ ՠս ՜հեժ՜կճս բխբո չժ՜հճսդՠ՜կ՝ ըճծ՜հ Պգսվնջթմ ՠս ըճծ՜հ Ե՟ճրնրվթմ ՠս ըճծ՜հ Պ՟վնմթմ ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ձ. Աոպճս՜թ դբ ժ՜կէձ՜հ, ազսջՠ՜ձռ ճսըպձ Աոպճս՜թ գձ՟ճսձՠէզ ՜շձբփ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 131՝փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 95՝ Ի ձչ՜ոպ թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ Գվթանվեջ ի՜ոռբ ղ՜պ ՝՜ջՠս...փ
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ԳՐԻՉ՝ Գ՟ջո՟վ գվետֆ
ԹԵՐԹ՝ 144+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԳ×12 (ԺԳ 1)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (՟վգրգժգ՟մ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,4×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 15ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, ջգր խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟րնվ ՠ՟ղՠ՟խգ՟ճ
խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1աֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (1ա)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ յ՟ամ՟խ՟անճմ, խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Տ՟րմ՟տնճտ (ռվ՟տգվեմ), ԺԱ բ., ինրտնրվթ մնրջինրվթ (ռգվլ՟մգտ՝ Բ. Որէթեմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվ, ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, բպմ՟խթ խ՟յթմ՝ ձ՟ւձւ՟լ, էթխնրմւզ՝ ձգհւնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՞—75՜ [Կ՟մնմաթվւ ւ՟հնր՟լնճ]
1. 1՞—8՜ Կ՟մնմւ գր ջ՟ծղ՟մ[ւ] ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թ՟բենջթ գբգ՟ժ — Հ՜ջռճսկձ. Ոջյբ՛ո յ՜ջպ բ ՠյզոժճյճոզձ էզձՠէ ՠս ժ՜է զ պՠոմճսդզսձ...

Մզ՜հձ՚ Ա, Գ—Դ, Ժ—ԺԴ, ԺԷ—ԺԹ, ԻԱ—ԻԳ, ԻԸ—ԼԱ ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձփ ԻԸ—ձ՚ ԻԲ—զռ ՜շ՜նփ Հկկպ. «Կ՜ձճձ՞զջտ Հ՜հճռ», Բ,
բն 19—39փ

2. 8՜—32՜ [Ի Կ՟մնմ՟խ՟մ ՟րվթմ՟բվնրէգ՟մտ Դ՟րէթ Աժ՟րխ՟ճ Ովբրնճ] — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ ՞՜[հ]է՜շզ ՠս ղձ՜շզփ Թբ ժՠձ՟՜ձզ ՠձ գկ՝շձՠ՜է՚ աՠձռՠձ...
Մզ՜հձ՚ Բ—Դ, Ը—Ժ, ԺԲ, ԺԶ, ԺԸ—ԻԱ, ԻԴ—ԻԶ, ԼԱ, Խ, ԽԴ, ԾԵ—ԾԷ, ՀԳ ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ, ը՜շձ ՠս տ՜խճս՜թճհփ 25՝—7՝
գձ՟կզն՜ջժճսդզսձ (պՠո §3)փ Հկկպ. «Դ՜սզդ Աէ՜սժ՜հ Ոջ՟ճս ժ՜ձճձձՠջգ», Եջՠս՜ձ, 1953փ

3. 25՜—7՝ [Աճժ խ՟մնմւ]
՟. 25՜՝ [Կ՟մնմւ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մւ. ԺԸ] — Կ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ, դբ. Ոտ վճը պ՜ ՠս ՜շձճս չ՜ղը...
ՠ. 25՝ Վ՟ջմ անհթ — Աի՜ ՞ճխ՜ռ՜ջ ՠս աջժՠռ՜ջ գձժՠջ՟...
ա. 25՝—7՝ [Ի ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ] Յ՟հ՟աջ նշ ՟պմգժնճ ջնրա թ ռգվ՟ճ ղգպգժնճմ (խ՟մնմւ ԺԹ) — Դ՜ջլՠ՜է զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձզ ՞ջՠկտ ա՜հո ժ՜ձճձտ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜կ՝...
4. 32՜—4՝ Կ՟մնմւ գր ջ՟ծղ՟մւ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Ս՟ծ՟խ՟ճ — Պ՜ջպ բ կՠշՠէզձ տ՜շ՜ոճսձտ պ՜է...փ Եյզոժճյճոզձ ի՜ոտձ պճսձ տ՜ի՜ձ՜հզռձ... Աճժ խ՟մնմւ ղգպնմթ — Մզ զղըՠոռբ ճտ զ յբպո ՟ՠխճռ... Ք՜ի՜ձ՜հ ՠս
՜հէ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձտ, ճջ ա՜ջթ՜դ զսջ զ չ՜ջլճս պ՜ո...
5. 34՝—6՝ Վ՟ջմ ծնջղ՟մ նվ ւնրմ ժթմթ — Ջՠջկճսդզսձ, ճջ զ տճսձ էզձզ, բ ճջ ըճպՠէզ բ...
6. 36՝—46՜ [Կ՟մնմւ Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ]
՟. 36՝—43՝ [«Վ՜ոձ ըձ՜կճսդՠ՜ձ». կգպ. 655, 36՜] — Ես ՜ջ՟, ՜հոյբո բ ըձ՜կճսդզսձ. Ոջ էզձզ ժպջզչ պխ՜հձ ԺԵ պ՜ջճ՚ վՠո՜ռճս բ...
ՠ. 43՝—6՜ Վ՟ջմ ՟դա՟խտնրէգ՟մ ծ՟վտ, դնվ գ՟րէմ ոնվսմ խնշթ, գր ՠ՟ը՟մթ Գ բեղջ՝ թ ռգվ, թ ռ՟ճվ գր թ
խնհղմ, դնվ ՟ջ՟տթմ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսւմ — Ի չՠջձ ՜հոյբո. ՜շ՜նզձձ՚ կՠտ ՠս ի՜հջձ կՠջ...
Հկկպ. «Հ՜ջռկ՜ձռ ՞զջտ Գջ. Տ՜դՠս՜ռսճհ», ի՜պճջ Թ, յջ՜ժ էափ

7. 46՜—75՜ Վ՟ջմ բ՟ս՟ջս՟մթ ավնտ Մգլթմ Ս՟ծ՟խ՟ գր Բ՟վջգհթ գբգ՟ժ ցնւվ թ յ՟սե ավգտ՟ւ ՟ջս.
Վ՟ջմ գխգհգտ՟խ՟մ՟տ — Ես ՜ջ՟, ՜հոյբո ոժո՜տ ռճսռ՜ձՠէ աժ՜ջ՞ ՠժՠխՠռճհ...
Ք՜խճս՜թտ Մըզդ՜ջ Գրղզ Դ՜պ՜ոպ՜ձ՜՞ջտզռփ Մզ՜հձ՚ Գ—Է, Թ, ԺԱ, ԺԳ—ԺԵ, ԺԷ, ՃԾԳ, ՄԳ—ՄԴ, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ, ը՜շձ ՠս տ՜խճս՜թճհփ Հկկպ. պյ. «Գզջտ Դ՜պ՜ոպ՜ձզ», Եջՠս՜ձ, 1975, բն 381—416փ

Բ. 75՜—142՝ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 75՜—83՝ Խվ՟ս ծնաեյ՟ծ գր ղ՟վղմ՟յ՟ծ
՟. 75՝—6՝ Մ՜ջ՟ճհձ ճջ չ՜հՠէ բ. Դ զջտ բ, ճջ աըկ՜ջ՟ձ զ կՠխ՜ռ յ՜իբ. Դ զջճտ կ՜ջ՟ձ ծ՜ձ՜մզ... ՠ. 76՝—7՜
Զզ դբ ՜շ՜նզձ կ՜հջձ կՠջ Ես՜ աԱոպճսթճհ յ՜պճսզջ՜ձձ զ կզպ բջ... ա. 77՜—8՜ Զ՜հո ՞զպՠձ՜է յզպզ, ճջ ո՜պ՜ձ՜՚ ՜սլձ բ...փ բ. 78՜—9՜ Զկ՜ջկձճհ՟ յբպձ մ՜վ՜ստ իճ՞՜...փ գ.79՜՝ Ի ՟ջ՜ըպձ ղ՜պ ռՠխ ճս ռՠխ պճսձժ ժ՜...փ դ.
79՝—80՝ Չճջո զջ՜ռ կՠթճսդզսձ պ՜ Աոպճս՜թ կ՜ջ՟ճհձ...փ ե. 80՝—1՝ Վ՜ոձ ՠջՠտ զջ՜ռ ի՜կ՜ջ էզձզ ՜խտ՜պճսդզսձ...փ զ. 81՝—2՜ Եջժճս զջտ ՜սՠէզ պճսՠ՜է բ Աոպճս՜թ կ՜ջ՟ճհձ..փ է. 82՜՝ Խջ՜պ կ՜ջկձ՜սճջ ժՠձ՜ռո — Զյ՜ջճձճսդզսձ կ՜ջ՟ճհձ ճչ ծ՜ձ՜մբ...փ ը. 82՝—3՝ Չճջո զջ՜ստ կ՜ջ՟զձ պճսձձ ղբձ ժ՜...
2. 83՝—95՝ Պ՟սղնրէթրմ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ ծնանտմ թ բընիջ, էե նր՞վ գմ [ «Տգջթժ Աջսնր՟լ՟լթմ Մ՟վթ՟ղնր...». կգպ. 11, 1՟ — Յ]՜ջճսռՠ՜է Աոպճս՜թ՜թձզձ կ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ՚ ՠէ զ ժգ՟պմ Ձթէգմգ՟տ...
3. 95՝—111՝ Տգջթժ ջվՠնճմ Գվթանվթ զմբ ծվգյս՟խմ — Սճսջ՝ձ Գվթանվ կՠջ Լնրջ՟րնվթշմ ատ՜շ՜ոճսձ պզս
ՠս աԽ — ճսձ ՞զղՠջ ի՜ռ ճմ ՠժՠջ...
4. 111՝—23՜ Խվ՟ս գր ւ՟վնդ. ռ՟ջմ խթվ՟խ՟ՠ՟մթմֆ Խվ՟ս խթվ՟խեթտ («Թնրհէ գվխմ՟պ՟ւ»)ֆ Արվծմգ՟ժ
ե ՟ղգմ՟ջնրվՠ Եվվնվբնրէթրմմ. դ՟վղ՟մւ գր ջւ՟մշգժթ ՠ՟մ գխմ նհնվղնրէգմեմ Աջսնրլնճ. գխմ թ բնրպմ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթ — Եո՚ յ՜պջզ՜ջգո Հպնղ տ՜խ՜տզ ՠժզ պ՜ծ՜ջձ ոճսջ՝...
5. 123՜—30՜ Հ՟վտնրղմ Բ՟վջգհ՟ճ ՟պ ջնրվՠ Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշմ — Բ՟վջգհ ՜ոբ ՜շ ոճսջ՝ձ Գվթանվ.
Յճջ ճմ ՠջժզձտ ժ՜ջ ՠս ճմ ՠջժզջ, հճջճ՛հ չՠջ՜[հ] ի՜ձ՞մբջ յԱդճշ յԱոպճս՜թճսդՠ՜ձձ...
6. 130՜—42՝ [Ի ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 228, 71՟—108ՠ. §1. Նը./մզտփ ՟—դ/մզտփ ե/130՜—2՜փ զ/132՜—3՜փ է/133՜—7՜փ ը—ը՟/մզտփ ըՠ/137՜—42՝փ
ըա—ըզ/մզտփ ըէ/25՝—7՝ (Ա, §3, ա)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

143՜ Ի դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՀ (1621) ՜կզձ ՞ջճսՠռ՜սփ Ես ազո, ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ձ՜յ՞ջճխո հզղՠռբտ, ՠս Աոպճս՜թ
ալՠա լՠջ կՠխ՜ռձ ՜ա՜պբ. ՜կբձփ
Փ՜շտ...//(143՝)... Եջՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջ կ՜ջկձճհո ի՜ո՜ձՠէ զ չՠջն պ՜շզո՚ ՜հո կ՜ջ՞՜ջպ՜ղ՜ջ ՠս չ՜ջ՟՜վդզդ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո, ճջ բ ո՜ գձպզջ ՜սջզձ՜ժբփ // (144՜) Ոջ ՠս ՞ջՠռ՜ս ո՜հ զ հՠջժզջո ըՍո՟ծ՟մ լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ոճսպ՜ձճսձ՚ Գ՟ջո՟վ զջզռճս, ճջ ՠս ա՜ձճսձո ճսձզկ ՠս ա՞ճջթո՚ ճմփ Յզղՠռբտ զ հՠջժձ՜՝՜ռզժ
հ՜խ՜սդո աՠխժՠէզ ՞ջճխո, ճջ ա՜ձճսձո կզ՜հձ ճսձզկ ՠս ա՞ճջթո՚ ճմ, ազ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՞ջՠռզ աո՜, ՠս աթձճխձ զկ՚ ապբջ Պ՟հս՟ջ՟վմ ՠս աԹնրվռ՟մբմ, ՠխ՝՜հջձ զկ՚ աՄգժւնւմմ, ՠս ատճսՠջտձ զկ՚ աՄ՟վ//(144՝)ա՟վթսմ,
աՀըպնղջղեմ, աԵհթջ՟ՠգէմ, աԹ՟անրծթմմ, աՄնրհ՟ժմփ Ախ՜մՠկ ալՠա, ճչ կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ, ժ՜ջ՟՜ռճխտ
ՠս էոճխտ, ՜կՠձ՜հձտձ կզ ՝ՠջ՜ձ Ոխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ազ ՠս լՠա ճխճջկճսդզսձ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս զ դճս՜ժ՜ձզո կՠջ ՌՀ (1621) ՜կզձ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Շ՟ծ Աո՟ջթմփ Ախ՜մՠկտ ալՠա, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ
պՠոճսդՠ՜ձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ Աշ՜նզ իՠդ՜ձճո՜ռ...
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ԳՐԻՉ՝ Մնրվ՟ս ջվխ., Մ՟վսթվնջ բոթվֆ
ԹԵՐԹ՝ 248. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 247՟—8ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԱ×12(ԻԱ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13×10,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2, ղ՟ա՟հ՟է ռգվչթտֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ 81ՠ, 91՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ մ՟վմչ՟անճմ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ՝ 1՟, 248ՠֆ ԿԱԶՄԻ խ՟յթմ՝
ւգվլնր՟լ, խ՟ոթշմգվթտ ղգխմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3՜—14՜ [Ի իմբվնճ Թնրղ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ... Յ՟խնՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Ղվթղգտրնճ Յ՟հ՟աջ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ — Գզպՠէզ բ ազ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդզսձ պ՜ջճջճղՠ՜է ՜ձլ՜ձռ բ ՠս ճմ ՜ձի՜պզձ///], ազ ՜ձի՜պ զձտձ բ, ճջ ճմ ի՜պ՜ձզէ ժ՜ջբ... Ահո տ՜ձզ ժ՜ձճձ չ՜ոձ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ, աճջ ղզձՠ՜ռ տ՜ն իշՠպճջձ Յ՟խնՠ Ղվթղգտթ չ՜ջ՟՜յՠպձ,
ճջ բ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է զ ՟ճսշձ Աոպճս՜թ՜թձզ պ՜ծ՜ջզձ Ավլխնճ տ՜խ՜տզձփ
2. 143՝—8՝ Խվ՟ս ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ ռ՟ջմ ՟ղնրջմ՟տգժնտ ՟պ՟չթմ ռ՟վբ՟ոգս՟տ ջվՠնտ — Կ՜ձճձ բ
՜հձճռզժ, ճջտ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոձ՜ձզձ ՠս էզձզ ժպջզծ պխ՜հձ ԺԵ պ՜ջճհձ՚ վՠո՜ռճս բ...
3. 18՝—73՝ [Հ՟ղ՟պփս ընհնռգ՟ժ թ խ՟մնմ՟տ ջվՠնտ ծ՟վտֆ Կ՟մնմւ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ — Ա.
Ոջ ամճջՠտղ՜՝՜դձ ժ՜կ աճսջ՝՜դձ... ՠս աՅ՜հպձճսդՠ՜ձ [ղ՜՝՜դձ] ՜ժ՜կ՜ էճսթռզ...
Հկկպ. կգպ. 836, 17՜—81՜փ Ոսձզ..

՟. 38՜—46՜ Կնշնրղմ ճ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտն[ճ] ՟ջ՟տգ՟ժ — Եջդ՜ տ՜ի՜ձ՜հձ կՠխճսռՠէճչձ...
ՠ. 46՜—60՜ Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟մ Սնրվՠ ինվբծվբնճմ — Եդբ պըկ՜ջճսդՠ՜կ՝ ծ՜յ՜խբ Սճսջ՝ ըճջիջ՟ճհձ զ չՠջ՜հ ոՠխ՜ձզձ՚ Խ րջ...
ա. 60՝—1՜ Հ՟վտնրղմ Ավկ՟մ՟ճ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ճ Կնհՠ՟տն[ճ] Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ.
գր ծ՟վտնրղմ գր ո՟ս՟ջի՟մթ — Զզ՛ձմ ր՞ճսպ ՠս է՜ս՜՞ճհձ բ ժջրձ՜սճջ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞զձ ՜շձՠէ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ...
բ. 61՜—5՜ Հ՟վտնրղմ Այնսնճ է՟ա՟րնվթմ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ճ Կնհՠ՟տրնճ — Թ՜՞՜սճջձ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ ըճջիճսջ՟...
գ. 65՜—6՝ Տգ՟պմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ք՜ի՜ձ՜հ ժ՜կ ժջրձ՜սճջ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞, ճջ ժ՜կ՜ժճջ կպրտ զձտՠ՜ձտ գձժՠձճսձ...
4. 73՝—5՜ [Կ՟մնմւ ռ՟ջմ ինջսնռ՟մ՟ծ՟վտ] — Ես ՟՜ջլՠ՜է ի՜ջռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ, դբ. Ք՜ձզ ե՜կ՜ձ՜ժ բ,
ճջ մՠո ըճոպճչ՜ձՠջ...
5. 75՝—80՜ [Կ՟մնմւ ծ՟վ՟մտ ծգսգրնհ՟տ] — Ա. [Եդբ ճտ իՠխլճսռ՜ձբ ապխ՜հ զ՝ջՠս]աիՠխ ժ՜կ զ ղձճսդՠ՜ձ...

Տյ. Է—Ը ժ՜ձճձձՠջ ՠս ՜հոպՠխ կզ՜ռճս՜թ՚ Է, զոժ Թ—ԻԷ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ Ը—ԻԶփ

6. 80՜—9՝ Ապ՟չթմ ՠ՟մ խ՟մնմթ Ապ՟ւգժն[ճ]ֆ Ս՟ծղ՟մւ, խ՟մնմւ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թ՟բենջթ թ ա՟ժմ մնվ՟ թ ճՈրվծ՟ճ ւ՟հ՟ւ ժնրջ՟րնվգժ դմնջ՟ ղխվսնրէգ՟ղՠ ջնրվՠ ՟ր՟դ՟մթմ — Ձՠշձ՜՟ջ՜ձ ՠյզոժճյճոճսձտ, տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտ ՠս ի՜ոպ՜պՠռ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպտ... Զ՜հո րջբձո՟ջճսդզսձ ՠո՚ Աբբե... ՞ջՠռզ...
Կ՜ձճձտ Ա—ԼԲփ Ց՜ձժ՚ 80՝—1՜փ ԻԲ—ԼԲ ը՜շձ՚ ԻԸ, ԻԲ—ԻԳ, ԻԹ, ԻԷ, Լ—ԼԲ, ԻԵ, ԻԴ, ԻԶփ

7. 89՝—90՝ Կ՟մնմւջ Փթժթոնջթ ՟պ՟ւգժնճմ նրմգժնռ Խ—Տՠ՜շձ Փզէզյճոզ ՜շ՜տՠէճհձ, աճջ իջ՜կ՜հՠ՜է բ Խ
պճսձո, աճջ ժ՜ջ՞ՠռ՜տ...
Մզ՜հձ ձ՜ը՜՟ջճսդզսձգ՚ ՜սՠէզ գձ՟՜ջլ՜ժփ Չճսձզ ժ՜ձճձտ Ա—Ըփ

8. 91՜—109՝ Կ՟մնմւ Նթխթ՟ճթ ջնրվՠ ընհնռնճմ — Զզ ղձճջիտ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ իՠխՠէ զ չՠջճսոպ զ ոզջպ ձճջ՜՝ճխ՝ճն ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզռձ... //(109՜) ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ժ՜ձճձտ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ կՠթ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ եճխճչճհձ Նթխթնճ... ՠս մճսՠռզձ զ չզծ՜ժո զսջՠ՜ձռփ Ոսձզ.
՟. Նթխթնճ՚ Ա—ԺԳ (=պյ. Ա—Ե, Ը—Ժ,ԺԳ—ԺԴ, ԺԲ, ԺԶ—ԺԷ), ԽԹ(=պյ. ԺԸ)փ
ՠ. Ամխթրվթնճ՚ ԺԴ, ԺԶ—ԺԸ(=պյ. ԺԱ, ԺԵ, ԺԷ, Ի), ԻԶ—ԼԱ, ԼԳ—ԼԴ(=պյ. Ա, Գ—Դ, Է—Ժ, ԺԲ)փ
ա. Կգջ՟վթնճ՚ ԺԹ—ԻԵ (=պյ. Ա, Զ, Բ—Ե, Է), Ծ(=պյ. Ժ)փ
բ. Նենխգջ՟վթնճ՚ ԼԵ—ԽԸ (=պյ. Բ, Դ—Ե, Է—ԺԷ)փ
Մզՠսձճհձ ըճջ՜՞ջզ պ՜ժ, ՜շ՜ձռ ա՜պճջճղկ՜ձ ըկ՝ճս՜թ ՠձ պ՜ջ՝ՠջ ժ՜ձճձ՜ըկ՝ՠջզ 48 (Ա—Ծ. մզտ ԺԵ, ԼԲ, ՠս վը. Ծ) ժ՜ձճձձՠջփ
Հկկպ. լՠշ. 837, 21՝—45՞, ճջ ՜սՠէզ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ բփ

9. 109՝—23՝ Կ՟մնմւ ջվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Եջՠսՠռ՜ս ՜հջ կզ ՜ձրջբձ Գնվբթ՟մնջ ՜ձճսձ...
զոժ ՠջ՜ձՠէզձ... ժ՜ձճձ ժ՜ջ՞բջ՚ ՞էճսըո ՂԱ... (ռ՜ձժ՚ 109՝—12՝)... ազսջ՜տ՜ձմզսջ յ՜պկՠռ՜սփ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Ց՜ձժճսկ՚ 91 (Ա—ՂԱ), ՝ձ՜՞ջճսկ 66(Ա—ՁԹ—ժջժ. Է, մզտ՚ ԺԷ—ԺԸ, ԻԲ, ԼԱ—ԼԳ, ԽԱ—ԽԲ, ԽԸ, ԾԵ, ԾԷ, ԾԹ, Կ, ԿԹ, ՀԳ, ՀԶ—ՀԹ, ՁԱ—
ՁԵ)փ Չճսձզ պյ. ԺԸ, ԻԲ, ԼԱ—ԼԳ, ԼԷ—ԼԸ, ԽԸ, ԾԵ—ԾԷ, Կ, ՀԵ, ՀԳ, ՀԶ—ՀԹ, ՁԱ—ՁԵ, ՁԸփ Ոսձզ.

–123՜. ՁԸ. Հ՜ջռ. Եդբ ճտ աՔջզոպճո ճսջ՜ոռզ... (Բ՜ջոՠխ ԺԲ, ԼԷ)փ
–123՜՝ ՁԹ. Հ՜ջռ. Զզ՛ ՜ի՜ ճկ՜ձտ լՠշձ՜ջժՠձ ժ՜ջ՞ՠ՜է հզձտՠ՜ձռ ա՜ո՜ռՠ՜է թ՜թճսժոձ...
10. 123՝—6՜ Կ՟մնմւ ՟պք թ ջվՠնճմ Գվթանվե Պ՟վէգրթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ գր ՟պ՟ւգժ՟յմնվծ ռխ՟ճթ՝ ճ՟րգժնրղմ թ Նթխթ՟խ՟մ խ՟մնմջ — Ա. Ք՜ի՜ձ՜հ ճջ զ կՠխո ա՜շ՜թՠ[՜է բ]՚ Ժ — ՜կ ՜յ՜ղը՜ջբ... ԼԸ. Ես ՜ջ՟, ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՞ջՠռ՜տ ՜շ զ վճջլՠէճ... ձկ՜ վ՜շտփ
Տյ՜՞ջզ Ա—Լ ժ՜ձճձձՠջձ ՜հոպՠխ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ ՠձ. Ա—Է, Ը—Թ, Ժ, ԺԱ—ԺԲ, ԺԳ—Լ — Ի — ԼԷփ Վՠջն՜՝՜ձգ՚ ԼԸփ

11. 126՜—54՝ Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր ՟ջ՟տգ՟ժ թ իմբվն Բ՟վջհթ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ ռ՟ջմ ոեջ — ոեջ գր ՠթրվ՟ո՟սթխ ՟իսթտ (=Բ՟վջհթ Գթվ խ՟մնմ՟խ՟մ ռ՟ջմ ոեջ — ոեջ գր ՠթրվ՟ո՟սթխ ՟իսթտ. աժնրիւ
ՄՀԲ») — Ա. Եդբ ճտ ՜յ՜ժ՜ձբ աբ՞ հ՜ձժ՜ջթրջբձ ՝շձ՜՝՜ջճհ՚ կ՜ի՜յ՜ջպճսդՠ՜ձ ՟՜պ՜ոպ՜ձ գձժ՜էռզ... [ՄԾԸ].
Իոժ տ՜ի՜ձ՜հձ ՜հոյբո ՜ջե՜ձ բ՚ հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզձ ՜հո՜ի՜ջճսդզսձ... վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձփ
Տյ՜՞ջզ Ա—ՄՀԲ ժ՜ձճձձՠջզռ ՜հոպՠխ ժ՜ձ կզ՜հձ 217—գ (՝՜ռ դճխճսկձՠջճչ՚ Ա—ՄԾԸ)փ Չճսձզ իՠպՠսՠ՜է 55 ժ՜ձճձձՠջգ. Զ, ԼԹ,
ԿԹ, Ձ, ՁԲ—ՁԴ, ՁԹ, ՂԲ, ՂԶ—ՂԷ, ՃԼԲ—ՃԼԵ, ՃԽԷ, ՃԾԹ, ՃԿԴ, ՃԿԷ, ՃԿԹ, ՃՀԲ—ՃՀԳ, ՃՀԶ, ՃՀԵ, ՃՁԹ, ՄԳ—ՄԴ, ՄԷ—ՄԸ, ՄԺԲ, ՄԺԴ—ՄԺԶ,
ՄԽԲ, ՄԽԴ—ՄԽԸ, ՄԾԶ—ՄԿԵ, ՄԿԷ—ՄՀԲփ

12. 155՜—97՝ Խվ՟ս խ՟մնմ՟խ՟մ ջվՠնճմ ռ՟վբ՟ոգսթմ Դ՟րէ՟ ծնա՟տգժ Ովբնճ Աժ՟րխ՟ճ (Ա—ՂԱ)ֆ Ա.
Վ՟ջմ ղխ՟մ ՟մագժնճ — Աջ՟, զ վճտջ՜՞ճհձ ՠս հ՜ձ՜ջ՞զ, ՞ճխ ՠս ժթթզ կժ՜ձ... ՂԱ. Վ՟ջմ նվւ դցնւվ ղ՟մխնրմջ
ոջ՟խգմ — Ահէ վճտջ կ՜ձժճսձո կզ ճտ տ՜ի՜ձ՜հզռ հ՜ձլձ ՜շձճս յո՜ժ ՟ձՠէ... էճսթռզ զ ժ՜ջ՞բձփ
Մզ՜հձ՚ Բ—Զ, Ը—Ժ, ԺԲ—ԻԶ, ԻԸ—ԼԷ, Խ, ԽԲ, ԽԴ, ԽԶ—ԾԶ, ԿԱ—ԿԸ, ՀԲ—ՀԶ, ՀԸ—ՀԹ, ՁԱ—ՁԴ, ՁԶ, ՁԸ, ՂԲ, ՝՜ռ դճխճսկձՠջճչ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ Ա—ՂԱփ Հկկպ. պյ. «Դ՜սզդ Աէ՜սժ՜հ Ոջ՟ճս ժ՜ձճձձՠջգ», Եջՠս՜ձ, 1953փ

13. 197՝—200՝ ՂԳ. Կ՟մնմւ ը՟ղ՟վ՟վթ — Եդբ ճտ զ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ զ Մ՜իկՠպզ ՜ս[ջ]բձո ՟՜շձ՜հ ժ՜կ՜ս
զսջճչ... Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ կժջպճսդզսձ ՜շձբ վճսդճչ, հ՜հձե՜կ ի՜խճջ՟բփ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
14. 200՝—4՝ [Կ՟մնմւ գր ջ՟ծղ՟մւ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թ՟բենջթ — Հ՜ջռճսկձ]. Ոջյբո յ՜ջպ բ ՠյզոժճյճոզձ էզձՠէ ՠս ժ՜է զ պՠոմճսդզսձ... գձ՟ ՜ձզթ՜ստ Աջ՜ջմզձփ

Մզ՜հձ՚ Ա, Գ—Դ, ԺԷ—ԺԹ, ԻԱ—ԻԳ, ԻԸ—ԼԱ, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձփ ԻԸ—ձ՚ ԻԲ—զռ ՜շ՜նփ Հկկպ. կգպ. 655, 3՜փ

15. 204՝—17՝ [Ի խ՟մնմ՟խ՟մ ՟րվթմ՟բվնրէգ՟մտ Դ՟րէթ Աժ՟րխ՟ճ Ովբրնճ] — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ ՞՜հէ՜շզ ՠս ղձ՜շզփ Թբ ժՠձ՟՜ձզ ՠձ գկ՝շձՠ՜է ահձռՠձ...
Մզ՜հձ՚ Բ—Դ, Ը—ԺԲ, ԺԶ, ԺԸ—ԻԱ, ԻԴ, ԻԷ, ԻԹ, ԼԱ, Խ, ԽԴ, ԾԵ—ԾԷ, ՀԳ, ՀԷ, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ, ը՜շձ ՠս տ՜խճս՜թճհփ 213՝—
5՜ գձ՟կզն՜ջժճսդզսձ (պՠո §16)փ Հկկպ. կգպ. 655, 9՝փ

16. 213՝—5՜ [Աճժ խ՟մնմւ]
՟. 213՝ [Կ՟մնմւ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մւ, ԺԸ] — Կ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ, դբ. Ոտ վճը պ՜ ՠս ՜շձճս չ՜ղը...
ՠ. 213՝ Վ՟ջմ անհթ — Աի՜ ՞ճխ՜ռ՜ջ ՠս աջժՠռզջ ագձժՠջ՟...
ա. 213՝—5՜ [Ի Հ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ], Յ՟հ՟աջ նշ ՟պմգժն ջնրա թ ռգվ՟ճ ղգպգժթ (խ՟մնմ ԺԹ) — Դ՜ջլՠ՜է զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձզ ՞ջՠկտ ա՜հո ժ՜ձճձտո ի՜ոպ՜պճսդՠ՜կ՝...
17. 217՝—8՝ [Կ՟մնմւ գր ջ՟ծղ՟մւ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Ս՟ծ՟խ՟ճ] — Պ՜ջպ բ կՠշՠէզձ տ՜շ՜ոճսձտ պ՜է...
Եյզոժճյճոզձ ի՜ոտձ... Գՠխճհ տ՜ի՜ձ՜հզձ... Աճժ խ՟մնմւ ղգպնմթ — Մզ ճտ զղըՠոռբ զ յբպո ՟ՠխճռ... Ես էճս՜տ չ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ... յ՜իո էճսթ՜ձՠձ... Ք՜ի՜ձ՜հ ՠս ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձտ, ճջ ա՜ջթ՜դ զսջ զ չ՜ջլ պ՜...
18. 218՝—20՜ Վ՟ջմ ծնջղ՟մ, նվ թ ւնրմ ժթմթ — Ջՠջկճսդզսձ, ճջ զ տճսձ էզձզ, բ ճջ ըճպՠէզ բ...
19. 220՜—5՝ [Կ՟մնմւ Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ]
՟. 220՜—4՜ Վ՟ջմ իմ՟ղնրէգ՟մ — Ես ՜ջ՟, ՜հոյբո բ ըձ՜կճսդզսձ. Ոջ էզձզ ժպջզծ պխ՜հձ ԺԵ պ՜ջճհ՚ վՠո՜ռճս բ...
ՠ. 224՜—5՝ Վ՟ջմ ՟դա՟խտնրէգ՟մ ծ՟վտ, դնվ Է ոնվսմ խնշթ, գր ՠ՟ը՟մթ Գ բեղջ՝ թ ռգվ, թ ռ՟ճվ գր թ
խնհղմ, դնվ ՟ջ՟տթմ ծ՟ճվ՟ոգսւմ — Ի չՠջձ ՜հոյբո. ՜շ՜նզձ՚ ՠս կՠտ ՠս ի՜հջձ կՠջ...
Հկկպ. պյ. «Հ՜ջռկ՜ձռ ՞զջտ», ի՜պճջ Թ, յջ՜ժ էափ

20. 225՝—42՜ Վ՟ջմ բ՟ս՟ջս՟մ՟տ ավնտ ղգլթմ Ս՟ծ՟խ՟ճ գր Բ՟վջգհթ գբգ՟ժ ցնւվթյ՟սե ավգտ՟ւ ՟ջս ռ՟ջմ գխգհգտ՟խ՟մ՟տ — Ես ՜ջ՟, ՜հոյբո ոժո՜տ ռճսռ՜ձՠէ աժ՜ջ՞ ՠժՠխՠռսճհ... ՠս ճմ թ՜ըո ժՠջ՜ժջճռձ ՠս ա՜հէձ ՟՜ջլճսոռՠձ. ՟՜պ՜ոպ՜ձ բփ Ես Քջզոպճոզ... վ՜շտ... ՜կբձփ
Ք՜խճս՜թտ Մըզդ՜ջ Գրղզ Դ՜պ՜ոպ՜ձ՜՞ջտզռփ Մզ՜հձ՚ Գ—Է, Թ, ԺԱ, ԺԳ—ԺԵ, ԺԷ, ՃԾԳ, ՄԳ—ՄԴ, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ, ը՜շձ ՠս տ՜խճս՜թճհփ Հկկպ. պյ. «Գզջտ Դ՜պ՜ոպ՜ձզ», Եջՠս՜ձ, 1975, բն 381—416փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

14՜ Ոչ ի՜ձ՟զյճխտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ գձդՠշձճսէ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ զձլ, կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզո՚ Մնրվ՟սթջ ՠս զկ թձրխ՜ռձ՚ Գփծ՟վթմ ՠս Խժհ՟էթմ, ՠս զկ նճն կրջձ՚ Ջնրսխեմ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկզ. ՜կբձփ
75՜ Ոչ գձդՠջռճխտ ՝եղժ՜ջ՜ձզո, հճջե՜կ գձդՠշձճստ ա՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ ժ՜ձճձտո, հզղՠռբտ ա՞թճխ ո՜ջժ՜ս՜՞՚ Մնր//(75ՠ)վ՟սջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ
154՝ ԶՄնրվ՟ս ՞թճխո ՠս ազսջ ժճխ՜ժզռձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլօճջոձ զկ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ,
ՠս աիճ՞ՠսճջ կ՜հջձ զկ՚ աՀվգհթմեմ հզղՠռբտ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ // (155՜) ՜ո՜ռբտ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ թձրխ՜ռձ զկճռ, զկ
իրջձ՚ Խժհ՟էթմ ՠս զկ կրջձ՚ Գփծ՟վթմ ՠս զկ նճն կճջձ՚ Ջնրսխեմ. ՜կբձփ
242՝ Փ՜շտ... ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձզկ՜ոպ Մ՟վսթվնջ ՞ջմզո ի՜ո՜ձՠէ զ հօ՜ջպ պ՜շզո, ճջ ժճմզ Կ՜ձճձ՞զջտփ Ք՜ձազ ճսձզ ՞զջտո ՜հո ՞ջՠ՜է զ հզձտձ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ աո՜իկ՜ձտ ՠս աժ՜ձճձտ ոճսջ՝ ի՜ջռձ կՠջճռ,
ոջ՝ճռձ Թ՜՟բճոզ ՜շ՜տՠէճհձ ՜ո՜ռՠ՜է Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ, ՠս Փզէզյճոզ ՜շ՜տՠէճհձ, ՟՜ջլՠ՜է Սճսջ՝ եճխճչճհձ ճջ զ Նթխթ՟ճ, ոջ՝ճհձ Աէ՟մ՟ջթ ի՜հջ՜յՠպզձ Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ, պՠ՜շձ Յնծ՟մմնր զ ըձ՟ջճ ոջ՝ճհձ Բ՟վջհթ Վ՜ոձ յբո — յբո ՜ըպզռ, Հ՜ջռճսկձ Ավկ՟մ՟ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ Եդմ՟խ՟ճ Կնհՠ՟տն Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ, Կհգղ՟ ի՜հջ՜յՠպզձ, ՠս ոջ՝ճհձ Գվթանվթ Պ՟վէգրթ Հ՜հճռ Լճսո՜սճջմզ Ս՜իկ՜ձտ ՠս ժ՜ձճձտ չ՜ոձ
կՠ//(243՜)խ՜ռ, ՠս ՟՜ջլՠ՜է Ս՟ծ՟խ՟ ի՜հջ՜յՠպզձ, ոջ՝ճհձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Վ՟վբ՟մ՟ճ(՛), Դ՟րէ՟ Ոջ՟սճհ Աժ՟րխ՟ճ, ճջ Վ՜ոձ կժ՜ձ ՜ձգՠէճ, ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ ժ՜ձճձտ չ՜ոձ յբո յբո կՠխ՜ռ կ՜ջ՟ժ՜ձփ Դ՜ջլՠ՜է Յ՜խ՜՞ո ՜ա՞՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջՠ՜է իճ՞բէզռ ՜շձ՚ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպ Ղվթղգտն, զ ըձ՟ջճ Թնրղ՟ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ Սնրվՠ ճսըպզձ Մգլնց՟ճ չ՜ձզռ, ՠս ՜հէ ոջ՝ճռ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ժ՜ձճձտ, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜է, ազ ոճչ՜ս ՜յ՜ղը՜ջՠձ կ՜ջ՟զժ ՠս ՟՜շձ՜ձ զ կՠխ՜ռ զսջՠ՜ձռ, ՠս էճսոօճջՠ՜է ՜ջ՟՜ջ՜ձ՜ձ ղձճջիրտձ
Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճ. ՜կբձփ
Ես ՜ջ՟, ՠո՚ ճսձ՜հձո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ կՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխ Մ՟վսթվնջ ո՜ջժ՜ս՜՞ո, գոպ զկ պժ՜ջճսդՠ՜ձո
՞ջՠռզ աոճսջ՝ ՞զջտո զ տ՜խ՜տո Բ՟հեյ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Հթմխինվ՟մ՟տջ, Սնրվՠ Խ՟շթմ գր Սնրվՠ//(243ՠ)
Աջսնր՟լ՟լմթմ, ՠս Սնրվՠ Պգսվնջթմ, ՠս Սնրվՠ Պփհնջթմ, ՠս Սնրվՠ Ս՟վաջթ դփվ՟ռ՟վթմփ Ես ՜ջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ

հգձպզջ ՠս զ ոպճհ՞ ՜սջզձ՜ժբ ժՠձրտ պ՜շ՜յ՜ձրտ ՠս ՟՜շձճսդՠ՜կ՝ էզ, հ՜կՠձ՜հձ ժճխկ՜ձռ ռձճջզստ յ՜ղ՜ջՠ՜է,
զ դչ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃԱ (1652), զ ՟՜շձ ՠս զ ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզո, հճջճսկ ձՠխզկտ զ ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդՠձբ ՜ձրջզձ՜ռ, տ՜ձազ ՠսո տ՜ձ աՠսո ո՜ոպժ՜ձ՜ ՝շձճսդզսձ ՠս ձՠխճսդզսձ զ չՠջ՜հ ՜ղը՜ջիզո. ՠսո ՜շօՠէ ՜ա՞զո Հ՜հճռ չ՜ոձ թճչ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռ կՠջճռ, զ ՝շձ՜ժ՜էճսդզսձ Բ՟հթյնր Աՠբ՟ժ ՠեխթմ. զ հ՜հոկ պ՜ջզո Գ ճ՞զ ժ՜ըՠ՜ռ զ տջզոպճձբզռ զ կբն ղճսժ՜հզձ չ՜ոձ ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդՠ՜ձփ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ ՠս ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ պՠո՜ձՠէճչ, ա՜սՠէճջ՟ձ ՝՜շձ՜հտ ՠս այ՜ժ՜ոճսդզսձ//(244՜) էձճստ ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձռ ՠս ոխ՜էճսդՠ՜ձռ ոճջ՜ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջփ Վ՜ոձ ճջ ՠջՠո զ ՞ՠպզձ ՟ձՠէճչ ՜խ՜մՠկտ ալՠա, ճչ գձդՠջռճխտ ոճջզձ, ազ էզ ոջպզս ՠս ՝ճէճջ իօ՜պճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Մ՟վսթվնջ ՟յջզո, ՠս թձրխ՜ռ զկճռ՚ Խժհ՟էթմ ՠս Գփծ՟վթմ, ՠս զկ նճն կրջձ՚ Ջնրսխեմ, ճջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠձ զ Քջզոպճո, ՠս զկ Բ տՠշճնձ՚ Խժհ՟էթմ ՠս Դ՟րժռ՟էյթմ, ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս կՠշՠէճռ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլօճջ՜ռ զկճռ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟՚ Մ՟վսթվնջ ՞թճխզո, ՠս զկ ժճխ՜ժռզձ՚ Ն՟դթւ՟վթմ. ՜կբձփ Շձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜հ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ Նճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ
Քջզոպճո Աոպճս՜թ զկ իճ՞ՠսճջ իրջձ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ չ՜ջ՟՜յՠպզձ՚ պբջ Ս՟ծ՟խ՟մ, ՠս զկ ՠխ՝րջձ՚ Մգջվնոթմ
ՠս Ս՟վաջթմ, ՠս զկ յ՜յճսձ՚ Սսգց՟մմնջթմ ՠս զկ ՠխ//(244՝)՝րջձ՚ Յ՟խնՠթմ, ՠս զսջՠ՜ձռ թ՜խժՠ՜է ճջ՟սճռձ ՠս
՟ոպՠջ՜ռձ ձճռզձ՚ Հպթցջթղթմ ՠս Հվգհթմթմ, ՠս Սթղնմթմ, ՟՜ջլՠ՜է Գնրդ՟ժթմ, ՠս Գփժ՟հթմ, ՠս ՟՜ջլՠ՜է զկ իճ՞ՠսճջ իրջձ՚ պբջ Ս՟ծ՟խթմ ՠս զսջ թձրխզձ՚ Շ՟ծնրղ՟հթմ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդզսձ իՠպ զձլ տ՜ղՠռզձ. կՠջժ բզ՚
ՠս ա՞ՠռճսռզձ, տ՜խռՠ՜է բզ՚ ՠս ՠպճսձ զձլ ճսպՠէ, թ՜ջ՜ս բզ՚ ՠս ՜ջ՝ճսռզձ ազո, պ՜շ՜յՠ՜է բզ՚ ՠս ովճվՠռզձ ազո, ժճջճսոՠ՜է բզ՚ ՠս ՞պզձ ազո, ճմ զձլ կզ՜հձ, ՜հէ ՜կՠձ՜հձզ ժճս ՝՜ղըբ ազսջ ՜ոպճս՜թ՜պճսջ ղձճջիձ, լջզ պ՜ ՜կՠձՠռճսձ գոպ պբջճսժձ՜ժ՜ձ իջ՜կ՜ձզձփ Մզդբ Տբջձ պբջ՜ձռ Աոպճս՜թձ ՜կՠձ՜հձզ ազսջ ՜շ՜պ յ՜ջ՞ՠսձ պ՜ռբ ձկ՜ հօճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ ՠս գձ՟ ԻԴ տ՜ի՜ձ՜հզռձ ՟՜ոՠոռբ ՠս ազսջ գձպ՜ձզտձ հ՜ջտ՜հճսդզսձ ՝՜ակՠռճսոռբ զ ոՠխ՜ձ ՝՜ջՠէզ. ՜կբձփ // (245՜) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ աՄ՟վա՟վեմ ՠս ազսջ ճջ՟զտձ, ճջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠձ զ Քջզոպճո, ճջ ակՠխօճջո զ հ՜ջժո զսջՠ՜ձռ գձ՟ճսձՠռզձ. կզդբ Տբջձ աՠջժձզռ հ՜ջժոձ յ՜ջ՞ՠսբ զսջ ՠս զսջՠ՜ձռ ճջ՟ճռձ, ճջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠձ զ Քջզոպճո, ՠս ազսջ ժճխ՜ժզռձ ՜ձո՜ո՜ձ յ՜իՠոռբ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջփ
[Դ]՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճհո/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
Ձՠշ՜՞զջգ ՞ջճս՜թ բ կբժ լՠշտճչ. ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ Մճսջ՜պձ ճս Մ՜ջպզջճոգ կզՠսձճհձ ՜ձլզ ՜ս՜ա՜ձզ ՠս իճ՞ՠսճջ ՜ձճսձձՠջձ ՠձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 245՝ (Խճղճջ ՝ճէճջ՞զջ) Տբջ Եբվգղմ ճջ ՠխՠս տ՜ի՜ձ՜հ ՌՃԾԸ (1709)—ձ բջ դվզձփ Ոխճջկ՜թ ՠս կ՜ջ՟՜ոՠջ
Աոպճս՜թձ պ՜ռբ ժ՜ջճխճսդզսձձ ՠս ի՜ոպ՜պճսձ յ՜իՠոռբ գոպ գ՜ջ՞զ զսջճսկ, ՠս ՜ջՠսղ՜պ ճջ՟զձ ոճջ՜հ, ճջ բ ՜ձճսձ՚ Մ՟հ՟ւգ՟ճթ, զ թձ՜ձզէ դչզձ ՌՃԾԸ (1709), հճսձվ՜ջզ ՜կոճհ Ի. Աոպճս՜թ ՜ձվճջլ յ՜իՠոռբփ // (246՜) Ձՠշ՜կ՝ Գենվւթմ, ՠս զձլ՚ Գենվւթջ ի՜ջո՜ձզոձ ՌՃԾԸ (1709) դչզձփ
2. 246՜ (Նրպջ՞զջ) Տբջ Ամբվե՟ջթմ ճջ՟զ՚ Մթվդ՟ճչ՟մ ճջ իէ՜ս ՜ղը՜ջ, ձճհՠկ՝ՠջզ ՜կոճսձ իէ՜ս դչզձ ՌՃՁԵ
(1736) բջփ Գվթքնվթմ ճջ՟զ՚ Գթվթղթվդ՟մ, դվզձ [ՌՃ]ՁԵ (1736), //(246՝) Փթվչ՟մթմ ճջ՟զ՚ Գնրժո՟ճջ՟վ, դվզձ
ՌՃՁԵ (1736) բջ, Լ՟ժնրմ ճջ՟զ՚ Պ՟հբ՟յջ՟վ, դվզձ ՌՃՁԷ (1738) բջ, Գթվթքնվթմ ճջ՟զ՚ Ղ՟ջնրղչ՟մ, դվզձ ՌՃՁԸ
(1739) բջփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 47՝ ԷՎԷԶ(՛)փ 248՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ /// ՠյ/// ՌՃԺԵ (1666)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Եո՚ պբջ Ամբվ[գ՟ջ(՞)]փ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա Եո՚ Գվթւնվփ (Մզ ղ՜ջտ ՜ջ՜՝՜ժ՜ձ ՞ջՠջ)փ Աոպ՜շ Բ Լ՟ցնմտ Ս՟ւթմ ///

836
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԴ—XIV
ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ (1՟—16ՠ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 268. շավնր՟լ՝ 3ՠ, 81ՠ, 115ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Բ×8+Ա—ԻԱ×12 (Բ 13, Գ 16, Զ 14, ԻԱ 5)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12,7×9ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 15—17ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟րնվ խ՟ոնճս խս՟րֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ 1, ռգվչթտֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, գդվ՟ծ՟սնր՟լ գր ով՟խ՟մթյգվզ ռմ՟ջնր՟լ, ինմ՟րնրէթրմթտ սգհ—
սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվֆ Դպմ՟խթ խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—16՝ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]

1. 1՜—3՜ [Կ՟վա՟րնվնրէթրմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ՟հփէթտ... նվ խ՟ս՟վթ թ ղեչ Գթյգվթֆ Ահփէւ — Զ]տբձ ՞ճի՜ձ՜կտ, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ղձճջիՠռՠջ կՠա ի՜ձ՞զոպ տձճհ... զ ձճհձ յ՜ղպոձ տճ ժ՜ձըՠէ կզղպ ՠս /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
2. 4՜—15՜ [Ճ՟պ թմշ Վ՟ջմ ղթ ՠմնրէգ՟մ Բ՟մթմ ղ՟վղմ՟տգժնճ] — ///Ես Տբջ կՠջ ի՜ձ՟՜ջպճսդՠ՜կ՝ ՠժձ
ՠս է՝՜ջլ ա՜յ՜ժ՜ձճսդզսձ... Վ՜ոձ ճջճհ ՠս ՜սջիձ՜՝՜ձՠ՜է ՞ճչզ հ՜կՠձ՜հձ ՝ՠջ՜ձճհ ՠս զ էՠաճսբ... ՠս ձկ՜ վ՜շտ
հ՜կՠձ՜հձ հ՜սզպՠ՜ձփ
Սժա՝զռ ՠս կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջփ

3. 15՜—6՜ [Խվ՟ս Վ՟վբ՟մ՟՞ճ (կգպ. 1830, 4՟)] — Այ՜հ, Ոՙչ ռ՜ձժ՜էզ ՠս իճ՞ՠսճջ ճջ՟զտ զկ ՠս ՟ոպՠջտ,
յ՜ջպ բ ՠս ի՜ջժ... ձ՜ կ՜ջկձ՜սճջ իջՠղպ՜ժ բ ՠս ժճմզ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ, ազ ՝՜ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Բ. 17՜—81՜ [Կ՟մնմաթվւ]
—17՜—20՝ Աճջ թմշ ե թ աթվջ «Ա—Ք» — Ախճսի՜ռզռ... բ Ա, Բ, Գ, ՄԻԴ... Ք՜ի՜ձ՜հզռ ո՜իկ՜ձ՚ ԾԹ, Կ, ՃԷ,
ՄԼԴ, ՄԿԱփ
—21՜—81՜ Հ՟ղ՟պ՟րս ընհնռգ՟ժ թ խ՟մնմ՟տ ջվՠնտ ծ՟վտմ. ճԵոթց՟մնր խ՟մնմ՟տմ — Ա. Ոջ ամճջՠտղ՜՝՜դ ժ՜կ աճսջ՝՜դ... ՠս աՅ՜հպձճսդՠ՜ձ ղ՜՝՜դձ ՜ժ՜կ՜հ էճսթռբ... ՃՁԴ. Եդՠ ճտ գձ՟ տճսձձ լ՜հձ ՜թբ, ՜իՠխ–՜իՠխ ՠս ՜հէ գձ՟ ՜հէ ը՜սոզ ՠս ա՜ջիճսջզ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
Ա—ՃՁԴ, տ՜խճս՜թ զ ժ՜ձճձ՜ռ Ադ՜ձ՜ոզ, Աձժզսջզճհ, Աձպզճտ՜հ, Աշ՜տՠէ՜ժ՜ձ, Բ՜ջոխզ, Գ՜ձ՞ջ՜հ, Գջ. Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ, Գջ.
Լճսո՜սճջմզ, Եյզվ՜ձճս, Թ՜՟բճոզ, Լ՜սճ՟զժՠ՜հ, Լՠսճձզ ՠս Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճոզ, Կՠո՜ջզճհ, Կզսջխզ Ախՠտո՜ձ՟ջ՜ռսճհ, Կխՠկ՜հ, Հ՜ջռձ իՠպՠսճխ՜ռ, Նՠճհժՠո՜ջզճհ, Նՠջոզոզ Մՠթզ, Նՠջոզոզ ՠս Մզջղ՜յիսճհ (Նՠջղ՜յիսճհ), Նզժզ՜ժ՜ձ, Յճչի՜ձձճս Մ՜ձ՟՜ժճսձսճհ, Յճչի՜ձձճս 0լձՠռսճհ, Ս՜ի՜ժ՜հ Մՠթզ, Ս՜ի՜ժ՜հ Ձճջճվճջՠռսճհ, Սՠս՜ձպՠ՜հ, Սզճձզ, Փզէզյյճոզ ՠս ՜հէճռ ՜ձհ՜հպզռփ
ՃԼԱ—ՃՀԹ ժ՜ձճձձՠջգ (63՜—80՝) ճսձՠձ ձ՜ՠս ՜շ՜ձլզձ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճսկ՚ Ա—ԾԳ ՠս ըճջ՜՞զջ՚ «Կ՜ձճձտ ա՞ճսղ՜սճջտ տ՜ի՜ձ՜հզռ»փ Հկկպ. լՠշ. 835, 18՝—73՝փ

Գ. 82՜—268՝ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 82՜—145՜ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ] — Ո՛ջ բ Է հ՜ձռ՜ձտձ Կ՜ՠձզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ա. ձ՜ը՜ձլձ, ՝.
ձՠձ՞ճսդՠ՜կ՝ զ ՟՜ղպ պ՜ձՠէձ... Հ՜ջռ. Վ՜պձՠո ա՜սջձ հ՜պՠ՜ձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ի ժՠջ՜ժջճռ յ՜իՠո ՠս ա՜սջձ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ ՠս զ ժշզսո ժ՜ոփ
2. 145՜—9՝ Աճժնրջս — Իոժ ո՜պ՜ձ՜հզ ՜ձ՟ջ՜ձզժ ՞ճջթ ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձճսդզսձձ բ...
3. 149՝—51՝ Վ՟ջմ մգհնրէգ՟մ ՟վ՟մտ ՟վբ՟վ խ՟վլգժնտ — Բ՜աճսկտ հճջե՜կ պՠո՜ձՠձ ա՜ջո ոճսջ՝ո զ չզղպո, ՞՜հդ՜գխզձ...
4. 151՝—7՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ — Զզ ո՜պ՜ձ՜հճսդզսձ ճմ բջ, կզձմ ճմ բջ ի՜ժ՜շ՜ժՠ՜է մ՜ջձ ՝՜ջսճհձ...
5. 157՜—8՜ Տ՟ջմ անռնռ ՟պ՟ւթմնրէթրմ — Աշ՜նզձձ. Սզջՠոռՠո աՏբջ Աոպճս՜թ տճ, ՠս ձ՜ը ի՜ս՜պ՜է...
6. 158՜—78՜ Հ՟վտնրղմ Յնՠմ՟հթ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Մնռջթջթ Հ՟ճնտ Քգվէնհթ, գր Դ՟րէթ ցթժթջնց՟ճթ
— Հ՜ջռճսկձ. Է՜ժտ Բ ՠձ զ ՝ձճսդՠ՜ձռձ Քջզոպճոզ, ՠդե՛ ՜ձբ՜ժտ...
7. 178՜—82՝ Հ՟վտնրղմ զմբբթղ՟բ՟վկնրէգ՟մ — Աոպճս՜թ՜թզձ ժճհոձ կ՜հջ Աջ՜ջմզձ ՜ձի՜հջ Ոջ՟ճհձ թձրխ բ, դ՛բ ՜ձկ՜հջ Ոջ՟ճհձ թձզմ...
8. 182՝—3՜ Գվթանվթ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Գճհ հզո ՞զպճսդզսձ, ՝՜հռ ը՜կջ՜ռՠ՜է բ...
9. 183՜—5՝ Սվՠնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ (Կտնրվբ ԺԷ) — Ոչ կ՜ջ՟, ճջ տձձՠո աթձճսձ՟ Ոջ՟ճհ...
10. 186՜—9՜ Սվՠնճմ Եցվգղթ խվխթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Ե մխ՟մ՟խ՟տմ (Կտնրվբ ԼԸ) — Ժճխճչՠռ՜ձ հ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ռ հ՜ձ՜յ՜պձ ՜շ Փջժզմձ կՠջ...
11. 189՜—206՜ Խմբթվ թղ՟ջսմնտ թ Դ՟րէ՟ լգվնրմնճ Ս՟խջ յ՟վ՟բ՟ջնրէգ՟մ խ՟վա՟տ գխգհգտնճ գր ՠ՟վգո՟յս ՟ր՟մբնրէգ՟մտ մ՟իմ[գ՟տ] ղգվնտ ՟պ՟չմնվբ՟տ, գէե ն դթ՞մշ ծնանճմ թղ՟ջսթրւ ճ՟վբ՟վգ՟տ, գր դ՟ճժնտ ճ՟րվթմգ՟ժջմ ՠգվթմ թ Հ՟ճջ — Աշ՜նզձ բ ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜նձճսդՠ՜ձ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՜ս՜ձտձ ի՜ս՜պճհ...
12. 206՜—11՜ Յնռծ՟մմեջ Գ՟պմգտրնճ ռ՟վբ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աոպ՜ձ՜սջ յզպճհ բ կՠա ճխ՝ ի՜շ՜մ՜ձ՜ռ ՠս ՜ջպ՜ոճստ նՠջկՠշ՜ձ՟...
13. 211՜—45՜ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ թ ՠ՟մմ. Եվ՟մթ ՟հւ՟ս՟տ ծնանռֆ Իմմ գվ՟մնրէգ՟մմ ե (Լնրլղնրմւ
Իմմ գվ՟մնրէգ՟մ ավնտ)
Տգ՛ջ կգպ. 55, 363՟—78ՠ. Պ՜պծ՜շ /211՜՝փ ՟/211՝—6՜փ ՠ/216՜—8՜փ ա/218՜—9՝փ բ/220՜—2՝փ գ/222՝—3՝փ դ/223՝—6՜փ
ե/226՜—8՜փ զ/228՝—31՜փ է/231՜—4՜փ ը/234՝փ ը՟/234՝—6՜փ ըՠ/236՜—8՜փ ըա/238՜—41՜փ ըբ/241՜—5՜փ

14. 245՜—55՜ Յնվբնվնրղմ ղ՟մխ՟մտ թ խնրջնրէթրմ [Պ՟սձ՟պ գր Լնրլղնրմւ] — Բ՟վջգհ ՠս Աջսնր՟լ՟ՠ՟մմ յ՜պղ՜ծ ի՜կ՜ջՠռ՜ձ ՞ճչՠէ աժճսոճսդզսձձ... [Բ՜ձ]. Բ՜ակ՜ռ ժ՜ձը՜սփ Լճսթկճսձտ. Պ՜պճս՜ոբջ կ՜ջ՟զժ, ճջ
ժ՜կՠռ՜ձ... ՠջ՝ զձտձ ժՠձ՟՜ձզ բ կՠշՠ՜է կՠխ՜ռձփ
15. 255՝—68՝ Յ՟հ՟աջ ս՟րմթ Սվՠնճ ի՟շթմ — Ակՠձ՜հձ ՝՜ջՠժ՜կզ ՞՜էճսոպձ ՠս ոզջՠէսճհ՚ ճսջ՜ը՜ջ՜ջտ
ՠձ ՠս պջպկ՜ի՜է՜թտ...// (264՜)... ե՜կ բ, ՜ջ՟, ՜սջիձճսդՠ՜ձ ՠս ձՠջ՝ճխՠձզ Սջ՝ճհ ը՜մզձ յ՜ջ՜յՠէ, ճջ ոզջՠէզ բ
կՠա ՠս գխլ՜էզ ՜հձյզոճսկ ՜շձ ՜ո՜ռճս՜թ, ճջ բ վ՜շտ ՜ա՞զո ՠս յ՜ջթՠէզ ոճսջ՝ ճջ՟զ Հ՟ճ՟ջ //(264՝)ս՟մգ՟տջ ՠժՠխՠռսճհ՚ Դ՟րթէ վզէզոճվ՜հզ ՜ո՜ռՠ՜է... ՠս ՜հէտ՚ ՞ճչ՜ո՜ձճսդզսձ. ՠս ժբոտ՚ ըջ՜ըաւոճսդզսձ, ՝՜հռ Գվթանվ
Նթրջգ՟ճ՚ ՝ՠջժջճսկձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

15՜ ԶԳվթանվ ՞ջզմ հզղբփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՝, 142՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ

837
ԿԱՆՈՆԳԻՐՔ
Մ՟ճգխ՟տ գվխթվ, Արզմբ՟մտ

ՌՀԶ—ՌՀԹ—1627—1630

ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՝ Գփծ՟վֆ
ԹԵՐԹ՝ 296+1 (խվխ. 45). շավնր՟լ՝ 202ՠ, 294ՠ—6ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԲ (խվխ. ԺԵ—ԺԷ)×12(Ա 11, ԻԲ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟րֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ս՟ծղ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մւ (՞), ԺԳ—ԺԴ բբ.ֆ 1(Ա)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ գդվ՟ծ՟սնր՟լ 2 էգվէգվթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվաթվ (ինրմ՟տ՟լ գր ծ՟դթր մյղ՟վգժթ)ֆ Բՠ «///Զթ՞մշ ծ՟ջ՟վ՟խ ե յ՟վնրմ՟խթմ գր ս՟վնվնյթմ գր դթմշ
ճ՟սնրխֆ Հ՟ջ՟վ՟խ գհ՟մ՟խ ւ՟մ՟խ գմ...»ֆ Գ՟ «... Ո՞վւ գմ ղ՟ջնրմւ ծնանճ գր նվն՞մտ ղ՟ջ՟մտ ՠ՟հխ՟մ՟ճֆ Եվխգհ գր ՟մաթսնրէթրմ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ. էնրհէզ ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, ինմ՟րնրէթրմթտ սգհ—սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ղ՟յնր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ձգհւնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—6՝ Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ, դնվ գբթմ ՟պ՟ւգ՟ժւմ թ կգպմ Կհգղ՟ճ [Կ՟մնմւ ծ՟վ՟մտ ծգսգրնհ՟տ՝ Ա—ԻԷ — Ա]. Եդբ ճտ իՠխլճսռ՜ձբ ապխ՜...
2. 7՜—19՝ Ապ՟չթմ ՠ՟մ խ՟մնմթջ ՟պ՟ւգժնճմֆ Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թ՟բենջթ, թ ա՟ժ մնվ՟ ճՈրվծ՟ ւ՟հ՟ւ, ժնրջ՟րնվգժ դմնջ՟ ղխվսնրէգ՟ղՠ ջնրվՠ ՟ր՟դ՟մթմ — Ձՠշձ՜՟ջՠռ՜ձ ՠյզոժճյճոճսձտ, տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտ... Զ՜հո ՜սջզձ՜՟ջճսդզսձո ՠո՚ Աբբե... ՞ջՠռզ...
Կ՜ձճձտ Ա—ԼԲփ Ց՜ձժ՚ 7՝—8՝փ ԻԲ—ԼԲ ը՜շձ՚ ԻԸ, ԻԲ—ԻԳ, ԻԹ, ԻԷ, Լ—ԼԲ, ԻԵ, ԻԴ, ԻԶփ

3. 19՝—21՝ Կ՟մնմւ Փթժթոոնջթ ՟պ՟ւգժնճմ, նրմգժնռ Խ — Տՠ՜շձ Փզէզյճոզ ՜շ՜տՠէճհձ աճջ իջ՜կ՜հՠ՜է բ
Խ պճսձո, աճջ ժ՜ջ՞ՠռ՜տ իջ՜կ՜ձ՜ս ձճջ՜...
Մզ՜հձ ձ՜ը՜՟ջճսդզսձգ, ՜սՠէզ գձ՟՜ջլ՜ժփ Չճսձզ ժ՜ձճձտ Ա—Ըփ Հկկպ. կգպ. 835, 89ՠֆ

4. 21՝—45՝ Ս՟ծղ՟մւ գր խ՟մնմւ նվ գբ՟ր թ ջնրվՠ խ՟էնրհթխե գխգհգտթ թ ղգլ ընհնռմ Նթխթ՟ճ, նվ ծ՟ր՟սնտ ծ՟ղ՟վ ընհնռգտ՟մ ծվ՟ղ՟մ՟ր Մգլ գր ՟ջսնր՟լ՟ջեվ է՟ա՟րնվթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ — Զզ ղձճջիտ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ իՠխՠ՜է զ չՠջճսոպ զ ոզջպ ձճջ՜՝ճխ՝ճն ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հզռձ...// (45՝) ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ժ՜ձճձտ... եճխճչճհձ Նթխթնճֆ Ոսձզ.
՟. Նթխթնճ՚ Ա—ԺԴ, ԽԹ (պյ. Ա—Ե, Ը—Ժ, ԺԳ—ԺԵ, ԺԲ, ԺԶ—ԺԸ)փ
ՠ. Ամխթրվթնճ՚ ԺԵ—ԺԸ, ԻԷ—ԼԴ (պյ. ԺԱ—ԺԵ, ԺԷ, Ի, Ա, Գ—Դ, Է—Ժ, ԺԲ)փ
ա. Կգջ՟վթնճ՚ ԺԹ—ԻԶ, [Ծ] (պյ. Ա, Զ, Բ—Ե, Է—Ը, Ժ)փ
բ. Նբճժՠո՜ջզճհ՚ ԼԵ—ԽԸ (պյ. Բ, Դ—Ե, Է—ԺԷ)փ

Մզՠսձճհձ ըճջ՜՞ջզ պ՜ժ, ՜շ՜ձռ ա՜պճջճղկ՜ձ ըկ՝ճս՜թ ՠձ պ՜ջ՝ՠջ ժ՜ձճձ՜ըկ՝ՠջզ 50 (Ա—[Ծ]) ժ՜ձճձձՠջփ

5. 45՝—62՝ Կ՟մնմւ ջվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Եջՠսՠռ՜ս ՜հջ ՜ձրջբձ կզ Գնվաթ՟մնջ ՜ձճսձ... Կ՜ձճձ ժ՜ջ՞բջ ՞էճսըո ՂԱ... (ռ՜ձժ՚ 45՝—9՜)... ազսջ՜տ՜ձմզսջ ճտ յ՜պկՠռ՜սփ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձոփ
Ոսձզ.
՟. 62՜՝ ՁԸ. Հ՜ջռ. Եդբ ճտ աՔջզոպճո ՜ջ՜ոռբ...
ՠ. 62՝ ՁԹ. Հ՜ջռ. Վ՜ոձ ազ ՜ի՜ ճկ՜ձտ լՠշձ՜ջժՠռզձ ժ՜ջ՞ՠ՜է հզձտՠ՜ձռ ա՜ո՜ռՠ՜է թ՜թճսժոձ...
Ց՜ձժճսկ՚ 91(Ա—ՂԱ), ՝ձ՜՞ջճսկ 66(Ա—ՁԹ), աՠխմճս՜թ պյ. ԺԱ, ԺԸ, ԻԲ, Լ, ԼԲ—ԼԳ, ԼԷ—ԼԸ, ԽԸ, ԾԵ—ԾԶ, ԾԸ, ՀԱ, ՀԳ, ՀԶ—ՀԹ, ՁԱ—
ՁԵ, ՁԸ ժ՜ձճձձՠջգփ

6. 63՜—6՜ Կ՟մնմւ ՟պ՟ւ[գժ՟խ՟մւ] թ ջվՠնճմ Գվթանվե Պ՟վէգրթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ գր ՟պ՟ւգժ՟յմնվծ ռխ՟ճմ. ճ՟րգժնրղմ թ Նթխթ՟խ՟մ խ՟մնմջ — Ա. Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ զ կՠխո ա՜շ՜թՠ՜է բ՚ Ժ ՜կ ՜յ՜ղը՜ջբ... ԼԱ. Ես ՜ջ՟,
ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՞ջՠռ՜տ ՜շ զ վճջլՠէճհ... ձկ՜հ վ՜շտ... ՜կբձփ (Լջզս չՠջն՜՝՜ձգ 1 Ա)փ
7. 66՜—100՝ Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր ՟ջ՟տգ՟ժ թ իմբվնճ Բ՟վջհթ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ ռ՟ջմ ոեջոեջ գր ՠթրվ՟ո՟սթխ ՟իսթտ — Ա. Եդբ ճտ ՜յ՜ժ՜ձբ աբ՞ հ՜ձժ՜ջթ՜սջբձ ՝շձ՜՝՜ջճհ՚ կ՜ի՜յ՜ջպճսդՠ՜ձ ՟՜պ՜ոպ՜ձ
գձժ՜էռզ... ՄԿԷ. Իոժ տ՜ի՜ձ՜հ ՜հոյբո ՜ջե՜ձ բ՚ հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզձ ՜հո՜ի՜ջճսդՠ՜ձ... ՠջժզսխզսձ Աոպճսթճհփ
Տյ՜՞ջզ Ա—ՄՀԲ ժ՜ձճձձՠջզռ ՜հոպՠխ ժ՜ձ կզ՜հձ 217—գ տ՜խճս՜թ՜՝՜ջ՚ Ա—ՄԿԷփ Հկկպ. կգպ. 835, 126՟—54ՠֆ

8. 100՝—2՜ Հ՟վտնրղմ Ավկ՟մ՟ճ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ճ Կնհՠ՟տրնճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ
գր ծ՟վտնրղմ (ՄՀԹ—ՄՁ) — Զզձմ ՜ս՞ճսպ ՠս է՜ս՜՞ճհձ ժջրձ՜սճջ՜ժ՜ձ ՜շ՜սՠէ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ...
9. 102՜—6՜ Հ՟վտնրղմ [Ա]յնսնճ է՟ա՟րնվթմ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ Կնհՠ՟տնճ — Թ՜՞՜սճջձ ՜ոբ. Զզձմ բ Աշ՜ն՜սճջ՜ռձ ըճջիճսջ՟...
10. 106՜—11՜ [Կ՟մնմւ գր ջ՟ծղ՟մւ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թ՟բենջթ — Հ՜ջռճսկձ]. Ոջյբո յ՜ջպ բ ՠյզոժճյճոզձ էզձՠէ ՠս ժ՜է զ պՠոմճսդզսձ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ...
106՜ Գջմզռ, էճսո՜ձռտճսկ. «Յ՜հէ ՜սջզձ՜ժբ ՞ջՠռ՜ս»փ Մզ՜հձ՚ Ա, Գ—Դ, Ժ—ԺԴ, ԺԷ—ԺԹ, ԻԱ—ԻԳ, ԻԸ—ԼԱ, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձփ ԻԸ—ձ ԻԲ—զռ ՜շ՜նփ Հկկպ. կգպ. 655, 3՟ֆ

11. 111՜—28՝ [Ի խ՟մնմ՟խ՟մ ՟րվթմ՟բվնրէգ՟մտ Դ՟րէթ Աժ՟րխ՟ճ Ովբրնճ] — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ ՞՜[հ]է՜շզ ՠս
ղձ՜շզփ Թբ ժՠձ՟՜ձզ ՠձ գկ՝շձՠ՜է, աՠձռՠձ... ճջճղՠոռզ հՠժՠխՠռսճհձփ
Մզ՜հձ՚ Բ—Դ, Է—Ժ, ԺԲ, ԺԶ, ԺԸ—ԻԱ, ԻԴ—ԻԵ, ԻԷ, ԻԹ, ԼԱ, Խ, ԽԴ, ԾԵ—ԾԷ, ՀԳ, ՀԷ, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ, ը՜շձ ՠս տ՜խճս՜թճհ
(123՜—5՝ գձ՟կզն՜ջժճսդզսձ (պՠո §12)փ Հկկպ. լՠշ. 655, 9ՠֆ

12. 123՜—5՝ [Աճժ խ՟մնմւ]
՟. 123՜՝ [Կ՟մնմւ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մւ. ԺԸ] — Կ՜ջ՞ՠռզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ, դբ. Ոտ վճը պ՜ ՠս ՜շձճս չ՜ղը...
ՠ. 123՝ Վ՟ջմ անհթ — Աի՜ ՞ճխ՜ռ՜ջ ՠս աջժՠռՠջ ագձժՠջ՟...
ա. 123՝—5՝ [Ի ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ] Յ՟հ՟աջ նշ ՟պմգժնճ ջնրա թ ռգվ՟ճ ղգպգժթ (խ՟մնմ ԺԹ) — Դ՜ջլՠ՜է զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձզ ՞ջՠկտ ա՜հո ժ՜ձճձտո ի՜ոպ՜պճսդՠ՜կ՝...
13. 128՝—30՜ Կ՟մնմւ գր ջ՟ծղ՟մւ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Ս՟ծ՟խ՟ճ — Պ՜ջպ բ կՠշՠէզձ տ՜շ՜ոճսձտ պ՜է...
Եյզոժճյճոզձ ի՜ոտձ... ՞ՠխճ տ՜ի՜ձ՜հզձ... Աճժ խ՟մնմւ ղգպնմթ — Մզ ճտ զղըՠոռբ ճտ զ յբպո ՟ՠխճռ... Ք՜ի՜ձ՜հ
ՠս ՜հէ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձտ, ճջ ա՜ջթ՜դ զսջ զ չ՜ջլճս պ՜...
14. 130՜—1՝ Վ՟ջմ ծնջղ՟մ, նվ ւնրմ ժթմթ — Ջՠջկճսդզսձ, ճջ զ տճսձ էզձզ, բ ճջ ըճպՠէզ բ...
15. 131՝—8՝ [Կ՟մնմւ Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտրնճ]
՟. 131՝—7՜ Վ՟ջմ իմ՟ղնրէգ՟մ — Ես ՜ջ՟, ՜հոյբո բ ըձ՜կճսդզսձ. Ոջ էզձզ ժպջզծ պխ՜հձ ԺԵ պ՜ջճհ՚ վՠո՜յռճյ բ...
ՠ. 137՜—8՝ Վ՟ջմ ՟դա՟խտնրէգ՟մ ծ՟վտ, դնվ Է ոնվսմ խնշթ գր ՠ՟ը՟մթ Գ բեղջ՝ թ ռգվ, թ ռ՟ճվ գր թ խնհղմ, դնվ ՟ջ՟տթմ ծ՟ճվ՟ոգսւմ — Ի չՠջձ ՜հոյբո. ՜շ՜նզձձ՚ կՠտ ՠս ի՜հջձ կՠջ...
Հկկպ. պյ. «Գզջտ Հ՜ջռկ՜ձռ», ի՜պճջ Թ, յջ՜ժ էափ

16. 138՝—58՝ Վ՟ջմ բ՟ս՟ջս՟մթ ավնտ Մգլթմ Ս՟ծ՟խ՟ճ գր Բ՟վջգհթ գբգ՟ժ ցնւվ թ յ՟սե ավգտ՟ճւ ՟ջս ռ՟ջմ գխգհգտ՟խ՟մ՟տմ — Ես ՜ջ՟, ՜հոյբո ոժո՜տ ռճսռ՜ձՠէ աժ՜ջ՞ ՠժՠխՠռսճհ... ՠս ճմ թ՜ըո ժՠջ՜ժջճռձ ՠս ա՜հէձ ՟՜ջլճսոռՠձ ՟՜պ՜ոպ՜ձբփ
17. 159՜—202՜ [Հ՜կ՜շրպ եճխճչՠ՜է զ ժ՜ձճձ՜ռ ոջ՝ճռ ի՜ջռ (լՠշ. 836, 17՜—81՜)] — Ա. Ոջ ամճջՠտղ՜՝՜դձ ժ՜կ աճսջ՝՜դ... ՠս աՅ՜հպձճսդՠ՜ձ [ղ՜՝՜դձ] ՜ժ՜կ՜հ էճսթռբփ Ոսձզ.

՟. 183՜—99՜ Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟մ Սնրվՠ ինվծվբնճմ — Եդբ պըկ՜ջճսդՠ՜կ՝ ծ՜յ՜խտ Սճսջ՝ ըճջիճսջ՟ճհձ
զ չՠջ՜հ ոՠխ՜ձզձ...
ՠ. 199՜—202՜ Կնշնրղմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմ՟տնճ — Եջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ կՠխճսռՠէճչձ...
18. 203՜—56՝ Խվ՟ս խ՟մնմ՟խ՟մ ջվՠնճ ռ՟վբ՟ոգսթմ Դ՟րէ՟ճ ծնա՟տգժ Ովբրն Աժ՟րխ՟ճ (Ա–ՂԲ)ֆ Ա. Վ՟ջմ ղխ՟մ ՟մխ՟մգժնճ — Աջ՟, զ վճտջ՜՞ճհձ ՠս հ՜ձ՜ջ՞, զ ՞ճխ ՠս զ ժթթզ կժ՜ձ...
Մզ՜հձ՚ Բ—Զ, Ը—Թ, ԺԱ—ԻԶ, ԻԸ—ԼԷ, Խ, ԽԲ, ԽԴ, ԽԶ—ԾԶ, ԿԱ—ԿԷ, ՀԲ—ՀԹ, ՁԱ—ՁԴ, ՁԶ, ՁՇ, ՂԲ տ՜խճս՜թճհ՚ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ Ա—
ՂԲփ Հկկպ. պյ. «Դ՜սզդ Աէ՜սժ՜հ Ոջ՟ճս ժ՜ձճձձՠջգ», Եջՠս՜ձ, 1953փ

19. 256՝—60՜ ՂԳ. Կ՟մնմւ ը՟ղ՟վ՟վթ (խթտ §18—թմ) — Եդբ ճտ զ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ զ Մ՜իկՠ՟զ ՜սջբձո ՟՜շձ՜ ժ՜կ՜ս զսջճչ... Ք՜ի՜ձ՜հ ճջ կժջպճսդզսձ ՜շձբ վճսդճչ՚ հ՜հձե՜կձ ի՜խճջ՟բփ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
20. 269՜՝ Ի իմբվն Թնրղ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթմ ՟ջսնր՟լ՟ՠմ՟խ Սնրվՠ նրիսթմ Մգլնց՟ճ ռ՟մթտ, գր լ՟պ՟ճ՟ՠ՟վ խ՟ս՟վգ՟ժ ձամ՟րնվ ՟ջսնր՟լ՟խթվ ծնագժթտ ՟պմ Յ՟խնՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Ղվթղգտնճ Յ՟հ՟աջ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ — Գզպՠէզ բ, ազ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդզսձձ պ՜ջճջճղՠ՜է ՜ձլ՜ձռձ բ ՠս ճմ ՜ձի՜պզձ...
21. 270՜—85՜ [«Յնռծ՟մմնր Գ՟պմգտնճ Խվ՟ս նաեյ՟ծ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբրնճ, ղ՟մ՟ր՟մբ ը՟ղ՟վ՟վթ, թ
իմբվնճ Ս՟վաթջ ւ՟ծ՟մ՟ճթ ջվՠ՟ջթվթ». կգպ. 80, 80՟ — Ծ]՜շ՜հ՜ժզռո լՠջ զ Քջզոպճո Յնռ՟մմեջ Գ՟պմգտթ ի՜ջռ՜ձՠկ աճխնճսձբո ոզջՠէՠ՜ռ՟ զ Տՠ՜շձբ...
22. 285՝—8՝ Խվ՟ս ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ գր ռ՟ջմ ՟ղնրջմ՟տգժնտ ճ՟պ՟չթմ ռ՟վբ՟ոգս՟տ ջվՠնտ — Կ՜ձճձ
բ ՜հձճռզժ, ճջտ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոձ՜ձզ ՠս էզձզ ժպջզծ պխ՜հձ ԺԵ պ՜ջճհձ՚ բ վՠո՜ռճս...
23. 288՝ ՄՂԸ. Ս՟ծ՟խ[՟ճ՝ ԻԷ — Տ]խ՜հճռ ժ՜ձ՜հո կզ ըրոՠոռզձ...
24. 288՝—91՝ ՄՂԹ. [Խվ՟ս—Ի] չՠջ՜հ ՝՜աճսկ ձղ՜ձ՜ռձ ՠս կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ, հճջե՜կ յ՜պ՜ջ՜՞ կ՜պճհռ,
հ՜շ՜նզձ հ՜խրդոձ աճջ չ՜ոձ ՜ջե՜ձ՜սճջ էզձՠէճհ...
25. 291՝ [Աէ՟մ՟ջթ՝ Ե — Կ]զձ դբ էզձզռզ գձ՟ ՜շձ զսջճսկ զ ՞զղՠջզ... ազ կզ վճջլՠոռբ աձճո՜ ո՜պ՜ձ՜հ չ՜ոձ ըշճչճսդՠ՜ձռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

158՝ Գջՠռ՜ս Կ՜ձճձ՞զջտո լՠշ՜կ՝/// (1 պճխ տՠջճս՜թ), զ դվ՜ժ՜ձզո ՌՀԶ (1627), զ ՟՜շձ ՠս զ ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզո. հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աթձճխո ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՜կբձփ
292՜ Փ՜շտ... ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձզկ՜ոպ ՞ջմզ (էճսո՜ձռտճսկ «Գփծ՟վթմ») ի՜ո՜ձՠէ զ հ՜ս՜ջպ պ՜շզո, ճջ ժճմզ Կ՜ձճձ՞զջտ, տ՜ձազ ճսձզ ՞զջտո ՜հո ՞ջՠ՜է զ հզձտձ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ աո՜իկ՜ձտ ՠս աժ՜ձճձտ ոճսջ՝ ի՜ջռձ կՠջճռ, ոջ՝ճհձ Թ՜՟բճոզ ՜շ՜տՠէճհձ ՜ո՜ռՠ՜է Հ՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ, ՠս Փզէզյյճոզ ՜շ՜տՠէճհձ, ՟՜ջլՠ՜է Սճսջ՝ եճխճչճհձ ճջ զ Նթխթ՟ճ, ոջ՝ճհձ Աէ՟մ՟ջթ ի՜հջ՜յՠպզձ Հ՜ջռճսկձ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ, պՠ՜շձ Յնծ՟մմնր զ ըձ՟ջճհ ոջ՝ճհձ Բ՟վջհթ Վ՜ոձ յբո — յբո ՜ըպզռ, Հ՜ջռճսկձ Ավկ՟մ՟ճ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզ Եդմ՟խ՟ճ Կնհՠ՟տրնճ Հ՜հճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ, Կհգղ՟ճ ի՜հջ՜յՠպզձ, ՠս ոջ՝ճհձ// (292՝) Գվթանվթ Պ՟վէգրթ Հ՜հճռ Լնրջ՟րնվշթ Ս՜իկ՜ձտ ՠս ժ՜ձճձտ չ՜ոձ կՠխ՜ռ, ՠս ՟՜ջլՠ՜է Ս՟ծ՟խ՟ճ ի՜հջ՜յՠպզ, ոջ՝ճհձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Դ՟րէ՟ճ՝
Ոջ՟սճհ Աժ՟րխ՟ճ, ճջ Վ՜ոձ կժ՜ձ ՜ձժ՜ձՠէճհ, ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ ժ՜ձճձտ չ՜ոձ յբո — յբո կՠխ՜ռ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ՟՜ջլՠ՜է
Յ՜խ՜՞ո ՜ա՞՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ՚ ՜ջ՜ջՠ՜է իճ՞ՠէզռ ՜շձ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպզ Ղվթղգտրնճ զ ըձ՟ջճհ Թնրղ՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ Սնրվՠ ճսըպզձ Մգլնց՟ճ ռ՟մթտ, ՠս ՜հէ ոջ՝ճռ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ժ‘՜շձբ, ճջ
՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜է, ազ ոճչ՜ս ՜յ՜ղը՜ջՠձ կ՜ջ՟զժտ ՠս ՟՜շձ՜ձ զ կՠխ՜ռ զսջՠ՜ձռ ՠս էճսո՜սճջՠ՜է ՜ջ՟՜ջ՜ձ՜ձ ղձճջիրտձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ
Ես ՜ջ՟, ՠո՚ ճսձ՜հձո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ կՠխ՜յ՜ջ//(293՜)պ ՞թճխ (էճսո՜ձռտճսկ «Գփծ՟վթխ»), ճջ լ՜հձզս ՝՜ջլջ՜ռՠ՜է ՠս իճ՞սճչ ժճջ՜ռՠ՜է, գոպ զկ պժ՜ջճսդՠ՜ձո ՞ջՠռզ աոճսջ՝ ՞զջտո զ հգձպզջ ՠս զ ոպճհ՞ օջզձ՜ժբ ժՠձօտ պ՜շ՜յ՜ձօտ ՠս ՟՜շձճսդՠ՜կ՝ էզ, հ՜կՠձ՜հձ ժճխկ՜ձռ ռձճջզս զ յ՜ղ՜ջՠ՜է, զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Ռ ՠս զ ՀԹ
(1630)՜կզձ, զ ՟՜շձ զ ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզո, հճջճսկ ձՠխզկտ զ ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդՠձբ ՜ձրջզձ՜ռ տ՜ձազ ՠսո տ՜ձ աՠսո
ո՜ոպժ՜ձ՜հ ՝շձճսդզսձ ՠս ձՠխճսդզսձ զ չՠջ՜հ ՜ղը՜ջիզո, ՠսո ՜շ՜սՠէ՚ ՜ա՞զո Հ՜հճռ չ՜ոձ թճչ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռ կՠջճռփ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ ՠս ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ պՠո՜ձՠէճչ, ա՜սՠէճջ՟ձ ՝՜շձ՜հտ
ՠս այ՜ժ՜ոճսդզսձ էձճստ, ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձռ ՠս ոը՜է՜ձ՜ռո ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջ, չ՜ոձ ճջճհ ՠջՠոո զ ՞ՠպզձ ՟ձՠէճչ ՜խ՜մՠկ ակ՜ձժճսձո՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ, ազ էզ ոջպզս ՠս ՝ճէճջ ի՜ս՜պճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխզո (էճսո՜ձռտճսկ «Գփծ՟վթմ») ՠս թձճխ՜ռ զկճռ՚ Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս Մվւ՟էթմ, ճջ
՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՜ջ՜ջզձ ազո ՞ջ՜՞զջ, ՠս ՠխ՝րջձ զկճհ՚ ՟ՠշ՜՝ճհո Մուջեջթմ, ՠս տըսՠջձ զկճ՚ Գփդ՟ժթմ ՠս

Մվչ՟մթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռ զկճռ՚ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս կՠշՠէճռ. ՜կբձփ Շձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝
ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզ աոճսջ՝ Կ՜ձճձտ՞զջտո զ հՠջժզջո Մ՟ճգխ՟տ, զ ՞ՠրխո ճջ ժճմզ Արզմբ՟մտ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ
Եվգւինվ՟մ՟տջ՝ Սվՠնճմ Պգսվնջթ ՠս Պփհնջթ ՠս Սվՠնճմ Գենվագ՟ Զփվ՟ռ՟վթմ, ճջ բ ՜ջՠսՠէՠ՜ձ ժճսոբ ի՜ձ՟բյ
Աո՟վ՟մթտ Սնրՠվ Նյ՟մթմփ Վ՜ոձ ճջճհ ժջժզձ ՜ձ՞՜կ ՜խ՜մՠկ ալՠա է՜էճչ ՠս ժճխժճխ՜՞զձ յ՜խ՜պ՜ձրտ, հզ//(294՜)ղՠոնզտ ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձո ՞թճխո ՠս աթձրխո զկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջտձ զկ, ՠսո ՜շ՜սՠէ՚ ապբջ Ս՟վաթջ Հթդ՟մտթմ աչ՜ջյՠպ՜ռ չ՜ջյՠպձ, ճջ ղ՜պ ՜ղը՜պ՜ձտ տ՜ջղՠջ բ իՠպ զկ իրջձ՚ զ ժ՜ջ՟՜ռձՠէձ զ ՞զջ ՠս զ թ՜խզժ ճսոճսռ՜ձՠէձ, աճջ զձտձ Քջզոպճո Աոպճս՜թ չ՜ջլ՜ի՜պճհռ էզձզ ձկ՜ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ ՠս էոՠէ
պ՜հ աՠջ՜ձ՜սբպ լ՜հձձ, ճջ ՜ոբ. Եժ՜հտ ՜սջիձՠ՜էտ Հ՜սջ զկճհ ե՜շ՜ձ՞ՠռբտփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ոպ՜հռճխզ ՞ջճռո/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 294՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ, ՞ջմզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզձ ժզռ) Յփծ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս թձրխ՜ռ ձճջզձ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս էոճխ՜ռ, ՠս ճջ աՈխճջկզձ ՜ոբ, Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
2. 202՜ Թվզձ ՌՃԿԹ (1720) հճսձվ՜ջզ Իփ Եո՚ Թնրղ՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպո Բ՟հթյգտթ ՠժզ Մնրջգխ կրպ պբջ Գվթանվմփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 202՝ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Թնրղ՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպ Բ՟հթյնճ, զ ՌՃԿԴ (1715)փ
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՝ Յնծ՟մ բոթվ (ւծճ.)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 153+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 138ՠ, 153՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԳ×12(ԺԲ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12,5×9ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟րնվ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1աֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ սգհ—սգհ անրմ՟է՟ցնր՟լ, տգտ՟խգվֆ Կ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՞—16՜ [«Ի իմբվնճ Թնրղ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ... Յ՟խնՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Ղվթղգտրնճ. Յ՟հ՟աջ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ] — Գզպՠէզ բ, ազ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդզսձ պ՜ջճջճղՠ՜է ՜ձլ՜ձռ բ...
2. 16՜—21՝ Խվ՟ս ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մ գր Վ՟ջմ ՟ղնրջմ՟տգժնտ ճ՟պ՟չթմ ռ՟վբ՟ոգս՟տ ջվՠնտ — Կ՜ձճձ
բ ՜հձճռզժ, ճջտ ոճսջ՝ ոձ՜ձզ ՠս էզձզ ժպջզծ պխ՜հձ ԺԵ պ՜ջճհձ՚ ի՜ջոձ՜ձ՜...
3. 21՝—87՝ Արվեմւ գր խ՟մնմւ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տ ՟վ՟վգ՟ժ գր ջ՟ծղ՟մգ՟ժ ՟ղգմ՟ճմ ւվթջսնմեթտ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ (կգպ. 836, 17՜—81՜) — Ոջտ ամճջՠտղ՜՝՜դ ժ՜կ աճսջ՝՜դ... ՠս աՅ՜հպձճսդՠ՜ձձ [ղ՜՝՜դձ] ՜ժ՜կ՜ էճսթռբ... Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Գզջտո ժ՜ձճձ՜ռո զ վ՜շո Աոպճսթճհփ Ոսձզ.
՟. 45՝—51՝ Կնշնրղմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Եջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ կՠխճսռՠէճչձ...
ՠ. 55՜—75՜ [Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟մ Սնրվՠ ինվծվբնճմ] — Եդբ պըկ՜ջճսդՠ՜կ՝ ծ՜յ՜խբ Սճսջ՝ ըճջիջ՟ճհձ զ չՠջ՜հ ոՠխ՜ձճհձ՚ Խ րջ...
ա. 75՝—7՜ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ք՜ի՜ձ՜հ ժ՜կ ժջրձ՜սճջ ժ՜կ ո՜ջժ՜ս՜՞, ճջ ժ՜կ՜ժ՜ջ կպրտ զձտՠ՜ձտ
գձժՠձճսձ...
4. 87՝—9՜ Հ՟վտնրղմ Ավկ՟մ՟ճ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ճ Կնհՠ՟տնճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ — Հ՜ջռճսկձ.
Զզձմ ր՞ճսպ ՠս է՜ս՜՞ճհձ ժջրձ՜սճջ՜ժ՜ձ ՜շ՜սՠէ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ...
5. 89՜—93՜ Հ՟վտնրղմ Այնսնճ է՟ա՟րնվթմ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ճ Կնհՠ՟տնճ — Թ՜՞՜սճջձ ՜ոբ. Զզձմ բ Աշ՜ն՜սճջ՜ռձ ըճջիճսջ՟...
—93՜—7՝ Հ՟ր՟ջ՟վ խ՟մնմ՟տջ տ՟մխմ ՟պ՟չթմ — Վ՜ոձ ՜կՠձ՜հձ յ՜իճռ ո՜իկ՜ձՠ՜ռ՚ Ա, Բ, Գ, ԺԲ պճսձ
բ... (§3—ջ՟զ ռ՜ձժձ բ)փ

6. 97՝—107՝ Ամ՟մթ՟ճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Աջ՟ տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ՜ոպզծ՜ձձ զձտձ հ՜հպձզ բ...
7. 107՝—18՜ Ննվթմ Ամ՟մթ՟ճթ Շթվ՟գ[ն]րմտնճմ Խվ՟ս ւ՟ծ՟մ՟ճթտ գր ընհնռվբնտ — Ես ՜ջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, կզ ՟զսջ՜ղ՜ջեո էզձՠէ զ չզծ՜՝՜ձճսդզսձո...
107՝ (Լճսո՜ձռտճսկ ԺԹ ՟. ղխ՜՞ջճչ) «Ահոճտզժ ժ՜ձճձտ ճմ դբ Աձ՜ձզ՜հզ Շզջ՜ժ՜ռսճհ ՠձ, ճջյբո ըճջ՜՞զջձ, ՜հէ Նՠջոզոզ Շձճջի՜էսճհ ՜շՠ՜է հ[Ը]ձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձբ»փ (մզտ պյ.)փ

8. 118՝—22՝ Աճժ խ՟մնմւ [Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ] — Ք՜ի՜ձ՜հ կզ զղըՠոռբ զ ղ՜՝՜դճսձ ՠս զ ժզջ՜ժզ ՜ջպ՜տճհ
ՠժՠխՠռճհձ ժՠ՜է...
9. 123՜—30՜ Նթխ[թ]նճ ջնրվՠ ընհնռնճմ ե խ՟մնմ — Յճջե՜կ ժ՜կզռզո աի՜խճջ՟ճսդզսձ վճըՠէ զ ե՜կ ծ՜ղ՜ժկ՜ձձ... [Ո]ջ հ՜ջպ՜տզձ յբպո իճոճսկձ էզձզ՚ ՜ձյ՜պծ՜շ Բ րջ ժ՜ջ՞ բփ
10. 130՝—3՝ Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ խ՟մնմւ — Ոջ հ՜շ՜նձ ճսպբ զձմ ՠս ի՜խճջ՟ ՜շձճս՚ Գ ՜կ ՜յ՜ղը՜ջբ...
11. 133՝—8՜ [Կ՟մնմւ ռ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ]
՟. 133՝—4՜ Նթխթ՟խ՟մ խ՟մնմ՟տ — Ք՜ի՜ձ՜հ ՠս ժ՜կ ՜հէ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ, ճջ ա՜ջթ՜դ զսջ զ չ՜ջլճս պ՜...
ՠ. 134՜—5՜ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ (Դ) — Եդբ ճտ զ տ՜ի՜ձ՜հզռ զ ՞ձՠէ ժ՜կ զ չ՜ծ՜շՠէ ժջդՠոռՠձ...
ա. 135՜ Կ՟մնմւ Բ՟վջգհ ծ՟ճվ՟ոգսթ (ԿԳ) — Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ աՠըզ ՞զձճչ...
բ. 135՜—8՜ Ի Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ե խ՟մնմւ — Ոմ ճսձզձ տ՜ի՜ձ՜հտձ հԱոպճսթճհ ՠս զ կբձն ՜շ՜ձռ
թ՜թժճհդզ յ՜պ՜ջ՜՞ կ՜պճսռ՜ձՠէ... ՠս ՜հո ժ՜ձճձ զ ոջ՝ճհձ Ս՟ծ՟խ՟ճ զ ԻԷ ՞էճսըձփ
12. 139՜—48՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ ւ՟վնդ] Վ՟ջմ Սնրվՠ ծ՟հնվբնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ Քվթջսնջթ. Մ՟վղթմ
թղ ձյղ՟վթս խգվ՟խնրվ ե... (Ձղգպ՟մ ՃԻԱ) — Պ՜ջպ բ ՜ջե՜ձ՜յբո կՠջլՠձ՜է զ ո՜, ազ կզ ՟՜պ՜յ՜ջպՠոռճստ...
13. 149՜—52՝ Ննվթմ ւ՟վնդ Յնծ՟մմնր Վ՟ջմ յմնրէգ՟մ [թ Հ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ, խ՟մնմ Ե] — Քջզոպճձՠ՜հտ կզ ՜ձժռզձ զ հ՜ըպ ղձճսդՠ՜ձ... ՠս ՜հեկ ՞ջՠկ Վ՜ոձ ՞ճխճսդՠ՜ձփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

21՝ (Կ՜ջկջ՜՞զջ, էճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟զ կբն) Յնծ՟մջ հզղՠո[նզտ]փ
77՝ (Կ՜ջկջ՜՞զջ, էճսո՜ձռ՜ա՜ջ՟զ կբն) Յնծ[՟մ]փ
138՜ ՌՃԺ (1661) դճսզձ ՞ջՠռ՜ս ժ՜ձճձտո զ Գզսխձ, ճջ ժճմզ Ղ՟ժ՟ջ՟վ, զ ՟ճսշձ Սվՠնճմ Ս՟վաջթ Զփվ՟ռ՟վթմֆ
Փ՜շտ... ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջ Յնծ՟մ ՟յջզ ՠս ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ. ձկ՜հ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Աջ՟,
՞ջՠռ՜ս Կ՜ձճձտո ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճռձ ՠս ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ ձ՜ը ՠս ՜շ՜նզձ՚ կ՜ջկձ՜սճջ ՠխ՝՜հջտ, ՝. ժձտ՜ի՜հջտձ, ՞.
ըձ՜կզտձ, ՟. չ՜ոձ ժ՜ձճձ՜ռոփ
148՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ տճ ՜ձ՜ջ՜պ թձրխզ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ձ ճխճջկՠ՜ ՞թրխզ ՞ջճհո՚ Յնծ՟մ տ՜ի՜ձ՜հզո
ՠս թձրխ՜ռ զկճռ, իրջո՚ Ս՟վաջթմ ՠս կրջո՚ Չ՟ղ՟մթմ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՞, 95՜, 152՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜ Յնծ՟մմեջփ
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ԺԴ — XIV
ԹԵՐԹ՝ 192—1 (սգ՛ջ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ Գ). շավնր՟լ՝ 191՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԶ×12 (Զ, ԺԵ 14, Ը, Ժ10, ԺԶ 9)+1×2(ԺԷ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12×7,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ ղնրա—յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ
խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 2՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՟յսնտֆ Թ բ.ֆ 2 (Ա–Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 ս՟վՠգվ էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գր զմբգվխ՟ճմ՟խթ
գվխս՟խնրղթտֆ Թնրհէ, գվխջթրմ (գդվ՟ծ՟սնր՟լ), նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Գ—մ ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժնր՟լ՝ 183, Դՠ—մ ջնջմկնր՟լ խ՟դղ՟ջս՟պթմֆ Կ՟վբ՟ժ Բ՟. «/// ջ՟հ՟վէ՟ո՟ս բվ՟իսթ ց՟ցխնրէգ՟մ, նրվ նշ անճվ ոեսւ բգհնճ...», ԴԱ «/// ս՟ղ դջ՟... ՟յս՟վ՟խթ ս՟ձ՟վթմ///» (Ղնրխ. Դ, 6—9)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ ԺԷ բ. մնվնանր՟լ, ո՟ծո՟մ՟խթ էհէնռ սգհ—սգհ խ՟վխ՟սնր՟լֆ Պ՟ծո՟մ՟խմգվզ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟դղթ էթխնրմւզ՝ ռգվթտ ռ՟վ ձ՟ւ՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—2՜—6՜ Խվ՟ս խ՟մնմ՟խ՟մ ՠ՟մւ (Ց՟մխ խ՟մնմ՟տ Դ՟րէթ Աժ՟րխ՟ճ Ովբրնճ) — Ա. Վ՜ոձ կժ՜ձ հճսխ ՜ձժ՜ձՠէճհ... ՂԴ. Վ՜ոձ ՜ա՞զ–՜ա՞զ իկ՜հճսդՠ՜ձ... Ահէ ժ՜, աճջ ճմ ՜ջժ՜տ ի՜ջժ ՞ջՠէփ Տՠո ՠս ժ՜ջ՟՜ ՠս ա՞թճխո հզղՠ՜, ՠս Տբջ ատՠա հզղբփ
1. 6՜—125՜ Հ՟վտնրղմ ոեջ — ոեջ ինջսնռ՟մնրէգ՟ղՠ ՠ՟մթտ գր ո՟ս՟ծղ՟մտ գխգժնտ, թ դանրյնրէթրմ,
դնվ ծ՟վտգ՟ժ ծ՟ղՠ՟խ ւ՟ծ՟մ՟ճ, նվնճ ՟մնրմ Ավւ՟ճնրէթրմ խնշթ, դԴ՟րթէ նղմ ւ՟ծ՟մ՟ճ աթսմ՟խ՟մ — Հ՜ջռճսկձ. Եդբ ազ՛ձմ բ, ճջ հ՜ջ՜ջ՜թո Աոպճսթճհ ճկ՜ձտ ոճսջ՝ ժճմՠռ՜ձ ՠս ճկ՜ձտ ՜ձոճսջ՝... կ՜պճսոռզ զ ձկ՜հ յ՜պ՜ջ՜՞ ճջյբո ժ՜կզ Տբջփ
Չճսձզ պյ՜՞ջզ ձ՜ը՜՟ջճսդզսձձ ճս չՠջնզձ ՂԷ ժ՜ձճձգփ Ա ժ՜ձճձգ ՟զպճս՜թ բ ճջյբո ձ՜ը՜՟ջճսդզսձ ՠս մզ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ,
զոժ Բ—ՂԶ ժ՜ձճձձՠջգ ձղճս՜թ ՠձ՚ Ա—ՂԵփ Ձՠշ՜՞ջզռ դՠջդՠջ գձժ՜թ էզձՠէճչ՚ ԽԴ—ԽԵ (պյ. ԽԵ—ԽԶ) ՠս ԾԵ—ԾԶ (պյ. ԾԶ—ԾԷ) ժ՜ձճձձՠջգ դՠջզ ՠձփ

2. 125՜—8՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ. աժնրի Լ — Ա. Ք՜ի՜ձ՜հ, ճջ զ կՠխո ա՜շ՜թՠ՜է բ...
3. 128՜—35՜ Կ՟մնմւ ջվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ. ւ՟հնր՟լնճ ՠ՟մ (Ա—Ի) — Ա. Հ՜ջռճսկձ. Եդբ պժ՜ջ ճտ զռբ ՠս կ՜ղՠ՜է զ ՝՜աճսկ իզս՜ձ՟ճսդՠ՜ձռ... (պՠո պյ. Ը, Ժ—ԺԱ, ԺԴ—ԺԵ, Ի—ԻԱ, ԻԴ—ԻԶ, ԻԹ, ԼԲ, ԼԴ, Խ, ԽԴ—ԽԵ, ԽԹ, ՀԲ,
ՀԶ)փ
4. 135՜՝, 185՜—6՝, 189՜՝, 182՜՝, 177՜—8՝, 136՜—43՝, 164՜—5՝, 144՜—51՝ Ի Կ՟մնմ՟տ ջվՠնճմ
Բ՟վջհթ. ՠ՟մ ւ՟հ[նր՟]լնճ (Ա—ՃԶ) — Ա. Իոժ ՠդբ ՜խնզժ ՜ջպ՜տճհ ժ՜կ՜ռ ի՜սջ զսջճհ ՜հէճսկ իՠպՠսՠոռզ...
ՃԶ ժ՜ձճձձՠջզռ 6—գ (Ա—Դ, ՃԳ—ՃԶ) տ՜խճս՜թ ՠձ՚ «Գզջ ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ ՜շ Ակ՝զսխճտճո...» (պյ. Ա, բն 329—362), 89—գ (ԺԴ—
ՃԲ)՚ «Գզջ ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ չ՜ոձ յբոյբո... ՜ըպզռ» (պյ. Բ, բն 101—180), զոժ կձ՜ռ՜թ 9—գ (Ե—ԺԳ)՚ «Կ՜ձճձտ չ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ» փ

5. 151՝—3՝ Ս՟ծ՟խ՟ճ ջվՠնճմ (ռգվչմնճ Ա—Զ) — Հ՜ջռ, դբ. Աջե՜ձ բ ՝ճջճպզ ՠս ճսջժզ զ ոճսջ՝ ըճջիգջ՟ճհձ
ի՜խճջ՟ՠէ... (պՠո պյ. Զ—Ը, ԺԲ—ԺԴ)փ
6. 153՝—4՝ Ապ՟ւգ՟ժմ Թ՟բենջ (Ա—Բ) — Ա. Ոջյզոզ մ՜վճս յ՜ջպ բ լՠշձ՜՟ջՠէ տ՜ի՜ձ՜հո... (պՠո պյ.
Գ—Դ)փ
7. 154՝—62՜ Սվՠնճմ Եհթյեթ թ Կ՟մնմ՟տ ավնտ — Յ՜հպձզ բ, ազ ՞ճձ ՟զս՜ի՜ջտ...
8. 162՜ Նթխթնճ ջնրվՠ ընհնռնճմ — Վ՜ոձ ՜հձճռզժ, ճջտ ՜սթ՜ձ հ՜ձ՜ջե՜ձզռ... (պՠո պյ. Ժ)փ
9. 162՝—3՜ Սվՠնճմ Բ՟վջհթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Եդՠ ճտ ՜յ՜ժ՜ձբ աբ՞... (պՠո պյ. ի՜պճջ Ա, ժ՜ձճձ Գ)փ
10. 163՜՝, 166՜—73՜ Կ՟մնմւ ը՟ղ՟վ՟վթ — Եդբ ճտ զ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ զ Մ՟ծղգսթ ՜սջբձո ՟՜շձ՜հ... (՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ կզ ղ՜ջտ ժ՜ձճձձՠջ)փ
11. 173՜—4՝, 176՜՝, 179՜՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ գր ՟ճժնտ ծնագյմնվծ ռ՟վբ՟ոգս՟տ խ՟մնմւ գր իվ՟սւ դանրյ՟րնվւ, թ իվ՟ս ւ՟ծ՟մ՟ճթտ գվխթրհ՟լ՟տ ղ՟մխ՟մտ ջնրվՠ գխգհգտրնճ — Ք՜ի՜ձ՜հզձ յ՜ջպ ՠս ՜ջե՜ձ բ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜կ՝թճսդՠ՜կ՝ ի՜խճջ՟ՠէ... (՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ)փ
12. 179՝—81՝, 190՜՝, 188՜՝, 187՜՝, 184՜ Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտֆ Սխթդՠմ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Պ՜ջպ բ ա՜կՠձ՜հձ
ժ՜ջ՞ՠ[՜]է ՠս աժ՜ձճձՠ՜է ՜խ՜սդո ՜ձը՜վ՜ձ ժ՜պ՜ջՠէ... (՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ)փ
13. 184՝ Ի ծ՟վ՟մտմ — Կզձ տ՜ի՜ձ՜հզձ [կզ] զղըՠոռբ ոՠջկ՜ձՠէ... (պՠո պյ. ԻԴ)փ
14. 184՝, 175՜՝ Ս՟ծ՟խ՟[ճ Պ՟վէգրթ] — Վ՜ոձ ճջճհ յ՜պջ՜ոպՠ՜է ծղկ՜ջզպ տ՜ջճաձ... ճմ բ յ՜ջպ ՜հձյզոճռձ ի՜խճ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թփ Տՠո պյ. ԺԱ, ԺԴ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 191՝ (ԺԷ ՟.) Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ աոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ ատջզոպճո՜ոբջ ՠս այ՜պճս՜ժ՜ձ Ս՟ս՟էմ, ճջ ոպ՜ռ՜ս ա՞զջտո զ ի՜է՜է գձմզռ զսջճռ չ՜ըց ՠս հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհձ զսջճհ, ՠս ՠ՟ զ լՠշձ պբջ Յ՟խ//(192՟)նՠթմ ՠս ճջ[՟]ճհձ՚ Խնձ՟ճո՟խթմֆ Ահէՠս ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ՚ աՍ՟ս՟էմ ՠս ազսջ ձձնՠռՠ՜էտձ ՜ն՜ժճխկ՜ձ ՟՜ոճսձ, ՠջ՜ձ՜սՠպ
լ՜հձզձ, տ՜խռջ ՝՜ջ՝՜շճհձ, ի՜հջ՜ժ՜ձ ոՠխ՜ձճհձ, ժՠձ՜ջ՜ջ ի՜ռզձ, ՜ձկ՜ի՜ջ՜ջ ՝՜ե՜ժզձ, ՜ձծ՜շՠէզ էճսոճհձ,
՜ձդ՜շ՜կ յո՜ժզձ, ՜ոպճս՜թ՜հզձ տ՜խռջ պՠոճհձ, ՜ձ՜ձռ ժՠձ[՜]ռձ ՠս ՜ձպջպճսկ ճսջ՜ըճսդՠ՜ձձ. ՜կբձփ
Ահէՠս ա՜ձ՜ջե՜ձո ժ՜ակճխ ՞ջտզո՚ հԱվ՟ոյ՟ճ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ հզղՠռբտ զ Տբջփ
2. 1՜(ԺԷ—ԺԸ ՟՟.) Գզպՠձ՜ո, պբջ Յնծ՟մեջ, ճջ զկ ՞զջտձ ԲՃ (200) ոպ՜ժ բ, դբ մպ՜ո, յզպզ ի՜ո՜ջզ (՜հոյբո)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ (Խ՜մ՜ձղ՜ձ ա՜ջ՟՜՟ջճղկ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (Նրպջ՞զջ) /// ազո յ՜պՠռ, ՠաձ ժճչ թձ՜ս... ՠս ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ Մգժւեջեէ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջո հզղՠ՜հփ 1՜, 1՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
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ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 191+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟, 191ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԶ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 22ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջգր խս՟րֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ ժ՟ճմւզ՝ ցնւվ՟տ՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՞—191՜ Պ՟րհփջթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէնճմ Թենցգջսե — Գճչՠ՜հ ժ՜դճսխզժբ ՠս ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ տջզոպճո՜յո՜ժ ի՜ջոձ՜ռՠ՜է ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ... //(1՝)... Ոՙչ ՞ջճխ՟ ՞ջճհո ՜հոճջզժ, ճջ ակՠձ՜՞ջճսդզսձո ՜շ՜տՠռբտ հ՟յի՟վծջ Հ՟ճնտ... աժճսջպձ կՠջեՠռզձ իջ՜կ՜ձ՜ս դ՜՞՜սճջզձ հՠժՠխՠռսճհ Աոպճսթճհ, ՠս ՜հորջ
լՠջ յ՜պ՜ջ՜՞զմտ՟ ՜հ՟ ՠձփ Ես ոճսջ՝ եճխճչձ չ՜ոձ ՜ղը՜ջի՜///(ղ՜ջ. դՠջզ)փ
191՜ Գջմզռ՚ «Ոչ ՠխ՝՜հջ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ, րջզձ՜ժձ ՜հոյբո բջ»փ Հկկպ. պյ. 1752, բն 308, պճխ 10 չՠջզռփ Չճսձզ ՞էը՜ժ՜ջ՞ճսդզսձ, ոպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջճսկ պՠխ—պՠխ ՠձդ՜ըճջ՜՞ջՠջփ Նկ՜ձ՚ լՠշ. 574, 9՟—116ՠփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՝ Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜հ զ կՠա, Տբջ, ա՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ՜նճխՠ՜հ զ կՠափ Աս՞ձՠ՜հ, ոճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 191՜ Շձճջիզս Տՠ՜շձ ՜ձժՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս իճ՞ՠէզռ պ՜շո, ճջ ժճմզ Ս՜խկճո՜ջ՜ձ (նձնճս՜թ) ՜ոպճս՜թ՜հի՜սջձ կ՜ջ՞՜ջբզ /// /// (նձնճս՜թ) Դ՜սդզ (նձնճս՜թ) զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃ (նձնճս՜թ) Ղ—ճսկձ (1721)փ Գըջՠռ՜ս
հՠջժզջձ Պ՟ժի, լՠշ՜կ՝ձ ՜ձ՜ջե՜ձ Թ՟ջ՟ժե ՠս զկ թձճխ՜ռձ. ՜կբձփ
Ն՜ը՜յբո հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո ՟զպճս՜թ բ ՠխՠէ ճջյբո ՝ճսձ ՞ջմզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ (պյ. Ցճսռ՜ժ լՠշ՜՞ջ՜ռ... Ա, Եջՠս՜ձ, 1965, բն
422), ճջ ծզղպ մբ. ՜հձ ՞ջճս՜թ բ ՜հէ լՠշտճչ, էջ՜ռկ՜ձ ի՜կ՜ջ ՝՜ռ դճխձճս՜թ պՠխճսկ ՠս ոը՜է՜՞զջ բփ Գջզմգ Տ՜ջճձ՜ռճս ՞ճջթգ մբջ ժ՜ջճխ ղվճդՠէ Ս՜խկճո՜ջ՜ձզ իՠպփ

2. 190՝ (Շխ՜՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Ապ՟ւգժ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ Եպճս զկ ՠխ՝՜հջ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպզձ դվզձ ՌՄԺԱ
(1762)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ Յզոճսոզ թ՜շ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպ, դվ. ՌՃՂ (1721)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (Թճս՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ՞ճջթճխճսդզսձ)փ 1՝ Իամ՟սթնջ ՜ոբփ Եջժզջ յ՜՞՜ձբփ 191՝ Մզձմՠս նջիՠխՠխձ ՠձ ՜կտ...փ
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ԹԵՐԹ՝ 283—1 (էպթշւ՝ 33)+1 (խվխ. 252). շավնր՟լ՝ 3՟—11ՠ, 118՟—9ՠ, 131՟ՠ, 242ՠ—50ՠ, 253ՠ, 272՟—3ՠ, 282ՠ—3ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 11×12 (Ա 11, Է 10)+Ա—Ժ×12(Բ 13, Ե 10, Թ 14, Ժ 11)+1(ԻԲ)×12+2×12(Բ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5×10,2 (ԻԲ ով՟խզ՝ 13,8×9,5)ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ), ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 15–26ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟մ՟շ խս՟րֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, ղ՟ա՟հ՟էֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ժնրջ՟մտւմգվնրղ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—2՝ [Մ՟ջմ Մ՟յսնտթ]

՟. 1՜՝ Արվծմնրէթրմ ռգվ՟վխնր դագջսթտ ցթժնմթ գր ռգհ՟վթ — Ահէ ՜խ՜մՠկտ ատՠա, Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո...
աչՠջ՜ջժճս կՠշՠէճսդՠ՜ձ կՠջճհ...
ՠ. 1՝—2՜ Յ՟հ՟աջ նրիսթ խ՟վաթմ — Ահոյբո բ ժՠջյ ճսըպՠէճհձ զ ժ՜ջ՞ձ. Եո՚ ՜հո ՜ձճսձ, ժ՜կրտ զկճչտ...
ա. 2՜՝ Ահփէւ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ջի՟ժ՟տ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձ վճվճը՜ժ՜ր ՞զպՠո...
Բ. 12՜—112՝ [Դ՟ր՟մ՟ՠ՟մ՟խ՟մւ]
1. 12՜—37՝ Յթյ՟ս՟խ ջվՠնտ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ, նվւ ընհնռգտ՟մ թ Կնջս՟մբմնրոփժթջ զմբեղ ծնաեղ՟վսթմ Մ՟խգբնմթ. Կթրվգհ Եվնրջ՟հեղ՟ճ, Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մմ... գր ՟ճժ ղգլ՟ղգլ գոթջխնոնջնրմւֆ Եր գվ՟մգժնճմ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Պփհնջթ թղ՟ջս՟ջթվթ Տ՟վփմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ըմբբեղ ընհնռնճմ Ք՟հխեբնմթ — Աոպճս՜թ՜հզձ կՠթ ՜շ՜տՠ՜էձ Պրխճո ՞ջբ ՜շ Կճջգձդ՜ռզոձ...
2. 37՝—40՜ Թե նվոեջ խ՟վ՟ջտնրւ ո՟ս՟ջի՟մթ ՟պմգժ ՟ճմնտթխ, նվ գվխնր մգվանվլնրէթրմջ ՟պմգմ թ ռգվ՟ճ Տգ՟պմ ղգվնճ գր Փվխշթմ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — [Ա]ջ՟, ի՜ջռռճստ աձճո՜ ՜հոյբո. Եդբ ՠջժճս ՝ձճսդզսձտձ...
3. 40՝—50ՠ Սսգց՟մնջթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ սթգդգվ՟ժնճջ գր թղ՟ջսնրմ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟[տգ՟ժ թ
բթղ՟տ] ծգվ[գ]սթխնջ՟տ (= «... Հ՟խ՟ձ՟պնրէթրմ զմբբեղ գվխ՟ՠմ՟խ՟տ». սո. 1756, եչ 19—41)
՟. 50՝—53՜ [«Եվվնվբ կգպմ՟վխջ՝ ՠ՟վՠ՟պմ՟ՠ՟վ ծ՟վտնր՟լւ ռ՟ջմ գվխնր ՠմնրէգ՟մտմֆ Եր ՟պ մնճմ Լնրլնրղմ բթղ՟բվ՟ՠ՟վ շնվջ աժինռւ... Գժնրի գվխվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մ դուն թմշ ՠմ՟իփջնրէթրմ — Զ»]/// ՝ձճսդՠ՜ձո ա՜ձ՜ա՜ձճսդզսձ՚ ոտ՜ձմՠէզձ զ ՝ձ՜սո Գվթանվթնջ...
ՠ. 53՜—60՝ [«Չնվվնվբ կգպմ՟վխջ՝ զմբբթղ՟ՠ՟մնրէթրմ ռ՟ջմ գվխնր ՠմնրէգ՟մտմ ՟ճժ գր ՟ճժ. գէե ՟մծմ՟վ ե թ ղթնրղ բթղնրղ ժթմգժ, գր ծ՟ղ՟ՠ՟մ կ՟ճմ՟խտնրէթրմ մնտթմ՝ Նգջսնվթ գր ՟ճժնտ ծգվկնր՟լնհ՟տմ. Գժնրի
շնվվնվբ — Եէ զ չՠջ՜հ էՠջզձ՟... Բ՜հռ գձտբ՛ջ բ ՠջժ՜հձՠէ զձլ ա՝՜ձո.», (լՠշ. 570, 64ՠ—108ՠ///)]. ՜խ՜մՠկտ ալՠա
ոզջճչձ Աոպճսթճհ...
4. 61՜—112՜ Թնրհէ Գվթանվթջթ խ՟էնհթխնջթ Հ՟ճնտ. ավգ՟ժ գհՠփվ մնվթմ Նգվջեջթ գոթջխնոնջթ ծվ՟ղ՟մ՟ր մնվնրմ թ Մթչ՟ագսջ Աջնվնտ Յ՟ղ՟ճւ խնշգտգ՟ժ մ՟ծ՟մաթմ... թ իմբվնճ նրղգղմ ՟ջսնր՟լ՟ջթվթ Ապթրլ
խնշգտգժնճ՝ թյի՟մթ Թժխնրվ՟մմ ՟ր՟մթ — Թբյբպ ՠս պբջճսձ՜ժ՜ձ իջ՜կ՜ձձ հճջ՟ճջբ ակ՜ջ՟զժտ տձձՠէ ա՞զջո...
5. 112՝ [Վ՟ջմ Բ ՠմնրէգ՟մ] — Վ՜ոձ դբ Բ՜ձզձ ճսոզ էճժ՚ ՜ձպՠխզ բ, ազ Աոպճս՜թ րթձճխձ բ ՠս ճմ րթՠ՜է...
Գ. 113՜—7՝ [Պ՟սղնրէթրմ Հ՟ճնտ է՟ա՟րնվթմ (կգպ. 723, 241՝—6՝)] — Կ՜հջ դ՜՞՜սճջ կզ [զ] Հ՟ճ՟ջս՟մ...
Դ. 120՜—30՝ [Ս՟ծղ՟մ ւգվ՟խ՟մնրէգ՟մ]
1. ՟. 120՜ Ս՟ծղ՟մ ւգվ՟խ՟մնրէգ՟մ — Քՠջ՜ժ՜ձճսդզսձ բ ՜ջճսՠոպ, ճջ հ՜ոՠէճհ...
ՠ. 120՜ Յ՟հ՟աջ ս՟պթ — Գզջ բ հր՟՜սճջ լ՜հձզ...
ա. 120՜ Յ՟հ՟աջ ռ՟մգթ — Վ՜ձգ բ լ՜հձ ժ՜պ՜ջՠ՜է...
բ. 120՜ Յ՟հ՟աջ ՠ՟պթ — Բ՜շ բ լ՜հձ ՝՜խժ՜ռՠ՜է...
գ. 120՝ Յ՟հ՟աջ ՠ՟մթ — Բ՜ձ բ ղ՜ջ՜՟ջճսդզսձ...
դ. 120՝—2՜ Յ՟հ՟աջ ՟մնր՟մ — Աձճսձ բ կ՜ոձ ՝՜ձզ իճէճչ՜ժ՜ձ...
ե. 122՜—5՝ Յ՟հ՟աջ ՠ՟ճթ — Բ՜հ բ ՝՜շ իճէճչ՜ժ՜ձ...
զ. 125՝ Յ՟հ՟աջ զմբնրմգժնրէգ՟մ — Ըձ՟ճսձՠէճսդզսձ բ ՝՜շ իճէճչ՜ժ՜ձ...
է. 125՝ Յ՟հ՟աջ ճփբթ — Յր՟ բ կ՜ոձ ՝՜ձզ ՜ձիճէճչ...
ը. 125՝—7՜ Յ՟հ՟աջ բգվ՟մնրմնրէգ՟մ — Դՠջ՜ձճսձ բ ՝՜շ իճէճչ՜ժ՜ձ...
ը՟. 127՜՝ Յ՟հ՟աջ մ՟ի՟բվնրէգ՟մ — Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ բ ՝՜շ ՜ձիճէճչ...
ըՠ. 127՝—9՜ Յ՟հ՟աջ ՟պՠ՟ճթ (=ղ՟խՠ՟ճ) — Աշ՝՜հ բ կ՜ոձ ՝՜ձզ ՜ձիճէճչ՚ ձղ՜ձ՜ժզմ պՠխսճհ...
ըա. 129՜՝ Յ՟հ՟աջ յ՟հխ՟ոթ — Շ՜խժ՜յ բ ՝՜շ ՜ձիճէճչ...
2. 129՝—30՝ Խվ՟սւ թ ւգվ՟խ՟մնրէթրմմ. Ապնա՟մնրէթրմ, Յթ՟իմբվնրէթրմ, Սսնրա՟ՠ՟մնրէթրմ
՟. 129՝—30՜ Յ՟հ՟աջ ՟պնա՟մնրէգ՟մ — Աշճ՞՜ձճսդզսձտ ՠձ Ժ, ղՠղպ, ՝ճսդ, յ՜ջճհժ...
ՠ. 130՜՝ Յ՟հ՟աջ ճթ՟իմբվնրէգ՟մ — Իոժ՜ժ՜ձ ՜ձճս՜ձտ ճսխխ՜ժ՜ձտ՚ ճմ ՜շձճսձ հզ...
ա. 130՝ Յ՟հ՟աջ ջսնրա՟ՠ՟մնրէգ՟մ — Սպճս՞՜՝՜ձճսդզսձ, ճջ հ՜խ՜՞ո իճէճչկ՜ձռ... ճջյբո ո՜յ՜պփ
Ե. 132՜—242՜ Հ՟ղ՟պփս ւգվէնհնրէթրմ ւգվ՟խ՟մնրէգ՟մ, յ՟վ՟խ՟վագ՟ժ թ խ՟վաե Թե՟էթմնջ՟տ Կհեղեջ
ռ՟վբ՟ոգսեֆ Նգվնրղ խ՟ս՟վգժ՟ոեջ ո՟վնրմ՟խթմ ՟վծգջսւ շնվւ, ՟ճջթմւմ՝ նրհհ՟ավնրէթրմ, ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմ, ՟վս՟ՠգվնրէթրմ գր յ՟վ՟բվնրէթրմֆ Ավս՟ծ՟մգ՟ժ թ ւգվ՟խ՟մնրէգ՟մտմ ծ՟ճնտ, ճնրմ՟տ գր ժ՟էթմ՟տրնտ,
թ իմբվնճ Յնծ՟մմեջ ճԵբգջ՟տրնճ ւ՟չ վ՟ՠնրմ՟ոգսթ գր ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ՟վւգոթջխնոնջթ Մթչ՟ագս՟տ ՟յի՟վծթ
—132՜ [Ս՟ծղ՟մ ւգվ՟խ՟մնրէգ՟մ] — Քՠջ՜ժ՜ձճսդզսձ բ ՜ջիՠոպ ոպճս՞՜՝՜ձՠէճհ ՠս ճսխխ՜՞ջՠէճհ...

1. 132՜—8՜ Յ՟հ՟աջ նրհհ՟ավնրէգ՟մ գր ս՟պթֆ Մ՟ջմ ՟պ՟չթմ — Ոսխխ՜՞ջճսդզսձ բ ՜ջիՠոպ ճսոճսռզմ
՜ձող՜է ղ՜ջ՜՞ջկ՜ձձ...
՟. 132՜—5՝ Յ՟հ՟աջ ավ՟խ՟դղնրէգ՟մֆ Պվ՟խ Ա — Գջ՜ժ՜ակճսդզսձձ ժ՜հձ՜ձ՜հ զ իկճսպ ՞ջմճսդՠ՜ձ...
ՠ. 135՝ Յ՟հ՟աջ ՟պնա՟մնրէգ՟մֆ Պվ՟խ Բ — Սՠշտ ՜շճ՞՜ձճսդՠ՜ձռձ ՠձ մճջտ...
ա. 135՝—6՜ Յ՟հ՟աջ խգսթֆ Պվ՟խւ Գ — Կՠպձ, ճջ ակ՜ոճսձո ՝՜ձզձ կՠժձբ...
բ. 136՜—7՝ Յ՟հ՟աջ ճ՟վղ՟վ՟ավնրէգ՟մֆ Պվ՟խւ Դ — Յ՜ջկ՜ջ՜՞ջճսդզսձ բ, ճջճչ ա՝՜շո զսջ՜տ՜ձմզսջո
՞ջՠկտ...
գ. 137՝—8՜ Յ՟հ՟աջ ո՟սնրնճֆ Պվ՟խւ Ե — Պ՜պզս բ ՞զթ վճտջզժո ՜հո — ...
2. 138՜—45՜ Յ՟հ՟աջ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէգ՟մ գր ռ՟մգթֆ Մ՟ջմ գվխվնվբ — Բ՜ձ՜ոպՠխթճսդզսձ բ ՜ջիՠոպ տՠջդճխ՜՝՜ձզձ...
՟. 139՜—40՝ Յ՟հ՟աջ ռ՟մգ՟ւ՟մնրէգ՟մֆ Պվ՟խ Ա—Վ՜ձգ՜տ՜ձ՜ժճսդզսձ բ մ՜վ ժ՜կ ե՜կ՜ձ՜ժ չ՜ձ՞զռ...
ՠ. 140՝—2՜ Յ՟հ՟աջ նս՟յ՟վնրէգ՟մֆ Պվ՟խւ Բ — Ոպ՜ղ՜ջճսդզսձ բ իկպճսդզսձ զձմ ՜շ զ ՝՜խժ՜ռճսռ՜ձՠէճհ աճպոձ...
ա. 142՜—5՜ Յ՟հ՟աջ ս՟հ՟շ՟ցնրէգ՟մֆ Պվ՟խւ Գ — Տ՜խ՜մ՜վճսդզսձ բ ՟՜պճխ՜ժ՜ձ գձպջճսդզսձ մ՜վճռ չ՜ձգզռ ՠս ճպզռ...
3. 145՜—8՝ Յ՟հ՟աջ ճ՟վս՟ՠգվնրէգ՟մ գր ՠ՟պթֆ Մ՟ջմ գվվնվբ — Աջպ՜՝ՠջճսդզսձ բ աջճսռ՜պջճխզձ ժ՜կ
գձդՠջռճխզձ ՜ձչդ՜ջ ՠս ՜ձող՜է ՜շ՜ն՜՝ՠջճսդզսձ ՝՜շզռձ...
՟. 145՝—6՝ Յ՟հ՟աջ նժնվ՟խթֆ [Պվ՟խ Ա — Ո]էճջ՜ժ բ ՝՜ռ՜գ՜ձմճսդզսձ յ՜պղ՜ծ՜սճջ լ՜հձզ...
ՠ. 146՝—8՝ Յ՟հ՟աջ ծ՟ա՟աթֆ Պվ՟խ Բ — Հ՜՞՜՞ձ բ ժջժձ՜ժ՚ դ՜ս ՠս ոճոժ...
4. 149՜—220՝ Յ՟հ՟աջ յ՟վ՟բվնրէգ՟մ գր ՠ՟մթֆ Մ՟ջմ շնվվնվբ — Շ՜ջ՜՟ջճսդզսձ բ ՜ջիՠոպ ա՝՜ձ ոպճս՞՜յբո ղ՜ջ՜՟ջՠէճհ...
՟. 149՜—72՜ Յ՟հ՟աջ ՟մնր՟մֆ Պվ՟խ Ա — [Ա]ձճսձ բ կ՜ոձ ՝՜ձզ իճէճչ՜ժ՜ձ դ՜ջռ ՜կ՜ձ՜ժզ...
ՠ. 172՜—6՝ Յ՟հ՟աջ բգվ՟մնր՟մֆ Պվ՟խւ Բ — Դՠջ՜ձճսձ բ կ՜ոձ ՝՜ձզձ իճէճչ՜ժ՜ձ...
ա. 176՝—208՝ Յ՟հ՟աջ ՠ՟ճթֆ Պվ՟խւ Գ – Բ՜հ բ կ՜ոձ ՝՜ձզձ իճէճչ՜ժ՜ձտ ե՜կ՜ձ՜ժրտ դ՜ջռ իճէճչզռ...
բ. 208՝—11՜ Յ՟հ՟աջ զմբնրմգժնրէգ՟մմֆ Պվ՟խւ Դ — Ըձ՟ճսձՠէճսդզսձ բ կ՜ոձ ՝՜ձզձ իճէճչ՜ժ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժրտ ՠս իճէճչզստ...
գ. 211՝—2՝ Յ՟հ՟աջ ճփբթֆ Պվ՟խւ Ե — Յր՟ բ վճտջ զձմ կ՜ոձզժ ՝՜ձզձ...
դ. 212՝—6՜ Յ՟հ՟աջ մ՟ի՟բվնրէգ՟մֆ Պվ՟խւ Զ — [Ն]՜ը՟զջ բ կ՜ոձ ՝՜ձզձ ՜ձիճէճչ...
ե. 216՜—9՜ Յ՟հ՟աջ ղ՟խՠ՟ճթֆ Պվ՟խւ ե — Մ՜ժ՝՜հ բ կ՜ոձ ՝՜ձզձ ՜ձիճէճչ...
զ. 219՝ Յ՟հ՟աջ ղթչ՟վխնրէգ՟մֆ Պվ՟խւ Ը — Մզն՜ջժճսդզսձ բ կ՜ոձ ՝՜ձզձ ՜ձիճէճչ...
է. 219՝—20՝ Յ՟հ՟աջ յ՟հխ՟ոթֆ Պվ՟խւ Թ — Շ՜խժ՜յ բ կ՜ոձ ՝՜ձզձ ՜ձիճէճչ...
5. 220՝—42՜ Յ՟հ՟աջ խ՟պ՟ռ՟վնրէգ՟մ ղ՟ջ՟մտ ՠ՟մթմ — Մզձմՠս ՜հեկ ճսոճսռ՜տ ա՝՜ձ զ կ՜ոճսձո ՜շ՜ձլձ՜ժզ...
՟. 221՜—3՜ Յ՟հ՟աջ ծ՟ղ՟կ՟ճմնրէգ՟մտֆ Պվ՟խւ Ա — Հ՜կ՜լ՜հձճսդզսձտձ զ ՝՜ձզձ ՠձ ՠջՠտ...
ՠ. 223՝—5՜ Յ՟հ՟աջ խ՟պ՟ռ՟վնրէգ՟մ ՟մնր՟մմֆ Պվ՟խւ Բ — Եջժճս ՞ճհ՜ժ՜ձ ՜ձճս՜ձտձ ժ՜կ ՠջժճս ՜թ՜ժ՜ձտձ ճմ ղ՜ջ՜ժռզձ...
ա. 253՝—42՜ Յ՟հ՟աջ խ՟պ՟ռ՟վնրէգ՟մ ՠ՟ճթմֆ Պվ՟խւ Գ — Աշ՜նզձ ժ՜ձճձ բ ՝՜հզռձ, ճջ ըձ՟ջՠձ ՜շ՜նզժ՜հո... ժ՜շ՜չ՜ջճսդզսձ ՜հէճռ ՝՜ձզ կ՜ո՜ձռձ դճխճսկտ, տ՜ձազ ՝՜ս բ զձմ ՜ո՜ռ՜տ զ չՠջճհ հ՜խ՜՞ո ձճռզձփ
Վՠջնփ
Զ. 251՜—82՜ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. ՟. 251՜—3՜ [Մգխմնրէթրմ. Ահնէւ Հ՟ճվ ղգվթ] — Հ՜հջ՚ ՜կՠձ՜ժ՜ջրխ զ ոպՠխթ՜ձՠէ, ՜կՠձ՜՞ճսդ զ ոզջՠէ... ՜կբձ՚ գոպ ի՜ս՜պճռ զկճհ, գոպ հճսոճհձ զկճհ, գոպ չոպ՜իճսդՠ՜ձ զկճհփ
ՠ. 254՜—6՜ [Մգխմնրէթրմ. Ահփէւ Ոհչնճմ զմբ ւգդ Մ՟վթ՟ղթ] — Ոխնճհձ՚ ը՜խ՜խճսդզսձ զ Հրջբձ ՜ձպզ, րջիձճսդզսձ Ոջ՟սճհձ ՜ձպզ... ՜կբձ՚ չ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձ տճ... ՜կբձփ
ա. 256՝—8՜ [Մգխմնրէթրմ] Մ՟վս՟մ ինվծեթմ գր թղ՟[մ՟]ճթմ գր դռ՟հձ՟մջմ մ՟ի՟սգջ՟մեթմ [թ] — Մ՜ջպ՜ձ ռ՜սճչ ըճջիբզջ ա՜ձռՠ՜էձ, ՜հոզձտձ՚ ակՠխո աճջ կՠխճսռՠ՜է ՠո գձ՟՟բկ Աոպճսթճհ...
բ. 258՝—63՜ [Մգխմնրէթրմ Հ՟ր՟ս՟ղւթ] — Հ՜ս՜պ՜կ՚ գձ՟ճսձզկ կպրտ, ՟՜ս՜ձզկ ոջպզս, ըճոպճչ՜ձզկ ՝ՠջ՜ձճչ... ՜կբձ՚ ազ ի՜ոպ՜պ էզձզկ հճհո ՟՜ս՜ձճսդՠ՜ձ...
2. 263՜—5՜ [Եփէմ ղս՟լղնրմւ]ֆ Եվխնրյ՟ՠէթ — Զկպ՜ս ՜թ, դբ. Զզձմ ՠո, ճ կ՜ջ՟...

3. 265՜—71՝ [Վ՟ջմ խ՟վա՟տ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսնրէգ՟մտ] — Եջՠտ ՠձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդզսձտ՚ զ չՠջ տ՜ձ աՠջժզձո...
4. 274՜—82՜ [Գվ՟պ՟չւ] — Աձթ՜ըՠէզ ղձճջի՜ռձ Աոպճսթճհ կ՜տճսջ ըղպՠկ՜ջ՜ձ... զ չՠջ՜հ իճ՞ճռ ՠս կ՜ջկձճռ լՠջճռ ՠխզռզ. ՜կբձփ
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ԳԻՐՔ Ի ՎԵՐԱՅ ԵՐԿՈՒՑ ԲՆՈՒԹԵԱՆՑ
Իդղթվ, թ ռ՟մջ Ցւփժ՟մբթ

ՌՃՁԷ—1738

ԳՐԻՉ՝ Յնրծ՟մմեջ Ճ՟ծնրխգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 146. շավնր՟լ՝ 143ՠ, 145՟ՠ, 146ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 19×8 (ԺԸ 7, ԺԹ 3)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 24ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, Ա ցգհխթ ռվ՟ճ ղգս՟հգ՟ճ ձ՟վղ՟մբմգվթ դնճա
գժնրջսմգվ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ լ՟հխ՟էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1 ջոթս՟խ էնրհէ ջխդՠնրղ ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟, ի՟շ՝ 143ՠֆ Վ գ վ չ մ ՟ դ ՟ վ բ ՝ 144ՠֆ Զ ՟ վ բ ՟ յ վ չ ՟ մ ՟ խ ՝ 144՟, 144ՠ,
145՟, 146՟ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, բգհթմ, ջգր, նրվնր՟ալ՟ճթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ՝ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, դնճա ց՟խ՟մմգվմ՝
զմխ՟լֆ Ձգպ՟ավթջ ջխդՠթտ՝ 5, 143—թտ ճգսնճ՝ 15, 145—թտ ճգսնճ՝ 2 գր 146—թտ ճգսնճ՝ 1, զմբ՟ղգմզ 23 շավնր՟լ էգվէ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
–142՜՝ [Գթվւ գվխնրտ ՠմնրէգ՟մտ գր ղթ ՟մկմ՟րնվնրէգ՟մ թ Քվթջսնջ՝ թ կգպմ Յնծ՟մնր Քպմգտրնճ գր
Սնրվՠ Բ՟վբփհթղթնջթ գոթջխնոնջթ, գր թ կգպմ Թփղ՟ջ ռ՟վբ՟ոգսթ, թ խ՟վաեմ Ք՟վնդնհ՟տ ջվՠնճմ Դփղթմթխնջթ, թ ՟դմթր խթրհ՟ւ՟հ՟ւեմ Ճ՟ծնրխգտթ, թ ց՟պջ Քվթջսնջթ, նվ ե փվծմգ՟ժ ճ՟րթսգ՟մջ. ՟ղեմ]
Ծձդ. Խճջ՜՞զջգ գոպ չՠջնձ՜պճխզփ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձճսկ ՜հձ ժճմսճսկ բ ձ՜ՠս «Վզծ՜՝՜ձճսդզսձ...»փ

՟. 1՜—14՝ [Ի ղեչ ՟ղգմ՟ճմ զմբծ՟մվ՟խ՟մ՟տմ ե ճնճը գր ագվ՟անճմ զմբծ՟մնրվ ե՟խմ] — Ի կբն ՜կՠձ՜հձ
գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ՜ռձ բ հճհե ՠս ՞ՠջ՜կճհձ գձ՟ի՜ձճսջ բ՜ժձ, չ՜ոձ ազ ՜կՠձ՜հձ պ՜ոձ ոպճջճ՞ճսդզսձ ՠձդ՜՟ջզ ՠս ՝ՠջզձ ՜շ բ՜ժձ...//(14՝) աթ՜խզժո ա՜հո ի՜ս՜գՠռ՜տ զ իճ՞ՠսճջ փճսջ՜ոպ՜ձեձ՚ ՜ոՠէճչ զջո զձմ ոջ՝ճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս զկ՜ոպ՜ոբջ վզէզոճվ՜հզռ, ՜հէ ի՜կ՜ջՠոռզ զձլ ձճս՜ոպ Բ՟վբփհթղենջթ է՜պզձ ՠյզոժճյճոզ ՠս զ լՠշձ դ՜ջ՞կ՜ձմ՜ռձ էզձՠէ հՠխ՜էջճսկձ է՜թզձ էՠաճսբ զ ի՜հ փ՜ռփ՜շոփ Ոջճհ հ՜հեկ ոժոռճստ զ վ՜շո Աոպճսթճհ Հրջ ՠս
Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ. ՜կբձփ
ՠ. 14՝—20՜ Ն՟ի գր ՟պ՟չթմ իմբվթ, էե դթ՞մշ թտե ինվծնրվբ — Պ՜պ՜ոը՜ձՠկ ՠս ՜ոՠկ, դբ. Խճջիճսջ՟ ՠշ՜ժզ ՜ոզփ Աշ՜նզձ ըճջիճսջ՟ձ բ թ՜թճսժ՚ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ...
ա. 20՜—9՝ Խմբվթ, էե ւ՟մթ՞ւ գմ ինվծնրվբւ ջնրվՠ գխգհգտրնճ — Պ՜պ՜ոը՜ձզ, դբ. Է ՠձ ըճջիճսջ՟տ, ՝՜հռ ՝՜ձ դճսճհո ՠրդձ՜ձռ...
բ. 28՝—30՝ Խմբվթ, էե դթ՞մշ ե ՠմնրէթրմջմ գր ւ՟մթ ճգհ՟մ՟խ՟ր ՟ջթ — Պ՜պ՜ոը՜ձՠկ, դբ. Աձճսձո ՜հո ՝ձճսդզսձ ա՝՜աճսկո ձղ՜ձ՜ժբ...
գ. 30՝—65՜ Խմբվթ, էե Քվթջսնջ ե ղթ՟ճմ ղթ ՠմնրէթրմ — Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աոՠկտ, դբ. Երբթւեջ ՠս Դթնջխնվնջ
զ Քջզոպճո ՠ՟զձ հՠպ կ՜ջկձ՜ձ՜էճհձ կզ՜հձ...
դ. 65՜—9՝ Խմբվթ, էե դթ՞մշ ե ՟մկմ — Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աոՠկ դբ. Աձլձ ի՜ո՜ջ՜ժ ՜շՠ՜է՚ ճմ ժ՜ջզ ո՜իկ՜ձզէ
հ՜պճսժ ո՜իկ՜ձ՜ս...
ե. 69՝—74՝ Խմբվթ, էե նվնռ գհ՟մ՟խ՟ր դ՟մ՟դ՟մթ ՟մկմ ճնրէմ ՟մնր՟մ՟տջ ճ՟ճջտ՟մե՝ թ ղ՟ջմ՟րնվեմ,
գր ՟մծ՟սեմ, գր գհ՟մ՟խեմ, թ մ՟իխթմ անճ՟տնրէգմեմ, գր ճ՟ճջ զմցեմ, գր թ ՠմնրէգմեմ թվե, գր ճգմէ՟սվնրէգմե,
գր ճթո՟սջ՟դթդե (=ճթոնջս՟ջթջ) — Աոՠկ, դբ. Իձձ ՜հո ՜ձճս՜ձտո հզջո զձմ յ՜պժ՜ձզձ կզկՠ՜ձռ ՠս հզջո զձմ պ՜ջ՝ՠջզձ...
զ. 74՝—111՝ Խմբվթ, էե նվնռ գհ՟մ՟խ՟ր ս՟վՠգվթ ՠմնրէթրմմ գր ՟մկմ — Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աոՠկ. Զմճջո ա՜հո
զ չՠջ՜հ ՝ձճսդՠ՜ձձ ՜հոճջզժ...
է. 111՝—42՝ Աճըղ իմբվթ, էե Ովբթմ Աջսնրլնճ ե՟պ դ՟մկմ ղ՟վբնճ, էե դենրէթրմ ղթ՟ճմ — Պ՜պ՜ոը՜ձՠկ.
Աոՠկ. Թբ ՜շ ՜հո ժջժզձ ՠձ ժ՜ջթզտ... // (142՝) զոժ ՝եղժճսդզսձտ ՝ճջճպզձձ բջ ՞ճջթ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ՜հէ ՜հոյզ-

ոզտոփ Ահոտ՜ձ ՝՜ս՜ժ՜ձ բփ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Գզջտ ՠջժճսռ ՝ձճսդՠ՜ձռ ՠս կզ ՜ձլձ՜սճջճսդՠ՜ձ զ Քջզոպճո՚ զ լՠշձ Յնծ՟մնր Քպմգտրնճ ՠս ոճսջ՝ Բ՟վբփհթղթնջթ ՠյզոժճյճոզ, ՠս զ լՠշձ Թփղ՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպզ, զ ժ՜ջ՞բձ Ք՟վնդնհ՟տ
ջվՠնճմ Դփղթմթխնջթ, զ ՜աձզս կզսխ՜տ՜խ՜տբձ Ջ՟ծնրխգտթ, զ վ՜շո Քջզոպճոզ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ը. 144՜՝ Ց՟մգ թ ռգվ՟ճ գվխնրտ ՠմնրէգ՟մ գր ղթ ՟մկմ՟րնվնրէգ՟մ Քվթջսնջթ — Ի կբն ՜կՠձ՜հձ գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ՜ռձ բ հճհե... բ՜ժձ... //(144՝) Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աոՠկ ՠձդ՜՟ջճսդզսձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

142՝ Սճսջ՝ Խ՜մ, ր՞ձ՜ժ՜ձ ՠս էՠջ յ՜ի՜բ՜ձ ՜ձ՜ջե՜ձ, դջճսյ Յուծ՟մմեջթջ, ճջ ի՜ձ՜յ՜ա ատՠա ժճս ոզջբ
ՠս ժ՜ոբ. Փջժՠ՜հ ազո զ ՜ձժ՜ջձ՜ժզ կ՜իճս՜ձբ ՠս ՜կՠձ՜հձ ճջճյկ՜հդզռ ո՜պ՜ձ՜հզ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ յ՜պճսի՜ոզռ, ՠս զ չպ՜ձկզռ ձՠխճսդՠ՜ձռ ՜ձչձ՜ո յ՜իՠոռՠո. ՜կբձփ
143՜ Շձճջիրտ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ՠս ՜կբձՠջ՜ձՠռՠէսճհձ ոջ՝ճսիսճհ Կճսոզձ Մ՜ջզ՜կ՜հ ՠս ոջ՝ճհ իրջձ կՠջճհ՚ Դփղթմթխնջթ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ժ՜ջ՞զո կՠջճհ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ձ ՜ս՜ջպՠռ՜տ վճտջզժ ՞զջտո, ճջ ժճմզ Վզջ՜յ՝՜ձճսդզսձ զ չՠջ՜հ ՠջժճսռ ՝ձճսդՠ՜ձռ ՠս կզ ՜ձլձ՜սճջճսդՠ՜ձ Քջզոպճոզ, հ՜կզ Փջժմզձ Տՠ՜շձ ՌՉԼԸ (1738) ՠս ր՞ճոպճոզ ԻԷ (27) հ՜սճսջձ, զ չ՜հՠէճսմ ՠս թճչ՜յյ՜պ տ՜խ՜տճսկձ Իդղթվթ, զ ՟շ՜ձձ Սվՠնրծթ Աջսնր՟լ՟լմ՟ճ, ՜հոզձտձ՚ զ չ՜ձճսկձ Ցւփժ՟մբթփ Ես ՞թ՜յ՞ջճխզո ՞ջմզո ՠս ող՜էճսդՠ՜ձո ՠս ՜հէճռ յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձո ձՠջՠոնզտ, ՠս զ ոկ՜ձբ յպճսխ չ՜հՠէճխտ ՠս ժ՜կ օջզձ՜ժօխ, ավջժճսդզսձ իճ՞սճհ զկճսկ ի՜հռՠոռՠձ զ Տՠ՜շձբ, ազ ՠկ թ՜շ՜հ ՜կՠձՠռճսձ չ՜[պ]դ՜ջ՜յ՞ճսձՠխ ՠս ՜ձհր՞ճսպ. ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խՠջոՠէճչ ՜խ՜մՠկ ի՜ջռ՟ ՠս ՠխ՝՜ջռ՟, ազ չՠջճհհզղՠռՠ՜էճռ հ՜խրդզռ հ՜ձլձՠռՠէճռո, ՠս ճխն էՠջճստ զ Տբջ. ՜կբձփ Վՠջմփ
146՜ Թվզձ Փջժմզձ ՌՋԼԸ (1738), ր՞ճոպճոզ ԻԷ (27) հ՜սճսջձփ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս վճտջզժ ՞զջտո, ճջ ժճմզ Վզջ՜՝՜ձճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜յ՝՜ձճսդզսձ զ չՠջ՜հ ՠջժճս ՝ձճսդՠ՜ձ ՠս կզ ՜ձլձ՜սճջճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզփ Ես ՞զջտո ՜հո զ է՜դզձՠջբձ զ ի՜հ ՝՜ջ՝[՜]շ դ՜ջքկ՜ձՠռՠ՜է զ Թնրղ՟ջ չ՜ջ՟՜յբՠպբ, ՜աձզս ՞ճսխ՜հտ՜խ՜տբձ Ճ՟ծնրխգտրնճ, զ
ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜ջ՞բձ Ք՜ջճաճխ՜ռ, գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ տ՜ջճազմ, ճջ ՠս ժ՜ջզ ՜ջդձճսդՠ՜կ՝ ՜ղը՜պՠ՜ռ գձ՟ ՜հոկզժ ՞ճջթճսկոփ Ես աչՠջճհհզղՠ՜է Թնրղ՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպձ բ ճջ՟զ չ՜ձզռ 0ռ՟մնր Մխվսշթ, ճջ բ զ կբնձ Ճ՟ծխնճփ Ես ՠո՚ Ճ՟ծնրխգտթ Ճծ՟մյգմտ Ե՟վնրղթ ճջ՟զ Յուծ՟մմեջջ, պՠո՜ձՠէճչ ա՜հո կՠխՠռզժ, տ՜խռջ՜հժճսձ դ՜ջտկ՜ձՠռՠ՜է ՞զջո,
՜շզ, ոզջճչ գձժ՜է՜հ ՠս ՞ջՠռզ չ՜ոձ հճսո՜ձՠէճհ, տ՜ձազ յբպտ բ կՠազ ՠս ՜հէճռ հճսո՜ձՠէճհ ՠս ՝՜իՠէճհ ակզպո կՠջ.
՜կբձփ

843
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 4 ս՟վՠգվ կգ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 290ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟դ՟վբ ջոթս՟խ խս՟րֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Միթէ՟վ՟ճ Գփյթ... ՟ջ՟տգ՟ժ դԱհփէջ թ ը՟ղ Սնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթմֆ ԺԸ բ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ ւ՟պ՟սնրղթտֆ Թնրհէ, գվխջթրմ, մփսվաթվ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ—Դՠ—Բ՟—Գ՟—Բՠ—Գՠ «///Եվխթմւ գր գվխթվ
՟պծ՟ջ՟վ՟խ ՠ՟վեիփ[ջգմ՝ նշ ժջգջ... ց՟պ՟]րնվգտթտ դւգդ զմբ Հփվ ւնրղ ՟ղգմ՟դփվթ գր զմբ ՟ղգմ՟ջնրվՠ Հնարնճբ...» (սգ՛ջ «Գվթանվթ
Ն՟վգխ՟ճ ռ՟մթտ ռ՟մ՟խ՟մթ Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ», Կ. Պփժթջ, 1858, եչ 316—318)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Թփի՟է

ՌՃՀԳ — 1724

ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՝ Յ՟խնՠ սթվ՟տնրֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Արգսթջ բոթվֆ
ԹԵՐԹ՝ 63. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 61՟, 62՟, 63՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Թ×8 (Ա շթւ, Թ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

37՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1. 2՜ [Թե նռ յթմգ՟տ դս՟ո՟մմ Ննճթ] — Նճհզ պ՜յ՜ձզձ ղզձճխզ ՜ձճսձգձ Դգրխ՟ժթնմ բ, ՜ոՠէ բ ոճսջ՝ձ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ...
2. 2՝—35՝ Միթէ՟վ ւ՟ծ՟մ՟ճթ Սխգրպ՟տնճ Պ՟ս՟ջի՟մթւ ճ՟հ՟աջ ծ՟ղ՟ո՟ս[նր]նրէգ՟մ [գվխնս՟ջ՟մ] ՟պ՟ւգժնտմ՝ զմբբեղ ՟ճմնտթխ, նվւ մնր՟դ ՟ջգմ դղգս՟ջ՟մջմ թյի՟մնրէգ՟ղՠ ւ՟մ դՊգսվնջ.
Տգ՛ջ կգպ. 570, 3՟—64ՠ. §1/2՝—4՝փ 2/5՜—11՝փ ՟/11՝—4՜փ ՠ/14՜—7՝փ ա/17՝—20՝փ բ/20՝—2՜փ գ/22՜—5՜փ դ/25՜—7՜փ
ե/27՜—32՜փ զ/32՜—5՝փ է/մզտփ

3. 37՜—58՝ [«Մգխմնրէթրմ թ ռգվ՟ճ ՠնռ՟մբ՟խ Ս՟հղնջ՟տմ, էե. Վ՟ջմ ե՞վ գր ճնվնր՞ղ ՟րնրվ մնր՟ագ՟տ Դ՟րթէ դթրվ՟ւ՟մշթրվ Ս՟հղնջ». կգպ. 1127, 2՟] — Ա. Յճջե՜կ ՞ձ՜ռ Ս՜սճսխ ՜շ ՟զսդոձ... Վ՜ոձ ՜հո ՃԾ Ս՜խկճոզձ... գձդՠջռճխ՜ռձ գձդՠջռՠ՜է պՠխՠժ՜ոռՠձ աճջ զձմ ըրոՠռՠ՜է բ գոպ յ՜պղ՜ծզձփ
4. 60՜՝ Թ՟ա՟րնվւ Հ՟ճնտ թ Ննճե մ՟իմնճմ ղգվնճ, նվ ե Ժ ՟դաթ, ՠ՟դղ՟տ[՟]մ գր գհգմ ՟պ՟չթմւմ Հ՟ճնտ
— Յ՜՝ՠդ, Գ՜կՠջ, Թզջ՜ո... Վպ՟ղյ՟ոնրծ, Խնջվփռ, Ավս՟յթվ Սխ՟ճնվբթմ զ զսջ՜տ՜ձմզսջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

5՜ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, ր՞ձՠ՜յ կՠխ՜սճջ ՞ջմզո՚ պզջ՜ռճս Յ՟խնՠթջ, ճջ ՠկ ԲԺ—՜ձ ՜կՠձզփ Ըոժո՜ ա՜հո Պ՜պկ՜՞զջտո ՞ջՠէ դվզձ ՌՃՀԳ (1724)—զձ ՠս հճսէզոզ ԺԶ—զձփ
11՝ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, ճխճջկՠ՜հ ՠս գօձՠ՜հ ՠխժՠէզ ՞ջմզոփ
36՜ Աջ՟, ՞ջՠ՜է ՠխՠս ո՜հ զ տ՜խ՜տձ Թնի՟է, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Ք՟պ՟ջմթտ գխգհգտնրմ, զ դ՜խձ Մ՟ծղնրս Էձթո, լՠշ՜կ՝ Մ՟վջըռ՟մտթ պբջ Եհթգ՟ճթ ՜ղ՜ժՠջպ, զ ձճջզձ կՠխ՜սճջ հԱրգսթւթ ճջ՟զ կՠխ՜սճջ պզջ՜ռճս Յ՟խնՠ, ճջ ա՜հո ԲԺ ՜շ՜տՠէձ ի՜կ՜յյ՜պճսդՠ՜ձձ ՞զջտո ՞ջՠռզ զ ըձ՟ջճհ իրջըձ զկճհ, ճջ ժճմզ Գ՟ժնրջսթ ճջ՟զ Արգսթջ ՟յզջ զ պխ՜հ ի՜ո՜ժճսդՠ՜ձձ ԺԲ—՜կՠ՜հ, զ դվզձ ՌՃՀԳ (1724), հ՜կոՠ՜ձձ օ՞ճոպճոզ, ՟՜շըձ ՠս ՟եըձ՟՜ժ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ճջ ՞ձ՜ռզձ րոկ՜ձռզտձ զ չՠջ՜հ Աձեղթջս՟մնր յ՜պՠջ՜[ա]կձ ՠս ՜շզձ Թթքժթդ ՠս Խնճ ՠս Եվգր՟մնր ՠջժզջձ, ՠս ՜շզձ զ ձճռ՜ձբ ՝՜աճսկ ՞ՠջզո՚ ի՜հտ ՠս պ՜ծզտ ՜ձդզս ՠս ՜ձի՜կ՜ջ, ճջ ճմ ՞ջճչ ժ՜ջՠկտ ՞ջՠէ
ՠս ճմ // (36՝) էՠա[ս]ճչ ծ՜շՠէփ Բ՜հռ ՠսո զ չՠջ՜հ ձճջ՜հ յ՜պՠջ՜ակզ ՠձփ Զ՜յ՜՞՜հձ ճմ ՞զպՠկտ, դբ ազձմ ժճս‘էզձզ,
՝՜հռ չՠջնձ աԱոպճս՜թ ՞զպբփ Զ՜հո ՠխՠս չ՜ոձ կՠջ թճչ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռձ կՠջճռփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկտ ալՠա, ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ա՜հո վճտջ Պ՜պկ՜՞ջգզո ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, ՜ձկՠխ՜յ՟զջ էՠջճստ ոը՜է՜ձ՜ռ զկճռ, ազ ՜շ՜նզձ ՞զջո բ, ազ ՜հո բ մ՜ջձ բ զկփ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ, հզղՠռբտ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հճչ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ
Քջզոպճոբ հԱոպճսթճհձ կՠջկբ. ՜կբձփ
58՝ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ գձդՠշձՠէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, ՜ո՜ռբտ Աոպճս՜թ ճխճջկզ պզջ՜ռճս Յ՟խնՠթմ, իրջձ՚ Արգսթւթմ իճ՞ճհձ ՠս կրջձ՚ Մ՟վթ՟ղթմ, ՠս ճսոճսռմզձ զկճհ՚ Պ՟վջըռ՟մտթ պբջ Եհթ՟ճթմ, ՠս ճջ գձդՠշձճստ, ՜ձ//(59՜) կՠխ՜՟զջ էՠջճստ ոը՜է՜ձ՜ռ կՠջճռ, ազ տ՜ջձ կՠջ ՜հո բ՚ ազ ՟ՠշՠսո ԺԲ—՜կՠ՜հ ՞ճէճչփ
Աջ՟, ՞ջՠ՜է ՠխՠս ո՜հ զ տ՜խ՜տձ Թնի՟է, զ դ՜խձ Մ՟ծղ՟ս Եշթտ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ձճջ՜ղբձ զ ՟ջ՜ձձ Սնրվՠ Ք՟պ՟ջնրմ ղ՟մխ՟մտ գխգհգտնճմ, ճջտ զ Սգՠ՟ջսթգ՟ճ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Աջսնր՟լ՟յսնրվ ժ՜դճխզժճոզձ, ճջ ՜հոկ ՜կզ րոկ՜ձռզտձ Եվգր՟մ տ՜խ՜տձ ՜շզձ ՠս ՝՜աճսկ ՜ջզսձո իՠխզձ ՜ձկՠխ՜ռձ, ՠս
՜ձդզս ՞ՠջզո ՞ՠջՠռզձ ի՜հճռ ՠս պ՜ծժ՜ռ, ՠս Սնրվՠ հԵվնրջ՟հեղ՟ճ ՜շ՜նձճջ՟ձ՚ պբջ Գվթանվ ՜ոպճս՜թ՜հ՝՜ձճսդՠ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս Կնջս՟մբմնրոփժջնճ յ՜պջզ՜ջտզձ՚ պբջ Ոռ՟մեջթմ // (59՝) ՠս տ՜խ՜տզո կՠջճհ ՜շ՜նձճջ՟՚ պբջ Ս՟ծ՟խթմ, ճջ բջ դվ՜ժ՜ձզո կՠջճհ ՌՃՀԳ (1724)—զձ, ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ ՜կոճհ, ՠս Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜յոզջզձ
վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

62՝ Կջժզձ չ՜հ ՠս ՠխճսժ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Ախնՠ ՟յջզո, ճջ զ ՌՄԼ (1781) դվզձ, հճսձվ՜ջզ ԺԹ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠռ՜ս կՠջ ոզջ՜զճսձ ՠս ձ՜աՠէզ ՟ճսոպջ՚ Հ՟ղ՟ջցթրպմ, ՞ճէճչ ԻԷ ՜կ՜ռ ՠս Զ պ՜ջճհ ի՜ջոձ, Բ ա՜ս՜ժզ կ՜հջ, աճջ Յզոճսո էճսո՜սճջՠոռբ աիճ՞զո ոճռզձ. ՜կբձփ
Նճջ զ ձճջճհ զձլ չ՜ՙհ ՜կՠձ՜հձ ՝ՠջ՜ձճչ, ճջ չՠջճյ՞ջՠ՜է Հ՟ղ՟ջցթրպթ ճջ՝ՠջձ՚ Գվթանվմ ՠս Գ՟ժնրջսմ ՠսո
կՠշ՜ձ աժձզ կրջձ զսջՠ՜ձռ ՌՄԼԱ (1782)—զձփ Աս՜ՙխ, ՜ս՜ՙխփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՜ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
Թփի՟է

ՌՃԿԳ—ՌՃԿԵ—1714—1716

ԳՐԻՉ՝ Արգսթջ բոթվֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Բ՟վջգհ խվ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 36(64—99). շավնր՟լ՝ 71ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Դ×12 (Ա 8, Դ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ՝ 64՟, ԺԷ բ.)ֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 64՜ [«Միթէ՟վ ւ՟ծ՟մ՟ճթ Սխգրպ՟տրնճ Պ՟ս՟ջի՟մթւ ճ՟հ՟աջ ծնղ՟ո՟սնրէգ՟մ գվխնս՟ջ՟մ ՟պ՟ւգժնտմ... Ը. Վխ՟ճնրէթրմւ ճ՟հ՟աջ ՟մդ՟մ՟դ՟մնրէգ՟մ ՟պ ղթղգ՟մջ... ԺԹ—գվնվբ — Ես ՠո ավ՜շիձ... զ ի՜ս՜ո՜ջՠ». լՠշ. 570, 3՟—60՟], ///ճջյբո ՠս Քջզոպճո իջ՜կ՜հբ... ՜կբձփ
Մձ՜ռճջ՟ ԺԷ ՟. կզ ՜հէ լՠշ՜՞ջզռփ Պ՜իյ՜ձճս՜թ բ Ը ՞էըզ ԺԹ չժ՜հճսդՠ՜ձ ՜ս՜ջպգ ՠս Ի չժ՜հճսդզսձձ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝փ

2. 65՜—98՝ Սնրվՠ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնր գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟րնրվ ղգլթ Խ՟շգժնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ գր ՟ր՟դ՟խըմ, նվ ծվ՟ւվգվգտ՟ր թ բվ՟իսմ գր ջգվնռՠեմ, նվ ո՟ծեվ դձ՟մ՟ո՟վծըմ բվ՟իսթմ — Աձթ՜ձրդ թձճսձ՟ թճռճհ Քճ Հ՜սջ Մզ՜թզձ, ա՜ջդճհ ատձ՜ջըո զկ ՠս վ՜ջդ՜կ՜ռճհ...
—98՝ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ է՟վաղ՟մնրէգ՟մ] — Թ՜ջքկ՜ձՠռ՜ս ծ՜շո հ՜ոճջճռ զ կՠջո իջ՜յկ՜ձ՜ս պՠ՜շձ Գվթանվթջթ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ զ լՠշձ տ՜ի՜ձ՜զ, ճջճսկ Ս՟ծ՟խ ժճմՠռՠ՜է ՜ոճջզ՚ ՜ձ՜ջվՠոպ կՠջճհ ՟յջճսդՠ՜ձո,
ղ՜խվ՜խվ ՠս ժճժճջ՟՜ըրո էՠա[ճս]՜ս ՠս ոպճր(ս)՞ՠռ՜ս զ ոճսջ՝ ՠս ՜ձ՝զթ ՜ջիՠյզոժճյճոբ՚ պՠ՜շձ Նգվջեջե զ իշՠպճջ չ՜ջ՟՜յՠպբ ՠս զկ՜ոպ՜յոզջբփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

64՜ Թվզձ ՌՃԿԳ (1714)—զձ ըոժո՜հ ՞ջՠէ ծ՜շըո Աս՜ա՜ժզձ, ճջ ՜ոբ. Յզղՠ՜ ազո, Տբջ, հ՜ջճսդՠ՜ձ տճհփ
99՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճջ ՜ջ՜ջՠջ ապ՜ե՜ձՠ՜էո ՜ջե՜ձզ ՜ոպճս՜թ[՜]հզձ վ՜շ՜ռ... ՝՜յռ ա՟ճսշձ ճխճջկճսդՠ՜ձձ տճ ոպ՜ռճխզո ծ՜շզո՚ Բ՟վջհթ ժջրձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզ, ՜՝ՠխ՜հզ ՠս թձրխ՜ռ՚ զսջճռ՚ Վ՟վբթ, ՠս ՠխ՝՜ջռ
զսջճռ, ՠս տՠջռ, ՠս ՞ջճխզ ոճջ՜հ՚ Գ՟ժնրջսթ ճջ՟զ Արգսթջ կՠխ՜սճջ ՟ըյջզ, ՠս թձճխզձ Ամմ՟ճթ, ճջ՟ճռ՚ 0ծ՟մթջթմ ՠս Յ՟խնՠթմ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռփ Աջ՟, ՞ջՠ՜է ՠխՠս ՜հո զ դվզձ ՌՃԿԵ (1716)—զձ, հճսձ[ճս]՜ջզ Ա, զ տ՜խ՜տըձ
Թփի՟է, զ ՟ճսշ[ձ] Սնրվՠ Խ ղ՟մխ՟տըմ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

99՝ Ահո ՞զջտ Եհթ՟ճեմ ՜շ՜սփ Ահո ՞րղճսջկ՜ բ տըո՜ձփ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՝՜ջզ չ՜հՠէճսկ պ՜ռբ. ՠս ձըկ՜ վ՜շտ հ՜սեպՠ՜ձըո հ՜սզպՠձզռ, ՜կբձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԷ—XVII
ԳՐԻՉ՝ Ամսնմ ւծճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟վսնջ Ամխթրվ՟տթֆ
ԹԵՐԹ՝ 162(100—261). շավնր՟լ՝ 148ՠ, 261՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Դ×12+Ա—Ժ×12(Ժ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,5×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 100՜—47՝ [Բ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվ՟տ]
Տգ՛ջ կգպ. 464, 9՟—30՟. Յշն՝./100՜—1՝փ §՟—թէ/101՝—47՝ (՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ)փ Ոսձզ. 139՜—42՜ §թզ ՠս թէ—զ կզնՠս. Յ՟հ՟աջ ՠ՟վթ խ՟մ՟մտ — Իկ՜ոպճսձ Սճխճկճձ ՜ոբ. Եաձ ոզջճհ ՠս հ՜ս՜ձ՜ժ ղձճջի՜ռ... իկկպ. լՠշ. 771, 7՟—39ՠ)ֆ

2. 148՜ Հ՟վտնրղմ — Եի՜ջռ ճկձ զ ի՜ջռձ գձ՟ զկ՜ոպճսձ ՝եզղժ կզ ՠս ՜ոբ. Ակՠձ՜հձ ռ՜սճռ ՟ՠխ ՞զպՠո...
3. 149՜—63՜ Ք՟վնդ գր ո՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ Գ՟րա՟ճ գր Մ՟ա՟րա՟ճ գր ռ՟ջմ ա՟ժջսգ՟մ մնտ՟ — Յՠպ ՟՜ջլզ ՞ՠջճսդՠ՜ձձ Բ՜՝ՠէ՜ռճռ Գ ՜ձ՞՜կ ՞ՠջՠռ՜ս եճխճչճսջ՟ձ...
4. 163՜—76՜ Աճժ Ք՟վնդ Դ՟մթեժթ ղ՟վա՟վեթ, նվ ՟ջե. Վ՟ջմ Ն՟ՠնրանբնմնջ[նվ]թ — Ես ազ դ՜՞՜սճջձ Ն՜՝ճս՞ճ՟ճձճոճջ հճջե՜կ ՠպՠո աիջ՜ղո...
5. 176՜—98՜ Ք՟վնդ գր ո՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ագվնրէգ՟մ Բ՟ՠգժ՟տնտ, թ ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ, նվ ՟ջե. Ապ գթսջ Բ՟ՠգժ՟տնտ — Ես ազ հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզ, ՝ճէճջ ՜ղը՜ջիո ՜կբձձ ժշ՜յ՜ղպ բջ...
6. 198՜—231՜ Պ՟սղնրէթրմ ղ՟վա՟վեթ[մ] Եհթ՟ճթ — Եխզ՜հ Թՠա՝՜ռզ բջ, ՜ա՞բձ տ՜ի՜ձ՜հզռձ...

7. 231՝—59՝ Պ՟սղնրէթրմ Յգջնր՟ճ նվբնճ Ն՟րգ՟ — Յՠոճս ճջ՟զ Ն՜սՠ՜հ բջ ՜ա՞բձ Եվջՠսզ՚ ճջ՟ճհձ Յճչոՠվ՜հ...
8. 258՝—60՜ Բ՟պւ Գ՟ժթ՟մնջթ ՠըյխ՟ոգսթ — Աըդ՜ջ՚ չ՜խ՜կՠշճսժ...Ա՟՜ջզժճձ՚ պ՜ջ՜ա չջ՜ռզ ժճծ՜ժզ
/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

231՜... Ոջճռ վջժՠոռբ ակՠա... ՠսո // (291՝) ՜շ՜սՠէ ա՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ՚ ապբջ Մ՟վսնջմ (Մ՜ջպզջճ՛ոձ) Ամխթրվ՟տթ, ՠս ազո ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմ՜ժո՚ աԱմսնմ ՜ձճս՜կ՝ո կզ՜հձ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս ՞ճջթճչո դ՜վճսջ ՠս ճսձ՜հձ, հզղՠռբտ զ Տբջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզռզտ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

260՝ Թըչզձ ՌՄԾ (1801)—զձ ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԺԵ—զձ Եհթ՟ճմ ոճսէճսըծճսդՠ՜ձ ժըձ՜ռ, ԻԵ—՜յկՠ՜ բջփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ
ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 28. շավնր՟լ՝ 289՟—90ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա×12(Ա 3, Դ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,3×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 22ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 262՜ [Բ՟պ՟վ՟մ] — Ես հճվ ժճմճսկձ ոջ՝ճսդՠ՜ձփ Րՠղ՚ ՠջՠսՠէզ ՜շ՜նձճջ՟փ Ծզձ՚ ՜պ՜կճսձտփ Թ՜ս՚ ձղ՜ձ ժ՜կ ժճմճսկձփ
2. 262՜—79՝ Բ՟պւ գփվ՟ճգտնտ — Ա՟՜կ՚ ՠջժզջ ժ՜կ ՠջժզջ ժճհո... Քջզոպ՜վճջ՚ տջզոպճո՜ա՞ՠ՜ռ, Քջզոպճոզ վ՜շտփ
3. 279՝—88՝ Հ՟մբեջ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟տ ց՟հ՟մնրմ ՟վ՟վ ջսնվնաթժ մնվ՟ռ՟վըթտմ ջ՟խջ — Պ՜ջպ՚ յ՜պղ՜ծ, զ ՟բյ, զ ծ՜ի... Դխխզձ՚ ՟եճս՜ջզձ... ՜խՠպ՜սճջ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ

844
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՀԴ—1158
ԹԵՐԹ՝ 213ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԱ 16 (Ա 8, Գ, Է 14, Ե 12, ԺԱ 15)+Ա—Դ×16(Դ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5×11,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ՝ 158՟—73ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 24–26ֆ ԿԱԶՄ՝ ՟մդ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ,
ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, ջոթս՟խ էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթ (ԺԹ բ.)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ջխդՠթտ,. ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինմ՟րնրէթրմթտ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ անրմ՟ցնինր՟լ գր ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, սգհ–սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, ՠմ՟աթվզ գհլնր՟լֆ ԺԴ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ էգվթմ (158՟—73ՠ), ԺԹ բ. ռգվ՟խ՟դղնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—79՜ [Նգղգջթնջթ Յ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մ ղ՟վբնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 470, 2՟—115՟. Ց՜ձժ/մզտփ §՟—իՠ/1՜—79՜ (դՠջզ §՟. 1՜ «[Մ՜ջ՟ձ զ իճ՞սճհ... ժ՜պ՜ջ]///ՠ՜է... ՠս ա՝ձ[ճսդզսձձ...]»փ ՠ. 8՜ «[Գջՠդբ ՜ձկզ՜՝՜ձ... ՠս եճխճչզ ՝՜ձո ՜հոյբո.] ՠդբ ը՜շձճս՜թ...»)փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ՚ 79՜(չջն.
«... զոժ գոպ Հ՜հճսկ դճս», ղ՜ջ. դՠջզ)փ Լճսո՜ձռտձՠջճսկ «Լճսթկճսձտ»փ

Բ. 79՜—157՜ Գվթանվթ գոթջխնոնջթ գհՠ՟րվ Բ՟վջհթ Տգջնրէթրմ թ ղ՟վբնճմ խ՟դղնրէթրմ
Տգ՛ջ կգպ. 470, 116ՠ—213՟.ֆ Ց՜ձժ/մզտփ ՟—ժՠ/79՜—157՜փ

Գ. 158՜—213՝ [Եվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ գոթջխնոնջթ] Յնվբնվնրղմ ղ՟մխ՟մտ թ խնրջնրէթրմ, գր էե
ջգցծ՟խ՟մ ե ՟ջսնր՟լ՟ճմնճ գր ՟մղ՟վղթմ ՠմնրէգ՟մմ խնրջնրէթրմ
Տգ՛ջ կգպ. 470, 216՟—87՟. § ՟—թՠ/158՜—213՝փ Ահոպՠխ ՞էը՜ժ՜ջ՞ճս՜թ՚ ՟—ըզ (՟—ըբ — ՟—ըբ, ըգ—ըե մզ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ, զոժ ըզ ՟ջճս՜թ թՠ—թ պՠխգ. չՠջնզձո դՠջզ՚ «... ակՠշՠէճռձ կՠխ՜ռ, ճջ զ ձճոզձ ///»փ Շ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ «բ» ՞էը՜ձզղգ ՟ջճս՜թ
ա—զ չՠջնզձ յ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜ձ կրպ՚ «Աջ՟, ՜հոճռզժ կպ՜ռ...»փ Հկկպ. կգպ. 620, 71ՠ—104՟ֆ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

157՜ Ախ՜մՠկտ ալՠա, ոզջճհձ Քջզոպճոզ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ՞ջզո ըճղճջճսդՠ՜ձփ Թչ[զձ] ՀԴ
(74+1084=1158)փ
Թճս՜ժ՜ձգ ձ՜ը՜յբո գձդՠջռճս՜թ բ ՠխՠէ [Չ]ՀԴ (1325)փ Ս՜ժ՜հձ լՠշ՜՞ջզ իձճսդզսձգ դՠէ՜՟ջճսկ բ, ճջ ՜հոպՠխ ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ բ Հ՜հճռ Փճտջ դճս՜ժ՜ձգփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

157՝ (ԺԵ—ԺԶ ՟՟.) Եո՚ Յնռ՟մեջ Գթմբվ՟մտթ դ՜վՠռզ ա՞զջտո զ լՠշ՜ռ ՜ձ՜սջզձ՜ռ, ՠս ՠպճս Արգսթւ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ գձդՠշձճսձ, հզղՠձ ակՠա ՜շ Աոպճս՜թ, ՠս աթձ՜սխոձ կՠջ, աի՜հջձ զկ՚ աՆգվջեջ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՂ՟բ՟ղ, ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ աԱջսնր՟լ՟յսնրվմփ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ, հզղՠռբտ ՜շ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ,
ՠս Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռ՟ ճխճջկզ. ՜կբձփ
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Յ՟խնՠ ՟ՠհճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 253ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԲ×12(Ա, ԻԱ 9, Ե 11, ԺԴ, ԻԲ 10)ֆ
ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ 18,5×13ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս (Ա) գր բգհթմ (Բ) խս՟րֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3+3, բգհթմ էնրհէ (Ի բ.)ֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Աա՟է՟մագհ՟ճ Պ՟սղնրէթրմ Հ՟ճնտֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1(Ա), ջխդՠնրղ, ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ
խգջ էգվէթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟. «/// ՠմնրէգ՟մմ ծ՟ջ՟մգմ ա՟վմ՟ճմնճմ... դ՟րվթմ՟խջ սգվգր///» (Տցհթջ, 1909, եչ 335, սնհ 5—8), Աՠ «///էեոես ղգհջ՟ՠգվւ... թ ՠգվ՟մնճ Եջ՟ճգ՟ ղ՟վջ՟///» (՟մբ, եչ 335, սնհ
11, եչ 336, սնհ 1)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ղթ ւ՟մթ էգվէգվ ի՟պմնր՟լ, ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Ի բ. մնվնանր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ խ՟վխ՟սնր՟լ գր խ՟դղզ ռգվ՟խ՟դղնր՟լ ծթմ գր մնվ խ՟յթմգվթ ղթ՟տղ՟ղՠֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—9՜ [«Վ՟վւ ջվՠնճմ Պ՟րհնջթ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ — Աշ ՝՜աճսկո ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ըձ՟զջ էզձբջ... ՜կ՝՜ջղպ». պյ. Ա, բն 1—2]///՜ռ ՠս ի՜է՜թմ՜ռ...
2. 9՜—28՝ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Ամսնմթ ղթ՟ճմ՟խգտթ Եաթոս՟տրնճ գր ՟ջսնր՟լ՟ջթվթ — Բ՜ջզճտ ՠս ձ՜ը՜ձլ ի՜ժ՜շ՜ժճսդզսձ ՟ձՠէ գձ՟ կզ՜ձլճսձոձ...
3. 28՝—32՜ Ճ՟պ Պ՟րհե ղթ՟ճմ՟խգտթ — [Պ]՟րհ բջ ՜հջ իճխ՜՞ճջթ ՠս ՜շ՜սՠէ ՜ձ՝զթ...
4. 32՜—44՝ Պ՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ծ՟րվմ Մ՟խ՟վ՟ Եաթոս՟տնճ — [Ս]ժզա՝ձ ՜ջ՜ոռճստ յ՜պկՠէ աՠջ՜ձՠէճհձ
Մ՟խ՟վ՟ չ՜ջճսռձփ Եո՚ Կգհթնմ ՝ձ՜ժբզ գձ՟ ՠջ՜ձՠէսճհձ Մ՟խ՟վ՟...
5. 44՝—63՜ Վ՟վւ գր ո՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ծ՟րվմ ղգվն գվթտջ գվ՟մգժրնճմ Ոմնցվթնջթ, դնվ ո՟սղգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվմ Պ՟ցմթնսթնջ — [Ի] կզճսկ ՜սճսջ վճսդ՜ռ՜ գձդ՜ձ՜է ՠս էզձՠէ զձլ զ ձՠջտո՜՞ճհձ ՜ձ՜յ՜պձ...
45—46 ՠս 56—57 դՠջդՠջզ կզնՠս կբժ՜ժ՜ձ դՠջդ գձժ՜թ՚ «ա՜ձլ[ձ զկ... ա՜ջկ]՜սՠձզո///», «զ՝[ջՠս...րջի]ձՠ՜ռ///» (պյ. Ա, բն
166—168, 180—181)փ Չճսձզ դ՜ջ՞կ՜ձզմ Գջզ՞ճջ ժդխ—զ 1110 դ. հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգփ

6. 63՜—71՜ Վ՟վւ գվ՟մգժրնճմ ՟ՠՠ՟ Մ՟վխնջթ գր ի՟րջւ ՟պ Սգվ՟ոթնմ, ճնվը՟ղ ծ՟ջգ՟ժ եվ ռ՟իձ՟մմ՝
գժ՟մգժ ՟պ Աջսնր՟լ — [Պ]՜պկՠ՜ռ կՠա ՠջ՜ձՠէզձ Սգվ՟ոթնմ, ճջ բջ ձ՜ զ կբն Սխթրէ՟...
7. 71՜—6՝ Վ՟վւ գր ո՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ծ՟րվմ Սվ՟ոթնմթ — [Ս]գվ՟ոթնմ ՠխՠս կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ, ՜հջ ՜աձճս՜ժ՜ձ ՠս գձպջՠ՜է...
8. 76՝—82՝ Վ՟վւ գր ո՟սղնրէթրմ գվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Գվգսնճմ — [Յ]ՠջժջբձ Փթրմթխգտրնտ բջ Յնծ՟մմեջ, զ տ՜խ՜տբձ Կգջ՟վնճ...
9. 83՜—92՜ Վ՟վւ գր ո՟սղնրէթրմ նվբրնճ է՟ա՟րնվթմ Հպնռղ՟ճ նվնրղ ՟մնրմ եվ Նգվջեծ, նվ մ՟րնվբգ՟ժ
զմբ Հ՟ղ՟ս՟վ՟լ Ծնռմ դխմթ ձամ՟րնվ՟տմ թ ճԵաթոսնջ գր նրհգրնվգ՟ժ թ ռ՟մջ ՠ՟դղ՟խգտնտ ջնրվՠ ծ՟րվմ
Ամսնմթ — [Պ]՜պկՠէ աչ՜ջո ՝՜ջՠյ՜ղպզռ ՠջժզսխ բ կզ՞ճսռբ...
10. 92՜—8՟ Վ՟վւ գր ո՟սղնրէթրմ գվ՟մգժրնճմ Մ՟վխնջթ ձամ՟րնվթմ, նվ ւջ՟մ ղհնմ՟ր ծգպթ եվ թ բվ՟իսեմ — [Գ]ջՠռզ այ՜պկճսդզսձո ՠո՚ Թենցթժնջ զ չ՜ձո պՠ՜շձ Ախժթոնջթ...

11. 98՜—102՜ Վ՟վւ գր խ՟ս՟վնրղմ Երաթմգ՟ գր բջսգվ մնվ՟ Մ՟վգղ՟—[Կ՜]ջ ՜հջ կզ զ Բթրէ՟մթ՟, ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Երագմթնջ...
12. 102՜—3՜ Վ՟վւ գվ՟մգժթ լգվնճմ Դ՟րէթ — Ծՠջ կզ բջ ՝ձ՜ժՠ՜է ՜շ ոպճջճպ էՠջզձձ, ճջճհ ՜ձճսձ Դ՟րթէ
ծ՜ձ՜մզսջ...
13. 103՜—5՜ Վ՟վւ գր ո՟սղնրէթրմ գվխնր գհՠ՟վտմ ՟րս՟վ՟ս — Աոբջ ՜ղ՜ժՠջպձ ի՜սջձ Մ՟խ՟վ՟, ՠդբ. Եջ՝ՠկձ ՜ոբջ ռզո թՠջձ. Մզձմ ՟ՠշ ձոպբզ ՠո զ Սխթրէ...
14. 105՜—6՝ Եվ՟մգժթմ Յնծ՟մեջ ՟հ՟շ՟մ՟րւ իվ՟ս ս՟ճվ ՟ղգմ՟ճմ գհՠ՟վտ, գէե՝ ղթ՛ ՠ՟վկվ՟ղսթւ թ ռգվ՟ճ անվլնտ կգվնտ, դթ Տեվ ՟ղՠ՟վս՟ր՟մթտ ծ՟խ՟պ՟խ խ՟ — Աոբ, ազ բջ ճկձ ՠջ՝ՠկձ զ կզ՜հձ՜ժՠռ՜ռձ զ կՠջլ՜սճջ հ՜ձ՜յ՜պզ ՜ձ՟...
15. 106՝—14՝ Պ՟սղնրէթրմ ղթ՟ճմ՟խգտթ ղթնճ, նվ ծո՟վս՟տ՟ր թ անվլջ թրվ — Զզ ՠխՠս ճկձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ
զ իՠշ՜սճջ՜՞ճհձ ՜ձ՜յ՜պզձ ՝ձ՜ժՠ՜է...
Ահոպՠխ հ՜նճջ՟ճսկ բ ՜ձըճջ՜՞զջ տ՜խճս՜թճհփ

16. 114՝—171՜ [Բ՟մւ գր ւ՟հ՟ւ՟ր՟վնրէթրմւ ծ՟վտմ ՟ղգմգտնրմ] — Յ՜ջՠ՜ս ՠջ՝ՠկձ ՜՝՝՜հձ Դ՟մթեժ Սխթրէ՟տթմ, ՜ղ՜ժՠջպ՜սձ զսջճչ ՞ձ՜ռ զ Թգՠ՟ճթէմ Վգվթմ... ՠս ճջ վճսդ՜ ոպ՜ձ՜է ա՜շ՜տզձճսդզսձո ա՜հոճոզժ, ժ՜ջբ ՜յջՠէ ղձճջի՜ստձ Քջզոպճոզ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձփ
17. 171՜—96՝ Բ՟մւ գվ՟մգժնճմ Փգժգցջթղթ՟մնջթ (=Փգժթւջթ՟մնջթ) Յգվ՟ո՟րժջթ գոթջխնոնջթ, դնվ ավգ՟տ թ իմբվն գհՠ՟րվ, նվ ՟հ՟շգ՟տ դմ՟ նրջ՟մգժ դջխթդՠմ զմէ՟տթտ ղթ՟ճմ՟խգտ՟տ գր դխ՟ս՟վնրղմ նվնտ ժպգմ թ ջգմգ՟խ — [Ք]՜ձազ պՠոզ աիճ՞զ տճ, ճՙչ ՜ձ՟ջ՜ձզժ իճ՞սճհ զկճհ...
18. 196՝—205՝ [«Ննվթմ Յնռ՟մմնր Գ՟պմգտնճ Խվ՟ս նաեյ՟ծ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբնճ, ղ՟մ՟ր՟մբ ը՟ղ՟վ՟վթ,
թ իմբվնճ Ս՟վաջթ ւ՟ծ՟մ՟ճթ ջվՠ՟ջթվթ». կգպ. 80, 8՟] — Ծ՜շ՜հ՜ժզռո լՠջ զ Քջզոպճո Յնռծ՟մմեջ Գ՟պմգտթ
ի՜ջռ՜ձՠկ աճխնճսձբ...
19. 205՝—7՜ Խվ՟սւ խվ՟րմ՟րնվ՟տ գր ռ՟ջմ ՟պ՟մկմ՟խ՟մթ — Աշ՜ս՜սպճսձ, աժձզ ՞զղՠջ՜հզձ ՜խ՜սդզռձ
ժ՜պ՜ջկ՜ձձ, կճսպ զ ոՠձՠժ տճ...
20. 207՜—8՜ Յ՟հ՟աջ ո՟սնրգժնճ խթրվ՟խեթ գր ՟պ թ մղ՟ դանրյնրէգ՟մ Խվ՟ս — Սզջՠէզտ, յ՜ջպ բ ա՞ճսղ՜ձ՜է զ ըճջիջ՟՜ժ՜ձ կզ՜ղ՜՝՜դճսձ...
21. 208՜—12՜ Խվ՟սւ ռ՟ջմ ՟րս՟վնրէգ՟մ — Ասպ՜ջճսդզսձձ բ դճխճսէձ ՜ձ՟՜ջլ աճջճ զ ի՜հջՠձզոձ...
22. 212՜—4՜ Խվ՟սւ ջնրվՠ ծ՟րվմ Նգհնջթ ճ՟հ՟աջ նվնռ՟ճմ՟ղնժնրէգ՟մ — Սժզա՝ձ յպխ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ՚ թ՜խզժ բ ՠս ոժզա՝ձ ՜շ՜տզձ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ՚ եճսեժ՜էճսդզսձ յ՜իճռ...
23. 214՜—6՝ Ննվթմ Յ՟հ՟աջ ոնպմխնրէգ՟մ — Զ՞՜ոպճսդզսձ թձ՜ձզ աեճսեժ՜էճսդզսձ...
24. 216՝—8՜ Ննվթմ Յ՟հ՟աջ ՟վլ՟է՟ջթվնրէգ՟մ — Աջթ՜դ՜ոզջճսդզսձ բ ՜ջկ՜պ ՜կՠձ՜հձ մ՜ջՠ՜ռ...
25. 218՜—22՜ [Ննվթմ] Պ՟սնրեվ ՟պ ղ՟մխնրմջ — Պ՜ջպ բ կ՜ձժ՜ձձ ծ՞ձՠց ՠս ժջդՠէ ակ՜ջկզձձ զսջ...
26. 222՝—4՝, 226՜՝, 225՜՝, 227՜—8՝, 231՜—2՝ Խվ՟սւ ջնրվՠ ծ՟վտմ թ Սնրվՠ Հնարնճմ յմնվծգտ՟ր — Պ՜ջթ՜ձտ կզ՜հձ՜ժՠռզձ ի՜կ՝ՠջճսդզսձ, յ՜ջթ՜ձտ կզ՜հձ՜ժՠռզձ՚ պտձճսդզսձ ՠս ՜ջպ՜ոճստ...
27. 232՝—3՜ Խ՟րջւ նաեյ՟ծւ — Ի լՠշձ ժՠջ՜ժջճռ կպ՜ձՠձ ՜հո կՠխտ զ ՝ձճսդզսձ կ՜ջ՟սճհ...
28. 233՜՝ Խ՟րջւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ռ՟ջմ ո՟ծնտ — Պ՜իտ իջՠղպ՜ժ՜ռ ձկ՜ձ ՜շձՠձ ակ՜ջ՟ձ...
29. 233՝—6՜ Աճջ ե շնվգւս՟ջ՟մ ՟ջսթձ՟մւ ծ՟ր՟սնճ թ ծ՟վտմ ՟ր՟մբնրէգ՟մտ, դնվ ընհնռգ՟ժ՝ ծ՟ջ՟վ՟խ ՠ՟պթր ՟ճջոեջ բ՟ր՟մթղւ — Խճոպճչ՜ձզկտ ՠս ի՜ս՜պ՜կտ ՜կՠձ՜ժ՜պ՜ջ ոջպզս աՀ՜հջ...
30. 236՜—9՜ Տգ՟պմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟վ՟վգ՟ժ Ահ՟րէւ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգժնտ, դնվ ո՟վսթմ ՟հ՟րէգժ ՟ղգմ՟ճմ ը՟ղ — Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ...
31. 239՝, 229՜—30՝, 240՝—3՜ [Բ՟մւ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ]
՟. 239՝, 229՜—30՝ Վգվջսթմ ճ՟րգժնր՟լ խվխթմ ծգլնրէգ՟մ մնվթմ ծջխնհթ ՟պ մնճմ ՟հգվջ ղ՟հէ՟մ՟տ ՠ՟մթ, թ ինվնտ ջվսթտ ի՟րջի զմբ Աջսնրլնճ (Բ՟մ Բ) — Ես ՜ջ՟, զ չՠջ՜հ ՜հոտ՜ձՠ՜ռ հճսո՜ի՜պճսդՠ՜ձռ...
ՠ. 230՝ Վգվջսթմ ճ՟րգժնր՟լ խվխթմ ծգլնրէգ՟մ մնվթմ ծջխնհթ ՟պ մնճմ ՟հգվջ ղ՟հէ՟մ՟տ ՠ՟մթ, թ ինվնտ ջվսթտ ի՟րջւ զմբ Աջսնրլնճ (Բ՟մ ՁԴ) — Աջտ՜հ ՠջժձ՜սճջ, դ՜՞՜սճջ ՝՜ջլջՠ՜է... ը՜վ՜ձզմ ըզդկ՜ձռ,
գձ՟ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ա. 240՜՝ [Վգվջսթմ ճ՟րգժնր՟լ... (Բ՟մ Ը) — Ես ՜ջ՟, ազ՛ձմ ՞ճջթՠոռՠո... յ՜ջժՠղպճսդՠ՜ձռ] ///ճսձ՜հձ՟ զ էզճսդՠ՜ձռ...
բ. 240՝—2՜ Ըմբբթղ՟ղ՟վս բթր՟տ ՟ճջ մնր՟ա ՟հ՟րէթտ գր բթր՟ջ՟վջնրպ չգվղ՟ս՟ամ՟ո ՟իս՟րնվնրէգ՟մտ Աջսնրլնճ ց՟վ՟սթշ (Բ՟մ ԻԸ, գ) — Աջ՟, ՜հոտ՜ձՠ՜ռո ՜ձ՝՜սզռ իջ՜ղզռ...

գ. 242՜—3՜ Մ՟հէ՟մւ դ՟րվ՟րնվւ դ՟վծնրվ՟մ՟տ աթյգվնճ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ (Բ՟մ ԺԲ, ա) — Ըձժ՜է տ՜խռջճսդՠ՜կ՝, Տբջ Աոպճս՜թ իա՜սջ ա՟՜շձ՜ռճխզո ա՜խ՜մ՜ձո...
32. 243՜՝ Սնրվՠ ծ՟րվմ Յնռ՟մեջ Գ՟պմգտնճ ՟վ՟վգ՟ժ Ահ՟րէւ ռ՟ջմ մմչղ՟մ ը՟ղամ — Ախ՜մՠկտ ատՠա, Տբջ, ՠս ՞ճի՜ձ՜կտ ա՜ձի՜ո կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠձբ տճսկկբ...
33. 244՝—53՜ [Ահ՟րէւ Ա—ԻԹ (=Լ) (ճպ՜ձ՜սճջ)]
՟. 244՝ Ա. Տբջ, պճսջ ղզձՠէ իզկձ զ չզկզ, /Ոջ զ իճխկճռձ մժճջթ՜ձզ...
ՠ. 244՝—5՜ Բ. Տբջ դ՜՞՜սճջ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ, /Աջ՟՜ջ՜՟՜պ հ՜կՠձ՜հձզ...
ա. 245՜ Գ. Էջձՠժ ժձճնձ յճշձժզ, /Ոջճ ՜ձճսձձ ՜ձ՞զպՠէզ...
բ. 245՜՝ Դ. Մզձմ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպ էզձզ, / Գ՜՝ջզբէՠ՜ձ վճխձ ՞ճմզ...
գ. 245՝—6՜ Ե. Մՠթ Հ՜սջ Ոջ՟զ կ՜ջ՟՜ոզջզ, / Աջ՜ջ՜թճռո ըձ՜կճխզ...
դ. 246՜ Զ. Մՠխ՜, Հ՜հջ, կՠխ՜, Ոջ՟զ/ Մՠխ՜ ի՜ա՜ջ, տՠա Սճսջ՝ Հճ՞զ...
ե. 246՜՝ Է. Զ՜հո Աոպճս՜թ կՠա յ՜ջ՞ՠսՠ՜ռ, /Զ՟ջ՜ըպձ հԵ՟ՠկ կՠա ՜շ պձժՠ՜հ...
զ. 246՝—7՜ Ը. Ահէ ճխճջկ՜թձ ճը մբ յ՜իՠ՜ռ/Ըակՠա ՜ջՠ՜կ՝ձ զսջ դ՜ձգ ՞ձՠ՜ռ...
է. 247՜ Թ. Եկ ՞ձ՜ռՠ՜է զ լՠշ՜ռ, / Եո յ՜ժ՜ոՠ՜է ՠկ զ հ՜սջ՜ռ...
ը. 247՜՝ Ժ. Մ՜ջզ՜կ, պճսձժ ՜սջիձճսդՠ՜ձռ, / Ոջ Սճսջ՝ Հճ՞զձ ատՠա գձպջՠ՜ռ...
ը՟. 247՝ ԺԱ. Տբջ, ՜խ՜մՠկտ ատՠա հճսոճչ,/ Յզո ձ՜հՠռզջ կՠթ ըձ՜կճգ...
ըՠ. 248՜ ԺԲ. Զզձմ կ՜հջ ճջ՟սճռձ Զՠ՝ՠ՟ՠ՜հ, / Ոջ Տՠ՜շձ գձ՟՟բկ կ՜խդՠ՜ռ է՜էճչ...
ըա. 248՜՝ ԺԳ. Աոպճս՜թ ի՜ՠ՜ռ զ հզո ՞դճչ. / Ես ըըձ՜ՠ՜ ճխճջկՠէճչ...
ըբ. 248՝—9՜ ԺԴ. Աձլձ զկ, գձ՟բ՛ջ ՠո թճսէ՜ռՠ՜է,/Կ՜կ զ ՟եճըճռ ՜ձիճ՞՜ռՠ՜է...
ըգ. 249՜՝ ԺԵ. Հզձ՞ղ՜՝՜դզձ ըճջիճսջ՟ ՜շՠ՜է, /Եջժճպ՜ո՜ձտձ հզջ՜ջ ՠժՠ՜է...
ըդ. 249՝ ԺԶ. Տբջձ զ ը՜մբձ զ չ՜հջ զնՠ՜է, / Ի ՞ՠջՠակ՜ձձ իջ՜սզջՠ՜է...
ըե. 249՝—50՜ ԺԷ. Աջ՟, զձլ չծզշ կ՜իճս ի՜ոՠ՜է/Ես ՜ձռ՜սճջո ՜ձյզպ՜ռՠ՜է...
ըզ. 250՜ ԺԸ. Ոջյբո զ Ղ՜ա՜ջձ ՞դ՜ռ՜ջ, / Ես տճսՠջճջ՟զ ճխճջկՠռ՜ջ...
ըէ. 250՜՝ ԺԹ. Զզձմ աԱձ՜շ՜ժ ճջ՟զձ ՞պՠջ, /Ըաժճջճսոՠ՜էձ ժճմՠռՠջ...
թ. 250՝ Ի. Տբջ, պ՜ռ ՜մ՜ստո ՠկ ՠո ը՜ս՜ջ, /Ոսխզձ ՟ե՜ջ բ ՠս ՠո կճէ՜ջ...
թ՟. 251՜ ԻԱ. Ծ՜խժ՜ա՜պզժ ՜սջ ռձթճսդՠ՜ձ, /Աձճսղ՜իճպ ի՜կՠխճսդզսձ..
թՠ. 251՜ ԻԲ. Ոջ ՟զկբ ժճհջ կզպտ ՠս ՝ձճսդզսձ,/Կ՜ջ՜ստ ժճսաՠկ ՜ջտ՜հճսդզսձ...
թա. 251՜՝ [ԻԳ]. Եպճսջ կպ՜ռո զկ ա՜սջճսդզսձ, /ԶԴ՜սդՠ՜ձձ ՠջ՞ՠէ ՜ձլ՜ձլջճսդզսձ...
թբ. 251՝ ԻԴ. Իկ ՜հէ մժ՜հջ ժ՜ջճխճսդզսձ, /Ահո էճսջ ո՜ժ՜ս չոպ՜իճսդզսձ...
թգ. 251՝—2՜ ԻԵ. Մզձմ ՞՜, ՠխՠս կՠջ Փջժճխզձ, /Աձ՟ջզ տ՜խ՜տ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
թդ. 252՜ ԻԶ. Եո ՠջ՜ձՠկ ՜ս՜ա՜ժզձ, /Ոջ ձ՜ ՞զպճխ ՠխՠս Փջժմզձ...
թե. 252՜՝ ԻԷ. Մ՜ջզ՜կ Աոպճս՜թ՜թզձ, / Ոջ ՠո թձ՜սխ ՜ձկ՜ի Բ՜ձզձ...
թզ. 252՝ ԻԸ. Ս՜վճջձ ՜շՠ՜է Ս՜կ՜ջ՜ռզձ, /Խձ՟զջ ՠէՠ՜է ժՠձ՜ռ նջզձ...
թէ. 252՝—3՜ [ԻԹ]. Ոջյբո ժձճնձ կզձճջ՟զձ, / Ոջ զ տ՜խ՜տ ՠջզձ՜զձ (՜հոյբո)...
ժ. 253՜՝ Լ. Աս՞ձՠ՜, Յզոճսո Հ՜սջ Մզ՜թզձ,/Աձՠխ, ՜ձ[ի]՜ո ՠս ՜ձտձզձ... / Աջե՜ձ՜ռճ վ՜շ՜ռ ձճջզձփ Տբջ ճխճջկՠ՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

71՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ճխճջկՠ՜ ՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հ՚ Յ՟խնՠ ՞ջճխզ ոճջ՜. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 82՝)փ
92՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ՜ջե՜ձ՜սճջՠ՜ աՏբջ Սսգց՟մնջ գձ՟ ժճսո՜ժջ՜սձ Սճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հզռձ ՟՜ոՠոռբ,
ճջ ո՜հ ՠխՠս յ՜պծ՜շ Սճսջ՝ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռձ, ճջ ՜ոպ ժ՜պ՜ջՠռ՜սփ
243՝ Փ՜շտ... Ի դզս Հ՜հճռ ՊՁ (1431) ՞ջՠռ՜ս իճ՞զ՜՝ճխ՝ճն ՝ճսջ՜ոպ՜ձո՚ Վ՜ջտ ոճսջ՝ ի՜ջ՜ձռ, զ չ՜ձտո զ
հԵվգվ՟մ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ ՠս Սնրվՠ Գենվաթջ, ՠս Սնրվՠ Սսգց՟մնջթ, Սնրվՠ Նյ՟մթմ, ՠս
՜շ ճպո՚ Յնռծ՟մմեջ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզո, ՠս գձպջՠ՜է ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ ՞ջճռ, ՠս ոճսջ՝ ժջ՜սձ՜սճջ՜ռո, // (244՜) ճջտ
՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜էփ Աջ՟, ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխբ ՠո ՜հոկ իճ՞զ՜՝ճսխը ՠս թ՜խժ՜սՠպ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո՚ Յ՟խնՠ ՜ձ՜ջե՜ձ
՜՝ՠխ՜հո, ՠս զկճչ լՠշ՜կ՝ո ՞թ՜՞ջՠռզ աո՜, ազ ՠխզռզ ո՜հ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ կ՜ձժ՜ձռ Սզճչձզփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ պՠո՜ձՠէճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ ժ՜կ ժ՜ջ՟՜էճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ, ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ աոպ՜ռ՜սխո Յ՟խնՠ ժջ՜սձ՜սճջո, ՠս աթձ՜սխոձ զկ, աի՜հջձ զկ՚ աԹ՟բենջմ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՓ՟յթխմ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զկ, ՠսո ՜շ՜սՠէ ա՝՜ակՠջ՜ըպ ճսոճսռզմո ՠս
աչ՜ջ՟՜յՠպո կՠջ՚ աՅնռ՟մեջ ի՜սջՠխ՝՜հջձ զկ, ճջ բ ՠջժջճջ՟ ոպՠխթ՜սխ կՠջ. հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ՠս Քջզոպճո
Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠռՠէճռո ճխճջկՠոռզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձ զսջճսկ. ՜կբձփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

253՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ)
Վ՜ՙհ զձլ՚ կՠխ՜յ՜ջպ Աէ՟մ՟ջթ,
Աձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՜ղ՜ժՠջպզ,
Ոջ ՝ձ՜[///]ՠխ ՝զսջ տ՜ձտ՜ջզփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 253՝ Աջպ՜տո ՠէՠ՜է՚ ժճմբ աճջ՟զձ...
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ՄԱՇՏՈՑ
ԺԶ, ԺԷ — XVI, XVII
ԳՐԻՉ՝ Ոռ՟մմեջ ՟ՠհճ. (Բ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 168. շավնր՟լ՝ 168՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×4+Ա—ԺԴ×12 (Ա 8, Բ 13, Ե 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (1—5, 13—4, 168 ԺԷ բ., ժնրջ՟բվնյղնռ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18×13ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ԺԷ բ. ռգվ՟մնվնանհթ՝ 1՟—5ՠ, 13՟—4ՠ, 167ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ,
ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟դ՟վբ ՠ՟ղՠ՟խգ՟ճ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (118ՠ)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնրֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+1(Գ), ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնր՟լ 1 (Ա—Բ)
գր զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ 1/2 (Գ) էգվէգվթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟—Աՠ, Բՠ—Ա՟ «/// ղթմշբգպ
նրջնրտ՟մեվ... գր մ՟ ծ՟ճգտգ՟ժ զմբ մնջ՟///» (Ի, 1—17)ֆ Գ՟—Գՠ «[///Ձթէգ]մգ՟տ... ջո[՟մ՟մթտգմ... ղ՟]սմգջտե... ՟պ[՟ւգ՟տ... կգդ]՟ճվ ղթ... կգդ[ռգվմ՟սնրմ... նր]սգհ... անծ՟տ՟ր գր ՟ջե. Ապ[եւ///]» (ԻԱ, 38—ԻԲ, 17)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ սգհ—սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, ջգր՟տ՟լ գր տգտ՟խգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ էնրժ՟տ՟լ, 167 գր 168 էգվէգվզ, ռգվ՟խ՟դղնհթ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մզ լ՟լխգժնր մո՟ս՟խնռ, ջնջմկնր՟լ թվ՟վֆ ԺԷ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ ե,
ռգվ՟խ՟դղնր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ էգվթմ՝ 1—5, 13—14, 168ֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, Բ ցգհխթ ՟ջս՟պզ՝ խթջնռ շ՟ց ո՟սպնր՟լ, զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—3՜ Կ՟մնմ գփէմ ՟րնրվմ ՟յի՟վծ՟է՟հթմ — Ս՜խկճո. Տբջ էճսջ ՜խրդզռ զկճռ...
2. 3՜—5՜ Եփէմ փվմ սհ՟ճթմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. Ս՜խկճո. Եջ՜ձՠէզտ ՠձ...
3. 5՝—9՜ Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ գր ռգվըջսթմ ջգհ՟մ խ՟մամգժնճ, ճգս աթյգվթ ը՟ղնրմ ՟հնէթրւ իմբվնր՟լնռւ — Յՠջջճջ՟ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
4. 9՜—25՝ Յնվը՟ղ խ՟ղթտգջ ւվթջսնմգ՟ ՟պմգժ, ո՟վս ե դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմջ խ՟ս՟վգժ — Յճջե՜կ
ճսդ՜սջՠ՜ էզձզ, ՝ՠջՠէ զ ՟ճսշձ ՞՜սդզ ՠժՠխՠռճհձ...
5. 25՝—30՝ Կ՟մնմ դծ՟մբգվկ ծ՟վջ՟մգ՟տ [՟րվծմգժնճ] — Բՠջՠձ ՜շ՜նզձ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս ՜ոՠձ Շ՜ջ՜ժ՜ձ
ԴՁ. Խ՜մ՜ձղ՜ձ ՟ջճղկ՜կ՝...
6. 30՝—7՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ բմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Տբջ, զ արջճսդՠ՜կ՝...
7. 37՝—8՜ [Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ] — Ը ՜սջ ոճսջ՝ ժՠձ՜ձ, ՠս հՠպ Ը ՜սճսջձ ՞ձ՜ ՠջեռձ...
8. 25՜—41՝ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աձճջ վջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ... ՠս ՠջդ՜ ՜շ իզս՜ձ՟ձ...
9. 41՝—60՝ Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժջ ճ՟րհ՟վխգմ ՟պ Քվթջսնջ [՟յի՟վծ՟է՟հ] — Աոՠձ Ս՜խկճո.
Եջժզձտ յ՜պկՠձ... զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ՞ՠիՠձզձ վջժՠ՜ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
10. 61՜—72՝ [Կ՟մնմ սհ՟ճ՟է՟հթ — ... ժ՜կ]///՜սճջճսդՠ՜կ՝ ակՠջ կ՜իո, ազ պ՜ռՠո կՠա ատճ ՜ձկ՜իճսդզսձ՟...
11. 72՝—86՝ Կ՟մնմ Մգլթ ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ չնրվ ՟րվծմգժն—Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠջդ՜ձ զ նճսջձ
ժ՜ակ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝...
12. 86՝—104՝ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժն — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՜ոՠձ Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Զ՜սջճսդզսձ Սճսջ՝ ը՜մզձ...
13. 104՝—5՜ Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մջ սգ՟պմ՟խ՟մխթմ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
14. 105՜՝ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
15. 105՝—11՝ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...

16. 111՝ Կ՟մնռմ ՟րվծմնրէթրմ ՟հթ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜...
17. 111՝—8՝ Կ՟մնմ նաթ՟ծ՟մաթջս ՟պմգժնճ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո Ի դզս. Եջ՜ձզ ճսկ
դճխճսդզսձ ՠխՠս...
18. 118՝—21՝ Կ՟մնմ դ՟վղսթջ ջգվղ՟մգ՟տ գր դգհչ ՟րվծմգժ – Ս՜խկճո ԿԴ. Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ ռճջՠ՜ձ...
19. 121՝—2՝ Կ՟մնմ մնվ՟ավգժնճ, մնվ՟խգվս աթվւ ՟րվծմգժն — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ զ ՝ՠկձ...
20. 122՝—6՝ Կ՟մնմ մյ՟մթ ՟րվծմգժ — Պ՜ջպ բ ձ՜ը տ՜ի՜ձ՜հզձ գձպջՠէ ժ՜ձճձ՜ստ ավՠո՜հձ ՠս աի՜ջոձ...
21. 127՜—40՜ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էնրմ դ՟ո՟յի՟վնհմ ՟վկ՟գգժնճ — Գ ե՜կձ եճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ...
22. 140՜—53՝ Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Ոսմ՟ժնր՟թմ... դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Եցվգղթ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ
ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ Հ՟ճնտ Գվթանվնջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Ի պ՜ոձՠրջճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ զ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ...
23. ՟. 153՝—6՝ Գ՟մկ նվ թ ղգպգժ՟է՟հմ ՟ջգմ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբ...
ՠ. 157՜—8՝ [«Ոհՠ ՠգվ՟մնճ ղգպգժնտմ, ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե». (կգպ. 11, 109ՠ»)] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ... («Ոխ՝ դ՜խկ՜ձ...», կգպ. 825, 37՟)ֆ
24. 158՝, 162՜՝, 161՜՝, 159՜—60՝, 165՜—6՝, 164՜՝, 163՜՝, 167՜ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ գր Բըյխնրէգ՟մ զջս խ՟վաթ]ֆ Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մմ ե. Արգս՟վ՟մ Մ՟էենջթ — Մզ(Ես) հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... ՠս ա՜հո
զձմ ՜ո՜ռ ռձ՜հ (դՠջդՠջգ ը՜շձճս՜թ)...
25. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ—ԺԸ բբ.]
՟. 167՜ Աճջ ե ո՟սղնրէթրմ Փ՟վեդ ւ՟հ՟ւթմ Փպ՟մա՟տ – Զճջ էոՠ՜է ՄԾ... (՛) րտ... (՛) պ՜ծժ՜ռ ըճձպտ՜ջզձ ՠս ՠէՠ՜է ՜խպ (՛)ժՠ՜ռ Ծ լզ՜սճջ ՞ձ՜ռզձ Գ պ՜ջզ ՠս Գ ՜կզո զ ՟ճսշձ ժ՜ռզձ... ՝ճէճջ ՜ղը՜ջտո մժ՜հփ
ՠ. 168՝ [Մ՟ջմ ՟հփէթ] — Ոմ պՠոզ տՠա կ՜ջ՟՜յոբջ... Հ՜հջ կՠջ, ճջփ
ա. 6՜ Վ՟ջմ ՟խպ՟րթ... — Թբ ՜մձ ժշ՜հ՚ ՜սջիձճսդզսձ‘՜... դբ լ՜ը ժշ՜հ՚ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՠջդ՜էփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

163՝ Ասջիձՠ՜է բ ժ՜կտձ Աջ՜ջմզձ, ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ճս ի՜ո// (167՜)ճհռ ՜ս՜ջպ ՞ջճհո. ՠս ձկ՜հ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 5՜ (ԺԷ ՟.) Ոչ ոճսջ՝ ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜հզռ, հճջե՜կ աըճջիճսջ՟ձ աԵրդձ ՜սճսջձ ժ՜պ՜ջբտ, հզղՠոնզտ աՈռ՟մմեջ ՞ջզմ ՠս ոճսպ՜ձճսձ ՜՝ՠխ՜հ, ճջ ՜ձճս՜կ՝ո ՠկ կզ՜հձ ՠս ճմ ՞ճջթճչ. Վ՜ՙհ զձլ Ռ ՝ՠջ՜ձփ Յզղՠռբտ ազո ՠս աթձրխոձ զկփ Յզղճխ՜ռ՟ Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
Գզջտո ՜հո հզղ՜պ՜ժ բ Ճ՟հ՟տո՟մ՟մտ պբջ Մգջվնոթմ. Աոպճս՜թ չ՜հՠէճսկձ պ՜ռ. ՜կբձփ
2. 167՝ (ԺԷ ՟., ոճոձլճս՜թ 168—ջ՟ դՠջդզձ, գձդՠջռճսկգ՚ էճսո՜սճջճսդՠ՜կ՝) Փ՜շտ... ՜կբձփ Վՠջնզձ ժ՜ակճխ
Մ՜ղպճռփ Նճջճ՞ՠէ ՠջՠպ Տբջ Յնռ[՟մեջ]մ՝ հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ ՠս թձճխ՜ռձ՚ Մխվսթշ տ՜ի՜ձ՜հզձ, Գնրժմ՟վթմ, ՠս ՠխ՝՜սջձ՚ Ղ՟դ՟վթմ, ՠս ժՠձ՜ժռզձ՚ Էս՟վթմ, ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս ՝՜ջՠոբջ՚ Յնծ՟մ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ՠս ժՠձ՜ժզռ՚ Եհթջ՟ՠգէթմ, ՠս ճջ՟ճհձ՚ Եհնրղթմ, Յնծ՟մթջթմ, ՠս Գնրժթմ, ՠս Մ՟վ՟մթմ, ՠս/// (2—3 ՝՜շ ՜ձգձդՠշձՠէզ), ճջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է բջ ՜շ Քջզոպճո՚ Եէ՟վթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռփ Ոչ ճջ ժ՜ջ՟՜տ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, կզ՜՝ՠջ՜ձ
Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ՜[կՠձՠռճսձ հզղբ] ՜պՠձզձ Քջզոպճոզ. ՜կբձփ
3. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ)
Գջզմո ոճսջ, ոզջպո պըճսջ
Եո ճսջ, ՜հո ճսջ,
Ոջ դ՜ձ՜տո բ ՠխՠէ ո՜պ՜ժ կճսջփ
Ձՠշտո վթզ տ՜շձ՜ զ իճխ,
Գզջո կձ՜հ հզղ՜պ՜ժճխփ
[Ձ]ՠշո ՞ձ՜հ, ՞զջո կձ՜հ,
Բ՜ձձ Աոպճս՜թ չՠջ ի՜կ՝՜շձ՜հ,
0ջիձՠ՜է բ դ՜՞՜սճջճսդզսձ ձճջ՜փ
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ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջ խվ.ֆ Սս՟տնհ՝ Յնռծ՟մեջ ՟ՠհճ.ֆ Կ՟դղնհ՝ Ս՟վաթջ ՟ՠհճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 273. շավնր՟լ՝ 114ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԳ×12 (Ա 10, Զ 11, Ժ, ԻԳ 9, ԺԹ 16, Ի 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,5×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 35ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ՝ ՟ջս՟պզ՝ շթւ՝ (Բ ցգհխթմ խ՟մ՟շ գր ջոթս՟խ լնրեմմգվ)ֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, ղ՟ա՟հ՟էֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մնրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվմ ղ՟յնր՟լ (1—3, 9, 267—273)ֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՜՝ Ց՟մխ ե աժի՟րնվ ՠ՟մթտ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ ավնտ՝ Աջսնր՟լ ջխջգ՟ժ ղթմշգր տճգսթմմ... — Ա. [Յ]՜շ՜ն՜՝՜ձ... Վ՜ոձ պՠոէՠ՜ձ Կնդեպ չ՜ջ՟՜յՠպզփ
ԻԵ ՞էըզռ հՠպճհ ՜շ՜ձռ ՞էը՜ի՜կ՜ջձՠջզ ձղճս՜թ ՠձ 20 ՜ձճսձ «Վ՜ջտ», «Տՠոզէ» ՠսէձ, ճջճձռ ՝ձ՜՞ջՠջգ մժ՜ձփ Ահէ լՠշ՜՞ջՠջճսկ ՟ջ՜ձտ կՠթզ կ՜ո՜կ՝ ՜կվճվճս՜թ ՠձ էզձճսկ ԻԶ ՞էըճսկ (իկկպ. կգպ. 685, 26ՠ)փ

1. 1՝—7՜ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մ ավնտջ Վ՟վնրտ ջվՠնտ ծ՟վտմ ւ՟հ՟ւ՟ռ՟վնրէգ՟մ — Ոջ— բջձ զ ոժա՝՜ձբ ՜շ Աոպճս՜թձ Բ՜ձ...
2. 7՜—39՝ Խվ՟սւ ագհգտխ՟ճ՟վղ՟վւ ջնրվՠ գր գվ՟մգժթ ծ՟վտմ ղգվնտ խվ՟րմ՟րնվ՟տ Յ՟հ՟աջ խ՟ս՟վգ՟ժ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ. Գժնրի գվխվնվբ — Եի՜ջռ ճկձ ռի՜հջձ Ամսնմթնջ ՠս ՜ոբ. Զզ՛ձմ յ՜իՠռզռ, ազ ի՜ծճհ ՠխբռ
Աոպճսթճհ...
3. 39՝—48՝ Գժնրի գվվնվբ. Խվ՟սւ ծնագրնվւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ղգվնտ, գր էե ո՟վս ե ղգդ ծգսգրգժ ծ՟մբ՟վսնրէգ՟մ գր ղթ՟ճմ՟խգտնրէգ՟մ — Նըոպբջ ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմթնջ հ՜ձ՜յ՜պզձ...
4. 49՜—64՜ Գժնրի շնվվնվբ. Բ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ճ՟հ՟աջ դհչնրէգ՟մ գր ւ՟հտվնրէգ՟մ — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմ. Աշ՜նզ ՜մ՜ռ տճռ ժ՜էռՠո կզղպ աՠջժզսխձ Աոպճսթճհ...
5. 64՜—76՝ Հթմագվնվբ. Վ՟ջմ ո՟ծնտ գր ՟ղգմ՟ճմ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ — Եէզձ ՠջ՝ՠկձ ՠխ՝՜ջտ ՜շ ի՜հջձ
Ամսնմթնջ զ Սխթսնճ...
6. 76՝—95՝ Գժնրի ռգտգվնվբ. Բ՟մւ իվ՟սնրտ ջնրվՠ ծ՟վտմ ՟ղգմգտնրմ Վ՟ջմ դանրյ՟մ՟ժնճ ղգդ թ ո՟սգվ՟դղ՟տ ոնպըմխնրէգ՟մ — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմթնջ, ՠդբ. Ոսձզձ կ՜ջկզձտ կՠջ ՝ձ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսդզսձտ...
7. 96՜—102՝ Գժնրի Է—գվնվբ. Վ՟ջմ ՟մզմշնրէգ՟մ գր նշ ՟ա՟ծգժնճ ջս՟տնր՟լնտ գր ռ՟ջմ ՟ճժնտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ թրվ՟ւ՟մշթրվ իվ՟ս ջվՠնտ ծ՟վտմ — Հջ՜ե՜ջՠ՜է ճկձ հ՜ղը՜ջիբ ՠխ՝՜հջ ՠս ազձմո զսջ ՝՜ե՜ձՠ՜ռ
՜խտ՜պ՜ռ...
8. 102՝—21՝ Գժնրի Ը—գվնվբ. Բ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ՟ղգմգտնրմ, նվ ճ՟վնրտ՟մե դղգդ թ ւ՟չնրէթրմ, ճ՟վթնրէթրմ գր թ ծ՟ղՠգվնրէթրմ գր թ ձամնրէթրմ խվ՟րմ՟րնվ՟խ՟մ — [Գ]ձ՜ռզձ ՠջ՝ՠկձ ՠխ՝՜ջտ ՜շ ի՜հջձ Ամսնմթնջ ՠս
՜ոՠձ ռձ՜. Աո՜ոռՠո կՠա, ի՜հջ...
9. 121՝—8՜ Գժնրի թմմգվնվբ. Խվ՟սւ գր ՠ՟մւ ջնրվՠ գր գվ՟մգժթ ծ՟վտմ ՟ղգմգտնրմ ՟պ ՟ճմ, գէե. Ոշ ե ո՟վս ՟պմգժ թմշ թ տնճտջ ղ՟վբխ՟մ — [Լ]ճս՜ս ի՜հջձ Ամսնմթնջ չ՜ոձ կ՜ձճսժ ժջ՜սձ՜սճջզ, ճսկՠկձ, ճջ ՜ջ՜ջ
ոտ՜ձմՠէզո...
10. 128՜—35՝ Գժնրի Ժ—գվնվբ. Թե ո՟վս ե ղգդ դանրյ՟մ՟ր ճ՟ղգմ՟ճմ դփվնրէգմե ղգվղե թ բ՟սգժնճ գր թ
ՠ՟ղՠ՟ջգժն — [Պ]՜պ՜իՠ՜ռ ՠջ՝ՠկձ վճջլճսդզսձ ՠխ՝րջ ճսջճսկձ զ չ՜ձո իրջձ Եհթ՟ճթ...
11. 135՝—68՜ Գժնրի ղգս՟ջ՟մգվնվբ. Վ՟ջմ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ գր նրհթհ բ՟ս՟ջս՟մթմ գր զմս[վ]գժն դՠ՟վթմ թ շ՟վեմ գր նշ ՟խմ՟պնրէգ՟ղՠ թմշ ՟պմ[գժ] — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմթնջ. Բ՜աճսկ ծձղՠռզձ ակ՜ջկզձո զսջՠ՜ձռ...
137՝ Գջմզռ. «Բ՜ջբկզպ գձդՠջռճխ, ադճսխդձ ղջնբ հ՜հոկ չ՜[հ]ջզ ՠս ՜հձ բ ժպջ՜սձփ // (138՜) Ոՙի զ ՟՜շձ չզջ՜սճջ՜ձ՜ռ. ղվճդՠռ՜հ ՠս ոը՜էՠռ՜հփ // (138՝) Ոՙչ ՠխ՝՜ջտ, կզ կՠխ՜՟ջբտ, ազ ՜հո՜սջ հճհե չզջ՜սճջճսդզսձ ՠխ՜սփ Զդճսխդձ հՠպ ղջնբ՚ ՞պ՜ձՠո ձղ՜ձ՜թ»փ Կ՜ջ՟՜է՚ 135՝—7՝, 138՝, 138՜, 139՜—68՜փ

12. 168՝—78՝ Գժնրի գվխնս՟ջ՟մգվնվբ. Իՠվգր էե ո՟վս եվ ղգդ ղթյս ՟վէնրմ գր դա՟ջս ժթմգժ — [Ա]ո՜ռ
ի՜հջձ Ամսնմ, ՠդբ. Տՠոզ ՠո ժջրձ՜սճջո, ճջտ աժձզ ՜ղը՜պճսդՠ՜ձռ...
13. 178՝—81՜ Գժնրի ԳԺ—՟մգվնվբ. Թե ո՟վս ե ղգդ ՟մբ՟բ՟վ գր ՟վէնրմ ՟հփէգժ ճ՟ղգմ՟ճմթ գր ճ՟ղգմ՟ճմ ը՟ղ — [Ե]խ՝՜հջ ճկձ ՠի՜ջռ ռի՜հջձ Ամսնմ ՠս ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ ՝՜ձձ Ղՠսպ՜ռճռ ՞ջճռ...

14. 181՜—90՝ Գժնրի շնվեւս՟ջ՟մգվնվբ. Եէե ո՟վս ե ղգդ ՟րս՟վ՟ջեվջ ժթմգժ գր նհնվղնրէթրմ ՟պմգժ
իմբնրէգ՟ղՠ գր ժվչղսնրէգ՟ղՠ — [Ա]ո՜ռ ի՜հջձ Աո՟րժնմ չ՜ոձ գձ՟ճսձՠէճսդՠ՜ձ աՠխ՝՜ջոձ...
15. 190՝—7՜ Գժնրի ԵԺ—գվնվբ. Եէե ո՟վս թտե ՟պ ծնագրնվ ռ՟վբ՟ոգսջ գր ծ՟վջ ջս՟մ՟ժ ծմ՟դ՟մբնրէթրմջ ՟մգվխնր — [Ա]ո՜ռ Ամսնմ, ՠդբ. Հձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձ ՠս յ՜իտ իձ՜ա՜ձ՟ՠձ ա՞՜ա՜ձո...
16. 197՜—218՝ Գժնրի ռգյս՟ջ՟մգվնվբ. Վ՟ջմ ՠ՟վրնւ ինմ՟վծնրէգ՟մ գր նվւ մնւ՟րւ ժնրջ՟րնվգ՟ժւմ գմ
— Հ՜հՠռ՜ս ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմթնջ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձո Աոպճսթճհ ՠս ՜ոբ. Տբջ, ճջյզոզ՛ զռբ...
՟. 218՝—21՜ Աջսթձ՟մւ ռ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ — Աշ՜նզձ ՜ոպզծ՜ձ ՜հո բ, ճջյբոազ ժջրձ՜սճջձ ճսձզռզ
՜շ՜նզ ՜մ՜ռ աՠջժզսխձ Աոպճսթճհ...
17. 221՜—4՝ Գժնրի ԹԺ(ԷԺ) — գվնվբ. Վ՟ջմ ՟մճթյ՟շ՟վնրէգ՟մ, նվ ե մղ՟մնրէթրմ Աջսնրլնճ — Աո՜ռ ի՜հջս Ամսնմթնջ. Յճջե՜կ ճտ թ՜թժՠոռբ ա՜ձռ՜ձո գձժՠջզձ...
18. 224՝—32՜ Գժնրի նրէգրս՟ջմգվրնվբ. Վ՟ջմ ջթվգժնճ դԱջսնր՟լ գր դզմխգվմ — [Ա]ո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմթնջ. Եո ճմ ՠջժձմզկ հԱոպճսթճհ, ՜հէ ոզջՠկ աձ՜...
19. 232՜—48՜ Գժնրի թմմ գր Ժ—գվնվբ. Վ՟ջմ ծնաեսգջ ծ՟վտմ գր ՟ջսնր՟լ՟՟դբ ղս՟տ մնտ՟ — [Ա]մսնմթնջթ իրջձ հ՜հպձՠռ՜ս ՠջ՝ՠկձ կզձմ բջ հ՜ձ՜յ՜պզձ...
20. 248՝—53՜ Գժնրի ւջ՟մգվնվբ. Վ՟ջմ մյ՟մ՟դագ՟տ գր ջւ՟մշգժ՟անվլ ծ՟վտմ — Աոբզձ չ՜ոձ ի՜սջձ Աղնմ՟ճթ, ՠդեւ. Գձ՜հջ հ՜ձ՜յ՜պզ էձճսէ նճսջ զ նջիճջճ...
21. ՟. 253՜—9՜ Գժնրի ԻԱ. Վ՟ջմ ւ՟հ՟ւ՟ռ՟վնրէգ՟մ մնտթմ, նվւ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟վջ նրհհգտթմ ՟պ՟ւթմնրէգ՟ղՠ — Ախ՜սդբջ ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմթնջ զ ըռզ զսջճսկ, ՠս ՠժձ ՜շ ձ՜հ լ՜հձ հՠջժձզռ...
ՠ. 259՜—65՝ [«Վ՟վւ գր ո՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ծփվմ ղգվնճ Ոմնցվթնջթ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ, դնվ ո՟սղգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվմ Պ՟ցմնսթնջ». սո. Ա, եչ 165] — Պ՜պկՠ՜ռ ոճսջ՝ձ Պ՟ցմնսթնջ, ՠդբ. Ի կզճսկ ՜սճսջ վճսդ՜ռ՜
գձդ՜ձ՜է ՠս էզձՠէ զձլ զ ձՠջտո՜՞ճհձ ՜ձ՜յ՜պո...
Չճսձզ դ՜ջ՞կ՜ձզմ Գջզ՞ճջ ժդխ—զ 1110 դ. հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգփ

ա. 265՝—6՜ (Շ՜ջ. § 21ՠ—թ) —Եջժճս թՠջտ կՠթ՜կՠթտ ղջնբզձ հ՜ձ՜յ՜պզձ Սխթսնճ...
22. 266՜—7՝ Գժնրի ԻԲ. Խ՟րջ գր ղս՟լնրէթրմւ գր ինվծնրվբւ ԺԲ ղթ՟ճմ՟խգտ՟ճտ — Ժճխճչՠ՜է զ կզ՜ոզձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռտ ոճսջ՝ էՠջզձձ...
23. 267՝—9՜ Գժնրի ԻԳ. Վ՟ջմ ւ՟հ՟ւ՟ռ՟վնրէգ՟մ ՟պ՟ւթմնրէգ՟ղՠ դ՟վբ՟վգժնտմ — Խճջիՠ՜է ճսըպՠռզձ ՜շ կզկՠ՜ձո ՠջ՝ՠկձ ՠջժճս ՠխ՝՜ջտ ի՜կ՜ի՜ջտ...
24. 269՝—70՜ Գժնրի ԻԴ. Բ՟մւ ծնագրնվ ջնրվՠ ծ՟վտմ, նվւ ձամնրէթրմջ լգվ՟տգ՟ժւ եթմ. Հ՟ղ՟պ՟րս ո՟սղնրէթրմ տնրտնրղմ ՟պ՟[ւթմ]նր[էգ՟մ] — Հ՜ջռզձ ճկ՜ձտ զ ի՜ջռձ ռոճսջ՝ձ Աէ՟մ՟ջթնջ Ահեխջ՟մբվնր ՠյզոժճյճոձ, ՠդբ. Ոջյբո ի՜ս՜ո՜ջ բ Ոջ՟զ Հ՜սջ...
25. 270՜—2՜ Գժնրի ԻԵ. Բ՟մւ իվ՟սնր ծ՟ղ՟պ՟րս ծ՟վտնրղմ — [Ո]ջյբ՛ո յ՜ջպ բ ժջ՜սձ՜ս[ճ]ջզ ժՠ՜է զ
ոՠձՠժզ զսջճսկ... ՠս չ՜շՠոռզ զ ժ՜պ՜ջՠ՜է ոբջձ Աոպճսթճհ, ճջճսկ վ՜շտ... ՜հեկ ՠս կզղպփ
26. [Ոս՟մ՟րնվւ ճ՟ր՟վս ռ՟վնրտ գր իվ՟սնրտ ծ՟վ՟մտ]
՟. 39՝ Պ՜խ՜պ՜ձ՜ստ Մգլմ Ամսնմթմ, /Հՠխզձ՜ժզ ոճսջ՝ ՠջ՜կզձ...
ՠ. 48՝ Ճ՞ձ՜սճջ՜ստձ ՜ձ՜յ՜պզձ՚ /Հՠպՠսճխ՜ռ ժՠձ՜ռ լ՜հձզձ...
ա. 64՜ Ոջտ ա՜խ՜սդզռ ղձճջիո ՜շզձ/Ես ա՜ջպ՜ոճս՜ռ հճջ՟ չպ՜ժզձ...
բ. 76՝ Ըձ՟ ՝՜ակ՜սջՠ՜ տ՜խռզ ձճռզձ, / Տճսջ զձլ աի՜ռ Քճ ՠջժձ՜հզձ...
գ. 95՝ Փջժՠ՜ ՠս ազո, Տբջ, գձ՟ ձճոզձ /Յ՜հջՠռկ՜ձբ մ՜ջ ըճջիջ՟զձ...
դ. 162՝ [Ո]ջտ զ ըճսձ վճտճս ձզսդզձ/Ա՞՜իճսդՠ՜ձձ պզջՠռզձ...
ե. 121՝ [Ք]՜ն ՠխՠէճչտ զ ՜ջզճսդզսձ/Ըձ՟ լ՜ձլջճսդՠ՜ձ կզնրջբզձ...
զ. 128՜ [Ո]ջտ ՠս իյ՜ջպ վ՜շ՜կճէզձ/Յ՜խդճխ ՞պ՜ձ հ՜ոյ՜ջզոզձ...
է. 135՝ [Բ]՜հռ ճջ ՠպճսջ ՞ճջթ զ ՝՜ձզձ/Զկզպո ՠս էՠաճս ղճսձմ րժ՜հզձ...
ը. 168՜ [Ա]հէ ճջ Փջժզմ ՠխՠջ ձճռզձ,/Եպճսջ հ՜խդՠէ ի՜ժ՜շ՜ժզձ...
ը՟. 190՝ [Բ]՜հռ ազձմ ՜ոՠկ ազկճհ ՜ձլզձ՚ /Աըպ՜ոզջզո ՝ճէճջճչզձ...
ըՠ. 218՝ [Ո]ջտ իյ՜ջպ վ՜շ՜կճէզձ/Յ՜խդճխ ՞պ՜ձ հ՜ոյ՜ջզոզձ...
ըա. 224՝ [Ո]ջ արջզձ՜ժ Հրջ Քճ չՠջզձ/ Աձի՜պճսդՠ՜կ՝ հ՜ձլզձո ՝ՠջզձ...
ըբ. 232՜ [Ո]ջտ զ ՝ճէճջ ոջպբ ՜ձլզձ/ Մ՜տճսջ ոզջճչ աՔՠա ոզջՠռզձ...
ըգ. 248՜՝ Աջ՟, յ՜խ՜պզկ ի՜հռկ՜կ՝ ձճռզձ,/Ոջտ կ՜տջՠռ՜ձ Հճ՞ճչ Քճզձ...
ըդ. 252՝ Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթ չ՜ջճստ ձճռզձ/Բճսեՠ՜հ առ՜սո զկճհ ՜ձլզձ...
ըե. 266՜ Ոջտ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ջո ճսխ[խ]ՠռզձ/ Մ՜ջկձճչ ՠխՠձ զ՝ջ ՜ձկ՜ջկզձ...

եգ. 267՝ Զ՜ձ՜ա՜ձՠ՜է չ՜ջճսռ ձճռզձ/Ես թ՜խժՠջ՜ձ՞ Քՠա գձթ՜հզձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 39՝ (Գջմզ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ, Քճ ոճսջ՝ ծ՞ձ՜սճջ՜ռո ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝, ճխճջկՠ՜ ՠխժՠէզ ՞թճխզո՚ Յնռ՟մեջթջ ՠս թձ՜սխ՜ռ զկճռ, ՠս Յնծ՟մեջ ժջ՜սձ՜սճջզձ, ազ հճհե վ՜վ՜՞բ ՞ջճռոփ
48՝ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ՚ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ի՜հռՠռբտ ՠխժՠէզ ՞թճխզո՚ Յնռ՟մթջթջ,
ՠս ոպ՜ռճխզ ոճջ՜ Յնծ՟մեջ՝ ՜՝ՠխզ, ՠս Մգժւթջգբգխ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ճջ արջզձ՜ժ ղձճջիՠ՜ռ (ձկ՜ձ՚ 64՜)փ
58՝ Ոՙի ՟՜շձ տճսձփ
95՝ Ոՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ... (ձկ՜ձ 48՝—զձ) ՠս աՌջս՟խեջմ, ճջ յ՜պծ՜շ ՠխՠս ՞ջՠէճհ ՞ջճռո, ՠս դճխճսդզսձ
կՠխ՜ռ ի՜հռՠռբտփ
102՝ Զՠխժՠէզ Յնծ՟մեջջ ՠս աիճխճհ ի՜ս՜ո՜ջո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ (ձկ՜ձ՚ 168՜)փ
135՝ Զՠխժՠէզ ՞թճխ՜ժո հզղՠ՜, ճՙչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, ՠս աՅնռ՟մեջ ժջրձ՜սճջձ, ճջ ժ՜ջՠժզռ ՠխՠս կՠա զ յ՜ձ՟ըպճսդզսձո, աճջ հճսո՜կ զ Տբջ Յզոճսո, ազ պ՜ռբ վճը՜ջբձ չ՜ջլո ՝՜ջզո, ՠս աՄգժւթջգթգխ ժջրձ՜սճջձ, ճջ արջզձ՜ժո ղձճջիՠ՜ռ (ձկ՜ձ՚ 178՝)փ
137՝—8՝ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջճսկ, պՠո §11)
190՝ Ձՠշո ՠջդ՜՚ ՟՜շձ՜ զ իճխ,
Գզջո կձ՜ հզղ՜պ՜ժճխ,
Զլՠա ՜խ՜մՠկ, ոճսջ՝ գձդՠջռճխ,
Մՠխ՜սճջզո էՠջճստ հզղճխփ
Քջզոպճոզ վ՜շտփ Ըձ՟ ոկզձ ՠս աՄգժւթջգէ ժջրձ՜սճջձ հզղՠէ զ Տբջփ
224՝ Զՠխժՠէզ ՞թճխ՜ժո ՜խ՜մՠկ հզղՠռբտ... ոխ՜է՜ձ՜ռո ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ զ ժ՜ջՠ՜ռ ՞ջՠռզ...փ
249՝ Ոՙի, ճՙի, ազ զ՝ջՠս ալժճսձտ՚ կՠթձ ավճտջձ ժէ՜ձբփ
266՜ Յզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ աՅնռծ՟մեջ ժճսո՜ժջ՜կձ ՜՝ՠխ՜հձ՚ ավ՜վ՜ք՜սխ Սճսջ՝ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջճսռո, ՠս ազո՚ ա՞ջճխո Յնռ՟մեջջ, աոճսպ՜ձճսձ ը՜՝ՠ՝՜հո, ճջ ՜ձճս՜կ՝ ժջ՜սձ՜սճջ ՠկ ժճմՠռՠ՜է ՠս ՞ճջթճչ ճսջ՜ռՠ՜է ՞պ՜փ Վ՜ՙհ ՠս ՠխճսՙժ ազոփ
272՝ [Փ]՜շտ ՜ձՠխզձ ՠս ՜ձկ՜իզձ,
Աձՠջ՝, ՜ձիբպ զոժ՜ժ՜ձզձ,
Եջջ՜ժզ պ՜ջճջճղզձ
Ես կզ՜ժզ ՠխ՜ձ՜ժզձ,
Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ՚
Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ ՠջջՠ՜ժ ՜ձլզձձ,
Յ՜ձռՠ՜էձ, հ՜հեկճհո, հ՜յ՜՞՜հզձ
Ես ՜ձոյ՜շ հ՜սզպՠձզձփ
ՅԱագ՜ձ՜աՠ՜ձո Մՠթ պճսկ՜ջզ,
Հ՜հճռ Մՠթ՜ռո դվ՜ժ՜ձզ,
Եջժՠ՜ժ տ՜շզռո ի՜ջզսջզ,
Վՠռզռ պ՜ո՜ձռ ՠս ճսդ ՜սՠէզ (1419)
Աս՜ջպ ՠխՠս ՜հոկ պ՜շզփ
Ոջ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտ ո՜ հճջնճջնՠ՜է,
Զզ աչ՜ջո ոճսջ՝ ի՜ջռձ յ՜պկՠ՜է,
Գճջթճչ ա՜ձճսձձ հզձտՠ՜ձ ՝ՠջՠ՜է,
Քՠջդճխ՜՝՜ջ ոպճս՞՜՝՜ձՠ՜էփ
Ս՜ ռ՜ձժ՜էզ ՟ջ՜ըպ հ՜սջզձՠ՜է,
Ի Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ՜ջկ՜պ՜ռՠ՜է,
Շձճջի՜ստ ձճջզձ ՜շճհ՞՜ռՠ՜է,
Աձկ՜ի՜ժ՜ձ յպխճչ էռՠ՜էփ
Ս՜ ՞ՠխՠռզժ թ՜շ գձլզսխՠ՜է,
Բ՜ակ՜ոպՠխճսձ չ՜ջո՜սճջՠ՜է,
Ոջտ զ պ՜սդճհ մ՜ջզձ ձՠխՠ՜է,
Սճչ՜ս էզռզձ իճչ՜ձ՜ռՠ՜էփ

Ս՜ տ՜խռՠէճռ ոՠխ՜ձ ՠ՟ՠ՜է,
Աձճսղ՜ի՜կ ըճջպժ՜ստ էռՠ՜է,
Ոջ զ ոկ՜ձբ ծ՜ղ՜ժՠռՠ՜է,
Ահէ հ՜սզպՠ՜ձ ձ՜ ճմ տ՜խռՠ՜էփ
Ս՜ ՝՜ջՠի՜կ ՜խ՝ՠջ ՝ըՠ՜է,
Ե՟ՠկ՜ժ՜ձ ՞ՠպճհձ ձկ՜ձՠ՜է,
Ոջտ նջճհձ ժՠձ՜ռ ժ՜ջ՜սպ՜ռՠ՜է,
Աջ՝ՠ՜է աո՜ ՠս աճչ՜ռՠ՜էփ
Յճհե տ՜խռջ՜՞ճհձ ՠձ ՝՜ձտ ոճջզձ,
Ք՜ձ աըճջզոըըձ կՠխճսզձ,
Ոջտ ած՜ղ՜ժ ոճջզձ ՜շձզձ,
Յ՜ջ գձդՠջռկ՜կ՝ ճմ հ՜՞ՠռզձփ
Դ՜ջլՠ՜է չ՜ոձ ՜հձ ՜ըճջե դճսզձ
Ակՠձՠռճսձ ՝՜ձտըձ ոճռզձ,
Զզ աճջ ՞ճջթճչ ժ՜պ՜ջՠռզձ,
Զ՜հձ ՞ջՠռզձ ՠս ճսոճսռզձփ
Ըոպ ՜ջ՟զսձ՜ժ՜ձ ՞զպձ՜ժ՜ձզձ,
Մզպտձ ՜հձ ՠս ա՜ջ՟ձ ՜ձ՜յ՜պզձ,
Թբ ՝՜ձտձ տճ ի՜ս՜պ՜ջզկ՚
Գճջթճչտձ տճ ի՜ոպ՜պՠոռզձփ
Ս՜ չ՜ջե՜ջ՜ձ ժջ՜սձ՜սճջ՜ռ,
Ոսոճչ աը՜մձ ՝՜ջլճխ՜ռ,
Ես իջ՜ի՜ձ՞զմ ծ՞ձ՜սճջ՜ռ՚
Ըձ՟՟բկ մ՜ջզձ կ՜ջպձմճխ՜ռփ
Ս՜ չ՜ջ՟՜յՠպ բ էըշճսդՠ՜ձռ,
Փ՜ժ ՝ՠջ՜ձճհ ՠս ՟ճսշձ ղջդ՜ձռ,
Յ՜ձ՟զկ՜ձզռ ՝՜կ՝՜ոճխ՜ռ
Ես էՠաճս՜՞՜ջ մ՜ջ՜ը՜սո՜ռփ // (273՜)
Ս՜ ըճջպ՜ժզմ ոձ՜վ՜շճսդՠ՜ձռ
Ես ՝՜ջլջ՜չզաձ իյ՜ջպճսդՠ՜ձռ,
Ես ճսոճսռզմ ըճձ՜ջիճսդՠ՜ձռփ
Ս՜ ո՜ձլ՜ջժճս ՝՜ջժ՜ռճխ՜ռ,
Ի՝ջՠս ա՞՜ա՜ձ հ՜ջլ՜ժճխ՜ռ
Ես ի՜ոպ՜պ՜սխ ի՜ձ՟՜ջպճսդՠ՜ձռ,
Ես ՝՜ջբկզպձ իՠաճսդՠ՜ձռփ
Ս՜ բ ըէզմ ՜ջթ՜դ՜ոզջճսդՠ՜ձռ,
Ահձ, ճջ ՜ջկ՜պձ ՜կՠձ՜հձ մ՜ջՠ՜ռ
Ես ոՠջկ՜ձրխ ճխճջկ՜թճսդՠ՜ձռ
Ի ՝՜ջո ՜ձ՞ճսդ ՠս ըոպ՜ոզջ՜ռփ
Ս՜ վ՜ջ՜պբ աճը զ կպ՜ռ
Ես աձՠձ՞ճսդզսձ ձ՜ը՜ձլճպ՜ռ,
Ոսջ՜ըճսդզսձ պ՜ պջպկճխ՜ռ
Ոս ՜ջզճսդզսձ թճսէզռ ՜ձլ՜ձռփ
Ս՜ ի՜է՜թզմ բ իՠղպճսդՠ՜ձռ
Ես ՜խպՠխզ կպ՜թճսդՠ՜ձռ,
Շզնճսռ՜ձճխ իջճհ ռ՜ձժճսդՠ՜ձռ,
Ոջ ՝ճջ՝ճտզ զ պՠո ժ՜ձ՜ձռփ
Ս՜ ա՜ջդճսռզմ զ տձճհ կՠխ՜ռ
Ես ըոդ՜վզմ զ դկջճսդՠ՜ձռ,
Զճս՜ջդ՜ռճսռզմ իճ՞սճռ ՜մ՜ռ,

Ոջտ իՠխցճսռՠ՜է ՠձ զ ա՝՜խկ՜ձռփ
Ս՜ չՠջ ՝ՠջզմ զ ՞՝ճհ մ՜ջՠ՜ռ,
Տխկճսպ ժ՜սճհ պ՜շ՜յ՜ձ՜ռ,
Ես ՜շ՜նձճջ՟ կպզձ ժՠձ՜ռ,
Յՠջժջբ հՠջժզձո գձդ՜ռճխ՜ռփ
Ս՜ ՟՜ջլճսռզմ կճէճջՠէճռ
Ես ի՜ոպ՜պզմ ՞՜հդ՜ժխՠէճռ,
Ճ՜ջ ՠս իձ՜ջ ՜ձհճսոՠէճռ,
Բեզղժ իճ՞սճչ ՜ըպ՜ռՠէճռփ
Ոջ ճտ ոզջճչ ո՜ գձդՠջցռզ
Ես վ՜վքկ՜կ՝ գձ՟ ո՜ ը՜սոզ,
Սջ՝ճռո ճջ ՜ոպ հզղ՜պ՜ժզ,
Փ՜շ՜ռ ձճռզձ ի՜խճջ՟ էզռզփ
Հճ՞բձճջճ՞ ՜հոկ պ՜շզ
Յճհե ռ՜ձժ՜ռՠ՜է պ՜ջվկ՜կ՝ ոջպզ,
Հճ՞ճչ ՜խտ՜պ ժջ՜սձ՜սճջզ,
Ոջ Յնծ՟մեջ ՜ձճսձ ժճմզփ
273՝ (Սպ՜ռճխզ)
Եո՚ Յնծ՟մեջ ոզջճխ ՝՜ձզ,
Ոջ ՠկ զ չ՜ձո Պ՟պռ՟վչ՟ծթ,
Ի ՟ճսշձ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթ,
Ըա՞զջտո ճջ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտ ժճմզ,
Իձլ հզղ՜պ՜ժ աո՜յ ՠ՟զ,
Ես թձճխ՜ռ զկճռձ, <զկճռ>
Հ՜սջձ զկճհ՚ Իհիսթ՟վթ,
Ես ՠխ՝՜սջձ զկճհ՚ Ապւ՟րնմթ,
Ես ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռ զկճռ,
Ոջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠձ ՠս ժՠձ՟՜ձզ,
Ըոպ վ՜վ՞կ՜ձ զկճհ ոջպզ,
Զզ ճջ գձդՠշձճս ՠս ՝՜ձ ՜սկպզ,
Ն՜ ազո հզղբ ՜ձկճշ՜ձ՜էզ,
Ի ՟ճսշձ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթ
Ես ՜շ՜նզ Աջսնր՟լզմխ՟ժ Սնրվՠ Նյ՟մթ,
Ոջ բ հճհո ՜կՠձ՜հձ տջզոպճձբզփ
Ոՙչ ՠխ՝՜հջտ, մճսձզ ճտ իջ՜կ՜ձ, ճջ ա՞զջտո զ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսեջ ի՜ձբ ժ՜կ լՠշձ՜կճսը էզձ[զ], դբ զկ բ, ճմ ի՜հջ չ՜ձզռո ՠս ճմ զկ ՜ա՞՜ժ՜ձ, ՜հէ կզղպ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա ժ՜ջ՟՜ձ ՠս ըձ՜կճչ յ՜իՠձ, ՠս յ՜իճխտձ ՠս ժ՜ջ՟՜ռ՜սխտձ ՜սջիձզձ հԱոպճսթճհ ՠս զ կբձն. ՜կբձփ
3. 273՜ (Կ՜ակճխզ) Զժ՜ակճխ ոճջ՜հ՚ աՍ՟վաթջ ոճսպ՜ձճսձ ՜՝ՠխ՜, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ հ՜խ՜սդո լՠջփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 273՜ Վՠջոպզձ ՠ՟՜ս ՞զջտո զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Գենվա՟ճ դփվ՟ռ՟վթմ, զ թճչ՜յ՜պ ՜ձ՜յ՜պձ Լըղ՟ճ՚ հզղ՜պ՜ժ պբջ Մ՟հ՟ւթ՟ճթմ Աղէգտրնճ ՠս ՜ա՞՜ժռ՜ռ ձճջզձ, զ դճսզձ ՌՃԽԸ (1699), զ լՠշձ Գ՟ջո՟վ յ՜ջճձպզջզձփ
Ոչ ճջ գձդՠշձճս՚ պ՜հ աՈխճջկզձ. ՜կբձփ
2. 273՝ (ԺԸ ՟.) 0չ գձդՠջռրխ ՠխ՝՜ջտ, հճջե՜կ գձդՠշձճ[ս]տ ա՜հո Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտըո, ճջ բ իճ՞ճհ ՠս կ՜ջկձճհ,
ՠսըո ՜շ՜վՠէ իճ՞ճհ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ա՜ձյզպ՜ձ կՠխո՜ոբջ ՟յզջ՚ Ապ՟ւգժըմ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճո
Յզոճսո. ՜կբձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ (Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ Բ ղձզժ Ա ժրպ, ժբո տզէ՜, Յ՟վնրէթրմ, Ղ՟դ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպ, կ՜ջը՜ոձ Գ տզէ՜փ
0ջիձճսդզսձ չ՜ջ՟՜յՠպ ճջ՟սճհ իճ՞սճհձփ Վդձփ 273՝ Եո՚ Յնծ՟մեջ ոզջճխ ՝՜ձզ... (Նրպջ՞զջ, ի՜պճս՜թ ոպ՜ռճխզ
հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզռ)փ

848
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 4 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 209ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, ջգր խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ սիս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟ր (Ա ցգհխզ լ՟լխնր՟լ ե Ղնրխ՟ջ ՟րգս՟վ՟մշթ սո՟լնճ մխ՟վնռ), բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ դ՟վբ՟ծթրջ բգհթմ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Կսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ, ռգվչնրղ ղմ՟տգժ ե 1×11 ջղ ղ՟ա՟հ՟էթ ղթ յգվս, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟ավնռ, խ՟վբ՟տրնրղ ե. «///մմչգտգժնճ դնվ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ռմ՟ջնր՟լ, Ա ցգհխթ խ՟դղզ՝ գվխնր սգհթտ ղխվ՟սնր՟լ, Բ ցգհխզ տգտ՟խգվ գր ս՟իս՟խզ
1/3—նռ ՠ՟տ, էթխնրմւզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԴ—XIV
ԹԵՐԹ՝ 61 (1—36, 178—202)ֆ ՊՐԱԿ՝ 5(ԻԸ—ԼԲ)×12+1×1 (ճ՟րգժնրղ մնվնանհթ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12,3×8,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ՝ 13՟ՠ, մնվնանհթ՝ 202՟ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ ինրմ՟տ՟լ գր տգտ՟խգվ, 1՟՝ գհլնր՟լ գր բը՟վզմէգպմգժթֆ Ննվնաղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ԻԸ—ԻԽ ով՟խմգվզ բվնր՟լ Բ կգպ՟ավթ ջխդՠնրղ, թջխ Լ—ԼԲ ով՟խմգվզ՝ Գ կգպ՟ավթ ռգվչնրղֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—12՝, 14՜—36՝, 178՜—202՝ [Վ՟վւ ծ՟վ՟մտ]
1. 1՜—12՝, 14՜—36՝, 178՜—89՜ [«Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ ավգ՟ժ թ Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ ճ՟հ՟աջ
՟րասթ խվ՟րմ՟րնվ՟տ — Ոջ բջձ զ ոժա՝՜ձբ... Ա. Ոջյբո ՜ոբջ ի՜հջձ Պթղեմ... Գ. Ոկձ զ թՠջճռձ ՞ձՠ՜ռ ժպ՜սո ՜ոճսՠ՜ռ... պ՜հջ ա՟ջ՜կձ ՠս». կգպ. 686, 79՟] ՜շՠ՜է ՞ճխձ ՞ձ՜ռ ՠս թՠջձ ճմ ՠսո ըձ՟ջՠ՜ռ ՠս ճմզձմ ը՜սոՠռ՜ս...
Ն՜ըՠջ՞՜ձգ ՠս Ա—ՃՀԷ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ ըջ՜պձՠջզռ 8—գ (Ա—Բ, ԽԹ—ԾԴ) դ՜վճս՜թփ Վՠջնզձձՠջզ վճը՜ջբձ պՠխ՜՟ջճս՜թ բ
՜հէ լՠշ՜՞ջզ կզ դՠջդ (13) ՠս ձղճս՜թ՚ 13՜ –՞ջմզռ. «Ա դճսը[տ]ո ՜սպ՜ջ բ (պՠո § Բ)փ

2. 189՜—201՝ Ի ռ՟վնրտ ձամ՟րնվ՟տ (Ա—ԼԴ) — Ա. Եջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմ ՜խ՜սդբջ զ ըջծդզձ զսջճսկ...
ԼԴ. Հ՜հջձ Աժնմթջ ՞ճչՠռ՜ս հճհե... դբ պճսՠ՜է բզ յ՜պ՜/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Բ. 13՜՝ [Վ՟վւ ջվՠնտ (ղ՟ջմ ԺԴ բ. ղթ ՟ճժ կգպ՟ավթ)]
՟. 13՜ [Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Մ՟սվնմթ՟ճ —... ՠջդ՜հջ]/// ՠժՠխՠռզձ ՠս ժ՜էՠ՜է ՞՜ձՠռզձ ՜ջտ Դ... ՠս ձղը՜ջտ
ոջ՝ճհձ ա՜կՠձ՜հձ ՜ըպո ՠս աիզս՜ձ՟ճսդզսձո ՝եղժբ զ Թգջ՟հնմթխե տ՜խ՜տփ
ՠ. 13 ՜՝ Յ՟ճջղ[՟րնրվ ճթյ՟ս՟խ]ջնրվՠ ծ՟րվմ Բգմգբթւսնջթ — Սճսջ՝ո իշճկ՜ՠռզ բջ ՠս ՝ձ՜ժբջ –կզ՜հձճսդՠ՜կ՝... ՟՜՟՜ջՠ՜ռ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. իկկպ. պյ. Յ՜հոկ՜սճսջտ, 1834, Ա, բն 128)փ
Գ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ մնվնանհթ ԺԶ բ.]
– 202՜՝ [Վ՟ջմ ծ՟ղՠգվնրէգ՟մ] — Մզ ճկձ թՠջճռձ ՞ձ՜ռ տ՜խ՜տձ ՠս կպՠ՜է հՠժՠխՠռզձ... ՠդբ ՞ճիճսդՠ՜կ՝ ի՜կ՝ՠջբ ՠս վ՜շ՜սճջբ աԱոպճս՜թփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

14՜ Տբջ Յզոճսո, նձնՠ՜ ակՠխո ՞ջճխզ ոճջ՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

202՜ (ԺԶ ՟., ՝եղժ՜ժ՜ձ թ՜թժ՜՞զջ) «Զկՠխ՜յ՜ջպ Յնռ՟ջ՟ց ո՜ջժ՜ս՜ջ՞ո հզղՠռ[բտ]»փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 202՝ Աձՠխզձ պ՜ծ՜ջ...
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԴ—XIV
ԹԵՐԹ՝ 118 (37—154)ֆ ՊՐԱԿ՝— Ա—Ժ×12 (Զ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ Մգլնրէթրմ՝ 12,5×8,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ղ՟ջ՟ղՠ՝ մփսվավ՟մղ՟մ)ֆ ՏՈՂ՝ 19—20ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. 106 գր 107—թ ղթչգր 2 էգվէ զմխ՟լֆ Տգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
–37՜—177՝ [Ք՟հնր՟լնճ ՠ՟մւ թ ձ՟պթտ, ւ՟վնդթտ, իվ՟սնրտ գր ղգխմնրէգ՟մտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ]
՟. 37՜—8՜ Յթյգջտե Տեվ դ՟ղգմ՟ճմ ո՟ս՟վ՟ա — Սճչճջճսդզսձ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ճջ ղ՜պ գձձ՜հտ ՠս ղ՜պ ձւՠջտ
պ՜ձզձ դ՜՞՜սճջ՜ռ...
ՠ. 38՜—9՜ Զզ Աոպճս՜թ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ ՠջժձ՜սճջ՜ռ ՠս ՠջժջ՜սճջ՜ռ, ՜շ՜սՠէ կ՜ջ՟ճհձ բ ճխճջկ՜թ...
ա. 39՜—40՜ Աոՠձ, դբ. Մզ՜ժՠռ կզ ժ՜հջ ճս ժճս‘ վ՜վ՜՞ՠջ, ճջ կ՜ջկձճ ՜մրտ պՠո՜ձբջ ա՜հո ՜ոպճս՜թ՜հզձ
ղձճջիո...
բ. 40՜—3՝ Ով ՟հՠ[թրվբ գջ խգմ՟տ] — Ակՠձ՜հձ ՜հձ, ճջ ժ՜կզնտ կՠժձՠէ լՠա վճտջ կզ, ՜հձ ՜խ՜սդտձ բ, ճջ
տ՜ի՜ձ՜հ ՜շ Հճ՞զձ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ժճս‘՜խ՜սդբ... (իկկպ. կգպ. 933, 103՟)փ
գ. 43՝—4՝ Քջզոպճձբտ, ՜սջո ղձճջի՜ռ ՠս յ՜ջ՞ՠս՜ռ ՜սջ բ...
դ. 44՝—5՝ Քջզոպճձբտ, կ՜ջ՟ ազձմ զջտ մբ պՠոՠէ ճս մ՞զպբ ազջ ՞ՠխՠռժճսդզսձձ...
ե. 45՝—7՝ Զ՜կՠձ՜հձ ազձմ ՜ջՠէ բ Աոպճս՜թ, ոտ՜ձմՠէզտ կՠթ բ...
զ. 47՝—50՜ Քջզոպճձբտ, ՜կբձ կ՜ջ՟, ճջ ժ՜կզ կՠժզ կզ զջտ պ՜է զ վճը... ձ՜ յզպզ ազձտ ՜շ՜նզ չժ՜հզռ պ՜է...
է. 50՜՝ [Ի Մգխմնրէգ՟մտ ՟հփէթտ] — Իոժ Եջջճջ՟ ե՜կձ ՜շ՜սՠէ՜յբո ՜խ՜սդՠէզ բ...
ը. 50՝—6՜ [Յ՟հ՟աջ ղ՟մխս՟ր՟ա՟տ] — Աոպճս՜թ՜հզձ ՜շ՜տՠ՜էձ Պոխճո ՞ջբ ՜շ Հշճկ՜հՠռզոձ, դբ. Ոջտ
գոպ կ՜ջկձճհ ՠձ, ակ՜ջկձճհձ ըճջիզձ...// (51՝) ճջ ՜ձճս՜ձզձ կ՜ձժպ՜ս՜՞...
ը՟. 56՜—9՝ [Խփջւ ՟պ ծգս՟ղնրսջ թ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէթրմ] — Լոՠռբտ, ՠխ՝՜հջտ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է տջզոպճձՠ՜հտ,
ճջ ժ՜հտ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհո...
ըՠ. 59՝ [Գնծնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ես ՜ջ՟, զ հ՜ս՜ջպ ՝՜ձզո ՞ճիճսդզսձ ՠս վ՜շո չՠջ՜շ՜տՠոռճստ...
ըա. 60՜—2՜ [Խնջսնռ՟մնրէթրմ ճ՟մտ՟մ՟տ] — Մՠխ՜տ ՜ձ՜սջզձՠռ՜տ ՠս այ՜պճսզջ՜ձձ Աոպճսթճհ ճմ յ՜իՠռ՜տ...
ըբ. 62՜՝ Բ՟մ ՟ճժնրջս — Ակՠձ՜հձ ՞զջտ Աոպճս՜թ՜ղճսձմտ ՠս ՜սկպ՜ժ՜ջտ զ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ՠձ կՠա...
ըգ. 62՝—4՜ Մթ թ Ժ ՠ՟մ ՟հ՟րէթտմ ՟ճջ ե – Թբ. Սճսջ՝ ՠխզռՠո, ՜հոզձտձ՚ հճսոճսռ՜ձՠէձ կՠա աՔճ ժ՜կտձ...
ըդ. 64՜—6՝ Ոհնվղնրէգ՟ղՠ գր ծ՟ր՟սնռւ ջվՠթմ ղգհւ — Զոճհձ ՜ո՜ռ ՠս Տբջձ. Տճստ ճխճջկճսդզսձ ՠս ՜կՠձ՜հձ զձմ լՠջ ոջ՝բ...
ըե. 66՝—70՝ [Վ՟ջմ ՟հփէթտ] — Աջդճսձ ժ՜ռբտ ՜հոճսիՠպՠս ՠս հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՜խ՜սդո ՜ջ՜ջբտ...
ըզ. 70՝—3՜ [Ի խտնրվբթտ Եցվգղթ] —Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ հ՜կՠձ՜հձզ, ՠխ՝՜հջտ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ զձմ զ ՝՜ջզ կ՜պ՜ժ՜ջ՜ջբ...
ըէ. 73՜—5՜ [«Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ... Վ՟ջմ ջա՟րնվ՟տ ղիթէ՟վնրէգ՟մջ». կգպ. 994, 72ՠ] — Քջզոպճո բ՜շ ՠջժջյ՜՞ՠոռճստ ոպՠխթմզձ ՠս չՠջոպզձ ոպՠխթճխզձ...
թ. 75՝—7՜ Աճժնրջս — Ես ազ կ՜իժ՜ձ՜ռճս էզձՠէձ ճմ կզ՜հձ ճմ չձ՜ոՠ՜ռ, ՜հէ ՝՜աճսկ ր՞ճսպո ՞ճջթՠ՜ռ...
թ՟. 77՜—82՝ Ն՟իգվա՟մթտ — Ի հ՜կբձ ՜սջիձՠ՜է ՠս [զ] ՝՜ջզ ՜ջկ՜պճռ չՠջըձթճսխՠ՜է... //(81՝)... Տբջ ՠս
պՠոճսմ Տ՟մմ Սթրմգ՟տ (Սս. 0վՠգժգ՟՞մ)... (82՜)... ՞ՠջ՜՞ճհձ ՞ճչՠոպզռ... //(82՝)... ժ՜հթ՜ժձ՜կ՜տճսջ՟ Եջ՟ճթ՟ջ...
թՠ. 82՝—4՜ Լնրլղնրմւ ՠ՟մթտ — Հճ՞զձ կ՜ջկզձ ճմ ՜շ ծղկ՜ջպ՜յբո ճջյբո Ոջ՟զձ, ՜հէ լՠս՜ռ՜ս կզ՜հձ
հ՜ս՟պ ՜հ՟պ զ հ՜խ՜սձզ...
թա. 84՜՝ Յ՜շ՜նզձ ղզձճս՜թ բ պ՜ծ՜ջզձ կզձմՠս զ հՠպզձ ՜սջձ ՜կտ ՌՃԳփ ՅԳ (303) ՜կզձ Վգջոթ՟մնջթ (՜հոյբո) ՜շ՜ս Եվնրջ՟հեղ...
թբ. 84՝—7՝ [Զթ՞մշ ե ւվթջսնմենրէթրմմ] — Պ՜պՠի բ, ճջ տջզոպճձբտձ ՞զպՠձ՜ձ, դբ զ՛ձմ բ տջզոպճձբճսդզսձձ...
թգ. 87՝—8՜ [Ի ՠ՟մ.] Եր ՟ղգմ՟ճմ մվեվւ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ նհչ՟խեդ ժթտթ գր ղթ խգվթտթ — Զզ տ՜ի՜ձ՜հձ ճմ կ՜ոձ ճսձզ հ՜ղը՜ջիբ...
թդ. 88՜—9՝ [Ի ՠ՟մմ.] Ով լ՟վ՟րթւբ եւ, գվէ՟ճւ թ չնրվ — Քջզոպճձբտ, դբ ճջ բ ՜հո ճջ Բ տ՜խռ՜թ...
թե. 89՝—92՝ [Ի ՠ՟մմ.] Մսեւ զմբ բվնրմջմ մնվ՟ճ ինջսնռ՟մնրէգ՟ղՠ — Քջզոպճձբտ, ՜կբձ թձրխ ժ՜կզ, ճջ
ազջ պխ՜հզձ աիճ՞զձ ՠս ակ՜ջկզձձ ՜յջՠռձբ...
թզ. 92՝—9՜ [Ի ՠ՟մմ]. Հ՟ճգ՟տ ճ՟մկմ ւն, անրտե ղնպ՟մ՟ճտգջ... — Մպ՜ռձ ՜ոբ ի՜հՠէ հճ՞զձ, ազ ձ՜հբ ՞ճհճսդզսձ ՜շձ... (ՠս ՜հէՠս՜հէ ՝ձ՜՝՜ձՠէճչ րջզձ՜ժտ տ՜ջճազռ)փ

թէ. 99՜—100՜ Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Ես ՜ջ՟, ՜ի՜ս՜՟զժ իճչզստ ի՜ս՜պզռ ՠս ՜շ՜նձճջ՟տ ՠժՠխՠռճ, պՠո՜ձբտ ռ՜ձժզ ի՜ս՜պզձ...
ժ. 100՜—2՜ [Թնրհէ յվչ՟ՠգվ՟խ՟մ Եջ՟ճգ՟ճ Նշգտրնճ Վ՟ջմ մնրեվջ ս՟ժնճ թ մո՟ջս ռ՟մ՟տմ Սվՠնճմ Կ՟վ՟ոգսթ թ Տ՟վփմ] — Տՠոմճսդՠ՜կ՝ ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ըձ՜կճռձ Աոպճսթճհ... ՜հէՠս զ ձճս՜ոպ թ՜շ՜հբ թ՜շ՜հզռձ Քջզոպճոզ՚ Եջ՟ճգ՟ ոյ՜ո՜սճջբ ՝՜ձզ... ա՜կՠձ՜հձ աճջ զձմ ճսըպՠէ բտ զ ձճսբջտ Սվՠն Կ՟վ՟ոգսթ պ՜հտ...
ժ՟. 102՜—5՝ [Ըմբբեղ] ՟վՠգտնրէգ՟մ — Յ՜հպձ՜յբո ՜ոպճս՜թ՜ա՞ՠ՜ռ ՠս կՠթ կ՜ջ՞՜ջբձ Դ՜սզդ ՞ճմՠէճչ
՝ճխճտբ...
ժՠ. 105՝—6՝ [Ի ՠ՟մմ.] Ի մգհնրէգ՟մ թղնրղ գջ ՟պ Տեվ խ՟վբ՟տթ... — Տՠո դբ, ազ՛ձմ ՜ոբ...
ժա. 106՝ Ակՠձ՜հձ ՞զջտ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմտ ՠս ր՞պ՜ժ՜ջտ հ՜խ՜՞ո ՜հձճոզժ ղ՜ջ՜՞ջՠ՜էտ ՠձ զ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, ազ զսջ՜տ՜ձմզսջ ճտ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ժբ. 107՜—11՜ [Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ Թնրհէ ՟պ թյի՟մմ Եխգհգ՟տ՝ թ ղիթէ՟վնրէթրմ գր թ իվ՟ս —///]
ՠս ՜ջՠ՜կ՝ձ ճջյբո ծղկ՜ջզպ տջզոպճձՠ՜ ՠս Քջզոպճոզ թ՜շ՜... Վ՜ոձ ճջճհ ՠս ՠո՚ ձճս՜ոպո Յնծ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպ, ի՜հջՠձզ ձ՜ըձՠ՜ստ լՠա ՞՜ս՜շ՜ժ՜ձ ՠս իճկ՜ա՞զ...
Օջզձ՜ժո պյ. «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», դզչ 10, բն 303—312փ

ժգ. 111՝—21՝ [«Յնռծ՟մմնր ռ՟վբ՟ոգսթ Եդզմխ՟տրնց իվ՟ս». կգպ. 1177, 248՟] — Աջ՜ջ Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ իճ՞զ ՠս կ՜ջկզձ...
ժդ. 121՝—2՜ Յնհնվղնրէթրմ ՟հւ՟ս՟տ գր խ՟վփսգժնտ — Աոպճսթճհ գձթ՜հտ ՠս ձւՠջտ կ՜պճսռ՜ձՠձ...
ժե. 122՜—33՝ [Ն՟իգվա՟մւ] — Ես ՜հձ ճջ չ՜ոձ կՠխ՜ռ ճմը՜ջ ՜ո՜ռ, ճջ ՝ՠջբզձ... (՜հէ ՠս ՜հէ ՝ձ՜՝՜ձձՠջճչ)փ
ժզ. 134՜—42՝ [Ի ՠ՟մմ.] Մթ ծ՟ղ՟վեւ, էե գխթ ժնրլ՟մգժ — Ես ՜ջ՟, տձձՠէզ բ ձ՜ը, դբ ազձմ ՠձ րջբձտ ՠս ճսոպզ ոժո՜ս ՠս ճջճ՛ռ պւր ՠս չ՜ոձ բ՛ջ ՠ՟՜ս... ՜հձջ ՜խ՜՞՜ս/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ժէ. 143՜—8՝ Խվ՟ս ւվթջսնմեթտ Վ՟ջմ ՟մ՟րվեմ գր ոգհլ ճթյնտ՟սվ՟տ, դնվ խ՟վագտթմ ՅԺԸ ծ՟ճվ՟ոգսւմ թ Նթխթ՟ — Վ՜ոձ յՠւխթ իՠջլճս՜թճխ՜ռ, ճջտ Հճ՞ճչձ Սջ՝ճչ տձձՠռզձ ՠս ՞պզձ այ՜պզե ՜կՠձ՜հձ կՠխ՜ռ...
ի. 149՜—54՜ [Յ՟հ՟աջ ծմաթտ ՟րնրվտմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ] — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս ոճսխ զձմ ՠս հ՜խ՜՞ո իձ՞զռ ՜սճսջռձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜հ ը՜սոՠոռճստ...
ի՟. 154՜՝ ՅԵդգխթգժե ղ՟վա՟վեե — Աջ՟, ՜ջ՟՜ջճսդզսձ ՜ջ՟՜ջճհձ՚ զ չՠջ՜հ ձճջզձ զին ՠխզռզ...
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 142՝ (ԺԸ ՟.) Ի Աոպճսթճհ թ՜շ՜հ պզջ՜ռճս Վ՟վբգվգջթմ ի՜ոռբ ղ՜պ ՝՜ջՠսփ 145՝ Ի Աոպճսթճհ թ՜շ՜հ կ՜իպՠոզ Պգսվնջթմ (ձճհձ լՠշտ կզ ղ՜ջտ էճսո՜ձռտձՠջճսկ՚ ՜հ՝ճս՝ՠձ)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԶ—XVI
ԹԵՐԹ՝ 23 (155—177)ֆ ՊՐԱԿ՝ ԺԵ—ԺԶ×12 (ԺԵ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12,3×8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. էնրհէզ էնրժ՟տ՟լ գր ինրմ՟տ՟լ, ջխդՠթտ գր ռգվչթտ՝ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
–155՜—77՝ [Մգխմնրէթրմ ՃԺԸ (121–131) Ս՟հղնջթմ — Բ՜ձ]. Աջ՜ջզ զջ՜սճսձո... [Մՠժձճսդզսձ]. Իջ՜սճսձո
ՠս ՜ջ՟՜ջճսդզսձ հճջե՜կ ՜ոբ, ճմ ՠդբ ա՜կՠձ՜հձ զջ՜սճսձո ՝՜ձզսձ տ՜ձ՜ժ բ... ՠս հ՜կՠձ՜հձզո հ՜յ՜իճչճսկձ պճսՠ՜է տձձՠէ գ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
–178՜—202՝, պՠո լՠշ. Ափ

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 159՝, 161՝, 162՝փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ
ԺԵ—ԺԶ—XV—XVI
ԹԵՐԹ՝ 7 (203—209). ՊՐԱԿ՝ 1×7ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 12,4×8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17—20ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 203՜—9՜ [Բ՟մ անռգջսթ խնրջնրէգ՟մ, ՠ՟մ Ա—Ժ, (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «[Սսգց]՟մնջթ ե»]

՟. 203՜ [Բ՟մ շնվվնվբ —... յ՜իՠձ այ՜պճսզջ՜ձ] /// ՟ձ հԱսՠպ՜ջ՜ձ, /Լզձզձ պ՜ծ՜ջ ՠս ՜սդ՜ջ՜ձ... / Տճսձտ Խփ
ՠ. 203՜—4՜ Բ՟մ ծթմագվնվբ... – Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՜ոբ ա՜հո ՝՜ձ, /Զճջո ՞ջՠկ հզկ չզյ՜ո՜ձ.../Տճսձտ Ծփ
ա. 204՜—5՜ Բ՟մ ռգտգվնվբ — Նճջ ՜ո՜ռզռ ոջ՝ճռ ա՝՜ձ,/Աթզռ չժ՜հո լՠա հ՜ձ՟զկ՜ձ... /Տճսձտ Կփ
բ. 205՜—6՜ Բ՟մ Է—գրվնվբ — Ոՙչ ոզջՠէզտ ՠս ՝՜ջՠժ՜կ, /Տՠ՜շձ Աոպճսթճհ ՜ոյըձն՜ժ՜ձ.../Տճսձտ Հփ
գ. 206՜՝ Բ՟մ Ը—գվրնվբ — Սճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբտձ հ՜շ՜ն պՠո՜ձ/Զյ՜պզս ոըջ՝ճռըձ ՞ՠջ՜ա՜ձ... / Տճսձտ 6փ
դ. 206՝—7՝ Բ՟մ Թ—վբ — Ի հ՜հոռ՜ձբ, ճջ յ՜պկՠռ՜ձ,/Փ՜շտ ժճսո՜ձ՜ռըձ ա՜ձ՜ա՜ձ... / Տճսձտ Ղփ
բ. 207՝—9՜ Բ՟մ Ժ—գվնվբ — Է ՠջ՜ձզ, ճջ ոճսջ՝ կձ՜ձ,/Բճէճջ կ՜ջկձճչ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ.../‘Ի ՜սջիձՠձ աԱոպճս՜թ կզղպ հ՜սզպՠ՜ձփ (Տճսձտ Ճ)փ
2. 209՜՝ Դ՟վկգ՟ժ մնվթմ Բ՟մ անռգջսթ ղ՟ւնրվ խնրջ՟մ՟տմ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Սսգց՟մն») — [Ս]զջճհ ՜ձկ՜ի ոճսջ՝ վՠո՜հզձ,/Սճսվ՜դ իճ՞ճչ ի՜ջոճսձտ ձճջզձ.../Ոջ՟զ հ՜ջ՞բ ալՠա չՠջըոպզձ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ

849
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃԽԴ — 1695
ԳՐԻՉ՝ Յնռծ՟մմեջ ՟ՠհճ. Ղ՟դռթմգտթֆ Սս՟տնհ՝ Տեվ Թնվնջ Ջնրհ՟ճգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 580. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 9՟—13՟, 420ՠ—1ՠ, 456ՠ, 580ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×12+Ա—ԼԴ×12 (ԻԲ 10)+1×2+Ա—ԺԴ×12 (ԺԴ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,5×13ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խ՟վղթվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվ, ջգր մ՟իյ՟դ՟վբգվնռֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 14՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 266՟, 422՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, մ՟վմչ՟անճմ, բգհթմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ 2 էգվէգվթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟—Բՠ, Բ՟—Աՠ «[///դ՟յ՟խգվս]ջմ ղս՟մգժ թ մ՟ր... զմխհղգժ, ՟հ՟հ՟խգ՟տ ///» (Մ՟սէ., ԺԴ, 22—30)ֆ Դՠ—Գ՟, Գՠ—Դ՟ «///[լմ]՟մթտթ... ծ՟ր՟ս՟տեւ գէգ///» (Յնռծ., ԺԶ, 21—
27)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ է՟մ՟ւթ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, խ՟դղթ Բ ցգհխթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—412՜ [Ք՟վնդաթվւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
—2՜—4՝ Ց՟մգ ռ՟ջմ Ք՟վնդավաթջ — Ա. Սժզա՝ձ՚ Վ՜ոձ պ՜ջՠկպզձ ՠս ե՜կի՜ջզձ... ՀԸ. Նճջզձ Ք՜ջճա Դ՜սդզ ՠս Յ՜ժճ՝՜հ...
1. 5՜—8՝ [Ն՟իգվա՟մւ, Յնվբնվ՟խւ գր փվծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ] — Եջ՜ձՠէզձ ՠս կզ՜հձ իարջձ, դ՜՞՜սճջձ դ՜՞՜սճջ՜ռ...
Ց՜ձժճսկ ձղճս՜թ 78 տ՜ջճաձՠջզռ 57—գ (Ա—ԾԲ, ԾԴ, ԾԶ—ԾԸ, Կ) Ձկՠշ՜ձ ի՜պճջզռ ՠձ (Կ. Պրէզո, 1740), 19—գ (ԾԳ, ԿԱ—ՀԸ)՚ Ակ՜շ՜ձ (Կ. Պրէզո, 1741), զոժ 2—գ (ԾԵ—ԾԹ)՚ ՜ջպ՜տճհփ Սպճջՠս ձղճսկ ՠձտ գոպ ի՜պճջձՠջճսկ ճսձՠռ՜թ իՠջդ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ.

2. ՟—լՠ. 14՜—270՝
Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ. Ա/14՜—22՜փ Բ/22՜—4՝փ Գ/39՝—44՜ (Զ—զռ հՠպճհ)փ Դ/24՝—30՝փ Զ/30՝—9՝փ Ժ/44՜—8՝փ ԺԳ/48՝—55՜փ ԺԵ/55՜—60՜փ ԺԶ/60՜—4՜ (ոժ. «Քջզոպճո»)փ ԻԵ/64՜—9՝փ ԻԶ/69՝—73՜փ ԻԷ/73՜—6՜փ ԻԹ/76՜—81՜փ ԼԱ/81՜—3՝փ ԼԳ/83՝—
7՝փ ԼԶ/87՝—94՜փ ԽԷ/94՝—8՝փ ԾԱ/98՝—101՜փ ԾԷ/101՝—5՜փ ԾԸ/105՜—7՝փ Կ/107՝—13՝փ ԿԶ/114՜—9՜փ ԿԸ/119՜—22՝փ ԿԹ/122՝—
7՜փ ՀԳ/127՜—32՝փ ՀԴ/132՝—4՝փ ՀԶ/134՝—40՜փ ՀԹ/140՝—6՜փ ՁԱ/146՜—51՜փ ՁԵ/151՜—6՜փ ՁԶ/156՜—62՝փ ՁԷ/162՝—7՝փ
ՁԹ/167՝—71՜փ ՂԱ/171՜—6՜փ ՂԲ/176՜—81՜փ ՂԳ/181՜—4՝փ ՂԵ/184՝—9՜փ ՂԶ/189՜—97՜փ ՂԷ/197՜—205՜փ ՃԳ/205՜—8՝փ
ՃԴ/208՜—11՝փ ՃԵ/212՜—8՜փ ՃԶ/218՜—25՝փ ՃԹ/225՝—31՜փ ՃԺԲ/231՜—6՜փ ՃԺԳ/236՜—40՜փ ՃԺԹ/240՝—5՝փ ՃԻԴ/245՝—9՝փ ՃԻԵ/249՝—54՝փ ՃԻԹ/255՜—8՝փ ՃԼԴ/238՝—65՝փ ՃԼԷ/266՜—70՝փ

լա. 270՝—82՜ Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ. ՃԿԵ/270՝—82՜փ
լբ. 282՜—8՜ Տգ՛ջ Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ. ՃԼԶ/282՜—8՜փ
լգ. 288՜—94՜ ԾԵ. Ննվթմ Ք՟վնդ Գվթանվթ գպ՟ղգլ ւ՟չ ծպգսնվթ գր ՟մճ՟հէ ցթժթջնց՟ճթ, ՟յ՟խգվսթ
Յփծ՟մնր Ովնսմգտրնճ ՟վ՟վգ՟ժ իվ՟ս՟խ՟մ ծնաեյ՟ծջ գր ծ՟մձ՟վգհջ գր թղ՟ջս՟ծգհջ թ ղգխմնրէթրմ գր թ անռգջս Յ՟հ՟աջ ա՟ր՟դ՟մթ ռ՟վբ՟ոգս՟տ, թ ՠ՟մմ ղ՟վա՟վեթմ, նվ ՟ջե. Գ՟ր՟դ՟մ դփվնրէգ՟մ — Հ՜ջռճսկձ, դբ. Վ՜ոձ բ՛ջ հՠպ ՞՜ս՜ա՜ձձ ա՜ջ՟՜ջՠէճհ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՜ջպ՜տո ՝ՠջՠձ...

–լդ—լզ. 294՜—306՝ Տՠո Ձկՠշ՜ձ ի՜պճջ. ԼԲ/294՜—8՝փ ՃԽԴ/298՝—300՝փ ՃԽԶ/301՜—6՝փ
լէ. 306՝—13՜ ԾԹ. Ք՟վնդ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մմ, թ ՠ՟մմ. Հ՟մե դ՟յ՟խգվսջմ թ Բթրէ՟մթ՟... — Զ՜կՠձ՜հձ պճսձտ պձրջբձճսդՠ՜ձ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ, աճջ ժ՜պ՜ջՠ՜ռ հՠջժձզ, իջ՜ղ՜էզտ ՠձ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ...
խ. 313՝—9՝ Տՠո Ձկՠշ՜ձ ի՜պճջ. ՃԽԷ/313՝—9՝փ
խ՟—ծզ. 319՝—412՜
Տգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ. ՃԽԶ/319՝—24՜փ ՃԽԷ/324՜—9՝փ ՃԼ/329՝—38՜փ ՃԼԷ/338՝—43՝փ ՃԿԹ/343՝—7՜փ ՁԴ/347՜—50՝փ
ԽԶ/350՝—6՝փ Խ/356՝—62՝փ ՀԴ/362՝—70՝փ ՀԷ/370՝—4՜փ ՀԸ/374՜—8՝փ ՀԶ/378՝—83՝փ ԺԴ/383՝—5՝փ ԽԹ/385՝—8՜փ ԼԲ/388՜—94՝փ
ՃԿԴ/394՝—9՜փ ՃՀԳ/399՜—405՜փ ՃՀԵ/405՜—12՜փ

–412՝—8՝ պՠո Գ.
Բ. 419՜—578՝ Ավ՟վգ՟ժ գր է՟վւղ՟մգ՟ժ քպ՟մխ՟տ Հ՟վ՟մտ ռ՟վւջ թ ղգլ ռ՟վբ՟ոգսե Սսգց՟մնջթ Լգծ՟տրնճ
Տգ՛ջ կգպ. 789(Բ), 6ՠ—411ՠ. Ց՜ձժ/419՜—20՜փ ՟—ծ՟/422՜—578՝փ

1. Գ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ Կթվ՟խնջթ ռվբ. Աջս՟ո՟սգտրնճ 1731 է.]
–412՝—8՝ [Բ՟մւ ՟պ՟խ՟րնվւ]
՟. 412՝ Եո Հ՜հջ ճսձբզ ՠս ՠխ՝՜հջ... ՠ. 412՝ Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Նգվջեջ Կժ՟ճգտնճ կզ՜ձլձ՜ժ՜ձ Զ ՠխ՝՜ջտ... ա.
413՜ Թբ բջ դ՜՞՜սճջ ճկձ կՠթ ՠս ճսձբջ Բ յ՜ջպբա... բ. 413՝ Վ՟ջմ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմ՟//(414՜) նհնվղնրէգ՟մմ— Էջ դ՜՞՜սճջ կզ ՠս ճսձբջ յ՜ջպբա կզ Գ ՝՜եզձ... գ. 414՜՝ Իղը՜ձ կզ ժ՜հջ Բ ճջ՟զ ճսձբջ... դ. 414՝ Ոջյբո
ճկձ ՞ձ՜ռ զ պճսձ կզ կ՜ջ՟ճհ ՞ճխճսդզսձ... ե. 414՝ Յնհնվղնրէգ՟մ — Զճջ րջզձ՜ժ տ՜խ՜տ կզ բջ հճհե ՞ՠխՠռզժ... զ.
414՝—5՜ Աջսնր՟լ՟լմ՟ճ — Ահէ ՜ոՠձ, դբ. Է էիՠ՜շձ զձմ ՜ղը՜ջի Հպնղ՟ Ոժնղՠթրջ... է. 415՜՝ Ապ՟խ — Տՠո՜ս
պեջ կզ Ե ՜ա՞ կ՜ջ՟. կզ կ՜ջ՟ձ ժ՜յբջ ղ՜է՜ժ կզ վճսխ... ը. 415՝–6՜ Աոՠձ, դբ. Յճջե՜կ Սճխճկճձ ղզձբջ ապ՜ծ՜ջձ... ը՟. 415՝ Ձ՜ Մխվսնրէգ՟մ — Թ՜՞՜սճջ կզ ճսձբջ ՟ճսոպջ կզ ՞ՠխՠռզժ... ըՠ. 416՜՝ Աջսնր՟լ՟լմ՟ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ — Իկ՜ոպճսձտ ՜ոՠձ, դբ. Ակՠձ՜հձ զձմ ճջ ժ՜հ զ կբն Բ ի՜ժ՜շ՜ժ՜ռ... ըա. 416՝—7՜ Հ՟ճվ, ղ՟ճվ — Եդբ ճսկՠտ էզձզռզ ի՜հջ ՠս կ՜հջ... ըբ. 417՜ Բըյխնրէթրմ ղգհ՟րնվ՟տ — Ոկձ ՝եզղժ ճսձբջ ՝՜ջՠժ՜կ... ըգ.
417՜ Հ՟հնվբնրէգ՟մ — Մՠթ ճկձ ճսձբջ ղ՜պ ըճա ՠս ղճսձ... ըդ. 417՜՝ Դ՟ս՟ջս՟մ՟տ — Ծՠջ ճկձ ՞ձ՜հջ հ՜ձ՜յ՜պ... ըե. 417՝ Ձգպւ ժթեմ՟ — Ոջյբո ճտ ոյ՜ձ՜ձբ ա՟ճսոպջ դ՜՞՜սճջզձ... ըզ. 417՝—8՝ Աոպճս՜թ՜թձ՜հ — Էջ
ճկձ կՠթ՜պճսձ ՠս զկ՜ոպճսձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

87՝ Ն՜յՠս աչՠջն՜ռՠ՜էո զ ՝՜ջՠ՜ռ
Ես վ՜ջդ՜կ՜ռՠ՜էո զ մ՜ջՠ՜ռ՚
ԶՅնռ՟մեջ ըձ՟ջճխ ՝՜ձզ
Ես ՞ջճխ հ՜հոկ պ՜շզ,
Յզղկ՜ձ ՜շձբտ ՟ճստ ՜ջե՜ձզ,
Ես Աոպճս՜թ լՠա ՠս կՠա ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ,
Ոջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
119՜ Աս՜ՙխ աՠխժՠէզ ՜ձլձ զկ, ազ Է կՠխո ՜հո զ հզո էզճչզձ ժ՜պ՜ջՠ՜է բ ՜ձյ՜ժ՜ոփ
140՜ Զձճս՜ոպ՜ռՠ՜է ՠս ակՠխո՜կ՜թ ՞լճխ ՞ջզո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 265՝, 394՝)փ
184՝ Զկՠխ՜սճջ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ՚ Յնռ՟մեջ հ՜՝ՠխ՜հո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո (ձկ՜ձ՚ 249՝)փ
254՝ Զկՠխ՜սճջ ՠս մձմզձ՚ Ղ՟դՠմգտթ էճժ՜ձճսձ Յնռծ՟մմեջ հ՜՝ՠխ՜հո հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ազ
ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջկբ. ՜կբձփ
578՝ Գջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո դվզձ ՌՃԽԴ (1695) լՠշ՜կ՝՚ պջճսյ [Յնռծ՟մմեջ Ղ՟դվթմգտրնճ] (՜ձճսձգ ՠխթճս՜թ)փ
579՜ [Փ]՜ՙշտ...փ //(579՝)... Աջ՟, ՠո ձճս՜ոպ հ՜կբձզռ ՠս ճմզձմո հբ՜ռՠէճռ, հճտձ՜կՠխ ՠս ՠխՠջձ՜՞ճջթ, ՝՜ակ՜ոը՜է պբջ [Յնռծ՟մմեջ Ղ՟դվթմգտրնճ] (ՠխթճս՜թ) չ՜պձճխ ՝՜ձզ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ ՜հռՠէճս, ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխբ հ՜հոկ եճխճչ՜թճս Ք՜ջճա՞ջգզո, ճջ ՜ջ՜ջՠ՜է Գվթանվթ Եշ՜կՠթզ տ՜ն իշՠպճջզ ՠս ՜ձհ՜խդ վզէզոճվ՜հզ... ՠս ՠսո ՜շ՜սՠէ Հ՜հՠէզ չ՜ջտձ ցշ՜ձժ՜ռձ ՠս կՠժձՠ՜է բջ Լգծ՟տթ Սսեց՟մմնջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՠսո զ կզ պճսվ ժ՜ակՠ՜է ժ՜հ, ՠս
՜հո գոպ ի՜ծճհճսդՠ՜ձ կպ՜ռ զկճռ ՠս գոպ ՜ըճջեճսդՠ՜ձ ժ՜կ՜ռ զկճռ, ՜շզդո ժջժզձ ճսձՠէճչփ Ն՜ը, ՜ձժ՜ջ բջ
ոպ՜ձ՜է աՠջժճոՠ՜ձձ ժ՜պ՜ջՠ՜է հ՜խ՜՞ո թ՜ձջճսդՠ՜ձ ճմ ճսձՠէճչ ա՜հո ՝՜ս՜ժ՜ձ թ՜ըճսռձփ Եջժջճջ՟՚ զոժ՜յբո
յ՜պծ՜շ, ազ էզձբջ ա՞զջոձ ժ՜ջզ կՠթ ՠս ՜ձիՠդՠդ՚ ձ՜ՠս ՜ձղ՜ջե պՠխճնբ զ պՠխ, չ՜ոձ ճջճհ ՜հոյբո ՜ջ՜ջ՜տ գոպ ի՜ծճհճսդՠ՜ձ ոջպզռ կՠջճռփ Իոժ դբ ի՜ծՠոռզձ ՜ձլզձտ լՠջ յ՜պճս՜ժ՜ձ՚ Տՠ՜շձ ղձճջիտ, ՠս դբ ճմ՚ ձՠջՠոնզտ

հ՜խ՜՞ո Աոպճսթճհփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ոպ՜ռրխ ոճջ՜հ, իճ՞ՠսճջ ՠս ՝՜ակՠջ՜ըպ ի՜հջձ զկ՚ ապբջ Թնվնջ
ո՟վնմ Ջնրհ՟ճգտթ պբջձ ՠս աթձճխոձ զսջ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պ՜ձո // (580՜) ժջՠ՜ռ չ՜ոձ զկ, ճջ կզձմՠս զ մ՜վ ի՜ո՜ժզ ի՜ոճհռփ Ես ՠսո ՜շ՜սՠէ ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, հզղՠոնզտ զ հՠջժձ՜դշզմ հ՜խրդո լՠջ ակ՜ջկձ՜սճջ ի՜հջձ
զկ՚ ապբջ Ղնրխ՟ջ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՄ՟վա՟վթսմ ՠս աՠխ՝՜ջոձ զկ՚ ապբջ Ս՟վաթջմ, աՄ՟վխնջմ,
աՄ՟վեջ՟մ, աԳվթանվմ ՠս աՅնռջեցմ. ՠս ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ ՠս ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ ա՝ճոձՠէճչ, հզղՠոնզտ էջճսդՠ՜կ՝ ոջպզ ՠս ՝՜ձզս. Հ՜հջ կՠջ, ճջ այ՜պծ՜շ ՠս ա՜ղը՜պճխտ ոճջզձ ՠս ճջտ ճսձզձ կ՜ոձ ՝՜ջՠ՜ռ զ ոկզձ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠս ՜ղը՜պրխտ ոճջզձ հզղՠոռբ ՝ՠջ՜ձ կզ Ոխճջկի՜զս, ՠս ՝՜ջՠջ՜ջձ Աոպճս՜թ ազձտձ
հզղՠոռբ ա՜ջկրտ ՠս ա՜ս՜ժրտ, ՜ա՞րտ ՠս ա[գ]ձպ՜ձՠրտ զսջրչտձ հ՜կՠձ՜հձզս հ՜սճսջ հ՜ջճսդՠ՜ձ ՠս ՜հռՠէճսդՠ՜ձ ՜իՠխ ՜պՠձզձ Քջզոպճոզ... ՜կբձփ Եխՠս ժ՜պ՜ջճսկձ ՞ջճհո ՌՃԽԴ (1695) դճսզձ պճիկզո հԱջ՜կՠ՜ձ, ր՞ճոպճոզ հ՜սճսջ հ՜շ՜նձճսկփ Յճջճսկ վ՜շտ ՠս ՞ճիճսդզսձ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Վՠջնփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1՜ ՌՃՀԴ (1725) ՜յջզէզ ԺԶ, րջ ճսջ՝՜դ հԵ///՜յէ՜հզոփ
1՝ (Նճհձ լՠշտ, էճս՜ռճս՜թ) ՌՃՀԴ (1725) դվ՜ժ՜ձ ՠս ՜կոՠ՜ձ /// ՌՃՀԵ (1726) իճժպՠկ՝ՠջզ ԺԷ ՠէզ /// ՜դճշճհձ /// ՜յջզէզ ԺԷ ՠո ///
2. 418՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Ք՜ջճա՞զջտո Աջս՟ո՟սգտթ Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս զսջ թձճխ՜ռձփ Թվզձ ՌՃՁ
(1731)—զձ, ՠո՚ Աջս՟ո՟սգտթ Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպո ա՜հո Ք՜ջճա՞զջտո հզղ՜պ՜ժ պվզ ազկ իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժզձ
զկճհ՚ Գթվթսգտթ ո՜ջժ՜ս՜՞ Սսգց՟մմնջթմ, ճջ գձդՠշձճս ՠս չ՜հՠէբփ
3. 1՜ Յզղ՜պ՜ժ բ պբջ Սսգց՟մմնջթմ զ ի՜ա՜ջ ՃՂԵ (1746) դվզձ, հ՜կոՠ՜ձձ ր՞ճոպճոզ հԻԵ—զձ. Աոպճս՜թ
՝՜ջզ չ՜հՠէճսկձ պ՜ռբ. ՜կբձփ
4. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (ԺԸ ՟., ՠխթճս՜թ) /// ՝րղ՜ կ՜իպՠոզ Շ՟ծվթղ՟մթ /// խշճսղփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 157՜ Տբջ Յնռ՟մեջ. ՌՃԽ (1691)փ 14՜, 83՝, 145՜, 245՝, 319՝, 418՝ Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպփ
418՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպ. ՌՃՀԷ (1726)փ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ թ՜խզժ ՠս դշմճսձփ

850
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 3 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 145ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԷ—XVII
ԳՐԻՉ՝ Սսգց՟մնջ Կ՟ք՟ճգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 15 (1—12, 139—141)ֆ ՊՐԱԿ՝ 2(12+3)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,3×10,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (1՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, 1—11 ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ս՟վՠգվ էհէգվնռ խ՟վխ՟սնր՟լֆ Մթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—12՜ [Ի Հ՟վ՟մտ ռ՟վնրտ ւ՟հնր՟լնճ] — Աո՜ռ ի՜հջձ Եջ՟ճթ, դբ. Յՠջզռ զջ՜ռ ՠջժձմզկ ՠո. ձ՜ը՚ հՠէ՜ձՠէ իճ՞սճհո... ՠս ՜ոբջ. Եժ՜հտ ՠս պՠոբտ աչժ՜հ՜ջ՜ձո կ՜ձժ՜ձռ րպ՜ջ՜ռ ՠս վ՜շ՜սճջՠռբտ աԱոպճս՜թ՚ այ՜պծ՜շձ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռփ
2. 139՜—41՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Ք՟վնդ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ, թ ՠ՟մմ. Պ՟ծգ՟ժ դւ՟պ՟ջնրմ սթր... (Ձղգպ՟մ ՀԸ, սո., եչ 352—355]) — Յ՜խ՜՞ո Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռ յ՜իճռո... ճջյբո ՜ոբ Եո՜հզ. Ցձթ՜ոռզձ զ իճսձլո... ՜կբձփ
Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ (12՜՝, 139՜—41՝) պՠո լՠշ. Գ, 2փ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

141՝ Գջՠ՜է ՠխՠս ա՜հո Գզջտ Ք՜ջճազ
Ձՠշ՜կ՝ ճսկՠկձ ՜յզժ՜ջզ՚
Կ՟ք՟ճգտրնճ Սսգց՟մնջթ ՝՜ձ՜ոզջզ՚
Տՠ՜շձ ոյ՜ո՜սճջզ,
Նՠջ ի՜կ՜ջճսկ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԸ — XVIII
ԳՐԻՉ՝ Գ՟ժնրջս ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 126 (13—138)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԱ×12 (ԺԱ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, «PA» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,4×10,6ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 14՝—9՝ Ա. Սնրվՠ ծփվմ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Պ՟սղնրէթրմ Ժ ռ՟ձ՟պ՟խ՟մ՟տմ — Ես
՜ջ՟, Ժ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձո ՠժՠ՜է զ կզ չ՜հջ...
2. 19՝—23՝ Բ. Մգխմնրէթրմ Ժ ռ՟ձ՟պ՟խ՟մ՟տմ — Ես ՜ջ՟, պ՜ոձ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձտձ ՠձ ՝ճէճջ ՜կՠձ՜հձ
թձճսձ՟տ Ա՟՜կ՜հ...
3. 23՝—9՜ Գ. Վ՟ջմ ծո՟վսնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ ջվՠնճմ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ — Մՠթ ՠս ՜ձՠաջ՜ժ՜ձ մ՜ջ
ՠս ՜շ՜նզձ ժճջճսոպ՚ իյ՜ջպճսդզսձձ բ....
4. 29՜ – 31՝ Դ. Վ՟ջմ դվխ՟մ՟տ գր անհնրէգ՟մ [«Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 738, 20՟] — Դ՜ջլՠ՜է յ՜պջ՜ոպ ՠս ս՞՜ոպտ ՠխՠջճստ...
5. 32՜—9՜ Ե. Վ՟ջմ նի՟խ՟ժնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ — Աի՜ ՞՜ա՜ձ ՟՜շձ՜՟բկ ՠս մ՜ջ՜յ՜պժՠջ...
6. 39՜—48՜ Զ. Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նվնռ՟ճմ՟ղնժնրէգ՟մ — Ոՙի, դբ տ՜ձզ մ՜ջ ՠս կՠթ
ժճջճսոպ բ ՜ըպ ճջճչ՜հձ՜կճէճսդՠ՜ձձ...
7. 48՜—52՝ Է. [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Վ՟ջմ ծթրվզմխ՟ժնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ... Հթրվ՟ջթվնրէգ՟մ դծգս գվէ՟ճտեւ (Ձղգպ՟մ ՀԴ) — Ի կբն ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ, ճջ արպ՜ջձ ՜պբ, կզ՜հձ ղճսձձ բ...
8. 52՝—69՜ Ը. [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Վ՟ջմ ղգլ՟ս՟մմ գր Ղ՟դ՟վնր. Աճվ ղթ եվ ղգլ՟սնրմ... (Ձղգպ՟մ ՁԸ) — Զ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜ժ՜սճջ ՝՜ձո, ճջ ըրոզ Ասՠպ՜ջ՜ձձ, ծղկ՜ջպճսդՠ՜կ՝ ՠխՠ՜է բ...
9. 69՜—81՜ Թ. Տգջթժ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ թ ժգ՟պմ Ձթէգմգ՟տ, դնվ ճ՟ճսմգ՟տ մղ՟ ծվգյս՟խմ Վ՟ջմ
ծ՟մբգվկգ՟ժ բ՟ս՟ջս՟մթմ գր դսգհթ ս՟մչ՟մ՟տ ղգհ՟րնվ՟տմ, էե դթմշ սգհթ ե խ՟ղ նվոեջ ս՟մչթմ ղգհ՟րնվւմ, գսգջ — Ոչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ եճխճչճսջ՟տ Քջզոպճոզ... էոՠռբտ... ած՜շո պՠոէՠ՜ձ...
10. 81՜—98՝ ԺԱ(=Ժ) [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Վ՟ջմ ա՟ժջսգ՟մմ Քվթջսնջթ, թ ՠ՟մմ. Զթ նվոեջ ց՟ճժ՟խմ... (Աղ՟պ՟մ ՃԿԶ) — Զվջժ՜ժ՜ձ ՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ ժջժզձ ՜ձ՞՜կ ՜ոՠձ Սճսջ՝ ՞զջտ...
11. 98՝—121՝ ԺԲ(=ԺԱ) Եվ՟մգժնճմ Եբվգղն Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ շնրսգժնճ դշնվգւյ՟ՠ՟էմ գր դնրվՠ՟էմ, գր ռ՟ջմ նրվ՟տնհ՟տ գր ոթհլ ճթյնտմ՟սնրնհ՟տմ — Ոչ ՠխ՝՜ջտ զկ ոզջՠէզտ ՠս տջզոպճո՜ոբջ եճխճչճսջ՟տ, էոՠռբտ զձլ ՠս զ կզպ ՜շբտ...
12. 121՝—32՜ ԺԳ(=ԺԲ). Խվ՟ս Փթժթոնջթ ՟պ՟ւգժնճմ ՟ջ՟տգժ Վ՟ջմ ՟հփէթտ ւվթջսնմեթտ գր խթվ՟խեթ
— Պ՜ջպ բ տջզոպճձբզձ հ՜սճսջ Գ ՜ձ՞՜կ ՜խրդո ՜շձՠէ...
13. 132՜—8՝ ԺԴ (=ԺԳ) Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ գր ռ՟ջմ
ծ՟մբգվկգ՟ժ բ՟ս՟ջս՟մթմ — Պ՜ջպ՜ժ՜ձ ՠկտ, ճչ ոզջՠէզտ, ակզկՠ՜ձռ ՝ՠշձ ՝՜շձ՜է...
Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ (13՜—7՜, 138՝) պՠո լՠշ. Գ, §2փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

29՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ Գ՟ժնրջս տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս թձճխ՜ռ ձճջզձ՚ Յ՟խնՠթմ ՠս Կնրժթմ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոճխ՜ռ (ձկ՜ձ՚ 31՝, 39՜, 48՜, 52՝, 69՜, 81՜, 98՝, 121՝, 132՜, 138՝)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԸ—XVIII

ԹԵՐԹ՝ 4 (142—145)ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×4ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,4×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝
23ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (142՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 142՜—5՝ Յնռծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Այի՟վծ՟ղ՟սվ՟մմ — Մՠտ, ճջ ժՠձ՟՜ձզտո կձ՜ռՠ՜է զռՠկտ... ՠս աճկձ զ ը՜ս՜ջձ ՜ջպ՜տզձ, ճջ բ ճջճղ — ճջճղ ՠս հ՜հէ պ՜ձն՜ձ՜ռձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձտ (142՜—5՝) պՠո ոպճջՠս §2փ

2. Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ՝ ԺԸ բ., ժ՜ակզ ՜ոպ՜շձՠջզ ՠս Ա—Գ լՠշ՜՞ջՠջզ էճսո՜ձռտձՠջճսկ ՠս յ՜ջ՜յ բնՠջճսկ
(12՝—3՜)
՟. Աոպ՜շ Բ Վ՟ջմ ւ՟ր՟վ՟մթմ, նվ ե ջնրս — Աոպճս՜թ ազձտձ ՠ՟ տ՜ս՜ջ՜ձ ՠս տ՜սճսդզսձ կՠխ՜ռ կՠջճռ...
ՠս ճսձզկտ // (Աոպ՜շ Ա) ՝՜ջՠըրո ՜շ Աոպճս՜թ...
ՠ. 12՜—7՜ [Ի ՠ՟մթտ թղ՟ջսմնտ]ֆ Վ՟ջմ ոհլնրէգ՟մ. Ամկմ, նվ ղգվկգջտթ թ ոթհլ թմշ՝ ՟ո՟յի՟վգջտե. Ղգրս՟տրնտ — Ոջյբո ՜ոբ Աղՠվնջթնջ. Ք՜խռձ բ ոզջՠէզ ոջ՝ճսդՠ՜ձ ժճսոճսդՠ՜ձ... ղզնճսռ՜ձբ ամ՜ջճսդզսձփ
ա. 138՝—45՝ Յ՟հ՟աջ ղնժնրէգ՟մ ՠ՟վխնրէգ՟մ Մթ՛ ՠ՟վխ՟մ՟ճտեւ թ ձ՟մ՟ո՟վծթտ. Ծմմբնտ — Ոջյբո ՜ոբ, 0անջսթ՟մնջ. Հյ՜ջպճսդզսձձ զ կ՜ջ՟ճհձ աԱոպճս՜թ... ՠս ա՟՜շձճսդզսձ ձճջզձփ

851
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԴ — XIV
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Թ՟բենջֆ
ԹԵՐԹ՝ 316. շավնր՟լ՝ 9՟—10ՠ, 81՟ՠ, 137՟ՠ (ԺԷ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԸ×12 (Ա—Բ, Ի 10, ԺԱ 11, ԺԲ 9, ԻԸ 1)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ
(ԺԷ բ. ճ՟րգժնրղ՝ 9—10, 81, 92, 128, 137, 208—209)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,4×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ԺԷ բ. մնվնանհթ՝ 92՟ՠ, 128՟ՠ, 208՟—9ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 17—19ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ դ՟վբ՟բվնյղ խս՟րֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ՠլգվ, ղ՟մվ ո՟սպնր՟լւմգվ, 148—թ ջսնվթմ խգջզ՝ ո՟սպնր՟լ զմխ՟լֆ ԺԷ բ. մնվնանր՟լ, էգվթմ ղ՟ջ՟ղՠ ժվ՟տնր՟լ գր ՟րգժ՟տնր՟լ շավնր՟լ էգվէգվֆ Վգվ՟խ՟դղգժթջ ով՟խմգվթ սգհ՟ցնինրէթրմ ե խ՟ս՟վնրգժ գր ցնցնինրգժ գմ ով՟խ՟մթյ ս՟պգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—11՜ [Ի ՠ՟մթտ ծ՟վ՟մտ ՟ղգմգտնրմ ւ՟հնր՟լնճ – ... է]///ՠջ ճջ՟ՠ՜ժ, ՜ոբ ՜ո՜ռզ ի՜հջ ՠդՠ զռբ ճխճջկճսդզսձձ Աոպճսթճհ ՜հոջ
Սժա՝զռ ՠս կզնզռ 2—՜ժ՜ձ դՠջդ յ՜ժ՜ոփ

2. 11՜—25՜ [«Խվ՟սւ լգվնճ ղգլթ», սո. Բ, եչ 611] — Ծՠջ ճկձ ձոպբջ զ ՟ՠիզ ՠջ՜ձՠէճհձ Ամսնմթ հ՜հձժճհո, ճջ ժճմզ Կխազ...
20՝—1՜— կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թփ

3. 25՜—30՜ Ով ճգվխվթմ Եաթոս՟տնտ ծ՟վտմ ՟պ՟ւթմնրէթրմ — Ասջիձՠ՜է բ Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟զժ ժ՜կզ դբ ժՠռռՠձ...
4. 30՜—4՜ Վ՟վւ գվ՟մգժթ ձամ՟րնվթմ Աո՟րնվ խնշգտգ՟ժ ՟մնրմ — Տՠո՜տ կՠտ հՠջժջզձ Թգՠ՟ճգտնտ ՜հջ կզ՚ Աո՟րնվ ՜ձճսձ ձճջ՜...
5. 34՜—5՜ Վ՟վւ գր ձամնրէթրմւ Աղնմ՟ — Տՠո՜տ կՠտ հՠջժջզձ Թգՠ՟ճգտնտ ՜հջ կզ՚ Աղնմ ՜ձճսձ ձճջ՜...
6. 35՜՝ [«Վ՟ջմ Աո՟ՠ՟ճ». սո. Ա, եչ 215] — Տՠո՜ձբ՜տ ՠս ՜հէ թՠջ կզ, ճջ իՠաճսդՠ՜կ՝
ի՜ձ՟՜ջպճսդՠ՜կ՝ձ ՜ձռճսռ՜ձբջ...
7. 35՝—9՜ Վ՟վւ գր ձամնրէթրմւ Պգհեղթնջթ լգվնճ — Տՠո՜տ կՠտ ՜հէ թՠջ կզ զ ժճխկ՜ձո ՜ձղզձ՜ռ Պգհգմթնջ
՜ձճսձ...
8. 39՜—46՜ Վ՟վւ գր ձամնրէթրմւ Պ՟քմնսգ՟ — Չճ՞՜տ կՠտ ՠս պՠո՜տ ապՠխզո Պ՟քմնսգ՟...

9. 46՜—8՜ Վ՟ջմ Ուջթծպնռւ՟ (=Ուջթվթմւնջ) ւ՟հ՟ւթ — Եժ՜տ կՠտ զ տ՜խ՜տ կզ Թգՠ՟գտնտ, ճջ ՜ձճսձ բջ
ձճջ՜ Ոռւջթծպթւնջ...
10. 48՜—9՜ Վ՟վւ Թենռմգ՟ — Տՠո՜տ կՠտ ՠս ՜հէ ճմ զձմ ժ՜ջզ իՠշզ զ տ՜խ՜տբձ հ՜ձ՜յ՜պ ՜հջ կզ՚ Թբճչձ
՜ձճսձ ձճջ՜...
11. 49՜—50՜ Վ՟վւ գր ձամնրէթրմ Եհթ՟թ — Տՠո՜տ կՠտ ՜ձռ կզսո ՠսո ՜հէ թՠջ հ՜ձ՜յ՜պզ Ամսթղնմգ՟ տ՜խ՜տզ՚ Եհթ՟ ՜ձճսձ ձճջ՜...
12. 50՜—71՜ Վ՟վւ Կնովգ՟ լգվնճ ջվՠնճ — Ես բջ ՜ձ՟ թՠջ կզ չ՜ձո ՠ՟ՠ՜է հ՜ձ՜յ՜պզ ՜ձ՟՚ Կճյջբո ՜ձճսձ...
13. 71՜—4՜ Վ՟ջմ ՟ճմնտթխ, նվ թ Նթսվ՟տնտ ւ՟հ՟ւթմ եթմ — Եժ՜տ զն՜տ կՠտ ՠս Նթրսվ՟ջ, հճջճսկ ՝՜աճսկ ՠս կՠթ՜կՠթ կՠժձ՜սճջո պՠո՜տ...
14. 74՜—82՜ Եր՟քվգ՟ Բ՟մւ իվ՟սնր նաեյ՟ծւ — Ժ՜շ՜ձ՞ճջ՟տ Աոպճսթճհ, էճս՜ջճստ այ՜պ՞՜կո Աոպճսթճհ...
15. 82՜—106՜ [«Բ՟մւ գվ՟մգժրնճմ Փգժթւջթ՟մնջթ Յգվ՟ոփժջթ գոթջխնոնջթ, դնվ ավգ՟տ թ իմբվնճ գհՠփվ, նվ ՟հ՟շգ՟տ դմ՟ նրջ՟մգժ դջխթդՠմ զմէ՟տթտ ղթ՟ճմ՟խգտ՟տ գր դխ՟ս՟վնրղմ նվնտ ժպգմ թ ջգմգ՟խ». սո.
Բ, եչ 538] — Վ՜ոձազ պՠոզ աիճ՞զ տճ, ազ գձդ՜ձ՜հ աիՠպ ոզջճհձ Քջզոպճոզ...
15. 106՜—215՜ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 106՜—7՝ Աճջ գմ ՠ՟մւ ջնրվՠ ծ՟րվ Յնծ՟մմնր Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Յ՟հ՟աջ ղթ՟մկ՟մտ
գր ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ՟տ, դնվ ՟դգգ՟տ թ մղ՟մե Հնաթմ Սնրվՠ — Թճխճսդզսձ ղձճջիՠ՜, ՠխ՝՜հջ, ազ ՠ՟զ զ կպզ զկճսկ
ոժո՜ձՠէ զ ՞զջո հ՜հո...
ՠ. 107՝—13՝ Յ՟հ՟աջ ո՟սվ՟ջսնրէգ՟մ գր ո՟սնրթվ՟մ՟ո՟ծնրէգ՟մ ճ՟ղգմ՟ճմ շ՟վ ՟իսե — Ոջ ՜ջ՞ՠէճս ա՝ՠջ՜ձ զսջ զ ՝՜աճսկ ՝՜ձզռ...
ա. 114՜—5՜ Յ՟հ՟աջ ՟րամ՟խ՟մնրէգ՟մ Հնանճմ Սվՠնճ, նվ ս՟ նրվ՟ինրէթրմ թ ծմ՟վ՟րնվ՟տմ գվվնվբ թ
շ՟ց ծ՟ջնրտգժնտմ — Լճհո զ էճսոճհ, էճսո՜սճջզմ ՜ղը՜ջիզ, ճջ ՠջՠսՠռ՜ջ զ վջժճսդզսձ կՠա...
բ. 115՜—8՜ Յ՟հ՟աջ ոնպմխ՟խ՟մ ինվծվբնտ գր ցնցնինրղմ ո՟սգվ՟դղթ գր ցնվկնրէգ՟մտ շ՟վ գր ՟սգժթ ՟իսթտ — Փ՜շ՜սճջ Ճ՜շ՜՞՜հդ, ճջ հ՜հպձՠռ՜ջ կՠա զ թճռճհ Հ՜սջ...
գ. 118՜—20՝ Յ՟հ՟աջ ղնժնրէգ՟մմ ՠ՟մթ բթր՟տմ, նվ գր դՠ՟դնրղ գհՠ՟վջ ՟մճնճջ տնրտ՟մգմ գր ղնժնվգտնրտ՟մգմ թ ձյղ՟վսնրէգմեմ — Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձզ ՠս իզկձ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ՠխՠէճռ, ճջ զ լՠշձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ տճ...
դ. 120՝—3՜ Վ՟ջմ ՠ՟վխ՟տնհ՟տ գր ծո՟վսթտ — Բ՜ջՠջ՜ջ Տբջ ՠս ՞դ՜թ, ճջ ճմ ՝՜ջժ՜ձ՜ո զ չՠջ՜հ իյ՜ջպ՜ռ...
ե. 123՜՝ Վ՟ջմ ո՟սվ՟ջսնրէգ՟մ, նվ խ՟ս՟վթ Յ՟հ՟աջ ղթ՟մկ՟մտ, գվՠ շ՟ց՟ծ՟ջնրէթրմւ — Քջզոպճո
ա՞ՠռՠ՜է աՀ՜հջ, ազ ՜շ տՠա ռձթ՜ պՠոճսդզսձ ՝՜ձ՜սճջ՜ռ...
զ. 123՝—4՜ Վ՟ջմ անվլ՟խտնրէգ՟մմ ՟պ՟չթ խնհղ՟մմ — Եձ ճկ՜ձտ, ճջ ըճձ՜ջիճսդզսձձ ա՞ՠռՠ՜է ՠձ հ՜ձլզձո զսջՠ՜ձռ...
է. 124՜—5՜ Աճջ շ՟ց ծ՟ջնրէգ՟մ գվվնվբ ծնագրնվ — Ահոճսիՠպՠս վճվճըբ Հճ՞զձ Սճսջ՝ ա՞ճջթո զսջ զ իճ՞զո գձպջՠէճռձ...
ը. 125՜—33՝ Չ՟ց ծ՟ջնրէգ՟մ խ՟ս՟վղ՟մ — Աջ՟, կՠջլ ՠկտ կպ՜ձՠէ զ ոՠձՠ՜ժ ՞՜ձլճսռ...
ը՟. 134՜ — 43՝ Վ՟ջմ ջթվնճ, դնվ տնրտ՟մգմ ջնրվՠ ծվգյս՟խթմ ՟պ ձամ՟րնվջմ գր ղիթէ՟վգմ դմնջ՟, գր
ճ՟հ՟աջ ղնժգամնրէգ՟մ բթր՟տ, էե նվոեջ ե ղնժնրէթրմ մնտ՟ — Յճջե՜կ ը՜վ՜ձզ ճտ զ թճսէճսդՠձբ ՠս ՞՜հ զ ախնճսկձ...
ըՠ. 143՝—71՝ Յ՟հ՟աջ ո՟սնրթվ՟մ՟ո՟ծնրէգ՟մ աթսնրէգ՟մտմ՝ դ՟վս՟ւթմմ գր դինվթմմ — Ոջ ճտ ռ՜ձժ՜ոռզ ճջ՟զ ՞դճչ ՠս նՠջկճսդՠ՜կ՝...
ըա. 171՝—4՜ Եվգւ ձ՟պ թղ՟ջսնրէգ՟մ — Եջՠտ ՠձ պզյտ կպ՜ռ, ոճտ՜ստ ըճձ՜ջիզ ՠս ՝՜ջլջ՜ձ՜...
ըբ. 174՝—86՝ Յ՟հ՟աջ ո՟սվ՟ջսնրէգ՟մ ղթ՟յ՟ՠ՟էթմ — Սզջՠէզտ կՠջ, յ՜ջպ բ ա՞ճսղ՜ձ՜է չ՜ոձ կզ՜ղ՜՝՜դզձ ծ՞ձՠէ զ պՠոճսդզսձ ՞զղՠջճհ...
ըգ. 186՝—8՜ [«Նգհնջթ Խվ՟սւ ռգվ՟խ՟տնր՟տ», սո. Բ, եչ 674] — Ն՜ս՜չ՜ջ պ՞բպ յ՜պջ՜ոպ բ զ ժճջճսոպ...
ըդ. 188՜—90՝ [«Նգհնջթ Պ՟սնրեվ ՟պ ղ՟մխնրմջ». սո., Բ, եչ 676] — Պ՜ջպ բ կ՜ձժ՜ձռ ծ՞ձՠէ ՠս ժջդՠէ ակ՜ջկզձո...
ըե. 190՝—7՝ [«Նգհնջթ Յ՟հ՟աջ իվ՟սթտ ծգդնրէգ՟մ». սո. Բ, եչ 678] — Ոջ ղզձՠէ ոժո՜ձզ, յ՜ջպզ ճջ ժ՜պ՜ջբ, ազ կզ թ՜խջ ժ՜հռբ...

ըզ. 197՝—215՜ [Խվ՟ս խվփմ՟րնվ՟տ] — Չ՜ձգ՜ձՠէ հզջո ՠջժջ՜սճջո ՠս ա՝՜խՠ՜է հ՜ձ՜ս՞ճսպո...
17. 215՜—31՝ [Ի Մ՟սգմե նհՠգվանրէգ՟մ ավնտ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ]
՟. 215՜—9՝ ԽԵ. Ես, ՜ջ՟, հճհո ՝՜ջՠ՜ռ պձժՠ՜է...
ՠ. 219՝—23՝ ԾԵ. Ես չ՜ոձազ ոէ՜ռՠ՜է ճ՞ճհո դՠս՜ստ...
ա. 223՝—30՝ [ԾԶ.] Վՠջգոպզձ հ՜սՠէճս՜թ ձճջզձ իոժճխզ — Դեճը՜կ՜ջպ թ՜շճհո ՟՜շձճսդՠ՜ձ...
բ. 230՝—1՜ [ԿԸ.] Վՠջըոպզձ հ՜սՠէճս՜թ ժջժզձ իՠթճսդՠ՜ձ — Ես ՜ջ՟, հզղ՜պ՜ժ ՜ի՜ջժճսդՠ՜ձ...
Մզնզռ դ՜վճս՜թ՚ «հ՜ոպճս՜թճսոպ ՠձ [ոյ՜շձ՜էզտ... դ՜տ]ճսռՠէճռձ»փ

18. 232՜—6՜ [Խվ՟ս ղթ՟ճմ՟խգտ՟տ] — /// Մզ՜հձ՜ժՠ՜ռ, ճջ հճսէ՜ձ՜ յ՜իՠէ ա՝՜ձ ի՜սջ... ոժա՝զռ յ՜ժ՜ո՜սճջփ
19. 236՝—68՝ [Արգս՟վ՟մւ Ամբ՟ջս՟մթ, Իրհ՟ՠգվթտ, Տ՟ձ՟վթ գր Բըյխնրէգ՟մ]
՟. 236՝—56՝ [Արգս՟վ՟մւ Ամբ՟ջս՟մթ զջս Յնռծ՟մմնր գր Մ՟սէենջթ] — Ի ոժա՝՜ձբ բջ Բ՜ձձ...
ՠ. 256՝—63՝ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ զջս շնվգջթմ]ֆ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟սէենջթ — Ես հՠջՠժճհզձ ղ՜՝՜դճսձ...
ա.263՝—6՜ [Արգս՟վ՟մւ Տ՟ձ՟վթ զջս շնվգջթմ]ֆ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էենջթ — Բ՜հռ չ՜ոձ ՜սճսջձ ՜հձճջզժ...
բ. 265՝—8՝ [Արգս՟վ՟մւ Բըյխնրէգ՟մ զջս շնվգջթմ]ֆ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟սէենջթ — Յ՜հձե՜կ կ՜պճսռզձ
՜շ ձ՜ ՟զս՜ի՜ջ կզ...
20. 268՝—97՜ Նգվջեջթ ջվՠնճ գոթջխնոնջթ Կթժթխ՟տնճ Տ՟վջնմթ թ ինվծվբ՟լնրէթրմ Վ՟ջմ նրհհ՟ց՟պ
ծ՟ր՟սնճ գխգհգտնճ, նվ թ Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմ գր թ սմ՟րվթմնրէթրմմ Քվթջսնջթ — Հ՜ս՜պ՜կտ զկ՜ռ՜ժ՜ձզո ՞զպճսդՠ՜կ՝ աԱոպճս՜թ ձ՜ըտ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՠխ՜ժ՜ձտո...
21. 297՜—316՝ Մգխմնրէթրմ ջվՠնճմ Նգվջթջթ Կթժթխգտնճ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե Տգվնրմ՟խ՟մ ՟հ՟րէթտմ թ Հ՟ճվ
ղգվ — Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո՟փ Զ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜խ՜սդո զ Փջժմբձ կՠջ ՜ս՜ձ՟ՠ՜է զսջճռ ե՜շ՜ձ՞՜ժռ՜ռձ... Է՛ջփ Վ՜ոձ ազ դբ կՠխ՜սճջտ ՠկտ, ՟ճս յ՜պճսի՜ոՠ՜է /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. պՠո կգպ. 1712, 240՟– 52ՠ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

25՜ Ախ՜մՠկ, ճչ տջզոպճո՜ոբջ գձդՠջռ՜սխտ, ակՠխճսռՠ՜է ՞թ՜սխո՚ աԹ՟բենջջ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս ճջտ
հզղբտ՟, հզղՠ՜է էզնզտ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 106՜, 123՜)փ
133՝ Քջզոպճո ժ՜պ՜ջբ աի՜հռճս՜թո լՠջ ՠս ՟ճստ՚ ահճ՞ձ՜կՠխ Թ՟բենջջ, ճջ ՞ջՠռզ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճչ թ՜շ՜հտ Քջզոպճոզ, ՜խ՜մՠկ (ձկ՜ձ՚ 236՜)փ
215՜ Ախ՜մՠկ, ճչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ գձդՠջռճխտ, ահճ՞ձ՜կՠխո՚ աոպ՜ռճխ ՞ջճհո, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս Քջզոպճո ալՠա հզղբ. ՜կբձփ
231՜ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձիոՠ՜ձ, ճջտ գձդՠշձճհտ ժ՜կ ի՜ձ՟զյզտ, ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, ահճ՞ձ՜կՠխ ՞թճխ ոճջ՜՚
աԹ[՟բ]ենջ [ոճսպ]՜ձճսձ// (231՝) ժջ՜սձ՜սճջո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս աՠխ՝՜հջոձ զկ/// (տՠջճս՜թ) զ Տբջ, ՠս ճջտ
հզղբտ՟, հզղՠ՜է էզնզտ ՠս ՟ճստ զ Տբջ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 231՝ (ԺԷ ՟., ղխ՜՞զջ) Դ՟րթէ ո՜ջժ՜յվ՜քո՚ կՠխ՜ստ զ էզ ՜կբձ ՞ճջթճռ. ՠո /// (ձկ՜ձ՚ 112՜, ՠխթճս՜թ)փ
2. 231՝ (Շխ՜՞զջ) Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Ս՟ծ՟խջ ՜սջիձՠէձ դչզձ ՌԾԶ (1607)փ Ոչ գ[ձ]դՠշձճհտ, կբժ ՝ՠջ՜ձ Ոխճջկզ
՜ոբտփ
11՜, 25՜, 82՜ Ն. Վ. Աժզձՠ՜ձզ լՠշտճչ կ՜պզպ՜՞զջ ձղճսկձՠջփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 232՜ (Դ՟րէթ լՠշտճչ) Ն՜հՠ՜հ հզո...

852
ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՒԱՑԻ

ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԺԶ—XVI
ԳՐԻՉ՝ Գենվա գվետ (13ՠ—8ՠ, 269ՠ – 303ՠ), ՟մ՟մնրմ Ա (3՟—13ՠ), ՟մ՟մնրմ Բ(18ՠ—269՟)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռ՟մմեջ խվ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 304ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—ԻԶ×12 (Ա 11, Թ 7, ԺԲ 5, ԺԸ 14, ԻԳ 16, ԻԶ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,4×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (1՟—13՟), գվխջթրմ (13ՠ—303ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (1—13ՠ, 18ՠ—269՟), մփսվաթվ (13ՠ—8ՠ, 269ՠ—303ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 34—58
(ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բգհթմ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 96՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 171ՠֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 200՟, 226՟ֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնրֆ ԺԱ—ԺԲ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գ՟—Դՠ, Գՠ—Դ՟, Ա՟—Բՠ, Աՠ—Բ՟ «Դջսգվւ
Եվնրջ՟հեղթ, ղթ ժ՟ճւ... Եր բ՟վկ՟մ///» (ԻԳ, 28—ԻԴ, 9)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ Բ ցգհխթ խ՟յթմ տգտ՟խգվ, բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լ, ՟ջս՟պզ՝
ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՜—303՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/մզտփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/3՜՝ (ոժ. «[/// ըձ՟ջՠէզ բ] գոպ վզէզոճվ՜զձ...»)փ Հ՜պճջ Ա/3՝—29՝փ Բ/29՝—56՜(56՜ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»փ Չճսձզ յջ՜ժ Ի՚ «Հՠջլկճսձտ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռ ՜շ կ՜ջ՟ՠխճսդզսձ Բ՜ձզձ».
պՠո պյ. բն 95—101)փ Գ/56՜—75՝փ Դ/75՝—104՝փ Ե/105՜—28՜փ Զ/128՜—85՜փ Է/185՜—99՝փ Ը/199՝—225՝փ Թ/225՝—71՜փ Ժ/271՜—303՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 299՝փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 303՝)փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԶ—ԺԷ բբ.]
1. 1՜ — 2՜ Գ՟մկ Սնրվՠ ի՟շթմ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Աճջ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսգ Ե») —
Աոպճս՜թ՜ժզջ Նղ՜ձ յ՜ղպՠէզ, / Ակՠձ՜հ՜խդ ՠջժջյ՜՞ՠէզ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 294՝ (Գբճջ՞ ՞ջմզ) Վ՜ՙ բ զձլ ի՜ձ՜յ՜ափ
299՜ Ի ՝՜ձզռո ժ՜հ ՜շձՠէճհձ, ճչ ՜ղ՜ժՠջպ Քջզոպճոզ ՠս ՝՜ձզռո ոյ՜ո՜սճջ, հզղՠ՜հ հ՜խ՜սդո տճ ակՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո՚ Քենվա ՠս աի՜հջձ զկ՚ աԱպ՟ւգէ ՠջբռփ
303՝ Զ՜ձ՜ջե՜ձ ճ՞զո՚ կՠխրտ կՠշՠ՜է ՞ՠջզո աԳենվա ՜ձյզպ՜ձ ՠջբռ, հզղՠ՜ հ՜խ՜սդո տճ, ճչ ռ՜ձժ՜ռճխ ոճջ՜հ, ՠխ՝՜հջ՜ժ՜ձ ժ՜կ՜ստ, չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզ ի՜հռՠէճչ ադճխճսդզսձ կՠխ՜ռ կՠջճռ, ազ ՠս տճհձ ճմ հզղՠոռզ.
՜կբձ. ձ՜ՠս ոպ՜ռճխզ ոճջզձ՚ Յնռ՟մմեջ ժջ՜սձ՜սճջզփ
2. 104՝ (Աձ՜ձճսձ Բ ՞ջմզ) Զ[ո]՜ժ՜ս թջճխո հզղՠ՜հ ՜շ Քջզոպճո, կպ՜սճջ գձդՠջռճխ՚ իճ՞ՠսճջ ի՜հջ զկ՚ Յնռ՟մմեջ ժջրձ՜սճջ, ՜խ՜մՠկփ
171՜ Յզղՠ՜հ ՠս ազո՚ կՠխ՜յ՜ջպոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. ՝ (1570-1589 դդ. կզնՠս, ոպ՜ռճխ Յնռ՟մմեջ Բվանրէգմտ) Եո՚ Յնռ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպո զ հՈջս՟մ՟[ճ], ոպ՜ռ՜ ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո զ չ՜[հ]ՠէճսկձ ՜ձլզձ զկճսկփ Ոջտ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ, ճչ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠս ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպտ,
հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ աՅնռ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ (գձ՟՞թ. ՜հէ լՠշտճչ)
թձրխտձ ձճջ՜, իրջձ՚ Ղնրժթչ՟մթմ ՠս կրջձ՚ Ննրՠ՟վթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Մնրվ՟բթմ ՠս Ոջխեռ՟մթմ, ՠս ՠխ՝րջճջ՟ճհձ՚ Բ՟ծժնրժթմ (ձ՜ը՜յբո՚ «Բ՟[ինրժթմ»], ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ձճռ՜. ՜կբձփ
65՝ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ Հ՜ջռկ՜ձռո՚ աՈջս՟մտթ Յնռ՟մմեջ ՞ջճռ թ՜շ՜հ ՠս հՠպզձ ՝՜ձ՜ոզջՠ՜ռ, հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠջ, ճչ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠս տ՜ի՜ձ՜հտ ՠժՠխՠռսճհ՚ ճջտ ծ՜ղ՜ժբտ ՝ճսջ՜ոպ՜ձբո, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ զձլ ՠս թձրխ՜ռ զկճռ՚ Ղնրժթչ՟մթմ ՠս Ննրՠ՟վթմ, ՠխ՝՜ջռձ՚ Մնրվ՟բթմ, Ոջխգր՟մթմ ՠս Բ՟ծժնրժթմ.
՜կբձփ
245՝ ԶՅնռ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՜կբձփ
263՝ Դ՜ջլՠ՜է հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ աոջ՝ճսդզսձ՟ լՠջ, ճչ ՠջժձ՜՞ճսկ՜ջ ՟՜ոտ իեշՠպճջ՜ռ՟ ՠս ոջ՝՜յոբջ
տ՜ի՜ձ՜հտ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ ոճսջ՝ ՞ջճռ, հզղՠռբտ հՠջժձ՜՝՜ռզտ հ՜խրդո լՠջ՚ աՅնռ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպո, ՠս աթձրխտձ՚ աՂնրժթչ՟մ, աՆնրՠ՟վմ, ՠս աՠխ՝՜յջտձ՚ աՄնրվ՟սմ ՠս աՈջխեռ՟մմ, ՠս աՠխ՝րջճջ՟զձ՚ աԲ՟ծժնրժմ, ՠս Աոպճս՜թ
ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ձճռ՜. ՜կբձ ճս Ռ ՜կբձփ
271՜ Եո՚ Յնռ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպ աՈջս՟մ՟ճ, ճջ ոճսջ՝ պ՜շո ըոպ՜ռ՜հ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս զկ թձրխ՜ռձ՚ Ղնրժթչ՟մթմ ՠս Ննրՠ՟վթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Մնրվ՟բթմ, Ոջխեռ՟մթմ, ՠս ՠխ՝րջճջ՟ճհձ՚ Բ՟ծժնրժթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ՚ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ձձնՠռՠէճռ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ձճռ՜. ՜կբձփ Գզջտո Յնռ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ բ հՈջս՟մ՟ճ, զ Սնրվՠ նրիսեմ Պ՟սվխ՟ճ, ճջ ի՜ձ՟բյ տ՜խ՜տզձ Ոջս՟մ՟ճփ

2. 54՜ (1589—զռ հՠպճհ, Յնռ՟մմեջ Բվխնրէգմտթ ՜ղ՜ժՠջպ Նգվջեջ Բ՟հթյգտնր լՠշտճչ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ
ՠս կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ աՅնռ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՠս աի՜հջձ զսջ՚ աՂնրժթչ՟մ ՠս կ՜սջձ՚ Ննրՠ՟վթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Մնրվ՟սթմ ՠս Ոջխթռ՟մթմ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ (ձկ՜ձ՚ 76՜)փ
105՝ Գզջտո Յնռ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ բ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Բվխնրէգմտ ժճմզ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ձճջզձփ
225՝ Ախ՜մՠկ ատՠա, գձդՠջռճխ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հ, ձ՜ը աՈխճջկզձ Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՜ո՜հ ՠս ՜յ՜յ ժ՜ջ՟՜յ, ճջ Աոպճս՜թ ատճ կզպ՟ ՝՜ձ՜հ (ձկ՜ձ՚ 259՜)փ
271՝ Ոչ կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ ոճսջ՝ ՞ջճռո Հ՜ջռկ՜ձռո, հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜ջ՜ջբտ՚ աՆգվջեջ ոճսպ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպո Բ՟հթյգտթ, ՠս Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռ՟ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
303՝ Եո՚ Նգվջեջ ՜՝ՠխ՜հո, ճջ ազկ պզջճչձ պզ՜դզժձ ժ՜պ՜ջՠռզ, ճջ աՀ՜ջռկ՜ձռո պբջ Աջսնր՟լ՟սվթմ պճսՠջ բ, ՜հէ կ՜ջ՟ զ կՠջ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռձ զղը՜ձճսդզսձ մճսձզ, ճջ պ՜սզ ՜հձբ, ազ ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ բ իջ՜կ՜ձձ, ճջ ՜ոբ,
դբ. Նաճչՠ՜է /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
3. 2՝ (1602 դ., Ճզմձհ ՠջբռ) ԶԸՍսգց՟մնջ ՠջբռձ, ճջ զ դվզձ ՌԾ ճս կՠժձ (1602) ՞ջՠռ աԱսխՠո՞զջտձփ Տբջ
Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Ճզմձհ զջզռճսձ, ճջ թ՜շ՜հ բջ Բ՟վջգհ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ
(Նճհձ լՠշտ, ղջն՜՞թճս՜թ) ԶԲ՟վջգհ չ՜ջ՟՜յՠպձ Աոպճս՜թ ի՜ոպ՜պ յ՜իբ զ չՠջ՜հ զսջ ՞՜ս՜ա՜ձզձ, ճջ կՠա ըձ՜կճխ ՠս իճ՞ՠ՝՜ջլճս ՠխՠս զ դվզձ ՌԾԲ (1603). ՜կբձփ
4. 304՜ (1643 դ., Գվթանվ ՜՝ՠխ՜հ) Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ճջ ժճմ[զ] Հ՜ջռկ՜ձռ, աԳվթանվ ժջ՜սձ՜սճջ ՜՝ՠխ՜հձ, ճջ ոպ՜ռ՜ս աո՜ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զսջճհ ՠս թձ՜սխ՜ռձ զսջճռ ի՜սջձ՚ Շթվ՟ւթմ ՠս կ՜սջձ՚ Ս՟րժէ՟մթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Մթվդ՟ձ՟մթմ, Մթվթչ՟մթմ, Աղթվչ՟մթմ, ՠս տՠշռձ՚ Խ՟մդ՟բթմ, Ջ՟մջ՟րժէ՟մթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ
՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՜կբձփ Աջ՟, ՠո՚ Գվթանվ ՜՝ՠխ՜հո Ահըհտթ ոպ՜ռ՜հ
աոճսջ՝ ՞զջտո զ հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զկճռ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զկճհ ՠս թձ՜սխ՜ռձ զկճռ, ի՜սջո՚ Շթվ՟ւթմ ՠս կ՜սջո՚ Սնրժէ՟մթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռո՚ Մթվդ՟չ՟մթմ, Մթվթչ՟մթմ, Աղթվչ՟մթմ, ՠս տըւՠջռո՚ Խ՟մդ՟բթմ, Ջ՟մջ՟րժէ՟մթմ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս ճջ հզղբ՚ հզղՠ՜է էզռզ զ Քջզոպճոբ, ճջ ՜ոբ. Եժ՜հտ, ՜սջիձՠ՜էտ Հ՜սջ զկճհ, ե՜շ՜ձ՞ՠ[ռբտ] ա՜ձըոյ՜շ ճսջ՜ըճսդզսձ ՠս ա՜ձզ՝՜սձ հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Թվզձ ՌՂԲ (1643)փ
5. 304՝ Փ՜շտ... Հ՜հջ կՠջ ՜ո՜ռբտ կՠջ թձճխ՜ռ ՠս լՠջ. ՜կբձփ Թվզձ ՌՃ (1651) Փթժթոնջ ժ՜դճխզժճո զ Թնղ՟է ՠժ՜սփ
6. 2՝ (1681 դ., Մթւ՟ճեժ չջ՟.) Դ՜ջլՠ՜է հՠպ հ՜կՠձ՜հձզ աչՠջնզձ աըոպ՜ռճխ ոճջզձ՚ աՄթւ՟ճեժ ՠսՠդ չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ իճ՞սճհ զկճհ ի՜ձ՟ՠջլ իճ՞սճռձ ի՜ձ՞ճսռՠէճչտ ՠս Հ՜հջ կՠխ՜հզս, ճջ ՜շզ ա՜հո Հ՜ջռկ՜ձռ ՞զջտո ՠս ՠպճս հզղ՜պ՜ժ զ Սնրվՠ Սթփմ Տթվ՟ղփվ գխգհգտրնճ ՟ճսշձ, ճջ բ Շ՟սենւ
՜ձ՜յ՜պձփ Մզ ճտ զղըՠոռբ աո՜ ի՜ձՠէ զ ՟ջ՜ձբ Շ՟սթխնճ ՜ձ՜յ՜պզձփ Ոչ ճտ գձդՠշձճս ժ՜կ րջզձ՜ժբ ՠս ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ պՠո՜ձբ, հզղՠոռբ ակՠխրտ էռՠ՜է Մթւ՟ճեժջփ Տբջձ Քջզոպճո լՠջ ՠս կՠջ կՠխ՜ռձ դճխճսդզսձ ղձճջիՠոռբ
՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. ՜կբձփ Թճսզձ ՌՃԼ (1681), հճսձզո ՜կոճհձ ԻԵ ՞ջՠռ՜սփ Լ՜ս յ՜իճխ ոճջզձ ՜սջիձՠոռզ հԱոպճսթճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ձճջ՜. ՜կբձփ Ես ՠխզռզ, ՠխզռզ (ձճհձ՚ 304՝)փ
7. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ (ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ, ՠաջ՜ի՜պճս՜թ) /// ՠս Քջզոպճո Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ զ հ՜ջտ՜հճսդզսձ. ՜կբձ, Ռ ՜[կբձ]փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ. 2՝, 304՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Մթւ՟ճեժ չ՜ջ՟՜յՠպ Աջս՟ո՟ստթ, դչ[զձ] ՌՃԻԲ (1673)փ 304՝
Շ՟սթխմ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ. 1՜ Վ՜ՙհ զձլ ՠս ՠխճսՙժ (ՠջզռո)փ Ք՜ Աի ճս ՜ջկ՜ռտձ ակՠա յ՜պՠռ, /Ոջ ՠաձ ժճչ թձ՜ս չ՜ղՠռ,/Հճջդձ զ ժճչձ զ կ՜սպձ չ՜աՠռ, /Աո՜ռ, դբ. Կճհո ՠկ, հՠպ իջՠռփ 2՝ Հ՜ջռկճսձտ ՜ջ՜ջՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռփ 4՜ Աջ՜ջզմ զջ՜ս՜ձռ ՠս ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ...
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԺԵ—XV
ԳՐԻՉ՝ Սսգց՟մնջֆ Սս՟տնհ՝ Եջ՟ճթ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 347ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԵ×12 (Ա 4, Բ—Գ, ԻԸ շթւ, ԺԴ, ԼԲ 2, ԻԳ 6, ԼԵ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,8×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33—36ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 85՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 6՟, 40՟, 62ՠ,
96ՠ, 190ՠ, 223ՠ, 258ՠ, 298ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ գր տգտ՟խգվ (1—30, 338—347), ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, բպմ՟խմ նր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—347՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ Հ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/դ՜վճս՜թփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/դ՜վճս՜թփ Հ՜պճջ Ա/1՜—5՜ (դ՜վճս՜թ
՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝՚ Ց՜ձժ, յջ՜ժ Դ, Զ, կ՜ո՜կ՝՚ Բ, Գ, Ե, Է)ֆ Բ/5՜—39՜ (36՜ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձլ՜...»)փ Գ/39՝—61՝փ Դ/62՜—95՝փ
Ե/95՝—124՝փ Զ/124՝—89՝ (դ՜վճս՜թ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝՚ յջ՜ժ Ա—Թ, կ՜ո՜կ՝՚ Ց՜ձժ ՠս յջ՜ժ Ժ)փ Է/189՝—211՜ (Կզռ՚ 211՝—22՜, պՠո ոպճջՠս Բ)ֆ Ը/223՜—57՝ (դ՜վճս՜թ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝՚ յջ՜ժ Գ—Թ, կ՜ո՜կ՝՚ Բ, Ժ)փ Թ/258՜—97՝ (դ՜վճս՜թ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝՚
յջ՜ժ ԻԹ—ԽԱ, կ՜ո՜կ՝՚ ԻԸ, ԽԲ)ֆ Ժ/297՝—347՝ (դ՜վճս՜թ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝՚ յջ՜ժ ԺԲ—ԺԷ, կ՜ո՜կ՝՚ ԺԱ, ԺԸ ՠս ԽԶ «Հ՜ջռկճսձտ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»փ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 347՜՝)փ

Բ. 211՝—22՜ [Ք՟հնր՟լւ թ Ժ՟ղ՟մ՟խ՟ավնրէգմեմ Ս՟ղնրեժթ Ամգտրնճֆ] — Սՠկ, Աջվ՜տո՜՟, Կ՜հզձ՜ձ...
գոպ ճջո ո՜ժ՜սճստ ՜ձռճհռ ձղ՜ձ՜ժ՜ս (իկկպ. կգպ. 806, 185ՠ—92՟)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

5՜ Զկՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմո/// (տՠջճս՜թ՚ «աՍսգց՟մնջ») հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձՠէ, ՜խ՜մՠկտ աի՜ձ՟զյճխոտ, ՠս
Աոպճս՜թ ահզղճխո՟ հզղբ հ՜ջտ՜հճսդզսձձփ
5՝ Ոջտ վ՜վքզձ գձմզռ ՜ղը՜ջիզ
Ես ըխլ՜ձ ճոժճհ ՠս ՞՜ձլզ,
Ի հ՜ձլձ ՜շձճսձ աչզղպ ժ՜կճչզ,
Գձ՜ձ հՠջժզջ զ իՠշ՜ոպ՜ձզ,
Զ՜իձ ՠս աՠջժզսխ մ՝ՠջՠձ զ ոջպզ
‗Ի ճմ ՠջժձմզձ զ հ՜ս՜ա՜ժզ,
Թբ տ՜խռ էզձզձ ՠս ժ՜կ թ՜ջ՜սզ,
Նճռ՜ ղ՜ջ՝՜դ բ ՝՜ջրտ զ էզ,
Յճջե՜կ ՟՜շձ՜ձ ՠս ղ՜իրտ զ էզ,
Ոսջ՜ը՜ձ՜ձ ՜ձյ՜ջ՜յՠէզփ
Սճհձյբո ՠս ՠխՠս Տբջ///(տՠջճս՜թ՚ «Եջ՟ճգ՟ճթ»),
Ոջ ի՜ձ՟զյՠռ՜ս ՜ձ՞զձ կ՜ջ՞՜ջպզ.
Թբ զկ՜ձ՜՚ ի՜ա՜ջ ՠջ՜ձզ,
Թբ մբ՚ ՠխճսժ ա՜ձլո, ճջ ՟՜պՠռզփ
Զլՠա ՜խ՜մՠկ, ճչ ճջ ի՜ձ՟զյզ,
Լզ ոզջպ ՜ոռբտ, ճջ Տբջձ ճխճջկզ///
(Քՠջճս՜թ՚ «Եջ՟ճգ՟ չ՜ջ՟՜յՠպզ»)
Ես թձրխ՜ռ ձճջ՜ զ ժ՜ջ՞զձ՚
Պ՜ջճձ Մխվսշթմ ՠս Մժւե ը՜դճսձզձ,
Եխ՝րջ՚ Ս՟վաջթմ ՠս Աՠվ՟ծ՟ղթմփ
39՜ Ես ազո՚ աՠխժՠէզ կՠխրտ ա՜շ՜թՠ՜է աոճսպ՜ձճսձ Սսգց՟մնջ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս էզ ոջպզս Աոպճս՜թ
ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. կզդբ կ՜ջ՟՜ոբջձ Աոպճս՜թ ճխճջկզ կՠա ՠս թձճխ՜ռ կՠջճռ, ՠս հզղճխ՜ռ՟. ՜կբձփ
39՜ Ոջտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ըճջճռձ իՠպ՜աճպճխ ՠս յ՜պկզմ ՠձ էՠ՜է, ձճտ՜ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիզ իՠղպճսդՠ՜ձռ
ՠս կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ա՝՜խկ՜ձռ. Բ՜ջճչ կձ՜է ՜ո՜ռզձ, ՠս ձ՜ՠս ՜ջժՠ՜է գձ՟ ի՜կ՜պ՜ջ՜թ թճչճս թվ՜ձ՜ռ, ՟զա՜՟բա,
հՠխ[հ]ՠխճսժ վջվջ՜ռՠ՜է, ՠջվձ – ՠջվձ աՠջ՜ձժո ղճսջ ղջնՠձ գոպ ո՜ոպժճսդՠ՜ձ ՜էՠ՜ռձ, ազ կզկՠ՜ձռ աժձզ ժ՜ջ՞ՠ՜է պճխՠոռզձ հ՜ս՜ա՜թզջ ո՜իկ՜ձո ՝՜ջլջ՜ռՠէճռձ, գձ՟՟բկ ի՜ոՠ՜է զ ռ՜կ՜տ՜ժբպձ՚ թզթ՜խՠոռզձ, զ՝ջ դբ ՞պՠ՜է ազձտձ ձճջ, ժջժզձ ժՠձ՟՜ձզ, ՠս ազձմոձ ղ՜իզստ ՝՜ակ՜ռՠ՜է ՠս ճսջ՜ը՜ջ՜ջ ըձ՟ճսդՠ՜կ՝ էռՠ՜էփ Ես ՜հէ ճկ՜ձտ հ՜խ՜՞ո ՞զսպզ ՜ժ՜ձռ յ՜պճս՜ժ՜ձ՜ռ ա՜ս՜ա՜ձզռ՚ կՠջժ՜ձ՜ձ ՠս տրխ ՜ջժ՜ձՠձ աՠջՠո՜ստ ՠս լբդ, ՝ղպճչ
զ լՠշո ճսձՠէճչ, զն՜ձՠձ հ՜պ՜ժո ՜ձ՟գձ՟՜յյպճհպ թճչճսձ ՠս զ ըճշճջո ը՜ս՜ջ՜հզձ լճջճռձ, ըճջըճնՠէճչձ ՜ի՜չՠպ ՜ջ՜ջՠ՜է, արջ կ՜իճսձ ՞ճսղ՜ժՠ՜էփ Զզ դբյբպ ազձտՠ՜ձո զ ղ՜ջեկճսձո պՠո՜ձզռՠձ զ չՠջ՜հ ո՜ո՜ձՠէճռձ ո՜ջո՜վՠէճռձ, ո՜ժ՜հձ ա՞զսպ յ՜պճս՜ժ՜ձ ջրի՜ջզձ ՠս ՜ձ՞զձ ՜ժ՜ձռձ՚ աո՜ջ՟ՠիճձձ ՠս աժ՜ջժբի՜ձձ, աօկջճսըպձ ադ՜վ՜ձռձ, ճջ ՟ՠխ բ ՜շճխնճսդՠ՜ձձ, ապյ՜ազճձձ, հ՜ոյզոձ, ոճսպ՜ժձ, հ՜ժզսձ՟ձ, ճոժՠ՜ժձ, ՠխճսձժձ, ՞ճ-

ծ՜աձ, ՝զսջՠխՠձ, ճջ բ ղրմջ՜իձ ՠս ՟՜ի՜ձձ, է՜ս ի՜կ՜ջՠէճչ ակ՜ի ՜ձլ՜ձռձ, տ՜ձ դբ ճսձ՜հձ լՠշրտ աչ՜պ՜ռձ ե՜շ՜ձկՠէճչ ա՜ձճսձփ
Ահոյբո ՠս/// (տՠջճս՜թ ՠս ՞ջճս՜թ՚ «աՄթմ՟ջ ՠյզոժճյճոձ») ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՜հոկ ՜ձի՜ո զկ՜ոպզռո, ՠս ՠպ ՞ջՠէ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ զսջճռփ Ես ՟ճստ, կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ ժ՜կ րջզձ՜ժբտ, էզ ոջպզս ՜ո՜ռբ[տ] Աոպճս՜թ ճխճջկզ/// (տՠջճս՜թ ՠս ՞ջճս՜թ «աՄթմ՟ջ ՠս Թնրղ՟ չ՜ջ՟՜յՠպզձ») ՠս թձրխ՜ռձ զսջ՚ յ՜ջճձ Մխվսշթմ ՠս Մգժւեի՟էնրմթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Աՠվ՟ծ՟ղթմ ՠս Ս՟վաջթմ, ՠս տչՠջձ՚ Ս՟հբ՟էթմփ [Ե]ս Աոպճս՜թ մր՞ձբ յբկջս՜դզձփ
61՝ Փ՜շ՜սճջՠ՜է Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ... ճջ պ՜ ժ՜ջճխճսդզսձ թ՜շ՜հզ զսջ ՠս ի՜ձբ հ՜ս՜ջպ աթ՜ջ՜ս՜թո ժ՜դզէ նջճ[հ] հ՜ձՠաջ՜ժ՜ձ թճչզձ... Ըձ՟ ճջո ՠս աԵջ՟ճթ (տՠջճս՜թ ՠս ժջժզձ ՞ջճս՜թ) չ՜ջ՟՜յՠպ, ճջ վ՜վ՜ք՜ձրտ ՠպ ՞ջՠէ աոճսջ՝ ՞զջտո Հ՜ջռկ՜ձռ պ՜ոձ ի՜պճջզ, ճջ ՠս ՝՜ակ՜ա՜ձ ՠս ՞ճսձ՜ժ զ թ՜խժրտ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է բ զ վ՜շո ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձփ Ես ՟ճստ, կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո աԵջ՟ճթ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զսջ, աի՜հջձ՚ այ՜ջճձ Մխվսթշմ ՠս ակ՜հջձ՚ աՄգժւեի՟էնրմ, ՠս աՠխ՝՜յջտձ՚ աԱՠվ՟ծ՟ղմ ՠս աՍ՟վաթջմ, ՠս ատճհջձ՚ աՍ՟հս՟ // (62՜)է ը՜դճսձձ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜ռզսո զսջփ Ըձ՟ ձկզձ ավ՜ձ՜տզ ՞ջզմ՚ աՍսգց՟մնջ ՠս ակՠջ թձրխոձ, ՠս էզ
ոջպզս ՜ո՜ռբտ աԱոպճս՜թ ճխճջկզձ, ՠս Աոպճս՜թ հզղճ[խ՜]ռ՟ ճխճջկՠոռզ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպ[ձ]. ՜կբձփ
62՝ Ես ազո՚ /// (տՠջճս՜թ՚ «աՍսգց՟մնջ» ՠս ՞ջճս՜թ «աՄթմ՟ջ») կՠխրտ ա՜շ՜թՠ՜էո հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձՠէ
զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ճչ ի՜ձ՟զյճխտփ (Շ՜ջ. Մթմ՟ջթ լՠշտճչ «ՠս աի՜հջձ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ»)փ
95՝ Փ՜շտ ՜ձՠխզձ Աոպճսթճհ ՠս կ՜ջ՟՜ոզջզձ,
Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՜ձկ՜ի դ՜՞՜սճջզձ,
Ոջ պ՜ ճսե զսջ թ՜շ՜հզձ՚
Հ՜ձբ հ՜ս՜ջպ ազկ՜ոպ ՝՜ձզձփ
Զզ ՞ճսդձ ՜ձմ՜վ, ոբջձ ՜ձտձձզձ,
Գդ՜հ ճ՞զ/// (տՠջճս՜թ ՠս ՞ջճս՜թ՚ «Մթմ՟ջ ՠյզոժճյճո ՠս Թնրղ՟ճ»)
Թճխճս ահ՜ձռ՜ձտ թձճխ՜ռ ձճջզձ՚
Մժ[ւե]ի՟էնրմթմ ՠս Մխվսշթմ,
Ահէ ՠս ՠխ՝՜ջռձ զ ղ՜ջ՜ձռ՚
Աղթվ [Ս՟վաջթմ ՠս] Աՠվ՟ծ՟ղթմ,
Ես Ս՟հս՟էթմ՚ տւՠջ ձճջզձփ
Ոչ ճջ ՜ոբ աՏբջ ճխճջկզձ,
Աոպճս՜թ նձնբ ակՠխտ ձճջզձ
Յ՜հոկ ՜ղը՜ջիզո ՠս ի՜ձ՟ՠջլզձ,
Տ՜ռբ ա՜շ՜պ աճխճջկճսդզսձ
Գջճխզձ, ժ՜ջ՟՜ռճխզձ,
Ահէՠս ի՜ձճսջռ Հ՜հճռ ՜ա՞զձփ
96՜ Ես ակՠխո՜յ՜ջպ ՞ջզմ՚ Սսգց՟մնջ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜ջ՜, ճչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠխ՝՜հջ, ճջ ի՜ձ՟զյզո, ազ ժ՜ջրպ ՠկտ ՜հէճռ ճխճջկզ[ո]փ
124՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, զ Քճ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ՟ ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո/// (տՠջճս՜թ ՠս ՞ջճս՜թ՚ «Թնրղ՟ճ ժջրձ՜սճջզձ ՠս Մթմ՟ջ ՠյզոժճյճոզձ») ՠս թձճխ՜ռ ձճջզձ՚ յ՜ջճձ Մխվս[շ]թմ ՠս Մժւա ը՜դճսձզձ, ՜հէ ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Աՠվ՟ծ՟ղթմ ՠս Ս՟վաջթմ, ՠս տւՠջձ՚ Ս՟հս՟դ ղգժեւթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջզձ, ՠս
կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզ ՠս թձճխ՜ռ կՠջճռ, ճջ ՝՜աճսկ ձՠխճսդՠ՜կ՝ հ՜ս՜ջպ ի՜ձզփ Ես Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռ՟ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձ. ՠխզռզփ
190՝ Ես ազո՚ ակՠխ՜յ՜ջպ Սսգց՟մնջ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜ջ՜, ՜հէ ՠս ոպ՜ռճխ ոճջզձ՚ ա///(տՠջճս՜թ ՠս ՞ջճս՜թ
«Մթմ՟ջ ՠյզոժճյճոձ») ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զսջ հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է
էզնզտ հԱոպճսթճհ. ՜կբձփ
211՜ Ախ՜մՠկտ աի՜ձ՟զյճխո՟ ՜հոկ ոճսջ՝ ՞ջզո, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ/// (տՠջճս՜թ ՠս ՞ջճս՜թ՚
«աԹնրղ՟ճ») չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աթձրխոձ զսջ՚ այ՜ջճձ Մխվսթշմ ՠս աՍ՟հս՟է ը՜դճսձ, ՠս աԱՠվ՟ծ՟ղ ՠս աԱղթվ Ս՟վաթ[ջ]մ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո զսջ, ՠս Աոպճս՜թ ահզղճխտ՟ հզղբ հ՜ջտ՜հճսդզսձձփ
222՝ Փ՜շտ... Աջ՟, հ՜ոՠէձ, դբ. Ոջճսկ ղ՜պ պճս՜ս՚ ղ՜պ ըձ՟ջզփ Տ՜ռբ չ՜ջլո չ՜ոպ՜ժճռ... (տՠջճս՜թ՚ «Եջ՟ճթ չ՜ջ՟՜յՠպզ»), ՜հէՠս թձրխ՜ռ ձճջզձ՚ յ՜ջճձ Մխվսշթմ ՠս կ՜սջ ձճջզձ՚ Մժւա ը՜դճսձզձ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Աՠվ՟-

ծ՟ղթմ ՠս Ս՟վաջթմ, ՠս տւՠջձ՚ Ս՟հս՟էթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռձ, ճջ ՠպ ՞ջՠէ աոճսջ՝ Հ՜ջռկ՜ձռ ՞զջտո՚ հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս թձրխ՜ռձփ Ես ՜ջ՜ջՠ՜է բ ճսըպ, ճջ պ՜ձզ ՟ճսշձ Սնրվՠ/// (տՠջճս՜թ) ՠս ՞ջբ ՜ձնզձն
հզղ՜պ՜ժ զսջ հ՜սզպՠ՜ձո ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ, ՠս վճը՜ձ՜ժ ՜շձճս աի՜ջզսջ՜սճջ ՠս գձ՟ ո՜ժ՜սզձ՚ ա՝՜աճսկձփ Աջ՟, ճջտ
ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ ՜ձ՞զձ ՞րի՜ջզո, ՜ձիՠխ՞՜՝՜ջ ՜ո՜ոնզտ աԱոպճս՜թ ճխճջկզձ չՠջ՜՞ջՠէճռո զ ոկ՜, կզդբ տ՜խռջ՜ոռզ ժ՜կտ Աջ՜ջմզձ ՠս պ՜ռբ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հճսոճխ՜ռո աՠջ՜ձ՜սբպ ՝՜ջ՝՜շ ՠս իջ՜սզջբ զ ոՠխ՜ձ Հ՜սջ զսջ, հՠսդ՜ձ՜ոպՠխ՜ձ ըճջ՜ձոձ, հ՜ձդզս իճհէոձ, զ ա՜ձ՜ա՜ձ ՜սՠպզտ զ ժ՜կ՜ջ՜ժՠջյ էջճսկձ, զ ռ՜ձժ՜էզ տ՜խ՜տձ զ Վգվթմ Եվնրջ՟հեղ, կՠջժ զ թ՜շձ Կՠձ՜ռ զ ՞ճ՞ձ Ա՝ջ՜ի՜կճս. ՜կբձփ Ահէ ՠս ա՝՜ակ՜կՠխ ՞ջզմ՚ /// (տՠջճս՜թ՚ «աՍսգց՟մնջ») յզպ՜ժ ՜ձճսձ, ճջ ՠկ ժ՜ջրպ ի՜ձ՟զյճխ՜ռ՟ ՜ոՠէճհձ ՜ձըձ՜՝՜ջ աԱոպճս՜թ ճխճջկզձ, ազ ձ՜ գձմ՜սբպ
Հրջ Ոջ՟զ բ, պ՜հ ՜կՠձՠռճսձ ՜շ՜պ՜յբոփ
223՝ Աՙհ ոճսջ՝ պձրջզձ՜ժ՜ձտ Քջզոպճոզ, ՜ա՜պՠռբտ ակՠխ՜սճջզժո զ ոյ՜շձ՜էՠ՜ռ ՞ՠիՠձսճհձ ՠս պճստ պՠխզ հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձփ
257՝ Աջ՟, ՠս ՠո՚ կՠխ՜սճջ ՜ձյզպ՜ձո, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկտ աի՜ձ՟զյճխտ՟ կ՜ձժճսձտ ՠժՠխՠռսճհ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜ոպ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ ոջ՝՜ձճսբջ հ՜խրդո լՠջ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո ա/// (տՠջճս՜թ՚ «Եջ՟ճթ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս») աթ[ձ]րխոձ զսջ աի՜հջձ՚ Մխվսթշ ՠս աՄժւ՟ ը՜դճսձձ, ՠս աՠխ՝՜հջձ՚ աԱՠվ՟ծ՟ղմ
ՠս աՍ՟վաթջմ, ՠս ատճհջձ՚ աՍ՟հս՟է ղգժթւմ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձտձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... Ահէ
ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմո, ազ լՠշո ՠջդ՜[հ] ՠս ՞զջո կձ՜[հ], ՠս Աոպճս՜թ հ՜սզպՠ՜ձ ժ՜հփ
297՝ Ախ՜մՠկ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ՜հո բջ ժ՜ջ կՠջ, չ՜ոձ ՟՜շձ՜ռՠ՜է ե՜կ՜ձ՜ժզո ՠս վճսդճչ ՞ջճռո,
Ես ՜ձը՜վ՜ձ ՜ոՠ՜ աՏբջ ճխճջկզձ
Սսգց՟մնջթ կՠխ՜յ՜ջպզձ,
Մզդբ ըխծ՜ Տբջձ ՜կՠձ՜հձզձ,
Թճխճս աժ՜կ՜հձ ՠս ա՜ժ՜կզձփ
298՜ Զկՠխ՜յ՜ջպո հզղՠ՜ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո, ճչ գձդՠջռճխփ
347՝ Ես ՜ջ՟, ՠո՚ հՠպզձո զ ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ ՠս պջճսյո զ կ՜ձժճսձո ՠժՠխՠռճհ/// (տՠջճս՜թ՚ «աՍսգց՟մնջ») յզպ՜ժ՜ձճսձ, ՞թ՜՞ջՠռզ լՠշ՜կ՝ զկճչ աոճսջ՝ ՞զջո, պժ՜ջ ՠս պ՜շ՜յՠ՜է ՜/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 39՜ (ԺԶ—ԺԷ ՟՟.) Զզո՚ ակՠխ՜ստ կՠշՠ՜է իճ՞զո աՄթմ՟ջ ՠյզոժճյճո հզղՠռբտփ
189՝ Ոչ ոճսջ՝ ժ՜ջ՟՜ռ[ճխ]տ, հճջե՜կ ժ՜ջ՟՜հտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ [հզղՠռբտ]՝ աՄթմ՟ջ ՠյզոժճյճո
ՠս աԹնրղ՟ճ ՞ջ՜՞զջձփ
222՜ Աջ՟, ՠո՚ կՠխ՜յ՜ջպո զ կ՜ձժճսձո ՠժՠխՠռճհ Մթմ՟ջ ՠյզոժճյճո, ոպ՜ռ՜հ աո՜ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձ՜սխ՜ռ զկճռ իճ՞ՠսճջ՜ռ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ՜ռ, Թնրղ՟ճ ոջ՝՜ոբջ ՜՝ՠխ՜հզձ. ՜կբձփ
Տՠո ձ՜ՠս ՞ջմզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձձՠջգ՚ 39՜, 61՝, 62՝, 95՝, 124՝, 190՝, 211՜, ճսջ տՠջճս՜թ ՠձ ՞ջմզ ժ՜կ ոպ՜ռճխզ ՜ձճսձձՠջգ
ՠս ՞ջճս՜թ «Մզձ՜ո» ժ՜կ «Թճսկ՜հ»փ

2. 222՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Աո՜հճջ(՛) թ՜շ՜ Տթվ՟սնր՞վփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 124՝, 222՜ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպ. 1181 (1732)փ (Նճհձ ՠխթճս՜թ)՚ 1՜, 5՝, 95՝, 298՝փ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԺԵ—XV
ԳՐԻՉ՝ Ղ՟դ՟վֆ
ԹԵՐԹ՝ 430. շավնր՟լ՝ 1ՠ, 428՟—9՟, 430ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԶ×12(ԺԱ, ԼԶ 14, ԺԸ 10, ԻԱ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,2×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ է՟րթյ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ճ՟յնտֆ Ժ–ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 ս՟վՠգվ էգվէգվթ ռգվթմ գր ջսնվթմ խեջգվթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դՠ—Գ՟, Գՠ—Դ՟ «///[՟պմ]նրտնրւ... ՠ՟հ՟վչ /// [դգ՟ր]էմ ՟րվ ՠ՟հ՟վչ... գր ՟րվմ /// [ճ]՟րթսգմ՟խ՟մ... ՟մկմ ՟ճմ թ ընհ ///» (Եժւ, ԺԲ, 6—19)ֆ Բ՟ «/// խ՟ղ նվէնճմ էնրդ... թղ՟ջսնրէգ՟ղՠ ///» (Յ՟խ., Գ, 12—13)ֆ Բ՟—Աՠ, Ա՟—Բՠ «/// Ի ջխդՠ՟մե եվ ՠ՟մմ... գհգր գր նշ /// [ժն]ճջմ ձյղ՟վթս... [նշ թ խ՟ղ՟տ ղ]՟վղմ[նճ] /// ՟մբթ մնվ՟... գհգմ ///» (Յնռծ., Ա, 1—3, 9—13, 16—17)ֆ Բՠ «/// կգպմ ւն... ՟մշ՟ց թմշ ավգտ՟[ր]» (Յնռծ., Ի
27—31)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, էգվէգվմ նր ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ տգտ՟խգվ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, Ա ցգհխթ ռգվթմ ՟մխգ՟մ ս՟իս՟խզ՝ խնսվնր՟լ, էթխնրմւմ նր բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, ՟ջս՟պզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—426՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/2՜՝փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/ 2՝—5՜փ Հ՜պճջ Ա/4՝—41՝փ Բ/41՝—78՜(75՜ «Աի՜ ո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»)փ Գ/78՜—102՝փ Դ/102՝—37՜փ Ե/137՜—63՜փ Զ/163՝—227՝ (դ՜վճս՜թ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝՚ յջ՜ժ ԾԶ, կ՜ո՜կ՝՚ ԾԵ, ԾԷ)ֆ Է/227՝—48՝փ Ը/249՜—87՜փ Թ/287՜—358՜փ Ժ/358՜—426՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 416՝—7՜փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գենվա չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 425՝—6՜)փ

Բ. 426՝—7՝ Յ՟ջնվթ ավնտ Վ՟ջմ նվւ ճգվխնս՟ջ՟մ մ՟ծ՟ոգս՟տմ՝ ղ՟վա՟վեւ գր ՟պ՟ւգ՟ժւ գր է՟ա՟րնվւ
գր բ՟ս՟րնվւ — Ռճս՝բձ ճջ՟զ Լզ՜փ Յ՜ա՞բ ոճջ՜ կ՜ջ՞՜ջբտ՚ Եխզոբբ... Ես Յճչոՠ՟ՠժ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թփ Հկկպ. կգպ. 817, 258՟—9ՠ)փ
Գ. 429՝ [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ բ.]
՟. Մզ ըճջիզջ գձժՠջզձ տճսկ մ՜ջ, ազ կզ յ՜պ՜իՠոռզ տՠա մ՜ջձ/ Սզջՠ՜ ագձժՠջ [տճ] զ՝ջՠս ա՜ձլձփ
ՠ. [Հ՟ճվգմ] — Ք՜ձզ [՟ճ]սձ զձլզժ բզջ, թ՜շ ժ՜ձ՜ձմ՚ պՠջՠսպ զ չՠջ՜հ... (1 պճսձ)փ
ա. [Հ՟մգժնրխ] — Եջժճս գձ՟ հզջ՜ջ ժշճսզձ, / Մբժ զ կբժզ ոժզ մձկ՜ձզձ... (3 պճսձ)փ
բ. Տ՜ձճսպբջ՚ ձՠջոզ կ՜ջ՟փ Կզջ՜ժզ՚ ՠջզժ՜կձ՚ Բ—ղ՜՝՜դ՚ ոզջպձ... ղ՜՝՜դ՚ կզպտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

5՝ Աս՞ձՠ՜ զձլ, Հճ՞զ Աոպճս՜թ, // (6՜) ՠս աոժոՠ՜ստո զկ ՟ճս ժ՜պ՜ջՠ՜փ
164՝ Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թփ
248՝ Ես ազո աՠխժՠէզ ՞թճխ՜ժո՚ աՂ՟դ՟վ հզղՠ՜հ՚ ՠխ՝՜հջ, զ ՝՜ջզ կ՜ոզձփ
288՜ Ես աՠխժՠէզ Ղ՟դ՟վջ հզղՠ՜, ՠխ՝՜հջ, զ ՝՜ջզ կ՜ոզձ, ՠս Աոպճս՜թ ատՠա հզղբփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 249՝ (ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ, էճս՜ռճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ) Գզ[ջո] հզղ՜պ՜ժ /// յ[՜]ջ[ճ]ձ ///
2. 428՜ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ, էճս՜ռճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ) Յ[զղ]՜[պ՜ժ] /// կՠջ /// ՠո ///
3. 1՜ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Գվթանվթջ (՛) Աոպճս՜թ՜հպճսջզ ՟ջզ /// էճսճէզձ ՜հո բէ ՜ձռ՜ձ /// ձ՜թ (՜հոյբո)փ
4. 429՝ Աոպճս՜թ ՜սջիձբ ա՜հձ կ՜ջ՟ձ, ճջ ՝՜ձ՜ ՠս ժ՜ջ՟՜, ըվբ ՠս մկճշձ՜, զ կզպձ յ՜իբ, ՜շձբ ՠս ճսոճսռ՜ձբփ
5. 5՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Ահո բ ՝՜ձտ ղ՜ի՜յվՠպ հձդՠ[ջ]ձրխ՜ռ, ՠդբ ըճջզձ զռբփ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ 429՝ Զ՜ջ՟ՠջփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ահո՜սջ ձճջ ՜ջՠս...փ 5՜ Աջՠսՠէտ, ՜ջՠսկճսպտ, կ՜խջճսյ... (ՠս կզ ղ՜ջտ ՝՜շՠջ, յ՜պ՜շզժ—
յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜, Բ՝, Գ՜, Գ՝, Դ՜, Դ՝)փ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԺԶ—XVI
ԳՐԻՉ՚ Ղ՜ա՜ջփ
ԹԵՐԹ՝ 363. շավնր՟լ՝ 1՟, 360ՠ—3ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Լ×12 (Է, ԻԴ 11, ԺԲ 14, ԻԵ 13, Լ 10)+1×4ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18×13,8ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 38ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բգհթմ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 112ՠ, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 193՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 5՟, 226՟ֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 2՟, 225՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մգխմնրէթրմ Եդգխթեժթ (ժ՟սթմգվեմ) ԺԳ բ., Ֆվ՟մջթ՟ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ
զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լ. սգ՛ջ Л. И. Киселева, Латинские рукописи Матенадарана, Е., 1980, с. 50.
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ՝ անրմ՟ցնինր՟լֆ ԺԸ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ՟րգժ՟տնր՟լ, 1, 360—3 շավնր՟լ էգվէգվզֆ
Կ՟դղթ Բ ցգհխթ ռվ՟ճ ջգր գր ղնիվ՟անճմ ինյնվ ՠթլ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 2՜—359՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/2՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/2՜—3՝փ Հ՜պճջ Ա/3՝—34՝փ Բ/34՝—67՝(64՝ «Աի՜
աո՜ժ՜ս գձթ՜...»)փ Գ/67՝—90՝փ Դ/90՝—123՜փ Ե/123՜—48՜փ Զ/148՜—207՜փ Է/207՜—25՜փ Ը/225՜—55՜փ Թ/255՜—307՜փ Ժ/307՜—59՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 351՝—2՝փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գենվա չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 358՝—9՜)փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.]
1. 1՝ Աճջ գմ ղգլ՟ղգլ ժգվթմւ — Լթՠ՟մ՟մ, Կնռխ՟ջ, Ասժ՟ջ, Պ՟պմ՟ջնվ, Կգմէգվնմ, Լթդխնմ, Պ՟վէթմնջ, Ոժնղոթնջ, Ածգվղնմ, Մ՟ջթջւ, Լթխթո՟մբնջ, Պեմենջֆ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2՜ Զպջճսյ Ղ՟դ՟վջ հզղՠ՜հփ
225՜ Աձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ թջճխզո, ազ ՞զջտո ժ՜ակ՜թ բջ, ՠս աՂ՟դ՟վջ հզղՠռբտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 359՝ Թվզձ ՋՂԹ (1550) ՜ս՞ճոպճոզ ԺԷ ՞էը՜պՠղզձ Ղ՟վ՟ղ՟մ՟տթ ղՠըձ, ՜սջձ ղ՜՝՜դփ (Քզմ ձՠջտՠս) Թչզձ ՈԳ (1554) Սթժնրթ ռվ ժթ(՞) Խնպնղըմ ձ՜ի՜պ՜ժ ՜ջ՜ջզձ, ՜սջձ Բ—ղ՜՝՜դ, Տբջզձպ՜ոզձփ
2. 225՝ (1655—զռ հՠպճհ, պՠո ժձտ՜՟ջճղկ) Զչՠջնզձ ոպ՜ռրխ ՜ոպճս՜թ՜յ՜պճսկ ոճսջ՝ ՞՜ձլզո՚ աՄ՟վսթվնջ չ՜ջ՟՜յՠպո, յզպ՜ժ՜ժճխ Ղվթղգտթջ ՠս հՠպզձ ոյ՜ո՜սճջ Սնրվՠ հԵվնրջ՟հեղ՟ճ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ աիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ թձրխո զկ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռ զկճռ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհփ
3. 4՝ (1689—զռ հՠպճ, պՠո ժձտ՜՟ջճղկ) Յզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ ա՜ձյզպ՜ձո զ ՞ճջթճռ ՝՜ջՠ՜ռ՚ աԿ՟ք՟ճգտթ Յ՟խնՠջ, ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ ժճմՠռՠ՜է ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջո, ՜ղ՜ժՠջպ պՠ՜շձ Մ՟վսթվնջթ Ղվթղգտրնճ՚
Սնրվՠ Եվնրջ՟հեղ՟ճ չՠջ՜տզպճխզփ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ, պճստ աՈխճջկզ իճ՞ճռոփ
4. 360՜ Սթղ՟ՠ՟մթ (Սզկ՜սճձզ՛) ճջ՟զ Մ՟մնրխմ կՠա է՜ս ՠ՜վըձն՜, Դ ժճդճչ է՜չ ը՜կղզ պ՜էճս բ. դվզձ
ՌՃՀԸ (1729), հճսէզոզ ԻԶ—ձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 149՝, 225՝ (Բճէճջղզ, ըճղճջ) Յզոճսո Քջզոպճոփ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ՚ Մ՟վսթվնջ չ՜ջ՟՜յՠպ Ղվթղգտթ. դչ. ՌՃԴ (1655)փ 225՝ (Բճէճջղզ, վճտջ) [Քջզոպճոզ թ՜]շ՜հ Մ՟վսթվնջ չ՜ջ՟՜յՠպ Ղվթղգտթ. դվ.
ՌՃ[Դ՛] (1655)փ 4՝ Է. Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպ ՜շ՜նձճջ՟ Կ՟ք՟ճնր. ՌՃԼԸ (1689)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 32՝ (Գջմզ) Աձճսձ Աոպճսթճհ, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ա՜կՠձ՜հձփ 359՜ (1550—1554
դդ.) Լճհո վ՜շ՜ռ Քջզոպճո Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...փ Թճհ կՠժէզճո՚ ՜հո բ զջ՜ս՜հվ՜շփ Գՠջ՜իջ՜ղ կղ՜ժ ՜ղը՜ջիզ...փ
359՝ (Նճհձ լՠշտ) Դ՜ո՜յՠպձ ՠջժձզռ ՟՜ոճսռ իջՠխզձ՜ռ...փ Զզձմ բ Բ՜ձզձ աբճսդզսձ՚ ՜ձճսձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ...փ
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ԳՐԻՉ՝ Սթղենմ խվ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 353+1 (խվխ. 99). շավնր՟լ՝ 353՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԲ×12 (Ա 11, ԺԸ էպթշւ, ԻԱ, ԻԵ, ԻԶ 6, ԻԲ 8, ԻԹ 10, ԼԲ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,3×13,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3+3, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 103՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 178՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟ֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3ՠ, 31ՠ, 60ՠ, 82՟, 113ՠ, 209՟, 294ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգր, խ՟վղթվ, խ՟ոնճս (1՟)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ինրմ՟տ՟լ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, ինմ՟րնրէթրմթտ թվ՟վ խո՟լ էգվէգվզ խնսոփվգմ ՟մչ՟սգժնր ծգսգր՟մւնռ ՠմ՟աթվզ իթջս ռմ՟ջնր՟լ, ղխմխգվ՝ 1—3ֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, ԺԸ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր էգվէգվզ ի՟պմնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՆ
–1՜—351՜ [Գվթանվ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/1՜՝փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/1՝—3՜փ Հ՜պճջ Ա/3՜—31՜փ Բ/31՜—60՜ (59՝ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜...»փ Չճսձզ յջ՜ժ Ի «Հՠջլկճսձտ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռ ՜շ կ՜ջ՟ՠխճսդզսձ Բ՜ձզձ». պՠո պյ. բն 95—101)փ Գ/60՜—81՜փ

Դ/81՜—113՜փ Ե/113՜—35՝փ Զ/135՝—92՜փ Է/192՜—208՝փ Ը/208՝—36՜փ Թ/236՝—94՜փ Ժ/294՜—304՝, 394՜՝, 305՜—6՝, 352՜՝,
307՜—48՝, 350՝—1՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 341՝—2՝փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գենվա չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 350՝—1՜)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

81՝ Ախ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճհտ գձդՠշձճստ ՠս րջզձ՜ժբտ ա՜հո ՜ոպճս՜թ՜հզձ տձ՜ջո, հզղՠէ աՍթղենմջ կզճչ Տբջ ճխճջկզս, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Տՠ՜շձբ Աոպճսթճհփ
102՝ ԶՅնռ՟մեջ ի՜հջ՜յՠպ ՜ձ՜յ՜պզձ հզղՠռբտ զ Տբջփ
136՝ Զպժ՜ջ ՜ձրդո հզղՠռբտփ
351՜ [Փ]՜շտ...փ [Ա]ջ՟, ՠխՠս ժ՜պ՜ջճսկձ ՠս աջ՜ս ՞ջճռո Հ՜ջռկ՜ձռ զ հ՜հոկ պ՜ջճն, ճջ ՜ջվզ՜թզձ ՠս ՠջն՜ձզժ կՠթ իշՠպճջձ Գվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպձ՚ Գ՜ձլձ զկ՜ոպզռո,ՠջժջճջ՟ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձձ, ժջժզձ էճսո՜սճջզմձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ աժՠ՜ձո ՜շրջՠ՜հ, ի՜ոՠ՜է զ ժբպձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ՠս հ՜խ՝զսջձ ՞զպճսդՠ՜ձփ Եխզռզ ձկ՜ հզղ՜պ՜ժ կ՜խդ՜ձ՜ռ կ՜ոզձ ՜սջիձճսդՠ՜ձռ ոջ՝ճռձ զ էճհո. ՜կբձփ Ի ղջն՜՞՜հճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճսկ՜ջզ զ ՊԾԹ (1410) ՞ջՠռ՜[ս] // (351՝) ՜հոկ կՠթ՜ջ՞ճհ ձ՜ի՜ձ՞զ Ղ՟դվ՟տ ՜ղը՜ջիզ Ղվզղթջ, զ ղջն՜ժ՜հ կՠձ՜ոպ՜ձո ՠս զ իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ ՜ձ՜յ՜պո, ՜շ ՟ճսջո Սնրվՠ Լնրջ՟րնվշթմփ Ախ՜մՠկ ա՜կՠձՠո[ՠ՜ձ], ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠէ աՅնռ՟մեջ ՜՝ՠխ[՜հձ]՚ աի՜ջ՜ա՜պձ զկ, ազ ո՜ թձ[՜ս] ակՠա գոպ ՝՜ձզ ՝՜ակ՜ն՜ձ ՠջժ՜ստ՚ ժջդՠ՜է զ կ՜կճսէո չ՜ջե՜ջ՜ձզփ Դ՜ջլՠ՜է հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜ջպ՜ոճս՜էզջ ՟զկ՜ստ իճխո ՠս վճղզո ոճսջ՝ ՞՜ջղ՜յ՜ջ՜ռ լՠջճռ՚ աՍթղենմ ժջօձ՜սճջո հզղՠէ, ոը՜է՜ձ՜ռ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս վռճսձ ՞ջզո մկՠխ՜՟ջՠէ, ազ դ՜ղծՠ՜է կպ՜ստ ՠս պըՠխթ կ՜պ՜կ՝ ՞ջՠռզ, ՝՜ակ՜ի՜ս՜տ ՠս թ՜խժՠջ՜ձք էճսո՜սճջ ՝՜ձզռո կճշ՜ռճսկձ ՜ջ՜ջ պժ՜ջճսդՠ՜ձո. ՠս կ՜խդՠկ ՠխ՝՜հջ՜ժ՜ձ ոզջճչ հզղՠէ ՠս աթձ՜սխոձ կՠջ ՠս աՍ՟վաթջ ՠխ՝՜հջձ կՠջ ի՜ջ՜ա՜պփ Ոջ ՠս լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա
հճսո՜ռՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՝՜աճսկճխճջկ ՠս կ՜ջ՟՜ոբջձ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 77՝ (ԺԶ ՟. չՠջն, ՝ճէճջ՞զջ,ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ զձտձ՜՞զջ) Գզջտըո Մխվսթշ չ՜ջ՟՜յՠպզձ բփ
84՝ Ոչ գձդՠջձռճխտ, հճջե՜կ աՀ՜ջռ//(85՜)կճսձտըո պՠոձճստ, ձ՜յ՚ աՄխվս[թշ] չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղբտփ
102՝ Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ, ա՜հո ՞զջտըո զ լզ կ‘ կզ ՜շՠջ, ՠս ՜հձ լզձ դճսկձզ կ‘բջ, հճջե՜կ ճջ ժ՜ջ՟՜հտ՚ ազո հզղՠռբտփ Խ՟ր[մ]բւ՟վմ զ Ն՟իթչգր՟մ բջ, ՠս ղ՜իձ զ Վվ՟տ սնրմմ կպ՜ս (ձկ՜ձ՚ 178՜)փ
137՜ Գզջտո Մխվսթշ չ՜ջ՟՜յՠպզձ բ Ավչ՟խգտնճմփ Յճջե՜կ ճջ ժ՜ջ՟՜հտ, ձ՜յ ազո կզճչ Ոխճջկ՜հզս հզղբտփ
351՝ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո հզղՠռբտ հ՜խ՜սդըո լՠջ՚ աՄխվսթշ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աի՜ջձ զսջ՚ աՄխվս[թ]շմ, ՠս ակ՜հջձ զսջ՚ աԹ՟վէթղյե, ՠս աՠխ՝՜ջտձ զսջ՚ աԱղթվՠեխմ, ՠս ապբջ Նգվջեջմ, աՄնրվ՟սմ, ՠս աԷմթ՟էմ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջո զսջ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ՚ Մխվսթշ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպձ. ՜կբձփ Զ՜հո Հ՜ջռկճսձտո զ լզ կ‘ կզ ՜շՠջ, ՠս ՜հձ լզձ դճսկձզ կ‘բջփ Ոՙը, ՜հէ զձմ ՜ոՠկփ
2. 12՝ (ԺԶ ՟. չՠջն. ձրպջ՞զջ) Գզջտ[ո] հզղ՜պ՜ժ բ Մխվսթշ//(13՜) չ՜ջ՟՜յյՠպզձ(ձկ՜ձ՚ 35՝—6՜, 58՝—
9՜, 103՝—4՜, 144՝, 178՜, 201՝—2՜, 291՝—2՜, 292՝—3՜, 319՝—20՜, 351՝)փ
225՝ Հ՜ջռկճսձտո Մխվսթշ չ՜ջ՟՜յյՠպզձբ, // (226՜)ճըց (՜հոյբո) չ՜ջ՟՜հ[յՠպզձ] բ (ձկ՜ձ ՠս նձնճս՜թ՚
78՜, 107՝—8՜, 145՜, 180՝—1՜, 213՝—4՜, 263՝—4՜, 305՜, 332՝—3՜, 349՝)փ
3. 82՝(ԺԶ ՟. չՠջն. ղխ՜՞զջ) Ոչ գձդՠջռճխտ, հճջե՜կ պՠո[ձ] // (83՜)ճսձտ աՀ՜ջռկճս[ձ]տ, ձ՜յ աՄխվսթշ չ՜ջ՟՜յՠպ հզղՠռբտ (ձկ՜ձ՚ 126՝—7՜, 131՝—2՜)փ
284՜ Ձզ կ‘ՠկ պճսՠջ, ճչ տ՜ի[՜ձ՜հտ], ճս ՜շ[ՠջ]փ
285՝ Հ՜ջռկճսձտձ լզ կ‘ՠկ պճսբջփ //Զյ[՜ջոզռ] ղ՜ի զ Ն՟իթչգր՟մ բ. դվզձ Ռ[///]Թ (՛)փ
4. 353՝ (ԺԷ ՟.) Ե[ո]՚ ո՜ջժ՜ս՜ք Ս՟վնրջնրտթ,
Էժՠկ հբո պՠխ, պբո՜, ա՜հո ՞ըջբռզ,
Եո՚ ՠխ՝՜ջ պբջ Զ՟ւ՟վթմ,
Գզպզտ ա՜յկ՝՜սըո կբժ կբժզձփ
5. 165՝ Տբջ ճխ[ճջկՠ՜]. դըւ՜ժ՜ձ Հ՜եճռ ՌՃԾ (1701)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ակբձփ Հ՜հջ կՠջ...փ 191՝ ՜հ՝, ՞...փ Ռ ՜ձ՞՜կ Տբջ ՜յ՜սբձ ՜ո՜հ...փ 353՝... Տբջ ՝՜ջՠջ՜ջ...փ
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Կնջս՟մբմնրոփժթջ

ՌԿԷ — 1618

ԳՐԻՉ՝ Յ՟խնՠֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Դ՟մթեժ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 468. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 471՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԹ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ ՠ՟ժ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟ր, բպմ՟խթմզ՝ խ՟ոնճսֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 136ՠ, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 234ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 6՟, 278ՠֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟, 41՟, 79ՠ, 108՟, 150՟, 181ՠ, 254ՠ, 277ՠ, 319՟, 320՟, 396ՠ, 459՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ էթխնրմւմ նր բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջռ՟լ 3 ց՟խ՟մմգվթտ 2—մ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜—469՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/3՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/3՝—5՜փ Հ՜պճջ Ա/5՜—40՜փ Բ/40՜—78՝ (75՜ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜...»)փ Գ/78՝—106՝փ Դ/106՝—49՜փ Ե/149՜—79՝փ Զ/180՜—253՝փ Է/253՝—77՝փ Ը/277՝—319՜փ Թ/319՜—95՝փ
Ժ/395՝— 469՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո 458՜—9՜փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գենվա չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 468՜—9՜)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

470՜ (1618 դ. Դ՜ձզբէ ոպ՜ռճխ)Իխլտ վ՜վ՜տ՜ձ՜ռ պՠձմ՜հ ի՜ո՜ձՠէ զ ՝՜ռ բճսդզսձ, ՝՜հռ գոպ ժ՜ջՠ՜ռ ձժ՜պբ ՠս ճմ ժ՜կ՜ռ պՠսբ, տ՜ձազ ՜ձիՠպ՜աճպՠէզ բ Բ՜ձձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ, ՠս ճմ ժ՜ջբ գկ՝շձՠէ զկ՜ոպ կ՜ջ՟ժ՜հզձ,
չ՜ոձ ազ ՜ձ՝՜ս բ ըճջիճսջ՟ ՜ոպճս՜թ՜հձճռ, ՠս ճմ արջբ կզպտ ՠէ՜ձՠէ հ՜ձ՞, ՝՜հռ ո՜ժ՜հձ ժջդճսդՠ՜կ՝ իկպ՜ձ՜հ՚
զ՝ջ իճսձ զ ըճջո թճչճս գոպ պՠոճսդՠ՜ձ կպ՜ռ, ՠս ճմ հրե՜ջճսդՠ՜ձ ժ՜կ՜ռ, ՜հէ ՜կՠձ՜հձ զձմ պՠո՜ձՠէճչ՚ զկ՜ձզ
ՠս ի՜ջռ՜ձՠէճչ՚ճսո՜ձզփ Յ՜խ՜՞ո ճջճհ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ՠջն՜ձզժ ՠս կՠթ իշՠպճջ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ոճսջ՝ Գվթանվ Տ՟էգր՟տթմ ՜ջ՜ջՠ՜է բջ Հ՜ջռկ՜ձռ չ՜ոձ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ, աճջ ի՜ջռկ՜կ՝ձ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզս ճսո՜ձզձ ՝՜ձզ
ոյ՜ո՜սճջտ, ազ ՠս Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռո ՠս ՜կՠձ՜հձ բ՜ժ՜ռ ժ՜ջթՠ՜ռ ՠս պ՜ջ՜ժճսո՜ձ՜ռ էճսթճսկձ ՠս
հ՜հպ ՜ջ՜ջՠ՜է ՝՜ձզկ՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ, ճջճռ ՠս կզձձ՚ Դ՟մթեժ ժճմՠռՠ՜է, ՜ղ՜ժՠջպտձ կՠթ Յնռ՟մմեջ ժ՜դճխզժճոզ տ՜ն ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ, ճջ ՠս ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՠշ՜վ՜վ՜ք պՠձմկ՜կ՝ ըձ՟ջՠ՜է ՞զջտո ՜հոփ Ես Ըջս՟ղոփժ
զ ՟ճսշձ Սճսջ՝ Նզժճխ՜հճո ՠժՠխՠռճհձ, զ ՟գյջ՜պ՜ձձ ճսկՠկձ ՞ջՠ՜է ՠս ՜ս՜ջպՠ՜է դչզձ ՌԿԷ (1618), ոպ՜ռ՜ս աո՜՚ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձրխ՜ռ զսջճռ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՜ղը՜պճխ՜ռ ՠս պջրտ ր՞ձ՜ժ՜ձ էզձՠէճհփ Յզղՠռբտ ՜խրդո լՠջ, ճջ
ՠս ր՞պզկ զ ոկ՜ձբ, դբ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ դբ րջզձ՜ժՠէճչ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ա՞թ՜՞ջճխ ոճջ՜ ՠս ՠխ՝՜ջռ
՟յջ՜// (470՝)պ՜ձձ, ՠս չ՜ջ՟՜յՠպզձ կՠջճհ, ճջ ՠս ՜ո՜ռ ա՜հո.
Նժջպզմ ո՜ժ՜հձ գոպ ՝՜ջՠ՜ռ,
Ջ՜ձզս հ՜խդբ կ՜ջ՟ գոպ ժ՜ջՠ՜ռ.
Աղը՜ջիզո կզ վ՜ջզո ժՠձ՜ռ,
Վջզյզկտ ՜կՠձ՜հձ ժ՜ջթՠ՜ռփ
Զ՜ձլ՜կ՝ ՜ձլզձ զկճհ ՞ջՠկ,
Յճսձ՜հձճսդՠ՜ձո ճջ չժ՜հՠկփ
Աս՜ՙխ, աճջ ժՠ՜ձո ՜ձռճսռՠէ ՠկ,
Վ՜ՙհ զձլ, հճջե՜կ կպ՜ս ՜թՠկփ
Րճպՠ՜է կՠխրտո ա՜ձ՜ա՜ձ,
Բ՜ձտ ՞ջճռ ՠխՠձ զձլ ըդ՜ձ.
Եդբ ՜հոճս ճմ ՠկ ՜ջե՜ձ,
Ս՜ժ՜հձ ՜ջե՜ձ՜ռՠ՜էտ ժ՜ջ՟՜ձփ
Թՠյբպ ՞ջՠէ մՠկ ՝՜ս՜ժ՜ձ,
Ք՜ձազ ՜ձժՠ՜է ՠկ ա՝՜խկ՜ձ,
Եխբ ՠխ՝՜ջռ զկ ր՞ձ՜ժ՜ձ,
Յ՟խնՠ ՜ձճսձ ՞ջզմըձ ՜հձփ
Ահէ դբ ճջ ՜ջե՜ձ ՜շձբտ հզղկ՜ձ,
Ըաթըձրխո զկ ՠս աձճջ՜հձ.
Սճհձյբո հզղբտ ի՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ՚
Կ՜կո Աջ՜ջմզձ զ հ՜սզպՠ՜ձփ
Ակՠձ՜հձբ ՠկ չջզյՠ՜է,
Մզ՜հձ ՝՜ձզս կըզդ՜ջՠ՜է,

Ց՜ձժ՜ձ ՞ջճհձ, ճջ կզ՜ռՠ՜է
Բ՜ձըձ ՞ջճչ կ՜ջկզձ ՠխՠ՜էփ
Ես դվ՜ժ՜ձզո հՠպզ պճսվզ,
Թզա՜ձ թ՜թժՠ՜է ՞ջճչ ՜կվճվ.
Ահո դճս՜ժ՜ձզո հՠպ ՞զջըձ իճսյ,
Եո դճս՜ժ՜ձ ԵՂԷ ՅԱԿՈԲ (1616)փ
Լճհո բ ՝՜ձ ՞ըջճհո, իՠպՠսզջ,
Ահոճս ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ ի՜ոզջ,
Ես ոճչ՜ս էզձզ ՝՜ձ ՠս զջ,
Աս(=ձ)ճսձո ՞ըէը՜՞ջբձ թ՜ձզջփ
Ծձդ. «Ն՜ա՜ջ ՠդՠ ՜ո՜ռՠ՜է ե»թ՜հջ՜ժ՜յճչ ոճհձ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգ ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ տ՜խճս՜թ բ ձ՜ըրջզձ՜ժզռփ Հկկպ. «Հ՜հՠջբձ
լՠշ՜՞ջՠջզ ԺԷ ՟՜ջզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձձՠջ», Ա, Եջՠս՜ձ, 1974, բն 586—587, ճսջ «Թզա՜ձ»—զ վճը՜ջբձ՚ «դզսգձ»փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 3՜ (1658 դ., ՞ջզմ՚ Ս՜ի՜ժ, ոպ՜ռճխ՚ Ակզջ՜ո՜դՠձռ ըրն՜ Ս՜ց՜ջ) Զչՠջնզձ գոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ճչ գձդՠջռճխտ, ատջզոպճո՜ոբջ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպ աԱղթվ՟ջ՟էեմտ ըրն՜ Ս՟ք՟վմ (ձկ՜ձ՚ 5՝, 79՜, 107՝, 254՜, 278՜)փ
181՝ Զչՠջնզձ ըոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճհո հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ճչ գձդՠջռճխտ, ատջզոպճո՜ոբջ ՠս
՝՜ջՠյ՜ղպ՚ յ՜ջճձ աԱղթվ՟ջ՟էեմտ ըճն՜ Ս՟ք՟վմ, ճջ ըոպ՜ռ՜ս աո՜ զսջ ի՜է՜է գձմզստձ ՠս հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ՚ չ՜ոձ ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զսջճհ ՠս ձձնՠռՠէճռ, իրջձ՚ ըրն՜ Ն՟դ՟վթմ, ՠս կրջձ՚ Դյինրմթմ ՠս ժՠձ՜ժռզձ՚ Խ՟մդ՟բթմ, ՠս ճջ՟սճհձ՚ յ՜ջճձ Սսգց՟մմնջթմ, ՠս ՟ոպՠջձ՚ Կ՟ս՟վթմմ. ՜կբձփ
469՝ Աջ՟, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աչՠջնզ ըոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճհո՚ աԱղթվ՟ջ՟էեմտ յ՜ջճձ ըրն՜ Ս՟ք՟վմ, ճջ
ըոպ՜ռ՜ս աո՜ հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զսջճհ ՠս ձձնՠռՠէճռ զսջճռ, իրջձ՚ ըրն՜ Ն՟դ՟վթմ, ՠս կրջձ՚ Դյինրմթմ, ՠս ժՠձ՜ժռզձ՚ Խ՟մդ՟բթմ, ՠս ճջ՟սճհձ՚ յ՜ջճձ Սսգց՟մմնջթմ, ՠս ՟ոպՠջձ՚ Կ՟ս՟վթմ, ճջտ ՠձ ոճտ՜ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է զ Քջզոպճո, ՜հէՠս ժՠձ՟՜ձզ գձ՟ճսձՠ՜ռձ, ՠջժջճջ՟ ժՠձ՜ժռզձ՚ Ղ՟վթոի՟մթմ, ՠս ի՜ջոզձ՚ Լեժթմ, ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ՚ Ս՟վ՟վ ի՟մնրղթմ (5՝ «Ս՟ժ՟վ ի՟մնրղթմ»), ՠս Մ՟բ՟ժթմ, ՠս Գփդ՟ժնրղթմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռ զսջճռփ Ոջտ
գձդՠշձճստ ՠս պՠո՜ձբտ, ըձ՟ջՠռբտ զ Քջզոպճոբ, ազ ղձճջիՠոռբ յ՜ջճձ ըճն՜ Ս՜ց[՜ջ]զձ ՠս գձպ՜ձՠ՜ռ (5՜ «գձ՟ պ՜ձՠ՜ռ») զսջճռ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ՠս ՜ջտ՜հճսդզսձ վ՜շ՜ռ ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Հ՜հջփ Գջՠռ՜ս հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո զ դվզձ ՌՃԷ (1658)փ
Աջ՟, հզղՠռբտ<հզղՠռբտ> զ Քջզոպճո ակՠխ՜յ՜ջպ Ս՟ծ՟խմ, ճջ ՞ջՠ՜ռ այ՜ջճձ աԱղթվ՟ջ՟էեմտ ըրն՜ Ս՟ք՟վթմ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձձ. ճչ ժ՜ջ՟՜հ կբժ Հ՜հջ կՠխ՜ ՜ոզ, Քջզոպճոզ պՠոճհձ ՜ջե՜ձզ էզձզ. ՜կբձփ Հ՜հջ (ձկ՜ձ, ՝՜հռ ՜շ՜ձռ ՞ջմզ ՜ձճս՜ձ հզղ՜պ՜ժկ՜ձ՚ 5՝, 149՝, 396՝)փ
2. 469՜ (ԺԷ ՟., ոպ՜ռճխ՚ Խբջը՜յ՜ջ) Դ՜ջլՠ՜է կզսո՜ձ՞՜կ հզղՠռբտ՚ Խեվի՟ո՟վմ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձձ Մեծգվ
՜ոՠձփ Ոչ էճսոՠջ՜կ ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜հզռ, հճջե՜կ ճջ ժ՜ջ՟՜հտ աոճսջ՝ ՞զջտո ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, էզ ոջպզս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Մեծգվթմ ՠս զսջ ժճխ՜ժռզձ՚ Հպթցջթղ, ՠս զսջՠ՜ձռ ՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ Եո՚ Մգծեվջ զկ ժ՜կ՜ս հ՜սե՜ջճսդՠ՜կ՝ ՜հո ՞զջտո պչզ լՠշձ՚ յ՜ջճձպբջ Յնռ՟ջ՟ցմ. ՠէ(=ՠս) ճմ ճսկ ՝՜ձ մժ՜, տ՜ձզ
ժՠձ՟՜ձզ բ՚ ՝՜ձ՜ռձբ, ՠջ՝ ճջ մբ՚ զկ ՜յջ՜ձտ բփ

858
ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑԻ

ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԺԶ—XVI
ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟ջ՟ցֆ
ԹԵՐԹ՝ 439+1 (խվխ. 351)+2(ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 231ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԷ×12 (Ա, ԺԸ 11, ԼԷ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,2×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ 33ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ դ՟վբ՟ծթրջ խ՟մ՟շ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 133ՠ, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ, 231՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3ՠ, 6՟, 272ՠֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 42՟, 81՟, 107՟, 146՟, 179՟, 249՟, 311՟, 381ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Վ՟վւ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Երջսպ՟սթնջգ՟մտֆ ԺԱ—ԺԲ բբ.ֆ 2 (էգվէ՟խ՟ժնր՟լ՝ 1—2), ջս՟տնր՟լ 2 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Թնրհէ, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ 1՟ «///ռ՟վնրէթրմ նրջգ՟ժ գվխթվ ո՟ա՟մգղ... Սնրվՠմ Երզջսպ՟սթնջ... գր ծ՟մբնրվըգղ ՟վբ, Տեվ. /// (1ՠ)/// նվգ՟ժ գր զմբ շ՟վ՟անվլնրէգ՟մբ իղնվգ՟ժ... գր եվ սգջ՟մգժ գր թղ՟մ՟ժ, էե ճ՟րս՟վ///(2՟)///՟մկմ թղ թ Տեվ... Ավբ, թ ՠ՟տ էնհ դճնճջջ... տնրտթտ ւգդ ցնվկնրէթրմ /// (2ՠ)///՟ժ խ՟վլգջ թ կգպմ շ՟վշ՟վ՟մ՟տմ... գր թ ղեչ ՟լգ՟ժ ի՟րջգտ՟ր ՟ճջոեջ///»ֆ Հղղս. սո. «Լթ՟խ՟ս՟վ ռ՟վւ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ», Թ, եչ 481—533ֆ (Նղ՟մ
գվխնր էգվէգվ գհգժ գմ մ՟գր կգպ՟ավթ ռգվչնրղ, նվնմւ խսվնրգժ գր ծ՟մնրգժ գմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ ջգր՟տ՟լֆՍխդՠթտ գր ռգվչթտ, թմշոգջ գր ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, Ա ցգհխթ ջսնվթմ ՟մխթրմզ՝ ղխմխգվ, բպմ՟խմ նր ց՟խ՟մմգվզ՝ զմխ՟լ, ՟ջս՟պզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՜—439՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/3՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/3՝—5՜փ Հ՜պճջ Ա/5՜—41՜փ Բ/41՜—80՜ (77՜.
«Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»)փ Գ/61՜—105՜փ Դ/105՝—45՜ (դ՜վճս՜թ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝՚ յջ՜ժ Խ, կ՜ո՜կ՝՚ ԼԹ, ԽԱ)ֆ Ե/145՜—76՝փ
Զ/176՝—248՜փ Է/248՝—69՝ (ժզռ՚ 269՝—71՝, պՠո ոպճջՠս Բ)փ Ը/271՝—309՜փ Թ/309՜—80՝փ Ժ/380՝—439՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚
420՝—1՝փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 439՜՝)փ

Բ. 269՝—71՝ Խվ՟սւ ղխվսնրէգ՟մֆՅնվը՟ղ խ՟ղթտթմ ւվթջսնմգ՟ճ ՟պմգժ, ո՟վս ե դ՟ճջ խ՟վա խ՟ս՟վգժ
— Յճջե՜կ պխ՜հձ ճսդրջՠ՜ էզձզ, պ՜հ ՝ՠջՠէ զ ՟ճսջո ՞՜սդզ ՠժՠխՠռճհձ... ՠս ՜յ՜ պ՜ձ հ՜ջճսՠոպ ազձմ ՠս ժ՜կՠոռզձփ Ես Քջզոպճոզ... վ՜շտ.. ՠխզռզ (իկկպ. կգպ. 805, 458՟—9ՠ)ֆ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

3՜ Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխ ՜ջ՜հ զ կՠա, Տբջ, ա՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ հ՜նճխՠ՜ ՠս ժ՜պ՜ջճսկձ ՜ս[՜]ջ[պ]ՠ՜հփ
41՜ Թ՜՞՜սճջ դ՜՞՜սճջ՜ռ Քջզոպճո ՠս ՜յ՜սբձ կՠխ՜սճջ՜ռ ՠս ՟՜շձ՜ռՠէճռ զ ո՜պ՜ձ՜հբ, ՜ա՜պՠ՜հ ապ՜ջ՜ժճսոՠ՜է ՠս վճըՠ՜հ զ մ՜ջ ժ՜կ՜ռ զկճռ զ ՝՜ջզ ժ՜կ Քճ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ՚ թձրխզձ Քճ ՠս
՜խ՜մ՜ձրտ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ՠս գձդՠջռճխ՜ռ ոճջզձ, ազ մ՜ջ՜մ՜ջ ըճռՠ՜է բ ազո ո՜պ՜ձ՜հ ՠս ըճռբ ի՜ձ՜յ՜ափ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ ՝՜ջբ՞ճսդձ Քջզոպճո աթձրխոձ զկ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո, ՠս Աոպճս՜թ ՜կՠձեճսձ
՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
310՝ Զպ՜ջպ՜կո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ ՠս աչ՜ջ՜ձՠ՜էո զ հ՜կբձ ժճխկ՜ձռ ակՠխճսռՠ՜էո ՞թճխո՚ աՅնռ՟ջ՟ց դ՜վ՜շձ՜ժ՜ձո,ճչ ոճսջ՝ ՠխ՝՜ջտ, հզղՠռբտ զ աիձՠ՜է Գ՜շձ ՠս զ հ՜սջիձՠ՜է ՝՜ե՜ժձ, ՠս աթձրխոձ կՠջ՚ աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ զ Քջզոպճոփ Ես Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ Ես չ՜ոձ ըճղճջճսդՠ՜ձձ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

439՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Գզջտո ՜հո հզղ՜պ՜ժ բ Ս՟[հ]ղնջ՟ռ՟մթտ Սնրվՠ Նյ՟մթմ, ճչ ճտ հ՜ձ՟քձզ ի՜ձբ զ ՟ջ՜ձբ Սնրվՠ Նյ՟մթջ, Աոպճս՜թ/// (1 ՝՜շ նձնճս՜թ)փ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝251+1(խվխ. 209)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ ռգվչթտ 1, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԸ—XVIII
ԳՐԻՉ՝ Ոծ՟մեջֆ
ԹԵՐԹ՝ 233+1 (խվխ. 209). շավնր՟լ՝ 1՟, 7՟—8ՠ, 32ՠ, 172ՠ—6ՠ, 231՟—3ՠֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
14,2×10,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ Վգվ՟մնվնանր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 9՜—230՝ [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 9՜—137՝ [Ի Հ՟վտղ՟մտ ավնտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճֆ «Գժնրի Դ թ ղգլ տ՟մխեմ գր ՟պ՟չթմ ով՟խ գվխվնվբ ծ՟սնվթջֆ Վ՟ջմ էթրվնրէգ՟մ ծգվկնր՟լնհ՟տ», սո. 1729, եչ 30] — Ոջտ ա՜մո զկ՜ոպզռ հզկ՜ձ՜էզ ծ՜շ՜՞՜հդզռձ ըճսո՜վՠռզձ...
Ք՜խճս՜թ Ա—Բ, Թ—Ժ ի՜պճջձՠջզռ ՠս ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ Ա—ԺԳփ Ահոյբո՚ ՞է. Ա (իպ. Բ, յջ՜ժ ՟), Բ (իպ. Բ, յջ՜ժ ըա—ըբջ,
Գ (իպ. Ժ, յջ՜ժ ըդ), Դ (իպ. Թ, յջ՜ժ լգ), Ե (իպ. Ժ. յջ՜ժ ըբ—ըգ), Զ (իպ. Ա, ՞է. Գ. «Ըձ՟՟բկ ՜հէ՜ա՞՜ռ պ՜ծժ՜ռ», տ՜խճս՜թտ
Գ—Զ կճէճսդՠ՜ձռփ Հկկպ. Բ. ՠյո. Կզսէբոբջՠ՜ձ, «Իոէ՜կգ՚ ի՜հ կ՜պՠձ՜՞ջճսդՠ՜ձ կբն», Վզՠձձ՜, 1930, բն 96—123), Է (իպ. ՠ, յջ՜ժ
ըդ), Ը (իպ. ՠ, յջ՜ժ ըե—ըզ), Թ (իպ. Բ, յջ՜ժ ըէ), ը (իպ. Բ,յջ՜ժ թ), ԺԱ (իպ. Թ, յջ՜ժ ե), ԺԲ (իպ. Թ, յջ՜ժ զ—ը՟), ԺԳ (իպ. Թ,
յջ՜ժ ժ՟)փ

2. 137՝—41՝ ԺԳ. Վ՟վւ գր ճթյ՟ս՟խ ղգլ ռ՟վբ՟ոգսթմ ղգվնճ Գվթանվ Տ՟էգր՟տնրմ — Եջն՜ձզժ ՠս ՜ձծ՜շՠէզ ղձճջիրտ Հճ՞ճհձ Աոպճսթճհ էռՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպո Գվթանվթնջ բջ ՝՜ջՠյ՜ղպ թձճխ՜ռ ա՜ս՜ժ... ՠս զ ձճհձ ՜կզ չծ՜ջՠռ՜ս չճսձ[՜հձ]ճսդՠ՜ձ ժՠձռ՜խո ՜ղը՜ջիզ ՊԾԹ (1410) դվ՜ժ՜ձզոփ
ԺԳ ՞էը՜ի՜կ՜ջգ ժջժձճս՜թ ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թփ

3. ՟. 141՝—59՜ ԺԴ. Եր ՟ճջ ե Պ՟սղնրէթրմ շ՟վթմ Մ՟վխթ՟մնջթ գր նվ զմբ մղ՟ճ եթմ ճԵցգջնջ — Ես ՜շՠ՜է դ՜՞՜սճջձ տջՠ՜էոձ Լգրնմթ, գձժ՜է՜ս ՠս ՠպ աճսոճսռ՜ձՠէ աԴենջխնվնջ... Մզ՜ի՜կճսշ ՜կՠձ՜հձ ի՜ջռկ՜ձտ ԳԾ
ՠս ԾԱ (՜հոյբո), ՠս Քջզոպճոզ Յզոճսո[զ] վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՠ. 159՝—64՝ ԺԵ. – Յ՜հոկ չ՜հջզ իզ՜ռՠ՜է դ՜՞՜սճջձ Մ՟վխթ՟մնջ ՠս ՜կՠձ՜հձ զկ՜ոպ՜ոբջտձ... Մնռջեջ
՜ոՠկ ՠս Դ՟րթէ...
ա. 164՝—6՝ ԺԶ. – Ոչ ՜ջտ՜հ՜ժՠջյ պբջ, տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպ ՠս իճչս՜յՠպ ՝՜ջզ, ճջ ՠջժձ՜հձճռձ ձկ՜ձՠ՜է...
՜հո բ ժճջճսոՠ՜էձ զ լբձն Աէգմ՟տթմ Մնռջեջ...
— 166՜՝ [Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ] — Ես ՜ջ՟, հՠպ ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՞ջՠ՜ռ ա՞զջո ա՜հո, զ՝ջՠս աԱոպճս՜թ ի՜ոճսռ ակՠա զ ե՜կ՜ձ՜ժո հ՜հո, հճջճսկ Հ ՠս Զ (627) բջ դճս՜ժ՜ձձ Հ՜հճռփ Ես (=«ՠո») Գրվա (=«Գնրվաեմ») տ՜ջպճսխ՜ջճ(=բո) Հ՟ճնտ Մգլ՟տ ՠս ոճսջ՝ դ՜՞՜սճջ՜ռձ յրշպճհո(= «յշճպճոյ՜դ՜ջ») [ոպ՜ռճխ ՠխբ ՞ջճռգո ՜հոկփ Բ՜հռ] ա՜ջկ՜ձ՜էզ զ ձ՜ըժզ հզղ՜պ՜ժզ ՞ջճռո ՜հոկզժ, ՠդբ ՞ջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո Է՜ժո իջ՜կ՜ձ՜ս դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է զ
հճսձ//՜ռ զ ի՜հո պՠ՜շձ իջ՜կ՜ձ՜ս Յնռ՟մթջթ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ Գ՟ՠգհգմ՟տնտ զ ԻԵ (576) դվ. Հ՜հճռփ Վժ՜հբ
՜հոկզժ Ս՟վաթջ Ավ՟ՠ՟տթ ՠյզոժճյճո ծղկ՜ջզպ չժ՜հճսդՠ՜կ՝, ՠս ՜սջիձճսդզսձ, վ՜շտ Հրջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհ
Սջ՝ճհ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Հկկպ. պյ. Գ. ժ՜դճխ. Յճչոբվՠ՜ձ, «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձտ», Աձդզէզ՜ո, 1951, բն 17—18, № 5փ

4. 166՝—72՜ ԺԷ. Վ՟ջմ խ՟ս՟վ՟լթ ՟յի՟վծթջ գր ռ՟ջմ ՟ծգհ բ՟ս՟ջս՟մթմ — Տՠո՜ձՠէզ բ ձ՜ը, դբ
հճջե՜կ կ՜ջ՟ձ ՜ձրջբձճսդՠ՜ձ,ճջ՟զձ ժճջըոպՠ՜ձ, ճէճջՠռճսռզմ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ճջ ձՠշձ...
5. 177՜—85՝ ԺԸ. Վ՟ջմ խթվ՟խթմ ո՟սնրթվ՟մթմ (=Թնրհէ գվխմ՟պ՟ւ) — Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ, այ՜պճսզջ՜ձո ճջ ըճձ՜ջիՠռճհռ... ճջ ՜շ՜տՠռ՜ս հՠջժձզռ ՜շ ՜ա՞ո կ՜ջ՟ժ՜ձ հՠժՠխՠռզո զ Սնրվՠ Պգսվնջ զ Հպնղ՟...
6. 185՝—90՝ ԺԹ. [«Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ». կգպ. 993, 329՟] Վ՟ջմ ՠ՟նՠ՟ջնհ՟տ գր շբ՟սգժ դռ՟վբ՟ոգսմ ընհնռվբնտ— Մդՠջտ ո՞ճհ ՠս ՜խն՜կճսխնտ պջպկճսդՠ՜ձ ՟զաՠ՜է զ չՠջ՜հ զկ...
7. 191՜—4՜ Ի. Հ՟վտղնրմւ ոթս՟մ՟տնր գր փաս՟խ՟վւ, էե նվոեջ ո՟վս ե դ՟մկմ՟րնվնրէթրմմ Եվվնվբնրէթրմմ, Եվվնվբնրէգ՟մմ ծ՟ր՟ս՟ժ խ՟ղ ՟ջգժ ո՟ս՟ջի՟մ զջս ծնագկաթվ ՟վ՟մտ բ՟ր՟մնրէգ՟մ — Հ՜ս՜պ՜կ
Եջջճջ՟ճսդզսձձ՚ աՀ՜հջ Աոպճս՜թ ՜ձթզձ, ազ ճմ ճսկՠտբ թձՠ՜է ՠս կզղպ թձրխ...
8. ՟. 194՝ ԻԱ. Հ՟վտղնրմւ — Քջզոպճո Աոպճս՜թ՜հզձ ՝ձճսդՠ՜կ՝ձ կ՜ջ՟ բ, դբ՛ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդՠ՜կ՝ձ
Աոպճս՜թ բ...
ՠ. 194՝—9՜ Կ՟մնմւ գր ինջսնռ՟մնրէթրմ Եվվնվբ ընհնռնճմ Ամսթնւ՟ճ — Խճոպճչ՜ձզկտ ճջյբո ճսոճսռզձ
՞զջտ ոճսջ՝տ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ծղկ՜ջզպտ...
ա. 199՜—205՜ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ] — Հ՜ջռ. Ես ՜ջ՟, ի՜ջռճսկձ. Ոջ ՠդբ ի՜ջռ՜ձզռՠձ, դբ. Ըձտբ՛ջ Հ՜հջ ՠս Հճ՞զ ճմ բ՜շ կ՜ջկզձ, ՝՜հռ կզ՜հձ՚ Ոջ՟զ...
9. 205՜—9՜ ԻԲ. [Ի էհէնճմ Կթվ՟խնջթ Եվդմխ՟տրնճ] Վ՟ջմ ւր՟եր՟վ՟մթմ, դթ նշ անճ — Ես դբ ա՝զջժ՜դճսջձ
ճմ Տբջձ ՠս ճմ ՜շ՜տՠ՜էտձ ՠձ ՠս ճմ ի՜հջ՜յՠպտձ ՠձ ՜ո՜ռՠ՜է...
10. 209՜—11՜ ԻԳ. Ի ՠ՟մ ջվՠնճ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Հ՟ճվ, անծ՟մ՟ղ դւեմ, դթ ճ՟ղգմ՟ճմ ը՟ղ ժջգջ
թմկ — Ակ՜մՠոռբ Թենէնթտջմ ՠս ձկ՜ձտ ձճռ՜ իՠջլճս՜թճխտձ...

11. 211՜—5՝ ԻԴ. [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ. Աճվ նղմ սմխգ՟տ ՟ճաթ...] — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո Հճ՞զձ Սճսջ՝ ղձճջիՠ՜ռ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ, ՜ոՠէճչ, դբ. Գջճռ ՝՜ձձ, ժճս ձկ՜ձզ վ՜ժՠ՜է ոըձ՟ճսժ...
12. 215՝—22՜ ԻԵ. Բ՟մ յ՟ծ՟րես գր փաս՟խ՟վ ճ՟հ՟աջ ծ՟ր՟սնտ — Ն՜ը յ՜ջպ բ զկ՜ձ՜է, ՠդբ. Զզ՛ձմ բ
տջզոպճձբճսդզսձ ՠս ազ՛ձմ բ ի՜ս՜պ տջզոպճձբճսդՠ՜ձ...
13. 222՝—7՝ ԻԶ. Յ՟հ՟աջ ղխվսնրէգ՟մ իվ՟ս ոթս՟մթ — Աջ՟, տջզոպճձբճսդՠ՜ձ ոժզա՝ձ ՠս ՞էճսը, իզկձ
ՠս ՜ջկ՜պձ... (Հկկպ. «Յճչի՜ձձբո Եջաձժ՜ռզ, Կ՜ձճձտ» ՟, ՠ, կգպ. 228, 74՟, 77ՠ)փ
14. 227՝—30՝ ԻԷ. [Յ՟հ՟աջ ՟վս՟ջնր՟տմ Քվթջսնջթ] — Աոբ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ, դբ. Աջպ՜ոճսՠ՜ռ Յզոճսո զ ՞ՠջՠակ՜ձզձ Ղ՜ա՜ջճս... ՠս աՔջզոպճո զ ը՜մ ի՜ձզձփ
Բ. 1՝—2՜ [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸ բ.]
1. 1՝ [«Ոս՟մ՟րնվ դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե թ ճԱՠվ՟ծ՟ղե Ի ռգվ՟ճ Կնջս՟մբթմ՟ոփժջնճ». լՠշ. 2939, 573՝] —
Յզձձ ի՜ջզսջ ՠջժճս դճւ[զձ] Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ Մՠթ պճկ՜ջզձ... (4 պճխ)փ
2. 2՜—4՜ [«Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 1636, 207՟] Վ՟ջմ ա՟ժնճ քպ՟մխթմ. ա՟ժմ թ Հ՟ճջ—
Ք՜ձազ ցշ՜ձժ՜ռ ՜ա՞գձ ղ՜ջեզձ/Կ՜կրտ ՜ձկ՜ի դ՜՞՜սճջզձ...
3. Աոպ՜շ Ա Բ՟պ՟աթվգ [Ի]ս՟ժթ՟մ ե — Աոպճս՜թ՚ պզո... Աջՠսկճսպտ՚ Փփմգմէե (11 ՝՜շ)փ
— 4՝—6՝ [Ց՟մխ ղ՟սգմթջ] — Ա. Ոջտ ա՜մո զկ՜ոպ հզկ՜ձ՜էզ ծ՜շ՜՞՜հդզռձ ըճսո՜վՠռզձ... ԻԷ. Աոբ ոճսջ՝
Ասՠպ՜ջ՜ձձ, դբ. Աջպ՜ոճսՠ՜ռ Յզոճսո զ ՞ՠջՠակ՜ձզձ Ղ՜ա՜ջճսփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

141՝ (Յ՜ս՜ջպ չ՜ջճսռ Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ձ ոճջ՜հ ճխճջկՠ՜հ՚ կՠխ՜յյ՜ջպ Ոծ՟մեջթմ ՠս զսջ թձճխ՜ռձ ՠս ՠխ՝՜ջռձ, ճջ՟ճռձ, ժճխ՜ժռճսձ ՠս ՜ա՞՜յժ՜ձ՜ռձ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռձ ՠս ճսձժձ՟ջճխ՜ռձ. ՜կբձփ
166՝ (Յ՜ս՜ջպ Է՜ժ՜ռ ՞ջճռ) Քջզոպճոի Աոպճս՜թ, ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ձ ոջ՝ճռձ Մճչոբո՜հ ՠս Դ՜սդ՜հ ՠս ՜հէ
՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ճխճջկՠ՜յ կՠխ՜յյ՜ջդ ՠս ՜ձյզպ՜ձ՚ Ոծ՟մեջթմ... (ձկ՜ձ 141՝)փ
190՝ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկզ ՞ջճխզ ոճջ՜հ՚ կՠխրտ գձժխկՠ՜է Ոծ՟մեջթմ ՠս զսջ թձճխ՜ռձ ՠս ՜ակ՜ժ՜ձ՜ռձ,
ՠխ՝՜ջռձ ՠս ճջ՟ճռձ ՠս ժճխ՜ժռճհձ. ՜կբձփ
230՝ Քջզոպճո ՜ոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠխ՜հյ՜ջ՟ Ոծ՟մեջթմ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՝ (ԺԸ՟., հ՜սՠէ՜՞ջճխզ) Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜հո ՞ջ՞զո պզջճսձ իճ՞ճսձ, ճջ ՞ջՠջ ճս էոՠձ ճս ժ՜ջ՟՜ձ, ճխճջկզո
պ՜յձ իճ՞ճսձ. ՜կբձփ
Փ՜շտ Աոպճսթճհ՚ Հճջըձ չՠջզձ
Ես Մզ՜յթզձ ոճսջ՝ ՠս Բ՜ձզձ,
Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ժՠձ՜ռ պճսճխզձ,
Խ՜խ՜խճսդՠ՜ձռ յ՜ջ՞ըջճխզձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 137՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 176՜ Յճջե՜կ կպռբո զ ոճսջ՝ ըճջ՜ձ ՜ձ՟, հզղՠոռբո կՠջ ձձնՠռՠ՜էոձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 18(234—251)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Բ(Ա 8, Բ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,7×10,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝
25ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, էգվէգվմ ի՟պմնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 234՜—51՝ [Հ՟ճգժթ ռ՟վնրտ]
Տգ՛ջ կգպ. 789, Բ, 6ՠ—411ՠ. Յշն՝./ մզտփ Ց՜ձժ/մզտփ ՟/244՜—5՜ (ոժ. ի՜պճս՜թ դ. «Ոկձ կՠխ՜սճջ...»)փ ՠ/245՜՝, 250՜ (մճսձզ
ի՜պճս՜թգ)փ ա/150՝—1՜ (ոժ. Բ ի՜պճս՜թզռ. «Կճսո՜ժջրձ ՠս ՜շ՜տզձզ տ՜ի՜ձ՜հ ճկձ...»)փ բ/251՜՝ (ոժ. Բ ի՜պճս՜թզռ ՠս ՜ձըճջ՜՞զջ. «Ահջ ճկձ ա՜կՠձ՜հձ ՜սճսջո...»)փ գ/մզտփ դ/251՝, 248՜—9՜ (ձղճս՜թ՚ Ե ոժ. ՝ ի՜պճս՜թզռ. ՟. «Տ՜ձճսպբջ ճկձ...»փ ե/249 ՜՝ (ձղճս՜թ՚ Զ, չջն «... ՠժՠ՜է ՜շ ձ՜ ի՜ջռ՜ձբջ դբ///». ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ զ–ը/մզտփ ը՟/234՜—6՜ (ոժ. ՝ ի՜պճս՜թզռ.«/// Աոբ ռձ՜ ի՜հջձ. Մզ
ՠէ՜ձզռՠո ա՜կՠձ՜հձ ՞զղՠջ ՜ջպ՜տո...»փ Չճսձզ Գ—Ե ի՜պճս՜թձՠջգ)փ ըՠ/մզտփ ըա/236՜—7՜փ ըբ/237՜՝ (ոժ. Բ ի՜պճս՜թզռ. «Ահջ

ճկձ ոճսջ՝...»)փ ըգ/237՝—8՜ (մճսձզ Բ ՠս Դ ի՜պճս՜թձՠջգ)փ ըդ—ըէ/մզտփ թ/238՜՝, 246՜—7՝, 239՜—43՝ (չջն. Ե ի՜պճս՜թզ «... ՠջժզջ ՠյ՜՞ իջՠղպ՜ժզձ///» ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ թ՟—ծ՟/մզտփ
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ՀԱՒԱՔԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆՔ
ՌՃԼԽ—1690
ԳՐԻՉ՝ ծգհթմ՟խզֆ
ԹԵՐԹ՝ 41+1. (խվխ. 1), շավնր՟լ. 1՟ա, 40՟—1ՠֆ
ՊՐԱԿ՝ I— Σ×12( Σ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գպ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26—27ֆ
ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՟ Շմնվծփւ Սնրվՠ Հնանճմֆ Հ՟ր՟ւ՟ՠ՟մնրէթրմւ խ՟վբ՟ավնրէգ՟մտ զջս ՟րնրվ ՟ղջնտ, նվւ գմ՝ ճ՟ճսմնրէթրմւ սփմթտ սեվնրմ՟խ՟մ՟տ, գր ՠ՟տ՟սվնրէթրմւ սփմ՟իղՠնրէգ՟մտ ջվՠնտ ծ՟ճվ՟ոգս՟տ, գր տնրտղնրմւ
ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէգ՟մտ ջվՠնտ ղ՟վսթվնջ՟տ, գր ծ՟ղ՟կ՟ճմնրէթրմւ սփմ՟տնրտթմ ժ՟էթմ՟տ գր ճնրմ՟տ զջս ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մմ ծ՟ճնտ Աճջղ՟րնրվ՟տֆ Ժնհնռգ՟ժ թ ղթնրղ սցթ, ՟ճջթմւմ՝ թ ղթ ռ՟ճվ, թ ց՟պջ ՟ղգմ՟ղգլթմ Աջսնրլնճ գր թ ո՟վլ՟մջ ՟վ՟մտ ձյղ՟վս՟ջթվ՟տ գր ճգհՠ՟վտ նրջնրղմ՟ջթվ՟տ
՟. 2՜—4՝ Սգոսգղՠգվ — Յնրմ՟տ [Ա] Սթղենմթ Սթմ՟խգտնճմ... Հ՟ճնտ՚ Յՠոճս՜հ ճջ՟ճհ Ն՜սՠ՜հ... Հպփղ՟ճգտնտ՝ Էձթսթնջթ ՜՝՝՜հզձ...
ՠ. 6՜—10՜ Հնխսգղՠգվ — Յնրմ՟տ՚ Ա. Աձ՜ձզ՜հ ՜շ՜տՠէճհձ... Հ՟ճնտ՚ Յզղ՜պ՜ժ ՠջժճպ՜ո՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձփ Հպփղ՟ճգտնտ՚ 11. Ռեղթձթնջթ ՠյզոժճյճոզ...
ա. 10՜—3՜ Ննճգղՠգվ — Յնրմ՟տ՚ Ա. Աձ՜ջթ՜դ ՝եղժ՜ռձ... Հ՟ճնտ՝ Աձ՜ջթ՜դ ՝եղժ՜ռձ... Հպնղ՟ճգտնտ՝ 11. Տրձ ՜կՠձզռ ոջ՝ճռ...
բ. 13՜—6՜ Դգխսգղՠգվ — Յնրմ՟տ՚ Ա. Ն՜սճսկ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձփ Հ՟ճնտ՚ Սջ՝ճռ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ՚ ճջ՟ճռ ՠս դճշ՜ձռ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ... Հշրկ՜հՠռճռ՚ 11. Պթո՟մգ՟ճ ժճսոզ...
գ. 16՜—9՝ Յնրմվ՟վ — Յնրմ՟տ՚ Ա. Թէվ՜պճսդզսձ Տՠ՜շձ... Հ՟ճնտ՝ Սջ՝ճհձ Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր ի՜հջ՜յՠպզձփ
Հպփղ՟ճգտնտ՚ 11. Թէյ՜պճսդզսձ Տՠ՜շձ...
դ. 19՝—22՜ Փգսվվ՟վ — Յնրմ՟տ՚ Ա. Ն՜ը՜պրձ՜ժ ՞՜էոպՠ՜ձձ Տՠ՜շձ Յզոճսոզ... Հ՟ճնտ՝ Պ՟վջնրղ՟ճ ծ՞ձ՜սճջզձփ Հպփղ՟ճգտնտ՚ 11. Իամ՟սթնջթ ՠյզոժճյճոզ...
ե. 22՜—5՝ Մ՟վս — Յնրմ՟տ՝ Ա. Սջ՝ճսիճհձ Երբնխթ՟ճ... Հ՜հճռ՚ Երբնխթ՟ճ ժճհո ծ՞ձ՜սճջզձ... Հպփղ՟ճգտնտ՚
11/// (դՠջզ)...
զ. 25՝—8՜ Աովթժ — Յնրմ՟տ՚ Ա. Մ՟վթ՟ղնր Եաթոս՟տթ ծ՞ձ՜սճջզփ Հ՜հճռ՚ Մ՟վթ՟ղնր Եաթոս՟տթ ծ՞ձ՜սճջզփ Հպփղ՟ճգտնտ՚ 11. /// (դՠջզ)...
է. 28՜—31՜ Մ՟ճթջ – Յնրմ՟տ՝ Ա. <Ա> ՅԵջՠկՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձփ Հ՟ճնտ՝ ՅԵջՠկՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբզձ... Հպփղ՟ճգտնտ՚ 11. Փզէզյյճոզ ՠս Յ՜ժճ՝՜հ...
ը. 31՜—3՜ Յնրմթջ— Յնրմ՟տ՝ Ա. Յնրջսթմնջթ վզէզոճվ՜հզ... Հ՟ճնտ՝ Սջ՝ճհձ Պՠպջճոզ ՠս Պրխճոզ... Հպփղ՟ճգտնտ՚ 11. /// (դՠջզ)...
ը՟. 33՝—6՜ Յնրժթջ— Յնրմ՟տ՚ Ա. Աձ՜ջթ՜դ ՝եղժ՜ռձ... Հ՟ճնտ՚ Աձ՜ջթ՜դ ՝եղժ՜ռձ... Հպփղ՟ճգտրնտ՝ 11.
Ոսդՠջճջ՟ ոջ՝ճհձ Յճի՜ձձճս Մժջպմզ...
ըՠ. 36՝—9՝ Օանջսնջ – Յնրմ՟տ՚ Ա. Սժզա՝ձ ՞զսպզ Սջ՝ճհ ը՜մ՜վ՜հպզձ... // ԼԱ. Գզսպ ՞րպճհձ Սջ՝ճսիճհ ժճսոզձ Մ՜ջզ՜կճս Աոպճս՜թ՜թձզ. ՀԳ ՠս Ձփ Հ՟ճնտ՚ Մ՜ժ՜՝՜հՠռճռձ Եխզ՜ա՜ջճս տ՜ի՜ձ՜հզձ... // 10. Գզսպ ՞րպճհձ ՜կբձրջիձՠ՜է ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզ Մ՜ջզ՜կճսփ Հպփղ՟ճգտնտ՝ 11. Պՠպջճոզ ՜շ՜տՠէճհ... // 31. /// (դՠջզ)...
0՞ճոպճո ՜կոզ հճսձ՜ռ, ի՜հճռ ՠս իշրկ՜հՠռսճռ ոժա՝ձ՜պճխՠջզձ ժզռ // ՜ձն՜պզմճչ ձղճս՜թ ՠձ ձ՜ՠս չՠջնձ՜պճխՠջգփ Հ՜հճռ—զ
չՠջնձ՜պճխզ 10—գ չՠջ՜՝ՠջճսկ բ իշրկ՜հՠռճռ—զ չՠջնձ՜պճխզձ, զոժ իշճկ՜հՠռճռ—զ չՠջնձ՜պճխզ 31—գ՚ հճսձ՜ռ—զփ
Հ՜կՠկ՜պճսդզսձգ ժ՜պ՜ջճս՜թ բ գոպ ոզսձ՜ժձՠջզ, ճջճձռ ոժա՝ճսկ, ճջյբո ըճջ՜՞զջ, ՞ջճս՜թ բ. «հճսձ՜ռ», «ի՜հճռ», «իշրկ՜հՠռճռ», ՜յ՜ ձՠջտՠսճսկ, գոպ ՜կո՜դճսՠջզ ձղճս՜թ պրձՠջգփՅճսձ՜ռ ՜կո՜դճսՠջզ ի՜կ՜ջ ր՞պ՜՞ճջթճս՜թ բ ի՜հժ՜ժ՜ձ ՜հ՝ճս՝ՠձգ,
զոժ իշրկՠ՜ժ՜ձզ ի՜կ՜ջ՚ ՜ջ՜՝՜ժ՜ձ դճսՠջգփ Հ՜հճռ ՜կո՜ձճսձՠջձ ճս ՜կո՜դճսՠջգ մՠձ ձղ՜ձ՜ժճս՜թփ

2. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸ–ԺԹ բբ.]
Կ՟դղ՟ջս՟պ Ա
՟. Աճջ ե ղ՟ձնրմ, նվ ժ՟ր ե ՟ղգմ՟ճմ տ՟րնտ — Աշ Դ(4) ՟ջ՜կ խ՜ջ՜ձցզէ, Բ(2) ՟ջ՜կ ծ՜հաճսո...
ՠ. Գթվ չգվղ՟մ — Գջբ չՠջ՜հ ի՜սժզտզ, ըճջճչբ պճսջ, ճջ ճսպբ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՔ ՀԵՂԻՆԱԿԻ

1՟ Յգհղնմ ՜ոբ ճսկՠկձ ղ՜ջՠ՜է,
Պզպ՜ժ բջբռ Կնղթս՟ջ էՠ՜է,
Քգփղնրվձնտ պ՜ձձ ոպճջ՜՟՜ոՠ՜է,
Յ՜մո ՜կՠձզռ ըոպջճսժ ‘ս հՠպձՠ՜էփ
Յ՜կզ Փջժմզձ ձՠջկ՜ջկձ՜ռՠ՜է,
Ռ՜հ, Ո ՠս խ՜պ պ՜շըձ էըռՠ՜է (1690),
Ահէՠս չզյբ աՃԱՌԵԼԴ յ՜պճսՠ՜է,
Զզ դզս Հ՜հճռ ՜ոպ բ յ՜պկՠ՜էփ
Յգջս՟ՠ՟ճ ա՝՜ձըո ՞ըթ՜՞ըջՠ՜է,
Ե՟դզ ՠխ՝՜ջռձ զկ յՠջծ՜ռՠ՜է,
Զ՝րոձճստ ոճչ՜ս ի՜ձ՟զյՠռՠ՜է,
Մ՜խդՠկ հզղՠէ ապ՜շ՜յՠ՜էփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Կ՜ակ՜ոպ՜շ Բ [փ]. ///փփփ /. ////փ («Զ՟ւ՟ջ»)փ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝ Զ՜ջ՟՜՞զջ՚ Ա, 41՝ ՜... ափ
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ՌՃԿԶ—1717
ԳՐԻՉ՝ Մգժւթջեէ (501՟—10ՠ) գր ՟մ՟մնրմւֆ
ԹԵՐԹ՝ 520. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 304՟—21ՠ, 417ՠ—8՟, 518ՠ—20ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԵ×12 (Ի 18, ԻԵ 11)+19×12 (Ա, ԺԹ 8, Բ 10, Դ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,1×9ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 20–23
(ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ղ՟մնրյ՟խ՟անճմ անվլնր՟լւ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Ը–Թ բբ.ֆ 2[Ա—Բ]+1[Գ], ջս՟տնր՟լ 3/4 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ գր
զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է. մ՟ի՟ոեջ գվխջթրմ, ՟ճըղ՝ ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, Ա—Բ ժնրջ՟տնր՟լ գր ՟մզմէգպմգժթֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գ՟ «/// գր նվւ խգվ՟մմ... գժ ճ՟ճմխնճջ ղթմ[շ]///» (ԺԴ, 21—22), «/// թ շնվվնվբնրղ... ՟պ՟շ՟րւ ///» (ԺԴ, 25—26)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ գր ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—303՝ Հ՟ղ՟պ՟րս սգջնրէթրմ Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟տ (էվաղ. Սսգց՟մնջթ Լգծ՟տրնճ)
Տգ՛ջ կգպ. 924, 147՟—270՟. Ց՜ձժ/2՜—3՝փ Գէճսըտ Ա—ԻԴ/4՜—303՝ (ԻԴ ՞էըզ չՠջնզձ Ե յջ՜ժձ ՜ձ՜ս՜ջպ ՠս ձկ՜ձ կգպ.
925—զձ)փ

Բ. 322՜—456՜ [Մգխմնրէթրմ Բմնրէգ՟մ ավնտմ Նգղգջթնջթ —...պՠո՜ժտ ՠս ի՜ջժ բ ձճռ՜ ժ՜ջթՠ՜ռձ գձ՟՟զկ՜՝՜ձՠէ ՠս ՠխթ՜ձՠէ աձճո՜///] ՠս պՠխզ ՞ճջթ աոյ՜ձճսդզսձ, ա՞ճխճսդզսձ ՠս ա՜հէ ՜հոյզոզ...
Սժա՝զռ յ՜ժ՜ո՜սճջ. վ՜ժ՜՞թճս՜թ ի՜պճս՜թգ պՠո կգպ. 1480, 304՟ֆ

Գ. 456՝—510՜ Պ՟սձ՟պ գր [ժնրլղնրմւ] Կ՟դղնրէգ՟մ ավնտ [Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ] — Յՠպ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ
կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձձ ՠս ժ՜կ՜սճջ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ ՠս Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ ըջ՜պբ Պրխճո ՜հձճս ՝ճսշձ ՜ջժ՜ձՠէ. հճջո ՠս կՠա
էզռզ ա՜շ՜նզձձ ա՞ՠձճսէ զ Քջզոպճո...
Դ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. ՟. 510՝ Ս՟ծղ՟մւ ծվգյս՟խ՟տ — Հջՠղպ՜ժ բ բճսդզսձ զկ՜ձ՜էզ, կղպ՜ղ՜ջե, զձտձզղը՜ձ, ՜ձկ՜ջկզձ...
ՠ. 510՝ Ս՟ծղ՟մւ ծնանճ — Հճ՞զ բ բճսդզսձ զկ՜ձ՜էզ, ՜ձձկ՜ձ ՠս ՜ձթ՜ձ՜սդ...

2. 510՝—1՝ [Ապ՟ւգժթ Սթրմգտրնճ] Վ՟ջմ ԲԺ խգմբ՟մ՟խգվո՟տմ գր ԲԺ ՟դա՟տմ գր ԲԺ ՟մբ՟ղնոտ. սնրմջ
Հ — Աղը՜ջիո ճսձզ ըալՠս կ՜ջ՟ճհ՚ /Եջժճպ՜ո՜ձ ՜ձ՟՜կտ կ՜ջկձճհ...
ՠ. 511՝—3՝ Վ՟ջմ Է ղնժնվ՟խ՟տ գր խգմբ՟մ՟խգվոթտմ — Կ՜ձ ՠ՜սդձ ՜ոպՠխտ կճէճջ՜ժ՜ձ, / Կՠձ՟՜ձ՜ժՠջյտ ՠջժճյպ՜ո՜ձ...
ա. 513՝—4՜ Վ՟ջմ գվխնյս՟ջ՟մ ծնհղնտ — Հձմՠ՜է իճխկճսձտձ ա՜ձ՜ա՜ձ,/ Ի մճջո ժճխկ՜ձռ ՜ղը՜ջիզ ՞՜ձ.../ Ահո ՠձ իճխկճսձտձ ՜կՠձՠտզձ, / Ես ՜հոտ՜ձ ՞ճջթ հ՜պճսժ ձճռզձփ
Չճսձզ «Վ՜ոձ ՜ոպՠխ՜ծ դվճհ...». Տՠո կգպ. 1661, 561՟փ

3. 514՜—8՜ Պ՟ս՟ջի՟մթ ղգլ թղ՟ջս՟ջթվթմ Սգխնրմբնջթմ, դնվ ծ՟վտգ՟ժ սթգդգվ՟խ՟ժ խ՟ճջվմ Աբվթ՟մնջ — Զզ՛ձմ բ ՜ղը՜ջի. յ՜պ՜ոը՜ձզ ՜ջ՜հ զձլփ Աոբ Սգխնրմբնջ զ լՠշձ ՞ջճռ. Աղը՜ջի կՠտ աի՜ոպ՜պճսդզսձ
ՠս աեճխճչձ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ ՜ոՠկտ... Յ՜հձե՜կ ՜շՠ՜է Աբվթ՟մնջթ ժ՜հոՠջ ա՞ջՠ՜էոձ Սգխնրմբնջթ... ՠպ իջ՜կ՜ձ
՟ձՠէ ա՜հձ զ հ՜ջժՠխո ՞ջճռփ
4. 518՜ [Ս՟ծղ՟մ Աջսնրլնճ] — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ո՜իկ՜ձ Աոպճսթճհփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Գճհ զ չՠջ տ՜ձ ա՞ճհ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

510՜ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս դվզձ ՌՃԿԶ (1717) կ՜ջպզ տո՜ձըձփ Եո` Մգժւթջեէ ա՜հո պՠպջո ՠո ՞ջՠռզփ
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ՁԱՅՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵՒ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ ՀՈԳՒՈՅՆ
ԺԸ—XVIII
ԹԵՐԹ՝ 61+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 58ՠ—61ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ը×8(Ը 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×11,2ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խս՟ր, էթխնրմւզ՝ ՠ՟ժ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ,
՟ջս՟պզ՝ բգհմ՟րնրմ էնրհէֆ Լնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվ (Ի բ. ռգվ՟խ՟դղնրէթրմ)ֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, շավնր՟լ բգհմ՟րնրմ էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — 58՟ Տո՟աթվ մխ՟վ՝ Խ՟շգժնրէթրմֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ՝ 2՟ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ գր ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ–սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ 1ՠ, 1ա, 59՟ էգվէգվթմ մ՟իխթմնրղ ց՟խտնր՟լ սո՟աթվ մխ՟վմգվմ՝ զմխ՟լ, գվգրնրղ գմ ջնջմկղ՟մ ծգսւգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜ Ձ՟ճմ Քվթջսնջթ [գր ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ ծնարնճմ, յ՟վ՟բվգ՟ժ թ Միթէ՟վ՟ճ Աՠՠ՟ճե ղգլե]
– 1՞—57՝ Տգսվ՟խ, նվ մգվց՟խգտգ՟ժ անճ թ ջղթմ ծ՟ղ՟պփս գր ջ՟խ՟ր խգվո իփջ՟խտնրէգ՟մտ ծ՟ր՟ս՟վղե ծնարնճ, նվ ե ծ՟վջ Քվթջսնջթ,զմբ ցգջ՟ճթմ թրվնճ Քվթջսնջթ — Յճջե՜կ ժ՜կՠռ՜ս ի՜ս՜պ՜ջզկ իճ՞զ ՜շ՜տզձսճհձ ըրո՜ժռզէ գձ՟ Քջզոպճոզ վՠո՜հզձ զսջճհ, ՠս ղձճջի՜ժ՜է էզձզէ աձկ՜ձբ... // Խ՜խ՜խճսդզսձ ՠս ծղկ՜ջպճսդզսձ... Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ
Տՠո պյ. Վՠձՠպզժ, 1753փ 0ջզձ՜ժո մճսձզ պյ՜՞ջզ «Բ՜ձ ՜շ գձդՠջռրխո» (բն 3—5) ՠս «Ոչ Մզ՜թզձ...» (բն 15), «Ոչ տ՜խռգջ...»(բն 17), «Ոչ ՜ոպխ...» (բն 35), «Ոչ Յզոճսո Ոջ՟զ...»(բն 36), «Ոչ տ՜խռջ կ՜հջ զկ...»(բն 37), «Խրոՠ՜ռ Տբջ...» (բն 38), «Քջզոպճո Յզոճսո Փջժզմ զկ...» (բն 48) ոժոճս՜թձՠջճչ ի՜պճս՜թձՠջգփ Մզ ղ՜ջտ ի՜պճս՜թձՠջ ՠս ոժոճս՜թճչ, ՠս ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտճչ ա՞՜էզճջբձ
պ՜ջ՝ՠջսճսկ ՠձ պյ՜՞ջզռփ

863
ԵՒՍՏՐԱԴԻՈՍ ԱՐԵԷՆՏ

ՁԵՌՆԱԾՈՒԹԻՒՆ ՄՈԼՈՐԵԼՈՑ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 80. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 75ՠ—80ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ը×10 (Ա 12, Ը 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,6×10,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ՠլգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜ Ձգպմ՟վխթխջ ճ՟հ՟աջ ղխվսնրէգ՟մ, խնշգտգ՟ժ Ձգպմ՟լնրէթրմ ղնժնվգժնտֆ Շ՟վ՟բվգ՟ժ թ ՠըթյխզ թղ՟ջս՟ջթվե՝ ւթպ Երջբպ՟բթփջ Ավգեմսթ ղ՟խ՟մրգ՟ժ, Քթփջ խհդ՟տրնճֆ Աջսնր՟լ՟ճթմ մ՟ի՟մկնր յ՟վըգտգժնճմ
ծ՟ջս՟ս՟ոեջ թ ջղթմ ՟ո՟տնրտգ՟ժ, էե ՟մծմ՟վ ե ՟ճժ՟ոեջ դթ՟վբ գր թտե խգվոթր խ՟ս՟վթժ ճԱջսնր՟լնրջս
՟պ՟ւգժնտ սնրգ՟ժմ ղխվսնրէթրմ, գէե նշ գվթրւ զմխհղ՟ղՠւ ձյղ՟վս՟ոեջ թ մնտ՟մե նվոեջ ծ՟ր՟ս՟ժթւ խ՟էնրհթխե ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ ՟վգրգժ՟խ՟մ ջվՠնրծթ նրհհ՟ց՟պ գխգհգտթմ Քվթջսնջթ զմխ՟ժ՟ր գր ղթմշգր տ՟ճըղ ՟պմեֆ
Իջխ ճ՟վբթջ սոթրւ ՟վս՟ավգտգ՟ժ ծվ՟ղ՟մ՟ր ՟ղգմ՟ջվՠնճ սթգդգվ՟խ՟մ ո՟սվթ՟վգթ սգ՟պմ սգ՟պմ Կթրվհթ թ Կնջս՟մբմնրոփժթջ ճ՟ղթ Փվխշթմ 1756, ղ՟վս 1 (դջ՞կ. Մՠէտզոՠդ ՝՜ձ՜ոբջ, 1763)
1. 3՜—55՜ Յ՟հ՟աջ ինվծվբնճ, նվ զջս Քվթջսնջթ ջվՠնճ ղխվսնրէգ՟մ
՟. 3՜—4՜ Գժնրի Ա — Աջ՟՜ջճսդՠ՜կ՝ ՠս զջ՜սկ՜կ՝ չ՜հՠէ բ ՜շ զ պ՜ջ՜ժճսոզէ ՠս ա՜ջկ՜ձ՜է ճսկՠտ...
ՠ. 4՝—5՝ Գժնրի Բ — Ես ձ՜ը չ՜հՠէ բ կպ՜թՠէ ա՝՜շձ ՠս ա՜ձւձձ կժջպճսդՠ՜ձ...
ա. 5՝—6՜ Գժնրի Գ — Ահէ ճջճչիՠպՠս կժջպճսդզսձձ, ճջ գոպ Քջզոպճոզ բ ըճջիճսջ՟...
բ. 6՜—7՜ Գժնրի Դ — Ահէ հ՜պժ՜ժ՜ձ ՠս գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ զկ՜ռճսկո...
գ. 7՜ Գժնրի Ե. – Ես ՜շգձդՠջ հՠջժճպ՜ո՜ձՠջճջ՟ ՞էըճնձ Ղճսժ՜ոճս...
դ. 7՜՝ Գժնրի Զ — Իոժ ՜շ՜տՠ՜էձ Աշ Հշրկ՜հՠռզոձ զ չՠռՠջճջ՟ ՞էըճնձ...
ե. 7՝ Գժնրի Է —Բ՜հռ զ չ՜հջձ ձճհձ ՞էըճհ...
զ. 7՝—8՝ Գժնրի Ը —Յ՜շ՜ն ը՜խ՜հ ՜շ՜տՠ՜էձ...
է. 8՝ Գժնրի Թ — Ես Աշ Կճխ[ճո]՜ռզոձ հՠջժջճջ՟ ՞էըճնձ...
ը. 8՝—9՝ Գժնրի Ժ — Ես ժ՜դճսխզժբ ՠս ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ ՠժՠխՠռզձ ՜շ ՠջՠտրջՠ՜հ դ՜խճսկձ...
ը՟. 9՝ Գժնրի ԺԱ — Յճջճռ ՜կՠձզռ զ մճջջճջ՟ ՞էըճհձ...
ըՠ. 10՜՝ Գժնրի ԺԲ — Ժճխճչտձ, ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ ՠժՠխՠռզձ, ժ՜ձճձտ ՜շ՜տՠէճռձ...
ըա. 10՝—5՜ Գժնրի ԺԳ — Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ Եջՠը՜հճսդզսձ ըճջիջ՟՜թ՜ժ՜ձ ՠջժջճջ՟ հ՜խ՜՞ո կժջպճսդՠ՜ձ...
ըբ. 15՜—6՝ Գժնրի ԺԴ — Ես ազ ՜ձըճսո՜վՠէզտ ՠձ զ ժ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռսճհձ ՠջՠտ գձժխկճսձտձ...
ըգ. 16՝—7՜ Գժնրի ԺԵ — Աջ՟, ճջճչիՠպՠս ՜յ՜ռճսռ՜տ զ հՠջժջճջ՟ճսկ ՞էըճնձ...
ըդ. 17՜—8՜ Գժնրի ԺԶ — Մձ՜ռ հ՜հեկ ՜շ զ պՠո՜ձՠէ կՠա ՠս ա՞ճջթձ ՠժՠխՠռսճհձ...
ըե. 18՜—9՜ Գժնրի ԺԷ —Ես Կ՜ջ՜յՠպձ կժջպբջ ի՜ո՜ջ՜ժ՜՝՜ջ...
ըզ. 19՝—20՜ Գժնրի ԺԸ — Այ՜ կ՜ժ՜կպ՜թՠռ՜ս ոջ՝՜ա՜ձձ...
ըէ. 20՝—1՜ Գժնրի ԺԹ — Փզէզյյճոձ կժջպՠ՜ռ աձՠջտզձզձ...
թ. 21՝—3՝ Գժնրի Ի — Ահէ ճջճչիՠպՠս ճմ բ յ՜ջ՜յճսկձ հ՜հեկ կՠա տձձՠէ...
թ՟. 23՝—4՝ Գժնրի ԻԱ— Ոմ ժ՜ջՠկ ՜ձռ՜ձՠէ ՠս աԲ՟րժթմնջ...
թՠ. 24՝—5՜ Գժնրի ԻԲ — Մզ՜ձ՞՜կ՜հձ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ տջզոպճձբ՜ժ՜ձ ՜ա՞տ...
թա. 25՜—7՜ Գժնրի ԻԳ — Ես ՜հձտ՜ձ յ՜հթ՜շ ՠս ի՜ոպ՜պ բ ՜յ՜ռճհռձ...
թբ. 27՝—9՜ Գժնրի ԻԴ— Բ՜ջՠյբո չ՜հՠէ բջ է՜դզձ՜ռսճռ ՜ոՠէ ածղկ՜ջպճսդզսձձ...
թգ. 29՜՝ Գժնրի ԻԵ — Ես դբյբպ ճջ ռճսռ՜ս զ չՠջձ պզջ՜ժ՜ձ. ՞էըճչզձ ձղ՜ձ՜ժճսդզսձձ կժջպճսդՠ՜ձ...
թդ. 29՝—32՝ Գժնրի ԻԶ — Ես ՜ջ՟, ճջճչիՠպՠս զ ՝՜ռ լ՞ՠէզ ՠս իՠջՠպզժճո՜ժ՜ձ կ՜ժ՜կպ՜թճսդզսձ բ...
թե. 32՝—4՜ Գժնրի ԻԷ — Ես է՜դզձտ ձճսձզձ դՠջՠսո ՜շ զ յ՜պծ՜շՠէ ակզ՜յՠպճսդզսձձ...
թզ. 34՜՝ Գժնրի ԻԸ— Եդբ կժջպճսդզսձձ բ դ՜խճսկձ գձ՟ Քջզոպճոզ...
թէ. 34՝—7՝ Գժնրի ԻԹ — Ես ՜ջ՟, կՠտ ճսխխ՜վ՜շտ ճմ կժջպՠկտ, ճջ զ Յնվբ՟մ՟մ Քջզոպճոզ կժջպճսդզսձձ...
ժ. 37՝—40՝ Գժնրի Լ — Մզձմ ազ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞տ իՠէէՠձ՜ռզտ, ի՝ջ՜հՠռզտ, ՜ջ՜՝՜ռզտ...
ժ՟. 40՝—7՝ Գժնրի ԼԱ — Ես ՜ջ՟, ճջճչիՠպՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞տ ճսձբզձ կժջպճսդզսձ...
ժՠ. 47՝—54՝ Գժնրի ԼԲ — Մզ Տբջ, կզ ի՜ս՜պ, կզ կժջպճսդզսձ, ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜էձ... ՠս տ՜ձազ կ՜ջկզձձ ճմ բ կզ
՜ձ՟՜կ, ՜հէ ՝՜աճսկ, զ Քջզոպճո Յզոճսո. ՜կբձփ
2. ՟. 55՜—64՝ Խփջւ է՟վաղ՟մնհթ — Կ՜պ՜ջՠռ՜ս դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձո զ հ՜շ՜նզձ պյ՜՞ջճսդՠձբ հՠջՠոճսձ
ՠս ՠջժճս ՞էճսը ՝՜ե՜ձՠ՜է ՞ջգժ՜ձո ի՜ձ՟ՠջլ ՟ջ՜կ՝զձ, դճխէճչ աՠջժճս ՝՜ձզձ ՞ճջթճհձ ՠս Տՠ՜շձ ՞ճչ՜ո՜ձճսդՠ՜կ՝ ա՜շ՜ն՜՝՜ձճսդզսձձ, ՝՜հռ ՞ՠջ՜ա՜ձռ զկ՜ոպ՜ոբջո, կՠջլ զ ժ՜ջզոձ, զ կզճհ չՠջնզձ կ՜իծ՜ռձ, դճսխդ զկձ ՞ջՠ՜է ճսձզ ՜շ ՠխ՝ճջճջ՟զձ զսջ, ճջճհ ՜ձճսձձ Լփմթ ՜ոՠձ, ՠս զ յ՜պ՜իզէձ ձճջզձ Միժ՟ճթղ 0հժնր Գգրնվա չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ՜շ ձ՜ դճխՠ՜է բջ ՞զջձ ա՜հձ, ճջ բ ՜հոյբո ՠս գոպ ՜հոկ ժՠջյզ... (հ՜նճջ՟ճսկ բ դճսխդգ)փ
–55՜—60՝ [Թնրհէ Երջս՟վսթնջթ ՟պ գհՠփվնվբթմ թրվ Լթփմ] — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլ Աոպճսթճչ ՝՜ջՠծ՜ձ՜յ՜ջիզո զ Պփժթջմ...

ՠ. 60՝—4՝ Եվխվնվբ ՟մա՟ղ իփջւ է՟վաղ՟մհթ — Զ՜հո ՞զջո զ յ՜պ՜իզէձ ՠխ՝րջճջ՟սճհձ թ՜հջ՜՞ճհձ զկ՜ոպ՜ոզջզձ Երջսվ՟սթնջթ ՜շ ՜ղը՜պ՜սճջ Գենվա չ՜ջ՟՜յՠպձ, զ ձ՜ դճխՠ՜է բջ, ՠս Գենվա չ՜ջ՟՜յՠպձ ահճսձ՜ջբձձ ՜կ՝ճխն՜յբո պյՠ՜է զ հ0վէ՟աթրհմթ պյ՜ջ՜ձզ Խ՟ղ Ռնրպեմթմ, ճջ հճսձ՜ռ // պյ՜ջ՜ձ ճսձբջ. ՠս ռջճսՠ՜ռ
զ կբ հճսձ՜ռ, ՠս ալՠշ՜՞զջձ զկ՜ոպ՜ոզջզձ ՠպզ յ՜իո ՠպ՚ Յփմնրմգ՟մ պզջ՜ռճս Պգսվնջթմ, ՝՜հռ ի՜հՠչ՜ջ ՜հոտ՜ձո դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է ՠս զ Վեդթվի՟մ պյՠ՜է զ պյ՜ջ՜ձզ Աջսնր՟լ՟սվթմ, ճջճհ արջզձ՜ժձ ՜ոպ ՠսո ՠ՟՜տ... (հ՜նճջ՟ճսկ բ ձճհձ դխդզ ՠջժջճջ՟ կ՜ոզ դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձգ).
–61՜—4՝ Թ՟վաղ՟մնրէթրմ թ Միժ՟ճթղ 0հժնր Գենվա ռ՟վբ՟ոգսե, նվ ե ՟ճջոեջ — Վ՜ոձ ճջճհ ՠս ի՜հտ ՠջզստ գձժխկ՜կ՝տ հ՜ձճսձ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ կժջպՠ՜էտ...

ա. 64՝—73՜ Եվվնվբ ՟մա՟ղ Խփջւ է՟վաղ՟մնհթ ավգնճջ — Ք՜ն՜ի՜ս՜պ Երջսվ՟սթնջ՚ ՝եզղժ զկ՜ոպ՜ոբջ,
թձՠ՜է հ՜կզ ղձճջի՜ռ ի՜ա՜ջ չՠռ ի՜ջզսջ զձձոճսձ ՠս կբժ 1691 ՠս չ՜ըծ՜ձՠ՜է ի՜ա՜ջ ՠրդձի՜ջզսջ հզոճսձ ՠս ՠրդձ (1757)... ՠս Միժ՟ճթղ Գենվա չ՜ջ՟՜յՠպձ ղ՜ջ՜՟ջՠ՜է ժպճջ կզ ՝՜ձ գձ՟՟բկ ՜հձ ՠջզռ աջյ՜ջպճսդՠ՜ձռձ...
ճջճհ դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձձ բ ՜հոյբո...(պՠո ոպճջՠս) // (73՜)... ՜հէ կզ՜հձ ա՜հո ՞ջՠկ, ճջ զ դճսզձ Քջզոպճոզ 1763 ՠս
զ կբն ՝ճէճջ վՠպջչ՜ջ ՜կոճհձ դ՜ջ՞կ՜ձՠռ՜ս ՞զջտո զ Մգժւթջգբե ՝՜ձ՜ոզջբ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Հվգյս՟խ՟ոգս ՠժՠխՠռսճհձ, ճջ զ Մգլմ Պփժթջ, ՠս Քջզոպճոզ հճսոճհձ կՠջճհ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
69՜—71՝ [Գենվա՟ճ Միժ՟ճթղ փհժրնճ] Զվո՟վսնրէթրմ նրվնրղ ՟մ՟մնրմ հ՟ՠգհ՟ճթ զմբբեղ Ավղեմ՟տ — Հ՜՝ՠխ՜ ճկձ ՜ձ՜ձճսձ, ճջ ՝ձ՜ժզ զ ՞զսխձ Խնրպնրշեյղե, զ Պ՟ժ՟սմ...

3. 73՝—5՜ Յ՟րգժ[ն]րղմ թմշ ագհգտթխֆ Վձթպ Ֆժփվեմտթ՟ճնր ընհնռնճմ, նվ ավգ՟ժ ե թ էհէ՟ծ՟ղ՟վմ 627 շնվվնվբ ծ՟սնվթմ Տթգդգվ՟խ՟մ՟տ ընհնռնճմ թ Հպփղ, սո՟ավգտգժնճմ ճ՟ղթ 1628, նվ ե ՟ճջոեջ — Զզ՛ձմ չ՜պդ՜ջճսդզսձ ճսձզ ակզպո ՞ջճռ... ՜ո՜ռ ՜հձ Ֆժնվթմտթ՟ճնր ՜ո՜ռՠ՜է եճխճչձփ Վՠջնփ

864
ՁԵՌՆԱԶՆՆՈՒԹԻՒՆ ԲՆԱԿԱՆ
ՌՄՁԵ—1836
ԳՐԻՉ՝ Ռնրՠգմֆ
ԹԵՐԹ՝ 35. շավռ՟լ՝ 1ՠ, 34՟—5ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+Ա—Ե×8(Ա 6, Ե 3)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, 1 գր 35 էգվէգվզ ժնրջ՟ալգվնռ գր «WR» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17×10,6ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ յհ՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ ԿԱԶՄ՝ լ՟հխ՟էնրհէ, ՟մխթրմմգվմ նր էթխնրմւզ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, շավնր՟լ ջոթս՟խ էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթ, ծ՟յնր՟լ էգվէ՟ւ՟մ՟խթ ղեչ (1,35)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ձգպւթ ալ՟ավնրէթրմմգվ՝ 4ՠ, 6՟, 7ՠ, 9ՠ, 11՟, 12ՠ, 21՟ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւթ խ՟յթմ՝ ռգվթտ գր ռ՟վթտ ձգհւնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜ Ձգպմ՟դմմնրէթրմ ՠմ՟խ՟մ, է՟վաղ՟մգ՟ժ թ ճնճմ ծգհթմ՟խե. Գվգտ՟ր թ... Ռնրՠգմե ճ՟ղթմ 1836, թ բգխսգղՠգվ 10
1. 2՜—3՜ Ձգպմ՟դմմնրէթրմ ՠմ՟խ՟մ, է՟վաղ՟մգ՟ժ թ ճնրմ՟խ՟մե. Ն՟իգվանրէթրմ ավւնճջ — Գՠջ՜հ՜ջ՞ՠէզ ՜ջիՠոպձ լՠշձ՜աձձճսդՠ՜ձ զ ե՜կ՜ձ՜ժո ՜հո հՠպզձ...
2. ՟. 3՝—18՜ Ըմկգպմնր՟լ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ՠմ՟խ՟մ կգպմ՟դմմնրէգ՟մ գր ՠմնրէգ՟մ գր ո՟սձ՟պ՟տ
ալթտ կգպ՟տ. Գժնրի ՟պ՟չթմ — Ձՠշձ ՝՜ե՜ձզձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜յբո հՠջզո կ՜ոճսձո...
Բ՜ե՜ձճս՜թ բ ԻԴ ՞էճսըձՠջզփ

ՠ. 18՜—32՜ Ըմկգպնր՟լ Բ. Յ՟հ՟աջ անրյ՟խնրէգ՟մ ծթղմգտգժնճ թ աթլջ կգպ՟տ. Գժնրի Ա. Յ՟հ՟աջ Կ՟մփմ՟տ կգպմ՟դմմնրէգ՟մտ — Աշ՜նզձ ժ՜ձրձ լՠշձ՜աձձճս[դՠ]՜/ձ/ռ բ, ազ լՠշձ ՠձդ՜՟՜պՠէզ ճմ յ՜ջպզ ՞ճէ... //
Ոջտ ՠձ գձ՟ զղը՜ձճսդՠ՜կ՝ էճսոձզձ, էզձզձ՚ ճջոճջ՟տ, լժձճջոտ, ոճսջի՜ձ՟՜ժտ, ժ՜շ՜չ՜ջտ, թճչ՜հզձտ ՠս նջ՜չ՜ջետ, իզս՜ձ՟տ, չզծ՜հզձտ, դբ ՜կճսոձ՜ռՠ՜էտփ Վՠջն Ձՠշձ՜աձձճսդՠ՜ձ ՞ջտճհոփ
Բ՜ե՜ձճս՜թ բ ԻԳ ՞էճսըձՠջզփ
– 32՜—3՝ Ց՟մխ ՟ճջվ ղ՟սգմթջ — Ն՜ըՠջ՞ճսդզսձ ՞ջտճհո... Յ՜խ՜՞ո ՝ձճսդՠ՜ձռ կճէճջ՜ժ՜ռ... Վՠջնփ
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ԱՒԵՏԻՍ ԿԱՐԲԵՑԻ

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆ Ի ՀՆԴԻԿՍ
Էչղթ՟լթմ

ԺԹ — XIX

ԳՐԻՉ՝ ծգհթմ՟խզֆ
ԹԵՐԹ՝ 86. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 3ՠ, 57՟—86ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+8×10 (Գ, Դ 12)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, խ՟ոս՟րնրմ, ժնրջ՟ալգվնռ,
«JOHN KEY & CO, LONDON» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,7×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ յհ՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ ԿԱԶՄ՝ բգհմ՟րնրմ էնրհէ, Բ ցգհխթ ռվ՟ճ «1859» բվնյղնռ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟մ՟շ՟րնրմ լ՟հխ՟էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ մգվխնր՟լ ՠ՟դղ՟անրմթֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, լ՟հխ՟էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթ, Աՠ, Բ՟ ո՟սնր՟լ կգպ՟ավթ էհէնռֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթ՟ճմ խ՟դղթ գվգջթ էնրհէզ անրմ՟ցնինր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜ Սսնվ՟ավնրէթրմ ձ՟մ՟ո՟վծնվբնրէգ՟մտ ջվՠ՟խվփմ Արգսթջ ռ՟վբ՟ոգսթ Յ՟վնրէթրմգ՟մ Կ՟վՠգտրնճ ՟ՠգհ՟ճթ Սվՠնճ Էչղթ՟լմթ, ո՟յսփմեթ ՠ՟վկվ՟ո՟սթր թ Տեվ ծ՟մանրտգ՟ժ Խ՟շ՟սնրվ ՟վւգոթջխնոնջթ լ՟ճվ՟անճմ մնրթվ՟խթ, ՟պ՟ւգժնճ ճ՟յի՟վծ Հմբխ՟տֆ Գվգ՟ժ թ մնճմ թջխ ՟գհ՟ճե, թ ծ՟ճվ՟ոգսնրէգ՟մ սգ՟պմ սգ՟պմ Յնռծ՟մմնր ջվՠ՟դմ՟խ՟ս՟վ գր ՟ջսնր՟լզմսթվ խ՟էնրհթխնջթմ Աղգմ՟ճմ Հ՟ճնտ, թ Գ՟ծջ Սվՠնճ Մթ՟լմ՟ճթչթֆ
– 4՜՝ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մ — Յ՜շ՜տՠ՜էձ չՠի՜յՠպզձ պՠ՜շձ Յնռծ՟մմնր ոջ՝՜աձ՜ժ՜պ՜ջ ժ՜դճսխզժճոզձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, ա՝՜ջլջ՜յ՜պզս Խ՟շ՟սնրվ ՜ջտՠյզոժճյճոձ զ Սվՠնճ Էչղթ՟լմեմ զ ձճսզջ՜ժճսդզսձ ՜ղը՜ջիզձ
Հմբխ՟տ, ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠխՠս ՠս զկո ձճս՜ոպճսդզսձ ՠջդ՜է գձ՟ ձկ՜... ժ՜կ ՠխՠս զձլ գոպ զկճսկ թ՜ձրդճսդՠ՜ձռ... պ՜է
կՠջ՜աձբզռ աոպճջ՜՞ջճսդզսձո... Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Արգսթջ չ՜ջ՟՜յՠպ Յ՟վնրէթրմգ՟մ Ծ՟հթխգ՟մտ Կ՟վՠգտթփ
– 5՜—56՝ [Սսնվ՟ավնրէթրմ] — Եէՠ՜է կՠջ զ Սվՠնճ Աէնպնճմ Էչղթ՟լմթ զ 15հճսձ[զ]ոզ, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1832,
՜ձժ՜ձտ զ ծ՜ձ՜յ՜ջի՚ ՜շ զ ՠջդ՜է հՠջժզջձ Հմբխ՟տ... //(56՜) Աս՜ջպՠէճչ կՠջ ա՜կՠձ՜հձ ՞ճջթ ձճսզջ՜ժճսդՠ՜ձ
զ Կ՟ժխ՟է՟ճ, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1834 ՠս զ 12 ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ Կնպմնրեժ ձ՜ս՜չձ ճսխխՠսճջՠռ՜տ ՜շ Մ՟բվ՟ջ տ՜խ՜տձ...
՜յ՜ ՝՜ե՜ձՠռ՜տ զսջ՜տ՜ձմզսջո զ ՝ձ՜ժ՜ջ՜ձո կՠջփ
Ձՠշ՜՞զջո պ՜ջ՝ՠջ լՠշտճչ ըկ՝՜՞ջճս՜թ բ, ՜շ՜ձլզձ ՝՜շՠջ ճս ձ՜ը՜՟՜ոճսդզսձձՠջ վճվճըճս՜թփ Բՠջճս՜թ ի՜պճս՜թձՠջճսկ յ՜իյ՜ձճս՜թ բ իՠխզձ՜ժ՜հզձ ՞ջճսդզսձգփ
Տՠո, պյ. «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ» №. 9, բն 352—383փ
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ՃԱՌԸՆՏԻՐ
ԺԴ—XIV
ԳՐԻՉ՝ Սսգց՟մնջֆ Սս՟տնհ՝ Թնվնջֆ
ԹԵՐԹ՝ 310. շավնր՟լ՝ 277՟—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԹ×12(Ա—Գ շթւ, ԻԸ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ԺԸ բ., ճ՟րգժնրղ՝ 1, 277—279)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
18,5×13ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (մփսվաթվ՝ 1՟ՠ, ԺԸ բ.)ֆ ՏՈՂ՝ 25—27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ խս՟րֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ճ՟յնտֆ ԺԷ բ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 ՟պ՟մկթմ էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խղ՟ղՠ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Թնրհէ, գվխջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ «[///Ըմէգվտնր՟լ ճԵՠվ՟ճգտրնտ էհէնճմ... դխ՟]ո՟մ՟տ գր դՠ՟մսթտ... խ՟ս՟վգջտթմ ///» (ԺԱ, 36—40)ֆ Ա՟, Բՠ «/// Ղնրխ՟ջ ՃԽԵ—Բ՟ճտ կգդ ՟ջգղ ջթվգժգ՟տ թղնտ, ղթ դ՟վծնրվթտթւ... ծվգյս՟խ՟տ Աջսնրլնճ///» (ԺԲ,
4—8)ֆ Աՠ, Բ՟ «/// Պնհնջթ ՟պ՟ւ[գժնճ] թ Տթղնէգ՟ճ էնրհէ Բ – Աճժ բնր ծ՟ջս՟սնրմ խ՟տ... գր ճ՟վւ՟ճնրէգ՟մ///» (Գ, 14—Դ, 1)ֆ Դՠ, Գ՟ «///Արգս՟վ՟մ Յնծ՟մմնր – Յգս ՟ճջնվ[թխ] եչ Յթջնրջ Կ՟ց՟պմ՟րնրղ... դւ՟պ՟ջնրմ գր դռգտ ՟ղ յթմ[գտ՟ր]///» (Բ, 12—20)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Կ՟վղվ՟աթվ ինվ՟ավգվթտ ղթ ւ՟մթջզ գհլնր՟լֆ Կ՟դղթ Ա ցգհխթ ռվ՟ճ 2×2 ջղ ՟ճվնր՟լւթ ծգսւֆ ԺԸ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
՟. 1՜—6՝ [Ա.] Մգլթ գր ծվ՟յ՟ց՟պ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ՟պ՟չթմ ՟րնրվ. [«Սգՠգվթ՟մնջթ Եղգջնր գոթջխնոնջթ». սգ՛ջ կգպ. 993, 5՟] — Ի կբն տջզոպճո՜ոզջ՜ռ աՔջզոպճոբ ըճոպ՜ռ՜հ ծ՜շՠէ...
ՠ. 6՝—17՝ Բ. Ի ղգլթ ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մ սգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Եվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Քջզոպճո թըձՠ՜է էզձզ, վ՜շ՜սճջՠռբտ...

ա. 17՝—24՝ Գ. [«Կթրվհթ Ահեւջ՟մբվթ թ Ղնրխ՟ճ Արգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմեմ». կգպ. 6228, 1՟ (ըճջ՜՞զջձ
ՠխթճս՜թ)] — Ես իճչզստ բզձ զ պՠխսճնձ հ՜հձկզժ... Դ՜ջլՠ՜է ոժզա՝ձ բ ՝՜ձզո, ճջ ՜շ լՠա, ազ ՞ջՠ՜է բ զ ՞զջո Ս՜խկճո՜ռ///
բ. 25՜—9՜ Դ. Չնվվնվբ ՟րնրվմֆ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ ճԱրգսթջ Սվՠնճ խնրջթ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Դ՜ջլՠ՜է ըձ՟ճսդՠ՜ձ ՜սՠպզտ, ՟՜ջլՠ՜է ՜ա՜պճսդՠ՜ձ ա՞՜ռճսկձ...
գ. 29՜—32՝ Ե. Եվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Նենխգջ՟վնր գոթջխնոնջթ ճԱրգսթջ Աջսնր՟լ՟լմթմ
— Զ՜կՠձ՜հձ պ՜սձո ՠս ա՜սջիձ՜՝՜ձճսդզսձո յ՜ջպ բ կՠա...
դ. 32՝—7՜ Զ. Յթյ՟ս՟խ թ ձյղ՟վթս ծ՟ր՟սնռ թ Քվթջսնջ ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգժնտ. Եվ՟մգժնճմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ Վ՟վբ՟ոգսնրէգմեմ — Եխՠձ վճխտ ՜շ՜տՠ՜էտձ տ՜ջճատ ՠս ե՜կ՜պճսձ պզՠաՠջ՜ռ...
Տՠո պյ. Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխճո, 1909, § 641—658փ

ե. 37՝—41՜ Է. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ Վ՟ջմ շջա՟ժնճ դռ՟իձ՟մգ՟ժջմ, ղ՟մ՟ր՟մբ, նվ սհ՟ճւ ՟մ՟վ՟սւ էնհթմ դ՟ճջ խգմտ՟հջ — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ տ՜ձ ահ՜շ՜ն՜՞ճսձզռձ...
զ. 41՝—8՝ Ը. Վգտ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժթ ծ՟րվմ ղգվնճջ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ռձթպ խմնչմ Ք՟մ՟մ՟տրնճ — Ես ՞ձ՜ռՠ՜է ՜ձպզ Յզոճսո, ՠժձ զ ո՜իկ՜ձո Տթրվնջթ ՠս Սթբնմթ... Զ՜ջկ՜ձ՜հ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ...
է. 49՜—50՝ Թ. Եվխվնվբ խթվ՟խեթ Ահնրծ՟տթտմ. Եվ՟մգժնճմ Սգրգվթ՟մնջթ գոթջխնոնջթ ճԱրգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմեմ, նվ զջս Ղնրխ՟ճ — Ահջ կզ զն՜ձբջ հԵվնրջ՟հեղե հԵվթւնռ... Աջ՟, հճջե՜կ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձո
ՠս աՠջժզջ...
ը. 50՝—5՝ Ժ. Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟[ր]ժջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մմ — Տՠոբտ հ՜շ՜նձճսկձ ժզսջ՜ժբզձ այ՜պՠջ՜ակ ՠս ահ՜խդճսդզսձձ...
ը՟. 55՝—63՝ ԺԱ. Ե[վվնվբ խթրվ՟խե]թմ Ահնրծ՟տթտմ. Եվ՟մգժնճմ Տ[թսնջթ գոթջխնոնջթ] Կվգս՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ [բվ՟ղթմ] գր թ խվս[ջգվ] նվբթմ — Ոջտ ՜շ՜ժ՜ռո էո՜սխտ ՠձ, հ՜հպ բ, դբ ՠս կՠժձճսդՠ՜ձձ վ՜վ՜՞զձ...
Տՠ´ո պյ. «Ածՠկհ՜ձ կ՜պՠձ՜ղ՜ջ», Ա, Եջ., 2002, բն 198-211, Bփ
ըՠ. 63՝—8՝ ԺԲ. Չնվվնվբ խթրվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Կթրվհթ Ահեւջ՟մբվնր ծ՟ճվ՟ոգսթ Մգխմնրէթրմ ՟պ՟խ՟տ Արգս՟վ՟մթմ, նվ զջս Ղնրխ՟ճ — Եջժճս յ՜ջպ[՜]յ՜ձտ բզձ ճ[ս]ջճսկձ վճը՜պճսզ...փ Փճը՜պճս ազձտձ ձղ՜ձ՜ժբ...
ըա. 69՜—70՝ ԺԳ. Հթմկգվնվբ խթրվ՟խեթմֆ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս[՟]մբմնո՟րժջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ց՟վթջգտթմ գր թ ղ՟ւջ՟րնվմ — Զվ՜ջզոՠռզձ ՠս ակ՜տո՜սճջձ հզղՠռ՜տ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ...
ըբ. 70՝—3՝ Ննվթմ [Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ (սգ՛ջ կգպ. 993, 362ՠ)] Ի մնճմ ինվծնրվբ — [Է ՠս]ՠջջճջ՟ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ, ազ զ ՝՜ակճսդՠձբ ծ՜ձ՜յ՜ջի՜ռձ ՟զսջզձ էզռզ տՠա վջժճսդզսձ ՞պ՜ձՠէ... (՞էը՜ժ՜ջ՞ճսդզսձզռ ՟ճսջո)փ
ըգ. 73՝—84՝ ԺԴ. Պ՟սղնրէթրմ Գթրսի մյի՟վ՟տ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ Լնրջ՟րնվշթ, նվնճ ճթյ՟ս՟խ խ՟ս՟վթ թ ճԱհնրծ՟տջմ թ ռգտ յ՟ՠ՟էթմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հճջճսկ ՠջՠտի՜ջզսջ ՠս տո՜ձ ճս Ե բջ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ (325)...
ըդ. 85՜—93՝ ԺԵ. Ի ղգլ ՟րնրվ Տգ՟պմ թ Բգդ՟մթ՟ճ, նրվ եվ Ղ՟դ՟վ ղգպգ՟ժմ, դնվ ճ՟վնճտ թ ղգպգժնտ. Եվ՟մգժնճմ Հթրոթհթս՟ճ Բնջսվ՟տնճ գոթջխնոնջթ Ի ճ՟վնրէթրմմ Ղ՟դ՟վնր — Եջ ճկձ իզս՜ձ՟՜ռՠ՜է Ղ՜ա՜ջճո ՜ձճսձ... Ոմ բ իզս՜ձ՟ճսդզսձ, ՜հէ՚ ՜սՠպզտ...
ըե. 93՝—8՜ ԺԶ. Ի ղգլթ ՟րնրվ ա՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ ճ՟ր՟մ՟խ՟ր ճԵվնրջ՟հեղ, նվ խնշթ Բ՟վգՠ՟մնրէգ՟մ ՟րվ. Եվ՟մգժնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ա՟ժնրջս Փվխշթմ ղգվնճ — Զ՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզ յ՜պկՠկտ, ճմ կզ կզ՜հձ, ՜հէ ՠս ՠջժճսո...
ըզ. 98՜—102՜ ԺԷ. Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ թ Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթ Մգխմնրէգմեմ — Ես զ՝ջՠս կՠջլ ՠխՠձ հԵջճսո՜խբկ... Թբյբպ ՠս ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ՠէ հԵջճսո՜խբկ...
ըէ. 102՜—8՜ ԺԸ. Զ՟սխթ ո՟ծնտ Մգլթ գվխյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ ծ՟ճվ՟ոգսթ ճԱվ՟վ՟լնտ Մգխմնրէգմե —Ես ՠպՠո ժզձձ ազ ՝՜ջզ բջ թ՜շձ... Տՠո՜ձՠո ժՠջ՜ժճսջ, ճջ ակ՜ի
կզնձճջ՟ՠ՜ռ...

թ. 108՝—13՝ ԺԹ. Մգլթ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ թ Տ՟ջմ խնրջ՟մջմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Յճջե՜կ ակպ՜ս ՜թՠկ ա՟զսջ՜թ՜ըճսկձ ժՠձռ՜խճհո...
թ՟. 113՝—6՜ Ի. Մգլթ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Երջգՠե Եղգջնր իոնջխնոնջթ Ի ղ՟սմնրէթրմմ Տգ՟պմ —
Փճսդ՜ոռճստ զ ը՜մձ Քջզոպճոզ, ճմ զ ը՜մ ՠէ՜ձզռՠկտ, ՜հէ ազ ՠջժզջ յ՜՞՜ձզռՠկտ...
թՠ. 116՜—8՝ ԻԱ. Սվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղ՟սմնրէթրմմ Տգ՟պմ — Մ՜պձբջ
աձ՜ Յճս՟՜, աջժճխ ՠխՠ՜է ՜շ պ՜ձճսպբջ ՜ձ՟ջ...
թա. 118՝—23՜ ԻԲ. Ի Մգլթ ՟րնրվ ծթմայ՟ՠէթ, թ Հթմ դ՟սխթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս[՟]մ[բմ]՟ո՟րժջթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Ի Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմեմ — Յ՜շ՜նձճսկ ՜սճսջ ՝՜խ՜ջն՜ժՠջ՜ռձ կ՜պՠ՜ձ ՜ղ՜ժՠջպտ... Աշ՜նզձ ՜սճսջ ՝՜խ՜ջն՜ժՠջ՜ռ, ահ՜շ՜ն տ՜ձ ա՝՜խ՜ջն՜ժՠջ՜ռ ՜սջբձ...
թբ. 123՝—5՝ ԻԳ. Ննվթմ [Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ. (կգպ. 994, 418ՠ)] Ի ժնր՟տնրղմ նսթտ ՟յ՟խգվս՟տմ —
Զճխճջկճսդզսձ ՠս ակ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձ Աոպճսթճհ տ՜ջճաՠձ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թտ...
թգ. 125՝—8՜ ԻԴ. Ն[նվթմ թ մնճմ ինվծնր՞վբ] — Ես զ՝ջՠս էճս՜ռ աճպո ձճռ՜, ՜շ աի՜ձ՟ՠջլո զսջ ՠս ՟՜ջլՠ՜է
՝՜ակՠռ՜ս... Դեըձ՟՜ժ բ, ՟ըեձ՟՜ժ բ, ոզջՠէզտ, ՜ձժ՜ձՠէ զ ըճջո մ՜ջ՜ռ...
թդ. 128՜—31՜ ԻԵ. Մգլթ ՟րնրվ նրվՠ՟էնր Խ՟շգժնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Սվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ թ Վ՟վբ՟ոգսնրէգմեմ – Այ՜ ՜շձճհջ ՜հձճսիՠպՠս ահ՜շ՜ն՜՞զջ ըճջիճսջ՟ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ...
Տՠո պյ. Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխճո, 1909, § 459—478փ

թե. 131՜—42՝ ԻԶ. Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ թ Խ՟շգժնրէգ՟մ ավնտ ջխթդՠմ — Ահո՜սջ Տբջ կՠջ զ ը՜մզձ, ՠս կՠտ պ՜սձո ՜շձՠկտ...
թզ. 142՝—7՜ ԻԷ. Ննվթմ Տգ՟պմ Յնծ՟մնր Ոջ[խգՠգ]վ՟մթ թ Ծթլպ՟մտ ավնտ, թ ՠ՟մ Փվխշթմ, նվ ՟ջե. Հ՟ճվ
՟մտտե ՠ՟ը՟խջ ՟ճջ — Ոմզձմ ՜ձձկ՜ձտ ՠձ ՠժՠխՠռճհ...
թէ. 147՜—59՜ ԻԸ. Մգլթ յ՟ՠ՟էնր է՟հղ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Կթրվհթ — Եժձ Քջզոպճո ՠս
ՠ՝՜ջլ ակՠխո կՠջ ՠս ՠ՟ զ չՠջ՜հ ը՜մզձ...
ժ. 159՝—61՜ ԻԹ. Մգլթ ՟րնրվ Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս[՟]մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ Ի Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթ Մգխմնրէգմե — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ հճջճսկ էճսո՜ձ՜հջ կզ՜ղ՜՝՜դզձ... Յՠպ հ՜ջճսդՠ՜ձ ՠժձ իջՠղպ՜ժձ...
ժ՟. 161՜—3՝ ԼԱ. Եվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ի Պ՟ջւգ՟ գր թ ծգհանրէթրմմ — Յ՜ջճսդՠ՜ձձ ՜սջ
ՠս ոժզա՝ձ ՜նճխ՜ժ, յ՜հթ՜շ՜ոռճստ պ՜սձզսո...
ժՠ. 164՜—5՝ ԼԱ. Սվՠնճմ Դթնմգջթնջթ ծ՟ճվ[՟ոգս]թ Ի Յ՟վնրէթրմ Տգ՟պմ — Յ՜ջՠ՜ս ՜հո՜սջ զ կՠշՠէճռ ժՠձ՟՜ձզձ հ՜սզպՠձզռ...
ժա. 166՜—70՝ ԼԲ. Սվՠնճմ Եհթյեթ ռ՟վբ՟ոգսթ Ի Յ՟վնրէթրմմ Տգ՟պմ— Աջ՟, հճհե ոզջՠկ ապՠխզձ ՠս ճմ ժ՜կզկ իՠշ՜ձ՜է...
ժբ. 170՝—2՜ ԼԳ. Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ թ Մ՟էեթ Արգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմե — Իոժ կՠպ՜ո՜ձ ՜ղ՜ժՠջպտձ ՞ձ՜ռզձ զ Գ՟ժթժգ՟... Իձլ դճսզ, դբ ՜հո չՠջնզձ պՠոզէձ բ զ Գ՟ժթժգ՟...
ժգ. 172՜—3՝ ԼԴ. Ննվթմ Ի ջնրվՠ Զ՟սթխմ — Պ՜հթ՜շ բ Զ՜պժզո եճխճչ ՠս կՠթ բ յ՜պզս պ՜սձզո...
ժդ. 173՝—9՜ ԼԵ. Տգ՟պմ Իոթց՟մնր Կթով՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ջնրվՠ Զ՟սթխմ — Յճջե՜կ ապըջ՜ժ՜ձ լկՠշձ
՞՜ջձ՜ձ՜հզձ հՠխ՜ձ՜ժձ վճը՜ձճջ՟ՠոռբ...
ժե. 179՜—80՜ ԼԶ. Սվՠնճմ Եվթմթնջթ ծգսգրնհթ ՟պ՟ւգժնտմ Քվթջսնջթ — Ասջբձտ ՠս կ՜ջ՞՜ջբտ ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձտ տ՜ջճաՠռզձ աՔջզոպճո թձՠ՜է զ ոջ՝ճհ Կճսոբ...
ժզ. 180՜—2՜ ԼԷ. Եվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Նթրջ՟տնճ Բ՟մ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ծ՟ր՟սնճ — Խճոպճչ՜ձզկտ աՈջ՟զձ Աոպճսթճհ աԲ՜ձձ Աոպճս՜թ ըճձ՜ջիՠ՜է ժ՜կ՜ս Հ՜սջ...
ժէ. 182՜ ԼԸ. Ննվնրղ խթվ՟խեթ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. [Գվթանվթ] Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ — Ն՜ս՜ժ՜պզտ յ՜պճսՠոռզձ իզձ ՜սջբձտ...
ի. 182՝—8՜ Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի էգվ՟ծ՟ր՟սնրէթրմմ Թնրղ՟ճթ — Աի՜, ՟՜ջլՠ՜է
պ՜սձ, ՜ի՜, ՟՜ջլՠ՜է վջժճսդզսձ ճ՞սճռ... (՞էը՜ժ՜ջ՞ճսդզսձզռ ՟ճսջո)փ
ի՟. 188՜—92՝ ԼԹ. Մգլթ ՟րնրվ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ ճգվխթմջ. Սվՠնճմ Կթրվհթ
Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աջ՟, ա՜կՠձ՜հձ զձմ ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜կ՝ ժ՜պ՜ջՠ՜ռ Տբջ կՠջ...
իՠ. 193՜—200՜ Խ. Ի ղգլթ ՟րնրվ Սվՠնճ Պգմս՟խնջսեթմ. Եվ՟մգժնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգս[թ]
՟ջ՟տգ՟ժ թ Սնրվՠ Հնաթմ — Շձճջիտ իճ՞ՠսճջտ ծղկ՜ջպզս յզպճհ ՠձ, ազ չ՜ոձ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ծ՜շՠոճստ...

իա. 200՜—1՝ ԽԱ. Արանջսնջթ ԺԵ ս՟րմ Փնիղ՟մ ՟ղգմ՟րվծմգ՟ժ Աջսնր՟լ՟լմթմ գր ղթյս խնրջթ Մ՟վթ՟ղնր՝ ղ՟րվ Տգ՟պմ. Եվ՟մգժնճմ Դթնմեջթնջթ Ավթջո՟ա՟տն ՟պ՟չթմ գոթջխնոնջթ Պ՟ս՟ջի՟մթ ծ՟վտղ՟մմ Տթսնջթ Կվգս՟տնճ Վ՟ջմ Նմչղ՟մ գր Փնիղ՟մ Աջսնր՟լ՟ղ՟րվ — Ծ՜ձզռբ ՠխ՝՜հջճսդզսձ՟ տճ, ճՙչ չոՠկ՜ժ՜ձ՟ Տթսե...
իբ. 201՝—5՜ ԽԲ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ գր թ ղթյս խնճջմ Մ՟վթ՟ղ — Ակՠձ՜հձ պ՜սձ՜ըկ՝ճսդզսձտ չժ՜հզռ իջ՜ղ՜էզտ ՠձ...
իգ. 205՝—19՜ ԽԳ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ Նմչղ՟մ գր Փնիղ՟մ Մ՟վթ՟ղնր՝ ղ՟րվ Տգ՟պմ — Սճսջ՝ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ Աոպճս՜թ՜թձզձ բջ հԵվնրջ՟հեղ, ՠս ՠժձ իջՠղպ՜ժձ Տՠ՜շձ ՠս ՜ոբ. Ցձթ՜...
իդ. 219՜—24՜ ԽԴ. Յ՟հ՟աջ ո՟սխգվթմ, էե նվոեջ սո՟րնվգտ՟ր թ ց՟ճսմ — Հջ՜սզջՠ՜ Սջ՝ճսիզձ ՜շ
Ոջ՟զձ զսջ զ Փճըճսկձ...
իե. 224՜—30՝ ԽԵ. Սգոսգղՠգվ ԺԴ. ս՟րմ ջնրվՠ ի՟շթմ. Աէ՟մ՟ջթ Ահեւջ՟մբվնր ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Զը՜մձ կՠջ ժՠձ՜ջ՜ջ ճսխզխ ՠջ՞ճչ ՜սջիձՠոռճստ...
իզ. 230՝—7՜ ԽԶ. Սվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Սնրվՠ ի՟շմ — Պ՜ջթ՜ձտ ոջ՝ճսդՠ՜ձ ժ՜դճխզժբ ՠժՠխՠռսճհ ՠձ ՜կՠձ՜հձ ՞ճջթտ Քջզոպճոզ...
իէ. 237՜—40՝ ԽԷ. Տգ՟պմ Յնծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Սնրվՠ ի՟շմ ՟ջսնր՟լզմխ՟ժ — Յճջե՜կ ա՜ձ՜ա՜ձ դ՜պՠջտ կճէճջճսդՠ՜ձ զ վճխճռո տ՜խ՜տ՜ռ ՠջՠսճսդ՜ձ՜ձ...
լ. 240՝—7՜ ԽԸ. Դգխսգղՠգվթ ԻԵ. Յթյ՟ս՟խ Դ՟րէթ գր Յ՟խնռՠնր. Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ Դ՟րէթ, նվ ՟ջսնր՟լ՟ծ՟ճվմ խնշգտ՟ր. Եվխվնվբ Թ՟ա՟րնվնրէգմեմ ջխթդՠմ — Ես ախն՜ռ՜ս Տբջ, ազ դ՜՞՜սճջՠռճհռ աՍ՜սճսխ զ չՠջ՜հ Իջվ՟ճեհթ...
լ՟. 247՜—50՜ ԽԹ. Դգխսգղՠգվ ԻԷ. Յթյ՟ս՟խ թ ջվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ջնրվՠ Ն՟ի՟ռխ՟ճմ — Եժձ Քջզոպճո ծ՜ձ՜յ՜ջիճջ՟ՠէճչ ՜շ զ ժՠ՜ձո ՠս զ վջժճսդզսձ ՜ղը՜ջիզ...
լՠ. 250՜—1՜ Ծ. Դգխսգղՠգվ ԻԸ. Սվՠնտ ՟պ՟ւգժնտմ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթ. Եվ՟մգժնճմ Ոջխգՠգվ՟մթ թ Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմե — Ես կզձմ՟ՠշ ղջնբջ Յզոճսո գձ՟ ՠաջ թճչճսձ... Թբյբպ ՠս Յճչ՜ձձբո ՜հէ ՜ա՞ ՜ոբ աժճմճսկձ ձճռ՜...
լա. 251՜—65՝ ԾԱ. Գնվլւ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթ — Ես ՠխՠս հՠպ ՠէ՜ձՠէճհ ոջ՝ճհձ Պ՜սխճոզ զ Գնբնճ...
լբ. 265՝—9՝ ԾԲ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ջվՠնճ ՟պ՟ւգժնճմ Պ՟րհնջթ գր ւ՟վնդնրէգ՟մմ գր ռխ՟ճնրէթրմմ մնվթմ — Պ՜սխճո ՜շ՜տՠ՜է ՠ՝ջ՜հՠռզ բջ հ՜ա՞բ, զ ՞ձ՟բ Բՠձզ՜կՠձզ...
լգ. 270՜ ԾԳ. Դգխսգղՠգվթ ԻԹ. Յթյ՟ս՟խ ե ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ Յ՟խնՠ՟ճ գր Յնծ՟մմնր. Վխ՟ճնրէթրմ Յ՟խնՠ՟ճ ՟պ՟ւգժնճ. ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե [Երջգՠթնջթ] — Յ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՜ոբ, Յ՜հպ զոժ բ, դբ հ՜կո Կհ՟րբգ՟ լՠշձ՜կճսխ ՠխՠս Հՠջճչ՟բո ՜ջտ՜հ... (՟յջ. ՝, ՞է. Թ)փ
լդ. 270՝—3՜ Ի մնճմ Վ՟ջմ Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ. ճթմմգվնվբ (=գվվնվբ) բովնրէգմեմ (Գժ. ԻԳ) — Ըձ՟
՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժո կձ՜ռ հ՜ղը՜ջիզ՚ զ ժճխկ՜ձո Աոզ՜ռսճռ... (՞էը՜ժ՜ջ՞ճսդզսձզռ ՟ճսջո)փ
լե. 273՜—6՝ ԾԴ. Պ՟սղնրէթրմ Յնծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթմ գր ղ՟ծ մնվթմ — Յՠպ ձձնկ՜ձ ՜կՠձ՜սջիձՠ՜է ժճսոզձ Մ՜ջզ՜կճս՚ կ՜սջ Տՠ՜շձ, ՠջ՜ձՠ[է]զ ՜շ՜տՠ՜էձ ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ Յճչի՜ձձբո... ՟՜ջլռզո ՜ձ՟ջբձ զ տ՜խ՜տձ ՠս ՜շռՠո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
լզ. 280՜՝ [ԾԹ. Ի ս՟րմթ Տ՟ո՟մ՟խթմ Աջսնրլնճ, նվ խ՟ս՟վթ ճնրժթջ ՟ղջնճ. ճԵժթտմ — Ես ը՜սոՠռ՜ս Տբջ
գձ՟ Մճչոբոզ... հ՜կո՜կպզձ ժ]՜ձ՞ձՠռ՜ս ըճջ՜ձձ...
Սժա՝զռ յ՜ժ՜ո՜սճջ. վ՜ժ՜՞թճս՜թ ի՜պճս՜թգ պՠո կգպ. 993, 549ՠֆ Ահո՚ ԾԹ ՠս հ՜նճջ՟ Կ ՞էճսըգ զջՠձռ պՠխճսկ մՠձ. ղվճդգ ՞՜էզո բ ձ՜ըրջզձ՜ժզռփ

լէ. 280՝—4՜ Կ. ՅԱպ՟չթմ Թ՟ա՟րնվնրէգմեմ Վ՟ջմ ս՟ո՟մ՟խթմ Տգ՟պմ — Ես ՠխՠս գձ՟ ՜սճսջոձ գձ՟ ՜հձճոզժ եճխճչՠռ՜ձ ՜հէ՜ա՞զտձ...
խ. 284՜—8՝ ԾԵ. Ի ղգլթ ՟րնրվ Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ թ Թ՟ցնրվ ժգվթմմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս[՟]մբմ՟ո՟րժջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ Ի Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթմ
Մգխմնրէգմե — Ակբձ ՜ոՠկ լՠա, ազ զռՠձ ճկ՜ձտ զ ոճռ՜ձբ, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ... Ք՜ձազ ՝՜աճսկ զձմ զ չղպ՜ռ ծ՜շՠ՜ռ...
խ՟. 288՝—92՝, 310՜՝ ԾԶ. Դ՟րէթ ցթժթջնց՟ճթ Նգվաթմ՟տնճ Նգվՠնհգ՟մ ռ՟ջմ Վ՟վբ՟ռ՟պթ ս՟րմթմ —
Ահո՜սջ աճս՜ջծ ՠս ՞ՠջ՜վ՜հէ ծ՜շ՜՞՜հդզստ ՠջՠսզ կՠա... գձ՟ պզՠաՠջո ՜կՠձ՜հձ ՜շձճսէ ՜ս՜ջփ
292՝ Գջմզռ. «Զ դճսխդ ղջնբ ճս ժ՜ջ՟՜հ ա՜հձ՚ Աձ՟ ա՜սջտ»փ

խՠ. 293՜—7՝ ԾԷ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Հ՟ղՠ՟վկնրղմ Տգ՟պմ գր Աջսնրլնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Պ՜հթ՜շ բ զձլ ՜հո՜սջ ՠժՠխՠռճհո պՠո՜ջ՜ձ...
խա. 297՝—8՝ ԾԸ. Վ՟ջմ ջնրվՠ ցվխ՟խ՟մ սմ՟րվթմ՟խ՟մ ջվՠնրէգ՟մտմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ /// դթ
նջխթ ավնռ թ ո՟սղ՟ավթ ավգժ թ ւ՟հ՟ւմ Կնջս՟մբմնրո՟րժթջ, նվ խնշթ Թ՟ա՟րնվնրէթրմ, գր ՟ճջոեջ ո՟սղգտ՟ր — Յճջե՜կ [՜շզձ Զէ՟ա՟րնվ]նր[էգ՟մ] տ՜խ՜տձ կՠթ դ՜՞՜սճջձ վշ՜ձ՞՜ռ, ՠս ՝՜ռՠ՜է ակՠթ ՠժՠխՠռզձ Սնրվՠ Սնցթ... տ՜ջղՠ՜է ՞էճսը ձճջ՜ ճջյբո ձզա՜ժզ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. պՠո կգպ. 6617, 251ՠ—3ՠ)փ
խբ. 299՜—300՝ [ԿԱ. Սվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ Հ՟ճվ՟ոգսթ — Աջ՟, էզձբջ Հըձճռ ՜սջզձ՜ռ ժ՜պ՜ջ՜թ...
դբյբպ ՠս կՠթզ թ՜շ՜հձ գձ՟ թ՜շ՜հզռո,]/// ո՜ժ՜հձ գձ՟ թ՜շ՜հզռո զսջբ ի՜ղզս գձպջճսդՠ՜ձձ...
Ծձդ. Սժա՝զռ դՠջզ. վ՜ժ՜՞թճս՜թ ի՜պճս՜թգ պՠո կգպ. 993, 596ՠֆ

խգ. 300՝—1՝ ԿԲ. Պ՟սղնրէթրմ Գթրսթ աժինճմ Յնռ՟մմնր Մխվսշթ — Գէճսըձ ճջ ա՜կՠձՠռճսձ ՞էճսըձ կՠջ
աՔջզոպճո լՠշձ՜՟ջՠ՜ռ...
խդ. 301՝—4՝ ԿԳ. Սգոսգղՠգվ մ՟ր՟խ՟սթւ ջնրվՠ սգհգ՟տմ Եվնրջ՟հեղթ. Եվ՟մգժնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ինվծնրվբ ջնրվՠ գխգհգտնճ — Յ՜խ՜՞ո ոճսջ՝ ՠս ժ՜դճխզժբ ՠժՠխՠռճհ կ՜ջդ ՠս յ՜պղ՜ծ բջ ՝՜աճսկ զձմ ՜ոՠէ...
խե. 304՜—7՜ ԿԴ. Երջգՠթ ը՟ղ՟մ՟խ՟ավթ ճԵխգհգտ՟խ՟մ [ո՟սղնրէգմե թ ս՟մգվնվբ բովնրէգմե] — Ո[չ
տ՜ի՜ձ՜հտ ոզջՠէզտ Աոպճսթճհ,] ճջ ա՞ՠռՠ՜է բտ ի՜ձ՟ՠջլ վջժճսդՠ՜ձ...
խզ. 307՜—9՝ ԿԵ. Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Մգխմնրէգմե Եջ՟ճ՟ճ ղ՟վա՟վեթ — Զզ ՠխզռզ հ՜սճսջո
հՠպզձո հ՜հպձզ էՠ՜շձ Տՠ՜շձփ Տՠո՜ձՠո աոպճս՞ճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբզձ... Ահո ՠձ կ՜հջտ Լթՠ՟մ՟մնր, ազ Տբջ պձժՠ՜ռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

6՝ Զ՜ձզկ՜ոպ ՞թճխ ոճջ՜ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ՠս աթձճխոձ զկ՚ աԹ՟բենջ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ Թ՟ղ՟վ,
ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ Յնռ՟մմեջփ Տբջ Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ ձճռ՜ ՠս չ՜ջլո ՝՜ջՠ՜ռ յ՜ջ՞ՠսՠոռբ զ ՞՜էոպՠ՜ձ զսջճսկ,
ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
24՝ Ոխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜ Թնվնջթ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ՚ Թ՟բենջթ ՠս կ՜սջձ` Թ՟ղ՟վթ, ՠս ՠխ՝՜սջձ՚ Յնռ՟մթջթ զ ի՜ձ՟ՠջլ տՠջ՝ վճըՠէճռձ զ Քջզոպճոփ Տբջ Աոպճս՜թ ի՜ձ՞ճհ աիճ՞զո ձճռ՜փ Ըձ՟ ձկզձ ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ ՞ջճխո ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 84՝, 118՝, 165՝, 224՜,
250՜)փ
41՜... Յ՜հձե՜կ ՟՜ոՠ՜ գձ՟ ՜նկբ տճսկբ աոպ՜ռօխ ՞ջճռո՚ աԹնվնջ... ՠս ժճժճխզ դխդզո ճխճջկՠ՜, Տբջ (ձկ՜ձ՚
55՝)փ
182՜... Ես հ՜ջճսդզսձ ժՠձ՜ռ յ՜ջ՞ՠսՠոռբ Թ՟բենջթ ՠս Յնռ՟մթջթ, Դ՟ղ՟մնջթ ՠս Կնջս՟մբմթ, ՜հէՠս ՝՜ակ՜կՠխ ՞ջմզ, ՠս ճջտ աԱկբձձ ՜ոՠձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 159՜)փ
192՝ Ոջ՟զ Աոպճսթճհ... հ՜ջճսդզսձ ժՠձ՜ռ յ՜ջ՞ՠսՠ՜հ՚ Թ՟բենջթ, Յնռ՟մթջթ, ՠս կ՜սջ զկճհ՚ Թ՟ղ՟վթ, ՠս ՝՜ակ՜կՠխ ՞ջմզ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠխ՝՜հջճսդՠ՜ձ Սնրվՠ նրիսթջ Փնջնճ, ՠս ՜հձճռզժ, ճջ աԱոպճս՜թ ճխճջկզձ ըձ՟ջՠձ կՠա. ՜կմբձփ
269՝ Մՠթ՜ռո ՜հոճռզժ ՜շ՜տՠէճռո ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠոռզ Տբջ Քջզոպճո՚ Սսգց՟մնջթ կՠխ՜յ՜ջպ
՞ջմզ ՠս զսջճռձ ՜կՠձ՜հձզ ՠս ժճժճխզ դխդզո, ՠս ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ. ՜կբձփ
Աձ՜ձճսձ հզղ՜պ՜ժճսկձՠջ՚ «ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո», «՞ջճխզ ՞ջճռո» ւ ՜հէձ՚ 32՝, 37՜, 48՝, 63՝, 73՝, 93՝, 102՜, 108՜, 113՝, 123՜, 128՜, 147՜, 163՝, 188 ՜, 200՜, 265՝, 297՝, 298՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ (ԺԸ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Խ՟շ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպփ Գ՝ (Նրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Խ՟շ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպզձ (ժջժ. 2 ՜ձ՞՜կ)փ
Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Դ՝ (Նրպջ՞զջ) Տբջ Յզոճսո, ճխճջկՠ՜ Խ՟շ՟սնրվթմ. ՜կբձփ
Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Դ՝ (Ահէ լՠշտ) Վՠջնձ յո՜ժբ, աճջ զձմ կ՜ջ՟ ՞ճջթբփ Եո՚ կՠխ՜սճջ Շ՟ւփվջ ՞ջՠռզփ

867
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Կվ՟խ՟ճ
ԳՐԻՉ՝ Թնվնջ ւծճ. (9՟—146՟), Մգջվնո գր ՟ճժւ ՟մ՟մնրմւ (146՟—238ՠ)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Թնվնջ ւծճ. (նշ ավթշզ)ֆ

ՉՀԸ — 1329

ԹԵՐԹ՝ 242. շավնր՟լ՝ 1՟—8ՠ, 228՟ՠ, 239՟—42ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×8+Ա—ԼԸ×12 (Ա—Թ շթւ, Ժ 9, ԼԱ 10, ԼԸ 4)+1×4ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (1—
8, 228, 239—242 ԺԸ բ. ճ՟րգժնրղ, ՠ՟մ՟ժթ ժնրջ՟բվնյղնռ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18×12,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 24—29 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, ՠ՟ժ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ էնրժ՟տ՟լ գր ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ,
42—44 ՟ճվնր՟լ, 33—41 Թնվնջ ավշթ կգպւնռ թջխ խ՟վխ՟սնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ կանր՟լ գր 1—2 ջղ մգհ՟տ՟լֆ ԺԸ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ժվ՟տղ՟մ ծ՟ղ՟վ ՟րգժ՟տնր՟լ շավնր՟լ էգվէգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
՟. 9՜—30՝ [Գ. Ճ՟պ թմշ] — /// (Սժ. դ՜վճս՜թ) ղ՜ջեզէձ, ՠս դբ ակՠթ ՠս աիշմ՜ժՠէզձ ա՜հձ ՜թբտ ակպ՜ս աի՜հջ՜յՠպձ Ա՝ջ՜՜կ, ճջ դբյբպ ժՠջ՜ժջՠ՜ռ աՠժՠ՜էոձ ՜շ ձ՜ ՠս էճս՜ռ աճպոձ ՠս աճչ՜ռճհռ գձ՟ թ՜շճչձ...
ՠ. 30՝—41՝ Դ. [Վ՟ծվ՟ղ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ] Գ՟ժջսգ՟մ [Տգ՟պմ] ճԵվնրջ՟հեղ (կգպ. 734, 28՟)—
Ոսջ՜ը էՠջ հճհե, ՟ճսոպջ Սզճձզ... Պ՜հթ՜շ ՠս իջ՜ղ՜էզ բ կՠա պ՜սձո ՜հո, ճչ ՠխ՝՜ջտ, յ՜հթ՜շ, ազ ՜ջ՜ջմ՜ժզռձ Հ՜սջ ՠս Հճ՞սճհ...
ա. 41՝—58՜ Ե. Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ, [թ ՠ՟մմ] —Աջ՟, ՜ձո՜իկ՜ձՠէզ ՠս ՝ձճսդՠ՜կ՝ ՝՜ջզձ Աոպճս՜թ, ա՜շ՜պ՜՞ճհձ ՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձ ճմ զձտՠ՜ձ կզ՜հձճհ ոՠվի՜ժ՜ձՠ՜ռ...
բ. 58՜—87՝ Զ. Ի խ՟պջմ Եդգխթեժթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Ծմմբգ՟մ, գխգհգտնճ գր ի՟շթ ինվծը[նրվբ (կգպ.
1244, 15՟ «Մգխմնրէթրմ Տգջժգ՟մմ Եդգխթեժթ»)]— Ես ՠխՠս հ՜կզձ Լ—ՠջճջ՟զ, հ՜կոՠ՜ձձ մճջջճջ՟զ... Զՠջՠոձՠջճջ՟
՜ո՜ռՠ՜է ՜կ՟ ճկ՜ձտ ահճ՝ՠէՠ՜ձձ ժ՜ջթՠռզձ էզձՠէ...
գ. 87՝—101՜ Է. [Բ՟վէնհթղգնջթ Մ՟վ՟հ՟տրնճ (՞), կգպ. 1433, 19՟) ] Յ՟հ՟աջ գխգհգտրնճ ճԵդգխթեժեմ
՟րվծմգ՟ժ — Ես չՠջ՜ռճհռ ազո Հճ՞զ... Բ՜հռ դՠջՠսո ճսձզ զկձ ըճջիջ՟՜ժ՜ձ ՝՜ձ ՠս ճմ հՠջժճս՜ձ՜էզ...
դ. 101՜—10՝ Ը. [Ի ճԵժթտ ղգխմնրէգմե] — Ես ՜ջ՟, տ՜ձազ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ըճջիջ՟ճռձ ի՜ա՜ջ՜յՠպձ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ ՝՜ջՠժ՜կձ Աոպճսթճհ կՠթձ Մճչոբո ճմ ՜ըճջեբջ ոյ՜ո՜սճջՠէ...
ե. 110՝—27՜ Թ. Սնրվՠ ի՟շթմ, թ Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մեմ — Աոպճս՜թ՜հձճռ ՜ջ՜ձռ՚ ՜շ՜տՠէճռ ՠս կ՜ջ՞՜ջբզռ, ճջտ զ Հճ՞սճհձ գձժ՜է՜ձ աղձճջիո...
զ. 127՜—45՝ Ժ. Ի ինվծնրվբ Մգլթ ՟րնրվմ նրվՠ՟էնրմ ՟ջ՟տգ՟ժ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսթ Սխգրպ՟տն, թ իմբվն ՟ջսնր՟լ՟ջեվ թյի՟մ[թ] Կնջս՟[մբգ՟ճ] Լ՟ղՠվնր[մթ], թ ՠ՟մմ Եջ՟ճգ՟ նվ ՟ջեվ. Տեվ, ն՞ ծ՟ր՟ս՟տ ժվն ղգվնրղ... — Աոպճս՜թ՜հզձ ըճջիջ՟ճռ ի՜ա՜ջ՜յՠպձ Պ՜սխճո ՞ջբ ՜շ Կճջձդ՜ռզոձ, դբ. Խ՜սոզկտ կՠտ աԱոպճսթճհ...
է. 146՜—51՝ ԺԱ. ՅԵդգխթեժե, նվ ՟ջե. Եր ՟ջե տթջ Տեվ. Աճբ բնրպմ ց՟խգ՟ժ խ՟տե գր ղթ՛ ՠ՟տթ գր ղթ՛ նւ
՟մտե զմբ բ՟, դթ Տեվ Իջվ՟ճեղթ ղստե զմբ բնրպմ գր գհթտթ ց՟խգ՟ժ (=«Մգխմնրէթրմ ղ՟վա՟վեթմ Եդգխթեժթ ՟վ՟վգ՟ժ ղգլթ ռ՟վբ՟ոգսթմ Եջ՟ճգ՟ճ...». կգպ. 3120, 154՟)— Աոպճս՜թ՜հզձ ՜ջ՜ջմ՜՞ճջթ ՝՜ձզսձ ժջժզձ զկձ
բճսդՠ՜կ՝ ի՜ոպ՜պՠ՜է ՞ճհ՜ռ՜ձ բ՜ժտո ՜կՠձ՜հձ...
ը. 152՜—9՝ ԺԲ. [Ճ՟պ թմշ — Զ]՜կՠձ՜հձ ժՠջ՜ժճսջ ժՠջ՜սխ՜ռձ ժ՜պ՜ջՠէ՜՞ճջթ՜սխ բ, ազ ա՜ձժ՜պ՜ջՠէճսդզսձ ձճռ՜ ՠս աժ՜ջ՜սպճսդզսձ էձճս...
ը՟. 160՜—8՜ ԺԳ. Ի ճԱրգս՟վ՟մեմ Յնծ՟մնր. Բ՟մմ ղ՟վղթմ [գհգր] — Ոջյբո ՜սջբձ իջճ՚ կղպ՜ղ՜ջե ՞ճէճչ
նՠջկճսդՠ՜կ՝...
ըՠ. 168՜—74՝ ԺԴ. [Ի ՠ՟մ Ապ՟խթմ. Ո]վոեջ չնրվ տնրվս ՟մկթմ լ՟վ՟րգժնճ ՟ինվըգժթ ե, մնճմոեջ ՟րգսթւ
ՠ՟վգ՟տ՝ ճգվխվե ծգպ՟ջս՟մե — Բշձ՜՟՜պզկ, ՜ի՜յ, ՠս հճհե չ՜ջ՜ձզկ հՠջժ՜տ՜ձմզսջ ժճխկ՜ձռ...
ըա. 175՜—86՝ ԺԵ. [Նգվՠնհգ՟մ թ Եջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեմ] — Սճչճջ՜ժ՜ձ ՝՜ձ բ ՜ազձո կ՜ջ՟ժ՜հձճհ, ազ ո՜ժո
տձձճխ՜՝՜ջ պՠոճսդՠ՜կ՝ ճսղ ՠ՟ՠ՜է ՠձդ՜ժ՜հզ ՝՜ձզո...
ըբ. 187՜—97՝ ԺԶ. [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ. Տեվ ՟ջ՟տ տթջ. Ովբթ թղ գջ բնր...] — Աո՜ռ Բ՜ձձ ծղկ՜ջզպ, ՠդբ. Ոսջ
ՠջժճսո ժ՜կ ՠջզո չ՜ոձ ազկոձ ժ՜պ՜ջՠէճհ փբփնվգ՟ժ էզձզձ, ՜ձ՟ ՠկ ՠո գձ՟ ձճո՜...
ըգ. 197՝—216՜ ԺԷ[Ճ՟պ թմշ] — Ք՜ձազ ՝՜ջզ բ ՝ձճսդՠ՜կ՝ Աոպճս՜թ, ՠս ՜ձ՝՜ս բջ ՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձ, ձ՜ը՜ըձ՜կ՜ժ՜ձ արջճսդզսձ...
ըդ. 216՝—22՝ Ն՟իգվա՟մւ ւ՟վնդթտ տռգվչմ — Զճջ ՜սջզձ՜ժ ա՞՜էզ ՜ջ՜ջ՜թտո հ՜սՠէճս՜թճչ ի՜ոզձ զ ժ՜պ՜ջՠէճսդզսձ, ձ՜ը՚ ՝ճսո՜ժ՜ձ՜ստ ՠս ՜յ՜՚ ա՞՜[հ]՜ժ՜ձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ստ...
ըե. 223՜—31՝ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Ամաեթ. Զ՟վէնճ, Աջսնր՟լ, դծնաթ Զ՟րվ՟ՠ՟ՠեժթ///]կ՜ձ կՠջճսկ, ՠդբ ճտ
՜շռբ զ չՠջ՜հ Զ՜սջ՜՝՜՝եէզ, ճմ ՠջ՝բտ չ՜ջզռբ զ ՟զպ՜սճջճսդՠձբ...
Սժա՝զռ ՠս 227՝—9՜ բնՠջզ կզնՠս յ՜ժ՜ո՜սճջ. ըճջ՜՞զջձ գոպ ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդՠ՜ձփ

ըզ. 231՝—8՝ [Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Տնռՠթէ՟ճ], դբ. Զըճջիճսջ՟ ՜ջտ՜հզ թ՜թժՠէ ՝՜ջսճտ բ, զոժ [ա՞ճջթո Աոպճսթճհ հ՜հպձՠէ վ՜շրտ —///] դբյբպ հԱոպճսթճհ ա՜կՠձ՜հձ ըճոպճչ՜ձզկտ ՜ձյ՜պժ՜շ՜յ՝՜ջ, ո՜ժ՜հձ ճմ ՜շ՜ձռ կզնձճջ՟զ... Ահոբ ՜ոՠէձ, դբ. Զըճջիճսջ՟ ՜ջտ՜հզ թ՜թ[ժ]ՠէ... ՠս ՜հոճտզժ ՜հոտ՜ձփ
231՝ ՠս 232՜ բնՠջզ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 145՝ (Թճջճո ՞ջմզ) Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո զ ե՜կ՜ձ՜ժո ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Յ՟խնռՠ՟[ճ] Հ՜հճռ
ժ՜դճխզժճոզ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜ոզջզ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպզ Հ՜հճռ Լգրնռմթփ Եպ ՞ջՠէ աժՠձո՜՝ՠջ ՞զջտո
ա՜հո՚ Թնվնջ տ՜ի՜ձ՜հ, ճջ բ զ ոյ՜ո՜սճջճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս զկ՜ոպ՜ոզջ՜ժ՜ձ ՝՜ձզո, զ չ՜հՠէճսկձ զսջ զ իճ՞սճհ ՠս զ կ՜ջկձճհ, ճջբ ոպճհ՞ ՠս հգձպզջ ՜սջզձ՜ժբ, ՠս ազսջ տ՜խռջզժ ի՜հջձ՚ Մ՟վսթվնջ ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հ, ՠս ակ՜հջ զսջ, ՠս աՠխ՝՜հջ զսջ՚ աՊ՟րհնջփ Ախ՜մՠկ ալՠա, ճչ ՠխ՝՜հջ կՠջ, ճջ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜հ՚ դբ զ հ՜սջզձ՜ժՠէճհ ժ՜կ ժ՜ջ՟՜էճհ, հզղՠէ ոճսջ՝ ոզջճչ ՠս ոջպզ կպ՜ստ ՜շ Տբջձ կՠջփ
Գջՠռ՜ս թ՜խզժո ՜հո զ դճս՜[ժ՜ձճսդՠ՜ձձ] Հ՜հճռ զ ՉՃ ՠս զ Հ ՠս Ը (1329), զ ՞ՠխ՜տ՜խ՜տձ, ճջ ժճմզ ՜ձճսձ//
(146՜) Կվ՟խ՟ճ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սվՠնճմ Սնրվՠ Սթղենռմթփ Յճջե՜կ ՝՜շձ՜հտ, ձ՜ՠս ՝՜ձ՜հտ, ճչ տջզոպճոՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտ՚ ոյ՜ո՜սճջտ ոճսջ՝ ՝՜ձզռո, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ոճսջ՝ ոզջճչ ՠս ոջպզ կպ՜ստ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս աոճսպ՜ձճսձ
տ՜ի՜ձ՜հ՚ աԹնվնջ, ճջ ա՞զջտո ՞ջՠռզ, ՠս աՠխ՝՜ջտձ զկ՚ աՅնծ՟մմեջ տ՜ի՜ձ՜հ, ՠս ակզսո ՠխ՝՜հջձ՚ աՅնռ՟մմեջ, ՠս
աթձ՜սխտձ զկ, ՜սջիձՠոռբ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ, ՠս ՜սջիձզմտ ոճռ՜ ՜սջիձՠ՜է ՠխզռզձփ Ոխճջկճսդզսձ ի՜հռՠկ ՠս ՠո պ՜շ՜յՠ՜էո Թնվնջ, ոճսխ ՠս ձճս՜ոպ ՞ջզմո, ազ դճխճսդզսձ ի՜հռՠոնզտ զ Քջզոպճոբ կՠխ՜ռ զկճռ ՠս թձճխ՜ռ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռ զկճռ, ՠս Քջզոպճո ճխճջկՠոռզ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ, ՜հձ ճջ ՜սջիձՠ՜էձ բ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
2. 184՜ (Մՠոջճյ ՞ջմզ) Յզղՠռբտ զ Տբջ՚ աԹնվնջփ
185՝ Յզղՠռբտ զ Տբջ աՄգջվ[նո]ֆ
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ԹԵՐԹ՝ 352. շավնր՟լ՝ 128ՠ—30ՠ, 131ՠ, 192ՠ, 352՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Լ×12 (Ա 10, Լ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,2×12,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (1՟—194՟), ՠնժնվաթվ(194ՠ—351ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 26—29 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1՟, 155ՠ, 193՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնրֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2 (Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ գվխնր ս՟վՠգվ էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խղ՟ղՠ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Որմթ ծ՟ղ՟ՠ՟ՠ՟պֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դՠ, Գ՟, Դ՟, Գՠ
«/// Աջե տմ՟ Յթջնրջ. Թնհ դղգպգ՟ժջմ... գր նվ կգդ ՟մ՟վաե///» (Թ, 60—Ժ, 16)ֆ Բ՟, Աՠ, Բՠ Ա՟ «[///դ՟]վւ՟ճնրէթրմ Աջսնրլնճ, գր ՟ճմ
ճ՟րգժտթ կգդ... ՟խմ նշ նրմթտթ, գր թ ը՟ղնր ճնվնրղ///» (ԺԲ, 31—46)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. է՟մ՟ւթ մգվանվլնրէգ՟ղՠ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, 346—352 էգվէգվթ խգմսվնմ՟խ՟մ ղ՟ջզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Կ՟դղթ բպմ՟խմ՝ զմխ՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ գր սգհ—սգհ տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—127՜ [Ճ՟պւ Սգբգվթ՟մնջթ Եղգջնր գոթջխնոնջթ]
Տգ՛ջ կգպ. 496, 227՟—320՟. ՟/1՜—4՝փ ՠ/4՝—16՝փ ա/16՝—37՝փ բ/37՝—53՝փ գ/53՝—65՝փ դ/65՝—78՜փ ե/78՜—92՝փ զ/92՝—
101՝փ է/101՝—18՜փ ը/118՜—27՜փ

Բ. 127՜—8՜ Ննվթմ թջխ գվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ դձյղ՟վթսմ աթսգժնռ — Յ՜ծ՜ը ՠջ՜ձՠէզ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զպճսդՠ՜կ՝ձ՚ աձճհձ ՝՜ձձ ի՜ոպ՜պՠէ աի՜ջռճխզձ... ՜կբձփ
Գ. 132՜—92՜ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Տվ՟ղ՟ՠ՟մնրէգ՟մջ, ՟վ՟վգ՟ժթ Սթղեփմ ւ՟չ վ՟ՠնրմ՟ոգսե Ջնրհ՟տրնճ. Յ՟հ՟աջ սվ՟ղ՟ՠ՟մնրէգ՟մ — Ի ոժա՝՜ձ պջ՜կ՜՝՜ձճսդՠ՜ձո...
Տգ՛ջ կգպ. 664, 101՟—58ՠ. Նը՟ջ. /132՜՝փ ՟/132՝—55՝փ ՠ/155՝—64՝փ ա/164՝—92՜փ

Դ. 193՜—244՜ [Յնռծ՟մմեջ Ամագժնջ] Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Յ՟հ՟աջ ծնարնճ գր դփվնրէգ՟մտ մնվթմ
(ծթմ էվաղ.)

—193՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Աոբ Ավթջսնսեժ զ ՞զջո Հճ՞ՠ՜ռ...
՟. 193՜՝ Ն՟ի էե ծնաթմ ն ե ղ՟վղթմ — Աոպճս՜թ՜հզձ զկ՜ոպ՜ոբջտ ՜ո՜ռզձ. Զիճ՞զձ կ՜ջկզձ ՞ճէ...
ՠ. 193՝—4՜ Եվխվնվբ. Թե ՠ՟մ՟խ՟մմ զջս թմւգ՟մ խ՟վե խգ՟ժ — Ոկ՜ձտ ՜ո՜ռզձ, դբ. Բ՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞զձ ճմ ժ՜ջբ ժՠ՜է գոպ զձտՠ՜ձ...
ա. 194՜՝ Եվվնվբ. Թե ծնաթ ՟մ՟ջմնտմ նշ խ՟վե զջս թմւգ՟մ խգ՟ժ — Ոկ՜ձտ ՜ոՠձ, դբ. Հճ՞զ ՜ձ՜ոձճռձ ժ՜ջբ զձտՠ՜կ՝ ժՠ՜է...
բ. 194՝—5՜ Չնվվնվբ. Թե ծնաթմ նշ ե ՠ՟հ՟բվգ՟ժ թ մթրէնճ գր սգջ՟մե — Ոկ՜ձտ ՜ո՜ռզձ. Զիճ՞զձ ՝՜խ՜՟ջՠ՜է ՞ճէ...
գ. 195՜՝ Հթմագվնվբ. Թե ՠ՟մ՟խ՟մ ծնաթմ նշ ե ՟ո՟խ՟մ՟տնր — Ոկ՜ձտ ՜ո՜ռզձ, դբ. Բ՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞զձ բ
՜յ՜ժ՜ձ՜ռճս...
դ. 195՝—6՜ Վգտգվնվբ. Թե ծվգյս՟խւ գր ծնաթ ղ՟վբնճմ նշ ե մնճմ սգջ՟խթ — Ովնաթմեջ ՜ո՜ռ, դբ. Հճ՞զ
ՠս իջՠղպ՜ժտ ՠձ ձճհձ պՠո՜ժզ...
ե. 196՜՝ Եփէմգվնվբ. Թե թղ՟տ՟խ՟մ ծնաթմ ղթ՟րնվթ զմբ ղ՟վղմնճմ նվոեջ սգջ՟խ — Ոկ՜ձտ ՜ո՜ռզձ, դբ.
Հճ՞զձ զկ՜ռ՜ժ՜ձ ճմ կզ՜սճջզ ճջյբո պՠո՜ժ...
զ. 196՝—7՜ Որէգվնվբ. Թե ՠ՟դղ՟մ՟ժ ղ՟վղմնտ՝ ՠ՟դղ՟մ՟մ գր ծնաթւ — Ոկ՜ձտ ՜ո՜ռզձ, դբ. Մզ իճ՞զձ բ
՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
է. 197՜—8՜ [Թ]. Յ՟հ՟աջ էե ղ՟վբմ նրմթ ղթսւ ղթ ծնաթ — Պհ՟սնմ ՠ՟ ա՜ձ՜ա՜ձ իճ՞զո...
ը. 198՜՝ Ժ. Յ՟հ՟աջ էե ղ՟վբմ նրմթ ղթ՟ճմ ղթ սգջ՟խ — Ոկ՜ձտ ՜ո՜ռզձ, դբ. Բ՜աճսկ ՞ճհ՜ռ՜ժ՜ձ պՠո՜ժո ճսձզ կ՜ջ՟ձ...
ը՟. 198՝—9՜ ԺԱ. Յ՟հ՟աջ էե թղ՟տ՟խ՟մ ծնաթմ ո՟սյ՟ձ՟ՠ՟վ ղթ՟րնվ[թ] ՟ճջոթջթ ղ՟վղմնճ — ՜ո՜ռզձ ճկ՜ձտ, դբ. Իկ՜ռ՜ժ՜ձ իճ՞զձ ճմ կզ՜սճջզ յ՜պղ՜ծ՜՝՜ջ...
ըՠ. 199՜՝ ԺԲ. Յ՟հ՟աջ էե թղ՟տ՟խ՟մ ծնաթմ նշ ղթ՟րնվթ ղ՟վղմնճմ ղթչմնվբնրէգ՟ղՠ ո՟ս՟ծղ՟մ — Եջՠսզ ՝՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞զձ կզ՜սճջզ...
ըա. 199՝—200՜ ԺԳ. Յ՟հ՟աջ էե թղ՟տ՟խ՟մ ծնաթմ նշ ղթ՟րնվթ ղ՟վղմնճմ ղթչմնվբնրէգ՟ղՠ ղ՟վղմնճմ.
– Եջՠսզ դբ իճ՞զձ կզ՜սճջզ գձ՟ կ՜ջկձճհ կզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝...
ըբ. 200՜—1՜ ԺԴ. Յ՟հ՟աջ էե ՠնժնվ թղ՟տ՟խ՟մ ծնաթմ ե ճթրվ՟ւ՟մշթրվ ղ՟ջմ ղ՟վղմնճմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ արջճսդզսձտ իճ՞սճհձ իզկձ՜ռՠ՜է ՠձ...
ըգ. 201՜՝ ԺԵ. Յ՟հ՟աջ էե ենրէթրմ ծնարնճմ նշ ե դփվնրէթրմ մնվթմ — Եջՠսզ դբ ՜հճ, ազ իճ՞զձ յ՜պճս՜ժ՜ձ՜՞ճհձ բ...
ըդ. 201՝—2՜ ԺԶ. Յ՟հ՟աջ էե դփվնրէթրմւ ծնարնճմ ՠ՟դնրղւ գմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ զկ՜ռ՜ժ՜ձ իճ՞զձ
կՠջլ՜ձ՜հ ՜շ՜սՠէ...
ըե. 202՜՝ ԺԷ. Յ՟հ՟աջ էե դփվնրէթրմւմ ՠ՟ը՟մթմ գր դ՟մ՟դ՟մթմ մգվանվլնրէգ՟ղՠւ գր ճ՟պ՟չ գբգժփւ —
Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ճմզձմ ա՜ձ՜ա՜ձզ գոպ պՠո՜ժզձ...
ըզ. 202՝—3՝ ԺԸ. Յ՟հ՟աջ էե ղթ դփվնրէթրմ ճ՟պ՟չ ա՟ճ թ ղթրջնճմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ՜հձտ ճջ ի՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ ոժո՜ձզձ...
ըէ. 203՝—4՜ ԺԹ. Յ՟հ՟աջ էե ՟ղգմ՟ճմ դփվնրէթրմւմ նշ ղմ՟մ թ ծնաթմ՝ ճնվը՟ղ ՠ՟ը՟մթմ թ ղ՟վղմնճմ —
Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ արջճսդզսձտ իճ՞ճհձ ՠձ ՝ձ՜ժ՜ձ հ՜պժճսդզսձտ ձճջզձ...
թ. 204՜—5՜ Ի. Յ՟հ՟աջ դ՟րվնրէգ՟մտ սմխ՟խ՟մ ծնարնճմ — Յՠպ ՜ոՠէճհձ զ արջճսդՠ՜ձռ իճ՞սճհձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜՝՜ջ...
թ՟. 205՜—8՜ ԻԱ. Յ՟հ՟աջ դա՟ճ՟խ՟մ ծնարնճմ գր նվւ՟մնրէգ՟մ դփվնրէգ՟մտ մնվ՟ — Աջ՟, ա՞՜հ՜ժ՜ձ իճ՞զձ ճսձզ ԳԺ—՜ձ արջճսդզսձո...
թՠ. 208՜—9՝ ԻԲ. Յ՟հ՟աջ էե ճփը՟վ՟խ՟մմ ե ՟պ՟մկթմ ղ՟ջմ ծնարնճմ — Եջՠսզ դբ հրե՜ջ՜ժ՜ձձ ճմ բ ՜շ՜ձլզձ կ՜ոձ իճ՞սճհձ...
թա. 209՝—11՝ ԻԳ. Յ՟հ՟աջ էե ծմ՟դ՟մբթ դա՟ճ՟խ՟մ ճփը՟վնրէթրմ ծնարնճմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ճջյբո բ հրե՜ջ՜ժ՜ձ արջճսդզսձձ...
թբ. 211՝—4՝ ԻԴ. Յ՟հ՟աջ էե խ՟վնհ՟խ՟մ թղ՟տնրղմ ե խ՟վնհ՟խ՟մ դփվնրէթրմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ զսջ՜տ՜ձմզսջ ճտ ժ՜ջբ գոպ ձզսդճհձ...
թգ. 214՝—7՜ ԻԵ. Յ՟հ՟աջ էե ղ՟վբմ ե ՟մկմթյի՟մ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ճջ բ ՜ձլձզղը՜ձ, ՜շձբ աճջ զձմ ժ՜կզ...
թդ. 217՜—9՜ ԻԶ. Յ՟հ՟աջ էե ղթսւմ գր թղ՟տ՟խ՟մմ գմ ղթ դփվնրէթրմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ձճհձ յ՜պծ՜շ
բ...

թե. 219՝—20՜ ԻԸ. Յ՟հ՟աջ իհձթ ղս՟տմ — Խխծզ կպ՜ռձ ճմ բ արջճսդզսձ...
թէ. 220՜—1՜ ԻԹ. Յ՟հ՟աջ էե խ՟ղւմ թ ծ՟վխե ճփը՟վթ ճթմշ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ՝՜ձ՜ժ՜ձ արջճսդզսձտձ ճսձզ
ազձտՠ՜ձո...
ժ. 221՜՝ Լ. Յ՟հ՟աջ էե խ՟ղւմ նշ դ՟ղգմ՟ճմ թմշ խ՟ղթ թ ծ՟վխե — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ հ՜շ՜ն ՠ՟ՠ՜է ժ՜կ՜ռձ
ի՜կՠկ՜պզ...
ժ՟. 221՝—3՜ ԼԱ. Յ՟հ՟աջ էե խ՟ղւմ նշ ե ՠ՟վկվ՟անճմ գր խ՟ս՟վգժ՟անճմ ւ՟մ դթղ՟տնրղմ — Եջՠսզ ՜հճյ, ազ ՝՜ջզձ ՠս չ՜ըծ՜ձձ ՠձ հ՜շ՜ն ՠ՟ՠ՜է ժ՜կ՜ռձ...
ժՠ. 223՜—4՜ ԼԲ. Յ՟հ՟աջ էե ծնաթմ ձ՟մ՟շե դա՟ժթջմ թղ՟տ՟խ՟մ՟րմ— Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ճջյբո բ ա՞՜հճսդզսձձ ՜շ զկ՜ձ՜էզոձ...
ժա. 224՜—5՜ ԼԳ. Յ՟հ՟աջ էե ծնաթմ ենրէգ՟ղՠմ թրվնռ նշ թղ՟մ՟ճ դղ՟վղմ՟խ՟մջ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ ոպճջ՜՞ճհձտձ ՠձ...
ժբ. 225՜՝ ԼԴ. Յ՟հ՟աջ էե ծնաթմ նշ թղ՟մ՟ճ դ՟ղգմ՟ճմ մղ՟մնրէգ՟ղՠ թվ՟տ ՠմնրէգ՟ղՠ սնրգ՟ժ ճթմւգ՟մ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ զկ՜ռ՜ժ՜ձ իճ՞զձ յ՜պճս՜ժ՜ձ՜՞ճհձ բ...
ժգ. 225՝—6՜ ԼԵ. Յ՟հ՟աջ էե թղ՟տ՟խ՟մ ձ՟մ՟շնրղմ ճ՟պ՟չ ա՟ թ [դ]ա՟ճնրէգմեմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ յ՜պծ՜շՠռզձ ճմ պ՜ջ՜թզ ՜ձ՟ջ...
ժդ. 226՜—7՝ ԼԶ. Յ՟հ՟աջ էե թղ՟տ՟խ՟մ նշ խ՟վե մգվանվլնրէգ՟ղՠ մղ՟մնրէգ՟ղՠւմ դնվ ՟պ թմւմ նրմթ...
— Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ զկ՜ռ՜ժ՜ձ էզձզ ձՠջ՞ճջթճսդՠ՜կ՝...
ժե. 227՝—8՜ ԼԷ. Յ՟հ՟աջ էե բ՟սնրղմ թղ՟տ՟խ՟մթմ ՟վագժթ թ խ՟ոգժ դա՟ճնրէգ՟մտմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ չՠջձ՜՞ճհձ ճմ ժ՜ըզ աոպճջձ՜՞ճսձբձ...
ժզ. 228՜—30՝ ԼԸ. Յ՟հ՟աջ էե թղ՟տնրղմ ղգվ թղ՟մ՟ճ դմթրէ՟խ՟մ թվջ ՟վս՟ւջ ւ՟վյղ՟ղՠ թ մղ՟մնրէգ՟մտմ նվ թ սվ՟ղ՟ինծնրէթրմմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ զկ՜ռ՜ժ՜ձձ ճջ զկ՜ձ՜հ ազջձ...
ժէ. 230՝—1՜ ԼԹ. Յ՟հ՟աջ էե ՟վս՟ւջ ւ՟վյգ՟ժ մղ՟մնրէթրմւմ նշ գմ ճթղ՟տնրղմ ղգվ, նվոեջ թվմ ՟ճմ, նվ
թղ՟տգ՟ժ ժթմթ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ ՜հձ ճջ զկ՜ռՠ՜է էզձզ բ ձՠջ՞ճջթճսդՠ՜կ՝ հզկ՜ռճխձ...
ի. 231՜—2՝ Խ. Յ՟հ՟աջ էե ՟պ՟րգժ զմբծ՟մնրվ գմ ճ՟պ՟չ՟անճմ ճթղ՟տ՟խ՟մ ձ՟մ՟շնրղմ ղգվ – Եջւզ
դբ ճմ, ազ ՜հձտ, ճջտ ՠձ ձ՜ըժզձտ ւ թ՜ձրդ...
ի՟. 232՝ — 3՜ ԽԱ. Յ՟հ՟աջ էե նշ խ՟վգղւ ծ՟ղ՟մա՟ղ՟ճմ դՠ՟դնրղջ թղ՟մ՟ժ – Եջւզ դբ ՜հճյ ազ
զկ՜ռ՜ժ՜ձձ բ զ չՠջ տ՜ձ աե՜կ՜ձ՜ժո...
իՠ. 233՜ — 5՜ ԽԲ. Յ՟հ՟աջ էե թղ՟տ՟խ՟մմ թղ՟մ՟ճ ՠ՟հ՟բվգժնռմ օ ՠ՟ը՟մգժնռմ – Եջւզ դբ ճմ, մզ
՝՜խ՜՟ջճսդզսձ ւ ՝՜ե՜ձճսկձ բ ՝՜ակ՜ռ...
իա. 235՜—7՜ ԽԳ. Յ՟հ՟աջ էե թղ՟տնրղմ ղգվ նշ խ՟վե թղ՟մ՟ժ դ՟մծնրմջմ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ ՜ոպճս՜թ
՞ՠջ՜ա՜ձռ բ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՜ձիճսձոձ...
իբ. 237՜—8՜ ԽԴ. Յ՟հ՟աջ էե թղ՟տ՟խ՟մ ծնաթմ նշ թղ՟մ՟ճ դթմւմ թմւգ՟ղՠ ջխթդՠմ ջսգհլղ՟մ թրվն —
Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ իջՠղպ՜ժձ ՠս կ՜ջ՟ժ՜հզձ իճ՞զո հ՜ջկ՜ջզձ...
իգ. 238՜ ԽԵ. Յ՟հ՟աջ էե ղ՟վբխ՟ճթմ ծնաթմ նշ խ՟վե թղ՟մ՟ժ մգվխ՟ճջ դ՟մմթրէ անճ՟տնրէթրմջմ զջս ենրէգ՟մ թրվգ՟մտ — Եջՠսզ դբ ՜հճհ. ազ ՜կՠձ՜հձ ձկ՜ձ ձկ՜ձՠ՜սձ զսջճչ ծ՜ձ՜մզ...
իդ. 238՜—9՜ [ԽԶ.] Յ՟հ՟աջ էե թղ՟տ՟խ՟մ ձ՟մ՟շղ՟ղՠ. մթրէ՟խ՟մ՟տմ նշ խ՟վե խ՟ս՟վգժ՟ոեջ ձ՟մ՟շնհմ մթրէջմ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ կ՜ջ՟ժ՜հզձ իճ՞զձ բ զ ոՠշբ ՜ձձզսդզռձ...
իե. 239՜—40՝ ԽԷ. Յ՟հ՟աջ էե ղ՟վբխ՟ճթմ ծնաթ նվնյգ՟ժ թ ղ՟վղմնճմ թղ՟մ՟ժ թմշ — Եջՠսզ դբ ճմ. ազ ՜ոբ
Ավթջսնջսեժ հԵջջճջ՟ ՞զջո Հճ՞սճհձ...
իզ. 240՝—2՜ ԽԸ. Յ՟հ՟աջ էե նվնյգ՟ժ ծնաթմ նշ խ՟վե ձ՟մ՟շգժ դ՟ղգմ՟ճմ, նվ անվլթմ ՟ջս ղ՟վղմնռ —
Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ դբ ճմ ծ՜ձ՜մբզձ աՠխՠ՜էոձ...
իէ. 242՜—3՝ ԽԹ. Յ՟հ՟աջ էե ջսգհլգ՟ժ թղ՟տնրղմ խ՟վե սգջ՟մգժ դԱջսնր՟լ ենրէգ՟ղՠ թրվնռ, ՟ճջթմւմ Աջսնրլնճ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ զ ծ՜ձ՜մճխզձ ՠս ծ՜ձ՜մՠէճհձ յզպճհ բ էզձՠէ մ՜վ՜ժռճսդզսձ զձմ...
լ. 243՝—4՜ Ծ. Յ՟հ՟աջ էե սգջփհւմ դԱջսնր՟լ զջս ենրէգ՟մմ նշ սգջ՟մգմ ճԱջսնր՟լ դ՟ղգմ՟ճմ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ ՜կՠձ՜հձ ճջ պՠո՜ձբ աի՜հՠէզձ, պՠո՜ձբ ա՜կՠձ՜հձ զձմձ, ճջ ՠջՠսզձ զ ի՜հՠէսճնձ... ազ ճմ ժ՜ջբ յ՜ջճսձ՜ժՠէ աձ՜փ
Ե. 244՝—85՟ [Յ՟հ՟աջ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ ծնանճմ (ծթմ էվաղ.)] — Յՠպ ՜ոՠէճհձ հ՜խ՜՞ո հբճսդՠ՜ձռ իճ՞սճհձ...
Տգ՛ջ կգպ. 930, 256ՠ—76՟. Նը՟ջ./244՝—5՝փ Գէճսըտ ՟—թա/245՝—85՜փ

Զ. 285՜—351՝ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟տ (ծթմ էվաղ.) — Աոբ ՠջ՜ձՠէզձ Դթնմեջթնջ զ ՞զջո Եջժձ՜հզձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդՠ՜ձռձ, դբ. Աոպճս՜թ՜հզձ հ՜հպձճսդզսձտձ ի՜ո՜ձՠձ ՜շ կ՜ջ՟զժտ... կ՜ջկզձձ
ճջճչ ՠջՠսՠոռզձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Տգ՛ջ կգպ. 930, 226՟—56ՠ. Նը՟ջ. ՠս ռ՜ձժ/285՜—6՜փ Գէճսըտ ՟—թգ/286՜—351՝ (չՠջնզձ ԻԵ ՞էըզ բ ըձ՟զջգ դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

131՜ (Շխ՜՞զջ) Ըոպ՜ռ՜հ ա՞զջո ՜հո պբջ Վ՟վբ՟մ էճսո՜ջ՜ջզ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթփ Աա՜պՠռզ զ լՠշ՜ռ
՜ձրջզձ՜ռ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜կ՝ զկճչ 1249 (1800) դվճնզձ, ճջ բ Տջ՜կ՜՝՜ձճսդզսձ, գձ՟ ոջ՝ճհ Սգգՠթ՟մնր Եղգջնր ՠյզոժճյճոզփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜, 132՜, Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՜ Ք[ջզոպճո]զ թ[՜]շ[՜հ] պ[բ]ջ Վ՟վբ՟մ. 1247 (1798)փ

869
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 311+1(խվխ. 3). շանր՟լ՝ 1՟ՠ, 2ՠ, 45ՠ, 116ՠ, 303՟—11ՠֆ Պվ՟խ՝ Ա—ԻԶ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,2բ10,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ճ՟րգժ՟ավնհթ՝ 1ա—2՟, 302ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 16ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ ղգս՟ւջ (Ա), խ՟վղթվ է՟րթյ (Բ), բպմ՟խթմզ՝ խ՟մ՟շ է՟րթյ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 46՟, 117՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
՟. 3՜—45՜ Ե. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աոբ ՠջ՜ձՠէզ կ՜ջ՞՜ջբձ Եաՠժզբէ. Աձրջբձձ ՠդբ ՟՜ջլռզ հ՜ձրջբձճսդՠ՜ձռ զսջճռ...
ՠ. 46՜—55՜ Բ. Բ՟մւ փաս՟խ՟վւ գր իվ՟սւ ծնաեյ՟ծւ գր ոթս՟մթ — Աի՜ս՜ոզժ ե՜կ՜ձ՜ժ գձ՟ճսձՠէզ, ՜ի՜հ րջ վջժճսդՠ՜ձ...
ա. 55՝—62՜ Գ. [Յ՟հ՟աջ ծո՟վսնրէգ՟մ] — Աջ՟, ՜հոճսիՠպՠս վ՜ըՠջճստ զ իյ՜ջպճսդՠձբ ՠս հճը՜ժ՜էճսդՠձբ, ազ ձճտ՜ ՠձ ՜շ՜նզձ մ՜ջ...
բ. 62՜—70՝ Դ. Պ՟սձ՟պ ռ՟ջմ ՟ծ՟աթմ բ՟ս՟ջս՟մթմ, ՟ջ՟տգ՟ժ թ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե — Իոժ զ ե՜կ՜ձ՜ժզ զսջճսկ ՠժՠոռբ ՜հձ, ճջ ՞՜էճռձ բ՚ Տբջձ պբջ՜ձռ ՠս ՟՜պ՜սճջձ ՜կՠձՠռճսձ... ահրջզձճխ ծ՜շզո՚ աԳվթանվ Ղըժ՟էտթմփ
գ. 71՜—5՝ Ե. [Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ]. Կ՟մնմ գր իվ՟ս ռ՟ջմ ջթվնճ — Ես բ ՜շ՜նզձ յ՜պճսզջ՜ձձ ոբջձ,
ՠս զ ի՜կ՜ջ ժ՜ձճձ՜ռո ԺԱ ՞էճսը...
դ. 75՝—80՝ Զ. [Ննվթմ]. Կ՟մնմ ռ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Գջՠկտ ժ՜ձճձ չ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ, ճջ
հԱոպճսթճհ կՠա ՝՜ջզ կՠթ յ՜ջ՞ՠսՠ՜է բ...
ե. 81՜—90՝ Է. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ՟մւնրմ նվբ՟մտմ գր ռ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ մնտ՟, ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ — Աջ՟, ՠժ՜հտ եճխճչճսջ՟տ Աոպճսթճհ ՠս կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդզստ լՠջճհ...
զ. 91՜—8՝ Ը. Սնրվՠ ծփվմ Թենցթժնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟վս՟ջնր՟տ գր ռ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ղգհ՟տմ. Որվՠ՟էթ խ՟վբ՟ճ — Յճջե՜կ կզպտ՟ ա՝՜խՠ՜է էզձզ իՠպ կՠխ՜ռ...
է. 99՜—104՝ Թ. Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ —
Յճջե՜կ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ձ բզջ, յ՜ջպ բջ տՠա ըճջիՠէ ա՜ձՠջՠսճհդոձ...
ը. 104՝—16՜ Ժ. Ոհՠ ոթհ՟մթ (=ոթս՟մթ) ռ՟ջմ ղգպգժնտ թ ջթվգժգ՟տ ռգվ՟ճ գր ՟դա՟խ՟մ՟տ, թ Գվթանվ
ռ՟վբ՟ոգսե — Աջ՟, ՜շ՜ձ զ կբձն ոճսջ՝ձ ՠս ՜շ Աոպճս՜թ ՞ձ՜ռզձ...
ը՟. 117՜—30՜ ԺԱ. Սվՠնճմ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ շՠ՟ղՠ՟ջգժ դւ՟ծ՟մ՟ճջ գր դռ՟վբ՟ոգսջ — Մդՠջտ ո՞ճհ ՠս ՜խն՜կճսխն պջպկճսդՠ՜ձ ՟զաՠ՜է...
ըՠ. 130՜—9՜ ԺԲ. Գենվագ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟հնվբնրէգ՟մ Սնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթմ — Աջՠ՜կ՝ձ Քջզոպճոզ վջժՠ՜է ՠս ՜ա՜պՠ՜է ՠխ՝՜ջտ զկ զ Քջզոպճո...
ըա. 139՜—42՝ ԺԳ. [Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ] Յ՟հ՟աջ յմնրէգ՟մ գր ոնպմըխնրէգ՟մ (խ՟մնմ Ե) — Քջզոպճձՠ՜հտ կզ ՜ձժռզձ հ՜ըպ ղձճսդՠ՜ձ, ՠս կզ ղճսձտ ՠս յճշձզժտ ժճմՠոռզձ...

ըբ. 142՝—5՝ [Ննվթմ] Յ՟հ՟աջ անհնրէգ՟մ (խ՟մնմ Զ) — Զզ ՞ճխձ Աոպճսթճհ ի՜ժ՜շ՜ժ բ...
ըգ. 145՝—54՝ ԺԴ. Պ՟սձ՟պւ Ապ՟չ՟րնվ՟տ ո՟ծնտ, ՟ջ՟տգ՟ժ ջնրվՠ գր նրհհ՟ց՟պ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Վ՜ոձ ՜հոճջզժ ՜ոզ յ՜իտ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ, տ՜ձազ Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ հ՜շ՜ն ՠ՟զջ այ՜պճսզջ՜ձձ յ՜իճռձ...
ըդ. 154՝—63՝ ԺԵ. Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ ո՟ծնտ
ոմբնրէգ՟մ – Աա՟ճհ ւ ր՞պ՜ժ՜ջ ւ ժ՜ջւճջ ՠձ յ՜իճռձ յձ՟ճսդզսձ...
ըե. 163՝ — 71՝ ԺԶ. գվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟հւ՟ս՟ջթվնրէգ՟մ գր նհնվղնրէգ՟մ — Փ՜շ՜սճջՠոռճստ ա՝՜աճսկճխճջկձ Աոպճս՜թ, ահ՜ծ՜ը՜՞ճսդձ, ակ՜ջ՟՜ոբջձ...
ըզ. 171՝—83՜ ԺԷ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ
գվբղ՟մտ ջնռնվնրէգ՟մմ, նվ թ շ՟վե – Յճհե մ՜ջ ՠձ ՜կՠձ՜հձ ոճչճջճսդզսձտ մ՜ջզձ...
ըէ. 183՜—95՜ ԺԸ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղգխմնրէթրմ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե.
– Ահջ կզ զն՜ձբջ հԵվնրջ՟հեղե հԵվթւնռ... Ահջ՚ աԱ՟՜կ ՜ոբ չ՜ոձ ժ՜պ՜ջՠ՜է ի՜ո՜ժզձ...
թ. 195՝—206՝ ԺԹ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ ո՟ծնտմ — Ի ղ՜սզխո վ՜շ՜ռ տճռ, Տբջ, գձդ՜ձ՜հ կզպտ զկ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
թ՟. 207՜—18՜ Ի. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ — Ոոժզ ճջմ՜վ զ պ՜ձ զռբ, ՠջժզսխ բ հ՜ժձ՜ի՜պ՜ռ...
թՠ. 218՜—21՜ ԻԱ. [Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ] Վ՟ջմ ՠ՟վրնւ ջմնրտգժնճ դսհ՟ճմ (խ՟մնմ Գ) — Սջ՝ճսդՠ՜կ՝
ՠս ՜ձ՜ջ՜պճսդՠ՜կ՝ յ՜ջպ բ ոձճսռ՜ձՠէ տջզոպճձբզռձ աա՜ս՜ժո զսջՠ՜ձռ...
թա. 221՝—33՜ ԻԲ. Սվՠնճմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟ղՠ ղգվկգմ՟ժ թ ղ՟վղթմ գր ճ՟վթրմ Ովբնճմ Աջսնրլնճ — Սճոժ՜ձ ճոժՠջտ զկ ՟ճխճսդՠ՜կ՝ ՠս ո՜ջո՜վզ ՜ձլձ զկ իզ՜ռՠ՜է...
թբ. 233՝—42՝ ԻԳ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նշ ժնրլ՟մգժնճ դո՟ծջ շնվգւյ՟ՠ՟էթ գր նրվՠ՟էթ — Աջ՟, ճջտ էճսթ՜ձՠձ ամճջՠտղ՜՝՜դձ ՠս ժ՜կ աճսջ՝՜դձ...
թգ. 243՜—50՝ ԻԴ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ, թ ՠ՟մմ Եջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեթմ նվ
՟ջե. Եվ՟մթ սգհրնճմ ՟ճմնվթխ, նրվ գդմ գր եյմ խնիգջտգմ — Աջ՟, ՠդբ պՠխսճհձ ՠջ՜ձճսդզսձ բ ՜շ՜տՠ՜էձ չժ՜հբ...
թդ. 251՜—61՜ ԻԵ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրն ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ ՟հւ՟ս՟տ
— Զզ՛ձմ ՜ո՜ռզռ ՠս ժ՜կ ազ՛ձմ ըրոՠռ՜հռ, աճջո դճխզռ ՠս ժ՜կ աճ՛ջո յ՜պկՠռզռ...
թե. 261՝—70՜ ԻԶ. Չնվվնվբ նրվՠ՟էնրմ խ՟վբ՟ դՄգխմնրէթրմ Արգս՟վ՟մթմ — Աջդճսձ ժ՜ռբտ, ազ ճմ ՞զպբտ
դբ ՠ՛ջ՝ պբջ պ՜ձձ ՞՜հռբ... Գճչՠէզ բ ՜ջդձճսդզսձձ...
թզ. 270՜—8՜ ԻԷ. [Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ] Յ՟հ՟աջ ոջ՟խթ գր իվ՟ս ՟ղնրջմնրէգ՟մ — Չճջջճջ՟ ՞ջՠկտ
ժ՜ձճձ ՜հձճռզժ, ճջտ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոձ՜ձզձ ՠս էզձզձ ժպջզծ, պխ՜հձ ԺԵ պ՜ջճհ վՠո՜ռճս բ...
թէ. 278՜—87՜ ԻԸ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ յ՟ծ՟րես գր փաս՟խ՟վ ծնանտ ծ՟ղ՟ճմթտ — Ոչ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է ի՜ջտ զկ ՠս ՠխ՝՜ջտ, թ՜շ՜հտ Քջզոպճոզ...
ժ. 287՜—302՝ [Ի Մ՟սգ՟մ Ոհՠգվանրէգ՟մ ավնտ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ].
— 287՜—91՝ Վգվջսթմ ճ՟րգժնր՟լ... (Բ՟մ Ե) — Ես ՜ջ՟, ՠո ՠջժջ՜թզձո կ՜ջ՟...
— 291՝—3՝ Վգվջսթմ ճ՟րգժնր[՟լ]... (Բ՟մ Ը) — Ես ՜ջ՟, ազ՛ձմ ՞ճջթՠոռՠո, ՜ձլձ զկ...
— 293՝—6՝ Վգվջսթմ ճ՟րգժնր[՟լ]... (Բ՟մ Թ) — Ես ՜ջ՟, ազ՛ձմ ՜ջե՜ձ՜սճջ...
— 296՝—8՝ Վգվջսթմ ճ՟րգժնր[՟լ]... (Բ՟մ ԺԶ) — Ես ՜ջ՟, ՟ճս կզ՜հձ Աոպճս՜թ...
— 298՝—302՝ Վգվջսթմ ճ՟րգժնր՟լ... (Բ՟մ ԻԶ) — Ես ՜ջ՟, ոպճս՞՜յբո ՠս զջ՜ս՜ջ՜ջ...
ժ՟. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ—ԺԸ բբ.]
—1՞—2՜ Ց՟մխ — Ա Վ՜ոձ ՠջ՜ձՠէճհձ Եվբգղթ Ախ՜՞ո ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ... [ԻԹ] Եջ՜ձՠէճհձ Եհթյեթ ՜ո՜ռՠ՜է
՝՜ձ ղ՜ի՜սբպ ՠս ր՞պ՜ժ՜ջ իճ՞ճռ ի՜կ՜հձզռ (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
– 302՝ Մ՟վա՟վեթտ մ՟իգվա՟մւ – Տբջ պճսջ զձլ էՠաճս, ազ ՞զպ՜ռզռ զ ե՜կճս ըրոզէ ա՝՜ձո...

870
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ՃԱՌԻՑ
Կնջս՟մբմնրոփժթջ

ՌՃԽԸ—1699

ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ գվետֆ
ԹԵՐԹ՝ 178. շավնր՟լ՝ 166ՠ, 178՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—ԺԵ×12 (ԺԱ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,3×10,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ղ՟ջմ ժ՟սթմգվեմ
սո՟աթվ ավւթ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ մ՟վմչ՟անճմֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+3, էնրհէ, ղ՟ջմ ժ՟սթմգվգմ սո՟աթվ ավւթ (« Liber Pr[///]vs, Qvartae
decadis»)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվմ նր էթխնրմւզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 1՜—2՝ Ց՟մխ ե ավնտ — Ա. Եջ՜ձՠէճհձ Եցվգղթ ՜ո՜ռՠ՜է բ Յ՜խ՜՞ո ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ... ԻԲ. Եջ՜ձՠէճհձ
Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՜ո՜ռՠ՜է Վ՜ոձ ՜խտ՜պ՜ոզջճդՠ՜ձփ
Բճչ՜ձ՟՜ժճսկ բ 21 ծ՜շ. Դ—զ ձՠջտճհ ժջժձճս՜թ Բ—ձփ

՟. 3՜—32՝ Ա. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աոբ ՠջ՜ձՠէզձ կ՜ջ՞՜ջբձ Եաՠժզբէ, դբ.
Աձրջբձձ ՟՜ջլռզ հ՜ձրջբձճսդՠ՜ձռ զսջճռ...
ՠ. 33՜—8՜ Բ. Սնրվՠ ծ՟րվմ Թենցթժնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟վս՟ջնր՟տ գր ռ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ղգհ՟տմֆ Որվՠ՟էթ ՟րնրվմ խ՟վբ՟ճ — Յճջե՜կ կզպտ՟ ա՝՜խՠ՜է էզձզ իՠպ կՠխ՜ռ ՠս ժ՜կ զ իճ՞ո ՜ղը՜ջիզ...
ա. 38՝—42՝ Գ. Եցվգղթ ինվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Յճջե՜կ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ձ բջ, յ՜ջպ բջ տՠա ըճջՠէ ա՜ձՠջՠսճհդոձ...
բ. 42՝—9՝ Դ. Գենվա՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ ծ՟հնվբնրէգ՟մ ո՟ս՟վ՟աթմ ՟ճջոեջ — Աջՠ՜կ՝ձ Քջզոպճոզ վջժՠ՜է ՠս ՜ա՜պՠ՜է ՠխ՝՜յջտ զկ զ Քջզոպճո...
գ. 49՝—57՝ Զ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխիՠգվ՟մթմ, նվ ՟ջե Ի ղգխմնրէթրմ ՟պ՟խ՟րնվ ՠ՟մթ նվ ՟ջե. Աճվ ղթ թչ՟մեվ – Ահջ կզ զն՜ձբջ հԵվնրջ՟հեղե հԵվթւնռ ՠս ՜ձժ՜ս զ լՠշո ՜ս՜ա՜ժ՜ռփ Ահջ՚ աԱ՟՜կ ՜ոբ չ՜ոձ ժ՜պ՜ջՠ՜է ի՜ո՜ժզձ...
Ե ի՜կ՜ջ՜ձզղգ ՝՜ռ բ դճխձճս՜թփ

դ. 58՜—64՝ Է. Չնվվնվբ նրվՠ՟էնրմ խ՟վբ՟ճ [«Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթ»] դղգխմնրէթրմ Արգս՟վ՟մթմ նվ ՟ջե. Ավէնրմ խ՟տեւ (կգպ. 2890, 284ՠ) — Աջդճսձ ժ՜ռբտ, ազ ճմ ՞զպբտ, դՠ ՠջ՝ պՠջ պ՜ձձ ՞՜հռբ... Գճչՠէզ բ ՜ջդձճսդզսձձ ՠս հճհե յզպ՜ձզ...
ե. 64՝—71՝ Ը. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ յ՟ծ՟րես գր ՟րկս՟խ՟վ ծնանտ գր ղ՟վղմնտ — Ոչ ի՜ս՜պ՜պ[ռ]ՠ՜է ի՜յջտ զկ ՠս ՠխ՝՜յջտ զկ՚ թ՜շ՜հտ Քջզոպճոզ ՠս թ՜շ՜հ՜ժզռտ զկ...
զ. 71՝—9՝ Թ. Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟ղՠ ղգվկգմ՟ժ թ ղ՟վղթմ
գր ՟վյթրմմ Ովբնճմ Աջսնրլնճ նվ ՟ջե. Սնջխ՟մ նջխգվւ թղ – Սճոժ՜ձ ճոժՠջտ զկ ՟ճխճսդՠ՜կ՝ ւ ո՜ջո՜վզ ՜ձլձ
զկ իզ՜ռՠ՜է...
է. 80՜—6՜ Ժ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղ Խնվթմ Աջնվրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ նշ ժնրլ՟մգժնճ դո՟ծջ դշնվգւյ՟ՠ՟էթմ գր նրվՠ՟էթ — Աջ՟, ճջտ էճսթ՜ձՠձ ամճջՠտղ՜՝՜դձ ՠս ժ՜կ աճսջ՝՜դձ...
ը. 86՜—91՝ ԺԱ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ [թ] ՠ՟մմ Եջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեթմ նվ ՟ջե.Եվ՟մթ սգհթմ — Եջ՜ձզ պՠխսճհձ ՜հձճջզժ, ճսջ ՠաձ ՠս բղձ ժճըՠոռՠձփ Աջ՟, ՠդբ պՠխսճհձ ՠջ՜ձճսդզսձ բ...
ը՟. 91՝—107՝ ԺԲ. Ք՟վնդ թ ՠ՟մ ջնրվՠ Արգս՟վ՟մթմ նվ ՟ջե. Արմ, ՟վթւ ամ՟ջտնրւ ՟ջսթ, դթ նշ — Հջ՜կ՜հբ կ՜ջ՞՜ջբձ Մզտ՜հ. Աջզ ՠս ՞ձ՜ռ ՜ոպզ, ազ ՜ոպ ճմ ՞ճհ տՠա ի՜ձ՞զոպ...
ըՠ. 107՝—13՝ ԺԳ. Ք՟վնդ Դ՟րբ՟ճ՝ էվգժմ դընհնռվբգ՟մմ ճԵվնրջ՟հեղ — Ես ազ՛ ձ՜ի՜յՠպտձ հՠջժ՜ջ ՜յջբզձփ Վ՜ոձ ճսոճսռ՜ձՠէճհ ա՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպճսդզսձձ ճջ՟ճռ զսջՠ՜ձռ...
ըա. 113՝—24՝ ԺԴ. Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ նվ ՟ջե. Ով դ՟մկմ թրվ նշ ՠըյխե, գհՠ՟վտմ ՟ճմնտթխ նշ խ՟վե
փամգժ — Աձլձ ա՝՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞զձ ՜ոբ...
ըբ. 124՝—33՜. ԺԵ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ նվ ՟ջե. Ապմ ղթնչ եթմ Բ նվբթ... — Աշձ կզճն բզձ
Բ ճջ՟զփ Դբկտ ՜շ՜ժզո ՜շ ՜կՠձ՜ժ՜է ՝ձճսդզսձձ ի՜հզ...
ըգ. 133՜—40՜ ԺԶ. Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Մգլ՟ս՟մմ գր ՟հւ՟ս Ղ՟դ՟վնր — Էջ ճկձ կՠթ՜պճսձ ՠս ՜՞՜ձբջ ՝ՠիՠաո ՠս թզջ՜ձզո... Ես ճսջ զռբ ՜ձճսձ կՠթ՜պ՜ձձ, ճջ ճմ ճսջՠտ ՠջՠսզ...
ըդ. 140՜—2՝ ԺԷ. Արամգ՟յ Աջսնր՟լֆ Ապ զմէգվտնհջ ՟ճջ ե— Ոչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ոզջՠէզտ ՠս ռ՜ձժ՜էզտ ՠս տ՜ձ աժՠ՜ձո յ՜պճս՜ժ՜ձո զ ոճսջ՝ ի՜ս՜պճհձ...
ըե. 143՜—57՟. ԺԸ. Պ՟սղնրէթրմ Թնրղ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճմ, նվ լ՟իգ՟տ դթմւմ Քվթջսնջ Ավՠ՟մնջ թյի՟մթմ
— Եժձ զ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ Քջզոպճոզ ՠս զնկ՜ձ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ հ՜շ՜տՠ՜էոձ...
ըզ. 157՜—62՝ ԺԹ. Պ՟սղնրէթրմ Մ՟էենջթ ՟պ՟ւգժնճմ գր շ՟վշ՟վ՟մ՟տմ — Ես կզձմ բջ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ ՠս
՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ Քջզոպճոզ Մ՜դբճո զ էՠջզձձ կՠջժ ՠս ՝ճժ...
ըէ. 162՝—6՜ Ի. Սվՠնճմ Փթժթոնջթ գր Բ՟վթնրհթղենջթ ՟պ՟ւգժնճմ գր Մ՟վթ՟ղնր, նվ թ ՟ղՠ՟վթյս Տվ՟ճ՟միջե — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ՜կ՝՜ջզղպ ՜ջտ՜հզձ Տվ՟ճթ՟մնջ, ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ՚ ոճսջ՝ձ Փզէզյճո ՞՜հ, զ ո՜իկ՜ձո
Աջթ՟տնտ զ Յգվ՟ոփժթջ տ՜խ՜տզ...

թ. 167՜—72՝ ԻԱ. Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ ոմբնրէգ՟մմ — Աա՟ճհ ՠս ր՞պ՜ժ՜ջ ՠս ժ՜ջՠսճջ ՠձ յ՜իճռձ յձ՟ճսդզսձ...
թ՟. 172՝—7՝ ԻԲ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ ՟հւ՟ս՟ջթվնրէգ՟մ — Փ՜շ՜սճջՠոռճստ ա՝՜աճսկճխճջկ Աոպճս՜թ ահ՜ծ՜ը՜՞ճսդձ, ակ՜ջ՟՜ոբջձ... ՠս ՜ձլձ գձ՟ ՜ըզս կ՜իճս՜ձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

177՝... Յճջճռ վջժՠոռբ կՠա Քջզոպճո, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ աոպ՜ռճխ ՞ջճռո. ՜կբձփ Աս՜ջպՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո լՠշ՜կ՝
ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հ՚ կ՜իպՠոզ Գվթանվ զջզռճս, զ տ՜խ՜տձ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջ, զ դ՜խձ Պ՟ժ՟է, զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Հվգյս՟խ՟ոգսթմ, զ դվզձ ի՜ա՜ջ ի՜ջզսջ տ՜շ՜ոճսձ ՠս ճսդճհ (1699), վՠպջվ՜ջ ՜կոճհ ոժզս՝ձ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜, 75՝, 177՝ Գզջտո Ս[նրվ]ՠ Էչղթ[՟]լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 178՝ Ահո բ ոժոճս՜ձձ...փ
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ԳՐԻՉ՝ Սթղենմ ռվբ. Ջնրհ՟ճգտթ (Փնւվ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 239+1 (խվխ. 188). շավնր՟լ՝ 72ՠ, 202՟—3ՠ, 213՟—5ՠ, 239՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 20×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ 18×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 28—29ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ղ՟ջմ ո՟ծո՟մ՟խթ, բպմ՟խթմզ՝ խ՟վղթվ խս՟րֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա., 4+4 էնրհէ, ջս՟տնր՟լ 2 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ գր զմբգվխ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ, 1—՟խ՟մ էգվէ փաս՟անվլնր՟լ ՟ջս՟պթ ծ՟ղ՟վ. ղ՟ջմ ծմ՟սթո Ճ՟յնտթ (եչ 165—166 գր
197—198)ֆ Բ., 2+2 էնրհէ ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (2՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջօֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթ ւ՟մթ սգհ ավ՟բ՟յսզ՝ անրմ՟ցնինր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, բպմ՟խզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՜՝ Ց՟մգ ավնճջ — Ա. Վ՜ոձ ՜սՠպՠ՜ռ ոջ[՝]ճ[ս]իճս Աոպճս՜թ՜թձզձ... ԼԶ. Վ՜ոձ ռ՜ձժզ Ահոկ՜սճսջ՜ռ ՜հ՝ճս՝ՠձզռփ
՟. 2՜—10՝ Ա. Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջ՟ոգսթ Կթով՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ ճ՟րգս՟վ՟մ՟խ՟մ ւ՟վնդնրէգ՟մտմ ջվՠնճ ՟րգս՟վ՟մշթմ Ղնրխ՟. Յ՟րգսթջ ջվՠնրծնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ գր ղթյս խնրջթմ Մ՟ճվթ՟ղ՟ճ
— Իոժ կՠջ ծղկ՜ջզպ ի՜ս՜պճչ, ճջ զ Քջզոպճո Ոջ՟զձ Աոպճսթճհ, ճջ բ Իձտձ Բ՜ձձ Հրջ ՠս Աոպճս՜թ բ Բ՜ձձ...
ՠ. 10՝—9՝ Բ. Ննվթմ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ... — Աձոժզա՝ձ Բ՜ձձ հ՜ձըոժըա՝ձ՜ժ՜ձ զ Հրջբ ՜ոպ՜ձրջ ժ՜կՠռ՜ս ոժա՝ձ՜սճջզէ զ ոջ՝ճհ Կճսոբձ...
ա. 19՝—22՝ Գ. Ննվթմ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ՝ ճ՟րգս՟վ՟մ՟խ՟մ ղգխմնրէգմե — [Ե]ս ՠխՠս գձ՟ ՜սճսջոձ գձ՟ ՜հձճոզժ ՠէ իջ՜կ՜ձ հ0անջսնջ ժ՜հոՠջբ հ՜ղը՜ջի՜՞զջ ՜շձՠէ...Աղը՜ջ[ի]՜՞զջ ՜շձՠէձ՚ ոջ՝ճռ ճկ՜ձռ ՠս զկ՜ոպձճռ դճսՠռ՜ս...
բ. 22՝—9՜ Դ. Ննվթմ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր Ս՟խջ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ սմփվեմնրէգ՟մ գր ղ՟վբ՟մ՟ժնճմ ՟պ թ
ջվՠնճ Կնրջեմ Մ՟վթ՟ղ՟ճ — [Ա]ոպ՜ձ՜սջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ զկ՜ոպզստ ՠս գձ՟ ՜հձջ ը՜շձՠէճչ աՠջժզսխ Տՠ՜շձ...
գ. 29՜—45՜ Ե. Ննվթմ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջ՟ոգսթմ Կթով՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ, գր ա՟ժ ղնանրտմ մղ՟ ճգվխվո՟անրէթրմ. ճԱրգս՟վ՟մեմ ջվՠնճ, նվ զջս Մ՟սէենջթ — [Ե]ս զ թձ՜ձՠէձ
Յզոճսոզ զ Բգբհեգղ... Ոչ կՠթզ ՠս ոտ՜ձմՠէզ ՠս ՜ձի՜ո ՞զպճսդՠ՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ...
դ. 45՜—8՝ Զ. Ննվթմ գվ՟մգժնճ [Եոթց՟մնր] Ի ջնրվՠ ղ՟մխնրմւմ Բգբհեգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ — [Ե]ս զ՝ջՠս ՞ձ՜ռզձ ձճտ՜ ՜ձպզ...
ե. 49՜—50՝ Է. Ննվթմ [Եոթց՟մնր] Ի բ՟պմ՟ժմ Տգ՟պմ ճԵաթոսնջե գր ՠմ՟խգժնռ թ Ն՟դ՟վգէ՝ թՠվգր ջմ՟մգժնռ ՟մբ — [Ե]ս զ չ՜ղծ՜ձՠէձ Հգվնռբեթ աժձզ ՜կ՜ռ ՠջժճսռ...
զ. 50՝—4՝ Ը. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ա՟ժնրջս Տգ՟պմ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ թ ս՟ձ՟վմ — [Ո]ջ ՜ձոժզա՝ձ ՠո հբճսդՠ՜ձ, ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ Բ՜ձ՟ Հրջ՚ հ՜շ՜ն տ՜ձ ա[հ]՜սզպՠ՜ձո...
է. 54՝—61՝ Թ. Ապ՟չ՟րնվ՟տ ո՟ծնտ գվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ թ Նթմնրե՟տթջմ ՟ջ՟տգ՟ժ — [Ա]ի՜ իջ՜կ՜ձ ի՜ոՠ՜է ՜շ կ՜ջ՞՜ջբձ Յճչձ՜ձ տ՜ջճաՠէ զ Նթմնրեփ Եկճսպ զ տ՜խ՜տձ...

ը. 62՜—4՝ Ժ. Պ՟սձ՟պ Յ՟հ՟աջ Ապ՟չ՟րնվթ ո՟ծնտ. – [Ա]շ՜ն՜սճջ՜ռ յ՜իճռ յ՜պծ՜շ ՝՜աճսկ ՠձ,
՜հէ աո՜ժ՜սձ ՜ո՜ոռճստ չ՜ոձ ճսոճսկձ՜ոզջ՜ռ...
Ոսձզ. 64՜՝ «Հ՜ջռճսկձ. Է՛ջ ՜խ՜՞՜ս ճկ՜ձտ հ՜սճսջո Ախճսի՜ռզռձ ճսպՠձ Հ՜հճռփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Վ՜ոձ ազ դ՜՞՜սճջձ Յճսձ՜ռ Հգվ՟խժ եճխճչ ՜ջ՜ջ զ Կ՟վմնճ տ՜խ՜տ...»փ

ը՟. 64՝—8՜ ԺԱ. Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթմ խթրվ՟խեմ, էնրհէ գվվնվբֆ Վ՟ջմ ո՟ծնտ ոմբնրէգ՟մ, թ Խվ՟ս ռ՟վնրտ ավնտ — [Ա]ա՟ճհ ՠս ՜ս՞պ՜ժ՜ջ ՠս ժ՜ջզ ժ՜ջՠսճջ ՠձ յ՜իճռձ յձ՟ճսդզսձտ...
ըՠ. 68՜—72՜ ԺԲ. Եվխվնվբ խթրվ՟խեմ [սգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ] Յ՟հ՟աջ ՟մ՟պ՟խ նվբնճմ (կգպ. 942, 129ՠ)— [Հ]՜ձ՜յ՜ա կզղպ ակ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ Աոպճսթճհ յ՜ջպզկտ տ՜ջճաՠէ...
ըա. 73՜—9՜ ԺԳ. [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Ք՟վնդ Մգլ՟ս՟մմ գր Ղ՟դ՟վնր, [թ ՠ՟մմ]. Աճվ ղթ եվ ղգլ՟սնրմ... (Ձղգպ՟մ ՁԸ) — [Զ]՜կՠձ՜հձ ՜շ՜ժ՜սճջ ՝՜ձո, ճջ ըրոզ Ասՠպ՜ջ՜ձձ՚ ծղկ՜ջպճսդՠ՜կ՝ ՠխՠ՜է բ...
ըբ. 79՜—82՜ ԺԴ. [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Դ՟վկգ՟ժ թ ՠ՟մմ. Դ՟ս՟րնվ ղթ եվ թ ւ՟հ՟ւթ ճԱջսնրլնճ...
(Ձղգպ՟մ ՂԴ) — [Ո]կ՜ձտ ա՝՜ձո ա՜հձ ՜շ՜ժզ զ հԱոպճս՜թ ի՜ձՠձ...
ըգ. 82՜—4՝ ԺԵ. Ննվթմ (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ) Ք՟վնդ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ. Եհգվնրւ աէ՟լ... (Աղ՟պ՟մ ՂԹ) — [Զ]զ Աջ՜ջզմձ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ Աոպճս՜թ՚ ձ՜ը՜ըձ՜կճխ ՠս յ՜ի՜յ՜ձ ճսոճսռ՜ձՠձ...
Ոսձզ. 84՝ «Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ՝ձճսդզսձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ակՠձ՜հձ զձմ աճջ ՠս ժ՜հ, ազձմ զջրտ ճջ ՜կՠձ՜հձ գձմզռ ազձտձ ՝՜ե՜ձբ, ՜հձ
բ ՝ձճսդզսձ ձճջ՜...»փ

ըդ. 85՜—92՝ ԺԶ. Չնվվնվբ խթրվ՟խեթմ սգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Մգլ՟սնրմմ գր Ղ՟դ՟վնջ — [Ահ]ջ ճկձ ՜ոբ կՠթ՜պճսձ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա թզջ՜ձզո ՜՞՜ձբջ... Ես ճ՛սջ զռբ ՜ձճսձ կՠթ՜պ՜ձձ, ՠս ճմ ճսջՠտ
ՠջՠսբջ...
ըե. 93՜—6՝ ԺԷ. Չնվվնվբ յ՟ՠ՟էնրմ. Խփջւ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ թ Սնրվՠ ւ՟պ՟ջնրմջմ, նվւ ռխ՟ճգտթ[մ]
թ Սգՠ՟ջսթ՟ճ — [Մ]՜ջպզջճո՜ռ հզղ՜պ՜ժ ազ՛՜ջ՟ ՜ջ՟ՠ՜ստ հ՜՞ճսջ՟ ՠխզռզ կ՜ջպզջճո՜ոզջզձ...
ըզ. 97՜—100՜ ԺԸ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմե — [Մ]զձմ՟ՠշ ճսջ՜ը բզձ (=ճսպբզձ) ձճտ՜, ՜շ Յզոճսո ի՜ռ...
ըէ. 100՜—8՝ ԺԹ. Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջթ Կթով՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Մգլթ նրվՠ՟էնրմ թ ի՟շգժնրէթրմ Տգ՟պմ՝ ճԱրգս՟վ՟մեմ ջվՠնճ — [Զ]կՠթ՜յ՜պզս ՠս աիջ՜ղ՜վ՜շ ոճոժ՜էզ ՜սճսջո ՜հո ա՜ձճսձ ՠս աըճջիճսջ՟ ճմ ճսձզ ճտ հզկ՜ոպճսձո...
թ. 109՜՝ Ի. Եվ՟մգժնճմ Դթնմեջթնջթ Ահեւջ՟մբվ՟տնճ գոթջխնոնջթ. Ի շ՟վշ՟վ՟մջմ Քվթջսնջթ — [Կ]՜է՜ձ իջբ՜հտձ աՅզոճսո, ազ զձտձ ժ՜կՠռ՜ս ա՜հո...
թ՟. 110՜—20՝ ԻԱ. Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջթ Կթով՟տու ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Մգլթ յ՟ՠ՟էնր է՟հղ՟մ Տգ՟պմ. ճԱրգս՟վ՟մեմ, նվ զջս Ղնրխ՟ճ — [Ա]ջ՟, զ կՠթզ ՠս զ վ՜շ՜սճջ ՜սճսջո ՠս զ ե՜կճս ՜ոպ էշճսդՠ՜ձ,
ժ՜կՠռ՜ ՠս ՠո, ճջ պրձզո զղը՜ձո ՠկ...
թՠ. 121՜—32՝ ԻԲ. [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Վ՟ջմ Յ՟վնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ. Փնհ ծ՟վխ՟մգմ... (Աղ՟պ՟մ՝ ՃԿԵ) — [Հ]՜ձ՟ՠջլՠ՜էտ ի՜ձ՟ՠջլ Աոպճսթրչ չ՜ոձ հ՜ջճսդՠ՜ձ ՝՜ձտփ Ն՜ը ի՜ջռ՜ձՠկտ՛ ՠդբ. Գճ՛հ հ՜ջճսդզսձ...
թա. 133՜—41՝ ԻԳ. [Ե]վ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջթ Կթով՟տու ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Յ՟վնրէգ՟մմ
Քվթջսնջթ գր ռ՟ջմ ղգպգժնտմ, նվւ ճ՟վգ՟մ թ ը՟ղ ի՟շգժնրէգ՟մմ, էե նրջսթ եթմ գր ւ՟մթւ — [Աոպճս՜թ]՜հզձ
՜շ՜տՠ՜էձ Պրխճո ՜շ Կճջձդ՜ռզոձ ՞ջբ, ՜ոՠէճչ. Ահէ ՜ջ՟, Քջզոպճո հ՜ջճսռՠ՜է բ զ կՠշՠէճռ...
թբ. 142՜—53՝ ԻԴ. [Ե]վ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջ՟ոգսթ Կթով՟տնճ Յ՟հ՟աջ Յ՟վնրէգ՟մ
Քվթջսնջթ, օ իմխ՟ՠգվ խ՟մ՟մտ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Մ՟էենջե, թ Մ՟վխնջե, թ Ղնրխ՟ջե, թ Յնծ՟մմնր ջվՠնտ ՟րգս՟վ՟մ՟շ՟տմ – [Ա]կՠձ՜վջժ՜՞ճջթ պձրջբձճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ըճջիճսջ՟տ հԵվնրջ՟հեղ ժ՜պ՜ջՠռ՜ձ...
ԻԵ. 153՝—60՜ ԻԵ. Ննվթմ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջթ Ի Հ՟ղՠ՟վկնրղ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Ես կզձմ՟ՠշ պ՜ժ՜սզձ մի՜ս՜պ՜հզձ զ ըձ՟ճսդՠձբձ ՜ձպզ ՠս ա՜ջկ՜ռՠ՜է բզձ...
թդ. 160՜—9՜ ԻԶ. Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջ՟ոգսթ Կթով՟տնճ Յ՟հ՟աջ Գ՟ժջսգ՟մ Սնրվՠ Հնարնճ գր սմփվթմ՟խ՟մ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ինվծվբնճմ, նվ ճ՟րնրվջ Սնրվՠ Պգմբ՟խնջսեթտմ գհգմ — Ես ժ՜պ՜ջՠ՜է
՜սճսջռձ Պՠձ՟՜ժճոպբզռ... ճչ կՠթզ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմզձ Ղճսժ՜...
թե. 169՜—77՝ ԻԷ. Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ Սվՠնճ ի՟շթմ, նվ Հ՟տնրմգ՟տմ խնշթ, էե նվոեջ բ՟վկ՟ր թ Պ՟վջթտ ճ՟յի՟վծեմ Խ՟շմ ՟ջսնր՟լզմխ՟ժ, գր ճ՟ճմը՟ղ ղ՟ջմ զմխ՟ժգ՟ժ սթխմնչմ Սթրմգ՟տ — [Ե]ս ՠխՠս հՠպ դ՜՞՜սճջՠէճհձ Մփվխ՟ ՜ջտ՜հզձ Հպնղնտ, տ՜ձազ ՜շ՜տՠ՜է բջ ձ՜ ժզձձ աԶ՟ցվ՟մ...

թզ. 178՜—9՝ Յ՟հ՟աջ ջւ՟մշգժգ՟տմ Յնծ՟մմնր ՟պ՟ւգժնճ գր ՟րգս՟վ՟մշթ — [Ը]ձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո Դնղգսթ՟մնջթ ՠջ՜ձՠէզձ Յճի՜ձձբո ՜շ՜տՠ՜է ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձզմ ՠս ոզջՠէզձ Քջզոպճոզ, ղջնբջ հԱջթ՟ճ ՠս տ՜ջճաբջ աՔջզոպճո...
ԾՆԹ. Գէը՜ժ՜ջ՞ճսդզսձզռ ՟ճսջո. ռ՜ձժճսկ ՠսո մզտփ

թէ. 180՜ ԻԸ. Ի ճթյ՟ս՟խ ջվՠնտմ ՟պ՟ւգժնտմ գվխնս՟ջ՟մթտմ. Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր ՟ջ՟տգ՟ժ Փնւվ
թմշ ռխ՟ճնրէթրմ դմնտ՟մե — Աշ՜տՠէճռձ Փջժմզձ կՠջճհ հ՜սՠպ՜ջ՜ձբձ հ՜հպձզ ՠձ ՜ձճս՜ձտ... ՜հո ժ՜ջծ զ ժ՜ջծճհ ի՜կ՜շրպ զոժ ՜ո՜ռ՜սփ
Ոսձզ. ՟. 180՜՝ Թե նրջսթ եթմ գվխնս՟ջ՟մւմ գր ճնվղե տգհե — Պՠպջճո ՠս Աձ՟ջբ՜ո զ ռՠխբ Նՠվդ՜խՠկզ...
ՠ. 180՝ Թե նվնռ ղ՟ծնր՟ղՠ խ՟ս՟վգտ՟մ. գր նրվ խ՟մ մյի՟վւ ջվՠնտ ՟պ՟ւգժնտմ — Յճի՜ձձբո Մժջպզմ ՞էը՜պՠ՜է զ Հՠջճչ՟բբ...
ա. 180՝ Ննճմոեջ գր խ՟մ՟ճւ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժւ ռխ՟ճգտթմ թ Քվթջսնջ — Մ՜ջզ՜կ՜հ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՝՜աճսկ մ՜ջմ՜ջ՜ձոձ ՜ոզ...

ժ. 181՜—4՝ ԻԹ. [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Վ՟ջմ ծվգյս՟խ՟ոգս՟տմ, թ ՠ՟մմ... Եր գհգր ո՟սգվ՟դղ ճգվխթմջ... (Աղ՟պ՟մ ՃԽԷ) — [Յ]ճջե՜կ ՠէ Յ՜ժճ՝ զ պ՜ձբ իրջ զսջճհ ՠս ՠջդ՜հջ հրպ՜ջճսդզսձ...
ժ՟. 184՝—6՜ Պ՟սձ՟պւ ճ՟հ՟աջ գվխմ՟ճմնտ բ՟ջնրտմ, էե նվոթջթւմ գմ ց՟պ՟ՠ՟մնրէթրմւ մնտ՟, գր էե
նճւ գմ ՟պ՟չթմւ, ղթչթմւ գր ռգվչթմւ — [Ի]ոժ՜ժ՜ձ բճսդզսձձ ՠս ՞ՠջ՜՝ճսձ ՜ոպճս՜թճսդզսձձ հ՜շ՜ն տ՜ձ ահ՜սզպՠ՜ձո...
Գէը՜ժ՜ջ՞ճսդզսձզռ ՟ճսջո. ռ՜ձժճսկ ՠսո մզտփ

ժՠ. 186՝—7՝ Լ. Սւ՟մշգժթւ նվ թ կգպմ ծվգյս՟խ՟տ գր ո՟ծո՟մնրէթրմ ծ՟ր՟ս՟տգժնտջ Քվթջսնջթ. Ննճգղՠգվթ Ը («Հ՟ղ՟պ՟րսգ՟ժ թ ավնտմ Պ՟մբ՟ժգրնմթ». կգպ. 1520, 52՟) — [Յ]՜սճսջո ՜ձ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ հճջճսկ
աժճսշո լՠշ՜՞ճջթո Աոպճս՜թ յ՜ղպբզձ...
ժա. 187՝—91՝ ԼԱ. Վ՟ջմ ցնվկնրէգ՟մ գր շ՟վնրէգ՟մ խ՟մ՟մտ. թ ՠ՟մմ Յնՠ՟ճ նվ ՟ջե. Իՠվգր դղթ թ խ՟մ՟մտ ՟մդա՟ղթտ իփջգտ՟վ («Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ». կգպ. 4556, 63ՠ) — [Ք]՜չ արջ՜ժ՜ձձ ի՜ս՜պճհ ՠս ՜ձժՠխթ
զկ՜ոպ՜ոբջձ կ՜ջ՞՜ջբձ Յճ՝...
ժբ. 192՜—7՝ ԼԲ. Ննվթմ ւ՟վնդ Գվթանվթ Եպ՟ղգլթ ւ՟չ ծպգսնվթ գր ՟մճ՟հէ ցթթջնց՟ճթ, ՟յ՟խգվսթ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտնճ ՟վ՟վգ՟ժ ՠ՟մջ իվ՟ս՟խ՟մջ, ծնաեյ՟ծջ գր ծ՟մձ՟վգհջ գր թղ՟ջս՟ծգհջ, թ ղգխմնրէթրմ
գր թ անռգջս Յ՟հ՟աջ ա՟ր՟դ՟մւ ռ՟վբ՟ոգս՟տ, թ ՠ՟մմ ղ՟վա՟վեթմ նվ ՟ջե. Գ՟ր՟դ՟մ դփվնրէգ՟մ... — [Հ]՜ջռճսկձ, դբ չ՜ոձ բ՛ջ հՠպ ՞՜ս՜ա՜ձձ ա՜ջ՟՜ջՠէճհ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՜ջպ՜տո ՝ՠջՠձ...փ
ժգ. 198՜—201՝ ԼԳ. Ննվթմ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Ք՟վնդ ռ՟վբ՟ոգս՟տ գր գոթջխնոնջ՟տ, թ ՠ՟մմ ՟պ՟ւգժնճմ. Զնվջ գբ Աջսնր՟լ ճգխգհգտրնռ ՟ճջ գմ... (Ձղգպ՟մ ԼԲ) — Յ՜խ՜՞ո ՜շ՜ն՜ջժՠ՜է պՠոճսդՠ՜ձո ՠջզո
զջո ՝՜ռ՜հ՜հպՠէզ բ կՠա...
ժդ. 204՜—12՝ ԼԴ. [Այի՟վծ՟տնճտ] Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟վ՟վգ՟ժ — [Ն]՜ըտ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ըձ՟ջՠոռճստ աՠխՠ՜էտո, ազ դբյբպ ՜ջ՜ջ՜թտո յ՜պծ՜շտ էզձզձ ՞զպճսդՠ՜ձ Աջ՜ջմզձ...
ժե. 216՜—27՝ ԼԵ. Ցնրտնրղ խ՟վա՟ր դսփմ ջվՠնտ, նվ թ Յ՟ճջղ՟րնրվմ. Կ՟ժ դ՟րնրվջ ՟ղջգվնճբ — Աս՞ճոպճոզ
ԺԱ. [Յ]նծ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթ... Գվթանվթ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Չնվէ՟մ ժճմզփ
ժզ. 228՜—38՝ ԼԶ. [Ց]՟մխ ե Յ՟ճջղ՟րնրվւթ զջս ՟ճՠնրՠգմթտ ռ՟ջմ բթրվգ՟ր աս՟մգժնճ դո՟սղնրէթրմ գր
դռխ՟ճնրէթրմ ջվՠնտ ղ՟վսթվնջ՟տ, դնվ գր խ՟ղգջտթջ — Ա. Աՠնրբթղնջթ չժ՜հզձ՚ ր՞ճոպճոզ Ի ՠս Ե... Քվթջսոմգ՟ճ ժճսոզձ՚ հճսէզոզ ԻԳփ Ես Քջզոպճոզ կ՜ջ՟՜ոզջզձ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

48՝ Ոջ ճխճջկզ Սճսջ՝ կ՜ձժ՜ձռձ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ զձլ՚ Ջնրհ՟ճգտթ Փնւվ Սթղենմ ՞թճխ ՠսՠդ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ չ՜ջ՟՜յՠպզո, ՠս թձճխ՜ռձ զկճռ, իրջո՚ Ծ՟սնրվթմ ՠս կրջո՚ Վ՟վռ՟պթմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜պճիկ իզձ ՠս ձճջ ձ[ձ]նՠռՠէճռձ, ճջ ՞ջՠռզ աո՜ զ ՞զսխ՜տ՜խ՜տձ Ջնրհ՟ճ դվզձ ՌՃԻԹ (1680)փ
100՜... Յզղՠ՜ աիճ՞զ ՞թճխզ ՞ջճհո, ՠս թձճխ՜ռձ զկճռ, իրջո՚ Ծ՟սնրվթմ ՠս կրջո՚ Վ՟վռ՟պթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, ճջտ հճսոճչ զ տՠա ՜յ՜սզձՠ՜է ձձնՠռզձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 109՝, 120՝)փ
191՝ Յճջճռ վջժՠոռբ ակՠա... ՠսո ՜շ՜սՠէ աՠխ՝՜հջոձ զկ՚ աՆ՟դ՟վեէմ ՠս աԽ՟շ՟սնրվմ, ՠս ա՜ս՜տ ՠխ՝ճջճջ՟զձ զկ՚ աԻամ՟սթնջմ, աԾ՟սնրվմ ՠս աՄ՟վխնջմ, ՠս ա՜հէ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ. ՜կբձ, ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ. 1՝, 120՝, 212՝ Գզջտո Ս[նր]ՠ Էչղթ[՟]լմ՟ բփ
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ՃԱՌՔ
ԺԸ—XVIII
ԹԵՐԹ՝ 84. շավնր՟լ՝ 83ՠ—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ժ×8 (Ը 12)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×9,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ՠ՟տ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ջգր ինվւթ ռվ՟ լ՟հխ՟դ՟վբ ղգս՟ւջգ՟ճ ո՟սգ՟մնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս էնրհէֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (1՟, 75ՠ)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ գր ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ավ՟բ՟յսզ է՟մ՟ւթ մգվլլղ՟մ ծգսգր՟մւնռ անրմ՟ցնինր՟լ, ռգվ՟խ՟դղնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ գդվ՟ծ՟սնր՟լ
յգհ՟խթ, ղգս՟ւջգ՟ճ ո՟սգ՟մզ գդվգվթ խնհղթտ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—75՜ Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտրնճ Տգջնրէթրմ թ ռգվ՟ճ ՠ՟մթմ, նվ ՟ջե. Ծմ՟մթ Փվխթշ, նվ ե փլգ՟ժ Տեվ թ ւ՟հ՟ւթ Դ՟րէթ — Ոջ հրջզձզմձ բջ րջզձ՜ժզձ ՠս ըճջիճսջ՟ ՜ա՞՜ռգձ ՠխՠէճսդՠ՜ձռձ ՝ճէճջզձ...
Կ՜ջկջ՜՞զջ ըճջ՜՞զջգ ըճսձ՜ռ՜թ ՠս ի՜ազս ձղկ՜ջՠէզփ Հՠպ՜՞՜հճսկ «թձ՜ձզ... ճջ բ» ՝՜շՠջզ չջ՜հ ղխ՜՞ջճչ ՞ջճս՜թ բ «Ծձձ՟ՠ՜ձ ծ՜շ»փ

2. 75՜—83՜ Ննվթմ Յնռծ՟մմնր Ովնսմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ՠ՟մ ՟պ՟ւգժնճմ, նվ ՟ջե. Մ՟վբնռ գհգր ղ՟ծ գր ղ՟վբնռ՝ ճ՟վնրէթրմ ղգպգժնտ — Աոբ ճկձ զ ոջ՝՜ա՜ձզռձ ՟՜ոճսռ, դբ. Աձժ՜ջրպձ ՠս կզ՜հձ իարջձ ՠս ՝ձճսդՠ՜կ՝ ՝՜ջզձ Աոպճս՜թ, ճմ ժ՜կՠռ՜ս կզ՜հձ չ՜հՠէՠէ հզսջ՜ժ՜ձ ծճըճսդզսձձ... ՠս հ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ չ՜հջ՜ռ ՟ջ՜ըպզձ. չ՜ոձ
ճջճհ ՜ոբ ՜շ՜տՠ՜էձ, դբ. [Մ՜ջ՟ճչ ՠխՠս կ՜ի/// (ղ՜ջ. դՠջզ]
Գջմզ ժճխկզռ դճխձճս՜թ բ ՜ձ՜ս՜ջպփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

84՜ (Շխ՜՞զջ) Եո՚ Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպո ՠդճս ճջ՟ՠժզձ զկճհ՚ ՟յզջ Կ՟վ՟ոգսթմ, զ չ՜հՠէո զսջ. հ՜կզ 1846փ
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ԳՐԻՉ՝ Եջ՟ճթ Ծ՟վգտթ (1՟, 3՟—278ՠ), ՟մ՟մնրմ (279՟—286ՠ), Մնռջեջ ՟ՠգհ՟ճ (288՟—310՟), ռգվ՟մնվնանհ ՟մ՟մնրմ ավթշ (2՟ՠ)ֆ Սվՠ՟ավնհ՝ Մփջեջ ռվբ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Եջ՟ճթ Ծ՟վգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 212+1 (խվխ. 100), շավնր՟լ. 1ՠ, 121ՠ—3ՠ, 160՟, 221՟—2ՠ, 253՟—4ՠ, 287՟ՠ, 310ՠ—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 23×12 (Դ 5, ԺԱ 10,
ԺԲ, ԺԳ, ԺԵ, ԺԷ—Ի 16, ԺԴ 17, ԺԶ 19, ԻԱ, ԻԲ 8, ԻԳ 26)ֆ Թնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր սգվգր՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,2×11,1ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 19—21ֆ ԿԱԶՄ՝ խ՟վղթվ խս՟ր, էթխնրմւզ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ,
՟ջս՟պզ՝ շավնր՟լ էնրհէ (Ի բ. ռգվ՟խ՟դղնրէթրմ)ֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 4(Ա—Դ)+1(Ե), ջոթս՟խ էնրհէ, Ա, Ե—մ Ի բ՟վթ ճ՟րգժնրղ, Բ—Դ—մ՝
ավշնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խթ, ժնրջ՟ալգվնռ «G.B» ժնրջ՟բվնյղնռֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 223՟ֆ Վ գ վ չ մ ՟ դ ՟ վ բ ՝ 286ՠֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ 123՟, 223՟, 279՟ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ 123՟ գր 279՟. դ՟վբ՟ավգվզ ղ՟սթսնռ նրվնր՟ալնր՟լֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ, ղթ՟ճմ ռգվ՟խ՟դղնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ գդվ՟ծ՟սղ՟մ ծգսգր՟մւնռ եչ՟մթյ էնրգվթտ գր ժնրջ՟մտ՟ավնրէթրմմգվթտ նղ՟մւ ռմ՟ջնր՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟աթվջ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե 7 ՟պ՟մկթմ ղ՟ջգվթտ, նվնմւ ՟պ՟մկթմ—՟պ՟մկթմ եչ՟խ՟ժնր՟լ գմ գր ՟ո՟ ղթ՟տնր՟լ ղթ խ՟դղթ ղգչ՝ Ա. 1—122 (եչ 1—243), Բ. 123—222 (եչ 1—198), Գ. 223—254 (եչ 1—60), Դ. 255—270 (եչ 1—32), Ե. 271—278 (եչ 1—16),
Զ. 279—286 (՟պ՟մտ եչ՟մթյթ), Է. 287—312 (եչ 1—45)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜ Հ՟ղ՟պփս ձ՟վս՟ջ՟մնրէթրմ բթրվթմ նձթր գր ռ՟ճգժնրշ փվթմ՟խ՟րֆ Շ՟վ՟բվգտգ՟ժ ՟յի՟ս՟ջթվնրէգ՟ղՠ սգ՟պմ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ Սգՠ՟ջս՟տրնճ Աՠՠ՟ճ ծ՟ճվ խնշգտ<գտ>գժնճֆ Ի ճփանրս ՟ճմտ ՟ղգմթտ,

նվւ նրմթմ դց՟ց՟ա դ՟ջնրէթրմջ թրվգ՟մտ դ՟վբ՟վգժ ագհգտխ՟անճմ ՠ՟պթրւ գր ղ՟մ՟ր՟մբ ծ՟ձնճգտնրտ՟մգժ
դղթսջ նրմխմբվնհ՟տ ՟մկ՟մտֆ Ի ց՟պջ ղ՟մխ՟տգժնճմ Յթջնրջթ գր թ ո՟սթր ղփվ թրվնճ՝ ՟ղեմփվծմգտգժնճ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնրֆ Յ՟ղթ Տգ՟պմ 1733, թ Վմգը ղգլ՟րնվ՟տ ՟խմ՟վխնրէգ՟ղՠ
– 2՜—117՝ Յ՟հ՟աջ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ, աթվւ ՟պ՟չթմֆ Յ՟հ՟աջ ջ՟ծղ՟մթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մմ գր ՠ՟ը՟մղ՟մ ղ՟ջ՟մտ մնվթմ. Գժնրի Ա — [Ճ]՜ջպ՜ո՜ձճսդզսձ, ճջ ՠս ՜ոզ իշՠպճջճսդզսձ՚ բ ՜ջիՠոպ ՝՜ջսճտ ՜ոՠէճհ... զ վ՜շո Յզոճսոզ... ժճսոզձ Մ՜ջզ՜կճսփ Վ՜ըծ՜ձ չՠջնձճհ կ՜ոզձ ծ՜ջպ՜ո՜ձճսդՠ՜ձ
Տգ՛ջ կգպ. 876, 6՟—92՟. Ա/2՜—11՝փ Բ/11՝—56՜փ Գ/56՝—68՝փ Դ/69՜—109՜փ Ե/109՝—14՜փ Զ/114՜—7՝փ

2. ՟. 118՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ, լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Մյ՟խ»] — Միթէ՟վ ՜՝՝՜հձ ի՜ձծ՜ջՠխ, /Շջնՠ՜ռ
աո՜ հ՜հէ զկձ ռՠխ...
ՠ. 118՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ, սնրմւ՝ «ՄՇԱԿ»] — Մղպ՜՝ճսը զկձ ո՜ նօջիճջ, /Բ՜հռ աճջկբ ՜ձիճ՞զռձ ըճջ...
3. 118՝—9՜ [Ց՟մխ ջխջնր՟լնտ գր ջո՟պնր՟լնտ ռգվւ՟հգտգ՟ժ զմսթվ ՠ՟մթտ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ] —
Սժոճս՜թ՚ ժղպ՜կ՝ՠ՜էո ՞եջ տ՜ձ[ա Ծճսջ]...
4. 120՜—1՜ [Գթվւ Որջնրտղ՟մտ ռ՟ջմ ՠ՟վրնւ խգմտ՟հ՟ր՟վգժնճ, նվ խնշթ Գ՟խփմ քթժթջփքնջ...] Ապ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ յ՟վ՟բվնհթմ — Տՠո՜ձՠէճչ զ ՝՜աճսկո զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ զ ղ՜սխ՜ռձ ՝՜ջզ չ՜ջճսռ հճհե կճէճջզէ...
Տգ՛ջ կգպ. 874, 180՟—94ՠ. Ահոպՠխ գձ՟րջզձ՜ժճս՜թ բ կզ՜հձ «Աշ՜ն՜՝՜ձճսդզսձ ղ՜ջ՜՟ջճխզձ»փ Մձ՜ռՠ՜էգ/ մզտփ

5. 123՜—220՝ Բ՟պւ ւգվ՟խ՟մնրէգ՟մ ո՟վդգ՟ժւ զջս ՟ճՠնրՠգմթտ թ Միթէ՟վե Աՠՠ՟ճե. Ա — Ա՞ճս՞՜հ՚
՜հձ պՠխզձ՚ հճջկբ նճսջձ դրջՠէճչ ՠս թճջՠէճչ զն՜ձբ... 0—0՞ձՠէ՚ ր՞ձ՜ժ՜ձ էզձՠէ... 0ջիձՠէ՚ ժ՜կ պ՜է րջիձճսդզսձ, ժ՜կ կ՜պճսռ՜ձՠէ արջիձճսդզսձփ Տՠո ՠս ա՞ճչՠէձփ Վՠջնփ
6. 223՜—52՝ Ի ավնտ Պ՟սձ՟պ՟տ Ավթջսնսեժթ խ՟ղ [նվոեջ] նղ՟մտ էնրթ Պվնխհթֆ Ապ՟վխնրէթրմ ՟պ՟չմգվնվբ — Ակՠձ՜հձ յ՜պծ՜շ ձ՜ըժզձ՚ բ հ՜սբպ՜իՠխ հզսջ յ՜պծ՜շՠէզձ...
Ոսձզ. 252՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ է՟վաղ՟մնրէգ՟մ. «Աջ՟, ՟ճսաձ՜տՠ՜հ ՝՜ձո դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է ՠխՠս զ է՜պզձ՜ռսճռ ՝՜ջ՝՜շբ զ ի՜հճռ էՠռճս զ լՠշձ ճսջճսկձ Լեծ՟տթ Սսգց՟մմնջ ժջրձ՜սճջզ զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ հճսոճհձ կՠջճհ»փ Շ՜ջճսձ՜ժճսդզսձգ՚ ՞ջմզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգ, պՠո «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջմճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզ» ՝՜եձճսկփ

7. ՟. 255՜—7՜ Գթվւ Յ՟հ՟աջ ռգտթտ ջխդՠ՟մտֆ ՟վ՟վգ՟ժ Ճթժՠգվէնջթ Պնպգս՟տրնճ ձգղ՟խ՟մթ. Յ՟հ՟աջ սգջ՟խթ, մգվանվլնրէգ՟մ ՟պմգժնճ, խվգժնճ, գվՠթ, նրվթ, բվնրէգ՟մ, նրմ՟խնրէգ՟մ գր ճ՟հ՟աջ ՟ճմնվթխ, էե դթմշ ե զմբնրմգժ դճ՟րեսմ գր դմնր՟դմ. Յ՟հ՟աջ խգվոթ, նվ գր սգջ՟խ. Գժնրի Ա — Տՠո՜ժ բ ձՠջգձ՟ճսձ՜ժ՜ձ ՝՜խ՜՟ջճսդզսձ. յ՜ջա ՠս ՜ձվճվճըՠէզ բճսդՠ՜կ՝ ՝՜խժ՜ռՠ՜է...
ՠ. 257՝—9՜ Յ՟հ՟աջ մգվանվլնրէգ՟մ ՟պմգժնճֆ Գժնրի Բ — Նՠջ՞ճջթճսդզսձ բ գոպ ճջճսկ ՜շ ՠձդ՜ձժՠ՜էձ
՜շձՠէ ՜ոՠկտ...
ա. 259՜՝ Յ՟հ՟աջ խվղ՟մ. Գժնրի Գ — Կջճսկձ բ ձՠջ՞ճջթճսդզսձ ՠս ձՠջ՝ՠջճսկձ ՜ջ՜ջկ՜ձ...
բ. 259՝—62՜ Յ՟հ՟աջ գվՠթ. Գժնրի Դ — Իոժ ՠջ՝ձ բ ճջ հ՜ջ՟՜ջճսդՠձբ ՜կ՜ձ՜ժզձ դճխՠ՜է էզձզ...
գ. 262՜—4՜ Յ՟հ՟աջ նրվթմ. Գժնրի Ե — Ոսջ բ յ՜ջ՜՞ջճսդզսձ կ՜ջկձճհ՚ հ՜շ՜ն ՠժՠ՜է զ յ՜ջ՜՞ջճսդՠձբ պՠխսճհ...
դ. 264՝—6՜ Յ՟հ՟աջ բվնրէգ՟մ. Գժնրի Զ — Դջճսդզսձ բ ժ՜էճսկձ զկձ կ՜ո՜ձռ ՠս էզձՠէճսդՠ՜ձ ո՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ...
ե. 266՜—7՝ Յ՟հ՟աջ նրմ՟խնրէգ՟մֆ Գժնրի Է — Ոսձ՜ժճսդզսձ բ կ՜ջկձճռ ՠս ՜հձռ, ճջտ ղճսջն ակ՜ջկձճչ հ՜ջ՜՟ջճսդզսձ...
զ. 267՝—70՝ Յ՟հ՟աջ ՟ճմնվթխ, նվ ե դճ՟րեսմ գր դմնր՟դմ զմբնրմգժ. Գժնրի Ը (էվաղ. Ոջխ՟մթ) — Աջ՟, ՜ոզ գձ՟ճսձՠէ ՜շ՜սՠէ ՠս ձճս՜ա ՠշ՜ժզ...
8. 271՜—8՝ Դ՟րէթ Ամճ՟հէ ցթժթջնց՟ճթ Նգվաթմ՟տրնճ Ապ՟լւ ծթմաֆ Թե դթմշ ե ՟վբգփւ ջ՟ծղ՟մ, խ՟ղ դթմշ ՠմ՟րնվ՟խ՟մ ջ՟ծղ՟մ, ջսնվ՟բվնրէթրմ գր ջսնվ՟բվ՟խ՟մ ջ՟ծղ՟մ, գր խ՟ղ նճւ թ ջնտ՟մե դ՟ճջ նղ՟մջ
ռթձ՟խգտ՟մ թ անճթտմ — Աջ՟, ո՜իկ՜ձ բ ՝՜ձ ի՜կ՜շրպ հ՜հպձզմ ՞ճհ՜ռճսդՠ՜ձ...
9. 279՜—286՝ Պվնխհ Դթ՟բնիփջթ ոհ՟սփմ՟խ՟մ թղ՟ջս՟ջթվթ Շ՟հխ՟ու ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մւ. ծ՟սնվւ 211 (=ՍթղեփմթԳ՟պմրնճ գոթջխնոնջթ [Ջնրհ՟ճգտրնճ] ՟վ՟վգ՟ժ ղգխմնրէթրմ ավնտմ Պվնխհթ)ֆ Յ՟հ՟աջ
ղթ՟խթ գր ՠ՟դղնրէգ՟մ — [Բ՜ձ]. Ակՠձ՜հձ ՝՜ակճսդզսձ ի՜խճջ՟զ կզճհձ... [Լճսթկճսձտ] Բ՜ռՠջՠսճսդզսձո ՜հո, ճջ
՜ոբ...
Տգ՛ջ կգպ. 874, 10՟—116՟. Ահոպՠխ գձ՟րջզձ՜ժճս՜թ բ կզ՜հձ կբժ ՞էճսը «Հ՜պճջ» 1—7փ

10. 288՜ Գթվւ նրջնրտղ՟մտ. Վ՟ջմ ՠ՟վրնւ խգմտ՟հ՟ռ՟վգժնճ, նվ խնշթ Գ՟սնմ [քթժթջփքնջ]ֆ Թ՟վաղ՟մգտգ՟ժ թ ժ՟սթմ ժգդնրե թ ծ՟ճխ՟խ՟մ ՠ՟վՠ՟պ [թ Յ՟խնՠ՟ճ բովե Ճ՟ղձթդ՟սե խնշգտգժրնճ Կնջս՟մբմնրոփժջգտրնճ ղգլթ], թ էնրթմ Հ՟ճնտ ՌՃՀԲ (1723), ծնխսգղՠգվթ Ա (1)ֆ
Ոսխխ՜ձժզսձ վ՜ժ՜՞թՠջճսկ ՝ՠջճս՜թ ՝՜շՠջձ գոպ կգպ. 874, 180՟ֆ

՟. 288՜—91՜ Բ՟մ ծ՟ղ՟պփս թ է՟վաղ՟մշե ՟պ նհչ՟ղթս զմէգվտփհջբ — Բ՜աճսկ ոպ՜ռ՜ձ ա՜ձճսձձ Գ՟սփմթ...
ՠ. 291՜— 2՜ Ապ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ յ՟վ՟բվնհթմ — Տՠո՜ձՠէճչ ա՝՜աճսկո զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ զ ղ՜սխ՜ռձ ՝՜ջզ չ՜ջճսռ հճհե կճէճջՠ՜է...
ա. 1. 292՝—6՝ Գթվւ նս՟մ՟րնվ յ՟վ՟բվգտգ՟ժ թ Գ՟սնմե գր ՠ՟ը՟մգ՟ժ թ շնվջ ղ՟ջնրմջ, նվ ե Յ՟հ՟աջ
նրջղ՟մտ ՠ՟վթ խգմտ՟հ՟ռ՟վնրէգ՟մ. Մ՟ջմ ՟պ՟չթմ — Հճ՞զ ՞ճէճչ ՜ոպճս՜թճսդզսձ, / Ոջյբո ՜ոՠձ ՞ջճռ յ՜պկճսդզսձ...
2. 296՝—9՝ Մ՟ջմ գվխվնվբ — Եդբ ժ՜կզո ՟ճս ծ՜ձ՜մՠէ, /Թբ ազձմ զռբ ՠջժջ՜՞ճջթՠէ...
3. 299՝—302՜ Մ՟ջմ գվվնվբ — Ոսոճսկձ՜ոբջ ճտ զռՠո,/ Ոչ գձդՠջռճխ՟, ՞զպՠէ հճսաՠո...
4. 302՜—6՝ Մ՟ջմ շնվվնվբ — Ո ճտ ժ՜կզ ի՜ձ՟՜ջպճսդՠ՜կ՝, / Կՠ՜է զ կ՜ջկձզ ճսջ՜ըճսդՠ՜կ՝... // Գզջ ի՜կ՜շրպ՚ ի՜կՠխ՜՝՜ջ, / Ի կբն ՝՜շզռո ազո ժ՜ջծ՜ջ՜ջփ Վՠջնփ
Ձգպ. 874 հ՜սՠէՠ՜է ճսձզ ձ՜ՠս «Վՠջն՜՝՜ձճսդզսձ ղ՜ջ՜՟ջճխզձ», ՝՜խժ՜ռ՜թ մճջո տ՜շ՜պճխզռփ

բ. 306՝—6՝ [Ք՟հնր՟լ ճԱպ՟խ՟տ] — Ոսձժձ ճջ էոբ աժղպ՜կ՝՜ձո... Աշ՜ժ՜ռ, 15, 31փ
գ. 307՜ Յ՟ճս՟լնհնրէթրմ ՟մնր՟մ է՟վաղ՟մշթմ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ի Յ՟խնՠ՟ճ») — Ի կբն կՠխ՜ռ ՠկ ժճջճսոՠ՜է, / Յզոճսո, ՞ճմՠկ ՜շ տՠա ՟զկՠ՜է...
Ոպ՜ձ՜սճջո, ՝՜ռզ դ՜ջ՞կ՜ձմզ ՜ձճսձգ հր՟ՠէճսռ, ժՠձո՜՞ջ՜ժ՜ձ պՠխՠժճսդզսձձՠջ մզ ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսկփ

դ. 307՜—9՜ Ադբ՟վ՟վնրէթրմ [է՟վաղ՟մշթ] — Գ՟սնմմ ՜հձ, աճջճհ ա՞զջձ ղ՜ջ՜ժ՜ջ՞ՠռզ, բջ ո՜ զ ժշ՜յ՜ղպզռ ե՜կ՜ձ՜ժզձ, զձտձ ժշ՜յ՜ղպ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ... Վ՜ոձ ճջճհ մՠձ ա՜ջկ՜ձտ, ճջ ՜հոտ՜ձ ՝՜ջզ ըջ՜պո զ կզ՜ոզձ եճխճչՠ՜է ձճջ՜՚ ՞ՠխՠռզժ ՞ջտճհժ կզ ՜ջ՜ջՠ՜է զռբ... չ՜ոձ ի՜կ՜շրպ ՠս ճպ՜ձ՜սճջ եճխճչ՜թճհ էզձՠէճհձ
՜խ՜՞՜ս դ՜ջ՞կ՜ձՠռզ աո՜...
ե. 309՜—10՜ Լնրլղնրմւ ավւ՟խ՟մջ թ ռգվ՟ճ ՠ՟մթտ նղ՟մտ [Ի Յ՟խնՠ՟ճ է՟վաղ՟մշե] — Բ՜ձ. Վգվկթժնջմ զ
լՠշ՟ ՜շձճսէ... Լճսթկճսձտ. Աձճսձ բ իշմ՜ժ՜սճջ է՜պզձ՜ռսճռ ՝՜ձ՜ոպՠխթզձ... // Պ՜պ՜ջ՜՞ Աոպճսթճհ իճ՞զ ըճձ՜ջիփ Ս՜խկճո, 50, 17—18փ Վՠջնփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

119՝ (Եո՜հզ ՞ջմզ) Փ՜շտ...փ Ոջ զ ի՜ա՜ջ ՠջժճս ի՜ջզսջ տ՜շ՜ոճսձ ՠս կբժ (1792) դճսճնո կՠջ, ՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժզ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Ղնրխ՟ջնր չՠի՜վ՜շ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ ճջ զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ, ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ զձլ կՠխ՜յ՜ջպզո ա՞ջտճսժո ՜հո Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդՠ՜ձ ՞՜խ՜վ՜ջՠէփ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ գձդՠշձէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ հգձ՟ճսձ՜ժ՜ձ ՜խրդո լՠջ ա՞թրխ ՞ջճհո, ՜շ զ չ՜հՠէո զկ ՠս զկճռո՚ ապբջ Եջ՟ճթ կՠխո՜էզ ոՠս՜սճջո, ճջ ՠկ զ հՠջժջբձ Ծ՟վ՟ճ՝ ՝ձզժ պՠխՠ՜սփ Ահէՠս հզղՠոնզտ արթ՜ժզռ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ ահ՜ջ՞ճհ՜յ՜պզս պբջ Մփջեջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ՝՜աճսկ ՠջժճսձո ՜ղը՜պ՜ձ՜ռ ժջՠ՜ռ գձ՟ զո // (120՜) զ ոջ՝՜՞ջՠէձ, աճջճհ աթձճսձ՟ձ ՠջժ՜ձռձ, ՜ի՜ հ՜հպձ՜յբո ՠջՠսզձ զոժ զ էճսո՜ձռոձ ոճհձ ՞ՠխՠռժ՜՞ՠխ ՞ջտզ, ի՜ձ՟բյ զսջ՜տ՜ձմզսջ պՠխՠ՜ռ կճշ՜ռՠէճռձ, աճջ գձժ՜էռզ Տբջ զ վ՜շո ՠս զ ՞ճչՠոպ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ ՜ձճս՜ձ Իսջճհ. ՜կբձփ
252՝ («Ի ՞ջճռ Պ՜պծ՜շ՜ռ»—զ չՠջնճսկ) Յճջկբ չՠջոպզձ ՠխՠս րջզձ՜ժՠ՜է լՠշ՜կ՝՚ Եջ՟ճթ կՠխոՠէզ ոՠս՜սրջզո, զ չ՜հՠէո զկ ՠս ոզջՠէՠ՜ռձ զկճռ, ձ՜ՠս ՝՜ձ՜ոՠջ ՜ձլ՜ձռ՚ ճջճռ ՠս ի՜ձ՟զյզ լՠշ՜ռփ Ես պճսճխզձ հ՜նճխճսդՠ՜ձռ՚ Քջզոպճոզ հճսոճհձ ժՠձ՜ռ ՠխզռզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Վՠջնփ
310՜ (Մճչոբո ՞ջմզ «Գ՜պճձ»—զ չՠջնճսկ) Գջՠռ՜ս զ ՌՄԽԱ (1792) դճսճնո ՠս զ հճսէզոզ Ժ (10), զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ, լՠշ՜կ՝ պբջ Մնռջեջ ՜յ՜ջ՟զսձ ՜՝ՠխ՜հզ, ճջճհ ՠս [ըձ՟ջՠկ ոզ]ջՠէՠ՜ռ՟ կբժ ճխճջկՠոռզ Աոպճս՜թ ՜ոՠէ, [ճջ ՠս զձլ] ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
Ոսխխ՜ձժզսձ վ՜ժ՜՞թՠջճսկ ՜շձճս՜թ ՝՜շՠջգ ՞ջմզ զոժ լՠշտճչ նձնճս՜թ ՠձփ

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝, Բ՝—զ չջ՜հ ՞թճս՜թ ՠձ ՠշ՜ձժզսձզձՠջ ՠս ՜ձժզսձձՠջճսկ ՞ջճս՜թ [Հ՜հջ բ] Աոպճս՜թ, Ոջ՟զ բ Աոպճս՜թ, Հճ՞զ բ Աոպճս՜թփ 311՝ Բ՜ջՠ՝՜ըպ՜սճջ էզռզկ, ճչ ՟ճս պՠպջ՜ժ...փ 312՝ Աջ՟՜ջճսդՠ՜կ՝ձ
ծճը՜[ո]ռբ...փ

874
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՄԺԳ—ՌՄԺԴ—1764—1765
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Խ՟շ՟սնրվ ռվբ. Կ. Պփժջգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 205. շավնր՟լ՝ 1՟—9ՠ, 118ՠ, 178՟, 179ՠ, 202ՠ—5ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×9+Ա—Թ×12+A—E×12+1×2+2×14 (Բ 12)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ
ժնրջ՟ալգվնռ օ «GAVING» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17×10,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ 26ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ
ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ (Ա ցգհխթ ՟ջս՟պզ՝ ո՟սպնր՟լ, զմխ՟լ)ֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3(Ա—Գ)+1(Դ),
շավնր՟լ ջոթս՟խ էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. անրմ՟ցնինր՟լ, ջխդՠթ ո՟ծո՟մ՟խմգվմ նր 1—19 էգվէգվզ՝ ջսնվթմ ժնրջ՟մտւթ խնհղթտ էգէգր՟խթ ՟ճվնր՟լ, 194—վբ էգվէզ ջսնվթմ ղ՟ջթտ՝ ո՟սպնր՟լ գր է՟ցնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, Ա ցգհխզ մգվւգրթ ղ՟ջթտ
՟ճվնր՟լֆ
Ծմէ. Ձգպ՟աթվջ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե 4 ՟պ՟մկթմ ղ՟ջգվթտ, նվնմւ էեգր ավնր՟լ գմ ղթգրմնճմ ավշթ կգպւնռ, ՠ՟ճտ ՟պ՟մկթմ—՟պ՟մկթմ
եչ՟խ՟ժնր՟լ գմ գր ՟ո՟ ղթ՟տնր՟լ ղթ խ՟դղթ ղեչ՝ Ա. 10—117 (եչ 1—216), Բ. 118—177 (եչ 1—120), Գ. 178—179 (մգվբվնր՟լ, եչ
121—122), Դ. 180—205 (եչ 1—45)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 10՜ Գթվւ նվ ե Բմ՟դ՟մտ՟խ՟մ աթսնրէթրմ, ՟վ՟վգ՟ժ ղգլթմ Պվնխհթ ՟յ՟խգվսթմ Պհ՟սնմթ Աէգմ՟խ՟մ ցթժթջնց՟ճթ, Դթնբնիփջ խնշգտգժնճ. Շ՟հխ՟ու ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մւ, Թ՟վաղ՟մգ՟ժ թ Սթղեփմե գոթջխնոնջթ Գ՟պմգտրնճ (Ջնրհ՟ճգտրնճ) թ ռվ՟տ ժգդնրե թ ծ՟ճ ՠ՟վՠ՟պֆ Յ՟ղթ խգմ՟վ՟վթմ ղգվնճ 1651 գր թ Հ՟ճնտ
ՌՃ // (10ՠ). 0ամգ՟ Սնրվՠ Հնաթ գր ծ՟ջն ճ՟ր՟վս դջխջգ՟ժջ թղֆ Լնրլղնրմւ Պվնխհթ Դթ՟բնիփջթ Պհ՟սնմ՟խ՟մ թղ՟ջս՟ջթվթ Շ՟հխ՟ու ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մւ
— 11՜—2՜ Սթղեփմթ Գ՟պմրնճ գոթջխնոնջթ ՟վ՟վգ՟ժ Մգխմնրէթրմ ավնտմ Պվնխհթ. Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ է՟վաղ՟մնհթ — Ի դ՜ջ՞կ՜ձմ՜ռձ կՠջճռ ՜շ՜նձճռ, Մնռջեջթ ՜ոՠկ ՠս Դ՟րէթ ՠս գձժՠջ՜ռ ոճռզձ...
— 12՜՝ [Ց՟մխ ղ՟սգմթջ] — Վ՜ոձ կզ՜ժզ ՠս ՝՜ակճսդՠ՜ձ՚ 1 կզձմՠս զ 7... Վ՜ոձ ՜ձճս՜ժ՜ձ ՜ձլզձ, ճջ բ
հ՜պճսժ իճ՞սճհ կ՜ջ՟ճհ՚ 207 [կզձմՠս] զ 211փ
Ց՜ձժո ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսկ բ ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ձզղզ 27 ՞էճսը, ճջճձտ գձ՟՞ջժճսկ ՠձ ՝ձ՜՞ջզ 211 «ի՜պճջ»—ձՠջգ՚ Ա. 1—7, Բ. 8, Գ.
9—14, Դ. 15—18, Ե. 19—40, Զ. 41—49, Է. 50—55, Ը. 56—65, Թ. 66—74, Ժ. 75—76, ԺԱ. 77—79, ԺԲ. 80—83, ԺԳ. 84—85, ԺԴ. 86—96, ԺԵ. 97—103, ԺԶ. 104—107, ԺԷ. 108—110, ԺԸ. 111—112, ԺԹ. 113—122, Ի. 123—128, ԻԱ. 129—135, ԻԲ. 136—140, ԻԳ. 141—144, ԻԴ.
145—166, ԻԵ. 167—183, ԻԶ. 184—206, ԻԷ. 207—211փ

1. ՟. 12՝—7՝ Պվնխհթ Դթնբնիփջթ ոհ՟սփմ՟խ՟մ թղ՟ջս՟ջթվթ Շ՟հխ՟ու ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մւ.
ծ՟սնվւ 211ֆ Վ՟ջմ ղթ՟խթ գր ՠ՟դղնրէգ՟մֆ Գժնրի Ա. — Բ՜ձ.. Ակՠձ՜հձ ՝՜ակճսդզսձ ի՜խճջ՟զ գձ՟ կզճհձ... Լճսթկճսձտ. Բ՜ռՠջՠսճսդզսձո ՜հո...
Ահոպՠխ ՠս ՜կՠձճսջ «Գէճսը»—գ ռճսհռ բ պ՜էզո «Հ՜պճջ»—գփ «Բ՜ձ» ՠս «էճսթկճսձտ» ՝՜շՠջգ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ ՠձ էճսո՜ձռտձՠջճսկփ

ՠ. 18՜—9՜ Վ՟ջմ ռգվ՟տնրտնհթ գր ռգվ՟տնրտգժնճ, նվ ե ո՟սձ՟պգժթ խ՟ղ ջսնվնանրէթրմ գր գմէ՟խ՟ճ. Գժնրի Ը. — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ չՠջ՜ռճսռրխ ՜շ՜սՠէ տ՜ձ աչՠջ՜ռճսռՠ՜էձ բ... Լճսթկճսձտ. Վՠջ՜ռճսռրխ աոՠշ՜ժ՜ձ՜՞ճհձ
ոՠշոձ ՜ոբ...
ա. 19՜—23՝ Յ՟հ՟աջ մ՟իխմնճ ՠ՟վրնճ գր ՟մխ՟վփսթ գր խ՟վփսգտգժնճ, գր էե անճ ո՟սձ՟պ եթտջ գր ղթ ե
գր էե եթտջ ո՟սձ՟պ գր ջխթդՠմ մնճմ թմւմ ե մ՟իխթմ ՠ՟վնրէթրմմ գր էե ՠ՟վնրէթրմ գր ղթնրէթրմ ղթգրմնճմ ե. Գժնրի Թ — Բ՜ձ. Ն՜ըժզձ ՝՜ջզձ ճմ ՜հէ զձմ բ, ՝՜հռ կզ՜հձ ՝՜ջճսդզսձ... Լճսթկճսձտ. Ն՜ըժզձ ՝՜ջզձ՚ Աոպճս՜թ բ...
բ. 23՝—8՜ Յ՟հ՟աջ ՟մծ՟խ՟բ՟վկ՟խ՟մթ, թմւմ՟բ՟վկ՟խ՟մթ գր ՟ճժ՟բ՟վկգժրնճ. Գժնրի ԺԵ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ բ՜ժ ժ՜կ ՜ձի՜ժ՜՟՜ջլ՜ժ՜ձ բ ժ՜կ զձտձ՜՟՜ջլ՜ժ՜ձ... Լճսթկճսձտ. Հ՜ժ՜՟՜ջլճսդզսձ ժճմբ աղ՜ջեճսդզսձձ...
գ. 28՜—39՜ Յ՟հ՟աջ խ՟վա՟բվնրէգ՟մ եթտջ. Գժնրի ԺԹ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ, ճջ պ՜հ բճսդզսձ ՜հէճռ, ձ՜ը զձտձ բ բ՜ժ... Լճսթկճսձտ. Տճսրխ՚ ոՠշձ, ՜շրխ՚ պՠո՜ժձ...
դ. 39՜—42՝ Յ՟հ՟աջ ճ՟ճժնրղ խ՟ճ՟տգժնճ գր թմւմ՟խ՟ճթ. Գժնրի ԽԱ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ, ճջ հ՜հէճսկ ՞ճհ՜ձ՜հ՚ կզ՜հձ հ՜հէկբձ ՠջՠսՠոռզ...Լճսթկճսձտ. Յ՜հէճսկ ՞ճհ՜ձ՜հ ձ՜ը՚ յ՜պ՜իճսկձ...
ե. 42՝—5՝ Յ՟հ՟աջ ՟ղ՟մ՟խ՟րնվթ գր ճ՟րթսգմ՟խ՟մթ. Գժնրի Ծ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ ճջ գձ՟ ՜կ՜ձ՜ժ՜ս ՜ձժ՜ձզ... Լճսթկճսձտ. Ոջտ զ էզձՠէզճսդՠ՜ձ...
զ. 45՝—9՝ Յ՟հ՟աջ ջսնվնանրէգ՟մտ օ Որէ՟խ՟ճթտ. ԳԼնրի ԾԶ – Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ, ճջ զ հՠպձճռ
պՠո՜ժ՜ձ՜ռ... Լճսթկճսձտ. Յՠպզձտ՚ ակզնզձոձ ՜ոբ...

է. 49՝ — 54՜ Յ՟հ՟աջ ՠնժնվթ օ ղ՟ջ՟մտ. Գժնրի ԿԶ – Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ բ՜ժտ ՜շ կզկՠ՜ձո ժ՜կ ՝ճէճջ 12
ժ՜կ կ՜ոճսձտ... Լճսթկճսձտ. Մ՜ջ՟ ՝ճէճջ, ճջ բ պՠո՜ժձ...
ը. 54՜—5՜ Յ՟հ՟աջ ո՟սձ՟պ՟տ դ՟մ՟դ՟մնրէգ՟մ. Գժնրի ՀԵ—Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ գձպ՜ձճսդՠ՜կ՝ յ՜պծ՜շ
՞ՠջ՜՟ջզ... Լճսթկճսձտ. Տՠո՜ժտ յ՜պծ՜շ՜ռ Ե ՠձ...
ը՟. 55՜—7՜ Յ՟հ՟աջ դփվնրէգ՟մտ գր մգվանվլնրէգ՟մտ. Գժնրի ՀԷ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ արջճսդՠ՜կ՝ բ՜ժ զ ձՠջ՞ճջթճսդՠ՜կ՝ բ՜ժզձձ բ... Լճսթկճսձտ. Ահո հ՜հպձզ բ...
ըՠ. 57՜—8՝ Յ՟հ՟աջ ղ՟վղմնճ գր ՟մղ՟վղմնճ. Գժնրի Ձ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ կ՜ջկզձ ՝ձճսդՠ՜կ՝ ՜ըպ՜ժ՜ձ
բ... Լճսթկճսձտ. Աըպ՜ժզռ իճ՞զձ կ՜ջկձճհ...
ըա. 58՝—9՜ Յ՟հ՟աջ ղթյս ե՟խթ. Գժնրի ՁԴ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ կզղպ բ՜ժ ՜ձո՜իկ՜ձ բ արջճսդՠ՜կ՝... Լճսթկճսձտ. Կջժզձ բ կզղպ բ՜ժձ...
ըբ. 59՜—65՜ Յ՟հ՟աջ դ՟մ՟դ՟մ փվծմնրէգ՟մ. Գժնրի ՁԶ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ պՠո՜ժ ՜ձո՜իկ՜ձ բ... Լճսթկճսձտ. Տՠո՜ժ ՜ոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ գձ՟ի՜ձճսջ ՜ոբ...
ըգ. [«Յ՟հ՟աջ ե՟խթ օ դ՟մ՟դ՟մնրէթրմ մնվթմ. ՁԷ», կգպ. 1702, 70՟] – [Բ՜ձ]. Ակՠձ՜հձ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ
բ՜ժ բ... Լճսթկճսձտ. Է՜ժձ գոպ յ՜ջճսձ՜ժճսդՠ՜ձ չՠջ բ...
ըդ. [«Յ՟հ՟աջ ջ՟ծղ՟մգտգժնտ գր ՟մջ՟ծղ՟մթտ. ՁԹ» կգպ. 1702, 71՟] — [Բ՜ձ]. Ակՠձ՜հձ ոպճհ՞ բ՜ժ զ ո՜իկ՜ձբ... Լճսթկճսձտ. Սպճհ՞ բ՜ժ ազսջ՜տ՜ձմզսջ պՠո՜ժ ժճմբ...
ըե. 65՜—8՜ Յ՟հ՟աջ ջսնվնանրէգ՟մտ գր գմէ՟խ՟ճթտ. Գժնրի ՂԷ— Բ՜ձ. Իսջ՜տ՜ձմզսջ ոզջ՜հզ ոժա՝ձ՜ժ՜ձ
բճսդզսձտ զսջկբ պ՜հ... Լճսթկճսձտ. Զ՜հո պՠոճսդզսձ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՠսո բ ՜ո՜ռՠ՜է...
ըզ. 68՝—69՝ Յ՟հ՟աջ ճ՟րթսգմ՟խ՟մթ գր ՟մղ՟ծթ. Գժնրի ՃԴ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձզս հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ բճսդՠ՜կ՝... Լճսթկճսձտ. Ակՠձ՜հձզ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձձ Աոպճս՜թ բ...
ըէ. 69՝ – 70՜ Յ՟հ՟աջ գհ՟մ՟խ՟տ ծ՟հնվբնրէգ՟մ օ ջսնվնանրէգ՟մտ օ գմէ՟խ՟ճթտֆ Գժնրի ՃԸ –
Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ ի՜խճջ՟ճսդզսձ գոպ ՠջժճսռ էզձզ ՜շ՜ձռ կզնձճջ՟զ... Լճսթկճսձտ. Ակՠձ՜հձ ՟՜ոտ իջՠղպ՜ժ՜ռ
Աոպճսթճհ...
թ. 70՝ Յ՟հ՟աջ ՟ջսնր՟լ՟ճմնտ թղ՟տ՟խ՟մ՟տ օ ժնխ թղ՟տ՟խ՟մ՟տ օ թղ՟տ՟խ՟մ՟տ ՟մկ՟մտ օ ժնխ
՟մկ՟մտ օ ՠ՟մ՟խ՟մ՟տ ղ՟ղմնտ օ ՟մՠ՟մթտ ղ՟վղմնտ. [Գժնրի] ՃԺԱ – Բ՜ձ. Իկ՜ռ՜ժ՜ձ՜ռ ճկ՜ձտ ՠձ ՜ոպճս՜թ՜հզձտ... Լճսթկճսձտ. Իկ՜ռ՜ժ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜հզձտ ւ թ՜հջ՜՞ճհձտ ւձ...
թ՟. 70՝—4՝ Յ՟հ՟աջ ՟ջսնր՟լ՟խ՟մ էնրնտ գր ծ՟հնվբնրէգ՟ղՠ գր ՟ջսնր՟լնտ նվւ գմ ծ՟մնրվւմֆ Գժնրի
ՃԺԳ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ դզս կզՠխՠձ բ... Լճսթկճսձտ. Պխ՜պճձ՜ժ՜ձ ՞ճէձ զկ՜ոպ՜ոզջզո հ՜հոկ՜ձբ
հ՜հպ բ...
թՠ. 74՝—7՜ Յ՟հ՟աջ մ՟իխթմ ո՟սձ՟պթմ. Գժնրի ՃԻԳ — Բ՜ձ. Ն՜ըժզձ յ՜պծ՜շձ ՜ձյ՜պծ՜շՠէզ բ ՠս
՜ձի՜ո՜ձՠէզ... Լճսթկճսձտ. Զճս՜ջծ՜էզ զկձ բ ժ՜ջ՞ յջ՜ժզձ գձ՟ ՜ձռՠէճհձ...
թա. 77՜—80՝ Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟տ գր ՟մկթմ ղ՟վբնճ գր գվխմթտ գր յ՟հխ՟ոնրղմ ճԱջսնրլնճ ղթմշգր դջսնվթմ. Գժնրի ՃԻԹ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ Աոպճսթճհ կՠջլ՜ժ՜հտձ ՜ձգձ՟կզն՜՝՜ջ ի՜խճջ՟զձ... Լճսթկճսձտ. ՅԱոպճսթճհ
բն զ ՟՜ոո զկ՜ձ՜էՠ՜ռձ...
թբ. 80՝—2՜ Յ՟հ՟աջ ջսնվնանրէգ՟մտ գր գմէ՟խ՟ճթտ. Գժնրի ՃԼԶ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ կզ՜ժ
ճսկՠտ հբ՜ժ՜ռձ ի՜խճջ՟զ... Լճսթկճսձտ. Իսջ՜տ՜ձմզսջ գձ՟ի՜ձճսջ կՠջլ չՠջձ՜՞ճսձզձ...
թգ. 82՜—3՝ Գժնրի ՃԽԱ. Յ՟հ՟աջ մ՟ի՟իմ՟ղնրէգ՟մ Աջսնր՟լնճ, նվ թ կգպջ ծվգյս՟խ՟տ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ արջճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜հձճռձ... Լճսթկճսձտ. Ոջյբո ՜ո՜ռ՜տ, դբ. Զՠջժճսո ա՜հոճոզժ բնո...
թդ. 83՝—90՝ Գժնրի ՃԽԵ. Յ՟հ՟աջ ջսնվնանրէգ՟մտ գր գմէ՟խ՟ճթտ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ բ՜ժ՜ռձ ձՠջ՞ճջթճսդզսձ ՜հձտ՜ձձ բջ... Լճսթկճսձտ. Դ՜ջլՠ՜է ՟՜շձ՜հ զ ժ՜ջ՞ո բ՜ժ՜ռ...
թե. 90՝—8՝ Յ՟հ՟աջ թղ՟տ՟խ՟մ՟տ գր թղ՟տղ՟ղՠ գր թղ՟մ՟ժգ՟ժ[տ]. Գժնրի ՃԿԷ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ զկ՜ռ՜ժ՜ձ աբճսդզսձ զսջ զկ՜ձ՜հ... Լճսթկճսձտ. Իկ՜ռ՜ժ՜ձձ հզկ՜ձ՜էձ ազձտձ զկ՜ձ՜հ...
թզ. 98՝—111՝ Յ՟հ՟աջ ՟մկթմ. Գժնրի ՃՁԴ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ ՜ձլձ ժ՜կ ՜ոպճս՜թ՜հզձ բ ժ՜կ վճվճըՠէզ...
Լճսթկճսձտ. Աձլձ իճկ՜ձճսձ բ գոպ էՠաճսզո ի՜հճռ...
թէ. 111՝—5՜ Յ՟հ՟աջ ՟դմնր՟խ՟մ ՟մկթմ, նվ ե ՠ՟մ՟խ՟մ ծնաթ ղ՟վբնճ. Գժնրի ՄԷ — Բ՜ձ. Ակՠձ՜հձ ՜աձճս՜ժ՜ձ ՜ձլզձ ժ՜ռք ՜ձվճվճըՠէզ յ՜պծ՜շբձ ՜ջ՜ջՠ՜է բ... Լճսթկճսձտ. Աաձճս՜ժ՜ձ ՜ձլձ ա՜ձլձբ կ՜ջ՟ճհ բ զկ՜ձ՜է... //(115՟) ՜շ թ՜հջ՜՞ճհձ զկ՜ռ՜ժ՜ձձ Աոպճս՜թ, ՜շ ճջ ՜ջե՜ձ բ կզղպ զկ՜ռ՜ժ՜ձ՜ռ էզձզէփ Ոջճսկ չ՜հՠէ
բ վ՜շտ... հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
—115՝ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ժնրլնհթ ավնտջ] — Եխՠս էճսթկճսձտ ՝՜ձզռձ Պվնխհթ յխ՜պրձ՜ժ՜ձ զկ՜ոպ՜ոզջզ
զ Ռ—ՠջճջ՟զ ՠս զ Ճ—ՠջճջ՟զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ (1651 դ.) զ ձճս՜ոպ Սթղեփմե Գ՟պմրնճ ՠյզոժճյճոբփ Ոջ ՜-

խ՜մՠկ աի՜ձ՟զյրխո՟, ձՠջՠէ զձլ զ լՠշձ՜կըճսդզսձ ՝՜ձզռո ՜հոճռզժ, ազ ՞ճսռբ ճտ ի՜ձ՟զյրխ, ճջճսկ Աոպճս՜թ
ՠսո յ՜ջա՜՞ճհձ պՠոճսդզսձ ղձճջիզռբ, ՝՜հռ ՜շ ՜հձ ղձճջի ճսձզռզ ղձճջի՜ռ յ՜ջ՞ՠսճխզձ Աոպճսթճհ, ճջճսկ վ՜շտ
գոպ ՜ձ՝՜սճսդՠ՜ձ զսջճսկ՚ ՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
– 116՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ է՟վաղ՟մշթ ավւնճջ— Թ՜ջ՞կ՜ձՠռ՜ս ՞զջտո Պվնխհթ Դզ՜՟ճըրոզ յխ՜պճձ՜ժ՜ձ
զկ՜ոպ՜ոզջզ՚ լՠշ՜կ՝ Սթղեփմթ ՜ձյզպ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս ժջրձ՜սճջզ, զ չջ՜ռ էՠաճսբ զ ի՜հ էՠաճսո, հՠջժզջո Հ՜հճռ, զ չ՜ձո չջ՜ռ, ճջ ժճմզ Պհմկ՟ծ՟մւ, զ հ՜սզպՠձզռ դճս՜ժ՜ձզձ ՑՉԾԶ (1248,. պՠո Ն. Աժզձՠ՜ձ, «Սզկբճձ Պխձլ՜ի՜ձՠռզ...», Վզՠձձ՜, 1951, բն 23)փ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ՠխ՝՜ջտ, ձՠջՠէ զձլ, ազ հճհե ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝
դ՜ջ՞կ՜ձՠռզ. ձ՜ը՚ ազ ճմ բզ ՜ջե՜ձզ ՜հոյզոզ ոյ՜ո՜սճջճսդՠ՜ձ ո՜ժո ղ՜խ՜ըՠէ կՠխրտ ՞ճէճչ, ՠջժջճջ՟՚ ազ հճհե
թՠջ՜ռՠ՜է բզ ՠս պժ՜ջ՜ռՠ՜է հ՜մ՜ռ ՠս զ կպ՜ռ ՠս զ արջճսդՠձբ, ազ աչ՜դո[ճս]ձ ՜կՠձզստ (՜հոյբո) բզփ Ահէ ազ ճմ
բջ ո՜ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է զ կՠջ էՠաճս, հ՜հձ ո՜ժո դ՜ջ՞կ՜ձՠռզ, ազ կզ յ՜ժ՜ո էզռզ հ՜ա՞բո կՠջկբ, ճջճսձ զ հճհե վզէզոճվ՜հճսդզսձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ, ճջտ գձդՠշձճստ ՠս րջզձ՜ժբտ, հզղՠոնզտ հ՜խրդո լՠջ՚ ազո ՠս ազկ վճտջ ՝՜ձո ՞ջՠոնզտ
աժձզ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջկբ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Բ. 118՜ Գթվւ նվ խնշթ Ճ՟վս՟ջ՟մնրէթրմֆ Ավ՟վգ՟ժ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթմ Սգՠ՟ջս՟տրնճ, Աՠՠ՟ծ՟ճվ խնշգտգժնճ, թ ռ՟վընրղմ ղ՟մխ՟մտ Սթփմթ, թ ց՟պջ ղգլթմ Աջսնրլնճ գր գվ՟մգտգժնճ ջվՠնրծրնճ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմֆ Մ՟ճվ ջնրվՠ ժնճջւ Շմնվծ՟ժթ խնճջ, /Ադ՟սթշ ագվնճջ,/ Կգտնրտթշ գր ճնճջ («Մյ՟խ»)ֆ Յ՟ղթ խգմ՟վ՟վթմ ղգվնճ 1735, թջխ Հ՟ճնտ ՌՃՁԴ, թ Վեմեսթխ
Թճս՜ժ՜ձգ ձ՜ը՜յբո ՞ջճս՜թ բ ՠխՠէ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ՜՝՜ջ՚ 1745 ՠս ՌՃՂԴ, ՜յ՜ տՠջճսՠէ ՠս վճըճսՠէ բ 1735 ՠս ՌՃՁԴփ

1. 117՝ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ] — Մըզդ՜ջ Ա՝՝՜հձ ի՜ձծ՜ջՠխ,/ Փճըՠ՜ռ աո՜ հ՜հէզկձ ռՠխ...
Ծձդ. Դջճս՜թ բ ՜ձճս՜ձ՜դՠջդզռ ՜շ՜ն՚ ՜ա՜պ բնճսկփ Տՠո կգպ. 873, 118՜, ճսջ պճխՠջգ հր՟ճսկ ՠձ «ՄՇԱԿ»փ

2. 119՜—77՜ Յ՟հ՟ա ՟վծգջսթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ. աթվւ ՟պ՟չթմֆ Յ՟հ՟աջ ջ՟ծղ՟մթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ գր ՠ՟ը՟մղ՟մ ղ՟ջ՟մտ մնվթմ. Գժնրի ՟պ՟չմգվնվբ — Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդզսձ, ճջ ՠս ՜ոզ իշՠպճջճսդզսձ...
Տգ՛ջ կգպ. 876, 5՜—92՜. Ա/119՜—23՝. Բ/123՝—45՝. Գ/145՝—52՝. Դ/152՝—13՜. Ե/173՜—75՝. Զ/175՝—77՜փ

3. Գ. 177՝ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ, սնրմւ՝ «ՄՇԱԿ»] — Մղպ՜՝ճսղը զկձ բ ո՜ նջիճջ,/Բ՜հռ աճջկբ ՜ձիճ՞զռձ բ ըճջ...
Գ. 178՝—9՜ Ց՟մխ ջխջնր՟լնտ գր ջո՟պնր՟լնտ ռգվւ՟հգտգ՟ժ զմսթվ ՠ՟մթտ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ — Սժոճս՜թ՚ ժղպ՜կ՝ՠ՜էո ՞ՠջ[տ՜ձ աԾճսջ...]
Դ. 180՜—94՝ Գթվւ նրջնրտղ՟մտ ռ՟ջմ ՠ՟վրնւ Կգմտ՟հ՟ռ՟վգժնճ, նվ խնշթ Գ՟սփմ քթժթջփքնջ. Թ՟վաղ՟մգ՟ժ թ ժ՟սթմ ժգդնրե թ ծ՟ճխ՟խ՟մ ՠ՟վՠ՟պ թ Յ՟խնՠ՟ճ բովե Ճ՟ղձթդ՟սե խնշգտգժրնճ Կնջս՟մբմնրոփժջգտրնճ
ղգլթ, թ էնրթմ Հ՟ճնտ ՌՃՀԲ (1723), ծնխսգղՠգվթ ՟ղջգ՟մմ Ա(1). Բ՟մ ծ՟ղ՟պփս թ է՟վաղ՟մշե ՟պ նհչ՟ղթս
զմէգվտնհջբ — Բ՜աճսկտ ոպ՜ռ՜ձ ա՜ձճսձձ Գ՟սփմթ... // Եդբ ժ՜կզո ՜ձճս՜կ՝ էոՠէ, / Լճսջ ազկ՜ոպճսձձ Ավթջսնսեժ, / Ն՜ ճմ ժ՜ջ՜ռ ՜սՠէ ՞զպՠէ, / Ես Պհ՟սփմ ճսոճսռ՜ձՠէփ Վՠջն ՞ջտճհոփ
Տգ՛ջ կգպ. 873, 188՟—310՟. Ա/180՝—1՝փ Բ/182՜՝փ Գ, ՟/182՝—5՝փ ՠ/185՝—8՜փ ա/188՜—90՜փ բ/190՜—3՝փ գ/193՝—4՜փ
Դ/194՝փ Ե—Զ/մզտփ Է/194՜՝ (դՠջդզ ոպճջզձ կ՜ոգ՚ դ՜վճս՜թ)փ

Ե. 195՜—6՝ [Տփմ՟տնճտ] — Կ՜խ՜ձ՟՚ հճսձչ՜ջզ Ա(1), դբ ՠրդձՠջՠ՜ժձ Ա(1) էզձզ՚ ՠջժճսղ՜՝դզ... չ՜ոձ ազ զ կզճսկ ղջն՜ձզ Ե(5) ՜ձ՞՜կ ի՜ձ՟զյզ, ՠս Ա(1) ղջն՜ձձ բ ՇԼԲ (532)՜կփ
Զ. ՟. 196՝—8՜ Բ՟մ թղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ղգլ ցթժթջնց՟ճթմ Գվթանվթ Մ՟աթջսվնջթ ճթրվ
՟մնրմֆ Գվթանվթ Մ՟աթջսվնջթ Ապ ծգհաջ ճնրջնրղմ թղ՟ջսթտ (սնրմ՝ «Գվթանվ Մ՟աթջսվնջ») — Գ՜կ՜՞պ՜ժ՜ձ ՞ՠխ՜ձ՜կ / Գճի՜ռՠ՜է տՠա հ՜հոկ յ՜պ՜իՠ՜է պ՜շզ...
ՠ. 198՜՝ Ննվթմ ՟պ մնճմջմ — Մջգճսղ վ՜ձ՜տ թջպՠ՜է, թՠտՠ՜է, ՜ձիճհթ ճ՞ՠ՜է հ՜շՠ՜է,/Իջ՜աՠժ ը՜ձ՟ՠ՜է...
ա. 198՝—9՜ Ննվթմ Գվթանվթ Ապ ծգհա ՟յ՟խգվսջ ճնրջնրղմ գր ծո՟վսջ անժ(սնրմւ՝ «Գվթանվթ ծգհաջ) — Գ՜ձնզսձ ՝՜ըզսձ ի՜ոՠ՜է,/Գՠխ՜ձ՜կ տՠա ծճը՜ռՠ՜է...
Ոսձզ. [Բ՟մ ՟պ նվբթմ թրվ Վ՟ծվ՟ղ] — Հզկ զձլ հ՜հոճոզժ ճմ ՟եճս՜ջՠ՜է... չոՠկ՟ Վ՟ծվ՟ղ՟ճփ

բ. 199՜—201՝ Ննվթմ ՟պ նվբթջ թրվ՝ դփվ՟մ՟ժ գր թ ո՟սգվ՟դղթմ ծ՟ջ՟մգժնճ թ ճ՟վ՟ՠ՟ջս լգվնրմրնճմ
՟ր՟վսգ — Լճս՜տ դբ ՠժձ յ՜յձ Պ՟հ՟խ, / Վ՟վբ՟մ՟ջ՟վըմ յզպ՜ժ...
գ. 202՜—202՜ Ապ ռգսջմ Վ՟ծվ՟ղ նվբթմ թրվ (սնրմւ՝ «Վ՟ծվ՟ղ») — Վ՜ջեճխ՜ժ՜ձ ձՠջ՟ջ՜կ՜՟ջճսդՠ՜ձ
կ՜ժ՜կպ՜թ՜ժ՜ձ ՝՜խ՜՟ջճսդՠ՜կ՝, / Եջժջյ՜պզժ զ տբձ ի՜հռբ ՝՜ձո...

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

115՝ (Սզկբճձզ Գ՜շձՠռսճհ, պՠո ՝ձ՜՞զջգ)փ
116՜ (Թ՜ջ՞կ՜ձզմ Սզկբճձզ Պխձլ՜ի՜ձզռսճհ. պՠո ՝ձ՜՞զջգ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

117՜ Յթյ՟ս՟խ՟վմ ավւնճջ ալնհթ — Փ՜շտ...փ Եո՚ ձճս՜ոպ ճ՞զ Խ՟շ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպո Կնջս՟մբմնրոփժջգտթ, պՠոՠ՜է ա՞զջտո ա՜հո իշՠպճջ՜ժ՜ձ, դբ հճհե յզպ՜ձզ ՠս ի՜ջժ՜սճջ բ ՜կՠձ՜հձ տ՜խռջճսդՠ՜ձ իՠպՠսճխ՜ռ,
ա՝՜աճսկ ՜ղը՜պ՜ձո հ՜ձլձ ՜շՠ՜է ՞ջՠռզ զ հրջզձ՜ժբ կզճհ, ճջ ժ՜ջզ հճհե ը՜ձ՞՜ջՠ՜է ՠս հճէճչ ոը՜է՜ձրտ էռՠ՜է
բջ, զ չ՜հՠէճսկձ զկճհ ՜ձլզձ, ՠս ՜հձռ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ գձդՠշձՠէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հճջճռ ըձ՟ջՠկ հզղՠէ ազո՚
աո՜ժ՜ս ՜ղը՜պրխո զ ոջ՝՜՞ջճսդզսձ ոճջզձ, ճջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ճխճջկճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս
ՌՄԺԳ(1764) դճսզձփ
177՝ Փ՜շտ, յ՜պզս ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ... ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ
Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ զձլ կՠխ՜յ՜ջպզո ՞՜խ՜վ՜ջՠէ ա՞ջտճսժո ՜հո ծ՜ջպ՜ո՜ձճսդՠ՜ձ զ դճսզձ Փջժմզձ
1765փ Աջ՟, ճջտ չ՜հՠէբտ աո՜ գձդՠշձՠէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ հգձ՟աձ՜ժ՜ձ ՜խրդո լՠջ ա՞թրխ ՞ջճհո ակՠխո՜էզ Խ՟շ՟սնրվ ՠսՠդ չ՜ջ՟՜յՠպո Կնջս՟մբմնրոփժջգտթփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

204՝ Ի չ՜հՠէճսկձ [///] (տՠջճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ) չ՜ջ՟՜յՠպզձ հԱյս՟վ՟խգտնր, զ ՌՄԴ (1755) դճսվզձփ
Կ՜ակ՜ոպ՜շ Բ. Ըձթ՜հՠռ՜ս զ պզջ՜ռճս Պգսվնջեմ զ լՠշձ ոզջՠէսճհ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժզձ զսջճհ՚ Ղնրմխթ՟մնջթ ոՠս՜ժջզ, զ 1225 (1776), զ հճսձզոզ 22, հրջ Ե ղ՜՝դզ, ճջ ՠս ՞ձ՜ռ Աոպճսթճչ զ Մգլմ Պփժթջփ Տբջ արջ՜ռճսոռբ ՠս յ՜իյ՜ձՠոռբփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 13՜ (Ոսդ՜ձժզսձ, տ՜շ՜պճխ, ոՠս) Ղ[նր]մ[խթ՟մնջ] չ[՜ջ]՟[՜]յ[ՠ]պ 1219 (1770)փ119՜ (Ոսդ՜ձժզսձ, ժՠձպջճձճսկ՚ վճտջզժ տ՜շ՜ձժզսձզ, ՠջժպճխ, ՜յ՜՚ ղճսջն՜ձ՜ժզ) Ք[ջզոպճոզ] Ղ[նրմխթ՟մնջ]
չ[՜ջ՟՜յՠպ]փ / Ահո ՠսո ձ՜ ռձ՜ բ. ՌՄԻ (1771)փ 201՝ (Բճէճջղզ, տ՜շ՜պճխ, ոՠս) Ք[ջզոպճոզ] թ[՜շ՜հ] [Ղնրմխթ]՟մնջ չ[՜ջ][՟՜յՠպ] 1220 (1770)»փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Գջմ՜վճջլ բփ Ա՜ Կ՜ակ՜ոպ՜շ Բ Զ՜հո ՞զջո, ճջտ կզ ՜ձ՞՜կ վ՜վ՜տզձ ՜հոկ պՠձմ[՜էզ] (ՠս կզ տ՜ձզ ՜ձժ՜ջՠսճջ ՝՜շՠջ)փ
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ՀԱՄԱՌ0Տ ՃԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ
Կ. Պփժթջ

ՌՃՁԷ—1738

ԳՐԻՉ՝ Կ՟վ՟ոգս Աբվթ՟մնրոփժջգտթ՝ Սսգց՟մգ՟մ խ՟վաեֆ
ԹԵՐԹ՝ 109-1 (սգջ ո՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 2ՠ—3՟, 95ՠ—109ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+1×1 (մգվբթվ)+1—7×12+1—2×12 (Բ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,2×10,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ խ՟ոս՟խ՟մ՟շ տ՟ճսխեմֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1 էնրհէ ջխդՠթտ
(էգվէ՟խ՟ժնր՟լ 1)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — սո՟աթվ մխ՟վ՝ 3ՠ Ս. Ղ՟դ՟վ(՞)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ավ՟բ՟յսզ էգէգր՟խթ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟աթվջ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ՟պ՟մկթմ ղ՟ջգվթտ, նվնմւ ՟պ՟մկթմ—՟պ՟մկթմ եչ՟խ՟ժնր՟լ գմ գր ՟ո՟ ղթ՟տնր՟լ ղեխ խ՟դղթ ղգչ՝ Ա. 2—86 (եչ 1—168), Բ. 87—109 (եչ 1—14, ղթրջ էգվէգվզ շգմ եչ՟խ՟ժնր՟լ)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2՜ Հ՟ղ՟պփսնրէթրմ Ճ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ բթրվթմ նձթր գր ռ՟ճգժնրշ փվթմ՟խ՟ր, յ՟վ՟բվգտգ՟ժ ՟յի՟ս՟ջթվնրէգ՟ղՠ սգ՟պմ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ Սգՠ՟ջս՟տրնճ, Աՠՠ՟յծ՟ճվ խնշգտգժնճ. Ի ճփանրս ՟ղգմ՟ճմթտ, նվւ նրմթմ դց՟ց՟ւ դ՟ջնրէթրմջ թրվգ՟մտ դ՟վբ՟վգժ ագհգտխ՟անրմթրւ ՠ՟պթրւ գր ղ՟մ՟ր՟մբ ծ՟ձնճ՟տնրտ՟մգժ դղթսջ նրմխմբվնհ՟տ ՟մկ՟մտ. Ի ց՟պջ ղ՟մխ՟տգժնճմ Յթջնրջթ գր թ ո՟սթր ղփվ թրվնճ՝ ՟ղգմփվծմգտգժնճ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր. Յ՟ղթ Տգ՟պմ 1733, թ Վեմեսթխֆ Մգլ՟րնվ՟տ ՟խմ՟վխնրէգ՟ղՠֆ
– 4՜—86՜ Յ՟հ՟աջ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ. Գթվւ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ջ՟ծղ՟մթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ գր ՠ՟ը՟մղ՟մ ղ՟ջ՟մտ մնվթմ. Գժնրի ՟պ՟չմգվնվբ — Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդզսձ, ճջ ՠս ՜ոզ իշՠպճջճսդզսձ...

Տգ՛ջ կգպ. 876, 5՟—92՟. Ա/4՜—9՝փ Բ/10՜—36՝փ Գ/37՜—47՜փ Դ/47՜—79՜փ Ե/79՝—83՜փ Զ/83՝—6՜փ

2. 87՜—93՝ Բ՟մւ զմդթվւ ռգվւ՟հգտգ՟ժւ թ ճ՟հոէ՟խ՟մ ավնտ ջվՠնճ ծփվմ ղգվնճ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ —
Կղպ՜կ՝ՠ՜էո ՞ՠջ տ՜ձ աթճսջ...
Բՠջճս՜թ ի՜պճս՜թձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ ՠձ 1—28 ՠս «Մ՜պՠ՜ձզ» ՞էճսըձՠջզ ձղկ՜կ՝՚ ՜ջլ՜ձ՜՞ջճս՜թ էճսո՜ձռտձՠջճսկփ

3.՟. 94՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Մյ՟խ»)] — Մըիթէ՟վ Աՠՠ՟ճմ ի՜ձծ՜ջՠխ, / Շըջնՠ՜ռ ըաո՜ հ՜հէ զկըձ ռՠխ...
ՠ. 94՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ (սնրմւ՝ «Մյ՟խ»)] — Մըղպ՜՝ճսղը զկձ բ ո՜ նըջիճջ, / Բ՜հռ աճջկբ ՜ձիճ՞զռձ բ ըճջ...
ա. 94՜ [Ահ՟շ՟մւ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Մյ՟խ»)] — Մ՜հջը՟ կ՜տճսջ,/Շձճջի՜ռ ՜խ՝զսջ...
Աշ՜նզձձ ճս ՠջջճջ՟գ կբժ՜ժ՜ձ պճսձ ՠձ, զոժ ՠջժջճջ՟գ՚ մճջոփ Ահոպՠխ կզ՜ժռճս՜թ ՠձ զջ՜ջ ՠս ի՜ձ՟բո ՠձ ՞՜էզո ճջյբո կբժ
՜կ՝ճխնճսդզսձ ՜հէ լՠշ՜՞ջՠջճսկ ՟ջ՜ձտ պ՜ջ՝ՠջ կզ՜սճջձՠջ ՠձփ Գջճս՜թ ՠձ ՜հէ լՠշտճչ ՝՜ռ դճխձճս՜թ բնզ չջ՜հփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

94՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ — Ք՜խռջ՜՝՜ձճսդզսձ ՠս ՞ՠխՠռժճսդզսձ Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդՠ՜ձ հ՜ջ՞ՠէզ Միթէ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպզ Աՠՠ՟յծ՟ճվ ժճմՠռՠէճհձ, ձ՜ՠս ՞ՠխՠռժ՜ա՜ջ՟ճսդզսձ րջզձ՜ժ՜ռձ ՠս ՜յ՜ռճսռ՜ռձ, ճջճռ ճմ ՝՜սբ ՞ճչճսդզսձ,
կպջ՜ժՠ՜ռ ազո հճհե ը՜հդճխ՜՝՜ջփ Վ՜ոձ ճջճհ ՠս ՠո կզձմ ՞պզ ՜ձոը՜է րջզձ՜ժ զկձ, ճմզձմ հ՜յ՜խՠռզ ՜շ զ ՞թ՜՞ջՠէ աձճհձո, ՜հէ ծՠյ՜կՠջդ վճսդճչ ոժո՜հ ա՞ճջթո ա՜հո ի՜ձ՟ՠջլ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ առ՜հ՞ ՠս առՠջՠժ, ա՞զղՠջձ պզս ՜շձՠէճչ, ՜հ ճմ ապզսձ ՞զղՠջփ Ես ազ ՜հոյզոճսնկ<ձ>ճսձ ՜ջիՠոպզձ, ճջ ՞ճձ՚ տՠջ՜ժ՜ձճսդզսձձ, պջ՜կ՜՝՜ձճսդզսձձ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ձՠջժ՜հ՜ռՠ՜էոփ Յճհե ՝՜ջսճտ դճսՠռ՜ս զձլ, ՠս ՠսո ոճտ՜ ՠձ ՟ջ՜ձտ ժ՜կ ո՜ձ՟ճսխտ ՜ոպճս՜թ՜հձճռ ՞զպճսդՠ՜ձռձ, ճջճչտ չ՜ջզկտ գձ՟ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ՠս գձ՟ վզէզոճվ՜հ՜ժ՜ձո, ՝՜հռ ա՜ձ՜ա՜ձ՜յբո, ՠս ճմ բ իձ՜ջ դբ ՜ձկՠձՠսզկ՝ ՜հոճտզստ ճմ չ՜ջՠէճչ, ՜հոզձտձ՚ տՠջ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ ՠս պջ՜կ՜՝՜ձճսդՠ՜կ՝ ՜շ
՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձոձ ՠս ոճջզձ ձկ՜ձզմձ իյզէ, ՜յ՜ դբ ճմ, ճջյբո ՜ո՜ռ Ամճ՟հէմ Դ՟րթէ զ ՞զջո Ս՜իկ՜ձ՜ռ.
Զձկ՜ձոձ ժջՠկտ ՜հձճռզժ, ճջտ զ ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժո հ՜խն՜կխնզձ պՠխսճն ժ՜ռՠ՜էտ՚ ՜հձ զձմ ՜շ ՜ջՠ՞՜ժձ ի՜հզէ լՠշձ ՜ջժ՜ձՠձ, ճջտ աժճսջ՜ռճսկձ ՜մ՜ռ // (95՜) զսջՠ՜ձռ ՜շ գձթ՜հՠձփ Սճհձյբո ՠս կՠտ, ճջ ՠդՠ ճմ ձ՜ը՜յՠո լՠշձ՜ջժզռՠկտ աոճռճսձռ ՠս ՜հձյբո ՜շ ՜հձո լկպզէձ ժ՜ջզ ՜ձի՜ծճսդզսձ բ ՠս ՜ձյ՜պժ՜ձ՜սճջճսդզսձ, ձ՜ՠս էջճսդզսձ ՜ո՜ռՠէճսկձ Դ՟րէթփ Վ՜ոձ ճջճհ դճխՠ՜է աՠջժ՜ջձ, ՜ո[պ] չՠջն էզռզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

93՝ Նՠջ դճսճսկ վջժմզձ 1738, զոժ զ դճսզձ Հ՜հճռ 1187, ոՠյպՠկ՝ՠջ 24, զ Կնջս՟մբմնրոփժթջ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ՝՜ակ՜ի՜ս՜տ ՠժՠխՠռսճհձ Սվՠնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ, զ յ՜պջզ՜ջգ՜ջ՜ձձ Հ՜հճռփ
95՜ Ես կզձմ գձդՠշձճստ աո՜ ժ՜կ ՞թ՜՞ջբտ, կզ կճշ՜ձ՜հտ զ հզղՠէ կզճչ Հ՜հջ կՠջզս աըշզսո ՞ՠիՠձզձ, ՠս հզղրխտ՟ հզղՠռՠ՜էտ էզձզռզտ զ ՝՜ջՠջ՜ջբձ Աոպճսթճհ. ՜կբձփ
Գճէճչ յ՜պջ՜ոպ՜ժ՜ձ թ՜շ՜հ ՠս ճպզռ վճղզ ի՜կ՜հձզռ ի՜ձ՟զյճխ՜ռ՟ ոկզձ՚ Կ՟վ՟ոգս, ճմ ՜ջե՜ձզ Սսգց՟մգ՟մ ժ՜ջ՞բ, Աբվթ՟մնրոփժջգտթփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Կ՜ակ՜ոպ՜շ Ա (Շխ՜՞զջ ԺԸ–ԺԹ ՟՟.) Սՠջպՠռկ՜ձ՚ ի՜ձ՟ՠջլ ՟՜ո ՜շկ՜կ՝փ Սՠյպՠկ՝ՠջզ 25 ՠխՠս ոժզա՝ձփ
2՜ (Շխ՜՞զջ ԺԹ ՟.) Թ՟դբենջ չ՜ջ՟՜յՠպզձո բփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 95՜ (Գջմզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ ձՠջտՠսճսկ, ՝ճէճջղզ, լզ՜սճջ՚ լՠշտզձ ՟ջճղ ժ՜կ ձզա՜ժ)փ
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ԺԸ—XVIII
ԹԵՐԹ՝ 96, շավնր՟լ՝ 1՟—4ՠ, 5ՠ, 92ՠ—6ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1—13×8 (Ա, ԺԳ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,2×11,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 22ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, ժնրջ՟մտ՟գդվգվզ էնրժ՟տ՟լֆ Կ՟դղզ՝ անրմ՟ցնինր՟լ, Բ ցգհխթ խ՟յթմ՝ զմբժ՟ճմ՟խթ ձգհւնր՟լ, ՟ջս՟պթ լ՟հխ՟էնրհէզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

– 5՜ Հ՟ղ՟պփս Ճ՟վս՟ջ՟մնրէթրմ բթրվթմ նձթր գր ռ՟ճգժնրշ փվթմ՟խ՟ր, յ՟վ՟բվգտգ՟ժ ՟յի՟ս՟ջթվնրէգ՟ղՠ սգ՟պմ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ Սգՠ՟ջս՟տրնճ Աՠՠ՟յծ՟ճվ խնշգտգժնճ, թ ճփանրս ՟ճմտ ՟ղգմթտ, նվւ
նրմթմ դց՟ց՟ա դ՟ջնրէթրմջ թրվգ՟մտ դ՟վբ՟վգժ ագհգտխ՟անճմ ՠ՟պթրւ գր ղ՟մ՟ր՟մբ ծ՟ձնճ՟տնրտ՟մգժ դղթսջ նրմխմբվնհ՟տ ՟մկ՟մտ. Ի ց՟պջ ղ՟մխ՟տգժնճմ Յթջնրջթ գր թ ո՟սթր ղփվ թրվնճ ՟ղգմփվծմգտգժնճ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր. Յ՟ղթ Տգ՟պմ 1733, թ Վմեը, ղգլ՟րնվ՟տ ՟խմ՟վխնրէգ՟ղՠ
Ա. 6՜—13՜ Յ՟հ՟աջ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ. աթվւ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ջ՟ծղ՟մթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ գր ՠ՟ը՟մղ՟մ ղ՟ջ՟մտ մնվթմ. Գժնրի Ա — Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդզսձ, ճջ ՠս ՜ոզ իշՠպճջճսդզսձ...
Բ՜խժ՜ռ՜թ բ մճջո ՞էըզռփ

Բ. 13՜—46՜ Յ՟հ՟աջ ՟պ՟չմնճ ղ՟ջթմ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ, ՟ճջթմւմ՝ ասղ՟մ. աթվւ գվխվնվբ. Յ՟հ՟աջ
խվխմ՟խթ ո՟յսփմթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ թ ասղ՟մ, գր ճ՟հ՟աջ ջ՟ծղ՟մ՟տ ո՟ծ՟մչգժնտ ՟պ ասնրղմֆ Գժնրի
Ա — Եջժճս ՠձ յ՜ղպրձտ ծ՜ջպ՜ո՜ձտձ զ ՞պկ՜ձ...
Բ՟հխ՟տ՟լ ե ս՟ջմ աժիթտֆ

Գ. 46՜—55՝ Յ՟հ՟աջ գվխվնվբթ ղ՟ջթմ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ, ՟ճջթմւմ՝ սվ՟ղ՟բվնրէգ՟մ. Գթվւ գվվնվբ.
Յ՟հ՟աջ մ՟ի՟ոգս՟խ՟մ՟տ ղ՟ջ՟մտ ՟ջ՟տնր՟լնտ գր էե դթմշ թտե ջխջնր՟լմ. Գժնրի Ա — Գզպՠէզ բ, ազ ՜ո՜ռճս՜թձ ճսձզ ամճջո կ՜ոճսձո...
Բ՜խժ՜ռ՜թ բ ՠրդձ ՞էըզռփ

Դ. 55՝—86՜ Յ՟վ՟աջ գվվնվբթ ղ՟ջթմ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ, ՟ճջթմւմ՝ ճ՟հ՟աջ ձնի՟ՠ՟մնրէգ՟մ. աթվւ շնվվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե դթմշ ե ձնի՟ՠ՟մնրէթրմմ գրնճւ գմ ճ՟սխ՟խ՟մ ո՟վ՟ա՟ճւ մնվթմ. Գժնրի Ա — Ճճը՜՝՜ձճսդզսձձ բ հ՜ջկ՜պզռ ՟զպ՜սճջճսդՠ՜ձռ չ՜հՠէմ՜աճհ՞ ՝՜շզս ՜ջպ՜՝ՠջճսկձ...
Բ՜խժ՜ռ՜թ բ պ՜ոձ ՞էըզռփ

Ե. 86՝—9՝ Յ՟հ՟աջ շնվվնվբթ ղ՟ջթմ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ, ՟ճջթմւմ՝ ճ՟հ՟աջ ճթյնհնրէգ՟մ. աթվւ ծթմագվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե դթմշ թտե ճթյնհնրէթրմմ գր թ ւ՟մթջ ՠ՟ը՟մթ. Գժնրի ՟պ՟չմգվնվբ — Յզղճխճսդզսձձ բ ի՜ոպ՜պճսձ զկ՜ռճսկձ...
Բ՜խժ՜ռ՜թ բ ՠջժճս ՞էըզռփ

Զ. 89՝—92՜ Յ՟հ՟աջ ծթմագվնվբթ ղ՟ջթմ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ, ՟ճջթմւմ՝ ճ՟հ՟աջ ՟վս՟ՠգվնրէգ՟մ.
աթվւ ռգտգվնվբֆ Յ՟հ՟աջ էե դթմշ թտե ՟վս՟ՠգվնրէրմմ գր նվւ՟մ թտե փաս՟խ՟վ. Գժնրի Ա — Աջպ՜՝ՠջճսդզսձձ
ճջյբո հ՜շ՜նձճսկձ ՞ջտճն ՜ո՜ռ՜ս, բ կ՜խկձճհ ՠս լ՜հձզ գոպ յ՜ի՜ձնկ՜ձ զջ՜ռ... Ես ՜հոճտզժ ի՜կ՜շրպ՜յբո ղ՜ջ՜՟ջՠռՠ՜էտ էզռզձ հ՜խ՜՞ո ծ՜ջպ՜ո՜ձ՜ժ՜ձզ ՜ջիՠոպզ՚ զ վ՜շո Յզոճսոզ ՠս զ յ՜պզս թձճխզ զսջճհ ՜կՠձրջիձՠէճհ ժճսոզձ Մ՜ջզ՜կճսփ
Բ՜խժ՜ռ՜թ բ ՠջժճս ՞էըզռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

2՜ (Շխ՜՞զջ) Ի չ՜հՠէճսկձ Ղ՟դ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս զ հզղ՜պ՜ժ զկճհ ՜ձլզձ, զ ՌՄԽԶ (1797) դճսզձ ՠս հճսձվ՜ջզ ԺԵ (15)—զձ, զ Կ՟վթմփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ (Բճէճջղզ, ոՠս). Ք[ջզոպճո]զ թ[՜]շ[՜հ] Գվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպ. ՌՄԼԳ (1784)փ
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Պփժթջ

ՌՄԺԴ — 1765

ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ բոթվ (1՟—37ՠ, 47՟—125ՠ), Գվթանվ ռվբ. (38՟—46ՠ) ֆ
ԹԵՐԹ՝ 127. շավնր՟լ՝ 1ՠ, 126՟—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԲ×12 (Ա 13, Դ 9, Ե, Է 11, ԺԱ 7, ԺԲ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր է՟ա՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,6×10,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ զջս ավթշմգվթ)ֆ ՏՈՂ՝ 18–19ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟ոս՟խ՟մ՟շ տ՟ճսխեմֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3(Ա—Գ)+3(Դ—Զ), ջոթս՟խ էնրհէ (ս՟վՠգվ)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ Բ ցգհխզ էգէգր՟խթ տգտ՟խգվ, ՟մխթրմմգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ Վգվ՟խ՟դղնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ գդվ՟ծ՟սղ՟մ ծգսգր՟մւնռ ծթմ ով՟խ՟մթյ ս՟պգվզ է՟ցնր՟լ գր ավնր՟լ մնվգվզֆ
Ծնթ. Ձգպ՟ավթ մղ՟մնրէթրմզ էնրճժ ե ս՟ժթջ ՟ջգժնր, նվ էգվթմ ժվ՟տնրգժ, ՟վս՟ավնրգժ գր մնվ ով՟խ՟մթյ ս՟պգվզ մյ՟մ՟խնրգժ գմ
1798 է. կգպ. 876 կգպ՟ավթ ճթյ՟ս՟խ՟աթվ Գվթանվ ռվբ—թ խնհղթտ (սգ՛ջ ՟մբ, 2՟)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜ Հ՟ղ՟պփսնրէթրմ Ճ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ բթրվթմ նձթր գր ռ՟ճգժնրշ փվթմ՟խ՟ր, յ՟վ՟բվգտգ՟ժ ՟յի՟ս՟ջթվնրէգ՟ղՠ սգ՟պմ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ Սգՠ՟ջս՟տրնճ Աՠՠ՟ճծ՟ճվ խնշգտգժնճ, թ ճփանրս ՟ճմտ ՟ղգմ՟ճմթտ, նվւ նրմթմ դց՟ց՟ւ դ՟ջնրէթրմջ թրվգ՟մտ դ՟վբ՟վգժ ագհգտխ՟անրմթրւ ՠ՟պթրւ գր ղ՟մ՟ր՟մբ ծ՟ձգտնրտ՟մգժ դղթսջ նրմխմբվնհ՟տ ՟մկ՟մտ. Ի ց՟պջ ղ՟մխ՟տգժնճ Յթջնրջթ գր թ ո՟սթր ղփվ թրվնճ ՟ղգմփվծմգտգժնճ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր. Աղթ Տգ՟պմ 1733, թ Վեմեսթխ, ղգլ՟րնվ՟տ ՟խմ՟վխնրէգ՟ղՠ
– 2՜—125՜ Յ՟հ՟աջ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ. աթվւ մ՟իխմնվբ. Ս՟խջ ջ՟ծղ՟մթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ գր ՠ՟ը՟մղ՟մտ ղ՟ջ՟մտ մնվթմֆ Գժնրի ՟պ՟չթմ — Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդզսձ, ճջ ՠս ՜ոզ իշՠպճջճսդզսձ...
Տգ՛ջ կգպ. 876, 5՟—92՟. Ա/2՜—13՜փ Բ/13՜—68՜փ Գ/68՜—83՜փ Դ/83՜—117՝փ Ե/118՜— 121՝փ Զ/121՝—5՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

125՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ — Ք՜խռջ՜՝՜ձճսդզսձ ՠս ՞ՠխՠռժճսդզսձ ծ՜ջպ՜ո՜ձճսդՠ՜ձ հ՜ջ՞ՠէզ Միթէ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպզ... (պՠո կգպ. 875, 94ՠ—5՟)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

125՜ Գջՠռ՜ս Գզջ ծ՜ջպ՜ո՜ձճսդՠ՜ձ ՞ՠխՠռզժ րջզձ՜ժբ դճսզձ Հ՜հճռ ՌՄԺԴ (1765), զ տ՜խ՜տձ Պփժթջ, լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխ, ձճս՜ոպ ՠս ՜ձյզպ՜ձ, մձմզձ Գվթանվ ՟յջզփ Ախ՜մՠկ ՜կՠձզռ՚ աըշզսո ՞ՠիՠձզձ հզղՠէ կզճչ Հ՜հջ կՠջզսփ
Գջմզ ՜ձճս՜ձ պՠխգ ձ՜ը՜յբո ՝՜ռ բ դճխձճս՜թ ՠխՠէ ՠս էջ՜ռճսՠէ բ հՠպ՜՞՜հճսկփ
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ԺԸ— XVIII
ԹԵՐԹ՝ 102. շավնր՟լ՝ 1ՠ, 102ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա— ԺԴ×8(Ա, ԺԴ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «ENROVEBGVE» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5×11ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, Ա ցգհխթ ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ղ՟ջմ Ա ով՟խթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ–սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ժնրջ՟մտ՟գդվգվզ՝ էնրժ՟տ՟լ, Բ ցգհխթ էհէգ՟ճ խ՟դղ՟ջս՟պմ՝ զմխ՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ կգպ՟ավթտ 1—2ջղ շ՟ցնռ՝ ցնւվ՟տ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜ Գթվւ Ճ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ, յ՟վ՟բվգտգ՟ժ թ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսե Սգՠ՟ջս՟տրնճ Աՠՠ՟ճծ՟ճվ խնշգտգժնճֆ Ի ց՟պջ ՟ղգմ՟ջնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մմ գր թ ռ՟ճգժնրղմ նրջնրղմ՟ջթվ՟տ ղ՟մխ՟մտ Մփվջ ժնրջնճ գխգհգտրնճ. Յ՟ղթ Տգ՟պմ 1735, թ Վեմեսթխփ
– 2՜—100՝ Յ՟հ՟աջ ՟վծգջսթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ. ՟պ՟չթմ աթվւ. Յ՟հ՟աջ ջ՟ծղ՟մթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ գր ՠ՟ը՟մղ՟մ ղ՟ջ՟մտ մնվթմֆ Գժնրի ՟պ՟չմգվնվբ — Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդզսձ, ճջ ՠս ՜ոզ իշՠպճջճսդզսձ...
Տգ՛ջ կգպ. 876, 5՟—92՟. Ա/2՜—10՜փ Բ/10՜—78՝փ Գ/48՝—60՝փ Դ/60՝—95՜փ Ե/95՜—8՜փ Զ/98՜—100՝փ

2. 101՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ (կգպ. 820, 1ՠ)] — Միթէ՟վ Աՠՠ՟ճմ ի՜ձծ՜ջՠխ, / Փճըՠ՜ռ աո՜ հ՜հէ
զկձ ռՠխ...
ՠ. 101՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ, սնրմւ՝ «Մյ՟խ»] — Մղպ՜՝ճսղը զկձ բ ո՜ նըջիճջ, / Բ՜հռ աճջկբ ՜ձիճ՞զռձ բ ըճջ...
3. 101՝—2՜ [Ց՟մխ ջխջնր՟լնտ գր ջո՟պնր՟լնտ ւ՟հնր՟լնտ թ դ՟մ՟դ՟մ ղ՟սգմթտ. ճ՟հ՟աջ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ] — Սխջնր՟լ՚ ժղպ՜կ՝ՠ՜էո ՞ՠջ[զ], Սյ՜շճս՜թ՚ յ՜ջպ՜ժ՜ձո չՠջնզձ, թ կգպմ՚ չՠջ՜հմսճսկձ, Եվգջ 7,
Գժնրի 2, Հ՟ղ՟վ 1...

Խճջ՜՞զջգ գոպ ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդՠ՜ձփ Էնՠջգ ՝՜ե՜ձճս՜թ ՠձ 6 ոզսձ՜ժձՠջզ, իՠջդ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ ՞ջճս՜թ գձ՟՞թճս՜թ ՝՜շՠջգ,
զոժ ձՠջտՠսճսկ՚ յ՜պ՜ոը՜ձձձՠջգփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

1՜ (Աձճս՜ձ՜դՠջդզ կբն, թ՜հջ՜ժ՜յ՚ «Մղ՜ժ»)
Մ՜հջ ոճսջ՝ էճհո,
Շձճջի՜էզ ժճհո,
Աա՜պզմ ՞ՠջսճհո,
Կՠռճսռզմ ՠս հճհոփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (Աձչ՜ջե ձրպջ՞ջճչ) Ահջ ոճսջ՝ էճհո ժճ[հ]ո, ի՜ոռբ ՞զջո Թ՟ծնրդթտ, կՠխո, Փ՟վ՟ւ՟վ, յ՜ջճձ Պփհնջփ 102՝ (Ահէ լՠշտճչ) ժ՜մժճս Յփվփմ՚ Ա (1) ճջդփ
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ՀԱՄԱՌ0Տ ՃԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ
Հ՟յս՟վի՟մ

ՌՄԹ—ՌՄԺ—1760—1761

ԳՐԻՉ՝ Գ՟ջո՟վ (11՟—121՟), ՟մ՟մնրմ (123՟—4ՠ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 132–4 (սգջ Պ՟ծո՟մ՟խ), շավնր՟լ՝ 1՟—10ՠ, 11ՠ, 121ՠ—2ՠ, 125՟—32ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+16×8+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ս՟վՠգվֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,4×9,9ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ՝ զջս ավթշմգվթ)ֆ ՏՈՂ՝ 19–26ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, Ա գր Բ ցգհխգվթ խգմսվնմնրղ ձմյ՟բվնյղ մխ՟վ՝ պնրջգվեմ « Сошествие во адъ» ղ՟խ՟ավնրէգ՟ղՠ. ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, էնրհէ, ծ՟յնր՟լ էգվէ՟ւ՟մ՟խթ ղեչ՝ 1—2, 131—132ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 12՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ 12՟ֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, 1—5 գր 129—132 շավնր՟լ էգվէգվզ գր խ՟դղթ խ՟յթմ տգտ՟խգվ, էթխնրմւմ նր
գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, դնճա ց՟խ՟մմգվզ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 11՜ Գթվւ Ճ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ, յ՟վ՟բվգ՟ժ թ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսե Սգՠ՟ջս՟տրնճ Աՠՠ՟յծ՟ճվ խնշգտգժնճ, թ ց՟պջ ՟ղգմ՟ջնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մ գր թ ռ՟ճգժնրղմ նրջնրղմ՟ջթվ՟տ ղ՟մխ՟մտ Սվՠնճ Մփվզջ ժնրջնճ
գխգհգտրնճֆՅ՟ղթ սգ՟պմ 1760, թ Հ՟յս՟վի՟մ ւ՟հ՟ւթֆ
– 12՜—119՜ Յ՟հ՟աջ ՟վծգջսթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մմ. աթվւ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ջ՟ծղ՟մթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ գր ՠ՟ը՟մղ՟մ ղ՟ջ՟մտ մնվթմ. Գժնրի ՟պ՟չգվնվբ — Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդզսձ, ճջ ՠս ՜ոզ իշՠպճջճսդզսձ...
Տգ՛ջ կգպ. 876, 5՟—92՟. Ա/12՜—20՜փ Բ/20՝—61՜փ Գ/61՝—73՝փ Դ/73՝—111՝փ Ե/111՝—5՝փ Զ/115՝—9՝փ

2.120՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ, սնրմւ՝ «Մյ՟խ»] — Մղպ՜՝ճսղը զկձ բ ո՜ նըջիճջ, / Բ՜հռ աճջկբ ՜ձիճ՞զռձ բ ըճջ...
3. 120՝—1՜ [Ց՟մխ ջխջնր՟լնտ գր ջո՟պնր՟լնտ ռգվւ՟հտգտգ՟ժ զմսթվ ՠ՟մթտ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ] —
Սժոճս՜թ. Կղպ՜կ՝ՠ՜էո ՞ՠջ տ՜ձ [աԾճսջ]...
[Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.]
123՜—4՝ Խվէ՟ՠ՟մնրէթրմւ նղ՟մւ զջս յ՟վ՟բվնրէգ՟մ գր թղ՟տւ ՠ՟վնճ՟խ՟մւ ռ՟ջմ գհՠ՟վտ նղ՟մտ յ՟վ՟բվ՟ջթվ՟տ գր սթվ՟տնր Պ՟հս՟ջ՟վե — Ոջտ ըաարջՠխ ժ՜յճռձ էթ՜ձՠ՜ձ ած՜ղճսկձ... Ես ազձմ ՜ոպզ զկ՜ռտ,
ՠդբ ճմ կՠժձզռբ էճսջ, ՠս աէճսջձ՚ ՞ջ՜կճսջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

11՜ (Աձճս՜ձ՜դՠջդզ կբն, թ՜հջ՜ժ՜յ՚ «Մղ՜ժ»)
Մ՜հջ ոճսջ՝ էճհո,
Շձճջի՜էզ ժճհո,
Աա՜պզմ ՞ՠջճհո,
Կՠռճսռզմ ՠս հճհոփ
0՞ձՠ՜ զձլ, Տբջ Յզոճսո ՠս ի՜ոճ ոժոՠ՜էո հ՜ս՜ջպփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

11՜ Յ՜կզ Տՠ՜շձ 1760փ
119՜ Փ՜շտ, յ՜պզս ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ ՞ճիճսդՠ՜կ՝ ի՜ձ՟ՠջլ Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ զձլ կՠխ՜յ՜ջպզո ՞՜խ՜վ՜ջՠէ ա՞ջտճսժո ՜հո Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդՠ՜ձ. զ դճսզձ Փջժմզձ 1761, իճգպՠկ՝ՠջզ 8—ճսկձ, ՜ս՜ջպ ՠխՠս զ վ՜շո Աոպճսթճհփ
Աջ՟, ճջտ չ՜հՠէբտ աո՜ գձդՠշձՠէճչ, ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ հգձ՟ճսձ՜ժ՜ձ ՜խրդո լՠջ ա՞թրխ ՞ջճհո կՠխո՜դ՜ս՜է, մձմզձ ՠս յ՜ջպ՜սճջ, ՜յզջ՜պ թ՜շ՜հ՚ Գ՟ջո՟վջ կզճչ ՝ՠջ՜ձ Աոպճսթճհ ճխճջկՠ՜հզս, ՠս ալՠա Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ զսջճսկ. ՜կբձփ
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ՀԱՄԱՌ0Տ ՃԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՌՄԺԴ—1765
ԳՐԻՉ՝ Խ՟շ՟սնրվ ռվբ. Կնջս՟մբմնրոփժջգտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Աջսնր՟լ՟սնրվ ռվբ. Քգք՟ճգտթ (Ղվթղգտթ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 60. շավնր՟լ 2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 5 (ղեխ ով՟խզ մյնր՟լ գվխնր ս՟պ՟մթյնռ՝ Ա—Ժ)×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ղ՟ծթխ՟մյ՟մ
ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15×10ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 24ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝
ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ղ՟ջմ ծմ՟սթո Տփմ՟տնճտթ (եչ 181—182 գր 185—186. 181 գր 186 եչգվզ ջնջմկնր՟լ)ֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
1(Ա)+1(Բ), ղ՟ջմ ծմ՟սթո Տփմ՟տնճտթ (եչ 171—180 գր 191—192)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Գնճմգվ՝ խ՟վղթվ նրվնր՟ալ՟ճթմ ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ՠ՟ր՟վ՟վ. ավ՟բ՟յսզ՝ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, 1/2—ջղ շ՟ցնռ՝ ցնւվ՟տ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՝ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ] — Միթէ՟վ Աՠՠ՟ճմ ի՜ձծ՜ջՠխ,/ Փճըՠ՜ռ աո՜ հ՜հէ զկձ ռՠխ...
Մբժ տ՜շ՜պճխ կզ՜հձփ Ձգպ. 875, (94՜) ՜հձ ժզռ բ ոպճջՠս §3 ճպ՜ձ՜սճջզձ ՠս պճխՠջգ հր՟ճսկ ՠձ «Մղ՜ժ»փ

2. 2՜. Գթվւ Ճ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ, յ՟վ՟բվգ՟ժ թ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսե Սգՠ՟ջս՟տրնճ Աՠՠ՟յծ՟ճվ խնշգտգժնճ. Ի ց՟պջ ՟ղգմ՟ջնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մմ գր թ ռ՟ճգժնրղմ նրնրղ՟ջթվ՟տ ղ՟մխ՟մտ Սվՠնճ Մփվջ ժնրջնճ գխգհգտրնճ. Յ՟ղթ Տգ՟պմ 1735, թ Վգմեսթխ, թջխ Հ՟ճնտ ՌՃՁԴ (1735)ֆ
3՜—58՝ Յ՟հ՟աջ ՟վծգջսթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ. Գթվւ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ջ՟ծղ՟մթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ
գր ՠ՟ը՟մղ՟մ ղ՟ջ՟մտմ մնվթմ. Գժնրի ՟պ՟չմգվնվբ— Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդզսձ, ճջ ՠս ՜ոզ իշՠպճջճսդզսձ...
Տգ՛ջ կգպ. 876, 5՟—92՟. Ա/3՜—8՜փ Բ/8՜—28՝փ Գ/29՜—35՜փ Դ/35՜—54՜փ Ե/54՜—6՝փ Զ/56՝—8՝փ

3. 59՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ, սնրմ «Մյ՟խ»] — Մղպ՜՝ճսղը զկձ բ ո՜ նըջիճջ, / Բ՜հռ աճջկբ ՜ձիճ՞զռձ բ ըճջ...
Տգ՛ջ ռգվզ § 1ֆ

4. 59՝—60՜ [Ց՟մխ ջխջնր՟լնտ գր ջո՟պնր՟լնտ ւ՟հնր՟լնտ թ դ՟մ՟դ՟մ ղ՟սգմթտ ճ՟հ՟աջ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ] — Սժոճս՜թ. Կղպ՜կ՝ՠ՜էո ՞ՠջզ...
Տգ՛ջ կգպ. 878, 101ՠ—2՟ֆ

5. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ՝ ԺԸ—ԺԹ բբ.]
՟. 1՜ [Շ՟հխ՟ու գր ղ՟խՠ՟ճւ] — Թբյբպ, դբՠս, աճջրջզձ՜ժ...
ՠ. 60՝ [Աճՠնրՠգմ ծ՟ճնտ զջս նժնվ՟խթ, զջս ՟ղ՟մ՟խթ գր զջս ծ՟ա՟խթ, գր մյ՟մւ մնտթմ] — Ահ՝ձ ՠս զձտձ
գոպ ճէճջ՜ժզձ՚ ղՠղպ ՠս գոպ ՜կ՜ձ՜ժզձ՚ կզն՜ժ...
Ահէ լՠշտճչ՚ ՞ջճս՜թ ՜ա՜պ բնՠջզ չջ՜հփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

2՜ (Աձճս՜ձ՜դՠջդզ կբն, թ՜հջ՜ժ՜յ՚ «Մղ՜ժ»)
Մ՜հջ ոճսջ՝ էճհո,
Շձճջի՜էզ ժճհո,
Աա՜պզմ ՞ՠջճհո,
Կՠռճսռզմ ՠս հճհոփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ավւնճջ ալնհթ — Փ՜շտ...փ Եո՚ ձճս՜ոպ ճ՞զ Խ՟շ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպո Կնջս՟մբմնրոփժջգտթ պՠոՠ՜է ա՞զջտո ա՜հո Հշՠպճջ՜ժ՜ձ, դբ հճհե յզպ՜ձզ ՠս ի՜ջժ՜սճջ բ ՜կՠձ՜հձ տ՜խռջ՜ոճսդՠ՜ձ իՠպՠսճխ՜ռ, ա՝՜աճսկ ՜ղը՜պ՜ձո հ՜ձլձ ՜շՠ՜է ՞ջՠռզ զ հրջզձ՜ժբ կզճհ, ճջ ժ՜ջզ հճհե ը՜ձ՞՜ջՠ՜է ՠս հճէճչ ոը՜է՜ձրտ
էռՠ՜է բջ զ չ՜հՠէճսկձ զկճհ ՜ձլզձփ Ես ՜հձռ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ գձդՠշձՠէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հճջճռ ըձ՟ջՠկ հզղՠէ ազո՚ աո՜ժ՜ս ՜ղը՜պ՜ձո զ ոջ՝՜՞ջճսդզսձ ոճջզձ, ճջ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ճխճջկճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճսկ. ՜կբձփ ՌՄԺ դճսզձ (1761)փ
58՝ Փ՜շտ, յ՜պզս ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ, ՞ճիճսդՠ՜կ՝ ի՜ձ՟ՠջլ Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ զձլ, կՠխ՜յ՜ջպզո ՞՜խ՜վ՜ջՠէ ա՞ջտճսժո ՜հո ծ՜ջպ՜ո՜ձճսդՠ՜ձ զ դճսզձ Փջժմզձ 1765փ Աջ՟, ճջտ չ՜հՠէբտ աո՜ գձդՠշձէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ հգձ՟ճսձ՜ժ՜ձ ՜խրդո լՠջ ա՞թրխ ՞ջտճհո՚ ակՠխո՜էզ Խ՟շ՟սնրվ ՠսՠդ զ՝ջ չ՜ջ՟՜յՠպո Կնջս՟մբմնրոփժջգտթֆ
60՜ (Սպ՜ռճխզ) Ի չ՜հՠէճսկձ Քգք՟ճգտթ Աջսնր՟լ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ
60՝ (Սպ՜ռճխզ զձտձ՜՞ջճչ) Յզղ՜պ՜ժ բ Ղվթղգտթ Աջսնր՟լ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպզձ՚ զձտՠ՜ձ ՠս թձրխ՜ռ իճ՞սճհձփ Ոչ գձդՠշձճս, ՜ո՜ոռբ Աոպճս՜թ ճխճջկզփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ (Շխ՜՞զջ, ԺԸ ՟.) Յ՜յջզէզձ ՜հոջ ՜կզ Ի (20) կ՜ջմզէ ՠպճս Գվթանվթմփ
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ՀԱՄԱՌ0Տ ՃԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ
Վգմգսթխ

ՌՄԲ—1753

ԳՐԻՉ՝ Պփհնջ Ս՟ծ՟մգ՟մ ղ՟ծսգջթ Աՠեժգ՟մտֆ
ԹԵՐԹ՝ 124. շավնր՟լ՝ 1ՠ, 2ՠ—3ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 10×14(Ա, Դ 11, Գ 12, Է 13, Ժ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5×11,3ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20ֆ ԿԱԶՄ՝ նջխգբվնյղ յվչ՟մ՟խնռ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ լ՟հխ՟էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ նջխգդփլֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, շավնր՟լ ջոթս՟խ ծ՟ջս էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. 124—վբ էգվէզ ռգվթտ ռ՟վ յգհ՟խթ ո՟սպնր՟լ գր զմխ՟լ, նվթ ո՟սձ՟պնռ ռմ՟ջնր՟լ գմ ավշթ շ՟ց՟լնճ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մմ նր ավւթ տ՟մխզֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, դնրճա ց՟խ՟մգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜ Գթվւ Ճ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ. է՟վաղ՟մնրէգ՟ղՠ թ ժնճջ ՟լգ՟ժ թ ռ՟հզմչնրտ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ՝ ՟յի՟սնրէգ՟ղՠ ճնամ՟ծ՟մձ՟վ, ինծգղ՟անճմ ՠ՟մ՟ջթվ՟տ. թ յ՟ծ գր թ ճփանրս ՟ղգմթտ ղգվնտ Հ՟ճխ՟դ՟մ ՟դ՟մտ
նրջնրղմ՟ջթվ՟տ. թ ծ՟ճվ՟ոգսնրէգ՟մ սգ՟պմ Մթմ՟ջ՟ճ Աղգմ՟ճմթտ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ. Յ՟ղթ ղ՟վբգհնրէգ՟մ Կգմ՟վ՟վթմ 1753 գր թ Հ՟ճնտ 1202 գր թ ճ՟ղջգ՟մմ ծմնճ ղ՟վսթ 20, թ ծպշ՟խ՟րնվ ւ՟հ՟ւմ Վեմեսթխ
– 4՜—122՝ Յ՟հ՟աջ ՟վծգջսթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ. աթվւ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ջ՟ծղ՟մթ ձ՟վս՟ջ՟մնրէգ՟մ գր ՠ՟ը՟մղ՟մ ղ՟ջ՟մտ մնվթմ. Գժնրի ՟պ՟չմգվնվբ — Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդզսձ, ճջ ՠս ՜ոզ իշՠպճջճսդզսձ...
Տգ՛ջ կգպ. 876, 6՟—92՟. Ա/4՜—13՜փ Բ/13՝—55՝փ Գ/56՜—68՝փ Դ/69՜—113՝փ, Ե/114՜—8՝փ Զ/119՜—22՝փ (0ջզձ՜ժո ճսձՠռՠէ բ ռ՜ձժ՚ 124՝, ճջզռ կձ՜ռՠէ ՠձ կզ՜հձ բն՜ձզղ դճսՠջգ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2՜ Ապ ՠ՟վգջեվ զմէվտփհջ – Թբյբպ ՞ճէճչ դ՜վճսջ ՜կՠձ՜հձզռ ՞զպճսդ՜ձռ, ՜հէ ո՜ժ՜հձ պՠո՜ձՠէճչ չ՞զպճսդզսձձ ՜շ՜սՠէ յ՜պճս՜ժ՜ձ տ՜ձ ա՜ժճսձո [գոպ Գՠջ՜հիջ՜ղ զկ՜ոպձճհձ], չ՜ոձ ճջճհ գձ՟ ՞պ՜ձՠէձ ոճջզձ, հրե՜ջ՜ռ՜հ ՜ղը՜պՠէ ճջտ՜ձ ժ՜ջձ կՠջձ բփ Թբՠս ՞ճէճչ ի՜կ՝՜ժ՜՞ճհձ ՠս ՠձդ՜ջժՠ՜է, չ՜ոձ ազ ի՜ձ՜յ՜ա ճմ ժ՜ջբ՜տ յ՜ջ՜յՠէ զ ՞ջմճսդՠձբ, ճջ ՞ջՠդբ արջձ ճխնճհձ ճմ յ՜ժ՜ոզձ ա՝՜խկճսձտ կՠջփ Ահէ ազ տ՜խռջ՜ըրոճսդզսձձ ՠս ծճշճկ՜ըրոճսդզսձձ ոճջզձ տ՜ջղՠ՜ռ ՠս ոպզյՠ՜ռ կՠա, ո՜ժո ճջճհ ՠս ՠո, րջզձ՜ժՠռզ զ է՜ս ՠս զ հգձդզջ րջզձ՜ժբ,
ճջճհ չ՜ոձ գձթ՜հՠկ լՠա ոզջՠէՠ՜ռ՟. գձժ՜է՜ջճստ ա՟ճսաձ՜տՠ՜հ յպճսխո զ մձմզձ պժ՜ջբ, ճջ ՠկ ՜կՠձզռ ձճս՜ոպ ՠս
հՠպզձ թ՜շ՜հ՚ Պփհնջ Ոծ՟մգմ կ՜իպՠոզ Աՠեժգ՟մտփ Paolod Apel.փ
123՜ Շձճջիրտ ՜կՠձ՜արջզձ Աոպճսթճհ ՠս ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ՜կբձրջիձՠռՠ՜է ժճսոզձ Մ՜ջզ՜կճս ՜ս՜ջպՠռ՜ս
՞ջտճսժո ՜հո, ճջ ժճմզ Ճ՜ջպ՜ո՜ձճսդզսձ ՠս իշՠպճջճսդզսձ, ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ զ Պփհնջ ձճս՜ո[պ]՜՞ճսձՠխ թ՜շ՜հբ, ճջ՟ճհ Յնծ՟մմնր, զ Աՠեժգ՟մ պճիկբ, զ վ՜շո ՜կՠձ՜կՠթզձ Աոպճսթճհ ՠս ժճսոզձ Մ՜ջզ՜կճսփ Բ՜հռ ՜խ՜մՠկ ա-

լՠա ոզջՠէՠ՜ռ՟ ի՜ջռ ՠս ՠխ՝՜ջռ զկճռ զ Տբջ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ի՜ձծ՜ջ՜՝ճսը ՞ճջթ՜ջ՜ձզո, ՠդբ գձդՠշձՠէճչ, ժ՜կ
րջզձ՜ժՠէճչ, ճսջՠտ–ճսջՠտ գոպ ՜ջիՠոպզձ աող՜է՜ձ՜ռ զձմ ՞պ՜ձզռբտ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ չ՜ոձ ժջժզձ յ՜պծ՜շզ. ձ՜ը՚ ազ ի՜կ՝՜ժ՜՞ճհձ ՞ճէճչ ժ՜ջձ կՠջ ՜հո բջ, ՠջժջճջ՟ձ՚ ազ ճմ կզ՜հձ յ՜ջ՜յբ՜տ զ չՠջ՜հ ոճջ՜ [ազ ճմ էզձբջ լՠշձ՜պճս ՠս ՝՜ս՜ժ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժձ], ՜հէՠս ՜հէճռ զջ՜ռ, ճջտ ի՜ջժ՜սճջտ բզձ գոպ ժ՜ջՠ՜ռ ի՜ո՜ջ՜ժճսդՠ՜ձ,
տ՜ձազ իձ՜ա՜ձ՟ՠռՠէճհձ // (123՝) յ՜ջպ բ կզղպ իէճս էզձՠէ ժ՜շ՜չ՜ջճխզձ զսջճհ, չ՜ոձ ճջճհ ի՜հռՠկ եըպՠէճչ աձՠջճսկձփ Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ճջտ ա՝րոձճստ ոճչ՜ս, հզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠջ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզձզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջկբ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ//
123՝ Պ՜ղպյ՜ձզմ զկ, ՜շ տՠա ՞ճմՠկ,
Սճսջ՝՟ Պփհնջ, զ տբձ ի՜հռՠկ,
Աձլձ զկ պժ՜ջ տՠա հ՜ձլձ ՜շձՠկ,
Զզ վճջլճսդՠ՜ձ հճհե ՜ձժ՜ջ ՠկփ
Ոչ ճտ ՞ջտժճհո ՜շ ի՜ձ՟զյզ,
Ոջճչ ա՝՜խզէըձ հրե՜ջզ,
Ժպՠկ հզղՠէ Տՠ՜շձ ՜շ՜նզ,
Զզո՚ աՊնհնջջ ձճս՜ոպ իճ՞զփ
Ղրխՠ՜է պտձզկ ՜կՠձ՜հձզ,
Թզս ճմ ՜ձժՠ՜է ժ՜կ յզպ՜ձզ,
Գճէճչ ՠո դ՜ջռ ՝՜ջզ յպխզ,
Ոմ ՜ձՠէճչ ա՞ճջթ զձմ ՝՜ջզփ//
(124՜) Ոչ ՝՜ջՠկզպ ՟ճս գձդՠջռրխ,
Գճջթՠէ ա՝՜ջզո էՠջ ն՜ձ՜ռրխ,
Զզ կզ էզձզո զձլ ձկ՜ձրխ՚
Գճջթճռ ՝՜ջՠ՜ռ էճժ տ՜ջճ[արխ]փ
Սզջճչ ՞ջտճսժըո թջՠռ[զ],
Ի պխ՜հճսդՠ՜ձո ի[՜ո՜ժզ]
Ի ճսո՜ձզէձ տ[՜ի՜ձ՜հզ],
Աձճսո ՞ճէճչ ///փ
Յ՜կզ Փջժմզձ [ժՠձ՜ջ՜ջզ],
Հ՜ա՜ջ ՠրդ[ձ ի՜ջզսջզ],
Յզոճսձՠ[ջՠտ դզս ՜սՠէզ],
Ի Վեմգս[թխ տ՜խ՜տզ]փ
Հ՟ճ՟ջս՟[մգ՟ճտ չՠի՜յՠպզ],
Ըձ՟ Յփռծ՟[մմնր ի՜հջ՜յՠպզ]
Շձճջիրտ [Տՠ՜շձ ՜ս՜ջպՠռզ]
Ի դճս՜ժ[՜ձճսդՠ՜ձ ի՜ա՜ջզ]
Երդձ ի[՜ջզսջ ///]
Յզոճս[ձ ՠջՠտ դզս ՜սՠէզ]
Գճէճչ ///
Երդձ ՜[կ՜ռ ի՜ո՜ժզ]փ
124՝ [Փ՜շտ Սճս]ջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ՚
[Մզ՜ոձ՜ժ՜ձ պբջ]ճսդՠ՜ձ,
///կ վ՜շտ ՠս յ՜պզս
[Յ՜սզպՠձզռ]զ հ՜սզպՠ՜ձփ
[Ակբ]ձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (Սպճջզձ ՜ձժզսձճսկ) Գվթա[նվ]փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՜ (Ոսդ՜ձժզսձզ, վ՜ժ՜՞զջ) Ք[ջզոպճո]զ թ[՜]շ[՜հ] Պփհնջ. 1738փ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ — XVIII
ԹԵՐԹ՝ 98–2 (սգջ Պ՟ծո՟մ՟խ), շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 3ՠ, 91՟—3ՠ, 94ՠ—8ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+4×2+22×4+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,3×8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 22ֆ ԿԱԶՄ՝ ո՟վդ ձմյ՟ալգվնռ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, ջոթս՟խ էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթ, ծ՟յնր՟լ էգվէ՟ւ՟մ՟խթ ղեչ
(էգվէ՝ 1,98)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ նրվռ՟ալ՟ճթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, տգտ՟խգվ, Ա ցգհխթ ջսնվթմ ղ՟ջնրղ՝ է՟մ՟ւթ
ջգր ՠթլֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. [Հ՟ղ՟պփսնրէթրմ Ճ՟վս՟ջ՟մ՟խ՟մթ ՟վծգջսթ, յ՟վ՟բվգտգ՟ժ թ Յփծ՟մմթջե ռ՟վբ՟ոգսե Կնջս՟մբթմնրոփժջգտրնճ...]
—2՜—62՝ Ն՟իգվա՟մւ ՟պ զմէգվտնհջ նրջնրղմ՟ջեվջ — Ճ՜ջպ՜ո՜ձ՜ժ՜ձ ձՠջիկպճսդզսձ ՞ճէճչ ձ՜ը՜հ՜ջ՞ՠէզ...
Տգ՛ջ կգպ. 34, 277՟—332ՠ. Ն՜ըՠջ՞՜ձտ/2՜—3՜փ ՟/4՜—8՜փ ՠ/8՜—21՜փ ա/21՜—32՜փ բ/32՝—55՜փ գ/55՝—6՝փ դ/57՜—8՝փ Ց՜ձժ/59՜—62՝փ

2. 63՜՝ Եվա ՟պ Հնաթմ Սնրվՠ — Եժ, ձճջճ՞ճխը՟ Սճսջ՝ Հճ՞զ,/Ես ՜շ՜տՠ՜ հՠջժձճսոպ ՜ձպզ... Տճսջ զոժ գաէջճսկձ ըձ՟ճսդՠ՜ձփ
Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 10 ՠշ՜պճխ պձՠջզռփ

3. 63՝ [Ահգվջ՟մւ] — Շձճջիՠ՜յ կՠա, Տբջ, հ՜ջճսդՠ՜կ՝ գձ՟ զկ՜ոպճսձ ժճսո՜ձոձ...
5 պճխ հՠպ՜՞՜հզ հ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ ձրպջ՞ջճչփ

4. ՟. 64՜—91՜ Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ դւգվ՟խ՟մնրէգմե գր դղ՟ջ՟մտ մնվթմ, դնվջ ջգվսնհ՟ՠ՟վ
ո՟վսթ նրջ՟մնհմ թ ղթս ՟պմնրժ. Գժնրի ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ղ՟ջ՟մտ ւգվ՟խ՟մնրէգ՟մ — Զզ՛ձմ բ Քՠջ՜ժ՜ձճսդզսձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Է ՜ջիՠոպ ճսխխ՜յբո ըրոՠէճհ ՠս ՜ձոը՜է՜՝՜ջ ղ՜ջ՜՟ջՠէճհ...
«Գէճսը ՜շ՜նզձ»—գ ՞ջճս՜թ բ գձ՟ի՜ձճսջ ըճջ՜՞ջզռ ՜շ՜նփ

ՠ. 65՜—9՝ Գժնրի Բ. Յ՟հ՟աջ ՟մնր՟մ գր ո՟վ՟ա՟ճթտ մնվթմ — Զզ՛ձմ բ ՜ձճսձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աձճսձձ բ կ՜ոձ ՝՜ձզ...
ա. 70՜—1՜ Գժնրի Գ. Յ՟հ՟աջ բգվ՟մնր՟մ — Զզ՛ձմ բ ՟ՠջ՜ձճսձձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Դՠջ՜ձճսձձ բ կ՜ոձ ՝՜ձզ,
ճջ ՝՜ռճջճղՠ՜է ՟բկո բճսդՠ՜ձռ ձղ՜ձ՜ժբ...
բ. 71՜—5՜ Գժնրի Դ. Յ՟հ՟աջ ՠ՟ճթ — Զզ՛ձմ բ ՝՜հձ ՠս զ տ՜ձզ՛ո ՜ձն՜պզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Բ՜հձ բ կ՜ոձ ՝՜ձզ, ճջ ա՜շո ՠս ժ՜կ աժզջո բճսդՠ՜ձռ գձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս...
գ. 75՜—6՜ Գժնրի Ե. Յ՟հ՟աջ զմբնրմգժնրէգ՟մ — Զզ՛ձմ բ գձ՟ճսձՠէճսդզսձձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ըձ՟ճսձՠէճսդզսձձ բ կ՜ոձ ՝՜ձզ, ճջ աբճսդզսձո զջ՜ռ...
դ. 76՝—7՝ Գժնրի Զ. Յ՟հ՟աջ մ՟ի՟բվնրէգ՟մ, ղ՟խՠ՟ճթ, ղթչ՟վխնրէգ՟մ գր յ՟հխ՟ոթ — Զզ՛ձմ բ ձ՜ը՜՟ջճսդզսձձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Է կ՜ոձ ՝՜ձզ, ճջ այ՜ջ՜՞՜հո բճսդՠ՜ձռ ձղ՜ձ՜ժբ...
ե. 77՝—84՝ Գժնրի Է. Յ՟հ՟աջ ծ՟ղ՟կ՟ճմնրէգ՟մ ղ՟ջ՟մտ ՠ՟մթ — Աո՜ռՠ՜է ճսդձ կ՜ոճսձտ ՝՜ձզ՚ կզղպ ժ՜ձ ՜շ զջՠ՜ջո ՜շ զ ժ՜ակՠէ ա՝՜ձ...
զ. 84՝—6՜ Գժնրի Ը. Յ՟հ՟աջ իմբվ՟պնրէգ՟մտ ղ՟ջ՟մտ ՠ՟մթմ — Մ՜ոճսձտ ՝՜ձզձ, ճջյբո ՜ոզձ՚ յ՜ի՜ձնճխտ հզջՠջ՜ռ...
է. 86՜—7՝ Գժնրի Թ. Յ՟հ՟աջ խ՟վա՟[ր]նվղ՟մ ղ՟ջ՟մտ ՠ՟մթ թ յ՟վ՟բվնրէգ՟մ — Ն՜ը՚ ՞զպՠէզ բ, ազ զ ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠդբ կպ՜թզռզ...
ը. 87՝—91՜ Գժնրի 10. Յ՟հ՟աջ ճ՟վղ՟վ՟ավնրէգ՟մ ՟վս՟ՠգվնրէգ՟մ գր ռգվլ՟մնրէգ՟մ — Զզ՛ձմ բ ի՜ջկ՜ջ՜՞ջճսդզսձձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Է ճջճչ աոճչճջ՜ժ՜ձ ՝՜շձ զոժ՜ժ՜ձ՜ս պ՜շզս զսջճչ ՞ջՠկտ... ՠս ա՜հո ՝՜ձո ՠխ՜ձ՜ժ՜[ս]ճջՠէ յ՜ջպզ չՠջթ՜ձճխձ՚ գոպ հ՜պժճսդՠ՜ձռ ՠս յ՜ի՜ձնկ՜ձռ յբոյզոճսդՠ՜ձռ ՝՜ձզռփ Վՠջնփ
5. 94՜ Մգխմնրէթրմ ջ՟խ՟րթտ ՠ՟պթտ ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ Բ՟պավւեմ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե Եվգղթ՟[ճ]թ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ա՟զձ՚ ճսջ՜ըճսդզսձ... Աըպ՜եբպճսդզսձ՚ ռ՜ս՜՞ձճսդզսձփ
Ըձ՟րջզձ՜ժճս՜թ բ կզ՜հձ 3 ՝՜շփ Տՠո «Բ՜շ՜՞զջտ Հ՜հճռ», Եջՠս՜ձ, 1975, բն 6—9փ
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ՁԵՌՆԱԾՈՒԹԻՒՆ ՄՈԼՈՐԵԼՈՑ
ԺԸ—XVIII
ԹԵՐԹ՝ 94–2. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 3ՠ, 92՟—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+Ա—Ե×20 (Ա 21, Բ 18, Ե 13)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղնռ (ս՟վՠգվ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,1×14,4ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ժվ՟տմնհթ՝ 3՟—5ՠ, 80՟—91ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 14—21)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթ, էգվէ՟խ՟ժնր՟լ՝ 1,94ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ ԺԸ բ. ռգվչգվթմ մնվնանր՟լ գր էգվթմ ժվ՟տնր՟լ՝ 3՟—5ՠ, 80՟—91ՠֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜—91՝ Ձգպմ՟վխթխջ ճ՟հ՟աջ ղխվսնրէգ՟մ, խնշգտգ՟ժ Ձգպմ՟լնրէթրմ ղնժնվգժնտ, յ՟վ՟բվգ՟ժ թ ՠըթյխ
թղ՟ջս՟ջթվե ւթվ Երջբվ՟բթփջ Ավգեմսթ ղ՟խ՟մնրմգ՟ժ Քթփջ խհդ՟տրնճ... թջխ ճնվբթջ սոթրւ ՟վս՟բվգտգ՟ժ
ծվ՟ղ՟մ՟ր ՟ղգմ՟ջվՠնճ սթգդգվ՟խ՟մ ո՟սվթ՟վաթ սգ՟պմ սգ՟պմ Կթրվհթ, թ Կնջս՟մբմնրոփժթջ, ճ՟ղթ
Փվխշթմ 1756, ղ՟վսթ 1
Տգ՛ջ կգպ. 863, 2՟—75՟. §1. ՟—ժՠ/4՜—73՜փ 2. ՟—ա/73՜—90՜փ 3/90՝—1՝փ (Բձ՜՞զջգ ձճհձ լՠշճչ ոջ՝՜՞ջճս՜թ, ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ դ՜ջ՞կ՜ձմզ զձտձ՜՞զջգ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

3՜(ԺԸ—ԺԹ ՟՟., ղխ՜՞զջ) Թ՟դբենջ չ՜ջ՟՜յՠպզձո բփ

884
ՄԱՇՏՈՑ
ԺԶ—XVI
ԹԵՐԹ՝ 126ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԱ (խվխ. Ժ)×12 (Ա 5, Բ 10, Թ 13, ԺԱ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,1×15,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝
ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ (ԺԹ բ.), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱԱԿ՝
3+3, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Խ՟շ՝ 89ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 90՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ (90՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, գդվ՟ծ՟սնր՟լ, խ՟վղվ՟աթվ ինվ՟ավգվմ նր ջխդՠմ՟սնհգվզ անրմ՟է՟ցնր՟լ, սգհ—սգհ ինմ՟րնրէթրմթտ ինրմ՟տ՟լ գր խոնրղմգվֆ 62—վբ էգվթ ժնրջ՟մտւզ ո՟սպնր՟լ զմխ՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լ, էթխնրմւթ խ՟յթմ ԺԹ բ. ցնի՟վթմնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—5՝ [«Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ —... Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Հ՜ժ՜շ՜ժճջ՟տձ... ՠս ա՞ճջթո». կգպ. 891, 240՟, 245՟]/// աճջ ՜ջ՜ոռՠո ՜հձճռզժ, ճջտ ՜ժձ ճսձզձ ճխճջկճսդՠ՜ձ տճ... ՠս ըճոպճչ՜ձ էզռզձ տՠա, ՠս հ՜խ՜սդո /// (ոժա՝զռ ՠս չՠջնզռ դ՜վճս՜թ)փ
2. 6՜—7՜ [«Սգվղ գր յգհչ գր ծմծ՟մ ՟րվծմգժնճ»... Ահփէւ///(ոժա՝զռ դ՜վճս՜թ)] — Ահձյբո, աճջ պՠոՠ՜է ՠդե ՝՜ջզ բ հճ[հ]ե, ՜սջիձՠռՠջ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ ՝ՠջ՜ձճչ՟...
3. 7՜՝ Արվծմնրէթրմ ծմլ՟մթ, աՠնճ գր խ՟վ՟ջթ — Ասջիձՠկտ ա՜ձծ՜շՠէզ ըճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝...
4. 7՝—8՜ Կ՟մնմ գր ՟հ՟րէւ գվ՟յսթ — Գզղՠջ՜յ՜ղպճսձ ՜շձՠձ զ ՟ճսշձ... Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո. Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ հ՜խ՜կո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճս...
5. 8՜՝ Կ՟մնռմ, նվ ոգհլ խգվ՟խնրվ ե խգվգ՟ժ, էե խ՟ղ՟ր գր էե ՟խ՟ղ՟ճ— Գ՜հ զ ըճոպճչ՜ձճսդզսձփ Ես տ՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ աԱխ՜սդո...

6. 8՝—10՜ [Կ]՟մնռմ ի՟հնհ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս... Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո. [Ա]սջիձՠ՜է ՠո
Ոջ՟զ ՠս Բ՜ձ Հ՜սջ...
7. 10՜—22՝ [Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ] — Կ՜ձճձտ ՠս կձ՜սճջտ ժպոբ (՜հոյբո), աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ տ՜նզկ՜ոպ
չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՜շ՜նձճռձ. ձ՜ը՚ կՠթզձ Մգջվնո՟ճ Մ՟յէնտմ ժճմՠռՠ՜է, ՠս հՠպ ձճջ՜ կՠթձ Գվթանվ Տ՟էգր՟տթմ,
Յնռ՟մեջ Եդմ՟խգտթմ, Գվթանվ Ծգվգմտ Խժ՟էգտթմ, աճջ գոպ ըճջիճս[ջ]՟ճսձ ժ՜ջ՞ՠռզձ ա՜ջ՜ջճխճսդզսձ ոճջ՜...
//(12՜) Սխթդՠմ ղխվսնրէգ՟մ — Ասջիձՠ՜է Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ...
8. 22՝—38՝ [Կ՟մնմ ոջ՟խ բմգժնճ] Ք՟վնդ ոջ՟խթմ ՟ջ՟ճ — Հ՜ջռճսկձ, դբ ազ՛ձմ բ յո՜ժձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ.
Պո՜ժձ բ ըճջիճսջ՟ կՠթ...
Ձՠշ. 826—ճսկ «Ք՜ջճա»—ձ ճս «ժ՜ձճձ»—գ ՜ձն՜պճս՜թ ՠձ՚ 239՝, 245՜փ

9. 38՜՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — Աոզ Ս՜խկճո. Լճսջ ՟ճսոպջ ՠս պՠոփ Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո. [Տբջ Աոպճս՜թ] ՜կՠձ՜ժ՜է...
10. 39՜—42՜ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ կ՜ոձ ՠս ը՜մ ՜շ՜նզ... Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո զ չՠջ՜հ
իզս՜ձ՟զձ...
11. 42՜—60՜ Կ՟մնռմ է՟հ[ղ]՟մ ծ՟ղ՟րվեմ մմչգտգժնտ — Ս՜խկճո ճխ՝՜լ՜հձ. Ոխճջկՠ՜հ զձլ... Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո. Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ...
՟. 52՜—5՜ Գ՟մկ ղգպգժէ՟հթ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷնբձ Բ՜ձ՟ զ ոժըս՝՜ձբ...
ՠ. 55՝—6՝ Ոհՠ՟մւ մմչգտգժնտ [՟ջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժե ռ՟վբ՟ոգսե» կգպ. 11, 109ՠ] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ՟ ՜ոպճս՜թ՜յա՜ձ...
12. 60՜—4՝ [Այի՟վծ՟է՟հթ ՟ճանճմ] — Ահ՞ճհձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձփ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Ըձ՟ հՠջՠժճհո...
13. 64՝—6՝ Կ՟մնռմ գ՟րէմ ՟րն[ր]վ[մ] — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜ժ՜ձնտ...
14. 66՝—74՜ Կ՟մնռմ սհ՟ճէ՟հթ — Ս՜խկճո. Ցճհռ զձլ... Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո. Աոպճս՜թ հ՜սպՠձ՜ժ՜ձ, ՜ձոժզա՝ձ ՠս ՜ձչ՜ղն՜ձ...
15. 74՜—8՜ [Տհ՟ճ՟է՟հթ ՟ճանճմ] — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ... Ս՜խկճո. Ես ՠխզռզ ՜ձճսձ...
16. 78՜—82՝ Կ՟մնռմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժրնճ գր խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժրնճ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ 79՟ «Ահ ՟րվծմգժ») — Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս...
17. 82՝—9՜ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
18. 89՜—100՝ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժրնճ — Մ՜պճսռ՜ձՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հձ էճս՜ձ՜հ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜հ՚ ՞զձճչ...
19. 101՜—12՝ Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժրնճ — (Կ՜ջկջ՜՞զջ ըջ՜պ՜՞զջգ էճս՜ռճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ [Ըձդՠջռճս՜թ հԵէզռ]. Ես ը՜խ՜ղ՜ռճհռ Մճչոբո աճջ[՟]զոձ Իջվ՟ճգհթ զ Կ՟վղթվ լնռե...
՟. 105՜—6՝ Ք՟վնդ կ՟ճմթր («Յնծ՟մթջթ գվա») — Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՜սջիձՠկտ ա՜սջիձՠ՜է Փջժզմ՟...
ՠ. 106՝ Տ՟հ ղխվսնրէգ՟մ — Ոՙչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ ՜հո կՠա հ՜հպձՠ՜է...
20. 112՝—21՝ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսմ Եցվգղ, գր
է՟վքղ՟մգ՟ժ թ ծ՟ճջ ղգլթ Գվթանվթ Վխ՟ճ՟ջթվթմ. – Ի Ժ—ՠջճջ՟ ե՜կճսձ ՟ձզ ոջ՝ճսդզսձ զ ՝՜ակճռզձ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ. Ահո՜սջ ժ՜ձ՞ձՠռ՜սփ Ք՜ջճա. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 113՜ [Ախ՜սդտ] Փ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ...
21. 121՝—6՝ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ, Բըյխնրէգ՟մ գր Հ՟մաջսգ՟մ (կգպ. 825, 118՟—25ՠ)]ֆ Արգս՟վ՟մ Մ՟էենջթ — Ես հՠջՠժճհզ... Չճք՜ձ ՟՜ջլՠ՜է ՜շ կզկՠ՜ձո ՜ղ՜ժՠջպտձփ Բ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

100՝ Զըոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 12՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Որմ՟մջ՝ պբջ Թնրղ[՟]ֆ
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ԳՐԻՉ՝ Ղնրխ՟ջ ջվխ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Շնրյ՟մ, թ ռ՟ճգժնրղմ Գթմնջ ջվխ.ֆ ԹԵՐԹ՝ 210. շավնր՟լ՝ 1ՠ—2ՠ, 207ՠ—10ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԸ×12 (Ժ
10, Ը 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «GB» ժնրջ՟բվնյղնռֆ Մգլնրէթրմ՝ 20,8×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 63ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ
ՏՈՂ՝ 20—23ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟ր, բպմ՟խթմզ՝ խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 40՟, 106ՠ, 134՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ,
95՟՝ Դ՟րթէ ղ՟վա՟վեֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, էթխնրմւթ խ՟յթմ ռգվթտ ռ՟վ՝ ձ՟ւ՟լ, բպմ՟խզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—3՜ Ն՟ի՟բվնրէթրմ գր տ՟մխ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ավնտջ, նվ խնշթ Մ՟յսնտ, նվ նրմթ ճթմւմ ՠնռ՟մբ՟խ դ՟ղգմ՟ճմ ինվծնրվբ գխգհգտնճ, նվ թ կգպմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Ա. Վ՜ոձ կժջպճսդՠ՜ձ... ԻԵ. Վ՜ոձ ՞՜շձ ՜սջիձՠէճհփ Վ՜ոձ
Իսխ՜՝ՠջզռ... Հ՜ձ՞գոպՠ՜ձ... Բեղժճսդՠ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձ[՜ռ]փ
Ց՜ձժճսկ ձզսդՠջզ իՠջդ՜ժ՜ձճսդզսձգ ը՜շձճս՜թփ

1. 3՜—16՜ [Ա.] Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ — Յճջե՜կ տջզոպճձ՜հտձ ՜շձՠձ, ձ՜ը մբ յ՜ջպ դճխճսէ հՠժՠխՠռզձ...
2. 16՝—8՝ Բ. Կ՟մնմ ցգջ՟ճթ ծ՟մբգվկ ՟րվծմգժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ը՜մզս ՠս Մ՜ղպճռճչ ՠջդ՜ձ զ պճսձ
վՠո՜հզձ...
3. 18՝—23՜ Գ. Եր իվ՟սւ դանրյնրէգ՟մ, դնվ ս՟տե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ծ՟մբգվկգժնտմ, նվ ՟ղնրջմ՟տգժնտ, թ ը՟ղ
ծ՟վջ՟մգ՟տմ... (տ՟մխնրղ՝ «Վ՟ջմ [ճ]՟մկմգժնճ թ ղթղգ՟մջ») — Տ՜ձզ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ի՜ջռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ աի՜ջոձ ՠս վՠո՜ձ... //(23՜) Դ՜ջլՠ՜է թ՜ժ դճսըդ կզ ժ՜ջբ զ Դ ՜[ձ]ժճսձբ զ չՠջ՜հ վ՜ժՠխ՜ձ վՠո՜հզձ, ճջ
ժ՜յ ա՝՜ձզ, ազ պէզոկ բ Աոպճսթճհճչփ
4. 23՜—32՝ Դ. Կ՟մնմ ծ՟վջ՟մգ՟տ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ավՠո՜հձ ՠս ի՜ջոձ ՠժՠխՠռզ...
//(23՝) Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Տբջ դ՜՞՜սճջ՜ռ...
5. 32՝—4՜ Ե. Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժ — Յՠպ Է ՜սճսջձ ՠջդ՜ տ՜ի՜ձ՜հձ զ պճսձ վՠո՜հզձ ՠս ՜շձճս այո՜ժձ զ ՞էըճհձ...
6. 34՜—5՝ Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟ջնրխթ (ոջ՟խթ) — Ս՜խկճո. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ... 34՝ Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո ա՜հո.
Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ զ իջՠղպ՜ժ՜ռ ը՜սոՠռ՜ջ...
Ց՜ձժճսկ՚ «ՠջջճջ՟» ՜շ՜ձռ դճս՜ի՜կ՜ջզ ՠս ճմ զջ պՠխճսկփ

7. 35՝—40՜ Զ. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժն — Ի ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ. Ակ՝զթձ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. Ի չՠջ՜ձ՜է հզձբձ...
8. 40՜—78՜ Է. Կ՟մնմ ծ՟ղ՟րվեմ ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգժնտ (Այի՟վծ՟է՟հ) — Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
՟. 57՜—60՜ Ոռ գհՠ՟ճվ, էե խ՟ղթջ. դԳ՟մկ ՟ջ՟... («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ [զ], հԷբձ, Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբ...
ՠ. 60՜—1՝ Գ՟մկ ղգպգժէ՟հթ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
ա. 61՝—2՝ Տ՟հ ռ՟ջմ մըմչգտգժնտ — Յՠջՠժ իճխչՠջ՜ստո ՜ձռ՜ս... / Մջւթմ Քգվնՠե ՜ձըՠէ. ՝՜շ՟ բ յ՜խ...
9. 78՜—83՜ [Ը]. Կ՟մնռմ գվվնվբ (=գվխվնվբ) ՟րնրվմ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ 82՟ «ճԱճա՟ժ՟տթմ») — [Գ՜ձ] զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜ժ՜ձնտ տճ...
10. 83՜—6՜ [Թ]. Կ՟մնռմ Է ՟րնրվմ, ԺԵ—թմ ՟ղջնրմ գր ս՟վեժտգ՟տմ — [Գ՜ձ] ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԱ. Տբջ, էճսջ ՜խ՜սդզռ զկճռ...
Ց՜ձժճսկ՚ «ՠջջճջ՟ ՜սճսջ»փ

11. 86՜—104՝ [Ժ]. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ սհ՟ ռ՟հձ՟մթ ղթմշգր Է ՟ղմ — Աոՠձ Ս՜խկճո ՞ճս՝խ՜հո Զ. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
– 101՜—3՜ Ոհՠ մնվծ՟ջ՟խ ղ՟մխ՟մտ սհ՟ճնտ [«Ն՟հ՟յթ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 825, 56՟—7ՠ] — Աջ՜ջզմձ
՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս.../ Ի Հ՜հճռ Մՠթ դչ՜ժ՜ձզձ զձձ ի՜ջճսջզձ/ Ես ի՜կ՜շ՜սպ ՜հէ ՜սՠէզ պ՜ոձ ՠս ճսդզձ
(1469) /ԶՄգվսթմ տ՜խ՜տձ ՜ջ՜ջ ա՜կՠձձ է՜է՜՞զձփ
12. 104՝—6՝ [ԺԱ]. Իջխ թ ճգվվնվբնրղմ (=ճգվխվնվբնրղմֆ Ց՟մխնրղ՝ «Վ՟ջմ սհ՟ճթ ՟ճա՟ժ՟տթ») — Ես ՞՜ձ
զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ո՛ ՝ձ՜ժՠ՜էձ բ...
13. 106՝—28՝ Կ՟մնմ ծ՟ղ՟րվեմ մմչգտգժնտ — ԱՁ. Ասջիձՠ՜է ՠո ՟ճս, Քջզոպճո... //(109՝) ԱԿ. Գճի՜ձ՜ձ՜կտ
գատՠա...
Մզ՜հձ՚ ղ՜ջ՜ժ՜ձձՠջգ ՠս գձդՠջռճս՜թտ հԱսՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ Հկկպ. §8փ

14. 128՝—9՜ [ԻԵ]. Կ՟մնմ ա՟պմ ՟րվծմգժնճ(տ՟մխնրղ՝ «ԻԵ») — Ս՜խկճո. Զճխն՜ժբաո... [Ախ՜սդտ]. Տբջ պ՜սձզռ ՠս Աոպճս՜թ, ՜կՠձ՜հձ ե՜կ էզ ՜շձՠո...
15. 129՜—34՜ [ԺԳ]. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜է զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... Ս՜խկճո. [զ] դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս...

16. 134՜—44՝ [ԺԲ]. Կ՟մնմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնտ — Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս... //(142՜) Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո ա՜հո. Տբջ ՟՜պ՜սճջ, ճջ ՝՜ջՠջ՜ջ՟...
17. 144՝—5՜ [Արվծմնրէթրմ ՟հթ] Ոհնվղգ՟ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Լճսզռբ Տբջ լ՜հձփ Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ,
ճխճջկՠ՜...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

18. 145՜—52՜ [ԺԷ]. Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմ[գժ]նճ — Ես ՠջդ՜ տ՜ի՜ձ՜հձ կՠխճսռՠէճչձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
19. 152՜—9՜ [ԺԵ]. Կ՟մնմ [դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ] — Մՠթզ իզձկղ՜՝՜դզ եճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս
՜յ՜ղը՜ջճխձ պ՜ձզ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
20. 159՜—67՜ [ԺԹ]. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էնր Ոսմ՟ժնր՟թմ, զջս նվնրղ ՟ջ՟տ Յթջնրջ, էե. Արվթմ՟խ ղթ գսնր կգդ... Զնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠնճմ Եցվգղթ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ Հ՟ճնտ Վխ՟ճ՟ջեվմ —
Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ...
21. 167՜—71՜ [ԺԸ]. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ խ՟տնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռնրվբմ մ՟իւ՟մ ջխթդՠմ ինվծվբնճմ — Աշՠ՜է աԱսՠպ՜ջ՜ձձ... ՠս ՜ոբ աԱխ՜սդո ա՜հո. Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժ[տ] զկ...
22. 171՜—9՜ [ԺԶ]. Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ [ճ՟րնրվ] Յ՟ճսմնրէգ՟մ — Յՠպ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠջդ՜ձ զ նճսջձ...
Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԱԿ. Աջՠ՞՜ժ՜ձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ...
23. 179՜՝ Կ՟մնմ մնվ բնրպ ՟րվծմգժնճ գխգհգտնճ — Ս՜խկճո. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ... Ես ՜ոբ աԱխրդո. Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ ՠս ձճջճ՞զմ տճ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

24. 179՝—81՝ Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ [՟րվծմգժնճ] — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխզ զսջ, ՜սջիձՠձ, ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ զ ձՠջտճհ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

25. 181՝—2՜ [ԻԲ]. Կ՟մնմ գխգհգտնճ ծ՟մբգվկ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ ՠժՠխՠռզձփ Ս՜խկճո. Սզջՠռզռ ատՠա...
26. 182՜ [ԻԳ]. Կ՟մնմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հդզղ՟մ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ... էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ, ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
27. 182՜—3՜ Կ՟մնմ մնվ՟խգվս աթվւ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ... Ս՜խկճո ՀԵ. Ն՜ՠռ՜ջճստ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ Բձ՜՞զջգ մճսձզ ռ՜ձժզ՚ «Ի չ՜ոձ ե՜կ՜պճսձ ՜սջիձՠէճհ»փ

28. 183՜—7՝ ԻԱ. Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ (տ՟մխնրղ՝ «Վ՟ջմ ջվՠգժ ս՟ձ՟վթ») — Եջՠժճհզձ իոժճսկձ էզձզ... Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, կպզձ իՠդ՜ձճո[տ]փ Գճս՝խ՜հձ ՝ճսձ ՜ո՜...
29. 187՝ Կ՟մնմ մխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժնճ — Ժճխճչՠ՜է ՠժՠխՠռզձփ Ս՜խկճո. Եջ՜ձՠ՜էփ Ակ՝[զթտ]...
30. 187՝—9՜ Կ՟մնմ դջգվղ՟մթջմ ՟րվծմգժնճ, յգհչ գր ծմկ՟մ — Ս՜խկճո. Հճչզպտ ՝՜աճսկտ... Ես ՜ոբ աԱխրդո ա՜հո. Ասջիձՠ՜է Տբջ Աոպճս՜թ...
31.189՜ [ԻԴ]. Ահ՟րէւ նվ ոգհլ թմշ խգվգ՟ժ թտե — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է ՠո...
32. 189՜—99՝ [ԺԴ]. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ ՠժՠխՠռզձ, էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչփ Ս՜խկճո զ դզս. Կռճսջ՟. Լճսջ, Աոպճս՜թ, ՜խ՜սդզռ զկճռ...
33. 199՝—206՜ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ, Բըյխնրէգ՟մ, Հ՟մաջսգ՟մ]ֆ Արգս՟վ՟մ Իրհ՟ՠգվթտ զջս Մ՟էենջթ — Ես ՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... ՜շ՜սՠէ ՠսո ճսձզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

206՝ Ոխճջկզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Ղնրխ՟ջ ո՜ջժ՜ս՜՞զոփ
Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՠս ՜ս՜ջպՠռ՜ս Մ՜ղպճռո ՠջժզջ Դգվչ՟մ, զ ՞զսխձ Բնրժւմ, զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Գենվքթմ ՠս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ // (207՜) լՠշ՜կ՝ձ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձճսոճսկ ՠս ՜ձյզպ՜ձ, իճխ ՠս վճղզ, ճպ՜ռ ժճը՜ձ,
հ՜ղը՜ջի՜ոբջ ՠս կՠխո՜յծ՜ղ՜ժ՚ Ղնրխ՟ջ ջ՟վխ՟ր[՟]աջ, ճջ ա՜ձճսձո ճսձզկ ՠս ա՞ճջթո ճմփ Վ՜ՙհ բ ազո ԵՌ (5000) ՝ՠջ՜ձփ Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս յ՜ղպուձ՜հտ, Քջզոպճոզ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտ, ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ դճխճսդզսձ ղձճջիՠռբտ չ՜ոձ զկ թճչ՜ռՠ՜է կՠխ[՜ռ]ո ՠս կՠջ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ...փ Ես
դչզձ ՌՃԺԵ (1666), րջձ ՜ս՞՜սոպճո զ ԻԱ, ՜սջձ Դ—ղզ ժ՜պ՜ջՠռ՜սփ

Յզղ՜պ՜ժ բ Մ՜ղպճռո (ղ՜ջ. ՜հէ լՠշտ, ԺԷ՟.) Շնրյ՟մթմ ՠս թձճխ՜ռձ, ի՜սջձ՚ Ահ՟ջ՟վթմ, կ՜սջձ՚ Խ՟մդ՟սթմ, ճջ ՠպ զ լՠշձ Գթմնջ ո՜ջժ՜ս՜՞զձփ Ոչ ճջ ժ՜ջ՟՜հտ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Շնրյ՟մթմ իճ՞ճհձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո, ՜ո՜ռբտփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՝, 106՝, 207՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 2՝փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Աոպճս՜թ, ա՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ...փ
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՝ Ամբվե՟ջ գվետֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟ծբ՟ջթ Թնրղ՟չ՟մ (1672)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 178+1 (խվխ. 82). շավնր՟լ՝ 1՟—2՟, 108ՠ, 128ՠ, 177ՠ—8ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԵ×12 (Զ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր
«VZ» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,1×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 22ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղվ՟րնրմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ղնիվ՟անճմ խս՟ր, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — «Հ՟ՠեժ ծնռթր ի՟յ՟մտ»՝ 80ՠ, Ջվփվծմեւ («սեվ Թնրղեմ գր սեվ Սթղենմնճ» 94ՠֆ Ի ժնրջ՟մտջ. Պջ՟խ փվծմեմ՝ 18ՠ, Ննր՟ա՟լնճւ՝ 19՟, Նմչգտգ՟ժ՝ 37ՠ, Ահ՟րմթ՝ 75ՠ, Ոշի՟վ՝ 77ՠ, Կ՟ճեմ գվխվ՟անվլ՝ 80ՠ, Խ՟շ՝ 85՟, 156ՠ, Ս՟ցնվ՝ 95՟, 129՟,
«Մգհ՟տ ռթյ՟ոթմ»՝ 36՟, «Ամւնրմ նվէմ»՝ 47՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 63ՠ, 77ՠ, 80ՠ, 85՟, 95՟ֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, խ՟մ՟շ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟, Բՠ «///[՟մթլ]գ՟ժւ...դթջֆ [Յ՟ճմը՟ղ... նվնռ]ծգսգր... թրվֆ [Գթսեւ ...՟]վ՟վթմ ինվծնրվբ... թ աժնրի [մնվ՟... դխթմբ]անվլ ղթ ՠ՟վթ... զմբ ՟ղգմ՟ճ[մ]///» (ԻԵ, 41—ԻԶ, 13)ֆ Ա՟, Աՠ «/// բնւ՟ ծ՟խ՟պ՟խ ւն ռխ՟ճգմ... կ՟հգտթմ///» (ԻԷ, 13—31)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ գր ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3՜—12՜ [Մխվսնրէթրմ ե] — [Ախրդտ]. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ...
2. 12՜—5՝ Կ՟մնմ նվոթջնրէգ՟մ մյ՟մ բմգժնճմ ՟մէգվթ — Յ՜շ՜նձ ՠջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտձ ՠս պ՜ձճսպՠ՜ջտձ զ պճսձ վՠո՜հզձ...
3. 15՝—8՝ Հ՟մբգվկ՟րվծմեւ — Ն՜ը ՜ոզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Խ՜մ՜ձզղ ՟ջճղկ՜կ՝ ձղ՜ձզ...
4. 19՜—33՝ Խվ՟ս ռ՟ջմ ոջ՟խթ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Պջ՟խմ ե», «Պջ՟խջ թ բնրպմ գխգհգտնճմ ե») — Եջդ՜ձ զ
՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ, ՠս ՜ոբ ըջ՜պձ տ՜ի՜ձ՜հձ զ հ՜ժ՜ձն վՠո՜հզձ ՠս ի՜ջոզձ...
5. 33՝—4՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ ՟պմգժնճ — Ես հՠպ Է ՜սճսջձ ՠջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜շձճս աձճո՜ ՠս պ՜ձզ զ
՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
6. 34՝—7՜ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ... ՠս ՠջդ՜հ ՜շ իզս՜ձ՟...
7. 37՜—56՜ Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժջմ թ ծ՟մաթջս ցնիգմ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Ասջիձՠ՜է Հճ՞զ՟փ Ոխճջկՠ՜ զձլ...
՟. 48՝—51՝ Գ՟մկ է՟հղ՟մ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ Բ՜ձ՟ զ ոժա՝՜ձբ...
ՠ. 51՝—3՜ Ոհՠ ագվգդղ՟մթմ թ ՠգվ՟մ ղգպգժնճմ ՟ջ՟ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
ա. 53՜—4՜ Ոհՠ ոթս՟մթ գր ժ՟ր («Եվա Ավթջս՟խգջթ») — Եժ՜հտ ՜հորջ ՠխ՝՜հջտ ՜կբձ...
8. 56՜—60՝ Կ՟մնմ ՟ճանրմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՠջՠժճհո...
9. 60՝—3՜ Կ՟մնմ գ՟րէմգվնվբ ՟պ՟րփսնրմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Կռՠռ՜ս ճոժջ
զկ զ կ՜ջկձզ զկ...
10. 63՝—73՝ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ սհ՟յ ռ՟ղձ՟մթ — Եջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ...
70՜—1՝ Եր ՟ջ՟ դՏ՟հջ Ն՟հ՟յ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ ՟մնրյ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս.../
Եո Ն՟հ՟յ ՠյզոժճյճո թ՜շ՜հ Կճսոզձ...
11. 73՝—5՝ [Կ՟մնմ ՟ճանճմ] — Ահ՞ճհձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Բ՜ջլջ ՜շձՠկ ատՠա...
12. 75՝—7՝ Կ՟մնմ գ՟րէմ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջ ՝ձ՜ժՠ՜էփ Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Աջ՟՜ջտձ հ՜սզպՠ՜ձ ժ՜հռՠձ...

13. 77՝—80՜ Կ՟մնմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ գր խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Ահ՟րվծմեւ») —
Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ...
14. 80՜—4՜ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
15. 84՝—94՝ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ... Ս՜խկճո
զ դզս. Լճսջ, Աոպճս՜թ...
16. 95՜—108՜ Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Եջդ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ա՜ջ՟զստ կզձմՠս զ նճսջձ...
՟. 98՝—100՜ Եր ՟ջե դւ՟վնդջ («Յնծ՟մթջթ գվա») — Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՜սջիձՠկտ ա՜սջիձՠ՜է Փջժզմ՟...
ՠ. 106՝—7՝ Մգհգբթ ժ՟ր ՟ջ՟ճ — Քջզոպճո Բ՜ձգ՟ Հրջ, թձճսձ՟ ՜ձե՜՜ձ՜ժ...
ա. 107՝—8՜ Յնվբնվ՟խ — Ոչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ո ՜հո կՠթ հ՜հպձՠ՜է...
17. 109՜—17՜ Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ 113՟ «Սվՠգ՟ժ ս՟ձ՟վթ») — Գզղՠջձ իոժճսկձ
՜շձՠձ... Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Աոպճս՜թ, կպզձ իՠդ՜ձճոտ...
18. 117՜—8՜ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտնճմ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Բ՜ռբտ զձլ... Ես ՜ոբ աԱխրդո. Տբջ Աոպճս՜թ, ձճջճ՞զմ ՠս ա՜ջ՟՜ջզմ...
19. 118՜—23՜ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ — Եէ՜ձբ զ ՝ՠկձ... ՠս ՜ոբ. Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
20. 123՜—7՜ Արվծմնրէթրմ Ար՟ա ծթմայ՟ՠ՟էթմ, դնվ ՟րվծմե ւ՟ծ՟մ՟ճմ դընհնռնրվբ՝ զջս ինվծվբգ՟մ
՟րնրվմ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ 124՟ «Ժ՟ղ՟սնրմ ՟րվծմեւ») — Աջ՟, ՜սջիձՠ՜էտ ՜ձ՝՜ս կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ...
21. 127՝—44՝ Կ՟մնմ Ոսմ՟ժըր՟ճթմ, զմբ նվնրղ ՟ջ՟տմ Յթջնրջ, էե. Օվթմ՟խ ղթ գսնր կգդֆ Զնվ ՟վ՟վգ՟ժ
ե թ ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ գր է՟վւղ՟մգ՟ժ ջվՠնճմ Գվթանվթջթ Վխ՟ճ՟ջթվթմ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ —
Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդո ՠժՠխՠռճհձ...
՟. 134՝—7՝ [Գ՟մկ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ («Աջնվջ»)] — Ահո ըճջիճսջ՟ էըռս՜ս, / Աձ՟ ՞ճսղ՜ժՠռ՜ս...
ՠ. 137՝—8՜ Եր ՟ջ՟ դ՟մնրյ ս՟հջ — Փ՜շ՜ռ դ՜՞՜սճջձ, ՜հձ ճջ ձոպզ գձ՟ Հրջ...
ա. 138՜—9՜ Եր ՟ջ՟ ւ՟հտվ ճնվբնվ՟խջ («Աջսնր՟լ՟սնրվմ իմբվգ՟տ») — Աոպճս՜թձ ՜կՠձ՜հձզ, Մզ՜թզձ Ոջ՟զ...
22. 144՝—8՜ Կ՟մնմ ջգվղմ գր յգհչ, գր ծմկ՟մ ՟րվծմգժնճ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Արվծմնրէթրմ ՟վսնճ գր ՟ճանճ»)
— Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Հճչզպտ տճ ՝՜աճսկ...
23. 148՜—9՜ Արվծմնրէթրմ խ՟վ՟ջթ, ծմկ՟մթ, աթմնճ գր ւթշ իղնհթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ,
՜սջիձՠ՜ այպճսխ ՜հ՞ճհո կՠջ...
24. 149՜—50՜ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Արվծմնրէթրմ ղվա՟տ») — Զ՜կՠձ՜հձ կջ՞՜ռ աձճջ՜ի՜ոձ ՝ՠջՠձ ՜շ տ՜ի՜ձ՜հձ...
25. 150՜—1՜ [Կ]՟մնմ ՟րվծմնրէգ՟մ դագջսնրտ ջվՠնրէգ՟մ գխգհգտրնճ, դնվ թմշ գր ժթմթ — Դձՠձ վ՜հպՠ՜
ոՠխ՜ձճչ ՜շ՜նզ ՟ջ՜ձ ՠժՠխՠռճհձ...
26. 151՜—2՜ Կ՟մնմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Բ՜ե՜ժ տճ... Ես ՜ոբ աԱխրդո. Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ...
27. 152՜—3՜ Ահփէւ ռ՟ջմ գվ՟յսթ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ չՠջ ՜թՠջ ա՜կյո զ թ՜՞՜ռ ՠջժջբ...
28. 153՜—6՜ Ահփէւ ճնվը՟ղ ՟պ ծթր՟մբմ գվէ՟մ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եո ՜ո՜ռզ զ չՠջ՜ձ՜է...
29. 156՝—9՜ Կ՟մնմ Խ՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ ՟ղգմ՟ճմ տգհ տ՟րնտ, ՠնրջնտ գր ոսհնտ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս...
30. 159՜—60՝ Կ՟մնմ սմսգջ ՟րվծմգժնճ — Աոբ աԱխրդո. Աոպճս՜թ ժՠձ՟՜ձզ, ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ Աջ՜ջզմ...
31. 161՜—76՝ [Արգս՟վ՟մւ Հ՟մաջսգ՟մ, Իրհ՟ՠգվթտ, Բըյխնրէգ՟մ, Պ՟յս՟ղ՟մ]ֆ Արգս՟վ՟մ Մ՟էենջթ— Յ՜հձե՜կ դճխՠ՜է աեճխճչճսջ՟ոձ... ճմ ՜ո՜ռզ լՠա, տ՜ձազ գձ՟ լՠա բզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2՝ Ասջիձՠ՜է Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ՟ճս ՜նճխՠ՜ աոժոՠ՜էո ՠս ի՜ձ զ հ՜ս՜ջպփ
63՜ Թվզձ ՌՃ ՠս ԺԸ (1669) ՞ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Ամբվե՟ջ զջզռճսոփ
84՝ Ես ազո՚ ա՜ձյզպ՜ձ Ամբվե՟ջ էջբռո հզղՠ՜, ՠս ՟ճս հզղՠ՜է էզձզո զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհփ
108՜ Տբջ Աոպճս՜թ... ճխճջկՠ՜ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ըթճխզո ՠս թձրխ՜ռո՚ Ննրվթչ՟մթմ ՠս Վ՟վբի՟էնրմթմփ
127՜ Ես ա՜ձ՜ջե՜ձ էջբռո ՠս աթձրխոձ զկ, ՠս աժՠձ՜ժզռո. ՜կբձփ

128՜ Ես ադճսխտձ ղջնբ, ՜ո՜ ա՜խրդո, ՠս ազո՚ ա՜ձյզպ՜ձո հզղՠ՜փ Ոչ ՠխ՝՜հջ, մզ կՠխ՜՟ջՠո ՠս չ՜պ ՜ոՠո, դբ թ՜խզժ կճսձ բ, զ չ՜ջյՠպ՜ռ մՠկ պՠոՠջ, ՜շ՜ձռ չ՜ջյՠպզ ՜ձմ՜վ ժճս էզձզփ
176՝ Գջՠռ՜ս Մ՜ղդճռո զ տ՜խ՜տձ Բդմնրմթ, ճջ ՜հեկ Ավլխե ՜ոզ, լՠշ՜կ[՝] ոճսպ՜ձճսձ Ամբվե՟ջ զջզռճսո,
դվզձ ՌՃԺԸ (1669)փ Ախ՜մՠկ ալՠա, ճչ կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ, ոը՜է՜ձ՜ռ ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջզո ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ՜շ՜նզձ ՞զջո բ, աՈխճջկզ կզ ՜ոբտ ՠս աճխճջկզձ ՟ճստ ՞զպբտփ Գջՠռզ զ չ՜հՠէճսկձ ՝՜ջՠոբջ ՠս ՜ոպճս՜թ՜յի՜ծճհ կ՜ի՟՜ոզ Թնրղ՟չ՟մթմ ՠս զսջ թըձճխ՜ռձ, իրջձ՚ Ս՟վիփյթմ ՠս կրջձ՚ Փ՟վթի՟մթմ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ
՜ո՜ռբտ. կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠս աՠխ՝՜յջտձ զսջ՚ աՄթվդեմ ՠս աՆ՟դ՟վմ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է, ժջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ կ՜ի՟՜ոզ Թնրղ՟չ՟մթմ, ճջ աՄ՟յէնտջ ՞ձՠռ ՜ձլզձ հզղ՜պ՜ժ զսջ իճ՞ճհձ ՠս զսջ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձփ Աոպճս՜թ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ. ՜կբձփ Ահո ՠխՠս զ դվզձ ՌՃԻԱ (1672)փ
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ԺԷ(՞)—XVII
ԹԵՐԹ՝ 204ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—ԺԷ×12(Ե 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟է (էնրհէ՝ 55—57, 204. ռգվ՟մնվնանհթ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ռգվ՟մնվնանհ սեվ Յնռծ՟մմեջթ՝ 55՟—7ՠ, 204՟)ֆ ՏՈՂ՝ 28ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ
խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ղ՟ա՟հ՟է (Ա, սգ՛ջ Պ՟ծո՟մ՟խ), էնրհէ (Բ, սգ՛ջ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ
խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ջխդնրղ 2 էգվէ ղ՟ա՟հ՟է, Ա—մ ջնջմկնր՟լ խ՟դղթմ, Բ—մ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ձգպմ՟բվնրէթրմ՝ 2ՠ, գոթջխնոնջմ փվծմգժթջ՝ 37ՠ ֆ Ի ժնրջ՟մտջ. Ս՟վխ՟ր՟ա՝ 29ՠ, Եջ՟ճթ ղ՟վա՟վե՝ 138՟, 141ՠ, 143ՠ, 146՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟, 21ՠ, 29ՠ, 38՟, 52՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ս՟ձ՟վֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմ, մ՟վմչ՟անճմ, նջխթֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՟յսն՞տֆ ԺԵ բ.ֆ 1(Ա)էգվէ, ռգվչնրղ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Թնրհէ, գվխջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ «///նշ գժ՟մեթ... թղնճ ///» (Ս՟հ. ՁԷ, 10—19), «///0վծմգ՟, ճ՟մկմ թղ, Տեվ... նշ ճ՟րթսգ՟մ ո՟ծե (Ս՟հ. ՃԲ, 1—9)ֆ Աՠ
(ջնջմկնր՟լ խ՟դղթմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, 204 էգվէզ ռմ՟ջնր՟լ, ով՟խմգվզ էնրժ՟տ՟լֆ ԺԷ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ, 3—28 էգվէգվթ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ո՟սպնր՟լւմգվզ էհէնռ խ՟վխ՟սնր՟լ, ո՟խ՟ջնհ ծ՟սնր՟լմգվզ (55—57, 204) ժվ՟տնր՟լ գր ռգվ՟խ՟դղնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՝ Ց՟մխ ռ՟ջմ Մ՟յսնտթջ — Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ ՠս ժջ՜սձ՜սճջզ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճսդզսձ ձճջ՜թձՠ՜է կ՜ձժ՜ձռձ, ճջ իջ՜սզջՠէճռ ՠձ հ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ... Ք՜ի՜ձ՜հզ դ՜խկ՜ձ ՞՜ձլփ
Նզսդՠջգ, ճմ ռ՜ձժճսկ ՠս ճմ ՝ձ՜՞ջճսկ, ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ մՠձփ

1. ՟. 3՜—16՜ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ՟լմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտ, նվ ծվ՟րթվգժնտ գմ ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մֆ Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գմ ոթս՟մթւ ՟վ՟վգ՟ժ թ սեվ Ապ՟ւգժնճ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջե
գր թ Գվթանվե ւ՟չ ծգպգսնվե — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ակ՜ձժճսձո զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ...
ՠ. 16՝—21՝ Յգս ՟ճջնվթխ ղ՟սթտե ճ՟պ՟չմնվբ ջնրվՠ նրիսթմ խ՟ժնռ ՟պ՟չթ գոթջխնոնջթմֆ Եր ՟ջե ՠ՟վկվ կ՟ճմթր — Հ՜հջ ոճսջ՝, ըձ՟ջբ զ տբձ կ՜հջ կՠջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ, ազ լՠշձ՜՟ջՠոռՠո ա՜հո ՜ձճսձ հ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ...
ա. 21՝—9՝ Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանր գր ՟րգժ՟լնր, գր ՟ճժմ զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ խ՟վաթ — Ես հ՜շ՜նձ թըՠձ ըճսձժ ոՠխ՜ձճհձ, ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ գոպ ՜սճսջձ հճջճսկ էզձզ...
բ. 30՜—7՝ Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ գոպ ՜սջզձզձ...
գ. 38՜—52՜ Կ՟մնռմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձձ ՠժՠխՠռճսձ...
դ. 52՜—3՝ Եր ճգս ՟ճջնվթխ դԱհփէջ դ՟ճջ թ ռգվ՟ճ խնրջ՟մ՟տ խ՟վբ՟, նվւ գմ խվ՟րմ՟րնվւ — Աոպճս՜թ
հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ժ՜պ՜ջՠ՜է զոժճսդՠ՜կ՝ զ վ՜շո չ՜հՠէմ՜ժ՜ձո... տ՜ձազ ՟ճս ՠո, ճջ ժճմՠռՠջ ակՠխ՜սճջո ՠս ՜ո՜
/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ԺԹ ՟. ղխ՜՞ջճչ՚ 53՝ «Եխ՝՜հջ, ՞զպ՜ռզջ, ազ դՠջդ բ յ՜ժ՜ո»փ

2. ՟. 54՜՝ [«Գ՟մկ կգպմ՟բվնրէգ՟մ» («[Գվթանվ]թ ե», (սգ՛ջ կգպ. 953, 167ՠ—9՟)) — Գըդ՜հ զ կՠա, Տբջ
՜կՠձ՜ժ՜է...] Ես ՜հո կ՜ձժճսձտ ձճջճհ Սթփմթ...
ՠ. 54՝ Տ՟հ կգպմ՟բվնրէգ՟մ թ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե («Ի սեվ Ապ՟ւ») — Ի կՠթզ իջ՜ղ՜վ՜շ ի՜ձ՟զոզո...
3. 55՜—129՝ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ, խ՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս, խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթ ղ՟ծնր՟ղՠ, դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմջ ՟վ՟ջտգմ ժնր՟տղ՟մ գր ո՟ս՟մ՟տ, գր ՟ճժ խ՟մնմգ՟ժ ո՟ճղ՟մ՟րնվ խ՟վա՟տմ — Եջդ՜ձ ձ՜ը ճջ աի՜ձ՞զոպձ յ՜պջ՜ոպՠձ...
Ոսձզ «Մ՜ի ԲԺ—՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզռձ»փ 116՝ «հՈչոՠ՜հ»փ «Ակճչո՜հ»փ 117՜ «Մզտ՜հ»փ 117՝ «Յճչՠէՠ՜»փ «Ա՝՟զճս»փ «Յճչձ՜ձճս»փ
118՝ «Ն՜սճսկ՜հ»փ 119՜ «հԱկ՝՜ժճսկ՜հ»փ 119՝ «Սճվճձզ՜հ»փ 120՜ «Աձ՞ՠ՜հ», «Զ՜տ՜ջզ՜հ»փ 120՝ «Մ՜խ՜տզ՜հ»փ

4. 129՝—37՝ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ աժձզ դ՜խկ՜ձ գձ՟ էճսո՜ձ՜է ՜շ՜սրպճսձ, ա՜սճսջո Է, ՜ոՠէճչ
աԱկ՝զթոձ, ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
5. 137՝—41՜ Կ՟մնռմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Աոՠէճչ աԱկ՝զթոձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Ահո՜սջ ՞ճէճչ զ Բգէ՟մթ՟...
6. 141՜—2՝ Կ՟մնռմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Աոՠէճչ աԱկ՝զթոձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ, ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Աջ՜ջմ՜՞ճջթ Աոպըճս՜թ...
7. 142՝—5՜ Հթմագվնվբ ՟րնրվմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՜ոՠէճչ աԱկ՝զթփ Շ՜ջ՜ժ՜ձ. Աշ՜տՠռ՜ջ զ Հրջբ...
8. 145՜—7՜ Կ՟մնռմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՜ոՠէճչ աԱկ՝զթոձ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ. Փ՜շգտ տՠա,
Աոպըճս՜թ վ՜շ՜սճջՠ՜է...
9. 147՜—50՝ Կ՟մնռմ գրէմգվնվբ ՟րնրվ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՜ոՠէճչ աԱկ՝զթոձ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ. Թ՜՞՜սճջ վ՜շ՜ռ, տՠա ոյ՜ոՠոռճստ...
10. 151՜—2՝ Կ՟մնռմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճսկ դճխճսդզսձ...
11. 152՝ Արվծմնրէթրմ ՟հթ — Աոպճս՜թ կՠջ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

12. 152՝—3՝ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս Փ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

13. 153՝—6՜ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժն — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
14. 156՜ Արվծմնրէթրմ ՟հթ — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ կՠջ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

15. 156՝—8՜ Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճֆ Եր ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ— Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխճն զսջճսկ...
16. 158՜—65՝ Կ՟մնմ գխգհգտթ ՟րվծմգժնճ գր ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ ճ՟մփվթմ՟տ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ ռգվզջսթմ ծ՟ջս՟սգժ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ տ՜ի՜ձ՜հզստձ... իջ՜կ՜հբ էճս՜ձ՜է ա՞ՠպզձձ ՠժՠխՠռսճհձ...
17. 165՝—73՝ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՜կՠձ Ս՜խկճո. Լճսջ
Աոպճս՜թ...
18. 173՝ — 6՝ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ մ՟իւ՟մ ըջխթդՠ
ո՟ս՟վ՟աթմ – Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
19. 176՝ Կ՟մնմ ջխթմ օ ղ՟հղ՟ճ ՟րվծմգժնճ – Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ, էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜ ՞զձճչ... Ս՜խկճո. Տբջ իճչճսՠոռբ...
20. 176՝—7՜ Կ՟մնռմ դ՟վղսթջ, ըդջգվղ՟մտ, զդյգհչմ գր դջգվղմ գր դծմկ՟մ փվծմգժ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէփ Ըձդՠջռճս՜թ Յճչՠէբբ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ք՜ն՜էՠջ՜ռ...
21. 177՜—8՜ [Ս՟հղնջ] Ի ոսհնճ, տնվգմնճ, աթմնճ կթ[էնճ] — Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Մ՜ջժճոզ. Տբջըձ կՠջ Յզոճսո
Քջզոպճո ՜ոբ. Ահոյբո ՜ջտ՜հճսդզսձ Աոպճսթճհ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

22. 178՜՝ Կ՟մնռմ ծ՟մբգվկգհեմ ջո՟ջ ՟րվծմգժն — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ... Ս՜խկճո. Սզջՠռզռ ատՠա, Տբջ արջճսդզսձ...
23. 178՝—9՜ Արվծմնրէթրմ Ննվ՟խգվս ավնտ — Տ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜կյզճձձ... Ս՜խկճո ՀԷ. Ն՜հՠռ՜ջճստ, եճխճչճսջ՟տ, հրջբձո զկ...

24. 179՜—80՜ Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜ ՞զձճչ... Ս՜խկճո. Ասջիձՠռբտ աՏբջ հ՜սջիձճսդզսձ...
25. 180՜ Ահփէւ, նվ թ խգվ՟խնրվմ ղթ՟ճմ ե ոհլգ՟ժ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՞էը՜սճջ ՜շ՜տՠէճռձ Պՠպջճոզ...
26. 189՜՝ Ահփէւ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ — Աոպճս՜թ, ճջ կզ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդզսձո վճվճը՜ժ՜ձո ՠս պժ՜ջո
՞զպՠո...
27. 180՝ Ահփէւ ռ՟ջմ գվ՟յսթ – Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլո...
28. 180՝—8՜ Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթֆ Աո՟ճ ՟ճջ
խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ նճսջռ...
29. 188՜—20՝ Կ՟մնռմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ եճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճսձ...
30. 194՝—201՜ Կ՟մնռմ նսմ՟ժնր՟ճթմ — Ի Մՠթզ ՜սճսջ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ ՠջՠժահզձ եճխճչզձ ի՜հջ՜յՠպ ՠս տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ա՜հէ ճսըպձ... Զնվ խ՟վագ՟ժ ե սգ՟պմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ Գվթանվթջ Վխ՟ճ՟ջեվմ. Ի ժ՜պ՜ջկ՜ձ Ս՜խկճոզձ, տ՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ՞ճիճսդզսձ...
31. 201՜—3՜ Գ՟մկ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հթ Ապ՟ւգժ ռ՟վ[բ՟ոգսթ] («Ապ՟ւգժ») — Ահորջ ՠի՜ո զձլ ՜սջ չ՜ղծ՜ձզ...
32. 203՜—4՜ Կ՟մնմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ — Ս՜խկճո. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ... Ըձդՠջռճս՜թո հԵջժջճջ՟ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռ. Ես ՜ոՠձ ՜ջտ տ՜խ՜տզձ ռԵխզոբբ... (Սճսջ՝ ը՜մզսո ՜խ՜մՠոռճստփ Պ՜իյ՜ձզմ ՠս հճհոփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ Վՠջն ոջ՝ճհ Մ՜ղպճռզոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 204՜ (ԺԷ ՟., չՠջ՜ձճջճ՞ճխզ) Զ՞թճխո ՠս աժ՜ակրխո ոճջզձ՚ ապբջ Յնռծ՟մմեջ կՠխրտ էռՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո. ՜կբձփ
2. 2՜ (Շխ՜՞զջ) Ի չ՜հՠէո պզջ՜ռճս Աջսնր՟լ՟սնրվթմ Տեվ Զ՟ւ՟վգ՟մ 1827, հճսձվ[՜ջզ] 10փ
3. 204՝ (Շխ՜՞զջ) Մՠջ Աոխ՟վթ ՟ճս[ոպ]ջ Զ՟մեդ՟մմ թձչՠէ բ 1858 [դվ]զ 19 ՟բգպՠկ՝ՠջզփ
4. 204՝ (Շխ՜՞զջ) Փճը՜ձ՜ժ ոճջ՜ ի՜պճսռզ կզ ի՜պ Մ՜ղպճռ պզյ Ղ՟վ՟ՠ՟հնր ՠս ոպ՜ռ՜հ ա՜հո լՠշ՜՞զջ
Մ՜ղպճռ կ՜՞՜խ՜դՠ՜հ՚ զ յ՜իՠոպ զ կ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ Ադճշճհձ զ 10 ՟ՠժ. 1860 ՜կզ. Դ՟մթեժ չ՜ջ՟՜յՠպփ
5. 150՝ Նճսզջՠձ ա՜հո Մ՜ղպճռ ՞զջտ ի՜ջճսոպ ՞ջ՜պ՜ձձ Մգլթ Աէնպնղ Էչղթ՟լմթ զ 11 ՜յջզէզ 1860 ՜կզ,
կզ՜՝՜ձ ձճջզձ Մգջվնռՠ չ՜ջ՟՜յՠպձ Ն՟իթչգր՟մտթ ՠս Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպձ Տբջ Գ՟ջո՟վգ՟մ ՠս Յ՟խնՠ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ Սթրմգ՟տփ 1860փ
6. 1՜ (ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ, ՞ջմ՜վճջլ) Եո պբջ Յ՟խնՠթ ճջ՟զ Որ՟մեջմ ՞ջՠռզ...
7. 3՜ (Մՠոջճյ ՜ջտՠյո. Սկ՝՜պՠ՜ձռզ լՠշտճչ) Գջՠռ՜ս զ դճսզձ Հ՜հճռ ՌԲ (1553) զ Ղ՟վջրփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 37՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Սթղենմ չ՜ջ՟՜յՠպփ 125՝ (4 ՜ձ՞՜կ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Գ՟ՠվթեժֆ
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ՄԱՇՏՈՑ
ԺԶ—XVI
ԳՐԻՉ՝ Սթղենմֆ Սս՟տնհ՝ Ղ՟դ՟վ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 136ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×8+Ա—ԺԲ×12 (Ա, Դ, Զ 8, Բ, Ը 10, Է շթւ, Ժ 4)+3(12+10+4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5×14,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17—23 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ ղգս՟ւջֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 էնրհէ, ջխդՠնրղֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 9՟, 30ՠ, 44՟, 78ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, ս՟ձ՟վֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինրմ՟տ՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվֆ 8ՠ—9՟, 60ՠ—1՟, 132ՠ—3՟ եչգվթ ղթչգր ղթ յ՟վւ էգվէգվ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ Պ՟ծո՟մ՟խմգվմ նր 124—136 էգվէգվզ՝ ինմ՟րնրէթրմթտ խմձպնսնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝
ռմ՟ջնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լ, ՟ջս՟պզ՝ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1՜ Արգս՟վ՟մ զջս Յնծ՟մմնր. Եխգջտեւ գր Հ՟մազջսգ՟մ — Ակբձ, ՜կբձ ՜ոՠկ լՠա. ՠդբ ճմ ի՜պձ ռճջՠձճհ...

2.1՜—2՜ Ահ՟րէւ Ն՟վգխ՟տն, ի՟րջւ զմբ Աջսնրլնճ (Բ՟մ ԺԲ, ա) — Ըձժ՜է տ՜խռջճսդՠ՜կ՝, Տբջ Աոպճս՜թ
իարջ, ա՟՜շձ՜ռճխզ ա՜խ՜մ՜ձո...
3.2՝—3՜ Ահ՟րէւ Ն՟վգխ՟տն (Բ՟մ ԽԱ)—Ոջ՟զ Աոպճսթճհ ժՠձ՟՜ձճհ...
4. 3՜—6՝ Ահ՟րէւ ջվՠնճմ Նգվջեջթ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկ...
5. 7՜—8՝ Արգս՟վ՟մ զջս Յնծ՟մմնր — Եդբ ոզջբտ ազո...
Բ. 1. 9՜—20՝ Կ՟մնռմ ղխվսնրէթրմ ՟պմգժ — Տ՜ձզձ աձճջգձթ՜հձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
2. 21՜—3՝ Կ՟մնռմ մյ՟մ ՟րվծմգժն — Աոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Խճջիճսջ՟ձ ՜ձծ՜շփ Ս՜խկճո. Յ՜ջՠսճս ՠի՜ջ...
3. 23՝—30՜ Կ՟մնմ ծ՟մբգվկ ծ՟վջ՟մգ՟տ ՟րվծմգժնճ — Խ՜մ՜ձղ՜ձ ՟ջ՜սղկ՜կ՝ ձըղ՜ձզ յ՜ջ՜՞ջ՜ժ՜ձ վ՜շրտ յո՜ժՠ՜է...
4. 30՝—9՝ [Կ՟մնմ «ոջ՟խ բմգժնճ» (ժնրջ՟մտւնրղ)] — Ես կպ՜ձՠձ ՠժՠխՠռզձ... Ես ՜ոբ ե՜կ՜կճսպձ...
5. 39՝—40՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժն — Ես ՠպ Է ՜սջ ՠջդ՜ տ՜ի՜ձ՜հձ... պ՜ձզ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
6. 40՝—3՝ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժն — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աՍճսջ՝ ըճջիճսջ՟ձ... ՠս ՠջդ՜ ՜շ իզս՜ձ՟զ...
7. 43՝—56՝ Կ՟մնռմ է՟հղ՟մ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Այի՟վծ՟է՟հ»)— Յճջե՜կ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ղծ՜ձՠ՜է ձձնՠռՠ՜էոձ զ Քջզոպճո ճսխ՜ջժՠձ...
8. 56՝—60՝ Կ՟մնռմ ՟ճա՟ժ՟տթմ — Ի ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ ՜ոՠձ Ան՝զթտձ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ. Յզոճսո կզ՜թզձ... Ի չջ՜հ
՞ՠջՠակ՜ձ՜ռո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
9. 61՜—3՝ [«Տհ՟է՟հ» (ժնրջ՟մտւթտ)] — (Սժ. դ՜վճս՜թ)/// ձճս՜ա էճսոճհ յ՜հթ՜շ՜իջ՜ղ ղձճջի՜ռ... Քՠա
ՠջժզջ յ՜՞՜ձՠկտ... Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո. Տբջ Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ...
10. 63՝—6՜ Կ՟մնռմ ՟ճանճմ սհ՟է՟հթմ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ասջիձՠռբտ կՠա. [Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ]. Ես
ՠժՠոռՠձ զ Սթնմ ռձթճսդՠ՜կ՝...
11. 66՜—8՜ Կ՟մնռմ գրէմ ՟րնրվ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ՝ձ՜ժճխ՜ռձ...
12. 68՜—72՜ Կ՟մնռմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժն խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Աոՠձ զ դզս Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
13. 72՜՝ [«Ահ՟րվծմեւ» (ժնրջ՟մտւնրղ)] — Ս՜խկճո. Ոխճջկՠ՜ զձլ... Ք՜ջճաձ. Խձ՟ջՠոռճստ...
14. 72՝—8՝ Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժն — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
15. 78՝—89՝ Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժն — Աշՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ... ՠջդ՜ձ զ նճսջձ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ. Լճսո զ էճսոճհ...
16. 89՝—99՜ Կ՟մնռմ Ոսմ՟ժւ՟ճթմ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ Գվթանվթնջ — Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդ ՠժՠխՠռճհձ...
17. 99՜—111՜ Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... Ս՜խկճո... Աշ տՠա, Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ...
18. 111՜—4՜ Կ՟մնռմ յգհչ գր ծմկ՟մ գր ջգվղմ գր դ՟վղսթջ ՟րվծմգժն — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ... Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Պ՜պճսՠ՜ աՏբջ զ տճհճռ ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ...
19. 114՝—20՝ [Գ՟մկ գր նհՠ]
՟. 114՝—7՝ Գ՟մկ է՟հղ՟մմ ՟ջ՟ թ ռգվ՟ճ ագվգդղ՟մթմ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ, Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբ...
ՠ. 117՝—9՜ Ոհՠ՟մւ ռ՟ջըմ ղգպգժթմ — Ոՙչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձտ...
ա. 119՜—20՝ Աճժ նհՠ ղգպգժթմ. խգմբ՟մթմ ՟րանրս ե — Յՠջՠժ իճխչՠջ՜ստ ՜ձռզ... /Մզջխթմ Քգվնՠե, ՜ձըՠէ
՝՜ջտ յ՜խ ճս ը՜սոտ բ տ՜կզ...
119՝ «Ոխ՝՜ձտո կ՜ձճսժ կ՜ջ՟ճ չՠջ՜հ ՜ո՜հ»փ

20. 120՝—5՜ Կ՟մնռմ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ ճ՟մփվթմ՟տ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Դ՜ջլճհռ աոճս՞ զկ աճսջ՜ըճսդզսձ...
21. 125՝—36՝ [Արգս՟վ՟մւ Պ՟յս՟ղ՟մ, Իրհ՟ՠգվթտ, Բըյխնրէգ՟մ]ֆ Պ՟յս՟ղ՟մ Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթ
— [Ե]ս ՜ոբջ. Ահոյբո բ ՜ջտ՜հճսդզսձձ Աոպճսթճհ...
Գ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸ բ.]
1. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (Շխ՜՞զջ) Վ՜ջղ՜կ՜ժ ՜սջիձՠէճհ — Հճ՞զ ///՜ռ կՠջճռ Տբջ Քջզոպճոփ
2. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜՝ (Նճհձ լՠշտ) — Գթվ իէւթ չգվղ՟մ — Քջզոպճո զն՜ս ճսջբձ ԽԵ ՜ղ՜ժՠջպ՜սձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

125՜ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս աՄ՜ղպճռո հզղ՜պ՜ժ Ղ՟դ՟վ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ի՜սջձ՚ Գվթանվթմ ՠս կ՜սջձ/// (պՠխգ ՝՜ռ) ՠս ժճխ՜ժռզձ/// (պՠխգ ՝՜ռ) ՠս Ե/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
120՝ Զշ[հ]զղՠէճ Սթղենմըջ, դբ հզղՠոնզտ, չ՜ոձ Աոպճսթճհ, ՜խ՜մՠկ ալՠա՚ դճխճսդզսձ ի՜հռՠռբտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (Շխ՜՞զջ) Թզչ ՌԹ (1560) բջ, ճջ Ահ՟ճ(ի՞)՟մ զէ՜սփ Թ[զչ] ՌԸ (1559) բջ, ճջ Զեմնրժ զէ՜սփ
Թզ[չ] ՌԷ(1558) բջ, ճջ ճջ Ախնՠմ, Դ՟րթէմ ՜ս կՠշ՜սփ
Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (Նճհձ լՠշտ) Թզչ ՌՋ հզոճսձ (1601) բջ, ճջ Նթխնհնջմ բէ՜սփ Ս՟վաթջ ճջ ՠէ՜ս ծճսձբփ
1՜ դզչ ՌՃԾՄ (1706), ճջ Սճսջ՝ Ս՜ջ՞զո յ՜ոտձ Ս՟վաթջ ճջ ՜է՜ս (բէ՜ս)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (Գջմզ) ///ձՠպ՜լզ՞ ՠխՠջ զ ՞էճսըո կ՜ջ՟ժ՜ձ ՜կ՝՜ջպ՜ս՜ձզռ... ՜շ՜տՠռՠջ զ չՠջ՜ թճչճս...փ
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ՄԱՇՏՈՑ
ԺԸ — XVIII
ԳՐԻՉ՝ Յ՟խնՠֆ
ԹԵՐԹ՝ 189ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա — ԺԶ×12 (Ա, Զ 10, ԺԶ 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ օ «SS» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×13,7ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝
լ՟հխ՟բվնյղ խ՟վղթվ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, բգհթմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Կնմբ՟խ Ահեւջ՟մբվ խ՟էնրհթխնջթ ՟պ ո՟վջխ՟ծ՟ճջֆ 1706—1714 էէ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ
էգվէթ ռգվթմ խեսթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտֆ Թնրհէ, ղթ՟ջթրմ, մփսվաթվ, մխ՟վ՟դ՟վբֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ — Բՠ «Ի Քվթջսնջթ լ՟պ՟ճ սեվ
Ահեւջ՟մբվ խ՟էնրհթխնջ// օ ո՟սվթ՟վա Վ՟հ՟վյ՟ո՟սնր... Յնվղե ը՟ղ՟մգ՟ժ ծ՟ջտե աթվ փվծմնրէգ՟մ... ղ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւթ Թ՟վռթդնր,
Ավս՟րթժնր, Ած՟ծ՟վնր, Մ՟վ՟հնր, Սժսնրդնր, Յ///, Ս՟ժղ՟ջս, Խփճգ՟ օ բնտթմ... աթրհովեթտ... օ ՟հփէւ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ, օ
Յնռծ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթմ օ ջվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէգ՟մ օ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ. տգտ՟խգվ, մ՟օ Պ՟ս՟պթխ ո՟ծո՟մ՟խ Բֆ Կ՟դղթ էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, Ա
ցգհխթ օ բպմ՟խթ ռվ՟ճ ջօ ՠթլ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜ [Ց՟մխ Մ՟յսնտթջ] – Ա. Վ՜ոձ ձ՜ը ւ հ՜շ՜ն իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ... ԺԷ. Վ՜ոձ ՠսդձՠջճջ՟
՜սճսջձփ
1. 1՝ – 10՝ Ա. Կ՟մնմ ծթղմ՟վխնրէգ՟մ ջնրվՠ գխգհգտնճ [Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ] – Աշձճս
ՠյզոժճյճոձ ա՟՜ոո ոջ՝՜ա՜ձզռ տ՜ի՜ձ՜հզռձ, ւ ՠջդ՜ձ զ պՠխզձ... ՠս զ չՠջ՜հ ՟՜պ՜սճջ՜ռ կՠջճռ, ճջ ՟՜պբզձ
ակՠա /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
2. 11՜—32՝ [Բ. «Կ՟մնռմ գխգհգտթ ՟րվծմգժնճ — Յՠջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ... Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Իկ՜ոպճսդզսձ ղզձՠ՜ռ զսջ պճսձ ՠս... կգպ. 953, 11ՠ—2՟]/// ՜շ՜տՠ՜ռ աթ՜շ՜հո զսջ ժճմՠէ ՝՜ջլջ տ՜ջճաճսդՠ՜կ՝...
3. 32՝—40՝ Գ. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտնճ, ջվՠգժ ս՟ձ՟վթ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ, նվ ճ՟մփվթմ՟տ ղսգ՟ժ թտե, ՟ճջոեջ ՟րվծմգջտգմ գր ծ՟ջս՟սգմ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜զստձ...
4. 41՜՝ Դ. Կ՟մնմ մնվ բնրպմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ՟ճսշձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
5. 41՝—6՜ Ե. Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ... Եր ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմմ — Հ՜ոպ՜պբ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
6. 46՜՝ Զ. Կ՟մնռմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթմ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ ՜շձՠձ... ՠս ՜ոՠձ. աՏբջ հՠջժձզռձ զ ՝ճսձ...
7. 47՜—60՝ Է. Յ՟հ՟աջ ծվ՟րթվգժնճմ թ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէթրմ. Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ՟լմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտմ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ գմ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ. [Խ]վ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ, ՟վ՟վգ՟ժ թ սեվ Ապ՟ւգժնճ Սթրմգ՟տ մ՟ծ՟մաթ — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ակ՜ձժճսոձ զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ...
8. 60՝—8՝ Ը. Եր գոթջխնոնջմ ի՟շ՟խմւե թ ռգվ՟ճ մնտ՟ ՟ջգժնռ — Յ՜հոկիՠպբ հ՜ձլձ ՜շձՠկ ալՠա ղձճջի՜ռ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ...
9. 69՜—78՝ Թ. Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանրւ — Զ՜սՠէձ ՟ձՠձ զ լՠշձ գոպ րջզձզ... ՠս թըՠձ ըճսձժ...

10. 78՝—87՝ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տձ գոպ րջզձզ հ՜պՠ՜ձ ՠժՠխՠռսճհձ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

11. 88՜—102՜ Ժ. Կ՟մնռմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռճհձ...
12. ՟. 102՜—4՜ Գ՟մկ («Գվթանվթ») — Գըդ՜ զ կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է...
ՠ. 104՜՝ Տ՟հ թ սեվ Ապ՟ւգժե («Տեվ Ապ՟ւգ՟ժԷ՟»)—Տ՜ջվ՜ռՠ՜է գխլ՜ձ՜կտ, Տբջ Յզոճսո, տճհ՟ աՠխկ՜ձռ՟...
13. 105՜—69՝ ԺԱ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ, խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ, խ՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս, խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթ ղ՟ծնր՟ղՠ. դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմմ ՟վ՟ջտգմ ժնր՟տղ՟մ գր ո՟ս՟մ՟տ գր ՟ճժ խ՟մնմգ՟ժ ո՟ճղ՟մ՟րնվ խ՟վա՟տմ — Եջդ՜ձ ձ՜ը ճսջ աի՜ձ՞զոպձ յ՜պջ՜ոպՠձ...
– 152՜—8՜ «Մ՜ի կ՜ջ՞՜ջբզռձ ՜կՠձ՜հձզ»փ Ոսձզ ձ՜ՠս՚ Մ՜ի ԺԲ կ՜ջ՞՜ջբզռ՚ 152՝ «Ոչոզՠ՜հ»փ «Ակճչոՠ՜հ»փ 153՜ «Մզտզ՜հ»փ 153՝ «Յճչՠէՠ՜հ»փ «Ա՝՟զճս»փ 154՜ «Յճսձ՜հձճս»փ 155՜ «Ն՜սճսկ՜հ»փ 155՝ «Ակ՝՜ժճսկ՜հ»փ 156՝ «Սճվ՜ձզ՜հ»փ 157՜ «Զ՜տ՜ջզ՜հ»փ 157՝ «Մ՜խ՜տզ՜հ» մճսձզ՚ Մ՜ի Աձ՞բզ կ՜ջ՞՜ջբզփ

14. 169՝—75՝ ԺԲ. [«Վ՟ջմ գվխվնվբ ՟րնրվմ» (տ՟մխթտ)] — Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջ ՠջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ, ՠս
ՠջդ՜էձ ՜ոՠձ աԱն՝զթոձ...
15. 175՝—80՜ ԺԳ. Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզփ Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜ժ՜ձն տճ...
16. 180՜—2՜ ԺԴ. Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպ, ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ. Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ
՝՜ջզ ՜շ՜նձճջ՟...
17. 182՜ — 4՝ ԺԵ. Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ – Ս՜խկճո. Ըձ՟ ՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռզձ է՜էզտ...
18. 184՝—6՝ ԺԶ. Կ՟մնմ ռգտգվրնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Սզջՠռզ ազ էճսզռբ Տբջ ալ՜հձ ՜խրդզռ...
19. 186՝—9՜ ԺԷ. Կ՟մնմ գրէմգվրնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ, ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ, Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ... Ըձժ՜է ազո զ ՟ջ՜ըպձ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

46՝ Ոչ ՠխ՝՜ջտ զկ, ըձ՟ջՠկ զ լբձն, հճջե՜կ գձդՠշձճստ ա՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞զջտո, հզղՠռբտ ապջճսփ՚ ոճսպ՜ձճսձ Յ՟խնՠ էջբռ ՞ջզմո, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

189՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Ահո ՞[զ]ջըո Զ՟ւ՟վթ
՚. զկ ի՜կ՜ջփ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ... (ղ՜ջ. ՞ջմ՜վճջլ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝, 2՜, 153՝, 189՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Զ՟ւ՟վփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 92՜, 189՝փ
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ԺԷ—XVII

ԳՐԻՉ՝ Բ՟վջգհ խվ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Ըջսգց՟մնջ, Ղ՟վզյեմ, Էժեւջ՟մֆ
ԹԵՐԹ՝ 450. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 78ՠ, 265՟, 352ՠ—5ՠ, 448ՠ—50ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—ԻԹ×12(Ա 11)+1×11+Ա—Ը (ԻԲ գր ԻԳ ով՟խմգվթ ղթչգր)×12 (Ը 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,7×13,1ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18—19ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 17՟, 79՟, 120՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟, 57ՠ, 95ՠ, 138ՠ, 266՟, 287՟, 298՟,
356՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, մ՟վմչ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ էնրժ՟տ՟լ գր ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, 1—4, 448—450 ղ՟ջ՟ղՠ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝
տգտ՟խգվ, գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, ս՟իս՟խմգվզ՝ ցյվնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ Եվխնր ցգհխգվթ խգմսվնմնրղ գհգժ գմ ղգս՟հգ՟ճ ի՟շգվ. ՟ճըղ շթւ (սգ՛ջ 448ՠ)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3՜—16՝ Ա. Կ՟մնռմ ծթղմ՟վխնրէգ՟մ գխգհգտնճմ. Յուծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճմ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ
՟վ՟վգ՟ժ — Ժճխճչբ ՠյզոժճյճոձ գձ[՟] ՟՜ոո ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հզռձ...

2. 17՜—49՜ Բ. Կ՟վա՟րնվնրէթրմւ գր իվ՟սւ ՟րվծմնրէգ՟մ գխգհգտնճ – Ժճխճչբ ՠյզոժճյճոձ զ հՠջջճջ՟
ե՜կճսձ ա՟՜ոո յ՜ղպճձբզռձ...
3. 49՜ — 50՜ Գ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ գխգհգտնճ ծ՟ջս՟սգմ թ սգհնչ թրվնրղ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո զ դզս ՃԺԵ...
4. 50՝—6՝ Դ. Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմէ[ժնճ]... Եր ՟վբ, ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխճն զսջճսկ...
5. 56՝—72՜ Ե. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտնճ ջվՠգժնճ ճ՟մփվթմ՟տ ղնժգամնրէգմե գր դյ՟վըգ՟ժմ ջգհ՟մմ ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ...
«Զ» ՞էը՜ձզղգ ՝՜ռ բ դճխձճս՜թ. ձղ՜ձ՜ժճս՜թ «Է» ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թփ

6. 72՜՝ Է. Կ՟մնռմ մխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ կզձմՠս ռը՜շ՜սրպձ...
7. 72՝—3՜ Ը. Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ— Տ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ հՠժՠխՠռզձ...
8. 73՜՝ Թ. Կ՟մնմ ջխթծ գր ղ՟հըդղ՟մ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ...
9. 73՝—4՝ Ժ. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ...
10. 74՝—5՝ ԺԱ. Կ՟մնմ մնվ՟խգվս աթվւ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ...
11. 75՝—7՝ ԺԲ. Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟յվ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ ՠս էճս՜ձ՜ձ...
12. 78՜—95՜ ԺԳ. [Կ]՟մնմ ճնվը՟ղ դնրէ՟րվգ՟ճ ղ՟մխնրմջ գր խ՟ղ նվւ՟մ գր թտե ղխվսգժ խ՟ղթտթմ — Բՠջբ կ՜ձժ՜՝՜ջլձ ապխ՜հձ ՜շ տ՜ի՜ձ՜հձ...
13. 95՝—109՝ ԺԴ. Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մ — Ս՜խկճո ԻԸ. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ
նճսջռ...
14. 110՜—5՜ ԺԵ. Կ՟մնմ մյ՟մ ՟րվծմգժնճ —Պ՜ջպ բ տ՜ի՜ձ՜հձ ձ՜ը գձպջՠէ ժ՜ձճձրտ ավՠո՜հձ ՠս ի՜ջոձ...
15. 115՜—9՜ ԺԶ. Կ՟մնմ ոջ՟խ բմգժնճ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Հ՟վջ՟մգ՟տ ծ՟մբգվկ՟րվծմեւ») — Յ՜շ՜ն ՜շձճս
տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ ՠս աՄ՜ղպճռձ...
16. 119՝—28՝ ԺԷ. Կ՟մնմ ծ՟վջ՟մգ՟տ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աի՜ջոձ հՠժՠխՠռզձ...
17. 129՜—33՝ [«Պջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժ» (ժնրջ՟մտւթտ)] — Ըձդՠջռճս՜թո հԱշ՜ժ՜ռ. Ոջ՟ՠ՜ժ, զկճհ զկ՜ոպճսդՠ՜ձո ՜ձո՜հ...
Հ՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ մբփ

18. 134՜—8՜ ԺԸ. Կ՟մնռմ ճ՟հնվբ ս՟ժնճ սխ՟վ՟տ, նվ ղգվկգ՟ժ գմ թ ռ՟իձ՟մ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
19. 138՝—59՝ ԺԹ. Կ՟մնռմ ծ՟ղփվեմ ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգժնտ — Աշ զ դ՜խճսկձ ՜ոՠձ ժ՜ձճձ. Զՠջժզձտ յ՜պկՠձ...
– 151՝ «Ես աժձզ ՜ոՠձ աԳ՜ձլո ա՜հոփ Ես դբ մ՜ոՠո աԳ՜ձլո, ձ՜ դճսխդ ղջնբ ՠս աՔ՜ջճաձ ժ՜ջ՟՜հ»փ Մզն՜ձժՠ՜է ՞՜ձլգ (պՠո
§20)փ

20. ՟. 152՜—3՝ Ի. [«Այի՟վծ՟է՟հթ ա՟մկ ե» (ժնրջ՟մտւթտ)] («Մ՟մռեժջ») — Մզձ՟ հԷբձ, Բ՜ձ՟ ճջ զ Հրջբ...
ՠ. 154՜—5՝ [«Այի՟վծ՟է՟հթ ա՟մկ ե» (ժնրջ՟մտւթտ)] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
21. 159՝—65՝ ԻԱ. [«Եվխվնվբ ՟րնրվ ՟ճանճմ» (ժնրջ՟մտւթտ)] — Իոժ զ կզսոճսկձ ՜սճսջձ ՜հ՞ճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ...
22. 165՝—72՝ ԻԲ. [Կ]՟մնռմ գփէմգվրնվբ ՟րնրվ ՟ճանճմ — Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
23. 172՝—82՝ ԻԳ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ սհ՟ճ ռ՟իձ՟մթ ղթմշգր թ ճիրէ ՟ղմ — Աոՠձ Ս՜խկճո ՞ճ՝խ՜հո չՠռ. Աշ
տՠա Տբջ, ժ՜ջ՟՜ռզ...
24. 183՜—5՝ ԻԴ. Կ՟մնռմ գվխվնվբ ՟րնրվմ ՟ճանճմ — Աշ՜սրպճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
25. 185՝—8՜ ԻԵ. Կ՟մնմ գօէմգվրնվբ – Աշ՜սրպճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ...
26. 188՝—94՝ ԻԶ. Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Աթՠձ աաճս՜ջ՜ժձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
27. 194՝—7՝ ԻԷ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ գր ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ
բ ՜սջիձճսդզսձ...
28. 197՝—205՜ ԻԸ. Կ՟մնռմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ մմչգտգժնտմ, գր ՟հ ՟րվծմգժ ռ՟ջմ դգմղ՟մտ ղ՟ս՟հ՟տ, ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...

29. ՟. 205՜—6՜ ԻԹ. Գ՟մկ ի՟շ՟րվծմետ ՟ջ՟ — Խճջիճսջ՟ձ գձպջՠ՜է, /Յ՜շ՜ն ՞ճսղ՜ժՠ՜է...
ՠ. 206՜՝ Տ՟հ ի՟շ՟րվծմգւթ սեվ Նգվջեջե («Կ՟է») — Կՠձ՜ռ վ՜հպ պգձժՠ՜է...
ա. 206՝—7՜ Յնվբնվ՟խ («Հ՟ճնտ») — Հ՜ոՠ՜է իջՠխզձ՜ռ ՟՜ոճսռձ ՜շ ՞ՠջՠակ՜ձզձ...
30. 207՜—20՝ Լ. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Եջդ՜ձ ՜շ ը՜մձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
31. 220՝—5՜ ԼԱ. Կ՟մնռմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժնճ — Եջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ կՠխճսռՠէճվ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհ...
32. 225՝—31՝ ԼԲ. Կ՟մնռմ ծթմայ՟ՠ՟էթմ ՟ո՟յի՟վնհջ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
33. 232՜—7՜ ԼԳ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ... — Լճս՜ջճստ զձլ,
ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
34. 237՝—52՜ ԼԴ. Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթ Ոսմ՟յժնր՟ճթմ. զջս նվնրղ ՟ջ՟տ Յթջնրջ...ֆ Զնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սեվ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, դնվ է՟վքղ՟մգ՟տ ջնրվՠ բթս՟ոգսմ ղգվ Գվթանվ Վխ՟ճ՟ջեվմ թ Հնպուղխժ՟ճմ — Ի պ՜ոձՠջջճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդո...
Յ՜նճջ՟ճխ ձզսդՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ մՠձփ

35. 252՜—7՜ [Կ]՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ՟վղսթջ ՟րվծմգժ՝ դջգվղմ գր դյգվչ (յգհչ) գր դծմկ՟մ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ ՠս աԱսՠպ՜ջ՜ձձ...
36. 257՜—9՜ Կ՟մնմ դմյի՟վջ ջվՠնտմ զմբնրմգժ գր ցնիգժ թ ծ՟մաթջս — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Յզղՠ՜, Տբջ,
աԴ՜սզդ...
37. 259՝—60՜ Ահփէւ ռ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճսձ էճս՜ջ Եխզ՜հզ...
38. 260՜՝ Ահփէւ, նվ ոթհլ թմշ խգվգ՟ժ ե — Սճսջ՝ ՠո, Տբջ, ՠս զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է...
39. 260՝—1՜ Ահփէւ, նվ խգվ՟խնրվ ղթ՟ճմ ոըհլթ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՞էըճհ ՜շ՜տՠէճհձ Պՠպջճոզ...
40. 261՜՝ Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ջի՟ժնրտ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Վ՟ջմ գվբղմ՟ծ՟վթմ») — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձ վճվճը՜ժ՜ր ՞զպՠո...
41. 261՝—4՝ Կ՟մնմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Խնվ ՟րվծմգժ») — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա...
– 256՜ պՠո §51փ

42. 266՜—77՜ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ խվփմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթֆ Ապ թ է՟հնրղմ ՟ճջոեջ ճնրհ՟վխգմ թ ծ՟մաթջսմ — Զըոյՠձ աձճհձ պզյ ՝ճէճջճչզձ ոտՠկ՜սձ...
43. 277՜—84՜ [Եվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկձ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ, ՠս ՠջդ՜էձ ՜ոՠձ աԱկ՝զթձ...
44. 284՜—6՝ Կ՟մնմ գրէմգվրնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
45. 287՜—97՝ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ խվփմ՟րնվնրէգ՟մ ՟վը՟մ՟տգժնճ թ շ՟ց ծ՟ջ՟խթ խ՟ս՟վղ՟մ սթնտ գր մղ՟մնրէգ՟ղՠ Քվթջսնջթ մղ՟մգժնտմ—Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ճջյբո ճխն՜ժբաո...
46. 297՝—8՜ Ձգպմ՟բվնրէթրմ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ խ՟մնմ՟տ, նվ գմ ջ՟վխ՟ր՟անրծթ — Աոզ Ս՜խկճո ԽԴ. Բըՠոռբ ոզջպ զկ...
47. 298՜—306՜ Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանրւ – Զ՜սՠէձ ՟ձՠձ զ լՠշձ գոպ
՜սջզձզձ...
48. 306՜—14՝ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ամ կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ, ճջտ գոպ ՜սջզձզ...
49. 314՝ — 37՝ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ – Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռսճհձ...
50. 338՜—52՝ Կ՟մնմ ղնմնդնմ ծգվ՟խսվնրէգ՟մ գոթջխնոնջ՟տմ գր ջվՠնճ ժգվթմմ գր Պ՟հըջսթմ, ՟վ՟մտ գր խ՟մ՟[մ]տ, նվւ դխնրջնրէթրմ ճ՟մկմ ՟պմնրմ թ Քվթջսնջ, խ՟վաջ ՟ճջ ե — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
51. 265՝, 356՜—418՝ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջմ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ խ՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս, խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթ ղ՟ծնր՟ղՠ, դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմ ՟վ՟ջտգմ ժնր՟տղ՟մ գր ո՟ս՟մ՟տ գր ՟ճժ խ՟մնմգ՟ժ ո՟ճղ՟մ՟րուվ խ՟վա՟տմ — Եջդ՜ձ ձ՜ը, ճսջ աի՜ձ՞զոպձ յ՜պջ՜ոպՠձ...
Ոսձզ «Մ՜ի կ՜ջ՞՜ջբզռ». 401՜ «Ոչոզ՜»փ 401՝ «Ակճչոՠ՜հ»փ 402՜ «Մզտզ՜հ»փ «Յճչՠէզ՜հ»փ 402՝ «Ա՝՟զճս»փ 403՝ «Սճվճձՠ՜հ»փ 404՜ «Աձ՞ՠ՜հ»փ Մզսոձՠջգ՚ մզտփ
ԻԲ ՠս ԻԳ յջ՜ժձՠջզ կզնՠս ձՠջ՟ջճս՜թ էզձՠէճչ 8 ՜հէ յջ՜ժձՠջ (պՠո §42—50) ժ՜ձճձզո ըջ՜պ՜՞զջգ ՜ձն՜պճսՠէ բ ՝ճսձ ժ՜ձճձզռփ

52. 418՝—26՜ [«Եվխվնվբ ՟րնրվմ»] — Իոժ հՠջժ[ջ]ճջ՟ճսկ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս հՠջդ՜էձ ՜ոՠձ աԱկ՝զթտձ...
53. 426՜—31՜ Կ՟մնռմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձ...
54. 431՜—3՝ Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձ...
55. 433՝—7՜ Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձ...
56. 437՜—9՜ Կ՟մնռմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Շ՜ջ՜ժ՜ձ զ լ՜հձբձփ Ս՜խկճո. Սզջՠռզ ազ էճսզռբ...
57. 439՜—42՜ Կ՟մնռմ գրէմ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձ...
58. 442՝—8՜ Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ խ՟վա՟րֆ [Մ՟սէենջթ] — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... ՠդբ ՠպՠո ձ՜ աՏբջ, ՠս ա՜հո զձմ ՜ո՜ռ ռձ՜փ Ես Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

57՜ Զոըպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աի՜ս՜պ՜ջզկ ապբջ ԸՍսեց՟մնջջ հզղՠռբտ զ Քըջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ, ՠս կՠխ՜սճջ ՞թճխզո. ՜կբձփ
78՜ Հ՜է՜է չ՜ոպ՜ժճռ զկճռ զ Հջո՟ծ՟մ տ՜խ՜տձ, հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զկճհփ Յզղՠռբտ ՜շ Քջզոպճո ՠս էզ ՝ՠջ՜ձճչ կՠխ՜ռ զկճռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ. ՜կբձփ Ես ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ գձդՠջռկ՜կ՝ ժ՜ պՠոճսդՠ՜կ՝ ՠս ժ՜կ րջզձ՜ժ ՟ձՠէճչ, ըոպ՜ռճխ ոճսջ՝ պ՜շզո՚ ա՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս իՠա՜իճ՞զ Ղ՟վըոյեմ Էժեւջ՟մմ ճխճջ[կՠո]ռզփ
95՜ Ոխճջկ՜թ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է տջզոպճձբզռ, ՠսո ՜շ՜սՠէ ոպ՜ռճխզ զ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ՠս Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠռՠէճռ՟ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ (ձկ՜ձ՚ 288՝)փ
442՜ Զ՜շ՜թՠ՜էո կՠխրտ՚ Բ՟վջգհ ժջրձ՜սճջո հզղՠոնզտ զ Քջզոպճոփ
447՜ Զթճհէո զ ՝՜ջզձ ՠս ա՜ջ՜՞ո զ մ՜ջզձ հզղՠռբտ. աԲ՟վջգհ ՠսՠդ ժջրձ՜սճջո հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 2՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Պ՟վջ՟ղ ՝՜յճսծզփ
2. 448՝ (ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ, ՜հէ. նձնճս՜թ ՠս ՟եճս՜ջ գձդՠշձՠէզ)///
ԸՍէ՟ղոփժ Պ՟ժ՟էնր Սնրվՠ Հվգյս՟խ՟ոգսնր ՠժՠխՠռճհձ բփ Աշ՜ձռ ը՜մ բփ
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ՄԱՇՏՈՑ
ԺԷ—XVII
ԳՐԻՉ՝ Ահ՟ղ՟ժ Ջնրհ՟ճգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 275. շավնր՟լ՝ 1ՠ—2՟, 16՟—8ՠ, 168՟ՠ, 274ՠ—5ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԸ (ի՟պմ՝ Ա 21, Բ—Զ 20, Է—Ը 16, Թ 14, Ժ—ԺԸ 12)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ս՟վՠգվ ժնրջ՟ալգվնռ, սգհ՟խ՟մ՝ 168—275)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,6×13ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ (Ա ցգհխթմ ՟վլ՟էգ՟ճ ի՟շթ ա՟ղգվթ ղմ՟տնվբմգվ), ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղթվ խս՟րֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Դ Թ՟ա՟րնվնրէգ՟մտ [Դ 17-ԺԵ 16] (ռվ՟տգվեմ)ֆ ԺԲ-ԺԳ բբ., 1(Ա)—1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ
զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ ղ՟ջգվթտֆ Խնրտնրվթ մնրջինրվթ, (ռգվլ՟մգտ, Բ. Որէթգ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ռգվթմ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2՝—19՜ Ահ՟րէւ ղխվսնրէթրմ ՟պմգժնճ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Մխվսնրէթրմ ՟պմգժ») — [Տբջ] Աոպճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ աչջզյՠ՜էո...
2. 19՜—20՜ Կ՟մնմ Ը—փվգ՟ սհ՟թմ — Բՠջՠձ աՠջՠը՜հձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... Ես կ՜հջձ ճմ ՝ՠջբ ապխ՜հձ
զսջզ հՠժՠխՠռզձ...
3. 20՜—2՝ Կ՟մնմ ւ՟պ՟ջմնվբ՟տ մնվ՟լմգժնտմ — Յճջե՜կ ՝ՠջՠձ ակ՜ձճսժձ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԱՁ. Մ՜ջկձ՜ռՠ՜է՟ զ Կճսոբձ...
4. 22՝—8՝ Խվ՟սւ դանրյնրէգ՟մ, դնվ ս՟տե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ծ՟մբգվկգժնտմ ոջ՟խ ՟պմնրժ... — [Գ]զպ՜ոնզտ,
ճջ՟ՠժ՜տ, ճջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բտ ժ՜յզէ գձ՟ կզկՠ՜ձո էթճչ րջզձ՜սճջ ՜կճսոձճսդՠ՜ձ...
5. 28՝—37՝ Կ՟մնմ ոջ՟խթ — Բՠջՠձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... ՠս ՜ոՠձ Ժ՜կ՜կճսպ ՠժՠխՠռճհ. Զը՜խ՜խճսդզսձ...

6. 37՝—40՜ Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Լճսջ ՟ճսոպջ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Ոջ ա՜ջ՟՜ջՠ՜ռ...
7. 40՜—1՝ Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟ղնրջմնրէգ՟մ ոջ՟խթ — Ս՜խկճո. Տբջ զ արջճսդՠ՜ձ... Ես տ՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ աԱխ՜սդո. [Տբջ] Աոպճս՜թ կՠջ...
8. 41՝—6՜ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ— Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ կ՜ջկզձ ՠս ա՜ջզսձ Տՠ՜շձ...
9. 46՜—79՜ [Կ]՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟ղջ՟մգ՟ժջմ ճնրհ՟վխգժ ՟պ Քվթջսնջ — Եջդ՜ձ զ պճսձ ձձնՠռՠէճռձ, ՠս
՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
10. 79՜—87՝ [Աճանրտ] — Իոժ ՜շ՜սրպճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ աԱկ՝զթոձ, ՠս աժձզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԱՁ.
Ըձ՟ էճսո՜ձ՜է...
11. 87՝—91՝ Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ. Հճ՞զ տճ ոճսջ՝ ՠս ՝՜ջզ...
12. 91՝—109՜ Կ՟մնմ սհ՟[ճ]ե՟է՟հթ, ճնվը՟ղ գվխնս՟ջ՟մ խ՟[ղ] ծմկես՟ջ՟մ ՟ղգ՟ճ ժթմ՟ճ — Աոՠձ
Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜հ զձլ...
13. 109՜—17՜ [«Տհ՟ճթ ՟ճանրտ» (ժնրջ՟մտւթտ)] — Իոժ ՜շ՜սրպճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ աԱկ՝զթտձ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ. Զճջ ՠս ժ՜կզձ...
14. 117՜—40՜ [Գ՟մկ գր նհՠ]
՟. 117՜—9՜ Գ՟մկ մմչգտգժնտ («Ապւգժ») — [Ա]հորջ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ հԱջ՜ջմբձ...
ՠ. 119՜ — 23՜ Գ՟մկ մմչգտգժնճ («Մ՟մռգժջ»)— Մզձ՟ զ հԷբձ, Բ՜ձ՟ ճջ զ Հրջբ...
ա. 123՝—5՜ [«Ոհՠ թ ՠգվ՟մնճ ղգպգժնտ», կգպ. 424, 340՟] — Յՠջբժ իճխչջ՜րտձ ՜ձռ՜հ, իճպ ՜շզ ատզկո զկ
ժ՜վճսռզ...
բ. 125՜—7՝ [«Ոհՠ ՟հթնհնվղ, նհՠ՟ժթ գր խջխլ՟ժթ, ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ն՟հ՟յ գոթջխնոնջթ ռ՟ջմ մնվ՟ծ՟ջ ղ՟մխ՟մտ ղգպգժնտ». կգպ. 424, 343՟]— Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս...
գ. 128՜—9՝ [«Ոհՠ է՟հղ՟մ...». կգպ. 825, 27՟] — Ոՙչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
դ. 129՝—31՝ [«Ոհՠ ղգպգժէ՟հթ ՟ջ՟». կգպ. 424, 338՟] — Եո ՞զպբզ, դբ ՜ղը՜ջիո զձլ կճսէտ բջ պըւ՜թ...
ե. 131՝—2՝ [«Ոհՠ ՟րս՟վ գվխվթ ղգպ՟լթ», կգպ. 424, 341՟] — Իձլ ճսկբպ ժ՜հջ ՠս ժճսկբձ չ՜ձռ տճ ՞՜էճսոպ...
զ. 133՜—5՝ [«Տ՟հ Ն՟հ՟յթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ հ՟վթոթ». կգպ. 3050, 267ՠ] – Ղ՜ջզյզձ ժՠ՜ձտձ բ էՠխզ
ճխ՝ՠջ՞՜ժ՜ձ...
է. 135՝—7՜ [«Ոհՠ ՟դմթր, Թ՟բենջ». կգպ. 7707, 234՟] — Յճջե՜կ Գ՜՝ջզբէ ՞ճմբ ՠս [հ]՜շձՠձ կՠշՠ՜էտձ զ իճխճհձ...
ը. 137՜—8՝ [Ոհՠ Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ «Ապ՟ւգժ...»] — Աշ լՠա ՞ճմՠկ լ՜հձզս կՠխ՜...
ը՟. 138՝—40՜ [«Աճժ ս՟հ աթյգվ՟ո՟յսղ՟մ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ՟րնրվ ո՟ծնտ գր դ՟սխ՟տֆ Ոհՠ ՟ջ՟». Եվնրջ՟հեղ, կգպ. 1193, 571 «Եվա Ավթջս՟խգջթ»] — Եժ՜հտ ՜հորջ ՠխ՝՜հջտ ՜կբձ...
15. 140՜—52՜ Կ՟մնմ նագծ՟մաթջս ՟պմգժնճ, գր ՟րվծմգժ ՟հ— Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԼԱ. Եջ՜ձզ ճսկ դճխճսդզսձ...
16. 152՜՝ Կ՟մնմ ՟հ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա... 152՝ [Ախ՜սդտ]. Ասջիձՠ՜է
ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
17. 153՜—62՝ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Աթՠձ աձւզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
18. 163՜—7՝ [Կ]՟մնռմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Ն՜ը ՜ոզ Ս՜խկճո. Յզղՠոռբ Տբջ ա՜կՠձ՜հձ յ՜պ՜ջ՜՞ո տճ... 165՜ Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո. [Գ]ճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ... տ՜ձազ ի՜ձ՜յ՜ա /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
19. 169՜—84՝ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Մ՜պճսռՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հտձ, էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜ ՞զձճչ, ՠս
՜ոՠձ Ս՜խկճո. Լճսջ, Աոպճս՜թ ՜խրդզռ զկճռ...
20. 184՝—20՝ Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Յՠպ Սջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠջդ՜ձ զ նճսջձ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Լճհո զ էճսոճհ...
—192—3՝ Տ՟հ Մխվսնրէգ՟մ, նվ թ Կնջս՟մբե — Ոչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ ՜հո կՠա հ՜հպձՠ՜է...
21. 204՜—17՜ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ, ՠս ՜ոբ Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ...
22. 217՝—33՜ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էնր Ոսմ՟ժնր՟ճթմ (Եցվգղթ). Ըջս նվնրղ ՟ջ՟տ Յթջնրջ, էե. Օվթմ՟խ ղթ գսնր կգդֆ Զնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ Հ՟ճնտ Գվթանվթնջ — Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ ՠջիժճսձձ զ ՞՜սզդ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհձ...

23. 233՜—9՝ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ ՠգղՠ՟ջ՟տնրէգ՟մ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ թ ժնրվ ՟ղգմգտնրմ — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
24. 240՜—52՜ Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ թ ճ՟մփվթմ՟տ, գր գէե ջգհ՟մ գրջ յ՟վըգ՟ժ թտե, ռգվըջսթմ ծ՟ջս՟սգջտգմ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ...
25. 252՝—3՝ Կ՟մնմ մնվ բնրպմ բմգժնճ գխգհգտնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխզ զսջ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո զ դզս.
Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
26. 253՝—4՜ Կ՟մնմ մնվ ծ՟մբգվկ ՟րվծմգժ — Զղճսջն՜շ ՠս ա՜կՠձ՜հձ զձմ պ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ...
27. 254՝—5՜ Կ՟մնմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟ճ ՟րվծմգժ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜ ՞զձճչ... Ս՜խկճո լ՜հձզս. Տբջ իճչճսՠոռբ ազո...
28. 255՜—8՝ Կ՟մնմ ջգվղմ, յգհչ, ծմկ՟մ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ... Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Պ՜պճսՠ՜ աՏբջ զ տճռ ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ...
29. 258՝—9՜ Արվծմնրէթրմ ծմկ՟մթ գր խ՟վ՟ջթ — Ասջիձճսդզսձ ՜սջիձՠկտ ա՜ձծ՜շՠէզ ըճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝...
30. 259՜՝ Կ՟մնմ նվ ոթհլ խգվ՟խնրվ ե խգվգ՟ժ, էե խ՟ղ՟ր էե ՟խ՟ղ՟ճ — Գ՜հ զ ըճոպճչ՜ձճսդզսձ, ՠս տ՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ աԱխրդո...
31. 260՜—2՜ Կ՟մնմ ի՟հնհ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա... Ես ՜ոբ աԱխրդո ա՜հո. Ասջիձՠ՜է
Ոջ՟զ ՠս Բ՜ձ Հ՜սջ...
32. 262՜—73՜ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ գր Բըյխնրէգ՟մ]ֆ Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մջ Մ՟էենջթ — [Ե]ս հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ, հճջճսկ էճսո՜ձ՜հջ կզ՜ղ՜՝՜դզձ...
33. 273՜—4՜ Արվծմնրէթրմ մնվ՟խգվս ավնտ — Տ՜ձզձ զ հՠժՠխՠռզձ... Ս՜խկճո զ դզս ՀԷ. Ն՜հՠռ՜ջճստ, եճխճչճսջ՟տ, հրջբձո զկ... ՠս տՠա ի՜ձռճստ ա՜սջիձճսդզսձ ՠս ավ՜շո... ՜հեկ ՠս կզղպփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

203՝ Զ՜յզժ՜ջ ՞թճխ պ՜շզո՚ Ահ՟ղ՟ժ Ջնրհ՟ճգտթ, ՜խ՜մՠկ, հզղՠէ զ Տբջ կզճչ Ոխճջկՠ՜հզսփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

142՝ Եո՚ Նգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպո ՞ջՠռզ, ճջ բզ Աջս՟ո՟սգտթ, բջ դզսվձ ՌՃԽԹ (1700). չՠջնփ // (143՜) Ոչ լ՜հձ ճսձզ՚ հ՜շ՜ն կ՜պբ, ճչ ճջ մճսձզ՚ հՠպ ՟նշձ՜հ ը՜մբփ Ձ՜հձ՜սճջզ բփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 230+1(խվխ.1)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ, գհմթխ, բգհթմ խս՟րֆ
ՎԻՃԱԿ՝ խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, Ա ցգհխթ ջսնվթմ ղ՟ջզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 182+1(խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1ՠ, 2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—ԺԶ×12 (ԺԶ 1)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20×19ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ
ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 22—24ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 19՟, 33՟, 45ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ,
էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, մ՟վմչ՟անճմ, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ ԺԶ ով՟խթտ 11 էգվէ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ, գվգրնրղ գմ ծգսւգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՞՟ Հ՟ղ՟վւ Մ՟յէնտթջ — Ա. Ն՜ը Մժջպճսդՠ՜ձ... ԻԵ. Վ՜ոձ Ասՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ Իսխ՜՝ՠջզռ ՠս Բեղժճսդՠ՜ձփ
1. 2՜—12՝ Խվ՟ս ռ՟ջմ ղխվսնրէգ՟մ ծնագրնվ ծ՟րվ ղգվնճ Գվթանվթ ռ՟վբ՟ոգսթ. Յնվը՟ղ խ՟ղթտթ ւվթջսնմգ՟ճ ՟պմգժ, ո՟վս ե դ՟ճջ խ՟վա խ՟ս՟վգժ — Յճջե՜կ պխ՜հձ Ը—՜սջՠ՜հ էզձզ, պ՜հ ՝ՠջՠէ զ ՞՜սզդո ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհձ...
2. 12՝— 8՝ Կ՟մնռմ ոջ՟խ բմգժնճ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Հ՟մբգվկ ՟րվծմգժ») — Յ՜շ՜ն ՜շձճհ տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ...

3. 18՝—25՝ Կ՟մնռմ ոջ՟խթ — Գ՜ձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՠս ՜ոՠձ Մՠխՠ՟զ Ծձըձ՟ՠ՜ձ...
4. 15՝—8՝ [«Վ՟ջմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ» (տ՟մխթտ)] — Ես ՜սճսջձ ՠջջճջ՟զ ՞՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՜շձճս այո՜ժձ զ ՞էըճհ վՠո՜հզձ...
5. 28՝—32՝ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ ՠս ՠջդ՜հ ՜շ իզս՜ձ՟ձ, ՠս
հՠջդ՜էձ ՜ոՠձ աԱն՝զթտձ...
6. 32՝—42՝ Կ՟մնռմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟ղձ՟մգ՟ժ սհ՟ճջ ճ՟ղգմ՟ճմ խ՟վաթ, նվ թ ս՟ջմ ս՟վնրմ թ ռ՟ճվ գմ,
՟պ թ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Գճ՝խ՜հո Դ. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
– 39՝—41՜ Ոհՠ թ Ն՟հ՟յ Մխվսթշ գոթջխնոնջե Վ՟ջմ սհ՟նտ ղ՟ծնրմ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս...
7. 42՝—5՜ Ի ռ՟հնրգ՟մ ՟րնրվմ զմբ ՟ճամ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Տհ՟է՟հթ ՟ճանրմ ե») —Ըձ՟ ՜շ՜ս՜սպձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ Ս՜խկճո ԻԹ. Բ՜ջլջ ՜շձՠկ ատՠա...
8. 45՜—65՜ Կ՟վա գր խ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժջմ թ Քվթջսնջ նրհ՟վխգժ— Աոՠձ Ս՜խկճո Ծ. [Ո]խճջկՠ՜ զձլ...
9. ՟. 58՜—60՜ Գ՟մկմ ղգպգժ՟է՟հթ ծ՟ղ՟պփս ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ «Ապ՟ւգժ» — Ահո՜սջ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ Աջ՜ջմբձ...
ՠ. 70՜—61՝ Ոհՠ թ ՠգվ՟մնճ ղգպգժթ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
10. 65՜—70՜ [«Վ՟ջմ ՟ճանրմ» (տ՟մխթտ)] — Ես ՜հ՞ճսռձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱկ՝զթտձ զ ՝ճսձ...
11. 70՝—3՜ Կ՟մնռմ գ՟րէմ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ աԱկ՝զթտձ զ ՝ճսձ...
12. 73՜—7՜ Կ՟մնռմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժ ղգպգժնտ ժնրջ՟մտւնրղ՝ («Հնաեծ՟մաթջս. Ահ ՟րվծմգժ») — Աոզ
Ս՜խկճո զ դզս Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ...
13. 77՝—94՝ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
14. 94՝—8՜ Կ՟մնռմ ջգվղ գր յգհչ գր ծմկ՟մ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձփ Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ...
15. 98՜—105՜ Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜է զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
16. 105՜—22՜ Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Յ՜սճսջ ՞՜էըոպՠ՜ձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠջդ՜էճչ զ ոճսջ՝ Յնվբ՟մ՟մ...
17. ՟. 109՜—10՝ Եր ՟ջգմ դՔ՟վնդջ կ՟ճմթր («Յնծմմթջթ գվա») — Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՜սջիձՠկտ ա՜սջիձՠ՜է
Փջժզմ՟ Մ՜ձճսբէ՚ թըձՠ՜է զ Կճսոբձ...
ՠ. 120՜—1՝ Եր ՟ջգմ դՏ՟հջ թ Սվթխ Կնջս՟մբե — Քջզոպճո Բ՜ձը՟ Հ՜սջ, Ծըձճսձ՟ ՜ձե՜կ՜ձ՜ժ...
18.122՜—35՜ Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջ ՟վկ՟խգժնճ—Յՠջջճջ՟ ե՜կձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ հՠժՠխՠռսճհձ...
19. 135՜—41՜ Արվծմնրէթրմ Մգլթ Ար՟աթծթմայ՟ՠ՟էթմ, դնվ ՟րվծմե ւ՟ծ՟մ՟ճմ դը՟ղ՟սնրմմ ծ՟մբգվկ
ընհնռվբգ՟մմ — Աջ՟, ՜սջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜՝՜ս կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ...
20. 141՝—7՝ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մ. մ՟իւ՟մ դո՟ս՟վ՟ամ թ
Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
21.147՝—70՜ Կ՟մնռմ Ոսմ՟ճժըրթմ գվգխնճթմ ա՟մ ընհնռթմ ճնսմ՟յժնր՟ճմ, գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ Զնվ
՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, գր է՟վւղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ ղգվ Գվթանվթջ Վխ՟ճ՟ջեվմ —
Դձՠձ աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ...
158՝—62՜ Ըմբ ւ՟վնդթջ գր դԳ՟մկ՟ջգմ («Աջնվբւ») — Ահո ըճջիճսջ՟ էըռ՜ս... 162՜—3՝ Տ՟հ Ապ՟ւգժնճ ռ՟վբ՟ոգսե
(«Աջսնրլ՟սնրվմ իմբվգ՟տ») — Աոպճս՜թձ ՜կՠձզ՚ Մզ՜թզձձ Ոջ՟զ...

22. 170՜—1՜ Կ՟մնռմ ՟րվծմնրէգ՟մ դագջսթ ջվՠնրէգ՟մ գխգհգտրնճ դնվ թմշ գր ժթմթ — Դձՠձ վ՜հպՠ՜ ոՠխ՜ձճչ ՜շ՜նզ ՟ջ՜ձ ՠժՠխՠռսճհձ...
23. 171՜—2՜ Կ՟մնռմ ջխթ գր ղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Տբջ իճչՠոռբ ազո...
24. 172՝ Կ՟մնմ մնվ՟խգվս ավնտ — Տ՜ձզձ ՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜ձ՝զճձձ Ս՜խկճո զ դզս. Ն՜հՠռՠջճստ...
25. 173՜—82՝ [Վ՟ջմ Արգս՟վ՟մ՟տմ Իրհ՟ՠգվթտ գր Բըյխնրէգ՟մ]ֆ Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էենջթ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... ՠս ի՜սո՜ջ ՜շձՠձ ա՜ձլձ Աոպճսթճհփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

77՜ Ոչ ժ՜շ՜չ՜ջ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հտ, աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո ՠս ա՞թճխո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ. ՜[կբձ]փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՜ Թվզձ ՌՃԻԸ (1679—ճսկ) ճսթ///զժ Կ՜ջկզջ ժզջ՜ժզ /// Ս՟վաթջմ վճըՠռ՜ս /// Աոպճս՜թ ճխճջկզ զսջ իճ[՞ճ]հձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ— XVII
ԹԵՐԹ՝ 48. (183— 230)ֆ ՊՐԱԿ՝ 4×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,8×13ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (գվխջթրմ՝ 219—24ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ 2—3 ս՟վՠգվ կգպւնռ)ֆ ՏՈՂ՝ 20—24 (ի՟պմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ինրմ՟տ՟լ. սգհ—սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻԻՆ
1. 183՜—99՝ [Ապ՟խւ— Վ՟վբ՟մ՟ճ Աճագխտրնճ]
՟. 183՜՝ Թ՜՞՜սճջ կզ ժ՜հ[ջ] ՠս կՠժ ճջ՟զ ճսձբջփ Ես իջ՜կ՜ձ ՜ջ՜ս, դբ. Ակՠձ կբժ ձ՜հզյ... ՠ. 183՝—4՜ Թ՜՞՜սճջ կզ պբջ բջ ՜կՠձ՜հձզփ Աջ՜ջ Բ ՜յ՜ջ՜ձո ՞ՠխՠռզժ... ա. 184՝ Ես ՜ջ՟, ՜ի՜յ ՜հջ կզ ՠջՠսՠռ՜ս ՜ջՠսՠէՠ՜ձ հճհե ՜աձճս՜ժ՜ձ... բ.185՜ Աշզսթձ տ՜ջղբ ա՜՞զձ ՠս ը՜խ՜խ բ աիՠպ զսջ... գ. 185՜՝ Աշզսթձ իզս՜ձ՟՜ռ՜ս ՠս
ժ՜ջբջ ճջո՜է... դ. 185՝—6՜ Աշզսթձ իզս՜ձ՟՜ռ՜ս, ՠս ՠժՠ՜է ՝եըղժ՜ռձ ՜ոՠձ... ե. 186՜՝ Ժճխճչՠռ՜ձ դշմճսձտձ ՠս
՜ո՜ռզձ, դբ. Ոջճհ լ՜հձ ա՜սջ՜սճջ բ... զ. 186՝—7՜ Ահջ կզ ՜խտ՜պ ըճջճչբջ ո՜ժ՜ս կզ կզո... է. 187՜ Ահջ կզ ճսձբջ Ա պխ՜հ, ճջ ոժո՜ս պխ՜հձ ՞ճխ՜ձ՜է կզջ՞... ը.187՜՝ Առնձ էճս՜ձ՜հ աճջճչ՜[հ]ձ զսջ... ը՟. 187՝—8՜ Ծառ ՞՜շ կզ ռ՜ձժ՜էզ ժ՜ջ զ վ՜[ջ՜ը] կզ, ՠս ՜ի՜հ ՠկճսպ ՞[՜]հէձ... ըՠ. 188՜ Ժզեՠձ ՞՜հ ՜շ կՠխճսձ ՠս ՜շ կռնճսկձ...
ըա. 188՜՝ Կճաՠշձ ճսխպճսձ ՠս հ՜ս՜ձ՜ժ զղճհձ... ըբ. 188՝—9՜ Եջժճս ՜՞շ՜ս ժշչէզձ զ կբն վճխճռզձ...
ըգ. 189՜ Մճսժ կզ ՞ՠջ՜ռ՜ս, ՠս ՠկճսպ իյ՜ջպճսդզսձձ զ ոզջպ ձճջ՜... ըդ. 189՝ Ճճրիզ կզ թ՜խջ ՜թբջ, ճսջ՜ը՜ռճսռ՜ձբջ ա՜կՠձ՜հձզոձ... ըե. 189՝—90՝ Ժճխճչՠռ՜ձ ժջՠ՜ձտձ ՠս ըՠռ՞ՠպզձտձ ՠս ՞ձ՜ռզձ ՜շ ՜ջթզսձ... ըզ.
190՝—1՜ Ահէ ՜՞շ՜սձ տ՜խռ՜ս կՠջլ զ կ՜ի ՠս ՞ձ՜ռ ՞ճխ՜ռ՜ս ո՜ժ՜ս կզ յ՜ձզջ... ըէ. 191՜՝ Ժճխճչՠռ՜ձ դշմճսձտձ ՠս ա՜ջպասպձ րթՠձ զսջՠ՜ձռ դ՜՞՜սճջ... թ. 191՝ Ժճխճչՠռ՜ձ դշմճսձտձ ՠս գձդջՠռզձ աոՠջ՜կ՜ջտձ չ՜ոձ ՞ՠխՠռժճսդՠ՜ձ զսջճհ... թ՟. 191՝—2՜ Ժճխճչՠռ՜ձ ՜ջ՜հկ՜սպ դշմճսձտձ ՠս էճս՜ռ՜ձ ՠաջ թճչճսձ... թՠ. 192՜ Կճհո
ի՜ս՜պ՜սճջ կզ բջ զ տ՜խ՜տզ կզ... թա. 192՝ Ծ՜շ կզ ժ՜հ զ Հըմբթխջ, ճջ ժճմզ յճջպճտոճձ... թբ. 192՝—3՜ Աշզսթձ
ՠս ՞՜[հ]էձ ՠս ՜խվՠոձ ՠխՠձ ՠխ՝՜ջտ... թգ. 193՜ Գ՜հէձ ՠ՞զպ բղ կզ ՞բջ ՠս ժ՜կՠռ՜ս ճսպՠէ... թդ. 193՝ Ախվՠոձ բ՜շ ժ՜տ՜ս կզ... թգ. 193՝—5՜ Ախվՠոձ ՜շՠ՜է աչզպձ զ ՝ՠջ՜ձձ... թզ. 195՜ Կ՜պճսձ վզէճձ բ՜թ զ չՠջ՜ձ... թէ.
195՜՝ Դ՜ջլՠ՜է ժ՜պճսձ էճսո՜ջ՜ջ ՟ջզձ ժ. 195՝—6՜ Կզձ կզ ՞ձ՜հջ զ ՟ջ՜ըպձ զսջ չ՜ոձ կջ՞ճհ... ժ՟. 196՜՝ Նճջ՜ի՜ջո կզ իՠա ՠս ըճձ՜ջի ՠս ի՜կ՝ՠջճխ... ժՠ. 196՝—7՜ Եջ կզ՜հձ՜ժՠռ կզ, ճջ ՜ջ՜ջ ղձճսդզսձ... ժա. 197՜՝ Եջ կզ՜հձ՜յժՠռ կզ, ՜հէ ՜ջ՜ջ ղձճսդզսձ... ժբ. 197՝—8՜ Ախվՠո կզ ՠ՞զպ ճսխպ կզ կՠջլ զ կ՜ի ... ժգ. 198՜— Զբղձ կՠթ՜ջՠռզձ զ ի՜ջո՜ձզո... ժդ. 198՜՝ Աշզսթձ ժ՜է՜ս ոյ՜ո՜սճջ ա՜խվՠոձ... ժե. 199՜՝ Գ՜[հ]էձ ՠս ՜խվՠոձ ՠս նճջեձ
ՠխ՝՜ջտ ՠխՠձ...
2. 199՝—211՝ Ք՟վնդ թ ՠ՟մ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Մթ ս՟ճւ դջվՠնրէթրմ յ՟մտ գր ղթ ՟վխ՟մեւ դղ՟վա՟վթսմ ՟պ՟չթ ինդթտ— Զ[՜շ][՜ն]զձ ոջ՝ճսդզսձ ՜ձճս՜ձզ Հ՜խճջ՟ճսդզսձ...
ՠ. 212՜—8՝ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ՠ՟մ իվ՟ս՟խ՟մ— Բ՜ձ. Ն՜ը չ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ ըճջիջ՟ճհձ ՞զպՠէզ բ...
3. 219՜—21՝ Կ՟մնմւֆ Հ՟հնվբ — Եդբ ճտ իզս՜ձ՟զ ի՜խճջ՟ պ՜հ [Վ]՜ոձ հ՜ջ [ճս] ՜հ՞ՠպՠ՜ռ ՠս ՜ձ՜ոձ՜՞ՠպ՜ռ՚ կզ բ ՝՜ձ (28 ը՜շձ ժ՜ձճձձՠջ)փ
4. ՟. 222՜ [Հվ՟ը՟վնրղմ] — Հջ՜ե՜ջեկտ զ ո՜պ՜ձ՜հբ...
ՠ. 222՜—4՝ Դ՟ր՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ — Խճոպճչ՜ձեկտ ՠս ի՜ս՜պ՜կտ ՜կՠձ՜յժ՜պ՜ջ ոջպզս աՀ՜հջձ Աոպճս՜թ...
5. 225՜—30՝ Հ՟վտղնրմւ Բ՟վջգհթ [գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Գվթանվթ]— Բ՟վջգհ ՜ոբ. Յճջե՜կ ճմ ՠջժզձտ բզձ
ՠս ճմ ՠջժզջ, ճջճհ չՠջ՜հ ի՜ձ՞մբջ ՜դճշ Աոպճս՜թճսդՠ՜ձ... Գվթանվ ՜ոբ. Ակ կզփ
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ՌՃԼԴ—1685
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Զ՟ւ՟վթ՟ֆ
ԹԵՐԹ՝ 170. շավնր՟լ՝ 1՟—3՟, 4ՠ, 166ՠ—70ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 14 (ՠ՟տթ ՟պ՟չթմթտ, ղթրջմգվզ դնճա ծ՟ղ՟վթյմգվնռ՝ Բ/Գ...ԻԶ/ ԻԼ)×12
(ԺԴ/ԺԵ, ԺԸ/ԺԹ 10, ԻԲ/ԻԳ 14)+1×4ֆ
ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «GV» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,6×15,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23—28
(ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնրճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 5՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռմ՟ջնր՟լ՝ 170, է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ՝ 165ՠ—6՟ֆ

ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—3՝—4՜ Աճջ թմշ խ՟ճ ՟ղՠ՟վգ՟ժ թ աթվւջ — Ա. Կ՜ձճչձ ը՜մ ՜սջիձՠէ... ԼԶ. Գ՜ձլ կՠշՠէճհ ՜հ՞ճխ՜ռ ՜ո՜հփ
1. 5՜—15՝ [Ա. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ (ժնրջ՟մտւթտ)] — Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ ՠ՞զպ ազկ՜ոպճսդզսձ
2. 15՝—3՝ Բ. Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ — Յճջե՜կ տջզոպճձՠ՜հ ՜շձՠձ, ձ՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզ դճխճսէ...
3. 23՝—4՜ Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ լմմըմբ՟խ՟մթ գր մնվզմլ՟ճ սհ՟ճթ (ժնրջ՟տւնրղ՝ «Տհնտխ՟մ ւ՟պ՟ջմգժնճ»)
— Յճջե՜կ տ՜շ՜ոձ՜սջՠ՜, պ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձփ Ք՜ի՜ձ՜ձ ՜թբ ճսջ՜ջ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

4. 24՝—8՝ Գ. Կ՟մնռմ ոջ՟խ ՟պմգժնճ — Ս՜խկճո Ի. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ...
5. 28՝ Դ. Կ՟մնռմ ոջ՟խռգվ՟տթմ — Աոՠձ Ս՜խկճո ԻԴ. Կ՜ռբ ՟ղըճհ...
6. 29՜—31՝ Ե. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
7. 31՝ —42՜ Զ. Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժջ նրհ՟վխգժնճ ՟պ Քվթջսնջ — Աոՠձ ձ՜ը. Ասջիձՠ՜է Հճ՞զտ Սճսջ՝...
8. 42՜—5՜ Լ. Կ՟մնռմ ՟ճանճմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ոխ՝ լ՜հձզս. Եխզռզ ՜ժ՜ձն տճ...
9. 45՜—7՝ Ը. Կ՟մնմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ հճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս...
10. 47՝—8՜ Թ. Կ՟մնմ ՟հ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
11. 48՜—9՝ Ժ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ղգպգժնտ— (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Հ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ») — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, Տբջ...
12. 49՝— 53՜ ԺԱ. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մթ ՟րվծմգժնճ ե — Աթցՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռիճհձ...
13. 53՜՝ Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Ասջիձՠ՜է Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է՚ Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

14. 53՝—61՝ ԺԲ. Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Յ՜սճսջ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠջդ՜ձ
զ նճսջձ...
15. 61՝—2՝ ԺԳ. Կ՟վամ թ ռգվ՟ճ չվծնվթ — Յճջե՜կ ՜ձժ՜ձզ զձմ զ ձ՜...
16. 62՝—8՜ ԺԴ. [Արգս՟վ՟մւ «Իհ՟ՠգվթտ, Բըյխնրէգ՟մ, Հ՟մաջսգ՟մ» (տ՟մխթտ)]ֆ Արգս՟վ՟մջ Մ՟էենջ Իրհ՟ՠգվթտ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ...
17. 68՜—73՝ ԺԵ. Կ՟մնռմ ՟ո՟յ[ի]՟վփհ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ... Ս՜խկճո. Խճձ՜ջիՠռճհ, Տբջ, աճսձժձ տճ...
18. 73՝—80՝ ԺԶ. Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմխյ՟ՠ՟էթմ, դնվ ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճմ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջ՜սխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
19. 80՝—8՜ ԺԷ. Կ՟մնռմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ ե — Ի Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ, զ Տ՜ո՜ձՠջրճջ՟ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ
՞՜սզդո ՠժՠխՠռսճհձ...
20. 88՜—95՝ ԺԸ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ սհ՟ճ ռ՟իչ՟մթ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
21. 95՝ — 7՜ ԺԹ. [Աճանճմ ե սհ՟է՟հթ] — Ահ՞ճհձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
22. 97՝— 8՜ Ի. Վ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ ՟հփէւ ՟պ Տեվ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜ձլճսձ Եխզ՜հ...
23. 97՝—8՜ ԻԱ. Վ՟ջմ նվ ոթհլ թմշ խգվգ՟ժ թտե — Ախրդտ. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ զ ոճսջ՝ո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է...
24. 98՜ ԻԲ. Վ՟ջմ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ – Ախրդտ. Աոպճս՜թ կ՜ջ՟՜ոբջ, ճջ ակ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդզսձո վճվճը՜ժ՜ձ ՠս պժ՜ջ ՞զպՠո...
25. 98՜—9՝ ԻԳ. Կ՟մնռմ դ՟վղթսջ ՟րվծմգժնճ, յգհչ գր ծմկ՟մ, գր ջգվղմ— Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Հճ՞զ տճ ոճսջ՝
ՠս ՝՜ջզ...

26. 99՝—100՜ ԻԴ. Կ՟մնռմ ծ՟մբգվկ, ջո՟ջ ՟րվծմգժնճ— Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ... Ս՜խկճո. Ասջիձՠ՜ ՜ձլձ զկ
աՏբջ...
27. 100՜ ԻԵ. Կ՟մնռմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
28. 100՜—1՜ ԻԶ. Կ՟մնռմ մնվ աթվւ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ... //(100՝) Ս՜խկճո. Ն՜հՠռ՜ջճստ, եճխճչճսջ՟տ...
29. 101՜—2՜ ԻԷ. Կ՟մնռմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժ— Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ...
30. 102՜՝ ԻԸ. Եր բ՟վկգ՟ժ խ՟մնմ մնվ բնրպմ բմգժ գխգհգտրնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխզձ... Ս՜խկճո. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
31. 103՜ ԻԹ. Կ՟մնռմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժ՜սջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ...
32. 103՝—5՜ Լ. Կ՟մնմ ի՟շժնր՟ճ ՟պմգժ, նվ ե ի՟շղ՟վ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜սփ Ըձդՠջռճս՜թ զ Չճջջճջ՟ Թ՜՞էճջճսդՠ՜ձռ. Ես ՜ոՠձ ՜ջտ տ՜խ՜տզձ ռԵխզոբբ...
33. 105՜—13՝ ԼԱ. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտնճ ոհլգժնճ ճ՟մ՟րվթմ՟տ, գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մմ ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ տ՜ի՜ձ՜հզստ...
34. 114՜—6՝ ԼԲ. Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխզ զսջճսկ...
35. 116՝—7՜ ԼԳ. Կ՟մնռմ ա՟պմ ՟րվծմգժնճ գր Վ՟վբ՟ռ՟պթ, Աջսնր՟լ՟լմթ, Խ՟շթ գր ՟ճժ սեվնրմ՟խ՟մ ս՟րմթտ գր ջվՠնտ — Ս՜խկճո. Զճխն՜ժբաո ճսխ՜ջժՠ՜էո... Ախ՜սդտ. Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ...
36. 117՝—20՜ ԼԴ. Կ՟մնռմ ի՟հնհ ՟րվծմգժնճ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ —
Յ՜սճսջ պ՜սձզ Աոպճս՜թ՜թձզձ աժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ, ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ...
37. 120՝—66՜ [Գ՟մկ, ս՟հ, նհՠ, իվ՟ս, յ՟վ՟խ՟մ]
՟. 120՝—1՝ [ԼԵ]. Գ՟մկ, նվ ղգպգժթմ ռգվ՟ճ ՟ջգմ («Ապ՟ւգժ») — Ահո՜սջ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ Աջ՜ջմբձ...
ՠ. 121՝—3՜ Տ՟հ ռ՟ջմ ղգպգժթ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս / Եո՚ Ն՟խ՟յ ՠյզոժճյճո թ՜շ՜հ Կճսոզձ... Ի Հ՜հճռ Մՠթ դճս՜ժ՜ձզձ հզձ ի՜ջզսջզձ, / Ես ի՜կ՜շ՜սպ ՜հէ ՜սՠէզ պ՜ոձ ՠս ճսդզձ (1469).../ԶՄգժսթմ տ՜խ՜տձ ՜ջ՜ջ ա՜կբձգձ է՜է՜՞զձ...
ա. 123՝—4՝ Տ՟հ ռ՟ջմ ղգպգժթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձտ...
բ. 124՝—5՝ Ոհՠ թ ռգվ՟ճ մըմչգտգժնտ — Եո ՞զպբզ ա՜ղը՜ջիո զձլ կճսէտ բջ պըս՜թ...
գ. 126՜—7՜ Խվ՟ս գր նհՠ ՠգվ՟մնճ մմչգտգժնտ («Աճանհ՟տ ՟ջ՟») — Լճս՜ջճստ ըա՝՜ջ՝՜շ ՝ՠջ՜ձճսո...
դ. 127՜՝ [«Տ՟հ թ Յնռ՟մեջ Թնրրխնրվ՟մտնճ», («Աճանհ՟տմ ՟ջ՟») 2482, 121ՠ]— Է կ՜ի, տ՜ձ ըատՠա հզղՠկ՚ ժճս ՟ճխ՜կ ՠս ժճս ո՜ջո՜վզկ.../Յնռ՟մեջ Թնրժխնրվ՟մտթ, աճսջ ժ՜ոՠո՚ ա՜հէ ճտ ըջ՜պՠո... փ
ե. 127՝—8՝ Ոհՠ մմչգտգժնտ սհ՟ճնտ, Ն՟խ՟յ ռ՟վբ՟ոգսե —Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս...
զ. 128՝—30՜ ԼԶ. Տ՟հ ՟ճանհ՟տ — Եջբժ իճխչՠջ՜ստո ՜ձռ՜հ, իճպ ՜շզ ատզկըո ժ՜վճսռզ.../Մեջխթմ Քգվնռՠե ՜ձըՠէ, ՝՜շտը՟ յ՜խ բ ՠս ը՜սոտը՟ տ՜կզ...
է. 130՜—1՜ Ոհՠ հ՟վթո ղգպգժթմ ՟ջ՟ճ — Ղ՜ջզյզձ ժՠ՜ձտձբ է՜էզ ճխ՝ՠջ՞՜ժ՜ձ... /Ն՟հ՟յմ ՜ո՜ռ, դբ.
Ղ՜ջզյզձ ժՠ՜ձտձ բ ի՜ջ՜կ...
ը. 131՜՝ Եվա յ՟վ՟խ՟մ մմչգտգժնտ — Եո ՜ո՜ռզ. Տբջ, ճխճջկՠ՜հ իճ՞ճհ զկճհ ՝՜ակ՜կՠխզ...
ը՟. 131՝—3՝ Շ՟վ՟խ՟մ մմ[չ]գտգժնտ է՟հղ՟մ, խ՟վա՟ր ՟ջ՟ճ — ԴԿ. Ի չՠջ՜ձ՜է հզձբձ հ՜սճսջռ զկճռ...
ըՠ. 133՝—6՜ Շ՟վ՟խ՟մ սհ՟ճէ՟հթ — Եո ՜ո՜ռզ զ չՠջ՜ձ՜է հզձբձփ ԱՁ. Ոջ ոպՠխթկ՜կ՝ գոպ յ՜պժՠջզ տճհ, Տբջ...
ըա. 136՝—8՜ Խվ՟ս՟խ՟մ ՠ՟մ [ճԱպ]՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟ («Ա—Ք Ապ՟ւգժթ գ») — Ակՠձ՜հձ վ՜շտ կ՜ջ՟ճհ [՟]՜պ՜ջժ ՠս ճսձ՜հձ... /Աձզկ՜ոպ Ապ՟ւգժ...
ըբ. 138՜—9՜ Ոս՟մ՟րնվ գր նհՠ Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ ռ՟ջմ ՟մկթմ թրվնճ գր թմկ մզղ՟մ ղգհ՟ր[նվ՟տ] («ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ճջ») — Յզղՠէճչ ա՜սջ կ՜իճսձ՚ ոզջպ զկ ո՜ո՜ձզ...
ըգ. 139՜ Ոհՠ բ՟ս՟ջս՟մթ օ բընինտմ, Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե – Յճջե՜կ Գ՜՝ջզբէ ՞ճմբ...
ըդ. 139՜—40՝ Խնջսնռ՟մնրէթրմ ա՟հսմգ՟տ գր ի՟ճս՟պ՟խնրէթրմ ՟մկթմ (կգպ. 2236, 428՟ «Վ՟վբ՟մ՟ճ») — Մՠխ՜հ, Տբջ, ճխճջկՠ՜հ, / Տբջ, կՠխ՜հ, ՜ոպճս՜թ, ազո տ՜սՠ՜հ...
ըե. 140՝—1՝ Ոհՠ թ ղ՟հէ՟մւ Խ՟շ՟սնրվ Կգշ՟պգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ— Եո ՠկ ժճջճսոՠ՜է ճմը՜ջ՚ կճէճջՠ՜է զ ոճսջ՝ տճ ի՜սպբձ... / Ոչ Կգշ՟պգտթ, կՠխ՜ստ գձժխկՠ՜է զ կՠխ՜ռ թճչբձ...
ըզ. 141՝—2՝ Ննվթմ Խ՟շ՟սնրվ Կգշ՟պգտնճ («Ա—Ք») — Ահո ժՠ՜ձտո բ ՠջ՜ա ձըկ՜ձ...
ըէ. 142՝ Խվ՟ս Ն՟հ՟յ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ իպ[նռ՟վ՟]վթ — Աձլձ զկ, չ՜ՙհ տՠա ի՜ա՜ջ ՝ՠջ՜ձ...
թ. 142՝—3՜ Խվ՟ս ծ՟ղՠգվնրէգ՟մ — Ք՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՞ճջթըո մ՜ջՠ՜ռ՚ իյ՜ջպճսդզսձ բ ա՜աջ՜էզ... / Ոչ Ապ՟ւգժ ՜ձկզպ, հզկ՜ջ...

թ՟. 143՜—5՜ Խվ՟ս՟խ՟մ ՠ՟մգվջ թ Ն՟խ՟յ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ («Ա—Ք») —Աձռ՜ձբ կՠթճսդզսձ ՠս
վ՜շտ ՜ղը՜ջիզ.../Ահ Ն՟խ՟յ, ՟ճս էըոբ ազձմ ճջ տ՜ջճաՠո...
թՠ. 145՜—6՝ Ննվթմ Ն՟խ՟յ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ — Եջ՜ա բ ՠս ոճսպ, ՠխ՝՜յջտ, հ՜ղը՜ջիզո ՝՜ձՠջձ զ էկ՜ձ... / Է ճխճջկՠէզ Ն՟խ՟յ, իՠպՠսզջ ՜խտ՜պ Ղ՜ա՜ջզձ...
թա. 146՝—8՜ Ոհՠ թ ռգվ՟ ղգհ՟տ գր մ՟ի՟սթմւ ՟մկթմ, գր ո՟հ՟ս՟մւ ՟պ Աջսնր՟լ 146ՠ «Եվ՟դ ե նր
ջնրս» անճմ («Ա—Ն». կգպ. 2672, 367ՠ «Կ՟վ՟ոգս ռ՟վբ՟ոգսե») — Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո Քջզոպճո, ժՠձ՟՜ձզ
ՠս ժՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջ...
թբ. 148՜—9՝ Խվ՟սւ խըյս՟ղՠ՟մւ թրվ ՟մկթմ. Ն՟խ՟յ ռ՟վբ՟ոգսե («Ա—Ք») — Աձլձ զկ, ՜ջզ ՜խ՜սդբ
՟բկ Աջ՜ջճխզձ...
թգ. 149՝—50՝ Մգհգբթ ո՟ծնտ յ՟ՠ՟էթ խթվ՟խեթ (կգպ. 7717, 89ՠ «Ոչ ՠխ՜ձ՜ժբ՚ աԳվթանվթջմ հզղբ») — Մՠխ՜հ տՠա, Քջզոպճո Աոպճս՜թ...
թդ. 150՝—1՜ [«Տ՟հ Գվթանվթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ խնրջ՟մ՟տ». կգպ. 7717, 82՟] — Ք՜ձտ՜ջդ՜՞ճհռ ՠկ ՜ձ՜ջե՜ձ...
թե. 151՜՝ Գնռ՟ջ՟մւ ՟հփէթտ. Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե («Աճջ Ապ՟ւգժ») 151՟ «Յնռ՟ջ՟ցթմ կ՟ճմ ՟ջ՟ճ»
անճմ — Ասջիձՠ՜է հ՜ձճսձ ՜ձկ՜ի ոճսջ՝ դ՜՞՜սճջզձ...
թզ. 151՝—2՝ Տ՟հգվջ ՟հփէթտ գր նհնվղնրէգ՟մ... Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ 151ՠ «Յթջնրջ Ովբթ Հ՟րվ Մթ՟լթմ» անճմ — Ք՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՞ճջթո ՝՜ջՠ՜ռ... /Եո Ապ՟ւգժ աՠա ՜խ՜մՠկ...
թէ. 152՝—3՜ Տ՟հ գր անռ՟ջ՟մւ ՟հփէթտ 152ՠ «Յնռ՟ջ՟ցթմ անճմ ե» (կգպ. 2672, 342ՠ «ճԱպ՟ւգժ
ռ՟վբ՟ոգսե» – Վժ՜հտձ ՜կՠձՠտՠ՜ձ զ հ՜սջՠ՜ձ ժ՜ռտձ...փ
ժ. 153՝—4՜ (153՝) «Յնռ՟ջ՟ցթ կ՟ճմ ՟ջ՟ճ» [«Գնռ՟ջ՟մւ նհնվղնրէգ՟մ՝ Սգՠ՟ջս՟տթ Յնռ՟ջ՟ց թղ՟ջս՟ջթվե ՟ջ՟տգ՟ժ». Ձգպ. 2672, 343՟ («Ի Յնռ՟ջ՟ցգ ՠ՟մջ»)] — Ի ոժըա՝՜ձձ բ Քջզոպճո Ասՠպ՜ջ՜ձզձ...
/Սճսպ՜ձճսձ Յնռ՟ջ՟ց կՠշՠ՜էբ իճ՞զ...փ
ժ՟. 154՜՝ Տ՟հ Ղ՟դ՟վնր ճ՟վնրէգ՟մ (154՝) «Յթջնրջ նվբթ Հ՟րվ Մթ՟[լթմ]»— Ըձ՟ Ղ՜ա՜ջճս ՝՜ջՠժ՜կզձ,/ Մՠշՠ՜է ՠ՟՜հ զ պ՜յ՜ձզձ... ()փ
ժՠ. 154՝—5՜ Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգս (154՝) «Դ՟ջւըմ ծվե[՟խ՟մ]»[«ս՟հ հ՟դ՟վնր ճ՟վնրէգ՟մ». կգպ.
2672, 125ՠ («Աճջ ճԱպ՟ւգժե»)] — Աոպճս՜թձ ՜կՠձզ, էճհոձ ՜ձծ՜շՠէզ...
ժա. 155՝ Տ՟հ Ծ՟հխ՟դ՟վբթ խթվ՟խեթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Յզոճսո Ոջ՟զ Տբջձ վ՜շ՜ռ,/ Մ՜ջ՟ձ զ Կճսոբձ թըձՠ՜էձ
Աոպճս՜թ...
ժբ. 155՝—6՜ Գնռե (155՝) «Յթջնրջ Ովբնճմ աումըմ ՟ջ՟ճ»— Ոպո զ թ՜շճռ / Բՠջՠ՜է թՠջճռ...
ժգ. 156՜ Տ՟հ Յնծ՟մմեջ Պժնրդ ռ՟վբ՟ոգսթ «Պ՟սձ՟պ ո՟վլ՟մ՟տ», «Ոռ դ՟վղ՟մ՟ժթ» անճմ — Աձ՟ զ
կբն ՟ջ՜ըպզձ ՠջՠտ ՜ձլզձտ ժ՜հզձ...
ժդ. 156՝—7՜ [«Տ՟հգվջ Յնծ՟մեջ Պժնրդե». կգպ. 2672, 132ՠ] — Ա՟՜կ՜հ ոպՠխթ՜սխձ ՠժՠ՜է զսջ յ՜պժՠջձ զ
պՠո...
ժե. 157՜—8՜ Տ՟հ Գ յ՟ՠ՟էթ «Ավ՟վթշ Տեվ ւ՟հտվ[՟տ՟ր]» անճմ — Ոջտ գձժ՜է՜հտ զ ՞ճջթ ըատ՜ձտ՜ջձ պբջճսձ՜ժ՜ձ...
ժզ. 158՜ Տ՟հ Դ— յ՟ՠ՟էթ ՟ջ՟տգ՟ժ (158՜) «Յթջնրջ Ովբթ Հփվ Մթ՟լթմ» անճմ — Բՠդ՜ձզ՜հ կզձմ՟ՠշ ՝՜ակբջ...
ժէ. 158՜՝ Տ՟հ (158՜) «Քվթջսնջ ց՟պ՟տ է՟ա[՟րնվ]» անճմ)—Յզոճսո Փըջժզմ ժՠձ՜ջ՜ջ — / Ոջ կ՜ջ՟ էզձՠէ ի՜ծՠռ՜ջ...
ի. 158՝—9՜ Տ՟հ Մգլթ Ե յ՟ՠ՟էթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Յՠջՠժճհզձ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ,/Ի Պ՜ոտ՜հզ ոըջ՝ճհ Զ՜պժզձ...
ի՟. 159՜ [Յնվբնվ՟՞խ] — Պՠպջճո էճսՠ՜է ՠս ա՜ջիճսջբջ,/ Տբջ կզկզ՜հձ աճպո, զկ ՜ոբջ...
իՠ. 159՜—60՜ Տ՟հ Ար՟ա նրվՠ՟էթ — Լըռ՜ձ ՝՜ձտձ ՜հո՜սջ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
իա. 160՜՝ Ոհՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ (160՜) «Հվձնրթղւ ՟ճջ՟րվ ղգւ ծնաե[եոեջ]» անճմ — Աոպճս՜թ՜թզձ ոըջ՝ճսիզձ,/Ակբձրջիձՠ՜է պզջճսիզձ...
իբ. 160՝—1՜ [Յնվբնվ՟՞խ] — Ոչ Սզկբճձ թՠջճսձզ,/Աի՜հ ՝՜ձ տճ ժ՜պ՜ջզ...
իգ. 161՜—3՜ Ոհՠ թ բեղ ի՟շթմ Քվթջսնջթ — Աոպճս՜թ՜թզձ ժճհոըձ Մ՜ջզ՜կ ժ՜ռՠ՜է ՜շ ը՜մձ զսջճհ Մզ՜թձզձ...
իդ. 163՜՝ Տ՟հ է՟հղ՟մ — Ոջ ՠխՠէճռգո ղձճջի ՝՜ղըբ, /Ըաձ՜ յ՜ջ՞ՠս Յնռջեց ի՜հռբ...
իե. 163՝—4՜ [Յնվբնվ՟՞խ] (163՝) «Յթջնրջ Ովբթ Հ՟րվ Մթ՟լթմ» անճմ — Խճսձժ ՠս ակճսշ ձըղ՜ձ դ՜խկ՜ձ,/Մ՜ջկձճհձ ՝ՠջզձ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ...

իզ. 164՜—5՜ Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ — Յճջե՜կ Ա՟՜կ կՠխ՜ստ կՠշ՜ս...
իէ. 165՜ Մգհգբթ Յ՟վնրէգ՟մ — Ի ոկզձ ՜սճսջ ՜հէճսկ ՟զկ՜ռ,/Ըաչզծկ՜ձբ ձճռ՜ ՠի՜ջռ...
լ. 165՜՝ Մգհգբթ Յ՟վնրէգ՟մ «Յթջնրջ Ովբթ Հփվ Մթ՟լթմ» անճմ — Ի ձկզձ ՜սճսջ ժջ՜ժբզձ,/Յեղ՟րնրջ՟ճ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ...
լ՟. 165՝—6՜ Յ՟վնրէգ՟մ — Մզ՜ղ՜՝՜դ ՜սջ ի՜ձ՞գ[ո]պՠ՜ձ/Կ՜ձ՜հտձ ՠժզձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ...
լՠ. 166՜ [«Տ՟հ Մխվսնրէգ՟մ Քվթջսնջթ թ Սթվթխ». կգպ. 7730, 55ՠ] — Ոչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ո ՜հո կՠթ հ՜հպձՠ՜է.../Փ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

120՜ Փ՜շտ...փ Ոջճհ ղձճջիզս ՠս արջճսդՠ՜կ՝ ՜ս՜ջպՠռ՜ս կ՜պՠ՜ձո ՜հո ՠս ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞՜ռ տջզոպճձՠճսդՠ՜ձ, աճջ զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ղ՜ջեՠ՜է ՞ջՠ՜ռ ոճսջ՝ձ զ ի՜[հ]ջ Մ՜ղպճռփ Աջ՟, ռ՜ձժ՜ռ՜սխ ՠխՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜ըրո
կ՜պՠձզո, ՠս ՞ջՠռզ աո՜ հզղ՜պ՜ժ ՜ձնզձն ՠս ժպ՜ժ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ճ՞ճհ զկճհ, ՜ա՞՜ռ կզձմՠս հ՜ա՞ոփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ
ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հո՚ պբջ Զ՟ւ՟վթ՟ջ, ճջ ՞ջՠռզ աո՜ զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՃԼԴ (1685)—զձ, ՜կբձ. ՜կբձփ [Աոպճս՜թ] ճխճջկզ թձճխ՜ռո ՠս զձլ, ՠս գձպ՜ձՠ՜ռոփ Հ՜հջ կՠջ, ճջ ՠփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Գվթանվֆ
ԹԵՐԹ՝ 249. շավնր՟լ՝ 1՟, 246ՠ–8՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԱ×12(Ա 11, ԻԱ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,7×14,4ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ծթջ՟վ՟մ (ժ՟սթմգվեմ)ֆ ԺԲ բ., Ֆվ՟մջթ՟ֆ 2(Ա—Բ), ռգվչնրղ, ջս՟տնր՟լ գվխնր խթտ էգվէգվթտ, ղթ՟ջթրմֆ Տգ՛ջ Л. И. Киселева, Латинские рукописи Матенадарана, Е., 1980, с. 47.
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ Բ ցգհխթ խ՟յթմ՝ ո՟սպնր՟լ, ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—2՜—3՜ Աճջ թմշ խ՟ճ ՟ղպ՟վգ՟ժ թ աթվգջ — Ա. Խ՜մ ՜սջիձՠէճհ... ԽԱ. Խճսձժ ՜սջիձՠէճհփ
1. 3՝—23՜ Ա. Կ՟մնվ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
2. 23՜—6՝ Բ. Կ՟մնռմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժ, նվ ե Խ՟շղ՟վ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս էճհո ՠջՠո՜ռ...
3. 26՝—41՜ Գ. Կ՟մնռմ ղխվսնրէգ՟մ. ճնվը՟ղ ւվթջսնմգ՟ ՟պմգմ— Ն՜ը ճմ բ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզձ դճխճսէ...
4. 41՜—8՝ Դ. Կ՟մնռմ ոջ՟խ ՟պմգժնճ — Ս՜խկճո Ի. Տբջ, զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ ճսջ՜ը ՠխզռզ...
5. 48՝—9՜ Ե. Կ՟մնռմ ոջ՟խռգվ՟տթմ – Աոՠձ Ս՜խկճո ԽԴ. Բղըՠ՜ռ ոզջպ զկ ա՝՜ձ...
6. 49՜—55՜ Զ. Կ՟մնռմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ ՠս ՠջդ՜հ ՜շ իզս՜ձ՟ձ...
7. 55՜ – 75՝ Է. Կ՟մնռմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժջմ ճնրհ՟վխգժնճ ՟պ Քվթջսնջ — Սժո՜ձզձ. Ասջիձՠ՜է Հճ՞զտ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ...
8. 75՝—82՜ Ը. Կ՟մնռմ ՟ճանճմ — Սժո՜ձզձ աԱկ՝զթտձ... 76՝ Ախ՜սդտ ոջ՝ճհձ Բ՟վջհթ...
9. 82՜—97՝ Թ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ սհ՟ճ ռ՟իձ՟մթ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
10. 97՝—101՜ Ժ. Կ՟մնռմ ՟ճա՟ժուտթմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ...
11. 101՜—6՝ ԺԱ. Կ՟մնռմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ – Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճսկ դճխճսդզսձ ՠխւ...
12. 106՝ – 7՜ ԺԲ. Կ՟մնռմ ՟հ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ կՠջ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
13. 107՜—10՜ ԺԳ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ղգպգժնտ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, Տբջ...
14. 110՜—7՝ ԺԴ. Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
15. 117՝—8՜ ԺԵ. Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մրնճմ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...

16. 118՝—9՜ ԺԶ. Վ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ. Ահ՟րէւ ՟պ Տեվ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜ձլճսձ Եխզ՜հզ...
17. 119՜՝ ԺԷ. Վ՟ջմ նվ ոթհլ թմշ խգվգ՟ժ թտե – Ախ՜սդտ. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ զ ոճսջ՝ո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է
ՠո...
18. 119՝—20՜ ԺԸ. Վ՟ջմ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ – Ախրդտ. Աոպճս՜թ կ՜ջ՟՜ոբջ, ճջ ակ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդզսձո վճվճը՜ժ՜ձ ՠս պժ՜ջ ՞զպՠո...
19. 120՜—3՜ ԺԹ. Կ՟մնռմ դ՟վղսթջ ՟րվծմգժ յգհչ գր ծմկ՟մ գր ջգվղմ — Ս՜խկճո. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ ռճջՠ՜ձ...
20. 123՜—4՜ Ի. Կ՟մնռմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
21. 124՜՝ ԻԱ. Կ՟մնռմ ջխթծ գր ղ՟հդ[ղ]՟ ՟րվծմգժրնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
22. 124՝—5՝ ԻԲ. Կ՟մնռմ մնվ աթվւ ՟րվծմգժրնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜կ՝զճձձ...
23. 126՜—8՜ ԻԳ. Կ՟մնռմ ը՟ղ՟ծ՟վ գր դ՟մա՟խ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ...
24. 128՜—9՜ ԻԴ. Կ՟մնռմ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտրնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխզձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
25. 129՝— 30՜ ԻԵ. Կ՟մնռմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժ՜սջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ...
26. 130՜—1՝ ԻԶ. Կ՟մնռմ ա՟պմ ՟րվծմգժնճ Զ՟սխթ գր Վ՟վբ՟ռ՟պթ, Աջսնր՟լ՟լմթ գր Խ՟շթ, գր ՟ճժ սգվնրմ՟խ՟մ ս՟րմթտ գր ջվՠնտ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Ոխն՜ժբաո ճսխ՜ջժՠ՜էո...
27. 131՝—40՜ ԻԷ. Արվծմնրէթրմ ի՟հնհնճ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնրհթխնջմ Հ՟ճնտ սգ՟պմ Նգվջեջ. Յ՟րնրվ սփմթ Աջսնր՟լ՟ղ՟րվմ գր խ՟ղ Սվՠնճ ի՟շթմ, զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ սգհնճ ՠմնրէգ՟մ, չգվղնրէգ՟մ
գր տվսնրէգ՟մ գր թ ծջխնրղմ ոսհնտմ — Յՠպ ՠջ՞ճհձ յ՜ղպ՜կ՜ձ... Փ՜շտ Սճսջ՝ ը՜մզձ... Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ
կՠա...
28. 140՝—3՜ ԻԸ. Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ լմմբ՟խ՟մթ գր մնվզմլ՟ճ սհ՟ճթ — Յճջե՜կ տ՜շ՜ոձ՜սջՠ՜հ պ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ...
29. 143՝—63՜ ԻԹ. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ ոհլգժնճ ճ՟մ՟րվթմ՟տ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մմ ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ տ՜ի՜ձ՜հզստ...
30. 163՜—8՝ Լ. Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ... Եր ՟ճջոեջ ՟վ՟ջտգմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխզ
զսջ...
31. 168՝—71՜ ԼԱ. Կ՟մնռմ ոհլգժ ս՟ձ՟վթ. բվնր՟խ թմշ գբգ՟ժ զջս ՠգվղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խթջ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Դ՜ջլճհռ աոճս՞ զկ հճսջ՜ըճսդզսձ...
32. 171՝—9՝ ԼԲ. Կ՟մնռմ ղնմնդնմ ՟րվծմգժ. ծգվ՟խսվնրէթրմ գաթոս՟տրնտ, գր Սվՠնճ ժգվթմմ, գր Պ՟հգջսթմեթմ, ՟վ՟մտ գր խ՟մ՟մտ, նվ խնրջնրէգ՟ղՠ ճ՟մկմ ՟պմնրմ նվ թ Քվթջսնջ, խ՟վամ ՟ճջ ե — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ
զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
33. 179՝—92՝ ԼԳ. Կ՟մնռմ ՟ո՟յի՟վ՟րհ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
34. 192՝—208՝ ԼԴ. Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթ դ՟ո՟յի՟վնհջ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
35. 209՜—14՜ ԼԵ. Կ՟մնմ ծ՟ճվ ռ՟մ՟տ ՟րվծմգժ — Ժճխճչզձ ճսըպ ՠխ՝՜ջռձ ՜կՠձ՜հձ ՠս ՜շ՜նզ ժ՜ռճսռ՜ձՠձ ագձպջՠ՜տձ... 212՝ Ես ժ՜ջ՟՜ձ աըջ՜պո Բ՟վջհթ. Աջ՟՜ջ հ՜շ՜ն գձպջՠ՜է կզճհձ ը՜վ՜ձՠոռզձ...
36. 214՜—5՝ ԼԶ. Կ՟մնմ սմսգջ ՟րվծմգժնճ – Ախ՜սդտ. Տբջ Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ժՠջ՜ժջզմ...
37. 215՝—7՜ ԼԷ. Կ՟մնմ դմյի՟վջ ջվՠնտ ցնիգժ – Տ՜ձզձ ճջյբո ՜ջե՜ձձ բ...
38. 217՜—9՜ ԼԸ. Կ՟վամ թ ռգվ՟ճ չվծնվթ — Յճջե՜կ իՠխլձճս զձմ զ ձ՜, ՜ոզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Աշ՜տՠէճհ ՜խ՜սձճհ...
39. 219՜—21՝ ԼԹ. Կ՟վա՟րնվնրէթրմ գհՠ՟ճվ՟խտնրէգ՟մ — Դձՠձ հՠժՠխՠռզձ աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ...
40. 222՜՝ Խ. Կ՟մնմ, նվ խգվ՟խնրվ ղթ՟ճմ ոհլգժ — Ախրդտ. Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ՞էը՜սճջզ ՜շ՜տՠէճռձ իջ՜կ՜հՠռՠջ...
41. 222՝—3՜ ԽԱ. Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ — Ի չՠջ ճսձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜ոբ աԱխրդո. Ակՠձ՜ժ՜ջճխ Տբջ...
42. 223՜—44՝ [Գ՟մկ գր ս՟հ ղգպգժ՟է՟հթ]
՟. 223՜—5՝ Գ՟մկ, նվ թ ղգպգժ՟է՟հմ ՟ջթ («Ապ՟ւգժ») — Ահո՜սջ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ Աջ՜ջմբձ...
ՠ. 226՜—30՝ Գ՟մկ, նվ թ ղգպգժէ՟հմ ՟ջթ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ, Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբ...
ա. 230՝—3՜ Տ՟հ ռ՟ջմ ղգպգժթ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձտ...

բ. 233՜—6՝ Տ՟հ ռ՟ջմ ղգպգժթ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս.../ Եո՚ Ն՟խ՟յ ՠյզոժճյճո թ՜շ՜հ Կճսոզձ.../Ի Հ՜հճռ Մՠթ դճս՜ժ՜ձզո հզձ ի՜ջզսջզձ,/Ես ի՜կ՜շ՜սպ ՜հէ ՜սՠէզ պ՜ոձ ՠս ճսդզձ (1469)... /ԶՄգժսթմ տ՜խ՜տձ ՜ջ՜ջ ա՜կբձձ է՜է՜՞զձ...
գ. 236՝—9՝ Տ՟հ ռ՟ջմ ղգպգժթ — Լճս՜ջճստ ըա՝՜ջ՝՜շ ՝ՠջ՜ձճհո...
դ. 239՝—42՜ [Տ՟]հ ռ՟ջմ ղգպգժթ — Եո ՞զպբզ ա՜ղը՜իո զձլ կճսէտ բ պըս՜թ...
ե. 242՜—44՝ Տ՟հ ռ՟ջմ ղգպգժթ — Եջբժք իճխչՠջ՜ստ՟ ՜ձռ՜հ, իճպ ՜շզ ատզկըո ժ՜բճսռզ/Մզջւթմ Քՠջճ՝բ
՜ձըՠէ. ՝՜շտտ բ յ՜խ ՠս ը՜սոտտ բ տ՜կզ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

245՜ Փ՜շտ...փ Ոջճհ ղձճջիզս ՠս ա՜սջճսդՠ՜կ՝ ՜ս՜ջպՠռ՜ս կ՜պՠ՜ձո ՜հո ժ՜ձճչձ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞՜ռ տջզոպճձբճսդՠ՜ձ, աճջ զ— Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ղ՜ջեՠ՜է ՞ջՠ՜ռ ոճսջ՝ձ զ ի՜ջո Մ՜ղդճռփ Աջ՟ ՠս ՠո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Գվթանվջ, ռ՜ձժ՜ռ՜հ ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո կ՜պՠձզո, ոզջճչ ՠս վ՜վ՜՞՜ձ՜ստ ժ՜կՠռ՜հ ՞ջՠէ աո՜ լՠշ՜կ՝ զկճչ հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ
թձրխ՜ռձ զկճռ, իրջո՚ Խ՟շխգմ՟ճթմ ՠս տ՜խռջզժ կրջո զկճհ՚ Ննրվի՟էնրմթմ, ՠս զսջՠ՜ձռ ա՜ս՜ժ՜ռձ, հզղ՜պ՜ժ ՜ձնզձն ՠս ժպ՜ժ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ հճ՞սճռ զսջՠ՜ձռ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ//(245՝)՟ՠջլՠէճսկձ. ՜կբձ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տո Կ՟ք՟ճ, ՜շ ճպո Սնրվՠ Լնրջ՟րնվշթմ, զ դվզձ Հ՜հճռ ՌԾ (1601)փ Աջ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ զ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ ահզղ՜պ՜ժՠ՜էտո զ ոկ՜, ՠս ճջտ հզղբտ՟ ոջպզ կպ՜ստ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ Ես ՠ՟զ հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսջո Եվ՟յի՟րնվ Աջսնր՟լ՟լմթմ, ճջ կ՜ժ՜ձճս՜կ՝ Էվըւժթ
չ՜ձտ ժճմՠձփ Ոմ ճտ մճսձզ զղը՜ձճսդզսձ թ՜ըՠէճհ ժ՜կ ՞ջ՜սՠէճհ աո՜փ
Ձՠշո ՠջդ՜հ, ՞զջո կձ՜.
Տբջձ ճխճջկզ զձլ ՠս ձճջ՜,
Ոջ ա՜հո ՞զջո ժ՜ջ//(246՜)՟՜
Ես ի՜շ՜մկ՜կ՝ աՏբջձ ՜խ՜մՠ՜,
Ոջ կՠա ա՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ՟ճսշձ ՝՜ձ՜փ
Ես կզ ճտ ՜ձ՜ս՜խ ղ՜սղ՜վՠոռբ աո՜ ժ՜կ զ ՞ՠպձզ ՟ձզռբ, ՜հէ ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ ոյ՜ո՜սճջՠոռբ ոկ՜, ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 249՝ (Նրպջ՞զջ) Եո՚ Աձ՟ղ Տգռգտթ պբջ Խ՟շ՟սնրվթ ճջ՟զ Ղնրխ՟ջ էջբռո, ճջ ՠժզ Ղպնղթջ ՠջժզջձ դվզձ
ՌՃԽԷ (1698) բջ, զ հ՜կՠ՜ձձ իճգպՠկ՝ՠջզ ԻԵ բջփ Եջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ըալՠա, ճչ գձդՠջռրխտ, կբժ — կբժ ՝ՠջ[՜ձ] զկ կՠխ՜ռձ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ. Աոպճս՜թ լՠջ կՠխտձ դճխճս. ՜կբձփ Ոջ ՠկ յ՜ջպ՜ժ՜ձ Ե տ՜ձտ՜ջ՜ռձ, ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ տ՜ի՜ձ՜հ, ճմ դբ ՞ճջթճչփ Վ՜ՙ զձլ, չ՜ՙ զձլ, չ՜ՙ բ զձլփ
—(Նճհձ լՠշտ)—Ծ զ ջ ՠ տ ջ ՠ ՜ ճ գ բ ՠ ձ կ ՜ դ ճ զ ը կ ՜ ջ ՜ պ ՝ ճ ջ ո ր ՜ պ ժ ջ զ ՠ ռ ճս ս ձ ՠ ձ պ չ զ ՜ չ
դ զ ՝ ձ կ ՝ ՜ կ խ ձ խ դ ձ ՟ ո (ժ՜ջ՟՜է րլ՜՞՜է՜ջ՚ «Ծ՜ձզջ, պ[բ]ջ Առգսթւ, ՝՜ջճչ ՠջդ՜ո տճ րդՠս՜ձգպ. կբժ ՝ՠջ՜ձ զկ կՠխ՜ռձ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠո»/փ
—////փփ /փփ. ////փփ /. ////փ /փփ ////փփ //փ ////փփփ («Տեվ Առգսթւ»)փ ջպ ՝ոաջէվ (ՠխ՝՜հջ՜՞զջ՚ «սեվ Առգսթւ») տՠա ՝՜ջզ իճքզփ Եո՚ Տգռգտթ //փփփ ///փփ ////փփ. //փփ /. ////փ («Ղնրխ՟ջ») բջբռո ՞ջՠռզ. ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստփ
2. 1՝ (Շխ՜՞զջ) Եո՚ հԵվգռ՟մտթ Գվթանվջ ՞ջՠռզ դչզձ ՌՃԾԳ (1704)փ
3. 248՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ, ՜նզռ լ՜ը) Ծ՜շ՜հ ՠկ տՠա պբջպբջ. ՜հէ զձմ ՜ոՠկ, ՟ճսձ՚ է՜ս կզպՠո, յզպզ ճջ ՜ձ՜ջե՜ձո մզ կճշ՜ձ՜ոփ
249՜ (Նճհձ լՠշտճչ) /փ //փ ///փփ /փփ ///փփ ////փ (ձՠջտՠսճսկ՚ «Գթմենջ»/փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՝, 248՝, 249՜ (պ՜շՠջ ՠս ոզսձ՜ժ՜՞զջ ՞՜խպձ՜՞ջզ ՜հ՝ճս՝ՠձ)փ
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ԳՐԻՉ՝ Գ՟ՠվթգժ գոջ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Խ՟րձ՟ Հ՟մբթխֆ
ԹԵՐԹ՝ 320. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 51ՠ, 368ՠ—9ՠ, 370ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2—Ա—ԼԲ×12 (Ա 10, Ժ 14, ԺԱ, ԺԴ, ԼԲ 11, ԺԲ 9, ԺԳ է՟ցնր՟լ)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ԺԷ բ. ճ՟րգժնրղ՝ 1—2, 269—270)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18×13,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ դ՟վբ՟ծթրջ ղգս՟ւջգ՟ճ անվլնր՟լւ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝խ՟վղթվֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 5՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 17՟, 52՟, 64ՠ, 84՟, 105՟, 120ՠ, 131՟, 137ՠ, 194՟ֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթֆ Թ–Ժ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 1—՟խ՟մ գդվ՟ծ՟սնր՟լ էգվէգվթ
զմբգվխ՟ճմ՟խթ լ՟ժնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դ՟, Գՠ, Գ՟, Դՠ «///[նր]մթտթւ դծ՟ր՟սջմ... թմշ[ռ՟ջմ նվնճ... դթ] գր ծ՟ճվմ... ՟պ[մգջ... թյի՟մնր]էգ՟ղՠ... ծ՟ր՟ս՟տեւ[մղ՟... ո՟ս՟ջ]ի՟մթ... յթ[մգ՟տ]///» (ԺԱ, 23—ԺԲ, 1), Աՠ, Բ՟, Բՠ, Ա՟ «/// Եր ՟ջե... թղ՟ջս[նրէգ՟ղՠ... տմ՟]ֆ Պ՟ս՟ջի՟մթ... դթ[՟վբ... թ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ]՟մ թրվնրղ...բ՟ս՟ջս՟մ[ջ... ՠ՟դնրղ] ղգլ՟սնրմւ... ճ՟րգժ[նվբ՟տ]///» (ԺԲ, 32—34)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ. դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ գր տգտ՟խգվ, ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ Բ ցգհխմ նր բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, ՟ջս՟պզ՝ անրմ՟է՟ց նր տգտ՟խգվֆ ԺԷ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—3՜—4՜ Աճջ թմշ ե աթվջ ՟ճջ — Ա. Աշ՜նզձ. իզկձ՜ջժբտ ՠժՠխՠռսճհ... ԼԷ. Եջՠոճսձ ՠս ՠսդձ. Կջ՜սձ՜դ՜խզփ
1. 5՜—14՝ [Ա. «Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ ծթղմ՟վխնրէթրմ ջվՠնճ գխգհգտրնճ —... Ես ՠյզոժճյճոձ ՜ոբ աԱխրդո». (լՠշ. 953, 2՜—4՜)] /// (ոժ. դ՜վճս՜թ) Բ՜ջբը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝
Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ...
2. 14՝—5՜ Բ. Կ՟մնռմ ծ՟մբգվկգհեմ ջո՟ջւ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
3. 15՜՝ Գ. Կ՟մնռմ [ջխթծ գր] ղ՟հդղ՟ճ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ զ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձձ ՠս էճս՜ձ՜ձ...
(ռ՜ձժճսկ՚ Դ)փ
4. 15՝—6՝ Դ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխսճնձ... (ռ՜ձժճսկ՚ Գ)փ
5. 17՜—41՜ Դ(Ե). Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ ՟րվծմնրէգ՟մ — Յՠջՠժ՜սջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ հՠժՠխՠռզձ...
6. 41՝—50՝ Ե(Զ). Կ՟մնռմ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ ՟րվծմնրէթրմ ռգվըջսթմ ծ՟ջս՟սգժնճ
– Գզղՠջձ իոժճսկձ, զոժ զ ե՜կ յ՜պ՜ջ՜՞զձ կպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ...
7. 50՝—1՜ [Է]. Կ՟մնռմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ ՜շձՠձ ՠս հՠջՠտ ե՜կճսձ ժ՜ձ <ժ՜ձ> զ կբն ՠժՠխՠռսճհձ...
8. 52՜—100՝ [Ը. Յ]՟հ՟աջ [ծ]վ՟րթվգժնտմ թ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէթրմ
՟. 52՜—64՜ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ՟լմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ գմ ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ — Յ՜սճսջո լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձձ ձոպռզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշզ կբն ՜պՠձզ ՠս տձձՠոռբ...
ՠ. 64՝—73՜ [Ս]խթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանր — Զ՜սՠէձ ՟ձՠձ զ լՠշձ գոպ ՜սջզձզ...
ա. 73՜—83՝ Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տ գոպ ՜սջզձզձ...
բ. 84՜—100՝ Կ՟մնռմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռճհձ...
9. 100՝—4՝ Ը(Թ). Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն ըջճսկ ւ էճս՜ձ՜ձ...
10. 105՜ — 20՜ [Ժ]. Կ՟մնռմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ – Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ..
11. 120՝—30՝ [ԺԱ]. Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Գ՜ձ կզ՜՝՜ձ ը՜մզս... զ նճսջձ...
12. 131՜—7՜ [ԺԲ]. Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ ճնվը՟ղ ւվթջսնմգ՟ ՟պմգմ – Բՠջՠձ աՠջՠը՜հձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճսձ...
13. 137՝—42՝ [ԺԳ]. Կ՟վա՟րնվնրէթրմ ծ՟վջ՟մգ՟տ (տ՟մխնրղ գր ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Պջ՟խ ՟պմգժ») — Տ՜ձզտ
ի՜ձՠձ ավՠո՜հձ ՠս աի՜ջոձ ՜շ՜նզ ըճջ՜ձզձ... ՠս թ՜ձճսռՠջ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ տճռ ա՜ոպճս՜թ՜յ՜պզս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Ահոպՠխ դ՜վճս՜թ բ գոպ ռ՜ձժզ.«Չճջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Հ՜խճջ՟ պ՜էճհ», զձմյՠո ՠս «Աղը՜ջի՜դ՜խզ» ոժզա՝գփ

14. 143՜—5՜ [«Հթմագս՟ջ՟մգվնվբ. Կ՟վա ՟յի՟վծ՟է՟հթմ» (տ՟մխթտ) — ...Ախրդտ. 0ջիձՠ՜է ՠո, Տբջ
Աոպճս՜թ կՠջ... ՜ջպ՜տճհ ՟ջ՜ըպզձ (պյ. 1905, բն 463)]/// (ոժ. դ՜վճս՜թ) վ՜վժճսդՠ՜ձ...
15. 145՜—9՜ Իջխ ճգվխվնվբ ՟րնրվմ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Աճա՟ժ՟տ») — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձփ Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ժ՜ձն...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

16. 149՜—53՜ Կ՟մնռմ գրէմ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱն՝զթձ...

Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

17. 153՝—62՜ [ԺԶ]. Կ՟մնռմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժ սհ՟ճջ ճնրհ՟վխգմ ՟պ Քվթջսնջ — Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
18. 162՜—4՜ Ապ՟րնսնրմ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Աճա՟ժ՟տ») — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԻԲ. Եխզռզ
՜ձճսձ Տՠ՜շձ ՜սջիձՠ՜է...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

19. 164՜—7՜ [ԺԷ]. Կ՟մնռմ նագծ՟մաթջս ՟պմգժնճ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճսկփ Այ՜ ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՞ճ՝խ՜հոԳ.
Մզ ձ՜ը՜ձլզջ...
20. 167՜—73՝ [ԺԸ]. Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ – Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
21. 173՝ Կ՟մնռմ ՟հ ՟րվծմգժնճ — Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ կՠա...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

22. 173՝—82՝ ԺԸ(ԺԹ). [Կ]՟մնռմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ժ՜ռճսռ՜ձՠձ ի՜ձ՟բյ ՟ջ՜ձձ հ՜նկբ...
23. 182՝—92՝ [Ի. Կ]՟մնռմ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
24. 193՝—205՝ [ԻԱ]. Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ. զջս նվնրղ ՟ջ՟տ Յթջնրջ. Արվթմ՟խ ղթ գսնր կգդֆ Զնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե սգ՟պմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ Գվթանվթնջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Ի ԺԳ ե՜կճսձ աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ Սջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդ ոճսջ՝
ՠժՠխՠռճհձ...
25. 205՝—10՜ [ԻԲ]. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ... — Լճս՜ջճստ զձլ,
ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
26. 210՜—3՜ ԻԲ(ԻԳ) Կ՟մնմ ՟րվծմնրէգ՟մ խ՟ժնճ գր ծմկ՟մթ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ բ...
27. 213՜՝ ԻԳ(ԻԴ). Ահ՟րէւ գվ՟յսթ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճսձ...
28. 213՝—4՜ [ԻԵ]. Կ՟մնռմ մնվ՟խգվս ավնտ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս, ի՜ձՠձ հ՜կ՝զճձձ...
29. 214՜—5՝ ԻԵ(ԻԶ). Կ՟մնռմ ը՟ղ՟յծ՟վ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ...
30. 215՝—6՜ ԻԶ(ԻԷ). Կ՟մնռմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ — Ի չՠջ ճսձզձ տ՜ի՜հձ, ՠս ՜ոբ աԱխ՜սդո. Ակՠձ՜ժ՜է Տբջ...
31. 216՜ ԻԷ(ԻԸ). Կ՟մնռմ ծ՟ր ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո. Տբջ, Տբջ, ազ ոտ՜ձմՠէզ բփ Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
32. 216՜՝ ԻԸ(ԻԹ). Ահ՟րէւ, նվ ոգհլ թմշ խգվգ՟ժ թտե — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ոճսջ՝ ՠո...
33. 216՝—7՜ ԻԹ(Լ). Ահ՟րէւ, նվ թ խգվ՟խնրվ ղթ՟ճմ ոհլթ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՞էըճհ ՜շ՜տՠէճռձ Պՠպջճոզ...
34. 217՜՝ Լ(ԼԱ). Ահ՟րէւ գվբղմ՟ծ՟վթ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձ վճվճը՜ժ՜ձ, պժ՜ջ ՞զպՠո...
35. 217՝—9՝ ԼԱ(ԼԲ). Կ՟մնռմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժ ՟պ թ ՠըյխնրէթրմ ՟ղգմ՟ճմ ՠմնրէգ՟մտ, սմխնտ, ՠնրջնտ,
ծ՟րնտ, ծ՟րսթտ գր ՟ճժ ռս՟մկ՟րնվ մգհնրէգ՟մտ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս...
36. 219՝ ԼԲ(ԼԳ). [Կ]՟մնռմ ա՟պթմ, Զ՟սխթ գր Վ՟վբ՟ռ՟պթ — Տբջ պ՜սձզռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ճսըպզռ...
37. 219՝—25՜ ԼԳ(ԼԴ). Կ՟մնռմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժնճ — Ասջիձՠ՜է ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ զ ՝՜ջլճսձո...
38. 225՝—320՝ ԼԴ(ԼԵ). Յնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ ծվ՟ը՟վթ ղ՟ծնր՟ղՠ ճ՟յի՟վծեջ, դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմջ ՟վ՟ջտգմ — Եջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձ ժ՜ջ՟՜ձ...
Ոսձզ «Մ՜իտ կ՜ջ՞՜ջբզռ». 284՜ «Եո՜հՠ՜հ»փ 295՜ «Եխզոբզ»փ 295՝ «Ոչոբզ»փ 296՜ «Ակճչոՠ՜հ»փ 296՝ «Մզտզ՜հ»փ «Յճչՠէզ՜»փ 297՜ «Ա՝՟զճս»փ 297՝ «Յճսձ՜ձճս»փ 298՝ «Ն՜սճսկ՜հ»փ «Ակ՝՜ժճս[կ՜հ]»փ 299՝ «Սճվճձզ՜հ»փ 300՜ «Աձ՞ՠ՜հ»փ 300՝ «Զ՜տ՜ջզ՜հ»փ 301՜ «Մ՜խ՜տզ՜հ»փ
– 301՝—2՜ Յ՟հ՟աջ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ, էե նրջսթ գմ խ՟ղ ճնվ ՟դաե գր խ՟ղ նվնռ ղ՟ծւ՟ղՠ խ՟ս՟վգտթմ —Պՠպջճո ՠս ՠխ՝՜հջձ ձճջզձ՚ Աձ՟ջբ՜ո զ ռՠխբձ Նՠվդ՜խզկ՜...
– 302՜—4՜ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջթ Յ՟հ՟աջ գր է՟մ՟ջնրմ գր գվխնր ՟պ՟ւգժնտմ, էե նվնռ ղ՟ծնր՟ղՠ ղգպ՟մ — Յ՜ժճչ՝ճո հԵվնրջ՟հեղ...

39. 320՝—30՝ Յգվխվնվբնրղմ ՟րնրվմ — Ժճխճչզձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՠջՠժճհո...

Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

40. 330՝—4՝ Կ՟մնռմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ... Ս՜խկճո ՃԽԲ. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

41. 334՝—7՜ Կ՟մնռմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձփ Ս՜խկճո ԼԹ. Եի՜ձ ազո զ ՞՝ճհ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

42. 347՜—9՜ Կ՟մնռմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձփ Ս՜խկճո ԽԱ. Կռճսջ՟. Ախ՜խ՜ժՠռզ ՜շ տՠա...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

43. 339՜—41՜ Կ՟մնռմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձփ Ս՜խկճո ՃԻԹ. Եխզռզ ՜ժ՜ձն՜ռ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

44. 341՜—2՝ Կ՟մնռմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձփ Ս՜խկճո Ճ. Յճխճջկճսդզսձ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

45. 342՝—5՜ Կ՟մնռմ նրէ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Տբջ, էճսջ ՜խ՜սդզռ զկճռ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

46. 345՜—6՝ Կ՟մնռմ թմմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձՠէզտ ՠձ, ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

47. 346՝—7՝ Կ՟մնռմ ս՟ջմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ԻԹ. Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՠջՠժճհո...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

48. 347՝—9՜ Կ՟մնռմ ղգս՟ջ՟մգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Ախ՜խ՜ժՠռզ ՜շ տՠա, Տբջ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

49. 349՜—53՜ Կ՟մնռմ գվխնճս՟ջ՟մգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
50. 353՜—7՝ [ԼԶ]. Ձգպմ՟բվնրէթրմ ղնմնդնմթ ծգվ՟խսվնրէգ՟մ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
51. 357՝—64՝ ԼԶ(ԼԷ). Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ խվփմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթ, ՟ճջոեջ ճնրհ՟վխգմ թ ծ՟մաթջսմ— Զոյՠձ աձճհձ ՟զճչձ ՝ճէճջճչզձ ոտՠկ՜սձ...
52. 366՜—8՜ [Կ՟մնմ ի՟հնհ ՟րվծմգժնճ] — Սճսջ՝ ը՜մզձ աժձզ ՜ջլ՜ժկ՜ձ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՜ոՠձ ՝՜ջլջ լ՜հձզս. Փ՜շտ Սճսջ՝ ը՜մզձ... //(366՝) Ես ՜ոՠձ աԱխրդո, աճջ ՜ո՜ռՠ՜է բ զ չՠջ՜հ ը՜խճխճհ պՠ՜շձ Նգվջեջթ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ. Ասջիձՠ՜է ՠո, Ոջ՟զ ՠս Բ՜ձ Հ՜սջ, ծ՜շ՜՞՜հդ հ՜ձծ՜շՠէզ էճսոճհ՟... ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

16՝ Ոչ չբկ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ՞էճսը հ՜ձժՠ՜ձ ՠս ՟ճսշձ ՠս ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜ձկ՜ի ժՠձ՜ռձ, ՜շ՜նձճջ՟ՠ՜ ՠս կճհթ
ակՠա զ պճսձ՟ չՠջզձ ՠս զ ժՠ՜ձո՟ ՜ձկ՜ի՚ ա[՞]թճխ ոճջ՜ ՠս աոպ՜ռճխ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է տջզոպճձՠ՜հո.
՜կբձփ
41՜ Սպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ ը՜սճ՜ Հ՟մբթխմ ՠս ՜կճսոզձ՚ Խնրէժնրի՟էնրմ ՠս ա՜ս՜ժձ ոճռզձ ՟ՠշ՜՝ճսոճ՚ Յ՟խնՠ
հզղՠռբտ զ Քջզոպճո (ձկ՜ձ՚ 51՜, 83՝, 100՝, 104՝, 120՜, 130՝, 153՜, 368՜)փ
64՜ Աս՜ՙխ, ՜ս՜ՙխ, ՜ս՜ՙխ, ճջ աջժՠ՜էո զկ հ՜հոյզոզ ղձճջի՜ռփ
137՜ Ոչ էճհո ՠս էճսո՜սճջզմ... էճսո՜սճջՠ՜ ՠս ժՠձ՜՞ճջթՠ՜ ա՝զսջ կՠխ՜ստ ը՜ս՜ջՠ՜էո ՠս կ՜ի՜ռՠ՜էո՚ աԳ՟ՠվթեժ ՠյզոժճյճո ՞ջզմո, ՠս ոպ՜ռճխ՚ աըճճ՜ Հ՟մբթխմ, ՠս ա՜կճսոզձ զսջ, ՠս ա՜ս՜ժ ոճռզձ՚ ա՟ՠջ՜՝ճհոձ Յոխնՠ. հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ Զ՞ՠջճսդզսձ Վվ՟ջս՟մ՟ճ դվզձ ՋԻԵ (1476), ճջ Հ՟ջ՟մՠեխմ ՞ՠջՠռճհռփ
225՜ Տբջ Աոպճս՜թ... ճխճջկՠ՜ զձլ՚ ՝՜ակ՜կՠխ Գ՟ՠվթեժ ՠյզոժճյճոզ ՞թճխզ, ՠս ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ ը՜սծ՜ Հ՟մբթխթմ ՠս ՜կճսոձճհձ զսջ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ ոճջզձ՚ ՟ՠշ՜՝ճսոձ Յ՟խնռՠ... Վվ՟ջս՟մ, ճջ Հ՟ջ՟մՠեխմ ՞ՠջզ ՜ջ՜ջ
ԼԲՌ (32.000), դչզձ [Ջ]ԻԵ (1476)փ

364՝ Փ՜շտ...// (365՜)փ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջզո ի՜ո՜ձՠէ զ հ՜ս՜ջպ ՞թզոփ Աջ՟, զ չՠջնզձո զ ըճսկ՝ո ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ Սթղենմ չ՜ջ՟՜յՠպ, ղջնՠռ՜հ զ ՝՜աճսկ պՠխզո ՠս զ ՞ջՠ՜ձո, ՠս եճխճչՠռզ ա՝՜ձտ ոճսջ՝ ՠս էճսո՜յ՜հթ՜շ Մ՜ղպճռզո. ձ՜ը՚ չ՜ոձ ոպճս՞ճսդՠ՜ձ ՠս ծղկ՜ջզպ ՜սջզձ՜ժզ. ՠջժջճջ՟՚ չ՜ոձ ժ՜ջ՜սպճսդՠ՜ձ ՠս յզպ՜ձճսդՠ՜ձ ոճջ՜ կՠա՚ զ ժՠ՜ձո ՠս զ կ՜իճսձ, ՠջջճջ՟՚ չ՜ոձ էճսո՜սճջճսդՠ՜ձ ՠս ՜ս՞պճսդՠ՜ձ ձճջճ՞ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ, մճջջճջ՟՚ չ՜ոձ հզղ՜պ՜ժճսդՠ՜ձ կՠա հՠպ կ՜իճս ՜շ՜նզ ՜ձկ՜ի Թ՜՞՜սճջզձ ՠս ՝՜ջՠը՜սո ՜շ Աոպճս՜թ, իզձ՞ՠջճջ՟՚ ազ հ՜կՠձ՜հձ ղձճջի՜ռ ոճջ՜, ճջճչ ՜ջե՜ձ՜սճջզձ կ՜ջ՟զժ, կ՜ոձ՜ժռՠոռբ ակՠա Քջզոպճո՚ հճհոձ
ոջ՝ճռ զսջճռփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ ՞՜ս՜շզո Ավ՟վ՟դգ՟, զ չ՜ձտո Յնռծ՟մմնր, զ ՟ջ՜ձ Սնրվՠ Կ՟էնրհթխեթ ՠս ղձճջի՜՝՜ղը Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռո՚ ոճսջ՝ Վ՜ջղ՜կ՜ժզ ՠս ոճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճ // (365՝)ոզ Ն՜ը՜չժ՜հզ ՜նզ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձոփ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս վթճսձ ՞ջմզ Գ՟ՠվթեժ ՠյզոժճյճոզ,
զ դչ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ կՠջ ՋԻԶ (1477), զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ պբջ Ոծ՟մթջթմ, զ հԱէնպմ Էչղթ՟լմթմ Վ՟հ՟վյ՟ո՟սնրփ Աջ՟, ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠս ՜հոկ ոճսջ՝ ՞ջճռ Մ՜ղպճռզո ը՜սճ՜ Հ՟մբթխմ, ՠս ՜կճսոզձ զսջ՚ Խնրէժնրի՟էնրմ, ՠս ա՜ս՜ժ ոճռզձ՚ ՟ՠշ՜՝ճհոձ Յ՟խնՠֆ Ես ՠպճս գձթ՜հ զ ոճսջ՝ ՠս զ իջ՜ղ՜վ՜շ ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ ՠս ՠջժձ՜ձկ՜ձ Սնրվՠ
պ՜ծ՜ջձ Էչղթ՟լթմմ հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զկճհ ՠս չ՜ոձ ՜ջՠսղ՜պճսդՠ՜ձ ա՜ս՜ժզձ զկճհ՚ Յ՟խնՠթմփ Աջ՟, ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ ՠս զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ՚ ը՜սճ՜ Հ՟մբթխջ ՠս ա՜կճսոզձ զկ՚ Խնրէժնրի՟էնրմփ Ես ճմ ճտ ճսձզ զղը՜ձճսդզսձ ի՜ձՠէճհ զ ՟ջ՜ձբ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմփ Բ՜հռ ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ոճսջ՝ ՟՜ոո տ՜ի՜ձ՜հզռ, ճջ ՜կբձ պրձզ ահզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո ժ՜ջ՟՜հտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոբտ Հ՟մբխ՟մ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ.
՜կբձփ //(366՜) Աջ՟, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ պՠոճսդՠ՜կ՝ ժ՜կ ՜ս՞պճսդՠ՜կ՝,
հզղՠոնզտ աոպ՜ռճխ ոճջզձ՚ աը՜սճ՜ Հ՟մբթխմ ՠս ա՜կճսոզձ՚ Խնրէժնրի՟էնրմ, ի՜ձ՟ՠջլ թձճխրտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջրտ ՠս ազկ ՜ձ՜ջե՜ձճսդզսձ՚ Գ՟ՠվթեժ ՞թճխզ, ի՜ձ՟ՠջլ թձրխ՜ստ զկճչտփ Յզղՠոնզտ ակՠա ՝՜ջզ ժ՜կրտ
ՠս նՠջկՠշ՜ձ՟ ոջպզս, ՠս դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ զ կ՜ջ՟՜ոզջբձ Աոպճսթճհ հ՜կՠձ՜հձ հ՜ձռ՜ձ՜ռ կՠջճռ, վջժՠէճչ ակՠա հ՜սզպՠձզռ իջճհձ, ՠս ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ ՜ձկ՜ի ժՠձ՜ռձ ՠս ՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձփ
Ես ՟՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկտ հզղՠէ զ Տբջ ավթճսձ ՞ջզմո՚ Գ՟ՠվթեժ ՠյզոժճյճո, ՠս ա՜ղ՜ժՠջպտո կՠջ՚ աՄ՟վսթվնջ
՜՝ՠխ՜հձ ՠս աՂնրխ՟ջ ՜՝ՠխ՜հձ, ճջ ադճսխտո ժճժՠ՜ռ, ՠս ոյ՜ո՜սճջձ կՠջ՚ աԱջվղեժթւմ հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ Ես զձտձ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, ճխճջկՠոռզ լՠա, հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա՚ հզղՠռՠէճռո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 4՝ (ԺԵ ՟., ՞ջմճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզռ)
Խ՜սճ՜հ Հ՟մբթխ ճս յ՜պճսՠէզ,
Դճս Աոպճսթճհ ՠո ոզջՠէզ,
Աջ՟ոսձտ ՜շձՠո ա՜կբձ ՝՜ջզ,
Աոպճս՜թ ՜ձբ գձ՟ճսձՠէզփ
Աջսնր՟լ՟սնրվ Պ՟ժ՟ի՟րվտթ,
Ոջ ա՜հո ո՜ժ՜ս ՝՜ձո ՜ո՜ռզ,
Յ՟խնՠ կ՜ձճսժձ բ տճ ճջ՟զ
Ես ե՜շ՜ձ՞ճջ՟ զսջ ի՜հջՠձզփ
2. 4՝ (ԺԵ—ԺԶ ՟՟.) Աջ՟, ՜խ՜մՠկտ ալՠա, ճչ տ՜ի՜[ձ]՜հձտ ՠս ՠյզոժճյճոճսձտ, ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, հզղՠոցզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ՚ ակՠխ՜յ՜ջպ Յնռ՟մեջ տ՜ի՜ձ՜հո ՠս աթձճխոձ զկ, աի՜հջձ զկ՚ Սսգց՟մնջմ ՠս աՠխ՝՜հջձ կՠջ՚ ապբջ Ս՟վաթջմ, ՠս էզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ Ես ճջտ հզղբտ ակՠա, ՟ճստ
հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 5՜, 182՝, 366՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 369՝, 370՜ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜, Գ՜. Աի՜ ՟՜ո՜ռ զսջ թ՜հջ՜՞ճսձ էճսոճհ ա՜շ՜թՠ՜է
ը՜ս՜ոբջ. ճխ՝՜, թ՜ձզջփ
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(Բ՟հխ՟տ՟լ ե գվխնր ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 149–5 (սգ՛ջ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ՝ 1—3, 148—149)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ շթւ (փաս՟անվլնր՟լ ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմգվթ 1 գր 149 էգվէգվզ)ֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՟յսնտ կգպմ՟բվնրէգ՟մ, ԺԳ բ.ֆ 3(1—3)+2(148—9)ֆ ԹՈՒՂԹ, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ 1՟ա «Եվխվնվբ խ՟վա՝ Դպմ՟ո՟մթֆ 1աբ, 148՟ՠ «///Եվվնվբ խ՟վա՝ զմէգվտնհթ///»ֆ 148ՠ—9ՠ «Չնվվնվբ խ՟վա՝ Եվբղմգտնրտշթ»ֆ 149ՠ, 2՟—3ՠ
«Հթմագվնվբ խ՟վա՝ Ջ՟ծզմխ՟ժթ»ֆ 3ՠ «Վգտգվնվբ խ՟վա՝ Կթջ՟յջ՟վխ՟ր՟աթ///» (ղթ՟ճմ ինվ՟աթվզ)ֆ
Ծմէ. Մ՟ջմ Ա կգպ՟ավթ, նվ 1657—թմ ռգվ՟մնվնանհ Ս՟վաթջ ջվխ.—զ բ՟վկվգժ ե ո՟ծո՟մ՟խ (ծղղս. ջսնվգր 26ՠ—34ՠ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԳ—XIII
ԳՐԻՉ՝ Յնծ՟մեջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Սսգց՟մնջֆ
ԹԵՐԹ՝ 87(4—90). շավնր՟լ՝ 36ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 2+Ա—Զ×12 (Ժ 10, Ե 5)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ 37—73, 79—90՝ ԺԳբ., 76—78՝ ԺԴ բ.,
4—36, 74—75՝ ԺԷ բ.)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,7×13,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (մղնրյ՝ 41՟)ֆ (ԺԳ—ԺԴ բբ.), ՠնժնվաթվ գր մփսվաթվ(ԺԷ բ.)ֆ ՏՈՂ՝ 16 (ԺԳ բ.), 12—21 (ԺԴ բ.), 30(ԺԷ բ.)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ծմ՟անճմ ղ՟ջթ ավ՟բ՟յսզ էգէգր՟խթ անրմ՟ցնինր՟լ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ սգհ—սգհ տգտ՟խգվֆ Եվխնր ՟մա՟ղ ռգվ՟մնվնանր՟լ, մ՟ի ԺԴ բ. ջս՟տնհ Յնռծ՟մմեջ Մգժթսթմնճ գոթջխնոնջթ ո՟սնրգվնռ ՟րգժ՟տնր՟լ 76—78, ՟ո՟՝ 1657—թմ Ս՟վաթջ ջ՟վխ՟ր՟աթ կգպւնռ՝ 4—36 գր 74—75 էգվէգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4՜—17՝ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ՟լմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ գմ ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մֆ Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ ՟վ՟վ՟ժ թ սեվ Ապ՟ւգժ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջե —
Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ակ՜ձժճսձո զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ...
2. 17՝—25՜ Յգս ՟ճջ՟րվթխ ղ՟սթտե ճ՟պ՟չ ՟պ՟չմնվբմ ջնրվՠ նրիսթմ խ՟ժնռ ՟պ՟չթ գոթջխնոնջթմ գր
՟ջե ՠ՟վկվ կ՟ճմթր — Հ՜հջ ոճսջ՝, ըձ՟ջբ զ տբձ կ՜հջո կՠջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ, ազ լՠշձ՜՟ջՠոռզ...
3. ՟. 25՜—6՝ Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանր գր ՟րգժ՟լնր, գր ՟ճժ զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ Կ՟վաթ — Ես ՜շ՜նձ թըՠձ ըճսձժ ոՠխ՜ձճհձ, ՠս ՜ոՠձ Շ՜ջ՜ժ՜ձ գոպ ՜սճսջձ...
ՠ. 26՝—7՝ Կ՟մնմ բպմ՟ՠ՟տնրէգ՟մֆ Ապ՟չթմ խ՟վա՝ բպմ՟ո՟մ — Ես թըբ ըճսձժ ՠյզոժճյճոձ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... (պՠո Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 1՜՞)փ
ա. 27՝—8՜ Եվխվնվբ խ՟վա՝ զմդգվձնհնրէգ՟մ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... (պՠո Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 1՞՟, 148՜՝)փ
բ. 28՜՝ Եվվնվբ խ՟վա ե գվբղմգտնրտշ՟տ— Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Եխ՝՜յջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... (պՠո Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 148՝—9՝)փ
գ. 28՝—30՜ Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ՝ չ՟ծզմխ՟ժնրէգ՟մ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜շ՜ն ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ ՠս տ՜ջճաբ... (պՠո Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 149՝, 2՜—3՝)փ
դ. 30՝—4՝ Հթմագվնվբ խ՟վա՝ խեջ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ, ՠս ՠյզոժճյճոձ պՠ՜շձ՜՞ջբ... (պՠո Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ՚ 3՝)փ
ե. 34՝—6՜ Արվծմնրէթրմ էղթքնվնմթ— Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ ՝ճէճջզռ, ՜կՠձ՜ժ՜է, ՜կՠձ՜արջ...
–4՜—36՜ էջ՜ռճս՜թ բ 1657—զձ Ս՜ջ՞զո ո՜ջժ՜ս՜՞զ լՠշտճչփ

զ. 37՜—52՝ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Ս՞ՠձճս ՠյզժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ զ ոջ՝՜պճսձձ ՠժՠխՠռսճհձ...
է. 53՜—73՝ Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձձ ՠժՠխՠռսճհձ...
Ք՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ՠջ՞—տ՜ջճազ կբն տՠջճս՜թ բ ե՜կ՜ձ՜ժզ ժ՜դճխզժճոզ ՜ձճսձգ ՠս տզմ չՠջ ՞ջճս՜թ՚ «Սպՠվ՜ձձճո»փ
Հ՜ս՜ձ՜՝՜ջ, ժ՜ջճխ բ էզձՠէ Սպՠվ՜ձձճո Հշճկժէ՜հՠռզձ (1290—1293)փ

ը. 74՜—8՝ [«Կ՟մնմ փվծմնրէգ՟մ ՟ՠգհ՟ճթ» սո. 1876, եչ 57] — Ես ՜յ՜ Ս՜խկճո. Տբջ ճչ ժ՜ռ[ռ]բ զ ըճջ՜ձզ տճսկ...
74՜—5՝ էջ՜ռճս՜թ 1657—զձ Ս՜ջ՞զո ո՜ջժ՜ս՜՞զ լՠշտճչ, զոժ 76՜—8՝՚ ԺԴ ՟. պբջ Յճչ՜ձբո Մգվթսթմնճ ՠյզոժճյճոզ ի՜կ՜ջփ

4. 79՜—90՝ Եր գէե մնվ ջգհ՟մ խ՟ղթմ ՟րվծմգժ յնրվչ ՟լգժնճ, ՟ջսեմ ջխըջ՟մթմ — Բՠջՠձ ոժպՠխ՝ձ նճսջ ՠս
՞զձզ, ՜խ ՠս կճըզջ, ՠս ը՜շձբ զ նճսջձ...
5. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ.]

՟. 90՝ Աճջ Մգժթսնջ խ՟մնմգ՟տ. Ոշ ս՟ժ ինջսնռ՟մնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթ, նվ շթտե ռ՟վըգ՟ժ Հթմ գր Ննվ
խս՟խ՟վ՟մ՟տ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ավնտ — Վ՜ոձ ՜ձ՞բպ ՠս ՜ձ՟ճսշձ ՝ՠջ՜ձ տ՜ի՜ձ՜ կզ հԱմսթնւ իջ՜յ՜ջ՜ժՠ՜ռ
աըճոպճչ՜ձճսդզսձ ո՜ջժ՜ս՜՞զ կզ/// (տՠջճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

73՝ Ոչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ոջ՝՜ոձՠ՜է իճ՞ՠսճջ ի՜հջ՚ պբջ Սսգց՟մնջ, գձգ՜է աո՜ժ՜ս զջո զ ձճս՜ոպ Յնծ՟մթջե, ՠս ող՜է՜ձ՜ռ կզ կՠխ՜՟ջՠէ, ազ ժ՜ջո կՠջ ՜հոմ՜վ բ, ՠս ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ակՠխ՜սճջո զ լՠջ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդոփ
Թ՟բենջ Մթծվբ՟սթ լՠշտճչ ԺԹ ՟.,էճսո՜ձռտճսկ թ՜ձրդ՜՞ջճս՜թ բ. «Աի՜, հ՜հպձզ ՠջՠսզ, դբ զ ե՜կ՜ձ՜ժո Սսգց՟մմնջթ Սթրմգ՟տ ՠյզոժճյճոզ ՞ջՠ՜է զռբ Մ՜ղպճռո ՜հո. ՠս Սսգց՟մմնջ թ՜խժՠռ՜ս 1295 ՜կզձ, ՞ճսղ՜ժզ, դբ զ ձճհձ դճսճչ ՠս ժ՜կ տ՜ձզռո
՜կ աժձզ ՞ջՠռՠ՜է բ ՞զջտո ՜հոփ Ես ժ՜կ, ՞ճսռբ դբ, Սսգց՟մմնջթ խ՟էնհթխնջթ ե՜կ՜ձ՜ժձ ՞ջՠ՜է զռբ, ճջ ձոպ՜ս Ադճշձ 1290 ՠս պՠսՠռ ժ՜դճխզժճո՜ժ՜ձ զղը՜ձճսդզսձձ մճջո ՜կփ Ահո ՠսո ՜շ՜սՠէ ի՜ոպ՜պճսձ բ, ազ զ չՠջ՜հ զ կբն տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ՠջ՞ճհձ հզղ՜պ՜ժՠ՜է բ ՞ջզմձ»փ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 78՝ (ԺԴ ՟.) Ոջճհ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜[հ]ՠէՠէ պ՜ռբ ա՜հո Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՞զջգո պբջ Յնռ՟մթջթ Մգժսգմնճ
ղձճջի՜՝՜ղը ՠյզոժճյճոզ. ՜կբձփ
Ըոպ Հ. Ած՜շՠ՜ձզ §616. Յճչ՜ձբո ՠյզոժճյճո Մՠէզպզձճհ, իզղչ՜թ 1372 դ. Manus Brit. mus. 89՝» (պյ. Աձլ. ՝՜շ. ի. Գ.,Եջՠս՜ձ, 1946, բն 625, §616)փ

2. 17՝ (ԺԷ ՟.) Զձճս՜ոպ ՞ջզմո՚ աՍ՟վաթջջ, հզղՠ՜ զ Տբջփ
36՜ Յզղՠռբտ Ս՟վաթջ ո՜ջժ՜ս՜՞ո դճսզձ ՌՃԶ (1657)փ
3. 52՝ (ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ) Եո` ՜կբզպ՜ձ կՠխ՜սճջ թ՜շ՜հ ՠկ ՠո, ՜ձ՜ջե՜ձ ՠկ թ՜շ՜հզո. ՜կբձփ Ոջ ՠկ հԱրգսթւ
թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ Յզոճսոզ Քջզոպոզ. ՜կբձփ Ասջիձՠ՜յ Տբջ բ ՜սջիձճսդզսձ ՠս (ձկ՜ձ՚ 128՝)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԴ—XIV
ԹԵՐԹ՝ 57(91—147). շավնր՟լ՝ 147ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Զ—Թ×12(Զ 15)+1×6ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ս՟վՠգվ 92 — 138՝ ԺԴ բ., 91, 139—147՝ ԺԷ բ.)ֆ
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ 19×13,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16(ԺԴ բ.), 21—22 (ԺԷ բ.)ֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 108՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ծմ՟անճմ ղ՟ջթ ավ՟բ՟յսզ՝ էգէգր՟խթ անրմ՟ցնինր՟լֆ ԺԷ բ. մնվնանր՟լ գր Ս՟վաթջ ջ՟վխ՟ր՟աթ կգպւնռ ժվ՟տնր՟լ՝ 91, 139—147 էգվէգվզ (ծղղս. կգպ. Ա)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 91՜ Աճջ Մգժթսնջ խ՟մնմգ՟տ ռ՟ջմ նշ ս՟ժ ինջսնռ՟մնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթ...
Տՠո Ա, 90՝փ Ըձ՟րջզձ՜ժճս՜թ Ս՜ջ՞զո ո՜ջժ՜ս՜՞զ լՠշտճչփ

2. 91՝—8՜ [Խվ՟սւ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ]—Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ՠխՠս հ՜կզձ ճջճսկ կՠշ՜ս Ոազ՜հ...
91՝ էջ՜ռճս՜թ 1657—զձ Ս՜ջ՞զո ո՜ջժ՜ս՜՞զ լՠշտճչփ Վՠջնզձ ի՜պճս՜թգ՚97՝ «Ի կզպ ՜շ... պճսձձ էճսո՜սճջՠէ» ձճհձճսդՠ՜կ՝
տ՜խճս՜թ բ Յճչի՜ձ Մ՜ձ՟՜ժճսձճս «Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ պՠոմճսդՠ՜ձ» ծ՜շզռ (պյ. 1860, բն 82)փ

3. 98՝—107՜ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ գր Բըյխնրէգ՟մ]ֆ Երհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էենջթ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ, հճջճսկ էճսո՜ձ՜հջ կզ՜ղ՜՝՜դզձ...
4. 107՝—46՜ Սխթդՠմ ջվՠնճ գր ղգհջ՟յւ՟րթշ ո՟ս՟վ՟աթմ, դնվ խ՟ս՟վգմ բ՟ջւ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ նրհհ՟ց՟պ՟տ — Պ՜ջպ բ հԵջՠտ ե՜կ ՜սճսջձ հճջճսկ ըաՀճ՞զձ Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜ռ զ ՟՜ոո ՜շ՜տՠէճռձ...
Տգ՛ջ Ձգպ. 444, 2՟—19՟. §1/մզտփ 2/107՝ — 14՝ (մզտ՚ §՟)ֆ 114՝—30՜ (128՜—30՜ Սջ՝՜ո՜ռճսդզսձտ՚«Ծձգձ՟զ ՠս Աոպճս՜թ՜թձզ», «Աս՜՞ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ» «Զ՜պժզձ ՠս Յզձ՜ձռձ ՠս Խ՜մզ», «Կզջ՜ժբձռ ՠս ՠժՠխՠռճհ», «Պ՜իճռ»,«Սջ՝ճռ կ՜ջպզջճո՜ռ»)փ
4/130՜—2՝փ5/132՝—46՜փ
Խճջիջ՟՜պՠպջզո էճսո՜ձռտձՠջճսկ ԺԹ ՟. Թ՜՟բճո Մզիջ՟՜պգ ժ՜պ՜ջՠէ բ իՠպւՠ՜է ՟զպճխճսդզսձձՠջգփ Տՠո Յ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ.

5. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԹ բ., Թ՟բենջ Մթծվբ՟սթ]

՟. 107՝ Խճջիջ՟՜պՠպջո ՜հո ՞ջՠ՜է զ՝ջ 1327, զ ե՜կ՜ձ՜ժո Յ՟խնՠ Սջգտթ ժ՜դճխզժճոզ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ Լգրնմթ Հթմագվնվբթ, ո՜ժո ճջճհ ո՜ժ՜ս զձմ ՞ճհ վճվճըճսդզսձ ՠս պ՜ջ՝ՠջճսդզսձ ՜հէճռ ի՜ջ՜ա՜պ Խճջիջ՟՜պՠպջզռփ Վ՜ոձազ զ ե՜կ՜ձժո ոճռզձ զ ժջրձ՜ժ՜ձ վճվճըճսդզսձո ՠկճսպ հՠժՠխՠռզո կՠջ, ՠս ՜հձ ՠսո Կթժթխթնճ ո՜իկ՜ձձ գձ՟ճսձՠէզ ՠխՠս ՜ժ՜կ՜հ ժ՜կրտ ՠս ճմ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ ՜ա՞զոփ Ոսոպզ, ՠդբ գձդՠջռրխտ ՞պ՜ձզձ՚ կզ պ՜ջ՜ժճսոՠոռզձ չ՜ոձ պ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜ձ ՜հեկՠ՜ձ ՠս իզձ՜սճսջռ ՞ջՠ՜է ՠս պյՠ՜է Խճջիջ՟՜պՠպջզռփ
ՠ. 115՝ Աջ՟, հ՜հպձ՜յբո պՠո՜ձզ, դբ Յ՟խնՠ Սջգտթ ՜ձ՜ջե՜ձ ժ՜դճխզժճոզ ե՜կ՜ձ՜ժձ ՞ջՠ՜է զռբ Խճջիջ՟՜պՠպջո ՜հո ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ Ե Լգրնմթ, ճջյբո հզղ՜պ՜ժբ ոպճջՠս, ճջ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձբ դզս
Փջժմզձ 1327 ՠս ժ՜կ ՜սՠէզփ Ոսոպզ ՠդբ ի՜ձ՟զյրխտ էզձզռզձ, կզ ՞՜հդ՜ժխՠոռզձ չ՜ոձ պ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜ձ ոճջզձ զ պՠխզո–պՠխզո, չ՜ոձազ հ՜սճսջո ոճռզձ ժջրձ՜ժ՜ձ հճսակճսձտ ՠխՠս զ յ՜պծ՜շո ՜ձճխճջկ ՠս պ՜ջ՜լ՜հձ ճսձզդճշ ժճմՠռՠէճռ, ՠս զ յ՜պծ՜շո հՠջՠո՜թ դ՜դ՜ջ՜ռ ՠս ՠ՞զյպ՜ռզ ՝շձ՜սճջ՜ռ, չ՜ոձճջճհ ր՞ձճսդՠ՜ձ ՜խ՜՞՜ս ազն՜ս
՜ա՞ կՠջ Հպնռղթ յ՜ի՜ձնկ՜ձռ, ո՜ժո ճջճհ թզո՜ժ՜ձ ՝՜ձզ կզ վճվճըճսդզսձո ՜ջ՜ջփ
ա. 122՜ Բ՜ձտ իՠպ՜տջտջ՜ժ՜ձտ, տ՜ձազ ՝ճէճջ Ս՜խկճոտ ՞ջՠձ «Զժ՜ջրպո ՠէզռ ՝՜ջճսդՠ՜կ՝», զոժ ո՜՚ «Զժ՜ջրպո ՠէզռ ի՜ռզս» (իկկպ. Ղճսժ., Ա, 58)փ
բ. 123՜ Տՠո վճվճըճսկձ «Սճսջ՝ Աոպճս՜թ»—զձփ
Բձ՜՞ջճսկ՚ «Սճսջ՝ Աոպճս՜թ, ոճսջ՝ ՠս իարջ Քջզոպճո ճջ ը՜մՠռ՜ջ»փ
գ. 126՜ Տՠո հ՜սՠէճս՜թձփ
Խճոտգ՚ չՠջ՜՝ՠջճսկ բ «Հ՜ս՜պ՜կտ»—զ կՠն ժ՜պ՜ջճս՜թ վճվճըճսկձՠջզձփ Բձ՜՞ջճսկ՚ «Հ՜ս՜պ՜կտ ՠս զ Սճսջ՝ Հճ՞զձ հ՜ձՠխձ
ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜էձ, զ Տբջձ ՠս ժՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջձ...»փ

դ. 126՝ Տՠո ձ՜ՠս ժջծ՜պճսկձ Դ՜ս՜ձճսդՠ՜ձձ Լնրջ՟րնվթշ ոճսջ՝ իրջ.
Բձ՜՞ջճսկ մզտ՚ «Իոժ կՠտ վ՜շ՜սճջՠոռճստ ճջ հ՜շ՜ն տ՜ձ ահ՜սզպՠ՜ձո...»փ

ե. 130՜ Ահէ րջզձ՜ժ իձ՜՞ճհձ ՠսո զ ոկ՜ձբ, ՞ջՠ՜է բ «հ՜ձ՜յ՜ղը՜ջճխ՜ռ», ՝՜հռ ո՜՚ «հ՜ձ՜յ՜ղը՜սճջ՜ռ»փ
Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո աԹ՟բենջ Մթծվբ՟ս, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պՠ՜է ՠս ճջճձՠ՜է բ զկ չ՜ոձ ՜հոկ զջ՜ռփ Եջ՜ձզ դբ
՜ա՞ կՠջ ոճհձյզոզ իձ՜՞զջ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձ կ՜պՠ՜ձոձ ի՜ս՜տՠէճչ ՠս ՝՜խ՟՜պճսդՠ՜կ՝ ձճջճ՞ պյ՜՞ջբջ, չ՜ոձազ զ կՠա ՝՜աճսկ ի՜է՜թ՜ձ՜ռ դ՜վ՜շՠէճչ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ճսձնզդճշՠ՜ձռ ը՜ջ՟՜ըճսդՠ՜կ՝ձ ժՠջյ
՜շ ժՠջյ ձճջճ՞ճսդզսձո ՠս վճվճըճսդզսձո ՠկճսպ հՠժՠխՠռզո կՠջ, ճջյբո ՠս լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձձ
ՠսո պՠո՜ձզձ ՜ձի՜ջ՜ա՜պ ՝՜ձտ զ պյՠ՜էձփ
զ. 132՜ Աի՜ ՝՜ձտ իՠպ՜տջտջ՜ժ՜ձտ, չ՜ոձազ մզտ հ՜հէ հրջզձ՜ժո Խճջիջ՟՜պՠպջզռ աՍ՜խկճոձ «Հ՜կ՝՜ջլբտ», ճսոպզ զջ՜սկ՜կ՝ ժ՜ջթզ, դբ զ ե՜կ՜ձ՜ժո Յ՟խնՠ՟ճ ժ՜դճխզժճոզ ՠս Լգրնմթ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ հ՜սՠէՠ՜է բ Ս՜խկճոո ՜հո, ճջյբո ՠս կզձմՠս ռ՜հորջ պՠսբ ՜ջ՜ջճխճսդզսձո Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ Աոպճսթճհփ
է. 138՜ Ահէ ՠսո ՝՜ձտ, ազ ՞զպՠկտ, զ ե՜կ՜ձ՜ժո չՠջնզձ Լգրնմթ դ՜՞՜սճջզձ Հ՜հճռ վճվճըՠ՜է բ «ճջճչ աի՜ռո... ՜ջ՜ջՠջ» ՜ոՠէճչ, ՝՜հռ ո՜՚ «՜ջ՜ոռբ»փ Կ՜ջցզ, դբ հ՜շ՜ն, ՜հոզձտձ՚ Լգրնմթ Հթմագվվնվբթ ե՜կ՜ձ՜ժձ
՜հոտ՜ձ վճվճըճսդզսձ կպՠ՜է բ, ՠս հՠպճհ «՜ջ՜ջՠջ»փ Ահէ հ՜հպձզ բ, դբ «՜ջ՜ոռՠո» էզձՠէճռ բ, դբյբպ ՠս ճսխխ՜՞ճհձ ՠջՠսզ ՜հո, գոպ ճջճսկ ՜շ Հճ՞զձ Սճսջ՝ չՠջ՜՝ՠջզ ըձ՟զջձփ Ահո ՠսո թ՜ձճսռ՜ձՠկտ, դբ հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜հո, ՠջ՝
160 ՜կ՜ս ՞ջՠ՜է րջզձ՜ժ կզ ՠսո ՜ձժ՜ս զ լՠշո զկ զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ, ՜ձ՟ ՠսո «՜ջ՜ոռբ» ՞ջՠ՜է բ, ՠս ճմ «՜ջ՜ոռՠո», ժ՜կ ՜խ՜ս՜խՠ՜է՚ «՜ջ՜ջՠջ»փ

897
ՄԱՇՏՈՑ
ՌԽԶ—1597
ԳՐԻՉ՝ Տեվ Յնռ՟մմեջ գվետֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Մխվսթշ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 152. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 2ՠ, 150ՠ—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԳ×12 (ԺԳ 8)ֆՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,5×13,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20—22ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 14ՠ, 24ՠ, 47ՠ, 58՟, 61՟, 80՟, 91՟, 106ՠֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟պզմսթվ (Ի ճ՟ճսմնրէթրմ Տգ՟՞պմ)ֆ ԺԲ բ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ ղ՟ջգվթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ լ՟ժնրղթտֆ Թնրհէ, գվխջթրմ, ՟վգրգժգ՟մ ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գՠ, Բՠ, Դ՟, Ա՟, Դՠ, Ա՟, Գ՟, Բ՟ «///ծ՟ր՟ս՟ջտգմ, ճնվը՟ղ սգջտգմ ճգվխթմջ գվէգ՟ժ... Բ՟ճտ ՟ճըղ Աջսնրլնճ Յ՟ճսմնրէգ՟մջ ս՟րմ ե, ւ՟մդթ գվգրգտ՟ր Աջսնր՟լ՝ ղ՟վբ լմզմբգ՟ղՠ ///»ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ գր խոնրղմգվթ ծգսւգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ՝ տգտ՟խգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Կ՟դղթ էթխնրմւզ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3՜—13՜ [Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ... – Ախրդտ.] — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ աչջզյՠ՜էո...
2. 13՜—20՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ ՟պմգժնճ — Եջդ՜ձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ, ՠս ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜ն լՠշձ ի՜ջոզձ...
13՝ [«Աոՠձ աՠջ՞ո րջիձճսդՠ՜ձ», կգպ. 953, 201ՠ]. Ակՠձ՜ա՜սջ պբջ դ՜՞՜սճջ դ՜՞՜սճջ՜ռ...
3. 20՝—1՜ Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ թ աժինճ ցգջ՟ճթմ — Յՠպ Է ՜սճսջ ՠջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ ՜շձճս աձճո՜...
4. 21՜—4՜ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աՍճսջ՝ ըճջիճսջ՟ձ...
5. 24՝—42՝ Կ՟մնմ է՟հղ՟մ, ճնվը՟ղ դ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգ՟ժջմ ճնրհ՟վխգմ ՟պ Քվթջսնջ — Սժո՜ձզձ ՜սջիձՠէ. Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ...
՟. 33՜—6՜ Գ՟մկ է՟հղ՟մ ՟ջ՟տ(«Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբ...
ՠ. 36՜—7՝ Ոհՠ ղգպգժթմ ՟ջ՟տ[«ճԱպ՟ւգժե ռ՟վբ՟ոգսե» կգպ. 11, 109ՠ] —Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ
՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ..
ա. 37՝—8՜ Ոհՠ ղգպգժթ. էե խ՟ղթջ ՟ջ՟ — Աոպճս՜թ տ՜ջճաՠ՜ռ ՠս ըըջ՜պ ՠպճսջ...
բ. 38՜—9՝ [«Ոհՠ թ ռգվ՟ճ մըմչգտգժնտ». կգպ. 893, 124ՠ] — Եո ՞զպբզ ա՜ղը՜ջիո զձլ կճսէտ բ պճս՜թ...
6. 42՝—7՜ Կ՟մնմ գվվնվբ(=գվխվնվբ)՟րնրվ— Աշ՜ս՜սպճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Ըձ՟
ՠջՠժճհո...
7. 47՜—55՜ Կ՟մնռմ գր խ՟վա սհ՟ճ՟է՟հթմ — Սժո՜ձզձ. Ասջիձՠ՜է Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ...
8. 55՝—7՝ Աճանճմ գվէ՟մ թ ագվգդղ՟մմ — Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձփ Փճը. Ասջիձՠռբտ կ՜ձժճսձտ...
9. 57՝—61՜ Կ՟մնմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ — Սժո՜ձզձ. Ասջիձՠ՜է Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ...
10. 61՜—6՝ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
11. 66՝—7՜ [Արվծմնրէթրմ ՟հթ] — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ... ՜ջ՜ջՠջ ա՜խո ա՜հո...
12. 67՜—80՜ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜հ՚ ՞զձճչ...
13. 80՜—90՝ Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Յ՜սճսջ ՞՜էոպՠ՜ձ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠջդՠ՜է զ ոճսջ՝ Յնվբ՟մ՟մ...
14. 91՜—106՜ Կ՟մնմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմֆ Եվգխնճթմ ճգս ջվՠնճ ո՟ս՟վ՟աթմ ընհնռթմ, գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ. զջս նվնրղ ՟ջ՟տ Յթջնրջ, էե. Արվթմ՟խ ղթ գսնր կգդֆ Զնվ ՟վ՟վ՟ժ ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, գր է՟վքղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ ղգվ Գվթանվթջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Դձՠձ աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՠս աոճսջ՝ ձղ՜ձձ զ լՠշո ՜ջե՜ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզռ... 96՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր ռ՟վբ՟ոգսթ, նվ Մ՟մբ՟խնմնճ Պժնրդ ՟ջթ, ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ջթվնճ — Աոպճս՜թ ոբջ բ, ՜ոբ ճջ՟զձ Ոջճպկ՜ձ...
15. 106՜—18՝ Կ՟մնռմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟վկ՟խգժ — Ի Մբթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ հԵջՠտ ե՜կձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
16. 118՝—24՝ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ մ՟իւ՟մ դո՟ս՟վ՟ամ... — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
17. 124՝—6՝ Կ՟մնմ դ՟վղսթջ ջգվղ՟մգ՟տ գր դյգհչջ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ...
18. 126՝—7՝ Ահփէւ ռ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ— Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ չՠջ ՜թՠջ ա՜կյո զ թ՜՞՜ռ ՠջժջբ...
19. 128՜ Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ — Ի չՠջ ճսձՠէճչ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս ՜ոբ աԱխ՜սդո...
20. 128՝—30՜ Կ՟մնմ ոհլգժ ս՟ձ՟վթ, բվնր՟կ թմշ գբգ՟ժ զջս ը՟ղ՟մ՟խթջ — Ս՜խկճո. [Բ]՜ջլջ ՜շձՠկ...
21. 130՜—1՜ Կ՟մնմ մնվ բնրպմ գխգհգտրնճ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
22. 131՜—4՜ Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխզ զսջ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ...
23. 134՜՝ Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջ ՟րվծմգժնճ— Տ՜ձզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
24. 134՝—5՜ Կ՟մնմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟ճ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜է նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
25. 135՜—45՝ [Արգս՟վ՟մւ խ՟վա՟ր՝ Իրհ՟ՠգվթտ, Բըյխնրէգ՟մ, Հ՟մաջսգ՟մ]ֆ Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ
զջս Մ՟էենջթ — Ես հՠջՠժճհձ ղ՜՝՜դճսձ...
26. 145՝—8՜ Գ՟մկ աթյգվ՟ո՟յս՟ղ՟մմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ՟րնրվմ («Ապ՟ւգժ») — Աձպ՜ձՠէզ՟ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ...

27. 148՜—9՜ Ոհՠ ոթս՟մթ ՟ջ՟ («Եվա Ավթջս՟խգջթ») — Եժ՜հտ ՜հո՜սջ ՠխ՝՜յջտ ՜կբձ... /ԶԱոպճս՜թ
գձ՟ զո ի՜ղպՠռճսռբտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2՜ Աս՞ձՠ՜, Հճ՞զ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ. Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ յ՜նճխՠ՜փ
149՜ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ոճսջ՝ ի՜սջձ Մ՜ղպճռ չ՜ջ՟՜յՠպզ, աճջ ի՜ս՜տՠ՜է ճսձզ հզձտՠ՜ձ ա՝ճէճջ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ ո՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձո ըճջիջ՟սճհ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ, զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌԽԶ
(1597) լՠշ՜կ՝ ՝՜ակ՜կՠխ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ, ոճսպ՜ձճսձ՚ պբջ Յնռ՟մմեջ ՠջզռճսո, ճջ ա՜ձճ//(149՝)սձո ճսձզկ ՠս ա՞ճջթո ճմ, զ ըձ՟ջճհ ոջ՝՜հոբջ տ՜ի՜ձ՜հզռ՚ պբջ Մխվսշթմ, ՠս ի՜սջձ՚ Մ՟վսթվնջթմ, ՠս ՠխ՝՜սջձ՚ Կթվ՟խնջթմ, ՠս Ս՟վաթջթմ, Յնծ՟մմեջթմ ՠս Գ՟ջո՟վթմ, Մգժւնմթմ ՠս Ս՟ծ՟խթմ, ՠս ճջ՟ճռձ՚ Արգսթջթմ, Կթվ՟խնջթմ ՠս Յնռ՟ջ՟ցթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ
Ես ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աճսոճսռզմձ զկ՚ ապբջ Մ՟խ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ
զձլ ՠս չ՜[ջ]յՠպզձ զկճհփ Աձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ՞ջզո ը՜սղճջճսդՠ՜ձ ՠս ող՜է՜ձ՜ռ, ազ ժ՜ջձ կՠջ ՜հո բփ Հ՜հջ կՠջփ
Ես ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ազսջ կ՜հջձ՚ Եր՟ճթմ ՠս Մ՟վէ՟ճթմ ՠս ազսջ ժճխ՜ժզռձ՚ աՍ՟պեմ, ՠս ազսջ ճջ՟զձ՚
աՅնռ՟մմեջմ. ՜կբձ, ՠս ատւՠջձ՚ աՇ՟ծդնրժ՟ժմփ // (150՜) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աի՜սջտըւՠջձ՚ աԱմմեմ ՠս աԱծժեմ, ՠս աՊ՟րժղթյմ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

3՜ (Նրպջ՞զջ) Թվզձ ՌՃԿ (1711)փ

898
ՄԱՇՏՈՑ
Սնրվՠ ի՟շ ռ՟մւ (Խթդ՟մ)

ՊԾ—1401

ԳՐԻՉ՝ Յնծ՟մմեջֆ ԿԱԶՄՈՂ՝ Մխվսթշ խէ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Գվթանվ գոջ. Մնխ՟տֆ
ԹԵՐԹ՝ 165Է1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 3(2+4+12)+Ա—ԺԲ×12(Ա 13, Ժ 11)+1×4ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (1—5 էգվէգվզ՝ «AH» ժնրջ՟բվնյղնռ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,4×17,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ԺԷ բ., ռգվ՟մնվնանհթ՝ 3՟—5ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 15 (ռգվ՟մնվնանհթ՝ 18)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս (Ա), մ՟վմչ՟անճմ (Բ), բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր (բպմ՟խ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ(ջ՟խ՟ր)ֆ Գ ն ճ մ գ վ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթ, Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 ս՟վՠգվ էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, Ա—մ՝ ղթ՟ջթրմ, Բ—մ՝ գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ «///նրմգժ թյի՟մնրէթրմ... դՓթհթոոնջ [գր դԲ՟վէնհնղենջ... դԹ՟բենջ] գր դՍթղնմ... նվ ճԵվնրջ՟հգղե///» (Գ, 15—28), Բ՟ՠ «///դթ նշ ինվծթջ... գխգջ[տե... դ՟մ]կմ թրվ... ճ՟ճմղթխ, [գր նվբթ... ղթ ձ՟յ՟խգջտգմ]դղ՟ծ... գր դՅնռծ՟մմեջ. [գր ծ՟մե... մնտ՟] Եհթ՟... գվթջ ս՟հ՟ր՟վ[ջ] ///» (Ը, 33—Թ, 4)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Կ՟դղթ Բ ցգհխթ խ՟յթմ, ւգվլնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԺԷ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ էգվթմ՝ 3՟—5ՠֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3՜—31՜ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմ՟տրնճ խ՟էնհթխնջթ Հ՟ճնտ ՟վ՟վգ՟ժ. Կ՟մնմ ծթղմ՟վխնրէգ՟մ գխգհգտրնճ — Աշձճս ՠյզոժճյճոձ ա՝՜ակճսդզսձ ճսըպզձ ՠժՠխՠռսճհձ... իզկձ՜ջժբտձ ՜ս՜ջպՠռ՜սփ
2. 31՜—65՜ Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ — Յՠջՠժճյՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ կզ՜՝՜ձ ճսըպզսձ...
3. 65՜—73՝ Կ՟մնմ ջվՠգժ ս՟ձ՟վթ, նվ ճ՟մփվթմ՟տ ոհլգ՟ժ թտե, գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մմ ռգվըջսթմ ՟րվծմգժ
— Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜զստձ ՠս ո՜ջ՜ժ՜ս՜՞ճտձ...
4. 73՝—4՝ Կ՟մնմ դմըխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ...
5. 74՝—6՜ Կ՟մնմ մնվ բնրպմ ՟րվծմգժ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխճն զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
6. 76՝—84՜ Կ՟մնմ մնվ ՟ր՟դ՟մթ ՟րվծմգժն... Եր ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ մնվ՟ճ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխճն
զսջճսկ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ...
7. 84՜—98՜ Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջւ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ, զ չՠջ ճսձՠէճչ ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռձ...

՟. 85՜՝ Արվծմնրէթրմ աժի՟վխթ —Եջՠսՠէՠ՜ռ ՠս ՜ձՠջՠսճսհդզռ Տբջ ՠս Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՞ճհզռ...
ՠ. 85՝ —7՜ Արվծմնրէթրմ ծ՟մբգվկթ. յ՟ոթքմ ե — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, դ՜՞՜սճջ կՠթ ՠս հ՜խդճխ...
ա. 87՜—8՜ Արվծմնրէթրմ ա՟րսնճ — Ակՠձ՜ժ՜է հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ճխճջկ՜թ Աոպճս՜թ...
բ. 88՜՝ Արվծմնրէթրմ ՠ՟դխնրվ՟վթ գր ՠ՟դո՟մթ — Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ ա՜սջճսդՠ՜ձռ ՜ձՠջՠսճսդզռ...
գ. 88՝—9՜ Արվծմնրէթրմ նրվ՟վթ — Տբջ Աոպճս՜թ, կզ՜հձ տ՜ջճաճխ՜ռձ ճսըպՠռՠջ...
դ. 89՜—90՜ Արվծմնրէթրմ յնրվչ՟պթ —Տբջ Աոպճս՜թ, ՜խ՝զսջ ՞դճսդՠ՜ձ...
ե. 90՜—4՜ Արվծմնրէթրմ ուղօքնվնմթմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս՟խ՟մթմ — Տբջ Աոպճս՜թ Աջ՜ջզմ ՝ճէճջզռ, ՜կՠձ՜ժ՜է, ՜կՠձ՜արջ...
զ. 94՜—5՜ Արվծմնրէթրմ անվցնվ՟ճթ գր բ՟ջս՟պ՟խ՟տ գր ջնրվՠ ջգհ՟մնճ գր ինվծվբ՟մնտ՟տ գր ՟ղգմ՟ճմ դ՟վբնրտմ — Տբջ Աոպճս՜թ, ՜կՠձ՜ժ՜ջճխ Հ՜հջ, ճջ զ ոժա՝՜ձբ ՠպճսջ...
է. 95՝—7՝ Արվծմնրէթրմ անվցնվ՟ճթ —Գդ՜թ Տբջ, ճջ ա՜սջճսդզսձ՟ ՜ձյ՜պկՠէզ բ...
ը. 97՝—8՜ Ահփէւ ՟րվծմգ՟ժ բ՟ջս՟պ՟խթմ ջգհ՟մնճմ ջվՠնճ — Ակՠձ՜ժ՜է Աոպճս՜թ, ՟ճս ՠպճսջ զ լՠշո
կՠջ աժ՜ջճխճսդզսձ...
8. 98՜—9՜ Կ՟մնմ ջխթծ գր ղ՟հըդղ՟ճ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜հ՚ ՞զձճչ...
9. 99՝—102՝ Սխթդՠմ խ՟վաթ գրէմ ՟ջսթձ՟մ՟տ, նվւ կգպմ՟բվգմ թ շնվջ գհ՟մ՟խ ս՟վնճմ, յ՟ՠ՟է ՟րվ թ ա՟բվբ՟ՠժմֆ Ապ՟չթմ ՟ջսթձ՟մւ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանրւմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզձ ՠս
՜կՠձՠտՠ՜ձ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ...
՟. 103՜—4՜ Ապ՟չթմ խ՟վա բպմ՟ո՟մթ — Յՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ...
ՠ. 104՜՝ Եվխվնվբ խ՟վա՝ զմէգվտնհթ — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Ախ՜մՠոռճստ
ա՜կՠձ՜ժ՜էձ Աոպճս՜թ...
ա. 106՜—7՜ Եվվնվբ խ՟վա՝ գվբղմգտնրտշթ — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձփ Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ...
բ. 107՜—9՝ Չնվվնվբ խ՟վա՝ ՜ժրխզպզձ ՟ճջթմւմ չ՟ծզմգ՟ժթմ — Աթբ ՜ս՜ք ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ...
գ. 109՝—15՜ Հթմագվնվբ խ՟վա՝ խեջ ջ՟վխ՟ր՟աթ, նվ ե բոթվ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜ք ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նձ
ՠյզոժճյճոզձ...
դ. 115՝—34՜ Վգտգվնվբ խ՟վա՝ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգժնճֆ Կ՟մնմ ջվՠնճմ Գվթանվթ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ զ ոջ՝՜պ՜ձ ՠժՠխՠռսճհձ գոպ րջզձզձ...
ե. 134՜—62՜ Եփէմգվնվբ խ՟վա՝ կգպմ՟բվնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտֆ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ կգպմ՟բվթ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
10. 163՝—5՝ Խվ՟ս կգպմ՟բվնրէգ՟մ — Եյզոժճյճոձ ՜ոբ. Ոչ ՠխ՝՜հջ, հզ՛ձմ յբպո ՠո ՠժՠ՜է ՠս ժ՜կ ազ՛ձմ
ըձ՟ջՠո... կզ ՟՜ջլՠ՜է ժ՜յբջ ատՠա զ ոբջ ժՠձռ՜խճհոփ Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թփ
11. 165՝ [Տ՟հ ռ՟ջմ Աբ՟ղ՟ճ գր Եր՟ճթ] — Զ՜հձ յպճսխձ, ճջ իջ՜ե՜ջՠ՜է բ, /Ես՜հզ ճսպՠէ ճսոճսոռբ... (6 պճսձ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

162՜ Զոպ՜ռրխ ՠս աչ՜հՠէրխ կ՜պՠձզո՚ ապբջ Գվթանվ ՠյզոժճյճո Մնխ՟տ ա՞ՠջ՜յ՜պզս ՠս աՠջ՜ձ՜ղձճջի, ա՜շ՜տՠէ՜ղձճջիձ ՠս ածղկ՜ջզպ յ՜պժՠջձ Քջզոպճոզ գոպ ձՠջտզձ կ՜ջ՟ճհձ Հ՜հջձ ՠջժձ՜սճջ ՜ձվճջլ ՠս ՜ձչջ՟ճչ յ՜իՠոռբ հ՜կՠձ՜հձ չպ՜ձ՞զռ իճ՞սճհ ՠս կ՜ջկձճհփ Ըձ՟ ոկզձ ՠս ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աԹնրղ՟ճ ժջրձ՜սճջ
ՠս ՜շ՜նձճջ՟ ոճսջ՝ ճսըպզձ, ճջ Սնրվՠ Խ՟շ ժճմզ ՠս կ՜ժ՜ձճսձ՚ Սնրվՠ Կ՟մ՟մտ ռ՟մւ, // (162՝) ճջ ոպ՜ռ՜ձ աոճսջ՝ ՞զջտո հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զսջՠ՜ձռ ՠս թձրխ՜ռ զսջՠ՜ձռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠխ՝րջձ զսջՠ՜ձռ՚ Ղ՟դ՟վ ո՜ջժ՜ս՜՞զ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շւ՜ռձփ
Գջՠռ՜ս զ ոճսջ՝ ՠս զ իշմ՜ժ՜սճջ ճսըպո Սնրվՠ Խ՟շ հճջնճջնՠ՜է, զ ՞՜ս՜շզո Խթդ՟մ տ՜խ՜տզ, լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջմզ՚ Յնծ[՟մթջ]թ ՝՜ձզ ըձ՟ջճխզ, զ դչզձ ՊԾ՚ (1401), հ՜կզ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ պբջ Գվթա[նվթ]փ Ախ՜մՠկ
ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜հ զձմ ժՠջյզս ՠս զռբ, հզղՠոնզտ ա՜կՠձ՜հձ չՠջճհ՞ջՠ՜էտո զ ոկ՜հ, ՠս աԲ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջտձ զկ՚ աՅ՟խնՠ ՠս աՊգսվնջ ժջրձ՜սճջտ՚ ի՜ձ՞ճսռՠ՜էտ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Խ՟շթջ, ՠս աՄխվսթշ ժջրձ՜սճջ
ՠս ՜շ՜նձճջ՟ Սճսջ՝ ճսըպզո՚ աժ՜ակրխ պ՜շզո ՠս // (163՜) այ՜պծ՜շ ժՠձ՜ռ զկճռ, ՠս աթձրխոձ զսջփ Ն՜յՠս աճսոճսռզմտձ կՠջ՚ աՅնծ[՟մմենջ] ՠս աԿթվ[՟խնջ] չ՜ջ՟՜յՠպտ, ճջ բզձ ՜շ՜նձճջ՟տ Սճսջ՝ ճսըպզոփ Ես Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղճռՠէճռո ճխճջկՠոռզ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էգոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Տբջ Գվթա[նվ], ՝՜ակ՜չբջ իճ՞զո զկ տՠա հ՜խրդզռ ե՜կձ հ՜ձլձ ՠխզռզփ Յ՜հոկ ՜կզ ՠժձ դ՜ձլջ կ՜ջ՜ը, ՠս ՜ս՜ջՠ՜ռ ա՝՜աճսկ պՠխզո ՠս ՞՜ս՜շոփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

163՜ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ՚ աԲգվխվգտթ Թնրղ՟ճ ՠյզոժճյճո, ճջ Մ՜ղթճռո ՞ձՠռզ ԲՌ
(2000) ՟[ՠ]ժ՜ձ ՜շ զ հզղ՜պ՜ժեցզ զձլ ՠս իրջձ՚ Մթժսնմթմ, կուջձ՚ Ննրմնր
ք՟վթմ ւ զկ ՠխ՝՜ջ՚ Կ՟վ՟ոգսթմ,
Աղթվչ՟մթմ, ճջ ոճչ[՜]կ՜ի ՠխ՜ձ. Աոպճս՜թ զսջՠ՜ձռ կՠխտ[ձ դճխճս]փ Թ[վզձ] ՌԿԸ (1619) ՜շզփ
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ԺԷ—XVII

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Ըջսգց՟մնջ բոթվֆ
ԹԵՐԹ՝ 125 (1—125 կգպ՟աթվ)+60(126—185 սո՟աթվ)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԱ×12(Ա, ԺԱ 11, Դ 10, Ժ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
19,2×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ ջգր խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ
(Ա), բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղթվ խս՟ր (Բ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Մխվսնրէթրմ՝ 74՟, Խ՟շ՝ 86՟, Տ՟ձ՟վ՝ 98ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟, 99՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 11՟,
18ՠ, 64՟, 67՟, 77՟, 104՟, 109՟, 115՟, 119՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինմ՟րնրէթմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ գր ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Թգվէ 1—զ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ, սո՟աթվ ծ՟սնր՟լթ (126—185) ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ցս՟լ, սգհ—սգհ է՟ցնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—11՜ [Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ — Ախրդտ]. Տբջ Աոպճս՜թ [կՠջ], Աոպճս՜թ ՝՜[ջՠջ]՜ջ, [ճջ ապ՜]շ՜յՠ՜էո ՠս աիՠշ՜ռՠ՜էո զ տբձ...
2. 11՜—8՜ Կ՟մնմ ծ՟մբգվկ ծ՟վջ՟մ[գ]՟տ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ՜կՠձՠռճսձ, ճջ ՠջժըձմզ...
3. 18՜—24՝ Պջ՟խ բմգժ — Ըձդ[ՠջռ]ճս՜ռ Ծձձ՟ճռ. Ես ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Աջ՜ոռճստ կ՜ջ՟ գոպ յ՜պժՠջզ կՠջճսկ...
4. 24՝—5՜ [Պջ՟խ ռգվ՟տնրտե] – Ես ՠպ Է ՜սջ ՠջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ ադ՜քձ ՠս ՜ոբ Ս՜խկճո...
5. 25՜—30՜ Կ՟մնռմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Ես ՠջդ՜ տ՜ի՜ձ՜հձ ՝ճսջչ՜շճչ ՠս Սճսջ՝ ըճջիջ՟ճչձ...
6. 30՜—46՜ Կ՟մնռմ ճ՟յի՟վծ՟յէ՟հ – Ես ՠջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ ժ՜պ՜ջբ աժ՜[ջ]՞ձ, ՠս ՜ոբ. Ասջիձՠ՜է Հճ՞զ
Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ...
՟. 39՝—42՝ Գ՟մկ մմչգտգժնտ(«Մ՟մռգժջ») — [Մ]զձմ զ հԷձձ Բ՜ձ՟, ճջ զ Հ՜սջբ...
ՠ. 42՝—3՝ Ոհՠ մմչգտգժնտ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
7. 46՜—51՝ [Իամ՟ծնհեւ» (ժնրջ՟մտւնրղ՝ 47՟)]— Իոժ ՜շ՜ս՜սպձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ, ՜ոՠէճչ Ակ՝զթձ զ ՝ճսձ...
– 47՜—9՝ Ոջ՟ՠ՜ժ, զ՞ձ՜յիճխ՜ռո ՜ո՜հ ձձնՠռՠէճտջ («Եվա Ավթջս՟խգջթթթ») —Եխ՟ճւ ՟ճջ՟րվ, գհՠ՟ճվւ
՟կբձ...
8. 51՝—4՜ Կ՟մնռմ Է—գվրնվբ ՟րնրվ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ, ՠս ՜ոբ. Աջ՜ջզմ վ՜շտձ զ ՝ճսձփ Շ՜ջ՜ժ՜ձ լ՜հձբձ ՜ո՜հ...
9. 54՜—62՜ Կ՟մնռմ սհ՟է՟հթ ղթմշգր ԺԴ ՟ղ՟տ ժթմթ — Եջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հ ժ՜պ՜ջբ ժ՜ջ՞, ՠս ՜ոբ Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
10. 62՜—4՜ Իամ՟յծնհեւ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Իամ՟ճծնհեւ սհ՟թ») — Աշ՜սրպձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ, ՜ոբ Ակ՝զթձ...
11. 64՜—7՜ Կ՟մնռմ ծնաեղ՟ս՟հ, ՟հ ՟րվծմգժ — Աոբ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
12. 67՜—72՝ Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟հ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
13. 72՝—3՜ [Արվծմնրէթրմ ՟հթ] — Ասջիձՠ՜է ՠո, Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է... ՜ջ՜ջՠջ ՠս ա՜խո...
14. 74՜—86՜ Կ[՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ...ֆ «Տ՟հ ղխվսնրէգ՟մ Քվթջսնջթ թ ռգվ՟ճ չվթմ ՟ջ՟ճ». կգպ. 424,
7ՠ] — ///Ոչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ ՜հո կՠթ հ՜հպձՠ՜ռ...
ԾՆԹ. Սժա՝զռ 8 պճխ էճս՜ռճս՜թ ՠս ՜ձդձդՠշձՠէզփ

15. 86՜—98՜ Կ՟մնռմ ի՟շ փվծմգժնճ — Ես ՝ՠջՠձ ՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ...
16. 99՜—102՜ Կ՟մնռմ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Հ՜ժ՜շ՜ժճջ՟[տ] ժճըՠռզձ
ոջ՝ճսդզսձ տճ...
17. 102՜՝ Կ՟մնմ ռ՟ջմ ոհլգ՟ժ խգվ՟խվնտ նւ նրսե — Ս՜խկճո. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստփ Կռճսջ՟. Պխթՠռ՜ձ ձճտ՜...
18. 103՜՝ Կ՟մնմ ՟րվծմնրէգ՟մ դագջսթ գխգհգտնճ — Դձՠձ վ՜հպ՜ոՠխ՜ձճչ ՜շ՜նզ ՟ջ՜ձ ՠժՠխՠռսճհձ...
19. 103՝—4՜ Կ՟մնմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հդղ՟ճ ՟րվծմգժ — Աոբ Ս՜խկճո. Բ՜ե՜ժ տճ ճջյբո ՜ձ՜յ՜ժփ Փճը. Տբջ իճչճսՠոռբ...
20. 104՜—8՝ Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժնճ — Եջդ՜ձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ, ՠս ՜ոբ Ս՜խկճո [զ] դզս. Խճձ՜ջիՠռճհ... (կզնզռ ՠս չՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ
21. 108՝—14՝ [«Կ՟մնմ Ար՟ա ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ». կգպ. 825, 86՟]— /// Ըձդՠջռճս՜ռ հԵո՜զ՜ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ժ՜պ՜ջՠոռզձ ՜սճսջտ ո՞ճհ... (ոժա՝զռ ՠս չՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ
22. 115՜—8՝ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մ ՟պ՟չ ւ՟մ դո՟ս՟վ՟ամ.
խ՟վբ՟ճ թ ՠգղպմ գր [՟]ջ[ե] — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժ[տ] զկ...
23. 119՜—24՝ Կ՟մնռմ [Ոսմ՟ժնր՟ճթմ] — Մՠթզ Աս՜՞ Եղ՜՝՜դզ եջզգճսձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ... Զճջ ՜ո՜ռՠ՜[է] Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ. [Ք՜ջճա]. Ես ՠսո... ՞ճիճսդզսձ ՠս վ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ կ՜պճսոռճստ... ՠս ՞ճի/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
23. 125՜՝ [«Կ՟մնմ դ՟վղսթջ ջգվղ՟մտ, դյգհչ, դխ՟ժ գր դծմկ՟մ փվծմգժնճ... Պփհնջթ ՟պ՟ւգժնճմ թ Կնվմէ՟տրնտ գվխվնվբ էհէնճմ ե զմէգվտնր՟լջ — Ահէ ՜հձ... ազ յ՜» (պյ. 1831, բն 696—698)]/// ղպ՜սձ ի՜ջժզո ՜հոճջզժ... ՠս ՞ճի///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Բ. 126՜—85՝ [Հմ՟սթու]
1. 126՜—61՝ Մ՟ջմ ծմ՟սթո Մ՟յսնտթֆ Թՠջդՠջգ ը՜շձճս՜թ՚ բն ԳՃԼԷ —ԳՃԽ, ԳՃԽԹ—ԳՃԾԲ «Ք՜ի՜ձ՜ՠ՜հդ՜խ ՜շձՠէճհ» (էճսո՜ձռտզռ)փ բն ԿԵ—Կ — ԿԷ «Կ՜ձրձ ՠջժջճջ՟ յո՜ժզ»փ Էն ԿԸ—ՂԲ «Կ՜ձճձ ի՜խճջ՟ պ՜էճհ»փ Էն
ՂԲ—ՃԻԵ «Կ՜ջ՞ ՠս ժ՜ձճձ ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ ձձնՠռՠ՜էոձ ՜շ Քջզոպճո հճխ՜ջժՠձ»փ ՃԻԶ—ՃԻԸ «Կ՜ձճձ ՜հ՞՜է՜ռզձ»փ
2. 162՜—85՝ Մ՟ջմ ծմ՟սթո Արգս՟վ՟մթֆ Էն 1 Ոպ՜ձ՜սճջ. «Յզոճսո վ՜վ՜տՠէզձ ձ՜ը՜ի՜ջռ ը՝կզռ... բն
2 ձժ՜ջ՚ Մ՜պդբճո ՠս իջՠղպ՜ժփ Էն 3—8 «Սջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզո գոպ Մ՜պդբճոզ» (Ա, 1—Բ, 23)փ Էն 297—328«[Սջ՝ճհ
Ասՠպ՜ջ՜ձզո] գոպ Ղճսժ՜ոճս» (ԺԸ, 16—ԻԴ, 24)փ Էն 337—344 «Սջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձզո Յճի՜ձձճս» (Ա, 1—Բ, 20)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

16՝ (Բճէճջ՞զջ) Ոչ ՠխ՝՜ջտ, ըճղճջճսդՠ՜ձ ժ՜կ ող՜է՜ձ՜ռ ոճջ՜ կզ կՠխ՜հ՟ջզտ տ՜ձազ ժ՜ջձ կՠջ ՜հո բջփ
53՝ (Նրպջ՞զջ)
Ոչ պխ՜հ՜ռՠ՜է կ՜ձճսժ Յզոճսո,
Դճս ճխճջկՠ՜հ ՞ջճն պզջճհո,
Աձճսձ՚ Սսգց՟մ ո՜ջժ՜ս՜՞ճյոփ
54՜ ԹՎՐԸՔԲՇՉՎ (Եխ՝՜հջ՜՞զջ՚ «Ըջսգց՟մնջ») ՟յզջո հզղՠռբտփ
54՝ (Նրպջ՞զջ) Տխ՜դ՜խձ բ յ՜ջճձ Տեվսեվ,/Ծ՜շ՜հ ՠկ ոճսջ՝ ժ՜ջ՞զպ,/Գթճխո հզղՠ՜ զ Տբջփ
65՜ (Բճէճջ՞զջ)
Բ՜աճսկ ՜ղը՜պՠռ՜ս ՜հոկ պ՜շզո,
Վ՜ՙհ ՠս ՠխճսժ ՠջժճս կպզո,
Վ՜ջ՜ձՠ՜է ժ՜կ ՜ձռ՜սճջզոփ
73՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ. Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՜հոկ ժ՜պ՜ջ՜ձո (ժպ՜ժ՜ջ՜՛ձո), ճջ ժճմզ Մ՜ղպճռ, զ լՠշ՜կ՝
Ը[Ս]սեց՟մնջ ՟յջզ, զ ՠջժզջձ Վ՟ճթ կնվնճ, զ ՞ուխձ ճջ ժճմզ Սվխնրհմնրմթջ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմ
// (73ՠ)թմ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ ձճջ ՜սթՠ՜է պբջ Յ՟խնՠթմ, ՠս կՠջ ՜հջՠյզոժճյճոզձ՚ սեվ Ոռ՟մըւջթմ.
՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո, ՠս ի՜հջձ զկ՚ Ս՟վաթջմ, ՠս կ՜հջձ զկ՚ Գնրժնրղմփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկտ ալՠա, ճչ կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ, [հ]ճջե՜կ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜[կ] ՜սջզձ՜ժբտ, զ կզ ՝ՠջ՜ձ
Ոխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա ճխճջկՠոռզ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 16՝ (Շխ՜՞զջ, ՜ձ՜ձճսձ) Թվզձ ՌՃԾԵ (1706)
2. 35՝ (ԺԷ – ԺԸ ՟՟., ձրպջ՞զջ) Ի ձճս՜ոպ ՜ձ՜ջե՜ձ՚ պբջ Յփջեցեմփ

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ (պբջ Յնռջեցթ) 11՝, 12՜, 28՝, 29՜, 50՝, 63՝, 79՝, 80՜փ
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ԳՐԻՉ՝ Աէ՟մ՟ջֆ
ԹԵՐԹ՝ 177ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԵ×12(Ա 11, ԺԵ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, «IC» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ լ՟հխ՟էնրհէ, էթխնրմւմ նր ՟մխթրմմգվզ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, ջոթս՟խ էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, է՟մ՟ւթ մգվլլնրղ, ցնւվթխ ո՟սնր՟լւմգվ, 1ՠ—2՟ եչգվզ ռմ՟ջնր՟լ, ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ ԺԹ բ. ռգվ՟խ՟դղնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՝—13՝ Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ դգվգի՟ճթմ ղխվսգժնճ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Տբջ,
ճմ ՝՜ջլջ՜ռ՜ս...
2. 13՝—29՜ Կ՟մնմ ոջ՟խ բմգժն — Տ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ավՠո՜հձ ՠս աի՜ջոձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
3. 29՜՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — Ս՜խկճո Կ. Լճսջ, Աոպճս՜թ ՜խրդզռ զկճռ...
4. 30՜—3՜ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ... ՠս ՠջդ՜ ՜շ իզս՜ձ՟ձ...
5. 33՝—49՝ Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգ՟ժջմ թ ծ՟մաթջս ս՟մգժնճ — Աոՠձ. ԶԵջժզձտ յ՜պկՠձ... Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո ՜ս՜՞ տ՜ի՜ձ՜հձ...
6. 49՝—56՜ Իջխ թ ճգվխվնվբնրղմ ՟րնրվմ, ճնվը՟ղ ճ՟ճա՟ժ՟տմ — Ժճխճչզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ...
7. 56՜—66՜ Կ՟մնմ սհ՟է՟հթ — Աոՠձ Ս՜խկճո ՞ճս՝խ՜հ Գ. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
8. 66՜—8՝ Աճանճմ — Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ րջիձՠ՜է...
9. 18՝—71՜ Կ՟մփմ ջգվղ, յգհչ գր ծըմկ՟մ փվծմգժն — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ...
10. 71՝—7՝ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճսձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո Դ...
11. 77՝ [0վծմնրէթրմ ՟հթ] — Ես ՝ՠջՠ՜է ՜խձ ՠս ՟ձՠձ ՜շ՜նզ...
12. 78՜—84՜ Կ՟մնմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ — Ս՜խկճո. Մզ ձ՜ը՜ձլզջ...
13. 84՜՝ Օվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ օ սգ՟պմ՟խ՟մթ – Օջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ, ՜կՠձ՜ժ՜է...
14. 84՝—5՜ Հ՟սթ ծ՟մ՟ո՟դ փվծմգժ — 0ջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
15. 85՜—99՜ Կ՟մնմ Աջսնր՟լ՟ճ՟ճսմնրէգ՟մ չնրվ փվծմգժնճ – Եջդ՜ձ զ նճսջձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ...
16. 99՜—113՜ Կ՟մնմ Մգլթ Եյ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
17. 113՜—27՝ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ զջս նվնրղ ՟ջ՟տ Յթջնրջ. Եէե փվթմ՟խ ղթ գսնր
կգդֆ Զնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ ջնրվՠմ Գվթանվթնջ
Վխ՟ճ՟ջեվմ — Ի Տ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ յ՜պ՜ջ՜՞զձ...
18. 127՝—33՜ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դո՟ս՟վ՟ամ — Աշձճս աԱսՠպ՜ջ՜ձձ զ ՞զջժո... ՠս ՜ոբ այ՜պճսզջ՜ձո ա՜հո. Լճս՜ջճստ զձլ...
19. 138՜ Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ. ՟պ թ ճփվծմգժ գր դյ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մ ռգվըջսթմ փվծմգժ — Մըպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ տ՜ի՜ձ՜հզստձ ի՜ձ՟ՠջլ...
20. 138՝—57՜ Կ՟մնռմ ի՟շ փվծմգժ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ, էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
21. ՟. 157՝—61՝ Գ՟մկ ղգպգժէ՟հթ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ զ ոժա՝՜ձբ...
ՠ. 161՝—3՝ Ոհՠ ղգպգժթ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
22. 163՝—76՜ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ, Բըյխնրէգ՟մ գր Հ՟մաջսգ՟մ խ՟վա՟ր]ֆ Արգս՟վ՟մ Իրհ՟ՠգվթտ
Մ՟էենջթ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ...

23. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.] – 177՜՝ (Նճպջ՞զջ) [«Ոհՠ թ ռգվ՟ճ մըմչգտգժնտմ». կգպ. 893, 124ՠ] — Եո ՞զպբզ, դ‘՜ղը՜ջիո զձլ կճսէտ բջ պչ՜թ... / Ըաժճհոձ Մ՜ջզ՜կ ՝՜ջՠըրոՠռբտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

176՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ե — Փ՜շտ... ճջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս ող՜է՜կզպ ՞ջմզո՚ Աէ՟մ՟ջ ՟ՠ՞ՠջՠ՜է զջզռճս, ի՜ո՜ձՠէ զ չՠջն ՜ոպճս՜թ՜ա՜ջ՟ ՠս ձճջ՜՝ճխ՝ճն ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո, ճջ ժճմզ Մ՟յսնտփ Ես բ ձճջճ՞ՠ՜է ո՜
զ ոջ՝ճռ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ ոջ՝ճհձ Մ՟յսնտթ, ի՜հջ՜յՠպզձ Գ՟պմգտն, ոջ՝ճհձ Նեվջեջթ, ոջ՝ճհձ Բ՟վջհթ ՠս ՜հէ ոջ՝ճռ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ՚ զ ա՜ջ՟ ՠս զ յ՜հթ՜շճսդզսձ կ՜ձժ՜ձռ Ննվ Սթփմթփ
Աջ՟, ՞ջՠ//(176՝)ռ՜ս ո՜ զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՃԻԱ (1672), զ հզղը՜ձ՜ձզոպ տ՜խ՜տզո Ղ՟վջ ժճմՠռՠէճհ, զ ե՜կ՜ձ՜ժզո ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սնրվՠ Իչղ՟մ պՠխսճհձ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ ՠժՠխՠռճհո, ճջ ձճջճ՞ՠ՜է բ ՜հեկճսո վճտջզժ կ՜պճսշ ՝՜ջլջ՜ս՜ձ՟՜ժ պՠխզ, զ ՟ճսջո ժճհո տ՜խ՜տբձփ Ախ՜մՠկ ալՠա, ճչ կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ, ճսխզխ ոջպզս ՠս ՝ճէճջ կպրտ ՜խ՜մՠռբտ չ՜ոձ
զձլ՚ կՠխճսռՠ՜է, պ՜ջպ՜կՠ՜է ւ պ՜ջ՜ժճսոՠ՜է, պ՜շ՜յՠ՜է, ձճս՜ոպ ՜ձճսձ Աէ՟մ՟ջ վ՜ձ՜տ՜՝՜ձ ՞ջմզո, ճջ
հ՜ձժ ի՜ձՠռզ աո՜, ճջ ժճմզ Մ՜ղպճռ, ճջ բ ո՜ իզկձ տջզոպճձբզռփ Եջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ էճսոՠջ՜կ ՟՜ոտ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հզռ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

81՝ Եո՚ Վեժթչ՟մըջ ՞ջՠռզ դվզձ [Ռ]ՃՂԳ (1744)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Գ՜ջճսձ բ ՝՜ռվՠջ չ՜[ջ]դզձ զ ՝՜խ... (4 պճխ)փ 1՜ Ոխճջկՠ՜ զձլ... (ՠս կզ ղ՜ջտ ՜ձժ՜ջՠսճջ ՝՜շՠջ՚ 66՝, 133՝, 136՝, 155՝, 177՝)փ

901
ՄԱՇՏՈՑ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 3 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 227+8(խվխ.)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟դ՟վբ ՠ՟ղՠ՟խգ՟ճ խս՟րֆ
ՎԻՃԱԿ՝ խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ գր տգտ՟խգվ, բպմ՟խմ նր էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Հգվղնմթ ռ՟մւ

ՋԺԸ — 1469

ԳՐԻՉ՝ Ամ՟մթ՟ ՟ՠհ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Պ՟վնմսեվ Պ՟րհնջֆ
ԹԵՐԹ՝ 10(1—10)ֆ ՊՐԱԿ՝ 2(9, 1)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,3×13,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 18ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ջխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—3՜ [«Կ՟մնմ ՟ջսթձ՟մ՟տ» — ///Մ՜պզռբ հ՜շ՜ն ՜շ՜նձճջ՟ ոճսջ՝ ճսըպզձ... կզձմՠս ռ՜հո՜սջ».
պՠո Բ կգպ., 11՟—3ՠ] Պ՜պ՜ոը՜ձբ ըճոպճչ՜ձ՜ի՜հջձ գձ՟ ձճռ՜...
2. 3՜՝ [«Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ... — Ես թըՠձ ըճսձժ... Տբջ ճխճջկզո». պՠո Բ կգպ՟աթվ, 21ՠ] ///Մզ՜՝՜ձ ՜խ՜մՠոռճստ ՜կՠձՠտՠ՜ձ...
՟. 3՝—4՝ Ապ՟չթմ խ՟վա՝ բպմ՟ո՟մթմ — Ես հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ...
ՠ. 4՝—5՜ Եվխվնվբ խ՟վա՝ զմէգվձնհնրէգ՟մ — Ս՜ջ՜ժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ...
ա. 5՜՝ Եվվնվբ խ՟վա՝ գվբըղմգտնրտշ՟տ — Ք՜ջճազ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ...
բ. 5՝—6՜ Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ՝ չ՟ծըմխ՟ժնրէգ՟մ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ...
գ. 6՜—8՜ Հթմագվնվբ խ՟վա՝ խեջ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ, նվ ե բոթվ— Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՠյզոժճյճոզձ...
դ. 8՝—9՝ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ամ կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճսձ ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տ գոպ ՜սջզձզձ...
ՠս ՠյզոժճյճոձ ը՜մ՜ժձտբ զ չՠջ՜հ ձճռ՜ ՠս ՜ոբ. Շձճջի՜ստձ Աոպճսթճհ ի՜պ. Վ[ՠ]ջն. վ՜///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ

ե. 10՜ [«Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ...Աշ տՠա զղը՜ձճսդզսձ զ». պՠո կգպ.
Բ, 46՟—64ՠ] /// (ոժ. դ՜վճս՜թ) Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ... Ասջիձճսդզսձ ՠս վ՜շտ Հ՜սջ ՠս Ոջ[՟սճհ]փ
Հ՜կՠկ՜պՠէզ բ Բ լՠշ՜՞ջզ իՠպ(11՜—65՟)փ Ահոպՠխ ձզսդՠջգ ի՜յ՜ճս՜թփ Ըձ՟րջզձ՜ժճս՜թ պ՜ջ՝ՠջ ձ՜ըրջզձ՜ժզռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

10՜ Փ՜շտ...փ Ձՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձո ՞զջտո ՞ջՠռ՜ս զ չ՜ձտո Հգվղնմթ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Լնրջ՟րնվշթմ ՠս Սնրվՠ Յ՟խնՠթջ ՠս Սնրվՠ//(10ՠ) Սսգց՟մնջթջ ՠս ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռո, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է, զ դվզձ ՋԺԸ
(1469), լՠշ՜կ՝ ՝՜ակ՜կՠխ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ, պ՜ջպ՜կ ՠս ՜ձյզպ՜ձ, վռճսձ ՞ջմզ Ամ՟մթ՟ճթջ, ճջ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ
իկ ը՜՝ՠխ՜ ՠս ճմ ՜՝ՠխ՜փ Տբջ Աոպճս՜թ ա՜հո լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՞զջտո ղձճջի՜սճջ ՜շձբ ո՟վնմսեվ Պ՟րհնջթմ, ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜շճխնճսդՠ՜կ՝ չ՜հՠէՠէ պ՜ զսջ կզ՜՝՜ձճչտձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜պճսջ ի՜հջ՜յՠպճչձփ Ահէՠս ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ըճղճջճսդՠ՜ձ ՠս ող՜է՜ձ՜ռ ՞ջճռո ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ժ՜ջձ կՠջ ՜հո բջ, ազ չզղպ ղ՜պ ՠս ՟՜շձճսդզսձ զ հ՜ձ՜սջզձ՜ռ ՠս հ՜սջզձ՜սճջ՜ռ, ՠս իՠթՠթ՜ձ՜ստ հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկտ, ազ ճջտ պՠո՜ձբտ ՠս ժ՜ջ՟՜հտ ՠս ՜սջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ ա՜ձ՜ջե՜ձո զ հ՜խրդո լՠջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ հ՜ջտ՜հճսդզսձձ. ՜կբձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
[Հգվղնմթ ռ՟մւ(՞)]

[ՋԺԸ—1469]

ԳՐԻՉ՝ Ամ՟մթ՟ ՟ՠհ.(՞)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 56+1(11—65. խվխ. 65)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ե×12(Ա 11, Ե 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,3բ13,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվթվֆ ՏՈՂ 18ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 11՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, բգհթմֆ
ԾՆԹ. Գվնրէթրմզ իթջս մղ՟մ ե Ա կգպ՟ավթ ավնրէգ՟մզ գր ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟մ՟խ՟մնրէգ՟ղՠ ավնր՟լե մնճմ Ամ՟մթ՟ ավշթ կգպւնռ Հգվղնմթ ռ՟մւնրղֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 11՜—21՝ [«Կ՟մնմ ՟ջսթձ՟մ՟տ». կգպ. 906, 13ՠ] — Մ՜պզռբ հ՜շ՜ն ՜շ՜նձճջ՟ ոճսջ՝ ճսըպզձ՚ ժ՜էճչ
՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ...
2. 21՝—3՜ Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանհ, ՟րգժ՟լնր գր ՟ղգմգւգ՟մ զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ խ՟վաթ — Ես հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոձ ըճսձժ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ...
՟. 23՜—4՜ Ապ՟չթմ խ՟վա՝ բպմ՟ո՟մթմ — Ես հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոձ ըճսձժ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ...
ՠ. 24՜—5՝ Եվխվնվբ խ՟վա՝ զմէգվտնհնրէգ՟մ— Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ...
ա. 25՝—6՝ Չնվվնվբ (=Եվվնվբ) խ՟վա՝ ե գվբըղմգտնրտշ՟տ — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ, ՠխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ...
բ. 26՝—8՜ Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ՝ չ՟ծըմխ՟ժնրէգ՟մ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ
աձճսզջՠ՜էոձ...
գ. 28՜—33՜ Հթմագվնվբ խ՟վա խեջ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ, նվ ե բոթվ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ
ՠյզոժճյճոզձ...
դ. 33՜—46՜ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ամ կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տ գոպ ՜սջզձզձ...
ե. 46՜—65՞ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟թ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձձ ՠժՠխՠռճհձ...
3. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ.]
– 65՞՟. (Նրպջ՞զջ) [Կ՟մնմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ճ՟ո՟յի՟վնրէթրմ խնշգժնճ] — Մՠխ՜հ/// իճ՞/// կՠխ՜հ ի՜ջժճսդՠ՜կ՝///
Թՠջդզռ կձ՜ռՠէ բ կզ վճտջզժ ՝ՠժճջփ

ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԷ—XVII
ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟հ՟ւթ՟ գոջ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 169+7 (66—227, խվխ. 139, 165 շնվջ ՟մա՟ղ, 199 գվխնր ՟մա՟ղ). շավնր՟լ՝ 98ՠ—9՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԵ×12 (Ա, Գ, Զ 11, Դ 9,
ԺԵ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ղ՟ծթխթ նր ի՟շթ ժնրջ՟բվնյղմգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,3×14,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21—24ֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 66՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 70ՠ, 80՟, 91ՠ, 168ՠ, 180՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ինրմ՟տ՟լ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ռմ՟ջնր՟լ (ճ՟սխ՟ոեջ՝ 220—227), սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, տգտ՟խգվֆ
139աբ, 165աբ, 165գդ, 165եզ, 165էը, 199աբ, 199գդ էգվէգվթտ ո՟ծո՟մնրգժ գմ ցնւվթխ ՠգխնվմգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 66՜—70՝ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ ծթղմ՟վխնրէթրմ ջվՠնճ գխգհգտնճ —
Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հձճհ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպուձբզռ...
2. 70՝—87՝ [«Եխգհգտթ ՟րվծմգժ» (ժնրջ՟մտւթտ)] — Իոժ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՜սճսջձ հՠջՠժճհՠ՜ձ իոժճսկձ էզձզ...
3. 88՜—91՝ Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ... Եր ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ — Հ՜ոպ՜պբ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն
զսջճսկ...
4. 91՝—2՜ Կ՟մնռմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթմ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճհ իոժճսկձ ՜շձՠձ, ՠս հԵջջճջ՟ ե՜կճսձ ՞՜ձ զ կբն ՠժՠխՠռճհձ...
5. 92՜՝ Կ՟մնռմ մնվ բնրպմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
6. 92՝—9՝ Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟ս[գ]՟տ գխգհգտնճմ, ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ, նվ ճ՟մփվթմ՟տ
նւ ղսգ՟ժ թտե, ՟ճջոեջ ՟րվծմգջտգմ գր ծ՟ջս՟սգմ — Ես իջ՜կ՜հբ ա՞ՠպզձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս աճջկձ նջճչ էճս՜ձ՜է...
7. 99՝ Վ՟ջմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հդղ՟ճ ՟րվծմգժնճ (Մզ՜հձ ըճջ՜՞զջգ) փ
8. 99՝ [Հ]՟մբգվկ՟րվծմեւֆ [Կ]՟մնռմ ծ՟մբգվկգհգմ, ջո՟ջւ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ, ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ... աՍճսջ՝ Հճ՞զտ ՜հեկ///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
9. 100՜—47՜ [«Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ, խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթ ղ՟ծնր՟ղՠ. ՟ճջոեջ ճնրհ՟վխգջտգմ թ Քվթջսնջ...» սո. 1831, եչ 344]/// (ջխ. է՟ցնր՟լ) — Կռճսջ՟. Աջզ, Տբջ, զ ի՜ձ՞զոպփ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս. Ի՝ջՠս ՠժձ զ դՠխզձ, ի՜հՠռ՜ս...
Ոսձզ «Մ՜իտ ԺԲ կ՜ջ՞՜ջբզռ»՚ 133՝ «Ոչոՠ՜հ»փ 134՜ «Ակճչո՜հ»փ 134՝ «Մզտզ՜հ»փ «Ոչՠէՠ՜հ»փ 135՜ «Ա՝՟զճս»փ «Յճչ[ձ]՜ձճս»փ 136՜ «Ն՜սճսկ՜հ»փ 136՝«Ակ՝՜ժճսկ՜հ»փ 137՝ «Սճվճձզ՜հ»փ «Աձ՞ՠ՜հ»փ 138՜ «Զ՜տ՜ջզ՜հ»փ «Մ՜խ՜տզ՜հ»փ

10. 147՜—52՜ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ զ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ...
11. 152՜—5՝ Կ՟մնրմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜հո ժ՜ձճսձ ժ՜պ՜ջզ. Ս՜խկճո ՃԻ...
12. 155՝—7՝ Կ՟մնռմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜հո ժ՜ձճսձ ժ՜պ՜ջզփ Կռճսջ՟. Հճ՞զ տճ Սճսջ՝...
13. 157՝—60՜ Կ՟մնրմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Ըձ՟ ՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռՠձ է՜է[զտ]...
14. 160՜—1՜ Կ՟մնռմ ռգտգվվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Սզջՠռզ, ազ էճսզռբ...
15. 161՜—3՝ Կ՟մնռմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
16. 163՝—4՝ Եհթյեթ ռ՟վբ՟վգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե (ժնրջ՟մտւնրղ՝ 164՟ «Աճաթմ խ՟վբ՟ճ») — Աիՠխ ՠս ա՜ջկ՜ձ՜էզ բ ՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզ...
17. 164՝—5՜ Սվՠնճմ Թ՟բինջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ մմչգտգժնտ թ ճ՟վնրէթրմ ղգպգժնտ — Աջ՟, իճ՞զ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ, ճջ ՠէ՜ձբ զ կ՜ջկձճհ ՜ձպզ...
18. 165՜—6՜ Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜է յ՜ջ՞ՠսձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... (կզնզռ մճջո դՠջդ յ՜պշճս՜թ գձժ՜թ. կձճսկ ՠձ վճտջզժ ՝ՠժճջձՠջ՚ 165՞՟, 165ՠա, 165բգ, 165դե)փ
19. 166՜՝ [Արվծմնրէթրմ ՟հթ] — Ս՜խկճո ԿԶ. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա ՠս ՜սջիձՠ՜ ակՠա...
20. 166՝—8՜ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՝՜ակ՜՞ճյդ Տբջ...
21. 168՜ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ, նվ ծ՟մ՟ո՟դ ՟րվծմգմ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Աոպճս՜թ կՠջ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
22. 168՝—80՜ [«Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ —... Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ». կգպ. 902, 129ՠ]. Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ
ՠ՞զպ ազկ՜ոպճսդզսձ...
23. 180՜—8՝ Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ ա՟ժջսգ՟մ գր Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ գվէ՟ժնռ թ ջնրվՠ Յնվբ՟մ[՟մ], գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԻԸ. Կռճսջ՟. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ նճսջռ...
24. 188՝—93՝ Յնծ՟մմ[նր] Մ՟մբ՟խնրմնճմ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ Կնշնրղմ ճ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Եջդ՜հ կՠխճսռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...

25. 193՝—201՜ Կ՟մնռմ [«՟ո՟յի՟վնհ ՟վկ՟խգժ» (ժնրջ՟մտւթտ)] — Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝դզձ հԵջՠտ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ՜յ՜ղը՜ջճխտձ... (կզնզռ 2 դՠջդ յ՜պշճս՜թ գձժ՜թ. կձճսկ ՠձ վճտջզժ ՝ՠժճջձՠջ՚ 199՜՝, 199 ՞՟)փ
26. 201՜—4՝ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մ մ՟իւ՟մ դո՟ս՟վ՟ամ...
— Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ ոզջՠէզտ...
27. 204՝—15՝ Եվգխումթմ ա՟մ ընհնռթմ ճՈսմ՟ժնր՟ճմֆ Եր ՟ճջ խ՟մնռմ խ՟ս՟վթ... Զնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠնճմ ճԵցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, գր է՟վքղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ ղգվ Գվթանվթջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Դձՠձ աոճսջ՝
Ասՠպ՜ջ՜ձ ՠս աոճսջ՝ ձղ՜ձձ զ լՠշո ՜ջե՜ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզռ...
– 211՜—2՜ [«Ար՟ա ծթմայ՟ՠ՟էնրմ.Գ՟մկ սեվ Միթէ՟վ՟ճ». կգպ. 4068, 241՟ֆ Աճջսգհ ղթ՟ճմ՝ «Ահփէւ»]— Ահո ըճջիճսջ՟ էըռ՜ս, / Աձ՟ ՞ճսղ՜ժՠռ՜ս...
28. 215՝—6՝ Կ՟մնռ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ ՠժՠխ[ՠռ]զձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզո ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
29. 216՝—7՝ Կ՟մում ոհլգ՟ժ խգվ՟խ[վ]նճ, էե նվւ նրսե թ ւվթջսնմեթտ ս՟ձ[խ]՟դեմ խ՟ղ դնծթտ ծվեթտ գր ծգէ՟մնջ՟տ — Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ գոպփ Կռճսջ՟. Սզջպ ոճսջ՝ ի՜ոպ՜պՠ՜ հզո...
30. 217՝—8՜ Կ՟մնռմ ղվաուտ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկփ Կռճսջ՟. Ի յպխճհ ռճջՠձճհ...
31. 218՜—9՝ Կ՟մնռմ դ՟վղսթջ, ջգվղ՟մգ՟տ գր դյգհչջ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ[բ] ՜սջիձճսդզսձ, Աոպճս՜թ զ Սզ[ճչձ]...
32. 219՝—20՜ Ահ՟րէւ գվ՟շխսիւէգ՟մ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ չՠջ ՜թՠջ ա՜կյո զ թ՜՞՜ռ ՠջժջբ...
33. 220՝ Կ՟մնռմ ծ՟մբգվկ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟փ Քՠա չ՜հՠէբ... զ Կճջդձդ՜ռճհռ դխդճհձ. Ահէ ՜հձկ,
ճջ յ՜ջ՞սՠբ... ազ յ՜ղպրձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
34. 221՜—4՝ [Կ՟մնմ ղնմնդնմ ՟րվմգժնճ] – /// (ոժ. դ՜վճս՜թ) ՜յբո ՠժՠ՜է ի՜կ՝ՠջբ ծ՞ձճխ՜ժ՜ձ ՜ղը՜պճսդՠ՜ձռ... Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո. Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ՜կՠձ՜ա՜սջ, ՜կՠձ՜ըձ՜կ...
35. 224՝—5՝ Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ սմսգջթմ — Աոպճս՜թ ժՠձ՟՜ձզ ՠս ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ժՠջ՜ժջզմ...
36. 225՝—7՝ Ահ՟րէւ ճնվը՟ղ ՟պ ծթր՟մբմ գվէ՟մ, ՟ճջոեջ ՟ջ՟ջտգջ — Աոՠձ Ս՜խկճո, աՠջ՞ձ Եաՠժզբէ կ՜ջ՞՜ջբզձ, ճջ բ ՜հոյՠո. Եջ՜ձզ, ճջ աըճջ[ի]զ ա՜խտ՜պձ... ՠս թ՜ձզռՠձ, ՠդբ ՟ճս կզ՜հձ ՠո ծղկ՜ջզպ՟ Աոպճս՜թփ
Ես տՠա չ՜հՠէբ վ՜շտ... ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

163՝ Զհՠպզձ զ ՞ջմ՜ռ ՠս ա՜շ՜նզձո զ կՠխ՜սճջ՜ռ աՅնռ՟մեջմ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ
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ՄԱՇՏՈՑ
ՌՃԺԴ—1665
ԳՐԻՉ՝ Գնրվթ՟ջ(1՟—196՟)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 221. շավնր՟լ՝ 196ՠ, 197ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԷ×12(Ա, ԺԳ 8, Դ 10, Բ, Գ 13, Թ 14, ԺԱ 11)+1×8(ԺԸ բ.)+1×16 (1675)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մ (ժնրջ՟ալգվնռ՝ 198—205)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19×11,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (մփսվաթվ՝ 198—205)ֆ ՏՈՂ՝
15–21 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ,
ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 52՟, 152ՠ, 170ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ— Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ ԺԷբ.ֆ 2(Ա—Բ), ռգվչնրղ, ջս՟տնր՟լ 2 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէգվթտֆ Թնրհէ, գվխջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟—Բՠ «///ղ՟ճվ թրվ... ՟վխ դւգդ ՟ջսթ թ ///»(Բ, 20—Դ, 6)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ գր տգտ՟խգվ, մ՟գր ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմգվզֆ
Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2՜—15՝ [«Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ... — Ախրդտ... Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ... ճջ աչջզյՠ՜էո... զ ե՜», (պյ. 1831,
բն 1—3)] /// (ոժ. դ՜վճս՜թ) շ՜ձ՞ճսդզսձ...

9՝—10՜ բնՠջզ կզնՠս ՠսո յ՜ժ՜ոփ

2. 15՝—22՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ բմգժնճ (ծ՟մբգվկփվծմեւ) — Յ՜շ՜նձ ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ ՠս աՄ՜ղպճռձ ՠս
ՠջդ՜ձ զ պճսձ վՠո՜հզձ ՠս ի՜ջոզձ... դ՜՞՜սճջզո կՠջ ա՞ՠռճհ ի՜ձ՟ՠջլ վ՜շ՜ռ///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
3. 23՜—34՝, 1՜՝, 35՜—43՜ [«Կ՟մնռմ ոջ՟խթ...». կգպ. 892, 18ՠ] – /// (ոժ. դ՜վճս՜թ) Ս՜խկճո. Ախ՜խ՜ժՠռբտփ Ես կպ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ...
4. 43՜—4՜ [«Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տմգժնճ» (ժնրջ՟մտւթտ)] — Ես հՠպ Է ՜սճսջ ՠջդ՜ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜շձճս աձճո՜ ՠս պ՜ձզ զ ՟ճսշձ հՠժՠխՠռճցձ...
5. 44՝—50՝ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժու — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ վջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ... ՠս ՠջդ՜ ՜շ իզս՜ձ՟ձ...
6. 50՝—78՜ Կ՟մնմ է՟հղ՟մ (ժնրջ՟մտւնրղ «Այի՟վծ՟է՟հ») — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Ոխճջկՠ՜հ զձլ...
՟. 68՜—71՜ Եր ՟ջգմ ա՟մկ մմչգտգժնտ(«Մ՟[մռգ]ժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ զ ոժա՝՜ձբ...
ՠ. 71՜—2՝ Ոհՠ մմչգտգժ[նտ. ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
7. 78՜—86՝ Աճանճմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ըձ՟ հՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռՠձ...
8. 86՝—90՜ Կ՟մնմ գ՟րէմ ՟րնրվմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜ժ՜ձճ տճ...
9. 90՜—103՝ Կ՟մնմ սհ՟յէ՟հթ — Ս՜խկճո. Ցճհռ զձլ ծ՜ձ՜յ՜ջի...
10. 103՝—7՝ Աճանճմ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Տհ՟ ՟ճանճմ») — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ձ[ճսձ]փ Ասջիձՠռբտ...
11. 108՜—11՜ [Կ՟մնմ գ՟րէմ ՟րնրվմ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Տհ՟ գ՟րէմ»)] — Իոժ զ Է ՜սճսջ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ
ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
12. 111՜—9՜ Կ՟մնմ ծնագծ՟մաթջս ՟պմգժնճ գր խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ (ՠնժնվ ժնրջ՟մտւմգվնրղ՝ «Ահ
՟րվծմգժ») — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո, զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
13. 119՜—29՝ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ— Աթՠձ աձըւզջՠ՜է[ձ] զ ՟ճսշձ հՠժՠխՠռճսձ...
14. 129՝—52՜ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Մ՜պճսռՠ՜է տ՜ի՜ձ՜յտձ, էճս՜ձ՜ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
15. 152՜—69՝ Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Յ՜սճսջ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ. Եջդ՜էճչ զ
՞ՠպձ, ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ...
16. 169՝—89՜ Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟վկ՟խգց — Մՠթ[զ] իզձ՞ղ՜՝դզձ հԵջՠտ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ հՠժՠխՠռճհձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ՜յ՜ղը՜ջճխտձ...
17. 189՜—90՜ Կ՟մնմ ծ՟մբգվկ գր ջո՟ջ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
18. 190՜՝ Կ՟մնմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
19. 190՝—4՜ Կ՟մնմ դ՟վղսթ[ջ], դջգվղ՟մտ գր դյգհչջ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ...
20. 194՝—6՜ [Կ]՟մնմ ծմկ՟մ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ...
21. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ—ԺԸ բբ.]
՟. 206՜—10՜ Արգս՟վ՟մւմ. Երէմգվնվբ ՟րնրվմ Աղՠթլւմ խ՟ս՟վթմ մմչգտգժնտմֆ [Արգս՟վ՟մ զջս Յնռծ՟մմնր, ԺԴ, 15—ԺԵ, 25] — Եդբ ոզջբտ ազո.. դբ ՜պզռՠձ ազո պ՜ջ՜յ՜ջպճսռփ
ՠ. 210՜—21՝ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ գր Բըյխնրէգ՟մ զջս խ՟վաթ]ֆ Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մւմ զջս Մ՟էենջթ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... աճջ ՜ո՜ռ ձկ՜ Յզոճսոփ
՟—ՠ ՞ջճս՜թ բ չՠջնզձ ոպ՜ռճխզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ ՞ջճսդՠ՜կ՝ 1675—զձփ

ա. 198՜—205՝ (ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ) [Կ՟մնմ նսմ՟ժնր՟ճթմ] — ///Ես ՠսո ՞ճիճսդզսձ ՠս վջժճսդզսձ կ՜պճսռ՜ջճստ
Տՠ՜շձ Աոպճսթճհ կՠջճհ... էճս՜ռ աճպո ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ...՝՜ջ[զ]ճտ ՜շձբտ, տ՜ձազ զկ զոժ ///(ձՠջ՟զջ, ոժա՝զռ ՠս չՠջնզռ դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

68՜ Զկՠխ՜սճջ ՞ջրխո զ [՝՜՛]ջզձ [«զ հճջզձ»] հզղՠռբտ. ՜կբձփ Յզոճսո Քջզոպճոփ
71՝ Մՠխ՜սճջո հզղՠ՜փ
108՜ Զկՠխ՜սճջ ՠս ոճսպ՜ձճսձ Գնրվթ՟ջ ՞ջրխո հզղՠոնզտփ Ոչ ճտ հզղբ, Աոպճս՜թ զ ձ՜ հզղբ. ՜կբձփ
196՜ Գջՠռ՜ս դվ՜ժ՜ձզո կՠջճսկ ՌՃԺԴ (1665)փ Զկՠխ՜սճջո հզղՠոնզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

197՜ Զչՠջնզձ ըոպ՜ռօխ Մ՜ղթճռզո՚ ա՝՜ջՠկզպ ՠս աի՜ս՜պ՜ջզկ շբո Ս՟ծ՟խմ, ճջ ՞ձՠ՜ռ աՄ՜ղթճռո զ ի՜է՜է ՠս զ հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ ՝՜ջզ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զսջճհ ՠս թձրխ՜ռ, իրջձ՚ Աէ՟ՠեխթմ ՠս կրջձ՚ Ծնռխեմ, ժձճնձ՚ Աժ-

ղ՟ջսթմ, ճջ՟ճհձ՚ Գվթանվթմ ՠս ՟ոպՠջձ՚ Սնրջխթմ ՠս ՜է վճըՠռՠէճհձ ՜շ Քջզոպճո, ՠս ՠխ՝րջո՚ Աՠա՟վթմ ՠս ժձճնձ՚
Ղնղ՟էթմ ՠս ճջ՟ճռ ձճջզձ, ՠս Բ ՠխ՝րջձ, ճջ վճըՠ՜է ՠձ ՜շ Քջզոպճո՚ Գ՟զո՟վթմ ՠս Աՠվ՟ծ՟ղթմ, ՠս ՠխ՝րջճջ՟ճհձ՚ Միթէ՟վթմ, ՠս ժձճնձ՚ Չըշ՟ւթմ ՠս ճջ՟ճհձ՚ Գ՟զո՟վթմփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ձճռ՜ ՜[կՠձՠռճսձ]փ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜հձզ ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, լՠա՚ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ ՌՃԻԴ(1675) ՜կզձ ՞ջՠռ՜ս, ճջ Մթվ Շ՟ղդբթմ ՞ձ՜ռ զ չՠջ՜հ Խփյ՟ո՟ ՠս հո՜ջՠ՜ռ աԱրժգ՟ՠեխմ զ Մՠթ յ՜իճռբձ կզձմՠս զ Վ՜ջ՟՜չ՜շձ. աձՠխճսդզսձձ ՠս ամ՜ջմ՜ջ՜ձտձ ճչ ժ՜ջբ յ՜պկՠէփ
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ԺԵ—XV
ՍՏԱՑՈՂ՝ Դ՟րթէ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 191. շավնր՟լ՝ 50ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 16 (Ա—Ժ, ՟ո՟՝ Ի—Լ, ՟ո՟ դնճա ծ՟ղ՟վ՟մթյգվնռ՝ Խ/Ծ—Ճ/Մ)×12(Զ 11, Ճ/Մ 10)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝
էնրհէ (1—189), ղ՟ա՟հ՟է (190—191)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,7×12,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17—18ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ,
ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ(Ա), ս՟իս՟խ(Բ), ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ
՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 2՟, 21՟, 35ՠ, 57՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ գր ինրմ՟տ՟լ, ջխդՠթտ գր ռգվչթտ տգտ՟խգվ, սգհ—սգհ ցնւվթխ
ո՟սպնր՟լւմգվֆ ԺԷ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ էգվթմ՝ 49—50, 59—60, 188ֆ Եդվ՟ծ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2՜—20՝ [«Կ՟մնմ ի՟շ փվծմգժնճ —... Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ». կգպ. 902, 129ՠ]. ///Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ
ՠտ՞զպ ազկ՜ոպճսդզսձ...
2. 20՝—35՜ Կ՟մնմ ջնրվՠ ղխվսնրէգ՟մ ճնվը՟ղ ւվթջսնմգ՟ճ ՟պմգմ — Ն՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզ դճխճսէ,
՜հէ լՠշձ՜՟ջՠոռբ հ՜շ՜ն ՠջՠտ ղ՜՝՜դզստ...
3. 35՜—48՝ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ սըհ՟ճ ռ՟ղձ՟մթ — Աո[ՠձ] Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջփ Ի տՠա, Տբջ հճսո՜ռ՜փ Ասջիձճսդզսձ...
4. 48՝—51՝ Աճանճմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձփ Ասջիձՠսռբտ...
5. 52՜—6՝ Կ՟մնմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ...
6. 56՝—64՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ ՟պմգժնճ — Ս՜խկճո. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ...
7. 64՝—5՜ Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — Ս՜խկճո. Բըՠոռբ ոզջպ զկ այ՜պ՞՜կո...
8. 65՜—9՝ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
9. 69՝—88՝ Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟ղձ՟մգ՟ժջ ճնրհ՟վխգմ թ ծ՟մաթջս — Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
10. 98՝—5՝ Կ՟մնմ ՟ճանճմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Եխզռզ ՜ձճսձ...
11. 95՝—110՜ Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Աշձճսձ տ՜ի՜ձ՜հտձ աը՜մձ ՠս աԱսՠպ՜ջ՜ձձ ՠս ՠջդ՜ձ զ նճսջձ...
հ՜կՠձ՜հձզ իա՜սջ...
12. 110՜—21՝ Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհ...
13. 121՝—37՜ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
14. 137՜—40՜ Կ՟մնմ ՟վղսգ՟տ, ջգվղ՟մտ գր ծմկ՟մթ գր յգհչթտ – Ս՜խկճո. Հճչզպ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ ռճջՠ՜ձ...
15. 140՜—5՜ Կ՟մնմ ՟ր՟դ[՟մ] ՟րվծմգժ... Եր ՟վբ, ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխճն զսջճսկ, էճս՜ձ՜ձ ձՠջտճհ ՠս ՜ջպ՜տճհ...
16. 145՝—8՜ Կ՟մնմ ոհլգժ ս՟ձ՟վթ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Դ՜ջլճհռ ա՜ձլձ զկ...
17. 148՜—54՝ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ... – Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
18. 154՝—73՝ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթ ՟րնրվմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե սգ՟պմ Եց[վ]գղթ Խնվթմ Աջնվնճ, դնվ է՟վքղ՟մգ՟տ ջնրվՠ բթդ՟յոգսմ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ Գվթանվեջ Վխ՟ճե՟յջթվթ — Ժ—ՠջրճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդ ՠժՠխՠռճհձ...
19. 173՝—81՜ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...

20. 181՜—5՜ Կ՟մնմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
21. 185՜—90՜ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ խ՟վա՟րֆ Երհ՟ճՠգվթտ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟սէենջթ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... հՠջժճս]///՜ռ՜ձ... ՠդբ ՠպՠո աձ՜հ Տբջ ՠս ա՜հո զձմ ՜ո՜ռ ռձ՜հփ Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2՜ Զոժոՠ՜էո զկ ՟ճս ժ՜պ՜ջՠ՜հփ
56՝ Ես ազո ակՠխ՜սճջո հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լ[ՠջ] (ձկ՜ձ՚ 121՝)փ
155՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, տճ ՜կՠձ՜յժ՜ջճխ ա՜սջճսդՠ՜կ՝՟ ճխճջկՠ՜հ ոպ՜ռճխզ ՞ջճհո՚ աԴ՟րթէ տ՜ի՜ձ՜հոփ
173՝ Ես Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜կՠձ՜հձ ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՝ (Շխ՜՞զջ) Դ՟բթնր պխ՜հ ՠէ՜ս դվզո ՋԻԳ (1474) Աջսնր՟յլ՟սնրվփ ՋԻԴ (1475), ճջ Որդնրմ–Հ՟ջ՟մ ՞ձ՜ռ զ Վվ՟սսնրմփ ՋԻԷ(1478) Տթվ՟սնրվմ պխ՜հփ
20՝ (Նճհձ լՠշտճչ) Թչ՜ժ՜ձ բ ՋԻԴ (1475) Աջսնր՟լ՟սնրվմ, ճջ պխ՜հ թձ[՜ս]փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 190՝, 191՜՝ (ԺԵ ՟., ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ 1՜ (ԺԷ ՟.) Եո՚ պբջ Թնրղ՟ճ ՠյզոժճյճո (ժջժ.)փ
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ԺԷ—XVII
ԳՐԻՉ՝ Բ՟հբ՟ջ՟վֆ
ԹԵՐԹ՝ 144+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟բ, 50ՠ—3ՠ, 72ՠ, 124ՠ—5ՠ, 133՟—44ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—ԺԶ×8(Զ 12)+1×11ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18×13,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19—21 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պ՝ շթւֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 14ՠ, 35ՠ, 73՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ նրվնր՟ալ՟ճթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՜—14՝ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ՟լմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ գմ ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ — Յՠպ ՜կՠձ՜հձ ըջ՜պճհ ձոպզ ՠյզոժճյճոձ ս՞ՠոպ՜սճջՠ՜է...
Բ. 14՝—6՜ Ըջխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանր գր ՟րգժ՟լնր, գր ՟ճժմ՝ զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ խ՟վաթ — Ես հ՜շ՜ն թըՠձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ...
՟. 16՜—7՜ Ապ՟չթմ խ՟վա՝ բպմ՟ո՟մթմ — Ես հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ աըճսձժո, ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձձ...
ՠ. 17՜—8՜ Եվխվնվ[բ] խ՟վամ՝ զմէգվտնհնրէգ՟մ — Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Ախ՜մՠոռճստ աԱոպճս՜թ Հ՜հջձ
՜կՠձՠռճսձ...
ա. 18՜—9՜ Եվվնվբ խ՟վա՝ գվբղմգտնրտշ՟տ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ...
բ. 19՜—20՝ Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ՝ չ՟ծզմխ՟ժնրէգ՟մ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Եխ՝՜ջտ ոզջՠռՠ՜էտ...
գ. 21՜—5՜ Կ՟մնմ ծթմա ՟ջսթձ՟մ՝ խթջ՟ջ՟վխ՟ր՟րք՟տ, նվ ե բոթվ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜ք ո՜ջժ՜ս՜րքձ հ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ...
դ. 25՜—35՜ Վգտգվնվբ խ՟վա՝ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟րք կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ
գոպ հրջզձզձ...
ե. 35՝—50՜ Կ՟վա գրէմգվնվբ՝ ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ հրջզձզձ զ ոջ՝՜պճսձձ...
Հկկպ. պյ. «Գզջտ ՜ոպզծ՜ձ պ՜էճհ...», Կ. Պրէզո, 1752, բն 1—159փ

Գ. 54՜—72՜ Վ՟ջմ թյի՟մնրէթրմ գր ա՟ր՟դ՟մ ս՟ժնճ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Ն՜ը կպ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ա՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜ա՜ձձ...
Դ. 73՜—124՜ Կ՟մնմ ռ՟ջմ ղգլթ գր լ՟ճվ՟անճմ ա՟ր՟դ՟մ ս՟ժնճ ռ՟վբ՟ոգսթ թրվնճ ՠ՟մթՠնրմ գր խ՟ս՟վգ՟ժ ՟յ՟խգվսթ (՞էճսըտ Ա—ԺԲ)— Մՠթ՜՞ճհձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ժճմՠոռբ ա՜հէո զ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զկ՜ոպձճռ... փ

գ. 126՜—32՝ Գվթանվթ Եպ՟ղգլթ գր ւ՟չ ծպգսնվթ գր ագվ՟ծպշ՟խ քթժթջնք՟ճթ Ք՟վնդ ռ՟ջմ ա՟ր՟դ՟մ գր
թյի՟մնրէթրմ ս՟ժնճ ռ՟վբ՟ոգսթ գր խ՟վա խնշգտգժնճ գր ւ՟վնդշնրէգ՟մ ծվ՟ղ՟մ ս՟ժնճ մնվզմլ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ, թ ՠ՟մմ. Ովոեջ ՟պ՟ւգ՟տ դթջ Հ՟ճվ, գր գջ ՟պ՟ւգղ դկգդ... — Ի հ՜հոկ ՝՜ձզ ՠջՠտ զջո պՠո՜ձՠէզ բ. ձ՜ը՚ դբ, չ՜ոձ բ՛ջ զ ՞զղՠջզ պ՜ձ զղը՜ձճսդզսձ ՠս ՞՜ս՜ա՜ձձ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

20՝ Զ՜ձյզպ՜ձ ՞թրխո՚ Բ՟հբ՟ջ՟վջ, հզղՠոնզտ զ հ՜խրդո լՠջփ
50՜ Աձհ՜ջկ՜ջ ՞ջզմ՚ Բ՟հբ՟ջ՟վջ հզղՠ՜, ՠս ՟ճս հզղՠ՜է էզռզո. ՜կբձփ
73՜ Ոչ կըզդ՜ջզմ Հճ՞զ Սճսջ՝, աոժոՠ՜էո ՟զսջՠ՜ս ի՜ոճհ ՜ս՜ջպփ
124՜ Ձ՜հձզս ՜ո՜ ՠս ակՠխրտ էռՠ՜է ՜ձհ՜ջկ՜ջ Բ՟հտ՟ջ՟վ ՞ջմ՜ժո հզղՠ՜հ զ ոճսջ՝ հ՜խրդո տճփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Գզջտո Ս[նրվ]ՠ Էչթ[՟]լմ՟ բփ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 144՝փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ. 1՝ Ահորջփ
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ՋԳ—1454

ԳՐԻՉ՝ Կ՟վ՟ոգս գվետֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Արգսթջֆ
ԹԵՐԹ՝ 409+1(խվխ 183)–1(սգ՛ջ ո՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 2՟—12ՠ, 158՟—70ՠ, 394՟—5ՠ, 404՟ՠ, 407՟—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—
ԼԳ×12(ԺԹ, Ի, ԻԷ 11)+2(10, 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (շավնր՟լ էգվէգվզ՝ «CHIAKAVOLLE 1810» ժնրջ՟բվնյղնռ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18×12,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ԺԷ բ. ռգվ՟մնվնանհթ՝ 76՟—83ՠ, 201՟ՠ, 272՟ՠ, 396՟—401ՠ, 403՟ՠ, 405՟—6ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 20—21ֆ
ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէֆ Պ՟ծո՟մ՟խ՝ 1(Ա)+1(Բ), ջոթս՟խ էնրհէ,
ղ՟ջմ ՟ջս՟պթ, Ա—մ էգվէ՟խ՟ժնր՟լ՝ 1ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 56՟, 266՟ֆ Ճ՟ խ՟ ս ՟դ՟ վ բ ՝ 15՟, 43՟, 67ՠ, 89ՠ, 106ՠ, 146ՠ, 208՟, 230ՠ, 239՟, 249ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ սգհ—սգհ անրմ՟ցնինր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ջգր՟տ՟լ, ջխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ ԺԷ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ գր էգվթմ ժվ՟տնր՟լ, ԺԹ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ՟մավգժ էհէգվ ՟րգժ՟տնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 13՜—4՜ [Ա. «Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Հթղմ՟վխնրէթրմ ջվՠնճ գխգհգտրնճ — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հզձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ... ճջ ըրոբզձ», (լՠշ. 906, 202ՠ—11՟)/// (ոժ. դ՜վճս՜թ)
հ՜ձճսձ տճ..
2. 14՝—37՜ Բ. Կ՟մնռմ գխգհգտթ ՟րվծմգժնճ – Յՠջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ զ ձկզձ պՠխսճնձ կզձմՠս ռ՜շ՜ս՜սպձ...
3. 37՝—8՜ [Գ]. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ գխգհգտրնճ ծ՟ջս՟սգմ թ սգհրնչ թրվնրղ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո զ
դզս ՃԺԵ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ Տՠ՜շձ...
4. 38՝—42՝ Դ. Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ... Եր ՟վբ, ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ
պՠխսճն զսջճսկ...
5. 42՝—51՝ Ե. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտթ ջվՠգժնճ ճ՟մ՟րվթմ՟տ ղնժգամնրէգմե գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մ ռգվըջսթմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ...
6. 51՝—2՜ Զ. Կ՟մնռմ մխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ կզձմՠս ռ՜շ՜սրպձ զ ձկզձ ՠժՠխՠռսճնձ...
7. 52՜՝ Է. Կ՟մնռմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
8. 52՝—3՜ Կ՟մնռմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ... (ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ
մբ)փ
9. 53՜—4՜ Ը. Կ՟մնռմ մնվ՟խգվս աթվւ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ զ ՝ՠկձ...
10. 54՜ — 5՝ Թ. Կ՟մնռմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ւ էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
11. 56՜—67՜ [Ժ]. Կ՟մնռմ խգմբ՟մ՟վ՟վ ղխվսնրէգ՟մ — Յճջե՜կ ճսդ՜սջՠ՜հ էզձզ պխ՜հձ, պ՜հ ՝ՠջՠէ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
12. 67՝—75՝, 84՜—5՝, 76՜՝ ԺԱ. Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մմ — Ս՜խկճո ԻԸ. Կռճսջ՟. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ [նճսջռ]...

13. 76՝—8՝ [ԺԲ]. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկ ծ՟վջ՟մգ՟տ ՟րվծմգժնճ— Ես ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ ՠս աՄ՜ղպճռձ, ՠս
ՠջդ՜հ զ պճսձ ի՜ջո՜ձՠ՜ռձ...
14. 78՝—83՝, 86՜ [ԺԳ]. Կ՟մնմ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ աի՜ջոձ ՠս ավՠո՜հձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
15. 86՜ [Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ] — Ես հՠպ ճսդ ՜սճսջձ չՠջ՜ռճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ ադ՜՞ձ...
16. 86՝—9՜ ԺԴ. Կ՟մնռմ ծ՟ճվ ռ՟մ՟տ ՟րվծմգժ — Ժճխճչզձ ճսըպձ ՜կՠձ՜հձ ՠս ՜շ՜նզ ժ՜ռճսռ՜ձՠձ աձճջ
գձպջՠ՜էձ...
17. 89՝—95՜ ԺԵ. Կ՟մնռմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժնճ — Եջդ՜ տ՜ի՜ձ՜հձ կՠխճսռՠէճչձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
18. 95՜—106՝ ԺԶ. Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
19. 106՝—19՜ ԺԷ. Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե սգ՟պմ Եցվգղթ Խնվթմ
Աջնվնճ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ղգլ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ Վխ՟ճ՟ջեվմ Գվթանվթջ — Ի պ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ Սջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ...
20. 119՜—24՜ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթ, դնվ ւ՟ծ՟մ՟ճմ դգխնրտ՟մե ընհնռվբգ՟մմ մ՟իւ՟մ դջխթդՠմ ինվծվբնճ ո՟ս՟վ՟աթմ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Բգղՠ՟ջ՟տնրէթրմ») — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
21. 124՜—39՝ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգմ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Խձ՟ջՠոռճստփ Ես տ՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ աԱխրդո...
22. 130՝—3՝ ԺԸ. Կ՟մնռմ դ՟վղսթջ ՟րվծմգժ, ջգվղմ, յգհչ գր ծմկ՟մ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Հճչզպտ
՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ...
23. 133՝—5՜ ԺԹ. Կ՟մնռմ դմյի՟վջ ջվՠնտ զմբնրմգժ գր ցնիգժ թ ծ՟մաթջս — Աոՠձ զ դզս Ս՜խկճո ՃԼԴ.
Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
24. 135՜՝ Ի. Ահփէւ ռ՟ջմ գվ՟յսթ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո տՠա ձ՜ը՜ձլճսձ...
25. 135՝—6՜ ԻԱ. Ահփէւ, նվ ոգհլ թմշ խգվգ՟ժ թտե — Սճսջ՝ ՠո, Տբջ, ՠս զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է...
26. 136՜՝ Ահփէւ, նվ թ խգվ՟խնրվջ ղթ՟ճմ ոհլթտթ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՞էըճհ ՜շ՜տՠէճռձ Պՠպջճոզ...
27. 136՝—7՜ ԻԲ. Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ — Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձ վճվճը՜ժ՜ձ ՞զպՠո...
28. 137՜—40՜ ԻԳ. Կ՟մնռմ ծ՟հնվբնրէթրմ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ ՠս... ՠջդ՜հ
՜շ իզս՜ձ՟ձ...
29. 140՜—6՜ [ԻԴ]. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ խվփմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթ. ՟ճջոեջ ճնրհ՟վխգմ թ ծ՟մաթջսմ — Զըոյՠձ աձճհձ պզյձ ՝ճէճջճչզձ ոտՠկճչձ...
30. 146՝—74՜ ԻԵ. Կ՟մնռմ դ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգ՟ժջմ թ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Ոխճջկՠ՜ զձլփ
Կ՜ձճչձ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
31. 174՜—6՝ [ԻԶ. Կ՟մնռմ ՟ճանճմ] — Ի չ՜խճսՠ՜ձ ՜սճսջձ գձ՟ ՜հ՞ձ գձ՟ ՜շ՜սրպձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
32. 176՝—82՜ [ԻԷ]. Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մթ ՟րվծմգժ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
33. 182՜—6՜ [ԻԸ]. Կ՟մնռմ նագծ՟մաթջս ՟պմգժ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
34. 186՜ [Արվծմնրէթրմ ՟հթ] — Ես ՜ոբ աԱխրդո. Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է... ճջ ՜ջ՜ջՠջ
ա՜խ...
35. 186՝—201՜ ԻԹ. Կ՟մնռմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Լճսջ, Աոպճս՜թ, ՜խրդզռ զկճռ...
36. 201՜—3՝ Կ՟մնմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ ՟ղգմ՟ճմ տգհ տ՟րնտ ՠնրջնտ, ոսհնտ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձ՜սփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵջժջճջ՟ Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ...
37. 203՝—7՝ Լ. Կ՟մնռմ ՟րվծմնրէթրմ ի՟հնհթ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնրհթխնջմ Հ՟ճնտ սեվ Նգվջեջ, նվ խ՟ս՟վթ ճ՟րնրվ ս՟րմթ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ խ՟ղ Սնրվՠ Խ՟շթ զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ ՠմնրէգ՟մտ չգվղնրէգ՟մ գր խ՟ղ ւ՟հտվնրէգ՟մ ծ՟ջղ՟մ ոսհնճ — Յՠպ ՠջ՟կ՜ձ ՜ոզ տ՜ջճա. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ...
38. 208՜—23՝ [ԼԱ]. Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ լմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ գմ
ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մֆ Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ ՟վ՟վգ՟ժ թ սեվ Ապ՟ւգժնճ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջե — Աջ՟, ժ՜ջ՞ զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ակ՜ձժճսձո զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ...
39. 223՝—30՜ ԼԲ. Յգս ՟ճջնվթխ ղ՟սթտե ճ՟պ՟չ ՟պ՟չմնվբ ջնրվՠ նրիսթմ, խ՟ժնռ ՟պ՟չթ, գր ՟ջե ՠ՟վկվ
կ՟ճմթր — Հ՜հջ ոճսջ՝, ըձ՟ջբ զ տբձ կ՜հջո կՠջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ...
40. 230՝—65՜ Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանր գր ՟րգժ՟լնր, գր ՟ղգմգւգ՟մ զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ խ՟վաթ — Ես թըՠձ ըճսձժ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ...

՟. 231՝—2՜ Ապ՟չթմ խ՟վա՝ բպմ՟ՠ՟տնրէգ՟մ — Ես հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ...
ՠ. 232՜—3՜ Եվխվնվբ խ՟վա՝ զմէգվտնհնրէգ՟մ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ...
ա. 233՜—4՜ Եվվնվբ խ՟վա ե գվբղմգտնրտշ՟տ — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ...
բ. 234՜–5՜ Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ՝ չ՟ծզմխ՟ժնրէգ՟մ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ...
գ. 235՜—9՜ Հթմագվնվբ խ՟վա եթմ (խեջ) ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ, նվ ե բոթվ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ
ՠյզոժճյճոզձ...
դ. 239՜—49՜ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տ գոպ ՜սջզձզձ...
ե. 249՝—65՜ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռսճհձ...
41. 265՝—363՝ ԼԳ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ, խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ ռ՟ի[ձ՟մթ] —
Աշձճսձ տ՜ի՜ձ՜հտձ աեճխճչճսջ՟ձ ՠս ՠջդ՜ձ զ պՠխզձ...
Ոսձզ. «Մ՜իտ կ՜ջ՞՜ջբզռ»՚ 342՜ «Ոչոբզ»փ «Ակճչո՜հ»փ 342՝ «Մզտզ՜հ»փ 343՜ «Յճչՠէՠ՜հ»փ Ա՝՟զճս»փ 343՝ «Յճսձ՜ձճս»փ
344՝ «Ն՜սճսկ՜հ»փ 345՜ «Ակ՝՜ժճսկ՜հ»փ 346՝ «Աձ՞բզ»փ 347՜ «Զ՜տ՜ջզ՜հ»փ 347՝ «Մ՜խ՜տզ՜հ»փ 348՜ «Դ՜ձզբէզ»փ

42. 363՜—71՜ Կ՟մնռմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Կռճսջ՟. Յճջե՜կ ՠժՠ՜է ժՠձ՜ջ՜ջաձ...
43. 371՜—6՝ Կ՟մնռմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ...
44. 375՜—7՝ Կ՟մնռմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Հ՜կ՝ՠջՠէճչ ի՜կ՝ՠջզ...
45. 377՝—81՝ Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԽԱ. Ախ՜խ՜ժՠռզ ՜շ
տՠա...
46. 381՝ – 4՜ Կ՟մնռմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ – Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ւ ՜ոՠձ Ս՜խկճո Ճ. Կռճսջ՟. Յճխճջկճսդզսձ
ւ հզջ՜սճսձո...
47. 384՜ – 6՝ Կ՟մնռմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ – Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ւ ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՁԵ. Կռճսջ՟. Եո ՜շ տՠա,
Տբջ, ՜խ՜խ՜ժՠռզ...
48. 386՝—91՜ Կ՟մնռմ նրէգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ. Փ՜շտ զ ՝՜ջլճսձո Աոպճսթճհ...
Ես տՠա չ՜հՠէ բ վ՜շտ... հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

14՜ Յզղՠ՜, Քջզոպճո Աոպճս՜թ, հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ տճսկ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ա՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ժջրձ՜սճջձ
ապբջ Արգսթջ ՠս աթձրխոձ զսջ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ ՠս ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ Քճսկ(ձկ՜ձ՚ 67՜, 86՜)փ
37՜ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աոջ՝՜ոբջ ժջրձ՜սճջձ ապբջ Արգսթջ ՠս աթձ՜սխտձ զսջ հզղՠռբտ հ՜խրդո լՠջ ՠս ՝ճէճջ ոջպզս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ Ըձ՟ ձճոզձ՚ ակՠխ՜յ՜ջպ Կ՟վ՟ոգս
՞թճխո հզղՠռբտփ
89՜ Զկՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո՚ աԿ՟վ՟ոգս հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ
174՜ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ ապբջ Արգսթջ հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ
186՜ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ ապբջ Արգսթջ ժջրձ՜սճջձ ՠս աթձ՜սխտձ զսջ՚ աԹնրղ՟ ՠս աԻջէգվ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ
ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
265՜ Յզղՠ՜, Քջզոպճո Աոպճս՜թ հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ Քճսկ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աոջ՝՜ոբջ ՠս ա՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ժջրձ՜սճջձ ապբջ Արգսթջ, ՠս աթձճխտձ զսջ՚ աԹնրղ՟ ՠս աԻջէգվ, ՜հէՠս՚ աիզսոձ Կ՟վ՟ոգս ՠս ատճհջձ զսջ՚ աՄըվնր՟է, ՠս ա՟ճսոպջձ՚ Խ՟ժթղի՟էնրմփ Ըձ՟ ձճոզձ ՠս զձլ՚ ՜ձյզպ՜ձ Կ՟վ՟ոգս ՞թճխզո ճխճջկՠ՜, Տբջ, ՠս տՠա վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձփ
391՜ Փ՜շտ...փ Ոջ ՠպ ա՜սջճսդզսձ պժ՜ջճսդՠ՜ձո զկճհ ի՜ո՜ձՠէ զ չՠջն ժպ՜ժզոփ Շձճջի՜ստձ Աոպճսթճհ ոժո՜հ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզ աճսջ՝ ՞զջտո, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ ի՜հջձ կՠջ
ՠս էճսո՜սճջզմձ իճ՞սճռ կՠջճռ՚ ՠջ՜ձ՜ղձճջի չ՜ջ՟՜յՠպձ Մ՟յթնտփ Զճջ ի՜ս՜տՠ՜է ճսձզ հզձտՠ՜ձ ա՝ճէճջ ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդզսձ ՠսդձ ըճջիջ՟ճհ ՠժՠխՠռսճհ, ազ ոճչ՜ս ժ՜պ՜ջզ ՜կՠձ՜հձ ժ՜ջ՞ տջզոպճձբճսդՠ՜ձ ժՠձ՜ռ ՠս կ՜իճս զ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզփ
Զճջ պՠոՠ՜է ա՜հո//(391՝)յզոզ ՞՜ձլո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս յ՜հթ՜շ էճսոճչ ՠջն՜ձզժ ՠս ոջ՝՜ոբջ ժջրձ՜սճջձ՚ պբջ Արգսթջ, ՠս նՠջկՠշ՜ձ՟ ոզջճչ ՠս կՠթվ՜վ՜՞՜ձ՜ստ ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ, հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ իճ՞սճհ զսջճհ, ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ, իրջձ՚ Թնրղ՟ճթ, ՠս կրջձ՚ Իջէգվթ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռձփ Ես ՠ՟ զ ՟ճսշձ

Սվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ, ճջյՠոազ չ՜հՠէՠոռՠձ աո՜ կ՜ձժճսձտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ ՠս ճսջ՜ը՜ոռզձ ոճչ՜ս ՠս հզղՠոռՠձ ՜ձկճշ՜ռ հզղկ՜կ՝ հՠջժձ՜՞ձ՜ռ հ՜խրդո զսջՠ՜ձռ ահ՜շ՜ն հզղՠռՠ՜է ոպ՜ռճխ ոճջ՜՚ ա՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ՠս ոջ՝՜ոձՠ՜է ապբջ Արգսթջ ՠս աթձճխտձ զսջ՚ աԹնրղ՟ ՠս աԻջէգվ, ՜հէՠս աիզսոձ՚ Կ՟վ՟ոգս, ՠս ատճհջձ զսջ՚
աՄըվվ՟է, ՠս ա՟ճսոպջձ՚ Խ՟ժթղհ՟էնրմ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ. կ՜ձ՜ս՜ձ՟ հզղՠէ ՠս էզ ՝ՠջ՜²耀 չ Աոպճս՜թ՚ ճխճջկզ ՜ոՠէ զ ե՜կ//(392՜) ոճոժ՜էզ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ պբջ Արգսթջթմ ՠս թձճխ՜ռ ձճջզձ. ՜կբձփ
Ես ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՋԳ(1454) ՜կզձ, զ տ՜խ՜տո ճջ ժճմզ Վ՟մ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սվՠնտ Ապ՟ւգժնտջ Պգսվնջթ ՠս Պփհնջթ, ՠս Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճվ՟ոգսթ ՠս ՜հէ ոջ՝ճսդՠ՜ձռո, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Գվթանվթ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Ջի՟մյ՟ճթ, ճջ ՞ձ՜ռՠ՜է ՝՜աճսկ արջ՜ստ ՠկճսպ զ Պ՟վջխ՟ջս՟մ, ՠս կՠտ ի՜ձ՜յ՜ա վ՜ըոպ՜ժ՜ձփ Աջ՟, զ հ՜հո ՟՜շձ ե՜կ՜ձ՜ժզո ՠպ ՞ջՠէ աոճսջ՝ ՞զջտ պբջ Աւգսթջմփ Վ՜ոձ ճջճհ ՜խ՜մՠկտ... հզղՠռբտ հ՜խրդո լՠջ՚ ապբջ Արգսթջմ ՠս թձճխտձ զսջ, ՜հէՠս՚ աԳնվամ ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ աԽ՟էնրմյեմ, ՠս էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս
ճսխզխ կպ՜ստ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Քջզոպճո Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկոռզ. ՜կբձփ
392՝ Ես ՜ջ՟, ՠո՚ ՜ձյպճսխո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս կՠխ՜սճջո հ՜ջ՟՜ջճռ, ՜ձհզղՠէզո զ ՞ջմ՜ռ ՠս ՜ձժ՜ջ՞ո զ ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ, ՝՜ակ՜կՠխ Կ՟վ՟ոգս ոճսպ՜ձճսձ ՠջեռ, գոպ զկճսկ պժ՜ջ ՜ձլ՜կ՝ո հ՜ձլձ ՜շզ ՠս ՜կՠձ՜ժ՜ջճխ արջճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ [՜ս՜ջպՠռզ] ա՝ճէճջ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ Մ՜ղթճռո զ ոպճհ՞ ՠս հգձպզջ ՜սջզձ՜ժբփ Վ՜ոձ ճջճհ հՠջՠոո
՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկտ աոջ՝ճսդզսձ՟ լՠջ, ճչ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս եճխճչճսջ՟տ, զկ ՝՜աճսկ կՠխ՜ռձ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ հԱոպճսթճհ, ՠս ճսխզխ կպ՜ստ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՜հէ ՠս թձճխ՜ռ կՠջճռ՚ Սսգց՟մնջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս Մթմ՟ճթ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զկճռփ Ես Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, լՠա՚ հզղճխ՜ռ՟, ՠս կՠա՚ հզղՠռՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզփ Ես ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 393՜ (ԺԵ ՟., ՝ճէճջ՞զջ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ կՠէ՜ձճչ) Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ակ՜ձժճսձո՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ, ճջ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞ջճռո, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ՚ աըճն՜ Խ՟շ՟սնրվմ ՠս
աթձրխտձ զսջ ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ աՍփժէ՟մի՟էնրմմ, ՠս աա՜ս՜ժոձ զսջՠ՜ձռ...փ Ըձ՟ ձճոզձ հզղՠռբտ այ՜ջճձ Թ՟բենջմ ՠս աԹնրղ՟ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս աթձրխտձ ձճռ՜...փ Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, հզղՠռբտ հ՜խ՜սդո լՠջ ահ՜շ՜ն
հզղՠռՠ՜է ոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ ապբջ [Արգ]սթջմ ՠս աիճ՞[ՠսճջ]ՠխ՝՜հջձ զսջ՚ դՍս[գ]//(393ՠ)ց՟մնջ ոջ՝՜ոձՠ՜է ժջրձ՜սճջձ, աըճն՜ Խ՟շ՟սնրվմ ՠս աթձրխտձ զսջ՚ աԱպ՟ւգժմ ՠս աՄըվւ՟էմ, ՠս էզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ,
ՠս Քջզոպճո Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
2. 393՝ (ԺԵ—ԺԶ ՟՟., ՝ճէճջ՞զջ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ հ՜խ՜սդո լՠջ աըոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ ՞ջճհո՚ աՓթվջ՟րժէ՟մ ՜խբձ ՠս ազսջ ժ[ճխ]՜ժզռձ՚ աՇ՟ծջժթղմ, ՠս ա՟ճսոպջձ՚ աՇ՟ծջ՟րժէ՟մմ. ՜կբձ, ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ Զ՟րծվ՟ո ՜խբձ, ՠս
ապբջ Ադ՟վեմ, ճջ ըոպ՜ռ՜ս աո՜հ զ ի՜է՜է գձմզռ զսջճռփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ այ՜ջճձ Բ՟ո՟ձ՟մ ՜խբձ ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ այ՜ջճձ Շ՟ծնրղ, ՠս աճջ՟զձ զսջ՚ Էջ՟ի՟մմ, ՠս աժճխ՜ժզռձ՚ Գնրժթմ ՠս աճջ՟զտձ՚ Փթվջ՟րժէ՟մմ, ՠս ա՟ճսոպջ՚ Շ՟ծջ՟ժէ՟մփ Լզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ [Շ]՟ծնրղթմ, ճջ ղ՜պ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ յ՜իՠ՜ռ ա՞զջտո ա՜հոփ
3. 407՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Ծ՜շ՜հ Գվոնջ ՞ջՠռզձ տ՜ջ՜ժզձ (՛)փ Եո՚ Թնրղթխթմ ՞ջՠռբտ թ՜շ՜հ Ս՟վւթմ տ՜ջ՜ժզձփ Ծ՜շ՜հ Թնրղթխ ՞ջբտ, ճջ րչ՟՜ջզձփ
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ՄԱՇՏՈՑ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 4 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 521+3(խվխ. 1, 70, 72)—2 (էպթշւ 98, 414)ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ ՠ՟տ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ,
՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟րֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լֆ
ԾՆԹ. Բ՟հխ՟տ՟լ ե 4 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ, նվնմտթտ Բ կգպ՟աթվզ ավնր՟լ ե թ ժվ՟տնրղմ Ա կգպ՟ավթ, թջխ Գ կգպ՟աթվզ՝ թ ժվ՟տնրղմ Դ կգպ՟ավթֆ Բնժնվ ղ՟ջգվզ թ ղթ գմ ՠգվնր՟լ Գ կգպ՟ավթ ավշթ խնհղթտֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
Ննվ Ջնրհ՟

ՌՃԷ—1658

ԳՐԻՉ՝ Կթվ՟խնջ գվետֆ
ԹԵՐԹ՝ 191(12—201). շավնր՟լ՝ 12՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԶ×12(ԺԶ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,2×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 22ֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 70բֆ Ճ՟ խ՟ ս ՟ դ՟ վբ ՝ 24ՠ, 50ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, մ՟վմչ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, է՟մ՟ւ՟խգվ, սգհ—սգհ ՟լի՟տ՟լ, ցյվնր՟լ գր է՟ցնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 13՝—24՝ Կ՟մնմ ՟ջսթձ՟մ՟տ — Ն՜ը ը՜մ՜ժձտբ զ չՠջ՜հ ձճռ՜ ՜ոՠէճչ. Յ՜հոկ իՠպբ հ՜ձլձ ՜շձՠկ...
2. 24՝—6՜ Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջնրէգ՟մ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանրւ — Հ՜ձՠձ ՟ձՠձ զ լՠշձ գոպ րջզձզ...
՟. 26՜—7՝ Ապ՟չթմ խ՟վա՝ բպմ՟ո՟մթմ – Ես հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ...
ՠ. 27՝—8՝ Եվխվնվբ խ՟վա՝ զմէգվտնհնրէգ՟մ — [Ս]՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճա[բ]. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձփ Ժճխճչճսջ՟ձ. Տբջ ճխճջկՠ՜...
ա. 29՜—30՜ Եվվնվբ խ՟վա՝ գվբնրղմգտնրտշ՟տմ — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձփ Ժճխճչճսջ՟ձ. Տբջ [ճխճջկՠ՜]...
բ. 30՜—1՝ Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ՝ չ՟ծզմխ՟ժմ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜ք ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ...
գ. 32՜—8՜ Հթմագվնվբ խ՟վա ե խթջ՟ջ՟վխ՟ր՟աթմ, նվ ե բոթվմ— Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜ք ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ...
դ. 38՜—50՜ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվիմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոգձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տձ գոպ րջզձզ
հ՜պՠ՜ձ ՠժՠխՠռճհձ...
ե. 50՝—70՞ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ – Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձձ հՠժՠխՠռճհձ...
3. 70՝—166՝ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ խ՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ, խ՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս, խ՟ղ նրիս[թ] ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթ ղ՟ծնր՟ղՠ, ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմ ՟վ՟ջտգջ ժնր՟տղ՟մ գր ո՟ս՟մ՟տ գր ՟ճժ խ՟մնմգ՟ժ ո՟ճղ՟մ՟րնվ խ՟վա՟տմ — Եջդ՜ձ ձ՜ը, ճջ աի՜ձ՞զոպձ յ՜պջ՜ոպՠձ...
Ոսձզ. «Մ՜իտ ԺԲ կ՜ջ՞՜ջբզռ». 139՜ «Ոչոզ՜հփ 139՝ «Ակճչոզ՜հ»փ 140՜ «Մզտզ՜հ»փ 140՝ «Յճչբէզ՜հ»փ 141՜ «Ա՝՟զճս»փ141՝
«Յճսձ՜ձճս»փ 143՜ «Ն՜սճսկ՜հ»փ 144՜ «Ակ՝՜ժճսկ՜հ»փ 145՝ «Սճվճձզ՜հ»փ 146՜ «Աձ՞ՠ՜հ»փ 146՝ «Զ՜տ՜ջզ՜հ»փ 147՝ «Մ՜խ՜տզ՜հ»փ

4. 166՝—76՜ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ – Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ, ՠս ՠջդ՜էձ ՜ոՠձ աԱկ՝զթո...
5. 176՜—82՜ Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ...
6. 182՝—5՜ Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ...
7. 185՜—9՝ Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ – Ս՜խկճո. Ըձ՟ ՠջՠժճհո...
8. 189՝—92՜ Կ՟մնմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Սզջՠռզ ա[զ] էճսզռբ Տբջ...
9. 192՜—6՜ Կ՟մնմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ոճսջ՝... Ըձժ՜է ազո զ ՟ջ՜ըպձ վ՜վժճսդՠ՜ձ...
հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
10. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ.]
՟. 198՝—202՜ [«Նյ՟մփվծմեւ — Ըմէգվտնր՟լջ ճԱպ՟խ՟տ», սո. 1905, եչ 88—90]. ///Ոջ՟ՠ՜ժ, ՠդբ զկ՜ոպճսձ էզձզռզո... ՠս ա՞ճսղ՜ռճսռ՜ձբ ՜իզս ՠս ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ժ՜է կզձմՠս յո՜ժձ րջզձ՜ռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

50՜ Զկՠխ՜սճջ ՞թրխո հզղՠ՜ զ Քջզոպճո, ճչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ոճսջ՝ Հ՜հջ՜յՠպ, Աոպճս՜թ հզսջփ
196՝ Փ՜շտ...փ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ոը՜է՜կզպ ՠս կ՜պձ՜՟բպ ՠս կՠխո՜կ՜թ ՞ջմզ՚ Կթվ՟խնջ իջզռբ ՜ձ՜ջե՜ձ, ճջ ՜ձճս՜կ՝ո ՠկ տ՜ի՜ձ՜հ, ՞ճջթճչո ՠկ կճէճջՠ՜էփ Աս՜ջպ ՠխՠս ոճսջ՝ պ՜շո, ճջ Մ՜ղթճռ ժճմզ, զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՃԷ (1658) ՜կզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ, զ Շփյ տ՜խ՜տզո, զ ՞ՠրխձ Ջնրհ՟ճ, զ ի՜հջ՜//(197՜)յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ պբջ Յ՟խնՠ՟ճ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Փնւվ Շ՟ծ Աո՟ջթմ, ՠս հՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ ՠջժջզո՚ պբջ Դ՟րէգ՟ ՜ջիզ ՠս տ՜ն չ՜ջ՟՜յՠպզ. ըձ՟ջՠկտ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՜ձվճջլ յ՜իՠոռբ զ չՠջ՜հ թ՜խժՠ՜է ՞՜ս՜ա՜ձզփ Ոջ ՠխՠս էջճսկձ ՠս ժ՜պ՜ջճսկձ ՜ոպճս՜թ՜յ՜պճսկ ոճսջ՝ Մ՜ղթճռզո, լՠշ՜կ՝ ոճսպ՜ձճսձ Կթվ՟խնջ զջզռճսո, ՠս ա՞ջմզո ճսոճսռրխ՚ պբջ Բ՟վջգհմ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ ՠխՠս ժջրձ՜սճջ ՜՝ՠխ՜հփ Ոչ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ տ՜ի՜ձ՜հտ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ ժ՜կ ՠյզոժճյճո, ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճս ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճհ, Ա Հ՜հջ կՠխ[՜հ]զս հզղՠռբտ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ն՜ձՠռ՜ս զ չՠջ՜հ ՞ջմզո ճսոճսռ՜ձՠէփ Աոպճս՜թ ա//(197՝) հզղրխտո կՠջ՚ հզսջ ՜ջտ՜հճսդզսձձ հզղբփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠջ ակՠխ՜սճջ ՠս կՠխո՜կ՜թ՚ Կթվ՟խնջ բջբռո, ճջ ՜ս՜ջպՠ-

ռճսռզ ա՞զջտո, ճջ ժճմզ Մ՜ղթճռ, ՠս աի՜հջձ զկ՚ Զ՟ւ՟վ՟ճմ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աԵհթջ՟ՠգէմ. հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս
Աոպճս՜թ ալՠա հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ հզղբ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջփ Ոչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ոը՜է՜ձ՜ռո, ճջ ժ՜ջո ՜հո բփ Յզղՠռբք Աոպճս՜թ ալՠա հզսջ ՜ջտ[՜հճսդՠ՜ձձ]փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 198՜ Աջ՟բձ հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ[ր]դո լՠջ աոպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜շզո՚ ՜ձւ՜կ՝ ժճմզ Մ՜ղպճռփ Սպ՜ռ՜ս աո՜ Հնպնղմ ՠս աթձճխոձ զսջ, աի՜հջձ՚ Յնռ՟մեջմ, ակ՜հջձ՚ Գ՟ճթ՟մեմ, ճջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠձ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ Գ՟ժնրջս ՠխ՝՜հջձ զկ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ [կ]զսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ
զսջճսկփ Դ՜ջլՠ՜է ՜շզ աոճսջ՝ Մ՜ղպճռո զ ի՜է՜է իձմզռ զկճռ՚ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռձ զկճռ, ՠպճս չ՜ըկ ՠս հզղ՜պ՜ժ զ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզձ, ճջ ժճմզ ՜ձւ՜կ՝ Աջսնր՟լ՟լթմ, զ տ՜խ՜տզո Ավս՟րթժնրփ Յճջե՜կ ՜շզ բջ դվ՜յ՝ՠջճսդՠ՜ձ պ՜ջճհձ դվզձ ՌՃԺԳ (1664), ՜յջզ[է] Գ, րջձ ժզջ՜ժզ Ծ՜խժ՜յա՜ջ՟զձփ Յզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ (իկկպ. լՠշ. Բ, 238ՠ)փ
2. 12՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ, նձնճս՜թ) Եո՚ թ՜շ՜հ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ Մ՟վսթվնջ ՞ջՠռզփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 13՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 13՜ Մՠշՠէզ չՠջ՜հ ՜ոզ Կռճջ՟ո — [Պ]՜պժՠջ Աոպճսթճհ ժճմՠ՜ռ ատՠա... Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 37(202—238)ֆ ՊՐԱԿ՝ 3(ԺԷ—ԺԹ)×12(ԺԷ 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, գրվնո՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,3×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20—22ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 202՝—12՝ [Յ]նծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ [՟]ջ՟տգ՟ժ Հթղմ՟վխնրէթրմ ջվՠնճ գխգհգտրնճ — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հզձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպրձբզռ...
2. 213՜—38՝ [Կ՟մնմ «Եխգհգտթ փվծմգժնճ» (ժնրջ՟մտւթտ)] — Իոժ Ն՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՜սճսջձ հՠջՠժրջՠ՜հ իըոժճսկձ էզձզ կզձմՠս ռ՜շ՜սրպձ զ ձկզձ ՠժՠխՠռսճն... Ես ճսդ րջ ձ՜ս՜ժ՜պզո ժ՜պ՜ջզ զ վ՜շո Քջզոպճոզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

238՝ (Նրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Յնռ՟մեջթմ ՠս զսջ ճջ՟ճհձ՚ Գ՟ժնրջսթմ ՠս ՟ոպՠջձ՚ Հնպնրղթմ, դվզձ ՌՃԺԵ(1667)—ճսկձ (իկկպ. կգպ. Ա, 198՜)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 73(1–11+239–288+511–521). շավնր՟լ՝ 1՟–11ՠ, 239՟ՠ, 511՟–21ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×12+Ա–Դ×12(Դ 14)+1×11ֆ ՆԻՒԹ էնրհէ,
«VORNO» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,3×12,1ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 240՜—9՝ Յ՟հ՟աջ ղխվսնրէգ՟մ — Ես ՜ոբ ա՜խրդո [Տբջ] Աոպճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ...
2. 249՝—50ՠ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ սհ՟ճմ Խ–փվգ՟ճ ժթմթ — Աշձճս ակ՜ձճսժձ ՠս ակ՜ձժ՜՝՜ջլձ ՠս ՠջդ՜հ զ ՟ճսշձ
ՠժՠխՠռսճհձ...
3. 250՝—4՜ Կ՟մնմ գր խ՟վա մյ՟մ ՟րվծմգժնճ գր ՟պմգժնճ գր ղ՟ս՟մթ ս՟ժնճ, նվ գր կգպմ՟բվնրմւ ՟ջթ ՟ղգմ՟ճմ ւվթջսնմեթտ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ — Աշձճս ավՠո՜զձ կ՜պ՜ձզձ ՠս ի՜ջոզձ կ՜պ՜ձզձ...
4. 254՜—7՜ Կ՟մնմ ծ՟մբգվկ փվծմգժնճ — Յ՜շ՜ն ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ ՠս աՄ՜ղպճռձ ՠս ՞ձ՜ձ զ պճսձ վՠո՜զձ...
5. 257՜—9՜ Կ՟մնմ գր խ՟վա գվխվնվբ ՟ղնրջմնրէգ՟մ, նվ ե նվեջ գր գվթ ոջ՟խմ — Դձբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՝՜ե՜ժձ զ չՠջ՜հ ոՠխ՜ձճհձ...
6. 259՜—61՝ Կ՟մօմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ ՟ղգմ՟ճմ տ՟րնտ գր ՠնրջնտ, սմխնտ գր ոսհնտ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շփ Ըձդՠջռճս՜թ զ Չճջջճջ՟ Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռ...

7. 261՝—4՝ Կ՟մփմ ռ՟ջմ ծթր՟մբ՟տ ՟հփէգժնճ — Յճջե՜կ ՜շ իզս՜ձ՟ձ ՠջդ՜ո, ՜հոյբո ՜ո՜ոռբո. Ս՜խկճո.
Տբջ, կզ ոջպ[կ]պճսդՠ՜կ՝ տճչ...
8. 264՝—6՜ Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟վ, դ՟մկ՟խ գր խնշմ՟խ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ, ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜ ՞զձճչ...
9. 266՜—7՜ Կ՟մօմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ ՟ղգմ՟ճմ տ՟րնտ, ՠնրջնտ գր ոսհնտ գր ՟մ՟ջմնտ — Ս՜խկճո. Նղ՜ՠռ՜ս ՜շփ Աէբէճս՜հփ Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ նճսջռ...
10. 267՜—8՜ Կ՟մօմ մնվ բնրպմ բմգժնճ գխգհգտրնճմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշ զ պՠխզ զսջ...
11. 268՜՝ Կ՟մօմ ծ՟մբգվկ դագջսնր ՟րվծմգժ — Զղճսջն՜շձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ զձմ պ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝իկ՝զձ...
12. 268՝—9՜ Կ՟մփմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
13. 269՜—72՜ Կ՟մօմ ջգվղ, յգհչ գր ծմկ՟մ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Հճչզպտձ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռբ առճջՠ՜ձ...
14. 272՜—3՝ Կ՟մօմ գր ՟րվծմնրէթրմ ծմկ՟մթ, աՠնճ գր գ՟վ՟ջթ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ...
15. 273՝—4՜ Կ՟մօմ գր ՟հօէւ գվ՟յսթ — Գզղՠջձ յ՜ղպրձ ՜շձՠձ ՠս ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ.
Ահոօջ ռձթ՜հ աճս՜ջծ՜ռՠ՜է... ՠս ՜ոբ աԱխօդո. Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճս...
– 398՜—400՝ Գ՟մկ ՟րնրվջ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ [«սեվ Միթէ՟վ՟ճ». կգպ. 4068,241՟ֆ Աճջսգհ ղթ՟ճմ՝ «Աջնղւ»] — Ահո ըճջիճսջ՟ էըռ՜ս, /Աձ՟ ՞ճսղ՜ժՠռ՜ս...

16. 274՜—6՜ Կ՟մօմ ի՟հնհ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜սփ Փճը. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ...
17. ՟. 276՜—9՝ Գ՟մկ թ ռգվ՟ճ ղգպգժթ ՟ջ՟ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷեձ՚ Բ՜ձ՟ զ ոժա՝՜ձբ...
ՠ. 279՝—81՜ Աճժ նհՠ թ ռգվ՟ճ ղգպգժթ [՟ջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 11, 109ՠ] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ
ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձտ...
ա. 281՜՝ Տ՟հ ջվՠնտ Մ՟մխ՟մտմ Բգէիեղթ ՟ջ՟ թ ռգվ՟ճ ղգպգ՟ժ սհ՟ճնտ («Ա—Գ») — Աջդճսձտ աճս՜ջդճսձտ, Գ ժջժձբ, / Բ՜ձզձ ՝՜ձ՜սճջ թզթշճսձտ.../Փ՜շտ ՠս ՞ճիճսդզսձ պ՜ռզփ
18. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ—ԺԸ բբ.]
–281՝ (Նրպջ՞զջ) [0վծմնրէթրմ ռ՟վյ՟ղ՟խթ] — Ո՞զ [ՠջ]ՠո՜ռ կՠջճռ, Տբջ Քջզոպճո... ձճհձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ձ
՜սջիձՠոռզ չ՜ջղ՜կ՜ժո ՜հո... 0ջիձճսդզսձ ՠս վ՜շտ... Գ (3) ժջժձՠ՜հփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ
ԺԵ—XV
ԳՐԻՉ՝ Մթւ՟ճեժ գվետֆ
ԹԵՐԹ՝ 221(289—510, գվխվնվբ ղ՟ջզ՝ 440—510, եչ՟խ՟ժնր՟լ՝ 2—143). շավնր՟լ՝ 389ՠ—90՟, 401՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ի×12 (Ա է՟ցնր՟լ, Բ, Ժ, ԺԳ 10, Ի 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,1×12,4ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19—20ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ղթ յ՟վւ էգվէգվ ի՟պմնր՟լֆ Ն՟ի՟ոեջ գհգժ ե ւ՟ճւ՟ճնր՟լ (ճ՟սխ՟ոեջ՝ 463—510)ֆ ԺԷ բ. խ՟վխ՟սնրգժ գր սգհ—սգհ ժվ՟տնրգժ ե Գ կգպ՟ավթ ավշթ կգպւնռֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 289՜—442՜ [Մ՟յսնտ]
1. 289՜ [«Կ՟մնռմ խգմբ՟մ՟վ՟վ ջնրվՠ ղխվսնրէգ՟մմ — Յճջե՜կ ճսդ՜սջՠ՜հ էզձզ... ՜ոբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜խրդո Ի չՠջ՜հ կժջպՠէճհձ. Ոջտ կժջպՠռ՜ձ... Զիջՠղպ՜ժ Խ՜», կգպ. 905, 56՟—67՟]///խ՜խճսդՠ՜ձ տճ... (կզ՜հձ 6 պճխ)փ
2. 289՜—95՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ավՠո՜հձ ՠս աի՜ջոձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
3. 295՝—7՜ Պջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — [Ս՜խկճո]. Լճսջ, Աոպճս՜թ, ՜խ՜սդզռփ Ք՜ջճա. Խձ՟ջՠոռճստ...
4. 297՝—300՝ [Կ]՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟...
5. 300՝—15՜ Կ՟մնմ ՟յի՟վծ՟է՟հ[թ] — Աոզ Ս՜խկճո. [Ե]ջժզձտ յ՜պկՠձ...
6. 315՜—21՜ Կ՟մնռմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Աշ՜ս՜սպճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜ժ՜ձնտ տճ...
7. 321՜—3՜ Երէմ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձՠէզտ ՠձ, ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է...
8. 323՜—35՜ Կ՟մնմ ռ՟ղձ՟մգժնճ սհ՟ճնտմ — Աոՠձ Ս՜խկճո ՞ճ՝խ՜հո Դ. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլ[զ]...
9. 335՜—7՝ Աճանճմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ ՜սջիձՠ՜է...

10. 337՝—42՝ Կ՟մնռմ ծնագծ՟մաթջս ՟պմգժնճ գր ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնտ — Աոզ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
11. 342՝—3՜ 0վծմնրէթրմ ՟հթ — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
12. 343՜—50՜ [Կ]՟մնմ սգ՟պմ՟խ[՟մ]թ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
13. 350՜—67՝ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո Կ...
14. 368՜—76՜ Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ, ոհլգժ ս՟ձ՟վթ ճ՟մ՟րվթմ՟տ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մրնճ ռգվըջսթմ ծ՟ջս՟սե — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ տ՜ի՜ձ՜հզստ... ՠս իջ՜կ՜հբ ա՞ՠպզձձ էճս՜ձ՜է նջճչ...
15. 376՜—89՜ Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ ջվՠնճ Աջսնր՟լ՟ճ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Ս՜խկճո ԻԷ. Կռճսջ՟. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ նճսջռ...
16. 390՝—407՝ Կ՟մնռմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ջվՠնճմ Եցվգղթ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ Հ՟ճնտ Գվթանվթնջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդո ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ...
17. 408՜—13՜ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ — Աշՠ՜է զ ՞զջժո աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ...
18. 413՜—22՝ Կ՟մնմ ը՟ղ՟ս՟մ ՟րվծմգժնճֆ Ար՟ա ծթմայ՟ՠ՟էթմ, դխմթ Մ՟մխնրմւթմ խ՟վբ՟մ — Ասջիձՠ՜է ՠո ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ զ ՝՜ջլճսձո...
19. 422՝—5՜ Կ՟մնմ դ՟ո՟յի՟վնհւմ ՟վկ՟խգժ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս պ՜ձզ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
20. 425՜—7՝ Կ՟մնմ դ՟վղսթջ ՟րվծմգժնճ, դջգվղմ գր դյգհչմ — Ս՜խկճո. Հճչզպտ ՝՜աճսկ...
21. 428՜—42՜ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ, Բըյխնրէգ՟մ գր Հ՟մաջսգ՟մ զջս խ՟վաթ]ֆ Արգս՟վ՟մ Իրհ՟ՠգվթտ Մ՟էենջթ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... ճմ բ զկ, ՜հէ Հ՜սջձ, ճջ ՜շ՜տՠ՜ռձ ազոփ
Բ. 442՜—510՝ [Գ՟մկ՟վ՟մ]
1. 442՜—5՜ Կ՟մնռմ Յ՟ճսմնրէգ՟մ ձվ՟ա՟ժնրտթմ ՟ջ՟ («սեվ Միթ») — Տ՜ջվճսկձ ըխլ՜ժ՜ձ, /Տճմճջ ՜ձլժ՜ժ՜ձ...
2. 445՜—7՜ Ապ՟չթմ ՟րնրվ Ծմըմբգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ («Թնվ՟», յ՟վ. 1—թ) — Թ՜՞՜սճջ ա՜սջ՜ռ, /Թ՜՞ը՟ յ՜ջթ՜ձ՜ռ...
3. 447՜—8՝ [«Տ՟հ Ծմըմբգ՟մ ՟պ՟չթ ՟րնրվմ, թ ծգս ա՟մկթմ ՟ջ՟, թ Կնջս՟մբթմ խ՟էնհթխնջթե». կգպ.
424, 8ՠ] — Հըջծճսզկտ ՜հո՜սջ կՠտ իճ՞բյբո...
4. 448՝—51՜ Գ՟մկ Ծմըմբգ՟մմ («Մծվսթշ») — Մ՜տճսջ ՠս ՜կ՝զթ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ...
5. 451՜—3՜ Գ՟մկ էժփ՟սնրէգ՟մ ՟րնրվմ («Գվթանվ») — Գճմճսկձ գխլ՜՞զձ,/Գճչՠոպ տ՜խռջ՜՞զձ...
6. 453՝—7՟ [«Գ՟մկ Տ՟ո՟մ՟խթմ Աջսնրլնճ, նվ թ Կ՟ճթ՟է՟վթղ». կգպ. 424, 184՟ («Գվթանվթ ե»)] — Գՠջ՜՞ճհձ ՝՜ջզ, /Փջժզմ ՜ղ՜ջիզ.../Եջ՞ճհո ՠջ՞ճխզձ/ Ես ոըջ՝՜՞ջճխզձ՚/Աձկզպ Գվթանվթմ...
7. 457՜—8՝ Տ՟հ ՟մնճյ թ սեվ Նգվջթջե («Ա—Ք»)— [Ա]ձկ՜ջկձճռըձ իջՠխզձ՜ռ կ՜ջկձճչ ի՜խճջ՟ ոճսջ՝ Յճչ՜ձբո...
8. 459՜—62՝ Գ՟մկ Ամսնմթ գր ՟ճժ ծ՟ղ՟րվեմ ձամ՟րնվ՟տ — Յճջե՜կ զ կ՜ջկձզ, /Յզոճսո կըժըջպզ...
9. 462՝—5՜ Գ՟մկ է՟ա՟րնվ՟տմ ե — Տբջ պձպՠո՜ժ՜ձ/Տՠոՠ՜է ձ՜ըձ՜ժ՜ձ.. (կգպ. 7785, 90՜ «Մըզդ՜ջ՜հ»)փ
10. 465՜—7՜ Կ՟մնռմ Տգ՟պմզմբ՟պ՟չթմ («Մխվսթշ») — Մզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ,/Բ՜ջՠ՝՜ձՠ՜է
՜ձ՝՜ս ա՜սջճսդզսձ...
11. 467՜՝, 471՜՝ [«Տ՟հ Տգ՟պմզմբ՟պ՟չթմ». կգպ. 423, 95՟] — Քջզոպճո վ՜շ՜ռ դ՜՞՜սճջ ՜հո՜սջ ՠժՠ՜է հգձթ՜հճսկձ...
12. 471՝, 469՜—70՝, 468՜ Գ՟մկ ջվՠնտ Հ՟ճվ՟[ոգս՟տ (կգպ. 474, 101՟ «Աճվթռ՟մգտնճմ»)] — Աոպճս՜թ
ժՠձ՟՜ձզ, ՜ձզկ՜ձ՜էզ, ՜ձի՜ո՜ձՠէզ...
13. 468՜՝, 472՜—4՝ Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթ խթվ՟խեթմ «ԵրԵրղմ՟» (կգպ. 474, 108ՠ «Աճվթռ՟մգտրնճմ») —
Եջ՞ո հ՜սՠջե՜ժ՜ձ/Եջ՞ՠկտ կզ՜՝՜ձ...
14. 474՝—5՜ [«Տ՟հ ռ՟ջմ ծնանճ». կգպ. 3081, 72՟ – Ճ]ըջ՜՞ կ՜ջկձճհո բ զկ ը՜ս՜ջ,/[Աժըձ] իճ՞սճհո ՟՜ջլՠ՜է բ մ՜ջ...
15. 475՜ Ահնրծ՟տթտմ գվխվնվբ խթվ՟խեթ ա՟մկ («Գվ[թ]անվթդ») — Գըդճսդՠ՜կ՝ զնՠջ,/Տբջ ՠս կ՜ջ՟ ՠխՠջ...
16. 478՜—80՜ Եվվնվբ խթվ՟խեթմ ճԱմ՟պ՟խ նվբթմ («Մխվսթշ»)—Մՠթ ՠս ՜իՠխ ըճջիճսջ՟ պզջ՜ժ՜ձ...
17. 480՜—2՝ Կ՟մնմ շնվվնվբ խթվ՟խեթմ («Մխվսթշ») — Մՠթ ՠս ՜իՠխ ըճջիճսջ՟ պզջ՜ժ՜ձ...
18. 482՝—4՝ Գ՟մկ Սվՠնտ Ք՟պ՟ջմթտմ («Մխվսթշ») — Մՠթ ՠս իըա՜սջ ՜ձկ՜իզռ ՜ջտ՜հ...
19. 484՝—7՜ Հթմագվնվբ խթվ՟խեթմ («Մխվսթշ») — Մՠթ ՠս ՜իՠխ ըճջիճսջ՟ ՜ձտըձզձ...

20. 487՜—90՜ Գ՟մկ ռգտգվնվբ խթվ՟խեթմ («Գվթան[վ]») — Գճհզ՟ ժ՜պ՜ջՠ՜է/ Աոպճսթճհ՟ ՝՜ջլջՠ՜է.../Գ՜ձլզո ‗ս ՜ոճխզ,/Աձ[կզպ Գվթան]վթ...
21. 490՜—2՝ Գ՟մկ Ավղ՟րգմգ՟տ Ծ՟պ՟դ՟վբթմ(կգպ. 7785, 90ՠ «Միթէ՟վ ռ՟վբ՟ոգսթ») — Աջՠս՟ ՠջժձ՜հզձ,/Աշՠջ ՟ճս կ՜ջկզձ...
22. 492՝—4՝ Գ՟մկ Զ՟սխթ Յ՟վնրէգ՟մ աթյգվթմ («Մխվս[թ]շ») — Մ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝ Ոջ՟զտ Մզ՜թզձ...
23. 494՝—7՝ Գ՟մկ Յ՟վնրէգ՟մ թ սեվ Միթէ՟վ՟ճ Աճվթռ՟մգտրնճմ («Տեվն[ր]մ») — Տբջ պբջճսձ՜ժ՜ձ,/Տգս՜սխ, պզջ՜ժ՜ձ...
24. 497՝—9՝ Գ՟մկ Յ՟վնրէգ՟մ («Մխ[վ]ս[թ]շ») — Մՠթ ՠս ՜իՠխ ըճջիճսջ՟ ոճոժ՜էզ...
25. 499՝—502՝ Գ՟մկ գխգհգտրնճ ե («Մխվսթշ») — Մ՜տջՠ՜է պ՜ծ՜ջ ոճսջ՝ պբջճսձ՜ժ՜ձ...
26. 502՝—4՜ Գ՟մկ ա՟ժըջսգ՟մ («Մ[խ]ղթշ») — Մՠթ՜յ՜հթ՜շ էճհոձ ՜[ջպ՜]վ՜հէՠ՜է...
27. 504՜—6՜ Գ՟մկ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ ե («[Մ]խվսթշ») — [Մՠթ] ՠս ՜իՠխ ըճջիճսջ՟ կՠա [հ՜հպ]ձՠ՜է...
28. 506՜—9՝ Գ՟մկ Փնիղ՟մ ՟ղգմ՟[ջ]նրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ («Մխվսթշ») — [Մՠթ՜]յ՜հթ՜շ իջ՜ղ՜ժՠջպ
[չՠիզձ] ո՜ս՜շձ՜ռՠ՜է պՠոէՠ՜կ՝ձ [՜ի՜]՞զձ...
29. 509՝—10՝ Գ՟մկ Սնրվՠ ի՟շ[«թմ, թ Թժանրվ՟մտնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 474, 277ՠ] («Յն[ռ՟]մ») — Յ՜հձ
ՠ՟ՠկ՜ժ՜[ձ/ Դջ՜ը]պզձ վ՜վժճսդՠ՜ձ.../ Մՠա ժՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

315՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջխկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո/// (՝՜ռ) ՠս թձ՜սխ՜ռ ձճջզձ/// (՝՜ռ) ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ ՞ջՠդբ ՝ճէճջ ժ՜ձճձձՠջզ չՠջն՜սճջճսդՠ՜ձռ)փ
413՜ (Խճջ՜՞ջզձ ժզռ) Ես աՠխժՠէզ ՞ջզմո՚ աՄթւ՟ճեժ ոճսպ՜ձճսձ ՠջբռո հզղՠէ զ Տբջփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 334՝, 488՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԺԷ–XVII
ԳՐԻՉ, ջս՟տնհ՝ Եվթմեֆ
ԹԵՐԹ՝ 412+1(խվխ. 180). շավնր՟լ՝ 1՟, 3՟ՠ, 272՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԴ×12 (Ա 9, Է 18, ԺԳ, ԺԶ, ԺԷ 14, ԼԴ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ Թնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,9×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, խ՟յթ, էթխնրմւզ՝ ջգր, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ,
՟ջս՟պզ՝ ղ՟ջմ ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խթ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, էնրհէ, ջխդՠնրղֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟, 14՟, 56՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 41ՠ, 70՟, 73ՠ, 86ՠ, 122ՠ, 198՟, 211՟, 371՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, մ՟վմչ՟անճմ, խ՟մ՟շֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Յնռծ՟մմնրֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2 (Գ–Դ), ջս՟տնր՟լ գվխնր ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէգվթ
գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Ա՟ գր Բՠ ջնջմկնր՟լ խ՟դղթմֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ, Բ՟, Ա՟, Բՠ, Գՠ, Դ՟, Գ՟,
Բՠ «///Իՠվգր ՟ճա գհգր... ղթմշգր գջ ա՟ղ ///»(ԻԱ, 4—24)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ սգհ—սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ՝ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ
Եդվ՟ծ՟սնր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ (ճ՟սխ՟ոեջ Բ ցգհխզ) գր տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՝—2՝ Ց՟ր(մ)խ ե ջնրվՠ ավնտջ մ՟գր գր ՟պ՟չթմ — Ա. Եժՠխՠռճհ իզկձ՜ջժբտձ բ... Ծ. Վՠխՠ(՜)ջզ ՠս վզէճձզփ
Աձ՜ս՜ջպ ՠս իՠջդ՜ժ՜ձճսդզսձգ ը՜ըպճս՜թփ

1. 4՜—13՜ [Ա]. Կ՟մնռմ ռ՟ջմ ծթղմ՟վխնրէգ՟մ գխգհգտնճ (Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ) — Ժճխճչՠ՜է
՜ոպճս՜թ՜հձճհ ՠյզոժճյճոզձ աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպ՜սձբզռ ՠս ՠջդ՜ձ հ[գ]ձպջՠ՜է պՠխզձ...
2. 13՜—36՜ Կ՟մնռմ գխգհգտթ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ կզձմՠս ռ՜շ՜ս[՜ս]պձ...
3. 36՜—41՝ Թ. Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժ... Եր ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխճն զսջճսկ...
4. 41՝—50՜ Ե. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտնճ ոհլգժնճ [ճ]՟մ՟րվթմ՟տ գր յ՟վըգ[՟]ժ ջգհ՟մմ ռգվջսթմ
ծ՟ջս՟սգժ (ռ՜ձժճսկ՚ Ե ՠս Է) — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ...
5. 50՜՝ Դ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտնճմ — Աոՠձ Ս՜խկճո ՃԺԷ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...

6. 50՝—1՝ [Բ]. Կ՟մնռմ ՟րվծմնրէգ՟մ դագջսնրտ ջվՠնրէգ՟մ դթմշ նվ ժթմթ — Դձՠձ վ՜հպՠ՜ ոՠխ՜ձճչ ՜շ՜նզ ՟ջ՜ձ ՠժՠխՠռճհձ...
7. 51՝—2՝ Գ. Կ՟մնռմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո ԻԲ. Տբջ իճչՠոռբփ Կռճսջ՟. Բ՜ե՜ժ տճ...
8. 52՝—3՝ ԽԵ. Կ՟մնմ մնվ՟խգ[վ]ս աթվւ ՟րվծմգժ — Տ՜ր(ձ)զձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձզձ զ ՝ՠկձ...
9. 53՝—4՜ [Ը]. Կ՟մնռմ մխ՟վգ[՟]ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ կզձմՠս ռ՜շ՜ս՜սպձ...
10. 54՜—5՜ Ժ. Կ՟մնռմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ...
11. 55՝—67՜ ԺԱ. [Կ]՟մնռմ խգմբ՟մ՟վ՟վ ջնրվՠ ղխվսնրէգ՟մ — Յճջե՜կ ճսդ՜սջՠ՜հ էզձզ պխ՜հձ...
12. 67՜—9՝ Կ՟մնմ մյ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Խճջիճսջ՟ձ ՜ձծ՜շ...
13. 70՜—3՝ ԺԲ. Կ՟մնմ ոջ՟խ բմգժնճ (ծ՟մբգվկ՟րվծմեւ) — Յ՜շ՜նձ ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ ՠս աՄ՜ղդճռձ ՠս ՞՜ձ զ պճսձ ի՜ջոզձձ...
14. 73՝—80՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ ՟պմգժնճ — Ն՜ը ՞՜ձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ, հ՜ձլձՠձ աի՜ջոձ զ վՠո՜հձ...
15. 80՝—3՜ [Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տմգժնճ] — Ես հՠպ ճսդ ՜սճսջձ չՠջ՜ռճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ ադ՜՞ձ...
16. 83՜—6՜ ԺԳ. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճսք ի՜ձ՜յ՜ա ըավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ... ՠս ՠջդ՜ ՜շ իզս՜ձ՟ձ...
17. 86՜—104՝ ԺԴ. Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգ՟ժջ ճնրհ՟վխգժ թ Քվթջսնջ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Ոխճջկՠ՜ զձլ,
Աոպճս՜թ...
՟. 98՝—100՜ Գ՟մկ ղգպգժթ(«Մ՟մռ[գ]ժջ»)—Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ճջ զ Հ՜սջբ...
ՠ. 100՜—2՜ [«Եվա Ավթջս՟խգջթ»] — Եժ՜հտ ՜հո՜սջ ՠխ՝՜ջտ ՜կՠձ...
ա. 102՜—3՜ [«Ոհՠ ՠգվ՟մնճ ղգպգժնտմ՝ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 11, 109ՠ] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձտ...
բ. 103՜—4՝ [«Ոհՠ թ ՠգվ՟մնճ ղգպգժնտ». կգպ. 424, 340՟ «թ Քգվնՠգմտ Յնռ՟մթջե» կգպ. 1989, 213՟ —
Յՠջՠժ իճխչՠջ՜ստ՟ ՜ձռ՜հ, ժ՜վճսռզ...
18. 104՝—8՝ [ԺԵ]. Կ՟մնմ ՟ճանրտմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ զ չ՜խզսձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԻԹ. Բ՜ջլջ ՜շձՠկ ատՠա...
19. 108՝—11՜ Կ՟մնմ գրէմ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԱ. Տբջ, էճսջ ՜խ՜սդզռ զկճռ...
20. 111՜—8՝ ԺԶ. Կ՟մնռմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժ սհ՟ճջմ, նվ թ Ժ ս՟վնճմ թ ռ՟ճվ գմ՝ ՟պ Քվթջսնջ
ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո ՞ճ՝խ՜հո Դ զ դզս. Աշ տՠա, Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ...
21. 118՝—20՝ ԺԷ. [Կ՟մնմ ՟ճանճմ] – Ի չ՜խճսՠ՜ձ ՜սճսջձ ԼԵ ՜հ՞ձ գձ՟ ՜շ՜սրպձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
22. 120՝—2՜ Կ՟մնռմ գրէմ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ՝ձ՜ժճխ՜ռ...
23. 122՝—81՜ [ԺԸ]. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճմ ռ՟իձ՟մթ — Աշձճսձ տ՜ի՜ձ՜հտձ աեճխճչճսջ՟ձ ՠս ՠջդ՜ձ զ պՠխզձ...
Ոսձզ. «Մ՜իտ կ՜ջ՞՜ջբզռ»՚ 166՜ «Ակճչո՜հ»փ 166՝ «Մզտզ՜հ»փ «Յճչբէՠ՜հ»փ 167՜ «Ա՝՟զճս»փ 168՜ «Ն՜սճսկ՜հ»փ 168՝ «Ակ՝՜ժճսկ՜հ»փ 169՝ «Սճվճձզ՜հ» 170՜ «հԱձ՞ՠ՜հ»փ «Զ՜տ՜ջզՠ՜հ»փ 170՝ «Մ՜խ՜տզՠ՜հ»փ

24. 181՜—6՝ [ԺԹ. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ ՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ...
25. 186՝—90՜ Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜ժ՜ձն տճ էոՠէ...
26. 190՜—2՜ Կ՟մնռմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
27. 192՜—4՝ Կ՟մնռմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Ըձ՟ ՠջՠժճհո ի՜ձ՞աձզռՠձ...
28. 194՝—5՝ Կ՟մնռմ ռգտգվնվբ ՟րնրվ — Ս՜խկճո. Սզջՠռզ, ազ էճսզռբ...
29. 195՝—7՝ Կ՟մնռմ գ՟րէմ ՟րնրվմ— Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
30. 198՜—202՜ [Ի]. Կ՟մնմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղ՟սնրտ՟մգժնճ — Աոզ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
31. 202՜ Կ՟մնմ ա՟պմ ՟րվծմգժնճ Զ՟սխթ գր Վ՟վբ՟ռ՟պթ — Աոՠձ Ս՜խկճո պՠ՜շձ՜ժ՜ձզփ Ք՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ ա՜խրդո...
32. 202՜՝ Կ՟մնմ ծ՟ր ՟րվծմգժնճ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Թՠստ ՜խ՜սձսճհ... Ես ՜ոբ աԱխրդո. 0ջիձՠ՜է ՠո...
33. 202՝—3՜ Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ խգվ՟խվնտ — Թբ ճտ ճսպզռբ զ տջզոպճձբզռ պ՜ծժ՜յաբձ ժ՜կ աճիզռ իջբզռ..
34. 203՜ Ահփէւ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ — Ես ՜ոՠձ Ախրդո. Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ժ՜ձ ՝ձճսդզսձո պժ՜ջ
ՠս վճվճը՜ժ՜ձ ՞զպՠո... (ժջժ. 319՝—20՜)փ
35. 203՜—4՜ Կ՟մնմ ի՟հնհ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՝շձաձ զ չՠջ ՜կ՜սճչձ...

36. 204՜՝ Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ գր ո՟ս՟վ՟աթ – Ես ՜ոբ աԱխրդո. 0ջիձՠ՜է ՠո Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է... (ժջժ. 310՜՝)փ
37. 204՝—10՜ [ԻԱ.] Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճմ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
38. 210՜—2՜ ԻԲ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, ՝՜ջՠջ՜ջ...
39. 212՜—25՜ ԻԳ. Կ՟մնռմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
40. 225՜—37՜ ԻԴ. Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Եջդ՜ձ ՜կՠձ՜հձ ա՜ջ՟զսձ զ նճսջձ...
41. 237՜—43՜ ԻԵ. Կ՟մնմ խնշղ՟մ ճ՟ո՟յի՟վնրէթրմ — Եջդ՜հ կՠխճսռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
42. 243՜—54՝ ԻԶ. Կ՟մնռմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟վկ՟խգժ — Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ հՠջՠտ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ
ՠժՠխՠռճհձ տ՜ի՜ձ՜հիձ ՠս ՜յ՜ղը՜ջճխտ...
43. 254՝—9՜ ԻԷ. Կ՟մնռմ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ մ՟ի ւ՟մ
դո՟ս՟վ՟ամ... — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
44. 259՜—71՝ ԻԸ. Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե սգ՟պմ Եցվգղթ Խնվթմ
Աջնվնճ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ղգլ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ Վխ՟ճ՟ջեվմ Գվթանվթջ — Ի պ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճս աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ Սջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ...
45. 273՜—4՜ ԻԹ. Կ՟մնռմ ղվքնրտ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ. Կռճսջ՟. Ի յպխճհ ռճջՠձճհ...
46. 274՜—6՜ Լ. Կ՟մնռմ դ՟վղսթջ, ջգվղ՟մտ գր դյգհչջ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո. Կռոջ՟. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ, Աոպճս՜թ Իջվ՟ճեժթ...
47. 275՜՝ Ահփէւ գվ՟յսթ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ չՠջ ՜թՠո ա՜կյո... (իկկպ. §63)փ
48. 277՜—8՜ ԼԱ. Կ՟մնռմ ծմկ՟մ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ...
49. 278՜—80՜ ԼԲ. [Կ]՟մնռմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ ՟ղգմ՟ճմ տգհ տ՟րնտ, ՠնրջնտ, ոսհնտ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ...
50. 280՜—5՝ ԼԳ. Կ՟մնռմ ղնմնդնմ ծգվ՟խսվնրէգ՟մ գաթոս՟տնտմ գր Սվՠնճ ժգվթմմ գր Պ՟հգջսթմ, ՟վ՟մտ գր խ՟մ՟մտ, նվւ դխնրջնրէթրմ ճ՟մկմ ՟պմնրմ. խ՟վամ ՟ճջ ե — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
51. 286՜—7՜ ԼԴ. Կ՟մնռմ ռ՟ջմ սմսգջ ՟րվծմգժնճ — Ես ՜ոբ աԱխրդո. Աոպճս՜թ ժՠձ՟՜ձզ ՠս ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ժՠջ՜ժջզմ...
52. 287՜—90՜ ԼԵ. Ահ՟րէւ [ռ՟ջմ ծթր՟մբթ] — Յճջե՜կ ՠջդ՜ձ ՜շ իզս՜ձ՟ձ, ՜հոյբո ՜ջ՜ոռՠձ...
53. 290՜—4՝ ԼԶ. Կ՟մնռմ ծ՟ճվ [ռ՟մ՟տ] ՟րվծմգժնճ — Ժճխճչզձ աճսըպձ ՠս ՜շ՜նզ ժ՜ռճսռ՜ձՠձ աճջ գձպջՠ՜է ՠձ...
54. 294՝—300՜ ԼԷ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ խվօմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթ, ՟պ թ է՟հնրղմ ՟ճջոեջ ճնրհ՟վխգմ թ ծ՟մաթջսմ — Զոյՠձ աձճհձ պզյ ՝ճէճջճչզձ ոտՠկ՜սձ...
55. 300՜—9՝ ԼԸ. Կ՟մնռմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ խվփմ՟րնվնրէգ՟մ ՟վը՟մ՟տգժնտ թ շ՟ց ծ՟ջ՟խթ խ՟ս՟վղ՟մ սթնտ գր մղ՟մնրէգ՟ղՠ Քվթջսնջթ մղ՟մգաժնտ — Աթՠձ աձըսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ճջյբո աճխն՜ժբաո...
56. 309՝—10՜ ԼԹ. Ձգպմ՟բվնրէթրմ ջ՟վխ՟ր՟ամ խ՟մ՟մտ, նվ գմ ջ՟վխ՟ր՟անրծթւ — Աոզ Ս՜խկճո ԽԴ. Բըՠոռբ ոզջպ զկ...
57. 310՜՝ Խ. Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ գր ո՟ս՟վ՟աթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է...
(ժջժ. 204՜՝)փ
58. 310՝—1՜ ԽԱ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ղ՟վսթվնջ՟տմ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ
՜ջ՜ջ՜թճռ...
59. 311՜—2՝ ԽԲ. Կ՟մնռմ դմյի՟վջ ջվՠնտմ ցնիգմ թ ծ՟մաթջսմ — Տ՜ձզձ զ պՠխզ ՜ջե՜ձզ էզձՠէճհ...
60. 312՝—9՝ ԽԳ. Կ՟մնռմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթ — Ասջիձՠ՜է ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ զ ՝՜ջլճսձո...
61. 319՝ ԽԴ. Կ՟մնռմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ – Ի չՠջ ճսձՠէճչ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ՠս ՜ոբ աԱխրդո...
62. 319՝—20՜ ԽԵ. Ահ՟րէւ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ժ՜ձ ՝ձճսդզսձո պժ՜ջ ՠս վճվճը՜ժ՜ձ ՞զպՠո... (ժջժ. 203՜)փ
63. 320՜՝ ԽԶ. Ահ՟րէւ գվ՟յսթ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ Քՠա ձ՜ը՜ձլճսձ... (իկկպ. §47)փ
64. 320՝—5՜ [ԽԷ.] Վգվմ՟աթվ թմւմ՟ավնրէգ՟մ Ս[ս]գց՟մնջթ, նվ ժգ՟ժ եվ ՟յ՟խգվս՟տ ջվՠնճմ Մ՟յսնտթ, գր ռ՟ջմ ռ՟վնրտ մնվթ[մ] Մ՟յսնտթֆ Յթյ՟ս՟խ — Յ՜կզ չՠռի՜ա՜ջՠջջճջ՟զ չ՜դոճսձՠջճջ՟զ ՜կզ էզձՠէճս-

դզսձ ՜ղը՜ջիզ, հճջճսկ ՜կզ Հճշճկ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՈԽ ՠս Զ բջ, ՠս Հ՜հճռ Նճջ պ՜սկ՜ջզո ՅԽԲ (893), ժ՜պ՜ջՠռզ
աձճս՜ոպ ՞ջժճսձտո ա՜հո... ՜կբձփ
65. ՟. 325՜—6՜ ԽԸ. Ահփէւ Միթէ՟վ Կնշ (Գփյ) ռ՟վբ՟ոգսթ Վ՟ջմ ՟վթնջ՟խ՟մ՟տմ գր ՟ճժնտ ծգվկնր՟լնհ՟տմ, դթ ճնվը՟ղ դզհչ՟մ՟մ, զմէգպմնրմ թ ռգվ՟ճ մնվ՟ գր ՟րլ՟մգմ ջնրվՠ թրհնռ – Յզոճսո Փջժզմ կՠջ, ճջ ժ՜կզո ա՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ աժՠ՜է...
ՠ. 326՜՝ ԽԹ. Իջխ մգջսնվթ՟մնջ՟տմ, գրսթւթ՟մնջ՟տմ ս՟ժ ինջսնռ՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ... ՟ճժ ՟ջգմ դ՟հ՟րէջ դ՟ճջ թ ռգվ՟ճ մնտ՟ — Տբջ Աոպճս՜թ ա՜սջճսդՠ՜ձռ, Աոպճս՜թ իճ՞սճռ...
66. 327՜՝ [Ծ]. Արվծմնրէթրմ ռգվ՟վխնր դագջսթտ ռգհ՟վթ գր ցթժնմթ — Ախ՜մՠկտ ատՠա, Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, ՠս ըձ՟ջՠկտ հ՜շ՜պ ճխճջկճսդբձբ՟...
67. 327՝—32՝ Կ՟մնմ ցվխշ՟խ՟մ ո՟սխգվ ՟րվծմգժն — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ,
ճխճջկՠ՜ կՠա...
68. 332՝—6՜ Դ՟վկգ՟ժ խ՟մնռ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Բխըՠոռբ ոզջ[պ]փ Ես էճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս ՞զձճչ...
69. 336՜՝ Կ՟մնռ ՟ղգմ՟ճմ ջվՠնտ ո՟սխգվ ՟րվծմգժն — Լճս՜ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
70. 336՝—8՜ Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ ջ՟հղնջգվանր գր ՟րգժ՟լնր, գր ՟ղգմգւգ՟մ զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ խ՟վաթ — Ես թըՠձ ըճսձժ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ գոպ ՜սճսջձ...
՟. 338՜՝ Ապ՟չթմ խ՟վա բպմ՟ՠ՟տնրէգ՟մ — Ես հՠպ թըՠէճհ ըճսձժ...
ՠ. 338՝—9՝ Եվխվնվբ խ՟վա զմէգվտնհնրէգ՟մ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ...
ա. 339՝—40՝ Եվվնվբ խ՟վա գվբղմգտնրտշ՟տ — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձ[տ]...
բ. 340՝—2՜ Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ՝ չ՟ծզմխ՟ժնրէգ՟մ — Աթբ ՜շ՜նզձ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ...
գ. 342՜—6՜ Հթմագվնվբ խ՟վա խեջ ջ՟վխ՟ր՟անրէգ՟մ, նվ ե բոթվ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ...
դ. 346՜—56՜ Վգտգվնվբ խ՟վա, ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տ գոպ
՜սջզձզձ...
ե. 356՜—71՜ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ (ճ՟պ՟րփսնրմ) — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ ոջ՝՜պճսձձ ՠժՠխՠռճհձ...
զ. 371՜—9՝ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ (ճգվգխնճե) — Նոպռզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշ զ կբն հ՜պՠձզձ
զ ՟ճսշձ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհձ... Հ՜հջ ոճսջ՝, ըձ՟ջբ զ տբձ կ՜հջո կՠջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ, ազ լՠշձ՜՟ջՠոռՠո ա՜հո ՜ձճսձ
հ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ...
71. 379՝—411՝ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ գր Բըյխնրէգ՟մ զջս խ՟վաթ]ֆ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էենջթ —
Յ՜հձե՜կ դճխՠ՜է Յզոճսոզ աեճխճչճսջ՟ձ, ՠժզ զ պճսձ... ՠս ա՜հո զձմ ՜ո՜ռ ռձ՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

86՜ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ կՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխզ ոճջ՜՚ ոճսպ՜ձճսձ/փփ////փփ //փ ///փփ /փփ (=«Եջզձբ») ՜յ՜ղը՜ջճխզո ՠս զկ թձրխ՜ռձփ
326՝ Յթյ՟ս՟խ — Փ՜շտ...փ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ՜ձ՜ջե՜ձզո ի՜ո՜ձՠէ հՠպզձ ՞զթ պ՜շզո, ճջ //(327՜) ժճմզ
Մ՜ղպճռ... ՠս ճսձզ ո՜ ղ՜ջ՜՞ջՠ՜է հզձտՠ՜ձ աՠսդձ ՜ոպզծ՜ձ ՠժՠխՠռճհ, զ հ՜ձժ ՠս զ ժ՜պ՜ջճսկձ ժՠձ՜ռ ՠս կ՜իճս,
ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտփ
312՜ [Փ]՜շտ...
Ք՜ձազ, ճջտ ՜ոպճս՜թ՜հձճռձ ռ՜ձժ՜ձ
Ես կզղպ ՜ձծ՜շզռձ ի՜ո՜ձՠէ գխլ՜ձ,
Պ՜ջպզձ ձճտ՜ աբքո ՜պՠէ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ,
Զզձմ ՞ճջթ ՠս զջ ժ՜հ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձփ
Ըոպ ճջճհ ՠս կպ՜ըճի էՠ՜է պժ՜ջ ՞ջզմո
՜ձյզպ՜ձ,
Փ՜վ՜՞ճխ ՠխբ ՞ջճռո ոըջ՜ժ՜ձ,
Ծջ՜՞ջՠռզ կ՜պ՜կ՝ զկճչո ՜ձ՜ջե՜ձ՚
Աշ զ հզղ՜պ՜ժՠէ ակՠջ՜հզձոձ հ՜յ՜հձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

412՜ Յզղ՜պ՜ժ բ Սճսջ՝ Մ՜ղպճռո ճխճջկ՜թ իճ՞զ Յ՟խնՠթ, ճջ՟զ՚ կ՜իպՠոզ Ղնրղվնրմ ՠս կրջձ՚ Աժղ՟ջթմ ՠս ժճխ՜ժռճսձ՚ Ոջխթմ, ՠս հ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձճռձ ՠս ձձնՠռՠէճռձ զկճհփ Ես ՠո՚ կ՜իպՠոզ Ղնրղվթջ, զկ ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժճռձ ՞ձՠռզ ՠպճյ հզղ՜պ՜ժզ ՟ճսշձ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթ չ՜ձզռձփ Ես ՟ճստ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ զ ոկ՜հ, կբժ ՝ՠջ՜ձ Ոխճջկզ հզղբտ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզցզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ Թճսզձ ՌՄԺԲ (1763), վՠպջվ՜ջզ ԻԵփ
Ի դուռն Կարպոյ Սրբոյն Յոհանու վանիցն է յիշատակ սուրբ Մաշտոցս։
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ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ բոթվֆ Սս՟տնհ՝ Պ՟վնմսեվ Սեղ՟ճնմ գոջ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 118. շավնր՟լ՝ 118՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԲ×12(Ա—Բ է՟ցնր՟լ, Դ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,2×12,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19–20)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս յգվսգվնռ ՠ՟ղՠ՟խգ՟ճ անվլնր՟լւֆ Պ՟ծո՟մ՟խ՝ 1+1, ղ՟ա՟հ՟է (Բՠ—թ ռվ՟ճ ւգվնր՟լ յհ՟աթվ ավնրէգ՟մ ծգսւգվ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 5՟, 8ՠ, 37՟, 50՟, 54ՠ, 61՟, 75՟, 87՟, 100ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինմ՟րնրէթրմթտ թվ՟վ խո՟լ էգվէգվզ խնոթս ՟մչ՟սղ՟մ ծգսգր՟մւնռ՝ իթջս ռմ՟ջնր՟լ, սգհ—սգհ ՠմ՟աթվզ գհլնր՟լ, ղթ յ՟վւ էգվէգվ գվխցգհխնր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—4՜ [«Կ՟մնմ ոջ՟խ ՟պմգժնճ — Ն՜ը ՞՜ձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... զսջ՜տ՜ձմզսջ ճտ հզսջ ժզձ ՜հձ». կգպ.
907, 73՝—8՜]///յբո ոզջՠոռզ...
2. 4՜՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ [ռգվ]՟տնրտ՟մգժնճ — Աո[ՠձ] Ս՜խկճո. Լճսջ ՟ճսոպջ [ՠս] պՠ[ո]...
3. 5՜—8՝ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ակ՜ոձ ՠս ը՜մ... ՠս ՠջդ՜ձ ՜շ իզս՜ձ՟ձ...
4. 8՝—29՝ Կ՟մնմ է՟հղ՟մ ծ՟ղ՟րվեմ ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգժնտմ — Ս՜խկճո ճխ՝՜լ՜հձ. Ոխճջկՠ՜ զձլ...
՟. 24՜—7՝ Գ՟մկ ղգպգժէ՟հթմ ե («Մ՟[մ]ռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ Բ՜ձ՟ զ ոժա՝՜ձբ...
ՠ. 27՝—9՝ Ոհՠ մմչգտգժնտ թ ռգվ՟ճ ագվգդղ՟մթմ [. ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 11, 109ՠ] —Ոչ
տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
5. 29՝—34՝ [«Կ՟մնմ ՟ճանրտմ — Ս՜խկճո. Ը]ձ՟ ՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռՠձփ Բ՜ջլջ ՜շձՠկտ ա[տՠա]... (29՝ բնգ ՠխթճս՜թ)փ
6. 34՝—7՜ Կ՟մնմ գրէմ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜ժ՜ձն տճ...
7. 37՜—45՝ Կ՟մնմ գր խ՟վա սհ՟ճէ՟հթ — Ս՜խկճո. Ցուռ զձլ ծ՜ձ՜յ՜ջի...
8. 45՝—8՝ Աճանճմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ...
9. 48՝—50՜ [Կ՟մնմ գրէմ ՟րնրվմ]—Իոժ հՠսդձ ՜սճսջձ ՠջդ՜հ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձՠ՜է բ
՜հջ...
10. 50՜—4՝ Կ՟մնմ նագծ՟մաթջս ՟պմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
11. 54՝ [«Ահ՟րվծմեւ» (ժնրջ՟մտւնրղ)] — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ.. Աջ՜ջՠջ ՠս ա՜խո ա՜հո...
12. 54՝—61՜ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
13. 61՜—74՝ Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Յՠպ ոջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠջդ՜ձ զ նճսջ՜սջիձբտձ...
– 66՜՝ Տ՟հ Մխվսնրէգ՟մ, նվ թ Կնջս՟մբթ ե — Ոչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ ՜հո կՠա հ՜հպձՠ՜է, / Աջ՜ջզմ Աոպճս՜թ զ Յնվբ՟մ՟մ ՠժՠ՜է...

14. 74՝—87՜ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսմ Եցվգղ, գր
է՟վաղ՟մգ՟ժ թ ծ՟[ճ]ջ ղգլթմ Գվթանվթ Վխ՟ճ՟ջթվթ — Ի Ժ—ՠջրճջ՟ ե՜կճսձ ՟ձՠձ աոջ՝ճսդզսձոձ զ ՝՜ակճռզ...
15. 87՜—100՝ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Մ՜պճսռՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հզձ էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
16. 100՝—3՝ Կ՟մնմ ջգվղմ գր յգհչ գր ծմկ՟մ ՟րվծմգժնճ – Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկփ Քՠա չ՜հՠէ բ
՜սջիձճսդզսձ...
17. 103՝—4՜ Արվծմնրէթրմ ծմծ՟մթ աՠնճ գր խ՟վ՟ջթ — Ասջիձՠկտ ա՜ձծ՜շՠէզ ըճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝...
18. 104՜՝ Կ՟մնմ գվ՟յսթ ՟հ՟րէւ — Գզղՠջձ յ՜ղպճսձ ՠձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...

19. 104՝—5՜ Կ՟մնմ, նվ ոգհլ խգվ՟խնրվ ե խգվգ՟ժ էե խ՟ղ՟ր, էե ՟խ՟ղ՟ճ, ա՟ճ թ ինջսնռ՟մնրէթրմ, թ ւ՟ծ՟մ՟ճմ ՟ջե դ՟հ՟րէջ թ ռգվ՟ճ ՠգվ՟մնճմ, գր ՟ո՟ ծ՟հնվբթ — Սճսջ՝ ՠո, Տբջ, ՠս զ ոճսջ՝ո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է...
20. 105՜՝ Կ՟մնմ մնվ բնրպմ բմգժնճ գխգհգտնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխզ զսջ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
21. 106՜՝ Կ՟մնմ ծ՟մբգվկ դագջսնր ՟րվծմգժ — Զղճսջն՜շձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ զձմ պ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
22. 106՝—7՜ Կ՟մնմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
23. 107՜—15՝ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ գր Բըյխնրէգ՟մ զջս խ՟վաթ]ֆ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էենջթ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... ՠժՠ՜է զ Հվե՟ջս՟մե զ Գ՟ժթժգ՟ճփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

115՝ Փ՜շտ...փ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ կՠխո՜կ՜թ հ՜ձլզձո ՠս կՠխո՜ոբջ ՜ձ՜ջճսՠոպ Գվթանվ ՟յջզո ի՜ո՜ձՠէ
հ՜ս՜ջպ Մ՜ղպճռզոփ Զճջ ՝՜աճսկ հ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՞ջՠռզ, ոպճս՞ՠռզ աո՜ ոխ՜է գոպ կՠջճհ հ՜սջզձ՜ժ՜ռձ ՠս աըջ՜պտ ՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձ ժ՜ձճձ՜ռո ոպճս՞՜յբո ՞ջՠռ՜տ ճջյբո ՠս ՞զպբ՜տ ՠս հճսո՜էտ զ կՠջճռ Մ՜ղպճռ՜ռձ, ազ
հ՜կՠձ՜հձ ճտ ի՜ձ՟զյզ ոկ՜, գձդՠջռզ ՠս հճսո՜ձզ ածղկ՜ջզպ ՜ջ՜ջճխ//(116՜)ճսդզսձո ըճջիջ՟՜սճջ, ճջ բ ՜ոպճս՜թ՜՞ճջթճսդզսձ կՠթ...փ Ես ՠխՠս ՞ջ՜սճջճսդզսձ ոճջ՜հ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի Մ՜ղպճռզո գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Ապ՟ւգժնտմ ՠս Սնրվՠ Մ՟վա՟վեթտմ ՠս Սնրվՠ Կ՟էնհթխթմ ՠս Սնրվՠ Դ՟րէթմ ՠս Սնրվՠ Սսգց՟մնջթմ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ, ՠս
Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜էփ Ես ՜շ՜նձճջ՟ձ կՠջճհ՚ պբջ Դ՟րթէ ՜յիջՠյզոժճյճոձ, ՠս ակՠջ չ՜ջյՠպձ, ճջ ձ՜հ բջ կՠջ ճսոճսռզմ, ճջ զ ձկ՜ձբ ՜շ՜տ աղձճջիոփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ո Գվթանվ ՟յզջզո, զ հՠջժզջձ հԱվե՟վյ՟սգ՟մ, զ ՞ՠ՜սխձ, ճջ ժճմզ Ղ՟վ՟ճհ՟ժգ՟ճփ Ես //(116՝) ՟՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ աԳվթանվ ՟յզջո,. աի՜հջձ զկ՚ պբջ Աջսնր՟լ՟սնրվ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ Յնրղվթյ՟սթմ, ՠս տճհջձ զկ՚ Եհթջ՟ՠգէթմ, ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է տճհջձ զկ՚ Հպթցջթղթմ, Վ՟վբթէգվթմփ Աջ՟, ճչ ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜հզռ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ... Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա հՠջժձզռ հ՜ջտ՜հճսդզսձձ. հ՜կբձփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ
ՌԼԷ (1588)փ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ ակՠջ ժՠջ՜ժջճխձ՚ Մ՟րվռ՟էթմֆ Կ՜ջ՟՜ռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոբտփ
Աջ՟, ոպ՜ռ՜սխ ՠս ՠխՠս ոճսջ՝ ՞ջճհո ա՝՜ջբոբջ ՠս զկ՜ոպճսձ, իՠա՜հիճ՞զ այ՜ջճձպբջ Սթղ՟ճնմ ՠյզոժճյճոձ, ճջ ոպ՜ռ՜ս ոճսջ՝ Մ՜ղպճռո հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զսջճհ ՠս թձ՜սխ՜ռձ զսջ, ի՜սջձ՚ // (117՜) Մգժւնմթմ ՠս կ՜սջձ՚ Մ՟վգղթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Գ՟ջո՟վթմ, Կթվ՟խնջթմ, Կ՟վ՟ոգսթմ, Սսգց՟մնջթմ, Ղ՟դ՟վթմ, նճն յ՜յզձ՚ Սսգց՟մնջթմ ՠս զսջ ժճխ՜ժռզձ՚ Շմնվծնվթմ ՠս զսջ ճջ՟ճհձ՚ Էռ՟սթմ ՠս ճջ՟ճհձ՚ Դեռնճթմ ՠս կ՜սջբ յ՜յճհձ՚ հԱյվ՟քթմ ՠս
զսջ ժճխ՜ժռզձ՚ հԱմմ՟ճթմ, ՠս զսջճռձ՚ պբջ Միթէ՟վ ժջճձ՜սձ՜սճջզձ, Մխվսշթմ ՠս ի՜ջոձՠջճհձ՚ Դնռժ՟էթմ, Գ՟րռծ՟վթմ, ՟ՠշ՜՝ճհո ա՜ս՜ժ՜ռձ՚ Միթէ՟վթմ, Մխվսշթմ, Փ՟վթի՟մթմ, Գ՟ժըջս՟մթմ ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ՚ Խ՟մթխթմ, Հպնղջթղթմ ՠս զսջձ՚ յ՜ջճձպբջ Սթղ՟ճնմ ՠյզոժճյճոզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ հ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զսջճռ՚ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս
ձձնՠռՠէճռփ Ախ՜մՠկ ալՠա, ճչ ՠջ՜կ ՟՜ո տ՜ի՜ձ՜հզռ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ// (117՝) զ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ պՠո՜ձՠէճչ,
ժ՜ջ՟՜ռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 117՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Մ՜ղպճռո պբջ Կթվ՟խնջթմ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ չ՜ձ՜ռձ.
՜կբձփ Ա ՜հէ Տրձ՜ռճհռ հզղ՜պ՜ժփ
2. 118՝ (ԺԸ—ԺԹ ՟՟., ղխ՜՞զջ) Եո՚ Դ՟մթեժ չ՜ջ՟՜յՠպո ՞պզ զ Սգՠ՟ջսթ՟. հճջճսկ ՞պ՜ձզձ ճսխխզմտ դզսջճսդՠ՜ձփ Տՠո զ Մժջպճսդՠ՜ձ ժ՜ջ՞ձփ
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ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 249ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԱ×12(Ա 9, ԺԳ 10, ԺԷ 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,2×13ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 17ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղթվ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ շթւ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 92՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ի՟շֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Նգվՠնհգ՟մ թ ռգվ՟ճ Խ՟շթմ, ՟ջ՟տգ՟ժ ջվՠնճմ Գվթանվթֆ Հմ՟սթո՝ 2 (եչ ԼԵ—ԼԸ)+2 (եչ ԼԳ—ԼԴ,
ԼԹ—Խ)ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ տգտ՟խգվ, սգհ—սգհ ջգր՟տ՟լֆ ԺԸ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր
ռգվ՟խ՟դղնր՟լ, 93—վբ էգվէզ խ՟վխ՟սնր՟լ գր մփսվավնռ ժվ՟տնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—13՜ Ա. [Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ — Ախրդտ]. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ ըաչջզյՠ՜էո ՠս
աիՠշ՜ռՠ՜էո զ տբձ...
2. 13՜—21՜ Բ. Կ՟մնռմ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո Ի. Տբջ, զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ...
3. 21՜—2՜ Կ՟մնռմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — Ես ՜ոբ Ս՜խկճո ԽԴ. Լճսջ, ՟ճսոպջ ՠս պՠո...
4. 22՜—7՜ Գ. Կ՟մնռմ ծ՟հնվբ ս՟ժու — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ... ՠս ՠջդ՜ձ ՜շ իզս՜ձ՟ձ...
5. 27՜—42՜ Դ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ սհ՟ճ ռ՟ղձ՟մթ — Աոՠձ [Ս՜խկճո]. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՜ջլզ...
6. 42՝—7՜ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Աշ՜ս՜սպճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ, ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟ ճխ՝՜լ՜հձ.
Եխզռզձ ՜ժ՜ձնտ տճ...
7. 47՜—65՜ Ե. Կ՟մնռմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժջմ ճնրհ՟վխգժ է՟հղ՟ղՠ — Աոՠձ ժ՜ձճձ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
8. 65՜—71՝ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ զ կզսոճսկ ՜սճսջձ հճջե՜կ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ձ՜հձզս զկճչ...
9. 71՝—5՝ Զ. Կ՟մնռմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ — ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԼԱ. Եջ՜ձզ [ճջ]ճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս...
10. 75՝—6՜ Է. Արվծմնրէթրմ ՟հթ — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա ՠս ՜սջիձՠ՜է...
11. 76՜—9՜ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ...
12. 79՜—86՜ Ը. Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
13. 86՜—7՜ Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Հ՜հջ Տՠ՜շձ
կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...
14. 87՜—91՜ Թ. Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճֆ Եր ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ – Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
15. 91՜—109՝ Ժ. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ ոհլգժ ս՟ձ՟վթ ճ՟մ՟րվթմ՟տ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ
ռգվըջսթմ ծ՟ջս՟սգժ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ տ՜ի՜ձ՜հզստձ...
16. 109՝—28՜ ԺԱ. Կ՟մնռմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ, էճս՜ոռՠձ ձ՜ը նջճչ...
17. 128՜—45՝ ԺԲ. [Կ]՟մնռմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աՠժՠ՜էձ հ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձ...
18. 145՝—62՝ ԺԳ. Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
19. 162՝—80՜ ԺԴ. Կ՟մնռմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ — Զկՠթզ ՜սճսջ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ ՠջՠժճհզձ եճխճչբ ի՜հջ՜յՠպձ ատ՜ի՜ձ՜հոձ...
20. 180՜—7՝ ԺԵ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ ւ՟ծ՟մ՟ճմ դգխնրտ՟մե ընհնռվբգ՟մմ մ՟իւ՟մ ըդ[ջ]խթդՠմ ինվծվբնճմ... — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
21. 187՝—201՜ ԺԶ. Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտմ [գր Բըյխնրէգ՟մտմ] խ՟վա՟րֆ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟սէենջթ
— Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... տ՜ձբ զ Գ՜էզէՠ՜փ
22. 201՝—2՜ ԺԷ. Կ՟մնռմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հդղ՟ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ, էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
23. 202՜—5՝ ԺԸ. Կ՟մնռմ դ՟վղսթջ ջգվղ՟մգ՟տ գր դյգհչ գր դմնվ՟ի՟լ ի՟հնհ գր դծմկ՟մ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո ԿԴ. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ...
24. 205՝—9՜ ԺԹ. Կ՟մնռմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո Դ. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ էճս՜ս զձլ Աոպճս՜թ...
25. 209՜—13՜ Ի. Ի ջխթդՠմ ո՟ս՟վ՟աթ, դնվ խ՟ս՟վգմ ճ՟րնրվ ճնվնրղ դո՟վս՟ո՟մ դնւ խ՟ղթտթմ բմգժ
թ ցնվկնրէթրմ ս՟ւ չվթ խ՟ղ ծնռ չվթ գր խ՟ղ գվխ՟էթ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, ՟՜պ՜սճջ ՜ջ՟՜ջ...
26. 213՝—4՝ ԻԱ. Կ՟մնմ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ սհ՟ ՟լգժ ճգխգհգտթ — Ս՜խկճո. Մպզռ ՜շ՜նզ ոՠխ՜ձճհ Աոպճսթճհ...
27. 214՝—5՜ ԻԲ. Ահ՟րէւ թ ծ՟վՠգժ ո՟ս՟մնճ — Ք՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ աԵջՠտոջ՝ՠ՜ձձ զսջ ժ՜ջ՞՜սձ, ՠս աժձզ ա՜խրդո...
28. 215՝—6՜ ԻԳ. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ...
29. 216՜—7՝ ԻԴ. Արվծմնրէթրմ մնվ՟խգվս աըվնտ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜կ՝[զ]ճձձ...

30. 217՝—9՝ ԻԵ. Կ՟մնռմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
31. 219՝—20՜ ԻԶ. Ահ՟րէւ, նվ թ խգվ՟խնրվմ ղթ՟ճմ ոհլգ՟ժ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՞էը՜սճջզ ՜շ՜տՠէճռձ Պՠպջճոզ...
32. 220՜՝ ԻԷ. Ահ՟րէւ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ — Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդզսձո վճվճը՜ժ՜ձո ՠս պժ՜ջո ՞զպՠո...
33. 320՝—1՝ ԻԸ. Ահ՟րէւ ռ՟ջմ գվ՟յսթ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճսձ...
34. 221՝—39՝ ԻԹ. [Կ]՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Յ՜սճսջ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՜հո
ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ...
՟. 239՝—44՝ Գ՟մկ ղգպգժթ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբ...
ՠ. 244՝—8՜ Ոհՠ թ ռգվ՟ մմչգտգժնտմ ՟ջ՟ճ («Գենվա ռ՟վբ՟ոգսթ ՠ՟մ թ ՠգվ՟մնճ ղգպգժնճ») — Գճմՠկ ՜շ
լՠա ճխ՝ՠջ՞՜ժ՜ձ...
ա. 248՜—9՝ Եվա ո՟յս՟ղ՟մ մըմչգտգժնտմ («Ա–Ծ», կգպ. 8874, 187՟ «Ի Նգվջթջե») — Աոպճս՜թ ՜ձՠխ
՜ձե՜կ՜ձ՜ժ... / Ծ՜՞ճսկձ ՜ձճսձ ՜շ զ Հ՜սջբ, ճջ գձպջբ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

91՝ Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ա՞թճխո ոճջ՜՚ աԳվթանվ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ ՜ձճս՜կ՝ գճմզկ<գճմզկ> ՠս ճմ ՞ճջթճչփ Վ՜ՙհ զձլ կՠխ՜սճջզո. կզճչ Ոխճջկզ ՜ո՜ռբտ հ՜ձռ՜սճջզո, լՠա ՠս կՠա ճխճջկՠոռզ Տբջձ ՜կՠձՠռճսձ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ՄԱՇՏՈՑ
ԺԶ—XVI
ԳՐԻՉ՝ Յնծ՟մեջ ձամ՟րնվֆ
ԹԵՐԹ՝ 295. շավնր՟լ՝ 294՟—5ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԴ×12(Ա, Դ 10, Բ 6, ԺԶ 11, ԺԹ—ԻԲ 16)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
17,5×13,4ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (գվխջթրմ՝ 273՟—90՟)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16—20 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2(Ա–Բ)+1(Գ), ղ՟ա՟հ՟էֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 16՟, 37ՠ, 57ՠ, 88ՠ, 110ՠ, 127ՠ, 155՟ (՟մ՟ր՟վս), 164ՠ (՟մ՟ր՟վս), 190՟,
240ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ղ՟մնրյ՟խ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, սգհ–սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—15՝ [«Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ —... Վ՜ոձ զ չՠջճսոպ... Վ՜ոձ ի՜հջ՜յՠպզձ կՠջճհ Տՠ՜շձ ժՠձ՜ռ ՠս վջժճսդՠ՜ձ». կգպ. 909, 1՜—7՜]փ ///Վ՜ոձ ազ Տբջ ճսխխՠոռբ ա՞ճջթո լՠշ՜ռ տ՜ի՜ձ՜հզո... (ոժա՝զռ, կզնզռ ՠս չՠջնզռ
դՠջզ)փ
2. 16՜—31՝ Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ ճ[՟րնրվ ս՟րմթ] Յ՟ճսմնրէգ՟մմ—Ս՜խկճո ԽԸ. Կռճսջ՟. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ
չՠջ՜հ նճսջռ...
3. 32՜—7՜ Կ՟մնռմ ոջ՟խ բմգժնճ (ծ՟մբգվկ՟րվծմեւ) — Յ՜շ՜նձ ՜շձճս [տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մո] ՠս աՄ՜ղթճռձ...
4. 37՝—50՝ Գ. Կ՟մնռմ ծ՟վջ՟մգ՟տ ոըջ՟խ բմգժ — Ս՜խկճո Ի. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ...
5. 50՝—1՝ Կ՟մնռմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — Ես հՠպ Է ՜սճսջ ՠջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜շձճս ավՠո՜հձ ՠս
աի՜ջոձ...
6. 52՜—7՜ Դ. [Կ]՟մնռմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ... ՠս ՠջդ՜ձ ՜շ իզս՜ձ՟ձ...
7. 57՝—76՝ Ե. [Կ]՟մնռմ է՟հղ՟մ. դ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգ՟ժջմ թ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգմ — Ս՜խկճո. Ոխճջկՠ՜
զձլ, Աոպճս՜թ, գոպ կՠթզ...
8. 77՜—84՜ Զ. [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Ես ՜հ՞ճսռձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ զ չ՜խզսձ...
9. 84՝—8՜ Է. Կ՟մնռմ գրէմ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԱ. Տբջ էճսջ ՜խ՜սդզռ զկճռ...

10. 88՝—103՝ Ը. Կ՟մնռմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժ սհ՟ճջմ, նվ թ ս՟ջմ ս՟վնճմ թ ռ՟ճվ գմ, ՟պ Քվթջսնջ
ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո ՞ճ՝խ՜հո Դ. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
11. 104՜—7՜ Թ. [Կ՟մնռմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Ի չ՜խսՠ՜ձ ՜սճսջձգձ՟ ՜հ՞ձ գձ՟ ՜շ՜ս՜սպձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
12. 107՝—10՜ Ժ. Երէգ՟մմ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ՝ձ՜ժճխ՜ռ զ պ՜ձ Տՠ՜շձ...
13. 110՝—9՜ ԺԱ. Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
14. 119՜ Արվծմնրէթրմ ՟հթ (սգ՛ջ 126ՠ—7՟) — Ս՜խկճո. ՜ոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
15. 119՜—26՝ ԺԲ. Կ՟մնռմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
16. 126՝—7՜ ԺԳ. Ահ Արվծմգժնճ (սգ՛ջ 119՟) — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠափ Եո ՜ոբ աԱխրդո. Ասջիձՠ՜է ՠո... փ
17. 127՜—50՝ ԺԴ. Կ՟մնռմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
18. 151՜—4՝ ԺԵ. Կ՟մնռմ ի՟շ՟ժնր՟ ՟պմգժ, թ ՠըյխնրէթրմ ՟ղգմ՟ճմ ՠմնրէգ՟մտ, ՠնրջնտ, սմխնտ ծ՟րսթտ գր ՟ղգմ՟ճմ ռս՟մա՟րնվ մգհնրէգ՟մտ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա...
19. 155՜—64՜ ԺԶ. Կ՟մնռմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժ – Եջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ կՠխճսռՠէճչձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
20. 164՝—81՝ ԺԷ. Կ՟մնռմ Ար՟ա ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
21. 182՜—9՝ ԺԸ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մ մ՟իւ՟մ դո՟ս՟վ՟ամ... — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
22. 190՜—206՜ ԺԹ. Մգլթ Ար՟ա ծթմայ՟ՠ՟էթմ դը՟ղ՟սնրմմ ՟րվծմգմ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Խձ՟ջՠոռճստ ի՜ս՜պճչ...
23. 206՝—30՝ Ի. Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ սգ՟պմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ղգլ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ Վխ՟ճ՟ջեվմ Գվթանվթջ — Ի Տ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդ ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռճհձ...
– 220՜—3՜ Եր ՟ո՟ ՟ջթ ա՟մկ(«Աջնէջ») — Ահո ըճջիճսջ՟ էըռ՜ս,/Աձ՟ ՞ճսղ՜ժՠռ՜ս...

24. 231՜—5՝ ԻԱ. Կ՟մնռմ դ՟վղսթջ ջգվղ՟մտ, դյգհչ գր դծըմկ՟մ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ ռճջՠ՜ձ...
25. 235՝—6՜ ԻԲ. Ահփէւ ռ՟մջ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ — Աոպճս՜թ, ճջ ա՝ձճսդզսձ կ՜ջ՟ճհ վճվճը՜ժ՜ձ ՞զպՠո...
26. 236՜՝ ԻԳ. Ահփէւ ռ՟ջմ գվ՟յսթ. – Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո Քՠա ձ՜ը՜ձլճսձ էճս՜ջ Եխզ՜հզ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
27. 236՝—7՝ ԻԴ. Ահփէւ, նվ ոգհլ թմշ խգվգ՟ժ թտե — Սճսջ՝ ՠո, Տբջ, ՠս զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է...
28. 237՝—8՜ ԻԵ. Կ՟մնռմ ջխթծ գր ղ՟հըդղ՟մ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
29. 238՜—9՜ ԻԶ. Կ՟մնռմ ծ՟մբգվկգհեմ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
30. 239՜—40՝ ԻԷ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտրնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պզՠխսճն զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
31. 240՝—7՜ ԻԸ. Կ՟մնռմ մնվ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժ... Եր ՟վբ, ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն զսջճսկ..
32. 247՜—68՝ ԻԹ. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտթ ջվՠգժնճ ճ՟մ՟րվթմ՟տ ղնժգամնրէգմե գր դյ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մ ռգվըջսթմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ...
33. 269՜—73՜ Գ՟մկ է՟հղ՟մ մմչգտգժնտ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ զ ոժըա՝՜ձբ... (272՝ «Զպ՜խձ հՠպտ ՞զպ»փ Տՠո 290՝—3՜)փ
34. 273՜—90՜ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ, Բըյխնրէգ՟մ գր Հ՟մաջսգ՟մ զջս խ՟վաթ]ֆ Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ Մ՟էենջ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... Յճջո ՠկճսպ զձտձ ՠս ՜ղ՜ժՠջպտձ զսջփ
35. 290՝—1՝ Այի՟վծ՟է՟հ («Եվա Ավթջս՟խգջթ» — Եժ՜հտ ՜հո՜սջ ՠխ՝՜ջտ ՜կբձ/ՅԱ՝ջ՜ի՜կՠ՜ձ ղ՜շ՜սՠխբձ...
36. 291՝—3՜ Փնիե դկ՟ճմմ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս... / Եո՚ Ն՟հ՟յ ՠյզոժճյճո, թ՜շ՜հ Կճսոզձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 290՜ ԶՅնծ՟մեջ ծը՞ձ՜սճջձ՚ ա՞թճխձ ոճսջ՝ ՞ջճռո, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս աի՜հջձ ձճջ՜հ՚ աՈջխթմ ՠս ակ՜հջձ ձճջ՜՚ աՄ՟վա՟վթսմ ՠս ազսջտձ ՜կՠձ՜հձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ, ազ ՞զջտո ձճջ՜ ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ բփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ աՆգվջեջ ոջ՝՜ոձՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ աԿ՟վ՟ոգսմ ՠս ակ՜հջձ՚ աԳ՟րդ՟ժ՟հեմ ՠս աՠխ՝՜ջտձ՚ աԷմթ՟էմ ՠս աՍ՟վաթջմ ՠս ազսջՠ՜ձռ ճջ՟զտձ, ճջ ՠպճսձ չՠջըոպզձ ձճջճ՞ՠէ աոճսջ՝ ՞զջտո ՠս ՠ՟զձ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ, զ ՞զսխո ճջ ժճմզ Ամ՟մթ՟ չ՜ձտ, զ դչ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌԽԲ (1593)փ Ես ա՝՜ակ՜կՠխ
ժ՜ակճխո՚ աԿ՟վ՟ոգս հզղՠ՜ զ Քջզոպճոփ
2. 293՜ Աջ՟, չՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ Մ՜ղպճռզո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ Աջսնր՟լ՟սնրվմ, ճջ ՜շ՜ս զ ՞ՠջճսդՠձբ ԲՌ(2000) ՟զ՜ձ, հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձ՜սխ՜ռձ, ի՜սջձ՚ Աղթվթմ ՠս կ՜սջձ՚ Մ՟վթ՟մթմ ՠս ժճխ՜ժռզձ՚ Սնժէ՟մ՟հթմ, ՠս ճջ՟զձ՚ Յգ՟վթմ, ՠխ՝՜հջձ՚ Մնրվ՟սմ, ՟ոպՠջձ՚ Խ՟մ՟հեմ, Փ՟վթմ, Հնրվթի՟մմ, // (293՝) յ՜յձ զսջ՚ Մնրվ՟սմ, ժզձձ՚ Ն՟մեմ, ճջ՟զձ՚ Սնժէ՟մժնրհթմ, ժճխ՜ժզռձ՚ Բ՟ջ՟րմ, Գվթանվմ, Յնծ՟մմ, Յ՟վնրջիթմ, Գնրժըջս՟մ, Պգսվնջմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջոձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ Աջսնր՟լ՟սնրվմ, ճջ ՜շ՜ս ի՜է՜է չ՜ո[պ՜]ժճռ զսջճռ ոճսջ՝ ՞զջտո ՠս ՠպ լՠշձ Յ՟խնՠ ո՜ջժ՜ս՜՞զփ Ես ճմ ճչ ՜սՠէճսկ մ՜ձբ, ճմ ՜ա՞՜ժ՜ձ ՠս
ճմ ՜սպ՜ջփ Ի դվզձ ՌԾԵ(1606), դ՜՞՜սճջ[ճսդՠ՜ձ] Շ՟ծ Աո՟զթմփ Ախ՜մՠկ ալՠա, ի՜ձ՟զյճխտ, էզ ոջպզս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ ակՠա ճխճջկզ զսջ ՞՜էըոպ[ՠ]՜ձ. ՜կբձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝, Բ՝ (ղխ՜՞զջ ՜հ՝ճս՝ՠձ)փ

911
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ԽՐԱՏՈՒՑ
ԺԶ—XVI
ԳՐԻՉ՝ Լնրջթխֆ
ԹԵՐԹ՝ 257. շավնր՟լ՝ 1՟—7ՠ, 209ՠ—57ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×6+Ա—ԻԱ(ԺԸ—ԻԱ ՟պ՟մտ ով՟խ՟մթյգվթ)×12(Ի 13, ԻԱ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ,
ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ 19,4×13ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, գդվգվզ՝
ղնիվ՟անճմ ղնղժ՟է, էթխնրմւզ՝ ջգր անվլնր՟լւ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1,էնրհէ (Ի բ. ռգվ՟խ՟դղնրէթրմ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 8՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 198՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 8՜—93՝ Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ իվ՟ս[ւ]
—8՜—9՝ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Ես ՜ջ՟, ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ըճջիՠռ՜հ՚ ճխճջկՠէզո Վ՟վբ՟մ, ճջ զ Մ՟վուէ՟ճնճ, զ
կզ՜հձ՜սճջ ըըռզո, զ ո՜իկ՜ձո ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ ճսըպզո ճջ ժճմզ Դվ՟դ՟վխ... Ես ՜յ՜ ոժո՜հ... ՠս ՞ըջՠռզ ժ՜ջ՞՜ս Ժ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձո ՠս ճսդ ՜շ՜ժ՜սճջ հճջճ՞՜հդո ՜շ՜նզ ձճռ՜ ՠս ճսդ կՠխո ՠս ա՜շ՜ժո կզ ՜շ կզ գձ՟ կՠխոձ ըճջիջ՟՜սճջ ի՜կՠկ՜պՠռզ ՜հոյբո ժ՜ջ՞ՠէճչ.
՟. 9՝—19՜ Վ՟ջմ Ժ ռ՟ձ՟պ՟խ՟մ՟տմ, նվ գմ ղ՟վբթւ ՟յի՟վծթջ ՟ճջնվթխ — Ես ՜ջ՟, ՜ի՜յ Ժ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ ՠժՠ՜է կզ չ՜հջ...
ՠ. 19՜—24՜ Ննվթմ Վ՟ջմ ծո՟վսնրէգ՟մ — Մՠթ ՠս ՜ձՠաջ՜ժ՜ձ մ՜ջ ՠս հ՜շ՜նզձ ժճջճսոպ իյ՜ջպճսդզսձձ
բ...
ա. 24՜—9՜ Ննվթմ Վ՟ջմ նի՟խ՟ժնրէգ՟մ — Աի՜յ ՞՜ա՜ձ ՟՜շձ՜՟բկ ՠս մ՜ջ՜յ՜պժՠջ...
բ. 29՜—34՜ Ննվթմ Վ՟ջմ ժգդնր՟մնրէգ՟մ — Աի՜յ, ճջ՟ՠ՜ժտ, ի՜ո՜տ ՠս ՞ըպ՜տ ա՞՜խպ՜կճսպ ՜սլձ ՜ձզթՠ՜է...
գ. 34՝—40՜ Ճ՟պ մնվթմ Վ՟ջմ նվնռ՟ճմ՟ղնժթ — Ոՙի, դբ տ՜ձզ կՠթ ժճջճսոպ բ ՜ըպ ճջճչ՜հձ՜կճէճսդՠ՜ձո...
դ. 40՜—8՝ Ննվթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դըվխ՟մ՟տ — Ոՙի եճխճչճսջ՟տ Աոպճսթճհ ՠս ըճջիջ՟՜ժ՜ձ թըձճսձ՟տ Վգվթմմ Եվնրջ՟հգղթ...
ե. 48՝—54՝ Ննվթմ Վ՟ջմ յըմնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ — Վ՜ՙհ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ, ճջտ ՠժզձ հ՜հո հ՜ղը՜ջի հ՜ձզթզռ...
զ. 54՝—60՝ Ննվթմ Վ՟ջմ խ՟ի՟վբնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աի՜հ ըճջըճջ՜պ ժճջըոպ՜ժ՜ձ ՠս ՞ճս՝ ըճջ՜՞ճհձ...
է. 60՝—9՜ Ննվթմ Վ՟ջմ դըհչնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ակՠձ՜հձ ՝ՠջ՜ձճչ չ՜հ բ կՠա ՠս ՠխճսժ բ...

ը. 69՝—79՝ Վ՟ջմ բ՟վկթ գր դըհչղ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ մնվթմ ՟ջ՟տգ՟ժ իվ՟ս — Եժ՜հտ ճջ՟զտ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ճջտ ՜շբտ աղձճջիո...
ը՟. 79՝—93՝ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ Վ՟ջմ ՟մւնրմ նվբ՟մտմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Եժ՜հտ ՜ոպ՜ձ՜սջ զ կզ՜ոզձ ճջ՟զտ Ա՟՜կ՜հ... կզճչ ՝ըձճսդՠ՜կ՝ ՠս ժ՜կրտ ՜հեկ ՠս կզղպփ
Բ. 93՝—107՝ Հ՟վտնրղմ ե գվթս՟ջ՟վբթ ղթնճ սզիղ՟վթ գր ո՟ս՟ջի՟մթ ջնրվՠ ծփվմ ղգվն Մ՟խ՟վթ. Վ՟ջմ ճ՟ղգմ՟ճմ անվլնտ ՟պ՟գթմնրէգ՟մ — Աոբ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ձ ռթՠջձ. Հ՜հջ ժ՜կզկ ի՜ջռ՜ձՠէ... ՠս ձըկ՜հ չՠջ՜շ՜տՠոռճստ վ՜շո... ՜հեկ ՠս կզղպ ՠսփ
Գ. ՟. 107՝—62՝ Մգխմնրէթրմ ինվծվբ՟խ՟մ ՠ՟մթտ Սըվՠնճ ո՟ս՟վ՟աթմ Նգվջթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ, դնվ Յնծ՟մմեջ ծ՟ղ՟պ՟րսգ՟տ (=Յնռծ՟մմնր Ավձթյգտրնճ Մգխմնրէթրմ ո՟ս՟վ՟աթ) — Ժ՜կ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ բ հ՜կՠձ՜հձ
զջ՜ռ, ազ ի՜ջտձ կՠջ ՜շ՜նզձտձ...
ՠ. 162՝—72՝ Ննվթմ Նգվջեջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ջնրվՠ ջգհ՟մ — Իոժ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձձ աՍճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ ռճսռ՜ձբ ակզ՜ոձ՜ժ՜ձճսդզսձ... վ՜շտ... ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ. ՜կբձփ
Դ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
՟. 172՝—3՜ Աջսնր՟լ՟ղգվկ գր ո՟սնրգժթ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ Խվ՟ս նաեյ՟ծ լվգ՟ժ թ մնր՟ջս Դ՟րէե ջո՟ջ՟րնվ ե ՠ՟մթ — Զճջ ՜յջզո ՠս ժՠձ՟՜ձզ ՠո, աԱոպճս՜թ կՠջլ պՠո ՝՜ձ՜ժրտ իջՠղպ՜ժրտ...
ՠ. 173՜—5՝ [Խվ՟ս] թ մըր՟ջս Դ՟րէե — Ք՜ի՜յձ՜հզձ յ՜[ջ[պ ՠս ՜ջե՜ձ բ ՜ձ՜ջ՜պ էզձՠէ ոըջ՝ճսդՠ՜կ՝...
ա. 175՝—80՝ Վ՟ջմ ՟մ՟րվեմ ճթյննտմ՟սնր՟տ — Կ՜ջքՠռզձ ՜շ՜տՠ[՜]էտձ, ճջտ ՜ժ՜ձ՜պՠո ՠխՠձ պձ՜սջբձճսդՠ՜ձ Ոջ՟ճհձ Աոպճսթճհ...
բ. 180՝—1՜ [Հ՟վտնրղմ Վ՟հեջթ գր Պ՟ս՟ջի՟մթ Կթրվհթ] — Հ՜ջռճսկըձ Վ՟հեջթ. Յ՜խ՜՞ո ճջ ը՜շձՠ՜ռ...
գ. 181՜—2՜ Բ՟մւ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ոմ բ յ՜ջպ ոճսպ ա՝՜ձո Քջզոպճոզ ՜շձՠէ...
դ. 182՜—3՜ Ապ ՟վըրգջս՟րնվջ գր ռ՟ձ՟պ՟խ՟մջ (ճԸմբծ՟մվ՟խ՟մ էհէնչ Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ) — Աո՜ոռճստ ՠս լՠա, ճջ զ չ՜ծ՜շ՜վճխճռո ձըոպզտ՚ ՞ըձՠէ ՠս չ՜ծ՜շՠէ...
ե. 183՜—91՜ Վ՟ջմ ոսհնճ գր ո՟ս՟վ՟ա՟տ նհնվղնրէգ՟մ. ջվՠնճմ Եցվգղթ — Բ՜աճսկ ՞՜խպ՜լզ՞ ձՠպզստ չզջ՜սճջբ ակՠա ո՜պ՜ձ՜հ...
զ. 191՜—3՜ Ի Վ՟վբ՟մ՟ ռ՟վբ՟ոգսե ՟հփէւ Վ՟ջմ ի՟հ՟հնրէգ՟մ ը՟[ղ՟մ՟խթ] — Թ՜՞՜սճջ ՜կՠձ՜հ՜խդ ՠս հ՜ի՜սճջ արջճսդզսձ...
է. 193՜—8՜ Հ՟վտնրղըմ նվբնճ Հ՟ճնտ է՟ա՟րնվթ գր ո՟ս՟ջի՟մթ Եդմ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ — Թ՜՞՜սճջձ ՜ոբ. Զզ՛ձմ բ Աշ՜ն՜սճջճսդՠ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
ը. 198՜—209՜ Յնծ՟մմնր Մ՟ճվ՟ռ՟մգտն ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ցնինտ գր ռ՟յիթտ գր սնխնջգ՟տ, նվ ե յ՟ծ
՟վլ՟էնճ — Յճհե մ՜ջ բ գձմ՜յոզջճսդզսձձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

79՝... Ըձ՟ ձըկզձ ՠս այ՜ջթ՜ձ՜ռ կ՜հջձ կՠջ/// (՜ձճս՜ձ պՠխգ՚ ՝՜ռ), աժ՜ջ՟՜ռճխո՟ ՠս ա՝՜ջբկզպ էըոճխո՟,
ՠս աոճսպ՜ձճսձ ՞ջզմո, ճջ ա՜սջզձ՜ժո ՞ջՠռզ՚ աԼնրջթխջ. ՜կՠձՠռճհձ չ՜ջլո ՝՜ջզո յ՜ջ՞ՠսՠոռբ հ՜հձ պզՠաՠջ՜ժ՜ձ իջ՜յ՜ջ՜ժզձ, ճսջ ՝՜ձտձ ոյ՜շզձ ՠս ՞ճջթտձ դ՜՞՜սճջզձ. գձ՟ ձըկզձ ՠս ՞՜յ ճսձզ ոըջ՝՜ոբջ ծ՞ձ՜սճջզձփ
209՜ Շձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜հ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 155՝, 208՝ Գզջտո Ս[նրվ]ՠ Էչղթ[՟]լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ ճսխզխփ Սնխվ՟սեջ՚ կ՜ջ՟ ժՠձ՟՜ձզ ՝՜ձ՜ժ՜ձ...փ Տՠո ՞ջզո Խջ՜պ
Վ՟վբ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպբ...փ
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ՌՄԼԳ—ՌՄԼԴ—1784—1785

ԳՐԻՉ՝ Սսգց՟մմնջ Կնջս՟մբմնրոփժջգտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Իջ՟ծ՟խ ռվբ. (գոջ.) Գգհ՟ղգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 233–1. (սգջ ո՟ծո՟մ՟խ) շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 2ՠ, 34՟, 87ՠ, 102ՠ—3ՠ, 137ՠ, 212ՠ—33ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+Ա—ԻԲ×12(Գ 9, Դ,
Թ—Ժ, ԺԳ 10, Ե, ԺԸ 13, Է, ԺԵ—ԺԷ 8, Ը 6, ԺԴ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 27,5×19,6ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (2՟—102՟—48ՠ, 186՟—212՟), գվխջթրմ (104՟—27ՠ, 149՟—85ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 33ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, էնրհէ, ջխդՠթտ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթ, էգվէ՟խ՟ժնր՟լ՝ 1ֆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ լ՟հթխֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, խ՟մ՟շ, ռ՟վբ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ ՟մխթրմմգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ
Ծմէ. Ձգպ՟աթվզ ավնր՟լ ե 1784—1785—թմ Կ. Պփժջնրղ, խ՟դղնր՟լ 1790—թմ Էչղթ՟լմնրղ. խ՟դղգժթջ խ՟ս՟վնր՟լ ե ով՟խմգվթ
ռգվ՟բ՟ջ՟րնվնրէթրմ գր ժվ՟տնր՟լ՝ 2՟, 34ՠ, 144՟—8ՠ, 185ՠ, 210՟—2՟ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜ Ըմբծ՟մվ՟խ՟մ աթվւ ջվՠնճմ Նգվջթջթ Կժ՟ճգտրնճ ծ՟ճվ՟ոգսթ ղգվնճ, զմբ նվնրղ գր Գթվւմ էհէնտ, դնվջ ավգտթմ ՟պ ղթղգ՟մջ ռ՟ջմ ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ մնճմ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ գր խ՟ճջվմ Յնրմ՟տ Մ՟մնրեժ գր ո՟սվթ՟վւմ մնտթմ Մթւ՟ճեժֆ Աո՟ գր ՟ճժ էնրհէւ մնճմնճ ջվՠնճմ Նգվջթջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ ճ՟ճժ գր ճ՟ճժ ը՟ղ՟մ՟խթ ավգտգ՟ժ ՟պ նղ՟մջ նղ՟մջ, էեգր ՟պ ծ՟ջ՟վ՟խնրէթրմջ ընհնռվբնտֆ Եր ի՟պմ թ ջնջ՟ անմ գրջ ո՟սղնրէթրմւ ջ՟խ՟րւ գր էնրհէւ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվփմ՟տրնճմ ՟պ նղ՟մջ նղ՟մւ. գր Բ՟մւ գր ո՟սղնրէթրմւ ընհնռնճմ Տ՟վջնմթ թ մնճմնճ, գր գրջ գր Ոհՠթմ Եբգջթնճ թ Նգվջթջե Կժ՟ճգտրնճ, գր թ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճմ նս՟մ՟րնվ անռգջս թ
ղ՟ծ գր թ է՟հնրղմ մնճմնճ ջվՠնճմ Նգվջթջթ Կժ՟ճգտրնճ, գր նս՟մ՟րնվ Պ՟սղնրէթրմ Հ՟ճնտ ճ՟ճժղե նրղգղմե, դնվջ
գսնր փվթմ՟խգժ ռ՟ջմ թղ թ Կնջս՟մբմնրոփժթջ մնր՟ջս Իջ՟ծ՟խ ՟ո՟վբթրմ գր ճնամ՟ղգհ ռ՟վբ՟ոգսջ Գգհ՟ղ՟տթ՝ ՟յ՟խգվս գր փվծմ՟լթմ նվբթ սգ՟պմ Սթղենմթ գվչ՟մխ՟ց՟ճժ աթսմ՟խ՟մ գր ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնհթխնջթմ Եվգր՟մտրնճ ցնիգտգժնճ ՟պ Քվթջսնջ, դնվ ծ՟մանրջտե Քվթջսնջ ճ՟մձ՟պ ց՟պջ ՟վւ՟ճնրէգ՟մ թրվնճֆ Ի ծ՟ճվ՟ոգսնրէգ՟մ սգ՟պմ Ղնրխ՟ջնր գվչ՟մխ՟դ՟վբ գր ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնրհթխնջթմ Աղգմ՟ճմ Հ՟ճնտ Կ՟վմգտրնճ, ճջճսկ պ՜ռբ Տբջ աը՜խ՜խ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձո գձ՟ ՠջժ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժոփ Յճջկբ ՠս ՜շ՜տՠռՠ՜է զոժ բզ զ ՞ճջթ ձճսզջ՜ժճսդՠ՜ձ ձճհձճհ ժ՜հոՠջ՜ժ՜ձ տ՜խ՜տզձ. Ի դճսճն Փջժմզձ ՌՉՁԵ ՠս զ կՠջճսկո դճսճն ՌՄԼԴ (1785)
1. 3՜—33՝ Թնրհէ Ըմբծ՟մվ՟խ՟մ Նգվջթջթ խ՟էնրհթխնջթ Հ՟ճնտ ՟պ ծ՟ղփվեմ ՟դթմջ, նվնտ սգջշնրէթրմ ծ՟ր՟ս՟տ՟ր մղ՟ թ Տգ՟պմե
Տգ՛ջ կգպ. 500, 4՟—51ՠ. §՟/3՜—9՜փ ՠ/9՜—15՜փ ա/15՜—6՝փ բ/16՝—21՜փ գ/21՜—8՜փ դ/28՜—31՜փ ե/71՜՝փ զ/32՜փ է/32՜՝փ ը/33՜փ Ոսձզ.

—33՝ Ց՟մխ էհէնտջ ե Ըմբծ՟մվ՟խ՟մթ... — Ա. Աշ ի՜կրջբձ ի՜հ՜ոՠշ ՜ազձո՚ [բն]1... Ժ. Աշ ժ՜ձ՜ձռ ՟՜ոո՚ [բն]61փ Վ՜ըծ՜ձփ
—34՝ Գթվւ էհէնտ, դնվջ ավգտթմ ՟պ ղթղգ՟մջ խ՟ճջվմ Յնրմ՟տ Մ՟մնրեժ ծ՟մբգվկ ո՟սվթ՟վւ՟րմ թրվգ՟մտ գր ծ՟ճվ՟ոգսմ ղգվ սեվ Նգվջեջ Կժ՟ճգտթ Վ՟ջմ ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մֆ Յգս նվնտ գր ՟ճժ էնրհէւ թ մնճմնճ ծ՟ճվ՟ո՟սե ՟պ նղ՟մջ–նղ՟մջ. գր թ Նգվջթջե Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ գրջ ՠ՟մւ գր էնրհէւ, բ՟վկգ՟ժ գր Ոհՠւմ Եբգջթնճ գր
Նգվՠնհգ՟մ թ ղ՟ծմ մնճմնճ ջվՠնճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Նգվջթջթ, գր նս՟մ՟րնվ Պ՟սղնրէթրմ ղթ Հ՟ճնտ. 0վթմ՟խգտգ՟ժ թ Կնջս՟մբմնրոփժթջ ղ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւթ թ ՌՉՁԵ էնրնչ Փվխշթմ գր թ ղգվնրղջ էնրնչ ՌՄԼԴ (1785)ֆ
2. 35՜—81՝ [Յ՟հ՟աջ ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ծ՟ր՟սնճ գր խ՟վա՟տ գխգհգտրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 500, 66ՠ—239ՠ. §՟/35՜—6՜փ ՠ/36՜—43՜փ ա/43՝—4՜փ բ/44՜—8՜փ գ/49՜—51՝փ դ/51՝—6՝փ ե/57՜՝փ զ/58՜—61՝փ
է/61՝—2՜փ ը/62՜՝փ ը՟/62՝—3՝փ ըՠ/63՝—4՜փ ըա/64՜—6՜փ ըբ/66՜—7՝փ ըգ/67՝—9՝փ ըդ/70՜—2՜փ ըե/72՜—6՝փ ըզ/76՝—80՝փ ըէ—
թ՟/մզտփ Ոսձզ.

—81՜՝ Ց՟մխ էհէնճջ — Պ՜պծ՜շ ըձ՟ջճհ կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ... ՠջՠոտ՚ 1... Մ՜ի ոճսջ՝ դ՜՞՜սճջզձ Մ՜ձճսբէզ՚
ՠջՠոտ 138փ Վ՜ըծ՜ձ դխդճռոփ
3. 82՝ Աջսնր՟լ՟ինրղՠ ջնրվՠ գր սթգդգվ՟խ՟մ ընհնռմ Տ՟վջնմթ, նվ գհգր թ յվչ՟մ զմէ՟տթտ ը՟ղ՟մ՟խթ ՈԻԶ(1177) էնր՟խ՟մթ Հ՟ճնտ ծվ՟ղ՟մ՟ր ծ՟ղ՟ծվգյս՟խ խ՟էնրհթխնջթմ Հ՟ճնտ Գվթանվթ գվՠփվնվբրնճմ ջվՠնճմ Նգվջթջթ, ճ՟չնվբթ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ Աէնպնճ ջվՠնճմ Գվթանվթ գր ւվթջսնջ՟ոջ՟խ ՟վւ՟ճթմ Հ՟ճնտ Լգրնմթ. Ս՟խջ ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟մ գխգհգտրնճֆ Զ՟ճջնվթխ ՟ջ՟տ ՟ջսնր՟լ՟իփջ ՟վւգոթջխնոնջմ Նգվջեջ Լ՟ղՠվնմ՟տթմ
՟պ՟չթ Տ՟վջնմթ ընհնռնճմ (՟ճջւ՟մ)ֆ
Չզտ՚ Ապՠձ՜՝՜ձճսդզսձ, իկկպ. լՠշ. 500, 381՜փ

4. 82՝—5՝ Գժի՟խ՟վանրէթրմւ ծնպնղնտ, դնվ ո՟ծ՟մչգմ ՟պ թ ղեմչ թ ոեսջ ի՟հ՟հնրէգ՟մ, զմբ նվջ գր ժնրլղնրմւ ՟պզմէգվ գբգ՟ժֆ Խմբվգմ ծնպնղւ — Ա. Նաճչՠռբտ ա՜որխձ կզ ՝ձճսդզսձ աՔջզոպճո...
5. 85՝—6՜ Հգսգրթմ իմբթվւ Հ՟ճնտ թ Հնպնղնտ (Ա—Է) — Ա. Խձ՟ջՠկտ. Զզ ՜կՠձ՜հձ կՠխճսռՠ՜էտ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ հ՜ձռ՜ձ՜ռ... Է. Ես ժ՜էռբ աԱդճշձ Ամսթնւ՟ճ ժ՜դճսխզժճոձ Հ՜հճռ... ՜հէ կզձմՠս զոյ՜շփ
6. 86՝—7՜ Նգվջեջթ ՟վւգոթջխնոնջթ Տ՟վջնմթ Կթժթխգտրնճ ճնվը՟ղ շնա՟ր բգջո՟մնրէգ՟ղՠ թ է՟ա՟րնվեմ Հ՟ճնտ Լենմե գր թ խ՟էնրհթխնջեմ սգ՟պմ Գվթանվե թ Կնջս՟մբմնյոփժթջֆ Հ՟վտնրղմ ո՟սվթ՟վգթմ գր ո՟-

ս՟ջի՟մթ ջվՠնճմ Նգվջթջթ — Ի՝ջՠս հ՜շ՜նՠ՜ռ ոճսջ՝ձ Նգվջեջ ՜շ՜նզ դ՜՞՜սճջզձ Յնրմ՟տ ՠս ՠպ ճխնճհձ... ՜ջզսձ ՠս նճսջ բէ զ ժճխզռձ, կզձ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
7. 88՜—95՜ Տգ՟պմ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ ՟վւգոթջխնոնջթ Տ՟վջնմթ Կթժթխթնճ Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէնճմ
ռ՟վբ՟ոգսթմ Տնրսենվբրնճ գր մնվթմ մղ՟մգ՟տ Ձնվ՟ագս՟տնտմ գր Հ՟հՠ՟ս՟տնտմ — Հՠաճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜հձզ, ճջ ի՜ջռ՜ձբ չ՜ոձ հճսոճհձ...
8. ՟. 95՝—6՝ Պ՟սղնրէթրմ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ գր ՟վւգոթջխնոնջթ Տ՟վջնմթ, նվ ե ճ՟ճժղե յ՟վ՟բվգ՟ժ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Մգխմնրէգ՟մ թրվնտ նվ թ Ս՟հղնջմ, դնվ ռ՟ջմ թմշ ոթս՟մնրէգ՟մտ գբ՟ւ ՟ջս (Ս՟ղնրեժթ
ավշթ) — Ըձ՟ ձճս՜ազէ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ ՠս զղը՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ, հճջե՜կ հ՜վղպ՜ժՠռ՜ս հզոկ՜հՠէ՜ռճռձ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Ամթ...
ՠ. 98՝—9՜ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջ՟տ ավնտ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ] — Ի դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՈԼԹ (1190) ՞ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ըճսկ՝ կ՜պՠձզո րջզձ՜ժձ լՠշ՜կ՝՚ Ս՟ղնրեժթ ձճս՜ոպ ՠս հՠպզձ ՞ջմզ...
ա. 99՜—102՜ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջ՟տ ավնտ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ ավգ՟ժ ծվ՟ղ՟մ՟ր
Լգրնմ Գ է՟ա՟րնվթ Կթժթխթնճ գր մնրթվգ՟ժ ռ՟մթտմ Հ՟հՠ՟ս՟ճ] — Ակՠձ՜յ՜պծ՜շ ՠս ՜ձոժա՝ձ՜ժ՜ձ բճսդզսձ...
// (100՜)... ՠս աոճհձ իճ՞ՠղ՜ի պ՜շ ՜ջտ՜հո Հ՜հճռ Լգրնմ... ժ՜կՠռ՜ս գձթ՜հ ՜շ՜տՠէ ՜ղը՜ջիզձ Ավգրգժթտ...
//(101՝)... յ՜ջ՞ՠսՠ՜ռ Սնրվՠ ճսըպզձ Հ՟հՠ՟ս՟ճ... // (102՜)... Յզղՠռբտ... ադ՜՞ճսիզձ աԿգպ՟մ աԿթվ Ամմ՟ճ...
ՠս ՜հոկ ՜կզ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո, հճջե՜կ ՜ջտ՜հ ձճջզձ՚ պբջո, ծ՜ձ՜յ՜ջիճջ՟ՠ՜է բջ հԱվգրգժջ զ ՟ճսշգձ խ՜ձզձ Ավհնրմթմփ Յզղՠռբտ ՠս ա՝՜ջզ հզղ՜պ՜ժ ոճռզձ ա՜ջտ՜հզոփ
Տՠո, Ս՜կճսբէ Աձՠռզ, Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1898, բն 224—243փ

9. 104՜—21՝ Թնրհէ սգ՟պմ Գվթանվթջթ խ՟էնրհթխնջթ Հ՟ճնտ, ավգ՟ժ գհՠփվ մնվթմ Նգվջթջթ գոթջխնոնջթ, ծվ՟ղ՟մ՟ր մնվթմ թ Մթչ՟ագսջ Աջնվնտ, Յ՟ղ՟ճւ խնշգտգ՟ժ մ՟ծ՟մաթմ... թ իմբվնճ նրվնրղմ ՟ջսն՟լ՟ջթվթ Ապթրլ ՟մնրմ թյի՟մթ Թժխնրվ՟մմ ՟ր՟մթ — Ոջ դբյբպ ՠս պՠջճսձ՜ժ՜ձձ իջ՜կ՜ձ հճջ՟ճջբ ակ՜ջ՟զժ, տձձՠէ ա՞զջո...
10. 122՜—30՜ [Թնրհէւ սգ՟պմ Նգվջթջթ խ՟էնրհթխնջթ Հ՟ճնտ ավգ՟ժւ թ դ՟մ՟դ՟մ ը՟ղ՟մ՟խջ ՟պ ՟ճժ
գր ՟ճժ ՟մկթմջ]
Տգ՛ջ կգպ 500, 52՟—66ՠ. §՟/122՜—4՜փ ՠ/124՝—5՜փ ա/125՜—6՜փ բ/126՜՝փ գ/127՜՝փ դ/128՜փ ե/128՝—9՜փ զ/129՝փ
է/129՝փ ը/130՜փ ը՟/մզտփ

11. 130՜—2՝ Ննվթմ սգ՟պմ Նգվջթջթ խ՟էնրհթխնջթ Հ՟ճնտ ավգ՟ժ ՠ՟մ ղիթէ՟վնրէգ՟մ ՟պ ռյս՟ամգ՟ժջմ ղ՟վղմնռ, նվւ ճ՟մՠ՟վգ՟տ նղ՟մտ մ՟ի՟սգ՟ժւ գհգմ, դնվ լ՟մնրտթմ մղ՟ ավնռ — Ըձժ՜է՜հ ա՞զջ դ՜ըթ՜ձ՜ռ ա՜ըպ՜ռՠէճռ՟ կ՜ջկձճչ՚ աճսջճսժ ՜ձճս՜ձՠէճռ՟...
12. 133՜—7՜ Ննվթմ սգ՟պմ Նգվջթջթ գոթջխնոնջթ գհՠփվ խ՟էնրհթխնջթ Հ՟ճնտ Գվթանվթ, Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէնճմ Յ՟խնՠ՟ճ նրվնրղմ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջնվնճ թ ղ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւմ Մեժթսթմնճ Հ՟ճնտ — Ի [ա]՞՜էզ ՟զպ՜սճջճսդզսձձ ՞ջ՜սճջ՜ժ՜ձ տճսկ ձ՜կ՜ժզ...
13. 138՜—42՜ Բ՟մ Նգվջեջթ գոթջխնոնջթ ՟պ գոթջխնոնջնրմմմ գր ռ՟վբ՟ոգսջմ գր ծ՟ղփվեմ բ՟ջջ գխգհգտրնճ, նվւ ճ՟րնրվ սփմթ Ավղ՟րգմգ՟տ ընհնռգ՟ժւ թ խնշղ՟մե սգ՟պմ Գվթանվթջթ խ՟էնրհթխնջթ Հ՟ճնտ գհՠփվ մնվթմ, թ կգպմ՟բվնրէգ՟մ դմ՟ խ՟էնրհթխնջ Հ՟ճնտ — Աշ լՠա ՠձ ՝՜ձտ զկ, ՟՜ոտ ոջ՝՜ա՜ձզռ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպ՜ռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ...
14. 124՝—4՜ Ննվթմ սգ՟պմ Նգվջթջթ խ՟էնրհթխնջթ Հ՟ճնտ գր սթգդգվ՟ժնճջ ռ՟վբ՟ոգսթ Գթվ յվչ՟ՠգվ՟խ՟մ, ՟պ՟ւգ՟ժ թ խնհղ՟մջ Ավգրգժթտ թ Կ՟վջ, դխմթ մնվ՟խգվս գոթջխնոնջթ նրվնրղմ, դնվնճ աթվջ տնրտ՟մե
դ՟մնրմմֆ Յնվջ ՠ՟մւ ոթս՟մթւ իվ՟ս՟խ՟մւ ՟պ՟չմնվբթմ գր ւ՟վնդ նագյ՟ծ ՟պ՟չմնվբգժնտմ թ մղ՟մե — Շձճջիճտ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ Աոպճսթճհ Հոջ ՠս ՞դճսդՠ՜կ՝ Մզ՜թձզ Ոջ՟սճհ ձճջ՜հ...
15. 144՜—8՝ Թնրհէ թ Նգվջթջե ՟վւգոթջխնոնջե Կթժթխգտրնճ Տ՟վջնմթ Պ՟ս՟ջի՟մթ Յնրջխ՟մ ՟վագժ՟խ՟մ ձամ՟րնվթ թ ղգլմ Ամսթնւ, ճնվնրղ ժնրլ՟մե դծ՟վտնրղմ գհգվթխնջ՟տմ Ամսթնւնր, ռ՟ջմ նվ թ Հ՟ճւ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ յմնվծթ ձյղ՟վսնրէգ՟մ թ ռգվ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟խ՟մ խ՟վաթ գր ընհնռվբ՟խ՟մ՟տ նրհթհ ծ՟ր՟սնռմ, նվ
թ Քվթջսնջ — Գզջ տճ յ՜պճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ՟, ՠջ՜ձզՠէզ ՜հջ՟ Աոպճսթճհ, բի՜ո ՜շ զկո մ՜վ՜սճջճսդզսձ...
148՝ Գջմզռ «Գ՜խ՜վ՜ջՠռ՜ս հգձպզջ րջզձ՜ժբ, ճջ ՞ջՠռՠ՜է բջ զ դճսզձ Հ՜հճռ 751(1302) զ պ՜ձձ Կթժթխթնճ»փ

16. 149՜—64՝ Եվաջ ե սգ՟պմ Նգվջեջթ /Սվՠ՟դ՟մ խ՟էնրհթխնջթ՝/Եհՠնվ ջվՠնճմ Գվթանվթջթ,/Հ՟ճնտ ղգլթ
ծ՟ճվ՟ոգսթֆ Բ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ ՠ՟վ՟պմ՟խ՟մ,/Տ՟հթր շ՟ցգ՟ժ ծնղգվ՟խ՟մ,/Խփջգ՟ժ ՠ՟մթր նհՠգվա՟խ՟մ./-

Վ՟ջմ Եբգջթ՟ ղգլթ ՟պղ՟մ,/ Ի էռ՟խ՟մթջ ծթմած՟վթրվթ/Եր թմմջնրմ զմբ գվգւթ, /Քջ՟մ ’ր գվգւ բգխսգղՠգվթ,/Յգվ[վ]նվբ ը՟ղնր նվ յ՟ՠ՟էթ — Ոխ՝՜ռբտ ՠժՠխՠռզտ, ի՜ջոճսձտ չՠջզձ ՜շ՜՞՜ոպզ...
17. 165՜—72՝ Գնռգջս մգվՠնհ՟խ՟մ ո՟սղ՟ավ՟խ՟մ ՠ՟մթր, ճ՟հ՟աջ ռ՟վնրտ ղգլթ սթգդգվ՟ժնճջ ծ՟ճվ՟ոգսթ սգ՟պմ Նգվջթջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ, յ՟վ՟ավգ՟ժ նս՟մ՟րնվ շ՟ցնռ սգ՟պմ Նգվջթջթ Հ՟ճնտ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ գր ՟վւգոթջխնոնջթ Տ՟վջնմթ Կթժթխնճ — Շ՜ջեՠէ ոպզյբ ի՜ջժ պբջճսձզ/Ըա՟՜՟՜ջճսկձ զկըո ՝՜ձզ... ՆՂԳ(493) պճսձ բփ
18. 172՝—84՜ Պ՟սղնրէթրմ ՟դաթջ Հ՟ճնտ/Գըվգ՟ժ ՠ՟մթր նսթմ շ՟ցնճ / [«Վ՟ծվ՟ղ՟ճ բովթ Հ՟ճնտ/Ի Սթջ ւ՟հ՟ւ Կթժթխգտնտ,/Զնվ ե իմբվգ՟ժ ջվսթտ ինվնտ/Մգլմ Լգրնմ ՟վւ՟ճմ Հ՟ճնտ». կգպ. 8575, 314՟] — Տբջ Նգվջեջթ էճսո՜ա՜ջ՟ՠ՜է/Հ՜հջ՜յՠպզձ ա՜հո ՝՜ձ ՞ջՠ՜է.../Երդձի՜ջզսջչ՜դոճսձ պճսձ բփ
19. 184՝ Պ՟սղնրէթրմ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տնճ գր ՟վւգոթջխնոնջթ Տ՟վջնմթ, նվ ե ճ՟ճժղե յ՟վ՟բվգ՟ժ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Մգխմնրէգ՟մմ թրվնճ նվ թ Ս՟հղնջմ, նվ ռ՟ջմ նղ՟մտ թմշ ոթս՟մնրէգ՟մտ գբ՟ւ ՟ջս — Ըձ՟ ձճս՜ազէ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ. ՠս պճսջ ՞՜ձլճսռ /// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
184՝ Գջմզռ. «Վՠջ՜հ ՞ջՠ՜է ՝՜ձ՟ ՜սՠէզ բ, ազ էզ՜յբո ՞ջՠ՜է ՞ճհզ չՠջձ զ 186 ի՜կ՜ջձ դխդճռ» (պՠո 95՝—8՝)փ

20. 185՜՝ Ապ՟դբգտնրէթրմ թմշ ռ՟ջմ ՟պ՟չթխ՟ճ Բ սգսվ՟շ՟ց ՠ՟մթտ Թեփվթ՟մեթ թղ՟ջս՟ջթվթ Յնրմ՟տ — Եջժճս պՠպջ՜մ՜վ ՝՜ձ՟, ճջ բ հ՜շ՜նզժ՜հ՟... Իջ՟ծ՟խ ձճս՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպ Գգհ՟ղգտթ, կզ՜՝՜ձ Սվՠնճ
Էչղթ՟լմթփ
21. 186՜—209՝ Ապ՟ւնրղմ թ ղգլե խ՟ճջգվեմ Մ՟մնրեժե ՟պ Հ՟ճջ, ճնվնրղ բմթ սվ՟ղ՟իփջնրէթրմմ Թենվթ՟մնջ թղ՟ջս՟ջթվթմ Յնրմ՟տ զմբ խ՟էնրհթխնջթմ Հ՟ճնտ սեվ Նգվջթջթ — Յ՜կզ հըոպՠխթկ՜ձբ ՜ղը՜ջիզ 6678, ՠս
բջ հ՜կզ 1170...
—209՝ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ է՟վաղ՟մնրէգ՟մ] — Թ՜ջ՞կ՜ձՠռՠ՜է ՠխՠս զ իՠէէՠձ՜ժ՜ձ էՠաճսբ զ ի՜հժ՜ժ՜ձ ՝՜ջ՝՜շ հճսկՠկձբ ՝՜ձ՜ոզջբ հ՜կզ Տՠ՜շձ 1648, կ՜հզոզ ԺԷփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

33՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ջնրվՠ էհէնտջ [ճ՟ր՟վս Ըմբծ՟մվ՟խ՟մ էհէնտմ Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ]
1. Ա. Եո, ձճս՜ոպ հ՜կՠձ՜հձզ ՠս հՠպզձ թ՜շ՜հ թ՜շ՜հզռ Քջզոպճոզ՚ Թփղ՟ջ կՠխ՜յ՜ջպ ՠս կՠխո՜ոբջ ՠս ՜ձզկ՜ոպ ՞ջզմ, գոպ գխլզռ վ՜վ՜քկ՜ձ ճ՞սճհ զկճհ ՞պզ աԸձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ դոխդո պՠ՜շձ Նգվջթջթ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ ՠս ՞ջՠռզ աո՜ զ է՜ս ՠս հգձպզջ րջզձ՜ժբ, զ կՠթզկ՜ոպ ՠս ի՜ձծ՜ջՠխ ՞ջմբ Գվթանվե, ճջ զ Հպնղխժ՟ճեմ, ճջ ՠս ձ՜
՞ջՠ՜է բջ ՜հոյբո.
2. Բ. Եո՚ Գվթանվթջ կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմ ՠս հՠպզձ թ՜շ՜հ Քջզոպճոզ, ՞պզ աոճսջ՝ դճսխդո ոճսջ՝ պՠ՜շձ Նգվջթջթ՚ ՞ջՠ՜է ՞ջճչ ոճսջ՝ լՠշզձ զսջճհ, աժձզ ԿԷ ՜կզ չՠջ՜վճըկ՜ձ զսջճհ (1173+67=1240) հ՜ոպՠ՜ռո, ՠս զ իձ՜ռՠ՜է ՠս զ պՠխսճնբ պՠխ ի՜պՠ՜ դխդճռձ կՠթ՜ս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս ն՜ձզս հՠջզսջՠռզ ՠս ձճջճ՞՜յբո զ կ՜պՠձզո ՞ջՠռզ, ազ կզ ՜հձյզոսճհ Սջ՝ճհձ Աոպճսթճհ ՝՜ձ զ չ՜հջ ՜ձժՠ՜է կճշ՜ոռզ ՠս ՜խ՜ս՜խՠ՜է ժճջզռբ, ՜հէ ճջյբո խ՜կ՝՜ջ էճսո՜վ՜հէ՚ յ՜հթ՜շ՜ռՠ՜է թ՜խժՠոռզ հՠժՠխՠռզո Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ՚ ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ՜սփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ գձդՠշձճհտ ժ՜կ գձ՟րջզձ՜ժբտ, հզղՠոնզտ ակՠա ՜խրդզստ զ Քջզոպճո, ՠս դճխճսդզսձ հ՜ձռ՜ձ՜ռ ի՜հռՠոնզտ զ ձկ՜ձբ, ճջ ՠս լՠա հզղՠոռբ Քջզոպճո հզսջ ՜ձոյ՜շ ՝՜ջզձ ՠս գձ՟ ոճսջ՝ո ՟՜ոՠոռբ. ՜կբձփ
3. Գ. Իոժ ՜հեկ չՠջոպզձ ՞՜խ՜վ՜ջ՜ռՠ՜է ՠխՠս Սսգց՟մմնջ տ՜ջպճսխ՜ջբ Կնջս՟մբմնրոփժջգտրնճ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Հվգյս՟խ՟ոգս՟տ ՠժՠխՠռսճհ ճջ զ Կնջս՟մբմնրոփժթջ, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1779, ՜կոՠ՜ձձ իճժպՠկ՝ՠջզ 29փ
4. 82՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ — Աս՜ջպՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո դխդճռ կզձմՠս ռ՜հո չ՜հջ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է ՠձ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպտո Հ՜հճռ պբջ Նգվջեջ ՠս ՠխ՝րջճջ՟զ ձճջզձ՚ պբջ Գվթանվ, ճջ աժձզ ձճջ՜ հ՜նճջ՟ՠ՜ռ աԱդճշձ –ոճսջ՝, ՜շ դ՜՞՜սճջձ Հնպնղնտ Մ՟մնրթժ. Յ՜խ՜՞ո կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ ի՜ս՜պճհ ՠս ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռսճհ, զ վ՜շո Աոպճսթճհփ Ես
ճջ ՜շ՜ն՜ժ՜հ դճսխդտո բ՚ ՞ջՠ՜է ձճջզձ պՠ՜շձ Նգվջթջթ պզՠաՠջ՜էճհո ի՜հջ՜յՠպզ, ա՜ձ՜ա՜ձ ՠս ՞ՠխՠռզժո, զ ե՜կ՜ձ՜ժո–ե՜կ՜ձ՜ժո ՠս պՠխզո–պՠխզո՚ չ՜ոձ ժ՜ջՠ՜ռ ՠս յզպճհզռ ըձ՟ջճխ՜ռձ ՠս յբո–յբո յ՜պծ՜շ՜ձ՜ռփ
Ես ՜ջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ՜ոպճս՜թ՜կՠջլ ի՜ջտ ՠս տջզոպճո՜ա՞ՠ՜ռ իճ՞ՠժզջ ՠխ՝՜ջտ զկ զ Քջզոպճո, հճ՞ձ՜կՠխո Թփղ՟ջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ, ՠջժջ՜կՠջժ ՟զկրտ ՠս ՠջՠորտ ՜ձժՠ՜է ՜շ ճպո լՠջ, ՠս կ՜խդՠկ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ
ի՜հռՠէ զ Քջզոպճոբ ՝՜ակ՜կՠխ ՜ձլզձ զկճհ ՠս թձճխ՜ռ զկճռ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ի՜ս՜տՠռզ աո՜ զ կզ պՠխ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ
5. 86՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ — Զոպ՜ռճխզո ժՠ՜ձտ, աոպ՜ռրխոձ զսջ հճ՞զ, աոպ՜ռրխո՚ Նգվջեջ, հճհե չՠջն՜ռՠ՜է ռ՜ղ՜ժՠջպճսդզսձ ի՜կ՜ձճսձ ոճսջ՝ իրջո, ճջճհ վ՜վ՜քկ՜կ՝ պ՜շզռո պջվ՜ձրտ ի՜ջՠ՜է հճ՞զ, ոզջճչ հ՜սՠէզ աո՜

զ կդՠջո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ղպՠկ՜ջ՜ձ՜ռ, գոպ ժջժձ՜ժզձ ՠսո կ՜խդՠէճչ ՜կ՝՜ջՠէփ Աջ՟, ՠխզռզ հզղ՜պ՜ժ ՠջզռձ զ կզ
՝՜ձ հր՟՜սճջՠէ կՠա աոճհձ պճսճխզձ ՠս ոպ՜ռճխզձ գձ՟ ՜ղը՜պՠէճսկձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 164՝ Վՠջոպզձ ՞՜խ՜վ՜ջ՜ռՠ՜է ՠխՠս Եբգջթ՟ճնր Ոխ՝ո զ դվզձ Հ՜հճռ ՌՄԼԳ (1784), ր՞ճոպճոզ 2, լՠշ՜կ՝ Սսգց՟մմնջ տ՜ն տ՜ջպճսխ՜ջբ Կնջս՟մբմնրոփժ[ջգտրնճ] զ պզՠաՠջ՜իշմ՜ժ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ Կնջս՟մբմնրոփժթջֆ
172՝ Գջՠ՜է լՠշ՜կ՝ Սսգց՟մմնջ տ՜ջպճսխ՜ջբ Կնջս՟մբմնրոփժջգտրնճ հ՜կզ վջժճսդՠ՜ձ կՠջճհ 1784 ՠս
գոպ Հ՜հճռ ՌՄԼԳ (1784), հ՜կոՠ՜ձձ ր՞ճոպճոզ Իփ
2. (Իո՜ի՜ժ չջ՟. Գՠխ՜կ՜ռսճհ)փ
2՜ (պՠո)փ
34՝ (պՠո)փ
210՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ծ՟մբգվկ խ՟վգրնվ թմշ ՟դբգտնրէգ՟ղՠւ — Շձճջիզսձ Աոպճսթճհ ՜ս՜ջպ ՠխՠս ՞ջճսդՠ՜ձ ոճջզձ զ ՌՄԼԴ (1785) դճսճն կՠջճսկ զ Կնջս՟մբմնրոփժթջ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզ, կզձմ ժ՜հզ ՜ձ՟ զ ՞ճջթ ձճսզջ՜ժճսդՠ՜ձ Սջ՝ճհ Ադճշճհո էճսո՜ժՠջպզ, ՝՜հռ ճմ լՠշձ՜ի՜ո ՠխբ ՜ձ՟ ժ՜ակՠէ պ՜է, չ՜ոձ ճջճհ ՜ոպբձ զ Սնրվՠ Աէնպջ
Էչղթ՟լթմ ՜հեկ ժ՜ակՠէ ՠպճս զ ՌՄԼԹ (1790) դճսճնո, հ՜կոՠ՜ձձ հճսէզոզփ
Ես դբ հզձմ կզպո ՠո ա՜հո ՞ջՠռճսռզ վ՜վ՜՞կ՜կ՝ ՠս ոպ՜ռ՜հ, ՜հո բ... (գձ՟՜ջլ՜ժրջբձ ըրոճսկ բ ՟՜ս՜ձ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ չբծՠջզ կ՜ոզձ) // (212՜)... Ահոճս ՟զպկ՜կ՝ ՠս ՠո աոճհձ ոպ՜ռ՜հ, ճջյբո ՠս զ չՠջձ ՜ո՜ռզփ Ոսջՠկձ,
ճջտ աժձզ ՜ձռկ՜ձ կՠջճհ աո՜ չ՜հՠէզռբտ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ ազո՚ աձճս՜ոպ ՠս ա՝՜ակ՜կՠխ Իջ՟ծ՟խ ՠյզոժճյճո Գգհ՟ղ՟տթ, ի՜ձ՟ՠջլ ժջժձ՜ժզ թձճխրտ կՠջճչտ, իճ՞ՠսճջրտ ՠս կ՜ջկձ՜սճջրտ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հձրտ ՠս ՜ջՠձ՜ժռրտ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ հ՜կ՝՜ս ճխճջկճսդզսձո ՠս զ ՞դճսդզսձո կ՜ջ՟՜ոզջզձ Աոպճսթճհ՚ ՜ոպ
ՠս հ՜ձ՜ձռ ժՠ՜ձոձ. ՜կբձփ
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ԳՐԻՉ՝ Յնռծ՟մմեջ Գենվւգ՟մֆ
ԹԵՐԹ՝ 94. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 3ՠ, 85՟ՠ, 87ՠ, 94՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 12×8(Ա, ԺԲ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ «FR» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
28,8×20,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ յհ՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 34—39ֆ ԿԱԶՄ՝ խ՟ոս՟րնրմ լ՟հխ՟էնրհէ, էթխնրմւզ՝ ջգր ժ՟է, ՟մխթրմմգվզ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ (ղ՟ջմ Ա գր ԺԲ ով՟խմգվթ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2՟ Հ՟ճգժթ ավնտմ 0ղթվփջթ Իժթփմ՟խ՟մթմ, ւ՟հգ՟ժ զջս խ՟վաթ աժի՟խ՟վանրէգ՟մ ճզմբ՟վկ՟խ գր թ ժ՟ճմ՟ս՟վվ ավնտ մնվթմ, գր ճգհգ՟ժ թ ծ՟ջ՟վ՟խ ժգդնրմ ճնրմ՟տ, ճնրղգղմե ՠ՟մ՟ջթվե թ ռ՟հմչնրտ ը՟ղ՟մ՟խ՟տֆ Ով գր ՟ո՟ մնճմմ թ ծ՟ճ ՠ՟վՠ՟պ ճգհ՟յվչգ՟ժ, ՟յի՟սնրէգ՟ղՠ Գենվա՟ճ ՟մ՟վը՟մ լ՟պ՟ճթ Աջսնրլնճ,
ՠմթխ սգհգ՟ր Կնջս՟մբթմնրոփժջգտրնճ, զմբ ծնռ՟մգ՟ր Հվգյս՟խ՟դ՟վբ գխգհգտրնճ ոգսթմ ՟մղ՟վղմնտ Սվՠնճմ Մթւ՟ճեժթ՝ խ՟պնրտգժնճ թ Պ՟ժ՟ս է՟հթմֆ Ի ծ՟ճվ՟ոգսնրէգ՟մ սգ՟պմ Ղնրխ՟ջնր ջվՠ՟ց՟ճժ ծնռնր՟ոգսթմ Աղգմ՟ճմ Հ՟ճնտ, ճ՟ղթ Տգ՟պմ ղգվնճ՝ 1783, թ էնր՟խ՟մթմ Հ՟ճնտ ՌՄԼԲ (1783), թ է՟ա՟րնվգ՟ժ ւ՟հ՟ւմֆ
0վթմ՟խգտ՟ր ՟ճջ ղ՟սգ՟մ թ ՠնրմ փվթմ՟խե է՟վաղ՟մշթմ, ավշնրէգ՟ղՠ՝ Յնռծ՟մմնր ջ՟վխ՟ր՟աթ Գենվւգ՟մ,
ճԵրբնխթ՟ ւ՟հ՟ւ, ճ՟ղթ խգմ՟վ՟վթմ ղգվնճ 1825, ճ՟ղջգ՟մմ փանջսնջթ
—2՝ Իժթ՟ջ. ՜հոյբո ՜ոզ հճսձ՜ջբձ չՠջձ՜՞զջձ ՝՜ձ՜ոպՠխթճսդՠ՜ձո... Գ՟ժժթփՠթ. Է ՜ձճսձ կզճհձ ՠս ՜շ՜նձճհձ զ կճսո՜հզռ ՜ոպճս՜թճսիՠ՜ռ... Պ՟սգվ՟դղմ՚ ՜շճսկձ ՠս ժճջթ՜ձճսկձ... Դվնս՟ճթ յ՜պ՜իՠ՜է բ ձ՜ըտ՜ձ
աթձճսձ՟ձ Փջժմզձ... 1283փ
՟. 4՜—9՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. Ապ՟չթմ ս՟հգվանրէթրմ — Զոյ՜շձ՜էզոձ ՠջ՞ՠ՜, ճչ ՜ոպճս՜թճսիզ Գ՜էէզրոզ...
ՠ. 10՜—8՜ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. Բ ս՟հգվանրէթրմ — Նձնբզձ ՜ջ՟՜ջՠս ՜հէ ՜ոպճս՜թտ...
ա. 18՝—21՜ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. Գ ս՟հգվանրէթրմ — Յՠպ հ՜ջ՟՜ջՠէճհ զ կ՜ջպ արջ՜ռձ ՠջժճռճսձռ...
բ. 21՝—4՜ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. Դ ս՟հգվանրէթրմ — Աոպճս՜թտձ ՜շգձդՠջ Տթփջթ ձոպՠ՜էտ...

գ. 24՜—8՜ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. Ե ս՟հգվանրէթրմ — Յ՜հձե՜կ ճսջՠկձ ՜ոպճս՜թճսիզձ ճսխխ՜ըճիճսդՠ՜ձ րջզճջ՟ձ՚ Աէգմ՟...
դ. 28՝—31՜ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. Զ ս՟հգվանրէթրմ — Աջ՟, կ՜ջ՟ձ ՜տՠ՜ռսճռ ՠս ՟ջճ՜պ՜ռսճռ կզ՜հձ՜ռ՜ս...
ե. 31՝—4՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. Է ս՟հգվանրէթրմ — Ես ՜հձյբո ՠժՠ՜է յ՜հթ՜շձ Էասնվ...
զ. 35՜—8՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. Ը ս՟հգվանրէթրմ — Ես ՜ձռ՜ձՠէճչ ՞զղՠջձ, ՠժձ ՠս վ՜հէՠ՜ռ պզս...
է. 38՝—41՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. Թ ս՟հգվանրէթրմ — Ահոյբո ՜ջ՜ջզձ յ՜իյ՜ձճսդզսձ ՟ջճ՜պ՜ռզտձ...
ը. 42՜—5՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. Ժ ս՟հգվանրէթրմ — Աջ՟, ճսջՠկձ ՜հէ յՠպ՜ժ՜ձտձ ՜տբ՜ռսճռ զ ձ՜սոձ
ձձնբզձ...
ը՟. 45՝—8՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԺԱ ս՟հգվանրէթրմ — Այ՜ հՠպճհ ՜ջղ՜էճհոձ հ՜ջճսռՠ՜է ժ՜ձ՞ձՠ՜է
հ՜ձժճխձճհձ Դթէնմթ...
ըՠ. 48՝—50՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԺԲ ս՟հգվանրէթրմ — Յ՜հոկ կզնճռզ ՜ջժզ՜ռզտձ ՠս ՟ջճ՜պ՜ռզտ յ՜պՠջ՜ակբզձ...
ըա. 50՝—3՜ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԺԳ ս՟հգվանրէթրմ — Յՠպ ճջճհ Զգրջ իյՠռճհռ ա՟ջճս՜պ՜ռզոձ ՠս աԷասնվ...
ըբ. 53՝—6՜ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԺԴ ս՟հգվանրէթրմ — ԶՆեջսնվ ճսջՠկձ ճմ ը՜՝ՠ՜ռ ըճղզսձ...
ըգ. 56՜—8՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԺԵ ս՟հգվանրէթրմ — Ահէ հՠպ ճջճհ վ՜ըմՠէճչ ՟ջճ՜պ՜ռզտձ ՜ձռզձ
գձ՟ ճջկձ...
ըդ. 58՝—61՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԺԶ ս՟հգվանրէթրմ — Ահոյբո բէէզձ՜ռզտձ ՠս ՟ջճ՜պ՜ռզտձ ղճսջն ատ՜ն պ՜ըպ՜ժ՜կ՜թՠ՜է ձ՜ս՜սձ կ՜ջպձմբզձ...
ըե. 61՝—3՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԺԷ ս՟հգվանրէթրմ — Ես ՜ջ՟, զ՝ջՠս ՠպՠո Մեմեժ՟փջ իարջ ճջ՟զձ Աբպենջթ...
ըզ. 64՜—7՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԺԸ ս՟հգվանրէթրմ — Ես կզձմ՟ՠշ յ՜պՠջ՜ակբզձ ձճտ՜ ճջյբո իճսջ ՝ճջ՝ճտՠ՜էտ...
ըէ. 67՝—9՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԺԹ ս՟հգվանրէթրմ — Ես հ՜հոկ կզձմ ոժո՜ս ՞՜է ՜շ կ՜ջ՟զժ էճսո՜սճջ...
թ. 70՜—2՜ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. Ի ս՟հգվանրէթրմ — Ես ՜հոյբո բէէզձ՜ռզտձ զ ձ՜սոձ զսջՠ՜ձռ ա՞ՠռՠ՜է
աէ՜ս՜՞ճհձ աբձոձ...
թ՟. 72՝—4՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԻԱ ս՟հգվանրէթրմմ — Ես հճջե՜կ ՠժզձ ՟ջճ՜պ՜ռզտձ հ՜ձռո ՞ՠխՠռժ՜իճո ՞ՠպճհձ Քջ՟մէնջթ...
թՠ. 74՝—8՜ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԻԲ ս՟հգվանրէթրմ — Ես վ՜ըճսռՠ՜է ՜հոյբո ճտ զ տ՜խ՜տձ զ՝ջՠս ա՜հթՠկճսձո...
թա. 78՝—80՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԻԳ ս՟հգվանրէթրմ — Ես ՜հձյբո ի՜շ՜մբզձ զ տ՜խ՜տզձ ՟ջճս՜պ՜ռզտձ...
թբ. 81՜—4՝ Իժթփմ՟խ՟մթմ 0ղթվնջթ. ԻԴ ս՟հգվանրէթրմ — Աջ՟, էճսթ՜ս կջռճսկձ պրձ՜ժ՜ձ ՠս ռջճսՠռ՜ձ եճխճչճսջ՟տ... իճ՞՜ռզձ աի՜ձ՟բո դ՜խկ՜ձ ՜ջզ՜ժ՜ձզձ Էաբնվ՟ճփ Վ՜ըծ՜ձ Իէզրձ՜ժ՜ձ ՞ջճռձ 0ղթվնջթփ
Իսջ՜տ՜ձմզսջ ՞էըզ ոժա՝ճսկ,ըճջ՜՞ջզռ ՜շ՜ն պճսՠ՜է ՞էըզ ի՜կ՜շրպ ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդզսձգ փ

—86՜—7՜ Յ՟հ՟աջ 0ղթվնջթ — Աշ՜սՠէ իշմ՜ժ՜սճջձ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՝՜ձ՜ոպՠխթո... ի՜ս՜ո՜ջ՜յբո ոտ՜ձմ՜ձ՜էզ ՠս չ՜ոձ ծճըճսդՠ՜ձձ զսջճհ, ՠս չ՜ոձ ժ՜ջծ՜շրպճսդՠ՜ձձ զսջճհփ
Բ. 88՜—93՝ Ապնրղմ Դվն՟ս՟ճթ, յ՟վ՟բվգ՟ժ թ Նթափժ՟փջե Լնրժ՟մփջե՝ նս՟մ՟րնվ շ՟ցղ՟ղՠ — Եժՠ՜է էջ՜ռ՜ձ ՜սճսջտձ, աճջո ձ՜ ըճոպ՜ռՠ՜է բջ Աւթժժերջ ՜ջտ՜հզձ Բպթ՟ղփջթ — ... ՠս կպՠ՜է զ ձ՜սոձ, զոժճհձ ոժո՜ձ
՜շ՜՞՜ոպՠէ ՠս ՞ձ՜էփ Վՠջն ժճջթ՜ձկ՜ձ Դվն՟ս՟ճթփ
Թ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձգ մ՜վ՜՝ՠջճս՜թ մբփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
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ԹԵՐԹ՝ 130. շավնր՟լ՝ 4ՠ, 130ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԱ×12(Ա 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «GA» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
31×20,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 36ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ,
՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟պզմսթվ (՞)ֆ Թ—Ժբբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէգվթտ, Բ—մ զմբգվխ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ ղ՟մվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ «///ղգլ ե, դթ ՟ղգմգւգ՟մ ւ՟հտգ՟ժ թտգղւ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ, գր ՟ղգմգւթմ նրջ՟մթղւ ղգւ դնրջնրղմ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ... դթ ՟ղգմ՟ճմ ի՟յթմւ դծգս յ՟րհ՟տ ծնռնրթմ գվէ՟ճ ճ՟ղգմ՟ճմ սգհթջ
գր նշի՟վ նվ ղնժնվթ թ ի՟յ՟մտ ՟մսթ գր թ ծգսնճ ///», Բ՟ՠ «/// մղ՟մգղւ ղգւ ի՟յթմ... ՟վբ, ը՟ղ՟մ՟խջ ջ՟ ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ, ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—4՜ [«Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մ ավնտջ Վ՟վնրտ ջվՠնտ ծ՟վտմ ւ՟հ՟ւ՟ռ՟վնրէգ՟մ — Ոջ բջձ զ ոժա՝՜ձբ ՜շ Աոպճս՜թ Աոպճս՜թձ Բ՜ձ... կգպ. 847, 1ՠ»] ///ոպ՜ռճսռ՜ձՠկտ, զ՝ջՠս ճմզձմ ճսձզկտ...
2. 5՜—24՜ Խվ՟սւ ագհգտխ՟ճ՟վղ՟վւ ջնրվՠ գր գվ՟մգժթ ծ՟վտմ ղգվնտմ խվ՟րմ՟րնվ՟տ Յ՟հ՟աջ խ՟ս՟վգ՟ժ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ. աժնրի գվխվնվբ — [Ե]ի՜ջռ Ակճձ բ ճկձ ռԱմսնմթնջ ՠս ՜ոբ. Զզձմ յ՜իՠռզռ...
՟. 24՜ Նյ՟մ ջթվնճ գմ ՟ճջնւթխ — Զզ ոզջՠէզձ հրե՜ջճսդՠ՜կ՝ ոզջբ ՠս էոբ ոզջՠէսճհձ...
ՠ. 24՜՝ Յ՟ճժնրջս Խվ՟սւ նաեյ՟ծւ — Պ՜իՠ՜ աոզջպ տճ ՠս ա՜մո, ճջ ճմ պՠոռՠձ ա՝՜աճսկ մ՜ջզո...
ա. 24՝—5՝ Եվ՟մգժթ ջնրվՠ ծ՟ճվմ Յնծ՟մմնր Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթմ — Ահո ՠձ չ՜ջտձ ոզջՠէՠ՜ռձ Աոպճսթճհ...
3. 25՝—33՜ Գժնրի գվվնվբ. Խվ՟ս ծնագրնվւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ղգվնտ, գէե ո՟վս ե ղգդ ծգսգրգժ ծ՟մբ՟վսնրէգ՟մ — [Ն]ոպբջ ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմթնջ հ՜ձ՜յ՜պզձ ՠս ՜ձժ՜ս զ լ՜ձլջճսդզսձ կՠթ...
4. 33՜—40՜ Գժնրի շնվվնվբ. Բ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ճ՟հ՟աջ դհչնրէգ՟մ գր ւ՟հտվ ՟վս՟ջնր՟տ — [Ա]ո՜ռ ի՜[հ]ջձ Ամսնմ. Աշ՜նզ ՜մ՜ռ տճռ ժ՜էռՠո կզղպ աՠջժզսխձ Աոպճսթճհ...
՟. 40՜—4՝ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ծնարնտ գր ձյղ՟վթս ւմմնրէգ՟մ ռ՟վնրտ ջնրվՠ ծ՟վտ ո՟վսգժնտմ —
[Ա]յ՜ղը՜ջճսդզսձ բ չՠջ՜՝՜ակՠ՜է կժջպճսդՠ՜ձ...
ՠ. 44՝—5՜ [«Զգհչ գր բ՟վկ Մնռխթնջթ ի՟ցյթխ ՟ր՟դ՟խթմ». սո. Ա, եչ 390] — Յ՜սճսջո ՝՜ջՠյ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ Մփվխ՟ճ բջ Մնռխթնջ...
ա. 45՜՝ (Շ՟վ. §4) — Եխ՝՜հջ ճկձ ՠի՜ջռ Սթջնճթ չ՜ոձ տ՜խ՜տ՜չ՜ջճսդՠ՜ձ...
5. 45՝—50՝ Գժնրի ծթմագվնվբ. Վ՟ջմ ո՟ծնտ — [Ե]էզձ ՠջ՝ՠկձ ՠխ՝՜յջտ ՜շ ի՜հջձ Ամսնմթնջ զ Սխթսնճ...
6. 50՝—7՝ Գժնրիւ ռգտգվնվբ. Բ՟մւ իվ՟սնր ջնրվՠ ծ՟վտմ ՟ղգմգտնրմ ռ՟ջմ դանրյ՟մ՟ժնճ ղգդ թ ո՟սգվ՟դղ՟տ ոնպմխնրէգ՟մ — [Ա]ո՜ռ ի՜[հ]ջձ Աձպճձզճո, ՠդբ. Ոսձզձ կ՜ջկզձտ կՠջ ՝ձ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսդզսձտ...
7. 57՝—62՝ Գժնրի գրէմգվնվբ. Վ՟ջմ ՟պ[զ]մշնրէգ՟մ գր նշ ՟ա՟ծգժնտ ջս՟տնր՟լնտ գր ռ՟ջմ ՟ճժնտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ թրվ՟ւ՟մշթրվ իվ՟ս ջնրվՠ ծ՟վտմ — [Հ]ջ՜ե՜ջՠ՜է ճկձ հ՜ղը՜ջիբ ՠխ՝՜հջ ՠս ազձմ զսջ ՝՜ե՜ձՠ՜ռ
՜խտ՜պ՜ռ...
8. 62՝—9՜ Գժնրի նրէգվնվբ. Բ՟մւ ջնրվՠ ծ՟վտմ ՟ղգմթտ, նվ ճ՟վնրտ՟մե դղգդ թ ւ՟չնրէթրմ, ճ՟վթնրէթրմ, թ
ծ՟ղՠգվնրէթրմ գր թ ձամնրէթրմջ խվփմ՟րնվ՟խ՟մ — [Գ]ձ՜ռզձ ՠջ՝ՠկձ ՠխ՝՜ջտ ՜շ ի՜հջձ Ամսնմթնջ ՠս ՜ոՠձ ռձ՜. Աո՜ոռՠո կՠա, ի՜հջ, ՝՜ձզձ զձմ, ճջճչ ժՠռռճստ...
9. 69՜—70՝ Գժնրի թմմգվնվբ. Խվ՟սւ գր ՠ՟մւ ջնրվՠ գր գվ՟մգժթ ծ՟վտ ՟ղգմգտնրմ ՟պ ՟ճմ, գէե նշ ե ո՟վս ՟պմնրժ թմշ թ տնճտ ղ՟վբխ՟մ — [Լ]ճս՜ս ի՜հջձ Ամսնմթնջ չ՜ոձ կ՜ձճսժ ժջրձ՜սճջզ ճսկՠկձ, ճջ ՜ջ՜ջ ոտ՜ձմՠէզո...
10. 70՝—3՜ Գժնրի ս՟ջմգվնվբ. Թե ո՟վս ե դանրյ՟մ՟ժ ղգդ ճ՟ղգմ՟[ճ]մ դ՟րվնրէգմե ղգվղե թ բ՟սգժնճ գր
ՠ՟մՠ՟ջգժնճ դգհՠ՟ճվմ — [Պ]՜պ՜իՠ՜ռ ՠջ՝ՠկձ վճջլճսդզսձ ՠխ՝՜սջ ճսկՠկձ զ չ՜ձո ի՜սջձ Եհթ՟ճթ...
11. 73՜—83՜ Գժնրի ղգս՟ջ՟մ. Վ՟ջմ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ բ՟ս՟ջս՟մ՟տ գր զմսվգժնճ դՠ՟վթմ թ շ՟վեմ գր
նշ ՟խմ՟պնրէգ՟ղՠ թմշ նրմգժ — [Ա]ո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմթնջ. Բ՜աճսկտ ծձղՠռզձ ակ՜ջկզձո զսջՠ՜ձռ զ ծ՞ձճսդզսձո...
12. 83՜—90՜ Գժնրի գվխնս՟ջ՟մգվնվբ. Իՠվգր էե ո՟վս ե ղգդ ղթյս ՟վէնրմ գր դա՟ջս ժթմգժ — [Ա]ո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմթնջ, ՠդբ. Տՠոզ ՠո ժջրձ՜սճջտ...
13. 90՜—3՜ Գժնրի գվգւս՟ջ՟մ. Եէե ո՟վս ե ղգդ ՟մբ՟բ՟վ գր ՟վէնրմ ՟հ՟րէգժ ճ՟ղգմ՟ճմթ գր ճ՟ղգմ՟ճմ ը՟ղ—[Ե]խ՝՜հջ ճկձ ՠի՜ջռ ռի՜հջձ Ամսնմ ՠս ՜ոբ. Զզձմ բ ՝՜ձձ Ղՠսպ՜ռճռձ ՞ջճռ...

14. 93՜—8՝ Գժնրի շնվգւս՟ջ՟մգվրնվբ. Եէե ո՟վս ե ղգդ ՟րս՟վ՟ջեվ ժթմգժ գր նհնվղնրէթրմ ՟պմգժ իմբնրէգ՟ղՠ — [Զ]ի՜հ[ջ]ձ Նթջէեվթմե ՠպՠո ՠխ՝՜հջ ճկձ ազ [ա]՞ՠռՠ՜է բջ ՠջժճսո յ՜ջբ՞րպո...
Հկկպ. պյ. Բ, բն 223, թձդ. 1փ

15. 98՝—102՝ Գժնրի ծթմաես՟ջումգվնվբ. Եէե ո՟վս թտե ՟պ ծնագրնվ ծ՟ճվջ գր ռ՟վբ՟ոգսջ ջս՟մ՟ժ
ծմ՟դ՟մբնրէթրմ — Աո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմ, ՠդբ. Հձ՜ա՜ձ՟ճսդզսձ ՠս յ՜իտ իձ՜ա՜ձ՟ՠձ ա՞՜ա՜ձո...
16. 102՝—10՝ Գժնրի ռգյս՟ջ՟մգվնվբ. Վ՟ջմ ՠ՟վրնւ ինմ՟վծնրէգ՟մ գր նվւ մնւփւ ժնրջփվգ՟ժւմ գմ — Հ՜հՠռ՜ս ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմթնջ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձո Աոպճսթճհ...
17. 110՝—1՝ Գժնրի Է գր ս՟ջմգվնվբ. Վ՟ջմ ՟մճթյ՟շ՟վնրէթրմ, նվ ե մղ՟մնրէթրմ Աջսնրլնճ — Աո՜ռ
ի՜հջձ Ամսնմթնջ. Յճջե՜կ ճտ թ՜թժՠոռբ ահ՜ձռ՜ձո գձժՠջզձ ՠս ակՠխո...
18. 111՝—3՝ Գժնրի նրէգրս՟ջմգվնվբ. Վ՟ջմ ջթվգժնճ դԱջսնր՟լ գր դզմխգվմ — [Ա]ո՜ռ ի՜հջձ Ամսնմթնջ.
Ես [ՠո] ճմ ՠջժձմզկ Աոպճս՜թճհ, ՜հէ ոզջՠկ աձ՜հ...
19.113՝—21՜ Գժնրի թմմգրս՟ջմգվնվբ. Վ՟ջմ ծնաեսգջ ծ՟վտմ գր ՟ջսնր՟լ՟՟դբ ղս՟տ մնտ՟ճ — [Ա]մսնմթնջթ ի՜սջձ հ՜հպձՠռ՜ս ՠջ՝ՠկձ կզձմ բջ հ՜ձ՜յ՜պզձ...
20. 121՜—6՝ Գժնրի ւջ՟մգվնվբ. Վ՟ջմ մյ՟մ՟դագ՟տ գր ջւ՟մշգժ՟անվլ ծ՟վտմ — [Ա]ոբզձ չ՜ոձ ի՜սջձ Աղնմ՟ճթ, ՠդբ. Գձ՜հջ հ՜ձ՜յ՜պզձ էձճսջ նճսջ զ նջիճջճհ...
21. 126՝—30՜ Գժնրի ւջ՟մ գր ղթմ. Վ՟ջմ ւ՟հ՟ւ՟ռ՟վնրէգ՟մ մնտթմ, նվւ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟վջ նրհհգտթմ ՟պ՟ւթմնրէգ՟ղՠ — [Ա]խ՜սդբջ ՠջ՝ՠկձ ի՜հջձ Ամսնմթնջ զ ըըռզ զսջճսկ, ՠս ՠժձ ՜շ ձ՜ լ՜հձ հՠջժձզռ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

130՜ (Շխ՜՞զջ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ յ՜ջճձ Դ՟մթեժմ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ ժճխ՜ժզռձ զսջ՚ Ադց՟յեմ ՠս ճջ՟զտձ՚ յ՜ջճձ Ախնվձ՟մ, Սթղնմ ՠս Պնհնջմ, ճջ ՠպ Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտո զսջ ՟ճսշձ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ, լՠշձ Խ՟շ՟սնրվ յ՜ջրձպբջզձ, հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձճխ՜ռձ. ՜հէ ճչ ճտ մճսձզ զղը՜ձճսդզսձ ի՜ձՠէ զ ՟ջ՜ձբ Սնրվՠ Էչղթ՟լ[մթմ], ճչ ճտ
՜հէ ՠս ՜հէ ՜ջ՜ոռբ, յ՜պզեձ Աոպճսթճհ գջՠոռբ ՠս զ ձՠջտճհ ԳՃԺԸ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ ՜ձզթզռձ կձ՜ոռբ, դ[զ]չձ
Ռ[Բ]ՃԺԳ (1764)փ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ յ՜ջճձ Ախնՠչ՟մ, ճջ հՠպ կ՜իվ՜սձ ի՜սջձ զսջ՚ Դ՟մգժթ, հՠպ ՞զջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմթմ, հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս ժճխ՜ժռզձ զսջ՚ Մ՟ջնրղ ը՜դճսձ ՠս ՟ՠշ՜հ՝ճսո ճջ՟զտձ զսջ՚ Մխվսթշմ ՠս Վ՟ժ՟սմ. Աոպճս՜թ գձ՟ ՠջժ՜ձ ՠս ՜սճ[ս]ջո ՜ջ՜ոռբ ՠս չ՜ջլո զ Քջզոպճոբ ՜շռբ. ՜կբձփ
Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզո դճս՜ժ՜ձգ յբպտ բ ժ՜ջ՟՜է ճմ դբ ՌՃԺԳ (1664), զձմյբո ձղճս՜թ բ ՠխՠէ, ՜հէ ՌԲՃԺԳ (1764), տ՜ձզ ճջ ի՜ա՜ջ՜սճջզ ՠս ի՜ջզսջ՜սճջզ կզնՠս ՠջՠսճսկ բ էճս՜ռճս՜թ պ՜շզ իՠպտ, ՜հձ ժ՜ջճխ բ էզձՠէ կզ՜հձ՚ Բփ Էնկզ՜թզձ պՠխ՜ձճսձգ 3 ՟ՠյտճսկ բէ
՞ջճս՜թ բ ՜հէ լՠշտճչ՚ էճս՜ռճս՜թ ՜ձճս՜ձ պՠխճսկփ

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜, 77՝, 130՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ՌՃԶ—1657
ԳՐԻՉ՝ Խ՟շ՟սնրվ գվետ (4՟—62ՠ, 127՟—210ՠ, 330՟—52ՠ), Յնռ՟մեջ ջվխ. (63՟—126ՠ, 211՟—329ՠ)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Գ՟ՠվթեժ
ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 354. շավնր՟լ՝ 1՟—3ՠ, 6ՠ, 353ՠ—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—ԻԹ×12(ԺԱ 16)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 29,5×20ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ զջս ավթշմգվթ)ֆ ՏՈՂ՝ 31ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 110՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 182՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 7՟, 214՟, 245՟, 298ՠֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 39ՠ, 70ՠ, 91՟, 119ՠ, 141՟, 197ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, մ՟վմչ՟անճմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԺԱ բ., 2(Ա—Բ)Է2(Գ—Դ), ղ՟ա՟հ՟է, ճնրմ՟վեմ, ղթ՟ջթրմ, սնհ՝ 40. Յ՟ճջղ՟րնրվւ (բգխս. 9 սփմ Սՠ.
Սսգց՟մնր Կվսջգվթ, ջՠ. Մթմ՟ջ Յգվղնագմգջթ, Երավ՟ջթջնջթ, բգխս. 11. սփմ ջՠ. Դ՟մթեժ Սթրմ՟խգ՟տթ, Ղնրխ՟ջ խվսջգվթ, թմշոեջ
մ՟գր Կ. Պփժջթ Յ՟ճջղ՟րնրվւթ զմբ՟վկ՟խ ծ՟սնր՟լմգվ (սո. H. Delehaye, Bruxelles, 1902) (ռգվլ՟մգտ Վ. Շեճէ՟մգ՟մ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. 7՟ եչթ խթջ՟ինվ՟մզ էգէգր՟խթ ռմ՟ջնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 4՜—353՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]

Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/4՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/4՜—5՝փ Հ՜պճջ Ա/6՜—38՝փ Բ/38՝—69՝փ Գ/69՝—90՜փ Դ/90՜—119՜փ Ե/119՜—39՝փ Զ/140՜—97՜փ Է/197՜—213՜փ Ը/213՜—44՜փ Թ/244՜—97՝փ Ժ/297՝—353՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚344՝—5՜փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձԳբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ մզտ. չջն. «Ես ՜հո հ՜խ՜՞ո ՜հոճջզժ ՜հոտ՜ձ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ»)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 39՜ (Խ՜մ՜պճսջ ՞ջմզ) Զ՞թճխ ՜հոկ ա՜ս՞պ՜ժ՜ջ ՠս ըջ՜պ՜ժ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռո՚ ակՠխրտ ը՜ս՜ջՠ՜է ՠս ՜ա՞զ–հ՜ա՞զ ՜ձ՜շ՜ժ ՞ճջթճչտ ղ՜խ՜ըՠ՜է աԽ՟շ՟սնրվ ՜ձզկ՜ոպ ՠջբռո, ճջ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ ՠս ՞ճջթճչ ճմ ՠկ, ՜յ՜յ ՜խՠջո՜ձ՜ստ ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ի՜ձ՟զյճխտ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ՠդբ ժ՜ջ՟՜հտ ՠս ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ աոպ՜ռ՜սխ ոճջ՜հ՚ ապբջ Գ՟ՠվթեժ ոջ՝՜ոձճսձ՟ տ՜ի՜ձ՜ձ, ՠս աի՜հջ զսջ՚ պբջ Հ՟ճվ՟ոգս ՝՜ջզ տ՜ի՜ձ՜ձ, ճջ ՝՜ջՠ՞ճջճչ ըջ՜պ՜պջճսդՠ՜կ՝ձ զսջճչ ՞ճջթճչ էռՠ՜է բջ ա՜ձճսձձ, ազ իճ՞ՠսճջ ի՜հջ բջ ՜կՠձՠռճսձ, ՠսո ՜շ՜սՠէ կՠա ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜պճիկձ զսջ, ՠս ազո, ՜ձյզպ՜ձո ՠս թձրխոձ զկ ՠս աճսոճսռզմոձ զկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զկճռ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ազ լՠա ՠսո էզռզ ճխճջկ՜թ հ՜սճսջձ հՠպձճսկփ Հ՜հջ
կՠջ ճջ հՠջժզձոփ Գջՠռ՜ս ո՜ զ դվ՜ժ՜ձզո ՌՃԶ (1657)փ
345՜ Ես ազո հզղՠ՜՚ ահՠպձՠ՜է Խ՟շ՟սնրվ ՠջբռո, կզճչ Ոխճջկՠ՜հզս, ազ Քջզոպճո ճխճջկՠոռզ լՠա ՠս ՜յ՜ կՠափ
2. 244՝ (Յճչ՜ձբո ՞ջմզ) Յզղՠոնզտ ա՞թճխ ոճջզձ՚ աՅնռ՟մեջ ո՜ջժ՜ս՜՞ո, ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ՚ ապբջ Աժթւջթ՟մնջ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս ի՜հջձ զկ՚ Յ՟խնՠմ, ճջ ՜հեկ վճըՠ՜է ՠձ ՜շ Քջզոպճո՚ հճհոձ ՜կՠձՠռճսձ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ ձճհձ Տՠ՜շձբ Յզոճսոբ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ
Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո ՞ջճս՜թ բ ՝ճէճջ՞ջճչ ՠս իձ՜ջ՜սճջ մբ զկ՜ձ՜է դբ լՠշ՜՞ջզո ճջ կ՜ոզ ՞ջզմձ բփ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ՌԺԸ—1569
ԹԵՐԹ՝ 427–8 (սգջ Պ՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 1՟—6ՠ, 426ՠ—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×6+Ա—ԼԶ×12 (Ա, Դ 11, ԼԶ 1)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, գդմ՟աժնրի ի՟շ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 27× 19,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվավ՟մղ՟մ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 40—50
(ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ մ՟վմչ՟անճմ ղգս՟ւջֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 6+2, էնրհէ (էգվէ՟խ՟ժնր՟լ՝ 1—6, 426—7)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Գենվա Եվդմխ՟տթ՝ 418ՠ (թ ժնրջ՟մտջ)ֆ Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 145ՠ, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 236՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 11՟, 272ՠֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1՟, 1ՠ, 49ՠ, 90՟, 119ՠ, 157՟, 185՟, 253՟, 307՟, 371ՠֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ղ՟մնրյ՟խ՟անճմ, նջխեանճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, ՟ջս՟պզ՝ ինրմ՟տ՟լֆ 1759—թ ռգվ՟մնվնանրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ էգվէգվզ փջժ՟ճնր՟լ գր ՟րգժ՟տնր՟լ ո՟ծո՟մ՟խմգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—425՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/7՜՝փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/7՝—9՝փ Հ՜պճջ Ա/10՜—48՝փ Բ/48՝—89՜ (85՝ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձձ՜...»փ Թ՜վճս՜թ Ե ՞էըզ ՟—ՠ յջ՜ժձՠջձ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝ ՠս ա յջ՜ժգ՚ կ՜ո՜կ՝)փ Գ/89՜—118՝փ Դ/118՝—56՝փ
Ե/156՝—84՜փ Զ/184՜—252՝փ Է/152՝—74՜փ Ը/274՜—80՝, 286՜՝, 281՜—5՝, 288՜—92՝, 287՜՝, 293՜—306՜փ Թ/306՜—71՜փ
Ժ/371՜—425՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 417՝—8՝փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 425՜՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

10՝ Ի դվ՜ժ՜ձզ Ռ ՠս զ ԺԸ (1569) ոժզա՝ձ ոճջ՜հ. ՜ճ՞ճոպճոզ ԻԶ ոժո՜տ ՜ս՞ձճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ՠս ՜խրդզստ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ՚ ՜ջ՜ջճխզ ՞ջճռո, ՠս կզձմՠս Գ ՜կձ ժ՜պ՜ջՠռ՜տ, ճջ ՠխՠս դչ՜ժ՜ձձ Ռ ՠս ԻԱ (1572) ՠս իճժպՠկ՝ՠջզ ԺԱ, ճջ էզձզ Գ ՜կ ՠս ՜սճսջո ԽԶփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 10՝ (1717 դ.) Յզղ՜պ՜ժ բ Հ՜ջռկ՜ձ ՞զջտո ըշբո Խժհ՟էթմ, ճջ ըոպ՜ռ՜ս զ ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ, հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս զսջ թձօխ՜ռձ, իօջձ՚ Առեսթմ, կօջձ՚ Եհթջթմ, ժճխ՜ժռճսձ՚ Վ՟պռ՟պթմ, ճջ՟ճհձ՚ Առեսթմ, ժճխ՜ժռճսձ՚ Մ՟վա՟վսթմ, ՟ոպՠջձ՚ Ղ՟վթՠթմ, Ն՟դ՟վթմ, ժճխ՜ժ[ռ]ճսձ՚ Թ՟պօթմ, ՟ոպՠջձ՚ Գնրժեթմ, Եհթջթմ, Նգվջեջթմ,

իօջՠխ՝օջձ՚ Նեվջխեմ, ժճխ՜ժռճսձ՚ Մ՟վթ՟ղթմ, ճջ՟ճհձ՚ Ղ՟դ՟վթմ, ՟ոպՠջձ՚ Ահնրէթ, Յ՟վնմթմ, Խ՟շ՟սնրվթմ, Աժեւջ՟մթմ, ժճխ՜ժռճսձ՚ Մ՟մնրյ՟խթմ, ճջ՟ճսձ՚ Մթվ՟ւթմ, Շթվ՟ւթմ, ՟ոպՠջձ՚ Խնրղ՟վթմ, Գփդ՟ժթմ, Զղվնրէթրմ, Խնպնղթմ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Գջՠռ՜ս ո՜ժ՜ս ՞զջո լՠշ՜ձ՝ պբջ Բ՟վջգհթմփ Ըձդՠջռռզ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ոռբ. ՜կբձփ Թչզձ ՌՃԿԶ (1717)—զձփ
2. 119՜ (1759 դ.) Գզջտո ՜հո Հ՜ջռկ՜ձռ բջ հ՜շ՜նկբ ՜ձժՠ՜է զ ղճջ՜պ՜ձձ ՜շ՜ձռ ժճխկզռ ՠս ժ՜ակզռ, զոժ
հճջե՜կ ճջ ՠո՚ պզջ՜ռճս Յ՟վնրէթրմջ, ՠխբ ղճջ՜յ՜ձզ վճտջ՜սճջ, չՠջ ՜շզ աո՜ ՠս ՠպճս ժ՜ակՠէ՚ զձլ զ հզղ՜պ՜ժ
ճջտ՜ձ ճջ ժ՜կ սժՠձ՟՜ձզ, ՠս հՠպ հզձբձ՚ Սվՠնճ Աէնպնճջ Էչղթ՟լմ՟ճ ՠխզռզ. չ՜ոձ ճջճհ ձաճչո գձժ՜էռզ զ ոջ՝ճհ կրջբո կՠջկբ լՠշձ՜կճսը էզձրխձ ոկ՜փ ՌՄԸ (1759) դւճհձ (ձկ՜ձգ ՜շ՜ձլզձ դՠջդզժզ չջ՜հ ՞ջճս՜թ ՠս ոճոձլճս՜թ
Ա վՠխժզ ՜ոպ՜շզձ)փ
3. 9՝ (էճս՜ռճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ ՞ջճսդզսձ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 119՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յ՟վնրէթրմ. 1210 (1761)փ
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ԳՐԻՉ՝ Գվթանվ ռվբ., Թնռղ՟ ռվբ. Տխժնդ, Թնռղ՟ջ գոջ. Ջնրհ՟ճգտթ, Յնռ՟մեջ Ապզմձգտթ, Ամբվթ՟ջ, Կ՟վ՟ոգսֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Գվթանվ ռվբ. (ավթշզ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 414+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1՟–ա, 213ՠ, 253ՠ, 413՟—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԶ×12(Ե, ԺԵ, ԺԶ, ԻԲ, ԻԵ, Լ 10, Ժ, ԺԲ 11, ԼԱ 6, ԼԶ 29)+1×3(ԻԵ գր ԻԶ ով՟խմգվթ ղթչգր)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,2×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 2՟—16՟)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 31—36ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ՠ՟դղ՟անրմթ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ է՟րթյֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 124ՠ, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 215՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 5՟, 255՟ֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 2՟, 75ՠ, 100՟, 137՟, 165ՠ, 234՟, 292՟, 355ՠֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ. գդվ՟ծ՟սնր՟լ գր Բ ջթրմգ՟խզ խթջնռ շ՟ց է՟ցնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ ինյնվ գվխ՟է՟աթվֆ Բՠ—թ ռվ՟ճ ՠ՟դղ՟անրմթ ժնրջ՟մտ՟դ՟վբֆ Կ՟վբ՟ժ Ա՟, Բՠ, Աՠ, Բ՟ «///[ծվգյս]՟խջ թ[տգմ, նվ ճգվխթմ]ջմ գմ... Պ՟ս՟ջ[ի՟մթ գս Յթջնրջ գր] ՟ջե. Մթմ[շ նրջնրտ՟]մեվ թ ս՟[ձ՟վթմ]///» (ԺԲ, 25—35)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէթրմթտ, է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ ղ՟ջ՟ղՠ անրմ՟ցնինր՟լ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ ց՟խ՟մմգվմ՝
զմխ՟լֆ 1651—թմ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ՟րգժ՟տնր՟լ 412—414 էգվէգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՞—409՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/1՞փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո /2—4՜փ Հ՜պճջ Ա/4՜—39՜փ Բ/39՜—75՜ (72՜ «Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»)փ Գ/75՜—98՝փ Դ/99՜—135՝փ Ե/135՝—63՝(ժզռ՚ 136՜՝, պՠո ոպճջՠս Բ)փ Զ/165՝—233՜փ Է/233՜—53՜փ Ը/254՜—90՝փ Թ/291՜—354՝փ Ժ/355՜—409՜(Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 403՝—4՜փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գենվա չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 411՜—2՜)փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ.]
՟. 135՝–6՜ Խնջսնռ՟մնրէթրմ ղգհ՟տ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ. ՟վ՟վգ՟ժ ջնրվՠ ծփվմ ղգվ ղգլթմ Գվթանվթ — Մՠխ՜
՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ... Խճոպճչ՜ձզկ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ... ՠս ՜ոբ. // (136՜) Հ՜հջ ոճսջ՝, ատՠա ճսձզկ կզնձճջ՟... Զճջ զձմ ՞ճջթՠոռՠո ՠխզռզ տՠա զ ՝՜ջՠ՞ճջթճսդզսձ, ՠս զ վ՜շո ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ժՠձ՜ռձ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 1՞ (Գջզ՞ճջ ՞ջմզ) Հճ՞զ Աոպճսթճհ, աոժոՠ՜էո զկ ՟ճս ժ՜պ՜ջՠ՜փ
4՝ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Զհՠպզձո զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ, աձճս՜ոպ պ՜[շ]՜յ՜ՠ՜է ճ՞զ՚ չ՜ջ՟՜յՠպո Գվթանվ, հզղՠէ ՜խ՜մՠկ ոջպզ կպրտ, ձ՜ՠս ազկոձ ՜կՠձ՜հձ՚ աԹ՟բենջ ոջ՝՜ոձճսձ՟ ժջրձ՜սճջ, տըսՠջճջ՟զ զկ, ճջ ՠս պ՜ջ՜ե՜կ կ՜իճս՜կ՝ վճըՠռ՜ս զ Քջզոպճո, ՠս աԻջվ՟ճեժ ՠս աՎվէ՟մեջ ՟[յզջ]տ ՠս ո՜խկճոՠջ՞ճստ, ՠխ՝րջճջ՟զտ ՠս ՜ղ՜ժ[ՠջպտ] կՠջ, ճջ ՠս ձճտ՜ գձ՟ Թ՟բենջթմ ի՜ձ՞ՠ՜ձ զ Քջզոպճո [ՠս գձժ՜է՜]ձ այո՜ժձ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձփ Ես ճջ ակՠա ՝՜ձզս ի՜հռբ՚ [ձկ՜ ՞ճջթճ]չ ՠխզռզ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհձ կՠջճհ, րջիձՠէճհձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Աս՜ՙը, ՜ս՜ՙըփ
19՜ Վ՜հ, ազ զ ո՜ոպզժ պջպկճսդՠձբ ոջպզո՚ իճ՞զո ժճս ռ՜սզփ

165՜ Ես ա՞ճջթո հզղՠ՜հ (ձկ՜ձ՚ 403՜)փ
181՝ Ն՜ՠս ապ՜շ՜յՠ՜է ճ՞զ չ՜ջ՟՜յՠպ, ճջ յ՜ջպ՜ժ՜ձ ՠկ ՝զսջ տ՜ձտ՜ջճհփ Վ՜ՙ ՠս ՠխճսժ, հճջե՜կ ՞՜հռբ Տբջ զ ՟՜պՠէ ՠս յ՜ի՜ձնբ ապ՜խ՜ձ՟ յ՜պճսզջ՜ձ զսջճհփ
182՜ Մՠխ՜ ՜ձ՝՜ս ՠջ՜ըպՠ՜ռձ Աոպճսթճհփ
182՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ էճսո՜սճջբ աիճ՞զ Թնռղ՟ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Տխժնդ ժճմզսջ, ազ ա՜հո Բ
դըդզժո ձ՜ ՞ջՠ՜ռ զ չ՜ձո Խ՟պ՟ՠ՟ջս՟ճփ Յզղ՜պ՜ժ ձճջզձ րջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզ. ՜կբձփ
188՜ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) ԶԹնրղ՟ճ ՞թճխ Բ բնզոփ
191՜ Վ՜ՙ հ՜հո ծ՜ձծզ ///փ
213՝ Աոպ՜ձրջ վճտջ զձմ ըջ՜պ գձգ՜է՜հ զ չ՜ջ՟՜յՠպբձ կՠջփ
224՜ Վ՜ՙ զ ՞էըզ ռ՜սբո՚ դբ ճջյբո ձՠխզկ, ՝՜հռ վ՜վ՜քճսկձ ՝՜ձզո ժճս‘ հ՜խդբփ
253՜ Ըձ՟ ձկզձ ՠս ազո՚ աՠջժՠէզ ՜ձլձ աԳվթանվ հ՟վթո զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ ՠջժջզփ
279՜ /// Ես ճսջ՜ռ՜ս աՏբջ ժՠձ՟՜ձզ.
Վ՜ՙ լՠա հ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզ,
Յճջե՜կ վ՜շրտ ՞՜հ ի՜հջՠձզ,
Նոպզ հ՜դճշ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ,
Հջՠխբձ ոջճչձ ՜ձ՝ըդՠէզ
Ըձ՟ կբն ժպջբ ացջ՜դ՜ձզ՟,
Զչ՜հձ պ՜հ էոՠէ հ՜սզպՠձզռփ
Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ ոժա՝ձ՜կ՜ոձ ՠխՠէ բ278՝ բնզ ժպջճս՜թ էճսո՜ձռտճսկփ

290՜ Զձճս՜ոպ ճ՞զ Գվթանվ ՜ղ՜ժՠջպ ՝՜ձզ կզ կճշ՜ձ՜հտ, ճչ ՝՜ջՠկզպ գձդՠջռճխտ, ՜հէ հզղՠռբտ զ ՝՜ջզ կ՜ոզձ, ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ձճջ ճսոճսկձ բզ հ՜ջիՠոպ ՞ջմճսդՠ՜ձո, ՠս հրպ՜ջ ՠջժզջ, ՠս
պ՜շ՜յՠ՜է ժՠ՜ձտ ՠս ՜ձլ՜ձլզջ վճհդ զ ժ՜ջ՟՜է, զ չ՜ձո Խ՟պ՟ՠ՟ջս՟ ժճմՠռՠ՜է, զ դվզձ ՊԿԲ (1413)փ
292՜ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Վ՜հ ա՜հո ՜յէ՜ի ՠս ՞ՠղ կ՜ջ՟ո, ճջ ՠջՠժ զ կՠջ ՞էճսըո ՠէ՜սփ
304՜ Ոջ ՜ոպ Ժ կպրտ բ ՠ՟ՠ՜է կճէճջճսդզսձ ՠջժ՜՝ձ՜ժ՜ռձ, հ՜հէճսկ պՠխճն Խ կպրտ բ ՠ՟ՠ՜է. ՠս ՠդբ ճջճձՠէճչ ճտ զ իկպ՜՞ճհձ ՜ջ՜ձռ ա՜ձ՜ա՜ձճսդզսձ /// ՜շձՠէ, ՝՜աճսկ ՠս ՜ձդՠ[ջզ] ///փ
Գջճս՜թ բ Թ ի՜պճջզ ԺԱ յջ՜ժզ էճսո՜ձռտճսկ. «Դ՜ջլՠ՜է չ՜ոձ կզ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ ՠս ՝՜ե՜ձկ՜ձ ՠժՠխՠռՠ՜ռ»փ

320՜ Վ՜ՙ բ ՠս ՠխճսժ ալՠա, ՜ձրջբձ ՜ա՞ ցշ՜ձ՞՜ռ, ազ տ՜ձ աժշ՜յ՜ղպզռ ՜ա՞ձ ՠսո մ՜ջ բտ ՠս յզխթփ
331՜ Զձճս՜ոպ պ՜շ՜յՠ՜է խ՜ջզյո հզղ՜է ՜խ՜մՠկ այ՜պ՜իճխո՟ ոկ՜հփ
391՜ Ահո բնո Թնռղ՟ ՠյզոժճյճոձ ՞ջՠ՜ռ Ջնրհ՟ճգտթմ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ ձկ՜հփ
409՜ (1651 դ. չՠջ՜ձճջճ՞ճխզ գձ՟րջզձ՜ժճսդՠ՜կ՝)
[Փ]՜շտ Հրջձ բ՜ժ՜ձզ,
Ոջ՟սճհձ Մզ՜թձզ
Ես Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ վ՜շ՜ժռզ,
Ակբձ՜շ՜պ յ՜ջ՞ՠսճխզ.
Ակբձ, ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ
Աջ՟, ՠո՚ Գվթանվ ՜ձլձ ՠխժՠէզ,
Նճս՜ոպ ՠս ՜ձյզպ՜ձ ՜կՠձ՜հձզ,
Ց՜ձժ՜ռ՜ ՞ջՠէճհ ՜հո ոճսջ՝ պ՜շզ,
Ոջ ՠս Հ՜ջռկճսձտ ՜ձճսձ ժճմզ՚
Մՠթ իշՠպճջզձ Գվթանվթմ,
Աոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ,
Լճսո՜սճջզմ կՠջճհ ՜ա՞զփ
Ըաո՜ ՞ջՠռզ ՠո զ տ՜ջպզ՚
Աշ զ չ՜հՠէո զձլ զ հ՜ոպզ
Ես հզղ՜պ՜ժ հՠպ չ՜ղծ՜ձզփ
Ահէՠս թձճխ՜ռձ զկճռ ՝՜ջզ՚
ՅԸպզջս՟խեջ տ՜ի՜ձ՜հզ,

Տփմ՟սթխմնչ՚ կրջձ զկ իՠազ,
Փճըՠռՠէճհձ հ՜հո ժՠձռ՜խզփ
Ահէ ՠս ՠխ՝՜ջռո զկ զ կ՜ջկձզ՚
Յնռծ՟մմեջ տ՜ի՜ձ՜հզ
Ես Ս՟ղնրեժ ո՜ջժ՜ս՜՞զ,
Ես Բ տՠջռո ձ՜աՠէզ,
Հ՜ձ՟ՠջլ ճջ՟սճտձ զսջՠ՜ձռ ՝՜ջզ,
Ես ի՜կրջբձ ՜ա՞՜պճիկզ
Մզղպ հզղ՜պ՜ժ ո՜ ՠխզռզ,
Ահեկ ՠս ՜սճսջձ ՜յ՜՞՜հզ,
Յճջե՜կ վ՜շրտ ՞՜հ ի՜հջՠձզփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՞զջտո ՝՜խլ՜էզ
Ի ՞՜ս՜շո Ք՟չՠգվնրմթ,
Ոջ հԱվձթյնճ ՜հեկ ՜ձճս՜ձզ,
Ի հ՜ձ՜յ՜պըո իջ՜ղ՜էզ,
Ոջ Խ՟պ՟ՠ՟ջս ՜ձճսձ ժճմզ,
Ըձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Աջսնր՟լ՟լմթ
Կկ[՝]ՠդ՜ջ՟ չզկ՜ջ՟ՠ՜ձզ,
ՊԿԲ (1413) դճս՜ժ՜ձզփ
Ի ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ կՠջճհձ չՠիզ,
Յ՟խնՠ ՜ձճսձ ի՜հջ՜յՠպզ,
Եյզոժճյճոճսդՠ՜ձ ՜հո ՞՜ս՜շզ՚
Տբջ Սսգց՟մմնջ Տհ՟ճ ի՜կ՝՜ժզ,
Ես հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ կՠջճհո ճսըպզ՚
Յ՟խնՠ ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպզփ
Ս՜ ժջրձ՜սճջտ ժ՜ջ՞ՠ՜է ճսձզ
Հ՜կ՜ձկ՜ձ ոճսջ՝ Ամսնմթ,
Ոջտ ի՜ս՜տՠ՜է ժ՜ձ հ՜հո պՠխզ՚
Ի ՟ճսշձ ոճսջ՝ տ՜ս՜ջ՜ձզ՚
Ախրդՠէ չ՜ոձ ՜ղը՜ջիզ,
Ես ՜ժձ ճսձզձ Տՠ՜շձըձ չ՜ջլզփ
Ես ՠո՚ ձճս՜ոպ հ՜կՠձ՜հձզ,
Ոջ ՠս Գվթանվ ՜ձճսձ ժճմզկ,
Ըալՠսո ճսձզկ ժջրձ՜սճջզ,
Գճջթճչտո ՠկ չ՜պ ՠս ՜խպՠխզփ
Աջ՟, յ՜խ՜պզկ ՜խՠջո՜էզ,
Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոըկ պ՜շզ,
Յզղկ՜ձ ՜շձբտ ազո ՜ջե՜ձզ,
Զզ դճխճսդՠ՜ձ կՠա յ՜ջ՞ՠսզ
Յ՜շ՜պ՜լզջ Տՠ՜շձբձ լըջզփ
Ես լՠա ՠս կՠա ճխճջկՠոռզ
Փջժզմձ Յզոճսո հ՜կՠձ՜հձզ՚
Ահեկ ՠս հ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզ,
Յճջե՜կ վ՜շրտ ՞՜հ ի՜հջՠ//(412՝)ձզփ
Ես ձկ՜ վ՜շտ հՠժՠխՠռզ,
Ըձ՟ Հրջ Հճ՞սճհձ ծըղկ՜ջպզ,
Յ՜սբպ ՜հեկճսո ՠս կզղպ Էզ
Ես հ՜ձըոյ՜շ հ՜սզպբձզ.
Ակբձփ
2. 120՜ (Յճչ՜ձբո ՞ջմզ) ԶՅնռ՟մեջ Ապզմձգտթ՚ ՞թճխ բնզո հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ

3. 285՝ (Աձ՟ջզ՜ո ՞ջմզ) Զ՜ձ՜ջե՜ձո ը՜՝ՠխ՜հո աԱմբթվ՟ջ աո՜ժ՜ս ՞զջո ՞ջՠռզ զ թճսշճսկճսշ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ձճջ ժ‘ճսո՜ձզկփ
4. 293՜ (Կ՜ջ՜յՠպ ՞ջմզ) Զ՞թճխ բնզո՚ աձճս՜ոպ Կ՟վ՟ոգս ՜ղ՜ժՠջպ ՝՜ձզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1՜ (1651—զռ ՜շ՜ն, ՝ճէճջ՞զջ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜հ ՠս էճսո՜սճջՠ՜հ աիճ՞զ պբջ Ս՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յյՠպզձ իճ՞ճհձ, ՠխ՝րջ ՠս թ՜շ՜հզո ոճջզձ՚ Վ՟վբ՟մ ՠյզոժճյճոզձփ
99՝ Զչՠջնզձո ՜կՠձ՜հձ չ՜ջ՟՜յյՠպ՜ռ, ճսձ՜[հ]ձո զ ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ, ՠո՚ Ս՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜հյՠպո
պվզ ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժճհ զկճհ ԺՌ (10.000) ՟ՠժ՜ձ ձ՜խպ ՟ջ՜կ, զ ճմ դբ ՜սպ՜ջ՜ռ ժ՜կ ՜հէճռ, ՜հէ զ ճջ՟ճհձ ՠխ՝՜սջ
զկճհփ // (100՜)Գզձՠռզ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ ՠս թձ՜սխ՜ռ ՠս ՠխ՝՜ջռ զկճռ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ՟փ Ես ճջտ ի՜ձ՟զյզտ՚ ժ՜ջ՟՜էճչ ՠս ժ՜կ իՠշ՜ս՜ձռ ի՜հՠէճչ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ապբջ Ս՟ծ՟խ հ՜ջզ ՠս տ՜ն չ՜ջ՟՜յյՠպզձ, ճջ վ՜վ՜ք՜ձ՜ստ ՟զկՠ՜է բջ զ էճսո ՞ՠջՠակ՜ձ. չ՜ոձ զ ի՜ձ՞՜ս ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝փ
Յզղ՜պ՜[ժ]ձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզփ
233՝ Զհՠպզձո զ ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ, ապ՜շ՜յՠ՜է ձճս՜ոպ ճ՞զ՚ չ՜ջ՟՜յՠպո Ս՟ծ՟խ ՜ձճս՜կ՝ էզ ՠս ՞ճջթճչ ո՜ժ՜ս, հզղՠէ ՜խ՜մՠկ ոջպզ կպ՜ստփ Ն՜յՠս ազկոձ ագձպ՜ձզոձ՚ ապբջ Վ՟վբ՟մ չ՜ջ՟՜յյՠպ, Ս՟վաթջ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ՚ պբջ Դ՟րթէմ, Յ՟խնՠմ, Նեվջեջմ, Եհթեմ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ. ՜կբձփ
2. 412՝ (1651 դ., ՜ձ՜ձճսձ չՠջ՜ձճջճ՞ճխ) Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ պ՜շզո՚ աՍ՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ըաՎ՟վբ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպձ հզղՠռբտ, ճջ ոպ՜ռ՜ձ աո՜ զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլ՜ձռ զսջՠ՜ձռ ՠս հզղ՜պ՜ժ հՠպ ՜ոպզ ժՠձ՜ռձ,
ճջճհ հզղ՜պ՜ժ ոճռ՜ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ ՠխզռզփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ աչՠջճհ՜ո՜ռՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպզո ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ
կՠջլ՜սճջտ ոճռզձ ՠս աի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝րջճջ՟զձ՚ ապբջ Բ՟վջգհ ժջրձ՜սճջձ, ճջ ՠպ ձճջճ՞ՠէ ա՞զջտո ա՜հո, ճջ բջ ժ՜ջզ իձ՜ռՠ՜էփ Ջՠջկՠշ՜ձ՟ ոջպզս ՠպ ձճջճ՞ՠէ աո՜, հզղ՜պ՜ժ թձրխ՜ռձ ՠս չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհփ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ
ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ պՠո՜ձՠէճչ, դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ կՠխ՜ռ զկճռ ՠս թձրխ՜ռձ զկճռ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ. ՠս լՠա հզղճխ՜ռ՟ կ՜ոձ ՠս ՝՜եզձ էզռզ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ
Նճջճ՞ՠռ՜ս ՞զջտո դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ի՜ա՜ջ ՠս ի՜ջզսջ (1651) ՜կզձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 5՜, 412՝ (Բճէճջղզ) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ոռ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպ. ՌՃԾԵ (1706)փ 2՝, 290՝, 412՝
(Ձճս՜լՠս) Յնծ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպփ 412՝ (Խ՜մ՜լՠս) Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Յնռ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպ Աջս՟ո՟ստթփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 114՝ Ծ՜ձճսռճսկձ // (115՜) Հ՜հճռ կՠթ՜ռ պճսՠ՜է յ՜ջ՞ՠսոփ
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ՊԾԶ—1407

ԳՐԻՉ՝ Կ՟վ՟ոգս ՟ՠհ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Վ՟ծվ՟ղ ւծճ. (1411 է.)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 353ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Լ×12(Ա, Ի 11, ԻԷ 6)+1×1(ԺԹ բ. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×16,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 353՟ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (յգհ՟աթվ՝ 353՟ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 35—43 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, խ՟յնրե բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ (մ՟ի՟ոեջ գհգժ ե թմշ—նվ ջգր՟էնճվ անվլնր՟լւ, նվթտ ղթ ցնւվթխ լնրեմ ղմ՟տգժ ե բպմ՟խթ ռվ՟ճ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 5ՠ, 217՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟, 85՟, 85ՠ, 118՟, 139՟, 140ՠ, 171ՠ, 182ՠ,
190ՠ, 198ՠ, 216՟, 247՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ գր բգհթմ, ծգս՟ա՟ճնրղ ջգրնռ յվչ՟ալնր՟լֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջ՟խ՟ճմ ղթ յ՟վւ էգվէգվ ժնրջ՟մտւ՟ճթմ ղ՟ջգվթտ տգտ՟խգվ գր ռմ՟ջնր՟լ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսգր՟մւնռ
սգհ—սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ձ՟ւձւնր՟լ, գդվգվմ նր էթխնրմւզ՝ ղ՟յնր՟լ, դնճա խ՟ոթշմգվմ նր ց՟խ՟մմգվզ՝
զմխ՟լ, ՟ջս՟պզ՝ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3՜—351՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ//3՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո /3՝—4՝փ Հ՜պճջ Ա/4՝—34՝փ Բ/34՝—63՝փ Գ/63՝—85՜փ Դ/85՜—117՝փ Ե/117՝—39՜փ Զ/139՜—98՝փ Է/198՝—216՜փ Ը/216՜—46՜ (դ՜վճս՜թ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝՚ յջ՜ժ թՠ, կ՜ո՜կ՝՚ թ՟,
թա)փ Թ/246՝—302՝փ Ժ/302՝—51՝ (դ՜վճս՜թ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝՚ յջ՜ժ ը—ըՠ, կ՜ո՜կ՝՚ է, ըաֆ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 344՝—5՜փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ի՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 351՜՝)փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԹ բ.]

՟. 353՜ [Բ՟վգր՟աթվ]— Է. Ի ձճս՜ոպ ՠս ՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հզռձ Աոպճսթճհ՚ թ՜շ՜հ Յփծ՟մեջ ղ՜պ ՝՜ջրչ... ի՜ոռբ տՠա՚ զկ ոզջՠէզ իրջՠխ՝՜հջ Դ՟րէթմ... Ոխն էՠջ Ի Տբջ. ՜կբձփ Ի ՌՄՂԲ (1843) դվզձ, ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ ԻԳ(23)փ
ՠ. 353՝ Աճջ ե թղ ժնճջ աթմըմ ՟պ՟տ — Բ ՜յ՜ոզ պբջ Ն՟ծ՟ոգսթտմ...
ա. 353՝ Աճջ ե թղ ի՟վձ՟տմ գխգհգտնճմ ղնղթ — Բ գոպզէ ճս ժբո կճկ կբժ ՜շ՜հ, ճջ Ադթդմ ՠ՝ՠջ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

3՜ (Սպճջզձ էճսո՜ձռտճսկ) Խ՜կ բ ՜ջճսՠոպոփ
5՜ (Գջմզ) Ես ա՜ղը՜պճխտո զ ոկ՜ ՜ձկճշ՜ռ հզղՠոռՠո՚ ՜խ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխո՟, ազձմ ՠս զռբ ՞՜խ՜վ՜ջ՜ս, ճջճռ ՠս լՠա ՟զյՠոռզ ՝՜ջզ հզղճսկձ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ. ՜կբձփ
139՜ Յՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՠս ՜խ՜մՠկ,
Զոճսջ՝ ՞՜ջղ՜յ՜ջ լՠջ ի՜կ՝ճսջՠկ
Եո՚ Կ՟վ՟ոգս, ազ պ՞բպ ՠկ,
Հճ՞ճչ կպրտ ա՜մ՜ռճս ՠկփ
Նՠջճխ ՝ձճսդՠ՜ձձ, ճջ ոպՠխթճս՜թ ՠկ,
Նճջզձ պՠխճն ոյ՜ո՜սճջ ՠկ,
Ոՙչ գձդՠջռճխ ՝՜ձզռո ըճիՠկ,
Յզղՠ՜ ՝՜ջզ կպրտ, կ՜խդՠկփ
246՜ Ոՙչ ՝՜ձ՜ոբջ կ՜տջՠ՜է իճ՞զ,
Ըձդՠջռճխ պ՜շզռ ՜հոկ ժպ՜ժզ,
ԶԿ՟վ՟ոգս կՠշՠ՜է ճ՞զ՚
Զոյ՜ո՜սճջ Գնհանէ՟ճթ,
Յզղՠ՜, կ՜խդՠկ, կպրտ ՝՜ջզփ
247՜ Հճ՞զ Սճսջ՝, ր՞ձՠ՜հ կՠխ՜սճջ թ՜շ՜հզ տճփ
302՝ Զպ՜ջ՜ժճսոՠ՜էո ՠս ակճէճջՠ՜էո կպրտ, ակեխէտ կՠշՠ՜է ճ՞զ ՠս աճսձ՜հձո ՠս ադ՜վօջո հ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ՚ աԿ՟վ՟ոգս ոճսպ՜ձճսձ ՜՝ՠխ՜հ, ճջ ժ՜կ հ՜հոկ ՜կզ ոյ՜ո՜սճջ Սնրվՠ Գնհանէ՟ճթ ՠս Աջսնր՟լզմխ՟ժ Սնրվՠ
Գգվգդղ՟մթ, ճսջ ՠս լՠշձ՜ջժՠ՜է ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ի՜կ՜շրպՠ՜է Հզձ ՠս Նճջ ժպ՜ժզ՚ Եշ՜յկՠթզձ Գվթանվթ ջ՜՝ճսձՠ՜ռձ յՠպզ, հզղՠ՜ զ Տբջ, հՠջՠո ՜ձգՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ճչ ի՜ձծ՜ջՠխ ՠս զկ՜ոպճսձ ոզջճխտ ՝՜ձզփ
351՝ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Գզջտ ի՜ջռկ՜ձռո Եշ՜յկՠթզձ Գվթանվթ ջ՜՝ճսձՠ՜ռձ յՠպզ, Հ՜հճռ կՠթ իշՠպճջզ, զ վ՜շո
Աոպճսթճհ Հ՜սջ ՜կՠձ՜ժ՜էզ ՠս զ ՞ճչճսդզսձ Ոջ՟ճհ Մզ՜թձզ, ՠս զ յ՜պզս ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Հճ՞ճհձ ծղկ՜ջպզ, լՠշ՜կ՝
հճ՞ձ՜հկՠխ ՠս ՜ձյզպ՜ձ՚ Կ՟վ՟ոգս ոճսպ՜ձճսձ ՜՝ՠխ՜հզ, զ հ՜ոպճս՜թ՜հժճը ՠս հՠջժձ՜ի՜ձ՞բպ կ՜հջ՜տ՜խ՜տո
Եվնրջ՟հեղ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Գնհանէ՟ճթջ ՠս Աջսնր՟լզմխ՟ժ Սնրվՠ Գգվգդղ՟մթ, հճջկճսկ ՜կզ ժ՜հզ ՜ձ՜ջե՜ձո ոյ՜ո՜սճջ ՠս էճսո՜ջ՜ջ՜հոկ ՠջժջճջ՟ ՠջժձզփ Ըոպ ձՠջճխ ՠս ՠջժ՜հձ՜կզպ կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ լՠշձ՜ջժՠռզ ՜հոկ ի՜կ՜շ՜սպՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜յղճսձմ գպ՜ժզ, ձճջ յ՜ջ՞ՠս՜ռ Հճ՞ճհձ ղձճջիճխզ Հ՜հժ՜աՠ՜ձո պճիկզ, ճմ դբ իկճսպ ՞ճէճչ ՞ջմճսդՠ՜ձ ՜ջճսՠոպզ ՠս ժ՜կ ճսոՠ՜է ՝ձ՜ս, ճջյբո ՠս հ՜հպ բ զ ՞ճջթո, ՜հէ պՠոՠ՜է ՠկ աիճ՞ՠ՝ճսը չպ՜ժո ա՜հո, հճհե վ՜վ՜քՠռզ ոկ՜հ ՠս ի՜հՠռՠ՜է պՠոզ, սզ ճմ ճսոպբտ ՞ճհջ իձ՜ջ ոպ՜ձ՜է աո՜հ, ՠս ժ՜կ
՜շձ ծ՜ջպ՜ջզ չ՜ոձ զկ վճը՜ջժՠէ աո՜հփ Այ՜յ, ի՜հՠռՠ՜է զկ զ Սնրվՠ ՠս հԱջսնր՟լզմխ՟ժ Գգվգդղ՟մեջ, ՠս ՠո
զձլբձ լՠշձ՜ջժՠ՜է ՞ջՠռզ զ պըՠխթ ՠս ՟ճխ՟ճն կ՜պ՜կ՝ոփ Աջ՟, հՠջՠո ՜ձգՠ՜է կճըջ՜դ՜ս՜է ՟զկրտ ՜խ՜մՠկ ա՟՜ոո էճսոՠջ՜կ ժջրձ՜սճջ՜ռ ՠս ՜ղը՜պ՜ոբջ ՝՜ձ՜յոզջ՜ռ, ճջտ ր՞պզտ զ ոկ՜ձբ // (352՜) ժ՜կ րջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ
ապ՜ջ՜յժճսոՠ՜էո կՠխրտ ՠս ակճէճջՠ՜էո կպրտ՚ աԿ՟վ՟յոգս ՜՝ՠխ՜հո Վվ՟տս՟մգտթ, ՠս թձճխոձ զկ, աի՜հջձ զկ՚
աՍսգց՟մմնջ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աԽվղդի՟էնրմ, ՠս աը՜ժ՜հժճպճջ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ աԴ՟րթէ ՟յզջ, աչՠջ՜յվճըՠ՜էոձ ՜շ Քջզոպճո, ՠս ատճհջոձ զկ՚ աԱղեմսթխթմմ ՠս աՔմւնրյմ ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զկ, ՠս աՠջ՜ըպ՜սճջո, աժՠձ՟՜ձզո ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձփԵս ճջտ ոջպզ կպրտ հզղբտ ակՠա ՠս ՟ճստ հզղՠոնզտ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ զ յ՜ջ՞ՠս՜պճսբձ ՝՜ջՠ՜[ռ, ազ կՠթ]բ ն՜ձ կՠջ ՠս հճհո ՜հո բջ, [՜հ]է հզղ՜պ՜ժ մճսձզկ հ՜ղը՜ջիզ տ՜ձ ա՜հո ՞զջտո,
ճջ լՠջ կզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ ժճս‘ի՜հռբ աճխճջկճսդզսձ հ՜շ՜պ յ՜ջ՞ՠսճխբձփ Ես դբյբպ ՞զջո ՠս ՜ջճսՠոպո ՜ձի՜ս՜ձՠէզ բ, ՝՜հռ ՝՜ձտձ հճհե յզպ՜ձզ բ, ՠս զ կբն Սնրվՠ Յ՟վնրէգ՟մջ, զ ՟ջ՜ձ Աջսնր՟լզմխ՟ժ Սնրվՠ Գգվգդղ՟մթջ
՞ջՠ՜է բփ
Կ՜պ՜ջՠռ՜ս զ դվզձ ՊԾԶ(1407), զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 352՜ Ոՙչ տ՜ի՜ձ՜հտ ոճսջ՝ Սթնմթ ՠս ՟՜ոտ գձդՠջռճխ՜ռ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜հ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աոջ՝՜ոձՠ՜է ՠս ա՜ջե՜ձ՜յ՜պվՠ՜է թ՜խժՠ՜է ՜էՠ՜ստ թՠջճսձզձ, ա՞՜ի՜՞էճսը տ՜ի՜ձ՜հձ՚ ապբջ Վ՟ծվ՟ղմ, ճջ բ ՠջ՜եղպ՜յՠպ յ՜ձթ՜էզ ՠս վ՜ժ՜ժ՜է Սնրվՠ Լնրջ՟րնվշթմ Գվթանվթփ Ք՜ձազ հ՜հոկ ՜կզ, ճջ բջ դվ՜ժ՜ձ Հ՜հճռ ՊԿ (1411)՜կ, ՞ձ՜ռՠ՜է հԵվնրջ՟հեղ՚ հՠջժջյ՜՞ճսդզսձ ոճսջ՝ պձ՜սջզձ՜ժ՜ձ՜ռձ Քջզոպճոզ, ՠս պՠոՠ՜է ակ՜պՠ՜ձո ՜ոպճս՜թ՜հզձ աթ՜խժ՜սբպ ՝ճսջ՜ոպ՜ձո ճջյբո ՟ջ՜ըպ չ՜հՠէճսմ ՠս ՞ՠխՠռզժ՚ ի՜ս՜տՠ՜է զ ոկ՜ թ՜խզժո ա՜ձ՜ա՜ձո, ՝ՠջՠէճչ կՠա ծ՜ղ՜ժո տ՜խռջ՜ի՜կո ՠս ՟ՠխո ՝եղժ՜՝՜ջո, ՠս ՠշ՜վ՜վ՜ք ոզջճչ ՞ձՠ՜ռ աո՜հ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զ ձճհձ չՠջճհզղՠ՜է Կ՟վ՟ոգս ՜՝ՠխ՜բ, ճջ բջ հ՜հձե՜կ վ՜ժ՜ժ՜է ՠս ոյ՜ո՜սճջ Սնրվՠ բ՟ղՠ՟վ՟մթ Յ՟խնՠ՟ճ ՜շ՜տՠէճհձ՚ զ չ՜հՠէճսկձ ղտՠխ՜ա՜ջ՟ ՜ձլզձ զսջճհ ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜ռո ՠէ՜ձՠէճհ՚
կձ՜է հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձճխ՜ռ ձճջզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզ ՠս հճսոճհ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ, հզղՠռբտ զ հՠջժձ՜դշզմ ՜խ՜սդո լՠջ՚ աչՠջճյ՞ջՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հձ աՎ՟ծվ՟ղմ ՠս ա՝՜ջզ ի՜կՠոպ աճս՞՜ժզռձ զսջ՚ ապզժզձ Եհմգվմ, ՠս ազսջ ձ՜աՠէզ ՟ճսոպջձ՚ ապզժզձ Մ՟վթնրմմ, ՠս ավՠո՜հձ զսջ՚ այ՜ջճձ Թնվնջմ, ՠս ա՜ոպճս՜թ՜//(352՝)յ՜ջ՞ՠս ա՜ս՜ժտձ զսջփ Ահէՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է ոզջճսձ ճջ՟ՠ՜ժձ զսջՠ՜ձռ աոջ՝՜կզպ, ակ՜տճսջ ՠս ա՜ձ՝զթ ո՜ջժ՜ս՜քձ, ճջճհ ՜ձճսձ հճջնճջնզսջ Հգէնրղ, տ՜ձազ հ՜հոկ ՜կզ, ճջ բջ դվ՜ժ՜ձ Հ՜հճռ ՊՀ (1421) ՜կ, զ հճսձզո ՜կոճհ ԺԱ(11), ՠս յ՜պժՠջ ՜սճսջձ մճջՠտղ՜՝դզ, վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո հճհոձ ՜կՠձՠռճսձ ՠս ՞ձ՜ռ պ՜ջ՜ե՜կ հ՜ղը՜ջիբո, ազ բջ ՜կ՜ռ Ժ ՠս Ը(18)—զռ, ՠս ՠդճխ կՠթ ոճս՞ ՠս ՜ձվ՜ջ՜պՠէզ պջպկճսդզսձ զսջ թձճխ՜ռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռձ, ՠսո ՜շ՜սՠէ կՠա, տ՜ձազ զ կ՜ձժճսդՠձբ զ չՠջ ոձճսռՠ՜է բ՜տ ՞ճջճչ՜էզջ
՜խբպզստ, ճջճհ Տբջ Աոպճս՜թ ազձտձ ոճսջ՝ ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռձ ՟՜ո՜ժզռ ՠս յո՜ժ՜ժզռ ՠս կ՜ոձ՜ժզռ ՜ջ՜ոռբ, ՠս զձտձ Փջժզմձ ՜կՠձՠռճսձ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա, ճջ ահզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո ՞ջՠռզ, գձ՟ կզահձ ի՜ա՜ջ՜յեպզժ ՠս ՝զսջ՜յ՜պզժ յ՜ջ՞ՠսբ ազսջ ոճսջ՝ ՜ջտ՜հճսդզսձձ. ՜կբձ ճս ի՜ա՜ջ ՜կբձփ
2. 352՜ (Գջզ՞ճջ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ձրպջ՞զջ) Ոչ գձդՠջռրխ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո, հզղՠոնզտ ա՝՜ակ՜կՠխ՚ Գվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպո ճսձ՜հձո զ ՝՜ջՠ՜ռ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ հԱոպճսթճհ կՠջկբ. ՜կբձփ Թվզձ ՌՃԼԹ (1690)փ
3. 1՜ (Աոպճս՜թ՜պճսջ ՠջբռզ, ձրպջ՞զջ, ԺԷ—ԺԸ ՟՟.) ԶԱջսնր՟լ՟սնրվ ՠջբռձ հզղՠ՜ ՜խ՜մՠկ, կզճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզճչփ
5՜ Հճ՞զ Աոպճսթճհ, ճխճջկՠ՜ կՠխ՜սճջզոփ
352՜ (Ան՜ժճխկՠ՜ձ էճսո՜ձռտճսկ, գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ) Զպբջ Աջսնր՟լ՟սնրվմ ՜շ Տբջ հզղՠ[՜]փ
4. 352՜ (Ան՜ժճխկՠ՜ձ էճսո՜ձռտճսկ, գձ՟ՠջժ՜հձ՜ժզ, ժռճս՜թ ձ՜ըճջ՟զձ, ՝ճէճջ՞զջ, ըճսձ՜ռ՜թ ՠս ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ, ԺԷ—ԺԸ ՟՟.) Եսո ՜շ՜սՠէ՚ ապբջ Դ՟րթէմ ՜է կզճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզճչ, հճխճջկ՜թ [Աոպճս՜]թ [ալ]ՠա [ճխ]ճջկՠոռզփ
5. 1՜ (Գջզ՞ճջ ՜՝ՠխ՜հզ ձրպջզջ, ԺԷ—ԺԸ ՟՟.) Ե[սո աոճսպ]՜ձճսձ Գվթանվ ՜՝ՠխ՜հո կզճչ ճխ[ճջ]կզս հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ Գջմ՜վճջլփ
6. 3՜ (Պրխճո ՟յջզ ղխ՜՞զջ) Եո կՠխ՜սճջ, ՜ձ՜ջե[՜ձ]փ
351՝ Ոչ գձդՠջռրխ ոճսջ՝ կ՜պՠձզո, հզղՠոնզտ ա՝՜ակ՜կՠխ Պփհնջըջ մզտ դբզջ, ճսձ՜հձ զ ՝՜ջՠ՜ռ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Յզոճսոբ կՠջկբ. ՜կբձփ Թվզձ ՌՄԺԷ (1768), ՜բ[ջ]եէզ Ժ(10)—զձփ
352՝ Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս Չզտ Պփհթւըջ, ճջ գճմՠկ Չզտ ՟յզջ, ՠո ՞զջՠռզ դվզձ ՌՄԺԻ (1768), ՜բ[ջ]եէզ Ժ(10)—
զձփ
1՝ (Բճէճջ՞զջ) Պգսվնջ չ՜ջ՟՜յՠպզ
Յզղ՜պ՜ժ բ ՜հո կ՜պիձզձ՚
Աշձ Աոպճսթճհ վ՜շ՜ա՜ջ՟զձ,
Ի պբջ Պգսվնջ չ՜ջ՟՜յՠպ[զ]ձփ
2՝ (Շխ՜՞զջ). 0ՙչ գձդՠջռրխ, հզղՠռբտ կՠխ՜հյ՜ջպ ՜ձհ՜ջե՜ձ Պգսվնջ չ՜ջ՟՜յՠպըո. ՜շ զ ՟ճսշըո Այմ՟յմգ՟ճ ՟պ՟ւգժնրմ ՞ջՠռ՜ս դվզձ ՌՄԻԴ (1775)—զ, ՜յջ(զէ) ԺԶ(16)—զփ 0չ ճջ լի հզղբ, հզղՠ՜է էզնզ ՞՜էճս[ո]պո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ 5՝, 351՜ (Ոսդ՜ձժզսձզ, ՠշ՜պճխ, վ՜ժ՜՞զջ). Ք[ջզոպճոզ]թ[՜շ՜հ] Մ՟մնրեժ չ՜ջ՟՜յՠպ. 1183
(1734) փ
217՜ (Ոսդ՜ձժզսձզ, ՠշ՜պճխ). Ք[ջզոպճո]զ թ[՜]շ[՜հ] [Մ՟մնրեժ] չ[՜]ջ՟[՜]յ[ՠ]պփ
5՝ (Ոսդ՜ձժզսձ, ՠշ՜պճխ, վ՜ժ՜՞զջ). Ք[ջզոպճոզ] թ[՜շ՜հ] Սսգց՟մնջ չ՜ջ՟՜յՠպ. 1240(1719)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜
Ահզ՝ձ Աոպճսթճհ կՠջլՠժ՜...փ 1՝ (Վջ՜ռՠջբձ՚ «՜հո ՞զջ»)փ Ե՝ջ՜հ՜ժ՜ձ ՠս ՜ջ՜՝՜ժ՜ձ ՜հ՝ճս՝ՠձզ ՜շ՜ձլզձ պ՜շՠջփ 2՜ Ահո կ՜պՠձզձ ՝՜ջՠ՝՜ձ՜ժ՜ձ...»փ 2՝ Ահորջ ՠժՠ՜է ՟ըղըճհձ զ տ՜խ՜տ Եջճսո՜խբկ...փ
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ԹԵՐԹ՝ 392+3 (1 խվխ. գվթտջ). շավնր՟լ՝ 1՟բ, 199ՠ, 389՟—92ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԱ×16+ԺԲ—ԻԹ×12(ԺԲ, ԺԴ 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,4×15,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 32ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, խ՟յնրե բպմ՟խնռ գր
գվխնր խ՟ոթշմգվնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Խ՟շգժնրէթրմ 1դ (սո՟աթվ, ի՟շգժնրէգ՟մ ռգվգրնրղ ժ՟սթմգվեմ «INRI», թջխ մգվւգրնրղ՝
«CRUCIFIXUS ETIAM PRO NOBIS SUB PONTIO PILATO», անրմ՟դ՟վբնր՟լ)ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1եֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝
36ՠ, 68ՠ, 93՟, 129՟, 154՟, 217՟, 235ՠ, 270ՠ, 329ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, մ՟վմչ՟անճմֆ
ՊԱՀԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԺԳ բ., Արգս՟վ՟մ, ճնրմ՟վեմ 1(Ա)+1(Բ), ղ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, սնհ՝ 23, Ա. (Յնռծ. Ի 18–ԻԱ 8), Բ.
(Մսէ. Ե 36–Զ 13) (Վգվլ՟մգտ Վ. Շեճէ՟մգ՟մ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթ՟ճմ ի՟շգժնրէգ՟մ մխ՟վզ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟դղթ Բ ցգհխզ տգտ՟խգվ, գվգւ խ՟ոթշմգվթտ ղեխմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—387՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/1ՠփ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/1բ—3՜փՀ՜պճջ Ա/3՜—35՝փ Բ/35՝—67՝ («Աի՜ աո՜ժ՜ս գձթ՜հձ...»)փ Գ/67՝—92՜փ Դ/92՜—128՝փ Ե/128՝—52՝փ Զ/152՝—216՜փ Է/216՜—35՜փ Ը/235՜—69՝փ Թ/269՝—328՝փ Ժ/328՝—87՝
(Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 379՜—80՜փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ի՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 387՜՝)փ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

387՝—8՝ [Փ]՜շտ... Յ՜ջճսդՠ՜ձ ՠս ՟՜պ՜ոպ՜ձզ ի՜պճսռճսկձ (կզ՜հձ Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռճս չ՜ջտզ ի՜պճս՜թգ. պՠո կգպ. 809, 302՝—3՝)փՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
387՝ Ես ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխո հզղՠ՜ Հ՜հջ կՠխ՜հզսփ
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ԹԵՐԹ՝ 367+2 (խվխ. 45, 353). շավնր՟լ՝ 3ՠ, 366ՠ—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԱ×12(Ա 11, Ե, ԼԱ 10, Զ 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,5×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 35ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟աթլ ի՟շ՟մյ՟մ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, Ա ցգհխթ խգմսվնմնրղ
«Սնրվՠ Տ՟էգր», ղթչնրխզ՝ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ— Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 112՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 191՟, Եվթւնռ ւ՟հ՟ւ՝ 207ՠ (նրվնր՟ալ՟ճթմ)ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 36՟, 68ՠ, 90ՠ, 122ՠ, 147՟, 208՟, 224՟, 253ՠ, 308ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝
ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ,խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟վխնջթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ ղ՟ջգվթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, մ՟ի՟ոեջ գվխջթրմ, ՟ճըղ ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ «///ճ՟ագջտթմ ղ՟մխնրմւ...
դթ ՟մխգ՟ժ///» (Է, 27—30)ֆ Աՠ «///Եր գէգ ՟վկ՟խգղ դբնջ՟... Եր ծվ՟ղ՟ճգ՟տ ընհնռ[վբգ՟մմ]///»(Ը, 3—6)ֆ ԲԲ «[///դ՟յ՟խգվսջմ]
թրվ... զմբ ղթղգ՟մջ///» (Թ, 30—33), Բ՟ «[///ա՟ճէ՟ահգ]տնրջե... թ ծնրվմ ՟մյեչ///» (Թ, 41—42)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ էգէգր՟խթ էնրժ՟տ՟լ, 367—վբ շավնր՟լ էգվէթ 2—վբ ջթրմ՟խզ ռգվթտ ռ՟վ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ ԺԸ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ, 358—վբ էգվէզ ցնի՟վթմնր՟լ յհ՟աթվ ավնրէգ՟ղՠ, 366—վբ էգվէթ 2—վբ ջթրմ՟խզ, նրվ ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ գհգժ ե ղ՟սգմթջ ավնրէգ՟մ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մզ, ծ՟մնր՟լ գր խ՟վխ՟սնր՟լ շավնր՟լ էհէնռֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—366՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟ղ՟մտ]

Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/1՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/1՝—2՝փ Հ՜պճջ Ա/2՝—35՜փ Բ/35՝—67՝ (64՝ «Աի՜
աո՜ժ՜ս գձթ՜հ...»)փ Գ/68՜—89՝փ Դ/90՜—121՝փ Ե/122՜—45՝փ Զ/145՝—206՝փ Է/207՜—23՝փ Ը/223՝—53՜փ Թ/253՜—307՝փ Ժ/307՝—
66՜ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 357՜՝, «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 365՝—6՜)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Կ՜ակզ Ա վՠխժ (պՠո)փ
2. 191՜ (1740 դ., պՠո ժձտ՜՟ջճղկգ) Գզջտո Պգսվնջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ բփ
35՜, 207՝, 366՝ (Նճհձ լՠշտճչ, էճս՜ռճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ ՞ջճսդզսձտ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 4՜ Պգսվնջ չ՜ջ՟՜յՠպ. 1740փ
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Ս՟վաթջֆ ԿԱԶՄՈՂ՝ Ղ՟դ՟վֆ
ԹԵՐԹ՝ 370+4 (խվխ. 7,8, 28, 281). շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 6ՠ, 368ՠ—70ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԶ×12 (Թ, ԻԳ 14, ԺԵ—ԺԶ, ԻԶ 10, ԺԷ, Ի 11, ԻԵ
8)+5 (՟ճժ կգպւ՝ ԺԷ—ԻԱ, ցի. ԻԷ—ԼԱ)×12+1×10ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, 370—բզ՝ ԺԷ բ., ՟ջսհ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×15ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 33—39 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ դ՟վբ՟ծթրջ ջոթս՟խ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 121՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 196ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 7՟, 229՟ֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 38ՠ, 72ՠ, 98՟, 131՟, 157՟—212՟, 259ՠ, 311՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ թ Յ՟ճսմնրէթրմ Տգ՟պմֆ ԺԱ—ԺԲ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ. (գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Թնրհէ, գվխջթրմ, գվխ՟է՟ավ՟ի՟պմ ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟—Ա՟ «///՟հէ՟ծ՟վգ՟ժ, դթ ղգւ դի՟ր՟վմ թ ՠ՟տ բմգժնռ թ ժնճջմ ղգվխգջտնրւ... գր խ՟ղ թՠվգր դՊգսվնջ, դնսթտմ ղ՟ւվնրէթրմ, գր բնր ՟պ ա՟ջ///»ֆ Գ՟—Դՠ
«///եվ դղ՟ծթձջ թրվ... գր ժնրլ՟մեթվ ՟մճնրջնրէգ՟ղՠ դռգվզջսթմ նրհհնրէթրմմ, ւ՟մդթ մղ՟մ՟ոեջ ե շ՟վ ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ո՟ծո՟մ՟խմգվզ տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվզ՝ զմխ՟լֆ ԺԷ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ, ՟րգժ՟տնր՟լ 370 էգվէզֆ 227—228 էգվէգվթ ղթչգր ղ՟ա՟հ՟էգ՟ճ խ՟վխ՟ս՟մ՝ 21×21,5, գվխջթրմ նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ Թ–Ժ բբ. «///խ՟ղգթմ գէգ նրվ՟ջտթ ///մ Քվթջսնջթ ՟պ՟չթ ՟ղգմ՟ճմ ///մմֆ Իջխ մ՟
՟վս՟ւջ ///...»ֆ Նղ՟մ ղթ խ՟վխ՟ս՟մ գհգժ ե 245—246 էգվէգվթ ղթչգր. ՟ճըղ զմխ՟լ, ղմնրղ գմ ծգսւգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜—367՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
—3՜՝ Աճջ թմշ ե աժի՟րնվ ՠ՟մւ ՠնժնվ ավնճջ — Աշ՜նզձ, գձ՟՟բկ ձճռ՜, ճջ ա՝՜ըպ ՠս աի՜ջժձ ՜ոՠձ... Ք՜շ՜ոճսձ ՠս կզ. ի՜ջռկճսձտ Գենվագ՟փ Ահոտ՜ձ ՜շ ՜հոփ
Նղճս՜թ 41 ՞էճսըձՠջձ գձ՟՞ջժճս՜թՠձ 10 ի՜պճջձՠջզ կբն՚ Ա(1—4), Բ(5—7),Գ(8—9), Դ(10—14), Ե(15—17), Զ(18—23), Է(24—
29), Ը(30), Թ(31—35), Ժ(36—41), ճջճձտ ՜ձժ՜ը ոճհձ ՞էճսըձՠջզռ, ոպճջ՜՝՜ե՜ձճս՜թ ՠձ կզ՜ոձ՜ժ՜ձ ՠձդ՜՞էճսըձՠջզ ժ՜կ յջ՜ժձՠջզփ Ահոպՠխ ձղսճսկ ՠձ կզ՜հձ ՞էճսըձՠջգփ

—4՜—5՝ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մ ավնտջ — Նՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ զկձ կղպ՜ղ՜ջե ՝՜ձ՜սճջՠ՜է ՠէճհ արջբձ չՠջգձդ՜ռ իջճհ ՝՜ձՠխբձ զկ՜ռճսկձ կ՜ջ՟ճհ... պ՜ոձ զկձ ոՠշ՜ժ՜ձ ի՜պճջ Հ՜ջռկ՜ձռ ՜հոճռզժ, ճջճռ հ՜ջկ՜ջճսկձ— ղ՜ջ՜ժ՜ջ՞ճսդՠ՜ձ բ գոպ ՜հոկ րջզձ՜ժզ... Իոժ ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ յ՜պծ՜շ ՞ճէճհ, զկո ՜յզժ՜ջճսդՠ՜ձ պըՠխթ կ՜պզձ ՠս պժ՜ջ ՜ձլզձ՚ Գվթանվթ ՝՜ձ՜ոզջզ, զ ըձ՟ջճհ ճսկՠկձ ՜ղ՜ժՠջպզ՚ Ասնղթ ճսխխ՜վ՜շզփ Ոջ ՠս կ՜ժ՜՟ջՠոռզ հճջնճջնճսկձ ՞ջճռո գոպ ժճմկ՜ձ զջզ՚ Հ՜ջռկճսձտ Գվթանվթ ոյ՜ո՜սճջզփ Ահէ ՠս յ՜պծ՜շ ոճջզձ ՠջզռո ՠխՠս կՠա ի՜ձ՟զյՠէզփ Ն՜ը՚ գոպ չՠջճյժճմՠռՠ՜էձ Ասնղթ, ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ՠս հ՜ղ՜ժՠջպ՜ժռ՜ռ զկճռ ՜խ՜մՠռՠ՜է աըձ՟զջո ճկ՜ձո էճսթ՜ձՠէ, աճջո ճմ ՠխՠս իձ՜ջ գձ՟՟զկ՜՟՜ջլ էզձՠէփ Եջժջճջ՟՚ ՠջժճսռՠ՜է հ՜ոպճս՜թ՜յըրո ՜ձգ՜ձզէ պճս՞՜ձո, ճջ աի՜ս՜պ՜ռՠ՜էձ դ՜տճհռ տ՜ձտ՜ձ՜ջ, ակՠթճսդզսձո, աճջ ՠժՠ՜է՚ ի՜ձռբ հճջճչ՜հձբ ձճջ՜, ճջ թ՜թժբ ա՝՜ձձձ Աոպճսթճհ. զ ոճչճջՠռՠէճհձ ՜ոբփ Եջջճջ՟՚ ազ ՜ղը՜պճսդզսձ զկ կզկզ՜հձ էզռզ ձՠջժ՜հզո էոՠէճհ, իճ՞ պ՜ջ՜ ՠս հՠպձճռձ ՞ջմ՜ս ՜ս՜ձ՟ՠէճհ, ՜խ՜մՠէճչ, ՠդբ ճտ ՟ՠ՞ՠջՠոռզ զ ոկ՜ գձդՠջռկ՜կ՝, չ՜ոձ զկ կ՜խդ՜ձո կ՜պճսռ՜ձՠէ Աոպճսթճհփ
Աջ՟, իզկձ ՞թճհո զ չՠջ՜հ ՜ձղ՜ջե չզկզձ Քջզոպճոզ ժ՜ռճսոռզ... Ահէՠս ՜խ՜մՠկ ի՜ջժ ՠէզ չծշ՜ս՚ ճմզձմ գոպՠջզսջՠէ
զ ոկ՜ձբ ժ՜կ՜ժ՜ջ կպրտ, ճջյբո ՜հձճտզժ, ճջ ոճչճջ ՠձ ա՞զջո ոճսջ՝ո ՠխթ՜ձՠէ ՠս դզսջՠէ՚ զ ՟՜պ՜յ՜ջպճսդզսձ
՜ձլ՜ձռ զսջՠ՜ձռ ձզսդՠէ... Ահէ ճսղզկ կպրտ ՠս իճ՞՜ռճխ ՞՜խ՜վ՜ջրխտձ ՞ջՠ՜է էզռզձ զ ՞զջձ ժՠձ՜ռ ՜ձնձնՠէզ հզղ՜պ՜ժճսդՠ՜կ՝. ՜կբձփ Եխզռզ, ՠխզռզփ

1. 5՝—37՝ [Ապ՟չթմմ. Ապ ՟վս՟ւթմջ ՟պ՟վխնրէթրմ գր ժնրլնրղմ զմբբթղ՟իփջնրէգ՟մտ, նվւ դծ՟վխ գր դձ՟խ՟ս՟աթվ, դշ՟վջ գր դՠ՟վթջ ճԱջսնրլնճ ծ՟ղՠ՟րգմ, գր զմբբեղ ղ՟մթւգտրնճ, գր ՟ճժ՟դա՟տ, գր ծվեթտ]
—5՝—6՜ Ց՟մամ ե ՟պ՟չթմ ծ՟սնվթ Հ՟վտղ՟մտջ — [Ն]՜ը՚ Ըձ՟՟զկ՜՟ջճսդզսձ ճջճռ աի՜ջժձ ՜ոՠձ... Ահոտ՜ձ հ՜շ՜նզձ ի՜պճջձ, ճջ գձ՟՟բկ ՜ո՜ռ՜ս ՜ջպ՜տզձ ոպճռձ ՠս ՜հէ՜ա՞՜ռ ՠս իջբզփ Իոժ ա՜հէ ՞ջճռձ ռ՜ձգ՚ հզսջ՜տ՜ձմզսջ ի՜պճջզ ոժզա՝ձ ՠ՟՜տ, ազ ՟զսջ՜ս ՞պռՠո ա՜կՠձ՜հձ ՝՜ձ, աճջ ՠս ՞պռՠո ՜շ՜ձռ ղվճդՠէճհ զ ժ՜ջ՞զ զսջՠ՜ձռփ
՟. 7՜—14՝ [Գ]վթանվթ ՟յ՟խգվսթ Եպ՟ղգլթ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտնճ Հ՟վտղնրմւ դ՟մ՟դ՟մւ ոթս՟մթւ գր
փաս՟խ՟վւ ավնտ ՟յ՟խգվսգ՟ժ ՟մկ՟մտ – Հ՜ջռկճսձտ. [Ն՜ը. Ըձ՟՟զկ՜՟ջճսդզսձ ճջճռ աի՜ջժձ ՜ոՠձ]. [Ո]ջյբո
՜ոՠձ իՠջլճս՜թճխտ, ա՜կՠձ՜հձ զձմ կ՜ջ՟ժ՜ձ զ ի՜ջժբ ՞ճէ... (Պջ՜ժտ ՟—գ)փ
ՠ. 14՝—5՝ Բ. Յ՟հ՟աջ ձ՟մ[՟շ]ղ՟մ Աջսնրլնճ — Հ՜ջռ. Ոջտ՜՛ձ բ ծ՜ձ՜մճսկձ Աոպճսթճհփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Վ՜ոձ ծ՜ձ՜մկ՜ձ զսջճհ Աոպճս՜թ ժ՜ակՠ՜ռ ժջժզձ... (Պջ՜ժ դ)փ
ա. 15՝—36՝ Գ. Ըմբբեղ խնվնրջգժնտ ՟ճժ՟դագ՟տ, նվւ գմ խ՟վ՟ոգս մգպթմմ գր մնվ ծգէ՟մնջւ ծգվկնր՟լնհւ Ավթնջթ գր Կգվթմէնջթ — Ա. Ն՜ը, ազ ճսջ՜ձ՜ձ աԵջջճջ՟ճսդզսձձ ՜ձլ՜ձռձ... (Պջ՜ժտ ՟—ըդ)փ
բ. 36՝—7՝ Դ. Ըմբբեղ ծվեթտ — Ոսջ՜ռՠ՜է իջբ՜հտձ ՜շ՜ջժՠձ գձ՟՟բկ կՠջ... (Պջ՜ժ ե)փ
2. 37՝—71՝ [Եվխվնվբ ծ՟սնվմ. Ըմբբեղ Ավթնջթ, գր ծնաեղ՟վսթտ գր Ն[գ]ջսնվթ գր գվխ՟ՠմ՟խ՟տ]
—37՝—8՜ [Ե]վխվնվբ ծ՟սնվ. Հգվկղնրմւմ ե Ավթնջգ՟մտ. ւջ՟մ աժինռֆ 0ամգ՟ճ Հնաթ Աջսնր՟լ (տ՟մխ) —
Ա. Աշ՜նզձ, ճջ ՜ոՠձ ժ՜կ՜՛ս թձ՜ս, դբ հճմ ժ՜կ՜...
—38՝—41՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Ոջտ ա՜մո զկ՜ոպզռ հզկ՜ձ՜էզ ծ՜շ՜՞՜հդզռձ ըճսո՜վՠռզձ դզսջ ժ՜կրտ...
գ. 41՜—7՝ Ե. Ապ՟վխնրէթրմւ Երմնղթնջգ՟մտ, գր Ավթնջթ գհլղնրմւ, գր զմբբթղ՟բվնրէթրմւ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ճԱպ նվջ ավնտ — Հ՜հջ ժ՜կ՜՛ս թձ՜ս աՈջ՟զ, դբ՛ հճմ ժ՜կ՜հփ Ես աճջ ՜ոՠձ. Ահո բ պ՜ջ՜ժճսո՜ձտձ...
դ. 47՝—55՟ Զ. Վ՟ջմ Հնարնճմ Սվՠնճ (զջս տ՟մխթ՝ «Ըմբբեղ ծնագղ՟վսթտմ») — Աջ՟, ժ՜պ՜ջՠ՜է բ Աոպճս՜թճսդզսձձ ՠջզո ՜ձլզձո ՠս կզ Աոպճս՜թճսդզսձ...
ե. 55՜—71՝ Է. Ըմբբեղ ղ՟վբ՟բ՟ր՟մ մգջսնվ՟խ՟մ՟տ, նվւ դԲ՟մմ ՠմ՟խնրէգ՟ղՠ ՟ջգմ թ ղ՟վղ[մ]թ՝ թՠվգր թ ս՟ձ՟վթ. Ի Պ՟վ՟ող՟մտ ավնտ — Ոջտ ճսջ՜ձ՜ձ ա՝ձճսդՠ՜կ՝ կզ՜սճջճսդզսձձ Աոպճսթճհ կ՜ջ՟՜ռՠէճհձ...
3. 71՝—97՜ [Եվվնվբ ծ՟սնվմ ե ձյղ՟վթս ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Դթնմթջթ. տնրտնրղմ ջ՟խ՟րնրւ]
—71՝—2՜ Եվվնվբ ծ՟սնվ Հ՟վտղ՟մտ. Աջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Դթնմթջթնջթ (տ՟մխ) — Աշ՜նզձ. Ճ՜շՠէզ ՠս ՜ձծ՜շՠէզ...
զ. 72՝—85՝ [Ը]. Յ՟հ՟աջ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ թ ջվՠնճմ Դթնմթջե — [Պ]՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ զ ձՠջտճհ ՝՜ձզձ բ ա՞՜էՠ՜ռո պՠոճսդզսձ...
է. 85՝—97՜ Թ. Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟տ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ զկ՜ռ՜ժ՜ձձ ՠս զկ՜ձ՜էզձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Իկ՜ձ՜էզ
բ զկ՜ռճխձ...
4. 97՜—130՜ [Չնվվնվբմ. Վ՟ջմ ռգտփվեթտ գր ՟վ՟վշնրէգ՟մ ՠնժնվ ՟յի՟վծթ]
—97՜՝ Սխթդՠմ տ՟մաթ [շնվվնվբ] ծ՟սնվթ թ անվլնճ գր ճ՟վ՟վշնրէգ՟մտմ Աջսնրլնճ ռգտփվեթտ. Ապ՟չթմմ.—
Զզ՛ձմ բ ՞ճջթ ՝ձճսդՠ՜ձ ՠս ՞ճջթ ժ՜կ՜ռ...
ը. 98՜—108՜ [Ժ]. Յ՟հ՟աջ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ ռգտ՟րվեթտ — Յՠպ գձ՟՟բկ ՜ջպ՜տո ՜տոճջՠէճհ ա՜ջպ՜տ[զձոձ]...
ը՟. 108՝—11՝ [ԺԱ]. Հ՟վտ[ղնրմւ] թ ղգխմնրէգմե ՟վ՟վ՟լնտ (տ՟մխնրղ՝ «Վ՟ջմ ՟վ՟վ՟լնտ գր ՟յի՟վծթ») — Վ՜ոձ բ՛ջ Աոպճս՜թ ՞ջճչ ըրոզ գձ՟ կՠա...
ըՠ. 111՝—9՜ ԺԲ. Յ՟հ՟աջ ժնրջնճ (տ՟մխնրղ՝ «Վ՟ջմ ժնրջ՟րնվ՟տ, գր ճգհ՟մ՟խ՟տ, գր ՟րնրվ») — Գզպՠէզ բ,
ազ իճկ՜ձճսձ բ էճհոձ...
ըա. 119՜—27՝ [ԺԳ]. Յ՟հ՟աջ թրվ՟ւ՟մշթրվ ս՟վգվտ. Յ՟սխնրէթրմւ ծվնճ Խ էռնռ — Ն՜ը՚ ազ պ՜ջջ՜ժ՜ձ բ
իճսջ... (121՜ Հճխկձ՜ռճհռ ՝ճէճջ՜ժ)փ
ըբ. 127՝—30՜ ԺԴ. Յ՟հ՟աջ բվ՟իսթմ — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ Պրխճո ա՟ջ՜ըպձ ՠջջճջ՟ ՠջժզձ ժճմբ...
5. 130՜—219՝ [Հթմագվնվբմ թ խ՟դղնրէգմե ժթմգժնրէգ՟մ ղ՟վբնճմ]
—130՝ Հթմագվնվբ ծ՟սնվ Հ՟վտղ՟մտջ. Վ՟ջմ խ՟դղնրէգ՟մ ղ՟վբնճմ (տ՟մխ) — Աշ՜նզձձ. Թբ զ իճխճհ ոպՠխթ՜ս...
ըգ. 131՜—41՝ ԺԵ. Սխթդՠմ ծթմագվնվբ ավնտ Հ՟վտղ՟մտջ. Յ՟հ՟աջ ժթմգժնրէգ՟մ ղ՟վբնրէթրմ (տ՟մխնրղ՝
«Վ՟ջմ խ՟դղնրէգ՟մ ղ՟վբնճմ») — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ կ՜ջ՟ձ զ իճխճհ ոպՠխթ՜ս...
ըդ. 141՝—50՜ ԺԶ. Յ՟հ՟աջ նանճ ղ՟վբնճ — Հ՜ջռ. Խձ՟ջՠկ ճսո՜ձՠէ չ՜ոձ ՝ճէճջ բճսդՠ՜ձ իճ՞ճհձ...
ըե. 150՜—5՜ ԺԷ. Յ՟հ՟աջ ՠնժնվ ղ՟վբնճմ – Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ. Աջ՜ոռճստ կ՜ջ՟ գոպ յ՜պժՠջզ կՠջճսկ ՠս գոպ ձկ՜ձճսդՠ՜ձ...

6. 155՜—210՝ [Վգտգվնվբմ. Ի մնճմ թմւմ ճԱվ՟վ՟լնտ ջխդՠ՟մե զջս խ՟վաթ ո՟սղնրէգ՟մտ ծթմա ավնտմ Մնռջթջթ]
—155՜—6՝ Վգտգվնվբ ծ՟սնվ Հ՟վտղ՟մտջ, ծթմա աթվւմ Մնռջթջթ, ՟ճջթմւմ՝ Ավ՟վ՟լւ, Եժւ, Ղգրս՟խ՟մւ,
Թթրւ գր Եվխվնվբ փվեմւմ (տ՟մխ) — Աշ՜նզձ ի՜ջռճսկձ. Վ՜ոձ Ա՝ՠէզ...
ըզ. 157՜—65՜ ԺԸ. [Վ՟ջմ Աՠգժթ գր մ՟ի՟ծ՟վտմ]. Վ՟ջմ Աՠգժթ գր ո՟ս՟վ՟ա՟տ — Յՠպ ՠէզռ զ ՟ջ՜ըպբձ ժՠձ՜ռ, ի՜ջռ՜ձՠէզ բ ՠս չ՜ոձ ձ՜ը՜ի՜ջռձ...
ըէ. 165՜—76՜ ԺԹ. Վ՟ջմ Աՠվ՟ծ՟ղնր գր Իջ՟ծ՟խ՟ճ — Հ՜ջռ. Ո՛ջտ ՠձ ճջ՟զտձ Ա՝ջ՜ի՜կճս ՜ս՜ատ ՠս ճջտ՚
՜ոպՠխտ...
թ. 176՜—87՜ Ի. ՅԵժթտ ավնտ. Բ՟հբ՟սնրէթրմ Մնռջթջթ ՟պ Քվթջսնջ գվգջնրմ ճգհ՟մ՟խ՟ր — Աջ՟, ՝՜ակ՜ա՜ձ ՠխ՜ձ՜ժ՜ս ի՜կՠկ՜պզ կՠթձ Մճչոբո Փջժմզձ կՠջճհ Քջզոպճոզ...
թ՟. 187՜—95՝ [ԻԱ]. Ի Ղգրս՟խ՟մ ավնտ — Հ՜ջռ. Ոջյբ՛ո ա՜ձ՜ա՜ձզձ Հզձ րջբձտ ՠս Նճջո...
թՠ. 195՝—202՝ [ԻԲ]. Ի Թնրնտ ավնտ — [Հ՜ջռ]. Վ՜ոձ բ՛ջ Աոպճս՜թ իջ՜կ՜հՠ՜ռ դճսՠէ աճջ՟զոձ Ա՝ջ՜ի՜կճս... (196՝ Խճջ՜ձ չժ՜հճսդՠ՜ձ ՠս ՝ձ՜ժ՜չ՜հջ ԺԲ ռՠխզռ Իոջ՜հբէզ)փ
թա. 202՝—10՝ [ԻԳ]. Եվխվնվբ 0վեմւ — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ ՞ջՠ՜ռ Եջժջճջ՟ րջբձտփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ն՜ը՚ ճջյբո ժ՜ձճսը ՜ձլջՠսձ...
7. 211՜—28՜ [Երէմգվնվբ ծ՟սնվմ. Յգջնր գր Դ՟ս՟րվնւ գր Չնվջ է՟ա՟րնվնրէգ՟մտմ ծ՟ղ՟պփսգ՟ժ]
—211՜՝ Երէմգվնվբ ծ՟սնվ Հ՟վտղ՟մտմ ընհնռթ Յգջնր գր Դ՟ս՟րնվւմ գր Չնվջ է՟ա՟րնվնրէթրմւմ (տ՟մխ) — Աշ՜նզձձ. Յՠոճս՜հ. Վ՜ոձ ՝՜ե՜ձկ՜ձ ՞ՠպճհձ...
թբ. 212՜—4՝ [ԻԴ]. Ապ Յգջնր նվբթ Ն՟րգ՟ճ — Յՠպ չ՜ըծ՜ձՠէճհձ Մճչոբոզ...
թգ. 214՝—6՝ [ԻԵ]. Յ՟հ՟աջ Դ՟ս՟րնվ՟տմ Իջվ՟ճեժթ գր խ՟վաւ գր ը՟ղ՟մ՟խ մնտ՟ — Ես հՠպ Յՠոճս՜հ ՟՜պ՜սճջտ ՟՜պՠռ՜ձ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ աԻջվ՟ճեժ...
թդ. 216՝—9՜ [ԻԶ]. ՅԱպ՟չթմ է՟ա՟րնվնրէգ՟մտ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ ՠվճսպձ ՠս դՠջ՜վձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եվճսպձ իճկ՜ձճսձ բ...
Խճջ՜՞զջգ ՟ջճս՜թ բ ՠջժջճջ՟ ի՜ջռկ՜ձ կճպ՚ «Զզ՛ձմ բջ կՠխտձ...»փ

թե. 219՜—22՝ ԻԷ. Եվխվնվբ է՟ա՟րնվնրէգ՟մտմ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ. Ակՠձ՜հձ ճջ կ՜ջպզռբ գձ՟ հՠ՝ճսո՜ռզո...
թզ. 222՝—5՜ ԻԸ. Եվվնվբ է՟ա՟րնվնրէգ՟մտմ — Հ՜ջռ. Վ՜ոձ բ՛ջ ռջպ՜ռ՜ս զ թՠջճսդՠ՜ձձ Դ՜սզդ...
թէ. 225՜—8՜ ԻԹ. Ի շնվվնվբ է՟ա՟րնվնրէգ՟մտ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ղ՜ջեկ՜կ՝ չՠջ՜ձ՜էձ Եխզ՜հզ...
8. 228՜—58՜ [Որէգվնվբմ թ Ննվ խս՟խ՟վ՟մ՟տ. Մ՟վբգհնրէգ՟մ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ]
—228՜՝ Որէգվնվբ ծ՟սնվ. Յ՟հ՟աջ ղ՟վբգհնրէգ՟մ Փվխշթմ (տ՟մխ)—Աշ՜նզձ. Ն՜ըՠջ՞՜ձ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ բ Աոպճս՜թ...
ժ. 229՜—58՜ [Լ]. Ննվթմ Գվթանվթ Հ՟վտղնրմւ թ Ննվնճ խս՟խ՟վ՟մ՟տ. Որէգվնվբ ծ՟սնվ ՟պ՟չթխ՟ճ թվնհնրէգ՟մ. [«Ն՟իգվա՟մ»] — Զ՜ձոժզա՝ձ ոժա՝՜ձ զ ոժա՝՜ձբ ՞ճհզձ...
9. 258՜—310՜ [Իմմգվնվբ. Ի Ննվջ՝ գխգհգտրնճ ծ՟վտղնրմւ դ՟մ՟դ՟մւ]
—258՜—9՜ Իմմգվնվբ ծ՟սնվ. Վ՟ջմ Ննվ փվթմ՟տ գր գխգհգտնճ դ՟մ՟դ՟մ ծ՟վտղնրմւ (տ՟մխ) — Աշ՜նզձձ. Վ՜ոձ Նճջ ՜սջզձ՜ռ...
ժ՟. 259՝—70՝ ԼԱ. Դ՟վկգ՟ժ ռ՟ջմ Ննվ ՟րվթմ՟տ գր գխգհգտնճ դ՟մ՟դ՟մ ծ՟վտղնրմւ — Յՠպ ՜հոճջզժ ի՜ջռ՜ձՠէզ բ զ Նճջո րջզձ՜ռ...
ժՠ. 270՝—6՜ ԼԲ. Յգս ՟ճջնվթխ ծ՟վտ՟մգժմ ե ւջ՟մ ղգհ՟տ — Հ՜ջռ. Ոջյբո ա՜ձ՜ա՜ձզձ կՠխտ, ՜ձրջբձճսդզսձտ ՠս հ՜ձռ՜ձտ...
ժա. 276՜—81՞ ԼԴ(ԼԳ). Յ՟հ՟աջ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ — Ես ՜հոյզոզ ՜ո՜ռՠ՜է պժ՜ջճսդՠ՜ձ կՠխ՜ռ ՜շճխնճսդզսձ բ ՝եղժ՜ջ՜ջ...
ժբ. 281՞—91՜ ԼԴ. Յ՟հ՟աջ Է ինվծվբնճ գխգհգտնճ — Հ՜ջռ. Ոջտ ՠձ Է ըճջիճսջ՟տ ՠժՠխՠռճհփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Ն՜ը՚ Մժջպճսդզսձ...
ժգ. 291՝—310՜ [ԼԵ. Վ՟ջմ ՟պ՟մկթմ գխգհգտրնճջ ղգվ — Յՠպ ՜հոճջզժ ի՜ջռ՜]///ձՠէզ բ աՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ժ՜պ՜ջկճսձտո կՠջ...
10. 310՜—67՜ [Տ՟ջմգվնվբմ. Վ՟ջմ ցնցնիղ՟մ գր խ՟ս՟վ՟լթ ՟յի՟վծթմ]
—310՜՝ Տ՟ջմգվնվբ ծ՟սնվ Հ՟վտղ՟մտջ (տ՟մխ) — Աշ՜նզձձ. Վ՜ոձ բ՛ջ աժՠ՜ձտո ա՜հո ՠս ՜յ՜ աի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ պ՜ռ... Ք՜շ՜ոճսձ ՠս Զ. Հ՜ջռկճսձտձ Գենվա՟ճ ԺԴ ՞էճսըփ Ես ՜ոպ՜ձր[ջ] ՜ս՜ջպճսկձ Ժ—ՠջճջ՟ ի՜պճջզձ Հ՜ջռկ՜ձռ զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ

ժդ. 311՜—21՝ ԻԶ(ԼԶ). Վ՟ջմ ծ՟մբգվկգժնճմ գր ցնցնիղ՟մ ղ՟վբնճմ — Յՠպ ՜հոճջզժ ի՜ջռ՜ձՠէզ բ չ՜ոձ ի՜ձ՟ՠջլՠէճհձ...
ժե. 321՝—30՜ ԼԷ. Վ՟ջմ ՠ՟ը՟մգ՟ժ ծնանտ — Յՠպ կ՜ջկձճհ ժ՜պ՜ջկ՜ձռ՚ ի՜ջռ՜ձՠկ ՠս չ՜ոձ ՝՜ե՜ձՠ՜է իճ՞ճռ... Ահէՠս հՠպճհ զ Գենվագ՟ճ Հ՜ջռկճսձտձ պՠոփ
ժզ. 330՝—2՝ ԼԸ. [Վ՟ջմ մգպթմմ — Հ՜ջռ]. Զզ՛ձմ բ ժ՜յՠէձ ո՜պ՜ձ՜հզ Ռ ՜կ, ճջյբո ՜ոբ Տՠոզէձ...
ժէ. 332՝—41՜ ԼԹ. Յ՟հ՟աջ ճ՟վնրէգ՟մ ծ՟վտնրղմ խ՟վա՟ր — Հ՜ջռճսկձ. Զզձմ բ ՜շ՜նզձ հ՜ջճսդզսձ ՠս ՠջժջճջ՟ձ...
ի. 341՜—59՝ Խ. Յ՟հ՟աջ [Գ՟ժջսգ՟մմ գր բ՟ս՟ջս՟մթմ — Հ՜ջռ]. Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ Տՠոզէձ. Գոկ ՠո չ՜խչ՜խ՜ժզ... Աոպ՜ձրջ զջ՜ս՜յբո ՜շռբ աժ՜հ՚ ՝՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռո ՜հոճռզժ... Ահեկ ՠս կղպ՜ժ՜հ հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ
ի՟. 361՜—6՝ ԻԱ. Հ՜ջռկճսձտ Գգրնվագ՟ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս էճսթճսկձ Գվթանվթ ձճջզձ ի՜ջ՜ա՜պզ — Գզջ տճհճհ չոՠկ՜կզպ ըճիՠկճսդՠ՜ձ, ճչ ՜ջվ՜թզձ ՠս Վՠջձճհձ Սզճձզ ձ՜աՠէզ ա՜ս՜ժ Գե[նվաե]նջ ջ՜՝ճսձՠ՜ռ յՠպ... (՜յ՜՚ ի՜ջռկճսձտ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ Ա—ԺԴ)փ Ա. Հ՜ջռ. Կ՜ձճձ բ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ռ, ազ զջ ճջ ՝ձճսդՠ՜կ՝ էզձզ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աշ ՜հո ՜ոՠկտ, դբ յ՜ջպ բ ՜կՠձ՜հձ զջ ՝ձճսդՠ՜կ՝ էզձզ... մ՜ջմ՜ջ՜ժզռ ՞ճէճչ Աջ՜ջմզձ զսջՠ՜ձռփ Ես
՜հո հ՜խ՜՞ո ՜հոճջզժ ՜հոտ՜ձ... Ոխն էՠջփ
—359՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ավնտջ — Աջ՟, ՠո՚ չՠջնզձ զ թձճսձ՟ո ՠժՠխՠռճհ ՠս պջճսյո ՝՜ձ՜ոզջ՜ռ Գվթանվ յզպ՜ժ՜ձճսձ ըձ՟ջճխ ՝՜ձզձ, ՝՜ռ՜հ՜հպՠռզ ա՝՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռ զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠժՠխՠռճհ՚ զ ըձ՟ջճհ ճսկՠկձ ՝՜ձ՜ոզջզ Աս// (360՟)նղթ ճսխխ՜վ՜շզ, ճջ զ չ՜խճսռ իՠպբ ՝՜աճսկո դ՜ը՜ձլբջփ Ես ՠո, չ՜ոձ զկճհ
պժ՜ջճսդՠ՜ձ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժզո չջ՟ճչկ՜ձ աըձ՟զջձ հ՜յ՜խբզփ Ես ՜յ՜ զ ոբջ ՠս հ՜ձլճսժ եպՠէճհ ձճջզձ, ՜յ՜ոպ[՜ձ]ՠ՜է զ ձճհձ, ճջ արջ՜ռճհռ ապժ՜ջո, լՠշձ զ ՞ճջթ ՜ջժՠ՜է՚ ՜ս՜ջպՠռ՜ս ՝՜աճսկ կզնճռ՜ս ՠս վ՜ըըոպՠ՜կ՝ զ պՠխզո, ՠս կՠթ ն՜ձզս վճսդ՜ռՠ՜է, ճջ ՠս ճմ ե՜կ՜ձՠ՜ռ զ ժ՜պ՜ջ ՝՜ձզո չՠջճհ ՜ո՜ռՠ՜է ըձ՟ջրխձ, ՜հէ զ ի՜ո՜ջ՜ժ ՞ջճհո ի՜ո՜ջ՜ժՠ՜ռ ՠս ձ՜ աժՠ՜ձո ՜շրջՠ՜հ, ի՜ոՠ՜է զ ՞՜ձլձ զկ՜ոպզռ ՠս հ՜խ՝ՠսջձ ՞զպճսդՠ՜ձռ, ճջճհ հզղ՜պ՜ժձ րջիձճսդՠ՜կ՝ էզռզ. ՜կբձփ
Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս ՝՜ձզո զ ղջն՜՞՜հճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պրկ՜ջզո ՊԽ ՠս Զ (1397) դճսզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ՠջժձ՜ի՜ձ՞բպ կՠթ՜ջ՞ճհ ճսըպզ Սթրմգ՟տ ձ՜ի՜ձ՞զ, Աշ՜տՠէ՜ժ՜ձ Ադճշճհ Սնրվՠ Ապ՟ւգժնտջ ՠս ՜հէ ղջն՜ժ՜հ իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ ոճսջ՝ կՠձ՜ոպ՜ձՠ՜ռ, ճջճռ ըձ՜կրտ ՜կջ՜ռՠ՜է՚ վջժՠոռճստ ա՜կՠձ՜հձ վճջլճսդՠ՜ձռ. ՜կբձփ
Իոժ էճսթճսկձ Հ՜ջռկ՜ձռ ՜հոճռզժ ճմ ՜կՠձՠսզձ րպ՜ջ՜լ՜հձ ՜սՠէճջ՟ ըճսաՠ՜է ՠս ճմ ՞ՠխնճսժ զկձ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ ըրոզռ հ՜ջկ՜ջՠ՜է, ՜հէ այզպ՜ձզո ՠժՠխՠռճհ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ճ՞բղ՜ի ըձ՟զջ ի՜ս՜պճհ կզ՜հձ իճ՞ պ՜ջՠ՜է
ճ[սխխ՜]ժզ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ ՠս ՜ձըոպ՞զսպ զկ՜ռկ՜ձ, ՝ճչ՜ձ՟՜ժՠ՜է ճմ ա՜կՠձ՜հձ, ճջ ՜կՠձՠռճսձ բ ՞զպՠէզ, ՜հէ
ա՝՜ձո ՝՜աճսկո, ճջ ՝՜ակ՜ռ բ յզպ՜ձզ ՠս ըձ՟ջՠռզփ Աջ՟, բ զձմ զ ոկ՜ ի՜ս՜տՠ՜է զ էճսո՜սճջ ՝՜ձզռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ոջ՝ճռ գոպ ՞ջճռձ ժ՜ զկ՜ռճս՜թճհձ, ՠս բ զձմ զ ձՠջ՞ճջթճսդՠ՜ձռ Հճ՞ճհձ Աոպճսթճհ ղձճջի՜ռ, ճջ թ՜թժբ զկ՜ոպձճռ ՠս հ՜հպձբ պխ՜հճռ, հզսջ՜տ՜ձմզսջ ե՜կ՜ձ՜ժո գոպ ժ՜կ՜ռ զսջճռ ՠս դբ ՜հո, ՠս դբ ՜հձփ Դճս գձժ՜է աըձ՟զջ՟ կպ՜ռ ՜շ՜ձռ ՜կՠձ՜հձ ՠջժ՝՜հճսդՠ՜ձռ, զ՝ջ զ կզճհ ժՠձՠխճսպ ՜խ՝ՠջբ ժՠձ՜ռ ճսշծ՜էջ՜ռՠ՜է ՠս յպխ՜սՠպՠ՜է զ վ՜շո ՠս զ ՞ճչՠոպ ձճջզձ պձժ՜՞ճջթզ ՠս ՜շ՜նձճջ՟զփ Զճջ ՠս ՠո արջբձ կղ՜ժ՜ռ ՝՜ակ՜ի՜ս՜տ յպխճռ, ժ՜կ վճսձն կզ ՜ձճսղ՜իճպ ՝՜ակՠջ՜ձ՞ թ՜խժ՜ձռ, ժ՜կ մձմզձ դշմձճհ աըճջզոզո կՠխճս, ժ՜կ ճջյբո էճկ՜հո ՜հջճհձ,
պ՜շ՜յՠ՜է ՞ճհզս ՜խՠջո գձթ՜հՠռզ զ ՞՜ձլ՜ձ՜ժ ծճըճսդՠ՜ձ լՠջ՟ կՠթճսդՠ՜ձ՚ զկ՜ոպ՜ոբջ ՠս ծղկ՜ջպ՜ոբջ ՠժՠխՠռՠ՜ռ՟ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ ՠս գձդՠջռ՜ոբջ կպ՜ռ, [ճ]ջ ՠս ՜խ՜մՠկ ա՝՜ջՠկզպ ի՜ձ՟զյրխո ՠխ՝՜հջ՜ժ՜ձ ոզջճչ
ի՜ս՜ձՠէ, այ՜ժ՜ո զ էձճսէ ՠս ա՜սՠէզոձ՚ ժղշՠէ, ՠս յզպ՜ձՠ՜ռձ վ՜շո չՠջգձթ՜հՠէ ՜հձկ, ճջ վ՜շ՜սճջՠ՜է բ զ յ՜ջ՞ՠսո զսջ, զոժ ա՜ձյզպ՜ձո՚ ձՠջՠէ կՠջճհ վճտջգձժ՜է ՜ձրդճհ ՠս ՟՜ձ՟՜խժճպ վճսդճհփ
Դ՜ջլՠ՜է, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜ջպ՜ոճս՜էզջ ՟զկրտ, իճխո ՠս վճղզ ոճսջ՝ ՞՜ջղ՜յ՜ջ՜ռ լՠջճռ, ՜խՠջոՠկ զ ըճջճռ ոջպբ աի՜ջ՜ա՜պ ՞ճսդ ի՜ջռ ՠս ՠխ՝՜ջռ կՠջ իճ՞ՠսճջ՜ռ, ազ ժ՜դ կզ ՜ջպ՜ոճս՜ռ զ ժ՜դզէ ՟ճսէբ լՠջ՟ կ՜խդ՜ձ՜ռ ռրխՠոռբ զ ՞ՠջՠակ՜ձ իճ՞ճհ զկ պ՜շ՜յ՜ձ՜ռ ՠս էճս՜ոռբ ա՝՜ակ՜ղ՜ջ՜ս ա՜աջ՜ռՠ՜է ճոժՠջո կՠխրտ կՠշՠէճհո, ազ դՠջՠսո չ՜ոձ լՠջ ոզջ՜էզջ կ՜խդ՜ձ՜ռ՟, ՞պ՜հռ ճխճջկճսդզսձ հ՜կբձճխճջկ Փջժմբձ կՠջկբփ //(360՝) Ահէՠս չ՜ջե՜յՠպզձ զկճհ ՠս կՠթ իշՠպճջզ Հ՜հճռ՚ Յնռծ՟մմնր Ովնսմգտրնճ ՠխզռզ զ ոկ՜ հզղ՜պ՜ժ կ՜խդ՜ձ՜ռ կ՜ոզձ
՜սջիձճսդՠ՜ձռ ՠս չզծ՜ժզ ե՜շ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ ոջ՝ճռձ զ էճհո. ազ ձ՜ թձ՜ս ակՠա գոպ ՝՜ձզ, ՝՜ակ՜ն՜ձ ՠջժրտ ժջդՠ՜է զ կ՜կճսէո չ՜ջե՜ջ՜ձզ ՠս զ հճհոձ ժՠձ՟՜ձզփ Ոջճսկ ՠս լՠա հզղճխ՜ռ ՠս կՠա հճսո՜ռճխ՜ռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՝՜ակճխճջկ կ՜ջ՟՜ոբջձ Աոպճս՜թ ՠս Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո. ՜կբձփ
Ահէՠս աՠջն՜ձզժ ՞՜խ՜վ՜ջրխո՟ կ՜խդՠկ, ճջտ գձ՟րջզձ՜ժՠէ աԳզջտ ի՜ջռկ՜ձռ ՜հոճջզժ, ՞ջՠէ ՠս աո՜ժ՜ս, հզղ՜պ՜ժո ՜հոճռզժ, ճջյբոազ ՠս ՟ճստ էզռզտ ՞ջՠ՜է զ ՞զջձ ժՠձ՜ռ. ՜կբձփ Գջՠոռզ ՠս հ՜հոկ պՠխսճն Հ՜ջռկճսձտձ Գենվագ՟ճ չ՜ոձ ՝՜աճսկ չժ՜հճսդՠ՜ձռձ, ճջ ՜շՠ՜է բ զ Գզջո ՜հո, ազ ՜ձպ՜ջ՜ժճհո էզռզփ Ես ՠձ ՜կՠձ՜հձ ի՜ջռկճսձտ՟ ԴԺ ՞էճսը, ճջյբո հ՜հպ բ զ ժ՜ջ՞զ՟փ

—359՝—60՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ավնտջ — Աջ՟, ՠո՚ չՠջնզձ զ թձճսձ՟ո ՠժՠխՠռճհ... ճջյբո հ՜հպ բ զ ժ՜ջ՞զ՟
(պՠո)փ
—366՝ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Հ՟վտղ՟մտմ Գենվագ՟ճ] Ես ՜հո հ՜խ՜՞ո ՜հոճջզժ ՜հոտ՜ձ ճմ գոպ ՝՜ս՜ժ՜ձ ՝՜ձզ պճսՠ՜է աէճսթճսկձ, ՜հէ գոպ ժ՜ջզ պժ՜ջճսդՠ՜ձռ ՜ջպ՜հ՜հպճսկձ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ի՜ջժՠ՜է զ ոզջճհ տճսկ՟ ՠխ՝՜հջ՜ժ՜ձ ըձ՟ջճռ, ՠս ՜հո զ ըշճչճսդՠ՜ձ ե՜կճս ՠս հ՜ձլճսժ պՠխճն, ճջճսկ յ՜ղ՜ջՠ՜էտ զ իզձզռ ձՠպճխ՜ռ ժջժզձ հ՜ջճսռՠ՜է Խճջ՜ակձ ՜ձճս՜ձՠ՜է ՜ա՞՜ռ, աճջ ՠս ՜ձ՝՜ս ՝՜ակճսդՠ՜կ՝ ՜ոյ՜պ՜ժՠ՜է ՜սՠջՠ՜ռ ա՜ղը՜ջիո Հ՟ճնտ, Պ՟վջթտ, ՠս Վվ՟տ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ Ավգրգժգ՟ճջփ Ոկ՜ձտ զ ՞ՠջճսդզսձ չ՜ջՠ՜էտ՚ ՜ջտ ՠս ժ՜ձ՜հտ, ՠս ժբոտ ՜շ՜դճսջ ՟զ՜դ՜ս՜էտ ոջ՜ըճըճխ ՞՜է՜ջՠ՜է ՜շի՜ո՜ջ՜ժտ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձտ ՞ՠղ ՜ձժՠ՜է ՟զ՜ժ՜կ՝, ՜ձդ՜խ
գձժՠռՠ՜էտ, ՠս ՜հէտ զ ՝՜ակ՜ա՜ձ պ՜ձն՜ջ՜ձո կ՜ղՠ՜էտփ Ոկ[՜ձտ]//(367՜) իջճչ ժզա՜հջՠ՜ռ պճմՠջՠ՜էտ, ՠս ՜հէտ զ
ոճչճս ՞՜ա՜ձ՜՝ՠժ չպ՜ձ՞ՠ՜էտ, ժբոտ ըճոպ՜կ՝տ ՠջժջզստ մ՜ջմ՜ջՠ՜էտ, ՠս ՜հէտ ՠջժզսխզս յ՜ժճսռՠ՜էտփ Ոջ ՠս կՠջ
ձոպՠէճչ զ՝ջ զ կՠպ՜խո ժ՜կ՜սճջ ՟զյ՜իճն Շ՟ծ՟ոփմջ ժճմՠռՠ՜է ՜կջճռզձ, ճմզձմ գձ՟ի՜պ ՝ՠջՠէճչ կՠա արջզձ՜ժ
կՠթզ ո՜ո[պ]ժ՜ո՜ռոճսշձ ՜պՠձզփ Ն՜ը, ճջյբո ՜ձ՟՜ձրջ ճխնճսձզձ աը՜խ՜խճսդՠ՜ձ ՠս ղզձճսդ՜ձ ՞ճէ հՠխ՜ժ՜ջթ
ե՜կճս ի՜ո՜ձՠէ ՝՜ջժճսդՠ՜ձ, ձկ՜ձ՜յբո ՠս ՜ոպ՚ հ՜սճսջ Նճջ ժզջ՜ժբզ հ՜ո՜ռՠ՜էձ Կջժձճյա՜պժզ, ի՜ձժ՜ջթ՜ի՜ո ե՜կճս ղ՜ջեՠ՜է իՠխՠխ՜ռ ճսըպզռ ըշճչճսդՠ՜ձռ արջ՜ռ, ո՜ոպ[ժ]՜՞զձ ոճսոՠջո կՠջժ ժճջճչ՜էզծ ձՠպճխ՜ռ,
ճջտ յ՜իՠ՜է յ՜ղ՜ջբզձ ակՠափ Աո՜ռՠ՜էձ ձկ՜ձ՜յբո ՠս ՜ոպ ժ՜պ՜ջՠ՜, ճմ կզ՜հձ հ՜ձ՟ զ իՠշ՜ոպ՜ձ ժ՜կ ՜խ՜է
հՠջժ՜ձ, ՜հէՠս զ ՟շ՜ձ ժէ՜հզո, ո՜ժ՜ս զձմ ՟՜ձ՟՜խՠ՜է, կզճհձ վջժՠ՜է ՠս կզսոձ ՞ՠջՠ՜էփ Էջ ՠս պՠո՜ձՠէ ՜ոպ ՜խՠճխճջկ պՠոզէ կզ՜հձ ՜ջպ՜ոճսՠէզ ՟զկրտ ՠս ժ՜ժ՜ձ՜՝՜ջլ ի՜շ՜մկ՜կ՝ ՜ա՞տ ՠս ոզջՠէզտ, թձրխտ ՠս ՠխ՝՜ջտփ Ահէ
զձմ ճմ ր՞ձՠէ զ ՞ՠջճսդզսձ չ՜ջՠէճռ, ճջյբո ՠս հ՜հձկ ՜սճսջ զ ժճջճսոպ կ՜պձՠէճռփ Ահէՠս ՜ոպ ՜յ՜ղը՜ւՠէձ ճմզձմ
ր՞ձՠ՜է, ճջյբո ՠս ՜ձ՟. ճմ էոճխ՜ռձ ՝ՠջ՜ձճչտ ի՜ղՠ՜է, ճջ ՠս ճմ ՞ճհջ ՜ձ՟ջբձ ՟՜շձ՜է, ՠս ճմ ժ՜ջզ հ՜սդ՜ջ՜ռձ ղ՜ի՜չ՜ծ՜շ ՠխՠ՜է, ճմ ՞զսպ, ՠս ճմ ճխճջկ ի՜ձ՞ճհձ հզկ՜ջ՜ռձ րջզճջ՟՜ռ, ազ ճսձճխտձ ՝՜ջՠժՠռզժտ ժՠձրտ, ՠս ճմ ձճհձյզոզտձ ոճչ՜կ՜ի պճս՜հպՠ՜էտ զ ոյ՜շՠէ ոզջճհ ՠս ի՜պճսկձ հճսոճհ ՝՜ակ՜ձ՜է ՜ձրջբձճսդՠ՜ձռ ՠս պզջՠ՜է ՜ձախնճսդՠ՜ձռ, ճջ ՠս ըխծզ ճջ՟՜ձռձ ՜ձի՜ձ՞զոպ կպ՜ռ, ՠս ղջն՜յ՜պՠ՜է գձ՟ՠէՠ՜ռ կՠթ՜պ՜ձռ ՠս ՜խտ՜պ՜ռ, ազ ճջճռ ՝՜աճսկձ ՜ս՜ձ՟ՠռ՜ս ՜շ՜սՠէ զձմ յ՜ի՜ձնՠռ՜ս, ՠս վտ՜ռՠէճռձ իյ՜ջպճսդՠ՜կ՝ ՜ջպ՜ոճսաՠ՜է կ՜ժ՝ՠժճսդՠ՜կ՝ վճը՜ձ՜ժ ըջ՜ըճսդՠ՜ձռ՚ ծզմ ՜խ՜խ՜ժզ գձ՟՟բկ իՠղպ՜էՠ՜ռ ՜ձի՜ձ՞զոպ ըղպզ հՠջՠժճջՠ՜ ա՜շ՜սրպ ըձ՟ջբ՜տ, ՠս զ ձկ՜հ՚ աՠշ՜ձ՟ձ ՠջ՜ձՠ՜էտփ Ես ՜հո ճմ ղ՜՝՜դճս ՠս ՜սճսջռ ոյ՜շՠ՜է, ՜հէ ՜կոճռ ՠջզռ ոճջզձ հՠջժ՜ջՠ՜է,
ՠս ՞ճջթՠէճռձ չջբե ճմ ժղզշ ի՜ոճսռՠ՜էփ
Ես ՜հո ՜խբպ ՜ձՠաջձ պ՜ջ՜ժճսոզռ ղջն՜յ՜պՠ՜է ակՠա ղջն՜՞՜հճսդՠ՜կ՝ պրկ՜ջզ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ ոՠշզռ՚ ի՜ջզսջզ[ռ] ժջժձ՜ժզ ՝՜շզռ ՠս չՠռՠ՜ժ չՠռզռ (100×2×4+6×6+551=1387), հճջճսկ ՜կզ ՠխՠս Ծշ՜ա՜պզժձ ՜ա՞զ ժճմՠռՠ՜է հճսձ՜[ռ], զ չՠջճհ ՜ո՜ռՠ՜էձ ՜սճսջ ձճջճհո պՠջճսձՠ՜ռփ Ես ՜հոյբո պջպկՠէ ճ՞սճչ ՠս դ՜ըթՠ՜է կպրտ
գձթ՜ՠռզ պըՠխթ կ՜պ՜կ՝ աԽճսձ՜ըճհո ձճսբջո ՝՜ձզ զ՝ջ աէճսկ՜հո ՜հջճհձ՚ տճսկ՟ Գ՜ձլ՜ջ՜ձզ, ՠս կ՜խդՠկ ՠխ՝՜հջ՜ժ՜ձ ոզջճչ, ազ գոպ ՝ձ՜թզձ ՝՜ջՠ՝ճհո ՝՜ջճսռ՟ ՜ղըճհե կպրտ ճսխխ՜յբո ճջճղՠէ ադՠջզձ էձճսէ ՠս ա՜սՠէճջ՟ձ
ժղշՠէ, ի՜ս՜ձՠէՠ՜ռձ՚ Տՠ՜շձ ղձճջի, ՠս ոը՜է՜ձ՜ռձ՚ պժ՜ջո ՜ձրդճհ, կզ՜հձ ՝՜ջՠոբջ ժ՜կրտ հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ ՜շ տճհ՟ ՜ջլ՜ձ՜՞ջՠոռզ զ Տբջփ Ոխն էՠջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

49՝ Ոչ ՠխ՝՜հջ, ժջժզձ բ, ՟ճս ակզձ ՞ջբփ
72՜ Ոչ ՟՜ոտ էճսոՠջ՜կզռ ՠս ժ՜ծ՜շ՜տ ՜ոպՠխ՜յըկ՝զռ, աոճսպ՜ձճսձ՚ Ս՟վաթջ ՠս աթձրխոձ զկ, աի՜հջձ զկ՚
աՄ՟վսթվնջ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աԹ՟ղէ՟ճ, ՠս աիրջՠխ՝՜հջձ զկ՚ աԿթվ՟խնջ, ճջ յ՜պճսի՜ո՜կ՜ի ՠխՠս, ՠս աՅնռ՟մեջ,
ՠս գձ՟ ձկզձ՚ աԿթվ՟խնջ ՠս Զըղվնրէ, ՠս ա՜հէ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զկ՚ աժՠձ՟՜ձզ ճս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտփ
130՝ Ոչ ՟՜ոտ էճսոՠջ՜կզռ ՠս ժ՜ծ՜շտ ՜ոպՠխ՜յըկ՝զռ, հճջե՜կ գձդՠշձճստ ա՜ոպճս՜թ՜զձ թ՜խժճռո, էզ ոջպզս ՠս ՝ճէճջ ի՜ս՜պճչ հզղՠռբտ ա՜ձյզպ՜ձո զ յզպ՜ձՠ՜ռ ՠս ա՜ձժ՜ջ՞ո զ ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ, ճջ կզ՜հձ ա՜ձճսձո զկ
ՠս ճմ ա՞ճջթ, այզպ՜ժ՜ձճսձ՚ Ս՟վաթջ, ճջ ժ՜ջզ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՞ջՠռզ աո՜հ, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռ զկճռ, իրջձ զկ՚ Մ՟վսթվնջթմ, ՠս կրջձ զկ՚ Թ՟ղէ՟ճթմ, ՠս իրջՠխ՝՜սջձ զկ՚ Կթվ՟խնջթմ, ճջ յ՜պճսի՜ո՜կ՜ի ՠխՠսփ Աջ՟,
ճտ հզղբ, հզղՠ՜է էզռզ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհփ
196՜ Զ՜փղՠ՜էո կպրտ, ապ՜ջ՜ժճսոՠ՜էո ՜ձլ՜կ՝ ՠս աղզս՜թՠ՜էո ՟զկրտ, ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ, ճջ հզղճխձ բ ՝՜ջՠ՜ռ, հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
259՜ Զպ՜ջպ՜կո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՞ճջթճռ ՠս աչ՜ջ՜ձՠ՜էո զ հ՜կբձ ժճխկ՜ձռ ակՠխճսռՠ՜է ՞թճխո՚ աՍ՟վաթջ դ՜վ՜շձ՜ժ՜ձո, ճՙչ ոճսջ՝ ՠխ՝՜ջտ, հզղՠռբտ զ աՠձՠէ ՞՜շձ ՠս զ հրջիձՠէ ՝՜ե՜ժձ, ՠս աթձրխոձ կՠջ աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ զ
Քջզոպճո, ՜հէՠս աի՜հջձ՚ աՄ՟վսթվնջ, ՠս աիրջՠխ՝՜հջձ զկ՚ աԿթվ՟խնջ, ճջ յ՜պճսի՜ո՜կ՜ի ՠխՠս, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ ա-

Թ՟ղէ՟, գձ՟ ձճոզձ ՠս աիճ՞ՠսճջ կ՜հջձ զկ՚ Զըղվնրէ, ճջ հ՜հոկ ՜կ՚ Աջՠ՞զ ԺԴ, վճըՠռ՜ս զ Քջզոպճո, ՠս ա՜հէ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զկ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ Ես զձտձ Աոպճս՜թ, ճջ հզղճխձ բ ՝՜ջՠ՜ռ, հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠռՠէճռո ճխճջկՠոռզ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էճսոպձ. ՜կբձփ
367՝ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜հո կ՜պՠ՜ձ զ հ՜ս՜ջպճսկձ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ՠսդձՠսպ՜ոձՠջջՠ՜ժ հճ՝ՠէՠձզձ ՠս հ՜սՠէՠ՜է ճսդՠջճջ՟ ՜կզ Յ՜՝ՠդ՜ժ՜ձ պճսկ՜ջզ, ճջ բ ՊԾԸ (1409)փ Ես ՜ջ՟, վճտջ կզ ի՜կ՜շ՜սպՠռզռ զ
աոժզա՝ձ ՞ջճռո, դբ ճսջ ՞ջՠռ՜ս ՠս ազ՜ջ՟փ Վ՜ոձ ազ ՞ձ՜ռ՜տ կՠտ զ թ՜շ՜հճսդզսձ ՠս հ՜ղ՜ժՠջպճսդզսձ կՠթ ՠս հ՜խդճխ ՠս տ՜ն ՜ըճ՜ձզձ ի՜ս՜պճհ ոճսջ՝ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ՚ Գվթանվթ, ՜ձլզձտ ԺԲ, ՠս ճմ ի՜ձ՟զյՠռ՜ս կՠա գձ՟ ժ՜կ՜ռ
կՠջ, չ՜ոձ ճմ ՟զյՠէճհ ե՜կ՜ձ՜ժզձ. ՠս ճկ՜ձտ զ կՠթ՜՞ճհձ ՠխ՝՜ջռ զկճռ ՜ձ՟ ոպ՜ռ՜ձ աոճսջ՝ ՞զջո ա՜հոփ Ես ՜ջ՟,
՜ձտ ՠխՠս ոժզա՝ձ ՞ջճռո, ՠս ՞ջՠռ՜ս Գ ի՜պճջձ զ ռ՟մւ Սս՟էեթ. ՠս ՜ձպզ տ՜[հ]տ՜հՠ՜է ռջճսՠռ՜տ, ՠս ՠժՠ՜է հՠջժզջո Ք՟չՠգվնրմնճ, ճջ ժճմզ Ավձեյ, զ չ՜ձտո Սնրծ՟վ, ճջ ժճմզ Խ՟պ՟ՠ՟ջս. ՠս ՜ոպ ՞ջՠռ՜ս Բ ի՜պճջ ՞ջճռո, գձ՟
իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ, ՠս ոճսջ՝ ղզջկզ ՝՜ակՠջ՜ըպ իրջո կՠջճ ՠս կՠթ իշՠպճջզձ՚ Ս՟վաջթփ Ես հ՜ա՟կ՜ձբ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճռ, չ՜ոձ զսզտ զձմ յ՜պծ՜շզ, ՠժձ կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ՠջժջճջ՟ Լճսո՜սճջզմձ հՠջժզջո Ք՟չՠգվնրմթ, զ ոճսջ՝ չ՜ձո Մգլնցնճ, ՠս չ՜ոձ ՜խ՜մ՜ձ՜ռ կՠջճռ, ազ եճխճչՠռ՜ձ ՜շ ձ՜ ՜կՠձՠտՠ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս պ՜ձճսպՠջտ, ՠս է՜էճչ ՠս ՜խ՜մՠէճչ ՜ջ՞ՠէՠռզձ, ՠս ՜ո՜ռ ՟՜ո. Զկՠթ ձ՜ի՜պ՜ժձ Յճ՝ ՠս աԽջ՜պձ ՞ջմճսդՠ՜ձ, ՠս աԱոպճս՜թ՜՝՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձձ Յճի՜ձձճս, ՠս ՜ջ՜ջ ՜հէՠսո էճսո՜սճջ ՝՜ռ՜հ՜հպճսդզսձ ոճռ՜փ Ես ՠձ եճխճչՠ՜է ՜շ ճպո ոճջ՜ ՜ձլզձտ ՃԿ(160) ՜՝ՠխ՜հ ՠս Ը չ՜ջ՟՜յՠպ ՠս ՜հէ կզ՜ժՠռճսձտփ Ես պջպկճսդզսձ կՠջ, աճջ հ՜շ՜նճսոպ ճսձբ՜տ՚ հճսջ՜ըճսդզսձ ՠխՠս, ՠս աճջ հ՜հձե՜կ ռջճսՠռ՜տ՚ ՜հեկ եճխճչՠռ՜տ, ՠս ՜հէ ՠսո ՜սՠէզփ Ես ՜ոպ ՠխՠս ժ՜պ՜ջճսկձ
գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ՠջժձ՜ի՜ձ՞բպ ՠս ձճջ՜ղբձ կՠթ՜ջ՞ճհ ճսըպզո Մգլնցնճ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ, ՠս Սնրվՠ Յ՟խնՠթջ, ՠս ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՞ՠջՠակ՜ձ՜ռո, ՜շ ճպո կՠթ չ՜ջե՜յՠպզ, տ՜ն իշՠպճջզ ՠս ՜ձհ՜խդ վզէզոճվ՜հզ ՜ջդճսձ ՜ձճսձ Գվթանվթ, ՜ջ՜ջճխզ ՜հոկ ոճվՠջզ ՜ջ՞՜ո՜սճջձփ Ոջ զ՝ջ ա՜ջՠ՞՜ժձ յ՜հթ՜շ վ՜հէբ զ կբն Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ ՠժՠխՠռճհռ, ՠս էճսո՜սճջբ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ՠս ՞զպճսդՠ՜կ՝ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ա՜կՠձոՠ՜ձ ակՠջլ՜սճջո ՠս աիՠշ՜սճջո, ՠս ժ՜ջժբ ա՝ՠջ՜ձո ՠջժ՜՝ձ՜ժ իՠջլճս՜թճխ՜ռփ Զճջ ՠս պ՜ռբ աո՜ Տբջ Աոպճս՜թ ՠժՠխՠռճհ զսջճսկ ՠջժ՜հձ
՜սճսջ՝տ՚ կզձմՠս զ ըճջզձ թՠջճսդզսձ. ՜կբձփ Ես զ ը՜ձ// (368՜)ճսդզսձ յ՜ջճձ Որջքթմ, լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս ՜ձզկ՜ոպ, ոը՜է՜՞զջ ՞ջմզ, ՜կՠձ՜չՠջն ՠս ձճս՜ոպ ճ՞զ ՜ձլզձ՚ Ս՟վաջթ, գոպ հրե՜ջճսդՠ՜ձ ժ՜կ՜ռ ՠս ճմ գոպ ՞ճջթճռ, իճկ՜ձճսձ ՜ձճս՜կ՝ ՠս ճմ վ՜խ՜ձճսձ ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպզ, աճջ ՠո զձլբձ ոպ՜ռ[՜հ] աո՜ ՟՜պ՜ը՜ա պ՜ջպ՜կ ՜շճխո պ՜խ՜ձ՟զձ, զ հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ զկճսկ ՜ձլզձ իզտ՜ժ՜ձզ, ազ ՠկ էռՠ՜է ՝՜ակ՜ա՜ձ կՠխրտ, ՠս ճջճռ ՞դ՜ոռզձ զ
ժՠ՜ձո կՠջփ Ահէՠս իրջ զկ՚ Մ՟վսթվնջմ, ՠս իրջՠխ՝րջձ զկ՚ Կթվ՟խնջթ ՠս կրջ զկ՚ Թ՟ղէ՟թ, ՠս իճ՞ՠսճջ կրջ զկճհ՚
Զըղվնրէթ, ձ՜ՠս տՠշճհձ զկճհ՚ Բ՟իյ՟թյթ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ վճըՠռ՜ս զ Քջզոպճո, իրջ՜տՠշ՜ռ զկ՚ Խ՟էնրմթ ՠս Ջնրի՟վթ, ՠս կրջտվՠջ՚ Մ՟վէ՟թ, ՠս իրջտվՠջճջ՟ճհ զկճռ՚ Յնռ՟մթջթ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջզ զկճհ. ՜կբձփ Ն՜ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ ՠս ՠջժզսխ՜թ Աոպճսթճհ՚ յ՜ջճձ Գնվաթ ՠս ՜կճսոձճհ զսջճհ՚ Խ՟էնրմթ, ճջ ո՜ժ՜ս ՜սճսջո ի՜ձ՞՜տ
՜շ ձճո՜, ձ՜ՠս ՜ջե՜ձՠ՜ռձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜ղձճջի ՠս ՠջ՜ըպ՜սճջ չ՜ջե՜յՠպ՜ռձ կՠջճռ՚ Ս՟վաջթ ՠս Վ՟վբ՟մթ, ՜հէՠս ազո, ա՜ըկ՜ջո ՠս ահՠպզձո, ճջ ճմ ՠկ զ ժ՜ջ՞զ ՠխ՝՜ջռ զկճռ, ՜հէ ՜ձի՜կՠկ՜պ ձճռ՜ ՠս ի՜կՠկ՜պՠկ ազո գձ՟ ոճո՜, ՜հէ դբյբպ ճմ ՠկ զ ժ՜ջ՞զ ձճռ՜, ՜հէ հզղՠկ ազո գձ՟ ձճո՜, ճջ ՠձ ՜ս՜՞ ՠս էջբռ ՜կՠձ՜հձ զջՠտ
ճսոճսկձ՜ոզջՠ՜է ՜ձլ՜ձռո՚ Թնրղ՟ճթ, Մխվսշթ, ՠս Ղ՟դ՟վթ, ՠս Մգժւթջգէթ, ՠս ՠջժճս Մխվսշթ, ՠս կզսո Թնրղ՟ճթփ
Աջ՟, ի՜հռՠկտ զ ծ՜ղ՜ժ՜ա՜ջ՟ հ՜հոկ ոՠխ՜ձճհ հճ՞ձ՜սջբձ ՠս ՜ըճջե՜ի՜կ ի՜ձ՟զյՠէճհ, ՠս ՜խ՜մ՜ձո ՝՜ակ՜յզոզո
կ՜պճսռ՜ձՠկ՚ հզղ՜պ՜ժՠէ ակՠա ՠս աչՠջ՜յթ՜ձճսռՠ՜էտ՟, ի՜ձ՟ՠջլ թձրխրտ կՠջճչտ, ՠս ի՜ջ՜ա՜պրտ, զ կ՜խդ՜ձո
ճսխզխո ՠս զ յ՜պժ՜ձ՜սճջ ըձ՟ջճս՜թո, ՠս ոՠշձ ոզջճչ զ կզպո ՝՜ջզո, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, ձՠջճսկձ ՠս դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ ՝՜աճսկ հ՜ձռ՜ձ՜ռ կՠջճռ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ազ ՜ոբտ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ
՜հձ կՠխ՜սճջ Ս՟վաջթմ, ՠս ոը՜է՜ձ՜ռձ ՠս ՜ձ՜ջճսՠոպ ՞ջճհո կզ կՠխ՜՟ջբտ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջփ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ հզղՠէ
՜խ՜մՠկ աչՠջճյ՜ո՜ռՠ՜է ՠս աոզջՠէզ ՠխ՝՜հջո զկ՚ աՂ՟դ՟վ աճխն՜կզպ ՠս աճսղզկ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է Բ՜ձզձ ժՠձ՜ռ, ճջ ՞ՠխՠռզժ ժ՜ակՠ՜ռ ա՞զջտո ա՜հոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

360՝ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՠս իճ՞ՠէզռ ՞ջճռո՚ ոպ՜ռճխ յզպ՜ժ՜ձճսձ/// (տՠջճս՜թ) Բ՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ, ճջ ՝՜աճսկ պ՜ե՜ձճսկձ ժջՠռզ զ ոպ՜ձ՜էձ ա՜հո զ հգձպ՜ձՠ՜ռ ՠս ՜ջպ՜տձճռ թ՜ըկ՜կ՝ գձմզռ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ դճխռբ ձճռ՜ ահ՜ձռ՜ձո ձճռ՜փ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջ՟զտ Ննվ Սթնմթ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜հ ՠս րկպզ[տ] ՠս
էզ՜ձ՜հտ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ ՠս [հ]՜ձռ՜ձ՜ռ զկ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհձ կՠջճհփ Ըձ՟ ՜հո ՠս չ՜ջե՜յՠպզձ զկճհ՚ Պգսվնջթ Կ՟վխ՟պգտրնճ ՠխզռզ հզղ՜պ՜ժ կ՜խդ՜ձ՜ռ կ՜ոզձ ՜սջիձճսդՠ՜ձռ ՠս չզծ՜ժզ ե՜շ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ ոջ՝ճռձ զ էճհո, ազ ձ՜ թձ՜ս ակՠա գոպ ՝՜ձզ՚ ՝՜ակ՜ժ՜ձ ՠջժրտ ժջդՠ՜է զ կ՜կճսէո

չ՜ջե՜ջ՜ձզ ՠս զ հճհոձ ժՠձ՟՜ձզփ Ոջճսկ ՠս լՠա հզղճխ՜ռ ՠս կՠա հճսո՜ռճխ՜ռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ զ ՝՜ջՠջ՜ջ
ՠս ՝՜աճսկճխճջկ կ՜ջ՟՜ոբջձ Աոպճս՜թ ՠս Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո. ՜կբձփ Հ՜հջփ Թվզո ՌԾԵ (1606), հճսձզո Բփ
Աձճսձձՠջձ ճս դճս՜ժ՜ձգ ՟զպ՜սճջՠ՜է տՠջճս՜թ ՠս ի՜ազս ձղկ՜ջՠէզփ

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 227՝ ՌԵՃԾԵ (1555) ՜կ բփ
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ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԺԷ—XVII
ՍՏԱՑՈՂ՝ Ղ՟դ՟վ գոջ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 471. շավնր՟լ՝ 471՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԹ×12 (Ա 11, ԼԴ, ԼԹ 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,5×17,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 36ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ բգհթմֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բնժնվ՟խ գվխնս՟ջ՟մ ծնհղնտ՝ 126՟, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ՝ 225ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3ՠֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1ՠ, 37ՠ, 74՟, 246ՠ, 271՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—470՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Ց՜ձժ ՞ջճռո՚ Ա—ԽԱ/1՜փ Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ ՞ջճռո/1՝—3՜փ Հ՜պճջ Ա/3՜—36՝փ Բ/36՝—73՝փ Գ/73՝ —
99՜փ Դ/99՜—138՜փ Ե/138՜—68՝փ Զ/168՝—245՝փ Է/245՝—70՜փ Ը/270՜—315՜փ Թ/315՜—97՜փ Ժ/397՜—470՝ (Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջճռո՚ 460՜՝փ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ Հ՜ջռկ՜ձռձ Գբճջ՞ չ՜ջ՟՜յՠպզ»՚ 470՜՝, չջն. «Ես ՜հո ՜խբպ ՜ձաՠջթ պ՜ջ՜ժճսոզռ ղջն՜յՠպ՜է ակՠա ղջն՜՞՜հճսդՠ՜կ՝ պճսկ՜ջզ Հ՜հժ՜///» ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՜ Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, աոժոՠ՜էո զկ ՟ճս ժ՜պ՜ջՠ՜ ՠս զձլ՚ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմզո զ աջ՜ս ոճջ՜ հ՜նճխՠ՜փ
1՝ Ասջզձ՜ժձ տ՜ձ՟՜թ բջ, չ՜ոձ ՜հձ /// (ՠաջ՜ի՜պճս՜թ)փ
3՝ Ահէ ՜խ՜մՠկ ՠո՚ ձճս՜ոպ հ՜կՠձ՜հձզ Ղ՟դ՟վ ՠյզոժճյճո ոպ՜ռճխ պ՜շզո/// (տՠջճս՜թ)փ Ահէ ՠս /// ՜խ՜մՠկ///պ՜շզո, կզ կՠխ՜՟ջբտ յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձ ՠս ոը՜է՜ձ՜ռ, տ՜ձազ ժ՜ջ զկ ՜հո բջփ
3՝—4՜ (ոպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջճսկ)
Ոՙչ ՠջ՜ձՠ՜է՟ Հ՜հջ զկ հ՜ջ՞ճհ՚
Գվթանվթնջ էճհո Հ՜հժ՜աձճհ, //
Տՠո ըա՞զջ տճ ՜ջ՟ՠ՜ձո ՜հեկճս
Ոջյբո դզսջՠ՜է ՞թճխզ ոըպճհփ //
Ըոպ ՜հոկ ՠս ՞զջտ ձ՜ըձՠ՜ռ իըձճհ՚
Սըը՜էՠռ՜ձ հճսխզխ ճծճհ, //
Զզ կզձմ ռ՜հո չ՜հջ կՠա ի՜ոՠէճհ՚
Իոյ՜շ ՠխ՜թձ ՝՜ձտ ի՜ջռ ոջ՝ճհփ
22՜ Թՠջ՜պձ ՞պ՜հ հ՜հէճսկ րջզձ[՜ժզ]փ
74՜ Զ՜ձյզպ՜ձո հզղՠ՜, ՜խ՜մՠկ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխփ
138՜ Զպ՜շ՜յՠ՜է կՠշՠ՜է իճ՞զո,
Մ՜խդՠկ հզղՠէ, հճջե՜կ ի՜հզոփ
270՝ Զ՜ձ՜ջե՜ձ թջճխ ոճջ՜ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

470՝ (Խճձ՜սճսդզսձզռ ՠխթճս՜թ ՠս ՟ջճղկճս՜թ 471՜ բնզձ)փ Փ՜շտ տՠա, ոպՠխթճխ Աոպճս՜թ զկ, Հ՜հջ հ՜կՠձ՜ժ՜է. ՞ճիճսդզսձ տՠա, Քջզոպճո Աոպճս՜թ զկ Ոջ՟զ՟ Մզ՜թզձ. ՝՜ջՠ՝՜ձճսդզսձ տՠա Սճսջ՝ Հճ՞զ Աոպճս՜թ զկ՚ ձճջճ՞ճխ հ՜կՠձ՜հձզ, ճջ ՠպճսջ ժ՜ջճխճսդզսձ զձլ ձճս՜ոպ՜ռՠէսճհ՚ Յնռծ՟մ ձճջգձթ՜հ ՜՝ՠխ՜հզո՚ ճջ՟ճհ պբջ Ապ՟ւգժ

տ՜ի՜ձ՜հզ Թփի՟էգտնճ, ոպ՜ձ՜է աիճ՞զ՜՝ճսը Գզջտո ի՜ջռկ՜ձռ ոջ՝ճհ իրջձ կՠջճհ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տնճմ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռձ զկճռ, զ չ՜հՠէճսկըձ ձճջգձթ՜հ՚ պբջ Յնռծ՟մմեջ ՜՝ՠխ՜հզո, զ ՌՃԾԲ (1703) դվճնձփ
225՜ (էճս՜ռճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզ ՞ջճսդզսձ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 470՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Յնռծ՟մեջ. ՌՃԾԲ (1703)փ(Բճէճջղզ) Յնռծ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպփ
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ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 280—4 (սգ՛ջ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ)+1 (խվխ. 86). շավնր՟լ՝ 11ՠ—2ՠ, 21ՠ—49ՠ, 256ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 11×12 (Ա, Գ, Ժ 10, Բ
14, Դ, ԺԱ 13, Է 15, Թ 2)+Ա—Գ×12+10×12 (Թ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ջոթս՟խ՝ 50—86, 88—114, 123—196, 208—278, բգհմ՟րնրմ՝ 3—
49, 115—122, 197—208)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (3՟—11՟, 13՟—21՟, 50՟—73ՠ, 77՟—124ՠ, 200՟—56՟), գվխջթրմ (74՟—6ՠ, 125՟—99ՠ, 257՟—78ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 21—28 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ (74՟)ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, բգհթմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ— Ք՟վնդաթվւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճֆ ԺԵ բ.ֆ 2(1—2)+2(279—280), ջս՟տնր՟լ 4 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէգվթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվաթվ, 29 սնհ, ժնրջ՟մտ՟դ՟վբ գր դ՟վբ՟աթվ՝ 280ՠֆ Կ՟վբ՟ժ ա. 1՟ՠ «[Քարոզ ի բանն]. Աւուրք իմ որպէս հովանի անցին — Վ՟ջմ ՠ՟դնրղ ո՟սձ՟պթ դխգ՟մւ ղ՟վբնճ ծ՟ղգղ՟սե ծնռ՟մ՟ճ... (սո. շթւ)ֆ բ. 279՟—80ՠ սգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ ՀԲֆ գ. 280ՠ, 2՟ՠ սգ՛ջ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ Բֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ
ԾՆԹ. Ձգպ՟ավթ ղթ՟ջթրմ ծ՟սնր՟լմգվզ ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ավնր՟լ գմ թ ժվ՟տնրղմ գվխջթրմ ծ՟սնր՟լմգվթ, նվնմւ ՟րգժթ ռ՟հ ավնր՟լ
ոգսւ ե ժթմգմֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3՜ [0վծմնրէթրմ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ահէՠս պ՜ռբ լՠա Տբջ Աոպճս՜թ ա՞ՠձճսէ աաբձ էճսոճհ...
2. 3՝ Աճջ ե սեվ Շղ՟րնմթ ղփսմ գհգ՟ժ ավգ՟մւմ — Ա. Ահո Ժճխճչ՜թճս ՞զջտփ Ա. Ս՜խկճոզ Մՠժձզմփ Ա. Թճսկ՜հ
Գՠկ՝՜ռզփ Ա. Քջզոպճձբ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ (՜հէ լՠշտ, ղխ՜՞զջ)փ
3. 4՜—6՝ Ք՟վնդ Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ, ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Ք՟ծ՟մ՟ճւ ւն դագտթմ դ՟վբ՟վնրէթրմֆ Պ՟ս՟ջի՟մթ. Մգխմնրէթրմ Վ՟մ՟խ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ք՜ի՜ձ՜հձ ի՜հջ բ ՜ղը՜ջիզ...
4. 7՜—9՝ Ննվթմ ւ՟վնդ Վ՟ջմ փլգժնճ. Ովոեջ թրհ, դթ թչ՟մե թ աժնրի գր թ ղնվնրջմ Ած՟վփմթ — Ասջզձ՜ժ պ՜ ա՜հո զ կզ՜ոզձ ՝ձ՜ժՠէճհ ՠխ՝՜ջռ...
5. 10՜—1՜ Ք՟վնդ Վ՟ջմ խթվ՟խեթ. Ի աթյգվթ ծ՟ղՠ՟վկեւ դկգպմ կգվ թ ջվՠնրէթրմ գր փվծմգտեւ դՏեվ — Ահոզձտձ՚ ՞զղՠջ՜յ՜ղպրձ ՜շձՠէ ՠս ի՜կ՝՜շձ՜է ալՠշո զ չՠջ ՜շ Աոպճս՜թ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
6. 13՜—6՝ Խվ՟ս թղ՟ջս՟յջթվ՟տ գր նրհհ՟ց՟պ ջվՠնտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ ՟ջ՟տգ՟ժ փվթմ՟խ՟ր թղմ ղգհ՟րնվ՟տ թ ա՟դ՟մ՟տ գր թ ջնհմնտ գր թ էպշմնտ գր ՟ճժ խգմբ՟մգ՟տ. ջ՟ծղ՟մփվեմ
– 13՜ Ա. Աոՠձ ա՜շզսթձ բ, ճջ դ՜՞՜սճջբ զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ ՜ձ՜ոձճռ...13՜՝ [Բ. Ե]ս բջ կՠթ հճհե ՜ի՜՞զձ ՠս ՜ձճսձ ձճջ՜ ժճմզ
Գթժնջ... 13՝ Գ. Ես տ՜ջզձո զձմ զ էՠջզձո, ճջ ժճմզ իջ՜տ՜ջ... 13՝ Դ. [Է] ՞՜ա՜ձ զձմ զ թճչճս, ճջ ժճմզ ոխճռ... 14՜ [Ե]. Ես ի՜ս կզ տ՜ջ՜՟ջճո ժճմզ... 14՜ Զ. [Է] ի՜ս կզ կՠթ, ճջ ժճմզ ի՜ս՜է՜ո՜ձ... 14՜՝ Է. Բճս բ ժՠձ՟՜ձզ կզ... 14՝ Ը. [Է] դշմճսձ կզ,ճջ ժճմզ ՜ջթզս...
14՝ Թ. [Է] ՠս ի՜ս կզ, ճջժճմզ ՜ջկ՜ս... 15՜ Ժ. [Է] ի՜ս կզ, ճջ ժճմզ հճյհճյ... 15՜՝ ԺԱ. [Է] ՜ա՞ կզ րլզռձ, ճջ ժճմզ զե... 15՝ ԺԲ. Զզ
՜խճսբոձ հճջե՜կ տ՜խռՠձ՜հ... 16՜ ԺԳ. Է ՠս ՞՜ա՜ձ կզ, ճջ ժճմզ ՜ջն... 16՜ ԺԴ. Է ի՜ս կզ, ճջ ժճմզ եջ՜ի՜ս... 16՝ ԺԵ. Է դշմճսձ զձմ ՠս
վ՜ձ՜տզ... ճջ ժճմզ կՠխճս...փ

7. 16՝ – 8՝ Տգջթժ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ Մ՟վթ՟ղնր, դնվ գսգջ ս՟մչ՟մւ ղգհ՟րնվ՟տ գր ծ՟վտղ՟ղՠ ծվգյս՟խթմ սգհգխ՟տ՟ր — Յ՜ջճսռՠ՜է Մ՜ջզ՜կ Աոպճս՜թ՜թզձ՚ կ՜հջ Տՠ՜շձ, ՞ձ՜ռ զ ժգ՟պմ Ձթէգմգ՟տ...
8. 18՝—9՝ [Ի ՃԻԲ ւ՟վնդթտ Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվնճ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] — Ես իզկճսձտ տ՜խ՜տզձ ճջյբո ՜ժ՜ձռ յ՜պճս՜ժ՜ձ՜ռ...
9. 19՝—21՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ ւ՟վնդ Վ՟ջմ Ծմմբգ՟մմ Քվթջսնջթ... թ ՠ՟մմ Յփծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթմ, նվ ՟ջե]. Բ՟մմ ղ՟վղթմ գհգր գր ՠմ՟խգ՟տ թ ղգդ (Ձղգպ՟մ Զ) — Աձի՜ո՜ձՠէզ [բ] ըճջիճսջ՟ձ [Աոպճսթճհ], ազ ճմ կզպտ զկ՜ձ՜է/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
10. 50՜—73՝ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ Գթվւ Հ՟վտղ՟մտ]
Տգ՛ջ կգպ. 921, 3՟—367՟. Հ՜պճջ Զ/50՜—73՝ (կզ՜հձ՚ յջ՜ժ ՟—զ ՠս ի՜պճջզ ռ՜ձժգ)փ Մզսո ի՜պճջձՠջգ դ՜վճս՜թփ

11. 74՜—8՝ [Հ՟վտղնրմւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ]

՟. 74՜՝ Եր սգջգ՟ժ ըդընհնռնրվբջմ, գժ թ ժգ՟պմ — Հ՜ջռ. Ըձ՟բ՛ջ ՠէ զ էՠ՜շձ... Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Աոՠկտ չ՜ոձ
՝՜աճսկ յ՜պծ՜շ՜ռ...
ՠ. 74՝—8՝ Վ՟ջմ ւ՟վնդնհ՟տ — Հ՜ջռճսկձ. Զզ՛ձմ բ. Նոպ՜ս ՠս ա՜ղ՜ժՠջպոձփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Եջ՝ՠկձ տ՜ջճաբջ ժ՜ձ՞ձՠ՜է... կզձ ձՠջտզձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
12. 79՜—101՝ [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
՟. 79՜—80՝ Ննվթմ ւ՟վնդ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Եվ՟մթ, նվ ինվծթ դ՟հւ՟սմ... — Բ՜ջՠ՞ճջթտձ Գ ՠձ պՠո՜ժ՜ս, ՜հոզձտձ՚ յ՜իտ, ՜խրդտ, ճխճջկճսդզսձ...
ՠ—ե. 80՝—101՝ Տՠո Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ Ա/88՜—94՜փ Բ/94՜՝(չջն. «Իձձՠջճջ՟՚ ազ ճմ կ՜ջ՞՜ջբզստ հ՜հպձՠ՜ռ ///» ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)... ՁԸ/80՝—6՜փ Տՠո Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ ԺԳ/97՜—101՝փ ԺԸ/86՜—7՝փ ՂԶ/95՜—7՜փ

13. 102՜—12՝ Մգլթ թղ՟ջսմնճմ Սնհնղնմթ. Լնրլղնրմւ Ժնհնռնհթմ — Իոժ չ՜ոձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձձ Սճխճկճձզ
ճկ՜ձտ ՞՜հդ՜ժխՠռ՜ձ... ԴԺ—՜ձՠջճջ՟՚ ազ ի՜ձ՜յ՜ա ճսջ՜ը ՠս ըձ՟՜էզ յ՜իբ ՠս ՜հո ՜շ զձտձ ՠս ՜շ ՜հէո, ՜շ
՜հէո/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
14. 113՜—24՝ [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
՟—ՠ. 113՜—24՝ Տՠո Ձղգպ՟մ ՃԻԹ/113՜—20՜փ Տՠո Աղ՟պ՟մ ՀԲ/120՜—4՝/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ

15. 125՜—60՝ Հ՟ղ՟պփս ղգխմնրէթրմ Արգս՟վ՟մթմ Յնծ՟մմնր մնվթմ Գվթանվթ ՟յ՟խգվսթ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտրնճ, ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ ծթմ գր թ մնվ է՟վաղ՟մշ՟տ, թ իմբվնճ ծ՟ղ՟յնրմշ ՟յ՟խգվս՟տֆ 0ամգ՟, Հնաթս Սնրվՠ
Աջսնր՟լ ձյղ՟վթս գր ծ՟մ ճ՟ր՟վս — [Բ՜ձ. Ի ոժա՝՜ձփ Լճսթճսկձ. Ն՜ը ՜ոՠ]էզ բ չ՜ոձ ոժա՝՜ձ, ազ ՝՜աճսկ ՠձ
ոժա՝ճսձտ... ՠս ը՜վ՜ձՠռ՜ս կզձմՠս զ Դ՟վգծթ Զ ՜կձ ՞ճսկ՜ջզձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
16. 161՜—183՝ Յնծ՟մմնր Ովնսմգտրնճ սթգդգվ՟ժնճջ վ՟ՠնրմ՟ոգսթ ՟վ՟վգ՟ժ թ ՠ՟մ Արգս՟վ՟մթմ զջս Յնծ՟մմնր, նվ ՟ջե. Ի ջխդՠ՟մե եվ Բ՟մմ գր Բ՟մմ եվ ՟պ Աջսնր՟լ գր Աջսնր՟լ եվ Բ՟մ. Աղգմ՟ճմ թմշ մնռ՟ր
գհգր — Կ՜ի՜վճջզկ, ճչ ժ՜ծ՜շտ էճսոՠջ՜կզռ ՠս ՟՜ոտ ոՠջր՝բզռ...
ՠ. 183՝—91՝ Դ՟վկգ՟ժ ՟ջղ կգդ, էե. Բ թ կեմչ ղթ՟յնՠ՟մգջտթմ թ ռգվ՟ճ գվխվթ (Մ՟սէ, ԺԸ, 19) — Աջ՟, ծղպզս ՞զպՠկ, ազ ձ՜ը ՜շ՜տՠէճռձ ըճոպ՜ռ՜ս Տբջձ այ՜ջ՞ՠսո ա՜հո...
17. 191՝—4՜ [Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ] Ավս՟ւնճ ՟էնպնտ (=էնրնտ) ՠ՟դնրղ ձ՟պջ աս՟մթմ նրվ–նրվգւ ավգ՟ժ թ մնճմ աթվջ Պ՟վ՟ող՟մտ, ճնվնտ ղթ ե Մգխմնրէթրմ ծ՟ր՟սնճմ, նվ թ Նթխթ՟ճ, թ իմբվնճ ջնրվՠ ծ՟վտմ (կգպ.
476, 443՟ §2, գր լմէ. §1) — [Հ՜ջռ]. Զզ՛ձմ դ՜ջ՞կ՜ձզ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռձփՊ՜պ՜ոը՜ձզ. Ն՜ը՚ ժճմզ [կզ՜հձ՜ժՠ՜ռձ],
ազ կզ՜հ ժՠ՜հ...
18. 194՜—9՝ Յնռ՟մմնր ոթս՟խ ՟յ՟խգվսթ Գվթանվթ Եպ՟ղգլթ ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ ժնրջ՟րնվ ՠ՟մթտ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգս՟տ թ ո՟սձ՟պ թղ՟ջսթտ ջ՟խ՟ր ջ՟ս՟վ ց՟մ՟ւթ թ ղս՟տջ, թ ՠ՟մթտ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ ճԵջ՟ճգ՟ճ — [Հ՜ջռ]. Զզ՛ձմ բ, ճջ ՜ոբ պՠոզէ Եո՜հՠ՜հ... ՝՜շձ՜հ զ կ՜ջ՟ճհ աարջճսդզսձձ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
19. 200՜—44՜ [Ք՟վնդւ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
՟—է. 200՜—44՜ Տՠո Ձղգպ՟մ ծ՟սնվ ՃԺԹ/205՜—8՝ (չջն. «Իոժ կՠտ ծ՜ղ՜ժՠկտ ///». ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ Տՠո Աղ՟պ՟մ ծ՟սնվ Թ/209՜—15՜փ Ժ/215՜—7՝փ ԺԱ/217՝—23՝ (ժզռ՚ 223՝—4՜, պՠո §20)փ ԽԲ/224՝—8՜փ ՃԻԷ/200՜—5՜փ ՃԼԱ/228՜—34՝փ
ՃԼԲ/234՝—40՝փ ՃԼԳ/240՝—4՜փ

20. 223՝—4՝ Եր բ՟վկգ՟ժ ՟ճժ ՠ՟մ գվգրթ ՟ջգժմ Հ՟ճվ ղգվ (խթտ Տ՟էգր՟տրնճ Աղ՟պ՟մ ԺԱ ւ՟վնդթմ) — Եդբ յ՜պճսզջ՜ձո Աոպճսթճհ յ՜իՠկտ, ՝՜ջճսճտ բ ՜ոՠէձ Հ՜հջ կՠջ...
21. 244՜—50՝ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսջմ (թ ՠ՟մ). Եջ գղ ծնռթրմ ւ՟չ, ծնռթրմ ւ՟չ դ՟մկմ թրվ բմե թ ռգվ՟ճ նշի՟վ՟տ — Գՠջ՜՞՜ձձ ՝՜ջճսճհձ Գ ՠձ հ՜պժճսդզսձտ...
22. 251՜—2՝ Ք՟վնդ Սնրվՠ Եվնրջ՟հեղ՟ճ, նվ ՟ջթ. Ավթ, Տեվ, թ ծ՟մաթջս ւն — Ոսջ՜ը ՠխբ ՠոփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Վ՜ոձ Դ յ՜պծ՜շզ...
23. 252՝—3՝ Դ՟վկգ՟ժ ծ՟ղ՟պփսգտթտ ՟ճժ ո՟սղնրէթրմ մղ՟մ ջղթմ ջւ՟մշգժգ՟տ. ռխ՟ շ՟վշ՟վ՟մ՟տմ
Քվթջսնջթ — Ի հՠջժզջձ Կթժթխգտնտ ճկձ տջզոպճձՠ՜հ ՜ջ՜ջՠ՜է բջ այ՜պժՠջձ Քջզոպճոզ...
24. 253՝—6՜ Ք՟վնդ Վ՟ջմ ջվՠնտ ծվգյս՟խ՟տմ գր ծ՟ղգղ՟սնրէթրմ գվխմ՟ճմնտմ ՟պ գվխվ՟րնվջ — Իոժ՜ժ՜ձ բճսդզսձձ ՠս ՞ՠջ՜՝ճսձ ՜ոպճս՜թճսդզսձձ հ՜շ՜ն տ՜ձ ահ՜սզպՠ՜ձո...
25. 257՜—78՝ [Հ՟ճգժթ Վ՟վնրտֆ Թվաղ. Սսգց՟մմնջ Լգծ՟տթ]
Տգ՛ջ կգպ. 789(Բ), 6՝—411՝. Ց՜ձժ/մզտփ §՟/մզտփ ՠ—ըդ/257՜—78՝(ոժ. «Ոկձ տ՜ջճա՜պճս...», չջն. «...Ոսոպզ ժշ՜յ՜ղպձ պըջՠռ՜ս կզձմՠս զ կ՜ի, ՠս զ՝ջՠս»փ ըե—ծ՟/մզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

3՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Թնվնջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ բ (ձկ՜ձ՚ 1՜)փ
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ՌՃԻ—1671

ԳՐԻՉ՝ Յնծ՟մ խվ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մգջվնո ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 341–5. շավնր՟լ՝ 1՟—5ՠ, 270ՠ—5՟, 338ՠ—41ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×4+Ա—ԺԲ×12+17×12 (Է 10, ԺԱ 8, ԺԷ 6)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 24×19ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմ (6՟—270՟), գվխջթրմ (275ՠ—338՟)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 35ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս է՟րթյ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 4+1, էնրհէ, էգվէ՟խ՟ժնր՟լ՝
1—4, 341ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 9՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 148՟, 276՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ռ՟վբ՟անճմ, մ՟վմչ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 6՜—146՝ Յ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Յ՟հ՟աջ ծնարնճ ՠ՟մ՟խ՟մթմ, դփվնրէգ՟մտ գր մգվանվլնրէգ՟մտ մնվթմ (էվաղ. Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ)
—6՜ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ ավնճջ — Գզպՠէզ բ, ազ ՝ձճսդզսձ հ՜խ՜՞ո ՝ձճսդՠ՜ձ կ՜ջ՟ճհ չՠջ՜՝ՠջզ...
—6՜—8՝ Ց՟մխ ավնճջ — Գէճսը ՜շ՜նզձ. Յ՜խ՜՞ո բճսդՠ՜ձ իճ՞սճհձ... Գէճսը ՠրդձՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟. Յ՜խ՜՞ո ծ՜ձ՜մկ՜ձ Աոպճսթճհ...
՟. 9՜—17՝ Գժնրի ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ենրէգ՟մ ծնարնճմ ճգփէմ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Ապ՟չթմ ով՟խւ. էե ծնաթմ նշ ե ղ՟վղթմ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ ՜շ՜նզձ ՜հձյբո. ՠջՠսզ դբ իճ՞զ բ կ՜ջկզձ...
ՠ. 17՝—32՝ Գժնրի գվխվնվբ. Յ՟հ՟աջ ղթ՟րնվնրէգ՟մ ծնարնճ զմբ ղ՟վղմնճ թ ճնրէ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ջխթդՠմ թղ՟տ՟խ՟մ ղթ՟րնվթ զմբ ղ՟վղմնճ նվոեջ սգջ՟խ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. Ն՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ ոժզա՝ձ զկ՜ռ՜ժ՜ձ ճմ կզ՜սճջզ...
ա. 33՜—42՝ Գժնրի գվվնվբ. Յ՟հ՟աջ դփվնրէգ՟մտ ծնարնճմ ջգպփվեմ ճնրէ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ենրէթրմ ծնարնճ նշ ե դփվնրէթրմ մնվթմ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. Ն՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ բճսդզսձ իճ՞ճհ բ արջճսդզսձ
ձճջզձ...
բ. 42՝—50՝ Գժնրի շնվվնվբ. Մթմշգր տ՟ճըղ ՟ջ՟տ՟վ Յ՟հ՟աջ դփվնրէգ՟մտ ծնարնճ զջս ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ,
՟ճըղ ՟ջ՟ջտնրւ Յ՟հ՟աջ թրվ՟ւ՟մշթրվ դփվնրէգ՟մմ ՟պ՟մկմ՟խթ [թ շնվջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ]. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե դփվնրէթրմւ ծնարնճ թ ծթմա ջգպջ գմ ՠ՟ը՟մգժթւ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. Ն՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ ճմ ՠձ իզձ՞ ոՠշտ արջճսդՠ՜ձռ...
գ. 50՝—65՝ Գժնրի ծթմագվնվբ. Յ՟հ՟աջ թղ՟տ՟խ՟մ դփվնրէգ՟մտ ճգվգւս՟ջ՟մ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե թղ՟տնրղմ ե դփվնրէթրմ թղմ ծնարնճ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ զկ՜ռճսկձ ճմ բ արջճսդզսձ զկձ իճ՞սճհ...
դ. 65՝—7՝ Գժնրի ռգտգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ճփը՟վ՟խ՟մ դփվնրէգ՟մտ ճգվխնր ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ճփը՟վնրէթրմմ ե ՟պ՟մկթմ թղմ դփվնրէթրմ ծնարնճ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ հրե՜ջճսդզսձ ճմ բ պՠո՜ժ՜սճջ...
ե. 67՝—71՝ Գժնրի գփէմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ դա՟տղ՟մ ճգվթջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե դա՟տնրղմ ղթ՟ճմ ե ճփը՟վ՟խ՟մ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ— ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ ա՞՜ռճսկձ ճմ կզ՜հձ բ հրե՜ջ՜ժ՜ձ...
զ. 71՝—7՝ Գժնրի նրէգվնվբ. Յ՟հ՟աջ խ՟ղ՟տ՝ թ ծթմա ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե խ՟ղւ թ ծ՟վխե ճփը՟վթ ճթմշ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ ժ՜կտ զ ի՜ջժբ հճմզձմ հրե՜ջզ...
է. 77՝—81՝ Գժնրի թմմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ՟մկմթյի՟մնրէգ՟մ թ շնվջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ղ՟վբ ե ՟մկմթյի՟մ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ կ՜ջ՟ ճմ բ ՜ձլձզղը՜ձ...
ը. 81՝—94՜ Գժնրի ս՟ջմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ծնարնճ ձ՟մ՟շղ՟մ թ խնհղ՟մե ղ՟վղմ՟րնվ՟տջ ճնրէ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւմ ՟պ՟չթմ. Թե ծնաթ ձ՟մ՟շե դա՟ժթջջ թղ՟տ՟խ՟մ՟րմ – Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ իճ՞զ ճմ ծ՜ձ՜մբ աա՞՜էզո զկ՜ռ՜ժ՜ձ՜սձ...

ը՟. 94՜—106՜ Գժնրի ղգս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ խգվոթ գր խ՟վաթ թղ՟մ՟ժնճ ճնրէ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ.
Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե թղ՟տնրղմ ղգվ դղ՟վղմ՟խ՟մ գր մթրէ՟խ՟մ թվջ ՟վս՟ւ՟վյգժնռ թ մղ՟մնրէգ՟մտմ, նվւ գմ
ճգվգր՟խ՟ճնրէգ՟մմ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ զկ՜ռճսկձ կՠջ ճմ զկ՜ձ՜հ...
ըՠ. 106՜—10՝ Գժնրի գվխնս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե թղ՟տ՟խ՟մմ ղգվ դթ՞մշ թղ՟մ՟ճ թ մթրէ՟խ՟մ թվջմ
թ շնվջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե թղ՟տ՟խ՟մմ ղգվ նշ ձ՟մ՟շե դղ՟ջմ՟րնվջմ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ.
ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ զկ՜ռ՜ժ՜ձո կՠջ ծ՜ձ՜մբ ակ՜ոձ՜սճջոձ...
ըա. 110՝—5՜ Գժնրի գվգւս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե դթ՞՟վբ թղ՟տ՟խ՟մ ծնաթմ ձ՟մ՟շե դթմւմ գր դ՟ճմջ,
նվւ թ մղ՟ գմ թ շնվջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժֆ Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե թղ՟տ՟խ՟մ ծնաթմ նշ ձ՟մ՟շե դթմւմ ենրէգ՟ղՠ
թրվնռ—Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը ՠջՠսզ, դբ զկ՜ռ՜ժ՜ձ իճ՞զձ ծ՜ձ՜մբ ազձտձ...
ըբ. 115՝—9՝ Գժնրի շնվգւս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ էե դթ՟՞վբ ղ՟վբխ՟ճթմ ծնաթմ ձ՟մ՟շե դռգվմ՟անճմջմ ւ՟մ դթմւմ՝ ճգվթջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ղ՟վբխ՟ճթմ ծնաթմ թ մգվխ՟ճնրղջ նշ խ՟վե թղ՟մ՟ժ դ՟մմթրէ անճ՟տնրէթրմջմ զջս ենրէգ՟մմ թրվգ՟մտ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ կ՜ջ՟ժ՜հզձ իճ՞զձ զ ձՠջժ՜հճսկո ժ՜ջբ զկ՜ձ՜է...
ըգ. 119՝—28՝ Գժնրի ծմաես՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ձ՟մ՟շղ՟մ ՟մչ՟սգ՟ժ ծնարնճմ ճնրէ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ղ՟վբխ՟ճթմ ծնաթմ նվնյգ՟ժ թ ղ՟վղմնճմ խ՟վե թղ՟մ՟ժ թմշ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ իճ՞զ ՜ձն՜պՠ՜է ճմզձմ ՝ձ՜ս ժ՜ջբ զկ՜ձ՜է...
ըդ. 128՝—32՜ Գժնրի ռգյս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ջսգհլղ՟մ ՟պ՟չթմ ղ՟վբնճմ թ խնհղ՟մե ծնարնճ թ շնվջ
ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ծնաթ ղ՟վբնճմ նշ ե թ անճ՟տնրէգմեմ Աջսնրլնճ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ իճ՞զ կ՜ջ՟ճհձ ճմ բ ոպՠխթՠ՜է...
ըե. 132՜—46՜ Գժնրի գփէմգրս՟ջմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ձ՟մ՟շղ՟մ Աջսնրլնճ, էե դթ՞՟վբ Աջսնր՟լ թ ղեմչ ձ՟մ՟շթ ճգվգւս՟ջ՟մ ծվ՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ջսգհլգ՟ժ թղ՟տնրղմ խ՟վե սգջ՟մգժ դԱջսնր՟լ զջս ենրէգ՟մմ մնվթմ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը ՠջՠսզ, դբ ճմզձմ ոպՠխթՠ՜է զկ՜ռճսկձ ժ՜ջբ պՠո՜ձՠէ աԱոպճս՜թ գոպ բճսդՠ՜ձձ... ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ Վՠջնձ ՞ջճռոփ
—146՜՝ Ապ ՠ՟վգղթս զմէգվտփհմ — Վ՜ոձ ազ ՜շ՜նզձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձ ՞ջճռո... բջ հճհե ՜յ՜ժ՜ձՠ՜է... ՠս
կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՝ճչ՜ձ՟՜ժձ ճմ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է, ՜հէ... ի՜ոժ՜տ՜խ ՜ջ՜ջՠ՜է, ձկզձ զջզ ՠո՚ Սսգց՟մմնջ Իժնռ՟տթ... զ
ըձ՟ջճհ ճսոճսկձ՜ոբջ ՠխ՝՜ջռձ.. չՠջոպզձ... զ է՜պզձ՜ռսճռ ՝՜ջ՝՜շճհ զ ի՜հճռ էՠաճսձ վճը՜ջժՠռզ... զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո կՠջճսկ ՌՃԺԷ (1668), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ ոջ՝՜ա՜ձ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ՝՜ջլջ՜՞՜ի
Սվՠնճ Աէնպնճջ Էչղթ՟լմթփ Աջ՟... դբ ճտ հրե՜ջՠոռզ ա՞զջո րջզձ՜ժՠէ, կզ լ՜ձլջ՜ոռզ աո՜ժ՜ս՜՝՜ձո հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՟ջճղկՠէ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Բ. 147՜—270՜ Յ՟ղ՟պփս սգջնրէթրմ Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟տ (Թվաղ. Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ)
—147՜՝ [Ց՟մխ ավնճջ — Ա]. Յՠպ ՜ոՠէճհ Յ՜խ՜՞ո իճ՞սճհ ՝՜ձ՜ժ՜ձզձ, ՜հեկ ծ՜ձ՜մՠոռճստ Յ՜խ՜՞ո ՝ձճսդՠ՜ձ իջՠղպ՜ժ՜ռ... ԻԴ. ՞էճսը. Յ՜խ՜՞ո կ՜ջպզ ՟զս՜ռձ...
՟. 148՜—53՝ Գժնրի ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ անճ՟տնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ զմբ՟վկ՟խ՟ոեջ ՟պգ՟ժ՝ թ ծթմա ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Թե ծվգյս՟խմ ՟ղգմգրթմ ե ՟մղ՟վղթմ (Պջ՜ժզ ըճջ՜՞զջգ ՞ջճս՜թ ոժա՝ձ՜պճխզ «Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ» ՝՜շՠջզռ հՠպճհ) — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜րժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ դբ իջՠղպ՜ժ ճմ բ ՜կՠձՠսզձ ՜ձկ՜ջկզձ...
ՠ. 153՝—6՝ Գժնրի գվխվնվբ. Յ՟հ՟աջ ծ՟ղգղ՟սնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ ՟պ ղ՟վղմ՟րնվ ենրէթրմջմ՝ ճգվթջ
ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ծվգյս՟խւ նշ նրմթմ ղ՟վղթմ ՠմ՟խ՟մ՟ոեջ ղթ՟րնվգ՟ժ, զմբ թմւգ՟մջ
— Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ իջՠղպ՜ժտ ճսձզձ ակ՜ջկզձ...
ա. 156՝—9՜ [Գ]ժնրի գվվնվբ. Յ՟հ՟աջ ծ՟ղգղ՟սնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ ՟պ սգհթջ՝ ճգվթջ ոըվ՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժւ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ծվգյս՟խ ե թ սգհրնչ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ իջՠղպ՜ժտ ճմ բ զ պՠխսճն...
բ. 159՜—62՝ Գժնրի շնվվնվբ. Յ՟հ՟աջ սգհ՟խ՟մ յ՟վըղ՟մ ծվգյս՟խ՟տ ճգվթջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ծվգյս՟խւ խ՟վե յ՟վըթժ թ սգհրնչե թ սգհթ — [Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ]. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ իջՠղպ՜ժ ճմ
ժ՜ջբ ղ՜ջեզէ...
գ. 162՝—7՜ Գժնրի ծթմագվնվբ. Յ՟հ՟աջ ձ՟մ՟շղ՟մ ծվգյս՟խ՟տ թ ծթմա ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Թե թղ՟մ՟ժմ ծվգյս՟խթ նշ ե անճ՟տնրէթրմ մնվթմ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ զկ՜ձ՜էձ իջՠղպ՜ժզ բ ՞ճհ՜ռճսդզսձ ձճջզձ...
դ. 167՜—70՜ Գժնրի ռգտգվնվբ. Յ՟հ՟աջ խգվոթ ծվգյս՟խ՟ճթմ ձ՟մ՟շղ՟մմ ճգվթջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ.
Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ծվգյս՟խւ նշ ձ՟մ՟շգմ դ՟ղգմ՟ճմ ենջ ենրէգ՟ղՠմ թրվգ՟մտ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ իջՠղպ՜ժտ ծ՜ձ՜մՠձ...

ե. 170՜—1՝ Գժնրի գրէմգվրնվբ. Յ՟հ՟աջ ձ՟մ՟շղ՟մ ծվգյս՟խ՟տ թ խնհղ՟մե ՟մմթրէ թվ՟տմ ճգվթջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ծվգյս՟խւ ձ՟մ՟շե դթմւմ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը ՠջՠսզ, դբ իջՠղպ՜ժ ճմ ծ՜ձ՜մբ ազձտձ...
զ. 173՝—9՝ Գժնրի նրէմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ձ՟մ՟շղ՟մ ծվգյս՟խ՟տ թ խնհղ՟մե մթրէ՟խ՟մ՟տմ թ ծթմա ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Թե ծվգյս՟խւ ձ՟մ՟շգմ դմթրէ՟խ՟մ թրվջ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ իջՠղպ՜ժտ ճմ ծ՜ձ՜մՠձ աձզսդ՜ժ՜ձ զսջո...
է. 179՝—86՜ Գժնրի թմմգվրնվբ. Յ՟հ՟աջ խգվոթ ծվգյս՟խ՟խ՟մ ձ՟մ՟շղ՟մ գրէմ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ.
Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Թե թղ՟տնրղմ ծվգյս՟խթ նշ ե գվՠգղմ դփվնրէգ՟ղՠ գր գվՠգղմ մգվանվլնրէգ՟ղՠ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ զկ՜ռճսկձ իջՠղպ՜ժզ ՠջ՝ՠկձ բ արջճսդՠ՜կ՝...
ը. 186՜—90՜ Գժնրի ս՟ջմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ խ՟ղ՟տ ծվգյս՟խ՟տ թ շնվջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Թե ծվգյս՟խջ անճ խ՟ղւ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը ՠջՠսզ, դբ զ իջՠղպ՜ժո ճմ ՞ճհ ժ՜կտ...
ը՟. 190՜—5՜ Գժնրի ղգս՟ջ՟մգվվնվբ. Յ՟հ՟աջ ջթվնճ ծվգյս՟խ՟տ թ ծթմա ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ
՟պ՟չթմ. Թե թ ծվգյս՟խջ ե ՠմ՟խ՟մ ջեվ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ զ իջՠղպ՜ժո ճմ բ ՝ձ՜ժ՜ձ ոբջ...
ըՠ. 195՜—8՜ Գժնրի գվխնս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ջսգհլղ՟մ ծվգյս՟խ՟տ թ շնվջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ծվգյս՟խւ նրմթմ ո՟սձ՟պ անժնճմ թրվգ՟մտ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ իջՠղպ՜ժտ ճմ
ճսձզձ յ՜պծ՜շ...
ըա. 198՜—207՝ Գժնրի գվգւս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ խ՟ս՟վգժնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ թ խնհղ՟մե յմնվծ՟տ
գր ց՟պ՟տ ճթմմ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ծվգյս՟խւ թ ջսգհլղ՟մմ թրվգ՟մտ նշ եթմմ գվ՟մգժթւ
— Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ իջՠղպ՜ժտ ոպՠխթկ՜ձ ՠջ՜ձՠէզտ...
ըբ. 207՝—17՝ Գժնրի շնվգւս՟ջ՟մգվնվբ. ճ՟հ՟աջ շ՟վնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ թ խնհղ՟մե ճ՟մտ՟րնվնրէգ՟մ
ճթմմ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե շ՟վնրէթրմ ղգհ՟տ խ՟վե ժթմգժ թ ծվգյս՟խջ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ մ՜ջճսդզսձ կՠխ՜ռ ճմ ժ՜ջբ էզձՠէ զ իջՠղպ՜ժո...
ըգ. 217՝—23՝ Գժնրի ծմագս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ո՟սընճ բթր՟տ թ շնվջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե թղ՟տնրղմ ջ՟ս՟մ՟ճթ նշ ե ի՟ր՟վգ՟ժ դվխղ՟ղՠ ձ՟մ՟շղ՟մ ՟ղգմ՟ճմ ձյղ՟վսնրէգ՟մ — Ըձ՟՟բկ
՜շ՜ջժզ. ձ՜ը ՠջՠսզ, դբ զկ՜ռճսկձ ո՜պ՜ձ՜հզ բ ը՜ս՜ջՠ՜է...
ըդ. 223՝—9՜ Գժնրի ռգտս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ ժնրջ՟րնվնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տմ թ շնվջ աժնրիջ (ե ով՟խջ) ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ղթ ծվգյս՟խ իփջթ զմբ ղթրջնճմ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ կզ իջՠղպ՜ժ ճմ ըրոզ գձ՟ կզսոճհձ...
ըզ. 233՜—43՝ Գժնրի նրէգրս՟ջմգվրնվբ. Յ՟հ՟աջ խ՟վա՟րնվնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ զջս ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսնրէգ՟մտ գր բ՟ջնրտ ճնրէ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ՟ղգմ՟ճմ ծվգյս՟խւ նշ գմ զմբ ղթնռ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսնրէգ՟ղՠ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ ՜կՠձ՜հձ իջՠղպ՜ժտ ՠձ կզճհ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդՠ՜ձ...
ըէ. 243՝—6՜ Գժնրի թմմգրս՟ջմգվնվբ. Յ՟հ՟աջ բ՟ջ՟խ՟վանրէգ՟մ շ՟վ ծվգյս՟խ՟տմ թ շնվջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե թ բգրջ գմ դ՟մ՟դ՟մ խ՟վաւ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ զ ՟ՠսո ճմ ՠձ ա՜ձ՜ա՜ձ ժ՜ջ՞տ...
թ. 246՜—50՝ Գժնրի ւջ՟մգվրնվբ. Յ՟հ՟աջ ռգվ՟խ՟տնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ թ ռգվ՟ճ ղ՟վղմ՟րնվ ջսգհլնր՟լնտ թ շնվջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ղ՟վղմ՟խ՟մ ջսգհլնր՟լւջ ջո՟ջ՟րնվթմ թ ծվգյս՟խ՟տ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ոպՠխթճս՜թտո...
թ՟. 250՝—4՜ Գժնրի ւջ՟մգվրնվբ ՟պ՟չմգվրնվբ. [Յ]՟հ՟աջ մգվանվլնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ ՟պ ղ՟վբթխւ թ
շնվջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Թե ծվգյս՟խ խ՟վե ժնրջ՟րնվգժ դղ՟վբ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը ՠջՠսզ,
դբ իջՠղպ՜ժ ճմ ժ՜ջբ էճսո՜սճջՠէ ակ՜ջ՟...
թՠ. 254՜—8՜ Գժնրի ւջ՟մգվնվբ գվխվնվբ. [Յ]՟հ՟աջ ՟պ՟ւղ՟մ ծվգյս՟խ՟տ թ շնվջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ.
Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ծվգյս՟խւ ՟պ՟ւթմ թ ջո՟ջ՟րնվնրէթրմ ղ՟վբխ՟մ — Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ իջՠղպ՜ժտ ճմ ՜շ՜տզձ ոյ՜ո՜սճջճսդզսձ...
թա. 258՜—65՜ Գժնրի ւջ՟մգվնվբ գվրնվբ. Յ՟հ՟աջ ո՟ծո՟մնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ ճ՟ճջ ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժ. Պվ՟խւ ՟պ՟չթմ. Թե ղ՟վբթխւ ո՟ծո՟մթմ թ ծվգյս՟խ՟տ —Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ զսջ՜տ՜ձմզսջ կ՜ջ՟ ճմ յ՜իյ՜ձզ հզսջ՜տ՜ձմզսջ իջՠղպ՜ժբ...
թբ. 265՜—70՜ Գժնրի ւջ՟մգվնվբ շնվվնվբ. Յ՟հ՟աջ ղ՟վսթ բթր՟տմ թ ծթմա ով՟խջ ՠ՟ը՟մգ՟ժֆ Պվ՟խւ
՟պ՟չթմ. էե բգրւ ղ՟վսմշթմ զմբ ղ՟վբթխւ – Ըձ՟՟բկ ՜շ՜ջժզ. ձ՜ը՚ ՠջՠսզ, դբ ՟ՠստ ճմ կ՜ջպձմզձ գձ՟ կ՜ջ՟զժտ... ՠս հ՜հոկ՜ձբ հ՜հպձզ բ յ՜պ՜ոը՜ձզ ՜շ՜ջժճսդզսձոձփ

Գ. 275՝—336՝ Բ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մւ գր ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մւ ծ՟ղ՟պփս՟ՠ՟վ թՠվ ջ՟ծղ՟մփվեմ
՟վս՟բվգ՟ժւ գր ծ՟ր՟ւգ՟ժւ զջս ՟ճՠնրՠգմթտ, ՟յի՟ս՟ջթվնրէգ՟ղՠ Լգծ՟տթ Սսգց՟մմնջթ ՠ՟մ՟ջթվթ
Տՠո կգպ. 110, 370՟—463ՠֆ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

337՜ Փ՜շտ կ՜պճսոռզ զ ՝ձ՜սզռ
Տճսճխզձ ղձճջի՜ռ ՠս զկ՜ոպզռ,
Ոջ աճջ՜ռճհռ աձյ՜ոպ պ՜շզռո՚
Սսգց՟մմնջ ոզջրխ ՝՜ձզռփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ՜հո զ տ՜խ՜տձ Շփյ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Աղգմ՟ցվխշթ չ՜ձզռ, լՠշ՜կ՝ Յնծ՟մ կՠխո՜կ՜թ ՜ձճս՜կ՝
ՠսՠ՟ ժջրձ՜սճջզ, զ ըձ՟ջճհ Մգջվնո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, զ դիսձ ՌՃԻ (1671) ՜կզ, զ հ՜կոՠ՜ձ ձճհՠկ՝ՠջ
ՠջջճջ՟զփ Ոչ գձդՠջռրխտ ոճջ՜,ի՜ջտ զկ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջ. ՠս կզճչ Տբջ ճխճջկզ՜հզս հզղՠոնզտ ակՠխ՜սճջո, ըձ՟ջՠկ դ՜ը՜ձլ՜ձրտ ՠս ՜խՠջո՜ձրտ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ զ հ՜սճսջձ հՠպզձ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձո՟ ՠոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 337՜ Զ՜հոկ՜ձբ ղձճջիճխզձ, ճջ ղձճջիբ ՜շ ըձ՟ջճխոձ զսջ էզ՜էճսջ ծճըճսդՠ՜կ՝... Յ՜հոկ ո՜ջ՜ոզ, հճջճսկ ժ՜կզկ չզյ՜ո՜ձՠէ, ՜հջո ՜հո՚ Սսգց՟մմնջ ղձճջի՜էզ չ՜ջ՟՜յՠպ, ճջ բջ զ հՠջժջբձ Իժ՟ի՟տ ՠս Իժնռ տ՜խ՜տբ, չ՜ջեՠ՜է զ է՜պզձ էՠաճսո ՠս զ չ՜ջե՜ջ՜ձո ձճռ՜, ՠս ՠժՠ՜է հԱվ՟վ՟սգ՟մ ՠջժզջ՚ Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս, զ Սնրվՠ
ճԱէնպմ Էչղթ՟լթմ, ՜շ ճպո չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս ոջ՝ճռ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ, ժ՜ռՠ՜է ՝՜աճսկո, ճսոՠ՜է ա՜կՠձ՜հձ կՠջ՜հզձ
էՠաճսո, իկպ՜ռՠ՜է Հզձ ՠս ձճջ Կպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ ՠս ա՜ջպ՜տձճռ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ՞զջո ա՜կՠձ՜հձ կՠջժ՜յ՜ջ՜ձճռ ՜շ՜նզձ զսջ պՠո՜ձբջ. ՠս ՝ճսշձ բ՜շ ա՜ձթ՜ձրդ ՞ջՠ՜ձո է՜պզձ՜ռսճռ զ կՠջ էՠաճսո դ՜ջ՞կ՜ձՠէփ Բ՜հռ
հ՜հձկ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ճջ բջ դզս ՌՃԻ (1671), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Ահնր՟մթտ սեվ Պգսվնջ ժ՜դճխզժճոզո, ՠո՚ ոզձ
Վժ՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպո ի՜ձ՟ՠջլ չՠջճյ՞ջՠ՜է ի՜հջ՜յՠպզո ՞ձ՜ռ՜տ զ Սնրվՠ ճԱէնպջ Էչղթ՟լթմ զ պՠոճսդզսձ Յ՟խնՠ
ժ՜դճխզժճոզձ, // (337՝) աճջ ՝՜աճսկ ՜կրտ ՞ձ՜ռՠ՜է բջ զ պճսձո Յնրմ՟տ ո՜ժո ըշճչճսդՠ՜ձ ՜ձճ՝՜հ ՝՜ջլջ՜հոձ
՜ոպզծ՜ձ՜սճջ՜ռ ղվճդկ՜ձ ո՜ժզ, ՜շ ՟ջճսձո ՝շձ՜սճջ՜ռ ՟ա՞ՠջՠ՜է, ՞՜հջ զ Կնջս՟մբթմոփժթջ ՠս հԵվնրջ՟հգղ,
աճջ ՟՜ջլձ ՜ձ՟ջբձ ՠժձ զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմփ Իոժ Ահնր՟մթտ ՠյզոժճյճոճսձտո զ պՠոճսդզսձ ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ
Ինկ՜ձ պՠխճհձ ՠս ճխնճսձՠէ աՠխ՝՜հջո, ՜ձ՟ ե՜կ՜ձՠռ՜տփ Զճջո զ ՠխ՝՜ջձ պՠո՜տ զ ոճսջ՝ ՞ջճռ Պ՜ջ՜յ[կ]՜ձռձ ՟ՠ՞ՠջՠ՜է, աճջո կզ բջ Սսգց՟մմնջ չ՜ջ՟՜յՠպո՚ զ դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձ ՞ջճռ ոջ՝ճռ, աճջո զ լՠշզձ ճսձբջ Հջՠղպ՜ժ՜ռ, Հճ՞զ՜ռ, Բձ՜ա՜ձռ՜ժ՜ձ՜ռ ՠս Մբդ՜ցզազժ՜հզձ, ազ չ՜ջժյ՜ջ՜ազո բ՜տ զկձ թ՜ձճդզ ՠխՠ՜է զ՝ջ կ՜պ՜կ՝ թ՜հջզ ծ՜ղ՜ժՠ՜էփ Ք՜ձազ հճհե ոջպ՜շճսմ պՠձմկ՜կ՝ ՜ջ՜ջզ ազկո ըձ՟զջ, տ՜ձազ ճմ ՠխՠս լՠշձպճս, ազ ձճջ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜էտձ ճմ բջ վճըՠ՜է ՠջժջճջ՟զս՚ զ լՠշձ տ՜ջպճսխ՜ռ ՠս ձրպ՜ջ՜ռ, ըրոպ՜ռ՜ս զ ՟զյրխ ե՜կճս ՜շ՜տՠոռբ կՠափ Բ՜հռ կՠջ ՜ձ՟ջբձ ՟՜շձ՜էձ հԱհնր՟մջ, ՠխՠս վճըճսկձ ոջ՝՜ա՜ձ ի՜հջ՜յՠպզձ կՠջճհ՚ պբջ Պգսվնջջ, ո՜ժո
՜հո ճմ ո՜ժ՜ս ըշճչճսդզսձ ՠս ղվճդկճսձո ՠխ՝՜ջռ ՠխՠս ՝՜աճսկ ՜կո չ՜ոձ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ, ճմ ՠխՠս լՠշձի՜ո կՠջ ՞ջՠ՜ձռ կզձմՠս ՜կո ԻԲ, ազ Յ՟խնՠմ վճըՠռ՜ս, ձոպ՜ս հԱդճշ Եհթ՟դ՟վմ ՜հջձ վ՜շ՜սճջ ՠս զղը՜ձ՜արջ, ՠս
հՠպ ձճջ՜՚ Ն՟ծ՟ոգսփ Ի ՌՃԽԲ (1693), ՠո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Վժ՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպո ի՜ձ՟ՠջլ Սթղեփմ ժ՜դճխզժճոճչ ՞ձ՜ռ՜տ Էչղթ՟լթմ չ՜ոձ Բ յ՜պծ՜շզ. ձ՜ը՚ չ՜ոձ չ՜խծ՜ձՠ՜է ժ՜դճխզժճոզձ կըզդ՜ջճսդՠ՜ձ, ՠջջճջ՟՚ չ՜ոձ ձճջգձթ՜հ Ն՟ծ՟ոգս ժ՜դճխզժճոձ ղձճջի՜սճջճսդՠ՜ձ ճխնճսձզփ Ոմ ո՜ժ՜ս ոբջո ՠռճհռ կՠա, ՝՜աճսկ ՜սճսջո ժ՜ռ՜տ ՜ձ՟փ
Ես ՜ձ՟զ կՠա ՠխՠ՜է չ՜ջ՟՜յՠպտձ հխ՜սճջճսդզսձո ՠէՠ՜է, չ՜[ո]ձ ճջ ՜հո կզձմ զ կՠթ՜վ՜շո Ադճշո Բչմթ մճսՠռ՜տ՚
՜շ ոզջՠէզ ՠխ՝՜ջո կՠջ ՜ջիՠյզոժճյճոձ Մգջվնփ չ՜ջ՟՜յՠպձ, աճջ ձճջ՜ ՠժՠ՜է բջ զ Շփյոփժջե ձճսզջ՜ժճսդՠձբձ ՠս զ տ՜ջճաճսդՠձբձ, ազ ՝՜աճսկ թ՜ը ՜ձրդզռ ՠս գձթ՜հզռձ ՝ՠջՠ՜է գձ՟ զսջ ՠս ա՞ջՠ՜ձո ՝՜աճսկո, աճջո յ՜պ՜իՠռ՜տ ՜շ ռ՜ձժ՜էՠ՜ռձ կՠջ, աճջ չ՜խՠկզ ճսձբզ ավ՜վ՜՞ձ ՠս ազխլձ ձՠջոջպզո չ՜ոձ ՞ջճռո ՜հո, աճջո պ՜հ
ՠսո ոզջճչ ոպ՜ռՠ՜է ճսձբջ վ՜վ՜կկ՜կ՝փ Բ՜հռ ազկ վ՜վ՜կո հ՜խդՠ՜ռ ձճջ՜հձ, չ՜ոձ ճջճշ դճհէ ՠպ գձթ՜հՠ՜ռ կՠա, ՠս կՠտ գոպ թ՜ըճսձ պճժճոզոձ գձթ՜հՠռ՜տ, // (338՜) ՜շՠ՜է ՝ՠջ՜տ զ կՠջ ՠջժզջո Շվնր՟մ, աճջ ճմ բ ՜հոյբո
՞զջ զ կՠջո ՜ղը՜ջիոփ Բ՜հռ չ՜ոձ ՜հձ ո՜ժ՜ս հզղՠ՜տ, աճջ ՠս ՟ճստ, ճջ՟զտ Սզճչձզ, հճջո ռ՜ձժ՜հտ չ՜ջեՠէ ՞ջՠջճհո, հզղՠռբտ ա՝՜ակ՜կՠխ՚ Վժ՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպո, ի՜ձ՟ՠջլ թձճխճչտո ՠս ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջզտո, թձճխզո զկ՚ կ՜ի՟՜ոզ Ապ՟ւգժմ ՠս աԽ՟մթշ՟ճմ, ՠս տճջտո՚ Հ՟ոթոմ/// (՝՜շ ՝՜ռ), ՠս աիճ՞ՠսճջ թձճխտո՚ Պգսվնջ ժ՜դճխզժճոձ ՠս Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՠս աիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜ջտո զկ՚ Մ՟վսթվնջ ՠս աԱմսփմ չ՜ջ՟՜յՠպտձ, ՠս ի՜ջ՜[ա՜]պ ՠխ՝՜ջտձ
զկ՚ Գ՟ժնրջսմ, Մ՟խ՟վմ, Մթւ՟ճեժմ հզղՠռբտ Քջզոպճոփ Ես ա՜ղ՜ժՠջպՠ՜էոձ՚ ձճջգձթ՜հ Կթվ՟խնջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, Արգսթջ ՠս Սթղեփմ, ՠս Մթմ՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպտձ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ ղձճջիզսձ Աոպճսթճհ պճս՜տ ՞՜ս՜ա՜ձ ՠջժճսռճսձռձ՚ -

Մթմ՟ջթ ՠս Արգսզջթ զ Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ ՠս ա՜հէ կզ՜՝՜ձզստ ՠս ՠխ՝՜ջ՝տ հզղՠէ կ՜խդՠկ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է
էզնզտ զ Քջզոպճոբ, ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ
2. 8՝ (Շխ՜՞զջ) Յնռջեց ՜ջտՠյզոժճյճո Ռնրջ՟տ ՠջժջզ Հ՜հճռ, զղը՜ձ Եվխ՟ճմ՟ՠ՟դնրխ Ավհնրէգ՟մտ Ս՟մ՟ծմգտթ, ոպ՜ռ՜հ հ՜կզ Տՠ՜շձ 1794, զ Հ՟յս՟վի՟մ, ՠ՟զ զ ՞ջտ՜պ՜ձո կՠջփ
3. 271՝ (ԺԸ ՟. ղխ՜՞զջ) Եո՚ պբջ Աժեւջ՟մթ ճջ՟զ Սվ՟յոթնմըջ տ՜ղՠռզ (ձժ՜ջմ՜վճջլզ պ՜ժ)փ
272՜ Եո՚ պբջ Աժեւջ՟մփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 9՜, 180՝, 326՝ Տ[բ]վ Զ[՟]ւ՟վ[թ]՟, 1754փ 9՜, 181՜, 336՝ Տ[բ]ջ Զ՟ւ՟վթ՟ֆ 9՜, 11՝ Տբջ Պգսվնջ, 1778 (ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ Ախճս՜ձզռ ժդխ.)փ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 271՝, 273՜, 274՝, 328՝ (իջՠղպ՜ժ ՠս թ՜խզժ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, 2՜, 5՜, 338՜՝, 341՝ ՜ձժ՜ջՠսճջ ՝՜շՠջփ
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ՀԱՄԱՌՕՏ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ ՅԱՂԱԳՍ ՀՐԵՇՏԱԿԱՑ
ԺԸ—XVIII
ԹԵՐԹ՝ 108. շավնր՟լ՝ 95՟—108ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Թ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟պթրլ՟մյ՟մ գր «DV», ժնրջ՟բվնյղմգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
23×16,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 31—37(ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ս՟իս՟խ,
՟ջս՟պզ՝ ղ՟մնրյ՟խ՟անճմ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթ ւ՟մթ սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—95՜ Հ՟ղ՟պփս սգջնրէթրմ Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟տ (էվաղ. Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ)
Տգ՛ջ կգպ. 924, 247՟—70՟. Ց՜ձժ/1՜փ Գէճսըտ Ա—ԻԴ/1՝—95՜ (ԻԴ ՞էըզ չՠջնզձ Ե յջ՜ժձ ՜ձ՜ս՜ջպփ Ըձ՟ի՜պսճսկ բ. «... զոժ
ճկ՜ձտ ՜ոՠձ, դբ. Կ՜ջբ վճջլՠէ ա՜հէո, ՜հէ///»(ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

96՜ (ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ, բնզձ վ՜ժռճս՜թ պրկոզ չջ՜հ) Կրէէՠեոժզ որչՠպձզժ Թ[...] Ղփվհ՟մգ՟մտ զ արջՠխ զկ՜ռ՜ժ՜ձբ ճխճջկՠ՜հ զձլ, Տբջփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ—XVIII
ԳՐԻՉ՝ Պգսվնջ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 294–6 (սգջ Պ՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 1՟—3ՠ, 286ՠ, 292՟—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+24×12+1×3ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր
«DA» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 23, 2×16,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (4՟—207ՠ), ղթ՟ջթրմ (208՟—91ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33—
35ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ դ՟վբ՟բվնյղֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3+3
էնրհէ , էգվէ՟խ՟ժնր՟լ՝ 1—3, 292—294ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվ գր ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ 4—88 էգվէգվզ ջսնվթմ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջթտ գվխ՟վ՟տնր՟լֆ
Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, Ա ցգհխթ ռվ՟ճ՝ ՟ճվնր՟լւթ էգէգր ծգսւֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4՜—84՝ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Յ՟հ՟աջ ծնարնճ ՠ՟մ՟խ՟մթմ (էվաղ. Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ)
Տգ՛ջ կգպ. 924, 6՟—146ՠ. Յշն՝. /4՜փ Ց՜ձժ/մզտփ Գէճսըտ Ա—ԺԷ/4՜—84՜փ Աշ ՝՜ջՠկզպ գձծՠջռրխո /84՝փ

Բ. 85՜—123՝ [Բ՟մւ Պգսվնջթ Ավ՟անմ՟տրնճ]
՟. 85՜—91՜ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ թ ռգվ՟ճ Նգվ՟լնրէգ՟մտմ Պնվցթրվթ—Եէճհջ ի՜ջժ՜սճջզ տջզո՜սճջզ բփ
Ոջյբո ՜ոբ վզէզոճվ՜հձ 3 ՞զջո իճ՞սճհձ.. ՠս ՜հո բ ոպճհ՞ տ՜ձ աՊհ՟սնմփ
ՠ. 91՜—101՜ Հ՟ղ՟պփս ռգվժնրլնրէթրմ Սսնվնանրէգ՟մտ Ավթջսնսեժթ—Հճկ՜ձճս՜ձտ, ճջյբո ՜ոբ վզէզոճվ՜ձ Գ ՞զջտ իճ՞սճհձ... Ես ՜հձտ՜ձ ՜շ Վՠջէճսթճսդզսձ Սպճջճ՞ճսդՠ՜ձ ՝՜ս՜ժ՜ձ՜ոռզփ

ա. 101՝—8՜ Հ՟ղ՟փս ծ՟ր՟ւնրղմ ռգվժնրլնրէգ՟մ Վգտթտ ջխդՠ՟մտ [Ջթժոգվսնջթ Պփպգս՟տրնճ] — Տՠո՜ժձ բ ձՠջգձ՟ճսձ՜ժ՜ձ ՝՜խ՜՟ջճսդՠ՜ձ...ազ հզսջ՜տ՜ձմզսջ կ՜ոձ ՠձ հ՜կՠձ՜հձ պ՜ջՠջ՜ռփ
բ. 108՜—23՝ Սխթդՠմ Վգվժնրլնրէգ՟մ թ ռգվ՟ճ ավնտմ նվ խնշթ Պգվթ՟վղգմթ՟ջ — [Ն]՜ը ՜ջե՜ձ բ ՟ձՠէ. ազ՛ձմ ՜ձճսձ... Բ՜ս՜ժ՜ձ ՜ո՜ռ՜ս զ վ՜շո զկ՜ոպճսդՠ՜ձ Հրջ պճսճխզձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Գ. 124՜—90՝ Հ՟ղ՟պփս սգջնրէթրմ Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟տ (էվաղ. Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ)ֆ
Տգ՛ջ կգպ. 924, 147՟—270՟. Ց՜ձժ/124՜փ Գէճսըտ Ա–ԻԴ/124՜—90՝ (ԻԴ ՞էըզ չՠջնզձ Ե յջ՜ժձ ՜ձ՜ս՜ջպ ՠս ձկ՜ձ կգպ.
925—զձ)փ

Դ. 191՜—286՜ [Բ՟մւ Ավթջսնսեժթ]
1. 191՜՝ Սսնվնանրէթրմւ Ավթջսնսեժթ — [Հ]ճկ՜ձճսձտ ՜ոզձ ճջճռ ՜ձճս՜ձզձ կզ՜հձ ի՜ո՜ջ՜ժ...
՟. 191՝—3՝ Յ՟հ՟աջ անճ՟տնրէգ՟մ (Ա—ԺԴ) — Գճհ՜ռճսդզսձ բ, ճջ զոժ՜՞ճհձ ՠս ձ՜ըժզձ...
ՠ. 193՝—4՝ Յ՟հ՟աջ ւ՟մ՟խթմ (Ա—Ժ) — [Ե]ս տ՜ձ՜ժզձ բ զձմ ճջ պ՜ջճջճղբ...
ա. 194՝—6՝ Յ՟հ՟աջ ՟պմշթմ (Ա—ԺԳ) — [Ա]շ զձմ ոճհձ յզոզտո ՜ոզձ, ճջտ կզ՜ձ՞՜կ զձտՠ՜ձ ճջ զձմ ՠձ...
բ. 196՝—8՜ Յ՟հ՟աջ գր նվ՟խնրէգ՟մ (Ա—ԺԲ) — [Ե]ս ճջ՜ժճսդզսձ ՜ոՠկ գոպ ճջճսկ ճջ՜ժտ ճկ՜ձտ ՜ոզձ...
գ. 198՜ Յ՟հ՟աջ ՟պմգժնճ գր խվգժնճ — [Ը]ձ՟ճսձզ ՜շձՠէ՟ ՠս ժջՠէ՟ ձՠջի՜ժճսդզսձ...
դ. 198՝—200՜ Յ՟հ՟աջ ծ՟խ՟խ՟ճթտ (Ա—Թ) — [Ի]ոժ հ՜խ՜՞ո ի՜ժ՜ժ՜հզռ գոպ տ՜ձզ ՠխ՜ձ՜ժո ոճչճջՠռ՜ս ի՜ժ՜ժ՜հզէ...
ե. 200՜՝ Յ՟հ՟աջ մ՟իխմթ— Ն՜ըժզձ ՜հէ ՜հէճհ ՜ոզ...
զ. 200՝—1՜ Յ՟հ՟աջ ծ՟ղ՟մա՟ղ՟ճմթտ — Հ՜կ՜ձ՞՜կ՜հձտ ՠձ յ՜ջա՜ջ՜ջ ՠս զոժ՜՞ճհձտ...
է. 201՜ Յ՟հ՟աջ յ՟վընրէգ՟մ — Շ՜ջեճսդՠ՜ձ պՠո՜ժտ ՠձ Զ...
ը. 201՜՝ Յ՟հ՟աջ նրմգժնճ — Ոսձՠէ՟ գոպ հճէճչ ՠխ՜ձ՜ժո ՜ոզ. ժ՜կ զ՝ջ ճսձ՜ժճսդզսձ... ՠս իճսղճսՠ՜էտ ՠխՠձ
՜հոճտզժփ
2. 201՝ Սխթդՠմ գր մ՟ի՟բվնրէթրմ ավնտմ, նվ ՟ջթ զջս ճնրմ՟տ Պեվթ՟վղգմթ՟ջ, գր ծ՟ճգվեմ Յ՟հ՟աջ ղգխմնրէգ՟մ, ՟վս՟բվգ՟ժ ճԱվթջսնսեժե, է՟վաղ՟մգ՟ժ գր ղգխմգ՟ժ թ Դ՟րէե — [Ն]՜ը, ՜ջե՜ձ բ ՟ձՠէ. ազ՛ձմ բ
՜ձճսձ ՠս ազ՛ձմ ՝՜հ, ՜յ՜՚ ազ՛ձմ բ ՝՜ռ՜ոճսդզսձ...
՟. 201՝ Յ՟հ՟աջ ՟մնր՟մ (Ա—Բ) — Աձճսձ բ լ՜հձ ձղ՜ձ՜ժձ գոպ ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ՜ձ...
ՠ. 201՝—2՜ Յ՟հ՟աջ ՠ՟ճթ (Ա—Բ) — Բ՜հ բ ճջ ՜շձղ՜ձ՜ժբ ՜կ՜ձ՜ժ...
ա. 202՜—7՜ Յ՟հ՟աջ ՠ՟մթ (Ա—ԼԳ) — Բ՜ձ բ լ՜հձ ձղ՜ձ՜ժձ... ճմ կ՜ջդզձ ձՠջի՜ժ՜ձտ ՞ճէ ձկզձփ
3. 207՜՝ Նխ՟սնրղմ Ավթջսնսեժթ [Դ՟րէթ Հ՟վւ՟տրնճ] — Ոսոճսռ՜ձբ կՠա զ ՝ձ՜էոճխճսդՠ՜ձռձ ՜հձճռզժ...
ՠջՠտճսկ՝տ ոճտրտ բ կ՜ջդՠէ ՜շձՠէ կ՜ժ՜ռճսդզսձփ
4. 208՜—86՜ Ավթջսնսեժթ Սս՟աթվ՟տրնճ Գթվւ ՠմ՟դմմ՟խ՟մ՟տ, նվ խնշթ ճնրմ՟վեմ Մեէ՟քթդթխ՟ճ
՟. 208՜—15՝ Գթվւ ՟պ՟չթմ (Ա—Է)ֆ Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ցնվկթ, ՟վծգջսթ գր ղ՟խ՟տնրէգ՟մ, գր էե
թղ՟ջսնրէթրմ ե ղ՟խ՟տնրէթրմ, նվ ո՟սձ՟պ՟տ եթտ գր ջխդՠ՟մտ ինրդղ՟մ ո՟վ՟ոթ — [Ա]կՠձ՜հձ կ՜ջ՟զժ ՝ձճսդՠ՜կ՝ ռ՜ձժ՜ձ ՞զպՠէ...
ՠ. 216՜—7՜ Գթվւ գվխվնվբ (Ա—Գ)ֆ Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Թե սգջնրէթրմ ձյղ՟վսնրէգ՟մ ղ՟ջ՟ղՠ ե բընր՟վ՟ծ՟ջ գր ղ՟ջ՟ղՠ՝ բթրվ՟ծ՟ջ — [Տ]ՠոճսդզսձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ կ՜ո՜կ՝ բ ՟եճս՜ջզկ՜ռ ՠս կ՜ո՜կ՝ ՟զսջ՜ի՜ո...
ա. 217՜—22՜ Գթվւ գվվնվբ (Ա—Զ)ֆՊվ՟խ ՟պ՟չթմ. Որջնրտ՟մե, էե ՟պ թ բթոթժ դձյղ՟վսնրէթրմ, ջխջ՟մգժթ ե ս՟վ՟խնրջնրէգ՟մտ, ՟ո՟ դս՟վ՟խնրջնրէթրմջմ ՟վս՟բվե — [Ա]շ զ կ՜ժ՜ռճսդզսձձ ճջճձՠ՜է՚ յզպճհ բ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՜ձռ՜ձՠէ...
բ. 222՜—8՜ Գթվւ շնվվնվբ (Ա—Ը)ֆ Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ գմէ՟խ՟ճթ ՟պ՟չթխ՟ճ ղ՟խ՟տնրէգ՟մջ —
[///]ճհ կ՜ժ՜ռճսդզսձ զկձ ձժ՜պրխ բ՜ժզձ գոպ ճջճսկ բ՜ժ բ...
գ. 228՝—37՜ Գթվւ Ե (Ա—Լ)ֆ Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Թե ջխթդՠմ դւ՟մթ՞ջ գհ՟մ՟խջ նրմթ — [Ս]ժզա՝ձ ՜ոզ զջզ
՜հձ զձմ, հճջկբ ճտ ձ՜ըժձ՜՝՜ջ ղ՜ջեզ...
դ. 237՝—9՜ Ավթջսնսեժմ Սս՟աթվ՟տրնճ թ ռգվ ւ՟մ դՠմ՟խ՟մ՟տմֆ Գթվւ ռգտգվնվբ (Ա—Գ). Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Որջնրտ՟մե էե ծ՟վտ՟ցնվկնրէթրմ դե՟խե, զջս նվնրղ անճ ե՟խ, ռգվ՟ՠգվթ ՟պ սգջ՟խ՟մ թղ՟ջս՟ջթվնրէթրմ, դնվ ճգվթջ սգջ՟խջ սվ՟ղ՟սե — [Ս]ժա՝ճսձտ ՠս յ՜պծ՜շտ բ՜ժ՜ռ ըձ՟ջզձ, ՠս հ՜հպ բ դբ գոպ ճջճսկ բ՜ժտ
ՠձ...
Խճջ՜՞ջզռ ՜շ՜ն՚ 237՜ «Բ՟տ՟ճ՟ճսնրէթրմ թ ռգտգվնվբ աթվջ Մգէ՟քթդթխ՟ճթմ – [Գ]զպճսդզսձ զկ՜ռ՜ժ՜ձ, ճջ բ պՠո՜ժձ
զկ՜ոպճսդՠ՜ձ, հՠջզո պՠո՜ժո ՝՜ե՜ձզ...»փ

ե. 239՜—48՜ Գթվւ գփէմգվնվբ(Ա—ԺԷ)ֆ Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ մ՟իխթմ ե՟խթ — [Է]՜ժ գոպ ՝՜աճսկ ՠխ՜ձ՜ժո ՜ոզ...
զ. 248՝—51՜ Գթվւ նրէգվնվբ (Ա—Զ)ֆ Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Գնրղ՟վնրղմ դանճ՟տնրէգմե տ՟ճջ ռ՟ճվ ՟պ՟ջգտգժնտմ, ՟ո՟՝ ճ՟հ՟աջ անճ՟տնրէգ՟մտ դա՟ժգ՟տ կգպմ՟վխգժ ջխջ՟մթ — [Ա]ջ՟, հ՜ո՜ռՠէճռձ ի՜ս՜տՠէ յզպճհ բ...
է. 251՝—6՜ Գթվւ թմմգվնվբ (Ա—Ժ)ֆ Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ դփվնրէգ՟մ գր ո՟խ՟ջնրէգ՟մ — [Ա]ջ՟, աձ՜ըժձբձ բ՜ժբ ՜շ ճջո ՜հէտ ՜կՠձ՜հձ...
ը. 256՜—61՝ Գթվւ ս՟ջմգվնվբ (Ա—Ժ)ֆ Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ ղթնճ գր անժնճմ ղթնճ — [///] բ կզձ գոպ ՝՜աճսկ ՠխ՜ձ՜ժո ՜ոզ. հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ծ՜շՠռ՜ս կՠա...
ը՟. 261՝—9՜ Ավթջսնսեժթ Սս՟աթվ՟տրնճ ՠմ՟դ՟մտ՟խ՟մ՟տմֆ Գթվւ ԺԱ (Ա—ԺԲ). Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Տ՟վ՟խնրջնրէթրմ ճ՟հ՟աջ թղ՟ջսնրէգ՟մ — [Ա]ջ՟, ազ զկ՜ոպճսդզսձ բ կ՜ժ՜ռճսդզսձ զկձ աոժա՝՜ձռ, հ՜հպ բ ձ՜ըձՠ՜ռձ...
ըՠ. 269՜—74՜ Գթվւ գվխնս՟ջ՟մգվնվբ (Ա—Ժ)ֆ Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ անճ՟տնրէգ՟մ — [Տ]ՠոճսդզսձ բ
կՠա հ՜խ՜՞ո ՞ճհ՜ռճսդՠ՜ձ...
ըա. 274՜—82՜ Ավթջսնսեժթ Սս՟աթվ՟տրնճ Բմ՟դ՟մտ՟խ՟մ՟տմֆ Գթվւ գվգւս՟ջ՟մգվնվբ (Ա—Ժ). Պվ՟խ
՟պ՟չթմ. Թե նրջնրղմ՟խ՟մ ե՟խւ ան՞մ էե նշ – [Ա]ջ՟, մ՞ճհ՜ռճսդՠձբ ա՞՜էՠ՜ռո, դբ ազձմ զռբ...
ըբ. 282՜—6՜ Գթվւ շնվգւս՟ջ՟մգվնվբ (Ա—Ե)ֆ Պվ՟խ ՟պ՟չթմ. Թե մգվծ՟խ՟տ ճ՟սխ՟ոեջ նշթմշ ջխթդՠմ
ե թվ՟տ — [Ա]ջ՟, հ՜խ՜՞ո ՞ճհ՜ռճսդՠ՜ձո ՜հոճջզժ ՜հոտ՜ձ ՜ո՜ոռզ... ՜հէ ՠս ճմ ՜հձ՚ ճջճհ ՜ա՞՜ս բ զձմփ Վՠջնփ
Լճսո՜ձռտձՠջճսկ՚վճջզժ կՠժձճսդզսձձՠջփ

Ե. 287՜—91՝ Ջթժՠգվէնջթ Պփպգս՟տնճ ձգղ՟խ՟մթ Վգտթտ ջխդՠ՟մտ աթվւ (էվաղ. Ոջխ՟մթ ՠ՟մ՟ջթվթ)
՟. 287՜՝ Գժնրի ՟պ՟չթմ. Յ՟հ՟աջ խգվոթ — [Կ]ՠջյ բ ձՠջգձ՟ճսձ՜ժ՜ձ ՝՜խ՜՟ջճսդՠ՜ձ...
ՠ. 287՝—8՝ Յ՟հ՟աջ մգվանվլնրէգ՟մֆ Գժնրի Բ — [Ի]ոժ ձՠջ՞ճջթճսդզսձ բ գոպ ճջճռ ՜շ ՜հձ, ճջ ՠձդ՜ձժ՜ձզ...
ա. 288՝ Յ՟հ՟աջ խվղ՟մֆ Գժնրի Գ — [Կ]ջճսկձ բ ձՠջ՞ճջթճսդզսձ ՠս ձՠջ՝ՠջճսկձ ՜ջ՜ջկ՜ձ...
բ. 288՝—9՝ Յ՟հ՟աջ գվՠթֆ Գժնրի Դ — [Ի]ոժ ՠջ՝ բ, ճջ հ՜շլ՞կ՜ձբ ե՜կ՜ձ՜ժզձ դճխձզ...
գ. 289՝—90՜ Յ՟հ՟աջ նրվթֆ Գժնրի Ե — [Ի]ոժ ճսջ բ յ՜ջ՜՞ջճսդզսձ կ՜ջկձճհ...
դ. 290՜՝ Յ՟հ՟աջ բվնրէգ՟մֆ Գժնրի Զ — [Դ]ջճսդզսձ բ ճկձ կ՜ո՜ձռ ժ՜էճսկձ...
ե. 290՝—1՜ Յ՟հ՟աջ նրմ՟խնրէգ՟մֆ Գժնրի Է — [Ո]սձ՜ժճսդզսձ բ կ՜ջկձճռ ՠս ՜հձճռզժ, ճջտ ղճսջն ակ՜ջկձճչձ ՠձ...
զ. 291՜՝ Գժնրի Ը. Յ՟հ՟աջ ՟ճմնվթխ նվ ե դճ՟րեսմ գր դմնր՟դմ զմբնրմթժ — [Ա]հէ ՜ոզ հ՜սբպ ՠս ձճս՜ա գձ՟ճսձզէ ՠշ՜ժզ... ճջճհ ձՠջ՞ճհ գոպ ՝ձճսդՠ՜ձ ղ՜ջեզ ճջ ա՜ձիճսջփ Վՠռզռ ոժա՝՜ձռ չՠջնփ Վՠջոպզձ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է լՠշ՜կ՝ Ոջխ՟մթ ՝՜ձ՜ոզջզ. դվզձ ՌՂԲ (1643)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

84՝ Ես գձ՟ ձկզձ հզղՠէ կ՜խդՠկ ա՞թրխ ոճջզձ՚ Պգսվնջ յզպ՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպոփ
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ՌՄԾԵ — 1806

ԳՐԻՉ՝ Յնռծ՟մմեջ Մթվդ՟ճգ՟մ Վ՟մ՟մբգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 250. շավնր՟լ՝ 250ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԵ×10ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «D&C. BLAOW» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
22×18ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 24ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟՟էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, ջոթս՟խ էնրհէ, 2+2, խ՟ոնճս էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ գր սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜ [Գ]թվւ նվ խնշթ Հնագ՟տֆ Թ՟վաղ՟մգ՟ժ թ ժ՟սթմ ժգդնրե թ ծ՟ճ ՠ՟վՠ՟պթ թ Սսգց՟մմնջ ռ՟վբ՟ոգսե Իժնռ՟տրնճ ճ՟ղթ Տգ՟պմ 1671 գր թ էնրթմ Հ՟ճնտ ՌՃԻֆ Իջխ ՟ճըղ մնվնա զմբփվթմ՟խգ՟ժ զջս խ՟վթ դանրյնրէգ՟ղՠ թ Մթվդ՟ճգ՟մ Յնռծ՟մմեջ Վ՟մ՟մբգտրնճ թ ռ՟ճգժջ ՟մկթմ, ճ՟ղթ ղ՟վբգհնրէգ՟մ Տգ՟պմ 1806, թ ցգսվվ՟վթ 26, թջխ թ էնրթմ Հ՟ճնտ ՌՄԾԵ ջխջգ՟ժ, թ բով՟ս՟մմ ւ՟հ՟ւթջ Զղթրպմնճ

Թ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ դճս՜ժ՜ձգ № 924 լՠշ՜՞ջճսկ ձղճս՜թ բ ՌՃԺԷ (1668)փ

Ա. 2՜—129՜ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Յ՟հ՟աջ ծնարնճ ՠ՟մ՟խ՟մթմ
Տգ՛ջ կգպ. 924, 6՟—146ՠ. Յշն՝./2՜փ Ց՜ձժ/246՝—9՜փ Գէճսըտ Ա—ԺԷ/2՜—129՜ («Վՠջն ի՜պճջզձ, ճջ Վ՜ոձ ՝՜ձ՜ժ՜ձ իճ՞սճհ»)փ Աշ ՝՜ջՠկզպ գձդՠջռրխձ «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ» /249՝—50՜ (չՠջ՜ըճջ՜՞ջճս՜թ՚ «ՌՃ ՠս Ի» վը. «ՌՃ ԺԷ»)փ

Բ. 129՝—246՜ Հ՟ղ՟պփս սգջնրէթրմ Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟տ
Տգ՛ջ կգպ. 924, 147՟—270՟. Ց՜ձժ/ 249՜՝փ Գէճսըտ Ա—ԻԴ/129՝—246՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՜ (Տՠո)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1՝ (Շխ՜՞զջ) Զ՞զջտո Հճ՞ՠ՜ռ գձթ՜հՠռզ զ չ՜հՠէո պզջ՜ռճս Գվթանվ Աղթվ՟ճգ՟մ Այս՟վ՟խգտրնճ զկո ի՜ջ՜ա՜պզ, զ չ՜հՠէո զսջփ Յ՜կզ Տՠ՜շձ 1820, ր՞ճոպճո 1, զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմփ Սսգց՟մ ՠյզոժճյճո Եմփւգ՟մփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ Ք[ջզոպճոզ] թ[՜շ՜հ] Սսգց՟մ Եմփւգ՟մ, 1807փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 250՝ Շնրյ՟մփ
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ՀԱՄԱՌՕՏ ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ ՅԱՂԱԳՍ ՀՈԳՒՈՅ ԲԱՆԱԿԱՆԻՆ
ՌՄԻԳ—1774
ԳՐԻՉ՝ Պգսվնջ գվետֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟վսթվնջ Պջ՟խ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 96. շավնր՟լ՝ 96՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ը×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ղ՟ծթխ՟մյ՟մ ժնրջբվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22×17ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ
ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 31ֆ ԿԱԶՄ՝ ղ՟ա՟հ՟է (սգ՛ջ ո՟ս՟պթխ – ո՟ծո՟մ՟խ), ղթչնրխզ՝ էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ շթւֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, էնրհէֆ
Դվնր՟լ ճ՟սնրխ էհէ՟ո՟մ՟խթ ղեչֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱԱԿ — Թնրհէւ Պփհնջթ ՟պ՟ւգժնճֆ ԺԳ բ.ֆ Գվթշ՝ Իամ՟սթնջ (սգ՛ջ ձեռ. 1519, 1232 է.)ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 1 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ գր փաս՟անվլնր՟լ խ՟դղթ ցնի՟վգմֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟—Բՠ, Աՠ—Բ՟ (ո՟սնր՟լ էհէնռ)ֆ «///դթ դեջմ թղմ ի՟ց՟մգջտե... սխ՟վնրէգ՟ղՠ գր գվ//խթրհթր... թ ց՟պջ ղգվ
///» (Ապ Կնվմէ՟տթջ Ապ՟չթմ, Ա, 28—Բ, 7)ֆ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ՝ Բ՟ (ժնրջ՟մտւնրղ, ՠնժնվաթվ) «ԶԻամ՟սթնջ գր դՔվթջս՟ցնվ ճ՟հ՟րէջ
ճթյգջչթւ»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—95՝ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Յ՟հ՟աջ ծնարնճ ՠ՟մ՟խ՟մթմ (էվաղ. Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ)ֆ
Տգ՛ջ կգպ. 924, 6՟—146ՠ. Յ՜շ՜ն՜՝՜ձ/1՜փ Ց՜ձժ/1՜—2՝փ Գէճսըտ Ա—ԺԷ/5՜—95՝փ Աշ ՝՜ջՠկզպ գձդՠջռրխոձ/95՝փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

95՝ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջո Հճ՞ՠ՜ռ զ չ՜հՠէճսկձ իճ՞ՠսճջ իրջ զկճհ՚ Մ՟վսթվնջ Պջ՟խ ՜ձճսձ ժճսո՜ժջրձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ. Աոպճս՜թ ՝՜ջՠ՜ս չ՜հՠէ պ՜ռբ կզձմՠս զ ըճջզձ թՠջճսդզսձ. ՜կբձփ Աս՜ջպՠռ՜ս զ ՌՄԻԳ (1774) դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ, կ՜ջպզ ՜կոճհ ԻԲ—զձփ Ոջ ՠս ՜խ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխո՟ գձդՠշձՠէճչ, չ՜հՠէՠէճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ կբժ Հ՜հջ կՠխ՜հզս հզղՠէ՚ աՊգսվնջ էջբռ ՜յզկ՜ոպ ՠս դՠջ՜չ՜ջե ՞թճխ պ՜շզո, ՠս ՟ճստ հզղրխտ՟ ՜ձ՜ջե՜ձզո, հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ. ՜կբձփ
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ՀԱՄԱՌ0Տ ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ ՅԱՂԱԳՍ ՀՈԳՒՈՅ ԲԱՆԱԿԱՆԻՆ
ԺԷ—XVIII
ԹԵՐԹ՝ 118. շավնր՟լ 4՟ՠ, 100՟—18ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 10×12 (Ժ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռ (է՟ա գր նհխնճդ)ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝էնրհէ 2, ջխդՠնրղֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—99՝ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Յ՟հ՟աջ ծնանճմ ՠ՟մ՟խ՟մթմ (էվաղ. Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ)
Տգ՛ջ կգպ. 924, 6՟—146ՠ. Յշն՝./1՜փ Ց՜ձժ/1՜—4՝փ Գէճսըտ Ա—ԺԷ/5՜—99՝փ Աշ ՝՜ջՠկզպ գձդՠջռճխձ./մզտփ

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ «—Л.(80)»փ
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ՌՄԺԶ—1767

ԳՐԻՉ՝ Վ՟վբ՟մ ջվխ. Աջս՟ո՟ստթֆ
ԹԵՐԹ՝ 279+1 (խվխ. 212). շավնր՟լ՝ 101՟—2ՠ, 105ՠ, 225՟ՠ, 277՟—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 9×12 (Բ 8, Թ 10)+11×12 (ԺԱ 4)+5×12 (Գ 10, Ե
8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր «A. FAUGERE» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,1×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝
30—32ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ (Բ շթւ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ 1, ջխդՠնրղֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջսնվթմ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—100՝ Հ՟ղ՟պփս սգջնրէթրմ Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟տ (էվաղ. Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ)
Տգ՛ջ կգպ. 924, 147՟—270՟. Ց՜ձժ/1՜՝փ Գէճսըտ Ա—ԻԴ/2՜—100՝ (ԻԴ ՞էըզ չՠջնզձ Ե յջ՜ժձ ՜ձ՜ս՜ջպ ՠս ձկ՜ձ կգպ. 925—թմ)փ

Բ. 103՜—224՝ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Յ՟հ՟աջ ծնարնճ ՠ՟մ՟խ՟մթմ (էվաղ. Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ)ֆ
Տգ՛ջ կգպ. 924, 6՟—146ՠ. Յշն՝./103՜փ Ց՜ձժ/103՜—5՜փ Գէճսըտ Ա—ԺԷ/106՜—224՜փ Աշ ՝՜ջՠկզպ գձդՠջռճխոձ/224՜՝փ

Գ. 226՜—56՝ Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟տ (ծթմ էվաղ.)
– 226՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ գր տ՟մխ] — Աոբ ՠջ՜ձՠէզձ Դթնմթջթնջ զ ՞զջո հԵջժձ՜հզձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդՠ՜ձռձ, դբ. Աոպճս՜թ՜հզձ հ՜հպձճսդզսձտձ ի՜ո՜ձՠձ ՜շ կ՜ջ՟զժտ... Քո՜ձ ՠս իզձ՞ՠջճջ՟փ Թբ կ՜ջ՟զժտ վճջլզձ զ ՟զս՜ռփ
՟. 226՜—7՜ [Ա]. Յ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ (Ա—Գ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ՟ղգմգրթմ գմ ՟մղ՟վղթմ —
Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ՜հձ, ճջ բ ՜ձկ՜ջկզձ...
ՠ. 227՜՝ Բ. Յ՟հ՟աջ ՠ՟դղնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ (Ա—Բ)ֆ Ն՟ի իմբվթ էե ծվգյս՟խւ գմ ՠ՟դնրղւ — Եջՠսզ
դբ ճմ, ազ ճմ՜վ ճտ ՜շ՜սՠէ կՠջլ բ կզճհձ...
ա. 227՝—8՝ Գ. Յ՟հ՟աջ ղ՟վ[ղ]թմ կգր՟տնրտ՟մգժնճ թմւգ՟մտ ծվգյս՟խ՟տմ (Ա—Գ)ֆ Ն՟ի իմբվթ էե ծվգյս՟խւ նրմթմ ղ՟վղթմ ՠմ՟խ՟մ ղթ՟րնվգ՟ժ զջս թմւգ՟մտ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ ժ՜պ՜ջՠէ՜՞ճհձ բ ժՠ՜ձտ իջՠղպ՜ժ՜ռձ...
բ. 228՝, 229՝ Դ. Յ՟հ՟աջ սգհգ՟տ ծվգյս՟խ՟տմ (Ա—Գ)ֆ Ն՟ի իմբվթ էե ծվգյս՟խւ գմ թ սգհրնչ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ էզձՠէձ զ պՠխճն բ յ՜ջճսձ՜ժզէ...
Գջմզռ. 229՜ «Դ՜ջլճ ադճսխդ՟, ճչ ՠխ՝՜հջ»փ

գ. 229՜, 230՜ Ե. Յ՟հ՟աջ յ՟վըղ՟մ ծվգյս՟խ՟տ (Ա—Գ)ֆ Խմբվթ մ՟ի, էե ծվգյս՟խւ խ՟վգմ յ՟վըթժ թ սգհնչե թ սգհթջ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ գոպ Ավթջսնսեժթ...
դ. 230՜—1՜ [Զ]. Յ՟հ՟աջ թղ՟տղ՟մ ծվգյս՟խ՟տ (Ա—Ե)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե թղ՟մ՟ժմ ծվգյս՟խ՟տ ե անճ՟տնրէթրմ մնտթմ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ կբնձ ճմ ա՜ձ՜ա՜ձզ հՠաՠջ՜ռ...
ե. 231՜—2՜ [Է]. Յ՟հ՟աջ խգվոթ ծվգյս՟խ՟խ՟մ ձ՟մ՟շղ՟մ (Ա—Գ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, նվ ծվգյս՟խ[ւ]մ ձ՟մ՟շգ՞մ դ՟ճժջ ենրէգ՟ղՠ թրվգ՟մտ — Եջՠսզ ՜հճյ, ազ գձ՟ Դզճձբոզճոզ...
զ. 232՜՝ Ը. Յ՟հ՟աջ ձ՟մ՟շղ՟մ ծվգյս՟խ՟տ թ խնհղ՟մե ձ՟մ՟շգ՟ժ թվ՟տ (Ա—Գ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ծվգյս՟խմ ձ՟մ՟շթ՞ դթմւմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ զկ՜ռ՜ժ՜ձձ ղ՜ջեզ հզկ՜ձ՜էզ զջբձ...
է. 232՝—4՜ [Թ]. Յ՟հ՟աջ ձ՟մ՟շղ՟մ ծվգյս՟խ՟տ նվ թ ջսգհլ՟լջ (Ա—Ե)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ծվգյս՟խւ ձ՟մ՟շգ՞մ դմթրէ՟խ՟մ թվջ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ զկ՜ռճսկձ բ ժ՜պ՜ջճսկձ...

ը. 234՜—5՝ Ժ. Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟ճթմ թղ՟տղ՟մմ (Ա—Զ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե թղ՟տնրղմ ծվգյս՟խ՟տ գվՠգ՞ղմ ժթմթ դփվնրէգ՟ղՠ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ գոպ Ավթջսնսգժթ...
ը՟. 235՝—6՝ ԺԱ. Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟մմ խ՟ղ՟տմ (Ա—Գ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ծվգյս՟խւ նրմթ՞մ դխ՟ղւ —
Եջՠսզ դբ ճմ, ազ գոպ Ավթջսնսեժթ...
ըՠ. 236՝—7՝ [ԺԲ]. Յ՟հ՟աջ մգվանվլնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟ճթմ խ՟ղ՟տմ (Ա—Ե)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ծվգյս՟խւ
նրմթ՞մ ՠմ՟խ՟մ ջեվ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ գոպ Դթնմեջթնջթ...
ըա. 237՝—8՜ ԺԳ. Յ՟հ՟աջ ջսգհլղ՟մ ծվգյս՟խ՟տ (Ա—Դ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ծվգյս՟խւ նրմթ՞մ ո՟սձ՟պջ անժնճ թրվգ՟մտ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ՜կՠձ՜հձ ոպՠխթՠ՜էտ էզձզձ...
ըբ. 238՜—40՝ ԺԴ. Յ՟հ՟աջ յմնվծ՟տ խ՟ղ ց՟պ՟տ ծվգյս՟խ՟տմ (Ա—Է)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ծվգյս՟խւ ջսգհլմ՟՞մ գվ՟մգժթւ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ գոպ 0անջսթմնջթ...
ըգ. 240՝—3՜ ԺԵ. Յ՟հ՟աջ ՟մխղ՟մ ծվգյս՟խ՟տմ (Ա—Թ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե շ՟վ ղգհ՟տմ խ՟՞վե ժթմգժ թ
ծվգյս՟խջ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ մ՜ջձ ճմ ժ՜ջբ էզձՠէ...
ըդ. 243՜—4՝ [ԺԶ]. Յ՟հ՟աջ ո՟սընտ բթր՟տ (Ա—Դ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե բթր՟խ՟մ թղ՟տնրղմ ի՟ր՟վգ՟՞ժ
ե դվխղ՟ղՠ ՟ղգմ՟ճմ ձ՟մ՟շղ՟մմ ձյղ՟վսնրէգ՟մ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ ճմ ՞զպբ ածղկ՜ջպճսդզսձձ...
ըե. 244՝—6՜ [ԺԷ]. Յ՟հ՟աջ ժնրջ՟րնվնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տմ (Ա—Դ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ծվգյս՟խմ ժնրջ՟րնվե՞ դղթրջմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ իջՠղպ՜ժտձ աձճհձ ՠջ՜ձճսդզսձ ճսձզձ...
ըզ. 246՜՝ [ԺԸ]. Յ՟հ՟աջ իփջթտ ծվգյս՟խ՟տ (Ա—Ե)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ղթ ծվգյս՟խմ իփջթ՞ զմբ ղթրջնճմ
— Եջՠսզ, դբ ճմ, ազ ժջժզձ բ ըրոտձ...
ըէ. 246՝—50՜ [ԺԹ]. Յ՟հ՟աջ գվխմ՟ճթմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսնրէգ՟մ գր խ՟վա՟տմ (Ա—Ը)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե
գ՞մ թ մգվւնճ ղթնճ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսնրէգ՟մ — Եջՠսզ դբ ՜հճ, ազ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ոպՠխթճս՜թո...
թ. 250՜—1՜ Ի. Յ՟հ՟աջ խ՟վա՟տ շ՟վ ծվգյս՟խ՟տմ (Ա—Դ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե բգրւ նրմթ՞մ խ՟վաւ — Եջՠսզ
դբ ճմ, ազ ժ՜ջզ իջՠղպ՜ժ՜ռձ յ՜ջճսձ՜ժզձ զ ձՠջտճհ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդՠ՜ձ...
թ՟. 251՜—2՜ ԻԱ. Յ՟հ՟աջ թյիգտնհնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ թ ռգվ՟ճ ղ՟վղմ՟խ՟մ ջսգհլնր՟լնտջ (Ա—Դ)ֆ
Ն՟ի իմբվթ, էե ղ՟վղմ՟խ՟մ ջսգհլնր՟լջ իմ՟ղգ՟ժ ժթմթ՞մ ծվգյս՟խփւ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ զջտ ՠջ՜ձզձ հ՜հպձզ ժՠջյ...
թՠ. 252՜՝ ԻԲ. Յ՟հ՟աջ մգվանվլնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տ ՟պ ղ՟վբթխ (Ա—Դ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ծվգյս՟խւ խ՟վգ՞մ ժնրջ՟րնվգժ դղ՟վբթխւ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ գոպ Դթնմեջթնջթ...
թա. 252՝—3՝ ԻԳ. Յ՟հ՟աջ ՟պ՟ւղ՟մ ծվգյս՟խ՟տմ (Ա—Դ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ծվգյս՟խւ ՟պ՟ւթ՞մ թ ջո՟ջ՟րնվնրէթրմ ղ՟վբխ՟մ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ իջՠխբձ ՠջժզձ բ...
թբ. 253՝—5՝ ԻԴ. Յ՟հ՟աջ ո՟ծո՟մնրէգ՟մ ծվգյս՟խ՟տմ (Ա—Ե)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ղ՟վբթխւ ո՟ծո՟մթ՞մ թ ծվգյս՟խ՟տ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ժ՜ջ՞ՠ՜է էզձզ յ՜ի՜յ՜ձ ՜հձճռզժ...
թգ. 255՝—6՝ [ԻԵ]. Յ՟հ՟աջ բթր՟խ՟մ ղ՟վսթտ (Ա—Դ)ֆ Ն՟ի իմբվթ, էե ցնվկթ՞մ թ բթր՟տմ — Եջՠսզ դբ
ճմ, ազ տ՜ձ իջՠղպ՜ժտ ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠձ զ յ՜իյ՜ձճսդզսձ կ՜ջ՟ժ՜ձ... Ես ՜հոտ՜ձ ՝՜ս՜ժ՜ձ՜ոռզ Յ՜խ՜՞ո իջՠղպ՜ժ՜ռփ Ի վ՜շո... ՜կբձփ
Սպՠվ՜ձձճո Լՠի՜ռճս դ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձձ ճսձզ Ա—ԻԴ ՞էճսըձՠջգփ

Դ. 256՝—76՜ Յ՟հ՟աջ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ ծնանճմ (ծթմ էվաղ.)
—256՝—7՜ [Ն՟ի՟բվնրէթրմ] — Յՠպ ՜ոՠէեճհձ հբճսդՠձբ իճ՞ճհձ ՠս զ արջճսդՠ՜ձռ ձճջզձ ՠս զ ձՠջ՞ճջթճսդՠ՜ձռ ՠս զ հ՜շ՜ն ՠխՠէճռձ ձճջզձ, ՜հեկ ՜ոՠէզ բ հճսձ՜ժճսդՠ՜ձռ ձճջ՜, ճջտ ՠձ ճջ՜ժճսդզսձտ իճ՞ճհձ...
՟. 257՜ Ա. Յ՟հ՟աջ շնվթտ խ՟վբթմ՟վ՟խ՟մ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ ծ՟ղ՟մա՟ղ՟ճմ ՟պգ՟ժ — Աջ՟, ժճմզձ ժ՜ջ՟զձ՜ջ՜ժ՜ձ ՜շ՜տզձճսդզսձտ...
ՠ. 257՜՝ Բ. Յ՟հ՟աջ ինծգղնրէգ՟մմ — Խճիՠկճսդզսձձ զ կբն ժ՜ջ՟զձ՜ջ՜ժ՜ձ՜ռձ բ ՜շ՜նզձ...
ա. 257՝—8՜ Գ. Յ՟հ՟աջ նհչ՟ինծնրէգ՟մմ— Ն՜ը յ՜ջպզկտ ըրոզէ չ՜ոձ ճխն՜ըճիճսդՠ՜ձձ...
բ. 258՜՝ Դ. Յ՟հ՟աջ ՟վթնրէգ՟մ — Աջ՟, ճջյբո ճխն՜ըճիճսդզսձձ, ճջ ՜ոզ զ է՜պզձձ՚ դՠկ՝ՠջ՜ձոզ՜հ...
գ. 258՝ Ե. Յ՟հ՟աջ ՟վբ՟վնրէգ՟մմ — Աջ՟՜ջճսդզսձձ բ ըճպճջՠէ զ մ՜ջբձ...
դ. 258՝—9՝ Զ. Յ՟հ՟աջ էե նրմ՟խնրէթրմմ, նվ ե ՟պ՟ւթմնրէթրմ, ե՞ նվ՟խնրէթրմ ծնանճմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ
ճսձ՜ժճսդզսձձ ճս ճջ՜ժճսդզսձձ ՠձ ՠջժճս ոպճջճ՞ճսդզսձտ...
ե. 259՝—60՜ Է. Յ՟հ՟աջ, էե գ՞մ ղ՟վղմ՟խ՟մ նրմ՟խնրէթրմւ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ պջ՜կ՜՟ջճսդզսձտ ՠձ ՟եճս՜ջ՜ղ՜ջետ...
զ. 260՝—1՝ Ը. Յ՟հ՟աջ էե նրմ՟խնրէթրմւմ խգվոթր թմշ գմ թ ՠմնրէգմե — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ զ ժզջ ՜շձճսէ ՜հձճռզժ ճջ ՠձ զ ՝ձճսդՠձբ...

է. 61՝—2՜ Թ. Յ՟հ՟աջ էե նրմ՟խնրէթրմմ ՟ո՟խ՟մթ՞ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ճսձ՜ժճսդզսձձ բ հՠձդ՜ժ՜հճն...
ը. 262՜՝ Ժ. Յ՟հ՟աջ էե ղ՟վբխ՟ճթմ ՟պ՟ւթմնրէթրմ ե՞ նրմ՟խնրէթրմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ճմ չ՜ջլ՜սճջզկտ
ճսձ՜ժճսդՠ՜կ՝ձ...
ը՟. 262՝—3՝ ԺԱ. Յ՟հ՟աջ էե ՟պ՟ւթմնրէթրմ [ե՞] դփվնրէգմեմ ծնանճմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ Ավթջսնսգժ ո՜իկ՜ձՠէճչ ա՜շ՜տզձճսդզսձձ...
ըՠ. 263՝—4՝ ԺԲ. Յ՟հ՟աջ էե սգջ՟խ՟մմ, ՟ճջթմւմ՝ թղ՟տ՟խ՟մ նրմ՟խնրէթրմւ խգվոթր թմշ գ՞մ ՟պ՟ւթմնրէթրմւ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ՜շ՜տզձճսդզսձձ բ ՞ճջթձ՜ժ՜ձ ճսձ՜ժճսդզսձ...
ըա. 264՝—5՝ ԺԳ. Յ՟հ՟աջ էե ՟պ՟ւթմնրէթրմ խնշթ՞ ՠ՟վնճ՟խ՟մ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ ՝՜ջճհ՜ժ՜ձ ՜շ՜տզձճսդզսձձ ՜ձճս՜ձզ զ ոճչճջճսդՠձբ...
ըբ. 265՝—6՜ ԺԴ. Յ՟հ՟աջ էե ՠ՟վնճ՟խ՟մ ՟պ՟ւթմնրէթրմմ ն՞շ ե խթվւ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ կբձն բ ձճհձ ոՠշզ գձ՟ ՠխ՝՜ջռձ...
ըգ. 266՜—7՝ ԺԵ. Յ՟հ՟աջ էե ՠ՟դնր՞ղ գմ ՠ՟վնճ՟խ՟մ ՟պ՟ւթմնրէթրմւմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ճջյբո զ ՝՜ջճհ՜ժ՜ձ ՞ճջթո ճսխխճսդՠ՜ձ չՠջ՜՝ՠջզ...
ըդ. 267՝—8՝ ԺԶ. Յ՟հ՟աջ էե ՠ՟վնճ՟խ՟մ ՟պ՟ւթմնրէթրմւմ ո՟վսթմ խնշթժ խ՟վբթմ՟վ՟խ՟մւ խ՟ղ մ՟իխմ՟խ՟մւ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ձ՜ըժձ՜՞ճհձ բ ՜հձ...
ըե. 268՝—9՝ ԺԷ. Յ՟հ՟աջ էե ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ՟պ՟ւթմնրէթրմւմ գմ ղ՟վբնճմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ճջյբո ՜ոբ վզէզոճվ՜հձ...
ըզ. 269՝—70՝ [ԺԸ]. Յ՟հ՟աջ էե ՟պ՟ւթմնրէթրմմ ն՞շ ե թ ղգդ ՠմ՟խ՟մ — Եջՠսզ դբ ՜հճյ, ազ ՝՜ջճսդզսձձ բ էզձՠէ գոպ ՝՜ձզձ...
ըէ. 270՝—1՝ ԺԹ. Յ՟հ՟աջ էե ՠ՟վնճ՟խ՟մ ՟պ՟ւթմնրէթրմմ ե՞ ղեչմ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ չՠջնզձձ գձ՟[՟]զկ՜ձ՜հ ՝՜ձզ կզնճհձ...
թ. 271՝—2՝ Ի. Յ՟հ՟աջ էե ՠ՟վնճ՟խ՟մ ՟պ՟ւթմնրէթրմմ ծ՟վխե՞ գմ խ՟ոգտգ՟ժւ ՟պ ղթղգ՟մջ — Եջՠսզ դբ
ճմ, ազ կՠթ՜՞ճջթճսդզսձձ ՠս կՠթոջպճսդզսձձ ՠձ...
թ՟. 272՝—4՝ ԻԱ. Յ՟հ՟աջ էե ՟պ՟ւթմնրէթրմմ գէե՞ ժթմգժ ղգլ գր ցնւվ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ՜կՠձ՜հձ ճջ բ ՠսո
կՠթ՜՞ճհձ...
թՠ. 274՝—6՜ ԻԲ. Յ՟հ՟աջ էե ՠ՟վնճ՟խ՟մ ՟պ՟ւթմնրէթրմւմ ծ՟ջտգ՞մ ճգս ՟ջսթ խգմ՟տջ — Եջՠսզ դբ ճմ,
ազ կ՜ջ՟ձ ՠխզռզ ձկ՜ձ իջՠղպ՜ժ՜ռ...
թա. 276՜ ԻԳ. Յ՟հ՟աջ էե ջեվմ ղմ՟ջտե՞ ճգս ՟ջսթ խգմ՟տջ — Եջՠսզ դբ ճմ, ազ ճսձ՜ժճսդզսձձ ՠսձՠջ՞ճջթճսդզսձձ ա՜ձ՜ա՜ձզձ... ՜հձմ՜վ ժ՜պ՜ջՠէ՜՞ճհձ ոզջՠռՠ՜է էզձզփ Ոջճհ պՠոճսդՠ՜ձձ... ՜ջե՜ձ՜ռճսոռբ... ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

276՜ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ՞զջտո, ճջ Յ՜խ՜՞ո իճ՞ճհ ՠս արջճսդՠ՜ձռ ձճջզձ ՠս ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռփ Փ՜շտ տՠա... ճջ ՠպճսջ ժ՜ջճխճսդզսձ ՜ձժ՜ջզո ՠս ի՜ոճսռՠջ հ՜ս՜ջպ ռ՜ձժ՜էզ ՠս վ՜վ՜՞ՠէզ պ՜շզո, ազ ՝ձ՜ս հճհո ճմ ճսձբզ կզ դճսխդ թջՠէճհ չ՜ոձ ՜ձարջճսդՠ՜ձ ՠս դճսէճսդՠ՜ձո զկճհփ Աջ՟, ճջճչիՠպՠս ի՜ոճսռՠջ ազո զ չՠջն պ՜ջվ՜էճհո զկճհ,
տՠա վ՜շտ հ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թ՜ժ՜ձ ՟՜ոճսռ ՠխզռզ. ՜կբձփ
Աջ՟, ՠո իՠ՞ո ՜կՠձ՜հձզ, ոճսպ՜ձճսձ՚ Վ՟վբ՟մ ո՜ջժ՜ս՜՞ո, ճջ ՠկ պՠխՠ՜ս Աջս՟ո՟սգտթ ՠս կզ՜՝՜ձ Մՠթզ Աէնպնճջ Էչղթ՟լ[մ]թ, ճջ //(276՝) զ ՟ջ՜ձ ոճջզձ թջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ զկճչ, ի՜ջժկ՜կ՝ կՠթզ չ՜ջե՜յՠպզձ զկճռ՚
պՠ՜շձ Աՠվ՟ծ՟ղ ՜ոպճս՜թզկ՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ պ՜ռբ ձկ՜ աժՠ՜ձո հ՜ջ. ՜կբձփ Ի դվզձ Հ՜հճռ ՌՄԺԶ (1767) իճգպՠկ՝ՠջզ ԺԶ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Սթղեփմ ժ՜դճխզժճոզձ, ճջ Տբջ պ՜ռբ ձկ՜ աժՠ՜ձո հՠջժ՜ջո, ՠս ՜ձըշճչ ը՜խ՜խճսդզսձձ զսջ կզղպ պՠխ՜ոռզ զ Սնրվՠ Աէնպ կ՜հջո կՠջ, ՠս էզռզ ո՜ զ՝ջՠս հՠ՟ՠկ աճս՜ջծ՜ռՠ՜է ՠս կզղպ ՠխզռզ ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝, ի՜ձ՟ՠջլ ի՜հջ՜յՠպրտ ՠս կզ՜՝՜ձզստ. ՜կբձփ Եխզռզ, ՠխզռզփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Աոպ՜շ Բ (դճս՜՝՜ձ՜ժ՜ձ չ՜ջեճսդզսձձՠջ)փ

931
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե գվխնր ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 36ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, գդվգվմ նր էթխնրմւզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԸ—XVIII
ԹԵՐԹ՝ 16(1—16), շավնր՟լ՝ 16ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 2(6, 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, «8... CL» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,6×15,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 30ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟վղվ՟աթվ ինվ՟ավգվթտ ղթ ւ՟մթջզ բվնյղնր՟լ ծ՟մբթո՟խ՟տ եչթմֆ Որմթ ի՟պմնր՟լ էգվէգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—15՜ Սթղենմ Ջնրհ՟ճգտրնճ Վ՟ջմ ՟մկթմ ղ՟վբնճ
՟. 1՜—2՝ Յ՟հ՟աջ էե նշ նւ ծնաթ ղ՟վղթմ ե — Ակՠձ՜հձ կ՜ջկզձ ղ՜ջճսձ՜ժ տ՜ձ՜ժ բ, ազ ՝՜ե՜ձզ զ կ՜ոճսձո...
ՠ. 2՝—3՜ Յ՟հ՟աջ էե նշ նւ ծնաթ ո՟ս՟ծնրղմ — Պ՜պ՜իճսկձ բ, ճջ էզձզ ՠս ՝՜ռ՜ էզձզ ՜շ՜ձռ ՠձդ՜ժ՜հզձ...
ա. 3՜—4՜ Յ՟հ՟աջ էե դթմշ ծնաթմ — Բ՜ձզձ ճկձ բ պ՜ջ՝ՠջ՜ժ՜ձ ՠս ճկձ բ ազձմ բ՜ժ՜ձ...
բ. 4՜՝ Վ՟ջմ գպփվեմ ՠ՟ը՟մղ՟մ դփվնրէգ՟մտ ՟մկթմ — Թբյբպ ՟զպ՜սճջճսդզսձ ՜ջպ՜՞ջճսդՠ՜ձո չ՜ոձ
՜ձլզձ կ՜ջ՟ճհ բ...
գ. 4՝—5՜ Վ՟ջմ դփվնրէգ՟մտ սմխ՟խ՟մ ծնարնճմ — Տձժ՜ժ՜ձձ ճսձզ ՠջզո արջճսդզսձո...
դ. 5՜ Յ՟հ՟աջ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ գր ճ՟սխթտ դփվնրէգ՟մտ սմխ՟խ՟մթմ — Հ՜ո՜ջ՜ժ բ ՠջզռձ ՞ճէ պձժ՜ժ՜ձ...
ե. 5՝ Յ՟հ՟աջ ՠ՟ը՟մղ՟մ դփվնրէգ՟մտ դա՟ճ՟խ՟մթմ — Զ՞՜հ՜ժ՜ձզձ ՠջժճս ՠձ արջճսդզսձտ...
զ. 5՝—6՜ Վ՟ջմ ՟վս՟ւթմ դա՟ճնրէգ՟մտ — Իսջ՜տ՜ձմզսջ ճտ ՜ջպ՜տզձ ա՞՜հճսդՠ՜ձռ ճսձզ ՠձդ՜ժ՜հ...
է. 6՜՝ Վ՟ջմ դա՟ճ՟վ՟մ՟տ գր գմէ՟խ՟ճթտ ՟վս՟ւթմ դա՟ճնրէգ՟մտ — Տՠո՜ձՠէՠ՜ռ՚ ա՞՜հ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձ, էոՠէՠ՜ռ՚ ճսձժձ...
ը. 6՝, 8՜ Վ՟ջմ բ՟ջ՟րնվնրէգ՟մտ ՟վս՟ւթմ դա՟ճնրէգ՟մտ — Ըոպ պՠխսճհ՚ ՜ժձ ձ՜ըժզձ բ...
ը՟. 8՜՝ Վ՟ջմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ճ՟սխթտ ՟վս՟ւթմ դա՟ճնրէգ՟մտմ — Հ՜ո՜ջ՜ժ բ իձ՞զռո գկ՝շձՠէ ակ՜ձժճսձոձ...
ըՠ. 8՝—9՝ Վ՟ջմ մգվւթմ դա՟ճնրէգ՟մտ – Աջպ՜տզձ ա՞՜հճսդՠ՜ձռ ա՞՜հ՜ջ՜ձ՜ռ ՠս ձՠջ՞ճջթճսդՠ՜ձռ...
ըա. 9՝—10՜ Վ՟ջմ գվխվնվբնրղմ մգվւթմ դա՟ճնրէգ՟մտ — Զժ՜ջթճխ՜ժ՜ձձ ՠս ապջ՜կ՜ըճի՜ժ՜ձձ ըՠէո ոճչճջՠռ՜տ ժճմՠէ...
ըբ. 10՜՝ Վ՟ջմ ծ՟ջ՟վ՟խ դա՟ճնրէգ՟մ — Հ՜ո՜ջ՜ժ ա՞՜հճսդզսձ բ արջճսդզսձ ՜ձլզձ...
ըգ. 10՝—1՜ Վ՟ջմ խ՟վլնհ՟խ՟մթմ — Կ՜ջթճխ՜ժ՜ձ բ ա՞՜հճսդզսձ՚ գձպջՠէ ար՞պ՜ժ՜ջոձ...
ըդ. 11՜՝ Վ՟ջմ սվ՟ղ՟ինծ՟խ՟մթմ — Տջ՜կ՜ըճի՜ժ՜ձ բ ա՞՜հճսդզսձ ՝՜խ՜՟ջրխ...
ըգ. 11՝—2՜ Վ՟ջմ ճթյնհ՟խ՟մթմ — Յզղճխ՜ժ՜ձ բ ա՞՜հճսդզսձ, ճջճչ ՜ձլձ ա՜կՠձ՜հձ գձժ՜էՠ՜էոձ...
ըզ. 12՜՝ Վ՟ջմ դա՟ճ՟վ՟մ՟տ մգվւթմ դա՟ճնրէգ՟մտ — Զճսխՠխ ՞էըճհձ, ոճսջ՝ձ Գվթանվ ՠս ՝՜աճսկտ, ըՠէո ժճմՠձ...
ըէ. 12՝—3՜ Դ՟ջ՟րնվնրէթրմ մգվւթմ դա՟ճնրէգ՟մտ — Ըոպ ժ՜ջ՞՜սճջճսդՠ՜ձ պՠխսճհ հ՜հպ բ...
թ. 13՜՝ Վ՟ջմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ գր ճ՟սխթտ մգվւթմ դա՟ճնրէգ՟մտ — Հ՜ո՜ջ՜ժ բ ի՜ո՜ջ՜ժ ա՞՜հճսդՠ՜ձ ՠս ժ՜ջթճխ՜ժ՜ձզձ աձՠջժ՜հոձ գկ՝շձՠէ...
թ՟. 13՝—4՜ Վ՟ջմ դա՟ճ՟խ՟մ դփվնրէգ՟մ, նվ նշ ե դա՟ճնրէթրմ – Զ՜հո արջճսդզսձ Դ՟րթէ ժՠձ՟՜ձ՜ժ՜ձ ժճմբ...
թՠ. 14՜՝ Վ՟ջմ խ՟ղ՟տ — Յրե՜ջ՜ժ՜ձձ բ արջճսդզսձ ՜ձլզձ...
թա. 14՝ Վ՟ջմ տ՟մխ՟խ՟մթմ — Ց՜ձժ՜ժ՜ձձ բ արջճսդզսձ ՜ձլզձ...
թբ. 14՝—5՜ Վ՟ջմ տ՟ջղմ՟խ՟մթմ — Ց՜ոկձ՜ժ՜ձ բ արջճսդզսձ ՜ձլզձ...
թգ. 15՜ Վ՟ջմ յ՟վընհ՟խ՟մ դփվնրէգ՟մ — Շ՜ջեճխ՜ժ՜ձ արջճսդզսձ բ, ճջ ՜շձբ գոպ կ՜ջկձճհ...
թդ. 15՝, 7՜ Վ՟ջմ անվլ՟վ՟մ՟տ խ՟ղ՟տմ գր յ՟վընհ՟խ՟մթմ — Ըոպ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ, ռ՜ձժ՜ժ՜ձզձ ՞ճջթ՜ջ՜ձ բ էՠջ՟ձ...
թե. 7՜՝ Վ՟ջմ թղ՟տ՟խ՟մ դփվնրէգ՟մ — Իկ՜ռ՜ժ՜ձձ գոպ ա՞՜հ՜ժ՜ձզձ պջ՜կ՜պզ՚ զ ծ՜ձ՜մճխ՜ժ՜ձձ...
թզ. 7՝ Վ՟ջմ ՠ՟ը՟մղ՟մ ձ՟մ՟շնհ՟խ՟մ դփվնրէգ՟մտ գր թղ՟տ՟խ՟մ դփվնրէգ՟մ — Ոջ զձմ ձՠջ՞ճջթճսդզսձտ իձ՜ա՜ձ՟զձ զ ա՞՜հճսձո...
թէ. 16՜ Վ՟ջմ ՠ՟մ՟խ՟մ խ՟վլգ՟տ — Կ՜ջթճխ՜ժ՜ձձ զ կ՜ջ՟ճսկ բ ՝՜ձ՜ժ՜ձ ՠս ժ՜ջթզտձ ՝՜ձ... զոժ յ՜ջա զկ՜ռճսկձ ՠս չՠջոպզձ հզղճսկձ, աճջճռ ՜ոՠէճռ ՠկտ, ճմզձմ ժՠջյզս ՠջՠսՠռ՜ձ ՝՜ձտձփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ

ԺԷ—XVII
ԹԵՐԹ՝ 20(17—36). շավնր՟լ՝ 36՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 3×8(Գ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր լ՟հխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21,6×15,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթ ւ՟մթ սգհ է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 17՜—35՝ Ի աթվջ քթդթւ՟ճթմ, ՟ճջթմւմ՝ ՠմ՟ՠ՟մնրէգ՟մմ Ավթջսնսեժթֆ Յ՟հ՟աջ ջխդՠ՟մտ ՠմ՟խ՟մ ղ՟վղմնճ, յ՟վ՟խ՟վագ՟ժ թ խ՟վաե Թե՟բթմնջ՟տ Կժեղեջ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ռ՟վբ՟ո՟սե
՟. 17՜—8՜ Ապ՟չթմ ռթձ՟ՠ՟մնրէթրմ,էե դթ՞մշ գր ւ՟մթ՞ւ թտգմ ջխդՠնրմւ ՠմ՟խ՟մ թվ՟տֆ Ապ՟չթմ իմբթվւ
— Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, դբ ոժզա՝ձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ո՜իկ՜ձզ հԱվթջսնսեժե...
ՠ. 18՜—9՜ Յ՟հ՟աջ մթրէնճ, էե ան՞ճ մթրէ գր էե դթ՞մշ թտեֆ Եվխվնվբ իմբթվւ — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, ազ ձզսդ բ
ՠջժՠ՜ժ...
ա. 19՜—21՜ Թե մթրէմ ե խ՟վնհնրէթրմ խվ՟րնվ՟խ՟՞մ, էե՞ մգվանվլ՟խ՟մֆ Եվվնվբ իմբթվւ — Ն՜ը ՞զպՠէզ
բ, ազ ժ՜ջճխճսդզսձ բ ՠջժՠ՜ժ...
բ. 21՜—4՜ Թե ՟պ ն՞վ մգվանվլնրէթրմ մթրէ ե խ՟վնհնրէթրմֆ Չնվվնվբ իմբթվւ — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, դբ ձՠջ՞ճջթճսդզսձ ՝ձ՜ժ՜ձ ՝՜խ՜՟ջՠէճհձ բ տ՜շՠ՜ժ...
գ. 24՜—5՜ Յ՟հ՟աջ անճ՟տ՟խ՟մ սգջ՟խթֆ Հթմագվնվբ իմբթվւ — Աշ՜նզձ ՠաջ՜ժ՜ռճսդզսձձ ՞ճհ գոպ ՠձդ՜ժ՜հ՜ռՠ՜է զջզ...
դ. 25՜—6՝ Յ՟հ՟աջ ո՟խ՟ջնրէգ՟մֆ Վգտգվնվբ իմբթվւ — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, ազ յ՜ժ՜ոճսդզսձ բ ժ՜ջճխճսդզսձ պՠո՜ժզ...
ե. 26՝—30՝ Յ՟հ՟աջ ՠմ՟խ՟մ ո՟սձ՟պ՟տֆ Եփէմգվնվբ իմբթվւ — Ն՜ը ՞զպՠէզ բ, ազ յ՜պծ՜շ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ո՜իկ՜ձզ ՜հոյբո...
զ. 30՝—3՜ Յ՟հ՟աջ ՟վ՟վշ՟խ՟մ ո՟սձ՟պթֆ Որէգվնվբ իմբթվւ — Աշ՜նզձ ՠաջ՜ժ՜ռճսդզսձ. Աջ՜ջճխ՜ժ՜ձ յ՜պծ՜շ բ ՜ջպ՜տզձ ոժզա՝ձ...
է. 33՜—5՝ Յ՟հ՟աջ ռ՟իձ՟մ՟խ՟մ ո՟սձ՟պթմֆ Իմմգվնվբ իմբթվւ — Վ՜ըծ՜ձ՜ժ՜ձ յ՜պծ՜շ բ ՜ջպ՜տզձ ոժզա՝ձ, ճջ իճոզ զ էզձՠէճսդզսձ ՞ճջթճհ... Զձճհձ ՜ոՠկ ՠս ա՜ձըՠէ կ՜ջ՟ժ՜ձբ ՠս աՠջՠը՜հզռձփ Վՠջնփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ (Շխ՜՞զջ, ԺԹ ՟.) Թ՟բբենջ չ՜ջ՟՜յՠպզձո բփ

932
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃՁԱ — 1732
ԳՐԻՉ՝ Տեվ Մ՟հ՟ւթ՟ (67՟—130՟), Ամ՟մնրմ (9՟—62՟)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 132–4 (սգջ Պ՟ծո՟մ՟խ). շավնր՟լ՝ 1՟—4ՠ, 50՟ՠ, 65՟—6ՠ, 130՟—2ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 2 (2, 6)+Ա—Է×8(Ե 10, Զ, Է 6)+2(2, 1)+Ա—Զ×12(Զ 5)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ճգս՟ա՟ճթ ճ՟րգժնրղ՝ 1—8, 50, 63—66, 131—132)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,4×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ
ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ճ՟րգժ՟ավնրէթրմմգվզ՝ յհ՟աթվ)ֆ ՏՈՂ՝ 25–30ֆ ԿԱԶՄ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ լ՟հխ՟էնրհէ, էթխնրմւզ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, էնրհէ. եչ՟խ՟ժնր՟լ՝ 1—2, 131—132ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 9՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. 3—8, 126—130 էգվէգվթմ սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 9՜—49՝ [Հ՟ղ՟պփս ծ՟ր՟ւնրղմ Յ՟հ՟աջ ծվգյս՟խ՟տ (ծթմ էվաղ.)]
Տգ՛ջ կգպ. 930, 226՟—56ՠ. Գէճսըտ Ա—ԻԵ/9՜—49՝փ Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ ՠս ռ՜ձժ/մզտփ

Բ. 51՜—62՜ Ի ավնտ Պ՟սձ՟պ՟տ Ավթջսնսեժթ, խ՟ղ նվոեջ նղ՟մտ էւթ՝ Պվնխհթ (Ա—ԼԲ)ֆ Ապ՟վխնրէթրմ
՟պ՟չմգվնվբ — Ակՠձ՜հձ յ՜պծ՜շ ձ՜ըժզձ բ, հ՜սՠպ՜իՠխ հզսջ յ՜պծ՜շՠէզձ... ՜շձրխ ոպ՜ձ՜էճհ աճմ ոպ՜ռՠ՜էձ, ճջյբո ռճսռ՜տփ //(62՜) «Թ՜ջ՞կ՜ձՠռՠ՜է բ ՞ջգճսժո զ է՜պզձ՜ժ՜ձբ զ ի՜հ ՝՜ջ՝՜շ լՠշ՜կ՝ ճսջճսկձ Լգծ[՟]տթ
Սսգց՟մմնջ ժջրձ՜սճջզ, զ վ՜շո Յզոճսոզ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհփ
Գ. 67՜—129՝ Սթղեփմթ (Ջնրհ՟ճգտրնճ) Գ՟պմնճ գոթջխնոնջթ ՟վ՟վգ՟ժ Մգխմնրէթրմ Պվնխհթ.

Տգ՛ջ կգպ. 874, 11՟—116՟. Յշն՝. դջ՞կզ/67՜՝փ Ց՜ձժ/129՝փ §՟/68՜—71՝փ ՠ/71՝—2՜փ ա/72՜—5՜փ բ/75՜—8՝փ գ/78՝—85՝փ
դ/85՝—7՝փ ե/87՝—9՝փ զ/89՝—91՝փ է/91՝—4՝փ ը/94՝—5՜փ ը՟/95՜—6՜փ ըՠ/96՜—7՜փ ըա/97՜՝փ ըբ/97՝—8՜փ ըգ/98՜՝փ ըդ/98՝—
100՝փ ըե/100՝—2՝փ ըզ/102՝—3՝փ ըէ/103՝փ թ/103՝—4՜փ թ՟/104՜—6՝փ թՠ/106՝—7՝փ թա/107՝—10՜փ թբ/110՜՝փ թգ/110՝—1՝փ
թդ/111՝—5՝փ թե/115՝—20՜փ թզ/120՜—7՜փ թէ/127՜—9՜փ Յղպ. էճսթճխզ ՠս դջ՞կզ ՞ջճռո/129՜փ

Դ. [Ոս՟մ՟րնվւ]
՟. 130՜ Բ՟մ ՟պ ղգխմփհմ (լ՟ճվ՟խ՟ո «Մյ՟խ») — Մ՜խդՠկ ՠս տՠա, ճՙչ Գ՟պմնճ յՠպ,/Շըձճջիգձժ՜է կՠթ
չ՜ջ՟՜յՠպ...
ՠ. 130՜ Բ՟մ ՟պ է՟վաղ՟մփհմ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Մյ՟խգ») — Մ՜ժ՜ռճսդՠ՜ձռ ըճջճռ ՞զպճսձ,/Ք՜ի՜ձ՜հ տ՜չ
ՠս ՝՜ձզ՝ճսձ...
ա. 130՜ Բ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ ճնրղգղմե բ՟մ՟գթ ՠ՟մ՟ջթվե՝ Ահգս ՟պ սթվնրծթ խնճջմ Աջսնր՟լ՟լթմ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Աՠվ՟ծ՟ղե») — Ախՠջո ՜ջժՠ՜է ՜շ՜նզ տճհ՚ ՜ոպճս՜թճսիսճհ՟ ՜խ՜մՠկ,/Բ՜շ՜նՠէճչ ՝՜ջ՜ռճհռըո՚ ՝՜ջ՞՜ս՜ծզ՟ ՝՜աժՠէճչ...
Ե. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԹ յհ՟աթվ]
՟. 5՜—6՝ Յ՟հ՟աջ գխգհգտ՟խ՟մ ինվծվբնտ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ բ ըճջիճսջ՟ ՠժՠխՠռճհփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Սճսջ՝ ըճջիճսջ՟ ՠժՠխՠռճհ... ՜հոտ՜ձո ՝՜ս՜ժ՜ձ բ, ճջտ ակզպո ճսձզձփ
ՠ. 7՜—8՝ [Ք՟հնր՟լւ դ՟մ՟դ՟մւ] — Մպզ յ՜ջպբա զկ, տճհջ զկ ի՜ջոձփ Պ՜ջպբաո ՜հո ճսձզ Գ յ՜պճս՜ժ՜ձ
ի՜պժճսդզսձո...
ա. 62՝—4՝ [0վծմնրէթրմւ ճգս ւ՟վնդթտ] — Ահէՠս ապճսջոձ ՠս աձճսբջո ՠս այ՜պ՜ջ՜՞ըձ լՠջ գձ՟ճսձՠէզ ՜ջ՜ոռբ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

129՝ Աս՜ջպՠռ՜ս ՞ջտճսժո զ դճս՜ժ՜ձզո կՠջճսկ ՌՃՁԱ (1732) ՠս հ՜կոՠ՜ձձ հԱջ՜ռզ ԺԴ, ճջ բջ կ՜ջպզ Ա, լՠշ՜կ՝ ՜ձզկո՜պ ՞ջմզո՚ պբջ Մ՟հ՟ւթ՟ճթջփ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ հ՜հոկ ջ՜ը՜էզ ոՠխ՜ձճհո ՠս ծ՜ղ՜ժբտ թ՜հջզձ կ՜պզձ կզ՜հձ, ժ՜կ ՝ճէճջճչզձ ՠս ժ՜կ ա՝րոձՠէճչ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

4՝ (ԺԸ ՟.) Գ՟ջո՟վ Մմ՟տ՟խ՟մգ՟մփ

933
ՃԱՌԸՆՏԻՐ
ԺԵ—XV
ԳՐԻՉ՝ Մխվսթշ, Բ՟վջգհ ջվխ., Կ՟վ՟ոգսֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ծգվնրմ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 435ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԹ×12 (Ա—Բ շթւ, Գ 8, ԺԳ, ԻԲ 11, ԻԴ, ԼԹ 10, ԻԹ 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 28×18ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 28—31ֆ ԿԱԶՄ՝ ՠ՟ժ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթ (Ի բ.)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 176՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, գխգհգտթֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟է՟ցնր՟լ, ինվ՟ավգվմ նր ջխդՠմ՟սնհգվզ՝ գհլնր՟լ գր ծ՟դթր մյղ՟վգժթ, 1—45 ղ՟ջ՟ղՠ, 431—435 խթջնռ շ՟ց ՠմ՟աթվզ ռմ՟ջնր՟լֆ Ի բ. մնվնանր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ խ՟վխ՟սնր՟լ, էնրհէզ ճ՟սնրխ ժնրլնրճէնռ ՟ղվ՟տնր՟լֆ Ա գր Բ ո՟ծո՟մ՟խմգվթմ ց՟խտնր՟լ մ՟իխթմ ռթձ՟խզ տնրճտ սնրնհ 2
ժնրջ՟մխ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—2՝ [///]դթ ո՟վս ե խթվ՟խեմ դաթյգվ դ[ջվՠնր՞]էգ՟ղՠ ո՟ծգժ...
2. 2՝—4՝ Յ՟հ՟աջ դանրյնրէգ՟ղՠ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Ք՜ձազ յ՜ջպ բ տ՜ի՜ձ՜հզձ ա՞ճհղ էզձՠէ հ՜կՠձ՜հձ հ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ ը՜՝բճսդՠ՜ձռո...
3. 4՝—8՝ [«Վ՟վբ՟մ՟ճ իվ՟ս ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ». կգպ. 582, 102՟] – Ա. Աոպճս՜թ [՝՜ջզ բ ՠս էճհո] ՠս ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ յ՜պծ՜շ...
4. ՟. 9՜՝ Ե. Սնրվՠ ծ՟րվմ Վ՟վբ՟մ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ըճջիՠռ՜հ ճխճջկՠէզո Վ՟վբ՟մ, ճջ զ Մ՟վ՟է՟ճն...
«Ե» ՠս հ՜նճջ՟ ՞էը՜ի՜կ՜ջձՠջգ հՠպձ՜՞զջփ

ՠ. 9՝—12՜ [Պ՟սղնրէթրմ Ժ ռ՟]ձ՟պ՟խ՟մ՟տմ — [Ե]ս ՜ջ՟, Ժ չ՜ծ՜շ՜ժ[՜ձո ՠժՠ՜է] զ կզ չ՜հջ...
5. 12՜—4՜ Զ. Մգխմնրէթրմ Ժ. ռ՟ձ՟պ՟խ՟մ՟տմ — Ես ՜ջ՟, պ՜ոձ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձտձ ՠձ ՝ճէճջ ՜կՠձ՜հձ
թձճսձ՟տ Ա՟՜կ՜հ...
6. 14՜—6՝ Վ՟ջմ ծո՟վսնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ ջվՠնճմ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ — Մՠթ ՠս ՜ձՠաջ՜ժ՜ձ մ՜ջ ՠս
՜շ՜նզձ ժճջճսոպ իյ՜ջպճսդզսձձ բ...
7. 16՝—9՝ Վ՟ջմ նի՟խ՟ժնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ [«Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ». կգպ. 850, 32՟] — Աի՜ ՞՜ա՜ձ ՟՜շձ՜՟բկ ՠս մ՜ջ՜յ՜պժՠջ...
8. 20՜—2՝ Վ՟ջմ ժգդնր՟մնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ [«Վ՟վբ՟մ». կգպ. 3239, 132՟] ռ՟վբ՟ոգսթ — Աի՜ ճջ՟ՠ՜ժտ, ՠժ՜տ ի՜ո՜տ ՠս ՞պ՜տ ա՞՜խպ՜կճսպ ՜ձլձ ՜ձզթՠ՜է...
9. 22՝—5՝ Վ՟ջմ նվնռ՟ճմ՟ղնժնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ ջնրվՠ Վ՟վբ՟մ ռ՟վ[բ՟ոգսթ] —Ոՙի դբ տ՜ձ[զ մ՜ջ ճս կՠթ] ժճջճսոպ բ ՜ըպ ճջճչ՜հձ՜կճէճսդՠ՜ձձ...
10. 25՝—30՜ Վ՟ջմ դվխ՟մ՟տ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟վբ՟մ՟ — Ոՙչ եճխճչճսջ՟տ Աոպճսթճհ ՠս ըճջիջ՟՜[սճջ] թձճսձ՟տ Վՠջզձձ...
11. 30՜—3՝ Վ՟ջմ յմնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ — Վ՜հ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ճջտ ՠժզձ հ՜հո ՜ղը՜ջիո...
12. 33՝—6՝ Վ՟ջմ խ՟ի՟վբնրէգ՟մ, նվ ղգլ ղգհւ ե — Աի՜ ըճջըճջ՜պ ժճջըոպ՜ժ՜ձ ՠս ՞ճս՝ ըճջ՜՞ճհձ...
13. 36՝—41՜ Ը. Վ՟ջմ ՟մդչնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟վբ՟մ՟ճ — Ակՠձ՜հձ ՝ՠջ՜ձճչ չ՜ՙհ կՠա ՠս ՠխճսՙժ էոՠէՠ՜ռ...
14. 41՜—6՝ Վ՟ջմ բ՟վկթ գր դհչ[նրէգ՟մ] գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ [«Վ՟վբ՟մ՟ճ». կգպ. 1337, 274՟] — Եժ՜հտ ճջ՟զտ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՜կՠձՠտՠ՜ձ...
15. 47՜—9՜ Վ՟ջմ ո՟ծնտ ոմբնրէգ՟մ — Զյ՜իզձ ոճսջ՝ ՠս ՜ձ՜ջ՜պ յ՜ջպ բ յ՜իՠէ տջզոպճձբզձ...
16. 49՜—51՝ Վ՟ջմ ՟վՠգտնհ՟տ — [///] ՜ջ՝ՠձ ՜հէ ՞զձՠ՜ս, ՜հէ ը՜սոՠռ՜ջճստ գձ՟ կ՜ջ՟ո ՜ջ՟՜ջո ՠս ը՜սոՠռ՜ջճստ գձ՟ կզկՠ՜ձո...
17. 52՜—83՜ Է. Եվչ՟մթխ գր ՟ջսնր՟լ՟վգ՟ժ ռ՟վբ՟ոգսթմ Յնծ՟մթջթ Եդմխ՟տնճ, ղ՟խ՟մնրմ Պժնրդ խնշգտգ՟ժ, ընհնռգ՟ժ թ խ՟մնմ՟խ՟մ ծվ՟ղ՟մ՟տ ջվՠնտ ծ՟ճվ՟ոգս՟տ՝ թ իվ՟ս գր ճնրհ[հ]նրէթրմ ղ՟մխ՟մտ գխգհգտրնճ
Տգ՛ջ կգպ. 228, 71՟—108ՠ §1. Նը՟ջ. /52՜—3՜փ ՟/53՝—5՝փ ՠ/55՝—6՝փ ա/56՝—7՝փ բ/57՝—9՝ (Ոսձզ ժզռ ժ՜ձճձձՠջգ)փ գ/60՜—1՜փ դ/61՜՝փ ե/61՝—2՝փ զ/62՝—3՜փ է/63՜—4՜փ ը/64՜—5՝փ ը՟/65՝—7՜փ ըՠ/67՜—8՜փ ըա/68՜—9՜փ ըբ/մզտփ ըգ/69՜՝փ ըդ/69՝—
70՜փ ըե/70՜՝փ ըզ/70՝փ ըէ/70՝—1՝ (Ոսձզ ձճհձ ժզռ ժ՜ձճձձՠջգ՚ 71՝, 71՝—2՜, 72՜)փ §2. Նը՟ջ./72՜փ ՜/72՜՝ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ
ՠ/72՝—3՜փ ա/73՜փ բ/73՜փ գ/73՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ դ/73՜՝փ ե/73՝—4՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ զ/74՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ է/74՜՝փ ը/74՝—5՜փ ը՟/75՜—6՝փ ըՠ/76՝փ ըա/76՝—7՝փ ըբ/77՝—8՝փ ըգ/78՝փ ըդ/78՝—9՜փ ըե/79՜փ ըզ/79՜փ ըէ/79՜՝փ թ/79՝փ թ՟/79՝փ թՠ/79՝—80՜ (80՜
հ՜սՠէՠ՜է ժ՜ձճձ. պՠո ոպճջՠս)փ թա/80՜փ թբ/80՜—3՜փ թգ—թզ/մզտփ Ոսձզ.

– 80՜ Աճժ խ՟մնմւ — Կզձ տ՜ի՜ձ՜հզձ դբ չ՜խծ՜ձզ զ չ՜դոճսձ ՜կՠձզռ... (Բ՟վջհթ, ՃԽԲ)փ
18. 83՜—7՜ Թ. Բ՟մ իվ՟ս՟խ՟մ գր ոթս՟մթ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբնճ [«Յնծ՟մմնր Եդըմխ՟տնճ». կգպ. 3239,
169՟] — Աջ՜ջ Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ իճ՞զ ՠս կ՜ջկզձ ՠս ա՜ջ՟՜ջՠ՜ռ հզսջ ձկ՜ձճսդզսձ...
19. 87՝—93՜ Ժ. Բ՟մ թղ՟ջս՟ջթվնրէգ՟մ. իվ՟սւ — Ես ՜ջ՟, ճջ ազսջ յ՜ջճձձ ՜ձ՜ջ՞բ ժ՜կ ազսջ դ՜՞՜սճջձ՚ կՠշ՜ձզ... կՠտ բ՛ջ չ՜ոձ կՠջ կ՜ջկձճհո ոճսպ իՠղպճսդՠ՜ձ ակՠա հԱոպճսթճհ աջժՠկտփ
20. 93՜—5՝ [Մգխմնրէթրմ ԿԵ Ս՟հղնջթմ]ֆ Մսթտ թ սնրմ ւն ո՟ս՟վ՟ա՟րւ — Շ՜պ կզպտ ճսձզ, ՜յ՜ կՠտ Բ
ծ՜նվճչ ազձտս կՠժձՠձտ...
21. 96՜—100՜ ԺԱ. Բ՟մ ՟րաս՟խ՟վ գր յ՟ծ՟րես — Եխ՝՜ջտ, տ՜ձ ա՜ջՠ՞՜ժձ Աոպճս՜թ ՜հէ ՞ՠխՠռզժ ՠս ոտ՜ձմՠէզ...
22. 100՜—4՝ [ԺԲ]. Ով ՟հՠթրվբ գջ խգմ՟տ գր ՠինրղմ նհնվղնրէգ՟մ, Հնաթբ Սնրվՠ — Ակՠձ՜հձ ՜հո, ճջ ժ՜կզնտ կՠժձՠէ լՠա վճտջ կզ...
23. 105՜—9՜ [ԺԳ]. Խ՟րջւ ծնագյ՟ծւ գր ՟րաս՟խ՟վւ Յնռ՟մե ռ՟վբ՟ոգսե Գ՟պմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ծ՜շ՜հ՜ժզռո լՠջ զ Քջզոպճո Յնռ՟մեջ Գ՟պմգտթ...
24. 109՜—14՜ ԺԴ. Ոհՠ ոթս՟մթ ռ՟ջմ ղգպգժնտ թ ջթվգժգ՟տ գր թ ՠ՟վգխ՟ղ՟տ, թ լմնհ՟տ գր ճգհՠ՟վտ [«թ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 3527, 140՟] — Աջ՟, ՜շՠ՜ձ զ կբ[ձ]ն ոճսջ՝տձ ՠս ՜շ Աոպճս՜թ ՞ձ՜ռզձ...
25. 114՜—8՜ ԺԵ. Ամ՟մթ՟ճթ ծնագժթտ ռ՟վբ՟ոգսթմ Ն՟վգխ՟ճ ռ՟մ՟տ ՟պ՟չմնվբթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟ս
նրղգւ նվ թ ղթսջ նրմթտթ — Աջ՟, ՟ճս ճչ կ՜ջ՟, ՠդբ [ժ՜կզո ճջ հ՜խդՠո] ՜ղը՜ջիզ...
26. 118՜—32՝ ԺԶ. Պ՟սղնրէթրմ մ՟ծ՟ոգս՟տմ — Ա՝ջ՜ի՜կ ճջ՟զ բջ Թ՜ջ՜հզ ճջ՟սճհձ Ն՜տճչջ՜հ...
Լճսո՜ձռտճսկ՚ 131՜ «Յճչոՠվ՜հ»փ

27. 132՝—4՝ ԺԷ. Խվ՟ս ռ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Կթվ՟խնջ ռ՟վբ՟ոգսթ Եդզմխգտնճ —
Պ՜ջպ բ տջզոպճձբզձ, ճջ հ՜կբձ ժզջ՜ժկպզ ըճոպճչ՜ձզ...
28. 134՝—9՝ [ԺԸ]. Խնջսնռ՟մնրէթրմւ ղգհ՟մտ, տնրտղնրմւ ա՟հսմգ՟տ, ս՟վ՟լղնրմւ լ՟լխգժնտմ, ճ՟մբթղ՟մնրէթրմւ է՟ւնրտգժնտմ, դնվ ՠ՟դնրղ ծ՟պ՟շ՟մ՟րւ ինվնտ ջվսե ՠ՟դնրղ ՟վս՟ջնրփւ ՟ջ՟ջտե ՟պ՟չթ մնտ՟,
գր ւ՟ծ՟մ՟ճմ ՟ջ՟ջտե — Խճոպճչ՜ձզկ ՜շ՜նզ ՜կՠձ՜ժ՜էզձ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠջժձ՜հզձ արջ՜ռձ...
29. 140՜—9՝ ԺԹ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ ջվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Մՠթ ի՜հջ՜յՠպձ Յ՟խնՠ ի՜սջ՜տՠշ ճջ՟զ բջ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ...
30. 149՝—54՜ Ի. Պ՟սղնրէթրմ Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթմ, էե նվոեջ ՟րլ՟ր — Ես ՜ոբ Տբջ ռՍ՜կճսբէ. Մզձմ, հՠ՛ջ՝ ոճս՞ ճսձզռզո զ չՠջ՜հ Ս՜սճսխ՜հ...
31. 154՜—6՝ [ԻԱ]. Ի ջղթմ [՟րնրվ ճթյ՟ս՟խ ե գր] ջվՠնճմ [Յ՟խնՠ՟ճ] գհՠ՟րվ [Տգ՟պմ] — Աշ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ՚ ոճսջ՝ձ Յ՜ժճ՝ճո...
32. 156՝—7՝ [ԻԲ]. Վխ՟ճ[՟ՠ՟մնր]էթրմ ջվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթ — Ն՜ը՜չժ՜հձ Քջզոպճոզ [ոճսջ]՝ձ Սսգց՟մմնջ...
33. 157՝—68՜ ԻԳ. Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ ո՟սղ՟ավ՟ՠ՟վ Վ՟ջմ ւ՟հ՟ւթմ
Ամսթնւ՟ճ, էե նվոեջ ծ՟ր՟ս[՟տ]թմ թ Քվթջսնջ թ կգպմ ՟յ՟խգվս՟տմ Քվթջսնջթ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթ գր
Յնծ՟մնր — Լճսոճչ ՝՜ձզ տճհ ՞՜կ ՜շ Քՠա, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
34. 168՜—70՝ [ԻԴ]. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ Յնծ՟մմնր գր Յ՟խնՠ՟ճ [նվբնտմ Ովնսղ՟մ] — Սզջՠէզ ՜ղ՜ժՠջպտձ Յզոճսոզ Յ՜ժճչ՝ճո ՠս Յճի՜ձբո տճհջճջ՟զտ բզձ Յզոճսոզ...
35. 170՝—3՜ [«Յ՟հ՟աջ Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ, գէե նվոեջ ո՟սղգտ՟ր թ Յնռծ՟մմե». կգպ. 994,
474ՠ] — Յՠպ ի՜ս՜պ՜էճհձ ՜կՠձ՜հձ ժըխաճհձ Պ՟սղնջթ...
36. 173՜—5՝ ԻԵ. [«Յթյ՟ս՟խ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Կգջ՟վնր». կգպ. 4774, 67՟] — Ահո կՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէզ ՜հջո Աոպճսթճհ՚ ոճսջ՝ո Բ՟վջգհ զ կ՜ձ[ժճսդՠձբ] բջ...
37. 176՜—80՝ ԻԶ. [Ե]վ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟րգսթջ ՟ղեմ՟րվծմգ՟ժ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր — Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ, ճջ աթ՜թժՠ՜է ըճջիճսջ՟ձ զ իջՠղպ՜ժ՜ռ...
38. 180՝—4՜ ԻԷ. [«Ծմըմբգ՟մ Յթջնրջթ. Ապ՟չթմ ՟րնրվմ» (ժնրջ՟մտւթտ՝ 182՟) — Ես ՜շՠ՜է Յճչոբվ աՄ՜ջզ՜կ ժճհոձ չզծ՜ժ՜ս զ պ՜ծ՜ջբձ...
39. 184՜—9՝ ԻԸ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհգ՟մ ճԱրգսթջ գր թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Ստ՜ձմՠէզ թձճսձ՟ տճ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
40. 189՝—95՜ ԻԹ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱրգսթջ Կնրջթմ գր թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Աշ՜ձռ ի՜ջռկ՜ձ էշՠ՜է բ յ՜պ՜ոը՜ձզձ...
41. 195՜—7՝ [Լ]. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ՅԱրգսթջ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ թ ծվգյս՟խ՟ոգսեմ Գ՟ՠվթեժե — Դ՜ջլՠ՜է ըձ՟ճսդՠ՜ձ ՜սՠպզտ...
42. 197՝—202՝ ԼԱ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ — Իոժ
հճջե՜կ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ո՜իկ՜ձ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ...
43. 203՜—8՝ ԼԲ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ ՟ծգհ գր դ՟վղ՟մ՟ժթ թ սփմ գր Յ՟ճսմնրէթրմ, Մխվսնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Ոջտ յ՜հթ՜շ՜ռ՜տ ՜շ՜նզձ պ՜սձզսձ...
44. 208՝—14՜ ԼԳ. Ննվթմ Աՠՠ՟ճ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Մխվսնրէթրմմ Քվթջսնջթ գր ճզմբբթղ՟մ՟ժմ Մխվսշթմ — Ի՝ջՠս ՠպՠո Յճչ՜ձձբո աՅզոճսո, ՠէՠ՜է ՜շձճս զ կժջպՠէ...
45. 214՜—7՜ [«Ամէթո՟սվնջթ Բնջսվ՟տրնտ գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Մխվսնրէթրմ Քվթջսնջթ Տգ՟պմ գր
Աջսնրլնճ». կգպ. 993, 64ՠ] — Հջ՜ղ՜վ՜շ բ պրձ՜ըկ՝ճսդզսձո, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ հճհո ՠս ոտ՜ձմ՜ռճսկձ պ՜սձզո...
46. 217՜—21՝ ԼԴ. Պ՟սղնրէթրմ է՟ա՟րնվ՟տմ ղնանրտ, էե նվոեջ գխթմ ճգվխվո՟անրէթրմ խնրջ՟լթմ է՟ա՟րնվթմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Աի՜ կճ՞տ հԱվգրգժթտ ՠժՠ՜է ի՜ոզձ հԵվնրջ՟հեղ...
47. 222՜—9՜ ԼԵ. Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհ[գ]՟մ թ լմնրմբմ Յնռ՟մնր Կ՟վ՟ոգսթմ գր Մխվ[ս]շթմ Քվթջսնջթ — Յզոճսո էճհո վ՜շ՜ռ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջո յ՜հթ՜շ՜ռճհռ...
48. 229՜—30՜ ԼԶ. Մգծգխթ Թ գր ցգսըվ[նր]՟վ թ ԺԴ ս՟րմ ե Գ՟ժզջսգ՟մմ Քվթջսնջթ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ թ ս՟ձ՟վմ — Ի՝ջՠս էռ՜ս տ՜շ՜ոճսձ ՜սջ հՠպ Ծձձ՟ՠ՜ձձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...
49. 230՝—8՜ [ԼԵ]. Եվ՟մգժնճմ Աՠՠ՟ճ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Գ՟ժնրջս [Աջսնր՟լ]նվբրնճմ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ թ ս՟ձ՟վմ — Ոջ ՜ձոժզա՝ձ ՠո հԷճսդՠ՜ձ, ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ...
50. 238՜—41՝ ԼԸ. Պ՟սձ՟պւ Ապ՟չ՟րնվ՟տմ ո՟ծնտ, ՟ջ՟տգ՟ժ նրհհ՟ց՟պ ռ՟վբ՟ոգս՟տ, ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ Սնրվՠ Գըվնտ — Յճէճչտ ՠձ ՝՜ձտ չ՜ոձ Աշ՜ն՜սճջ՜ռձ յ՜իճռ...

51. 242՜—7՝ ԼԹ. Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ գր ո՟վխգյսնրէգ՟մ — Աջ՟, ՠդբ ժ՜կզռզո ՞զպՠէ, ՠդբ ճջյզոզ ա՜ջ՟տ ՠձ կ՜ջ՟ժ՜ձ յ՜իտ...
52. 247՝—52՝ Խ. Ննվթմ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ւ՟վնդնրէգ՟մմ Յում՟մնր թ ւ՟հ՟ւմ
Նթմւե — Տՠոբտ աԱոպճսթճհ ա՜սջճսդզսձձ...
53. 252՝—6՝ ԽԱ. Պ՟սձ՟պւ Ապ՟չ՟րնվ՟տջ ո՟ծնտջ, ՟ջ՟տգ՟ժ ջնրվՠ գր նրհհ՟ց՟պ ռ՟վբ՟ոգս՟տ —
Աջ՟, ՜ոզ յ՜իտ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ, տ՜ձազ Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ...
54. 256՝—67՝ ԽԲ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ւ՟վնդնրէթրմմ Յնրմ՟մնր գր թ բ՟վկմ Նթմւե՟տրնտ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟ղՠ — Աի՜յ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձզ Տՠ՜շձբ ՜շ կ՜ջ՞՜ջբձ Յուձ՜ձ...
55. 267՝—75՝ ԽԳ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Ս՟վաջթ դով՟ռ՟վթմ գր նվբնճ մնվ՟՝ Մ՟վսթվնջթմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Հպնղ՟ճգտնտ Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ...
56. 275՝—9՜ ԽԴ. Սվՠնճմ Եհթյեթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Յ՟վնրէգ՟մ Քվթջսնջթ — Աջ՟,
հճհե ոզջՠկ ապՠխզո ՠս ճմ ժ՜կզկ իՠշ՜ձ՜է...
57. 279՜—80՝ ԽԵ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ գր ո՟սղնրէթրմ ջվՠնտ Ասնղգ՟մտմ գր Մ՟մ՟ձթծգ՟մտմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Յ՟դխգվսթ Պ՟վջթտ ՜ջտ՜հզ...
58. 280՝—6՝ ԽԶ. Վ՟վւ գր ւ՟հ՟ւ՟ր՟վնրէթրմ ջվՠնճմ Աժեւջթ՟մնջթ ՟ճջոեջ ե — Ահջ կզ բջ զ Կնջս՟մբմնրոփժթջ, ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Եցվգղթ՟մնջ...
59. 286՝—9՜ ԽԷ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟մփվեմ գր ոգ[հ]լ ճթյըմտմ՟սվթմ, նվ ւ՟խ՟մգմ դծնաթ, դղ՟վղթմ գր ՟[պ՟]սմ ծ՟վխ՟մգմ դփվ՟անճմ դշ՟վշ՟վ՟մ՟տ խգվմ. ՟ճջ ե ձ՟պջ — Ոչ ՜ձ՜ոպճս՜թ ՠս յՠխթ զղըձռձպճս...
60. 289՜—95՜ ԽԸ. Գթվ նվ ճգվխմթտ թչգ՟ժ թ Հնանճմ [Սվՠն՞ճ] թ ղգլ ճգխգհգտթմ. խ՟մնմւ գր իվ՟սւ նվբնտ
ղ՟վբխ՟մ — Ա[ոբ///տ]՜հ, ճջ զ Հպնղ տ՜խ՜տզ զնՠ՜է հՠջժձզռ հՠժՠխՠռզձ, ճջ ժճմզ Սնրվՠ Պգսվնջ ՠս Սնրվՠ Պ՟րհնջփ Եո՚ յ՜յո Հպնղ՟ տ՜խ՜տզ, ճջ ՠժզ զ պ՜ծ՜ջո...
61. 295՝—8՝ ԽԹ. Սվՠնճմ Թենոժնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ գր ՟վս՟ջնր՟տ — Աջ՟, յ՜ջպ բ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ ՜ձ՟՜՟՜ջ ա՜հո կպ՜ս ՜թ[ՠ]՜է...
62. 298՝—303՜ Ծ. Խվ՟սւ խ՟մնմ՟խ՟մ — Ի դ՜կ ՟ջ՜ձբլ Սվՠնճ Լնրջ՟րնվշթջ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպբ Մնռջգջե...
63. 303՜—6՝ ԾԱ. Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟մբգվկգ՟ժ բ՟ս՟ջս՟մթմ — Իկ՜ռ՜ջճստ ՠխ՝՜հջտ, ճջ կՠթճսդզսձո ՜հձ ՞ձ՜էճռ բ...
64. 306՝—12՜ ԾԲ. Տգ՟պմ Յնծ՟մնր ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟կջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ, – Աջ՟, էճս՜ռ՜ջճստ,
ոջ՝ՠռ՜ջճստ, գձժՠռբտ ամ՜ջզո...
65. 312՜—7՝ ԾԳ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟մ՟րվեմ նրվ՟տնհթմ գր ոգհլ ճթյնտմ՟սնրնհթմ —
Ոչ ՠխ՝՜յջտ զկ ոզջՠէզտ ՠս տջզոպճո՜ոբջ եճխճչճսջ՟տ...
66. 318՜—21՝ ԾԴ. Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթ խթվ՟խթմ. Սվՠնճմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ
— Փճխՠռբտ զ ձճջ ՜կոՠ՜ձո վճխճչտ զ ՝՜ջՠձղ՜ձ ՜սճսջ պ՜սձզո...
67. 321՝—5՜ ԾԵ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ գր նհնվղնրէգ՟մ ՟հւ՟ս՟տ — Ի ղ՜սզխո վ՜շ՜ռ տճռ գձդ՜ձ՜ձ կզպտ զկ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
68. 325՜—9՜ Ծ[Զ]. Ննվթմ Աՠՠ՟ճ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ գր նհնվղնրէգ՟մ —
Ոոժզ ճջմ՜վ զ պ՜ձ զռբ, ՜ի ՠս ՠջժզսխ բ...
69. 329՜—32՜ ԾԷ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտմ ջվՠնրէգ՟մ — Պ՜իտ
հ՜հպձզտ թ՜թճսժ յ՜իտ ՝օ՜ձ՟՜ժզձ...
70. 332՜—3՝ ԾԸ. Վ՟ջմ ո՟ծնտջ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջվՠնտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Վ՜ոձ Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռո յ՜իճռ ՝՜ակ՜ռ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՜ո՜ռՠ՜է բ... 339՝—6՜ Վ՟ջմ գվգի՟ճթտմ — Եջՠը՜հզռ գձթ՜հճսդՠ՜ձ
գձդՠջռճս՜թո ԺԹ ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠձ զ Կթրվհե...
71. 336՝—9՝ ԾԹ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ գր ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ, ՟րվթմ՟խ՟ր ջվՠնտ ՟վ՟մտ — Պ՜իոձ զ ոճսջ՝ ոջպբ ՠս հ՜ձժՠխթ ի՜ս՜պճռ յ՜պՠ՜է յ՜իբ...
72. 339՝—42՜ Կ. Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Թենբնվնջթ լմըմբգ՟մմ գր ջմըմբգ՟մ գր մ՟ծ՟ս՟խնրէգ՟մմ գր ռխ՟ճնրէգ՟մմ գր ջւ՟մշգժգ՟տ մնվթմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ՜ձ՜ոպճս՜թ դ՜՞՜սճջ՜ռձ ժշ՜յ՜ղպզռձ... 342՜—3՜ Վ՟ջմ ջւ՟մշգժգ՟տմ, նվ գհգմ — Յ՜կո ճսջ՜ռճխզձ Քջզոպճոզ՚ Յնրժթ՟մնջթ...
73. 343՜—7՜ ԿԱ. Եվխվնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ թ կխմնվջնրէթրմմ Պգսվնջթ ՟պ՟ւգժնճմ — Յճջե՜կ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՝՜ջՠվ՜շ, հ՜հձե՜կ ՜ղ՜ժՠջպձ՚ ՟զսջ՜ի՜ս՜ձ...

74. 347՜—8՝ Պ՟սձ՟պ, էե նվոեջ գվխվնվբ յ՟ՠ՟էնր ծթմա ՟րվմ ծ՟ր՟ջ՟վ նրմթմ դզմէգվտնր՟լջմ գր դՍ՟հղնջջմ դ՟ս ճ՟ճժնտմ ՟պ գ՟րէմգվնվբ յ՟ՠ՟էմ ծ՟ճգժնռ — Աջ՟, ՠջժջճջ՟ո ղ՜՝՜դ, հճջճսկ թձճսձ՟ձ Ս՜կճսբէզ
յ՜պկզ...
75. 348՝—51՜ Սվՠնտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ — Ահէ ՠձ ճկ՜ձտ, ճջ այ՜իո Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռո Այ՜խ՜սո ՜ձւ՜ձՠձ...
76. 351՜—4՜ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Տՠոբտ հ՜շ՜նձճսկձ ժզջ՜ժբզձ այ՜պՠջ՜ակձ...
77. 354՜—7՜ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Կ՜՛հ ՠս ՜հէ ՠսո ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...
78. 357՜—60՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ գվբղ՟մտ, նվ թ շ՟վեմ — Կ՜ջզ մ՜ջ
ՠձ ՜կՠձ՜հձ ոճչճջճսդզսձտ մ՜ջզձ...
79. 360՝—4՜ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ զմբնրմգժթ գր ՟մզմբնրմգժթ նհնվղնրէգ՟մ — Բ՜աճսկ ՞՜խպ՜լզ՞ ձՠպզստ չզջ՜սճջբ ո՜պ՜ձ՜հ ակ՜ջ՟զժտ...
80. 364՝—8՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղ՟ճ գոթջխնոնջթմ գր ղ՟րվ մնվ՟ Ամմ՟ճթ — Մզ՜թզձ Ոջ՟զձ Աոպճսթճհ ՠս Բ՜ձձ Աոպճս՜թ, ճջ հ՜շ՜ն տ՜ձ ահ՜սզպՠ՜ձո զ Հ՜սջբ թձՠ՜է ՜ձծ՜շ՜յբո...// 368՜՝
Յ՜հոկ ՜սճսջ հզղ՜պ՜ժ բ կզսո Կթրվհթմ, ճջ բջ տ՜ն չ՜ջ՟՜յՠպ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձփ
81. 368՝—74՜ Եվվնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟մ՟պ՟խթմ — Հ՜ձ՜յ՜ա աԱոպճսթճհ կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ յ՜ջպզկտ տ՜ջճաՠէ...
82. 374՜—9՜ [«Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ». կգպ. 700, 169՟] Մգխմնրէթրմ Արգս՟վ՟մթմ Վ՟ջմ ՟մ՟պ՟խ նվբնճմ, Ապմ ղթնչ եթմ գվխնր նվբթջ... — Դբկտ ՜շ՜ժզո ՜շ ՜կՠձ՜ժ՜է ՝ձճսդզսձ Աջ՜ջմզձ ի՜հզ...
83. 379՜—83՝ Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ սգջշնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Աջ՟, ՠո էզ ՜կՠձ՜հձ հ՜ձռ՜ձ՜ստ ՠս ճսձ՜հձ զ չ՜ջճսռ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ...
84. 383՝—6՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Ես ՜ջ՟, կՠթզ ա՞՜ոպճսդՠ՜ձ յՠպտ ՠձ տ՜ի՜ձ՜հզռ...
85. 386՝—91՝ Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նշ ՠ՟ղՠ՟ջգժնճ դւ՟ծ՟մ՟ճջ գր դռ՟վբ՟ոգսջ — Մդՠջտ ո՞ճհ ՠս ՜խն՜կճսխն պջպկճսդՠ՜ձ...
86. 391՝—5՝ Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ խ՟էնհթխնջթ Հ՟ճնտ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ ՟հւ՟ս՟տ — Զզ՛ձմ ՜ո՜ռզռ, ազ՛ձմ ը՜սոՠռ՜հռ...
87. 397՝—400՜ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ ջվՠնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ — Սճսջ՝ձ Յնծ՟մմեջ չ՜ջ՟՜յՠպձ
՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ՠս ի՜հջ՜յՠպձ Ոջխեՠգվ՟մ...
88. 400՜—4՜ Չնվվնվբ խթվ՟խթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղգլ՟սնրմմ գր ճ՟հւ՟սմ Ղ՟դ՟վնջ — Էջ ճկձ կՠթ՜պճսձ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա թզջ՜ձզո ՜՞՜ձբջ... Ես ճսջ զռբ ՜ձճսձ կՠթ՜պ՜ձձ...
89. 404՜—8՜ Սվՠնճմ Եհթյաճթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ յ՟ծ՟րես գր ՟րաս՟խ՟վ՝ ճ՟րանրս նանտ գր ծ՟ղ՟ճմթտ — Ոչ ՠխ՝՜հջտ զկ ոզջՠէզտ, կզ ճտ չի՜պՠոռզ զ կՠխ՜ռ ՠս զ մ՜ջ ՞ճջթճռ...
90. 408՜—10՜ Վ՟ջմ ՠ՟մթտմ Յնՠ՟ճ, դնվ [Աջսնր՟լ] ի՟րջգտ՟ր զմբ Յնՠ՟ճ գր ՟պնհչ՟տնճտ դմ՟ — Վ՜ոձ ազ կ՜ջպձ ՜շ՜նզձ ճմ ՞պ՜ս ՜ջե՜ձզ ը՜սոզռձ Աոպճսթճհ...
91. 410՜—2՜ Ննվթմ ՟ճժ՟ՠ՟մնրէգ՟ղՠ գխգհգտնճմ — Վբկ ՜ձժՠ՜ձ աՈջ՟ճհ ՜ոբ, ազ իզկձ ՜հէ ճտ ճմ ժ՜ջբ ՟ձՠէ...
92. 412՜—6՜ Սվՠնճմ Թենցթժնջթ յմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Մթչմնտ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ ո՟ծնտմ — Ըձ՟կզնՠռ՜տ աթճչ յ՜իճռո ՜հո տ՜շ՜ոձճջ՟՜ռ...
93. 416՜—20՝ Հթմայ՟ՠ՟էթ Մթչմնտ Ահնրծ՟տթտմ. Եվ՟մգժնճմ Թենցթժնջթ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ
՟ջ՟տգ՟ժ — Սճչճջճսդզսձ բ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ՜ռ, ազ զ կզ պՠխճն ժճսպՠ՜է եճխճչզձ...
94. 420՝—1՝ Մգխմնրէթրմ Ըմէգվտնր՟լնտ շնվվնվբ յ՟ՠ՟էնր նրվՠ՟էթմ — Ես ՠխՠս հՠպ Խ պըսձնՠ՜ձ ՠս Խ ՞զղՠջճհ... Ահո յ՜պկճսդզսձ զ Մնռջթջե հ՜ձ՟զկ՜ձճսդզսձ բ իջբզռձ...
95. 421՝—4՝ Սվՠնճմ Թենցթժնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Սնրվՠ ւ՟պ՟ջնրմջմ գր թ ինվծնրվբ ո՟ծնհ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տջ
— Բճսջ՜ոպ՜ձ թ՜խժ՜ա՜ջ՟ տ՜շ՜ոձ՜դզս թ՜շզստ...
96. 424՝—6՝ Սվՠնճմ Թենցթժնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Սնրվՠ ւ՟պ՟ջնրմ ղ՟մխնրմջմ — Աջ՟, ՠժ՜հտ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտ
՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ...
97. 426՝—9՜ Հթմագվնվբ խթվ՟խեմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղ՟ւջ՟րնվմ գր ց՟վթջգտթմ — Գճհ ՠս ՠջջճջ՟ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...

98. 429՜—33՜ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դհչղ՟մ, ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր
՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Ոջտ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՠձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜էտ..
99. 433՜—5՜ Խվ՟ս ծնագյ՟ծ, ՟րաս՟խ՟վ, ՟ջ՟տգ՟ժ [ծն]ագժթ գր ՠ՟մթՠնրմ ռ՟վբ՟ոգսթ Յնծ՟մմնր
Եզըմխ՟տնճ՝ ղ՟խ՟մնրմ Պժնրդ խնշգտգժնճ — Աջ՜ջ [Աոպճս՜թ ա]կ՜ջ[՟ձ իճ՞զ ՠս կ՜ջկզձ] ժՠձ՟՜ձզ... ՜խրդՠ՜հ ՠս
առՠ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

4՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Ծգվնրմ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս Փ՟յթմ ՠս Սնրժս՟մթմ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 57՝, 59՝, 68՜, 68՝, 70՝, 76՝, 100՜ ւ ՜հէճսջփ
12՜ Ոխճջկզ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Ծգվնրմ ոջ՝՜իճ՞զ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս Փ՟յ՟ի՟էնրմթմ ՠս թձճխ՜ռ ձճռզձ,
ՠս ՞թճխզո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 195՜, 214՜, 321՝)փ
14՜ Յճջճռ ՠս կՠա վջժՠոռբ... կ՜ձ՜ս՜ձ՟ աոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աԾգվնրմ տ՜ի՜ձ՜հձ, աՓ՟յ՟ի՟էնրմմ ՠս աՍնրժս՟մղգժթւմ ՠս աԿ՟վ՟ոգս տ՜ի՜ձ՜հձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 22՝, 51՝, 93՜, 95՝, 168՜)փ
16՝ Ոխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Ծգվնրմ ոջ՝՜ոբջ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս Փ՟յ՟ի՟էնրմթմ ՠս Սնրժտ՟մթմ ՠս Մխվսթշ
՞թճխզո ՠս զկ թձրխ՜ռձ, ՠս ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս էո՜սխ՜ռձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 33՜, 49՜, 65՝, 83՜)փ
19՝ Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Ծգվնրմ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս թձրխ՜ռ ձճջզձ. ՜կբձ, ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 36՝, 46՝, 53՜,
87՜, 241՝)փ
30՜ Ոջտ զ մ՜ջՠ՜ռ պխ՜հ՜ռՠ՜է
Ես զ ՝՜ջզձ բտ կՠջլՠռՠ՜է,
Ոջտ ա՜ձռ՜սճջո բտ կճշ՜ռՠ՜է
Ես զ ՜ձ՜ձռձ բտ ի՜ոպ՜պՠ՜էփ
Եո ՜խ՜մՠկ ալՠա՚
Զպբջ Ծգվնրմմ ՠս ատճջտձ զսջ՚
ԶՓ՟յեմ ՠս աՍնրժս՟մմ հզղՠէ,
Ոջ զջ՜սկ՜կ՝տ ՠձ աո՜ ոպ՜ռՠէ
Ես հզղ՜պ՜ժ զսջՠ՜ձռձ ՜կ՝՜ջՠէ,
Ես ակՠխ՜ստ էռՠ՜է ՞ջզմո՚
ԶՄխվսթշ հզղՠէփ
41՜ Ես ՠո, հՠպձՠ՜էո հճսոճսկձ՜սճջո ՠս դՠջ՜չ՜ջեո՚ կՠխ՜սճջ Մխվսթշ ՜՝ՠխ՜հո, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ աոպ՜ռճխ ոճջ՜, հզղՠէ՚ ապբջ Ծգվնրմ ՜ղը՜ջիզ[ժ] ՠջբռձ ՠս աճջ՟զձ՚ աԿ՟վ՟ոգս ՠջբռձ, ՠս աՓ՟յ՟ի՟էնրմմ ՠս աՍնրժտ՟մղգժթւմ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ձճռ՜, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
124՜ Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Ծգվնրմ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս տՠշՠջձ՚ Փ՟յթմ ՠս Սնրժս՟մթմ ՠս զձլ կՠխ՜յ՜ջպ
՞թճխզո. ՜կբձ («՜կբձ» ՝՜շգ նձնճս՜թ ՠս ՞ջճս՜թ՚ «Մթւ՟ճեժ ՜՝ՠխզո». ձկ՜ձ՚ 145՝)փ
132՝ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ աոպ՜ռճխ էճսո՜ա՜ջ՟ ՞ջճհո՚ աոջ՝՜ոբջ Ծգվնրմ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ճջ՟ճհձ զսջճհ՚ Կ՟վ՟ոգս տ՜ի՜ձ՜հզձ, ՠս տՠսՠջռձ՚ Փ՟յթմ ՠս Սփժս՟մթմ, ՠս ա՜կՠձ՜կՠխ ՞թճխձ՚ Բ՟վջ[գհ] ո՜ջժ՜ս՜՞զձ, [ժ]՜ջ՟՜ռճխ՜ռ՟
ՠս էոճխ՜ռ՟ ՠս Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 149՝, 178՜)փ
156՝... Ոխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո Ծգվնրմ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս տՠսՠջռձ՚ Փ՟յթմ ՠս Ս՟րժտ՟մթմ ՠս ՞թճխզձ (՜սՠէ՜ռճս՜թ՚ «Աջսնր՟լ՟սնրվ ՜՝ՠխ՜հզձ ՠս թձ՜[ս]խ՜ռ»)փ
180՝ Ոջճհ ՜խ՜սդզստձ ճխճջկզ, ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Ծգվնրմ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ճջ՟ճհձ՚ Կ՟վ՟ոգս տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս
թձ՜սխ՜ռ ձճռզձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 154՜, 197՝, 238՜, 256՝)փ
202՝ Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Ծգվնրմ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ժՠձ՜ժռզձ՚ Սնրժս՟մղգժգւթմ ՠս ճջ՟սճհձ՚ Կ՟վ՟ոգս տ՜ի՜ձ՜հզձ (ձկ՜ձ՚ 247՝, 252՝)փ
217՜ Ոջճհ ղձճջի՜ստձ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Ծգվնրմ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս տճսՠջձ՚ Փ՟յթմ ՠս թձ՜սխ՜ռ ձճռզձ՚ Կ՟վ՟ոգս տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս Ադթդղգժթւթմ, ՠս Կ՟վ՟ոգս ՞ջմզձ. ՜կբձփ
221՝ Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝// (222՜) ՞ջճռո՚ Ծգվնրմ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս տճսՠջռձ՚ Փ՟յթմ ՠս Սնրժտ՟մթմ ՠս
թձ՜սխ՜ռ ձճռզձ՚ Կ՟վ՟ոգս՚ տ՜ի՜ձ՜հզձ, Ադթդի՟էնրմթմ ճս ՞թճխզձփ
229՜ Ոջ ճխճջկզ ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջռձ ՠս ՝՜ջՠկզպ ժջրձ՜սճջ՜ռձ/// (տՠջճս՜թ ՠս ՞ջճս՜թ «Նգվջէջ»)—զձ ՠս
թձ՜սխ՜ռ ձճռզձ՚ Մ՟վսթվնջթմ ՠս Գ՟րծ՟վթմ. ՜կբձփ
339՜ Զոպ՜ռճխ էճսո՜ // (339՝)ա՜ջ՟ ոճսջ՝ ՞ջճռո աի՜ջ՜ա՜պ տըսՠջտձ՚ աՍնրժտ՟մղգժթւմ ՠս աՓ՟յ՟ի՟էնրմմ ՠս աՠխ՝՜հջձ՚ աԾգվնրմ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո ձճռզձ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 329՜, 332՜, 336՜՝, 343՜, 347՜, 354՜)փ

351՜ Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո ի՜ջ՜ա՜պ տըսՠջռձ՚ Փ՟յ՟ճթմ ՠս Սնրժտ՟մթմ ՠս ՠխ՝՜սջ ձճռզձ՚ Ծգվնրմ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ճջ՟ճ ձճջզձ՚ Կ՟վ՟ոգս տ՜ի՜ձ՜հզձ... (ձկ՜ձ՚ 357՜, 360՝, 374՜, 379՜, 383՝, 426՝)փ
386՝... Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ ի՜ջ՜ա՜պ տըսՠջռձ՚ Փ՟յ՟ճթմ ՠս Սնրժտ՟մթմ ՠս թձճխ՜ռ ձճռզձ... (ձկ՜ձ՚ 391՝, 395՝, 400՜, 404՜, 408՜ ւ ՜հէճսջ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 4՝ (ԺԵ—ԺԶ ՟՟.) ԶՆգվջեջ տ՜ի՜ձ՜հձ (ձկ՜ձ՚ 55՝, 62՝, 74՜, 105՜ ւ ՜հէճսջ)փ
87՜ Զչՠջնզձ ըոպ՜ռճխ՚ ապբջ Նգվ[ջեջ ՠս] ակ՜հջ զսջ՚ աՍ՟ճղգժթւմ (ձկ՜ձ՚ 132՝)փ
95՝ ԶՆգվջեջ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ապբջ // (96՜) Աջսնր՟լ՟սնրվ ՜խ[՝]ՠխ՜հձ («Աջսնր՟լ՟սնրվ ՜՝ՠխ՜հձ» ձ՜ՠս՚ 149՝, 156՝)փ
180՝ Զչՠջնզձ ըոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աՆգվջեջ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աի՜հջձ զսջ՚ Ահղնրվհ՟ճմ ՠս ակ՜հջ զսջ՚ աՍ՟ճղգժթւմ, ՠս աժճխ՜ժզռձ ուջ՚ աՓ՟վգինմս, ՠս աիճ՞ՠսճջ ճջ՟զձ զսջ՚ աՄթւ՟ճեժ ՜՝ՠխ՜հձ, ՠս ակ՜հջ զկ՚ աՆ՟դց՟յեմ
ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜կ՝ կՠջլ՜սճջձ, ճջ ըոպ՜ռ՜ս աո՜հ զ ի՜է[՜է] ՜ջ՟ՠ՜ձռ, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձ՜սխ՜ռ զկճռ. ՜կբձ
(«Մթւ՟ճեժ ՜՝ՠխ՜հձ» ձ՜ՠս՚ 100՜, 118՜, 124՜, 170՝)փ
214. Զչՠջնզձ ըոպ՜ռճխո աՆգվջեջ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս թձ՜սխ՜ռձ՚ Ահղնրվյթմ ՠս կ՜սջձ՚ Ս՟ճղեժթւ. ՜կ[բձ]— (ձկ՜ձ՚
325՜)փ
317՝ Զչՠջնզձ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Նգվջեջ աիՠա՜իճ՞զ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աՄթւ՟եժ ՠյզոժճյճոձ ՠս աԱհղնրվյ՟ճ յ[՜]յձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբզ հզսջ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ. ՜կբձփ
2. 180՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ) Զչՠջնզձ ըոպ՜ռճխ Ճ՜շզո՚ աԷռ՟դմ, աԽ՟շ՟սնրվմ, ապբջ Թ՟էնջմ, աՈծ՟մմ, աՆ՟բվյեմ ՠս ա՜կՠձՠոՠ՜ձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճոփ
336՝ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ Ճ՜շզո՚ այ՜ջճձ Աճռ՟դմ, աճջ՟զտձ՚ աՂ՟դ՟վմ, աԳվթանվմ, //(337՜) ապբջ Թ՟էենջմ, աԽ՟շ՟սնրվմ, աՈծ՟մե, աՆ՟բվյ՟մ, հզղՠռբտ. ՜կբձփ
411՝ Զչՠջնզձ ըոպ՜ռճխ Ճ՜շզո՚ ըապբջ Խ՟շ՟սնրվմ, աՠխ՝՜ջտձ՚ ապբջ Թ՟էնջմ // (412՜) Էռ՟դմ, աճջ՟զտձ՚
Յնծ՟մ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ, աՆ՟բըվյեմ, ՠս աՂ՟դ՟վ ՞ջզմո հզղՠռբտփ
Պջձ. Ահչ՜ազ ՠս զսջ ի՜ջ՜ա՜պձՠջզ ՜ձճսձձՠջգ հ՜ծ՜ը՜ժզ ժջժձսճսկ ՠձ ոպճջզձ էճսո՜ձռտձՠջճսկ, ՝ճէճջձ բէ ըճձ՜սճսդզսձզռ
ՠխթճս՜թ բ, ժզոճչ մ՜վ ՜ձգձդՠշձՠէզփ

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 269՜ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ

934
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ԺԸ—XVIII
ԹԵՐԹ՝ 256. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 4ՠ—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 13(Ա—Ժ է՟ցնր՟լ ով՟խմգվթ ցնի՟վեմ)×10(Ա 9, Բ—Գ 8, Ե, ԺԱ—ԺԲ 12, ԺԳ 7)+ԺԱ—ԻԳ×12 (ԺԱ 11)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ժվ՟տմնհթ, ջոթս՟խ՝ 1—128, բգհմ՟րնրմ՝ 129—256)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×12,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ժվ՟տմնհթ՝ 2՟—4՟, 10՟—128ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 26—30ֆ ԿԱԶՄ՝ ՟մդ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝
էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1 էնրհէ , ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթ յ՟վւ էգվէգվ ռգվ՟մնվնանր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ 128ՠ—9՟ եչգվթ ղթչգր 1 էգվէ
խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ. շթւ ԻԳ աժիթ ԺԵ—ԺԷ գր ԻԴ աժիթ Ա—Բ ծ՟ղ՟վմգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—2՜—4՜ Աճջ ե տ՟մխ Ղնրվ՟մթմ խ՟վա՟ր, նվ ե ջնրվ՟, նվ ե ՃԻԴ ջնրվ՟ — Ա. Սճսջ՜դզ ց՜դ՜հ.. ԿԷ. Սճսջ՜դզ բէկճսխ՜կ՜ջ... (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
—10՜—285՝ Աճջ ե աթվւ փվթմ՟տ ծ՟ա՟վ՟տրնտ խ՟ղ Իջղ՟ճգժ՟տրնտ նվ խնշթ Ղնրվ՟մ, ՟ճջթմւմ՝ ծ՟ր՟ւնրղմ
ո՟սնրթվ՟մ՟տ (էվաղ. Սսգց՟մմնջթ Լգծ՟տրնճ)ֆ Ադփ՟վ՟ֆԳժնրի ՟պ՟չթմ — Ոխճջկ՜թզ ՠս ՝՜ջՠջ՜ջզ Աոպճսթճհ՚ ՝ձ՜սզռ ոպՠխթճխզ, ճջճսկ ոյ՜ոբ րջձ չՠջնզձ... Ադփ՟վ՟ ՃԻԴ. Յ՜ձճսձ Տՠ՜շձ ՞դ՜թզ ՠս ճխճջկ՜թզփ Զտՠա ոջ՝ՠէճչ, աՏբջձ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՜ձռ... ՜խ՜մՠ՜, ազ ատՠա զ ո՜պ՜ձ՜հբ... ՠս զ ըճջ՜կ՜ձգ կ՜ջ՟ժ՜ձբ յ՜իՠոռբ ՠս վջժՠոռբփ
—285՝ [Ծ՟մփէնրէթրմ է՟վաղ՟մշթ] — Ի չՠջնճհ Ղճսջ՜ձզձ տ՜ձզ կզ ճպ՜ձ՜սճջտ ՠ՟ՠ՜է ժ՜ձ, ճջտ ճմ ՠձ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է զ է՜պձ՜ռսճռ ՝՜ջ՝՜շ, ճմ ՞զպՠկ այ՜պծ՜շձփ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Ղճսջ՜ձ, դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է զ է՜պզձ՜ռսճռ ՝՜ջ՝՜շճհ զ ի՜հճռ էՠաճս լՠշ՜կ՝ Լգծտթ Սսգց՟մմնջթ ՝՜ձ՜ոզջզփ

—286 Վ՟ջմ Քվթջսնջթ գր ւվթջսնմեթտ գր Մ՟վթ՟ղնր դ՟ջ՟տգ՟ժ ՠ՟մջմ թ ղ՟սգմթբ՝ ՟ճջոեջ աթս — Բ ՞էճսը, ԺԶ պճսձ, Է դխդ՜ի՜կ՜ջձ... Եսո ԼԳ ՞էճսը, ՃԿԵ դճսխդ, Ը պճսձփ
—286՝ Վ՜ոձ Ա՝ջ՜ի՜կճս աիջՠղպ՜ժո գձ՟ճսձՠէճհձ, Ղճչպ՜հ ՠս Սճ՟ճկ՜հՠռսճռ. պՠո զ ՃԷ դճսխդ, ԺԹ, Ի, ԻԱ,
ԻԲ պճսձ... Եսո՚ ՃԾԸ դճսխդ...
Լճսո՜ձռտձՠջճսկ ժ՜ձ վճտջզժ էճսթկճսձտձՠջփ
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ԳԻՐՔ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ
Էչղթ՟լթմ

ՌՄՀԱ — 1822

ԳՐԻՉ՝ Յնռծ՟մմեջ գոջ. Շ՟ծի՟էնրմգ՟՞մտֆ
ԹԵՐԹ՝ 85, շավնր՟լ՝ 1՟—3ՠ, 4ՠ, 6ՠ, 83՟—5ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 2×2+Ա—Ը×10+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր կնրխ թ կգպթմ ծվգյս՟խթ՝ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 23,2×17,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 28ֆ ԿԱԶՄ՝ նջխգբվնյղ յվչ՟մ՟խնռ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ մ՟վմչ՟անճմ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ նջխգանճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ավ՟բ՟յսզ էգէգր՟խթ անրմ՟ցնինր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ անրմ՟է՟ցնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ձգհւնր՟լ, Ա ցգհխզ տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 4՜ Գթվւ ձ՟խ՟ս՟ղ՟վսնրէգ՟մ խ՟ղ զմսվնհնրէգ՟մ ՟ճմ, նվ նրմթ զմբ ՟դաթմ ծվեթ՝ ռ՟ջմ փվթմ՟տ մնտթմ գր լթջթտ, ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ ջնրվՠ ավնտ Հթմ գր Ննվ խս՟խ՟վ՟մ՟տֆ Ավ՟վգ՟ժ ե նրղգղմ Նենցթսնջթ ճնրմ՟տ
՟ՠգհ՟ճթ, նվ ժգ՟ժ եվ գվՠգղմ վ՟ՠնրմթ ՟դաթմ ծվեթտֆ Եհգր է՟վաղ՟մգ՟ժ թ ղփյսփռ՟մնր ժգդնրե թ ծ՟ճ ՠ՟վՠ՟պ,
՟յի՟սնրէգ՟ղՠ սեվ Նգվջեջ ւ՟ծ՟մ՟ճթ, 1808, ղ՟ճթջ 30, թ ւ՟հ՟ւմ Ե՟յ
—5՜—6՜ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ յ՟վ՟բվնհթ ջնճմ ավւնճջ — 0ջիձՠ՜է բ Հ՜հջ ՠս Ոջ՟զձ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞զձ՚ ծղկ՜ջզպ կզ՜ոպճս՜թճսդզսձձ ... Ես ՜ջ՜ջզ ՞էճսըո մճջո՚ գոպ ՜ձճսձ մճջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ... ՠս դբյբպ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ
բզ ճսոճսռզմ ՜ա՞զձ իջբզռ, զոժ ՜հեկ, ճխճջկճսդՠ՜կ՝ Տՠ՜շձ... ՠս ճսխխ՜վ՜շ տջզոպճձՠ՜հփ Ակՠձ՜ըճձ՜ջի զ կբն
ժջրձ՜սճջ՜ռ՚ Նենցթսնջփ
՟. 7՜—21՝ Զլ՟լնրխ ինվծնրվբջմ ՟ճըղ ՠ՟տ՟ճ՟ճսգ՟ժֆ Գժնրի ՟պ՟չթմ. Վ՟ջմ ՟վգ՟մ ւվթջսնմեթտ, դնվ
ջնռնվ գմ ՟պմնրժ ՟դամ ծվեթտ, գր էե դթմշ ՟պմգմ զմբ մղ՟, գր դթմշ անվլգ[մ] ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ Գվնտ Սվՠնտ, ՟ջե
— Բ՜աճսկտ–ա՝՜աճսկ ՝՜ձո ՞ջՠ՜է ճսձզձ զ ՟բկո ՜ա՞զձ իջբզռ...
Բ. 22՜—32՝ Գժնրի գվխվնվբ. Վ՟ջմ մ՟ի՟ծ՟վտմ ՟ջե գր անռ՟ՠ՟մե դ՟ճմնջթխ ճնվնտ ՟դաե գր յ՟պ՟րթհե
լմ՟ր Քվթջսնջ, գր դ՟ճմնջթխ, նվւ զմխ՟ժ՟մ՝ դՔվթջսնջ անժ ձյղ՟վթս Մգջթ՟ճ գր ծ՟ր՟ս՟տթմ թ մ՟ֆ Ովնյե գր
՟սե դ՟ճմնջթխ, ճնվնտ ՟դաե թ ղեչ ՟մփվեմնրէգ՟մ խ՟տթմ, ղմ՟տթմ գր ղմ՟ժնտ գմ գրջ, ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ Սնրվՠ ավնտ — Լճսջ, ազձմ ՜ոբ Հճ՞զձ Սճսջ՝ զ ՝ՠջ՜ձճհ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
Գ. 33՜—46՜ Գժնրի գվվնվբ. Աջս դթմւգ՟մջ, ՟ճջթմւմ՝ դճնճմջմ գր դ՟ճժ նրհհ՟ց՟պջմ ՟պմե ւվթջսնմգ՟ճտ
գր Ննվ Իջվ՟ճեժ, գր ՟ճժ ՟դա ՟մնր՟մգ՟ժ ւվթջսնմգ՟ճջմ ՟պմե ծգվգսթխնջ գր ծթմ Յ՟խնՠ, ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ Սնրվՠ
Գվնտ — Ի չՠջնձ հ՜շ՜գզձ ՞էըճհձ ըճոպ՜ռ՜տ հ՜հպձՠէ չժ՜հճսդՠ՜կ՝ Սճսջ՝ Գջճռ, դբ իՠջՠպճժճոտձ ժճմզձ ՜ձճս՜կ՝ Յ՜ժճ՝...
Դ. 46՝—78՝ Գժնրի շնվվնվբ. Աջս՟մփվ ճ՟ճսմ՟ՠ՟մե դգվՠ ժթմթժ թ Մթ ծփս գր ղթ ծնռթր գր անռ՟ՠ՟մե դնրհհ՟ց՟պ ջնրվՠ ծ՟ր՟սջ, նվ թ Քվթջսնջ, գր գփէմ խգվո ծվեթտ ծ՟վտղ՟մտմ ս՟ճ դո՟ս՟ջի՟մթմ, ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ Սնրվՠ Գվնտ — Լճսՠ՜է ՠկ աիջ՜կ՜ձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ճջ ըրոզ զ ՝ՠջ՜ձճհ զկ՜ոպձճհձ Սզջ՜տ՜հ... Աի՜, ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ... աՠրդձ ի՜ջռկ՜ձռ այ՜պ՜ոը՜ձզոձ ՠպճս... Վ՜ոձ ճջճհ վ՜շտ... հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ Վՠջն ՞ջտճհոփ
—79՜՝ Յ՟ճս՟վ՟վնրէթրմ թմշ ռ՟ջմ ավւնճջ՝ թ է՟վաղ՟մշեմ — Բ՜ձտ ոջ՝՜ա՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձզռ ճմ ՠջ՝բտ
զ աճսջ ՠէ՜ձՠձ... Աջ՟, ա՞զջտո ա՜հո ՜ջ՜ջՠ՜է ճկձ ՜՝ՠխ՜հ Նեփցթսնջ ՜ձճսձ, ճջ ՠջ՝ՠկձ էՠ՜է բ ջ՜՝ճսձզ կՠթ ՠս
ճսոճսռզմ ՜ա՞զձ իջբզռ, ՝՜հռ զ ըձ՜կճռձ Աոպճսթճհ հ՜ջՠ՜է հ՜ա՞ձ հճսձ՜ռ, զ կՠջո ե՜կ՜ձ՜ժզ ՠխՠ՜է զ տջզոպճձՠ՜հ՚ զ չ՜ձտ կզ ժջրձ՜սճջ՜ռձ հճսձ՜ռ զ Մօժսօռթ՟ճ... ՠս ՞զպՠէճչ ջ՜՝ճսձզո ՜հո ա՜կՠձ՜հձ ա՞՜խպձզ... ՜ջ՜ջկճսձո ՜ա՞զձ իջբզռ... ժ՜կՠէճչ ակՠթ ՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձո ՜շձՠէ ՜ա՞զձ տջզոպճձբզռ, ղ՜ջ՜՟ջՠ՜է բ ա՞զջտո ա՜հո՚ հ՜հպձՠէճչ զ կբն ոճջզձ ա՜կՠձ՜հձ մ՜ջճսդզսձոձ ՜ա՞զձ իջբզռ... //(79՝) ՠս զ պզյ ՜թՠ՜է զ էճհո գձթ՜հզ ՜շ ՜ա՞ձ հճսձ՜ռ հ՜կզ Տՠ՜շձ 1803փ Ես կՠջ պՠո՜ձՠէճչ ա՜հո հճհե յզպճհ՜ձ՜էզ ՞զջտո, ռ՜ձժ՜ռ՜տ դբՠս զ կՠջ էՠաճս ՞պ՜ձզռզ,

ազ ՜կՠձ՜հձ ճսկՠտ հ՜ա՞բձ կՠջկբ գձդՠշձՠէճչ, ա՞ճսղ՜ոռզձ զ մ՜ջ ՜ջ՜ջկ՜ձռ ձճռզձ ՠս ծ՜ձ՜մզռՠձ աձճո՜ ոպճհ՞
դղձ՜կզտ կՠջփ Վ՜ոձճջճհ զ ի՜ձ՟զյզէձ ՜ոպ զ Ե՟յ տ՜խ՜տո Փփյէ՟մտթ Խգրնրժգ՟մտ Ահ՟չ՟ճ Յ՟վնրէթրմմ հ՜կզ
Տՠ՜շձ 1807, զ ՟ՠժպՠկ՝ՠջ, ՠս ՜շ ձկ՜ ՞պ՜ձՠէճչ ա՜հո ՞զջտ զ էՠաճս կրէպրչ՜ձզ, ՠս պբջ Մ՟վխնջ՚ ի՜հջձ կՠջ,
հ՜ջՠ՜է զ ձ՜ ՠս ՜շՠ՜է զ լՠշ՜ձբ ձճջզձ ոպզյկ՜կ՝, ՠպ զձլ զ դ՜ջ՞կ՜ձՠէփ Ես զկ հ՜ձլզձ ժ՜էՠ՜է, ՜յ՜սզձՠէճչ զ
Հճ՞զձ Սճսջ՝, գոպ զկճսկ ժ՜ջզ դ՜ջ՞կ՜ձՠ՜է, զ էճհո ՜թզփ Ոջ դբյբպ ճմ բջ զկ ՞ճջթ՚ ՞ճէճչ զկ ՜ձժզջդ կպրտ ՠս ը՜ժ ՞զպճսդՠ՜կ՝, ՝՜հռ ճջյբո ՠս զռբ դբՠս ՜ձհ՜ջկ՜ջ ղ՜ջ՜՟ջճսդՠ՜կ՝ թջ՜ջՠռզ ՠս ՠ՟զ զ հ՜հպփ Ակՠձ՜ըճձ՜ջի
թ՜շ՜հ պբջ Նգվջեջ Յ՟վնրէթրմգ՟մ, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1808, կ՜հզո 30, զ Ե՟յ տ՜խ՜տփ
– 80՜՝ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ թ է՟վաղ՟մշեջ]
Նկ՜ձՠ՜է ճոժՠխբձ ՟՜ջճսռ ՜շ՜նզձ,
Տ՜ջ՜ե՜կ ՜սճսջտո ՜հո ՠջժ՜ջ ժՠձզձ,
Զզ ՝ՠջՠ՜է ճխժճհա Արգսգ՟տ գվխվթմ՚
Շտՠխ, յ՜ձթ՜էզ պՠոէՠ՜կ՝ հ՜սզպՠ՜ձ...
Կ՜ռռբ հզղ՜պ՜ժ ՜ղը՜պ՜ոզջզձ՚
Թ՜ջ՞կ՜ձճխզ ՞ջտճհո Նգվջեջ ՠջեռզձ,
Ի կրէպճս՜ձ էՠաճսբ զ կՠջո ՝ՠջճխզձ,
Յզղ՜պ՜ժ ՜ջ՟՜ջճհձ րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձփ
Աջ՟, տՠա ՜ոՠկ ՠո՚ ՜խ՜հ Գ՟ջո՟վթ,
Աձյզպ՜ձ թ՜շ՜հզ էճսզռՠո ըըխծզ,
Յ՜սՠէռՠո ՜հո իզսոճս՜թ հ՜ս՜ջպ պՠպջ՜ժզ
Ահձ էզռզ զձլ ղձճջի՚ յ՜ջ՞ՠս հ՜սզպՠ՜ձփ
Ննրմթխգ՟մ Գենվա ՜ձճսձ հճջնճջնՠ՜է,
Տՠպջ՜ժզո ոզջճչ հ՜սբպ ըակ՜հՠէՠ՜է,
Ի ՞՜ձլ՜ջ՜ձբ ոջպզո ձճսզջՠ՜է,
Գճչՠոպ ոճվՠոպզ ՞ջտճհո հ՜սզպՠ՜ձփ
Բ՜խժ՜ռ՜թ բ 14 պձզռփ

–81՜—2՝ Ց՟մխ ղ՟սգմթջ — Աա՞ձ իջբզռ զ Սճսջ՝ Գջճռ ղճսձ ՠս ըճմ ժճմզձ... Քջզոպճո բ ծղկ՜ջզպ Ոջ՟զ Աոպճսթճհփ Ի Հզձ ՠս զ Նճջ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ ճսձզ 758 չժ՜հճսդզսձփ
Ապ՟վխ՟ճ՟խ՟մ – ՟ճՠՠգմ՟խ՟մ տ՟մխ ե՝ Ա—Քֆ Ըձ՟րջզձ՜ժճխգ ձ՜ը՜յբո դզսջզկ՜ռ՜՝՜ջ ձղ՜ձ՜ժՠէ բ ՞՜խ՜վ՜ջ րջզձ՜ժզ
բնՠջգ, ՜յ՜ ձժ՜պՠէճչ ոը՜էգ, նձնՠէ ՠս ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձՠռջՠէ բ ոճհձզձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՆ

4՜ (Տՠո ՜ձճս՜ձ՜դՠջդգ)փ
79՜ Յ՟ճս՟վ՟վնրէթրմ թմշ ռ՟ջմ ավւնճջ՝ թ է՟վաղ՟մշեմ — Բ՜ձտ ոջ՝՜ա՜ձ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձզռ... (պՠո ՝ձ՜՞զջգ)փ
80՜ [Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ ղ՟սգմթջ՝ թ է՟վաղ՟մշեմ] — Նկ՜ձՠ՜է ճոժՠխբձ ՟՜ջճսռ ՜շ՜նզձ... (պՠո ՝ձ՜՞զջգ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

4՜ (Աձճս՜ձ՜դՠջդզ կբն) 0ջզձ՜ժՠ՜է հճսկՠկձբ ՜յ՜ջ՟զսձ ՝՜ձ՜ոզջբ՚ զ չ՜հՠէո կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Եցվգղ՟ճ, ճջ զ պզջ՜ժՠջպ Սնրվՠ Աէնպնճմ, հ՜կզ Տՠ՜շձ 1822, կՠջճհո ՌՄՀԱ, զ հճսձվ՜ջփ
Ծձդ. Լճսո՜ձռտճսկ,«՜յ՜ջ՟զսձ ՝՜ձ՜ոզջբ» ՝՜շՠջզ կճպ, ՜հէ լՠշտճչ թ՜ձրդ՜՞ջճս՜թ բ. «Սճսպ բ, ձ՜ զձտձ բ Յնռծ՟մմեջ ՠյզոժճյճո Շ՟ծի՟էնրմգ՟մտ»փ

936
ՃԱՇՈՑ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 222ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟ոնճս տ՟ճսխեմֆ
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ (ԺԸ բ.)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղխմխգվֆ

ԾՆԹ. Եվխվնվբ կգպ՟աթվզ, ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ, ավնր՟լ ե թ ժվնրղմ ՟պ՟չթմթֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԲ—ԺԳ—XII—XIII
ԳՐԻՉ՝ Պ՟րհնջֆ
ԹԵՐԹ՝ 168(1—168)ֆ ՊՐԱԿ՝ 20 (ճգս՟աթվ՝ Ա—Մ)×10 (Ա—Բ 1, Գ—Դ 9, Ի, Մ 8, Լ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,5×15,5ֆ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ ՟վգրգժգ՟մ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 20ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, 88ՠ—9՟—թ ղթչգր 10 էգվէ ղխվ՟սնր՟լ, 168—թ ՟վս՟ւթմ ժնրջ՟մտւթ խնհղթտ ռգվթտ ռ՟վ ղթ յգվս խսվնր՟լ զմխ՟լ, ՠմ՟աթվզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, գդվ՟ծ՟սնրղթտ ավշթ ով՟խ՟մթյգվզ՝ է՟ցնր՟լ, ճգսմ՟աթվ
ով՟խ՟մթյգվզ, ժնրջ՟մտ՟ավնրէթրմմգվզ նր ժնրջ՟մտ՟դ՟վբգվզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ Տգհ—սգհ՝ տգտ՟խգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ ԺԸ բ. մնվնանր՟լ գր մփսվաթվ ծ՟ճգվեմ (Մ՟յսն՞տ) նր ծ՟ճ՟ս՟պ հցշ՟հգվեմ (Դ՟ր՟մ՟ՠ՟մ՟խ՟մ) ղթ ՟ճժ կգպ՟ավթ ղ՟ջնրմւմգվնռ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ՟. 1՜՝ [Բնրմ Բ՟վգխգմբ՟մթ խթվ՟խեթմ — Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Գճմՠ՜ ա՜սջճսդՠ՜կ՝///] ՠս
ՠխզռզ Աոպճս՜թ տճ գձ՟ տՠա հ՜կՠձ՜հձ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՠ. 2՜՝ [Եվխվնվբ խթրվ՟խե Մգլթ ո՟ծնտ—///]Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Տբջ ճխճջկՠ՜ռ կՠա, ազ զ տՠա հճսո՜ռ՜տ... գձ՟ճսձ՜հձ էզռզ ա՜սջճսդզսձ ճջ՟ճռ լՠջճռ ՠս իճսջ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ա. 3՜—9՝ [Եվվնվբ խթրվ՟խե Մգլթ ո՟ծնտ —///] Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբփ Ահո ՜ոբ Տբջ. Հ՜ղպՠ՜է
ՠկ գձ՟ տՠա...
բ. 9՝—21՜ Չնվվնվբ (՟ճժ կգպւ՝ «Ե») յ՟ՠ՟էնրմ. Յթյ՟ս՟խ ջվՠնտ Ք՟պ՟ջմթտմ — Ս՜խկճո ԿԵ. Կռճսջ՟. Աձռ՜տ կՠտ գձ՟ իճսջ///
11՝—2՜—զ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թփ

21՜—4՜ Հթմագվրնվբ (՟ճժ կգպւ՝ «ռգտ») յ՟ՠ՟է. Սվՠնճմ Գվթանվթ — Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Աջ՟՜ջձ ՠդբ ի՜ոռբ զ չ՜ըծ՜ձզ...
գ. 24՜—31՜ Հթմկգվնվբ խթվ՟խեթմ — Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Զճջ ՜սջզձ՜ժ ՠդբ ՞պ՜ձզռզ ծզսշ...
դ. 31՜—42՝ Վգտգվրնվբ խթվ՟խեթմ ձ՟յնճմ — Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Եջժզձտ
՜դճշ զկ ՠձ...
2. 42՝—4՝ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. ըՂ՟դ՟վնրֆ Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԻԹ, Կռճսջ՟. Տբջ, ի՜ձբջ զ ՟եճըճռ...
3. 44՝—6՝ Կթվ՟խե ՟րվմ Ավղ՟րթմգ՟տ. Ժնհնռթմ թ ջնրվՠ ղ՟սվ՟մ. գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ— Ս՜խկճո ՂԷ.
Կռճսջ՟. Լՠջզձտ ռձթ՜ոռՠձ ՜շ...
4. 46՝—50՝ Ննվ խթվ՟խեթմ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Յնռ՟մմնր Մխվ[ս]շթ աժի՟սղ՟մ— Ս՜խկճո ՁԸ. Աոպճս՜թ վ՜շ[՜սճջՠ՜է բ]...
5. 50՝—3՜ Յգս Ննվ խթվ՟խեթմ, յ՟ՠ՟է ՟րվ. Արգսգ՟տ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Ս՜խկճո ԿԷ. Աոպճս՜թ ՠս Տբջ պ՜ռբ ա՝՜ձ...
6. 53՜—4՝ Ի մնճմ խթվ՟խեթմ Այի՟վծ՟յղ՟սվ՟մ — Ս՜խկճո ԿԷ, Կռճսջ՟. Յՠժՠխՠռզ ՜սջիձբ...
7. 54՝—5՝ Հթմկ խթվ՟խե. Եվգրղ՟մ ի՟շթմ — Թ՜՞՜սճջզ ՜ոպճս՜թ՜ոզջզ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպզ...
8. 55՝—8՝ Ի ջնրվՠ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մմ ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո [ՃԽԲ, Կռճսջ՟]. Հճ՞զ տ[ճ] ՝՜ջզ ՜շ՜նձ[ճջ՟ՠոռբ]փ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ. Ա ՝՜ձձ ՜շ՜նզձ...
9. 58՝—61՜ Հնանճմ ա՟ժջսգ՟մ — Ս՜խկճո ՃԽԲ, Կռճսջ՟. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզփ Ըձդՠջռճս՜թ զ Գճջթճռ Աշ՜տՠէճռձ.
Ես զ ժ՜պ՜ջՠէ...
10. 61՜—4՜ Յ՟պ՟չթմ յ՟ՠ՟էմ ՟րվմ Յթջմ՟խ՟տ. Եվգղթ՟ճթ ղ՟վա՟վեթ — Ս՜խկճո ԼԹ. Հ՜կ՝ՠջՠ[էճչ ի՜կ՝ՠջՠ]ռզ Տՠ՜շձ...
11. 64՜—7՜ Եվխնրյ՟ՠ՟էթ Սվՠնտ Հպթցջթղգ՟մտ — Ս՜խկճո ԽԴ, Կռճսջ՟. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջզ...
12. 67՜—9՜ Ի մնճմ գվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ. Գ՟թ՟մգ՟ — Ս՜խկճո [ԽԴ, Կռճսջ՟]. Կ՜ռռբ ՟եըճհ զ...
13. 69՜—71՜ Հթմկյ՟ՠ՟էթ. Սվՠնճմ Յնռ՟մմնր գր Աէ[՟մ]՟աթմթ ռխ՟թ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Աոպճս՜թ վ՜շ՜սճջՠ՜է բ...
14. 71՜—4՝ Սվՠնճմ Գվթանվթ Եժմ թ Վթվ՟ոեմ — Ս՜խկճո ԼԹ. Հ՜կ՝ՠջՠէճչփ Կռճսջ՟. Եի՜ձ ազո զ ՞՝ճհ...

15. 74՝—5՝ Կթվ՟խե ՟րվմ գխգհգտնճ ս՟րմգ՟ճ գր գվխնրյ՟ՠ՟էթ ՟րվ՝ Նարմգ՟ գր Մ՟մգ՟ — Ս՜խկճո [ԽԴ,
Կռճսջ՟]. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջզ...
16. 75՝—8՜ Մ՟մխ՟մտ խնսնվգժնտմ թ Բգբհ՟ծգղ — Ս՜խկճո Ը, Կռճսջ՟. Ի ՝ՠջ՜ձճհ կ՜ձժ՜ձռ...
17. 78՜—80՜ Ս՟վաջթ գր Բ՟անջթ — Ս՜խկճո [ՃԺԵ, Կռճսջ՟]. Պ՜պճս՜ժ՜ձփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ. Սճսջ՝ բ
Տբջ Աոպճս՜թ...
18. 80՜—1՝ Նգվջթջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ գր Խ՟բ՟ գոթջխնոնջթմ — Ս՜խկճո [ՃԼԱ, Կռճսջ՟]. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠսռզձ...
19. 81՝—3՝ Ս՟ծ[՟խ]՟ գր Մգջվնո՟. թ ծթմկյ՟ՠ՟էմ — Ս՜խկճո [ՃԺԸ, Կռճսջ՟]. Խ՜սոբզ աչժ՜ճսդզսձո տճ
՜շ՜նզ...
20. 83՝—6՜ Սվՠնճմ Տվբ՟ս՟ գր Այիեմ սթխմնչ գր Խնջվնռթբիսնճ — Ս՜խկճո. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ...
21. 86՜—8՝ Հ՟ճվ՟ոգս՟տմ Հ՟ճնտ Ըպզջս՟խթջթ, Վվէ՟մթջթ, Յնրջխ՟մմ, Գվթանվթջթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտփ Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Աոպճս՜թ ի՜ոպ՜պՠ՜ռ...
22. 88՝ Վ՟վբ՟ռ՟պթ Բ՟վգխգմբ՟մթմ Պ՟րհնջթ գր Պգսվնջթ ս՟րմգ՟ճֆ Շ՟ՠ՟է ՟րվ Տ՟ո՟մ՟խթմ, նվ թ
Կ՟վթ՟է՟վթղ — Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜նզձ դ՜՞՜սճջճսդՠձբ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թփ Ահէ լՠշտ՚ էճսո՜ձռտճսկ՚ «[Ս]՜խ[կճո
ՃԼԱ, Կռճսջ՟]. Աջզ, Տբջ զ ի՜ձ՞զոպ տճ...
23. 89՜ [Կ՟մնմ Ննվ խթրվ՟խեթ —... Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Յճչի՜ձձճս. Ես հՠպ ճսդ ՜սճսջ ՟՜ջլՠ՜է... ՝ՠջ
ակ՜պ]ճսձո տճ ՠս ՜ջժ...
24. 89՜—91՝ Աջսնր՟լ՟լմթմ յ՟ՠ՟է ՟րվ. Շնհ՟խ՟էթմ — Ս՜խկճո[ՁԶ]. Հզկճսձտ ձճջ՜ զ էՠ՜շձ...
25. 91՝—4՜ Նմչղ՟մ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Ս՜խկճո ՃԼԱ, Կռճսջ՟. Աջզ, Տբջ, զ ի՜ձկզոպ տճ...
26. 94՜—5՜ Խ՟շթմ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Ն՟ր՟խ՟սգ՟տ —Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ զ Տզկճդՠ՜հ. Զ՜հո ՞ջՠկ ՜շ տՠա, ազ ՜ժձ ճսձզկ...
27. 95՜—8՝ Սնրվՠ ի՟շթմ — Ս՜խկճո Ղ, Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս զ կՠա...
28. 98՝—101՜ Վ՟վ՟ա՟ ի՟շ — Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ, ճջ ՠ՞զպ ազկ՜ոպճսդզսձ...
29. 101՜—3՝ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Փթժթոոնջթ — Ս՜խկճո [ԺԸ, Կռճսջ՟]. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ ՠէ ՝՜ջ՝՜շ...
30. 103՝—5՜ Ի Մ՟վգվթ թ Ժ. Գթրս ի՟շթմ — [Ս՜խկճո Դ, Կռճսջ՟]. Նղ՜ձՠռ՜սփ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ զ Կնվզմէ՟տնճ...
31. 105՜—8՜ Ամբվեթ ՟պ՟ւգժնճ — Ս՜խկճո ԺԸ, Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջփ Պ՜սխճո ՜շ՜տՠէճհ զ Կճջըձդ՜ռճռ...
32. 108՜—10՜ Բ՟վբնհթղնջթ ՟պ՟ւգժնճ — Ս՜խկճո [ԺԸ, Կռճսջ՟]. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵջՠկՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբբ...
33. 110՜—2՜ Իամ՟սթնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Ես ժ՜պ՜ջՠոռզձ ՜սճսջտ ո՞ճհ տճ...
34. 112՜—3՜ Սվՠնճմ Թգխհթ — Ս՜խկճո [ԽԴ, Կռճսջ՟]. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջզփ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ զ Տզկճդՠ՜...
35. 113՜—5՝ Աէ՟մ՟աթմթ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտփ Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ...
36. 115՝ Պ՟րհթխ՟վոնջթ՝ Զզղՠպմգ՟ (=Զղթրպմթնճ) ծ՟ճվ՟ոգսթ. մնճմ ՟պ՟ւգ՟ժ գր Արգս՟վ՟մ (սգջ՛
113՟—5ՠ)ֆ
37. 115՝—7՜ Յ՟խնռՠ՟ ծ՟ճվ՟ոգսթմ,թ Մթչթմւմ թ Յթջմ՟խ՟տմ — Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Զլՠա ՜խ՜մՠկ,
ճչ կ՜ջ՟զժ...
38. 117՜—8՝ Վ՟ծ՟մ՟ճ Գնհէ՟մ սգ՟պմ — Ըձդՠջռճս՜թ հԵջՠկզ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ՠխՠս ՝՜ձ Տՠ՜շձ ՜շ
զո...
39. 118՝—21՝ Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթմ գր Յ՟խնՠ՟ճ ՟պ՟ւգժնճմ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ...
40. 121՝—9՝ Սվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ — Ս՜խկճո [Ե, Կռճսջ՟]. Տբջ, ճջյբո ազձճս ի՜ծճսդՠ՜կ՝...
41. 129՝—32՜ Յթյ՟ս՟խ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթ — Ս՜խկճո ԺԸ, [Կռճսջ՟]. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ...
42. 132՜—5՜ Յ՟խնՠնր ՟պ՟ւգժնճ գր Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ — Ս՜խկճո ՂԵ, Կռճսջ՟. Ասՠպ՜ջ՜ձզռբտ
՜սջ...
43. 135՜—7՝ Պգսվնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթ գր Աՠթջնհնղ՟ճ ջ՟վխ՟ր՟աթ — Ս՜խկճո [ՃԺԵ, Կռճսջ՟]. Պ՜պճս՜ժ՜ձ
բփ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ զ Հշճկ՜հՠռճռ...
44. 137՝—9՜ Ամսնմթ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզփ ՅԵ՝ջ՜հՠռճռ դխդճհձ Պ՜սխճոզ...

45. 139՜—41՜ Թենբնջթ է՟ա՟րնվթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ, [Կռճսջ՟]. Յզղՠ՜հ, Տբջ, աԴ՜սզդ...
46. 141՜—4՝ Ն[թ]մնրգ՟տնտ յ՟ՠ՟է ՟րվ. Ս՟վաջթ դ՟րվ՟ռ՟վթ — Ս՜խկճո [ՃԺԵ, Կռճսջ՟]. Հ՜ս՜պ՜ռզ աճջ
ը՜սոՠռ՜հ...
47. 144՝—5՝ Եվխնրյ՟ՠ՟էթ. Սվՠնտ Ասնղգ՟մտ — Ս՜խկճո Ե. Կռճսջ՟. Տբջ, ճջյբո ազձճս ի՜ծճսդՠ՜կ՝...
48. 145՝—7՝ Յգվգւյ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնտ Ոջխգ՟մտ — Ս՜խկճո ԽԳ, [Կռճսջ՟]. Եպճսջ ակՠա ճջյբո աճմը՜ջ...
49. 14՝—9՝ Հթմկյ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնտ Սնրւթ՟ջգ՟մտ — Ս՜խկճո ԽԳ, Կռճսջ՟. Եպճսջ ակՠա, ճջյբո աճմը՜ջ...
50. 149՝—52՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ — Ս՜խկճո ՃԺԱ, Կռճսջ՟. Յզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠձզռ...
51. 152՜ Եվխնրյ՟ՠ՟է ՟րվ. Կթվ՟խնջթ գր ղ՟րվմ Յնրհթսգ՟ճ (՜հոտ՜ձ)փ
52. 152՜—4՜ Եվգւյ՟ՠ՟էթ. Սվՠնտ Վ՟վբ՟մ՟մտ — Ս՜խկճո ԽԳ, Կռճսջ՟. Վ՜ոձ տճ կՠշ՜ձզկտ...
53. 154՜—6՝ Յգսթմ ծթմայ՟ՠ՟էթմ. զՂգրնմբգ՟մտ — Ս՜խկճո ՃԼԱ, [Կռճսջ՟]. Ք՜ի՜ձ՜հտփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբբ...
54. 156՝—9՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնտ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ — Ս՜խկճո ՃԼԱ, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ս՞ՠռռՠձփ Ըձդՠջռճս՜թ աԵաՠժզբէբ կ՜ջ՞՜ջբբ...
55. 159՜—61՜ Ք՟պ՟ջմ՟րվգ՟ ա՟ժմ թ ս՟ձ՟վմ — Ս՜խկճո ՂԷ, [Կռճսջ՟]. Տՠոզձ ՜կՠձ՜հձ թ՜՞տ...
56. 161՝—8՝ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ]
՟. 161՝—3՝ Արգս՟վ՟մ Մ՟էենջ (ՒԸ, 1—20) — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ...
ՠ. 163՝—4՝ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟վխնջթ (ԺԵ, 42—ԺԶ, 8) — Ես զ՝ջՠս ՠջՠժճհ ՠխՠս...
ա. 165՜—6՝ Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ճ (ԻԳ, 50–ԻԴ, 12) — Ես ՜ի՜ ՜հջ կզ, ՜ձճսձ Յուոբվ...
բ. 166՝—8՝ Արգս՟վ՟մ զջս Յնռծ՟մմնր (ԺԹ, 38—Ի, 17) — Յՠպ ՜հոճջզժ ՜խ՜մՠ՜ռ աՊզխ՜պճո... ՠս ՜ո՜
ռձճո՜ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

98՝ Ոջտ ժ՜ջ՟՜հտ, ակՠխ՜սճջ ՞ջճխո՚ աՊ՟րհնջ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո Յզոճսոփ
161՜ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜հ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո ՠս ՞ջճխզ ոճջ՜. ՜կբձ, ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

105՜ (ԺԵ ՟.) Ոչ յ՜պվՠէզ տ՜ի՜ձ՜հտ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, հճջե՜կ գձդՠշձճստ /// (ՠաջ՜ի՜պճս՜թ) կբն հզղՠռբտփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 30՝, 159՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ՉՂԳ — 1344
ԳՐԻՉ՝ Թնրղ՟ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ննվջեջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 54(169—222)ֆ ՊՐԱԿ՝ 7 (ճգսմ՟աթվ՝ Յ—Ջ) 10(Ն, Չ, Պ 8, Շ, Ո 9, Ջ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,3×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25—29ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, տգտ՟խգվ, սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, գդվ՟ծ՟սնրղթտ ժնրջ՟մտ՟ավնրէթրմմգվզ ռմ՟ջնր՟լ, ավշթ ով՟խ՟մթյգվզ՝ է՟ցնր՟լֆ Ն՟իխթմնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր մփսվաթվ ղ՟ջնրմւմգվնռ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՒՆ
Ա. [Մ՟ջմ Ճ՟յնտթ]
1. 169՜—71՝ Սնրվՠ Եհթ՟թ ո՟ծնտ խթվ՟խթ ՟րվմ. Եհթ՟թ ղ՟վա՟վեթմ — Ս՜խկճո ՀԹ, Կռճսջ՟. Ձ՜հձ ՠպճսձ
՜կյտ տճ...
2. ՟. 171՝—3՝ Եվվնվբ խթվ՟խթմ [դխմթ Հնարնճ ա՟ժջսգ՟մ] գխգհգտնճ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո (ՃԺԷ). Ահո՜սջ բ, աճջ ՜ջ՜ջ...
ՠ. 173՝—5՝ Չնվվնվբ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Լճսջ,
ՠջժզձ...
ա. 175՝—7՜ Հթմագվնվբ խթվ՟խեթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բ... Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ.
Վ՜ոձ ՜հոճջզժ ՜հոյբո ՜ոբ Տբջ. Զ՜սջճսդՠ՜ձռ իա՜սջձ...
բ. 177՜—8՝ Վգտգվնվբ խթվ՟խեթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես
ՠխզռզ հ՜սճսջո հՠպզձո... եճխճչՠռբտ հղպՠկ՜ջ՜ձո զկ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ

գ. 179՜՝ [Ե՟րէմգվնվբ խթվ՟խեթմ —... Ըձդՠջռճս՜թ զ Հշճկ՜հՠռսճռ դխդճհձ Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ. Ահէ լՠա ՜ոՠկ իՠդ՜ձճո՜ռ... ա՜]///ջկ՜պձ զ չՠջ ճսձզո...
3. ՟. 179՝—81՝ Եվխվնվբ խթվ՟խեթմ (դխմթ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ) — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հ[ՠ՜հ] կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Փճը՜ձ՜ժ ազ իյ՜ջպ՜ռ՜ձ...
ՠ. 181՝—3՝ Եվվնվբ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ], Կռճսջ՟. Քՠա չ՜ՠէ բ... Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահ՞զ ՠխՠս ոզջՠռՠէճ...
ա. 183՝—5՝ Չնվվնվբ խթվ՟խթ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ], Քՠա չ՜ՠէ...փ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Վ՜հ
՜հձճռզժ...
բ. 185՝—6՝ Հթմագվնվբ խթվ՟խեմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ՠխՠս հ՜սճսջո Ատ՜աճս... ՠս եճխճչՠռ՜ձ ՜շ ձ՜ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
4. ՟. 187՜ [Եվխվնվբ խթվ՟խթմ դխմթ Սվՠնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ —... Ոսջ՝՜դփ Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Մ՜ջժճոզ. Ես ՜ոբ ռձճո՜... ժ՜ջժՠ՜ռ]/// ՠս ի՜ձ՟՜ջպՠ՜ռ իճխկձ...
ՠ. 187՜—8՝ Եվվնվբ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ՠխզռզ
հճջե՜կ ժ՜պ՜ջՠոռբ Տբջ...
ա. 188՝—90՜ Չնվվնվբ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ի չՠջ՜հ էՠջզձձ ՟՜ղպ՜ժ՜ձզ...
5. ՟. 190՜—1՜ Եվխվնվբ ՟րնրվ Սվՠն ի՟շթմ — Ս՜խկճո [ԾԹ, Կռճսջ՟]. Եպճսջ ՠջժզսխ՜թոռփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Ըոպ ՜սճսջռ վ՜հպզձ ժՠձ՜ռ... 191՜—2՝ Սվՠն ի՟շթմ Եվվնվբ ՟րնրվմֆ
192՝—3՝ Չնվվնվբ ՟րնրվմ... 193՝—4՝ Հթմա ՟րնրվմ...փ 194՝—5՝ Վգտ ՟րնրվ...փ 195՝—7՜ Է ՟րնրվմ...
ՠ. 197՜—9՜ Եվխվնվբ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ՠխզռզ հ՜սճսջ հ՜հձկզժ...
ա. 199՜—200՝ Չնվվնվբ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Աի՜ս՜ոզժ Տբջ ձոպՠ՜է...
բ. 200՝—2՜ Վգտ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ Ս՜՝՜ս՜սդ. Գձ՜հ ՟ճս...
գ. 302՜—3՝ Երէմ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Աի՜ս՜ոզժ
Տբջ ՜յ՜ժ՜ձՠոռբ ապզՠաՠջո...
դ. 203՝—4՝ Որէ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ].Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ՠխզռզ
հ՜սճսջ ՜հձկզժ ՜թռբ Աոպճս՜թ... ՠս ձ՜ ՜ոբ. Աո՜հ, չ՜/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ե. 205՜—6՜ [Մգս՟ջ՟մգվնվբ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո ԿԴ. Քՠա չ՜հՠէ բ... Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ՠխզռզձ լՠա յ՜պ՞՜կտ ՜հո... ՠս ՜ոզ]///ռբ. Ոմ ՞զպՠկ ՟յջճսդզսձ...
6. ՟. 206՜—7՝ Եվխվնվբ խթվ՟խե [Յթջմ՟խ՟տ] — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ
կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ՠխՠս զ մճջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟զ ՜կզ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Եաՠժզ՜...
ՠ. 207՜—9՝ Եվվնվբ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜[ՠ՜]հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ՠկճսպ Եխզ՜ժզկ...
9. 209՝—11՜ Չնվվնվբ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես
՜շ Եաՠժզ՜հ աիջճչ՜ջպ՜ժձ...
բ. 211՜—2՝ Հթմագվնվբ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես
ՠխՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ իզս՜ձ՟՜ձ՜է...
գ. 212՝ Վգտ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ոսջ՜ը ՠխզռզձ
ՠջժզձտ... եճխճչջ՟ՠ՜ձ զսջճհ ՝եղժՠ՜ռ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
դ. 213՜—4՜ [Կթվ՟խթ՝ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դՅ՟ճսմնրէգ՟մ ո՟ծւմ — Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահոյբո
՜ոբ Տբջ. Եո Տբջ ՜շ՜նզձ... ՠդբ ժ՜պ՜ջճսկձ զ լՠշձ Ղՠսպ]///՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձռձ բջ...
7. ՟. 214՜—5՝ Զխմթ Սնրվՠ Ծմըմբգ՟մմ խթվ՟խթ ՟րվ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ոսջ՜ը էՠջ, ՜կճսէ...
ՠ. 215՝—7՜ Եվխնր խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Եդբ ՟՜ջլճսոռբ աճպձ տճ...
ա. 217՜—8՝ Գ. խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Կ՜ռ՜տ կձ՜ռ՜տ զջ՜ս՜ձռ...
բ. 218՝—20՜ Չնվվնվբ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ Աշ՜ժ՜ռ. Ցձթ՜ոռբ ՜ձլձ
զկ զ Տբջ...

8. 220՜՝ Սնրվՠ Ս՟վաջթ. Զ՟սխթ խթվ՟խթմ — Ճ՜ղճս Ս՜խկճո [ԿԴ]. Քՠա չ՜ՠէ բփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Զճխճջկճսդզսձ Տՠ՜շձ հզղՠռզ... զ ձճռ՜ձբձ ՠձ, ճջտ կպ՜ձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
9. 220՝—2՝ [Եվխվնվբ խթվ՟խթ դխմթ Ք՟պ՟ջմ՟րվգ՟ճ ա՟ժջսգ՟մմ —... Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Հ՜ժ՜շ՜ժճջ՟տ կՠջ... ՟ճխ]///ճսկձ ժ՜էռզ ՜շ զ տբձ... ազ կ՜ջ՞՜ջբ զ Գ՟ժթժգ՟նր հ՜շձբփ
Հկկպ. պյ. «Ճ՜ղճռ ՞զջտ», Էնկզ՜թզձ, 1839փ

Բ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԵ բ.]
1. 199՜—200՝ [Բ՟մ սնղ՟վ՟խ՟մ] — /// Աջՠ՞՜ժձ, Ի էճսոզձ, ԻԲ ՜ոպՠխտձ, ԺԵ [ձ]զո՜ձ... ԺԴ Յզէ՜հձձ Սճսջ՝ Խ՜ջ բ ՠս ՜ղձ՜ձ՜յկճսպփ
Ի էճսո՜ձռո. «Ձՠշ՜կ՝ Յնռծ՟մմեջ տ՜ի՜ձ՜հզ»փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

22՝ Ըա՟՜պ՜յ՜ջպՠ՜էո կՠխ՜ստ, ա՜ձ՜ջե՜ձ Թնրղ՟ վռճսձ ՞ջզմ հզղՠռբտ զ Տբջ Քջզոպճո Յզոճսո, ՜խ՜մՠկ,
ՠս աՆովջեջ ոջ՝՜ոձՠ՜է տ՜ի[՜ձ՜հ], ոպ՜ռճխ ՞ջճռ, ՠս ագձպջՠ՜է յ՜պ՜ձՠ՜ժձ զսջ՚ դԳվթանվթջ, ոզջճսձ ճսոճսկձ՜ոբջ ՠս չ՜ջեճխ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ ՠս ի՜ձծ՜ջճհփ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜ՠէՠէ պ՜ռբ գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո ՠս ճխճջկՠոռզ ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռձ, էոճխ՜ռձ. ՜կբձփ Թվզձ ՉՂԳ (1344), հ՜կզո Աջ՜ռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 222՝ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխզո ՜հ[ո] ոճսջ՝ ՞ջճռո, ճջ բ Ճ՜ղ՜՞զջտ, ա[ի]՜հջձ Վեագմ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ աժզձձ զսջ՚ Մվռ՟էմ, ՠս աճջ՟զսձ զսջ՚ աԱղթվ Մեծգմ ՠս աՅնռ՟մեջ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՠս աՀ՟ճվ՟ոգսմ ՠս աչ՜ձզռձ ի՜հջ՚ աՀ՟ճվ՟ոգսմ տ՜ի՜ձ՜հ վ՜շ՜սճջ ՠս յ՜պճսՠէզ, ՠս ա՜հէձ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջտձ, էզ ոջպզս
Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ զ հԱոպճսթճհ, Վեագմթմ ՠս ժճխ՜ժռզձ՚ Մվռ՟էթմ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջփ Գզջտո պվզ Հ(՞)ր(=մ՞)նճ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լ[մ]թմ ՟ճսշձ՚ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զկճհ ՠս
՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձփ Թվ՜ժ՜ձզո ՊՂԹ (1450)փ
2. 221՝ (1450 դ.) Եո թ՜շ՜հ Յզոճսո[զ] Քջզոպճո[զ] Յնռ՟մեջ ո՜ջժ՜ս՜՞ո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, Քջզոպճո (՜հոյբո)փ
3. 222՝ (ԺԵ ՟., իզձ ձրպջ՞զջ) Եո՚ [Ա]ջժ՟մջ Պ՟վնմյթ ճջ՟զո, զ ե՜կ՜ձ՜ժո հՠպզձո ոպ՜ռ՜հ աՃ՜ղ՜՞զջտո՚
հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զկճ ՠս թձճխ՜ռ զկճռ ՝՜ջՠը՜սո հ՜սճսջձ ՜յ՜՞՜հզփ Ք՜ձազ ՠս ՠո վ՜վ՜՞ՠռ՜ ՠջ՜ձճսդՠ՜ձռձ, ճջ
իջ՜կ՜բ, դբ. Եջ՜ձզ, ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սթնմ ՠս գձ՟՜ձՠ՜ժտ ձճջ՜ հԵվնրջ՟հեղփ Նճհձյբո ՠս ՠո՚ Աջժ՟մջ ՜ժձ ճսձզկ ճխճջկճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ, ճջ ճխճջկՠոռզ իճ՞ճ զկճ հ՜հձկ ՜պՠձզ, ճջ ՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջ՜ռ եճխճչ էզձզփ Տբջ
Յզոճսո ճխճջկզ ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռձ ՠս էոճխ՜ռձ. ՜կբձ, ՜կբձփ Զ՜ս՜ժտձ զկ՚ Խնրէժնրյ՟, Սնրժս՟մյ՟, ՜կճսոզձձ զկ՚ Մթմ՟ճ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Տբջ Յզոճսո. ՜կբձփ
195՜ (Նճհձ լՠշտ) ԶԱջժ՟մյ՟ճ՚ ոպ՜ռճխ ՞ջճռո հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո Յզոճսո (ձկ՜ձ՚ 204՝)փ
4. 201՝ (ԺԵ ՟., իզձ ղխ՜՞զջ) Եո՚ Յնռ՟մեջ ՠջեռ ՞ձՠռզ ա՞զջո Ի ՟ՠժ՜ձ Կգհջնճ ՠջեռճհձ՚ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձ՜սխ՜ռ զկճռփ // (202՜) Ոչ ժ՜ջ՟՜հ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ զձլ ՠս թձ՜սխ՜ռ զկճռփ
Նճհձ լՠշտճչ ՠձ հ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձգ(199՜—200՝, §Բ) ՠս հՠպձ՜՞զջ յջ՜ժ՜ձզղՠջգփ

5. 171՜ (ԺԵ—ԺԶ ՟՟., ձրպջ՞զջ ժ՜ջժ՜պ՜ձ)
/// ԺԱփ Եղպՠկճս (՛) ///Ե ըջճս [ղ] ////// ԺԱփ Առ՟ք ՜ ////// ԺԱփ Ա ըջճ[սղ] ////// ԺԱփ Աղթվյ[՟ծ] ///Ա ըջճ[սղ]
////// ԺԱփ հԱմսնմ ////// ԺԱփ Ա ըջճ[սղ] ////// ԺԱփ Աջսնր՟լ՟յս[նրվ] ////// ԺԱփ Ա ըջճ[սղ] ////// ԺԱփ Պճը՜ ////// ԺԱփ
Գ ըջճ [սղ] ///Աըկճս ////// ԺԱփ Ը ըջճ[սղ] ////// ԺԱփ Աղթվ ////// ԺԱփ Ը ըջճ[սղ]///Ահէտձ ////// Ժփ ԼԶ ը[ջճսղ] ////// ԺԱփ
Ակեձնն ////// ԺԱփ ԿԴ ը[ջճսղ] ///

937
ՃԱՇՈՑ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 3 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 193ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟րֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՟վա՟վենրէթրմ Եջ՟ճգ՟ճֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 3(Ա—Գ)+2(Դ—Ե), ջս՟տնր՟լ 5 էգվէգվթ ղ՟ջնրմւմգվթտ (Ա
էգվէթտ ղմ՟տգժ ե մգվւթմ ջթրմգ՟խզ)ֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, 16 սնհ, ղգլ՟ս՟պգվզ՝ նջխգաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟ՠ
«///[Ն]ղ՟ ՟պնհչնրէթրմ... մ՟յթծ ///» (Ա, 6—13), Եՠ—Ե՟ «/// դնրվ ե... ժնրթչթւ թմկ դզ ///» (Ա, 13—19)ֆ Դՠ—Դ՟ «/// գր ՟ջ՟տգմ. Ե-

խ՟ճւ գժտնրւ... ինմ՟վծգտ՟ր ղ՟վբ գջ ///» (Բ, 3—9)ֆ Գ՟ՠ «///[խնվլ՟]մգտ՟ր ՟ճվ... գր ՠ՟վկվ՟ջտթ ///» (Բ, 9—17)ֆ Աՠ—Ա՟ «/// Սնղնվնռմ... թ ՠ՟վկվնր[էգ՟մ... Վ՟]ջմ ՟ճմնվթխ... թ ռգվ՟ճ ւն ///» (Է, 9—17)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ ռգվթտ ռ՟վ ձգհւնր՟լ, բպմ՟խմ նր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ
Պ՟ս՟պթխ ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ խսվ՟սնր՟լ, Ա գր Բ էգվէգվթ ղթչգր 1 էգվէ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ (գվգրնրղ գմ ծգսւգվզ)ֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
ԺԴ—XIV
ԹԵՐԹ՝ 28 (1—21, 173—179)ֆ ՊՐԱԿ՝ 3(8+13+7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,5×17,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 31—38ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգր, խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ, ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինրմ՟տ՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Թգվէգվզ՝ ի՟պմնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—7՜ [Կ՟մնմ ձվ՟ա՟ժնրտթ Ծմմբգ՟մմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ – ... Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Ղճսժ՜ոճս. Ես իճչզստձ բզձ զ պՠխսճնձ... զ ոջպզ զսջճսկ]փ Ես ՟՜ջլ՜ւ իճչզստձ...
2. 7՜ [Կ՟մնմ Ծմմբգ՟մ գր Յ՟ճսմնրէգ՟մ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ] — Ի Տբջ հՠջժձզռձփ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճսփ Ես իճչզստձ բզձ... 7՜—8՝ Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճփ 8՝—12՝ Արվծմնրէթրմ չվնճ դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր Կ՟ո՟բնխ՟տնտ գոթջխնոնջթմ...փ 12՝—5՜ Եվխվնվբ ՟րնրվ...փ 15՜՝ Գ ՟րնրվմ...փ 15՝—6՝ Չնվվնվբ
՟րնրվ...փ 16՝—7՜ Հթմկգրվնվբ [՟րնրվ]...փ 17՜—8՝ Վգտգվնվբ ՟րնրվմ...փ 18՝—9՜ Ե՟րէմգվրնվբ ՟րնրվմ...փ 19՜—
21՜ Որէգվրնվբ ՟րնրվմ...ֆ
3. ՟. 21՜՝ [Ապ՟չթմ խթվ՟խե ճգս նրէ՟րվեթտմֆ Յնրմ]վ՟վթ ԺԷ. Ամսնմթ ՟մ՟ո՟ս[՟խ՟մթ] — Ս՜խկճոփ Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ...
ՠ. 21՝ Յնրմվ՟վ ԺԹ. Թենբնջթ է՟ա՟րնվթ — Ս՜խկճո. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ... ազ ՠժՠոռբ ՜յջՠռճսոռբ աթ՜շ՜/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
4. ՟. 175՜՝ [Կ՟մնմ Հնարնճմ Սվՠնճ Գ՟ժջսգ՟մմ... Տ՟րմ ջվՠնճմ Յնռծ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթմ —...] Ըձդՠջռճս՜թ Եո՜ՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Եխզռզ հ՜սճսջ հ՜հձկզժ ժճմՠռզ աթ՜շ՜ զկ...
ՠ. 175՝ Սվՠնրծթ խնրջ՟մգ՟տ Թգխհթ, Վ՟պռ՟պթ, Ննրմե գր Մ՟մե, Յնրժթ՟մթ, Ս՟մսըիսնր գր ՟ճժնտ —
Ս՜խկճո ԽԳ. Բըՠոռբ ոզջպ զկ... յ՜պՠջ՜ակ՜ժզռ էզձՠէ զձլ հ՜խ՜սդո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ա. 179՜՝ [Կ՟մնմ ռգտմ ՟րնրվ —... Ըձդՠջռճս՜թ զ Թճսճռ. Ես ՠէ Տբջ ՜կյճչ...ՠս ՜ջ]/// ժ...փ 179՝, 174՜ Կ՟մնմ գ՟րէմ ՟րնրվ...փ 174՜՝ Կ՟մնմ նրէ ՟րնրվ...
բ. 174՜, 176՜՝ Կ՟մնմ Տ՟ո՟մ՟խթմ Աջսնրլնճ, նվ թ Կ՟ճվթ՟է՟վթղ, գր սցթմ, նվ Աջսնր՟լ՟լմթմ աժի՟բթվմ եվ գր աս՟ր, գր ե բվ՟խ՟մ (՞) ս՟րմ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ մ՟ր՟խ՟սթւ— Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
5. 176՝—7՝ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ՝ Աճժ՟խգվոնրէգ՟մ Տգ՟պմ թ Թ՟ՠնռվ ժգվթմ — Ս՜խկճո. Տբջ, ճ՛չ ժ՜ռ[ռ]բ զ ըճջ՜ձզ տճ...փ 177՝, 173՜՝ Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվ...ֆ 173՝ Կ՟մնմ Գ ՟րնրվ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
6. 178՜՝ [Կ՟մնմ Վգվ՟տղ՟մ Սվՠնճ ի՟շթմ — ... Ըձդՠջռճս՜թ հԵջՠկզ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Հ՜հՠ՜ռ գձ՟ ՜ջՠսՠէո...
ՠս ՜թռբ աձճո՜]/// ՜շ տՠա... ազ ՠդճխ ձ՜ աեճխ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
ԺԴ—XIV
ԹԵՐԹ՝ 151(22—172)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԳ×12(Թ 9, ԺԲ—ԺԳ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,7×17,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինմ՟րնրէթրմթտ սգհ—սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, ինրմ՟տ՟լ
գր ՟պ՟մկթմ սնհգվ նր ՠ՟պգվ՝ գհլնր՟լֆ Ն՟իխթմնրղ մնվնանր՟լ գր ՠնժնվաթվ կգպ՟աթվ Արգս՟վ՟մթ ղ՟ջնրմւմգվնռ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ՟. 22՜—31՝ Կթվ՟խե. Բ՟վգխգմբ՟մ. ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Մ՜դբճոզ. Ճջ՜՞ կ՜ջկձճհ ՜ժձ բ...
ՠ. 31՝—53՜ Յգվխվնվբնրղմ յ՟ՠ՟էնրմ Բ–յ՟ՠ՟էթ ՟րվ... — Ըձդՠջձճս՜թ հԱշ՜նզձ դ՜՞՜սճջճսդՠձբձ. Ես ՜հջ
կզ բջ հԱվ[թղ՟է]գղ՟...
Գջմզռ՚ 37՝ «Զղ՜՝՜դ ՜սճսջձ ՠս աժզջ՜ժբձ ժ՜ջ՟՜հ ՠս հ՜շ՜ն ՞զպ Բ—ղ՜՝՜դ ՜սճսջձ, ՠս ՜յ՜ ՜ջՠժ ՚հՠջՠտղ՜՝դզո. ը՜էպՠռճհռ
ակՠա ՜սջզձ՜ժձ չ՜ոձ ճջ իզձ բջ»փ

ա. 53՜—7՝ Յգվվնվբ յ՟ՠ՟էնրմ շնվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ... — Ըձդՠջձ[ճս՜թ] հԵէզռ. Ես հՠպ ՜սճսջռ ՝՜ակ՜ռ կՠշ՜ս
դ՜՞՜սճջձ Ե՞զ[յ]պ՜ռճռ...
բ. 57՝—70՝ Չնվվնվբ խթվ՟խե ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճ[ս]ժ՜ոճս. Մզ ՠջժձմզջ ի՜սպ վճտջզժ...
գ. 70՝—81՝ [Հթմագվնվբ խթվ՟խե] ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ ՃԼԵ. Ես հՠէ՜ձՠէ ձճջ՜ զ պ՜ծ՜ջբձ...
դ. 81՝—91՝ Զ խթվ՟խեմ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս. Ես հ՜ոՠէ ճկ՜ձռ ապ՜ծ՜ջբ...
2. 91՝—3՝ Ավղ՟րգմ՟տմ ՟րնրվմ — Յՠպ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ ՜ոՠէճհձ՚ Ս՜խկճո ՂԷ, Կռճսջ՟. Տՠոզձ ՜կՠձ՜հձ թ՜՞
ՠջժջզ... 93՝—4՝ Ի Զ՟սխթ ո՟ծնտմ ընհնռթմ գվխնրյ՟ՠ՟էթ ՟րվ...փ 94՝—101՜ Եվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ...ֆ 101՜—4՝ Չնվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ...փ 104՝—14՜ Հթմկյ՟ՠ՟էթ ՟րվ Զ՟սխթմ...ֆ 108՜—14՜ («Կ՟մնմ Ոսմ՟ժնր՟ցթմ»)ֆ 114՜—
38՝ Մգլթ նրվՠ՟էնրմ... (125՝—6՜—զ կզնՠս 2 դՠջդ գձժ՜թ)փ 138՝—54՜ Շ՟ՠ՟է ՟պ՟ր՟րսնրմ...
3. ՟. 154՜—64՝ [Կ՟մնմ Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ]. Ապ՟ր[՟ր]սնրմ — Ք՜ջճա. Ժճխճչՠ՜էտ զ պ՜ծ՜ջզ... (161՝—2՜—զ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թ)փ
ՠ. 164՝—7՝ Ննվ խթվ՟խեթմ Ճ՟յնճ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ...
ա. 167՝—9՜ Այի՟վծղ՟սնրպմ խթվ՟խե — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Յՠժՠխՠռզո ՝՜ջՠ՝՜ձՠռբտ...
բ. 169՜—71՝ Մ՟ճթջ ՟ղջնճ նվ ՟րվ ե... դ՟րվ Եվգրգժնճ մյ՟մթ ի՟շթմ ճգվխմթտ — Ս՜խկճո ՂԶ. Կռճսջ՟. Պ՜պկՠոռՠձ ՠջժզձտ...
գ. 171՝—2՝ Սնրվՠ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Հ՜կ՝՜ջլ՜ս Աոպճս՜թ...
4. 172՝ Սնրվՠ Պգմս՟խնջսեթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզփ Ըձդՠջռճս՜թ զ Գճջթճռ Աշ՜տՠէճռ. Ես զ ժ՜պ՜ջՠ՜է ՜սճսջռ Պՠձպ՜ժճոպբզռ... ՠժձ կզ՜՝՜ձ ՝՜ա/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 111՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ
ԺԳ—XIII
ԹԵՐԹ՝ 14 (180—193)ֆՊՐԱԿ՝ 3 (ի՟պզ) (Պ 11, Ջ 2, Ռ 1)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 24,5×17ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ էնրժ՟տ՟լ, 189—193 ղխմխգվֆ Ն՟իխթմնրղ մնվնանր՟լ գր
թվ թջխ ղ՟ջնրմւմգվնռ խ՟վխ՟սնր՟լֆ Խնմ՟րնրէթրմթտ –ավ՟բ՟յսզ սգհ—սգհ անրմ՟ցնինր՟լֆ Թգվէգվզ ի՟պմնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 180՜—93՝ [«Կ՟վա ս՟րմթտ զջս ծպնռղ՟ճգտրնտ ՟ղջնտ, նվւ խ՟ս՟վթմ թ Քվթջսնջ»]
Տգ՛ջ կգպ. 832, 121՟—248՟. §1—20/մզտփ 21/180՜—1՜ (ոժա. դՠջզ)փ 22/մզտփ 23/181՜—3՝փ 24/183՝—5՜փ 25/185՝—7՝,
187՝—9՝ (պՠո ոպճջՠս)փ 26/189՝—90՜ (կզնզռ դՠջզ)փ 27/190՜՝ (չջն. դՠջզ)փ 28—30/մզտփ 31/192՜՝ (ոժա՝զռ դՠջզ)փ 32/192՝—3՝,
191՜փ 33/191՜՝ (չջն. դՠջզ)փ 34—38/մզտփ

՟. 187՝—9՝ Վ՟վդ՟ռ՟րթ ս՟րմթմ ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԺԳ. Տբջ, ճչ ժ՜ռռբ զ ըճջ՜ձզ...
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 189՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԺԷ—XVII

ԳՐԻՉ՝ Ս՟վաթջ (17՟—118ՠ, 152՟—60ՠ, 161ՠ—234ՠ), Նգվջեջ (1704 է., 1՟—16ՠ, 119՟—51ՠ, 161՟, 235ՠ—65՟)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝
Տեվ Ադ՟վթ՟ (1704 է.)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 266. շավնր՟լ՝ 266ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Բ×8+Ա—Թ×12(Բ 11, Գ 9, Դ 10)+Ա—Գ×12(Գ 9)+Թ—ԺԸ×12(Թ 11, ԺԶ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 28,7×21ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (յվչ՟ալնր՟լ 17՟—82ՠ, 199՟—234ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ զջս ավշ՟տ)ֆ ՏՈՂ՝ 26—35 (Ս՟վաթջ ավշթ), 27(Նգվջեջ ավշթ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ղ՟ա՟հ՟էգ՟ճ ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ (Ա ցգհխ. սգ՛ջ Ա), էհէգ՟ճ ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ(Բ ցգհխ, սգ՛ջ Զ), բպմ՟խթ
՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟, 161՟ (1704 է.)ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 17՟, 98ՠ (ԺԷ բ.), 129՟, 139՟ (1704
է.)ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, բգհթմ, խ՟մ՟շֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Թ՟ա՟րնվնրէգ՟մտ Եվվնվբֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա), ջխդՠթտ (սգ՛ջ Աջս՟պ Ա)ֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ,
նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, 26 սնհֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ (Աՠ ջնջմկնր՟լ խ՟դղթմ) «[///ղ՟վա՟վ]եջմ Բ՟ծ՟հնր... գր ՟րմ գր ՟րմ ճ՟րգժտգմ///»(ԺԸ,

40—ԺԹ, 2)ֆ 2. Յ՟ճջղ՟րնրվւֆ ԺԵ բ.ֆ 1(Բ)+2(Ե—Զ). Զ—մ (սգ՛ջ Աջս՟պ Բ)ֆ Թնրհէ. գվխջթրմ, ՠնժնվաթվ, 34 սնհֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟ՠ «///[Հնպթ ԻԲ գր Հնխսգղՠգվթ... Եր ե ՟ճջփվ ճթյ՟ս՟խ Եվխնս՟ջ՟մ ռ՟վբ՟ոգս՟տմ... Եփէմգվնվբ՝ գփէմ՟ժնճջմ Բ՟վջգհ Կգջ՟վ՟տթմ... ավգ՟
դ]շ՟ց՟րնվմ...»ֆ Զ՟ (Զՠ ջնջմկնր՟լ խ՟դղթմ) [///«Ի ջղթմ ՟րնրվ ճթյ՟ս՟խ ռ՟վնրտ... Ադոքտոսի...]նրմեվ գր բնրջսվ ղթ ագհգտթխ սգջժգ՟ղՠ///»ֆ Ե՟ՠ [///«Ի ջղթմ ՟րնրվ ճթյ՟ս՟խ ՟վկ՟խղ՟մմ ջ՟ս՟մ՟ճթ... ՟մկմ՟ծ՟ձ]ւ գր թմւմ՟ծ՟ր՟մւ...»ֆ Եՠ «Հնպթ թ ԻԶ... Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ... Հպթցջթղգ՟մտ... Սվՠնրծթ խնճջմ Հպթցջթղե...» (սգ՛ջ «Գթվւ նվ խնշթ Աճջղ՟րնրվւ», 1730, եչ ՂԸ—ՃԷ)ֆ 3. Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ Մգխմնրէթրմ Մ՟սէեթֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Գ)+1(Դ)ֆ Թնրհէ, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, 25 սնհֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գ՟ՠ «/// նվոեջ թրվ
դթմնրփվւմ խ՟ճթմ մղ՟ ծմ՟դ՟մբնրէգ՟մ... ՟պնհչնրէթրմ գրջ...»ֆ Դ՟ՠ «///գր դթ ձ՟պե ՠ՟մջ... գր ժնր՟ր զմբ ՟ճժ ՟յ՟խգվսջմֆ Եէգ մջսչթւ ճգվ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ՝ սգհ—սգհ անրմ՟ցնինր՟լ, ՟պ՟մկթմ էգվէգվ իթջս է՟մ՟ւ՟խգվ, ռգվթմ ժնրջ՟մտւմգվզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ գր տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ 1704—թմ մնվնանր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ էգվթմ Նգվջեջ ավշթ կգպւնռֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—264՝ [Ճ՟յնտ]
Տգ՛ջ կգպ. 982, 2՟—525ՠ. §1/մզտփ 2/1՜—12՝փ 3/13՜—4՝փ 4 /մզտփ 5. ՟/մզտփ ՠ/մզտփ ա/14՝—5՜ (կզ՜հձ՚ «Սվՠնճմ Ս՟վաջթ»)փ
բ/14՝—6՝ (մզտ՚ ՠջժճսղ՜՝դզ—ղ՜՝՜դ)փ գ/մզտփ 6. ՟/17՜—25՜փ ՠ/25՜ — 41՜փ ա/41՜—50՝փ բ/50՝—64՝փ գ/64՝—77՝փ դ/77՝—92՜ (ձկ՜ձ կգպ. 939—զձ)փ 7. ՟/92՜—8՝ (ձկ՜ձ կգպ. 939—զձ)փ ՠ/98՝—102՝ (ոժ. «Ըձդՠջռճս՜թ զ Ծձգձ՟ճռ. Ի ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ...»)փ ա/102՝—
12՜փ բ/112՜—6՝փ գ/116՝—20՜ (մզտ՚ «Ք՜ջճա յ՜պճսզջ՜ձզձ» ՠս «Կ՜ձճձ Ոպձ՜էճս՜հզձ»)փ դ/120՝—8՝ (ոժ. «Ցՠջՠժճհ ճսջ՝՜դզձ...գձդՠջռճս՜թ զ Զ՜գ՜ջզ՜... ՠս թ՜ձզռՠձ Ք՜ձ՜ձ՜ռզտ...»)փ ե/128՝—39՜ (մզտ՚ «Կ՜ձճչձ ՜խ՜սջիձճսդՠ՜ձ»փ «Իսխ՜՝ՠջզռ Ասՠպ՜ջ՜ձտ»՚ թ՜խժ՜տ՜խ)փ 8. ՟/139՜—41՝(մզտ՚ ՠջժճսղ՜՝դզ—ղ՜՝՜դ)փ ՠ/141՝—5՜ (143՝—5՜ «Այջզէզ Է. Տրձ բ Ասՠպՠ՜ռ Աոպճս՜թ՜թձզձ»)փ
ա/145՜—7՜փ բ—գ/մզտփ դ/147՝—8՝ (կզ՜հձ «Վՠռՠջճջ՟ իզձ՞ղ՜՝՜դզ. Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ Տՠ՜շձ»)փ ե/148՝—51՝ (ոժ. «Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբբ. Իոժ ՜հո ճչ բ...»)փ 9. ՟/151՝—78՜ (151՝—60՝ «Նՠջ՝ճխՠ՜ձ Նՠջոզոզ Լ՜կ՝ջճձ՜ռսճհ»)փ ՠ/178՜—84՜փ ա/184՜—90՜
(«ՠջժջճջ՟»)փ բ/190՜—5՝փ գ/195՝—203՝փ դ/203՝—10՜փ ե/210՜—7՜փ 10. ՟/217՜—35՝ (223՜—9՝ «Ախ՜սդտ ոջ՝ճհձ Բ՜ջոխզ»փ Չզտ՚
«Թ՜՟բճոզ ՜շ՜տՠէճհձ»)փ ՠ—բ/մզտփ գ/235՝—6՝ (կզ՜հձ՚ «Շ՜՝՜դ. Շճխ՜ժ՜դզ»)փ 11. ՟/236՝—41՝ (ոժ.«Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Գՠխՠռզժ ՠո, կՠջլ՜սճջ զկ...»փ Չզտ՚ Նգվՠնհգ՟մ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձգտրնճ. վճը՜ջբձգ՚ 237՜—9՝ «Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ Նմչղ՟մ ՟ղգմ՟ջվՠնյծնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Պ՜ջպ բ ՜ջե՜ձ բ ՞զպՠէ ա՞ջՠ՜է ոտ՜ձմՠէզոձ...».իկկպ. կգպ. 939, 416՝)փ ՠ/241՝—2՜ (կզ՜հձ՚«Թճսկ՜հզ ՜շ՜տՠէճհձ»)փ ա/մզտփ բ/242՜—3՜(կզ՜հձ՚ «Ն՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ոճսջ՝ պՠխՠ՜ռձ Եջճսո՜խբկզ»)փ 12. ՟/243՜—5՜ (կզ՜հձ՚ Կզջ՜ժզ ՠս ՠջժճսղ՜՝դզ)փ ՠ/245՜—6՜ (կզ՜հձ՚ «Գբճջ՞՜հ ա՜սջ՜չ՜ջզձ»)փ ա/246՜—7՜ (մզտ՚ ՠջժճսղ՜՝դզ—ղ՜՝՜դ)փ բ/մզտփ գ/247՜՝(մզտ՚ ՠջժճսղ՜՝դզ—ղ՜՝՜դ)փ դ—ե/մզտփ զ/247՝—9՝ (կզ՜հձ՚ «Սջ՝ճռ իջՠղպ՜ժ՜յՠպ՜ռձ»)փ է—ը/մզտփ 13. ՟—ՠ/մզտ, ա/250՜—1՝ (կզ՜հձ՚ 250՜՝
«Նթխփհ՟ճնջթ Զղթրպմ՟տնճ», 250՝—1՝ «Յ՟խնՠ՟ճ Մլՠմ՟ճ ի՜հջ՜յՠպզձ»)փ բ/մզտփ գ/251՝—8՝ (ոժ. «Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜ՠ՜հ. Ես ՠխՠս
զ ե՜կ՜ձ՜ժ՜զձ հ՜հձկզժ իզս՜ձ՟՜ձ՜է Եաՠժզ՜...»փ 257՜՝ «Հ՜ձ՞զոպ...Յճչի՜ձձճս» կզ՜հձ՚ Ա—Բֆ «Սջ՝ճհձ Բ՜ջոխզ» պՠո §1, դ)փ
դ/258՝—64՝ (ոժ. «Յ՜հպձճսդՠ՜ձ յ՜իճռ ՜շ՜նզձ ՜սճսջձ»փ 263՝—4՝ «Յճսձչ՜ջզ Ա. Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր ի՜հջ՜յՠպզ»)փ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 166՝ (Ս՜ջ՞զո ՞ջմզ, ԺԷ ՟.) Դ՜ջլՠ՜է ա՜հո ճսդրջՠ՜հ պրձ Գ՜էըոպՠ՜ձ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ, աճջ ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠս ո՜իկ՜ձՠ՜է բ պՠ՜շձ Նգվջեջթ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ Կժ՟գտնճմ, ապ՜սձՠ՜...//(167՜) ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ թըրճխ ոճջ՜հ՚
աՍ՟վաթջ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ՜սճջՠ՜, ճչ յ՜պճսՠէզ ի՜հջփ
195՝ ... Ես ազո՚ ՞ջզմո հզղՠ՜հ (ձկ՜ձ՚ 203՝)փ
2. 13՜ (Նՠջոբո ՞ջմզ, 1704 դ.) Զ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո հզղՠէճհ (ձկ՜ձ՚ 15՝, 140՜)փ
128՝ ԶՆգվջեջ ՞թճխո, հզղՠ՜հ, Քջզոպճո Աոպճս՜թըձ լՠա հզղբ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 259՜)փ
264՝ Զո՜ժ՜ս ՜ղը՜պճխ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ՚ Նգվջեջ ՞ջզմո, հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձՠէ, աթձրխոձ կՠջ ՠս այճսոճսռ[մ]զձ՚ Յնծ՟մ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս կ՜հջձ զկ՚ հԵէ՟վմ, ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ոխ՜է՜ձ՜ռ ոճջ՜ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ՜հոմ՜վ
բջ ժ՜ջձ կՠջփ Գջՠռ՜ս զ ՞զսխձ Հնպնղ՟ճվ, գձթ [ի]ճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Նյ՟մթմ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ պՠ՜շձ Ն՟ծ՟ոգս ժ՜դճխզժճոզձ, զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո ՌՃԾԳ (1704)փ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜, կբժ էզ ՝ՠջ՜ձ Ոխճջկզ ՠս Հ՜հջ կՠխ՜ ՜ո՜ռբտ. Քջզոպճո Աոպճս՜թըձ լՠա հզղբ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձ. ՜կբփ Հ՜հջ կՠջփ
265՜ Փ՜շտ... Դճս, Տբջ... ՜ա՜պՠ՜ ապուձճխտո ՠս ապրձ՜ոբջ պրձզռո ՜հ/// ՞ՠիՠձճհձ ՠս հ՜ձձՠջՠէզ պ՜ձն՜ձ՜ռձ ՠս աոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ պբջ Ադ՟վթեմ, ՠս թձրխձ՚ պբջ Յնռ՟մեջմ, ՠս կ՜հջձ զկ՚ Խ՟էնրմչ՟մմ, ՠս ժճխ՜ժզռձ զկ՚
Խ՟մջփժէ՟մմ, ՠս ճջ՟զձ զկ՚ Խ՟շ՟սնրվմ ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ հ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ///
(ՠջժճսոճսժբո պճխ տՠջճս՜թ) [«պ՜ձճսպբջ Ոջխ՟՞մմ ՠս ժճխ՜ժզռձ զսջ՚ Շ՟ղթվ՟ղմ, ՠս ճջ՟զձ՚ Կթվ՟խնջմ]. Աոպճս՜թ զսջՠ՜ձռձ չ՜ջլ՜ի՜պճսոռբ Ռ—՜յ՜պզժ ՠս ՝զսջ՜յ՜պզժ, ճջ ՜հո ՞ջտզո ր՞ձ՜ժ՜ձ ՠխ՜ձ ՞ձՠէճհփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 265՜ Եո՚ կՠխ՜յճջ ՜ձ՜[ջ]ե՜ձ Բ՟վջգհջ ՞իջՠռզ. օչ ճջ ժ՜ջ՟՜տ, կզ ՝ՠջ՜ձ Ոխճջկզ ՜ո՜ռբտ, Տբջ գձ՟ լՠա ճխճջկզոփ Թվզձ ՌՃԿԹ (1720)—զձ ՜ոկզ, կ՜հզոզ Ի րջձ ՞ջՠռ՜սփ
2. 264՝ Եո՚ Բ՜ջոՠխփ Եո՚ Բ՟վջգհ ՞ջՠռզ դվզձ ՌՃ[Հ]Դ (1725)փ
3. 128՝ Յզղ՜պ՜ժ բ ոճսջ՝ Ճ՜ղճռո Մխվսնրղթմ, հզսջ ժճխ՜ժզռձ՚ Թնրղթ՟մթմ, կրջըձ՚ Գփդ՟ժՠ՟ձնրմ, // (129՜) /// Մ՟վսթվնջթմ, ժճխ՜ժզռ՚ Մ՟վթ՟մթմփ Յզղ՜պ՜ժ պչ՜տ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Ղ՟դ՟վռ՟մթտ ՠժՠխՠռճսձ.րչ ճտ ի՜ձբ զ տջ՜ձբ ոճսջ՝ ԳՃԿԸ (368) ի՜հջ՜յՠպ՜ռ ձաօչ՜թ էզձզփ Թվ[զձ] ՌՃՁ(1731)—զձփ
265՝ (Նճհձ լՠշտ, էճս՜ռճս՜թ ՠս ՟եճս՜ջգձդՠշձՠէզ) /// Յզղ՜պ՜ժ բ ոճսջ՝ Ճ՜ղճռո Մ՟վսթվնջթմ, ժճխ՜ժռզձ՚
Մ՟վթ՟մթմ, ճջ՟ճռձ՚ Մխվսնրղթմ, Ամտվթ՟ջթմ, Պգսվնջթմ, դճշ՜ձռձ՚ Աջ՟ոփռթմ, Արեսթմ, Բ՟ՠթմ, Ս՟վաջթմ,
Թնրղթ՟մթմփ Սպ՜ռ՜տ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ կՠջճռ ՠս ՠպճս հզղ՜պ՜ժ Եհթմ՟ճՠգվ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմփ Ոչ ճտ ի՜ձբ
զ ՟ջ՜ձբ ոճսջ՝, ՜ձբթտձ Կ՜հՠձզ ՜շռբփ
266՜ Եո՚ Մ՟վա՟վջ ՜շ՜յ Ճ՜ղճռո, հզղ՜յպ՜ժ պվզ Եհթմ՟յՠգվ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟յլթմ. հզղ՜հ ժճխ՜ժզռըձ՚ Թնրղթ՟մջ, ՠս ճջ՟ճհձ ճջ՚ Յ՟վնրէգմթմ, 0ռնրղթմ. օչ ճջ ժ՜ջ՟՜հ, կզ ՝ՠջ՜ձ ճխճջկզ ՜ո՜հ, Աոպճսթճհ զսջ ճխճջկզ
՜հփ Եո կՠխ՜սճջ ՠս ՜յձ՜ջե՜ձ 0ռնրղ ՞ջՠռզ ՜յջզէ Իփ
4. 1՜ Եո՚ Ղկ՝(՛), դչզձ ՌՃՁԷ (1738)—զձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 159՜ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ս՟ծ՟խփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 265՝, 266՜ Եո՚ Թնրղթ՟մջ ՜շ՜հ...
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ԳՐԻՉ՝ Գ՟ժնրջսֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟վա՟վ՟՞ճ խվ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 550ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԶ×12(Ա 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 27,5×18ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29ֆ ԿԱԶՄ՝
բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ի ժնրջ՟մտջ — Հ՟ճվ Ամսնմ՝ 38ՠ, Թենբնջ է՟ա՟րնվ՝ 39ՠ, Երաթմգ՟ խնճջ՝ 42ՠ, 343ՠ, Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ, Ս. Ս՟վաթջ՝ 58ՠ, Եջ՟ճթ ղ՟վա՟վե՝ 65՟, Մնռջեջ ղ՟վա՟վե՝ 125ՠ, 138՟, 324՟, Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշ՝ 130ՠ, 348ՠ, Յթջնրջ՝ 176ՠ,
Ղնրխ՟ջ ՟րգս՟վ՟մթշ, Յնռծ՟մմեջ Կ՟վ՟ոգս՝ 229ՠ, Գ՟ՠվթեժ ծվգյս՟խ՟ոգս՝ 238ՠ, 499՟, Յնռծ՟մմեջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 323՟, Եվգղթ՟ ղ՟վա՟վե՝ 328ՠ, Եհթ՟ ղ՟վա՟վե՝ 331՟, Հպթցջթղե խնճջ՝ 332ՠ, Զ՟ւ՟վթ՟ ղ՟վա՟վե՝ 354՟, Դ՟րթէ ղ՟վա՟վե՝ 356ՠ, Բ՟վջգհ Կգջ՟վ՟տթ՝ 374ՠ, Պփհնջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 383ՠ, Թնռղ՟ջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 430՟, Փթժթոոնջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 504ՠ, Պփհնջ Եաթոս՟տթ՝ 521՟, Բ՟վբնրհթղենջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 523՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟, 220՟, 305՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 71ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ճնրյխ՟ո՟վթխ, ի՟շ, ս՟ձ՟վ, գհչգվնր, ջ՟ցնվֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Յ՟խնռխ՟ճ ՠ՟դղ՟ծ՟ս ռխ՟ճթ («Ճ՟պզմսթ՞վ»)ֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա), ջխդՠթտ, ջս՟տնր՟լ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ խեջ էգվէթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ղ՟մվ ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ—Ա՟ «///[դ՟րվնր]էգ՟ղՠ ւն ղգլ՟ր գր զմխ՟ժ՟ճտ դոջ՟խ ճ՟հէնրէգ՟մ ... խնսնվնրղմ ՟մբ՟ղնտ թղնտ... գր ձգհւգտթմ ճնրջնտ գվխնւթմ ՠ՟դնրխւ մնվ՟...» (ծղղս. սո. «Լթ՟խ՟ս՟վ ռ՟վւ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ», ծ՟սնվ Թ, Վգմգսթխ, 1813, եչ 210)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1՜–550՜ [Ճ՟յնտ]
Տՠո լՠշ. 982, 2՜–525՝. §1/մզտփ 2/1՜–34՜փ 3/34՜–6՜փ 4/36՜-7՝ (37՜–48՜ պՠո ոպճջւ §1)փ 5. ՟/48՝–51՝ (Տրձտ ոջ՝ճռ,
պՠո §1. ՟–գ)փ ՠ/51՝–4՝ (մզտ՚ պրձտ Վ՜ի՜ձ՜հ ւ Ոձՠոզկՠ՜հ, զոժ Կզջ՜ժճոզ ւ Ես՞զձՠ՜հ. պՠո §1. դ–ե)փ ա/54՝–9՜ֆ բ/59՜–65՜ֆ
գ/65՜–7՝ («ՠջժջճջ՟»)փ 6. ՟/71՝–81՜փ ՠ/91՜–97՜փ ա/97՜–107՝փ բ/107՝–20՜փ գ/120՜–31՜փ դ/131՜–44՝ (ոժ. «Ասՠպ՜ջ՜ձ
Յճի՜ձձճս. ՠս բջ ճկձ իզս՜ձ՟ Ղ՜ա՜ջո...»)փ 7. ՟/144՝–8՜ (Ըձդՠջռճս՜թտձՠջգ պ՜ջ՝ՠջփ Սժ. «Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հ՜հ. Աո՜ռբտ ՟ոպՠջտ
Սզճձզ...»)փ ՠ/148՜–53՜փ ա/153՜–61՜փ բ/161՜–4՝ գ/164՝–76՝ (168՜–70՝ «Ք՜ջճա յ՜պճսզջ՜ձզձ»փ 170՝ — 6՝ «Կ՜ձճձ
Ոպձ՜էճս՜հզձ»)փ դ/176՝–99՝փ ե /199՝–219՜ (199՝–202՝ «Կ՟մնմ Տգ՟պմ՟խ՟մթ – ... Ըձդՠջռճս՜թ զ Ղւպ՜ռճռձ. Ես ժճմՠ՜ռ Տբջ
աՄճչոբո...»փ 216՝–9՜ Ասՠպ՜ջ՜ձտ Իսխ՜՝ՠջզռ)փ 8. ՟/ 220՜ — 32՝փ ՠ/232՝–45՜ (238՝–40՝ «Այջզէզ Զ. Ասՠպՠ՜ռ
Աոպճս՜թ՜թձզձ»)փ ա/245՜–57՜ («Աշ՜նզձ»)փ բ/257՜–69՜ («Չնվվնվբ խթվ՟խեթմ — ... Ըձդՠջռճս՜թ զ Գճջթճռ. Յճպձ ՠժ՜ռ
Պ՜սխճո...»)փ գ/269՜–81՝փ դ/281՝–92՝ (289՜՝ Տփմ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ)փ ե /292՝–304՝փ 9. ՟/305՜–30՜ (305՜–14՝ Նգվՠնհգ՟մ
Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճմ)փ ՠ/330՝–7՝փ ա/337՝–43՝փ բ/343՝–9՜փ գ/349՜–55՜փ դ/355՝–62՜փ ե /362՜–8՝փ 10. ՟/368՝–86՝
(374՝–81՝ «Ահ՟րէւ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ»)փ ՠ/386՝–95՝փ ա/395՝–405՜ (404՜–5՜ «Եցգջնջթ ջնրվՠ ընհնռնճմ» վը. «Նգվջեջթ
ծ՟ճվ՟ոգսթմ». պՠո §10. բ)փ բ/405՜–11՜ (410՜–1՜ «Նգվջեջթ Կժ՟ճգտն» վը. «Եցգջնջթ», պՠո §10. ա)ֆ գ/411՜–6՝փ 11.
՟/416՝–25՜ (Չզտ՚ Նգվՠնհգ՟մ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձգտրնճ. վճը՜ջՠձգ՚ 416՝–9՝ պՠո ոպճջՠս՚ § 2)փ ՠ/425՜—31՜փ ա/431՜—8՝փ բ/438՝—

44՝փ 12. ՟/444՝—59՝ (ոժա.՚ 444՝—52՜ պՠո ոպճջՠս §3)փ ՠ/459՝—65՝փ ա/465՝—71՜փ բ/471՜—7՝փ գ/477՝—83՜ («Սնրվՠ ծ՟րվմ
Թ՟էժնճ» պՠխ՜վճըճս՜թ՚ ՠջժճսղ՜՝դզ, զոժ ՠջՠտղ՜՝՜դզ՚ 478՝—9՝ «Վ՟վնջթ գր Թնրղ՟ջնր»)փ դ/483՜—8՜փ ե/488՜—93՝ (իզձ՞ղ՜՝՜դզ՚ 491՝—2՜ «Սգբգվթ՟մնջթ Սգՠ՟ջս՟տրնճմ» վը. «Չնվթտ ՟րգս՟վ՟մշ՟տմ»)փ զ/493՝—9՝ (ոժ. «Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ. Ես ՠխզռզ հ՜հձկզժ ՜թռբ...»փ է/499՝—505՝փ ը/505՝—11՝փ 13. ՟/511՝—7՝ («ՠջժջճջ՟»)փ ՠ/517՝—23՝ («ՠջջճջ՟»)փ ա/523՝—9՝ («մճջջճջ՟»փ Սժ. «Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ՜շ Եաՠժզ՜հ աիջճչ՜ջպ՜ժձ...»)փ բ/529՝—35՝ («իզձ՞ՠջճջ՟»փ Սժ. «Ըձդՠջռճս՜թ
հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ՠխՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ իզս՜ձ՟՜ձ՜է Եաՠժզ՜հ...»)փ գ/535՝—44՜ («չՠռՠջճջ՟»փ Սժ. «Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ոսջ՜ը ՠխզռզձ ՠջժզձտ...»փ 540՝—3՜ «Հ՟մաթջս Յնռծ՟մմնր»փ «Սվՠնճմ Բ՟վջհթ» պՠո §13. դ)ֆ դ/544՜—50՜
(«ՠդձՠջճջ՟»փ Սժ. Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահոյբո ՜ոբ Տբջ. Եո ՠկ Տբջ Աոպճս՜թ ...»փ 545՝—9՜ «Պ՟ծւ ջվՠնճ Յ՟ճսմնրէգ՟մ»փ 549՜—50՜ «Յնրմվ՟վթ Ա. Բ՟վջհթ»)փ Ոսձզ.

1. 37՜—48՜ [Տփմւ ջվՠնտ]
՟. 37՝—8՝ Ս՟ծղթ ԻԳ. Պգսվնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթ գր Աՠթջնհնղ՟ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ...
ՠ. 38՝—9՝ Յնրմթջ ԺԵ. Ամսնմ[թ] — Եդբ ճմ Տբջ բջ ՜շ...
ա. 39՝—40՜ Յնրմթջ ԺԷ. Թենբնջթ է՟ա՟րնվթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տբջ զ ...
բ. 40՜—1՜ Յնրմթջ ԺԸ. Աէ՟մ՟ջթ գր Կթրվհթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռզձ...
գ. 41՜՝ ՅԱվ՟տ Գ. Գնվբթնջթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ...
դ. 42՜՝ Հվնսթտ ԺԵ. Կթվ՟խնջթ գր ղ՟րվ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ի ՝ՠջ՜ձճռ կ՜ձժ՜ձռ...
ե. 42՝—3՜ Յնրմթջ ԺԶ. Երաթմգ՟ խնրջթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջզ...
զ. 43՜—4՜ Յնրմթջ Ա. Մ՟վնրէ՟ճթ գոթջխնոնջթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տբջ, ոզջՠռզ աչ՜հՠէմճսդզսձ...
է. 44՜՝ Յնրմթջ ԻԸ. Երաթմենջթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Աջ՟՜ջզձ ճջյբո...
ը. 44՝—5՜ Յնրմթջ ԻԵ. Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜ջթՠոռզ...
ը՟. 45՜—6՜ Յնրմթջ ԻԸ. Սվՠնճմ Պ՟վջ՟ղ՟ ձամ՟րնվթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ձ՜հձ ռձթճսդՠ՜ձ վջժճսդՠ՜ձ...
ըՠ. 46՜—7՜ Փգսվնր՟վթ ԺԱ. Վժ՟ջ՟ճ գոթջխնոնջթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռզձ...
ըա. 47՜՝ Փգսվնր՟վթ ԻԲ. Պ՟րհթխ՟վոնջթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռզձ...
ըբ. 47՝—8՜ Մ՟ճթջթ Ա. Կնրպմգժթնջթ ծ՟վթրվ՟ոգսթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տբջ ճջյբո ազձճս...
2. 416՝—9՝ ՅԱվգա ԺԵ. Նմչնրղմ ՟ղեմ՟րվծմգ՟ժ Աջսնր՟լ՟լմթմ գր ղթյս խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր — Պ՜ջպ ՠս
՜ջե՜ձ բ ՞զպՠէ ա՞ջՠ՜է ոտ՜ձմՠէզոձ...
3. 444՝—52՜ Սգոսգղՠգվ ԺԴ, Մգլթ գր խգմջ՟ՠգվ Սնրվՠ մյ՟մթմ. Եվ՟մգժնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Սնրվՠ ի՟շմ Աջսնր՟լզմխ՟ժ — Ահո՜սջ ճսջ՜ը՜ռ՜ձ ՠջժզձտ ՠս ՠջժզջ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

22՜ Ճ՜ղճհձ ժ՜ջ՟՜ ՠս աՠխժՠէզո հզղՠ՜ (ձկ՜ձ՚ 28՜, 35՜, 51՝, 71՝, 98՝, 148՜, 370՝, 444՝, 506՝)փ
144՝... Ոչ ՠխ՝՜հջ, ՠս իջ՜կ՜յՠ՜հ էոճխ՜ռձ, ազ ՜կՠձՠտՠ՜ձ զ կզ ՝ՠջ՜ձ ըձ՟ջՠոռՠձ զ Քջզոպճոբ ադճխճսդզսձ
զձլ՚ կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզոփ
219՜ Զ՝՜ակ՜կՠխզո ՠս ավթճսձ ՞ջզմո՚ աԳ՟ժնրջս, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜էփ
314՝ Ախ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ իջ՜ղ՜ա՜ջ՟ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո, հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո՚ աՄ՟վա՟վ՟ճ ժջ՜ս՜ձսճջձ ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջրտ. ՜կբձ, ՜կբձփ
419՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, Քճ Սճսջ՝ թձ՜սխզ՟ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜հ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո, ՠս զձլ կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզո՚ Գ՟ժնրջսթփ
458՝... Ես ակՠխճսռՠ՜է աիճխո՚ աԳ՟ժնրջս հզղՠ՜փ
550՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ե ջնրվՠ ավնտ — Փ՜շտ... Աս՜ջպՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո, կ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձ ՠս ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ իճ՞ՠ՝ճսըո ՜հո պ՜շ զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձո պճսկ՜ջզ ՊՂԱ (1442), զ ի՜հջ՜յ[ՠպճսդՠ՜ձ] Հ՜հճռ պՠ՜շձ Կթվ՟խնջթ ՠս հ՜ղը՜ջի՜ժ՜էճսդՠ՜ձ գոպ ձՠջՠէճհձ Աոպճսթճհ ՜ջզսձ՜ջ՝ճս ՞՜ա՜ձզձ Ջծ՟մյ՟ծթմ, աճջ զ՝ջՠս բ՜շ ազղը՜ձճսդզսձձ ՠս ձոպ՜ս հ՜դճշ ՜շ՜նզձ ՜ղը՜ջի՜ղբձ ՠս ՝՜ջբկզպ խ՜ձոջբզռձ, ոժո՜ս ո՜հ ՜սՠջՠէ ՠս պ՜յ՜էՠէ ա՝՜աճսկ տ՜խ՜տո ՠս ա՞՜ս՜շո ՠս ՜կ՜հզ ՠս ՜ձկ՜ջ՟՜՝ձ՜ժ ՜շձՠէ, ՠս ճմ ճտ ժ՜ջբ ամ՜ջճսդզսձ ոճջ՜
գձ՟ ՞ջճչ ՜ջժ՜ձՠէ, ՜շ՜սՠէ ՠսո աճջ ՜ջ՜ջ գձ՟ ՜ղը՜ջիձ Վվ՟տ գձ՟ տ՜խ՜տզձ Շ՟ղյնրժսնճ, ազ ը՜՝բճսդՠ՜կ՝ ՜շ՜ս աձ՜ ՠս ա՜կՠձՠոՠ՜ձ զ ոճսջ ոճսոՠջզ կ՜ղՠ՜ռ. ազ գոպ կ՜ջ՞՜ջբզձ, ճջ ՜ոբ. Ոմ ճտ բջ, ճջ դ՜խբջ աձճո՜փ Ահոյբո ՠս ոճտ՜ ՜ձդզստ ՠս ՜ձի՜կ՜ջտ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձտ ՠս աժ՜ձ՜հո ձճռ՜ ՠս ակ՜ձժճսձո ռջճսՠռզձ գձ՟
՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիփ Ես ճչ ժ՜ջբ ա՜խբպ պ՜ջ՜ժճսո՜ձ՜ռո էՠաճս՜[ս] յ՜պկՠէ, աճջ ՠխՠս զ ոճհձ ՜կզ գձ՟ ՜ա՞ո Հ՜հճռփ Ես զ ոկզձ ՟՜շձ ՠս ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՞ջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո զ ՞՜ս՜շզո Ավ՟վ՟դգ՟մ, զ լճջո Քգհնճ, զ չ՜ձտո Ահչնտ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ ՠս Սնրվՠ Կ՟էնրհթխեթջ ՠս Սնրվՠ Սսգց՟մնջ ձ՜ի՜պ՜ժզո ՠս Թվթ Սնրվՠ մյ՟մթջ ՠս Ավ՟ղնրջթտ Սնրվՠ Խ՟շթջ ՠս Թգր՟ս Սնրվՠ Գվթանվթջ ՠս ՜հէ ՝՜ակ՜ի՜ս՜տ ոջ՝ճռո, ճջ ՜ոպ -

ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜էփ Ես բ ՞ջՠ՜է ո՜ լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխզ, ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս վռճսձ ՞ջմզ՚ ոճսպ՜ձճսձ ժջ՜սձ՜սճջզ ՜ձճս՜կ՝
/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 219՝ Ահէ ՠս աչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ՞ջզո՚
ԶՆգվջ[եջ] էջբռ Ք՟մ՟ւգպտթջ,
Ոջ ոպ՜ռ՜հ ա՞՜ձլո ՝՜ջզո,
Յ՜հո ձՠխճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզո՚
Ի Մՠթ դվզձ Հ՜հ պճսկ՜ջզո
Ջ հՠջՠոճսձ‘ս ՠջզո (1448)փ
Յճհե արջ՜ռ՜ձ ՜ա՞ձ ձՠպճխզո
Ես ճը՜ռ՜ձ ՟բկ Հ՜հճռ ՜ա՞զո,
Ժճխճչՠռզձ ակՠջ ա՜ձ՞՜ժ՜ձզո
Ես ղ՜պ ՜սՠջ ՜թզձ ՜հո ՠջժջզոփ
2. 219՝ Փ՜շտ... Է ՠս ոպ՜ռճխ ՞ջճռո պ՜շ՜յՠ՜է՚ Մխվսշթջ, ճջ՟զ Խմխնրսթմ, զ ՞ՠխնբձ Մ՟ժ՟ջնճփ Ես զկ ժ՜կ՜ս ՠս հ՜սե՜ջճսդՠ՜կ՝ ՞ձՠռզ աոճսջ՝ ՞զջտո աճտըձմզո ի՜կ՜ջ ՠս ՠ՟զ աո՜հ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Յնծ՟մթմ, Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթմ, Սվՠնճմ Սսգց՟մնջթմ ՠս Սնրվՠ Մթմ՟ջթմ, զ Սնրվՠ ը՟ղ՟ճսգհմ, զ ՞ՠխձ Մ՟ժ՟ջ՟մ, զ լՠշո Մգժւըջեբ տ՜ի՜ձ՜հզձ, Մթմ՟ջ տ՜ի՜ձ՜հզձ, Ամսնմ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ՜հէճռ յ՜ղպ՜սձբզռ Սնրվՠ Յնծ՟մնրջ, չժ՜հճսդՠ՜կ՝ Մ՟ժ՟ջնր պ՜ձճսպբջ՜ռձ՚ [Ս]սգց՟մնջթմ, Աղթվոեխթմ, Յգռ՟սթմ ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ եճխճչջ՟ՠ՜ձ չժ՜հճսդՠ՜կ՝ձփ Ես ՟՜ջլՠ՜է թ՜ձզտ, ճչ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հտ, ճջ պ՜սձբ զ պ՜սձ, ճջ չծ՜ջբտ աոճսջ՝ ՞զջտո, Աձ՝զթտ ՜ոբտ, Ասՠպ՜ջ՜ձ ժ՜ջ՟՜տ, Աոպճս՜թ ՜ձՠխձ էկ՜ձ, Քջզոպճո Ոջ՟զ. ՜կՠձ կզ՜հ// (220՜)՝՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ //
(219՝) Յզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճխ՜ռ զկճռ, ի՜սջձ զկճհ՚ Աղթվղնրժւթմ ՠս կ՜սջ զկճհ, ճջ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠռ՜սփ Եո՚ Փ՟յնրխջ՚ ժզձձ Խ՟շգվգջթմ ՠս վՠո՜հզձ զկճհ՚ Մխվսշթմ, ՠս ՟ոպՠջձ զկճհ՚ Գնրժռ՟վբթմփ Ես կզ ճտ զղըՠոռբ ի՜ձՠէ
ա՟՜հ զ Սնրվՠ Յնծ՟մնր ՟ջ՜ձբձ՚ ճմ հզկճռձ ՠս ճմ հ՜սպ՜ջ՜ռձ, ճմ թ՜ըՠէճչ ՠս ճմ ՞ջ՜ս ՟ձՠէճչ, ՜հէ կզղպ ՠխզռզ զ Սնրվՠ Յնծ՟մթմ ը՟ղ՟յսգհմ. ՠս դբ ճտ հ՜ձ՟՞ձզ ՠս ի՜ձբ աո՜հ զ Սնրվՠ Յնծ՟մնր ը՟ղ՟յսգհ՟տմ, ակ՜ոձ Յճս՟՜հզ ՠս Կ՜հՠձզ ՜շռբ. զոժ զ ե՜կ՜ձյ[ժ]ո ՜իզ ՠս վ՜ըըոպՠ՜ձ դ՜՞ճսռ՜ձճխտձ ՠս ըձ՜կճչ յ՜իճխտձ ՜սջիձՠ՜էտ ՠխզռզձ հԱոպճսթճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ձճջ՜. ՜կբձփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ ՞զջո լՠշ՜կ՝ զկճհ ՜ձ՜ջե՜ձզ՚ ձճս՜ոպ Ս՟վաթջ Փնւվթխ զջզռճսո. ՠս բջ դճս՜ժ՜ձձ հ՜հոկ ՜կզ Ռ (1551), // (220՜) Բ՟ՠգվբնր ՠջժզջձ Մ՟ժ՟ջ՟մփ
3. 220՜ (ԺԶ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Սնրվՠ Կ՟վ[՟ոգ՞]սնր չ՜ջ՜յ՞ճսջ հզղ՜պ՜ժ բ Խ՟մդ՟սթմ ՠս ՟ոպՠջձ զսջճհ՚ Ոջխնճմ, զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Յնծ՟մնր. տղճռզձ ՝ճեճե հզղ՜պ՜ժ բ Վ՟վբ յ՜ջճձ ՠս ՟ոպՠջձ զսջճհ՚ Զղվնրէթրմֆ
4. 2՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) ԻԳ էզպջձ ՠխՠս ռճջբձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ի ՜կ Աոպճսթճհ հճծձ...փ
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Նգվջեջ («՟պ՟չմնվբ ՟մ՟ո՟սթջ»)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 300. շավնր՟լ՝ 5՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×4+Ա—ԻԵ×12 (Ա 11, ԺԸ 14, ԻԵ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,5×17ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ
ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 24—27ֆ ԿԱԶՄ՝ Ա ցգհխզ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ կգպ՟ավթ էհէթտ (ճգսնճ ջնջմկնր՟լ)ֆ Բ ցգհխզ գր էթխնրմւզ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ (ԺԸ բ.), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, ռգվչթտ, էնրհէ, ղ՟ջմ Բ ցգհխթ ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 6՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 106՟, 154ՠ, 181ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ,
էպշմ՟ճթմ, ի՟շֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, տգտ՟խգվ, ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ Տգհ—սգհ խոնրղմգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ էնրժ՟տ՟լ գր ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ Ն՟իխթմնրղ ԺԸ բ. մնվնանր՟լ, խ՟դղթ Բ ցգհխզ՝ ցնի՟վթմնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՜—4՝ Աճջ թմշ ե յ՟վ՟ավգ՟ժ թ ջնրվՠ ս՟պջ (Ա—Ք) — ՃԿԸ. Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠջզռ ՜կ՜ռձ պ՜ձՠէձ զ պ՜ծ՜ջ... ԾԲ. Քվթջս՟ցնվթ ՠս ՠջժճս յճշձզժ ժ՜ձ՜ձռձփ

՟. 6՜—7՝ [Ա]. Յնրմնր՟վթ Ա. Սվՠնճմ Բ՟վջհթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Կգջ՟վնր Կ՟ոնրբ՟խ՟տրնտ — Ս՜խկճո. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ...
ՠ. 7՝—9՜ Բ. Յնրմ[նր]՟վ Բ. Վ՟վւ Սգհՠիջսվնջթ Հպնղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Ս՜խկճո ԼԳ. Ասջիձՠռզռ աՏբջ...
ա. 9՜—19՝ Գ. Յնրմնր՟վթ Գ. Սվՠնճմ Գնվբթնջթ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ...
բ. 10՝—1՝ Դ. Յնրմնր՟վթ Թ. Սվՠնճմ Պ՟րհնւսթնջթ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ...
գ. 11՝—3՜ Ե. Յնրմնր՟վ ԺԱ. Պգսվնջթ Ահեխջ՟մբվնր ծ՟[ճվ՟ոգսթ], Աՠթջնհնղ՟ճ ջ՟վխ՟ր՟աթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ աճջ...
դ. 13՜—4՜ Զ. Յնրմնր՟վթ ԺԵ. Վ՟վւ Յնռծ՟մմնր խ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟սթմ — Ս՜խկճո. Տբջ, էճհո զկ ՠս ժՠ՜ձտ...
ե. 14՜—5՜ Է. Յնրմնր՟վ ԺԶ. Սվՠնրծթ խ՟մ՟մտմ Երաթմգ՟ գր ծ՟րվմ մնվ՟ Փթժթոնջթ գոթջխնոնջթ գր ՟ճժնտմ — Ս՜խկճո ԽԴ. Բխըՠոռբ ոզջպ զկ...
զ. 15՜—6՜ Ը. Յնրմնր՟վ ԺԷ. Վ՟վւ Ամսնմթ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ — Ս՜խկճո ՃԺԷ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
է. 16՜—7՜ Թ. Յնրմնր՟վ ԺԸ. Յթյ՟ս՟խ ջվՠնտ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ Ահեխջ՟մբվթ, Աէ՟մ՟ջթ գր Կթրվհթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Յզղ՜պ՜ժ հ՜սզպՠձզռ...
ը. 17՜—8՝ Ժ. Յնրմնր՟վթ ԺԹ. Թենղոթ՟ճ գոթջխնոնջթ գր Թենմ՟ճ խ՟ի՟վբթ գր ՟ճժնտմ — Ս՜խկճո ՃԽԹ.
Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ը՟. 18՝—20՜ ԺԱ. Յնրմնր՟վ[թ Ի]. Յթյ՟ս՟խ Թենբնջթ է՟ա՟րնվթ — Ս՜խկճո Ի. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ...
ըՠ. 20՜—1՜ ԺԲ. Յնրմնր՟վ ԻԱ. Տթղնէենջթ ՟պ՟ւգժնճ գր Նենցթսնջթ — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
ըա. 21՜—2՜ ԺԳ. Յնրմնր՟վ ԻԲ. Ս՟ծ՟խ՟ճ գր Յնռջեց՟ճ, նվ թ Կ՟վմնճ ւ՟հ՟ւ — Ս՜խկճո. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ըբ. 22՜՝ ԺԴ. Յնրմնր՟վ ԻԳ. Վխ՟ճնրէթրմմ [ջ]վՠնտմ նվւ թ Տվ՟ոթդնմ խ՟ս՟վգտ՟մ՝ Երաթմենջթ, Կ՟մսթնջթ գր ՟ճժնտմ — Ս՜խկճո ՂԱ. Բ՜ջզ բ ըճոպճչ՜ձճսդզսձ...
ըգ. 22՝—4՝ ԺԵ. Յնրմնր՟վ [ԻԵ]. Վ՟վւ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ըդ. 24՝—5՜ ԺԶ. Յնրմնր՟վթ ԻԸ. Վ՟վւ Եցվգղթ ռ՟վբ՟ոգսթ գր ձամ՟րնվթ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ըե. 25՜—6՝ ԺԷ. Յնրմնր՟վ ԼԱ. Ս՟վաջթ դ՟րվ՟ռ՟վթմ գր նվբնճ մնվ՟ Մ՟վսթվնջթ գր նվնտ զմբ մնջ՟ — Ս՜խկճո ՃԺԷ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ըզ. 26՝—7՝ ԺԸ. Աղթջ ցգսվնր՟վ... Ա. Վխ՟ճնրէթրմ Տվթցնմ՟ճ գր Բ՟[վջ]աղոճթ ձամ՟րնվթ – Ս՜խկճո ՃԺԷ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
ըէ. 27՝—8՝ ԺԹ. Փգս[վ]նր՟վ Զ. Յթյ՟ս՟խ ե Եցգջնջթ ջնրվՠ ընհնռնճմ Մ ծ՟վտմ — Ս՜խկճո. Յզղՠ՜, Տբջ,
աԴ՜սզդ...
թ. 28՝—31՜ Ի. Փգսվնր՟վ Ը. Սնրվՠ ղ՟վա՟վեթտմ Զ՟ւ՟վթ՟ գր Ամագ՟ — Ս՜խկճո. Դ՜պ ՜ջ՜հ զձլ...
թ՟. 31՜—2՝ ԻԱ. Փգսվնր՟վ Ժ գր Ք՟հնտ ԺԳ. Թ՟բենջթ ՟պ՟ւգժնճ, նվ թ Հ՟ճւ խ՟ս՟վգտ՟[ր] — Ս՜խկճո
ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
թՠ. 32՝—3՝ ԻԲ. Փգսվնր՟վ ԺԱ. Վժ՟ջ՟ճ Սգՠ՟ջսթնճ գոթջխնոնջթ — Ս՜խկճո ՃԺԳ. Հ(=Պ)՜պճս՜ժ՜ձ բ...
թա. 33՝—5՝ ԻԳ. Փգսվնր՟վ ԺԴ. Գ՟ժնրջս ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ թ ս՟ձ՟վմ — Ս՜խկճո ՂԷ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
թբ. 35՝—7՝ [ԻԴ]. Փգսվնր՟վթ ԺԵ. Ոմեջթղ՟ճ ՟յ՟խգվսթմ Պ՟րհնջթ գր Ավւթոո՟ճ — Ս՜խկճո ՃԺԷ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
թգ. 37՝—9՜ ԻԵ. Փգսվնր՟վ ԺԷ. Թենբնվնջթ դ՟րվ՟ր՟վթ, նվնճ ս՟րմմ խ՟ս՟վթ ճԱհնրծ՟տջմ ճ՟պ՟չթմ յ՟ՠ՟էմ ՟րվմ — Ս՜խկճո. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
թդ. 39՜—40՜ ԻԶ. Փգսվնր՟վ ԺԹ գր Մգծգխթ ԺԳ. Նգվջթջթ ղգվ[նճ] ծ՟ճվ՟ոգսթ գր ժնրջ՟րնվշթ, գր Խ՟բ՟ճ
գոթջխնոնջթ — Ս՜խկճոփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ահոյբո ՜ոբ ՝՜ջլջՠ՜էձ...
թե. 40՜—1՜ ԻԷ. ցգսվնր՟վ ԻԱ(Ի) գր Մգծգխթ ԺԵ(ԺԴ). Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Զգՠգբգ՟ճ — Ս՜խկճո ԽԵ. Աոպճս՜թ կՠջ ՜յ՜սբձ...
թզ. 41՜—2՜ ԻԸ. Փգսվնր՟վթ ԻԳ (ԻԱ) գր Մգծգխթ ԺԵ. Պ՟րհթխ՟վոնջթ գոթջխնոնջթ Զղթրպմնճ — Ս՜խկճո.
Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
թէ. 42՜—5՝ ԻԹ. Փգսվնր՟վ ԻԲ գր Մգծգխթ ԺԶ. Կնպմեժթնջթ ծ՟վթրվ՟ոգսթ — Ս՜խկճո Բ. Բ՜ձզռ զկճռ...
ժ. 45՝—6՜ Լ. Փգսվնր՟վ ԺԻ(ԻԷ) գր Մգծգխթ ԻԱ. Եհթյեթ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ս՜խկճո ԺԴ. Յՠջժՠխ՜թո Տՠ՜շձ վ՜շ՜սճջ ՜շձբ...
ժ՟. 46՜—7՝ ԼԱ. Փգսվնր՟վ ԻԶ գր Մգծգխթ Ի. («Վ՟վ՟ա՟ճ ի՟շթմ» ժնրջ՟մտւթտ՝ 46ՠ) — Ս՜խկճո Դ, Կռճսջ՟.
Նղ՜ձՠռ՜ս...

ժՠ. 47՝—9՜ ԼԲ. Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթմ յ՟ՠ՟էմ ՟րվմ. Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ ջնրվՠ ընհնռնճմ ՃԾ ջնրվՠ ծ՟վտմ — Ս՜խկճո. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ժա. 49՜—50՝ ԼԳ. Աղթջջ ղ՟վս... Ննվթմ Գ. Սվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ... — Ս՜խկճո. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ժբ. 50՝—1՝ ԼԴ. Եվվնվբ յ՟ՠ՟էթմ Ահնրծ՟տթտմ յ՟ՠ՟էմ ՟րվմ. Յթյ՟ս՟խ Յնծ՟մմնր Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ս՜խկճո. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ժգ. 51՝—3՜ ԼԵ. Մ՟վսթ Թ գր ճԱվգա Ա. Սվՠնտ Ք՟պ՟ջմթտմ նվւ թ Սգՠ՟ջսթ՟ճ խ՟ս՟վգտ՟մ — Ս՜խկճո ԿԷ.
Ախ՜խ՜ժՠռբտ... Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Բ՜հռ իճ՞զտ ՜ջ՟՜ջճռ...
ժդ. 53՜—4՜ ԼԶ. Մ՟վսթ ԺԲ. Պթնմթ ւ՟ծ՟մ՟ճթ Զղթրպմ՟տնճ — Ս՜խկճո. Յզղՠ՜, Տբջ...
ժե. 54՜—5՝ ԼԷ. Մ՟վսթ ԺԳ գր ճԱվգա Զ. Եդգխթեժթ, Եդվթ գր Զ՟ւ՟վթ՟ճթ՝ ծ՟րվմ Յնռ՟մմնր — Ս՜խկճո. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ժզ. 55՝—6՝ ԼԸ. Մ՟վս ԻԳ գր ճԱվգա ԺԶ. Մ՟վխնջթ Ավգրէնրջ՟ճ գոթջխնոնջթ գր Կթրվհթ ջ՟վխ՟ր՟աթ գր ՟ճժնտ — Ս՜խկճո ՃԺԷ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
ժէ. 56՝—8՜ ԼԹ. Մ՟վսթ ԻԴ գր ճԱվգա ԺԷ. Ավբ՟ճ գոթխնոնջթ գր Ովղդբ՟մ՟ճ գր Ս՟ճգմթ գր Բգմթ՟ղգմթ ջ՟վխ՟ր՟աթ — Ս՜խկճո. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ի. 58՜—9՝ Խ. Ի ծթմագվնվբ յ՟ՠ՟էմ Ահնրծ՟տթտմ յ՟ՠ՟էմ ՟րվմ. Գվթանվթ ղգվ[նճ] Լնրջ՟րնվշթմ — Ս՜խկճո ԻԹ. Բ՜ջլջ ՜շձՠկ ատՠա...
ի՟. 59՝—60՝ ԽԱ. Մ՟վս ԻԸ գր ճԱվգա ԻԱ. Վ՟ծ՟մ՟ճ Գնհէմ՟տնճ — Ս՜խկճո Գ. Տբջ, ազ ՝՜աճսկ ՠխՠձ...
իՠ. 60՝—1՜ ԽԲ. Մ՟վս ԼԱ գր ճԱվգա ԻԴ. Դ՟րէթ նվ թ Դռթմ խ՟ս՟վգտ՟ր — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ...
իա. 61՜—2՝ ԽԳ. Աղթջ ՟ովթժ... թ ղեխմ. Վ՟վւ Մ՟վթ՟ղնր Եաթոս՟տրնճմ — Կռճսջ՟, Ս՜խկճո ԼԱ. Եջ՜ձզ
ճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս...
իբ. 62՝—4՜ ԽԴ. Աովթժ Զ (՟ճժ կգպւ՝ «Է»). Արգսթւ Աջսնր՟լ՟լմթմ... — Ս՜խկճո ԿԷ. Յ՜ջզռբ Աոպճս՜թ...
իգ. 64՜—5՝ ԽԵ. Աովթժ Թ գր ճԱծգխթ Բ. Երէ՟մ՟ջնրմ գր Բ ՟պ՟ւգժնտմ Քվթջսնջթ — Ս՜խկճո. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
իդ. 65՝—6՝ Աովթժ ԺԳ գր ճԱծխթ Զ. Շղ՟րնմթ գոթջխնոնջթ թ Պ՟վջթխջ գր ՟ճժ ՠ՟դղնրէգ՟մ ռխ՟ճթտմ — Ս՜խկճո ՂԶ. Տբջ դ՜՞՜սճջ՜ռ...
իե. 66՝—8՜ ԽԷ. Աովթժ ԻԳ գր ճԱծգխթ ԺԶ. Գենվագ՟ դ՟րվ՟ռ՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԶ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
իզ. 68՜—9՝ ԽԸ. Յ՟պ՟չթմ խթվ՟խթմ դխմթ Ննվ խթվ՟խթմ Այի՟վծ՟ղ՟սվ՟մ ե — Ս՜խկճո ԿԷ. Յ՜ջզռբ Աոպճս՜թ...
իէ. 69՝—71՝ ԽԹ. Աղթջ ղ՟ճթջ... մնվթմ թ Ա. Եվգղի՟ճթ ղ՟վա՟վեթ գր ջնրվՠ ռխ՟ճթմ Կնբվ՟սթնջթ գր զմխգվ՟տ մնվ՟ — Ս՜խկճո ԼԹ. Հ՜կ՝ՠջՠէճչ...
լ. 71՝—2՜ Ծ. Մ՟ճթջ Բ գր ճԱծխթ ԻԵ. Կնթվ՟սթվնջթ գր զմխգվ՟տ մնվ՟ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ...
լ՟. 72՜—3՝ ԾԱ. Մ՟ճթջ Զ գր ճԱծխթ ԻԹ. Յնՠ՟ճ ՟վբ՟վնճ գր Ախ՟խթնջթ Բթրդ՟մբ՟տնճ — Ս՜խկճո. Ահէ ՟ճս,
Տբջ...
լՠ. 73՝—5՜ ԾԲ. Մ՟ճթջ Թ գր Մ՟վգվթ Բ. Եջ՟ճ՟ճ ղ՟վա՟վեթմ գր ռխ՟ճնրէթրմ Քվթջս՟ցնվթ Շ՟մ՟աժիթ գր
Բ ոնպմթխ խ՟մ՟մտմ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
լա. 75՜—6՜ ԾԳ. Մ՟ճթջ ԺԱ գր Մ՟վգվթ Գ. Մնռխթղ՟ճ գր Եվթ՟մնջթ գոթջխնոնջթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռՠձ...
լբ. 76՜—7՜ ԾԴ. Մ՟ճթջ ԺԲ գր Մ՟վգվթ Գ. Յթյ՟ս՟խ ե գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տնճ գոթջխնոնջթ —
Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
լգ. 77՜—80՝ ԾԵ. Ի շնվվնվբ խթվ՟խեմ. Եվգրղ՟մ ի՟շթմ — Ս՜խկճո ՂԶ. Տբջ դ՜՞՜սճջ[ՠ]՜ռ... Թնրհէ ջվՠնճմ
Կթրվհթ գոթջխնոնջթ ՟պ Կնջս՟մբթ՟մնջ է՟ա՟րնվ Վ՟ջմ Սնրվՠ Խ՟շթմ ճԵվնրջ՟հեղ թ ղ՟ճթջ Է — Թ՜՞՜սճջզ
՜ոպճս՜թ՜ոզջզ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպզ...
Գջմզռ՚ 77՜ «Ահո իՠջլճս՜թճխ Կնջս՟մբթմմ բ, ճջ՟զ Մգլթմ Կնջս՟մբգ՟»փ

լդ. 80՝—1՝ ԾԶ. Մ՟ճթջ ԺԵ գր Մ՟վգվթ Ժ. Գթրս Սնրվՠ ի՟շթմ ճԵվնրջ՟հեղ թ կգպմ բյինճ Հգհթմգ՟ — Ս՜խկճո Դ. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ...
լե. 81՝—2՜ ԾԷ. Մ՟ճթջ ԻԱ գր Մ՟վգվթ ԺԳ. Յթյ՟ս՟խ Կնջս՟մբթ՟մնջթ է՟ա՟րնվթ գր ղ՟րվ մնվ՟՝ Հգհթմգ՟ — Ս՜խկճո Ի. Տբջ, զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ...
լզ. 82՝—3՜ ԾԸ. Մ՟ճթջ ԻԲ գր Մ՟վգվթ ԺԴ. Թենսնմթ Ս՟հ՟ս՟տնճ գր Է խնրջ՟մ՟տմ — Ս՜խկճո ՃԺԴ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...

լէ. 83՜—4՜ ԾԹ. Մ՟ճթջ ԻԴ գր Մ՟վգվթ ԺԶ. Թ՟ժթժ՟ճ ՠըյխթ գր զմխգվ՟տմ — Ս՜խկճո Գ. Տբջ, ազ ՝՜աճսկ ՠխՠձ...
խ. 84՜—5՜ Կ. Մ՟ճթջ ԻԹ գր Մ՟վգվթ ԻԱ. Սնրվՠ գր ՟պ՟չթմ ընհնռնճմ Նթխթ՟ճ ՅԺԸ ջնրվՠ ծ՟վտմ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
խ՟. 85՜—6՝ ԿԱ. Յ՟րնրվ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մմ... — Ս՜խկճո ԽԶ. Ծ՜վո ի՜ջբտ...
խՠ. 86՝—95՜ ԿԲ. Ի ղգլթ ՟րնրվ Պգմս՟խնջսեթմ — Ս՜խկճո. Տբջ, էճսջ ՜խ՜սդզռ... 89՝—91ՠ Զ՟հ՟րէջ
դ՟ճջ դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ թ Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմմ... — Ակՠձ՜ժ՜է ՜ձ՜ջ՜պ Աոպճս՜թ... 91՝—3՜ Ահ՟րէւ... — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո, ատճ ը՜խ՜խճսդզսձ՟ ղձճջիՠռՠջ... 93՜—5՜ Ահ՟րէւ... —
Ոջ ՠո՟, Տբջ ա՜սջճսդՠ՜ձռ...
Գջմզռ՚ 90՜ «Ոչ ՠխ՝՜ջտ, ոճսջ՝տձ ՠս ճսխխ՜վ՜շ չ՜ջ՟՜յՠպտձ կբժ ՜սջ էձ պ՜սձՠէ Հճ՞ճհձ ՞՜էոպՠ՜ձ, ճջ մը՜՝ճսՠո ճս///»փ
ԿԳ—ԿԹ պՠխ՜վճըճս՜թ բ. ձղճս՜թ՚ 89՝«Զՠսդձ ՜սճսջձ ՞զպ զ ՞ջճռո զ չՠջնտձ, ՞զպ ճս ժ՜ջ՟՜հ դբ ճսաՠո, ՄԳ ի՜կ՜ջձ»(պՠո
294՜—300՝)փ

ծ. 95՝—7՝ Հ. Զխմթ Հնանճմ ա՟ժջսգ՟մմ ՟պ՟չթ խթվ՟խեմ գխգհգտնճ ս՟րմ ե — Ս՜խկճո ՃԺԷ. Ահո՜սջ բ աճջ
՜ջ՜ջ Տբջ...
Գջմզռ՚ 95՝ «Ոչ ի՜ձ՟զյ՜սխտ,ճսխխ՜վ՜շ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՞՜էոպՠ՜ձ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ Ա ՜սջ էձ պ՜սձՠէ»փ

ծ՟. 97՝—8՝ ՀԱ. Աղթջ ճնրմթջ... Ա. Յթյ՟ս՟խ ջվՠնճմ Մ՟վնրէ՟ճթ գոթջխնոնջթ գր ջնրվՠ նջխգվ՟տմ, դնվ ընհնռգ՟տ, նվւ եթմ էնրնռ ՄՁԹ ռխ՟ճթտմ մյի՟վւ — Ս՜խկճո ԻԵ. Դ՜պ ՜ջ՜ զձլ...
ծՠ. 98՝—100՜ ՀԲ. Յնրմթջ Դ. գր Մ՟վգվթ ԻԷ. Սնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ՝ Մգսվնց՟մնջթ, Ահեխջ՟մբվնջթ գր Պ՟րհնջթ Խնջսնհ[ռ]՟մնհթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ծա. 100՜՝ ՀԳ. Յնրմթջ Զ. Սնրվՠ խնրջ՟մ՟տմ Մ՟վթ՟ղնր գր Մ՟վէ՟ճթ, Թգխհթ գր ՟ճժնտմ — Ս՜խկճո ԽԴ. Բըՠոռզ...
ծբ. 100՝—1՜ ՀԴ. Յնրմթջ Ը, Մ՟վա՟տ Բ. Թենբնվնջթ ջսվ՟սգժթ՟սթմ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ...
ծգ. 101՜—2՝ ՀԵ. Յնրմթջ ԺԱ. Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Բ՟պմ՟ՠ՟ճ — Ս՜խկճո. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
ծդ. 102՝—3՝ ՀԶ. Յնրմթջ ԺԴ. գր Մ՟վա՟տ թ Ժ. Եհթջեթ ղ՟վա՟վեթմ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ծե. 103՝—6՜ ՀԷ. Յնրմթջ ԺԵ. Մ՟ծ Աղնռջ՟ ղ՟վա՟վեթ, զմբ ջղ՟ գր գվխնս՟ջ՟մ ղ՟վա՟վեթտմ — Ս՜խկճո,
Կռճսջ՟. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
Մզ՜հձ՚ Ակճչո, Մզտզբ, Յճչՠէ, Ա՝՟զճս, Ակ՝՜ժճսկ, Սճվճձզ՜ ՠս Մ՜խ՜տզ՜փ

ծզ. 106՜—7՝ ՀԸ. Յնրմթջ ԻԴ. Ծմնրմբ Յնռծ՟մմնր Մխվսշթ թ լմնհ՟տմ գր ճթյ՟ս՟խ ծ՟րվ մնվ՟՝ Զ՟ւ՟վթ՟ճ գր ղ՟րվ մնվ՟՝ Եհթջ՟ՠգէթ — Ս՜խկճո Ը. Տբջ, Տբջ կՠջ...
ծէ. 107՝—8՝ ՀԹ. Յնրմթջ ԻԵ գր Մ՟վա՟տ ԺԷ. Վխ՟ճնրէթրմ ՠ՟դղ՟շ՟վշ՟վ խնրջթմ Փգՠվնմ՟ճ — Ս՜խկճո.
Բխըՠոռբ ոզջպ զկ...
կ. 108՝—10՜ Ձ. Յնրմթջ ԻԹ. Գժի՟րնվ ՟պ՟ւգժնտմ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթ — Ս՜խկճո. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
կ՟. 110՜—1՝ ՁԱ. Յնրմթջ Լ. Տ՟րմ գվխնս՟ջ՟մ ՟պ՟ւգժնտմ Քվթջսնջթ... — Ս՜խկճո. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
կՠ. 111՝—9՜ ՁԲ. Աղթջ ճնրժթջ... [Բ]. Տ՟ո՟մ՟խթմ Աջսնրլնճ նվ թ Կ՟վթ՟է՟վթղ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
կա. 113՜—30՝ ՁԳ. Յ՟րնրվ ղգլթ Վ՟վբ՟ռ՟պթ ս՟րմթմ — Ս՜խկճո ՂԷ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ... 114՜—29՝ Զ՟հ՟րէջ դ՟ճջ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ջնրվՠ գր ծնաեժթտ ռ՟վբ՟ոգսթմ Հ՟ճնտ Եհթյեթ գր ս՟րմթ ղգլթ ՟րնրվ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ — Ասջիձՠ՜է ՠո Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Ոջ՟զ ՠս Բ՜ձ՟ Աոպճս՜թ... 129՝—30՝ Թնրհէ գվ՟մգժնճմ Յնջսնջթ՝ շնվվնվբ ճգս Յ՟խնՠ՟ճ գհՠ՟րվ Տգ՟պմ գոթջխնոնջ ճԵվնրջ՟հեղ՝ Յ՟հ՟աջ մնվզմլ՟ճ ո՟ս՟վ՟աթմ Քվթջսնջթ, թ Վ՟վբ՟ռ՟պթ ս՟րմթմ գր ՟հ՟՟րվծմգժնճ — Ահոյբո ճսոճսռզձ կՠա ՜շ՜տՠ՜էտձ...
կբ. 131՜—2՝ ՁԴ. Եվխվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Բ՜ջլջ ՜ջ՜ջբտ...
կգ. 132՝—4՜ ՁԵ. Եվվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ոջյբո ռ՜սխ...
կդ. 134՜՝ ՁԶ. Յնրժթջ Ժ գր Հվնսթտ Դ. ԽԵ ռխ՟ճթտմ, նվւ թ Նթխնճո՟րժթջ Հ՟ճնտ խ՟ս՟վգտ՟մ — Ս՜խկճո Ե.
Տբջ, ճջյբո ազձճս ի՜ծճսդՠ՜կ՝...
կե. 135՜՝ ՁԷ. Յնրժթջ ԺԵ գր Հվնսթտ Թ. Կթվ՟խնջթ գր ղ՟րվ մնվ՟ Յնրհթսգ՟ — Ս՜խկճո Ը. Տբջ, Տբջ կՠջ, ազ
ոտ՜ձմՠէզ բ...
կզ. 135՝—6՝ ՁԸ. Յնրժթջ ԺԷ գր Հվնսթտ ԺԱ. Աէ՟մ՟աթմե գոթջխնոնջթ գր Ժ ՟յ՟խգվս՟տմ գր ծթմա ռխ՟ճթտմ, նվ թ Փթժ՟ւէնռե — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ...

կէ. 136՝—8՜ ՁԹ. Յնրժթջ Ի գր Հվնսթտ ԺԳ. Վգվ՟տնրղմ ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Եհթ՟ճթ ճգվխթմջ ծվգհեմ — Ս՜խկճո ՀԶ. Ձ՜հձզս զկճչ ՠո ՜շ Տբջ ժ՜ջ՟՜ռզ...
հ. 138՜—9՜ Ղ. Յնրժթջ ԻԳ գր Հվնսթտ ԺԷ. Յթյ՟ս՟խ ե Մ՟վթ՟ղնր Մ՟աբ՟հգմ՟տնճ գր Մ՟վէմթ խնրջթ — Ս՜խկճո ԻԶ. Տբջ, էճհո զկ...
հ՟. 139՜՝ ՁԱ. (ՂԱ) Յնրժթջ ԻԴ գր Հվնսթտ ԺԸ. Սվՠնրծթ խնրջթմ Քվթջսթմ՟ճ գր Ոժնղոթ՟ճ — Ս՜խկճո ԽԳ.
Բխ՝(=ը)ՠոռբ ոզջպ...
հՠ. 139՝—41՜ ՁԲ. (ՂԲ) Յնրժթջ ԻԵ(ԻԷ) գր Հվնսթտ ԻԱ. Պ՟մս՟ժգրնմթ ՠըյխթ գր Եվղնհ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
Հՠջդ՜ժ՜ձ ՂԳ ի՜կ՜ջզ վճը՜ջբձ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ բ ՂԴ ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թփ

հա. 141՜՝ ՂԴ. Յնրժթջ Լ. Վխ՟ճնրէթրմ Ավբժղջգծթ լ՟պ՟ճթմ Քվթջսնջթ — Ս՜խկճո Ը. Տբջ, Տբջ կՠջ, ազ
ոտ՜ձմՠէզ...
հբ. 141՝—7՝ ՂԵ. Արանջսնջ... Ա. Կ՟ս՟վնրղմ Մ՟խ՟[ՠ՟]ճգտրնտմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ...
հգ. 147՝—8՝ ՂԶ. Ննվթմ ՟ղջնճ թ Ա. Տթսնջթ ՟պ՟ւգժնճ — Ս՜խկճո. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
հդ. 149՜—50՜ ՂԷ. Արանջսնջ Բ գր Հվնսթտ ԻԷ. Ղգրնմբգ՟մտ ջնրվՠ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ...
հե. 150՜—1՜ ՂԸ. Արանջսնջ Գ(Դ) գր Հվնսթտ ԻԹ. Սնց[թ]՟ճ գր գվթտ բջսգվ՟տմ — Ս՜խկճո ԽԴ, Կռճսջ՟. Տ՜ջռզձ...
հզ. 151՜—2՝ ՂԹ. Յ՟րանջսնջ Ե գր Հվնսթտ Լ. Վ՟վբ՟մ՟տ Ռ գր ԼԶ ռխ՟ճթտմ — Ս՜խկճո ԽԳ. Աոպճս՜թ ՜ժ՜ձն՜ստ...
հէ. 152՝—3՝ Ճ. Արանջսնջ Թ. Մթրպնմնջթ գոթջխնոնջթ թ Կվթսմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ...
ձ. 153՝—4՝ ՃԱ. Արանջսնջ Ժ. Ամսնմթմնջթ Ահեխջ՟մբվ՟տնճ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ...
ձ՟. 154՝—6՝ ՃԲ. Արանջսնջ ԺԱ գր Ն՟ր՟ջ՟վբ Ա. Յնռ՟մմնր Մխվսշթմ աժի՟սղ՟մ — Ս՜խկճո ՁԸ. Զճխճջկճսդզսձո տճ...
ձՠ. 156՝—8՜ ՃԳ. Արանջսնջ ԺԴ. Ն՟ր՟խ՟սթւ ջվՠնճմ Կ՟էնրհթխեթմ ծթղմ՟վխնրէգ՟մ Սնրվՠ Շնհ՟խ՟էթմ, դնվ գսգջ ջնրվՠմ Գվթանվ թ Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս ւ՟հ՟ւթ — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ իզկճսձո ՜ջժ...
ձա. 158՜—60՜ ՃԴ. Յ՟րանջսնջ ՟ղջնճ ԺԵ. Պ՟սնր՟խ՟մ գր ց՟պ՟րնվ Փնինրղմ Տթվ՟ղ՟րվ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Ս՜խկճո ՃԼ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձբ. 160՜—2՜ ՃԵ. Կ՟մնռմ Խ՟հնհ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո Դ. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա... 161՝—2՜ Ահ՟րէւ — Աձժՠ՜է ՜շ՜նզ տճ, Տբջ, ըձ՟ջՠկտ...
Գջմզռ՚ 161՝ «Կ՜ջծբ տ՜ջճա ՠս ՜խ՜սդտո. կՠխ՜ՙհ Աոպճսթճհ»փ 162՜ «Ըձդՠջռճխ՜ռձ. Վ՜ոձ մլ՜ձլջ՜ձ՜էճհ ժ՜ջծՠռզ ա՜խ՜սդո.
կՠխ՜ՙհ Աոպճսթճհ»փ

ձգ. 162՜—3՜ ՃԶ. Եվխվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ԿԷ, Կռճսջ՟. Տբջ պ՜ռբ ա՝՜ձ զսջ...
ձդ. 163՜—4՝ ՃԷ. Եվվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ԽԷ. Մՠթ բ Տբջ...
ձե. 164՝—5՝ ՃԸ. Յ՟րանջսնջ ԺԸ գր Ն՟ր՟ջ՟վբ Ը. Սվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Որժմտնճմ գր գվգջնրմ գր Գ զմխգվ՟տմ — Ս՜խկճո Գ. Տբջ, ազ ՝՜աճսկ ՠխՠձ...
ձզ. 165՝—6՝ ՃԹ. Արանջսնջ ԺԹ գր Ն՟ր՟ջ՟վբ Թ. Ասնռղգ՟մտ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ ճսձժձ ՟զջ...
ձէ. 166՝—8՜ ՃԺ. Ննվթմ ԺԹ. Վխ՟ճնրէթրմ Ամբվեթ դ՟րվ՟ռ՟վթ գր ՠ՟մ՟խթ մնվթմ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ...
ձը. 168՜—9՝ ՃԺԱ. Արանջսնջ Ի. Հ՟մաթջս Ս՟ղնրեժթ ղ՟վա՟վեթ գր ջվՠնրծնճմ Բ՟ջջ՟ճ գր գվթտ նվբրնտ
թրվնտ — Ս՜խկճո ՂԸ. Տբջ դ՜՞՜սճջ[ՠ]՜ռ...
ձը՟. 169՝—71՜ ՃԺԲ. Յ՟րանջսնջ ԻԲ. Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թնրղ՟ճթ — Ս՜խկճո ՀԱ. Աոպճս՜թ, ազջ՜սճսձո տճ...
ձըՠ. 171՜—2՜ ՃԺԳ. Արանջսնջ ԻԶ. Աբվթ՟մնջթ գր խմնչ մնվ՟ Ամ՟ս՟րժգ՟ գր ՟ճժնտմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟.
Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ...
ձըա. 172՜—3՜ ՃԺԴ. Արանջսնջթ ԻԷ գր Ն՟ր՟ջ՟վբթ ԺԷ. Սվՠնտ Սնրւթ՟ջ՟մտմ, նվւ թ Սնրխ՟ր ժգվթմմ — Ս՜խկճո ԽԴ. Աոպճս՜թ, ՜ժ՜ձն՜ստ կՠջճչտ...
ձըբ. 173՜ Արանջսնջ ՟ղջնճ ԻԹ. Գժի՟սնրղմ Կ՟վ՟ոգսթմ Յնռ՟մմնր
Գջ՜թ բ հ՜կոճհո ԺԱ ՠս զ Ն՜ս՜ո՜ջ՟ձ զ Ա, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ. (պՠո 154՝—6՝)փ

ՃԺԵ. 173՜—4՝ ՃԺԵ. Աղթջ ջգոսգղՠգվ... Բ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Մ՟ղ՟ջ՟ճ — Ս՜խկճո ՃԻԳ. Եդբ ճմ Տբջ ՜շ
կՠա...
ՃԺԶ. 174՝—5՝ ՃԺԶ. Սգոսգղՠգվ Գ. Ամէթղնջթ գոթջխնոնջթ Նթխնղթբգ՟ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ՃԺԷ. 174՝—6՝ ՃԺԷ. Սգոսգղՠգվ Դ. Եր Ն՟ր՟ջ՟վբթ ԻԵ. Բ՟ՠգժ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ գր Գ ՟յ՟խգվս՟տ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜...
ՃԺԸ. 176՝—7՝ ՃԺԸ. Սգոսգղՠգվ Զ գր Ն՟ր՟ջ՟վբթ ԻԷ. Եվղնմգ՟՝ բջսգվ Փթժթոոնջթ ՟պ՟ւգժն — Ս՜խկճո
ԽԴ. Բխըՠոռբ ոզջպ զկ...
ձըէ. 177՝—9՜ ՃԺԹ. Սգոսգղՠգվ Ը. Ծմնրմբ Աջսնր՟լ՟լմթմ թ լմնհ՟տ թրվնտ՝ թ Յնռ՟խթղ՟ճ գր ճԱմմ՟ճե
— Աշ՜ս՜սպճսձ Ս՜խկճո ՃԺԳ. Ասջիձՠռբտ...
ձթ. 179՜—80՜ ՃԻ. Սգոսգղՠգվ Թ գր Ն՟ր՟ջ՟վբ Լ. Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ գր ՟ճժ ջվՠնտ է՟վաղ՟մշ՟տմ
— Ս՜խկճո ԽԸ. Խ՜սոբզ աչժ՜հճսդզսձո տճ...
ձթ՟. 180՜—1՜ ՃԻԱ. Սգոսգղՠգվ ԺԳ. Ն՟ր՟խ՟սթւ Սվՠնճ Յ՟վնրէգ՟մ Եվնրջ՟հեղթ ղգլթ գխգհգտրնճմ — Ս՜խկճո ԿԴ. Քՠա չ՜հՠէ բ, Աոպճս՜թ...
ձթՠ. 181՝—3՝ ՃԻԲ. Սգոսգղՠգվ ԺԴ. Տ՟րմ ե ղգլ՟ծպշ՟խ Վգվ՟տղ՟մ Սնրվՠ ո՟սնր՟խ՟մ ի՟շթմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Ս՜խկճո Դ. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ...
ձթա. 183՝—4՝ [ՃԻԳ]. Եվխվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, կՠջեՠռՠջ...
ձթբ. 184՝—5՝ ՃԻԴ. Եվվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
ձթգ. 185՝—7՜ ՃԻԵ. Չնվվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Գճչՠ՜, Եջճսո՜խբկ...
ձթդ. 187՜—8՜ ՃԻԶ. Հթմագվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ՀԶ. Հզկճսձտ ձճջ՜...
ձթե. 188՜—9՜ ՃԻԷ. Վգտգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ՂԷ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ձթզ. 189՜—90՝ ՃԻԸ. Երէմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ՂԶ, Կռճսջ՟. Տբջ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ...
ձթէ. 190՝—2՜ ՃԻԹ. Սգոսգղՠգվ ԺԶ. Սվՠնրծթ խնրջթմ Եցթղգ՟ գր ԽԹ զմխգվ՟տմ — Ս՜խկճո. Բխըՠոռբ ոզջպ զկ...
ձժ. 192՜—3՝ ՃԼ. Սգոսգղՠգվ ԺԸ. Հ՟մաթջս ց՟պ՟րնվ ղ՟վա՟վեթմ Մնռջեջթ գր ճթյ՟ս՟խ գհՠ՟րվ մնվթմ
Ած՟վնմթ, գր Յգջնր՟ճ՝ ո՟յս՟րմեթ Մնռջեջթ — Ս՜խկճո ՀԶ. Ձ՜հձզս զկճչ...
ձժ՟. 193՝—4՜ ՃԼԱ. Սգոսգղՠգվ ԺԹ գր Հնպթ Բ. Սվՠնտ Ոջխգ՟մտմ— Ս՜խկճո ԽԳ. Աոպճս՜թ, ՜ժ՜ձն՜ստ կՠջճչտ...
ձժՠ. 194՜—5՝ ՃԼԲ. Սգոսգղՠգվ Ի. Սվՠնճմ Երջս՟էենջթ գր խմնչ մնվ՟ գր Բ նվբրնտմ — Ս՜խկճո. Պ՜պճս՜ժ՜ձ [բ] ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ...
ձժա. 195՝—7՝ ՃԼԳ. Սգոսգղՠգվ ԻԲ. Հ՟մաթջս ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Յնրմ՟մնր գր ռխ՟ճնրէթրմ Փնխ՟ջնր գոթջխնոնջթմ— Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզն Տՠ՜շձ...
ձժբ. 197՝—8՝ ՃԼԴ. Սգոսգղՠգվ ԻԴ գր Հնպթ ԺԵ. Սվՠնճ խնրջթմ Թգխհթ՝ ՟յ՟խգվս Պ՟րհնջթ — Ս՜խկճո ԽԴ.
Բխըՠոռբ ոզջպ զկ...
ձժգ. 198՝—200՜ ՃԼԵ. Սգոսգղՠգվ ԻԶ. Հ՟մաթջս ջնրվՠ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ՟րգս՟վ՟մշթմ Յնծ՟մմնր — Ս՜խկճո ՂԷ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ձժդ. 200՜—1՜ ՃԼԶ. Սգոսգղՠգվ ԻԸ. Վխ՟ճնրէթրմ Կ՟ժթջսվ՟սնջթ գր ԽԹ զմխգվ՟տմ — Ս՜խկճո ՃԺԴ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ...
ձժե. 201՜—2՝ ՃԼԷ. Սգոսգղՠգվ Լ. Նմչնրղմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ. Ի ջնճմ ՟րնրվջ ե գր Գթրս
մյի՟վ՟տ ս՟րմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռՠձ...
ձժզ. 202՝—4՜ ՃԼԸ. Աղթջ ծնխսգղՠգվ... Ա. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Ամ՟մթ՟ճթ Դ՟ղ՟ջխ՟տնճ — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
ձժէ. 204՜—5՜ ՃԼԹ. Հնխսգղՠգվ Բ. Կթովթ՟մնջթ գոթջխնոնջթ գր Յնրջսթմ՟ճ խնրջթմ — Ս՜խկճո. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ...
ձի. 205՜—7՜ ՃԽ. Հնխսգղՠգվ Գ. Դթնմեջթնջթ Ավթնո՟ա՟տնճ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռզձ ա՜ջ՟՜ջճսդզսձ...
ձի՟. 207՜—8՝ ՃԽԱ. Հնխսգղՠգվ Ե գր Հնպթ ԻԶ. Սվՠնտ Հպթցջթղգ՟մտ թ Հ՟ճւ — Ս՜խկճո ԽԴ. Բխըՠոռբ ոզջպ զկ...
ձիՠ. 208՝—9՝ ՃԽԲ. Հնխսգղՠգվ Զ գր Հնպթ ԻԵ (ԻԷ). Սվՠնճմ Գ՟ճթ՟մգ՟ գր զմխգվ՟տ — Ս՜խկճո ԽԴ, Կռճսջ՟. [Կ]՜ռռբ ՟ղըճհ...

ձիա. 209՝—10՝ ՃԽԳ. Հնխսգղՠգվ Ե(Է) գր Հնպթ ԻԸ. Ս՟վաջթ գր Բ՟անջթ գր զմխգվ՟տ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ...
ձիբ. 210՝—1՝ ՃԽԴ. Հնխսգղՠգվ Թ. Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Աժցգ՟մ գր ճթյ՟ս՟խ Աՠվ՟ծ՟ղնր — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
ձիգ. 211՝—2՝ ՃԽԵ. Հնխսգղՠգվ Ժ գր Ս՟ծղթ Ա. Երժ՟ղվգ՟ճ գր ւգպ մնվ՟՝ Երժ՟ղՠնրծգ՟ճ — Կռճսջ՟. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջզ ժճսո՜ձտ...
ձիդ. 212՝—3՝ ՃԽԶ. Հնխսգղՠգվ ԺԲ. Սվՠնտ ռխ՟ճթտմ Տ՟վ՟ավնջթ, Պվնՠնջթ, Ամբվնմթխնջթ — Ս՜խկճո Ե.
Բ՜ձզռ զկճռ ճսձժձ...
ձիե. 213՝—5՜ ՃԽԷ. Հնխսգղՠգվ ԺԶ գր Ս՟ծղթ Է. Յնռ՟մմնր Մխվսշթ գր Աէ՟մ՟աթմե գոթջխնոնջթ — Ս՜խկճո. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ Տՠ՜շձ...
ձիզ. 215՜—6՜ ՃԽԸ. Ննվթմ ՟ղջնճ ԺԶ. Ղնրմխթ՟մնջթ ծ՟վթրվ՟ոգսթ, նվ ծ՟ր՟ս՟տ թ ի՟շգժնրէթրմ Քվթջսնջթ — Ս՜խկճո ԺԴ. Տբջ, ճչ ժ՜ռռբ զ ըճջ՜ձզ...
ձիէ. 216՜—7՜ ՃԽԹ. Հնխսգղՠգվ ԺԷ. Ոռջեթ ղ՟վա՟վեթ գր Թենբնվթսգ՟ ւ՟ծ՟մ՟ճթ Ամսթնւ՟տնճ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռզձ ա՜ջ՟՜ջճսդզսձ...
ձլ. 217՜—8՜ ՃԾ. Հնխսգղՠգվ ԺԸ. Հ՟մաթջս ՟րգս՟վ՟մշթմ Ղնրխ՟ջնր գր ճթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ՟րգս՟վ՟մշթմ Մ՟վխնջթ — Ս՜խկճո ՂԷ. Ասջիձՠռբտ...
ձլ՟. 218՜—9՝ ՃԾԱ. Հնխսգղՠգվ Ի. Սվՠնճմ Ավսգղ՟ճ գր Ղ՟վգէ՟մտ ԺՌ գր Մ ռխ՟ճթտմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟.
Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ...
ձլՠ. 219՝—20՝ ՃԾԲ. Հնխսգղՠգվ ԻԲ. Սվՠնտ Վ՟վնջգ՟մտմ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ ճսձժձ ՟զջ...
ձլա. 220՝—2՝ ՃԾԳ. Հնխսգղՠգվ ԻԳ. Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խնՠ՟ճ՝ գհՠ՟րվ Տգ՟պմ գր Շղ՟րնմթ՝ ՟դա՟խ՟մթ մնվ՟ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ...
ձլբ. 222՝—3՝ ՃԾԴ. Հնքսգղՠգվ ԻԴ. Յ՟վնրէթրմ ե գրէմ ջնրվՠ ղ՟մխ՟մտմ Եցգջնջթ — Ս՜խկճո ՂԱ. Բ՜ջզ
բ...
ձլգ. 223՝—4՝ ՃԾԵ. Հնքսգղՠգվ ԻԶ. Սւ՟մշգժ՟անվլ ռխ՟ճթմ Քվթջսնջթ Դգղգսվթ՟մնջթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տբջ, ճջյբո ազձճս ի՜ծճսդՠ՜կ՝ տճչ...
ձլդ. 224՝—6՜ ՃԾԶ. Հնքսգղՠգվ ԻԷ. Վխ՟ճնրէթրմ Հթոգվթւթ գր զմխգվ՟տ մնվ՟ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ...
ձլե. 226՜՝ ՃԾԷ. Հնքսգղՠգվ ԻԹ գր Ս՟ծ[ղ]թ Ի. Ննրմե գր Մ՟մե — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տ՜ջռզձ...
ձլզ. 226՝—8՜ Հնքսգղՠգվ Լ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Սսգց՟մնջթ Հպնղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ գր նվ զմբ մղ՟ խ՟ս՟վգտ՟մ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ...
ձլէ. 228՜—9՜ ՃԾԹ. Աղթջ մնճգղՠգվ... Ա. Սւ՟մշգժ՟անվլ ՠըյխ՟տմ Կնդղ՟ճթ գր Դ՟ղ՟մթնջթ — Ս՜խկճո,
Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ...
ձխ. 229՝ Ննճգղՠգվ Գ. Ախթցջթղգ՟ գոթջխնոնջթ գր Յնռջեց՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճթ գր Աճ՟է՟ժ՟ճ ջ՟վխ՟ր՟աթ
ԶՆթխնհ՟ճնջթմ ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜հ զ ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ Զ, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ. (պՠո 256՝—8՜)փ

ձխ՟. 229՝ Ննճգղՠգվ Զ. Սնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ՝ Պ՟րհնջթ Խնջսնռ՟մնհթ, Մգսվնց՟մնջթ գր ՟ճժնտմ
Գջ՜թ բ զ հճսձզոզ Դ, ՜շ՜ձռ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էկ՜ձ, (պՠո 98՝—100՜)փ

ձխՠ. 229՝—32՝ ՃԿ. Ննճգղՠգվթ Ը. Տ՟րմ ե ղգլ՟ծպշ՟խ ջնրվՠ ծվգյս՟խ՟ոգս՟տմ Մթւ՟ճեժթ գր Գ՟ՠվթեժթ
գր ՟ղգմ՟ճմ գվխմ՟ճթմ դ՟րվ՟տմ — Ս՜խկճո ՃԳ. Ասջիձՠ՜, ՜ձլձ զկ, աՏբջ...
ձխա. 232՝—3՝ ՃԿԱ. Ննճգղՠգվ ԺԲ. Սվՠնճմ Մեժթ գոթջխնոնջթմ գր Բ ՟յ՟խգվս՟տմ գր Բնՠ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ
գր Շթմնճթ ջ՟վխ՟ր՟աթ — Ս՜խկճո. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ...
ձխբ. 233՝—6՜ ՃԿԲ. Ննճգղՠգվ ԺԳ. Վ՟վւ ջվՠնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ՝ սթգդգվ՟տ ժնրջ՟րնվշթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռզձ...
ձխգ. 236՜—7՝ ՃԿԳ. Ննճգղՠգվ ԺԴ. Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Փթժթոոնջթ, նվ ճգվխնս՟ջ՟մթտմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ ՠէ ՝՜ջ՝՜շ...
ձխդ. 237՝—9՜ ՃԿԴ. Ննճգղՠգվթ ԺԵ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնտ ինջսնռ՟մնհ՟տմ Գնրվթ՟ջ՟ճ, Ս՟ղնմ՟ջ՟ճ գր
Աՠթվ՟ճ — Ս՜խկճո. Բ՜ձզռ զկճռ ճսձժձ ՟զջ...
ձխե. 239՜—40՜ ՃԿԵ. Ննճգղՠգվ ԺԶ. Մ՟սէենջթ ՟րգս՟վ՟մշթ — Ս՜խկճո ՂԷ. Ասջիձՠռբտ...
ձխզ. 240՜—1՜ ՃԿԶ. Ննճգղՠգվթ ԺԷ. Վ՟վւ ղգլթմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ— Ս՜խկճո. Ասջիՠռբտ աՏբջ...

ձխէ. 241՜—2՜ ՃԿԷ. Ննճգղՠգվ ԺԹ. Հ՟մաթջս ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Աՠբթնր գր Ռնղ՟մնջթ ղթ՟ճմ՟խգտթ գր
՟ճժնտմ — Ս՜խկճո. Բ՜ջզ բ ըճոպճչ՜ձճսդզսձ...
ձծ. 242՜—3՝ ՃԿԸ. Ննճգղՠգվ ԻԵ. Գ՟ժնրջսմ թ ս՟ձ՟վմ ջվՠնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ... — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Աջզ,
Տբջ, զ ի՜ձ՞զոպ տճ...
ձծ՟. 243՝—4՜ ՃԿԹ. Ննճգղՠգվ ԻԴ. Սվՠնրծթ խնրջթմ Նգւս՟պթմգ՟ գր ԳԺ—՟մ ղ՟վսթվնջ՟տմ — Ս՜խկճո
ԽԴ. Բխըՠոռբ ոզջպ զկ...
Գջմզռ՚ 244՜ «Շջնբ դճսխդ կզ, զա՜պճս ժ՜ջ՟՜հ ա՜շ՜տՠէձ»փ Տՠո 244՝ «Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Փթժթոոգտրնտ էհէնճմ զմէգվտնր՟լ – Ահոճսիՠպՠս ՠխ՝՜ջտ...»փ

ձծՠ. 244՜—5՜ ՃՀ. Ննճգղՠգվթ ԻԵ. Սնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ Կհգղ՟ճ գր Բ՟ա՟վ՟ս՟ճ՝ ՟յ՟խգվս՟տ Պգսվնջթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ ՠէ...
ձծա. 245՜—6՝ ՃՀԱ. Ննճգղՠգվ ԻԶ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Մգպխգպթնջթ դթմնրնվթ գր Գթմ՟վթնջթ գոթջխնոնջթ — Ս՜խկճո ԺԹ. Լճսզռբ տՠա Տբջ...
ձծբ. 246՝—7՝ ՃՀԲ. Ննճգղՠգվ ԻԷ. Վխ՟ճնրէթրմ ՠ՟դղ՟շ՟վշ՟վ ռխ՟ճթմ Քվթջսնջթ Յ՟խնռխ՟ճ Պ՟վջխթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ասջիձՠ՜, ՜ձլձ զկ, աՏբջ...
ձծգ. 247՝—9՜ ՃՀԳ. Ննճգղՠգվ ԻԹ գր Տվե ԻԱ. Տվբ՟ս՟ճ է՟ա՟րնվթ գր Այիեմ սթխմնչ գր Խնջվնռթբիսնճ
— Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջզ ժճսո՜ձտ...
ձծդ. 249՜—51՜ ՃՀԴ. Ննճգղՠգվ Լ գր Տվե ԻԲ. Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Ամբվեթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Աձ՟ ՜կՠձ՜հձ
ՠջժզջ ՠէ ՝՜ջ՝՜շ...
ձծե. 251՜—3՜ ՃՀԷ. Աղթջ բգխսգղՠգվ... Ա. Յթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ծ՟վտմ Եաթոսնջթ՝ Պ՟րհնջթ, Պ՟րհգ՟, Յնծ՟մմնր Գՠ՟տնճմ գր ՟ճժնտմ Բ ծ՟վտմֆ Յ՟ճջղ՟րնրվ Ն՟րնրղ՟ճ ղ՟վա՟վեթ — Ս՜խկճո. Ասջիձՠռզռ աՏբջ...
ձծզ. 253՜—4՜ ՃՀԶ. Դգխսգղՠգվ բ՟վկգ՟ժ Ա գր Տվե ԻԲ. Սնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ Հ՟ճնտ՝ Ռջս՟խթջթ, Վվբ՟մթջթ, Յնրջխ՟մմ, Գվթանվթջթ, Դ՟մթեժթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռզձ ա՜ջ՟՜ջճսդզսձ...
ձծէ. 254՝—5՝ ՃՀԷ. Դգխսգղՠգվ Բ. Հ՟մաթջս ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Սնցնմթ՟ գր Թեն[բն]վնջթ գոթջխնոնջթ
— Ս՜խկճո, Կռճսջ՟փ Ըձդՠջռճս՜թ զ Սճվճձզ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Եջժՠջճստ հՠջՠոՠ՜ռ Տՠ՜շձ...
ձկ. 255՝—6՝ ՃՀԸ. Դգխսգղՠգվ Դ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնրծթ խնրջ՟մ՟տմ Վ՟պռ՟պգ՟ գր Յնրժթ՟մգ՟ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջզ ժճսո՜ձտ...
ձլ՟. 256՝—8՜ ՃՀԹ. Դգխսգղՠգվ Զ. Վ՟վւ գր ծ՟մաթջս ղգլթ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսթմ ջվՠնճմ Նթխ՟րժ՟ճնջթ — Ս՜խկճո ՂԶ. Տբջ դ՜՞՜սճջ[ՠ]՜ռ...
ձկՠ. 258՜՝ ՃՁ. Դգխսգղՠգվ Ը գր Տվե Լ. Վ՟վւ ինջսնռ՟մնհ՟տմ Աՠվ՟ծ՟ղնր գր Խնվգմ՟ճ — Ս՜խկճո ԼԳ.
Ասջիձՠռզռ աՏբջ...
ձկա. 258՝—60՜ ՃՁԱ. Դգխսգղՠգվ Ժ. Սւ՟մշգժ՟անվլ ռխ՟ճթտմ Մթմ՟ջ՟ճ, Եվղնաթմգ՟ գր Գվ՟ցնջթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜ի ոջ՝ճռ...
ձլբ. 260՜—2՜ ՃՁԲ. Դգխսգղՠգվ ԺԱ. Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Բ՟վէնհթղենջթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ
ՠջժզջ...
ձկգ. 262՜՝ ՃՁԳ. Դգխսգղՠգվ ԺԳ. Վխ՟ճնրէթրմ ց՟պ՟րնվ ռխ՟ճթտմ Քվթջսնջթ Երջսվ՟սթնջգ՟մտ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ...
ձկդ. 262՝—5՜ ՃՁԴ. Դգխսգղՠգվ ԺԵ. Վ՟վւ գր ծ՟մաթջս ջնրվՠ գր ջւ՟մշգժ՟անվլ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Յ՟խնՠ՟ճ
Մլՠմ՟ճ գր ճթյ՟ս՟խ Մ՟վնրաեթ ձամ՟րնվթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռզձ...
ձկե. 265՜՝ ՃՁԵ. Դգխսգղՠգվ ԺԶ գր Ք՟հնտ Է(Ը) Սվՠնճ խնրջթմ Ս՟մբիսնճ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջզ ժճսո՜ձտ...
ձկզ. 265՝—7՜ ՃՁԶ. Դգխսգղՠգվ ԺԷ գր Տվե ԺԵ (Ք՟հնտ Թ). Դ՟մթեժթ ղ՟վա՟վեթմ գր գվթտ ղ՟մխ՟մտմ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ձկէ. 267՜—8՝ ՃՁԷ. Դգխսգղՠգվ Ի. Վխ՟ճնրէթրմ Իամ՟սթնջթ Աջսնր՟լ՟դագ՟տ ծ՟ճվ՟ոգսթ Ամսթնւնր
— Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռզձ ա՜ջ՟՜ջճսդզսձ...
ձհ. 268՝—9՝ ՃՁԸ. Դգխսգղՠգվ ԻԱ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնրծնճ խնրջթմ Յնրժթ՟մգ՟ գր ՟ճժ Ո ռխ՟ճթտմ, նվ զմբ մղ՟ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջզ ժճսո՜ձտ...
ձհ՟. 269՝—70՝ ՃՁԹ. Դգխսգղՠգվ ԻԲ. Սվՠնրծնճմ Ամ՟ջս՟ջթ՟ճ գր նվնտ զմբ մղ՟ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջզ ժճսո՜ձտ...
ձհՠ. 270՝—4՜ ՃՂ. ՅԱվ՟տ Ժ. Սվՠնտ մ՟ի՟ծ՟վտմ Աբ՟ղ՟ճ, Աՠեժթ, Ննճթ, Աՠվ՟ծ՟ղնր գր ՟ճժնտ ջվՠնտ մ՟ի՟ծ՟վտմ — Կռճսջ՟, Ս՜խկճո. Ասջիձՠ՜ ՜ձլձ զկ աՏբջ...

ձհա. 274՜—5՜ ՃՂԱ. Դգխսգղՠգվ ԻԴ. Աբտեթ գոթջխնոնջթ Եբգջթնճ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ ՠէ ՝՜ջ՝՜շ...
ձհբ. 275՜—6՝ ՃՂԲ. Դգխսգղՠգվ ԻԵ. Յթյ՟ս՟խ ե Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթ գր Յ՟խնռՠ՟ճ ՟պ՟ւգժնճմ — Ս՜խկճո.
Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ ՠս ա՜կՠձ՜հձ...
ձհգ. 276՝—80՝ ՃՂԳ. Դգխսգղՠգվ ԻԷ. Յթյ՟ս՟խ ե ջվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ ճսձժձ...
ձհդ. 280՝—2՜ ՃՂԴ. Դգխսգՠգվ ԻԸ. Գժի՟րնվ գր ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ ՠէ...
ձհե. 282՜—3՜ ՃՂԵ. Դգխսգղՠգվ ԻԵ (՟ճջոեջ). Յթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ Յնծ՟մմնր գր Յ՟խնՠ՟ճ՝ նվբրնտմ Զգՠգբգ՟ — Ս՜խկճո ՂԷ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ձհզ. 283՜—4՜ ՃՂԶ. Դգխսգղՠգվ Լ. Դնղմ՟ճթ գր Իմբէջթ գր Գհգվթխնջթ ւ՟ծ՟մ՟ճթ, գր գվխնրտ ՠթրվնտմ,
նվւ թ Նթխնղթբ՟ — Ս՜խկճո ԿԷ. Ախ՜խ՜ժՠռբտ...
Գջմզռ՚ 284՝ «Դ՜ջլՠ՜է ՜հէ պ՜սձտ, աճջ չՠջնճհ ՞պ՜հ, ճջ մժ՜հջ հ՜հո ՜սջզձ՜ժո»փ

ձհէ. 284՝—5՜ ՃՂԷ. Մ՟ճթջ Թ. Մ՟մխ՟մտմ Բգէհեծգղե ջո՟մգժնտմ թ Հգվնռբթե ՟վւ՟ճե — Ս՜խկճո Ը. Տբջ, Տբջ կՠջ, ազ ոտ՜ձմՠէզ բ ՜ձճսձ...
ղ. 205՜—6՜ ՃՂԸ. Հնքսգղՠգվ ԻԹ. Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Մ՟ս՟էթ՟ճ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ
ՠէ ՝՜ջ՝՜շ ձճռ՜...
ղ՟. 286՜—7՝ ՃՂԹ. Սգոսգղՠգվ Լ. Ամսնմթ գր Կվ՟րմթբգ՟ գր գրէմ ինս՟ձ՟վ՟խ՟տմ — Ս՜խկճո. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
ղՠ. 287՝—8՝ Մ. Սգոսգղՠգվ Լ. Գվթանվթջթ Ահնր՟մթտ խ՟էնրհթխնջթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜ջթՠոռզձ ոճսջ՝տձ...
ղա. 288՝—90՜ ՄԱ. Դ՟վկգ՟ժ թ Սգոսգղՠգվ ԺԲ. Վխ՟ճնրէթրմ Աոսնմնջթ գոթջխնոնջթ գր Դնւջթնջթ, Ռնղեժթնջթ, Զգմնմթ, Մ՟խ՟վթնջթ գր Ռ գր ԼԴ ռխ՟ճթտմ, նվ թ Մգժթսթմ Հ՟ճնտ խ՟ս՟վգտ՟մ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ ա՞ՠռռզձ ա՜ջ՟՜ջճսդզսձ...
ղբ. 290՜—3՝ ՄԲ. Երհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ[մ]գվմ խ՟վա՟ր Յ՟հ՟աջ խթրվ՟խեթտֆ [Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟սէենջթ] — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... ՠս ՜ոբ ռձ՜ ՠ՝ջ՜հՠռՠջբձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թփ Հկկպ. կգպ. 936, 161՝—8՝)փ
ղգ. 294՜—300՝ [ՄԳ. Կ՟վա գ՟րէմ ՟րնրվտմ (Բ—Ը) Պգմսգխնջսեթֆ Եվվնվբ ՟րնրվմ —... Ըձդՠջռճս՜թ զ Գճջթճռ Աշ՜տՠէճռ. Էզձ ճկ՜ձտ հԱմսթնւ... զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ] զնզձ զ Սգժգրխթ՟ճ... ծ՜ջպ՜ջճսդՠ՜կ՝ ՝՜ձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Ա—ձ՚ պՠո 86՝—95՜, Բ—ձ՚ դ՜վճս՜թ,Գ—ձ ՠս Ը—ձ՚ դՠջզփ Տՠո թձդ. §ժ՝—զփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

5՝ Յՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ կՠխ՜սճջ իճխո՚ Նգվջեջ, ա՜շ՜նձճջ՟ ՜ձ՜յ՜պզո, ճջ զ պ՜ջզձ կբժ ՜սջ ազո հզղ՜պ՜ժբտ զ յ՜պ՜ջ՜՞ձ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ
6՜ (Կզո՜ըճջ՜ձզ կբն, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ) Նգվջեջ թ՜խժ՜սխ ըճջ՜ձզո թ՜շ՜հ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ բփ
95՜ Զոպ՜ռ՜սխ ՠս ա՜ղը՜պ՜սխ էճսո՜ա՜ջ՟ կ՜պՠձզո՚ աՆգվջեջ հզղՠոնզտ ՠս աթձճխոձ զկ ՠս ատՠշզձ զկ՚ Յնռ՟մեջ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ
109՜ Վ՜հ զ ծ՜ձծբո ՠս ՠխճսժ զ էճսբո. ծ՜ձծձ աժ՜ջկզջ դ՜ձ՜տձ ժճս‘ ճսպբ ՠս էճսձ՚ անխՠջո ժճս է՜ջբ (ձկ՜ձ՚
93՝, 179՝)փ
116՝ Ոչ ՠխ՝՜ջտ, ձղ՜հ՜թ դճսխդ մժ՜հ, ձ՜ զ էճսո՜ձռձ ժճս էձճսկ կզձմ ձղ՜հՠկ, կՠխ՜հ Աոպճսթճհփ
206՝ Ոչ ՠխ՝՜ջտ, զ դխդզո ՞զձձ ճմ ՠյզոժճյճո ՜ս՞ձՠռ ՠս ճմ ի՜հջ՜յՠպ ՠս ճմ ՜հէ ճտ հՠխ՝՜ջռո, ճջ ՝՜ռհ՜հպճչ բզ ՞ջՠէ ՠս ՜ջլ՜ժ ՠս ՞ջ՜՟՜ջլճչ. կՠխ՜հ Աոպճսթճհփ
263՝ Ոչ ՠխ՝՜ջտ, զ դխդզո ՞զձձ կ՜ջ՟ զոժզ մ՜ս՞ձՠռ, ճջ ՞ջ՜՟՜ջլճչ ///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Տՠո ձ՜ՠս ՞ջմզ ՝ձ՜՞ջ՜հզձ թ՜ձրդճսդզսձձՠջգ պՠխճսկ՚ 89՝, 90՜, 95՝,294՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 5՝ (ԺԵ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Եո՚ Իամ՟սթնջջ թ՜շ՜հ թ՜շ՜հզռ Տՠ՜շձ Աոպճսթճհ. ճջ ճչ ա՜հո ՞զջգո ՜շձճս զ լՠշձ, ձ՜ հզղզ, հզղ[ՠ՜է էզռզ]փ
2. 5՜ (ԺԵ—ԺԶ ՟՟., իզձ ըճղճջ ղխ՜՞զջ) Կպջ՜սխձ մբ ՜սջիձ[՜թ](ձկ՜ձ՚ Աոպ՜շ Ա)փ
3. 112՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Ճ՜ղճռո՚ պբջ Ղ՟դ՟վթմփ

4. Աոպ՜շ Ա (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ, ՠխթճս՜թ) Եո կՠխ՜սճջ [ՠս] ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜ո /// Քջզոպճո ՜հ՟ ///ր՜ձտփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 6՝, 69՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
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ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Գվթանվ գվետ Կ. Պփժջգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 343. շավնր՟լ՝ 343՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա—ԻԹ×12 (Գ 11, Ե, ԻԱ 10, ԺԲ, ԻԳ 14, ԺԳ 8, ԻԲ 5, ԻԵ 15)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, լ՟հխ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 27,1×20,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (3՟—249ՠ, 282՟—341ՠ), ղթ՟ջթրմ (1՟—2ՠ, 250՟—81ՠ, 342՟ՠ)ֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29—35 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟ոնճսֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Յ՟խնՠ Մլՠմ՟տթ՝ 95ՠ, Նթխնհ՟ճնջ Զղթրպմ՟տթ՝ 103՟, Դ՟րթէ ղ՟վա՟վե գր Յ՟խնՠ Տգ՟պմգհՠ՟ճվ՝ 130՟, Ամբվե ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 154՟, Մ՟սէենջ ՟րգս՟վ՟մթշ՝ 162՟, Փթժթոոնջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 158ՠ, Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթ՝ 177ՠ, Յնռծ՟մ Ոջխեՠգվ՟մ՝ 181ՠ, Տգջթժ Կնջս՟մբթ՟մնջթ Մգլթ՝ 192՟, Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշ՝ 200՟, Սնրվՠ Սնցթ՟՝ 225ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, խ՟մ՟շֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1՜—2՜ Ց՟մխ ե ավնտ — Ա. Եջ՜ձՠէճհձ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՜ո՜ռՠ՜է բ Վ՜ոձ կըզդ՜ջճսդՠ՜ձ ձձնՠռՠէճռձ... ՃԺԹ. Շ՜՝՜դ զ րջ Ճջ՜՞՜էճսռզ ոճսջ՝ Զ՜պժզ զջզժ՜ձձ ո՜խկճոբ ՠյզոժճյճոձ զ ոճսջ՝ հ՜ջճսդզսձձ զ կՠպ՜ո՜ձ ե՜կճսփ
Ց՜ձժզ ՠս ՝ձ՜՞ջզ ՞էը՜ժ՜ջ՞ճսկձՠջզ կզնՠս ժ՜ձ պ՜ջ՝ՠջճսդզսձձձՠջ. ՝ձ՜՞ջզ ՞էը՜ժ՜ջ՞ճսկձՠջգ ՞ջմզ զոժ լՠշտճչ վճվճըճս՜թ ՠձփ

՟. 3՜—4՝ Ա. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ մմչգտգժնտմ — Աի՜՞զձ բ ՜սջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ Աոպճսթճհ...
ՠ. 4՝—6՝ Բ. Եվ՟մգժնճմ Թենցթժնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Յճջե՜կ
կզպտտ տճ, ճչ կ՜ջ՟, ըա՝՜խՠ՜է էզձզ գձ՟ կՠխ՜ռ...
ա. 6՝—9՜ Գ. Գենվագ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟հնվբնրէգ՟մ Սնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթմ – Աջՠ՜կ՝ձ
Քջզոպճոզ վջժՠ՜է ՠս ՜ա՜պՠ՜է ՠխ՝՜հջտ զկ զ Քջզոպճո...
բ. 9՜—10՜ Դ. Տգջթժ ջըվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ՟ճջ — Ակՠձՠռճսձռձ Աոպճս՜թ, ճջ ոտ՜ձմՠէզ պՠոզէ ՠջՠսՠռճհռ...
գ. 10՜—2՝ Ե. Տգջթժ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Յնծ՟մմնր նվ ղ՟խ՟մնրմ Կնդգպ խնշգտգ՟ժ, ՟ճվ ձամ՟դագ՟տ գր
ՠ՟մթՠնրմ ռ՟վբ՟ոգս — Ի դըս՜ժ՜ձզձ Հ՜հճռ ԴՃ ՠս Հ ՜կզձ (1021), հճջճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզ դ՜՞՜սճջձ Յճսձ՜ռ Վ՟ջթժ ՠէ հԱվգրգժջ... 11՜ Վ՟ջըմ ՟ծ՟աթմ մըյ՟մ՟տըմ բ՟վկգ՟ժ — Յՠպ Ը պ՜ջսճհձ զ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ զ ԴՃ
ՠս ՀԸ (1029) ՜կզձ ՠս ձճհձ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Հ՟ճնտ...
դ. 12՝—4՝ Զ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ յ՟ծ՟րես գր փաս՟խ՟վ՝ (ժնրջ՟տ՟մտւնրղ՝ «Յ՟հ՟աջ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ») — Ոՙչ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է ի՜յջտ զկ ՠս ՠխ՝՜յջտ...
ե. 14՝—6՝ Է. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ՠ՟մ Եջ՟ճթ՟ճ ղ՟վա՟վեթմ, նվ ՟ջե. Եվ՟մթ սգհրնճմ ՟ճմնվթխ, նվ գդմ գր եյմ խնիգջտգմ — Աջ՟, ՠդբ պՠխՠ՜ռձ ՠջ՜ձճսդզսձ բ...
զ. 16՝—20՜ Ը. Բ՟մւ յ՟ծ՟րես գր փաս՟խ՟վ, իվ՟սւ ծնաեյ՟ծւ գր ոթս՟մթ — Աի՜ս՜ոզժ ե՜կ՜ձ՜ժ գձ՟ճսձՠէզ ՠս ՜ի՜յ րջ վջժճսդՠ՜ձ...
է. 20՜—2՝ Թ. Պ՟սղնրէթրմ Վ՟ջմ ՟մւնրմ նվբ՟մտմ. Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Եժ՜հտ ՜հո՜սջ
՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտ ի՜կ՜՞ճհ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ րջիձՠոռճստ...
ը. 22՝—4՝ Ժ. Պ՟սղնրէթրմ Գգս՟վագժ Սնրվՠ Նյ՟մթմ, էե նրջսթ ե գր նվոեջ ՠգվ՟ր թ Հ՟ճջ — Յճջե՜կ ի՜ս՜պ՜ռ զ Քջզոպճո Մգլմ Կնջս՟մբթ՟մնջ...
ը՟. 24՝—8՜ ԺԱ. Պ՟սղնրէթրմ Սնրվՠ ի՟շթմ, նվ գհգր թ կգպըմ ջվՠնճմ Նգվջեջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ես ՠխՠս
հՠպ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ձոպ՜ս հԱդճշ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ...
ըՠ. 28՜—9՝ ԺԲ. Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Յնծ՟մմնր Արցմգտնճմ, էե նրջսթ եվ — Սճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպձ Յնծ՟մմեջ
բջ զ ՞՜ս՜շբձ Տ՟յվ՟ճնր...
ըա. 30՜—1՝ ԺԳ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟ճվթմ գր թ ղթ՟ճղ՟րվթմ ՟ջ՟տգժ ե — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս, ոզջՠէզ, ա՜հո ՜շ՜նզ ՟զռճստ...

ըբ. 32՜—4՜ ԺԴ. Պ՟սղնրէթրմ ա՟ժջսգ՟մմ Մեծղեսթմ թ Հ՟ճջ գր ամ՟ժ զմբբեղ մնվ՟ Ս՟ծ՟խ ջնրվՠ գոթջխնոնջմ — Իղը՜ձձ Ավլվնրմգ՟տ Թենբնվնջ Ըպնրյսնրմթ զ՝ջՠս էճս՜ս, դբ Մեծղես արջո ժճսպՠ՜ռ...
Լճսո՜ձռտճսկ՚ 32՜ «Վ՜ջ՟ Պ՜պջզժզձ բ»փ Տՠո «Պ՜պկճսդզսձ Աձ՜ձճսձ Զջճսռ՜՞ջզ», Եջՠս՜ձ, 1971, բն 87—107փ

ըգ. 34՜՝ ԺԵ. Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Յ՟հ՟աջ ծվ՟ը՟վղ՟մ ղ՟վբխ՟մ ճ՟յի՟վծեջ — Յճջե՜կ կՠխ՜սճջտ իջ՜ե՜ջզձ հ՜ղը՜ջիբո...
ըդ. 34՝—5՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ[՟]ժ ե ճԱմծ՟ջ ավնտ — Յճջե՜կ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ բզջ,
յ՜ջպ բջ տՠա ա՜ձՠջՠսճհդձ տձձՠէ...
ըե. 35՝—7՜ ԺԶ. Եվ՟մգժնճմ Աէ՟մ՟ջթ գոթջխնոնջթմ Յ՟հ՟աջ Աջսնրլնճ ծ՟վտղնրմւ ռ՟ճգժնրշ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Կթրվհթ Եվնրջ՟հգղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Յ՟հ՟աջ ծ՟մձ՟վնճ — Հ՜ջռճսկձ. Թբ ճսոպզ՛ հ՜հպ բ զ ե՜կ կ՜իճս՜ձ ճմ կՠշ՜ձզ իճ՞զձ...
ըզ. 37՜—9՜ ԺԷ. Եվ՟մգժնճմ Գ՟պմգտնճմ Յնծ՟մմեջթ Բ՟մ յ՟ծ՟րես գր ՟րկս՟խ՟վ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբխ՟մ —
Աջ՟, ճջ ռ՜ձժ՜հ ՠս վ՜վ՜քբ ՜ձ՜ձռ ժՠձ՜ռձ...
ըէ. 39՜—41՜ ԺԸ. Պ՟սղնրէթրմ Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթմ՝ ՟ջսնր՟լ՟ծ՟րվ է՟ա՟րնվթմ — Ես ՜ոբ Տբջ ռՍ՜կճսբէ. Մզձմՠս հՠ՛ջ՝ ոճս՞ ճսձզռզո զ չՠջ՜հ Ս՜սճսխ՜հ...
թ. 41՜—2՝ ԺԹ. Դ՟վկգ՟ժ Ս՟վաթջ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ յ՟ծ՟րես գր դ՟վղ՟մ՟ժթ — Ես,
՜ջ՟, ՠդբ ՜հոյզոզ Տբջ ճսձզկտ...
թ՟. 42՝—5՜ Ի. Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ դ՟վղ՟մ՟ժթ թ Վ՟ջմ բ՟վկթմ Ամսթնւ՟ճ ւ՟հ՟ւթմֆ Դ՟վկգ՟ժ ձ՟պ Ամսթնւ՟ճ ե — Աոբ Պՠպջճոձ. Աղ՜ժՠջպձ ձճջ՜ զռՠկ...
թՠ. 45՜—7՜ ԻԱ. Ննվթմ ջվՠնճ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ա՟ժզջսգ՟մմ Գ՟ՠ[վ]թեժթ ՟պ խնճջըմ Մ՟վթ՟ղ
— Ըձժ՜էՠ՜է թ՜շ՜հզձ ըաիջճչ՜ջպ՜ժձ կՠթ դ՜՞՜սճջզձ...
թա. 47՜—9՜ ԻԲ. Ննվթմ Եցվգղթ Խնվթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟րգսթջ ջնրվՠ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր գր ճհ՟մ՟ժ Բ՟մթմ
Աջսնրլնճ — Եժՠ՜է իջ՜կ՜ձ կՠթզ ՜ջտ՜հբձ ՜շ Մ՜ջզ՜կ...
թբ. 49՜—50՝ ԻԳ. Ննվթմ ջվՠնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ ծ՟ր՟ս՟ժնճ Յնռջգց՟ճ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ
գվգրղ՟ղՠ ծվգյս՟խթմ — Ես կզձմ՟ՠշ հ՜հձյզոզ ըճջիջ՟ճռձ պ՜՞[ձ]՜[յ]բջ Յճչոբվ...
թգ. 50՝—2՝ ԻԴ. Ննվթմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ գր թ ց՟պ՟ՠ՟մնրէթրմ ծնռւ՟տմ գր թ ղնանրտմ է՟ա՟րնվ՟տ — Ըձդ՜ռՠ՜է իջՠղպ՜ժ՜ռձ՚ ՜սՠպ՜ջ՜ձՠռզձ իճչւ՜ռձ, ՠդբ ՠժձ տ՜չ իճչզսձ...
թդ. 52՝—4՜ ԻԵ. Ննվթմ ջվՠնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի բ՟վկ ղգհ՟րնվ՟տ — Ես, ՜ջ՟, կզ չՠջն՜ոռճստ զ ախնկ՜ձբ...
թե. 54՜—5՝ ԻԶ. Ամ՟մթ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟մտ՟րնվ ՟յի՟վծթջ — Աջ՟, ՠդբ ժ՜կզոս ճջ
հ՜խդՠո ՜ղը՜ջիզո...
թզ. 55՝—7՝ ԻԷ. Խվ՟սւ ծնաեյ՟ծ գր ՠ՟մ ՟րկս՟խ՟վ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ւ՟չ գր ՠ՟մթՠնրմ ռ՟վբ՟ոգս Պժնրդ — Աջ՜ջ Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ իճ՞զ ՠս կ՜ջկզձ ՠս կզպտ... //(56՜) Մգխմնրէթրմ ՠ՟մթջ ՟ճջ ե — Ահձ կ՜ջ՟ձ ճջ ազսջ կՠխտձ մկճշ՜ձ՜հ...
թէ. 57՝—60՜ ԻԸ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ճԱրգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե— Ահջ կզ զն՜ձբջ հԵջճսո՜խբկբ հԵվթւնռ... Ահջձ՚ Ա՟՜կ չ՜ոձ ժ՜պ՜ջՠ՜է ի՜ո՜ժզձ...
ժ. 60՜—2՝ ԻԹ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ամ՟պ՟խ նվբթմ — Աշձ կզճն բզձ Բ ճջ՟զտփ Դբկտ ՜շ՜ժզո ՜շ ՜կՠձ՜ժ՜է ՝ձճսդզսձձ Աոպճսթճհ ի՜հզ...
ժ՟. 62՝—4՝ Լ. Չնվվնվբ խթվ՟խթ. Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ապ ղգլ՟սնրմմ գր Ղ՟դ՟վնր — Էջ
ճկձ կՠթ՜պճսձ ՠս ՜՞՜ձբջ ՝ՠիՠաո ՠս թզջ՜ձզո... Ես ճս՛ջ զռբ ՜ձճսձ կՠթ՜պ՜ձձ...
ժՠ. 64՝—5՝ ԼԱ. Հթմկգվնվբ խթվ՟խթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղ՟ւջ՟րնվմ գր ց՟վթջգտթմ — Չճջ[ջ]ճջ՟ ՠսո ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...
ժա. 65՝—7՝ ԼԲ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վգտգվնվբ խթվ՟խթմ, դղգխմնրէթրմ Արգս՟վ՟մթմ — Աջդճսձ ժ՜ռբտ, ազ ճմ ՞զպբտ, դբ ՠջ՝ Տբջ պ՜ձձ ՞՜հռբ... Գզպՠէզ բ, ՜ջդձճսդզսձձ հճհե յզպ՜ձզ...
ժբ. 67՝—70՜ ԼԳ. Գենվա՟ճ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե. Մստնրւ թ ճ՟վխջ մնվ՟... — Աոբ ճսջճսկձ ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ Ղճսժ՜ո. Ի՝ջՠս բն Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո զ էՠշձբ ՜ձպզ...
ժգ. 70՜՝ ԼԴ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ջւ՟մշգժգ՟տ ո՟սխգվթմ Քվթջսնջթ, դնվ թ ս՟իս՟խթմ եվ, նվ ճ՟ճսմթ
գվգրգտ՟ր [«դնվ գր ո՟սղգ՟տ ջնրվՠմ Աէ՟մ՟ջ Ահգւջ՟մբվնր ծ՟ճվ՟ոգսթմ», կգպ. 40, 233ՠ] — Ի ո՜իկ՜ձո Տթրվնջթ ՠս Սթբ[ն]մթ, զ տ՜խ՜տձ Բթրվթսնմ...

ժդ. 70՝—2՜ ԼԵ. Պ՟սղնրէթրմ գր ջւ՟մշգժ՟անվլնրէթրմ ջվՠնճմ Մ՟վթ՟ղնր Մ՟աբ՟հգմ՟տնճմ — Ես հՠպ ի՜կ՝՜շձ՜էճհձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠս զ ՞՜էոպՠ՜ձ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ...
ժե. 72՜—8՜ ԼԶ. Պ՟սղնրէթրմ ջւ՟մշգժթ անվլնտ գր ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ ջվՠնճ ՟պ՟ւգժնճ գր ՟րգս՟վ՟մշթմ
Յնռծ՟մմնր, դնվ ՟վ՟վ ճԵցգջնջ գր թ Պ՟սղնջ խհդնչ... — Յՠպ ի՜կ՝[՜]շձ՜էճհձ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ հՠջժզձո...
ժզ. 78՝—80՝ ԼԷ. Յ՟հ՟աջ ՟ւջնվ՟մ՟տ ՟ղգմ՟անռգժթ գր ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յնռծ՟մմնր — Ես զոժ զ կզճսկ
՜սճսջ ՠջՠս՜է ձկ՜հ ՜կՠձ՜պբջձ...
ժէ. 80՝—3՝ ԼԸ. Յ՟հ՟աջ Մգպթմնջթ գր գհգժնտ թ կգպմ Յնծ՟մմնր գր ՟ղգմ՟ճմ ս՟մ մնվ՟ — Ք՜ձազ բջ ՜հջ
կզ զ տ՜խ՜տզձ հ՜հձկզժ ՜ձճս՜ձՠ՜է Ջ՟ծրնվ...
ի. 83՝—4՜ ԼԹ. Յ՟հ՟աջ Վ՟ջժթ գր խմնչ մնվ՟, էե նվոեջ ժնրջ՟րնվգտ՟մ թ Յնռծ՟մմե — Ք՜ձազ բջ ՜հջ ճկձ
կՠթ՜պճսձ զ տ՜խ՜տզձ հ՜հձկզժ, ճջճհ ՜ձճսձ Վ՟ջթժ...
ի՟. 84՜—9՜ Խ. Յ՟հ՟աջ Կթմնո՟ջ՟ճ գր շ՟վ՟վնրգջս խ՟ի՟վբնրէգ՟մ մնվ՟, դնվ ՟վ՟վ ՟պ՟չթ Յնծ՟մմնր թ կգպմ շ՟վ՟[վ]ը՟մ ղ՟վբխ՟մ — Ք՜ձազ բջ ՜հջ ճկձ զ Բ՟սղ՟ճ ժխասճնձ ժ՜ը՜ջ՟...
իՠ. 89՜—91՜ ԽԱ. Յ՟հ՟աջ Յնծ՟մմնր Արգս՟վ՟մթմ, էե նվոեջ ո՟սղգտ՟ր թ Յնռծ՟մմե գր խ՟ղ ճնվնրղ
սգհրնչ զմխ՟ժ՟ր ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժւ դո՟վագրջ դ՟ճջ թ Տգ՟պմե... — Յՠպ ի՜ս՜պ՜էճհ ՜կՠձ՜հձ ժխաճհձ Բ՟սղ՟ճթ
ՠս չ՜ըծ՜ձՠէ դ՜՞՜սճջզձ Դեղեսթ՟մնջթ...
իա. 91՜՝ ԽԲ. Յգխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե Վ՟ջմ Յ՟խնռՠ՟ ՟պ՟ւգժնճ գր գհՠփվ Յնծ՟մմնր, նվ խ՟ս՟վթ
ս՟րմ Գժի՟սղ՟մ մնվ՟ճ ցգսըվվ՟վթ ւջ՟մ գր ղեխմ — Յ՜կո Կհփբթ՟ճ լՠշձ՜կճսը ՠխՠ՜է Հգվնռբեջ մ՜ջմ՜ջՠ՜է
աճկ՜ձո...
իբ. 91՝—5՝ ԽԳ. Աճժ ո՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խնՠ՟ճ, էե նվոեջ ամ՟տ թ Իջո՟մնթ՟ճ գր բ՟վկգ՟ժ գխմ ճԵվնրջ՟հեղ գր աժի՟սգտ՟ր գր ղգպգ՟ժ ղ՟վղմնռ ամ՟տ բ՟վկգ՟ժ Իջո՟մնթ՟ճ — Ճ՜շ՜՞՜հդ ՜ջվզ՜իջ՜ղ ՠս ՜ձյ՜ջ՜՞ջՠէզ ՠս էճհո ի՜կ՜պ՜ջ՜թ...
իգ. 95՝—103՜ ԽԴ. Ի բգխսգղՠգվթ ՟ղջնճ ԺԵ—մ ս՟րմ ե ջվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Մլՠմ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ, դնվ
ավգ՟ժ ե դռ՟վջ ջնվ՟ճ Մ՟հ՟ւթ՟ճ ՟յ՟խգվս Մ՟վնրաեթ ղթ՟ճմ՟խգտթ — Մճչոբո ՜ոպճս՜թ՜հզձ րջբձո՟զջձ, ճջ
ՠիՠջլ ըաԿ՟վղթվ լնռմ...
իդ. 103՜—23՝ ԽԵ. Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Նթխնհ՟ճնջթ լմըմբգ՟մմ գր ջմըմբգ՟մմ գր ռ՟վնրտմ գր խ՟ս՟վղ՟մմ ղգլթ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսթմ Քվթջսնջթ ՟վւգոթջխնոնջթմ ըԶղթրպմ՟տնճ ւ՟հ՟ւթմ, նվ թ Սթխթժ՟տնտ մ՟ծ՟մաթմ, թ բգխսգղՠգվ ՟ղջնճ թ ռգտմ — Յ՜կՠձ՜հձ ոճսջ՝ո ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՠջն՜ձզժ գձպջՠ՜էո Աոպճսթճհ...
իե. 124՜—30՜ ԽԶ. Ի բգխսգղՠգվթ ՟ղջնճ թ ԻԸ սփմ ե ջնրվՠ գր աժի՟րնվ ՟պ՟ւգժնտմ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթֆ Գնվլւ Պգսվնջթ գր Պոհնջթ, էե նվոեջ թ Հպնղ խ՟ս՟վգտ՟մ թ ց՟պջ Աջսնրլնճ — Ես ՠխՠս հՠպ ՠէ՜ձՠէճհձ Պոհնջթ զ Կնբնղգժգրա՟տնտ ժխաճհձ...
իզ. 130՜՝ ԽԷ. Ի բգխսգղՠգվ ՟ղջնճ ԻԵ–մ ս՟րմ ե Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթմ. Յ՟խնՠ՟ճ ՟պ՟ւգժնճ՝ գհՠփվ Տգ՟պմ — Սժզս՝ձ ՠս ՞էճսը ՜կՠձ՜հձ պ՜սձզռ բ Ծըձըձ՟ՠ՜ձ ՠս Յ՜հպձճսդ՜ձձ Քջզոպճոզ...
իէ. 130՝—43՜ ԽԸ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ գր ձամնրէգ՟մ գր ջւ՟մշգժ՟անվլնրէգ՟մտմ ջնրվՠ գր ց՟պ՟րնվգ՟ժ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Բ՟վջհթ ՟վւգոթջխնոնջ՟ոգսթմ Կգջ՟վնր Կ՟ոնբ՟խտն(=Կ՟ո՟բնռխ՟տրնճ)ֆ Յնրմվ՟վթ Ա
— Սզջՠէզտ ՠս ՝՜ջՠժ՜կտ, ճմ բ ՜ձի՜ս՜պ՜էզ ծ՜շ ՝՜ձզռո...
լ. 143՜—7՜ ԽԹ. Հ՟ր՟ւգջտնրւ դլ՟հթխջ թ ղ՟վա՟վե՟գ՟տ (=ղ՟վա՟տ) Արգս՟վ՟մթմ՝ ոջ՟խգժ դւգդ ՟ջս — Բ՜դբճո (=Մ՜պդբճո) դ՜ջ՞կ՜ձզ՚ Եջ՞ ժՠձ՜ռ ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձձ՚ Բ՜ձ՜ժ ՜սՠպՠ՜ռ...
Ի եխէ՜ձ՜ռ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ Աջՠսՠէռսճհփ Տՠո կգպ. 341, 7՜—31՜ (§3. ՟—ը՟)փ

լ՟. 147՜—8՝ Ծ. Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟պ Հգէնրղ է՟ա՟րնվմ ավգ՟ժ ե ճԱրգս՟վ՟մեմ – Հ՜ջռճսկձ Հՠդկճհ. Զզ՛ձմ ՜ո՜ռզռ Տբջձ ռ՜հջձ ճջ ՜ո՜ռ. Վ՜ջ՟՜յՠպ ՠժզռ ՠս ՠո աժձզ տճ...
Տՠո ՜ձ՟՚ 31՜—40՜ (§3. ըՠ – ըա, §4, 5. ՟—ա)փ

լՠ. 148՝—51՜ ԾԱ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟ղՠ ղգվկգմ՟ժ ղ՟վղթմ գր ՟վթրմ Ովբնճմ Աջսնրլնճ — Սճոժ՜ձ ճոժՠջտ զկ ՟ճխճսդՠ՜կ՝ ՠս ո՜ջո՜վզ ՜ձլձ զկ իզ՜ռՠ՜է...
լա. 151՜—3՜ ԾԲ. Ի ղգլթ ՟րնրվ Ճվ՟ա՟ժնրտթմ նվ Յնրմվ՟վթ ՟ղջնճ թ ծթմկըմ Յ՟հ՟աըջ Ծմըմըմբգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ — Ի կբն տջզոպճո՜ոզջ՜ռ աՔջզոպճոբ ըճոպ՜ռ՜հ ծ՜շՠէ...
լբ. 153՜՝ ԾԳ. Սվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ Ահեւջ՟մբվնր ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Աջ՟, ՠխՠ՜է չՠռՠջրճջ՟ճսկ ՜սճսջձ Ա՟՜կ
զ չՠռՠջճջ՟ ՟՜ջճսձ...

լգ. 154՜—8՝ ԾԴ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Ամբվեթ ՟պ՟ւգժնճ, նվ շ՟վշ՟վգտ՟ր թ Սո՟ս՟վ՟ճ (=Սո՟վս՟)՝ նվ
ե ղ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւ՟տ Եժժգբ՟տրնտ, ճ՟պ՟չ դղթմմ Կ՟հ՟մբ՟տ բգխսգղՠգվթ ՟ղջնճ — Եո, ՠխ՝՜ջտ, ՜շ՜տՠռ՜հ զ
Տՠ՜շձբ զ ժճխկ՜ձո հ՜հոճոզժ...
լդ. 158՝—61՝ ԾԵ. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Փթժթոոնջթ, նվ ռխ՟ճգ՟տ Յգցթնվղե ւ՟հ՟ւթ — Մզձմ՟ՠշ բզձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էտձ Փզէզյյճո ՠս Բ՜ջ՟ճսխզկբճո ՠս Մ՜ջզ՜կ Յգցթնվղե տ՜խ՜տզ...
լե. 162՜—6՝ ԾԶ. Յ՟հ՟աջ Ամբվեթ ՟պ՟ւգժնճմ գր մնվթմ ջւ՟մշգժգ՟տմ, դնվ Տեվ ՟վ՟վ թ կգպմ մնվ՟ գր Մ՟էեթ թ ղ՟վբ՟խգվ՟տմ ՟յի՟վծթմ — Յՠպ ի՜կ՝՜շձ՜էճհ Տՠ՜շձ հՠջժզձո ՠս աՍճսջ՝ Հճ՞զձ ՜շ՜տՠ՜է...
լզ. 166՝—9՝ ԾԷ. Ճ՟պ ջվՠնճմ Եցվգղթ Յ՟հ՟աջ բ՟վկթ ՟դաթ յ՟մ՟աժի՟տ, թ կգպըմ Ամբվեթ ՟պ՟ւգժնճմ —
Ակՠձ՜ժ՜էձ Յզոճսո Աոպճս՜թ կՠջ հ՜խդՠ՜է ը՜մզձ մ՜ջմ՜ջ՜ձրտ...
լէ. 169՝—71՜ ԾԸ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Յ՟հ՟աջ շջա՟ժնճ դռ՟իձ՟մգ՟ժջմ, ղ՟մ՟ր՟մբ նվւ թ սհ՟ճ՟խ՟մ ծ՟ջ՟խթ ցնիգտ՟մ թ Քվթջսնջ — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս, կ՜ձ՜ս՜ձ՟, տ՜ձազ հ՜շ՜ն՜՞ճսձզռ վճսդ՜՝ՠջ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜կ՝...
խ. 171՜—2՝ ԾԹ. Ննվթմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ ջա՟րնվ՟տ — Եժ՜հտ ՠջժջյ՜՞ոՠռճստ ոպՠխթճխզձ ՠս չՠջըոպզձ ըոպՠխթ...
խ՟. 172՝ Կ. Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր Ապ Տվգմսթնջ ջսվ՟սգժ՟ս Վ՟ջմ ղ՟ծնր բեջսգվ՟տմ — Ես ՜ջ՟, ՜շ տՠա ՝՜ձտո զկ, ճչ տ՜ն՟...
խՠ. 172՝ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ապ Կգջ՟պնջ ռ՟ջմ մնվթմ ինվծնրվբ — Հ՜ս՜ձզկ զկ՜ոպձճռձ ՝՜ձզռ,
ՠդբ իճ՞զ ՜կՠձ՜՝՜ջզ...
խա. 173՜ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ թ Կնվզմէ՟տնտ էըխտնճմ ղգխմնրէգմե— Ախբ, ՜ո՜հ զձլ, ճչ ժզձ ՟ճս, ազ՛
ծմՠո ՠս ճխճղ՜ձզո... (պՠո 225՝)փ
խբ. 173՜—5՝ ԿԱ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Թեբնվնջթ դ՟րվ՟ռ՟վթմ — Մ՟ւջթղգ՟մ[ն]ջ ՠս Մ՟ւջթղթնջ դ՜՞՜սճջտ ՜շ՜տՠռզձ զ իձ՜ա՜ձ՟ՠ՜էոձ զղը՜ձճսդՠ՜ձ ձճռ՜...
խգ. 175՝—7՝ ԿԲ. Սվՠնճմ Նգւս՟պգ՟ճ գոթջխնոնջթ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ Յ՟հ՟աըջ ս՟րմթ ջնրվՠ գր ձամ՟դագ՟տ ռխ՟ճթմ Թենբնվնջթ... — Յ՜շ՜նձճսկ ՜կզձ Յնրժթ՟մնջթ, կզձմ՟ՠշ ձճջգձթ՜հ բջ...
խդ. 177՝—81՝ ԿԳ. Եվ՟մգժնճմ Ամ՟մթ՟ճթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խնվծնրվբ Յնռմ՟մնր ղ՟վա՟վեթմ — Յ՜խ՜՞ո Յնռմ՟մնր ի՜ժզջծ ՠս ի՜կ՜շրպ ՝՜ձզս ՜ձռռճստ...
խե. 181՝—4՜ [ԿԴ]. Եվխվնվբ խթվ՟խթմֆ Սվՠնճմ Յնռծ՟մմ[նր] Ոջխթՠգվ՟մթ Կնջս՟մսթ՟մնրո՟րժջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Տՠոբտ ՜շ՜նձճսկձ ժզջ՜ժբզ այ՜պՠջ՜ակ ՠս ահ՜խդճսդզսձձ...
խզ. 184՜—6՜ ԿԵ. Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ. Կթմըմ ւ՟մ՟մ՟տթֆ ՅԱրգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմեմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ՟ճջ — Ես ՞ձ՜ռՠ՜է Յզոճսոզ, ՠժձ զ ո՜իկ՜ձո Տթրվնջթ ՠս Սթբնմթ...
խէ. 186՜—7՜ ԿԶ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ խթվ՟խեթմ թ Զ՟ւենջ ղ՟ւջ՟րնվմ, ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱրգս՟վ՟մթմ ղգխմնր[էգմե] — Ոջտ ՝՜ջՠ՜ռձ ՠձ ռ՜ձժ՜ռրխտ, ճմ ՠձ իՠշ՜՞ճհձտ զ ՝՜ջՠ՜ռձ...
ծ. 187՝—9՝ ԿԷ. Եվվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմֆ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Կթրվհթ Եվրջ՟հեղթ գոթջխնոնջթ գր ղփվ մնվ՟ Ամմ՟ճթ գր Աբղնճթ — Մզ՜թզձ ՠս Հ՜սջ գձ՟՜՝ճհո ՠս զ ոժս՝՜ձբ Աոպճս՜թ Բ՜ձձ...
ծ՟. 190՜—2՜ ԿԸ. Վ՟վւ ջվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հգղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ գր ռխ՟ճնրէթրմ մնվ՟ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո
դ՜՞՜սճջՠէճ Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ ՝՜ջՠյ՜ղպզ...
ծՠ. 192՜—4՜ ԿԹ. Տգջթժ Կնջս՟մբթ՟մնջթ է՟ա՟րնվթ Վ՟ջմ աթրսթ Սվՠնճ ի՟շթմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճմ
ղգվնճ — Յ՜կզձ ՠրդձ ի՜ջզսջ[ՠջ]ճջ՟զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Կնջս՟մբ[թ]՟մնջթ Մգլթ դ՜՞՜սճջզձ...
ծա. 194՜՝ Վ՟ջըմ ՠգրգպ՟տմ Սվՠնճ ի՟շթմ — Եջ՜ձՠէզձ Հգհթմե ի՜ս՜պճչտձ ճջ ՜շ Աոպճս՜թ...
ծբ. 194՝—6՜ Հ. Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թ՟թենջթ Պ՟սղնրէթրմ, նվ ճ՟հ՟աջ ՟պ՟չթմ աթրսթ Սնրվՠ ի՟շթմ, նվ
ճ՟րնրվջ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խնՠնր գհՠ՟րվմ Տգ՟պմ. Ի կգպմ է՟անրծնճմ Պ՟սվնմթխ՟ճ, նվ եվ խթմ Կհփբգ՟ճ խ՟ճջգվ
Հպնղ՟ճ — Ես ՜ջ՟, յ՜պկՠռզռ լՠա չ՜ոձ Սճսջ՝ ը՜մզձ...
ծգ. 196՝—9՝ ՀԱ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Բ՟վբնրհթղենջթ գր ռխ՟ճնրէթրմ մնվթմ — Գէը՜սճջտ ոջ՝ճհ
՜շ՜տՠէճռձ գձպջՠ՜է ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜ղ՜ժՠջպտ...
ծդ. 200՜—6՜ ՀԲ. Ճ՟պ մգվՠնհգմթ ո՟սղ՟ավ՟ՠ՟վ ինվծվբ՟խ՟մ թղ՟ջսթրւ ճ՟վղ՟վգ՟ժ ծպշ՟խ՟րնվ գր
ղգլթղ՟ջս ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ. ճգվթտջ գվ՟մգ՟ժ Պ՟վէ[գ]րմ Գվթանվթնջ Լնրջ՟րնվթշ Հ՟ճ՟ջս՟մ ՟յի՟վծթջ — Ասջիձՠ՜է Տբջ Աոպճս՜թ ի՜ջռձ կՠջճռ, ՠս րջիձՠ՜է բ ՜ձճսձ ոճսջ՝ վ՜շ՜ռ ձճջ՜...
ծե. 206՜—11՝ ՀԳ. Եվ՟մգժնճմ Թենցթժգ՟ճ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Մգլթ գվխնրյ՟ՠ՟դթմ թ Թդգմթմ գր ճԱբ՟ղ՟ճ. Մգխմնրէթրմ ճ՟հ՟աըջ ՟մթլթտ էդգմնճմ գր ռ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ... — Զթ՜շձ թ՜խժ՜ա՜ջ՟ պՠոՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜չ՜հՠէճսմ ՜ժձ ՜հձ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ...

ծզ. 211՝—3՝ ՀԴ. Եվվնվբ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Նթր[ջ]՟տնճ գոթջխնոնջթ թ խնսնվնրղմ ղ՟մխ՟մտմ Հգվնռ[բգ՟ճ] — Դ՜ջլՠ՜է թՠջճսձզո ՠո զ ՝՜ձբո ՜թզկ հ՜ոյ՜ջբո...
ծէ. 213՝—4՝ ՀԵ. Վ՟ջմ սհ՟ճնտ, դնվ խնսնվգ՟տ Հգվնռբեջ թ Բգէհեծեղ Հվե՟ջս՟մթ գր ռ՟ջմ մնվ՟
ռվեըիմբվնրէգ՟մմ, դնվ գր բ՟պըմ ռ՟իձ՟մթմ նվ ճԱջսնրլնճ գհգր — Ահէ զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ զ՝ջՠս թըձ՜ս Քջզոպճո զ
Բգէհ՟ծեղ զ Յնրբ՟ճգ՟մտ...
կ. 214՝—7՜ ՀԶ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ թ Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէթրմ — Ես զ՝ջՠս կպզձ զ պճսձձ, պՠոզձ ըակ՜ձճսժձ... Ես ազ՛՜ջ՟ Ղնրխ՟ջ ՜ոբ...
կ՟. 217՝—24՜ ՀԷ. Սվՠնճմ Թենցթժգ՟ճ թ Սնրվՠ գր թ ջնջխ՟ժթ Ծմնրմբմ Փվխշթմ գր ռ՟ջմ ղնանրտմ գր ՟ջսգհմ գր Փ՟պւ թ ՠ՟վկնրմըջ — Ի կբն պ՜սձ՜ոզջ՜ռ տջզոպճո՜յա՞ՠոպզռ...
կՠ. 224՜ ՀԸ. Սվՠնճմ Թ՟էենջթ ՟պ՟ւգժնճ Վ՟ջմ ճ՟վնրէգ՟մ ղգպգժնտ — Աջ՟, իճ՞զ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ճջ
ՠէ՜ձբ զ կ՜ջկձճհ ՜ոպզ...
կա. 224՜—5՝ ՀԹ. Հ՟վտնրղմ Թենբնվնջթ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ զմբ գվ՟մգժթմ Եոթց՟մ Վ՟ջմ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ ո՟ծնտ — Եդբ Մճչոբո տ՜շ՜ոճսձ ՜սջ յ՜իՠ՜ռ...
կբ. 225՝ Ձ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ թ Կնվմէ՟տնտ էհէնճմ ղգխմնրէգմե — Ախբ, ՜ո՜հ զձլ, ճչ ժզձ ՟ճս, ազ՛
ծմՠո ՠս ճխճղ՜ձզո... (պՠո 179՜)փ
կգ. 226՜—9՝ ՁԱ. Եվգւյ՟ՠ՟էթֆ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Սնցթ՟ճ գր գվթտ խնրջ՟մ՟տըմ Պթջսթջթ, Եժոթջթ, Աա՟ոթ, նվ է՟վաղ՟մթ ՟մնր՟մւ մնտ՟՝ Հ՟ր՟ս, Յնճջ, Սեվ, գր ղփվ մնտ՟ Սնցթ՟ճթ, նվ է՟վաղ՟մթ՝ Իղ՟ջսնրէթրմ — Բ՜ձտ ՠջժձ՜սճջտ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ Փջժմզձ կՠջճհ...
Տՠ´ո պյ. «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», N 16, բն 184-185փ

կդ. 229՝—31՝ ՁԲ. Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ Դթնմեջթնջթ գոթջխնոնջթ, նվ եվ նվբթ Սնխվ՟ս՟ճ՝ աժի՟րնվթմ
Աէգմ[՟]տնտ ւ՟հ՟ւթմ —Պ՜պկՠոռճստ հ՜խ՜՞ըո ՜ձլզձ զսջճհ՚ ՠջ՜ձՠէզձ Դթնմեջթնջ...
կե. 231՝—6՝ ՁԳ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Շնրյ՟մխ՟մմ՝ էնպթմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ, բջսգվմ ջվՠնճմ Վ՟վբ՟մ՟ճ, նվ թրվղե ՟պմեմ խ՟ս՟վգտ՟ր դ՟մ՟դ՟մ ս՟մչ՟մփւ ռ՟ջմ Քվթջսնջթ ծ՟ր՟սնտմ— Ես ՠխՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Պ՟վջթտ ՝՟ՠղը ճկձ ՜ղը՜ջիզձ Վվ՟տ...
կզ. 236՝—49՝ ՁԴ. Հ՟ղ՟պփս անրղ՟վնրղմ գր ժնրլնրղմ ՠ՟պթտ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ նրղգղմ ճԵվգղթ՟ճ ՠ՟մ՟ջթվեֆ Բ՟պւ թ ավնտ Ավ՟վ՟լնտ — Ե՟ՠկ՚ ՠջժզջ վ՜վժճսդՠ՜ձ... Ոխնճհձ գձ՟ լՠա՚ ը՜խ՜խճսդզսձ գձ՟ լՠա. ՜կբձփ
կէ. 249՝—50՜ ՁԵ. Յ՟հ՟աջ ջվՠնճ Կնրջթ Մ՟վթ՟ղնր — Ահջ ճկձ ՜ձճսձ Թենցթժնջ, հՠջժջբձ Կթժթխթնճ զ կզճսկ տ՜խ՜տ՜ռ ՜ս՜՞ ՠժՠխՠռսճհ ՞ճջթ՜ժ՜է... ՠս զ ձճհձ պՠխսճն աժՠ՜ձո զսջ չծ՜ջՠ՜ռ, հճջկճս ՠս կ՜ջ[կզձ] ձճջ՜ դ՜խՠռ՜սփ
Ահոպՠխ ՞ջզմգ ՜ս՜ջպՠէ բ Ոոժՠվճջզժգ, ՞ջՠէ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգ ՠս ՜հո կ՜ոզ ռ՜ձժգ, ՜յ՜ ղ՜ջճսձ՜ժՠէփ Հՠպ՜՞՜հճսկ ժ՜ակՠէ բ
ՠջժճս կ՜ոՠջզ ի՜կ՜ջ կզ՜ոձ՜ժ՜ձ ռ՜ձժ, ՟ջՠէ ոժա՝ճսկ (1՜—2՜) ՠս թ՜թժՠէ Ոոժՠվճջզժզ ռ՜ձժգփ

հ. 250՝—66՝ ՁԶ. Հ՟վ՟մտ ռ՟վւ
՟. 250՝—1՝ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ ե ՟ճջ ՟պ՟խջ — Էջ ճկձ թՠջճսձզ տ՜ի՜ձ՜հ... ՠ. 251՝ Յ՟հ՟աջ ՠ՟ղՠ՟ջ՟մ՟տ — Էջ ճկձ ժջրձ՜սճջ ա՞ՠոպզստ ՠս ճմ չ՜ջճստ... (2 ՜շ՜ժ) ա. 251՝—2՜ Վ՟ջմ ՠ՟վթ խ՟ղ՟տ — Էջ ճկձ
ՠջզպ՜ո՜ջ՟ ՜ջ՜՞՜կզպ, հճ՞ձ՜ի՜ձծ՜ջ... բ. 252՜՝ Յ՟հ՟աջ անհնրէգ՟մ — Ոկձ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ ՝՜ջզ ՜ձճսձ ոպ՜ռՠ՜է բջ... գ. 252՝—4՝ Յ՟հ՟աջ բ՟ս՟ջս՟մթմ Աջսնրլնճ — Յ՜կզ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ԹՃՁԵ (985)
՜կզ, հՠջժջզձ ճջ ՜ոզ Ս՟ջնրմւ, բջ ճկձ ՞ջճռ ՜ղ՜ժՠջպ ՜ձճսձ Որսնմ... դ. 254՝—6՜ Յ՟հ՟աջ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Եջզպ՜ո՜ջ՟ ճկձ հ՜կՠձ՜հձ իՠղպճսդՠ՜ձռ ՠս ռ՜ձժճսդՠ՜ձռ կ՜ջկձճհ կզնզ գձժըխկՠ՜է... (6 ՜շ՜ժ) ե. 256՜՝
Յ՟հ՟աջ լթլ՟հգժնճ — Մ՜պՠ՜ձտ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդՠ՜ձռ յ՜պկՠձ ո՜ժո ճսջճսկձ դ՜՞՜սճջզ... զ. 256՝—7՝ Յ՟հ՟աջ խ՟մ՟մտ — Եյզոժճյճո ճկձ ՝՜ջՠյ՜ղպճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜շ՜տզձզ չ՜ջճստ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է... ըէ. 257՝—8՝ Յ՟հ՟աջ խնրջ՟մ՟տ եֆ Գժնրի գվգջնր[մ] գր Թ — Կճհո ճկձ ժջրձ՜սճջ, չ՜հՠէմ՜՞ՠխ ՠս հճհե ՞ՠխՠռզժ պՠոէՠ՜կ՝... (4 ՜շ՜ժ) ը. 258՝—60՜ Յ՟հ՟աջ Հ՟հնվբնրէգ՟մ — Հՠջՠպզժճո ճկձ ժ՜կբջ զսջ ՜խ՜ձ՟ձ ՟՜ջլճսռ՜ձՠէ աճկձ ճսխխ՜վ՜շ տ՜ի՜ձ՜հ... (4 ՜շ՜ժ) ը՟. 260՜՝ Յ՟հ՟աջ ծթր՟մբ՟տ ե — Էջ ճկձ ՜ձ՜յ՜պ՜սճջ՚ ոճսջ՝ ՠս ՜շ՜տզձզ... (2
՜շ՜ժ) ըՠ. 260՝—1՜ Յ՟հ՟աջ ծթրվ՟ջթվնրէգ՟մֆ Գժնրի ԽԲ — Էջ ՜հջ կզ զ Հպնղ տ՜խ՜տբ, ՝՜ջբկզպ ՠս ՠջժզսխ՜թ Աոպճսթճհ... ըա. 261՜ Յ՟հ՟աըջ ծնանճ ե — Դբյ ՠխՠս ՠջ՝ՠկձ, ազ ճկ՜ձտ ՞զձզ գկյբզձ զ յ՜ձ՟ճժզ... ըբ. 261՜—4՜ Յ՟հ՟աջ ջնրվՠ խնճջ սթվ՟ղ՟րվ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Էջ ճկձ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ կՠթ՜ա՞զ, ճջճսկ ի՜հջձ կՠթ՜պճսձ ՠս ՜աձճս՜պճիկ... (6 ՜շ՜ժ) ըգ. 264՜՝ Աճջնրծգսգր ՟չնհնրէգ՟մ ե — Գջՠ՜է բ զ չ՜ջո ՠջ՜ձՠէճհձ Աղՠվնջթնջթ ՠյզոժճյճոզ... ըդ. 264՝—5՜ Յ՟հ՟աջ մ՟ի՟մկնրֆ Գժնրի ճթէջնրմ Ա — Զրջ՜ժ՜ձ ճկձ հճհե ոզջՠէզ դ՜՞՜-

սճջզ... ըե. 265՜՝ Յ՟հ՟աջ յւ՟ճսնրէգ՟մ գր ՟վՠգտնրէգ՟մ — Աղը՜ջի՜ժ՜է ը՜ս՜ջզո ՜հոճջզժ ՝՜աճսկ իձ՜ջո
ճսձզ չձ՜ոՠէ կ՜ջ՟ճհձ... (2 ՜շ՜ժ) ըզ. 265՝—6՝ Յ՟հ՟աջ նհնվղ՟լնրէգ՟մ — Տ՜ձճսպբջ ճկձ ՜խտ՜պ կզ՜հձ կզ ՟՜իՠժ՜ձ ճսձբջ... Զզ հ՜սՠէզ տ՜ձ աճջ ըձ՟ջՠ՜է բջ, ղձճջիՠռ՜ս ձկ՜հ (5 ՜շ՜ժ)փ
հ՟. 267՜—77՜ ՁԷ. Բ՟պ ե ծ՟ճնտ ժգդնրե. ո՟վդ գր ճթջս՟խ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Յ՟խնվ ռ՟վբ՟ոգսե (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Բ՟պջ ՟ճջ ՟ճՠ նր ՠգմթ ռգվ՟ճ ե») — Աոպճս՜թ՚ ՜ջ՜ջզմ ժ՜կ ՜ձպՠո...Ք՜խռժՠխ՚ յզո՜ժ ժ՜կ ՞ճ՟զ, Քոՠոպ՚
մ՜վ բ ժ՜կ ժղշզ ՜ձճսձփ
հՠ. 277՜—81՝ [Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ Մգխմնրէթրմ ո՟ս՟վ՟աթ]
—277՜՝ ՁԸ. Իղ՟ջսմնճմ Յնծ՟մմթջթ ռ՟վբ՟ոգսթ ծ՟ղ՟պփսգ[՟]ժ դղգխմնրէթրմ Նգվջեջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճմ ո՟սվթ՟վգթ (=ո՟ս՟վ՟աթ) — Ակՠձ՜հձզ ե՜կ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ բ. ՜կՠձ՜հձ զջ՜ռ ե՜կ՜ձ՜ժ բ է՜էճհ ՠս ե՜կ՜ձ՜ժ բ թզթ՜խՠէճհ...
—277՝—80՜ ՁԹ. Խնվ՟աթվմ ե. Եր էե նվնտ ժթմթ ցվխնրէթրմ գր նվնտ նշ, գր խ՟ղ նվոեջ դզմլ՟ճջ ս՟մ ո՟ս՟վ՟աթմ... — Աջ՟, ձ՜ը յ՜ջպ ՞զպՠէ ա՜հո, դբ ՜կՠձ՜հձ ճջ ազ՜՛ջ՟ իջ՜կ՜ձ ՜շ՜տ յ՜պ՜ջ՜՞ կ՜պճսռ՜ձՠէ...
—280՜—1՝ Ղ. Վ՟ջմ դ՟մ՟դ՟մնրէգ՟մ դագջսթտմ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բ ճտ զ տ՜ի՜ձ՜հզռ ժ՜կ ՠյզոժճյճո՜ռ կ՜պճսռ՜ձՠէ յ՜պ՜ջ՜՞... ՠս տ՜ի՜ձ՜հձ կզ՜՝՜ձ ՜խրդզռ ձճռ՜ գձպ՜ձբ ՝՜ջՠըրոզ Քջզոպճոզփ
հա. [Ի ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ]
—281՝ [Վ՟ջմ ճթյնտ՟սնր՟տ] — Տ՜ոձՠջրճջ՟ ժ՜ձճձ ՞ջՠկտ չ՜ոձ ՜իՠխ, կՠթ ՠս ՟՜շձ ՠս ա՜ջիճսջՠէզ կՠխ՜ռձ...
—281՝—2՝ ՂԱ. Յ՟հ՟աջ անհնրէգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ ե նվ — Եսդձՠջրճջ՟ ՞ջՠկտ ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ ՝՜ձո հ՜խ՜՞ո ՞ճխճսդՠ՜ձ...
հբ. 282՝—4՜ ՂԲ. Աճժ՝ Վ՟ջմ մմչգտգժնտ թ ՠ՟մմ Սթվ՟ւ՟ճ. Ի ղթս ՟լ դբ՟ս՟ջս՟մջ թղ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Աղ՟վ՟մ ՃԾԳ) — Վ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոՠձ, դբ. Աոպճս՜թ ճմ ՜շձբ վճհդ ավջժճսդզսձ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
հգ. 284՜—5՝ ՂԳ. Ննվթմ Վ՟ջմ ոջ՟խթ թ ՠ՟մմ. Ավ՟վ Աջսնր՟լ դղ՟վբմ թ ո՟սխգվ թրվ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Աղ՟վ՟մ ԽԴ) — Աջ՜ջմ՜՞ճջթձ Աոպճս՜թ հճջե՜կ ըոպՠխթՠ՜ռ աԱ՟՜կ...
հդ. 285՝—7՜ ՂԴ. Ննվթմ Վ՟ջմ ծ՟ղՠգվնրէգ՟մ, նվ ՟ջե Ապ՟խմ. Մթ ՟ջգվ, էե. Ապթտ ռվեըջ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Աղ՟վ՟մ ԾԹ) — Վջբե ըձ՟ջՠձ մ՜ջՠ՜ռ վճը՜ջբձ՚ ա՜հո ՜ոբ, դբ. վճսդճչ չջբե կզ ըձ՟ջբջ...
հե. 287՜—8՝ ՂԵ. Ննվթմ Վ՟ջմ դհչղ՟մ. Զղգհջ ՟սգտթ գր (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Աղ՟վ՟մ՝ ՀԷ)—[Ի] ախնճսկձ ՠժՠէճռ յ՜ջպ բ աԴ՜սդՠ՜հ...
հզ. 289՜—91՜ ՂԶ. Ննվթմ Վ՟ջմ մ՟ի՟մկնր, նվ ՟ջե. Մթ մ՟ի՟մկթվ զմբ շ՟վջ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ,
Աղ՟վ՟մ ԿԲ) — Ոջյբո ՟՜հՠ՜ժ ճջ չ՜ջեբ աոպըձ՟զ՜հ կ՜ձճսժձ...
հէ. 291՜—4՜ ՂԷ. Ննվթմ Վ՟ջմ բ՟ս՟ջս՟մթ ՟րնրվմ, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Զթ ծնրվ ՠնվՠնւգտ՟ր... (Գվթանվթ
Տ՟էգր՟տրնճ, Աղ՟վ՟մ ՃԿԸ) — Ոջյբո ՜ոՠձ, ՜կՠձ՜ժ՜ջճխ բ Աոպճս՜թ զ ոպՠխթ՜ձՠէձ...
ձ. 294՜՝ ՂԸ. Վ՟ջմ իվ՟սնր սհ՟ճնտմ, թ ՠ՟մ Ապ՟չթմ. Ով իմ՟ճե թ ա՟ր՟դ՟մմ, ՟սե դնվբթմ թրվ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Աղ՟վ՟մ ՃԻ) — Զկ՜ջ՟ձ ՝՜ձ՜ժ՜ձ բ ոպՠխթՠջ Աոպճս՜թ, ի՜ձծ՜ջ ՠս զկ՜ոպճսձ...
ձ՟. 294՝—5՜ ՂԹ. Ք՟վնդ Վ՟ջըմ ծ՟ր՟սնճ գր ղխվսնրէգ՟մ — Աոպճսթճհ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ, զոժ ճջտ մճսձզձ
ի՜ս՜պ, ճմ ճսձզձ ՞էճսը...
ձՠ. 295՜—6՜ Ճ. Ք՟վնդ Վ՟ջմ մմչգտգժնտմ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Ահոյբո ՜ոբ ՠջ՜ձՠէզձ
Յճ՝ զ ՝ՠջ՜ձճհ ձձնՠռՠէճռձ...
ձա. 296՝—7՝ ՃԱ. Ք՟վնդ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ ե. Պ՟սվ՟ջս խ՟տեւ թ խմնչ ոնպմխե — Ոջյբո ՜ոբ զկ՜ոպձ՜ռՠ՜էձ Սճխճկճձ. Մՠխջ ժ՜դբ զ ղջդ՜ձռ ժձճն յճշձժբ...
ձբ. 297՝—8՝ ՃԲ. Յ՟հ՟աջ ՟սգժնրէգ՟մ (Ի ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ) — Տ՜ոձ Ա—
ՠջջճջ՟ ՝՜ձ ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ ՞ջՠկտ, ճջ մբ յ՜ջպ տջզոպճձՠ՜հտձ ազջ՜ջ ՜պՠձ...
ձգ. 298՝—9՝ ՃԳ. Ք՟վնդ ռ՟ջըմ նհնվղ՟լնրէգ՟մ — Հջ՜կ՜հբ կ՜ջ՞՜ջբձ Դ՜սզդ զ ՝՜ձո զսջճսկ ՜ոՠէճչ. Եջ՜ձզ ճջ ըճջիզ ա՜խտ՜պձ...
ձդ. 300՜ ՃԴ. Վ՟ջմ ՠ՟վնրւ ջմնրտ՟մգժնճ լմնհւմ դ՟ր՟խջմ թրվգ՟մտ (Ի ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ) — Սջ՝ճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜ձ՜ջ՜պճսդՠ՜կ՝ յ՜ջպ բ ոձճսռ՜ձՠէ տջզոպճձբզռ ա՜ս՜ժո զսջՠ՜ձռ...
ձե. 300՝—1՜ ՃԵ. Ք՟վնդ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտն ՟ջ՟տգ՟ժ ե Վ՟ջմ ղգհ՟տ ծ՟ճծնճնհ՟տ — Եջժՠջճստ,
ՠջժՠջճստ ՠս ա՜ջիճսջՠռբտ, ՠս ՟ճխ՜ռբտ...
ձզ. 301՜—2՝ ՃԶ. Ք՟վնդ ռ՟ջըմ ւ՟ծ՟մ[՟]թտ ՟ջ՟տգ[՟]ժ ե — Ոջյբո իջ՜կ՜հբ Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո
զ վջժ՜ժ՜ձ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ՜ոՠէճչ դբ. Դճստ բտ ՜խ ՠջժջզ...

ձէ. 302՝—4՜ ՃԷ. Ք՟վնդ ռ՟ջմ Յ՟վնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ, նվ Կհենոգ՟մւմ սգջթմ դՔվթջսնջ թ ձ՟մ՟ո՟վծթմ գր ռ՟ջմ շծ՟ր՟ս՟ժնճմ Թնրղ՟ճթ — Ես ՜ի՜հ ՠջժճսո զ ձճռ՜ձբ ՠջդ՜հզձ զ ձկզձ ՜սճսջ զ ՞զսխ կզ...
ձը. 304՜—6՝ ՃԸ. Ննվթմ բ՟վկգ՟ժ Վ՟ջմ ղ՟մխ՟մտ գվթս՟ջ՟վբ՟տ գր ջվՠնտ Վ՟վբ՟մ՟մտ, թ ՠ՟մ ընհնռնհթմ. Յթյգ՟ճ դԱվ՟վթշմ ւն ճ՟րնրվ ղ՟մխնրէգ՟մ (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Ձղգպ՟մ Խ) — Ի կբն ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ կ՜ջ՟ո կզ՜հձ բ ՝՜ձ՜սճջ...
ձը՟. 306՝—7՝ ՃԹ. Վ՟ջզմ ա՟ժըջսգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ ճԵվնրջ՟հեղ — Ես զ Բգէ՟մթ՟ճ ՟բյ
հԵվնրջ՟հեղ, ՠս եճխճչճսջ՟տ ՝՜աճսկ գձ՟ ձկ՜հ...
ձըՠ. 307՝—8՝ ՃԺ. Կ՟մնմ ռ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ճ՟հ՟աջ Նգվջեջթ Կժ՟ճգտնճ — Գջՠկտ չ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ, ճջ հԱոպճսթճհ կՠա [կՠթ՜՞ճհձ] ՝՜ջզ բ կՠա յ՜ջ՞ՠսՠ՜է...
Ձգպ. 7260, 88՜ «Յճի՜ձձճս Վ՜ոձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ»փ

ձըա. 308՝—11՝ ՃԺԱ. Յ՟ճժղե ւ՟վնդ Վ՟ջմ ո՟ս՟վ՟աթմ, թ ՠ՟մմ ՟պ՟ւգժնճ, նվ ՟ջե. ցնվկգջտե ղ՟վբ դ՟մկմ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Ձղգվ՟մ ՃԻԲ) — Աոՠձ ՝եզղժ, դբ. Զ՜ձ՜ա՜ձ ժՠջ՜ժճսջ բ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
ձըբ. 311՝—4՜ ՃԺԲ. Ննվթմ թ մնճմ խթվ՟խե ւ՟վնդ Վ՟ջմ իմբվն դ՟վւ՟ճնրէթրմ Աջսնրլնճ գր դ՟վբ՟վնրէթրմմ (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Ձղգվ՟մ ՀԳ) — Ի լՠշձ պՠոճսդՠձբ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ...
ձըգ. 314՜—6՝ ՃԺԳ. Ննվթմ ւ՟վնդ ո՟ծնտմ. Լնր՟տ՟վնրւ, ջվՠգտ՟վնրւ (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Ձղգպ՟մ՝
ԿԹ) — Զոջ՝ճսդզսձ ՜խպՠխճսդՠ՜ձ ճմ կզ՜հձ զ ժՠձ՟՜ձզ կ՜ջ՟ո պՠո՜ձՠկտ...
ձըդ. 316՝—9՝ ՃԺԴ. Դ՟վկգ՟ժ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ. Լնր՟տ՟վնրւ, ջվՠգտ՟վնրւ (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Ձղգպ՟մ Հ) — Ոսոճսռ՜ձբ կՠա ՜շ՜տՠ՜էձ Աոպճսթճհ ՜ոՠէճչ...
ձըե. 319՝—20՜ ՃԺԵ. Աճջ ե Պ՟սղնրէթրմ Բգէհգծեղթ ռ՟ջմ խ՟ս՟վղ՟մ ղ՟մխ՟մտմ — Ի՝ջՠս էճս՜ս Հՠջճչտբո, դբ դ՜՞՜սճջտձ ՠջժջյ՜՞ՠռզձ ՠս ՞ձ՜ռզձ...
ձըզ. 320՜—1՜ ՃԺԶ. Աճջ ե Պ՟սղնրէթրմ Յնռ[ծ]՟մմնր Մխվսշթմ, նվ գժ ճ՟մ՟ո՟սեմ գր ամ՟տ Յնվբ՟մ՟մ
թ ղխվսնրէթրմ — Ես զ հ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժզձ, ճջ Հգվնռբեջ ժճպճջՠ՜ռ ակ՜ձժճսձո Բգէհ՟ծեղթ...
ձըէ. 321՜—2՝ ՃԺԷ. [Պ՟սղնրէթրմ] Մնռջեջթ գր գհՠ՟րվ Ած՟վնմ[թ] — Ն՜ը՜կ՜ջ՞՜ջբձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ըրոձ Մճչոբո...
ձթ. 322՝—4՜ ՃԺԸ. Սվՠնճմ Ամբվնմթխնջթ գր ՟ղնրջմնճմ թրվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե — Սճտ՜հ բզձ հԱմսթնւ՟ճ՚ զ կՠթ տ՜խ՜տբձ Աջնվ՟տ...
ձթ՟. 324՜—5՜ ՃԺԹ. Ծմնրմբւ Ննճթ, նվ ԵՃ ՟ղ թ խնրջնրէգ՟մ — Ահո ՠձ թձճսձ՟տ Նճհզ. Եծ ՜կ զ ժճսոճսդՠ՜ձ
ՠժ՜ռ...
ձթՠ. 325՜—30՜ ՃԻ. Բ՟վնր՟իփ[ջ]մ դՠ՟վջ թրվ՟ւ՟մշթրվ ՟դա ա՟հ՟ց՟վգժնռ, ՟վս՟ջ՟մգ՟ժ նրմթ ճթմւմ
ս՟պթջ գր դ՟մ՟դ՟մ խգվո՟վ՟մփւ, գր դնղ՟մջ ջսնվ՟մխգ՟ժ ջ՟մբ՟վ՟ղգս՟խ՟մ՟տ ծնանտմ, գր ե ռ՟ջմ ՟ճջնվթխ ղգհ՟րնվթ, նվ խնշթ Ավ՟ամ՟տ — Ոջյբո Բ՟վնր՟իփջմ ՜ոբ. Յճջե՜կ թՠջ՜ոռզո... ազ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ժՠձ՜ռձ ՜ջե՜ձ՜սճջտ էզռճստ զ Քջզոպճո զ Տբջ կՠջ, ճջ բ րջիձՠ՜է հ՜ս[զպՠ՜ձ]փ
ձթա. 330՜—5՜ ՃԻԱ. Մգլթ փվ սփմթ Ոհնանղգ՟մտ նվ խնշթ — Յՠէ՜ձՠէձ ձճջ՜ հԵվթւնռե հ՜հձե՜կ ժճմՠռ՜ս Տբջ զ Յնվբ՟մ՟մնր...
ձթբ. 335՜—41՜ ՃԻԲ. Մգլթ Աճանճ Որվՠ՟էնճմ բմթ ո՟սնր՟խ՟մ ց՟ճս Խ՟շթմ ՟պ՟չթմ ջվՠնճմ Գնհանէ՟ճթ գր ընհնռնրվբմ գվխվո՟ագմ, ղթմշգր թ ռգտգվնվբ ը՟ղմ խ՟ս՟վթ գվխվո՟անրէթրմ — Վ՜ոձ ՜հձճջզժ ճմ թձտջ՜՟ջՠձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտ...
ձթգ. 341՜՝ ՃԻԳ. Շ՟ՠ՟է փվ ղգլթ Ճվ՟ա՟ժնրտթ ջնրվՠ Զ՟սխթմ թվթխնրմմ ջ՟հղնջե գոթջխնոնջմ թ ջնրվՠ
Յ՟վնրէգ՟մմ թ ղգս՟ջ՟մ ը՟ղնրմ — Լճսո՜սճջՠ՜հ Եվնրջ՟հեղփ Աշ էճհո Եջճսո՜խբկ այ՜հթ՜շճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռսճհ...
Յ՜նճջ՟ ձզսդՠջգ ՞ջճս՜թ ՠձ կ՜պՠ՜ձզ ՜ս՜ջպզռ հՠպճհ ՠս մՠձ ՜ջպ՜հ՜հպճս՜թ ռ՜ձժճսկփ

ձթդ. [Տփմ՟տնճտ ՠ՟մ՟ժթւ]
—341՝ Աճջ ՠնժնվ՟խջ տնրտ՟մե Յ՟ճսմնրէգմեմ ղթմշգր ճԱպ՟չ՟րնվմ էե ւ՟մթ փվ ե — Կ՜է ա՞զջ պ՜ջճհձ ՠս ձ՜հբ զ ՟բկո ձճջ՜հ, ՜հձմ՜վ ՜սճսջ ժճսպՠկտփ
—342՜ [0վ՟տնճտ ՠ՟մ՟ժթ—ՠնժնվ՟խ] — Զՠրդձՠյջՠ՜ժձ զ կզպըպ յ՜իբ, ճջ ՞զպՠձ՜ո, դբ հճջ րջ ժճս‘՞՜հ
Յ՜հպձճսդզսձձփ
—342՜ Բ՟մ՟ժթւ ե ի՟պմ՟ՠմ[ս]նրվթջ (՟հթրջ՟խ՟կգր) — Կ՜է աԵ—ՠջրՠ՜ժձ ՠս աչՠջ՜՟զջձ ՠս... ՠս զ ձՠջո
կճսպ... ձ՜հ բ ՝՜ձ՜էզտ ը՜շձ՜՝ձպճսջզո...

ձթե. 342՝ [Խվ՟ս սփմ՟ջթվ՟տ] — Աջ՟, յ՜պճսզջՠկ՚ ժ՜ջ՟՜հ ՠս պՠո, /Զտՠա ըջ՜պՠկ՚ դբ կզպ ՟ձՠո.../ Շճսպ գձդ՜ձ՜ո ե՜կ՜պՠխՠ՜ռ,/Կ՜ըՠ՜է զ հՠջ՞ո ո՜խկճո՜ռ (11 պճսձ)փ
ձթզ. 342՝ Տփմ՟տնճտ գր Արգս՟վ՟մ՟տնճտ գր ծ՟վտմ՟տնճտ ՠնռ՟մբ՟խ ս՟վրնճ... (կզ՜հձ ըճջ՜՞զջգ)փ
ձթէ. 342՝ Թվ՟խ՟մ խ՟վա՟ր ղթմշգր տղգդ — ՅԱ՟՜կ՜հ կզձմՠս զ նջիՠխՠխձ ՜կտ ԲՌԽԲ (2042)... զ հԱ՟՜կ՜հ կզձՠս զ կՠա ժ՜է ԵՌԹՃՀԶ (5976) ՠս աՀ՜հ Մՠթ դվ՜ժ՜ձձ զ չՠջ՜հ ՝ՠջ, ՜հձ բ՚ ՌՃԼԳ (1133) կզձմՠս, ժ՜ձբ ԷՌՃ ՠս Թ
(7109)փ
ՃԼ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԸ բ.]
– 2՝ [0վծմնրէթրմ] — Զզձմ ոջ՝ճսձտ ՜ղը՜ջիզ ժ՜ձ՚ / Մՠա յ՜ի՜յ՜ձ ՜կՠձՠտՠ՜ձ... / Աջ՟ հ՜կՠձ ՜շ՜ս՜սպճս / Պ՜ջ՞ՠստ ՜շձճստ զ Աոպճսթճհ (15 պճսձ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

4՜ Ոջ ՠս ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ կՠջ ա՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էո ՜ձճս՜ձ զսջճհ, ՠսո ՜շ՜սՠէ
աոպ՜ռրխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ պբջ Գվթանվթմ ՠս թձրխ՜ռ ձճջզձ՚ պբջ Պոհնջթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ, ՠս էոճխ՜ռ, ճջբ ՜սջիձՠ՜է ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ ՞ջՠդբ ՝ճէճջ ծ՜շՠջզ ՠս չժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձձՠջզ չՠջնճսկ)փ
250՜ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո Ոոժզվճջզժո դչզձ Հ՜հճռ ՌՃԼԸ (1689) լՠշ՜կ՝՚ Կնջս՟մբթմնրոփժջնճ ՠխՠ՜է
կ՜իպՠոզ պբջ Գվթանվթմ, զ տ՜խ՜տձ Եվնրջ՟հեղ, զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Յ՟խնՠ՟ճ Գժի՟բվթ, ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ ՜ջիՠյզոժճյճո պբջ Սթղենմթ, ՠս չբտզէճսդՠ՜ձձ կ՜իպՠոզ Մթմ՟ջթմ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ՚ Պ՟ո՟ հճջնճջնզ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ազսջՠ՜ձտձ ՜ձվճջց յ՜իՠոռբ, տ՜ձազ արջզձ՜ժձ ձճտ՜ ՠպճսձփ Մ՜ջպզ ԺԷփ
277՜ Գջՠռ՜ս ո՜ժ՜ս Բ՜շո ՠս Քՠջ՜ժ՜ձո ՠս Լճսթկճսձո զ տ՜խ՜տձ զ Սնրվՠ Եվնրջ՟հե[ղ], զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Յ՟խնՠ՟ճ Գժի՟յբվթ, լՠշ՜կ՝ ՜ձզկ՜ոպ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ կ՜իպՠոզ՚ Գվթանվ զջզռճս, զ չ՜հՠէճսկձ զսջ, ՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժզ
դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Օջղ՟մտնճ՚ ձճջզձ ոճսէդ՜ձ Սնրժեճղ՟մթմ, ճջ բ ՠխ՝՜հջ ոճսէդ՜ձ Մեծ[ղ]գսթմ, ճջ ազձտձ վճըՠռզձ զ դ՜՞՜սճջճսդՠձբ, ՠս զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ Էչղթ՟լմթ պՠ՜շձ Եհ[թ]՟դ՟վ ի՜հջ՜յՠպզձ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ, ՠս
զ յ՜պջզ՜ջգճսդՠ՜ձ Կնջս՟մբթմնրոփժջթ պբջ Կ՟վ՟ոգս ՜ջիՠյզոժճյճոզ, դվզձ ՌՃԼԸ (1689)—զձ, ՜յջզէզ ԻԱ, ճջ բջ Զ՜պզժփ
307՝... Ոխճջկզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ պբջ Գվթանվթմ, ՠս թձճխ՜ռձ՚ պբջ Պոհնջթմ ՠս կրջձ՚ Սնրժէ՟մթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Պգս[վ]նջթմ, Ս՟վաջթմ. ՜կբձփ
341՝ Թվզձ ՌՃԼԸ (1689) ՜ս՜ջպՠռ՜ս զ Սնրվՠ տ՜խ՜տձ Եվնրջ՟հեղփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

343՜ Եո՚ Գվթանվըջ Սեէնրմձթ,
Հզկզ հՠխ՜հ Ավ՟ոխգվտթ,
Շ՜պ կՠխ՜սճջ ըձ՟՜ռճսռզփ
343՝ Ահո ՞զջտո ՞ձՠռզ զկ ի՜է՜է հձմզռոփ Ոմ ճտ կ՜ջ՟ կբնձ կ՜ո կզ ՝՜եզձ մճսձզ. Դՠշ ՞զձձ պ՜էզտ ՠկ Խ [կ]՜ռմ[զէ], ճջ ժբոձ ժ՜ձզ Ի կ՜ջմզէփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 342՜ Դճս տջզոպճձՠ՜՛հ ՠոփ Ահճհփ 342՝ Գջգզձ չջ՜հ ՜հո ՞ջմ՜յվճջլ բ. դ՜ձ՜յտզձ /// ՠս չ՜ջյՠպ՜հ ՝՜ձձ պՠխձ բփ 343՜ Ահո բ ՞ճջթ կ՜ջ՟ճհ ճջ չ՜ոձ Աոպճսթճհ, գձ՟ճսձՠէզ բփ 343՝ Մզ ղ՜ջտ ՜ձժ՜ջՠսճջ ՝՜շՠջփ
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ՃԱՌԸՆՏԻՐ
Սվխհնրմ

ՋԻԷ—1478

ԳՐԻՉ՝ Դ՟րթէ գվետֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Տեվ Աՠվ՟ծ՟ղֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Տեվ Ս՟վաթջֆ
ԹԵՐԹ՝ 491. շավնր՟լ՝ 1՟, 491ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԱ×12(Ա 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26,3×17,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27—29ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ ոնրսգվնռ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ի ժնրջ՟մտջ. Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշ՝ 312ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ գր ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ, է՟մ՟ւթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ նր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1. 2՜—11՜ [«Ապ՟չթ խթվ՟խեթմ Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթմ գվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Մգլթ ո՟ծնտմ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ», կգպ. 993, 267՟] — Ի ղ՜սզխո վ՜շ՜ռ տճռ, Տբջ, գձդ՜ձ՜ձ ՝՜ձտ զկ...
2. 11՜—4՜, 15՜ Պ՟ծնտ գվխնրյ՟ՠ՟է ՟րվմֆ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ — Պ՜իտ հ՜հպձզտ թ՜թճսժ յ՜իրտ ՝ճչ՜ձ՟՜ժզձ... // (15՜) ճջտ ՜հոյբո չ՜ջզձ...
3. 14՝ Եվխնրյ՟ՠ՟է ՟րվ Ճ՟յնրմ. Ի Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ. Ի էդգմթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ — Թաՠձզ ճկձ պձժՠ՜է հ՜հ՞ճն զսջճսկ... ժպջբ ա՟՜, գձ՟բջ ///
Մզ՜հձ ՝ձ՜՝՜ձզռ 9 պճխ (պՠո §28)փ Բ՜ռ կձ՜ռ՜թ կ՜ոճսկ ՞ջճս՜թ բ հՠպ՜՞՜ ոպ՜ռճխզ 1621 դճս՜ժզջ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգփ

4. 15՜—9՜ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աջ՟, ՠս կՠտ ա՜ձլզձո կՠջ ՜ջե՜ձզո ՜ջ՜ոռճստ...
5. 19՜—22՝ Պ՟ծնտ գվգւյ՟ՠ՟է ՟րվմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ժնհնռվբնտ (=Ժնհնռնտ) ավնտ, նվ ՟ջե. Լնր՟տ՟վնրւ, ջվՠգտ՟վնրւ, զմխգտեւ դշ՟վթջ — Հՠղպ՜էզ բ ձ՜ս՜չ՜ջ՜ռ ՞՜ջճսձձ...
6. 22՝—8՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, կՠտ, ոզջՠէզտ, ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՞զպՠէճչ...
7. 28՝—33՝ Ահնրծ՟տթտ ՟պ՟չթ շնվգւյ՟ՠ՟է ՟րվմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ գր
ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ – Պ՜պՠ՜է յ՜իբ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ջճսռ ՜շ՜տզձճսդզսձ...
8. 33՝—6՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ա՜հոճոզժ էոՠէճչ ոզջՠէզտ, ա՜ջիճսջՠոռճստ...
9. 36՝—8՝ Ահնրծ՟տթտ ՟պ՟չթ ծթմայ՟ՠ՟է ՟րվմ. Սվՠնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ — Ահէ չ՜հ բ զձլ, ՠխճսժ ՠկ ՠո...
10. 38՝—41՝ Ապ՟չթ նրվՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Ոջխգՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ցնվկ՟մջ ՟րվթմ՟խթ գր թ
ո՟ս՟ջի՟մթջ Քվթջսնջթ — Աոբ. Սզջՠոռՠո աՏբջ Աոպճս՜թ Քճ հ՜կՠձ՜հձ ոջպբ տճսկկբ...
11. 41՝—5՜ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ – Ես ՜ջ՟, ճչ ը՜սոՠոռզ աա՜սջճսդզսձո Տՠ՜շձ...
12. 45՜—50՜ Ապ՟չթմ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Յթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ռխ՟ճթմ Թենբնվնջթ, նվ ճԱհնրծ՟տթմ ս՟րմգմֆ Ի Մնռջեջթ ո՟սղնրէգմեմ լմըմբգ՟մմ գր ռ՟վնրտմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հճջճսկ Մ՟խգբնմ՟տթմ Ահգխջ՟մբվնջ, Փթժթոգ՟մ ժճմՠռՠ՜է...
13. 50՝—2՜ Սւ՟մշգժթ[ջ], դնվ գտնճտ թ սգջժգ՟մ ջնրվՠմ Թենբնվնջ, գր ռ՟ջմ ՟ճմնվթխ խ՟ս՟վգմ դճթյ՟ս՟խ մնվ՟ ճԱհնրծ՟տջմ ՟պ՟չթ յ՟ՠ՟էնրմ յ՟ՠ՟է փվմ — Յ՜սճսջո ՜ձ՜սջբձ ՠս ՜կ՝՜ջզղպ ճսջ՜ռճխ ՜ջտ՜հզձ
Յնրժթ՟մնջթ...
14. 52՜—7՜ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ՟մւնրմ նվբ՟մտմ գր ռ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ մնտ՟, էե նր՞ջսթ գմ գր դթ՞մշ գմ ո՟սձ՟պւ. Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ՠժ՜հտ ՜հո՜սջ, եճխճչճսջ՟տ, եճխճչՠռ՜ջճստ զ
կզ՜ոզձ...
15. 57՜—9՜ Ապ՟չթմ խթվ՟խեթմ ջվՠնճմ Սգրգվթ՟մնջթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱրգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմե
— Ահջ կզ զն՜ձբջ հԵվնրջ՟հգղե հԵվթւնռ...
16. 59՜—66՜ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմեմ —
Յճջե՜կ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՝՜ջՠվ՜շ,հճջե՜կ ՜ղ՜ժՠջպձ ՟զսջ՜ի՜ս՜ձ...
17. 66՜—72՜ Կթվ՟խեթմ Ճ՟յնրմ ո՟ս՟վ՟աթմֆ Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգս՟տ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ ոմբնրէգ՟մմ — Վ՜ոձ ՜հձճջզժ ՜ոբ. Պ՜իտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զջձ...
18. 72՜—9՝ Եվխնրյ՟ՠէթ ՟րվ գվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ
– Տՠոբտ հ՜շ՜նձճսկձ ժզջ՜ժբզձ այ՜պՠջ՜ակձ...
19. 80՜—5՝ Եվխվնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ զմբնրմգժթ գր ՟մզմբնրմգժթ նհնվղնրէգ՟մ գր ո՟ս՟վ՟ա՟տ — Բ՜աճսկ ՞՜խպ՜լզ՞ ձՠպզստ չզջ՜սճջբ ակՠա...
20. 85՝—9՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ազ ՠս կՠտ
գձ՟ ՜հոյզոզ ՟՜պ՜ոպ՜ձ՜ստ ՠկտ...
21. 89՝—94՝ Եվխվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ գվբղ՟մտ ջնռնվնրէգ՟մ
նվ թ շ՟վեմ ե — Յճհե մ՜ջ ՠձ ՜կՠձ՜հձ ոճչճջճսդզսձտ մ՜ջզձ...
22. 94՝—8՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես կՠտ ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՞զպՠէճչ, ոզջՠէզտ, ա՞ճսղ՜ոռճստ...
23. 98՝—103՝ Եվխվնվբ ծթմայ՟ՠ՟էթ, Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ է՟սգվ՟տ գր անրջ՟մ՟տ — Ոս՛ջ ՠջդՠ՜է ՟՜՟՜ջՠռզռ ՠս է՜ռզռ...

24. 104՜—8՜ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձ ազ
՜հոյզոզ զկ՜ոպզռո ՠջժզսխզձ Աոպճսթճհ յՠպտ ՠձ...
25. 108՝—14՜ Եվխվնվբ նրվՠ՟էթմ, Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ ռ՟իձ՟մգտգժնտմ ՟պ Քվթջսնջ — Հ՜հՠ՜ռ ՟ճս զ հճհոձ չՠջզձ...
26. 114՜—8՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ահոյզոզ ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ ՠս Պ՜սխճո ըջ՜պբ...
27. 118՝—23՜ Եվխվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ, նվ
Յնրբ՟ջ ՟մնր՟մեվ ճ՟պ՟չ, ճնվնճ կգպմ գհգր Գթրս ի՟շթմ, նվ ճԵվնրջ՟հեղ — Մզ՜թզձ Ոջ՟զձ ՠս Բ՜ձձ Աոպճս՜թ,
ճջ հ՜շ՜ն տ՜ձ ահ՜սզպՠ՜ձո զ Հ՜սջբ թըձՠ՜է...
28. 123՜—9՝ Եվխվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվ Ճ՟յնրմ. Ի Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ ՟ջ՟տգ՟ժ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ — Թաՠձզ ճկձ պձժՠ՜ռ հ՜հ՞ճն զսջճսկ... Սժզա՝ձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ զ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ բ...
29. 129՝—36՝ Եվվնվբ խթվ՟խեթմ. Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Ամ՟պ՟խ նվբնճմ.
ճԱրգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ — Հ՜ձ՜յ՜ա ակ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ Աոպճսթճհ յ՜ջպզկտ տ՜ջճաՠէ...
30. 136՝—42՝ Եվվնվբ խթվ՟խեթմ Ճ՟յնճմ. Ի Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմե ՅԱ[մ]՟պ՟խ նվբթմ. ջնրվՠ
ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աշձ կզճն բզձ ՠջժճսո ճջ՟զտ... Դբկտ ՜շ՜ժզո ՜շ ՜կՠձ՜ժ՜է ՝ձճսդզսձ Աջ՜ջմզձ ի՜հզ...
31. 142՝—51՜ Եվվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟է ՟րվմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ սգջշնրէգ՟մ թ ռգվ՟ճ ընհնռվբգ՟մմ — Եո էզ ՠկ ՜կՠձ՜հձ հ՜ձռ՜ձ՜ստ...
32. 151՝—7՝ Եվվնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟ղՠ՟ջգժնճ գր շբ՟սգժնճ դռ՟վբ՟ոգսջմ — Մդՠջտ ո՞ճհ ՠս ՜խն՜կճսխն պջպկճսդՠ՜ձ...
33. 157՝—60՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Փ՜շ՜սճջՠոռճստ
ՠս կՠտ աԱոպճս՜թ զ լՠշձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ...
34. 160՝—8՜ Եվվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ գր ՟յի՟ս՟ջթվնրէգ՟մ — Մզ ճտ պխ՜հ՜ժ՜ձ ՝՜ջճստ...
35. 168՜—73՜ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ՠդբ
՜հոյզոզ Տբջ ՠս իճ՞՜ռրխ ճսձզկտ...
36. 173՜—9՜ Եվվնվբ ծթմայ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ ՟հւ՟ս՟տ — Զզձմ ՜ո՜ռզռ ժ՜կ ազձմ ը՜սոՠռ՜հռ...
37. 179՜—84՜ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Խճոպճչ՜ձՠոռճստ ՠս կՠտ ՠս ի՜ս՜պ՜ոռճստ...
38. 184՜—9՝ Եվվնվբ նրվՠ՟էթմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ճ՟պմգժնճ ջեվ գր ՠ՟վգխ՟ղնրէթրմ զմբ ՟սգժթջ — Հ՜ձ՜յ՜ա ակպ՜ս ՜թՠ՜է ա՜ջիճսջզկ...
39. 189՝—92՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աջ՟, ձ՜ը՜ձլ՜սճջ էզռճստ ՜ջ՟՜ջճհձ...
40. 192՝—9՜ Եվվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ գվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ — Բ՜աճսկ
ՠձ ը՜սոտ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ...
41. 199՜—201՜ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, մզտ
ճտ ՠջ՜ձՠէզ, տ՜ձ ա՜շ՜տՠ՜էոձ...
42. 201՜—7՜ Եվվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ Ճ՟յնճմ. Սվՠնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Ոջտ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՠձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜էտ...
43. 207՜—17՜ Չնվվնվբ խթվ՟խեթմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմե Ի ղգլ՟սնրմմ գր թ Ղ՟դ՟վ — Էջ ճկձ, ՜ոբ, կՠթ՜պճսձ... Աջ՟, ճսձբջ կՠթ՜պճսձձ...
44. 217՜—21՜ Չնվվնվբ խթվ՟խեթմ Ճ՟յնճմ. Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ
՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ՠդբ ՜հոյզոզ Տբջ ճսձզկտ...
45. 221՜—6՝ Չնվվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟է ՟րվ. Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նի՟խ՟ժ՟տ գր ւթմ՟ծ՟մ՟տ — Աիՠխ ՜ձ՜սջզձճսդզսձ ՠս ո՜ոպզժ ՜ջճսդզսձ պՠո՜ձՠկտ...
46. 226՝—9՜ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Լճսզռճստ ա՜հոճոզժ ՠս կՠտ ՠս ա՞ճսղ՜ոռճստ...
47. 229՜—34՝ Չնվվնվբ գվգւյ՟ՠ՟է ՟րվ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՠ՟վխ՟տնհ՟տ —
Ակՠձ՜հձ ՝ձճսդզսձտ կՠխ՜ռ ՠս յզխթ ՜ըպզռ...

48. 234՝—7՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձազ
ՠս կՠա ՜հոյզոզ հճհո ժ՜հ ՜շ՜նզ...
49. 237՝—42՝ Չնվվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ղ՟ի՟մ՟տ գր մ՟ի՟մկնր — Ոմզձմ յզպճհ ՠձ հ՜խ՜՞ո ոզջճհ ձճջ՜՞ճհձ ըձ՟ջՠէ...
50. 242՝—7՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աջ՟, իձ՜ա՜ձ՟ՠոռճստ ՠս կՠտ, ՠջժզջ յ՜՞ռճստ...
51. 247՝—55՜ Չնվվնվբ ծթմայ՟ՠ՟էնչմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟վնր՟լնտ գր ո՟սնրծ՟ջթտ — Բ՜աճսկ ՠձ ժՠջյ՜ջ՜ձտ յ՜պճսի՜ոզռ...
52. 255՜—8՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ իվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես կՠջ այ՜պճսզջ՜ձո Աոպճսթճհ ՞զպՠէճչ, ձ՜ը՜ձլ՜սճջ էզռճստ...
53. 259՜—66՜ Չնվվնվբ նրվՠ՟էթմ. Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ռ՟յիթտ գր սնխնջ՟տ —
Յճհե մ՜ջ ՠձ գձմ՜ոզջճսդզսձձ...
54. 266՜—72՝ Չնվվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Սվՠնտ ւ՟պ՟ջմթտմ, նվւ թ Սգՠ՟ջսթ՟ճ խ՟ս՟վգտ՟ւմ — [Սճսջ՝] ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է Ք՜շ՜ոճսձ չժ՜հզռձ...
55. 272՝—7՜ Հթմագվրնվբ խթվ՟խեթմ. Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմեմ — Իոժ կ՜տո՜սճջզձ ազձմ բջ ըճձ՜ջիճսդզսձ...
56. 277՜—82՜ Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Մ՟վխնջթ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ — Աջ՟, ՜ջդճսձ ժ՜ռբտ, ազ ճմ ՞զպբտ հճջճսկ ե՜կճս պբջձ պ՜ձձ ՞՜հռբ...
57. 282՜—6՜ Հթմագվնվբ խթվ՟խեթմ Ճ՟յնրմ. Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ — Դ՜պ՜սճջ կզ բջ զ տ՜խ՜տզձ ճսջեկձ... Դբկտ ՜շ՜ժզո ճկ՜ձռ դճսՠռ՜ս...
58. 286՜—91՜ Հթմագվրնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. գվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟վՠգտնհ՟տ — Մՠթ՜ս ո՞ճչ ՠս ռ՜ս՜՞զձ ՜ջպ՜ոճսՠէճչ...
59. 291՝—8՝ Հթմագվրնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աջկ՜պտ ՟ՠխճռ ՝եղժ՜ռ ռ՜սո կ՜ջկձճհ ՜շճխն՜ռճսռ՜ձՠձ...
60. 298՝—306՝ Հթմագվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ ոմբնրէգ՟մ — Աա՟ճհ ՠս ՜ս՞պ՜ժ՜ջ ՠս ժ՜ջՠսճջ ՠձ յ՜իճռձ յձ՟ճսդզսձ...
61. 306՝—8՝ Հթմագվնվբ ծթմայ՟ՠ՟էթ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտ[նճ] ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ճ՟մտ՟մ՟տ — Աջ՜ջ Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ ՠս ՠ՟ աձ՜ զ ՟ջ՜ըպզձ վ՜վժճսդՠ՜ձ...
62. 308՝—12՝ Որվՠ՟էթ ե. Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ — Ես ՜ջ՟, տձձՠոռճստ, ՠխ՝՜ջտ, ազ՛ձմ ՠձ ի՜ս՜պտձ...
Գջմզռ. 308՝ «Ոչ ՠխ՝՜հջ, ՜հո Ս՜ջ՞զոո զ իզձ՞ղ՜՝՜դճնձ բջ, ՠս ճսջ՝՜դզ ծ՜շ մժ՜հջ, չ՜ոձ ՜հձճջ ճսջ՝՜դզ ՞ջՠռ՜ս. ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ»փ

63. 312՝—31՜ Հթմագվրնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ, նվ ռխ՟ճգ՟տ ՟պ՟չթ Տվբ՟ս՟ճ է՟ա՟րնվթմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ զղը՜ձձ Յնրմ՟տ...
64. 331՜—7՜ Հթմագվնվբ յ՟ՠ՟էնրմ Ճ՟յնրմ. Սնրվՠ գր ծնագխթվ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ — Լՠջ զջ՜ս՜ըճջի գձ՟ ճոճըզ...
65. 327՝—47՜ Վգտգվնվբ խթվ՟խեթմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ. Ի խթմ ւ՟մ՟մ՟տթ — Յ՜հձե՜կ ՞ձ՜ռ, ՜ոբ, Յզոճսո ՠս ՠժձ զ ո՜իկ՜ձո Տթվնջթ... Զ՜ջկ՜ձ՜հ ՜սՠպ՜ջ՜ձ՜՞զջձ...
66. 347՜—53՝ Վգտգվնվբ խթվ՟խեթմ Ճ՟յնրմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Զ՟ւենջ ղ՟ւջ՟ոգսմ
գր թ խթմմ — Ոջտ ՝՜ջՠ՜ռ ՠձ ռ՜ձժ՜ռճխտ...
67. 353՝—62՜ Վգտգվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. Պ՟սղնրէթրմ գր բ՟ս՟ջս՟մ, դնվ ՟վ՟վ Դ՟մթեժ ղ՟վա՟վեմ թ
յմնվծ՟տմ Աջսնրլնճ գր ճ՟մբթղ՟մգ՟տ դլգվջմ — Ես բջ ՜հջ կզ ՝ձ՜ժՠ՜է զ Բ՟ՠգժնռմ...
68. 363՝—72՜ Վգտգվրնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմեմ — Ահջ կզ զն՜ձբջ հԵվնրջ՟հեղե հԵվթւնռ... Բ՜ջզ բ Աոպճս՜թ...
69. 372՜—81՜ Վգտգվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Յնծ՟մմնր Արգս՟վ՟մթ
ղգխմնրէգմեմ — Եդբ ոզջբտ ազո, այ՜պճսզջ՜ձո զկ յ՜իՠոնզտփ Բձճսդզսձտ ՜ջ՜ջ՜թճռո...
70. 381՜—8՝ Վգտգվրնվբ ծթմայ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Ես ՜ջ՟, ՠդբ ՜հոյզոզ ՜ձ՜ջ՞՜կՠթ՜ջ Տբջ ճսձզկտ...

71. 389՜—95՝ Վգտգվնվբ նրվՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟ղՠ գր գվխթրհթր ղգվկգմ՟ժ թ ղ՟վղթմ գր ճ՟վթրմմ Տգ՟պմ — Սճոժ՜ձ ճոժՠջտ զկ...
72. 396՜—403՝ Վգտգվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձգտնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ճ՟վնրէգ՟մմ Ղ՟դ՟վնր — Բ՜ռ աղջդճսձո զկ ը՜սոՠէ...
73. 403՝—6՝ Վգտգվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ Ճ՟յնրմ. Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես զկ ա՜հո ՜կՠձ՜հձ զկ՜ռՠ՜է, ՜խ՜մՠկ ալՠա ՜ջպ՜ոճս՜ստ...
74. 406՝—13՝ Ի ղգլթ ՟րնրվ Ավղ՟րգմգ՟տմ. Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱրգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ —
Ես ՞՜ձ հԵջզտճչ... Զճջ իջ՜կ՜հՠ՜ռ Տբջձ հ՜շ՜ժ՜սճջ...
75. 413՝—20՝ Ի Մգլթ գվխնրյ՟ՠէթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱբ՟ղ ղթմշ ճ՟ւջնվ՟մջմ եվ — Ես ՜ջ՟, կզ ճտ Աոպճսթճհ ոպՠխթճս՜թճհձ կՠխ՜՟զջ էզձզռզ...
76. 420՝—3՝ Ի Մգլթ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմե. Ի Ժ խնրջ՟մջմ — Յճջե՜կ ակպ՜ս ՜թՠկ ա՟զսջ՜թ՜ըճսկձ ժՠձռ՜խճհո...
77. 423՝—32՝ Ի Մգլթ շնվգւյ՟ՠ՟էնչ ՟րնրվմ. Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱրգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմե — Եջՠժ աՄՠթ ՜սջ ՠջՠտղ՜՝դզձ պ՜սձ՜ըկ՝ՠէ ՜ջե՜ձ՜սճջՠռ՜տ...
78. 432՝—45՝ Ի Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էնչ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ — Յՠջՠժՠ՜ձ զ ՞ձ՜ռՠէճսկձ ՜սճսջձ աՄՠթզ մճջՠտղ՜՝՜դզ...
79. 445՝—59՜ Ի Մգլթ ՟րնրվ նրվՠ՟էնրմ. Եվ՟մգժնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱրգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ — Յՠջՠժՠ՜ձ ՜սճսջձ աիջ՜ղ՜վ՜շ իզձ՞ղ՜՝՜դճն...
80. 459՜—71՝ Ի Մգլթ յ՟ՠ՟էնր Թ՟հղ՟մմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Եվ՟մգժնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Յՠջՠժՠ՜ձ զ ՞ձ՜ռՠէճսկձ ՜սճսջձ աՄՠթզ ճսջ՝՜դճսձ...
81. 471՝—88՝ [«Նգվՠնհգ՟մ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Յ՟վնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ».
կգպ. 993, 465՟] — Նճջ ՠջժզձտ ՜հո՜սջ հՠջժջզ ի՜ոպ՜պՠռ՜ս... գձ՟ ոճսջ՝ ձճջ՜ ե՜շ՜ձ՞ՠէփ
Գջմզռ 489՜ Ոչ ՠխ՝՜հջ, ա՜հո ժ՜ջկզջ ՞զջո ճջ ՞ջ՜թ բ, դբ յզպզ՚ ժ՜ջ՟՜, դբ մբ՚ դճխ ճջ ժՠձ՜հ, զկ կզպտո իբձռ ՠ՝ՠջ աո՜, դբ մբ ՟ճս ՝՜շճչ՟ ժ՜ջ՟՜հ, ճս Աոպճս՜թ ճխճջկզ բէ ՜ո՜հփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2՜ Բճսձ ՝՜ջՠժՠձ՟՜ձզ ժզջ՜ժզձ ժ՜ջ՟՜հ ՠս ազո հզղՠ՜հ զ Տբջփ
11՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ՠս աոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ ՞ջճռ՚ աՍ՟վաթջ ժջ[՜սձ]՜սճջձ ՠս աթձ՜սխոձ զսջ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ Քճ ոճսջ՝ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ՟, ՠս ազո ակՠխ՜սճջ ՞թճխո՚ աԴ՟րթէ ՠս աթձ՜սխոձ
զկ, ՠս աժ՜ջ՟՜ռճխո, ՠս աէոճխո ՠս Քՠա վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո (ձկ՜ձ՚ 15՜, 28՝, 36՝, 38՝, 45՜ ՠս ՜հէճսջ)փ
19՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ...ճխճջկՠ՜... ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Ս՟վաթջ ժջ՜սձ՜սճջզձ, ՠս թձճխ՜ռ ձճջզձ՚ Զ՟ւ՟վթմ ՠս Դ՟րմբթյթմ, ՠս զձլ՚ Դ՟րթէ կՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխզ... (ձկ՜ձ՚ 50՜, 291՜, 395՝, 413՝)փ
52՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Ս՟վաթջ ՜՝ՠխ՜հզձ ՠս թձրխ՜ռձ զսջճռ, ՠս Կ՟վ՟ոգս կզ՜ժՠռզձ, ճջ ծ՜ղ ՠ՝ՠջ ա՜հթձ, ՠս զձլ՚ Դ՟րթէ ՞թճխզ...
217՜ Տբջ ՠս Աոպճս՜թ, ՟ճս էՠջ զկ հճհո
Ի հԱս՜՞զ իզձ՞ղ՜՝՜դճհո,
Ոջ բջ դվ՜ժ՜ձ ՋԻԷ ճհո (1478),
Ոջ բջ Զ՜պզժ Հ՜հճռ ՜ա՞ճհո,
Ոըպո ըզոպ ռ՜ջ՟ ՠս մճջ պ՜ջճհո,
Ի խ՜ձճսդՠ՜ձ ձճջ վ՜դը՜իճհո՚
Խ՟ժթժ ջնրժս՟մմ ձոպՠ՜է ՜հեկճսո,
Աի՜՝ՠժՠ՜է զ Վվ՟տնճջփ
237՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... հ՜ջճսդզսձ ժՠձ՜ռ յ՜ջ՞ՠսՠ՜... ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Ս՟վաթջ ծ՞ձ՜սճջզձ...
զձլ՚ Դ՟րթէ կՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխզ, ՠս զկ իճ՞ՠսճջ թձրխզձ՚ Ար՟ասեվ չ՜ջ՟՜յՠպզձ...
316՜ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկզ յ՜ջճձ Գնրժա՟մթմ, ճջ կՠա ձճջ ժ՜ջ՜ոբ ՞զձզ բջ ախ՜ջժՠէ կզձ ՞՜սփ
488՝ Զհզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձձ ՜հէ զ իՠպ ժ՜ջ՟՜փ
489՜ Փ՜շտ...փ Ոջ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ՠս լՠշձ՜պճսճսդՠ՜կ՝ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ոժոՠ՜է ՠխՠս. ՜ս՜ջպՠ՜է ՜հո ոճսջ՝ ժպ՜ժո զ ՟՜շձ ՠս զ ձՠխ ե՜կ՜ձ՜ժզ, աճջ պ՜պ՜ձՠ՜է ժ՜կտ զ հ՜ձ՜սջզձ՜ռ, ազ ոբջձ ՠս ՞ճսդձ ՝՜ջլՠ՜է բ զ կզկՠ՜ձռ, ՠս ի՜ջտ աճջ՟զո զսջՠ՜ձռ ժ՜կզձ ժճջճսո՜ձՠէ ՠս ճջ՟զտ՚ աի՜ջո, ՠս ՠխ՝՜յջտ՚ աՠխ՝՜հջոփ Զճջ ըձ՜կզձ ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ՠս ՞ճսդձ ի՜հջ՜ժ՜ձ յ՜իՠոռբ ՜ձո՜ո՜ձ աի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտո զսջ ՜հո կ՜ջ՟՜՟՜ս՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժբո. ՜կբձփ

Գթ՜՞ջՠ՜է ՠխՠս ՜հո ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո ճջ ժճմզ Ճ՜շգձպզջ, աճջ գձպջՠ՜է ՠս ի՜ս՜տՠ՜է բ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ
ՠս ՠ՟ՠ՜է զ կզ պճսվ՚ Յնծ՟մ Ոջխեՠգվ՟մթ, Յնծ՟մ Մ՟մբ՟խնրմգտնճ, Ս՟վաթջ Շմնվծ՟ժթտ չ՜ջ՟՜յՠպզ, Զ՟ւ՟վթ՟ճ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ, աճջ ո՜իկ՜ձՠ՜է ՠձ ՠս ՠ՟ՠ՜է զ յ՜հթ՜շճսդզսձ զ ա՜ջ՟ Ախճսի՜ռզռ յ՜իճռձ, ՠս Սճսջ՝
Յ՜ջճսդՠ՜ձ ՠս զ ս՞՜ոպճսդզսձ իճ՞ՠժզջ ՜ջ՜ձռփ
Եխՠս ՜ս՜ջդ ՞ջճհո (էճսո՜ձռտճսկ ժ՜ջկջ՜՞զջ՚ պՠո չՠջնճսկ 489՜) զ դվզո Հ՜հճռ ՋԻԷ (1478) ՠս զ խ՜ձճսդՠ՜ձ հԱճհ՟ոոեխթմ, ճջ՟ճհ Հ՟ջ՟մՠեխթմ, դճշզձձ Արէ՟ղ՟մ՟ճ, աճջ հ՜հոկ ՜կզ բոյ՜ձ աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աջնրժս՟մ Խ՟ժթժմ ՠս բ՜շ աոճսէդ՜ձճսդզսձձփ Ես զ հ՜դճշ՜ժ՜էճսդՠ՜ձձ Վ՟հ՟վյ՟ո՟սնր պբջ Ս՟վաթջ ժ՜դճխզժճոզ, ՠս կՠջճսկ ձ՜ի՜ձ՞զ ՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ պբջ Յնծ՟մթջթ ՠս պբջ Եհթյեթ իճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜ջռ, //(489՝) ՠս բ՜շ ա՝՜ս լՠշ՜կ՝ ըՠէ՜՞՜ջ ՠս վռճսձ ՞ջմզ՚ Դ՟րթէ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս կՠխո՜կ՜ժ՜ջթ զջզռզ, ճջ կզ՜հձ ա՜ձճսձո ճսձզկ ՠս ճմ ա՞ճջթո, զ հՠջժզջո Վ՟ճթ կնվնճ, զ ՞ՠ՜սխո ճջ ժճմզ Սվխհնրմջ, գձ՟ իճս՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Գենվաթ ՠս Սնրվՠ Յ՟խնՠթ, ՠս ՜հէ ոճսջ՝ ձղ՜ձ՜ռո, ճջ ՜ոպ ժ՜ձփ Աշ ճպո ՜ջզ՜ժ՜ձ ՠս ՝՜ձզ՝ճսձ Ար՟ասեվ չ՜ջ՟՜յՠպզ՚ ի՜սջՠխ՝՜սջո կՠջճհ, ՠս
ՠխ՝՜ջռո զկճռ՚ պբջ Զ՟ւ՟վ՟ճ ՜՝ՠխ՜հզձ ՠս պբջ Աՠվ՟ծ՟ղ լ՟հխնհթմ, ճջ բ վ՜ջդ՜կ ղձճջի՜ստ զ էզձբ ՠս Ախնՠ
կզ՜ժՠռզձ, ՠս Ն՟ծ՟ոգս ՜՝ՠխ՜հզձ, ՠս ի՜սջձ զկ՚ Տեվսեվ կզ՜ժՠռզձ, ՠս Ահ՟ձ՟մ ՠս Ղնրխ՟ջ ՠս Աէ՟մ՟ջ ՠս Արհ՟րժՠեխ ՟յջ՜ռո, ճջ ՠձ զ հ՜ձ՜յ՜պձ Բնժնվ՟ՠգվէնճ, ՜շ ՟ճսշձ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ ՠս Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթմ,
ՠս Կթրվհթ Սնրվՠ ՟չնճմ, ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս կզ՜՝՜ձ յ՜իՠոռբ աձճո՜. ՜կբձ, ՠս պբջ Եդգխթեժ գձժՠջ՜ժռզ զկճհ, ՠս
՜հէ ՠխ՝՜ջռոփ Ես գոպ՜ռՠ՜է ա՜ձ՜շզժ ՠս աիճ՞բձւ՜՞ ՠջ՞՜ջ՜ձո, ՞ճչՠ՜էձ հ՜կՠձ՜հձ էՠաճս՜ռ. ոճսջ՝ ՠս գձպզջ, եջ՜ն՜ձ ՠս կզղպ զ յ՜ղպ՜սձո, ՞ջ՜ոբջձ ՠս իջՠղպ՜ժ՜ձկ՜ձձ պբջ Ս՟վաթջ ծ՞ձ՜սճջ, ՠս կ՜ի՟՜ոզձ, ժջրձ՜սճջ ՠս
՜՝ՠխ՜հձ, ըճհջ՜՝՜ջլ ՠս չ՜ժ՜ո՜սճջձ՚ հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս զսջ թձրխ՜ռձ, ի՜սջձ՚ Զ՟ւ՟վթմ ՠս կ՜սջձ՚ Դ՟րմբթյթմ,
ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Էսխ՟վթմ, Զ՟ւթխթմ, Աջո՟ծ՟մչթմ, Աղթվի՟ջթմ ՠս Դ՟րթէ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ, ՠս Սսգց՟մնջթմ, ՠս
՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ՚ հզղ՜պ՜ժ ՜ձնզձն ՠս ՞՜ձլ ՜ձժճխճյպՠէզ, էոՠէճչ ա՜հձ, ճջ ՜ոբ, // (490՜) դբ.
Եջ՜ձզ ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սզճձ ՠս գձպ՜ձզ Եջճսո՜խբկփ Զճջ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ ձճռ՜ կզձմՠս զ ըճջզձ թՠջճսդզսձձ. ՜կբձփ
Ես ՟՜ջլՠ՜է հզղՠոնզտ հ՜խ՜սդո աիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջ՚ պբջ Ս՟վաջթմ, աՄգջվնբ ՜՝ՠխ՜հձ, աԿ՟վ՟ոգսմ, աիճ՞ՠսճջ ի՜հջ՚ Շ՟սթխմ, աԴթժյ՟ս տճհջձ, ՠս ա՜հէոձ ՜կբձ՜հձ. ՜կբձփ
Ես ՠո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Դ՟րթէ ՞ջզմո, ճջ իճխ ՠկ ՠս կճըզջ ճպզռ լՠջճռ, ժջժզձ ՜ձ՞՜կ ՜խ՜մՠկ, ազ հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՠս զ կՠխո՜տ՜սզմ հ՜խրդո լՠջ աոպ՜ռ՜սխ ՞ջճհո՚ ապբջ Ս՟վաթջմ ՠս ազո հ՜ձյզպ՜ձ ՞ջմ՜ժո՚ աԴ՟րթէ էջբռ, ՠս աի՜հջձ զկ՚ աՏեվսեվ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աԳնմտ՟ճ, վճըՠռՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճո, ՠս աՠխ՝՜յջտձ զկ՚ աչՠջճյ՞ջՠ՜էտձ,
ՠս աՄ՟վա՟վ՟ճ, ՠս աճջ՟զտո կՠջ (ոջ՝՜՞ջճս՜թ՚ «աճջ՟՜ժո զկ»), աԱժգւջ՟մնջ ՠս աՅնծ՟մեջ ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո զկ, ՠս աժՠձ՜ժզռձ զկ՚ աՓ՟յ՟ի՟էնրմմ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ թ՜շ՜հՠէ բ կՠա ոյ՜ո՜սճջճսդՠ՜կ՝, ՠս ա՜հէ ՜ղը՜պ՜սճջոձ, ճջ զ չՠջ՜հ կՠա ՠջ՜ըպզտ ՠս ՜ղը՜պ՜ձտ ճսձզձ. ՜կբձփ Ես ՟ճստ, ճՙչ յ՜պճս՜ժ՜ձ հզղ՜պ՜ժճխ ՠխ՝՜յջտ, ՠդբ ժջրձ՜սճջտ ՠս դբ հ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ ոճսջ՝ ՞ջճհո ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ ՠս ժ՜կ աիջ՜կ՜ձտ ոճջ՜հ էոՠէճչ, ՜ո՜ոնզտ զ ըճջճռ ոջպբ, դբ. Տբջ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ձճռ՜, ՠս
Աոպճս՜թ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, լՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզփԵս ձկ՜ վ՜շտ ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզս. ՜կբձփ Ես ող՜է՜ձ՜ռ ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞ջճհո ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 15՜ (1535 դ., ՝ճէճջ՞զջ) Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Տթժթձ՟մթմ, թձճխ՜ռձ՚ պբջ Մ՟էենջթ, Շ՟ծթջժնրղթմ, ժճխ՜ժռզձ՚ Սնրվղ՟ի՟էնրմթմ, հճջ՟ճռձ՚ Ս՟վաջթմ, Փթվծ՟ղդթմ, Աՠվ՟ծ՟ղթմ, Լնրջթղ՟անջթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚
պբջ Մ՟էենջթմ, Յնռ՟մթջթմ. ՜կբձփ Ես ՠխզռզ, ՠխզռզ (ձկ՜՚ 85՝, 98՝, 129՝ ՠս ՜հէճսջ)փ
19՜ Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Տթժթձ՟մթմ... Գվթանվ ՞թճխզո. ՜կբձ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ, էոճխ՜ռ (ձկ՜ձ՚ 22՝,
89՝, 118՝ ՠս ՜հէճսջ)փ
33՝ Ոջ ճխճջկզ Տթժթձ՟մթմ, թձճխ՜ռ ՠս ՠխ՝՜ջռ ՠս ճջ՟ճռձ. ՜կբձ(ձկ՜ձ՚ 36՝, 38՝, 45՜ ՠս ՜հէճսջ)փ
490՝ [Ա]ջ՟, ՠո չՠջնզձ ըոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Տթժթչ՟մջ ՠս ոպ՜ռ՜ ի՜է՜է գձմզռ՚ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճխ՜ռ
զկճռ, ի՜սջձ զկճ՚ պբջ Մ՟էենջթմ, ՠս կ՜սջձ զկճհ՚ Շ՟ծթջժ՟ղթ[մ], ՠս ՜կճսոձճհ զկճհ՚ Սնրվղ՟յի՟էնրմթմ, ՠս ճջ՟ճռ զկճռ՚ Ս՟վաջթմ, Փթվծ՟ղդթմ, Աՠվ՟ծ՟ղթմ, Լնրջթղ՟անջթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռ զկճռ՚ պբջ Մ՟վխնջթմ ՠս Յնռ՟մթջթմ ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս էոճխ՜ռ. ՜կբձփ Աջ՟, ճջ ի՜ձ՟զյզտ զ ոկ՜ պՠո՜ձՠէճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Թվ՜ժ՜ձ ՋՁԴ (1535)փ
2. 11՜ (1621 դ., ՝ճէճջ՞զջ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո ապբջ Մգժւթջեդմ ՠս ա՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջոձ զսջ.
՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 142՝, 184՜)փ

14՝ (Նճհձ լՠշտ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճչ գձդՠջռճխտ ՜հո էճսո՜՝ճսը ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո, ճջ ժճմզ Ճ՜շգձդզջ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Մգժւթջեդ զջզռճսձ ՠս թձ՜սխ՜ռձ ձճջ՜, ի՜սջձ՚ Կ՟վ՟ոգսթմ ՠս կօջձ՚ Ջ՟մՠեխնրմ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռ, ՠս հզղՠ՜է էզնզտ ՟ճստ հզղճխտ՟ զ Քջզոպճոբ
Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ Թվզձ ՌՀ (1621)փ
Ահէ ՠս, ՜ջ՟, ՠո՚ հՠպձՠ՜էո հ՜կՠձ՜հձբ ՠս չՠջնզձո զ ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ, ոճսպ՜ձճսձ Մգժւթջեէ էջբռո, ճջ ա՜ձճսձո կզ՜հձ ճսձզկ ՠս ՞ճջթճչո էզ ՠկ ա՜շ՜թՠ՜է կՠխ՜ստ, ըոպ՜ռ՜ աոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ ժճմզ Ճ՜շգձպզջ, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս
թձճխ՜ռ զկճռ, իրջձ զկ՚ Կ՟վ՟ոգսթմ ՠս կրջձ զկճ՚ Ճ՟մՠեխնրմ, ՠս ժՠձ՜ժռզձ զկճ՚ Ավդնրւ՟մթմ ՠս ՟ոպՠջ՜ռ զկճռ՚
Մ՟վթ՟ղթմ ՠս Եհթջ՟ՠգբթմ ՠս Հպթցջթղթմ, ՠս ճջ՟ճհձ զկճ՚ Կ՟վ՟ոգսթմ, ՠս ՠխ՝րջձ զկճ՚ կզսո պբջ Մգժւթջեդթմ,
ճջ ի՜ձ[՞ճս]ռՠ՜է բ ՜շ Քջզոպճո, ՠս ատճհջձ զկ՚ աՂըդժ՟վմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ զկճռ՚ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ձձնՠռՠէճռ. ՜կբձփ Վ՜ոձ ճջճ ժճխժճխ՜՞զձ յ՜խ՜պ՜ձրտ ըձ՟ջՠկ զ լբձն, ոզջՠէզտ, էզ ՝ՠջ՜ձ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ չՠջճյ՞ջՠռՠէճռ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ հզսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ
490՝ (Ահէ լՠշտ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠոնզտ աչՠջնզձ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աՄգժւթջեէ տ՜ի՜ձ՜հձ, աճջ պՠոՠ՜է աոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ ժճմզ Ճ՜շգձպզջ, ՠշ՜վ՜վ՜ք ոզջճչ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՜հոկ պ՜շզո /// հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ ՠս ՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջ՜ռ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ապբջ Մգժւթջեէմ ՠս աի՜հջձ զկ՚ աՋ՟մՠեխթմ, ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ աԱվդնրմ, ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ, ճջ բ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է զ Քջզոպճո, ապբջ Մգժւթջեէմ, ՠս ատճհջ զկ՚ աՂդժ՟վմ, ճջ բ զ լՠշձ ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ զ տ՜խ՜տձ հԵվգր՟մ, զղը՜ձ ճկձ Աղթվանրմ՟ճթ պճսձ ՞ՠջՠռՠ՜է, աճջ ՠս ի՜ս՜պճչ ծղկ՜ջզպ տջզոպճձբճսդզսձ ՜շձբփ Տբջ Աոպճս՜թ ՜ա՜պբ աձ՜հ զ ՞ՠջճսդՠձբ, ՠս աՇ՟ս՟վգրմ ՠս աճջ՟զձ զսջ՚ աԱր՟քմ ՠս աԱջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո զսջ հզղՠռբտ զ տջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հզսջ հՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջ հՠջժզձոփ Թվզձ ՌՀ (1621)փ
1՝ (Նճհձ լՠշտճչ) Ահէՠս հզղՠռբտ ա՝՜ջբոբջ բզձ աԴփժռ՟մէի՟էնրմ, ճջ աժբո ՞զձ ՞ջճռո ձ՜յ ՠպփ Աոպճս՜թ ազձտձ ՝՜ջզ հզղ՜պ[՜ժ] յ՜իբ, չ՜ջլձ զ հԱոպճսթճհ ՜շձբփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աԴփժռ՟է ը՜դճսձ ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ Թ՟մհվթհ՟ժթմ, ՠս ա՟ճսոպջձ զսջ՚ աՍ՟մբնրիսմ ճջ բ զ լՠշձ ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ, ճջ ճսձզ ոբջ գձ՟ տջզոպճձբզռո ՠս զձտձ ճմ բ ճսջ՜ռՠ՜է, ՜հէ յ՜իբ զձտձ ՠս գձժՠջ՜ժզռձ զսջ՚ աՂդժ՟վմ այ՜իո ՠս ա՜խրդո զ դ՜՞ըոպզ. աճջ ՠս Տբջ Աոպճս՜թ ՜ա՜պՠոռբ աձճո՜ զ լՠշ՜ռ հ՜ձրջզձ՜ռ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Ամ՟ճի՟էնրմ,
ճջ ՠպ զ իէ՜խճջկո (՛) զձմ ոճսջ՝ ՞ջճռո ՞զձ Ռ ՟ՠժ՜ձ, Աոպճս՜թ ազձտձ չ՜ջլ՜ի՜պճհռ ՜շռբ. ՜կբձփ
1՝ (Շխ՜՞զջ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ապբջ Մեժւթջեէթմ ՠս ատճհջձ զսջ՚ Ղդժ՟վմ ը՜դճսձ, ՠս աճջ՟զձ
զսջ՚ Կ՟վ՟ոգսմ ՠս ա՟ճսոպջձ զսջ՚ Եհթջ՟ՠգէմ ՠս աՀպթցջթղեմփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ապբջ Մգժւթջեէմ
ՠս աճջ՟զձ զսջ՚ Կ՟վ՟ոգսմ ՠս ժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ դԱվդնրմ ՠս ի՜հջ զսջ՚ աԿ՟վ՟ոգսմ ՠս կ՜հջ զսջ՚ աՋ՟ղՠեխթմ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ ՠխ՝՜հջձ՚ ակՠթ պբջ Մեժւթջեէմ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ ՟ճսոպջ զսջ՚ աՄ՟վթ՟ղմ ՠս աԵհթջ՟յՠգէմ ՠս աՀպթցջթղեմ ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ. ՜կբձփ
3. 491՜ (1661 դ., ՝ճէճջ՞զջ) Փ՜շտ...փ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ Թնրղ՟ճթ տ՜ի՜ձ՜հզ Ավո՟սգտրնճ, տ՜ձազ ձճջճ՞ՠէ ժ՜ակՠռզ աոճսջ՝ Ճ՜շգձպզջո զ դվ՜ժ՜ձզո կՠջճհ ՌՃԺ (1661)—ՠջճջ՟զ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ Վ՟հ՟վյ՟ո՟սնր Յ՟խնՠ՟ճ պՠ՜շձ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ, հզղ՜պ՜ժ ՠս չ՜հՠէճսկձ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 234՝, 488՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ 491՝ /// Կձզտ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ Սվՠնճ Էչղթ՟լմթ,
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ԹԵՐԹ՝ 255+3 (խվխ. 59, 66, 78). շավնր՟լ՝ 1՟—11ՠ, 67ՠ, 225ՠ, 238՟—53՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԲ×12(Ա 11, Բ, Դ, ԺԱ 16, Գ 14, Զ 13)+8×12 (Դ—Ե 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ղ՟ծթխ՟մյ՟մ, «F. C.», «A. S.», «M. C. R.» ժնրջ՟բվնյղմգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,7×16,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվ (ս՟վՠգվ)ֆ ՏՈՂ՝ 26—30ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ,
ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ էթխնրմւզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ
Ծմէ. Բ ՟մ՟մնրմ ավթշմ թվ ավ՟լ ով՟խմգվզ խտգժթջ, ցնցնիգժ ե ով՟խ՟մթյմգվմ նր մթրէգվթ էնր՟ծ՟ղ՟վմգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
՟. 12՜—6՝ Ա. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Արգսթւ ծվգյս՟խ՟ոգսթմ ՟պ խնճջմ Մ՟վթ՟ղ — 0ջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜՝՜ջզձ Աոպճս՜թ...

ՠ. 17՜—20՝ Բ. Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր ՟ջ՟տգ՟ժ թ Գնռգջս ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ — Զն՜ի՜սճջՠ՜է Աոպճս՜թ՜թզձ, ած՜շ՜՞՜հդո ՜ի՜սճջ...
ա. 20՝—4՝ Գ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ծմնրմբ գր թ Մխվսնրէթրմմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ —
Ոջտ յ՜հթ՜շ՜ռ՜տ ՜շ՜նզձ պրձզձ...
բ. 24՝—30՜ Դ. Եվ՟մգժնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Գնռգջս թ ջնրվՠմ Յնծ՟մմեջ Մխվսթշմ — Յզոճսո էճհո վ՜շ՜ռ...
գ. 30՜—4՝ Ե. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ա՟ժնրջս Աջսնր՟լնվբնճմ ւ՟պ՟ջմփվգ՟ճ թ
ս՟ձ՟վմ — Ոջ ՜ձոժզա՝ձ ՠո հբճսդՠ՜ձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ Բ՜ձ՟ Հրջ...
դ. 34՝—6՝ Զ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ գր ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ... —
Պ՜իտ զ ոճսջ՝ ոջպբ ՠս հ՜ձՠխթ ի՜ս՜պճռ յ՜ջպ բ էզձզէ...
ե. 36՝—9՝ Է. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ո՟ծնտ գր նհնվղնրէգ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Ակՠձ՜՝՜ջզ Փջժմզձ պզՠաՠջ՜ռ Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠռճհռ կՠա...
զ. 39՝—43՝ Ը. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱմ՟պ՟խ նվբթմ, նվ ՟ջե. Ապմ ղթնչ եթմ Բ
նվբթւ — Դբկտ ՜շ՜ժզո ՜շ ՜կՠձ՜ժ՜է ՝ձճսդզսձձ Աոպճսթճհ ի՜հզ...
է. 43՝—7՝ Թ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ շՠ՟նՠ՟ջգժնճ դւ՟ծ՟մ՟ճջ գր դռ՟վբ՟ոգսջ – Մդՠջտ ո՞ճհ ՠս ՜խն՜կճսխն պջպկճսդՠ՜ձ ՟զաՠ՜է...
ը. 47՝—52՜ Ժ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ գր ՟հւ՟ս՟ջթվնրէգ՟մ — Մզ ճտ պխ՜հ՜ժ՜ձ ՝՜ջճստ...
ը՟. 52՜—7՝ ԺԱ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟կջ սգջշնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ թ
ռգվ՟ճ ընհնռվբգ՟մմ Աջսնրլնճ... — Աջ՟, ՠո էզ ՜կՠձ՜հձ հ՜ձռ՜ձրտ...
ըՠ. 58՜—60՝ ԺԲ. Ք՟վնդ Տմսգջթմ, թ ՠ՟մմ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Աճվ ղթ եվ ղգլ՟սնրմ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Աղ՟պ՟մ ՃԺԲ) — Ն՜ը յ՜ջպ բ ՞զպՠէ, ազ ՝՜աճսկ զջրտ ա՜ձ՜ա՜ձզ կՠթճսդզսձձ Աոպճսթճհ...
ըա. 61՜—3՜ ԺԳ. Ք՟վնդ թ ռգվ՟ճ ՟պ՟խ՟րնվ ՠ՟մթմ սեվնրմթ, նվ ՟ջե. Ք՟մդթ մղ՟մ ե ՟վւ՟ճնրէթրմ ճգվխմթտ ՟պմ ս՟մնրսգ՟պմ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Ձղգպ՟մ Ձ) — Աոՠձ զկ՜ոպճսձտ, դբ. Ակՠձ՜հձ զձմ ճջտ՜ձ ՜շ՜սՠէ յ՜պճս՜ժ՜ձ բ...
ըբ. 63՝—7՜ ԺԴ. Ք՟վնդ Վ՟ջմ ո՟յս՟ղ՟մ ո՟սնրծ՟ջթ, թ ՠ՟մմ Յնռգժթ՟ճ, նվ ՟ջե. Փնհ ծ՟վեւ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Աղ՟պ՟մ ՀԴ) — Փճվճը՜ժ՜ձ բ կ՜ջ՟ճհո ՝ձճսդզսձձ...
ըգ. 68՜—73՝ ԺԵ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Մգխմնրէթրմ ՟պ՟չ՟րնվ ՠ՟մթմ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Աճվ ղթ թչ՟մեվ Եվնրջ՟հգղե Եվթւնռ... — Բ՜ջզ բ Աոպճս՜թ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ յ՜ջ՞ՠսրխ...
ըդ. 73՝—9՝ ԺԶ. Եվ՟մգժնճմ Նգվջեջթ Շմնվծ՟ժրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ոսմ՟շ՟ց՟խ՟մ մգվՠնհգ՟մ ՟պ Սնրվՠ ի՟շմ
— Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ աՏբջ Աոպճս՜թ կՠջ կզ՜՝՜ձ...
ըե. 80՜—3՜ ԺԷ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղգլ՟սնրմմ գր թ Ղ՟դ՟վ — Ահջ կզ բջ կՠթ՜պճսձ, ՠս ՜՞՜ձբջ ՝ՠիՠաո... բջ ճկձ, ՜ոբ. Մՠթ՜պճսձ...
ըզ. 83՜—5՝ ԺԸ. Եվ՟մգժնճմ Եբվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ շնվգւյ՟ՠ՟էթ գր նրվՠ՟էթ —
Աջ՟, ճջտ էճսթ՜ձՠձ ամճջՠտղ՜՝՜դձ ՠս ժ՜կ աճսջ՝՜դձ...
ըէ. 85՝—8՝ ԺԹ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟ւջնվղ՟մմ Աբ՟ղ՟ճ թ բվ՟իսեմ —
Ես ՜ջ՟, կզ ճտ Աոպճսթճհ ոպՠխթճս՜թճհ կՠխ՜՟զջ էզձզռզ...
թ. 89՜—93՜ Ի. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Եվխվնվբ խթվ՟[խ]եթմ թ խնշնրղմ Պգսվնջթ
ճ՟պ՟ւգժնրէթրմ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ — Յճջե՜կ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՝՜ջՠվ՜շ, հ՜ձե՜կ ՜ղ՜ժՠջպձ՚ ՟զսջ՜ի՜ս՜ձ...
թ՟. 93՝—5՝ ԻԱ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգս[թ] ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ՠ՟մմ Եջ՟ճգ՟ ղ՟վա՟վեթմ, նվ ՟ջե. Եվ՟մթ սգհնճմ ՟ճմղթխ... — Աջ՟, ՠդբ պՠխսճհձ ՠջ՜ձճսդզսձ բ...
թՠ. 95՝—8՜ ԻԲ. Եվ՟մգժնճմ Թենցթժնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ւ՟պ՟ջնրմ ղ՟մխ՟մտմ, գր թ ինվծնրվբ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ ո՟ծնտ — Բճսջ՜ոպ՜ձ թ՜խժ՜ա՜ջ՟ տ՜շ՜ոձ՜դզս թ՜շզստ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է...
թա. 98՜—100՜ ԻԳ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ց՟վթջգտթմ գր թ ղ՟ւջ՟րնվմ — Է ՠս
ՠջջճջ՟ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...
թբ. 100՜—3՜ ԻԴ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ՠ՟մմ սեվնրմ՟խ՟մ, նվ ՟ջե. Ավբ, ՟վէնրմ խ՟տեւ... — Ն՜ը՜ըձ՜կճսդզսձձ Աոպճսթճհ ՠս ՝՜ջՠջ՜ջճսդզսձ ձճջ՜ հ՜կՠձ՜հձզ ե՜կ հ՜հպձզ բ...
թգ. 103՜—7՜ ԻԵ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ դխմթ ջնվ՟ճ. Վ՟ջմ դհչղ՟մ գր ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Ոջտ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ՠձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜էտ...
թդ. 107՜—11՝ ԻԶ. Վգտգվնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ՠ՟մմ Ղնրխ՟ջնր,
նվ ՟ջե. Թդգմթ ղթ եվ գր ՟ճմ — Թաՠձզ ճկձ պձժՠ՜է հ՜հ՞սճն զսջճսկ...

թե. 111՝—20՜ ԻԷ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմ[նր] Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟ղՠ գր գվխթրհթր ղգվկգմ՟ժ թ ղ՟վղթմ գր ՟վթրմ Ովբրնճմ Աջսնրլնճ — Սճոժ՜ձ ճոժՠջտ զկ ՟ճխճսդՠ՜կ՝...
թզ. 120՜—3՜ ԻԸ. Մգլթ ՟րնրվ Ծ՟հխ՟դ՟վբթմ, Ի ՠ՟մմ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Եր ա՟մ ճԵվթւնռ... նվբթ Տթղեթ Բ՟վսթղենջ խնճվ ղնրվ՟տթխ մջսեվ ճ՟մտջ ձ՟մ՟ո՟վծթ... — Եվթւնռջ ՜հո րջզձ՜ժ ՝ՠջբ ա՜ջ(=ղ)ը՜ջիո...
Յ՜նճջ՟ ԻԹ ՞էը՜ի՜կ՜ջզ վճը՜ջբձ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ բ՚ Լ ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թփ

թէ. 123՜—8՝ Լ. Մգլթ Գ—յ՟ՠ՟էթ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ժ խնրջ՟մջմ — Յճջե՜կ ակպ՜ս ՜թՠկ ա՟զսջ՜թ՜ը ժՠձռ՜խճհո ղջն՜ձ՜ժո...
ժ. 128՜—38՜ ԼԱ. Կս՟խ Մգլթ նրվՠ՟էթ աթյգվնրմ. Վ՟ջմ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ գր ի՟շգժնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Ո՜ծ տ՟րնճջ, ն՜ծ ժ՟ժթ գր ղնվղնւղ՟մ աթյգվթջ — Աջ՝ՠ՜էձ զ Հճ՞ճհձ Սջ՝ճհ ՠս ՜ջպ՜հ՜հպրխ աըճջիճսջ՟ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ...
ժ՟. 138՜—42՜ ԼԲ. Եվ՟մգժնճմ Եոթց[՟]մնր Կթով՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟կջ Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ...— Զզձմ բ ՜հորջ ռձթճսդզսձ ՝՜աճսկ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ...
ժՠ. 142՜—6՝ ԼԳ. Եվ՟մգժնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Յ՟վնրէթրմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճմ — Ահորջ ճսջ՜ըճսդզսձ կՠթ էզ գձպջճսդՠ՜կ՝ ա՜ջդճսռ՜ձբ ազո...
ժա. 147՜—50՝ ԼԴ. Ք՟վնդ ջվՠնճմ Գվթանվթ ղգվնճ Լնրջ՟րնվշթմ Եժղ՟մ թ Վթվ՟ոեմ, թ ՠ՟մ Արգս՟վ՟մթմ,
նվ ՟ջե. Յնվը՟ղ մջստթ Ովբթ ղ՟վբնճ ճ՟էնպ ց՟պ՟տ... — Եջ՝ ճջ Գգհգտթխմ Յնռջեց տ՜ն՜՞ճհձ ՞պ՜ս...
ժբ. 151՜—2՝ ԼԵ. Ք՟վնդ Ոհչնրմթ, թ ՠ՟մմ, նվ ՟ջե Տեվմ. Յնվ ւ՟հ՟ւ, ճնվ աթրհ խ՟ղ ճնվ սնրմ ղսմթտեւ...
(«...թ Պգսվնջե ագվթղ՟ջս ռ՟վբ՟ոգսե Հպնղխժ՟ճգտրնճ», կգպ. 4633. 60՝) — Ես ՜ջ՟, ՞զպՠէզ բ, ազ ճխնճսձ՜պջճսդզսձո ՜հո ՝՜ակ՜ս ժՠջյզս...
ժգ. 152՝—5՝ ԼԶ. Եվ՟մգժրնճմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ն՟ի՟ռխ՟ճմ Քվթջսնջթ ջնրվՠ
Սսգց՟մմնջ — Ակՠձՠտՠ՜ձ, ճջտ ոզջՠէՠ՜ռձ ծ՜ղ հրջզձՠոռՠձ...
ժդ. 156՜—61՜ ԼԷ. Ք՟վնդ Լնրջ՟րնվշթմ Գվթանվթ գր ռ՟ջմ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ մնվթմ, թ ՠ՟մ ՟պ՟ւգժնճմ նվ ՟ջե.
Նղ՟մփհւ թմկ գհգվնրւ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Ձղգպ՟մ ՂԶ) — Աշ՜տՠ՜էձ իՠդ՜ձճո՜ռ ՠս տ՜ջճաձ ՜կՠձ՜հձ
՜ղը՜ջիզ...
ժե. 161՝—6՜ ԼԸ. Ք՟վնդ ջվՠնճ Աջսնր՟լ՟լմթ, թ ՠ՟մ Սնհնղնմթ նվ ՟ջե. Եր գհգր մ՟ր յ՟ծ՟ՠգվ (Գվթանվթ
Տ՟էգր՟տրն՞ճ) — Ակՠձ՜յ՜հթ՜շ ՞ՠխՠռժճսդզսձ ոճսջ՝ ՠս կ՜տճսջ Աոպճս՜թ՜թձզձ ժճսոզձ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠժՠխՠռսճհ
թզ՜թ՜ձզ ձկ՜ձՠռճսռ՜ձՠձ...
ժզ. 166՝—7՝, 179՝—222՜ ԼԹ. Ք՟վնդ գր իվ՟ս ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբխ՟մ, թ ՠ՟մ Մնռջեջթ նվ ՟ջե. Հ՟ճգ՟տ թ ւգդ, նռ ղ՟վբ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Աղ՟պ՟մ Է) — Նճջ րջբձո՟զջձ Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ածջ՜՞ րջզձ՜ռձ իջ՜կ՜հբ... ճջ բ իյ՜ջպճսդզսձ, ձ՜ը՜ձլ, ՝՜ջժճսդզսձ...
ժէ. 168՜—73՜ Խ. Ք՟վնդ Յնռմ՟մնր, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Եր գհգր ՠ՟մ Տգ՟պմ ՟պ Յնռմ՟մ գր ՟ջե. Ավթ ամ՟ճ
բնր — Մՠթ դ՜՞՜սճջձ Աջնվգջս՟մգ՟ճտ Նթմնջ ղզձՠ՜ռ տ՜խ՜տ կզ...
ի. 173՝—83՜ ԽԱ. Ք՟վնդ Յփռմ՟մնր, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Ավթ ամ՟ բնր թ Նթմնրե... («Ամ՟մթ՟ճթ ռ՟վբ՟ոգսթ...», լգպ. 993, 194՝) — Յ՜խ՜՞ո Յճչձ՜ձճս ի՜ժզջծ ՠս ի՜կ՜շրպ ՝՜ձզստ ՜ձռռճստ ՝՜ռ՜հ՜հպՠէճչ աթ՜թժՠ՜է ըճջիճսջ՟ո...
ի՟. 183՝—5՜ ԽԲ. Ք՟վնդ ջվՠնտ ՟պ՟ւգժնտմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Դնրւ շեւ ճ՟յի՟վծե... («... Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ...», կգպ. 942, 199՝) — Ես ՜ջ՟, մզտ ճտ ՠջ՜ձՠէզ տ՜ձ ա՜շ՜տՠ՜էոձ...
իՠ. 185՜—90՝ ԽԳ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Գնռգջս թ ջնրվՠմ Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշմ
ղգվ — Հջ՜ղ՜վ՜շ բ պրձ՜ըկ՝ճսդզսձո կՠա ՜հորջ...
իա. 191՜՝ Եր խնշգ՟ժ ՟պ թմւմ ԲԺ—՟մ ՟պ՟ւգ՟ժջմ, գս մնտ՟ դփվնրէթրմ... Ղնրխ՟ջ, 9, 1 — Ոջ ձղ՜ձ՜ժբ
աԲԺ—ձ ՜ա՞ո տջզոպճձբզռ...
Աշ՜ձռ ՞էը՜ի՜կ՜ջզփ

իբ. 192՜—3՝ ԽԴ. Յնվ սնրմ ղս՟մթտեւ, մ՟ի ՟ջ՟ջչթւ. Ոհչնրմ ս՟մջ ՟ճջղթխ. Մ՟սէենջ — Աջ՟, զ իձճսկձ բջ ոտրխՠռՠ՜է ճխնճսձո ՜հո ոպճսՠջ՜ժ՜ձ՜ս...

իգ. 194՜—9՜ ԽԵ. Ք՟վնդ ջվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ, թ ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ Դ՟րէթ, նվ ՟ջե. Ըմխ՟ժ՟ւ
Աջսնր՟լ, դնհնվղնրէթրմ ւն... — Ես ՜ջ՟, ՜կՠձ՜՝՜ջզ Հ՜հջձ ՠջժձ՜սճջ, Աոպճս՜թձ ՜կՠձ՜ժ՜է հճջե՜կ ՜ջ՜ջ ա՜կՠձ՜հձ բ՜ժո...
իդ. 199՜—206՜ ԽԶ. Ք՟վնդ բ՟վկգ՟ժ թ ռգվ՟ճ մնճմնճ ՠմ՟ՠ՟մթմ, նվ մխ՟սե թ ագվ՟դ՟մտնրէթրմ ճ՟մծ՟ղգղ՟ս ագհգ[տխնրէգ՟մ] ջվՠնճ գր ւվթջսնջ՟խգվսթ Աէնպնճմ Էչղթ՟լմթ գր նհնվղնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ, նվ
ճ՟սխ՟ոեջ ՟պ ՟դաջ Հ՟ճնտ (Սթղենմ Եվգր՟մտթ՞) — Աջ՟, ՜կՠձ՜՝՜ջզձ Աոպճս՜թ, ճջ ա՜հոյզոզ հ՜պժ՜յբո ճխճջկճսդզսձո ՜ջ՜ջ կՠա...
իե. 206՝—8՜ ԽԷ. Դ՟րէթ Ամճ՟հէ ցթժթջնց՟ճթ ՟ջ՟տգ՟ժ Գնռգջս թ Սնրվՠ ի՟շմ սգվնրմ՟խ՟մ — Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ աՏբջ Աոպճս՜թ կՠջ, կ՜ջ՞՜ջբձ լ՜հձբ...
իզ. 208՝—10՜ ԽԸ. Ք՟վնդ նհչնրմթ, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե, էե. Ով ւ՟հ՟ւ, նվ աթրհ խ՟ղ նվ սնրմ ղս՟մթտեւ, ՟ջ՟ջչթւ, էե. Ոհչնրմ ս՟մջ ՟ճջղթխ («Ննվթմ Սթղեփմ ռ՟վբ՟ոգսթ...» (Եվգր՟մտրնճ), կգպ. 25, 326՜)) — Ակՠձ՜՝՜ջզ ՝ձճսդզսձձ, ՜կՠձ՜՝՜ս՜ժ՜ձ ճխճջկճսդզսձձ...
իէ. 210՜—6՜ ԽԹ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ (ռվ՟մ՝ «Եցվգղթ ե ՠ՟մջ») ՟ջ՟տգ՟ժ ւ՟վնդ Վ՟ջմ Ծմմբգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Ստ՜ձմՠէզ բ Ծձճսձ՟ տճ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
լ. 216՝—8՜ Ծ. Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Գնռգջս թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Բ՜ակճսդզսձտ տջզոպճո՜ոբջ եճխճչճհո...
218՝—22՜ Տՠո §ժզփ

լ՟. 222՜—5՜ ԾԱ. Ք՟վնդ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ, թ ՠ՟մ ՟պ՟չթմ, նվ ՟ջե. Ոհնվղնրէգ՟ղՠ գր ծ՟ր՟սնռ
ջվՠթմ ղգհւ — Յ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թո աճջ բոպՠխթ Աոպճս՜թ, ՝՜ջզ ՠս ր՞պ՜ժ՜ջ ՜ջ՜ջ... ձ՜ը ազ զ իզձ րջբձո ա՜ջ՟///(ղ՜ջ. դՠջզ)փ
լՠ. 226՜—8՜ ԾԲ. Ք՟վնդ Լնրջ՟րնվշթմ Գվթանվթ, Մս՟մգժմ մնվ՟ թ Վթվ՟ոմ, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Եբթմ դթջ թ
աՠթ... (Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ, Աղ՟պ՟մ ՃԺ) — Ն՜ը՜՞զպճսդզսձձ Աոպճսթճհ գձպջՠ՜ռ աէ՜սձ ՠս ՞ճչՠ՜ռ...
լա. 228՝—30՜ ԾԳ. Ք՟վնդ դհչղ՟մ, ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ծ՟հնվբնրէգ՟մ, թ ՠ՟մ Արգս՟վ՟մթմ նվ ՟ջե.
Լգվ թվ՟ր՟ինծ... — Հ՜ձ՜յ՜ա ըջ՜պբ ակՠա Ոջ՟զձ Աոպճսթճհ ձ՜ը՜՞ճի ՠխՠէ չ՜ոձ կՠջճհ վջժճսդՠ՜ձ...
լբ. 230՝—3՝ ԾԴ. Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ. Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ գր ո՟ծնտ գր
՟ճժնտ ՠ՟վգանվլնրէգ՟մտ — Աջկ՜պտ ՟ՠխճռ ՝եղժ՜ռ առ՜սո կ՜ջկձճռ ՜շճխն՜ռճսռ՜ձՠձ...
լգ. 233՝—7՝ ԾԵ. Բ՟մւ փաս՟խ՟վւ գր իվ՟սւ ծնաեյ՟ծւ գր ոթս՟մթւ Վ՟ջմ յմնրէգ՟մ գր դվխ՟մ՟տ գր ՟ճժ
՟ղգմ՟ճմ ղգհ՟տ — Աի՜ս՜ոզժ ե՜կ՜ձ՜ժ գձ՟ճսձՠէզ, ՜ի՜ րջ վջժճսդՠ՜ձ... վ՜շ՜սճջՠոռճստ աՀ՜հջ... հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
Մ՜պՠ՜ձո ՜հոպՠխ ՜ս՜ջպսճսկ բփ Յ՜նճջ՟ ձզսդՠջգ ՞ջճս՜թ ՠձ ձճհձ լՠշտճչ ՜ա՜պ բնՠջզ չջ՜հփ

լդ. 253՝—4՜ Բ՟մւ նհՠգվկ՟մւ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ռգվ՟ճ ծ՟մանրտգ՟ժ ծնագրնվ գվ՟իս՟րնվ՟տ — Աջ՟, ճչ ոզջՠէզ ՠխ՝՜ջտ, ՜խբճխճջկ ոջպզս լ՜հձ՜ժզռ էՠջճստ...
լե. 254՜ Ն՟իգվա՟մւ ւ՟վնդթ — Փ՜շտ ՜ձՠխ Էզձ, ՜ձոժզա՝տ Գճհզձ ՠս Մզղպ ժՠձ՟՜ձճհձ...
լզ. 254՝—5՜ Ք՟վնդ ծվ՟ը՟վ՟խ՟մ նհչնրմթ՝ ՠ՟վգ՟ր ղմ՟ժ ՟ջգժմ ւ՟վնդշթմ թ ղգխմթժմ թ ընհնռվբգմեմ
ճգս ՟ր՟վսղ՟մ անվլնճմ — Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո զ ՜շ՜տՠէձ ա՜շ՜տՠ՜էոձ զսջ զ տ՜ջճաճսդզսձ ... ՜կբձփ
լէ. 255՝ Դ՟րէթ Ամճ՟հէթ ե ՠ՟մջ՝ Գթվմ ե (ծ՟մգժնրխ) — Ախտ՜պ կզ ժ՜հջ զ հ՜ղը՜ջիզ՚ / Եջժզձտ ՠս ՠջժզջ զ
՝շզձ ճսձզ...
Աոՠձ դբ ՜ձի՜հջ ՠս ՜ձկ՜հջ բ,/Վժ՜հՠձ դբ մբ ժՠձ՟՜ձզ... (Հ՜հՠէզ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 253՜ (ԺԸ—ԺԹ ՟՟., ձրպջ՞զջ) Պգսվնջ չ՜ջ՟՜յՠպ Բփդբ՟հգ՟մփ Յզղ՜պ՜ժ ՠպճս ՜հո Ք՜ջճա՞զջտո իճ՞ՠսճջ ճջ՟ճհձ զկճհ՚ Ս՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ չ՜հՠէբ ՠս զձլ հզղրխ էզձզփ
2. Աոպ՜շ Ա (ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ) Աժէթւեջղթմ պճսձձ Սվՠնր[ծ]թ իզս՜ձ՟զփ 45 պջ՜կ ՜ջթ՜դփ
3. Աոպ՜շ Ա (ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ, կ՜ոճսձտ) /// հզձտՠ՜ձ /// ա՞բ ///ձ՜ժ՜ձ /// Էչղթ՟լմթ /// ՜շ՜տՠէ/՜ժ՜ձ/// ժճո///գձ՟ յ՜պջզ՜ջ՞/// ՜ոպ հ՜շ՜նձճջ՟ ///ՠո՚ Ճծ՟մՠ[գխ] /// [ի՜ձ՟]զյրխտ /// ՠս լՠա ///
4. 243՝ (ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ, ՜հէ) Եո՚ պզջ՜ռճս Գենվաջ ՞ջՠռզփ
244՝ Եո՚ Գենվաջ ՞ջՠռզփ
Աոպ՜շ Բ (ձճհձ լՠշտ) 1821, Մՠթզ յ՜իճռ ՠջջճջ՟ ղ՜՝՜դզձ պՠոզ ՠջ՜ա տՠշճհո ի՜կ՜ջփ Յ՜սճսջ իզձ՞ղ՜՝՜դզ, կ՜ջպզ 10փ

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 12՜ (Փ՜ժ՜՞զջ) Ս՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1241 (1792)փ (Ահէ) Ս[՟]ծ[՟խ] չ[՜]ջ՟՜յՠպփ 57՝ (Փ՜ժ՜՞զջ) Պգսվնջ չ՜ջ՟՜յՠպ (դճս՜ժ՜ձձ ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ

944
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (ՈՍԿԵՓՈՐԻԿ)
Եվեդ ՟մ՟ո՟ս

ՊՁ—1431

ԳՐԻՉԷ՝ Յնռ՟մմեջ ՟ՠհճ. (1՟—52ՠ), Ղ՟դ՟վ ՟ՠհճ. (53՟—227՟)ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Շմնքնվ ի՟էնրմֆ
ԹԵՐԹ՝ 227ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ի×12(ԺԸ 11, ԺԹ 8, Ի 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 28×18ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ զջս ավթշմգվթ)ֆ ՏՈՂ՝ 22–27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ճ՟պզմսթվֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+1(Գ), Ա գր Բ—մ ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ,
թջխ Գ—մ 1 ՟ճժ էգվէթ ջսնվթմ խեջթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լ գր ռմ՟ջնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟, Աՠ
(էհէ՟ո՟ս), Բՠ, Ա՟, Գ՟ (էհէ՟ո՟ս), Գՠֆ Ճ՟պ թմշ Յ՟հ՟աջ Ծմմբգ՟մ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. «/// թջխ ղգդ ս՟խ՟րթմ ՟մճ՟ճսֆ Մթ է՟ւնրտ՟մեւ դէ՟ա՟րնվմ, դնվ ՟ջսհմ ճ՟ճսմգ՟տ գր ւ՟վնդգ՟տ...»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ գր տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ ռգվ՟մնվնանր՟լ ջգր խ՟յրնռ, բպմ՟խմ նր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—4՝ Ք՟վնդ ո՟սվթվ՟մթ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ, մ՟իւ՟մ դջխթդՠմ ինվծվբնճմ ՟պգ՟ժ դջնրվՠ Արգս՟վ՟մմ թ աթվխջ թրվ գր խ՟պխ՟պգ՟ժ դկգպմ, ՟ջե — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ, ՠս աՠջժզսխ Տՠ՜շձ ճսոճսռ՜ձՠկ ...
2. 4՝—7՝ Գենվագ՟ ռ՟վբ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Հ՟հնվբնրէգ՟մ, թ իմբվնճ ռ՟մջ (՟ճջոեջ) Յնծ՟մմեջ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Աջՠ՜կ՝ձ Քջզոպճոզ վջժՠ՜է ՠխ՝՜ջտ զկ զ Քջզոպճո...
3. 7՝—8՜ Ննվթմ (Գենվագ՟ճ) Վ՟ջմ ջնրվՠ Հ՟հնվբնրէգ՟մ, ՟ճժ խ՟վձ էե ոթսնճ թտե — Լճս՜ջճստ Քջզոպճոզ
Աոպճսթճհ վջժՠ՜է եճխճչճսջ՟տ, ազ ճջյբո Քջզոպճո ծղկ՜ջզպ Աոպճս՜թ բ...
4. 8՜՝ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ [Մգհ՟ճ ՟ղգմ՟ջնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մմ] — Ոչ ՜ձկՠձ՜սջիձՠ՜է Հ՜հջ ոճսջ՝, կՠխ՜ հՠջժզձո ՠս ՜շ՜նզ տճ...
5. 8՝—9՝ Ննվթմ [«Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Խվ՟սւ ծնագրնվ՟խ՟մւ». կգպ. 770, 93՟] — Ասջիձՠռզձ ՠս ՠէզձ զ էՠ՜շձ Ձթէգմգ՟տմ. Քջզոպճո վ՜շ՜ռ դ՜՞՜սճջձ...
6. 9՝—11՝ Ննվթմ [«Ահփէւ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Վ՟վբ՟մ՟ճ թ Բգբհ՟եղ թ ճ՟ճվթմ գր թ ղջնրվմ» կգպ. 718,
29ՠ] — Աոպճս՜թ զկ Յզոճսո Քջզոպճո, ժ՜շ՜չ՜ջ ՠս ա՜սջ՜յՠպ ՠջժձզռ...
7. 11՝—4՜ Տգջթժ ջվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ Ահեւջ՟մբվնճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ դնվ էսգջ թ Սնրվՠ ինվծնրվբմ թ ջնրվՠ գխգհգտնչ Աջսնրլնճ — Ակՠձՠռճսձռձ Աոպճս՜թ ոտ՜ձմՠէզ պՠոզէ ՠջՠսՠռճհռ կ՜ջ՞՜ջբզռձ ՠս ՜շ՜տՠէճռձ...
8. 14՜՝ Եհթյեթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟հնվբնրէգ՟մ — Զճջ ՜ձՠջՠսճհդոձ ՜ոՠձ ճմ ՜ի՜յ կզ բ Տբջ...
9. 14՝—6՜ Աճժնրջս [թ մնճմ ինվծնրվբ] — Լճսզռճստ ՝՜ձզռո ժ՜կ՜ժ՜ջ հ՜սե՜ջճսդՠ՜կ՝ կ՜պզռճստ...
10. 16՜—20՜ Եվ՟մ[գժ]նճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Վ՟ջմ շջա՟ժնճ դռ՟իձ՟մգ՟ժջմ, ղ՟մ՟ր՟մբ նվ սհ՟ճւ ՟մ՟վ՟սւ էնհթմ դ՟ճջ խգմտ՟հջ — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ տ՜ձ ա՜շ՜ն՜՞ճսձզռձ վճսդ՜՝՜ջ...
11. 20՜—4՜ Ննվթմ սգ՟պմ Յնծ՟մմնր թ մնճմ ինվծնրվբ — Քջզոպճո բ՜շ ՠջժջյ՜՞ՠոռճստ, ոպՠխթզմձ չՠջոպզձ ոպՠխթ...
12. 24՜—6՝ Ննվթմ [Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ] Վ՟ջմ ՟ճջնվթխ, նվ սհ՟ճւ ռ՟ղձ՟մգտ՟մ — Ահոկզժ իճ՞ պ՜ձՠէ ժ՜ջՠսճջ բ...
13. 26՝—7՝ Ննվթմ Յնծ՟մմնր [Ի մնճմ ինվծնրվբ] — Ախբ, ՜ո՜ զձլ, ճչ ժզձձ ՟ճս, ազ՛ ծմՠո ՠս ճխճղ՜ձզո...
Տՠ´ո պյ. «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», N 16, բն 184-185, Dփ

14. 27՝—8՜ Սվՠնճմ Կթրվհթ Ահեխջ՟մսվ՟տնճ [«Վ՟ջմ ո՟ս՟վ՟ա՟տ», կգպ. 1325, 270՟] — Ք՜ձազ հճջե՜կ այ՜պ՜ջ՜՞ձ կ՜պճսռ՜ձՠկտ զ Քջզոպճո աձձնՠռՠ՜էոձ...

15. 28՜—31՝ Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Վ՟ջմ ագծգմթմ — Ես ՜ջ՟, պՠո, կՠխ՜ս Ա՟՜կ, կՠխ՜ս ՠս Ես՜հ...
16. 31՝—6՝ Ննվթմմ [Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ] Վ՟ջմ ծ՟մբգվկգ՟ժ բ՟ս՟ջս՟մթմ — Պ՜ջպ՜յ՜ձ ՠկտ,
ճչ ոզջՠէզտ, ակզկՠ՜ձռ ձՠշձ ՝՜շձ՜է...
17. 36՝—55՝ Դ. Եվ՟մգժնճմ Հթոնհթս՟ գոթջխնոնջթ Վ՟ջմ խ՟ս՟վ՟լթ ՟յի՟վծթ գր ռ՟ջմ մգպթմմ, գր
ճգվխվնվբ ա՟ժնրջս Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ ՠ՟մ ղ՟վա՟վենրէթրմմ — Ք՜ձազ ՠջ՜ձՠէզ կ՜ջ՞՜ջբտձ ՜մտ կՠջ ՠխՠձ...
18. 55՝—60՝ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթմ ռ՟ջմ բընինտմ գր բ՟պմ՟անճմ ս՟մչ՟մ՟տ մնվթմ — Չ՜ջ բ ՜ձճսձ
՟եճըճռ զ էոՠէզո կ՜ջ՟ժ՜ձ...
19. 60՝—6՜ Ննվթմ Վ՟ջմ բընինտմ գր ՟մւնրմ նվբ՟մտ, դթ շե ջնրս նվոեջ գր խ՟վլգմ սաես ղգհջ՟ջեվւմ,
՟ճժ ջսնճա ե Աջսնրլնճ ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ գր ջվՠնտ մնվ՟, դնվ ղգհ՟րնվջ Վ՟վբ՟մ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ ճ՟վղ՟վգ՟ժ ավգտթ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս եճխճչճսջ՟տ Աոպճսթճհ, ՞զպ՜ռբտ ՠս զ կզպ ՜շբտ ա՜հո...
20. 66՜—72՝ Խվ՟սւ մնվթմ՝ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ գր ո՟վդ ՠ՟մթր ճ՟ճսմնրղմ ՠ՟վնճմ գր շ՟վթմ, դնվ ղգհ՟րնվ ծնհջ գր ծթմ ի՟ՠգՠ՟ճջ Վ՟վբ՟մ, Աջսնրլնռ ճ՟վղ՟վգ՟ժ ավգտթ թ իմբվնճ յմնվծ՟դ՟վբ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ
— Ոչ ճջ՟ՠ՜ժտ, չՠջնզձ բ ե՜կ՜ձ՜ժո ՠս էռ՜ս կՠխ՜ստ ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ...
21. 73՜—6՜ Սնրվՠ ծ՟րվմ Թենցթժնջթ Վ՟ջմ ՟վս՟ջնր՟տ — Յճջե՜կ կզպտ՟ ա՝՜խՠ՜է էզձզ ՠս ժ՜կզո ճջ զ
ախնճսկձ ՜թՠո...
22. 76՜—96՝ Ննր՟ջս ռ՟վբ՟ոգսթ Յնծ՟մեջ Եդմխ՟յտնճ Խվ՟ս ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ւվթջսնմեթտ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ
գր ընհնռվբնտ, թ խ՟մնմ՟խ՟մ ջ՟ծղ՟մ՟տ ՟պ՟ւգժնտ գր ծ՟ճվ՟ոգս՟տ գր ռ՟վբ՟ոգս՟տ գր ջնրվՠ ծ՟րվմ ղգվնճ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ, ճնվնտ ընհնռգտթ գր ավգտթ
Տգ՛ջ կգպ. 228, 71՟—108ՠ. Նը՟./76՜—7՝փ§՟/77՝—9՝փ ՠ/79՝—80՝փ ա/80՝—2՜փ բ/82՜—4՜փ գ/84՜—5՝փ դ/85՝—6՜փ ե/86՜—
7՜փ զ/87՜՝փ է/87՝—8՝փ ը/88՝—90՜փ ը՟/90՜—1՝փ ըՠ/91՝—2՝փ ըա/92՝—3՝փ ըբ/93՝—4՜փ ըգ/94՜՝փ ըդ/94՜—5՜փ ըե/95՜փըզ/95՜՝փ
ըէ/95՝—6՝փ

23. 97՜—129՝ Թնրհէ սգ՟պմ Գվթանվթջթ խ՟էնրհթխնջթ Հ՟ճնտ, ավգ[՟]ժ գհՠ՟րվ մնվթմ Նգվջեջթ գոթջխնոնջթ ծվ՟ղ՟մ՟ր մնվթմ թ Մթչ՟ագսջ Աջնվնտ խնշգտգ՟ժ մ՟ծ՟մաթմ... թ իմբվնճ ն[ր]վնրղմ ՟ջսնր՟լ՟ջթվթ Ապթրլ ՟մնրմ թյի՟մ՝ թ Թժխնրվ՟մմ ՟ր՟մթ — Ոջ դբյբպ ՠս պբջճսձ՜ժ՜ձ իջ՜կ՜ձձ հճջ՟ճջբ ակ՜ջ՟զժ տձձՠէ ա՞զջո...
24. ՟. 129՝—39՝ Ննվթմ սգ՟պմ Նգվջեջթ ճԸմթ՟մվ՟խ՟մ էհէեմ, դնվ ավգ՟ժ ե ՟պ ծ՟ղ՟րվեմ ծ՟ղ՟ջգպթտ
՟դթմջ, նվնտ սգջշնրէթրմ ծ՟ս՟տ՟ր մղ՟ թ Տգ՟պմե (= Ապ բ՟ջջ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ) — Ի չՠջ՜հ ՜ո՜ռՠէճռո ՠս ա՜հո
՜ս՜ձ՟ՠոռճստ յ՜պճսզջ՜ձ...
Սժզա՝գ ի՜յ՜սճս՜թ. պՠո «Թճսխդ Ըձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ», Կ. Պճէզո, 1825, բն 36, չՠջզռ 6—ջ՟ պճխփ

ՠ. 139՝—45՜ Ապ թյի՟մջ ՟յի՟վծթ — Փճըՠոռճստ ՠս ա՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռձ ըջ՜պ ՠս ՜շ լՠա...
ա. 145՜—6՜ Ապ բ՟ջջ դթմնրնվ՟տ — Խ՜սոզկտ գոպ ժ՜ջ՞զ ՠս ՜շ ՟՜ոո ազձճսճջ՜ռ՟...
բ. 146՜՝ [Ապ] ռ՟ձ՟պ՟խ՟մ՟տ գր ՟վնրգջս՟րնվ[ջբ] («Ապ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մջբ») – Աո՜ոռճստ ՠս ճջտ զ չ՜ծ՜շ՜վճխճռոձ ձոպզտ՚ ՞ձՠէ ՠս չ՜ծ՜շՠէ...
գ. 146՝—7՝ Ապ [գվխվ՟անվլջ գր] ծ՟ղ՟րվեմ ընհնռվբ՟խ՟մջբ — Խ՜սոՠոռճստ ՠս ՜շ ի՜կ՜սջբձ եճխճչջ՟՜ժ՜ձտ՟...
դ. 147՝—8՝ Ապ խ՟մ՟մտ բ՟ջջ — Պ՜պճսբջ պ՜կտ ՠս ժ՜ձ՜ձռ ՜ա՞զ...
25. 148՝—54՝ Ը. Ննվթմ սգ՟պմ Նգվջեջթ Կժ՟[ճգ]տնճմ Ի ծվգյս՟խ՟ոգս՟տմ մգվՠնհթմեմ — Ե[ս] ՜ջ՟, չ՜ոձ ազ թ՜ձճսռ՜ս վճտջզ զ ղ՜պբ...
26. 154՝—6՝ Ննվթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ՠ՟մջ ղ՟հէ՟մտ ՟պ ջնրվՠ ծվգյս՟խջ նս՟մ՟րնվ շ՟ցնռ — Ահէ յ՜խ՜պզկտ ՜շ իճխ[ՠխ]բձո՟.../ Մզ կճշ՜ձ՜հտ պ՜սձճխտ չբիզռո/ԶՆգվջեջ ՠխ՝՜հջ ի՜հջ՜յՠպզո,/Ոջճհ ՜ձճսձ պբջ Գվթանվթջ...
27. 156՝—60՜ Ննվթմ ՟ճժ ճնս՟մ՟րնվ [«Վ՟ջմ ՟ծ՟րնվ բ՟ս՟ջս՟մթմ». կգպ. 2890, 38՟] — Յճջե՜կ ՞ջՠ՜էտձ ժ՜պ՜ջզձ, / Ոջ ա՜հձկ ՜սճսջ կՠա յ՜պկՠռզձ...
28. 160՜—73՜ Թ. Ն. Կ՟ժթջսվ՟սնջթ ո՟սղնրէգմեմ — Յ՜ջճսռՠ՜է կզ ճկձ զ ձճռ՜ձբ ճջճսկ ՜ձճսձ բջ
Դ՟հղ՟սթնջ...
29. 173՝—80՜ Ժ. Տգջթժ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Յնծ՟մմեջթ, նվ ղ՟խ՟մնրմ Կնդգպմ խնշթ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ
հճջճսկ բջ դճս՜ժ՜ձձ Հ՜հճռ ՆՀ (1021)...

30. 180՜—211՝ ԺԱ. Եվ՟մգժնճմ Աէ՟մ՟ջթ ՟վւգոթջխնոնջթ Ահգխջ՟մբվնճ Հ՟վտղնրմւ ռ՟ճգժնրշւ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Կթրվհթ Եվնրջ՟հգղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Յ՟վ՟աջ ղ՟խ՟տնրէգ՟մ գր ծ՟մձ՟վնճ (Ա—ՃԻԴ) — Հՠպՠսճսկձ ի՜կ՜ջզկ գձ՟ Աոպճսթճհ ՠջզո ՝՜ձո...
31. 211՝ Նգհնջթ ջնրվՠ ծփվմ — Վ՜ՙհ ՜կ՝՜ջղպզձ, հճջե՜կ ՜կՠձՠտՠ՜ձ էճսո՜սճջզձ, ձ՜ կզ՜հձ ը՜ս՜ջզ... Վ՜ՙհ ՜՞՜իզձ, ազ կՠթ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. պՠո կգպ. 2197, 148՟)փ
32. 212՜—21՜ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ գր սթգդգվ՟տ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟մ՟րվեմ
նրվ՟տնհ՟տմ գր ոգհլ ճթյնտմ՟սնր՟տմ գր ռ՟ջմ ժնրլ՟մգժնճ դնրվՠ՟է խ՟ղ դշնվգւյ՟ՠ՟է՝ նրսգժնռ խ՟ղ զղոգժնռ — Ոչ ՠխ՝՜ջտ զկ ոզջՠէզտ ՠս տջզոպճո՜ոբջ եճխճչճսջ՟տ...
Տյ. «Էնկզ՜թզձ», 2006, Է-Ը, բն 24-39, Cփ

33. 222՜—7՜ Տգջթժ դնվ գսգջ ջվՠնրծթ խնճջմ Մ՟վթ՟ղ Յ՟հ՟աջ ՟վբ՟վնտ գր ղգհ՟րնվ՟տ — Եջդՠ՜է ոճսջ՝ ժճհո Աջսնր՟լ՟լթմ զ ժգ՟պմ Ձթէգմգ՟տ... Լճհո թ՜՞ՠռՠջ ձոպՠէճռո զ ը՜ս՜ջզ, ճչ ՝՜ջբ՞ճստ Աոպճս՜թ, ՠս
՝՜աճսկճխճջկ ՜շ ՜կՠձՠոՠ՜ձ ճջ ժ՜ջ՟՜ձ ՜շ տՠափ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 11՝ (Յճչ՜ձձբո ՞ջմզ) Յՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ հզղՠռբտ աՄխվսթշ ՜ս՜՞ՠջեռձ ՠս ազսջ ճջ՟զձ՚ աՅնծ՟մմեջ
՜ս՜՞էջեռձ ՠս ավճըՠռՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճո՚ աՅնռ՟մմեջմ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Թ՟է՟վ ժճմզփ Ես հզղՠռբտ աՇմքնվմ, ճջ ա՞զջտո ՞ջՠէ ՠջՠպ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ՚ յ՜ջճձ Աջսնր՟լ՟սվթմ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռ զսջՠ՜ձռ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռ. ՜կբձփ Ես ազո՚ աՅնռ՟մմեջ ՜՝ՠխ՜բո (՜հոյբո) ակՠխ՜ստ էռՠ՜էո, ՠս թձ՜սխոձ կՠջ հզղՠռբտ զ ՝՜ջզձ, ՠս Աոպճս՜թ ակՠա ՠս ալՠա հզղբ ՜կբձ ՠս հ՜կՠձ՜հձ ե՜կփ
16՜ Ախ՜մՠկ ագձդՠջ[ռ]ճխոտ ՠս աէոճխոտ, հզղՠռբտ աՄխվսթշ ՜ս՜՞ՠջեռձ ՠս ազսջ ի՜ջոձ՚ աՇմքնվմ, ճջ ա՞զջ տճ ՞ջՠէ ՠջՠպ՚ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ. ՜կբձփ Ես ազո՚ աՠխժՠէզ ա՞ջզմո հզղՠռբտ՚ աՅնռ՟մմեջ ՜՝ՠխ՜հփ
36՝ Զճխճջկՠէզ ՞թճխո հզղՠռբտ՚ աՅնռ՟մմեջ ՜՝ՠխ՜ո ՠս աթձ՜սխոձ զկ՚ աՍ՟վաթջ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս ակ՜հջձ՚ աՄ՟մ՟մմփ Ես հզղՠռբտ աչ՜ձզո ի՜հջ՜յՠպո՚ աՍսգց՟մմնջջ ՜՝ՠխ՜հո, ճջ զ դխտզո ժճժՠէձ ժ՜ղը՜պզ ՠս ա՜իկ՜դ ժճս‘տ՜ղբփ Յզղՠռբտ աՇ[մ]քնվմ, ճջ ա՞զջտո ՞ջՠէ ժճս պ՜, ՠս ազսջ պխ՜հտձ ավճըՠռՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճո՚ Աջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս աԱժ՟ղի՟էնրմմ ՠս ազսջՠ՜ձռ ի՜հջձ՚ ավճըՠռՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճո աՅնռ՟մմեջմ, ՠս հզղՠէճռձ ճխճջկՠոռզ.
՜կբձփ
2. 55՝ (Ղ՜ա՜ջ ՞ջմզ) Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ճխճջկՠ՜հ Շմնռծնվ ը՜դճսձզո ՠս թձճխ՜ռ զկճռ, իրջձ զկ՚ Աջսնր՟լ՟յսվթմ ՠս կ՜սջ զկճհ ՠս ՠխ՝՜ջռ զկճռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռ զկճռ, ՠս Ղ՟դ՟վ ՞ջմզո, ՠս
Քջզոպճոզ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձ. ՜կբձփ
72՝ ...Մՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ կՠխ՜սճջ՜ռո, ՠս ՠո՚ ը՜՝ՠխ՜հո Ղ՟դ՟վ ՞թճխզո ոճջ՜ ՠս կՠջ ձձնՠռՠէճռձ... հզղՠռբտ ոջպզ կպ՜ստ... աիճ՞բոբջ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜ս՜՞// (73՜) ՠջՠռձ ա՜ձ՟ջ՜ձզժ ճջ՟զձ՚ աՅնծ՟մեջ ՜ս՜՞բջՠռձփ Յզղՠռբտ ՠս աՇմնքնվմ, ճջ ա՞զջտո ՞ջՠէ ՠջՠպ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ... ՠսո ՜շ՜սՠէ հզղՠռբտ Ղ՟դ՟վ ՜՝ՠխ՜հո...փ
87՜ Զճխճջկՠէզ ՞ՠջզո աՂ՟դ՟վ ՜՝ՠխ՜հո... հզղՠռբտ... (ձկ՜ձ՚ 173՜, 295՜, 297՜)փ
96՝ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ աՅնծ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպձ (Յճչի. Եջաձժ՜ռզ), ճջ ՞ջՠէ բջ աո՜հ զ ՟զկ՜ռ կՠջ Սճսջ՝ Լնրջ՟րնվշթմ Գվթանվթ... ՠս ՠո, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ճխճջկՠէզ ՠս ՜ձ՜ջճսՠոպ ՞թճխո՚ Ղ՟դ՟վջ... ՜խ՜մՠկ հզղՠռբտ ազո ՠս
աձ՜ըձզտձ կՠջ ՠս աի՜հջզժձ զկ՚ աԱղթյ՟մ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ Խեվէ՟ինրմմ ՠս աի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջտ զկ՚ աԱջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս վճըՠ՜է ՠխ՝՜ջձ՚ // (97՜) Շ՟ծթմյ՟ծ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ
129՜ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո... ճխճջկՠ՜հ կՠխ՜յ՜ջպ // (129՝) ՞թճխզո... ՠս Շմնքնվ ը՜դճսձզձ ՠս ՜կճսոձճհձ
զսջճհ՚ յ՜ջճձ Յնռ՟մեջթմ, ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ՚ հԱժ՟ղի՟էնրմթմ ՠս Աջսնր՟լ՟սնրվթմ... (ձկ՜ձ՚ 139՝)փ
160՜ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո... ճխճջկՠ՜հ... Մխվսթշ ՜ս՜՞զջզռճսձ ՠս ճջ՟ճհ ձճջ՜՚ Յնծ՟մեջ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս կզսո ճջ՟ճհձ՚ յ՜ջճձ Յնռ՟մեջթմ, ճջ վճըՠռ՜ս զ Քջզոպճո, Շմնքնվ ը՜դճսձզձ ՠս ա՜ս՜ժ ոճռզձ՚ հԱժ՟ղի՟էնրմթմ, ճջ ի՜ձ՞՜ս զ Քջզոպճո, Աջսնր՟լ՟սվթմ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ՚ յ՜ջճձ Աջսնր՟լ՟սվթմ, Էժէթի՟էնրմթմ, ՠս
ՠխ՝՜սջ զկճհ՚ Յնռ՟մեջթմ...
212՜ (Սժա՝զռ յ՜ժ՜ո՜սճջ) /// ճխզ ՞ձ՜ռզստ... լՠշձ՜կճսը ՠխբ զ ՞ջճսդզսձ Ժճխճչ՜թճռո, կՠթ՜ս ՜ղը՜պճսդՠ՜կո հ՜ձժ ի՜ձզ ղձճջի՜ստձ Աոպճսթճհ... Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս եճխճչճսջ՟տ, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, հզղՠռբտ ակՠա
ՠս ա՜շ՜նձճջ՟ չ՜ձ՜ռո՚ Սսգց՟մնջ ժջ՜սձ՜սճջո, ազ իկճսպ բջ ՞ջճռ ՠս ոզջճխ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜սջզձ՜ռո ՠս հճջ՟ճջզմ ՠս ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ ՠխՠս պժ՜ջճսդՠ՜ձո կՠջ զ ՞ճջթո ՞ջմճսդՠ՜ձփ Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս եճխճչճսջ՟տ, հզղՠռբտ ոջպզ կպ՜ստ ա՜ս՜՞էջեռձ՚ ապբջ Յնռ՟մեջ, ազսջ ՠխ՝՜հջ՚ այ՜ջճձ Յնռ՟մեջմ, ճջ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո, աՇմքնվ ը՜-

դճսձ ՠս ազսջ ՝՜ջզ թձ՜սխոձ՚ յ՜ջճձ Աջսնր՟լ՟յսնրվմ, աԵժէթի՟սնրմ, աչՠջ՜վճըՠ՜էձ՚ աԱժղ՟ի՟էնրմ, աԱջսնր՟լ՟սնրվմ, ճջճհ ռ՜սխձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ռ՜սխՠոռՠո հճոժՠջո ձճռ՜ ՠս ՝ճսոճսռբ հ՜սջձ չՠջնզձ. ՜կբձփ
215՝ Աոպճս՜թ ՜սջիձբ աԵժէթի՟էնրմ, կՠա ՜ձճս ՞զձՠժ ՠ՝ՠջ, ազսջ ա՜ս՜ժձ՚ Շմնքնվ ը՜դճսձ զսջ ա՜ս՜ժ՜ստձ. ՜կբձփ
221՝ Փ՜շտ... Աջ՟, ՜ոպճս՜թ՜հզձ ժ՜ձճձտո, ճջ չ՜ոձ ՞ՠխՠռզժ ՝՜ձզռձ ժճմզ Ոոժբվճջ, զ է՜ս ՠս հգձդզջ ՜սջզձ՜ժբ ՠս չ՜պդ՜ջ ՞թճխբ ՞ջՠռ՜ս ո՜հ հ՜ձ՜յ՜պզո ճջ ժճմզ Եվեդ, զ ՟ճսջո Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ. դվզձ (՞ջճս՜թ «չդ») ՊՁ (1431) ՞ջՠռ՜ս ո՜հփ Աջ՟, ճջտ ՜ս՞պզտ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ ա՞թճխո ոճջ՜ ՠս թձ՜սխոձ ՠս աՠխ՝՜ջոձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջոձ կՠջփ Եսո ՜շ՜սՠէ հզղՠոնզտ աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ կՠջ՚ ապբջ Յնռ՟մեջմ, ճջ ձ՜յ ՜հէ
ղ՜պ ՜ղը՜պՠռ՜ս զ ՞զջո ՠս վճըՠռ՜ս հ՜ձ՜ձռ ժՠ՜ձոփ Յզղՠոնզտ ՠս ա՜հեկճսո ՜շ՜նձճջ՟ո՚ ապբջ Սսգց՟մնջ աիճ՞ՠսճջ ի՜հջո կՠջփ Յզղՠոնզտ ՠս ա՟՜ոո ժջ՜սձ՜սճջ՜ռ, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜է... Յզղՠռբտ ՠս աճխճջկՠէզ ՞թճխո՚
աՂ՟դ՟վ ՜՝ՠխ՜հո ՠս աի՜հջձ զկ՚ աԱղթյ՟մ զկ, աՍ՟վա՟ր՟ւ ՠխ՝՜հջ զկ, ճջ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո, ՠս ակզսո ՠխ՝՜հջ զկ՚ // (222՜) աԱջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜պճիկո կՠջ հզղՠռբտ զ ՝՜ջզձ...
Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, հզղՠռբտ՚ աՄխվսթշ ՜ս՜՞էջեռձ ՠս ազսջ ճջ՟զձ՚ աՅնծ՟մմեջ ՜ս՜՞ՠջեռձ, ՠս ավճըՠռՠ՜է ՜շ Քջզոպճո աՅնռ՟մեջմ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Թ՟է՟վ ժճմզփ Ես հզղՠռբտ աՇմնքնվմ, ճջ ա՞զջտո ՞ջՠէ ՠջՠպ՚ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ՚ յ՜ջճձ Աջսնր՟լ՟սվթմ ՠս կ՜սջձ՚ Եժէթի՟էնրմթմ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ զսջՠ՜ձռ՚ Աջսնր՟լ՟սվթմ, ՠս հԱժ՟ղի՟էնրմթմ, ՠս ՠխ՝՜սջ զսջճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ՚ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռ.
՜կբձփ Ես ազո՚ աՂ՟դ՟վ ՜՝ՠխ՜հո, ակՠխ՜ստ էռՠ՜էո ՠս թձ՜սխոձ կՠջ հզղՠռբտ զ ՝՜ջզձ, ՠս Աոպճս՜թ ակՠա ՠս ալՠա
հզղբ. ՜կբձ. ՠս հ՜կՠձ՜հձ ե՜կփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 227՝ Թվզձ ՌՃԺԲ (1666) հճսէզո ՜կոճհ ԻԶ, ՜սջձ ղ՜՝՜դ ՠէ՜տ ՞ձ՜ռ՜տ Ըջս՟ղոփժ, ՠպճհ ՞ձ՜ռ՜տ Էսվգմե, բկջ ի՜ձՠռ՜տ չ՜ոձ Պ՟հս՟տնրմփ
2. Թվզձ ՌՃԺԳ (1664) Մնրջս՟հ՟ վ՜ղ՜ձ Պեդեջէեմ ղզձՠէ բջՠպ Մ՟վդնր՟մ տ՜խ՜տ, զձտձ խ՜հզկ՜ը՜կ Էսվգմե, դ՜՞՜սճջզձ կ՜սպձփ
3. Թվզձ ՌՃԻ (1671) ՟ՠժպՠկ՝ՠջզ ԺԷ, ՜սջձ Բ—ղ՜՝դզ յո՜ժՠռ՜տ աՄգջվփոմ իՠպ Աժեւջ՟մթմ՚ Դ՟րէթմ ճջ՟ճսձ. Բ—ոզձ ի՜ջո՜ձզտձ կզ՜պՠխ ՠխՠսփ
4. Թվզձ ՌՃԻԲ (1673) վՠպջչ՜ջզ ԺԷ րջձ Բ—ղ՜՝դզ, ՠխՠս Մգջվփոթմ ՜շ՜նզ պխ՜հփ
5. Թվզձ ՌՃԻԶ (1677) կ՜հզո ՜կոճ ԻԷ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠռ՜ս Ն՟դ՟վմ. Աոպճս՜թ էճսո՜սճջբփ
6. Թվզձ ՌՃԽԷ (1698) Հրըղպ՜ժ՜յյՠպզձ յ՜իճսռ ՠէ՜ռ ժզջ՜ժզձփ
7. Թվզձ ՌՃԽԹ (1700)—զձ կ՜ջպ ՜կոճհ Ը—զձ ՠխՠս պբջ Ավնրէթրմ Էՠվեջթմգ՟ճ ՜ձճսձ ՜խճզժ կզփ
8. Թվզձ ՌՃԽԹ (1700)—զձ կ՜հզոզձ ԺԷ—զձ իջ՜կ՜ձ՜ս Աոպճսթճհ Ա ո՜իէդ քզղբջ բջ ձբ ճջիՠխիՠխ ժՠէբջփ
9. Թվզձ ՌՃԽԹ (1700)—զձ կ՜հզոզձ [Ժ]Զ—զձ իջ՜կ՜ձ՜սձ Աոպճսթճհ կեժ ՜ձլջՠս կզ ՠժ՜ս, ճջ ՜ ո՜իբդ ՜է ՠժՠջ բջ ձբ ճջիՠխիՠխ ժՠէ՜ջփ
10. Թվզձ ՌՃԾԲ (1703)—զձ Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝՜հ յ՜տզձ ՠէճհձ կ՜իպՠոզ Մգջվնՠթմ ճջ՟ճհձ կ՜իպՠոզ Պնհնջթմ
հ՜ջո՜ձզտձ ՠխՠս. ՜կՠե՜ձփ
11. Թվզձ ՌՃԾԲ (1703)—ձ Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝՜հ բէճսձփ
12. [Թ]վզձ ՌՃ[Ծ]Դ (1705)—զձ կ՜ջպզ [՜]կոճհ Ե—զձ/// (1 ՝՜շ ՜ձգձդՠշձՠէզ) րջիձՠ[՜է] բ Աոպճս՜թփ
13. Թվզձ ՌՃԾԸ (1709)—զձ վՠպջվ՜ջզ ԺԳ—զձ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠռ՜ս. Ննրվնրձ՟մթմ ժզձըձ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ իճ՞զձփ
14. [Թ]վզձ ՌՃԿԳ (1714)—զձ [կ]՜ջպզ ՜կոճհ ԺԲ պբջ Ավէթմ զջզռժզձ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠռ՜սփ Աոպճս՜թ էճսո՜օջբ զսջ իճ՞զձփ
15. 1՜ (Շխ՜՞զջ) Թվզձ ՌՄԺԳ (1764)—զձ կ՜հզոզ Ա—զձ ՠո՚ Գ՟ժս՟ո՟ստթ րխէճս կ՜իպՠոզ Պոհնջըջ ՞ջՠռզփ
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ՋՁԲ—1533
ԳՐԻՉ՝ Յնրջեց ՟ՠհճ. Ահէ՟ղ՟վտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ջ՟մ՟դթդ Յնռ՟մեջֆ

ԹԵՐԹ՝ 294. շավնր՟լ՝ 5ՠ, 294ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԵ×12 (Ա 10, ԻԵ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 28(1ՠ—4ՠ), 19—21(5՟—294՟)ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Հթղմ՟վխեւ գխգհգտրնճ՝ 6ՠ, Ձգպմ՟բվնրէթրմ ջ՟վխ՟ր՟աթ՝ 190ՠ, Ձգպմ՟բվնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթ՝ 197ՠ, Ք՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հ՝ 211՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 7՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 17ՠ, 43ՠ, 75՟, 98ՠ, 198՟, 211ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, մ՟գր գխգհգտթ՝ 17ՠ, 31՟, մնվ բնրպ՝ 40ՠ, Սխթծ գր ղ՟հդղ՟ճ՝ 42՟, դագջս՝ 41ՠ, Գ՟պմ՝ 146ՠ, ջ՟ցնվ՝ 151՟, 161՟, ՟ղՠթնմ՝ 171՟, ՟յս՟մ՟խ՝ 186ՠֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, մ՟վմչ՟անճմ, ջոթս՟խֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Յնռծ՟մմնրֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ ինյնվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ—Բ՟, Ա՟—Բՠ «///[գհՠ՟ճ]վմ Ղ՟դ՟վնջ ծթր՟մբ եվ...
ճ՟[ճսմ՟ոեջ]///» (ԺԱ, 2—14)ֆ Գՠ—Դ՟, Գ՟—Դՠ «/// ՟դմնրթ ղգլ՟ամնճ... Մթ գվխմշթվ, բնրջսվ Սթն[ռմթ]» (ԺԲ, 3—15)ֆ Ա՟ գր Դՠ ջնջմկնր՟լ ՟ջս՟պթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, 8ՠ—9՟ եչգվզ գհլնր՟լ, 77, 171 էգվէգվզ՝ ո՟սպնր՟լֆ Կ՟դղթ
խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, ՟ջս՟պզ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՝—4՝ [Ք՟հնր՟լւ թ ւ՟վնդթտ Գվթանվթ Տ՟էգր՟տրնճ]
1. 1՝—2՜ Ք՟վնդ գխգհգտրնճ (Ձղգպ՟մ ՃԽԳ) — Եժՠխՠռզ կզ ՜ձճսձ բ ՠս Բ զջո ռճսռ՜ձբ...
2. 2՜՝ Աճժ Ք՟վնդ ճ՟ղգմ՟ճմ ը՟ղնր, էե բեո ժթտթ գխգհգտրնճ. Յգխգհգտթջ ՟րվծմգտեւ դԱջսնր՟լ (Ձղգպ՟մ
ՃԻԴ) – Ես ՜ջ՟, ՜սջիձզ Յՠժՠխՠռզ չ՜ոձ ՝՜աճսկ յ՜պծ՜շզ...
3. 2՝—4՜ Պ՟ս՟վ՟աթ. Փնվկգջտե ղ՟վբ դ՟մկմ թրվ... (Ձղգպ՟մ ՃԻԲ) — Գզպՠէզ բ ազ Գ ՜ա՞ ժՠջ՜ժճսջ ժճս‘
՝՜ձզ հ՜ղը՜ջիո...
4. 4՜՝ [Ք՟վնդ թմշ թ ՠ՟մ]. Բ՟ը՟խ ցվխնրէգ՟մ զմխ՟ժ՟ճտ... (Ս՟հ. ՃԺԵ 13) — Գզպՠէզ բ, ազ հ՜հձկիՠպբ,
ճջ կ՜ջ՟ձ ՜ձժ՜ս զ վ՜շ՜ռ...
Բ. 5՜—291՜ [Մ՟յսնտ]
—5՜ Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ ավնտջֆ Կ՟ղ՟րմ Աջսնրլնճ ՟ճջ թմշ խ՟ճ թ սնրց ավնտջ ՟ճջ — Ա. Հզկձ՜ջժբտ ՠժՠխՠռսճհ... ԻԸ. Վ՜ոձ ՠջ՜ղպճսդՠ՜ձ, ճջ հ՜ձլջՠս ՟՜շձ՜հփ
1. 6՜—17՜ [Ա]. Կ՟մնռմ ծթղմ՟վխնրէգ՟մ ջնրվՠ գխգհգտրնճ — Աշձճս ՠյզոժճյճոձ ա՟՜ոո ոջ՝՜ա՜ձզռձ ՠս
ՠջդ՜ձ զ պՠխզձ գձպջՠ՜է... (Լճսո՜ձռտճսկ՚ 16՝ «Աս՜ջպՠռ՜ս իզկձ՜ջժբտձ»)փ
2. 17՜—40՜ Բ. [Կ՟մնռմ գխգհգտթ ՟րվծմգժնճ] — Իոժ զ ձ՜ս՜ժ՜պզո ՜սջիձճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռսճհձ հՠջՠժճջՠ՜հ
իոժճսկձ էզձզ... 40՜ Աս՜ջպՠռ՜ս ՠժՠխՠռզ ՜սջիձբտձփ
՟. 31՜—2՝ Ըմբ Ք՟վնդթջ գր դԳ՟մկջ ՟ջգմ ինվծվբ՟րնվ գխգհգտրնճ — Տ՜ծ՜ջ՟ ՠջժձ՜հզձ,/Տճսձ տջզոպճո՜հզձ...
ՠ. 36՜՝ Աջս ՟ջ՟ դղգհգբթջ ս՟հգվնռջ — Քջզոպճո ՠժՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպըձ ոճսջ՝ / Ի տՠա կըպ՜ձբ պ՜ծ՜ջ էճսո՜ժզջ...
ա. 36՝—7՝ Տ՟հ ագհգտխ՟ճ՟վղ՟վ — Սճսջ՝ բ պ՜ծ՜ջ պբջճսձ՜ժ՜ձ,/Եժՠխՠռզ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ.../ Փ. Ես գձ՟ լ՜հձզձ ՜իՠխ դըձ՟կ՜ձ.../ Փ. Ըձ՟ ՠջ՜ը՜հտ չժ՜հՠռ՜ձ...
բ. 37՝ Յնվբնվ՟խմ ե —Ակՠձՠռճսձ բ յ՜ի՜յ՜ձ, /Սըջ՝ճռըձ պՠխզ ՝ձ՜ժճսդՠ՜ձ...
3. 40՝—1՜ Գ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտրնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ Տՠ՜շձ...
4. 41՜—2՜ Դ. Կ՟մնռմ ՟րվծմնրէգ՟մ դագջսնրտ ջվՠնրէգ՟մ դթմշ նվ ժթմթ — Դձՠձ վ՜հպՠ՜ ոՠխ՜ձճչ ՜շ՜նզ ՟ջ՜ձ ՠժՠխՠռսճհձ...
5. 42՜—3՜ Ե. Կ՟մնռմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հդզղ՟ճ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո ԻԲ. Տբջ իճչճսՠոռբ ազո...
6. 43՜—7՜ Զ. Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ... Եր ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ մնվթմ — Պ(=Հ)՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
7. 47՝—55՜ Է. Կ՟մնռմ ռ՟ջմ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ ճ՟մ՟րվթմ՟տ — Գզղՠջձ իոժճսկձ ՜շձՠձ զ ձճհձ ՠժՠխՠռզձ... Ս՜խկճո ՀԸ. Կռճսջ՟... (էճսո՜ձռտճսկ՚ 54՝ «Աս՜ջպՠռ՜ս ոջ՝ՠէ պ՜ծ՜ջզձ»)փ
8. 55՜—60՜ Ը. Կ՟մնռմ չնրվ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ — Աոզ Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Ոջ թ՜՞ՠռՠջ կՠա էճհո կՠթ... (էճսո՜ռձտճսկ՚ 59՝—60՜ «Աս՜ջպՠռ՜ս ը՜մ՜էճս՜հ // նճսջ ՜սջիձՠէձ»)փ
9. 60՝—1՜ Թ. Կ՟մնռմ ոհլգ՟ժ խգվ՟խվնճ — Եդբ ճտ ճսպբ զ տջզոպճձբզռ պ՜ծժ՜աՠձ ժ՜կ զ աճիզռ իջբզռ...
10. 61՜—70՜ Կ՟մնռմ ղխվսնրէգ՟մ գվգի՟ճթտ — Աթՠձ աՠջՠը՜հձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
(էճսո՜ձռտճսկ՚ 70՜ «Կձճսձտձ ՜ս՜ջպՠռ՜ս»)փ

– 70՝—84՜ ԺԱ. [Կ՟մնմ ոջ՟խթ]
11. 70՝—4՝ Խվ՟սւ դանրյնրէգ՟մ, դնվ ս՟տե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ծ՟մբգվկգժնտմ ոջ՟խ ՟պմնրժ խ՟մի՟ր թ ը՟ղ ծ՟վջ՟մգ՟տմ... — Գզպ՜ոնզտ, ճջ՟զտ, ճջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բտ ժ՜յզէ գձ՟ կզկՠ՜ձո...
12. 74՝—81՜ ԺԱ. [Կ՟մնռմ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ] — Ես ՜յ՜ ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ալՠշ՜ձբ վՠո՜զձ ՠս վՠո՜հձ
աի՜ջոզձձ...
13. 81՝—4՜ [Կ՟մնռմ ոջ՟խ ռգվ՟տմգժնճ] — Ես հ՜սճսջձ ՠջջճջ՟զ ՞՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜շձճս այո՜ժձ զ ՞էըճհ
վՠո՜հզձ... (էճսո՜ձռտճսկ՚ 83՝ «Պո՜ժձ ՜ս՜ջպՠռ՜ս»)փ
14. 84՜—8՜ ԺԲ. Կ՟մնռմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
15. 88՜—95՝ ԺԳ. Կ՟մնռմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժ սհ՟ճջմ, նվ թ ս՟ջմ ս՟վնճմ թ ռ՟ճվ գմ ՟պ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո. ՞ճ՝խ՜հո Դ. Աշ տՠա Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ...
16. 95՝—8՜ [«Տհ՟ճէ՟հթ ՟ճանրմ»] — Ի չ՜խւՠ՜ձ ՜սճսջձ գձ՟ ՜հ՞ձ գձ՟ ՜շ՜ս՜սպձ... (էճսո՜ձռտճսկ՚ 97՝
«Տխ՜դ՜խձ ՜ս՜ջպՠռ՜ս»)փ
17. 98՜—116՝ ԺԴ. Կ՟վա գր խ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ մմչգտգ՟ժջմ թ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ
Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ...
՟. 109՜—11՝ Գ՟մկ է՟հղ՟մ ղգպգժնտ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ զ ոժգա՝՜ձբ...
ՠ. 112՜—3՜ [«Ոհՠ ՠգվ՟մնճ ղգպգժնտմ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե» կգպ. 11, 109՝] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ
ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ... (էճսո՜ձռտճսկ՚ «Մՠշՠէդ՜խզ ՞՜ձլձ բ»)փ
ա. 113՜—4՜ Փ. [«Ոհՠ թ Քգվնՠգմտ Յնռ՟մթջե» կգպ. 1989, 213՜] — Յբջբժ իճխչբջ՜ստձ ՜ձռ՜, իճպ ՜շզ ատզկըո ՝ըշձՠռզ... / Մըոտզձ Քբջճ՝ՠձռ ՜ձըՠէ, ՝՜շը՟ յ՜խ ճս ըրոտ՟ բ տ՜կզ... (էճսո՜ձռտճսկ՚ 113՝ «Ոպ՜ձ՜սճջ բ,
զձմ լբձ, ճջ ժ՜ոՠո՚ ժճս‘՞՜հ. հրջզձ՜ժձ մժբջ ՜ձհ՜ջկ՜ջ»)փ
18. 116՝—21՜ [Կ՟մնմ ՟յի՟վծ՟է՟հթ ՟ճանճմ] — Ես ՜հ՞ճսռձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ աԱկ՝զթտձ զ ՝ճսձ ՜ոՠէճչ...
19. 121՜—3՝ Կ՟մնռմ գրէմ ՟րնրվ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ Ակ՝զթտ ՜ոՠէճչ...
20. 123՝—5՝ ԺԵ. Կ՟մնռմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժ ղգպգժնտ — Աոզ Ս՜խկճո զ դզս Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ...
21. 125՝—6՝ [Լնրջ՟մտւնրղ՝ «Ահ ՟րվծմգժ»] — Ք՜ջճա. Լճսզռբ լ՜հձզ ՜խ՜մ՜ձ՜ռ կՠջճռ...
22. 127՜—39՜ ԺԶ. Կ՟մնռմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ... (էճսո՜ձռտճսկ 128՝—9՜ «Աս՜ջպՠռ՜ս
ը՜մ՜սջիձբձ»)փ
23. 139՝—42՝ ԺԷ. Կ՟մնմ սմսգջ ՟րվծմգժնճ — Աոզ Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Ոջ ՜ջ՜ջբջ ա՜սջճս...
– 139՝ Ի Ծգվգմտ Գվթանվ յմնվծ՟ժթ ռ՟վբ՟ոգսե — ԳՁ. Փճտճս ի՜սպզ ժջ՜սձ՜ոպ՜ձզ՚ չ՜ձ՜ժ՜ձ՜ռ կզ՜՝՜ձզ,/ Եխ՝՜հջըո կՠջ պըձպՠո ժ՜ջ՞զ՚ ըակՠա ժՠջ՜ժջՠէ գոպ յզպճհզ...
24. 142՝—3՜ ԺԸ. Արվծմնրէթրմ ղվա՟տ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ, ս՟մկթ գր իմկնվթ, էդթ գր շ՟ղշթ») — Աոզ Ս՜խկճո Դ. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ...
25. 143՜—6՜ ԺԹ. Կ՟մնռմ ջգվղ գր յգհչ գր ծըմծ՟մ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ...
26. 146՝—51՜ Ի. Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
27. 151՜—60՝ ԻԱ. Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ – Յ՜սճսջ ՞՜էըոպՠ՜ձ ՠս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ
Քջզոպճոզ ՠջդ՜էճչ զ ոճսջ՝ Յնվբ՟մ՟մ. ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ. Ս՜ջկճո Լ. Ձ՜հձ զ չՠջ՜հ նճսջռ...
28. 160՝—71՜ ԻԲ. Կ՟մնռմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ. Եվթխնրմ ա՟մ ընհնռթմ ճՈսմ՟ժնր՟ճմ գր ՟ճջ խ՟մնռմ խ՟ս՟վթ. Ըջս նվնրղ ՟ջ՟տ Յթջնրջ...դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, գր է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ ղգվ Գվթանվթջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Դձՠձ աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՠս աոճսջ՝ ձղ՜ձձ զ լՠշո ՜ջե՜ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզռ...
29. 171՜—5՜ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ... — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟զ՜ժտ զկ ոզջՠէզտ...
30. 175՜—6՜ ԻԳ. Կ՟մնռմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը
նջճչ...
31. 176՜—8՝ ԻԴ. Կ՟մնռմ ռ՟ջմ ծթր՟մբ՟տ ՟հ՟րէգժնճ — Յճջե՜կ ՜շ իզս՜ձ՟ձ ՠջդ՜ո, ՜ո՜ Ս՜խկճո. Տբջ,
կզ ոջպկպճսդՠ՜կ՝ տճչ...
32. 178՝—83՜ Ք՟վնդ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ կգպմ՟բվնրէգ՟մ — Ք՜ի՜ձ՜հտ ոճսջ՝ էզռզձ ՠս կզ ՞՜ջղՠռճսռ՜ձզռՠձ...
33. 183՜—210՝ ԻԵ. Սխթդՠմ խ՟վաթ ե ՟ջսթձ՟մ՟տ, նվւ կգպմ՟բվթմ ճգոթջխնոնջ՟տ.
՟. 183՜—5՜ Ապ՟չթմ ՟ջսթձ՟մ ե ջ՟հղնջգվանրմ, գր մնճմ ե բպմ՟ո՟մմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզձ...

ՠ. 185՜՝ Եվվնվբ (
=գվխվնվբ) խ՟վա զմէգվտնհ՟տմ — Վ՜ոձ ճջճհ տ՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ...
ա. 185՝—6՝ Չնվվնվբ (=գվվնվբ) խ՟վա գվբղմգտնրտթշմ ե — Ես ո՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ...
Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ...
բ. 186՝—7՝ Հթմագվնվբ (=շնվվնվբ) խ՟վամ ե չ՟ծզմխ՟ժ ե — Զճջ ՜թբ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՠս տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ...
գ. 187՝—90՜ Կ՟վա ռգտգվնվբ (=ծթմագվնվբ) խթջ՟ջ՟վխ՟ր՟աթմ — Զճջ ՜թբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՠս տ՜ջճաբ. Եխ՝՜ջտ ոզջՠռՠ՜էտ...
դ. 190՝—7՝ [ԻԶ]. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէտձ ՜կՠձ՜հձ գոպ
՜սջզձզ...
ե. 198՜—210՝ ԻԷ. Կ՟մնռմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պ՜ձձ ՠժՠխՠռսճհձ...
՟. 294՝—6՜ Աջ՟ գր դա՟մկջ զմբ ւ՟վնդթջ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Գ՟մկ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ թ Ծգվգմտ
ռ՟վբ՟ոգսե Խժըլ՟էգտնճ»ֆ Ծ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Գվթանվթ ե») — Գըդ՜ զ կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է...
—206՜՝ Գ՟մկջ ՟ջե դխ՟ք՟ճջ(«Գվթանվ») — Գ՜ձլո ՞ՠխՠռզժ յ՜պղ՜ծ՜ժ՜ձ... / Ի Գջզ՞ճջբ հճհե ՜ձյզպ՜ձ...
ՠ. 210՜՝ Եր ՟ջգմ դս՟հջ — Ոչ ՜ձկ՜ի, ի՜ռ ժՠձ՜ռ կՠա պճս՜ջ Տբջ Յզոճսո...
34. 211՜—69՜ ԻԶ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս խ՟ղ գոթջխնոնջ, խ՟ղ գվետ խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթմ ղ՟ծնր՟ղՠ, դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմ ՟վ՟ջտգմ ժնր՟տղ՟մ գր ո՟ս՟մգ՟տ գր ՟ճժ խ՟մնռմգ՟ժ ո՟ճղ՟մ՟րնվ խ՟վա՟տմ, դնվ գբթմ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսւմ ղգվ — Եջդ՜ձ ձ՜ը զ պՠխզձ, ճսջ աի՜ձ՞զոպձ յ՜պջ՜ոպՠձ...
149՜—54՜ Մ՟ծ ԺԲ—՟մ ղ՟վա՟վեթտմ... 256՝ Հ՟մաթջս ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթմ — Էջ
գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ... (էճսո՜ձռտճսկ՚ 268՝ «Ք՜ի՜ձ՜հ՜դ՜խձ ՜ս՜ջպՠռ՜ս, զկ պբջպբջ»)փ
՟. 260՝—3՜ Գ՟մկ թ Մ՟մւեժ Բչմգտնճ է՟հղ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ («Մ՟մռթժթ Ե») — Մՠթ ՠս իա՜սջ ՜ձճսձ իջ՜ղ՜էզ...
ՠ. 263՜—4՜ Ոհՠ թ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե Բ՟հթյգտնճ («ՅԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ճջ») — Յզղՠէճչ ա՜սջ կ՜իճսձ ոզջպ զկ ո՜ո՜ձզ...
ա. 264՜—5՜ Փնիե դկ՟ճմբ — Եո ՠկ ժճջճսոՠ՜է ճմը՜ջ՚ կճէճջՠ՜է զ ոճսջ՝ Քճ ի՜սպբ...
35. 269՜—74՜ [«Եվխվնվբ ՟րնրվմ ե ՟ճարնճմ» (ժնրջ՟տ՟մտւթտ)] — Իոժ աժձզ դ՜խկ՜ձձ, գձ՟ էճսո՜ձ՜է ՜շ՜ս՜սպճսձ...
36. 274՜—7՝ Կ՟մնռմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Աոՠէճչ աԱկ՝զթձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
37. 277՝—9՜ Կ՟մնռմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպ ՜ոՠէճչ աԱկ՝զթոձ... Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
38. 279՜—81՜ Կ՟մնռմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Ըձ՟ ՠջՠժճհո...
39. 281՝—2՝ [Կ]՟մնռմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Սզջՠռզ, ազ էճսզռբ...
40. 282՝—4՝ Կ՟մնռմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ Սճսջ՝ ՠս ՝՜ջզ...
41. 284՝—5՝ ԻԷ. Ահ՟րէւ ռ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ ՟հ՟րէգժնճ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ չՠջ ՜թՠո ա՜կյո...
42. 285՝—91՜ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ գր Բըյխնրէգ՟մ զջս խ՟վաթ]ֆ Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟էենջթ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... տ՜ձազ Յզոճսո ըճհո ՠպ չ՜ոձ ՜կ՝ճըզձ զ պՠխճնբ ՜ձպզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՜ Ե[ո՚ Յ]նռ՟մեջ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռո ոպ՜ռ՜հ աՄ՜ղդճռո հ՜ջ[՟՜ջ] չ՜ոպ՜ժճռ զկճռ, ՠս ՠպճս գձթ՜հ Սնրվՠ Խ՟շթմ Ահէ՟ղ՟վ՟ճ չժ՜հճսդՠ՜կ՝ Գվթանվթջ խ՟էնհթխնջթմ, պբջ Մգջվնՠթմ ՠս Յնրջեցթմփ Ես ժ՜ռռբ ո՜հ ՜ձնզձն
հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ ՞ՠջ՜իջ՜ղ Սնրվՠ Խ՟շթջ Ահէ՟ղ՟վ՟ճփ Ես կզ ճտ զղըՠոռբ իՠշ՜ռճսռ՜ձՠէ աո՜հ զ ՟ջ՜ձբ ոճջ՜հ,
ճմ կՠջճռ ՠս ճմ հ՜սպ՜ջ՜ռ, ՠս դբ ճտ հ՜ձ՟՞ձզ, ա՜ձբթտձ ա՜սլզձ ՜շռբ ՠս այ՜պճսի՜ոձ աԿ՜հՠձզձ ժջՠոռբ ՠս կՠջ կՠխ՜ռձ յ՜ջպ՜ժ՜ձ էզռզ. ՜կբձփ
4՝ Ոչ ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջ՟ ճջ ՠո,
Տ՜կ տՠա ըըջ՜պ, յզպզ էըոՠո,
Չըէձզ, դբ ակ՜պը՟ դըտճպՠո
Ես ՜յ՜ ըա՞ըջճռ դճսխպըձ ղըջնՠոփ
Ոչ ճջ ըակ՜պըձ դըտճպբ
Ես ըա՞ըջճռ դճսըտըձ ղըռնբ

Ն՜ հԱոպճսթճհ ՜կ՜սդ ժըջբ
Ես զ ՝՜ջՠ՜ռձ ՜ձկ՜ոձ ՠխռբփ
Ոչ ճջ ղճջճչ ա՞զջտըձ ՝ըշձբ,
Պ՜պջ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ադճսխտըձ ղըջնբ,
Աոպճս՜թ ըազսջ կՠխտըձ նըձնբ
Ես հԵժ՜հտ ՜սջիձՠ՜էտըձ էըոբփ
Ոչ ճջ ա՞զջտըձ չըոպ՜ի յ՜ջաբ,
Ն՜հ ՜ձ՜ոճսձ ժճս ձկ՜ձբ,
Զղ՜ջւ՜թտըձ ա՜կբձ ժճս տ՜ժպբ
Ես ժ՜յզձ չըձ՜ո ժճս ՞ճջթբփ
138՜ Զոպ՜ռճխ ոճջ՜՚ ա՝՜ջբկզպ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռձ Յնռ՟մեջ հզղՠռբտ ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ
՜ո՜ռբտփ
182՜ Վ՜ՙ տՠա, Յնրջեց, Ռ(1000) չ՜հփ
195՜ Աս՜ՙխ զ ոճսպ ՠխ՝՜ջռ չըղպբփ
196՜ Աս՜ՙխ զ ոճսպ՜ո՜ռ Շ՟ծվ՟ղթվեմֆ
291՝ Փ՜շտ... ՠս ՜ջ՟, ՠո՚ ձ՜գո ՠս ՜ձյզպ՜ձո, ՜ձ՜ջե՜ձո ՠս ՜յզջ՜պո, ՠս ՜կՠձ՜հձ կՠխ՜ստ ՠս ՜խպՠխճսդՠ՜կ՝ ա՜շ՜թՠ՜էո, ՜ձզկ՜ոպո ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ զ ՞զջո ՞ջմճսդՠ՜ձ Յնրջեց կՠխո՜ոբջ ը՜՝ՠ՝՜հ ՠս ճմ ՜յ՝ՠխ՜հ, ղձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜հ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ[՜ջ]ՠռզ ապ՜շո ՜ոպճս՜թ՜հ՜ջկ՜ջ, ատձ՜ջո ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ, աիճ՞զ՜՝ճսխը ՝ճսջ՜ոպ՜ձո ՠս թ՜խժ՜՝ճխ՝ճն կ՜պՠ՜ձո, ո՜խ՜ջդ՜վըդզդ ՠս ահճ՞ձ՜յպճսխ ՞զջո, ճջ բ ժճմՠռՠ՜է Մ՜ղթճռ ի՜ս՜տՠ՜է պզՠաՠջ՜էճհո չ՜ջե՜յՠպզձ ՠս իճ՞զգձժ՜է ՜շձ Աոպճսթճհ՚ Մ՟յդնտ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ ոճչ՜ս ժ՜պ՜ջզձ ՠսդձ ՜ոպզծ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հճսդՠ՜ձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ժ՜ջ՞ ՠս ո՜իկ՜ձ տջզոպճձբ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պճհոփ Ոջ
ՠս պՠոՠ՜է ա՜ձ՜շզժ կՠթճսդզսձո ՠս ա՞՜ձլո յ՜պճս՜ժ՜ձո ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ, ի՜ս՜պ՜ջզկ ՠս զկ՜ոպճսձ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռձ Ջ՟մ՟դթդ Յնռ՟մեջմ, // (292՜) ՠս ՠշ՜վ՜վ՜՞ ոջպզս ՠս հ՜սե՜ջ ժ՜կ՜ստ ոպ՜ռ՜ս աո՜
հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ, հզղՠէճչ ա՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ...փ Վ՜ոձ ճջճհ ՠպ ՞ջՠէ աո՜ հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ իճ՞սճհ զսջճհ ՠս
թձ՜սխ՜ռ զսջճռ՚ Միթէ՟վթմ ՠս Խ՟դվեռ՟վբթմ՚ վճըՠռՠէճռձ զ Քջզոպճո, ՠս տճսՠջձ՚ Ն՟վթմի՟էնրմթմ, ի՜սջտճսջճնձ՚ Շմնծրնվթմ ՠս տՠշճսձ՚ Դ՟րհխ՟մտ Խժհ՟էթմ ՠս ժձճնձ՚ Գ՟րդ՟ժթմ կՠթ կ՜կճսձ/// (՝՜ռ), ՜հէ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձ՜ռ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զսջՠ՜ձռ՚ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռ. ՜կբձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ակ՜ձժճսձո՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ, ազ ճջտ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ ի՜ջՠս՜ձռզ պՠո՜ձՠէճչ, հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ ՠս հՠջժձ՜դշզմ հ՜խ՜սդո լՠջ ՜շ՜նզ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձ Աոպճսթճհ ա՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս ա՜ղը՜պճխ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռձ՚ աՋ՟մ՟դթդ
Յնռ՟մեջմ, ճջ զ կՠշ՜ձՠէ ՜կճսոձճհձ՚ ոզջՠ՜ռ աէշճսդզսձ ՠս ա՜շ՜տզձճսդզսձ, // (392՝) ղջնՠէճչ զ չ՜ձճջ՜հո ըճձն՜տզջպձ ՜ղը՜պ՜ձ՜ստփ Ոսոպզ ոպ՜ռ՜ս աՄ՜ղդճռո ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձ կզ հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զսջճհ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ՚
Միթէ՟վթմ, Խ՟դվեռ՟վբթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Աղթվ՟դըդթմ ՠս Աջսնր՟լ՟սվնրմ ՠս տճսՠջձ՚ Ն՟վթմթմ, ի՜սջտճսջճնձ՚
Շմնվծրնվթմ, ՠս տՠշճսձ՚ Դ՟րհխ՟մտ Խժհ՟էթմ ՠս ժՠձ՜ժռզձ՚ Գ՟րդ՟ժթմ, կՠթ կ՜կճսձ/// (՝՜ռ) ՠս ճջտ կ՜ոձ զձմ ճսձզձ զ ոճսջ՝ ՞զջտո...փ Ես էզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ՚ կզ՜ժՠռ Յնռ՟մթջթմ ՠս ՜կՠձ՜հձ չՠջճհ՞ջՠէճռո զ
ոկ՜...փ Ես ՜ջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Ջ ՠս ՁԲ (1533) ՜կզ, զ թճչ՜կզն՜ժ ՜ձ՜յ՜պզո, ճջ ժճմզ Լթղմ,
գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ՞ՠխՠռժ՜ղբձ ՠս չ՜հՠէճսմ ոճսջ՝ պ՜ծ՜ջզո, ճջ հ՜ձճսձ Սվՠնճմ Գենվագ՟ճ Զ՟րվ՟ռ՟վթմ ժ՜շճսռՠ՜է
ժ՜հ, // (293՜) զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Գվթանվթջթ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Դ՟ծղ՟մ Կ՟վղվ՟աբ՟խթ, զ ՟՜շձ ՠս զ մ՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժզո, ճջ հ՜ձզջ՜ս ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդՠձբ ՜հէ՜ա՞՜ռ ղ՜պ ՞ՠխճջՠ՜հտ ՜ձկ՜ջ՟՜՝ձ՜ժ ՠխՠձփ
Ես ՜հո ՜կՠձ՜հձ չ՜ոձ թճչ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռ կՠջճռփ Աջ՟, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ... ազ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձբտ աոպ՜ռճխ ոճջ՜՚ աՋ՟մ՟դթդ Յնռ՟մեջմ ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ստ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠս ազո՚ ադկ՝ջՠ՜էո հ՜կՠձ՜հձ պՠո՜ժո կՠխ՜ռ, ա՜ձհզղՠէզ ՠս աՠխժՠէզ ՞թճխո՚ աՅնրջեց Ահէ՟ղ՟վտթ, աթձ՜սխոձ զկ ՠս աճսոճ[ս]ռճխտձ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, դբ իճ՞ՠսճջ, ՠս դբ կ՜ջկձ՜սճջ, ՠս դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ի՜հռբտ, հճջե՜կ ա՜ձ՜ջզսձ Գ՜շձ
աՠձնզտ, ՠս հ՜սե՜ջ ժ՜կ՜ստ ՠս էզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ... ձ՜ՠս ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ կ՜ոձ զձմ ՠջ՜ըպՠ՜ռ ոձզձ զ ոճսջ՝ ՞զջտո, ՠս ճջտ իճ՞՜՝՜ջլճսդՠ՜կ՝ ըձ՜կՠձ ՠս է՜ս յ՜իՠձ, ակ՜պձ մըդ՜ձ՜ձ ՠս ադճսըպձ ղջնՠձփ// (293՝)... Ահէ ՠս ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձՠէ ըճղճջճսդՠ՜ձձ ՠս ոը՜է՜ձ՜ռձ, ազ պ՞բպ ՠկ ՞ջճռ
՞զպճսդՠ՜ձ ՠս ՜ձհ՜ջկ՜ջ զ ՞զջո ՞ջմճսդՠ՜ձփ Վ՜ոձ ՜հձ ձՠջՠէ ի՜հռՠկ ՠս ՜խ՜մՠկ՚ ա՜սՠէճջ՟ձ ՝՜շձ՜է ՠս այ՜ժ՜ոձ էձճսէ, ՠս ՝՜ջՠջ՜ջձ Քջզոպճո ալՠա ա՜կՠձ՜հձ աիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ յ՜ժ՜ոճսդզսձ էձճսփ Ես ձկ՜ վ՜շտ... ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 293՝ (ԺԶ—ԺԷ ՟՟.) Զչՠջնզձ ձճջճ՞ՠէ պճս՜սխ ոճսջ՝ պ՜շզո, ճջ բ Մ՜ղդճռ, ա՝՜ջբկզպ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս
ոզջճխ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ... աՍ՟պ՟յի՟էնրմ, ճջ ՠպ չՠջըոպզձ ձճջճ՞ՠէ՚ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զսջճհ ՠս զսջ թձ՜սխ՜ռձ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է... Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ յ՜ջճձ Ամբվ՟ղեժեւթմ // (294՜) ՠս զսջ ժճխ՜ժռճհձ՚ Ս՟պ՟ի՟էնրմթմ, զսջ ճջ՟ճհձ՚ յ՜ջճձ Ղ՟վ՟ՠեխթմ, ՟ոպՠջձ՚ Ղթղ՟էթմ, ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ. ՜կբձփ Ոջտ ի՜ձ՟զյզտ,
հզղՠռբտ՚... Ս՟պ՟ի՟էնրմթմ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ հ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ. ՜կբձփ Աջ՟, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ
ժճխժճխ՜՞զձ յ՜խ՜պ՜ձրտ ակ՜ձժճսձո՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ, հզղՠռբտ... չՠջնզձ ձճջճ՞ՠէ պըսօխ՚... Ս՟պ՟յի՟էնրմթմ
ՠս ճջ՟ճռձ ՠս ՟ոպՠջ՜ռ, ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՜կՠձզռձ. ՜կբձփ
2. 2՜ (ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ) Սնրվՠ Խ՟շթմ Աիէ՟ղ՟վ՟ճ բփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝, 2՜ Սճսջ՝/// (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
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ՃԱՌՔ
ԺԲ—XII
ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջ, Գվթանվ ւծճ., Վ՟՞վբ, Վ՟ծ՟՞մֆ
ԹԵՐԹ՝ 305ֆ ՊՐԱԿ՝ 36 Ա—Ք×8 (Ա—Բ է՟ցնր՟լ, Գ 5, Ե, Ը, Ն 7, Լ, Խ, Կ, Ի 10, Ծ, Ց 12, Ձ 9)+2×8 (մյնր՟լ՝ ԱԲ, ԴԳ)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 24×16,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՟վգրգժգ՟մ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 16—18 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ. ինրմ՟տ՟լ, ավ՟բ՟յսզ անրմ՟է՟ցնր՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, 204–207 էգվէգվթ ջսնվթմ ժնրջ՟մտ՟ղ՟ջգվզ՝ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
՟. 1՜—2՝ [Ա. Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Քջզոպճո թձՠ՜է էզձզ, վ՜շ՜սճջՠռբտ... Այ՜ ՠդբ զ կ (ոժ. դ՜վճս՜թ, լՠշ. 1798, 409՜)]///՜տջճռձ ճտ [զռ]ՠո ՠս ճջտ գձ՟ ՜սջզձ՜ստձ...
Սժա՝զռ յ՜ժ՜ո՜սճջ. վ՜ժ՜՞թճս՜թի՜պճս՜թգ պՠո լՠշ. 1798, 409՜փ 993, 996 լՠշ՜՞ջՠջճսկ ըճջ՜՞ջճս՜թ բ «Ի Յ՜հպձճսդզսձձ Տՠ՜շձ»փ

ՠ. 3՜—25՝ Բ. Ննվթմ թ Յ՟ճսմնրէթրմմ Տգ՟պմ — Դ՜ջլՠ՜է զկ Յզոճսո ՠս ՟՜ջլՠ՜է ըճջիճսջ՟...
ա. 25՝—95՝ Գ. Ննվթմ թ Մխվսնրէթրմմ — Եջբժ այ՜հթ՜շ էճսո՜սճջճսդՠ՜ձռձ ա՜սջ պ՜սձՠռ՜տ...
բ. 95՝—100՝ Դ. Ննվթմ թ Պ՟ջւ՟ գր թ ծգհանրէթրմմ — Յ՜ջճսդՠ՜ձ ՜սջ ՠս ոժզա՝ձ ՜նճխ՜ժ, յ՜հթ՜շ՜ոռճստ
պ՜սձզսո...
գ. 100՝—27՝ Ե. Ի Պ՟ջւ՟ճ գր ճ՟ղգհմֆ Ննվթմ թ ջնրվՠ Պ՟ջւ՟ճ — Ի յ՜իճս զկճսկ ժ՜ռզռ, ՜ոբ ոտ՜ձմՠէզձ
Ակ՝՜ժճսկ...
դ. 127՝—41՝ Ննվթմ ի՟րջւ թ Ննվ խթրվ՟խեմ, թ Կգջ՟վթ՟ Կ՟ո՟բնռխ՟տրնտ, թ խ՟ս՟վղ՟մ ճթյ՟ս՟խթ
ջվՠնճ ռխ՟ճթմ Մ՟ղ՟ջ՟, ւ՟մդթ թ Ննվնրղ խթրվ՟խեթմ խ՟ս՟վթ ղթյս թ Կգջ՟վ՟տրնտ ւ՟հ՟ւթմ — Ն՜ս՜ժ՜պզտ
յ՜պճսՠռզձ Հզձ ՜սջբձտձ ՠս ՞ՠխՠռժ՜յբո ժ՜էՠ՜է...
ե. 141՝—62՝ Ննվթմ թ Պգմդգխնջսեմ գր թ Հնաթմ — Յ՜խ՜՞ո պ՜սձզո ՟ճսաձ՜տՠ՜հ զձմ զկ՜ոպ՜ոզջՠոռճստ...
զ. 163՜—94՝ Ննվթմ թ Ժնհնռնհմ — Ահոյբո ՜ոբ Ս՜խճկճչձ՚ Դ՜սդ՜ դ՜՞՜սճջզ ՠս կ՜ջ՞՜ջբզ ճջ՟զ...
է. 194՝—225՜ Ննվթմ ՟պ ծ՟ճվմ թրվ ժպգ՟ժ գր ջա՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟վնր՟լնճ խ՟վխսթմ — Ըձ՟բ՛ջ էճսթ՜ձՠտ աժ՜ջ՞ ՞ճչՠէզ...
ը. 225՜—78՜ Ժ. Ննվթմ Յ՟հ՟աջ ՟հւ՟ս՟ջթվնրէգ՟մ — Աջտ ՠխ՝՜ջտ ՠս ՜խտ՜պ՜ժզռտ, տ՜ձազ ՜խտ՜պտ
՜կՠձՠտզձ...
ը՟. 278՝—301՝ Ննվթմ թ Կթովթ՟մնջ ճգոթջխնոնջ գր թ ռխ՟ճ, ճ՟մբ՟ջս[՟մ]ե գխգ՟ժ ճգս ղթնճ ՟րնրվ ճթյ՟ս՟խթ — Փճտջ զձմ ՠս Կթովթ՟մնջ աՠջթ՜ձբջ զ կբձն...
ըՠ. 301՝—5՝ Ննվթմ թ Մ՟խ՟ՠ՟ետթ ռխ՟ճջմ — Զզձմ ՠս Մ՜ժ՜՝բ՜ռզտո, չ՜ոձ ազ ոճռ՜հ բ կՠջլ՜սճջ պ՜սձո... կզ ծճըճսդզսձ չոպ՜իՠռՠ՜էձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. պՠո լՠշ. 1500, 760՝—3՜)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

2՝ ԶԳվթանվ տ՜ի՜ձ՜հ հզղՠոնզտ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտփ
25՝ Յնռ՟մեջ ՜ոՠ. Յզղՠ՜փ
95՝ Քջզոպճո, տճ ոճսջ՝ Մժջպճսդՠ՜ձո ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜ Գվթանվնճ ՠս Վ՟վբթմ ի՜ջ՜ա՜պ՜ռփ

100՝ ԶՅնռ՟մմեջ կՠխ՜ստ կՠշՠ՜էո ՜խ՜մՠկ հզղՠ՜է զ Տբջփ
127՝ Քջզոպճո, տճ ոճսջ՝ Պ՜ոՠտզո ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜հ Գվթանվնճ ՠս Վ՟ծ՟մ՟ճ՚ ՜ղը՜պճխ՜ռ ՞ջճռոփ
162՝ Սճսջ՝ Հճ՞զ Աոպճս՜թ, ձճջճ՞ՠ՜հ աիճ՞զ Գվթանվնճ ՠս Յնռ՟մթջթ՝ աՔճ կՠխճսռՠ՜է թ՜շ՜հզռո. ՜կբձփ
278՝ Յ՜հոկ չ՜հջզ, ՜խ՜մՠկ աոճսջ՝ գձդՠջռճխո՟, հզղՠոնզտ աՠխժՠէզո՚ աՅնռ՟մմեջ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ
301՝ Քջզոպճո Քճ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզո ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜հ Յնռ՟մթջթփ
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ՌԿԴ—1215

ԳՐԻՉ՝ Պգսվնջֆ ԿԱԶՄՈՂ՝ Ըպնՠեմ (Ըպնրՠթմ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 161ֆ ՊՐԱԿ՝ Ծ—Ջ×12 (Ծ 5 Հ 14, Ջ 10, ԺԷ բ՟վնրղ ով՟խ՟մյնր՟լ՝ Ա—ԺԴ×12 (ԺԴ 5)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
27,7×21,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ծթմ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ խ՟վղթվ, բպմ՟խնռ ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ 3, ռգվչթտ, «Գ՟պմ Աջսնրլնճ» ժնրջ՟բվնյղնռֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, յվչ՟մ՟կօֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ (2՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Եէնռոգվեմֆ ԺԲ—ԺԳ բբ.ֆ 2(Ա–Բ)+2(Գ–Դ), ջս՟տնր՟լ 2–՟խ՟մ խթտ էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. գդվ՟ծ՟սնր՟լ, ով՟խ՟մթյմգվմ նր ժնրջ՟մտ՟դ՟վբգվզ ռմ՟ջնր՟լ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվմ նր էթխնրմւզ՝ ղ՟յնր՟լֆ
ԾՆԹ. Ա—Խ ով՟խմգվմ նր Ծ ով՟խթտ ո՟խ՟ջնհ 7 էգվէգվզ, նվնմւ ՠնռ՟մբ՟խգժ գմ Գվթանվ Լնրջ՟րնվշթ Յ՟ձ՟ի՟ո՟սնրղ ձ՟պգվզ (սգ՛ջ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մ՝ 161՟), ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ՟մչ՟սնրգժ գմ ԺԷ բ. ռգվ՟խ՟դղնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Ճ՟պւ Սգՠգվթ՟մնջթ Եղգջնր գոթջխնոնջթ]
՟. 1՜—5՝ [Ա]. Ի ղգլթ ՟րնրվ Ճվ՟ա՟ժնրտթմ. գվ՟մգժրնճմ Սգՠգվթ՟մնջթ Եղգջնր գոթջխնոնջթ ի՟րջգտգ՟ժ
ճԵվնրջ՟հեղ Վ՟ջմ ծ՟ր՟սնճ, գր ռ՟ջմ թ Հ՟րվե Ծմըմբգ՟մ Բ՟մթմ — Ի կբն տջզոպճո՜ոզջ՜ռ աՔջզոպճոբ ըճոպ՜ռ՜ ծ՜շՠէ...
Տգ՛ջ կգպ. 496, 227՟—320՟. ՟/1՜—5՝ (դՠջդՠջգ ը՜շձճս՜թ. ժ՜ջ՟՜է՚ 2՜՝, 1՜՝, 4՜՝, 3՜՝, 5՜՝)փ ՠ/5՝—20՝փ ա/20՝—48՝փ
բ/48՝—67՝փ գ/67՝—82՜փ դ/82՜—96՜փ ե/96՜—112՜փ զ/112՜—22՜փ է/122՜—42՝փ ը/142՝—54՝փ

ՠ. 5՝—20՝ Բ. Եվ՟մգժնճմ Սգՠգվթ՟մնջթ Եղգջնր գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ [Ի սմփվեմնրէթրմ Փվխշթմ] — Զճջ՟զո էճսոճհ էճսո՜սճջեձ էճսոճհձ ծ՜շ՜՞՜հդտ...
ա. 20՝—48՝ Գ. Վ՟ջմ խվ՟րմթտ գր ղխվսնրէգ՟մ գր դՄնռջեջ գր դԱծ՟վնռմ գր դգվխնյս՟ջ՟մ ՟խ՟մտմ ՟պ ժ՟մչջմ ՠգվգժնճ, գր ՟ճժ գրջ գվխնրտ ՟խ՟մտմ ՟րվթմ՟խջ ՠգվգ՟ժ. ջվՠնճմ Սգՠգվթ՟մնջթ Եղգջնր գոթջխնոնջթ —
Եջ՝ՠկձ ակՠա ժՠձ՜ջ՜ջզձ չՠջ՜ձ՜էձ չ՜հՠէճսմ...
բ. 48՝—67՝ Դ. Ննվթմ Սգՠգվթ՟մնջթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟պ՟ւգժնտմ թ խվ՟րմջ — Եջՠժզ ծ՜շձ
չ՜ոձ ՜ժ՜ձ կ՜ջկձճհ՚ ա՜ջկ՜ռճհռ ակՠա...
գ. 67՝—82՜ Ե. Եվ՟մգժնճմ Սգՠգվթ՟մնջթ Խ՟րջւ ռ՟ջմ Զ՟սխթ Կ՟է՟վնջ՟տ, նվ խնշթմ Ամ՟վ՟սւ, գր
ռ՟ջմ թ ինծ՟խգվ՟տ — Եջ՝ՠկձ՚ հճջե՜կ ձ՜ը՜կՠթ՜ջտձ ՜ջ՜ջզձ ղձճջիտձ Աոպճսթճհ...
դ. 82՜—96՜ Զ. Ննվթմ գվ՟մգժնճմ Սգՠգվթ՟մնջթ Եղգջնր գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ՠ՟մ, էե. Դովնրէթրմւ
ՠ՟տ՟մ — Ոմը՜ջտ զկ, ՜ոբ ժՠձ՜ջ՜ջձ, լ՜հձզ զկճսկ էոՠձ...
ե. 96՜—112՜ Է. Ննվթմ ջվՠնճմ Սգՠգվթ՟մնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ մնճմ խվ՟րմջ — Զ՜ջկ՜ռ՜հ գձ՟ լՠա, ճՙչ տջզոպճո՜ոբջտ...
զ. 112՜—22՜ Ը. Ննվթմ [Սգՠգվթ՟մնջթ] ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠ ռխ՟ճմ ճԱխ՟խ ղ՟վսթվնջ, նրվ գր ՟լ դՅնռջեց
ճ՟րվթմ՟խ Քվթջսնջթ — Զճս՜ջծ՜ձ՜ձ ՠջժզձտ, հճջե՜կ ՜ոպՠխտ զ կբն ՜ոպՠխ՜ռ թ՜՞ՠձ...
է. 122՜—42՝ Թ. [Ննվթմ Սգՠգվթ՟մնջ] թ ՠ՟մմ Արգս՟վ՟մթմ նվ ՟ջե. Հ՟ճվ, գէե ծմ՟վ թմշ թտե՝ ՟մտտե ճթմեմ ՠ՟ը՟խջ ՟ճջ, ՠ՟ճտ նշ նվոեջ գջ խ՟ղթն, ՟ճժ նվոեջ բնր — Յճջե՜կ կՠա ՠխ՝՜ջտ չ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձ տ՜ջճաբզձ ՜սջբձտ...

ը. 142՝—54՝ Ժ. Ննվթմ ջվՠնճմ Սգՠգվթ՟մնջթ [Ի] ծվ՟րթվգ՟ժջ թ ղխվսնրէթրմ — Ոՙ ազ զկ՜ոպճսձ բջ Սճխճչկճձ... Լճս՜հ ա՜ձլձ տճ ՠս ոջ՝ՠ՜հ գոպ յ՜ջ՞ՠս՜ռձ Քջզոպճոզ, ազ ձճջ՜ ՠձ վ՜շտ ՠս յ՜պզս... ՜կբձփ
Բ. [Բ՟մւ Եցվգղթ Աջնվրնճ]
՟. 155՜—9՝ [Հ՟վտղնրմւ Ս՟ծ՟խ՟ճ գր ո՟ս՟ջի՟մթւ Եցվգղթ] — Եջ՜ձՠէճհձ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ բզձ
՜ղ՜ժՠջպտ ՝՜աճսկտ, զոժ ՞էը՜սճջ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռ՚ ոճսջ՝ձ Զգմնՠ ՠս Ս՟ծ՟խ... զ՝ջՠս ՜խՠջոՠէճչ ՜ձ՞ՠ՜է [Ս՟ծ՟խ]
՜շ ճպո չ՜ջ՟՜յՠպզձ զսջ ՠս ի՜ջռ՜ձբջ. Զզ՛ձմ բ ՜հո, ճջ ա՜սջ Ծձըձ՟ՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ՝՜աճսկ ՜ա՞տ ՠս հճսձճս՜ջզ
զ չՠռձ պ՜սձՠձ... Ես ՠջ՜ձՠէզձ Եցվգղ յ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ... ՞զջձ ի՜հՠջբձ ՠս ՝՜ձձ ՜ոճջՠջբձ... դճսճչ ղ՜ս՜սէ ՜սգղ՜հբէ կ՜սջՠոը՜սխ գխ՜կ կ՜սջ ՜սջՠկ ջ՜յՠի կՠպճսէ կ՜հճսէ ՜սրջբ պ՜կղզը՜ս... ճս՜խէ՜հձ ջ՜ըկ՜հճհ. ՜կզձ, ՜կզձփ
ՠ. 159՝—60՝ Ննվթմ թջխ գվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ դձյղ՟վթսմ աթսգժնռ — Յ՜ծ՜ըբ ՠջ՜ձՠէզ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՞զպճսդՠ՜կ՝ձ... ՠս հ՜հձկ ՜սջբ ՜շՠ՜է ՠժՠխՠռզտձ ի՜ոպ՜պճսդզսձ զ լՠշո ՠջժճսռ դ՜՞՜սճջ՜ռձ... հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կմբձ, ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

160՝ ԶԳենվա կՠխ՜յ՜ջպ հզղՠոնզտ կՠխ՜ռ դճխճսդՠ՜կ՝ զ Քջզոպճո, ճջ ա՜հո ի՜ձ՟զո՜սճջ ծ՜շո (=Եվջՠկզ)
դ՜ջ՞կ՜ձՠռզ զ տ՜խ՜տո Քգջնրմ չ՜ոձ ոզջճհ ՠս ը՜խ՜խճսդՠ՜ձփ Ես Վ՟ծվ[՟]ղ՟ ճխճջկՠոռզ Տբջ Աոպճս՜թ ՠս թձճխ՜ռ ձճջ՜փ Յզղՠ՜հ, Քջզոպճո Աոպճս՜թ, աՅ՟խնՠ, ճջ վ՜վ՜՞՜ձ՜ստ ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձճխ՜ռ
զսջճռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

160՝ Զոճսջ՝ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ա՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ի՜հջձ՚ աԹնվնջ աԱխ՟մտ ՜ձ՜յ՜պզձ ՜շ՜նձճջ՟ձ, հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ գձ՟՜սջզձ՜ժբտ, ՠս աթձ՜սխո ձճջ՜, ՠս ճջ հզղբ՚ հզղՠ՜է ՠխզռզփ
161՜ (Տ՜ջ՝ՠջ) Յ՜կզ չՠռ ի՜ջզսջՠջճջ՟զ չ՜դոձՠջճջ՟զ մճջջճջ՟զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ (1215) ՞ջՠռ՜ս
՞զջտո Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկ էճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ ՠս Խջ՜պտ ճ՞բղ՜իտ ՜ա՞զ–՜ա՞զ ՝եղժ՜ջ՜ձզ ՜ըպ՜ռՠէճհ իճ՞ճչ, ՜ո՜ռՠ՜է ոճսջ՝ ՠս ՠջն՜ձզժ Լճսո՜սճջմզձ Հ՜հճռ Գվթանվթ, գձ՟ ձկզձ ՠս Ոսխխ՜վ՜շ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ
գձ՟՟բկ իՠջլճս՜թճխ՜ռ ՜ա՞զ – ՜ա՞զ ՜սջզձ՜ստ չժ՜հճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ ՞ջճռ ոջ՝ճհձ Սգՠգվթ՟մնջթ ճսխխ՜վ՜շ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է հ՜ս՞ճսպ ՠս զ ղ՜ի ճսխխ՜՟՜ս՜ձ ՠժՠխՠռճհ ՠս զ ժճջթ՜ձճսկձ ՠս հ՜կ՜սդ մ՜ջ՜վ՜շ իՠջլճս՜թճխ՜ռ. զ ՞ՠջ՜իշմ՜ժ ՜ձ՜յ՜պո ճջ ժճմզ Ախմգվ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ ՠս Սնրվՠ Ապ՟ւգժնտջ,
իջ՜կ՜ձ՜ս ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ի՜սջձ Թնվնջնճ, ՠս ՜հէ կզ՜ժ՜կ ՠս կզ՜ըճջիճսջ՟ ՠխ՝՜հջճսդՠ՜ձո, լՠշ՜կ՝ Պգսվնջթ
վռճսձ ՠս ՜ձյզպ՜ձ ՞ջմզ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ Լգրնմթ հ՜խդճխզ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպզ, ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ
պՠ՜շձ Յնծ՟մթջթ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզփ
Աջ՟, ճջտ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ, հզղՠոնզտ ՜խ՜սդզստ՚ աի՜հջձ Թնվնջ ՠս ակզ՜՝՜ձՠ՜է ՠխ՝՜ջոձ զսջ ակՠթ՜կՠթո ՠս
ավճտճսձո ահ՜շ՜նՠ՜էոձ ՜շ Քջզոպճո ՠս ճջ ՜հեկ ՠձ ՠս ճջ աժձզ կՠջ ՞՜էճռ ՠձ, ազ հ՜կՠձ // (161՝)ՠոՠ՜ձ ՜ջե՜ձ՜սճջո ՜ջ՜ոռբ ըճոպ՜ռՠէճհ ՝՜ջճսդՠ՜ձռձ, աճջ ՜ժձ ճմ ՠպՠո ՠս ճսձժձ ճմ էճս՜սփ Յզղՠոնզտ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ՜ձլձ՚
Պգսվնջթ ՞ջմզ ՠս աի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ աՍթղգրնմ ՠս աթձճխոձ կՠջ աիճ՞ՠսճջ ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջոձ կՠջ, ՠս ճջտ հզղբտ՟, հզղՠ՜է էզնզտ ՠս ՟ճստ հճխճջկճսդզսձձ Աոպճսթճհփ Եխ՝՜ջտ, ՜կՠձ՜հձ զձմ վճը՜ջբձտ բ, դբ ՟ճստ ակՠա հզղբտ ի՜ս՜պճչ, Աոպճս՜թ ձճչզձ մ՜վճչձ լՠա ի՜պճսռ՜ձբփ
Մՠխ՜յ՜ջպ ՜ձլձ՚ Ըպնՠթմ՟ ժ՜ակճխզ ոճջ՜, ՜խ՜մբ ալՠա, ճչ ոճսջ՝ ՠխ՝՜ջտ, ՜ոՠէ ռ՜ս՜ժռճսդՠ՜կ՝, դբ.
Աոպճս՜թ նձնՠ՜ ահ՜ձռ՜ձո Ըպնՠթմ՟ ՠս աթձճխ՜ռ զսջճռփ
Ի դճսզո ՈԿԸ (1219) կՠշ՜ս դ՜՞՜սճջձ Հ՜հճռ Լգրնմ, ճջճսկ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ՠս ոճսջ՝ դ՜՞՜սճջ՜ռձ յո՜ժ՜ժզռ ՜ջ՜ոռբփ
Ես հ՜հոկ ՜կզ պ՜յ՜էՠռզձ ՜ձզթՠ՜է պ՜ծզժտձ հԵվնրջ՟հեղ զ իզկ՜ձռ, ա՝ճչ՜ձ՟՜ժ ՠժՠխՠռզոձ ՠս այ՜ջզոյձ
ղճսջն՜ձ՜ժզ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ղզձճսդզսձ տ՜խ՜տզձփ Ճղկ՜ջպ՜յբո ՜ոպ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՜ո՜ռՠ՜էձ զ Տՠ՜շձբ, դբ. Ոմ կձ՜ոռբ ՜հ՟ջ տ՜ջ զ տ՜ջզ չՠջ՜, ճջ ճմ տ՜ժպՠոռզփ Ահէ հ՜շ՜նզժ՜հձ Աոպճսթճհ բ ՞զպՠէզփ ///(6 պճխ ՝՜ռ) ՠս Աոպճս՜թ ալՠջձ նձնբ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜ս[զպՠ՜ձ]փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 14՝, 160՝ Գզջտո Ս[նրվ]ՠ Էչղթ[՟]լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 161՝ (ԺԷ ՟.) Աձ՟ զ պՠոզէ ռճսռՠ՜է Ս՟ա՟յեմ, ռ՜ձժ, Ս՟ծ՟խ... (ՠս կզ ղ՜ջտ ՜ձժ՜ջՠսճջ ՝՜շՠջ յ՜պ՜շզժ յ՜իյ՜ձ՜ժձՠջզ չջ՜հ)փ
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ՃԱՌԸՆՏԻՐ
ՈԽԵ—1196
ԳՐԻՉ՝ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռծ՟մմեջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 298. շավնր՟լ՝ 171՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 22(Ա—Ն)×8 (Ա 6, Գ, Դ, Է, Ը 7)+15 (ՆՆ—ՔՔ. 178ՠ «Զգվխնր մյ՟մ՟աթվմ ծգս թվ՟վ, նվ յցնէթջ նշ, բթվ»)×8+1(ՔԱ)×8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26,3×16,6ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՟վգրգ՟ժգ՟մ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 24ֆ ԿԱԶՄ՝
՟մդ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ղթ յ՟վւ էգվէգվ է՟ցնր՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ինրմ՟տ՟լ գր ավ՟բ՟յսզ անրմ՟է՟ցնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝
ւգվլնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ՟. 1՜—5՜ Եվ՟մգժրնճմ Եցվգղթ թ Ծմնրմբ Փվխշթմ — Ոջ Էջձ զ ոժա՝՜ձբ ՜շ Աոպճս՜թ...
ՠ. 5՜—14՜ Եցվգղթ. Վ՟ջմ խ՟ս՟վ՟լթ — Զզ՜՛ջ՟ ՠո կՠխ՜սճջո, էզ ՜կՠձ՜հձ հ՜ձռ՜ձ՜ստ...
ա. 14՜—5՝ [Ննվթմ՝ Եցվգղթ] Յ՟հ՟աջ, էե նվոե՞ջ ո՟ճլ՟պ՟ջտթմ ՟վբ՟վւմ — Նոպՠէճչ ՠո՚ Եցվգղ, ՠջ՝ՠկձ ՞ՠխՠռզժ ի՜ձ՟՜ջպճսդՠ՜կ՝ ըճջիճսջ՟...
14՝ ՠս 15՜ բնՠջզ կզնՠս 1 դՠջդ ժպջճս՜թ ի՜ձճս՜թփ

բ. 15՝—28՝ Կս՟խ Եցվգղթ ղ՟ծնր՟մմ — Եո՚ Եվջՠկ, կՠշ՜ձզկ, ՞զպճսդզսձ էզռզ լՠա...
21՝ ՠս 22՜ բնՠջզ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թփ

գ. 29՜ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմ՟ճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Դՠստ ՜շ՜ձռ իջ՜կ՜ձզ Աոպճսթճհ զ կ՜ջ՟ ճմ ժ՜ջՠձ կպ՜ձՠէ... (ժբո բն)փ
դ. 29՜—31՜ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ. Եհթտթմ ՟պ՟չթմւ ճգսթմւ՝ ՟պ՟չթմւ —Մզ ճտ ՜հոճսիՠպՠս, ճջ զ մ՜ջզո բ...
ե. 31՜—3՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճւնտ Լնրջ՟րնվշթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Ապ՟չ՟րնվ՟[տ] ո՟ծնտ – Գզջտ ՝ձճսդՠ՜ձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ...
զ. 32՜՝ Զթ՞մշ գմ Ապ՟չ՟րնվ՟տմ ո՟ծւմ գր դթ՞ գմ ՟պ՟մտ զմէգվտնր՟լնտ գր Ս՟հղնջթֆ Պ՟ս՟ջի՟մթ —
Աշ՜ն՜սճջ յ՜իտձ հ՜ձճսձ ձ՜ի՜յՠպ՜ռձ ՜ջկ՜պ՜ռՠ՜է զ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճնձ...
է. 32՝—6՝ Յ՟հ՟աջ Ապ՟չ՟րնվ՟տմ ո՟ծնտմ — Բ՜աճսկ յ՜պծ՜շտ ՜ո՜ռզձ չ՜ջ՟՜յՠպտ Հ՜հճռ չ՜ոձ Աշ՜ն՜սճջ յ՜իճռձ...
ը. 36՝—7՝ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Զպ՜սձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձձ ՠս Ծձըձ՟ՠ՜ձձ կզ՜սճջբ չ՜ոձ կզ ՝ձճսդՠ՜ձ էզձՠէճհ Աոպճսթճհ...
ը՟. 37՝—42՜ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Յ՟հ՟աջ Եվվնվբնրէգ՟մմ գր ղ՟վղմ՟մ՟ժնճ Ովբրնճ — Ք՜ձազ յ՜պճսզջ՜ձ՜ռ ՜հոյբո գձժ՜է՜տ, դբ. Հ՜հջ ՠս Ոջ՟զ ՠս Հճ՞զ Սճսջ՝ ը՜շձՠձ...
ըՠ. 42՜—7՜ Վ՟ջմ ղգխմնրէգ՟մ զմէգվտնր՟լնտ — Ի ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձո ՠս աՠջժզջ... Ք՜ձազ ձոպբջ զ՝ջՠս աի՜ս զ չՠջ՜ լճսճհ...
ըա. 47՜—52՜ Խ՟րջւ Փթժնռմթ — Հ՜ջռճսկձ չ՜ոձ վճխճհձ. Եդբ ազ՛ձմ բ վճխձ ճջ ի՜ջժ՜ձզփ Ոմ ճոժզ...
51՝—2՜ բնՠջզ կզնՠս 2 դՠջդ գձժ՜թփ

ըբ. 52՜—6՜ [Ննվթ՞մ] Դ՟վկգ՟ժ ՟պ ընհնռվբ՟խ՟մջմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ակՠձՠտՠ՜ձ ՞ճսձ՟տ ՜խպՠխզտ, ՝ճա ՠս ՝ճա՜ձճռտ..
ըգ. 56՜—7՜ Կ՟մնմւ գխգհգտրնճ ջնրվՠ ընհնռնճմ — Ոմ իջ՜կ՜հՠկտ զ ղ՜՝՜դճս ժ՜կ ժզսջ՜ժբզ յ՜իՠէ...
ըդ. 57՝—66՜ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Մգխմնրէթրմ թ ռգտ ՟վ՟վշնրէգմեմ ՟ջ՟տգ՟ժ ջխթդՠմ ջխդՠ՟մտ —
Եդբ զ ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձո ՠս աՠջժզջ...
ըե. 66՝—72՜ Սգՠենջթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ա՟ժըջսգ՟մ Յնռ՟մմնր թ բընիջմ գր նվւ ՟վագժգ՟ժւմ թ մնտ՟մե եթմ — Աջ՟, ՜հէՠսո ժ՜ջՠսճջ բ կՠա աՠջժՠ՜ձ ՝՜ձզձ հ՜հպ ՜շձՠէ...
ըզ. 72՜—4՝ Խ՟րջւ Եցվգղթ Յ՟հ՟աջ ծ՟մբգվկգ՟ժ բ՟ս՟ջս՟մթմ — Եժ՜հտ ՜կՠձՠտՠ՜ձ էճս՜ջճստ զձլ՚ ՜ձ՜ջ՞ Եցվգղթ...
ըէ. 74՝—80՝ Ննվթմ [Եցվգղթ] Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Ոջ բն Տբջձ կՠջ զ թճռճհ Հ՜սջ ՠս ՠպ կՠա ծ՜ձ՜յ՜ջի վջժճսդՠ՜ձ...

թ. 80՝—6՜ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ծ՟մբգվկգ՟ժ բ՟ս՟ջս՟մթմ — Պ՜ջպ՜յ՜ձ ՠկտ ակզկՠ՜ձռ ՝ՠշձ ՝՜շձ՜է...
թ՟. 86՜՝ Թ՟բենջթ ՟պ՟ւգժնճ Վ՟ջմ ճ՟վնրէգ՟մ ղգպգժնտ — Աջ՟, իճ՞զ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ճջ ՠէ՜ձբ զ կ՜ջկձճհ ՜ոպզ...
թՠ. 86՝—91՝ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի ս՟ջմ խնրջ՟մջմ — Յճջե՜կ ակպ՜ս ՜թՠկ ա՟զսջ՜թ՜ըճսկձ ժՠձռ՜խճհո...
թա. 91՝—2՝ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Եջ՜ձզ կ՜ջ՟ճհ ճջ բ ՠ՞զպ ՞զսպ (՛) ՜ձ՟ ի՜կ՜ջլ՜ժճսդզսձ...
թբ. 93՜—4՝ Տգ՟պմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Ք՟պ՟ջմթտ— Ոջտ զ տ՜ի՜ձ՜զռ հ՜ձլձ՜շձ Բ կ՜ջ՟ճհ...
թգ. 94՝—5՜ Աէ՟մ՟ջթ Ահեւջ՟մբվ՟տրնճ ՟պ Ա[ր]ա՟ջսթմ էնրհէ — Եո ՜հոյբո ժ՜ջթբզ, ՠդբ ՜խ՜ձ՟ձ ո՜՟ճսժՠռսճռ...
թդ. 95՜՝ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղ՟տրնճ — Ք՜ձազ հճջե՜կ այ՜պ՜ջ՜՞ձ կ՜պճսռ՜ձՠկտ, հ՜հձե՜կ հզղՠկտ աձձնՠռՠ՜էոձ...
թե. 95՝—6՝ Ննվթմ (Կթրվհթ) թ ղ՟ծմ Մ՟ւջթղթ՟մնջթ նրջնրղմ՟խտթ թրվնճ — Ոՙչ ՝՜ջՠժ՜կ, ՠխ՝՜հջ ոզջՠէզ ՠս կՠջլ՜սճջ իճ՞սճհո...
թզ. 96՝—7՝ Յ՟հ՟աջ Ք՟պ՟ջմթտմ նվ խ՟ս՟վթմ ռ՟ջմ ղգպգժնտ գր խգմբ՟մգ՟տ — Զտ՜շ՜ոճսձտո ա՜հո Փզէզյյճո ՜շ՜տՠ՜էձ իջ՜կ՜նՠ՜ռ...
թէ. 98՜—123՝ Երջգՠթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ —
Ես ՜ոբ, ճչ ոզջՠէզ, տ՜ձազ ՠջՠժՠ՜ձ աըճոպճսկձ ժ՜կզկ էձճսէ...
ժ. 103՝—10՜ Սգՠթնջթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ղ՟սմնրէգ՟մմ Յնրբ՟թ—Աջ՟, ՠժ ՜հոճսիՠպՠս, ճջ՟ՠ՜ժ զկ, ո՜ժ՜սզժ կզ յ՜պկՠռզռ տՠա չ՜ոձ կ՜պձճսդՠ՜ձձ Յճս՟՜հզ...
ժ՟. 110՜—5՜ Եվ՟մգժնճմ Սգրգվթ՟մնջթ գոթջխնոնջթ Ի էդգմթմ, նվ տ՟ղ՟ւգտ՟ր — Աժձ պՠո՜ձՠէճչ թ՜շ թ՜խժ՜ա՞ՠոպ...
ժՠ. 115՜—20՝ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Տՠոբտ հ՜շ՜նձճսկձ ժզջ՜ժբզձ այ՜պՠջ՜ակձն...
ժա. 120՝—6՝ Խվ՟սւ ռ՟վնրտ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե գվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Աա՟ճհ ՠս ՜ս՞պ՜ժ՜ջ ՠս
ժ՜ջՠսճջ ՠձ յ՜իճռ յձ՟ճսդզսձտ...
ժբ. 127՜—34՜ Եցվգղթ Վ՟ջմ զմբնրմգժթ գր ՟մզմբնրմգժթ ՟հ՟րէթտ — Ակվճվՠ՜է ակզպո կՠջ զկ՜ոռճստ ած՜շո ՝՜ձզո ՠջՠսՠէՠ՜ստո..
ժգ. 134՜—41՜ Ննվթմ Եցվգղթ Վ՟ջմ ցնիթտ ռ՟յիթտ — Յճհե մ՜ջ ՠձ մ՜ջզտ գձմ՜ոզջճսդՠ՜ձ...
ժդ. 141՜—5՜ Ննվթմ (Եցվգղթ) Վ՟ջմ ջթվնճ գր ղ՟ի՟մ՟տ գր մ՟ի՟մկնր — Ոմզձմ յզպճհ ՠձ հ՜խ՜՞ո ոզջճհ
ձճջ՜՞ճհձ ըձ՟զջտ, ազ ճսձզկտ աձճհձ զձտձ աՏբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո...
ժե. 145՜—7՜ Վգվ՟բ՟վկնրղմ ո՟սնր՟խ՟մ ղ՟վղմնճմ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Յնռ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ —
Յճջե՜կ ՜տոճջՠռզձ աՅնռծ՟մմեջ, պ՜ձբզձ աձ՜ ՜ձըձ՜հ՜՝՜ջ...
ժզ. 147՜—55՜ Պ՟սղնրէթրմ Եհգաթմնջթ Յ՟հ՟աջ ռ՟վնրտ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր Կ՟ո՟բնճխ՟տրնճ — Սզջՠէզտ ՠս ՝՜ջՠժ՜կտ, ճմ բ ՜ձի՜ս՜պ՜էզ ծ՜շ ՝՜ձզո...
ժէ. 155՜—7՜ Վ՟ջմ Եցվգղթ Աջնվնճ — Եխ՝՜ջտ զկ ոզջՠէզտ, ՜հէ ՠսո ոտ՜ձմՠէզո յ՜պկՠկ լՠա...
ի. 157՜—9՜ Վ՟ջմ խմնչմ ՟ճվնճ — Կզձ ճկձ կՠթ՜ա՞զ, ՠխՠ՜է կՠթ՜պճսձ հճհե...
ի՟. 159՜—61՜ Վ՟ջմ Յնռջգց՟ ՠըյխթ — Ահո Յնռջեց բջ ՜ջճսՠոպզ ՝եղժճսդՠ՜ձ...
իՠ. 161՜—3՜ Տգջթժ ջվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ Ահգւջ՟մբվթ ծ՟ճվ՟ոգսթ, դնվ գսգջ Սնրվՠ ինվծնրվբմ — Ակՠձՠռճսձձ Աոպճս՜թ աոտ՜ձմՠէզ պՠոզէ ՠջՠսՠռճհռ ՜շ՜տՠէճռ...
իա. 163՜—7՝ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Վ՟ջմ ջ՟ս՟մ՟ճթ, էե նվոեջ ի՟ՠե դնվբթջ ղ՟վբխ՟մ գր ա՟ճէ՟գհգտնրտ՟մե – Յ՜խ՜սդ ՠժ՜ռ ՠս ՜ոբ Տբջ Աոպճս՜թ զկ, ՜շ տՠա ՜խ՜խ՜ժՠկ...
իբ. 167՝—70՝ Աջսնր՟լզմխ՟ժ ջվՠնճմ Իամ՟սթնջթ Յ՟հ՟աջ խ՟վա՟տ գխգհգտրնճ — Աոպճս՜թ՜յՠպ՜ժ՜ձ
ՠս էճսո՜սճջձ կՠջ, ՜շ՜նձճջ՟... Աջ՟, ո՜ժ՜սճստ զ ՝՜ակ՜ռձ ՝՜ս՜ժ՜ձ՜ոռճստ... ՜կբձփ
Գջմզռ՚ 169՝ «Աոպ յ՜ժ՜ո բ ՠջժճս ՜սՠպ՜ջ՜ձզմտձ, ճսջ ՞պ՜ձՠո՚ ՞ջբ»փ

2. 171՝ [Ց՟մխ ձ՟պթտջ] — Ա. Ի կբն տջզոպճո՜ոզջ՜ռ... Զ. Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ ը՜մզփ Ի ձՠջտճ ձղ՜ձ՜ռ՟ Ծձըձ՟ՠ՜ձ, ՜շ՜ն՜սճջ յ՜իճռ, Հ՜ձ՞ըոպՠ՜ձ, Այ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ, Խ՜մՠէճսդՠ՜ձ՚ ի՜ս՜տ՜թ բ թ՜խժ՜տ՜խ Բ՟վջհթ, Յնծ՟մմնր, Եցվգղթփ

՟. 172՜—7՜ Ա. Ի ջխդՠ՟մ ձվ՟ա՟ժնրտթմ Աջսնր՟լ՟ճ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Եվ՟մգժնճմ Սգՠգվթ՟մնջթ Եղգջնր գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Ի կբն տջզոպճո՜ոզջ՜ռ աՔջզոպճոբ ըճոպ՜ռ՜հ ծ՜շՠէ...
ՠ. 177՜—87՜ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ամկթ՟մկնր գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Յ՟ճսմնրէթրմմ Տգ՟պմ — Քջզոպճո թձՠ՜է էզձզ, վ՜շ՜սճջՠռբտ...
ա. 187՜—98՝ Գ. Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ամկթ՟մկնր գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Մխվսնրէթրմմ Տգ՟պմ — Դ՜ջլՠ՜է զկ Յզոճսո, ՠս ՟՜ջլՠ՜է ըճջիճսջ՟...
բ. 198՝—201՜ Դ. Ննվթմ (Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ) Ի Պ՟ջկ՟ գր թ ծգհանրէթրմմ — Յ՜ջճսդՠ՜ձ ՜սջ, ՠս
ոժզա՝ձ ՜նճխ՜ժ, յ՜հթ՜շ՜ոռճստ պ՜սձզսո...
գ. 201՜—14՜ Ե. Ննվթմ (Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ) ճ՟ղգմ՟ջնրվՠ Պ՟ջխ՟ Աջսնրլնճ ղգվն — Ի յ՜իճս զկճսկ ժ՜ռզ, ՜ոբ ըոտ՜ձմՠէզձ Աղՠ՟խնրղ...
դ. 214՜—20՝ Զ. Ննվթմ (Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ) թ Ննվ խթվ՟խեմ թ Կգջ՟վթ՟ Կ՟ոնրսխ՟տրնտ (=Կ՟ո՟բնռխ՟տրնտ), թ խ՟ս՟վղ՟մ ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ ռխ՟թմ Մ՟ղ՟ջ՟, ւ՟մդթ Ննվ [խթվ]՟խեթմ խ՟ս՟վթ ղթյս թ Կգջ՟վ՟տրնտ ւ՟հ՟ւթմ — Ն՜ս՜ժ՜պզտ յ՜պճսՠռզձ իզձ ՜սջբձզձ, ՠս ՞ՠխՠռժ՜յբո ժ՜էՠ՜է...
ե. 220՝—31՜ Է. Ննվթմ (Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ) թ Պգմսեխնջսեմ գր թ Հնաթմ Սնրվՠ — Յ՜խ՜՞ո պ՜սձզո
՟ճսաձ՜տՠ՜ զկ՜ոպ՜ոզջՠոռճստ...
զ. 231՝—50՝ Յ՟հ՟աջ ընհնռնճմ ջնրվՠ ծ՟վտմ՝ Աէ՟մ՟ջթ, Բ՟վջհթ, Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ, Նթրջ՟տրնճ, Յնծ՟մմնր, Կթրվհթ, Պվնխհթ, Եվթ՟մնջթ, Եոթց՟մնր, Եցվգղթ, Մգհթսնջթ գր մնտթմ մղ՟մգ՟տֆ Թնրհէ գվ՟մգժնճմ
Սսգց՟մմնջթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ՝ Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէւնճմ Հնպնղ՟տ Գգվղթ՟մնջթ ո՟սվթ՟վգթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ, դնվ թմւմ թջխ գՠգվ — Յճտձ՜յ՜պզս ՠս իշմ՜ժՠէզ վ՜շ՜սճջճսդՠ՜կ՝ հ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ՟ ե՜կ՜ձՠ՜է...
է. 250՝—61՜ Տգ՟պմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր Կ՟պո՟բնյխ՟տրնտ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ
ոմբնրէգ՟մ, թ ջխդՠ՟մ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տմ — Փճխՠոռբտ, ՜ոբ, զ ձճջ՜կոՠ՜ձ վճխճչ ՝՜ջՠձղ՜ձ հ՜սճսջ պ՜սձզ կՠջճհ...
ը. 161՜—74՝ Տգ՟պմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրն Խ՟րջւ թ Ք՟պ՟ջնրմ ղ՟վսթվնջմ — Մ՜ջպզջճո՜ռ հզղ՜պ՜ժ ազ՛՜ջ՟ ՜ջ՟ՠստ հ՜՞ճսջ՟ ՠխզռզ...
ը՟. 274՝—5՝ Սվՠնճմ Կթրվհթ գոթջխնոնջթմ Ահգւջ՟մբվթ թ Մգխմնրէգմե Զ՟ւ՟վթ — Խձ՟՜ հճհե, ՟ճսոպջ Սթնռմթ, տ՜ջճաՠ՜, ՟ճսոպջ Եվնրջ՟հեղթ...
ըՠ. 275՝—6՜ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ թ Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմե — Աշ՜տՠ՜ռ, ՜ոբ. Յզոճսո
ՠջժճսո ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ զսջճռ...
ըա. 276՜՝ Սվՠնճմ Դթնմգջթնջթ թ Հ՟խ՟ձ՟պեմ Պ՟րհնջթ Ս՟ղնջս՟տրնճ — Ի չՠջ՜ հճչ՜ձ՜ժզ ձոպ՜ս Փջժզմձ կՠջ Քջզոպճո...
ըբ. 276՝—9՜ Սվՠնճմ Սգրգվթ՟մնջթ գոթջխնոնջթ Եղգջնր — Եպՠո աՏբջձ ՠս աՓջժզմձ ՠս աԱոպճս՜թձ ժՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջ...
ըգ. 279՜—80՝ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ճԱրգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմե. Յ՟վնրէգ՟մ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ հճջճսկ կզ՜ղ՜՝՜դզձ էճսո՜ձ՜հջ...
ըդ. 280՝—2՜ Սվՠնճմ Դթնմգջթնջթ — Յ՜ջՠ՜ս ՜հո՜սջ զ կՠշՠէճռ Քջզոպճո ժՠձ՟՜ձզձ հ՜սզպՠձզռ...
ըե. 282՜՝ Եվթ՟մնջթ՝ ծգսգրնհթ ՟պ՟ւգժնտմ — Ասջբձտ ՠս կ՜ջ՞՜ջբտ ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձտ տ՜ջճաՠռզձ աՔջզոպճո...
ըզ. 283՜—4՝ Սվՠնճմ Կթրվհթ գոթջխնոնջթ Ահեխջ՟մբվթ — Աջ՟, յ՜իՠէճչ ա՜սջձ հճջճսկ կ՜պձՠռ՜սձ...
ըէ. 284՝—6՜ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ճԱրգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմե — Իոժ կՠպ՜ո՜ձ ՜ղ՜ժՠջպտձ ՞ձ՜ռզձ
զ Գ՟ժթժգ՟... դճսզ, դբ ՜հո չՠջնզձ պՠոզէձ զռբ...
թ. 286՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Էջ Աոպճս՜թ ՠս ՠխՠս կ՜ջ՟, ճմ իՠշ՜ռՠ՜է...
թ՟. 286՜—98՜ Դ՟րէթ ցթղթջնց՟ճթ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ ի[՟շմ]—Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ աՏբջ Աոպճս՜թ կՠջ, կ՜ջ՞՜ջբձ լ[՜հձբ]... Աոպ՜ձ՜սջ զջ՜ս՜յբո ՜շռբ ՝՜ձո աժ՜ յ՜հթ՜շ՜ռՠ՜է յ՜պճս՜ժ՜ձ ոճսջ՝ ձղ՜ձզսո զ Քջզոպճո Յզոճսո, զ Տբջ կՠջ, ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
թՠ. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԲ—ԺԳ բբ.]
– 298՝ [Գ՟մկ] – Գՠջ՜իջ՜ղ թ՜խզժ ՞ճչՠ՜է՚ ժճհո Մ՜ջզ՜կ՚ ՞՜ձլ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ... (ՠխթճս՜թ ՠս ի՜ազս գձդՠշձՠէզ)փ
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6՜ Եխճսժ ՠս ազո ա՝՜ակ՜յկՠխոփ
37՝ Յզղՠ՜ աՅնծ՟մեջ զ Տբջ (ձկ՜ձ՚ 115՜)փ
66՜ ԶՅնծ՟մմեջ ՞ջճխո հզղՠոնզտ հ՜խ՜սդո (ձկ՜ձ՚ 80՝, 86՜, 97՝, 134՜, 141՜, 286՜)փ
145՜ ԶՅնռծ՟մմեջ ՞ջճխո ՠս աի՜հջ զկ՚ աՍ՟վաթջ ՝եզղժձ հ՜խ՜սդո հզղՠոնզտ ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ
170՝ Փ՜շտ...փ Ի ՞ՠխՠռզժ ՠս հ՜ձճսղ՜իճպ ՠս զ տ՜խռջ՜ի՜կ ՝ճսջ՜ոպ՜ձ՜ռ զ կզ ՞ճսկ՜ջՠէճչ ՞ջՠռզ աիջ՜ղ՜յ՜պճսկ ՞զջո չ՜ոձ ժ՜ջՠ՜ռ ՜շ զ հ՜՞ՠռճսկձ տ՜խռՠէճռ ՠս զ աճչ՜ռճսկձ թ՜ջ՜սՠ՜ռ, գոպ ՜հձկ, դբ. Ոմ ոճչ ժ՜ռզ,
ՠս ճմ թ՜ջ՜ս նջճհ, ՜հէ ոճչ զ էոՠէճ ա՝՜ձձ Տՠ՜շձփ Աջ՟, կՠթ՜ս հճսոճչ ՞ջՠռզ, ՠո՚ Յնծ՟մմեջ, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ,
ճջտ ՜ս՞պզտ զ ոկ՜ձբ, հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո ազո ՠս աթձրխոձ զկ ՠս աՠխ՝՜ջոձ զկ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոփ
Ի դւզո ՈԽԵ (1196)փ
214՜ Աոպ՜ձ՜սջ, զ ոճսջ՝ Պ՜ոՠկզո, հզղՠոնզտ աՅնռծ՟մմեջ, ՠս աթձճխոձ զկ զ Քջզոպճոփ
218՝ Աս՜խ կպ՜ռո ղ՜ջեկ՜ձ, չ՜ոձ ազ ճմ պ՜հ դճհէ ի՜ձ՞մՠէփ
231՜ Եո՚ Յնռծ՟մմեջ, ՜ձ՜ջ՞ո ՠս տ՜ի՜ձ՜հո ՠս հՠպզձո զ ժջ՜սձ՜սճջո, ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠ՜է ՜ըկ՜ջ ՜ջճսՠոպզս ի՜ս՜տՠէ աթ՜խժ՜տ՜խո ա՜հո, ճջյբոազ գձդՠշձՠէճչ աոճո՜, հզղՠոռՠձ ՜ձկճշ՜ռ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ ազո ՠս աթձճխոձ զկ, ՠս աՠխ՝՜ջոձ, ազ դՠջՠսո ՞պռճստ ճխճջկճսդզսձ հ՜իՠխ հ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ զ ՝՜ջՠջ՜ջբձ Քջզոպճոբ,
ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Ախ՜մՠկ ալՠա, ոճսջ՝ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ զ Քջզոպճո, հզղՠոնզտ ՜ձկճշ՜ռ հ՜խ՜սդո լՠջ աի՜ջ՜ա՜պձ զկ՚ աՍղՠ՟ս պ՜ջ՜ե՜կ ՠջդՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճոփ Ի դւզո ՈԽԵ (1196) ՞ջՠռ՜սփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՝, 208՝, Գզջտո Ս[նրվ]ՠ Էչղթ[՟]լմ՟ բ փ
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ՃԱՌՔ
Ամ՟ո՟ս ղգմ՟ջս՟մ (Ջ՟րվղ՟ճվթ ա՟ր՟պ)

ՈԼԶ — 1187

ԳՐԻՉ՝ Աՠգհ՟ճ Փնյգխտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Հ՟ճվ Յնռծ՟մեջֆ
ԹԵՐԹ՝ 303ֆ ՊՐԱԿ՝ 36 (Ա—Ք)×8(Ա 7)+Ա—Բ×8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25×17ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՟վգրգժգ՟մ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 24ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր, բպմ՟խթմզ՝ յգվս՟րնվ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ջխդՠնրղ 1 էգվէ էնրհէ (ԺԸ բ. ռգվ՟խ՟դղնրէթրմ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 66ՠ, 76ՠ, 104ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, ս՟ձ՟վ (159ՠ), ի՟շ
(173ՠ), էպշնրմ (272՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ (66ՠ)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, բգհթմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟յնտֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟ (՟ ջթրմ՟խ), Բՠ (ՠ ջթրմ՟խ). «/// Թգջ՟հնմթխգտրնտ ՟պ՟չթմ էհէնճմ. [Ո]շ խ՟ղթղ, գհՠ՟վւ գէգ սաեսւ թտեւ... ՠ՟մթր ՟ճջնռւթրւ ///» (Դ, 12—17)ֆ Բՠ (ՠ ջթրմ՟խ), Ա՟ (ՠ ջթրմգ՟խ), Բ՟ (՟ ջթրմ՟խ), Աՠ (՟ ջթրմ՟խ), Բ՟ (ՠ ջթրմ՟խ) «///
Արգս՟վ՟մ զջս Յնռծ՟մմնր. Եր եվ ղգվկ Զ՟սթխմ ծվեթտ... ո՟ս՟մ՟տ թղնտ ո՟ծ[գջտե]» (ԺԱ, 5—57)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ջխդՠթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մզ՝ ղխմխգվ (202—203), դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ ԺԸ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ ՠնժնվաթվ կգպ՟ավթ ղ՟ջնրմւմգվնռֆ Կ՟դղզ՝ ւգվլնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
՟. 1՜—66՝ [Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ջխդՠմ՟աթվ Ծմզմբնտ ՟վ՟վ՟լնտ գր ճ՟րգս՟վ՟մ՟խ՟մ ւ՟վնդնրէգ՟մտ, նվ զջս Ղնրխ՟ճֆ ՅԱրգսթջ ջվՠնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ (կգպ. 644, 127՝—8՜) — Աոպ՜ձրջ ոժզա՝ձ ՜ջ՜ոռճստ ա՜ձըոժա՝՜ձձ յ՜պկՠէ զ Մճչոզոՠ՜ձ հ՜շ՜նզձ րջզձ՜՟ջբձ... Թ ՜ոպզ]ծ՜ձ՜ս ՠս կղպձնՠձ՜սճջ ՝էջճռ... ՞ճի՜ձ՜էճչ աձկ՜ձբ ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
ՠ. 66՝—76՝ Ննվթմ Եոթց՟մնր գվ՟մգժնճ Կթով՟տրնճ գոթջխնոնջ՟ոգսթ Ի ամ՟ժմ ջվՠնճ Կնրջթմ ՟պ Եհթջ՟ՠգէ ՟դա՟խ՟մ թրվ դխմթ ՟ջսնր՟լզմխ՟ժ ՟րգսգ՟տմ ճԱրգս՟վ՟մե, նվ զջս Ղնրխ՟ճ — Յ՜սճսջոձ հ՜հձճոզժ
հ՜ջճսռՠ՜է Մ՜ջզ՜կ ՞ձ՜ռ զ էՠշձ՜ժճխկձ... Աոպ՜ձ՜սջ զջ՜ս՜յբո յ՜ջպ բ զկ՜ձ՜է. բ՛ջ չ՜ոձ վճսդ՜ձ՜ժզ...
ա. 76՝—81՝ Ննվթմ գվ՟մգժնճմ թ ջնրվՠ Արգս՟վ՟մեմ Ղնրխ՟ Յ՟հ՟աջ Յնռծ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթմ — Ես Եխզո՜՝ՠդզ էռ՜ձ ՜սճսջտ ՠս թձ՜ս ճջ՟զձ... Ես ՜ջ՟, ՜ի՜ս՜ոզժ զկ՜ձ՜էզ բ...

բ. 81՝—99՜ Ննվթմ գվ՟մգժնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Աձոժզա՝ձ Բ՜ձձ հ՜ձոժա՝ձ՜ժ՜ձ զ Հ՜սջբ ՜ոպ՜ձ՜սջ ժ՜կՠռ՜ս ոժա՝ձ՜սճջզէ զ ոջ՝ճհ Կճսոբձ...
գ. 99՜—194՜ Ննվթմ գվ՟մգժնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ ճԱրգս՟վ՟մեմ Ղնրխ[՟ճ] — Ես ՠխՠս գձ՟ ՜սճսջոձ գձ՟ ՜հձճոզժ ՠէ իջ՜կ՜ձ... Աղը՜ջի՜՞զջձ ՜շձՠէ՚ ոջ՝ճռ ճկ՜ձռ...
դ. 104՝—17՜ Ննվթմ գվ՟մգժնճ Յ՟հ՟աջ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ սմսգջնրէգ՟մմ գր ղ՟վտ՟մ՟ժնճմ ՟պ թ ջվՠնճ խնրջեմ Մ՟վթ՟ղ՟ճ — Աոպ՜ձ՜սջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ զկ՜ոպզստ...
ե. 117՜—49՝ Ննվթմ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ, գր ա՟ժ ղնանրտ
մղ՟ գվխվո՟անրէթրմ — Ես զ թձ՜ձՠէձ Յզոճսոզ զ Բգբհգեղ... Ոՙչ կՠթզ ՠս ոտ՜ձմՠէզ ՠս ՜ձի՜ո ՞զպճսդՠ՜ձ ՜սՠպ՜ջձմզձ...
զ. 149՝—56՝ Ննվթմ թ ջնրվՠ ղ՟մխնրմջ Բգբհգեղթ — Ես զ՝ջ. ՞ձ՜ռզձ ձճտ՜ ՜ձպզ... Աջ՟, զոժ՜յբո ՠս գոպ
՜սջզձզ ժ՜ջ՞՜ռձ բ...
է. 156՝—9՝ Ննվթմ Ի բ՟պմ՟ժմ Տգ՟պմ ճԵաթոսնջե գր թ ՠմ՟խգժնռ թ Ն՟դ՟վեէ, թՠվգր ջմ՟մգժնռ ՟մբ — Ես
զ չ՜ըծ՜ձՠէձ Հգվնռբթ աժձզ ՜կ՜ռ ՠջժճսռ...
ը. 159՝—64՜ Ննվթմ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր Ի ամ՟ժմ Յթջնրջթ թ ս՟րմ Զ՟սխթ — Ես ՠջդ՜հզձ թձճխտ ձճջ՜
՜կզ–՜կզ հԵվնրջ՟հեղ...
ը՟. 164՝—210՝ Ննվթմ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Մխվսնրէթրմմ Տգ՟պմ ճԱրգս՟վ՟մեմ ջվՠնճ, նվ
զջս Ղնրխ՟ — Յ՜սճսջոձ հ՜հձճոզժ ՞՜հ Յճչի՜ձձբո Մժջպզմ տ՜ջճաՠէ...
ըՠ. 210՝—26՝ Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջթ Կթով՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Յ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ, գր ռ՟ջմ նվւ ճ՟վգ՟մ թ ը՟ղ ի՟շգժնրէգ՟մմ, էե նրջսթ եթմ գր նճւ գր ւ՟մթւ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՜շ՜տՠ՜էձ Պ՜սխճո
՜շ Կճջձդ՜ռզոձ ՞ջբ ՜ոՠէճչ. Ահէ, ՜ջ՟, Քջզոպճո...
ըա. 226՝—47՝ Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջ՟ոգսթ Կթով՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Յ՟ւվնրէգ՟մմ
Քվթջսնջթ գր իմխ՟ՠգվ խ՟մ՟մտմ թ Մ՟էենջթ, թ Մ՟վխնջե, թ Ղնրխ՟ջ, թ Յնռծ՟մմնր թ ջվՠնտ ՟րգս՟վ՟մշ՟տմ
— Ակՠձ՜վջժ՜՞ճջթ պձ՜սջբձճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ ըճջիճսջ՟տ...
—227՝ [Մ՟սէենջթ ՟րգս՟վ՟մշթ] — Մ՜դՠճո զ Տՠ՜շձբ ժճմՠռՠ՜է ՜շ՜տՠ՜է... ՞ջՠ՜ռ աԱսՠպ՜ջ՜ձձ իՠ՝ջ՜հՠռսճռ ՝՜ջ՝՜շճչձ...
—232՜ Մ՟վխնջթ ջվՠնճ ՟րգս՟վ՟մշթ — Ես գձ՟ ՜շ՜ս՜սպո կզ՜ղ՜՝դզձ... Զզնճսկձ իջՠղպ՜ժզձ զ կբն ՞զղՠջզձ զկ՜ձ՜կտ...
—234՜ Ղնրխ՟ջնր ՟րգս՟վ՟մշթ— Բ՜հռ զ կզ՜ղ՜՝դսճնձ չ՜խ տ՜ն գձ՟ ՜շ՜ս՜սպձ ՠժզձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
—236՝ Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ— Ես զ կզ՜ղ՜՝դսճնձ Մ՜ջզ՜կ Մ՜՞՟՜խՠձ՜ռզձ զձտձ կզ՜հձ ՞՜հ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...

ըբ. 247՝—51՝ Ննվթմ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր Յ՟հ՟աջ ռգվջսթմ խնշղ՟մմ Թնռղ՟ճթ գր ծ՟ջս՟սնրմ ՟պմգժնճ դՅ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ — Ես հՠպ ճսդ ՜սճսջ ՟՜ջլՠ՜է բզձ զ ձՠջտո ՜շ՜տՠ՜էտձ... Աոպ՜ձ՜սջ յ՜ջպ բ կՠա
զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ վճտջզ զ ղ՜պբ ՞զպՠէ...
ըգ. 252՜—60՜ Ննվթմ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր Յգվխվնվբնրղ խթվ՟խեթմ գր մնվ՟ջւ՟մշ ծվ՟յ՟ց՟պ գվգրգժմ
Յթջնրջթ գվթտջ ՟մա՟ղ ՟յ՟խգվս՟տմ — Յՠպ ՜հոճջզժ ՟՜ջլՠ՜է հ՜հպձՠ՜ռ ա՜ձլձ զսջ...
ըդ. 260՜—6՝ Ննվթմ գվ՟մգժնճ թ մղթմ ՟րնրվ Վ՟ջմ դՊգսվնջ ծ՟ջս՟սգժնճ ռգվջսթմ թ ծ՟ր՟սջ Սնրվՠ
Եվվնվբնրէգ՟մմ ՟պ՟չթ ՟պ՟ւգժնտմ— Ի՝ջՠս ծ՜ղՠռզձ, ՜ոբ ռՍթղնռմ...
ըե. 266՝—301՝ Ննվթմ գվ՟մգժնճ Ի Հ՟ղՠ՟վկնրղմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Ես կզձմ՟ՠշ պ՜ժ՜սզձ մի՜ս՜պ՜հզձ զ ըձ՟ճսդՠձբձ ՜ձպզ... ՠս զ պ՜սձ պ՜խ՜չ՜ջ՜ի՜ջ՜ռձ ՟զյՠռ՜ս էզձՠէ ա՜շ՜նզձձ զ վ՜շո ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհփ
—280՜ Եվխնրյ՟[ՠ՟]էնչ ՟րնրվմ— Ես զ ՞՜է կզսո ՜սճսջձ, ոժզա՝ձ ՜ջ՜ջ Պՠպջճո...
—281՝ Եվգւյ՟ՠ՟էրնչ ՟րնրվմ —Այ՜ զ ի՜ո՜ջ՜ժՠ՜է ՞զղՠջսճհձ ոդ՜վՠ՜էտ ՜ջդձճսդՠ՜կ՝...
—283՝ Չնվգւյ՟[ՠ՟]էրնչ ՟րնրվմ— Ես ՜յ՜ ղ՜ջեՠ՜էտ զ իջ՜կ՜ձբ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ...
—283՝ Հթմայ՟ՠ՟էնչ ՟րնրվմ —Ահէ կզձմՠս զ ՞՜է Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ հՠջժ՜ջՠռզձ աչ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձձ...
—284՝ Որվՠ՟էնչ ՟րնրվմ —Սժո՜ձ հ՜սջիձճսդզսձ պ՜ծ՜ջզձ...
—289՜ Շ՟ՠ՟էրնչ ՟րնրվմ — Ես վճտջ զձմ զ՝ջՠս ե՜կո ՠջզո ձզջիՠ՜է զ տճսձ...
—290՝ Յգս Պգմբեխնջսեթմ ճ՟պ՟չթմ Կթրվ՟խեմ — Ես զ չ՜խզսձ, ճջ բջ կզ՜ղ՜՝՜դ, եճխճչՠռ՜ւ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպտձ...
—293՜ Բ Կթրվ՟խեթմ — Ես զ կզ՜ղ՜՝՜դսճնձ եճխճչՠռ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպտձ...

—295՜ Յգվվնվբ խթրվ՟խեթմ —Աշՠ՜է Պՠպջճոզ ՠս կՠպ՜ո՜ձզռձ աՍսգց՟մնջ...
—297՝ Ե—գվնվբ յ՟ՠ՟էթմ — Իոժ զ իզձ՞ՠջճջ՟ճսկձ ղ՜՝՜դզձ ա՜հո զձմ ըճջիճսջ՟ ՝՜ջՠ՜ռ ՜շձբզձ...
—298՜ Ի ռգտգվնվբ յ՟ՠ՟էթմ —Ես զ չՠռՠջճջ՟ ղ՜՝՜դճսձ ՟՜ջլՠ՜է ՜ոբ Պՠպջճո գձ՟ կՠպ՜ո՜ձոձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

52՜ Ոՙ ՝շձճսդՠ՜ձ տձճհո, ճջ գկ՝շձՠ՜ռ. չ՜ՙհ էզ լՠշձ՜ծժՠէճհո ՞թճխզփ
251՝ Զոպ՜ռճխ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜իջ՜ղ ոճսջ՝ ժպ՜ժզո՚ աի՜հջ Յնռծ՟մմեջ, ՠս աՍ՟վաթջ վճը՜ձճջ՟ ձճջ՜ ՠս աԱրգսթջ ՜ջ՝՜ձՠ՜ժ ձճջ՜ ՠս աթձճխո ձճռ՜, ՠս աՠխ՝՜ջոձ հզղՠոնզտ զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդզո լՠջ, կ՜ձժճսձտ ՠժՠխՠռսճհ, ՜խ՜մՠկփ Ն՜ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմ ՠս աթձճխո ձճջ՜ ՠս աՠխ՝՜ջոձ ՜ձկճշ՜ռ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ հզղ՜պ՜ժզ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ
301՝ Ոՙ յզպ՜ձզ ՠս ըճջիջ՟՜ժ՜ձ ՝՜ձզռո, աճջ թ՜թժՠ՜է ՞պ՜ս ՜շ ՜ղը՜պճխո Յնռծ՟մմեջ, ՜շ կՠթզ ՞զպձ՜ժ՜ձզ ՠս զկ՜ոպ՜ժզ ժճսշէ՜սժ՜հզփ Ակՠձ՜հձ ճտ ճջ գձդՠջռռզ, զ կզպ ՜շռբ ա՝՜ջսճտ ՞ջՠ՜էո զ ոպճհ՞ ՠս զ ծ[ղ]կ՜ջպ՜յ՜պճսկ յ՜պկ՜՝՜ձբ ՠս զ թ՜խժ՜սՠպ ՝ճսջ՜ոպ՜ձբ՚ ղձճջիՠէճչ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհփ
Փ՜շտ...փ Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ զ ՄԼԶ (1187) ՞ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜իջ՜ղ յ՜պկ՜՝՜ձճսդզսձո, ճջ զ թճռ
զսջ զ՝ջՠս աղ՜ջո կ՜ջ՞՜ջպՠ՜ռ հՠշՠ՜է՚ կզ աժձզ կզճհ տ՜ջղՠէճչ ՜շ՜նձճջ՟՜ժ՜ձզձ ը՜ջոըՠ՜է հԱոպճս՜թձ ՜ձի՜ո՜ձՠէզ, ՟ձՠէճչ աիզկձ ի՜կ՜՞ճհզռ ՠխՠէճռ ո՜պ՜ջճսդՠ՜կ՝, ճջ էձճս ա՜կՠձ՜հձ ա՜սջճսդՠ՜կ՝փ Ոջ բ զձտձ ձ՜ը
ՠս ՜շ՜նզձ՚ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբձ Մճչոբո, աճջ պջ՜կ՜՟ջՠ՜ռ Գզջ Աջ՜ջ՜թճռ, հ՜հպ՜թՠէճչ աթ՜թժՠ՜է զկ՜ոպձ // (302՜) ՜ս՜ջպբ ակՠջձ վջժճսդզսձ՚ զ վ՜շո Աոպճսթճհ Հ՜սջփ Բ՜հռ ՞ջՠռ՜ս պ՜շո ՜հո լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխ
ՠս ՜ձյզպ՜ձ, ոճսպ՜ձճսձ՚ Աՠգհ՟ճթ Փնյգխտթ ժճմՠռՠ՜է ՜ձզկ՜ոպ ՠս դՠջ՜չ՜ջե ՞ջմզ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Գվթանվեջթ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ, զ ՞՜ս՜շզո ճջ ժճմզ Ջ՟րվղ՟ճվթ հ՜ոպճս՜թգձպզջ կՠձ՜ոպ՜ձզո Ամ՟ո՟ս
հճջնճջնՠ՜է, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Աջսնր՟լ՟լմթջ ՠս Սնրվՠ Յ՟վնրէգ՟մջ ՠս Սնրվՠ Սթնռմթ, հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ կՠթ՜յ՜պզս ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է, իճ՞ՠղձճջի ՠս ՝՜ջբյ՜ղպ՜սձ՚ Յնռծ՟մեջ ժճմՠռՠ՜է, ճսձՠէճչ վճը՜ձճջ՟ զսջ աէճսո՜ա՜ջ՟ ա՜կՠձզկ՜ոպ տճսՠջճջ՟զ՚ աՍ՟վաթջ ՠս ՜ջ՝՜ձՠ՜ժ ՠս ոյ՜ո՜սճջ աՠջ՜ձՠէզ ՠս աղձճջի՜ա՜ջ՟ տ՜ի՜ձ՜հ,
ահճհե ոզջՠռՠ՜էձ զ ձկ՜ձբ՚ աԱ[րգսթ]ջ, զ կբն ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ՠս ը՜մ՜ժջ՜սձ, ոջ՝՜վ՜հէ ՠս չՠի՜՞ճհձ ՠխ՝՜հջճսդՠ՜ձռփ
Աջ՟, ճջտ ՜ս՞պզտ ժ[՜կ] էճսո՜ս[ճսջ]զտ զ ոճսջ՝ ՠս հ՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜պճսզջ՜ձբո [ՠս ժ՜]կ ՠդբ ՞՜խ՜վ՜ջ
՜շձճստ, ահ՜շ՜ն՜ո՜[ռՠ՜է ՜ոպճս՜թ]՜ոբջ ապ՜թճխ ՠս ճխճջկ՜թ ի՜հջձ՚ աՅնռծ[՟մմեջ] աոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ ՠս գձպջՠ՜է ժպ՜ժզոփ Ոջ դբյբպ աիզկձ ՠս այ՜շ՜ն՜ջժճսդզսձ ոճջ՜ ոժա՝ձ՜սճջՠ՜ռ վճը՜ձճջ՟ ձճջճսձ՚ Ս՟վաթջ, ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ Արգսգ՟տմ ՜ջ՝՜ձՠժզ ձճջ՜. կզձմ՟ՠշ աէճս[ո՜ս]ճջձ իՠպՠսՠջ ծ՜ձ՜յ՜ջի, ճջ բ ժ՜պ՜ջճսկձ ՜[կՠ]ձ՜հձ յ՜իճխ՜ռ, ճջ ՠս ո՜ ի՜հՠռՠ՜է իճ՞սճհձ պՠո[ՠ՜է] ՠս յ՜[պ՜իՠ՜է], //(302՝) ո՜ժ՜հձ էջճսդզսձ ոճջ՜ զ լՠշձ
Յնռծ՟[մմթջթ...] ճջ ՠս ոճտ՜ կզսոձ, գոպ Փջժմզձ ՝՜ձզ, դբ. Ոջ ոՠջկ՜ձբձ ՠս ճջ իձլբձ, ի՜ո՜ջ՜ժ ռձթ՜ոռՠձփ Ոջ
ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ հ՜ջ՟՜ջ ՜ջ՟ՠ՜ձռ, դճխէճչ աո՜ ա՜ս՜ժ զ Սթնռմ ՠս գձպ՜ձզ հԵվնրջ՟հեղ Վգվթմ, ձ՜ՠս ՞՜ձլ ՜ձոյ՜շ, ՜ձժ՜ոժ՜թ հ՜պզմ ՠս հ՜յ՜ժ՜ձզմ ռբռճհ, ՜հէ ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ ՠս կզղպ յ՜հթ՜շ կձ՜էճչ, ճշճ՞բ հ՜սՠպ՜իճո
՝խըկ՜կ՝ ՠս յ՜ջ՜ջբ աիճ՞զ ՠս ակ՜ջկզձ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ էո՜սխ՜ռ ՠս պՠձմկ՜կ՝ ոջպզս գձ՟ճսձճխ՜ռ, ճջ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա ոզջպ ՠս կզպտ հՠռՠ՜է ՠս հճսո՜ռՠ՜է ի՜հզ զ ոկ՜ գոպ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ոջ՝ճհ, ազ. Ոսջ ՞՜ձլձ, ՜ձ՟ ՠս ոզջպձփ Ն՜ՠս հզղ՜պ՜ժ թձճխ՜ռ զսջճռ՚ Գվթանվնր ՠս Հ՟սնջխե, ՠս ՠխ՝՜ջռ զսջճռ՚ Միթէ՟վ՟ճ ՠս Սսգց՟մ՟, հճջճռ ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո, ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ [ոջ՝ճռ]փ Ն՜ՠս՚ աՍ՟վաթջ ահ՜շ՜ն՜՟զջ
՞ջճռո հզղ[կ՜ձ ՜ջե]՜ձզ ՜ջ՜ջբտ ՠս աթձճխո ձճջ՜ ՠս աՠխ՝՜ջո՚ [աԱրգս]թջմ, ճջ ՜սե՜ձ՟՜ժ ՠխՠս ՠս ՝՜աճսկ ՜խՠպզս ոյ՜ո՜սճջՠ՜ռ պժ՜ջճսդՠ՜ձո կՠջճսկ, ՠս աթձճխոձ ՠս աՠխ՝՜ջոձ ձճջ՜ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ճջճռ ճխճջկՠոռզ
Աոպճս՜թփ Զձ՜ը՜յ՜պզս ՠս աիճ՞զ՜ա՜ջ՟ տ՜ի՜ձ՜՚ աՎ՟վբ՟մ ՠս աթձճխոձ ՠս աՠխ՝՜ջոձ ձճջ՜ ահզղ՜պ՜ժզ ՜ջե՜ձզոձ կզ կճշ՜ձ՜հտ, ՜խ՜մՠկփ Վ՜ջ՟՜յՠպ զկ ՠս ճսոճսռզմ ՜ջիՠոպզո՚ աԲ՟վջգհմ, //(303 ՜) [աՎ]՟վբ՟մ ՠս աԳվթանվ /// աՠխ՝՜ջոձ հզղՠոնզտ զ Տբջփ Զիջ՜կ՜տճսջ /// ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է կ՜ձժճսձո ՠժՠխՠռսճհ՚ աՓթժթոոնջ, ա/// ՠս աԱջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս ակզսո Աջսնր՟լ՟սնրվ, աԲ՟վջգհմ, [աՅնռծ՟]մմեջմ Բ, ՠս աՍսգց՟մմնջ, ճջ ՝՜աճսկ պ՜[շ՜յՠ]ռ՜ս զ ոյ՜ո՜սճջճսդզսձ զ ձՠխճսդՠ՜ձձ կՠջճս[կ], աթձճխոձ ձճռ՜ ՠս ՠխ՝՜ջոձ, չ՜ոձ ազ ՝՜[աճսկ ՜]ղը՜պՠռ՜ձ զ ձզսդ ոճջ՜ ՠս զ ոյ՜ո ՞թ՜[՞ջճսդՠ՜ձ]փ Աջ՟, ի՜պճսոռբ ձճռ՜ Տբջ գձ՟ կզճհ աի[՜ա՜ջ՜յ՜պ]զժձ, ՠս
՟ճստ հզղՠէճհ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջզտ աԱ///ակ՜ջ՞՜ջբձ ի՜կ՜ջճսՠոպ ՠս ՠխ՝՜հջո /// [Ապ]՟ւգ՟ժ ժջ՜սձ՜սճջ հզղՠոնզտ զ
Քջզոպճո ՠս աթձճխո [ձճջ]՜, ՠս ահճհե պ՜շ՜յՠ՜էո ՠս աձ՜հձ՜ռՠ՜էո զ /// ՜ջճսդՠ՜ձռ, ա՜ձ՜ջե՜ձո հզղ՜պ՜ժզ ա՞ջճխո հ[ղ՜պ՜ժզ] ՜շձբտ զ ոջ՝՜կ՜պճհռ ՠս հ՜խդ՜ժ՜ձ /// Ոչ ՜ոպճս՜թ՜յ՜պզս ոճսջ՝ ի՜ջտ ՠս ե՜շ[՜ձ՞ճխտ]
/// ըճջիջ՟ճհձ ոյ՜ո՜սճջտ ՠս գձ՟ /// յբպ ՠս հճհե ՜սպ՜ջ՜ռՠ՜է զ ղ՜սխ[՜ռ] /// ա՜հձ զ լՠձն ոզջճհ՟ ՠս ՜խ՜մ՜ձ՜ռ
լ[ՠջճռ] ճխճջկճսդզսձ ՞պ՜ձՠէ, ձ՜ՠս աթձճխոձ /// [ճջ] ժճմզ՚ Միթէ՟վ, ՠս ակ՜հջձ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ վ[ճըՠռ՜ս ՜շ Աո-

պճս՜թ], ՠս աՠխ՝՜ջոձ զկ ՠս ատճջոձ, աժՠձ՟՜ձ[զո ՠս աչ՜ըծ՜ձ]ՠ՜էոձ, ձ՜ՠս՚ աՊգսվնջ, ճջ բ ծղկ՜ջ[զպ ՠս ի՜ս՜պ]՜ջզկ զ Տբջ ՠս աթձճխոձ ձճջ՜հ, ՠս աՠխ/// //(303՝) ///՜խ՜սդզռ լՠջճռ պ՜ռբ ձճռ՜ /// ՠ՜ձո ՜ձչ՜ըծ՜ձ գձ՟ ոճսջ՝ո զսջ. ՜կբձփ... Աձ՜ջիՠոպ ՞ջճհո կզ կՠխ՜՟ջբտ, ազ ձջ///ռ՜սՠ՜է կ՜ջկձճչ ՠս ՜խտ՜պ իճ՞սճչ ճո/// ՜ջ՜ջզ, ազ
զ պժ՜ջբ ՞ճջթ իղ/// ճմ յ՜ի՜ձնբփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1՜ (Նրպջ՞զջ) Եո՚ յ՜ջճձ Ար՟աջ ՞ջՠռզ բո ՞զջըոփ Թվզձ ՌՃԻԳ (1674) հճսձզոզ ԺԲ ՞ջվՠռ՜ս բո յ՜պվ՜ժ՜ձ ՞զջոփ
2. 209՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Տբջ Աոպճս՜թ ճխճջկզ Նգվջթջթ ճս զսջ թձճխ՜ռձ ճս Ս՟վաջթ ճս զսջ թձճխ՜ռձ, ճս
զսջ ՞ջճխ /// թձճխ՜ռձ ՜կՠձ՜հձ///՜կբձփ
3. 226՝ (ԺԸ ՟., ՜ձչ՜ջե ՝ճէճջ՞զջ) Քջզոպճո, տճ ոճսջ՝ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձտ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ճխճջկզ Խ՟շ՟սվնճ իճ՞ճհձ, ՠս հզղճխ՜ռձ. ՜կբձփ
4. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ (Բճէճջզջ) Քջզոպճոզփ Աջ՟, ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, Տբջփ Թչզձ ՌՃԾԴ (1705)—զձ ՞ջՠռ՜սփ
5. 215՝ (Նրպջ՞զջ)... Վէ ծէհփ Թվզձ ՌՃԽԱ (1692), ՌՃԻԳ (1674)փ Գ(՜հոյբո)փ Ըձդՠջձճխտ դճխ հզղՠձ, Աոպճս՜թ հզղբ ՜ձյ՜պճսկ վ՜շ՜ռձփ Տբջ զկ, Աոպճս՜թ զկփ
6. 299՝ (Նրպջ՞զջ)փփ ՟փ ՝փ ՜փ ՞փփ ՟փփ («Գվթանվ») ՜. ՜փ ՜փփ («՜զպ»)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝, 114՝, 301՝ Գզջտ Ս[նրվ]ՠ Էչղթ[՟]լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 10՜ Վժ՜ Յ՜ջճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ...
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ՆԵՐԲՈՂ ՎԱՐԱԳԱՅ
Կ. Պփժթջ

ՌՄՁԳ—1834

ԳՐԻՉ՝ Եհթ՟դ՟վ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 48, շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 3ՠ, 46ՠ—8ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+Ա – Զ×8 (Զ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ, «CN» ժնրջ՟վնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ նջխգվթդ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ լ՟հխ՟էնրհէֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ՝ 4՟ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգր նրվնր՟ալ՟ճթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 3՜ Ճ՟պ մգվՠնհթմթ գր բվնր՟ս անռգջսթ ջվՠնճ գր ղգլթ Աէնպնճմ Վ՟վ՟ա՟ճ, թ իմբվնճ մնվթմ բթսթ
սգ՟պմ Գվթանվթ ՟ջսնր՟լթղ՟ջս ՟վւգոթջխնոնջթ գր ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսթ ճ՟վղ՟վգ՟ժ նրղգղմե Մնխ՟տրնճ ջգր՟րնվ Յնռծ՟մմթջե Գգսգդգվգ՟մմ Պփհնջգ՟մտ, թ էնր՟խ՟մնրէգ՟մմ Փվխշ՟խ՟մթ 1766, թջխ Հ՟ճխ՟դգ՟մմ սփծղթ սփղ՟վթջ ՌՄԺԵ, թ ղ՟վսթ Ե (5)
՟. 4՜—8՝ Գժնրի ՟պ՟չթմ — Գՠջ՜իջ՜ղ՜ժճհպ, ՜ձի՜ո՜ժ՜ձ ՠս ՞ՠջ՜՝ձ՜ս ղձճջի՜ռ ղպՠկ՜ջ՜ձ...
ՠ. 8՝—10՜ Յ՟հ՟աջ ՟վգա՟խ՟մ — Իոժ ազձմ ՜ոպ՜ձրջ ոըջ՜իջ՜ղ՜ժ՜ձո ՜ջպ՜տջՠռզռ ա՝՜ձո...
ա. 10՝—9՝ Յ՟հ՟աջ ծթ՟տղ՟մ — Հջ՜ղ՜չզյ՜ժ՜ձ, ոըջ՜ծ՜շ, ՜ջվզ՜ա՜ջ՟...
բ. 19՝—31՝ Յ՟հ՟աջ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Սվՠնճ ի՟շթմ՝ թ ի՟շ՟ւ՟վթմ — Քջր՝ՠ՜ժ՜ձձ ՝՜ակՠ՜է հ՜դրշ յ՜պբի
յ՜ջ՜թ՜թժՠ՜է ՜կյճչձ ՜ձի՜ոճսդՠ՜ձ... ի՜ձ՟ՠջլ ՜կՠձ՜արջ էճսո՜ձղճխ, ՜ջվզ՜ժ՜ակ ՠս ՜իՠխ՜իջ՜ղ ՜կՠձրջիձՠ՜է ժՠձ՜աբձ տջզոպճոՠ՜ձ ը՜մզձփ
Աշ՜ձլզձ ի՜պճս՜թձՠջ՚ պ՜խ՜մ՜վՠ՜էփ

2. 32՜—42՜ Դնճդմ թմշ բվնր՟սթ խգմ՟դեմ ւվթջսնջգ՟մ մյ՟մթ Խ՟շթմ ՟պզմէգվ ճ՟վ՟խ՟ճ ճ՟մտգժնճ անռգջսթ, թ ց՟պջ ցգջ՟ճ՟տգժնճ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ — Աժճսկ՝՜ժ՜ձ ըձծճհո յ՜ջ՜շձ՜ժ՜ձճձ կ՜ժ՜ծ՜ի... 0ջիձՠկտ, ՞ճչՠկտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ...՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
Խ՜մզձ լրձճս՜թ րջիձճսդզսձձՠջգ՚ Ա—Քփ

3. 42՜—43՝ Ապ իմբվնհթ ՠ՟մ՟ծթրջ՟խ՟մ Ճ՟պ անռ՟ջ՟մ՟խ՟մ ո՟սնր՟ջս՟ծթրջ՟խ ՠ՟պ՟տթ՟խ՟մ
ճփբ՟խ՟ո՟խ՟մ բվնր՟սթ գր ՠ՟վ՟պմնրէգ՟ղՠ ճնամ՟ՠգհնրմ մգվՠնհգ՟մ ի՟շթ գր Աէնպնճ զջս խ՟ղջ Աջսնրլնճ — Գՠջ՜ջվզ՜ժ՜ձ վ՜շ՜ռ ՜ձո՜իկ՜ձձ բճսդՠ՜ձ, էճսո՜յ՜ջ՜ջձ ղձճջիզ... պՠ՜շձ՟ Գվթանվթ ոջ՝ճհ Ադճշճհ՟ -

չՠջ՜՟զպճխզ կ՜պճսոռզ գոպ ըձ՟ջճհ ոջ՝ճսդՠ՜ձ՟ ՟ճսաձ՜տՠ՜հ Դջճս՜պ ձՠջ՝ճխ՜ժ՜ձ ՞ճչՠոպզ... ՜հէ գձժ՜է աո՜ժ՜ս՜ժ ՜ղը՜պճսդզսձո զկ զ վ՜շո Աոպճսթճհ, ՠս կզղպ պ՜ո գձդՠշձճսէ զ ոՠխ՜ձզ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ի՜ռժՠջճսդՠ՜ձ
չ՜հջզ, ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ՜սճջճսդզսձո հզղ՜պ՜ժՠոռՠո կզղպ զ ոՠձՠժզ ոջ՝ճսդՠ՜ձ ոջպզ՟, ա՜կՠձ՜հձ կՠխ՜ռ յ՜ջպ՜ժ՜ձ աոՠս՜սճջ ՠս ա՜ձյզպ՜ձ՚ Յնռծ՟մմեջ. ՜կբձփ
Բ. 44՜—5՝ Գթվ նհչնրմթ՝ ո՟սձ՟պ՟ր ջվՠ՟ավնրէգ՟մ ջվՠնճ Ն՟վգխթ, թ ջնվթմ ծ՟վ՟դ՟սե գր ճգվչ՟մթխ
՟յ՟խգվսե սգ՟պմ Յ՟խփՠ՟ճ գվ՟մգժթ գր ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ռ՟վբ՟ոգսե ավգ՟ժֆ Եր ղգւ ճ՟ճմ ջ՟խջ ավգտ՟ւ ՟ջս, դթ ց՟ճժգջտթ ռջգղ նձ ՠ՟մ ՟յ՟խգվսթ՝ զջս ծ՟ղ՟մղ՟մ ՠ՟մթ ռ՟վբ՟ոգսթմ թրվնճ, թ դնր՟վձնրէթրմ ծ՟վ՟դ՟ս ղգվ՟դմեթտ — Թճսխդ զ Յ՟խնՠ՟ճ ՜շ ՠջն՜ձզժ պբջ՟ զկ ՠս ի՜հջ՚ Կ՟վ՟ոգս կ՜տջ՜ա՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՟...
Բ՜ձ ՜շ ՠջն՜ձզժ թձրխտ զկ՚ Կ՟վ՟ոգս պզՠաՠջ՜էճհո իՠխզձ՜ժ՟ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ չ՜ջ՟՜յՠպ, զ տճհզձ ի՜ջ՜ա՜պբո՚ մձմզձ Յ՟խնՠեջ, գձժ՜է ճխն՜կ՝ զ Տբջփ
Թխդզ ի՜պճս՜թձՠջգ հր՟ճսկ ՠձ «Յ՟խնՠեջ»փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿԻ

3՜ (Տՠո ՜ձճս՜ձ՜դՠջդգ)փ
42՜ (Տՠո §3)փ
43՝ Յ՜ջկ՜ջՠռ՜ս Նՠջ՝ճխ՜ժ՜ձ ծ՜շ ՞ճչՠոպզո զ ՝՜ակ՜դւ՜ժ՜ձձ կղպաձն՜ձ՜ժ՜ձզ ՜ձ՟ճսէ ղջն՜՝ՠջ՜ժ՜ձզ ՜կ՜ռ՚ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Փջժմ՜ժ՜ձզ 1766, զոժ զ Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճիկզ պրկ՜ջզո ՌՄԺԵ, կ՜ջպզ ՜կոճհ զ իզձ՞փ
Աջպ՜՟ջՠռՠ՜է հճսկՠկձբ Մնխ՟տրնճ ոՠս՜սճջ Յնռծ՟մմեջթ Գգսգդգվգ՟մ Պփհնջգ՟մտ՚ զ վ՜շո Յզոճսոզ ՠս ժՠձ՜աբձ Նղ՜ձզ ձճջզձ. ՜կբձփ Ի Լթղ ժճմՠռՠ՜է հ՜ձ՜յ՜պճնձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

3՜ (Աձճս՜ձ՜դՠջդզ չջ՜հ) Իոժ ՜հեկ ՞եխ՜վ՜ջՠռՠ՜է զ ՌՄՁԳ (1834) դճս՜ժ՜ձզո կՠջճհ, կ՜հզոզ Է (7), լՠշ՜կ՝ ոզջ՜ի՜ջզ ոճջզձ՚ պբջ Եխզ՜ա՜ջ ՜յ՜ջ՟զսձ ՠս կՠխո՜ձՠջժ տ՜ի՜ձ՜հզ, զ դ՜խձ Պ՜է՜պճս, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սջ՝ճռ
Հջՠղպ՜ժ՜յՠպ՜ռ պ՜ծ՜ջզձ։
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ՃԱՌ Ի ՎԵՐԱՅ ՇՆՈՐՀԱՑՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Խ՟ջաթրհ

ՌՄՀԴ—1825

ԳՐԻՉ՝ Սսգց՟մմնջ Տեվ—Յ՟խնՠգ՟մֆ
ԹԵՐԹ՝ 50. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 47ՠ—50ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×2+6×8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ՟պթրլ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 23,3×17,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ ԿԱԶՄ՝ լ՟հխ՟էնրհէ, ՟մխթրմմգվմ նր էթխնրմւզ նջխեբվնյղ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս ինվւթ ռվ՟ճ ջոթս՟խ ւ՟պ՟մխթրմ՟դ՟վբ էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ գդվգվզ՝ էգէգր՟խթ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3՜ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ձ՟պ թ ռգվ՟ճ յմնվծ՟տմ Քվթջսնջթֆ Ծ՟հխ՟ւ՟հ ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ ավնտ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ռ՟վբ՟ոգս՟տ ՟յի՟ս՟ջթվնրէգ՟ղՠ Ավդվնրղտթ Տեվ—Յ՟վնրէթրմգ՟մ սգ՟պմ Մգջվնռՠ՟ճ բ՟ջ՟սնր ւ՟ծ՟մ՟ճթ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ Մ՟ճվ գխգհգտրնճ, թ ց՟պջ Փվխշթմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթֆ Ի ո՟սվթ՟վգնրէգ՟մ ՟ջսնր՟լ՟վգ՟ժ սգ՟պմ – սգ՟պմ Պփհնջթ յմնվծ՟դ՟վբ ՟վւգոթջխնոնջթ գր ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ Ամբվթ՟մնրոփժջգտրնճֆ Յ՟ղթ Տգ՟պմ 1818 գր Հ՟ճնտ ՌՄԿԷ, ճնրժթջթ 4, թ Կնջս՟մբմնրոփժթջ
– 3՝—6՜ Նգվ՟լնրէթրմ թ Ճ՟պջ յմնվծ՟տ — Ա. Սբջձ Քջզոպճոզ ոպզյբ ակՠա տձձՠէ ակՠթճսդզսձ...
– 6՝—40՜ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ Ճ՟պ թ ռգվ՟ճ յմնվծ՟տմ Քվթջսնջթ. Գժնրի ՟պ՟չթմֆ Ի ռգվ՟ճ ենրէգ՟մ
յմնվծ՟տմ Քվթջսնջթ — 1. Հ՜ջռ Ա. Զզ՛ձմ բ ղձճջիտձ Քջզոպճոզփ Պ՜պ՜ոը՜ձզ. Շձճջիտձ Քջզոպճոզ բ ՞ՠջ՝ձ՜ժ՜ձ
յ՜ջ՞ՠս... // (40՜) Ահոյբո ՠս ոճսջ՝ Լճսո՜սճջզմձ կՠջ ՠդբ ճմ ՜խրդբջ, ՜ա՞ո Հ՜հճռ ՜հորջ ատջզոպճձբճսդզսձ ճմ յ՜իբջփ
Ճ՜շո ՝՜խժ՜ռ՜թ բ պ՜ոգ ՞էըզռ՚ Ա. Ի չՠջ՜հ բճսդՠ՜ձ ղձճջի՜ռձ Քջզոպճոզ (6՝), Բ. Ի չՠջ՜հ ՝՜ե՜ձկ՜ձ ղձճջի՜ռ (8՝), Գ. Ի չՠջ՜հ լջզ՜պճսջ ղձճջի՜ռ (9՝), Դ. Ի չՠջ՜հ ձՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ ղձճջի՜ռ... (12՜), Ե. Ի չՠջ՜հ ՝՜ս՜ժ՜ձ ղձճջի՜ռ... (13՝), Զ. Ի չՠջ՜հ
՝՜ղըկ՜ձ... ղձճջի՜ռ (16՜), Է. Ի չՠջ՜հ ՞ճջթ՜՟զջ ղձճջի՜ռ (18՝), Ը. Ի չՠջ՜հ ճսձ՜ժ՜ժ՜ձ... ղձճջի՜ռ (28՜), Թ. Ի չՠջ՜հ ՜շ՜նզձ -

՞ճջթճհ ճսձ՜ժ՜ժ՜ձ ղձճջի՜ռ...(30՝), Ժ. Ի չՠջ՜հ ՠջժջճջ՟ ՞ճջթճհ... (36՝)փ Իսջ՜տ՜ձմզսջ ՞էըզ ի՜ջռՠջգ ՜շ՜ձլզձ—՜շ՜ձլզձ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ ՠձ ի՜հժ՜ժ՜ձ ՜հ՝ճս՝ՠձճչ, զոժ ՝ճէճջգ կզ՜ոզձ՚ ՜ջ՜՝՜ժ՜ձ դճս՜ձղ՜ձձՠջճչ՚ 1—256փ

–40՝—7՜ [Աճՠՠգմ՟խ՟մ ՟պ՟վխ՟ճ՟խ՟մ] տ՟մխ — Ա՟՜կ՜հ ղձճջիձ հ՜ձկՠխճսդՠ՜ձ բջ ՜ձժ՜ը... րե՜ձ՟՜ժ
ղձճջիտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

47՜ Գ՜խ՜վ՜ջՠ՜է ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ զ ՝ճսձ լՠշ՜՞ջբ իՠխզձ՜ժզձ՚ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ Սսգց՟մմնջթ Տեվ–Յ՟խփՠգ՟մփ 1825, զ Խ՟ջաթրհ, ՌՄՀԴփ
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ՄԽԻԹԱՐ ՍԱՍՆԵՑԻ

ՃԱՌՔ
ՉՀԹ — 1330
ԳՐԻՉ՝ Մխվսթշ ՟ՠհճ. Մգլնցգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 223ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×4+Ա—ԺԹ×12(Ա, Բ, ԺԷ, ԺԹ 10, Ե 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,7×14,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21–23ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ խ՟ոնճս էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվ
(ԺԹ բ. ռգվ՟խ՟դղնրէթրմ)ֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1՟, 5՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. գդվ՟ծ՟սնր՟լ, ով՟խ՟մթյմգվմ նր ժնրջ՟մտ՟՟վբգվզ ղ՟ջ՟ղՠ է՟ցնր՟լ, Ե ով՟խթտ ղեխ էգվէ զմխ՟լ, 8,
12, 13, 223 էգվէգվզ ռգվ՟մնվնանր՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, մգվխգվզ՝ մգվլլնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—4՝ [Մխվսշթ Մգլնցգտրնճ] Պ՟սղնրէթրմ ծ՟ր՟ջսթ գր ծ՟ղ՟պ՟րս Միթէ՟վ ռ՟վբ՟ոգսթ [Ս՟ջմգտրնճ] — Ակՠձ՜հձ ձջփ՜ի՜հՠ՜ռ յ՜պկճսդզսձտ ՜ո՜ռՠ՜է ՠս ղ՜ջ՜՞ջՠ՜է ՠխՠձ... // (4՝)... վճըզ կ՜իճս՜կ՝... զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՉՁԶ (1337), հ՜կոՠ՜ձ Հճշզ ԻԷ... ճջ բ ի՜ջ՜սճհ ժճխկ՜ձբ ՜ձ՜յ՜պզձ զ վ՜շո Քջզոպճոզփ ԶՍսգց՟մմնջ չ՜ջ՟՜յՠպ՚ աիճ՞ՠսճջ ի՜ջ՜ա՜պ ձճջզձ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ՚ Մխվսթշ, ճջ ղ՜ջ՜՞ջՠռզ աո՜ժ՜ս Պ՜պկճսդզսձո, յ՜խ՜պ՜ձո լՠա չՠջգձձ՜հՠկ՚ հզղՠէ ակՠա ՜շ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, զ՝ջճս դբ ձՠջճսկձ հ՜ձռ՜ձ՜ռ
ՠս դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ՜ջ՜ոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ. ճջճսկ վ՜շտ ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ... ՜կբձփ
Կռճս՜թ բ ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ 1337—զձ ժ՜կ ՜սՠէզ ճսղփ

Բ. 5՜—216՜ [Ճ՟պւ Միթէ՟վ՟ճ Ս՟ջմգտրնճ]
1. ՟. 5՜—40՝ Բ՟մ Ա. Աջ՟տգ՟ժ Միթէ՟վնճ ռ՟վբ՟ոգսթ, էե. Զթ՞մշ ե ո՟սձ՟պ ղ՟վբգհնրէգ՟մ Բ՟մթմ
Աջսնրլնճ Տգ՟պմ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, գր էե ծ՟՞վխ եվ գհ՟մթժ սմ՟րվեմնրէգ՟մմ ինվծվբնճ, նվոեջ գր ժթմգժնրէթրմ ՟վ՟վ՟լնտջ, դթ դխ՟ս՟վնրղմ թ ծ՟մբգվկգ՟ժմ նրմթ, օ թ ղյսմչգմ՟րնվմ օ նշ նվոեջ նղ՟մւ ՟ջգմ, էե.
Կ՟վնհնրէթրմ անճվ Մթ՟լմթ Ովբրնճմ Աջսնրլնճ ճգվխթմջ գվխմթտ անժնռ գր ՟մտնրջս թ ջսնվթմջ ծվ՟յ՟անվլգժ
՟պ՟մտ ՟ճմվ ՟ղգմ՟ճմթ, դնվ թմշ ճ՟յի՟վծթ խ՟ս՟վգ՟տ — Աշ՜նզձ ՝՜ջզ ՝ձճսդՠ՜կ՝ ՠս յ՜պծ՜շ ՝ձ՜սզձ ՠխՠէճռ...
ՠ. 41՜—55՝ Բ՟մ Բ. Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ղթնրէգ՟մ ՠմնրէգ՟մ գր մգվանվլնրէգ՟մ խվթտ ղ՟վբ՟տգժնճ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ Տգ՟պմ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ նրհհ՟ց՟պ բ՟ր՟մնրէգ՟ղՠ զջս
ջվՠնտ ծ՟վտմ ՟ր՟մբթտ. գր էե նշ ե գվխնրջ ՠմնրէթրմջ, խ՟ղ գվխնրջ մգվանվլնրէթրմջ խվթտ նվնյգ՟ժջ զջս գվխ՟ՠմ՟խ՟տ նղ՟մտ — Բ՜ձձ Աոպճս՜թ, Ոջ՟զձ Հ՜սջ Մզ՜թզձ կ՜ջ՟ Յզոճսո Քջզոպճո, ճջ ՠպ վջժ՜ձո գձ՟ ՜կՠձՠռճսձ...
ա. 55՝—61՜ [Բ՟մ Գ]. Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ, էե. Ով թմշ թ ՠմնրէթրմջ ղգվ ՟մխ՟վգժթւ գր ծ՟վխ՟րնվւ գմ, ՟ճմնւթխ Ավ՟վշթմ ՟վ՟վ՟լնտ Տգ՟պմ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ խ՟վգժթւ գմ գր խ՟ղ՟րնվւ — Ա.
Ծձ՜ձՠէձ ՠս կՠշ՜ձՠէձ ՠս հ՜շձՠէձ զ կՠշՠէճռ կՠջճսկո ՝ձճսդՠ՜ձ ի՜ջժ՜սճջտ ՠձ...
59՝—61՜ բնՠջզ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թփ

բ. 61՜—5՝ Բ՟մ Դ. Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ ՠ՟մ՟ծթրջթ Վ՟ջմ Յթջնրջթ ՟ջսնր՟լնրէգ՟մմ — Յ՜խ՜՞ո Յզոճսոզ
՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ ՜սե՜ձ՟՜ժՠ՜էտ...

գ. 65՝—75՜ Բ՟մ Ե. Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ ՠ՟մ՟ծթրջթ Յ՟հ՟աջ խ՟ղ՟րնվ՟խ՟մ խվթտ Տգ՟պմ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ ղ՟վբ՟տգժնճ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ — Ես ՜ջ՟, ՜ի՜ս՜ոզժ յ՜ջպզկտ ՜ոպ՜ձ՜սջ ո՜ժ՜ս զձմ հզղ՜պ՜ժՠէ հ՜խ՜՞ո ժ՜կ՜սճջ՜ժ՜ձ ժջզռ...
դ. 75՜—99՜ Բ՟մ Զ. Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ Յ՟հ՟աջ Սվՠնճ ո՟ս՟վ՟աթմ գր ղգհջ՟ւ՟րթշ ինվծվբնճմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ — Նՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ ա՜սջճսդզսձտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ իջ՜ղզռձ...
ե. 99՜—109՜ Բ՟մ Է. Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ Ապ ՟ճմնջթխ, նվւ իղնվ գր չնրվ ՟վխ՟մգմ ճ՟ծ՟րնվ ինվծնրվբ Սվՠնճ ո՟ս՟վ՟աթմ — Ոջտ կզ՜ձ՞՜կ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձձ ոզջճխտ զռՠձ...
զ. 109՜—17՜ Բ՟մ Ը. Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟խ՟մ դագջսնրտ — Ըձ՟՟զկ՜՝՜ձճսդզսձո ՜շ զ
հճկ՜ձռ ՠխՠէճհ հ՜խ՜՞ո տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ի՜ձ՟ՠջլզռ...
է. 117՜—29՝ Բ՟մ Թ. Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ ՠ՟մ՟ծթրջթ Յ՟հ՟աջ գվխվնվբթ ա՟ժջսգ՟մմ Տգ՟պմ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ՝ Ովբրնճմ Աջսնրլնճ — Հ՜ս՜պտ ՠձ, ՜ոբ կՠթձ Պ՜սխճո, հճսո՜ռՠէճռ զջ՜ռ ի՜ոպ՜պճսդզսձ...
ը. 129՝—44՝ Բ՟մ Ժ. Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ղգհ՟մ՟տ — Ճղկ՜ջզպ ՠս ի՜ս՜ոպզ բ ո՜իկ՜ձ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜ձ կՠխ՜ձ՜ռ...
ը՟. 144՝—98՝ Բ՟մ ԺԱ. Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ Յ՟հ՟աջ նհնվղ՟լնրէգ՟մ գր ՟հւ՟ս՟ջթվնրէգ՟մ — Զճխճջկ՜թճսդՠ՜ձձ ա՟զպ՜սճջճսդզսձ ՝՜ակ՜՟զկզ զկ՜ռ՜տ ՞ճէ...
ըՠ. 198՝—205՜ Բ՟մ ԺԲ. Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ ՠ՟մ՟ծթրջթ թ ՠ՟մմ դնվ ի՟րջգտ՟ր Տեվմ ՟պ Նթխնբեղնջ՝ գխգ՟ժ ՟պ մ՟ թ աթյգվթ. Ոշ նւ գժ ճգվխթմջ, գէե նշ նվ եչմ ճգվխմթտ Ովբթ ղ՟վբնճ նվ Էմ ճգվխթմջ — Վ՜խ ճսջՠկձ ՜ո՜ռՠ՜է ՠխՠս զ կբձն, ՠդբ ՜ոպճս՜թ՜հզձ Էճսդզսձ ՝ձճսդՠ՜ձձ...
ըա. 205՝—11՝ Բ՟մ ԺԳ. Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ թ ՠ՟մմ ՟պ՟ւգժնճ. Աճժ ՟վբ, Քվթջսնջ ճ՟վնրտգ՟ժ ե թ ղգպգժնտ
՟պ՟չթմ ոսնրհ մմչգտգժնտ — Ի լզջո ղձճջի՜ռ ՜շ՜պ՜յբո յ՜ջ՞ՠս՜ռ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ՜յ՜սզձՠէճչ...
ըբ. 212՜—3՝ Բ՟մ ԺԴ. Յ՟հ՟աջ սմսգջնրէգ՟մմ ինվծվբնճ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ, ՟ջ՟տգ՟ժ Միթէ՟վ՟ճ
ռ՟վբ՟ոգսթ — Ա. Խճջիճսջ՟ պձպՠոճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ ձՠջ՞ճջթ՜ժ՜ձ ժջզռձ ՠջժ՜ժզ ՞ճէճչ...
ըգ. 213՝—4՜ Բ՟մ ԺԵ. Աջ՟տգ՟ժ մնվթմ Միթէ՟վ՟ճ. Հ՟վտնրղմ գր ո՟ս՟ջի՟մթ ՟ղգմ՟ճմ մնր՟ջս՟խ՟մ խվթտմ Տգ՟պմ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Վ՜ոձազ ա՜կՠձ՜հձ ձճս՜ոպ՜ժ՜ձ ժզջո ՝ձճսդՠ՜կ՝ ճսձՠէճչ զ կՠա... Ոջճսկ վ՜շտ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Սճհձզ ՠջժջճջ՟ ի՜պճս՜թգ ըճջ՜՞ջճս՜թ բ 214՜ «Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ ՟ճժ ՠ՟մ Յ՟հ՟աջ մնր՟ջս՟խ՟մ խվթտմ Տգ՟պմ Յթջնրջթ— Յ՜կՠձ՜հձ ձՠջ՞ճջթճսդզսձո...»փ Կզռ ճսձզ.

2. 214՝—5՝ – Փ՜շ՜սճջՠոռճստ ՞ճի՜՝՜ձ՜ժ՜ձ լ՜հձզս ակզ՜թզձ Ոջ՟զձ Աոպճսթճհ՚ աՏբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո... Ոջճսկ ՜սջիձճսդզսձտ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Տյ. CSCO. v. 542. Scriptores Armeniaca, t. 21-22փ

Գ. 216՝—23՝ Տգջթժ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ, դնվ գսգջ թ Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս ւ՟հ՟ւթ — Աջ՟, ՠժ՜հտ յ՜պկՠոռճստ լՠա, ՠխ՝՜ջտ, առճսռ՜ժ՜ձ ոզջճհ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձձ ՜շ լՠա, ճջ զձլ ՠջՠսՠռ՜ս... ՠս ՜ջ՟, ՠժ՜հտ ղզձՠոռճստ աչժ՜հ՜ջ՜ձոձ... Ոջճսկ վ՜շտ... հ՜սզպՠձզռ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Կզռ.
՟. 223՝ Ննվթմ Միթէ՟վ՟ճ — Աոպճս՜թ՜հզձ բճսդզսձձ ժճսո՜թզձ կ՜ջկձճչձ...
ՠ. 223՝ Աճժ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ ՝ձճսդզսձձ կՠշ՜ս կ՜ջ՟ժ՜հզձ կ՜իժ՜ձ՜ռճս ՝ձճսդՠ՜կ՝ձ...

—215՝ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Միթէ՟վ՟ճ Ս՟ջմգտրնճ] — Աշ՜նզձ ՜հո ՞ջՠռ՜ս ոճվվՠջ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձ պ՜շզռ զկճչ լՠշ՜կ՝՚ Միթէ՟վ յզպ՜ժ՜ձճսձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ ՠս ի՜ս՜տՠռզ աո՜հ հ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ կ՜պՠձզռ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠջժճռ, զ վ՜շո Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Ի դճսզ ՉՀ (1321)—ՠջրճջ՟զ Հ՜հժ՜աՠ՜ձո պճիկզ պճսկ՜ջզ, ՠո՚ ՜ձյզպ՜ձո զ թ՜շ՜հո Տՠ՜շձ Աոպճսթճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ Միթէ՟վ ՜ձճսձ, ժջպոՠջ չ՜ջե՜յՠպ՜ռ ՠս հՠպզձ ՝՜ձ՜իզսո՜ռ, ժ՜ջ՞ՠռզ ՠս իզկձ՜ռՠ՜է ժ՜շճսռզ ա՜հո կ՜պՠ՜ձ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձ պ՜շզռ հ՜ձճսձ ՠս զ վ՜շո Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ
Սջ՝ճհփ Յճսոճսկձ իճ՞ՠսճջ ՜ս՞պզռ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ ոջ՝ճհ, ՞ճջթ՜ժռճսդՠ՜կ՝՚ գձպջՠ՜է ՠս ոջ՝՜ա՜ձ Յնծ՟մմնր
ջ՜՝ճսձսճհ ՠս կՠջճսկ ի՜ջ՜ա՜պզ իճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜սջ, ՜հէ ՠս ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ ՜խ՜սդզռ՚ Բ՟վջգհ ՜՝ՠխ՜հզ, թ՜շ՜հզ Տՠ՜շձ // (216՜) Յզոճսոզ Քջզոպճոզ՚ Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհփ Ոջ բ ո՜ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ չժ՜հ ճսխխ՜վ՜շ ըճոպճչ՜ձճսդՠ՜կ՝ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ՚ Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհ ՠս ՜ջ՜ջմ՜ժ՜ձ ա՜սջճսդՠ՜ձ ձճջ՜, կզ՜ձ՞՜կ՜հձ ՠս ճսխխ՜վ՜շ ՟՜ս՜ձճսդզսձ ի՜ս՜պճհ Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդ՜ձձ ՠս պձպՠոճսդՠ՜ձձ ըճջիջ՟ճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ գոպ ճսխխ՜վ՜շ ՟՜ս՜ձճսդՠ՜ձ ոջ՝ճռ ի՜ջռձ ՜ս՜ձ՟զռփ Վ՜ոձ ճջճհ ՜խ՜մՠկ զ ՟բյ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ոզջճչ ոջ-

՝ճհձ Աոպճսթճհ, ակ՜ձժճսձո՟ ՜շ՜՞՜ոպզ ՠջժձ՜սճջ Փՠո՜հզձ՚ Քջզոպճոզ, ճջտ ծ՜ղ՜ժբտ հ՜հոկ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձ ոՠխ՜ձճհ զկ՜ձ՜էզ կպ՜ռ ծ՜ղ՜ժկ՜կ՝, հզղ՜պ՜ժՠէ ակՠա ոՠշձ ոզջճչ զ կզպո ՝՜ջզո ՠս զ յ՜պժ՜ձ՜սճջ ըձ՟ջճս՜թո.
ազ ՠս լՠա ի՜ոռբ կ՜ոձ ՝՜ջզ վջժճսդՠ՜ձ հՠջժձ՜սճջ դ՜՞՜սճջբձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ, զ վ՜շո Հ՜սջ ՠս Հճ՞սճհձ
Սջ՝ճհփ Ահէ ՠս ահզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՜հոկ կ՜պՠձզ ՞ջՠոնզտ ՜շգձդՠջ ոկզձ ՜ձչՠիՠջ ժ՜կ՜ստփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

4՝ (պՠո)փ
216՜ ԶՄխվսթշ ՜՝ՠխ՜ ՠս ա՜ղ՜ժՠջպ ՝՜ձզձ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ հզղՠոնզտ ՝՜ջզ ժ՜կ՜ստ ՜շ Տբջ Յզոճսոփ
223՝ Ի դճսզձ Հ՜հճռ ՉՀԹ (1330) ՞ջՠռ՜ս Ճ՜շո ՜հո գխլ՜էզ զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ հ՜սզպՠ՜ձո.
՜կբձփ

953
ՄԱՇՏՈՑ
Ըջո՟ծ՟մ

ՌՃ—ՌՃԵ—1651—1656

ԳՐԻՉ՝ Ահ՟ղ՟ժ, Խ՟շ՟սնրվ, Յնծ՟մ ւծճ. Տ՟էգր՟տթֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Հ՟ճվ՟ոգսֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Խփչ՟ջ՟վ, Զ՟ւ՟վթ՟ ռվբ. Յնռծ՟մմ՟ռ՟մգտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 603+2 (խվխ. 61, 256). շավնր՟լ՝ 133՟, 458ՠ—9՟, 497ՠ, 603ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԾԱ×12 (Է 11, ԻԸ, ԽԲ, ԾԱ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,7×19,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ղ՟ջմ ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խթ (՟ճըղ ՟մչ՟սնր՟լ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Հթղմ՟վխեւ գխգհգտրնճ՝ 3ՠ, Ձգպմ՟բվնրէթրմ՝ 133ՠ, Մխվսնրէթրմ Քվթջսնջթ՝ 171ՠ, 0վծմնրէթրմ ոջ՟խթ՝
203ՠ, Ք՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հ՝ 498ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟, 134՟, 172՟, 204՟, 499՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 2՟, 12՟, 35ՠ, 50ՠ, 51ՠ, 57՟,
60ՠ, 61բ, 64ՠ, 79ՠ, 93՟, 115՟, 126՟, 152ՠ, 190՟, 193՟, 220՟, 235՟, 273՟, 303՟, 333՟, 354՟, 369ՠ, 379՟, 393՟, 423՟, 446՟,
460՟, 477՟, 576՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ղ՟մնրյ՟խ՟անճմ, բգհթմ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, նջխթֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Ժ—ԺԱբբ.ֆ 2(Ա—Բ)+2(Գ—Դ), ջս՟տնր՟լ 4 ս՟վՠգվ էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ (Բ—Գ), ղթ՟ջթրմ (Ա—Դ), ՠնժնվ՟աթլ, գվխ՟է՟աթվֆ Ա գր Դ մ՟ի՟ոեջ ջնջմկնր՟լ խ՟դղթմ, ՟ճըղ ՟մչ՟սնր՟լֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟ՠ «///ւ՟վնդեվ դԱրգս՟վ՟մմ... ս՟մչմջ/// Եր գվէ՟ճթմ... ՟յ՟խգվսւմ մնվ՟ /// ծնարնռ... գր ՟ջթտգմ դ՟ղգմ՟ճմ» (Դ,
23—Ե, 11)ֆ Գՠ—Գ՟ «Դ՟վկգ՟ժ ժնր՟վնրւ... նսթտ մնվ՟ /// ղթ ջոթս՟խ ՟պմգժ... Աճժ գէե նւ ՟լթ[տե] /// [՟պ]մնրժ դյ՟ոթխջ... դթ ՟ջ՟տ՟ր՝ ջթ[վգջտթ] /// [դէ]յմ՟ղթջ... ՟մկվգր թ ռգվ՟ճ ///» (Ե, 33—45)ֆ Դ՟ՠ «///դկգդ... գր Հ՟ճվմ կգվ գվխ[մ՟րնվ] /// ՟պմգմ թ ընհնռնրվբջ... ճ՟հ՟րէջ///» (Ե, 46—Զ, 5)ֆ Աՠ—Ա՟ «///[՟վ]խ՟մթ... ոթսնճ ե կգդ ՟ճբ /// իմբվգտեւ... գր խ՟ղ իմբ[վթտե]///» (Զ, 31—Է, 8)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՜՝ Ց՟մխ ե ջնրվՠ Մ՟յսնտթջֆ 0ամգ՟ Հնաթ Աջսնր՟լ — Ա. Վ՜ոձ իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ... ՀԳ. Վ՜ոձ չՠխ՜ջ
՜սջիձՠէճհփ
՟. 2՜—11՝ Ա. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Հթղմ՟վխնրէթրմ ջվՠնճ գխգհգտրնճ — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հզձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպրձբզռ...
ՠ. 11՝—33՜ Բ. Կ՟մնռմ գխգհգտթ ՟րվծմգժնճ — Յՠջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ զ ձկզձ պՠխսճնձ կզձմՠս ռ՜շ՜սրպձ...
– 25՝—7՜ Ըմբ ւ՟վնդթ գր դԳ՟մկ ՟ջգմ — Տ՜ծ՜ջ ՠջժձ՜հզձ...
– 29՜՝ Աջս ՟ջե դղգհգբթջ ս՟հնռջ —Քջզոպճո ՠժՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպըձ ոճսջ՝ զ տՠա կպ՜ձբ...
– 29՝ Տ՟հ ագհգտխ՟ճ՟վղ՟վ գր ոթս՟մթ — Սճսջ՝ բ պ՜ծ՜ջ պբջճսձ՜ժ՜ձ... 29՝—30՝ Փ.Ն՜ը Մզ՜թզձ Աոպճս՜թըձ Բ՜ձձ... /Իձլ Գջզ՞ճջզո ոջ՝՜՞ջ՜ժ՜ձ,/Շ՜ջ՜՞ջճխզո զ ժ՜ջ՞ ըա՝՜ձո...
ա. 34՜—49՝ Գ. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտնճ, ջվՠգժ ս՟ձ՟վթ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ, նվ ճ՟մփվթմ՟տ
ղսգ՟ժ թտե, ՟ճջոեջ ՟րվծմգջտգմ գր ծ՟ջս՟սգմ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞րտ...
– 49՜՝ Աջս ՟ջ՟ դս՟հջ ՟մնճյ —Ոսջ՜ը էՠջ ի՜ջոձ զ հՠջժջբ...

բ. 50՜—1՜ Դ. Կ՟մնմ մնվ բնրպմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխսճն զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԺԷ...

գ. 51՜—6՜ Ե. Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ, [նվ] նրմթ ջխթդՠմ ցվխնրէգ՟մ ճ՟ջսնր՟լ՟ճթմ յմնվծջմ ռգվ՟լմգժնտ, ռ՟ջմ դթ էգվթ ե ինվծնրվբ գխգհգտրնճմ, ռ՟ջմ դթ նշ նրմթ դլմնրմբ նվնռ՟ճմթ թրվնճֆ Եր ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ — Հ՜ոպ՜պբ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխճն զսջճսկ...
– 56՜ Տ՟հ ՟մնճյ գր ճ՟վղ՟վ — Մ՜հջ ի՜ս՜պճհ ոճսջ՝ ի՜ջոձ՜ջ՜ձ...
դ. 56՜—7՝ Զ. Կ՟մնմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթմ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ ՜շձՠձ ՠս հԵջջճջ՟ ե՜կճսձ ՞՜ձ
զ կբն ՠժՠխՠռճհձ...
ե. 57՝—8՜ Է. Կ՟մնմ ջխթ գր ղ՟հդղ՟ճ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
զ. 58՜—61՜ Ը. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ... Աոՠձ Ս՜խկճո ԺԷ...
է. 61՜—2՜ Թ. Կ՟մնմ մնվ՟խգվս ավնտ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜կ՝զճձձ... Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո, զ –
դզս, ՀԷ...
ը. 62՜՝ Ժ. Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ — Ի չՠջ ճսձՠէճչ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռձ...
ը՟. 62՝—5՝ ԺԱ. Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ
ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ, ՠս կ՜տջՠձ նձնճռճչ...
ըՠ. 65՝—72՝ ԺԲ. Կ՟մնմ ղնմնդնմ [՟պմգժ զջս] ծգվ՟խսվնրէգ՟մ գոթջխնոնջ՟տմ (=գաթոս՟տրնտմ) գր
ջվՠնճ ժգվթմմ գր Պ՟հգջսթմ, ՟վ՟մտ գր խ՟մ՟մտ, նվւ դխնրջնրէթրմ ճ՟մկմ ՟պմնրմ. խ՟վա ՟ճջ ե — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟՜ոձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո, զ դզս, ԻԴ...
ըա. 73՜—7՜ ԺԳ. Կ՟մնռմ ծ՟ճվ ՟րվծմգժնճ — Ժճխճչզձ ճսըպձ ՠս ՜շ՜նզ ժ՜ռճսռ՜ձՠձ աճջ գձպջՠ՜է ՠձ...
ըբ. 77՜—8՜ ԺԴ. Կ՟մնմ սմսգջ ՟րվծմգժնճ – Ես ՜ոբ աԱխրդո Աոպճս՜թ ժՠձ՟՜ձզ ՠս ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ
ժՠջ՜ժջզմ...
ըգ. 78՜—88՝ ԺԵ. Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ խվփմ՟րնվնրէգ՟մ ՟վը՟մ՟տգժնճ, թ շ՟ց ծ՟ջ՟խթ խ՟ս՟վղ՟մ
սթնտ, գր մղ՟մնրէգ՟ղՠ Քվթջսնջթ մղ՟մգտգժնճ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ճջյբո ճխն՜ժՠաո...
ըդ. 88՝—113՝ ԺԶ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ խվփմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթ — Աշ զ դ՜խճսկձ ՜հոյբո հճսխ՜ջժՠձ զ ի՜ձ՞զոպձփ
Զըոյՠձ աձճհձ՜պզյ...
ԺԷ. 114՜—5՜ [ԺԷ.] Ձգպմ՟բվնրէթրմ ջ՟վխ՟ր՟ա խ՟մ՟մտ, նվ գմ ջ՟վխ՟ր՟անրծթւ — Աոզ Ս՜խկճո ԽԴ. Բխըՠոռբ ոզջպ զկ այ՜պ՞՜կո տճ ՝՜ջզ...
ըզ. 115՜—70՝ ԺԸ. Յ՟հ՟աջ ծվ՟րթվգժնճմ թ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէթրմ
1. 115՜—32՝ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ՟լմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ գմ ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մֆ Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ ՟վ՟վգ՟ժ թ սեվ Ապ՟ւգժնճ Սթրմգ՟տ մ՟ծ՟մաթ —
Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ակ՜ձժճսձո զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ...
2. 134՜—6՜ Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվ գմ՝ ջ՟հղնջգվանրւ — Զ՜սՠէձ ՟ձՠձ զ լՠշձ գոպ րջզձզ... թըՠձ ըճսձժ... 136՝—7՜ Ապ՟չթմ խ՟վա բպմ՟ո՟մթմ — Ես հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ... 137՜՝ Եվխվնվբ՝ զմէգվտնհնրէգ՟մմ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո... Ժճխճչճսջ՟ձ. Տբջ ճխճջկՠ՜... 137՝—8՝ Եվվնվբ խ՟վա՝
գվբղմգտնրտշ՟տմ — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո... Ժճխճճսջ՟ձ՚ Տբջ ճխճջկՠ՜... 138՝—9՝ Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ. չ՟ծզմխ՟ժմ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ... (139՝ «Ես կզձմՠս ռ՜հո չ՜հջ ժ՜ջբ ՜կճսոձ՜ձ՜է, ՠս ՜ոպզ հ՜շ՜ն ճմ ժ՜ջբ»)փ 139՝—43՜ Հթմագվնվբ խ՟վա խեջ ջ՟վխ՟ր՟աթմ, նվ ե բոթվմ —
Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ, պՠ՜շձ՜՞ջբ...
3. 143՝—52՜ Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տձ գոպ րջզձզ...
4. 152՝—70՝ Կ՟մնռմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռսճհձ...
– 167՝—9՜ Գ՟մկ կգպմ՟բվնրէգ՟մ(«Գվթանվե») — Գըդ՜հ զ կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է...
– 169՝—70՜ Տ՟հ թ սգվ Ապ՟ւգժե («Տեվ Ապ՟ւգ՟ժ ՟ջգ») — Տ՜ջվ՜ռՠ՜է ըխլ՜ձ՜կտ, Տբջ Յզոճսո, տճհ՟ աՠխկ՜ձռ՟...
– 170՜՝ Աճժ ս՟հ ՟մնճյ — Ոՙի ՜ձկ՜ի Հ՜ռ ժՠձ՜ռ կՠա պճս՜ջ...
ըէ. 170՝—89՜ ԺԹ. Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ ճնվը՟ղ ւվթջսնգ՟ճ ՟պմգմ — Ն՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզձ դճխճսէ...
թ. 189՜—96՝ Ի. Կ՟մնռմ մյ՟մ փվծմգժնճ — Պ՜ջպ բ տ՜ի՜ձ՜հզձ ձ՜ը գձպջՠէ ժ՜ձճձրտ ավՠո՜հձ ՠս աի՜ջոձ...
թ՟. 197՜—202՝ ԻԱ. Կ՟մնռմ ոջ՟խ բմգժնռ (տ՟մխնրղ՝ «Վ՟ջմ ծ՟մբգվկ ՟րվծմգժնճ», ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Հ՟մբգվկփվծմեւ») — Յ՜շ՜ն ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ ՠս աՄ՜ղթճռձ, ՠս ՞ձ՜ձ զ պճսձ ի՜ջոզձձ...
թՠ. 1. 202՝—14՝ ԻԲ. Կ՟մնռմ ծ՟վջ՟մգ՟տ ոջ՟խ փվծմգժնճ — Ն՜ը ՜ոզ Ս՜խկճո ՂԹ. Ախ՜խ՜ժՠռբտ ՜շ Տբջ,
՜կՠձ՜հձ ՠջժզջ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԳՁ. Ոսջ՜ը էՠջ, ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ...

2. 214՝—5՜ Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — Ես հՠպ Է ՜սճսջ ՠջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜շձճս աձճո՜...
թա. 215՝—25՜ ԻԳ. Կ՟մնռմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
թբ. 225՜—59՝ ԻԴ. Կ՟մնռմ է՟հղ՟մ («Այի՟վծ՟է՟հ») — Յճջե՜կ ա՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠ՜էոձ զ Քջզոպճո հճսխ՜ջժՠձ...
– 254՜—6՝ Գ՟մկ է՟հղ՟մ ՟ջ՟ թ ռգվ՟ճ ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգժնտ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ Բ՜ձ՟ զ ոժըա՝՜ձբ...
– 256՝—6՟ Ոհՠ մմչգտգժնտ – Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձտ...
թգ. 259՜—64՜ ԻԵ. [Վ՟ջմ ՟ճանճմ] — Իոժ կզսո ՜սճսջձ ՜հ՞ճհձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ...
թդ. 264՜—8՜ ԻԶ. Կ՟մնռմ գրէմ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԱ. Տբջ, էճսջ ՜խրդզռ զկճռ...
թե. 268՜—91՜ ԻԷ. Կ՟մնռմ գր խ՟վա սհ՟ճ՟է՟հթմ — Եջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Գճս՝խ՜հո Գ.
Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
– 287՝—8՝ Ոհՠ ՟դմթր գր ագհգտթխ ՟ջ՟ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս... /Եո՚ Ն՜խ՜ղ ՠյզոժճյճո
թ՜շ՜հ Կճսոզձ... /Զճխ՝ըո ՞ջՠռզ ըզոպ է՜է՜՞զձփ
թզ. 291՜—4՝ ԻԸ. [Վ՟ջմ ՟ճանճմ] — Ահ՞ճհձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. Ես ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. Եջ՜ձՠէզ ոճսջ՝ կ՜ձժճսձտ...
թէ. 295՜—7՝ ԻԹ. Կ՟մնռմ գրէմգվնվբ ՟պ՟րփսնրմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՁԳ, Կռճսջ՟.
Եջ՜ձՠ՜էտ ՠձ...
ժ. 298՜—306՜ Լ. Կ՟մնռմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժ խ՟ղ [ճթյ՟ս՟խ] ղգպգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո ԼԱ. Եջ՜ձզ ճջճսկ
դճխճսդզսձ ՠխՠս կՠխ՜ռ...
ժ՟. 306՝—7՝ ԼԱ. Կ՟մնմ ՟հ փվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո ԾԳ. Աոպճս՜թ, ՜ձճս՜ձ տճսկ ժՠռճ ազո...
ժՠ. 307՝—14՜ ԼԲ. Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մթ ՟րվծմգժ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ, ժ՜յՠձ ժ՜ջկզջ...
ժա. 314՜—6՜ ԼԳ. 0վծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ, գր ջգհ՟մթ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Աոՠձ Ս՜խկճո ԿԴ. Քՠա չ՜հՠէ բ րջիձճսդզսձ...
ժբ. 316՜—8՝ ԼԴ. Կ՟մնռմ դմյի՟վջ ջվՠնտ զմբնրմգժ գր ցնիգժ թ ծ՟մաթջս — Աոՠձ Ս՜խկճո, զ դզս, ՃԼԱ.
Յզղՠ՜ Տբջ աԴ՜սզդ...
ժգ. 318՝ [ԼԵ]. Ահփէւ ռ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո տՠա ձ՜ը՜ձլճսձ...
ժդ. 318՝—9՜ ԼԶ. Ահփէւ նվ ոթհլ թմշ խգվգ՟ժ թտե — Սճսջ՝ ՠո Տբջ ՠս զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է...
ժե. 319՜՝ ԼԷ. Ահփէւ նվ թ խգվ՟խնրվ ղթ՟ճմ ոհլթտթ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՞էըճհ ՜շ՜տՠէճհձ Պՠպջճոզ...
ժզ. 319՝ ԼԸ. Ահփէւ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ — Աոպճս՜թ ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձ վճվճը՜ժ՜ր ՞զպՠո...
ժէ. 320՜—32՝ ԼԹ. Կ՟մնմ ի՟շ փվծմգժնճ — Տ՜ձՠձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո Կ. Լճսջ, Աոպճս՜թ,
՜խարդզռ զկճռ...
ի. 332՝—41՜ Խ. Կ՟մնմ չնրվ փվծմգժնճ — Յ՜սճսջ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠջդ՜էճչ
զ ոճսջ՝ Յնվբ՟մ՟մ...
ի՟. 341՝—50՜ ԽԱ. Կ՟մնռմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժնճ — Եջդ՜հ կՠխճսռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ. ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո Ծ...
իՠ. 350՜—4՜ ԽԲ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ մ՟ի ւ՟մ դո՟ս՟վ՟ամ... գր ՟ջե դԱհփէջ դ՟ճջ — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ ոզջՠէզտ...
իա. 354՜—9՜ ԽԳ. Կ՟մնռմ ը՟ղ՟սնրմ փվծմգժնճ ճ՟րնրվ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ — 0ջիձՠ՜է ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ զ ՝՜ջլճսձո...
իբ. 359՝—78՜ ԽԴ. Կ՟մնռմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟վկ՟խգժնճ թ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ — Յՠջՠտ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ
՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
իգ. 378՝—92՜ ԽԵ. Կ՟մնմ նս՟մ՟ժնր՟ճթմ — Եջՠժճհզձ հՠպ ոջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ, ՠս ՜հո ժ՜ձճչձ ժ՜պ՜ջզ...
իդ. 392՝—4՝ ԽԶ. Կ՟մնռմ դ՟վղսթջ ջգվղ՟մգ՟տ գր դյգհչջ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟ ԿԴ. Քՠա չ՜հՠէ բ
րջիձճսդզսձ...
իե. 394՝—6՜ ԽԷ. Կ՟մնռմ ծմկ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո ԿԴ. Քՠա չ՜հՠէ բ րջիձճսդզսձ...

իզ. 396՜—8՜ ԽԸ. Կ՟մնռմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ ՟ղգմ՟ճմ տգհ տ՟րնտ, ՠնրջնտ գր ոսհնտ — Ս՜խկճո,
Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա էճհո ՠջՠո՜ռ տճռ...
իէ. 398՜—401՜ ԽԹ. Կ՟մնռմ ի՟հնհ ՟րվծմգժնճ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե խ՟էնհթխնջմ Հ՟ճնտ Նգվջեջթմ, նվ խ՟ս՟վթ ճ՟րնրվ սփմթ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ խ՟ղ Սնրվՠ ի՟շթ, զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ ՠմնրէգ՟մտ չգվղնրէգ՟մ գր
խ՟ղ ւ՟հտվնրէգ՟մ ծ՟ջղ՟մ ոըսհնճ — Ես ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Նճջ՜ռճսռբտ...
լ. 401՜—2՜ Ծ. Կ՟մնռմ ղվա՟տ փվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Ի յպոխճհ ռճջՠձճհ...
լ՟. 402՜՝ ԾԱ. 0վծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ գր ո՟ս՟վ՟աթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
լՠ. 402՝—3՜ ԾԲ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ղ՟վսթվնջ՟տ — Ասջիձՠ՜է ՠո Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ
՜ջ՜ջ՜թճռ...
լա. 403՜—6՜ [ԾԳ]. Ահփէւ ճնվը՟ղ ՟պ ծթր՟մբմ գվէ՟մ, ՟ճջոեջ ՟վ՟ջտգմ — Աոՠձ Ս՜խկճո, աՠջ՞ձ Եաՠժզբէզ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
լբ. 406՜—22՝ ԾԴ. Վ՟ջմ թյի՟մնրէթրմ գր ա՟ր՟դ՟մ ս՟ժնճ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Ն՜ը կպ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ
ՠս ա՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜ա՜ձձ...
լգ. 422՝—45՝ ԾԵ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ կգպմ՟բվգմ, ՟ճջ ե ՟վ՟վնհնրէթրմ — //(423՜) Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠյզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ...
լդ. 446՜—58՜ ԾԶ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ խ՟էնհթխնջ կգպմ՟բվգմ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ զ յ՜պզս ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ...
—459՝ Աճջ գմ մթրէւ գր ոեսւ Սվՠ՟ժնճջ ղգպնմթմ — Պ՜է՜ո՜ձզ վ՜հպզ իճսձ՟... ձճսծբո ծ՜յճսշ՚ ձճսժզ կզփ
լե. 460՜—76՝ ԾԷ. Կ՟մնռմ գր ՟րվծմնրէթրմ ջվՠնճ ղգպնմթմ ՟ճջոեջ — Ասճսջ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դճն, զ ե՜կ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ դ՜վՠձ աՍճսջ՝ կՠշճձձ...
լզ. 476՝—87՜ Կ՟մնմ խ՟վա՟րնվնրէթրմ ՟րվծմնրէգ՟մ է՟ա՟րնվթ ղգլթ (տ՟մխնրղ՝ «Վ՟ջմ խ՟ճջվ ՟րվծմգժնճ», ժնրջ՟մտւմգվնրղ՝ «Կ՟ճջվ՟րվծմեւ») — Յճջե՜կ ե՜շ՜ձ՞՜սճջտձ ՠս եճխճչճսջ՟տձ գձպջՠձ փ՜ջլջ՜ռճսռ՜ձՠձ
աճտ դ՜՞՜սճջ...
լէ. 487՜—91՜ ԾԹ. Կ՟մնմ է՟ա՟րնվ կգպմ՟բվգժ — Յՠպ ա՞ՠձէճհձ ադ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ ի՜ձ՟ՠջլոձ ճսջճհձ...
խ. 491՝—2՝ Կ. Կ՟վա գվխվնվբ ՟ղնրջմնրէգ՟մ — Դձբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՝՜ե՜ժձ զ չՠջ՜հ ոՠխ՜ձճհձ...
խ՟–խՠ. 492՝—3՜ ԿԱ. Կ՟վա գվվնվբ ՟ղնրջմնրէգ՟մ — Ս՜խկճո Ը. Տբջ Տբջ կՠջ, ազ ոտ՜ձմՠէզ բ ՜ձճսձ տճ...
493՜ ԿԲ. Եր ս՟մ ՠ՟ը՟խմ զղոգժ մնտ՟ գվթտջ, գր ՟ջե դԱհփէջ ւ՟ծ՟մ՟ճմ – Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջՠջ արջճսդՠ՜կ՝ Քճ...
Եջժջճջ՟ ի՜պճս՜թգ դզսջզկ՜ռ՜՝՜ջ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ բ ՠս ռ՜ձժճսկ ըճջ՜՞ջճս՜թ՚ 1՝ «ԿԲ. Վ՜ոձ ՝՜ե՜ժձ գկյՠէ ձճռ՜ ՠջզռո»փ

խա. 493՜—4՝ ԿԳ. Կ՟մնմ ծ՟ր ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Թՠստ ՜խ՜սձճհ ՜ջթ՜դ՜յ՜պ...
խբ. 498՜—575՜ ԿԴ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ գր խ՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթ ղ՟ծնր՟ղՠ, դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմ ՟վ՟ջտգմ ժնր՟տղ՟մ գր ո՟ս՟մ՟տ գր ՟ճժ խ՟մնմգ՟ժ ո՟ճղ՟մ՟րնվ խ՟վա՟տմ — Եջդ՜ձ ձ՜ը, ճսջ աի՜ձ՞զոպձ յ՜պջ՜ոպՠձ...
խգ. 575՝—80՝ ԿԵ. Կ՟մնռմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Ահ՞ճհձ ՠջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ, ՠս հՠջդ՜էձ ՜ոՠձ աԱկ՝զթոձ...
խդ. 580՝—4՜ ԿԶ. Կ՟մնռմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզփ Ս՜խկճո. Ի ըճջճռ ժ՜ջ՟՜ռզ...
խե. 584՜—6՜ ԿԷ. Կ՟մնռմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ, ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզփ Ս՜խկճո ՃԽԲ. Տբջ, էճսջ ՜խրդզռ զկճռ...
խզ. 586՝—9՜ ԿԸ. Կ՟մնռմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո, [Կռճսջ՟]. Ըձ՟ ՠջՠժճհոփ Բ՜ջլջ ՜շձՠկ ատՠա...
խէ. 589՜—93՜ ԿԹ. Կ՟մնռմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ՃԺԴ. Սզջՠռզ ազ էճսզռբ Տբջ ալ՜հձ ՜խրդզռ զկճռ...
ծ. 593՜—5՜ Հ. Կ՟մնռմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո ՃԻԹ. Ի ըճջճռ ժ՜ջ՟՜ռզ ՜շ տՠա...
ծ՟. 595՜—7՝ ՀԱ. Կ՟մնռմ նրէգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Եխզռզձ ՜ժ՜ձնտ տճ...
ծՠ. 597՝—9՝ ՀԲ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ Խ—փվգ՟ճ ժթմթ ղ՟մնրխմ — Աշձճս կ՜հջձ ՠս կ՜ձժ՜՝՜ջլձ ՠս պ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
ծա. 599՝—600՜ ՀԳ. Արվծմնրէթրմ ռգհ՟վթ — Եյզոժճյճոձ ՜ոբ. Ախ՜մՠկտ աՔՠա, Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠս
ճս՟ջՠկտ հ՜շ՜պ ճխճջկճսդՠձբ՟ Քճսկկբ...

ծբ. 600՝—3՜ Վգվմ՟աթվ թմւմ՟բվնրէթրմ Սսգց՟մմնջթ, նվ ժգ՟ժ եվ ՟յ՟խգվս ջվՠնճմ Մ՟յթնտթ, գր ռ՟ջմ
ռ՟վնրտ մնվթմ Մ՟յթնտթ — Յ՜կզ չՠռի՜ա՜ջՠջճջ՟զ ի՜ջզսջՠջճջ՟զ չ՜դոճսձՠջճջ՟զ ՜կզ էզձՠէճսդՠ՜ձ ՜ղը՜ջիզ,
հճջճսկ ՜կզ Հճշճկ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձձ Ո ՠս Խ ՠս Զ բջ, ՠս Հ՜հճռ ձճջ պճսկ՜ջզո ՅԽԲ (893), ժ՜պ՜ջՠռզ աձճս՜ոպ ՞ջժճսձտո ա՜հո.. Ահո ՝՜ձտ չ՜ջճսռ ձճջ՜, աճջ ժ՜ջծ՜շրպ ՠս ի՜ջՠս՜ձռզ ճսո՜ռզ ծղկ՜ջզպ, ՠջզռո հճէճչ դճխՠ՜էփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 33՝ (Ախ՜կ՜է ՞ջմզ) Աջ՟, հզղՠռբտ զ կ՜տճսջ ՠս զ էճսո՜վ՜հէ հ՜խրդո լՠջ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռրխտ, թջՠէ պճսրխ
ՠս աըոպ՜ռզմ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ոճսջ՝ պ՜շզո ՝՜ջՠկզպ ՠս ՠջժզսխ՜թ, իՠա՜իճ՞զ, ծղկ՜ջզպ, ի՜ս՜պ՜ջզկ, զ ի՜հջՠձզ ՞՜ս՜շբ՚ Բ՟ՠգվբտթ աԽփձ՟ջ՟վմ, ՠս ՜հեկ ՝ձ՜ժճսդզսձձ զսջ բ զ Կնջս՟մբթմնրոփժթջ, ՠս այ՜ջժՠղպ, ՝՜ջՠոբջ ՠս ՠջժզսխ՜թ հԱոպճսթճհ, ՜կրդը՜թ ՠս եջ՜՞էճսը ՜կճսոզձձ զսջ՚ Գնրժի՟էնրմմ ՠս ա՟ՠշ՜՝ճհո ՠս ձճջ՜՝ճխ՝ճն
չ՜հՠէճսմ յ՜պ՜ձզ աճջ՟ՠ՜ժձ զսջՠ՜ձռ՚ Եվիղթ՟ճմ. ՜նձ Աձՠխզձ իճչ՜ձզ էզռզ ձկ՜ ՠս յ՜իՠոռբ գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո ՠս հ՜սՠէռբ զ չՠջ՜հ ձճջ՜, ՜հէՠսո ճջ՟զո հճտճսձո գոպ ոջպզռ թձրխ՜ռձ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո
՜շ Աոպճս՜թ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է թձրխոձ զսջ, աի՜հջձ զսջ՚ Յնռծ՟մեջմ ՠս ակ՜հջձ զսջ՚ Մնրժւթչ՟մմ ՠս աՠխ՝՜ջոձ զսջ՚ աՄթ՟ջ՟վմ ՠս աԲ՟հտ՟ջ՟վմ ՠս ատճհջձ զսջ՚ Գնրժանրժմփ Իձտձ, ճջ ի՜ձ՞զոպձ բ ՜ջ՟՜ջճռ ՠս յո՜ժզմձ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ, Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜ձծ՜շՠէզ ի՜ձ՞ոպՠ՜կ՝ ի՜ձ՞ճսոռբ աիճ՞զո ձճռ՜ ՠս ռրխձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ ռրխՠոռբ հճոժՠջո ձճռ՜, ձՠջճսկձ ՠս դճխճսդզսձ ՜ջ՜ոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜հձ ոը՜է՜ձ՜ռ ձճռ՜ ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ռճս կՠջլ՜սճջտ ձճռ՜. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ Դ՜ջլՠ՜է, ժջժզձ ՜ձ՞՜կ, հզղՠռբտ աԽփձ՟ջ՟վմ, ճջ ՠպ աոճսջ՝ Մ՜ղթճռո հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ Ոծ՟մ՟ռ՟մթտ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթմ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ, գձ՟ ձճոզձ ակՠխ՜յ՜ջպ Ահ՟ղ՟ժ ՞թրխո
հզղՠռբտ (ձկ՜ձ՚ 132՝, 259՜)փ
49՝ Աջ՟, հզղՠռբտ... աըոպ՜ռօխ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ոճսջ՝ պ՜շզո՚ ա՝՜ջՠկզպ ՠս իՠա՜իճ՞զ աԽփձ՟ջ՟վմ ՠս ժճխ՜ժզռձ զսջ՚ Գնրժի՟էնրմմ ՠս աճջ՟զձ զսջ՚ Եվգղթ՟ճմ... Յզղ՜պ՜ժ բ ոճսջ՝ Մ՜ղթճռո զ ՟ճսշձ Ոծ՟մ՟ռ՟մթտ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթմ, ճջ զ հճպձ Ավ՟ա՟լնճ էՠջզձձ (ձկ՜ձ՚ 319՝)փ
51՜ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ աԽփձ՟ջ՟վմ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՜շ Քջզոպճո թձրխոձ զսջ, աի՜հջձ զսջ՚
Յնռծ՟մեջմ ՠս ակ՜հջձ զսջ՚ Մնրժւթչ՟մմ, ՠս աՠխ՝՜ջոձ զսջ՚ աՄթ՟ջ՟վմ ՠս աԲ՟հտ՟ջ՟վմ ՠս ատճհջձ զսջ՚ Գնրժանրժմ... ՠս ո՜ժ՜սզժ զձմ ՜ղը՜պրխ պ՜շզո՚ ջ՜՝ճսձզձ Խ՟շ՟սնրվ, հզղՠէփ
62՝ Զ՞թրխ ոճջ՜՚ Ահ՟ղ՟ժ, հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ Տբջ, ճՙի (ձկ՜ձ՚ 215՜)փ
68՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճհո՚ Գնրժի՟էնրմթմ ՠս ժՠձ՜ժռզձ՚ Խփձ՟ջ՟վթմ... ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 88՝)փ
79՝ Յզղ՜պ՜ժ բ Մ՜ղդճռո զ ՟ճսշձ Ոծ՟մ՟ռ՟մթտ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթմ (ձկ՜ձ՚ 291՜)փ
114՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ... ճխճջկՠ՜... ոպ՜ռճխզ ՞ջճո... Գնրժի՟էնրմթմ... ՠս ճջ՟սճհձ Եվգղթ՟ճթմ... Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ... աԽփձ՟ջ՟վմ... աի՜հջձ՚ Յնռծ՟մմեջմ ՠս ակ՜հջձ՚ Մնրժւթչ՟մմ, ՠս աՠխ՝՜ջոձ զսջ՚ աՄթ՟ջ՟վմ,
ՠս աԲ՟հտ՟ջ՟վմ... Ըձ՟ ձճոզձ ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ ՞թօխ Ահ՟ղ՟ժ հզղՠէ ՜խ՜մՠկփ
115՜ Յզղ՜պ՜ժ բ Մ՜ղդճռո զ ՟ճսշձ Ոծ՟մ՟ռ՟մթտ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթմ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՌՂ ՠս Ղ (1648) ՜կզձփ
126՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... էճսո՜սճջՠ՜... աիճ՞զ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո... Գնրժի՟էնրմթմ...՜կբձփ
189՜ Աջ՟, հզղՠռբտ... Գնրժի՟էնրմմ ՠս ա՟ՠշ՜՝ճհո ՠս ձճջ՜՝ճխ՝ճն յ՜պ՜ձզ ճջ՟ՠ՜ժձ զսջ՚ Եվգղթ՟ճմ... ՜կբձփ
193՜ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ... աԽփձ՟ջ՟վմ ՠս աթձճխոձ զսջ՚ աՅնռծ՟մմեջմ ՠս աՄնրժւթչ՟մմ, ՠս աՠխ՝՜ջոձ զսջ՚
աՄթ՟ջ՟վմ... ՜կբձփ
268՜ Յզղՠ՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ոպ՜ռրխ ոճջ՜՚ Խփձ՟ջ՟վմ... ՜կբձփ
306՜ Աջ՟, հզղՠռբտ աԽփձ՟ջ՟վմ ՠս ժճխ՜ժզռձ զսջ՚ Գնրժի՟էնրմմ ՠս ճջ՟զձ՚ յ՜ջճձ Եվգղթ՟ճմ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚
359՜)փ
476՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռՠո ՠս ՜ն՜ժճխկՠ՜ձ ՟՜ոճսձ գձ՟ ՜շ՜տՠէճռձ ՠս գձ՟ կ՜տճսջ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՟՜ոՠոռՠո աղձճջի՜էզ ՠս աՠջն՜ձզժ չ՜ջ՟՜յՠպձ՚ Զ՟ւ՟վթ՟ճ, ճջզ հճպձ Ավ՟ա՟լնր էՠջզձձ, աթձրխոձ
զսջ ՠս աՠխ՝՜ջոձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ տճ տ՜խռջճսդՠ՜կ՝՟, գոպ ՜հձկ. Եժ՜հտ ՜սջիձՠ՜էտ Հրջ զկճհ, ճջ
բփ
Ոչ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ոջ՝՜ա՜ձ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ, հճջե՜կ աոջ՝՜էճհո կՠշճձձ ՜սջիձՠո, աոպ՜ռճխ ոճսջ՝պ՜շզո՚ աի՜կՠոպ ՠս ՜կրդը՜թ ժզձձ՚ Գնրժի՟էնրմ ՠս աթձրխոձ զսջ ՠս ճջ՟զտձ ՠս ՜ա՞՜պճիկոձ հզղՠո հՠջժձ՜դշզմ հ՜խրդո տճ. ՜կբձփ

2. 3՝ (Հ՜հջ՜յՠպ ձժ՜ջճխզ, «Հզկձ՜ջժբտ» ձժ՜ջզ ղջն՜ձ՜ժզ ժ՜յճհպ ըճջտզ չջ՜հ՚ ոյզպ՜ժ՜՞զջ ՠջժ՜դ՜՞ջճչ) Շձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ՜ս՜ջպՠռզ աոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ ժճմզ Մ՜ղպճռ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Փթժթոնջթմ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ յ՜ջոզռ Շ՟ծ [Ա]ո՟ջթմ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Նթխնհ՟ճնջթ,
դվզձ ՌՃ (1651)փ
133՝ («Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձ» ձժ՜ջզ ղջն՜ձ՜ժզ ոպճջզձ կ՜ոզձ ժ՜յճհպ ըճջտզ չջ՜հ՚ ոյզպ՜ժ՜՞զջ ՠջժ՜դ՜՞ջճչ) Զկՠխ՜սճջ Հ՟ճվ՟ոգս ձժ՜ջրխո ՠս աժճխ՜ժզռձ զկ հզղՠոնզտփ
259՜ Ես ՠո՚ թ՜խժրխո ՜ձ՜ջե՜ձ,
Ոջ Հ՟ճվ՟ոգս ժճմզկ ՜ձճս՜ձփ
392՝ Զթ՜խժճխ ոճսջ՝ պ՜շզո՚ աՀ՟ճվ՟ոգսմ հզղՠէ ՜խ՜մՠկ զ Տբջ, ճչ ոճսջ՝ գձդՠջռրխտ, ՠս աթձրխոձ զսջ, ՠս ա՜ղ՜ժՠջպձ զսջ՚ աԱջսնր՟լ՟սնրվմփ Յզղճխձ՚ հզղՠ՜էփ
3. 495՜ (Յճի՜ձ տիհ. հզղ՜պ՜ժ՜՞ջզ) [Շ]ձճջիրտ ՠս ՜շ՜պ ՞դճսդՠ՜կ՝ կ՜ջ՟՜ոզջզձ Աոպճսթճհ...փ
Յ՜հո ՜կբձ՜շ՜պ ՞դճսդզսձո Աոպճսթճհ ի՜հՠռՠ՜է, ՠո՚ ՜կՠձ՜կՠխո ՠս չՠջնզձո զ թձճսձ՟ո ՠժՠխՠռսճհ Զ՟ւ՟վթ՟, էճժ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ, ի՜ձ՟զյՠ՜է զ ժ՜ջ՞ո ոյ՜ո՜սճջ՜ռ ՝՜ձզ գոպ չ՜ջե՜յՠպ՜ժ՜ձզձ լՠսճհ, տ՜ձազ պՠոՠ՜է ազո զ ՝՜ջլջ՜՞ճհձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռձ ղ՜սխ՜ռ ժ՜ոՠռՠ՜է ա՜ջպճսխզ ՞ձ՜ռզստ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠս հ՜խդՠ՜է զոժ զ թ՜ձջճսդՠձբ իճխՠխբձ հ՜ջժզոփ Վ՜ոձ ճջճհ ՝՜աճսկ ՜կ՜ստ ՠս հճէճչ՜՞ճհձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ստ ռ՜ձժճսդզսձ զ կպզ ժ՜էՠ՜է
ժ՜ջզ վ՜վ՜՞կ՜կ՝ ոպ՜ձ՜է ա՞զջո ՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձ գոպ ՠսդՠ՜ձռ ըճջիջ՟ճռ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ, ՜ջ՜ջՠ՜է ՠս ՠ՟ՠ՜է զ կբն ի՜կրջբձ ի՜հ՜ոՠշ ՜ա՞զ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ Մ՟յսնտթ Սգր՟մգտրնճ, ճջ բջ ՠխթՠ՜է ը՜շձ՜ժճսդՠ՜կ՝
՜հէ ՠս ՜հէ ժՠջ//(495՝) յզռ ՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձռ, ՠս ՝՜աճսկո զ ձճռ՜ձբ ժճջճսոՠ՜է ՠս ՜ձիՠպ ՜ջ՜ջՠ՜է զ դճսէճսդՠձբ
ՠս հ՜ձիճ՞ճսդՠձբ ՝՜ակ՜ռփ Իոժ զկ հճէճչ՜՞ճհձ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ զ ըձ՟զջ ՠէՠ՜է, ըձ՜կրտ ՠս ճխճջճսդՠ՜կ՝ Ակՠձ՜ա՜սջզձ ՞պՠ՜է ա՝ճչ՜ձ՟՜ժձ ՠս զ կզ չ՜հջ ՞ճսկ՜ջՠ՜է, ճջյբո ՠս պՠո՜ձզ զոժ զ ոզջՠէճսդՠձբ լՠջկբ, թ՜ըզստ ՠս չ՜ջլ՜պճսճսդՠ՜կ՝ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս կՠթ՜ի՜ս՜պ, ՠջժզսխ՜թ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ՚ յ՜ջճձ Խ՟րձ՟յջ՟վմ, ազ հճջ՟ճջՠռ՜տ աձ՜ ՠս պճս՜տ ՞ջՠէ զ ի՜է՜է ՠս հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ ՠս ՠ՟՜տ հզղ՜պ՜ժ ՜ձնզձն ՠս կըզդ՜ջ իճ՞ճհ ա՜ս՜ժ ՠս գձպ՜ձզ զ Սնրվՠմ Սթ՟րմ, գոպ ՠջ՜ձ՜ժ՜ձ ՝՜ջ՝՜շճհ կ՜ջ՞՜ջբզձ, զ ՟ճսշձ ՠս զ թճռ ՞ՠջ՜իշմ՜ժ ՠս կՠթ՜չ՜հՠէճսմ Աղ՟սնրմգ՟տ Սնրվՠ Կ՟վ՟ոգսթջ Յնռ՟մ՟ռ՟մթտ, ճջ բ զ հՈսմ Ավ՟ա՟լնր Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ ՠս
Սնրվՠ Կ՟էնրհթխեթջ, չ՜ոձ զսջ ՠս զսջճռձ ի՜կ՜սջբձ ՜ա՞՜հձճռ ՠս ՜կՠձ՜հձ գձպ՜ձՠ՜ռփ Վ՜ոձ ճջճհ կզ ճտ զղըՠոռբ զ ՟ջ՜ձբ ոճջ՜ ՜ջպ՜տո ի՜ձՠէ ՠս ժ՜կ իՠշ՜ռճսռ՜ձՠէ աո՜ զ ձկ՜ձբփ Իոժ ՠդբ ի՜ձ՟զյՠոռզ իՠշ՜ձ՜է ՜ջժ՜թզստ զձմ ժջզռ, ըձ՟ջՠկտ, չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզ, չՠջոպզձ ՜շ ձ՜ ՟՜ջլճսռ՜ձՠէ, ՠս ահզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո կզ նձնՠէ
ՠս ժ՜կ ժպջՠէ զ ՝՜ռ ի՜պ՜ձՠէ, ճջյբո ոճչճջ ՠձ մ՜ջտ ճկ՜ձտ, ազ ազսջՠ՜ձռձ ՞ջՠոռՠձ, ՜հէ գձ՟ ոկզձ ՠս լՠջձ ՞ջՠոնզտփ Իոժ ՠդբ ճտ հ՜ձ՟՞ձՠոռզ ժպջՠէ՚ նձնՠոռզ ՠս ի՜պռզ զձտձ զ ՟յջճսդՠձբձ ժՠձ՜ռփ Բ՜հռ ՞զպ՜ոռբ ոզջՠէճսդզսձ՟ լՠջ, ազ ճջյբո ՞ջՠռ՜տձ զ չՠջճհփ Վ՜ոձ ՝՜աճսկ յ՜պծ՜շ՜ռ ՠէ՜տ կՠտ զ ըձ՟զջ չ՜ոձ եճխճչկ՜ձ ոճսջ՝
՞ջճռո, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ո՜ժո ՠջժճսռ ի՜ջժ՜սճջ յ՜պծ՜շ՜ռփ Ք՜ձազ ոճ//(436՜)չճջճսդզսձ բ զ կբն ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՜ա՞զո կՠջճհ, ազ ՜հձճտզժ,ճջ ՜ղ՜ժՠջպտ ՠձ ՞ջճռ ՠս ՜ձճս՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպտ, ՜ձիճ՞՜ռՠ՜է ՞ճէճչ, զ՝ջՠս աիՠղպ զձմ
ի՜կ՜ջՠ՜է ա՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձ ժ՜ջ՞ ոճջ՜, ճմ ՠջ՝բտ իճ՞՜ձ, ՝՜հռ զ ե՜կճս ժ՜պ՜ջկ՜ձ ՞ճջթճհձ ՜ձիկճսպո ՠջՠսզձփ
Իոժ պ՞բպտձ ՠս ՜ձճսոկճսձտձ զ ՞ՠխնժ՜ռ ՠս հ՜ղը՜ջիզ տ՜ի՜ձ՜հզռ ճմ ՠջ՝բտ ՞զպՠէճչ ՝ձ՜ս աժ՜ջ՞ ոճջզձ ՜ջ՜ջճխճսդՠ՜ձռ, ճջյբո ՞զպբզձ՚ ՜հձյբո ՜ձՠջժզսխ՜թճսդՠ՜կ՝ չ՜ջբզձփ Վ՜ոձ ճջճհ ի՜ս՜տՠ՜է կՠջ զ կզ՜ոզձ ա՝ճչ՜ձ՟՜ժ ղ՜ջեկճսձո ժ՜ջ՞՜ռ, գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ հ՜ծ՜ըճսդՠ՜ձ ՞ձ՜ռզռ, ՠ՟՜տ զ թճռ կ՜սջո էճսոճհ չՠջճհ ՞ջՠ՜է Սնրվՠ Աէնպնճջ, ազ ոճչ՜ս զ լՠշձ ՜շՠ՜է, ՜ձչդ՜ջ ՠս դ՜ջռ ը՜շձ՜ժկ՜ձ աժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ րջզձ՜ռ հ՜շ՜նՠռճսռՠ՜է, ՝՜ջՠյբո չ՜ջՠոռՠձ ՝՜ջսճհձ ժ՜կՠռճխտփ Յ՜խ՜՞ո ճջճհ ըձ՟ջՠկտ կՠթ՜ս յ՜խ՜պ՜ձրտ զ չ՜հՠէճխ՜ռ՟ ՠս զ ՞՜խ՜վ՜ջ ՜շճխ՜ռ՟ ՠս ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ զկձ պՠոճխ՜ռ, ազ ո՜ժ՜ս ՜ղը՜պրխո ՠս աչՠջճհ՞ջՠ՜է ոպ՜ռրխ ոճջ՜ հզղՠոնզտ կզղպ ՝՜ջՠոբջ կպրտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ, աԱոպճս՜թ ճխճջկզձ ՜ոՠէճչ ՠս ադճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ըձ՟ջՠէճչ. ՠս ճջտ հզղբտ՚ հզղՠ՜է էզնզտ հ՜շ՜պ ՞դճսդՠ՜ձռձ Աոպճսթճհփ
Սժոՠ՜է ՠխՠս ո՜ զ ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ յ՜ջոզռ Շ՟ծ [Ա]ո՟ջթ Եվխվնվբթ, ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճխզժճոզ Հ՜հճռ ՟զպ՜յՠպզ պՠ՜շձ Փթժթոոնջթ Ահՠ՟խգտրնճ, ճջ բջ վճը՜ձճջ՟ ՠս ՜ղ՜ժՠջպ պՠ՜շձ Մնռջթջթ Տ՟էգր՟տրնճ՚ ժջժզձ Լճսո՜սճջմզ Հ՜հժ՜աՠ՜ձո պճիկզ ՠս զկճհո չ՜ջե՜յՠպզ ՠս իճ՞ՠսճջ ՠջժկ՜կ՝ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճխզփ Բ՜հռ ժ՜//(496՝) պ՜ջՠռ՜ս հ՜կզ ի՜ա՜ջՠջճջ՟զ ի՜ջզսջճջ՟զ իձ՞զս դճսճռ հ՜սՠէճս՜թզ
(1656), զ ե՜կ՜ձ՜ժո պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ, ձճռճսձռ վճը՜ձճջ՟զ, Ջնրհ՟ճգտրնճփ Ոջ ՠս կՠտ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ ՠս ըձ՜կրտ Ակՠձ՜արջզձ մճ՞՜տ զ Շփյ տ՜խ՜տ, ճջ ՜հեկ ՜ոզ Ըջո՟ծ՟մ, ՠս ՜ձ՟ կՠթ՜ս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս ՝՜աճսկ ՠջժճսձո ժջՠէճչ, զ պՠխՠ՜ռ–պՠխՠ՜ռ ՞ճսկ՜ջՠ՜է ա՝՜աճսկ րջզձ՜ժոձ ի՜ս՜տՠռ՜տ զ կզ, պ՜ոձ ՜կ՜ս ի՜ազս դբ ժ՜պ՜ջճսկձ ՜շձՠէճչ, ո՜ժո ՞՜խ՜վ՜ջ՜ռձ ՜շլՠշձ յ՜պջ՜ոպ ճմ ՞պ՜ձՠէճռձփ Ես ՜ձպզ ՟՜ջլՠ՜է ՠժ՜տ կՠտ հԱդճշ
կՠջ ՠս զ չ՜ձո կ՜ժ՜՞ջՠ՜է Սվՠնճմ Յնռծ՟մմնր, ճջ րջ ի՜ձ՞ոպ՜ջ՜ձ կՠջ զ պՠխզտ ՝ձ՜ժճսդՠ՜ձփ

Բ՜հռ զ չ՜խ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ բջ ը՜ըպՠ՜է ՠս իձ՜ռՠ՜է ՝ճչ՜ձ՟՜ժ ղզձճս՜թտձ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռՠ՜ռձ, ՠս ճկ՜ձռ զ ձճռ՜ձբ վ՜հպզս ապ՜ձզոձ թ՜թժՠ՜է, ճջ ր՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ չՠջըոպզձ ձճջճ՞ՠռ՜տ կՠթ՜յ՜հթ՜շ ծճըճսդՠ՜կ՝ ա՝ճչ՜ձ՟՜ժ իձճսդզսձ ոջ՝ճռ ՠժՠխՠռՠ՜ռձ ՞ՠխՠռժ՜յբո հրջզձկ՜կ՝փ Ն՜ՠս պճսձո ՞ՠխՠռժ՜ղբձո ՠս ոՠձՠ՜ժո գոպ ՝՜ս՜ժ՜ձզ ի՜ոպ՜պՠռ՜տ զ ձՠջտճսոպ ժճխկ՜ձբ ղճսջն այ՜ջոյ՜սձ ՠս ա՜հ՞զո ՠս ակճսէտո ՠս ա՜ձ՟՜ոպ՜ձո ՠս ա՝ճչ՜ձ՟՜ժ նճէզջո ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ, զ դ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ ի՜ջժ՜ռ զ ՟ճսջո ի՜ձՠ՜է ՜ա՜պՠռ՜տ ձրկճո՜ս ՠս ժձտճչ ի՜ոպ՜պՠ՜էփ
Դ՜ջլՠ՜է, կՠթ՜ս գխլզս ի՜հռՠկտ զ ոզջՠէՠ՜ռ՟, ազ ՝՜ջՠոբջ ժ՜կրտ հզղՠոնզտ հ՜խրդո լՠջ ա՜ղ՜ժՠջպՠ՜է ճջ՟ՠ՜ժո ՠս ակ՜ձժճսձո՚ աՅնծ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ բ հ՜նճջ՟ զկ ՠս վճը՜ձճջ՟ զ Սնրվՠ Աէնպջ զ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ
զկճսկ ՠս հՠպ կ՜իճսձ, ՠս աԲ՟վջգհ ՠյզոժճյճոձ կՠթ՜//(497՜)իշմ՜ժ Սնրվՠ Աէնպնճմ Հ՟հՠ՟ս՟ճ, հ՜ա՜պ պ՜ձբ,
ՠս աԽ՟շ՟սնրվ չ՜ջ՟՜յՠպձ՚ ՜շ Տբջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ, ՠս ավճտջզժ պբջ Մճչոբոձ՚ ոյ՜ո՜սճջ թՠջճսձճհո ՠս ա՜հէ ի՜կրջբձ ՟՜ո ՜՝ՠխ՜հզռ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռ, ՠս ակզ՜՝՜ձՠէճռ ՝՜ակճսդզսձո, ճջ ՜ոպ ի՜ս՜տՠ՜է ժ՜ձ զ թճռ Սնրվՠ Աէնպնճջփ
Ն՜ՠս ա՜կՠձ՜պ՜ջպ՜կո ժջժձ՜ժզ կ՜ջ՟ճչ, աթճհէո զ ՝՜ջզձ ՠս ՜ջ՜՞ո ՜շ մ՜ջձ, աՅնծ՟մ պ՜շ՜յՠ՜է, ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հ, պՠխՠ՜ս Տ՟էգր՟տթ, հզղՠոնզտ զ ոջ՝՜ձճսբջ հ՜խրդո լՠջ ՝՜ջՠոբջ կպրտ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ չՠջճհ՜ո՜ռՠ՜էտո զ ոկ՜, ՠս դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ կՠխ՜ռ կՠջճռ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՠս լՠա ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձփ Հ՜հջ կՠջփ
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ՄԱՇՏՈՑ
ԺԶ — XVI
ԹԵՐԹ՝ 217. շավնր՟լ՝ 1՟—5ՠ, 7՟ՠ, 72ՠ, 91ՠ, 166ՠ, 216՟—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×4+Ա—Ժ×12 (Ա, Զ 10, Ը 7)+10×12(Ը 11, Թ 3)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 27,2×21,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 26—29ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 9՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (9՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ խգմբ՟մ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվ գր ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ. 7 գր 8 շավնր՟լ էգվէգվզ խո՟լ թվ՟վ, 216—վբ շավնր՟լ էգվէթտ 1/4 շ՟ցնռ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—6՜՝ Աճջ թմշ խ՟ճ ՟ղՠ՟վգ՟ժ թ աթվւջ — Ա. Ն՜ը՚ իզկձ՜ջժբտ ՠժՠխՠռսճհ... ԾԳ. Կ՜ձճձտ ՜կճսոձ՜ռՠէճռ բփ
՟. 8՝—14՝ [Ա]. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ Հթղմ՟վխնրէթրմ գխգհգտրնճ — Ժճխճչՠ՜է
՜ոպճս՜թ՜հձճհ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ ա՜կՠձ՜հձ ոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոձ յ՜ղպ՜սձբզռձ...
ՠ. 14՝—29՝ Բ. [Եխգհգտթ ՟րվծմգժրնճ] — Իոժ զ ձ՜ս՜ժ՜պզո ՠժՠխՠռճհձ, հՠջՠժ՜սջՠ՜ իոժճսկձ ՜շձՠձ...
ա. 29՝—37՜ Գ. Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ. ճնվը՟ղ ւվթջսնմգ՟ճ ՟պմգմ — Ն՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզ դճխճսէ...
բ. 37՜՝ Դ. Կ՟մնմ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ճ սհ՟ճթ — Գ՜հ զ հՠջժՠխզձ (=հՠժՠխՠռզձ) կ՜ձժ՜՝՜ջլձ, կ՜հջձ ՠս ձճջ՜թզձ կ՜ձճսժձ...
գ. 37՝—41՝ Ե. Կ՟մնռմ ո[ջ]՟խ ՟պմգժնճ — Ս՜խկճո Ի. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ Քճսկ...
դ. 42՜ Զ. Կ՟մնռմ ոջ՟խ ռգվ՟տմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո ԽԴ, Կռճսջ՟. Բխըՠոռբ ոզջպ զկ...
ե. 42՜—5՜ Է. Կ՟մնռմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
զ. 45՜—53՜ Ը. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ սհ՟ճ ռ՟իձ՟մթ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Աշ տՠա Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ ա՜ձլձ [զկ]...
է. 53՜—4՝ Թ. [Աճա՟ժ՟տթ սհ՟ճթ] — Ահ՞ճհձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ. Եջ՜ձՠէզ ոճսջ՝...
ը. 55՜—64՜ Ժ. Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժջ ճնրհ՟վխգժնճ ՟պ Քվթջսնջ – Աոՠձ ժ՜ձճձ Զ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
ը՟. 64՜—6՝ ԺԱ. Կ՟մնմ ՟ճանճմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ճխ՝՜լ՜հձ...
ըՠ. 66՝—8՜ ԺԲ. Կ՟մնռ նագծ՟մաթջս ՟պմգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճսկ դճխճսդզսձ...
ըա. 68՜՝ ԺԳ. Կ՟մնմ ՟հ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ կՠջ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
ըբ. 68՝—9՝ ԺԴ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ղգպգժնտ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ աՔՠա, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ...
ըգ. 69՝—70՝ ԺԵ. Կ՟մնմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժ, նվ ե ի՟շղ՟[վ] — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա...
ըդ. 70՝ ԺԶ. Վ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ. Ահփէւ ՟պ Տեվ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ձ՜ը՜ձլճսձ Եխզ՜հզ...
ըե. 70՝—1՜ ԺԷ. Վ՟ջմ ոթհլ թմշ խգվգ՟ժ թտե — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ զ ոճսջ՝ո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠո...

ըզ. 71՜ ԺԸ. Վ՟ջմ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ. Ահփէւ — Աոպճս՜թ կ՜ջ՟՜ոբջ, ճջ ակ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդզսձո վճվճը՜ժ՜ձ ՠս պժ՜ջ ՞զպՠո...
ըէ. 71՜ ԺԹ. Կ՟մնմ ջխթծ գր ղ՟[հ]դղ՟մ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
թ. 71՜՝ Ի. Կ՟մնմ մնվ աթվւ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ... ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ն՜հՠռ՜ջճստ...
թ՟. 71՝—2՜ ԻԱ. Կ՟մնմ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտրնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխզձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Խճոպճչ՜ձ
ՠխՠջճստ...
թՠ. 72՜ ԻԲ. Կ՟մնմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժրջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ...
թա. 73՜ ԻԳ. Կ՟մնմ ա՟պմ ՟րվծմգժնճ Զ՟սխթ գր Վ՟վբ՟ռ՟պթ, Աջսնր՟լ՟լմթ գր Խ՟շթ գր ՟ճժ սեվնրմ՟խ՟մ ս՟րմթտ գր ջվՠնտ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Զճխն՜ժբաո ճսխխ՜ջժՠ՜էո...
Լճսո՜ձռտճսկ ՜հէ լՠշտճչ ՞ջճս՜թ բ«Զ՜հո դճխ», զոժ ռ՜ձժճսկ՚ նձնճս՜թփ

թբ. 73՜—5՝ ԻԴ. Արվծմնրէթրմ ի՟հնհնճ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնրհթխնջմ Հ՟ճնտ սեվ Նգվջեջ, [նվ
խ՟ս՟վթ] ճ՟րնրվ ս՟րմթ Աջսնր՟լ՟ղ՟րվմ գր խ՟ղ Սվՠնճ Խ՟շթմ, զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ սգհնճ ՠմնրէգ՟մ չգվղնրէգ՟մ գր տվսնրէգ՟մ գր թ ծ՟ջնրղմ ոսհնտմ — Յՠպ ՠջ՞ճհձ յ՜ղպ՜կ՜ձ ՠս ժ՜կ աժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զ ՜ջլ՜ժկ՜ձձ...
թգ. 75՝—6՜ ԻԵ. Կ՟մնմ դմյի՟վջ ջվՠնտ ցնիգժնճ — Տ՜ձզձ ճջյբո ՜ջե՜ձձ բփ Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ կ՜ի ոջ՝ճռ...
թդ. 76՜՝ ԻԶ. Կ՟մնմ թ ռգվ՟ճ չվծնվթ, ճնվը՟ղ ծգհկգմնր թմշ թ մ՟ — Աոզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Աշ՜տՠէճհ ՜խ՜սձսճհ...
թե. 76՝—7՜ ԻԷ. Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ — Ի չՠջ՜հ ճսձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜ոբ աԱխ՜սդո...
թզ. 77՜՝ ԻԸ. Կ՟վա՟րնվնրէթրմ գհՠ՟ճվ՟խտնրէգ՟մ — Դձՠձ հՠժՠխՠռզձ աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ...
Գջմզռ՚ 77՝ «Ախբ ՜խչճջ բ, ո՜ ՜սՠէճջ՟ բ զ կբն ՠժՠխՠռճհ, տ՜ձ ա՜ս՜ա՜ձզձ կՠթ մժ՜ ՜հէ ՠխ՝՜հջ՜ժռճսդզսձփ Գզպ՜ռզտ տ՜ի՜ձ՜հտ, չձ՜ո մէզձզփ Ըձ՟ ՜հո ՝՜ձզո ՝՜ս բ»փ

թէ. 77՝—8՜ ԻԹ. Կ՟մնմ սըմսգջ ՟րվծմգժնճ. Ահ՟րէւ — Տբջ Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ, ճջ պ՜ո ժՠջ՜ժճսջ...
ժ. 78՜—80՝ Լ. Կ՟մնռմ ղնմնդնմ ՟րվծմգժ [զջս] ծգվ՟խսվնրէգ՟մ գաթոս՟տրնտ գր Սվՠնց ժգվթմմ գր Պ՟հգջսթմ եթմ, ՟վ՟մտ գր խ՟մ՟մտ, նվւ խնրջնրէգ՟ղՠ ճ՟մկմ ՟պմնրմ նվ թ Քվթջսնջ. խ՟վամ ՟ճջ ե — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԻԴ...
ժ՟. 80՝ ԼԱ. Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ, նվ գմ ջ՟վխ՟ր՟անրծթւ — Աոզ Ս՜խկճո ԽԴ. Բխըՠոռբ ոզջպ զկ...
ժՠ. 80՝—2՝ ԼԲ. Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ, նվ նրմթ դջխթդՠմ ցվխնրէգ՟մ յմնվծթմ ռգվ՟յլմգժնտ... Եր ՟վբ,
՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
ժա. 82՝ ԼԳ. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ ՠժՠխՠռզձ... Ես ՠյզոժճյճոձ ՜ոբ աԱխ՜սդո...
ժբ. 82՝—3՜ ԼԴ. Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Ասջիձՠ՜է ՠո Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է. Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
ժգ. 83՜—4՝ ԼԵ. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
ժդ. 85՜—9՝ ԼԶ. Կ՟մնմ Խ՟շ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ըփ Ս՜խկճո. Լճսջ, Աոպճս՜թ ՜խ՜սդզռ զկճռ...
ժե. 90՜—1՜ ԼԷ. Կ՟մնմ ոհլգ[՟]ժ ս՟ձ՟վթ — Դջճս՜ժ զձմ ՠ՟ՠ՜է գոպ ՝ՠջկ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզո, ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
ժզ. 92՜—8՝ ԼԸ. Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ Սվՠնճ ճԱջսնր՟լ՟ճ՟ճսմնրէգ՟մ...— Ս՜խկճո ԻԷ. Կռճսջ՟. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ նճսջռ...
ժէ. 98՝—106՝ ԼԹ. Կ՟մնռմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ. զջս նվնրղ Յթջնրջ, էե. Արվթմ՟խ ղթ գսնր կգդֆ Զնվ ՟վ՟վ ջվՠնճմ Եցվգղթ, դնվ է՟վքղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ[մ] Հ՟ճնտ Գվթանվթնջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Զժձզ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդ...
ի. 106՝—11՝ Խ. Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժ — Ես պ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ աըճոպճչ՜ձճխձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհ...
ի՟. 111՝—8՝ ԽԱ. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դխմթ ՟պ՟ր՟րսնր ը՟ղնրմ դը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժ գր դընհնռնրվբմ — Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո. Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ զ ՝՜ջլճսձո...
իՠ. 116՝—24՜ ԽԲ. Ի մնճմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթջ ճԵվվնվբ ը՟ղմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟վկ՟խգժ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...

իա. 124՜—80՜ ԽԳ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ ռ՟իձ՟մթ ղ՟ծնր՟ղՠ թ Քվթջսնջ, ՟ճջոեջ ճնրհ՟վխգմ — Աշձճս ՠյզոժճյճո ա՝՜ակճսդզսձ ճսըպզձ...
Ոսձզ՚ Մ՜ի կ՜ջ՞՜ջբզռ. 165՝ «Յճչՠէՠ՜»փ 166՜ «Ակճչո՜հ»փ 167՜ «Մզտզ՜հ»փ «Յճչոբ»փ «Ա՝՟զճս»փ 167՝ «Յճչձ՜ձճս»փ 168՝
«Ն՜սճսկ[՜հ]»փ «Ակ՝՜ժճսկ[՜հ]»փ169՝«Սճվճձզ՜հ»փ 170՜ «Աձ՞ՠբ»փ «Զ՜տ՜ջզ՜հ»փ 170՝ «Մ՜խ՜տզ՜հ»փ 172՜ «Դ՜ձզբէզ»փ

իբ. 180՜—6՜ ԽԴ. Կ՟մնմ ճգվխվնվբնրղ ՟րնրվմ, ճնվը՟ղ ճ՟ճա՟ժ՟տմ — Ժճխճչզձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ. ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ...
իգ. 186՜—9՜ ԽԵ. Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ...
իդ. 189՜—90՜ ԽԶ. Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ...
իե. 190՝—1՝ ԽԷ. Կ՟մնմ ծթմ[ա]գվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Ըձ՟ ՠջՠժճհո...
իզ. 191՝—3՝ ԽԸ. Վգտգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ. Ս՜խկճո ՁԵ...
իէ. 193՝—5՝ ԽԹ. Յգրէմգվնվբնրղ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. ՠս ՜ոբ Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
լ. 195՝—8՜ Ծ. Յնրէգվնվբնրղ ՟րնրվմ — Աոզ Ս՜խկճո ՃԻԹ. Եխզռզ[ձ] ՜ժ՜ձնտ...
լ՟. 198՝—204՝ ԾԱ. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ, ոհլգժնճ ճ՟մ՟րվթմ՟տ, գր դյ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մմ ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ տ՜ի՜ձ՜հզստ... ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՀԸ...
լՠ. 205՝—7՝ ԾԲ. [Գ՟մկ գր ս՟հգվ]
1. 205՝—7՜ Գ՟մկ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հթ. Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ջ՟տգ՟ժ («Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսթ գվաջ գ»)
— Ահո՜սջ ՠի՜ո զձլ ՜սջ չ՜ըծ՜ձզ...
2. 207՜՝ Տ՟հ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հթ — Ոջ՟զտ էճսոճհ Հ՜սջըձ կՠթզ...
լա. 208՜—15՝ ԾԳ. [Կ՟մնմւ Յ՟խնՠ՟ճ Ղվթղգտնճ]
1. 208՜—10՜ Յ՟հ՟աջ ոջ՟խթ ՟ղնրջմ՟տգժնճ — Գզպՠէզ բ, ազ ժ՜ձճձ բ ՜հձճռզժ, ճջտ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոձ՜ձզձ...
2. 210՜—5՝ [Յ՟հ՟աջ ՟դա՟խ՟մնրէգ՟մտ ՠ՟ը՟մղ՟մ] — Գզպՠէզ բ ՜ա՞՜ժ՜ձճսդզսձ պ՜ջճջճղՠ՜է ՜ձլ՜ձռձ... Զճջ ռ՜ձՠ՜էո ՠխՠս զ կբձն ըձ՟ջճհ Թնրղ՟ճթ չ՜ջ՟՜յՠպզ իջՠղպ՜ժ՜՝ձ՜ժ Սնրվՠ ճսըպզո Մգլնՠ՟զմգ՟տ, ՠսո թ՜շ՜[հ]՝՜ջ ժ՜պ՜ջՠռզ՚ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպո Ղվթղգտթ, ՜ղ՜ժՠջպ Գենվա՟ չ՜ջ՟՜յՠպո Ղվթղգտթ (՛)
ՠս տ՜ն ՟զպ՜յՠպզ Եդմխ՟տնճ. Յ՜խ՜՞ո ՜ա՞՜ժ՜ձճսդՠ՜ձռ ՝՜ե՜ձկ՜ձփ
լբ. 205՜ [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ.] [Գգվգդղ՟մ Օվթմեմւ]. — Ասջիձՠոռզ ՠս ժձտՠ՜է յ՜իՠոռզ ՞ՠջՠակ՜ձ...
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ԳՐԻՉ՝ Ադ՟վթ՟ ւծճ.ֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Կթվ՟խնջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Խ՟րչ՟ Զ՟մաթյեֆ
ԹԵՐԹ՝ 249+1 (խվխ.1). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 248ՠ—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×1+Ա—ԻԲ×12(Ա, Ե, ԺԵ 11, ԺԱ, ԺԸ 6, ԺԷ 10)+1×2ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26,8×18ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝
լ՟հխ՟բվնյղ ջգր խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟, 50՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 9՟, 41ՠ, 61՟, 78ՠ, 111՟, 126՟, 142ՠ, 159՟,
172՟, 190՟, 224ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, ս՟ձ՟վ, ի՟շֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ,
ղ՟մնրյ՟խ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ՝ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Կ՟դղթ Ա ցգհխզ տգտ՟խգվ,
դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ ԺԸ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ, 247 էգվէզ խ՟վխ՟սնր՟լ գր ՟ռգժ՟տնր՟լ 1, 248—249 էգվէգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՝ [Ց՟մխ ավնտջ] — Ա. Հզկձ՜ջժբտ... ԼԷ. Գ՜ձլ դ՜խկ՜ձփ
Լջ՜ռճս՜թ ԺԷ ՟. ձրպջ՞ջճչփ Վՠջնճսկ ձճհձ ՞ջճչ՚ «Զձժ՜ջճխ Ս՟վաթջ էջբռո հզղՠ՜ զ Տբջ»փ

՟. 2՜—9՜ Ա. [«Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Հթղմ՟վխնրէթրմ ջվՠնճ գխգհգտրնճ». կգպ. 953, 2՟] — Բ՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ...
ՠ. 9՜—27՝ Բ. Կ՟մնմ գխգհգտթ ՟րվծմեւ — Յՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ զ ձկզձ ՠժՠխՠռճնձ կզձմՠս ռ՜շ՜րպձ...

ա. 27՝—8՝ Գ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխսճն զսջճսկ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո,
զ դզս, ՃԺԵ...
բ. 28՝—31՝ Դ. Կ՟մնռմ մնվ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժ, նվ նրմթ ջխթդՠմ ցվխնրէգ՟մ ճ՟ջսնր՟լ՟ճթմ յմնվծջմ ռգվջսթմ լմգտգժնտմ... Եր ՟վբ, ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
գ. 31՝—8՝ Ե. Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտնճ ջվՠգժնճ ճ՟մ՟րվթմ՟տ ղնժգամնրէգմե, գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մ ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ...
դ. 38՝—9՜ Զ. [Կ]՟մնմ մխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ կզձմՠս ռ՜շ՜սրպձ...
ե. 39՜՝ [Կ]՟մնմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

զ. 39՝—40՜ Է. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ...
է. 40՜՝ Ը. Կ՟մնմ մնվ՟խգվս աթվւ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ զ ՝ՠկձ...
ը. 40՝—1՝ Թ. Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
ը՟. 41՝—50՜ Ժ. [Կ]՟մնմ խգմբ՟մ՟վ՟վ ջնրվՠ ղխվսնրէգ՟մ — Յճջե՜կ ճսդ՜սջՠ՜հ էզձզ պխ՜հձ, պ՜հ ՝ՠջՠէ
զ ՟ճսջո ՠժՠխՠռճհձ...
ըՠ. 50՜—8՜ ԺԱ. [Կ]՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մմ — Ս՜խկճո ԻԸ, Կռճսջ՟. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ նճսջռ...
ըա. 58՝—61՜ Կ՟մնմ ոջ՟խ բմգժնճ (=Հ՟մբգվկփվծմեւ) — Յ՜շ՜նձ ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ ՠս աՄ՜ղթճռձ
ՠս ՞ձ՜ձզ պճսձ ի՜ջոզձձ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

ըբ. 61՜—4՜ ԺԲ. [Կ]՟մնմ ծ՟վջ՟մգ՟տ ոջ՟խ բմգժ — Ս՜խկճո Ի. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ...
ըգ. 64՜՝ [«Կ՟մնռմ ոջ՟խ ռգվ՟տմգժնճ». կգպ. 954, 42՟] — Ես հՠպ ճսդ ՜սճսջձ չՠջ՜ռճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ ադ՜՞ձ...
Մզ՜ռճս՜թ §ե՟—զձ. ռ՜ձժճսկ՚ մզտփ

ըդ. 64՝—8՝ ԺԳ. Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժ — Եջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ կՠխճսռՠէճչձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
ըե. 68՝—77՝ ԺԴ. Կ՟մնմ Հթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
ըզ. 77՝—87՜ ԺԵ. [Կ]՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթ Ոսմ՟ժնր՟ճթմֆ Ըջս նվնրղ ՟ջ՟տ Տեվմ. Արվթմ՟խ ղթ գսնր
կգդֆ Զնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե սգ՟պմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ղգլ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ Վխ՟ճ՟ջեվմ
Գվթանվթջ – Ի պ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճս աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ Սջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդ...
ըէ. 87՜—90՝ ԺԶ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ ւ՟ծ՟մ՟ճմ դգխնրտ՟մե ընհնռվբգ՟մմ մ՟իւ՟մ դ[ջ]խթդՠմ
ինվծվբնճմ – Աշՠ՜է աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ...
թ. 90՝—8՝ ԺԷ. Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ ը՟ղ՟սնրմմ ՟րվծմգմ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Խձ՟ջՠոռճստ ի՜ս՜պճչ...
թ՟. 98՝—101՜ ԺԸ. Կ՟մնմ դ՟վղսթջ, ջգվղ՟մտ, դյգհչ գր դծմկ՟մ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ...
թՠ. 101՜—2՝ ԺԹ. Կ՟մնմ դմյի՟վզջ ջվՠնտ զմբնրմգժ գր ցնիգժ թ ծ՟մաթջս — Աոՠձ զ դզս Ս՜խկճո ՃԴ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

թա. 102՝ Ահ՟րէւ ռ՟ջմ գվ՟յսթ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո տՠա ձ՜ը՜ձլճսձ, էճս՜ջ Եխզ՜հզ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

թբ. 102՝—3՜ Ահփէւ, նվ ոգհլ թմշ խգվգ՟ժ թտե — Սճսջ՝ ՠո, Տբջ, ՠս զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է... (ռ՜ձժճսկ՚ ԺԹ)փ
թգ. 103՜ Ահ՟րէւ, նվ թ խգվ՟խնրվջ ղթ՟ճմ ոհլթտթ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՞էըճհ ՜շ՜տՠէճհձ Պՠպջճոզ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

թդ. 103՜՝ Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ — Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձ վճվճը՜ժ՜ր ՞զպՠո...

թե. 103՝—5՝ Ի. Կ՟մնմ ծ՟հնվբնրէթրմ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
թզ. 105՝—10՝ ԻԱ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ խվ՟րմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Կվփմ՟րնվ՟է՟հ») — Ահոյբո
հճսխ՜ջժՠձ զ ի՜ձ՞զոպձ. աըոյՠձ...
թէ. 111՜—20՜ ԻԲ. Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ մմչգտգ՟ժջմ թ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Այի՟վծ՟է՟հ») — Աոՠձ Ս՜խկճո. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ, գոպ կՠթզ...
ժ. 120՝—4՜ ԻԳ. [Աճանճմ] — Ես ՜հ՞ճսռձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ զ չ՜խզսձ...
ժ՟. 124՜—6՜ Կ՟մնմ գրէմ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԱ...
ժՠ. 126՜—32՜ ԻԷ. Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժ սհ՟ճջ, թ Ժ ս՟վնճմ թ ռ՟ճվգմ, ՟պ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Տհ՟ճէ՟հ») — Աոՠձ Ս՜խկճո, ՞ճ՝խ՜հո Դ, զ դզս. Աշ տՠա Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ...
ժա. 132՜—4՜ ԻԶ. [Աճանճմ] — Ի չ՜խճսՠ՜ձ ՜սճսջձ գձ՟ ՜հ՞ձ գձ՟ ՜շ՜ս՜սպձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
ժբ. 134՜—8՜ ԻԷ. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մթ ՟րվծմգժ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ժ՜յՠ՜է ժ՜ջկզջ...
ժգ. 138՜ Արվծմնրէթրմ ՟հթ — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
Ց՜ձժճսկ՚ ԻԸփ

ժդ. 138՜—42՜ ԻԸ. Կ՟մնմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Ս՜խկճո.Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

ժե. 142՜—53՜ ԻԹ. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ – Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Լճսջ, Աոպճս՜թ...
ժզ. 153՝—5՜ Լ. Կ՟մնմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժ թ ՠըյխնրէթրմ ՟ղգմ՟ճմ ՠմնրէգ՟մտ ՠնրջնճ, սմխնճ, ծ՟րսթտ գր
՟ղգմ՟ճմ ռս՟մկ՟րնվ մգհնրէգ՟մտ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜սփ Ըձդՠջռճս՜թ հԵջժջճջ՟ ՜սջզձ՜ռ. Ես ՜ոՠձ ՜ջտ...
ժէ. 155՜—8՝ ԼԱ. Կ՟մնմ ՟րվծմնրէթրմ ի՟հնհթ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնհթխնջմ Հ՟ճնտ սգ՟պմ Նգվջեջթ, նվ խ՟ս՟վթ ճ՟րնրվ ս՟րմթ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ խ՟ղ Սնրվՠ ի՟շթ զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ ՠմնրէգ՟մտ չգվղնրէգ՟մ գր խ՟ղ ւ՟հտվնրէգ՟մ ծ՟ջղ՟մ ոսհնճ — Յՠո ՠջ՞կձ(=Յՠպ ՠջ՞ճհձ) յ՜ղպ՜կ՜ձ...
ի. 159՜—77՝ ԼԲ. Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ լմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ թտգմ
ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մֆ Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ. ՟վ՟վգ՟ժ ե սեվ Ապ՟ւգժնճ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջե — Աջ՟, ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ակ՜ձժճսձո զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ...
ի՟. 177՝—84՜ Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանր գր ՟րգժ՟լնր, գր ՟ղգմ՟ճմ զջս
թրվ՟ւ՟մշթրվ խ՟վաթ — Ես թըՠձ ըճսձժ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ...
Ա—Ե ՜ոպզծ՜ձտփ Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

իՠ. 184՜—90՜ ԼԳ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տ գոպ ՜սջզձզ...
իա. 190՜—9՝ ԼԴ. Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձձ
ՠժՠխՠռճհձ...
իբ. 200՜—24՝ ԼԵ. [Ք՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հ] – Աշձճս ՠյզոժճյճոձ ա՝՜ակճսդզսձ ճսըպզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ պՠխզձ...
Ոսձզ՚ Մ՜ի կ՜ջ՞՜ջբզռ. 210՝ «Եջՠկզ՜հ»փ 211՝ «Ոչոբզ»փ 212՜ «Ակճչո՜հ»փ «Մզտզբ»փ 212՝ «Յճչՠէզ», «Ա՝՟զճս»փ 213՜ «Յուձ՜ձճս»փ 213՝ «Ն՜սճսկ՜հ»փ 214՜ «Ակ՝՜ժճսկ՜հ»փ 214՝ «Սճվճձզ՜հ»փ 215՜ «Աձ՞բզ»փ «Զ՜տ՜ջզ՜հ»փ

իգ. 224՝—30՜ ԼԶ. Կ՟մնռմ գվխվնվբ ՟րնրվմ —Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Կռճսջ՟. Յճջե՜կ ՠժՠ՜է ժՠձ՜ջ՜ջձ...
իդ. 230՜—2՝ Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԽԲ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

իգ. 232՝—4՜ Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԼԹ, Կռճսջ՟. Եի՜ձ ազո...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

իզ. 234՜—7՜ Կ՟մնռմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ – Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԽԱ. Կռճսջ՟. Ախ՜խ՜ժՠռզ ՜շ տՠա, Տբջ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

իէ. 237՜—8՝ Կ՟մնռմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո Ճ, Կռճսջ՟. Յճխճջկճսդզսձ
ՠս հզջ՜սճսձո...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

լ. 238՝—40՜ Կ՟մնռմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՁԷ. Կռճսջ՟. Եո ՜շ տՠա, Տբջ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

լ՟. 240՜—3՜ Կ՟մնռմ նրէգվնվբ ՟րնրվ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜ոՠձ. Փ՜շտ զ ՝՜ջլճսձո...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

լՠ. 243՜—5՝ [Գ՟մկ է՟հղ՟մ]
1. 243՜—4՝ Գ՟մկ է՟հղ՟մ մմչգտգժնտ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ Բ՜ձ՟ զ ոժա՝՜ձբ...
2. 244՝—5՝ Ոհՠ թ ՠգվ՟մնճ ղգպգժնճմ [«՟ջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե», կգպ. 11, 109ՠ] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձտ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 41՝ (Աա՜ջզ՜ ՞ջմզ) Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աըճն՜ Զ՟մաթյեմ ՠս աթձ՜սխոձ զսջ ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աըճն՜
Մնռջեջմ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո (ձկ՜ձ՚ 50՜, 58՜, 77՝, 98՝, 126՜)փ
120՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ... ճխճջկՠ՜... ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ը՜սն՜ Զ՟մաթյ՟մ ՠս ՜կճսոձճհձ զսջճհ՚ Գնրժչծ՟մթմ ՠս թըձճխ՜ռ զսջճռ՚ Յնծ՟մթջթմ ՠս Աղՠ՟վի՟էնրմթմ ՠս ՠխ՝՜սջձ՚ ըճն՜ Մնռջեջթմ... Ըձ՟ ձճոզձ ՠս
զձլ կՠխճսռՠ՜է ՞թճխզո՚ Ադ՟վթ՟ճթ ՠս զկ թձճխ՜ռձ... (ձկ՜ձ՚ 132՜, ՜շ՜ձռ ՞ջմզ ՜ձճս՜ձ՚ 153՜)փ
134՜ Տբջ Յզոճսո ճխճջկՠ՜ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ, ՠսո ՜շ՜սՠէ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ը՜սն՜հ Զ՟մաթյթմ
ՠս ՠխ՝րջձ՚ Սթղենմթմ. ՜կբձփ
246՜ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ ՞զջտո, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ ոճսջ՝ իրջձ Մ՟յթնտ չ՜ջ՟՜յՠպզ, աճջ ի՜չ՜տՠ՜է ճսձզ հզձտՠ՜ձ ա՝ճէճջ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ ո՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՠսդձ ըճջիջ՟ճհ ՠժՠխՠռճհ, զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՋԼԶ
(1487) ՜կզձ, ՠս զ կ՜ջ՟ՠխճսդՠձբձ Քջզոպճոզ կզձմՠս զ կՠա ՌԴՃՂԲ (1492) ՜կզձփ Ես ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ չ՜ձտո Սհչ՟ճնճ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ պ՜ծ՜ջզո, ՠս զ իՠջյՠպճսդՠ՜ձ ոճջզձ՚ Ապ՟ւգժ ժջ՜սձ՜սճջզ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Ս՟վաջթ ՠս կՠջճհ ՜շ՜նձճջ՟զ Սնրվՠ ճսըպզո Վ՟վ՟ա՟ճ պբջ Յնռ՟մեջ ՜ջիՠյզոժճյճոզ, ճջ
կ՜ժ՜ձճսձ Գնրմբնջ ժճմզ, ՠս զ իՠջյՠպճսդՠ՜ձձ Ահնրՠգմտ Ասնղ ժջ՜սձ՜սճջզ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Ահնրՠ ՠեխթ,
զ յ՜ջճձճսդՠ՜ձձ Սնրժգղ՟մթմփ
Աջ՟, զ հ՜հոկ ՜կզ ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠս ՜հո յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս էճսո՜վ՜հէ կ՜ջ՞՜ջպզո՚ ՝՜ջՠկզպ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ պ՜ձճսպբջձ ը՜սն՜ Զ՟մաթյեմ, ՠս ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճհ՚ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ՚ Յնծ՟մթջթմ ՠս
Աղՠ՟վի՟էնրմթմ ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Սսգց՟մնջ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ը՜սն՜հ Մնռջեջթմ՚ վճըՠռՠէճհձ զ Քջզոպճո ՠս ճջ՟սճռ զսջճռ՚ Ահնրոյթմ, Ս՟ք՟վյթմ գր Մնրվ՟բթմ, ճջտ պ՜ջ՜ե՜կ կ՜իճս՜կ՝ վճըՠռ՜ձ զ Քջզոպճո ՠս ա՟ՠշ՜՝ճհո թ՜խժճսձտձ՚ ը՜սն՜ Գնվաթմ, ը՜սն՜ Մթվ՟ւթմ, ՠս Սըղՠ՟սթմ ՠս ՟գո//(245՝)պՠջ՜ռձ՚ Դնռժ՟էթմ, Շ՟ծնրղթմ, Գնրժանրմթմ, ճջճհ Տբջ գձ՟ ՜հձ ՜սճսջո ՜շձբ աձճո՜. ՜կբձփ
Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ ՠս կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ՚ աը՜սն՜ Զ՟մաթյեմ ՠս աթձ՜սխոձ զսջ, ՠս թձճխ՜ժզռձ
զսջ՚ աԳնրժչծ՟մմ, ՠս աձճջզձ ի՜հջձ՚ աԱսնղ տ՜ի՜ձ՜հձ... Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, հզղՠռբտ... աը՜սն՜հ Զ՟մաթյեմ, ՠս ատճհջձ զսջ՚ աԳնրժյ՟ս, ՠս աթձ՜սխոձ զսջ՚ աՅնծ՟մեջմ, ՠս աձճջզ[ձ] ի՜հջձ՚ աՅնռջեցմ, ՠս կ՜սջձ՚
Սղՠ՟սի՟էնրմթմ, ՠս ձճջզձ ի՜սջձ՚ Լնրջգվթմ...փ Աջ՟, հՠջՠո ՜ձգՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո լՠջ ակՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո՚ աԱդ՟վթ՟ճ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հ... ՠս աթձ՜սխոձ զկ ՠս աճսոճսռզմ՚ աԿ՟վ՟ոգս տ՜ի՜ձ՜հ, ճջ ձ՜ի՜պ՜ժՠռ՜ս զ լՠշ՜ռ ՜ձրջզձ՜ռ հԱվձեյ տ՜խ՜տզ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՍ՟հբ՟է, ՠս աճջ՟զտո
զկ՚ աՖ՟վհնրդ՟էմ, աԱղթվ Ադ՟սմ, ՠս աԲ՟վնրմ՟խմ, ճջ ադճսխդո ժճժՠ՜ռ...փ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ հզղՠռբտ... աը՜սն՜
Զ՟մաթյեմ... ճջ ոպ՜ռ՜ս աոճսջ՝ ՞զջտո ՠս ՠպ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Ապ՟ւգժնտջ Պգսվնջթ ՠս Պ՟րհնջթ. ՠս կզ ճտ զղըՠոռբ իՠ//(247՜)շ՜ռճսռ՜ձՠէ աո՜ զ ՟ջ՜ձբ Սնրվՠ Ապ՟ւգժնտջ ՞ճխ՜ձ՜էճչ ժ՜կ թ՜ըՠէճչ, ժ՜կ ՞ջ՜սՠէճչ...փ Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ հ՜խրդո լՠջ աը՜սն՜ Զ՟մաթյեմ ՠս աթձ՜սխոձ զսջ՚ աՅնծ՟մեջմ ՠս աՍղՠ՟սի՟էնրմմ, ՠս աիճ՞ՠսճջ կ՜հջձ՚ աԽ՟էնրյեմ, ՠս աիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜հջձ՚ աՍ՟բ՟յեմ, ՠս ակրջտըսՠջ ՟ճսոպջձ զսջ՚ աՍ՟ժշնրխի՟էնրմմ, ՠս
ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՠջ՜ըպ՜սճջտձ, ճջ զ չՠջ՜հ ոճջ՜հ վճտջզղ՜պբ ՠջ՜ըպզտ ճսձզձ...փ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ... աը՜սն՜ Զ՟մաթյեմ, ՠս աթձրխոձ զսջ՚ աՅնծ՟մեջմ ՠս աԱղՠ՟վի՟էնրմմ, ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աըրն՜հ Մնռջեջմ, ՠս աձճջզձ ժճխ՜ժզռձ՚ աՄնրհ՟ժի՟էնրմմ... ՜կբձփ (Ահէ լՠշտ) Ես աՄնռջեջթ պխ՜հտձ՚ աՄ՟ծջնրղմ ՠս աԳնրժանրմց՟յեմ, ՠս աՍսգց՟մնջ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս աժճխ՜ժզռձ՚ աՔմւնրյմ, ՠս ապխ՜հտձ՚ այ՜ջճձ՚ Գնվամ, ՠս աՅնրմ՟մ, աՓ՟յեմ, ՠս աԲնրվ-

ջեմ, ՠս ավճըՠռՠ՜էտձ՚ աԹնրվր՟մբեմ, աՔ՟վ՟ղմ ՠս աԲեխթչ՟մմ, ՠս աիճ՞ՠսճջ կ՜հջձ ապբջ Սսգց՟մնջթմ՚ աՈրժնրջհ՟էնրմ, հզղՠռբտ ՠս էզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ
2. 2՜ (Ծ՜խժճխզ) Զձժ՜ջճխ ըճջ՜ձզո ա՝՜ակ՜կՠխ Կթվ՟խնջ ՠս աթձրխո զկ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1՟ (ԺԷ ՟.) Զձժ՜ջճխ Ս՟վաթջ էջբռո հզղՠ՜ զ Տբջփ
2. 1՞ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ կՠխ՜սճջ Ամ[բ]վթ՟ջ թ՜շ՜հ Սնրվՠ Ն՟ի՟ռխ[՟ճ]թմ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջփ
247՝ Եո՚ կՠխ՜սճջ Ամբվթ՟ջ ՜՝բխբ. ա՜ձճսձո ՜՝ՠխ՜հ ՠս ՞ճջթտո՚ ճմփ Վ՜ՙհ զձլ զկ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ ՜սճսջձփ
3. 199՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Ծ՜շ՜հ Ոծ՟մջ, ճջ բ ՟ճսշձ Սնրվՠ Ն՟ի՟ռխ՟թմփ
4. 247՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ կՠխ՜սճջ Մխվս[թշ] թ՜[շ՜հ]փ
5. 247՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ կՠխ՜սճջ Բ՟վբնհթղ[ե]նջ ՜՝ՠ[խ]բո ա՜ձ[՜ջե՜ձ]փ
6. 248՜ (1745 դ.) Եո՚ կՠխ՜սճջ ՜ձե(՜ձ՜ջե՜՛ձ) ՜ձյզպ՜ձ թ՜շ՜հ Գ՟ՠվ[թ]եժջ ՞ջՠռզ, ճչ ճջ ժ՜ջ՟՜հ, կբժ ՝ՠջ՜ձ Ոխճջկզ ՜ոզ, զսջՠ՜ձռ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձձ ղձճջիՠոռբ, կՠջըո կՠխ՜[ս]ճջզո ձճհձ՞ճհձ՜ժ. ՜կբձփ Թվզձ ՌՃՂԴ
(1745) վՠպջվ՜ջզ ԻԱ ՞ջՠռ՜սփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՞ Զի՜հջգ՟ ժճմՠկ գոպ ժջպոՠջզձ... Գ՟ՠ[վթ]եժջփ 247՝ Բ՜, ՝՜, ՝՜... Արգսթխփ
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ԳՐԻՉ՝ Գ՟ՠվթեժ բոթվֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟վթ՟ղֆ
ԹԵՐԹ՝ 227. շավնր՟լ՝ 226ՠ, 227ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԺԹ×12(Զ 14, ԺԹ 8)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 27,2×18,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 1՟—2ՠ, 227՟)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ,
՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ գխգհգտթֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝
մ՟վմչ՟անճմ, խ՟մ՟շֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնրծթ գր խնճջ ռխ՟ճթմ Յնրժթ՟մգ՟ճֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ), ջխդՠթտ, ջս՟տնր՟լ
2 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Թնրհէ, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟—Բՠ «///ո՟սձ՟պ ՠ՟վրնճ ղգդ ՟ճջղ
խգմտ՟հնճջ ժթմթ... դթ Յուլիանուհի նշ ծ՟ր՟մթ ՠմ՟խ՟խթտ ժթմգժ ՟ճմղ... Ավբ, ղ՟սթվ ղգլմ Արտեմեա դնծ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ, սգհ—սգհ ղ՟յնր՟լ գր ո՟սպնր՟լ, ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ գր ջգր՟տ՟լֆ Պ՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ տգտ՟խգվ, ինրմ՟տ՟լ գր ՟պ՟մկթմ սնհգվ՝ գհլնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ղթ ւ՟մթ սգհթտ խ՟վխ՟սնր՟լ, Ա ցգհխթ ռվ՟ճ՝ ՟ճվնր՟լւթ ծգսւգվ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՝—2՝ [Ց՟մխ ավնտջ] — Ա. Կ՜ձճձ կըժըջպճսդՠ՜ձ... ԾԲ. Կ՜ձճձ վ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ո Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ (=Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՞ջմզ)փ
՟. 3՜—9՝ Ա. Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ — Ն՜ը ՝ՠջՠձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո, զ դզս, ՃԼ...
ՠ. 9՝—10՜ Բ. Կ՟մնմ ճգս Ը—՟րնրվմ— Վՠջ՜ռճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ ադ՜՞ձ զ ՞էըճհձ ՠս ՜ոբ աԱխ՜սդո. Ոջտ
կժջպՠռ՜ձ...
ա. 10՜՝ Գ. Կ՟մնմ ւ՟պ՟ջմփվգ՟ ՟րնրվ — Յճջե՜կ ՝ՠջՠձ ակ՜ձճսժձ ՠս ակ՜հջձ զսջ...
բ. 10՝—2՜ Դ. Կ՟մնմ ի՟շ ցնիգժնճ, նվ ե կգպմ ս՟ժ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Խ՟շգհՠ՟վւ») — Եջդ՜ձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Խճձ՜ջիՠռճհռ...
գ. 12՜—4՝ Ե. Կ՟մնմ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո Ի. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ Քճսկ...
դ. 14՝—6՝ Զ. Կ՟մնմ դոջ՟խմ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ՜կՠ[ձՠռճսձ]...
ե. 16՝—9՜ Է. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ՠս ակՠխո՜տ՜սզմ ոճսջ՝ ըճջիճսջ՟ձ...
զ. 19՝—30՜, 33՝ Ը. Կ՟մնմ ծ՟ղ՟րվեմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժջմ է՟հղ՟ղՠ ՟պ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ
(Այի՟վծ՟է՟հ) — Աոզ ժ՜ձճձ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
–30՜—2՝ Թ.Գ՟մկ է՟հղ՟մ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջ բ...
–32՝—3՝ Տ՟հ ՟դմթր գր ոթս՟մթ [«՟ջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 11, 109ՠ] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս
չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...

է. 34՜—7՜ Ժ. Կ՟մնմ ագվգդղ՟մ ՟րվծմգժ — Եջժջճջ՟ ՜սճսջձ ՜շօ՜սպճսձ ՞՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ...
ը. 37՜—42՜ ԺԱ. Կ՟մնմ սհ՟է՟հ ՟պմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
ը՟. 42՜—3՜ ԺԲ. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ ՜սջիձՠ՜է...
ըՠ. 43՜—5՜ Ժ[Գ]. Կ՟մնմ նաթ՟ծ՟մաթջս ՟պմգժնճ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնտ — Աոՠձ Ս՜խկճո, զ –դզս, ԼԱ. Եջ՜ձզ ճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս...
ըա. 45՜—9՜ ԺԴ. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
ըբ. 49՜ ԺԵ. Արվծմնրէթրմ ՟հթ — Ն՜ը ՜ոզ Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜...
ըգ. 49՜՝ ԺԶ. Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ գր ո՟ս՟վ՟աթ – Ասջիձՠ՜է Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Տբյջ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
ըդ. 49՝—50՜ ԺԷ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Ասջիձՠ՜է ՠո Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ Աջ՜ջզմ՟ ՠո ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
ըե. 50՜՝ ԺԸ. Կ՟մնմ դմյի՟վ ջըվՠնտմ թ ծ՟մաթջս ցնիգժնճ — Տ՜ձզձ զ պՠխզ ՜ջե՜ձզ ՟ձՠէճռձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԼԱ...
ըզ. 50՝—2՝ ԺԹ. Կ՟մնմ ի՟շղ՟ճվ ՟պմգժնճ ՟պ թ ՠըյխնրէթրմ ՟ղգմ՟ճմ ՠմնրէգ՟մտ սմխնտ, ՠնրջնտ, ոսհնտ, ծ՟րսթտ գր ՟ղգմ՟ճմ ռս՟մկ՟րնվ մգհնրէգ՟մտ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա...
ըէ. 52՝—3՜ Ի. Կ՟մնմ ռ՟ջմ նվ թմշ ոգհլ խգվգ՟ժ թտե — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ոճսջ՝՟ ՠո ՠս զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է...
թ. 53՜ ԻԱ. Կ՟մնմ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ — Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդզսձո վճվճը՜ժ՜ձ ՠս պժ՜ջ
՞զպՠո...
թ՟. 53՝—61՝ ԻԲ. Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Յ՜սճսջ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠջդ՜ձ զ նճսջձ Կռճսջ՟զս...
թՠ. 61՝—4՜ ԻԳ. Կ՟մնմ դ՟վղսթջ ՟րվծմգժ, յգհչ գր ծմլ՟մ — Ս՜խկճո ԿԴ, Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ[՜ոռՠձ]...
թա. 64՜—8՜ ԻԴ. Կ՟մնմ ի՟հնհ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո Դ. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկփ Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ [կՠա]...
թբ. 68՜—76՝ ԻԵ. Կ՟մնմ ղթ՟ճմ՟խ՟տ գր ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
թգ. 76՝—81՝ ԻԶ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ խվ՟րմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթ, ՟ճջոեջ ճնրհ՟վխգմ թ ծ՟մաթջսմ — Զոյՠձ աձ՜
զսջ ի՜ձ՟ՠջլզսձ, ոտՠկ՜սձ, ժձկխ՜սձ...
թդ. 81՝ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Եջժջճջ՟ ՜սճսջձ ՜շ՜սօպճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
(պՠո 34՜—7՜)փ
թե. 81՝—90՝ ԻԷ. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
թզ. 90՝—9՝ ԻԸ. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դնսջմ ժնր՟մ՟ժ... դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Եցվգղթ Խնվթմ
Աջնվնճ գր ղգլ ձամ՟րնվթ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ Գվթանվթջ — Ի Տ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ, եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
թէ. 99՝—103՜ ԻԹ. Կ՟մնմ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ... – Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟զ՜ժտ զկ...
– 101՜ (Լճսո՜ձռտճսկ) «Յճի՜ձ Ոոժե՝ՠջ՜ձզձ ՜ո՜ռՠ՜էձ բ. Ք՜ջճա յ՜պճսզջ՜ձզո ՜հո»փ

ժ. 103՜—14՝ Լ. Կ՟մնռմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ձ՜ը էճս՜ձ՜ձ նջճչ...
ժ՟. 114՝—22՜ ԼԱ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ՟վ՟վգ՟ժ Վ՟ջմ ծթղմ՟վխնրէգ՟մ ջնրվՠ գխգհգտնճ Քվթջսնջթ — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հձճհ ՠյզոժճյճոզձ աոջ՝ՠ՜է ՜ս՜ձ՟ո յ՜ղպ՜սձբզռձ...
ժՠ. 122՜—32՝ ԼԲ. Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտնճ ժնրլգժնճ ճ՟մ՟րվթմ՟տ խ՟ղ ՟մջնրվՠ խգմբ՟մգ՟տ յ՟վըգժնճ դջգհ՟մ գր ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժնտ (ժնրջ՟մտւնրղ, «Պհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ») — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ տ՜ի՜ձ՜հզստ...
ժա. 132՝—5՝ ԼԳ. Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ... — Ես ՜ջ՟, ՜հո բ ժ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ. ի՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ...
ժբ. 135՝—6՝ ԼԴ. Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ, էճս՜ձ՜ձ նջճչ...
ժգ. 136՝—7՜ ԼԵ. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ ՟րվծմգժ թ ջո՟ջ ո՟ս՟վ՟աթ — Տ՜ձզձ ՜շ՜նզ ոջ՝ճհ ոՠխ՜ձճհձ...
ժդ. 137՜ ԼԶ. Կ՟մնմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟ճ ՟րվծմգժ — Լճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
ժե. 137՜՝ ԼԷ. Կ՟մնմ մնվ բնրպմ ճնվը՟ղ բմգմ գխգհգտնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
ժզ. 137՝—8՜ ԼԸ. Կ՟մնմ մխ՟վ գխգհգտնճ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճհՠ՜ իոժճսկձ էզձզ...

ժէ. 138՜՝ ԼԹ. Կ՟մնմ մնվ՟խգվս աթվւ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜կպզճձձ...
ի. 138՝ Խ. Արվծմնրէթրմ մնվ ծ՟տթ — Ասջիձՠ՜, Տբջ, աձզսդ ի՜ռզո...
ի՟. 138՝ ԽԱ. Արվծմնրէթրմ մնվ ոսհնտ — Ասջիձՠ՜, Տբջ, այպճսխտո ա՜հո...
իՠ. 139՜—96՝ ԽԲ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ
ռ՟իձ՟մթ. դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմջ ՟վ՟ջտգմ — Ն՜ը ՠջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ զ ի՜ձ՞զոպձ ճսջ չ՜ըծ՜ձՠռ՜ս...
Ոսձզ՚ Մ՜իտ կ՜ջ՞՜ջբզռ(՜շ՜ձռ գձդՠջռճս՜թձՠջզ)՚ 152՝ «Ոչոբզ»փ «Ակճչո՜հ»փ «Մզտբզ»փ 153՜ «Յճչՠէՠ՜հ»փ «Ա՝՟զճս»փ
«Յճսձ՜ձճս»փ 154՜ «Ն՜սճսկ՜հ»փ «Ակ՝՜ժճկ՜հ»փ 155՜ «Սճվճձՠ՜հ»փ «Աձկբզ»փ «Զ՜տ՜ջզ՜հ»փ 155՝ «Մ՜խ՜տզ՜հ»փ

իա. 196՝—8՝ ԽԳ. Գ՟մկ ճնվը՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ ռ՟իձ՟մթ («Ապգժ») — Ահո՜սջ ՠի՜ո զձլ ՜սջ
չ՜ըծ՜ձզ...
իբ. 198՝—202՝ ԽԴ. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ ՜շ՜ս՜սպճսձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԻԹ...
իգ. 202՝—6՝ ԽԵ. Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Աշ՜սօպճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԺԹ...
իդ. 206՝—9՜ ԽԶ. Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Աշ՜սրպճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ... Ս՜խկճո ՃԼԹ...
իե. 209՜—12՝ ԽԷ. Կ՟մնմ ծթմկգվրնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՁԵ...
իզ. 212՝—4՝ ԽԸ. Կ՟մնմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԽԱ...
իէ. 214՝—8՜ ԽԹ. Կ՟մնմ գրէմգվրնվբ ՟րնրվմ — Աշ՜սօպճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՀԶ...
լ. 218՜—20՜ Ծ. Կ՟մնմ նրէգվնվբ ՟րնրվմ — Աշ՜սօպճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԻԹ...
լ՟. 220՜—4՜ ԾԱ. Կ՟մնմ թմմգվրնվբ ՟[րնրվմ] — Եջդ՜ձ ՜շ՜ս՜սպճսձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո
ԻԲ...
լՠ. 224՜՝ Ահ՟րէւ ՟ճժ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Եխ՝՜ջտ տջզոպճո՜ոբջտ, կՠջլՠ՜է բ ՞՜էճսոպ Տՠ՜շձ կՠջճհ... ՠս էզձզռզ ի՜խճջ՟ ըճոպ՜ռՠէճռ ՝՜ջՠ՜ռ զ Քջզոպճո Յզոճսո... հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

224՝ ԾԲ. Փ՜շտ...// (225՜)...փ Աջ՟, հ՜ձժ ՠէՠ՜է ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո, ճջ ժճմզ Հ՜հջ Մ՜ղդճռ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ կՠթ չ՜ջ՟՜յՠպձ Հ՟ճնտ Մգջվնո ՠս Յնծ՟մ Մ՟մբ՟խնրմթփ Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ Գՠխժ՜ս ճջ ՞ՠսխ՜տ՜խ՜տո զ Զգէնրմ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս ոճսջ՝ ճսըպզո Սվՠնճ Յ՟խնՠ՟ճ Մլՠմ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ ՠս ՜հէ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռՠ՜ռո, ճջ ՜ոպ ժ՜ձփ Աջ՟, ՠխՠս աջ՜ս ՠս ՜ս՜ջպ ՞ջճռո զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պճսկ՜ջզո զ Ջ ՠս ՁԳ (1534), զ հօ՞ճոպճո ՜կոճհ ԻԲ, զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Յնռծ՟մմէջթ, ՠս ՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձձ պբջ Դ՟րէթ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ յ՜իՠոռբ աձճո՜ ՜ձո՜ո՜ձ կզձմՠս զ ըճջզձ թՠջճսդզսձձ. ՜կբձփ
Աջ՟, ղձճջիզս Տՠ՜շձ ոժըո՜հ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզ ա՜ոպճս՜թ՜ըճսկ՝ պ՜շո, ճջ ՞՜խ՜վ՜ջՠ՜է ճսձզ հզձտՠ՜ձ աըճսկ՝ կ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձ ՠս ՜շ[՜տ]ՠէ՜ժ՜ձ ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձ՜ժ՜ձ իջ՜կ՜ձզ, աճջ ձ՜ը՜՞ճսղ՜ժ պՠոէՠ՜կ՝ ղձճջի՜ստ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ո՜իկ՜ձՠռզձ ոճսջ՝ ի՜ջտձ աժ՜ջ՞ չՠջոպզձ թձ՜ձՠէճռձ նջճչ ՠս Հճ՞ճչ հճջ՟զո
էճսոճհ... (դճս՜ջժսճսկ ՠձ ձզսդՠջգ) // (225՝)... ազ ՝ճսձ Մ՜ղպճռ բ, բ զ հգձպզջ ՜սջզձ՜ժբփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜հզռ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ըաՄ՟վթ՟ղմ ՠս ազսջ ճջ՟զոձ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜հզձո զսջ, ՠս ա՜հէ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո զսջ աժՠձ՟՜ձզո ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ. ՜կբձփ Աջ՟, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջճխո, ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ճջ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜հ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ պՠո՜ձՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ ապ՜շ՜յՠ՜է ՞ջզմո՚ ակՠխ՜ստ ռձճջՠ՜է աԳ՟ՠվթեժ ՟յզջո, ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ թձճխոձ զկ՚ աԿնջս՟մբթմմ ՠս աՈջխթմ ՠս ա՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջոձ աժՠձ՟՜ձզոձ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձփ Ահէՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՠս ող՜է՜ձ՜ռ ՜հոկ ՞ջզո ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ ազ, // (226՜) ՜հո մ՜վո բջ զկ ժ՜ջզո, մՠկ իկճսպ ՜հո ՜ջճսՠոպզոփ Ահէ ճջ հզղբ
ոջպզ կպ՜ստ աչՠջճյ՞ջՠ՜էոձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՠս զձտձ հզղՠ՜է էզռզ զ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ ՜սջիձՠէճհձ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Աջ՟, ՜խ՜մՠկտ ալՠա, ճչ ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜հզռ, հզղՠոնզտ զ կ՜ջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ աչՠջճյհզղՠռՠ՜էո՚ աՄ՟վթ՟ղմ ՠս ազսջ թձրխոձ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է թ՜ձզտ, ճջ ճմ ճտ ճսձզ զղը՜ձճսդզսձ ի՜ձՠէ ա՞զջտո զ ՟ջ՜ձբ Սնրվՠ
Աջսնր՟լ՟լմեմ, ճմ ճջ՟զ ՠս ճմ ՜ա՞՜ժ՜ձ, ՠս ճջ [հ]՜ձ՟՞ձզ՚ ՠէձբ ՜ձկ՜ոձ զ Քջզոպճոբ, ՠս իձ՜ա՜ձ՟ՠ՜էտձ՚ ՜սջիձՠ՜է էզռզձ զ Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1՜ (Փզէզյճո ժ՜ակճխզ) Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜զռ, հզղՠռբտ ակխպըոզ Յնռ՟ջ՟ց ՠս ազսջ
ճջ՟զձ՚ ապբջ Մգժւթջեբ, ՠս ակխպբոզ Ս՟վաթջմ, ՠս աԱխնՠ ՠջբռձ, ՠս աՄխվսշթմ պխզձ՚ աԳվթանվմ, Ահնրռմթմ պխզձ՚/// (տՠջճս՜թ. աՈրղթ՞բմ)փ Ես աչՠջնզձ ժ՜յճխո՚ աոճսպ՜ձճսձ Փթժթոնջմ ՠս ազկ թձրխտձ. Աոպճս՜թ հզղբ ալՠա
հզսջ ՜ջ՟՜ջ ՟՜պ՜ոպ՜ձձ. ՜կբձփ Կ՜յՠռ՜ս Մ՜ղպճռո զ դվզո Հ՜հճռ ՌԻԸ (1579)փ Աձկՠխ՜՟զջ ժ՜ռբտ ՞ջ՜՞ջզո, տ՜ջ՜ոպզժ մճսձզ իՠպոփ Ես աՅնռ՟ջ՟ցթմ ժզձ՚ աՄ՟վնրմ ՠս ազջզռ՜ժզձձ, ճջ ժՠջ՜ժջՠռզձ ազոփ

2. 226՜ (ԺԶ ՟., Ախ՜ա՜ջ ձճջճ՞ճխզ) Զչՠջոպզձ ձճջճ՞ճխ ոճջ՜՚ աԱհ՟դ՟վ ՟յզջո հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ, աթձճխոձ զկ՚ ակխպՠոզ Պ՟հս՟ջ՟վմ ՠս աԼնրջթմմ, ՠս ատՠշկ՜հջո զկ՚ ակխպՠոզ Խ՟մբգվմ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ. ՜կբձփ
3. 227՜ (ԺԷ—ԺԸ ՟՟., Վ՜ջ՟՜ձ ժ՜ակճխզ) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ աչՠջնզձ պճսճխ ժ՜ակճխ ոճսջ՝ պ՜շզո, ճջ ժճմզ Հ՜հջ Մ՜ղպճռ, ապբջ Թնվնջ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ աՇմնրքնվմ ՠս աի՜հջձ՚ ապբջ Սսգց՟մնջ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս ակ՜հջձ՚ աԹ՟անրծթմ, ՠս աՠխ՝՜հջձ՚ աՈռ՟մեջ, ՠս աճջ՟զտձ՚ աԿ՟ջբ՟վ ՟ըյզջձ, ՠս
աԽ՟սնրխ Կ՟վ՟ոգսմ, ՠս ա՟ոպՠջձտ՚ աՇնրյ՟մ, աԻՠվջթղեմփ Ես ՟՜ջլՠ՜է Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ ՠժՠխՠռճհո տ՜ի՜ձ՜հտձ՚ ապբջ Յնռծ՟մմեջմ ՠս ազսջ ճջ՟զձ՚ ապբջ Պ՟րհնջմ, ՠս ագձժՠջտձ՚ ապբջ Յնռջեցմ ՠս ապբջ Կթվ՟խնջմ,
ՠս ա՜հո ՞ՠխզ պ՜ձճսպբջձ՚ աՔնճեջհղ՟դթմ ճջ՟զձ՚ աԽ՟շեվ ո՜ջժ՜ս՜՞, ՠս ապճսէ՜դրճջտձ՚ աչ՜ջյՠպ Շ՟ս՟վգրմ,
ակ՜իպՠոզ Մ՟էենջ ՠս աըճծ՜ Փ՟մնջ, ՠս ա՞ՠխզ ի՜ս՜ո՜ջ պճսէ՜դ՜սճջտ ՠս ա՜կՠձ՜հձ եճխճչճսջ՟՚ ա՜հջձ ՠս աժ՜ձ՜հտձ, աճջ՟զտձ ՠս ա՟ոպՠջտձ, ակՠթձ ՠս ավճտջձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ Քջզոպճո Աոպճս՜թ զսջՠ՜ձռ չ՜ջլճսռձ կզճհձ ի՜յջճսջ՜յ՜պզժ յ՜ջ՞ՠսբ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ Ղ՟ջ՟վտթ Յնռջեցթմ, Մ՟վէե
իճ՞ճհձ, ճջ ձճջ՜ պխ՜հձ զձլ Ա ՞էըճս տ՜մ՜ ՠպճսջփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ հ՜խ՜սդո լՠջ աչՠջնզ ժ՜ակճխ ոճջ՜՚ աՎ՟վբ՟մ ՜՝ՠխ՜հձ ՠս աթձ՜սխտո զկ՚ ակ՜իպՠոզ Մթմ՟ջմ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՄ՟վաըվթսմ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ հ՜յջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո կՠջ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս ՟ճստ ՜հէ հզղՠռՠ՜է էզռզտ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձ. ՜կբձփ
4. 226՝ (ԺԸ ՟., ՜ջ՜՝՜պ՜շ ՟եճս՜ջ գձդՠշձՠէզ ոպճջ՜՞ջճսդզսձձՠջ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ

957
ՄԱՇՏՈՑ
ՌՃԼԸ — 1689
ՍՏԱՑՈՂ՝ Ն՟ծ՟ոգս ռ՟վոգս Բգմխտթ, Եցվգղ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 116. շավնր՟լ՝ 1՟, 2ՠ, 103՟—4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ժ×12(Թ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26×19,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ խ՟վղվ՟րնրմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, Ա ցգհխթ խգմսվնմնրղ ձմյ՟բվնյղ ի՟շգժնրէթ՞րմ (ղ՟յնր՟լ), ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ մ՟վմչ՟անճմ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 14՟, 24՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 ՟պ՟մկթմ էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է,
գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟—Աՠ «///[գվթս՟]ջ՟վբւմ... ղթմ[շգր... ւ՟ծ՟մ՟ճ՟]ոգսթմ... ռխ՟ճգթմ [դմղ՟մե... նշ] եթմ... ռխ՟ճնր[էթրմմ... ճ՟վնրտգ՟ժ] ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսթմ... Դնր՞ գջ Քվթջսնջ///» (Մ՟վխ., ԺԴ, 52—61)ֆ Բՠ—Բ՟ «///[ղ՟]սմգժնտ... ը՟ղ՟մ՟խ թղ [շգր ե... ո՟սվ՟ջ]ս ե... ընհնռնրվբմ [խեջւմ... դ]ընհնռնրվբմ... ի՟րջ[թղ... ի]մբվե գր թ յ՟ՠ՟էնր///» (Յնռծ., Զ, 72—Է, 22)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ձգհւնր՟լ, Ա ցգհխթ ս՟իս՟խզ՝ շթւ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ Ա գր Բ ցգհխգվթ ռվ՟ճ մ՟ի՟ոեջ գհգժ գմ ղգս՟հգ՟ճ ի՟շգվ, գվգրնրղ գմ ծգսւգվզֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՝—2՜ Ց՟մխ Մ՟յսնտթ — Ա. Վ՜ոձ կժջպճսդզսձ ՜շձՠէճհ... ԼԱ. Վ՜ոձ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՠժՠխՠռճհ էճսթՠէճհփ
1. 3՜—12՜ Ա. Կ՟մնռմ ղխվսնրէգ՟մ – [Ախրդտ.] Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ ըաչջզյՠ՜էո...
2. 12՜՝ Կ՟մնռմ Ը—փվգ՟ սհ՟ճթմ — Բՠջՠձ աՠջՠը՜հձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
3. 12՝—3՝ Բ. Կ՟մնռմ ւ՟պ՟ջմնվբ՟տ մնվ՟լմգժնտմ – Յճջե՜կ ՝ՠջՠձ ակ՜ձճսժձ ՠս ակ՜հջձ...
4. 13՝—20՝ Գ. Կ՟մնմ ոջ՟խ ՟պմգժնճ — Գ ե՜կձ ՠջդ՜ձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ, ՠս տ՜ի՜ձ՜հձ ՜յոյ՜ջբ...
5. 20՝—1՝ Դ. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟ղնրջմնրէգ՟մ. ոջ՟խթ ե — Ս՜խկճո. Տբջ զ արջճսդՠ՜ձ տճսկ...
6. 21՝—4՜ Ե. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
7. 24՜—31՝ Զ. [Կ]՟մնմ սհ՟է՟հ ճնվը՟ղ ԲԺ—՟մ խ՟ղ ծմագս՟ջ՟մ ՟ղգ՟ճ ժթմթ — Աոՠձ Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ...
8. 31՝—3՜ Է. [Վ՟ջմ սհ՟ճթ ՟ճանրտ] — Իոժ ՜շ՜սօպձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱձ՝զթտձ...
9. 33՜—42՜ Ը. Կ՟վա գր խ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ մմչգտգ՟ժջմ թ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ...
10. 42՝—5՜ Թ. Կ՟մնմ ագվգդղ՟մ ՟րվծմգժ — Եջժջճջ՟ ՜սճսջձ ՜շ՜սօպճսձ ՞՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...

11. 45՝—7՝ Ժ. Կ՟մնմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժն խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո, զ դզս, ԼԱ. Եջ՜ձզ
ճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս կՠխ՜ռ...
12. 47՝—9՜ ԺԱ. Կ՟մնմ մմչգտգժնտ էե Է ՟րնրվ ե, խ՟ղ Խ—փվգ՟ճ ե խ՟ղ ս՟վեժտգ՟մտ ե, դ՟ճջ ՟ջ՟ճ — Աձ՝զթտբձ ՞ճս՝խ՜հ կզ...
13. 49՜—52՝ ԺԲ. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մթ ՟րվծմգժ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
14. 52՝ ԺԳ. Արվծմնրէթրմ ՟հթ — Ն՜ը ՜ոզ Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜հ կՠա...
15. 52՝—3՜ Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ գր ո՟ս՟վ՟կթ — Ասջիձՠ՜է Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...
16. 53՜—4՜ ԺԴ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ Աջ՜ջզմ՟ ՠո ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
17. 54՜—5՝ ԺԵ. Կ՟մնմ ի՟շղ՟ճվ ՟պմգժնճ՝ ՟պ թ թ ՠըյխնրէթրմ ՟ղգմ՟ճմ ՠմնրէգ՟մտ սմխնտ, ՠնրջնտ,
ոսհնտ, ծփսթտ գր ՟ղգմ՟ճմ ռս՟մա՟րնվ մգհնրէգ՟մտ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա...
18. 55՝—6՜ ԺԶ. Կ՟մնմ նվ թմշ ոթհլ խգվգ՟ժ թտ[ե], դ՟ճջ ՟հփէւջ խ՟վբ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճմ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ոճսջ՝՟ ՠո ՠս զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է...
19. 56՜՝ ԺԷ. Կ՟մնմ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ խ՟վբ՟ճ դ՟ճջ — Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ժ՜հզձ ՝ձճսդզսձո վճվճը՜ժ՜ձ ՠս պժ՜ջ ՞զպՠո...
20. 56՜՝ ԺԸ. Կ՟մնմ դմնվ ծ՟մբգվկջ ՟րվծմգժնճ՝ յնրվչ՟պ, յ՟ոթք, նրվ՟վ, ՠ՟դո՟մ, ռ՟վյ՟ղ՟խ, է՟ա, ռ՟վ՟անճվ, դյնրյց՟ճ գր լ՟լխնտ ջնրվՠ ջգհ՟մնճմ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
21. 56՝—7՜ ԺԹ. Կ՟մնմ մնվ՟խ՟դղ աթվւ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ, ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
22. 57՜՝ Ի. Կ՟մնմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟ն փվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
23. 57՝—8՝ ԻԱ. Կ՟մնմ դ՟մկ՟խ գր ը՟ղ՟ս՟վ, ւյնտ, ՠնրվռ՟պ, ՟ղՠթնմ, ավ՟խ՟ժւ, գվագծնմ, գր ՟ճժ թմշ
՟մփէւ գխգհգտրնճ ժթմ՟ճ, էե ոհմլգհեմ, էե ց՟ճթգհեմ, դթմշ կ՟ճմթտ ոեսջ ՟մփէւ գմ, ՟րվծմգժմ ՟ճջ ե խ՟վաջ— Բՠջՠձ ՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
24. 58՝—9՜ ԻԲ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ գխգհգտրնճ բմգմ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխսճն զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԺԷ...
25. 59՜ ԻԳ. Արվծմնրէթրմ մնվ ծ՟տթ — Ասջիձՠ՜, Տբջ, աձզսդ ի՜ռզո...
26. 59՜ ԻԴ. Արվծմնրէթրմ մնվ ոսհնճ — Ասջիձՠ՜, Տբջ այպճսխտո ա՜հո...
27. 59՜—61՜ ԻԵ. Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ չվծնվ ՟րվծմգժնճ գր դնվ թ մղ՟ չնրվ ջվՠգժնճ — Գձ՜ձ նջիճջձ ձղ՜ձ՜ս ոճսջ՝ ը՜մզսձ ՠս ոճսջ՝ զսխճչձ...
28. 61՜—8՜ ԻԶ. Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Յ՜սճսջ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠջդ՜ձ զ նճսջձ...
29. 68՜—71՝ ԻԷ. Կ՟մնմ ի՟հնս փվծմգժնճ — Ս՜խկճո Դ. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ...
30. 71՝—9՜ ԻԸ. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
31. 80՝—6՝ ԻԹ. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ (Ոսմ՟ժնր՟ճթմ)... դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Եցվգղթ Խնվթմ
Աջնվնճ գր ղգլ ձամ՟րնվթ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ՝ ջնրվՠ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ Գվթանվթնջ — Ի Տ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճսձ, աժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
32. 86՝—95՝ Լ. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ, ձ՜ը նջճչ էճս՜ձ՜ձ...
33. 95՝—102՝ ԼԱ. Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտնճ ժնրլաժնճ ճ՟մփվթմ՟տ խ՟ղ ՟մջնրվՠ խգմբ՟մգ՟տ յ՟վըգժնճ դջգհ՟մմ գր ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ տ՜ի՜ձ՜հզստ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞րտձ...
34. 105՜—12՜ Շ՟վ՟խ՟մ ծ՟մաջսգ՟մ — 105՜ Ոջ ոպՠխթկ՜կ՝... 105՝ Աջ՜ջզմ Աոպճս՜թ... 106՝ Ոջ ժճմՠռՠջ... 107՝ Ոջ Ոջ՟զ՟ ՠո... 108՜ Հ՜հջ ՜ձըոժզա՝ձ... 109՜ Փ՜շըտ տՠա... 110՜ Յճջե՜կ ի՜ջժ՜ձզ... 111՜ Ոջ դ՜՞՜սճջ՟ ՠո...
25. ՟. 112՜—3՝ Գ՟մկ ծ՟ղփվեմ մըմչգտգժնտ («Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսթ») — Ահորջ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ Աջ՜ջմբձ...
ՠ. 113՝—4՝ Ոհՠ մըմչգտգժնտ ՟դմթր ագհգտթխ — Եո ՞զպբզ, դբ ՜ղը՜ջիո զձլ կճսէտ բջ պըս՜թ...
ա. 114՝—5՜ Ոհՠ ռ՟ջմ ղգպգժթ — Իձլ ճսկբպ ժ՜հջ ՠս ժճսկ՜ձ...
բ. 115՜—6՝ Ոհՠ ղ՟մնրխ ծ՟ջ՟խ՟ր — Յՠջՠժ իճխչՠջրտ՟ ՜ձռզ,/Հճպ ՜շզ ատզկըո ժ՜վճսռզ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

116՝ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՠխՠս ՜ս՜ջպճսկձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ պ՜շզո, ճջ ժճմզ Մ՜ղպճռ, զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ի՜ա՜ջ
Ճ ՠս ԼԸ (1689) ՜կզձփ Աջ՟, ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ գձդՠշձՠէճչ ժ՜կ

րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ կզճչ Հ՜հջ կՠխ՜հզս Բգմխտթ չ՜ջյՠպ Ն՟ծ՟ոգսմ, ՠս ի՜հջձ՚ կ՜իպՠոզ Մխվսշթմ, ՠս կ՜հջձ՚ կ՜իպՠոզ Կթրժո՟ծ՟վմ, ՠս ՠխ՝՜հջձ՚ Պգճդ՟սմ, ճջ ՠպ ՞ջՠէ, ՠս ՠպճսջ հզղ՜պ՜ժ զ լՠշձ պբջ Եցվգղ չ՜ջ՟՜յՠպզձ. ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠոռբփ Ես ճջ հզղբ՚ հզղՠ՜է էզռզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էոպՠ՜ձձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհձ կՠջճ, ճջ բ
րջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ, ճջ հՠջժզձոփ
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ԳՐԻՉ՝ Խ՟շ՟սնրվֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մգջվնո ՟ՠհճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 360ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Լ×12(Ա 9, ԺԶ 10, ԺԹ—Ի 11, Լ 15)+1×4 (ԺԷ բ.)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26,5—27×16,5—17ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ գր բգհթմ ալգվնռ խս՟ր
(Ա, ԺԷ բ.), խ՟վղթվ ջգր ռ՟մբ՟խմգվնռ խսնվ (Բ— Ի բ.)ֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3+2, բգհթմ էնրհէ (Ի բ.)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ՝ 1՟ֆ Ճ՟ խ ՟ ս ՟ դ՟ վբ՝ 56՟, 121՟, 203՟, 230ՠ, 260ՠֆ Լ նր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ՝
ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ս՟ձ՟վֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. էնրհէզ էնրժ՟տ՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, սգհ—սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ ԺԷ գր Ի բբ. մնվնանր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ խ՟վխ՟սնր՟լ, խտնր՟լ՝ 357—360 (ԺԷ բ.), խ՟դղթ էթխնրմւմ նր գդվգվզ՝ խ՟վխ՟սնր՟լ մնվ խ՟յնրնռ (Ի
բ.)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—9՝ [Ա]. Ոծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Հթղմ՟վխնրէգ՟մ ջնրվՠ գխգհգտրնճֆ Ըմէգվտնր՟լ ճԵվվնվբ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ — Ես ՜շ՜տՠ՜ռ Սճխճչկճձ ՜շ Քզջ՜կ ՜ջտ՜ Տզսջճոզ...
2. 9՝—27՝ [Բ]. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտթ ՟րվծմգժնճ — Յՠջՠժ՜սջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ...
3. 28՜—30՝ Գ. Կ՟մնմ մնվ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժ... գր ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ ՟ր՟դ՟մթմ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխսճն զսջճսկ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
4. 30՝—1՜ Դ. Կ՟մնմ մնվ բնրպմ ՟րվծգժ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխճն զսջճսկ... ՃԺԷ Ս[՜]խ[կճո.] Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ Տՠ՜շձ...
5. 31՝ Ե. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
6. 32՜՝ Զ. Կ՟մնմ ջխթ գր ղ՟հըդղ՟ճ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ զ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձձ...
7. 32՝—3՜ Է. Կ՟մնմ մնվ՟խգվս աթվւ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ զ ՝ՠկձ...
8. 33՜—4՜ Ը. Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
9. 34՜՝ Թ. Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ գձժ՜է՜ջ աըճսձժձ...
10. 34՝ Ժ. Կ՟մնմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթջ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժ՜սջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ կզձմՠս ռ՜շ՜ս՜սպձ...
11. 34՝—7՝ ԺԱ. Կ՟մնմ ցվխշ՟խ՟մ ո՟սխգվ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս ՜ոՠձ Ս[՜]խ[կճո.] Աոպճս՜թ կՠջ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
12. 37՝—40՜ ԺԲ. Կ՟մնմ դջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ ո՟սխգվմ ՟րվծմգժ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ, ՠս ՜ոՠձ Ս[՜]խ[կճո.] ՝խըՠոռբ ոզջպ զկ...
13. 40՜ ԺԳ. Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ջվՠնտ ո՟սխգվ ՟րվծմգժ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ, ՠս ՜ոՠձ
Ս[՜]խ[կճո.] Բ՜ջլջ ՜շձՠկ ատՠա. Տբջ...
14. 40՝—8՝ ԺԴ. Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտնճ ս՟ձ՟վթ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ ճ՟մ՟րվթմ՟տ ղնժգամնրէգմե. ՟րվծմնրէթրմ ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Գզղՠջձ իոժճսկձ էզձզ հՠջՠժ՜սջՠ՜ կզձմՠս ռ՜շ՜ս՜սպձ...
15. 48՝ ԺԵ. [«Ձգպմ՟բվնրէթրմ» (ժնրջ՟մտւթտ)]
՟. 48՝—9՝ [«Վ՟ջմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ իվ՟սւ» (ժնրջ՟մտւթտ)] — Յճջե՜կ ժ՜կզռզ ՠյզոժճյճոձ լՠշձ՜՟ջճսդզսձ ՜շձՠէ, ՠ՜սդձ ՜սճսջ՝ հ՜շ՜ն ժճմբ...
ՠ. 49՝—57՜ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ՟լմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ թտգմ ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մֆ Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ ՟վ՟վգ՟ժ Տեվ Ապ՟ւգժնճ Սթրմգ՟տ մ՟ծ՟մաթ —
Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզ յ՜ջպ բ չ՜ջեՠէ ակ՜ձժճսձո...
ա. 57՜—67՝ Յգս ՟ճջնվթխ ճ՟պ՟չ ղ՟սթտե ՟պ՟չմնվբ ջնրվՠ նրիսթմ. խ՟ժնռ ՟պ՟չթ գոթջխնոնջթմ, գր
՟ջե ՠ՟վկվ կ՟ճմթր — Հ՜հջ ոճսջ՝, ըձ՟ջբ զ տբձ կ՜հջո կՠջո ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ...
բ. 67՝—8՝ Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանրւմ, նվւ զմէգպմնրմ դղ՟վա՟վե՟խ՟մ
աթվջ — Ես թըբ ՠյզոժճյճոձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... 68՝—9՜ Ապ՟չթմ խ՟վա բպմ՟ՠ՟տթմ ե — Ես հՠպ թըՠէճհ ՠ-

յզոժճյճոզձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ՜ս... 69՜՝ Եվխվնվբ խ՟վա զմէգվտնհնրէգ՟մ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Ախ՜մՠոռճստ աԱոպճս՜թ Հ՜հջ ՜կՠձՠռճսձ... 69՝—70՜ Եվվնվբ խ՟վա գվբըղմգտնրտշ՟տ — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... 70՜—1՜ Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ, ՟ճջթմւմ չ՟ծզմխ՟ժթմ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... Եխ՝՜ջտ ոզջՠռՠ՜էտ... 71՜—4՜ Հթմագվնվբ խ՟վա խեջ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ, նվ ե բոթվմ — Աթբ աձճսզջՠ՜էոձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՠս ՜ոբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... 72՝ Եխ՝՜ջտ ոզջՠռՠ՜էտ...
գ. 74՜—81՜ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տ գոպ ՜սջզձզձ...
դ. 81՜—92՜ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ[՞ՠ]ՠձճս ՠյզոժճյոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռճհձ...
ե. 92՜—5՜ Գ՟մկ կգպմ՟բվնրէգ՟մ. ճնվը՟ղ ջխջ՟մթմ դԱնՠթլ ՟ջգժմ, դ՟ճջ գհ՟մ՟խգջտգմ ՟ճժւմ («Տեվ
Ապ՟ւգ՟ժ») — Տզյձ ՜ձՠխ՜ժ՜ձ/Եջզռ կզ՜ժ՜ձ...
16. 95՜—6՝ Եր ճնվը՟ղ ջխջ՟մթ գոթջխնոնջմ ճ՟րլ՟մգժ դմնվզմլ՟ճջմ, ՟ճժւմ գհ՟մ՟խգջտգմ դս՟հջ դ՟ճջ ՟րլղ՟մ («Ի սեվ Ապ՟ւգժնճմ ե ՟ջ՟տգ՟ժ ՠ՟մջ ՟՟ճ») — Ի կՠթզ իջ՜ղ՜վ՜շ ի՜ձ՟զոզո,/Շձճջի՜՝՜ղը յ՜ջ՞ՠս՜ռ ոճսջ՝ պ՜սձզո...
17. 96՝—101՜ ԺԷ. Կ՟մնմ ղնմնդնմթ ծգվ՟խսվնրէգ՟մ գաթոս՟տնտմ գր ջնրվՠ ժգվթմմ օ Պ՟հգջսթմ,
՟վ՟մտ օ խ՟մ՟մտ, նվւ դխնրջնրէթրմ ճ՟մկմ ՟պմնրմ թ Քվթջսնջ, խ՟վամ ՟ճջ ե — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
18. 101՜—18՜ ԺԸ. Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ խվ՟րմ՟րնվնրէգ՟մ ՟վը՟մ՟տգժնտմ թ շ՟ց ծ՟ջ՟խթ խ՟ս՟վղ՟մ սթնտ գր մղ՟մ՟խտնրէթրմ թ Քվթջսնջ ղթ՟տգժնտմ (էճսո՜ձռտճսկ՚ «Ստՠկ՜սճջ ՜սջիձՠէ»)— Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ պՠխզ ՜խ՜սդզռձ ճջյբո աճխն՜ժբա...
19. 118՜—21՜ ԺԹ. Կ՟մնռմ ծ՟ճվ ՟րվծմգժնճ — Ժճխճչզձ ճսըպձ ՜կՠձ՜հձ ՠս ՜շ՜նզ ժ՜ռճսռ՜ձՠձ աճջ գձպջՠ՜էձ ՠձ...
20. 121՜ Ի. Կ՟մնմ սմսգջ ՟պմգժ – Տբջ Աոպճս՜թ Աջ՜ջզմ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ժՠջ՜ժջզմ...
21. 122՜—30՜ ԻԱ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ խվ՟րմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթ, ՟պ թ է՟հնրղմ, նվ նշ թտե թմւմ ւ՟ծ՟մ՟ճ,
՟ճջոեջ ճնրհ՟վխգմ թ ծ՟մաթջսմ — Զոյՠձ աձճհձ պՠխձ ՝ճէճջճչզկ՝ ոտՠկճչձ...
22. 130՜—3՜ ԻԲ. Կ՟մնռմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Ի էճս՜ձ՜է ՜շ՜ս՜սպճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՜ոՠէճչ աԱն՝զթոձ...
23. 133՜—4՜ ԻԳ. Կ՟մնմ դմյի՟վջ ջվՠնտմ զմբնրմգժ գր ցնիգժ թ ծ՟մաթջս — Աոՠձ զ դզս Ս[՜]խ[կճո.]
ՃԼԳ. Յզղՠ՜, Տբջ...
24. 134՜—8՜ ԻԴ. Ի Մգլթ ՟րնրվ ծթմայ՟ՠ՟էնրմ. Խնվծվբ՟լնրէթրմ ջնրվՠ թրհնճմ, դնվ Մգպնմմ խնշգմ, նվ ե
Հթմ Զ՟սթխ ՟րվթմ՟խ՟մթմ գր թ մնվջ ցնիգ՟ժ Յթջնրջթր Քվթջսնջթր (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Մգպնմ՟րվծմգժ»)—Ըձ՟ ՜շ՜ս՜սպճսձ կպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ զ ո՜ջժ՜ս՜՞՜ռձ ՠս էճս՜ձ՜ լՠշո...
25. 138՜—50՝ ԻԵ. Կ՟մնմ խգմբ՟մ՟վ՟վ գր ջնրվՠ ղխվսնրէգ՟մմ — Յճջե՜կ տջզոպճձՠ՜ ՜շձՠձ. ձ՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզձ դճխճսէ...
26. 150՝—1՜ ԻԶ. Եր ճ՟րնրվմ նրէգվնվբթ ս՟մթմ դմնվզմլ՟ճմ ճգխգհգտթմ գր ռգվ՟տնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ դէ՟ամ գր ՟ջե դԱհ՟րէջ — Ոջտ կժջպՠռ՜ձ ՠս էճսո՜սճջՠռ՜ձ...
27. 151՜—60՜ [ԻԷ]. Կ՟մնմ Մգլթ ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠջդ՜ձ զ նճսջձ ժ՜ակ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝...
28. 160՜—2՝ ԻԸ. Կ՟մնմ մյ՟մ ՟րվծմգժնճ — Պ՜ջպ բ տ՜ի՜ձ՜հզձ ձ՜ը գձպջՠէ ժ՜ձճձ՜ստ ավՠո՜հձ ՠս աի՜ջոձ...
29. 162՝—6՜ ԻԹ. Կ՟մնմ դծ՟մբգվկ ծ՟վջ՟մգ՟տ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ՜ոՠձ
ղ[՜]ջ[ժ՜ձ.] ԴՁ. Խ՜մ՜ձզղ ՟ջճղկ՜կ՝...
30. 166՜—71՜ Լ. Կ՟մնմ ծ՟վջ՟մգ՟տ ոջ՟խ բմգժ — Ս[՜]խ[կճո.] Ի. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ...
31. 171՜՝ ԼԱ. [«Պջ՟խ ռգվ ՟պմնրժ» (ժնրջ՟մտւթտ)] — Ես հՠպ ճսդ ՜սճսջձ չՠջ՜ռճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձ ադ՜՞ձ...
32. 171՝—3՜ ԼԲ. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աժՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջ կ՜ջկզձ, ա՜ջզսձ Տՠ՜շձ...
33. 173՝—82՜ ԼԳ. Կ՟մնմ դծ՟ղ՟րվեմ. ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգ՟ժջ ճնրհ՟վխգժ ՟պ Քվթջսնջ (Այի՟վծ՟է՟հ) —
Ն՜ը ՜ոՠձ Ոխճջկՠ՜, ՜յ՜՚ Ս[՜]խ[կճո.] Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
34. 182՜—5՝ ԼԴ. Կ՟մնռմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Յճջե՜կ հ՜հ՞՜է՜ռձ, եճխճչզձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...

35. 185՝—6՝ ԼԵ. Կ՟մնմ գ՟րէմգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոձ Ս[՜]խ[կճո], Կռ[ճսջ՟.] Եջ՜ձՠէզտ ՠձ...
36. 186՝—90՝ ԼԶ. Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժ սհ՟ճջ ՟պ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ Ս[՜]խ[կճո], ՞ճ՝խ՜հո Դ. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
37. 191՜—2՝ ԼԷ. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս[՜]խ[կճո], Ասջիձՠռբտ կ՜ձժճսձտ...
38. 192՝—5՝ ԼԸ. Կ՟մնմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնտ — Աոՠձ Ս[՜]խ[կճո.] զ դզս. Եջ՜ձզ
ճջճսկ...
39. 195՝—6՜ ԼԹ. Արվծմնրէթրմ ՟հթ — Ն՜ը ՜ոՠձ Ս[՜]խ[կճո.] Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա ՠս ՜սջիձՠ՜փ Ես տ՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ ա՜խ՜սդո. Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է... ՜ջ՜ջ ՠս ա՜խո...
40. 196՜—200՝ Խ. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜է աճս՜ջ՜ժձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
41. ՟. 200՝ ԽԱ. Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթմ – Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ
՜ջ՜ջ՜թճռ...
ՠ. 200՝—1՜ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
ա. 201՜—2՝ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ, ՟ր՟ա — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, ՝՜ջՠջ՜ջ...
բ. 202՝—3՜ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ղ՟վսթվնջ՟տ ճթյ՟ս՟խթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ
գձպջՠռՠջ...
42. 203՜—14՜ ԽԲ. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՜ոՠձ ղ[՜]ջ[ժ՜ձ]. ԴՁ. Զ՜սջճսդզսձ ոճսջ՝...
43. 214՜—5՝ ԽԳ. Կ՟մնմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ — Աոզ Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս...
44. 215՝—22՝ ԽԴ. Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ Կնշնրղմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ —
Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աՠժՠ՜էձ հ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձ ՠս պ՜ձզ զ ՟[ճսշձ] ՠժՠխՠռճհձ... ակՠխո տճ աճջ ՞ճջթՠ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
45. 223՜—30՝ [ԽԶ. «Կ՟մնռմ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ... եճխճչճսջ՟ զկ». լՠշ. 895, 82ՠ—3՟]/// ՜կՠձՠսզձ...
46. 230՝—7՝ ԽԷ. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ նսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ Գվթանվթնջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Ի Տ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ
ժ՜պ՜ջկ՜ձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ...
47. 237՝—43՜ ԽԸ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ ւ՟ծ՟մ՟ճմ դգխնրտ՟մե ընհնռվբգ՟մմ... — Լճս՜ջճստ զձլ,
ճջ՟ՠ՜ժտ զկ, ՠս աՠջժզսխձ Տՠ՜շձ ճսոճսռ՜ձՠկ լՠա...
48. 243՜—5՜ ԽԹ. Արվծմնրէթրմ դնվ ՟րվծմե ւ՟ծ՟մ՟ճմ դը՟ղ՟սնրմմ ծ՟մբգվկ ՟ո՟յի՟վնհ ընհնռվբ՟խ՟մ՟րւմ — Աջ՟, հ՜հոկ կՠթ ՠս ՜ի՜սճջ պ՜սձզո ճսջ՜ըճսդզսձ ՠխՠս...
49. 245՜—9՜ Ծ. Կ՟մնմ դէ՟ա՟րնվջ կգպմ՟բվգտ — Յՠպ ա՞ՠձէճհձ ադ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ աի՜ձ՟ՠջլոձ...
50. 249՜—51՜ ԾԱ. Կ՟մնմ դ՟վղսթմ, ջգվղ՟մտ, դյգհչ գր դծմկ՟մ ՟րվծմգժ — Ս[՜]խ[կճո], Կռ[ճսջ՟.] Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ...
51. 251՜—4՜ ԾԲ. Կ՟մնմ ՟րվծմնրէգ՟մ ի՟հնհնճ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնրհթխնջմ Հ՟ճնտ սգ՟պմ Նգվջեջ, նվ խ՟ս՟վթ ճ՟րնրվ ս՟րմթ Աջսնր՟լ՟ղ՟րվ Նմչղ՟մմ գր խ՟ղ Սվՠնճ Խ՟շթմ, զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ սգհթ չգվղնրէգ՟մմ — Յՠպ ՠջ՞ճռ յ՜ղպ՜կ՜ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ...
52. 254՜ ԾԳ. Ահ՟րէւ ռ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճս էճս՜ջ Եխզ՜հզ...
53. 254՜՝ ԾԴ. Կ՟մնմ ՟մ՟անրջմ՟տ, նվ կգպմ՟բվգմ գր ժթմթմ ավ՟խ՟վբ՟տ — Ս[՜]խ[կճո.] Ան՝զթտ զ ՝ճսձ...
54. 254՝—5՜ ԾԵ. Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ խգվ՟խվնճ. էե նւ նրսթտե թ ւվթջսնմեթտ ս՟ձխ՟դեմ խ՟ղ թ դնծթտ ծվեթտ
գր ծգէ՟մնջ՟տ — Աոՠձ Ս[՜]խ[կճո], Կռ[ճսջ՟.] Սզջպ ոճսջ՝...
56. 255՜՝ ԾԶ. [«Ի խգվ՟խնրվ ոհլթմ» (ժնրջ՟մւթտ)] — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՞էը՜սճջզ ՜շ՜տՠէճռձ տճռ ոջ՝ճհձ Պՠպջճոզ...
57. 255՝ ԾԷ. Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ գվբղ՟մ ջի՟ժ՟մ՟տ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ա՝ձճսդզսձ վճվճը՜ժ՜ձ
ՠս պժ՜ջ ՞զպՠո...

58. 255՝—8՝ ԾԸ. Սսգց՟մմնջթ ռգվմ՟աթվ թմւմ՟ավնրէգ՟մ. Վ՟ջմ ռ՟վնրտ գվ՟մգժնճմ Մ՟յդնտթ — Յ՜կզ
չՠռ ի՜ա՜ջՠջճջ՟զ ի՜ջզսջՠջճջ՟զ չ՜դոձՠջճջ՟զ ՠս ՠջժջճջ՟զ էզձՠէճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջ՜թճռ... ՠս Հ՜հ ղջն՜՞՜հձ ՅԽԲ
(893)...
59. 258՝—9՝ ԾԹ. Կ՟վա՟րնվնրէթրմ տնրտղ՟մ ՟րվծմնրէգ՟մջ՟ՠգվ տնրտ՟խթջ, էե նռ նւ խ՟ղ նրջսթ խ՟ղ
ճնվնրղ ը՟ղ՟մ՟խթ գր ճնվ ՟դաե խ՟ղ թ ւ՟հ՟ւե, գր նռ նւ թ ջվՠնտմ ՟վ՟վգ՟ժ ե թ խ՟վա՟տ ՟րվծմնրէգ՟մտջ ՟ճջնտթխ. գէե նռ գՠգվ թ Հ՟ճջ խ՟ղ նվնր՞ղ ծվ՟ղ՟մ՟ր, ձ՟պգտթտ — Եջ՜ձՠէճհձ Մնռջեջթ դ՜ջ՞կ՜ձմզ, ճջ բջ ՞ջՠէ
ոջ՝ճհձ Ս՟ծ՟խ՟ճ ի՜հջ՜յՠպզ Հ՜հճռ...
60. ՟. 260՜—331՜ Կ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ ռ՟իձ՟մթ ղ՟ծնր՟ղՠ թ Քվթջսնջ, ՟ճջոեջ ճնրհ՟վխթմ – Աշձճս ՠյզոժճյճոձ ա՝՜ակճսդզսձ ճսըպզձ ՠս ՠջդ՜հ զ պՠխզձ...
Ոսձզ Մ՜իտ կ՜ջ՞՜ջբզռ, 311՜ «հԵո՜հՠ՜»փ 312՜ «Եխզոբզ»փ 312՝ «Ոչոբզ»փ 312՝ «Ակճչոՠ՜հ»փ 313՜ «Մզտզբ»փ «Յճչՠէճս»փ
313՝ «Ա՝՟զճս»փ «Յճսձ՜ձճս»փ 314՝ «Ն՜սճսկ՜հ»փ «Ակ՝՜ժճսկ՜հ»փ 315՝ «Սճվաձզ՜հ»փ «Աձ՞ՠ՜հ»փ 316՜ «Զ՜տ՜ջզ՜հ»փ 316՝ «Մ՜խ՜տզ՜հ»փ

– 316՝—7՜ Յ՟հ՟աջ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ, էե նրջսթ եթմ խ՟ղ ճնվ ՟դաե գր խ՟ղ նվնռ ղ՟ծնր՟ղՠ խ՟ս՟վգտ՟ր — Պՠպջճո ՠս ՠխ՝՜հջձճջ՟զձ Աձ՟ջբ՜ո՚ զ ռՠխբձ Նՠվդ՜խզկ՜...
– 317՝—8՜ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջթ Յ՟հ՟աջ գրէ՟մ՟ջնրմ գր գվխնր ՟պ՟ւգժնտմ,էե նվնռ ղ՟ծնր՟ղՠ ղգպ՟մ — Յ՜ժճչ՝ճո հԵվնրջ՟հեղ...
– 318՜՝ Կ՟մ՟ճւ ՟յ՟խգվսգ՟ժւ, նվւ ռխ՟ճգտթմ ռ՟ջմ Քվթջսնջթ — Մ՜ջզ՜կ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՝՜աճսկ մ՜ջմ՜ջ՜ձո ժջՠ՜է ...
ՠ. 331՜—7՝ Յգվխվնվբնրղմ ՟րնրվմ — Ժճխճչզձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս[՜]խ[կճո], Կռ[ճսջ՟.]Ըձ՟ ՠջՠժճհո...
ա. 338՜—9՝ Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ. Ս[՜]խ[կճո.] ՃԽԲ...
բ. 340՝—2՜ Կ՟մնռմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձփ Ս[՜]խ[կճո] ՂԹ, Կռ[ճսջ՟.] Եի՜ձ ազո զ
՞՝ճհ...
գ. 342՝—4՜ Կ՟մնռմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձփ Ս[՜]խ[կճո] ՃԽԱ. Ախ՜խ՜ժՠռզ ՜շ տՠա...
դ. 344՜—5՝ Կ՟մնռմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձփ Ս[՜]խ[կճո] ՃԻԹ. Կռ[ճսջ՟.] Եխզռզձ ՜ժ՜ձն՜ռ...
ե. 345՝—6՝ Կ՟մնմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ – Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձփ Ս[՜]խ[կճո] Ճ. Յճխճջկճսդզսձ...
զ. 346՝—8՜ Կ՟մնմ նրէ ՟րնրվմ — Ս[՜]խ[կճո.] Տբջ, էճսջ ՜խ՜սդզռ զկճռ...
է. 348՝—9՝ Կ՟մնռմ թմմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս[՜]խ[կճո.] Եջ՜ձՠէզտ ՠձ...
ը. 349՝—50՝ Կ՟մնմ ս՟ջմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս[՜]խ[կճո] ԻԹ. Կռ[ճսջ՟.] Ըձ՟ ՠջՠժճհո...
ը՟. 350՝—1՝ Կ՟մնռմ ղգս՟ջ՟մգվնվբ ՟րնրվմ — Ս[՜]խ[կճո], Կռ[ճսջ՟.] Ախ՜խ՜ժՠռզ ՜շ տՠա, Տբջ...
ըՠ. 351՝—4՜ Կ՟մնռմ գվխնս՟ջ՟մ ՟րնրվմ — Ս[՜]խ[կճո.] Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ... ՠս էզռ ապՠխզ վճըՠէճհ տ՜ի՜ձ՜հզո ՠս ա՜դճշ չզծ՜ժզ ոճջ՜փ Ես վ՜շտ Քՠա գձ՟ Հ՜սջ ՠս գձ՟ Ոջ՟սճհ ՜հեկ ՠս կզղպ ՠսփ
61. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ ԺԷ բ.]
՟. 357՜—9՜ Գ՟մկ է՟հղ՟մ մմչգտգժնտ («Մ՟մռգժ դ՟») — Մզձ՟ զ հԷբձ, /Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբ...
ՠ. 359՜—60՜ [«Ոհՠ ղգպգժ՟է՟հթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 11, 109ՠ] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜հ՝՜ձ/Ես եճխճչճսջ՟ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էտ ՜կՠձՠտՠ՜ձ.../Ախ՜խ՜ժՠձ զ մ՜ջ պ՜ձն՜ձո ՜ձ՜ս՞ձ՜ժ՜ձփ Ոխճջկՠ՜ռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

37՝ Աս՜խ, ՜ս՜խ ակՠշՠ՜էո իճ՞ճչփ
40՜ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Մգջվնո ժջ՜սձ՜սճջզ ՠս թձ՜սխ՜ռ ձճջզձ՚ Մ՟հէնրղթմ ՠս Մգժթւթմփ
190՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռ՜սխզ ՞ջճռո՚ ոջ՝՜ոբջ Մգջվնո ժջ՜սձ՜սճջզձ ՠս թձ՜սխ՜ռ ձճջզձ՚ Մ՟հէնրղթմ ՠս Մգժթւթմ, ձ՜ՠս կՠխ՜յ՜ջպ՚ Խ՟շ՟սնրվ ՞թճխզձ. ՜կբձփ
259՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռ՜սխզ ՞ջճռո՚ ՝՜ջՠկզպ ՠս իՠա՜իճ՞զ Մգջվնո ժջ՜սձ՜սճջզ ՠս թձ՜սխ՜ռ ձճջզձ՚ Մ՟հէնրղթմ ՠս Մգժթւի՟էնրմթմ, ձ՜ՠս ՝՜ակ՜կՠխ Խ՟շ՟սնրվ ՞ջմզ ՠս թձ՜սխ՜ռ կՠջճռ. ՜կբձփ
354՜ Փ՜շտ...փ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ կՠխ՜յ՜ջպ Խ՟շ՟սնրվ ՞ջմզ[ո] ի՜ո՜ձՠէ զ հ՜ս՜ջպփ // (354՝) Ք՜ձազ
ճջտ կՠթճսդՠ՜ձ գձմզռ գխլ՜ձ՜ձ, ճմզ[ձ]մ ՜ղը՜պճսդզսձ ա[կ]պ՜ս ՜թՠձ... Ըոպ ձկզձ ՜սջզձ՜ժզ, իճ՞զ՜իջ՜ղ, չ՜ջ՟՜վդզդ, ՜ձճսղ՜իճպ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո զ ըձ՟զջ ՠխՠ՜է իՠա՜իճ՞զ ՠս ոջ՝՜ոբջ Մգջվնո ժջ՜սձ՜սճջ, զ չ՜հՠէճսկձ
՜ձլզձ զսջճհ ՠս զ հզղ՜պ՜ժ թձ՜սխ՜ռ զսջճռփ Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝՚ հճ՞ձ՜կՠխ ՠս ՜ձզկ՜ոպ Խ՟շ՟սնրվ ՞ջմզ, զ դչ՜ժ՜-

ձճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜աՠ՜ձո պճսկ՜ջզ ՋԻԲ (1474), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ պՠ՜շձ Ավթջս՟խթջթ հԱէնպ Սնրվՠ
Էչղթ՟լմթ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ //(355՜) Վվ՟տ կՠթզձ///(՝՜ռ), ՠս զ խ՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՟ջ՟մ ՠգխթմ՚ դճշձ Արէղ՟մթմփ Կ՜պ՜ջՠռ՜ս զ իճհ՜ժ՜յ ՠս իշմ՜ժ՜սճջ ՞՜ս՜շո Ավ՟վ՟սգ՟մ, զ ՞զսխո ճջ ժճմզ Որվլ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ ՠս Սնրվՠ Սսգց՟մմնջթջ ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պբջ Մ՟մւեժ ՜ջիՠյզոժճյճոզ, զ ըըձ՟ջճհ հ՜ջ՟ՠ՜ձռո ՠջն՜ձզժ ՠս ոջ՝՜ոբջ Մգջվնռՠ ՜՝ՠխ՜հզ չՠջ՜լ՜հձՠէճհփ Աշ ճջ կՠթ՜ս վ՜վ՜՞կ՜կ՝ ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠս ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ կ՜պՠձզ... Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ՜սկպզտ զ ոկ՜ձբ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ՚ աՄգջվնռՠ ՜՝ՠխե՜ձ ՠս աթձ՜սխոձ, ՠս աի՜հջ զկ՚ Մ՟հէնրղ ՠս ակ՜հջ
զկ՚ Մգժթւի՟էնրմ, ՠս ՠխ՝՜հջձ զկ՚ Վ՟վբթխ ՠս Մխվսթշ ժճսո՜ժջ՜սձ ՜՝ՠխ՜հձ ՠս Միթէ՟վ, ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջոձ կՠջ, ՠս պբջ Յնռծ՟մմեջ ժճսո՜ժջ՜սձ ՜՝ՠխ՜հձ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠխ՝՜սջձ զկ՚ Ըջսգց՟մնջ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ,
Գ՟ժըջսթմ, Ս՟վաքջթմ ՠս ՜ջիզ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ ի՜հջ՜յՠպզ պբջ Ըջսգց՟մնջ ՜ջիՠյզոժճյճոզ[ձ], ճջ ադճսխդո
ղձճջիՠ՜ռ կՠա, ճջ ՠս ՠխՠս ի՜հջ ՜կՠձ՜հձ ժջ՜սձ՜սճջ՜ռ ՠս իՠա, ըճձ՜ջի, [ի՜]ձ՟՜ջպ, ոջ՝՜կզպ, ոջ՝՜ոբջփ Ես Աոպճս՜թ, ճջ ՜շ՜պ բ զ պճսջո, ՠս զ լՠա [հ]զղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա հճսոճխ՜ռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ Հ՜հջփ Ես գձ՟
ձկզձ՚ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 355՝ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ աչՠջնզձ ձճջճ՞ճխ ոճսջ՝ Մ՟յթնտթջ՚ ապբջ Գվթանվ
՜ջիզՠյզոժճյճոձ, ճջ ՠպ ձճջճ՞ՠէ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձճխ՜ռ զսջ, իճ՞իճջ ի՜սջձ՚ Գվթանվ ՜ջիզՠյզոժճյճոզձ ՠս յ՜ջճձ Բեմթմ ՠս զսջ ժճխ՜ժռզձ՚ Խնմբ՟հթմ ՠս զսջ ճջ՟զձ՚ Տնջսթՠեխթմ, Ասթՠեխթմ, պբջ Սսէց՟մնջթմ, ՠս կզսո
Գվթանվ ՠյզոժճյճոզձ ՠս Եհՠ՟ՠեխթմ, Ահ՟ղ՟ջ՟վթմ ՠս կ՜սջձ՚ Նհ՟յթմ ՠս ///լջզձ ՠս Բթ՟մբնր[վ]թմ ՠս պբջ Յնռ՟մեջթմ, Մթսնրղՠեխթմ ՠս զսջՠ՜ձռ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ՠս Աոպճս՜թ լՠա
ճխճջկՠոռզ զսջ կզոո ՜մ՞՜կ ՞՜էճսոպՠ՜ձ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠոռ[զտ] զ կ՜տջ՜վ՜[հ]է հ՜խ՜սդո լՠջ աչՠջնզձ ձճջճ՞ճխո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ա՜ձյզպ՜ձո Գվթանվ էջբռո, ճջ կզո[հ]ձ ա՜ձճսձո ճսձզկ ՠս ա՞ճջթո ճմ. հզ[ղ]ՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկզ ՜ոռբտ (՜հոյբո) զսջ կզճսո ՜մ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ աճսոճսռզմ զկ՚ ապբջ Փթժթոնջ ՜՝ՠխբձ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Հնրմնրմ ժումզ, ճջ բ հՠջժջբձ Հթդմ՟ճ, հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկզՠառբ. ՜կբձփ Նճջճ՞ՠռ՜ս դվզո Հ՜հճռ ՌԾԲ (1603) զ ՞ՠխճսխձ ճջ ժճմզ Եհգ//(356)աթջփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠոռբտ զ կ՜րք՜յվ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ՚ աե՜կժճմ Եհնրղ, ճջ ՝՜ա[ճսկ] ՜ղը՜պՠռ՜ս զ չՠջ՜հ կՠա հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ժՠջ՜ժ[ջ]բջ ակՠա. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխ[ճջկ]զ ՜ո՜ռբտ ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռբ.
՜կբձփ
2. 360՜ (ԺԷ ՟., չձ՜ոճս՜թ) Փ՜շտ... Յզղՠռբտ իճ՞զգձժ՜է, ՝՜ջՠկզ[պ], ՠջժզսխ՜թ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ, տ՜խռջ
ՠս ՜ձ[ճը]՜ժ՜է ՠս ճխճջկ՜թ ՜հջձ Մխվսթշմ, ճջ կպ՜ս բ՜թ աոբջձ Աոպճսթճհ ՠս ՠջՠպ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զսջճ[ռ] ՠս
՞ձՠռ ոճսջ՝ Մ՜ղպ[ճռո], հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թ[ձճ]խ՜ռձ զսջ, ի՜սջձ՚ Ոջխ՟մթմ ՠս կ՜սջձ՚ Աջժթդ՟սթմ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠ[ոնզ]տ աՄխվսթշմ ՠս ժճ[խ՜ժզռձ] զսջ՚ Հպնղմ, ՠս ճջ՟զ՛ձ՚ Մթվդ՟ձ՟մ ՠս ՟ո[պՠջտ] զսջ՚ Ահ՟ջ՟րժէ՟մ, Գ՟վթ՟մեմ, կ՜(հ՛ջ) Մ՟վէ՟ճմ, ճջ վ[ճըՠռ՜ս//(360՝) ՜շ Քջզոպճո] ՟ճսոպջ՚ Արհ[ր]՟[մ] ՠս ժճխ՜ժռճհձ՚ Տ(ե՞)վնրմ,
///՞Եջ՟ճթմ, ՟ճսո[պջ] Տ///՞՟ծմփ Դ՜ջլՠ՜է Մխվ[ս]թշմ ՠս ՠխ՝՜յջտ զսջ Խգշնրղմ, ժճխ՜ժզռձ զսջ՚ Դ՟րժ՟էմ, [ճջ]՟զտձ՚ [Յ]՟ռ՟ջ՟ցմ, Գ՟վթ՟՞մեմ, Կ՟վ՟ոգսմ, [ճջ վ]ճըՠռ՜ձ ՜շ Աոպճս՜թ, [ՠս] ճջ՟զձ՚ Ս՟ծ՟խմ, ժճխ՜ժզռձ զսջ՚
Խ՟մնրղմ, [՟]ճսո[պ]ջ՚ Մ՟վգ՟մ, [Գ]՟վ՟մեմ, ճջ՟զձ՚ [Յնռ]՟մեջմ, կզսո ճջ[՟զձ]՚ Գվթանվմ, ժճխ՜ժզռձ՚ [Մ]՟վգ՟մ, ՟ճսոպջ Աջթժմ, Մխվսթշմ ՠս ՠխ՝՜հջձ՚ Ար՟մեջմ, ժճխ՜ժզռձ՚ Թ՟ղ՟ղմ, ճջ՟զձ՚ Մգժթւ՟հեմ, [Սսգց]՟մնջ, ՟ճսոպջ՚ Գ՟՞վ՟մեմ, Խ՟մ՟հեմ, ժճխ՜ժզ՛ռձ՚ Վգժթի՟մմ, ///՟ճսոպջ՚ Խ՟մ///՞թմ, Կթվ՟խնջ ///ժ՜ձ, ճջ վճըՠռ՜ձ
՜շ Աոպճս՜թ, [՟ճս]ոպջ՚ Մ՟վգ՟մ, Խն[ջ]սվնռմ, ճջ՟զձ՚ Ս՟վ[ա]թջմ կզսո ՠխ՝՜հջ[ձ]՚ Գվթանվ, ժճխ՜ժզռձ՚ Ադթ[դ],
իճ՞ճհ ճջ՟զձ զկ՚ Ադթդմ, Պ՟ճթմ///փ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ Մխվսթշմ ՠս ի՜ձբջձ զկ՚ Յնրջեցմ, ժճխ՜ժզռձ՚ Գնրժո՟ծ՟վմ
ՠս ճջ՟զձ՚ յ՜ջճձ Ս՟ծ՟խմ, ժճխ՜ժզռձ՚ Խ՟մնրղ՟հեմ, ՟ճսոպջ՚ Հդնրվո՟ձթմ, ճջ՟զտձ՚ Սսգց՟մնջմ, Ասթմ, կզսո
ՠխ՝՜հջձ՚ Կթվ՟խնջմ, ժճխ՜ժզռձ՚ Գնրժթմ, ճջ՟զտձ զսջ՚ Վ՟վբ՟մ՟մ, Մթվդեմ, ՟ճսոպջ՚ Խ՟մ՟հեմ, կզսո ՠխ՝՜հջձ՚
Տնր[ր]թի՟մ, ժճխ՜ժզռձ՚ Ն՟վխթդմ, ճջ՟զտձ զսջ՚ Գվթանվմ, Ախնՠձ՟մ, ճջ վճըե ՜շ Աոպճս՜թ, կզսո ճջ՟զձ ///
(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
3. 259՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ)
Գզջտո ՜հո բ ՞ճչՠէզ,
Ժ՜շ՜ձ՞ ոճջզձ ՠձ ՜ձ՝՜ջզ,
Զզ ճմ յ՜պճսՠձ աճջ չ՜հՠէզ,
Վ՜ոձ ՜հձ ՜շռՠձ յ՜պզե մ՜ջզփ
Այ՜ դբ ճմ վպռզ հՠպճհ,

Խձ՜կ պ՜ջռբ ՜հոկ ՞ջճհ,
Աշռբ չ՜ջլո ՜ձ՝՜ս ՝՜ջսճհ
Ես աՠջլռզ ձ՜ ՜ձղբն իջճհփ
4. 356՝ (ԺԷ ՟., ձրպջ՞զջ, ՜հէ լՠշտ)/// Եո` ՜ձ՜ջե՜ձ ոճսպ՜ձճսձ, ազ ՜կՠձ՜հձ կՠխ՜ստ Յնռ՟մեջ ոպ՜ռ՜ռ՜հփ
5. 355՝ (ԺԷ—ԺԸ ՟՟., ղխ՜՞զջ, չձ՜ոճս՜թ)... Աոնռթ պխ՜հ Գ՟ջո՟վ Մ՟վա՟վթփ
6. 1՜ Վ՟վբ՟մ, զ դվզձ ՌՃԼ(1681—1690 դդ.) ///փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 10՜ Քջզոպճոզ Յզոճսոզ թ՜շ՜հ պզջ՜ռճս 0ռ՟մեջֆ
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ԳՐԻՉ՝ Յ՟խնՠ խվ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Արգսթջ Ֆթժ ս՟մնրսեվֆ
ԹԵՐԹ՝ 310ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԶ×12(Ա 9, ԻԶ 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 27,2×18,3ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝
33—34ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռֆ Ա ցգհխթ ռվ՟ճ ի՟շ ղ՟խ՟ավնրէգ՟ղՠ, խգմսվնմնրղ մ՟վմչ՟անճմ ՟խ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ՠ՟ղՠ՟խգ՟ճ յգվս՟րնվ անվլնր՟լւֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 15՟, 44՟, 63՟, 93ՠ, 156ՠ, 199՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, գխգհգտթ (15՟, 44՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ճ՟պ թ շ՟վշ՟վ՟մջ Քվթջսնջթֆ ԺԹ բ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 ՟պ՟մկթմ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէգվթտ, էնրհէ, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ—Ա՟ «/// ՟տգ՟ժ ս՟վ՟լգտ՟ր ի՟ր՟վ թ ռգվ՟ գվխվթ... թ մղթմ ը՟ղ՟մ՟խթ թՠվգր ՠ՟վկվ՟տ՟ր, ՟ջե. Տեվմ ղգվ թ ի՟շթմ, ՟վգա՟խմ ի՟ր՟վգտ՟ր գր ռ՟ճվ՟անճվ ս՟ձ՟վթմ տգժ՟ր թ ռգվնրջս ղթմշգր թ ռ՟ճվ...», Բ՟—Բՠ «///ղգվնտ անճ՟տնրէգ՟մջ, դնվ թմւմ ջսգհլ ճ՟մյնրյս ՟վ՟վշնրէգ՟մմ... ս՟վգվւ ջգր տնրտ՟մգմ դան՟տնրէթրմ ղ՟վղմնճջ Աջսնր՟լմ Բ՟մթ, դնվ ե՟պ ձյղ՟վսնրէգ՟ղՠ դՠպմնրէթրմջ///»ֆ 2. Ապ Գ՟հ՟ս՟տթջ էնրհէ Պփհնջթ ՟պ՟ւգժնճֆ Թ—Ժ բբ. 1(Գ), ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ ջսնվթմ խեջթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ ինյնվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գ՟—Գՠ «[///՟րվե]մւմ նվ
ճգս [շ]նվգւ՟վթրվ գր գվգջնրմ ՟ղթ գբ՟մ, նշ խ՟վգմ ի՟ի[սգժ...Աՠվ՟ծ՟]ղնր...թջխ դթ՞մշ թտգմ ՟րվեմւ [ճ՟մտնր՟լնտ... թջխ ղթչմնվբ] ղթնճ նրվնրւ... ՟րվե[մւմ... ՟մ]սթ եվ դ՟ղգմգջթմ///» (Գ, 17—22)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. 1—2 էգվէգվմ նր ո՟ս՟պթխմգվզ տգտ՟խգվ գր ռմ՟ջնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՜ Աճջ թմշ խ՟ թ աթվւջ — Ա. Հզկձ՜ջժճսդզսձ ՠժՠխՠռսճհ... ԼԶ. Ք՜ի՜ձ՜հ՜դ՜խփ
1. 1՝—11՜ Կ՟մնմ ծթղմ՟վխնրէգ՟մ գխգհգտնճ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟վ՟վգ՟ժ —
Ժճխճչբ ՠյզոժճյճոձ ա՟՜ոո ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հզռձ...
2. 11՜—4՜ Իջխ թ ճ՟րնրվ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտնճմ — Յՠջՠժճհՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ կզձմՠս ռ՜շ՜ս՜սպձ...
Մզ՜հձ՚ ըջ՜պ՜՞զջգ ՠս ոպճջՠս ՝ՠջճսճխ ՞՜ձլձ ճս կՠխՠ՟զձփ

՟. 11՜—3՝ Եր ա՟մկջ դ՟ճջ ՟ջ՟ճ(«Խ՟շ՟սնրվ») — Խճջիճսջ՟ձ ՜ձծ՜շ կՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէզ...
ՠ. 13՝ Մգհգբթ ՟մնճյ թ Նգվջթջե(«մ») — Նճջ՜աճս՜ջծ ըգձ՟ճսդՠ՜կ՝ ՝ՠջժՠ՜...
ա. 13՝—4՜ Յնվբնվ՟խ — Ոսջ՜ը էՠջ,ի՜ջոձ զ հՠջժջբ...
3. 15՜—43՝ [Կ]՟վա՟րնվնրէթրմւ գր իվ՟սւ ՟րվծմնրէգ՟մ գխգհգտնճ — Ժճխճչբ ՠյզոժճյճոձ զ հԵջջճջ՟ ե՜կճսձ ա՟՜ոո յ՜ղպ՜սձբզռձ...
Աս՜ա՜ձ, ՟ճսշ, ի՜ձ՟ՠջլՠխբձ, ոժզի ՠս կ՜խակ՜հ րջիձՠէճս ժ՜ձճձձՠջձ ՜շ՜ձլձ՜ռճս՜թ մՠձ ՠս ճսձՠձ ի՜կ՜լճհէ ղ՜ջ՜՟ջ՜ձտ. ձղճսկձՠջգ՚ էճսո՜ձռտձՠջճսկ.

–13՜—5՜ [«Եր ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժ»] —Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ոսջ՜ը էՠջ, ՜ձ՜յ՜պ...
–25՜—6՜ [«Դնրպմ ՟րվծմգժ»] — Ես էճս՜ձ՜ձ ա՟ճսշձ ՠս աոՠ՜կոձ...
– 26՜՝ [«Ծ՟լխնտ ջգհ՟մջ գր յնրվչ՟պ» (ծ՟մբգվկգհեմ)] — Ես ՟ձՠձ աի՜ձ՟ՠջլոձ ոջ՝ճսդՠ՜ձ...
– 27՜՝ [«Զջխթծ գր դղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժ»] — Ես ՟՜ջլՠ՜է տ՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Խձ՟ջՠոռճստ...
4. 44՜—56՝ Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ ոհլգժնճ ճ[՟մ]փվթմ՟տ գր դյ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մ ռգվըջսթմ
ծ՟ջս՟սգժ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ...

–51՜—2՝ Կ՟ղ դա՟մկջ ՟ջ՟ — Տ՜ծ՜ջ ՠջժձ՜հզձ,/Տճսձ տջզոպճո՜հզձ...
5. 57՜ Կ՟մնմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճհՠ՜հ իոժճսկձ ՜ջ՜ոռՠձ ՠս հԵջջճջ՟ ե՜կճսձ ՞՜ձ...
6. 57՜՝ Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ հՠժՠխՠռզձ...
7. 57՝—8՜ Կ՟մնմ ՟րվծմնրէգ՟մմ մնվ՟խգվս ավնտ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜կ՝զճձձ...
8. 58՜—60՜ Կ՟մնմ ի՟շ՟ժնր՟ ՟պմգժ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա...
9. 60՜—1՝ Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
10. 61՝—2՝ Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ ՟ճմնտթխ, նվ ոթհլ թմշ խգվ՟խնրվ խգվգ՟ժ թտե — Տ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
11. 63՜—75՝ Կ՟մնմ ծ՟վջ՟մգ՟տ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ավՠո՜ձ ՠս աի՜ջոձ հՠժՠխՠռզձ...
12. 75՝—86՜ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ դնրէ՟րվգ՟ճ ղ՟մխնրմջ գր խ՟ղ նվւ՟մ թտե ղխվսգժ խ՟ղթտթմ — Բՠջբ կ՜ձժ՜՝՜ջլձ ապխ՜հձ ՜շ տ՜ի՜ձ՜հձ...
13. 86՝—92՝ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
14. 92՝ Եր ՟հ ՟րվծմգմ գր ՟ջգմ դԱհ՟րէջ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ... ՜ջ՜ջՠջ ՠս ա՜խո... (ժզռ ձ՜ըճջ՟զձ)փ
15. 93՜ Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ – Աոՠձ Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէբ ՜սջիձճսդզսձ...
16. 93՝—104՜ Կ՟մնմ Աջսնր՟լճ՟ճսմնրէգ՟մ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Եջդ՜ձ զ նճսջձ աժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
17. 104՜—13՜ Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աՠժՠ՜էոձ հ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձ...
18. 113՜—24՝ Կ՟մնմ թ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
19. 124՝—35՜ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ Գվթանվթջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Ի Տ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ...
20. 135՜—9՝ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ... — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
21. 139՝—45՝ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգ՟ժ — Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ զ ՝՜ջլճսձո...
22. 145՝—8՝ Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ՟վղսթջ ՟րվծմգժ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «ջգվղ, յգհչ գր ծմկ՟մ ՟րվծմգժ») — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ ՠս աԱսՠպ՜ջ՜ձձ ՠս ՠջդ՜ ՜շ կդՠջՠ՜է ա՜ջկպզոձ...
23. 148՝—50՝ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, կզ՜հձ ՜ձճը՜ժ՜է...
24. 150՝—1՜ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ղ՟վսթվնջ՟տ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
25. 151՜՝ Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ժ՜ձ ՝ձճսդզսձո պժ՜ջ ՠս վճվճը՜ժ՜ձ ՞զպՠո...
26. 151՝—2՜ Ահ՟րէւ ռ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճսձ...
27. 152՜—3՜ Կ՟մնմ դմյի՟վջ ղ՟վսթվնջ՟տ թ ծ՟մաթջս ցնիգժ — Տ՜ձզձ զ պՠխզձ ճսջ ՜ջե՜ձ բ ՟ձՠէ, ՠս
՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԼԱ...
28. 153՜՝ Կ՟մնմ ի՟շ ցնիգժնճ — Աոզ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ՜կՠձՠռճսձ...
29. 153՝ Բ՟ը՟խ ՟րվծմգժնճ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ զձմ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ՜ջ՜ջՠջ...
30. 153՝—6՜ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
31. 156՜—68՜ Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգ՟ժջ է՟հղ՟ղՠ թ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ ժ՜ձճձ. Զՠջժզձտ յ՜պկՠձ...
32. 168՜—72՝ Իջխ ճ՟ճա՟ժ՟տջմ — Եջժջճջ՟ ՜սճսջ ՜շ՜սճպճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Եխզռզձ ՜ժ՜ձնտ տճ...
– Գջմզռ. 172՝ «Ոչ տ՜ի՜ձ՜հ, ա՜հո ՞զպ՜ռզջ, ազ [ՠ]՜սդ՜ձձ զ պՠխձ կձ՜ռ. հ՜սջզձ՜ժբձ հՠպտձ ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜հ...» (պՠո
303՝—6՜)փ

33. 172՝—9՜ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ սհ՟ճ ռ՟իձ՟մթ — Աոՠձ Ս՜խկճո ՞ճ՝խ՜հո մճջո. Աշ տՠա, Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ...
34. 179՜—80՝ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Ահ՞ճհձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
35. 180՝—2՝ [Կ՟մնմ գրէմ ՟րնրվմ] — Եսդձ ՜սճսջ ՜շ՜ս՜սպզձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...

36. 182՝—6՜ Կ՟մնմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա — Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
37. 186՜ Արվծմնրէթրմ ՟հթ — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ կՠա... Գջ՜թ բ զ պՠ՜շձ՜ժ՜ձզձ (պՠո 92՝)փ
38. 186՜—98՝ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
39. 199՜—280՝ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթ ղ՟ծնր՟ղՠ
թ Քվթջսնջ, խ՟վաի դ՟ճջ խ՟ս՟վգջտգմ — Ն՜ը ՠջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ... զ պՠխզ ի՜ձ՞ըոպՠ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո
ճխ՝՜լ՜հձ... 260՝—9՜ [Մ՟ծւ ԺԲ ղ՟վա՟վեթտ. Եխզ՜հզ ՠս Դ՜ձզբէզ]... 271՜ Հ՟մաթջս Յնծ՟մմնր Արգս՟վ՟մշթ.
Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ...
40. 280՝—9՝ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ հ՜հ՞՜էճսռոձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ...
41. 289՝—94՜ Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
42. 294՜—6՜ Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ... Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Հճ՞զ տճ Սճսջ՝ ՠս ՝՜ջզ...
43. 296՜—8՝ Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռՠձ...
44. 298՝—300՜ Կ՟մնմ ռգտ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Սզջՠռզ, ազ էճսզռբ...
45. 300՜—3՝ Կ՟մնմ գրէմ ՟րնրվմ – Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
46. 303՝—6՜ Կ՟մնմ գ՟րէմգվնվբ ՟րնրվմ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Այի՟վծ՟է՟հթ գրէ՟մմ խ՟վբ՟») — Ս՜խկճո ՃԱ. Տբջ, էճսջ ՜խ՜սդզռ... (պՠո 172՝)փ
[Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ Ժե, մփսվաթվ]
–310՝ Արվծմնրէթրմ ռգհ՟վթ գր ցթժնմթ — Ախ՜մՠկտ ատՠա, Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠս ըձ՟ՠկտ ճխճջկճսդՠձբ տճսկկբ...
–310՝ Ահ՟րէւ խ՟վխսթ — Յ՜հձե՜կ ՠջդ՜հջ – Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո հԵվնրջ՟հեղ... ՠս պ՜ջ դ՜խբ զ Դ ժճխկձ հ՜ձ՟՜ոպ՜ձ՜ռձ. հԱոպճսթճչ վջժբփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՜ Զ՜ղը՜պճխո զ ոկ՜՚ աՅ՟խնՠ ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջզմ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ կզճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզս, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ հ՜սճսջձ չՠջնզձ հ՜սջիձճսդՠ՜ձ յ՜իճսձ. ՜կբձփ
1՝ Աս՞ձՠ՜, Սճսջ՝ Հճ՞զ Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ՠս հ՜նճխՠ՜հ ա՞ճջթ թ՜շ՜հզո, ՠս ի՜ձ ՝՜ջճչ հ՜ս՜ջպ պ՜շզոփ
15՜... Ես կՠխճսռՠ՜է ՞ըթճխզո Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜հ ՜ո՜հ (ձկ՜ձ՚ 37՜, 40՝, 51՜, 57՝, 62՜, 156՜, 198՝).
43՝ Խձ՟ջՠկ զ լբձն ՜ջպ՜ոճս՜էզ՚
Աշձՠէ հզղկ՜ձ ազո ՜ջե՜ձզ,
Կՠխթզս ժ՜ռՠ՜է հ՜հոկ ՜ղը՜ջիզ,
Փճհդ մ՜շձՠէճչ ա՜հձկ ՜պՠձզփ
Ք՜ձազ կ՜պձՠ՜է ժ՜կ ՞ՠջճխզ՚
Աջզսձ՜ջ՝ճս մ՜ջ ՞՜ա՜ձզ,
Զձ՜ըձզ ՜ս՜ձ՟ձ զկ ժճջճսոզ
Ոսըպ՜ա՜ձռՠ՜էո հ՜կՠձ՜հձզփ
Ոչ ի՜ձ՟զյզ ՜հոկ պ՜շզ
Ես ազո հզղբ ՜ձլ՜ձլջ՜էզ,
Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ,
Ոջյբո հզղբ՚ զձտձ հզղՠոռզ.
Ակբձ, ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ
56՝ Ոխճջկ՜թ ՝ձճսդզսձ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո, ճխճջկճսդզսձ յ՜ջ՞ՠսՠ՜ ոպ՜ռ՜սխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո ՠս թձ՜սխ՜ռ
ձճջզձ, ՠս զձլ կՠխ՜օջ ՞թճխզո ՠս զկ թձրխ՜ռձփ
306՜ Փ՜շտ...փ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջ ՜ձլզձ // (306՝) զկճհ ՠս պ՜ջպ՜կ ճ՞ճհ՚ Յ՟խնՠթ ի՜ո՜ձՠէ զ չՠջնզձ ՞զթ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզո, ճջ բ իզկձ ի՜ս՜պճհ տջզոպճձբզռ ՠս ի՜ոպ՜պճսդզսձ ժ՜ջ՞՜ռ ՠժՠխՠռսճհփ Ս՜ բ էճսո՜սճջզմ իճ՞ճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ո՜ բ ճսջ՜ըճսդզսձ ՠս ռձթճսդզսձ ժՠձ՜ռ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ո՜ բ ա՜ջ՟՜ջզմ ՜սճսջ կ՜իճս՜ձ
ՠս հճհո ձըձնՠռՠէճռ ՠս կըզդ՜ջզմ ո՞՜սճջ՜ռփ Սճչ՜ս ճսխ՜սճջզձ ՜կՠձ՜հձ ժ՜ջ՞տ ՠժՠխՠռճհ ՠս ՜սջիձզձ ՠս ոջ՝զձ ՜կՠձ՜հձ զձմ զ յբպո կՠջ. ոճչ՜ս տ՜ի՜ձ՜հտ աճս՜ջծ՜ձ՜ձ զ ՞ճջթո զսջՠ՜ձռ ՠս ճջճղՠ՜է ՜ա՞ո կ՜ջ՟ժ՜ձ հճջ՟ՠ՞ջճսդզսձ ժճմզձ Աոպճսթճհ Հ՜սջ, ՠս ՜շ՜ձռ ոճջ՜ ճմ կ՜ի ժ՜պ՜ջզ ՠս ճմ ժՠ՜ձտփ Զճջ պՠոՠ՜է աոճջ՜հո կՠթճսդզսձ
ՠջն՜ձզժ ճկձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ լջզստձ ՝՜ջ՞՜ս՜ծՠ՜է կՠթ ՠս ՠջՠսՠէզ պ՜ձճսպբջձ՚ Արգսթջմ, գոպ ձ՜ըձՠ՜ռձ Ֆթժ

ժճմՠռՠ՜է, ՠս ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ, // (307՜) հզղ՜պ՜ժ զսջձ ՠս թձ՜սխ՜ռձ զսջճռ, ՠս ժՠձ՜ժռզձ զսջճհ՚ Ս՟պ՟ճթմփ
Ես ՜ջ՟, ՠո՚ ՜կՠձ՜կՠխո ՠս ՜ձ՜ջե՜ձո զ կբն ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ Յ՟խնՠ ՜ձյզպ՜ձ ՠս կՠխճսռՠ՜է ժջ՜սձ՜սճջ, գոպ
զկճսկ պժ՜ջճսդՠ՜ձո, հ՜ձլձ ՜շզ ՠս ՜կՠձ՜ժ՜ջճխ ա՜սջճսդՠ՜կ՝ Քջզոպճոզ ժ՜պ՜ջՠռզ կՠխո՜կ՜թ կ՜պ՜կ՝ զկճչ հ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի ՠս հ՜ձ՜շզժ ժխազո Ահէ՟ղ՟վ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Խ՟շթջ ՠս Սնրվՠ Գգհ՟դ՟վբգ՟մջ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ, ՠս զ դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՋԷ (1458)փ Ես ՜ջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՟՜ոո էճսոՠջ՜կզռ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ պՠոճսդՠ՜կ՝ ժ՜կ ժ՜ջ՟՜էճչ, ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ ՠս հ՜ջե՜ձ՜սճջ հ՜խ՜սդո լ[ՠ]ջ՚ աԱրգսթջմ ՠս աՍ՟պ՟ճ, ՠս ազսջ ՟ճսոպջձ՚ աԱդթդմ, ՠս ազսջ ճջ՟զձ՚ աՍ՟բ՟հեմ, Շ՟ծջս՟մմ, Ֆ՟պնրիյեմ, աԱսնղմ ՠս աճջ՟զձ ձճջ՜՚ աՄնրհ՟ժմ ՠս աՎ՟վնտմ, ՠս աի՜հջձ զսջՠ՜ձռ՚ աՅնռ՟մեջմ, ՠս աՄգժեւի՟էնրմփ// (307՝) Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ հզղՠէ, զ Տբջ՚ այ՜ջճձ Ասնղմ, ճջ ժ՜ձկձՠռ՜ս ՠս ՠպ ՞ջՠէ աՄ՜ղթճռո հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ իճ՞ճռ զսջՠ՜ձռ ՠս ՠպ աո՜ հ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ պ՜ծ՜ջձ զ Բգվբ՟խնճ Սնրվՠ Յնռ՟մեջմփ Ես կզ ճտ զղըՠոռբ իՠշ՜ռճսռ՜ձՠէ աո՜ զ ՟ջ՜ձբ Սնրվՠ Յնռ՟մմթջթ պ՜ծ՜ջբո ժ՜կ թ՜ըՠէճչ, ժ՜կ ՞ջ՜սՠէճչ, ժ՜կ ՞ճխ՜ձ՜էճչփ Ես դբ
ճտ հ՜ձ՟՞ձզ ՠս ՜ջ՜ոռբ, այ՜պզեձ աՅճս՟՜հզձ ՜շռբ ՠս աը՜մ՜ի՜ձճս՜ռձ ՠս ա՜ձբթտձ Կ՜հՠձզձ. ՜կբձփ
Ես գձ՟ ՜ջե՜ձ՜սճջ՜ռձ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞թճխո՚ աՅ՟խնՠ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ ոճսջ՝ ՠս հգձ՟ճսձ՜ժ հ՜խ՜սդո լՠջ ՠս աթձ՜սխոձ զկ՚ աՅնռջեց ՠս աՓ՟յ՟ղգժթւ ՠս աՠջեհ՜պ՜սճջ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ աՍ[ն]րւթ՟ջ, ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՠջեհ՜պ՜սճջտձ զկ, ՠս աճսոճսռզմձ զկ, ակՠթ ՠս գձպջՠ՜է վզէզոճվ՜հձ՚ աՀ՟ճվ՟ոգս ժջ՜սձ՜սճջձ. ՜կբձփ
Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո աՍ՟վաթջմ ՠս ա//(308՜) ի՜հջձ զսջ՚ աՍսգց՟մնջ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ կզնձճջ՟ ՠխՠձփ Յզղՠռբտ ՠս ճսխզխ ոջպզս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ոպ՜ռճխ՜ռձ ՠս ՞թճխզո... ՜հ՟կ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 308՜ (1458—զռ հՠպճհ) Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո, ճխճջկՠ՜հ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Ս՟պ՟ճի՟էնրմթմ ՠս ճջ՟ճհձ՚ Բ՟հյթմ, ՠս Կ՟վ՟յոգսթմ, Թ՟հվթհնրժթմ, ՠս Մխվ[ս]շթմ, ՠս ակ՜հջձ՚ աԱդթդի՟էնրմ, ՠս աի՜հջձ՚
աՄնռջեջ, աՄնրվ՟սգմտ Յնռ՟մեջմ, աժճխ՜ժզռձ՚ աՂոշ՟ծմ, աճջ՟զձ՚ աՄնրվ՟սմ, աԲ՟րդթխմ, աԿթվ՟խնյջ ՜՝ՠխ՜յձ, ՠս ակ՜հջձ՚ աԹ՟ղ՟վի՟էնրմփ Լզ ոջպզս ՠս ՝ճէճջ ի՜ս//(308՝)՜պճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, Աոպճս՜թ լՠա ՠս կՠա ճխճջկՠոռզ... Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Յնռ՟մեջթմ, ճջ ձ՜խ՜կ՜պՠռ՜ս զ Շ՟յղնրսթ ՝ՠջ՟ձ. Աոպճս՜թ զսջ կՠխտձ դճխճս. ՜կբձփ
2. 308՝ (1458—զռ հՠպճհ, ՜հէ լՠշտ) Ես ՜հէ հզղՠռբտ աՍ՟պ՟ճմ զ Յզոճսո Աոպճս՜թ զ Տբջ, աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճ[հ]ո, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աՈծ՟մեջ տ՜ի՜ձբձ, ադճշձ՚ աԳնվաթմ, ՠս աՍ՟բ՟հեմ, աԻմ՟ծց՟յեմ, ՠս աՄգմ՟րվց՟յեմ, ՠս աԴփժռ՟էմ, ՠս ակ՜հջձ՚ աԳնրժթղնվթմ ՠս աԳնրծ՟վմ, ՠս աՄթվ՟մյեմ. ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ լՠա ՠս կՠա. ՜կբձփ Ես ՜հէ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աԱրգսթջմ ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աՍսգց՟մմնջ տ՜ի՜ձ՜հձ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ զ Տբջ. ՜կբձփ
3. 309՜ (1491 դ.) Զչՠջնզձ ըոպ՜ռճխ ոճսջ՝ պ՜շզո՚ աԴ՟րթէմ ՠս աԿթվ՟խնջ էջբռձ, ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ աԲեխթմ, ՠս աթձրխոձ զսջՠ՜ձռ հզղՠռբտ... ճջ ՜ա՜պՠռզձ հ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ ՠս ՠպճսձ ժջժզձ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Յնռ՟մեջթմ Բգվբ՟խնճ, ՠս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ... ՃԽ (1491) դւզձ ՜ա՜պՠռզձ աոճսջ՝ ՞զջտփ Կթվ՟խնջ Հ՟րչնյ էջբռձ ՠս Դ՟րթէմ զ Սնքնր դ՜է՜ձբձ ՞ձՠռզձ զ ի՜է[՜է] ՜ջ՟ՠ՜ձռ ՠս լջզ հճսխ՜ջժՠռզձ զ Բգվբ՟խնր չ՜ձտձ՚ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճռ զսջՠ՜ձռփ Ես ճջտ ի՜ձ՟զյզտ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկզ. ՜կբձփ
4. 309՜ (1525 դ.) Ըձ՟ ՜շ՜նզձ ըոպ՜ռճխ՜ռձ ՠս աչՠջնզձ ոպ՜ռճխ էճսո՜ա՜ջ՟ պ՜շզո՚ ա՝՜ջբյ՜ղպ ՠս աի՜ս՜պ՜ջզկ թ՜շ՜հձ Աոպճսթճհ աԹ՟ր՟ւ՟ժմ ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ ակ՜ի՟՜ոզ Նթմթա՟վմ ՠս աճջ՟զտձ զսջ՚ աՂ՟վթոհնրժթմ, աՄթվեէմ, ՠս աի՜ձկճսռՠ՜էձ զ Քջզոպճո՚ աՀ՟հմ՟բ՟վմ, աԲ՟մգվաեջմ ՠս աժճսո՜ժջ՜սձ ՠս աեջ՜ն՜ձ ժջ՜սձ՜սճջձ՚ ապբջ Ամբվթ՟ջմ, ՜հէՠս ադճշձՠջձ զսջ՚ աԲգմթխմ աՎ[գ՞վ]բթմ, աՍ՟հըդմ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս ճսխ//(309՝)զխ կպ՜ստ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ հզղՠէճռո զ ոկ՜, ճջ գձթ՜ՠռզձ աոճսջ՝ պ՜շո զ ՟ճսշ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ Ջնրհ՟նճ, ազ ժ՜ռռբ ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ Թ՟ր՟ւ՟ժթմ. ՜կբձփ ՋՀԴ (1525) ՞ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝
Գվթանվթջթ Աիէ՟ղ՟վտնճփ (1 պճխ ՝՜ռ)///ՠս ՟ոպՠջտձ զսջ՚ Սնրջ՟մՠ՟վմ, աՂըդըժ՟ժղեմ ՠս աՍ՟րժէ՟մմ. ՜կբձ, աԽ՟մթմ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
5. 310՜ (1603 դ.) Զչՠջնզձ ձճջճ՞ճխ Մ՜ղպճռզո՚ Գվթանվմ, ճջ ձճջճ՞ՠէ ՠպ չ՜ոձ իճ՞ճհ զսջճհ [հ]զղ՜պ՜ժ
զսջձ ՠս զսջ թձճխ՜ռձ, ի՜սջձ զսջճհ՚ Ղ՟վթոմ, ՠս կ՜սջձ՚ Ն՟մեվմ, ՠս ՠխ՝՜հջձ՚ Սփժէ՟մռ՟ժթմ, ՠս խճսջձ՚ Աչթոի՟մմ, ՠս ՠխ՝՜սջ ճջ՟զտձ՚ Բ՟վհ՟ղմ ՠս Բ՟վ՟ւմ, ՠս ի՜սջՠխ՝՜ջտձ՚ Մնրվ՟սմ, Մթվդ՟ճռ՟ժթմ, Մթվդ՟ղմ, Մնրվ՟սթմ ճջ՟զ՚ Շեվնրղմ, Վգվբե ՟սոպջձ՚ Բեխթմ, ՠս ճջ՟զտձ՚ Մգջվնՠմ, Պգսվնջմ, Մ՟էենջմ, Կթվ՟խնջմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ
հ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ դԳվթանվմ ՠս կ՜հջձ՚ Ն՟մեվմ. [հ]ճհե վ՜վ՜՞՜ձ՜ստ ձճջճ՞ՠէ՚ պ-

վզձ զ ՟ճսշձ Աղգմ՟ցվխշթմ ՠս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժփ Ոչ ճտ ժ՜ջ՟՜հտ, հզղՠռբտ աԳվթանվմ ՠս
Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ. ՜կբձփ Թվզձ ՌԾԲ (1603) ձճջճ՞ՠռ՜սփ
6. 310՜ (1616 դ.) Ի դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ Ռ‘ս Կ ս‘Ե (1616)փ
7. Կ՜ակզ Ա վՠխժզ ը՜մզ չջ՜հ (1634 դ.). Խ՜մո հզղ՜պ՜ժ բ Հ՟ճվ՟ոգսթմ. Մեղեվթմ, ՌՁԳ (1634 դ.)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 7՜, 8՜
ֆ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՜, Գ՝ (՝ճէճջ՞զջ) Ջ՜ձ՜կ ախն՜ձ՜կ... հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՜սջիձՠկտ...փ 63՜ Դ՜սզդփ
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ՄԱՇՏՈՑ
Փնմկ՟է՟հ, Ձնվեռ՟մւ, Ծ՟խւ՟վ

ՋԽԷ—1498

ԳՐԻՉ՝ Վ՟մ՟խ՟մ խվ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Թնրղ՟ճ բոթվֆ
ԹԵՐԹ՝ 309. շավնր՟լ՝ 46ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԶ×12(Ա 11, ԻԶ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,7×17,7ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բգհթմ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+2, էնրհէ, գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղնռֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 6՟, 134՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 14ՠ, 46՟, 67ՠ, 80ՠ, 91՟, 96՟, 104՟, 106ՠ, 124՟, 200՟, 203՟, 210՟, 221ՠ, 234՟, 239՟, 251ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, գխգհգտթ, ՟ր՟դ՟մ՝ 42՟, ի՟շ՝ 210՟, ջ՟ցնվ՝ 239՟, 251ՠֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվ, ղ՟վբ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ՝ 109, 115, 220ֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝
ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ՝ ձգհւնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լ, Բ ցգհխթ ռվ՟ճ՝ ՟ճվնր՟լթ ծգսւֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—3՜՝ [Ց՟մխ ավնտջ] — Ա. Վ՜ոձ իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռճ... ԾԶ. Վ՜ոձ ՜ջզճո՜ժ՜ձ՜ռձփ
1. 4՜՝ [Ըմէգվտնր՟լ ճԵվվնվբ է՟ա՟րնվնրէգ՟մտ — Ես ՜շ՜տ]///ՠ՜ռ Սճխճչկճձ ՜շ Քզջ՜կ... ՠս պ՜հջ Քզջ՜կ/// (ղ՜ջ. դՠջզ)փ
Նճհձգ էջզս ժ՜ «Հզկձ՜ջժբտ»—ճսկ, 6՝—7՝)փ

2. 5՜—12՝ [Ա]. Կ՟մնռմ ռ՟ջմ ծթղմ՟վխնրէգ՟մ գխգհգտնճ [Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ] — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հձճհ ՠյզոժճյճոզձ աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպ՜սձբզռ...
3. 12՝—3՜ Բ. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ ջո՟ջւ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ ՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզձ ՝ՠկզձ...
4. 13՜՝ Գ. Կ՟մնմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հըդղ՟ճ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ զ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձձ...
5. 13՝—4՜ Դ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխճնձ...
6. 14՝—33՝ Ե. Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտնճ ՟րվծմնրէգ՟մ — Յՠջՠժ՜սջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ հՠժՠխՠռզձ...
7. 33՝—41՜ Զ. Կ՟մնռմ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ ՟րվծմնրէթրմ ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Գզղՠջձ իոժճսկձ բփ Իոժ զ ե՜կ յ՜պ՜ջ՜՞զձ կպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ...
8. 41՜՝ Է. Կ՟մնռմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթջ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ ՜շձՠձ...
9. 41՝—4՜ Ը. Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխճն զսջճսկ...
10. 44՝—5՝ Թ. Կ՟մնռմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ, էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
11. 46՜—50՜ Ժ. Սխթդՠմ խ՟վաթ ՟ջսթձ՟մ՟տ, նվ կգպմ՟բվգմ թ շնվջ գհ՟մ՟խջ ս՟վնճմֆ Ապ՟չթմ ՟ջսթձ՟մ խհգվթխնջ՟տմ, նվ գմ ՠգղ՟խ՟մւ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ ՠս ՜կՠձՠտՠ՜ձ զսջ՜տ՜ձմզսջ գոպ ժ՜ջ՞զ...
՟. 50՜—2՝ ԺԲ. Կ՟վա բպմ՟ՠ՟տթմ — Յՠպ ըձժՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ՜ս...
ՠ. 52՝—4՜ ԺԳ. Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ ՟մ՟ա՟մնջթ, նվ է՟վքղ՟մթ ռգվզմէգվտնհ — Տ՜ձզձ աձճսզջՠ՜էձ
՜շ ոՠկո ՟ջ՜ձձ...
ա. 54՜—5՝ ԺԴ. Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ գվբղմգտնրտշթմ — Ս՜ժ՜սզժ կզ հ՜շ՜ն կ՜պմզձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ի տՠա, Տբջ, հճսո՜ռ՜հ...
բ. 55՝—7՜ ԺԵ. Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ չ՟ծզմխ՟ժթմ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Լճսո պճսջ, Տբջ, ՜մ՜ռ զկճռ...

գ. 57՝—60՝ ԺԶ. Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ խեջ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ, նվ գմ բոթվւ — Ք՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ կզձմ՟ՠշ բ ո՜ջժ՜ս՜՞՜պ՜ձձ...
դ. 60՝—7՝ ԺԷ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ գոպ ՜սջզձզ հ՜պՠ՜ձ ՠժՠխՠռճհձ...
ե. 67՝—78՜ ԺԸ. Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձձ ՠժՠխՠռսճհձ...
–78՜—80՜ Գ՟մկ կգպմ՟բվնրէգ՟մ («Գվթանվթ ե») —Գըդ՜հ զ կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է...
–80՜՝ Տ՟հ թ սեվ Ապ՟ւգժթ(«Տգվ Ապ՟ււգ՟ժ ՟ջգ») — Տ՜ջվ՜ռՠ՜է ըխլ՜ձ՜կտ, Տբջ Յզոճսո, տճհ՟ ՞ՠխկ՜ձռ՟...
12. 80՝—90՝ ԺԹ. Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ. Յնվը՟ղ ւվթջսնմգ՟ ՟պմգմ – Ն՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզձ դճխճսէ...
13. 91՜—5՜ Ի. Խվ՟սւ դանրյնրէգ՟ղՠ, դնվ ս՟տե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ծ՟մբգվկգժնտմ ոջ՟խ ՟պմնրժ խ՟մի՟ր... —
Գզպ՜ոնզտ, ճջ՟ՠ՜ժտ, ճջտ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բտ ժ՜յզէ գձ՟ կզկՠ՜ձո...
14. 95՜—103՝ [«Կ՟մնմ ծ՟վջ՟մգ՟տ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ». կգպ. 885, 23՟] — Ես կպ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձփ Ես պ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ավՠո՜հձ ՠս աի՜ջոձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
15. 103՝—4՜ Կ՟մնռմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — Ես հՠպ Է ՜սճսջ ՠջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜շձճս աձճո՜...
16. 104՜—6՝ ԻԱ. Կ՟մնռմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
17. 106՝—20՝ ԻԲ. Կ՟մնռմ է՟հղ՟մ, նվ դ՟ղգմ՟ճմ մըմչգտգ՟ժջմ թ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգմ — Ս՜խկճո. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Տբջփ Կ՜ձճչձ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
՟. 112՝—5՜ [Գ՟մկ ղգպգժ՟է՟հթ(«Մ՟մռգժջ»)] — Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբ...
ՠ. 115՜—6՝ [Գ՟մկ ղգպգժ՟է՟հթ «Աջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 11,105ՠ] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձտ...
18. 120՝—4՜ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջ հճջե՜կ հ՜հ՞՜է՜ռձ, եճխճչզձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
19. 124՜—31՝ ԻԳ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ սըհ՟ճ ռ՟իձ՟մթ — Ես ՠջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Աշ տՠա,
Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
20. 131՝—3՝ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Ահ՞ճհձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ ՜սջիձՠ՜է...
21. 134՜—84՜ ԻԴ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ խ՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթ ղ՟ծ[նր]՟ղՠ դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմջ ՟վ՟ջտգմ ժնր՟տղ՟մ գր ո՟ս՟մգ՟տ, գր ՟ճժ խ՟մնմգ՟ժ ո՟ճղ՟մ՟րնվ խ՟վա՟տմ — Եջդ՜ձ ձ՜ը ճսջ աի՜ձ՞զոպձ յ՜պջ՜ոպՠձ... 169՝—74՝ Մ՟ծ ՟ղգմ՟ճմ [ԺԲ] ղ՟վա՟վեթտ... 176՝—80՜ Հ՟մաթջս ջվՠնճ ՟պ՟ւգժնճմ Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթմ. Էվ զմբ գհՠ՟վջ...
22. 184՜—9՜ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ...
23. 189՜—92՝ Կ՟մնռմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ. Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ժ՜ձն տճ...
24. 192՝—4՜ Կ՟մնռմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ...
25. 194՜—6՝ Կ՟մնռմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Ըձ՟ ՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռՠձ է՜էզտ...
26. 196՝—7՝ Կ՟մնռմ ռգտգվրնվբ օնրվմ — Ս՜խկճո. Սզջՠռզ, ազ էճսզռբ...
27. 198՜—200՜ Կ՟մնռմ գ՟րէմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
28. 200՜—2՝ ԻԵ. Կ՟մնռմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո, զ դզս. Եջ՜ձզ
ճսկ դճխճսդզսձ...
29. 203՜—7՝ ԻԶ. Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
30. 207՝—8՜ [Արվծմնրէթրմ ՟հթ] — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
31. 208՜—10՜ ԻԷ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, ՝՜ջՠջ՜ջ...
32. 210՜—21՝ ԻԷ. Կ՟մնռմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
33. 221՝—30՜ ԻԹ. Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ – Յ՜սճսջ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, ՠջդ՜էճչ զ ոճսջ՝
Յնվբ՟մ՟մմ...
՟. 230՜—2՜ Գ՟մկ Ճվ՟ա՟ժնրլթմ թ Տեվ Միթէ՟վ գոթջխոնջե («Տեվ Միթ») —Տ՜ջվճսկձ գխլ՜ժ՜ձ...
ՠ. 232՜—3՜ Տ՟հ չվ՟րվծմգ՟տմ թ Սվթխ Կնջս՟մբե — Հըջծճսզկտ ՜հո՜սջ կՠտ իճ՞բյբո..
ա. 238՜՝ Տ՟հ ագհգտխ՟ճ՟վղ՟վ չվ՟րվծմգ՟տմ — Քջզոպճո Բ՜ձը՟ Հ՜սջ Ծձճսձ՟ ՜ձե՜կ՜ձ՜ժ...

բ. 233՝ Յնվբնվ՟խ ե — Ոչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ ՜հո կՠթ հ՜հպձՠ՜ռ...
34. 234՜—9՜ Լ. Կ՟մնռմ խնշնրղմ ճ՟ո՟յի՟վնրէթրմ — Եջդ՜հ կՠխճսռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠ[խՠ]ռճհձ...
35. 239՜—47՝ ԼԱ. [Կ]՟մնռմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟վկ՟խգժ — Ի Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ հՠջՠտ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
36. 247՝—51՝ ԼԲ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ... — Լճս՜ջճստ զձլ,
ճջ՟ՠ՜ժտ զկ ոզջՠէզտ...
37. 251՝—63՜ ԼԳ. Կ՟մնռմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, գր է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ ղգվ Գվթանվթնջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Դձՠձ աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՠս ոճսջ՝ ձղ՜ձձ զ լՠշո ՜յե՜ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզռ...
– 258՜ Գ՟մկ ՟ջ՟ճ գհ՟մ՟խ՟ր(«Աջնէւ») — Ահո ըճջիճսջ՟ էըռ՜ս, / Աձ՟ ՞ճսղ՜ժՠռ՜ս...
38. 263՝—4՜ ԼԴ. Կ՟մնռմ ոհլգ՟ժ խգվ՟խվնտ. էե նւ նրսթտե թ ւվթջսնմեթտ ս՟ձխ՟դեմ խ՟ղ թ դնծթտ ծվեթտ գր ծգէ՟մնջ՟տ — Աոՠձ Ս՜խկճո, Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թըո...
39. 264՜՝ ԼԵ. Կ՟մնռմ ղվք՟տ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Ի ժ՜ջ՟՜էձ զկճսկ...
40. 265՜—6՝ ԼԶ. Կ՟մնռմ դ՟վղսթջ, ջգվղ՟մտ գր դյգհչջ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէբ ՜սջիձճսդզսձ...
41. 266՝—7՜ ԼԷ. Ահ՟րէւ գվ՟յսթ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ չՠջ՜թՠ՜ ա՜կյո...
42. 267՜—8՜ ԼԸ. Կ՟մնռմ ծմկ՟մ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜ՠէբ ՜սջիձճսդզսձ...
43. 268՜—9՝ ԼԹ. Կ՟մնռմ ի՟շ՟ժնր ՟պմգժնճ ՟ղգմ՟ճմ տգհ տ՟րնտ, ՠնրջնտ, ոսհնտ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս...
44. 269՝—74՜ Խ. Կ՟մնռմ ղնմնդնմ ծգվ՟խսվնրէգ՟մ գաթոս՟տնճմ գր Սվՠնճ ժգվթմմ գր Պ՟հգջսթմ, ՟վ՟մտ գր խ՟մ՟մտ, նվւ դխնրջնրէթրմ ճ՟մկմ ՟պմնրմ, խ՟վամ ՟ճջ ե — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
45. 274՜—5՜ ԽԱ. [Կ]՟մնռմ ռ՟ջմ սմսգջ ՟րվծմգժնճ — Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո. Աոպճս՜թ ժՠձ՟՜ձզ ՠս ՜կՠձ՜հձ
ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ժՠջ՜ժջզմ...
46. 275՜—7՝ ԽԲ. Ահ՟րէւ ճնվը՟ղ ՟պ ծթր՟մբ գվէ՟մ, ՟ճջոեջ ՟վ՟ջտգմ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Զՠջ՞ձ Եաՠժզբէզ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
47. 277՝—81՜ ԽԳ. Կ՟մնռմ ծ՟ճվ ՟րվծմգժնճ — Ժճխճչզձ ճսըպձ ՠս ՜շ՜նզ ժ՜ռճսռ՜ձՠձ աճջ գձպջՠ՜է ՠձ...
48. 281՜—5՝ ԽԴ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ խվ՟րմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթ, ՟պ թ է՟հնրղմ ՟ճջոեջ ճնրհհ՟վխգմ թ ծ՟մաթջսմ — Զոյՠձ աձճհձ պզյ ՝ճէճջճչզձ ոտՠկ՜սձ...
49. 285՝—93՝ ԽԵ. Կ՟մնռմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ խվ՟րմ՟րնվնրէգ՟մ ՟վը՟մ՟տգժնտ թ շ՟ց ծ՟ջ՟խթ խ՟ս՟վղ՟մ սթնտ գր մղ՟մնրէգ՟ղՠ Քվթջսնջթ մղ՟մգտգժնտ — Աթՠձ աձըսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ճջյբո աճխն՜ժբաո...
50. 293՝ ԽԶ. Ձգպմ՟բվնրէթրմ ջ՟վխ՟ր՟ա խ՟մ՟մտ, նվ գմ ջ՟վխ՟ր՟անրծթւ — Աոզ Ս՜խկճո ԽԴ. Բըՠոռբ ոզջպ զկ...
51. 293՝—4՜ ԽԷ. Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մ՟տ սգ՟պմ՟խ՟մթ գր ո՟ս՟վ՟աթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է...
52. 294՜՝ ԽԸ. ՟րվծմնրէթրմ ծ՟սթ ղ՟վսթվնջ՟տմ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
53. 294՝—5՝ Կ՟մնռմ դմյի՟վջ ջվՠնտմ ցնիգմ թ ծ՟մաթջս — Տ՜ձզձ զ պՠխզ ՜ջե՜ձզ էզձՠէճհ...
54. 295՝—300՝ Ծ. խ՟մնռմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ — Ասջիձՠ՜է ՜կՠձ՜ոճսջ՝
Եջջճջ՟ճսդզսձձ զ ՝՜ջլճսձո...
55. 300՝—1՜ ԾԱ. Կ՟մնռմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ — Ի չՠջ ճսձՠէճչ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ՠս ՜ոբ աԱխ՜սդո ա՜հո...
56. 301՜ ԾԲ. Ահ՟րէւ գվբղմ՟ծ՟վ՟տ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ժ՜ձ ՝ձճսդզսձո պժ՜ջ ՠս վճվճը՜ժ՜ձ ՞զպՠո...
57. 301՝ ԾԳ. Կ՟մնռմ ՟րվծմնրէգ՟մ մնվ՟խգվս ավնտ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜կ՝զճձձ...
58. 301՝—2՜ [ԾԴ]. ՟հ՟րէւ գվ՟յսթ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճսձ...
59. 302՜—5՝ ԾԵ. Վգվմ՟աթվ թմւմ՟ավնրէգ՟մ Սսգց՟մնջթ, նվ ժգ՟ժ եվ ՟յ՟խգվս ջվՠնճմ Մ՟յսնտթ գր ռ՟ջմ ռ՟վնրտմ մնվթմ Մ՟յսնտթֆ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ — Յ՜կզ չՠռ ի՜ա՜ջՠջճջ՟զ ի՜ջզսջՠջճջ՟զ չ՜դոճսձՠջճջ՟զ
՜կզ էզձՠէճսդՠ՜ձ ՜ղը՜ջիզ... ՠս Հ՜հճռ Նճջ պրկ՜ջզո ՅԽԲ (893)...

60. 305՝—6՝ ԾԶ. Ահ՟րէւ Միթէ՟վ Գնյ ռ՟վբ՟ոգսթ Վ՟ջմ ՟վթնջ՟խ՟մ՟տմ գր ՟ճժնտ ծգվկնր՟լնհ՟տմ,
դթ ճնվը՟ղ դհչ՟մ՟մ զմէգպմնրմ թ ռգվ՟ճ մնտ՟ գր ՟րլ՟մգմ ջնրվՠ թրհնռ — Քջզոպճո Փջժզմ կՠջ, ճջ ժ՜կզո ա՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ աժՠ՜է...
61. 309՜ Մգհգբթ գխգհգտնճ ՟ջ՟ ՟մնրյ — Քջզոպճո ՠժՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպըձ ոճսջ՝, զ տՠա կպ՜ձբ, պ՜ծ՜ջ
էճսո՜ժզջ, էՠ՜շձ Տՠ՜շձ ՠս պճսձ Աոպճսթճհ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

5՜ Աս՞ձՠ՜, Հճ՞զ՟ Սճսջ՝ Աոպճս՜թ, ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպփ
41՝ Զթջճխ, Տբջ, հզղՠ՜փ
80՝ Ոչ պխ՜՜ռՠ՜է կ՜ձճսժ՟ Յզոճսո, Դճս ճխճջկՠ՜ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ ՠս զձլ՚ կՠխճսռՠ՜է Վ՟մ՟խ՟մ ոճսպ՜ձճսձ ժջօձ՜սճջզփ Վ՜ՙ ՠս ՠխճսՙժ, ազ ժ՜կ ՠո զ թՠջյո չզկ՜ռ ո՜ո՜ձՠ՜է ՠս պ՜ջէժճսոՠ՜է զ ՜իբ ՜ձրջզձ՜ռ.
զ դվզձ ՋԽԷ (1498)փ
202՝ ԶՎ՟մ՟խ՟մ իբտ, վ՜ձ՜տ հզղՠէ զ Տբջ ի՜ձ՟ՠջց թձ՜սխ՜ստձ, ՜խ՜մՠկտ (ձկ՜ձ՚ 263՜)փ
234՜ Վ՜ՙղ ՠս ՠխճսՙժ, ազ ժ՜հզ զ կբն չզկ՜ռ զ ՜ջ՞ՠէ՜ժ՜ձ ըռզ, զ ի՜հՠէ հ՜ս[ջ]զձ՜ժձ պՠոզ զե կզ, ազ կՠջլ
բջ զ րջզձ՜ժձ, ՠս պՠոՠ՜է ա՜իզ ի՜ջ՜հ ՠս վ՜ը՜հփ
306՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ. Փ՜շտ...փ Աջ՟, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ակ՜ձժճսձո ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռսճհ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ
՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ժպ՜ժզո, ճջ ժճմզ Մ՜ղթճռ, ճջ բ ո՜ ժ՜պ՜ջճխ Է ըճջիջ՟ճհ ՠժՠխՠռճհ ՠս ճսձզ ո՜ ղ՜ջ՜՟ // (307՝)
հզձտՠ՜ձ աՠսդձ ՜ոպզծ՜ձ ՠժՠխՠռճհ, ՜հէ ՠս ա՜կՠձ՜հձ իճ՞բ՜ժ՜ձ ՠս կ՜ջկձ՜ժ՜ձ ՜ձ՟՜կճռ կՠջճռ, աճջ դբ ժ՜կզո
ղճսպճչ ՞պ՜ձՠո, զ հըոժզա՝ձ ՞ջճռո ձժ՜ջՠ՜է զ ռ՜ձժձփ Աջ՟, հՠպզձո զ ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ ՠս պջճսյո ՜կՠձ՜հձ ՠ[ժ]ՠխՠռ՜ժձ՜ռ, չ՜ոձ զոժ ՠխբ ռ՜ձժ՜ռճխ ՜հոկ ՞՜ձլզ ՠս յ՜պճս՜ժ՜ձ կ՜ջ՞՜ջպզ զ ձՠխ ՠս ՟՜շձ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ճջ ՠխՠս ի՜է՜թճսկձ զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ տջզոպճձբզռփ Զզ ՠժձ Մնրվ՟սի՟մմ զ Շ՟ղ՟ինճ, ճջ՟զ Յ՟հնրո ՠգխթմ, ս‘ մճսՠ՜է ՠժձ զ Բ՟դ՟վշ՟ճմ, բ՜թ ի՜է՜թճսկձ զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ տջզոպճձբզռ, պ՜ձնբջ ա՜ղը՜[ջի՜]ժ՜ձո ՠս աժ՜ջ՞՜սճջտո, ՠս ՜ոբջ. Տճստ անզջա՜հձ, դ՜ս՜ճսդ—զ նզաջ՜հձ, դ՜ոըզջ—զ դ՜ս[՜]ճսդ (յ՜ջո. «Տչՠտ նզազ՜ձ, նզազ՜հզ պ՜ջ՝ՠջճսդզսձգ ՠս պ՜ջ՝ՠջճսդՠ՜ձ դՠջ՜ռճսկգ»փ Ըոպ Աէզղ՜ձզ՚ «Տճստ աի՜ջժձ ՠս չ՜խչ՜խ՜ժզ պճստ». պՠո «ԺԵ
՟. ի՜հՠջբձ լՠշ՜՞ջՠջզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձձՠջ», Գ, Եջՠս՜ձ, 1967, բն 259), ազ ճմ ՞զպբզձ, դբ ազձմ ՝՜ջ՝՜ձմՠոռՠձ, ՠս
պ՜ձնՠոռՠձ աի՜ս՜պ՜ռՠ՜էոփ Եխՠս ի՜է՜թճսկձ զ հՠջժջզո Վ՟թկնվնճ, վ՜ըՠ՜ս ՜կՠձ՜հձ ՠջժզջո զ էՠջզձո ՠս զ թՠջյո չզկ՜ռփ Ի ոճւձ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՠխՠս զ ոժզա՝ ՞ջճռո զ ՞ուխո ճջ ժճմզ Փնմկ՟է՟հ. ՞ջՠռ՜ս կզձմՠս զ Սվՠգ՟ժ պ՜ծ՜ջզձփ Ես ՜ձ՟ զ ՞ձ՜ռՠ՜է զ չ՜ձկո Ձնվթռ՟մջ. ա՜սճսջո ՠս վ՜խմՠէճչ ՞ձ՜՞ջՠռ՜տ կզձմ զ Մժջպճսդզսձձփ Ես
՜ձպզ վ՜ըՠ՜տ զ լճջ՜ժո, ճջ ժճմզ Ծ՟խւ՟վփ // (307՝) Ես ՜ձպզ ճմ ՠպ դճւէ ո՜պ՜ձ՜, ՠս ՜թ զ չՠջ՜հ պ՜ծզժ կզ վզ՜պ՜հ, զ վ՜ըըոպ՜ժ՜ձ ՜ջ՜ջՠ՜է աժջ՜սձ՜սճջտոփ Ես զկ ՜շՠ՜է ա՜սջզձ՜ժձ վ՜ըմբզ զ ոպճջճպ էՠջզձձ, ՠս ձճջ՜ իՠպ՜կճսպ ՠխՠ՜է աիՠպ զկ, ՠս ՠո ՜շ Տբջ ՜խ՜խ՜ժՠէճչ վ՜ըՠ՜ կխ՜սձ կզ, ՠս աՠջթճհռ ազո Տբջ զ ձկ՜ձբ, ՠս ճմ
ժ՜ջ՜ռ ի՜ո՜ձՠէ ձճջ՜ ՟՜ջլՠ՜է զ պՠխզձ, ճջճսկ աըջծզդոձ ՜ջ՜ջՠ՜է բզձտփ Տ՜ջ՜ս ա՜ս՜ձ՜ժձ չ՜ձզռձ, ՠս ՠդճխ
ա՝ՠշձ զ չՠջ՜հ կզ՜՝՜ձզռո, ազ Տբջ Աոպճս՜թ ՟զռբ ա՝ՠշզձո կՠխ՜ռ ոճռ՜ զ հճսո ձճջ՜ ՠս ՜շ՜տՠոռբ ճսջ զձտձ ժ՜կՠոռզփ Ի ՜կոՠ՜ձձ Ե—ՠջրճջ՟զ ՠժձ Իոթջոժտգ՟մմ զ Դ՟ճեռվեընճ, ՠս ՠխՠձ ծ՜ժ՜պ ՜շ ծ՜ժ՜պ, ՠս ՜ըպ՜ի՜ջՠ՜է
աՄնրվ՟սի՟մմ, ՠս ՜ջ՜ջ աձ՜հ լՠջ՝՜ժ՜է ՠս ՠ՟ զ ՝՜ձպզ, ՠս զձտձ ՞ձ՜ռ զ Ավդվնրղ, զ չՠջ՜հ Ղ՟ջնրղՠ՟խթմ. ՠխՠս ը՜խ՜խճսդզսձփ Ես զկ ՟՜՟՜ջՠ՜է զ պՠխզձ, ճջճսկ ի՜է՜թՠ՜ռ պ՜ծժբձ, ՞ըձ՜՞ջՠռզ կզձմՠս ժճմճսկձ հԱյ՜ղը՜ջճսդզսձձփ Ես ՜ձ՟ զ ճմ ՠպ դուէ ճոճըձ, բ՜թ զ չՠջ՜հ զկ զե կզ, ՠս զկ ի՜հՠէզ հ՜սջզձժձ, ժ՜հջ զե կզ կՠջլ զ հ՜սջզձ՜ժձ ՠս ՝՜ձ՜հջ ա՝ՠջ՜ձձ ՜շ զոփ Իկ ա՜հձ պՠոՠ՜է, ա՜իզ ի՜ջՠ՜է վ՜ը՜ ՠս զնզ Ձնվեռ՟մջ // (308՜). ՜ոպ չծ՜ջՠ՜է զ ՟ջ՜ձ Սնրվՠ Աջսնր՟ց՟մթ պ՜ծ՜ջզո, զ ՜նճհձ Սվՠնճմ Կնրվհթ ի՜հջ՜յՠպզձ ՠս կ՜ջկ՜ջճձՠ՜ Սնրվՠ Գ՟ՠվթգժթ ՠս Սջ՝ճռ Վ՟վբ[՟մ]՟մտ ձղը՜ջ՜ռո ՠս ՜հէ ոջ՝ճռո, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜էփ
Ես ՠխՠս ա՝՜ս ՞թ՜՞ջճսդՠ՜ձ ոճջ՜ զ դվզո Հ՜հճռ ՋԽԷ (1498) ՜շ ճպո ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռո՚
Վ՟վբ՟մ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՠս Աՠվ՟ծ՟ղ իշՠպճջզ, ՠս ՜շ՜նձճջ՟ ոճսջ՝ ճսըպզո պբջ Զ՟գ՟վթ՟ ՝՜ջբկզպ ժջճսձ՜սճջզ ՠս ՜հէ ժջ՜սձճջ՜ռո՚ ապբջ Վվբ՟մեջ ի՜հջ՜յՠպձ, ակզսո պբջ Վվբ՟մեջմ, ճջ աժբո ՞ջճռո դճսխ[դ]ձ ժճժՠռ, ՠս կզ՜ժՠռտ Բ՚ աԱխնՠ ժճսո՜ժջճւձ, ՠս ագձժՠջ ձճջզձ՚ աՂնրխ՟ջմ, զ խ՜ձճսդՠ՜ձ Աժո՟մսթղթվդ՟ճթ, ճջ՟զ Որջնրցՠեխթ, դճշձ կՠթ Հ՟ջ՟մՠգխթմ, զ ՜դճշ՜ժ՜էճսդՠ՜ձ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթմ պբջ Ս՟վաթջթ, ՠս զղը՜ձ՜ռ պՠխճհո՚ յ՜ջճձ
Ավհնրէ՟ճթ, դճշձ կՠթ Ջնրղ՟ճթմփ Ի հ՜հոկ ՜կզ ՠխՠս ի՜ջճս՜թտ կՠթ՜կՠթտ, ՠս ՠի՜ջ Իո՟ջնրժէ՟մմ տ՜չ ՜ոյ՜ջ՜յՠպձ Աժո՟մբ ղթվդ՟թմ հ՜խզո Դ ՠս ՜թ ՜սՠջ զ չՠջ՜հ հՠջժջզձ Բ՟ջթմնր, ՠս ժճխ[ճ]յպՠ՜է ա՜կբձՠոՠ՜ձփ Ես բջ
՜հջ ՜կՠձ՜հձ հ՜ղը՜ջիո զ՝ջՠս աձ՜սո իճխկ՜հ ժճթՠ՜է ՜հէՠ՜ռ զ կբն թճչճս, զ պՠխզո—պՠխզո կ՜իփ Ահո ՜կՠձ՜հձ
ՠժձ զ չՠջ՜հ կՠջ չ՜ոձ թճչ՜ռՠ՜է կՠխ՜յ կՠջճռփ // (308՝)

Աջ՟, ՠո՚ Վ՟մ՟խ՟մ իբտ, վ՜ձ՜տ, ճջ կզ՜հձ ա՜ձճսձո ճսձզկ ՠս ճմ ՞ճջթո, ղձճջի՜ստ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ըոժոՠ՜է ՠս
ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠ՜է հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճխ՜ռ զկճռ, իճ՞ՠսճջ չ՜ջյՠպզձ զկճհ՚ Յ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպ[զձ], ՠս յ՜յճհձ կՠջճհ՚ Աջսնր՟լ՟սնրվ պձպՠոզձ ՠս թձճխ՜ռ կՠջճռ՚ Էսեժյ՟ճթմ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ Հպթցջթղ՟, ՠս
ՠխ՝՜ջռձ զկ՚ Դ՟րէթմ, Մթվ՟մյ՟թմ, Իջո՟ծ՟մյ՟թմ, աՋ՟մթՠեխթմ, աԱջսնր՟լ՟սնրվմ, աԹնրղ՟ճ ՟յզջձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ, ՠս ատՠշոձ կՠջ՚ աի՜ձկճսռՠ՜էոձ ՜շ Քջզոպճո՚ աՄթմ՟ի՟էնրմ, աԽնվթյ՟ճ, ՠս աժՠձ՟՜ձզո՚ աՇ՟ծթմ՟վ, ՠս աիրջ՜տճսջ կՠջ՚ աԽնմէյ՟ճ, ՠս աԳնրմ՟վթմ, աժճխ՜ժզռձ՚ Մ՟մթյ՟խ, ՠս ոզջՠէզ կ՜սջ՜տճսջ կՠջ՚ աՄ՟վբ՟ճմ, վճըՠռՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճո ՋԽԶ (1497) դվզձ. էդճխ կՠա պջպկճսդզսձփ
Դ՜ջլՠ՜է... հզղՠ՜է զ Տբջ... ապբջ Զ՟գ՟վջ ՝՜ջբկզպ ժջուձ՜սճջ ՜շ՜նձճջ՟ ոճսջ՝ ճսըպզո, ՠս աՠխ՝՜հջ ոճջզձ՚ աԱխնՠ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռձ, ճջ ա՜սջզձ՜ժձ ղձճջիՠռզձ ՠս ՝՜աճսկ ոյ՜ոճս ն՜ձ՜ռզձ ՜շ կՠափ Տբջ Յզոճսո ՞ջՠ՜ ակՠա գձ՟ ՜շՠ՜էոձ, ազ կզ կձ՜ոռճստ ՠջժ՜հձզ ՠս պջճիՠ՜է ակՠա զ լ՜ը՜հձճհձ, ՠս ՟՜ոՠ՜հ ՟՜ո հ՜ն՜ժճխկՠ՜ձփ Աջ՟,
ճչ Աոպճս՜թ // (309՜)՜ջՠ՜է ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜հզռ... հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ... ՠս ըճղճջճսդՠ՜ձ ՠս շխ՜է՜ձ՜ռ ՞ջճռո ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջփ Ես Աոպճս՜թ, ճջ ՜շ՜պձ բ զ պճսջո ՝՜ջՠ՜ռ, լՠա՚ հզղճխ՜ռ՟ ՠս կՠա՚ հզղՠռՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզփ Ես ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1՜ (1573դ.) Փ՜շտ...փ Ըոպ չՠջնզձ ըոպ՜ռճխ ՜հոկ... ոճսջ՝ ՞զջտո ճջ ժճմզ Մ՜ղպճռ, պՠոՠ՜է ըաո՜հ,
ռ՜ձժ՜ռ՜ս հճհե վ՜վ՜կկ՜կ՝... ՝՜ջՠկզպ ՠս իՠա՜իճ՞զ Դթվ՟սնրվ ո՜ջժ՜ս՜՞զձ, պճսՠ՜է զ ի՜է՜է գձմզռ զսջճհ, բ՜շ աթ՜խզժո... // (1՝)... Ոչ ի՜ձ՟զյճխտ ՜հոկ պ՜շզ, հզղՠռբտ... աՏթվ՟սնրվ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՠս ազսջ թձճխտձ՚ աՄ՟վսթվնջմ ՠս ակ՜հջձ՚ Ղ՟բ՟ղհնրէժնրմ, ՠս հՠխ՝՜ջտձ զսջ՚ Մ՟վա՟վեմ ՠս աՇ՟ո՟մմ, Փթվմ՟դ՟վ, Միթէ՟վմ, ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ հԱվդնրձ՟մմ, ճջ զ ժՠո՜սջ՜հ վճըՠռ՜ս զ // (2՜) Քջզոպճո, ՠս աճջ՟զձ զսջ Մ՟էենջմ, ՠս Աոպճս՜թ
ի՜ձ՞ճսռՠ՜էձ՚ աԱջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս աԿ՟վ՟ոգսմ, աճջ Աոպճս՜թ գձ՟ ՠջժ՜հձ հ՜սճսջո յ՜իՠոռբ... ՠս ՟ճստ, ճչ
գձդՠջռճխտ, հզղՠռբտ աչՠջճյ՞ջՠ՜էոձ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո՚ Շղ՟րնմջ ՠս կՠխ՜ռ ոճռզձ ՠս զկճռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ... ՜կբձփ Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Մՠթզձ ՌՆԲ (1573) ՠո՚ Տթվ՟սնրվ ո՜ջժ՜ս՜՞ո ՜շզ ի՜է՜է գձմզռ զկճռ ՠս հզղՠռբտ ազո զ ՜խ՜սդո լՠջփ (թ՜թժ՜՞զ՛ջ)փ
2. 2՝ (1624 դ.) Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ Ջնրհ՟գտթ Շ՟ո՟մմ ՠս ճջ՟զտձ զսջ՚ Տեվնրմմ, Եհմ՟դ՟վմ, Մ՟մ՟ջմ, Աջսնր՟լ՟սնրվմ, ՠս ճջ՟զտձ զսջՠ՜ձռ՚ Յնծ՟մմ, Յնռ՟մեջմ, Փթվթղ՟ժմ, Եհթ՟դ՟վմ, Մմ՟տ՟խ՟մմ, ճջ ոճսջ՝ Մ՜ղթճռո պվ՜տ հզղ՜պ՜ժ զ լՠշձ իճ՞ՠսճջ ի՜սջձ կՠջճհ՚ Մնռջեջ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ Ես ճջտ ի՜ձ՟զյզտ, ոՠջպ ոզջճչ ՠս ՝ճէճջ ղջդ՜կ՝ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ Ձՠա ՠս կՠա Տբջձ ճխճջկզ զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Հ՜հջփ Թվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՀԳ (1624) ՜կզձփ
3. 309՝ (ԺԶ—ԺԷ ՟՟.) Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՞ձճսՠռ՜ս ոճսջ՝ Մ՜ղպճռո... ՠս ՠո՚ պբջ Պէսվնջջ ՜շՠ՜հ աո՜հ ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժ՜ս զկճչ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձճխե՜ռ զկճռ, ի՜սջձ զկճհ՚ Մգծղ՟մմթմ, ՠս կ՜սջձ զկճհ՚ հՈրջսթ՟մթմ, ՠս հ՜կՠձ՜հձ հ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զսջ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ժՠ՜ձոձ. ՜կբձփ Ես կզսո գձժՠջՠ՜ռձ զսջ՚ Ոջխ՟մ ժջրձ՜սճջզձ, ՠս Շղ՟րնմ ժուջձ՜սճջզձ, ՠս Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ ձճռ՜. ՜կբձփ Ախ՜մՠկտ... հզղՠռբտ... աի՜ս[՞]՜պ՜ջձ
զկ՚ ապբջ Պգսվնջմ ՠս աի՜ձ՟ՠջլ թձճխոձ զսջ. ՜կբձփ Ես ՜հէ աի՜ս[՞]՜պ՜ջձ զկ՚ ապբջ Ոջխ՟մմ ՠս ապբջ Շղ՟րնմմ... ՜կբձփ Ոչ ՠխ՝՜ջ, դ՜ձ՜տձ ը՜ժ բջ, ՜ձ՜ջճսՠոպ ՠխօ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ՚ խ՜ջզյ Յնռ՟մեջթջփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜, Տբջ Յզոճսո վջժՠ՜ ակՠո. ՜կբձ. վճջլճսդՠ՜ձփ 4՜ Ե. Ա. Յփ
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ԳՐԻՉ՝ Նգվջեջֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Վ՟վբ՟մ Բ՟հթյգտթֆ Սս՟տնհ՝ Խնչ՟ Մթվ՟ւֆ
ԹԵՐԹ՝ 340+1(խվխ. 2). շավնր՟լ՝ 1ՠ, 2ՠ—3՟, 338ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԹ×12(Ա 10, ԻԹ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,3×19ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23ֆ ԿԱԶՄ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟ծթրջ ղգս՟ւջ (ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ղ՟ջմ յնրվչ՟պթ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Հթղմ՟վխեւ գխգհգտրնճ՝ 3ՠֆ Ձգպմ՟բվնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ՝ 212ՠ, 236ՠֆ Ք՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հ՝ 251ՠֆ
Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟, 213՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 14՟, 39ՠ, 50՟ (խգմսվնմնրղ՝ Քվթջսնջ), 73՟, 85՟, 97ՠ, 123ՠ, 129՟, 137՟,
147ՠ, 160՟, 171՟, 182ՠ, 237՟, 252՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, գխգհգտթ, բնրպ՝ 35ՠ, ջխթծ՝ 37ՠ, ջ՟ցնվ՝ 160՟,
ավ՟խ՟ժ՝ 200՟, ՟յս՟մ՟խ՝ 224ՠ, ջ՟վխ՟ր՟ա՝ 228ՠֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ,
խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ջոթս՟խ, ջգրֆ

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնր [աժ. ԺԳ—ԺԹ] (ռվ՟տգվեմ), ԺԱ բ., 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ էգվէգվթ ՠ՟տնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ինրտնրվթ մնրջինրվթֆ Ցգտ՟խգվ, ռմ՟ջնր՟լ (ռգվ՟լ՟մգտ՝ Բ. Որէթգ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ավ՟բ՟յսզ ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, 182—վբ էգվէթ ժնրջ՟մտւզ ռգվթտ
ռ՟վ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—2՜ Ապ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ ավնտջ, նվ Մ՟յսնտ խնշթֆ Աճջ թմշ խ՟ թ ղթ սնրց — Ա. Ն՜ը՚ Հզկձ՜ջժբտ ՠժՠխՠռսճհ... ԼԹ. Ք՜ի՜ձ՜հ՜դ՜խձ՚ Ե՜սդձ ՜սջճչձփ
Ա. 1. 4՜—13՝ Ա. [Հթղմ՟վխեւ գխգհգտրնճ» Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ] — Բ՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճսիսճհ
Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ...
2. 14՜—35՝ Բ. [Եխգհգտթ ՟րվծմգժմ] — Իոժ զ ձ՜ս՜ժ՜պզո ՜սջիձճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռսճհձ հՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ...
՟. 26՝—8՜ Ըմբ ւ՟վնդթջ գր դԳ՟մկջ ՟ջգմ ինվծվբ՟րնվ — Տ՜ծ՜ջ՟ ՠջժձ՜հզձ,/Տճսձ տջզոպճո՜հզձ...(Լճսո՜ձռտճսկ՚ 26՝—7՜ «Զ՞՜ձլո հՠժՠխՠռճհ ՜սջիձՠէձ//՜ո՜հ, ըճջիջ՟՜սճջ ՞՜հ, ՠյզոժճյճո ճս կՠթ ՞ճսէ՜ժ»)փ
ՠ. 31՝—2՜ Աջս ՟ջ՟ճ դղգհգբթջ ս՟հգվնռջ—Քջզոպճո ՠժՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպըձ ոճսջ՝...
ա. 32՜՝ Տ՟հ ագհգտթխ — Սճսջ՝ ՠո, պ՜ծ՜ջ պՠջճսձ՜ժ՜ձ,/Եժՠխՠռզ ՜ոպճս՜թ՜ժ՜ձ.../Փ. Ն՜ը Մզ՜թզձ Աոպճս՜թըձ Բ՜ձ.../Փ. Աձ՟ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
3. 35՝—6՝ Գ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտրնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխզ զսջճսկ ՠս ՜յ՜հ ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
4. 36՝—7՝ Դ. Կ՟մնռմ ՟րվծմնրէգ՟մ դագջսնրտ ջվՠնրէգ՟մ դթմշ նվ ժթմթ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Ծ՟լխնտ գր յնրյց՟ճ») — Դձՠձ վ՜հպՠ՜հ ոՠխ՜ձճչ ՜շ՜նզ ՟ջ՜ձձ ՠժՠխՠռսճհձ...
5. 37՝—8՜ Ե. Կ՟մնռմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո ԽԲ(ԻԲ) .Տբջ իճչ[ճս]ՠոռբ...
6. 38՜—9՜ Զ. Կ՟մնռմ ոհլգ՟ժ խգվ՟խվնտ, էե նւ նրսե թ ւվթջսնմեթտ ս՟ձխ՟դեմ խ՟ղ թ դնծթտմ ծվեթտ գր
ծգէ՟մնջ՟տ — Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ...
7. 39՜—43՜ Է. Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ... գր ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ մնվթմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ
զ պՠխսճն զսջճսկ...
8. 47՜—9՝ Ը. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ թ ճ՟մփվթմ՟տ, գր էե ջգհ՟մմ յ՟վըգ՟ժ թտե, ռգվըջսթմ ծ՟ջս՟սգջտե — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ... ՠս իջ՜կ՜հբ էճս՜ձ՜է...
9. 50՜—60՝ Թ. Խվ՟ս ղխվսնրէգ՟մ ծնագրնվ ծ՟րվ ղգվնճ Գվթանվթ ռ՟վբ՟ոգսթֆ Յնվը՟ղ խ՟ղթտթ ւվթջսնմգ՟ ՟պմգժ, ո՟վս ե դ՟ճջ խ՟վա խ՟ս՟վգժ — Յճջե՜կ պխ՜հձ ճսդ ՜սջՠ՜հ էզձզ, պ՜հ ՝ՠջՠէ...
10. 60՝—3՝ Ժ. Կ՟մնռմ մյ՟մմ ՟րվծմգժնճ ՟ղգմ՟ճմ ւվթջսնմեթտ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ — Շ՜ջ՜ժ՜ձ ՜շ՜նզ ժճխկ.
Նըղ՜ձՠռ՜ս...
11. 63՝—6՝ ԺԱ. Կ՟մնռմ ոջ՟խ բմգժնճ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Հ՟մբգվկ ծ՟վջ՟մգ՟տմ ՟րվծմգժ») — Յ՜շ՜նձ ՜շձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աը՜մձ ՠս աՄ՜ղթճռձ ՠս ՞ձ՜ձ զ պճսձձ ի՜ջոզձձ...
12. 66՝—72՝ ԺԲ. Խվ՟սւ դանրյնրէգ՟մ, դնվ ս՟տե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ծ՟մբգվկգժնտմ ոջ՟խ ՟պմնրժ խ՟մի՟ր... —
Գզպ՜ոնզտ, ճջ՟ՠ՜ժտ, ճջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բտ ժ՜յզէ գձ՟ կզկՠ՜ձո...
13. 72՝—8՝ ԺԳ. Կ՟մնմ ոջ՟խթ — Գ՜ձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ, ՠս տ՜ի՜ձ՜հձ ՜յոյջբ աի՜ջոձ...
14. 79՜—81՝ [Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ] — Ես հ՜սճսջձ ՠջջճջ՟զ ՞՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜շձճս այո՜ժձ զ
՞էըճհ վՠո՜հզձ...
15. 81՝—5՜ ԺԴ. Կ՟մնռմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ... ՠս ՠջդ՜հ ՜շ իզս՜ձ՟ձ...
16. 85՜—92՝ ԺԵ. Կ՟մնռմ գր խ՟վա սհ՟է՟հթմ — Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ...
– 90՝—1՜ Տ՟հ թ Ն՟հ՟յ գոթջխնոնջթմ ե — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս... /Եո՚ Նըխ՜ղ ՠյզոժճյճո թ՜շ՜հ Կճսոզձ...
17. 92՝—5՜ ԺԶ. [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Ահ՞ճհձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՜ոՠէճչ աԱկ՝զթտձ...
18. 95՜—7՜ ԺԷ. [Կ՟մնմ գ՟րէմ ՟րնրվմ] — Իոժ զ Է—՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՜ոՠէճչ աԱկ՝զթտձ...
19. 97՜—115՝ ԺԸ. Կ՟վա գր խ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ մմչգտգ՟ժջմ թ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ
Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ...
՟. 107՜—10՜ [Լնրջ՟մտւնրղ՝108՟ «Գ՟մկ է՟հղ՟մ մմչգտգժնտմ»(«Մ՟մռգժջ») – Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ զ ոժա՝՜ձբ...
ՠ. 110՜—1՜ Ոհՠ թ ագվգդղ՟մմ ՟ջ՟ճ («Եվա Ավթջս՟խգջթթ») — Եժ՜հտ ՜հո՜սջ ՠխ՝՜ջտ ՜կբձ...

ա. 111՜—2՝ Տ՟հ թ ագվգդղ՟մմ ՟ջ՟ճ («ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե», կգպ. 11, 109ՠ) — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
20. 115՝—20՝ ԺԹ. [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Ի չ՜խճսՠ՜ձ ՜սճսջձ գձ՟ ՜հ՞ձ գձ՟ ՜շ՜ս՜սպձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
21. 120՝—3՜ Ի. Կ՟մնռմ գրէմ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՜ոՠէճչ աԱկ՝զթտձ...
22. 123՝—9՜ ԻԱ. Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մթ ՟րվծմգժ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
23. 129՜—34՜ ԻԲ. Կ՟մնռմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
24. 134՜՝ Արվծմնրէթրմ [՟հթ] — Ախ՜սդտ. Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
25. 134՝—6՝ ԻԳ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, ՝՜ջՠջ՜ջ...
26. 137՜—40՝ Կ՟մնռմ մնվ՟խգվս աթվւ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս հ՜ձՠձ հ՜կզ[՝]ճձ... 138՝ Ախ՜սդտ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Տբջ Միթէ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպզ Աճվթռ՟մգտնճ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, իա՜սջ ՠս ժ՜ջճխ
հ՜կՠձ՜հձզ...
27. 140՝—1՜ ԻԵ. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժն՝ դգվխվո՟անրէթրմ ջվՠնտմ — Յՠջՠժճջՠ՜հ ինչճսկձ էզձզ կզձմՠս ռ՜շ՜ս՜սպձ զ ձկզձ ՠժՠխՠռսճնձ...
28. 141՜—3՝ ԻԶ. Կ՟մնռմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ ՟ղգմ՟ճմ ՠմնրէթրմ տ՟րնտ ՠըյխնրէգ՟մ, ՠնրջնյտ, ոսհնտ,
ծ՟րսթտ գր ՟ղգմ՟ճմ ՟դա ռս՟մա՟րնվթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շփ Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ...
29. 143՝—7՜ ԻԷ. Կ՟մնռմ դ՟վղսթջ ջգվղ՟մտ, դյգհչ գր դծմկ՟մ աթմնճ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ ռճջՠ՜ձ... 146՝—7՜ Ահ՟րէւ ծմկ՟մթ ե գր աթմթ ՟րվծմգժնճ — Ասջիձՠ՜է ՠո, կ՜ջ՟՜ոբջ
Աոպճս՜թ, ճջ չ՜ոձ կՠջ կ՜ջ՟ ՠխՠջ...
30. 147՜՝ Կ՟մնռմ գր ՟հ՟րէւ գվ՟յսթ — Գզղՠջձ յ՜ղպ՜սձ ՜շձՠձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ... Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴԿ.
Ահո՜սջ ճսջ՜ը՜ռՠ՜է... Ես տ՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ աԱխ՜սդո. Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ հ՜խ՜կո ՜շ Քՠա ձ՜ը՜ձլճս...
31. 147՝—60՜ ԻԹ. Կ՟մնռմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜հ՚ ՞զձճչ...
32. 160՜—71՜ Լ. Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ ղխվսնրէգ՟մ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Աշձճսձ տ՜ի՜ձ՜հտձ
աը՜մձ ՠս աԱսՠպ՜ջ՜ձձ... ՠս ՠջդ՜ձ զ նճսջձփ Շ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Լճհո զ էճսոճհ... 163՝ Ահ՟րէւ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ջվՠնճմ Բ՟վջգհթ Կգջ՟վնր Կ՟ո՟բնխ՟տրնճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, հ՜կՠձ՜հձզ
իա՜սջ...
33. 171՜—82՜ ԼԱ. Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
–180՝ ԼԲ. Արվծմնրէթրմ, դնվ ՟րվծմե դ՟պ՟չմնվբմ դընհնռնրվբմ — Ասջիձՠ՜է բ ՜ձ՝՜ս կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձ Քջզոպճոզ...
34. 182՝—94՜ [ԼԳ]. Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Ոսմ՟ժնր՟ցթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ
Աջնվնճ, դնվ է՟ղաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ Գվթանվթնջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Ի Տ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճս
աժձզ եճխճչզձ զ ՞՜սզդ ՠժՠխՠռսճհձ...
35. 194՜—200՜ ԼԴ. [Կ՟մնռմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժնճ] — Ես ՟՜ջլՠ՜է ՜ոբ աԱխ՜սդո ա՜հո. Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ...
–197՝ ԼԵ. [«Զընհնռնրվբմ ՟րվծմգժն»] — Աջ՟, Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ, ճջ ի՜պճսռ՜ձճխձ բ...
36. 200՜—4՝ ԼԶ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթ, դնվ ւ՟ծ՟մ՟ճմ դգխնրտ՟մե ընհնռվբգ՟մմ... — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
37. 205՜—12՜ ԼԷ. Յ՟հ՟աջ ծվ՟րթվգժնտմ թ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէթրմֆ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ մնվ՟լմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտ,
նվւ ծվ՟րթվգժնտ գմ ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մֆ Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթ, ՟վ՟վգ՟ժ թ սեվ Ապ՟ւգժթ Սթրմգ՟տ մ՟ծ՟մաե — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզ չ՜ջեՠ՜էտ ակ՜ձժճսձո զ ոըձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ...
38. 213՜—20՜ ԼԸ. [Լնրջ՟մտւնրղ՝ «Ձգպմ՟բվնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ»] —Ես ՠյզոժճյճոձ ը՜մ՜ժձտբ զ չՠջ՜հ
ձճռ՜ ՠս ՜ոբ. Յ՜հոկիՠպբ...
39. 220՜ Սխթդՠմ խ՟վաթ Է ՟ջսթձ՟մ՟րնվ՟տ, նվւ կգպմ՟բվթմ ճգոթջխնոնջ՟տ.
՟. 220՜—2՜ Ապ՟չթմ ՟ջսթձ՟մ ե ջ՟հղնջգվանրմ, գր մնճմմ ե բպմ՟ո՟մմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ
՜սջզձզձ... 223՜ Եվխվնվբ (=Ապ՟չթմ) խ՟վա բպմ՟ո՟մթմ — Յՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ աըճսձժձ ... ՠ. 223՜՝
Եվվնվբ (=գվխվնվբ) խ՟վա զմէգվտնհ՟տմ — Վ՜ոձ ճջճհ տ՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... ա. 223՝—
4՝ Չնվվնվբ (=գվվնվբ) խ՟վա գվբղմգտնրտթշմ ե — Ես ո՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո... Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... բ.
224՝—6՜ Հթմագվրնվբ (=Չնվվնվբ) խ՟վամ ե չ՟ծզմխ՟ժ — Զճջ ՜թբ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՠս -

տ՜ջճաբ. Ես ՠսո... Եխ՝՜ջտ ոզջՠռՠ՜է... գ. 226՜—8՝ Կ՟վա ռգտգվնվբ (=Հթմագվնվբ) խթջ՟ջ՟վխ՟ր՟ամ — Ոջ ՜թբ
ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՠս տ՜ջճաբ. Ես ՠսո... ՠխ՝՜ջտ ոզջՠռՠ՜էտ... դ. 228՝—36՜ Զ. Վգտգվնվբ խ՟վաֆ Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠս ՜հէտձ ՜կՠձ՜հձ գոպ ՜սջզձզ... ե. 236՝—51՜ Կ՟մնռմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռսճհձ...
՟. 244՜ Աջ՟ դխ՟ք՟ճջ գր դա՟մկջ զմբ ւ՟վնդթջ («Գվթանվ») —Գ՜ձլ ՞ՠխՠռզժ յ՜պղ՜ծ՜ժ՜ձ... /Ի Գջզ՞ճջբ հճհե ՜ձյզպ՜ձ...
ՠ. 244՜—5՝ [Լնրջ՟մտւնրղ՝«Գ՟մկջ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ թ Ծգվգմտ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե Խըժ՟էգտնճ» («Գվթանվթ ե»)] — Գըդ՜ զ կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է...
40. 251՝—317՜ ԼԹ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջմ խ՟ղ ռ՟վբ՟ոգս, խ՟ղ էվետ, խ՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս, խ՟ղ
նրիսթ ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթմ ղ՟ծնր՟ղՠ, դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմ ՟վ՟ջտգմ ժնր՟տղ՟մմ գր ո՟ս՟մգ՟տմ, գր
՟ճժ խ՟մնռմգ՟ժ ո՟ճղ՟մ՟րնվ խ՟վա՟տմ, դնվ գբթմ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսւմ ղգվ — Ես ՠջդ՜ձ ձ՜ը ճսջ աի՜ձ՞զոպձ
յ՜պջ՜ոպՠձ տ՜ի՜ձ՜հտձ... 294՜—9՝ Մ՟ծ ԲԺ—՟մ ղ՟վա՟վեթտմփ 302՝—7՜ Հ՟մաթջս ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթմ — Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ...
՟. 307՝—10՝ Եր ՟ո՟ճ ՟ջ՟ճ դա՟մկջ թ Մ՟մւեժ Բըչմգտնճ («Մ՟մռթժթ գ») — Մՠթ ՠս իըարջ ՜ձճսձ իջ՜ղ՜էզ...
ՠ. 310՝—1՝ Ոհՠ թ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե Բ՟հթյգտնճ («ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե ՟ճջ», (էճսո՜ձռտճսկ՚ «Ոպ՜ձ՜սճջ բ, հզձմ լ՜հձ ՜ոՠո ժճս‘՞՜հ.՜ի՜հ ռձթ՜հ») – Յզղՠէճչ ա՜սջ կ՜իճսձոզջպ զկ ո՜ո՜ձզ...
ա. 311՝—2՝ Փնիե ’ր թ Ահեխջ՟մբվթ կ՟ճմ ՟ջ՟ճ — Եո ՠկ ժճջճսոՠ՜է ճմը՜ջ...
41. 317՜—23՜ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ աժձզ դ՜խկ՜ձձ, գձ՟ էճսո՜ձ՜է ՜շ՜սրպճսձ...
42. 323՜—7՜ [Կ՟մնռմ գվվնվբ ՟րնրվմ] — Աոՠէճչ աԱկ՝զթոձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
43. 327՝—9՜ Կ՟մնռմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՜ոՠէճչ աԱն՝զթոձ ՠս աղ՜ջ՜ժ՜ձ...
44. 329՝—32՜ Կ՟մնռմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Ըձ՟ ՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռՠձ...
45. 332՜—3՝ Կ՟մնռմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Սզջՠռզ, ազ էճսզռբ...
46. 333՝—6՜ Կ՟մնռմ Է—գվնվբ ՟րնրվմ (Լճսո՜ձռտճսկ՚ «Ք՜ի՜ձ՜հ՜դ՜խձ ՜ս՜ջպՠռ՜ս՚ Թ ՜սջճչձ», զոժ ռ՜ձժճսկ՚ «Ե՜սդձ ՜սջճչձ») — Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ Սճսջ՝... Մզ ՜ձպՠո ՜շձՠջ ա՜խրդո թ՜շ՜հզռ տճռ... ՜կբձ
Բ. 336՝—8՜ Կ՟մնմւ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ Յ՟հ՟աջ ՟դա՟էըրնրէգ՟մ գր ՟ղնրջմնրէգ՟մ — Եխ՝՜հջտ, յ՜ջպ բ տջզոպճձբզռ, ճջ ոջ՝ճսդՠ՜կ՝ ոըձ՜ձզձ... զ կՠխ՜ռ ձճռ՜ ՠս զ ըխծբ ճմ ՠկտ ՜ձյ՜ջպփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 13՝ (Նՠջոբո ՞ջմզ) Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո աը՜սն՜հ Մթվ՟ւմ, ՠս աճջ՟զտձ՚ աՇթվ՟ւմ, աՇգիթչ՟մմ, աՂ՟վթոչ՟մմ, դԲվ՟ճթղհեմ, ճջ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո... հզղՠռբտ... ՜կբձփ Ոջ ՠ՟զձ աոճսջ՝ Մ՜ղթճռո զ Դճսշձ Սնրվՠ
Յնռ՟մթջթմ ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ զսջՠ՜ձռ Հճ՞սճհձ. ՜կբձ...փ Ախ՜մՠկ ալՠա, ՠխ՝՜ջտ, ճջ ա՜հո ՞զջտո է՜ս յ՜իբտ, ՠս
հճջե՜կ գձդՠշձճստ... Նգվջեջ ՞ջզմո զ Քջզոպճո հզղՠռբտ... Ահէ ՠս աՠխ՝՜ջձ զկ՚ աՄ՟վսթվնջ Ն՟հ՟յմ, ՠս աչ՜ջ՟՜յՠպձ՚ Յնծ՟մմեջ ՠս ա՟յզջձ՚ Նգվջեջ հզղՠռբտ... ճջ ժ՜կ՜ժզռ ՠխ՜ձ ՜հո Մ՜ղթճռզոփ
Զզձմ Քջզոպճոզ ՝ՠջ՜ձճհձ հ՜կբձ ՜շ՜ս՜սպճս ՜սջիձճսդզսձ ՠէ՜ձբ, զ չՠջ՜հ ՜հձ տ՜ի՜ձ՜հզձ տ՜խռջ ՠխզռզ,
ճջ ալՠշտձ մզ դտբփ
49՝ Ոչ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպտ ՠս յ՜պ՜ջ՜՞ճխտ... հզղՠռբտ... աը՜սն՜ Մթվ՟ւմ, ՠս աճջ՟զտձ... (ձճհձ ՜ձճսձձՠջգ)փ Ես զձլ կՠխ՜յ՜ջպզո Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ... հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 85՜)փ
60՝ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աը՜սն՜ Մթվ՟ւմ ՠս աճջ՟զտձ... (ձճհձ ՜ձճսձՠջգ)փ Ոՙի, աիՠպ՜ռՠ՜էո զ ի՜խճջ՟ճսդՠձբ... աՆգվջեջ կՠխո՜ոբջ թջճխո, բ ՠէՠջ իՠխՠխձ ‘ս պ՜ջՠջ, չ՜ՙհ (ձկ՜ձ՚ 72՜, 115՝, 120՝, 123՜, 212՜)փ
92՝ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աը՜սն՜ Մթվ՟ւմ ՠս աթձ՜սխտձ հզղՠռբտ... ԶՆգվջեջ թջճխո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո.
՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 95՜, 97՜, 129՜, 160՜, 200՜, 251՜)փ
136՜ Վ՜հ տՠա, Նգվջեջ թջճխ, կպ՜ռ դՠդՠս (ձկ՜ձ՚ 251՜, 302՝)փ
182՜ Տբջ Յզոճսո, ՜ջ՟՜ջ, ՝՜ջզ
Ես ճխճջկ՜թ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՜ա՞զ,
Յճջե՜կ վ՜շ՜ստ ՞՜ո ի՜հջՠձզ,
Լըւ՜հ ակՠխտձ աը՜սն՜ Մթվ՟ւթմփ
Ես չ՜ՙհ ՞թճխզո, Ռ չ՜հփ
205՜ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ը՜սն՜ Մթվ՟ւթմ. ՜կբձփ
212՜ Ոՙչ ո՜ջժ՜ս՜՞՟ յ՜պճս՜ժ՜ձ,

Ոջ իջ՜սզջՠ՜է՟ ՠո հ՜ոպզծ՜ձ,
Ահո ժ՜ջ՞ո բ ոճսջ՝, ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ,
Ոջ ոՠջճչ՝բտձ ՜իզս ՟ճխ՜ձփ
Զ՞՜սպզ՟ ՜ղլժՠձ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ,
Զիՠջը՟ ժըպջՠձ ը՜մ՜ձըկ՜ձ,
Ես ա՝՜ձ՜էզտ՟ զ լՠշը՟ պ՜ձ,
Ասՠէ ՜թՠո Աոպճսթճհ պ՜ձփ
Դյզջ էզձզո ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ,
Նգվջեջ ՞ջզմո՚ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձփ
251՜ Ոչ տ՜ի՜ձ՜հ, ճջ աժ՜ջ՞՟ ՜շզջ,
Սջ՝ճսդՠ՜կ՝ ժ՜ռ ճս ըզոպ գձպզջ,
Մզ թճսէ՜ձ՜ջ էզձզջ կճըզջ,
Ահէ ՜ջդձ՜ժ՜ռ ՠխզջ ‗ս եզջ.
Ահէ չ՜հջ՜պ՜ջ կզ թզթ՜խզջ,
Հճ՞սճհ կպ՜ստ՟ ճսջ՜ը՜ռզջ.
Ակբձփ
267՜ Ես աՠխժՠէզ աՆգվջեջմ հզղՠ՜հփ
300՜ Բ՜հռ ՜հ՟յբո բ ՞ջՠ՜է, դբ իճխ ճմ պ՜ձ զ չՠջ՜հ կ՜ջկձճհձ, ՜հէ պ՜ըպ՜ժ՜ս թ՜թժՠձ. զոժ կՠտ ճմ պՠո՜տ
՜հձյբո ՜ջ՜ջՠ՜է զ կՠջ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձփ Ես ՟ճս, ճջ չ՜հՠէճխ՟ ՠո պ՜շզո ՠս ՞էը՜սճջ զ ի՜ձ՟զոզո, ճջյբո ի՜ծճհ
դսզ տՠա՚ ՜հձյբո ՜ջ՜հ, ՠս կՠխ՜սճջ Նգվջեջթջ Աոպճս՜թ. ճխճջկզ ՜ո՜հ, ճչ ժ՜շ՜չ՜ջ, չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզփ
316՝ Ք՜ի՜ձ՜հ՜դ՜խձ ՜ս՜ջպՠռ՜ս,
‘Ի ՞ըթճխո կՠխ՜ստ ժճջՠ՜սփ
336՜ Զկՠխրտ կՠշՠ՜է ՞ջզմո հզղՠ՜, ճչ ոճսջ՝ ժ՜շ՜չ՜ջ, չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ` Նգվջեջ կՠխ՜սճջզո...փ
339՜ Փ՜շտ...փ Ես ՜ջ՟, ՠո ՜ձ՜ջ՞ո... ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ զ ՞զջո ՞ջմճսդՠ՜ձ՚ Նգվջեջ կՠխո՜ոբջ տ՜ի՜ձ՜հ, ղձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜հ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզ ապ՜շո ՜ոպճս՜թ՜հ՜ջկ՜ջ... ճջ ժճմզ Հ՜հջ Մ՜ղթճռ, ՜ջ՜ջՠ՜է զ ոջ՝՜ա՜ձ ՠս զ ղձճջի՜էզռ չ՜ջ՟՜յՠպբ Մ՟յսնտ ՜ձճսձ հճջնճջնՠ՜է... Ոջ ՠս պՠոՠ՜է ա՜ձ՜շզժ կՠթճսդզսձո
ՠս ա՞՜ձլո յ՜պճս//(339՝)՜ժ՜ձո Աոպճս՜թ՜ոբջ պ՜ձճսպբջձ՚ ըճն՜հ Մթվ՟ւմ... Վ՜ոձ ճջճհ ՠպ ՞ջՠէ աոճսջ՝ ՞զջո
հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ իճ՞սճհ զսջճհ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ, իրջձ՚ Շթվ՟ւթմ ՠս կրջձ՚ Շ՟ծնրղթմ, ժճխ՜ժռզձ զսջճհ՚ Թ՟է՟վթմ...փ
Ես ՜ջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ Մՠթ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ Ռ ՠս ԻԶ (1577) ՜կզ, զ Բ՟հեյ տ՜խ՜տզ հՠաՠջձ, զ ՞ՠսխձ, ճջ Կ՟ղ՟ի
ժճմզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Ք՟պ՟ջնրմ Մ՟մխ՟մտմ, զ ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ կՠջճհո Աէնպնճ Էչղթ՟լմթ պբջ Ապ՟ւգժթ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ ՜ղը՜ջի՜ժ՜է ՜ջտ՜հզձ ոօէդ՜ձ Մնրվ՟ս վ՜դղ՜իզձ, ճջ ՠս Խնմբւ՟վ ժճմզ, զ ՟՜շձ ՠս զ մ՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժզո, ազ հ՜կբձ ՟զկ՜ռ ՟՜շձճսդզսձ ՠս չզղպձ ՠս ձՠխճսդզսձձ յ՜պՠջ բ աՀ՜հճռ պ՜շ՜յՠ՜է ՜ա՞ո, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ հ՜կբձ պ՜ջզ ճջզղ – ճջզղ յ՜պճսի՜ո ՞՜հ զ չՠջ՜հ ՜ղը՜ջիզո չ՜ոձ թճչ՜ռՠ՜է կՠ//(340՜)խ՜ռ կՠջճռ՚ ոճչ, ոճսջ, ՞ՠջճսդզսձ, կ՜ի, ղ՜ջե, պ՜յ՜էճսկձ, ե՜ձժ, կ՜ջ՜ը, դջդճսջ, նճջՠ՜ժ, ՟՜էճսժ, իՠխՠխ ՜ձդզս ՠս ՜ձի՜ղզս, ճջ ճմ ժ՜ջՠկ գձ՟ ՞ջճչ ՜ջժ՜ձՠէփ Ահո ՜կՠձ՜հձ ՠժձ զ չՠջ՜հ կՠջ չ՜ոձ կՠխ՜ռ կՠջճռփ Բ՜հռ ՞ճի՜ձ՜կտ աԱոպճսթճհ, դբյբպ ա՜հո ժՠ՜ձտո մճսձզձտ, աՔջզոպճո ճսձզկտ հճհո ՠս ՜յ՜սբձփ Բ՜ջՠըճոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ գձպջՠէճռ ՝՜ջլռբ Տբջ Աոպճս՜թ ա՜կՠձ՜հձ յ՜պզե, յ՜պճսի՜ո զ հ՜ջ՜ջ՜թճռո, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ Հ՜հճռ պ՜շ՜յՠ՜է ՜ա՞բո...
Դ՜ջլՠ՜է, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է, ՜խ՜մՠկտ ակ՜ձժճսձո՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճհ, հզղՠոնզտ... աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աըճն՜հ Մթվ՟ւմ ՠս աթձօխոձ զսջ՚ աՇթվ՟ւմ, ՠս ակ՜հջձ զսջ՚ աՇ՟ծնրղմ, ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ աԹ՟է՟վմ, ՠս աճջ՟զտձ զսջ՚
աՇթվ՟ւմ, աՂ՟վթոչ՟մ, աՇգիթչ՟մ, ՠս դԲվ՟ծթղյեմ՝ ավճըՠռՠ՜էձ զ Քջզոպճո, ՠս ա՟ոպՠջտձ զսջ՚ աՇ՟հՠեխթմ, աԴփժւ՟էջփժէ՟մմ, ՠս աԲ՟ծվթջփժէ՟մմ, աի՜ջոձՠջձ զսջ՚ // (340՝) աԽ՟մՠեխթմ, ՠս աԲ Խնպնղջեւմ, ՠս ադճշճսձտձ ձճջ՜՝ճխ՝ճն պխ՜հտձ՚ աԱջժ՟մ, աՍ՟վաթջմ ՠս աԱղթվի՟մմ, ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջոձ զսջ աժՠձ՟՜ձզո ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո... ՜կբձփ
(Լճսո՜ձռտճսկ) Յզղ՜պ՜ժ բ Մ՜ղթճռո՚ Մթվ՟ւթմ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Յնռ՟մթջթմփ
Դ՜ջլՠ՜է... հզղՠռբտ... աըոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աըճն՜հ Մթվ՟ւմ ՠս աթձճխոձ զսջ՚ աՇթվ՟ւմ ՠս աՇ՟ծնրղմ, ՠս
իճսջճսձ զսջ՚ աՇգիթչ՟մմ, ՠս ժՠձ՜ժզռտձ զսջ՚ ավճըՠռՠ՜էձ զ Քջզոպճո՚ աԹ՟է՟վմ, ՠս ահՠպզձ ժզձ զսջ՚ աՄ՟մթյ՟խմ, ՠս աճջ՟զտձ զսջ՚ աՇթվ՟ւմ ՠս աԿթվ՟խնջմ ավճըՠռՠ՜էտձ զ Քջզոպճո, ՠս աժՠձ՟՜ձզ ճջ՟զտձ զսջ ՠս ա՟ոպՠջտձ
զսջ, ՠս աի՜ջոձՠջձ զսջ, ՠս ա՜հէ ՜ա՞՜պճիկձ զսջ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճջ ՠպ ՞ջՠէ աոճսջ՝ Մ՜ղթճռո, ՠս ՠպ զ ՟ճսշձ
Սնրվՠ Յնռ՟մեջթմ, ՠս ոՠշ՜ձժ (յջո. «ՠշ՜՞ճհձ») ղճսջն՜շ կզ զսջ ա՞ՠոպճչձ, ՠս ՠ՟ հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ իճ՞ճհ զսջճհ ՠս

թձրխ՜ռ զսջճռ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռձ ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զսջճռ՚ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճս/// (ղ՜ջ. 5 դՠջդ ժպջճս՜թ ի՜ձճս՜թ)փ
2. 3՝ (Ծ՜խժճխ Վ՜ջ՟՜ձ Բ՜խզղՠռսճհ, ժ՜ջկջ՜՞զջ ձրպջ՞ջճչ)
Եխճսժ Վ՟վբ՟մջ Բ՟հթյգտթ,
Ոջ ռձճջՠ՜է ՠկ հ՜ղը՜ջիզ,
Զ՜հո Մ՜ղթճռըո թ[՜]խժՠռզ
Մ՜պ՜կ՝ զկճչ կՠխո՜կ՜թզփ
Զլՠա ՜խ՜մՠկ ՠխ՝՜ջտ ՝՜ջզ,
Իձլ ՜ո՜ռբտ. Տբջ ճխճջկզ,
Զզ ՠս ոպՠխթրխձ ՜կՠձ՜հձզ
Ձՠա ՠս կՠա ՜հէ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ.
Ակբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՜ [՜ձգձդՠշձՠէզ]փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ահո՜սջ ՜ձծ՜շ էճհո...փ
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ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Գվթանվթջ խէհ. Ահէ՟ղ՟վտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Սփժէ՟մինչ՟ֆ
ԹԵՐԹ՝ 387. շավնր՟լ՝ 1՟—2ՠ, 386՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԲ×12(Ա 14)+1×1(1714է. ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25,8×17,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, բպմ՟խթմզ՝ ջոթս՟խ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվ գր մ՟իյ՟դ՟վբնր՟լֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Հթղմ՟վխեւ գխգհգտրնճ՝ 4ՠ, Ձգպմ՟բվնրէթրմ խհգվթխնջ՟տ՝ 80ՠ, Մխվսնրէթրմ Քվթջսնջթ՝ 110ՠֆ Ք՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հ՝ 250ՠֆ Արգսնրղ՝ 322ՠֆ Ի ժնրջ՟մտջ — Ս՟վխ՟ր՟անրծթ՝ 62՟ֆ Կհգվթխնջ՝ 73ՠֆ Դպմ՟ո՟մ՝ 82՟ֆ Ըմէգվտնհ՝ 82ՠֆ Եվբղմգտնրտթշ՝
83ՠֆ Յնռծ՟մմեջ ՟րգս՟վ՟մթշ՝ 294ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 5՟, 81՟, 111՟, 251՟, 323՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 3՟, 11ՠ, 28՟, 34՟,
48ՠ, 50՟, 57ՠ, 62ՠ, 73ՠ, 95ՠ, 99ՠ, 121՟, 126՟, 135՟, 138՟, 156՟, 159ՠ, 171ՠ, 187ՠ, 196՟, 205ՠ, 211ՠ, 221՟, 233՟, 240՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ՟չ փվծմնրէգ՟մ՝ 181՟, ջ՟ցնվ՝ 221՟, 243ՠ, Գ՟պմ՝ 233՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Արգս՟վ՟մֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1(Ա—Բ)+1(Գ), ջս՟տնր՟լ 3 էգվէգվթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ ռգվթմ ղ՟ջգվթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գՠ, Գ՟ «///[նր] Տեվ... Վ՟՜ճ ւգդ՝ Քնվ՟յթմ /// ՠ՟ճտ ՟ջգղ կգդ... ջնբնղ՟տրնտ /// գր ՟ջե... գր [նշ] դծ՟[ճվ] /// գր նրջ՟վնրւ... ց՟վթջգտթւմ///» (Մ՟սէ. ԺԱ, 19—ԺԲ, 2)ֆ Բՠ, Բ՟ «///ւ՟հտգ՟րմ... ՟մղգհւ գմ ///
[Ով]բթ ղ՟վբնճ... գր ՟մխ՟մթտթ///ՠ՟վթջ... ՠ՟դնրղւ///» [ջթ]վգժթ... թ ճ՟հէ[նրէթրմ] (Մ՟սէ. ԺԲ, 3—20)ֆ Աՠ, Ա՟ «///դթ ի՟պմ՟խ.. ղսգ՟ժ /// ց՟վթջգտթւմ... ընհնռնրվբջ /// Աջսնրլնճ... դծ՟րվե /// ՟մ՟վաեւ... թ ղ՟վբ///» (Մ՟վխ., Է, 2—15)ֆ 2. Արգս՟վ՟մ Յնռծ՟մմնրֆ Թ—
Ժ բբ.ֆ 1(Դ), ռգվչնրղ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ ռգվթմ խեջթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ ինյնվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Դ՟, Դՠ «///ա՟ճ ՟պ Սթղնռմ... ճ՟րթսգ՟մ/// ՠ՟ճտ դթ... գր բ՟վ[կգ՟ժ] ///բնրւ ո՟վսթւ... նվ ՟պ՟[ւգ՟տմ] /// թմկ ի՟ՠենրէթրմ...
դթջ զմբնրմթ///» (ԺԳ, 6—20)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ օ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ էգէգր՟խթ էնրժ՟տ՟լ, ղ՟մվ՟մխ՟վմգվթ մգվխգվզ՝ սգհ—սգհ է՟ցնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, Բ ցգհխզ՝ ղխմխգվֆ ԺԷ—ԺԸ բբ. ռգվ՟մնվնանր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—3՜—4՜ Ն՟ի՟բվնրէթրմ գր տ՟մխ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ավնտջ, նվ խնշթ Մ՟յդնտ, նվ նրմթ ճթմւգ՟մ դ՟ղգմ՟ճմ ինվծնրվբւ գխգհգտրնճ — Ա. Վ՜ոձ իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռսճհ... ԽԴ Վ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հ՜դ՜խզ (՞՜ձլ)փ
1. 5՜—11՝ Ա. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ծթղմ՟վխնրէթրմ ջվՠնճ գխգհգտրնհ — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հզձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպտձ աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպօձբզռ...
2. 11՝—27՝ Բ. [Կ՟մնմ գխգհգտթ ՟րվծմգժնճ] — Իոժ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՜սճսջձ հՠջՠժճհՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ...
3. 27՝—33՝ Գ. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ, ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ, նվ ճ՟մ՟րվթմ՟տ նւ ղսգ՟ժ թտե, ՟ճջոեջ ՟րվծմգջտգմ գր ծ՟ջս՟սգմ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ...
4. 34՜՝ Դ. Կ՟մնմ մնվ բնրպմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխսճն զսջճսկ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԺԷ...
5. 34՝—8՜ Ե. Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ... — Հ՜ոպ՜պբ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն զսջճսկ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ...

6. 38՜ Զ. Կ՟մնմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթմ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժ՜սջՠ՜ իոժճսկձ ՜շձՠձ... ՠս ՜ոՠձ աՏբջ հՠջժձզռձ.
Ի ՝ճսձ...
7. 38՜՝ Է. Կ՟մնմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հդղ՟ճ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
8. 38՝—9՜ Ը. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
9. 39՜ Թ. Կ՟մնմ մնվ՟խգվս ավնտ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜կ՝զճձձ...
10. 39՜՝ Ժ. Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ — Ի չՠջ ճսձՠէճչ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ՠս ՜ոբ աԱխրդո...
11. 39՝—41՜ ԺԱ. Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ, ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը
նջճչ...
12. 40՝—4՝ ԺԲ. Կ՟մնմ ղնմնդնմ ծգվ՟խսվնրէգ՟մ գոթջխնոնջ՟տ (=գաթոս՟տրնտ) գր Սվՠնճ ժգվթմմ գր Պ՟հգջսթմ՝ ՟վ՟մտ գր խ՟մ՟մտ, նվւ դխնրջնրէթրմ ճ՟մկմ ՟պմնրմ, խ՟վա ՟ճջ ե — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
13. 45՜—8՜ ԺԳ. Կ՟մնմ ծ՟ճվ ՟րվծմգժնճ — Ժճխճչզձ ճսըպձ ՠս ՜շ՜նզ ժ՜ռճսռ՜ձՠձ, աճջ գձպջՠ՜է ՠձ...
14. 48՜—9՝ ԺԳ. Կ՟մնմ սմսգջ ՟րվծմգժնճ — Ես ՠյզոժճյճոձ ՜ոբ աԱխրդո. Աոպճս՜թ ժՠձ՟՜ձզ...
ԺԳ դճս՜ի՜կ՜ջգ ժջժձճս՜թփ

15. 50՜—7՝ ԺԴ. Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ խվ՟րմ՟ր՟րվնրէգ՟մ ՟վը՟մ՟տգժնճ թ շ՟ց ծ՟ջ՟խթ խ՟ս՟վղ՟մ սթնտ գր մղ՟մնրէգ՟ղՠ Քվթջսնջթ մղ՟մգտգժնճ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ճջյբո ճխն՜ժբաո...
16. 57՝—62՜ ԺԵ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ խվ՟րմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթ, ՟պ թ է՟հնրղմ ՟ճջոեջ ճնրհ՟վխգմ թ ծ՟մաթջսմ — Զըոյՠձ աձճհձ պզյ ՝ճէճջճչզձ ոտՠկ՜սձ...
17. 62՜՝ ԺԶ. Ձգպմ՟բվնրէթրմ ջ՟վխ՟ր՟ա խ՟մ՟մտ, նվ գմ ջ՟վխ՟ր՟անրծթւ — Աոզ Ս՜խկճո ԽԴ. Բըՠոռբ ոզջպ զկ...
18. 62՝—74՜ Յ՟հ՟աջ ծվ՟րթվգժնտմ թ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէթրմֆ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ՟լմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ գմ ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մֆ Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ ՟վ՟վգ՟ժ թ սեվ Ապ՟ւգժնճ Սթրմգ՟տ մ՟ծ՟մաթ — Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ակ՜ձժճսձո...
19. 74՜—80՜ Յգս ՟ճջնվթխ ղ՟սթտե ճ՟պ՟չ ՟պ՟չմնվբ ջնրվՠ նրիսթմ, խ՟ժնռ ՟պ՟չթ գոթջխնոնջթմ, գր
՟ջե ՠ՟վկվ կ՟ճմթր — Հ՜հջ ոճսջ՝, ըձ՟ջբ զ տբձ կ՜հջո կՠջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ, ազ լՠշձ՜՟ջՠոռՠո...
20. 81՜—2՜ ԺԷ. Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ,նվւ գմ ջ՟հղնջգվանրւ — Զ՜սՠէձ ՟ձՠձ զ լՠշձ գոպ
՜սջզձզ... ՟. 82՜՝ ԺԹ. Ապ՟չթմ խ՟վա բպմ՟ո՟մթմ — Ես հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ...
(ԺԸ—զ վճը՜ջբձ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ՚ ԺԹ ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թ)փ ՠ. 82՝—9՝ Ի. Եվխվնվբ խ՟վա զմէգվտնհնրէգ՟մ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... Ախ՜մՠոռճստ աԱոպճս՜թ Հ՜հջ ՜կՠձՠռճսձ... ա. 89՝—4՜ ԻԱ. Եվվնվբ խ՟վա գվբղմգտնրտշ՟տմ — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո... Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձ... բ. 84՜—5՜ ԻԲ. Չնվվնվբ խ՟վա
՟ջսթձ՟մթ չ՟ծզմխ՟ժ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ... գ. 85՜—8՝ ԻԳ. Հթմագվնվբ խ՟վա խեջ ջ՟վխ՟ր՟աթմ, նվ ե բոթվմ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... դ.
88՝—95՝ ԻԳ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տձ գոպ ՜սջզձզ... (ԻԳ
դճս՜ի՜կ՜ջգ ժջժձճս՜թ)փ ե. 95՝—107՜ ԻԴ. Կ՟մնռմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ
՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռսճհձ...
–107՜—9՜ Գ՟մկ կգպմ՟բվնրէգ՟մ («Գվթանվթ ե») —Գըդ՜ զ կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է...
–109՜՝ Տ՟հ թ սեվ Ապ՟ւգժե («Տեվ Ապ՟ււգ՟ժ ՟ջե») — Տ՜ջվ՜ռՠ՜է ըխլ՜կտ, Տբջ Յզոճսո, տճհ՟ աՠխկ՜ձռ՟...
21. 110՜—20՝ ԻԵ. Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ ճնվը՟ղ ւվթջսնմգ՟ճ ՟պմգմ — Ն՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզձ դճխճսէ,
՜հէ լՠշձ՜՟ջՠոռզ հ՜շ՜ն ՠջզո ղ՜՝՜դզստ...
22. 120՝—6՜ ԻԶ. Խվ՟սւ դանրյնրէգ՟մ [դնվ] նրջնրջտե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ծ՟մբգվկգժնտմ ոջ՟խ ՟պմնրժ խ՟մի՟ր... — Գզպ՜ոնզտ, ճջ՟ի՜ժտ, ճջտ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բտ ժ՜յզէ գձ՟ կզկՠ՜ձո...
23. 126՜—34՜ ԻԶ. [Արվծմնրէթրմ ոջ՟խթ] — Ես ՜յ՜ Ս՜խկճո. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ...
ԻԶ դճս՜ի՜կ՜ջգ ժջժձճս՜թփ

24. 134՜՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — Ես հՠպ Է ՜սճսջ ՠջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜շձճս աձճո՜...
25. 134՝—7՝ ԻԷ. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ... ՠս ՠջդ՜հ ՜շ իզս՜ձ՟ձ...

26. 137՝—51՝ ԻԸ. Կ՟մնռմ է՟հղ՟մ, ճնվը՟ղ դ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգ՟ժջմ թ Քվթջսնջ նրհ՟վխգմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ գոպ...
՟. 144՜—6՝ Եհՠ՟ճվ, էե խ՟ղթջ դա՟մկբ ՟ջ՟ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբ...
ՠ. 146՝—51՝ Ոհՠ մըմչգտգժնտ ՟ջ՟ճ («ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե» կգպ. 11, 109ՠ) — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
27. 151՝—5՝ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկձ ՜սճսջ հճջե՜կ հ՜հ՞՜է՜ռձ, եճխճչզձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
28. 155՝—9՜ Կ՟մնմ գրէմ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱն՝զթտձ...
29. 159՝—67՝ ԻԹ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ սհ՟ճ ռ՟իձ՟մթ — Եջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
30. 167՝—9՝ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Ահ՞ճհձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձփ Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ ՜սջիձՠ՜է...
31. 169՝—71՜ Կ՟մնռմ գրէմգվրնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձփ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ՝ձ՜ժճխ՜ռ...
32. 171՝—4՜ Լ. Կ՟մնմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո, զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս...
33. 174՜—5՝ ԼԱ. Կ՟մնմ դմյի՟վջ ջվՠնտմ ցնիգժ թ ծ՟մաթջս — Տ՜ձզձ զ պՠխզձ ՜ջե՜ձզ ՟ձՠէճ, ՠս ՜ոՠձ,
զ դզս, Ս՜խկճո...
34. 175՝—87՜ ԼԲ. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
35. 187՝—96՜ ԼԳ. Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Յ՜սճսջ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠջդ՜էճչ զ ոճսջ՝ Յնվբ՟մ՟մ...
36. 196՜—201՝ ԼԴ. Կնշնրղմ ճ՟ո՟յի՟վնրէթրմ — Եջդ՜հ կՠխճսռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
37. 201՝—5՝ ԼԵ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ... — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ի՜ժտ զկ...
38. 205՝—11՜ ԼԶ. Կ՟մնմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ — Ասջիձՠ՜է ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ զ ՝՜ջլճսձո...
39. 211՜—20՝ ԼԷ. Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟վկ՟խգժ — Ի Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզձ հՠջՠտ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ
ՠժՠխՠռսճհձ...
40. 220՝—32՝ ԼԸ. Կ՟մնռմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ գր է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ ղգվ Գվթանվթջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Դձՠձ աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՠս աոճսջ՝ Նղ՜ձձ...
– 227՝—8՝ [Գ՟մկ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ(«Աջնէւ»)] — Ահո ըճջիճսջ՟ էըռ՜ս, /Աոպ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս...
41. 233՜—7՝ ԼԹ. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՜շ՜նզ ը՜մզձ...
42. 237՝—8՜ [Արվծմնրէթրմ ՟հթ] — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
43. 238՜—9՝ Խ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՝՜աճսկճխճջկ Աոպճս՜թ...
44. 240՜—1՝ ԽԱ. Կ՟մնմ դ՟վղսթջ, ջգվղ՟մտ գր դյգհչջ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ...
45. 241՝—2՜ Ահփէւ ռ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ չՠջ ՜թՠջ ա՜կյո...
46. 242՜—3՝ ԽԲ. Կ՟մնմ ծմկ՟մ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ...
47. 243՝—5՜ ԽԳ. Կ՟մնմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ ՟ղգմ՟ճմ տգհ տ՟րնտ, ՠնրջնտ, ոսհնտ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս...
48. 245՜—6՜ ԽԴ. Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ խգվ՟խվնտ, էե նւ նրսե թ ւվթջսնմեթտ ս՟ձխ՟դգմ խ՟ղ թ դնծթտ ծվեթտ
գր ծգէ՟մնջ՟տ – Աոՠձ Ս՜խկճո, Ծ. Ոխճջ[կ]ՠ՜ զձլ...
49. 246՜—7՜ ԽԵ. Կ՟մնմ ղվա՟տ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ...
50. 247՜՝ ԽԶ. Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ գր ո՟ս՟վ՟աթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
51. 247՝ ԽԷ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ղ՟վսթվնջ՟տ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
52. 247՝—50՜ ԽԸ. Ահ՟րէւ ճնվը՟ղ ՟պ ծթր՟մբմ գվէ՟մ, ՟ճջոեջ ՟վ՟ջտգմ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Զՠջ՞ձ Եաՠժզբէզ...

53. 251՜—302՝ [ԽԹ]. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ, խ՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս, խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթ ղ՟ծնր՟ղՠ, դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմ ՟վ՟ջտգմ ժնր՟տղ՟մ գր ո՟ս՟մգ՟տ, գր ՟ճժ խ՟մնմգ՟ժ ո՟ճղ՟մ՟րնվ խ՟վա՟տմ — Եջդ՜ձ ձ՜ը ճսջ աի՜ձ՞զոպձ յ՜պջ՜ոպՠձ... 287՝—93՜ Մ՟ծ ղ՟վա՟վեթտմ ՟ղգմ՟ճմ [ԺԲ]ֆ 294՝—8՝ [Հ՟մաթջս Յնռծ՟մմնր] — Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջո...
54. 302՝—8՜ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկձ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս հՠջդ՜էձ ՜ոՠձ աԱն՝զթոձ...
55. 308՜—11՜ Կ՟մնռմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜հո ժ՜ձճչձ ժ՜պ՜ջզ. Ս՜խկճո. Եխզռզձ
՜ժ՜ձնտ տճ...
56. 311՝ – 3՜ Կ՟մնռմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ... Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ Սճսջ՝...
57. 313՜—5՜ Կ՟մնմ ծթմագվրնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Ըձ՟ ՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռՠձ է՜էզտ...
58. 315՜—6՝ Կ՟մնռմ ռգտգվրնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Սզջՠռզ, ազ էճսզռբ...
59. 316՝—8՝ Կ՟մնռմ գրէմգվրնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ Սճսջ՝...
60. 318՝—22՜ [Ծ]. Վգվմ՟աթվ թմւմ՟բվնրէթրմ Սսգց՟մմնջթ, նվ ժգ՟ժ եվ ՟յ՟խգվս ջվՠնճմ Մ՟յթնտթ, գր ռ՟ջմ ռ՟վնրտ մնվթմ Մ՟յթնտթ — Յ՜կզ չՠռի՜ա՜ջՠջրճջ՟զ ի՜ջզսջՠջրճջ՟զ չ՜դոճսձՠջճջ՟զ ՜կզ էզձՠէճսդՠ՜ձ
՜ղը՜ջիզ... ՠս Հ՜հճռ Նճջ պճկ՜ջզո ՅԽԲ (893)...
Բ. 323՜—81՝ [Գ՟մկ՟վ՟մ]
1. 323՜—5՜ ԾԱ. Գ՟մկ ծվգյս՟խ՟ոգս՟տմ («Մխվսթշ»)— Մՠթ ՠս ՜իՠխ ըճջիճսջ՟ իջ՜ղ՜ա՜ձ... ՟. 325՜
Տ՟հ ծվգյս՟խ՟ոգս՟տմ («Զ՟րվ») — Զ՜սջտ ՠջժձ՜հզձ աըւ՜ջդձճռ... ՠ. 325՜՝ Փնիե («Առ՟վ») — Ախՠջո՜ձրտ
՜խ՜մՠկտ...
2. 325՝—8՜ ԾԲ. Արգսգ՟տ Աջսնր՟լ՟լմթմ գր Ճվ՟ա՟ժնրտթմ («Խ՟շ՟սնրվ») — Խձ՟ճսդՠ՜ձ լ՜հձ՚ ՝՜ջ՝՜շ
՜սՠպՠ՜ռ...փ ՟. 328՜ Մգհգբթ Նգվջեջթ ե («Նգվջթջթ ՟ գվաջ») — Նճջ թ՜խզժ ՝ըըբ ՜հո՜սջ հ՜ջկ՜պճհձ հԵո՜հՠ՜հ...
3. 328՜—9՝ ԾԳ. Ծմըմբգ՟մ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ («Մխվսթշ») — Մ՜տճսջ ՠս ՜ձ՝զթ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ... ՟. 329՝—30՜ Մգհգբթ Ծըմմբգ՟մ Քվթջսնջթ — Կճհո ՜ձ՜յ՜ժ՜ձ ՠս ՜ձը՜ըպս թձօխճսդզսձ...փ ՠ. 330՜—
1՜ Յնվբնվ՟խ ՟դմթր — Հըջծճսզկտ ՜հորջ կՠտ իճ՞բյբո...
4. 331՜—2՜ ԾԴ. Ծմզմբգ՟մ գր Յ՟ճսմնրէգ՟մմ («Թ՟վ՟») — Թ՜՞ը՟ յ՜ջթ՜ձ՜ռ...փ ՟. 332՜՝ Տ՟հ չըվ՟րվծմգ՟տմ — Ոչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ ՜հո կՠթ հ՜հպձՠ՜է...
5. 333՜—4՜ ԾԵ. Յնռ՟մնր Կ՟վ՟ոգսթ («Մխվսթշ») — Մՠթ՜յ՜հթ՜շ վ՜շրտ յ՜ձթ՜էզ...փ ՟. 334՜ Տ՟հ
՟դմթր — Մըժըջպզմձ Քջզոպճոզ՚ կՠթ Կ՜ջ՜յՠպըձ Յճչ՜ձձբո...փ ՠ. 334՜՝ Փնի ե — Ձ՜հձ ՝՜ջ՝՜շճհ հ՜ձ՜յ՜պզ...
6. 334՝—6՝ ԾԶ. Ս՟վաջթ դօվ՟ռ՟վթմ («Մխվսթշ») — Մՠթ՜յ՜հթ՜շ վ՜շրտ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է...փ ՟. 336՝—7՜ Տ՟հ ՟մնճյ ջնրվՠ Ս՟վաջթ — Վըժ՜հզռ ի՜ձ՟զոզռ իջ՜ղ՜էզ...
7. 337՜—8՝ ԾԷ. Տեվ զմբ ՟պ՟չթմ («Մխվսթշ») — Մզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ...փ ՟. 338՝—9՜ Տ՟հ
՟դմթր — Ահորջ Եվնրջ՟հեղ ռըձթ՜հ ՠս աճս՜ջծ՜ռՠ՜է յ՜հթ՜շ՜ձ՜հ...փ ՠ. 339՜՝ Փնիե դկ՟ճմմ — Աջՠսՠէՠ՜ձ ՟ճսշըձ ՝՜ռ՜ս...
8. 339՝—41՝ ԾԸ. Լնրջ՟րնվշթմ Գվթանվթ («Մխվսթշ») — Մՠթ ՠս իըարջ ՜ձկ՜իզռ ՜ջտ՜հ...փ ՟. 341՝—2՝ Տ՟հ
՟դմթր — Ի հՠէո ՜ջՠսճս ՜ջՠս. ... Ի հՠէո թ՜՞ՠռ՜ս կՠա հ՜ջՠսկգպզռ...
9. 341՝—4՝ ԾԹ. Յ՟ղեմ խթվ՟խթ ո՟ծնտմ ՟ջ՟ճ («Մգվդ՟մ») — Մՠխ՜հ, Տբջ, կՠխ՜հ, ՜ձ՜սջզձՠռ՜հ...
«Գ՟մկջ ՟ջ՟տգ՟ժ Միթէ՟վթ Աճվթռ՟մթտ ՟պ՟չմնվբթ...», (կգպ. 424, 79՟)ֆ ՟. 344՝—5՜ Տ՟հ թ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե («Գվթանվթ ե») — Գ՜ձ՞՜պ ճսձզկ ՜ոՠէ տՠա, դ՜՞՜սճջ զկ Յզոճսո Քջզոպճո...
10. 345՜—6՝ Լ. Գ՟ժզջսգ՟մ Ծ՟հխ՟դ՟վբթմ («Հ՟ճտեջ», «թ սեվ Միթէ՟վե», կգպ. 474, 143բ) — Հ՜կ՜՞ճհ՜ժ՜ձ Հ՜սջ ո՜իկ՜ձ ՠս Բ՜ձ...ֆ 346՝—7՜ Տ՟հ ՟մնճյ — Աոպ ՠ՝ջ՜հՠռճռ կ՜ձժ[ճ]սժիտզ աՠջ՞ըո տջճչ՝բզռձ ՜շՠ՜է... ՠ. 347՜ Փնիե դկ՟ճմմ — Տզջ՜ժ՜ձ պրձզսո ՜հորջ ՠժ՜հտ ռըձթ՜ոռճստ...
«Կ» ի՜կ՜ջ՜ձզղզ վճը՜ջբձ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ «Լ» ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թփ

11. 347՜—9՜ ԼԱ. Թ՟հղ՟մ. Ար՟ա յ՟ՠ՟էթմ («Խ՟շ՟սնրվ») — Խճջիճսջ՟ ի՜ձ՞ըոպՠ՜ձ ՠ՜սդձՠջջճջ՟զձ...փ ՟. 349՜՝ Տ՟հ ՟դմթր — Ոջ ՠխՠէճռ ժՠ՜ձո յ՜ջ՞ՠսբ,/Ըաձ՜ Յնռջեց յ՜ջ՞ՠս ըձ՟ջբ...փ ՠ. 349՝—50՜ Փնիե — Խճսձժ ՠս աըկճշ ձըղ՜ձ դ՜խկ՜ձ...փ ա. 350՜՝ Ոհՠ բեղ ի՟շթմ — Լըռ՜ձ ՝՜ձտձ ՜հորջ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզռձ...

12. 350՝—2՜ ԼԲ. Սնրվՠ Զ՟սխթմ («Մխվսթշ») — Մ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝ Ոջ՟զ՟ Մզ՜թզձ...փ ՟. 352՜ Մգհգբթ
— Հ՜սճսձ, ի՜սճսձ ՜ջդըձ՜ռՠ՜է ՟զպՠէճչ աիՠդ՜ձճոո...փ ՠ. 352՜՝ Յնվբնվ՟խ — Ցըձթ՜ձ ՜հո՜սջ ՠջժզձտ ՠս ՠջժձ՜հզձ արջտ ՜ձկ՜ջկզձտ...
13. 352՝—4՜ ԼԳ. Կթվ՟խղըսթ («Մխվսթշ») — Մՠթ՜յ՜հթ՜շ լ՜հձզս ռըձթ՜էզ...փ ՟. 354՜ Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ — Գճմբջ իջՠղպ՜ժձ զ չզկզձ...փ ՠ. 354՜—5՜ Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ — Դ՜ոտըձ իջբ՜ժ՜ձ բզձ
յ՜ի՜յ՜ձ...
14. 355՜—7՜ ԼԴ. Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ Քվթջսնջթ («Մխվսթշ») — Մՠթ՜յ՜հթ՜շ պրձզսո ՜ի՜՞զձ...փ ՟. 357՜ Տ՟հ ՟դմթր («Ամբվ») — Ահո՜սջ ՜ձ՟ջ՜ձզժ Հրջ ճջ՟զոձ հՠջժզձո ոըէ՜ձ՜հ...փ ՠ. 357՜ Փնիե դկ՟ճմմ — Ի ոճս՞ ոջ՝ճսդՠ՜ձ դ՜ղթՠ՜է կՠպ՜ո՜ձզռձ...
15. 357՜—9՝ ԼԵ. Հնարնճ ա՟ժըջսգ՟մմ («Մխվսթշ») — Մՠթ ՠս իըարջ Հճ՞զ Աոպճսթճհ...փ ՟. 359՝ Տ՟հ — Աոպ՜ձ՜սջ թ՜՞ՠ՜ռ էճհո ՜սՠպՠ՜ռ ժՠձ՜ռ...փ ՠ. 359՝ Փնիե («Նռ՟աե ծնարնճմ») — Նՠջիզսոՠոռճստ տ՜խռջ ՠխ՜ձ՜ժ...
16. 360՜—1՜ ԼԶ. Վ՟վբ՟ռ՟պթմ («Մխվսթշ») — Մՠթ ՠս ՜իՠխ ըճջիճսջ՟ կՠա հ՜հպձՠ՜է...փ ՟. 361՜—2՜ Տ՟հ ՟մնճյ գր ՟դմթր [Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ] — Գ՜սի՜ջ չ՜ջ՟ըձ չ՜շ ՜շՠ՜է...
17. 362՜—4՜ ԼԷ. Փնիղ՟մ Աջսնր՟լ՟լթմ ՟ջ՟ճ («Մխվսթշ») — Մՠթ՜յ՜հթ՜շ իջ՜ղ՜ժՠջյ չՠիզձ...փ ՟.
364՜՝ Տ՟հ ՟դմթր — Սճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թզձ ժճսոզձ,/Աձ՜ջ՜պ ի՜ջոզձ...փ ՠ. 364՝—5՜ Փնիե դկ՟ճմմ — Ծ՜խժՠ՜է
մճջ ՞՜ս՜ա՜ձզձ...
18. 365՜—6՝ ԼԸ. Սնրվՠ ի՟շթմ ՟ջ՟ («Յնռ՟մմգջ») — Յ՜հձ ՠ՟ՠկ՜ժ՜ձ/Տըձժճհձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ...փ ՟. Տ՟հ
ի՟շթ — Ասջիձՠ՜է ՠո վ՜հպ ոճսջ՝ վըջժ՜ժ՜ձ...փ ՠ. 366՝—7՜ Փ. Թ՟ա խնրջ՟մ՟տ ռ՟ճգժշնրէգ՟մ...
19. 367՜—8՝ ԼԹ. Աղգմ՟ճմ ջվՠնտ ծմնտ գր մնվնտ («Դ՟րթէ») — Դ՜ս՜ձՠռբտ ճջ՟զտ ՜սջզձ՜ռ...փ ՟. 368՝ Տ՟հ ՟դմթր — Ախ՜մ՜ձրտ ոըջ՝ճռ տճհզձ, /Տբջ կՠջ Յզոճսո Հրջ Մզ՜թզձ...փ ՠ. 368՝—9՜ Փնիե դկ՟ճմ — Ի ժՠձ՜ջ՜ջ
վ՜հպբձ թ՜խժՠ՜է...
20. 369՜—70՝ Խ. Մ՟վա՟վեթտ սփմթ — Հճ՞զձ ձ՜ը գձպջՠ՜է...փ ՟. 370՝—1՜ Տ՟հ («Ա–Զ») — Աոպճս՜թ՜հզձ ըճջճռձ ՜ձծ՜շ... ՠ. 371՜ Փնիե («Ե–Կ») — Եո՜հ՜թզձ ՜ջտ՜հձ Դ՜սզդ...
21. 371՜—3՜ ԽԱ. Ի սփմջ ՟ղգմ՟ճմ ՟պ՟ւգժնտ [«Խ՟շ՟սնրվ»] — Խճջի[ճս]ջ՟ ՜ա՞՜ռ տճ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ՟...փ ՟. 373՜՝ Տ՟հ ՟դմթր («Ա–Ը») — Աշ՜տՠ՜էտ Աոպճս՜թճջ՟սճհձ...փ ՠ. 373՝ Փնիե («Թ–Հ») — Թ՜՞՜սճջըտ ՞ճսկ՜ջՠ՜էտ...
22. 374՜—5՝ ԽԲ. Աղգմ՟ճմ ծ՟ճվ՟ոգս՟տ («Աջ՟մւ ե») — Սջ՝ՠ՜է ըաՀճ՞զձ/ Աշ՜տՠ՜էտ Քճհզձ...փ ՟.
375՝—6՜ Տ՟հ բ՟ր՟մնրղմ ծ՟ր՟սնճ — Խճոպճչ՜ձզկ Աոպճս՜թ՚ աՀ՜հջ ՜ձթզձ... ՠ. 376՜ Փ. Զզ ճջյբո թձճսձ՟ բ
՝՜ձ ոըջպզձ...
23. 376՜—7՝ ԽԳ. Պ՟յսնրղ՟մ («Գնվթ գ») — Գէճջՠ՜էձ ՜շ՜նզձ՚/Կզձըձ ժճխ՜թձզձ...փ ՟. 377՝—8՜ Տ՟հ
Յ՟վնրէգ՟մ («Նգվջգջ ա») — Նըոպՠ՜է ժ՜ձ՜հտձ ճխ՝՜հզձ ՜շ ՞ՠջՠակ՜ձ ՜ձկ՜իզձ...
24. 378՜—80՝ ԽԴ. Գ՟մկ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հթմ թ Մ՟մւգժ Բչմգտնճմ («Մ՟մռթժթ ե») — Մՠթ ՠս իա՜սջ ՜ձճսձ
իջ՜ղ՜էզ...
25. 380՝—1՝ Յնծ՟մեջ ւ՟հտվ՟կ՟ճմթ ՟ջ՟տգ՟ժ Եվդըմխգտրնճ ՠ՟մ ՟րկս՟խ՟վ գր ոթս՟մթ — Եո ՠկ ժճջճսոտՠ՜է ճմը՜ջ՚ կճէճջՠ՜է զ ոճսջ՝ Քճ իրպբձ.../Զ՜ղը՜ջիո ՝՜ջՠը՜սո ճսձզկ ՜շ թըձՠ՜է Աոպճս՜թ՟ զ Կճսոբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

11՜ Քջզոպճո Ոջ՟զ Աոպճսթճհ, ճխճջկՠ՜ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ Քճռ, ՠսո ՜շ՜սՠէ՚ Սօժէ՟մ ըրնզձ ՠս ժճխ՜ժռզձ՚ Եհթջ՟ՠգէթմ, ՠս կՠխ՜սճջ Յնռ՟մեջթջ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 27՝, 33՝, 57՝, 80՜ ւ ՜հէճսջ)փ
196՜ Մՠխճսռՠէճռ հճհո ՠս ՜յ՜սբձ Քջզոպճո, ճխճջկՠ՜՚ կՠխ՜սճջ Յնռ՟մեջթջփ
120՝... Զկՠխ՜սճջ ՞ջզմո հզղՠ՜ (ձկ՜ձ՚ 122՝, 251՜, 318՝, 333՜)փ
151՝ Ահ՞՜է՜ռզձ ա՜հո ժ՜ջ՟՜հ,
Ոչ գձդՠջռճխ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հ//(152՜)
Զ՞ճջթո զ տճ ՜խրդտ հզղՠ՜,
Ես ՜ո՜. Քջզոպճո, կՠա ճխճջկՠ՜փ
155՝ Եջ՝ զ հօդձ րջձ ի՜ոձզո,
Ի ՞ՠջՠակ՜ձո ՞՜ո ժ՜ձ՞ձզո,//(156՜)
Յ՜խրդտ հզղՠո ա՞ջ՜՞ջզժո՚
Զ՜հո կՠխճսռՠ՜է Յնռ՟մեջթխջփ//(156՝)

Ես դբ հզղՠո ՟ճս աՠխժՠէզո,
Ն՜ հԱոպճսթճհ յ՜ջ՞ՠս ՜շձզո,//(157՜)
Դ՜պ՜ոպ՜ձ ՠջ՝ ճջ ժ՜ձ՞ձզո՚
Ի ՟՜պճխբձ ՟ճս մ՜կ՜մզոփ//(157՝)
Ես աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ Մ՜ղթճռզո՚
ԶՍնժէ՟միփչ՟ճ Գմբնւգտթջ,//(158՜)
Քջզոպճո ըազսջ կՠխտձ դճխձզո,
Ես ա՜ձ՜ջե՜ձ Յնռ՟մթջթջփ
216՝ Աս՜ՙխ ակՠա, ճջ ձճջ ՠէ՜տ,
Ի ե՜կ՜ձ՜ժո, ճջ կՠտ ի՜ո՜տ,//(217՜)
Զ՜յ՜ղը՜ջճխ՜ռ ՞զջտո ժ՜ջ՟՜ռՠտ,
Ի ձՠջտճ ՞ջճռո կբժ մպՠո՜տփ
251՝ Աս՜ՙխ ճս ի՜ա՜ջ կզ չ՜ՙհ,
Ոջ ՜հորջո զձլ ՜հէ յ՜ի՜ժ ժ՜հ,//(252՜)
Եէձբ ՟՜շձ՜ռՠ՜է իճ՞զո
Ոս կ՜ջկձճչո հ՜ձղբն իճսջձ ՠջդ՜հփ//(252՝)
Զժ՜ջ՞ տ՜ի՜ձ՜հզ ՜շ՜հ.
Ի հ՜ձ՜շ՜ժ ՞ճջթզ կբն ժ՜ռ՜հ,//(253՜)
Հ՜էզկ ճս կ՜ղզկ ՞ՠջզո,
Չ՜ս՜պ՜կ դբ զոժզ իըէզո ժ՜հփ
316՝ Ոչ գձդՠջռճխ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հ,
Եջ՝ ժ՜պ՜ջՠո աՠսդձ ոճջ՜հ,//(317՜)
Թբ զձլ ՜ոՠո Տբջ ճխճջկՠ՜,
Քջզոպճո ատճ կՠխտձ ահզղՠ՜փ
323՝ Ոչ ոզջՠէզ՟ զ ժ՜ջ՞՜սճջ՜ռ,
Զ՞՜ձլո ՜ո՜ ՠջժձ՜սճջ՜ռ,//(324՜)
Տբջ Մխվսթշմ զ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ,
Խզոպ ՞ՠխՠռզժ ա՝՜ձՠջ՟ ՜ո՜ռփ //(324՝)
Դճս կզ էզձզջ թճհէ ՟ՠ՞ՠջ՜թ,
Սզջՠէ ատճսձ ՟՜ձ՟՜խ՜ձ՜ռ,//(325՜)
Ահէ ՜ջդձճսդՠ՜կ՝ ժ՜ռզ հճպ՜ռ
[Հճ՞սճ]չ ՜շձճսո յո՜ժ վ՜շ՜ռփ
342՝ Թբ ճսձզո ՟ճս ՜ձճսղ,
Զ՝՜ձՠջո ՜ո՜հ ՠխճսղ—կՠխճսղ,//(343՜)
Այ՜, դբ լ՜հձ՟ մբ տձտճսղ,
Մ՜ջ՟ժ՜ձ դըսզ ճջյբո ավճսղփ
352՝ Թբ ճսձզո լ՜հձ՚ ՜ջՠժ ՜ո՜հ,
Ոջ եճխճչճսջ՟ձ աճս՜ջծ՜ձ՜հ,
Այ՜հ դբ//(353՜) լ՜հձ՟ մբ ժ՜ջճխ ոճջ՜հ,
Ի ա՜պ ժ՜ռզջ ՟ճս ՠս էըշՠ՜հփ//(353՝)
Եխ՝՜հջ, էոբ ա՞ջՠ՜էտո զ ոկ՜հ,
Ես ըաըջ՜պո ժ՜պ՜ջՠ՜հ.
Թբ//(354՜) լ՜հձ ճսձզո՚ ՜ջՠժ ՜ո՜հ,
Թբ մբ՚ ժ՜ձ՞ձզջ զ ա՜պ ը՜ա՜փ//(354՝)
Ահո մբ ՟ըիճէ ժ՜կ ձ՜խ՜ջ՜հ,
Դ՜ց ճս ձ՜ցզջ ՠս ժ՜կ աճսշձ՜հ,//(355՜)
Ոջճսկ ճջ ժ՜կբձ ժ՜կՠձ՜հ,
Գ՜հ զ հ՜պՠ՜ձ ճս ՞բղ աըշ՜հփ//(355՝)
Խզոպ տ՜խռջ լ՜հձ յզպզջ ոճջ՜հ,
Ոջ ճչ էոբ՚ ոզջպըձ ըըձ՟՜հ,//(356՜)

Թբ ժ՜հ զ տՠա՚ հ՜շ՜ն վճսդ՜հ,
Ես ա՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հո հզղՠ՜հփ
369՜ Մ՜ջ՞՜ջբզռ ՞՜ձլ ՞ճչՠէզ,
Գջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝ Յնռ՟մթջթփ//(369՝)
Աո՜հ, ՠխ՝՜հջ, զ հ՜պՠ՜ձզ,
Հ՜ձռ ճջ եճխճչճսջ՟ ի՜ս՜ձզ.//(370՜)
Թբ կՠա ՜ոՠո կբժ Ոխճջկզ,
Մբժզձ ի՜ա՜ջ տՠա ղձճջիզփ
376՝ Թբ լ՜հձ ճսձզո ՟ճս ՜ձճսղզժ,
Ես հգձդՠշձճսէձ ճջյբո վ՜հզժփ//(377՜)
Բ՜ձՠջո ՞՜հ ըզոպ ՞ՠխՠռզժ
Ոս տՠա ՞ճչբ կ՜ջ՟ ճս ժըձզժփ
382՜ Փ՜շտ...փ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ ՠս աօջճսդզսձ ժջժձ՜ժզ ՠս ՝՜ակ՜չբջ պժ՜ջճսդՠ՜ձ զկճհ ի՜ո՜ձՠէ զ հ՜ս՜ջպ ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՠս իճ՞զ՜՝ճսը ժըպ՜ժզո, ճջ ժճմզ Մ՜ղթճռ... Ես ՜ջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ դըս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ
ՋՀԹ (1530), լՠշ՜կ՝ ՜ձզկ՜ոպ ՞ջմզ՚ Յնռ՟մթջթ, զ տ՜խ՜տո, ճջ ժճմզ Ավձեյ, զ ՟ջճսձո Սնրվՠ Գենվագ՟ճ դօվ՟ռ՟վթմ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Դ՟ծղ՟մ վ՜դղ՜իզձ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ ՞ձ՜ռՠ՜է բ զ Խնվ՟ջ՟մթ զ չՠջ՜հ Ք՟շ՟ո՟յթմ, ՠս զ յ՜ջճձճսդՠ՜ձո կՠջճհ Զնրժ՟ որէդ՜ձզձ, ճջ ձ՜ ՜հէ ՞ձ՜ռ զ Խնվ՟ջ՟մ զ յ՜պՠջ՜ակ ՠս կըձ՜ռ // (382՝) զձտ ՜ձյ՜ջճձփ Զճջ էճսՠ՜է Ղ՟դթհզպ՟մ, դբ ՜ձպբջ բ Վգվթմ ՟յի՟վծմ, ՠս ՠէՠ՜է
զ Հնպնղնտ Տ՟մեմփ Ես կՠտ էճսՠ՜է՚ վ՜ըոպ՜ժ՜ձ ՠխ՜տ, ՠս հ՜ղը՜ջիբ հ՜ղը՜ջի ղջնՠռ՜տփ Ի հԱվլըխնճ կզձմՠս զ
Թ՟ռվեդ կՠթ չջ՟ճչճսկձ ՠխՠս Բ ՜կզոփ Ես Ղ՟դթհզպ՟մ ՠժՠ՜է զ հ0ջս՟մ զ ձՠջո՚ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ձ Շ՟վ՟ք
յ՜ջձզմ ՠս ՞ձ՜ռզձ զ հՈվղթփ Շ՟վ՟քՠեխմ զ հՠպ ՟՜ջլ՜ս, ՠս Ղ՟դթհզպ՟մ ժ՜ռՠ՜է տ՜ձզ կ’րջ ՠս ը՜խ՜խճսդզսձ
՜ջ՜ջ ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝, ՠս հ՜ձժ՜ջթ ՟զկՠ՜է զ չՠջ՜հ Ովղնր, 0յմնր, ՠս խ՜ա՜հ ՜ջ՜ջ ՠս ա՝՜աճսկո ՞ՠջՠռ՜ռփ Ես կՠտ էճսՠ՜է՚ ՜ի՜՝ՠժ ՠխ՜տ ՠս ՜յ՜սզձՠռ՜տ զ չՠջզձ ձ՜ը՜ըձ՜կճսդզսձձ, ՝՜ջՠըրո ժ՜էՠ՜է աոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս աՍճսջ՝ ը՜մձ ՠս աոճսջ՝ ՠժՠխՠռզտձ, ճջ ղզձՠ՜է ՠձ զ հ՜ձճսձ ՝՜ակ՜մ՜ջմ՜ջ ՜ջՠ՜կ՝ ձՠջժՠ՜է կ՜ջպզջճո՜ռձ, ճջ յ՜իբ ՜ձվճջլ հ՜կՠձ՜հձ մ՜ջբ ա՜ա՞ո Հ՜հճռ. կ՜ձ՜ս՜ձ՟ աԱվձթյնճ տ՜խ՜տզ ՠս ՠջժջզ տջզոպճձՠ՜հտձ, ատ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ապ՜ձճսպջ՜հտձ, ակՠթձ ՠս ավճտջ հ՜կՠձ՜հձ հճջճ՞՜հդբ հՠջՠսՠէզ ՠս հ՜ձՠջՠսճհդ դղձ՜կՠ՜ռձ. ՜կբձփ
Ես ՜ջ՟, ըըձ՟զջ ՠխՠս ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ պ՜ձճսպբջձ Սփժէ՟միփչգմ ՠս ՝՜ջզ ՜կճսոզձ
զսջ՚ Եհթջ՟//(383՟)ՠգէմ, ՠս ՠպճսձ ՞ջՠէ աո՜ հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ զսջՠ՜ձռձ ւ թձրխ՜ռձ ձճռզձ, իրջձ՚ Յնրջեցթմ, ՠս կրջձ՚ Խ՟ճի՟էնրմթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Խ՟է՟վթմ ՠս Ղ՟վթմմ, ՠս տճսջճռձ՚ Ննրՠ՟վթմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ ձճռզձ. ճջտ ի՜ձ՟զյզտ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է հՠղՠռբտ զ Քջզոպճո աԵհթջ՟ՠգէմ ՠս ազսջ թձճխտձ, աի՜հջձ՚ աՅ՟խնՠմ ՠս ակ՜հջձ՚ աՓ՟յեմ, ՠս աՠխ՝՜հջձ՚ աՄխվսթշմ, ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջտձ ձճջզձ. հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Քջզոպճո լՠա ճխճջկզ. ՜կբձփ
Ես ՟՜ջլՠ՜է, ՜խ՜մՠկ, հզղՠէ զ Տբջ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ա՜ոպճս՜թ՜ոբջ պ՜ձճսպբջձ աՍփժէ՟միփչեմ, ՠս
աիրջՠխ՝՜հջձ՚ աԹ՟ր՟ւ՟ժմ, ՠս աճջ՟զձ՚ աՄեծեվմ, ՠս աՅնռ՟մմեջմ ՠս աՄեծեվթ ճջ՟զտձ՚ աՎ՟չ՟րմ ՠս ագշբո Կ՟վ՟ոգսմ ՠս աձճջզձ ճջ՟զտձ՚ աՅ՟իթչ՟մ, աՓթվթչ՟մ, աՆնրվթչ՟մ, աՄթվթչ՟մ, աՅ՟խնՠեմ, աՎ՟չնճթ ճջ՟զտձ՚ աՍսգց՟մնջմ, աԹ՟ր՟ւ՟ժմ, աՅնրջեցմ, աՆգվջեջմ, աԳվթանվմ, ա՟ոպՠջտձ՚ աԱջըժղգժթւմ, աԽ՟ճի՟էնրմ, աՄ՟վէ՟ճի՟էնրմ, աՍ՟պեմ, ՠս աոճռ՜հ կ՜հջձ՚ աԽ՟ղփյի՟էնրմ, ՠս աԿ՟վ՟ոգսթ ժճխ՜ժռզձ՚ աՋ՟մջփժէ՟մ, ՠս աԿ՟վ՟ոգսթ կ՜հջձ՚ աԲ՟հբ՟սի՟էնրմ, ՠս ա՟ճսոպջձ՚ աԳնրժթ//(353ՠ)ՠ՟հշեմ, ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠ՜էոձ ՠս աժՠձ՟՜ձզտձ
հզղՠռբտ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Քջզոպճո լՠա ճխճջկզ. ՜կբձփ
Եսո ՜շ՜սՠէ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Սփժէ՟միփչթմ ՠս իօջՠխ՝օջ ճջ՟ճհձ զսջ՚ Յնռ՟մթջթմ, ՠս ժճխ՜ժռզձ՚ Մգծվնրՠ՟մթմ, ՠս ա՜ս՜ժ՜ռձ ձճռզձ՚ Ջ՟չնրպթմ, Մ՟վսթվնջթմ, Խըհժ՟էթմ, ՟ոպՠջ՜ռձ՚ Ղըդժ՟ժՠեխնրմ, ճջ զ
հ՜հոկ ՜կզ կՠշ՜ս ՠս ՠդճխ ոճսք թձրխ՜ռձ՚ Էղթմի՟էնրմթմ, ՠս Ահըդթմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ. ճխճջկ՜թձ Աոպճս՜թ ճխճջկզ զսջՠ՜ձռձ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոճխ՜ռձ. ՜կբձփ
Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աՍփժէ՟միփչեմ ՠս ակզսո իրջՠխ՝՜հջձ՚ աՍսգց՟մնջմ ՠս աճջ՟զձ՚ աՅգի՟մնջմ
ՠս աձճջզձ ճջ՟զձ՚ աԵհթեմ, աՄնրվ՟սՠ՟յիմ, ՠս աճջ՟զձ՚ աԵդբ՟մՠ՟յիմ, ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջտձ հզղՠռբտ ՠս
Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՠս Քջզոպճո լՠա ՠս կՠա ճխճջկզ հ՜իՠխ ՜պՠձզձ. ՜կբձփ
Ես ՠձ ՜դճշ՜ժ՜էտ ՠս ՜շ՜նձճջ՟տ ոճսջ՝ ճսըպզո Մգլնց՟ճ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ պ՜ծ՜ջզձ ՠս ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՞ՠջՠակ՜ձճռձ՚ պբջ Վ՟վբ՟մ ՜ջիՠյզոժճյճոձ ՠս պբջ Աջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս Խ՟շ՟սնրվ իՠջյՠպձ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ յ՜իՠոռբ աի՜յջտձ կզ՜՝՜ձրտձ ՜ձվճջլ ՠս ՜ձ՜ո՜ո՜ձ հ՜կՠձ՜հձ ղ՜ջբ ՠս զսջ Տՠ՜շձ ՜ջե՜ձ
՜շձբ. ՜կբձփ

// (384՜) Ես ՜ջ՟, ՜խ՜մՠկտ ալՠա, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հո ոճսջ՝ ՞ջճռո, էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս կզ՜կզպ ոջպզս Աոպճս՜թ
ճխճջկզ ՜կՠձ՜հձ ՞ջՠէճռո զ ոկ՜, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՠս զձլ, կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզո Յնռ՟մթջթ ՠս զկ թձրխ՜ռձ՚ Կ՟վ՟ոգսթմ
ՠս Փ՟վթի՟մթմ ՠս զկ ՠխ՝՜ջռձ՚ պբջ Արգսթջ ժջրձ՜սճջզձ ՠս Գնրժեեմ, ՠս Մ՟մա՟ջ՟վթմ, ՠս տճսջճմո՚ Ֆ՟պ՟իթմ
ՠս Գ՟վթ՟մթմ, ՠս ժճխ՜ժռզձ զկ՚ Ննրվթի՟մթմ, ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ կՠջճռ՚ Գփդ՟ժխեմ ՠս Սփժէ՟մխեմ, ՠս ՟ՠշ՜՝ճհո
Մխվսշթմ, ՠս յ՜յաձ զկճհ՚ Յնռ՟մեջ տ՜չ տ՜ջպրխզձ, ՠս կ՜կճսձ զկ՚ Զնրժ՟ժթմ, ՠս կՠթ յ՜յճսձ զկ՚ Մ՟մա՟ջ՟վթմ
ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ զկճռ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ, ՠս զկ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ՚ պբջ Յնռ՟մեջ
Բ՟հթյգտնճմ ՠս պբջ Մ՟վա՟վ՟ճ Ավձթյգտնճմ, ՠս ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜պ՜սճջ՜ռ կՠջճռ, ՠս ՝՜ջզ ըջ՜պ պըւճխ՜ռձ... Եսո ՜շ՜սՠէ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ Յզոճսո աԽ՟պ՟ՠ՟ջս՟ճ ռ՟մթտ ՜շ՜նձճջ՟տձ՚ աՄ՟վա՟վ՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս աՍսգց՟մնջ ՠյզոժճյճոձ ՠս աԿ՟վ՟ոգսմ, ճջ արջզձ՜ժձ ղձճջիՠռզձ. Քջզոպճո ազսջՠ՜ձռ կՠխտձ դճխճս. ՜կբձփ
//384՝ Դ՜ջլՠ՜է ժջժզձ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Սփժէ՟միփչթմ ՠս զսջ ժճխ՜ժռզձ՚ Եհթջ՟ՠգէթմ, ճջ պըւզձ
ա՞զջտո ՞ջՠէ հզղ՜պ՜ժ զսջՠ՜ձռ ՠս թձրխ՜ռձ, ՠս ՠպճսձ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Ս՟վաջթմ ՠս Սնրվՠ Ամ՟մթմ, զ հՠջժզջո Ք՟չՠգվնրմգ՟տ, զ հ՜ոպճս՜թ՜ղբձ ՞ՠսխո Գըմբնւփ Ոջ ժ՜ջ՟՜ձ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոՠձ ՜ձճջ՟զ իրջձ՚ Սփժէ՟միփչթմ ՠս ՜ձ՟ճսոպջ կ՜սջձ՚ Եհթջ՟ՠգէթմ, ճջտ է՜ս յ՜իՠձ ՠս ղ՜սղ՜վՠձ ՠս ըձ՜կտ պ՜ձզձ, ՜սջիձզձ հԱոպճսթճհ
ՠս հ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ, ՠս ճջտ ՞ճխճսդՠ՜կ՝ ժ՜կ թ՜ըՠէճչ իՠշ՜ռճսռ՜ձՠձ՚ իՠշ՜ոռզձ հԱոպճսթճհ ՠս ակ՜ոձ Յճս՟՜հզ
՜շռՠձ ՠս ը՜մ՜ի՜ձճս՜ռձ... Ես ՜խ՜մՠկ, հզղՠէ զ Տբջ, աՅնռ՟մեջթ վՠո՜հձ՚ ապբջ Հեվ՟ոգսմ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ ժզձձ կՠշ՜ս. Աոպճս՜թ ճխճջկզ զսջ իճ՞ճհձ, ՠս ապբջ Հեվ՟ոգսմ ՜ձո՜ո՜ձ յ՜իբ. ՜կբձփ Ես կՠխճսռՠ՜է թ՜շ՜հո թ՜շ՜հզռ՟ Աոպճսթճհ՚ Յնռ՟մեջ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠջբռո, աՠջՠոո զ ՞ՠպզձ ՟ձՠէճչ ՠս ա՞՜ջղ՜յ՜ջ՟ ի՜կ՝ճսջՠէճչ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս զ ոճսջ՝ հ՜խրդտո լՠջ՚ աՅնռ՟մեջ ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջզմո ՠս աըոպ՜ռճխ ոճսջ՝ Մ՜ղդճռզո, ՠս յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձ
՞ջզո ՜ձկՠխ՜՟զջ էզձզո, // (385՜) ազ ժ՜ջձ կՠջ ՜հո բփ
Ես դբ ժ՜ջ՟՜ո ճս ժ՜կ պՠո՜ձզո,
Կ՜կ ՜հէ զջ՜ստ կզ ի՜ձ՟զյզո,
Բՠջ՜ձ կզ հզղաո ՟ճս աՠխժՠէզո՚
Զ՜հո ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջ՜՞ջզժո,
Ես աըոպ՜ռճխ ՜հո ոճսջ՝ պ՜շզո՚
ԶՍնժէ՟միփչ՟ Գըմբնւգտթջփ
Եժ դբ հզղաո ՟ճս ա՜հո կ՜ջ՟զժո,
Ն՜ հԱոպճսթճհ յ՜ջ՞ՠստ ՜շձզո.
Ի ՟՜պ՜ոպ՜ձ, ճջ կըպ՜ձզո,
Մՠխ՜սճջ՜ռ նճժբձ ա՜պզո,
Յ՜ն՜ժճխկՠ՜ձ ՟՜ոձ ը՜շձզո.
Ակբձփ
325՜ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս հ՜խրդո լՠջ աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ կՠջ՚ ապբջ Գվթանվթջ ժ՜դճխզժճոձ աԱհէ՟ղ՟վտթմ, ճջ ա՞զջտո թ՜խժՠջ բ. Քջզոպճո ազսջ կՠխտձ դճխճս, ՠս ահզղճխ՜ռձ. ՜կբձփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 385՜ Վՠջիոպզձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո... ապբջ Մ՟վա՟վեմ ՠս ազսջ ժճխ՜ժզռձ զսջ՚ Ահվթի՟մմ, ՠս թձրխտ ձճջզձ՚ աՎ՟վբթխմ, ՠս ակ՜հջձ ձճջ՜՚ Խ՟մոգխթմ, ՠս ա՟ոպՠջտ ձճջզձ՚ աՃ՟մց՟յեմ ՠս աՀնպթցջթղթմ, ՠս աՍգվ՟մմ, Բ Մ՟վթ՟ղթմ, Բ Կփդ՟ժթմ ՠս Խ՟մջ՟մ՟ղթմ, ՠս ճջ՟ճհձ՚ Մ՟էենջթմ ՠս Պ՟ոփթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ ձճջ՜՚ Դ՟րթէթմ
ՠս Չ՟վնրիթմ. հզղՠռբտ զ Քջզոպճո... ՜կբձփ// (385՝) Եսո ՜շ՜սՠէ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ պբջ Մ՟վա՟վթմ ՠս ժճխ՜ժռճսձ զսջճհ՚ Ահվթի՟մթմ, ՠս թձճխ՜ռձ՚ Վ՟վբթխթմ, ՠս կրջձ՚ Խ՟մոգխնրմ, ճջ ՠս ըոպ՜ռ՜ս աոճսջ՝ Մ՜ղպճռո
՜հո զսջ ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժճռձ ՠս ՠպ ձճջճ՞ՠէ ՠս ժ՜ակՠէ զ լՠշ՜կ՝ զկճչո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս ՜ձյզպ՜ձ Ս՟ծվ՟է ՟յջզո,
զ դվ՜յ՝ՠջճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ ՌՃԿԳ (1714)—զձ, ՠս ՠ՟ աոճսջ՝ ՞զջգո զ ՟ճսշ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ ՠժՠխՠռսճհձ, ճջ բ
Եվգւինվ՟մ, զ ՞զսխձ, ճջ ժճմզ Բ՟բմնտ, զ չ՜հՠէճսկձ զ՝ջՠս ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռձ ձճջզձ՚ պբջ Գվթանվթմ, պբջ Պոհնջթմ,
ՠս պբջ Ղ՟դ՟վթմ ՠս պբջ Յնռ՟մեջթմ. ՜կբձփ Ոչ ճտ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ պՠո՜ձՠէճչ, ՜ո՜ռբտ. Աոպճս՜թ
ճխճջկզ...փ
387՜ Աջ՟, հզղՠռբտ... Տբջ Մ՟վա՟վթմ... (ի՜ջ՜ա՜պձՠջզ ձճհձ ՜ձճսձձՠջգ), ճջ ՠս ըոպ՜ռ՜ս աոճսջ՝ Մ՜ղպճռո... ՠս ՠպ աո՜հ ձճջճ՞ՠէ ՠս ժ՜ակՠէ զ լՠշո զկ Ս՟ծվ՟է ՟յջզո... զ դճսվ՜յ՝ՠջճսդզսձ Հշճկ՜հՠռճռ ՌՃԿԳ (1714)—

զձ ՠս ՠ՟ հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ ՠժՠխՠռոձ, ճջ ՠս զ ՞զսխձ Բ՟բմնտ. ՠժՠխՠռզձ Եվգւ իփվ՟մ՟րմ
բ...փ
387՝ Շզձՠռ՜ս ՠժՠխՠռզո զ հ՜ձճսձ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ, ՠս կզսո՚ Սնրվՠմ Պոհնջ, ՠս կզսո՚ Սնրվՠմ Պգսվնջ,
զ ՞զսխ Բ՟տմնտ, լՠշ՜կ՝ ոճսպ՜ձճսձո կՠխ՜սճջ ՠս կՠխո՜կ՜թ, մՠկ ժճմզջ ա՜ձճսձո ՜ոՠէ Տբջ, ՝՜[հ]ռ Մ՟վա՟վ՟ճ տ՜ի՜ձ՜զռոփ Շզձՠռ՜ս ՠժՠխՠռզո դվզձ ՌՃԾԱ (1702) ՜կզձփ
2. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ (ԺԸ ՟.) Գ խշզղ ժբո ՠխձ, ՝ջզ[ձ]լ, Բ խշզղ կբժ, Գ խշզղ կբժ, Ա խշզղ /// Ա խշզղ բ
իզոճսէ Դ խշզղ լճսփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 386՝ «Գջմ՜վճջլ», ՜հ՝ճս՝ՠձփ
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ԿՐԿՆԱԳԻՐ ՁԵՌԱԳԻՐ
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Ժ—ԺԱ—XI
ԹԵՐԹ՝ 79,5 (մ՟իխթմ ռթձ՟խնռ, մնվզ սգ՛ջ Բ)ֆ ՊՐԱԿ՝ Հթմ ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժնրղզ շթ ո՟ծո՟մնրգժ, մնվզ սգ՛ջ Բֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 32×25 (մ՟իխթմ ռթձ՟խնռ, մնվզ սգ՛ջ Բ)ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 15ֆ ԿԱԶՄ՝ սգ՛ջ Բֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Յնռծ՟մմեջ գր Պվնինվնմ (՟ճըղ՝ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ Ա—Բ), Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ Ղնրխ՟ջնր (՟ճըղ՝ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ Գ)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, մ՟վմչ՟անճմ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ, աթվզ ժնր՟տնր՟լ (ՠ՟տ՟պնրէգ՟ղՠ նվոեջ ո՟ծո՟մ՟խ փաս՟անվլնր՟լ էգվէգվթտ՝ Ա—Բ, Գ) գր ծ՟դթր մյղ՟վգժթ, 5 էգվէգվթտ ո՟ծո՟մնր՟լ ղթ՟ճմ ռգվթմ խգջգվզ (՟ճըղ՝ 41, 55, 56, 153ֆ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խ Գ), Յնռծ՟մմնր ղ՟մվ՟մխ՟վթ անճմգվզ է՟ցնր՟լ գր ծ՟դթր մյղ՟վգժթֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Պ՜իյ՜ձճս՜թ բ կզ՜հձ Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձգփ Սժ. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՜ «Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ջնր — Ք՜ձազ ///», (Գ՝) ծղկ՜ջպճսդՠ՜կ՝ ժ՜ջ՞՜ս ՞ջՠէ տՠա...»փ Վջն. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝—Ա՜ «Եի՜ձ աձճո՜ կզձմ զ Բգէ՟մթ՟... ՠս ՜սջիձՠզձ աԱոպճս՜թփ Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղ[ճս]ժ՜ոճս»փ

Բ
ՄԱՇՏՈՑ
ԺԴ—XIV
ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ՝ Յնռ՟մմեջ ջվխ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Սսգց՟մնջ գոջ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 159. շավնր՟լ 1՟ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ի×8(Ի 7)ֆ ՆԻՒԹ ղ՟ա՟հ՟է (էնրհէ՝ 48—50)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղթվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Եխգհգտթ՝ 1ՠ, նրվնր՟ալ՟ճթմֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 16ՠ, 23ՠ, 30՟, 34՟, 85ՠ,
105ՠ, 125՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, մնի՟դ՝ 85ՠֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվ, Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟մ՟շ, խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա—Բ)+1(Գ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ գվխս՟խնրղթտ (Ա—Բ) գր
1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ ռգվթմ ղ՟ջթտ (Գ)ֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Գ՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ Ղնրխ՟ջնր գր «Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟—Ք՟մդթ///»ֆ Գՠ «/// Ճյղ՟վսնրէգ՟ղՠ... ՟մ՟վ՟սւ» (Ա, 3—6)ֆ Բՠ—Ա՟ «///Եծ՟մ դմնջ՟...
Աջսնր՟լֆ Արգս՟վ՟մ զջս Ղ[նր]խ՟ջ///» (ԻԴ, 50—53)ֆ Բ՟—Ա՟ Մ՟մվ՟մխ՟վ Յնռծ՟մմնր գր Պվնինվնմթ (գհլնր՟լ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լ, էթխնրմւզ
ԺԹ բ՟վնրղ ջգր խ՟յնրնռ ռգվ՟մնվնանր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2՜—16՜ [Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ — Ախճդտ]. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ, ճջ աչջզյՠ՜էո...
2. 16՝—23՜ Կ՟մնմ դծ՟մբգվկ ծ՟վջ՟մգ՟տ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ...
(էջզսգ՚ 50՜՝)փ
3. 23՝—9՝ Կ՟մնմ ոջ՟խ բմգժ — Ս՜խկճո Ի, Կռճսջ՟. Տբջ, զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ...
4. 29՝—30՜ Կ՟մնյմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ — Ք՜ի՜ձ՜հձ դ՜՞ձփ Ս՜խկճո. Լճսջ ՟ճսոպջ...

5. 30՜—3՝ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟...
6. 33՝—57՜ Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգժջ ճնրհ՟վխթմ թ ծ՟մաթջսմ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եջժզջ յ՜պկՠ՜է (=Եջժզձտ յ՜պկՠձ)...
– 46՝—50՜, 51՜ Եր ՟ջգմ ա՟մկմ մմչգտգժնտ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟, ճջ զ Հ՜սջբ...
– 50՜՝ Շ՟վ՟խ՟մ ծ՟մբգվկ ՟րվծմգժնճ —ԴՁ. Խ՜մ՜ձզղ ՟ջճղկ՜կ՝ ձըղ՜ձզձ... (ճմ զջ պՠխճսկ, պՠո 16՝)փ
– 51՜—3՜ Եր ճգսնճ դնհՠջ ՟ջ՟ճ մմչգտգժնտ («ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ.11, 109ՠ) — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս
չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձտ...
7. 57՜—63՜ Կ՟մնմ ՟ճանճմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո Կ, Կռճսջ՟. Եխզռզ ՜ժ՜ձն՜նռ...
8. 63՜—5՜ Կ՟մնմ գ՟րէմգվնվբ ճ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձզ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Եջ՜ձՠէզտ ՠձ, ճջ
՝ձ՜ժՠ՜է ՠձ...
9. 65՜—75՝ Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժ սհ՟ճջ ՟պ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո ՞ճ՝խ՜հո Դ.
Աշ տՠա Տբջ...
10. 75՝—8՜ Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ասջիձՠռբտ կ՜ձժճսձտ...
11. 78՜—81՜ Կ՟մնմ գ՟րէմ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ի ՟՜ջլճսռ՜ձՠէ Տՠ՜շձ...
12. 81՜—4՝ Կ՟մնմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո, զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
13. 84՝—5՜ Արվծմնրէթրմ ՟հթ — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ կՠա...
14. 85՝—92՜ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
15. 92՜՝ Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթֆ Եր ՟ջե դԱհ՟րէջ դ՟ճջ — Ասջիձՠ՜է, ՠո Տբջ Աոպճս՜թ
Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
16. 92՝—105՜ Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Եջդ՜ձ կզ՜՝՜ձ... զ նճսջ...
17. 105՝—24՝ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Զ՜սջճսդզսձ ոճսջ՝ ը՜մզ...
18. 124՝—39՜ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... [«դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ջվՠնճմ Եցվգղթ...». կգպ. 961,
182ՠ], դնվ է՟վւղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ Հ՟ճնտ Գվթանվթնջ — Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ ՠջզժճսձ զ ՞՜ս[զ]դ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճսձ...
19. 139՜—44՝ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ ՠգղ՟ջ՟տնրէգ՟մ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ թ ժնրվ ՟ղգմգտնրմ — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
20. 144՝—8՜ Կ՟մնմ դ՟վղսթջ գր դջգվղ՟մթջ, գր դյգհչջ, գր դծմկ՟մջ ՟րվծմգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ
կՠջ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
21. 148՝—59՝ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ... 152՜ Ահփէւ Բ՟վջհթ ծ՟ճվ՟ոգսթ – Տբջ Աոպճս՜թ, Հ՜հջ ՜կՠձ՜ժ՜է, Աջ՜ջզմ ՠջժձզ ՠս ՠջժջզ... էճսՠէ լՠա ալ՜հձ Ոջ՟սճհձ Աոպճսթճհփ Ես վճը՜ձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՝ (Նժ՜ջզ պ՜ժ, ժ՜ջկզջ ըճջտզ չջ՜հ ոյզպ՜ժ ՠջժ՜դ՜՞ջճչ) Եո՚ Յնծ՟մեջ ՜[՝ՠխ՜հ]փ
48՜ Աձկՠխ՜՟զջ էՠջճստ, ա դ՜ձ՜տո ձճջ ՠվՠռզփ
81՜ Սպ՜ռ՜սխ ոճջ՜՚ Սսգց՟մնջ ՠյզոժճյճո, ոճսջ՝ պ՜շզո, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձ՜սխ՜ռ զկճռ, հզղ՜ զ Տբջփ
Ես Յնռ՟մմեջ ՞ջզմո հզղՠ՜, ՠս կ՜հջո զկ՚ Մ՟ծթխմֆ
97՜ (Լճսո՜ձռտճսկ, ժ՜ջկջ՜՞զջ, ՠխթճս՜թ) Յզղՠռբտ ///կՠխո՜տ՜սզմ, վջժ՜ջ՜ջփ Ոչ մհզղբ, Աոպճս՜թ զսջ///
105՝ (Կ՜ջկջ՜՞զջ) Եո՚ Ոծ՟մեջփ
124՝ Զ՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո՚ Յնռ՟մմեջ ո՜ջժ՜ս՜՞ո հզղՠ՜հ զ Տբջփ
144՝ Կ՜ջ՟՜ռճխզձ ՠս էոճխզձ ՠս ոպ՜ռճխզ ՠս ՞թճխզ՚ ՝՜ակ՜կՠխ Յնռ՟մմեջ ո՜ջժ՜ս՜՞զո, ՠս աթձ՜սխզձ զկ
՜շձՠէ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ զ ՞՜էոպՠ՜ձձ Քջզոպճոզ, ՠս ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պ՜պ՜շզժ.յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Մ՟մթի՟մչ՟ջթ Աէմեջ, ճջ զջ ՠպ ե՜կճսռ Ա խ՜ա՜ձ, Ա դ՜ո, Ա
ձ՜էյ՜տզ, զսջ պՠխճս ՝՜ջիձ Ա դճվ Ռ (1000) ՟զ՜ձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 152՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜, Բ՝, Գ՝, «դ՜՞», «Ահոճս», պ՜ջ՝ՠջ ՝՜շՠջփ

964
ՄԱՇՏՈՑ
ՌՃԺԷ—1666
ԹԵՐԹ՝ 240. շավնր՟լ՝ 53՟—4ՠ, 59՟ՠ, 61՟—4ՠ, 86՟—7ՠ, 124ՠ, 131՟—2ՠ, 236՟—7ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ի×12(Ա, Գ 11, ԺԹ 10, Ի
3)+13 (46, 53—54, 61—64, 86—87, 131—132, 236—237)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ճ՟րգժ՟աթվ էգվէգվզ՝ խ՟ոնճս գր «1795» ժնրջ՟բվնյղնռ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,8×18,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խ՟վղթվ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ շթւֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+4, խ՟ոնճս էնրհէ («1795»)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ձգպմ՟բվնրէթրմ խհգվթխնջթ՝ 55ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟, 225՟ (խգմսվնմնրղ՝ Սնհնղնմ)ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 36ՠ, 74՟, 90՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, մ՟վմչ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟է՟ցնր՟լ, էնրհէզ՝ էնրժ՟տ՟լ գր տգտ՟խգվֆ 1795—թտ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ. ՟պ՟մկթմ էգվէգվ ղ՟ջ՟ղՠ ժվթր լ՟լխնր՟լ ՟մավգժ էհէնռ՝ 12՟, 13ՠ, 14՟, 16ՠ, 20՟, 23՟, 25ՠ, 29ՠ,
33՟, 35՟, 47ՠ, 59՟, 60՟ՠ, 70ՠ, 71՟, 73՟ՠ, 80՟ՠ, 89ՠ, 93ՠ, 239՟—40ՠ, 241ՠ. սգհ—սգհ խ՟վխ՟սնր՟լ գր ժվ՟տնր՟լ՝ 11ՠ, 28ՠ, 29՟, 34՟, 34ՠ, 45՟, 47՟, 67ՠ, ցնի՟վթմնր՟լ՝ 46ֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, ՠպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվզ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—9՜ Ննվ գխգհգտնճ ծթղմ՟վխեւֆ 0ամգ՟ Յթջնրջ Քվթջսնջ — Ես ՜ոբ ՠյզոժճյճո աԱխրդո. Բ՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թ[ձ]զձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ տճռ...
2. 9՜—24՝, 30՜՝ Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ — Յՠջՠժճհՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ կզ՜՝՜ձ
ճսըպզձ կզձմՠս ռ՜շ՜սրպձ... (կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ
3. 30՝—1՜ Ննվ բնրպ ՟րվծմգժ գխգհգտրնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
4. 31՜—2՝, 28՜—9՝ Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ նրհհգժնճ... Եր ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխզ զսջճսկ...
5. 25՜—7՝, 92՜՝, 33՜—5՝ [«Կ՟մնմ ս՟ձ՟վթ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ, ՟րվծմնրէթրմ ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Գզղՠջձ իոժճսկձ... աճջ յզխթ լՠշ՜ստ ղճղ՜վՠ՜է ՠձ», կգպ. 965, 33՟]/// Ես ՟զռՠձ զ չՠջ՜հ վ՜հպՠխբձ ոՠխ՜ձճհ... (կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ
6. 35՝—6՜ Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ ջո՟ջնր — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ... (ժջժ. պՠո 128՝—9՜)փ
7. 36՝—44՜ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ՟լմգժնտ ղ՟մխ՟մտ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ թտգմ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մֆ Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ ՟վ՟վգ՟ժ ղգլ ռ՟վբ՟ոգսթմ Գվթանվթ ծպգսնվթ — Աջ՟, գոպ
ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠ՜է ակ՜ձժճսձո...
8. 44՜—55՜ Յգս ՟ճջնվթխ ճ՟պ՟չ ՟պ՟չմնվբ ջնրվՠ նրիսթմ, խ՟ժնռ ՟պ՟չթ գոթջխնոնջթմ, գր ՟ջե կ՟ճմթր – Հ՜հջ ոճսջ՝, ըձ՟ջբ զ տբձ կ՜հջո կՠջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ...
9. 56՜—8՝ Ի ջխթդՠմ խ՟վաթ ՟ջսթձ՟մ՟տ, նվ կգպմ՟բվգմ թ շնվջ գհ՟մ՟խջ ս՟վնճմֆ Ապ՟չթմ ՟ջսթձ՟մ
խհգվթխնջ՟տ, նվ գմ ՠգղ՟խ՟մւ — Զ՞ՠձճհ ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ... ՟. 58՝—60՝ Ապ՟չթմ խ՟վա բպմ՟ո՟մթմ
— Ես հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... ՠ. 60՝—5՝ Յգվխվնվբ [խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ] զմէգվտնհնրէգ՟մ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ... ա. 65՝—6՜ Եվվնվբ խ՟վա գվբղմգտնրտշ՟տ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ.
Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... բ. 66՜—7՜ Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ չ՟ծզմխ՟ժնրէգ՟մ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ... գ. 67՜՝, 81՜—3՝, 88՜—9՝ Հթմկգվնվբ խ՟վա խեջ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ, նվ ե բոթվ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... (դՠջդՠջգ ը՜շձճս՜թ)փ դ. 90՜—1՝, 78՜—80՝, 68՜—
74՜ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ գոպ րջզձզձ... ե. 74՜—
77՝, 93՜—114՝ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռսճհձ...
10. 114՜—20՝, 122՜՝ Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժնճ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհ...
11. 128՝—9՜ Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջ գխգհգտնճ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզձ ՝ՠկզձ...
(ժջժ. պՠո 35՝—6՜)փ
՟. 129՜՝ Ահփէւ թ ջնրվՠ ջգհ՟մնճ լ՟լխնտթ — Աոբ տ՜ի՜ձ՜հձ. Տբջ Աոպճս՜թ, ՜կՠձ՜ժ՜ջճխ Հ՜հջ...
ՠ. 129՝ Արվծմնրէթրմ աժի՟վխթ — Եջՠսՠէ՜ռ ՠս ՜ձՠջՠսճհդզռ Տբջ...
ա. 129՝, 84՜ Արվծմնրէթրմ ՠ՟դո՟մթ — Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ արջճսդՠ՜ձռ ՜ձՠջՠսճհդզռ...
բ. 84՜՝ Արվծմնրէթրմ նրվ՟վթ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ կզ՜հձ տ՜ջճաճխ՜ռձ ճսըպՠռՠջ...
գ. 84՝ Արվծմնրէթրմ յնրվչ՟պթ — Տբջ Աոպճս՜թ, ՜խ՝զսջ ՞դճսդՠ՜ձ...

12. 84՝—5՜ Արվծմնրէթրմ ջխթծ գր ղ՟հդղ՟ճթ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
13. 85՝, 124՜ Կ՟մնռմ մխ՟վգ՟ժ ո՟սխգվ ՟րվծմգժնճ — Յՠջՠժրջՠ՜ իոժճսկձ ՜շձՠձ...
14. 125՜՝, 121՜—3՝, 134՜—220՝ [Ք՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հ] — Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Իկ՜ոպճսդզսձ ղզձՠ՜ռ զսջ
պճսձ... 202՜ Մ՟ծ Եհթջե ղ՟վա՟վեթ — Ս՜ բջ հԵ՝ՠէ ... 202՝—8՝ [Մ՟ծ ԺԲ ղ՟վա՟վեթտ]ֆ 208՝—9՜ Յ՟հ՟աջ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ, էե նրջսթ եթմ խ՟ղ ճնվ ճ՟դաե գր խ՟ղ նվնվ ղ՟ծնր՟ղՠ խ՟ս՟վգտ՟մ – Պՠպջճո ՠս ՠխ՝՜հջ ձճջզձ Աձ՟ջբ՜ո զ ռՠխբձ Նՠվդ՜խզկ՜... 209՜—10՝ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջթ Յ՟հ՟աջ գրէ՟մ՟ջնրմ գր գվխնր
՟յ՟խգվս՟տմ, էե նվնռ ղ՟ծնր՟ղՠ ղգպ՟մ – Յ՜ժճ՝ճո հԵջճսո՜խբկ դ՜վմճչ ա՞էճսըձ ի՜ջՠ՜է... 210՝—1՜ Կ՟մ՟ճւ ՟յ՟խգվսգ՟ժւ, նվւ ռխ՟ճգտթմ ռ՟ջմ Քվթջսնջթ – Մ՜ջզ՜կ Աոպճս՜թ՜թզձձ ՝՜աճսկ մ՜ջմ՜ջ՜ձո ժջՠ՜է...
211՜—8՜ Հ՟մաթջս գվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր ՟պ՟ւգժնճ գր ՟րգս՟վ՟մշթ – Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջո...
15. 220՝—1՝, 133՜՝, 126՜—7՝, 130՜՝, 222՜—4՝ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ]— Յՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ եճխճչզձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
16. 224՝—6՝ [Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվմ] — Յՠջջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ...
17. 226՝—5՝ [Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ] — Ի մճջջճջ՟ճսկ ՜սճսջձփ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Եի՜ձ ազո զ ՞՝ճհ...
18. 228՝—31՜ [Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ] — Հզձ՞ՠջճջ՟ րջձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
19. 231՜—4՜ [Կ՟մնմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ] — Վՠռՠջճջ՟ ՜սջձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձփ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Եջժ՜հձ՜կզպ, ՝՜աճսկճխճջկ...
20. 234՜—40՝ [Կ՟մնմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ] – Եսդձ րջձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձփ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟, Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜ կՠա ՠս ՜սջիձՠ՜...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
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ԳՐԻՉ՝ Դ՟րթէ խվ., Ղ՟դ՟վֆ ԳԼԽԱԳՐՈՂ՝ Կ՟վ՟ոգսֆ
ՍՏԱՑՈՂ՝ Դ՟րթէ խվ. (ավթշզ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 382. շավնր՟լ՝ 378՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԳ×12 (Ե, ԺԱ, ԺԵ 11, Զ, Ժ, ԻԳ, ԻԸ 10, ԺԲ 14, ԼԳ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
22,3×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվթվ (ռգվ՟մնվնանհթ՝ 375՟ՠ, 379՟—82ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 21—33 (ի՟պմ)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟րնվ անվլնր՟լւ, բպմ՟խթմզ՝ խ՟վղթվ խս՟րֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1 (277
գր 278—թ ղթչգր)+1, էնրհէ (ԺԹ բ.)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟, 131՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 10ՠ, 48ՠ, 87՟, 88՟, 90ՠ, 93՟, 96ՠ, 109ՠ, 112ՠ,
113՟, 121՟, 122ՠ, 126ՠ, 130՟, 145ՠ, 154՟, 159ՠ, 166՟, 179ՠ, 189ՠ, 200ՠ, 211՟, 213՟, 220ՠ, 221ՠ, 229ՠ, 238՟, 243ՠ, 246՟, 248՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, մ՟գր՝ գխգհգտթ 10ՠ, Խ՟շ՝ 200ՠ, 211՟, 213՟, 229ՠ, ջ՟ցնվ՝ 221ՠֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝
ծ՟մանրտ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգրֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟պզմսթվֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտ, գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟—Աՠ, Ա՟—Բՠ «///ղգլ՟սնրմմ ղգհ՟րնվ գր ՟ղգմ՟///ջս՟ղՠ՟խ գր իթջս ց՟ցխ՟ջե[վ գր ՟վ]ՠգտ՟րհ գր ՠ՟դղ՟ինվսթխ... ղթ՟մա՟ղ՟ճմ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբթխ /// գր Ղ՟դ՟վնջ դշ՟վթջ թրվ... դթ նվշ՟ց թչ՟մթտգ թ
ինվմ...»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ գդվ՟ծ՟սնր՟լ. ժնրջ՟մտ՟ավնրէթրմմգվզ ռմ՟ջնր՟լ, սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ գր տգտ՟խգվֆ
Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մզ (377) ւ՟ճւ՟ճնր՟լ գր ԺԵ բ՟վնրղ խ՟վխ՟սնր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—8՝ Ա. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Հթղմ՟վխնրէգ՟մ ջնրվՠ գխգհգտրնճ — Բ՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՜ՠձ՜հձ ոջ՝ճռ տճռ...
2. 3՝—9՜ Բ. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջւ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
3. 9՜—10՜ Գ. Կ՟մնմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հդղ՟ճ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ... ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
4. 10՜՝ Դ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտրնճ — Հ՜պ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխսճնձ...
5. 10՝—33՜ Ե. Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ ՟րվծմնրէգ՟մ — Յՠջՠժ՜սջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ հՠժՠխՠռզձ...

6. 33՜—42՝ Զ. Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ, ՟րվծմնրէթրմ ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժնճ – Գզղՠջձ իոժճսկձ, զոժ զ ե՜կ յ՜պ՜ջ՜՞զձ կպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ...
7. 42՝—3՜ Է. Կ՟մնմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթջ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժոջՠ՜ իոժճսկձ ՜շձՠձ, ՠս հՠջՠտ ե՜կճսձ...
8. 43՜—6՜ Ը. Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխճն զսջճսկ...
9. 46՝—8՜ Թ. Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ, էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
10. 48՝—53՜ Ժ. Սխթդՠմ խ՟վաթ ՟ջսթձ՟մ՟տ, նվ կգպմ՟բվգմ թ շնվջ գհ՟մ՟խջ ս՟վնցմֆ Ապ՟չթմ ՟ջսթձ՟մ խհգվթխնջ՟տ, նվ գմ ՠգղ՟խ՟մւ – Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ... ՟. 53՜—6՜ Կ՟վա բպմ՟ՠ՟տթմ —
Յՠպ ըձժ՜ջժՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձսճհձ... ՠ. 56՜—8՜ Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ ՟մ՟ա՟մնջթ, նվ է՟վքղ՟մթ ռգվզմէգվտնհ — Տ՜ձզձ աձճսզջՠ՜էձ ՜շ ոՠկո ՟ջ՜ձձ զ կբն ՠժՠխՠռճհձ... ՞. 58՜—9՝ Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ գվբղմգտնրտշթմ — Ս՜ժ՜սզժ կզ հ՜շ՜ն կ՜պմզձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո... բ. 59՝—60՝ Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ չ՟ծզմխ՟ժթմ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Լճհո պճսջ, Տբջ, ՜մ՜ռ զկճռ... ե՜շ՜ձ՞ՠէ աչ՜ջլո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ գ. 61՜—2՜ [Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ խթջ՟ջ՟վխ՟ր՟աթմ —...] ճս էզձզռզ տՠափ Պ՜սխճո ՜շ՜տՠէճհ հԵ՝ջ՜ՠռսճռ դխդճհձ. Աջ՟ ճջճչիՠպՠս կ՜ձժճսձտ... (ոժ. դ՜վճս՜թ)փ դ. 62՜—73՜ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ – Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ զ ոջ՝՜պ՜ձձ գոպ ՜սջզձզ... ե. 73՜—87՜ Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ՞ՠձճս
ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պ՜ձձ...
11. 87՜—8՜ ԺԱ. Կ՟մնմ մնվ՟խգվս աթվւ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ զ ՝ՠկձ...
12. 38՜ ԺԲ. Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ — Ի չՠջ ճսձՠէճչ ՜կ՜ձճչձ, ՜ոՠձ Ս՜խկճո... (ժ՜ձճձգ՚ էճսո՜ձռտճսկ)փ
13. 88՜—90՝ ԺԳ. Կ՟մնմ ցվխշ՟խ՟մ ո՟սխգվ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
14. 90՝—2՜ ԺԴ. Կ՟մնմ դջնրվՠ դԱջսնր՟լ՟լմթմ ո՟սխգվմ ՟րվծմգժ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԽԴ....
15. 92՝ ԺԵ. Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ջվՠնտ ո՟սխգվ ՟րվծմգժ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Բ՜ջլջ ՜շձՠկ ատՠա...
16. 93՜—6՜ ԺԶ. Կ՟մնմ ղնմնդնմթ ծգվ՟խսվնրէգ՟մ. գաթոս՟տրնտմ գր Սնրվՠ ժգվթմմ, գր Պ՟հգջսթմ ՟վ՟մտ գր խ՟մ՟մտ, նվւ դխնրջնրէթրմ ճ՟մկմ ՟պմնրմ թ Քվթջսնջ, խ՟վամ ՟ճջ ե — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
17. 96՝—109՝ ԺԷ. Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ խվ՟րմ՟րնվնրէգ՟մ ՟վը՟մ՟տգժնտմ թ շ՟ց ծ՟ջ՟խթ խ՟ս՟վղ՟մ սթնտ գր մղ՟մ՟խտնրէթրմ թ Քվթջսնջ ղթ՟տգժնտմ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ պՠխզ ՜խրդզռձ, ճջյբո աճխն՜ժբա...
18. 109՝—12՝ ԺԸ. Կ՟մնմ ծ՟ճվ ՟րվծմգժնճ — Ժճխճչզձ ճսըպձ ՜կՠձ՜հձ ՠս ՜շ՜նզ ժ՜ռճսռ՜ձՠձ...
19. 112՝—3՜ ԺԹ. Կ՟մնմ սմսգջ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ ա՜խ՜սդո ա՜հո. Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ...
20. 113՜—8՜ Ի. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ խվ՟րմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթ, ՟պ թ է՟հնրղմ, նվ նշ թտե ւ՟ծ՟մ՟ճ, ՟ճջոեջ ճնրհ՟վխգմ թ ծ՟մաթջսմ — Զոյՠձ աձճհձ պզյձ ՝ճէճջճչզկ՝ ոտՠկճչձ...
21. 118՜—21՜ ԻԱ. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվ — Ի էճսո՜ձ՜է ՜շ՜ս՜սպճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ՚ ՜ոՠէճչ աԱկ՝զթոձ...
22. 121՜—2՜ ԻԲ. Կ՟մնմ դմյի՟վջ ջվՠնտմ զմբնրմգժ գր ցնիգժ թ ծ՟մաթջս — Աոՠձ զ դզս Ս՜խկճո ՃԼԳ.
Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
23. 122՝—6՜ ԻԳ. Ի Մգլթ ՟րնրվ ծթմայ՟ՠ՟էնրմ ինվծվբ՟լնրէթրմ ջնրվՠ գրհնճմ, դնվ ղգպնմմ խնշգմ, նվ ե ծթմ Զ՟սթխ ՟րվթմ՟խ՟մւմ գր թ մնվջ ցնիգ՟ժ Յթջնրջթր Քվթջսնջթր (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Մգպնմ ՟րվծմգժ») — [Ը]ձ՟
՜շ՜ս՜սպձ կպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ զ ո՜ջժ՜ս՜՞՜ձճռձ... (կգպ. 953—զռ պ՜ջ՝ՠջ)
24. 126՝—9՝ ԻԴ. Կ՟մնմ դէ՟ա՟րնվջ կգպմ՟բվգժ — Յՠպ ա՞ՠձսճհձ ադ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ ի՜ձ՟ՠջլոձ ճսջճհձ...
(պՠո կգպ. 957, 487՜—91՜)փ
25. 130՝—45՜ ԻԵ. Կ՟մնմ խգմբ՟մ՟վ՟վ գր ջնրվՠ ղխվսնրէգ՟մ — Յճջե՜կ տջզոպճձՠ՜ ՜շձՠձ, ձ՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզձ դճխճսէ...
– 143՜ «Ոչ ՠխ՝՜հջ, ՜հո ՜խ՜սդտո, ճջ ը՜խ՜խճսդՠձբձ հՠպ բ, ըճջդ բ ՠս ճմ ի՜ջ՜ա՜պ, դբ ժ՜կզո ՜ո՜, դբ [ճմ՚] ժ՜կտ [տճ
բ]»փ Նժ՜պզ ճսձզ «Ոջ ՠջ՜ձՠէզ՟ ՠո ՠս կզ՜հձ իարջ...» ոժոճս՜թճչ ՜խրդտգփ

26. 145՝—54՜ ԻԶ. Կ՟մնմ ղգլթ ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠջդ՜ձ
զ նճսջձ...
27. 154՜—6՝ ԻԷ. Կ՟մնմ մյ՟մ ՟րվծմգժ — Պ՜ջպ բ, ձ՜ը՚ տ՜ի՜ձ՜հզձ գձպջՠէ ժ՜ձճձ՜ստ ավՠո՜հձ ՠս
աի՜ջոձ...

28. 156՝—9՝ ԻԸ. Կ՟մնմ դծ՟մբգվկ ծ՟վջ՟մգ՟տ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ
ԴՁ...
29. 159՝—64՝ ԻԹ. Կ՟մնմ ծ՟վջ՟մգ՟տ ոջ՟խ բմգժ — Ս՜խկճո Ի. Կռճսջ՟. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ...
30. 165՜՝ [Զ. «Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աժՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջ կ՜ջկզձձ... ՜կՠ»]ձՠտՠ՜ձ աձճհձ
իճ՞ՠսճջ գկյՠէզձ ՜ջ՝զձ... (պՠո լՠշ. 998, 138՜—9՝)փ
31. 166՜—75՜ ԼԱ. Կ՟մնմ դծ՟ղ՟րվեմ ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգ՟ժջմ ճնրհ՟վխգժ ՟պ Քվթջսնջ — Ն՜ը ՜ոՠձ. Ոխճջկՠ՜, ՜յ՜ Ս՜խկճո. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
32. 175՜—8՝ ԼԲ. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ ճնվը՟ղ ՟ճա՟ժ՟տմ — Ժճխճչզձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ճխ՝՜լ՜հձ...
33. 178՝—9՝ ԼԳ. Կ՟մնմ գ՟րէմգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Եջ՜ձՠէզ
ՠձ...
34. 179՝—86՝ ԼԴ. Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգմժ սհ՟ճջ ՟պ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո ՞ճ՝խ՜հո Դ. Աշ տՠա, Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ...
35. 186՝—8՜ ԼԵ. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ասջիձՠռբտ, կ՜ձժճսձտ...
36. 185՜—9՜ ԼԶ. Կ՟մնմ գ՟րէմ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ի ՟՜ջլճսռ՜ձՠէ...
37. 189՝—93՜ ԼԷ. Կ՟մնմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս...
38. 193՜ ԼԸ. Արվծմնրէթրմ ՟հթ — Ն՜ը ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԿԶ. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
39. 199՝—7՝ ԼԹ. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
40. 197՝—8՜ Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթմ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
41. 198՜՝ Խ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
42. 198՝—9՜ Աճժ ՟րվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ. Ար՟ա — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, ՝՜ջՠջ՜ջ
ՠս ՝՜աճսկճխճջկ...
43. 199՝—200՜ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ղ՟վսթվնջ՟տ Յթյ՟ս՟խթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է,
ճջ գձպջՠռՠջ ՠս գձժ՜է՜ջ...
44. 200՝—11՜ ԽԱ. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Զ՜սջճսդզսձ ոճսջ՝ ը՜մզ...
45. 211՜—2՝ ԽԲ. Կ՟մնմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ — Աոզ Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա...
46. 213՜—20՝ ԽԳ. Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ Կնշնրղմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ —
Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աՠժՠ՜էձ հ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձ...
47. 220՝—1՝ ԽԴ. [«Մգհջ՟էթր» (ժնրջ՟մտւնրղ՝ 221՟)] — Պ՜ջպ բ տ՜ի՜ձ՜հզձ ա՞ճհղ ժ՜է ՠս իճ՞՜է – չ՜ոձ
ի՜ս՜պզձ...
48. 221՝—9՜ ԽԵ. Կ՟մնմ թ Մգլթ ՟րնրվ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժ — Յՠջջճջ՟ճսկ ե՜կճսձ
եճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղ՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
49. 229՝—38՜ ԽԶ. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ նսմ՟ժնր՟ճթմֆ Ըջս նվնրղ ՟ջ՟տմ Յթջնրջ, էե. Օվթմ՟խ ղթ
գսնր կգդֆ Զնվ ՟վ՟վգ՟ժ ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ
Գվթանվթնջ Վխ՟ճ՟ջգվմ — Ի պ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ...
50. 238՜—41՜ ԽԷ. [Ք]՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ ւ՟ծ՟մ՟ճմ դգխնրտ՟մե ընհնռվբգ՟մմ մ՟իւ՟մ դջխթդՠմ ինվծզվբնճմ... – Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
51. 241՝—3՝ ԽԷ. Արվծմնրէթրմ, դնվ ՟րվծմե ւ՟ծ՟մ՟ճմ դը՟ղ՟սնրմմ՝ ծ՟մբգվկ ՟ո՟յի՟վնհ ընհնռվբ՟խ՟մփւմ — Աջ՟, հ՜հոկ կՠթ ՠս ՜ի՜սճջ պ՜սձզո ճսջ՜ըճսդզսձ ՠխՠս...
52. 243՝—5՝ ԽԹ. Կ՟մնմ դ՟վղսթջ, ջգվղ՟մտ, դյգհչ գր դծմկ՟մ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ ռճջՠ՜ձ...
53. 246՜—8՝ Ծ. Կ՟մնմ ՟րվծմնրէգ՟մ ի՟հնհնճ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնրհթխնջմ Հ՟ճնտ սեվ Նգվջեջ, նվ խ՟ս՟վթ ճ՟րնրվ ս՟րմթ Աջսնր՟լ՟ղ՟րվ Նմչղ՟մ գր խ՟ղ Սվՠնճ ի՟շթմ զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ սգհնճ չգվղնրէգ՟մ — Յՠպ ՠջ՞ճռ յ՜ղպ՜կ՜ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձփ Գճի՜ռ՜ջճստ ա՝՜ջՠջ՜ջբձ Աոպճսթճհ...
54. 249՜—341՝ ԾԱ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ ռ՟իձ՟մթ —
Աշձճսձ տ՜ի՜ձ՜հտձ աեճխճչճսջ՟ձ ՠս ՠջդ՜ձ զ պՠխզձ...

320՝—1՜ Մ՜ի Ոչոբբփ 321՜ Մ՜ի Ակճչո՜հփ 321՝ Մ՜ի Մզտզբփ 321՝ Մ՜ի Յճչՠէ՜հ (կզ՜հձ ըճջ՜՞զջգ. ձզսդգ դ՜վճս՜թ)փ 322՜
[Մ՜ի Յճչձ՜ձճս —... ժ՜]խձզձ Դՠ՝ճչջ՜հ... (ոժ. դ՜վճս՜թ)փ 222՝ Մ՜[ի Ն]՜սճսկ՜հփ 322՝—3՝ Մ՜ի Ակ՝՜ժճսկ՜հփ 324՜ Մ՜ի Սճվճձզ՜հփ Մ՜ի Աձ՞ՠ՜փ 324՝—5՜ Մ՜ի Զ՜տ՜ջզ՜հփ 325՜՝ Մ՜ի Մ՜խ՜տզ՜հփ 327՜ Մ՜ի Դ՜ձզբէզփ 328՜—32՜ Հ՟մաթջս Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթմ – Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ...

55. 341՝—51՜ Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Ահ՞ճսձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Կռճսջ՟. Յճջե՜կ ՠժՠ՜է ժՠձ՜ջ՜ջձ...
56. 351՜—4՝ Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվմ – Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԽԲ, ԿԶ. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
57. 355՜—8՜ Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ԼԹ. Կռճսջ՟. Եի՜ձ ազո զ ՞՝ճհ...
58. 358՝—62՝ Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԽԱ. Կռճսջ՟. Ախ՜խ՜ժՠռզ ՜շ տՠա...
59. 362՝—5՝ Կ՟մնմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո Ճ. Կռճսջ՟ ձճհձ՟ բ. Յճխճջկճսդզսձ ՠս հզջ՜սճսձո...
60. 365՝—8՜ Կ՟մնմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՁԵ. Կռճջ՟. Եո ՜շ տՠա, Տբջ, ՜խ՜խ՜ժՠռզ...
61. 368՝— 72՝ [Կ]՟մնմ նրէգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ. Փ՜շտ զ ՝՜ջլճսձո Աոպճսթճհ...
62. 373՜ Ահ՟րէւ ռ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճս՚ էճս՜ջ Եխզ՜հզ...
63. 373՜՝ Կ՟մնմ ՟մ՟անմնջ՟տ, նվ կգպմ՟բվգմ, գր ժթմթ ավ՟խ՟վբ՟տ — Ս՜խկճո. Ան՝զթտձ զ ՝ճսձ, ՠս ՜ոբ
ա՜խ՜սդո... (իկկպ. 56՜—8՜, պ՜ջ՝ՠջ)փ
64. 373՝—4՜ Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ խգվ՟խվնտ. էե նւ նրսթտե թ ւվթջսնմեթտ ս՟ձխ՟դեմ խ՟ղ թ դնծթտ ծվեթտ գր ծգէ՟մնջ՟տ – Աոՠձ Ս՜խկճո. Կռճսջ՟. Սզջպ ոճսջ՝, ի՜ոպ՜պՠ՜...
65. 374՜ Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ջի՟ժ՟մ՟տ ե — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ա՝ձճսդզսձո վճվճը՜ժ՜ձ ՠս
պժ՜ջ ՞զպՠո...
66. 374՜ Սսգց՟մմնջթ ռգվմ՟աթվ թմւմ՟ավնրէգ՟մ Վ՟ջմ ռ՟վնրտ գվ՟մգժնճմ Մ՟յսնտթ — Յ՜կզ չՠռի՜ա՜ջՠջճջ՟զ ի՜ջզսջՠջճջ՟զ չ՜դոճսձՠջճջ՟զ ՠս ՠջժջճջ՟զ էզձՠէճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջ՜թճռ... հճջճսկ ՜կզ բջ Հճշճսկ դճս՜ժ՜ձձ ՈԽԶ ՠս ի՜հ ղջն՜՞՜հձ՚ ՅԽԲ (893)... ՜հեկ ՠս կզղպփ
67. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԷ բ. ռգվ՟մնվնանհթ]
՟. 379՜—80՝ Գ՟մկ է՟հղ՟մմ («Մ՟մռժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ զ ոժա՝՜ձբ...
ՠ. 380՝—1՝ Ոհՠ մմչգտգժնտ [«՟ջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե» կգպ. 11, 109ՠ] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
ա. 381՜—2՜ Ոհՠ ագվգդղ՟մ[թ] — Յՠջՠժ իճխչՠջրտձ ՜ձռ՜հ, իճպ ՜շզ ատզկո ժ՜վճսռզ...
բ. 382՜՝ Ոհւ սհ՟ճնտ ղ՟ծր՟մ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս.../Եո՚ Ն՟հ՟յ ՠյզոժճյճո, թ՜շ՜հ Կճսոզձ...
ՅԻՇԱՏԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 10՝ (Դ՜սզդ ՞ջմզ) Ոչ չբկ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս ՞էճսը հ՜ձժՠ՜ձ, ՠս ՟ճսշձ ՠս ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜ձկ՜ի ժՠձ՜ռձ, ՜շ՜նձճջ՟ՠ՜ ՠս կճհթ ակՠա զ պճսձ՟ չՠջզձ ՠս զ ժՠ՜ձո՟ ՜ձկ՜ի. ՜կբձփ
43՜ Զ՞թճխո հզղՠ՜ զ Տբջփ
92՜ ԶԱջսնր՟լ՟սնրվ պձպՠոձ հզղՠ՜ զ Տբջ, ճչ գձդՠջռճխփ
113՜ Զ՞թ՜սխ ՠս աոպ՜ռօխ ՞ջճռո, ՠս աթձ՜սխձ կՠջ հզղՠռբտ... ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 189՜)փ
145՜ Ոչ ՟՜ոտ ոջ՝՜ա՜ձ յ՜ղպ՜սձբզռ ՠժՠխՠռճհ ոջ՝ճհ, հճջե՜կ ժ՜պ՜ջբտ աըճջիճսջ՟ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհ, հզղՠոնզտ... ա՜ձ՜ջիՠո[պ] թջճխ ոճջզձ՚ աԴ՟րթէ ժջ՜սձ՜սճջ... ձ՜ՠս աթձ՜սխոձ զկ՚ աՀմբնր ՠս աՄ՟վէ՟ճ՚ աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ զ Քջզոպճոփ Ահէՠս աի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջտձ զկ՚ աԹնրղ՟ճ ՠս աՄիթէ՟վ... ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 229՜)փ
165՝ ԶԴ՟րթէ ՜ձ՜ջիՠոպ ՞թճխո, ՠս աՊգսվնջ ժջ՜սձ՜սճջ, ձ՜ՠս աԱջսնր՟լ՟սնրվ պձպՠո աոյ՜ո՜սճջտ կՠթ ջ՜՝ճսձճհո հզղկ՜ձ ՜շձբտ ՜ջե՜ձզ զ ՝՜ղըկ՜ձ ժՠձ՜ռ Սճսջ՝ ի՜խճջ՟զփ
179՝ Զթջճխ ոճսջ՝ պ՜շզո՚ աԴ՟րթէ... հզղՠէ զ Տբջ... (ձկ՜ձ՚ 221՜, 241՜)փ
248՝ Ի դճս՜ժ՜ձզո Մՠթ Հ՜հճռ ՊՁԱ (1432)
Գջՠռ՜ս պ՜շո Մ՜ղպճռզ
Ձՠշ՜կ՝՚ պ՜շ՜յՠ՜է Դ՟րէթ
Աղ՜ժՠջպզ ճսխխ՜վ՜շ ՞ջզ,

Ի ըոպ՜կ՝ՠջ ՠս զ ՟՜շձ ՜կզ,
Ոջ ՜կՠձ՜հձ ի՜ո՜ժ կ՜իճս՜կ՝ ժճպճջզ
Ծՠջզ ՠս պխ՜հզ, ՠջզպ՜ո՜ջ՟զ ՠս ժճսոզ,
Ես ՜հէճռ ՜կՠձ՜հձզփ
Աջ՟, ՜խ՜մՠկ լՠա, կ՜ձժճսձտ Սթնմթ,
Յճջե՜կ ժ՜պ՜ջբտ ա՜սջբձո Քջզոպճոզ,
Յճջճսկ ՠ՟ՠ՜է ժ՜հ հ՜հոկ ՞ջզ,
Յզղ՜պ՜ժզ ՜ջ՜ջբտ ՜ջե՜ձզ
Ըա՜ձզկ՜ոպ ՞ջզմո ՠխժՠէզ,
Ն՜ՠս աթձ՜սխոձ զկ ձ՜աՠէզ
Ես ՟ճստ ՞ջզտ զ ՞զջ ժՠձ՟՜ձզ՚
Ահեկ ՠս հ՜յ՜հձ հ՜սզպՠձզ.
Ակբձփ
315՜ ԶՄխվսթշ հզղՠռբտ Քջզոպճո, ճջ ռճջՠ՜ձՠ՝ՠջ, ՠս ՜ա՜պՠ՜ռ ակՠա զ ՞՜ջճհփ
318՝ ԶՄխվսթշմ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճջ ապ՜տ ի՜ռձ ՠս աըզ՜ջձ ՠ՝ՠջփ
350՝ Զ՞թճխ ՞էը՜՞ջզո՚ աԿ՟վ՟ոգս հզղՠ՜ զ Տբջ, ճչ գձդՠջռճխ ՠս // (351՜) էզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ
՜ո՜հ, ՠս ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բփ
377՜ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՠխՠս ՜ս՜ջպճսձ իճ՞զ՜՝ճսը պ՜շզո, ճջ ժճմզ Մ՜ղդճռ զ դիս՜՝ՠջճսդզսձո Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ
ՊՁԱ (1432) /// [զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ] Կնջս՟մբգ՟, ՠս հ՜ղը՜ջի՜ժ՜էճսդՠ՜ձ գոպ ձՠջՠէճհձ Աոպճսթճհ՚ Սւ՟մբ՟վթմ զ ա՟[ր՟պթջ] Եհգագ՟տ, զ Սնրվՠ [՜ձ՜յ՜]պո Եվգվ՟մ, գձ՟ [իճ]չ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ ՠս Սնրվՠ Յ՟խնՠթջ, լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջմզ՚ Դ՟րթէ ժջ՜սձ՜սճջզ, ՜շ ճպո ՞ՠջՠջչ՜ձզժ ՝(ջ)՜՝ճսձ՜յՠպզ Յնռ՟մթջթ, ՟՜շձ ՠս յ՜ձ՟ճսըպ ժՠձ՜ստ, զ ՟՜շձ ե՜կ՜ձ՜ժզո, ճջ ՠխՠս ոճչ ո՜ոպզժ կզձմՠս այեխթ ժՠձ՟՜ձզո ժՠջձ ՝՜աճսկտ, ձ՜ՠս զ Դ՟րվեը տ՜[խ՜]տ ակ՜ջ՟զժ ժՠջ՜ձ, ՠս [ա]ՠսխձ կ՜ջ՟ճհ ճջյբո [ա՜]ձ՜ոձճհ չ՜ծ՜շբ[զ]ձ կզկՠ՜ձռփ Ես ՠխՠս ՜հո յ՜պճսի՜ո զ ՞՜է ՜ձ՜սջբձ ՜ա՞[զձ] Պ՜ջոզռ, ճջ ժճմզ Լ՜՟՜դ՜հ, ճջ ՠս չ՜ոձ թճչ՜ռՠ՜է կՠխ՜ռ կՠջճռ ՠժՠ՜է// (377՝) [բ]ջ դ՜՞՜սճջձ Պ՜ջոզռ Շ՟ծպնրճ հ՜ղը՜ջիո Հ՜հճռ, հՠջժջճջ՟ ՞՜էոպՠ՜ձ զսջճհփ
Ես ՜սՠջՠ՜է տ՜ձ՟ՠ՜ռ ա՝՜աճսկ պՠխզո, ՠս ա՝՜աճսկո ՞ՠջՠ՜ռ, ձ՜ՠս հՠջժզջձ Վ՟ջոնրվ՟խ՟մթ ՠս Ք՟չՠգվնրմնճ, ժզձ ՠս պխ՜հ ճմ կձ՜ռ, ՜հէ ա՜կՠձ՜հձ ՜շՠ՜է պ՜ջ՜ս զ Ս՟ղըվհըմբ. ՠս աժձզ ձճջ՜ ՠս ՠխՠս ոճչձ, ճջ ՞ջՠռ՜տ, ՠս
ա՜կո Դ կջջզժ ըշճչճսդՠ՜ձ ճմ ՟՜՟՜ջՠ՜ռ հ՜ղը՜ջիզո, ճջ ՟ՠշ ՠսո բփ
Աջ՟, ՜խ՜մՠկտ ՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ պ՜շզ ժ՜կ աըճջիջ՟՜թճսդզսձո ՠժՠխՠռսճհ ժ՜պ՜ջՠէճչ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ հ՜խ՜սդո լՠջ ա՜ձյզպ՜ձ ՞թճխո, ճջ ճմ Աոպճսթճհ ՠկ յզպճհ ՠս ճմ կ՜ջ՟ճհ, ձ՜ՠս աթձ՜սխոձ զկ, աի՜հջձ զկ` աՀմբնր, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՄ՟վէ՟ճ, ՠս ատճհջ կ՜սջ զկճհ՚ աՀպթցջթղե աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ զ Քջզոպճո, ՜հէՠս աի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջտձ զկ՚ ա[Թնր]ղ՟ճ կ՜տջ՜կզպ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աՄիթէ՟վ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ,
ՠս ա՜հէ ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զկ՚ աժՠձ՟՜ձզո ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձփ Ես էզ ոջպզս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ
ՠս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ, ՠս լՠջձ դճխՠ՜է էզռզ հ՜կՠձ՜ժ՜է Տՠ՜շձբձ. ՜կբձփ
2. 12՝ (Ղ՜ա՜ջ ՞ջմզ) ԶՂ՟դ[՟վ] պջճսյզժո ՠս աթձ՜սխոձ զսջ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճջ ա՞զջտո թջՠռզ (ձկ՜ձ՚
93՜, 130՝, 145՝)փ
377՝ Զո՜ժ՜ս ՜ղը՜պճխ ոճջ՜՚ ապ[ջ]ճս[յ Ղ]՟դ՟վ, ճջ ա՞զջտո թջՠռզ, ի՜ձ՟ՠջլ թձրխ՜ստ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 381՜ (Վՠջ՜ձճջճ՞ճխզ) Աոպճս՜թ ճխճջկզ – Մջ(Մ՜ջժճ՛ո)փ
382՝ (Նճհձ լՠշտ) Սճսպ՜ձճսձ ՞ջմզւմո հզղՠռբտ, Քջզոպճո լՠա հզղբ. ՜կբձփ
Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ (Նճհձ լՠշտ) Ասջիձՠռ՜տ զ դճսզձ ՌՃԲ (1653) ՜կզձ, հ՜դճշ՜ժ՜էճսդՠ՜ձ պբջ Փթժթոնջթմփ
2. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Ղնրմխթ՟մնջ (Այս՟վ՟խգտթ՞)ֆ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 122՜ (՜ջ՜՝ՠջբձ) 131՜ (ղխ՜՞զջ) դվզձ ՌՄԾԹ (1810)—զձփ

966
ՄԱՇՏՈՑ

Վզը՟մ՟տ ռ՟մւ

ՉԾԳ—1304

ԳՐԻՉ՝ Նգվջեջ, ՟յ՟խգվս՝ Սսգց՟մնջֆ
ԹԵՐԹ՝ 236ֆ ՊՐԱԿ՝ 33 (Ա—Փ)×8(Ա, Ե, Տ, Փ 7, Խ, Ծ, Ն շթւ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 24,3×16,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, Ա ցգհխթ խգմսվնմնրղ ղթ՟խ՟մթ ցնւվթխ ի՟շ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+1, էնրհէ (1897—թ ճ՟րգժնրղ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟, 13՟, 56ՠ, 57՟, 57ՠ, 63՟, 77ՠ, 87՟, 99՟, 107ՠ, 119ՠ, 137ՠ, 139ՠ, 143՟, 212՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 39ՠ, 219ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնժնվ՟խմգվ գր ՠնրջ՟խ՟մֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, բգհթմ, խ՟մ՟շֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Ճ՟յնր Արգս՟վ՟մ (ռվ՟տգվեմ)ֆ ԺԳ—ԺԴ բբ.ֆ 1 (Ա) էգվէ ջխդՠնրղֆ Սս՟տնր՟լ 1 էգվէթ գդվ՟ծ՟սնրղթտ, ղթ՟ջթրմ, ղ՟ա՟հ՟է, ինրտնրվթ մնրինրվթ (ռգվլ՟մգտ՝ Բ. Որէթգ)ֆ
2. Արգս՟վ՟մ Մ՟սէենջթֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1(Բ) ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնր՟լ ռգվթմ խեջթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բՠ, Բ՟ «/// Եժգ՟ժ թ ագվգդղ՟մնտ... գր ՟ջգմ /// [դխմթ] Յթջնրջթ...ճԱ[վթղ՟է՟ճ///ղ]՟վղթմմ... թռթ[ղթ/// մջ]սեթմ... ղթմշ խգմբ՟մթ եվ ///» (ԻԷ, 53—63)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ. ինրմ՟տ՟լ գր սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մթ էգվէզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ գր Ս՟ծ՟խ Աղ՟սնրմնր կգպւնռ 1897—թմ խ՟վխ՟սնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ռմ՟ջնր՟լ, Ա ցգհխթ ս՟իս՟խզ՝ բգոթ բնրվջ խնվ՟տ՟լ, Բ ցգհխթ ս՟իս՟խզ՝ չ՟վբնր՟լֆ Դպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ (Ս՜ի՜ժ Ակ՜պճսձճս լՠշտճչ, ղխ՜՞զջ) Ց՟մխ Մ՟յսնտթջ — 1. Հզկձ՜ջժբտ ՠժՠխՠռսճհ... 25.
Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ... Ս՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպ Աղ՟սնրմթֆ
1. 1՜—12՝ Կ՟մնմ ՟րվծմնրէգ՟մ գխգհգտնճ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե Յնծ՟մնր Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ջվՠնճ, Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ Հթղմ՟վխնրէթրմ ջնրվՠ գխգհգտրնճ — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպ՜սձբզռձ...
2. 12՝—39՝ Կ՟մնմ գխգհգտնճ — Իոժ զ ձ՜ս՜ժ՜պզո ՠժՠխՠռճհձ իոժճսկձ էզձզ...
– 15՜—7՜ Սպՠվ՜ձձճոզ Սթրմգ՟տ ՠյզոժճյճոզ Պ՜պծ՜շ իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ ոջ՝ճհ ՠժՠխՠռճհ —Վբկ ՜ձպ՜ղ
ՠս ՜ձժ՜ջ ՠ՟ՠ՜է զ իզկճսձո...
3. 39՝—40՝ Կ՟մնմ մնվ բնրպմ բմգժ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխճն զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԺԵ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
4. 40՝—4՝ Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգ՟ժ, նվ նրմթ ջխթդՠմ ցվխնրէգ՟մֆ Եր ՟վբ, ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխճն զսջճսկ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ...
5. 44՝—55՜ Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ ՟րվծմնրէթրմ, գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ ռգվըջսթմ ծ՟ջս՟սգ՟ժ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ տ՜ի՜ձա՜ստձ ի՜ձ՟ՠջլ...
6. 55՜—6՜ Կ՟մնմ մխ՟վգ՟ժ գխգհգտթջ ՟րվծմգ՟ժ — Յՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ կզձմՠս ռ՜շ՜ս՜սպձ հՠժՠխՠռսճնձ...
7. 56՜՝ Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհաճմ, ջո՟ջ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ...
8. 56՝—7՜ Սխթծ, ղուհդղ՟ֆ Կ՟մնմ ջխնճ գր ղնհդղ՟մթ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
9. 57՜ Ննվ աթվֆ Կ՟մնմ մնվ աթվջ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզո ՠս ի՜ձՠձ զ ՝ՠկ՝ձ...
10. 57՝—9՜ Ժ՟ղծ՟[վ]ֆ Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգ՟ժ — Լճս՜ձ՜ձ ՠս նձնՠաձ...
11. 59՜—62՝ Կ՟մնմ դ՟վղսթջ ՟րվծմգժ, ջգվղ, յգհչ, ծմկ՟մ — Աոՠձ Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. [Հ]ճչզպտ ՝՜աճսկ
՜ջ՜ոռՠձ ռճջՠձ...
12. 62՝ Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգ՟ժ — Ի չՠջ ճսձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜ոբ աԱխ՜սդո ա՜հո. Ակՠձ՜ժ՜է Տբջ... ո՜ջոՠկտ ՠս ՟ճխ՜կտ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
13. 63՜—77՝ Սնրվՠ ի՟շ սեվնրմ՟խ՟մ, /Ըմխ՟ժ դ՟րլնրղմ ՟մդվնր՟խ՟մֆ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ
հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
14. 77՝—80՜ Կ՟մնմ ի՟շժնր՟ ՟պմգժն — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ...
15. 80՝—6՝ Կ՟մնմ դնր՟վ՟խ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «սգ՟պմ՟խ՟մ») ՟րվծմգժ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
16. 86՝ Կ՟մնմ ջգհ՟մթ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ... հզղ՜պ՜ժՠ՜հ աիճ՞զո ի՜ձ՞ճսռՠէճհձ գձ՟ ոճսջ՝ո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
17. 87՜—99՜ Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծ[մ]գժնճ — Աոՠձ. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ նջճռ...
18. 99՜—107՝ Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնհ ՟պմգժ — Տ՜ձզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
19. 107՝—19՝ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էնրմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Ժճխճչ[բ] տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜կՠձ՜հձ ՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...

20. 119՝—32՝ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էնրմ (Ոսմ՟ժնր՟ճ) Ըջս նվնրղ ՟ջ՟տ Տեվմ. Արվթմ՟խ ղթ գսնր կգդֆ
Զնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե սգ՟պմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ, դնվ է՟վքղ՟մգ՟տ Մգլ բթս՟ոգսմ Հ՟նտ Մգլ՟տ Գվթանվթջ
Վխ՟ճ՟ջեվ — Ի Տ՜ո՜ձՠջճջ՟ ե՜կճս աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ Սջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ...
21. 132՝—7՝ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ ՟ճջոեջ — Լճս՜ջճստ զձլ,
ճջ՟ՠ՜ժտ զկ, ՠս աՠջժՠխ Տՠ՜շձ ճսոճսռ՜ձՠկ լՠա...
22. 137՝—9՝ Կ՟մնմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժնճ — Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ զ ՝՜ջլճսձո...
23. 139՝—42՝ Ճ՟յ՟խգտեւ, դթ ւ՟հտվ ե Տեվֆ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնր — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ... ճջ ճսպբ ակ՜ջկզձ զկ ՠս գկյ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
24. 132՜՝ [«Կ՟մնմ ծնագծ՟մաթջս ՟պմգժնճ... —... Ախրդտ. Հ՜հջ ՠջժձ՜սճջ... ահճհո հ՜ջճսդՠ՜ձ» (Տՠո պյ.
«Մ՜ղպճռ», 1831, բն 670—678)] ՠս աի՜պճսռճսկձ ՝՜ջՠ՜ռ... ճջ ժ՜կ՜ստ գձլ՜հՠռզձ աճհպ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
25. 143՜—212՜ Վ՟ղձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟թֆ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ
ռ՟իջ՟մթ, դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմջ ՟վ՟ջտգմ — Ն՜ը ՠջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ զ ի՜ձ՞զոպձ...
193՝ Մ՜ի Ակ՝՜ժճսկ՜հ... 198՝ Մ՜ի Սճվճձզ՜... Մ՜ի ՜ձ՞բբփ 199՜ Մ՜ի Զ՜տ՜ջզ՜փ 200՝ Մ՜ի աԴ՜ձզեէուփ 202՝ Հ՟մաթջս գվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ գր ՟պ՟ւգժնճ — Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջո...

26. 212՜—9՝ Կ՟մնմ [գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ զ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ եճխճչզձ ՠս ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
27. 219՝—23՜ [Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվմ] — Յՠջջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ. ԶՏբջ հՠջժձզռձ...
28. 223՜—5՝ [Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ] — Ի մճջջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ե՟զձ ազո զ ՞՝զ...
29. 225՝—9՝ [Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ] — Ի իզձ՞ՠջրճջ՟ճսկ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ասջիձՠ՜, Աոպճս՜թ...
30. 229՝—32՜ [Կ՟մնմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ] — Վՠռՠջրճջ՟ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ասճսջտ զկ ճջյբո իճչ՜ձզ ՜ձռզձ...
31. 232՜—5՜ [Կ՟մնմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ] — Եսդձՠջրճջ՟ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ ... ՠս ակՠա ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ վ՜շ՜սճջՠէ աՀ՜հջ ՠս աՈջ՟զ ՠս աՍճսջ՝ Հճ՞զձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

80՜ Զկՠխճսռՠ՜էո՚ Սսգց՟մնջ, հզղ[ՠ]՜ հ՜խ[՜սդո]փ
137՜ Քջզոպճո՚ հճհո ՜ջ՜ջ՜թճռ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ժպ՜ժզո՚ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ Քճ Սճսջ՝ ՜շ՜տՠէճռո ՠս Քճ Սճսջ՝ ըճջիճսջ՟ճհո, ճջ ՜հո՜սջ ՜ս՜ձ՟ՠռՠջ ՜ղը՜ջիզփ
235՝ Փ՜շտ... // (236՜)... Ես ՜ջ՟, ՠո՚ ձճս՜ոպո հ՜կՠձ՜հձզ Նգվջեջ ոճսպ՜ձճսձ ՞ջզմ, հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ, հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ ազո ՠս ա՜ղ՜ժՠջպձ զկ՚ ա[Սսգ]ց՟[մ]նջ, ՠս աթձ[ճ]խոձ կՠջ, ազ ՠս կՠա ճխճջկՠոռզ զ
Քջզոպճո, ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ՠս ՜խ՜սդզստ լՠջճչտ, ՠս Աոպճս՜թ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠռՠէճռո ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ. ՠս ձկ՜հ վ՜շտփ Ես բջ դզս Հ՜ճռ ՉԾԳ (1304)փ Գջՠռ՜ս զ չ՜ձտո [Վը]ը՟մ՟ճ, ՠս ՜ս՜ձ՟ՠռ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ ՠս Սնրվՠ Նյ՟մթջ, զ վ՜շո Քջզոպճզ Աոպճսթճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է ա՜սզպՠ՜ձոփ
Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխ՜ռ ՞ջճռո ///ձճսՠ/// ՠս պզժզձ /// զսջ թձ///ՠպճսզ///տո ՠ///զձ չ///զռո հ///ձճռ՜հ ՜սջիձ[ճս]դՠ՜կ՝ ՠխզռզ. ՜[կբձ]փ Յզղՠոնզտ զ Ք[ջզոպճո] աոյ՜ո՜սճջձ ո՜ձ///ՠէզ ա՜ո///՜ռ ՠս ///փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

266՝ Ըձդՠջռճխտ, հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզո ՜հո ժճխկզ ՠջՠոզ չՠջ՜հ ճմզձմ մժ՜ջ Մ՜ղպճռզո Նգվջեջ ՞ջմզ ժճխկզռ. ՠս կՠձտ ոճջ՜ ըխծ՜էզ տ՜հտ՜հճսկձ պՠոձՠէճչբ ժ՜ջժ՜պՠռզձտ ՜հոյբոփ Կ՜ջժ՜պՠռզձտ ձ՜ՠս կՠջ կ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձ՜յՠպճսդՠ՜ձ րջճտ (1888—1897) ղ՜պ ՞ջտՠջ ՠս հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձձՠջ, հ՜պճսժ դճսխդ ժյռձՠէճչ զջՠձռզռ հՠպճհ, ճջյբոազ ժ՜ակզձ մտոճսՠձ ճս մկ՜ղճսՠձ, ճջճձռզռ կզձգ Մ՜ղպճռո գձ՟ճսձՠջփ Ահոյբո ՠս ոպճս՞ՠռզ ղ՜պ ՞ջտՠջզ իՠխզձ՜ժձՠջգ, ճջճձտ գոպ իզձ ռճսռ՜ժզ բ «՜ձհ՜հպ իՠխզձ՜ժզ»փ
Ն՜ՠս Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձգ կՠջ կճսպտ ՞ճջթ՜թ րջզռ պՠոձՠէճչ, ճջ գձ՟ի՜ձճսջ լՠշ՜՞ջՠջգ զջՠձռ ժ՜ակզ չՠջ՜հ
դզս մճսձՠձ, զոժ ՠխ՜թձՠջձ բէ դխդզ չՠջ՜հ ՞ջճս՜թ էզձՠէճս յ՜պծ՜շ՜ս ՠս ՞ջտՠջզ կբն ՟ջճս՜թ էզձՠէճս յ՜պծ՜շ՜ս, ճջգ կճսժձ բջ ժՠջՠէ, ՠս ճջձ բէ ՞ջտզռ բջ գձժՠէ, ճսոպզ կՠթ ձՠխճսդՠ՜կ՝ ռճսռ՜ժճչ ձ՜ը ձճռ՜ ծղպՠէոռ ճս ժ՜ջ՞զ ՝ՠջՠէճսռ հՠպճհ, ՜յ՜ ՞ջզձտ չ՜հՠէճսմ դճսՠջ ՝ճէճջզ ժ՜ակզ չՠջ՜հ՚ զ ՟զսջճսդզսձ ՞զջտ ճջճձճխզ, ճջյբո ՠս պՠոձճսկ բտփ Թճսՠջզ ի՜կՠկ՜պ յ՜պջ՜ոպՠռզձտ ձ՜ՠս ՠջժճս ռճսռ՜ժ, ճջճձռզռ կզձգ՚ գձ՟ ի՜կ՜ջ՜ս 782 դճխզձտ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձճսկ, զոժ կզսոգ՚ 1892 դճսզձ ր՞ճոպճոզ 28—զձ ձՠջժ՜հ՜ռջզձտ հ՜հպ՜ջ՜ջճսդՠ՜կ՝ ոջ՝՜ա՜ձ Սզձ-

ր՟զձ՚ զ պՠխՠժճսդզսձ ՠս «զ ի՜ղճսՠպճսճսդզսձ» ՠս բ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձ՜յՠպզփ Կ՜ջ՟՜ ՜հ՟ իՠպ՜տջտզջ ռճսռ՜ժգփ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձ՜յՠպ Ս՜ի՜ժ չ՜ջ՟՜յՠպ Ակ՜պճսձզ 0ղ՜ժ՜ձռզփ 1897փ
Աժձ՜ջժճս՜թ ռճսռ՜ժգ՚ պՠո Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ Աձպզյ լՠշ՜՞ջ՜ռճսռ՜ժձՠջզ ի՜ս՜տ՜թճհ դզս 4՜փ
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ԺԴ — XIV

ՍՏԱՑՈՂ՝ Կ՟վ՟ոգս ՟ր՟ագվետ. Աջսնր՟լ՟սնրվֆ
ԹԵՐԹ՝ 115. շավնր՟լ՝ 115ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա — Ժ×12 (Ա 8, Գ 10, Թ 11)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 24,6×16,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվթվֆ ՏՈՂ՝ 22 (1՟ — 43ՠ), 20 (44՟ — 115՟)ֆ ԿԱԶՄ՝ ՟մդ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟վղթվ խս՟ր
(Ա), ղ՟ա՟հ՟է (Բ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՟յսնտ (=Կ՟մնմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ճ՟ո՟յի՟վնրէթրմ խնշգժնճ)ֆ Թ — Ժ բբ.ֆ 1(Ա)+2(Բ — Գ),
ջս՟տնր՟լ 3 էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, իվ՟ս՟աթվզ՝ ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟ — Բՠ «///
Թե ռ՟յի գր սնխնջթջ ե ՟[պգ՟ժ, էե] ջնրս ռխ՟ճգ՟տ... ՟ջսնր՟լ՟ճթմ իվ՟սնռմ» (էնր՟վխնր՟լ գմ ՠնժնվ ղգհւգվզ)ֆ Բՠ «[Կ՟մնմ ՟ո]՟յի՟վնհ ՟պմգժ. Ս՟հղ///էւ, գր ինջսնռ՟մնրէ ///...[Ահ՟րէւ]. Աջսնր՟լ ՠ՟դնրղնհնվղ, նվ աէ՟լբ գջ...»ֆ Բՠ, Ա՟ «Ըմէգվտնր՟լ ճԵջ՟ճգ՟ ղ՟վա՟վ. Աճջոեջ ՟ջե Տեվ. Զսնճյ խ՟տեւ...» (ԾԶ, 1 — 5)ֆ Ա՟ — Աՠ «Ըմէգվտնր՟լ ճԵվ[գղգ՟]. Ոհնվղնրէթրմւ [սգ՟պմ ՟մջ]ո՟պ
գմ...» (Ոհՠւ, Գ, 22 — 33)ֆ Աՠ «Ի Կնհնջ՟տրնտ... (=Ապ Տթղնէենջ Ա) «/// ղ՟վբ, ղթմշգր թ ճ՟ճսմնրէթրմ Տգ՟պմ ղգվնճ///» (Զ, 11 — 14)ֆ Գ՟ «///՟ո՟ճ աթսեվ... ռ՟ջմ նվնճ ՟ջգղ ւգդ. Թնհգ՟ժ ժթտթմ///» (Ղնրխ., Է, 39 — 47)ֆ Գՠ (ջնջմկնր՟լ ՟ջս՟պթմ)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ օ ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ 1՟ Եհլնր՟լ, 113 — վբ էգվէթ ջսնվթմ ղ՟ջզ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ, սգհ–սգհ՝
տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜ — 90՝ [Ք՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հ – ... Ս՜խկճո ՁԳ. Ոջյբո ոզջՠէզ ՠձ... վ՜վ՜՞բ]/// ՜ձլձ զկ զ ՞՜սզդո տճ...
14՝ Մ՜ի Ակճչոՠ՜... 21՝ — 2՜ Մ՜ի Մզտբզ... 26՜՝ Մ՜ի Յճչՠէՠ՜հ... 31՝ — 2՜ Մ՜ի Մ՜խ՜տզ՜հ... 45՜՝ Մ՜ի Յճսձ՜ձճս... 46՜
Մ՜ի Ն՜սճսկ՜հ... 64՜՝ Մ՜ի Եջՠկՠ՜հ... 64՝ — 5՝ Մ՜ի Ակ՝՜ժճսկ՜հ... 73՝ Մ՜ի Սճվճձզ՜հ... 73՝ — 4՜ Մ՜ի Աձ՞բզ... 74՜՝ Մ՜ի Զ՜տ՜ջՠ՜... 75՝ — 6՜ Մ՜ի Դ՜ձզբէզ... 78՝ — 84՜ Հ՟մաթջս գվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր ՟պ՟ւգժնճ – Էջ Ըձ՟ ՠխ՝՜ջո...

2. 90՝ — 6՝ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] – Ես հՠջժջճջ՟ ՜սճսջձ եճխճչզձ ՠս ՞ձ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ...
3. 97՜ — 102՜ Յգրնվբնրղ ՟րնրվմ – Ս՜խկճո. Ե՟զձ ազո զ ՞՝զ...
4. 102՜ — 3՝ Ի շնվվնվբնրղ ՟րնրվմ – Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
5. 103՝ — 5՜ Հթմկգվնվբ ՟րնրվմ – Ս՜խկճո. Ոջյբո վ՜վ՜՞բ ՠխնՠջճս զ հ՜խ՝եւջո նճսջռ...
6. 105՝ — 7՜ Վգտգվնվբ ՟րնրվմ – Ս՜խկճո. Սզջՠռզ ազ էճսզռբ Տբջ...
7. 107՜ — 8՝ Երէմգվնվբ ՟րնրվմ – Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
8. 108՝ — 12՜ Վ՟ջմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ – Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
9. 112՜ — 4՝ Ք՟վնդ Յ՟սխ՟տ. Բ՟վջհթ ե – Ժճխճչՠ՜էտո զ պ՜ծ՜ջ ոջ՝ճսդՠ՜ձ, ի՜հռՠկտ զ տճզձ ՞ըդճսդՠ՜ձռ՟...
10. 115՜ Աճանճմ ե – Յճջե՜կ ՠժՠ՜է ժՠձ՜ջ՜ջձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ Ղ՜ա՜ջճս... ՜սջիձՠ՜է, ճջ ՞՜էճռ՟ ՠո ՜ձըս՜կ՝
Տՠ՜շձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

56՜ (Եխթճս՜թ) Զ[ոպ՜ռ՜սխ ՞ջճռո] ա[Կ՟վ՟ոգս] ՠս աթձճխ[ոձ հզղՠ՜ զ] Տբջփ
90՝ Գջՠռ՜ս Ք՜ի՜ձ՜հ՜դ՜խ ՞զջտո զ ըձ՟ջճհ ոջ՝՜կ՜տճսջ ՠս իճ՞զ՜ռՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հզռո Բժվթջ՚ Կ՟վ՟ոգս
՜ս՜՞զջզռճսո, ՠս կզսոճհձ՚ Աջսնր՟լ՟սվթմ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠ՜է պ՜ռբ ձճռ՜ գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջո ՜ա՜կ՝տ ՠս ՜ա՞՜ս հՠջժ՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս [ժ]աւտփ
108՝ Զոպ՜ռ՜սխ ՞ջճռո՚ աԿ՟վ՟ոգս ՠջբռ ՠս աԱջսնր՟լ՟սնրվմ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ չ՜ջժնզտփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 1՝, 73՝, 113՝ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ

968
ՄԱՇՏՈՑ

Զ՟խ՟ղ գվխթվ, Սնրժս՟մգտթւ

ՌՃԻԷ — 1678

ԳՐԻՉ՝ Միթէ՟վֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Թ՟էենջ գոջ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 228. շավնր՟լ՝ 1ՠ, 3ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա — ԻԱ×12 (Ա 2, Բ, Դ 11, Գ 5, ԺԷ, ԻԱ 9, ԺԸ 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 23×18ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ ձմյ՟ալգվնռ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟րնվ ՠ՟ղՠ՟խգ՟ճ խ՟վղթվ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, գխգհգտթ՝ 191՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, ջսնվթմ ժնրջ՟մտւմգվզ ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ տգտ՟խգվ, էթխնրմւզ ռմ՟ջնր՟լ, Ա ցգհխթ ի՟շզ ծ՟մնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2՜ — 5՝ Յնվը՟ղ խ՟ղթտթ գոթջխնոնջմ կգպմ՟բվնրէթրմ ՟պմգժ, գփէմ ՟րնրվՠ ճ՟պ՟չ խնշե դծվ՟րթվգ՟ժմ գր նրջնրտ՟մե մղ՟ գվխնս՟ջ՟մ ՟դա ՠ՟մ – Ն՜ը՚ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ջո ոջ՝ճսդՠ՜ձ... ՠս գձդՠշձճս աՍ՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձո...
2. 5՝ — 18՝ Յգս ՟ճջնվթխ ճ՟պ՟չ ղ՟սթտե ՟պ՟չմնվբ ջնրվՠ նրիսթմ, խ՟ժնռ ՟պ՟չթ գոթջխնոնջթմ, գր
՟ջթտե ՠ՟վկվ կ՟ճմթր – Հ՜հջ ոճսջ՝, ըձ՟ջբ զ տբձ կ՜հջո կՠջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ...
3. 19՝ — 1՜ Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանհ գր ՟րգժ՟լնր, գր ՟ղգմգջգ՟մ զջս
թրվ՟ւ՟մշթրվ խ՟վաթ – Ես թըՠձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ...
՟. 21՜ — 2՜ Ապ՟չթմ խ՟վա բպմ՟ո՟մթմ – Ես հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ... ՠ. 22՜՝ Եվխվնվբ
խ՟վա զմէգվտնհնրէգ՟մ – Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո... Ախ՜մՠոռճստ աԱոպճս՜թ... ա. 22՝ — 3՝ Եվվնվբ խ՟վա ե
գվբըղմգտնրտ՟տ – Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո... Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... բ. 23՝ — 5՜ Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ չ՟ծզմխ՟ժնրէգ՟մ – Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ... գ. 25՜ — 9՜ Հթմագվնվբ
խ՟վա խեջ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ, նվ ե բոթվ – Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... դ. 29՜ — 39՜ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ – Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տ գոպ րջզձզձ... ե. 39՜ — 95՜ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ – Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռսճհձ...
4. 35՜ — 60՜ Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ փվծմգժնճ...գր դթ ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ – Հ՜ոպ՜պբ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն
զսջճսկ, ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ...
5. 60՜ — 156՝ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ էվետ խ՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթմ
ղ՟ծնր՟ղՠ, դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմ ՟վ՟ջտգմ ժնր՟տղ՟մմ գր ո՟ս՟մ՟տմ, գր ՟ճժ խ՟մնմգ՟ժ ո՟ճղ՟մ՟րնվ խ՟վա՟տմ, դնվ գբթմ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսւմ ղգվ – Եջդ՜ձ ձ՜ը ճսջ աի՜ձ՞զոպձ յ՜պջ՜ոպՠձ... 136՝ — 44՜ [Մ՟ծ ԺԲ ղ՟վա՟վեթտ]ֆ 144՜ — 8՜ Հ՟մաթջս Յօծ՟մնր ՟րգս՟վ՟մշթմ – Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ...
– Գջմզռ 138՜ «0ջզձ՜ժճսկձ Յճսձ՜ձճս Ըձդՠջռճս՜թ մժ՜հջ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ»փ

6. 156՝ — 64՝ Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ – Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ո՜ոռՠձ ե՜կ՜կճսպ. Յճջե՜կ ՠժՠ՜է ժՠձ՜ջ՜ջզո...
7. 164՝ — 8՜ Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ո՜ոռՠձ Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ոճսջ՝...
8. 168՝ — 71՜ Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ո՜ոռՠձ Ս՜խկճո. Եի՜ձ ազո զ ՞՝ճհ...
9. 171՜ — 4՝ Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ. Ս՜խկճո. Ձ՜հձզս զկճչ ՠո ՜շ Տբջ ժ՜ջ՟՜ռզ...
10. 174՝ — 6՝ Կ՟մնմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ո՜ոռՠձ Ս՜խկճո. Յճխճջկճսդզսձ ՠս հզջ՜սճսձո րջիձՠռզռ...
11. 176՝ — 8՝ Կ՟մնմ գփէմգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ո՜ոռՠձ Ս՜խկճո. Եո ՜շ տՠա, Տբջ, ՜խ՜խ՜ժՠռզ...
12. 178՝ — 82՝ Կ՟մնմ նրէգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ո՜ոռՠձ Ս՜խկճո. Ի ըճջճռ ժ՜ջ՟՜ռզ...
13. 182՝ — 91՜ Կ՟մնմ ծթղմ՟վխնրէգ՟մ գխգհգտրնճ [Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմրնճ] — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հձճհ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպրձբզռձ...
–182՝ (ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ հ՜սՠէ՜՞ջճսդզսձ) «Գ տ՜ջ — Յզոուո ո՜ձ պ՜ժձ, Աոպճս՜թ՜թզձձ՚ ՜նզ ըճջիճջ՟ձճռզձ, Ոի՜ձբո՚ լ՜ը ըճջիգջ՟ձճռզձ ՜ձվճվզձ...» (՜յ՜՚ԺԲ ՜շ՜տՠէճռ)փ

14. 191՜ — 216՝ Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ փվծմնրէգ՟մ – Յՠջՠժօջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ ՠժՠխՠռճնձ...

15. 216՝ — 26՝ Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ, ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ, գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ ճ՟մփվթմ՟տ ղնժգամնրէգմե, փվծմնրէթրմ ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժնճ – Գզղՠջձ իոժճսկձ էզձզ հՠջՠժօջՠ՜հ կզձմՠս ռ՜շ՜սրպձ...
16. 226՝ — 7՝ Կ՟մնմ մնվ բնրպմ փվծմգժ – Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխսճն զսջճսկ ՠս ՜ո՜ոռՠձ զ դզս Ս՜խկճո. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
17. 227՝ — 8՜ Կ՟մնմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթմ փվծմգժ – Յՠջՠժօջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ կզձմՠս ռ՜շ՜սրպձ զ ձկզձ ՠժՠխՠռսճն...
18. 228՜՝ Կ՟մնմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հըդղ՟ճ փվծմգժ – Տ[՜ձզձ հՠ]ժՠխՠռզձ ՜շ զ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձձ ՠս էճս՜ձ՜ձձ
ձ՜ը նջճչ... ՠս ակՠա ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

18՝ Զդ՜ջղ՜կՠ՜էո ՠս ա՜շ՜թՠ՜էո կՠխրտ՚ ա՜յզժ՜ջ Միթէ՟վ ՞թճխո ի՜ձ՟ՠջլ թձճխրտ, ճջ՟ճչտ ՠս ՟ոպՠջրտ,
ի՜ջ՜ա՜պրտ ՠս հ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ժ՜ձրտ կ՜խդՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ճչ եճխճչտ ոճսջ՝ ըկ՝զռփ
19՜ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՠո՚ Թ՟թենջ ՠյզոժճյճո ըոպ՜ռ՜հ աոճսջ՝ Մ՜ղպճռո զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս
զկճռձ, ՠս թձրխ՜ռձ. իրջձ՚ Դ՟մթեժթմ ՠս կզսոճհձ՚ Մեժւնրղթմ, ՠս կրջձ՚ Մ՟վթգ՟մթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Ահ՟ոեխթմ, Վ՟վբ՟մթմ, Մ՟վսթվնջթմփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ Թ՟թենջ ՠյզոժճյճոզ ՟ճսոպջ՚ Հպթցջթղեմ, ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է կ՜հջձ՚
Խ՟էնրմմփ Եսո հզղՠռբտ ատՠշզձ զկ՚ Էռ՟դմ, ՠս ժճխ՜ժզռձ՚ Խ՟էնրմմ, ՠս ճջ՟զ ոճռզձ՚ ապբջ Ղ՟դ՟վ ժջրձ՜սճջձփ Յզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Թ՟թենջ ՠյզոժճյճոզձ ՠս զսջ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ... ՜կբձփ Ի
դվզձ Ռ ՠս Ճ ՠս ԻԷ (1678), զ հՠջժզջո Զ՟խ՟ղ, զ ՞ՠրխո, ճջ ժճմզ Սնրժս՟մգտթւ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ, լՠշ՜կ՝ Միթէ՟վ վռճսձ ՞ջմզո, ՠս ոպ՜ռրխ՚ Թ՟թենջ ՠյզոժճյճոզո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ
82՜ Զդ՜ջղ՜կՠ՜է կՠխրտ ՞ջզմո հզղՠ՜ (ձկ՜ձ՚ 5՜, 81՜, 83՜, 86՜, 89՜, 92՜ ւ ՜հէճսջ)փ
195՜ Զկՠխ՜սճջ Միթէ՟վ ՞ջզմո հզղՠ՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

3՜ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ Մ՜ղպճռզո՚ աՆգվջեջ չ՜ջ՟՜յՠպո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թփ Ոչ ճտ ա՜ձ՜ջե՜ձո հզղբ, հզղՠ՜է էզռզ ՜շ՜նզ ՜ձկ՜ի Գ՜շզձձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ. ՜կբձփ ՌՃՀԶ (1727) — զձ ՞ջՠռ՜ս. ՜կբձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Մ՟ղնրժ՟մ, Ս՟վնրի՟մ, ՟՜ջ՝զձ Պ՟ոփմ, կբժ յ՜շ՜սփ ԶՃՂԶ, ՈԿԶ, ՈՂՋ, ՌՃՀԸ, ՈՂԶ, ՊԾԵ, ՋԺԱ, ՌԼԱփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բ՟հխ՟տ՟լ ե 2 ս՟վՠգվ կգպ՟ավգվթտ)
ԹԵՐԹ՝ 236+1 (խվխ.1)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, Ա ցգհխթ ս՟իս՟խզ՝ ձ՟ւ՟լ գր տգտ՟խգվֆ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա
[Կնջս՟մբմնրոփժթջ]

ԺԸ — XVIII

ՍՏԱՑՈՂ՝ Իջ՟ծ՟խ ո՟սվթ՟վգ (Ս՟ծ՟խ Աոնրշգիտթ՝ 1707, 1708 — 1714)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 187+1 (խվխ. 1), շավնր՟լ. 1՟բֆ ՊՐԱԿ՝ 18 (Ա — Բ+Բ — ԺԷ)×10 (Ա — Բ, Գ — Դ 12)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ, է՟ա՟մյ՟մ «A.S.» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22×16,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 28–29)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. է՟մ՟ւթ ՟դբգտնրէգ՟ղՠ ավ՟բ՟յսզ էգէգր՟խթ անրմ՟ցնինր՟լ, 13–վբ էգվէզ խգմսվնմթտ ձգհւնր՟լ, ռգվչթտ
ո՟խ՟ջ՟րնվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 2՜ — 11՝ Աճջ թմշ ե [թ] աթվւջ Ք՟վնդթ ավնտջ — Աշ՜նզձձփ Վ՜ոձ պ՜ջբկպզձ... Հ՜ջզսջ ՠս Ը. Վ՜ոձ յ՜պճսի՜ոզ...
ԺԸ դշզմտ. ԺԷ — զձ հ՜նճջ՟ճսկ բ ԺԹփ Բձ՜՞ջճսկ ձճհձյբոփ

՟. 12՜ — 5՝ [Ա]. Տեվ Ապ՟ւգժթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ գր ծնաեմնվնա ռ՟վը՟ոգսթ Ք՟վնդ ս՟վեղսթմ, թ
ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Արվծմգտեւ դՏեվ ՟րվծմնրէթրմ թ մնվ... — Աոպճս՜թ ՠս ոտ՜ձմՠէզ ՠձ ՜կՠձ՜հձ ՞ճջթ ձճջ՜...

ՠ. 15՝ — 22՜ [Բ]. Ննվթմ սեվ Ապ՟ւգժթ թ Ք՟վնդ Ծմմբգ՟մ, թ ՠ՟մջ նվ ՟ջե. Սթվգժթմ թ ջգմգ՟խ ղգվ... — [Ա]ոբ ճսջՠկձ իճ՞բ՝ճսըղձ ՠս կՠթձ ՠս զկ՜ոպճսձըո, ՜ջտ՜հ՜թզձձ Սճխճկճձ...
ա. 22՜ — 31՝ [Գ]. Ննվթմ ՟պ մնճմ Ք՟վնդ Ծմմգբգ՟մմ, թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ նվ ՟ջե, գվաջմ թ բեղջ Աջսնր՟լ՟լթմ խնրջթմ ՟ճջոեջ. Սվս՟տնրտգվ դղգդ, ւնճվ թղ — [Խ]՜ձ՟՜խ՜պկճսձտո ոզջճհ ՠջժջ՜հզձ ՝՜խլ՜ձ՜ռձ...
բ. 31՝ — 42՜ [Դ]. Ննվթմ ՟պ մնճմ Ք՟վնդ Ծբգ՟մմ Տգ՟պմ թ Կնրջեմ, թ ՠ՟մմ Սնհնղնմթ նվ ՟ջե. Եջ լ՟հթխ բ՟յս՟տ — Աոբ ճսջՠկձ հԵջ՞ո ՠջ՞ճռձ, ՜ձՠխ՜ժ՜ձ ՝ձճսդզսձձ...
գ. 42՜ — 57՜ [Ե]. Ննվթմ Ք՟վնդ սեվ Ապ՟ւգժթ թ մնճմ ՠ՟մմ Սնհփղնմթ նվ ՟ջե. Գգհգտթխ գջ, ղգվկ՟րնվ
թղ... — Եձՠխ՜ժ՜ձ ՝ձճսդզսձձ ՠս ՜ձծ՜շզռ դ՜՞՜սճջձ, ՜ձի՜ոձ հՠխՠէճռո...
Աոպ՚ 57՝ ժջժ. §ըբ — զռ 1 բն, զոժ 58՜ — ճսկ՚ §գ — զ չՠջն՜սճջճսդզսձգփ

դ. 58՜ — 65՝ Զ. Ննվթմ Ք՟վնդ Ծմմբգ՟մմ Տգ՟պմ թ Կնրջեմ, թ ՠ՟մմ Եջ՟ճգ՟ ղ՟վա՟վեթ նվ ՟ջե. Եր ճ՟րգժ
Տեվ իփջգտ՟ր զմբ — Աի՜ կՠթ ՠս ՜ձծ՜շՠէզ տ՜խռջճսդզսձ ՜ձծ՜շՠէճհձ Աոպճսթճհ...
ե. 66՜ — 75՜ Է. Ննվթմ Ք՟վնդ Ծմմբգ՟մմ Տգ՟պմ թ Կնրջեմ, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Գսգ՟ժ դւգդ ՟վս՟ւնճ... —
Զ՝՜խլ՜սձ ՜ձծ՜շ՜՝՜ջ, աճջ ՜շ զ ձ՜ը՜պյբձ...
զ. 75՜ — 86՝ Ը. Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ. Որվ՟ի ժթտթմ գվխթմւ թ ռգվնրջս գր ՟ղու տնհգջտթմ... — Աջ՟, ճջյբո զ ՞՜է կՠթզ ՠս պզՠաՠջ՜ժ՜է դ՜՞՜սճջզ...
է. 86՝ — 98՜ Թ. Ք՟վնդ Ծմմբգ՟մ Տգ՟պմ... թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Բ՟մմ ղ՟վղթմ գհգր — Աջ՟, զ մճջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ յ՜պճս՜ժ՜ձ՜՞ճհձ ՞պ՜ձզ Յրի՜ձձբո...
ը. 98՜ — 103՝ Ժ. Տթվ՟սնրվ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟վ՟վգ՟ժ Ք՟վնդ ճ՟հ՟աջ Ծմմբգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Բ՜հռ ՜ձպ՜ձրջ յ՜ջպ չ՜ջժ՜ձզկ ո՜ժ՜ս զձմ հ՜յ՜խճսձ զձմ ՜շձՠէ պՠոճսդՠ՜ձո...
ը՟. 103՝ — 7՝ ԺԱ. Դ՟վկգ՟ժ Ք՟վնդ, թ ՠ՟մմ. Ի ջխդՠ՟մե եվ Բ՟մմ — Աջ՟, ՜ո՜ոռճստ դբ ազ՛ձմ բ ոժզա՝ձ
ՠս զ տ՜ձզ՛ո ՝՜ե՜ձզ ոժզա՝ձ...
ըա. 107՝ — 12՝ [ԺԲ]. Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Վ՟ջմ ծ՟վտղ՟մտ ՟մփվթմ՟տ դ՟մ՟դ՟մ ո՟ս՟ջի՟մթւ,
դնվ իմբվգ՟տ ՠ՟վգո՟յսմ Աՠթջնհնղ ղգլ ս՟մնրսեվմ Շթվթ՟մ՟ճ, ճ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ա[թ]վըջմ ավգ՟ժ ե, էե. Պ՟սվ՟ջսգտեւ ս՟ժ ո՟ս՟ջի՟մթ... — 112՝ — 3՜ Վ՟ջմ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ աթսգժնճ դնվւ՟մմ — ՅԱ՟՜կ՜հ կզձմՠս
զ նջիՠխՠխձ Մՠթ, ճջ ՜շ Նճհզձ ՠձ ՜կտ ՍՄԽԲ (2242)... (ռ՜ձժճսկ կզ՜ժռճս՜թ ձ՜ըճջ՟զձ)փ
ըա. 113՜ — 9՜ ԺԳ. Աճջ ե ո՟սձ՟պ ո՟ծնտմ ՠնռ՟մբ՟խ — Հ՜ջռ. Զզ՛ձմ ճսձզ ըճջիճսջ՟ Բճսձ ՝՜ջՠժՠձ՟՜ձզձ...
ըբ. 119՝ — 26՝ ԺԴ. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ, [թ ՠ՟մմ]. Մ՟վբ թ ո՟սնրթ եվ, գր նշ թղ՟տ՟ր — Աոպճս՜թ՜հզձ արջճսդզսձձ, ճջ ՜ջ՜ջձ ակՠա...
ըգ. 126՝ — 9՜ [ԺԵ]. Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ ռ՟ջմ Ահնրծ՟տթտմ ՟պ՟չթմ ՟րովմ, թ ՠ՟մմ. Լնր՟տ՟վնրւ, ջվՠգտ՟վնրւ — Աոբ ճկձ զ ոջ՝ճռձ, դբ. Աոպճս՜թ ՝՜ջՠ՜ռձ ՝՜ջՠ՞ճհձ բ...
ըդ. 129՜ — 31՝ [ԺԶ]. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ ո՟ծնտ ռ՟ջմ ՟պ՟չթմ գվգւյ՟ՠ՟էթմ թ ՠ՟մմ. Ավբ՟վնրէթրմ ՟վբ՟վնճմ... — Նզսդ՜ժ՜ձ ՝ձճսդզսձո կՠջ ժջժզձ վճվճըճսկձ ճսձզ...
ըե. 132՜ — 4՝ [ԺԷ]. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ ո՟ծնտ ճ՟պ՟չթմ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. թ ՠ՟մ զմէգվտնր՟լ Եժթտ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՞զջտ ճկ՜ձտ կՠա զ ըջ՜պ ՞ջՠռ՜ձ...
ԺԸ դշզմտ. ռ՜ձժճսկ ՠսո մզտփ

ըզ. 135՜ — 40՜ [ԺԹ]. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ, թ ՠ՟մմ. Մթ ջո՟մ՟մգվ – [Ոս]խՠսճջտ զ ծ՜ձ՜յ՜ջիո գձդ՜ձ՜ձ ի՜ժ՜շ՜ժճսդզսձ...
ըէ. 140՜ — 9՜ [Ի]. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Մթ ջնրս ռխ՟ճեվ — Գզպՠէզ բ,
ազ ժջժզձ բ ՟բկտ ՜կՠձ՜հձ րջզձ՜ռձ...
թ. 149՜ — 50՜ ԻԱ. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ. Մթ յմ՟վ... — Գզպՠէզ բ, ազ ՠջՠսՠէզ ՜ջ՜ջ՜թտո հ՜հպձզ ՜շձՠձ ա՜ձծ՜շ ՞զպճսդզսձձ Աոպճսթճհ...
թ՟. 150՜ — 4՝ [ԻԲ]. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ ւ՟վնդ թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե. Մթ անհ՟մ՟վ — Գճխճսդզսձձ
հՠջժճսո ՝՜ե՜ձզ՚ զ իճ՞ՠսճջձ ՠս զ կ՜ջկձ՜սճջձ...
թՠ. 154՝ — 7՜ [ԻԳ]. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ. Եէե խնճվւ եթմ... — Խձ՟ջՠէզ բ, դբ ժճսջճսդզսձ կպ՜ռձ յ՜պծ՜շբ ակՠխո...
թա. 157՜ — 8՝ [ԻԴ]. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ թ իվ՟սւ Վ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ, թ ՠ՟մմ.
Ով ինմ՟վծգ՟տ դ՟մկմ — Աջ՟, իզկձ ՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ ի ըճձ՜ջիճսդզսձձ...

թբ. 188՝ — 61՜ [ԻԵ]. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ. Ավէնրմ խ՟տեւ... — Գզպՠէզ բ, ազ զ ՞զջ ոճսջ՝ո մճջո ՜ա՞ ՝՜ձ էոզ...
թե. 161՜ — 71՝ [ԻԶ]. Ք՟վնդ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էնճմ, թ ՠ՟մմ. Զթ գջ զմխ՟ժ՟ճ թ Տգ՟պմե, դնվ թ կգդ ՟ր՟մբգտթ — Գՠջ՜՞ճհձ ղձճջի՜ռ չզծ՜ժՠ՜էձ զ դ՜՞՜սճջոձՠաձ ՞ձ՟զձ...
թդ. 171՝ — 84՜ ԻԷ. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ թ ՠ՟մմ. Տեվ, ջթվգտթ դռ՟ճգժշնրէթրմ ս՟մ Քն... — Ոչ ճջ՟զտ ձ՜աՠէզ Վՠջձճհձ Սթփմթ...
թէ. 184՜ — 7՝ ԻԸ. Ննվթմ Մ՟սէենջ ռ՟վբ՟ոգսթ Ք՟վնդ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ, [թ ՠ՟մմ]. Դնրւ եւ ժնճջ թ ռգվ՟ճ [գվխվթ] — Ի չՠջ՜հ ՝՜ձզո ՜հոճջզժ ՝՜աճսկ զձմ ի՜ձ՟զո՜ձ՜էզ բ... չ՜ոձ ճջճհ ճմ ժ՜ջբտ դ՜՞մՠէ զ՝ջ ա՜ձ՜ոճսձ ճտ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

187՝ Ի չ՜ՠէճսկձ պՠ՜շձ Իջ՟ծ՟խ՟ճ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է յ՜պջզ՜ջգզ, ՝՜ջՠ՜ս չ՜հՠէՠոռբ ՜ձնզձն ՠս ՜ձ՜յ՜ժ՜ձփ Ես ՠպ ՞ջՠէ ա՜հո ՞զջտո հճհե վ՜վ՜՞՜ձրտ զ իեէ՜է գձմզռձ ՠս զ հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճհձ չ՜ոձ հ՜ձլզձ զսջճսկ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ, աճջ
Ի հԱէգմ՟ճ ժճհոձ իճղՠռՠ՜է,
Ի չՠջ կզձմ հզձտձ ՝՜ջ՟ՠռՠ՜է,
Մ՜պ՜կ՝ զկճչ ՝՜ակ՜յ՜պժՠ՜է,
Եջժ կՠպ՜ո՜ձ չՠջ՜ հ՜ջՠ՜էփ
Յճջկբ ՞պռՠո ադզս ՜կզո՚
Գջՠռՠէճհ ոճհձ տ՜ջպզազո,
Հ՜կ՜ջ ՠ՟՜ս ի՜ջժ՜ա՜ձզո,
Յ՜հոկ ձՠջժ՜հ ՜կ՜ձ՜ժզոփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 12՜ (Փ՜ժ՜՞զջ) Ղ՟դ՟վ չ[՜ջ՟՜յՠ]պփ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ
Եվնրջ՟հեղ

ՌՃԿԹ-ՌՃՀ-1720-1721

ԳՐԻՉ՝ Աՠվ՟ծ՟ղ գոջ. Կվգս՟տթֆ
ԹԵՐԹ՝ 49 (188–236). շավնր՟լ՝ 188՟ՠ, 206ՠ–7ՠ, 235՟–6ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա — Ե×12 (Գ 11, Ե 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր է՟ա՟մյ՟մ, «VI» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22×16,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմ սգջ՟լ, է՟մ՟ւթ մգվանվլնրէգ՟ղՠ՝ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 189՜ — 235՜ [Մ՟յսնտ կգպմ՟բվնրէգ՟մ գր ղգպնմփվծմեւ]
՟. 189՜ — 207՜ Կ՟մնմ գոթջխնոնջ կգպմ՟բվգժնճ — [Յճջե՜կ ի՜ձ]՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠյզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ, ՜կՠձ՜հձ ե՜շ՜ձ՞՜սճջտ ՠժՠխՠռճհձ...
ՠ. 208՜ — 15՝ Կ՟մնմ ճնվը՟ղ խ՟էնրհթխնջ կգպմ՟բվգմ ծ՟մբթջթր. Արամգ՟, Սնրվՠ Հնաթ Աջսնր՟լ – Ի յ՜պզս ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ Տ՜ձո Հ՜հճռփ Ն՜ը գձպջՠէ յ՜ջպ բ գոպ ժ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռՠ՜ռձ ո՜իկ՜ձզ...
ա. 216՜ — 22՝ Կ՟մնմ է՟ա՟րնվ կգպմ՟բվգժնճ — [Յ]ՠպ ա՞ՠձէճհ ա՜կՠձ՜հձ դ՜՞՜սճջ՜ժ՜ձ ի՜ձ՟ՠջլձ, ճսջճհձ ատխ՜կզդձ ՠս ադ՜՞ձ ՟ձՠձ...
բ. 223՜ — 35՜ [Կ՟մնմ ղգպնմ փվծմգժնճ — Ի] հ՜սճսջ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դսճնձ զ ե՜կ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ աՍճսջ՝ կՠշճձձ դ՜վՠձ զ հ՜կ՜ձ հ՜ջթ՜դզ... Ահփէւ – Ի կՠթճսդզսձ յ՜ջ՞ՠս՜ռ տճռ... Տբջ կՠջ ՠս Աոպճս՜թ կՠջ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Լճսո՜ձտձՠջճսկ չջզյ՜ժ՜հզձ ճսխխճսկձՠջփ 235՜ «Ահո չջզյ՜ժձՠջգ ՝ձ՜՞ջճչ ճսխխՠէ բ Գբճջ՞ Դ ժ՜դճխժճոգ զսջ լՠշտճչփ Ս. Վ.
Ակ՜պճսձզ»փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ 0ՐԻՆԱԿԻ

222՝ Յզոճսո, էջճսկձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպ՜ժ՜ձ, ճխճջկՠ՜ թ՜շ՜հզձ Քճ՚ պբջ Վ՟վբ՟մ՟ճ ՠս ՠխ՝րջ զսջճհ՚ Թնվնջթ
տ՜ի՜ձ՜հզ, ՠս ՜հձճռզժ, ճջ. Ակբձ ՜ոՠձ...
234՝ Զ՞ՠջՠջն՜ձզժ ՠյզոժճյճոձ Տ՟վջնմթ՚ ապբջ Վ՟վբ՟մ, ՠս աթձճխոձ զսջ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱԱԿԻ

205՜ Յՠխ՝՜յջտ, դճսըտձ ըզոպ ձճոջ ՠս դճհէ, չ՜ոձ ՜հձ ՝՜ջժ՜ռճսռզ ա՞ջզմձ, ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջճստփ ՌՃԿԹ
(1720), ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԻԶ, հճջե՜կ Սսգց՟մնջ չ՜ջ՟՜յՠպձ չ՜ոձ չ՜ըծ՜ձզձ ժպ՜ժ ՜ջ՜ջ. ճՙի, ճՙիփ
207՜ Գջՠռ՜ս դվզձ ՌՃԿԹ (1720), ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԻԹ, զ Սնրվՠ տ՜խ՜տձ հԵվնրջ՟հեղ, զ չ՜ձտձ Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ, լՠշ՜կ՝ հճ՞ձ՜կՠխ Աՠվ՟ծ՟ղ ՠյզոժճյճոզ Կվգս՟տրնճփ
207՝ Թվզձ ՌՃԿԹ (1720), Հճժպՠկ՝ՠջզ Ա րջձ, ղ՜՝՜դ ՞զղՠջճհ ՠջժճս ե՜կզձ Վ՟մտթ Սսգց՟մնջ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠռ՜ս. ճՙի, ճՙիփ
208՜ Սՠյպՠկ՝ՠջզ ԻԹ. ոժո՜հփ
215՝ Աս՜ջպՠռ՜ս ժ՜դճխզժճորջիձբտո ՌՃԿԹ (1720), հ՜կոՠ՜ձո իճժպՠկ՝ՠջզ ԺԵ, զ Սնրվՠ տ՜խ՜տո Եվնրջ՟հեղ, զ չ՜ձտո Սվՠնճ Յ՟խնՠ՟ճ՚ ճջ՟ճհձ Զգՠգէգ՟ ՠս Տգ՟պմգհՠփվմ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Սջ՝ճհ տ՜խ՜տզո պՠ՜շձ
Գվթանվթ իՠա՜իճ՞զ չ՜ջե՜յՠպզ ՠս յ՜պջզ՜ջգճսդՠ՜ձ Կնջս՟մբթմնրոփժջնճ տ՜խ՜տզձ պՠ՜շձ Յնռ՟մմթջթ՚ ոզջՠցի ՠխ՝րջ զկճհ, ՠս չբտզէճսդՠ՜ձ պՠխճհո Սվՠնճ ճԱէնպնճջ՝ Յնռ՟մմեջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ Եվնրջ՟հեղ՟տրնճ, լՠշ՜կ՝՚ հճտձ՜կՠխ Աՠվ՟ծ՟ղ ՝՜ձ՜ոզջզո Կվգս՟տրնճ, ճջ զձձՠջճջ՟ ՜կզ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձո զկճհ ՠժզ
ճսըպ Սճսջ՝ պՠխՠ՜ռոփ Ոջ զ ՌՃԿԸ (1719) — զձ չՠջըոպզձ ձճջճքՠռզձ աՍվՠնճ Յ՟վնրէգ՟մ կՠթ ՞ըկ՝բդձ ՠս ոյզպ՜ժ՜ռճսռզձ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ աձՠջոձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞ ազսջ պՠխձ ՠս աչզծ՜ժձ ճջ զ Սնրվՠ Յ՟վնրէթրմ ձճջ ձճջճ՞ՠ՜ռ,
ճջ ՠս կՠտ է՜հձ՜ռճսռ՜տ ատ՜ջՠ՜ ո՜ձ՟ճսըտձ ՠս ՝՜ջլ՜տ զ Վՠջձ՜պ՜ձբձ ամճջՠտ՜ձժզսձզ ոզսձձ ՠս զ պՠխզ ձճջ՜
ժ՜կ՜ջ լ՞ՠռ՜տփ Ես յ՜հթ՜շ՜ռ՜ս Վՠջձ՜պ՜ձձ կՠջ, ՠս ըճջ՜ձձ ՠս ոՠխ՜ձձ ղտՠխ՜ռ՜ս, ՠս ՜հէ ըռՠջտ ՠս յ՜պճսի՜ձտ զ ձՠջտճհ ՠս զ չՠջձ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ զ Խ՟շաթրսմ, աՍնրվՠ Լնրջ՟րնվշ՟ճ ՠժՠխՠռզձ չՠջձ՜պձրտ ա՜ջ՟՜ջՠռզձ, ՠս
աիճխ՜՝էճսջձ ճջ զ հբնո հ՜ն ժճխկձ ո՜ձ՟ըդճռձ բջ կզձմՠս ռ՜շզտձ, ՝՜ջլզձ, ՠս ՜հէ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդզսձո ժջՠռզձ
դբ Իջս՟ղոփժ ի՜հջ՜յՠպձ ոճսջ՝ տ՜խ՜տզո՚ Գվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս յ՜պջզ՜ջգձ՚ Յնռ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՠս դբ
՜ոպ զ Սճսջ՝ տ՜խ՜տո ճոպզժ՜ձձ ձճռ՜, հՠխ՝՜հջձ զկ՚ Հ՟մմ՟ Յնռ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս զջՠջձ զկ՚ Պոհնջ ռ՟վբ՟ոգսմ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ աչ՜ջլո վճը՜ջզձ՜ռձ ի՜ա՜ջ՜յ՜պզժ պ՜ռբ ձճռ՜, ՠս զկ կ՜ոձ գձ՟ ձճո՜ էզռզ. ՜կբձփ
222՝... (պՠո ձ՜ը՜՞՜խ՜վ՜ջ) Ես կ՜ձ՜ս՜ձ՟ աչՠջնզ րջզձ՜ժճխո՚ աԱՠվ՟ծ՟ղ ա՜շ՜թՠ՜էո կՠխրտ, ՠս ապ՜շ՜յՠ՜էո ՜ա՞զ – ՜ա՞զ չղպրտ, ճջ դճխՠ՜է աչզծ՜ժձ զկ աԹվ՟խթ՟, ՠս կձ՜ռզ ՜հոկ ՜կզ զ Սնրվՠ տ՜խ՜տո հԵվնրջ՟հեղ, ճջճսկ ՠս ՜հո րջՠջո ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բ ՞՜է ի՜հջ՜յՠպձ ոջ՝ճհ տ՜խ՜տզո՚ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսմ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ զ Սնրվՠ Աէնպջ, ՠս բ ՞՜էճսոպձ զսջ զ Բթրդ՟մբնր, ՠս ՠժՠ՜է ի՜ոՠ՜է բ ՜հեկ զ Բգվթ՟, ՠս ՜հորջ չ՜խձ ոյ՜ոՠկտ ՞՜էճսոպձ ձճջ՜ զ Սնրվՠ ւ՟հ՟ւջ, զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ ճջճսկ այ՜պջզ՜ջգ՜ջ՜ձզ պ՜ձզսձո ՜ջ՜ջ կ՜է՜ը՜հճչ
ըոգջկզէ լ՞ՠռ՜տփ Թվզձ ՌՃԿԹ (1720), իճժպՠկ՝ՠջզ ՜կոճհ ԻԲ, րջձ ղ՜՝՜դփ
233՜ Եջ՜ձզ ՝՜ջՠյ՜պՠի ե՜կճհո, ճջ ա՜հո ՞ջՠռզ զ Սնրվՠ հԵվնրջ՟հեղ Սնրվՠ Յ՟խնՠ, Մՠթզ Պ՜ոՠտզձ, Աս՜՞ իզձ՞ղ՜՝դսճն, ՠս ոՠս աժճճձ՜ժ ի՜ջզձ՚ ժ՜պ՜ջՠէճհ աժ՜ջ՞ ՜յ՜ղը՜ջճխ ՜ջլ՜ժկ՜ձփ Թվզձ ՌՃՀ (1721), ՜յջզէզ Զ, ճջ ՠջՠժճհձ ձ՜ը՜պճձ՜ժ բ Ասՠպՠ՜ռ Աոպճս՜թ՜թձզ, ՠս չ՜խզսձ Աս՜՞ ճսջ՝՜դ, ւ Ասՠպզտ ոճսջ՝ Կճսոզձփ
235՜ (1721 դ.) Այջզէզ Է Աս՜՞ ճսջ՝՜դզ ՠս Ասՠպՠ՜ռ Աոպճս՜թ՜թձզ ՜ս՜ջպՠռ՜ս զ Սնրվՠ հԵվնրջ՟հեղփ
Փ՜շտ...փ Ոջ ՠպ ժ՜ջճխճսդզսձ զկճհ պժ՜ջճսդՠ՜ձձ, ճջ ժ՜ջճխ՜ռ՜հ հ՜ս՜ջպՠէ աոճսջ՝ ՞՜ձլո իճ՞ՠսճջ, ճջ բ Եյզոժճյճորջիձբտ ՠս Թ՜ք՜սճջրջիձբտ, ՠս Կ՜դճսխզժճո լՠշձ՜՟ջՠէճհ, ՠս ոջ՝՜էճսհո Մզսշճձրջիձՠէճհ, զ դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՌՃՀ (1721) ՠս ՜յջզէզ Է, զ Սնրվՠ տ՜խ՜տո հԵվնրջ՟հեղ, ճջ Աս՜ք ճսջ՝՜դզ ՠս Ասՠպՠ՜ռ Աոպճս՜թ՜թձզ, ճջ
զ կզ րջ յ՜պ՜իՠռ՜ս, ազ ՠջՠժճհ Ոպձ՜էւ՜հզձ չՠջնձ աձ՜ը՜պրձ՜ժձ ՜ջ՜ջ՜տ ՠս ՜շ՜սրպճսձ, հ՜շ՜ն տ՜ձ արջիձճսդզսձ ՜սճսջ յ՜պղ՜ծզ ա՜սՠպՠ՜ռ ղ՜ջ՜ժ՜ձո ի՜ձ՟ՠջլ ո՜ջրտձ ՜ո՜ռ՜տ, ՠս ՜յ՜ աԱս՜ք ճսջ՝՜դճս աՕջիձճսդզսձձ, ՠս Եջջճջ՟ ե՜կճս աՈխճջկՠ՜հտձ, ՠս յ՜պ՜ջ՜՞ կ՜պճսռ՜ս, ՠս հՠպ յ՜պ՜ջ՜՞զձ աԹ՜խկ՜ձ ժ՜ջ՞ձ ժ՜պ՜ջՠռ՜տ, ա[գ]ձդՠջձճս՜թոձ ՠս աԱսՠպ՜ջ՜ձոձփ Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Գվթանվթ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ի՜հջ՜յՠպզ ՠս յ՜պջզ՜ջգզ Սվՠնճ տ՜խ՜տզո Եվնրջ՟հգղթ ՠս զ յ՜պջզ՜ջգճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Յնծ՟մթջթ Բ՟հթյգտրնճ, պջճսյո ՠխ՝՜ջռ՚ Աՠվ՟ծ՟ղ յզպ՜ժո պՠոճսջ ՞ճէճչ Թվ՟խթնճ, զ պ՜ոձ ՜կզ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ զկճհփ Վ՜ոձ
ճջճհ ՜խ՜մՠկ աի՜ձ՟զյճխո՟, հզղՠէ ապ՜շ՜յՠ՜էո՚ աԿվես՟տթ Աՠվ՟ծ՟ղ չ՜ջ՟՜յՠպո ՠս ակ՜հջ զկ՚ ակ՜իպՠոզ Մ՟վթ՟ղմ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է ի՜հջ զկ՚ աԱվդնրղ՟մմ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ Աոպճսթճհո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

235՝ (ԺԸ ՟.) Տբջ Յ՟խնՠթմ բ, Ֆթժթոենջ յ՜ջ՞ՠսՠ՜էփ
Աոպ՜շ Բ Եո՚ Բգվթ՟տթ Պգսվնջ ԼԼ ԵԴ, ՅՅ ԽՇ ԺԺ ԼԼ ՅՅ ՌՌ ՌՌ (՞ճսկ՜ջ՜՞զջ՚ «ժ՜դճխզժճո») ՠժ՜ զ ՌՃՀԶ
(1727) — զձ զ տ՜խ՜տձ Թեւթվս՟հփ
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ՄԱՇՏՈՑ
ԺԶ — XVI
ԳՐԻՉ՝ Կ՟վ՟ոգս ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 362. շավնր՟լ՝ 1ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա–Լ×12 (Ա, ԺԲ 10, Է, ԻԵ 14, ԻԶ 9, Լ 3)+1×14(ԻԶ, ԻԷ–թ ղթչգր, մյ՟մ՟խնր՟լ՝ ԻԷ)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5×16ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21–24ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ յգվս՟ռնվ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Հթղմ՟վխեւ գխգհգտրնճ՝ 3ՠֆ Ձգպմ՟բվնրէթրմ խհգվթխնջ՟տ՝ 88ՠֆ Ք՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հ՝ 283ՠֆ Ս՟վխ՟ր՟ա՝ 97՟ֆ Յնռծ՟մմեջ ՟րգս՟վ՟մթշ՝ 333՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 4՟, 89՟, 120՟ (խգմսվնմնրղ՝ Քվթջսնջ), 284՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 12՟,
31՟, 39ՠ, 40՟, 43՟, 46՟, 50ՠ, 54ՠ, 55ՠ, 62ՠ, 69՟, 81՟, 104ՠ, 132՟, 148ՠ, 152՟, 171՟, 184՟, 189՟, 204՟, 215՟, 227՟, 234ՠ,
247՟, 262ՠ, 271՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, գխգհգտթ, ՟ղՠթնմ՝ 44՟, դ՟մա՟խ՝ 45՟, չ՟ծ՝ 92՟, Գ՟պմ՝ 262ՠֆ
Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ռ՟վբ՟անճմ, նջխթֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Արգս՟վ՟մ Ղնրխ՟ջնրֆ Ժ — ԺԱ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 1 էգվէթ զմբժ՟ճմ՟խթ ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Աՠ, Բ՟, Ա՟, Բՠ «///[՟]մտ՟մգժնտ եվ... ծ՟ր՟ս՟վթղ գհգվ ///» (ԺԹ, 4 — 17)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսմ սգհ–սգհ անրմ՟ցնինր՟լ, գհլնր՟լ գր տգտ՟խգվ, խ՟դղթ բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լ, ո՟ս՟պթխ — ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ ԺԸ ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ, ժնրջ՟տմւմգվզ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2՜ — 3՜ Ն՟ի՟բվնրէթրմ գր տ՟մգ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ավնտջ, նվ խնշթ Մ՟յթնտ, նվ նրմթ ճթմւմ դ՟ղգմ՟ճմ ինվծնրվբջ գխգհգտրնճ — Ա. Վ՜ոձ իզկձ՜ջժճսդՠ՜ձ ՠժՠխՠռճհ... ԾԲ. Վ՜ոձ յ՜պկճսդՠ՜ձ Մ՟յթնտթ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզփ
1. 4՜ — 12՜ [Ա]. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Հթղմ՟վխնրէթրմ ջվՠնճ [գխգհգտրնճ] — Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հզձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպտձ աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպ՜սձբզռ...
2. 12՜ — 31՜ Բ. [Կ՟մնմ գխգհգտթ ՟րվծմգժնճ] — Իոժ ձ՜ս՜ժ՜պՠ՜ռ ՜սճսջձ հՠջՠժճջՠ՜հ իոժճսկձ էզձզ...
3. 31՜ — 8՝ Գ. Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ ջվՠգժ ս՟ձ՟վթ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ, նվ ճ՟մ՟րվթմ՟տ
նւ ղսգ՟ժ թտե, ՟ճջոեջ ՟րվծմգտգմ գր ծ՟ջս՟սգմ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ...
4. 38՝ — 9՜ Դ. Կ՟մնռմ մնվ բնրպմ ծ՟ջս՟սգժնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

5. 39՜ — 43՜ [Ե]. Կ՟մնռմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ... գր ՟ճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմմ — Հ՜ոպ՜պբ զ պՠխսճն զսջճսկ...
6. 43՜՝ Զ. Կ՟մնռմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթջ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ [էզձզ]...
7. 43՝ Զ. Կ՟մնմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հզդղ՟մ ՟րվծմգժնճ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
Թճս՜ի՜կ՜ջգ ժջժձճս՜թ ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թփ

8. 43՝ — 4՜ [Է]. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ...
9. 44՜՝ Ը. Կ՟մնմ մնվ՟խգվս ավնտ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձզձ հ՜կ՝զճձձ...
10. 44՝ — 5՜ Թ. Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ — Ի չՠջ ճսձՠէճչ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ՠս ՜ոբ աԱխ՜սդո. Ակՠձ՜ժ՜է Տբջ
Աոպճս՜թ...
11. 45՜ — 6՜ Ժ. Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ, ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը
նջճչ...
12. 46՜ — 50՝ ԺԱ. Կ՟մնմ ղնմնդնմ ծգվ՟խսվնրէգ՟մ գոթջխնոնջ՟տմ գր Սվՠնճ ժգվթմմ գր Պ՟հըջսթմ,
՟վ՟մտ գր խ՟մ՟մտ, նվւ դխնրջնրէթրմ ճ՟մկմ ՟պմնրմ, խ՟վա ՟ճջ ե — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ, ՠս
՜ոՠձ Ս՜խկճո...
13. 50՝ — 4՜ ԺԲ. Կ՟մնռմ ծ՟ճվ ՟րվծմգժնճ — Ժճխճչզձ ճսըպձ ՠս ՜շ՜նզ ժ՜ռճսռ՜ձՠձ աճջ գձպջՠ՜է ՠձ...
14. 54՝ — 5՝ ԺԳ. Կ՟մնռմ սմսգջ ՟րվծմգժնճ — Ես ՠյզոժճյճոձ ՜ոբ աԱխ՜սդո... Աոպճս՜թ ժՠձ՟՜ձզ ՠս ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ժՠջ՜ժջզմ...
15. 55՝ — 63՝ ԺԴ. Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ խվ՟րմ՟րնվնրէգ՟մ ՟վը՟մ՟տգժնճ թ շ՟ց ծ՟ջ՟խթ խ՟ս՟վղ՟մ սթնտ գր մղ՟մնրէգ՟ղՠ Քվթջսնջթ մղ՟մգտգժնտ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ճջյբո ճխն՜ժբաո...
16. 63՝ — 8՝ ԺԵ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ խվ՟րմ՟րնվ ռ՟իղձ՟մթ, ՟պ թ է՟հնրղմ ՟ճջոեջ ճնրհ՟վխգմ թ ծ՟մաթջսմ — Զըոյՠէ աձճհձ պզյ ՝ճէճջճչզձ ոտՠկ՜սձ...

17. 69՜ ԺԶ. Ձգպմ՟բվնրէթրմ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ, [նվւ գմ] ջ՟վխ՟ր՟անրծթւ — Աոզ Ս՜խկճո ԽԴ. Բըՠոռբ ոզջպ
զկ այ՜պ՞՜կո տճ...
18. 69՜ ԺԷ. Յ՟հ՟աջ ծվ՟րթվգժնճմ թ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէթրմ
՟. 69՜ — 81՜ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մմ մնվ՟լմգ՟ժ ղ՟մխ՟մտ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ գմ
ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մ. Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ ՟վ՟վգ՟ժ թ սեվ Ապ՟ւգժնճ Սթրմգ՟տ մ՟ծ՟մաթ
— Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠէ ըակ՜ձժճսձո զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ...
ՠ. 81՜ — 8՜ Յգս ՟ճջնվթխ ղ՟սթտե ճ՟պ՟չ ՟պ՟չմնվբ ջնրվՠ նրիսթմ, խ՟ժնռ ՟պ՟չթ գոթջխնոնջթմ, գր
՟ջե ՠ՟վկվ կ՟ճմթր — Հ՜հջ ոճսջ՝, ըձ՟ջբ զ տբձ կ՜հջըո կՠջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ...
19. 89՜ — 90՜ ԺԹ. Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանրւ — Զ՜սՠէձ ՟ձՠձ զ լՠշձ գոպ ՜սջզձզ... ՟. 90՜՝ Ապ՟չթմ խ՟վա բպմ՟ո՟մթմ — Ես հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ... ՠ. 91՜՝ Ի. Եվխվնվբ զմէգվտնհնրէգ՟մ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո... Ախ՜մՠոռճստ աԱոպճս՜թ... ա. 91՝ — 2՜ ԻԱ.
Եվվնվբ խ՟վա գվբղմգտնրտշ՟տմ — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո... Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ... բ. 92՜ — 3՝ ԽԲ. Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ չ՟ծզմխ՟ժմ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձփ Ք՜ջճաբ... Ես ՠսո... Եխ՝՜ջտ ոզջՠռՠ՜էտ... գ. 93՝ — 7՜ ԻԳ. Հթմագվնվբ. խեջ ջ՟վխ՟ր՟աթմ, նվ ե բոթվմ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ... ՠս ՜ոբ. Ոսջ՜ը ՠխբ ՠո... դ. 97՜ — 104՜ ԻԴ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ ոճսջ՝տձ գոպ ՜սջզձզ... ե. 104՝ — 16՝ ԻԵ. Կ՟մնռմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձ ՠժՠխՠռսճհձ...
– 116՝ — 8՝ Գ՟մկ կգպմ՟բվնրէգ՟մ «Գվթանվթ [թ]») — Գըդ՜ զ կՠա, Տբջ ՜կՠձ՜ժ՜է...
– 118՝ — 9՝ Տ՟հ թ սեվ Ապ՟ւգժե («Տեվ Ապ՟ււգ՟ժ ՟ջգ») — Տ՜ջվ՜ռՠ՜է ըխլ՜ձ՜կտ, Տբջ Յզոճսո, տճհ՟ աՠխկ՜ձռ՟...
20. 120՜ — 32՜ ԻԶ. Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ ճնվը՟ղ ւվթջսնմգ՟ ՟պմգմ — Ն՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզձ դճխճսէ...
21. 132՜ — 7՜ ԻԷ. Խվ՟սւ դանրյնրէգ՟մ նրջնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ծ՟մբգվկգժնտմ ոջ՟խ ՟պմնրժ խ՟մի՟ր...
— Գզպ՜ոնզտ, ճջ՟ՠ՜ժտ, ճջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բտ ժ՜յզէ գձ՟ կզկՠ՜ձո...
22. 137՜ — 47՜ [Կ՟մնմ ոջ՟խ ՟պմգժնճ] — Ես պ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ավՠո՜հձ ՠս աի՜ջոձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ...
23. 147՜ — 8՜ [Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ] — Ես հՠպ Է ՜սճսջ ՠջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ, ՠս ՜շձճս աձճո՜...
24. 148՜ — 51՝ ԻԸ. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
25. 151՝ — 66՝ ԻԹ. [Կ]՟մնմ է՟հղ՟մ, ճնվը՟ղ դ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգ՟ժջմ թ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգմ — Ս՜խկճո,
Կռճսջ՟. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ...
– 159՜ — 2՜ Ոռ գհՠ՟ճվ, էե խ՟ղթջ՝ ՟ջ՟. դԳ՟մկբ («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զհԷբձ՚ Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբ...
26. 166՝ — 71՜ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ ՠջժջճջ՟ճսկձ ՜սճսջ հճջե՜կ ՜հ՞՜է՜ռզձ, եճխճչզձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
27. 171՜ — 80՝ Լ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ սհ՟ճ ռ՟ղձ՟մթ — Եջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ...
28. 180՝ — 3՝ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Ահ՞ճհձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձփ Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Եխզռզ ՜ձճսձ...
29. 183՝ — 7՜ ԼԱ. Կ՟մնռմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ
ճջճսկ դճխճսդզսձ...
30. 187՜ — 8՝ ԼԲ. Կ՟մնռմ դմյի՟վծջ ջվՠնտմ ցնիգժ թ ծ՟մաթջս — Տ՜ձզձ զ պՠխզձ ՜ջե՜ձզ ՟ձՠէճհ...
31. 188՝ — 203՝ ԼԳ. Կ՟մնռմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
32. 203՝ — 14՝ ԼԴ. Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Յ՜սճսջ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՠջդ՜էճչ զ ոճսջ՝ Յնվբ՟մ՟մ...
33. 215՜ — 31՝ ԼԵ. Կնշնրղմ ճ՟ո՟յի՟վնրէթրմ — Եջդ՜հ կՠխճսռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
34. 221՝ — 6՝ ԼԶ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ... — Լըս՜ջճստ զձլ,
ճջ՟ՠ՜ժտ զկ ոզջՠէզտ...
35. 227՜ — 34՜ ԼԷ. Կ՟մնռմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժնճ — Ասջիձՠ՜է ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ զ ՝՜ջլճսձո...
36. 234՜ — 46՝ ԼԸ. Կ՟մնռմ ՟ո՟յի՟վ՟րհ ՟վկ՟խգժ — Ի Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դճսձ հՠջՠտ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...

37. 246՜ — 62՝ ԼԹ. Կ՟մնռմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ գր է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ ղգվ Գվթանվթջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Դձՠձ աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձ[ձ] ՠս աճսջ՝ ձղ՜ձձ զ լՠշձ ՜ջե՜ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզռձ...
– 255՝ — 7՝ Ած՟ էե խ՟ղթջ՝ ՟ջ՟ դԳ՟մկջ — Ահո ըճջիճսջ՟ էըռ՜ս...
38. 262՝ — 8՜ Խ. Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ ՜շ՜նզ ը՜մզձ...
39. 268՜ [0վծմնրէթրմ ՟հթ] – Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
40. 268՝ — 71՜ ԽԱ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, ՝՜ջՠջ՜ջ ՠս ՝՜աճսկճխճջկ Աոպճս՜թ...
41. 271՜ — 3՜ ԽԲ. [Կ]՟մնռմ դ՟վղսթջ, ջգվղ՟մգ՟տ գր դյգհչջ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ
բ...
42. 273՜ — 4՜ Ահ՟րէւ գվ՟յսնրէգ՟մ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ չՠջ ՜թՠջ ա՜կյո...
43. 274՜ — 5՜ ԽԳ. [Կ]՟մնռմ ծմկ՟մ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձփ Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո.
Ասջիձՠ՜է ՠո...
44. 275՜ — 7՜ ԽԴ. [Կ]՟մնռմ ի՟շ՟ժնր՟ճ ՟պմգժնճ ՟ղգմ՟ճմ տգհ տ՟րնտ, ՠնրջնտ, ոսհնտ — Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա...
45. 277՜ — 8՜ ԽԵ. Կ՟մնռմ ոհլգ՟ժ խգվ՟խվնտ, էե նւ նրսթտե թ ւվթջսնմեթտ ս՟ձխ՟դգմ խ՟ղ թ դնծթտ ծվեթտ գր ծգէ՟մնջ՟տ — Աոՠձ Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ...
46. 278՜ — 9՜ ԽԶ. [Կ]՟մնռմ ղվա՟տ ՟րվծմգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկփ Կռճսջ՟. Ի յպխճհ ռճջՠձճհ...
47. 279՜՝ ԽԷ. Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ գր ո՟ս՟վ՟աթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է... ճջ ՜շզդ ոզջճհ յ՜պջ՜ոպՠռՠջ...
48. 279՝ — 80՜ ԽԸ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ղ՟վսթվնջ՟տ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ, ճջ էռճսռՠջ...
49. 280՜ — 3՜ ԽԹ. Ահփէւ ճնվը՟ղ ՟պ ծթր՟մբմ գվէ՟մ, ՟ճջոեջ ՟վ՟ջտգմ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Զՠջ՞ձ Եաՠժզբէզ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
50. 284՜ — 341՝ Ծ. Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ խ՟ղ ծ՟ճվ՟ոգս, խ՟ղ նրիսթ ՟պ՟չմնվբ խ՟ս՟վթ թ ղ՟ծնր՟ղՠ, դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմ ՟վ՟ջտգմ ժնր՟տղ՟մ գր ո՟ս՟մ՟տ, գր ՟ճժ խ՟մնմգ՟ժ ո՟ճղ՟մ՟րնվ խ՟վա՟տմ — Եջդ՜ձ ձ՜ ճսջ աի՜ձ՞զոպձ յ՜պջ՜ոպՠձ... 325՝ — 31՜ [Մ՟ծ ԺԲ ղ՟վա՟վեթտ]...
333՜ — 7՜ [Հ՟մաթջս Յնռծ՟մմնր] — Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջո...
51. 341՝ — 7՜ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Իոժ հՠջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ ՠջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ, ՠս հՠջդ՜էձ ՜ոՠձ
աԱկ՝զթոձ...
52. 347՜ — 50՝ Կ՟մնռմ գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ. Ս՜խկճո. Եխզռզձ
՜ժ՜ձն տճ...
53. 350՝ — 2՜ Կ՟մնռմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜հո ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզփ Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
54. 352՜ — 4՝ Կ՟մնռմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — [Ս՜խկճո], Կռճսջ՟. Ըձ՟ ՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռՠձ...
55. 354՝ — 6՜ Կ՟մնռմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Սզջՠռզ, ազ էճսզռբ...
56. 356՜ — 8՜ Կ՟մնռմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Հճ՞զ տճ ոճսջ՝...
57. 358՜ — 62՜ ԾԲ. [Վ]գվմ՟աթվ թմւմ՟ավնրէթրմ Սսգց՟մնջթ, նվ ժգ՟ժ եվ ՟յ՟խգվս ջվՠնճմ Մ՟յթնտթ,
գր ռ՟ջմ ռ՟վնրտ մնտթմ Մ՟յթնտթ — Յ՜կզ չՠռ ի՜ա՜ջՠջճջ՟զ ի՜ջզսջՠջճջ՟զ ՜կզ էզձՠէճսդՠ՜ձ ՜ղը՜ջիզ... ՠս Հ՜հճռ Նճջ պճկ՜ջզո ՅԽԲ (893)... հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

226՝ Վ՜ՙհ, կՠխ՜սճջ ՞ջմզո, ճջ ՜հո ՜կՠձ ՞պ՜ձզ ՜շ զո, ազ ճմ ճսձզկ ՞ճջթո ՝՜ջզփ
234՜ (4 պճխ, տՠջճս՜թ)փ
362՜ Փ՜շտ...փ Աջ՟, ՠո՚ ՜ձ՜ջ՞ո ՠս ՜ձյզպ՜ձո... ՠս ՜ձ՜ջիՠոպո զ ՞զջո ՞ջմճսդՠ՜ձ Կ՟վ՟ոգս կՠխո՜ոբջ
տ՜ի՜ձ՜հ ՜ձճս՜կ՝ կզ՜հձ, ղձճջիզս Տՠ՜շձ ոժո՜հ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ Նճջզձ ժ՜պ՜ջՠռզ ապ՜շո... ճջ բ ժճմՠռՠ՜է Մ՜ղպճռ, ի՜ս՜տՠ՜է պզՠաՠջ՜էճհո // չ՜ջե՜յՠպզձ ՠս իճ՞զգձժ՜է ՜շձ Աոպճսթճհ Մ՟յթնտ չ՜ջ՟՜յՠպզ... Ոջ ՠս պՠոՠ՜է ա՜ձ՜շզժ կՠթճսդզսձո, ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ, ի՜ս՜պ՜ջզկ/// (ղ՜ջ. դՠջզփ Շ՜ջ. ՜հէ լՠշտճչ. պՠո)փ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 362՜ Ճ՜ջպ՜ո՜ձ ՠս զկ՜ոպ, ՝՜ձզ՝ճսձ՚ ապբջ Ս՟ծ՟խ տ՜ն իեշըպճջզձ ՠս Գգհ՟ղ՟ճ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ՠս
ՠխ՝՜ջռ զսջ՚ Վ՟վբ՟մ ՠյզոժճյճոձ, աՍ՟վաթջմ, Յ՟խնՠմ, Նգվջեջմ ՠս ՠխ՝՜սջ զսջ՚ աՆթխիւհ՟նջ ո՜ջգ՜[ս՜[կձ,
Յնռ՟մեջմ ՠս աԵհթ՟ճ ո՜ջժ՜ս՜կձ, ճջ վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո, ՠս ՠխ՝րջ ժ՜ձ՜հտ՚ աԽ՟էնրմէգդեմ, ՠս ատճսջձ զսջ՚
Գնծ՟վ ՜յ՜ղը՜ջճխձփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ՚ ապբջ Ս՟ծ՟խ հ՜ջզ ՠս տ՜ն ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ ազսջ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜կ՝ բ՜շ ա՞՜ձլըո ՜ոպճս՜թ՜զձփ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ազձտձ զ ԲԺ – ՜ձ չ՜ջ՟՜յյՠպ՜ռ ՟՜ոճհձ ՟՜ո՜ժզռ ՜ջ՜ոռբ ի՜ձ՟ՠջլ թըձ՜սխ՜ստ զսջճհ. ՜կբձփ
3՜ ՌԾԷ (1608) դվ՜ժ՜ձզձ, ճջ Շ՟ծ Աո՟զմ ՞ձ՜ռ չՠջ՜հ Շվռ՟մ՟ճ /// ճջ կ՜ջ՟ճհ կզո կ՜ջ՟զտ ճսպբզձփ Էէ
բձ պ՜ջզձ /// աՄ՜ղպճռո իջ՜կ՜ձ՜ս պբջ Ս՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպզձ պվզ Ա ՞աձ/// Ա իճջ՟ձ իՠպձ ժճչ՚ Ռ(1000) ՟ՠժ՜ձզ, Ա ժ՜դձ՜պճհ ճմը՜ջ ///բթ, Բ ոճկ՜ջ ռճջբձ, ոճկ՜ջ ԲՌ (2000) ՟ՠժ՜ձփ
45՜ Աոպճս՜թ ճխճջկզ Ս՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս ՠխ՝՜սջձ զսջ՚ Դ՟րթէ տ՜ի՜ձ՜հզձփ
88՝ (Մ՜ձջ՜ձժ՜ջզ չՠջՠսճսկ) Ս՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպ, Վ՟վբ՟մ ՠյզոժճյճոփ (Մ՜ձջ՜ձժ՜ջզ ձՠջտՠսճսկ) Յզղՠռբտ զ Քջզոպճո աիճ՞զոձ՚ պբջ Ս՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, յ՜ջճձպբջ Վ՟վբ՟մ ՠյզոժճյճոզձ, Ս՟վաջթմ /// Նգվջեջթմ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ
132՜ Աոպճս՜թ ճխճջկզ պբջ Ս՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս ՠխ՝՜սջ զսջ՚ Ս՟վաջթմ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 148՝)փ
171՜ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ապբջ Ս՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս ՠխ՝րջ՚ Վ՟վբ՟մ ՠյզոժճյճոզձփ
183՝ Եո՚ պբջ Ս՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպո ՠժ՜հ զ Ասվեմթջ ՞ՠրխձ, ՜շ՜հ Մ՜ղպճռո չժ՜հճսդՠ՜կ՝ Յնծ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ Վ՜ՙհ, ճջ ո՜ոպզժ ոճչճհձ կ՜ջ՟զտ կ՜ջ՟՜ժՠջ ՟՜ջլ՜ձ. ճջյբո ա՞՜ա՜ձ ճսպբզձփ
2. 1՜ (Նրպջ՞զջ, ՠխթճս՜թ) Եո՚ պբջ Վ՟վբ՟մ ՠյզոժճյճո իջ՜կ՜ձ՜ս ՠխ՝՜սջձ զկ աՍ՟ծ՟խ ՜ջզ ՠս տ՜ն չ՜ջ՟՜յՠպզձ պվզ ժ՜յՠէ ՠս ձճջճ՞[ՠէ] աՀ՜հջ Մ՜ղպճռո իղ՜պ՜ժ կՠա ՠս ՜կՠձ՜հձ ՠխ՝՜ջռ կՠջճռ՚ Ս՟վաըջթմ, Ախնջթմ, Նգվջեջթմ, ՠս ՠխ՝՜սջ ճջ՟ճռձ զկճռ՚ աՆթխնհնջմ ՠս Ոջխ՟մ[մ], աԴ՟մթեժմ, Ոռ՟մե[ջմ], ՠս Եհթեմ, ՠս տզսջ
/// կՠջ՚ Գնծ՟վ ՜յ՜ղը՜ջճխձ ՠս ի՜ջ՜[ա՜պ] /// կՠջ ՠս ՠխ՝՜սջ ժ՜ձ՜հտձ՚ [աԽ՟]էնրմ, ՠս աԹգդեմ, աճջ ՠս Տբջ Աոպճս՜թ դճխճսդզսձ ղձճջիբ /// կՠխ՜ռ ՠս [հ]՜ձռ՜ձ՜ռ զ զսջՠ՜ձռ. ՜կբձփ
Աոպճս՜թ ճխճջկզ ջ՜՝ճսձ՜յյՠպզձ զկճռ՚ պբջ Ս՟ծ՟[խ չ՜ջ՟՜յՠպ]զձփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ՚ Դ՟րթէ տ՜ի՜ձ՜հզձփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ՚ Ախնՠթմ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ՚ Նգվջեջթմփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ /// Աոպճս՜թ ազսջՠ՜ձտ ՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շռբ ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստ զսջՠ՜ձռ՚ Սնրժէ՟մթմ ՠս Փ՟վթի՟մթմփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ
զսջՠ՜ձռ ՠս /// Աոպճս՜թ ճխճջկզ Մ՟վգ՟մթմֆ Աոպճս՜թ ճխճջկզ Խ՟է[նր]մթմ. ՜կբձփ
3. Պ՜պ՜շզժ — յ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ (ԺԷ ՟.) Աջ՟, հզղՠռբտ զ հ՜խ՜սդո լՠջ աՄ՟ջնրէթյեմ ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ աԴթժյ՟սմ, ՠս աճջ՟զձ զսջ՚ աԱջսնր՟լ՟սնրվմ, ՠս ա՜հէ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է աճսոպՠջո զսջ ՠս ա՟ոպՠջո, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջո զսջ զ Քջզոպճո ՠս էզ ՝ՠջ՜ձ աԱոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ՜հէ ՠս Խնրբ՟ՠ՟յիթմ պխ՜զձ հ՜ձդբջ կՠշՠէճհձ կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտփ Ես ճջ աՈխճջկզոձ ՜ոաձ, Աոպճս՜թ զսջ ճխճջկզփ
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ԳՐԻՉ՝ Կ՟վ՟ոգս ւծճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Միթէ՟վ ս՟մնրսեվֆ
ԹԵՐԹ՝ 212. շավնր՟լ՝ 6ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×6+Ա–ԺԷ×12 (Է, ԺԱ 10, Ժ 11, ԺԷ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,7×15ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ
ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 7՟, 27՟, 101ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ջգրֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ.ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ղթ ւ՟մթ սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, տգտ՟խգվ, է՟մ՟ւթ գր դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվֆ Կ՟դղթ
գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԺԸ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր խ՟դղթ էթխնրմւզ ՟ճժ խ՟յնրնռ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜ — 3՝ Կ՟մնմ մըյ՟մ փվծմգժնճ — Աոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԱԿ. Խճջիճսջ՟ ՜ձծ՜շփ Ս՜խկճո. Յ՜ջՠսճս ՠի՜ջ...
2. 3՝ — 6՜ Աճջ ե ծ՟մբգվկ փվծմգժնճ — Խ՜մ՜ձզղ ՟ջճղկ՜կ՝ո ձղ՜ձզ...
3. 7՜ — 20՝ Սխթդՠմ ղխվսնրէգ՟մ... — Ես տ՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ աԱխրդո. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, Աոպճս՜թ ՝՜ջՠջ՜ջ...

4. 20՝ — 6՜ Կ՟մնմ ոջ՟խթ գր Խվ՟ս ՟րվծմգժն ՟ղգմ՟ճմ ւվթջսնմեթտ — Բ՜հռ ՞զպՠէզ բ, ազ ոժզա՝ձ յո՜ժզձ ձղ՜ձ բ...
5. 26՝ — 37՝ [Կ՟մնմ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ] — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ախ՜խ՜ժՠռբտ ՜շ Տբջ...
6. 37՝ — 8՜ [Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ] — Ես հՠպ Է հ՜սճսջ ՠջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ զ պճսձձ ՜շ վՠո՜հձ...
7. 38՝ — 42՜ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս աի՜խճջ՟ճսդզսձձ... Եջդ՜ձ ՜շ իզս՜ձ՟ձ...
8. 42՜ — 63՝ Կ՟մնմ ղգպգժէ՟հթ (՟յի՟վծ՟է՟հ) — Աոզ Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜ զձլ...
՟. 53՜ — 6՝ Եր ՟ջգմ ա՟մկ(«Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ զ ոժա՝՜ձբ...
ՠ. 56՝ — 8՜ Ոհՠ ղգպգժթ («Եվա Ավթջս՟խգջթ») — Եժ՜հտ ՜հո՜սջ ՠխ՝՜ջտ ՜կբձ...
ա. 58՜ — 60՜ Աճժ նհՠ [«Աջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 11, 109ՠ] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
9. 63՝ — 9՜ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Ահ՞ճհձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձփ Ս՜խկճո, Կռոջ՟. Ըձ՟ ՠջՠժճհո ի՜ձ՞զռՠձ...
10. 69՜ — 72՜ Կ՟մնմ գրէմգվնվբ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ, ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Կռՠռ՜ս
ճոժջ զկ...
11. 72՝ — 83՜ Կ՟մնմ գր խ՟վա ճնվը՟ղ սհ՟ճ ռ՟հձ՟մ[թ] — Եջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ոխճջկՠ՜հ զձլ, Աոպճս՜թ...
79՝ ՠս 80՜ կզնՠս դՠջդ բ գձժ՜թփ

– 80՜ — 2՜ Ոհՠ սհ՟ճնտ թ Յնռ՟մեջ Թնրժանրվ՟մտնճ — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս.../ Եո՚ Նըխ՜ղ
ՠյզոժճյճո թ՜շ՜հ Կճսոզձ...
12. 83՜ — 6՜ [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Ահ՞ճհձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ աԱկ՝զթձփ Ս՜խկճո. Ասջիձՠռբտ կ՜ձժճսձտ...
13. 86՜ — 93՜ Կ՟մնմ գրէմ ՟րնրվ սհ՟ճթմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ՜կՠձՠռճսձ...
87՝ — 8՜ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թփ

14. 93՜ — 101՜ Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աձըսզջՠ՜էոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
15. 101՜ — 16՜ Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Մ՜պճսռՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հտձ էւ՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜՚ ՞զձճչ...
16. 116՜ — 32՜ Կ՟մնմ չնրվ ՟րվծմգժնճ — Յՠպ Սջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠջդ՜ձ զ նջ՜սջիձբտձ ՜կՠձ՜հձ ա՜ջ՟զստձ...
՟. 122՜՝ [«Ք՟վնդ չնրվ ՟րվծմգժնճ ՟ջե («Յնծ՟մմ]թջթ գվա»)] — Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ՜սջիձՠկտ ա՜սջիձՠ՜է
Փըջժզմ՟ Էկ՜ձճսբէ...». կգպ. 825,84ՠ]/// ՟ըջ՜ձռ ՟եճըճռ էզձՠէ ՜ձչ՜ձՠէզ...
ՠ. 122՝ — 3՜ Տ՟հ ղխվսնրէգ՟մ, նվ Սվթխ Կնջս՟մբմե — Ոՙչ ա՜ջկ՜ձ՜էզ ըճջիճսջ՟ ՜հո կՠա հ՜հպձՠ՜է...
17. 132՜ — 45՝ Կ՟մնմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսմ Եցվգղ, գր է՟վւղ՟մգ՟ժ թ Հ՟ճջ Մգլթմ Գվթանվթ Վխ՟ճ՟ջթվթ — Ի Ժ–ՠջճջ՟ ե՜կճսձ ՟ձՠձ աոջ՝ճսդզսձոձ զ ՝՜ակճռզձ...
18. 146՜ — 51՜ Կ՟մնմ Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ... — Լճս՜ջճստ
զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
19. 151՜ — 63՜ Ահ՟րէւ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Բ՟վջհթ, դնվ զմէգպմնր ւ՟ծ՟մ՟ճմ, դնվ ՟պ թ ղ՟մխնրմւմ, գր ռձ՟վթ — Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜յ՝՜ս կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ...
20. 163՝ — 75՜ Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ, ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ թ ճ՟մ՟րվթմ՟տ, գր գէե ջգհ՟մմ գրջ յ՟վըգ՟ժ
թտե ռգվըջսթմ ծ՟ջս՟սգջտգմ — Մըպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜ի՜ձ՜հզստձ... ՠս իջ՜կ՜հբ էճս՜ձ՜է...
21. 175՜ — 6՜ Կ՟մնմ մնվ բնրպմ բմգժնճ գխգհգտրնճմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխզ զսջ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո զ
դզս. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
22. 176՜ — 7՜ Կ՟մնմ ծ՟մբգվկ դագջսնր ՟րվծմգժ յնրվչ՟պ գր ցթժնմ գր դ՟ղգմ՟ճմ թմշ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկ՝զձ...
23. 177՜՝ Կ՟մնմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ ՠս ՜յ՜հ՚ ՞զձճչ...
24. 177՝ — 81՜ Կ՟մնմ ջգվղ գր յգհչ գր ծմծ՟մ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ...
25. 181՜՝ Արվծմնրէթրմ ծմլ՟մթ, աՠնճ գր խ՟վ՟ջթ — Ասջիձՠկտ ա՜ձծ՜շՠէզ ըճձ՜ջիճսդՠ՜կ՝ ա՞՜էճսոպ տճ...
26. 181՝ — 2՜ Կ՟մնմ գր ՟հ՟րէւ գվ՟յսթ — Գզղՠջձ յ՜ղպ՜սձ ՜շձՠձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...

27. 182՜՝ Կ՟մնմ, նվ ոթհլ խգվ՟խնրվ ե խգվգ՟ժ, էե խ՟ղ՟ր, էե ՟խ՟ղ՟ճ — Գ՜հ զ ըճոպճչ՜ձճսդզսձ, ՠս տ՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ աԱխ՜սդո զ չՠջ՜հ ՝ՠջ՜ձճհձ...
28. 182՝ — 4՝ Կ՟մնմ ի՟հնհ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա... ՠս ՜ոբ աԱխ՜սդո. Ասջիձՠ՜է ՠո, Ոջ՟զ ՠս Բ՜ձ Հրջ, ծ՜շ՜՞՜հդ ՜ձղզն՜ձՠէզ...
29. 184՝ — 98՜ Իրհ՟ՠգվթտ Դ, Փնիմ Դ, Բըյխնրէգ՟մ Դ, Պ՟յս՟ղ՟մմ խ՟վա՟րֆ Արգս՟վ՟մ Մ՟էենջ — Ես
հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... ճջ ՜շ՜տՠ՜ռձ ազո...
Ոսձզ ձ՜ՠս Ասՠպ՜ջ՜ձ Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձ Մ՜պդբճոզ, ՜ձըճջ՜՞զջ՚ 187՝ — 8՜փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

185՜ Կ՜ջ՟՜հ ՠս ակՠխ՜սճջ Կ՟վ՟ոգս ՞ջմ՜ժո հզղՠ՜ զ Տբջփ
198՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Մ՟յէնտթջ — Փ՜շտ...փ Աջ՟, զ հ՜ձժ ՠէՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս // (198՝) ոճսջ՝ ՞զջտո, ճջ ժճմզ Մ՜ղպճռ...փ Աջ՟, ՠխՠս ՞ջ՜սճջճսդզսձ ոճջ՜հ հՠջժզջձ Ղժ՟է՟ճ, զ ՞ՠ՜սխձ, ճջ ժճմզ Սնհ՟լ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ
Թ՟բենջթ ՜սթՠ՜է Խ՜մզձ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Խնդնր կնվ ՜ոզ ՠս Սնրվՠ Սսգց՟մնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ, ՠս Սնրվՠ Ասնղ դ՟րվ՟ռ՟վթմ, լՠշ՜կ՝՚ հճ՞ձ՜հկՠխ... Կ՟վ՟ոգսթջ, ճջ ՜ձճս՜կ՝ո տ՜ի՜ձ՜հ ՠկ ՠս ՞ճջթճչ ՟՜պ՜ջժ... աճջ ըձ՟ջՠկ... ճջ ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ Կ՟վ՟ոգսջ մաջժբ Ոջ՟զձ Մզ՜թզձ զ տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ժ՜ջ՞բձ... Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜հ զ դճս՜ժ՜ձ // (199՜)ճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌԺԱ (1562) ՜կզձփ Աջ՟, ՠո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Կ՟վ՟ոգսջ պՠոզ անՠջկՠշ՜ձ՟ ոբջձ ՠս
աի՜ս՜պձ ա՝՜ջՠկզպ ՠս ա՜ոպճս՜թ՜ոբջ պ՜ձճսպջճնձ՚ Միթէ՟վթմ ՠս ազսջ ճջ՟սճհձ՚ Կթվ՟խնջթմ, ճջ զ ըձ՟զջ ՠէզձ ՜հո ոճսջ՝ ՞ջճռո, ճջ ՜ոզ Մ՜ղթճռփ Ես ՠո հ՜ձլձ ՜շզ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ, ՠս ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ Նճջզձ
՜ս՜ջպՠռզ գոպ զկճսկ պժ՜ջճսդՠ՜ձո աէճսո՜յա՜ջ՟ Մ՜ղթճռոփ Աջ՟, ըոպ՜ռ՜ս ա՜ձ՜շզժ վ՜ջդ՜կճսդզսձո ՜ոպճս՜թ՜ոբջ պ՜ձճսպբջձ՚ Միթէ՟վմ զ ի՜է՜է ՠս հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ, ՠս ՠ՟ ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ, ի՜սջձ՚ Յնռ՟մթջթմ ՠս կրջձ՚ Մ՟վա՟վսթմ, ՠս զսջ ՝՜ջզ ժՠձ՜ժռզձ՚ Խ՟մնրղթմ, ՠս Խ՟մնրղթ ի՜սջձ՚ Կթվ՟խնջթմ ՠս կ՜սջձ՚ Խնրղ՟վթմ, Ս՟վ//(199ՠ)ի՟րյթմ, ՠս ժձճչձ՚ Աջժթց՟յթմ, ՠս Միթէ՟վթ ճջ՟զտձ ա՝՜ջզձ ՠս ա՜սջիձՠ՜էձ՚ Կթվ՟խնջմ ՠս աՍ՟վաթջմ, աԿթվ՟խնջթ ժզձձ՚ աՇ՟հանրժմ, ՠս ազսջ պխ՜հտձ՚
աՄ՟վսթվնջմ, աՎ՟վբգվգջմ, ՠս աՅնռ՟մմեջմ, ՠս ա՟ոպՠջտձ՚ աԳնրժռ՟վբմ, աՀպթցջթղեմ, ՠս աՍ՟պեմ, ակզսո ճջ՟զձ՚ աՍ՟վաթջմ, ՠս աժզձ՚ աՔմ՟վմ, ՠս աՄիթէ՟վթ ՟ոպՠջտձ՚ աԽնրղ՟վմ, ՠս ավՠոՠձ՚ աՄթվթչ՟մմ, ՠս ապխ՜հտձ՚
աԲ՟վի՟րվբ՟վմ,աԱղթվչ՟մմ,աԿ՟վ՟ոգսմ, աՔվղ՟մմ ՠս աԲգխթմփ
Դ՜ջլՠ՜է, ժջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ ա՝՜ջՠկզպ ՠս ա՜ոպճս՜թ՜ոբջ պ՜ձճսպբջձ՚ աՄիթէ՟վմ
ՠս ա՝՜ջզ ժճխ՜ժզռձ զսջ՚ աԽ՟մնրղթմ... Աջ՟, ՜հո ՠջ՜ձճսդՠ՜ձո ՜ջե՜ձ՜սճջՠ՜է պ՜ձճսպբջձ Միթէ՟վ ՠս զսջ
՜սջիձ//(200՜)ՠ՜է ճջ՟զձ՚ Կթվ՟խնջ, ՠս ըոպ՜ռ՜ձ աոճսջ՝ Մ՜ղթճռո՚ հզղ՜պ՜ժ զձտՠ՜ձռ ՠս զսջՠ՜ձռձ ՜կՠձ՜հձզփ
Դ՜ջլՠ՜է, ժջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ ա՜ոպճս՜թ՜ոբջ պ՜ձճսպբջձ՚ աՄիթէ՟վմ ՠս ա՝՜ջզ ժզձ
զսջ՚ աԽ՟մնրղմ, ՠս աՄիթէ՟վթ թձ՜սխտձ՚ աՅնռ՟մեջմ ՠս աՄ՟վավթսմ, ՠս աԽ՟մնրղթ թձ՜սխտձ՚ աԿթվ՟խնջմ ՠս աԽնրղ՟վմ, աՍ՟վի՟րյմ ՠս աժզձձ՚ դԱջժթց՟յեմ, ՠս աճջ՟զձ՚ աԿթվ՟խնջմ ճս աժզձձ՚ աՇ՟հանրժ, ՠս ապխ՜հտձ՚ աՄ՟վսթվնջմ, աՎ՟վբգվգջմ, աՅնռ՟մմեջձ, ՠս ա՟ոպՠջտձ՚ աԳնրժռ՟վբմ, աՀպթցջթղեմ ՠս աՍ՟պեմ, ակզսո ճջ՟զձ՚ աՍ՟վաթջմ ՠս աժզձձ՚ աՔմ՟վմ, ՠս ավՠո՜հձ՚ աՄթվթչ՟մմ, ՠս ապխ՜հտձ՚ աԲ՟վհփվբ՟վմ, աԱղթվչ՟մմ, աԿ՟վ՟ոգսմ, աՔվղ՟մմ ՠս աԲգխթմփ Ոջտ ՜ոպ ՞ջՠռ՜ձ ՠս ճջտ կձ՜ռզձ...
ԶՄիթէ՟վմ ՜սջիձբ Յզոճսո
Ես ազսջ ճջ՟զտձ զ կզ՜ոզձ,
Զզսջ ձձնՠռՠ՜էտձ զ պ՜յ՜ձզձ
Աջե՜ձզ ՜շձբ ՜սջիձՠ՜է լ՜հձզձփ
Փճխձ ՞ճմբ Գ՜՝ջզբէզձ
Յ՜ձժ՜ջթ՜ժզ կբն ՞զղՠջզձ,
Ես զ լ՜հձբձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ
Մՠշՠ՜է կ՜ջկզձտձ ձճջճ՞զձփ
Խ՜մըձ վ՜հէբ հ՜ջՠսՠէզռ
Է — ՜յ՜պզժ էճսոճչ զ էզձ,
Յճսշձ՜հժ՜էձ ՞՜հ ժ՜ձ՞ձզ,
Աա՞ ՠս ՜ազձտ ՜ձ՟ եճխճչզձփ
Գ՜հ Հ՜հջ Աոպճս՜թձ զ պ՜ծ՜ջզձ,
‗Ի — զ Գնհանէ՟ճ զսջ Մզ՜թզձձ

Ես Սճսջ՝ Հճ՞զձ զ Վՠջձ՜պճսձձ,
Ոջ ղըձճջիտ ՝՜ղըՠ՜ռ կՠպ՜ո՜ձզձփ
Չճջբտժՠջյՠ՜ձ ՜դճշ ՟ձզձ,
‘Ի ՠջժճյպ՜ո՜ձտձ հ՜նկբ ՝՜ակզձ,
Ես Հ՜հջձ Աոպճս՜թ ճմ ՟՜պբ աճտ,
Ահէ ՟՜պ՜ոպ՜ձ ՜շձբ Ոջ՟զձփ
Աձ՟ ճսջ՜ռճխտձ ժճթՠոռզձ
Ես ը՜մՠռճխտձ յ՜յ՜ձլզձ,
Յզղըձռձ՜պճստձ, ճջ ի՜հիճհզձ,
Լՠաճստ ձճռ՜ իջճչ պճմճջզձփ
Ձ՜հձ ՜ջլ՜ժբ ՜ձ՟ Մզ//՜թզձձ
Ի ոճոժ՜էզ հ՜հձ ՜պՠձզձ,
Ի կզ լ՜հձբձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ
Եջժճս ժճխկ՜ձռ ա՜ջե՜ձձ ՜շձզձփ
Ես զ լ՜հձբձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ
Ան՜հժճխկՠ՜ձտձ չՠջ՜ոռզձ
Ես լ՜ը՜հժճխկտձ է՜է՜՞զձ
Դզկՠձ հ՜ձղբն իճսջձ ՜ի՜՞զձփ
Աջ՟, զ հ՜սճսջձ ՜հձ ՜իՠխզձ
Յզղՠ՜հ աիճ՞զ ոպ՜ռճխզձ՚
ԶՄիթէ՟վմ ՠս ազսջ ճջ՟զտձ
Ես աճջ ՞ջՠռ՜տ ա՜կՠձՠոզձփ
Ի հ՜նճհ ժճխկձ տճ ՟՜ոզձ
‗Ի ՜ջե՜ձ էզձզձ ՜սջիձՠ՜է լ՜հձզձ.
Թբ. Եժ՜հտ ՜սջիձՠ՜է բտ Հ՜սջ զկճհ,
Ժ՜շ՜ձ՞ՠռբտ ա՜ձծ՜շ ՝՜ջզձփ
Ի էճսոՠխբձ ՜շ՜՞՜ոպզձ,
Սճսջ՝ ՠս կ՜տճսջ ի՜ջոձ՜ջ՜ձզձ
Ես ՜ձկ՜պճսռ Սճսջ՝ ըճջ՜ձզձ
Փՠո՜հ Քջզոպճոձ բ ՠջժձ՜հզձփ
Կճմՠ՜հ լ՜հձզս՟ ՜ոպճս՜թ՜հզձ
ԶՄիթէ՟վ՚ պբջ Մ՜ղթճռզձ
Ես աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ աԽ՟մնրղմ
Ես ազսջ ճջ՟զտձ՚ ըաԿթվ՟խնջմ
Ես աՍ՟վաթջմ զ կզ՜ոզձփ // (201՝)
Ես ազձմ ՜ձճս՜ձբ, ճջ ՜ոպ հզղւզձ՚
Ես աճջ ՞ջՠռ՜տ ՠս ճջտ կըձ՜ռզձ,
Թբ ժՠձ՟՜ձզ ՠձ զ կ՜ջկզձ
Ես դբ կՠշՠ՜էտ զ պ՜յ՜ձզձ,
Տբջ ի՜կ՜սջբձ ճխճջկՠոռզ
Ես նձնՠոռբ ակՠխո ձճռզձ.
Ակբձփ
Դ՜ջլՠ՜է, ժջժզձ ՜ձ՞՜կ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ ա՝՜ջՠկզպ ՠս ա՜ոպճս՜թ՜ոբջ՚ պ՜ձճսպբջձ աՄիթէ՟վ ՠս
աՠխ՝՜հջձ՚ զսջ աՊգսվնջմ ՠս աժճխ՜ժզռձ՚ աԹ՟դ՟ճանրժմ, ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՟ճսոպջձ Պգսվնջթ՚ Խ՟վնրմչ՟մմ, ՠս աՊգսվնջթ ճջ՟զտձ՚ աՇ՟ս՟վգրմ ՠս ազսջ ժճխ՜ժզռձ՚ աԽ՟մդ՟բեմ, ՠս ապխ՜հտձ՚ աՊ՟րհնջմ ՠս աՄ՟վխնջմ, ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է պխ՜հոձ՚ աՄթվդեմ ՠս աՊգսվնջմ, աՎ՟վբթխմ ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ՚ աՎ՟վբի՟էնրմմ, Ղըվ՟էթմ, աՇ՟հնրՠ՟էմ ՠս ազսջ ժճխ՜ժզռձ՚ աՋ՟մջ՟րժէ՟մմ, ՠս աՊգսվնջթ ՟ոպՠջտձ՚ աՈրվ՟թմ, աՔմ՟վմ, աԱժ՟ղմ, ՠս ավճըՠռՠ՜է ճջ՟զտձ՚ աՍ՟վաթջմ, ՠս աԿթվ՟խնջթ տ՜սճջձ՚ աճսոդ՜հ /// զձ ՠս զսջ ժճխ՜// (202՜)ժզռձ՚ աԳ՟րդ՟ժմփ Յզղբ, Քջզոպճո, զ ոճոժ՜էզ ե՜կ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձ ՠս ՜ջե՜ձ՜ռճհ ՠջ՜ձ՜ժ՜ձ լ՜հձզձ ՠս ՜ձդ՜շ՜կ յո՜ժզձ. ՜կբձփ
Ահէՠս աԾհ՟խ ՞ՠխզ ՜սջիձՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հտձ՚ ապբջ Գվթանվմ, ապբջ Յնռ՟մեջմ, ապբջ Նգվջեջմ, ապբջ Հ՟ղ՟դ՟ջցմ, ապբջ Պփհնջմ, ապբջ Մ՟վսթվնջմ, ապբջ Կթվ՟խնջմ, աճջ հճսո՜կ հ՜յձզ՜ա Աջ՜ջզմձ, ճջ ՟՜ոբ զ ՟՜ոո

ԻԴ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հզռձ, ճջ ժ՜ձ ղճսջն աԱդճշճչ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձ... Ահէՠս աԾ՟հխնր ռ՟մ՟տ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ ոյ՜ո՜սճջ ՜՝ՠխ՜հզձ՚ ապբջ Կ՟վ՟ոգս իՠջյՠպձ, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Բվգմտ ՜ոզ, աիՠաձ ՠս աըճձ՜ջիձ, ագձժՠջ՜ոբջձ ՠս ա՝՜ջՠժ՜կձ ‗ս ահճ//(202՝)ջ՟ճջզմձ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ, ճջ ՠս ՜կձ՜էզ ոՠխ՜ձ՜սձ զսջճչ էռճսռ՜ձբ ա՜կՠձ՜հձ ժ՜ջ՜սպՠ՜էո տ՜խռջ ժՠջ՜ժջճչ ՠս ՜ձճսղ՜յի՜կ գկյՠէ՜ստ... ապբջ Կ՟վ՟ոգսմ ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜յժ՜ձրտձ. ՜կբձփ Ահէՠս աՂ՟դ՟վ ոջ՝՜յոձճսձ՟ ոճսջ՝ ՜՝ՠխ՜հձ, ճջ ՝՜ջզ տ՜խ՜տ՜յչ՜ջճսդՠ՜կ՝ չ՜ջՠ՜ռ աժՠ՜ձո զսջ զ ժ՜կո Աջ՜ջմզձ, աճջ ՜յ՜սզձՠ՜է հճսո՜կ զ Կճսո՜թզձ Յզոճսոձ, ճջ ՟՜ո՜սճջբ ապբջ Ղ՟դ՟վթ իճ՞զձ զ նճժտ ՠս զ նճէզջտ ՠս հՠջ՜կ ոճսջ՝ ի՜ջ՜ձռ ՠս ծ՞ձ՜սճջ՜ռձ... Կճսո՜թզձ Յզոճսո, ճջ ոզջՠ՜ռ աժճհոձ Մ՜ջզ՜կ ՠս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 6՝, 193՝, 194՜, 197՝, 198՜, Աոպ՜շ Բ «՞ջմ՜վճջլճսդզսձ», «՟ճստ՜ձզ գձ՟ զ վմզձ կՠջ կբնձ...»փ
6՝ «՜ի՜ոռբ ՞զջո», 194՜ պ՜ջ՝ՠջ ՝՜շՠջ, 197՝–198՜ ՜հ՝ճս՝ՠձփ

972
ՄԱՇՏՈՑ
ԺԶ — XVI
ԹԵՐԹ՝ 295+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 1ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա–ԻԶ×12(Ա, ԺԴ 9, ԺԳ 13, ԺԵ–ԺԶ 11, ԺԷ 7, ԺԸ 8, ԺԹ 10, Ի 14)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21×14ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ռգվ՟մնվնանհմգվթ՝ Ա. 1՟, 172՟ՠ, 195՟–8ՠ, 211՟ՠ, 265՟–8ՠ, Բ. 150՟–4ՠ)ֆ
ՏՈՂ՝ 19–22ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ (2 խսնվթտ), ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ղ՟ջմ ո՟ծո՟մ՟խթ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, էնրհէ (ԺԹ բ.)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Ճ՟պզմսթվֆ ԺԲ–ԺԳ բբ.ֆ 1(Ա), ռգվչթտ, ջս՟տնր՟լ գդվ՟ծ՟սնր՟լ 1/4 էգվէթտֆ Թնրհէ, ՟ճըղ՝ ղթ՟ջթրմ, ՟վգրգժգ՟մ ՠնժնվաթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ «///՟խթ, ռ՟ջմ դթ դթմշ ծգյս՟ժթ ւ՟մ դժնճջ, նվնտ թ ժնրջնճմ ե ձ՟յ՟խգ՟ժ...»ֆ Աՠ «/// գր շ՟վ ՠմնրէգ՟մմ, դնվ գր ՠնվՠնւգժ դ՟հ՟հ՟խթ խ՟ղթ... գր ւ՟մ դս՟մչգժմ ՟վը՟[մ]՟րնվ՟ոեջ. գր դնվ ՟րվթմ՟խ դծ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ — սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ գր տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ Ն՟իխթմնրղ (ԺԷ բ.) գվխնր ՟մա՟ղ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր էգվթմ ժվ՟տնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 1՞ Աոպճսթճչ ՜հո զձմ ՝ճչ՜ձ՟՜ժՠ՜է ժ՜հ զ ՞զջո հ՜հո. [Ա] Հզկձ՜ջժբտ... ԾԳ. Ցճսռճսկձ ՞ջճռոփ
1. 1՟ — 16՝ Ա. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ խ՟[է]նրհթխնջթ Հթղմ՟վխնրէթրմ ջվՠնճ գխգհ[գտրնճ] –
Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հձճհ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ ա՜կՠձ՜հձ ոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպ՜սձբզռձ...
2. 16՝ — 47՜ Բ. Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ — Յՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ կզ՜՝՜ձ...
3. 47՜ — 52՝ Գ. Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ... գր ՟ճջոեջ ՟վ՟ջտգմ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխզ զսջ
ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ...
4. 52՝ — 65՜ Գ. Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ ոհլգժնճ ճ՟մ՟րվթմ՟տ գր դյ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մ ռգվջսթմ ծ՟ջս՟սգժ — Մպ՜ձբ ՠյզոժճյճոձ տ՜ի՜ձ՜հզստ ՠս ո՜ջժ՜ս՜՞՜ստ... էճս՜ձ՜ձ ա՞ՠպզձ ՠժՠխՠռսճհ...
Թճս՜ի՜կ՜ջգ ժջժձճս՜թփ

5. 65՜ — 7՜ Դ. Կ՟մնմ ը՟ղ՟ծ՟վ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ, ՠս ՠջժճս ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտձ ճսձզձ...
6. 67՜ — 89՜ Ե. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
7. 89՜ — 103՜ Զ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խ[նրմ]նճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ Կնշնրղմ ճ՟ո՟յի՟վնրէթրմ — Եջդ՜հ
կՠխճսռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
8. 103՜ — 15՜ Է. Կ՟մնմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժնճ, դնվ ՟րվծմե ւ՟ծ՟մ՟ճմ դընհնռնրվբ ճ՟մնրմ Տգ՟պմ ճ՟րնրվ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էնչ — Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ՚ Հ՜հջ ՠս Ոջ՟զ ՠս Հճ՞զձ Սճսջ՝...
9. 115՜ — 30՝ Ը. Կ՟մնմ թ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
10. 130՝ — 6՜ Թ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մ... — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
11. 136՜ — 49՝ Ժ. Կ՟մնմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟ժ ե Մգլ բթս՟ոգսմ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ Վխ՟ճ՟ջեվմ Գվթանվթմ — Ի Տ՜ոձ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդ ՠժՠխՠռսճհձ...
12. 150՜ — 1՝ ԺԱ. Գ՟մկ գր ս՟հ թ ռգվ՟ճ մմչգտգժնտ

՟. 150՜ — 2՜ [«Գ՟մկ ՟յի՟վծ՟է՟հթ...». կգպ. 424, 338ՠ («Ապ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսթ»)] – Ահո՜սջ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ Աջ՜ջմբձ...
ՠ. 152՜՝ [«Ոխ՝ կՠշՠէդ՜խզ ՜ո՜». լՠշ. 424, 338՟] — Եջ աթսեթ դյի՟վծջ, էե թմկ ղնրժւ ե սվ՟լ... /Մ՜իգձ խ՜ցզէ ժ՜յ՜հ՚ ՟ճստ յ՜պջ՜ոպ ժ՜ռբտփ 153՜՝ Նյ՟մ՟խ ղգպգժթ — Դՠշ ՠկ ի՜ոՠջ զկ ի՜սջըո ՠո ՞՜ս՜ա՜ձ.../Եո լՠաձբ իՠշ՜ռ՜հ՚ ՟ճստ ՝՜ջճչ ժ՜ռբտփ
§12 — գ ՞ջճս՜թ բ ԺԷ ՟.չՠջ՜ձճջճ՞ճխզ լՠշտճչ ՠս ոը՜է պՠխ՜՟ջճս՜թփ

13. 154՜ — 67՜ [ԺԱ]. Կ՟մնռմ ղխվսնրէգ՟մ ճնվը՟ղ ւվթջսնմգ՟ ՟պմգմ — Ն՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզձ դճխնճսէ...
14. 167՜ — 79՜ ԺԲ. Կ՟մնռմ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո Ի, Կռճջ՟. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ ճսջ՜ը...
15. 179՜ — 80՜ ԺԳ. Կ՟մնռմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժ — Աոզ Ս՜խկճո. Տբջ իճչւՠ՜ռ ազո... Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո.
Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ...
16. 180՜ — 4՝ ԺԴ. Կ՟մնռմ դ՟վղսթջ ջգվղ՟մտ, դյգհչ գր դծմկ՟մ ՟րվծմգժ — Աոզ Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ ռճջՠձ...
17. 184՝ — 5՜ ԺԵ. Ահ՟րէւ ռ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ ՟մկվգր՟տ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճս...
18. 185՜՝ ԺԶ. Ահ՟րէւ նվնճ ոթհլ թմշ խգվգ՟ժ ե — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ոճսջ՝ ՠո ՠս զ ոճսջ՝ո ՝ձ՜ժՠ՜է...
19. 185՝ — 6՝ ԺԷ. Ահ՟րէւ, նվ խգվ՟խնրվ ղթ՟ճմ ոհլ[թ] — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՞էը՜սճջզ ՜շ՜տՠէճհձ Պՠպջճոզ...
20. 186՝ — 7՜ ԺԸ. Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ջի՟ժ՟տ — Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձ վճվճը՜ժ՜ձ ՞զպՠո...
21. 187՜ — 8՜ ԺԹ. Կ՟մնմ մնվ՟խգվս ավնտ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜կպզճձձ...
22. 188՝ — 91՝ Ի. Կ՟մնռմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ...
23. 192՜—208՜ ԻԱ. Կ՟մնռմ ծ՟ղ՟րվեմ ՟ղգմ՟ճմ մմչգտգժնտմ թ Քվթջսնջ— Աոՠձ ժ՜ձճձ. Զՠջժզձտ յ՜պկՠձ...
24. 208՜—14՝ ԻԳ. [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ]—Իոժ զ կզսոճսկ ՜սճսջձ հճջե՜կ հ՜հ՞՜է՜ռձ, եճխճչզձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
25. 214՝—20՝ ԻԴ. Կ՟մնմ նագծ՟մաթջս ՟պմգժ գր խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնտ—Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ
ճջճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս...
26. 222՝—3՝ ԻԵ. Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ— Ասջիձՠ՜է ՠո Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ի՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
27. 223՝—6՜ ԻԶ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ— Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա...
28. 226՜՝ ԻԷ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ— Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
29. 226՝—7՝ ԻԸ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ, նվ ծ՟մո՟ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ յ՜ջ՞ՠսզմ՟ ՠո ՝՜ջճսդՠ՜ձռ...
30. 227՝—9՜ ԻԹ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ— Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ գձպջՠռՠջ
ՠս գձժ՜է՜յ աՠջ՜ձՠէզ չժ՜հոձ...
– 228՜ բնճսկ ՠջժճս պճխ ժջժձճս՜թ՚ ՞ջմզռ՚ «Քճսձ պ՜ջ՜ս, Բ իՠխ ՞ջՠռզ»փ

31. 229՜—36՜ ԻԹ. Կ՟մնռմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ— Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ Սջ՝ճհ ը՜մզձ...
32. 236՜՝ Լ. Արվծմնրէթրմ ՟հթ— Ն՜ը ՜ոզ Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ ճխճջկՠ՜...
33. 236՝—51՝ ԼԱ. Կ՟մնռմ չնրվ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ Մգլթ ջնրվՠ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ— Ս՜խկճո ԻԸ. Ձ՜հձ Տՠ՜շձ զ չՠջ՜հ նջճռ...
34. 251՝—2՝ ԼԲ. Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ՟մ՟ա՟մնջ՟տ, նվ գմ ավ՟խ՟վբ՟տւ— Աոՠձ Ս՜խկճո ՃԺԸ. Եջ՜ձՠ՜է ՠձ ՜կ՝զթտ...
35. 252՝—3՜ ԼԲ. Արվծմնրէթրմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտրնճ— Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխսճն զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո...
36. 253՝—6՜ ԼԳ. Կ՟մնմ դմյի՟վջ ղ՟վսթվնջ՟տ թ ծ՟մաթջս ցնիգժնճ— Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Յզղՠ՜, Տբջ
աԴ՜սզդ...

37. 256՜՝ ԼԴ. Կ՟մնմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ ՟րվծմգժ— Յՠջՠժճհՠ՜ իոժճսկձ էզձզ...
38. 256՝—7՜ ԼԵ. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջւ ՟րվծմգժնճ, ռ՟վ՟անճվ խ՟ղ ջգհ՟մ՟լ՟լխնտ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
39. 257՜՝ ԼԶ. Կ՟մնմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հդղ՟ճ ՟րվծմգժնճ— Տ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
40. 257՝—62՝ ԼԷ. Կ՟մնմ ծ՟ճվ ՟րվծմգժ— Ժճխճչզ ճսըպձ, ՠս ՜շ՜նզ ժ՜ռճսռ՜ձՠձ աճջ գձպջՠ՜էձ ՠձ...
41. 262՝—3՜ ԼԸ. Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ— Ակՠձ՜ժ՜է Տբջ, ճջ գձժ՜է՜ջ աըճսձժձ...
42. 263՜—5՜ ԼԸ. Կ՟մնմ ի՟շ ՟վխ՟մգժնճ ծ՟վջ՟մգ՟տ— Աշՠ՜է աը՜մձ ՠջժճռճսձռձ, տ՜ի՜ձ՜հձ ՜շ՜նզ ՟ձբ ոՠխ՜ձճհձ ՠս ՞զձզ...
43. 265՜—7՝ ԼԹ. Կ՟վա թ ռգվ՟ճ չըվծնվթ էե յնրմ խ՟ղ խ՟սնր, խ՟ղ ղնրխ, խ՟ղ ծ՟ր, խ՟ղ ՟ճժ ՟ճջոթջթւ
՟մխ՟մթ գր ծգհկնր գր իգհբթ թ մ՟ճ— Աոզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Աշ՜տՠէճհ ՜խ՜սձսճհ...
44. 267՝—8՜ ԼԹ. Եր էե ճ՟դբղ՟մե շ՟վթմ թ ցնրպմ խ՟ղ թ էնմթվմ յնրմ խ՟ղ խ՟սնր, խ՟ղ ղնրխ, խ՟ղ ծ՟ր
՟մխգ՟ժ ջ՟ս՟խգջտթ (կզ՜հձ՚ ըջ՜պ՜՞զջ)— Ըավճսշձ ՜հէ ՠս ադճձզջձ ՝՜ջժ չ՜շբ, ճջ ծՠջկ՜ժզ ՠս կ՜տջզ...
45. 268՝—9՝ Խ. Ահ՟րէւ ՟պսմթմ թ ռգվ՟ ո՟ս՟մնճ նրէ՟րվգ՟ճ մնվ՟լմթ ՟պմնրժ ՟մնրմ թ ւ՟ծ՟մ՟ճեմ—
Ասջիձբ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս ՜ոբ Ս՜խկճո ԾԳ. Աոպճս՜թ, հ՜ձճս՜ձ տճսկ ժՠռճհ ազո...
46. 269՝—70՜ ԽԱ. Աջե ւ՟ծ՟մ՟ճմ դԱհ՟րէջ դ՟ճջ թ ռգվ՟ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ լմըմբ՟խ՟մթ խմնչմ— Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ ՠժզջ զ վջժճսդզսձ ՜ա՞զ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
47. 270՜՝ Եր ՟ջե դԱհ՟րէջ դ՟ճջ թ ռգվ՟ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ճ սհ՟ճթմ— Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜սճսջո տ՜շ՜ոճսձ գոպ ՜սջզձ՜ռ զ պ՜ծ՜ջձ ՠժզջ...
48. 270՝—1՜ ԽԲ. Կ՟մնմ դկգպմ ծ՟վջթմ բմգժն թ կգպմ ցգջ՟թմ— Ս՜խկճո ԽԴ. Լճսջ ՟ճսոպջ ՠս...
49. 271՜՝ ԽԱ. Ահփէւ թ ռգվ՟ճ լմըմբ՟խ՟մթ գր մնվզմլ՟ճ սհ՟թ, ճնվը՟ղ Խ—փվգ՟ ս՟մթմ ճգխգհգտթմ...
— Աոպճս՜թ, ճջ ձճջճ՞ճսդզսձ՟ ՠո իձ՜ռՠէճռ...
50. 272՜—4՜ ԽԳ. Կ՟վա՟րնվնրէթրմ տնրտղ՟մ Արվծմնրէթրմ՟ՠգվ խս՟խթջ, գէգ նրջսթ խ՟ղ նռ նւ գր ճնվը՟ղ ը՟ղ՟մ՟խթ գր նռ նւ թ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ ՟վ՟վգ՟ժ ե թ խ՟վա՟տ Արվծմնրէթրմ՟ՠգվ խս՟խթջ, գր գէե ն
նւ գՠգվ թ Հ՟ճ՟ջս՟մ ՟յի՟վծջ գր նճվ ծվ՟ղ՟մ՟ր խ՟վա՟ր ձ՟պգվթտ— Եջ՜ձՠէզձ Մնռջեջ դ՜ջ՞կ՜ձզմ, ճջ բջ ՞ջզմ ոջ՝ճհձ Ս՟ծ՟խ՟ճ՝ ճջ՟սճհ ոջ՝ճհձ Նգվջեջթ, հՠպ Ճ ՠս Ժ 110) ՜կզ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ ՠխՠս ոժզա՝ձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ, ՜շ՜տբ աոճսջ՝ձ Մ՟յթնտ զ Ն՟դթ՟դ տ՜խ՜տ ՠս պ՜ ՝ՠջՠէ աՍՠջկձ՜սջիձբոձ, աԿ՜է ՠս աՀձթ՜ձ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է բ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթմ... Ահոճջզժ ոպճհ՞ ՠձ ՠս ծղկ՜ջզպփ
51. 274՜—9՜ ԽԴ. Վգվմ՟աթվնրէթրմ թմւմ՟ավնրէթրմ Սսգց՟մնջթ ավշթ, նվ ժգ՟ժ ե ՟յ՟խգվս գվթտջ գվ՟մգ՟ժ ջնրվՠ ծ՟րվմ Մ՟յէնտթ. Յ՟հ՟աջ ռ՟վնրտ մնվ՟— Յ՜կզ չՠռի՜ա՜ջՠջճջ՟զ ի՜ջզսջՠջճջ՟զ չ՜դոձՠջճջ՟զ էզձՠէճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջ՜թճռ... ՠս զ Հ՜հ Նճջ պճսկ՜ջզո ՅԽԲ (893) ժ՜պ՜ջՠռզ աձճս՜ոպ ՞ջժճսձտո ա՜հո...
52. 279՜—87՝ ԽԵ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ սհ՟ ռ՟իձ՟մթ— Աոՠձ ՞ճ՝խ՜հո Գ. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ...
53. 287՝—9՜ ԽԶ. [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ]— Իոժ հՠջժջճջ՟ ամ (ձ՜սճսջձ) ՜հ՞ճհձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ո ՝ձ՜ժՠ՜էձ բ...
54. 289՝—93՝ Խե. Արվծմնրէթրմ ի՟հնհնճ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնհթխնջմ Հ՟ճնտ սեվ Նգվջեջ—
Յ՜սճսջ պ՜սձզ Աոպճս՜թ՜կ՜սջձ ՠս ժ՜կ Սջ՝ճհ ը՜մզձ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ պՠխճհ ՝ձճսդՠ՜ձ...
55. 293՝—4՜ ԽԸ. Կ՟մնմ ի՟շժնր՟ճ— Աոՠձ Գ Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա էճհո...
56. 295՝ ԽԹ. Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ ջգվղ՟մտ— Ոջ ՠո (՛) ՠջժջյ՜՞ՠռզձ Փջժզմ ՜կՠձՠռճսձ... հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

228՝ Քճսձ պ՜ջ՜ս՚ Բ իՠխ ՞ջՠռզփ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ 172՝Պՠպջճո ՜շ՜տՠ՜էփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 172՝ (ԺԸ ՟.) Շ՜պ ՝՜ջՠս Մգժւնմթմ ՝ՠջբձ Գ՟ջո՟վթմ, Պ՟հս՟սջ՟վթմ, Նգվջեթմ, Ըջսյգՠ՟մթմ... փ
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ՄԱՇՏՈՑ
ԺԶ—XVI
ՍՏԱՑՈՂ՝ Պփհնջ ՟վւգոջ. ՟պ՟չմնվբ Երբնխթնճֆ

ԹԵՐԹ՝ 344. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 344՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԹ×12 (ԺԱ, ԻԹ 10)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ 20,3×14,8ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ
ԳԻՐ՝ ՠնժնվ՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, ղ՟ա՟հ՟էֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 7՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 23ՠ, 29՟, 47՟, 50՟, 68՟, 77՟, 94՟, 101՟, 116՟,
126ՠ, 133ՠ, 168ՠ, 201ՠ, 223ՠ, 288՟, 306ՠ, 327՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմ, ռ՟վբ՟անճմ, նջխթֆ
Վթձ՟խ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ–սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, տգտ՟խգվ, ՟ճվնր՟լւմգվ (340—343)ֆ Կ՟դղթ Բ ցգհխզ՝ ւգվլնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ Ն՟ի՟ա՟հ՟ց՟վ փվթմ՟խթ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մզ՝ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—2՜—3՜ Աճջ թմշ ե խ՟վագ՟ժ տ՟մգ Մ՟յսնտթջ ճ՟ճջ— Սժզա՝ձ ժ՜ջ՞զ ՜ոպզծ՜ձ՜ռ... Ա. Կ՜ձճձ ՟յզջ րջիձՠէճհ... ՃԳ. Վ՜ոձ ՜շ հ՜յ՜հձ հզղՠէճհ ավ՜վ՜՞կ՜կ՝ ոպ՜ռրխ ոճջզձ՚ ա՜ջիզՠյզոժճյճոձ ապբջ Յնռծ՟մմէջ ՠս ազսջոձ ՜կՠձ՜հձփ
1. 3՝—6՜ [Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ զջս խ՟վաթ]ֆ Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟սէենջթ— Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ...
2. 6՝—9՜ Սխթդՠմ խ՟վաթ ՟ջսթձ՟մ՟տ գփէգ՟մտ, նվւ կգպմ՟բվգմ թ Դ գհ՟մ՟խ ս՟վրնճմ յ՟ՠ՟է փվ թ ա՟բվ բ՟ՠժմֆ Ապ՟չթ ՟ջսթձ՟մւ խժգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանրւմ— Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզձ, ՠս
՜կՠձՠտՠ՜ձ գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜ջ՞զ...
՟. 8՜՝ [Ա]. Եվխվնվբ [՟պ՟չթմ] խ՟վա բպմ՟ո՟մթ— Յՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ...
ՠ. 8՝—9՜ Բ. Եվխվնվբ խ՟վա զմէգվտնհթ— Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ...
ա. 9՜՝ Գ. Եվվնվբ խ՟վա գվբղմգտնրտշթ— Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠո ը՜խ՜խճսդՠ՜ձփ Եխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ...
բ. 9՝—10՜ Դ. Չնվվնվբ խ՟վա ՟խ՟րժթսթմ, ՟ճջթմւմ չ՟ծզմխ՟ժթմ— Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ...
գ. 10՜—1՜ Ե. Հթմագվնվբ խ՟վա խթջ՟ջ՟վխ՟ր՟աթմ— Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ...
դ. 11՜—6՜ Զ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ— Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ զ ոջ՝՜պ՜ձձ ՠժՠխՠռսճհձ գոպ րջզձզձ...
ե. 16՜—23՜ [Բ]. Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ— Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ րջզձզձ զ ոջ՝՜պճսձձ ՠժՠխՠռսճհձ...
3. 23՝—9՜ [Թ]. Կ՟մնմ ծթղմ՟վխնրէգ՟մ գխգհգտրնճ (Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ)— Պ՜պջ՜ոպՠձ տ՜շ՜ժճսոզ տ՜ջզձո Ե կՠթ՜կՠթո ՠս ՜հէ տ՜ջզձո ԺԲ—ո...
4. 29՜—47՜ Ժ. Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ փվծմնրէգ՟մ — Յՠջՠժճհզձ իոժճսկձ էզձզ կզ՜՝՜ձ ճսըպզսձ կզձմՠս ռ՜շ՜սրպձ...
5. 47՜— 9՝ ԺԱ. Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ փվծմգժնճ, նվ նրմթ ջխթդՠմ ցվխնրէգ՟մ ճ՟ջսնր՟լ՟ճթմ յմնվծմ
ռգվ՟լմգժնտ, ռ՟ջմդթ բգպ շե խ՟ս՟վգ՟ժ գխգհգտթմ՝ նվ նշ նրմթ դլմնրմբ նվնռ՟ճմթ թրվնճ— Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
6. 49՝ — 50՜ [ԺԲ]. Կ՟մնմ մնվ բվ՟մ գխգհգտրնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
7. 50՜ ԺԳ. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ ջո՟ջ փվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
8. 50՝ — 1՝ ԺԴ. Արվծմնրէթրմ անվՠնվ՟ճթ — Գդ՜ն Տբջ, ճջճհ արջճսդզսձ ՜ձյ՜պկՠէզ բ...
9. 51՜ ԺԵ. Ահփէւ փվծմգ՟ժ բ՟ջս՟պ՟խթմ ջվՠնճ ջգհ՟մնճմ — Ակՠձ՜ժ՜է Աոպճս՜թ, ՟ճս ՠպճսջ զ լՠշո կՠջ
աժ՜ջճխճսդզսձ...
10. 51՜՝ ԺԶ. Արվծմնրէթրմ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟մբգվկգհեմ դաջգսնրտ — Ակՠձ՜ժ՜է հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ Աոպճս՜թ, ճջ զ
լՠշձ Մճչոզոզ թ՜շ՜հզ տճհ...
11. 51՝ — 2՜ ԺԷ. Ահփէւ ՟ղգմ՟ճմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟խ՟մ դագջսգհեմ խ՟դղ՟լնճմ — Ակՠձ՜ժ՜է հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ
ճխճջկ՜թ Աոպճս՜թ, ճջճչ զ ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջՠջ ա՜կՠձ՜հձ զձմ...
12. 52՜ ԺԸ. Արվծմնրէթրմ աժի՟վխթ — Եջՠսՠէՠ՜ռ ՠս ՜ձՠջՠսճսդզռ Տբջ, Աջ՜ջզմ ՜կՠձ՜հձ ՞ճհզռ...
13. 52՜՝ ԺԹ. Արվծմնրէթրմ յ՟ոխթ գր ծ՟մբգվկթ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, դ՜՞՜սճջ կՠթ՜՞ճհձ ՠս հ՜խդրխ...
14. 52՝ Ի. Արվծմնրէթրմ ափսրնճ — Ակՠձ՜ժ՜է հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ճխճջկ՜թ Աոպճս՜թ, ճջ Աի՜ջճձզ ՠս ճջ՟սճռ ձճջ՜...

15. 52՝ — 3՜ ԻԱ. 0վծմնրէթրմ ՠ՟դխնրվ՟վթ գր ՠ՟դո՟մթ — Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ արջճսդՠ՜ձռ ՜ձպՠո՜ձՠէՠ՜ռ...
16. 53՜ ԻԲ. 0վծմնրէթրմ նրվ՟վթ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ կզ՜հձ տ՜ջճաճխ՜ռձ ճսըպՠռՠջ...
17. 53՜՝ ԻԳ. 0վծմնրէթրմ յնրվչ՟պթ — Տբջ Աոպճս՜թ, ՜խ՝զսջ ՞դճսդՠ՜ձ, ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ՠս զջ՜ս՜ձռ...
18. 53՝ — 4՝ ԻԴ. 0վծմնրէթրմ օղփքփվնմթմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս՟խ՟մթ... — Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ ՝ճէճջզռ,
՜կՠձ՜ժ՜է ՠս ՜կՠձ՜արջ...
19. 54՝ — 5՜ ԻԵ. Ահփէւ ՟ղգմ՟ճմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟խ՟մ դագջսնրտ — Տբջ Յզոճսո, ժ՜պ՜ջճսկձ րջզձ՜ռ ՠս կ՜ջ՞՜ջբզռ...
20. 55՜՝ ԻԶ. 0վծմնրէթրմ անվփավ՟ճթ գր բ՟ջս՟պ՟խ՟տ Սնրվՠ ջգհմնճ գր ինվծվբգ՟մ գր ՟ղգմ՟ճմ դ՟վբնրտ — Տբջ Աոպճս՜թ, ՜կՠձ՜ժ՜է Հ՜հջ, ճջ ՠպճսջ զ ոժա՝՜ձբ...
21. 55՝ — 9՜ ԻԷ. 0վծմնրէթրմ ջխնճ գր ղ՟հդղ՟ճթ... (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Սգհ՟մնճ ՟ղգմ՟ճմ դ՟վբնրտ») — Յ՜ձճսձ Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ժձտՠկտ ՠս ոջ՝ՠկտ... 56՜ — 9՜ Զ՟ճջ ՟հ՟շ՟մւ ջվՠնտջ Լթբ՟մթ՟մ խնշթ...
— Ակՠձ՜հձ ՠջժզջ ատՠա րջիձՠկտփ Ակՠձրջիձՠ՜է ոջ՝ճսիզ Աոպճս՜թ՜թզձ, ՝՜ջՠըրոՠ՜..
22. 59՝ [ԻԸ]. Կ՟մնմ դջվՠնտ ո՟սխգվ փվծմգժնճ դՔվթջսնջթ գր դԱջսնր՟լ՟լմթմ, գր դ՟պ՟ւգժնտմ դՊգսվնջթմ, դՊփհնջթ խ՟ղ դՅնռծ՟մմնր Մխվսշթ, խ՟ղ դ՟ճժջ թ ղ՟վսթվնջ՟տ... — Լճս՜ձ՜ձ նջճչ ՠս ՞զձճչ...
23. 59՝ — 63՝ ԻԹ. Կ՟մնմ ցվխշ՟խ՟մ ո՟սխգվ փվծմգժնճ — Բՠջՠձ այ՜պժՠջձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
24. 63՝ — 5՝ Լ. Կ՟մնմ դջնրվՠ դԱջսնր՟լ՟լմթմ ո՟սխգվմ փվծմգժնճ — Ի ձճհջ(=ձ) ՠժՠխՠռսճն ՠս ձճհձյբո
էճս՜ձ՜ձ...
25. 65՝ — 6՜ ԼԱ. Կ՟մնմ ՟րվծմնրէգ՟մ մնվ՟խգվս ավնտ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ի՜ձՠձ հ՜կ՝զճձձ...
26. 66՜ — 8՜ ԼԲ. Կ՟մնմ փվծմնրէգ՟մ չվնճ, դնվ ճ՟ղգմ՟ճմ խթվ՟խե ւ՟ծ՟մ՟ճմ փվծմե գր տ՟մե թ ռգվ՟ճ ընհնռվբգ՟մմ — Ք՜ի՜ձ՜հձ ՟զռբ աճսջ՜ջաձ...
27. 68՜ — 76՝ ԼԳ. Կ՟մնմ ոհլգ[՟]ժ ս՟ձ՟վթ գր ռգվջսթմ ջգհ՟մ խ՟մամգժնճ — Յՠպ ՞զղՠջ՜հզձ ե՜կճսձ
՜խրդզստ ՠս ըձ՟ջճս՜թճչ...
28. 76՝ — 7՜ ԼԴ. Կ՟մնմ Տգ՟պմզմբ՟պ՟չթմ — Յրջձ Տՠ՜շձգձ՟՜շ՜նզձ ա՞ՠոպ՜սճջզ ՠյզոժճյճոձ...
29. 77՜ — 90՝ ԼԵ. Կ՟մնմ գր խ՟վա ՟րվծմնրէգ՟մ ջնրվՠ գհնճմ ծթր՟մբ՟տ — Յճջե՜կ ՜սճսջ ի՜ձ՟ՠջլզ ՠս ՞ճհձ րջիձճսդՠ՜ձ, եճխճչզձ Է տ՜ի՜ձ՜հ...
Ց՜ձժճսկ մզտփ

30. 91՜ — 4՜ Կ՟վա՟րնվնրէթրմ թ ջ՟ծղ՟մթ գխգժնտմ թ դօհչնրղմ նվւ թ ՠպմ՟րնվ՟տ ճգվխթրհե ղ՟ծնր նրվ՟տգ՟ժ ժթմթմ դւվթջսնմենրէթրմմ, գէե ՟ճվ գր գէե խթմ — Ն՜ը ՜ոռՠձ աըճոպճչ՜ձճսդզսձ...
Ց՜ձժճսկ՚ ԼԵփ

31. 94՜ — 5՜ ԼԶ. Մգլթ ՟րնրվ ՠ՟վգվ՟վնրէգ՟մ Ծ՟հխ՟դ՟վբթմ — Յ՜շ՜ն տ՜ձ աՀ՜ջռձ, րջիձՠձ ալզդՠձզո
ՠս ա՜ջկ՜սՠձզո...
32. 95՜ — 101՜ ԼԷ. Ի Մգլթ նրվՠ՟էթմ — Յՠպ րջ ի՜ո՜ջ՜ժզ ՜խրդզռձ, եճխճչզձ հՠժՠխՠռզո...
33. 101՜ — 5՜ ԼԸ. Շ՟ՠ՟էնրմ Մգլթ ՟րնրվմ — Ի ժբորջձ եճխճչզձ ՠժՠխՠռզձ ՠս զ ՞՜սզդձ չ՜շՠձ էճհո զ իջ՜ի՜ձ՞բ...
34. 105՜՝ ԼԹ. Սնրվՠ գր ղգլ՟ո՟ճլ՟պ խթրվ՟խեթմ՝ Զ՟սխթմ — Աշ՜սրպճսձ Ս՜խկճոփ Ոմ, ՜հէ ի՜ջժ՜ձզ ե՜կձ...
35. 105՝ Խ. Արվծմնրէթրմ խ՟էթմ գր ղգհգվ... — Ասջիձՠ՜, Տբջ ա՝ղըՠ՜է ժ՜դո...
36. 105՝ ԽԱ. Արվծմնրէթրմ ա՟պթմմ թ մնճմ խթվ՟խեթմ գր ՠ՟յիգմ ընհնռվբգ՟մմ — Տբջ կՠջ, ճջ ՠս Պ՜ոՠտո
րջիձՠ՜է հ՜՞ՠռ՜տ...
37. 106՜ ԽԲ. Ար՟ա Բ — յ՟ՠ՟էթ ՟րնրվ ո՟ս՟վ՟աթմ ե Արգս՟վ՟մ զջս Յնծ՟մնր — Իոժ Յզոճսո չՠռ ՜սճսջ՝...
38. 106՜՝ ԽԳ. Եվգւյ՟ՠ՟էթմ Մգլթ — Ակՠձ՜ժ՜ջճխ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ Աոպճս՜թ, ղձճջիՠ՜ կՠա...
39. 106՝–8՜ ԽԴ. Չնվգւյ՟ՠ՟էթմ Մգլթ — Ակՠձ՜ժ՜ջճխ Աոպճս՜թ, ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ աժճջթ՜ձՠ՜էտո...
40. 108՜–9՝ ԽԵ. Սխթդՠմ խ՟վաթ ճ՟րնրվ սեվնրմ՟խ՟մ Ե–յ՟ՠ՟էթմ — Հ՜ջժ՜ձՠձ ա՜կՠձ՜հձ ա՜ձկ՜ժոձ...
Ըոպ ռ՜ձժզ ՜հոպՠխ յբպտ բ էզձՠջ՚ «ԽԶ. Ահ՞սճհձ ՞՜ձ՞՜պձ»փ

41. 109՝–11՜ ԽԷ. Կ՟մնմ ի՟շժնր՟ ՟պմգժ ՟պ թ ՠըյխնրէթրմ սմխնտ, ՠնրջնտ, ծփսթտ գր ՟ղգմ՟ճմ ռս՟մա՟րնվ մգհնրէգ՟մտ — Աոՠձ Ս՜խկճո Դ. Նղ՜ձՠռ՜ս...

42. 111՜՝ ԽԸ. Վ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ – Ախրդտ. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճսձ...
43. 111՝–3՜ ԽԹ. Տգ՟պմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ահփէւ թ ճփվծմնրէթրմ ի՟հնհնճ — Յՠպ
՜ջլ՜ժկ՜ձ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՜ոՠձ ՝՜ջլջ լ՜հձզս. Փ՜շտ ոճսջ՝ ը՜մզձ...
44. 113՜ Ծ. Ահփէւ թ ռգվ՟ճ գվբղմ՟ծ՟վ՟տմ — Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձ վճվճը՜ժ՜ձ ՞զպՠա...
45. 113՜՝ ԾԱ. Վ՟ջմ նվ ոթհլ թմշ խգվգ՟ժ թտե (ժնրջ՟մտւնրղ «Պհլխգվ») — Ախրդտ. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ զ
ոճսջ՝ո ՠո ի՜ձ՞ճսռՠ՜է...
46. 113՝ ԾԲ. Արվծմնրէթրմ ո՟մդվթ գր կնրգվնճ թ մնճմ ՟րնրվմ — Ակՠձ՜ժ՜ջճխ Աոպճս՜թ, ՜ջ՜ջճխ ՠս ձ՜ը՜ըձ՜կրխ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
47. 113՝ ԾԲ. Արվծմնրէթրմ մնվ ոսհնտ — Ասջիձՠ՜, Տբջ, այպճսխո ա՜հո...
Թճս՜ի՜կ՜ջգ ժջժձճս՜թփ

48. 113՝ Արվծմնրէթրմ ծ՟տթ — Ասջիձՠ՜, Տբջ, աձզսդո ի՜ռզո...
Ց՜ձժճսկ՚ ԾԴփ

49. 113՝–4՜ Արվծմնրէթրմ մնվ խգվ՟խվնտ — Ասջիձՠ՜, Տբջ աժՠջ՜ժճսջտո ա՜հո...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

50. 114՜ ԾԴ. Ահփէւ թ ռգվ՟ճ ո՟ս՟մրնճ. նրէփվգ՟ճ ՟պմնրմ թ ւ՟ծ՟մ՟ճեմ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ՜խ՜մՠկտ
ատՠա, ձղ՜ձՠոռզ էճհո ՠջՠո՜ռ տճռ...
Ց՜ձժճսկ ԾԴփ

51. 114՜՝ ԾԴ. Կ՟մնմ ւ՟պ՟ջմփվգ՟ճ սհ՟ճ ՟լգժ ճգխգհգտթմ — Գ՜ձ հՠժՠխՠռզձ կ՜հջձ ՠս կ՜ձճսժձ...
Ց՜ձժճսկ ԾԵփ

52. 114՝–5՜ ԾԶ. Իջխ թ ռգվ՟ճ սհ՟ճթմ ՟ջ՟ջտե դԱհփէջ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ձճջճ՞ճսդզսձ՟ ՠո իձ՜ռՠէճռ...
53. 115՜ [ԾԷ]. Եր ՟ջե դԱհփէջ թ ռգվ՟ճ գվգի՟ճթմ գր ղփվմ — Տբջ ՜Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜սճսջ տ՜շ՜ոճսձո
գոպ րջզձ՜ռձ զ պ՜ծ՜ջձ ՠժզջ...
54. 115՜–6՜ ԾԸ. Աճժ ՟հփէւ ւ՟պ՟ջմփվգ՟ճ սհ՟ճթ ՟լգժնճ ճգխգհգտթմ — Ս՜խկճո. Մպզռ ՜շ՜նզ ոՠխ՜ձճհձ...
55. 116՜ [ԾԹ]. Ահփէւ թ ծ՟վէգժ («դղ՟դ») սհ՟ճթ — Ք՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ... աԱխրդոձ. Զտՠա ՜խ՜մՠկտ, Տբջ Աոպճս՜թ վջժճսդՠ՜ձ կՠջճհ...
56. 116՜–26՝ Կ. Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ — Յճջե՜կ տջզոպճձՠ՜ ՜շձՠձ, ձ՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզձ դճխճսէ...
57. 126՝–33՜ ԿԱ. Պջ՟խ ՟պմգժնճֆ Կ՟վա ՟րվծմնրէգ՟մ ոջ՟խթ զջս ջ՟ծղ՟մթ գխգհգտրնճ — Յ՜շ՜ն՜՞ճհձ
յճկձ դճսխդ էզձզ ՜հջՠէ ՠս ի՜ծճսդՠ՜կ՝ կզկՠ՜ձո ժ՜յՠէ...
58. 133՜՝ Պջ՟խ ռգվ՟տղ՟մ ՟ջգմ — Ս՜խկճո. Լճսջ, ՟ճսոպջ ՠս պՠոփ Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, զ տբձ րջիձՠռ՜ձ յո՜ժտ...
59. 133՝–7՝ ԿԲ. Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վփհ փվծմգժնճ — Տ՜ձզ տ՜ի՜ձ՜հձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ աՠժՠ՜էձ հ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձ...
60. 137՝–41՜ ԿԳ. Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ, դնվ ո՟վս ե ՟ղգմ՟ճմ ւվթջսնմեթտ ճ՟մկթմ նրմգժ, նվ ժթմթ
թ ո՟ծջմ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ — Աշ՜նզ մճջՠտղ՜՝՜դզձ ըճոպճչ՜ձՠէ ա՜կՠձ՜հձ հ՜ձռ՜ձո...
61. 141՜–8՝ ԿԴ. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնտ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ ՜շ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճռձ...
Ց՜ձժճսկ ԿԴ — զձ հ՜նճջ՟ճսկ բ«ԿԵ. Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դզ», ճջ ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ դզսջզկ՜ռճսդզսձ բ, ՠս «ԿԶ. 0ջիձճսդզսձ եճխճչջ՟ՠ՜ձձ գոպ ըճջիջ՟ճհ», ճջ կ՜ոձ բ ԿԳ — զփ

62. 148՝–57՝ ԿԵ. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե սգ՟պմ Եցվգղթ Խնվթմ
Աջնվրնճ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ բթս՟ոգսմ Հ՟ճնտ Գվթանվթջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Ի Տ՜ոձՠջճջ՟ ե՜կճսձ աժձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ոջ՝ճհ յ՜պ՜ջ՜՞զձ եճխճչզձ զ ՞՜սզդո ՠժՠխՠռսճհձ...
Ց՜ձժճսկ՚ ԿԷփ

63. 157՝–61՜ ԿԸ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ Աջսնրլնճ... — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...

64. 161՜–3՝ ԿԹ. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնւ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աժՠձ՜ջ՜ջ կ՜ջկզձձ ՠս ա՜ջզսձձ Տՠ՜շձ...
65. 164՜–5՝ Հ. Կ՟վա փլնրէգ՟մ ծթր՟մբ՟տ — Յճջե՜կ ժ՜կՠձ՜ձ րթ՜ձՠձ աիզս՜ձ՟ձ...
66. 165՝–8՝ ՀԱ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջխջ՟մթ ՟ր՟մբգժ դծնաթմ, մ՟ ւ՟ծ՟մ՟ճմ ՟պզմէգվ խ՟ս՟վե դ՟ճջ — Աոբ Ծ (50) Տբջ ճխճջկՠ՜, ՠս աժձզ ա՜հո. Հ՜հջ ՠջժձ՜սճջ Աոպճս՜թ...
67. 168՝–80՝ ՀԲ. Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժջմ ճնրհ՟վխգմ ՟պ Քվթջսնջ — Եջդ՜էճչ հ՜շ՜ն զ պճսձձ
չ՜ըծ՜ձՠէճհձ ը՜մզս...
Ց՜ձժձ ՜հոպՠխ ճսձզ՚ «ՀԳ. Մըզդ՜ջՠէ աո՞՜սճջոձ»փ Ահձ ո՜ջժ՜ս՜՞զ տ՜ջճաձ բ 180՝ «Հ՜հջ ՞դճսդՠ՜ձռ ՠս ՜ոպճս՜թ ՜կՠձ՜հձ
կըզդ՜ջճսդՠ՜ձռ...»փ

68. 180՝–4՝ ՀԳ. Եվխվնվբ փվմ ՟պ՟րփսնրմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ի ըճջճռ ժ՜ջ՟՜ռզ...
Ց՜ձժճսկ ՀԴփ

69. 184՝–90՝ ՀԵ. Կ՟մնմ դռ՟իձ՟մգ՟ժ սհ՟ճջմ ճնրհ՟վխգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո, ՞ճս՝խ՜հո Ե. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
70. 190՝–2՜ ՀԶ. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվ — Աշ՜սրպճսձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ... Ս՜խկճո. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ...
71. 192՜–5՝ ՀԷ. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ փվծմգժնճ — Եջդ՜ձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ակ
դճխճսդզսձ...
72. 195՝–6՜ ՀԸ. Կ՟մնմ ՟րվծմնրէգ՟մ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթ — Ասջիձՠ՜է Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
73. 196՜–7՝ ՀԹ. Կ՟մնմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Եջ՜ձզ ճսկ
դճխճսդզսձ ՠխՠս...
74. 197՝–8՜ Ձ. Կ՟մնմ ՟րվծմնրէգ՟մ ՟հթ — Աոՠձ Ս՜խկճո զ դզս. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա.. ՜զբ աԱխրդո.
0ջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է... Աջ՜ջՠջ ՠս Զ՜խ...
75. 198՜–9՜ ՁԱ. Կ՟մնմ փվծմնրէգ՟մ ծ՟սթ [ո՟ս՟վ՟աթ] — Աոզ ղ՜ջ՜ժ՜ձ. Ոջ ըճձ՜ջիՠռ՜ջ...
76. 199՝ ՁԲ. Կ՟մնմ ՟րվծմնրէգ՟մ ծ՟սթ ղ՟վսթվնջ՟տ — 0ջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Աջ՜ջզմ
՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թճռ...
77. 199՝–201՝ ՁԳ. Կ՟մնմ դ՟վղսթջ ջգվղ՟մտ գր զգհչ գր դծմծ՟մ փվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ րջիձճսդզսձ...
78. 201՝–10՜ ՁԴ. Կ՟մնմ չնրվ փվծմգժնճ ճ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Ես ՠջդ՜ձ ա՞ՠոպ՜սճջՠ՜է զ նճսջձ...
79. 210՜–20՜ ՁԵ. Կ՟մնմ ի՟շ փվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
80. 220՜–2՜ ՁԶ. Կ՟մնմ ռ՟ջմ Սվՠնճ ի՟շթմ սփմթմ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Խ՟շռգվ՟տ») — Յՠպ հԵջՠժճհզձ ե՜կճսձ ՟ձզ զ ո՜ջժ՜ս՜՞՜պճսձձ հ՜ջթ՜դզ ոժպՠխտ...
81. 222՜–3՝ ՁԷ. Կ՟վա նվ խ՟ս՟վթ, գէգ թմշ նվ ՟մխ՟մթ ճ՟ղ՟մ կթէնճ խ՟ղ աթմրնճ գր ծգհկնր գր շե մգիգ՟ժ գր զմբ գվխ՟վգ՟ժ — Աշձճսձ ակՠշՠ՜էձ ՠս լ՞ՠձ, ՠս ՜հէ ՜կ՜ձ էճս՜ձ՜ձ...
82. 203՝–53՝ ՁԸ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ խ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճ ռ՟իձ՟մթ, դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմ ՟վ՟ջտգմ — Ես ՠջդ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտձ ձ՜ը ա՞ՠջՠակ՜ձձ յ՜պջ՜ոպՠէ... 247՝–50՝ [Հ՟մաթջս] Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վմշթմ
— Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջո...
Չճսձզ Մ՜իտ ԺԲ կ՜ջ՞՜ջբզռփ

83. 253՝–7՝ Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ճխ՝՜լ՜հձ...
84. 257՝–9՜ Յգվվնվբնրղմ ՟րնրվ — Գ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Տբջ, էճսջ ՜խրդզռ զկճռ...
85. 259՜–61՜ Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Ս՜խկճո. Եի՜ձ ազո ՠս ՞՝ճհ...
86. 261՜–62՜ Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ – Ս՜խկճո. Ախ՜խ՜ժՠռզ...
87. 262՜–3՝ Կ՟մնմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. Ս՜խկճո. Եխզռզձ ՜ժ՜ձնտ տճ...
88. 263՝–5՝ Կ՟մնմ գփէմգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Յճխճջկճսդզսձ ՠս հզջ՜սճսձո...
89. 265՝—7՜ ՁԹ. Աճջ ե խ՟վա՟րնվնրէթրմ ճօվը՟ղ ջգհ՟մ ղթ՟ճմ փվծմգմ, դնվ յվչգտնրտ՟մգմ, խ՟ղ թ մնճմ թ
ս՟ձ՟վմ խ՟ս՟վթ... (տ՟մխնրղ՝ «Վեղ փվծմգժ») — Սզջՠռՠ՜է ՠխ՝՜ջտ, ՜հո տ՜ջո, հճջճհ չՠջ՜հ իՠխ՜ձտ աՍճսջ՝ րթճսդզսձո...

90. 267՝ Ղ. [«Կ՟մնմ ծթր՟մբթ կեէ փվծմգժ» (տ՟մխթտ)] — Գզպ աՄՠթզ Ե — ղ՜՝՜դզ... ժ՜ջ՟՜հ կզձմՠս... արջիձճսդզսձ կՠշճձզձ...
91. 267՝—8՝ ՂԱ. [«Կ՟մնմ ղգպնմ փվծմգժ» (տ՟մխթտ)] — Եջ՟կձՠռճսռ՜ձՠկ ատՠա, ձզսդ լզդճհ...
92. 268՝—9՜ ՂԲ. [«Կ՟մնմ գվգի՟ճթտ կեէ փվծմգժ» (տ՟մխթտ)] — Եջ՟կձՠռճսռ՜ձՠկ ատՠա, ձզսդ լզդճհ...
93. 269՜—70՜ ՂԳ. Արվծմնրէթրմ ՟ՠՠ՟ճթ խ՟ղ ղ՟ճվ՟ոգսթ — Ակՠձ՜ժ՜ջրխ Հ՜հջ, ՜խ՜մՠկտ ատՠա աթ՜շ՜հ
տճ...
94. 270՜—2՜ ՂԴ. Կ՟վա փվծմնրէգ՟մ ղնմնդնմթ զջս ծպնղ՟ճգտնտ գխգհգտրնճմ ջնռնվնրէգ՟մ — Թբ ճմ բ ժէՠջզժճո, ձ՜ը ՜ոՠձ աԱխրդո ժէՠջզժճոզ... Եո՚ ՜հո ՜ձճսձ ՠխ՝՜հջո ՠպճս ազկ ՜ձլո ՠս ազկ ժ՜էո...
95. 272՜—4՝ ՂԵ. Արվծմնրէթրմ խ՟մնմ՟տ գր ՟ճվգ՟տ ճնվը՟ղ զմլ՟ճգմ դ՟մկթմջ գոթջխնոնջթմ թ խ՟վա
խվփմ՟րնվնրէգ՟մ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ա՞ՠոպճչձ, ճջ զ ժ՜ջ՞զձ բ...
96. 274՝—82՜ ՂԶ. Կ՟վա՟րնրվնրէթրմ փվծմնրէգ՟մ է՟ա՟րնվթ զջս Մգլթ գխգհգտրնճմ Հպնղ՟ճ — Յճջե՜կ ե՜շ՜ձ՞՜սճջտձ ՠս եճխճչձ գձպջՠձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ դ՜՞՜սճջ...
97. 282՝—5՜ [ՂԷ]. Աճջ ե խ՟վա Հպնղ՟ճ գխգհգտրնճմ գր ջ՟ծղ՟մ նվոեջ ՟պմգմ դընհնռ գր դջթրմծնբնջ գոթջխնոնջ՟տ — Ժճխճչՠձ ոճսջ՝ ՠյզոժճյճոտձ ՠս ի՜ջտ ՠս ՠջզռճսձտ...
98. 285՜—6՜ ՂԸ. Կ՟վա փվծմնրէգ՟մ, նվնռ փլգմ դթմւմ՟խ՟ժ ՟վւ՟ճմ թ մղթմ թ ւ՟հ՟ւմ թ Հպնղ, ՠ՟վկվ՟անճմ ւ՟մ դ՟ղգմ՟ճմ է՟ա՟րնվու (տ՟մխնրղ՝ «Կ՟ճջվփվծմգժնճ) — Ն՜ը ըճոպ՜ձ՜հ զ լՠշձ յ՜յճսձ ոջ՝ճհ զձտձ՜ժ՜էձ ՜հոյբո...
99. 286՝—7՝ Ս՟ծղ՟մ է՟ա՟րնվ՟տ — Եէ՜ձՠձ ՠժՠխՠռսճհձ, ՠս իՠթ՜ձզ դ՜՞՜սճջձ զ թ՜թժ՜թ ՠջզչ՜ջ...
Ց՜ձժճսկ՚ մզտփ

100. 287՝ Աճջ գմ մթրէ գր ոեսւ Սվՠ՟ժնճջ ղգպ՟մթմ — Պ՜է՜ո՜ձզ վ՜հպ ճս իճսձ՟, ը՜ո՜յ պգջզջբ դճսխդ
Ա...
Ց՜ձժճսկ մզտփ

101. 288՜—304՝ ՂԹ. Կ՟մնմ փվծմնրէգ՟մ Սվՠնճ ղթրպնմթմ — Ահոյբո ՜ջ՜ոռՠձ. Յ՜սճսջ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜դճնձ զ ե՜կ Սճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ աոճսջ՝ կզսշճձձ դ՜վՠձ հ՜կ՜ձ ՜ջթ՜դզ...
102. 304՝—27՜ Ճ. Եոթջխնոնջփվծմեւ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠյզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ...
103. 327՜—38՝ ՃԱ. Կ՟մնմ խ՟էնհթխնջ կգպմ՟բվգժնճ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ
զ յ՜պզս ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ...
104. 338՝—43՝ ՃԲ. Շ՟վ՟բվնրէթրմ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ Հ՟ճնտ — Աջ՟, աժձզ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ հՠջժզձո ՠս գձ՟ճսձՠէճհ աՀճ՞զձ Սճսջ՝ ՠջ՜ձՠէզ ՜շ՜տՠէճռ, չզծ՜ժ՜ս ՝՜ե՜ձՠռզձ ա՜ղը՜ջի ՜կՠձ՜հձ... Տբջ ոճսջ՝ Գվթանվ ՠջժ՜պՠո՜ժ վ՜շրտ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է. ո՜ հՠպ ԺԵ ՜կ՜ռ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Տվբ՟ս՟ճ վճըզ հ՜ղը՜ջիձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ... ՀԶ. Տբջ Միթէ՟վ զ Գպմգվնճմ ՠյզոժճյճո ձոպ՜ս հ՜դճշ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ՚ վճը՜ձճջ՟ ձճջ՜փ
Ըոպ ռ՜ձժզ ՜հոպՠխ յբպտ բ էզձբջ՚ «ՃԳ. Վ՜ոձ ՜շ հ՜յ՜հձ հզղՠէճհ ավ՜վ՜՞կ՜կ՝ ոպ՜ռրխ ոճսջ՝ոձ ա՜ջիզՠյզոժճյճոձ աՏեվ
Յնռծ՟մմեջ ՠս ազսջոձ ՜կՠձ՜հձ»փ 343՝ — 4՜ բնՠջզ կզնՠս 2 դՠջդ ժպջճս՜թ ի՜ձճս՜թփ
Տՠո Հ. Բ՜ջոՠխ Ս՜ջ՞զոՠ՜ձ, Մ՜հջ ռճսռ՜ժ, ի՜պճջ Գ, կգպ. 332, Մ՜ղպճռ ԺԳ. ՝՜շ՜ռզրջբձ ձճհձ՜ժ՜ձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

59՜ (Լզդ՜ձզ՜հզ չՠջնճսկ)... Բ՜ջՠըրոՠռբտ չ՜ոձ կՠջ կՠխ՜սճջ՜ռո ՠս չ՜ոձ ոպ՜ռճխզ ոճջզձ Պփհնջ ՜ջիՠյզոժճյճոզ Երբնխթնճ հ՜շ՜նձճջ՟զ, ՠս թձճխ՜ռ ոճջզձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ
157՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... էճս՜ ՠս աիճ՞զ ՜հո ՞զջտո // (157՝) ոպ՜ռճխզ, ՜հոզձտձ՚ Երբնխթնճ ՜շ՜նձճջ՟զ Պփհնջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ. ՜կբձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Մ՜հջ Աոպճսթճհ Մ՜ջզ՜կփ
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԺԱ — XI
ԹԵՐԹ՝ 255+1 (խվխ. 75). շավնր՟լ՝ 169ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×3+33 (Ա — Ց)×8(Ա — Դ)×10, Թ, Ռ, 8, Ժ 6, Ձ 12, 3, Ր 7, Զ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 39,5×30ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ (ՠնժնվաթվ՝ 168՟—9՟, ԺԴ—ԺԵ բբ., ռգվ՟մնվնանհթ)ֆ -

ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ (Ա ցգհխթմ ծթրջ՟լնճ ի՟շ, Բ ցգհխթմ՝ դ՟վբգվ) յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ղ՟մնրյ՟խ՟անճմ ղգս՟ւջֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ք՟պ՟ջմփվգ՟ճ ա՟ժնրջսմ թ ս՟ձ՟վ գր ղխվսնրէթրմ՝ 1՟ֆ Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէթրմ Քվթջսնջթ գր Յ՟վնրէթրմ Ղ՟դ՟վնր՝ 1ՠֆ Մ՟սմնրէթրմ գր Ձգվՠ՟խ՟ժնրղմ՝ 2՟ֆ Խ՟շգժնրէթրմ՝ 2ՠֆ Յ՟վնրէթրմ գր ՟րգվնրղմ բընինտ՝ 3՟ֆ Չնվջ ՟րգս՟վ՟մթշւ՝
3ՠֆ Եհմթխ՝ 123ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (խ՟վղթվ) գր գվխվ՟շ՟ց՟խ՟մ, նրվնր՟ալ՟ճթմֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, ղ՟մնրյ՟խ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. 220 – 255 էգվէգվզ ղխմխգվ, ՟պ՟մկթմ էգվէգվթտ ղմ՟տգժ գմ լնրգմմգվ ղթ՟ճմֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ՝ զմխ՟լ, մ՟իխթմնրղ նրմգտ՟լ ՟վլ՟էգ՟ճ խվխմ՟խ՟դղզ՝ ծ՟մնր՟լ. ղմնրղ գմ ծգսւգվմ նր ՟վլ՟էգ՟ճ ա՟ղգվթ ղմ՟տնվբմգվզֆ Թթխնրմւզ ռգվ՟մնվնանր՟լ (Ի բ.)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
՟. 4՜—76՝ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟սէենջթֆ
ՠ. 77՜—126՝ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟վխնջթ (մճսձզ՚ «Յ՜ջճսռՠ՜է Յզոճսո»)փ
ա. 124՜—202՝ Ա[րգս]՟վ՟մ զջս [Ղնրխ՟ճ]ֆ
բ. 203՜—55՝ Արգս՟վ՟մ զջս Յնռծ՟մմնր (չջն. ԻԱ, 4 «՝՜հռ ճմ թ՜ձՠ՜ձ ՜[ղ՜ժՠջպտձ]///» ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ.
մճսձզ՚ «Իջտ ժձճնձ ղձ՜ռՠէճհ»)փ
Ոսձզ էճսո՜ձռ՜հզձ ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շ ՠս ՞էը՜ձզղ պ՜շՠջփ Ասՠպ՜ջ՜ձձՠջգ մճսձՠձ ժզո՜ըճջ՜ձձՠջ ՠս ըճջ՜՞ջՠջգ ՟ջճս՜թ ՠձ չՠջզձ էճսո՜ձռտձՠջճսկփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

169՝ (ԺԴ—ԺԵ ՟՟., ա՜ջ՟՜՞զջ, չՠջ՜ձճջճ՞ճխզ՛) աԱջսնր՟լ՟սնրվ ոճսպ՜ձճսձ տ՜ի՜ձ՜հ հ՜խ՜սդո հզղՠռբտփ
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Ամ՟ո՟ս ւ՟վ՟մկ՟ր (Ս՟հղնջ՟ռ՟մւ)

ՈԽԳ—ՈԽԴ—1194—1195

ԳՐԻՉ՝ Մ՟վխնջ Մթնս՟մթֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Գվթանվ բգհթշֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնծ՟մմեջ Մ՟ձ՟խ՟ժֆ
ԹԵՐԹ՝ 350ֆ ՊՐԱԿ՝ 32(Ա—Ր)×12(Ա, Բ 6, Գ շթւ, Դ 10, Ղ, Ջ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 35×25,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՟վգրգժգ՟մ ՠնժնվաթվ (ինյնվ՝ 1՟—288՟, ղ՟մվ՝ 288ՠ—350ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 24–29ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ղ՟ջմ
ծմ՟սթո Մ՟յսնտթ. «Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտթ փվծմգժնճ», ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1 էգվէ ռգվչթտ, ղ՟ջմ ծմ՟սթո Մ՟յսնտթ. «Կ՟մնմ ցվխշ՟խ՟մ ո՟սխգվ փվծմգժնճ»ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ի՟շ, ՠնրջ՟խ՟մ, յվչ՟մ՟խմգվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ,
խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, մ՟վմչ՟անճմ, ռ՟վբ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ–սգհ տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ
ԾՆԹ. 1708 էնր՟խ՟մթմ կգպ՟աթվջ բգպգրջ ՟մռէ՟վ եվ՝ մ՟իփվթմ՟խ ե ծ՟մբթջ՟տգժ կգպ. 666–թ ծ՟ղ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜ — 282՝ [Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղ՟տրնճ Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ]
Տգ՛ջ կգպ. 666, 5՟—246՟. Ց՜ձժ/1՜՝(կզ՜հձ՚ ԺԲ — ԺԸ, ոժ. դ՜վճս՜թ)փ §՟/2՜—6՝փ ՠ/6՝ (չջն.»... ՠս յպճսխձ զ ՝՜ջճսռ ՟՜շձ՜՝ՠջ///». ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ ա/7՜—12՝ (ոժ. «[՜]յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ ռճսռզռ...». չջն. «...ՠո Նա՝ճս՞ճ՟ճձճոճջ ի՜կ՝՜ջլզ ա՜մո զկ///».
ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ բ/13՜—28՝ (ոժ. «/// [իջ]՜սզջ՜ձ՜ս ի՜ս՜պճռ՟փ Վ՜ոձ ճջ զ Կճսոբձ...», ոժ. դ՜վճս՜թ)փ գ/28՝—37՝փ դ/38՜—62՝փ
ե/62՝—71՜փ զ/71՜—5՜փ է/75՜—85՜փ ը/85՝—98՝փ ը՟/98՝—112՝փ ըՠ/112՝—36՜փ ըա/136՜—65՝փ ըբ/166՜—86՝փ ըգ/186՝—212՜փ
ըդ/212՜—33՜փ ըե/233՝—56՜փ ըզ/256՜—82՝փ

Բ. 285՝—8՜ Վ՟վւ ջվՠնճմ Կեր[վ]հթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ, նվ թ ծգէ՟մնջ՟տ, գր նշ Կթրվ՟խնջ, նվ Յնրբ՟ճմ խնշթրվ — Յ՜սճսջո Կնջս՟մտմգ՟ ՜ջտ՜զ, ճջ՟ճհ ոջ՝ճհձ Կնջս՟մտթ՟մնջթ եջ Կթրվգհ...
Գ. 288՝—350՝ Վ՟վբ՟ոգսնրէթրմ ջվՠնճմ Եհթյեթ զմդթվ ռ՟վբ՟ոգսթ, զջս Յնռծ՟մմնր ջթվգժրնճմ թ շ՟վշ՟վ՟մջ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Յճհե ՜շ՜սՠէ ա՜ջկ՜ձ՜կ գձ՟ եյջիճսդզսձո կՠջ, դՠ հճ՛ջ ՝՜ջլջճսդզսձո լ՞պՠռ՜ս ի՜ո՜ձՠէ... Տ՜ջ՜թՠ՜ռ յջժՠ՜ռ ազձտձ զ ձկ՜ձճսդզսձ ժպ՜սզ ՜ձ՜սդճհ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թփ Տՠո
պյ. «Եխզղբզ չ՜ջ՟՜յՠպզ Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ», 1859, բն 240 — 242)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 1՝ Ի դվ[զձ] ՈԽԳ (1194)փ ԶՈռծ՟մմեջ ոպ՜ռզմ ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ ՞ջզմ ՠս աթձճխոձ կՠջ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ՜խ՜մՠկփ
Վ՜ՙհ տՠա ո՜պ՜ձ՜, ճջ ՜ոՠզջ մ՜ջ ՠս ՝՜ջզ, ՠս ՝՜ջզ ՠխՠս ժ՜կ՜ստձ Քջզոպճոզփ
28՝ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո աՅնծ՟մմեջ ՠս աթձճխո զսջ հզղՠոնզտ, ՜խ՜մՠկ (ձկ՜ձ՚ 71՜, 112՝, 136՜, 186՝, 212՜)փ
282՝ Փ՜ՙշտ...փ Գՠջ՜՞ճհձ ՞պ՜ձ զ ոբջձ Աոպճսթճհ ՠջժձ՜սճջ՜ռո գոպ ՞ջՠէո ՜շձ զկ՜ոպձճ... //(283՜)... Վ՜ոձ ճջճ զ ոճջզձ // (283՝) ը՜ջճւժզ նՠջկճսդՠ՜ձ ՝ճջ՝ճտՠ՜է ՜հջո ՜հո՚ Յնծ՟մմեջ ժջ՜սձ՜սճջ զ կ՜ձժ՜ժ՜ձ պզճռ ոժոՠ՜է, ճջ ՠս ոձՠ՜է զ չ՜ձո ճջ ժճմզ Ս՟հղնջթ, գձ՟ ճջ իճոզ ՞ՠպ Ք՟ջ՟ի, ՜շ ճպձ իճ՞ՠսճջ ի՜սջ ՠս ոձճսռճխզ ոճջ՜ ՠս կՠջ՚ ձճհձ ՜ձճս՜ձ՜ժզջ Յնծ՟մմեջ ժճմՠռՠ՜է, կ՜ժ՜ձճսձ Մնրմչ, ՜շ՜նձճջ՟ ՠս ղզձճխ ՜ձ՜յ՜պզո,
՜հջ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է ՠս զ ՞ճջթո ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ ՜կՠձ՜հձ յ՜պճսզջ՜ձ՜յ՜իճսդՠ՜կ՝, ՜հջ ՜ձզձմ, ՜ձոպ՜ռճս՜թ ՠս
չջբեըձ՟զջ հ՜սջեձո Տՠ՜շձ, աճջ Տբջ Յզոճսո ՟՜ոՠոռե աձ՜ գձ՟ ոճսջ՝ո զսջ, ՠս ՜խ՜սդզստ ոճջ՜ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ զսջճռ յ՜իՠոռբ ա՜ձ՜յ՜պո ՠս ա՝ձ՜ժՠ՜էտո զ ոկ՜ հ՜կՠձ՜հձ չջ՟ճչկ՜ձռ մ՜ջզձ. ՜կբձփ
Ի ոճջ՜ կ՜ոզձ ՝՜ջՠ՜ռ ՜ջ՟զսձ՜ռՠ՜է հ՜շ՜ն՜ո՜ռՠ՜էձ Յնծ՟մմեջ, ճջ եջ կ՜ծ՜ժ՜է ՠս եզջ կղ՜ժ պՠխճհո, ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠ՜է ՜հո ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզ, ճջ իձմբ հ՜ժ՜ձնո ՠժՠխՠռսճհ ՠս ժճմե զ ժճմճսկձ ժՠձ՜ռ, ազ գձթ՜ՠռճսոռբ Աոպճսթճհ Հ՜սջ, ոպ՜ռ՜ս աո՜ զ յ՜հթ՜շճսդզսձ ՠժՠխՠռճհ... // (284՜)... Սպ՜ռ՜ս աո՜ ՞՜ձլ ՜ձոյ՜շ ՠս
հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջՠ՜ռ զսջձ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռփ
Ես ՞թՠռ՜ս ո՜հ լՠշ՜կ՝ զկ հՠպզձ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս կՠխո՜յ՜ջպ՚ Մ՟վխնջթ, ազ եզ ՜ձ՜ջիՠոպ հզկ՜ոպճսդզսձ ՠս
զ ՞զթ, ՠս պժ՜ջ կ՜ջկձճչ, ՜հոզձտձ՚ Մզճպ՜ձզ, ճջ իճ՞ճչ ՠջժճս ճպո ժ՜խ՜կ ՜ձ՝եղժՠէզ, ճջ զ ի՜ջժե ոճջ՜ ՠս հ՜սե՜ջ ժ՜կ՜ռ զկճռ ՞ջՠռզ վ՜ձ՜տ ՞ջճչ հգձդզջ // (384՝) ՠս հ՜աձզս ՜սջզձ՜ժե, աճջ Ս՟վխ՟ր՟ա տ՜ի՜ձ՜հ ոյ՜ո՜սճջ Սնրվՠ Կ՟էնհթխեթ կՠթզ, ճջ հԱմթ, զ ՝՜ակ՜ռ ՜սջզձ՜ժ՜ռ զ լՠշձ ՠս ՜հէճռ ՞զպձ՜ժ՜ձ՜ռ ա՜ս՞պ՜ժ՜ջոձ ՜շՠ՜է ի՜ս՜տՠ՜ռ զ կզ ՟զջ ՠս ղ՜ջ՜՟ջՠ՜ռ զսջճչ լՠշ՜կ՝ զ ՟զսջ՜էճսջ կպ՜ռ ՠս ՞զպճսդզսձ, աճջ ոը՜էՠ՜է դզսջՠռզձ ՜ձի՜ձծ՜ջճսդՠ՜կ՝ ՞ջզմտ, ճջ կզ՜հձ ճխճջժճսդՠ՜ձ ՞ջզ ճսղ ՠ՟ՠ՜է ՠս ճմ ոպճս՞ճսդՠ՜ձ կպ՜ռ ՠս ՝՜ձզռ, գոպ
՜սջզձ՜ժզ մ՜ջ ըճի՜ժՠջզ՚ ՜ձգձ՟ՠէ ՞ճէճչ պջճիճսդՠ՜ձռփ Գջՠռզ աո՜ հԱմ՟ո՟ս ւ՟վ՟մ//կ՟րթ, ճջ ե կՠջլ զ չ՜ձո Ս՟հղնջթ գոպ մ՜վճհ ը՜ջկ՜ձզ ծ՜ձ՜յ՜ջիզփ Ես ՜ջ՟, ի՜հռՠկտ կՠթ՜ս կ՜խդ՜ձ՜ստ հ՜կՠձՠռճս[ձ]ռ զ լբձն,
ճջտ էճսո՜սճջզտ ՠս ղ՜ի՜սՠպզտ զ ոկ՜ձբ, հզղՠէ զ ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո լՠջ ՠս ՜ոՠէ. Քջզոպճո Ոջ՟զ Աոպճսթճհ, հճջե՜կ ՞՜ո ի՜հջ՜ժ՜ձ վ՜շ՜ստ, դճխ ահ՜ձռ՜ձո ոպ՜ռճխզ ոճջ՜՚ Յնծ՟մմթջթ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ. ՜կեձ, ՜կբձփ
Աջ՟, ՠս ՠո պ՜շ՜յՠ՜է ՞թճխո ի՜հռՠկ ի՜ձՠէ կ՜ոձ զ վղջ՜ձ՜ռ ՠս հզղՠէ ազո ՠս աՠխ՝՜ջո զկ, ՠս աթձճխո, ՠս ա՜կՠձ՜հձ կզ՜՝՜ձՠ՜էոձ գ//(285՜)ձ՟ կՠա, իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ կ՜ո՜կ՝փ Ես աՅնծ՟մմեջ ոջ՝՜ոեջ տ՜ի՜ձ՜,
ճջ ագձդջՠ՜է ՞՜խ՜վ՜ջո էպ, ճջ զ չ՜ձզռձ Յնռծ՟մմնր, հզղՠոնզտ զ Քջզոպճոփ
Ի ՈԽԴ (1195), զոժ զ ոժոկ՜ձե զ կՠա թ՜՞կ՜ձ տ՜խռջճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ աէճհո թ՜ձ՜սդճսդՠ՜ձ զսջճ ՝ճչ՜ձ՟՜ժզձ կզձմՠս ՜շ կՠա ՜կտ ՊԾԵ (855) ՠս չՠջ՜՟զպճխտ ՜հոջ ժ՜ջ՞զ ԿԵ (65) զ վ՜շո Աոպճսթճհփ
Աջ՟, կՠա, ճջ կ՜խդՠկտ, ՠս լՠա, ճջ ժ՜պ՜ջբտ, պ՜ռբ Աոպճս՜թ աժՠձ՜ռ ՝՜ջ՝՜շձ, ՠս ՜ջե՜ձ՜սճջո ՜ջ՜ոռե կ՜ոզձ ոջ՝ճռձ զ էճհո, ՜ձպՠո ՜ջ՜ոռե ահ՜ձռ՜ձո կՠջ, ՠս ՞դ՜ոռբ զ կՠա ա՜շ՜պ՜յ՜ջ՞ՠսձ՚ վջժՠէճչ հ՜ոպզո զ չձ՜ոզռ ճ՞սճռ ՠս հ՜ջլ՜ժկ՜ձռ ՜ձ՜սջզձ՜ռ, ՜յջՠռճսոռե աՠժՠխՠռզ, ՝՜ջլջ՜ռճսոռե ՠս ի՜ոպ՜իզկձ ՜ջ՜ոռբ, ոյ՜ոՠէ ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժ՜ստ ՠս հճսոճչ կՠթ՜ս Քջզոպճոզ Փջժմզձ կՠջճհ... ՜կբձփ
2. 2՜ (Ծ՜խժճխզ) ԶԽ՟շթխ յ՜պճս՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜ հզղՠռՠտ զ Տբջ, ճջ ՜շզդ ՠխՠս ՟ՠխՠջճհո ՠս աԳվթանվ ՟ՠխզմ
ոճջ՜ ՠս աՄիթէ՟վ, ՜կբձփ
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ԳՐԻՉ՝ Դ՟մթեժ գոջ.ֆ Սս՟տնհ՝ Տթվ՟տնր բով՟ոգսֆ
ԹԵՐԹ՝ 292ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԻԵ×12 (Ա 9, Դ, ԺԱ 10, ԺԸ 11)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 33,5×23ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ
ՏՈՂ՝ 27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր (Ա—մ ո՟սնր՟լ ջոթս՟խ էհէնռ, թջխ Բ—մ, ղ՟ա՟հ՟էգ՟ճ ո՟ս՟պթխ — ո՟ծո՟մ՟խնռ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 194՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվ (2՟, 194՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ճ՟պզմսթվֆ Ժ—ԺԱ բբ.ֆ 2(Ա – Բ), ջխդՠնրղ, ջս՟տնր՟լ 2 ՟պ՟մկթմ էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտ, ջնջմկնր՟լ թվ՟վ գր ց՟խտնր՟լ խ՟դղ՟ջս՟պթմֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, նրհհ՟աթլ ղ՟մվ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ «Եվ՟մգժրնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ գոթջխնոնջթ [թ Տգ՟պմզմբ՟պ՟չմ] – Ամ՟վ՟ս գր ՟պ՟մտ ՟հսգհնրէգ՟մ ե լմնրմբմ. դթ նրվ Հնաթմ Սնրվՠ ե, ՟մբ ւյսգ՟ժ գր
թ ՠ՟տ զմխգտգ՟ժ ե ՟հսգհնրէթրմ...»ֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ժնրջ՟մտ՟գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ գր էնրժ՟տ՟լ, 192—վբ էգվէզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լ գր խթջնռ շ՟ց է՟ցնր՟լ, սգհ—սգհ
խոնրղմգվթ ծգսգր՟մւնռ ՟պ՟մկթմ ՠ՟պգվ գհլնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ իթջս ւգվլնր՟լ նր տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւթ խ՟յթմ՝ ցնի՟վթմնր՟լ, խ՟դղ՟ջս՟պմգվզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ Աճըղ ղ՟ջմ՟խթնվեմ ռգվ՟մնվնանր՟լ գր ՠ՟ր՟վ՟վ ռթձ՟խնրղֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1՜—193՝ [Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղ՟տրնճ Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ]
Տգ՛ջ կգպ. 666, 5՟—246՟. Ց՜ձժ/1՜՝(կզ՜հձ՚ Է—ԺԸ, ոժ. դ՜վճս՜թ)փ §՟/2՜—5՜փ ՠ/5՜—14՜փ ա/14՜—21՝փ բ/ 21՝—34՝փ
գ/34՝—41՜փ դ/41՜—57՜փ ե/57՜—62՝փ զ/62՝—5՜փ է/65՜—72՜փ ը/72՜—80՝փ ը՟/81՜—90՜փ ըՠ/90՜—105՜փ ըա/105՜—21՜փ ըբ/121՜—36՜փ ըգ/136՝—51՝փ ըդ/151՝—64՝փ ըե/164՝—79՜փ ըզ/179՜—93՝փ

Բ. 194՜—202՜ Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մմ ՟րվ, ՟ջ՟տնր՟լ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջ՟ոգսթմ Կգջ՟վնր Կ՟ո՟բախ՟տնճ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ — Փճխՠռբտ, ՜ոբ, զ ձճջ ՜կոՠ՜ձ վճխճչ ՝՜ջՠձղ՜ձ...
Գ. ՟. 202՜—8՝ Ահնրծ՟տթտ ՟պ՟չթմ խթվ՟խթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ. Ի կխմնվջւմ — Յճջե՜կ չ՜ջե՜յՠպձ ՝՜ջՠվ՜շ, հ՜հձե՜կ ՜ղ՜ժՠջպձ ՟զսջ՜ի՜ս՜ձ...
ՠ. 208՝—10՜ Ննվթմ Յնծ՟մմնր — Ահջ կզ զն՜ձբջ հԵվնրջ՟հգղե հԵվթւնռ... Ես ՜ջ՟, հճջե՜կ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձո...
ա. 210՝—22՝ Եվվնվբ խթվ՟խեթմ. սգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱրգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ. Ի
ղգլ՟սնրմմ գր Ղ՟դ՟վնջ — Էջ ճկձ, ՜ոբ, կՠթ՜պճսձ... Ես ճս՛ջ զռբ ՜ձճսձ կՠթ՜պ՜ձձ...
բ. 222՝—7՜ Չնվվնվբ խթվ՟խթմ. սգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱրգս՟վ՟մեմ — Է ՠս ՠջջճջ՟ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...
գ. 227՝—36՜ Հթմագվրնվբ խթվ՟խեթմ. Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ռձթպ ւ՟մ՟մ՟տնճմ — Յ՜հձե՜կ
՞ձ՜ռ Յզոճսո, ՜ոբ, ՠս ՠժձ զ ժճխկ՜ձո Տթրվնջթ... Զ՜ջկ՜ձ՜հ ՜սՠպ՜ջ՜ձ՜՞զջձ, դբ. Աի՜ ժզձ կզ...
Դ. ՟. 236՜—40՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ գր
ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Ոջտ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՠձ ռ՜ձժ ՝՜խլ՜ռՠ՜էտ...
ՠ. 241՜—6՜ [Ննվթմ] Թնրհէ գվխվնվբ. Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ (կգպ. 2081, 84՝ «Մ՜հջ՜չ՜ձՠռճհ»)— Աջկ՜պտ ՟ՠխճռ ՝եղժ՜ռ առ՜սո կ՜ջկձճհձ ՜շճխն՜ռճսռ՜ձՠձ...
ա. 246՝—51՜ [Ննվթմ] Թնրհէ գվվնվբ. Վ՟ջմ ո՟ծնտ ոմբնրէգ՟մ — Աս՟ճհ ՠս ՜ս՞պ՜ժ՜ջ ՠս ժ՜ջՠսճջ ՠձ յ՜իճռ յձ՟ճսդզսձտ...
բ. 251՝—7՜ [Ննվթմ] Թնրհէ շնվվնվբ. Վ՟ջմ զմբնրմգժթ գր ՟մզմբնրմգժթ ՟հ՟րէթտ — Ակվճվՠ՜է ակզպո կՠջ, զկ՜ոռճստ ած՜շո ՝՜ձզո...
գ. 257՜—63՝ [Ննվթմ] Թնրհէ ծթմագվնվբ. Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ (կգպ. 942, 160՝)— Մզ ճտ պխ՜հ՜ժ՜ձ ՝՜ջճստ ՠս ՜ձգձպջճխ՜ժ՜ձ զձմ կպ՜ստ եյջիՠոռզ...
դ. 264՜—8՜ [Ննվթմ] Թնրհէ ռգտգվնվբ Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ ՟հւ՟ս՟տ — Զճ՛ջ ՜ո՜ռզռ ՠս ժ՜կ աճ՛ջ յ՜պկՠռզռ...
ե. 268՝—72՝ [Ննվթմ] Թնրհէ գրէմգվնվբ. Վ՟ջմ ՠ՟վխ՟տնհ՟տ ՠ՟վնրտ — Ակՠձ՜հձ ՝ձճսդզսձտ կՠխ՜ռ ՠս յզխթ ՜ձ՜սջբձճսդզսձտ...
զ. 272՝—7՜ [Ննվթմ] Թնրհէ նրէգվնվբ. Վ՟ջմ ՟մ՟րվեմ է՟սգվ՟տ բթր՟խ՟մ՟տ գր անրջ՟մ՟տ — Ոս՛ջ ՠջդՠ՜է ՟՜՟՜ջՠռզռ ՠս է՜ռզռ ա՜իՠխ ՜ձ՜սջբձճսդզսձո...
է. 277՜—82՝ [Ննվթմ] Թնրհէ ինվծնրվբ. Վ՟ջմ շբ՟սգժնճ դւ՟ծ՟մ՟ճջ գր դռ՟վբ՟ոգսջ — Մդՠջտ ո՞ճհ ՠս
՜խն՜կխնզձ պջպկճսդՠ՜ձ ՟զաՠ՜էտ...
ը. 282՝—7՜ [Ննվթմ] Թնրհէ ս՟ջմգվնվբ. Վ՟ջմ ՟վՠգտնհ՟տ ՟մ՟րվեմնրէգ՟մ — Մՠթ ո՞ճչ ՠս ռ՜ս՜՞զձ յ՜խ՜պ՜ձ՜ստ յ՜ջպ բ յ՜պկՠէ...
ը՟. 287՜—90՝ [Ննվթմ] Թնրհէ ղգս՟ջ՟մգվնվբ. Յ՟հ՟աջ նի՟ո՟ծ՟տ գր ւթմ՟ծ՟մ՟տ — Աիՠխ ՜ձ՜սջբձճսդզսձ ՠս ո՜ոպզժ մ՜ջճսդզսձ պՠո՜ձՠկ աճը՜յ՜ի՜ռձ ՠս ատզձ՜ի՜ձ՜ռձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

7՜ Ոչ ՝՜ջՠոբջ գձդՠջռճխտ ՠս էոճխտ, հզղՠռբտ հ՜խ՜սդո լՠջ աոպ՜ռճխ ՞ջճռո, այ՜պճս՜ժ՜ձ ժջ՜սձ՜սճջձ՚ աՏթվ՟տնր, ապբջ պՠխճհձ ոճսջ՝ ճսըպզձ Սնրվՠ Վ՟վբ՟մ՟ճ, ձ՜ը աթձճխոձ զսջ ՠս ա՜ա՞ձ. Ոխնճհձփ Ըձ՟ ձճոզձ ՠս ա՜ձզկ՜ոպ ՞ջզմո ՠս ակՠջոձ, ազ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Քջզոպճոբ հ՜սջիձճսդՠ՜ձձ յ՜իճսփ Ես ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 14՜, 34՝, 65՜, 72՜ ՠս ՜հէճսջ)փ

21՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, Քճ ՜ձ՝՜ս ՞դճսդՠ՜կ՝ ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Տթվ՟տնր ժջ՜սձ՜սճջզ... ՠս
զձլ՚ ՜կՠձ՜կՠխ Դ՟մթեժ ՞ջմզո... (ձկ՜ձ՚ 41՜, 62՝, 80՝, 121՜, 222՝, 236՜, 257՜, 282՝)փ
57՜ Զոպ՜ռճխ ՞ջճռո, աՠջն՜ձզժ ժջ՜սձ՜սճջձ աՏթվ՟տնր ՜շ՜նձճջ՟ ՠս պբջ պՠխճհձ Սնրվՠ Վ՟վբ՟մ՟ճ, ճջ զ
Վ՟մ տ՜խ՜տ, հզղՠոնզտ...(ձկ՜ձ՚ 151՝)փ
136՜ Զյ՜պճս՜ժ՜ձ ժջ՜սձ՜սճջձ՚ աՏթվ՟տնր ոպ՜ռճխ... հզղՠոնզտ..., ՠս ակՠխճսռՠ՜է Դ՟մթեժ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠյզոժճյճո ՠս ՞թ՜՞ջճխ պ՜շզռո...
193՝ Աջ՟, ՜ս՜ջպՠռ՜ս պ՜շո տ՜ջճաճսդՠ՜ձ հ՜խդճխ ՠս տ՜ն իճչւ՜յՠպզձ Կթրվհթնջթ Եվնրջ՟հեղթ, աճջ ՞ջՠ՜ռ գձ՟՟բկ իՠջլճս՜թճխ՜ռձ չ՜ոձ ճսխ[խ]՜վ՜շ ի՜ս՜պճռ հգկ՝ՠջ՜ձճսկձ ձճռզձ մ՜ջՠ՜ռձփ Իոժ ՞ջՠռ՜ս ո՜ թ՜ըզստ ոճսջ՝ ՠս ՠջն՜ձզժ գձպջՠ՜է ժջ՜սձ՜սճջզ՚ Տթվ՟տնր ՟յջ՜յՠպ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ ՠս պբջ ոճսջ՝ ճսըպզձ Սնրվՠ Վ՟վբ՟մ՟ճ, ճջ զ Վ՟մ տ՜խ՜տզփ Ն՜ ոզջճխ ՠխՠ՜է ՜հոկ պ՜շզ, ՠպ ՞ջՠէ աո՜ հզղ՜պ՜ժ իճ՞ճհ զսջճհ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ, ՠս ՜ա՞՜պճիկզձ ՜կՠձ՜հձզ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռփ Ես ՠո՚ ՜կՠձ՜կՠխո ՠս վռճսձո զ ՞ջմ՜ռ Դ՟մթեժ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠյզոժճյճո, ՞թ՜՞ջՠռզ աոճսջ՝ ՞զջտո կՠխո՜կ՜թ կ՜պ՜կ՝ զկճչ, ազ ՠս ՟ճստ ի՜ձ՟զյՠ՜էտ՟ ոկ՜, հզղՠոռզտ հ՜խ՜սդո լՠջ աոպ՜ռճխ ոճջ՜՚ այ՜պճս՜ժ՜ձ ժջ՜սձ՜սճջձ աՏթվ՟տնր թձճխ՜ստ ՠս թձըձ՟ՠ՜կ՝ ՠս ՜կՠձ՜հձ ի՜կ՜ռՠխ ՜ա՜կ՝տփ Ըձ՟ ձկզձ ՠս ազո ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմո ՠս ակՠջ թձ՜սխոձ ՠս ա՜ա՞ձ ՜կՠձ՜հձփ Ես աժջ՜սձ՜սճջ ՠխ՝՜ջտո կՠջ՚ աՍսգց՟մնջ ՠս աԿ՟վ՟ոգս, ճջյՠոազ ՜խ՜սդզստ լՠջճչտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ ճխճջկ՜թձ Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠռՠէճռո, ՠս ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ ՠս էոՠէ աՠջ՜ձ՜սբպ ՝՜ջ՝՜շձ... ՜կբձփ
290՝ Փ՜շտ... ճջ զսջ ՝՜ջՠըձ՜կ կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝ձ ՠպ ա՜սջճսդզսձ ՠս ժ՜ջճխճսդզսձ պժ՜ջ ՠս հ՜ձռ՜սճջ
՜ձլզձո ի՜ո՜ձՠէ հ՜ս՜ջպ ժպ՜ժզո...
Աոպ՜ձ՜սջ ոժա՝ձ՜սճջՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հզձ պ՜շո ՜հո զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՉԿԵ. (1316), զ ՟՜շձ ՠս զ պ՜ջպ՜ջճո ե՜կ՜ձ՜ժզ, զ ՞ՠխՠռզժ ՠս հ՜կճսջ ժխազո Ահէ՟ղ՟վ ժճմՠռՠ՜է, զ ի՜հջ՜յՠ//(291՜)պճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Նգվջեջթ ՠս պՠ՜շձ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ, զ ըձ՟ջճհ ՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է ՠս ոջ՝՜ոբջ ժջ՜սձ՜սճջզ՚ Տթվ՟տնրթ, ճջ բ ՟յջ՜յՠպ
ՠս ՜շ՜նձճջ՟ ՠս պբջ ոճսջ՝ ճսըպզձ Սնրվՠ Վ՟վբ՟մ՟ճ, ճջ բ զ Վ՟մ տ՜խ՜տ, ճջ բ զսջ ոՠվ՜ժ՜ձ, աճջ ՝՜աճսկ թ՜ըզստ ՠս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ հ՜սջզձՠ՜ռ զ ձկ՜ ղզձճս՜թո ՝՜աճսկոփ Ահէՠս հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ ՞ձՠ՜ռ ՝՜աճսկ
ճըվո հ՜ձճսձ Սնրվՠ Վ՟վբ՟մ՟ճ, ազ զ ձկ՜ ի՜ձ՞զռՠձ ձՠխ՜թտ ՠս իզս՜ձ՟տ ՠս ՜ըպ՜եՠպտ հ՜խ՜՞ո ՝եղժճսդՠ՜ձփ
Իոժ ՟ճստ, ի՜ձ՟զյՠ՜էտ՟ ոկ՜ գձդՠջռկ՜կ՝ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժ՜ս, հզղՠոնզտ հՠջժձ՜՝՜ռ ՜ջե՜ձ՜սճջ հ՜խ՜սդո լՠջ ահ՜շ՜նհզղՠռՠ՜է ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ այ՜պճս՜ժ՜ձ գձպջՠ՜է ժջ՜սձ՜սճջձ աՏթվ՟տնր ՠս աթձ՜սխոձ զսջ, ՠս ա՜ա՞՜պճիկձ աժՠձ՟՜ձզտ ՠս աձձնՠռՠ՜էոձփ Ես ՠո՚ ՜կՠձ՜կՠխո ՠս [վռճսձո զ ՞ջմ]՜ռ Դ՟մթեժ, ՜ձ՜ջ[ե՜ձ ՠյզ]ոժճյճո, պՠոՠ՜է ավ[՜վ՜՞] ՠս աոբջ ոճջ՜, ճջ ՜շ իճ՞ՠսճջոձ ՠս [հ]՜ձլձ ՜շզ գոպ զկճսկ ժ՜ջզ, ՠս ձՠջճխ կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ժ՜պ՜ջՠռզ աո՜ կՠխո՜կ՜թ կ՜պ՜կ՝ զկճչ, աըոպճհ՞ ՠս հգձպզջ ՜սջզձ՜ժբ, հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ Տթվ՟տնր ժջ՜սձ՜սճջզ, ՠս թձ՜սխ՜ռձ, ՠս ՜ա՞՜ռձ ՜կՠձ՜հձզփ Վ՜ոձ ազ կ՜ձժճսձտ ՠժՠխՠռճհ չ՜հՠէՠոռեձ աո՜ գձդՠշձՠէճչ ի՜ձ՜յ՜ա ՠս աճս՜ջծ՜ձ՜էճչ ոճչ՜ս զ պճսբ ՠս զ ՞զղՠջզ, ՠս հզղՠէճչ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ աոպ՜ռճխ ոճջ՜ ՠս ակՠխ՜յ՜ջպ ՞թճխո, ՠս ակՠջ թձ՜սխոձ, ՠս ա՜ա՞՜պճիկոձ, աՠջ՜ըպ՜սճջոձ կՠջ, ձ՜ՠս աճսոճսռզմձ կՠջ՚ աՍթղենմ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աձճջզձ թձ՜սխոձ, ՠս աՍսգց՟մնջ ՠս աԿ՟վ՟ոգս ///, ազ ՜խ՜սդզստ լՠջճչտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝//(291՝)ճռ /// Աոպճս՜թ ճխճջկՠո[ռզ հզղճ]խ՜ռ՟ ՠս հզղՠռՠէճ[ռո] ՠս ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ՚ ՠջժձզռ ի՜ձ՞ոպՠ՜ձձ ՠս ՜ձոյ՜շ ՝՜ջճսդՠ՜ձռձ, զ Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջճսկ չ՜հՠէ բ վ՜շտ, զղը՜ձճսդզսձ ՠս յ՜պզս ՜հեկ
ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 291՝ Աջ՟, ՜խ՜մՠկտ ալՠա, ճչ ի՜ձ՟զյճխ ՠխ՝՜յջտ՟, հզղՠռբտ զ ոճսջ՝ ՜խ՜սդո լՠջ ՜շ Քջզոպճո հճհո ՜կՠձՠռճսձ, աոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աՅ՟խնՠ չ՜ջ՟՜յՠպ, ճջ հճհե վ՜վ՜ք՜ձ՜ստ ի՜ձ՟զյ՜ս ոճսջ՝ ՞՜ձլճսռո զ Խփ[ճ] տ՜խ՜տ, ՠս ըձ՟ջՠ՜է աո՜ զ ի՜ս՜պ՜ջզկ ժձճնբ կզ, ՠս ՝ՠջՠ՜է աո՜ զ Սճսջ՝ ճսըպո՚ զ չ՜ձտո Մ՟հ՟վսե, գձձ՜ Սնրվՠ Ն՟ի՟ռխ՟ճ չժ՜հզո, ՠս ՠպ ձճջճ՞ՠէ աո՜ հզղ՜պ՜ժ ճ՞ճհ զսջճհ, ՠս հՠպ ՜[ոպ]ՠ՜ռո ՝՜ջՠը՜սո ՜շ Աոպճս՜թփ
Ըձ՟ ոճջ՜ ՠս աչՠջնզձ ժ՜ակճխո՚ աՄիթէ՟վ ՠյզոժճյճո, ադ՜վճսջո զ հ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ, հզղՠէ զ ոճսջ՝ ՜խրդո լՠջ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ զ հզսջ ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ ոՠխ՜ձձ. ՜կբձփ
Ահէ ՠս հզղՠէ հ՜խ՜սդո Ն՟ի՟ռխ՟[ճ]թջ ժջրձ՜սճջտձ ՠս աոջ՝՜ոձճսձ՟ տ՜ի՜ձ՜հտո՚ աՄ՟էենջ, աՈծ՟մեջ, աԲ՟վջգհ, աԹնրղ՟, աՍսգց՟մնջ, աՅ՟խնՠ, աԽ՟շ՟սնրվ, աԳվթանվ, աԱրգսթջ, աՂնրխ՟ջ, աՍթղենմ, աԹ՟բենջ, աՄգջվնո, աՊգսվնջ ՠս ապ՜շ՜յՠ՜է ճ՞զո Միթէ՟վ էյզոժճյճո, ՠս ապբջ Ար՟ա էյզոժճյճո, ՠս ա՜հէ կզ՜՝՜ձ ոճսջ՝ ճսըպզո աո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտո ՠս ա՜հէ ճսոճսկձ՜ժ՜ձտո ՠս աոյ՜ո՜սճջտո հզղՠէ ոջպզս, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ
հզսջ ՜իՠխ ՜պՠ՜ձձ. ՜կբձփ

Կ՜ակՠռ՜ս ո՜ զ դվ[զձ] ՊՁԹ (1440) գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Ն՟ի՟ռխ՟ճթջ, զ ե՜կ՜ձ՜ժզո, ճջ բ՜շ մ՜ջ ՠս ՜ձզթՠ՜է
յՠխե(=թ)ձ Ջթծ՟մյ՟ճ զ Մթվդ՟մ աՎվ՟տսնրմմ, ՠս ա՝՜աճսկ տջզոպճձ՜հտ զ ոճսջ տ՜ջղՠռ, ՠս ճչ ժ՜ջբ ծ՜շՠէ //
(292՜) [աոճս՛՞ տջ]զոպճձբզռ ՠս ա՜ձդզս ժճպճջճս՜թտ ձճռ՜, ճջ ճմ էՠաճս ծ՜շՠէ ժ՜ջբ ա՜ձդզս ՝՜ակճսդզսձ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՠս աժ՜ձ՜ձռ, ակ՜ձժ՜ձռ ՠս ապխ՜հճռ, ճջ չ՜ոձ ի՜ս՜պճռ ՠս տջզոպճձբճսդՠ՜ձ ժճպճջՠռ՜ձ չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզ ՠս հճսոճհ ոճսջ՝ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ ակ՜ի զ հ՜ձլձ ՜շզձ ՠս ակ՜ջպզջճո՜ժ՜ձ յո՜ժձ զ Քջզոպճոբ ըձ՟ջՠռզձ, ՠս ճ(=ո)ջճչ ՠս տ՜ջժճթկ՜կ՝ ժճպճջՠռ՜ձ ՠս ի՜ոզձ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ժՠձ՜ռձ, ՠս ՞ՠխՠռժ՜պՠո՜ժ կ՜ձժճսձտձ ՞ՠջՠ՜է ՝ՠջզձ ՜շ կՠա ՠս կՠտ պՠոՠ՜է ա՜ձկՠխ ՞՜շզձո զ լՠշձ ՜ձ՜սջզձ՜ռ ՟՜շձ ՠս էՠխզ, կՠջժ ՠս տ՜խռ՜թ, թՠթ՜թ ՠս ժճվ՜թ, ճջ զ ի՜ս՜պ ///՜տ ա՜հո մ՜վ /// Վ՜ՙհ ՜ձլ՜ձռ կՠջճռ/// ՜տ ա՜հո ՜ձմ՜վ ՠս /// ՟՜շձճսդզսձո ///բզռ
՜ա՞ո ճջ /// զձ՜ռ կ՜ղՠռ ///՜ա՞ո /// չ՜ոձ /// զկճռ ///փ
2. 292՝ Դ՜ոտ ի՜կ՜՞ճհ Սճսջ՝ Եջջճջ[՟ճսդՠ՜ձ]՝ Հ՜սջ [՜ձՠ]խզ ՠս Ոջ՟ճհ Մզ՜թձզ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ յ՜ջ՞ՠսճխզ, ճջ զ դվ[զձ] ՊԺԱ (1362) ՠպ Յ՟վնրէթրմ ոջպզձ ՜սՠպզո ՠս ո՜ /// ժՠձ՜ժռզձ զսջ՚ Գնծ[՟վ]ղգժեւթմ, ճջ չՠջոպզձ ձճջճ՞ՠէ /// աժճխկ՜ձ ՞ճջտո Սնրվՠ Վ՟վբ՟մ, [ճջ զ] Վ՟մ տ՜խ՜տզ, հզղ՜պ՜ժ [իճ՞սճհ զսջ]ՠ՜ձռ ՠս թձ՜սխ՜ռ
զսջՠ՜ձռ /// [Որ՞]ջխթի՟էնրմթմ պ[՜]ջ՜ե՜կ, /// ճջ բջ կզճհ պ՜ջճհ /// կզձմ չ՜ւծ՜ձՠռ՜ս /// Միթէ՟վ Քջզոպճո
Աոպճս՜թ ճջ ///ջ՞ՠ՜է զսջ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ /// մ՜ստ իջըղպ՜ժ՜յ[ՠպ՜ռ///՝՜ջՠ]ը՜սոճսդՠ՜ձ ՜շ՜տՠէ /// բզռ ի՜հջ՜յՠպ[՜ռ կ՜ջպզ]ջճո՜ռ աԽնրէժնր /// ձճջճ՞բ հՠջժձզռ /// ՜խ՜մՠկտ ա՜կՠձ[ՠոՠ՜ձ ճջտ գձդՠշձճս]տ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժ[բտ] /// Աոպճս՜թ ճխճջկզ [՜ո՜ռբտ Խնր]էժնրմի՟էնրմ ///փ
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ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԹ — XIX
ԹԵՐԹ՝ 22 (ջթրմ՟խ՟խ՟ժնր՟լ 1 — 92)ֆ ՊՐԱԿ՝ 7 (ի՟պզ՝ Ա, Բ, Դ 4, Գ 3, Դ, Ե, Զ, 2, Է 1)ֆ Նթրէ՝ խ՟ոնճս էնրհէ, ՟վչ՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 25×21,4ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ յհ՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 50ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ ձմյ՟ալգվնռ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ,
՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս էնրհէֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. 1—6 էգվէգվզ ղխմխգվ, 10—11 էգվէգվթ ղթչգր 1 էգվէ խսվնր՟լ, խ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
՟. 1՜—7՝ Կս՟խ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ գր ի՟շգժնրէգ՟մմ [Տգ՟պմ] ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, յ՟վ՟բվգտգ՟ժ [թ սգ՟պմ] Յ՟խնՠ՟ճ ո՟սվթ՟վգե Կնջս՟մբմնրոփժջնճ, Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ խնշգտգժնճ — Ոՙչ րջ ՟՜շձճսդՠ՜ձ ՠս ո՞ճհ, ճչ ՞զղՠջ ժըոժթ՜էզ ՠս ճխ՝՜էզ...
ՠ. 7՝—10՝ Թենբնսնջթ ռգվ՟սգջշթմ Ամխթրվթնճ Ճ՟պ ՟ջ՟տգ՟ժ ճ՟րնրվ Ծմմբգ՟մ Փվխշթմ ղգվնճ Յթջնրջթ
Քվթջսնջթ գր զմէգվտգ՟ժ թ ղեչ ընհնռնճմ Եցգջնջթ, ՟պ՟չթ ջվՠնճմ Կթրվհթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Պ՜հթ՜շ՜վ՜հէ ՠս
ոտ՜ձմՠէզ բ ձզսդձ ՜հո ՜շ՜նզժ՜հ պոձզո...
ա. 11՜ [Պթս՟մթ ՠ՟մւ՝ ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ ավնտ. Ա—Է] — (ոժ. դՠջզ) /// ճխն՜ըճիճսդՠ՜ձ կրջձ Աոպճսթճհ, ՠս ա՜խ՜սձզձ՚ զ ձղ՜ձ էզճսդՠ՜ձ ղձճջի՜ռ Ոջ՟սճհ ձճջ՜փ Դ. Աոզ զ ՞զջո Սճսջ՝ո, դբ. Ծՠջճսձզձ Սզկբրձ կզձձ բջ զ Երդ[՜]ձ՜ոճսձ դ՜ջ՞կ՜ձմ՜ռձ... Է...
բ. 11՜—2՜ Ք՟վնդ Վգվ՟ցնիղ՟մ ղփվմ Աջսնրլնճ — Ն՜ը ՠխՠս պ՜ըպ՜ժ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ, պ՜էճչ աձզսդ կ՜ջկձճհձ Քջզոպճոզ...
գ. 12՜՝ Ք՟վնդ թ ռգվ՟ճ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ թ ճգվխթմջֆ Բմ՟ՠ՟մ. Եր նշ նւ գժ ճգվխթմջ... Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ — Զո՜ձ՟ճսըտձ աճջ էպՠո ձ՜ի՜յՠպձ Յ՜ժճ՝, ՠջՠսզ ի՜կ՜ձ՞՜կ՜հձ...
դ. 12՝—3՜ Ք՟վնդ թ ռգվ՟ճ Ննվ խթվ՟խեթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Բեզղժտձ աձ՜սաձ իզս՜ձ՟զձ ղրղ՜վՠէճչ, զ ղ՜ջեկ՜ձբ
ՠջ՜ժ՜ռձ...
ե. 13՜՝ Ք՟վնդ թ ռգվ՟ճ Աճժ՟խգվոնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Աջ՟, մճջո րեզպտ ժ՜հզձ ՜շ Քջզոպճո...
զ. 13՝ — 4՜ Կվխթմ Ք՟վնդ ջ՟խջ Վգվ՟ցնիղ՟մ — Աջ՟, Բ՜ձձ Աոպճս՜թ ժ՜կբջ ղզձՠէ զսջ պճսձ ՠս պ՜ծ՜ջ...
է. 14՜—5՜ Ք՟վնդ ՟ճժ թմշ ՟րնրվ. Բմ՟ՠ՟մ. Աճջ գմ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւ... Մ՟ջմ ՟պ՟չթմ — Մՠթձ 0անջսթմնջ ՜ոբ, դբ. Ոմ զձմ գ՜հ ՞ՠջ՜ա՜ձռ՜՞ճհձ, տ՜ձ աԱոպճս՜թ...
ը. 15՜՝ Ք՟վնդ թ ռգվ՟ճ նհնվղնրէգ՟մ, թ ՠ՟մ Սնհնղփմթ, էե. Ոհնվղնրէգ՟ղՠ գր ծ՟ր՟սնռւ ջվՠթմ ղգհւ
— Զ՜կՠձ՜հձ, աճջ զձմ ոպՠխթՠ՜ռ Աոպճս՜թ, ՝՜ջզ բ...
ը՟. 16՜՝ Ք՟վնդ թ ռգվ՟ճ խգմ՟վ՟վ ի՟շթմ Քվթջսնջթ ՠմ՟ՠ՟մ. Փ՟ճս խգմ՟տ ե ՟ղգմգտնրմ... Մ՟ջմ ՟պ՟չթմ — Ն՜ը՜յ՜պճսկ կ՜ջ՞՜ջբձ Մճչոբո. Տձժՠ՜է, ՜ոբ, աժՠձ՜ռ թ՜շձ...

ըՠ. 16՝—7՜ Ք՟վնդ թ ռգվ՟ճ ջթվնճմ Աջսնրլնճ — Թբյբպ Աոպճս՜թ ՝՜աճսկ յ՜ջ՞ՠսրտ յ՜պճսՠ՜ռ ակ՜ջ՟ո...
ըա. 17՜՝ Ք՟վնդ գր ՟ճժ ՠ՟մւ ոթս՟մթւ — Ոջյբո զ ոժզա՝ձ հ՜ղը՜ջիզո ոպՠխթՠ՜ռ Աոպճս՜թ կզ էճհո...
ըբ. 17՝—8՜ Աճժւ ՠ՟մւ ոթս՟մթւ — Ոջ ճմ ճսձզ աի՜ս՜պ, ՟՜պ՜ջժ բ հ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՜ռ...
ըգ. 18՜—9՜ Պթս՟մթւ ՠ՟մւ, ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ ավնտ — Գջՠ՜է բ զ Պ՜պկճսդզսձո, դբ. Ոկձ մ՜ջ՜՝՜ջճհ յ՜պ՜ձՠ՜ժ կէշ՜ձՠէճչ...
ըդ. 19՝ Աճժ ւ՟վնդ թ ճ՟ճժնրղ ը՟ղ՟մ՟խթ — Ակՠձ՜հձ ՝՜ջբ՞ճջթճսդզսձտ ի՜ձ՞զոպ Աոպճսթճհ բ...
ըե. 19՝—20՝ Ք՟վնդ թ իվ՟ս՟խ՟մ ՠ՟մւ ՟պ կգպմբվգ՟ժջմ. Բմ՟ՠ՟մ. Եէե ծ՟մտեջ դո՟սնր՟խ՟մմ ճ՟մ՟վաեմ... Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրէթրմ — Աջ՟, Սնխվ՟սգջ վզէզոճվ՜հձ ՞ջբ, դբ. Ոմ բ յ՜ջպ կ՜ջ՟ճհ ՜հէ զջ՜ռ...
ըզ. 20՝—1՜ Աճժ ւ՟վնդ — Աոպճս՜թ ՝ձճսդՠ՜կ՝ վ՜շրտ էզ բ...
ըէ. 21՜ Աճժ ՠ՟մւ Սնրվՠ ավնտ — Հ՜ձծ՜ջբխ չ՜ջե՜յՠպզ բ ՞ճջթ...
թ. 21՝—2՜ Աճժ ւ՟վնդ ոթս՟մթւ — Աոպճս՜թ զ իձճսկձ յ՜պճսզջՠ՜է բջ Ղՠսպ՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ՜ժ՜ձ ռՠխզռձ...
թ՟. 22՜՝ Աճժ ւ՟վնդ — Աոզ, դբ. Օ՟ձ զ էճսո՜վճջզէձ աոջ՜ժճսդզսձձ էճսոճհ ա՞ՠձճս...
թՠ. 22՝ Պթս՟մթ ՠ՟մւ ծ՟ր՟ւգ՟ժ թ ավնտ — Աոզ դբ. Մզձ դղձ՜կզձ ՜շ ՟ճսշձ ի՜ո՜ձբ... ՠս ճջտ՜ձ կՠխ՜ձմբ,
՜հձտ՜ձզռո ձբպ՜ի՜ջ էզձզ Աոպճսթճհ... Ահոտ՜ձ ՜շ ՜հո ՝՜սՠոռզփ
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ՌՄԺԴ — 1765

ԳՐԻՉ՝ ծգհթմ՟խզֆ
ԹԵՐԹ՝ 598. (13՟–590ՠ էգվէգվզ եչ՟խ՟ժնր՟լ՝ Ա–ՌՃԾԶ). շավնր՟լ 1՟–12ՠ, 21ՠ, 32՟–156՟, 164ՠ, 179՟–90ՠ, 193ՠ–4ՠ, 196՟ –
8ՠ, 205՟–6ՠ, 208ՠ–9ՠ, 211՟–2ՠ, 214՟ՠ, 216՟–7ՠ, 219՟–20ՠ, 222՟–3ՠ, 224ՠ–5ՠ, 226ՠ–7ՠ, 229՟ՠ, 231՟–3ՠ, 236՟ՠ, 239՟–51ՠ,
252ՠ, 253ՠ, 254ՠ, 255ՠ, 256ՠ, 257ՠ, 259ՠ, 269՟–74ՠ, 284՟, 285՟, 288ՠ–9՟, 293՟ՠ, 294ՠ–5ՠ, 297ՠ–8՟, 300՟–1՟, 303ՠ, 305՟ՠ,
306ՠ–7ՠ, 309՟, 310՟, 311ՠ, 312ՠ–3՟, 315՟–27՟, 328՟, 329ՠ–30ՠ, 333՟ՠ, 335՟ՠ, 341՟–2ՠ, 344՟ՠ, 346՟–7ՠ, 348ՠ, 350՟ՠ,
351ՠ, 352ՠ–3ՠ, 354ՠ–5ՠ, 357՟ՠ, 358ՠ–90ՠ, 399՟–422ՠ, 423ՠ–4ՠ, 428՟–31ՠ, 437ՠ–82ՠ, 484ՠ–89ՠ, 492ՠ, 494ՠ, 497՟ՠ, 498ՠ,
499ՠ, 508ՠ, 510ՠ–31ՠ, 534ՠ–5ՠ, 538ՠ, 540՟ՠ, 541ՠ, 543ՠ, 544ՠ, 545ՠ, 546ՠ, 547ՠ, 548ՠ, 549ՠ, 552ՠ, 553ՠ, 554ՠ, 558՟ՠ, 559ՠ, 562՟–88ՠ, 593ՠ–8ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×8+Ա–ԽԹ×12 (ԺԴ 14, ԻԲ 16, ԽԹ 8)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ, է՟ա՟մյ՟մ գր «I VILLEDARY» ժնրջ՟բվնյղմգվնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 39,5×26ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ յհ՟աթվ մփսվավ՟մղ՟մֆ ՏՈՂ՝ 41ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ յգվս՟ռնվ ՠ՟դղ՟անրմթ ղգս՟ւջ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 15՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ–սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լ, ո՟ծո՟մնրգժ գմ ղգս՟հգ՟ճ ծթղւգվզֆ
ԾՆԹ. Ադ՟ս եչգվզ էնհմնր՟լ գմ ճգս՟ա՟ճ ժվ՟տնրղմգվթ ծ՟ղ՟վ. 14ՠ Գվշթտ. «... գր բնրւ դ՟պ կգփւ գհգ՟ժջմ թ ջղ՟ ավգ՟ժ թ ճթրվ՟ւ՟մշթրվ սգհրնչմ ՟վկ՟մ՟տնրջչթւ»ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 13՜ Գթվւ նվ խնշթ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ՟վկ՟մ՟տնրտթշ ծ՟ճգժթ գր ո՟վնրմ՟խփհ ՠմ՟րթտ նվոթջնրէգ՟մտ
Սվՠնճ Աէնպնճջ Էչղթ՟լմթ գր թրվնճ յվչ՟խ՟ճթտ ռ՟մնվեթտմֆ Հ՟ղ՟ընհնռգտգ՟ժ գր յ՟վ՟բվգտգ՟ժ թ Սթղեփմթ տ՟ր՟ծ՟վ գր ռյս՟խնլ խ՟էնհթխնջե Եվգր՟մտրնճֆ Ի ց՟պջ Աջսնրլնճ գր թ ճփանրս մնճմ՟խգվսթ Աէնպնճջ, թ ճգմ՟վ՟մ գր թ ծգյսնրէթրմ թ ջղ՟ մջսփհ ծ՟ճվ՟ոգսգ՟տ, անվլ՟խ՟ժ՟տ գր ծ՟ղ՟ճմ ծ՟վ՟դ՟սթտ ո՟յսփմեթտմ ջնվթմֆ Յ՟ղթ մգվղ՟վղմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ծ՟դ՟վ գփէմ ծ՟վթրվ Կ գր Ե (1765), թջխ զջս Հ՟ճնտջ էնր՟խ՟մթ ծ՟դ՟վ
գվխնր ծ՟վթրվ ս՟ջմ գր շնվջ, թ Սնրվՠ Աէնպնչջ Էչղթ՟լմթ
— 13՝—4՝ Ապ՟դբգտնրէթրմ թմշ ջ՟խ՟րնրւ ՟վ՟վգ՟ժ թ մնճմնճ ծգհթմ՟խե, ռ՟ջմ ՟պ՟չթխ՟ճ ավնտջ, նվ խնշթ
Ջ՟ղՠպ գր Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Սվՠնճ Աէնպնճջ Էչղթ՟լմթ գր ՟ճժնտ յվչ՟խ՟ճթտ ռ՟մնվեթտմ ջնվթմ — Ք՜ձազ ՜ղը՜ջիո ՠս ՜ղը՜ջի՜հզձտո ՠձ կզղպ զ վճվճըկ՜ձ...
՟. 15՜—6՜ Գժնրի ՟պ՟չթմ. Յնվնրղ ձ՟պթմ նվոթջնրէթրմւ Սվՠնց Աէնպնճջ Էչղթ՟լմթ թ ջխդՠ՟մե ճփվթմգտղ՟մե ՟մսթ թ ճ՟ղ՟ճնրէթրմմ գր թ ռգվ՟մնվնանրէթրմմֆ Դ՟վկգ՟ժ գր ջ՟խ՟ր թմշ ՟պ՟վխնրէթրմ ռ՟ջմ ջվՠնճ
Աչնճ Լնրջ՟սնրթմ ղգվնճ — Սճսջ՝ ՠս ՜ոպճս՜թ՜հզձ, տջզոպճո՜ժՠջպ ՠս էճսո՜ձժ՜ջ Ակՠձզռ Հ՜հճռ Աէնպջ Էչղթ՟լմթմ...

ՠ. 16՝—9՝ Գժնրի գվխնր. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ ճգս Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ ՟պ՟ւգ՟ժւ, ժնրջ՟րնվթշւ գր ծ՟ճվ՟ոգսւ ՟դաթջ ղգվնճ, ծ՟մբգվկ թրվ՟ւ՟մշթրվ մյ՟մ՟րնվ անվլնռւմ թրվգ՟մտ — Ն՜ըժզձ ՠս ի՜ձջ՜ժ՜ձ՜յբո Փջժզմձ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
ա. 19՝—20՝ Գժնրի գվգւ. Յ՟հ՟աջ էե ն՞ճւ գհգմ ռգվ՟մնվնանհւ գր ՠ՟վգվ՟վւ Սվՠնճ Աէնպնճջ Էչղթ՟լմթ,
գվխվնվբ՟ոեջ նվւ թ Սնրվՠ Աէնպնչջ մջս՟մ, ճնվղնրղ գր տնրտ՟մթմ խ՟էնրհթխնջնրմւմ ջնճմնճ ղթչնտթջ թ Կթվ՟խնջե ղթմշգր թ Մոջեջ Սթրմգտթմ — Աջ՟, հ՜հձտ՜ձ կզնճսռճսկձ հճջո ժ՜դճխզժճոճսձտձ զ Դռթմ ւ հԱմթ ձոպ՜ձ...
բ. 21՜—31՝ Գժնրի շնվջ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ խ՟վա ղմ՟տգ՟ժ խ՟էնրհթխնջ՟տմ Սվՠնճ Աէնպնճջ թ Մփջթջե ղթմշգր տ՟պ ղգդ, գր ՠ՟վգվ՟վնրէթրմւ մնտթմ խ՟վձ՟պփս՟ոեջ — Այ՜ զ ի՜ո՜ձզէ դւ՜ժ՜ձզո կՠջճհ զ ՌՀԸ
(1629)...
գ. 156՝—61՜ Գժնրի ծթմա. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ մնրթվ՟խ՟մ ռթձ՟խւ Սվՠնճ Աէնպնճջ, ճնվնտ ՟պմնր թ կգպմ մնրթվ՟խ՟տ թ ճգվթջ ՟ղջ ղթ՟մա՟ղ դմնրթվ՟խ՟մ, դա՟մկ՟մ՟խ՟խ՟մ, դծնագվ՟լմ՟խ՟մ, դխս՟խ՟վ՟մ դ՟վբթրմնճ գր դռեձգհեմջ ճթյ՟ս՟խթջ — Աջ՟, գոպ ժ՜ձճձզ ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ ՠս գոպ յ՜ի՜ձնկ՜ձ զջ՜ս՜ձռ...
դ. 161՝—3՝ Գժնրի ռգտ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ մնրթվ՟խ՟մ գր ՟պ՟չմնվբ՟խ՟մ ռթձ՟խւ Սվՠնճ Աէնպնճջ, նվւ սեվնրմթւ ՟մնր՟մթմֆ [Յ]նվնտ թ ճ՟պմնրժմ դռգվնյավգտգ՟ժ մնրթվ՟խ՟խ՟մ ՟վբթրմջմ Սնրվՠ Աէնպջ զջս գվթտ
՟ղ՟տմ ՟պմնր մ՟գր դ՟պ՟չմնվբ՟խ՟մ ՟վբթրմջմ թ կգպմ մնրթվ՟խ՟տ, նվնտ մնրթվ՟խ՟մւմ ՟պ՟չմնվբ գրջ խնշթմ մնտ՟ֆ Ի ճգվխթվմ Ավգրղսգ՟մ գր զմբ թյի՟մնրէգ՟ղՠ 0ջղ՟մտնտ — Ա. Զղթրպթմ տ՜խ՜տ. գձ՟ ճջճչ ՠձ ՠս ոճտ՜...
ե. 164՜ Գժնրի գփէմ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ ՟ճմւ ռթձ՟խւ, ճնվնտ թ ճ՟պմնրժմ դմնրթվ՟խ՟մ ՟վբթրմջմ Սնրվՠ Աէնպջ զջս գվթտ ՟ղ՟տմ, ՟պմնր մ՟գր թ ս՟վթմ ղթ՟մա՟ղ դթրհջ, դո՟մթվջ, դղ՟ս՟հ՟տնր շնվւնս՟մթջ, գր դ՟ճժջ ՟ճջոթջթջ նրսգժթջ գր ռեձգհեմջ — Ա. Բ՟ճ՟դթս տ՜խ՜տձ, Դթ՟բթմ, Ն՟ծթ՟ճմ...
զ. 165՜—7՜ Գժնրի նրէմ. Յնվնրղ լ՟մնրտ՟մթմ նվոթջնրէթրմւ Սվՠնճ Աէնպնճջ գր ջնվթմ խ՟էնրհթխնջ՟տմ
թ խնհղ՟մե թյի՟մնրէգ՟մմ ՟պ ճ՟դաջ Հ՟ճնտ, էե ղթմշգր նր՞վ կաթ, գր նվոեջֆ Եր ռ՟ջմ ՟ճժնտ խ՟էնրհթխնջ՟տ գր
ո՟սվթ՟վա՟տ գր ՟պ՟չմնվբ՟տ նվոթջ՟լ՟մնճտ ծ՟մա՟ղ՟ճմւ — Աջ՟, ճջյբո կզ բ կզնձճջ՟ձ Հրջ Աոպճսթճհ ՠս
՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
է. 167՝—9՜ Գժնրի թմմ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ նվոթջնրէթրմւ ռ՟իձ՟մղ՟մմ խ՟էնրհթխնջթմ Սվՠնճ Էչղթ՟լմթ, գր ռգվջսթմ զմսվնրէգ՟մմ գր փլղ՟մմֆ Եր ճգս փլգտղ՟մմ էհէ՟ավնրէթրմւմ մնվթմ, գր էե նր՞վ բմե դխմթւմ թ
էհէնչմ, գր ՟ճժւ նրվ բմգմ դխմթւջմ թ ավգժմ ՟պ խ՟էնրհթխնջմ, գր էե դն՞վջ ճ՟վաե խ՟էնրհթխնջմ գր նվոեջֆ Եր
՟ճժւ ՟ճջոթջթւ նվոթջ՟լ՟մնճտւ ծ՟մա՟ղ՟ճմւ — Ի ե՜կ՜ձզէ ՜ձ՜ջ՞ՠէՠէզ ՜ձոպՠխզ իջ՜կ՜ձզձ Աոպճսթճհ...
ը. 169՝—78՝ Գժնրի Ժ. Յնվնրղ լ՟մնրտ՟մթմ նվոթջնրէթրմւ խ՟էնրհթխնջ՟տմ Ահնր՟մթտ, գր գվՠգղմ՟խ՟մ
՟ոջս՟ղՠնրէթրմւ մնտթմ թ Սվՠնճ Էչղթ՟լմ՟մթջս խ՟էնրհթխնջ՟տմ, գր գվՠգղմ՟խ՟մ գրջ ռեձւ գր ՟պ՟վխնրէթրմւ մնտթմ, էե ն՞վոեջ, ռ՟ջմ ն՞ճվ, գր գ՞վՠ, գր ՟ճժւ ՟ճջոթջթւ նվոթջ՟լ՟մնճտւ ծ՟մա՟ղ՟մւֆ Յնվնր՞ղ գր դվնճտւ ռ՟ջմ Վվ՟տ գր նվոթջնրէգ՟մտ մնտթմ — Յՠպ ի՜կ՝՜շձ՜էճհձ հՠջժզձո Քջզոպճոզ Աոպճս՜թ կՠջճհ ՠս ՜շ՜տկ՜ձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ...
ը՟. 191՜—3՜ Գժնրի ԺԱ. Վ՟ջմ Աիէ՟ղ՟վնր խ՟էնրհթխնջնրէգ՟մմ գր մնվթմ նվոթջնրէգ՟մմ — Զ՜հոկ՜ձբ ծ՜շՠռ՜տ զ չՠջ՟ զ Ժ ՞էճսըձ, դբ ՠջ՝ ոժո՜ս...
ըՠ. 195՜՝ Գժնրի ԺԲ. Վ՟ջմ Սջ՟ճ գր Կթրժթխգտրնճ Տ՟մմ խ՟էնրհթխնջնրէգ՟մմ գր մնվթմ նվոթջնրէգ՟մմ —
Զ՜հոկ՜ձբ ՠսո ծ՜շՠռ՜ս էզ՜յբո զ չՠջ՟...
ըա. 199՜—257՜ Գժնրի ԺԳ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ ճ՟սնրխ – ճ՟սնրխ գր ճ՟մնր՟մե ղժւ՟սնր ագփհփվ՟ճւ Սվՠնճ
Աէնպնճջ, ճնվնտ թ ճ՟ճագ՟ճտ գր թ ջգվղ՟մգժգ՟տ ՟պմնր դղնրժւջ, ՟ճջթմւմ՝ դս՟ջ՟մնվբջ, էե ն՞ճւ գմ, ճնվնր՞ղ ը՟ղ՟մ՟խթ գր ն՞ճվ կգպփւ, գր նվոեջ նրմգտ՟ր գր ջս՟տ՟ր դմնջ՟ (Ա—ԻԲ)ֆ Ա. Յ՟հ՟աջ ագհչջ ղգվնճ Վ՟հ՟վյ՟ո՟սնր — Ն՜ը՚ ՜հո ՞ՠրխ, ճջ ժզռ Սվՠնտ Աէնպնճջ, ճջ ձ՜ը՜յբո ժճմզսջ Վ՟վբաեջ...
ըբ. 258՜—68՝ Գժնրի ԺԴ. Յ՟հ՟աջ ղ՟հ՟քնրէգ՟մ, ՟ճջթմւմ՝ ՟դ՟սնրէգ՟մ Սվՠնճ Աէնպնճջ, նվնճ դնվոթջ՟ՠ՟վ անժմ սգջ թ ջսնվգրբ — Ի ՝ձբ ՜ձպզ զ ոջ՝ճհ Լնրջ՟րնվշեմ կՠջկբ, զ ե՜կ՜ձ՜ժո զղը՜ձճսդՠ՜ձձ Հ՜հճռ...
ըգ. 275՜—82՝ Գժնրի ԺԵ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ ճ՟սնրխ – ճ՟սնրխ գր ճ՟մնր՟մե ՟մբւ գր ծնհւ ռ՟վգժթւ, ՟վփսւ ՟մ՟ջմնտ Սվՠնճ Աէնպնճջ, էե նր՞վ, գր նվոե՞ջ, գր ն՞ճվ կգպփւ՝ լ՟մնրտ՟մթ — Աձ՟տ ՠս չ՜ջՠէզ իճխտ, մճջո ճսձզ Սնրվՠ Աէնպջ...
ըդ. 283՜—306՜ Գժնրի ԺԶ. Յ՟հ՟աջ էե Սնրվՠ Աէնպջ դն՞վւ՟մ նրմթ դ՟ճաթջ, դո՟վսեդջ, դ՟վ(=ճ)ագսգհջ, գր դ՟ճժջ ՟ճջոթջթջֆ Եր նր՞վ գր ն՞վոեջ. սգջ թ ջսնվգրբ — Ա. Ն՜ը՜յբո զ ժզռ ՞ՠրխո կՠջ ճսձզ ա՜հ՞զ կզ կՠթ...

ըե. 308՜—29՜ Գժնրի ԺԷ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ չվ՟հ՟տւ, բթմխւ գր կթէ՟ծ՟մւ Սվՠնճ Աէնպնճջ, էե նր՞վ գր ն՞վոեջ գր ճնվնրղ ը՟ղ՟մ՟խթֆ Ջվ՟հ՟տւ թ ղգվ ագփհջ — Ի ՞ՠրխո կՠջ ճսձՠռՠ՜է բ Սնրվՠ Աէնպջ զ չ՜խճսռ իՠպբ աՠջժճսո նջ՜խ՜ռո...
ըզ. 331՜—43՝ Գժնրի ԺԸ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ Սվՠնճ Աէնպնճջ չնրվւմ, ՟պնրւմ գր լնռ՟խթմ, գր նվնտ նվւ՟մնրէթրմւմ, էե ճն՞վղե ծգսե, ն՞ճւ գր նր՞վ, գր ՟ճժւ ՟ճջոթջթւֆ Ջնրվւ Սվՠնճ Աէնպնճջ նվւ թ ճ՟ճջ ագփհջ ղգվ — Ի ՝՜աճսկ հճսջՠտ ՜ո՜ռ՜ս հ՜շ՜ն, դբ զ հ՜ձժ՜ձզէձ ՠջժջզո...
ըէ. 345՜—58՜ Գժնրի ԺԹ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ Սնրվՠ Աէնպնճջ ս՟մւմ, ի՟մնրէւմ, ձնվսւմ, գր ՟ճժ ՟ճջոթջթւ, էե նր՞վ գր ն՞վոեջ, սգջ թ ջսնվգրբ — Գՠրխո ՜հո Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս, ճջ բ ժզռ Սվՠնճ Աէնպնճջ...
թ. 391՜—423՜ Գժնրի Ի. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ պ՟յ՟ղւ է՟ա՟րնվ՟տ Պ՟վջթտ գր ՠնրպմ թյինհ՟տ Շ՟ծ՟ոթջգ՟տ գր ՟ճժնտ ՟ճջոթջգ՟տ ծ՟վխ՟րնվ ավգ՟մւ, նվւ անմ թ Սնրվՠ Աէնպնչջ, էե ն՞վոեջ, գ՞վՠ գր ռ՟ջմ ն՞ճվ ո՟սձ՟պթ — Ես ճջտ՜ձ ՜շ հ՜հո, թ՜ձզջ ոզջՠէզ գձդՠջռրխ...
թ՟. 425՜—7՝ Գժնրի ԻԱ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ ծ՟վխ՟րնվ գր ոթս՟մթ էնրհէւ ո՟վջխ՟խ՟մ ի՟մթտ, գր ծ՟ձեէւ գր յ՟վէմ՟ղ՟ճւ բթր՟մ՟ավ՟տ գր Շիթջժ՟ղ՟տ գր ՟ճժնտ ՟ճջոթջգ՟տ անվլ՟խ՟ժ՟տ, էե նվոե՞ջ գր ճթ՞մշ ո՟սձ՟պե, սգ՛ջ թ ճըջսնվգրջբ – Մգլմ Շ՟ծ Աՠ՟ջ դ՜՞՜սճջձ Պ՟վջթտ զ հ՜շձճսէձ աՠջժզջո Հ՟սվՠեչ՟մնր...
թՠ. 432՜—7՜ Գժնրի ԻԲ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ ք՟վղ՟մւ 0ջղ՟մտրնտ է՟ա՟րնվ՟տ, գր ծ՟վխ՟րնվ ավգ՟մւ, դնվջ սնրգ՟ժ գմ Սվՠնճ Աէնպնճջ — Ն՜ը՜յբո ՞զպՠէզ բ, ազ զ ՝ձբ ՜ձպզ ժ՜ձճձ ՠս ոճչճջճսդզսձ բ էՠ՜է...
թա. 483՜—4՜ Գժնրի ԻԳ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ ծ՟վխ՟րնվ ավգ՟մւ 0ջղ՟մտրնտ ց՟յ՟ճթտ, յիթջժ՟ղթտ գր ՟ճժնտ թյինհ՟տ, դնվջ սնրգ՟ժ գղ Սվՠնտ Աէնպնճջ — Յ՜շ՜ն տ՜ձ ՌՃՀԳ (1724) դզսձ կՠջ ՠս ՌՃԼԷ դզսձ պ՜ծժ՜ռ, ճջճսկ ՜շզձ 0ջղ՟մտթւմ աՠջժզջո կՠջ զ Պ՟վջթտ...
թբ. 490՜—510՜ Գժնրի ԻԴ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ խ՟վձ՟պփս ՠ՟մթր գր զջս էնրնճմ ղթ՟ճմ, էե ն՞վւ՟մ հ՟ո՟ժ՟ճւ գր ռ՟ինրոմ՟ղ՟ճւ անմ թ Սնրվՠ Աէնպնչջ, էե ծ՟ճխ՟խ՟մ գր էե ս՟ձխ՟խ՟մ — Զզ ճջճչիՠպՠս ՜կՠձ՜հձ
զջ՜ռ, ՜հոզձտձ՚ ՜հ՞ՠ՜ռ, նջ՜խ՜ռ...
թգ. 532՜—61՝ Գժնրի ԻԵ. Յնվնրղ տնրտ՟մթմ նվոթջնրէթրմւ ռ՟մփվեթտմ նվւ ճգվխվնչջ Եվգր՟մնր, մնտթմ էգղւ գր ռթձ՟խւմ, գր ղնրժւ գր ՟ճժ նրմգտգ՟ժ ջս՟տնր՟լւ ճ՟սնրխ – ճ՟սնրխ — Ոՙի, ՜ս՜խ ՞ջմզո ՜ոպ՜ձրջ, ազ հզջ՜սզ ձկ՜ձզկ ՜ս՜ջՠռՠ՜է ՠս կՠջժ՜ռՠ՜է... ՞էճսըձ զ ծ՜շո նջ՜խ՜ռ՜ռձփ
—589՜—93՜ [Ց՟մխ ծ՟վխ՟րնվ ՠ՟մթտ ղ՟սգմթջ] — Ահո կ՜պՠ՜ձ Ջ՜կ՝շ ՜ձճս՜ձՠ՜է ՞ճջթ պ՜ե՜ձ՜ժզջ
տջպ՜ձռ՚ Սթղեփմ ՝՜ակ՜ջ՟զսձ ժ՜դճսխզժճոզ Եվգր՟մտրնճ, մճսձՠէճչ ռ՜ձժ չ՜ոձ ՟զսջ՜՞զսպ էզձՠէճհ ըձ՟ջՠէՠ՜ռձ,
չ՜ոձ ճջճհ եճխճչՠ՜է ճջ զձմ զ ոկ՜ ի՜կ՜շրպ՜ժզ գոպ ՜հ՝ճս՝ՠձ՜ժ՜ձզ ժ՜ջ՞զ ՟ջճղկՠռ՜ս ՜ոպբձ զ 1828 դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Փջժմզձ կՠջճհփ Աա՜պճսդզսձ Աէնպնճմ Էչղթ՟լմթ... (բն) 491... քպ՟մա՟մնտ ՞ՠխն... (բն 389—390) ՠս
՜հէ չբծտ չ՜ոձ ՞ՠխնո գձ՟ Յ՟խնՠ ՠս գձ՟ Սթղեփմ ժ՜դճսխզժճո՜ռձփ
Տՠո պյ. «Ջ՜կ՝շ», Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1873փ
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ՍՏԱՑՈՂ՝ Պ՟վնմ Հգէնրղֆ
ԹԵՐԹ՝ 477. շավնր՟լ՝ 6՟, 476ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×5+Ա—ԽԲ×12 (Ա—Բ, Ե—Է, ԺԲ, ԺԴ, ԺԶ, ԻԶ, ԻԹ 11, ԻԵ 6, ԻԷ 9, ԼԲ 4, ԼԷ 10, ԽԲ
7)+1×12(1694–թ ճ՟րգժնրղ)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟է (էնրհէ 9, 476–477, 1694–թ ճ՟րգժնրղ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 33,5×24,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 27ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝
խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, էնրհէ (1694–թ ճ՟րգժնրղ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Բ ն ժ ն վ ե չ գ ՟ մ՝ Բ՟վջգհ Կգջ՟վ՟տթ՝ 6ՠ (ԺԷ բ. ղ՟խ՟ավնրէթրմ՝ «Սնրվՠ Սահակ ե... ավնտջ յթմնհ»), Ք՟պ՟ջմփվգ՟ճ ա՟ժնրջսմ թ ս՟ձ՟վ՝ 58ՠ, Մնրսւ ճԵվնրջ՟հեղ՝ 137ՠֆ Բ մ ՟ ա վ ՟ ճ թ մ (1/4–3/4 եչ)՝ Ոսմժնր՟ճ՝ 167՟ֆ Իչգտնրղմ ի՟շթտ
գր է՟հնրղմ՝ 193՟, Ապթմ դՅնռմ՟մ գր զմխգտթմ թ լնռմ՝ 199՟, Թւմնրղմ խթսթմ դՅնռմ՟մ թ տ՟ղ՟ւ՝ 199ՠ, Ամտնրղմ Իջվ՟ճգժ՟տրնճ զմբ լնռմ Կ՟վղթվ գր զմխհղթժմ Փ՟վ՟րնմթ՝ 201՟, Եվգւ ղ՟մխնրմւմ թ ղեչ ծմնտթ՝ 207՟ֆ Յ՟վնրէթրմ Քվթջսնջթ՝ 210ՠֆ Ի ժնրջ՟մտջ՝ Ն՟ի՟ծ՟վւ Սնհնղնմթ՝ 7՟, Սգհՠգջսվնջ Հպնղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգս 8՟, Սնրս ղ՟վա՟վեմ Բ՟վ՟հ՟ղ՝ 10՟, Ն՟ծ՟ոգսւ՝ 10՟, Եջ՟ճթ ղ՟վա՟վե՝
14ՠ, 67՟, 119՟, 294՟, 301՟, Մ՟վթ՟ղ ւնճվ Մնռջեջ ղ՟վա՟վեթ, Բգէհգծեղ՝ 16՟, Սնհնղնմ ղ՟վա՟վե՝ 16ՠ, 396՟, 302ՠ, Բ՟վջգհ Կգջ՟վ՟տթ՝ 28ՠ, Սսգց՟մմնջ Ն՟ի՟ռխ՟ճ՝ 33ՠ, Ք՟վխնլնրղմ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթ՝ 36՟, Ոհչ՟անրվնրղմ Մ՟վթ՟ղնր գր Եհթջ՟ՠգէթ՝ 40՟ֆ Գ՟պմ Աջսնրլնճ՝ 40ՠ, Այի՟վծ՟աթվ՝ 42ՠ, Եվգրնրղմ ծվգյս՟խթմ ծնռնր՟տ՝ 43՟, Յնռծ՟մմեջ Մխվսթշ՝ 44՟ («Տ՟ո՟վ ՟պ ՟վղթմ լ՟պնտ խ՟ճ»), Ն՟ծ՟ոգսւ՝ 44ՠ—5՟, Փնվկնրէթրմւ Քվթջսնջթ ճ՟մ՟ո՟սթմ՝ 45՟, 45ՠ, Պնհթւսնջ՝ 46՟, Պգսվնջ ծ՟ճվ՟ոգս՝
46ՠ, Յնռծ՟մմեջ խ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟ս՝ 47՟, Փթժթոոնջ գոջ. գր Երաթմգ՟ խնճջ՝ 48՟, Ամսնմ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ՝ 48ՠ, Աէ՟մ՟ջ գր Կթրվգհ
Ահեւջ՟մբվ՟տթ ծ՟ճվ՟ոգսւ՝ 49՟, Թենոնմէնջ գոջ. գր շնվւ դթմրնվւ՝ 50՟, Թենբնվնջ է՟ա՟րնվ՝ 50ՠ, Տթղնէենջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 51ՠ, Գվթ-

անվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ՝ 52ՠ, Եցվգղ Աջնվթ՝ 53ՠ, Ս՟վաթջ դփվ՟ռ՟վ՝ 54ՠ, Տվթցնմ՝ 55՟, Թ՟բենջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 57՟, Պփհնջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 59՟,
107ՠ, 116՟, 130ՠ, 159ՠ, 255՟ (զմբ Շթհ՟ճթ), 259՟ (զմբ Աէգմ՟տթջ)՝ 261ՠ (ճԵցգջնջ), 264(թ Մ՟խգբնմթ՟), 270ՠ(զմբ Տվնցթղ՟ճ),
272՟ (զմբ Ամ՟մթ՟ճ Դ՟ղ՟ջխ՟տթ) 288՟, Ոմգջթղնջ գր Ավւթոոնջ՝ 60՟, Մ՟վնրէ՟ գոջ.՝ 61ՠ, Ս. Եվվնվբնրէթրմ գր Ժնհնռ Կ. Պփժջնճ՝
62՟ (մգվւգրնրղ՝ «Պգհլ Մ՟ծղգս»), «Ճվ՟ա ղ՟վղմնճ ՟խմ ե»՝ 63ՠ, Յ՟խնՠ մ՟ծ՟ոգս գր նվբթւ՝ 67ՠ, «Լնրվ, Իջվ՟ճեժ, Տեվ Աջսնր՟լ
ղգվ»՝ 69ՠ, Թենբնվնջ դփվ՟ռ՟վ՝ 72՟, Յթջնրջ, Սթղենմ գր Պգսվնջ՝ 73՟, Ամմ՟ խթմ Եհխ՟մ՟ճ՝ 76ՠ, Ահփէւ Ամմ՟ճթ՝ 79՟, «Աճվ ղթ գաթոս՟տթ դթ ծ՟վխ՟մեվ դնղմ գՠվ՟ճգտթ»՝ 81ՠ, Պ՟սգվ՟դղ թջվ՟ճգժ՟տրնտ՝ 83՟, Եվգղթ՟ ղ՟վա՟վե՝ 85՟, 103ՠ, 297՟, 298ՠ, Մնռջեջ ղ՟վա՟վե՝ 86՟, 106ՠ (Եվգրնրղմ Աջսնրլնճ), 126ՠ («Կնցգ՟ բնր ւգդ գվխնր ս՟իս՟խջ»), 131՟ («Եր ՟ջե Տեվ»), 201՟ (զմբ Ած՟վնմթ), Յնՠ՝
87՟, 105՟, 109՟, 289ՠ, Կթրվգհ Եվնրջ՟հեղ՟տթ՝ 88՟, «Եժ ՟հ՟հ՟խ մնտ՟ (Իջվ՟ճգժ՟տրնտ) ՟պ՟չթ Աջսնրլնճ»՝ 94ՠ, Յնռգժ ղ՟վա՟վե՝
95ՠ, 118ՠ, «ծ՟ճգ՟տ ճ՟մկմ ւն...»՝ 97՟, Յնռծ՟մմեջ Եվնրջ՟հեղ՟տթ՝ 99՟, Ղ՟դ՟վ թ անամ Աՠվ՟ծ՟ղնր գր ղգլ՟սնրմ՝ թ բընիջ՝ 103՟, Ք՟պ՟ջնրմ ղ՟մխնրմւ թ Սգՠ՟ջսթ՟՝ 110ՠ, Մ՟վխնջ ՟րգս՟վ՟մթշ՝ 111ՠ, Ղնրխ՟ջ ՟րգս՟վ՟մթշ՝ 115՟, «Եր ճ՟րգժ Տեվ իփջգժ զմբ Աւ՟դնր 116ՠ, «Գ՟ր՟դ՟մմ գհգր փկ»՝ 117ՠ, Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշ՝ 122ՠ, Տգջթժ Դ՟մթեժթ՝ 129՟, «Եխ՟ճւ գվէթտնրւ... թ Հվե՟ջս՟մ»՝ 195՟, Գմ՟ժմ Յթջնրջթ ճԵվթւնռ՝ 138՟, Յնռծ՟մմեջ ՟րգս՟վ՟մթշ՝ 140՟, 168ՠ, Մ՟սէենջ ՟րգս՟վ՟մթշ՝ 140ՠ, «Տգհգ՟տ թ Սնբնղ գր թ Գնղնվ...
ծնրվ»՝ 156՟, «Գմ՟ժմ Յնրբ՟ճթ ՟պ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսջմ՝ ղ՟սմգժ դՅթջնրջ»՝ 157՟, «Դ՟վկ՟ր խթմմ Ղնռս՟ճ ճգսգջ գր գհգր ՟վկ՟մ ՟հթ»՝
156ՠ, Յթջնրջ՝ 157ՠ, Աՠվ՟ծ՟ղ մ՟ծ՟ոգս՝ 158՟, Եցվգղ Աջնվթ գր Գվթանվ Վխ՟ճ՟ջեվ՝ 161՟, Ահփէւ թ Գգէջեղ՟մթ՝ 175՟, «Աղգմգւթմ
բնրւ ա՟ճէ՟ահգժնտ եւ ճ՟ճջղ աթյգվթ»՝ 176ՠ, Մ՟վա՟վեւ՝ 181՟ (խթջ՟ինվ՟մթ յնրվչ), Աղնռջ ղ՟վա՟վե՝ 182ՠ, Դ՟ս՟ջս՟մ Պթհ՟սնջթ՝
184՟, 184ՠ, «Յնրբ՟ճ բ՟վկնրտ՟մե դ՟վլ՟էմ ՟պ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսջմ»՝ 184՟, Ըղՠպմնրղմ Քվթջսնջթ գր Սթղենմ Կթրվգմ՟տթ՝ 185՟, Մգվխ՟տնրղ Քվթջսնջթ՝ 185՟, «Երջ թՠվգր դա՟պմ ՟մղգհ ռ՟վգ՟ժ թ ջո՟մբ»՝ 188՟, Յթջնրջ գր Հգվնռբեջ՝ 189՟, Գգվգդղ՟մ՟ո՟ծ դթմնրնվւ՝ 193ՠ, 211ՠ, Յնռմ՟մ ղ՟վա՟վե՝ 200՟, 200ՠ (շնվ՟տ՟լ բբղգմթ), Սթրմւ ծվնճ գր ի՟ր՟վթ՝ 201՟, «Լնրջ՟րնվգ՟տ, ժնրջ՟րնվգ՟տ,
Եվնրջ՟հեղ»՝ 202՟, «Եր ամ՟տթմ է՟ա՟րնվւ թ ժնճջ ւն»՝ 202՟, «Ժնհնռգ՟ժ ւգդ դղ՟մխնրմջ ւն ժնրջ՟րնվգժ»՝ 202ՠ, «Եխգջտգմ ւգդ գվ՟ղ՟խւ նրհսնրտ... գր ի՟յթմւմ Կգբ՟վնր»՝ 202ՠ, Եհթջե ղ՟վա՟վե՝ 203ՠ (ծվգհեմ խ՟պփւ), 205ՠ (խգմբ՟մ՟տգ՟ժ նջխգվւ), Պ՟սխգվ (՟վկ՟մ) Ն՟ՠնրանբնմնջօվ՟ճ՝ 206՟, Եվգւ ղ՟մխնրմւ ՟պ՟չթ Ն՟ՠնրանբնմնջնվ՟ճ՝ 208՟, Աջսնր՟լ՟լթմ գր Մնռջեջ ղ՟վա՟վե՝ 228՟, Յթջնրջ գր Պփհնջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 252ՠ, «Աճջ ծ՟վտնրխ»՝ 252ՠ, Մ՟վթ՟ղ Եաթոս՟տթ՝ 292՟, 292ՠ, Յթջնրջ թ ս՟մ Սթղենմթ՝ 292ՠ, Մ՟հ՟ւթ՟ ղ՟վա՟վե՝ 302՟, Եվգրնրղմ Սվՠնճ Խ՟շթմ՝ 303՟, Կնջս՟մբթ՟մնջ է՟ա՟րնվ գր ղ՟ճվ մնվ՟ Հգհթմե՝ 305ՠ, Ժնհնռ Նթխթնճ՝ 307ՠ, Թենբնվնջ Սսվ՟սգժ՟ս՝ 322՟, «Որվ՟ի ժգվ, գվթս՟ջ՟վբ»՝ 334՟ (գպ՟բթղ՟խ), Ս. Յ՟վնրէթրմ գխգհգտթ Եվնրջ՟հեղթ՝ 367ՠ, «Մնռջեջ ՠ՟վկվ՟տնճտ դփկմ ճ՟մ՟ո՟սթ»՝ 369ՠ, Փթժթոոնջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 407՟, Նթխնհ՟ճնջ Սւ՟մշգժ՟անվլ՝ 417ՠ, Սնրվՠ Մթմ՟ջ՝ 418ՠֆ Ի ղեչ խթջ՟ինվ՟մ՟տ – Սնհնղնմ՝ 7՟, Յնռծ՟մմեջ ՟րգս՟վ՟մթշ՝ 10՟, Մնռջեջ՝ 158՟, Զ՟ւ՟վթ՟ ղ՟վա՟վե՝ 181՟, Յթջնրջ՝ 293՟ֆ Ի դ՟վբ՟ս՟պջ – Մնռջեջ՝ 11ՠ, Մթւթե ղ՟վա՟վե՝ 16՟, Յթջնրջ՝ 40ՠ, Պգսվնջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 163ՠ, Պփհնջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 212՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 7՟, 59՟, 158՟, 181՟, 293՟, 334՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 25ՠ, 135՟, 138՟, 141ՠ, 161՟, 193ՠ, 446՟, 452՟, 457ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, ս՟ձ՟վ, ի՟շֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, ղնիվ՟անճմ, ջգր, ղ՟մնրյ՟խ՟անճմ, նջխթֆ
ԾՆԹ. ղ՟մվ՟մխ՟վմգվթտ յ՟սգվթ ղնս ԺԷ բ. խ՟ս՟վնր՟լ գմ ՠնռ՟մբ՟խնրէթրմզ ճնրյնհ ծ՟ճգվեմ գր ՟վ՟ՠգվեմ ղ՟խ՟ավնրէթրմմգվ (57՟ 16՟ գր ՟ճժմ), ղգլթ ղ՟ջ՟ղՠ գդվ՟ծ՟սնր՟լֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ — սգհ ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ժնրջ՟մտւ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ ցնւվ նր ղգլ ո՟սպնր՟լւմգվ, ղթ ւ՟մթջզ (6—
7, 9—12, 56, 295) ղգս՟ւջ՟էգժնռ խ՟վխ՟սնր՟լֆ Թգվէ 1 — թ ռգվթմ ղ՟ջթտ 1/4—թ շ՟ց ձ՟խ՟ս՟դ՟վբթ ծգս ղթ՟ջթմ զմբժ՟ճմ՟խթ
խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ Կսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ գմ մ՟գր ղթ ւ՟մթ էգվէգվ ջխդՠթ ճ՟րգժ՟բթվ (1), Ա(1), ԺԲ(1), ԺԴ(1), ԺԶ(1), ԻԷ(3), ԼԲ(8), ԼԷ(1),
ԽԲ (1՞) ով՟խմգվթտ, նվնմտթտ ղթ ւ՟մթջմ նրմգտգժ գմ ՠնժնվեչգ՟մ սեվնրմ՟խ՟մ ո՟սխգվմգվ (9ՠ—թտ, 134ՠ —թտ, 157ՠ, 180ՠ—թտ ճգսնճ)ֆ Մթրջ ով՟խմգվթ էգվէ՟ւ՟մ՟խթ ս՟վՠգվնրէթրմմգվզ ջխդՠմ՟խ՟մ գմֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, Ա ցգհխթ ռվ՟ճ գվխնր ՟մտւ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԺԷ բ. մնվնանր՟լ գր ռգվ՟խ՟դղնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
–1՜—3՜ Աճջ թմշ ե թ աթվջ ճ՟ճջ յ[՟վ՟ավգ՟ժ (Ա — Ք)] — Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠջզռ ՜կ՜ռ ՞ճէճչ՚ ՞ձ՜էձ զ պ՜ծ՜ջձ՚ ՃԿԹ... Քջզոպճձՠ՜ ժճսոզփ —3՝—5՝ Տ՟րմւ զջս ՟ղջնտ Հպնղ՟ճգտնտ — Յճսձճս՜ջզ Ա. Բ՟վջհթ ի՜հջ՜յՠպզ
Կգջ՟վնր... Գՠջՠակ՜ձ ՜սջիձՠէճհփ
՟. 7՜—8՜ [Ա... Յնրմնր՟վթ Ա. Սվՠնճմ Բ՟վջհթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Կգջ՟վնր... — Ս՜խկճո. Ք՜ի՜ձ՜հտ տճ... Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ... կգպ. 940, 6՜]/// Բՠջ՜ձ ըճձ՜ջի՜ռ ըճժ՜ ազկ՜ոպճսդզսձ...
ՠ. 8՜—9՜ Բ. Ննվթմ Բ. Վ՟վւ ջվՠնճմ Սգհՠգջսվնջթ Հպնռղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Ս՜խկճո ԼԳ. Ասջիձՠռզռ աՏբջ...
ա. 9՜՝ Գ. Ննվթմ Գ. Ժնհնռնրղմ թրէ՟մ՟ջնրմ գր գվխնր ՟պ՟ւգժնտմ — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ... Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Տբջ, ճխճջկՠ՜ռ կՠա... ՠս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
բ. 10՜—46՜ [Դ]. Յնրմնր՟վթ Ե. Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ Ապ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո
ՃԺ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
գ. 46՜՝ Ե. Ննվթմ Թ. Պնհնւսթնջթ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ ճսձժձ ՟զջ...
դ. 46՝—7՜ Զ. Ննվթմ ԺԱ. Պգսվնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթ գր Աՠթջնհնռղ՟ճ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ աճջ...
ե. 47՜—8՜ Է. Ննվթմ ԺԵ. Վ՟վւ Յնռծ՟մմնր խ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟սթմ — Ս՜խկճո ԻԶ. Տբջ, էճհո զկ ՠս ժՠ՜ձտ...
զ. 48՜՝ Ը. Ննվթմ ԺԶ. Սվՠնրծթ խնրջթմ Երաթմգ՟ճ գր ծ՟րվ մնվ՟ Փթժթոնջթ գոթջխնոնջթ գր ՟ճժնտմ —
Ս՜խկճո ԽԴ. Բխըՠոռբ...
է. 48՝—9՜ Թ. Ննվթմ ԺԷ. Վ՟վւ Ամսնմթ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ը. 49՜՝ Ժ. Ննվթմ ԺԸ. Յթյ՟ս՟խ ջվՠնտ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ Ահեւջ՟մբվթ, Աէ՟մ՟ջթ գր Կթրվհթ — Ս՜խկճո ՃԺԱ. Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ...

ը՟. 49՝—50՝ ԺԱ. Ննվթմ ԺԹ. Վխ՟ճնրէթրմ Թենո՟մէնջթ գոթջխնոնջթ գր Թենռմ՟ճ խ՟ի՟վբթ... — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ըՠ. 50՝—1՝ ԺԲ. Ննվթմ Ի. Թենբնջթ է՟ա՟րնվթ — Ս՜խկճոզ Ի. Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ...
ըա. 51՝—2՜ ԺԳ. Ննվթմ ԻԱ. Տթղնէենջթ ՟պ՟ւգժնճ գր Նենցթսնջթ ռխ՟ճթ — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
ըբ. 52՜՝ ԺԴ. Ննվթմ ԻԲ. Վխ՟ճնրէթրմ Երաթմգ՟մտ, նվ Տվ՟ոթդնմ խ՟ս՟վգտ՟մ... — Ս՜խկճո ՂԱ. Բ՜ջզ բ ըճոպճչ՜ձճսդզսձ...
ըգ. 52՝—3՝ ԺԵ. Ննվթմ ԻԵ. Վ՟վւ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ըդ. 53՝—4՜ ԺԶ. Ննվթմ ԻԸ. Վ՟վւ Եցվգղթ Աջնվնտ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ըե. 54՜—5՜ ԺԷ. Ննվթմ ԼԱ. Վխ՟ճնրէթրմ Ս՟վաջթ դ՟րվ՟ռ՟վթ գր նվբրնճմ մնվ՟՝ Մ՟վսթվնջթ — Ս՜խկճո ՃԺԷ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ըզ. 55՜՝ ԺԸ. Աղթջ ցգսվնր՟վթ... Ննվթմ Ա. Վխ՟ճնրէթրմ Տվթցնմթ գր Կ՟ժթն՟ճ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
ըէ. 55՝ — 7՜ ԺԹ. Ննվթմ Ը. Յթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթտմ Զ՟ւ՟վթ՟ գր Ամկգ՟ — Ս՜խկճո ԻԷ. Դ՜պ ՜ջ՜
զձլ...
թ. 57՜—8՜ Ի. Ննվթմ Ժ. Վխ՟ճնրէթրմ Թ՟բենջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Հ՟ճւ — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
թ՟. 59՜—60՜ ԻԱ. Գ՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ Ք՟պ՟ջմ՟րվգ՟ճ թ ս՟ձ՟վմ — Ս՜խկճո ՂԵ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
թՠ. 60՜—1՝ ԻԲ. Ննվթմ ԺԵ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Ոմեջթղ՟ճ գր Ավւթոո՟ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
թա. 61՝—2՜ Ննվթմ ԺԶ. Յթյ՟ս՟խ ջնրվՠ գոթջխնոնջ՟տ Մ՟վնրէ՟ճթ գր ջնրվՠ նջխգվ՟տմ, դնվ ընհնռգ՟տ... — Ս՜խկճո ԻԵ. Դ՜պ ՜ջ՜ զձլ...
թբ. 62՜—3՜ ԻԴ. Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթմ յ՟ՠ՟էմ ՟րվմ ջնրվՠ ընհնռնճմ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ ՃԾ ջնրվՠ ծ՟վտմ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
թգ. 63՝—7՜ ԻԵ. [Բ]նրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթմ խթվ՟խեթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Մ՜դբճոզ. Ճջ՜՞ կ՜ջկձճհ ՜ժձ բ... 67՜՝ Ըմէգվտնր՟լւ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ թ աթվ ՟մխգժնտմ թ ջնրվՠ Ք՟պ՟ջմնվբնտ ծ՟մբգվկգժնտմ խ՟թւ ՟պմնրժ — Ըձդՠջռճս՜թ Ա. հԵո՜հ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Լճս՜ռ՜ջճստ, ոջ՝ՠռ՜ջճստ...
Յ՜նճջ՟ճխ ԻԶ — ԽԸ դճս՜ի՜կ՜ջձՠջգ ՝ձ՜՞ջճսկ մՠձ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ. չՠջ՜ժ՜ձ՞ձճսկգ՚ գոպ ռ՜ձժզփ Կ՜ձ իՠջդ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ը՜ըպճսկձՠջ ՠս ՝՜ռդճխճսկձՠջփ

թդ. 67՝—72՜ [ԻԷ]. Յ՟պ՟չմնրղ յ՟ՠ՟էնր ո՟ծնտմ շնվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ թ Տ՟ջմգվնվբ ը՟ղնր ընհնռթմ թ
Սնրվՠ Սթնռմ, գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ Ա. հԵէզռ ոժզա՝ձ. Ահո ՠձ ՜ձճս՜ձտ ճջ՟սճռձ Իոջ՜հՠղզ...
Չզտ գոպ ռ՜ձժզ՚ «ԻԸ.Պ՜սխզժ՜ջյճոզ»փ

թե. 72՜—6՝ [ԻԶ]. Շ՟ՠ՟է ՟րվ Թենբնջթ դ՟րվ՟ռ՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԴ, Կռճսջ՟. Պ՜պճս՜ժ՜ձ բ ՜շ՜նզ...
թզ. 76՝—88՜ [Լ]. Յգվխվնվբնրղ յ՟ՠ՟էնր ո՟ծնտմ գվխնրյ՟ՠ՟էթ ՟րվ, ընհնռթմ թ Տ՟ջմգվնվբ ը՟ղնր թ Սնրվՠ Յ՟վնրէթրմմ, գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ Ա. Ի դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձռ հ՜շ՜նզձ ՞էըճհձ ոժզա՝ձ. Ես
՜հջ կզ բջ հԱջկ՜դՠկ՜հ...
թէ. 88՜—94՝ [ԻԹ]. Շ՟ՠ՟էմ ՟րվմ. Յթյ՟ս՟խ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Սզջՠռզ...
ժ. 94՝—9՜ [ԼԲ]. Յգվվնվբնրղ յ՟ՠ՟էնր ո՟ծնտմ շնվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ թ Տ՟ջմգվնվբ ը՟ղնր ընհնռթմ թ Սնրվՠմ
Սթնռմ. գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ Ա. հԵէզռ. Ես հՠպ ՜սճսջռ ՝՜ակ՜ռ...
Չզտ գոպ ռ՜ձժզ «ԼԳ. Խ՜մ ՞զսպզձ»փ

ժ՟. 99՜՝ [ԼԱ]. Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Յթյ՟ս՟խ Յնռծ՟մմնր Եվնրջ՟հգղ՟տրնճ. Եր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո.
Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ժՠ. 99՝—110՝ [ԼԵ]. Չնվվնվբ. Կթվ՟խեթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Ղճսժ՜հ. Մզ ՠջժձմզջ, ի՜սպ վճտջզժ...
ժա. 110՝—1՝ [ԼԴ]. Շ՟ՠ՟է ՟րվմ. Յթյ՟ս՟խ ջվՠնտ Ք՟պ՟ջմթտմ — Ս՜խկճո ԿԵ. Ախ՜խ՜ժՠռբտ...
Չզտ գոպ ռ՜ձժզ՚ «ԼԶ. Պզճձզ տ՜ի՜ձ՜հզ», «ԼԷ, Մ՟վխնջթ ՠյզոժճյճոզ»,«ԼԸ. Աՠբ՟ճթ ՠյզոժճյճոզ», «ԼԹ. Ամբվեթ ոպջ՜պՠէ՜պզ»փ

ժբ. 111՝—22՝ [Խ]. Հթմագվնվբ խթվ՟խեթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Մ՜ջժճոզ. Ես հՠէ՜ձՠէձ ձճջ՜ զ պ՜ծ՜ջբ...

ժգ. 122՝—4՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ — Ս՜խկճո ԻԹ. Կռճսջ՟. Եի՜ձ ազո զ ՞՝ճհ...
Ց՜ձժճսկ մզտփ

ժդ. 124՜—34՝ [Վ]գտգվնվբ խթրվ՟խեթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Ղճսժ՜հ. Ես հ՜ոՠէ ճկ՜ձռ ապ՜ծ՜ջբձ... ՠս ՜հէ ճմ իՠշ՜ո/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ, ռ՜ձժճսկ մզտ)փ
ժե. 135՜—7՜ [ԽԱ]. Ղ՟դ՟վնր ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տբջ ի՜ձՠջ զ ՟եճըճռ ա՜ձլձ զկ...
ժզ. 138՜—40՝ [ԽԲ. Ա]վղ՟րգմգ՟տմ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո ՂԵ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ժէ. 140՝—5՝ [ԽԳ]. Մգլթ գվխյ՟ՠ՟էթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո. Խճոպճչ՜ձճսդզսձ...
ի. 145՝—53՝ [ԽԴ]. Մգլթ գվգւյ՟ՠ՟էթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո ԽԵ. Բխըՠոռբ ոզջպ զկ...
ի՟. 153՝—7՝ [ԽԵ]. Մգլթ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո Խ, Կռճսջ՟. Ոջ ճսպբջ գձ՟ զո ի՜ռ... Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Մ՜ջժճոզ. Ես բջ Զ՜պզժձ... ազ կզ պՠոռՠձ ՜մ՜ստ ՠս /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
իՠ. 158՜—68՝ [ԽԶ. Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ] — Ըձդՠջռճս՜թ Ա. Ի Ծձըձ՟ճռ. Ես ՠխՠս հՠպ ՝՜ձզռ
՜հոճռզժ, վճջլՠ՜ռ Աոպճս՜թ աԱ՝ջ՜ի՜կ...
իա. 168՝—93՜ [ԽԷ. Մգլթ նրվՠ՟էթմ աթյգվմ] — Աշ՜նզձ ՞ճ՝խ՜հձ. Ըձ՟բ՛ջ ըշճչՠռ՜ձ...
իբ. 193՝—211՜ [ԽԸ]. Շ՟ՠ՟է ՟րվ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո ՁԷ. Տբջ Աոպճս՜թ վջժճսդՠ՜ձ զկճհ...
իգ. 211՜—23՝ Մգլթ խթվ՟խեթ Զ՟սխթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Յճչի՜ձձճս. Յՠպ ՜հոճջզժ ՜խ՜մՠ՜ռ աՊզխ՜պճո Յճչոբվ...
Ց՜ձժճսկ մզտփ

իդ. 223՝—91՝ Ննվ խթվ՟խեթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո. Հ՜ծՠռ՜ջ, Տբջ, գձ՟ ՠջժզջ տճ...
Ց՜ձժճսկ մզտփ
Գջմզռ՚ 276՜ «Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ ՜շ՜ս՜սպճսձ ՠս ծ՜ղճհձ ժ՜ջ՞ձ ՞ջՠ՜է բ զ կ՜հզո ՜կզո, ԿԵ ի՜կ՜ջձ, ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜հ, ՠս կզ կՠխ՜՟ջՠջ, ազ ՞ճջթտո հՠպճհ ՞ջՠռզ ՠս զ Յզձ՜ձռձ զ ժ՜ջ՞ձ ՟ջզ»փ

իե. 292՜՝ ԽԹ. Աղթջ ՟ովթժ... մնվթմ Ա. Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Մ՟վթ՟ղնր Եաթոս՟տրնճմ — Ս՜խկճո ԼԱ. Եջ՜ձզ
ճսկ դճխճսդզսձ ՠխՠս...
իզ. 293՜—4՜ Ծ. Աովթժ Զ. Արգսթւ Աջսնր՟լ՟լմթմ... — Ս՜խկճո ԿԷ. Յ՜ջզռբ Աոպճս՜թ...
իէ. 294՜—5՜ ԾԱ. Ննվթմ ԺԶ. Վխ՟ճնրէթրմ Շղ՟րնմթ գոթջխնոնջթ... — Ս՜խկճո. Տբջ դ՜՞՜սճջ...
լ. 295՜—6՜ [ԾԲ]. Ննվթմ ԻԳ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Գգնվագ՟ դ՟րվ՟ռ՟վթ — Ս՜խկճո ՃԺԷ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
լ՟. 296՜—7՜ ԾԳ. Ապ՟չթմ խթվ՟խեմ ծգս Ննվ խթրվ՟խեթմ Այի՟վծ՟ղ՟սվ՟մ — Ս՜խկճո ԿԷ. Յ՜ջզռբ Աոպճս՜թ...
լՠ. 297՜—8՝ ԾԴ. Ննվթմ Լ. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնցմ Յ՟խնռՠ՟ճ Զգՠգբգ՟ — Ս՜խկճո ԽԵ. Աոպճս՜թ կՠջ ՜յ՜սբձ...
լա. 298՝—9՝ ԾԵ. Աղթջ ղ՟ճթջ... Ննվթմ Ա. Եվգղթ՟ճթ ղ՟վա՟վեթֆ Յ՟ճջղ ՟րնրվ ռխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ռխ՟ճթմ
Կնբվ՟սնջթ գր զմխգվ՟տմ — Ս՜խկճո ԼԹ. Հ՜կ՝ՠջՠէճչ...
լբ. 299՝—300՝ ԾԶ. Ննվթմ Զ. Վգվ՟ցնինրղմ, Յնռՠ՟ճ ՟վբ՟վնճ գր ռխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Ախ՟խթնջթ Բթրդ՟մբ՟տրնճ — Ս՜խկճո Գ. Տբջ ազ ՝՜աճսկ ՠխՠձ...
լգ. 300՝—2՜ ԾԷ. Ննվթմ Թ. Եջ՟ճ՟ճ ղ՟վա՟վեթ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Քվթջս՟ցնվթ Շ՟մ՟աժիթ — Ս՜խկճո
ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
լդ. 302՜՝ ԾԸ. Ննվթմ ԺԱ. Մնռխթղ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճթ գր Եվթ՟մնջթ գոթջխնոնջթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜ Տբջ,
աԴ՜սզդ...
լե. 302՝—3՜ ԾԹ. Ննվթմ ԺԲ. Յթյ՟ս՟խ գվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տրնճ գոթջխնոնջթ — Ս՜խկճո ՃԽԹ.
Ասջիձՠռբտ...
լզ. 303՜—5՝ Կ. Չնվվնվբ խթվ՟խեթմ Յթմ՟մտմ. Եվգրղ՟մ Սնրվՠ ի՟շթմ թ ճգվխմթտ... — Ս՜խկճո ՂԶ. Տբջ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ...
լէ. 305՝—6՜ ԿԱ. Ննվթմ ԻԱ. Յթյ՟ս՟խ Կնջս՟մբթ՟մնջթ է՟ա՟րնվթ գր ղ՟րվ մնվ՟՝ Հգհթմե — Ս՜խկճո Ի.
Տբջ զ ա՜սջճսդՠ՜ձ...
խ. 306՜—7՜ ԿԲ. Ննվթմ ԻԲ. Վխ՟ճնրէթրմ Թենբնսնմթ Գ՟հ՟ս՟տրնճ գր գրէմ խնրջ՟մ՟տմ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
խ՟. 307՜՝ ԿԳ. Ննվթմ ԻԴ. Թ՟ժեժգ՟ ՠըյխթ... — Ս՜խկճո Գ. Տբջ, ազ ՝՜աճսկ ՠխՠձ...

խՠ. 307՝ ԿԴ. Ննվթմ ԻԹ. Սնրվՠ գր ՟պ՟չթմ ընհնռնճմ Նթխթ՟ճ ՅԺԸ ջնրվՠ ծ՟վտմ — Ս՜խկճո. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ... ՜ջժզռ պ՜ձն՜ձո ա՞էըճչ ձճջ՜ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Չզտ գոպ ռ՜ձժզ «ԿԵ. Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ Քջզոպճոզ»փ

խա. 308՜—20՜ [ԿԶ. Հնարնճմ ա՟ժջսգ՟մմ Ը ՟րնրվ — Ս՜խկճո. Տբջ, էճսջ ՜խ՜սդզռ... Զզձմ ժ՜կզռզ ՜հո էզձՠէ]/// Ես ժզոճռձ գձ՟ ը՜խ ՜ջժՠէ...
խբ. 320՜—1՜ ԿԷ. Աղթջ ճնրմթջ... Ննվթմ Ա. Սվՠնրծթ խնրջ՟մոտմ Հպթցջթղգ՟յ... — Ս՜խկճո ԽԴ. Բխըՠոռբ ոզջպ...
խգ. 321՜՝ ԿԸ. Ննվթմ Բ. Սվՠնրծթմ Գ՟ճիմգ՟... — Ս՜խկճո ԽԴ. Բղըՠոռբ ոզջպ...
խդ. 321՝—2՜ ԿԹ. Ննվթմ Զ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնրծթ խնրջ՟մ՟տմ Մ՟վթ՟ղնր, Մ՟վէ՟ճթ, Թգխժթ գր Եղգթ — Ս՜խկճո ԽԴ. Բղըՠոռբ ոզջպ...
խե. 322՜՝ Հ. Ննվթմ Ը. Թենբնվնջթ ջսվ՟սգժ՟սթ... — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ ճսձժձ ՟զջ...
խզ. 322՝—3՜ ՀԱ. Ննվթմ Թ. Յթյ՟ս՟խ Եցգջնջթ ջնրվՠ ընհնռնճմ Մ ջնրվՠ ծ՟վտմ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
խէ. 323՜—4՜ ՀԲ. Ննվթմ ԺԱ. Բ՟պմ՟ՠ՟ճ գր Մ՟ս՟էթ՟ — Ս՜խկճո ԺԲ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ ավ՜շո... Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Ոմ ոզջբ Աոպճս՜թ...
ծ. 324՜—5՜ ՀԳ. Ննվթմ ԺԴ. Հ՟մաթջս ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Եհթջեթ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ծ՟. 325՜—9՜ ՀԴ. Ննվթմ ԺԵ. Եվխնս՟ջ՟մ ղ՟վա՟վեթտմ... — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Սզջՠռզ...
–327՜—9՜ «Մ՜իտ ԺԲ կ՜ջ՞՜ջբզռ» գձդՠջռճս՜թձՠջզռ ՜ձն՜պ ՠս ի՜կ՜ըկ՝ճս՜թ)փ

ծՠ. 329՜—30՜ ՀԵ. Ննվթմ ԻԴ. Ծմնրմբ Յնռծ՟մմնր Մխվսշթ... — Ս՜խկճո Ը. Տբջ, Տբջ կՠջ...
ծա. 330՜ ՀԶ. Ննվթմ ԻԵ. Վխ՟ճնրէթրմ ՠ՟դղ՟շ՟վշ՟վ խնրջթմ Փգՠվնմգ՟ճ — Ս՜խկճո ԽԴ. Բխըՠոռբ
ոզջպ.../// (1 դՠջդ գձժ՜թ)փ
ծբ. 331՜ [ՀԷ. Ննվթմ ԻԹ. Գժի՟րնվ ՟պ՟ւգժնտմ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթ — ...Ըձդՠջռճս՜թ հԵջժջճջ՟ դխդճհձ Տզկճդՠ՜հ. Զ՜հո չժ՜հճսդզսձ ՟ձՠկ... ժ՜պ՜ջՠ՜է ժ՜է]/// Զզ ՠո ՜հձճսիՠպՠս ժ՜պ՜ջՠ՜է ժ՜կ...
ծգ. 331՜—2՜ ՀԸ. Ննվթմ Լ. Հ՟ր՟ւնրղմ ԺԲ ՟պ՟ւգժնտմ... — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
ծդ. 332՜—3՝ ՀԹ. Աղթջ ճնրժթջ... Բ. Տ՟ո՟մ՟խթմ Աջսնրլնճ, նվ թ Կ՟վթ՟է՟վթղ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ծզ. 334՜—49՜ Ձ. Ի ղգլթ ս՟րմթ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ ՟պ՟ր՟րսնրմ ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՂԵ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ծէ. 349՜՝ ՁԱ. Ննվթմ Ժ. ԽԵ ռխ՟ճթտմ, նվ թ Նթխ՟րոնժթջ ծ՟ճնտ խ՟ս՟վգտ՟մ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ...
կ. 349՝—50՜ ՁԲ. Ննվթմ ԺԵ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Կթրվ՟խնջթ գր ղ՟րվ մնվ՟՝ Յ[նր]հթսգ՟ — Ս՜խկճո Ը. Տբջ, Տբջ կՠջ...
կ՟. 350՜՝ ՁԳ. Ննվթմ ԺԷ. Աէ՟մ՟աթմե գոթջխնոնջթ... — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
կՠ. 350՝—1՜ ՁԳ. Ննվթմ թ ԺԸ. Ննրմգ՟ճ գր Մ՟մգ՟ճ — Ս՜խկճո ԽԴ. Բղըՠոռբ ոզջպ զկ...
կա. 351՜—2՝ ՁԵ. Ննվթմ Ի. Վգվ՟տնրղմ ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Եհթ՟ճթ — Ս՜խկճո ՁԴ. Ձ՜հձզս զկճչ...
կբ. 352՝—3՜ ՁԶ. Ննվթմ ԻԱ. Յթյ՟ս՟խ ղ՟վա՟վեթմ Եդգխթեժթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
կգ. 353՜՝ ՁԷ. Ննվթմ ԻԲ. Վխ՟ճնրէթրմ Մ՟վէմթ խնրջթմ գր ծ՟մաթջս Մ՟վթ՟ղնր Մ՟աբ՟հգմ՟տրնճ — Ս՜խկճո ԻԶ. Տբջ, էճհո զկ ՠս ժՠ՜ձտ...
կդ. 353՝—4՜ ՁԸ. Ննվթմ ԻԴ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնրծթ խնրջթմ Քվթջսթմգ՟ — Ս՜խկճո ԽԴ. Բղըՠոռբ ոզջպ...
կե. 354՜—5՜ ՁԹ. Ննվթմ ԻԷ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Պ՟մս՟ժենմթ գր Եվղնհգ՟ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Ս՜խկճո ՃԽԹ.
Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
կզ. 355՜՝ Ղ. Ննվթմ ԻԸ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Կ՟ժթմթխնջթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
կէ. 355՝—6՜ ՂԱ. Ննվթմ Լ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Աՠբժղջգծթ գր ՟ճժնտմ — Ս՜խկճոգ Ը. Տբջ, Տբջ կՠջ...
հ. 356՜—9՝ ՂԲ. Աղթջ ՟րանջսնջ... Ննվթմ Ա. Կ՟ս՟վնրղմ Մ՟խ՟ՠ՟ճգտնտմ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
հ՟. 359՝—60՝ ՂԳ. Ննվթմ Դ. Վխ՟ճնրէթրմ Սնցգ՟ճ գր գվթտ բջսգվ՟տմ — Ս՜խկճո ԽԴ. Բխըՠոռբ ոզջպ...
360՝ ՂԴ. Ննվթմ Թ. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Մ՟ս՟էգ՟ճ — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
Շ՜ջ. ՠս ՂԵ—ՂԹ դ՜վճս՜թփ Ըոպ ռ՜ձժզ՚ «ՂԵ. Ամսնմթնջթ Ահեւջ՟մբվ՟տրնճ»փ «ՂԶ. Շճխ՜ժ՜դզձձ»փ «ՂԷ. Փճըկ՜ձ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠջՠտ ՜սճսջձ»փ «ՂԸ. Սսգց՟մնջթ Որժմտնճմ ՠս գձժՠջ՜ռ ձճջ՜»փ «ՂԹ. Ամբվեթ ոպջ՜պՠէ՜պզձ»փ

հՠ. 361՜ [Ճ. Ս՟ղնրեժթ ղ՟վա՟վեթ — ... Ըձդՠջռճս՜թ զ Կճխճո՜ռսճռ դխդճհձ. Ես ՜ջ՟... Ոջճռ ժ՜կՠ]///ռ՜ս
Աոպճս՜թ ռճսռ՜ձՠէ...
հա. 361՜—2՜ ՃԱ. Ննվթմ ԻԷ (Ե). Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Տթսնջթ — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
հբ. 362՜՝ ՃԲ. Ննվթմ ԻԶ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Աբվթ՟մնջթ գր խմնչ մնվ՟՝ Ամ՟ս՟րժգ՟... — Ս՜խկճո ՃԺԵ.
Հ՜ս՜պ՜ռզ...
հգ. 362՝—4՜ ՃԳ. Ննվթմ ԻԹ. Գժի՟սնրղմ Կ՟վ՟ոգսթմ Յնռծ՟մմնր — Ս՜խկճո ՁԸ. Զճխճջկճսդզսձո...
հդ. 364՜—5՜ ՃԴ. Աղթջ ջգոսգղՠգվ... Ննվթմ Բ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Մ՟ղ՟ջ՟ճ — Ս՜խկճո ՃԻԳ. Եդբ ճմ Տբջ բջ...
հե. 365՜՝ ՃԵ. Ննվթմ Գ. Վխ՟ճնրէթրմ Ամէթղնջթ Նթխաղթբգ՟ճ գոթջխնոնջթ գր Վ՟ջթժնրծգ՟ խնրջթ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
հզ. 365՝—6՝ ՃԶ. Ննվթմ Դ. Վխ՟ճնրէթրմ Բ՟ՠթհ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ... — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
հէ. 366՝—7՝ ՃԷ. Ննվթմ Ը. Ծմնրմբ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ թ լմնհ՟տմ... — Ս՜խկճո. Մՠթ՜ռճսոռբ...
ձ. 367՝—8՝ ՃԸ. Ննվթմ ԺԳ. Ն՟ր՟խ՟սթւ Սվՠնճ Յ՟վնրէգ՟մմ Եվնրջ՟հեղթ ղգլթ գխգհգտրնճմ — Ս՜խկճո
ՀԴ. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ...
ձ՟. 368՝—75՝ ՃԹ. Ննվթմ ԺԴ. Տ՟րմ ո՟սնր՟խ՟մ գր Սնրվՠ ի՟շթմ Քվթջսնջթ... — Ս՜խկճո Դ. Ի ժ՜ջ՟՜է
զկճսկ...
ձՠ. 375՝—6՜ ՃԺ. Ննվթմ ԺԶ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնրծթ խնրջթմ Երցթղգ՟ գր ԽԹ զմխգվ՟տմ — Ս՜խկճո ԽԴ. Բխըՠոռբ ոզջպ զկ...
ձա. 376՜—7՜ ՃԺԱ. Ննվթմ ԺԸ. Հ՟մաթջս ց՟պ՟րնվ ղ՟վա՟վեթմ Մնռջեջթ գր ճթյ՟ս՟խ Ած՟վնռմթ... — Ս՜խկճո ՁԶ. Ձ՜հձզս ՠո ՜շ Տբջ ժ՜ջ՟՜ռզ...
ձբ. 377՜—8՜ ՃԺԲ. Ննվթմ Ի. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Երջս՟էեթ... — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձգ. 378՜—9՝ ՃԺԳ. Ննվթմ ԻԲ. Հ՟մաթջս ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Յնռմ՟մնր գր ռխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Փնխ՟ջնր...
— Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձդ. 379՝—80՝ ՃԺԴ. Ննվթմ ԻԴ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճ խնրջթմ Թգխհթ — Ս՜խկճո. ԽԴ. Բղըՠոռբ ոզջպ զկ...
ձե. 380՝—1՜ ՃԺԵ. Ննվթմ ԻԶ. Հ՟մաթջս ջնրվՠ ՟րգս՟վ՟մշթմ Յնռծ՟մմնր — Ս՜խկճո ՂԵ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ձզ. 381՜—2՜ ՃԺԶ. Ննվթմ ԻԷ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Կ՟ժթջսվ՟սնջթ գր ԽԹ զմխգվ՟տ մնվ՟ — Ս՜խկճո ՃԺԵ.
Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձէ. 382՜—3՜ ՃԺԷ. Ննվթմ Լ. Գթրս մյի՟վ՟տ ջվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթ... գր ճթյ՟ս՟խ ջվՠնտ Հպթցջթղգ՟մտ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձը. 383՜—4՜ ՃԺԸ. Աղթջ ծնգսգղՠգվ... Ննվթմ Ա. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Ամ՟մթ՟ճթ Դ՟ղ՟ջխ՟տրնճ — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
ձը՟. 384՜—5՜ ՃԺԹ. Ննվթմ Բ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճ գոթջխնոնջթմ Կթովթ՟մնջթ գր Յնրջսթ՟մգ՟ճ ջվՠնրծնճ խնրջթմ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձըՠ. 385՜—6՝ ՃԻ. Ննվթմ Գ. Սնրվՠ գոթջխնոնջթմ Դթնմեջթնջթ Ավթջո՟ա՟տրնճ գր ճթյ՟ս՟խ գվ՟մգժնճմ Կթվ՟խնջթ ձամ՟րնվթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձըա. 386՝—7՝ ՃԻԱ. Ննվթմ Զ. Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թնռղ՟ճթ — Ս՜խկճո ՀԱ. Աոպճս՜թ, ազջ՜սճսձո տճ...
ձըբ. 387՝—8՝ ՃԻԲ. Ննվթմ Ե(=Է) Վխ՟ճնրէթրմ Ս՟վաջթ գր Բ՟անջթ... — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձըգ. 388՝—9՜ ՃԻԳ. Ննվթմ Թ. Սնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խնռՠ՟ճ Աժցգ՟մ գր ծ՟մաթջս Աՠվ՟ծ՟ղնր ՟վբ՟վնճ
— Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
ձըդ. 389՜—90՜ ՃԻԴ. Ննվթմ ԺԲ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնտմ Տ՟վ՟անջթ, Պվնՠնջթ գր Ամբվնմթխնջթ — Ս՜խկճո
Ե. Բ՜ձզռ զկճռ ճսձժձ ՟զջ...
ձըե. 390՜—1՜ ՃԻԵ. Ննվթմ ԺԵ. Սվՠնրծթ խնրջթմ Եվղնմգ՟ճ գր ռխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ Ղնրխթ՟մնջթ
Ամսթնւ՟տրնճ — Ս՜խկճո ԽԴ. Բղըՠոռբ ոզջպ զկ...
ձըզ. 391՜՝ ՃԻԶ. Ննվթմ ԺԶ. Վխ՟ճնրէթրմ Ղնրմխթ՟մնջթ ծ՟վթրվ՟ոգսթ... — Ս՜խկճո ԺԴ. Տբջ, ճչ ժ՜ռռբ զ
ըճջ՜ձզ...
ձըէ. 391՝—2՝ ՃԻԷ. Ննվթմ ԺԷ. Ոռջեթ ղ՟վա՟վեթ գր ռխ՟ճնրէթրմ Թգնբնվթսգ՟ ւ՟ծ՟մ՟ճթ Ամսթնւ՟տրնճ
— Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձթ. 392՝—3՝ ՃԻԸ. Ննվթմ ԺԸ. Հ՟մաթջս ջնրվՠ ՟րգս՟վ՟մշթմ Ղնրխ՟ջնր գր ճթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ՟րգս՟վ՟մշթմ Մ՟վխնջթ — Ս՜խկճո ՂԵ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...

ձթ՟. 393՝—4՝ ՃԻԹ. Ննվթմ Ի. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Ավ[ս]գղգ՟ գր Խ՟վգէ՟ գր ԺՌՄ ռխ՟ճթտմ... — Ս՜խկճո
ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձթՠ. 394՝—5՜ ՃԼ. Ննվթմ ԻԲ. Վխ՟ճնրէթրմ Վ՟վնջգ՟տ ջվՠնտ ռխ՟ճթտմ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ ճսձժձ ՟զջ...
ձթա. 395՜—6՝ ՃԼԱ. Ննվթմ ԻԳ. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խնռՠ՟ճ գր Շղ՟րնմթ... — Ս՜խկճո ՃԼԱ.
Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձթբ. 396՝—7՜ ՃԼԲ. Ննվթմ ԻԴ. Յ՟վնրէթրմ Է ղ՟մխ՟մտմ Եցգջնջթ — Ս՜խկճո ՂԱ. Բ՜ջզ բ ըճոպճչ՜ձ էզձՠէ...
ձթգ. 397՜—8՜ Ննվթմ ԻԶ. Վխ՟ճնրէթրմ ջւ՟մշգժ՟անվլ ռխ՟ճթմ Դգղգսվթնջթ գր ՟ճժնտմ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ ճսձժձ ՟զջ...
ձթդ. 398՜—9՜ ՃԼԴ. Ննվթմ ԻԷ. Հգոգվթւգ՟ճ գր զմխգվ՟տ մնվ՟ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձթե. 399՜՝ ՃԼԷ. Դ՟վկգ՟ժ ԻԷ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնտ Սնրւթ՟ջ՟մտմ, նվւ թ Հ՟ճւ խ՟ս՟վգտ՟մ — Ս՜խկճո ԽԳ.
Աոպճս՜թ ՜ժ՜ձն՜ստ...
ձթզ. 400՜՝ ՃԼԶ. [Ն]նվթմ ԻԹ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Սսգց՟մնջթ Հպնռղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ... — Ս՜խկճո ՃԽԹ.
Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ձթէ. 400՝—1՝ ՃԼԷ. Աղթջ մնճգղՠգվ... Ննվթմ Ա. Սւ՟մշգժ՟անվլ ՠըյխ՟տմ Կնդղ՟ճթ գր Դ՟ղթ՟մնջթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձժ. 401՝—2՝ ՃԼԸ. Ննվթմ Զ. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ Պ՟րհնջթ Խնջսնռ՟մնհթ, Ահեւջ՟մբվթ գր Մգսվնց՟մնջթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձժ՟. 402՝—5՜ ՃԼԹ. Ննվթմ Բ. Տ՟րմ ե ց՟պ՟րնվ ծվգյս՟խ՟ոգս՟տմ Մթւ՟ճեժթ գր Գ՟ՠվթեժթ... — Ս՜խկճո. Ասջիձՠ՜ ՜ձլձ զկ...
ձժՠ. 405՜՝ ՃԽ. Ննվթմ ԺԲ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Մգժթ գոթջխնոնջթ գր Բ ՟յ՟խգվս՟տմ գր Բնվ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճթ գր Շգմնճթ ջ՟վխ՟ր՟աթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձժա. 405՝—7՜ ՃԽԱ. Ննվթմ ԺԳ. Վ՟վւ ջվՠնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ... — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձժբ. 407՜—8՝ ՃԽԲ. Ննվթմ ԺԴ. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Փթժթոնջթ... – Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
ձժգ. 408՝—9՜ ՃԻԳ (=ՃԽԳ). Ննվթմ ԺԵ. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ինջսնռ՟մնհ՟տմ Գնրվթ՟ջ՟ճ, Ս՟ղնմ՟ջ գր
Աՠթՠ՟ ջ՟վխ՟ր՟աւ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ ճսձժձ...
ձժդ. 409՜—10՜ ՃԽԴ. Ննվթմ ԺԶ. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ՟րգս՟վ՟մշթմ Մ՟սէենջթ — Ս՜խկճո ՂԵ. Ասջիձՠռբտ
աՏբջ...
ձժե. 410՜՝ ՃԽԵ. Ննվթմ ԺԷ. Վ՟վւ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ձժզ. 410՝—1՝ ՃԽԶ. Ննվթմ ԺԹ. Հ՟մաթջս ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Աՠբթնր, գր ռխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Ռնղ՟մնջթ Մթ՟ճմ՟խգտթ... — Ս՜խկճո ՂԱ. Բ՜ջզ բ ըճոպճչ՜ձզէձ...
ձժէ. 411՝—2՜ ՃԽԷ. Ննվթմ ԻԴ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնրծթ խնրջթմ Նգւս՟պթմգ՟ճ... — Ս՜խկճո ԽԴ. Բխըՠոռբ...
Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Իկ՜ոպճսդզսձ հՠէո ծ՜ձ՜յ՜ջիՠ՜ռ ՞ճչզ...
ձի. 412՜՝ ՃԽԸ. Ննվթմ ԻԵ. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Կհգղ՟ճ... գր Պգսվնջթ Ահգւջ՟մբվնր — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
ձի՟. 412՝—3՝ ՃԽԹ. Ննվթմ ԻԶ. Վխ՟ճնրէթրմ ջւ՟մշգժ՟անվլ ռխ՟ճթմ Մգվխգպթնջթ — Ս՜խկճո ԺԹ. Լճսզռբտ
աՏբջ...
ձիՠ. 413՝—4՜ ՃԾ. Ննվթմ ԻԷ. Վխ՟ճնրէթրմ ՠ՟դղ՟շ՟վշ՟վ ռխ՟ճթմ Յ՟խնռխ՟ճ է՟ա՟րնվ՟դմնճ գր Իվ՟ր՟ց՟պ՟ճ ռխ՟ճթ — Ս՜խկճո ՃԲ. Ասջիձՠ՜ ՜ձլձ զկ...
ձիա. 414՜՝ ՃԾԱ. Ննվթմ Լ. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Ամբվեթ — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
(///դՠջզ, 1 դՠջդ ժպջճս՜թ ի՜ձճս՜թ)փ
ձիբ. 415՜—6՜ [ՃԾԲ. Աղթջ բգխսգղՠգվ... Ննվթմ Ա. Յթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ծ՟վտմ Եաթոսնջթ՝ Պ՟րհնջթ, Պ՟րհգ՟, Յնծ՟մմնր Գՠ՟տնճմ գր ՟ճժնտմ Բ ծ՟վտմֆ Յ՟ճջ ղ՟րնրվ Ն՟րնրղ՟ճ ղ՟վա՟վեթ... – Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հՠ՜հ կ՜ջ՞՜ջբ... Յ՜սճսջ հ՜հձկզժ ՠխզռզձ իզձ՞ տ՜խ՜տ հՠջժջզձ Ե՞զյ]պ՜ռսճռ, ճջ ը՜սոզռզձ ատ՜ձ՜ձ՜ռսճռ էՠաճսձ...
ձիգ. 416՜՝ ՃԾԳ. Ննվթմ Գ. Հ՟մաթջս ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Սնցնմթ՟, գր ռխ՟ճնրէթրմ... Թենբնրժթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...

ձիդ. 416՝—7՝ ՃԾԴ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնրծթ խնրջթմ Վ՟վռ՟պգ՟ճ գր Յնրժթ՟մգ՟ — Ս՜խկճո ԽԴ. Բղըՠոռբ...
ձիե. 417՝—8՝ ՃԾԵ. Ննվթմ Գ(=Զ). Վ՟վւ գր ծ՟մաթջս Սւ՟մշգժ՟անվլ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Նթխնհ՟ճնջթ — Ս՜խկճո ՂԶ. Տբջ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ...
ձիզ. 418՝—9՜ ՃԾԶ. Ննվթմ Ժ. Վխ՟ճնրէթրմ ջւ՟մշգժ՟անվլ ջնրվՠ ռխ՟ճթտմ Մթմ՟ջ՟ճ, Եվղնագմթ գր Գվ՟ցնջթ — Ս՜խկճո ՃԺԴ(=ՃԺԵ). Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձիէ. 419՜—20՜ ՃԾԷ. Ննվթմ ԺԱ. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Բ՟վէնհնվղենջթ — Ս՜խկճո ԺԸ. Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
ձլ. 420՜—1՜ ՃԾԸ. Ննվթմ ԺԳ. Վխ՟ճնրէթրմ ց՟պ՟րնվգ՟ժ գր ջնրվՠ ռխ՟ճթմ Քվթջսնջթ Երջսպ՟սթնջգ՟մտ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձլ՟. 421՜—2՝ ՃԾԹ. Ննվթմ ԺԵ. Վ՟վւ գր ծ՟մաթջս Յ՟խնռՠ՟ճ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Մլՠմ՟ճ գր Մ՟վնրաեթ
ձամ՟րնվթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձլՠ. 422՝—3՜ Ննվթմ ԺԷ. Վխ՟ճնրէթրմ ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Դ՟մթեժթ գր ճթյ՟ս՟խ Եվթտ ղ՟մխ՟մտմ — Ս՜խկճո ՃԽԹ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ձլա. 423՝—4՝ ՃԼԱ. Ննվթմ Ի. Իամ՟սթնջթ Ամսթնւ՟ճ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձլբ. 424՝—5՝ ՃԿԲ. Ննվթմ ԻԱ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնրծթ խնրջթմ Յնրժթ՟մգ՟ճ գր Ոջխ՟ճթտմ զմբ մղ՟ — Ս՜խկճո
ԽԴ. Բղըՠոռբ...
ձլգ. 425՝—6՜ ՃԿԳ. Ննվթմ ԻԲ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնրծնճմ Ամ՟ջս՟ջ՟ճ... — Ս՜խկճո ԽԴ. Բղըՠոռբ...
ձլդ. 426՜—8՝ ՃԿԴ. Ննվթմ ԻԳ. Յթյ՟ս՟խ մ՟ի՟ծ՟վտմ ջվՠնտ Աբ՟ղ՟ճ, Ննճթ, Աՠվ՟ծ՟ղնր, Ս՟ծ՟խ՟ճ,
Յ՟խնռՠ՟ճ գր ՟ճժնտմ — Ս՜խկճո ՀԶ. Ձ՜հձզս զկճչ...
ձլե. 428՝—30՜ ՃԿԵ. Ննվթմ ԻԵ. Յթյ՟ս՟խ Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթ գր Յ՟խնռՠ՟ճ ՟պ՟ւգժնճ գհՠ՟րվմ Տգ՟պմ —
Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձլզ. 430՜—1՜ ՃԿԶ. մնվթմ ԻԸ. Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնտմ Դնղմ՟ճթ, գր Իմբնջթ գր Գհգվթխնջթ ւ՟ծ՟մ՟ճթ գր գվխնրտ ՠթրվնրտմ, նվւ թ Նթխնռղթբ՟ — Ս՜խկճո ԿԵ. Ախ՜խ՜ժՠռբտ...
ձլէ. 431՜՝ ՃԿԷ. Ննվթմ ԻԹ. Տհ՟ճնտմ Բգէհեեղթ ջո՟մգժնտմ թ Հգվնռբեե... — Ս՜խկճո Ը. Տբջ, Տբջ, կՠջ...
ձխ. 431՝—2՝ ՃԿԸ. Ննվթմ Լ. Յթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ Յ՟խնռՠ՟ճ գր Յնռծ՟մմնր՝ նվբրնտմ Զգՠգբգ՟ճ —
Ս՜խկճո ՂԵ. Ասջիձՠռբտ աՏբջ...
ձխ՟. 432՝—3՝ ՃԿԹ. Ննճգղՠգվթ ԻԱ. Գ՟ժնրջսմ թ ս՟ձ՟վմ ջվՠնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ, ճնվը՟ղ գվթտ ՟ղ՟տ
եվ... — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձխՠ. 433՝—4՝ ՃՀ. Յնրմնր՟վթ Գ. Սվՠնճմ Գնվբթնջթ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ...
ձխա. 434՝—5՜ ՃՀԱ. Փգսվնր՟վթ ՟ղջնճ ԺԱ. Վժ՟ջ՟ճ գոթջխնոնջթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Հ՜ս՜պ՜ռզ...
ձխբ. 435՜՝ ՃՀԲ. Արանջսնջ ԺԵ. Մթրպնմնջթ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձխգ. 435՝—8՜ ՃՀԳ. Փգսվնր՟վթ ԻԲ—մ. Սվՠնճմ Կնպմգժթնջթ — Ս՜խկճո Ե. Բ՜ձզռ զկճռ...
ձխդ. 438՜՝ ՃՀԴ. Հվնսթտ ԻԷ. Սվՠնյ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ Ղգրնմբգ՟մտ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձխե. 438՝—9՝ ՃՀԵ. Հվնսթտ գր Սվՠնտ Վ՟վբ՟մ՟մտ — Ս՜խկճո ԽԳ. Բ՜հռ ՜ջ՟ կՠջեՠռՠջ...
ձխզ. 439՝—40՝ ՃՀԶ. Ս՟ծղթ Է. Յնռծ՟մմնր Մխվսշթ գր Աէ՟մ՟աթմե ռխ՟ճթ — Ս՜խկճո ՃԺԵ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
ձխէ. 440՝—1՝ ՃՀԷ. Տվե Ժ. Նգվջթջթ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ ծ՟ճվ՟ոգսթ գր Խ՟բ՟ գոթջխնոնջթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ.
Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
ձծ. 441՝—2՜ ՃՀԸ. Հնպթ Բ. Սվՠնտ Ոջխգ՟մտմ թ Հ՟ճւ — Ս՜խկճո ԽԳ. Աոպճս՜թ ՜ժ՜ձ՜ստ...
ձծ՟. 442՜՝ ՃՀԹ. Տվեթ ԺԷ. Թ՟վաղ՟մշ՟տմ Ս՟ծ՟խ՟ճ գր Մգջվնռՠ՟ճ գր ՟ճժնտմ — Ս՜խկճո ՃԾԸ, Կռճսջ՟. Խ՜սոբզ աչժ՜հճսդզսձո...
ձծՠ. 442՝—3՜ ՃՁ. Ք՟հնտ Ը. Սվՠնճմ Ս՟մբիսնճ խնրջթ — Ս՜խկճո ԽԴ. Բխըՠոռբ ոզջպ զկ...
ձծա. 443՜—4՜ ՃՁԱ. Մգծգխթ Ժ. Վ՟վ՟ա՟ճ Սնրվՠ Խ՟շթմ — Ս՜խկճո Դ. Բ՜ձզռ զկճռ...
ձծբ. 444՜՝ ՃՁԲ. Մ՟վա՟տ ԻԷ. Վ՟ծ՟մ՟ճ Գնհէմ՟տրնճմ — Ս՜խկճո Գ. Տբջ, ազ ՝՜աճսկ ՠխՠձ ձՠխզմտ զկ...
ձծգ. 444՝—5՝ ՃՁԳ. Տվե ԻԵ. Առթջս՟խթջթ, Վվէ՟մթջթ, Յնրջխ՟մմ, Գվթանվթջթ գր Դ՟մթեժթ — Ս՜խկճո ՃԼԱ. Յզղՠ՜, Տբջ, աԴ՜սզդ...
Բ. 446՜—70՜ [Մ՟յսնտ]
՟. 446՜—51՝ Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ ճնվը՟ղ ւվթջսնմգ՟ ՟պմգմ — Ն՜ը մբ յ՜ջպ հՠժՠխՠռզ դճխճսէ...
ՠ. 452՜—5՜ Կ՟մնմ ոջ՟խ ՟րվծմգժնճ — Ն՜ը ՜ոզ Ժ՜կ՜կճսպ. Ոսջ՜ը էՠջ ՠս ռձթ՜հ...

ա. 455՝—7՝ Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ ավջժ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձ ՠս ՠջդ՜ն պճսձ իզս՜ձ՟զձ...
բ. 457՝—67՝ Կ՟մնմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟իձ՟մգ՟ժ թ ծ՟մաթջս ճնրհ՟վխգժնճ ՟պ Քվթջսնջ — Աոՠձ Ս՜խկճո Ծ.
Ոխճջկՠ՜ զձլ...
գ. 467՜—70՜ Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ ՟պ՟ր՟սնրմ ճ՟ճա՟ժ՟տմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո
ՃԽԲ, Կռճսջ՟. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

470՜ [Հ՟ղ՟պփս ո՟սղնրէթրմ Ռնրՠթմգ՟մ թյի՟մ՟տ] Փ՜շտ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ... Ի դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՉԼԷ (1286) հ՜ձժ ՠէՠ՜է ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ը՜սո կ՜պՠ՜ձո իջ՜կ՜ձ՜ս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս
՜կՠձզկ՜ոպ, ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ի՜ձծ՜ջՠխ յ՜ջճձզձ՚ Հգէղնճ, ճջ՟սճհ տջզոպճո՜յո՜ժ ոճսջ՝ ՜ջտ՜հզձ Լգրնմթ, ճջ էզ
ՠս յ՜պ՜ջճսձ զ՝ջՠս թ՜խժ՜ա՜ջ՟ ՝ճսջ՜ոպ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜է զ Հզձ ՠս զ Նճջ ՜սջզձ՜ռ, զ յՠպո յ՜հթ՜շճսդՠ՜ձ պ՜սձզռ պբջճսձ՜ժ՜ձ՜ռ՚ Հջ՜ղ՜վ՜շ Ծձըձ՟ՠ՜ձձ Քջզոպճոզ, ՠս ժՠձո՜՝ՠջ Չ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ, վ՜շ՜սճջ Յ՜ջճսդՠ՜ձձ, ՠս ոտ՜ձմՠէզ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ, յ՜հթ՜շ Գ՜էոպՠ՜ձ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ, ՠս ՜հէճռ վջժմ՜ժ՜ձ պձպՠոճսդՠ՜ձռձփ Ըձ՟
ճջո ՠս ոջ՝ճռձ Աոպճսթճհ, ՜շ՜տՠէճռ ՠս կ՜ջ՞՜ջբզռ, ՝՜ակ՜մ՜ջմ՜ջ կ՜ջպզջճո՜ռ, ի՜հջ՜յՠպ՜ռ ՠս կզ՜ձլ՜ձռ,
ՠս ՜կՠձ՜հձ ի՜ծճհ՜ռՠէճռ Աոպճսթճհ, ճջճչ կՠթ՜ըճջիջ՟ճսդզսձձ, ՠս ղձճջի կՠջճհ վջժճսդՠ՜ձձ կզղպ իշմ՜ժզ հՠժՠխՠռզո ոջ՝ճռ ըըձժ՜ձճսբջ իձմկ՜կ՝ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ, զ ՝՜ջՠը՜սոճսդզսձ կՠա կՠխ՜սճջ՜ռ, զ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ
ըջ՜պճս հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ժՠձ՜ռձ ե՜կ՜ձՠէճռփ
Զ՜հո ըջ՜ըծ՜ձճսդզսձ իճ՞ՠսճջ ՠս ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ վ՜ջդ՜կճսդզսձո ոպ՜ռ՜ս ձ՜ը՜հզղ՜պ՜ժՠ՜է ՝՜ջՠոբջ//
(470՝) յ՜ջճձո կՠջ՚ Հգրէնրղ, ճջ բ ղ՜շ՜սեխ ՝՜ջՠղձճջի ՝ըղըՠ՜է ՜ջկ՜պճհ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Թնվանղգ՟մ ոՠշզ
ՠս Աոտ՜ձ՜ա՜ձո պճիկզ, ճջ հ՜հպձ՜՝՜ձՠ՜է էզձզ ա՜հո լՠս ՜սջզձ՜ժզփ
Յճջե՜կ հ՜խ՜ըձ՜թզձ ա՜սջ՜ռձ ճջճհ ՠս զ յ՜ջոժ՜ժ՜ձձ ը՜ժ՜կզպ ձՠձ՞ճսդՠձբ ոյ՜շՠռ՜ս դ՜՞՜սճջճսդզսձձ Հ՟ճնտ զ Տ՟մեմ Ավգրգժթտ, ՠս ՝՜ջլ՜ս ՝՜աճսժ պբջճսդՠ՜ձ ձճռզձ զ ժճխկ՜ձռձ իզսոզոճհ, հ՜հձե՜կ ո՜իՠ՜էտ զղը՜ձտ Հ՜հճռ ՠս ճջտ գձ՟ զղը՜ձճսդՠ՜կ՝ ձճռզձ աՠպՠխՠ՜է յ՜ձ՟ըպՠռ՜ձ զ ոպճջզձ ժճխկ՜ձո Գ՟ղվ՟տ ՠս Պնմսնջթ, ճջտ ՠս ՜ձ՟՜ձ՜սջ ձՠխՠ՜էտ ՠս ձ[՜]ի՜ձնՠ՜էտ զ ձՠձ՞՜եբպ հ՜աբձ հճսձ՜ռ, ըճհո պճսՠ՜է ՠժզձ զ ո՜իկ՜ձո Կգջ՟վգ՟ճ Կ՟ո՟բնռխ՟տրնտփ
Ոջճհ պզջՠ՜է տ՜նճսդՠ՜կ՝ ՜ջտ՜հձ Մգլ Գ՟աթխ, ՠս ՝՜աճսկո զ հճսձ՜ռ ո՜պ՜ժՠ՜է, գձ՟ ճջո ՠս ակՠպջ՜յ՜սէզպ տ՜խ՜տզձ՚ աՄ՟վխնջ, ճջ ՠխՠշձ՜ժ՜ձ ՝՜ջճստ ա՜ձճսձ ՜ա՞զձ Հ՜հճռ ղ՜ձձ զսջճհ կ՜ժ՜՟ջՠ՜է Աջկբձ ՜ձճսձ չՠջ՜լ՜հձբջփ Աջտ՜հձ ՝՜ջՠղճստ՚ աձ՜ ՠս աղճսձձ զսջ զ կզճսկ տջլզ ՜թՠ՜է, մ՜ջ ի՜ջճս՜թճչտ ՞՜ձզռ զ կզ՜ոզձ ո՜պ՜ժՠ՜ռփ
Վ՜ոձ ճջճհ ՠս հգձթ՜ձճսջ Յճսձ՜ռ ՝ձ՜ժմ՜ռ ՜ղը՜ջիզձ ճջո՜ռՠ՜է ՠխՠս, ճջճչ ՠս ոյ՜ձ՜ս ՜ջ՟՜ջ ՜ջտ՜հձ
հ՜կյ՜ջզղպ ճջ՟սճռձ՚ Մ՟մս՟ժեթ, զ ՝ՠջ՟ձ Կմբպ՟ջխ՟րթփ Ես հ՜հձկ յ՜պծ՜շբ ռջճսՠռ՜ձ յ՜հ՜ա՜պտձ Հ՜հճռ, ՠս
՜հէ ՠսո ը՜շձ՜խ՜ձն ՝՜ակճսդզսձտձ գձ՟ ՝՜աճսկ պՠխզո ՠս ՞՜ս՜շո յ՜ձ՟ըպ՜ռՠ՜էտփ Ըձ՟ ճջո ՠս կՠթ՜վ՜շ ճկձ
զղը՜ձ զղը՜ձ՜ռ զ ոՠշբ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ, ՜ջաձ՜շճս Մգլթմ Գ՟ախ՟ճ, Ռնրՠեմ ՜ձճսձ, հզձտձ հ՜ջՠ՜է ահճէճչո զ
ա՜սջ՜ռձ, ը՜խ՜ռՠ՜է // (471՜) ՞՜հ ՠս ՜շձճս ա՜կջճռձ աԿ՟րջթս՟պ՟ճ, հճջճսկ ՠս ՟ձբ զձտՠ՜ձ պ՜ձ զղը՜ձճսդՠ՜ձ ՠս պզջբ էՠշձ՜ժճխկ՜ձռձ Փպթաթնճ, ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպճսդՠ՜կ՝ ժՠձ՜ստ ժ՜ռՠ՜է, վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճոփ
Յ՜նճջ՟ՠ՜է ավ՜շո ձճջ՜ ճջ՟զ ձճջզձ՚ Կնջս՟մբթմ, ՜հջ տ՜ն ՠս ՜ջ՟՜ջ՜՞ճջթ, ճջ ՠս զ ՝՜ակ՜ռ ոզջՠռՠ՜է ՠխՠս ՝ձ՜ժմ՜ռ ՜ղը՜ջիզձ Կթժթխգ՟ճ, ճջճհ լՠշձպճսդՠ՜կ՝ ՠէՠ՜է զ թճչ՜ժճխկ Տ՟րվնջթ, պզջՠ՜ռ ձ՜ի՜ձ՞զձ ՜հձճջզժ. ձ՜ը ՜շՠ՜է ա՟խՠ՜ժձ աՎ՟[ծ]խ՟ճ ՠս ՜յ՜ ՜ձպզ հ՜շ՜ն հճէճչզռ պզջՠ՜է պՠխՠ՜ռ ՟՜ղպ՜ռ ՠս ՜կջճռ՜ռ,
ահճտճսձո զ հճսձ՜ռ ի՜ջՠ՜էփ
Ահխ ՠս վշ՜ձ՞ ա՜սջճսձ, ճջ հԱմսթնւ, ձզա՜ժ՜ժզռ ՠխՠ՜է գձ՟՟բկ զոկ՜հՠէՠ՜ձ ա՜սջճսձ ՠս տ՜նճսդզսձո ա՜ջկ՜ձ՜էզո ՜ձ՟՜ձ՜սջ ժ՜պ՜ջՠ՜է, իզ՜ռճհռ ա՜ջզ՜ժ՜ձ՜ռ ՞ճսձ՟ձ, հճջճռ ՠս ժճկոճսդՠ՜ձ ՜ձճսձ ոպ՜ռՠ՜է, կ՜ջժզա
աձ՜ չՠջ՜ժճմբզձփ Ես ՜հձյզոզ հ՜խդ՜ժ՜ձ ժՠձ՜ստ ժՠռՠ՜է, ՠս թձՠ՜է ՠջժճս ճջ՟զո՚ աԹնվնջ ՠս աԼգրնմ, զձտձ
վճըՠռ՜ս ՜շ Քջզոպճո, ՠս դ՜խՠռ՜ս զ ոճսջ՝ ճսըպձ Կ՟ջս՟հ՟րմփ Տճսՠ՜է ազղը՜ձճսդզսձ զսջ ճջ՟սճհ զսջճհ՚ Թնվնջթ, ՜հձ, ճջ զ Յճսձ՜ռձ յ՜պճսՠ՜է՚ յշպ՜սոՠս՜ոպզ՜սո ժճմՠռ՜սփ Ոջ ՠս զոժճհձ գձ՟ պզջՠէձ ըձ՟ջՠ՜ռ աչջբե հճէճչ ՞՜ձլզստ ՠս աձճոզձ ղ՜ջ՜կ՜ի ո՜պ՜ժՠ՜է, ՝ՠջՠ՜է գձ՟ զձտՠ՜ձ այ՜պժՠջ Տզջ՜կ՜սջձ, ՠ՟ զ ՟խՠ՜ժձ Ամ՟վդ՟ՠ՟ճ, աճջ զսջ ՜շՠ՜է բջ զ հճսձ՜ռփ Յճջճսկ ՠս ղզձՠ՜ռ աիշմ՜ժ՜սճջ պ՜ծ՜ջձ ՠս ՠ՟ ՜ձ՟ այ՜պժՠջձ, ճջյբո ՠս ՞ջՠ՜է բ հ՜ջլ՜կզ զ ղզձճս՜թո պ՜ծ՜ջզձփ Ահէՠս ՝՜աճսկ ՠժՠխՠռզո ՠս եճխճչ՜ջ՜ձո կզ՜ձլ՜ձռ ղզձՠ՜է ՠս ՜շ՜պ՜պճսջ յ՜ջ՞ՠս՜ստ // (471՝) ժ՜ջ՞՜սճջՠ՜է ծճը՜ռճհռ, կզ՜ձ՞՜կ՜հձ ՠս իզսջ՜ձճռո ՝՜աճսկո ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜ռ տջզոպճձբզռ պՠխզ ՠս պճսձ յ՜պջ՜ոպՠ՜է, հ՜ջ՞ՠռ՜ս, ՝՜ջլջ՜ռ՜ս ՠս իշմ՜ժՠռ՜ս հ՜կՠձ՜հձ էՠաճսո, ճջտ աԿթժթխգ՟
՜ձճսձ էտՠ՜է, Թնվնջթ Եվխթվ ա՜ղը՜ջիձ ձճջզձ չՠջ՜լ՜հձբզձփ Ես ձ՜ ՝՜ջսճտ չ՜ջճստ ժՠձռ՜խ՜չ՜ջՠ՜է, ի՜ձ՞ՠ՜ս

զ Քջզոպճո, ՠս դ՜խՠռ՜ս զ Սնրվՠ ճսըպձ Դվ՟դ՟վխմ, դճխՠ՜է զսջ ճջ՟զ կզ, ճջ ձՠձ՞ՠ՜է ոյ՜ձկ՜կ՝ հ՜կյ՜ջղպ՜ռ
ճկ՜ձռփ Վ՜ոձ ճջճհ գձժ՜է՜ս ազղը՜ձճսդզսձ Մգլթմ Թնվնջթ ՠխ՝՜հջ ձճջզձ՚ Լգրնմ, ճջ ՠս թձՠ՜է ՠջզո ճջ՟զո՚ աԹնվնջ, աՍսգք՟մե, ՠս զ ի՜ջծբ՚ աճկձ Ռնրՠեմ ՜ձճսձփ
Ահո Լգրնմ պզջՠ՜է Մ՟ղգջսթնճ ՠս Տ՟վջնմթ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոճռզձ ձ՜ի՜ձ՞զ, ՠս ՜ն՜ժռՠ՜է ցշ՜ձ՞՜ռ զ ՞ճջթ յ՜պՠջ՜ակզ, տ՜նճսդՠ՜ձ ՜ձճսձ ոպ՜ռ՜սփ Ես ժ՜ռՠ՜է հզղը՜ձճսդՠ՜ձձ ժ՜ջճխ՜՞ճհձ ժՠձ՜ստ ՠս ՜շ՜տզձզ չ՜ջճստ, կզձմՠս ՠժձ դ՜՞՜սճջձ հճսձ՜ռ Փգպցգպ՟րըեմ զ Կթժթխգ՟ ՠս յ՜պջ՜ձ՜ստ ժճմՠ՜է աԼգրնմ, գկ՝շձՠ՜ռ զ ժ՜յ՜ձո ՠջժճս ճջ՟սճչտձ՚ Թնվնջթր ՠս Ռնրՠեմ՟ր. ճմ ՟զյՠ՜է ՜ձ՟ Մժգծթմ ՠս Սսգք՟մեթ, ազ ժ՜հզձ հՈրպծ՟հ ՜շ ժճկո
ձճջզձ, ճջ բջ տՠշզ զձտՠ՜ձռփ Աշՠ՜է Պգպոգպ՟րըեմ աԼգրնմ ճջ՟ճչտձ, պ՜ջ՜ս զ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջ ՠս ՜ջժ զ ՝՜ձպ. հճջճսկ պՠխսճն Ռնրՠեմ չ՜ոձ ՜ձիձ՜ջզձ տ՜նճսդՠ՜ձ ժճսջ՜ռճսռզձ՚ ժճսջ՜ռՠ՜է ձ՜ը՜ձլճչ ՜ա՞ձ հճսձ՜ռփ
Ես Մգլմ Լգրնմ, ճջ՟զձ ձճջ՜՚ Թնվնջ կձ՜ռզձ ՜ձ՟՜ձ՜սջ զ ՝՜ձպզ, ՠս զղը՜ձճսդզսձ Հ՜հճռ ՝՜ջլ՜ս զ Կթժթխթնճ պզջՠէճչ չՠջոպզձ Յճսձ՜ռփ
Յՠպ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ զձմ էզ // (472՜)ձՠէճհ զ ՝՜ձպզ, ՠպՠո ՠջ՜ա ճջ՟զ ձճջ՜ Թնվնջ, ՠս յ՜պկՠ՜ռ ի՜սջ զսջճսկ,
դբ. Տՠոզ հ՜ձճսջնո, ազ ՜հջ ճկձ պ՜հջ ազո ձժ՜ձ՜ժ կզ ի՜ռզ ՠս լճսժձ զ չՠջ՜հ. ՠս ՠո ՜շզ ՠս տՠա ճմ ՠպճս զ ձկ՜ձբփ
Ես ի՜հջձ ըձ՟՜ռՠ՜է, ՠէճհթ ապՠոզէձ ճջ՟սճհձ, դբ. Ոսձզո չՠջոպզձ պզջՠէ Կթժթխթնճ, աճջ ձ՜ըձզտձ կՠջ ժ՜է՜ձ տ՜նճսդՠ՜կ՝, ՜հէ ՠս գձ՟՜ջլ՜ժՠոռՠո ապբջճսդզսձձ տճ կզձմՠս զ թճչ, աճջ լճսժձ ձղ՜ձ՜ժՠ՜ռ, ո՜ժ՜հձ ՠո հ՜հձ ճմ ե՜կ՜ձՠկփ Ոջ ՠխՠս զոժ, ազ կՠշ՜ս Մգլմ Լգրնմ զ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջփ
Ես Մգլմ Թնվնջ ՞պՠ՜է ՜ս՞ձճսդզսձ հԱոպճսթճհ, ՠս զ ՟զյ՜սխ ե՜կճս չՠջոպզձ ՠժձ զ Կթժթխթ՟, ՠս լՠշձպճսճսդՠ՜կ՝ էՠշձ՜ժճխկ՜ձռձ Տ՟րվնջթ ՜ազձո Հ՜հճռ, ճջ կձ՜ռՠ՜է բզձ ՜ձ՟՜ձ՜սջ, պզջՠ՜ռ ձ՜ը՚ Վ՟ծխ՟ճթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ Փպթաթնճ, ‗ս հՠպ ո՜ժ՜սճսռ Ամ՟վդ՟ՠնհ ՠս ՜կՠձ՜հձ Դ՟յս՟խնհղ՟մմ, աճջճհ ահՠխ՜ձ՜ժ ՞՜էոպՠ՜ձ զ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջե, ՠս ապզջՠէճհձ Կթժթխե՟, ՜հէ ՠս ՜հէ ՜սջզձ՜ժ՜ս յ՜պկՠձ ՞զջտ, ՝՜հռ ճջյբո ՠս բ ՞դճսդՠ՜կ՝ձ
Աոպճսթճհ ՠս ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ձ ՜ա՜պՠ՜է զ ՝՜ձպբ, չՠջոպզձ պզջՠ՜ռ զղը՜ձճսդՠ՜ձ ձ՜ըձՠ՜ռ զսջճռ, աճջ
հ՜վղպ՜ժՠ՜է բջ Յճսձ՜ռփ Ես ՠսո գձ՟՜ջլ՜ժՠ՜է ա՝՜աճսժ պբջճսդՠ՜ձ զսջճհ, ՞ձ՜ռ զ Մ՟ղնրջսթ՟ճ ՠս ՜շ աձ՜փ Ես կզձմ ժ՜հջ ՜ձ՟ հ՜ձիճ՞ո, պճսժձ հճսձ՜ժ՜ձ ՜ա՞զձ, ճջ բջ զ ժ՜հոՠջբ ժ՜ջ՞ՠ՜է, եճխճչՠ՜է աա՜սջո զսջ, ՠսո ՠս աՀ՟ճխ՟դնրմջ, աՆ՟է՟մթժգ՟մւ, ապՠ՜ջոձ Աջխնրպջ՟ճ, ՠս աՀգէնրղ՚ պբջ Լ՟ղՠվնրմթմ, ճջտ ՠս ձճտ՜ հ՜ջՠսՠէզռ զ ոջճհձ
զոկ՜հՠէ՜ռսճռ ըճհո պճսՠ՜է ՠժզձ ՠս ժ՜է՜ձ աժճխկ՜ձո՟ ձ՜ը՜ո՜ռՠ՜է, ՠս կպզձ գձ՟ իձ՜ա՜ձ՟ճսդՠ՜կ՝ ժ՜հոՠջձ
Յճսձ՜ռփ Վ՜ոձ ճջճհ ՠս գձ՟ ձճռզձ ա՜սջ՜ռ ՠս ա՜սջ՜յՠպզ ՠժզձ զ չՠջ՜հ Թնվնջթ զ Մ՟ղգջսթ՟փ Ես ձ՜ // (472՝)
հ՜ջճսռՠ՜է ո՜ժ՜սճստ ՜ջ՜կ՝տ, ՜ձաբձ ՠս ՜ձյ՜պջ՜ոպ զ չՠջ՜հ ՜ձժ՜ս ՝զսջ՜ժ՜ձ ա՜սջ՜ռձ հՠխ՜ժ՜ջթ ե՜կճս,
ահճհձոձ ՠոյ՜ձ ՠս աի՜հժ՜աճսձոձ լՠջ՝՜ժ՜է ՜ջ՜ջՠ՜է ժ՜է՜ս ՠս հՠպճհ ՜ա՜պՠ՜ռփ Ես ՜հոյբո տ՜ն՜ռՠ՜է բ՜շ աՏ՟վջնմ ՠս ահճէճչ կ՜ոձ Ս՟ռպթնճփ Զճջճհ տ՜նճսդՠ՜ձ ի՜կ՝՜ս էճսՠ՜է Եղղ՟մնրթժ՚ ճջ՟զձ Պգպոգպ՟րըեմթմ, կջկշՠ՜է զ՝ջՠս ա՜շզսթ, ՠժձ ա՜սջ՜ստ ՝՜ակ՜ստ զ Կթժթխթ՟՝ գկ՝շձՠէ աԹնվնջ, ՠս յ՜ղ՜ջՠ՜է աձ՜ զ ՟խՠ՜ժձ Բ՟վկվՠգվբ ժճմՠռՠ՜էփ
Դ(=Յ)՜ջլ՜ժՠ՜է ՜յ՜ տ՜նձ Թնվնջ զ չՠջ՜հ եճխճչճհձ Յճսձ՜ռ, ա՝՜աճսկո ՠոյ՜ձ ՠս ահճէճչ ոՠս՜ոպզ՜սոո ՞ՠջզ պ՜ջՠ՜է զ ՟խՠ՜ժձ, չ՜ծ՜շՠ՜ռ գձ՟ ճոժսճհ ժ՜հոՠջձ Եղղ՟մնրեժթ, ՠս ա՞՜ձլձ ՝՜ղըՠ՜ռ զսջճռ իՠպՠս՜ժ՜ռ ա՜սջճսձփ
Ըձ՟ ճջճհ տ՜նճսդզսձձ ՠս ՜շ՜պ՜կպճսդզսձձ ա՜ջկ՜ռՠ՜է, ժճմՠ՜ռ աձ՜ զսջ հճջ՟ՠ՞ջճսդզսձ ՠս ՠպ աԿթժթխե՟ լՠշձ՜՞ջճչ ՠս ճոժզ չճսէճչ Թնվնջթ, ՠս ՜հէ ՞՜ձլո ՝՜աճսկո, ՠս զձտձ ՞ձ՜ռ զ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջֆ
Ես չՠջոպզձ էճսՠ՜է աի՜կ՝՜ս ՝՜ջճսդՠ՜ձ ՠս ատ՜նճսդՠ՜ձ Մգլթմ Թնվնջթ ժ՜հոջձ Եղղ՟մնրթժ, ՠս ճմ ժ՜ջ՜ռՠ՜է պ՜ձՠէ ձ՜ը՜ձլճս, ո՜ժ՜ս ժ՜ղ՜շ՜ստ ՞ջ՞շՠէ աԽժթձ Աջժմ՚ ոճսէպ՜ձձ Իխնմթնճ զ չՠջ՜հ Թնվնջթ, ճջ ՠս ՠժՠ՜է ՝՜աճսկ ա՜սջ՜ստ զ Կթժթխգ՟ճ, յ՜ղ՜ջՠ՜ռ աԹթժմ ՜ս՜ձ. ՠս զ Տՠ՜շձբ յ՜պճսի՜ոՠ՜է ՜ըպզս ՠս ռ՜ս՜ստ, աճջճռ աՠջզս՜ջոձ ղ՜ձ՜ծ՜ձծ ոյ՜շՠ՜ռփ
Ահխՠս Մգլմ Թնվնջ ՜ոյ՜պ՜ժՠ՜է ա՜ղը՜ջիձ հԻխնմթնճ ՜սջՠջՠ՜ռ ՠս ա՜շ ՠս ա՜ս՜ջ բ՜թ զ Կթժթխ[թ]՟փ
Վ՜ոձ ճջճհ հ՜հոկ՜ձբ Խժթձ — Աջժ՟մ ՠս զ ի՜ջճս՜թճռձ Աոպճսթճհ ձՠխՠ՜է, ՜կ՜սդճչ ՟՜ջլ՜ս հ՜ղը՜ջիձ զսջ, ոբջ
ՠջ՟կ՜կ՝ ՠ՟ՠ՜է գձ՟ Մգլթմ Թնվնջթ ՠս ՜հէ ճմ իջ՜յճսջՠռ՜ս // (473՜) զ ՝՜ձոձ Եղղ՟մնրիգժթփ
Բ՜հռ զ՝ջՠս ՠժձ Թնվնջ զ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջե զ Կթժթխգ՟, էճսՠ՜է ՠխ՝՜սջ ձճջ՜ Սսգք՟մեթ, ՠժձ ՜շ ձ՜փ Բ՜հռ Մժգծմ կձ՜ռ ՜շ Ննրվ՟սթմ ոճսէտ՜ձձ Հ՟ժո՟ճ, ՠս Սսգք՟մե, լՠշձպճսճսդՠ՜կ՝ ՠխ՝՜սջ զսջճհ, ՞ձ՜ռ զ Սգ՟ր էՠ՜շձ ՠս պզջՠ՜ռ ՜կՠձ՜հձ ժճխկ՜ձռձ ՜հձճռզժ, ՜հէՠս ժ՜է՜ս աԳգվղ՟մթխե ՠս աՊգծգջմթմփ Ես ՟՜սՠ՜է զ հճսձ՜ռձ՚ ոյ՜ձ՜ս հՠշ՜ձ՟՜ձ ժ՜պո՜հզ ՠս դ՜խՠռ՜ս զ Սնրվՠ ճսըպձ հԱվւ՟ճխ՟հմթմ, դճխՠ՜է զսջ ՠջժճս ճջ՟զ՚ աՌնրՠեմ
ՠս աԼգրնմ, ճջ ՠս հՠպճհ դ՜՞՜սճջՠ՜ռփ
Ահղ Մգլմ Թնվնջ պզջՠ՜է տ՜նճսդՠ՜կ՝ Կթժթխգ՟ ՠս Ս՟ռպթնճ, չ՜ջբջ ազղը՜ձճսդզսձձ գոպ ի՜ծճհզռձ Աոպճսթճհ, ազ բջ ՜հջ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ճխճջկ՜թ, կՠթ՜ըճջիճսջ՟ ՠս ՜շ՜պ՜կզպ, չ՜ջեՠ՜է Հզձ ՠս Նճջ ՜սջզձ՜ստ Աոպճս-

թճհ, պՠխՠ՜ժ ՞ճէճչ ՠս ՜կՠձ՜հձ զկ՜ոպ՜ոզջ՜ժ՜ձ ՜ջիՠոպզռ, աճջկբ ՜ոՠձ. Հճ՞զ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ ճսձՠէ, ճջ ՠս
ա՝՜աճսկ ՟եճս՜ջ՜էճհթ ՝՜ձո կՠժձՠ՜է, աճջ ՞պ՜ձզ ՜հեկ ՜շ կՠափ Կՠռՠ՜է ո՜ ՜հոյզոզ ՝՜ջՠա՜ջ՟ ժՠձ՜ստ, վճըՠռ՜ս հ՜ղը՜ջիձ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠ՟՜ս զ ՟՜կ՝՜ջ՜ձզ զ իշմ՜ժ՜սճջ ՜ձ՜յ՜պձ Սնրվՠ զ Դվ՟դ՟վխմփ
Ես աՠջժզջ զղը՜ձճսդՠ՜ձ զսջճհ ՠս ակ՜պ՜խ ճջ՟զձ զսջ չոպ՜ի՜ռ՜ս հ՜ձՠջձ զսջ՚ Թնրղ՟ջ ՜ձճսձ, զղը՜ձ կՠթ,
աճջ ՠս յ՜հէ զոժ ՠ՟ Հ՜հճռ հՠպ զսջփ
Ահղ Մժգծմ էճսՠ՜է ակ՜ի ՠխ՝՜սջ զսջճհ՚ աՄգլթմ Թնվնջթ, բ՜շ ա՜սջ ՝՜աճսկ զ Նով՟սթմ ոճսէտ՜ձբձ ՠս ՠժձ
՜շձճսէ ապբջճսդզսձ զ չՠջ՜հ Հ՟ճնտ. ՠս ՝՜աճսկ մ՜ջ ի՜ոճսռՠ՜է ՜ղը՜ջիզո Կթրժթխգտրնտ. հճջկբ ձՠխՠ՜էտ ՝ձ՜ժզմտ
ՠս զղը՜ձտ ՜ղը՜ջիզո, ժ՜կ՜ստ լՠշձպճս ՠխՠձ ձկ՜ պզջՠ՜է զ չՠջ՜հ զձտՠ՜ձռփ Ոսոպզ գձ՟ ՞՜էձ ձճջ՜, Թնրղ՟ջմ
վ՜ըմբջ հԱմսթնւ, ճսոպզ ՠս ՠժՠ՜էձ զոժ բջ, ՠս աճջ՟զ Թնվնջթմ ՜կյ՜ջզղպտ // (473՝) ճկ՜ձտ ժ՜էՠ՜է ոյ՜ձզձփ
Ես Մժգծմ պզջՠ՜ռ ճջճռ ռ՜ձժ՜հջ ՜ձլձ ձճջ՜փ Ս՜ժ՜հձ չ՜ոձ ըոպ՜ոջպճսդՠ՜ձձ ճմ ժ՜ջ՜ռՠ՜է հՠջժ՜ջՠէ, չ՜խչ՜խ՜ժզ ոյ՜ձ՜ս զ ա՜սջ՜ռ զսջճռ զ տ՜խ՜տձ Սթջ ՠս դ՜խՠռ՜ս զ չ՜ձտձ Մգլւ՟վ ժճմՠռՠ՜է, աճջ զսջ զոժ ղզձՠ՜է բջփ
Ես ա՜սջ ՜ղը՜ջիզձ ՜շ՜տՠ՜է ՝ՠջզձ աճջ՟զոձ Սսգք՟մեթ, ճջ ոձ՜ձբզձ ՜շ տՠշզձ զսջՠ՜ձռ՚ Բ՟խնրվ՟մ զ Տ՟վջնմ, ՠս ժ՜ռճսռզձ զղը՜ձ ՠս յ՜ջճձ աՌնրՠեմ, աճջ՟զ Սսգք՟մեթ, ճջ ՠխՠս ՜հջ ՜ղը՜ջի՜ղբձ, ՜շ՜պ՜կզպ ՠս ՝՜ջՠ՞ճջթ, ճջճհ ՠէ ի՜կ՝՜ս ՜ձճս՜ձ ձճջ՜ գձ՟ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիփ Վ՜ոձ ճջճհ իշճչկ՜հՠռզտձ աձ՜ յ՜պճսՠ՜է՚ հ՜ա՞բ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ ժզձ ՠպճսձ ձկ՜, հճջկբ թձ՜ս ՠջժճսո ՟ոպՠջոփ
Ս՜ժ՜հձ զ պբջ՜ձռ Լ՟ղՠվնրմթ ՠխՠս ՟՜ս ձկ՜. ազ ոխ՜ջՠէ բջ Ռնրՠեմ աԼ՟ղՠվնրմփ Ես ձճտ՜ ձՠխՠ՜է հխՠռզձ ՜շ
՝ջզձլձ Ամսթնւնր, ազ ՠէո իձ՜ջՠոռբ զջ՜ռձ, զոժ ՝ջզձլձ ը՜՝՜ձ՜ստ զ ծ՜ղ ժճմՠ՜է աՌնրՠեմ, ՜ջ՞ՠէ աձ՜ հԱմսթնւ, չոպ՜ի՜ձ՜էճչ, դբ ժ՜ջ՜ոռբ ՜հձճս աԿթժթխգ՟ ՜շձճսէփ
Ահէ Ռնրՠեմ հխՠ՜ռ ՜շ ՠխ՝՜հջ զսջ՚ Լգրնմ ձոպՠէ հ՜դճշ յ՜ջճձճսդՠ՜ձձ ՠս յ՜իՠէ աՠջժզջձ ՠս յձ՟ՠէ աոխ՜ջ ՝ՠջ՟զձ Ղ՟ղՠվնրմթփ Ես Լգրնմ ՠս զղը՜ձտձ ՜հոյբո ՜ջ՜ջզձփ
Իոժ ՝ջզձլձ զ՝ջՠս ՠպՠո, ՠդբ ճմզձմ ղ՜իզ ՜հձճս, ՜յ՜ ՜ձժ՜ս զ ՝՜ձո չ՜ծ՜շՠէճհ, աճջ ի՜ս՜ձՠ՜է յ՜ջճձ Լգրնմ, ՠս զղը՜ձտձ ՠպճսձ ՞՜ձլ ՠս ՠջժզջ ՠս դ՜վՠռզձ աՌնրՠեմ, ճջ ՠժՠ՜է ՠս չՠջոպզձ հզձտձ ՜շՠ՜է այ՜ջճձճսդզսձձ. ժՠռՠ՜է ՜սճսջո զձմ ՝՜ջզճտ ժՠձ՜ստ ՠս զ չ՜ըծ՜ձ կ՜իճս ի՜ոՠ՜է, ըջ՜պՠ՜ռ աՠխ՝՜հջձ զսջ ՝՜աճսկ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ՠս ՝՜ջճսդՠ՜ձ ըջ՜պճչ, դճխՠ՜է զ ձ՜ ազղը՜ձճսդզսձձ ՠս ա՟ոպՠջո զսջ // (474՜) զձտձ ի՜ձ՞ՠ՜ս զ Քջզոպճո ՠս ժջ՜սձ՜սճջՠ՜է դ՜խՠռ՜ս զ Դվ՟դ՟վխմփ
Լգրնմ գձժ՜էՠ՜է ապբջճսդզսձձ հՠխ՝՜սջբձ, ՜շ՜սՠէ՜ս հ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջճսդզսձո տ՜ձ աձ՜ըձզոձ զսջ ՠս ՠսո գձ՟՜ջլ՜ժՠ՜ռ աո՜իկ՜ձո պբջճսդՠ՜ձձփ Ես կզձմ՟ՠշ ժ՜հջ տ՜նճսդՠ՜կ՝ ՠս ՝՜ջճսդՠ՜կ՝, ՠէ զ չՠջ՜հ ձճջ՜ Ռըջսնղ
հ՜ա՞բ զոկ՜հբէզ ՜ձդզս ա՜սջ՜ստ, ՠս ձժճսձ ՠխՠ՜է, ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ըճջպ՜ժՠռ՜ս ՜շ՜նզ Մգլթմ Լգրնմթ, ՠս կձ՜ռՠ՜էտձ վ՜ըոպ՜ժ՜ձ ՠխՠձփ Տզջՠ՜ռ ՠս ժճխկ՜ձռձ Ս՟ռվթնճ կզձմՠս ճԻս՟ժթ՟, բ՜շ աԱպ՟խժթ՟ ՠս
աԿգջ՟վթ՟, ՠս գձ՟ ՞՜ձլճսռ վճը՜ձ՜ժՠ՜ռ, ՝՜աճսկ ՜կջճռո ՠս ՟խՠ՜ժո ղզձՠ՜ռ, հճէճչ չ՜ձ՜սջ՜հձ ՠս ՜խտ՜պ՜ձ՜ռո ժ՜ակՠ՜ռ, ՠս ՞ճ՟ՠ՜ռձ պճսձո ՠս շճծզժո յ՜ջ՞ՠսՠ՜ռ, ՠս ՝՜ջճսդՠ՜կ՝ ա՜ղը՜ջի զսջ ՠէզռփ Զճջ ա՝՜ջՠ՞ճջթճսդզսձ ձճջ՜ էճսՠ՜է դ՜՞՜սճջտ ՠջժջզ, ոպզյբզձ աձ՜ դ՜՞ ՜շձճսէ, հճջճռ ՠս ճսկ՝ջճսջձ Ֆշ՜ձ՞՜ռ ՠս ժ՜հոջձ Յճսձ՜ռ ՜շ՜տՠռզձ ձկ՜ դ՜՞ ՠս ՞՜ձլ ՝՜աճսկփ Ես ձ՜ գձժ՜էՠ՜է ա՜հձ, ՜ղը՜ջի՜եճխճչ ՝՜ակճսդՠ՜կ՝ ՠս ՠժՠխՠռսճհ
՞դճսդՠ՜կ՝ յո՜ժՠռ՜ս դ՜՞՜սճջ Հ՜հճռ, ՠս ձճջճ՞ՠ՜ռ աԱդճշ ՠս ա՞՜ս՜ա՜ձ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Թնվանղ՟ճ, ՠս ՠէզռ
ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ ա՜ղը՜ջի ՠս ՝՜ջճսդՠ՜կ՝ զ՝ջՠս ա՟ջ՜ըպ յպխ՜սՠպՠ՜է, ՜կճսոձ՜ռճհռ ա՟ճսոպջ ՠխ՝՜սջ զսջճհ
հԱմսթնւ, ՠս ՜յ՜ ՜շՠ՜է աԱմսթնւ ՠպ ձկ՜ ՠս ճջ՟սճհ զսջճհ ՜հձկ, ճջ Բվթմկ Ռնրՠեմ ժճմՠռ՜ս, բ՜շ աԱՠ՟ջնրջ ՠս
աՊ՟հՠ՟ջ, պզջՠ՜ռ ՠս Լ՟ղՠվնրմթմփ
Յՠպ ՜սճսջռ ՠժձ զ չՠջ՜հ ձճջ՜ ոճսէպ՜ձձ Հնպնղնտ՝ Ք՟ճւ՟ճնրդմ ՠս յ՜ղ՜ջՠ՜ռ ա՟խՠ՜ժձ աԿ՟ո՟մմ, գկ՝շձՠ՜ռ ազղը՜ձոձ Հ՜հճռ ՠս աա՜սջ՜ // (474՝) ՞էճսըձ՚ այ՜ջճձ Կնջս՟մբթմփ Իոժ ՜ջտ՜հձ Լգրնմ ՜շՠ՜է ակձ՜ռՠ՜է
ա՜սջո զսջ, ՜ոյ՜պ՜ժՠ՜ռ հ՜ղը՜ջիձ Գ՟ղվ՟տ. ՠս ՝՜աճսկ ճծզջո ՞ճջթՠ՜ռ, ՠս ՜շՠ՜է ա՜շ ՠս ա՜ս՜ջ, ՟՜ջլ՜ս զ
Կթժթխթ՟փ Զճջ էճսՠ՜է Ք՟ճւ՟ճնրդմ, ՠդճխ աԿ՟ո՟մմ ՠս աՠջժզջ դ՜՞՜սճջզձ ՠս ՜կ՜սդճչ ՟՜ջլ՜ս հ՜ղը՜ջի զսջ.
գձ՟ ո՜ժ՜ս ՞ձ՜ռ ՟՜ջլճհռ ազղը՜ձոձ ՠս ոբջ ՠջ՟կ՜կ՝ ՠ՟ գձ՟ ՜ջտ՜հզձ Լգրնմթփ
Բ՜հռ ՜ջտ՜հձ Լգրնմ ժ՜ռՠ՜է զ յ՜ջճձճսդՠ՜ձ աՠջժճպ՜ո՜ձ ՜կ, ՠս դ՜՞՜սճջ ԻԲ ՜կ, վճըՠռ՜ս ՜շ ՜ձկ՜ի
՜ջտ՜հձ Քջզոպճո ՠս ի՜ձ՞ճսռ՜ս զ Սնրվՠ ճսըպձ հԱխմգվմ, չոպ՜ի՜ռՠ՜է աՠջժզջ զսջ ՠս ա՟ճսոպջ կզ զսջ՚ Զ՟ոեժ
՜ձճսձ հզղը՜ձ ճկձ Աս՟մ ՜ձճսձ, ճջ զոժճհձ ոյ՜ձՠ՜է ՠխՠս զ Հ՟յթյգ՟տմ զ Սթջփ Ես ՜կ՝՜ջլՠ՜է ՜ա՞՜ժ՜ձ դ՜՞՜սճջզձ Լգրնմթ յ՜ջճձ Կնջս՟մբթմ, բ՜շ հզձտձ ազղը՜ձճսդզսձ Հ՟ճնտ ՠս ա՟ճսոպջ դ՜՞՜սճջզձ Լգրնմթ՝ աԶ՟ոեժ
՜կճսոձ՜ռճհռ հճջ՟զ զսջ զ Հգէնրղ, ճջ ՠս ՜սթ՜ս դ՜՞՜սճջ Հ՟ճնտփ Ես ՠխՠս ՝՜ջՠ՝՜ըպ ՠս ՜ձճս՜ձզ ՜շ ՜կՠձՠոՠ՜ձ. թձ՜ս ա՜հո ՜ջտ՜հ Հգէնրղ զ դ՜՞ճսիճհ զսջ Զ՟ոթժե աԼգրնմ, ճջ ՜հեկբ դ՜՞՜սճջ, ՠս աՠխ՝՜հջ զսջ աԹնվնջ, ճջ ըճխըճխՠռ՜ս զ ա՜սջ՜ռձ ի՜՞՜ջ՜ռսճռ, ՠս ՟ոպՠջո ՝՜աճսկո ՠս ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ժՠձ՜ստ ժ՜հզձ զ Քջզոպճոփ Իոժ

զ չ՜ըծ՜ձ ժՠձ՜ռ ի՜ոՠ՜է դ՜՞ճսիճհձ ՝՜ջՠյ՜ղպզ, վճըՠռ՜ս զ Քջզոպճո, ՠս ՠ՟ՠ՜է ժ՜հ զ Սնրվՠ ճսըպձ զ Դվ՟դ՟վխմփ
Յ՜հձե՜կ ՜ջտ՜հձ Հգէնրղ ըճջիճսջ՟ ՜թՠ՜է աը՜խ՜խճսդզսձ ՜ղը՜ջիզո Հ՟ճնտ, հճսխզ ՜ձժՠ՜է ՞ձ՜ռ ՜շ ՜ա՞ձ Մնրհ՟ժ, աճջ դ՜դ՜ջձ ժճմՠձ, ՠս հճսըպ կպՠ՜է գձ՟ ձճո՜, ակղպձնՠձ՜սճջ ը՜խ՜խճսդզսձ ՜հոճս ոպ՜ռ՜ս ՜ղը՜ջիզ զսջճհ զ ձճռ՜ձբ, ճջ ՜յ՜ժ՜ձբզձ ա՜կՠձ՜հձ ՜ղ//(475՜)ը՜ջիփ Յ՜հոկ՜ձբ էռՠ՜է ձ՜ը՜ձլճս յ՜ղպ՜սձ՜հտձ
Մ՟ծղեսթ, ՜կՠձ՜հձ ճսոպՠջտ ձզսդբզձ ձՠձ՞ճսդզսձ զ չՠջ՜հ Հ՟ճնտփ
Ահէ ձ՜ ՜ս՞ձճսդՠ՜կ՝ձ Աոպճսթճհ ՠս լՠշձպճսճսդՠ՜կ՝ Մնրհ՟ժ ա՜սջճսձ բ՜շ ակՠթձ Գգվղ՟մթխե ՠս աՊգծգջմթ, դ՜վՠ՜ռ ՠս աձ՜ըձՠ՜ռ զսջճռ ա՜ղը՜ջի ահ՜վղպ՜ժՠ՜էձ հ՜հէճռփ Ես կզձմ ժ՜հջ ՜ղը՜ջի Հ՟ճնտ զ ի՜ղպճսդզսձձ
Աոպճսթճհ ՠս զ ՝՜ջճսդզսձձ, հ՜հձե՜կ ՝՜ակ՜յ՜պզժ կՠխ՜ստ էռՠ՜է ՜ա՞ կ՜ջ՟ժ՜ձ, լ՞ՠռզձ զ չՠջ՜հ զձտՠ՜ձռ ա՜ջե՜ձ՜ո՜ոպ ՝՜ջժճսդզսձձ Աոպճսթճհ, հճջկբ ՠխՠս աճսջ՜ռՠ՜է ՜ա՞ձ ի՜՞՜ջ՜ռսճռ. ՠս ՝՜ձ՜ժ՜էՠ՜ռ ճկձ թ՜շ՜հ
աԵաթոսնջ ՠս պզջՠ՜ռ ՜կՠձ՜հձ Տ՟մմ Սգղ՟ճ, ՠս ղ՜ջեՠռ՜ս գձ՟՟բկ տջզոպճձբզռ, ՜սՠջՠ՜ռ աթճչՠաՠջՠ՜[հ]ոձ, տ՜ժՠ՜է ժճջթ՜ձՠ՜ռ ակՠթձ Ամսթնւ, ՞ՠջՠ՜ռ ՜ձի՜կ՜ջ ՜ձլզձո տջզոպճձբզռ, ՠս ա՜ձդզսո՚ կ՜ղՠ՜ռ զ ոճսջ ոճսոՠջզփ
Բ՜հռ հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜հո ՠժձ զ չՠջ՜հ դ՜՞՜սճջզձ Հգէղնճ ՠս Տ՟մջ Հ՟ճնտ, չ՜ձՠ՜ռ աա՜սջոձ տջզոպճձբզռ, ՠոյ՜ձ աԹնվնջ՚ աճջ՟զձ Հգէղնճ դ՜՞՜սճջզձ, ՠս աՄգլմ Լգրնմ, ճջ ՜հեկ բ դ՜՞՜սճջ, հՠպ ՝՜աճսկ տ՜նճսդզսձո ժ՜պ՜ջՠէճհ ձճջ՜, գկ՝շձՠ՜ռ աձ՜ զ ՞ՠջճսդզսձփ Վ՜ոձ ճջճհ ՠս հ՜հձկ՜ձբ ի՜կ՜ջլ՜ժՠ՜է ՠկճսպ հ՜ղը՜ջի Հ՟ճնտ ՠս իջժզաճսդՠ՜կ՝ ՜յ՜ժ՜ձՠ՜ռ ՠս ա՝ձ՜ժզմոձ զ ոճսջ կ՜ղՠ՜ռ, ա՜շ ՠս ա՜ս՜ջ ՜շՠ՜է ՠէ ճխն՜կ՝ ՠս ՞ձ՜ռ հ՜ղը՜ջի զսջփ Բ՜հռ ճջ՟զ դ՜՞՜սճջզձ՚ Լգրնմ ճմ ա՜ձ՞զպՠ՜է զ թ՜շ՜հճսդՠձբ զոկ՜հՠէ՜ռսճռձ, ՜հէ յզձ՟ ի՜ս՜պճչ ՠս ՜ջզ՜՞ճհձ
ոջպզս ժ՜ռՠ՜է զ ՞ՠջճսդՠ՜ձձ, ձ՜ը ՝՜ձզստ տ՜ն՜էՠջՠջ ա՝ձ՜ժզմո, ճջ հ՜կջճռո ՜ղը՜ջիզո ՞՜հդ՜գխՠ՜էտ բզձ. յզձ՟ ժՠ՜է ՠս ճմ պ՜է զ լՠշոփ Ես ՜յ՜ // (475՝) զ հ՜ձ՟զկ՜ձ էզձՠէձ ոճսէտ՜ձզձ, ա՜ջկ՜ռճհռ ա՜կՠձՠոզձ զկ՜ոպճսձ ՝՜ձզստձ ՠս ՜ի՜ջժճս ժ՜հզստձ, յ՜պջ՜ոպ ՞ճէճչ զ ի՜ջռկճսձոձ ՠս զ յ՜պ՜ոը՜ձզոձփ Ահէՠս զ լզգձդ՜ռո
՜ոյ՜ջզոզ ՠէՠ՜է գձ՟ ոճսէտ՜ձզձ, ՜շ՜սՠէ՜՞ճհձ ՞պ՜ս տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ազձճսճջոձ զ իջ՜ի՜ձ՞ո լզ՜չ՜ջեճսդՠ՜ձ,
կզձմ ազ հ՜կՠձ՜հձ ՞ճջթո ՠս զ ՝՜ձո ձճջ՜ ի՜ծՠ՜է ՠս ի՜ս՜ձՠ՜է ոճսէտ՜ձձ, ՜ա՜պՠ՜ռ աձ՜ զ ՝՜ձպբ ՠս զ ժ՜յ՜ձ՜ռփ Ես յ՜պ՞՜կ հխՠ՜է ՜շ դ՜՞՜սճջձ Հգէնրղ, ՠս ոզջճչ ՠս ՠջ՟կ՜կ՝ կՠթ՜՞ճհձ յ՜ջ՞ՠս՜ստ ՟՜ջլճհռ աՄգլմ Լգրնմ հ՜ղը՜ջի զսջփ Ոջ ՠս զ ՞՜էձ չՠջոպզձ ձճջճ՞ՠռ՜ձ ՝ձ՜ժզմտ Կթժթխգ՟ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկտ տջզոպճձբզռփ Ես զոժճհձ ի՜հջ ձճջ՜ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիձ ՠ՟զձ աձ՜ հ՜դճշ յ՜ջճձճսդՠ՜ձ, տ՜ձազ ճմ ՜շ հ՜ձլձ էզձՠէ դ՜՞՜սճջ հ՜սճսջո ժՠձ՜ռ ի՜սջ զսջճհփ
Յՠպ ՜հոճջզժ իզս՜ձ՟՜ռ՜ս դ՜՞՜սճջձ Հգէնրղ, ճջ ՠս կՠշ՜ս զոժ, էՠ՜է ժջ՜սձ՜սճջ, դ՜խՠռ՜ս զ Սնրվՠ ճսըպձ
Դվ՟դ՟վխմֆ
Ես Մգլմ Լգրնմ ոճս՞ յ՜իՠ՜է աՠջզո ՜կզոո ռ՜ս՜՞զձ ՜ձլ՜կ՝, ՠս ՜յ՜ կՠթ՜ջՠ՜է զ ղ՜ձբձ ՠս հ՜կՠձ՜հձ դ՜՞՜սճջ՜ռ կՠջլ՜ժ՜հզռ ՠս իՠշ՜սճջ՜ռ, կզ՜՝՜ձճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիզձ ՜սթ՜ս դ՜՞՜սճջ զ չՠջ՜հ ՜կՠձ՜հձ
Հ՟ճնտ, ՠդճխ զ ոջպբ ահ՜ձռ՜ձո ՜կՠձՠռճսձ, ճջտ ող՜էՠ՜է բզձ ձկ՜, ղձճջիՠ՜ռ յ՜ջ՞ՠսո ՜կՠձՠռճսձփ
Է ոճսջ՝ ՜ջտ՜հո Հ՟ճնտ ՜շ՜պ՜կզպ, ճխճջկ՜թ, ճսձժձ՟զջ աաճսՠէճռ, ՜յ՜սբձ չպ՜ձ՞ՠէճռ, ճխն՜ըճի ՠս կ՜տճսջ, ՠջժ՜հձ՜կզպ ՠս եճսեժ՜է ՠս հ՜կՠձ՜հձ ձՠջճխճսդզսձո ի՜կ՝ՠջ՜սխ ձկ՜ձ Յճչ՝՜հ, ՠս կՠթ՜ըճջի[ճս]ջ՟ զ՝ջՠս
աձ՜, զ վճջլճսդզս[ձո] ՜ձժՠ՜է ձկ՜ձ ձկ՜. տ՜ձազ հզղՠ՜է // (476՜ չՠջ՜ձճջճ՞ճխզ գձ՟րջզձ՜ժճսդՠ՜կ՝) ձճո՜, ճջ
՜սճսջո Լգրնմ դ՜՞՜սճջզո իկճսպ զ զսջՠ՜ձո, ՟՜ջլՠ՜է ՜սճսջո Լգրնմթ ՠժձ աօջօտ ՝՜ակ՜ստ ՜ղը՜ջիո Հ՟ճնտ ՠս ՠժՠ՜է ՜ջ՜պ ՠս դճսջտկ՜ձ ՜կ՝ճըզստ, ճջ գձ՟ ձկ՜ կզ՜՝՜ձՠ՜է բզձ, ՠս ՜սՠջՠռզձ ՟՜ջլՠ՜է ա՜ղը՜ջիո Կթժթխթ՟ճփ
Ես ՜ջտ՜հո Լգրնմ, գոպ ՝ձ՜ժ՜ձ տ՜նճսդՠ՜ձ զսջճհ, ա՜կՠձՠոզձ հճջ՟ճջբջ կ՜ջպձմՠէ գձ՟ ի՜՞՜ջ՜ռզոձ, ՜հէ ա՜սջտձ
ճմ ՜շզձ հ՜ձլձ, ազ ո՜ժ՜ստ բզձփ Բ՜հռ զ՝ջՠս դղձ՜կզտձ ՞ձ՜ռզձ, ա՜կՠձՠոՠ՜ձ տ՜ն՜էՠջբջ ՠս կըզդ՜ջբջ ՠս ՜շ՜պ՜յ՜ջ՞ՠսրտ հ՜ձլ՜ձլբջ, կզձմՠս ի՜հՠռՠ՜է Աոպճս՜թ զ յձ՟՜՞ճհձ ի՜ս՜պո ձճջ՜ ՠս զ ոբջ, ՟՜ջլճհռ ատ՜խռջճսդզսձ զ չՠջ՜հ կՠջ, ՠս ոժզա՝ձ ՜ջ՜ջ ՝ձ՜ժՠէճռո զ կբն ռ՜սճռ, տ՜ձազ ՠպ կՠջճհ դ՜՞՜սճջզո հ՜խդճսդզսձ գձ՟՟բկ
դղձ՜կՠ՜ռ. ձ՜ը ժճպճջՠ՜ռ ա՝՜աճսկ արջո ոճսէպ՜ձզձ Մջվ՟ճ զ Հ՟ՠնրմթմ, ՠս ՜յ՜ ա՝՜աճսկո զ դճսջտ ոՠշբձ, ՠս
հճէճչ ՠս ՜սճսջ ղ՜իՠռ՜ւ, ՜հէՠս ՠ՞զպ ղձճջիո ՜շ՜նզ ՞էը՜սճջզ Մնրհ՟ժ աօջճսձ, կզձմ ազ յ՜ջ՞ՠսո ՠս յ՜պզսո հճէճչ ղձճջիՠ՜ռ ձկ՜հ. ՜կբձփ
Հկկպ. պյ. «Ս՜կճսբէզ տ՜ի՜ձ՜հզ Աձՠռսճհ Հ՜ս՜տկճսձտ...», Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1893, բն 212 — 223փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 474՝ (Շխ՜՞զջ) Ի ի՜հջ՜յՠպ[ճսդՠ՜ձ] պՠ՜շձ կՠջ Մթմ՟ջ ժ՜դճխզժճոզձ դվ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ ՌՀԵ
(1626. էճսո՜ձռտճսկ, ՠաջ՜ի՜պճս՜թ), ձճս՜ոպ հ՜կՠձ՜հձզ Յ՟խնՠ Սըջգտթ, ճջ հ՜հեկ ՠկ վ՜ժ՜ժ՜է զ ՟ճսշձ Սնրվՠ
Լնրջ՟րնվշթ զ Կըժթխգ՟ճ, ՜հ[ձ] ճջ զ Մ՟վ՟ջս՟մ ՜ոզ, Բ ՠս Գ ՠխ՝րջ իՠպ ՠէ՜հ ՞ձ՜ռզ ո՜ձպըըպճչ. դըվ՜ժ՜ձ ձճ-

ջ՜հ, ճջ զ ՟շ՜ձ չՠջճհ ժ՜հջ ժ՜ջ՟՜ռզ, ճջ բջ օջզձ՜ժձ ՜հո. ժ՜պ՜ջՠռ՜ս հ՜ջկ՜ջճսկձ ղզձւ՜[թճ] իզս՜ձ՟՜ձճռզո
իջ՜կ՜ձ՜ս կՠթ՜ս վ՜շ՜ստ տջզոպճո՜ոբջ դ՜՞ճսիճհ Զ՟ոթժթ, <զ դչ> զ դչ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ զ Ո ՠս Ղ
(1241)փ
2. 348՝ Աոպճս՜թ ճխճջկզ էճսո՜սճջմ՜յձչձ (՜հոյբո)՚ պբջ Ավթջթ՟գեջթմ, ճջ ճսոճսռզմձ բ ՠխ՝՜հջձ՚ աՍնրւթ՟ջմ զ ո՜խկճոձ ճսոճսռ ՠս է՜ս յ՜պկճսդՠ՜կ՝, դզվձ ՌՃԽԲ (1693), ոՠյպՠկ՝ՠջզ ՜կոճհձ Լ, ղ՜՝՜դ, Սջ՝ճհձ Նթխթնճ եճխճչզձ ՅԺԸ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ ՜սջձփ
3. 477՝ Վՠջոպզձ ձճջճ՞ՠռ՜ս ՞զջգո զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ հԱս՟մ՟ճ լՠշ՜կ՝՚ ոճսպ՜ձճսձ Իջխգմսեվ ՟յջզ, զ դճս՜ժ՜ձզո կՠջճսկ ՌՃԽԳ (1694), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ պբջ Ն՟վթմ Աջսնր՟լ՟սնրվ ժ՜դճխզժճոզ Տ՟մմ
Կթժթխթնճ, հճսձզո ՜կոճհ Թ, զ ըձ՟ջճհ ՝՜ջՠոբջ ՠս ՝՜ջՠկզպ Աչՠ՟մ զջզռճս ճջ՟զձ պբջ Ըպըջթ՟աեջթմ, զ չ՜հՠէճսկ
զսջ (տՠջճս՜թ՚ «ՠս Սջնճ ՠխՠ՜է եճխճչջ՟ՠ՜ձձ») ՠս Տբջ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ ՜կՠձ՜հձզ ՝՜ջճչ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբփ
Աջ՟, ՠո՚ ոճսպ՜ձճսձ Իջխեմսեվ ՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ՜կՠձՠոՠ՜ձ՟, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ զ ո՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ՠս ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠոնզտ ոջպզ կպօտ աի՜հջձ զկ՚ աՊօհնջմ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աԽ՟մըղըմ ՠս աՠխ՝՜ջտձ զկփ Ես կՠտ գոպ մ՜վճհձ կՠջճհ ձճջճ՞ՠռ՜տ ՠս ժ՜ակՠռ՜տ ա՞զջտո ա՜հո, ՠս ճչ ճտ հզղբ ակՠա, հզղՠ՜է էզնզտ ՠս ՟ճստ ՜սճսջձ ՜իՠխզձ՚ ՝՜ջՠըօոճսդՠ՜կ՝ ոջ՝ճսիճհ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՠջ՜ձ՜սբպ լ՜հձզձ, ճջ ՜ոբ. Եժ՜հտ րջիձՠ՜էտ Հրջ զկճհ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ Դ՜ջլՠ՜է, ճչ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ զկ, ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՞զջգո ՜հո, կզճհ Հ՜հջ կՠխ՜հզս զղՠռբտ ա՜հո ՞զջ՞ո ՞ջրխզձ իճ՞ճհձփ Փ՜շտ Քջզոպճոզ, ճջ ՜հոմ՜վ ղձճջիո յ՜ջ՞ՠսՠջ բ ՜շ՜պ՜յբո, ճջ ՜ա՞զ—՜ա՞զ թ՜խժճչ ա՜ջ՟՜ջՠջ բ, աՠջբ ՠո պՠո՜, վ՜շտ կ՜պճսռզ պչրխզձ ՜հոմ՜վ ղձճջիՠոփ Ոչ ի՜յջտ ՠս ՠխ՝՜յջտ, ըձ՟ջՠռբտ զ
Քջզոպճոբ չ՜ոձ զկ, ճջ ոճջ՜ ղձճջի՜ռձ կբժ ժ՜դ կզ յ՜ջ՞ՠսՠոռբ կՠխ՜սճջզոփ Ես ճչ ճտ զղբ աո՜, չ՜ջլձ զ Քջզոպճոբ ՜շռբ. ՜կբձփ
4. 477՜ (ԺԷ ՟. ձրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Ճ՜ղճռո Քթժգտթ Ղ՟դ՟վթ ճջ՟զ Բթմգ՟էթմ, ճջ բ ՜շՠ՜է ի՜է՜է չ՜ոպ՜ժճռձ զսջՠ՜ձռ ՠս ՟՜ջլՠ՜է ՠս զսջ ՜ս՞՜ժ՜ձձ Պէսվնջթմ, Մնրժւթ ճջ՟զ Ղնրխ՟ջթմ ՠս զսջ իահջ՜հտճսջ՚ Մ՟ճվ՟մթմ, ՠս Կ՟ճթ՟մթմ, ՠս զսջ ժզձ՚ Մ՟վա՟վթսթմ, զսջ ճջ՟զ Ղ՟դ՟վթմ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜յճջ՜ռձփ 0չ ճտ ժ՜ջ՟՜հ, Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոզ, չ՜ջլձ Աոպճսթճհ ՜շձզ, ժ՜կ ճչ ի՜ձզ ՞զջո Սնրվՠ ԸՍսեց՟մնջ ՠժՠխՠռբձ, չ՜ջլձ Յճս՟՜հզ ՜շզ ՜շձբ, ԳՃԿԵ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ ձճսաօչտձ չՠջ՜հ էզձզ թ՜ըճխ՜ռ. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջ ճջփ
5. 333՝ (ԺԸ ՟., թ՜թժ՜՞զջ, էճս՜ռճս՜թ) Տբջ, ճխճջկՠ՜հ ///փ /. ////փ ////փ //փ ////փ ///փ ////փ («Մ՟վսթվնջ») (ղ՜ջ.
՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
6. 428՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ, էճս՜ռճս՜թ) Իղ՜պ՜ժ բ ՜հո ՞զջգո Ճ՜ղճհ Պգսվնջթմ, /// Հ՟մեջթմ ՠս Ննճծթխ՟մմփ
444՝ (Նճհձ լՠշտ, էճս՜ռճս՜թ) Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո[՜ռբտ] /// ՠ /// Պգսվնջթմ ՠս Հ՟մ[եջթ]մ /// բզձ ՠս [Նն]րծթխ՟մ ՠս ժճխ՜[ժռ]ճսձ՚ Մ[գ՞ծ]մ՟դթմ ՠս զջ ՟ոպՠջզձ՚ Եվ՟[մնրծն՞]մ ՠս /// ա՜հո ՞զջ[տձ] ըճոպ՜ձ՜հ ՞շրզ
(՞ջ՜սզ՛) /// ՠպճսջ զձտձ Ծ խշճղ ՠս ՜ա՜պ // (445՜) բ ՠս ՠպ զղ՜պ՜ժ զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Լնրջ՟րնվշթմփ
472՝ (Նճհձ լՠշտ) Իղ՜պ՜ժ բ ՜հո ՞զջտո Կեշխթմգտ Հ՟մեջթ ՠս Ննճծթխ՟մմ, ՠս կաջձ՚ Մ՟վե՟ղ ՠպ ՟՜էզձնձ
(պ՜էճ՛նձ) ոճոզձ՚ կ՜իպՠոզ Շ՟ղեֆ
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ԺԷ — XVII

ԳՐԻՉ՝ Յ՟վնրէթրմֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Աջսնր՟լ՟սնրվֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Խփչ՟ճ Սխ՟մբ՟վֆ ԹԵՐԹ՝ 465. շավնր՟լ՝ 116՟, 279ՠ—80՟, 310ՠ—1՟,
350՟, 382՟, 399՟, 465՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Խ×12 (Ա 8, ԻԴ 7, Խ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 31,5×23ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ս՟վՠգվ՝ 273—279)ֆ ՏՈՂ՝ 35ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս լ՟հխ՟էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1, լ՟հխ՟էնրհէ, 1+2, ղ՟ա՟հ՟է (ջխդՠթ լ՟հխ՟էնրհէմ նր ղ՟ա՟հ՟էզ ջնջմկնր՟լ թվ՟վ)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Բնժնվեչգ՟մ՝ Ծմնրմբ՝ 2ՠ, Յ՟վնրէթրմ՝ 167, Հ՟ղՠ՟վկնրղ՝ 280ՠ, Հնագա՟ժնրջս՝ 311ՠ, Աճժ՟խգվոնրէթրմ՝
350ՠ, Փնինրղմ Աջսնր՟լ՟լմթ՝ 382ՠ, Վգվչթմ բ՟ս՟ջս՟մ (Եվգրնրղմ ի՟շթմ)՝ 399ՠֆ Ի ժնրջ՟մտջ՝ Եվգւ ղ՟մխնրմւ թ ծմնտթ՝ 8՟, Ամսնմ
՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ՝ 28ՠ, Թենբնջ է՟ա՟րնվ՝ 29ՠ, Աէ՟մ՟ջ՝ 31՟, Վ՟ծ՟մ Գնհէմգտթ՝ 36՟, Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ՝ 36ՠ, Ս՟վաթջ դփվ՟ռ՟վ՝ 40ՠ, Ասնղգ՟մւ՝ 43ՠ, Ս՟ծ՟խ Պ՟վէգր՝ 46՟, Վ՟վբ՟մ Մ՟ղթխնմգ՟մ՝ 49՟, ՃԾ ծ՟ճվ՟ոգսւ Կ. Պփժջնճ ընհնռնճմ՝ 50՟, Թենբնվնջ դփվ՟ռ՟վ՝ 56ՠ, Կթրվգհ Եվնրջ՟հեղ՟տթ՝ 67ՠ, Յնռծ՟մմեջ Եվնրջ՟հեղ՟տթ՝ 74ՠ, Սվՠնտ Ք՟պ՟ջմթտմ թ Սգՠ՟ջսթ՟ճ՝ 82ՠ, Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշ՝ 91՟, 331՟, Տգջթժ Դ՟մթեժթ՝ 95՟, Ծ՟հխ՟դ՟վբ՝ 102ՠ, Տ՟ո՟մ Ննճթ՝ 108՟, Մնռջեջ ղ՟վա՟վե՝ 112ՠ, 367՟, Փնվկնրէթրմ Աՠվ՟ծ՟ղնր՝ 112՟, Խ՟շգժնրէթրմ՝ 144՟, Եվգւ ղ՟մխնրմւ գր Դ՟մթեժ՝ 169ՠ, Տգ՟պմ՟խ՟մ (2 ա՟պմ)՝ 163ՠ, Եվգղթ՟ ղ՟վա՟վե՝ 326ՠ, Հպթցջթղե՝
328ՠ, Կնջս՟մբթ՟մնջ է՟ա՟րնվ՝ 336՟, Նգվջեջ Մգլ՝ 339՟, Զ՟ւ՟վթ՟ ղ՟վա՟վե՝ 341՟, Տվբ՟ս է՟ա՟րնվ՝ 342ՠ, Ոռջեե՝ 345՟, Եջ՟ճթ
ղ՟վա՟վե՝ 362՟, Թ՟բենջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 363՟, Կթովթ՟մնջ՝ 365՟, Կթրվգհ Ահգւջ՟մբվ՟տթ՝ 374՟, Քվթջս՟ցնվ Շմ՟աժնրի՝ 276ՠ, Յնռ՟խթղ՝ 386ՠ, Դ՟րթէ Դըրմգտթ՝ 409՟, Ս՟ծ՟խ թյի՟մ՝ 410ՠ, Ամ՟մթ՟ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 417՟, Դթնմթջթնջ Ավթջո՟ա՟տթ՝ 418ՠ, Յնռծ՟մ Ոջխեՠգվ՟մ՝ 432՟, Փթժթոոնջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 433ՠ, Գվթանվ Սւ՟մշգժ՟անվլ՝ 437ՠ, Յ՟խնՠ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 439ՠ, Ամբվե՟ջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 441՟, Դ՟րթէ
ղ՟վա՟վե՝ 454՟, Սսգց՟մմնջ Ն՟ի՟ռխ՟ճ՝ 455՟, Պգսվնջ գր Պփհնջ՝ 457՟, Ովբթւ Ովնսղ՟մ (՟վլթր)՝ 458՟, Բ՟վջգհ Կգջ՟վ՟տթ՝

459ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟, 3՟, 167՟, 281՟, 351՟, 383՟, 400՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 50ՠ, 128՟, 152՟, 168՟ֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ս՟ձ՟վ, ի՟շ, ջ՟ցնվ (121՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվ, ղ՟վբ՟աթվ
(Ղնրխ՟ջ ՟րգս՟վ՟մթշ՝ 3՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, ռ՟վբ՟անճմ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ինմ՟րնրէթրմթտ ավ՟բ՟յսզ սգհ–սգհ անրմ՟ցնինր՟լ գր խտխնր՟լ գխ՟լ, ղ՟մվ՟մխ՟վմգվթտ նղ՟մտ մգվխգվզ է՟ցնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԻԴ (273 — 279) ով՟խզ ցնինր՟լֆ
ԾՆԹ. Ծ՟հխնհ Աջսնր՟լ՟սնրվմ ՟ովգժ գր ՟յի՟սգժ ե Ննվ Ջնրհ՟ճնրղֆ Ն՟ ե լ՟հխգժ մ՟գր Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ կգպ. 5236 (1654—1655 էէ.) գր կգպ. 6772 (1658—1659 էէ.) Արգս՟վ՟մմգվզ. սգ´ջ Ա. Գենվագ՟մ, Հ՟ճ ղ՟մվ՟մխ՟վթշմգվ. ղ՟սգմ՟աթսնրէթրմ, IXXIX բբ., Գ՟ծթվե, 1998, եչ 62-64, նրվ կգպ. 980-զ ծ՟ղ՟վրնրղ ե զմբփվթմ՟խնր՟լ 1676-թտ ՟պ՟չֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Տգ՛ջ կգպ. 982, 2՟—595ՠ. §1/1՜—2՜փ 2/3՜—26՜ (15՜—7՝ «Արվծմնրէթրմ չվնճ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Բ՟վջգհթ Կգջ՟վ՟տնտ — Ասջիձՠ՜է ՠո Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...»)փ 3/41՜—2՝ (§5. ա—զռ հՠպճհ)փ 4/26՜—7՜փ 5. ՟/27՜—31՝ («Գնվբթնջթ» պՠո ՠջժջճջ՟ ՠջժճսղ՜՝՜դզ՚ 32՝)փ ՠ/31՝—5՝/32՝ «Եջժճսղ՜՝՜դզ՚ Գնվբթնջթ», 33՜ «Եջՠտղ՜՝՜դզ՚ Կթվ՟խնջթ», 34՜ «Հզձ՞ղ՜՝՜դզ՚ Երաթմգ՟ճ», 35՜ «Շ՜՝՜դ՚ Մ՟վնրէ՟ճթ»փ Վ՟ծ՟մ՟ճ ՠս Ոմգջթղգ՟ճ պՠո Եջջճջ՟ ՠջժճսղ՜՝՜դզ՚ 36՜)փ ա/35՝—9՝ (36՜ «Եջժճսղ՜՝՜դզ՚ Վ՟ծ՟մ՟ճ Գնհէմ՟տնճմ ՠս Ոմեջթղ՟ճ», 36՝ «Եջՠտղ՜՝՜դզ՚ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթմ ՠս Պ՟վջ՟ղ՟ճ», 37՜ «Եջՠտղ՜՝՜դզ՚ Վժ՟ջ՟ճ», 38՜ «Հզձ՞ղ՜՝՜դզ՚ Կնպմգժթնջթ», 39՜ «Շ՜՝՜դ՚ Սգհՠգջսվնջթ», 40՝ «Ս՜ջ՞ոզ արջ՜չ՜ջզձ»փ 41՜—2՝ պՠո §3)փ բ/42՝—6՝փ
գ/46՝—50՝փ 6. ՟/50՝—7՝փ ՠ/57՝—68՜փ ա/68՜—75՜փ բ/75՜—83՝փ գ/83՝—92՜փ դ/92՜——100՝փ 7. ՟/100՝—3՝փ ՠ/103՝—7՜փ ա/107՜—12՜փ բ/112՜—4՝փ գ/114՝—27՝ (115՜ — 9՝ «Կ՟մնմ ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժ — Ժճխճչբ տ՜ի՜ձ՜հձ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ...»փ
119՝—21՜ «Ք՜ջճա յ՜պճսզջ՜ձզձ»փ 121՜—6՜ «Կ՟մնմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ...»ֆ Աոպ՚ 123՜
«Գ՜ձլ» ՠս 124՝ «Ճ՜շ» պՠո ոպճջՠս §1—2փ 126՜—7՝ «Ժ՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժ — Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ...»)փ
դ/127՝—51՝ (ճսձզ՚ «Շ՜ջ՜ժ՜ձ», «Եջ՞», «Ք՜ջճա». պՠո ոպճջՠս §3—5փ Չզտ՚ ե/151՝—65՜ (163՝—5՜ «Կ՜ձճձ ՜խ՜սջիձճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ՜ժ՜ձզձ»փ 8. ՟/165՝—81՝փ ՠ/181՝—201՝փ ա/201՝—21՝փ բ/221՝—43՜փ գ/243՜—63՜ (243՜—4՜ «Թճսխդ Կթրվհթ... ՜շ Կնջս՟մբթ՟մնջ»)փ դ. 263՜—90՝ (276՜—90՝ «Վՠռՠջճջ՟ իզձ՞ղա՝՜տզ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ Տՠ՜շձ»)փ բ/290՝—310՜փ 9. ՟/312՜—27՝ (312՜—7՝ «Նգվՠնհգ՟մ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ»)փ ՠ/327՝—31՝ («Կթվ՟խթ՝ Եհթ՟ճթ ղ՟վա՟վեթմ»)փ ա/331՝—5՜ («Եջժջճջ՟»)փ բ/335՜—8՜ («Եջջճջ՟»)փ գ/338՜—42՜ («Չճջջճջ՟»)փ դ/342՜—5՝ («Հզձ՞ՠջճջ՟»)փ ե/345՝—9՝ («Վՠռՠջճջ՟»)փ 10. ՟/351՜—63՝, (352՝—3՝ պՠո ոպճջՠս §6, 356՜—9՝ «Ահփէւ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ջվՠնճմ Բ՟վջհթ»)փ ՠ/363՝—9՜ («Աշ՜նզձ»)փ ա/369՜—
74՝ («Եջժջճջ՟»փ «Շ՜՝՜դ՚ Եցգջնջթ ջնրվՠ ընհնռնճմ»)փ բ/374՝—8՜ («Եջժջճջ՟»փ «Շ՜՝՜դ րջ՚ Ամսնմթնջթ... ՠս Նգվջեջթ Կժ՟ճգտրնճ»)փ գ/378՜—81՝ («Չճջջճջ՟»)փ 11. ՟/383՜—7՜ (մզտ՚ «Նգվՠնհ՟խ՟մ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձգտրնճ»)փ ՠ/397՜—90՝փ ա/390՝—5՜փ բ/395՜—8՝փ 12. ՟/400՜—5՜փ ՠ/405՜—8՝փ ա/408՝—12՜փ բ/412՜—6՜փ գ/416՜—9՝ (416՝ «Սՠյպՠկ՝ՠջ Լ. Գթրս մյի՟վ՟տ Գվթանվթ Ահւ՟մթտ խ՟էնհթխնջթմ»փ 417՜ «Յճսէզոզ է. Աձ՜ձզ՜ ՜շ՜տՠէճհձ»փ 419՜ «Սՠյպՠկ՝ՠջ ԺԷ. Ասՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ»փ Չզտ՚ «Թ՟էժնճ», «Շթհ՟ճթ ՠս Սթրհթ՟մնջթ»)փ դ/419՝—23՜ (422՝ «Վ՟վնջթ» վը. «Վ՟ջժթնջթ»)փ ե/423՜—6՝ («Վ՟վնջթ» պՠո §12. դ, ՜հոպՠխ՚ 424՜ «Ամ՟ջս՟ջ՟ճ», «Չնվթտ ՟րգս՟վ՟մշ՟տմ» պՠո §12. գ, ՜հոպՠխ՚ 425՜ «Սգրգպթ՟մնջթ Սգՠ՟ջս՟տնճմ»)փ զ/426՝—30՝փ է/430՝—4՝փ
ը/434՝—8՜փ 13. ՟/438՜—42՜փ ՠ/442՜—6՜փ ա/446՜—50՜ («Չճջջճջ՟»)փ բ/450՜—3՝ («Հզձ՞ՠջճջ՟»)փ գ/453՝—61՜ (455՜ «Դՠժպՠկ՝ՠջզ ԻԶ. Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ... Սսգց՟մմնջ ՜հջ էզ ղձճջիրտ...»փ 458՜ — 9՝ «Հ՟մաթջս Յնծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ»փ 460՜—1՜
«Յ՜հպձճսդՠ՜ձ յ՜իճռ ղ՜՝՜դ րջձ՚ ոջ՝ճհձ Բ՟վջհթ»)փ դ/461՜—4՝փ

1. 123՜՝ [«... թ սեվ Միթէ՟վ՟ճ ՟ջ՟տգ՟ժ». կգպ. 474, 170՟ (ծ՟սնր՟լ)] Գ՟մկ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ ՟դմթր
(լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Աջնէջ») — Ահո ըճջիճսջ՟ էըռ՜ս,/Աձ՟ ՞ճսղ՜ժՠռ՜ս...
2. 124՝—5՜ ...Եր ճ՟ր՟վսմ խ՟վբ՟մ դձ՟պջ ջթվնճ Յնծ՟մմնր ռ՟վբ՟ոգսթ Պժդնճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աոպճս՜թ ոբջ բ, ՜ոբ Ոջ՟զձ Ոջճպկ՜ձ...
3. 127՝—8՜ Շ՟վ՟խ՟մ Նգվջեջթ ՟ջ՟տգ՟ժմ ՟ջ՟ճ (Ա—Զ) — Ահորջ ՜ձծ՜շ էճսոճհձ թ՜՞ճսկձ... (՜յ՜՚ 130՜, Է—Լ, 132՜՝ Խ—Ղ, 133՝ Ճ—Ո, 134՝ Չ—Վ, 135՜՝ Տ—Ք)փ
4. 138՝—9՜ Եվա շնվգխթմ Արգս՟վ՟մ՟տ սգ՟պմ Նգվջեջթ ՟ջ՟տգ՟ժ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Նգվջգջթ») — Նճջճ՞ճխ պզՠաՠջ՜ռ, /Ոջ ա՞ՠռՠջ կՠա էճհո վ՜շ՜ռ... ՝՜ձո ՜հո
5. 144՜—50՜ Ք՟վնդ Մգլ ջանճմ նրվՠ՟էթ, թ ՠ՟մ ՟պ՟ւգժնճմ, նվ ՟ջե. Կս՟խ ճգս ղ՟ծնրմ ծ՟ջս՟սնրմ ե
— Ահո բ յ՜պճսբջ կ՜ջ՟ժ՜ձփ Յճջե՜կ կՠշ՜ձզ ճտ...
6. 352՝—3՝ Սվՠնճմ Եհթյեթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Թ՟ց՟րվ ժգվթմմ — Վ՜ոձ էՠջզձձ ՞ՠխՠռժճսդՠ՜ձ ՠս չ՜հջ՜ռձ չ՜հՠէմճսդՠ՜ձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 67՝ (Յ՜ջճսդզսձ ՞ջմզ)... Ես ա՞թճխո հզղՠ՜ (ձկ՜ձ՚ 349՝)փ
128՜... Ես կՠխ՜յ՜ջպ Յ՟վնրէթրմ թջրխո հզղՠռբտ հ՜հո ոճոժ՜էզ ՜պՠձզո (Մՠթզ ճսջ՝՜դզ), Աոպճս՜թ ալՠա
հզղբ. ՜կբձփ
144՜... Խ՜մՠ՜է Աջտ՜հ, հզղՠ՜ ահՠխժՠէզ Յ՟վնրէթրմ ՞ջմ՜ժո՚ ճջյբո ա՜ս՜ա՜ժզձ (ձկ՜ձ՚ 167՜)փ
150՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... Փջժՠ՜հ... աոպ՜ռրխ ոճսջ՝ պ՜շզո ՠս չ՜ջ՟՜վըդզդ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո՚ այ՜ջճձ ըրչ՜հ Ըջւ՟մբ՟վմ ՠս այ՜յձ զսջ՚ աըրն՜հ Ճ՟վհ՟ժ՟մմ ՠս աթձրխձ զսջ՚ ակ՜ի՟՜ոզ Միթէ՟վմփ Յ՜կՠձ՜հձ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս էզ ոջպզս կՠխ՜ռ դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ հ՜հո ոճոժ՜էզ րջո, ՠս ալՠջ կՠխտձ Քջզոպճո դճխռբփ

152՜ Աջ՜ջ՜թտձ բ, է՜ս ժ՜ջ՟՜հ, ճչ տբղզղփ
159՜ Ահո ՜խրդտ (= «Ըձդՠջռճս՜թ հԵաՠժզբէզ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ՠխՠս զ չՠջ՜հ զկ լՠշձ Տՠ՜շձ...». ԼԷ, 1 — 14) տ՜կճհ ՠս ըդճհ բ. ժ՜ձՠվճչ ժ՜յբ, Գ ՜ձ՞՜կ հՠպ ժ՜ջ՟՜հ, ՠս ապջճսվ ՞ջմ՜ժո հզղբփ
165՜ Քջզոպճո Ոջ՟զ Աոպճսթճհ... ՜խ՜մՠկտ ՠս ՜ջպ՜ոճսրտ ի՜հռՠկտ // (165՝) կզնձճջ՟ էզձզ... զ ի՜ձ՞զոպձ
հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ... (3 1/2 պճխ տՠջճս՜թ. ՠջՠսճսկ ՠձ ոպ՜ռճխզ, յ՜յզ ՠս թձճխզ ՜ձճս՜ձռ իՠպտՠջգ. պՠո 150՜)փ
459՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ՞դ՜ զ իճ՞զո ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ըրն՜հ Սխ՟մբ՟վթմ... ՜կբձփ
464՝ Փ՜շտ...փ Աոպ՜ձրջ ոժա՝ձ՜սճջՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս իճ՞ՠժզջ ՞՜ձլո... Ոչ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հ, ա՜կՠձ՜հձ
՞ջՠ՜էոձ ժ՜պ՜ջՠ՜հ չ՜ոձ հզղ՜պ՜ժզ ՜հո ՞ջճռո ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ձձնՠռՠէճռ, ՠս ՜յ՜՚ Աոպճս՜թ ՜ձՠխփ Ոկ՜ձտ հ՜շ՜ն ժ՜պ՜ջՠձ ՠս ճկ՜ձտ՚ հՠպ. ՟ճս աճջ ժ՜կզո՚ ՜հձյբո ժ՜պ՜ջՠ՜փ
2. 279՜ (Աձ՜ձճսձ ՞ջմզ՚ 273՜—9՜) Ոչ ՠխ՝՜ջտ ՠս կ՜ձժճս[ձ]տ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռսճ յ՜ղպրձՠ՜հտ ՠս վ՜շ՜՝՜ձզմտ Աոպճսթճհ, հճջե՜կ ի՜ձ՟զյզտ ոըկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, հզղՠռբտ ազո՚ պ՜ջպ՜կ ՠս ոճսպ՜ձճսձ///
(տՠջճս՜թ) թձրխտձ՚ աՄ/// ՠս ակ՜հջձ զկ ըաՄ՟վա՟վթս ՠս աՠխ՝՜հջձ զկ՚ աՅ՟վնրէթրմ, աճջ ճսոճսռզձ զձլ ա՜ձ՞զձ կ՜ջ՞՜ջզպո ղ՜ջՠէ զ կզկՠ՜ձռ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ՜ձվճջլ ժՠձրտ յ՜իբ աձճո՜. ՜կբձփ
3. 311՝ (Ծ՜խժճխզ. ժ՜յճհպ ըճջտզ չջ՜հ ոյզպ՜ժ ՠջժ՜դ՜՞ջճչ) Զձժ՜ջճխ ոճջզձ՚ Աջսնր՟լ՟սնրվջ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս ՟ճստփ
399՝ Զձժ՜ջճխ Աջսնր՟լ՟սնրվջ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 165՝ (ԺԷ ՟., էճս՜ռճս՜թ, ի՜ազս ձղկ՜ջՠէզ)
Ձՠշո վպզ ՠս իճխ ՟՜շձ՜հ,
Ձՠա հզղ՜պ՜ժ ՜ձնզձն կձ՜հփ
Յզղՠէ ՠս ակՠխ՜սճջ Յ՟խնՠմ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ. ՜կբձփ
2. 465՝ (1676 դ., ՜հէ լՠշտ)
Ձՠշո վըպզ ՠս իճխ՜ձ՜հ...
Թվզձ Քջզոպճոզ (=Հ՜հճռ) ՌՃԻԵ (1676), ՟՜կ՜հ ՜կոզձ ԺԶ — ճսկձ. ՜կբձփ
3. 465՝ (ԺԷ ՟., ՜հէ լՠշտ)
Ձՠշո վըպզ ՠս իճխ՜ձ՜հ,
Մճըզջ վճղզ ՞՜ա՜ը ՟՜շձ՜հ,
Գզջ հզղ՜պ՜ժ ՜շ լՠա կձ՜փ
Թբյբպ ըճղճջ բ ՞զջ ոճջ՜հ,
Ահէ ՟զսջգձդՠջռ, ճչ ՞զպՠձ՜հ,
Յՠջ՝ ոճչճջզ ՠս իկպ՜ձ՜հփ
Ոջտ ոճչճջզտ ‗ս ՜սքպզտ զ ոկ՜հ,
Մզ Հ՜հջ կՠխզս ՜ջե՜ձ ՜ջ՜
Մթջեժ ՟յզջ Ըջո՟ծ՟մ՟ճ,
Մՠխ՜ստ էզ ՠս պ՜շ՜յՠ՜է ժ՜հ.
Ոչ ճտ հզղբ ա՞թճխ ոճջ՜հ,
Յզղՠ՜է էզձզ ձ՜ ի՜ջ՜ժ՜հփ
4. 465՝ (ԺԸ—ԺԹ ՟՟.) Ոջ ՠկ Մնռջեջ ժջճձ՜սճջ զ չ՜ձո Տ՟էգրնր, զ չ՜հՠէճսկձ կզ՜՝՜ձ ՠխ՝՜ջռփ
5. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ Թզչձ Փճտջ ՂԵ (1711), ձզջի՜ձ ԺԸ—ճսձփ
6. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝
Եո՚ Պ՟ոչ՟մթ ճջ՟զ ԸՍսեց՟մ ՞զջոփ Յզղՠռբտ Սըմխթվս՟ճ պբջ Աջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ
Քջզոպճոբ. ՜կբձփ Եՙ՜, Հճ՞զ Սճսջ՝փ Թզսձ Փճտջ ՁԹ (1705)փ Թվզձ ՌՃԽԶ (1697)—ճսկձփ
7. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝ (՝ճէճջ՜ժզ կբն) /// Թվ[զձ] ՌՃԻԲ (1673) /// Խճջիճսջ՟ ՝ճէճջ՜ժզո ՠս դվ՜ժ՜ձզո ՟եճս՜ջզձ
բ, ճչ գձդՠջռճխտփ
8. 464՝ (Շխ՜՞զջ) Զ՜հո Ճ՜ղճռ ՞զջտ ՜շ՜նձճջ՟ձ Բ՟ՠգժնմթ Մգջվնռՠ չ՜ջ՟՜յՠպձ չՠի՜վ՜շ ի՜հջ՜յՠպզձ կՠջճհ պՠ՜շձ Մ՟սէենջթ զ 1861 ՜կզ ՜շ՜տՠ՜է բջ գձթ՜հ, աճջ ձճջզձ չՠիրթճսդզսձձ ձճսզջՠ՜ռ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ Մ՟ճվ Աէնպնճմ Կ՟էնրհթխե Սնրվՠ Էչղթ՟լմթփ Վՠջ՜պՠոճսմ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ՚ Դ՟մթեժ չ՜ջ՟՜յՠպ Շ՟ծմ՟դ՟վգ՟մտփ

9. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝ Մգջվնռՠ չ՜ջ՟՜յՠպ ՜շ՜նձճջ՟ Բ՟ՠգժնմթփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ պբջ Աջսնր՟լ՟սնրվփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պյ Ա՝ «Սջ՝ճհ Ասՠպ՜ջ՜ձ», «Թչզձ Փճտջ», «Բ՜ջՠջ՜ջ ՠս ՝՜աճսկճխճջկ», Պյ Բ՝ «՜կՠձ՜հձ
՜ջ՜ջ՜թձ Աոպճս՜թ ՝՜ջզ բ», «Եո կՠխ՜յ՜ջպ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ»փ
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ԳՐԻՉ՝ Սսգց՟մմնջ ւծճ.ֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Ն՟ծ՟ոգս բոթվ, Աժեւջթ՟մնջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ե՟վթի՟մ, Փթժթոոնջ խ՟էնհթխնջֆ
ԹԵՐԹ՝ 502. շավնր՟լ՝ 2ՠ, 502ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա — ԽԳ×12 (Ա 9, ԼԲ էպթշւ)+1×1 (ճ՟րգժ՟բթվմ էգվէ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 38×25ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ԺԸ բ. մնվնանհթ՝ 478՟ՠ)ֆ ՏՈՂ՝ 39ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ՠ՟ժ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ Պ՟ծո՟մ՟խ՝ 2+2, ղ՟ա՟հ՟էֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Աբ՟ղ գր Եր՟՝ 54ՠ, Քվթջսնջ՝ Գ՟պմ թ ռգվ՟ճ նրջնտ թրվնճ՝ 77՟, Մգլ՟սնրմմ գր ՟հւ՟ս Ղ՟դ՟վնջ՝
85ՠ, Յ՟վնրէթրմ Ղ՟դ՟վնր՝ 108ՠ, Մնրսւ ճԵվնրջ՟հեղ՝ 110՟, Ոսմ՟ժնր՟ճ՝ 137՟, Խ՟շգժնրէթրմ՝ 170՟, Թ՟հնրղմ, Արգվնրղմ բընինտ՝
172ՠ, Յ՟վնրէթրմ՝ 184ՠ, «Գ՟ճ Յթջնրջ բվփւմ ց՟խգժնռւ»՝ 206՟, Եվգրնրղմ մյ՟մթ ի՟շթմ՝ 266՟, Հ՟ղՠ՟վկնրղմ՝ 300՟, Հնագա՟ժնրջս՝
333ՠ, Հնագա՟ժջսգ՟մ աթյգվ՝ 340ՠ, Աճժ՟խգվոնրէթրմ՝ 382ՠ, «Տ՟տ ւգդ դց՟խ՟մջ ՟վւ՟ճնրէգ՟մ գվխմթտ»՝ 412ՠ Նմչնրղմ Աջսնր՟լ՟լմթ՝ 413՟, «Խ՟շռգվ՟տղ՟մ ՟պ՟րփսնրմ» (՟վ՟վնհնրէթրմ)՝ 432՟ֆ Ի ժ ն ր ջ ՟ մ տ ջ ՝ Հվգյս՟խ՟ոգս՝ 463՟, Յ՟խնՠ Մլՠմ՟տթ՝ 482ՠ, Դ՟րթէ ղ՟վա՟վե գր Յ՟խնՠ ՟պ՟ւգ՟ժ 488՟, Սսգց՟մմնջ Ն՟ի՟ռխ՟ճ՝ 489՟, Պգսվնջ գր Պփհնջ ՟պ՟ւգ՟ժւ՝ 491՟, Յնռծ՟մմեջ ՟րգս՟վ՟մթշ՝ 492ՠ, Բ՟վջգհ Կգջ՟վ՟տթ՝ 498ՠ, Յ՟խնՠ գր Յնռծ՟մմեջ՝ 494ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟, 3՟, 4՟, 185՟, 341՟ֆ
Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 116ՠ, 187ՠ, 334՟, 346՟, 415՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ (458՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, ջոթս՟խ, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ 478—վբ էգվէզ ԺԸ բ. ցնի՟վթմնր՟լֆ 212ՠ 235ՠ, 305ՠ ժնրջ՟մտ՟դ՟վբզ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լ, ՟ո՟ խվխթմ սգհ՟բվնր՟լ գր խ՟վխ՟սնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Տգ՛ջ կգպ. 982, 2՟—525ՠ. §1/1՜՝ (Սժ. «Ըձդՠջռճս՜թ հԱշ՜ժ՜ռ. Ի յպխճհ...»)փ 2/3՜ — 25՜ (14՜—6՜ «Արվծմնրէթրմ չվնճ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ թ սգ՟պմ Բ՟վջհթ... — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...»)փ 3/25՜—8՜փ 4. 28՜—9՜փ 5. ՟/29՜—31՜փ ՠ/31՜—3՝փ ա/33՝—4՝ (§5. ՟—ա պրձ րջՠջգ ի՜կ՜ըկ՝ճս՜թ՚ 35՝—43՜ «Յՠպ Ոսդրջբզռձ պրձտ ժ՜ջ՞՜ս»)փ բ/43՝—9՜փ գ/49՜—54՜ («Եջժջճջ՟»)փ 6. ՟/54՜—62՜փ ՠ/62՜—75՜փ ա/75՜—83՜փ բ/83՝—92՜փ գ/92՜—100՜փ դ/100՜—9՝փ 7. ՟/110՜—5՜փ ՠ/115՜—9՝փ ա/119՝—
25՜փ բ/125՝—8՜փ գ/128՜—42՜ (132՝—4՝ «Ք՜ջճա յ՜պ՜ոը՜ձզձ»)փ 136՝—42՜ Կ՟մնմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ «դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ջվՠնճմ
Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ...»)փ դ/142՜—72՜ (142՝, 146՝, 148՝, 150՜՝, 151՝, 152՜՝ Շ՟վ՟խ՟մ Նգվջթջթ Շմնվծ՟ժրնճ՝ Ա—Ք. «Ահորջ ՜ձծ՜շ...»փ 153՜—4՜ «Սսնհնաթ նհՠ՟կ՟ճմ — Փճը՜ձ՜ժ ոզջճհ զկճհ...»փ 155՜—61՜ «Ք՟վնդ Մգլթ նրվՠ՟էթ... — Սճչճջճսդզսձ
բ կ՜ջ՟ժ՜ձ...»)փ գ/172՝—84՝ (մզտ՚ «Կ՜ձճչձ ՜խ՜սջիձճսդՠ՜ձ»փ 183՜—4՝ Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ)փ 8. ՟/185՜—203՝փ ՠ/203՝—23՜փ ա/223՜—43՝փ ՟/243՝—65՜փ գ/265՜—96՝ (266՜—9՝ «Թնրհէ Կթրվհթ... ՟պ ՟վւ՟ճմ Կնջս՟մբթմ...»)ֆ դ/286՝—310՜ (299՝—
305՜ «Վՠռՠջճջ՟ իզձ՞ղ՜՝՜դզ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձ»)փ ե/310՜—33՜փ 9. ՟/334՜—50՜ (334՜—40՜ Նգվՠնհգ՟մ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ)փ ՠ/356՜—61՜փ ա/361՜—5՜ («Կզջ՜ժզ»)փ բ/365՜—9՜ («Եջջճջ՟»)փ գ/369՜—73՝ («Չճջջճջ՟»)փ դ/373՝—7՝փ ե/377՝—82՝փ 10.
՟/382՝—94՝ (387՝—90՜ Ահփէւ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ)փ ՠ/394՝—9՝փ ա/399՝—405՜փ բ/405՜—9՜փ գ/409՜—12՝փ 11. ՟/412՝—9՝
(մզտ՚ Նգվՠնհգ՟մ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձգտրնճփ 413՜—4՝ «Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ Նմչղ՟մ... Աջսնր՟լ՟լմթմ — Պ՜ջպ ՠս ՜ջե՜ձ բ ՞զպՠէ...»,
417՝ «Եվգւյ՟ՠ՟է փվ Յնռ՟խթղ՟ճ գր Ամմ՟ճթ...», 419՝ «Շ՟ՠ՟է փվ Եվգղթ՟ճ ղ՟վա՟վեթմ՝ թ ղեչ Պգմբեխնջսեթմ ե, աթս գր խ՟վբ՟...»)ֆ ՠ/419՝—23՜փ բ/423՜—8՜փ բ/428՜—31՝փ 12. ՟/431՝—7՜փ ՠ/437՜—41՜փ ա/441՜—5՜փ բ/445՜—9՜փ գ/449՜—53՜փ դ/453՜—7՜փ ե/457՜—60՜ (459՜ «Սգրգվթ՟մնջթ Սգՠ՟ջս՟տրնճմ» վը. «Չրջզռ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ»)փ զ/460՜—4՝փ է/464՝—8՜փ ը/469՜—
72՜փ 13. ՟/472՜—5՝ («Եջժջճջ՟»)փ ՠ/475՝—9՝ («Եջջճջ՟»փ 479՜ «Շ՟ՠ՟է փվ՝ Նթխփլ՟ճնջթ»)փ ա/479՝—83՝ («Չճջջճջ՟»)փ 480՝ «Եվգւյ՟ՠ՟է փվ... Բ՟վբնհնղենջթ»)փ ՟/483՝—7՝ («Հզձ՞ՠջճջ՟»)փ գ/487՝—95՜ («Վՠռՠջճջ՟»փ 492՝—4՜ «Հ՟մաթջս Յնռծ՟մմնր»)փ դ/495՜—9՜ (498՝ «Յճսձվ՜ջ Ա. Սջ՝ճհ Բ՟վջհթ»)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

31՜ Եջժջճջ՟ ժզջ՜ժզձ ժ՜ջ՟՜հ, ՠս աՍսգց՟մնջ թջճխո հզղՠ՜, ճչ ոճսջ՝ (ձկ՜ձ՚ 33՜, 44՜)փ
50՜ Բ՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜խրդզստ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ տճ Ս՟ծ՟խ՟ճ, ճխճջկՠ՜, Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟՚ ՜կՠձ՜կՠխ Սսգց՟մմնջ թջճխզ (ձկ՜ձ՚ 54՜, 116՜, 132՝, 172՜, 311՜, 412՜)փ
51՝ Ոՙի, ա՜ջ՜՞ո զ մ՜ջզո ՠս աթճհէո զ ՝՜ջզո՚ աՍսգց՟մմնջ թջճխո հզղՠ՜փ
96՝... Ես ազո հզղՠ՜ (ձկ՜ձ՚ ՜հէճսջ)փ
159՜ Վ՜ՙհ, չ՜ՙհ զկ իճ՞սճհո, դբ ազ՛ձմ էզձզռզկփ
326՜ Վ՜ՙհ զձլ ի՜ջզսջ ի՜ա՜ջ, Սսգց՟մնջ թջճխզոփ

340՜ Ոՙչ յ՜պծ՜շ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ ՠխՠէճռո ՠս ը՜խ՜խ՜ջ՜ջ ՜ղը՜ջիզ... ճխճջկՠ՜ ՜կՠձ՜հձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ, ձ՜ՠս պ՜շ՜յՠ՜է ճ՞սճհ ՠս ՜ձ՜ջիՠոպզ ՠս վթճսձ ՞ջմզ՚ Սսգց՟մմնջթ, ՠս թձճխ՜ռձ զկճռ ՠս ՠջ՜ըպ՜սճջ՜ռձ
ՠս չ՜ջե՜յՠպ՜ռձփ Ես ճջ ՝՜ջՠկզպձ բ, ՜ո՜ոռբ ոզջճչ. Եխզռզ, ՠխզռզ, ՠս ձճռ՜ հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ զ հ՜հոկ ՜պՠձզփ
382՝ Ոչ ՟՜ոտ էճսոՠջ՜կզռ ՠս ժ՜պ՜ջրխտ ՜ջվզ՜իջ՜ղ պրձզո (Վ՜ջ՟՜չ՜շ), հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ
ա՝զսջճսռ յ՜պե՜յ՜ջպ ՠս տ՜ձտ՜ջ՜ժճջճսոպ՚ Սսգց՟մմնջ ՞թճխ ոճջզձ ի՜ձ՟ՠջլ թձճխրտ, ՠս ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջտձ զսջ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ կզճչ Տբջ ճխճջկզս. գձ՟ Աջՠս՜՞՜է ե՜կճսոփ
432՝ Զ՜ձյբպ թջրխ ՜հոկ կ՜պՠձզ՚
ԶՍսգց՟մ// (433՟)մնջ հճհե ՠխժՠէզ,
Յզղՠէ կ՜խդՠկ ՜ջպ՜ոճս՜էզ,
Ոչ ժ՜պ՜ջրխտ պրձզո կՠթզփ
434՝Գջՠռ՜ս ոճսջ՝ պ՜շըո իճ՞ՠէզ
Յ՜սճսջո կՠթզ ՝՜ջՠյ՜ղպզ,
Պ՜ջճձ Թնրղ՟մ չՠջ՜լ՜հձզ,
Իղը՜ձ ոճսջ՝ պ՜ձո Էչղթ՟լմթփ // (435՜)
Աձճսձ ոճջ՜ հճհե իշմ՜ժՠ՜է,
Մզձմ զ է՜պզձո ՠս հճհձո ի՜ոՠ՜է,
Աա՞ձ յ՜ջոզռ իզ՜ռճսռՠ՜է,
Հ՜կ՝՜ս ոճջ՜ հՠջժզջ ովշՠ՜էփ // (434՝)
Է ո՜ ժ՜ջկզմ ոպ՜ի՜ժ՜ռ,
Ոջտ ՠձ յ՜ղպրձտ ՠժՠխՠռՠ՜ռ,
Եսո ՜շ՜սՠէ Հ՜հճռ ՜ա՞՜ռ,
Ոջտ ՠձ զ ժ՜ջ՞ // (435՜) ճսխխ՜վ՜շ՜ռփ
Սզջՠռՠէճհ ի՜ջ՜ա՜պզ՚
Ոջ՟սճհ ի՜ջ՜ա՜պզ,
Ոջ՟սճհ զսջճհ՚ Ավդնրղ ՠեխթ,
Մ՜խդՠկտ, ըձ՟ջՠէ ժՠ՜ձտ աճս՜ջծ՜էզ
Ի ոպՠխթրխբձ ՜կՠձ՜հձզփ
437՜ Ոխն՜ռճսռզմ՟ ռ՜սճռ կՠջճռ, ՜շճխն՜ռճ աժջժձ՜չբջ ճ՞զ՚ Սսգց՟մմնջ ՞թճխզ ոճջ՜ ՠս աթձճխ՜ռ զսջճռ,
աՠխ՝՜ջռ ՠս ատՠջռ, ՠս տՠա վ՜շտ ՠս ՞ճիճսդզսձփ
499՜ Փ՜շտ Քՠա, Տբջ... ճջ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձճսդզսձո զկ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջՠջ ի՜ո՜ձՠէ զ չՠջնզձ ՞զթ պ՜շզո ՠս զ ժ՜պ՜ջ իճ՞ՠէզռ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո. ՜կբձփ
499՝ [«Մնռջթջթ ՠ՟մ՟ջթվթ»] Յթյ՟ս՟խ՟ավնրէթրմ ջս՟տնհթ ՟ճջնվթխ ղ՟սգմթ — Գճիճսդզսձ, րջիձճսդզսձ ՠս ՝՜ջՠ՝՜ձճսդզսձ յ՜ղպՠէզ ՠս ՠջժջյ՜՞ՠէզ պբջճսդՠ՜ձձ... Յճջճհ հ՜ջ՜ղ՜ջե ՝՜ջՠջ՜ջճսդՠձբ ըոժա՝ձ՜սճջՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս պրձճսձ՜ժ ՠս պ՜ջՠռճսռ՜ժ, իճ՞ՠժՠռճհռ ՠս իջ՜ղ՜յ՜պճսկ կ՜պՠ՜ձո ՜հո, ճջ ճսձզ ՞ճսկ՜ջՠ՜է
գոպ զսջ՜տ՜ձմյզսջ ՜սճսջռ պրձ՜ըկ՝ճսդՠ՜ձ ըճջիճսջ՟ո ՝ճէճջ պ՜ջսճհձ... // (500՜)... Բ՜հռ տ՜ձազ ՞՜խ՜վ՜ջ ոպճս՞՜՞զթ ճմ ՞պ՜ս գոպ ըձ՟ջճհ ՜ըրջե՜ժզռ կՠջճռ հճջ չ՜հջ հճսաճսկձ ՜ջ՜ջտ ի՜հՠէճչ հրջզձ՜ժո հճտճսձո, ՝՜աճսկ զջրտ ոը՜էՠ՜է զ ձ՜ը՜պզյ ոժա՝ձ՜՞զջ պ՜շզռ ղ՜ջ՜՟ջճսդՠձբ, ձ՜ՠս զ ժբո րջզձ՜ժո, գոպ ոժա՝ձ՜՞զջ ՟ջճսդՠ՜ձռ ՜ձհ՜ջկ՜ջ՜յբո ժ՜ջ՞ՠ՜էտ, ՠս չՠջնձճչտ ՠսո ձճհձ՞ճսձ՜ժ ճմ ՝՜ջսճտ ՜ս՜ջպՠ՜էտ, ՠս հ՜հէո ճկ՜ձո դզսջճսդզսձո հ՜ձիկճսպ ՞ջմ՜ռ ա՜ձ՜ա՜ձ՜յբո ովշՠ՜էո պՠո՜ձՠէճչ, գձ՟ ճջ ճմ ի՜ծբջ ՜ձլձ ծղկ՜ջպ՜ոզջ՜ռփ Վ՜ոձ
ճջճհ ՠս է՜ս՜՞ճհձ ի՜կ՜ջՠ՜է ա՜ոպճս՜թ՜ըրո ՞զջո Հձճռ ՠս Նճջճռ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ աձճհձ զձտձ ակ՜հջձ ի՜ջ՜ա՜պ՜թզձ ՞՜խ՜վ՜ջ ՜շ՟ձՠէ, հճջկբ ՠս ՜թ՜ձռՠռ՜ս ՞զջտո ծղպ՜յ՜պճսկ ՝՜ձզստ, էզ՜էզջ ճծճչ, ՜ձդՠջզ ճսձճխճսդՠ՜կ՝փ Ըոպ ճջճսկ ըձ՟զջտ զկ՜ոպճսձ տձձճխ՜ռ յ՜ի՜ձնՠձ, աճջկբ ՠս վճհդ տ՜ն՜յբո ՜ջ՜ջՠ՜է յ՜ծճսծ՜ա՜ջ՟ ՞ՠխՠռժճսդՠ՜կ՝ գոպ ձզսդ՜ժ՜ձզձ ՠս գոպ զկ՜ձ՜էճհձ, ՜ս՜ջպՠռ՜տ ապրձ՜էջ՜ժ՜ձ պ՜շո, ճջ գոպ ՜շ՜նձճռձ ՜ս՜ձ՟ճսդՠ՜ձռ՚ Տ՜ջՠ՞զջտ հճջնճջնզ, ճջ ճսձզ յ՜ջճսձ՜ժՠ՜է աճխնճհձ ՜կզ ազսջ՜տ՜ձմզսջ ՜սճսջռ պրձզռ գձդՠջռճսկձ, պբջճսձ՜ժ՜ձ ի՜ձ՟զոզռ ՠս ոջ՝ճռ ձճջզձ գձդ՜ռզռ, ՝ճչ՜ձ՟՜ժՠ՜է րջզձ՜ժ՜ձ ՠս ղձճջի՜ժ՜ձ յ՜պ՞՜կրտ ՝՜ձզռ,
՜շ զ չ՜հՠէճսկձ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ ՠս զ աճս՜ջծճսդզսձ ձճռզձ կպ՜ռ, զ վ՜շ՜՝՜ձճսդզսձ ՜կՠձ՜արջ ՜ձճս՜ձ Տՠ՜շձ ՠս զ ՞ճչՠոպ ոզջճխ՜ռ զսջճռփ
Ես ՜ջ՟, ՞թ՜՞ջՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս ՞զջտո հ՜կզ ի՜ա՜ջՠջճջ՟զ ի՜ջզսջՠջճջ՟զ ՠջժջճջ՟զ (1653) դճս՜ի՜ղճսճսդՠ՜ձ Աջ՜կՠ՜ձո պճիկզ, ՠս գոպ կՠա կ՜ջ՟՜ռՠէճհ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ՚ ի՜ա՜ջՠջճջ՟զ չՠռի՜ջզսջՠջճջ՟զ հզոձՠջճջ-

՟զ ՠջջճջ՟զ, ճջյբո ՜ս՜ձ՟ՠռզձ կՠա ծղկ՜ջպ՜յ՜պճսկ րջզձ՜ժ՜՞զջտձ ՜շ՜նզձտփ Յ՜սճսջո զղը՜ձճսդՠ՜ձ Պ՟վջթտ Շ՟ծ Աՠ՟ջթ Եվխվնվբթ՝ ճջ՟սճհ Շ՟ծ Սեքնրմ՚ ճջ՟սճհ Շ՟ծ Աՠ՟ջթ Ապ՟չմնճ, գձ՟ ճջճհ պբջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՝ճէճջ
Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտջ ՠջժզջ ձճս՜ծզ ՜ձժղշՠէզ պճսեզռ ձՠխճսդՠ՜կ՝ ՠս ի՜ջժ՜ռ թ՜ձջճսդՠ՜կ՝ ՠս ըզոպ թ՜շ՜հճսդՠ՜կ՝, ճջյբո ՠջ՝ՠկձ Իջվ՟ճեհ զ իձճսկձ. ճջճռ իարջ ՝՜աճսժձ վջժրխ էզռզ ճջճսկ ՜կՠձ՜հձ զձմ իձ՜ջ՜սճջ բփ Իոժ գոպ
իճ՞ՠսճջ չՠջ՜՟զպճխճսդՠ՜ձ պՠոմճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Փթժթոոնջթ ոջ՝՜ա՜ձ ի՜հջ՜յՠպզ՚ ժջժզձ Լճսո՜սճջմզ, ձճհձ ՠս
ոպ՜ռճխզ ՜հոճջզժ կ՜պՠձզ, աճջճհ ի՜ձ՟բո ժՠձ՜ռ ՠս տ՜խ՜տ՜ս՜ջճսդզսձ չ՜ջճսռ ՠս աձջ՝ճսդզսձ ղ՜սխ՜ռ ձճջ՜հ,
զձճս ՠս ա՜ջ՟զձ՜սճջ // (500՝) չ՜ոպ՜ժ ձճջ՜ ՜շ ՜ա՞ո Հ՟ճխ՟ճթմ ՠս ան՜պ՜՞ճչճսդզսձ Աոպճսթճհ րջզձ՜ռ ՠս
այ՜իյ՜ձճսդզսձ ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ իջ՜կ՜ձ՜ռ, ՠսո ՠս աձճսզջճխ՜ժ՜ձ վճհդ յձ՟ճսդզսձ ձճջ՜ հգձթ՜հՠէ ա՝՜աճսկ ՜ձլզձո Հրջձ չՠջզձ ՠս ՜ջդճսձ ՜ժ՜կ՝տ իճչճսՠէ աձճոզձ, կզձմՠս ձժ՜ջՠոռզ Քջզոպճո իճ՞զձ ձճռզձփ Ն՜ՠս այ՜հթ՜շ՜ռճսռզմ ժ՜ջ՞ ձճջ՜ ՜շ ո՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձո ՠժՠխՠռսճհ ՠս ՜ձըճձն պտձճսդզսձ զսջ ՜շ զ ՜ձդՠջզ յ՜իՠէ ա՜հձճոզժ ՠս աՠջՠսՠէզ պրձ՜ըկ՝ճսդզսձ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձ յ՜ջճսռ ՜շ զ ձկ՜ձբ ՠխՠէճռ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՝՜ջլջճսդզսձ զ ձկզձ
ՠջ՜ձՠէսճհ հրջզձՠէճհ դճխռճստ ՜հէճսկ չ՜հջզ ղ՜ջ՜իզսոՠէ ՠս ժ՜կ ՜հէճսկ չզյճխզ չՠիզ յ՜պկ՜՞ջՠէ, ՜յ՜ դբ ճմ՚
՜ձչջբյ ՞զպճխզձ կզ՜հձճսկ կձ՜է, հճջճսկ ՜կՠձ՜հձ ՞՜ձլտ թ՜թժՠ՜է ժ՜ձ, ազ հ՜հպձՠոռզ հ՜սճսջ ՜ջ՟՜ջ՜՟՜պճսդՠ՜ձ զսջճհ ՠս ՜ձը՜՝ ՟՜պ՜ոպ՜ձզձփ
Աջ՟, ոճհձ ո՜ ՠջն՜ձզժ ի՜հջ՜յՠպո գձ՟ ՝՜աճսկ ճսխխճսդզսձո, հ՜սՠէ ՠս աձճջճ՞ճսդզսձ ձ՜ը՜՞՜ի Աէնպնճջ Մգլթ Էչղթ՟լմթ, տ՜ձազ պ՜ձզո ոճջզձ ՞ճէճչ տ՜ժՠ՜է ՠս ը՜ջը՜էՠ՜է ՝ճէճջճչզձ, չ՜ոձ ճջճհ ՠս ժ՜ակՠ՜ռ ՜կջ՜՞ճհձ կ՜թճսռկ՜կ՝, գձ՟ ձկզձ ՠս ա՝ջ՞ճսձոձ ՠշ՜ժզ ՠս աՠաՠջո պ՜ձՠ՜ռձ ղճսջն՜ձ՜ժզփ Աշ՜պ՜ռճսռՠ՜է ՠս աոջ՝ճսդՠ՜ձ ոյ՜ոոձ, աճոժՠխբձո ՠս աձժ՜ջ՜ժՠջպո ժզսպճս՜թճռ՚ ի՜ձ՟ՠջլ ՜հէճչ չ՜հՠէմ՜ժ՜ձ ա՜ջ՟ճստփ Ըոպ ձկզձ ՠս ա՞ջՠ՜ձռ ՝՜ակճսդզսձո ա՜ձ՜ա՜ձ կ՜պՠձզռ ՜շ զ էջճսկձ իճ՞ՠսճջ ՠս կ՜ջկձ՜սճջ ՜ըճջե՜ժ՜ռ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռփ Եսո ՠս
ա՜ջՠսՠէՠ՜ձ ժճխկ՜ձ լՠշ՜ժՠջպոձ թ՜՞բ զ թ՜՞ ո՜ ղզձՠ՜ռ, ՠ՟ ՠս ՜ջպ՜տճհ յ՜ջոյզ ոճջզձ ղզձճսդզսձո ճկ՜ձո աՠջզռ հ՜ջժ՜ձռ լզդ՜ոպ՜ձ՜ռ ՠս ա՜ոյ՜ոպ՜ձոձ զ ՝ձ՜ժճսդզսձո լզճռ ՠս նճջսճռ ՠս ա՜հէ կ՜ոձ՜սճջ յզպճհզռ պՠխզռ, ի՜ձ՟ՠջլ ՜հ՞ՠոպ՜ձրտ ՠս ՝ճսջ՜ոպ՜ձրտ հճէճչզստ իճ՞՜ռկ՜կ՝, ղճսջն աոճչ՜ս ՠս զ ոկ՜ձբ ՝՜ռ՜ժ՜հփ Ահէ ձ՜ըժզձ ՟՜ոզս դբյբպ ՠս չՠջնզձ գոպ ժ՜շճսռկ՜ձ, ձճջճ՞ՠ՜ռ կՠթ՜թ՜ը ՠս աՎխ՟ճ՟վ՟մջ ի՜ձ՞ոպՠ՜ձ Սվՠնճմ
Հպթցջթղեթ ՠս Գ՟ճթ՟մգ՟ճ՚ ձճջճսձ ՟՜հՠժզ, հճջճռ ՝՜ջՠըրոճսդՠձբ հ՜հպձՠռ՜ձ ՠս կ՜ոճսձտ ձղը՜ջ՜ռ կ՜տճսջ
ճոժՠջ՜ռ ձճռ՜ դ՜վճսռՠ՜էտ հ՜ձ՜ժձ ճսձՠհզ չ՜հջզ, ճսջ ճմ ՞ճհջ ժ՜ջթզտ, ճսոպզ ՠջՠսզ զոժ ձղճհէ ըձ՜կճռ Տՠ՜շձ
՜շ չղպ՜ռՠ՜է ՜ա՞ո պ՜ժ՜սզձ թ՜՞զէ, ճջճչ ՝՜ջՠհճհո ՜ջ՜ոռբ ՜շ զձտձ ակզ զոյ՜շ գձ՟ չ՜հջ ի՜ջռզձփ Ս՜ժ՜հձ
ՠս ՜ոպ՜ձրջ ակձ՜ռՠէճչտձ ճմ ա՜ձռ ՜շձՠկտ, ՜հէ, ՜ի՜, ի՜կ՜շրպ՜՝՜ջ ՜ձռ՜ձՠկտ գոպ ճջճսկ ՠս ձ՜ը՜՞ջՠռՠէճչտոփ
Ք՜ձազ ոժզա՝ձ ՠս յ՜պծ՜շ լՠշձ՜ջժճսդՠ՜ձ ձճջճ՞կ՜ձ ՞ՠջ՜յ՜ի Ադճշճհո ՠջ՜ձՠէզ ի՜հջձ կՠջ ՠս յ՜հթ՜շ
ղ՜իձ ՠժՠխՠռսճհ, ոջ՝՜ա՜ձ ի՜հջ՜յՠպձ Հ՟ճնտ Մգլմ Մնռջեջ ՠխՠս, ճջ ՠս հԱոպճսթճհ ղ՜ջեՠ՜է զ ոբջ ՜շ Սնրվՠ Աէնպջ, ՝՜ակ՜մ՜ջմ՜ջ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝, ՜ձ՝ՠջՠէզ ժջզստ ՞՜ձ ՞ճջթՠ՜է իճ՞սճչ մ՜վ, ոժզա՝ձ ՜ջ՜ջՠ՜է, ձ՜ը կ՜տջՠ՜ռ աո՜ զ ՟զա՜ժճսպՠ՜է ՜խ՝զռ, հճջճսկ դ՜խՠ՜է բջ ղճսջն՜ձ՜ժզ հ՜կՠձ՜հձ ժճխկ՜ձռ մճջո ՠս նջճչ ճխճխՠ՜է՚ ի՜ջդ՜հ՜պ՜ժ ՞ՠպզձ յ՜պջ՜ոպՠ՜ռ ՠս ՜յ՜ յ՜ջոյՠ՜ռ, գոպ ճջճսկ ՠս ի՜նճխՠռ՜սփ Կ՜պ՜ջՠ՜ռ ՠս աՠջզռ ժճխկ՜ձռ ղզձճս՜թոձ ճջ զ կզնճռզձփ Սջ՝ՠ՜ռ ՠս ապ՜ծ՜ջ Սվՠնճմ Գվթանվթ զ ա՜//(501՜)ազջ թջպ՜ռ դշմձճռ, գոպ ճջճսկ ՜սՠջ՜ժ՜ռ չ՜հջ՜ռ բ ՜ձա՜ջ՟ճսդզսձ, ճջյբո ՠջ՝ՠկձ ՠս կ՜ջ՞՜ջբձ չ՜ոձ Բ՟ՠգժնմթ ձղ՜ձ՜ժբջ, դբ. Յճսղժ՜յ՜ջզտ ՝ձ՜ժՠոռՠձ զ ձկ՜ ՠս ճաձզտ լ՜՞ո ի՜ձռՠձ զ ձկ՜փ Դ՜՟՜ջՠռճսռՠ՜է ածշճխ՜ժ՜ձ լ՜հձո ձճռ՜, ճջ աէոՠէզո կ՜ջ՟ճռ ըէ՜ռճսռ՜ձբզձ, ՠս աէճսո՜ջ՜ձոձ չ՜ձ՟՜ժ՜յ՜պ հրջզձՠ՜ռ, ի՜ձ՟ՠջլՠ՜ռ ո՜է՜հ՜պ՜ժ ՠս աժճըՠէզ ՠջժզջ, ճջ զ ձկ՜փ Ես ՠսո հ՜շ՜նՠ՜է, զ ՝՜ռ բ՜շ ա՞կ՝բդ ձճջզձ, ճջ բջ ձզոպ զ ՝ձբ ՠս ը՜ըպՠ՜է, ՠս ՝՜ջլջ՜՝ՠջլ զկձ
պՠո՜ժ՜ս ժ՜ձ՞ձՠ՜ռ, հճջճհ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ՠս զձտձ վճըՠռ՜ս ՜շ ՜ձծժ՜էզձ զսջ Քջզոպճո, ժ՜ռՠ՜է հ՜դճշ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ՜կո մճջո ՠս ՜կզոո գոպ ՜կ՜ռձփ Ս՜ ՠջզռո մճ՞՜ս ՜շ դ՜՞՜սճջձ Պ՟վջթտ ՠս ՠ՞զպ ղձճջիո ՜շ՜նզ ձճջ՜, ճջճչ ՠս ՜ա՜պՠ՜ռ աԱէնպջ զ ՝շձ՜՞ճհձ ի՜ջժ՜ռ թ՜ձջճսդՠձբ, ճջ զ յ՜պծ՜շբ ՜ձճսխխ՜՞ճջթ ՜շ՜նձճջ՟՜ռ
ՠ՟՜ս զ չՠջ՜հ զ ՝ջբ ա՜սճսջ ՠջժ՜դՠ՜հփ Էջ ո՜ հՠջժջբձ Սթրմգ՟տ, զ ՞՜ս՜շբձ, ճջ ժճմզ Աձգմ՟մ, զ ՞ՠխնբձ Խնջս՟մ՟մնրփ Գճէճչ ՜կՠձՠսզձ յ՜ջա ՝՜ջճհզստ ՠս ՜ա՜պ՜ժ՜ձ կպրտ, ՞ՠխՠռժ՜՟զջ ՠս վ՜շ՜ա՜ջ՟ ՟զկճչ չ՜հՠէմ՜ռՠ՜է, ակզնզձձ ճսձՠէճչ մ՜վ ի՜ո՜ժզձ, ՠս ՝ճէճջճչզձ ձՠջտզձ ՠս ՜ջպ՜տզձ կ՜ջ՟ճչ, ղձճջի՜ց՜պ ծճըճսդՠ՜կ՝ ՜ջպ՜վ՜հէՠ՜է, ճջճսկ հ՜ջ՜ռճհռ աոճսջ՝ձ աԻջ՟ծ՟խ Պ՟վէգր՟դթմմ ի՜կ՜ջՠոնզջ գոպ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠճսձ՜ժ պՠոճսդՠ՜ձ ոձ՜ժ՜ձրտ ՠս կ՜ժոպ՜ռ՜ժ՜ձրտ ՜շ՜պ՜ռՠ՜է ՞ճչ՜՝՜ձճսդՠ՜կ՝փ Ես ՜հոյզոզ ռ՜ձժ՜էզ ՠջՠսՠ՜է ՜ղը՜ջիզ
ՠս վ՜վ՜՞ՠէզ ՜կՠձՠռճսձ թ՜ձճսռՠ՜է, վճը՜՟ջզ հ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ ժՠ՜ձոձ չ՜դոճսձ ՜կ՜ռփ Ես ՠ՟՜ս յ՜պճս՜ժ՜ձ կ՜ջկզձ ձճջ՜ զ վճտջ՜՞ճհձ ՝էջզձ, ճջ ի՜հզ հ՜ջՠսկճսպո ժճհո՚ զ չՠջ՜հ Հվ՟սս՟մթ ՞ՠպճհ ՠս զ ի՜ջ՜ս՜ժճխկձ զ -

ժ՜հ՜ջ՜ձձ զսջ ոՠյի՜ժ՜ձ, ճսջ բ ղզջզկ ՜շ՜տՠէճհձ Ամ՟մթ՟ճթ, ճջ ՠս բ զոժ կՠձ՜ոպ՜ձ ժջրձ՜սճջ՜ռ յ՜պՠ՜է
ղճսջն՜ձ՜ժզ յ՜ջոյ՜ս զ ձճջզձ ՜ղը՜պ՜ձ՜ռ չ՜ոպ՜ժճռփ
Յՠպ ճջճհ հ՜նճջ՟ՠ՜է ձոպզ զ պՠխզո ձճջ՜ հԱէնպ ի՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ, ՝՜ջՠվ՜շ պբջո կՠջ, աճջկբ ձ՜ը ՝՜ձզս
հզղ՜պ՜ժՠռ՜տ ո՜ժ՜սճստ ՠս ա՞ճջթճռ ձճջ՜ ի՜կ՜շրպ՜՝՜ջ ՜ձռ՜տ, ճջ ՠս ՜ջ՟, վ՜հէբ հՠժՠխՠռզ Աոպճսթճհ զ՝ջՠս
ան՜ի ՜ձղզն՜ձՠէզ, ի՜ոպ՜պՠ՜է զ չբկձ ՜ձ՟ջ՟ճսՠէզ ՠս հՠռՠ՜է զ ը՜ջզոըձ ՜ձղ՜ջե հճսոճհձ, յ՜իյ՜ձՠ՜է ի՜հջ՜ժ՜ձ ՜նճչձ ՠս արջ՜ռՠ՜է չՠջձ՜ժ՜ձ ըձ՜կրտձփ Աջ՟, ոճհձ ո՜ ՠջն՜ձժ՜յ՜պզս ՠս ոջ՝՜ա՜ձ ի՜հջ՜յՠպո կՠթ՜ս
զկձ ոզջճչ ՠս հ՜սբպ վ՜վ՜՞՜ձրտ ՠպ ՞ջՠէ աոճսջ՝ պ՜շո ա՜հո էզ՜յ՜պճսկ ՠս գձթ՜հՠ՜ռ ոճսջ՝ /// (տՠջճս՜թ)
[«Աէնպնճ Սնրվՠ Էչղթ՟լմթ»], գձ՟ ՝՜աճսկ ձճսբջո զ յ՜հթ՜շճսդզսձ զսջ ՠս զ ա՝րո՜ձո կ՜ձժ՜ձռ զսջճռփ [Բ]՜հռ զ
ոժա՝ձ՜շճսդՠ՜ձ ՞ջճռո յ՜պ՜իՠռ՜ս ՝՜ջՠյ՜ղպճսիզ ՠս տջզոպճո՜ոբջ ժզձ ճկձ, ճջճհ ՜ձճսձ ծ՜ձ՜մզսջ՚ Ե՟վթի՟մ, զ Տթավ՟մ՟խգվս տ՜խ՜տբ, ճջ ՠս ՠժՠ՜է բջ հՠջժջյ՜՞ճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜ժճը պՠխսճհո, հրե՜ջՠ՜է
ռ՜ձժ՜ռ՜ս ՠս թ՜ըզստ ոպ՜ռ՜ս աո՜ հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ, ՜շ զ հզղ՜պ՜ժ՜՟ջճսդզսձ հզձտՠձբ զ Սնրվՠ Աէնպջ ՞՜ձլ ՜ձծճխճյջՠէզփ Վ՜ոձ ճջճհ զ դ՜ը՜ձլ՜ձրտ յ՜խ՜պզկ ՜շ իճ՞ՠսճջ ի՜ջո՟ ՠս ՠխ՝՜ջո՟, ճջտ աժձզ կՠջ
ե՜շ՜ձ՞բտ ա՜հո պ՜շ ՠս ճհտ չ՜հՠէբտ իճ՞ՠսճջ՜յբո գձդՠջռկ՜կ՝ ժ՜կ ՞՜խ՜վ՜ջ ՜շձՠէճչ ՠս ժ՜կ զսզտ զձմ ր՞պճսդՠ՜կ՝, հզղՠոնզտ ՝՜ջՠյբո կպրտ ոջ՝՜ձճսբջ ՜խրդզստ ՜շ Քջզոպճո հճհոձ ՝ձ՜սզռ աՠջ՜ձՠէզ ի՜հջո կՠջ՚ ապբջ Փթժթոոնջ ղձճջի՜ա՜ջ՟ ՟զպ՜յՠպ, ճջ ՜շզդ ՠխՠս // (501՝) ՝՜ջՠ՜ռ ՝՜ակ՜ռ, ՠս ոճհձ ՜հոջ կ՜պՠձզ ոպ՜ռրխ, ի՜ձ՟ՠջլ զսջճչտ ՜կՠձ՜հձզստ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է կ՜ձժ՜կ՝տ ՠս ի՜կրջբձ իճ՞ՠոձճսձ՟ ճջ՟ՠժրտ, ՠս աի՜կՠոպ՜ղճստ ՠս աՠջժզսխ՜թ ժզձձ ՜հձ Ե՟վթի՟մմ, ՞ճհզստ ՝ճէճջզստ ժռճջ՟րխ ՠս ազսջ՜հզձ պճիկոձ ա՜կՠձ՜հձ, ա՜հջձ զսջ՚ աՍ՟ք՟վմ ՠս աթձրխոձ զսջ՚ աՀ՟ոթոմ ՠս աԲեխնրմմ, ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ ակ՜ի՟՜ոզ Ֆպ՟մանրժմ, ՠս ատճհջձ ոսջ՚ աԵմխթի՟մմ, ՠս աա՜ս՜ժոձ զսջ՚ աԱջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս աՊած՟վմ, ՠս ակՠջլ՜սճջ ՜ջՠ՜ձ՜շոճսոձ, ձ՜ՠս ա՞թրխ ոճջ՜՚
հճտձ՜ղը՜պ ն՜ձզստ ՠս ժ՜ջզ ա՞ճսղ՜՝՜ջ իճ՞՜ռճխճսդՠ՜կ՝ հ՜ձ՞ ի՜ձրխ աՍսգց՟մմնջ տ՜ի՜ձ՜հ, ՠս ա՜ջ՟՜ջրխ
աո՜ ճոժՠարթ ՠջ՜ձջրտ ՠս յբո – յբո ճջ՜ժրտ՚ աՆ՟ծ՟ոգս ՟յզջ, րջզձ[՜ժ]ո ՠս ա՝ճէճջ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ճջտ ի՜խճջ՟ՠռ՜ձ զջրտ ադճսխդոձ հ՜ջկ՜ջՠէճչ հգձ՟ճսձ՜ժճսդզսձ ՜ջճսՠոպ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՠս աոջ՝՜՞ջճսդՠ՜ձ ժ՜ջճխճսդզսձոձ, ՜շ ո՜ ռճսռ՜ձՠէճչ, ՠսո ՠս ահրե՜ջ՜կպսդզսձո հճէճչո ՠջՠսՠռճսռ՜ձՠէճչ կզձմՠս զ պզջ՜յբո ժ՜պ՜ջճսկձ,
՜խ՜մՠկ ՠս ՜խՠջոՠկ հզղՠէ զ ըճջճռ ոջպբ ՜շ ՞դճսդզսձձ ՠս հճխճջկճսդզսձձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհփ Ոջյեոազ զ
կզ՜ոզձ ՝ճէճջ՜յբո հզղճխրտ ՠս հզղՠռՠէճչտ ՞պռճստ դճխճսդզսձ կՠխ՜ռ ՠս ձՠջճսկձ հ՜ձռ՜ձ՜ռ, վջժճսդզսձ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ՜ռ ՠս ի՜ձ՞զոպ ՜ձ՜ձռ ժՠձ՜ռ, հ՜շ՜պ ՝՜ջՠջ՜ջ ժ՜կ՜ռ ոպՠխթճխզձ ՠս ձճջճ՞ճխզձ ակՠա՚ Հրջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս
Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, րջիձՠէճհձ զ ՝ձ՜սզռ ՞ճհզռ ՠս ի՜ձճսջռ բզռ, ՜ձո՜իկ՜ձ ՝՜ձզս ՠս ՜ձաջ՜ս յ՜հկ՜ձ՜ս, ՜ձՠաջ՜ժ՜ձ
ըձ՟ճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜ձաջ՜ս ռձթճսդՠ՜կ՝, հ՜ջ՜լ՞՜ժ՜ձ հ՜սզպՠձզս ՠս ՜ձիճսձ տ՜ձ՜ժճսդՠ՜կ՝. ՜կբձ, ՠխզռզ, ՠխզռզփ
Ըձ՟ ճջո ՠս զձլ զոժ՚ Մնռջթջթ ՝՜ձ՜ոզջզ, չՠջն՜ժ՜ջ՞ՠ՜է խճսձ աջճսռ՜ռո ՜ջ՜ջճխզ, լՠջ ի՜պճսռկ՜ձ գձ՟ իճսոժ
հՠպզձոըձ ղձճջիՠոռզ, ճջ կզ ե՜կճս հ՜հ՞սճն պՠ՜շձ ՜շ՜ժ՜՞ջզ <տ՜ձազ>փ
Ես տ՜ձազ գձ՟ հ՜յ՜խկ՜կ՝ ՜ձժՠ՜է ոճհձ կ՜պՠ՜ձ ՜շ զ ՝ճէճջ՜յբո ժ՜պ՜ջճսկձ զսջ ՠաՠջզէ, վճը՜՟ջՠ՜է էզձզ հ՜ոպՠ՜ռո ՠջ՜ձՠէզ ի՜հջ՜յՠպձ Փթժթոոնջ, աճջկբ ՠս ի՜կ՜շրպզս զոժ ծ՜շՠռ՜տփ Ըձ՟ ճջճհ հ՜նճջ՟բ աԱէնպ Լնրջ՟րնվշթմ ՝՜ջՠվ՜շ ՠս ՠջն՜ձզժ ի՜հջ՜յՠպձ Յ՟խնՠնջ, հ՜կզ ի՜ա՜ջՠջճջ՟զ ի՜ջզսջՠջճջ՟զ ՠս մճջջճջ՟զ
(1655) դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜ժ՜ձ ոՠշզ, ՞ճէճչ ի՜հջՠձՠրտ զ Ջնրհ՟ճնճ, ճջ բ կՠջլ զ Ն՟իձ՟ր՟մ, զոժ ձ՜ըձ՜ժ՜ձրտ զ Շթվ՟խ ՞՜ս՜շբ, ՜հէ թձձ՟ՠ՜կ՝ ՠս ոձըձ՟ՠ՜կ՝ զ Շփյ տ՜խ՜տբ Պ՜ջոզռ, ճսջ ի՜հ՜աճսձտ հճէճչտ ՞ճձ յ՜ձ՟ըպՠ՜էտ ՜հեկփ Ս՜ ՜հջ գձպզջ ՠս ՜շ՜տզձզ ՠ՟ՠ՜է, ճխճջկ՜թ ՠս տ՜խռջ ՜շ ՜կՠձՠոՠ՜ձ, չ՜ոձ ճջճհ ՠս ՜ջե՜ձ՜սճջզ ՞ՠջ՜՟ջ՜ժ՜ձ ՜ոպզծ՜ձզ ՠս ՞էճսը ժճմզ ի՜ձճսջռ ի՜հժ՜ժ՜ձ պճիկզ ՠս ձոպզ զ տջզոպճո՜ա՜ջ՟ ՠս զ կՠթ՜յ՜հթ՜շ Աէնպ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմփ Աշ ճջճչ ՠս ոճհձ մտձ՜խ՜պՠո՜ժ ՠս էզ՜յ՜պճսկ պ՜ջՠռճսռ՜ժ ՞զջտո ՜հո ՜ս՜ջպՠռ՜ս ճոժբձժ՜ջ ՠջ՜ձ՞րտ ՠս յ՜պղ՜ծ՜՞ճհձ ձզսդճչտ ՠս ՠձդ՜ժ՜հզստ յ՜ծճսծՠ՜է հրջզձՠռ՜ս գոպ
՜կՠձ՜հձզփ Բ՜հռ ՞ջՠռ՜ս լՠշ՜կ՝՚ Սսգց՟մմնջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս թ՜խժ՜վդզդ պՠո՜ժրտ ա՜ջ՟՜ջՠռ՜ս՚ Աժեւջթ՟մնջթր ՠս Ն՟ծ՟ոգսթր ՜ջճսՠոպ՜սճջրտ, իճ՞՜ռճխճսդՠ՜կ՝ ՠս ո՜պ՜ջճսդՠ՜կ՝՚ Սսգց՟մմնջթ չ՜ջ՟՜յՠպզփ//
(502՜) Ես ՜ջ՟, գձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո տ՜ն ՠս ՝՜ջզ իճչճս՜յՠպզձ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ, հճջճսկ ՠս կ՜պՠ՜ձո ՜հո ՠաՠջճսկձ գձժ՜է՜ս, ժ՜պ՜ջՠռ՜ս կՠթ՜թ՜ը ղզձճս՜թճչտ ՠս ոըջ՜պՠո՜ժ ՠս ծճը՜՟զպ՜ժ լՠշ՜ժՠջպո իձմ՜ջ՜ձ՜ռ,
հ՜ջՠ՜է գձ՟ Մՠթզ Կ՜դճխզժբզձ ՠս կրջ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜հռ ՠժՠխՠռՠ՜ռ, ճսջ՜ձրջ լ՜հձտ ՝՜ջլջ՜գ՜ձմ ա՜ձ՞՜ժ՜ռ ՜շ
պզս ՠս ՜շ ՞զղՠջ գոպ ե՜կճս ե՜կճս իձմզձ ՠս ՞ճմՠռճսռ՜ձիձփ Սճչ՜ս ՠս զ լՠշձ ոճջզձ հ՜սՠէՠ՜ձ ՠս ոյ՜ոտ հճէճչտ
ՠս ՜ձրդտ ՝՜ակ՜դզստ Մՠթզ պ՜ծ՜ջզո, գձ՟ ճջո ՠս կ՜պՠձզռ ՞ճսկ՜ջճսդզսձտ զ կզ ճմ ո՜ժ՜ստ, ՠս ձճռզձ ըճժ՜ռրխտ ՠս զ ձճհձո յ՜ջ՜յրխտ հճ՞ձ՜ժ՜ծ՜շտփ Աշ ճջճչ ՠս ղզձճս՜թճռ ճկ՜ձռ չ՜հՠէմ՜ժ՜ձ՜ռ իզկձ՜ջժճսդզսձտ, ՠս ՜հ՞ՠ՜ռ ՠս ՝ճսջ՜ոպ՜ձ՜ռ հրջզձճս՜թտ ՠս ի՜կ՜՞՜կ՜հձ ՝ճէճջ՜յբո ՠս կ՜ոձ՜սճջ՜՝՜ջ ՜ջ՟ՠ՜ձռ չզծ՜ժՠէճռ ոՠյի՜ժ՜ձճսդզսձտ ՞ճջթՠռ՜ձ, ճջտ ՠս Ադճշճհո Մՠթզ ՜շ զ էջճսկձ ծճըճսդՠ՜ձ ո՜իկ՜ձՠռ՜ձ ճկ՜ձտ յզպճհտ ՠս ՜հէտ
ա՜ջ՟տ յ՜պՠի՜ժ՜ձտփ Ես ՜ջ՟, զ ոժա՝՜ձռ զ ՞ջճսդՠ՜ձռ ՜ձպզ կզձմՠս ռ՜ս՜ջպճսկձ կ՜պՠձզո ՠձ ՜կտ իձ՞բպ՜-

ո՜ձ, հճջճսկ էջ՜յբո ժ՜պ՜ջՠ՜է ժձտՠռ՜ս ՠս վ՜շո ՠս զ ՞ճչճսդզսձ ՞ՠջոժա՝ձ՜ժ՜ձ յ՜պծ՜շզձ ՜կՠձ՜հձզ ՠս ՝ճէճջզռ ղ՜ջճսձ՜ժճխզձ ՠս չ՜ըծ՜ձ՜ժ՜ձ ՠս հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ բզձ. Եխզռզ, ՠխզռզփ
Տՠո պյ. «Աջ՜ջ՜պ», 1875, բն 370, 1888, բն 415փ

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 2՜ Ես իճչզստձ բզձ զ պՠխսճնձ... (Ղճսժ., Բ, 8 — 10)փ
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ՋԹ — 1460

ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մեջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Սսգց՟մնջ ղ՟ծբ՟ջթ, ղ՟խ՟մնրմ՝ Ղ՟վթոյ՟ճֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Մթմ՟ջ մխ՟վնհֆ
ԹԵՐԹ՝ 533. շավնր՟լ՝ 1՟, 4՟, 217՟, 533ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԴ×12 (11, ԺԹ 13)+1×5ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (ղ՟ա՟հ՟է՝ 217, 533)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 30,5×21,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմ (ղթ՟ջթրմ՝ 533՟)ֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ Ա գր Բ
ցգհխգվթ ռվ՟ճ խ՟դղնհթ 1665 է. ղ՟խ՟ավնրէթրմ (սգ՛ջ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ), ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟վբ՟անճմ ՠ՟վ՟խ խս՟ր,
ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+1, ղ՟ա՟հ՟էֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Բնժնվեչգ՟մ՝ Ծմմբ՟ՠ՟մնրէթրմ Քվթջսնջթ՝ 1ՠ, Եվխվո՟անրէթրմ ղնանրտ՝ 4ՠ, Խ՟շգժնրէթրմ՝ 217ՠ (նսւգվթ
ղփս լմվ՟բթվ՝ «ջս՟տնհմ»), Յ՟վնրէթրմ՝ 218ՠ, «Տգջթժ Եդգխթեժ ղ՟վա՟վեթ... թ ռգվ՟ճ Քնվ՟ճվ ագսնճմ» գր Հնագա՟ժնրջս՝ 309ՠֆ Ի ժնրջ՟մտջ՝ Եվգւ ղ՟մխնրմւ թ ծմնտթմ՝ 12ՠ, Ս. Սսգց՟մմնջ՝ 42ՠ, Յնռծ՟մմեջ Կ՟վ՟ոգս՝ 38ՠ, Պգսվնջ ծ՟ճվ՟ոգս՝ 40ՠ, Ս. Ամսնմ՝ 41ՠ, Թենբնջ է՟ա՟րնվ՝ 42ՠ, Աէ՟մ՟ջ՝ 44՟, Ս. Ս՟վաթջ՝ 53ՠ, Ս՟ծ՟խ Պ՟վէգր՝ 58ՠ, Ղգրնմբ Եվետ՝ 60ՠ, Վ՟վբ՟մ Մ՟ղթխնմգ՟մ՝ 62՟, Թենբնվնջ
Զթմ՟րնվ՝ 73՟, Կթրվգհ Եվնրջ՟հեղ՟տթ՝ 88ՠ, Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշ՝ 121ՠ, «Նգպմ ե»՝ 127՟, «Զ՟ւենջ»՝ 136՟, Աբ՟ղ գր Եր՟՝ 141՟, Զնծ՟ՠգվնրէթրմ Աՠվ՟ծ՟ղնր՝ 163ՠ, Յնռծ՟մմեջ Մխվսթշ՝ 228ՠ, Յթջնրջ՝ 291ՠ, Եհթ՟ ղ՟վա՟վե՝ 334՟, Հպթցջթղե՝ 335ՠ, Եժմ Գվթանվթ թ Վթվ՟ոեմ՝ 339՟, Կնջս՟մբթ՟մնջ է՟ա՟րնվ՝ 347՟, Նգվջեջ Մգլ՝ 351ՠ, Դ՟մթեժ ղ՟վա՟վե՝ 352՟, Տվբ՟ս է՟ա՟րնվ՝ 357՟, Թնպնրմւ Գվ. Լնրջ՟րնվշթ՝ 358՟, Եհթջե ղ՟վա՟վե՝ 359ՠ, Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէթրմ՝ 368ՠ, Թ՟բենջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 385ՠ, Մնռջեջ ղ՟վա՟վե՝ 391՟, Աջսնր՟լ՟լմթմ՝ 418՟, Ամբվե դփվ՟ռ՟վ՝ 426՟, Թնռղ՟ճ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 428ՠ, Եդգխթեժ ղ՟վա՟վե՝ 431՟, Զխնվա (Գգրնվա) դփվ՟ռ՟վ՝ 453՟, Ս՟ծ՟խ
թյի՟մ՝ 457՟, Հվգյս՟խ՟ոգս՝ 485՟, Յնռծ. Ոջխեՠգվ՟մ՝ 487ՠ, Գվթանվ Սւ՟մշգժ՟անվլ՝ 496՟, Պփհնջ Եաթոս՟տթ՝ 505ՠ, Նթխնհ՟ճնջ
ծ՟ճվ՟ոգս՝ 508ՠ, Յ՟խնՠ ծ՟ճվ՟ոգս՝ 512՟, Դ՟րթէ ղ՟վա՟վե՝ 519՟, Պգսվնջ գր Պփհնջ՝ 520՟, Յնռծ՟մմեջ Ովբթ Ովնսղ՟մ՝ 521՟,
Բ՟վջգհ Կգջ՟վ՟տթ՝ 524՟ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 5՟, 219՟, 368ՠֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 2՟, 64ՠ, 174՟, 291ՠ, 414՟, 418՟ֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, խգմբ՟մ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ս՟ձ՟վ, ավ՟խ՟ժ, ի՟շֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, ռ՟վբ՟անճմ, խ՟մ՟շ, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. մգվւթմ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ինմ՟րնրէթրմթտ անրմ՟ցնինր՟լ, սգհ–սգհ՝ տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ ԺԹ բ., ՟ճժ խ՟յնրնռ խ՟վխ՟սնր՟լ, բպմ՟խմ նր ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լ (Ա ցգհխթ ռվ՟ճ ղմ՟տգժ գմ ղգս՟հգ՟ճ 4 գժնրջսմգվ)ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2՜—3՝ Կ՟վա Արգսգ՟տ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Տբջ պ՜ռբ ա՝՜ձ զսջճհ...
2. 5՜—36՜ [Կ՟մնմ ՟ղգմ՟ղ՟ւնրվ Ծմմբգ՟մ գր Յ՟ճսմնրէգ՟մ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — ... Ասՠպ՜ջ՜ձ գոպ Ղճսժ՜ոճս]/// Ես իճչզստձ բզձ զ պՠխսճնձ...
3. 36՜—8՝ Փգսվւ՟վ ՟ղջնճ թ ԺԴ՝ ս՟րմ ե Գ՟ժըջսգ՟մ Ովբրնճմ Աջսնրլնճ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ճ թ ս՟ձ՟վթմ
— Եջզժճսձձ ձ՜ը՜պ՜սձ՜ժ ՜շձզնզջփ Խճձ՜ջիՠռճ ՠս ՜յջՠռճ ԱՁ...
4. 38՝—9՝ Յ՟րնրվ ս՟րմթ Յնռ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթմ. ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո. Զճխճջկճսդզսձ տճ, Տբջ...
5. 39՝–40՝ Ապ՟չթմ խթվ՟խե ճգս նրէ՟րվեթտմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... 41՝—1՝ Պգսվնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ
գր Աՠթջնհնղ՟ճ ջ՟վխ՟ր՟աթմ... 41՝, 2՝ Սճսջ՝ ի՜սջձ Ամսնմթ...42՝—7՜ Թենբնջթ է՟ա՟րնվթ ... 44՜՝ Հզձ՞ղ՜՝՜դզ Աէ՟մ՟ջթ Կթրվհթ... 45՝–6՜ Շ՜՝՜դ ՜սջ. Գնվբենջթ...
Յՠպ ՜հոճս Չճջբտղ՜՝՜դ ՠս Ոսջ՝՜դ յ՜իտ րջՠջգ մՠձ ձղճսզփ

ՠ. 46՜—7՜ Եվխվնվբ խթվ՟խեթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... 47՝—8՜ Եվխնրյ՟ՠէթ Սվՠնճմ Կթվ՟խնջթ... 48՜՝
Երաթմգ՟ճ խնրջթմ... 49՝ — 50՜ Սվՠնճմ Վ՟ծ՟մ՟ճ... 50՝—1՝ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Ոմգջթղ՟ճ...
ա. 51՝—3՜ Եվվնվբ խթվ՟խեթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... 53՝—4՜ Զխմթ Ապ՟չ՟րնվ՟տ յ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնճմ Ս՟վաջթ գր նվբրնճ մնվ՟՝ Մ՟վսթվնջթ...
բ. 54՝—5՝ [Չնվվնվբ] խթվ՟խթ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... 55՝—6՜ Եվխնրյ՟ՠէթ. Սվՠնտ Ասնղգ՟մտմ... 56՜—7՜ Եվգւյ՟ՠէթ. Սվՠնտ Սնրւթ՟ջգ՟մտմ... 57՝ Հթմայ՟ՠէթ. Սվՠնտ Ոջխգ՟մտմ ՟րվ... 58՝ — 9՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ.
Սվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ...

գ. 59՜—60՜ [Հթմագվնվբ] խթվ՟խթ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... 60՜՝ Եվխնրյ՟ՠ՟է ՟րվ. Պթնմ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ...
60՝—1՜ Եվգւյ՟ՠէթ. Սվՠնտ Ղգրնմբգ՟մտմ... 62՜՝ Հթմայ՟ՠէթ, Սվՠնտ Վ՟վբ՟մ՟մտմ... 63՝ — 4՝ Շ՟ՠ՟է ՟րվ.
Սվՠնտ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ («Կփջս՟մբմնրոփժջթ ոճսջ՝ եճխճչճհձ». կգպ. 981, 53՟)...
6. ՟. 64՝—71՜ Բնրմ Բ՟վգխգմբ՟մթմֆ Զՠմ՟կ՟ճմմ թ ռգվչ ցնիե. Ապ՟րփսնր — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜դբճո. Ճջ՜՞
կ՜ջկձճհ ՜ժձ բ... 73՜—4՜ Շ՟ՠ՟է փվ Տ՟րմ ե ջվՠնճմ Թենբնվնջթ...
ՠ. 74՜—88՝ Եվխվնվբ խթվ՟խթ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս. Ես զ՝ջՠս պզս ՠխՠս... 88՝—9՝ Եվխվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ...
ա. 89՝—99՜ Եվվնվբ խթվ՟խթ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս. Ես ՠխՠս գձ՟ ՜սճսջո գձ՟ ՜հձճոզժ ՠէ զ էՠ՜շձ... 99՜՝ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Յնծ՟մնր Եվնրջ՟հգղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ...
բ. 99՝—110՜ Չնվվնվբ խթվ՟խեթ. ՟պ՟րփսնրմ – Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս. Մզ ՠջժգձմզջ, ի՜սպ վճտջզժ... 110՜—1՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնտ Ք՟պ՟ջմթտմ...
գ. 111՜—21՝ Հթմագվնվբ խթվ՟խեթ. ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜ջժճոզ. Ես հՠէ՜ձՠէ ձճջ՜ զ պ՜ծ՜ջբ...
121՝ — 2՝ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ Մնրսմ թ Վթվ՟ոմ...
դ. 122՝—32՝ Վգտգվնվբ խթվ՟խեթ. ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս. Ես հ՜ոՠէ ճկ՜ձռ ապ՜ծ՜ջբձ...
132՝—5՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ ՟պ՟րսնրմ. [Յթյ՟ս՟խ Յ՟վնրէգ՟մ Ղ՟դ՟վնր] — Ս՜խկճո. Տբջ, ի՜ձՠջ զ ՟եճըճռ...
7. ՟. 135՜—9՝ Ավղ՟րգմգ՟տ. ՟պ՟րփսնրմ — Ի Տբջ հՠջժձզռձ... Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Լՠջզձտ ռձթ՜ոռՠձ...
ՠ. 139՝—44՝ Մգլթ գվխնրյ՟ՠէթ. ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո. Ասջիձՠ՜ ՜ձլձ զկ աՏբջ...
ա. 144՝—51՝ Մգլթ գվգւյ՟ՠ՟էթ. ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո. Տ՜ջռզձ դ՜՞՜սճջզ ժճսո՜ձտ...
բ. 151՝—5՜ Մգլթ շնվգւյ՟ՠ՟էթ. ՟պ՟րփսնրմ — Ս՜խկճո. Ոջո՜ռ՜ձ ա՜ձլձ ՜ջ՟՜ջ...
գ. 155՜—73՝ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթ. ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ չջբեըձ՟զջ...
դ. 174՜—97՜ Մգլթ նրվՠ՟էթմ — Յՠպ իըոժկ՜ձ ՞զղՠջճհձ ՟ձզ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՠս Ս՜խկճո՜ջ՜ձ, ՠս ՜ոզ Ս՜խկճո Բ...
ե. 197՜—218՜ Ար՟ա յ՟ՠ՟էթ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Սպճխճ՞զ ճխ՝՜լ՜հձ. Ե՟զձ ազո զ ՞՝զ... 214՜—6՝ Իրհ՟ՠգվթտ Արգս՟վ՟մ[ւ խ՟վա՟ր]. Մ՟էե[նջթ] — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ... (իկկպ. կգպ. 936, 161՝—8՝)փ
8. ՟. 219՜—28՝ [Կ՟մնմ Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ] — Ըձդՠջռճս՜թ զ Գճջթճռ ՜շ՜տՠէճռ. Զ՝՜ձձ ՜շ՜նզձ աճջ ՜ջ՜ջզ չ՜ոձ ՜կՠձ՜հձզ... 228՝—31՝ Շ՟ՠ՟է. ՟պ՟րփսնրմ. Յնռ՟մմնր աժի՟սղ՟մմ
— Ս՜խկճո. Զճխճջկճսդզսձո տճ, Տբջ...
ՠ. 231՝—43՝ [Եվխվնվբ խթվ՟խթմ Կվխմ՟դ՟սթխ ե]ֆ Եվխնրյ՟ՠ՟էթ — Ս՜խկճո. Տբջ իճչսՠոռբ ազո...
ա. 243՝—57՜ Եվվնվբ խթվ՟խթմ Այի՟վծ՟ղ՟սվ՟մմ ե ս՟րմ — Ս՜խկճո. Յ՜ջզռբ Աոպճս՜թ...
բ. 257՜—89՝ [Չնվվնվբ խթվ՟խթֆ Եվխնրյ՟ՠէթ ՟րվ]. Ճ՟յնճ — Սպճխճ՞զ. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ...
գ. 269՝—84՜ Հթմագվնվբ խթվ՟խթ ՟պ՟ր՟րսնրմ Եվգրղ՟մմ ի՟շթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Պ՜պկՠոռՠձ ՠջժզձտ...
դ. 284՜—96՝ [Վգտգվնվբ] խթվ՟խթ. Ճ՟յնճմ — Սպճխճ՞զ. Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ Տՠ՜շձ...
ե. 296՝—309՜ [Ե՟րէմգվնվբ] խթվ՟խթ. Ճ՟յնճմ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ՜կՠձՠռճսձ...
9. ՟. 310՜—8՝ [Կ՟մնմ Հնարնճմ Սվՠնճ ա՟ժջսգ՟մմ. Նգվՠնհգ՟մ ջվՠնճմ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ] — Սպզյզկ զ ոզջճհ ոջպզո ՝՜խլ՜ձ՜ռ...
ՠ. 323՜—35՝ [Եվխվնվբ] խթվ՟խթ. ՟պ՟րփսնրմ — Ս՜խկճո. Թՠստ ՜խ՜սձճհ ՜ջթ՜դ՜յ՜պ... 335՝—6՜ Եվխնրյ՟ՠ՟էթ. Սվՠնտ Հպթցջթղգ՟մտմ... 336՜՝ Եվգւյ՟ՠ՟է ՟րվ. Գ՟ճթ՟մգ՟մտմ... 337՝—8՜ Հթմայ՟ՠէթ. Յնռծ՟մնր Կ՟վ՟ոգսթմ գր Աէ՟մ՟աթմե ծ՟ճվ՟ոգսթմ... 339՜—40՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնճմ Գվթանվթ Եժմ թ Վթվ՟ոեմ...
ա. 340՜—1՜ Եվվնվբ խթվ՟խթմ. Տ՟րմ ե գխգհգտրնճ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Ահո՜սջ բ աճջ ՜ջ՜ջ... 341՜—2՜ Եվխնրյ՟ՠէթ. Մ՟մխ՟մտմ Բգէհեեղթ... 342՜՝ Եվգւյ՟ՠէթ. Սնրվՠ խնրջ՟մ՟տմ Ննրմգ՟ճ գր Մ՟մգ՟ճ... 343՜—4՜ Հթմայ՟ՠ՟էթ. Ս՟վաջթ գր Բ՟անջթ... 344՝—5՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Մնռխթղ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ...
բ. 345՜—6՜ Չնվվնվբ խթվ՟խթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ բ, Աոպճս՜թ, ՜սջիձճսդզսձ... 346՜—7՜ Եվխնրյ՟ՠէթ. Եոթց՟մնր Կթով՟տրնճ... 347՜՝ Եվգւյ՟ՠ՟է ՟րվ. Կնջս՟մբթ՟մթ է՟ա՟րնվթմ... 348՝—9՜ Հթմայ՟ՠէթ. Թենբնվթսնմթ Գ՟հ՟ս՟տրնճմ... 349՝—50՝ Շ՟ՠ՟է փվ. Սվՠնճմ Գվթանվթ Գթրս մյի՟վ՟տմ...
գ. 350՝—1՝ Հթմագվնվբ խթվ՟խթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ... 351՝—2՜ Եվխնրյ՟ՠէթ. Նգվջեջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ... 352՜—3՜ Եվգւյ՟ՠ՟է ՟րվ. Դ՟մթեժթ ղ՟վա՟վեթմ գր գվթտ ղ՟մխ՟մտմ... 353՝—4՝ Հթմայ՟ՠ՟է
փվ. Սվՠնտ Թ՟վաղ՟մշ՟տմ... 355՜—6՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Դթվ Զ՟ւ՟վթ՟ ղ՟վա՟վեթմ...

դ. 256՜—7՜ Վգտգվնվբ խթվ՟խեթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ բ... 357՜—8՜ Եվխնրյ՟ՠ՟է ՟րվ. Տվբ՟ս՟ճ է՟ա՟րնվթմ... 358՜՝ Եվգւյ՟ՠ՟է ՟րվ. Թնպ՟մտ Լնրջ՟րնվշթմ... 359՝—60՜ Հթմայ՟ՠ՟է փվ. Եհթջեթ ղ՟վա՟վեթմ... 361՜—2՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Եվխնս՟ջ՟մ ՟պ՟ւգժնտմ...
ե. 362՜—3՜ Երէմգվնվբ խթվ՟խթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ... 361՝—4՜ Եվխնրյ՟ՠէթ. Պ՟ծւ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ... 367՜—8՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Տ՟ո՟մ՟խթմ Տգ՟պմ...
10. ՟. 368՝—80՜ Վ՟վբ՟ռ՟պթ ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Լՠջզձտ ռըձթ՜ոռՠձ ՜շ՜նզ Տՠ՜շձ... 381՜՝ [Եվխնրյ՟ՠէթ Աՠվ՟ծ՟ղնր գր Խնվգմ՟ճ գր ՟մ՟վլ՟է ՠըըյխ՟տմ Կնդղ՟ճ գր Դ՟ղթ՟մնջթ... (էճսո՜ձռտզռ)]...
382՝—3՜ Եվգւյ՟ՠէթ Յթդՠնրդբթ... 383՝—5՝ Հթմայ՟ՠէթ. Եջ՟ճ՟ճ ղ՟վա՟վեթ... 385՝—6՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Թ՟բենջթ ՟պ՟ւգժնճմ...
ՠ. 386՜—7՜ Եվխվնվբ խթվ՟խթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ... 387՜—8՜ Եվխնրյ՟ՠէթ. Սվՠնճմ Շնրյ՟մ՟ճ... 388՜՝ Եվգւյ՟ՠէթ. Կթովթ՟մնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ... 389՝—90՜ Հթմայ՟ՠէթ. Երցթղգ՟ճ խնրջթմ...
391՜—4՝ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնտ մ՟ի՟ծ՟վտմ...
ա. 394՝—6՜ Եվվնվբ խթվ՟խեթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ բ... 396՜՝ Եվխնրյ՟ՠէթ Ս՟ծ՟խ՟ճ... 396՝—
400՜ Եվգւյ՟ՠ՟է ՟րվ. Եվխնս՟ջ՟մ ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթտմ... 401՜՝ Հթմայ՟ՠէթ. Աէ՟մ՟աթմե ծ՟ճվ՟ոգսթմ...
462՝—3՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Նգվջեջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ...
բ. 403՜—4՜ Չնվվնվբ խթվ՟խթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձփ 404՜—5՜ Եվխնրյ՟ՠ՟է ՟րվ. Մ՟խ՟ՠ՟ճգտրնտմ... 405՜՝ Եվգւյ՟ՠ՟է փվ. Սվՠնճմ Սնցգ՟ճ... 406՜—7՜ Հթմայ՟ՠ՟էթ. Սվՠնճմ Քվթջս՟ցնվթ...
407՝—8՝ Շ՟ՠ՟է ՟րվ Եցգջնջթ ջնրվՠ ընհնռնճմ...
գ. 408՝—9՝ Հթմագվնվբ խթվ՟խեթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ... 409՝—10՜ Եվխնրյ՟ՠէթ. ո՟ծւ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ [Փնիղ՟մմ]... 413՜՝ յ՟ՠ՟է ՟րվ. Շնհ՟խ՟էթմ...
11. ՟. 414՜—8՜ Սվՠնճմ Յ՟խնռՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Նմչնրղմ ՟ղգմ՟րվծմգ՟ժ Աջսնր՟լ՟լմթմ ՟մ՟վ՟ս գր ղթյս խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր — Ոջ՟զ Աոպճսթճհ, Աոպճս՜թ ծղկ՜ջզպ, ճջ ոզջճչ ըճձ՜ջիՠռ՜ջ... 418՜—21՝ Փնիղ՟մ Աջսնր՟լ՟լմթ. ՟պ՟ր՟րսնրմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Աջզ, Տբջ, զ ի՜ձ՞զոպ տճ ՟ճս... 421՝—2՝ Հթմայ՟ՠէթ. Գվթանվթ Ախպ՟խ՟մբ՟տրնճմ... 423՜—4՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Յնռ՟խթղ՟ճ գր Ամմ՟ճթ...
ՠ. 424՜—5՜ Եվվնվբ [գվխվնվբ] խթվ՟խթ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... 425՜—6՜ Եվխնրյ՟ՠէթ. Տթրմթնջթ [Պթնմթ] ւ՟ծ՟մ՟ճթմ... 426՜՝ Եվգւյ՟ՠ՟է փվ, Ամբվեթ դ՟րվ՟ռ՟վթմ... 427՜—8՜ Հթմայ՟ՠ՟է փվ. Ամբվթ՟մնջթ...
428՝—9՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Թնրղ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճմ...
ա. 429՜—30՝ Եվվնվբ խթվ՟խթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ... 430՝—1՜ Եվխնրյ՟ՠէթ. Մգջվնռո՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթմ... 431՜—2՝ Եվգւյ՟ՠ՟էթ. Եդգխթեժթ Դովթ... 433՝—4՝ Հթմայ՟ՠէթ, Յնռ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթմ... 435՝—6՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Նթխթնճ ջնրվՠ ընհնռնճմ...
բ. 436՜—7՜ Չնվվնվբ խթվ՟խթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... 437՜՝ Եվխնրյ՟ՠ՟է փվ. Պ՟ծւ ե Սնրվՠ ի՟շթմ...
440՝—1՝ Շ՟ՠ՟է փվ. Ն՟ր՟խ՟սգ՟տ Սնրվՠ ի՟շթմ...
12. ՟. 441՜—8՝ Սնրվՠ ի՟շթ ՟պ՟րփսնրմ (Խ՟շռգվ՟տ) — Ս՜խկճո. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկ...
ՠ. 448՝—9՝ [Եվխվնվբ] խթվ՟խթ. Ճ՟յնճմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... 449՝—50՝ Եվխնրյ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնճմ Մ՟ղ՟ջ՟ճ... 450՝—1՜ Եվգւյ՟ՠէթ. Փգՠվնմգ՟ճ խնրջթմ... 451՝—2՝ Հթմայ՟ՠէթ. Ամէթղնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ... 453՜—4՜ Շ՟ՠ՟է ջվՠնճմ Գենվագ՟ճ...
ա. 454՜՝ Եվվնվբ խթվ՟խթմ. Վ՟վ՟ա՟ճ Սնրվՠ ի՟շթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա էճհո... 454՝—
5՝ Եվխնրյ՟ՠէթ. Դ՟րէթ Դըմգտրնճմ... 455՝—6՜ Եվգւյ՟ՠէթ. Երջս՟էեթ... 457՜—8՝ Հթմայ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնտ թյի՟մ՟տմ Ս՟ծ՟խ՟ճ գր Հ՟ղ՟դ՟ջո՟ճ... 458՝—9՝ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Ե՟րէ՟մ՟ջմթտ ՟պ՟ւգժնտմ...
բ. 459՝—60՝ Չնվվնվբ խթվ՟խեթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... 460՝—1՝ Եվխնրյ՟ՠէթ. Փնխ՟ջնր ծ՟ճվ՟ոգսթմ... 461՝—2՜ Եվգւյ՟ՠ՟էթ. Սվՠնճմ Թգխհթ գր Վ՟պռ՟պգ՟ճ... 462՝—3՝ Հթմայ՟ՠէթ. Պ՟մբ՟ժեւնմթ գր Եվղնհ[գ]՟ճ... 464՜—5՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Կ՟ժթջսվ՟սնջթ...
գ. 465՜՝ Հթմագվնվբթ խթվ՟խթմ. Խ՟շաթրս ե — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա էճհո... 465՝—6՜ Եվխնրյ՟ՠէթ. Սվՠնճմ Գվթանվթջթ [Ահնր՟մթտ]... 466՜՝ Եվգւյ՟ՠէթ. Սնրվՠ ծ՟րվմ Թ՟էժնճ... 467՝—8՜ Հթմայ՟ՠէթ. Ամ՟մթ՟ ՟պ՟ւգժնճմ... 469՜—70՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Շթհ՟ճթ գր Սթրհրթ՟մնջթ...
դ. 470՜—1՜ Վգտգվրնվբ խթրվ՟խեթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... 471՜՝ Եվխնրյ՟ՠ՟է ՟րվ. Ղնրմխթ՟մնջթ...
471՝—2՝ Եվգւյ՟ՠէթ. Թենբնվթսգ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ... 473՜՝ Հթմայ՟ՠէթ. Սվՠնտ Խ՟վգէ՟մտմ... 474՜—5՜ Շ՟ՠ՟է փվ. Վ՟ջթժնջթ գոթջխնոնջթմ...
ե. 475՜—6՜ Ե՟րէմ խթվ՟խթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ... 476՜՝ Եվխնրյ՟ՠէթ. Վ՟վնջթ...
476՝—7՜ Եվգւյ՟ՠէթ. Սվՠնտ Հեոգվթւգ՟մտմ... 478՜—9՜ Հթմայ՟ՠ՟էթ. Չնվթտ ՟րգս՟վ՟մշ՟տմ... 479՝—80՝
Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Բ՟վ՟հ՟ղնր...

զ. 480՝—1՝ Որէգվնվբ խթվ՟խեթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... 481՝—2՜ Եվխնրյ՟ՠ՟է ՟րվ. Սսգց՟մնջթ Հպնռղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ... 482՜՝ Եվգւյ՟ՠէթ. Ախթցջթղ՟ճ գոթջխնոնջթմ... 483՝—4՜ Հթմայ՟ՠ՟է ՟րվ. Մգսվնց՟մնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ... 485՜—6՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնտ ծվգյս՟խ՟ոգս՟տմ...
է. 486՜—7՜ Իմմգվնվբ խթվ՟խթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ... 487՜՝ Եվխնրյ՟ՠէթ. Մգժթսնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ... 487՝—՝ Եվգւյ՟ՠէթ. Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ... 489՜—90՜ Հթմայ՟ՠէթ. Գնրվ[թ]՟ջ՟ճ...
490՝—1՝ Շ՟ՠ՟է փվ. Փթժթոնջթ ՟պ՟ւգժնճմ...
ը. 491՝—6՝ Տ՟ջմգվնվբ խթվ՟խթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ բ... 491՜՝ Շ՟ՠ՟է փվ. Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթմ...
13. ՟. 496՝—7՝ Ապ՟չթմ խթվ՟խթմ [Յթջմ՟խ՟տ — Ս՜խկճո]. Քՠա չ՜հՠէ բ... 497՝—8՝ Եվխնրյ՟ՠ՟է. Յնրժթ՟մե խնրջթմ...498՝—9՜ Եվգւյ՟ՠէթ. Յ՟խնռՠ՟ճ ՟պ՟ւգժնճմ... 500 ՜՝ Հթմայ՟ՠէթ. Կհգղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ... 501՜—2՜ Ննճգղՠգվթ ԺԵ. Ամբվեթ ՟պ՟ւգժնճմ...
ՠ. 502՜—3՜ Եվխվնվբ խթվ՟խթմ — [Ս՜խկճո]. Քՠա չ՜հՠէ բ... 503՝—4՜ Եվխնրյ՟ՠէթ. Գգմ՟վնջթ գոթջխնոնջթմ... 504՜՝ Եվգւյ՟ՠէթ. Յ՟խնռխ՟ճ գր Իվ՟ր՟ց՟պ՟ճ... 505՝—6՜ Հթմայ՟ՠէթ. Հ՟վ՟մտմ նվ ճԵաթոսնջթ...
507՜՝ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Բ՟վբնրհթղենջթ ՟պ՟ւգժնճ...
ա. 507՝—8՝ Եվվնվբ խթվ՟խթմ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... 508՝—9՝ Եվխնրյ՟ՠ՟է ՟րվ. Նթխնհ՟ճնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ... 509՝—10՜ Եվգւյ՟ՠէթ. Մթմ՟ջ՟ճ... 510՝—1՝ Դգխսգղՠգվթ ԺԴ. [Հթմայ՟ՠ՟է փվ]. Երջսվ՟սթնջթ...
512՜՝ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Սվՠնճմ Յ՟խնռՠ՟ճ [Մլՠմ՟ճ] ծ՟ճվ՟ոգսթմ...
բ. 512՝—4՜ Չնվվնվբ խթվ՟խթմ — [Ս՜խկճո]. Քՠա չ՜հՠէ... 514՜՝ Եվխնրյ՟ՠ՟է փվ. Իամ՟սթնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ... 514՝—5՝ Եվգւյ՟ՠ՟է ՟րվ. Թենռոնղոնջթ գոթջխնոնջթմ... 516՜՝ Հթմայ՟ՠ՟է ՟րվ. Աբբեթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ... 517՜—8՜ Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Մ՟վթ՟մե խնրջթմ...
գ. 518՜—9՜ Հթմագվնվբ խթվ՟խթմ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ... 519՜—20՜ Դգխսգղՠգվթ ԻԵ. Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթմ գր Յ՟խնռՠ՟ճ ՟պ՟ւգժնճմ... 520՜ Սվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ – ... Ի Ծձգձ՟ՠ՜ձ ՠջժջճջ՟
՜սճսջ Ճ՜ղճհձ ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜հ. Գճջթտ, Ասՠպ՜ջ՜ձ՚ ձճհձ բփ 520՜—1՜ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնտմ... 521՜—4՜ [Շ՟ՠ՟է ՟րվ]. Յնծ՟մմնր գր Յ՟խնռՠ՟ճ — Աշ՜ս՜սպճսձ, աժձզ Սճսջ՝ Աոպճս՜թզձ, Ս՜խկճո. Դ՜ջլ, ՜ձլձ
զկ... 521՜—3՜ Հ՟մաթջս Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ — Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջո... 524՜ — 5՜ Յնրմւ՟վթ Ա. Սվՠնճմ Բ՟վջհթ գր գհՠփվ մնվթմ՝ Գվթանվթ Նթրջգ՟ճ...
դ. 525՜՝ Յ՟ճսմնրէգ՟մ ո՟ծնտմ. էե խթվ՟խթ ծ՟մբթոթ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ բ... 525՝—6՜ Յ՟ճսմնրէգ՟մ ո՟ծնտ ՟պ՟չթմ ՟րնրվմ... 526՜—7՜ Եվխվնվբ ՟րնրվմ... 527՜՝ Եվվնվբ ՟րնրվմ... 527՝—8՜ Չնվվնվբ
՟րնրվմ... 528՜՝ Հթմագվնվբ ՟րնրվմ — Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ զ Տզպճոզ դխդճհձ բ գձդՠջռճս՜թո... Պ՜սխճո թ՜շ՜հ
Աոպճսթճհ... ՠս ՜կՠձ՜հձ եճխճչճսջ՟ձ ժ՜ձըբջ գձ՟ ՜շ՜սրպո ՜շ ձ՜ զ պ՜ծ՜ջձ էըոՠէ զ ձկ՜ձբփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 198՜ (Յճչ՜ձբո ՞ջմզ) Տբջ Յզոճսո Աոպճս՜թ... կՠթզ ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզ հ՜հո զ ժՠ՜ձո գձ՟ ՟՜ոո ոջ՝ճռ տճռ
աոպ՜ռճխ ՞ըջճռո, այ՜պճս՜ժ՜ձ կ՜ի՟՜ոզձ՚ այ՜ջճձ Ղ՟վթոյ՟ճ ՠս աթձրխոձ զսջ/// (՝՜ռ) ՠս աի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջտձ/// (՝՜ռ), ՠս ՟՜ո՜սճջՠ՜է յ՜հթ՜շ՜ռճ հ՜ն՜ժճխկՠ՜ձ ՟՜ոճսձ... ձ՜ՠս ա՜կՠձ՜կՠխ ՞թ՜սխո՚ Յնռ՟մեջ հզղկ՜ձ
՜ջե՜ձզ ՜շձզնզտ կզճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզսփ
309՜ Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո... ժճմՠ՜ հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ Քճսկ աոպ՜ռճխ ոճսջ՝ պ՜շզո, աիՠա՜իճ՞զ յ՜պճս՜ժ՜ձ
կ՜խ՟՜ոզ՚ Սսգց՟մնջ ՠս աթձրխոձ զսջ՚ աԱջսնր՟լ՟սնրվ ՠս աԽ՟էնրմղեժեւ, ՠս աՠխ՝՜յջտձ՚ աԽըբըվյ՟ ՠս աԽնրբ՟ՠ՟յի ո՜ջժ՜ս՜՞ձ, ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ աՆթա՟վց՟յեմ, ՠս ա՜ս՜ժձ զսջՠ՜ձռ, ՠս ալ՜հձ՟ ՜ոպճս՜թ՜հզձ էոՠցզ
՜ջ՜, դբ. Աաձզս թ՜շ՜հ, կճսպ հճսջ՜ըճսդզսձ Տՠ՜շձ տճփ Ըձ՟ ձճոզձ ՠս ա՜կՠձ՜կՠխ ՞թ՜սխո՚ Յնռ՟մեջ ՠս աթձ՜սխոձ կՠջփ Յզղՠոնզտ զ Քջզոպճո աի՜ջ՜ա՜պ ճջ՟ՠ՜ժձ զկ ա///(տՠջճս՜թ), ի՜ձ՟ՠջլ թձճխրտ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզստ. ՜կբձփ
318՝ Ոՙչ ՝՜ջՠոբջ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աՂ՟վթոյ՟ կ՜ի՟՜ոզձ ՠս
էզ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ
324՜ Հճ՞զ՟ Սճսջ՝... ա՜ջ՟՜ջՠ՜ աիճ՞զ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ աիՠա՜իճ՞զ Սսգց՟մնջ կ՜խ՟՜ոձ ՠս թձ՜սխ՜ռ ձճջզձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, ձ՜ՠս զձլ, կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզ՚ Յնռ՟մթջթ Տբջձ պբջ՜ձռ ճխճջկՠոռզփ
418՜ Մ՜ջզ՜կ ժճհո Աոպճս՜թ՜թզձ, ՝՜ջՠը՜սոՠ՜ ՜շ Մզ՜թզձ՟ տճ Յզոճսո, ազ հ՜ձւ՜ձբ ժճմՠոռբ հ՜ջտ՜հճսդզսձ աոպ՜ռրխ ոճսջ՝ ՞ջճռո, ա՝՜ջՠկզպ ի՜հջձ՚ ակ՜խ՟՜ոզ Ղ՟վթոյ՟ճ ՠս աթձրխոձ զսջ///, ՠս ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո՚
Յնռ՟մմեջ...
419՜ Ես աոպ՜ռճխ պ՜շզո՚ ակ՜խ՟՜ոզ Սսգց՟մնջ հզղՠ՜ ՜շ Քջզոպճո, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜փ

529՜ Փ՜շտ... // (530՝)... Զճջ պՠոՠ՜է ա՜հոյզոզ յ՜հթ՜շ ՠս ՞ՠխՠռզժ ՞՜ձլո ՜ոպճս՜թ՜հզձ, ՠջն՜ձզժ ՠս տջզոպճո՜ոբջ, յ՜պճս՜ժ՜ձ ՠս իՠա՜իճ՞զ՚ Սսգց՟մնջ կ՜խ՟՜ոզձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜հզձ չ՜ջ՟՜վդզդ,
՜ձճսղ՜իճպ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո, ՠս կՠթ՜ս հճսոճչ ՠս ոզջճչ ոպ՜ռ՜ս աոճսջ՝ պ՜շո հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ իճ՞սճհ զսջճհ ՠս թձ՜սխ՜ռ զսջճռ՚ Աջսնր՟լ՟սնրվթմ ՠս Խ՟էնրմղեժեւթմ, ՠս ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջռձ՚ Խըբըվյթմ ՠս Խնրբ՟[ՠ՟]իյ ո՜ջժ՜ս՜՞զձփ Ք՜ձազ, ճջտ կՠթճսդՠ՜ձ գձմզռ գխլ՜ձ՜ձ...//(531՜)... Ըոպ ձկզձ ՜սջզձ՜ժզ ՠս կ՜տջ՜կզպ կճսխ՟՜ոզձ՚
Սսգց՟մնջ զ ըձ՟զջ ՠխՠ՜է ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ՞ջճռո ՠս ՠպ ՞ջՠէ աո՜ զ հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռփ Վ՜ոձ ճջճհ
հՠջՠոո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկ ալՠա, ճչ ոճսջ՝ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ պ՜շզո, էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս ճսխզխ ոջպզս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Սսգց՟մնջ կ՜ի՟՜ոճսձ ՠս թձ՜սխ՜ռ ձճջզձ՚ Աջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս Խ՟էնրմղեժեւթմ, ՠս ոզջ՜ոձճսձ՟ ՠխ՝՜ջռձ՚ Խըբըվյթմ ՠս Խնրբ՟ՠ՟յի ո՜ջժ՜ս՜՞զձ ՠս ՟ՠշ՜՝ճհո ա՜ս՜ժզձ՚ Աջսնր՟լ՟սըվնրմ ՠս Յնռ՟մթջթմփ Ես ՜ջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ տ՜խ՜տո Ավլխե, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթ պ՜ծ՜ջզո ՠս Սնրվՠ Սսգց՟մնջթ, լՠշ՜կ՝ ՜ձ՜ջե՜ձ ՠս կՠխո՜կ՜թ ՞ջմզ՚ Յնռ՟մթջթ, զ դվ՜ժ՜ձզո կՠջճսկ Ջ ՠս Թ (1460) ՜կզ,
զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Ջծ՟մյ՟ճթ՚ ճջ՟սճհ Ղ՟վ՟ Որջնրքթ, ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ, գձ՟ի՜ձճսջ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճոզ ՠս յ՜պջզ՜ջգ Վ՟հ՟վյ՟ո՟սնր Էչղթ՟լմթ՚ ՜դճշ՜ժ՜էզ ոճսջ՝ Լճսո՜սճջմզձ կՠջճհ Գվթանվթ, զ չղպ՜ղ՜պ ե՜կ՜ձ<՜ձ>՜ժզո, հճջճսկ ղ՜ջեՠ՜է ՠձ զ չՠջ՜հ տջզոպճձբզռ ՜ձիձ՜ջզձ չզղպ ՠս պ՜շ՜յ՜ձտ
հ՜ա՞՜ռ ՜ձ՜սջզձ՜ռ՚ ի՜ջժ՜յ՜ի՜ձնճսդզսձտփ Ես ՠո՚ ՜ձյզպ՜ձ ՞թ՜սխո Յնռ՟մեջ, պՠոզ ավ՜վ՜՞ Սսգց՟մնջ կ՜խ՟՜ոճսձ, աճջ ճսձբջ իՠպ ոճսջ՝ ՞ջճհ ոժզա՝ձ ՠս ՝՜ջզ ՠս ղձճջի՜ստձ Քջզոպճոզ ՜ս՜ջպՠռզփ Ես ՜ջ՟, ժջժզձ ՜ձ՞՜կ ՜խ՜մՠկ, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՍսգց՟մնջ ՠս աթձ՜սխոձ զսջ, ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջ զսջ՚ ապբջ Թ՟բենջ Կ՟ք՟տթմ, ճջ զ ՞ձ՜էձ հԵվնրջ՟հեղ // (531՝) զ թճչճս գձժըխկՠռ՜սփ Ես ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ Աոպճս՜թ ա՜ձհ՜խդ ձժ՜ջճխ ոճջ՜՚ ապբջ Մթմ՟ջ ոջ՝՜ոձՠ՜է ժջճձ՜սճջձ ատ՜խռջ՜պՠոձ ՠս աիՠա՜իճ՞զձ, աճխճջկ՜թձ ՠս ա՜խտ՜պ՜ոՠջձ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ ա՜ջ՟՜ջՠ՜էձ, ճջ հ՜ջ ՠս ձկ՜ձ բ Աբբե ժՠջյ՜ո՜՞ճջթզձ, ճջ ՠս Դ պ՜ջզ ՠխ՝՜հջ՜ժ՜ձ ոզջճչ ձ՜ը՜ըձ՜կՠ՜ռ ակՠա զ հԱհէ՟ղ՟վ ժխազոփ Ես ազո, ա՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմո` Յնռ՟մեջ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս աթձրխոձ զկ՚ աՅ՟խնՠ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աՍ՟ժշնրխի՟էնրմ, ՠս աի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջտձ զկ` աԳվթանվ
ոջ՝՜ոձՠ՜է ժջրձ՜սճջ ՠս աՅնծ՟մեջ ՠս աՆգվջեջ՚ էզ ղձճջի՜ստ ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտ, ճջ պ՜ջ՜ե՜կ ժՠձ՜ստ վճըՠռ՜ձ
հ՜ղը՜ջիբո ՠս ոճս՞ ՜ձկըզդ՜ջ դճխզձ թձճխ՜ռ կՠջճռփ Ահէՠսո աՅ՟խնՠ յ՜պ՜ձՠ՜ժձ զկ, ճջ ՜ղը՜պՠռ՜ս զ ժճժՠէ
դխդզոփ Ես ՟ճստ հզղճխտ՟ ՠս կՠտ հզղՠռՠ՜էտո կ՜ոձ ՝՜ջՠ՜ռ գձժ՜էռճստ զ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհձ կՠջճհ, ճջ բ ՜սջիձՠ՜է հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ Ես ՜ջ՟, հՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկտ աոջ՝ճսդզսձ՟ լՠջ, ճչ ՟՜ոտ էճսոՠջ՜կ ժճսոզռ ՠս ոճսջ՝ կզ՜ձլ՜ձռ ժջրձզռ, ճջտ ծ՜ղ՜ժբտ հՠջձժձ՜զձ ոՠխ՜ձճհո ՠս հ՜կՠձ՜շ՜պ ՝ճսջ՜ոպ՜ձբո, էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս ճսխզխ կպ՜ստ
Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ իՠա՜իճ՞զ ՠս ՜շ՜տզձզ, ոջ՝՜ժջրձ ՠս ՜խտ՜պ՜ոբջ կ՜խ՟՜ոճսձ՚ Ղ՟վթոյ՟ճ, ճջ բ Սսգց՟մնջփ Ես էըսՠ՜է ոճջ՜ ա՝՜ձ Տՠ՜շձ, ճջ ՜ոբ. Եջ՜ձզ ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սզճձ ՠս գձպ՜ձզ հԵվնրջ՟հեղփ Բ՜հռ
ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠս ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս վ՜ջդ՜կ ՞՜ձլճսո՚ ՠջզո ՠջ՜ձՠ՜է Ղ՟վթոյ՟ճ Սսգց՟մնջ կ՜խ՟՜ոզձ, բ
զկ՜ռՠ՜է ա՜ղը՜ջիզ ճսձ՜հձճսդզսձո, ՠս ճմզձմ ծ՜ջ ճսձՠէճչ, տ՜ձ աՔջզոպճո ՠս աՍճսջ՝ ՞զջտո, ՠս յ՜ղ՜ջ ՜շՠ՜է
ՠջժձ՜լզ՞ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ, ճջյբո զկ՜ոպճսձտձ ապ՜ոձ տ՜ձտ՜ջձ աճջ ղ՜իՠռ՜ձ, ՠս էոբ զ Քջզոպճոբ Ղ՟վթոյ՟ճ, ճջ
բ Սսգց՟մնջ կ՜խ՟՜ոզձ, ի՜ձ՟ՠջլ թձօխրտձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկրտձ. Եժ, ՝՜ջզ թ՜շ՜հ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ, կճսպ հճսջ՜ըճսդզսձ Տՠ՜շձ տճփ // (532՜) Ես ՜ջ՟, ՠո ճսձ՜հձո ՠս դ՜վճսջո հ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠկ՜ոձճսդՠ՜ձ ՠս պ՜ջ՜՞ջՠ՜էո
հ՜ջ՟՜ջճսդՠձբ, թ՜շ՜հո թ՜շ՜հզռ՟ Աոպճսթճհ՚ ոճսպ՜ձճսձ Ղ՟վթոյ՟ճ կ՜խ՟՜ոզ.
Ոջ ալՠս ճսձզկ կզ՜ժՠռձ
Ես զ ՞ճջթճռձ ՠկ ըզոպ իՠշզ,
Զոջ՝ճսդզսձձ ՠո ՜պՠռզ,
Զ՜խպՠխճսդզսձըձ ոզջՠռզ,
Ի հ՜խրդզռ ՠո թճհէ ժ՜ռզ
Ես տձճչ կՠխ՜ռձ ՟՜ձ՟՜խՠռզ,
Զյ՜իտձ ՠս ա՜խ՜սդտձ ՠո ՜պՠռզ,
Զ՜կբձ ակ՜ջկզձո յ՜ջ՜ջՠռզ,
Զյ՜պւզջ՜ձ Տՠ՜շձ մըյ՜իՠռզ
Ես հ՜ձրջբձ ՞ճջթզ ժ՜ռզ,
Չ՜ջճսդՠ՜կ՝ պճսձ ղզձՠռզ,
Տ՜ձբձ Աոպճսթճհ զ ա՜պ ժ՜ռզ,
Մ՜ջկձճչո զ մ՜ջձ դ՜ղթՠ՜է բզ
Ես աիճ՞զո ոՠս՜ռճսռզ,
Ասջ կզ մժ՜ռզ զ յ՜պւզջ՜ձզ

Ես զ մ՜ջձ վճհդ բզ,
Մՠխ՜ մ՜ոռզ Տՠ՜շձ Աջ՜ջ[ջ]մզ՚
Ըաո՜պ՜ձզ ժ՜կտձ ՜ջզ,
Աձդզս մ՜ջզո ՠո ՞ճջթՠռզ,
Ոջ ՜ձի՜կ՜ջ ՠս ՜ձ՜ոՠէզփ
Իձլ չ՜ՙհ ‗ս ՠխճսՙժ ի՜ա՜ջ ՝ՠջ՜ձ,
Ոջ ՞ճջթ ՝՜ջզ ՠո մճսձբզ,
Ի՛ձմ ‗պզ էզձզկ հ՜ձՠջՠժզ,
Ոջ Տբջձ ՞՜հ ՜կՠձ՜հձզ.
Փճխըձ ՞ճջբ Գ՟ՠվթեժթ
Ես վպՠ՜է կ՜ջկզձտըձ ձճջճ՞զ,
Եջդ՜ձ, եճխւզձ ժ՜էձ Որպմ՟ճթ,
Ոջ կզձ մկձ՜հ զ հ՜հէ պՠխզփ
Յ՜հձե՜կ ՜ջ՟՜ջ ժղզշ ՟ըձզ,
Ոջ կզձ ակզձ ճմ ժ՜ղ՜շզ,
Տբջձ ՝՜ակզ ՜կ՝՜ստ հՠջժձզ,
Հ՜ձռ, ճջ ՠջժզձտ դ՜վճսջ էզձզփ
Տբջձ լ՜հձբ ՜ջ՟՜ջ իճ՞ճռձ.
Եժ, ՝՜ջՠժ՜կտ ՠս ոզջՠէզփ
Սջ՝ճռձ իջՠխբձ ժ՜շտ յ՜պջ՜ոպզ
Ես էճսոՠխբձ դ՜՞ զ ՞ըէըզ,
Հջՠղպ՜ժ զ ՜կբձ ՜յղՠ՜է կձ՜ձ
Ըձ՟ հ՜ջ՟՜ջճռ վ՜շտձ, ճջ պըս՜ձփ
Եջ՜ձզ ՜ջ՟՜ջ իճ՞ճռձ,
Ոջ Աջ՜ջմզձ ՠձ ոզջ՜ժ՜ձ.
Մՠտ զ էճսոճհ իջՠղպ՜ժ ոպՠխթ՜ձ,
Ահէՠս թ՜շ՜հ ՜ձւ՜ձՠռ՜ձ,
Նճտ՜ իճխճհ ՟՜ջլՠ՜է ոպՠխթ՜ձ,
Ահէ ՠս ճջ՟զտ ՜ձւ՜ձՠռ՜ձ,
Նճռ՜ ՠջ՜ձզ ի՜ա՜ջ ՝ՠջ՜ձփ
Ոջտ գձդՠշձճստ ըաո՜ հ՜ժջզ (՛)
Ես զ հ՜ձժզսձ ոճսջ՝ պ՜ծ՜ջզ,
Աո՜ռբտ կզճչ Տբջ ճխճջկզ,
Եդբ Աոպճս՜թ զսջձ ճխճջկզ
Ես թըձ՜սխ՜ռձ ՜կՠձ՜հձզ,
Ոջ ՠձ ՞ձ՜ռՠ՜է ՜շ Քջզոպճոզ
Ես ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ, ճջ ՠձ հՠջժջզ,
Աձվճջլ կձ՜ձ զ հ՜ղը՜ջիզփ
532՝ Յՠջՠո ՜ձժՠ՜է ՜խ՜մՠկտ աոջ՝ճսդզսձ՟ լՠջ, ճՙչ էճսոՠջ՜կ ժճսոզռ ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռ, ճջ ՜ձպՠո մ՜շձբտ
ահզղ՜պ՜ժո զկ, ճջ հ՜կբձ պ՜ջզ ահզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո ժ՜ջ՟՜տ ՠս աԱկ՝զթտձ ՜ոբտ, ճս դբ մը‘ձՠխ՜ձ՜տ, ձ՜հ զ պ՜ջզձ
զձլ յ՜պ՜ջ՜՞ կզ ՜շձբտփ Ես ՜ժձ ճսձզկ զ կ՜ջ՟՜ոբջ Հճ՞զձ Աոպճս՜թ, ազ ՝՜աճսկ կՠխ՜ռ զկճռ ձՠջճսկձ ՜ջ՜ոռբ
ՠս աո՜ժ՜ս հզղ՜պ՜ժո զկ գձգ՜էռզ զ լՠշ՜ռ զկճռ, ճջյբո աէճսկ՜հձ ՜հջճհձ ՠս ա՜ջպ՜ոճսո յճշձժզձ, ՠս ճջյբո ՜ս՜ա՜ժզձ կզճչ ՝՜ձզս ճխ[ճջ]կՠռ՜ս, ՠս ճջյբո այ՜պ՜ջ՜՞ձ Ա՝ՠէզ գձժ՜է՜ս, ձճռզձ ի՜հռկ՜կ՝ձ գձժ՜էռզ աձւբջո
զկ զ լՠշ՜ռ զկճռ, ՠս ճջյբո յ՜պ՜ջ՜՞ զ իճպ ՜ձճհղզռ. ՜կբձփ Ոջ ՠս ՝՜աճսկ ՠս ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս նՠռկՠշ՜ձ՟ ի՜ս՜պճչ ՠպճս աո՜հ թջ՜՞ջՠէ զ ի՜է՜է ՠս զ տզջպ՜ըճձն չ՜ոպ՜ժճռ զկճռ, ՠս ՠպճս ա՜ջ՟՜ջՠէ ճոժճչ ՠս թ՜խժճչ
ՠս ՜կՠձ՜հձ ա՜ջ՟զստփ Ես ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ էճսո՜ա՜ջ՟ ՠս չ՜ջ՟՜վդզդ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո ժ՜ջ՟՜էճչ ՠս ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս ճսխզխ կպ՜ստ. Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ Ղ՟վթոյ՟ճ, ճջ բ Սսգց՟մմնջ կ՜խ՟՜ոճսձ
ՠս ՝՜ջզ թձ՜սխ՜ռձ, ճջյբո. Ծ՜շ ՝՜ջզ՚ յպճսխ ՝՜ջզ ՜շձբփ Ես ՠխ՝՜ջռձ, ՠս կրջտըսբջձ՚ Գփծ՟վղեժեւթմ ՠս Նթա՟վց՟յթմ ՠս Բ ճջ՟ճռձ՚ Փ՟ժփյթմ, ճջ հ՜հոկ ՜կզ վճըՠռ՜ս ՜շ Աոպճս՜թ, ՠս Զ՟ւ՟վթմ, ճջ Զ ՜կ՜ս հ՜շ՜ն ոյ՜ձ՜ս զ
հգձժՠջբ զսջկբ, ճջյբո աԱ՝բէ զ Կ՜հՠձբ, ՠս դճխզձ աոճսք ՜ձկըզդ՜ջ թՠջ՜ռՠ՜է թձրխզձ ՠս կՠա՚ ՜ա՞՜յժ՜ձ՜ռոփ Ես ՟՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ, հզղՠէ զ Տբջ աի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ աԽըբըվյեմ, ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ աԱդթդղեժեւ, ՠս ա՟ՠղ՜՝ճհո

ճջ՟զտձ զսջ՚ աԱջսնր՟լ՟սնրվ ՠս աՅնռ՟մեջ, ա՟ոպՠջտձ՚ Գնրժւ՟մի՟էնրմ ՠս աՄ՟ղ՟ի՟էնրմ, ՠս ավՠո՜հձ զկ՚ աԱջսնր՟լ՟սնրվ, ՠս աթ՜խժՠ՜է ճջ՟զտձ զսջ՚ աԽնրբ՟ՠ՟յի, հզղՠ// (233՜) (՞ջճս՜թ կ՜՞՜խ՜դզ չջ՜հ, կզ՜ոզսձ
ՠս ձճսզջ՜՝ՠջկ՜ձ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզ ՞ջմճսդՠ՜կ՝, պՠո Յՠպ՜՞՜հզ §1) ռբտ ՠս ՜Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտփ Ես ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ աո՜ձ՜ի՜հջձ կՠջ՚ աԳնժնռ Կ՟վ՟ոգսմ, ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ աԳօծ՟վղեժեւ ՠս աԲ ՝՜ջզա՜ս՜ժ ճջ՟զտձ՚ աՅնռ՟մեջ ՠս աՄժծ՟ղ հզղՠռբտ ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, ճջ Դ պ՜ջզ ձ՜ը՜ըձ՜կՠ՜ռ ակՠա հ՜ոպճս՜թ՜յ՜ի ժխազո հԱհէ՟ղ՟վփ Ես զձտձ, ճջ Տբջձ բ ՝՜ջՠ՜ռ, լՠա հզղճխ՜ռ՟ ճխճջկՠոռզ ՠս կՠա հզղՠռՠէճռո զ ոկ՜ ժջժզձ
ժՠձրտ ՠս Բ ՜ղը՜ջիրտ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ հ՜սջիձճսդՠ՜ձ յ՜իճսձ. ՜կբձփ
2. 1՝ (Մզձ՜ո թ՜խժճխզ, ժ՜յճհպ ըճջտզ չջ՜հ ոյզպ՜ժ ՠջժ՜դ՜՞ջճչ) ԶՂ՟վթոյ՟ճ կճս[խ]պ՜ոզձ ՠս աթձճխո
զսջ, հզղՠռբտփ
217՝ ԶՄթմ՟ջ ձժ՜ջճխ ՠս աթձճխո զկ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠսփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 533՜ (1465 դ., ձճսզջ՜՝ՠջկ՜ձ) Եո՚ Ղ՟վթոյ՟ճ ոճսպ՜ձճսձ կ՜խ՟՜ոզ ձճսզջՠռզ ա[՞]՜ձլո ՜ոպճս՜թ՜հզձ
ոճսջ՝ ՜դճշճհո՚ Սնրվՠ Խ՟շթջ Ահէ՟ղ՟վ՟ճ, լՠշ՜կ՝ ձճջգձթ՜հ ի՜հջ՜յՠպզո կՠջճհ պՠ՜շձ պբջ Սսգց՟մմնջ ժ՜դճխզժճոզ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ ՠս յ՜ջճձ Սըղՠ՟ս՟ճ, ՠս պբջ Սսգց՟մնջ ՜ջիՠյզոժճյճոզո, ճջ կ՜ժ՜ձճսձ Գփդ՟ժ
ժճմզ, ՠս ոճսջ՝ ժջրձ՜սճջ՜ռո՚ պբջ Յնծ՟մեջ վզէզոճվ՜հզ, ՠս պբջ Սսգց՟մմնջթ վզէզոճվ՜հզ, պբջ Սսգց՟մմնջ
կ՜խ՟՜ոզ վզէզոճվ՜հզ, ՠս պբջ Յնրջեցթ, պբջ Մթմ՟ջ տ՜ն ձժ՜ջճխ ոճջզձ, ՠս պբջ Նգվջեջթ, պբջ Մխվսշթ ՠս պբջ
Գվթանվթ, պբջ Յ՟խնՠթ, պբջ Յնռ՟մթջթ ՠս պբջ Գվթանվթ, պբջ Յնռ՟մթջթ ՠս պբջ Ս՟վաըջթ, ՠս տ՜ի՜ձ՜հզռձ՚ պբջ Ապ՟ւգժթմ ՠս պբջ Մխվսշթմ, պբջ Վ՟վբ՟մթմ ՠս պբջ Թնրղթմփ Ես պըս՜տ աո՜հ ՞՜ձլ ՜ձժճխճյպՠէզ ՠս ժպ՜ժ
՜ձ՟՜շձ՜էզ զ ՟ճսշո Ադճշճհո՚ Սճսջ՝ ՠս ՞ՠջ՜իջ՜ղ Սնրվՠ Խ՟շթջ, ՠս կ՜ձժճսձտ Սճսջ՝ Ադճշճհո չ՜հՠէՠոռՠձ ա՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞զջտո ՠս ժ՜ջ՟՜ձ գոպ ժ՜ջ՞զ, ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոՠձ Ղ՟վթոյ՟ճ կ՜խ՟՜ոճսձ ՠս զսջ թձրխ՜ռձփ
Ես կզ ճտ զղըՠոռբ իՠշ՜ռճսռ՜ձՠէ աո՜ զ ՟ջ՜ձբ Սնրվՠ Խ՟շթջ, դբ զ ի՜հջ՜յՠպ՜ռ, դբ հՠյզոժճյճո՜ռ, դբ ժջրձ՜սճջ՜ռ, դբ զ տ՜ի՜ձ՜հզռ, դբ զ կՠջճռ, դբ հրպ՜ջ՜ռփ Ես էձ կ՜ջ՟ձ, ճջ հ՜ձ՟ը՞ձզ ՠս ի՜ձբ ՜շձճս ՠս ա՜ձբթտձ աԿ՜հՠձզձ ՠս ա՜հէ ը՜մ՜ի՜ձճս՜ռձ. ՜կբձփ
2. 173՝ (1465 դ. ձճսզջ՜՝ՠջկ՜ձ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ձճհձ ճխճջկճսդՠ՜կ՝ Քճ ՠս ակՠա զ կՠխ՜ռ հ՜ջ՟՜ջճսդզսձ վճըՠ՜, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ աըոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ այ՜պճս՜ժ՜ձ կ՜խ՟՜ոզձ այ՜ջճձ Ղ՟վթոյ՟ճմ ՠս աթձրխո ձճջզձ, ՠս
աՠխ՝՜ջոձ՚ աԽբըվյեմ ՠս աԱդ՟սյեմ, աի՜ձ՞ճսռՠ՜էոձ զ Քջզոպճոփ Ախ՜մՠկ ավ՜ժ՜ժ՜է Սճսջ՝ պ՜ծ՜ջզ՟ (Ս. Խ՜մ),
ճջ իճ՞ճչ ըձ՜կ պ՜ձզո ոճսջ՝ ՞ջճռո, ազ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠպճս աո՜ ՞թ՜՞ջՠէ, ճջ կ՜իճս մ՜վ ՜ղը՜պՠռ՜տ ՠս ՜յ՜ ՜ս՜ջպՠռ՜ս, ՠս աԱկ՝զթտձ ի՜ձ՜յ՜ա ՜ոՠէ պ՜ոփ Ես Աոպճս՜թ ատՠա ՠս աթձրխոձ տճ գձ՟ Պՠպջճոզ՚ Վզկզձ ի՜ս՜պճ ՟՜ոՠոռբ, ՠս ակՠխ՜սճջ Նգվջեջմ. ՜կբձփ
216՝ (1660 դ.) Աջ՟, զ ղձճջի՜՝՜ղը ՜ձՠխ Անճհ... ՠո, ՜ջ՟, գոպ ՜հոկ ի՜ձ՞ճսձ՜ժ ՠս զձլ՚ ձճս՜ոպ յզպ՜ժ
՜ձճս՜կ՝ Բ՟վջգհ չ՜ջ՟՜յՠպզ, զ չՠջձ՜ըձ՜կբձ արջ՜սզ՞ձ ի՜ոՠ՜է ո՜ժո Տ՜ջէ՞ջճհո, հճջճսկ զ ՞ՠջճսդՠ՜ձ պ՜՞ձ՜յբջ զ լՠշո ՜հէ՜ա՞ՠ՜ռ ՠս պ՜ծժ՜ռ ՜կո մճջո, զ հճհո ր՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ ՝՜ջՠ՝՜ջճհ ՜ջ՜ձռ ՞զպ՜ռՠ՜է աճջյզոճսդզսձ ՞ՠջճսդՠ՜ձ ոճջզձ, ՞ճսձ ՞ճջթՠ՜է աՠէո զջ՜ռ իձ՜ջՠ՜է, լ՞ՠռ՜տ ՜շ կՠա ա՜ձյ՜պճսկ ՞՜ձլո ՜ոպճս՜թ՜հզձ զ լՠշձ կ՜ջկձ՜սճջ ՞՜ձլճսռ, աճջո ՠս զոժ տ՜հտ՜հՠ՜է զ կզճսդՠձբ ՠս այ՜պճս՜ժ՜ձ զ իձճսդզսձ վճըՠ՜էփ Ես
ՠպճս ձճջճ՞ՠէ, ազ ՠխբռ յ՜պծ՜շ ՜շ հ՜յ՜ ՠժՠ՜էո՟, ՜ժձ ճսձՠէճչ ՜ա՜պճսդՠ՜ձ ՠս ձճջճ՞ճսդՠ՜ձ զ Տՠ՜շձբ զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձ ՜սճսջ զ ՝՜ակ՜ղ՜ջ՜ս ՜ձրջբձճսդՠ՜ձռ ՠս զ պճշ՜ձռ կՠխ՜ռփ Վ՜ոձ ճջճհ կ՜խդՠկ աի՜ձ՟զյճխո՟ ՠս
աչ՜հՠէճխո՟, ազ ՜ջե՜ձզ ՜շնզտ հզղկ՜ձ՚ աԲ՟վջգհ չ՜ջ՟՜յՠպո ՠս աՠխ՝՜ջտ՟ զկ՚ ապբջ Պգսվնջմ /// (տՠջճս՜թ)
ՠս աթձրխոձ կՠջ ի՜ձ՞ճսռՠ՜է, ձ՜ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜պ՜սճջտ ՠս ր՞ձ՜ժ՜ձտ ոճջզձ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ՠս ՟ճստ
հզղՠ՜է էզնզտ զ պՠ՜շձբ Աոպճսթճհ կՠջճհփ Աջ՟, ՠխՠս ՜ա՜պճսդզսձ ՠս ձճջճ՞ճսդզսձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո զ
դճս՜ժ՜ձզո կՠջճսկ ՌՃ—[ՠջ]ճջ՟զ ՠս ՠէդձՠջճջ՟զ ՠս ՠջժջճջ՟զ (1660)փ
3. Ճձղ՜՟ջճղկ՚ Կ՜ակզ Ա վՠխժ՚ Թվ[զ]ձ ՌՃԺԴ (1665)փ
Կ՜ակզ Բ վՠխժ, Յզղ՜պ՜ժ բ Տ՜ջՠյ՞զջտո Բ՟վջգհ չ՜ջ՟՜յՠպզձփ Կ՜ակճխ Սթղնմ ապբջ Գընխջ(՛) հզղՠոնզտփ
Պ՜իյ՜ձ՜ժ Գ՝, (ԺԷ ՟., ՠխթճս՜թ) Գվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպ ///ՠջ՜հ հզղՠէ /// մՠկ /// ՠխ՝՜ջտփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ (Յ՜սՠէ՜՟զջ դՠջդզժզ չջ՜հ) Սպզյզկ զ ոզջճհ ոջպզո ՝՜խլ՜ձ՜ռփ
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ԳՐԻՉ՝ [«Յ՟խնՠ գվետ»]ֆ
ԹԵՐԹ՝ 459ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԹ×12 (Ա 9, Դ, ԺԱ 11, Լ—ԼԱ 13, ԼԹ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 38,5×26,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 35ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ Ա շթւ, էնրհէ՝ Բ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ղնրխ՟ջ՝ 80՟ (թ ժնրջ՟մտջմ)ֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟, 184՟, 280՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 281՟, 328՟, 364ՠ, 382՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, ս՟ձ՟վ, ի՟շֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ,
յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Թնրհէ Պփհնջթ ՟պ Եՠվ՟ճգտթջֆ Թ — Ժ բբ.ֆ 1, ջխդՠթտ ջս՟տնր՟լ 2 (Ա—Բ) էգվէգվթ զմբգվխ՟ճմ՟խթ ՠ՟տնր՟լւթտ (Բ՝ մգդվ՟ծ՟սնր՟լ), մ՟ի՟ոեջ, նվոեջ ՟ջս՟պ, ջնջմկնր՟լ ե գհգժ խ՟դղթ Ա ցգհխթմֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ «///՟մա՟ղ թ ջվՠնրէթրմջմ... թջխ. դ՟ղգմ՟ճմ///» (Թ, 15—19)ֆ Բ՟ՠ «///Ավծ՟ղ՟վծգ՟ժ նրվնրւ... դխ՟ղջ Աջսնրլնճ ՟վ[՟վգ՟ժ]///» (Ժ, 28—36)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, տգտ՟խգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ ԺԹ բ. ջխդՠմգվթմ էթխնրմւզ գր գդվգվզ ՟ճժ խ՟յնրնռ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Տգ՛ջ կգպ. 982, 2՟–525ՠ. §1/մզտփ 2/1՜–28՜փ 3/28՜ — 30փ 4/30՜–1՝փ 5. ՟–ա/31՝–50՜ (Ոսդրջբզռ կզձմՠս Ս. Ս՜ջ՞զո ՜հոպՠխ
մճջո ժզջ՜ժզ՚ ՟/31՝–7՜. Պգսվնջթ ի՜հջ՜յՠպզ՚ 32՝, Ամսնմթ ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձզ՚ 33՝, Թենբնջթ դ՜՞՜սճջզ՚ 34՝, Կթվ՟խնջթ ՠս Յնրհթս՟ճ՚ 36՜փ ՠ/37՜–42՜ «Վ՟ծ՟մ՟ճ Գնհէմգտրնճ՚ 38՜, Աէ՟մ՟ջթ ՠս Կթրվհթ՚ 38՝, Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ՚ 39՝փ Տվնցնմ՟ճ ՠս
Պ՟վջ՟ղ՟ճ՚ 41՜փ ա/42՜–6՝. Վժ՟ջ՟ճ ՠս Ոմգջթղ՟ճ՚ 43՜, Գնվբնջթ՚ 45՜, Երաթմգ՟ճ՝ 46՜փ բ/46՝–50՜. Կնրպմգժթնջթ՚ 47՝, Պփհթխ՟վոնջթ՚ 48՜, Մ՟վնրէ՟ճթ՚ 48՝, Երաթմենջթ՚ 49՜, Ս՟վաջթ դփվ՟ռ՟վթ՚ 49՝)փ բ/50՜–4՝փ գ/54՝–9՝փ 6. ՟/59՝–67՝փ ՠ/67՝–80՜փ
ա/80՜–9՜փ բ/89՜–98՜փ գ/98՜–106՝ («Եջջճջ՟»)փ դ/106՝–17՜փ 7. ՟/117՜–20՝փ ՠ/120՝–4՝փ ա/124՝–30՝փ բ/130՝–3՝փ գ/133՝–
48՝ (141՝–3՝ «Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մեմ»փ 144՜–5՝ «Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ»փ Աոպ՚ 146՜՝ պՠո կգպ. 980, §2փ 147՜–7՝ պՠո կգպ. 980, §1)փ դ/149՝–70՝ (Աոպ՚ 149՝–58՝ պՠո կգպ. 980,
§3փ 162՝—8՜ պՠո լՠշ. 980, §4ֆ ե/170՝–83՝ (Չզտ՚ «Կ՜ձճչձ ՜խ՜սջիձճսդՠ՜ձ»փ 181՝–3՝ Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ)փ 8. ՟/184՜–
97՝փ ՝/187՝–210՜փ ա/210՜–23՜փ բ/223՜–37՝փ գ/237՝–53՜ (237՝–9՜ «Թնրհէ Կթրվհթ... ՟պ Կնջս՟մբթ՟մնջ»)փ դ/253՜–66՝
(260՝–6՝ «Վգտգվնվբ ծթմայ՟ՠ՟էթմ. Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ»)փ գ/266՝–79՝փ 9. ՟/280՜–98՝ (281՜–8՜ «Նգվՠնհգ՟մ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ»)փ ՠ/298՝–304՝փ ա/304՝ –8՝փ բ/308՝–12՝փ գ/312՝–7՜փ դ/317՜ — 22՜փ բ/322՜–6՝փ 10. ՟/326՝–40՝ (330՝–5՝ «Ահփէւ
ջվՠնճմ Բ՟վջհթ»)փ ՠ/340՝–6՝փ ա/346՝–53՜ («Շ՟ՠ՟է. Եցգջնջթ ջնրվՠ ընհնռնճմ»)փ բ/353՜–7՝ («Շ՟ՠ՟է՝ Ամսնմթմնջթ»)փ
գ/357՝– 61՝փ 11. ՟/361՝–8՝ (361՝–4՜ Նգվՠնհգ՟մ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձգտրնճ)փ ՠ/368՝–72՝փ ա/372՝–7՝փ բ/377՝–82՜փ 12. ՟/382՜ —
91՝ (ոժա՝ճսկ՚ 382՜–7՜ «Եվ՟մգժնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհգ՟մ — Ահորջ ճսջ՜ը՜ռ՜ձ ՠջժզձտ ՠս ՠջժզջ...»)փ ՠ/391՝–6՜փ ա/396՜–400՝փ բ/400՝ — 4՝փ գ/404՝–8՝ («Եվգւյ՟ՠէթ. Ամ՟մթ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճ», «Հթմայ՟ՠէթ. Դթնմեջթնջթ [Ավթջո՟ա՟տրնճ]»)ֆ դ/408՝–12՝ («Շ՟ՠ՟է. Դգղգսվթ՟ճ ռխ՟ճթմ»)փ ե/412՝–6՜ («Հթմայ՟ՠէթ. Սգրգվթ՟մնջթ»փ 412՝ Գջմզռ «Զ՞զսպ Սճսջ՝ ը՜մձ զ հ՜հո ժզջ՜ժզո ՜ջ՜, ՠս ա՞զջտձ հՠպ ՞ձ՜հ զ իզձ՞ՠջճջ՟ ժզջ՜ժզձ, ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜հ, ՠս ա՞թրխո հզղՠ՜»)փ զ/416՜ —
21՝փ է/421՝–6՜փ ը/426՜ — 30՜փ 13. ՟/430՜–4՝ («Եջժջճջ՟»)փ ՝/434՝–9՜ («Եջջճջ՟»)փ ՞/439՜–43՝ («Չճջջճջ՟»)փ բ/443՝–7՝
(«Հզձ՞ՠջճջ՟»)փ գ/447՝–56՝ («Վՠռՠջճջ՟»փ 453՝–5՜ «Հ՟մաթջս Յնռծ՟մմնր»փ 456՜՝ «Յ՟ճսմնրէգ՟մ ո՟ծնտ Շ՟ՠ՟էթ փվ. ջվՠնճմ Բ՟վջհթ»)փ դ/456՝–9՝ (չջն.՚ «Հթմագվնվբ ՟րնրվմ — Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ թ Տթսնջթ էհէնճմ. Ահէ ՟ճս, ճչ կ՜ջ՟... ՠջ՜ձՠռզձ ՠս
կզ///» ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ

Ծձդ. «Կ՜ջՠձՠ՜ձռ» ռճսռ՜ժզ ՜հո լՠշ՜՞ջզ ձժ՜ջ՜՞ջ՜ժ՜ձճսկ ՜ջլ՜ձ՜՞ջճս՜թ բ. «Ճ՜ղճռ ՝ճէճջ՞զջ, կՠթ՜՟զջ, ՞ջՠ՜է զ դճսխդ ՝՜կ՝՜ժՠ՜հ զ Յնռջեց՟ճ ՠջզռբ. հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձձ՚ դՠջզ» (՜ձ՟, բն 52, կգպ. 877)փ Նճհձ ռճսռ՜ժզ լՠշ՜՞զջ ժ՜ակ՜ոպ՜շզձ վ՜ժռճս՜թ կ՜պՠձ՜՞զպ՜ժ՜ձ դՠջդզժճսկ ՞ջմզ ՜ձճսձգ ձղճս՜թ բ «Յ՜ժճ՝»փ Ք՜ձզ
ճջ լՠշ՜՞ջզ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձգ մզ յ՜իյ՜ձճսՠէ, ճսոպզ ծզղպ յՠպտ բ ի՜կ՜ջՠէ Դ՟մթեժ Շ՟ծմ՟դ՟վգ՟տթ լՠշտճչ
զոժ ՞ջճս՜թգ՚ «Յ՟խնՠ ՠջբռ»փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 195՜ Վ՜ՙհ զձլ, ազ գձ՟ ՠջժ՜ջ ՠխՠս յ՜ձ՟գըպճսդզսձ զկ... (Ս՜խկճո ՃԺԹ, 5)փ Նկ՜ձ տ՜խճս՜թտձՠջ՚ 87՝, 88՜ ՠս ՜հէճսջ, ՝ճէճջձ ՠս էճս՜ռճս՜թ ՠս ՜ձգձդՠշձՠէզփ
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ԺԵ — XV

ԳՐԻՉ՝ Յնռ՟մմեջ ւծճ., Զ՟ւ՟վթ՟ ւծճ.ֆ ԾԱՂԿՈՂ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնռ՟մմեջ ւծճ. (ավթշզ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 520+1(խվխ.1)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա — ԽԶ×12 (Ա, ԺԸ, Լ, ԼԳ, Խ, ԽԲ — ԽԳ 10, ԺԲ 11, ԺԹ — Ի, ԽԵ 8, ԼԱ 14, ԽԶ 6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 32,3×20,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 30ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝(Ա) բվնյղ՟դ՟վբ
խս՟ր , (Բ) էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Աջսնր՟լ՟լթմզ ղ՟մնրխ Յթջնրջզ ավխթմ՝ 1բ (ՠնժնվեչգ՟մ)ֆ Ի ժնրջ՟մտջ՝ Հնռթր՝ 12՟, Մ՟սէենջ՝ 19՟, Թենբնջ է՟ա՟րնվ՝ 12ՠ, Ս՟վաթջ դփվ՟ռ՟վ՝ 41՟, Հգհթ՝ 71՟, Մնռջեջ ղ՟վա՟վե՝ 27ՠ, 107՟, 110՟, Գվ. Լնրջ՟րնվթշ՝ 112՟, Տգջթժ Դ՟մթեժթ՝ 118ՠ, Ծ՟հխ՟դ՟վբ՝ 127ՠ, Փնվկնրէթրմ Աՠվ՟ծ՟ղնր՝ 151ՠ, Ոսմ՟ժնր՟ճ՝ 154ՠ, Սսգց՟մմնջ Ն՟ի՟ռխ՟ճ՝ 229ՠ, Հ՟ղՠ՟վկնրղ՝ 292՟,
Հնագա՟ժնրջս՝ 309ՠ, Եվգղթ՟ ղ՟վա՟վե՝ 337ՠ, Եհթ՟ ղ՟վա՟վե՝ 339ՠ, Կնջս՟մբթ՟մնջ է՟ա՟րնվ՝ 435ՠ, Գ՟ՠվթեժ գր Մթւ՟ճեժ ծվգյս՟խ՟ոգսւ՝ 490ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 333՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 51՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ս՟ձ՟վ,

ի՟շ, ճնրյխ՟ո՟վթխ, ՟ւ՟հ՟հ՝ 20՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Գթվւ Դ՟ս՟րնվ՟տֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1(Ա), ջխդՠթտ, ՟ղՠնհչ՟խ՟մֆ Մ՟ա՟հ՟է, ղթ՟ջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, 24 սնհֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ա՟ՠ «///գհետ սխ՟վ՟տգ՟ժ թՠվգր դղթ թ ղ՟վբխ՟մե... գր սնրմմ ժթ եվ ՟վ՟ղ[ՠ]ւ գր խ՟մ՟ղ[ՠ]ւ գր ՟մբ եթմ
՟ղ[գմ՟ճմ]///» (ԺԶ, 13 — 27)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ջխդՠթտ, ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, 1—8 ղխմխգվ (Աջսնր՟լ՟ղնվ մխ՟վմ նր ՠմ՟աթվզ ռմ՟ջնր՟լ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ՠ՟ղՠ՟խ՟խ՟ժ՟լ, անվլ՟լնրէթրմթտ ջսնվթմ ՟վս՟ւթմ ՟մխթրմմգվզ անրմ՟ցնինր՟լ, շնվ՟տ՟լ, թջխ նղ՟մւ՝ ցյվնր՟լֆ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խզ ինրմ՟տ՟լ գր բընր՟վզմէգպմգժթֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւմ ՟ճժ խ՟յնրնռ խ՟վխ՟սնր՟լ, ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ Ա ցգհխթմ ղմնրղ ե ղգս՟հգ՟ճ ղթ գժնրջսֆ
ԾՆԹ. Գ՟վագթմ Յնռջեցգ՟մզ 1ՠ էգվէթմ ց՟խտնր՟լ ոթս՟խթ ռվ՟ճ էնհգժ ե ծգսգրգ՟ժ բթսնհնրէթրմզ. «Ձ[գպ՟աթվ]զ էեգր էնր՟խ՟մ շնրմթ, ՠ՟ճտ ավթշմ ե Յնռծ՟մմեջ, մնճմ Յնռծ՟մմեջ Խթդ՟մտնր ծգս, նվ ավգժ գր մխ՟վ՟դ՟վբգժ կգպ. 754 (՟վբթ է. 5444), 863(՟վբթ
կգպ. 5562) գր մխ՟վ՟դ՟վբգժ ղթ՟ճմ 1090 (՟վբթ կգպ. 5727) Արգս՟վ՟մմգվզֆ Նխ՟վշթ ՟մնրմմ եժ շխ՟ճ, ՠ՟ճտ մնճմ Խթդ՟մտթ Յնռծ՟մմեջմ ե, նվ ՟ճջսգհ յ՟ս ՟րգժթ ձնի գր ՠ՟դղ՟սգջ՟խ ղնսթրմգվնռ տնրտ՟բվգժ ե թրվ խ՟վնհնրէթրմզֆ Արգս՟վ՟մմգվթ էնր՟խ՟մմգվմ գմ
ՊԾԱ (1402), ՊԾԳ (1404) գր ՊԿԶ (1417), նրվգղմ կ[գպ՟աթվ]զ ավնր՟լ ե ԺԴ(ԺԵ) բ՟վթ ՟պ՟չթմ ւ՟պնվբթմֆ Գ՟վգաթմ ՟վւգոջ.»ֆ
Ձգպ՟ավթջ զմբփվթմ՟խղ՟մզ ռջս՟ծ՟ՠ՟վ ղ՟ջմ՟խտգժ ե մ՟գր Զ՟ւ՟վթ՟ ւ՟ծ՟մ՟մ (ճթյ. 420՟)ֆ Աճջ մնճմ Զ՟ւ՟վթ՟մ 1401–թմ
Խթդ՟մնրղ զմբփվթմ՟խգժ ե է. 4223 Արգս՟վ՟մզ, նվթ մխ՟վ՟դ՟վբնրղմգվզ ո՟սխ՟մնրղ գմ մնճմ Յնռծ՟մմեջթմֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Տգ՛ջ կգպ. 982, 2՟–525ՠ. §1/մզտփ 2/2՜–29՝ (ոժ. Ասՠպ՜ջ՜ձ Մ՜պդբճոզ՚ «[Ես Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թձճսձ՟ձ բջ ՜հոյբո... տ՜ձազ ՜ջ՟՜ջ///] բջ...»)փ 3/մզտփ 4/29՝–31՜փ 5. ՜/31՜–4՜ («Գնվբթնջթ» պՠո 34՝)փ ՠ/34՜–7՝ (34՝ «Գնվբթնջթ», 35՜ «Վ՟ծ՟մ՟ճ Գնհէմգտրնճմ», 35՝ «Կթվ՟խնջթ», 36՜ «Երաթմգ՟ճ», 36՝ «Մ՟վնրէ՟ճթ», «Ոմգջթղգ՟ճ» 38՝)փ ա/37՝–41՝ (38՜ «Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթմ», 38՝ «Վժ՟ջ՟ճ ՠս Ոմգջթղ՟ճ», 39՝ «Կնրպմգժթնջթ», 41՜ «Ս՟վաջթ դփվ՟ռ՟վթմ»)փ բ/41՝–6՜փ գ/46՜–50՝փ 6. ՟/51՜–60՝փ ՠ/60՝–77՜փ ա/77՜–88՜փ բ/88՜–101՜փ գ/101՜–13՜փ ա/113՜–27՝փ 7. ՟/127՝–32՜փ ՠ/132՜–8՜փ ա/138՜–46՜ (կզնզռ 1
դՠջդ գձժ՜թ)փ բ/146՜–80՝փ գ/150՝–67՝ (154՜–60՝ «Կ՟մնմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ...»ֆ 160՝–
3՝ «Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ»)փ դ/167՝–99՝ (մզտ՚ «Սպճխճ՞զ»)փ ե/199՝–218՝ (ոժ. «...գձդՠջռճս՜թ զ Ծձձ՟ճռ՚ ոժզա՝ձ. Ի ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ...»փ Չզտ «Կ՟մնռմ ՟հ՟րվծմնրէգ՟մ»ֆ 216՜–8՝ «Արգս՟վ՟մւ Իրհ՟ՠգվթտ», Ասՠպ՜ջ՜ձ Յճչի՜ձձճս չջն., Ի. 10 «Չճ՞՜ձ ՟՜ջլՠ՜է ՜շ/// ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ 8. ՟/219՜–27՝ (8 դՠջդ դ՜վճս՜թ. ոժ. Ասՠպ՜ջ՜ձ Ղճսժ՜ոճս.» [Ես զ՝ջՠս ՜ձռ ղ՜՝՜դձ... ՞՜ձ]///զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...»)փ ՠ/227՝–41՝ (234՜ «Արգսգ՟տ Աջսնր՟լ՟լմթմ»)փ ա/241՝–55՝փ բ/255՝–69՝փ գ/269՝–84՜ (269՝–71՝
«Թնրհէ Կթրվհթ... ՟պ Կնջս՟մբթ՟մնջթ»)փ դ/284՜—97՜ (292՜–4՝ «Հ՜կ՝՜ջլճսկ»)փ ե/297՜–309՝փ 9. ՟/309՝–39՝ (310՝–20՝ Նգվՠնհգ՟մ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ, ձղճս՜թ՚ «Նգվջթջթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ»)փ ՠ/337՝–47՜ («Կթվ՟խթ՝ Սնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Եհթ՟ճթ»)փ ա/347՜–53՝ («Եջժջճջ՟»)փ բ/353՝–60՜ («Եջջճջ՟»)փ գ/360՜–7՝ («Չճջջճջ՟»)փ դ/367՝––74՜ («Հզձ՞ՠջճջ՟»փ)փ ե/374՜–81՝
(«Վՠռՠջճջ՟»)փ 10. ՟/381՝–401՜ (388՜–95՝ «Ահ՟րէւ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ»)փ ՠ/401՜–9՝ («Աշ՜նզձ»)փ ա/409՝–18՝ («Եջժջճջ՟»փ
«Շ՟ՠ՟է. Եցգջնջթ ջնրվՠ ընհնռնճմ»)փ բ/418՝–24՜ («Եվվնվբ»ֆ «Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Ամսնմթմնջթ»)ֆ գ/424՜–30՜ («Չճջջճջ՟»)փ 11.
՟/430՜–6՜ (մզտ՚ Նգվՠնհգ՟մ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձգտրնճ)փ ՠ/436՜–41՝ («Աշ՜նզձ»)փ ա/441՝–9՜ («Եջժջճջ՟», «Հթմայ՟ՠ՟է. ՟րվ՝ Նթխթ՟ճ ջնրվՠ ընհնռնճմ», «Շ՟ՠ՟է ՟րվ՝ Յնռծ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթմ»)փ բ/449՜–53՝ («Եջժջճջ՟»փ Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ 12. ՟/453՝–60՜փ ՠ/460՜–3՜ (կզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ ա/463՜–8՝փ բ/468՝–71՜ («Աշ՜նզձ»)փ գ/471՜–6՝ («Եջժջճջ՟»փ 471՝ «Սգոս. Լ (30) Սվՠնճմ Գվթանվթ Ահնր՟մթտ խ՟էնրհթխնջթ»փ 472՝ «Յնրժթջ Ի. Սվՠնճմ Վ՟վնջթ գր Թնրղ՟ջնր»փ 474՜ «Հնգսգղՠգվ Ա. Ամ՟մթ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճմ»փ 476՜ «Սգոսգղՠգվ ԺԷ. Մ՟ս՟էգ՟ ՟պ՟ւգժնճմ»փ Չզտ՚ «Թ՟էժնճ», «Շթհ՟ճթ ՠս Սթրհթ՟մնջթ»)ֆ դ/476՝–80՝ («Եջջճջ՟»փ Վՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, մզտ՚ «Շ՜՝՜դ րջ»)փ ե/481՜–5՝ («Չճջջճջ՟»փ Սժ. յ՜ժ՜ո՜սճջփ «Հթմայ՟ՠ՟է. Սգրգվթ՟մնջթ»փ Չզտ՚
«Չնվթտ ՟րգս՟վ՟մշ՟տմ»)փ զ/485՝–90՝ («Հզձ՞ՠջճջ՟»փ Վՠջնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ է/491՜–7՝ («Վՠռՠջճջ՟»փ Սժ. յ՜ժ՜ո՜սճջ)փ
ը/497՝–504՝փ 13. ՟/504՝–11՝ («Եջժջճջ՟»)փ ՠ/511՝–6՝ («Եջջճջ՟»փ Թ՜վճս՜թ՚ «Չճջՠտղ՜՝՜դզ»ՠս «Հզձ՞ղ՜՝՜դզ»փ 515՝ «Շ՟ՠ՟է ՟րվ. Նթխնհ՟ճնջթ» վը. «Բ՟վբնրհթղենջթ»)փ ա/516՝–20՝ (517՝ «Եվխնրյ՟ՠէթ. Մթմ՟ջ՟», 518՝ «Եվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ. Բ՟վբնրհթղենջթ»փ 520՝ «Հզձ՞ղ՜՝՜դզ ՜սջ. «Երջս՟սթնջթ /// ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ բ–դ/մզտփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 27՝ Ճ՜ղճսձ ժ՜ջ՟՜, ՠս ազո հզղՠ՜ (ձկ՜ձ՚ 29՝, 423՜, 478՝)փ
50՝ Տՠոբտ ա՝՜ձո ա՜ջկ՜ձ՜էզ
Զի՜հջ՜յՠպ՜ռո ճսխխ՜վ՜շզ,
Ոջ ՝ՠջ՜ձճչձ Քջզոպճոզ՚
Մզղպ ձաճչՠձ աՆգջսնվմ հճ՞զփ
51՜... Ես աՅնռ՟մեջ ՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջզմ հզղՠ՜ զ Տբջ Քջզոպճո (ձկ՜ձ՚ 309՝, 443՝)փ
128՝ Զ՜հո իջ՜ղ՜վ՜շ կՠթզ պ՜սձզո,
Քՠա ՠջ՜ձզ ճջ ի՜ձ՟զյզո
Լճսո՜վդզդ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո,
129՜ Հճ//՞զ՜՝ճսը ոջ՝ճհ պ՜շզոփ
Եջ՝ էզ ոջպճչ թաձջ ժջժձՠո,
Սզջճչ իճ՞սճհ՟ հԱոպճս՜թ իյզո,

Յ՜հձե՜կ հզղՠ՜ ՟ճս աՠխժՠէզո՚
ԶՅնռ՟մմեջ ՞ջճխ պ՜շզո,
Զկՠխ՜ստ թ՜թժՠ՜էո զ կբն պխկզոփ
271՝ Աձկՠխ՜՟զջ էՠջ, ազ հ՜սջզձ՜ժձ ՜հէ ՜ա՞ բջ ՞ջ՜թ, ՠս ՠո հ՜հէ ՞զջտ ՜հոյբո բզ պՠոՠ՜է, ազ Պրխճոո աժձզ
Կզսջխզ դխդզո, ՠս զ ղճսշ պ՜էձ ոը՜էՠռ՜ ՠս ՜հո բ կբն ՞ջճռոփ Զ՞ջզմո հզղՠ՜ զ Քջզոպճո կզղպ, ՜խ՜մՠկփ
320՝ Աջ՟, հՠջՠոո ՜ձգՠ՜է ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ,
Ոջտ եճխճչզտ հ՜հո տ՜ս՜ջ՜ձ,
Ախՠջոՠռբտ կ՜խդճխ՜ժ՜ձ
ԸաՍճսջ՝ Հճ՞զձ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ,
Զզ ըա՞թճխո ՜շձբ ՜ջե՜ձ
Ես ՜ջե՜ձզ կՠթ դճխճսդՠ՜ձ,
Ես Մխվսթշ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հձ,
Զձ՜հ յո՜ժբ ոջ՝ճռ ձկ՜ձ,
Զզ ձ՜ բջ ի՜հջ զձլ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ,
Աձ՜ջե՜ձզո՚ յո՜ժ վ՜հէկ՜ձ,
Թճխռբ ՠս ակՠխոձ ա՜կՠձ՜հձ
Զկ՜սջձ զկ, ճջ բ կՠա ըձ՜կ՜ժ՜ձփ
Ես ճջտ ոջպզ կպ՜ստ ղ՜ջեկ՜ձ
Մՠա ՝՜ջ՝՜շզտ. աՏբջ ճխճջկ՜հձ,
Յ՜հձե՜կ ՜շձճստ ՜կՠձՠտՠ՜ձ
Զճխճջկճսդզսձձ պբջճսձ՜ժ՜ձփ
33՝ Ոմ ՜հէ զձմ բ ՜հո (Թճսխդ ՜շ Հշճկ., Ա, 1—17), ՝՜հռ ՜հձ՚ դբ ճջ ոզջպձ խըկ էզձզ, ՜մտձ յ՜ժ՜ո էճհո ի՜հզփ
348՜ Ոՙչ ՠխ՝՜ջտ, ՜՝ՠխՠ՜ կզ՚ Յնռջեց ՜ձճսձըզոպ ազո ըճռՠ՜ռ, Աոպճս՜թ ձկ՜ վճը՜ջբձ րջիձճսդզսձ ի՜///
395՝ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ աՅնռ՟մեջ ՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ի՜ձ՜հ ՠս աՄխվսթշ տ՜ի՜ձ՜հ՚ աի՜հջձ զկ, հզղՠոնզտ զ
Քջզոպճո էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս ճսխզխ ոջպզս, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբ. ՜կբձփ
2. 420՜ ԶԶ՟ւ՟վ՟ճ տ՜ի՜ձ՜հ հզղՠ՜ զ Քջզոպճոփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 28՜ (ԺԶ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Ոջճչ ՜խ՜սդզստ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ըոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Իամ՟սթնջթմ ՠս թձ՜սխ՜ռ
ձճջզձ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ՚ Ապ՟ւգժ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ, Խեվ՟մյթմ, Խնտ՟բգհթմ, Ղ՟ժ՟ղշթմ, Վ՟վբ՟մթմ, Հ՟ղ՟դ՟ջբթմ ՠս ժՠձ՜ժռզձ զ ո՜հ՚ Սնրվ՟էթմ ՠս ՟ոպՠջ՜ռ ձճջզձփ Ոչ ՠխ՝՜ջտ, ճչ ժ՜ջ՟բտ ՠս ճչ ճտ ճջ էոբտ, ՜ձզո րջ Աոպճս՜թ ճխճջկզ պճստ կՠա, ՠս լՠա ճխճջկզ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ կՠջ. ՜կբձ, ՠս ճջ աԱկբձձ ՜ոբփ
88՝ Ոջճռ ՜խ՜սդզստ ոճսջ՝ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ ճխճջկՠ՜, Քջզոպճո Աոպճս՜թ ըոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ Իամ՟սթնջթմ ՠս
թձ՜սխ՜ռ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ, ճսոպՠջ՜ռ ՠս ՟ոպՠջ՜ռ ձճջզձ. ՜կբձփ Եխզռզ, ՠխզռզ (ձկ՜ձ՚ 150՝)փ
99՝ Ոջճչ ՜խ՜սդզստ... ճխճջկՠ՜ ըոպ՜ռճխզձ ՞ջճռո, ճջ ըոպ՜ռօ աո՜ զ ի՜է՜է գձմզռ զկճռ, հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս
թձ՜սխ[՜ռ] զկճռ՚ Վ՟վբ՟մթմ ՠս Ահնրսթմ, ՠս ՜կճսոզձ զսջ՚ Սնրվ՟էթմ, ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ ձճջզձ՚ Ապ՟ւգժ տ՜ի՜ձ՜հզձ,
Խեվ՟մյթմ, Խնտ՟բգհթմ, Ղ՟ժ[՟ղ]շթմ, Վ՟վբ՟մթմ, Հ՟ղ՟դ՟ջբթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜հէ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ. ՜կբձփ
Եխզռզ, ՠխզռզփ
126՝ Ոջճչ ՜խ՜սդզստ... ճխճջկՠ՜ ըոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Իամ՟սթնջթմ ՠս թձ՜սխ՜ռ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ՚ Հ՟մկեռ՟վբթմ, Քթղեթմ ՠս Գթմեռ՟վբթմ, ՠս ի՜ջոձՠջ՜ռձ՚ Գնրժո՟յծ՟վթմ, Ամէ՟պ՟մթմ, ՠս Ամ՟ի՟էնրմթմ, ՠս
՜հէ ՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ
128՜ Ոչ Քջզոպճո... ճխճջկՠ՜ ըոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ Իամ՟սթնջթմ, Սնրվ՟էթմ, ՠս ա՜ս՜ժ՜ռձ՚ Ապ՟ւգժ տ՜ի՜ձ՜հզձ, Խեվ՟մյթմ, Խնտ՟բգհթմ, Ղ՟ժ՟ղշթմ, Վ՟վբ՟մթմ, Հ՟ղ՟դ՟ջբթմ ՠս ՜հէճռձ, ՠս զձլ ՝՜ակ՜կՠխ ՞թճխզո. ՜կբձփ Եխզռզ, ՠխզռզ (ձկ՜ձ՚ 215՝)փ
195՝ Տբջ Աոպճս՜թ... ճխճջկՠ՜ ըոպ՜ռճխզձ՚ Իամ՟սթնջթմ ՠս ՜կճս[ո]ձզձ՚ Սնրվ՟էթմ, ՠս թձրխ՜ռ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ ձճջզձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձփ
2. 92՝ (Ահէ լՠշտ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ ճխճջկզ ըոպ՜ռճխզ ՞ջճհո՚ Իամ՟սթնջթմ ՠս զսջ թձճխ՜ռձ՚ Վ՟վբ՟մ ՠս
Ահնրսթմ, ՠս ճջ՟ճռձ զսջ՚ Խեվ՟մյթմ ՠս Խնտ՟բգհթ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 66՝, 69՝,
70՝, 76՜, 78՝ ՠս ՜հէճսջփ Ակՠձճսջՠտ ճջ՟ճռ ՜ձճսձձՠջգ տՠջճս՜թ)փ

3. 101՜ (ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Աոպճս՜թ ճխճջկզ՚ պբջ Ապ՟ւգժթմ, զսջ ճջ՟զ՚ Ոռ՟մթմ, ճջ ՞զջո Գգհ՟յւնրմթմ դ՜վբռ, պ՜ջ՜ս Աիեջսեռ. ՜կբձփ
140՜ Սպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ պբջ Ապ՟ւգժմ (ձկ՜ձ՚ 154՜)փ
4. 1՜ (1612, ձրպջ՞զջ, ՞ջմ՜վճջլճսդՠ՜ձ կբն) Յճջե՜կ ՞ջՠւՠռ՜ս ա՜հո ՞զջո դվզձ ՌԿԱ (1612), զոժ հճջե՜կ
՜ձղձմ՜ռ՜ս Փջժզմձ... Եո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ Դ՟րթէ էջ[բռ] կՠխճսռ[ՠ]՜էո ճս ՜ձյզպ՜ձ[ո] ՜շ՜նզ կ՜ջ՟ճս ՠս ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ ՞ջՠռզ ա՜հո ՞զջոփ Յճջե՜կ ՠո ճջ ժ՜ջք ՜շ՜հ դվզձ ՌԾԷ (1608) բջփ
122՜ (Եաՠժզբէ, ԼԷ, 1 — 14 գձդՠջռճս՜թտ էճսո՜ձռտճսկ) Գ նբջ ժջժձբ /// Դ ժ՜յճռ ոճ///փ Եո՚ Դ՟րթէ էջբռո ՞ջՠ[ռ]զ ա՜հո ՞զջ[ո] Խէւթ ՟բկ. ո՜ջժ՜ս՜քձ յզպ/// ժ՜ջ՟՜հ /// չզո Աոպճսթճչ. դվզձ ՌԿԱ (1612)փ ԲԲ. Ա. ԶՌՌ. ԺԺ
/// («Դ՟րթ[է]ջ»)ֆ
5. 1՝ (ԺԷ ՟. ձրպջ՞զջ) ԼԽ. 33. ԱԲ. ԺԺ. ՆՇ. Ա. ՄՄ. ՌՌ. («Հնաթչ՟մջ») ՞ջՠռզփ (Շ՜ջ. էճս՜ռճս՜թ) Եո՚ ոճսպ՜ձճսձ լՠջ թ՜շ՜հ՚ Հնաթչ՟մ /// ՠս ՠխ՝՜///փ Եո՚ /// ՜ձյզպ՜ձ /// ՜շ՜նզ /// ՞ջՠռզ ///փ
6. 1՞ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Ք՟ջբ՟վջ ճջ ժ՜ջկ ՜շ՜հ /// ձճհՠկ՝ՠջզ ՜կո[ճհ]///փ
7. 1՞ (ԺԸ ՟.) ////փ /. ///փ //փ («Վ՟մթ»)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ (ԺԴ ՟.) Աս՞ձ՜ժ՜ձ կՠջ էբջ, Տբջ... վջժճխ ժՠփ (1612 դ.) Զ՜հո ՝՜ձո Պժնրդ չ՜ջ՟՜հյՠպզ ՜ո՜ռ[ՠ՜է] բ. Դ՟րթէ բջբռո ՞ջՠռզփ 1՞ (ԺԸ ՟., 13 պճխ) 0ՙչ հզկ՜ջ իճխՠխբձ, ՟ճս իՠշ՜ռզջ զ ա՜աըջ՜էզ կՠխ՜ռ...փ
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ՃԱՇՈՑ
Թ — Ժ — IX — X
ԹԵՐԹ՝ 282. շավնր՟լ՝ 76ՠ՝ 143ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 36 (Ա—Ք)+(Ա—Դ է՟ցնր՟լ, Ծ 7)+Ա — Դ×8(Գ 6, Դ 5)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
31,5×22, 5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 21ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ռ՟մբ՟խ՟րնվ ՠ՟ղՠ՟խգ՟ճ անվլնր՟լւ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ խ՟վղթվ (Ի բ. ռգվ՟խ՟դղնրէթրմ)ֆ Պ՟ծո՟մ՟խ՝ 4+2, էնրհէֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (ՠնժնվ զմէգվտնր՟լմգվթ ժնրջ՟մտւնրղ)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, խ՟մ՟շֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ–ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Մ՟ճվ Մ՟յսնտ (սո. ԺԹ բ., 4. եչ 25–26, 31–34, 39–40, 65–72), ջխդՠնրղֆ Թնրհէ, ղթ՟ջթրմ. Կ՟վբ՟ժ՝
եչ 25–26, 31–32, 39–40 «Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտթ փվծմգժնճ»ֆ 65–69 «Կ՟մնմ ի՟շ փվծմգժնճ»ֆ 69–72 «Կ՟մնմ մխ՟վգ՟ժ գխգհգտթ փվծմգժնճ»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, ինմ՟րնրէթրմթտ սգհ–սգհ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, գդվ՟ծ՟սնրղթտ՝ ժնրջ՟մտ՟դ՟վբգվթտ յ՟սգվզ ռմ՟ջնր՟լ, 126–133, 135–139, 142–145 ջսնվթմ ժնրջ՟մտւմգվզ խսվնր՟լ ծ՟մնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜—5՜ [Տ՟րմ Ովբնճ Յ՟ճսմնրէգ՟մմ խ՟ս՟վթ ճնրմռ՟վթ Զ]
Տգ՛ջ կգպ. 832, 106ՠ—20ՠ. §1—5/մզտ(դ՜վճս՜թ յջ՜ժտ Ա—Դ)փ 6/1՜—3՜ (ոժ. «Ես ՜հոյբո հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ...»)փ 7/3՜—4՜փ 8/4՜—5՜փ

2. 5՜—11՜ Յ՟ղգմ՟ճմ ճթյ՟ս՟խ ջվՠնտ ղ՟վսթվնջ՟տմ ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ
Տգ՛ջ կգպ. 832, 121՟—248՟. §1/5՜—6՜փ 2/6՝—7՝փ 3/7՝—8՜փ 4/8՝—10՜ (՜ոպ՚ 10՜, պՠո ոպճջՠս §3)փ 5—6/մզտփ 7—8/ 91՜—
3՜ (§6—7)փ 9—10/մզտփ 11/10՜—1՜փ 12/մզտփ 13/11՜փ 14—18/ մզտփ 19—36/233՝—82՝ (§10)փ

3. 10՜ Մ՟վսթջ ՟ղջնճ նվ ՟րվ Թ. Յթյ՟ս՟խ Ք՟պ՟ջմթտմ – Ես եճխճչզձ զ կ՜պջ՜ձձ Սջ՝ճհ Սպՠվ՜ձճոզ ՠս
ձճհձ ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզ, ճջ ՜հէճռ կ՜ջպզջճո՜ռ ՠս չժ՜հճսդզսձ ձճռ՜...
4. 11՜—37՜ Ըմէգվտնր՟լ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ թ աթվ ՟մխ՟մգժնտմ թ ջնրվՠ Ք՟պ՟ջմգվնվբջմ գր ծ՟մբգվկգժնտմ խմթւ ՟պմնրժ (Ա—ԺԹ)ֆ Ըմէգվտնր՟լ ՟պ՟չթմ. ճԵջ՟ճ՟ճ ղ՟վա՟վեե — Լճս՜ռ՜ջճստ ոջ՝ՠռ՜ջճստ... Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ժ՜ձճձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ ՜շ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էոձ կժջպՠէ. ԺԹ գձդՠջռճս՜թտփ
5. 37՜—91՜ Ըմէգվտնր՟լւ նվ թ ջնրվՠ Ք՟պ՟ջմգվնվբջմ խ՟ս՟վթ
՟. 37՜—44՝ Յ՟պ՟չմնրղ յ՟ՠ՟էնր ո՟ծնտմ. Չնվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ թ Տ՟ջմգվնվբ ը՟ղնր ընհնռթմ թ Սնրվՠ Սթնռմ գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ ՜շ՜նզձ հԵէզռ ոժզա՝ձ. Ահո ՜ձճս՜ձտ ՠձ ճջ՟սճռձ Իոջ՜հբղզ...
ՠ. 45՜—67՜ Յգվխվնվբնրղ յ՟ՠ՟էնր ո՟ծնտմ. Եվխյ՟ՠ՟էթ ՟րվ ընհնռթմ թ Սնրվՠմ Յ՟վնրէթրմ... գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ Ա զ Թ՜՞՜սճջճսդ՜ձռ հ՜շ՜նզձ ՞էըճհձ ոժզա՝ձն. Ես ՜հջ կզ բջ հԱջզկ՜դՠ՜կ՜հ...
ա. 67՜—73՜ Յգվվնվբնրղ յ՟ՠ՟էնր Ք՟պ՟ջմնվբ՟տմ. Չնվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ թ Տ՟ջմգվնվբ ը՟ղնր ընհնռթմ թ
Սնրվՠմ Սթնռմ գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ ՜շ՜նզձ հԵէզռ. Ես ՠպ ՜սճսջռ ՝՜ակ՜ռ...

բ. 73՜—9՜ Ի շնվվնվբնրղ յ՟ՠ՟էնր Ք՟պ՟ջմնվբ՟տմ. Չնվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ թ Տ՟ջմգվնվբ ը՟ղնր ընհնռթմ թ
Սնրվՠմ Սթնռմ գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թո հԵէզռ զ ժ՜ջ՞զ. Աջ՟, ՠջդՠ՜է եճխճչՠոռՠո աթՠջ՜ժճհպ...
գ. 79՜—85՝ Ի ծթմագվնվբ յ՟ՠ՟էնրմ. Չնվգւյ՟ՠ՟էթմ ՟րվ թ Տ՟ջմգվնվբ ը՟ղնր ընհնռթմ թ Սնրվՠմ Սթնռմ
գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ Ա հԵէզռ. Պ՜պ՜ոը՜ձզ ՠպ Մճչոբո ՠս ՜ոբ. Եդՠ ճմ ի՜ս՜պ՜հռՠձ զձլ...
դ. 85՝—91՜ Ի ռգտգվնվբ յ՟ՠ՟էնր Ք՟պ՟ջմնվբ՟տմ. Չնվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ թ Տ՟ջմգվնվբ ը՟ղնր ընհնռթմ թ Սնրվՠմ Սթնռմ գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ Ա հԵէզռ. Ես ՜ոբ Տբջ ռՄճչոբո. Յՠջդ՜է՟ տճսկ ՠս զ ՟՜շձ՜է
հԵ՞զյպճո... ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ժ՜ձճձ չՠռՠջճջ՟ ղ՜՝՜դճս ոճսջ՝ Ք՜շ՜ոձճջ՟՜ռձփ
6. 91՜—2՝ Յ՟պ՟չ ւ՟մ դռգտ ՟րվթմ՟րնվ Զ՟սխթմ յ՟ՠ՟էմ ՟րվ. թ Վգտգվնվբ ը՟ղնր ընհնռթմ թ Ղ՟դ՟վրնռմ գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԻԹ, Կռճսջ՟. Տբջ, ի՜ձՠջ զ ՟եճըճռ...
7. 92՝—3՜ Ի խթրվ՟խեթ ՟րնրվմ Ավղ՟րգմգ՟տ Ոհնվղթմ. ընհնռթմ թ Սնրվՠ թ ղ՟սվ՟մմ թ ւ՟հ՟ւմ գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՂԷ, Կռճսջ՟. Լՠջզձտ ռձթ՜ոռՠձ...
8. 94՜—208՜ [Կ՟մնմ Ար՟ա յ՟ՠ՟էնր]
՟. 94՜—101՝ Եվխնրյ՟ՠ՟էթ ՟րվ թ Զ՟սխթ ո՟ծջմ. ընհնռթմ թ Սնրվՠ ղ՟սվ՟մմ թ ւ՟հ՟ւթ թ Տ՟ջմգվնվբ
ը՟ղնր գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ զ Ծձձ՟ճռ, ոժզա՝ձ. Ի ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձ ՠս աՠջժզջ...
ՠ. 101՝—14՝ Եվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ, թ Տ՟ջմգվնվբ ը՟ղնր. ընհնռթմ թ Սնրվՠ ժգվթմմ Ձթէգմգ՟տ գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ Ա զ Ծձձ՟ճռ. Ես ՜հո ՠձ թձճսձ՟տ Նճհզ...
ա. 114՝—21՜ Չնվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվ, թ Տ՟ջմգվնվբ ը՟ղնր. ընհնռթմ թ Սնրվՠ ղ՟սվ՟մմ թ ւ՟հ՟ւթ գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ Ա զ Ծձձ՟ճռ. Ես ՠջՠսՠռ՜ս ձկ՜ Աոպճս՜թ ՜շ ժ՜խձՠ՜սձ Մ՜կ՝ջՠզ...
բ. 121՜—7՝ Հթմայ՟ՠ՟էթ ՟րվ ծթմ Զ՟սխթմ, ռ՟ջմ նվնճ ՟ջ՟տ Յթջնրջ ճ՟յ՟խգվսջմ թրվ... գր ՟ճջ խ՟մնմ
խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ Ա զ Ծձձ՟ճռ. Ես ՠխՠս հՠպ ՝՜ձզռո ՜հոճռզժ վճջլՠ՜ռ Աոպճս՜թ աԱ՝ջ՜ի՜կ...
գ. 127՝—76՜ [Ար՟ա նրվՠ՟է]. Եր ճգս խ՟ս՟վգժնճ դխ՟մնմմ թ Սնրվՠ Սթնռմթ գժ՟մգմ թ ժգ՟պմ Ձթէգմգ՟տ... զմէգպմնրմ Արգս՟վ՟մ զջս Յնռծ՟մմնր — Ակբձ, ՜կբձ ՜ոՠկ լՠա, ճմ բ թ՜շ՜հ կՠթ տ՜ձ ապբջ զսջ...
դ. 176՜—208՜ Շ՟ՠ՟էմ ՟րվ գվգխնրմ. Զ՟սխթմ թ Սնրվՠ Յ՟վնրէգ՟մ Ս՟հղնջե գոթջխնոնջմ – աՍ՜խկճոձ ՃԺԲ, Կռճսջ՟. Եխզռզ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ ՜սջիձՠ՜է...
9. 208՜—33՝ [Կ՟մնմ Յ՟վնրէգ՟մ ջվՠնճ Զ՟սխթմ]
՟. 208՜—26՝ Ապ՟ր՟րսնրմ թ ընհնռըվբգ՟մմ թ Սնրվՠ խթվ՟խեթ Զ՟սխթմ ընհնռթմ թ մղթմ Սնրվՠ ղ՟սվ՟մմ գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԿԴ, Կռճսջ՟. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ...
ՠ. 226՝—30՝ Կթրվ՟խե ՟րվ ընհնռթմ Սնրվՠ թ ղգլթ ղ՟սվ՟մմ գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ԿԴ. Քՠա չ՜հՠէ բ ՜սջիձճսդզսձ...
ա. 230՝—3՝... Եր ճգս նրէ ՟րնրվ Սնրվՠ Զ՟սխթմ գվխնրյ՟ՠ՟էթ ՟րվ, ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ըձդՠջռճս՜թ զ
ժ՜դճսխզժբ հԱշ՜նզձ դխդճհձ Պՠպջճոզ աժ՜ջ՞ձ. Աջդճսձ էՠջճստ...
10. 233՝–82՝ [Յ՟ղգմ՟ճմ ճթյ՟ս՟խ ջվՠնտ ղ՟վսթվնջ՟տմ ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ]
Տգ՛ջ կգպ. 832, 121՟–248՟. §1/մզտփ 2/5՜–11՜, 3–18/մզտփ 19/223՝–37՜փ 20/237՜–42՜փ 21/242՜–4՝փ 22/244՝ –8՜ (248՜–
52՜ պՠո ոպճջՠս §11)փ 23/252՜–4՜փ 24/254՝ –7՜փ 25/257՜–9՝փ 26/259՝–61՝փ 27/262՜–9՜փ 28/269՜ — 70՝փ 29/270՝–2՝փ
30/272՝–5՜փ 31/275՜–6՝փ 32/մզտփ 33/276՝–8՝փ 34/մզտփ 35/279՜–80՜ (կզնզռ 1 դՠջդ ժպջճս՜թ ի՜ձճս՜թ, դՠջզձ Ս. Ակ՜պճսձճս լՠշտճչ՚ 279՝ էճսո՜ձռտճսկ)փ 36/280՜–2՝ (չջն. «...ՠս էճս՜ իՠթճսդՠ՜ձ»փ Թՠջզձ Ս. Ակ՜պճսձճս լՠշտճչ 282՝ էճսո՜ձռտճսկ)փ 37–38/մզտփ

11. 248՜—52՜ Յ՟րնրվ Պգմբ՟խնջսեթմ խթրվ՟խեմ ՟րվ ընհնռթմ թ Սնրվՠ ղ՟սվ՟մմ թ ւ՟հ՟ւթ գր ՟ճջ խ՟մնմ խ՟ս՟վթ — Ս՜խկճո ՃԽԲ, Կռճսջ՟. Հճ՞զ տճ ՝՜ջզ... Ի Գճջթճռ Աշ՜տՠէճռ. Ես ժ՜պ՜ջՠէ ՜սճսջձ Պՠձ՟՜ժճոպբզռ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պ՜իյ՜ձ՜ժ Գ Ճ՜ղճռզո դՠջզձ ՜ջպ՜՞ջՠռզ լՠշ. 905 (զկ՜ կգպ. 232) ՠջժ՜դ՜՞զջ՚ Գենվա Սխգրպ՟տն Ճ՜ղճռզռ, պՠո ՠջՠո 222՝ — 48՜փ Ս՟ծ՟խ չջ՟տ. Աղ՟սնրմթ 0յ՟խ՟մտթփ
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ, ԿԱԶՄՈՂ՝ Գվթանվֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ս՟վաթջ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 551+1 (խվխ. 1). շավնր՟լ՝ 7՟ՠ, 142՟, 222՟—3՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 1×6+Ա—ԽԶ×12(ԺԹ 13, ԻԶ 14, ԼԷ 11, ԽԶ 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ՟վգրգժգ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 29,7×23ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս էնրհէ (շթւ Ա), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1, ռգվչթտ, էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթ, « СМГП
178» ժնրջ՟բվնյղնռֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Բնժնվեչգ՟մ՝ Մնրսւ ճԵվնրջ՟հեղ՝ 142ՠ, Արգվնրղմ բընինտ՝ 223ՠ, Հ՟ղՠ՟վկնրղմ՝ 295ՠ, Հնագա՟ժնրջս՝
313ՠ, Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէթրմ՝ 375ՠ, Վգվ՟ցնինրղմ Աջսնր՟լ՟լմթ՝ 421ՠ, Ի ժնրջ՟մտջ՝ Ամսնմ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ՝ 38ՠ, Թենբնջ է՟ա՟րնվ՝ 40՟, Ս՟վաթջ դփվ՟ռ՟վ՝ 58՟, Մնռջեջ՝ 126՟ («Կնցգ՟ բնր ւգդ գվխնր ս՟իս՟խջ»), Տգջթժ Դ՟մթեժթ՝ 133ՠ, Արգսնրղմ Աջսնր՟լ՟լմթ՝ 241ՠ — 2՟, Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթ Եժմ թ Վթվ՟ոեմ՝ 344ՠ, Նգվջեջ Մգլ՝ 357՟, Մգջվնո Մ՟յսնտ՝ 360ՠ, Ավթջս՟խեջ ծ՟ճվ՟ոգս՝
364ՠ, Եջ՟ճթ ղ՟վա՟վե՝ 391՟, Թ՟բենջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 393՟, Հվգյս՟խ՟ոգս՝ 497ՠ, Փթժթոոնջ ՟պ՟ւգ՟ժ՝ 504՟, Գվթանվ Սւ՟մշգժ՟անվլ՝
509ՠ, Իամ՟սթնջ ծ՟ճվ՟ոգս՝ 527ՠ (՟պթրլթ աժիթ գր ՟անր ՠ՟տնր՟լւնրղ), Դ՟րթէ ղ՟վա՟վե՝ 533՟, Պգսվնջ գր Պփհնջ՝ 537՟, Յնռծ՟մմեջ ՟րգս՟վ՟մթշ՝ 539ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 8՟, 224՟, 296՟, 314՟, 449՟ֆ Ճ՟ խ՟ ս ՟ դ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, խգմբ՟մ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, բգհթմ, խ՟մ՟շ, մ՟վմչ՟անճմ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, ջգր, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Կ՟դղթ գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւզ ջգր խ՟յնրնռ խ՟վխ՟սնր՟լֆ ԺԸ բ. ռգվչնրղ մնվնանր՟լ, ով՟խ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ԺԷ բ. Յ՟ճջղ՟րնրվւթ ղ՟ջնրմւմգվնռ, թջխ ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ՟ճժ էհէնռ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Տգ՛ջ կգպ. 982, 2՟–525ՠ. §1/մզտփ 2/8՜–35՜, 1՝–6՝ («Ջճսջրջիձբձտ»–ձ ՟ջՠէ բ ոժա՝ճսկ ՠս ձղՠէ՚ 6՝ «Թճխճսդզսձ ղձճջիՠոնզտ.
րջզձ՜ժձ զ ժ՜ջ՞զձ մժ՜հջ ՞ջՠ՜է». 3՜ «0վծմնրէթրմ չվնճ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե սգ՟պմ Բ՟վջհթ... — 0ջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...»)փ 3/56՜–7՝ (§5. բ–զ կբն)փ 4/35՜–6՝փ 5. ՟/37՜–43՜ («Կթվ՟խնջթ» վը. «Գնվբթնջթ»)փ ՠ/43՜–9՝ (44՝ «Վ՟ծ՟մ՟ճ», 45՜
«Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ», 46՝ «Տվթցնմթ», 48՝ «Վժ՟ջ՟ճ»)փ ա/49՝–55՜ (50՝ «Սգհՠգջսվնջթ», 51՝ «Գնվբթնջթ», 52՜ «Երաթմգ՟», 53՜ «Կնրպմխնջթ», 54՝ «Երաթմնջթ»ֆ «Ս. Ս՟վաջթ» պՠո §5. բ)փ բ/55՜–64՝ (56՜–7՝ պՠո §3փ 58՜ «Շ՟ՠ՟է՝ Սվՠնճմ Ս՟վաջթ»)փ գ/64՝–71՜ («Եջժջճջ՟»)փ 6. ՟/71՝–80՝փ ՠ/80՝ –96՜փ ա/96՜–106՝փ բ/106՝–18՝փ գ/118՝–29՜փ դ/129՜–41՝փ 7. ՟/143՜–6՝փ ՠ/146՝–51՝փ ա/151՝–9՜փ բ/159՜–62՝փ գ/162՝–75՜ (166՜–8՜ «Ք՜ջճա յ՜պճսզջ՜ձզձ»փ 168՝–75՝ «Կ՟մնմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ»)փ դ/175՜–221՝ (175՝–6՜, 180՝–1՜, 183՜, 185՜, 186՝, 187՝ Շ՟վ՟խ՟մ Նգվջթջթ
Շմնվծ՟ժրնճ՝ Ա — Ք – «Աճջփվ ՟մձ՟պ»ֆ 193՜, 195՝–6՜, 197՝–8՜, 200՜ Նճջզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ՚ – Նճջճ՞ճխ պզՠաՠջ՜ռ, 221՜՝ Սսնհնաթւ՚ Փճը՜ձ՜ժ ոզջճհ զկճհ, 221՝ «Ե՟զձ ազո զ ՞ը՝զ»փ (Գջմզռ՚ 221՜ «Ոչ ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, րջզձ՜ժձ մըժ՜ջ. ՜հո Բ ոպճխճ՞զո Մՠթզ
ճսջ՝՜դզ ՠս ղ՜՝՜դճսձ ՜ոպ ՞ջՠռզ, աժձզ Մ՜ձժ՜ձռձ ՜ո՜»)փ ե/մզտ (դ՜վճս՜թ)փ 8. ՟/224՜–36՝փ ՠ/236՝–48՜ (242՜ Ասՠպՠ՜ռ Աոպճս՜թ՜թձզձ)փ ա/248՜—60՜փ բ/260՜–72՜փ գ/272՜–85՜ (272՜–4՜ «Թնրհէ Կթրվհթ... Վ՟ջմ գվգրգժնճ մյ՟մթ ի՟շթմ...»)փ դ/285՜–300՜ (296՜ — 300՜ «Հ՜կ՝՜ջլճսկձ»)փ ե/300՜–13՜փ 9. ՟/314՜–39՜ (320՜–9՝ Նգվՠնհգ՟մ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ)փ ՠ/339՜–45՝փ ա/345՝–51՜փ բ/351՜–6՜փ գ/356՜–62՜փ դ/362՜–8՝փ ե/368՝–75՜փ 10. ՟/376՜–93՝ (381՜–7՜ Ահփէւ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ)փ ՠ/393՝–402՜փ ա/402՜–10՜ (409՜ «Շ՟ՠ՟է փվ. Ամսնմթմնջթ» վը. «Նգվջթջթ»)փ բ/410՜–5՝փ գ/415՝—21՜փ 11. ՟/422՜–31՝(422՜–6՜ Նգվՠնհգ՟մ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձգտրնճփ 428՝ «Եվգւյ՟ՠ՟էթ. Յնռ՟խթղ՟ճ գր Ամմ՟ճթ»փ 430՝ «Հթմայ՟ՠ՟է փվ. Բ՟ՠգժ՟ ծ՟ճվ՟ոգսթ» վը. «Գվթանվթ Ախպ՟խ՟մբգտրնճ»)փ ՠ/431՝–6՝փ ա/436՝–43՜փ բ/443՜–8՝փ 12. ՟/442՜–62՜ (448՜–56՜ [«Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Խ՟շմ] — Ահո՜սջ ճսջ՜ը՜ռ՜ձ ՠջժզձտ ՠս ՠջժզջ...»)փ ՠ/462՜–7՜փ ա/467՜–72՝փ
բ/472՝–8՜փ գ/478՜–83՝ (479՝ «Եվգւյ՟ՠ՟է փվ՝ Ամ՟մթ՟ճթ»ֆ 481՜ «Հթմայ՟ՠէթ. Դթնմեջթնջթ»ֆ 482՝ «Շ՟ՠ՟է փվ. Արգս՟վ՟մշ՟տմ»)փ դ/483՝–88՝ (487՝ «Շ՟ՠ՟է. Դեղգսվգ՟» վը. «Վ՟ջթժթնջթ»)փ ե/488՝–93՜(491՜ «Հթմայ՟ՠ՟է. Սգրգվթ՟մնջթ»)փ զ/493՜–9՝փ է/499՝–505՜փ ը/505՜–10՜փ 13. ՟/510՜–5՝ («Եջժջճջ՟»)փ ՠ/515՝–21՜ («Եջջճջ՟», 520՝ «Շ՟ՠ՟է. Նթխնհ՟ճնջթ»)փ ա/521՜–6՝ («Չճջջճջ՟»փ 522՜ «Եվխնրյ՟ՠէթ. Մթմ՟ջ՟ճ»փ 523՜ «Եվգւյ՟ՠ՟է փվ. Բ՟վբնրհթղենջթ»)փ բ/526՝–31՝ («Հզձ՞ՠջճջ՟»)փ
գ/531՝–42՝ («Վՠռՠջճջ՟»փ 534՜ «Տփմ ջվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ — Սսգց՟մմնջ ՜հջ էզ ղձրջիրտ...»փ 593՝–42՜
«Հ՟մաթջս Յնռծ՟մմնր»ֆ «Բ՟վջհթ» պՠո §դ)փ դ/542՝–9՜ (548՜ «Պ՟ծնտ ղեչմ յ՟ՠ՟է փվմ՝ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ»)փ Ոսձզ.

1. 551՜՝ Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթ ՟րնրվմ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժնճ — Յՠջջճջ՟ ե՜կճսձ եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո, ՞ճս՝խ՜հո Զ. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ... Ըձդՠջռճս՜թ հԵո՜հ՜հ կ՜ջ՞՜ջբբ. Ես ժ՜պ՜ջՠոռզձ ՜սճսջտ ո՞ճհ... զսխճչ ՜ձճսղզս րթ///(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1՝ Ախ՜մՠկ ալՠա, ճչ ոճսջ՝ ՠխ՝՜ջտ, հճջե՜կ ՜ս՜ջպզտ ա՞զջտո ՠս ժ՜պ՜ջբտ աՋուջրջիձՠ՜հտո, զ էճսջ ՜կՠձՠռճսձ հզղՠոնզտ աոպ՜ռրխ ոճսջ՝ ՞ջտզո՚ ապբջ Ս՟վաթջ իՠա՜իճ՞զ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպձ, գձ՟ ձկզձ ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աՅ՟խփՠմ, ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ՚ Գվթանվ ՞ջզմո ՠս էզ ոզջպ Ոխճջկզ ՜ոՠէփ Յզղրխտձ հզղՠ՜է էզռզ[ձ] զ
Քջզոպճոբ Աոպճսթճհ կՠջճհփ
7՝ Վ՜դոձ՜կՠ՜ կ՜ձճսժ, իձ՞՜կՠ՜ թՠջ,
Խճջիճսջ՟ձ զկ՜ռզջ, ած՜ղ՜ժձ տ՜խռջճսդՠ՜կ՝ լՠջփ
107՜... Ես ազո հզղՠ՜ (ձկ՜ձ՚ 379՝)փ

141՝ Ոչ ոճսջ՝ գձդՠջռճխտ... հզղՠոնզտ աոպ՜ռրխ ոճսջ՝ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ պ՜շզո՚ ապբջ Ս՟վաթջ ոջ՝՜ոբջ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ, գձ՟ ձկզձ ՠս ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ Գվթանվ ՞ջզմձ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ. ՜կբձփ
203՝ Ես ա՜ձյզպ՜ձ ՞թճխո հզղՠ՜ (ձկ՜ձ՚ 143՜, 377՝, 507՝)փ
313՜ Հ՜հջ ՠջժձ՜սճջ իճչ՜ձզ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպզ իճ՞ճհձփ Ախ՜մՠկ ա՟՜ո՟ ոջ՝՜ա՜ձզռ, հզղՠէ աիՠա՜իճ՞զ
ՠս թ՜խժՠ՜է ՜էՠրտ թՠջճսդՠ՜կ՝ ապբջ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպձ ոջ՝՜՞ջրխ պ՜շզոփ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո
աոջ՝՜ոձՠ՜է ի՜հջձ կՠջ՚ ապբջ Ս՟ծ՟խձ, ճջ բ կՠջ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձ, ՠս աԲ՟վջգհ ժջրձ՜սճջձ, ճջ բ ի՜ջռո ոջ՝ճռ ոյ՜ո՜սճջ, ազ հճհե ոզջճչ ժ՜պ՜ջբ աժ՜կո Աոպճսթճհ ՠս իճ՞ՠսճջ իրջձ զկճհ՚ թՠջճսձզ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպձփ Սճսջ՝
Հճ՞զձ իճչ՜ձզ էզռզ իճ՞ճռ ոճռզձ. ՜կբձփ
339՝ Ոչ յ՜պծ՜շ ժՠձ՟՜ձճսդՠ՜ձ ՠխՠէճռո... ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ հ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո՚ պբջ Ս՟վաթջ ոջ՝՜ա՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՠս թձրխ՜ռձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ, չ՜ոձազ Քճ ՝՜ակ՜կՠխ ձՠջճխճսդզսձ՟ ՜յ՜սզձՠէճչ, կՠթ՜ս հճսոճչ աո՜ ոպ՜ռ՜ս ձ՜ս՜ժ է՜ոպզ... Ոչ Սճսջ՝ Հճ՞զ, ի՜ձ՞ճ ապբջ Ս՟վաթջ թ՜շ՜հձ տճ իճ՞ճչձ զ Տբջձ ՠս ի՜ձ՞զոպձ Քջզոպճոզփ Ն՜ՠս՚ ակՠխ՜յ՜ջպ Գվթանվ ՞թրջո, ՠս աթձրխոձ զկ, ՠս ճջ հզղբ ակՠա. ՜կբձփ
375՜ Ահէՠս հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ ապբջ Ս՟վաթջ թՠջճսձզ ի՜հջձ ՜ձ՜յ՜պզո, ազ Հ՜հջձ ՠջժձ՜սճջ իճչ՜ձզ էզռզ զ իճ՞ճհ ձճջզձ ՠս իճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠժզձ՚ Բ՟վջգհ ժջրձ՜սճջզձ. ՝՜ջՠջ՜ջ Տբջձ իճչ՜ձզ ձճջզձ. ՜կբձփ
375՝ («Պ՜հթ՜շ՜ժՠջյճսդզսձ» ձժ՜ջզ ղջն՜ձ՜ժզ ոպճջզձ կ՜ոճսկ) Գվթանվ թ՜խժրխո, [ճ]ջ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ, ճչ ոճսջ՝ ի՜ջտ կՠջփ
421՜ Զոպ՜ռրխ ոճջ՜՚ աիՠա՜իճ՞զ Ս՟վաթջ ծղկ՜ջզպ թ՜շ՜հ Քջզոպճոզ, ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ Սվՠնճ ճսըպզձ Չ՟վգւ՟ ՜ձ՜յ՜պզձ, հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ձ՜ՠս ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձո Գվթանվ ՞ջզմո, ՜խ՜մՠկ, ՜խ՜մՠկփ
456՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռրխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ Ս՟վաթջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠխ՝րջձ՚ Յ՟խնՠթմ, ՠս թձրխ՜ռձ, ՠս զկ՚ կՠխ՜յ՜ջպ Գվթանվ թ՜խժճխզ ոճջզձփ
549՜ Զզ ճջյբո ճսջ՜ըճսդզսձ կՠթ բ ձ՜սՠէճռձ զ ձ՜ս՜ի՜ձ՞զոպձ ե՜կ՜ձՠէ, ոճհձյբո ՠս ՞ջմզձ՚ զ չՠջնզձ ժՠպձփ Վ՜ոձ ճջճհ ՞ճի՜ռճխ՜ժ՜ձ լ՜հձզս տՠա վ՜շտ... ճջ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձճսդզսձո զկ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջՠէ ի՜ո՜ձՠէ զ չՠջնզձ ՞զթ պ՜շզո ՠս ժ՜պ՜ջճսկձ ՜հո իճ՞ՠէզռ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո. ՜կբձփ Հ՜հջ կՠջփ
549՜ Փ՜շտ... // (549՝) Աոպ՜ձրջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս իճ՞զ՜ժՠռճհռ ՠս ռ՜ձժ՜էզ ՟ջ՜ըպո, թ՜խժ՜վդզդ ՠս յպխ՜ա՜ջ՟ ՝ճսջ՜ոպ՜ձո, ճջ ժճմզ Ճ՜ղճռ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜ա՜ձ պճսկ՜ջզ ՌՃԺ ՠս Դ(1665) ՜կզձ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ յ՜ջոզռ Շ՟ծ Աո՟ջթմ, ՠս զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Տ՟մջ Ահնր՟մթտ պՠ՜շձ Պգսվնջթ ոջ՝՜ա՜ձ ժ՜դճսխզժճոզ՚ ժջժզձ Լճսո՜սճջմզ զ հՠպզձո ե՜կ՜ձ՜ժզ զ հԱէնպմ Գ՟մկ՟ջ՟վ՟ճ, զ հՠջժձ՜ի՜ձ՞բպ ՠս զ ՞ՠջ՜իշմ՜ժ ոճսջ՝ ճսըպո, ճջ ժճմզ Չ՟վգւ՟ճ ՜ձ՜յ՜պ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս կրջո էճսոճհ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ ՠս իջ՜ղ՜վ՜շ ՠս
ՠջժձ՜ձկ՜ձ Սնրվՠ Կ՟էնրհթխեթջ՚ էճսո՜ա՜ջ՟ Հվգյս՟խ՟ոգսթջ, ՠս ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ պՠխսճհո պՠ՜շձ պբջ Ս՟վաջթ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզփ Ք՜ձազ ՜հո ոջ՝՜ա՜ձ ՠս իճ՞զ՜ա՜ջ՟ չ՜ջ՟՜յՠպո էճսՠ՜է զ կ՜ձժճսդՠձբ
զսջկբ աիջ՜կ՜ձձ Քջզոպճոզ, ճջ ՜ոբ. Եդբ ճտ ժ՜կզ ՞՜է աժձզ զկ, ճսջ՜ոռզ ա՜ձլձփ Վ՜ոձ ճջճհ ՠդճխ աոբջ ՜ղը՜ջիզո ՠս ՠժՠ՜է ՝ձ՜ժՠռ՜ս զ ոճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պզո, ՠս ՠխՠս ՜հջ ժ՜պ՜ջՠ՜է ՠս ՜ջե՜ձզ ՞պՠ՜է ՜ոպզծ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ, ՠս չՠջոպզձ ճսխխՠ՜է աժ՜ջ՞ ոճսջ՝ ճսըպզո, ՠս ա՜ջ՟՜ջՠ՜է յ՜հթ՜շ՜ռճհռ իճ՞ՠսճջ իջծճս՜ձոտ, ՠս յ՜ջ՜յՠ՜է ՜կջ՜ռճհռ, ՠս ձճջճ՞ՠ՜է ա՜կՠձ՜հձ ոՠձՠ՜ժո ՠխ՝՜ջռձփ Ահէ ՠս ղզձՠ՜ռ ա՜ձկ՜ժ՜պճսձո ՝՜ջլջ ՠս յ՜հթ՜շ, ՠս ոպ՜ռ՜ս ՝՜աճսկ ՜ձրդո յ՜պճս՜ժ՜ձո ՠս ա՞ջՠ՜ձո իճ՞զ՜ժՠռճհռոփ Ես հՠպ ՜կՠձ՜հձզ վ՜վ՜՞ՠ՜ռ հ՜հոկ
իճ՞զ՜՝ճսխը չ՜հՠէմ՜ջ՜ձզո, ՠս ՠպ ՞ջՠէ ՠս ա՜ջ՟՜ջՠէ ճոժճչ ՠս ՠջվձ—ՠջվձ ՞ճսձճչտ չ՜ոձ հզղ՜պ՜ժզ իճ՞սճհ զսջճհ ՠս թձրխ՜ռձ, իրջձ՚ Յնռծ՟մմեջ տ՜ի՜ձ՜հզձ, ՠս կրջձ՚ Եհթջ՟ՠգէթմ, ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠխ՝րջձ՚ Յ՟խնՠթմ, ճջ աչ՜ջլ թ՜խժՠէճհձ Բ դճսկ՜ձ ժ՜ ՠպ. պ՜ռբ ձկ՜ Տբջ Աոպճս՜թ վճը՜ջբձձ զ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ զսջճսկ. ՜կբձփ Ահէ ՠս
հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աիՠ//(550՜)ա՜իճ՞զ ՠս կ՜տջ՜կզպ՚ Ս՟վաթջ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ ՠս ՜կՠձ՜հձ կզՠխՠձ, կզ՜ժ՜կ ՠս կզ՜ըճջիճսջ՟ կզ՜՝՜ձտ ոճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պզո՚ ապբջ Նգվջեջ տ՜ն ՠս ՜կՠձզկ՜ոպ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՠս ըապբջ Ն՟ծ՟ոգսմ՚ ըճիՠկ ՠս ոջ՝՜ոբջ, աոջ՝՜ոձՠ՜է ի՜հջձ ՜ջզ՚ ապբջ Ս՟ծ՟խ ըճոպճչ՜ձրխձ կզ՜՝՜ձզռո, ապբջ Խ՟շ՟սնրվմ
ը՜ջ՜աձ՜ա՞ՠ՜ռ, ապբջ Յնռ՟մեջմ ոջ՝՜կզպ, ապբջ Ղ՟դ՟վմ տ՜խռջ՜՝՜ջ՝՜շ, ապբջ Նգվջեջմ ՜ջզ, ՠս վճտջ պբջ
Ոռ՟մեջմ կզ՜կզպ, ապբջ Եխզբձ ոջ՝՜ոձճսձ՟, աԳ՟ջՠ՟վմ չՠջ՜ժ՜ռճս ճսըպզո, ոզջՠէզ ՠխ՝՜հջձ կՠջ՚ աՄթմ՟ջմ,
ակՠթ Ախնՠմ, ՠս աԴ՟րթէմ, աՄգջվնոմ, ՠս ապբջ Մ՟էենջմ, աՄնռջեջմ ՠս աԲ Յնռջեցմ, աՠջժճս Խ՟շ՟սնրվմ, ՠս մճջո Կթվ՟խնջթմ, ՠջժճս Ադ՟վթեմ ՠս աԿնջս՟մբմ, աՄխվսթշմ ՠս աԲ՟վջգհմ, աը՜շ՜պ Գ՟ջՠ՟վմ ՠս աՍթղենմ ՟՜ջ՝զձձ, աՍնրւթ՟ջմ, ՠս աԲ Գվթանվմ, դԱպ՟ւգժմ ՠս աԹնրղեմ, աՍ՟վաթջմ ՠս աՍթղեփմմ, աԱր՟ամ ՠս աՠջժճս Ոռ՟մեջմ, աԱմսնմմ ՠս աՄ՟վխնջմ, աՠջժճս Մ՟վսթվնջմ ՠս աՅ՟խնՠմ, աՂնրխ՟ջմ ՠս աԿթվ՟խնջմ, աՀ՟ճվ՟ոգսմ ՠս
աՍ՟ծ՟խմփ Սճտ՜, Հ(70) կզ՜՝՜ձզո, ժ՜ձ ՝ձ՜ժՠ՜է զ ոճսջ՝ ՜ձ՜յ՜պզո, ՜շՠ՜է հ՜ձլձ աը՜մձ Քջզոպճոզ, չ՜ոձ ճջճհ ՜ղը՜պզձ զ պ՜ձ Տՠ՜շձ ՠս [հ]՜ջ՜ե՜կ ՜խրդՠձ իճ՞սճռ զսջՠ՜ձռփ Ք՜ձազ ՜կՠձՠտՠ՜ձ ոճտ՜ ՝՜աճսկ ոզջճչ ՠս

ոյ՜ո՜սճջբզձ կՠա ՠս ճջ՟ճջբզձ ՜ս՜ջպ ի՜ոճսռ՜ձՠէ աոճսջ՝ ՞զջտոփ Ոջճհ Տբջձ պՠջ՜ձռ ի՜պճսոռբ չ՜ջլո գոպ չ՜ոպ՜ժճռ ոճռզձ զ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ զսջճսկ. ՜կբձփ
Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո՚ ապբջ Ս՟վաթջմ, ՞՜իբջբռ ՠս ՞էճսը ՜ջիզ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՠս ավճտջձ ՠխ՝՜հջձ՚
աՄիթէ՟վմ ՠս աժճխ՜ժզռձ զսջ, ՠս աճջ՟զտձ՚ աՄթմ՟ջմ ՠս աՍ՟վաթջմ ավճըՠռՠ՜էտձ զ Քջզոպճո, ռրխձ ճխճջկճսդՠ՜ձ ռրխՠոռզ ճոժՠջո ձճռզձ ՠս ՝ճսոճսոռբ րջձ չՠջնզձ. ՜կբձփ // (550՝)փ
Աջ՟, ՠս ՠո՚ ձճս՜ոպ ՠս կՠխ՜յ՜ջպ Գվթանվ ՞թրխո ՠս թ՜խժճխ ոճսջ՝ պ՜շզո, կ՜հջ՜կ՜թ ՟զկրտ, իճխո ՠս վճղզ ճպզռ լՠջճռ, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ճջտ էճսո՜սճջզտ ոճչ՜ս ժ՜ջ՟՜էճչ ՠս իճ՞ՠսճջ ըջ՜ըծ՜ձճսդՠ՜կ՝ ապրձո պբջճսձ՜ժ՜ձ ՠս աոջ՝ճռձ ժ՜պ՜ջՠէճչ, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջ՚ ապբջ Ս՟վաթջ ի՜հջձ ի՜ջ՜ձռ, ՠս աա՜ջ՟ձ ՜ձ՜յ՜պզ՚ ապբջ Ս՟ծ՟խմ ՠս ա՜կՠձ՜հձ չՠջճհ՞ջՠ՜է աի՜ջոձ ՠս աՠխ՝՜ջոձ, ըձ՟ջՠէճչ զ Տՠ՜շձբ ադճխճսդզսձ կՠջճռ (կՠխ՜՛ռ) ձճռ՜, ՠս ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ ՞ջՠէճչ աձճո՜ զ ՞զջձ ժՠձ՜ռ, ՜ոՠէճչ ՠս ըճջճռ ոջպբ, դբ. Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜հ ձճռ՜ ՠս ի՜ձ՞ճհ աժ՜կո ճխճջկճսդՠ՜ձ Քճ զ իճ՞զո ձճռ՜. ՜կբձփ Ըձ՟ ՠջն՜ձզժ ՠս ՜կՠձ՜ոճսջ՝ ի՜ջռո, հզղՠէ՚ աԳվթանվ ՜ձ՜ջե՜ձ էջբռո, ՠս աթձրխոձ, ի՜հջձ զկ՚ աՅնռ՟մեջմ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՄ՟վա՟վթսմ, ՠս աՠխ՝՜ջտձ զկ՚ աԳվթանվմ ՠս աԵհթեմ, Աջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս Վ՟վբ՟մ՟մմ, ՠս աճջ՟զոձ զկ՚ աՊ՟ժ՟ջ՟մ ՟յզջձ ՠս աՂ՟դ՟վմ, աՅ՟խնՠմ ՠս կ՜հջ ոճռզձ հզղՠէ, ճջ զ թ՜խժՠէձ ՠս զ ժ՜ակՠէձ ոճջ՜ ոյ՜ո՜սճջճսդՠ՜կ՝ լՠշձպճս ՠխՠձ կՠափ Վ՜ոձ ճջճհ ՜խ՜մՠկ հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜շձՠէ ակՠա ՠս ՝ՠջ՜ձ կզ Ոխճջկզ ՜ոՠէ, ՠս Աոպճս՜թձ վ՜շ՜ռ լՠա ճխճջկՠոռզ
՜կՠձ՜հձ ե՜կ. ՜կբձփ Ահէ ՠս ՜խ՜մՠկ աոջ՝ճսդզսձ լՠջ, հզղՠէ ազո, ՠս աիճ՞ՠսճջ ՠխ՝՜ջոձ զկ՚ աԳ՟ջբ՟վ չՠջ՜ժ՜ռճսձ, ճջ կՠթ ոզջճչ ոյ՜ո՜սճջբջ կՠա, աՄթմ՟ջմ, աԿթվ՟խնջմ, աԿնջս՟մբմ ՠս աԳվթանվմ, ճջ ՜կՠձ՜հձ ե՜կ ճսջ՜ը՜ռճսռ՜ձբզձ ակՠա զ ՞ՠպճհ լժ՜ձռձ ՝ՠջկ՜կ՝փ Ահէՠս հզղՠէ ատ՜խռջզժ աՠխ՝՜հջձ զկ՚ աՄեժւնմ կզ՜ժբռձ, ճջ կՠթ ոզջճչ ոյ՜ոբջ ՜ս՜ջպՠէ ա՞զջտո, կզձմ՟ՠշ ժզոՠ՜է ժ՜հջ, վճըՠռ՜ս զ Քջզոպճո, ճջճհ չ՜ջլձ զսջ զ Քջզոպճոբ ՜շռբ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ զսջճսկփ Ահէՠս հզղՠէ՚ աԿթվ՟խնջմ ճջ ադճսխդո ժճժՠ՜ռ ՠս ղ՜պ ոզջճչ ոյ՜ո՜սճջՠ՜ռ կՠափ Ահէՠս
հզղՠէ՚ աըրծ՜ Գ՟ջբ՟վմ, ճջ աժբո դխդճհո ՠպ չ՜ոձ հզղ՜պ՜ժզ իճ՞սճհ զսջճհփ Ոջճչ ակՠա հզղճխ՜ռ՟ ՠս հզղՠռՠէճռո
՜շ // (551՜)ի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ. ՜կբձփ Ահէ ՠս հզղՠռբտ ա՜ղ՜ժՠջպոձ զկ՚ ապբջ Ավթջս՟խեջմ ՠս ապբջ Եջ՟ճթմ,
ապբջ Ս՟վաթջմ, ՠս ապբջ Մեժթւջեէմ, ՠս ապբջ Նգվջեջմ վճըՠ՜էձ ՜շ Քջզոպճոփ Ախ՜մՠկ ա՟՜ո՟ ոճսջ՝ տ՜ի՜ձ՜հզռ, ա՞զջտո ՜ա՜պ յ՜իՠէ զ լզդբ, զ կճկբ ՠս զ ՞զծճսդՠձբ, չ՜ոձ ճջճհ հճհե ՜ղը՜պՠ՜ռ զ չՠջ՜հ ոճջ՜ ՠդբ ՜ջճսՠոպզռ պՠխՠ՜ժ զռՠո, ի՜հՠոնզջ զ յ՜պժՠջոձ ՠս զ ըճջ՜ձոձ, զ դըվՠջոձ, ՜կՠձ՜հձ, ՠդբ ի՜ս՜ձզո, պճսջ վ՜շո
Աոպճսթճհ, ՠս ՠդբ ճմ՚ ժ՜կտ տճ ՠխզռզձ, տ՜ձազ ժ՜ջ կՠջ ՜հ՟ բջփ Ոխն էՠջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 295՜ (ԺԸ ՟.) Սճսջ՝ Տ՜ջճս՞զջտո, ճջ ժճմզ Ճ՜ղճռ, պբջ Մ՟էնջթ ճջ՟զ Մխըվսնրղմջ, ՠո զկ հճյե՜ջ ժ՜կ՜ս պճսզ Սնրվՠ Թ՟վաղ՟մշ՟տ Մգպնրսթ հ՜ձ՜յ՜պզձ հզղ՜պ՜ժփ Ոչ ճջ ՟՜սզ ՜ձզ, իջ՜կ՜ձ մզ‘ժ՜հ, ոջ՝՜ա՜ձզ չըժ՜հճսդՠ՜կ՝ ՠո՚ Մգջվնո չ՜ջ՟՜յյՠպո ՞զջՠռզփ
2. 1՜ Cia армянская книга, называемая Чашучь принадлежить дворянамъ Ивану и Фому
Коргановым, Юля 2го дня, 1808 года. («Ճ՜ղճռ ժճմճսճխ ի՜հՠջբձ ՜հո ՞զջտգ յ՜պժ՜ձճսկ բ ՜աձճս՜ժ՜ձձՠջ
Յնռծ՟մմեջ ՠս Թնռղ՟ Կնվա՟մնռմգվթմփ 1808 դվ՜ժ՜ձզ հճսձզոզ 2–ջ՟ րջգ»)փ
Ղրդՠէճս /// պբջ Ղ՟դ՟վ, պբջ Ս՟ծ՟խ ըճիՠկ՜կզպ տ՜ի՜ձ՜հտ, ՞ջՠկ ՠս իջ՜կ՜հբջ, ազ զ ի՜ո՜ձզէ դըըտճսո,
յ՜ջպզտ ՞՜է ՜շ՜ձռ հ՜կՠ[էճհ]փ Ոխն էՠջփ Թճսզձ 1813, զ Թթցժթդ, Ղփվգժ. [Ս՟]վաթջ ՠյզոժճյճոփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Ահոտ՜ձո ՞ջճռձ յո՜ժփ Հ՜հջ, Ոջ՟զ, Հճ՞զ... (ձ՜ՠս՚ չջ՜ռՠջբձ)փ
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ԳՐԻՉ՝ Հ՟ճվ՟ոգս ւծճ.ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Հ՟ճվ Յնռծ՟մմեջ, Բ՟վջգհ ռ՟մ՟խ՟մ, Նգվջեջ ծ՟ճվ՟ոգսֆ
ԹԵՐԹ՝ 313+1 (խվխ. 41). շավնր՟լ՝ 313՟ֆ ՊՐԱԿ՝ 27(Գ—Ս)×12 (Ա—Բ է՟ցնր՟լ, Գ 8, Ը 13, Թ, Ն 11, Շ 10, Ս 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 33,5×26,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 19ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, էնրհէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթ (ԺԸ—ԺԹ բբ.)ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ՝ 69՟, 128՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, նջխթֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ջխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
՟. 1՜—68՝ [Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟սէենջթ(ոժ. դ՜վճս՜թ ԺԱ, 23)]/// կզձմՠս ռ՜հո՜սջ... փ
ՠ. 69՜—127՝ Արգս՟վ՟մ զջս Մ՟վխնջթ (Չնրմթ «Յ՟վնրտգ՟ժ Յթջնրջ»)փ
ա. 128՜—234՜ Արգս՟վ՟մ զջս Ղնրխ՟ջնրֆ
բ. 235՜—310՝ [Արգս՟վ՟մ զջս Յնռծ՟մմնր/// (ոժ. դ՜վճս՜թ Ա, 12) ի՜ս]՜պ՜ոռՠձ հ՜ձճսձ ձճջ՜...(Չճսձզ՚
«Իջտ ժձճնձ ղձ՜ռՠէճռ»)փ
Ոսձզ էճսո՜ձռ՜հզձ ի՜կ՜՝՜ջ՝՜շձՠջ ՠս ՞էը՜ձզղՠջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

310՝ Փ՜շտ...փ Յ՜կզ չՠռի՜ջզսջճջ՟ չ՜դոըձՠջճջ՟զ (1211) դճս՜ժ՜ձզո ՠխՠս ՜ս՜ջպ ՜ոպճս՜թՠ՜ձ կ՜պՠձզո ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզո, զ ըձ՟ջճհ՚ ի՜սջ Յնռծ՟մթջթ ՠս Բ՟վջհթ չ՜ձ՜ռ չ՜ձ՜ժ՜ձզ ոճսջ՝ ՠս գձպջՠ՜է ժջ՜սձ՜սճջ՜ռփ Սճտ՜ ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠ՜է ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզո յ՜պջ՜ոպՠռզձ աձզսդձ ՠս ճմ ե՜կ՜ձՠռզձ կզձմՠս զ ՞զթ, //
(311՜) ՜հէ վճըՠռ՜ձ կ՜իճս՜կ՝ զ Քջզոպճո, ճջճռ հզղ՜պ՜ժձ ձճռ՜ ժ՜հ ՠս կձ՜ հ՜սզպՠ՜ձփ Ես հՠպ կ՜իճս՜ձ ձճռ՜
ժ՜էՠ՜է ա՜դճշ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Նգվջեջ տճհջճջ՟զձ ձճռ՜, ճջ բջ իջՠղպ՜ժ զ կ՜ջկձզ ՠս կ՜ջկձճչ զ պՠոզէ ոՠջճչ՝բզ, գոպ գձպջճսդՠ՜ձձ Եջՠկզ՜հզ. կ՜տճսջ հճջճչ՜հձզ ՠս ծ՞ձճխ հ՜ձ՜յ՜պզփ Ս՜ կՠթ՜վ՜վ՜՞ ոզջճչ ՠս հ՜սե՜ջ՜ժ՜ձ կպ՜ստ, ՞պՠ՜է աճկձ ՜ղը՜ջի՜ժ՜ձ Խ՟շ՟սնրվ ՜ձճսձ ՠս պճսՠ՜է ձճջ՜ հզձմզռ զսջճռ կ՜ոձ զձմ ՝՜եզձ իճ՞սճհ զսջճհ չ՜ոձ ճխճջկճսդՠ՜ձ Տՠ՜շձփ
Ես հՠպ ՝՜ակ՜ռ ե՜կ՜ձ՜ժզ զձմ ՜ձռ՜ձՠէճհ ՠխՠս ՜հջ կզ զկ՜ոպճսձ ՠս ՝՜ջզ ղ՜ջեՠ՜է զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ՚ Յգր՟մեջ ՜ձճսձ (՜հէ լՠշտ էճսո՜ձռտճսկ՚ «ՠս Բ՟իսգջ ՠխ՝՜հջ, յ՜պջ՜ձ Ս՟վաթջ») ՠս յ՜ջճձ Որւ՟մ ՠս Պ՟ու՟մ,
՜հջ[տ] // (311՝) զկ՜ոպճսձտ ՝՜ջՠջ՜ջտ ՠս ՝՜ջՠկզպտ, ՝՜ջՠոբջտ ՜շ ՜կՠձՠոՠ՜ձ, ՝՜ջզ թձ՜սխ՜ռ ի՜ջ՜ա՜պ ճջ՟զտփ Կ՜կ ՠխՠս ձճռ՜ ՜կՠձ՜հձ իճ՞ՠսճջ ոզջճչ ժ՜պ՜ջՠէ աճջ զձմ յզպճհ բ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ, ՠս պճսՠ՜է հճոժճհ
ՠս հ՜ջթ՜դճհ զսջՠ՜ձռ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս կզձմՠս զ չՠջնզձ ՞զթձ. զ հզղ՜պ՜ժ զսջՠ՜ձռ բ ՜հձճռզժ, ճհտ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ ՠձ էՠ՜է ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզո, ազ ո՜ բ ՞՜ձլ իճ՞ՠսճջ. է՜ս բ աո՜ ոպ՜ձ՜է, տ՜ձ ակՠթճսդզսձ ՜ղը՜ջիզփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձո լՠշ՜կ՝՚ Հ՟ճվ՟ոգսթ ձճս՜ոպզ տ՜ի՜[ձ՜հզ] գոպ ՜ղը՜ջիզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ ՠս Սնրվՠ Ս՟վաջթ դ՟րվ՟ռ՟վթմ, ճջ հ՜ձճսձ ոճռ՜ ժ՜ձ՞ձՠռ՜ս ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզձ զ տ՜խ՜տզո Սգՠ՟ջսթ՟ֆ
312՜ Աջ՟, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ճմ ՞զպՠկ ՜ոՠէ, ՠդե աճսկ ՞ջՠռզռ ՜ձճսձ, ՜հէ ՜ոՠկ, դՠ ՠջզռ ի՜ժ՜շ՜ժ՜ռ՚ պբջ Յնռծ՟մմթջթ, պբջ Ամ՟մեթ ՠս պբջ Դ՟րէթ, զոժ զ կՠջճսկ ՟զպ՜յՠպճսդՠ՜ձո՚ պբջ Գվթանվթ ոճսջ՝ ՠս գձպջՠ՜է ՠյզոժճյճոզ. ճջ բ իջՠղպ՜ժ զ կ՜ջկձզ ՠս ա՜ջկ կՠթզ ՠս իշմ՜ժ՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ հ՜սճսջոձ զսջ, զ՝ջՠս, ա՜ջՠ՞՜ժձ ծ՜շ՜՞՜հդՠ՜ռ հ՜ղը՜ջիո կՠջփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ հ՜ձճսձ (՜հէ լՠշտ պճխ՜կբն՚ «Սնրվՠ Փվխշթմ ՠս») Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ ՠս Սնրվՠ Գվթանվթ
Լնրջ՟րնվշթմ, ճջ ժճմզ չ՜ձտ Փ՟վզմբ՟ճթ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդզսձ Գվթանվթ բ ՠխ՝՜սջ զսջճհ՚ Վվէ՟մթջթ ոճսջ՝ ՠս
գձպջՠ՜է ժջ՜սձ՜սճջ՜ռ, զ չ՜հՠէճսկձ զսջՠ՜ձռ ՠս կզ՜ձլ՜ձռ ՠս հզղ՜պ՜ժ ՜հձճռզժ, ճջտ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜ջ՟զսձ՜սճջճսդՠ՜կ՝ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ ՠձ էՠ՜էփ
312՝ Եսո ՜շ՜սՠէ հզղՠոնզտ զ Տբջ՚ աԽ՟շ՟սնրվ տ՜ի՜ձ՜հձ գոպ ՜ղը՜ջիզ ՠս աԳվթանվեջ տ՜ի՜[ձ՜հ], ՠս աթձ՜սխոձ ձճռ՜ ավճըՠռՠ՜էոձ զ Քջզոպճոփ Աջ՟, ճջտ կզ՜ձ՞՜կ հ՜հոյզոզ հ՜ոպճս՜թ՜՝՜ջ ՠս հ՜ոպճս՜թ՜իջ՜ղ ոՠխ՜ձճհո չ՜հՠէբտ ՠս չ՜հՠէՠէճռ բտ, ձճջ՜թզձ կ՜ձժճսձտ ձ՜աՠէզ կ՜սջձ Սզճչձզ, գոպ զսջ՜տ՜ձմզսջ ՜ըճջե՜ժ՜ռձ յզպճհզռ հգձդՠշձճսէ, զ ՝եղժճսդզսձ, հճսո՜ձՠէ, հ՜սջզձ՜ժՠէփ Զզ ոժա՝՜ձբ աչՠջ՜՞ջՠ՜է ՜ղը՜պ՜սճջտ՟ զ ոկ՜, ավճըՠռՠ՜էոձ զ Քջզոպճո ՠս ա՜ջ՟զո ՠս ակձ՜ռՠ՜էո զ կ՜ջկձզ հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո ՜ջե՜ձ՜սճջ հզղ՜պ՜ժ՜ստ, ՠս
աոյ՜ո՜սճջո կՠջ ՠս աթձ՜սխոձ զսջ ՠս աՠխ՝՜ջոձ հզղՠոնզտ զ Տբջփ Իոժ Աոպճս՜թ, ճջ կՠթ ՠս ՜շ՜պ բ հ՜կՠձ՜հձ լզջո յ՜ջ՞ՠս՜ռ ճխճջկ՜թ ՠս ՜ձձ՜ը՜ձլ (ղ՜ջ. ՜հէ լՠշտ) ՜կՠձՠռճսձ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ. ՜կեձփ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ Վ՟ջժթմ իճ՞ճհձ Աոժ՟ջէ՟տնճմ, ճջ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ ՠխՠս ՠս ՜ս՜ջպՠ՜ռ աո՜հփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 68՝ (Եջժ՜դ՜՞զջ, ԺԳ ՟.) Սպ՜ռ՜սխզ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզո՚ պՠ՜շձ Աջսնր՟լ՟սվնճ, ճխճջկՠ՜հ Քջզոպճո
Աոպճս՜թ զ Քճսկ ՞՜էոպՠ՜ձձփ
127՝ (Բճէճջ՞զջ) Յզոճսո Քջզոպճո, էճհո ի՜հջ՜ժ՜ձ, էճսո՜սճջՠ՜հ աիճ՞զո ոպ՜ռ՜սխզ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզո՚ ապբջ Աջսնր՟լ՟սվնճ ՠս աթձճխ՜ռ զսջճռփ
234՜ (Բճէճջ՞զջ) Զոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ ա՜ոպճս՜թ՜յ՜պզս ՠյզոժճյճոձ՚ ապբջ Աջսնր՟լ՟սնրվ,
՜խ՜մՠկ հզղՠէ ՜խ՜սդզստ զ Տբջփ

2. (Բճէճջ՞զջ, 1429 — զռ ՜շ՜ն, պՠո 3). Զչՠջնզ ոպ՜ռրխ ոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզո՚ աԱր՟աջ ՠս աթձ՜սխոձ զկ՚ աՇմնվծ՟րնվ ՠս աԹհէթխ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ զկ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ճջ ՠո՚ Ար՟աջ զ ի՜է՜է գձմզռ զկճռ
ոպ՜ռ՜հ աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձո հզղ՜պ՜ժ զձլ ՠս թձրխ՜ռ զկճռ, ՠս զ չ՜հՠէճսկձ ՟ՠշ՜՝ճհո յ՜պ՜ձՠժզձ, ՠխ՝ճջճջ՟սճհձ զկճհ՚ Ս՟վաջթմ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ գձ՟ ՠջժ՜հձ ՜սճսջոփ Ահնրՠյ՟ճմ ՞ՠջզ ժճս պ՜ձբջ. ՠո՚ Ար՟քջ դ՜վՠռզփ
3. 313՝ (Շխ՜՞զջ) Յ՜ձճսձ Աոպճսթճհ ՠո՚ Բգյխեմ, ճջ՟զ կՠթզ զղը՜ձզձ Սղո՟[ս՟]ճ, պՠոզ աԱսՠպ՜ջ՜ձո, ճջ
՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ զ կՠջ ՠջժզջո բջ ճս ՞ձՠէ բջ Տ՟մլթխ՟մտ Ար՟ամփ Եջՠժ Թնրղ՟ճ ՠջբռ Սթրմ՟ճռ՟մթտ, դբ. Ահտ կՠջ ՠժՠխՠռճհձ բ, Սթրմգռ՟մթտ դ՜է՜ձ բ պ՜ջՠէ, ճս ՠջ՟ճսկձ ժՠջ՜չփ Եո՚ Բգշւեմ, ճջ՟զ յ՜ջճձ Սղպ՟տթմ պւզ կՠա
՜ջՠսղ՜պճսդՠ՜ձ ճս կՠջ ձ՜ը[ձ]ՠ[՜]ռձ հզղ՜պ՜ժ զ Սթրմգտ չ՜ձզռձ, ճջ Սթրմթռ՟մւ ՜ոՠձփ
Եո՚ Յնռծ՟մմեջ չ՜ջ՟՜հ[յ]ՠպ, ճջ ա՞զջո ՞ջՠռզ, չժ՜հ ՠկփ Եո՚ Յնռ՟մեջ ՠժՠխՠռ՜յյ՜ձ Վ՟հ՟ամնճ [չ՜]ձ՜ռձ, չժ՜հ ՠկփ Եո՚ Դթժ՟մձթ՚ ճջ՟զ Լգյթմ չժ՜հ [ՠկ]փ Եո՚ Պ՟յ՟վ՟է՚ ճջ՟զ Էժեխ[ջ]՟մթմ Լնպգտթ չժ՜հ ՠկփ Եո՚ Էժսնրվ,
ճջ՟զ Փ՟ժթխթմ, չժ՜հ ՠկփ Եո՚ Ացհ՟դ, ճջ՟զ Սգէթխ՟ճ, ճջ կՠջ ի՜հջձ ճս ի՜սջՠխ՝՜հջձ Ար՟քմ ՞ձՠէ բջ, կՠտ բէ հՠպ
պւզձտ, կՠտ ՠձտ Դ՟ր՟ճւ՟վնր պբջ՚ պսզձտ զ հՠժՠխՠռզո Սթրմեռ՟մթտ, ճմ ճսկ ը՜սոտ ճս աջճհռ մժ՜հ, Աոպճս՜թ ղձի՜սճջ ՜շձբփ Ակզո Հ՜ջՠ՞, դճս՜ժ՜ձ Հ՜հճռ ՊՀԸ (1429)փ Դ՟ր՟ճւ՟վմ յ՜պծ՜շտ էզձզփ
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ԳՐԻՉ, ԿԱԶՄՈՂ՝ Գենվաֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Պգսվնջ խէհ. (Գգս՟բ՟վկ)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 285+1(խվխ. 90) — 1(էպթշւ 266). շավնր՟լ՝ 285ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 36(Ա — Ք)×8(Ա, Գ, Թ, Մ, Փ 7, Դ 5, Յ, Ն 6, Վ 9, Ք 4)+ԱԱ — ԲԲ (8
— 4)ֆ ՆԻՒԹ՝ ղ՟ա՟հ՟էֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 34×24,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ ղթ՟ջթրմֆ ԳԻՐ՝ նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ Բ ցգհխմ նր էթխնրմւզ ո՟սնր՟լ ՠ՟տ — յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յնրնռ՝ ԺԸ բ.), ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ ՠ՟դղ՟անրմթ դնժ՟րնվ խս՟ր, Ա ցգհխզ լ՟լխնր՟լ ծմ՟սթո Մ՟յսնտթ էգվէնռ («Կ՟մնմ ջվՠգժնճ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթ»)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ գր տգտ՟խգվֆ Լնրջ՟մտւ՟ճթմ ղ՟ջգվթտ խսվնր՟լւմգվ, նվնմտթտ ղթ ւ՟մթջզ ղգս՟ւջ՟էգժնռ խ՟վնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լ, ղմնրղ գմ ղգս՟հգ՟ճ 3
գժնրջսմգվֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. ՟. 1՜—12՝ Ա. Տգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթմ Ապ Ամմղ՟մջմ, ճ՟[հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժրնճմ, թ ՠ՟տ գհգժնճ գոթջխնոնջթմ նվ ճԱմսթնւ] — Զզ՛ձմ ՜հո իճչզսձ ճմ բ կՠջլ ՠս
ի՜սպձ ի՜ձ՟ՠջլ հճէճչ ՝՜ջՠժ՜ջ՞ճսդՠ՜կ՝ ժ՜հ...
Խճջ՜՞զջձ ճս ոժա՝ձ՜պճխգ ՠխթճս՜թ ՠս ի՜ազս ձղկ՜ջՠէզփ

ՠ. 12՝—23՜ Բ. Ապ Ամմղ՟մջմ ճ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժնճմֆ Յ՟պ՟չ ւ՟մ դՠ՟դնրղ ՟րնրվջ ՟պ Ամմղ՟մջմ ՟ջ՟տգ՟ժ, ՟ո՟ ՟պ ծվգ՟ճջ, գր ՟ո՟ բ՟վկգ՟ժ ճ՟հ՟աջ գոթջխնռոնջ՟տ գր ռխ՟ճթտ գհգժնտ ՠ՟դղ՟տ, ՟ճըղ բ՟վկգ՟ժ ՟պ Ամմղ՟մջմ ճ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժնճմ — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս ՜շ ՜ձի՜ս՜պոձ Աձձկ՜ձճխո կՠջժ՜ոռճստ...
Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ. պՠո պյ. «Յճչի՜ձձճս ՈոժԷ՝ՠջ՜ձզ Ճ՜շտ», Վՠձՠպզժ, 1861, բն 569փ

ա. 23՜—36՜ Գ. Ապ Ամմղ՟մջմ ճ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժնճմֆ Յ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժնճմ գր էե նշ մնր՟ջս՟մ՟ժմ Աջսնրլնճ՝ ՠգվգժթ ե թ ջգվնռՠեթտմ — Աղը՜պ՜ոբջ կղ՜ժտ հճջե՜կ պՠոռՠձ թ՜շ ՜ձյպճսխ...
բ. 36՝—49՜ Դ. Յ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժնճմֆ Ճ՟պ Դ. — Բ՜ս՜ժ՜ձ բջ ռճսռ՜ձՠէձ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ կ՜ջ՟ժ՜ձ ՜ձի՜ո՜ձՠէզ ՞ճէ աԱոպճս՜թ...
գ. 49՜—63՝ Ե. Ննվթմ. Յ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժրնճմֆ Ճ՟պ Ե — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ճչ զռբ աՠջժ՜հձ՜՞ճհձ...
դ. 64՜—72՝ Զ. Ի մնվ մնվնրղ գխգհգտրնչմ ՟ջ՟տ՟ր ՟պ Ամմղ՟մջմ ճ՟հ՟աջ ՟մծ՟ջ՟մգժրնճմֆ Ճ՟պ Զ. — Մզ
՜սջ գձ՟ լՠա ը՜սոՠռ՜հ, ՠս հ՜սջբձ հ՜հձկ՜ձբ...
ե. 72՝—88՜ Է. Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Ս՟հղնջմ ճթջմգվնվբ — Կՠձ՟՜ձ՜՞զջտ ձկ՜ձ ՠձ ՜ջճսՠոպզ...
զ. 88՜—98՝ [Ը]. Ննվթմ. Ի Պգսվնջ գր թ Հգհթ՟ջ — Ս՜ժ՜ստ ՠձ ՜շ կՠա ՜հո՜սջ ՠժՠ՜էտո...

է. 99՜—105՝ [Թ]. Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ. Ապ Հվգ՟ճջ գր ծգէ՟մնջջ գր ծգվկնր՟լնհջ — Ձ՜՞տ թզթ՜շ՜ձռ ձոպՠէճչ զ ՝ճսձզ...
ը. 105՝—11՝ Ժ. Խ՟րջւ ճԵրսվնոթնջ թյի՟մ, նվ ճ՟ծե է՟ա՟րնվթմ ՟ո՟րթմգ՟ժ գհգր ճգխգհգտթմ — Մզղպ,
՜հղ ՜շ՜սՠէ ՠսո ՜հեկ, զ ՟բյ բ ե՜կ՜ձ՜ժ ՜ոՠէ. Ոսձ՜հձճսդզՙսձ...
ը՟. 111՝—6՜ ԺԱ. Խ՟րջւ ճնվը՟ղ ծ՟մբգվկգ՟ժ եվ ՟մխ՟մգժ — Մ՜ջ՟՜ոբջ կՠա եճխճչո, ՠս յ՜հթ՜շ կՠջ պ՜սձո բ ՜հո՜սջ...
ըՠ. 116՜—21՜ ԺԲ. Յ՟հ՟աջ ռգվջսթմ խնշղ՟մմ թրվնճ — Յճջե՜կ աՍ՜շ՜հ հԱ՝ջ՜ի՜կբ հ՜պղպ՜ժՠ՜ռ վ՜ջ՜սճչձ...
ըա. 121՜—39՝ ԺԵ(ԺԳ). Յ՟հ՟աջ Յ՟վնրէգ՟մ — Յ՜խ՜՞ո ՞ճջթճռ գձ՟ լՠա հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ը՜սոՠռ՜հ...
ըբ. 139՝—44՝ ԺԴ. Յ՟րվ ո՟ծնտմ ճնվնրղ Փվխթշմ դնսջ ՟յ՟խգվս՟տմ ժնր՟մ՟ճվ ճ՟վնրտգ՟ժ ճզմէվգ՟տմ —
Զճխճջկճսդզսձ Աոպճսթճհ ՠս ակ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձ տ՜ջճաբ ՜ջ՜ջ՜թո ՜կՠձ՜հձ...
ըգ. 144՝—64՝ ԺԵ. Ի ւ՟մ՟մ՟տթմ գր թ ց՟վ՟րնռմ գր գէգ նշ նվ խ՟ղթմ գր նշ նվ զմէ՟մ՟ճմ, ՟ճղ նվ նհնվղթմ — Թՠյբպ ՠս յխպճջՠ՜ռ ակՠա ՠջՠժճջզ ըշճչճսդզսձձ...
ըդ. 165՜—79՜ ԺԶ. Եէե թ լնրղնրէգմե թ շ՟վնրէթրմ գր թ ցնրէնճ ՟պ՟ւթմնրէթրմ, գր նշթմշ նշ դ՟վ ղ՟վբթխ,
գր նշ թմւմ ջ՟ս՟մ՟ճ դ՟վէնրմջմ ռմ՟ջգժ խ՟վե, գտնճտ ՟ճժնրջս ՟ղգմ՟ճմ նրջսգւ գր ճԱբ՟ղ՟ճ գր Յնռՠ՟ճ — Մՠտ ձ՜ըտ՜ձ աՠջիժՠ՜ձ ՜սջձ ճջտ հ՜խ՜՞ո ո՜պ՜ձ՜հզ ՝՜ձտ եզձ...
ըե. 179՜—84՝ ԺԷ. Ննվթմ. Յ՟հ՟աջ նհչ՟ինծնրէգ՟մ — Գզպբտ ի՜ս՜ո՜ջ՜յբո ՠս ՜շ՜ձռ կՠջճռ ՝՜ձզռո...
ըզ. 184՝—90՜ ԺԸ. Ննվթմ. Ո՞շ աթսեւ գէգ ղ՟վղթմւ կգվ ՟մբ՟ղւ գմ Քվթջսնջթ — Ասջբձտ ՠձ ազձճսճջ՜ռ
հ՜հձ ժճխկձ ըճձ՜ջիՠռճսռ՜ձՠէ այ՜պՠջ՜ակձ...
ըէ. 190՜—8՝ ԺԹ. Յ՟հ՟աջ ծ՟ր՟սնճ — Բեըղժզ ձկ՜ձ բ ՠժՠխՠռսճհ չ՜ջ՟՜յՠպ...
թ. 198՝—224՝ Ի. Խ՟րջւ ճ՟մճ՟ճսնրէթրմ Հթմ խս՟խթմ գր ճԱջսնրլնճ ղ՟վբ՟ջթվնրէթրմմ, գր ճ՟հ՟աջ նշ շ՟վ՟ի՟րջգժնճ — Զճս՜ջծ՜ձ՜հ ՜ձռեճջ՟ հճջե՜կ տ՜ն՜՝ճսպ ՠս յձ՟՜ժ՜ակ պՠո՜ձզռբ...
թ՟. 224՝—32՜ ԻԱ. Եէգ լ՟պ՟ճնրէգ՟մ գվթջ ՟րվթմ՟խջ թ մգվւջ ղնրլթմ ղգհւ, գր ՟պ ոհգվա՟տգ՟ժջմ, նվւ
ժջգմ գր նշ ո՟սնրգմ դլմ՟րհջ — Լճս՜հտ էջբժ ազ՜՛ջ՟ ՜ջ՜ջ դ՜՞՜սճջ ՠս զղը՜ձ ՞՜ա՜ձ՜ռ ակ՜ջ՟ձ Աոպճս՜թ...
թՠ. 232՜—42՜ ԻԲ. Ննվթմ. ՅԱՠվ՟ծ՟ղ գր թ ո՟ս՟վ՟ամ – Տՠոբտ ա՜էզոձ յձ՟՜ժ՜ակ ՠս աթՠջճսդզսձձ ա՜ջ՞՜ռՠ՜է...
թա. 242՝—9՜ ԻԳ. Ննվթմ. Ի Յնռջեց — Ոջտ զ կՠթ ըճջո ձ՜ս՜ջժբձ ձ՜սճսխզխտձ...
թբ. 249՜—55՜ ԻԴ. Ննվթմ. Ի Շնրյ՟մ — Եժ՜հտ լՠա ՝՜ջՠկզպ յ՜ջպ՜յ՜ձտ ՝՜ձզձ...
թգ. 255՝—69՜ ԻԵ. Յ՟հ՟աջ ինմ՟վծնրէգ՟մ գր թ ՠ՟մջ ՟պ՟ւգժնճմ. Եէե ո՟սձ՟պ՟մ՟րւ գր գէգ ձյղ՟վսնրէգ՟ղՠ Քվթջսնջ ւ՟վնդթ — Զվ՜ջզոՠռզձ ՠս ակ՜տո՜սճջձ հզղՠռ՜տ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ...
թդ. 269՜—78՜ ԻԶ. Ի ՠ՟մմ ճԱրգս՟վ՟մթմ նվ ՟ջե. Հ՟վթրվ՟ոգսթ, նվնրղմ լ՟պ՟ճ եվ ծթր՟մբ ղգվկ թ ղ՟ծ, նվ եվ մղ՟ ո՟սնր՟խ՟մ — Հ՜ջզսջ՜յՠպզ ճսջճսկձ թ՜շ՜հ մ՜ջ՜մ՜ջ ՜ըպ՜ռՠ՜է ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բջ կՠշ՜ձՠէ... Զզ ՜հձյբո ՠս ա՜ջտ՜հճսդզսձձ ՠջժձզռ ե՜շ՜ձ՞ՠոռճստ ղձճջի՜ստձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհփ Ըձ՟ ճջճսկ Հ՜սջ... վ՜շտ... ՜կբձփ
Բ. 278՜ — 83՝ Եվ՟մգժնճմ սգ՟պմ Բ՟վջհթ Մգլթ Թնրհէ դհչղ՟մ ՟պ խնրջ՟մմ ՟մխգ՟ժ թ խնրջնրէգմե թրվղե — Ահեկ ե՜կ՜ձ՜ժ բ զձլ ակ՜ջ՞՜ջՠ՜ժ՜ձձ ա՜հձ ՞ճմՠէ... ձկ՜ վ՜շտ, յ՜պզս... ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

36՜ Զպբջ Պգսվնջ Հ՜հճռ ժ՜դճխզժճո՚ ըաոպ՜ռճխ ՞ջճռո Աձի՜ոզռո, հ՜խ՜սդո հզղՠոնզտ, ՠս ՟ճստ հզղՠ՜է էզնզտ զ Տբջ Քջզոպճո. ՜կբձփ
49՜ Զպբջ Պգսվնջ Հ՜հճռ ժ՜դախզժճո՚ աոպ՜ռճխ էճսո՜սճջ Վ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձո, հ՜խ՜սդո հզղՠոնզտ, ՠս Քջզոպճո ալՠա հզղՠոռբ Յզսջճսկ ՞՜էըոպՠ՜ձձ ՠս հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ (ձկ՜ձ՚ 98՝, 242՜)փ
63՝ Զպբջ Պգսվնջ Հ՜հճռ ժ՜դախզժճո՚ աոպ՜ռ՜սխ ոճսջ՝ ՞ջճռո էճսո՜սճջ Վ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձո, Յնռծ՟մմնր,
հզղՠոնզտ զ Քջզոպճո, ճջ կՠթ՜ս վ՜վ՜՞՜ձ՜ստ ՠպ ՞ջՠէ, ճջյբոազ ՠս ժ՜պ՜ջՠ՜է չ՜ջլճսռ գձ՟ ձըկզձ ՜ջե՜ձ՜ոռզ
զ Քջզոպճոբ (ձկ՜ձ՚ 72՝, 116՜)փ
179՜ Զպբջ Պգսվնջ Հ՜հճռ ժ՜դախզժճո՚ աոպ՜ռզմ ՞ջճռո, հ՜խ՜սդո հզղՠոնզտփ
283՝ Զզ ճջյբո ձ՜ս՜չ՜ջզձ հ՜վձ թճչճսձ ի՜ո՜ձՠէձ ըձ՟ճսդզսձ բ, ձճհձյբո ՠս ՞ջմզ՚ հՠպզձ ՞զթոփ
283՝—4՝ Աձՠջՠս՜ժ՜յբո իճէճչկ՜կ՝ ա՜ձի՜ոճսդզսձ ըճջճռձ Աոպճսթճհ... ՠս վ՜շո ՠս յ՜պզս ի՜ձռճստ Հ՜սջ
ՠս Ոջ՟սճհ... հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
284՝ Եո՚ պբջ Պգսվնջ, ղձճջիզսձ Աոպճսթճհ Հ՜հճռ ժ՜դախզժճո, ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠ՜է ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜յ՜պծ՜շ
ծ՜շզռո ոջ՝ճհձ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ, կՠթ վ՜վ՜ք՜ձ՜ստ ՠս հճջ՟ճջ՜կզպ ժ՜կ՜ստ ոպ՜ռ՜ աոպ՜ռճս՜թո զ ձ-

ղ՜ձ՜սճջ ՠս զ ծղ՞ջզպ ՞՜խ՜վ՜ջբ՚ հզկ՜ոպձճհ Իսթցգե, ՜շձ ծ՜ջպ՜ջզ ՞ջմզ, ոպ՜ռճս՜թ ճմ ա՜շ ե՜կ՜ձ՜ժՠ՜հ,
ճջ ՜սպ՜ջ բ ՝ձճսդՠ՜ձո կՠջճհ, ՜հո աոպ՜ռճս՜թձ ճջ ժ՜ կղպձնՠձ՜սճջ զ՜ձ զ ՝՜ռ ՝՜շձ՜էզձ, ՠս ՜շ Աոպճս՜թ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ ՜շ՜նձճջ՟. ա՜հո ՠջժճս չպ՜ժո իճոՠ՜է հ՜ձթ՜հջո թճչբ, եճխճչՠ՜է զ կզ յ՜ջճսձ՜ժՠ՜է ՝ճչ՜ձ՟՜ժՠոռզ ՞ՠպ, ճջ ճսջ՜ը ՜շձբ ատ՜խ՜տ Աոպճսթճհ, ՜հոզձտձ՚ ա՝՜ձ՜սճջ ժՠձ՟՜ձ՜պճսձգո պձգՠ՜է զ պ՜ձ Տՠ՜շձ, ազ
՜ձի՜ոզռձ յ՜պկճսդզսձտձ զ վ՜վ՜քճսկձ ՜թբ ՞ՠջ՜ժ՜պՠոճսդՠ՜ձ բզռձ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս յ՜պկճսդզսձ ՜կ՝՜ջՠ՜ռ հճ՞զո կՠջ, ՜սջզձ՜ժ զկձ իջ՜ե՜ջճսկձ ՜շձՠէճչ ՜ձի՜ոճսդՠ՜ձ զկ՜ոպզռձ, տ՜ձազ ճ՛ջյբո ՜ջ՟էտ ՜շ՜ձռ պջպկճսդՠ՜ձ էզձզռզ, ՞զպՠէճչ ա՜հձտ՜ձ չՠջզձ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ ՝՜ջլջճսդզսձձ, ՜հէ ո՜ժ՜հձ ի՜կ՜ջլ՜ժՠէզ բ հԱոպճս՜թ չՠջ՜՟ջՠէճչ ահճհոձ, ճջ պ՜ ՝՜ձ ՜սՠպ՜ջ՜ձմ՜ռձ ա՜սջճսդՠ՜ձ. զոժ կզսո յ՜պկճսդզսձձ՚ վճտջ՜՞ճհձ ժՠձ՟՜ձզձ թզթ՜շձ՚ ա՜սջզձ՜ժ զկձ զ կՠա ձժ՜ջ՜՞ջբ ա՞՜ռձ՜ձ՜յձճհձ ղձճջիձ. ոպՠխթզմ ՞՜ռձ՜ձ՜յ՜հճհձ, ՜շ ճջո ՜ոբ Դ՜սզդ.
Զ՞՜ջճսձ ՠս ա՜կ՜շձ ՟ճս ոպՠխթՠջփ Ահո դշմճսձ էճսթ՜ձբ ապըջճսդզսձ լկՠջ՜ձսճհ ՠս ՜ըճջեՠէզ ՜շձբ ե՜կ՜ձ՜ժձ
՜կՠձ՜հձ ՝՜ձո ի՜սճսռձ ՠջ՞ճչտ, ճջտ զ ՝ճհձո ՠս հ՜ձպ՜շո իձմՠձ, իՠղպ՜էզ թզթ՜շ՜ձռձ ՠս պ՜պջ՜ժ՜ռձ զ էոՠէզոձ
՜ս՟ՠռՠ՜է լ՜հձփ Ոջյբո ՠս թ՜խժ՜սձ աճս՜ջծ՜ռՠ՜է պՠոճսդՠ՜կ՝ ՠս իճպճչձ ճսջ՜ը՜ռՠ՜է, ա՜հոճոզժ յ՜ջպ չ՜ջժ՜ձզկ ճմ աՠջՠսՠէզ ՞՜ջճսձո ա՜հո ձժ՜պՠէ, ՜հէ իճ՞սճհ ՜ժ՜կ՝ պՠո՜ձՠէ ա՞՜ջճսձձ իճ՞սճհ, հճջե՜կ ո՜շձ՜ո՜շճհռ
՝ձճսդզսձո ՜հո ոժո՜ձզ գձլզսխզէ զ թ՜՞կ՜ձբ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձձ, աճջո կզ՜ձ՞՜կ՜հձ թ՜՞կ՜կ՝ ծ՜շ՜՞՜հդզստձ նՠշճսռ՜ձՠէճչ գձ՟ ձկզձ, ազ ձՠջտճհո ժ՜ռՠ՜է, ճջյբո ազ նՠշՠ՜է ճ՞սճչ ՠս աճս՜ջծ՜ռՠ՜է ծ՜շ՜՞՜հդզստ
՝՜ձզձ, ՟՜ջլՠ՜է էզձզռզկտ նճսջ ը՜խ՜ռՠ՜է զ ժՠ՜ձոձ հ՜սզպՠձզռ ՠս ՜ջե՜ձ՜սճջ՜յբո այպճսխձ զ ե՜կճս
պճսՠ՜է, ո՜խ՜ջդ՜էզռ ՝ձ՜ժՠոռճստ զ պ՜ձ Տՠ՜շձ ՠս զ ըճջ՜ձո ոջ՝ճսդՠ՜ձ ձճջ՜ հ՜սզպՠ՜ձոփ Զ՜հոճոզժ գձթ՜հՠկ
Աոպճսթճհ ՞ճիճսդզսձ // (285՜) յ՜պ՜ջ՜՞ գձդ՜ձՠ՞ճհձ, գձթ՜ տ՜ձ աճոժզ կ՜տճսջ ՠս տ՜ձ ատ՜ջզձո յ՜պճսճչ յ՜հթ՜շ՜՞ճհձ, տ՜ձ աաճիո ՜սջզձ՜ռձ ոջ՝՜՞ճհձ, տ՜ձ ա՜ձ՟ջ՜ձժ՜ռձ յպճսխո գձ՟ճսձՠէզ, ի՜ծճ Աոպճսթճհ տ՜ձ ա՜ջթ կ՜պ՜խ ՠխնՠջ՜ստ ՠս ժծխ՜ժ՜ստ, տ՜ձ աըճսձժո, տ՜ձ աճխն՜ժբաո, տ՜ձ ա՝եսջ՜սճջ ՞՜շ՜ձռ յ՜ջ՜ջպզռփ Զ՜հո ՠջժճս ՜ոպճս՜թ՜՝ճսխը չպ՜ժո գձթ՜հՠկ Աոպճսթճհ, ա՜հո ձճսզջՠկ, աճջ կձ՜հ զձլ ըձտՠ՜ձ. դճխ զ ճջճչ կզ՜հձ ծճը՜ձ՜կփ Ք՜ձազ ա՜հէճչտ ա՜կՠձՠտճսկտ ա՜ձռ ՜ջ՜ջզ, յ՜պճսզջ՜ձճչ ՠս իճ՞սճչ. ՠս ա՝՜ակ՜յ՜պզս ակ՜ջ՞՜ջզպձ վճը՜ձ՜ժ ՜կՠձՠռճսձ, ճջճռ ճսձբզձ ՠջ՝ՠկձ՚ վճը՜ձ՜ժՠռզ, ՠս ՠխբ կՠթ՜ղ՜ի չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ, ՠս աճս՜ջծ՜ձ՜կ ՜հոճտզստ ՜շ՜սՠէ, տ՜ձ ճջճչտ ՝՜ակ՜ստ ՝ՠջժջզկփ Ես ՜շձՠկ աո՜ ՜կՠձ՜հձ ժՠձ՜ռ զկճռ ի՜խճջ՟, ՠս ըճջիջ՟՜ժզռ ՝՜ջզ ՠս ը՜սո՜ժզռ, ՠս ՜շ՜նձճջ՟ չՠջզձ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ. ազ ՜կՠձ՜հձ աչ՜[հ]ՠէմ՜ժ՜ձո ՜ձյ՜պճսՠկ զ ոպճջզձո ժ՜է կձ՜էփ Յ՜հո զձլ ՜կՠձ՜հձ դ՜վՠռ՜ս ոզջՠէճսդզսձ աժձզ Աոպճսթճհփ Աջլ՜ձ ՜ձկ՜ի ժ՜ձ՞ձՠոռզ հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զկճհփ
Աջ՟, ճչ գձդՠջռ՜ոբջտ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջտ, հճջե՜կ գձդՠշձճհտ ՠս ժ՜կ գձ՟՜սջզձ՜ժբտ աէճսո՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձո ՠջ՜ձՠէճհձ Յնծ՟մմնր, գձ՟ ձկզձ ՠս ակՠա հզղՠոնզտ ՜խ՜սդզստ ՜շ Աոպճս՜թ. ՠս Քջզոպճո ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ
ճխճջկՠոռզ զ վ՜շ՜սճջ ՞՜էոպՠ՜ձձ Իսջճսկ՚ զ պզՠաՠջ՜ի՜ս՜տ ՠս հ՜ղը՜ջի՜՞ճսկ՜ջ ՜պՠձզձփ
Գջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜՞զթ յ՜պ՞՜կո ՜հո դճս՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ հճջճսկ ՆՂԷ (1048) բջ, զ ՟զտպզճձզձ Հճշճկճռ, հՠջՠտպ՜ո՜ձՠջճջ՟ ՜կզձ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Մնմնրղ՟ի՟ ժ՜հոՠջ, զոժ կՠջ էճսո՜սճջճսդՠ՜ձո ՠսդձի՜ջզսջ ՠս տ՜շ՜ոճսձ ՠս Դ, ՠս զ Կճսո՜թզձ թ՜՞կ՜ձբձ ի՜ա՜ջ տ՜շ՜ոճսձ ՠս Ե (1045)փ Իոժ ՠդբ ի՜կզո ածղկ՜ջզպձ ըճսաՠէ, աէզձՠէճսդզսձ ՜ջ՜ջ՜թճռո հԱ՟՜կ՜ կզձմՠս զ թձճսձ՟ձ Քջզոպճոզ էզձզձ ՜կտ ՐՆԻ (5420) հ՜ջ՜՟ջՠէճ դճս՜ժ՜ձ Հճշճկզձ, ՜հոզձտձ՚ ԶՃԶ (606) էզձզ ՐՈ (5600) ճջտ ՠձ Ժ—ՠժ՜տ ՠս ՜կտ ՏՁ(6080). ՜հ՟ ՜ձչջբյ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձ
գոպ իզձ՞ի՜ջզսջՠ՜ժ ՝ճէճջ՜ժզձ իճէճչկ՜կ՝ հՠպո՟՜ջլճսդՠ՜ձ, չ՜ոձ ազ ՜կՠձ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդզսձտձ ՜ձկզ՜՝՜ձ ի՜ձ՟զյզձ կզկՠ՜ձռ կզձմչՠս աիզձ՞ի՜ջզսջՠ՜ժ ՝ճէճջտ, աճջ հԱհգւջ՟մբվթ՟ ՠս Զ վզէզոճվ՜հտձփ
Եդՠ ճտ զկ՜ոպ՜՝՜ջ իճէճչբ աձ՜ հՠպ՜՟՜ջլճսդՠ՜կ՝, ՞պ՜ձբ աե՜կո ՠս աե՜կ՜ձ՜ժո ՠս ապ՜սձո աոը՜էՠ՜էոձփ
Գջՠռ՜ս ՠս ժ՜ակՠռ՜ս ՞զջտո ՜հո լՠշ՜կ՝ զկճչ՚ Գենվա՟ճ ձճս՜ոպ ՞ջմզփ Ոջտ գձդՠշձճհտ, զձլ ՜խ՜սդո ՜ջ՜ջբտ, ՠս Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկՠոռզ հԻսջճսկ ՞՜էըոպՠ՜ձձ ՠս հԱջտ՜հճսդՠ՜ձձ. ՜կբձփ
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ՈԽԷ — 1198

ԹԵՐԹ՝ 270. շավնր՟լ՝ 10՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 34(Ա—Ի, ճգս՟ա՟ճնրղ ջի՟ժ՟աթվ՝ Ա—ԼԶ)×8(Ա6)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 33×25ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ 2 ջխդՠնրղ, ՟պ՟չթմզ՝ ղ՟ջմ Ա ով՟խթ, գվխվնվբզ՝ ԺԸ բ.ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ — Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ 2՟ ծ՟մանրտ՟աթվ («Ճ»)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, տգտ՟խգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, էթխնրմւմ նր
բպմ՟խզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ Ն՟ի՟ոեջ գհգժ ե ւ՟ճւ՟ճնր՟լ, ճ՟սխ՟ոեջ էթխնրմւ՟ճթմ ղ՟ջգվթտ ԺԸ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանրգժ ե գր ռգվ՟խ՟դղնրգժֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՜՝ Ց՟մխ ավնտ ջվՠնճմ Յնծ՟մմնր գվ՟մգժրնճ Ոջխեՠգվ՟մթմ — Ա. Իղը՜ձճսդզսձ եճխճչճհձ ՠս հ՜շ՜նզձ ՜ոՠէձ... ԼԴ. Նճջզձ Յճի՜ձձճս ՠջ՜ձՠէճհ Ի Յնռջեց ՠս զ Շնրյ՟մփ
ԺԸ ՟. չՠջ՜ձճջճ՞ճխզ՚ 1՝ «Գզջտ Աձ՟ջզ՜ձտՠ՜հտ ժճմՠռՠ՜է ոջ՝ճհձ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմթոփժջթ ՠյզոժճյճո՜յՠպզ ՜ո՜ռՠ՜է»փ

՟. 2՜—8՝ Ա. Յնռծ՟մմնր Պ՟սղնրէթրմ ընհնռնտմ գր ճ՟պ՟չթմ ՟ջգժմ գր ճգոթջխնոնջջմ — Ճղկ՜ջզպ ՜ջ՟ՠստ ի՜ձ՟զյՠ՜էո կՠա ՠս ՠխՠս ի՜ս՜ոպՠ՜է էզՠ՜էո...
ՠ. 8՝—16՝ Բ. Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ապ Թենբնվնջ նվ ՟մխ՟մգժ ծ՟մբգվկգ՟ժ եվ թ ռ՟մ՟խ՟մնրէգմեմ գր
թ ջնրվՠ ռ՟վնրտմ – Եդՠ ա՜ջպ՜ոճսո ՠս աի՜շ՜մ՜ձո ՞ճհջ իձ՜ջ զ լՠշձ ՞ջճհո հ՜հպձՠէ...
Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջփ

ա. 16՝—20՝ Գ. Խվ՟ս նվւ խվ՟րմ՟րնվթժ խ՟ղթմ դցվխ՟խ՟մ խվ՟րմ՟րնվնրէթրմմ — Զՠջժզսխ գձժ՜է աԱոպճսթճհ ՠս կ՜տճսջ չժ՜հճսդՠ՜կ՝...
բ. 20՝—4՜ Դ. Խվ՟սւ նվ թ ՠ՟տ ղգվըգմ ճ՟ո՟խ՟մ՟տնր՟տմ ե ղգվկգտնրտ՟մգմ ճ՟մ՟ո՟խ՟մ խգ՟մջմ դղ՟վբմ — Ճ՜ձ՜յ՜ջիտ հ՜շ՜տզձճսդզսձ հ՜ղը՜ջիբ...
գ. 24՜—32՝ Ե. Հ՟մբգվկգ՟ժ ղս՟մգժ թ ջնրվՠ Ք՟պ՟ջմգվրգ՟խջմ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտմ գր թ Յնռմ՟մ — Պ՜հթ՜շ կՠա ՜հո ՜հո՜սջ պ՜սձո...
դ. 32՝—9՝ Զ. Ի ջխդՠ՟մ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տմ ՟ջ՟տ՟ր Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտմ գր ռ՟ջմ ե՞վ ճգվխմե գր ճգվխվե — Հՠղպ՜էզ ձ՜ս՜չ՜ջ՜ռ բ ՞՜ջճսձձ...
ե. 39՝—43՜ Է. Ըմբե՞վ ճ՟հ՟աջ ՟վգա՟խ՟մ գր ժնրջմթ, գվխմթ գր գվխվթ գր ՟ճժնտմ ՟ջ՟տ. Եհթտթմ, թջխ ռ՟ջմ ղ՟վբրնճմ. Ավ՟ջտնրւ, գր դթ՞մշ. Ըջս ո՟սխգվթմ — Յզղՠռբտ աըձ՟զջձ, ճջ հ՜շ՜ն՜՞ճհձձ ՠխ՜ս կՠա ՜շ՜նզ...
զ. 43՜—6՝ Ը. Զթ՞մշ ե զջս մղ՟մնրէգ՟մմ, գր զմբե՞վ ՟ջ՟տգ՟ժ Աջսնրլնճ ղգդ. Իյիգջտգմ ա՟դ՟մ՟տ, գր նշ
թյիգղւ, գր դթ ՠ՟դնրղ իմ՟ղ՟խ՟ժնրէթրմ ե ՟ճջ — Զճջ՜սջզձ՜ժ ոՠջկ՜ձ՜սխ՜ռձ ՜ս՞ճսպ ճմզձմ բ...
է. 46՝—52՜ Թ. Ապ ժնրջ՟րնվգ՟ժջմ ՟ջ՟տգժնռմ ժնր՟տղ՟ղՠ Մ՟վթ՟ղ՟ճ — Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ, ՜ի՜ ՠս
հՠջժջբ ՜ոպՠխտ ՠջՠսզձ...
ը. 52՝—63՝ Ժ. Ապ նվջ էնհթմ դընհնռջ, գր ճ՟հ՟աջ նշ դ՟մտ ՟պմգժնճ դռգվ՟աթվ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ավնտ, գր
թ աթվ ղգծգմթմ գր թ մնվ ժնրջ՟րնվգ՟ժջմ — Զզ՛ձմ ՜հո ճջտ՜ձ հ՜շ՜ն բ կՠա պ՜սձո...
ը՟. 63՝—76՜ ԺԱ. Ի ռգվ՟աթվ Գնվլնտ ՟պ՟ւգժնտմ, գր գէե ո՟սնր՟խ՟մ՟անճմ գմ ՟պ՟ւթմթ ռ՟վւ ւ՟մ դմյ՟մջ գր դջւ՟մշգժթջ ՟պմգժ գր ՟մգժ, գր թ՞ր դ՟մ՟դ՟մթ[մ] ՟պ՟ւթմնրէթրմւ թ մյ՟մ՟տ — Յՠպ ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՜շ կ՜հջո կՠջ ՟՜ջլՠ՜է չՠջոպզձ ՠժ՜տ...
ըՠ. 76՜—86՝ ԺԲ. Ի ջ՟խ՟րնրէթրմ ընհնռգժնտմ գր ճ՟ղվնրէթրմ Պ՟րհնջթ խնշղ՟մմ գր դթ ՟րխս՟[խ՟]վ՟անճմ ե դխմթ Յ՟վնրէգ՟մմ — Աջ՟ՠստ ՜հոճտզժ ձՠջՠէզ՛, ՜ջ՟ՠստ ի՜կ՝ՠջՠէզ՛...
ըա. 86՝—102՜ ԺԳ. Զխմթ խ՟հ՟մբ՟տմ Յ՟հ՟աջ ՟վՠգտնրէգ՟մ գր նհնվղնրէգ՟մ, գր թ Ղ՟դ՟վնջ գր նվ ՟պ
մնռ՟ր զմշգհմ, նվ ե ս՟րմ ծգէ՟մնջ՟տ — Զՠջզժՠ՜ձ ՜սջձ՚ պ՜սձ ո՜պ՜ձ՜հ՜ժ՜ձո ՜ջ՜ջ՜տ...
ըբ. 102՜—12՝ ԺԴ. Ննվթմ. Ի Ղ՟դ՟վնջ — Ստ՜ձմ՜ռ՜հ գձ՟ ոբջձ լՠջ...
ըգ. 112՝—30՜ ԺԵ. Ննվթմ. Ի Ղ՟դ՟վնջ — Ոմ ՟ճսաձ՜տՠ՜ զձմ ՜ս՞պՠ՜ռ Ղ՜ա՜ջճս ՜շ՜ժձ...
ըդ. 130՜—42՜ ԺԶ. Ննվթմ. Ի Ղ՟դ՟վնջ — ԶՂ՜ա՜ջճս ա՜շ՜ժզո աժ՜պ՜ջ՜թ ի՜ջժ՜սճջ բ ՜հո՜սջ գձլՠշՠէ...
ըե. 142՜—54՜ ԺԷ. Յ՟ջ՟տնր՟լջ Պ՟րհնջթ ճ՟հ՟աջ մմչգտգժնտմ. Ոշ խ՟ղթղ դկգդ ՟մաթս՟մ՟ժ, գհՠ՟վւ,
նվոեջ գր ՟ճժւմ — Ասճսջո մճջո թ՜ըՠռ՜տ, ճջ գոպ Ղ՜ա՜ջճս ՜շ՜ժձ բջ...
ըզ. 154՝—64՜ ԺԸ. Ի ՠ՟մ Մմ՟տնվբ՟տմ նվ ՟ջե, գէե. Բ՟վկվ՟տ՟ր ջթվսմ Ոդթ՟ճֆ Եր ճ՟հ՟աջ ինմ՟վծնրէգ՟մ, գր գէե ո՟վս ե նշ ռջս՟ծ՟մ՟ժ ճ՟պ՟ւթմնրէթրմ, գր նվւ՟մ շ՟վ ե ՟ղՠ՟վս՟ր՟մնրէթրմմ — Ասջիձՠ՜է բ
Աոպճս՜թ. ՠս հ՜ա՞զո կՠջճսկ գձթ՜հՠռ՜ձ չժ՜հտ ՜ջե՜ձ՜սճջտ...

ըէ. 164՜—9՝ ԺԹ. Ի ղ՟վա՟վե՟խ՟մ ՠ՟մմ. Եր գհգր թ ս՟վրնչմ ճնվնրղ ղգպ՟ր Ոդթ՟ճ ՟վւ՟ճ. գր էե նշ ը՟ղ՟մ՟խ՟ր գր դավնռ ղթնռ դ՟մտ ՟պմգժ ո՟վս ե դավնտ — Զճս՜ջծ՜ձ՜կտ, զ կզ՜ոզձ գձդ՜ռՠ՜էո ալՠա պՠո՜ձՠէճչ...
թ. 169՝—76՝ Ի. Ի ղմ՟տգ՟ժմ. Յ՟հ՟աջ Ոդթ՟ճ — Բՠջ ՜հո՜սջ ճջ հ՜խ՜՞ո Ոազ՜հ յ՜պկճսդզսձձ բ...
թ՟. 176՝—88՝ ԻԱ. Յ՟հ՟աջ նշ ծվ՟ո՟վ՟խ՟անճը ՟պմգժնճ դղգհ՟մջ գհՠ՟վտ, գր նշ ծ՟խ՟պ՟խ ՟հ՟րէգժ
էյմ՟ղգ՟տ — Եջ՜ձՠկ ալՠջ վճհդ՟, ոզջՠէզտ...
թՠ. 188՝—93՝ ԻԲ. Յ՟հ՟աջ ւմ՟վ[՟մ]թմ գր թ ի՟շմ — Բ՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ըձ՟ջՠռզ հզո զձտՠ՜ձ, գձ՟բ՛ջ ՜ջ՟ՠստ ի՜ջտձ կՠջ...
թա. 194՜—201՜ ԻԳ. Ապ ՟ճմնջթխ նվւ իմբվգմմ զմբե՞վ նշ թ ղթչնճ թ ՠ՟տ գհգր ջ՟ս՟մ՟ճ, գր գէե նշ թմշ դղգդ ռմ՟ջմե մնվ՟ շ՟վնրէթրմմ, գէե դանրյ՟մ՟ճտգղւ, գր ճ՟հ՟աջ ՟ո՟յ՟ր՟մ՟տ — Իո՜ի՜ժ ռ՜ձժ՜ռ՜ս ՠջ՝ՠկձ
ծ՜ղ զ լՠշ՜ռ ճջ՟սճռձ ճսպՠէ...
թբ. 201՜—7՝ ԻԴ. Եէե նշ ճ՟հ՟աջ Աբ՟ղ՟ճ ո՟սըթղւ, գր գէե ղգլ՟անճմ ւ՟մ նվ ռ՟ջմ մնվ՟ թ մգվւջ գղնրս սվսղնրէթրմ ւ՟հտվնրէթրմ, գր գէե ճ՟մկթմջ ծ՟ճթտգղւ, գր զմբբեղ ՟ճմնտթխ, նվ դ՟մտ ՟պմգմ դ՟հւ՟սնռւ
— Դճստ դՠջՠսո ժ՜ջթզռբտ, ՜ջ՟ՠստ, դբ ճջ հ՜խ՜՞ո պբջճսդՠ՜ձ...
թգ. 207՝—10՝ ԻԵ. Եէե մ՟իւ՟մ դնրսգժմ թ ց՟ճսեմ աթսեվ Աբ՟ղ դթմշ ՠ՟վթ գր դթմշ շ՟վ, գր գէե ո՟վս ե
թ ս՟մ խվէգժ դ՟ջ՟տգ՟ժջմ ճգխգհգտրնչ — Սզջՠկտ այ՜իո, ազ կ՜հջ բ ճխն՜ըճիճսդՠ՜ձ...
թդ. 210՝—8՜ ԻԶ. Ըմբե՞վ ց՟ճս ձ՟մ՟շգժնճ ՠ՟վնճ գր շ՟վթ խնշթ ց՟ճսմ, գր դթ՞մշ ՟վբգրւ. Աճջ՟րվ զմբ թջ
թտգջ թ բվ՟իսմ — Յ՜սբպ ՜խ՜մՠռզ ՠջՠժ ալՠջ ոբջ՟ հզղՠէ ա՜ո՜ռՠ՜էոձ...
թե. 218՜—22՜ ԻԷ. Յ՟րվմ կղգպմ՟ճթմ գր թ ընհնռջ գոթջխնոնջ՟տմ գր թ սնրվջ ՟րվթմ՟տմ Աբ՟ղ՟ճ, գր գէե ճնժնռ իմ՟ղ՟խ՟ժնրէգ՟մ եվ դ՟րվեմջ ՟պմնրժ — Ակյճռ ը՜շձ գձդ՜ռտ ա՜սջո կՠա պըջ՜՞ճհձո ՜ջ՜ջզձ...
թզ. 222՜—31՝ ԻԸ. Ապ ծ՟մբգվկգ՟ժջմ ժնրջ՟րնվթժ, գր զմբե՞վ ՟ր՟դ՟մմ ռգվջսթմ լմմբգ՟մ գր նշ էնհնրէգ՟մ ՟ջթ, գր գէե ռս՟մա՟րնվ ե նշ ջնրսմ ղթ՟ճմ գվբգ՟ժ, ՟ճժ գվբմնրժմ, էեոես գր ՟վբ՟վ գվբմնրտնրղւ — Ի՝ջՠս ազ ռ՜ձժ՜էզ ճս վ՜վ՜՞ՠէզ բ կՠա ձճջճռ ՠխ՝՜ջռո ոբջ...
թէ. 231՝—8՝ ԻԹ. Յ՟պ՟չմնրղ ՟րնրվ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մմ ի՟րջգժնռ ճ՟հ՟աջ գվբղ՟մտմ դ՟ճջ ՟ջ՟տ, թ մնճմ ո՟սձ՟պ բ՟վկգ՟ժ նրջնրտ՟մգժնռ, գէե. Ոշ գվբմնրժմ ղթ՟ճմ, ՟ճժ գր ՠ՟վրնւ գվբմժնռմ ո՟սթըջ նրմթղւ, գր
գէե ՟ճտգժ՟ոեջ Քվթջսնջ ճգվվնվբնրղ ՟րնրվմ ճ՟վգ՟ր — Հ՜է՜թզռբ՛տ, ՜ջ՟ՠստ, զ ՝՜ռ զ ՝ՠջ՜ձճռ լՠջճռ ամ՜ջ
ՠջ՟կ՜ձռձ ոճչճջճսդզսձ...
ժ. 238՝—42՜ Լ. Ի խթմմ ղգհ՟րնվ — Զՠջժջյ՜՞ՠ՜է ՠժՠխՠռզ Փջժմզձ կՠջճհ, ոզջՠէզտ...
ժ՟. 242՜—5՜ ԼԱ. Ի Զ՟ւենջ ղ՟ւջ՟րնվ — Ոջտ ՝՜ջՠ՜ռձ ՠձ ռ՜ձժ՜ռճխտ, ճմ զձմ ՠձ իՠշզ թ՜ջ՜սՠ՜ռձ, ոզջՠէզտ...
ժՠ. 245՜—54՜ ԼԲ. Եվխյ՟ՠ՟էթմ գվխվնվբ խթրվ՟խեթմ ՟ջ՟տ՟լ – Կ՜պ՜ջՠռ՜տ այ՜իճռո ձ՜ս՜ջժճսդզսձ...
ժա. 254՜—62՜ ԼԳ. Ըմբբեղ ՟վՠգտնրէգ՟մ ճ՟պ՟չմնրղ ՟րնրվ Պգմս՟խնջսեթմ — Ի ՝՜ռ ՠ՟՜տ այ՜իճռձ ՝ՠշձ...
ժբ. 262՜—70՜ ԼԴ. Ի Յնռջեց գր թ Շնրյ՟մ — Ոջտ զ կՠթզ ըճջո ձ՜ս՜ջժՠձ ձ՜ս՜չ՜ջտձ... ազ ճջ աձճո՜հձ ձ՜ի՜պ՜ժՠ՜ռ տ՜նճսդՠ՜կ՝տ, ՠս կՠա ՜ս՞ձ՜ժ՜ձ էզձզ, ՠս գձ՟ ձճոզձ ՝՜ջզոձ չ՜հՠէճսռ՜ձբ զ Քջզոպճո Յզոճսո զ Տբջ կՠջ, ճջճսկ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

270՜ Փ՜շտ...փ Շձճջիզս ՜կՠձ՜ժ՜էզձ Աոպճսթճհ Հ՜սջ ՠս ժ՜կ՜ստ ՝՜ջՠջ՜ջզ Ոջ՟սճհ, ՠէ՜սխզձ զ ձճռճսձռ բճսդՠձբ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ, ոժո՜հ ՠս ժ՜պ՜ջՠռզ աըէճսո՜եճխճչ, ՜կՠձ՜ձճհղ Վ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձո պՠ՜շձ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ, զ ղջն՜՝ՠջճսդՠ՜ձ դճս՜թզձ ՜ձճսզո Հ՜հժ՜աձՠ՜ձ պճիկզո զ ՈԽ ՠս ՠսդ՜ձռ (1198), զ պ՜ոձՠջճջ՟ճսկ
՜կզ ՞ՠջճսդՠ՜ձ տ՜խ՜տզձ ոջ՝ճհ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճս// (270՝)դՠ՜ձձ Հ՜հճռ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս
տջզոպճո՜յո՜ժ ՜ջտ՜հզձ Լգրնմթ, ճջ ՠս հ՜խդճխ ՠս ՜ի՜ջժճս զ չՠջ՜հ դղձ՜կՠ՜ռ Խ՜մզձ Յզոճսոզ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ պՠ՜շձ Գվթանվթջթ Հ՜հճռ իՠխզձ՜ժզ, ՠս հ՜ջիզՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ կ՜հջ՜տ՜խ՜տզո Տ՟վջնմթ պՠ՜շձ Նգվջթջթ՚ ճջ՟սճհ Արյմթմ ոՠ՝՜ոպ՜սոզ, ՠս հզղը՜ձճսդՠ՜ձո ՜ձ՜շզժ ՟խՠժզո Լ՟ղՠվնրմթ՚ ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպ զղը՜ձ՜ռ զղը՜ձզ Հգէղնճ ոՠ՝՜ոպ՜սոզ, ճսձՠէճչ զղը՜ձ՜ժզռո զսջ ՠխ՝՜ջո ի՜ջ՜ա՜պո՚ աԱոթվ՟ս ճս աՇ՟ծմյ՟ծ հ՜ջպ՜տզձ ՞՜ս՜շո պզջճխտ, ճջ ճսձզ ՠս թ՜խժՠ՜է ա՜ս՜ժո աԱրյթմ ՜ձ՟ջ՜ձզժ զսջ, ՠս աըԿնջս՟մբթմ.
աոճո՜ ՜խ՜սդՠռբտ ՜շ Քջզոպճո, ազ հ՜ծ՜ըճսդՠ՜կ՝ վ՜շ՜ռ պ՜ռբ զ կՠթ՜յ՜պ զղը՜ձճսդզսձո, ՠս հՠպ ՜ոպզ
վճըկ՜ձձ զ՝ջՠս ա՜աձզս թ՜շ՜հ ՠս աի՜ս՜պ՜ջզկ զ չՠջ՜հ ՝՜ակ՜ռ ժ՜ռճսոռբ դ՜՞՜սճջ հՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդզսձձփ

Ես ՞ջՠռ՜ս հՠխ՝՜հջ՜ձճռո, ճջ զ ՞՜ս՜շզո Լ՟ղՠվնրմթ, ճջ ՞ՠխնճսժ ՝՜ջ՝՜շճչ զ իզձ ոճչճջճսդբձ ՠս Գեղզպկագվ հճջնճջնզ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթջ, ՠս հ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ ոջ՝՜ոբջ ՠս ի՜ջ՜ա՜պ ՠխ՝՜ջռ՚ Արգսգ՟տ ՠս Յնծ՟մմթջթփ
Աջ՟, ճջտ չ՜հՠէզռբտ իճ՞ՠղձճջի Վ՜ջ՟՜յՠպճսդՠձբո ՠս զ ՝՜ջբձ՜ը՜ձլ ՝՜ձզռո չ՜ջ՟՜յՠպզձ Բգվ՟մնջխթ
ժճմՠռՠ՜է, հզղՠռբտ ՜խ՜սդզստ աոպ՜ռճխ ՞ջճհո ՜հոկզժ՚ ապբջ Նգվջեջ, ՜ոպճս՜թ՜հզձ ղձճջի՜ստձ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է ՠս ՞զպճսդՠ՜կ՝ էռՠ՜է, ճջ զ ոճհձ ՜կզ ի՜ձ՞ՠ՜ս զ Քջզոպճո. աճջ Տբջ Աոպճս՜թ ի՜ձ՞ճսոռբ գձ՟ ոճսջ՝ո զսջ, ձ՜ՠս աթձ՜սխո զսջ, ՠս ա՜ա՞՜ժ՜ձո ՠս ա՝՜ջՠժ՜կո զսջ, ճջ կՠթ՜վ՜վ՜՞ գխլզստ ՞ջՠէ աո՜ զ յ՜հթ՜շճսդզսձ ՠս զ ա՜ջ՟ ՠժՠխՠռսճհ զսջճհփ Ես ազո ակՠխ՜յ՜ջպ ՠս ա՜ըկ՜ջո /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
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ՌՃԻԴ — 1675

ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ, ԿԱԶՄՈՂ՝ Մ՟վնրէ՟ճ բոթվ Սթրմգտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟վսթվնջ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 750. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 749՟ — 50ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 1×6+Ա—ԿԲ×12ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, սգհ՟խ՟մֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 38,2×25,2ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 34ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 8՟, 391՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 2՟, 123՟, 231՟, 309ՠ, 469ՠ, 541ՠ, 652ՠ, 731ՠֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, տգտ՟խգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, 750—վբթ խեջզ ռգվթտ ռ՟վ խսվնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ ւգվլնր՟լ, ինմ՟րնրէթրմթտ ղ՟ջ՟ղՠ անրմ՟ցնինր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջ՟տ]
—2՜—3՝ Ն՟ի՟սգջնրէթրմ Մգխմնրէգ՟մ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ գվանտ Ս՟հղնջ՟տ ղ՟վա՟վենրէգ՟մջ Դ՟րէթ
՟վւ՟ճթ՝ Նգվջթջթ ՟վւգոթջխնոնջթ Տ՟վջնմնճ Կթժթխգտրնճ — [Այ՜սզձՠ՜է հ՜հձ], ճջ պ՜ ՜կՠձ՜հձզ ՜շ՜ն՜յբո
ՠս ճմ ձ՜ը՜պբ...
—3՝—7՝ Թե ռ՟ջմ ե՞վ Դ՟րէթ ղթ՟ճմ սնր՟ր յմնվծ ճԱջսնրլնճ ճ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վա՟վեթտմ գվագժ դՍ՟հղնջմ, գր
դ՟պ՟չթխ՟ ՠ՟մթջ ւմմգժ ծնագրնվ՟ոեջ — [Ն]՜ըտ՜ձ աոժզա՝ձ կՠժձճսդՠ՜ձ Ս՜խկճո՜ջ՜ձզո, զ ՟բյ չ՜ջժ՜ձզկ
տձձճսդՠ՜ձռ պՠխզ պ՜է...
–8՜—730՝ [Մգխմնրէթրմ Ս՟հղնջ՟տ]
՟. 8՜—122՝ [Ա. Ս՟հղնջ թ Դ՟րթէ. Կ՟մնմ Ա. Ս՟հղնջ՝ Ա—ԺԷ] — Եջ՜ձՠ՜է բ ՜հջ ճջ ճմ ՞ձ՜ռ զ ըճջիճսջ՟ո
՜կ՝՜ջղպ՜ռ... Ոջյբո էճս՜տ զ ՞ջճռ, Աոպճս՜թ ակ՜ջ՟ձ ճսխզխ ոպՠխթ...
– 122՝ Ոպ՜ձ՜սճջ ՞ջմզ՛ռ, պՠո չՠջնճսկ §4փ

ՠ. 123՜—230՝ Ս՟հղնջ Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթ [Կ՟մնմ Բ. Ս՟հղնջ ԺԸ—ԼԵ] — Եջժզձտ յ՜պկՠձ ավ՜շո Աոպճսթճհ... Տ՜ժ՜սզձ ՠսո ՜շ՜նզ ժ՜հ կՠա ՠէտ գձդ՜ռզռ...
ա. 231՜—309՝ Ս՟հղնջ թ Դ՟րթէ [Կ՟մնմ Գ. Ս՟հղնջ ԼԶ—ԾԴ] — Մզ ձ՜ը՜ձլզջ գձ՟ մ՜ջո... Աշ՜նզժ՜ Ս՜խկճոզո ըջ՜պ բ ՠս չ՜ջեճսկձ ՜ձլզձ...
ԾԲ Ս՜խկճոգ մճսձզ կՠժձճսդզսձփ

բ. 309՝—90՝ ԾԵ. Ի խ՟ս՟վ՟լ. ռ՟ջմ ընհնռվբգ՟մմ, նվ թ ջվՠնրէգ՟մտմ ծգպ՟տգ՟ժ եթմ... [Կ՟մնմ Դ. Ս՟հղնջ ԾԵ—ՀԱ] — Ոխճջկՠ՜ռ զձլ, Աոպճս՜թ, ազ ժճըՠ՜ռ ազո կ՜ջ՟... Ի ոժա՝՜ձ ՜ձ՟ իջ՜ե՜ջՠռ՜տ ատձձճսդզսձ
Ս՜խկճոզո ՜շձՠէ...
գ. 391՜—469՜ [ՀԲ. Ս՟հղնջ ճԱջ՟ց Կ՟մնմ Ե. Ս՟հղնջ ՀԲ — ՁԸ] — Ի՝ջՠս ազ ՝՜ջզ բ Իոջ՜հբէզ Աոպճս՜թ... Ոջյբո ռճսռՠ՜է ՠկտ զ ՝՜աճսկ պՠխզո...

դ. 469՝—541՝ Ահփէւ Մնռջեջթ ՟պմ Աջսնրլնճ [Կ՟մնմ Զ. Ս՟հղնջ ՁԹ—ՃԵ] — Տբջ, ՜յ՜սբձ ՠխՠջ կՠջ ՜ա՞բ—հ՜ա՞... Վՠջձ՜՞զջո Մճչոզոզ ձղ՜ձ՜ժբ ա՜շ՜նզժ՜ Ս՜խկճոո էզձՠէ...
ե. 541՝—652՝ ՃԶ. Աժեժնրթ՟ [Կ՟մնմ Է. Ս՟հղնջ ՃԶ—ՃԺԸ] — Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ Տՠ՜շձ, ազ տ՜խռջ բ... Զկՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէզ վջժ՜՞ճջթճսդզսձձ Քջզոպճոզ...
ՃԷ Ս՜խկճոգ մճսձզ կՠժձճսդզսձփ

զ. 652՝—730՜ Արվծմնրէթրմւ Աջսթձ՟մ՟տ [Կ՟մնմ Ը. Ս՟հղն ՃԺԹ—ՃԾ] — Ի ձՠխճսդՠ՜ձ զկճսկ ՠո ՜շ Տբջ
ժ՜ջ՟՜ռզ... Ս՜խկճոո ՜հո ՠս ճջտ աոճհձ հ՜նճջ՟ՠ՜է՚ զ ձճհձո հ՜ջզձ...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

—730՜՝ [Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ]
Ոսոպզ ՠս լ՜հձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ, ճջ իձմզ զ կբն տճ, ՠժՠխՠռզ Քջզոպճոզ,
Խ՜շձՠռզ ՠս ազկ լ՜հձո, ժջոՠջո ՜կՠձՠռճսձռ ՠս հՠպզձ տճ ճջ՟զ,
Ես տձ՜ջ ՠխՠ՜է զկճչ ՜ձ՜ջ՞ճսդՠ՜կ՝ ղձճջի՜ռ Հճ՞սճհձ Քջզոպճոզ,
Հձմՠռզ զ կբն տճ, եյջիՠ՜է ոզջճչ ատձձճսդզսձ ՠջ՞ճռո Դ՜սդզփ
Ես հ՜շ՜՞՜ոպ յ՜ջճս տճհզձ//(730՝)
ի՜ձ՟զոզ
Հ՜ջզ ըձնճհո ձճջ հՠխ՜ձ՜ժզ,
Ես ոզձէտճջո՚ թձճսձ՟ տճհճհ ՜ջ՞՜ձ՟զ,
Ց՜ձժ՜ռ՜ ՜ձ՟ջ՜ձժ՜ռ ՟՜ոճսձ ժ՜հ՜ձզփ
Ես ոձՠ՜էո զ թճռ տճ ՝ճհոո ՜ձ՜յ՜պզ,
Գջ՞ՠ՜է ռրխճչ իճ՞սճհձ՚ թ՜խժՠռզ,
Ես ժ՜ջ՞ՠ՜է պձպՠոո տՠա գոպ ճմ ՜ջե՜ձզ,
Զթ՜շ՜հ՜ժզռո զկ ժՠջ՜ժջՠռզփ
Ես ատ՜ձտ՜ջո պճսՠ՜է զ հզո պբջճսձզ,
Աի՜, զ ոՠխ՜ձ՜սճջո տճ ովշՠռզ,
Ես աՍ՜խկճոո, ճջ զ էՠաճս՜ռ ՠխ՝՜ջռ՟ զկ
ՠջ՞զ,
Իկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ ՜ոՠէ հ՜հպձՠռզփ
Ես աի՜ռո, ճջճչ իճ՞զ ՜կբձ ժՠջ՜ժջզ,
Մ՜ձջՠ՜է ճսպՠէ լՠա յ՜պջ՜ոպՠռզ,
Ես հ՜հոկ ՠս զ ոճհձ ի՜հռՠկ ՜կՠձզ՚
Նՠջՠէ ոը՜է՜ձ՜ռ, ճջ ՜ոպ ՞պ՜ձզփ
Իոժ դբ ովճվ՜ձո ճսկՠտ էզձզռզ,
Տճստ ՜սջիձճսդզսձ Հճ՞սճհձ ղձճջիբ,
Ես ժ՜դ ՜խրդզռ լՠջճռ ռճխՠոռզ
Իձլ՚ զ պ՜յ՜ձձ ՞ՠջՠակ՜ձզփ
Ես ՜հո չ՜ոպ՜ժ կ՜պ՜ձռո ՠխժՠէզ՚
Ձՠա զ չ՜հՠէո հ՜սբպ ՠխզռզ,
Ես տ՜ջո հխժՠ՜է հ՜կ՜հզո հ՜հջզ՚
Դզռզ զ իզկձ Նճջճհ Սզճձզփ
Զզ ՠս ոճչ՜ս վ՜շ՜սճջՠոռզ
Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ,
Նՠջժՠ՜հո ձճհձ ՠս հ՜յ՜շձզ
Ես հ՜ձաջ՜սձ հ՜սզպՠձզփ
Բ. [Բ՟մւ դ՟մ՟դ՟մւ]
1. 731՜—43՝ Գնռգջս ՠ՟մթ մգվՠնհ՟խ՟մ ՠ՟տ՟ջ՟տնրէգ՟ղՠ, ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվջեջթ ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնհթխնջթմ Հ՟ճնտ գր սթգդգվ՟խ՟մ ժնրջ՟րնվշթմ. Յ՟հ՟աջ սփմթ ագվ՟անրմթտմ ենրէգ՟մտ ծվգյս՟խ՟ոգս՟տ ջվՠնտ Մթւ՟ճեժթ գր Գ՟ՠվթեժթ գր ՟ղգմ՟ճմ գվխմ՟ճմնտ դփվնրէգ՟մտմ, դնվ սփմգմ գխգհգտթւ Քվթջսնջթ զմբ սթգդգվջ ծ՟ղ՟իղՠգ՟ժւ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ թ ճնրէմ մնճգղՠգվթ ՟ղջնճ — Ահորջ ՠջժջ՜սճջո ՠժՠխՠռզ ի՜ձ՟զո՜սճջՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հճսդզսձ...

2. 743՝ — 5՜ Նգվջեջթ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մջ ղ՟հէ՟մ՟տ ՟պ ջնրվՠ ծվգյս՟խջմ. նս՟մ՟րնվ շ՟ցնռ — Ահէ յ՜խ՜պզկտ ՜շ իճ՞ՠխբձո՟. /Մՠտ պժ՜ջտո ՠս իճխՠխբձտո... / Լզձզտ հՠջժձզռ ձճջ՜հձ ՝՜ձզոփ
3. 745՜—6՜ Բ՟մ ճթյ՟ս՟խ[թ] ղ՟սգմթջ (Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Նգվջթջթ՝ ւգպնվբնճմ Նգվջթջթ Լ՟ղՠվնմ՟տրնճ)
— Աոպճս՜թ՜հզձ կ՜ջ՟՜ոզջճսդՠ՜ձձ ձ՜ը՜ըձ՜կճսդզսձ կզղպ ճջյբո ՝՜ջզճտ չՠջ՜ժ՜ռճս ՠխՠ՜է զ՝ջ ոՠվի՜ժ՜ձ
պբջ պ՜ձ ՜շ հզձտՠձբ ոպ՜ռբէճծո... // (745՝)... ՠս ՜յ՜ յ՜պ՜իՠ՜է ՜շձ զկ՜ոպձճհ... ճջճհ ՜ձճսձ Գվթանվ հճջնճջնզսջ... ՠխՠս չՠջ՜վճըճսկձ ոջ՝ճհ տ՜//(746՜)ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ Աոպճսթճհ Նգվջթջթ զ ՈԽԷ (1198)... զոժ ՜շ՜նզձ
՞ջճսդզսձ ծ՜շզո զ ՈԾԳ (1204)... ՜հեկ ՠս կզղպ հ՜սզպՠ՜ձո / հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձ/փ
Տՠո պյ. Գ՜ջՠ՞զձ ժ՜դճխ. Յճչոՠվՠ՜ձ, «Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձտ լՠշ՜՞ջ՜ռ», Աձդզէզ՜ո, 1951, բն 727 — 730փ

4. 122՝ (Աձըճջ՜՞զջ ճպ՜ձ՜սճջ ՞ջմզ՛) — Աջտ՜հձ Դ՜սզդ ա՜հո կՠա ՞ջբ/ Զ՜հձ ՝՜ձտձ Տՠ՜շձ ՜ձկ՜իզձ բ...
(9 պճսձ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

230՝ Ոջ՟զ գձ՟ Հրջ՚ Տբջ իջՠխզձ՜ռ,
0թՠ՜է ՜ա՜ձռ, ՟ճսշձ ժՠձ՜ռ,
Ոջ ըճձ՜ջիՠռ՜ջ հ՜ձ՜յ՜պճսկ վ՜շ՜ռ՚
Զկՠա ՜ա՜պՠռՠջ հ՜ձզթզռ կՠխ՜ռփ
Մ՜ջկձճչ՟ ճջ ա՞ՠռՠջ զ իճխՠխզձ՜ռ,
Մՠա ղձճջիՠռՠջ ահ՜ջճսդզսձ ժՠձ՜ռ,
Մճսթռՠո ՠս աո՜ ՜շ հճհո՟ ՝՜ջՠ՜լ՚
ԶՄ՟վսթվնջ թ՜շ՜հ տճսկ՟ իջ՜կ՜ձ՜ռփ
Ես ղձճջիՠ՜ դճխճսդզսձ զ՝ջՠս հ՜ձռ՜ձ՜ռ,
Ես ՟՜ոՠ՜ զ ՟՜ո ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ,
Զզ ոպ՜ռճխ ՠխՠս ՜հո ժպ՜ժ՜՞ջ՜ռ
Եջ՞ճռ Դ՜սզդո ՝՜ձզ Ս՜խկճո՜ռփ
Զճջ ՠս պբջ Նգվջեջ Մգլմ զ Լ՟ղՠվնմ՟տ
Զո՜ կՠժձՠ՜ռ ՠս ՝՜ռ՜հ՜հպՠ՜ռ,
Ես տ՜խռջ ՝՜ձզս ըզոպ գձ՟՜ջլ՜ժՠ՜ռ
Ես կՠթ՜ս ծ՞ձճսդՠ՜կ՝ աո՜ հ՜ջկ՜ջՠ՜ռփ
Աջ՟, ճչ կ՜ձժճսձտ ոջ՝ճռ ի՜ջո՜ձՠ՜ռ,
Աշ լՠա ՜ջլ՜ժՠկ ՝՜ձո ՜խՠջո՜ձ՜ռ,
Զկՠա հզղՠոնզտ ՜շ Տբջձ վ՜շ՜ռ,
ԶՄ՟վնրէ՟ճ ՞ջրխո՚ ՜ըկ՜ջ զ ՞ջմ՜ռոփ
Տբջ Յզոճսո, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճհո՚ Մ՟վսթվնջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս իճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զսջ՚ Մթւ՟ճեժ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ճջ ՠս յ՜պծ՜շ ՠխՠս ՞ջճհո, ՠս կզսո իճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զսջ՚ պբջ Սսգց՟մմնջթմ, ՠս զսջ
թձրխ՜ռձ՚ Աջսնր՟լ՟սնրվթմ, Եդբթաթմ, ՠս զսջ ՠխ՝՜հջ՚ Ամսնմթմ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠխ՝՜ջռձ՚ Արգսթւթմ, Գվթանվթմ, Յնռ՟մթջթմ, ՠս տճջտձ զսջ՚ Հնպնղթմ, Ն՟վխթդթմ, Գնրժց՟յթմ, ՠս ՠխ՝րջճջ՟ճռձ զսջճռ՚ պբջ Սսգց՟մնջթմ, Դ՟րէթմ, Սսգց՟մթմ, Ս՟ծ՟խթմ, Բ՟վջգհթմ, Ն՟դ՟վեէթմ, Պըժնրդթմ...
Ն՜ը՜յբո ՞ջճս՜թ բ ՠխՠէ «ԶՄ՟վնրէ» ճսխխճս՜թփ

469՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճհո՚ աՄ՟վսթվնջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս իճ՞ՠսճջ թձրխ՜ռ ձճջզձ՚ պբջ Սսգց՟մմնջթմ, ՠս զսջ թձրխ՜ռձ՚ Աջսնր՟լ՟սնրվթմ, Եդբթաթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ՚ Ամսնմթմ, Արգսթւթմ,
Գվթանվթմ, Յնռ՟մեջթմ, ՠս ատճհջտ ձճջզձ՚ Հնպնղմ, աՆ՟վխթդմ ՠս աԳնրժց՟յեմ, ՠս աՠխ՝օջճջ՟զտձ ձճջզձ՚ պբջ Սսգց՟մմնջթ, Դ՟րթէմ, Սսգց՟մմ, Ս՟ծ՟խմ, ՠս կզսո ՠխ՝օջճջ՟զտձ՚ Աՠվ՟ծ՟ղմ, Նթխնհ՟ճնջմ, ՠս կզսո ՠխ՝օջճջ՟զտձ՚ Բ՟վջգհմ, Ն՟դ՟վեէմ, Պհնրդմ... ձ՜ՠս ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ Մ՟վնրէ՟ճ ՞թրխո, հզղՠէ ՜խ՜մՠկ ՠս աթձրխոձ զկ՚
աՄգժւնղմ ՠս աՍթվ՟ղ՟վամ...
730՝ (Կզռ Նՠջոբո Լ՜կ՝ջճձ՜ռճս հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզձ)
Ն՜յՠս ոպ՜ռճխզո Տբջձ ճխճջկՠոռզ
Յրջձ ՜հձ ՜իՠխ կՠթ ՜ձՠջՠժզ,
Իձլ՚ ՜խտ՜պզո Տՠջճսձճհո Մ՟վսթվնջթ,
Ոջ ժ՜կ ժ՜ջօպ՜թ պՠոճհձ Տբջճսձզփ

Լ՜կ ճս ՜ջպ՜ոճսՠկ կ՜ջկձճչ զ հճ՞զ
Ես ՜խ՜խ՜ժՠկ ճխճջկ ճխ՝՜էզ,
Ես ՜շ ճպո ՜ձժ՜ձզկ ոճսջ՝ կ՜ջ՞՜ջբզ
Աոպճս՜թ՜իրջձ կՠթզ՟ Աջտ՜հզփ
Լՠջ ՝՜ջՠըրո տճ Մ՟մնրեժթ,
Մՠա ՜շ ժճսո՜թզձ կ՜ձճսժ՟ Յզոճսոզ,
Ախ՜մ՜ձրտ ՟՜ջՠջ (Մ՜սջ) տճ Կճսոզ
Ես ժռճջ՟ճսդՠ՜կ՝ կՠթզձ Մժջպմզփ
Զզ ՠս կզ՜ոզձ զ կՠա ՞դ՜ոռզ՚
Քջզոպճո հճջե՜կ ՞՜ վ՜շրտ ի՜հջՠձզ,
Նգվջթջթ՚ ՠջ՞ճհո կՠժձճխզ,
Ն՜ՠս Մ՟վսթվնջ չՠջնզձ ոպ՜ռճխզփ
Ակբձ, ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ
746՜ Յթյ՟ս՟խ ՟մնր՟մ ջս՟տնհթ ավնճջ — Փ՜շտ Քՠա, ՜ձո՜իկ՜ձ ՜ձճսձ, ՜ձաճս՞՜ժ՜ձ ՜ձլձ՜սճջճսդզսձձ, ՠշ՜ձլձՠ՜ պբջճսդզսձ ՠս կզ Աոպճս՜թճսդզսձ, Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ՚ Հ՜հջ ՠս Ոջ՟զ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞զփ Ն՜ՠս վ՜շո
զ չՠջ ՜շ՜տՠոռճստ զ ՝ձ՜սզձ ՞ճհզռո ՜սջիձճսդզսձ ՠս ՠջժջյ՜՞ճսդզսձ՚ ի՜ձ՟ՠջլ ՞ճիճսդՠ՜կ՝ ՜հեկ ՠս հ՜ձաջ՜ս
հ՜սզպՠձզփ
Ոսոպզ հՠջՠտՠջ՜ձՠ՜ձ էճսոճհձ ՞ՠջ՜իջ՜ղ ՜ջվ՜ձղճհէ վ՜խվզռձ ՜ջպ՜դճջկ՜ձբ ՜ձդՠջզ էջճսդՠ՜կ՝ հ՜սբպ
՜շ էռՠ՜է, ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ոջ՝՜ա՜ձ ՠս իճ՞բի՜ձծ՜ջ իշՠպճջձ՚ Մգլմ Նգվջեջ ՜ջիՠյզոժճյճո // (746՝) Տ՟վջնմթ, ՜ոպճս՜թ՜հզձ զկ՜ոպզստձ վ՜ջդ՜կ՜ռՠ՜է, ՞ջՠ՜ռ աՄՠժձճսդզսձ իճ՞բձճս՜՞ ՠջ՞ճռ Ս՜խկճո՜ռձ ՜ոպճս՜թ՜իրջձ Դ՜սդզ, ՝՜ռ՜հ՜հպՠէճչ ՜ձթ՜թճսժ պՠոճսդՠ՜կ՝ ա՜կ՝՜ջՠ՜է զ ոկ՜ ա՞՜ձլո ՜ոպճս՜թ՜հզձ զ էճսո՜սճջճսդզսձ
կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ ճջ՟սճռ Վՠջզձ Սզճձզ, ճջճչ ՠս հ՜սբպ վ՜ջդ՜կ՜ձ՜ձ ՜ձլզձտ զկ՜ոպձճռ, ՠս ՠդճխ ա՝՜ձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ջլ՜ձ՜՞ջճսդՠ՜կ՝ ՜ձկ՜ի հզղ՜պ՜ժ ՜ձլզձ զսջճհփ
Ոջճսկ ՜ոպ՜ձօջ ոժա՝ձ՜սճջՠ՜է
ԶՄՠժձճսդզսձո Ս՜խկճո՜ռ ՜ոպճս՜թ՜իրջձ Դ՜սդզ,
Գթ՜՞ջՠ՜է զ տ՜ջպզոզ
Ոջ ՠս ղձճջիրտ ՜կՠձ՜արջ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ
Հ՜ոճսռՠ՜է ՜ս՜ջպ
Ահո հՠպձՠ՜է ՠս չՠջն՜ռՠ՜է ՜կ՜ձ՜ժզ
Ի Սնրվՠ ճսըպո Ն՟ի՟ռխ՟ճթ,
Զճջ Մ՟հ՟վէ՟ռ՟մւ չՠջ՜լ՜հձՠ՜է ժճմզ,
Ոջ բ իշջ՜ժՠ՜է ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիզ,
Զճջ Շ՟ղՠթկնվ ճջնճջնզ,
Ի ՠջժզջո Գնհսմ ժճմՠռՠ՜է ՜ոզ,
Ի ՞՜ս՜շձ Ն՟իշ՟ր՟մթ,
Թճս՜ժ՜ձ բջ Հ՜հճռ ՜ա՞զ
Ոսդձՠ՜ժ ի՜ջզսջ ՠս տ՜շՠ՜ժ ճ՝ՠէճձզ,
Եշՠ՜ժ ՟զտպզճձզ ՠս կզՠ՜ժ Նՠձոճձզ, Ծ դզս ՜հէ ՜սՠէզ,
Քո՜ձՠջճջ՟զ ՠս մճջո ՜կ ՜հէ հ՜ջ՜՝՜ջ՟զ
(8×100+4×50+3×15+1×15+1×5+50+20+4=1124+551=1675)փ
Հջ՜կ՜ձձ պբջճսձզ, ճջ կզղպ ՞ճմբ հ՜ժ՜ձնո ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ՜կՠձ՜հձ կոՠխզ, դբ. Գ՜ձլՠռբտ լՠա ՞՜ձլո ՜ձյ՜ժ՜ո հՠջժզձո, ճսջ ճմ ռՠռ ՠս ճսպզմ ՜յ՜ժ՜ձբփ Վ՜շՠ՜է ճկձ ո՜ոպզժ ոզջճչ զ ՟՜ոբ ՠջն՜ձժ՜ռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ զ ոբջձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ, ճջճհ ՜ձճսձ Մ՟վսթվնջ չՠջ՜լ՜հձզ, զկ՜ռՠ՜է ազկ՜ռՠ՜է ա՜ձռճսկձ ա՜խ(=ձ)ռ՜սճջ ժՠձռ՜խճհո ՠս ՝ճսշձ ի՜ջՠ՜է ակղպձնՠձ՜ե՜շ՜ձ՞ձ, զ՝ջՠս այ՜ջ՜ջպ ՠջժզջ, չ՜խչ՜խ՜ժզ էճսՠ՜է ա՝՜ձ Տՠ՜շձ, ճջ ՜ոբ.
Եջ՜ձզ ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սզճձ ՠս գձդ՜ձզո հԵջճսո՜խբկ. Ահոզձտձ՚ զ ձճջո ՠժՠխՠռզ ՠս ՠջ՜ձ՜սբպ ղձճջիձ ՜ջե՜ձ՜սճջզէփ
Յճջե՜կ էճսՠ՜է ակՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ Մթւ՟ճեժ աՠշ՜վ՜վ՜՞ ոբջ ոջպզ ձճջճ ՠս առ՜ձժճսդզսձ իճ՞ՠսճջ, ճջ ժ՜կզ ոպ՜ձ՜է ՞զջո զսջձ իճ՞ՠսճջ ա՜ս՜ժ, հ՜հձե՜կ զ՝ջ ՝շձճսդՠ՜կ՝ ի՜ջժ զ չՠջ՜հ ՠ՟ՠ՜է Մ՟վսթվնջ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջզձ, ազ ՞ջՠէ պ՜ռբ աՄՠժձզմո Ս՜խկճո՜ռձ Դ՜սդզ, ՜ոՠէճչ. Գզջտ ՝՜աճսկ ՞ճձ զ ոճսջ՝ ճսըպո, ՝՜հռ ՟՜հ յ՜ժ՜ո ՞ճէճչ զ իշջ՜ժ՜սճջ պՠխՠ՜ռո, ճսոճսռ՜ձՠէճչ ՠս ըջ՜պՠէճչ ձկ՜, ազ ՜ձլզձ ժ՜էռբ ՠս վճսդ՜ձ՜ժզ թջՠէ պ՜-

ռբփ Իոժ իՠա՜իճ՞զ Մ՟վսթվնջ զձտձ՜հրե՜ջ ժ՜կրտ հ՜ձլձ բ՜շ ազ ՞ջՠէ պ՜ռբփ Բ՜հռ կՠթ ջ՜՝ճսձ՜յՠպձ Մթւ՟ճեժ ա՜կՠձ՜հձ ՜ջպ՜տզձ իճ՞ոձ զձտձ հ՜ձլձ բ՜շ իու՞՜է ՠս չծ՜ջՠէփ Բՠջՠ՜է ատ՜ջպճսխ՜ջձ զ հՠջժջբձ Սթրմգ՟տ ՠս արջզձ՜ժձ զ Վ՟ճնտ կնվեմ, զ հ՜ձ՜յ՜պբձ Շ՟սթխ ժճմՠռՠէճհ, պճսՠ՜է ամ՜վ ՠս ա՞՜խ՜վ՜ջ ՞ջտզձ, ՠս ի՜պՠ՜է աթ՜ըո թջճխզձ, ՠս ի՜ջժ զ չՠջ՜հ ՠ՟ՠ՜է ՜ղ՜//(747՜)ժՠջպՠ՜է ՠս լՠշձ՜ոճսձ կ՜ձժ՜ձռձ զսջճհ՚ աժճժՠէ դխդզձ ՠս աձղըղպՠէձ, ՠս զձտձ հ՜ջ՜ե՜կ զ լՠշո ՜շՠ՜է, պՠո՜ձբջ աըճղճջճսդզսձ ՞ջճհձ, ՠս ռճսռ՜ձբջ, դբ՚ ՜հոյբո էզռզ աժՠջյ
ՠս ալՠս ՞ջճհձփ Ահէ ՠս աոջ՝՜՞ջՠէձ ՠսո բ՜շ ՜ձլձ, հճջե՜կ լՠշձի՜ո էզձբջ, ՜ձլ՜կ՝ զսջճչ ՜ղը՜պբջ ՠս զձտձ
ոջ՝՜՞ջբջ, զ՝ջՠս ի՜հջ ՜շ ճջ՟զ, ՞ճջճչ՜՞ճսդ ՞դճչ ՞դ՜հջ ՠս ը՜ձ՟՜խ՜պբջ զ չՠջ՜հ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՞ջճհոձ ճսոճսռ՜ձՠէճչ, ըջ՜պՠէճչ ՠս յ՜պճսզջՠէճչ ակզ՜՝՜ձոձ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, ազ իճ՞ պ՜ջռՠձ ՠս ա՜շ՜ն՜ժ՜հ ՞ճջթձ վճսդճչ
՜ս՜ջպ ի՜ոճսոռՠձփ Ոջ հճհե ոզջճխ ՠս ըձ՜կ՜թճս ՠխՠս կՠա, աճջ Տբջ Յզոճսո չ՜ջլ՜պճս էզձզ ոկ՜հ, չ՜ոձ ազ ո՜ ՠխՠս յ՜պծ՜շ ՜հոկ ՞ջտզո, աճջ կզ զ վճտջ ՠս զ ոճսխ ՜ղը՜պ՜ձ՜ռ զսջճռ՚ չ՜ջլո ՝զսջ՜յ՜պզժո ՠս Ռ — յ՜պզժո
՜շռբ ՜ոպ ձՠջժ՜հո ՠս հ՜յ՜շձզձ. ՜կբձփ
Աջ՟, ՜հոկ ՜ոպճս՜թՠխբձ ՠս ՠջժձ՜յ՜ջ՞ՠս ՞՜ձլզո ՠս էճսո՜վ՜հէ ՠս կ՜տճսջ կ՜ջ՞՜ջպզո ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխբ
ՠսո՚ ՜ձյզպ՜ձ ՠս ՜յզժ՜ջ Մ՟վսթվնջ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ ՝՜ձզ յ՜ղպրձՠ՜, ճջ ճսձզ ո՜ ՜կ՝՜ջՠ՜է հզձտՠ՜ձ ա՝ճէճջ
Ս՜խկճոձ կ՜ջ՞՜ջբզձ Դ՜սդզ, դճխ ա՜հէ Ը ՞ճ՝խ՜հոձ, ճջտ ՜հէճռ կ՜ջ՞՜ջբզռձ բ ՜ո՜ռՠ՜է, զոժ աՄՠժձճսդզսձո ոջ՝ճհ Ս՜խկճոզո, աճջ էճսո՜յ՜հթ՜շ կՠժձճսդՠ՜կ՝ ՠս ՞ՠխՠռժ՜՟զջ հրջզձճս՜թճչ ՝՜ռ՜հ՜հպՠ՜է բ ՠս կՠժձՠ՜է պզՠաՠջ՜էճհո ՠջ՜ձՠէզ ի՜հջ՜յՠպձ՚ Նգվջեջ Լ՟ղՠվփմ՟տթմ ՞ՠխՠռզժ ՠս տ՜խռջ՜ի՜կ ՝՜ձզսփ Զ՜ձ՜ա՜ձ ճծճչ ՠս ՜ձճսղ
ՠխ՜ձ՜ժ՜ս զ ըջ՜պ ՠս զ ա՞ճսղճսդզսձ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռճհ ՠս իՠջտճսկձ իՠջլճս՜թճխ՜ռ ՠս գձ՟ՠջ՜ձճսկձ ձճռզձ մ՜ջՠ՜ռձ ՠս ճսխխճսդզսձ ՜ձա՞՜կ՜ռ կ՜ջ՟ժ՜ձռ, զ հճջ՟ճջճսկձ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս զ իջ՜ի՜ձ՞ո ժջդճսդՠ՜ձ ՜ձժջդզռ ՠս ՜ձչ՜ջեզռ, ՜հէՠս զ հճսո՜՟ջճսդզսձ չի՜պՠ՜է ՜ձլ՜ձռ ՠս զ ռճսյ ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ՞էճջՠ՜է ու՞ճսռ կ՜ջ՟ժ՜ձփ Ոջ ՠս
՜ձճսձ ոճսջ՝ ՞ջճռո Մՠժձզմ ճջնճջնզ, ՠս ՠպճս աո՜ ՞թ՜՞ջՠէ հճհե վ՜վ՜՞՜ձրտ՚ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ զկճռ ՠս ՜ջ՟՜ջ
չ՜ոպ՜ժճռ, ճջ ՠս չ՜ոձ ՜շ՜սՠէ նՠջկՠշ՜ձ՟ ոզջճհձ, աճջ ճսձբջ ՜շ Աոպճս՜թ, ժ՜կբջ ա՜հէ ՠսո ՞ջՠ՜ձո ոպ՜ձ՜է
զսջձ իճ՞ՠսճջ ա՜ս՜ժ ՠս հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձփ Զճջ ՠս ՞ջՠռ՜ս իճ՞ՠխզ ոճսջ՝ ՞զջտո զ կՠթ՜իշջ՜ժ ՠս հ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ ՠս հ՜ժ[՜]ձ՜սճջ ՠս ՠջՠսՠէզ ՠս զ կ՜հջ՜տ՜խ՜տձ ՜կՠձ՜հձ չ՜ձճջբզռ զ Սնրվՠ ճսըպո ոջ՝ճհձ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթ ՠս ՜հէ ՝՜ակ՜ի՜ս՜տ ոջ՝ճռ ձղը՜ջ՜ռո ճջտ ՜ոպ ժ՜ձ ՞ճսկ՜ջՠ՜է, զ յ՜իյ՜ձճսդզսձ պ՜ձո Թնվանղգ՟մ, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ՠջզռո ՠջ՜ձՠ՜է ժ՜դճխզժճոզձ Հ՜հճռ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ ճջ զ Սնրվՠ
Էչ//(747ՠ)ղթ՟լմթ ՠս ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜ձ Սվՠնճ չ՜ձզռո Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ, ՞ՠջ՜վ՜շ ՠս կՠթ՜յ՜պզս, իջ՜ղ՜ա՜ձ,
՜կբձզկ՜ոպ, իարջ զկ՜ոպ՜ոզջզ ՠս ՝՜ձզ՝ճսձ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ ՠս ՜իջզ՜ժ՜ձ տ՜սմ՜յՠպզ ՠս չՠջ՜՟զպճխզ՚ պՠ՜շձ
Մթւ՟ճեժթ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ճջ ՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժզո ՜հոկզժ բջ ՜դճշ՜ժ՜է ՠս վճը՜ձճջ՟ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ ի՜հջ՜յՠպզձ Հ՜հճռ զ ՞՜իձ Մգլթմ Էչղթ՟լմ՟ճ, զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ ՜ա՞զձ Պ՟վջթտ Շ՟ծ Սնրժեղ՟մթմ, ՠս
զղղՠռճխճսդՠ՜ձ հՠջժջզո Ն՟իշ՟ր՟մնր Մ՟ծղ՟ս Շպըդ՟ճ ը՜ձզձ, ճջ՟զ Աժթ հնրժթ ը՜ձզձփ Ըոպ ՝՜ձզ ՠջն՜ձժզձ
Դ՜սդ՜հ, րջզձ՜ժ ՠխնՠջճսզձ, ճջ հճէճչճսդՠձբ իջ՜կ՜ձ կ՜ոզձձ ՝՜խլ՜հ վ՜վ՜՞կ՜կ՝ ՠս հ՜խ՝ՠջո նճսջռ, ՜հոյբո
ոջ՝՜ոբջ ՠս իճ՞ՠէզռ չ՜ջ՟՜յՠպո՚ Մ՟վսթվնջ զ հրե՜ջճսդՠձբ ժ՜կ՜ռձ հ՜խդՠ՜է, վ՜վ՜՞ՠռ՜ս ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜ըրո ՠս ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ժպ՜ժզո ՠս ըոպ՜ռ՜ս ա՞՜ձլո ՜ձժճխճյպՠէզ ՠս ա՜ձ՜շզժ կՠթճսդզսձո զ յ՜հթ՜շճսդզսձ
կպ՜ռ ՠս իճ՞ճռ կ՜ջ՟ժ՜ձ, ռձթճսդզսձ ՠս աճս՜ջծճսդզսձ կ՜ձժ՜ձռ ՠժՠխՠռսճհ, զ չ՜հՠէճսկձ ՜ձլզձ զսջճհ հ՜ոպզ ժՠձռ՜խճսկձ ՠս հզղ՜պ՜ժ ՝՜ջզ իճ՞սճհ զսջճհ ՠս թձրխ՜ռձ զսջճռփ
Դ՜ջլՠ՜է ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ՠս ազո՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ ՠս աՠխժՠէզ, յզպ՜ժ՜ձճսձ Մ՟վսթվնջ ՝՜ձզ ժ՜ջրպո, ՠս աիճ՞ՠսճջ ի՜հջձ զկ՚ ապբջ Սսգց՟մմնջ ժճսո՜ժջրձ տ՜ի՜ձ՜հձ, ճջ ՝՜ջսճտ ժՠձռ՜խ՜չ՜ջճսդՠ՜կ՝ ժՠռՠ՜է ՠս էզ ՜սճսջ՝տ
՜էՠրտ թՠջ՜ռՠ՜է ի՜ձ՞՜ս զ Քջզոպճո ՠս ՞ձ՜ռ յ՜ջթ՜ձրտ ՜շ ռ՜ձժ՜էզձ զսջ, աճջ զձտձ ռ՜ձժ՜հջ, ՠս ակ՜ջկձ՜սճջ
թձրխոձ զկ, աի՜հջձ զկ՚ Աջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս ա՞ճջճչ՜՞ճսդ թձրխ կ՜հջձ զկ՚ Եդբթխթմ, ՠս ՠխ՝՜հջձ զկ՚ յ՜ջճձ Ամսնմմ, ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է ՠխ՝՜ջտձ զկ՚ աԱրգսթւմ ՠս աԳվթանվմ, զ հՠջժզջձ Յնրմ՟տ ճջ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձտկզձ ՠջզպ՜ո՜ջ՟՜ժ՜ձ ի՜ո՜ժ՜ս, ճջտ ՜ոպզ ժՠձռ՜խճհո վճըՠռ՜ձ ՠս ՞ձ՜ռզձ ՜շ Քջզոպճո՚ հճհոձ ՜կՠձՠռճսձ ՠս դճխզձ կՠա ոճս՞
՜ձչՠջ՜ձ՜էզ, ձ՜ՠսս կՠթ՜՞ճհձ ՠխ՝՜ջձ զկ՚ Յնռծ՟մմեջմ, ճջ կզձմ՟ՠշ ՞թ՜՞ջճսդզսձ պ՜շզո ժ՜հՠ՜տ, ՠի՜ո ձկ՜
րջի՜ոձ ժՠձ՜ռ ՠս վճըՠռ՜ս զ կբձն ՠս ՞ձ՜ռ ՜շ Ն՜, ճջ վ՜վ՜՞ձ բջ, ՠս ակ՜կզժձ զկ՚ աԽ՟էնրմմ, ՠս ակՠթ կ՜կձ
զկ՚ աՇեէ Մ՟վթ՟ղմ, ՠս աի՜ջ՜ա՜պ տճջտձ զկ՚ աՀնպնղմ, ՠս աի՜ձ՞ճսռՠ՜էտձ՚ աՆ՟դթխմ ՠս աԳնրժց՟յեմփ
Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աՠխ՝օջճջ՟ՠ՜ժտձ զկ՚ ապբջ Սսգց՟մմնջմ, Դ՟րթէմ, Սսգց՟մմ, Ս՟ծ՟խմ, ՠս
կզսո ՠխ՝օջճջ՟զտձ զկ՚ Բ՟վջգհմ, Ն՟դ՟վեէմ ՠս Պհնրդմ, ՜հէՠս ՠջջճջ՟ ՠխ՝րջճջ՟ՠ՜ժտձ զկ՚ Աՠվ՟ծ՟ղմ, ճջ պ՜ջ՜ե՜կ կ՜իճս՜կ՝ ՠս պխ՜հ՜ժ՜ձ ի՜ո՜ժ՜ս ի՜ձ՞ՠ՜ս զ Քջզոպճո, ՠս ՠխ՝՜հջ ոճջզձ՚ գա// (748՜) Նթխփհ՟ճնջմ, ՠս
ավՠո՜հձ կՠջ՚ աՄ՟մնրխմ, ՠս ոճռզձ աճս՞՜ժռ՜հձ, ՜կՠձզռ ճջ՟ճռձ ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ ՠս դճշձՠջ՜ռձ ոճռ՜, ՠս ի՜ջոձՠջ՜ռձ վճտջ՜՞ճսձզռ ՜կՠձՠռճսձռ, ՜հէՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ զկճռ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ ՜շ Քջզոպճո, ՠս ճջճռ Տբջ ժ՜կՠոռզփ

Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ աի՜ձ՟զյճխտ՟ պՠո՜ձՠէճչ ՠս ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ ՜հոկ իճ՞ՠէզ ժպ՜ժզո ՠս ժ՜կ ի՜ջՠս՜ձռզ ըո՝օոձՠէճչ, ՠս ճջտ գձդՠշձճստ աո՜ ՠս էճսո՜սճջզտ ոճչ՜ս, էզ ՝ՠջ՜ձճչ ՠս ՝ճէճջ՜ըրո էՠաճս՜ս ՠս ճսխզխ
կպրտ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ՚ պ՜շ՜յՠ՜է ՠս կՠխո՜կ՜թ Մ՟վսթվնջ էճժ ՜ձճս՜կ՝ ՠսՠդ չ՜ջ՟՜յՠպզո ՠս թձրխ՜ռձ զկճռ ՠս ՠխ՝՜ջռձ չՠջճյ՞ջՠէՠ՜ռձ ՠս ի՜կրջբձ ՜կՠձ՜հձ ՜ա՞՜պճիկզռձ զկճռ՚ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռձ ՠս վճըՠռՠէճռձ
՜շ Տբջձ ճխճջկ՜թփ Ոջ ճխճջկզ հ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզ ոճռ՜ իճ՞սճհձ, ՠսո ՜շ՜սՠէ զ ե՜կ ոճսջ՝ ՠս ոճոժ՜էզ ՜ձ՜ջ՜պ ՠս
՜ձկ՜ի յ՜պ՜ջ՜՞զձ, ազ ճխճջկ՜թձ Աոպճս՜թ ճխճջկՠոռզ ձճռ՜ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ՠս նձնՠոռբ ալՠշ՜՞զջ հ՜ձռ՜ձ՜ռ ձճռ՜, ՠս ՞ջՠոռբ ա՜ձճս՜ձո ձճռ՜ զ ՟յջճսդզսձ ժՠձ՜ռ ՜ձոյ՜շ հ՜սզպՠձզձ. ՜կբձփ Ըձ՟ ձճոզձ ՠս ազո՚ ա՜կՠձ՜կՠխ ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հո թ՜շ՜հզռձ Աոպճսթճհ, ահ՜ձհզղՠէզ ՠս ա՜ձ՜ջիՠոպ, ոճոժ՜ձճսձ Մ՟վնրէ՟ճ ՟յզջ, զ Տ՟մեմ Սթրմգ՟տ, ճջ ՠս ՠո, ՜ջե՜ձզ ՠխբ ակ՜ջ՞՜ջբ՜ժ՜ձ իճ՞ՠէզ ոճսջ՝ պ՜շո ՞թ՜՞ջՠէ կՠխո՜կ՜թ, վպՠ՜է կ՜պ՜կ՝
զկճչփ Մզ՜հձ ՠո ՜ձլ՜կ՝ զկճչ ՠս ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՞ջՠռզ, թ՜խժՠռզ ՠս ժ՜ակՠռզ աո՜հ՚ գոպ ժ՜ջզ վ՜վ՜քզկ՜ռ ՞զպճսդՠ՜ձ զկճհ. ժ՜ջ՟՜էճչ ՠս ժ՜կ րջզձ՜ժՠէճչ, կզճհ Աոպճս՜թ ճխճջկ՜հզ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ ՠս ազկո ՜ձ՜ջե՜ձճսդզսձո, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հո բջ. ազ ՠս ճխճջկ՜թձ Աոպճս՜թ ալՠա ճխճջկՠոռզ զ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձ զսջճսկ, ՠս հզձտձ րջիձՠ՜է ՠխզռզ հ՜սզպՠ՜ձ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. ՜կբձփ
Աջ՟, ՜ս՜ջպՠռ՜ս ՠս ժ՜ակՠռ՜ս ա՜ոպճս՜թ՜ըօո ոճսջ՝ կ՜պՠ՜ձո զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձ Հ՜հժ՜աՠ՜ձո պճսկ՜ջ
ՌՃԻԴ(1675) — ՠջճջ՟զ, հ՜կոՠ՜ձձ հճսէզոզ կՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟զփ Ես ՠպճս աո՜ հզղ՜պ՜ժ իճ՞սճհ զկճհ ՠս թձճխ՜ռձ զկճռ
հ՜ոպճս՜թ՜ըձ՜կ Ձնվ՟խթջ, ճջ Մ՟հ՟վէ՟ռ՟մջ ժճմզ, զ ՟ճսշձ ՞ՠջ՜իշմ՜ժ կՠձ՜ոպ՜ձզո, ՠջժձ՜ծՠկ ՠս ՜շ՜տՠէ՜ղբձ չ՜ձզռո Սնրվՠ ՠս Ամբվ՟մթխ չժ՜հզ Սվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ ՠս ՜հէ ՝՜ակ՜՞ճսկ՜ջ ոջ՝ճռ ձղը՜ջ՜ռո, ճջտ
՜ոպ ժ՜ձ ՜նվճվՠ՜է, ՜ձձկ՜ձ ՞ճէճչ զ՝ջ ՠս ա՜ջՠ՞՜ժձ ն՜ի՜սճ//(748՝)ջՠ՜է՚ վ՜հէՠձ զ կբն ՜ղը՜ջիզո Հ՜հճռփ
Դ՜ջլՠ՜է, հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աոջ՝՜ոձՠ՜է ՠս ոջ՝՜ոձճսձ՟տ կզ՜՝՜ձտ կՠթզ չ՜ձզռո, ՜շ՜նձճջ՟ ՠջն՜ձզժ ՠս
՜ոպճս՜թ՜ջՠ՜է ՞էճսըձ կՠջ՚ ոջ՝՜ա՜ձ ՜ջգՠյզոժճյճոձ Մթւ՟ճեժ չ՜ջ՟՜յՠպձ չՠջ՜՟զպճխ ճսըպզո, ազ ժ՜կրտ
ՠս լՠշձպճսճսդՠ՜կ՝ ոճջզձ ՠխՠ՜է ոճսջ՝ ՞զջտո ՜հո, աճջ զ չՠջ ժճհո ՝՜աճսկ պՠխզո ՞ջՠ՜է ժ՜հ յ՜պճս՜ժ՜ձ ՜ձճսձձ ոճջ՜, աի՜կղզջ՜ժ ՠս ակՠթ՜ջքճհ աՠխ՝՜հջձ զկ՚ Յնծ՟մ ոջ՝՜ոբջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, աԱվթջս՟խեջ չ՜ջ՟՜յՠպձ
ՠս աթՠջճսձզ ի՜հջ կՠջ՚ ապբջ Եջ՟ճթմ, ճջ ճսձզ ՝՜աճսկ ՠջ՜ըպզտ զ չՠջ՜հ զկ, աՊգսվնջ չ՜ջ՟՜յՠպձ՚ ՠխ՝րջճջ՟զ
պՠ՜շձ Մթւ՟ճեժթ, ՠս ավճտջձ Մթւ՟ճլեժ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ՠս աի՜հջ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ՚ ապբջ Թնվնջմ, ճջ ճսձզ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պ՜ձտ զ չՠջ՜հ չ՜ձզռոփ Ն՜ՠսս հզղՠոնզտ աի՜ձ՞ճսռՠ՜էտ ՠխ՝՜յջտձ կՠջ՚ աԴ՟մթեժ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս ապբջ Ս՟ղնրեժմ, ճջ զ պզո ՠջզպ՜ո՜ջ՟՜ժ՜ձ ի՜ո՜ժզ վճըՠռ՜ձ զ կբձն ՠս ՞ձ՜ռզձ ՜շ ՝՜խլ՜էզձ ՜հձ, ճջ ՝՜խլ՜հզձ կ՜ձժճսդՠձբ զսջՠ՜ձռ. Եսո ՜շ՜սՠէ աժճսո՜ժջրձ ՜՝ՠխ՜հտձ՚ ապբջ Մնռջեջմ, ապբջ Մ՟վսթվնջմ, ապբջ Ահեւջ՟մբվմ, ապբջ
Գվթանվմ, ապբջ Ղ՟դ՟վմ, ապբջ Աջսնր՟լ՟սնրվմ ՠս ապբջ Արգսթջ՚ օջզձճխ հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզո, ՠս աձ՜ը՜յո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտձ՚ աՅ՟խնՠ վ՜ժ՜ժ՜էձ, Աջսնր՟լ՟սնրվմ, Մ՟վնրէ՟ճմ, Յ՟խնՠմ ՜հէՠս ՟յզջտ ՠս ն՜իգձժ՜էտ, ավճտջ՜ոճսձ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է կ՜ձժճսձտ ոջ՝ճհ չ՜ձ՜ռո՚ աԲ՟վ՟հ՟ղմ, աՅ՟խնՠմ, Գ՟ժնրջսմ, աԱր՟ւմ, աԿթվ՟խնջմ, Բ՟հս՟ջ՟վմ, ՠս ա՜հէ ԲԺ—ձ ժխՠջզժճոտձ, ճջ ա՜ձճս՜ձո ձճռ՜ ճմ ՞ջՠռ՜տ՚ չ՜ոձ ալ՜ձլջ՜ձ՜էճհ գձդՠջռճխ՜ռ՟, ձ՜ՠս
աթՠջճսձզ յ՜յձ կՠջ՚ Աՠեվմ, ՠս ակ՜ի՟՜ոզտձ՚ Կթվ՟խնջմ, Ս՟վաթջմ ՠս աՂ՟դ՟վմ, ճջտ ը՜խ՜խճսդՠ՜կ՝ ի՜ձ՞ՠ՜ձ զ Քջզոպճո, ՠս ապձպՠոտձ կՠջ՚ աԳվթանվգ՟մտմ ՠս աԱբ՟ղմ, ՠս ա՟շձ՜յ՜ի Յնռ՟մմեջմ, ՠս ա՜հէոձ ՜կՠձ՜հձ,
ճջտ ժ՜ձ զ թ՜շ՜հճսդզսձ ՠս զ ոյ՜ո՜սճջճսդզսձ չ՜ձզռո, ՠս ա՞ՠսխզ տ՜ի՜ձ՜հտձ՚ ապբջ Մ՟սէենջմ, ապբջ Ս՟վաթջմ, ապբջ Մ՟վա՟վեմ, ապբջ Սսգց՟մնջմ՚ աՠխ՝րջճջ՟զձ զկ, ապբջ Պգսվնջմ, ապբջ Նգվջեջմ ՠս ավճտջձ՚ պբջ
Նգվջեջմ. աոճո՜ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ հզղՠոնզտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդո լՠջփ
Աջ՟, չՠջոպզձ ՜խ՜մՠկ հզղՠէ ազո՚ Մ՟վսթվնջ ՝՜ձզ ոյ՜ո՜սճջո, ՠս աթձրխտձ զկ՚ աչՠջճհ՞ջՠ՜էտձ, ձ՜ՠսս ոյ՜ո՜սճջտ Սջ՝ճհ չ՜ձ՜ռո հզղկ՜ձ ՜ջե՜ձ ՜շձՠէ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ, աճջճռ ա՜ձճսձոձ հզղ՜պ՜ժՠռ՜տ ՠս ՞ջՠռ՜տ, ՜շ՜նզ ոջ՝ճհ ոՠխ՜ձճհձ ՠս կՠխո՜տ՜սզմ ՜ձթ՜ը՜յբո ոջ՝ճհ ըճջիջ՟ճհձ ՠս ըճջիջ՟՜ժ՜ձ ՜խրդզռ կզնզ լՠջճռ հզղՠոնզտ
աոճո՜հ, ճջյբո ազ ՠս ՟ճստ հզղ՜պ՜ժՠ՜է էզնզտ զ ՟յջճսդզսձձ չՠջզձ, հ՜ձկճշ՜ռ հզղ՜պ՜ժձ Աոպճսթճհ, զ վ՜շո ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ` Հրջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ. ՜հեկ ՠս կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձոփ
Դ՜ջլՠ՜է, հզղՠռբտ այ՜յձ զկ՚ Մնրվ՟սմ ՠս ատՠշզձ զկ՚ աԵժթմ՟իմփ
Սպ՜ռճխզ ՠս զսջ ի՜ջ՜ա՜պձՠջզ ՜ձճսձձՠջգ. ՠջ՝ՠկձ ձ՜ՠս ՞ջմզ ՜ձճսձգ, հզղ՜պ՜ժսճսկ ՠձ՚ 7՝, 43՜, 55՜, 70՜, 83՝, 98՜,
122՝, 136՜, 154՜, 176՜ — ՜հէճսջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 452՜ (Շխ՜՞զջ) Ծ՜շ՜հո կՠխ՜սճջ՚ պբջ Իջ՟ծ՟խ կՠխ՜յ՜ջպ չ՜ջ՟՜յՠպո, աՍնրվՠ Եվնրջ՟հեղ՟ճ ձճսզջ՜ժ, պՠխՠ՜ս Ն՟իշնր՟մտթ, ՠժզ ճսըպ աՍնրվՠ չ՜ձտո Ն՟ի՟ռխ՟ճթ, դվզձ բջ ՌԲՃԺԵ (1766)—զձ, կ՜հզոզ Է—զձ,
բջ ՜շ՜նձճջ՟ Գվթանվ չ՜ջ՟՜յՠպձ իՠա՜իճ՞զփ

748՝ (Բճէճջ՞զջ) Ն՜ՠս աոզջՠէզ ՠխ՝՜հջձ զկ՚ ըաԻջ՟ծ՟խ չ՜ջ՟՜յՠպձ Աջո՟ծ՟մտթ, ապբջ Ս՟վաթջմ, ձ՜ՠս
լՠշձ՜ոձճսձ՟ ՜ղ՜ժՠջպձ, աիճ՞ՠսճջ ճջ՟ՠ՜ժձ՚ աԳ՟ժնրջս ո՜ջժ՜ս՜՞ձ, ՠս զկ ՠխ՝՜ջռ ՜կճսոզձտձ՚ աՄըվռ՟էմ ՠս
աՍ՟մբնրիսմփ
2. 113՝ (Շխ՜՞զջ) Եո՚ Մ՟վսթվնջ չ՜ջ՟՜յՠպ ՞ջՠռզ ցգդվվ՟վթ ՜կոճսձ, դզ[ս]ձ ՌՄՂ (1841)—զձ աԿ՟վլթփ
3. 749՝ (ԺԹ ՟.) Ավգսթկփ
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ԳՐԻՉ՝ Մգժւնմ գվետ Կգհգտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ռ՟ճթջ Ս՟վաթջ Խ՟շ՟իշթֆ
ԹԵՐԹ՝ 450. շավնր՟լ՝ 1՟, 2ՠ, 450ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԼԹ×12 (Դ, ԻԲ 10, Թ 8, ԼԹ 2)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ՟մնվնյ ժնրջ՟բվնյղնռֆ
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 32×12ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (մփսվաթվ՝ 1ՠ — 2՟)ֆ ՏՈՂ՝ 30–31ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝
ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր (ռգվ՟մնվնանրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ Ա ցգհխզ ո՟սնր՟լ սո՟աթվ Մ՟յսնտթ էգվէգվնռ, Բ ցգհխզ՝ ԼԹ
ով՟խթտ ՟դ՟ս ղմ՟տ՟լ էհէնռ), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ջխդՠնրղ ծմ՟սթո Մ՟յսնտթ 2 էգվէ, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթ.
«Կ՟մնմ ի՟շ փվծմգժնճ»ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 3՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 301՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, ս՟ձ՟վֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվֆ ԺԹ բ՟վնրղ խ՟դղզ ղ՟ջմ՟խթփվեմ ռգվ՟մնվնանր՟լ, ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, ց՟խ՟մմգվմ՝ զմխ՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
—1՝—2՜ Ց՟մխ ավնտջ ՟ճջղթխ ավգ՟ժ խ՟ — Ա. Ն՜ը՚ ի՜ս՜պճհ... Ղ. Վ՜ոձ Ախճսի՜ռզռձ ժ՜ջ՞՜ս ժ՜ջ՟՜փ
Ահէ լՠշտ՚ ձրպջ՞զջ ՠս ՜ձ՜ս՜ջպ.մճսձզ 304՜ — 449՜ ձզսդՠջգ (ՂԱ — ՃԼ)փ

1. [Ի Հ՟ջ՟վ՟խ՟տ իվ՟սնրտ Յնռծ՟մմնր Եվդմխ՟տրնճ]
Տգ՛ջ կգպ. 228, 71՟—108ՠ. §1. Նը./3՜—4՝փ ՟/4՝—6՝փ ՠ/6՝—8՝փ ա/8՝—10՜փ բ/10՜—2՝փ գ/12՝—3՝փ դ/13՝—4՝փ ե/14՝—5՝փ
զ/15՝—6՝փ է/16՝—8՝փ ը/18՝—20՜փ ը՟/20՜—1՝փ ըՠ/21՝—4՜փ ըա/24՜—6՜փ ըբ/26՜—7՝փ ըգ/27՝—9՜փ ըդ/29՜—30՝փ ըե/30՝—1՜փ
ըզ/31՜՝փ ըէ/31՝—2՝փ
Զ — ԺԶ ՞էճսըձՠջգ հՠպ՜՞՜հճսկ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ Է—ԺԷփ ԺԷ ՞էը՜ի՜կ՜ջգ ՝՜ռ բ դճխձճս՜թ ՠս հ՜նճջ՟ձՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ
1 դճս՜ի՜կ՜ջճչ ՝՜ջլջ. ՜հ՟յբո բ ձ՜ՠս ռ՜ձժճսկփ

2. 32՝—9՝ ԻԱ. Ոհՠ ոթս՟մթ ռ՟ջմ ջթվգժթ ղգպգժնտ ռգվ՟ճ գր ՟դա՟խ՟մ՟տ, Գվթանվե ռ՟վբ՟ոգսե —
Աջ՟, ՜շ՜ձ զ կբձն ՠս ՜շ Աոպճս՜թ ՞ձ՜ռզձ...
3. 39՝—42՝ ԻԲ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղիթէ՟վնրէթրմ ջա՟րնվ՟տ. Վ՟ջմ մմչգտգժնտ — Բՠջ ՜շ զո ակզպո տճ, ՠխ՝՜հջ, ազ ՞զպբ չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձ...
4. 42՝—5՝ ԻԳ. Ննվթմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ թ կ՟ճմ [մնճմ] ինվծնրվբ. Վ՟ջմ մմչգտգժնտ — Քջզոպճո բ՜շ ՠջժջյ՜՞ՠոռճստ, ոպՠխթզմձ չՠջոպզձ ոպՠխթ՜ձբ...
5. ՟. 46՜—8՜ ԻԴ. Ննվթմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ռ՟վբ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դմմչգտգժնտ — Ահոկզժ իճ՞ պ՜ձՠէ ժ՜ջՠսճջ բ...
ՠ. 48՜՝ Ննվթմ Յնծ՟մմնր ՟ջ՟տգ՟ժ — Ախբ, ՜ո՜ զձլ, ճչ ժզձ, ՟ճս ազ՛ ծմՠո ՠս գձ՟բ՛ջ չ՜հՠո զ չՠջ՜հ ՜շձ տճ...
Տՠ´ո պյ. «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», N 16, բն 184-185, Bփ

6. 48՝ — 51՜ ԻԵ. Սնրվՠ ծփվմ Թենցթժնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟վս՟ջնր՟տ գր ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Յճջե՜կ
կզպտ՟ ա՝՜խՠ՜է էզձզ իՠպ կՠխ՜ռ...
7. 51՜ — 4՝ ԻԶ. Գենվա՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟հնվբնրէգ՟մ ո՟ս՟վ՟աթմ — Աջՠ՜կ՝ձ Քջզոպճոզ վջժՠ՜է ՠս ՜ա՜պՠ՜է ՠխ՝՜ջտ զկ զ Քջզոպճո...
8. 54՝—6՝ ԻԷ. Տգջթժ Աէ՟մ՟ջթ Ահեւջ՟մբվնր ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ակՠձՠռճսձռձ Աոպճս՜թ ոտ՜ձմՠէզ պՠոզէ ՠջՠսՠռճհռ կ՜ջ՞՜ջբզռձ...
9. ՟. 56՝—9՝ ԻԸ. Տգջթժ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Յնծ՟մմնր, նվ ղ՟խ՟մնրմ Կնդգպ խնշթ, ՟ճվ ձամ՟դագ՟տ գր ՠ՟մթՠնրմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ, հճջճսկ բջ դճս՜ժ՜ձձ Հ՜հճռ ԴՃՀ (1021), դ՜՞՜սճջձ Հնպնղնտ Վ՟ջժթ բջ հԱվգրգժջ...//

(58՜) Դ՜ջլՠ՜է զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հճռ Ն ՠս ՀԸ (1029) ՜կզձ զ ձճհձ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Վ՟ջժթ ՠխՠս հՠջժզձո
ՠս ՜ի՜սճջ ՠս ոճոժ՜էզ ձղ՜ձ...
ՠ. 59՝—60՝ ԻԹ. [Վ՟ջմ ի՟ր՟վղ՟մ ՟վգա՟խ՟մ] — Դ՜ջլՠ՜է զ դճս՜ժ՜ձզո ՆՁԵ (1036) ՜կզձ ը՜ս՜ջՠռ՜ս ՜ջՠ՞՜ժձ...
10. 60՝—4՜ Լ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ յ՟ծ՟րես գր փաս՟խ՟վ ծնարնտ ծ՟ղ՟ճմթտ — Ոՙչ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է ի՜ջտ զկ ՠս ՠխ՝՜ջտ՚ թ՜շ՜հտ Քջզոպճոզ...
11. 64՜—7՜ ԼԱ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ՠ՟մմ Եջ՟ճգ՟ ղ՟վա՟վեթ նվ ՟ջե.
Եվ՟մթ սգհրնճմ ՟ճմղթխ, նրվ գդմ գր եյմ խնիգտթմ — Աջ՟, ՠդբ պՠխսճհձ ՠջ՜ձճսդզսձ բ, գոպ ճջճսկ ՜շ՜տՠ՜էձ չժ՜հբ...
12. 67՜—73՟ ԼԲ. Տգջթժ ջվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ ղգվնճ, նվ գսգջ դծվգյս՟խմ Աջսնրլնճ, գր ծ՟վտգ՟ժ թ մղ՟մե, նրջ՟ր զջս ժնրլղնրմջ ս՟վ՟խնրջ՟մ՟տ ղ՟վբխ՟մ... — Յ՜սճսջ կզճսկ ժ՜հջ ոճսջ՝ձ Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշմ կՠջ ՠս ՜խրդբջ...
13. 73՜—8՝ ԼԳ. Բ՟մւ փաս՟խ՟վւ, գր իվ՟սւ ծնագյ՟ծ գր ոթս՟մթւ — Աի՜ս՜ոզժ ե՜կ՜ձ՜ժ գձ՟ճսձՠէզ,
՜ի՜ րջ վջժճսդՠ՜ձ...
14. 79՜—82՝ ԼԴ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ՟մւնրմ նվբկ՟մտ, գր ռ՟ջմ իօջսօռ՟մնրէգ՟մ մնտ՟ճ, ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ — Աջ՟, ՠժ՜հտ, եճխճչճսջ՟տ Աոպճսթճհ, ՠս կ՜տջ՜վ՜հէ ՜խրդզստ լՠջճչտ...
15. 82՝—6՜ ԼԵ. Պ՟սղնրէթրմ Գգս՟վագժ Սնրվՠ Նյ՟մթմ, էե նրջսթ գր նվոեջ ՠգվ՟ր թ Հ՟ճջ — Յճջե՜կ ի՜ս՜պ՜ռ զ Քջզոպճո Մգլմ Կնջս՟մբթ՟մնջ...
16. 86՝—9՜ ԼԶ. Աճժ ո՟սղնրէթրմ Սնրվՠ ի՟շթմ ջւ՟մշգժգ՟տմ, նվ գհգր թ կգպմ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Նգվջեջթ — Ես ՠխՠս հՠպ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ հԱէնպ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ Մգլմ Նգվջեջ...
17. 89՜—92՝ ԼԷ. [«Ննվթմ ջնրվՠ մյ՟մթ Գգս՟վագժթ» (տ՟մխթտ)] — Իոժ Սճսջ՝ ձղ՜ձձ ոճոժ՜էզ ՠս ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ գձժ՜էՠ՜է էզձբջ...
18. 92՝—6՜ ԼԸ. Պ՟սղնրէթրմ Յնծ՟մմնր 0կմգտրնճմ, էե նրջսթ՞ եվ — Սճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպձ Յնծ՟մմեջ բջ զ ՞՜ս՜շբձ Տ՟յվ՟...
19. 96՜—100՝ ԼԹ. Վ՟վւ գր ճթյ՟ս՟խ ջնրվՠ խնրջթմ Թենբնրժ՟ճ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Ամ՟ջս՟ջ՟ ՝՜ջՠյ՜ղպ
՜ջտ՜հզձ Հնպնղնտ...
20. 100՝—4՜ Խ. Եվ՟մգժնճմ Ոջխեՠգվ՟մ Յնծ՟մմնր ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟ճվթմ գր թ ղթ՟ղփվմ — Բՠջ
՜հոճսիՠպՠս, ոզջՠէզ, ա՜հո ՜շ՜նզ ՟զռճստ այ՜պկճսդզսձ ոտ՜ձմՠէՠ՜ռ ՜հջսճհձ...
Չճսձզ գոպ ռ՜ձժզ՚ «ԽԱ. Սճսջ՝ ը՜մ՜վ՜հպզձ» (զկ՜ «Հ՜ռճսձՠ՜ռ») հՠպ՜՞՜հճսկ հ՜նճջ՟ ԽԲ — ԾԹ ՞էը՜ի՜կ՜ջձՠջգ վճվճըճս՜թ ՠձ ՠս ձղ՜ձ՜ժճս՜թ՚ ԽԱ — ԾԸ. յ՜իյ՜ձճսկ ՠձտ ՝ձ՜՞ջզձգ, ճջ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձճսկ բ ռ՜ձժզ իՠջդ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձգփ

21. 104՜—9՜ ԽԲ. Պ՟սղնրէթրմ Սնրվՠ Խ՟շ՟ց՟ճսթմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվն, էե նվոեջ ս՟վ՟ր Հգվ՟խժ ՟վւ՟ թ Թ՟ռվթդնճ թ Կնջս՟մբմնրոփժթջ — Իոժ ՜ջտ՜ Հգվ՟խժ հՠպ պ՜էճհ աՍճսջ՝ կ՜ոձ ժՠձո՜պճս ը՜մզձ...
22. 109՜—13՝ ԽԳ. Պ՟սղնրէթրմ ա՟ժնճմ Մնրծ՟ղ՟սթմ թ Հ՟ճջ, գր զմբբեղ մնվ՟ճ Ս՟ծ՟խ՟ ԸՌյսնրմգ՟տ
գոթջխնոնջթմ — Իղը՜ձձ Ավլվնրմգ՟տ Թենբնվնջ ԸՌըյսօմթմ, զ՝ջՠս էճս՜ս...
23. 113՜—7՝ ԽԴ. Վ՟ջմ Փնիղ՟մ ՟ղեմփվծմգ՟ժ Աջսնր՟լ՟լմթմ, էե նվոեջ գհ՟ր — Պ՜ջպ բ ՜ջե՜ձ բ ՞զպՠէ աոտ՜ձմՠէզոձ, ճջ ՠխՠձ զ ձձնճսկձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ...
24. 118՜—23՜ ԽԵ. Ննճգղՠգվթ ԺԳ. Վ՟վւ գր ճթյ՟ս՟խ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ Կնջս՟մբմնրոփժջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Աղը՜ջի՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպձ ոճսջ՝ձ Յնծ՟մմեջ Ոջխթՠգվ՟մմ բջ զ տ՜խ՜տբձ Ամսթնւ՟...
25. 123՜—6՜ ԽԶ. Պ՟սղնրէթրմ Մ՟սէենջթ ՟րգս՟վ՟մշթմ Քվթջսնջթ — Ես կզձմ՟ՠշ բջ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ
ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ Քջզոպճոզ՚ Մ՜պդբճո զ էՠջզձձ կՠջժ ՠս ՝ճժ...
26. 126՜—9՝ ԽԷ. Պ՟սղնրէթրմ Նգվջեջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ գր Խ՟բ՟ գոթջխնոնջթմ — Ի հՠջջճջ՟ ՜կզ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Ավյ՟խ՟ ՠժ՜ռ հ՜դճշ ՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ Մգլմ Նգվջեջ...
Ոսձզ 15 պճսձ մ՜վ՜թճհ ի՜պճս՜թ՚ 129՜՝ «Ահո պբջ Նգվջեջմ հճհե ՞ճչՠէզ, /Աոպճս՜թ՜՝՜ձձ Ավյ՟խնրմթ...»փ

27. 129՝—32՝ ԽԸ. Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ բ՟ր՟մնրէգ՟մ նրհհ՟ց՟պ ծ՟ր՟սնճ — Պ՜ջպ ՠս ՜ջե՜ձ բ
Քջզոպճոզ ՠջժջյ՜՞ճս՜թ ՠս հ՜ձճսձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ կժջպՠէճռ...
28. 132՝—5՜ ԽԹ. Ննճգղՠգվթ Ը գր Ս՟ծղթ Լֆ Տփմ ե ջվՠնտ ծվգյս՟խ՟ոգս՟տմ Գ՟ՠվթեժթ գր Մթւ՟ճեժթ գր
՟ղգմ՟ճմ դփվ՟տմ — Յ՜սճսջո ՜ձ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ, հճջճսկ աժճսշո լՠշ՜՞ճջթ ՜ոպճս՜թ յ՜ղպբզձ...
29. 135՜—40՝ Ծ. Պ՟սղնրէթրմ Սնրվՠ ղ՟մխ՟մտմ Եցգջնջթ գր ճՈհւնջ ժգ՟պմ մմչգտթմ գր ճ՟վգ՟մ — Ակՠձՠռճսձ Տբջձ ՠս Աջ՜ջզմձ, ճջ ՞զպբ աչՠջնզձո ՠս ա՜շ՜նզձո...

30. 140՝—8՝ ԾԱ. Պ՟սղնրէթրմ Թնրղ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճմ, նվ ռ՟ձ՟պգտ՟ր թ Հըմբթխջ — Զժձզ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ
Քջզոպճոզ ՠս զնկ՜ձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ հ՜շ՜տՠ՜էոձ...
31. 148՝—51՜ ԾԲ. Պ՟սղնրէթրմ Պփհնջթ Թգՠ՟ճգտրնճմ — Պփհնջ ՜ձ՜յ՜պ՜սճջձ բջ զ Թգՠ՟ճթբնճ...
32. 151՜—3՝ ԾԳ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ Սւ՟մշգժ՟անվլ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Նթխնհ՟ճնջթ Սոթվթբնմմ — Մՠթ ՠս Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ի՜հջ՜յՠպձ Նթխփհ՟ճնջ կզ բջ զ Յ ՠս ԺԸ (318) ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ...
33. 153՝—60՜ ԾԴ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ գր ջւ՟մշգժգ՟տ ջվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Մլՠմ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ գր Մ՟վնրաեթ ձամ՟րնվթմ — Սճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպձ Յ՟խնՠ իրջ՜տՠշ ճջ՟զ բջ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ կՠջ Լնրջ՟րնվշթմ...
34. 160՜—4՜ ԾԵ. Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Թենղնո՟պ գոթջխնոնջթմ գր Թենռմ՟ խ՟ի՟վբթմ — Յ՜կո զձձ
ՠս պ՜ո՜ձՠջճջ՟զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Դթնխհգսթ՟մնջթ ժ՜հոՠջ...
35. 164՜—8՝ ԾԶ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Թ՟բենջթ ՟պ՟ւգժնճմ գր Ս՟մբիսնճ խնրջթմ — Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ Թ՜՟բճո բ՜շ աՀճ՞զձ Սճսջ՝...
36. 168՝—72՜ ԾԷ. Պ՟սղնրէթրմ Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթմ գր ՟ջսնր՟լ՟ծփվմ է՟ա՟րնվթմ — Ես ՜ոբ Տբջ
ռ[Ս]՜կճսբէ. Մզձմՠս հՠ՛ջ՝ ոճս՞ ճսձզռզո զ չՠջ՜հ Ս՜սճսխ՜հ...
37. 172՜—5՝ ԾԸ. Պ՟սձ՟պ սփմթջ ղ՟վա՟վեթմ Դ՟րէթ գր ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խփՠ՟ճ գհՠփվ Տգ՟պմ – Յ՜ժճ՝ճո ՠխ՝՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ գոպ կ՜ջկձճհ...
38. 175՝—6՝ ԾԹ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ գր ՟պ՟չթմ ղ՟վսթվնջթմ — Ն՟ի՟ռխ՟ճմ Քջզոպճոզ ոճսջ՝ձ Սսգց՟մմնջ բջ զ ՀԲ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ...
39. 176՝—80՝ Պ՟սնր՟խ՟մ ծփվմ ղգվնճ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Ն՟ի՟ռխ՟ճմ — Ն՟ի՟ռխ՟ճմ Քջզոպճոզ ՠս ՜ձ՟ջ՜ձզժձ կ՜ջպզջճո՜ռ ոճսջ՝ձ Սսգց՟մմնջ...
Աշ՜ձռ ՞էը՜ի՜կ՜ջզ, ռ՜ձժճսկ՚ մզտփ

40. 181՜—8՝ Կ. Գնվլւ ջվՠնտ ՟պ՟ւգժնտմ Պգսվնջթ գր Պփհնջթ, էե դթ՟՞վբ խ՟ս՟վգտ՟մ թ Հպփղ — Ահձզձմ, զ՝ջՠս էճս՜ձ ա՞ձ՜էձ Պրխճոզ զ Հպփղ...
41. 188՝—91՜ ԿԱ. Պ՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խնռՠ՟ գր Յնծ՟մմնր — Սզջՠէզ ՜ղ՜ժՠջպձ Քջզոպճոզ Յ՜ժճ՝ճո ՠս Յճի՜ձձբո տըսՠջ ճջ՟զտ բզձ...
42. 191՜—3՝ ԿԲ. Վ՟ջմ Արգս՟վ՟մթմ, էե նվոեջ ավգտ՟ր — Յՠպ ի՜ս՜պ՜էճհ ՜կՠձ՜հձ ժխաճհձ Պ՟սղնջթ...
43. 193՝—200՜ ԿԳ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ահո կՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէզ
՜հջո Աոպճսթճհ՚ Բ՟ջթժթնջ զ պխ՜հճսդՠձբ ոձ՜ս...
44. 200՝—1՜ ԿԴ. Պ՟սղնրէթրմ ա՟ժջսգ՟մ ղնանրտ է՟ա՟րնվ՟տմ ճգվխվո՟անրէթրմ մնվ՟լթմ է՟ա՟րնվթմ
— Աի՜ կճ՞տ հԱջՠսՠէզռ ՠժզձ ի՜ոզձ հԵջճսո՜խբկ...
45. 206՜—8՝ ԿԵ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվն ՟ջ՟տգ՟ժ դԱրգսթջ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր գր թ Ծմնրմբմ
Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ — Ստ՜ձմՠէզ բ թձճսձ՟ձ տճ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
46. 208՝—2՜ ԿԶ. Ննվթմ ջվՠնճմ Եցվգղթ Վ՟ջմ ա՟ժջսգ՟մ ծվգյս՟խ՟ոգսթմ Գ՟ՠվթեժթ — Ըձժ՜էՠ՜է թ՜շ՜հձ աիջճչ՜ջպ՜ժ Մՠթ դ՜՞՜սճջզձ...
47. 212՜—6՜ ԿԷ. Ննվթմ ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ճԱրգսթջ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր, գր ճհ՟մ՟ժ մնվ՟ճ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ — Եժՠ՜է իջ՜կ՜ձ Մՠթզ ՜ջտ՜հզձ ՜շ Մ՜ջզ՜կ զ լՠշձ Գ՜՝ջզբէզ...
48. 216՜—9՜ ԿԸ. Ննվթմ ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟ր՟ս՟ժնճմ Յնռջեց՟ճ թ լմնրմբմ Քվթջսնջթ գվգրղ՟ղՠ ծվգյս՟խ՟ոգսթմ — Ես կզձմ՟ՠշ ՜հձյզոզ ըճջիջ՟ճռձ պ՜՞ձ՜յբջ Յճչոբվ...
49. 219՜—22՜ ԿԹ. Ննվթմ գվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրբմ Քվթջսնջթ գր թ ց՟պ՟ՠ՟մնրէթրմ ծնռնր՟տմ գր ղնանրտ է՟ա՟րնվ՟տմ — Ըձդ՜ռՠ՜է իջՠղպ՜ժ՜ռձ ՜սՠպ՜ջ՜ձՠռզձ իճչճս՜ռձ...
50. 222՝—6՜ Հ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ գր ճԱրգսթւ ջնրվՠ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմ — Դ՜ջլՠ՜է ըձ՟ճսդՠ՜կ՝ ՜սՠպզտ...
51. 226՜—9՝ ՀԱ. Պ՟սղնրէթրմ ց՟իջսգ՟մ Տգ՟պմ ճԵաթոսնջ թ Հգվնռբթե — Եջՠսՠռ՜ս իջՠղպ՜ժձ Տՠ՜շձ Յճչոբվ՜հ ՠս ՜ոբ. Աջզ ՜շ ակ՜ձճսժ՟...
52. 229՝—32՝ ՀԲ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ Յնռծ՟մմնր Ծմըմբգ՟մմ գր ջմըմբգ՟մ գր ղխվսնրէգ՟մմ — Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպձ Քջզոպճոզ ՠս կժջպզմձ Յճչի՜ձձբո, ճջ ՜ձ՟ոպզձ էռ՜ս...
53. 232՝—7՜ ՀԳ. Յ՟հ՟աջ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ Թենբնջթ, էե նվոեջ գհգր գր խ՟ղ նրջսթ — Վ՟հեջ ժ՜հոջձ Սս՟ղոփժ՟, գոպ ՜ջե՜ձզ ըճջիջ՟ճհձ...
54. 234՜—7՜ ՀԴ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Կթվ՟խնջթ գր ղփվ մնվ՟ճ՝ Յփհթս՟ճթ, թ Թենբնջե գոթջխնոնջե ՟պ ղգլ գոթջխնոնջմ Զնջթղնջ թ Տեվ իմբ՟ժ — Սճչճջճսդզսձ բ մ՜ջ դղձ՜կսճհձ գձ՟ ոՠջկ՜ձ ՝՜ջզ ռճջՠձճհձ ճջճկձ ոՠջկ՜ձՠէ...

55. 237՜—45՝ ՀԵ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Աՠբըժղջգծթ, նվ է՟վաղ՟մթ Ծ՟պ՟ճ Քվթջսնջթ — Ահջ կզ իջբ՜հ, կՠթ՜պճսձ հճհե զ Շթւ՟վ տ՜խ՜տբ... (245՝)... դ՜ջ՞կ՜ձՠռ՜ս... հ՜ոճջզ ՞ջճռ զ ի՜հ ՞զջ իջ՜կ՜ձ՜ս Գնրվաթմնճ Ավլվնրմնճ զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ Հ՜հճռ Յ ՠս ԻԲ (873)...
56. 245՝—50՝ ՀԶ. Ավգաթ Զ գր ղ՟վսթ ԺԴ. Վ՟վւ գր մ՟ծ՟ս՟խնրէթրմ ջւ՟մշգժթ ՟պմ Աջսնրլնճ գվ՟մգժթ ռ՟վբ՟ոգսթմ Գվթանվթ Բ՟ժնրգտրնճմ — Յ՜կզ ՠրդձի՜ջզսջՠջճջ՟զ ՠջՠոձՠջճջ՟զ (1281) դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜ա՜ձ պրկ՜ջզ, ՠո՚ ձճս՜ոպ թ՜շ՜հ թ՜շ՜հզռձ Դ՟րթէ ՠջբռ, զ տ՜խ՜տզո Բ՟ժնր՟, ոժզա՝ձ ՜ջ՜ջզռ յ՜պկՠէ...
57. 250՝—1՜ ՀԷ. [«ՅԱո՟վ՟մթտ ռ՟մթտ ո՟սղնրէթրմ» (տ՟մխթտ)] — Իոժ զ չՠջնզձ ե՜կ՜ձ՜ժո արջ՜ձ՜է ձՠշզձ ժ՜ջ՜յՠպզձ ՠս մ՜ջ ժ՜կ՜ջ՜ջ՜ռ ձճջզձ... զ դճս՜ժ՜ձո կՠջ Հ՜հճռ ՋԼԷ (1488) ՠխՠս ՜ոպճս՜թ՜ո՜ոպ ՝՜ջժճսդզսձձ զ չՠջ՜հ Աբ՟ՠնրւ՟ ՜ձճսձ ՞ՠխնզձ...
58. 251՜—6՝ ՀԸ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ա՟ժնրջս Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ ւ՟պ՟ջմփվգ՟ թ ս՟ձ՟վմ — Ոջ ՜ձըոժզա՝ձ ՠո հբճսդՠ՜ձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ Բ՜ձ՟ Հրջ...
59. 257՜—9՝ ՀԹ. Պ՟սձ՟պւ ռ՟ջմ Ապ՟չ՟րնվ՟տ ո՟ծնտմ, ՟վ՟վգ՟ժ Վ՟մ՟խ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ռ՟ջմ ծ՟խ՟պ՟խ՟տմ գր ՟ճո՟մնհ՟տմ դջնրվՠ ո՟ծջ գր ըդո՟ծնհջ — Յճէճչտ ՠձ ՝՜ձտ չ՜ոձ յ՜իճռձ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ...
60. 259՝—62՝ Ձ. Պ՟սձ՟պ Ապ՟չ՟րնվ՟տ ո՟ծնտ ՟ջ՟տգ՟ժ ջնրվՠ գր նրհհ՟ց՟պ ռ՟վբ՟ոգս՟տ — Վ՜ոձ
՜հոճջզժ ՜ոզ յ՜իտ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ, տ՜ձազ Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ հ՜շ՜ն ՠ՟զջ...
61. 262՝ — 7՜ ՁԱ. Չնվգւյ՟ՠ՟էթմ Ապ՟չ՟րնվ՟տ ո՟ծնտմ. Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աջ՟, ժ՜կզռզո ճսո՜ձՠէ, դբ ճջյզոզ ա՜ջ՟տ ՠձ կ՜ջ՟ժ՜ձ յ՜իտ...
62. 267՜—70՝ ՁԲ. Ապ՟չ՟րնվթ ո՟ծնտ ծթմայ՟ՠ՟էթ փվմ գվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ Վ՟ջմ ւ՟վնդնրէգմե Յնրմ՟մնր — Տՠոբտ աԱոպճսթճհ արջճսդզսձձ, պՠոբտ աԱոպճսթճհ կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ...
63. 270՝—9՝ ՁԳ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի մթմնրե՟տթջմ ճնվբնվնրղմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աի՜ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ զ Տՠ՜շձբ ՜շ կ՜ջ՞՜ջբձ Յուձ՜ձ...
64. 279՝—86՜ ՁԴ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Ս՟վաջթ դփվ՟ռ՟վթմ գր նվբնճ մնվ՟՝ Մ՟վսթվնջթ գր ՟ճժ դթմնրնվ՟տմ նվւ զմբ մնջ՟ խ՟ս՟վգտ՟մ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Հպփղ՟ճգտրնտ Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ ժ՜հոՠջ, ՜հջ ճկձ ա՜ջկ՜ձ՜էզ...
65. 286՜—8՝ ՁԵ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ ւ՟հտվ՟ՠ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Յ՟վնրէգ՟մ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Աջ՟, հճհե ոզջՠկ ապՠխզձ ՠս ճմ ժ՜կզկ իՠշ՜ձ՜է զ ՟ջ՜ռ ՞ՠջՠակ՜ձզձ...
66. 288՝—91՜ ՁԶ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Ասնղգ՟մտմ, նվւ խ՟ս՟վգտ՟մ Հ՟ճւ թ ո՟վջթխ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Յ՟դխգվսթ Պ՟վջթտ թ՜խժՠ՜է բջ ի՜ս՜պո Քջզոպճոզ...
67. 291՜—4՝ ՁԷ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Քփյթտմ Սնրւթ՟ջ՟մտմ ինս՟ձ՟վ՟խ ձամ՟րնվ՟տմ, նվւ խ՟ս՟վգտ՟մ թ Սնրխ՟րես — Ն՜ի՜պ՜ժտ ճկ՜ձտ, ճջ ՞ձ՜ռզձ աիՠպ՚ Ս՟էգմ՟ պզժձճն զ աԱժ՟մ՟տ զ Հ՜հո...
68. 295՜—7՝ ՁԸ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Ոջխգ՟մտ, ՟յ՟խգվս՟տմ Թ՟բենջթ ՟պ՟ւգժնճմ Քվթջսնջթ —
Գպզ կզսո ՠսո ՜հէ յ՜պկ՜՞զջ զ ժճխկ՜ձո Յնրմ՟տ... Տ՟սթ՟մնջ ՜ձճսձ...//(296՝) Աճժ ո՟սղնրէթրմ ճ՟ճժ ո՟սղ՟ավ՟տ — Ահո ոճսջ՝ Ոջխգ՟մւջ ՟ՠոյ՜ձտ բզձ զ Հնպնղնտ ՜շ Ս՟մ՟սվնրխ ՜ջտ՜հձ Հ՟ճնտ...
69. 297՝—300՝ [ՁԹ]. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ Վ՟ջմ նշ ժնրլ՟մգժնճ դո՟ծջ շնվգւ[յ]՟ՠ՟էթմ գր
նրվՠ՟էթ — Աջ՟, ճջ ճտ էճսթ՜ձՠձ ամճջՠտղ՜՝՜դձ ՠս ժ՜կ աճսջ՝՜դձ...
70. 301՜—4՜ Ղ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ ո՟ծնտ — Ի ղ՜սզխո
վ՜շ՜ռ տճռ գձդ՜ձ՜ձ կզպտ զկ...
Յ՜նճջ՟ճխ ձզսդՠջգ ՞էը՜ժ՜ջ՞ճս՜թ ՠձ հՠպ՜՞՜հճսկ՚ ՂԱ—ՃԼ ՠս մժ՜ձ ռ՜ձժճսկփ

71. 304՜—7՝ ՂԱ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ — Ոոժզ ճջմ՜վ զ պ՜ձ զռբ, ՠջժզսխ բ հ՜ժ՜ձ՜ի՜պ՜ռ...
72. 308՜—10՝ ՂԲ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ ջվՠնրէգ՟մ — Պ՜իտ հ՜հպձզտ թ՜թճսժ յ՜իրտ ՝ճչ՜ձ՟՜ժզձ...
73. 310՝—3՝ ՂԳ. Ապ՟չթմ ծթմայ՟ՠ՟էթմ փվմ. Վ՟ջմ գվ՟ի՟ճթտմ, նվ ՟ջթ Ի խ՟վա ՟մխգժնտմ — Եջՠը՜հզռ
գձթ՜հճսդՠ՜ձձ գձդՠջռճս՜թտո ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠձ զ Կթրվգհե...
74. 313՝—7՜ ՂԴ. Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտմ գր ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մտ փվթմ՟խ՟ր ջվՠնտմ — Պ՜իտ զ ոճսջ՝ ոջպբ ՠս հ՜ձժՠխթ ի՜ս՜պճռ...
75. 317՜—20՜ ՂԵ. Պ՟սղնրէթրմ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Թենբն[վն]ջթ ռխ՟ճթմ գր դփվ՟ռ՟վթմ գր զմխգվ՟տ մնվթմ — Ք՜ն արջ՜ժ՜ձձ Քջզոպճոզ՚ ոճսջ՝ձ Թենբնվնջ բջ զ ե՜կ՜ձ՜ժո... Մ՟ւջթղթ՟մնջթ...

76. 320՜—4՜ ՂԶ. Եվխվնվբ խթվ՟խեթմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ Կնջս՟մբմնրոփժջթ գոթջխնոնջթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի խնշնրղմ Պգսվնջթ ճ՟պ՟ւգժնրէթրմ — Յճջե՜կ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՝՜ջՠվ՜շ, հ՜հձե՜կ ՜ղ՜ժՠջպձ՚ ՟զսջ՜ի՜ս՜ձ..
77. 324՝—7՝ ՂԷ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնր[էգ՟մ] ղգհ՟տ գր
՟ո՟յի՟վ՟մ՟տ — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠռճհռ կՠա, դբ ՜ձիձ՜ջ բ ՜շ՜ձռ ՠխ՝՜հջոզջճսդՠ՜ձ...
78. 327՝—32՝ ՂԸ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Տՠոբտ հ՜շ՜նձճսկձ ժզջ՜ժբզձ այ՜պՠջ՜ակձ...
79. 332՝—5՜ ՂԹ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠավ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ — Աս՟ճհ ՠս ր՞պ՜ժ՜ջ ՠս ժ՜ջՠսճջ ՠձ
յ՜իճռ յձ՟ճսդզսձտձ...
80. 335՜—7՜ Ճ. Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟վնր՟աթս՟տ գր ՟մ՟ջմ՟ոհլ՟տ գր թա՟ղնժ՟տֆ Չնվգւյ՟ՠ՟էթջ խ՟վբ՟ճ — Զզձմ ՜ոՠկ չ՜ոձ ՜ձ՜ոձ՜կճէ՜ռ ՠս ՜ջճս՜՞զպ՜ռ...
81. 337՜—40՝ ՃԱ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ Վ՟ջմ գվբղ՟մտ ջնռնվնրէգ՟մ — Յճհե մ՜ջ ՠձ ՜կՠձ՜հձ ոճչճջճսդզսձտ մ՜ջզձ...
82. 340՝—4՜ ՃԲ. Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ է՟սգվ՟տ գր ի՟հնրտ խ՟մ՟մտ —
Ո՛սջ ՠջդՠ՜է ՟՜՟՜ջՠռզռ ա՜իՠխ ՜ձրջբձճսդզսձո...
83. 344՜—7՝ ՃԳ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հգղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ գր ղփվմ մնվ՟ Ամմ՟ճթմ
— Մզ՜թզձ Ոջ՟զձ Բ՜ձձ Աոպճս՜թ, ճջ հ՜շ՜ն տ՜ձ ահ՜սզպՠ՜ձո զ Հրջբ թձՠ՜է ՜ձծ՜շ՜յբո...
84. 347՝—52՝ ՃԴ. Եվվնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Ամ՟պ՟խթմ
– Հ՜ձ՜յ՜ա աԱոպճսթճհ կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ յ՜ջպզկտ տ՜ջճաՠէ...
85. 352՝—6՝ ՃԵ. Եվ՟մգժնճմ Իամ՟սթնջթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղգխմնրէթրմ Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթմ
ռ՟ջմ Ամ՟պ՟խթմ, նվ ՟ջե. Ապմ ղթնչ եթմ գվխնր նվբթւ, գր ՟ջե խվսջգվմ թ մնտ՟մե տծ՟ճվմ. Տնրվ թմկ ՠ՟ըթմ...
– Դբկտ ՜շ՜ժզո ՜շ ՜կՠձ՜ժ՜է ՝ձճսդզսձ Աջ՜ջմզձ ի՜հզ...
86. 357՜—62՜ ՃԶ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ սգջշնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ թ ռգվ՟ճ ընհնռվբգ՟մմ Աջսնրլնճ, նվոեջ ծնռթր դծնսջ նշի՟վ՟տ — Աջ՟, ՠո էզ ՜կՠձ՜հձ հ՜ձռ՜ձրտ...
87. 362՝—6՝ ՃԷ. Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ շՠ՟նՠ՟ջգժնճ դւ՟ծ՟մ՟ճջ գր դռ՟վբ՟ոգսջ — Մըդՠջտ ո՞ճհ ՠս ՜խն՜կխնզձ պջպկճսդզսձ ՟զյՠ՜է զ չՠջ՜հ զկ...
88. 366՝—71՝ ՃԸ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ գր ՟հւ՟ս՟ջթվնրէգ՟մ — Մզ ճտ պխ՜հ՜ժ՜ձ ՠս ՜ձգձպջճխ՜ժ՜ձ կպրտ եյջիՠոռզ...
89. 371՝—5՜ ՃԹ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ ՟հւ՟ս՟մ՟տ —
Զզ՛ձմ ՜ո՜ռզռ ՜շ ՜հո ՠս ժ՜կ ազ՛ձմ ըրոՠռ՜հռ...
90. 375՜—6՜ ՃԺ. Պ՟սղնրէթրմ Յնծ՟մմնր Եվնրջ՟հգղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Եջ՝ՠկձ ՞ճէճչ ՜շ կՠա ո՜ջժ՜ս՜՞ ճկձ հԵջճսո՜խՠկբ...
91. 376՝—81՜ ՃԺԱ. Չնվվնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղգլ՟սնրմմ գր
Ղ՟դ՟վնջ — Էջ ճկձ կՠթ՜պճսձ, ՜ոբ, ՠս ի՜ձ՜յ՜ա թզջ՜ձզո ՜՞՜ձբջ...
92. 321՜—4՝ ՃԺԲ. Եվ՟մգժնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղ՟ ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟վ՟վգ՟ժ Կնշնրղմ ճզմլ՟ճնրէթրմ. Աղգմ՟խ՟ժմ, գր զմէգվտնր՟լմ ճԵվգղթ՟ճե. Աջսնր՟լ ղգլ ինվծվբնռւ... — Ի ի՜ս՜պ՜էճհ ՜ձպզ հԱոպճս՜թ, ա՜կՠձ՜հձ
՝՜աճսկ...
93. 384՝—8՝ ՃԺԳ. [Ննվթմ Կթրվհթ] Կնշնրղմ ճզմլ՟ճնրէգ՟մ. ճԱվ՟վթշմ գվխմթ գր գվխվթ... զմէգվտնր՟լմ Յնՠ՟, նվ ՟ջե. Ո՞ռ ե բ՟, նվ է՟ւնրտ՟մե ճթմեմ դինվծնրվբջ ջվսթ — Մ՜ջկձ՜սճջ ՜մրտ ճսկՠտ պՠո՜ձՠէ աԱոպճս՜թ
՜ձիձ՜ջ բ...
94. 388՝—91՜ ՃԺԴ. Չնվվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Ի Կթրվհթ ՠ՟մթտմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Մզ իջ՜կ՜ձ ՠէ հԱոպճսթճհ ՠս
՜ո՜ռ. Բղըՠոռբ ՠջժզջ...
95. 391՜—5՝ ՃԺԵ. [«Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ». կգպ. 3239, 176ՠ] Ի Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէթրմ
՟ջե. Թըդգմթ նղմ սմխգ՟ժ ճ՟ճարնչ թրվնրղ, գր գխմ ՟պ մ՟ իմբվգժ ոսնրհ գր նշ գաթս... — Սժզա՝ձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ բ...
96. 395՝—8՝ ՃԺԶ. [«Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթ». կգպ. 2890, 284ՠ] Հթմկգվնվբ նրվՠ՟էնրմ խ՟վբ՟ դՄգխմնրէթրմ Արգս՟վ՟մթմ — Աջդճսձ ժ՜ռբտ... Գճչՠէզ բ ՜ջդձճսդզսձձ ՠս հճհե յզպ՜ձզ...
97. 398՝—400՝ ՃԺԷ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Ք՟պ՟ջմթտմ, նվւ Սգՠ՟ջսթ՟ճ խ՟ս՟վգտ՟մ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Լթխթ՟մնջթ ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ...

98. 400՝—2՝ ՃԺԸ. Հթմագվրնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մնճմ Կնջս՟մբմնրոփժջթ գոթջխնոնջթմ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ղ՟ւջ՟րնվմ գր թ ց՟վթջգտթմ — Է–ՠրջճջ՟ ծ՜ձ՜յ՜ջիո ՠսո ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...
99. 402՝—7՜ ՃԺԹ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ չհչղ՟մ գր ինջսնռ՟մնրէգ՟մ —
Ոջտ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ՠձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜էտ...
100. 407՜—9՜ ՃԻ. Ննվթմ Եցվգղթ Ննվթմ [Խնվթմ] Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ իվ՟սնր — Յճջե՜կ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ձ բզջ, յ՜ջպ բջ տՠա ըճջիՠէ ա՜ձՠջՠսճհդոձ...
101. 409՜—12՝ ՃԻԱ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՠ՟վխ՟տնհ՟տ գր ռ՟ջմ խպնրնհ՟տ — Ակՠձ՜հձ ՝ձճսդզսձտ կՠխ՜ռ ՠս յզխթ ՜ըպզռ ՜ձրջբձճսդզսձտ...
102. 412՝—5՜ ՃԻԲ. Եվ՟մգժնճմ Յուծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ մ՟ի՟մկնր գր ւթմնր — Ոմզձմ
յզպճհ բ հ՜խ՜՞ո ոզջճհ ձճջ՜՞ճհձո ըձ՟ջՠէ...
103. 415՜—9՝ ՃԻԳ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟մ՟պ՟խ ՟վՠգտնհ՟տ — Մՠթ՜ս ո՞ճչ ՠս ռ՜ս՜՞զձ ՜ջպ՜ոճսրտ յ՜ջպ բ կՠա յ՜պկՠէ...
104. 418՝—24՝ ՃԻԶ. (ՃԻԴ.) Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Գվթանվթ ղգվ[նճ]Լնրջ՟րնվշթմ լմըմբգ՟մմ գր ջմըմբգ՟մմ, գր սփմ Չ՟վշ՟վ՟մ՟տմ, գր ճԵժ՟մգժնճմ թ Խնվ Վթվ՟ոեմ գր ժնրջ՟րնվգժնճմ դՀ՟ճ՟դթմջմ — Յՠպ կ՜իճս՜ձձ Ահեւջ՟մբվթ Մ՟խգբնմ՟տնճ, Ավյ՟խ տ՜ն՚ հ՜ա՞բձ Պ՟վէգր՟տ...
105. 424՝—8՝ ՃԻԵ. Վգտգվնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ժ խնրջ՟մջմ գր
թ ա՟ժնրջսմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Յճջե՜կ ակպ՜ս ՜թՠկ ա՟զսջ՜թ՜ը ժՠձռ՜խճհձ ղջն՜ձ՜ժո...
106. 428՝—33՜ ՃԻԶ. Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ գր ո՟ծնտ
— Աջկ՜պտ ՟ՠխճռ ՝եղժ՜ռ առ՜սո կ՜ջկձճռ ՜շճխն՜ռճսռ՜ձՠձ...
107. 433՜—8՜ ՃԻԷ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟վնր՟լնտ գր ո՟սնրծ՟ջթտ — Բ՜աճսկտ ՠձ ժՠջյ՜ջ՜ձտ յ՜պճսի՜ոզռ ՠս ոյ՜շձ՜էՠ՜ռձ Աոպճսթճհ...
108. 438՜—40՝ ՃԻԸ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխաՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟հւ՟սաջթվնրէգ՟մ գր նհնվղնրէգ՟մ — Փ՜շ՜սճջՠոռճստ ա՝՜աճսկճխճջկ Աոպճս՜թ՚ ահ՜ծ՜ը՜՞ճսդձ...
109. 441՜—5՜ ՃԻԹ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղգխմնրէթրմ ՟պ՟խ՟րնվ ՠ՟մթմ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Աճվ ղթ թչ՟մեվ Յգվնրջ՟հեղե ճԵվթւնռ, գր ՟մխ՟ր թ կգպմ ՟ր՟դ՟խ՟տ — Ահջ աԱ՟՜կ ՜ոբ, չ՜ոձ ժ՜պ՜ջՠ՜է ի՜ո՜ժզձ...
110. 445՜—9՜ ՃԼ. Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟մ գր գվխթրհթջ ղգվկգմ՟ժ ղ՟վղթմ գր ճ՟վթրմ Ովբրնճմ Աջսնրլնճ — Սճոժ՜ձ ճոժՠջտ զկ ՟ճխճսդՠ՜կ՝ ՠս ո՜ջո՜վզ ՜ձլձ զկ իզ՜ռՠ՜է... ի՜խճջ՟ՠոռճստ զ յ՜պճս՜ժ՜ձ կ՜ջկձճհ ՠս զ ժՠձ՜ջ՜ջ հ՜ջՠձբ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

39՝... Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ աոպ՜ռրխ ՞ջճռո՚ Խ՟շ՟իտթ շ՜հզո Ս՟վաթջմ, ՠս աՠխ՝՜ջոձ զսջ՚ Կթվ՟խնջմ ՠս Յ՟վնրէեմմ, ՠս աթձրխոձ զսջՠ՜ձռ՚ Բ՟հբ՟ջ՟վմ ՠս Մ՟մնրյմ, ՠս ազո՚ ՜ձյզպ՜ձ Մգժւնմ թջճխո...
Նճհձ ժ՜կ պ՜ջ՝ՠջ լՠսՠջճչ ոպ՜ռճխզ ՠս զսջ ի՜ջ՜ա՜պձՠջզ ՜ձճսձձՠջգ ժջժձ՜թ ՞ջՠդբ ՝ճէճջ ծ՜շՠջզ չՠջնճսկփ

449՝ Փ՜շտ... ՜ձզկ՜ոպձ հզկ՜ոպձճռ ՠս պ՞բպձ զ ՞զպձ՜ժ՜ձ՜ռ ՜հո ՝՜ջՠկզպ՚ շ՜հզո Ս՟վաթջմ ճը՜ռՠ՜է զ
կպզ ՠս գձպջՠ՜է ա՜հձ ՝՜ձ զկ՜ոպձճհձ Սճխճչկճձզ, ճջ իջ՜կ՜հբ, դբ. Ոսձ՜հձճսդզսձտ ճսձ՜հձճսդՠ՜ձռ...
Ահո շ՜հզո Ս՟վաթջջ պյ՜սճջՠ՜ռ ՝՜ձ զկ՜ոպձճհձ զ կզպո զսջ, գխլզս ոզջճչ ՠս նՠջկՠշ՜ձ՟ վ՜վ՜՞՜ձրտ
ՠպ ՞ջՠէ ա՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ ՞զջտո ՠս ա՝՜ռ՜հ՜հպճխ ժ՜ձճձ՜ռ ՠս յ՜պճսզջ՜ձ՜ռփ
Աոպճս՜թ՜ոբջ ՠս իճ՞ՠոբջ՚ Խ՟շ՟իշթ շ՜հզո Ս՟վաթջջ ի՜ձ՟ՠջլ ՠխ՝րջճջ՟սճտձ ՠպճսձ ՞ջՠէ ՜հո կ՜պՠ՜ձո
հզղ՜պ՜ժ զսջճռձ ՠս թձրխ՜ռձ, իրջձ՚ Բ՟հբ՟ջ՟վթմ ՠս կրջձ՚ Մ՟մնրյթմ, ՠխ՝՜ջռձ՚ Կթվ՟խնջթմ, Յ՟վնրէեմթմ, ՠխ՝րջճջ՟սճռձ՚ Տփմ՟ոգսթմ ՠս Դ՟րթէթմ, Պփհնջթմ, կզսո ՠխ՝՜ջռձ, ճջ ձձնՠռՠ՜է ՠձ՚ Ննվծ՟սթմ, Յնռջեցթմ, Թ՟էնջթմ, Գ՟ջո՟վթմ, ժճխ՜ժռ՜ռձ՚ Շ՟հթսթմ, Հպթցջթղթմ, Հգհթմ՟վթմ, Թնրվռ՟մբթմ, ՟ՠշ՜՝ճսո՜ռ ճջ՟սճռ՚ Վ՟վբ՟մթմ, Պգսվնջթմ, Յնռջեցթմ, Կթվ՟խնջթմ, Թ՟էնջթմ ՠս Մ՟վթ՟ղթմ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռ ձճռզձ, իզձ
ՠս ձճջ ձձնՠռՠէճռձ ՜ձնզձն հզղ՜պ՜ժ էզռզփ Ոչ ճտ ժ՜ջ՟՜ ժ՜կ րջզձ՜ժբ, էզ ոջպզս ՠս ՝ճէճջ ՝ՠջ՜ձճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոբ, Աոպճս՜թ ազսջ կՠխտձ դճխճս. ՜կբձփ
Աջ՟, ՞ջՠռ՜ս ո՜ զ ՞՜ս՜շձ Խնվթկթրմթ, ճջ Կգհթ ՜ոզ, զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Յ՟խնՠջ ՠս Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟ղփվմ, զ
դվզձ Հ՜հճռ ՌՃՀ (1721), ՜կոՠ՜ձ/// (՜ձճս՜ձ պՠխգ ՝՜ռ), լՠշ՜կ՝ Մգժւնմ ՠջզռճս, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պբջ Աջսնր՟լ՟սնրվ ժ՜դճսխզժճոզ, ՠս Կգհն ՜շ՜նձճջ՟զ՚ Սսգց՟մնջթ ՜ջիզՠյզոժճյճոզ ՠս Դգվչմնճ // (450՜) ՜շ՜նձճջ՟զ ՠս ՟զպ՜յՠպզ՚ պբջ Ղ՟դ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպզ, ՠս ՠյզոժճյճոզ հՠջժջզո՚ պբջ Գ՟ջո՟վ թՠջճսձզ Ս՟հղնջգվանհթ, ՠս ՜հեկճս ՟՜շձ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՠջՠսՠէզ տ՜ի՜ձ՜հզռ տ՜ի՜ձ՜հ՚ պբջ Պ՟հս՟ջ՟վթ ՠս պբջ կ՜իպՠոզ Աջսնր՟-

լ՟սնրվթ, ՠս ձճջզձ ՜ղ՜ժՠջպզ՚ պբջ Կ՟վ՟ոգսթ, ճջ հճհե ն՜ձտ ՜ջ՜ս ՝՜ջզ ըջ՜պճչ հճսձժձ շ՜հզո Ս՟վաջթ. Աոպճս՜թ չ՜ջլ՜ի՜պճհռ էզձզ զ հրջձ չՠջնզձ. ՜կբձփ
Ահէՠս ժջժզձ հզղՠռբտ ապբջ Ղ՟դ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպձ Մգվսթմտթմ, ճջ ՝՜աճսկ ն՜ձտ ՠս ՜ղը՜պ՜ձտ ճսձզ զ չՠջ՜հ
ոճսջ՝ պ՜ձձ՚ Գվթանվ՟յեմ Սնրվՠ Լնրջ՟րնվշթ պ՜ծ՜ջզձ ՠս Սնրվՠ Դ՟րէ՟ ըճջ՜ձզձփ Ս՜ ՠժձ զ պճսձձ Լճսո՜սճջմ՜ղբձ, կբժ վ՜է՜ոզ ժպճջ մզ ժ՜ ՜հո ոճսջ՝ պ՜ձո, ՜կ՜հզ ՠս ՜ձ՝ձ՜ժ բջ, ՠս ՜խ՝զսոձ զ թճսձժո կ՜ջ՟ժ՜ձռ ՠէ՜ձբջփ Ս՜ իջ՜կ՜ձ՜ս ոճսէտ՜ձզձ պ՜ծժ՜ռ/// (՜ձճս՜ձ պՠխգ ՝՜ռ) ՠս հՠջժջզո յ՜ջճձզձ՚ Ածղ՟ո ո՟խթմ, հճհե տ՜նճսդզսձ ՜ջ՜ջ. ՜խ՝զսջտձ ռ՜կ՜տՠ՜է բզձ՚ հճջ՟ճջՠռճհռ, ը՜ղզձո ՝՜ակ՜ռճհռ, ատ՜հտ՜հՠ՜էոձ ժ՜ձ՞ձՠ՜ռ, ա՜սՠջՠ՜էոձ
ղզձՠ՜ռ պճս՞՜ձրտ ՠս ՜ղը՜պ՜ձրտ, աի՜ձ՟ՠջլՠխբձո ՝՜աճսկ եճխճչՠ՜ռփ Շբձ ՠս յ՜հթ՜շ յ՜իբ աոճսջ՝ պճսձձ ա՜հձ. Տբջձ ՜կՠձ՜հձզ ազձտձ ՠջժ՜ջ ՜կրտ յ՜իՠոռբ ՠս հՠպ ՜ոպՠ՜ռո ՠէ՜ձՠէճհ՚ գձ՟ ոջ՝ճռ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ ՟՜ոՠոռբ. ՜կբձփ
Ահէՠս հզղՠռբտ ակՠխ՜սճջ ՠս ՜ձյզպ՜ձ թջճխո՚ Մգժւնմ ՠջբռո Կգհգտթ, ճջ ՝՜աճսկ պճս՞՜ձրտ ՠս ՜ղը՜պ՜ձրտ
՞ջՠռզփ Ես ՜ջ՟, ճտ ՟՜ոտ տ՜ի՜ձ՜հզռ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ ՜հոկ Ճ՜շզ, ճչ ճջ ժ՜ջ՟՜ ՠս տ՜ջճաբ ՠս ըջ՜պբ աեճխճչճսջ՟, Աոպճս՜թ ազսջ ՟՜պ՜ոպ՜ձձ տ՜խռջ ՠս ՝՜ջզ ՜շձբ ՠս էոՠէ պ՜ռբ արջիձՠ՜է լ՜հձ...
Ահէՠս հզղՠռբտ Հ՜հջ կՠխ՜հզս ա՜ձ՜ջե՜ձ ՞ջմ՜ժո ՠս ա՜կճսոզձձ զկ՚ աԱմմ՟մ, ճջ ՝՜աճսկ ՠջ՜ղը՜սճջ բփ Աոպճս՜թ հզղճխտ՟ հզղբ զ վ՜շո զսջճսկփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 2՜ (Շխ՜՞զջ) Ի դվ՜ժ՜ձզո կՠջճսկ ՌԲՃԻԶ (1776)—զ ՜յջզէզձ ԺԳ—զ լճսձ ՠժ զ թճսձժ կզ, ի՜ստՠջձ յ՜խՠռ՜ձ (ձկ՜ձ՚ 1՝)փ
2. 1՜ (Շխ՜՞զջ, ՜հէ լՠշտ) Եո՚ Խ՟շ՟սնրվթ ճջ՟զ՚ Պ՟վջ՟ղեջ ՞ջՠռզ դվզձ ՌՄԼԴ (1785)—զձ հճսձվ՜ջզ Ե—զձփ
Գջՠռ՜ս ՞զջո Ղ՟վջ ՜հձ պ՜ջզձ, ճջ է՜աժզձ ՠժ՜ս Ղ՟վջ, ճջ Մփժեւ ՞ձ՜ռզձ, Աի՟ջի՟ճ ՞ձ՜ռզձփ
3. 49՜ (Շխ՜՞զջ, ՜հէ լՠշտ) Թճսզձ ՌՄԼԶ (1787) ՠո՚ Ավբծ՟մտթ Մթւ՟ճեժըջ ի՜ձ՟զբբռ՜ ՜հո Հ՜ջ՜ձռ չ՜ջտզո, ժ՜ջթ՜ռզ, զղ՜յպ՜ժ ՠ՟րխ՜ռ Ոխճջկզո պվզփ Ոչ ճտ ի՜ձ՟զբզ ժ՜ջթ՜հ, զձլ կբժ Ոխճջկզ ՜ոբ, Աոպճս՜թ զսջ՜ձ
ճխճջկզ. ՜կբձփ
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ԳՐԻՉ՝ Մ՟հ՟ւթ՟ֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Խնձ՟ Ոջխ՟մ Դ՟ջսթ՟խտթֆ
ԹԵՐԹ՝ 508. շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 66՟—72ՠ, 111՟—9ՠ, 201՟ՠ, 508՟ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԳ×12 (Ա, Ժ 11, ԽԳ 7)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 29×18ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29—32ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ (ԺԸ բ. )ֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 199ՠ, 264՟, 318՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ

ՎԻՃԱԿ՝ ռմ՟ջնր՟լ. ղթչթտ գր ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ (ժվ՟տղ՟մ ծ՟ղ՟վ ռգվ՟խ՟դղնհթ խնհղթտ ՟րգժ՟տնր՟լ ՟դ՟ս էգվէգվ՝ 66 —
72, 111 — 119, 201), գդվ՟ծ՟սնր՟լ գր ժնրջ՟մտ՟դ՟վբգվզ ռմ՟ջնր՟լֆ Իմշ նվ ղգխզ ցնվկգժ ե ճգս՟ա՟ճթ ճթյ՟ս՟խ՟ավնրէթրմմգվթ էգվէթխմգվնռ լ՟լխնր՟լ ավշթ ճթյ՟ս՟խ՟ավնրէճնրմգվզ ՠ՟տգժ, նվթ ծգսգր՟մւնռ գհլնրգժ գմ գր ծթմզ գր մնվզֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ,
գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2՜—26՜ Ի մնր՟ջս ռ՟վբ՟ոգսե Յնռծ՟մմեջե Եդըմխգտրնճ ՟վ՟վգ՟ժ խ՟մնմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ւվթջսնմեթտ՝ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ գր ընհնռվբնտ, թ խ՟մնմ՟խ՟մ ՟պ՟ւգժնտ ջվՠնտ գր ծ՟ճվ՟ոգս՟տ գր ռ՟վբ՟ոգս՟տ գր ղ՟մ՟ր՟մբ ջնրվՠ ծփվմ ղգվնճ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ, ճնվնտ ընհնռգտթ թ ց՟պջ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ
Տգ՛ջ կգպ. 228, 71՟—108ՠ. Նը./2՜—3՜փ §՟/3՜—5՝փ ՠ/5՝—7՜փ ա/7՜՝փ բ/7՝—10՜փ գ/10՜—1՜փ դ/11՜—2՜փ ե/12՜՝փ զ/12՝v3՝փ է/13՝—5՝փ ը/15՜—6՜փ ը՟/16՜—7՝փ ըՠ/17՝—9՝փ ըա/19՝—21՜փ ըբ/21՜—2՜փ ըգ/22՜—3՝փ ըդ/23՝—4՝փ ըե/24՝—5՜փ ըզ/25՜փ
ըէ/25՜—6՜ (՜ձըճջ՜՞զջ)փ Հ՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ Ա—Իփ

2. 26՜—32՜ ԻԱ. Ոհՠ ոթս՟մթւ ռ՟ջմ ղգպգժնտ թ ջթվգժգ՟տ գր ճ՟դա՟խ՟մ՟տ թ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգսե —
Աջ՟, ՜շ՜ձ զ կբձն ոճսջ՝տձ ՠս ՜շ Աոպճս՜թ ՞ձ՜ռզձ...

3. 32՜—4՝ ԻԲ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղիթէ՟վնրէթրմ ջըա՟րնվ՟տ ռ՟ջմ մմչգտգժնտ — Բՠջ ՜շ զո ակզպո տճ, ճչ ՠխ՝՜հջ...
4. 34՝—7՜ ԻԳ. Ննվթմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ թ մնճմ ինվծնրվբ. Վ՟ջմ մմչգտգժնտ — Քջզոպճո
բ՜շ ՠջժջյ՜՞ՠոռճստ, ոպՠխթզռձ չՠջոպզձ ոպՠխթ՜ձբ...
5. 37՜—9՝ ԻԴ. Պ՟սղնրէթրմ ՟մ՟վլ՟է ՠըյխ՟տմ Կնդղ՟ճթ գր Դ՟ղթ՟մնջթ ծ՟վ՟դ՟ս՟տմ — Կզձ կզ բջ
՜հջզ, ՜ձճսձ՚ Թենբնջթ՟ճթ...
6. ՟. 39՝—41՜ ԻԵ. Ննվթմ Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Նմչգտգ՟ժ սհ՟ճնտ — Ահոկզժ իճ՞ պ՜ձՠէ ժ՜ջՠսճջ բ, ՠս ա՜հո ըճջիՠէ զ պճսբ ՠս զ ՞զղՠջզ...
ՠ. 41՜՝ Ննվթմ Յնծ՟մնր — Ախբ, ՜ո՜ զձլ, ճչ ժզձ, ՟ճս ազ՛ ծմՠո ՠս գձ՟բ՛ջ չ՜հՠո զ չՠջ՜հ ՜շձ տճ...
Տյ. «Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», N 16, բն 184-185, Bփ

7. 41՝—4՜ ԻԶ. Սնրվՠ ծփվմ Թենցթժնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ [՟վս՟ջնր՟տ] գր ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ղգհ՟տ —
Յճջե՜կ կզպտձ ա՝՜խՠ՜է էզձզ իՠպ կՠխ՜ռ ՠս ժ՜կ զ իճ՞ո ՜ղը՜ջիզ...
8. 44՜—6՝ ԻԷ. Գենվագ՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟հնվբնրէգ՟մ Սնրվՠ ո՟ս՟վ՟աթմ — Աջՠ՜կ՝ձ Քջզոպճոզ վջժՠ՜է ՠս ՜ա՜պՠ՜է ՠխ՝՜ջտ զկ զ Քջզոպճո...
9. 46՝—8՝ ԻԸ. Տ[գջթժ] Աէ՟մ՟ջթ Ահեւջ՟մբվնր ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ակՠձՠռճսձռձ Աոպճս՜թ ոտ՜ձմՠէզ պՠոզէ
ՠջՠսՠռճհռ կ՜ջ՞՜ջբզռձ...
10. 48՝—50՝ ԻԹ. Տգջթժ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Յնծ՟մմնր, նվ ղ՟խ՟մնրմմ Կնդգպմ խնշթ, ՟ճվ ձամ՟դագ՟տ
գր ՠ՟մթիՠնրմ ծպգսնվթ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հճջճսկ բջ դճս՜ժ՜ձճսդզսձո Հ՜հճռ զ ԴՃ ՠս ՀԸ (1029), զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Յնրմ՟տ Վ՟ջժթ...
11. 50՝—3՝ Լ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ յ՟ծ՟րես գր փաս՟խ՟վ ծնանտ ծ՟ղ՟ճմթտ — Ոչ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է ի՜ջտ զկ ՠս ՠխ՝՜ջտ թ՜շ՜հտ Քջզոպճոզ ՠս թ՜շ՜հ՜ժզռտ զկ...
12. 53՜—5՜ ԼԱ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ՠ՟մմ Եջ՟ճգ՟ճ ղ՟վա՟վեթմ նվ ՟ջե.
Եվ՟մթ սգհրնճմ ՟ճմնտթխ, նրվ գդմ գր եյմ խնիգջտե — Աջ՟, ՠդբ պՠխճհձ ՠջ՜ձճսդզսձ բ ՠս ՜շ՜տՠ՜էձ չժ՜հբ...
13. 55՜—62՜ ԼԲ. ո՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Սսգց՟մնջթ Որժմգտնճմ, գր նվնտ զմբ մղ՟ խ՟ս՟վգտ՟մ — Եո՚ կՠխ՜յ՜ջպ ՠս հՠպզձո ժջ՜սձ՜սճջ՜ռ Գվթանվ, ի՜ոՠ՜է զ պզո կ՜ձժճսդՠ՜ձ... //(55ՠ) Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Սսգց՟մնջթ Որժմգտնճմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Յնրժթ՟մնջթ Որվ՟տնհթմ Քջզոպճոզ բջ ի՜է՜թճսկձ տջզոպճձբզռ...
14. 62՜—5ՠ ԼԳ. Տգջթժ ջվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ ղգվնճ, նվ գսգջ դծվգյս՟խմ Աջսնրլնճ գր ծ՟վտգ՟ժ թ
մղ՟մե, նրջ՟ր յ՟ս ժնրլղնրմջ ս՟վ՟խնրջ՟մ՟տ ղ՟վբխ՟մ — Յ՜սճսջ կզճսկ ժ՜հջ ոճսջ՝ձ Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշմ կՠջ ՠս ՜խրդբջ գոպ ոճչճջճսդՠ՜ձ զսջճսկ... Գվթանվ. Զզ՛ձմ իճ՞ո իճ՞՜ձ իճ՞զտ կՠշՠէճռձփ Հջՠղպ՜ժձ. իճ՞զտ///
Սճհձզ չՠջն՜սճջճսդզսձգ. ԼԴ—ձ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝ (պՠո կգպ. 991, 73՜—8՝) ՠս ԼԵ—զ ոժզա՝գ (պՠո կգպ. 991, 79՜) դ՜վճս՜թփ Լջ՜ռկ՜ձ ի՜կ՜ջ ձճջճ՞ճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժ ՜սՠէ՜ռճս՜թ ՜ա՜պ դՠջդՠջ՚ 66—72փ

15. 73՜՝ [ԼԵ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ՟մւնրմ նվբ՟մտ, գր ռ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ մնտ՟ճ՝ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ — Աջ՟, ՠժ՜հտ, եճխճչճսջ՟տ Աոպճսթճհ... վ՜]///շրտձ Աոպճսթճհ...
16. 73՝—6՝ ԼԶ. Պ՟սղնրէթրմ Գգս՟վագժ Սնրվՠ մյ՟մթմ, էե նրջսթ գր նվոեջ ՠգվ՟ր թ Հ՟ճջ — Յճջե՜կ ի՜ս՜պ՜ռ զ Քջզոպճո Մգլմ Կնջս՟մբթ՟մնջ...
17. 76՝—80՜ ԼԷ. Պ՟սղնրէթրմ ջւ՟մշգժգ՟տ Սնրվՠ ի՟շթմ, նվ գհգր թ կգպմ Նգվջեջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ես
հՠպ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ձըոպ՜ս հԱդճշ ոճսջ՝ձ Նգվջեջ...
18. 80՜—3՜ ԼԸ. Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Յնծ՟մմնր Արկմգտրնճմ, էե նրջսթ՞ եվ — Սճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպձ Յնծ՟մեջ
բջ զ ՞՜ս՜շբձ Տ՟յվնճ, ճջ ՜ջ՟ ժճմզ Լ՟րպթ...
19. 83՜—6՝ ԼԹ. Վ՟վւ գր ճթյ՟ս՟խ ջնրվՠ խնրջթմ Թենբնրժ՟ճ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Ամ՟ջս՟ջ՟ճ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ Հնպնղնտ...
20. 86՝—9՝ Խ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟ճվթմ գր թ ղթ՟ղփվ նվբթմ — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս, ոզջՠէզ, ա՜հո ՜շ՜նզ ՟զռճստ աՊ՜պկճսդզսձ...
21. 89՝—92՝ ԽԱ. Պ՟սղնրէթրմ Սնրվՠ ի՟շ՟ց՟ճսթմ, նվ Հ՟տնրմգ՟տ խնշթ, գր էե նվոեջ բ՟վկ՟ր թ Պ՟վջթտ ՟ջսնր՟լզմխ՟ժ, ճնվղե զմխ՟ժ՟ր Բթրվգհ սթխթմմ դղ՟ջմ փվծմնրէգ՟մ — Ես ՠխՠս դ՜՞՜սճջՠէճհձ Մուվխ՟ճ
՜ջտ՜հզձ Հնպնղնտ...
22. 92՝—6՝ ԽԲ. Պ՟սղնրէթրմ Սնրվՠ ի՟շ՟ց՟ճսթմ Քվթջսնջթ, էե նվոեջ ս՟վ՟ր Հգվ՟խժ ՟վւ՟ճ թ Թ՟վդթդնճ (=Թ՟ռվթդնճ) թ Կնջս՟մբմնրոփժթջ – Իոժ ՜ջտ՜հ Հգվ՟խժճգս պ՜էճհ աոճսջ՝ կ՜ոձ ժՠձո՜պճս ը՜մզձ...

23. 96՝—9՝ ԽԳ. Պ՟սղնրէթրմ ա՟ժջսգ՟մ Մնրծ՟ղ՟սթմ թ Հ՟ճջ, գր թ ամ՟ժմ զմբեղ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Իղը՜ձձ Ավլվնրմգ՟տ Թենբնջ Ըպըյսնրմթ զ՝ջՠս էճս՜ս...
24. 99՝—103՜ ԽԴ. Վ՟վւ գր ո՟սղնրէթրմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ Կնջս՟մբմնրոփժջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ —
Աղը՜ջի՜էճհո չ՜ջ՟՜յՠպձ ոճսջ՝ձ Յնծ՟մմեջ Ոջխթՠգվ՟մմ բջ զ տ՜խ՜տբձ Ամսթնւ՟ճ...
25. 103՝—4՝ ԽԵ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Փթժթոնջթ ՟պ՟ւգժնճմ գր Բ՟վբնրհթղենջթ գր Մ՟վթ՟ղնր — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ՜կ՝՜ջզղպ ՜ջտ՜հզձ Տվ՟ճթ՟մնջթ, ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ ոճսջ՝ձ Փզէզյյճո...
26. 105՜—6՝ ԽԶ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Գնրվթ՟ջ՟ճ, Ս՟ղնմ՟ջ՟ճ գր Աՠթՠ՟ճ ջ՟վխ՟ր՟աթմ — Ահո Գ ոճսջ՝ ըճոպճչ՜ձճխ չժ՜հտո բզձ զ ե՜կ՜ձ՜ժո Դթնխհգսթ՟մնջթ...
27. 106՝—8՝ ԽԷ. Պ՟սղնրէթրմ Մ՟[ս]էենջթ ՟րգս՟վ՟մշթմ Քվթջսնջթ — Ես կզձմ՟ՠշ բջ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ
ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ Քջզոպճոզ Մ՜դբճո զ էՠջզձձ կՠջժ ՠս ՝ճժ...
28. 108՝—10՝ ԽԸ. Վ՟վւ գր ճթյ՟ս՟խ ջվՠնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ — Սճսջ՝ձ Գվթանվ բջ զ տ՜խ՜տբձ Նենյխգջ՟վնր...
29. 110՝ [ԽԹ]. Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Նգվջեջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ գր Խ՟բ՟ճ գոթջխնոնջթմ — Ի հՠջջճջ՟ճսկ ՜կզ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Ավյ՟խ՟ճ ՠժ՜ռ հԱդճշ ՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձձ Հ՟ճնտ Մգլմ Նգվջեջ... ՠս ՜ձ՟ ՜շՠ՜է արթճսկձ
ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ ///
Սճհձզ չՠջն՜սճջճսդզսձգ, Ծ—ձ ՜կ՝ճխնճսդՠ՜կ՝ ՠս ԾԱ—զ ոժզա՝գ դ՜վճս՜թփ Լջ՜ռկ՜ձ ի՜կ՜ջ ձճջճ՞ճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժ ՜սՠէ՜ռճս՜թ ՜ա՜պ դՠջդՠջ՚ 111—119փ

30. 120՜ [ԾԱ. Վ՟վւ գր ձամնրէթրմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Ախվ՟խ՟մբ՟տնտ գոթջխնոնջթմ — Եջ՜ձՠէզձ Գվթանվթնջ... աՠյզոժճյճո՜]///ջ՜ձձփ Իոժ ձղ՜ձձ, ճջ ՠխՠձ զ ՟բկո մ՜ջ՜ըրո՜ռձ...
31. 120՜—1՜ ԾԲ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Կհգղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Սճսջ՝ձ Կհգղեջ բջ զ տ՜խ՜տբձ Հպնղ՟ճ...
32. 121՜—5՝ ԾԳ. Պ՟սղնրէթրմ Բ՟ա՟վ՟ս՟ճ գոթջխնոնջթմ — Սճսջ՝ձ Բ՟ա՟վ՟ս ՜ղ՜ժՠջպ բջ ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռձ...
33. 125՝—7՝ ԾԴ. Սվՠնտ ծվգյս՟խ՟ոգս՟տմ Գ՟ՠվթեժթ գր Մթւ՟ճեժթ գր ՟ղգմ՟ճմ գվխմ՟ճթմ դ՟րվ՟տմ —
Յ՜սճսջո ՜ձ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ, հճջճսկ աժճսշո լՠշ՜՞ճջթո ՜ոպճս՜թո յ՜ղպբզձ...
34. 127՝—9՝ ԾԵ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Մգժ՟ճ գոթջխնոնջթմ գր Բնրվ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ գր Շթմար թ ջ՟վխ՟ր՟աթձ — Սճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ Մգժթ՚ յ՜ջոզժ բջ... //(128՜) [Յ]՟ճջղ ՟րնրվ ճթյ՟ս՟խ ե Յնծ՟մմնր
Ոհնվղ՟լթմ — Եջ՜ձՠէզո ՜հո Յնծ՟մմեջ բջ զ Կթովնջե, ճջ՟զ Եոթց՟մնր...
35. 129՝—31՝ ԾԶ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Քվթջս՟ցնվթ Շ՟մ՟աժինճ — Յ՜կո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Յնրժթ՟մնջթ ՠս զ ՟՜պ՜սճջճսդՠ՜ձձ Դգխթ՟մնջթ...
36. 131՝—4՜ ԾԷ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ խնրջ՟մ՟տմ Թգխհթ, Մ՟վթ՟ղնր, Մ՟վէ՟ճթ գր Եղեթ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Տնղ—Շ՟ոնրծ ա՜շձբ կզճնբ...
37. 134՜—9՝ ԾԸ. Պ՟սղնրէթրմ Թնրղ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճմ, նվ ռ՟ձ՟պգտ՟ր թ Քվթջսնջե թ Հմբթխջ... — Զժձզ Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ Քջզոպճոզ ՠս զնկ՜ձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ հ՜շ՜տՠ՜էոձ... ///(139ՠ) Յ՟ճջղ ՟րնրվ ճթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խնՠ՟ճ գր Շղ՟րնմթ — Յ՜ժճ՝ճո ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ, ճջ ժճմզ Յ՜ժճ՝ Աէվՠ՜հ...
38. 139՝—41՝ [ԾԹ]. Պ՟սղնրէթրմ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ Ամբվեթ գր Մ՟սէենջթ — Յՠպ
Յ՜ջճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ ՠս Հ՜կ՝՜ջլկ՜ձձ հՠջժզձո ՜շ Հ՜հջ...
39. 141՝—4՝ Կ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Մգվխթրպնջթ մ՟ի՟ռխ՟ճ դ՟րվ՟ռ՟վթմ — Ս՜ բջ Յ՟վգրգժթտ ժճխկ՜ձբ, ՜ա՞՜ս Սխթրէ՟տթ...// (142՝) Ի ջթղմ ՟րնրվ ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Թենբնվնջթ ջսվ՟սգժ՟սթմ — Մՠթձ զ չժ՜հո Քջզոպճոզ, վ՜շ՜սճջՠ՜էձ Թենբնվնջ ոպջ՜պՠէ՜զպձ...
40. 144՝—7՝ ԿԱ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Յ՟խնռխ՟ճ /// ՠ՟դղ՟ծ՟ս ռխ՟ճթմ Քվթջսնջթ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո
՝՜ջՠյ՜ղպ դ՜՞՜սճջ՜ռձ Ոմնվթնջթ ՠս Ավխ՟բենջթ...
41. 147՝—9՝ ԿԲ. Պ՟սղնրէթրմ Պ՟րհնջթ Թգՠ՟ճգտրնճմ — Պ՟րհնջ ՜ձ՜յ՜պ՜սճջձ բջ զ Թգՠ՟ճթթնճ...
42. 149՝—51՝ ԿԳ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ ջնրվՠ ծփվմ Սւ՟մշգժ՟անվլ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Նթխնհ՟ճնջթ — Մՠթ ՠս
ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ի՜հջ՜յՠպձ Նթխնհ՟ճնջ կզ բջ ԳՃ ՠս զ ԺԸ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ...
43. 151՝—5՜ ԿԴ. Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ [Մթմ՟ջ՟ճ], Եվղնաթմգ՟ճ գր Գվ՟ՠնջթ բովթ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ՜կ՝՜ջզղպ ՜ջտ՜հզձ Մ՟ւջթղթ՟մնջթ ՠխՠս ըշճչճսդզսձ...
44. 155՜—7՝ ԿԵ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Բ՟վբնրհթղենջթ գր Յնրբ՟ճթ ՟պ՟ւգժնտմ Քվթջսնջթ — Գէճսըձ ՜կՠձՠռճսձ Քջզոպճո Աոպճս՜թձ կՠջ գձպջՠ՜ռ ԲԺ—՜ձ ՜ղ՜ժՠջպո...

45. 158՜—60՜ ԿԶ. Պ՟սղնրէթրմ մ՟ծ՟ս՟խնրէգ՟մ ջվՠնտ ռխ՟ճթտմ Երըջսվ՟սթնջ՟տմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Լթխթ՟մնջթ ՜ձրջբձ դ՜՞՜սճջզձ ՠս Աավթխնհ՟ճնջթ ՟՜պ՜սճջզձ...
46. 160՜—2՜ ԿԷ. Պ՟սղնրէթրմ Սոթվթբնմթ գոթջխնոնջթմ — Սճսջ՝ ՠյզոժճյճոձ Սոեվթբնմ բջ զ Կ[թ]ովնջ ժխասճհձ...
47. 162՜—6՝ ԿԸ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ գր ջւ՟մշգժգ՟տ ջվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Մլՠմ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ գր Մ՟վնրաեթ ձամ՟րնվթմ — Սճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպձ Յ՟խնՠ իրջ՜տՠշ ճջ՟զ բջ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ կՠջ Լնրջ՟րնվշթմ...
48. 166՝—71՜ ԿԹ. Վ՟վւ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Իամ՟սթնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ահձ զձմ ազղը՜ձճսդզսձձ Հպնղ՟ճգտնտ ՜շՠ՜է Տվ՟ճթ՟մնջթ ժ՜հոՠջ...
49. 171՜—4՜ Հ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Թենոնղոնջթ գոթջխնոնջթմ գր Թենռմ՟ճ խ՟ի՟վբթմ — Յ՜կո զձձ ՠս
Ժ—ՠջճջ՟զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Դթնխհգսթ՟մնջթ ժ՜հոՠջ...
50. 174՜—7՜ ՀԱ. Պ՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թ՟բենջթ ՟ջ՟տգ՟ժ գր Ս՟մբըիսնճ խնրջթմ — Սճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էձ Քջզոպճոզ Թ՟բենջ բ՜շ աՀճ՞զձ Սճսջ՝...
51. 177՜—9՝ ՀԲ. Պ՟սղնրէթրմ Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթմ — Ես ՜ոբ Տբջ ռՍ՜կճսբէ. Մզձմՠս հՠջ՝ ոճս՞ ճսձզռզո զ չՠջ՜հ Ս՜սճսխ՜հ...
52. 179՝—82՜ ՀԳ. Պ՟սձ՟պ սփմթջ ղ՟վա՟վեթմ Դ՟րէթ գր ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խնՠ՟ճ գհՠփվ Տգ՟պմ — Յ՜ժճ՝ճո ՠխ՝՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...
53. 182՜՝ ՀԴ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Սսգց՟մնջթ Ն՟ի՟ռխ՟ճթմ — Ն՜ը՜չժ՜հձ Քջզոպճոզ ոճսջ՝ Սպՠվ՜ձձճո բջ Հ ՠս Բ ՜ղ՜ժՠջպ՜ռձ...
54. 182՝—5՝ ՀԵ. Պ՟սնր՟խ՟մ ծփվմ ղգվնճ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Ն՟ի՟ռխ՟ճմ — Աձ՟ջ՜ձզժձ կ՜ջպզջճո՜ռ ոճսջ՝ձ Սպՠվ՜ձճո ժճմՠ՜ռ ազո...
55. 185՝—91՜ ՀԶ. Գնվլւ ջվՠնտ ՟պ՟ւգժնտմ Պգսվնջթ գր Պփհնջթ, գր էե դթ՟՞վբ խ՟ս՟վգտ՟մ թ Հպնղ —
Ահձ զձմ զ՝ջՠս էճս՜ձ ըա՞ձ՜էձ Պ՜սխճոզ զ Հպնղ...
56. ՟. 191՜—2՝ [ՀԷ]. Պ՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ [Յ՟]խնՠ՟ճ գր Յնծ՟մնր ՟րգս՟վ՟մշթմ — Սզջՠէզ
՜ղ՜ժՠջպձ Քջզոպճոզ [Յ՜]ժճչ՝ճո ՠս Յճի՜ձձբո տգսՠջ ճջ՟զտ բզձ Յզոճսոզ...
ՠ. 192՝—4՝ Վ՟ջմ Արգս՟վ՟մթմ, էե նվոեջ ավգտ՟ր — Յՠպ ի՜ս՜պ՜էճհձ ՜կՠձ՜հձ ժխասճհձ Պ՟սղնջթ...
57. 194՝—9՝ ՀԸ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ ջվՠնճմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճմ — Ահո Մՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէզ ՜հջո Աոպճսթճհ Բ՟ջթժթնջ...
58. 199՝—203՝ ՀԹ. Պ՟սղնրէթրմ ա՟ժջսգ՟մ ղնանրտ է՟ա՟րնվ՟տմ ճգվխվո՟անրէթրմ մնվ՟լթմ է՟ա՟րնվթմ – Աի՜ կճ՞տ հԱջՠսՠէզռ ՠժզձ ի՜ոզձ հԵջճսո՜խբկ...
Մզնզռ յ՜ժ՜ո՜սճջ, ՜ա՜պ՚ 201՜՝փ

59. 203՝—5՜ Ձ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ ՅԱրգսթջ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր, գր Ի Ծմնրմբմ
— Ստ՜ձմՠէզ բ Ծձճսձ՟ձ տճ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
60. 205՜—8՜ ՁԱ. Ննվթմ ջվՠնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ա՟ժջսգ՟մմ ծվգյս՟խ՟ոգսթմ Գ՟ՠվթեժթ ՟պ
խնճջմ Մ՟վթ՟ղ — Ըձժ՜էՠ՜է թ՜շ՜հզձ աիըջճչ՜ջպ՜ժ դ՜՞՜սճջզձ...
61. 208՜—10՝ ՁԲ. Ննվթմ ջվՠնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Արգսթւ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր գր Յհ՟մ՟ժ ճ՟վա՟մբթ մնվ՟ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ — Եժՠ՜է իջ՜կ՜ձ կՠթզ Աջտ՜հզձ ՜շ Մ՜ջզ՜կ...
62. 211՜—3՜ ՁԳ. Ննվթմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟ր՟ս՟ժնճմ Յնռջեց՟ճ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ գր գվգրղ՟ղՠ ծվգյս՟խ՟ոգսթմ — Ես կզձմ՟ՠշ հ՜հձյզոզ ըճջիջ՟ճռձ պ՜՞ձ՜յբջ Յճչոբվ...
63. 213՜—5՜ ՁԴ. Ննվթմ ջվՠնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ, գր թ ց՟պ՟ՠ՟մնրէթրմ ծնռւ՟տմ գր ղնանրտմ — Ըձդ՜ռՠ՜է իջՠղպ՜ժ՜ռձ, ՜սՠպ՜ջ՜ձՠռզձ իճչւ՜ռձ...
64. 215՝—8՝ ՁԵ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Ոջխգՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ, գր Արգսթւ ջնրվՠ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմ — Դ՜ջլՠ՜է ըձ՟ճսդՠ՜ձ ՜սՠպզտ...
65. 218՝—21՜ ՁԶ. Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ ց՟իջսգ՟մ Տգ՟պմ ՅԵաթոսնջ թ Հգվնռբեե — Ես ՠջՠսՠռ՜ս իջՠղպ՜ժ Տՠ՜շձ Յճչոբվ՜հ ՠս ՜ոբ. Աջզ ՜շ ակ՜ձճսժ՟...
66. 221՜—3՜ ՁԷ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ Յնռծ՟մմնր լմըմբգ՟մմ գր ջմըմբգ՟մմ գր Մխվսնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ — Սճսջ՝ Կ՜ջ՜յՠպձ Քջզոպճոզ ՠս Մժջպզմձ Յճչ՜ձձբո, ճջ ՜ձ՟ոպզձ էռ՜ս...
67. 223՜—6՜ ՁԸ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Պգսվնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ գր Աՠթջնհնղ՟ճ ջ՟վխ՟ր՟աթմ — Ի դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Դթնխհգսթ՟մնջթ Հպնռղ՟ճգտրնտ ժ՜հոՠջ, բջ ի՜հջ՜յՠպ ՠժՠխՠռսճհձ Ահեխջ՟մբվ՟տնտ...

68. 226՜—8՟ ՁԹ. Վ՟վւ գր ճթյ՟ս՟խ ղգլթմ Ամսնմթ ՟մ՟ո՟ս՟րնվ ձա[մ՟րնվթ] — Մՠթձ Ամսնմ ՠ՞զյպ՜ռզ բջ ՠս տջզոպճձՠ՜հ թձրխ՜ռ ա՜ս՜ժ...
69. 228՜—9՜ Ղ. Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ Թենբնջթ է՟ա՟րնվնրէգ՟մմ, էե նվոեջ գհգր, նրջսթ՞ — Վ՟հեջ ժ՜հոջձ գոպ ՜ջե՜ձզ ըճջիջ՟ճհձ ահ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ՞ՠիՠձզձ...
70. 229՜—33՜ ՂԱ. Պ՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ղ՟մխ՟մտմ Եցգջնջթ, նվւ ճՈհւնջ ժգ՟պմ մմչգտթմ գր ճ՟վգ՟մ — Ակՠձՠռճսձ Տբջձ ՠս Աջ՜ջզմձ, ճջ ՞զպբ աչՠջնզձո ՠս ա՜շ՜նզձձ...
71. 233՜—5՜ ՂԲ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Կթվ՟խնջթ գր ղփվ մնվ՟՝ Յնրհթս՟ճթֆ Ի Թգրնբնջե գոթջխնոնջե գր ՟պ Մգժե գոթջխնոնջմ Զնջթղնջ թ Տեվ իմբ՟ժ — Սճչճջճսդզսձ բ մ՜ջ դղձ՜կճհձ գձ՟ ՝՜ջզ ոՠջկ՜ձ ռճջՠձճհձ ճջճկձ ոՠջկ՜ձՠէ...
72. 235՜—41՝ ՂԳ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Աՠբժղըջգծթ, նվ է՟վաղ՟մթ՝ Ծ՟պ՟ճ Քվթջսնջթ — Ահջ կզ բջ
իջբ՜հ, կՠթ՜պճսձ հճհե, զ Շթւ՟վ տ՜խ՜տբ...
73. 241՝—4՝ ՂԴ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Երաթմգ՟ճ խնրջթմ գր ծփվմ մնվ՟՝ Փթժթոնջթ գր գհՠ՟վտմ թրվ — Ի դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ կՠթզ տ՜խ՜տզձ Հպնղ՟ճ՚ զձտձ՜ժ՜է ժ՜հոջձ Կնռղթբթ՟ճ...
74. 244՝—50՜ ՂԵ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Վ՟ծ՟մ՟ճ նվբրնճ Խնջվնռնր՝ սգ՟պմ Գնհէմ՟տնճ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ՝շձ՜ժ՜էճսդՠ՜ձձ պ՜ծժ՜ռ, աճջ հՠպ կ՜իճս՜ձ ՜շ՜նզձ կճէՠժ՜ձզձ Մ՟ծղգսթ...
75. 250՜—4՝ ՂԶ. Պ՟սղնրէթրմ գվ՟մգժրնճմ Մ՟վնրէ՟ճթ գոթջխնոնջթմ, գր նվ թմշ թ կգպմ մնվ՟ գտնճտ Տեվ
ջւ՟մշգժթջ — Ոչ ՜ջտ, ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, էճս՜ջճստ ըայ՜պկճսդզսձ ՠջ՜ձՠէճհձ Մ՟վնրէ՟ճթ...
76. 255՜—8՝ ՂԷ. Պ՟սղնրէթրմ ջնրվՠ ձամ՟րնվթմ Պ՟վջնրղ՟ճ, նվ է՟վաղ՟մթ՝ Ովբթ ո՟ծնտ — Սճսջ՝ձ Պ՟վջ՟ղ ՜ոճջզ բջ, զ Մթչ՟ագս՟տ...
77. 258՝—60՜ ՂԸ. Պ՟սղնրէթրմ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Պփհթխ՟վոնջթ գոթջխնոնջթմ — Յ՜սճսջո ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ ի՜ս՜պ՜ռզձ զ Քջզոպճո...
78. 260՜—4՜ ՂԹ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Գ՟ժնրջս ւ՟պ՟ջմփվգ՟ թ ս՟ձ՟վմ —
Ոջ ՜ձոժզա՝ձ ՠո հԷճսդՠ՜ձ, ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ Բ՜ձ՟ Հ՜սջ...
79. 264՜—6՜ Ճ. Պ՟սձ՟պւ Վ՟ջմ Ապ՟չ՟րնվ՟տ ո՟ծնտմ. ՟վ՟վգ՟ժ Վ՟մ՟խ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ, ռ՟ջմ ծ՟խ՟պ՟խ՟տմ գր ՟ճո՟մնհ՟տմ դջնրվՠ ո՟ծջմ — Յճէճչտ ՠձ ՝՜ձտ չ՜ոձ յ՜իճռձ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ...
80. 266՜—9՝ ՃԱ. Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Ապ՟չ՟րնվ՟տ — Աջ՟, ճսոճսռ՜ձՠէ ժ՜կզռզո, դբ ճջյզոզ ա՜ջ՟տ ՠձ կ՜ջ՟ժ՜ձ յ՜իտ...
81. 269՝—72՜ ՃԲ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ւ՟վնդնրէգ՟մմ Յում՟մնր — Տՠոբտ Աոպճսթճհ արջճսդզսձձ...
82. 272՜—4՜ ՃԳ. Պ՟սձ՟պւ Ապ՟չ՟րնվ՟տմ ո՟ծնտ. ՟ջ՟տգ՟ժ ջնրվՠ գր նրհհ՟ց՟պ ռ՟վբ՟ոգս՟տմ —
Վ՜ոձ ՜հոճջզժ ՜ոզ յ՜իտ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ...
83. 274՝—80՜ [ՃԴ. Եվ՟]մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի մթմւե՟տթջմ գր թ մնտթմ ճնվբնվնրղմ
՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աի՜ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ զ Տՠ՜շձբ ՜շ կ՜ջ՞՜ջբձ Յուձ՜ձ՚ տ՜ջճաՠէ զ Նթմւե...
84. 280՜—4՝ ՃԵ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Ս՟վաջթ դփվ՟ռ՟վթմ գր նվբրնճ մնվ՟՝ Մ՟վսթվնջթմ, գր ՟ճժ դթմնրնվ՟տմ նվւ զմբ մնջ՟ խ՟ս՟վգտ՟մ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Հպնռղ՟ճգտրնտ Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ ժ՜հոՠջ...
85. 284՝—6՝ ՃԶ. Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ ւ՟հտվ՟ՠ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Յ՟վնրէգ՟մմ — Աջ՟,
հճհե ոզջՠկ ապՠխզձ ՠս ճմ ժ՜կզկ իՠշ՜ձ՜է զ ՟ջ՜ձռ ՞ՠջՠակ՜ձզձ...
86. 287՜—8՝ ՃԷ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Ասնղգ՟մտմ, նվւ խ՟ս՟վգտ՟մ թ Հ՟ճւ թ Պ՟վջթտ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Յ՟դխգվսթ Պ՟վջթտ ՜ջտ՜հզձ թ՜խժՠ՜է բջ ի՜ս՜պո տջզոպճձբզռ...
87. 288՝—91՝ ՃԸ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Քփյթտմ Սնրւթ՟ջ՟մտ ինս՟ձ՟վ՟խ ձամ՟րնվ՟տմ, նվւ խ՟ս՟վգտ՟մ թ Սնրխ՟րես — Ն՜ի՜պ՜ժտ ճկ՜ձտ, ճջ ՞ձ՜ռզձ աիՠպ Ս՟էգմ՟ճ պզժձճն հԱժ՟մ՟տ զ Հ՟ճջ...
88. 291՝—3՝ ՃԹ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Ոջխգ՟մտմ. ՟յ՟խգվս՟տմ Թ՟բենջթ ՟պ՟ւգժնճմ Քվթջսնջթ —
Գպզ կզսո ՠսո ՜հէ յ՜պկ՜՞զջ զ ժճխկ՜ձո Յնրմ՟տ, ՜հջ կզ գձդՠջռ՜ոբջ Տ՟սթ՟մնջ ՜ձճսձ...// (293՜) Աճժ ո՟սղնրէթրմ ճ՟ճժնտ ո՟սղնրէգ՟մտ — Ահո ոճսջ՝ Ոոժՠ՜ձտո ՟ՠոյ՜ձտ բզձ զ Հպնղնտ...
89. ՟. 293՝—5՝ ՃԺ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Իջ՟ծ՟խ՟ճ Պ՟վէգրթմ՝ նվբթ Նգվջեջթ —
Յ՜սճսջո ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպզձ Իջ՟ծ՟խ՟ճ...
ՠ. 295՝—6՝ Տգջթժ ղ՟վա՟վենրէգ՟մ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ... — Ես ՜ի՜ հ՜ձժ՜ջթ՜ժզ ՝՜ռ՜ս ի՜ոպ՜պճսդզսձձ
ՠջժձզռ...

ա. 296՝—300՜ Մգխմնրէթրմ Տգջժգ՟մ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ... — Ես ՜ջ՟, էճսջ ՠս յ՜պկՠռզռ տՠա աՄՠժձճսդզսձ կՠթզ հ՜հպձճսդՠ՜ձ՟...
90. 300՜—3՜ ՃԺԱ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Պթնմթ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Դգխնջթ ՜կ՝՜ջզղպ ՜ջտ՜հզձ բջ ի՜է՜թճսկձ տջզոպճձբզռ...
91. 303՜—9՝ ՃԺԲ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Վ՟վբ՟մ՟մտ թյի՟մ՟տմ գր դ՟րվ՟ռ՟վ՟տմ Հ՟ճնտ — Մՠթ բ
ոբջձ Աոպճսթճհ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ կՠթճսդզսձ ՠջժջ՜սճջ...
92. 310՜—5՜ ՃԺԳ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Ղգրնմբգ՟մտ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ — Աջ՟, զ չՠղպ՜ո՜ձՠջճջ՟զ ՜կզ
պբջճսդՠ՜ձձ Յ՟դխգվսթ...
93. 315՜—7՝ ՃԺԴ. Եվ՟մգժնճմ Սգրգպթ՟մնջթ Եղգջնր գոթջխնոնջթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Ծմըմբգ՟մ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ ճ՟մջխդՠ՟մմ Հփվե — Ի կբն տջզոպճո՜ոզջ՜ռ՟ աՔջզոպճոբ ըճոպ՜ռ՜հ ծ՜շՠէ...
94. 318՜—22՜ ՃԺԵ. Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթմ. Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր ծ՟ճվ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ — Փճխՠռբտ, ՜ոբ, զ ձճջ ՜կոՠ՜ձձ վճխճչ...
95. 322՜—4՝ ՃԺԶ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ ո՟ծնտ — Ի ղ՜սզխո վ՜շ՜ռ տճռ գձդ՜ձ՜կտ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
96. 325՜—7՝ ՃԺԷ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ — Ոոժզ ճջմ՜վ զ պ՜ձ զռբ, ՠջժզսխ բ
հ՜ժ՜ձ՜ի՜պ՜ռ...
97. 327՝—9՝ ՃԺԸ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ ջվՠնրէգ՟մ — Պ՜իտ հ՜հպձզտ թ՜թճսժ յ՜իրտ ՝աս՜ձ՟՜ժզձ...
98. 330՜—2՜ ՃԺԹ. Վ՟ջմ գվ՟ի՟ճթտմ, նվ ՟ջթ Ի խ՟վա ՟մխգժնտմ — Եջՠը՜հզռ գձթ՜հճսդՠ՜ձ գձդՠջռճս՜թտո ժ՜ջ՞ՠ՜է ՠձ զ Կթրվհե...
99. 332՜—5՜ ՃԻ. Յնծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ գր ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ՝ փվթմ՟խ՟ր թ ջվՠնտմ — Պ՜իտձ զ ոճսջ՝ ոջպբ ՠս հ՜ձժՠխթ ի՜ս՜պճռ յ՜պ՜իՠ՜է յ՜իբ...
100. 345՜—7՜ ՃԻԱ. Պ՟սղնրէթրմ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Թենբնվնջթ դփվ՟ռ՟վթմ գր զմխգվ՟տմ — Ք՜ն արջ՜ժ՜ձձ Քջզոպճոզ ոճսջ՝ձ Թենբնվնջ...
101. 337՝—40՝ ՃԻԲ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի խնշնրղմ Պգսվնջթ ճ՟պ՟ւգժնրէթրմմ Քվթջսնջթ
— Յճջե՜կ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՝՜ջՠվ՜շ...
102. 340՝—3՜ ՃԻԳ. Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ղգհ՟տ — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠռճհռ կՠա, դբ ՜ձիձ՜ջ բ ՜շ՜ձռ ՠխ՝՜հջոզջճսդՠ՜ձ...
103. 343՜—6՜ ՃԻԴ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Տՠոբտ հ՜շ՜նձճսկձ ժզջ՜ժբզ այ՜պՠջ՜ակձ...
104. 346՝—9՜ ՃԻԵ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ զմբնրմգժթ գր ՟մզմբնրմգժթ նհնվղնրէգ՟մ — Բ՜աճսկ ՞՜խպ՜լզ՞ ձՠպզստ ՠս աչբջոձ մՠջՠսՠռճսռ՜ձբ...
105. 349՜—52՜ ՃԻԶ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ գվբղ՟մտ ջնռնվնրէգ՟մ նվ
շ՟վ գմ — Յճհե մ՜ջ ՠձ ՜կՠձ՜հձ ոճչճջճսդզսձտ մ՜ջզձ...
106. 352՜—4՝ ՃԻԷ. Տգ՟պմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ է՟սգվ՟տ գր անրջ՟մ՟տ — Ո՛սջ
ՠջդՠ՜է ՟՜՟՜ջՠռզռ ՠս է՜ռզռ ա՜իՠխ ՜ձ՜սջբձճսդզսձո...
107. 354՝—7՜ ՃԻԸ. Եվխվնվբ յ՟ՠ՟էնր ո՟ծնտմ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ յ՟ՠ՟է փվմ. [Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ] Կթրվհթ
Եվնրջ՟հեղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթձ — Յ՜սճսջո Կնջս՟մբգ՟ճ իՠջլճս՜թճխ ՜ջտ՜հզձ...
108. 357՝—60՝ ՃԻԹ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ՅԱմ՟պ՟խ նվբթմ — Աշձ կզճն բզձ Բ
ճջ՟զտփ Դբկտ ՜շ՜ժզո...
109. 360՝—1՝ ՃԼ. Եվ՟մգժնճմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ — Շ՜՝՜դ պճս՜ս իջբզ ՜ա՞զձ...
110. 361՝—6՜ ՃԼԱ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ սգջշնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ թ ռգվ՟ճ ընհնռվբգ՟մմ Աջսնրլնճ — Աջ՟, ՠո էզ ՜կՠձ՜հձ հ՜ձռ՜ձրտ...
111. 366՜—9՜ ՃԼԲ. Սվՠնճմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Վ՟ջմ շՠ՟ղՠ՟ջգժնճ դւ՟ծ՟մ՟ճջ գր դռ՟վբ՟ոգսջ — Մըդՠջտ ո՞ճհ ՠս ՜խն՜կճսխն պջպկճսդՠ՜ձ...
112. 369՜—72՝ ՃԼԳ. Եվ՟մգժնճմ Յփծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ գր ՟հւ՟ս՟ջթվնրէգ՟մ — Մզ ճտ պխ՜հ՜ժ՜ձ ՝՜ջճստ ՠս ՜ձգձպջճխ՜ժ՜ձ կպրտ եյջիՠոռզ...
113. 376՜—5՝ ՃԼԴ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ ՟հւ՟ս՟տ —
Զզձմ՛ ՜ո՜ռզռ ՠս ժ՜կ ազ՛ձմ ըրոՠռ՜հռ...

114. 375՝—6՝ ՃԼԵ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Յնծ՟մմնր Եվնրջ՟հեղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ես ՠխՠս, ՠջ՝ՠկձ, ազ ո՜ջժ՜ս՜՞ ճկձ ՠժձ հԵվնրջ՟հեղե ՜շ Եոթց՟մ...
115. 376՝—9՜ ՃԼԶ. Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղգլ՟սնրմմ գր թ Ղ՟դ՟վնր — Էջ
ճկձ կՠթ՜պճսձ ՠս ՜՞՜ձբջ ՝ՠիՠաո ՠս թզջ՜ձզո... Ես ճս՛ջ զռբ ՜ձճսձ կՠթ՜պ՜ձձ...
116. 379՜—81՝ ՃԼԷ. Եվ՟մգժնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ ՟վ՟վգ՟ժ Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ.
ճԱղգմ՟խ՟ժմ, գր զմէգվտնր՟լմ ճԵվգղթ՟ճե, Աջսնր՟լ ղգլ ինվծվբնռւ... — Ի ի՜ս՜պ՜էճհ ՜ձպզ հԱոպճս՜թ, ա՜կՠձ՜հձ ՝՜ակ՜՜ոպճս՜թճռ կճէճսդզսձ ժ՜ջթՠկտ...
117. 382՜—4՝ ՃԼԸ. [Ննվթմ Կթրվհթ] Կնշնրղմ զմլ՟ճնրէգ՟մ, ճԱվ՟վթշմ գվխմթ գր գվխվթ... զմէգվտնր՟լ Յնՠ՟ճ. Ո՞ռ ե ջ՟, նվ է՟անրտ՟մե ճթմեմ դինվծնրվբջ ջվսթ — Մ՜ջկձ՜սճջ ՜մրտ ճսկՠտ պՠո՜ձՠէ աԱոպճս՜թ ՜ձիձ՜ջ
բ...
118. 384՝—6՝ ՃԼԹ. Չնվվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ թ Կթրվհթ ՠ՟մթտմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Մզ իջ՜կ՜ձ ՠէ հԱոպճսթճհ ՠս
՜ո՜ռ. Բղըՠոռբ ՠջժզջ ը՜մձ...
119. 386՝—90՜ ՃԽ. [«Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթ». կգպ. 3239, 178ՠ] Ի Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմե
՟ջ՟տգ՟ժ — Թաՠձզ ճկձ պձժՠ՜է հ՜հ՞սճն զսջճսկ... Սժզա՝ձ զկ՜ոպճսդՠ՜ձ զ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ բ...
120. 390՜—2՝ ՃԽԱ. [«Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթ». կգպ. 2890, 284ՠ] Զղգխմնրէթրմ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե
Ավէնրմ խ՟տեւ, դթ նշ աթսեւ էե գվՠ սեվ ս՟մմ ա՟ճտե... — Գճչՠէզ բ ՜ջդձճսդզսձձ հճհե յզպ՜ձզ...
121. 392՝—3՝ ՃԽԲ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ. ջնրվՠ Ք՟պ՟ջմթտմ, նվւ թ Սգՠ՟ջսթ՟ խ՟ս՟վգտ՟մ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Լթխթ՟մնջթ ժշ՜յ՜ղպ ՜ջտ՜հզձ...
122. 394՜—5՜ ՃԽԳ. Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղ՟ւջ՟րնվմ գր թ ց՟վթջգտթմ....
Է–ՠրջճջ՟ ՠսո ծ՜ձ՜յ՜ջիտ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...
123. 395՝—8՜ ՃԽԴ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դհչղ՟մ գր ինջսնռ՟մնրէգ՟մ
— Ոջտ Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ ՠձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜էտ...
124. 398՜—9՝ ՃԽԵ. Ննվթմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Յճջե՜կ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ձ բզջ, յ՜ջպ բջ տՠա ըճջիՠէ ա՜ձՠջՠսճհդոձ...
125. 389՝—402՝ ՃԽԶ. Ննվթմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նշ ժնրլ՟մգժնճ դշնվգւյ՟ՠ՟է գր դնրվՠ՟է, գր ռ՟ջմ
ճթյմնտ՟ռ — Աջ՟, ճջ ճտ էճսթ՜ձբ այ՜իո ճսջ՝՜դզձ ՠս ամճջՠտղ՜՝՜դզձ...
126. 402՝—6՜ ՃԽԷ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟վնր՟լնտ գր ո՟սնրծ՟ջթտ — Բ՜աճսկ ՠձ ժՠջյ՜ջ՜ձտ յ՜պճսի՜ոզռ ՠս ոյ՜շձ՜էՠ՜ռձ Աոպճսթճհ...
127. 406՜—8՝ Սվՠնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟մ՟պ՟խ ՟վՠգտնհ՟տ — Մՠթ՜ս ո՞ճչ
ՠս ռ՜ս՜՞զձ ՜ջպ՜ոճսրտ յ՜ջպ բ կՠա յ՜պկՠէ...
128. 408՝—12՝ ՃԽԹ. Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճմ Գվթանվթ ղգվ Լնրջ՟րնվշթմ լմըմբգ՟մմ, ջմըմբգ՟մմ գր սփմ
Չ՟վշ՟վ՟մ՟տմ գր Եժ՟մգժնճմ թ Վթվ՟ոեմ — Յՠպ կ՜իճս՜ձձ Ահեւջ՟մբվթ Մ՟խգբնմ՟տրնճ, Ավյ՟խ տ՜ն հ՜ա՞բձ Պ՟վէգր՟տ...
129. 413՜—5՝ ՃԾ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ժ խնրջ՟մջմ գր թ Գ՟ժնրջսմ Քվթջսնջթ — Յճջե՜կ ակպ՜ս ՜թՠկ ա՟զսջ՜թ՜ը ժՠձռ՜խճհո աղջն՜ձ՜ժո...
130. 415՝—8՝ ՃԾԱ. Սվՠնճմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ գր ո՟ծնտ —
Աջկ՜պտ ՟ՠխճռ ՝եղժ՜ռ առ՜սո կ՜ջկձճռ ՜շճխն՜ռճսռ՜ձՠձ...
131. 419՜—21՜ ՃԾԲ. Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ
ոմբնրէգ՟մ — Աա՟ճհ ՠս ր՞պ՜ժ՜ջ ՠս ժ՜ջՠսճջ ՠձ յ՜իճռձ յըձ՟ճսդզսձ...
132. 421՜—3՜ ՃԾԳ. Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟հւ՟սջթվնրէգ՟մ գր նհնվղնրէգ՟մ — Փ՜շ՜սճջՠոռճստ ա՝՜աճսկճխճջկձ Աոպճս՜թ...
133. 423՜—6՜ ՃԾԴ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղգխմնրէթրմ ՟պ՟խ՟րնվ ՠ՟մթմ Արգս՟վ՟մթմ, նվ ՟ջե. Աճվ ղթ թչ՟մեվ ճԵվնրջ՟հեղե ճԵվթւնռ... — Ահջ, աԱ՟՜կ ՜ոբ, չ՜ոձ ժ՜պ՜ջՠ՜է ի՜ո՜ժզձ...
134. 426՜—9՝ ՃԾԵ. Սվՠնճմ Յնծ՟մնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟ղՠ գր գվխթրհթր ղգվկգմ՟ժ թ ղ՟վղթմ գր ճ՟վթրմ Ովբրնճմ Աջսնրլնճ — Սճոժ՜ձ ճոժՠջտ զկ ՟ճխճսդՠ՜կ՝...
135. 429՝—33՝ ՃԾԶ. Եվ՟մգժնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհգ՟մ թ ճ՟վնրէթրմմ
Ղ՟դ՟վնր — Բ՜ռ աղջդճսձո զկ ըրոՠէ չ՜ոձ տճ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
136. 433՝—7՜ ՃԾԷ. Մ[գլթ] ծվ՟յ՟ց՟պ Գ՟ժջսգ՟մըմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ, նվ ե ՟պ՟չթմ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ, նվոեջ գր ՟ջե ղ՟վա՟վեմ ՟ջսնր՟լ՟իփջմ Մնռջեջ — Ի ոժա՝՜ձբ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձ ՠս աՠջժզջփ Իոժ Հ՜հջ Բ՜ձ Ոջ՟զ ՠս Հճ՞զձ Սճսջ՝ կզ Աոպճս՜թ բճսդՠ՜կ՝...

137. 437՜—9՜ ՃԾԸ. Պ՟սձ՟պ Ար՟ա գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. Վ՟ջմ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ — Ես ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Եխզռզ ի՜ոպ՜պճսդզսձ զ կբն նջճռ՟փ Յՠջժջճջ՟ճսկ ՜ո՜ռ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձձ...
138. 439՜—40՝ ՃԾԹ. Պ՟սձ՟պ գվգւյ՟ՠ՟է ՟րնրվմ, էե դթ՞մշ ՟վ՟վ Աջսնր՟լ — Ես ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Ժճխճչՠոռզձ նճսջտ...փ Գզպՠէզ բ, ազ ռ՜կ՜տձ ճմ բ ՜ձճսձ ՠջժջզ...
139. 440՝—3՜ ՃԿ. Պ՟սձ՟պ Ար՟ա շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Վ՟ջմ ՟վ՟վշնրէգ՟մ Աջսնրլնճ — Ես ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ.
Եխզռզձ էճսո՜սճջտ... Լճհոձ ի՜կ՜ովզսշ...
140. 443՜—5՜ ՃԿԱ. Պ՟սձ՟պ Ար՟ա ծթմայ՟ՠ՟էթմ գր Ե—գվնվբ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ — Ես ՜ո՜ռ
Աոպճս՜թ. Հ՜ձռՠձ նճսջտ աՠշճսձո... Յՠպ ա՜ջ՟՜ջՠէճհձ Աոպճսթճհ աՠջժզջ...
141. 445՜—6՝ ՃԿԲ. Պ՟սձ՟պ ռգտգվնվբ ՟րնրվ ՟վ՟վշնրէգ՟մմ Աջսնրլնճ գր ինվծնրվբ ռգտ բ՟վնրմ գր խ՟ս՟վղ՟մ ճ՟րնրվ նրվՠ՟էնր Չ՟վշ՟վ՟մ՟տմ Քվթջսնջթ — Յ՜սճսջ ճսջ՝՜դճսձ ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Հ՜ձռբ ՠջզժզջ
ղճսձմ ժՠձ՟՜ձզ... պՠո, ՠխ՝՜հջ, ա՞ճջթո Աոպճսթճհ...
142. 446՝—9՝ ՃԿԳ. Եվ՟մգժնճմ Թենցթժնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ագվգդղ՟մմ ՟ջսնր՟լզմխ՟ժ — Նճջ ՠջժզձտ ՜հորջ
զ հՠջժջզ ի՜ոպ՜պՠռ՜ս՚ ՞ՠջՠակ՜ձ Փջժմզձ կՠջճհ...
143. 449՝—52՝ ՃԿԴ. Ննվթմ Թենքթժնջթ՝ ՟յ՟խգվսթ Յնծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ Թ՟հղ՟մ գր
Յ՟ճսմնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ — Ո՛չ ճտ ճմ իզ՜ձ՜հ գձ՟ ՜ջ՜ջմճսդզսձձ իջ՜ղ՜վ՜շ...
144. 452՝—6՜ ՃԿԵ. Ննվթմ Թենցթժնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Թ՟հնրղմ, Յ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ — Աոպճս՜թ Բ՜ձձ Հրջ ՠս ի՜կ՜՞ճհ՜ժզռձ Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ ըճձ՜ջիՠռ՜ս զ ի՜հջ՜ժ՜ձ թճռճհ...
145. 456՜—9՝ ՃԿԶ. Պ՟սղնրէթրմ Չ՟վշ՟վ՟մ՟տմ Տգ՟պմ գր ռըխ՟ճնրէգ՟մմ, դնվ ռխ՟ճգ՟տ ՟պ՟չթ Պթհ՟սնջթ — Յ՜կո ճսդճսպ՜ոձՠջճջ՟ձ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ Տթՠգվգ՟ճ ժ՜հոՠջ, Ամ՟ ՠս Կ՟ճթ՟ց՟ճ...
146. 459՝—62՜ ՃԿԷ. Պ՟սղնրէթրմ Վ՟ջմ Թ՟հղ՟մմ գր Յ՟վնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ — Ես զ՝ջՠս ՠջՠժճհ ՠխՠս,
ՠժձ ՜հջ կզ ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Յճչոբվ...
147. 462՜—6՜ ՃԿԸ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհգ՟մ ո՟սղ՟ավ՟ՠ՟վ թ ջնրվՠմ
Յնռ՟մեջ Կ՟վ՟ոգսմ գր թ Մխվսթշմ Քվթջսնջթ գր թ խ՟ւ՟րնրղմ ՟հչխ՟մ — Հջ՜սզջՠէճչ ժճմՠռ՜ս, էՠաճս կզ հճսջ՜ը՜ջ՜ջ ՝՜ջզո...
148. 466՜—8՜ ՃԿԹ. Եվ՟մգժրնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Յ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Ահորջ ճսջ՜ըճսդզսձձ կՠթ էզ գձպջճսդՠ՜կ՝ ա՜ջիճսջՠռճսռ՜ձբ ազո...
149. 468՜—70՝ ՃՀ. Մգլթմ Երջգՠգ՟ճ ո՟սղ՟ավթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Հ՟ղՠ՟վկնրղմ Քվթջսնջթ — Վ՜հՠէճսմ բ կՠա վճտջ զձմ չ՜ոձ չՠջ՜ձ՜էսճհձ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
150. 471՜—3՝ ՃՀԱ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟ճժ՟խգվոնրէթրմմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Յՠջժջբ իճսձլտ ՠս հ՜հ՞ՠ՜ռ յպճսխտ...
151. 473՝—7՜ ՃՀԲ. Պ՟սղնրէթրմ Վ՟ջմ Փնիղ՟մ Աջսնր՟լ՟լմթմ էե նվոեջ գհգր — Պ՜ջպ ՠս ՜ջե՜ձ բ ՞զպՠէ աոտ՜ձմՠէզոձ...
152. 477՜—83՝ ՃՀԳ. Պ՟րհնջթ Իղ՟ջս՟ջթվթ Տ՟վնմգտրնճ ռ՟վբ՟ոգսթ Խփջւ զմբբեղ շ՟վ՟ց՟պ գվխ՟ՠմ՟խ՟տմ. ո՟ս՟ջի՟մթ ծնպնղնտ էհէնճմ ՠ՟դղթղ՟ջս ՠ՟մթրւ — Աոպճս՜թ՜հզձձ ՠս կՠթձ ՜շ՜տՠէճռձ Պրխճո
՞ջբ ՜շ Կճջըձդ՜ռզոձ...
153. 483՝—9՝ ՃՀԴ. Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ ՠ՟մ դ՟վղ՟մ՟ժթ Վ՟ջմ բ՟վկթ Ամսթնւ՟ճ ւ՟հ՟ւթմ — Լճսոճչ ՝՜ձզ տճ ՞՜կ ՜շ տՠա...
154. 489՝—94՜ ՃՀԵ. [Վ]խ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Գենվագ՟ դ՟րվ՟ռ՟վթմ գր նվւ զմբբեղ մղ՟ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Դ՟սթ՟մնջթ ՜կ՝՜ջղպզձ, բջ ի՜է՜թճսկձ տջզոպճձբզռ...
155. 494՜—6՜ ՃՀԶ. Պ՟սղնրէթրմ Սվՠնճ ի՟շթմ Վ՟վ՟ա՟ճ ժգվթմմ — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո Կհփբթ՟ճ ժ՜հոՠջ բջ
Պՠպջճո զ Հպնղ տ՜խ՜տզ...
156. 496՝—500՜ ՃՀԷ. Պ՟սղնրէթրմ Մ՟վի՟ջ ռ՟ձ՟պ՟խ՟մթմ գր ջւ՟մշգժգ՟տ մնվթմ, դնվ գտնճտ Աջսնր՟լ ճփանրս ՟ղգմ՟ճմ ինջսնռ՟մնհ՟տ ՟ղգմ՟ջնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մմ — Ահջ ճկձ ՜ձճսձ Մ՟վի՟ջ, հՠջժջբձ Սըջ՟ճ...
157. 500՜—2՝ ՃՀԸ. Սւ՟մշգժթւ դնվ գտնճտ Աջսնր՟լ թ կգպմ Եվ՟դթղնջթ — Սճսջ՝ո ՜հո Եվ՟սթղնջ ՝ձ՜ժՠ՜է բջ հ՜ձ՜յ՜պզձ...
158. 502՝—3՜ [ՃՀԹ]. Պ՟սղնրէթրմ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ գվ՟մգժթ մ՟ծ՟ս՟խթմ Մթվ՟ւթ Թ՟ֆվթդ՟տրնճ
— Եջ՜ձՠէզ ՜ս՜՞ձ Մթվ՟ւ բջ զ կՠթ տ՜խ՜տզձ Թ՟ֆվթդնճ Շ՟ծ՟ջս՟մեմ...

159. 503՜—4՝ ՃՁ. Պ՟սղնրէթրմ ւ՟չ գր սթգդգվ՟ժնճջ ռ՟վբ՟ոգսթմ ղգվնճ՝ Գվթանվթ Խժ՟էգտրնճ Ծգվգմտմ — Ահջ ՠջ՜ձՠէզ ՠս ՠջն՜ձզժ, ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ՠս ՜ոպճս՜թ՜յ՜ջվ՜ժ... ժ՜պ՜ջՠռ՜ս զ ՊՀԳ (1424) դվ՜ժ՜ձզձ...
160. 504՝—5՜ ՃՁԱ. Պ՟սղնրէթրմ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ գոթջխնոնջթմ Յնծ՟մթջթ — Սճսջ՝ ՠյզոժճյճոձ Յնծ՟մմեջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս չժ՜հ՜ժ՜ձ կ՜իճս՜կ՝ զ տ՜խ՜տձ Բ՟հեյ... զ Ջ ՠս զ ԺԲ դվ՜ժ՜ձզձ (1463)...
161. 505՜—6՝ ՃԾԲ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ մնվ ռխ՟ճթմ Քվթջսնջթ՝ ղ՟մխ՟մմ Յնծ՟մթջթ, նվ ղ՟խ՟մնրմ Խփժնր ՟ջթ — Սճսջ՝ ՠս յ՜ձթ՜էզ չժ՜հո Քջզոպճոզ Յնծ՟մմեջ բջ Խժ՟է տ՜խ՜տբ... զ Պ ՠս ՁԶ (1437) դվ՜ժ՜ձզո կՠջճսկ... Կ՜պ՜ջՠռ՜ս ոճսջ՝ չժ՜հձ Քջզոպճոզ հ՜կոՠ՜ձձ վՠպջվ՜ջզ զ ԻԲ, զ պրձզ ՃԾ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ զ վ՜շո Քջզոպճոզ Աոպճսթճհփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

131՝ Ոջճռ ՝՜ջՠըրոճսդՠ՜կ՝ձ ճխճջկզ Քջզոպճո ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիզ կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ ըճծ՜ Ոջխ՟մթմ, ՠս թձրխ՜ռ ձճջզձ, իրջձ՚ Վ՟ժ՟սթմ ՠս կրջձ՚ Մ՟վթ՟ղթմ ՠս ՠխ՝՜ջռձ, տչՠջռձ ճս ժՠձ՜ժռճսձ՚ Կնրժջ՟մ՟ղթմ, ՠս ճջ՟ճհձ՚ Սխ՟մբ՟վթմ, ՠս կՠխ՜սճջ Մ՟հ՟ւթ՟ճ ՞թճխզ (ձկ՜ձ՚ ՝ճէճջ ձզսդՠջզ չՠջն՜սճջճսդՠ՜ձռ, կՠթզ կ՜ո՜կ՝ ՠխթճս՜թ)փ
507՜ Փ՜շտ... ճջ ՠպճսջ արջճսդզսձ ՠս ժ՜ջճխճսդզսձ ՠս ո՜պ՜ջ ՠխՠջ ՞ջմզ զկճհ, զ աջ՜ս ի՜ո՜ձՠէ հ՜հոկ գխլ՜էզ կ՜պՠձզ, աճջ ՜ջ՜ջՠ՜է զ ոջ՝ճռ ի՜ջ՜ձռ ՠս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռփ
Շձճջիզս Տՠ՜շձ ոժոՠ՜է ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝ ձճջզձ հ՜ձժ ՠէՠ՜է ՜ս՜ջպՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜հզձ Պ՜պկճսդզսձո
ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհփ Շպՠկ՜ջ՜ձՠռզձ կդՠջտ ՜ձթ՜ըՠէզ ՠս ՞՜ձլ ՜ձժճխճյճսպձ աժ՜ջ՞՜՟ջճսդզսձո պրձզռ պբջճսձ՜ժ՜ձռ ըճջիջ՟ճհձ ի՜ձ՟ՠջլ ՝՜ռ՜հ՜հպճսդՠ՜կ՝ զ ՝՜ակ՜ռ եճխճչՠէճռ. ՠս գձ՟ վ՜ոպո պբջճսդՠ՜ձ րջՠ՜ռ ՠս յ՜իճռ Տրձ՜ժ՜ձզոփ Ն՜ը ՠ՟ՠ՜է ո՜իկ՜ձո ժ՜ձճձ՜ժ՜ձ տջզոպճձՠճսդՠ՜ձ չ՜ոձ տո՜ձՠջճջ՟ ՞էըճչ Յնծ՟մթջե Եդըմխ՟տնճ ժճմՠռՠ՜է Պժնրդ... Զ՜հո մ՜վճսդզսձ ՝՜ձզո ի՜ս՜տՠ՜է ճսձզ զ թճռ զսջ ոճսջ՝ ՞զջո, ճջ ժճմզ Ճ՜շգձպզջ, զ
ի՜ոպ՜պճսդզսձ ի՜ս՜պճհ ճսխխ՜վ՜շճսդՠ՜ձ...
Ոջճսկ հճտձ՜պՠձմ գխլզստ ՝՜խլ՜ռՠ՜է զկ՜ոպճսձ չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձձ, ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս ի՜վ՜պ՜ջզկ տջզոպճձՠ՜ձ՚ յ՜ջճձ ըճծ՜ Ոջխ՟մմ Դ՟ջսթ՟խտթմ, ճջ բ ՠջժջբձ Ն՟իչթռ՟մնրփ Ոջ ՠս ժ՜կ՜ռ զսջճռ պՠձմկ՜ձձ ՠխՠս էըջճսկձ, ՠս հ՜ձ՞ ՠէՠ՜է ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ծ՜շո Տրձ՜ժ՜ձ հզղ՜պ՜ժ ՜ձնձնՠէզ հզձտՠ՜ձ ՠս ձ՜ը՜ե՜կ՜ձՠէճռո զ Քջզոպճո, իրջձ՚ Վ՟ժ՟սթմ, ՠս կրջձ՚ Մ՟վթ՟ղթմ, ՠս ճջտ ՜ոպ զ կ՜ջկձզ ՠխ՝՜ջռձ՚ Ս՟ծվ՟էթմ, Ֆ՟վծ՟էթմ, Եջ՟ճնրմ, ՠս տվՠջռձ՚ Կնրժ՟ջբվթմ, Սփդխ՟վթմ, Խ՟մջնրժէ՟մթմ, ՠս ճջ՟ճռձ՚ Սխ՟մբ՟վթմ, ՠս ՟ոպՠջձ՚ Մ՟վթ՟ղթմ, ՠս ՠխ՝ճջճջ՟ճռձ՚ Վ՟ժ՟սթմ, Ահ՟ղթվթմ, Յթջ՟հնրժնրմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ ա՜ջկզռ ձճջզձ՚ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ,
՜հէՠս ժճխ՜ժռճսձ՚ Կնրժջ՟մ՟ղթմփ Ես ՠպ աո՜ ձճսբջ զ ՟ճսշձ իճ՞ՠսճջ թձրխզձ՚ կրջձ էճսոճհ Եվգւ ինվ՟մ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզձ, ազ կզղպ հգձդՠշձՠէճչ ՜ձ՟, զ պրձո պբջճսձ՜ժ՜ձ ՠս հզղ՜պ՜ժո ոջ՝ճռ, հզղՠոռզ զ Քջզոպճո ըճծ՜ Ոջխ՟մմ...
Ես ՠխՠս ՜ս՜ջպ ՞ջմճսդՠ՜ձ պ՜շզո զ տ՜խ՜տձ Եբգջթ՟, ճջ ժճմզ հՈրվծ՟, զ ՟ճսշձ Բ՟վկվ՟ծ՟ճգ՟տ Տթվ՟ղ՟ճվ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ իզկձ՜ջժՠ՜էձ հ՜շ՜տՠէճհձ Թ՜՟բճոբ, ՠս զ վջժդ՜ժ՜ձ յ՜պժՠջ ոճսջ՝ Դ՜ոպ՜շ՜ժզձ,
ՠս Եվջՠկ ոճսջ՝ չ՜ջ՟՜յՠպզձ, ՠս ոճսջ՝ Գճսջզ՜ո՜ձռ չժ՜հզռձ ոջ՝ճհձ Յ՜ժճ՝՜հ, ՠս զ Սճսջ՝ Ս՜ջ՞ոզ արջ՜չ՜ջզձ,
ՠս ՜հէ ՝՜ակ՜ի՜ս՜տ ոջ՝ճռո, ճջ ՜ոպ ժ՜ձ ի՜ս՜տՠ՜է զ յ՜իյ՜ձճսդզսձ տ՜խ՜տզո, լՠշ՜կ՝ հճքձ՜կՠխ, ՠշ՜դղճս՜շ ա՜շ՜թՠ՜է ՜ձլզձ, վթճսձ, ՜ձ՜ջիՠոպ ՠս դ՜ջկ՜պ՜ջ ՞ջմզ, հ՜հէ ՠս թճհէ՚ ՜ձյզպ՜ձ Մ՟հ՟ւգ՟ ՞ջմզ, ՠս զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո կՠջճսկ Ռ ՠս Ճ (1651) ՜կզ, ըզոպ ՟՜շձ ՠս ՟իե՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժզ, աճջ ճմ ժ՜ջՠկ ՞ջՠէ զ տ՜ջպզոզ, աճջ Տբջձ Քջզոպճո զ ՝՜ջզձ վճը՜ջժՠոռբ. ՜կբձփ
Ահէՠս աոպ՜ռրխ ոջ՝ճհ կ՜պՠձզո՚ աըճծ՜ Ոջխ՟մըմ յ՜ջվ՜ժՠ՜է յ՜իՠոռբ գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս դՠսճռ Քջզոպճո
Աոպճս՜թձ կՠջփ Ըձ՟ ձկզձ ՜ջե՜ձ՜ռճսոռբ ՠս աձ՜ըձզո զսջ, ակՠթ ՜հջձ՚ Յթջ՟հնրժթմ, ՠս կՠթ կ՜հջձ՚ աՍնհւ՟վմ, ՠս
աթըձճխձ զսջ, ի՜հջձ՚ Վ՟ժ՟սմ, ՠս կ՜հջձ՚ աՄ՟վթ՟ղմ, աՠխ՝՜ջոձ՚ Ս՟ծվ՟էմ, աՖ՟վծ՟էմ, հԵջ՟ճթմ, ատվՠջոձ, աժՠձ՜ժզռձ՚ Կնրժջ՟մ՟ղմ, ՠս աճջ՟զձ՚ Սխ՟մբ՟վմ, ՠս աՄ՟վթ՟ղմ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ. ՜կբձփ
Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ՜շ Աոպճս՜թ վճըՠռՠէճհձ՚ Պ՟յ՟վ՟էթմ, ճջ բջ վՠո՜ ըճծ՜ Ոջխ՟մթմ, չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ ՞ճէճչ ՠժՠ՜է հԵբգղ՟ (Եջճսո՜խբկ՜՛հ) ՌՂԸ (1649), ճջ ը՜ժ՜ժճսդզսձ ՠխՠս
ՠս ժ՜ջժպ՜ի՜ջ զ՝ջՠս աթ՜խզժո թ՜շճռ ծզսխ՜ի՜պ, ՜ձե՜կ ՠս պըի՜ո իձթՠ՜է ժ՜[է]ոՠռ՜ս ՜ձթ՜ձրդ ՠջժզջ...
Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ատ՜խռջ՜պՠո՜ժձ ՠս աչ՜հՠէճսմձ, ա՝՜ջլջ՜ի՜ո՜ժձ՚ աԵբգջ՟տթ Դ՟մթեժմ, ճջ ՝՜աճսկ ն՜ձզստ ՠս հճհե պՠձմկ՜կ՝ ժ՜կ՜ժզռ ՠխՠս չ՜ոձ ՞ջճռո, աճջ ՠս Տբջձ յ՜իՠոռբ...
Աջ՟, է՜է՜՞զձ ՟զկրտ ՠս ժճխժճխ՜՞զձ յ՜խ՜պ՜ձրտ ՜շ ճպո լՠջ ՜ձժՠ՜է ՜խ՜//(ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 53՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ, ՠխթճս՜թ) Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ պբջ Գ՟ՠվթեժթմ, թձճխ՜ռձ՚ Ամբվե՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս Մ՟վթմնջթմ, ՠխ՝րջձ՚ Սսգց՟մմնջթմ, ժճխ՜ժռճհձ՚ Խվդփճթմ ՠս ճջ՟ճռձ ///ջռձ, ՜ջՠ՜ձ///ձ՞ճս///զմ ճչ/// ՠս ճջ ճ[խճջ]կզ ՜[ոբ] Աոպճս՜թ ճ[ճխճջ]կզ ///փ
89՝ (Կզոճչ մ՜վ թ՜թժճս՜թ)/// [Ամբվե]՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ/// Աճռ՟դթմ ՠս Խ՟[մնրղթմ]/// [ՠխ]պ՜ջռձ՚ Ն՟ծ՟ո[գսթմ]/// Մ՟վթմն[ջթմ]/// ԸՍսգց՟մ[մնջթմ]/// Խ՟մջ՟մ՟ղթմ, Ս՟պ՟ճթմֆ
215՜ Եսո ՜շ՜սՠէ՚ կ՜իպՠոզ պբջ Գ՟ՠվթեժթմ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս կՠջլ՜սճջոձ զսջ. ՜կբձփ
286՝ Տբջ Գ՟ՠվթեժմ ՠս թձճխձ՚ աԱմտվե՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՠս Մ՟վթմնջմ ՠս գձպ՜ձզձ ՠս ժճխ՜ժզռձ՚ Ավանրի՟մթմփ
2. 390՜ (ԺԸ ՟. ձրպջ՞զջ) Մխ՟ոզ Աճռ՟դթմ, Ապ՟ւգժթմ, ՠս տՠջռձ՚ Յգվթւթմ, Խ՟էթմ ՠս ժճխ՜ժռճսձ՚ Մ՟ջնրղթմ, ՠս ճջ՟ճհձ՚ Մմ՟տ՟խ՟մթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ. ՜կբձփ
3. 73՝ (ԺԸ ՟. ղխ՜՞զջ) Ոջ ճխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Աջժ՟մթմ, իրջձ՚ Իղ՟հնրժթմ, կրջձ՚ Ղ՟ս՟ղթմ, ճջ՟ճռձ՚ Հ՟վ՟ոգսթմ, Գենվքթմ, Մխըվսթշթմ, Գվթանվթմ, տվՠջռձ՚ Մ՟վթ՟ղթմ, Հպթցջթղթմ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ ա՜ջկզձ,
ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠսփ
76՝... Աջժ՟մթմ ՠս թձճխ՜ռձ՚ Իղ՟հնրժթմ, կրջձ՚ Ղ՟ս՟ղթմ, յ՜յձ՚ Զ՟ւ՟վթմ, կ՜կձ Հպթցջթղթմ, ՠխպ՜ջռձ՚ Հ՟ծ՟վփմթմ, ՠս Իջվ՟եժթմ, տՠշճսձ՚ Ղ՟ղեէթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձձ կՠջլ՜սճջ՜ռփ
104՝ Ոխճջկզ ոպ՜ռճխզ ՞ջճյո՚ Դ՟ջս՟խգտթ Աջժ՟մթձ ՠս ժՠձ՜ժռճհձ՚ Խ՟մնրղթմ, ՠս իրջձ՚ Իղ՟հ՟ժթմ, կրջձ՚
Ղ՟սեղթմ, յ՜յճսձ՚ Զ՟ւ՟վթմ, կ՜կճսձ՚ Հպթցջթղ՟ճթմ, ՠս ճջ՟ճռըձ՚ Գգրնվաթմ, Հ՟վ՟ոգսթմ, Ն՟ծ՟ոգսթմ,
Յ՟վնրէգմթմ, Մխվսշթմ, Մթմ՟ջթմ, Գվթանվթմ, ՠխ՝՜ջռձ ՠս ՟ոպՠջ՜ռձ, ՠս ՜հէ ՜կՠձ՜հձ ա՜ջկզռ ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ ձճռզձ (ձկ՜ձ՚ ՝ճէճջ ձզսդՠջզ չՠջն՜սճջճսդՠ՜ձռ, կՠթզ կ՜ո՜կ՝ ՠխթճս՜թ)փ
4. 162՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ, ՠխթճս՜թ)/// Պգսվնջթմ, Պնհնջթմ ՟ոպ[ՠջ՜ռձ] /// ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է /// [Յնծ՟մ]եջթմ, կզսո Մ՟վխնջ[թմ] /// ՠ՜ձռձ ՠս/// ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ՜շճս /// ՠս Աոպճս՜թ ճխճջկզ. ՜կբձփ
5. 488՝ (ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ) Եո՚ Եցվգղ ՜ջտՠյզոժճյճոզփ
495՜ Եո՚ Եցվգղ ՜ջտՠյզոժճյճո ՠպճս զկ ոյ՜ո՜սճջ պզջ՜ռճս Արգսջթմփ Աոպճս՜թ չ՜հՠէճսկձ պ՜ռբփ Եցվգղ ՜ջտՠյզոժճյճո (ոպճջ՜՞ջճսդզսձ)փ
6. 508՜ (ԺԹ ՟., ղխ՜՞զջ) Ահո բ տ՜ձ ժ՜ակ՜ջ՜ջճսդՠ՜ձ ՞ճջթզտ, ճջ Յնռջեց չ՜ջ՟՜յՠպզռձ դ՜ոէզկ ՜ջզձ Դ՟մթեժ չ՜ջ՟՜յՠպզձ. Մ՜ձժ՜ձ՜հտ—4, ձ՜խղզմ՚ կրիջ—6, ժպջզմ—1, ժպըջըմզ կ՜ձժ՜ձո—1փ Ոջ ՞զջտ ծ՜կ՝ՠ՜ռ ժ՜ակՠռզ՚ 1 կՠթ ՝՜շ՜ջ՜ձփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 3՝, 369՝, 370՝, 371՝, 373՜, 484՝, 485՝, 486՝, 487՝, 488՝ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Աջժ՟մ
ՌՃՂԴ (1745)փ 2՜ Կ՟վ՟ոգս...ֆ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Մ՜ջ՞՜ջբ ճկձ բջփ 417՜ (իկ՜հ՜ժ՜ձ ը՜մ—զ կրպ) Մզ յ՜ջթզջ, ՠխ՝՜ջ, ՜հէ ՠջժզջ ՜ա՜պՠ՜է էզձՠո ՜կՠձ՜հձ վճջռ՜ձ՜ռ Աոպճսթճչփ

993
ՃԱՌԸՆՏԻՐ — Տ0ՆԱԿԱՆ
Վգվթ Ննվ՟ռ՟մ

ՋԵ—1456

ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟էենջ գվետ (1436)ֆ ԾԱՂԿՈՂ, ԿԱԶՄՈՂ՝ Եջ՟ճթ (1456)ֆ
ԹԵՐԹ՝ 769. շավնր՟լ՝ 4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԳ×18(Ա 16, ԽԳ 15)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (5—8՝ ԺԹ բ.)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 34×25,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվ (ԺԹ բ. ՟մ՟մնրմ ռգվ՟մնվնանհթ՝ 5՟—8ՠ, 465ՠ—թ խեջզ)ֆ ՏՈՂ՝ 44ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 5՟ (ԺԹ բ.), 411ՠֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 1ՠ, 69՟, 71՟, 270՟, 406ՠ, 496՟, 605ՠֆ
Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, խգմբ՟մ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ ջգր (ԺԹ բ.), խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ինմ՟րնրէգ՟մ ծգսւգվ, ժնրջ՟մտւ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ
Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ ԺԹ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ, ժվ՟տնր՟լ էգվթմ՝ 5—8, տ՟մխզ ռգվչթտ սգհ՟ցնինր՟լ գր դգսգհնր՟լ ղ՟սգմթջ ջխդՠնրղ՝ 1—4ֆ Եդվ՟ծ՟սնր՟լ գր ժնրջ՟մտ՟դ՟վբգվզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ
ԾՆԹ. Մթ՟րնվմգվթ ղ՟սգմ՟աթսնրէթրմզ՝ ՠմ՟ավգվթ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ սգհգվթ մյնրղնռ՝ սգ՛ջ REA, 1977, t. XII, p. 129 —
164ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
— 1՝ — 4՜ Աճջ թմշ ե աթվջ ճ՟ճջ ջնրվՠ — Ա. Ճջ՜՞՜էճսռզձ՚ Ճ՜շ ՠջՠտ... ՃՁԸ. Գվթանվթ Նթրջ՟տնճ Նՠջ՝ճխՠ՜ձ զ ոճսջ՝ձ Եցվգղփ

Ես ռ՜ձժճսկ ՠս ՝ձ՜՞ջճսկ ՞էը՜ի՜կ՜ջձՠջգ ռճհռ ՠձ պ՜էզո ճմ դբ ձզսդՠջզ տ՜ձ՜ժգ, ՜հէ՚ պրձՠջզփ Ց՜ձժճսկ մՠձ ձղճս՜թ 738՜—
զռ հՠպճհ ՠժճխ ձզսդՠջգփ

՟. 5՜—6՝ Ա. Եվ՟մգժնճմ Սգՠգվթ՟մնջթ Եղգջնր գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ճ՟պջ ճ՟հ՟աըջ Ծմըմբգ՟մ գր
Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Ի կբն տջզոպճո՜ոզջ՜ռ աՔջզոպճոզ ըրոպ՜ռ՜ս ծ՜շՠէ...
ՠ. 6՝—8՜ Եվ՟մգժնճմ Երջգպթ գոթջխնոնջթ Կգջ՟վնր ճԵխգհգտ՟խ՟մ Պ՟սղնրէգ՟մտմ ճ՟պ՟չթմ բովնրէգմեմ — Աջ՟, ոժզա՝ձ ՜ջ՜ջզռ զ ՝՜ձո հ՜հո զ չՠջզձ ՠս ոտ՜ձմՠէզ հ՜ոպճս՜թճսդՠձբ...
ա. 8՜՝ Ի ռ՟վբ՟ոգսնրէգմե ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ — Ահ՟, ՜հջ կզ ՜ոպճս՜թՠխբձ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝...
Ծձդ. §ՠ—ա ՜սՠէ՜ռճս՜թ ԺԹ ՟.,չՠջ՜ձճջճ՞ճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժփ Տյ. Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխճո, 1909, §298փ

բ. 8՝—11՜ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխիՠգվ՟մթմ Կնջս՟մբմնրոփժջթ գոթջխնոնջթ թ Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմեմ — Պ՜ջպ ՠս յ՜պղ՜ծ բ կՠա մժ՜ջրպ՜ձ՜է ձղ՜ձ՜՞զջ ՞ջՠէճռձ ր՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ...
գ. 11՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ — Յճջե՜կ ՜ձ՟ջ՜ձզժ էոզռՠո, կզ ի՜կ՜ջՠոռզո ՠդբ գոպ կ՜ջ՟ժճսդՠ՜ձո զռբ...
դ. 11՜՝ Յնռծ՟մմնր Տ՟վ՟րմգտրնճ գր ՟ճժնտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ինվծնրվբ Ապ՟չթմ ՟րնրվ Ծմմբգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. ճԸմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէգմե — Յ՜շ՜նձճսկ ՜սճսջձ ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Եխզռզ էճհո...
ե. 12՜—6՝ Յ՟պ՟չմնրղ ՟րնրվ Ծմըմբգ՟մ գր Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ գր Փվխշթմ Յթջնրջթ Քվթջսնջթֆ
Եվ՟մգժրնճմ Աՠՠ՟ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ գր ճՈհչնճմմ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմ — Ստ՜ձմՠէզ թըձճսձ՟ տճ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
զ. 16՝—8՝ Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Նթնճխգջ՟վնր գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Խճջիճսջ՟ կՠթ ՠս ոտ՜ձմՠէզ պՠո՜ձՠկտ հ՜հոկ ՜սճսջ, ՠխ՝՜ջտ...
է. 18՝—9՜ Բ. Ի ճԵվխվնվբնրղ ՟րնրվ Ծմըմբգ՟մ գր Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ ջվՠնտ
ռ՟վբ՟ոգս՟տմ ՟ջ՟տգ՟ժ. ճԸմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէգմե — Ի հԵջժջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աի՜ոպ՜պճսդզսձձ ՠս անջՠխբձ հ՜ջժձ...
ը. 19՝—21՜ Եվ՟մգժրնճմ Պվնխհթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ, Ովբնճմ Աջսնրլնճ գր թ Ն՟ի՟ռխ՟ճմ Քվթջսնջթ ջնրվՠմ Սսգց՟մմնջ — Եջՠսՠէզ ՜ջՠ՞՜ժձո գձ՟ ՠջժձ՜ս թ՜՞ՠէճչ...
ը՟. 21՜—3՜ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմեմ — Ես զ թձ՜ձՠէձ Յզոճսոզ զ Բՠդխՠբկ Հջՠ՜ոպ՜ձզ... Բ՜աճսկ տձձճսդՠ՜ձ յՠպտ ՠձ...
ըՠ. 23՜—4՝ Եվ՟մգժրնճ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ Ի խ՟ս՟վնրղմ ղ՟մխ՟մտմ Բգէհգեղթ, թ Հգվնռբեե — Դ՜ջլՠ՜է
թՠջճսձզո ՠո ՜շ զ ՝՜ձզռո ՜թզկ հ՜ոյ՜ջբաո...
ըա. 24՝—5՜ Եվ՟մգժրնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ Կգջ՟վնր Կ՟ո՟²耀 ռխ՟տնտ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Քջզոպճոզ Ծձճսձ՟ձ զսջ՜ժ՜ձձ ՠս ՜շ՜նզձձ ՠս հ՜պճսժ...
ըբ. 25՜—7՜ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Խփջւ թ Մխվսնրէթրմմ Տգ՟պմ — Եջզո թձճսձ՟ո ՞զպբ կՠա ՝՜ձո, ճջ
զ կ՜ջկձճհ...
ըգ. 27՜՝ Գ. ՅԵվվնվբնրղ ՟րնրվ Ծմմբգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. ճԸմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէգմե
— Ն՜ը ա՜շ՜սՠէճսդզսձ ՠջզռ ՜սճսջռձ ՜ո՜ոռճստ...
ըդ. 27՝—9՝ Ի ձ՟պեմ գվ՟մգժրնճմ Յ՟խնռՠ՟ճ Մլՠմ՟ճ գոթջխնոնջթ, Յ՟հ՟աջ ՟ջսգհ՟տմ գր ղնանրտմ գր խնսնվ՟լթ ղ՟մխ՟մտմ Բգէհգեղթ թ Հգվնռբեե — Ծ՜՞ճսկձ կՠթ, ճջ էըռՠջ ա՜ղը՜ջիո զ ծ՜շ՜՞՜հդզռ տճռ...
ըե. 30՜—3՜ Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ամկթ՟մկնր գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Յ՟ճսմնրէթրմմ
Տգ՟պմ — Քջզոպճո թձՠ՜է էզձզ, վ՜շ՜սճջՠռբտ, Քջզոպճո զ հՠջժձզռ ի՜ձ՟զյՠռ՜ջճստ...
ըզ. 33՜—5՜ Ննվթմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ամկթ՟մկնր գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Մխվսնրէթրմմ Տգ՟պմ
— Դ՜ջլՠ՜է զկ Յզոճսո, ՟՜ջլՠ՜է ըճջիճսջ՟, ճմ կճէճջՠռճսռզմ...
ըէ. 35՜՝ Դ. Չնվվնվբ ՟րնրվմ. ճԸմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէգմե — Ի մճջջճջ՟ճսկ ՜սճսջձ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ ա՜ջՠ՞՜ժձ...
թ. 35՝—6՝ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ ճԱրգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Դ՜ջլՠ՜է ըձ՟ճսդՠ՜ձ ՜սՠպզո, ՟՜ջլՠ՜է ՜ա՜պճսդՠ՜ձ ա՞՜ռճսկձ...
թ՟. 36՝—7՝ Սվՠնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Նթուխգջ՟վնճ գոթջխնոնջթ ճԱրգսթջ Աջսնր՟լ՟լմթմ —
Ահո՜սջ իջՠղպ՜ժ՜ժ՜ձ ՟՜ոճստ ՜սջիձՠջ՞ճսդզսձտ յ՜հթ՜շ՜ձ՜ձ...

թՠ. 37՝—40՜ Սվՠնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տրնճ գոթջխնոնջթ Գնռգջս թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ գր թ ղթյս Կնճջմ Մ՟վթ՟ղ — Զն՜ի՜սճջՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հզձ ծ՜շ՜՞՜հդո...
Տյ. «Էնկզ՜թզձ», 1997, Ժ, բն 59-71, Aփ

թա. 40՜—1՜ Եվ՟մգժրնճմ Կթրվհթ Ահեւջ՟մբվ՟տնճ Խ՟րջւ թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ճԵցգջնջթ ընհնռմ — Լճսո՜սճջ բ կՠա ՝՜ձո ՠս ղձճջի՜ստ էռՠ՜է...
թբ. 41՜—3՝ Սվՠնճմ Թենբթսնջթ Ամխթրվթնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբ Փվխշթմ, դնվ զմէգվտ՟մ թ ընհնռմ Եցգջնջթ — Պ՜հթ՜շ ՜շ՜նզժ՜հ պ՜սձզո ոպճջ՜՟ջճսդզսձ...
Տյ. «Էնկզ՜թզձ», 2005, Զ, Cփ

թգ. 43՝—4՜ Ե. Հթմագվնվբ ՟րնրվմ. ճԸմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէգմե — Ես ՜ձ՟ զ իզձկՠջճջ՟ ՜սճսջձ իջ՜կ՜ձ ՜շզձ ղ՜ջտ...
թդ. 44՜—6՝ Հթմկգվնվ[բ] ՟րնրվմ. Եվ՟մգժնճմ Աէ՟մ՟ջթ Ահեւջ՟մբվթ գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ
Աջսնր՟լ՟լթմմ գր թ ղթյս խնճջմ Մ՟վթ՟ղ — Աոպ՜ձ՜սջ ակպ՜ս ՜թՠէճչ զկ աըճջիճսջ՟ձ կՠթ...
թե. 46՝—8՝ Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Նեուխգջ՟վնր գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ գր թ մնվթմ Արգսթջմ — Զ՜կՠձ՜հձ պ՜սձո ՠս ա՜սջիձՠջ՞ճսդզսձո յ՜ջպ բ կՠա...
թզ. 48՝—9՜ Խ՟րջւ գվ՟մգժրնճմ Պվնխհթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ թ Մգխմնրէգմե ղ՟վա՟վեթմ Զ՟ւ՟վթ՟, թ ՠգվ՟մ ձվ՟ա՟տմ, նվ թ ռգվ՟ճ ՟յս՟մ՟խթմ, նվ ՟րվթմ՟խ եվ դջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ դղթյս խնճջ[թ]մ Մ՟վթ՟ղ[նր] — Ես ա՜ջդճհռ ազո իջՠղպ՜ժձ, ճջ ը՜սոբջ ռզո... Յ՜սճսջո հ՜հձկզժ ՜ոբ Զ՜տ՜ջզ՜ո...
թէ. 49՜—50՜ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ գր թ ղթյս խնճջմ Մ՟վթ՟ղ — Ակՠձ՜հձ պ՜սձ՜ըկ՝ճսդզսձտ չժ՜հզռձ իջ՜ղ՜էզտ ՠձ...
ժ. 50՜՝ Եվ՟մգժրնճմ Պվնխհթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ թ ճԱրգսթջ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ — Ահո՜սջ ՜ջՠ՞՜ժձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ՠս հ՜շ՜ն՜՞ճհձ թ՜՞ՠ՜էձ թ՜թժՠ՜ռ...
ժ՟. 50՝ Զ. Վգտգվնվբ ՟րնրվմ. ճԸմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէգմե — Աձ՟, զ չՠռՠջճջ՟ ՜սճսջձ իջ՜կ՜հՠ՜ռ Աոպճս՜թ ՠխզռզձ ռ՜կ՜տ՜հզձ ժՠձ՟՜ձզտ...
ժՠ. 50՝—1՜ Եվ՟մգժրնճմ Հթոնհթսնր Բնջսվ՟տնճ գոթջխնոնջթ Ի ղգխմնրէգմե Արգս՟վ՟մթմ Յնռծ՟մմնր.
թ ճ՟վնրէթրմմ Ղ՟դ՟վնր — Զճջ ՜սջզձ՜ժ, կ՜հջ ճջ՟ՠոբջ պճսՠ՜է աոպզձոձ ռկ՜ձճսժձ...
ժա. 51՝—2՜ Սվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ Գնռգջս թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ — Աձծ՜շ բ ըճջիճսջ՟ձ, ճջ զ լՠշձ ոճսջ՝ Կճսոզձ ՠջՠսՠռ՜ս ՜ա՞զ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
ժբ. 52՜—3՝ Խ՟րջւ Պվնխհթ գոթջխնոնջթ Ի մջսգժմ Նգջսնվթ թ ղգլ գխգհգտրնչմ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ, գէե Աջսնր՟լ՟լթմ Սնրվՠ խնճջմ գր լմգ՟ժմ թ մղ՟մե նշ Աջսնր՟լ ղգվխ գր նշ ղ՟վբ ջնջխ, ՟ճժ Եղղ՟մնրեժ, ՟ճջ ե՝
Աջսնր՟լ գր ղ՟վբ ճգվխնրտ ՠմնրէգ՟մտ ղթ՟տգ՟ժ... — Կճսո՜ժ՜ձ պ՜սձո ՜հո՜սջ ՠխ՝՜ջտ...
ժգ. 53՝—4՜ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Բ՜ձձ Աոպճս՜թ կ՜ջկձ՜ռՠ՜է, հՠջժջզ ՠջՠսՠռ՜ս...
ժդ. 54՜ Եվ՟մգժրնճմ Աէ՟մ՟ջթ Ահեւջ՟մբվնր ծ՟ճվ՟ոգսթ — Աձ՟, զ չՠռՠջճջ՟ճսկ ՜սճսջդձ ՠխՠս Ա՟՜կ...
ժե. 54՜՝ Եվ՟մգժրնճմ Ամէթո՟սվնջթ Բնջսվ՟տրնտ գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Եժզ ՝ՠջՠէճչ լՠա ապ՜սձզո ըճջիճսջ՟, ճչ ոզջՠէզտ...
Տՠ´ո պյ. «Գ՜ձլ՜ո՜ջ», 1992, Ա, բն 26-33, Cփ

ժզ. 54՝—7՜ Վգտգվնվբ ՟րնրվմ. Սվՠնճմ Թենբնվնջթ ղթ՟ճմ՟խգտթ. Գնռգջս թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ գր թ ղթյս խնճջմ Մ՟վթ՟ղ — Զ՝՜ձ՜սճջ ՠս աձՠջ՜ձլձՠ՜ձ պ՜ծ՜ջ ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ...
ժէ. 57՜՝ Է. Երէմգվնվբ ՟րնրվմ. ՅԸմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէգմե — Զՠսդձՠջճջ՟ ՜սջբձ ՞ջՠ՜է բ. Ասջիձՠ՜ռ Աոպճս՜թ ա՜սջձ ՠսդձՠջճջ՟...
ի. 57՝—8՜ Ամէթո՟սվնջթ Բնջսվ՟տնտ գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Ես ՠխՠս, ՜ոբ, հ՜սճսջոձ հ՜հձճոզժ...
Տՠ´ո պյ. «Գ՜ձլ՜ո՜ջ», 1992, Ա, բն 12-24, Cփ

ի՟. 58՜—9՝ Եվ՟մգժրնճմ Պգսվնջթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ Գնռգջս թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ գր թ ղթյս խնճջմ Մ՟վթ՟ղ, զջս ճնվչնվչղ՟մ մնվթմ գր թ Սնրվՠ ավնտ ժնրլղնրմւ մնվթմ ծնագրնվ թղ՟ջսթրւ — Բ՜ակճսդզսձտ
տջզոպճո՜ոբջ եճխճչճհո, ՜ջ՜ջբտ ա՜սջո ա՜հո...
իՠ. 59՝—62՜ Սվՠնճմ Թենբնվնջթ Ամխթրվթնճ գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Պ՜հթ՜շ ՠս իջ՜ղ՜վ՜շ բ կՠջլ՜ժ՜ պ՜սձզո ըճջիճսջ՟...

Տյ. «Էնկզ՜թզձ», 2005, Ե, բն 90–102, Bփփ

իա. 62՜—3՜ Ը. Որէգվնվբ ՟րնրվմ. ՅԸմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէգմե — Տՠոռճստ գոպ ժ՜ջճխճսդՠ՜ձ ՠս աըճջիճսջ՟ ճսդՠջՠժզ ՜սճսջձ...
իբ. 63՜—4՝ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ թ Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Յ՜հձե՜կ ՞՜ Յզոճսո զ Գ՜էզէբբ զ Յճջ՟՜ձ՜ձ... Ըձ՟ յ՜պե՜յ՜ջպո ՟՜պ՜սճջձ ՜կՠձՠռճսձ ՞ճհջ զ կժջպճսդզսձ...
իգ. 64՝—5՜ Ամէթո՟սվնջթ Բնջսվ՟տրնտ գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Մխվսնրէթրմ Քվթջսնջթ Տգ՟պմ գր Աջսնրլնճ — Հջ՜ղ՜վ՜շ բ պ՜սձ՜ըըկ՝ճսդզսձո, ՠսո ՜շ՜սՠէ ՜հո՜սջ ոտ՜ձմ՜ռճսկձ պ՜սձզո...
Տՠ´ո պյ. «Գ՜ձլ՜ո՜ջ», 1992, Ա, բն 35-42, Eփ

իդ. 65՜՝ Եվ՟մգժնճմ Կթրվհթ Ահեւջ՟մբվնր գոթջխնոնջթ Ի Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Ես զ՝ջՠս էըռ՜ձ ՜սճսջտ ճսդ՚ դէվ՜պՠէ աձ՜... Յճհե ՝՜աճսկ բ եճխճչո ՠս հ՜սե՜ջ՜կզպ էըո՜սխտ...
իե. 65՝—7՝ Ննվթմ [Կթրվհթ] թ մնճմ ավնտ — Ի իզձ՞ՠպ՜ո՜ձ ՜կզ Տթՠգվգ՟ճ ժ՜հոՠջ... Աոպ Ղճսժ՜ո ՜ձդՠջզ
յ՜իբ աե՜կ՜ձ՜ժձ...
իզ. 67՝—8՝ Սվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ ճԱջնվնտ ղգխմնրէգմե. Վ՟ջմ ՟ջսգհմ գվգրգժնճ. թ Մ՟սէենջ Արգս՟վ՟մեմ
— Աի՜, ՜հո ՞զպՠէզ բ լՠա ո՜ժո ՜ա՞՜թձճսդՠ՜ձռձ ՜շ՜նձճռ...
իէ. 68՝ Սվՠնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ գր թ ղթյս խնճջմ Մ՟վթ՟ղ — Բ՜ձձ Աոպճս՜թ ՜ձտձձզձ, զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ ՜ձծ՜շՠէզ ըճջիճսջ՟...
լ. 69՜—70՝ Թ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ղգլթմ Յնռծ՟մմնր Մխվսշթ գվ՟մգժրնճ, սգ՟պմ Ասնռղ՟ Ամկգր՟տգ՟տ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Կ՟վ՟ոգսմ Յնռծ՟մմեջ — ԶԿ՜ջ՜յՠպզձ կՠթզ ահզղ՜պ՜ժո պ՜սձՠէճչ,
աժճսոճսդՠ՜ձձ ի՜ձ՟բո ՞ճչՠոռճստ...
Գջմզռ՚ 69՜ «Ոչ ՠխ՝՜հջ, ՠս դճսխդ հ՜շ՜ն պՠո՚ ճսջ ա՜շվճսղպ բ ՟ջ՜թ, ՠս ՞պռՠո աՅճչի՜ձձճս. Ի՝ջՠս էռ՜ձձ. հ՜շ՜ն ա՜հձ ժ՜ջ՟՜, ՜յ՜՚ ա՜հո»փ Տՠո, 100՝—5՜, §ԿԸ—ԿԹփ
Տՠ´ո պյ. «Հ՜ձ՟բո ՜կորջՠ՜հ», 1987, բն 521—526, Cփ

լ՟. 71՜՝ Եր էե Վ՟ջմ ե՞վ դխմթ Աջսնր՟լ՟ճ՟ճսմնրէգ՟մ ՟րնրվտմ դճթյ՟ս՟խ Պգսվնջթ գր Աՠթջնհնռղ՟ճ
ս՟րմե գխգհգտթ գր դխմթ Մգլթմ Ամսնմթ, գր ՟ո՟՝ դԹենբնջթ է՟ա՟րնվթ — Ահոյբո ճսո՜տ ՜ս՜ձ՟ճսդՠձբ ոճսջ՝
ի՜ջռձ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ...
լՠ. 71՝—5՝ Ժ. Ի ճթյ՟ս՟խ ջվՠնճմ Պգսվնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ գր Աՠթջնհնռղ՟ճ ջ՟վխ՟ր՟աթմ. Երջգՠթ գոթջխնոնջթ ը՟ղ՟մ՟խ՟ավթ ՟ջ՟տգ՟ժ. Ի ռխ՟ճնրէթրմ մնտ՟ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ Դգնխհգսթ՟մնջթ ժ՜հոՠջ...
լա. 75՝—6՜ ԺԱ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջվՠնճմ Ամսնմթ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ. Երջգՠթ գոթջխնոնջթ ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե. ճնրէգվնվբ բովնրէգմե — Ահոյբո զոժ ի՜ոպ՜պՠռ՜ս ՜ձ՟ եճխճչձ ի՜ս՜պ՜ռՠէճռ...
լբ. 76՝—8՝ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ ջվՠնճմ Ամսնմթ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մթ — Ն՜ը՜ձլ ՝՜ջսճհ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ ի՜ոպ՜պՠ՜է ՜շ կզ՜ձլճսձոձ...
լգ. 78՝—80՝ Ի մնճմ (ճԵխգհգտ՟խ՟մ) ո՟սղնրէգմե. Վ՟ջմ ծ՟մաջսգ՟մ գվ՟մգժնճմ Ամսնմթ — Զ՜սջ՜չ՜ջզ ճսկՠկձ ՝՜ակ՜ստ ՜խ՜մՠ՜է աՠջ՜ձՠէզձ Ամսնմթնջ...
լդ. 80՝—2՜ Եվ՟մգժում Յնծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ Ի ղգխմնրէգմե Ապ՟չթմ էհէնճմ Տթղնէգ՟ — Եդբ աիզսջո զռՠո... Զճջյզոՠ՛՜ռ ոջ՝ճռ. աձՠխՠէճռ, ՠս ճմ աչ՜հջ՜յ՜ջ ոջ՝ճռ...
լե. 82՝—4՜ ԺԲ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ Թենբնջթ, էե նվոեջ է՟ա՟րնվգ՟տ գր դթմշ ՟րվթմ՟խ՟ր եվ խնշնրղմ մնվ՟ — Աջ՟, ՜հո ՠձ յ՜պծ՜շտ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Թենբնջթ...
լզ. 84՜՝ Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ գր ՠ՟վգո՟յս է՟ա՟րնվթմ Թենբնջթ Մգլթ. Ի Կ՟ճջգվ՟խ՟մ ավնտ — Թենբնջ
Մգլ՚ ճջ՟զ Գվ՟սթմնջթ, ՜կո զձձ ՠս պ՜ոձ...
լէ. 84՝—5՝ Ի Սնխվ՟սնր Պ՟սղնրէգմե ռ՟ջմ է՟ա՟րնվնրէգ՟մմ Թենբնջթ Մգլթ — Իոժ դ՜՞՜սճջձ Գվ՟սթ՟մնջ պՠոՠ՜է պժ՜ջ՜ռՠ՜է աՀպնղ՟ճգտրնտ յՠպճսդզսձձ...
խ. 85՝—9՜ Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ է՟ա՟րնվ՟տմ Թենբնջթտմ Մգլթ գր Փնւնր, թ Մթի՟ճգժե ո՟սղնրէգմե — Բ՜ջՠ[յ]՜ղպ ՠս Մՠթ դ՜՞՜սճջձ Թենբնջ հՠպ կ՜իճս՜ձձ Վ՟հեջթ...
խ՟. 89՜—93՜ ԺԳ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ ղ՟մխ՟մտ Եցգջնջթ, նվւ ճ՟վգ՟մ ճ՟րնրվջ ՠ՟վգո՟յս է՟ա՟րնվթմ Թենբնջթ Մգլթ — Ակՠձՠռճսձռ պբջձ ՠս Աջ՜ջզմձ, ճջ ՞զպբ աչՠջնզձո ՠս ա՜շ՜նզձո...

խՠ. 93՜—5՝ ԺԴ. Վ՟ջմ Սթրմծնբնջթմ, նվ ճԵցգջնջ, գր խնվլ՟մղ՟մ ՟մ՟րվեմ գր շ՟վ ծգվկնր՟լնհթմ Նգջսնվթ — Աջ՟, ՜հո զձմ բ, աճջ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է ՠկ յ՜պկՠէփ Նգջսնվթնջ ճկձ...
խա. 95՝ Թնրհէ Ս՟ծ՟խ՟ Հ՟ճնտ ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟պ ՠ՟վգո՟յս է՟ա՟րնվմ Թենբնջ — Խ՜խ՜խ՜ջ՜ջզ պՠ՜շձ
զկճհ՚ Թենբնջթ ժ՜հոՠջ Արանջսնջթ, զ Տբջ ըձ՟՜է...
խբ. 95՝ Թնրհէ Թենբնջթ է՟ա՟րնվթ ՟պ Ս՟ծ՟խ գոթջխնոնջ՟ոգս Հ՟ճնտ — Իձտձ՜ժ՜է Թենբնջ Արանջսնջ ՠս ժ՜հոՠջ Հպնղ՟ճգտրնտ...
խգ. 95՝—6՜ Ի խ՟ճջգվ՟խ՟մ ավնտ՝ Յ՟հ՟աջ է՟ա՟րնվթմ Թենբնջթ Փնւնր — Թենբնջ Փնւվ, ճջ՟զ Ավխ՟բգ՟ճ, ՜կո ԼԹփ Ի ոճջ՜ ՜սճսջո բջ ոճսջ՝ձ Ս՟ծ՟խ ի՜հջ՜յՠպ Հ՜հճռ...
Թշզմտ՚ ԺԵ—ԺԶ, ռ՜ձժճսկ՚ մզտփ

խդ. 96՜—8՜ ԺԷ. Չնվգւյ՟ՠ՟էթ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ զմբնրմգժթ գր ՟մզմբնրմգժթ
նհնվղնրէգ՟մ գր ո՟ս՟վ՟ա՟տ — Բ՜աճսկ ՞՜խպ՜լզ՞ ձՠպզստ չզջ՜սճջբ ակՠա ո՜պ՜ձ՜հ...
խե. 98՝—100՝ ԺԸ. Որվՠ՟էթ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ ռ՟իձ՟մգժնտմ — Հ՜հՠ՜ռ ՟ճս զ հճհոձ չՠջզձ, ճջ զն՜ձբո՟ զ ըճջո ը՜ս՜ջզձ ոը՞ճհ՟...
Շ՜ջ. պՠո §իփ

խզ. 100՝—1՝ Յ՟հ՟աջ Ծմմբգ՟մմ Յնռծ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթմ գր Մխվսշթմ Քվթջսնջթ — Ես զ՝ջՠս էռ՜ձ ՜սճսջտ հխճսդՠ՜ձ Եխզո՜՝ՠդզ, թձ՜ս ճջ՟զ...
խէ. 101՝—5՜ Եվ՟մգժրնճմ Յ՟խնռՠ՟ Սվձնճ գոթջխնոնջթ ՠ՟մ. Դվնր՟ս թ Յնռ՟մմեջ Մխվսթշմ գր թ Կ՟վ՟ոգսմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Յզոճսո էճհո վ՜շ՜ռ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջո յ՜հթ՜շ՜ռճսռՠջ թ՜՞կ՜կ՝
Յ՜հպձճսդՠ՜ձ տճ...
Շ՜ջ. պՠո §թ—թ՜փ

ծ. 105՜—6՝ ԺԹ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Կթվ՟խնջթ գր ղ՟րվ մնվ՟՝ Յնրհթսգ՟ճ, գր Պ՟սղնրէթրմ թ Թենբնվնջե գոթջխնոնջե. Ի ղգլ գոթջխնոնջբ Զնռջթղնջ, Տեվ իմբ՟ժ — Սճչճջճսդզսձ բ մ՜ջ դղձ՜կսճհձ կ՜ջ՟ժ՜ձ,
գձ՟ ՝՜ջզ ոՠջկ՜ձ ռճջՠձճհձ ճջճկձ ը՜շձՠէ...
ծ՟. 106՝—11՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Աՠբժղջգծթ, նվ է՟վաղ՟մթ՝ Ծ՟պ՟ճ Քվթջսնջթֆ Զ՟ճջ ձ՟պջ ՟ճժ
թ ծգս խ՟վբ՟ — Զ՜սջճսդՠ՜կ՝ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ոժզա՝ձ ՜ջ՜ոռճստ յ՜պկՠէ աչ՜ջո ՠջ՜ձՠէսճհձ
Աՠբժղջգծթ...
ծՠ. 114՝—8՜ Ի. Ոհՠ ռ՟ջմ շ՟վգ՟տմ, նվ ՟մտթմ զմբ ՟յի՟վծջ Հ՟ճնտ ծվխթդնրէգ՟ղՠ թ ծ՟վ՟ր՟ճթմ ՟դաեմ, զմբ նվնրղ գր Վխ՟ճնրէթրմ Վ՟ծ՟մ՟ճ, նվ եվ նվբթ Խնջվնռն Գնհէ՟մ սգ՟պմ, նվ խ՟ս՟վգտ՟ր թ ծ՟վթրվ գր
ճթջնրմ էւ՟խ՟մթմ Հ՟ճնտ (701) — Աի՜ կՠջլՠռ՜ս չ՜խ՜ժ՜սճջձ զ յ՜պՠձզռ...
ծա. 118՜—9՜ ԻԱ. Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ ծ՟մբգվկթտմ Տգ՟պմ գր բ՟ջս՟պ՟խթմ գր ո՟սխգվթմ, նվ ճՈրպծ՟ճ — Արանջսնջ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ Հպնղ՟ճգտրնտ...
ծբ. 119՜—20՝ Թնրհէ Պթհ՟սնջթ բ՟ս՟րնվթ ՟պ Տթՠգվ խ՟ճջվ, դնվ ավգ՟տ ռ՟ջմ Յթջնրջթ — Իձտձ՜ժ՜էզ՟ Սգՠ՟ջսգ՟ճ վ՜շ՜սճջզ ՠս իա՜սջզ Տթՠգվգ՟ ժ՜հոՠջ...
ծգ. 120՝ ԻԲ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ո՟սխգվթմ գր ջւ՟մշգժգ՟տմ [՟ջ՟տգ՟ժ Աէ՟մ՟ջթ Աժգւջ՟մբվ՟տրնճ] —
Ի ո՜իկ՜ձո Տթրվնջթ ՠս Սթբնմթ, զ տ՜խ՜տձ Բթրվթսնմ...
ծդ. 120՝—3՜ Չնվգւյ՟ՠ՟էթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ գր ՟հւ՟ս՟ջթվնրէգ՟մ — Մզ ճտ պխ՜հ՜ժ՜ձ ՝՜ջճստ ՠս ՜ձգձպջճխ՜ժ՜ձ զձմ կըպ՜ստ եյջիՠոռզ...
ծե. 123՜—4՜ ԻԳ. Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ մմչգտգժնտմ գր շժ՟ժն դռ՟իձ՟մգ՟ժջմ, ղ՟մ՟ր՟մբ նվւ սհ՟ճւ ՟մ՟վ՟սւ էնհթմ դ՟ճջ խգմտ՟հջ — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս, կ՜ձ՜ս՜ձ՟ տ՜ձ ահ՜շ՜ն՜պ՜ձզռձ...
ծզ. 124՝—31՜ ԻԴ. Վ՟վւ գր ւ՟հ՟ւ՟ռ՟վնրէթրմ ջվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ Ահեւջ՟մբվնր գոթջխնոնջ՟ոգսթ — Ի
ե՜կ՜ձ՜ժո ՝՜ջՠյ՜ղպ դ՜՞՜սճջզձ Կնջս՟մբթ՟մնջթ բջ ոճսջ՝ձ Աէ՟մ՟ջթնջ...
ծէ. 131՜ ԻԵ. Ննվթմ Աէ՟մ՟ջթ Ըմբբեղ գվխ՟ՠմ՟խ՟տ (ծ՟սնր՟լ) — Ես ՞ճէ աձճհձ Աոպճս՜թ ՠս Ոջ՟զ Աոպճսթճհ գոպ իճ՞ճհձ, ճմ ՠջժճսո ՝ձճսդզսձո ակզ Ոջ՟զ...
կ. 131՜—6՝ Վ՟վւ գր խ՟ս՟վնրղմ Երաթմգ՟ճ խնրջթ գր ծ՟րվ մնվ՟՝ Փթժթոնջթ, գր ղ՟րվ մնվ՟՝ Կհ՟րբգ՟ճ,
գր գվխնր գհՠ՟վտմ՝ Սգվագ՟ճ գր Աոթսամթ, գր ՟ճժ ջվՠնտ — Ի դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ զձտձ՜ժ՜էզձ Նթխնղթբգ՟ճ, զ Մՠթ
տ՜խ՜տզձ Հպնղ՟ճ...

կ՟. 136՝—46՜ ԻԶ. Վ՟վւ գր ւ՟հ՟ւ՟ր՟վնրէթրմ ջվՠնճ ծ՟րվմ ղգվնճ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ադթ՟դնր
գոթջխնոնջթ, դնվ ավգ՟տ ւ՟ծ՟մ՟ճմ Գվթանվ Կգջ՟վնր Կ՟ոո՟բնռխգտրնտ գխգհգտրնճմֆ Զնվ է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ բթդ՟ոգսմ Հ՟ճնտ Գվթանվթնջ Վխ՟ճ՟ջեվմ թ ճնրմ՟խ՟մեմ թ ղգվջ — Ահո՜սջ իջ՜սզջՠ՜ռ կՠա, ճչ ՠխ՝՜ջտ,
կՠթձ Գվթանվթնջ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդՠ՜կ՝ ծճը՜ռՠ՜էձ...
կՠ. 146՜—51՜ ԻԵ. Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ ռ՟վնրտ գր ջւ՟մշգժգ՟տ ջվՠնճմ Պ՟վջ՟ղ՟ճ ձամ՟րնվթմ, նվ է՟վաղ՟մթ՝ Ովբթ ո՟ծնտ — Սճսջ՝ո ՜հո ոըտ՜ձմՠէ՜իջ՜ղ ՠս կՠթ՜չ՜ոպ՜ժ ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝ ա՜ջ՟՜ջՠ՜է...
կա. 151՜—4՝ Դ՟վկգ՟ժ թ մնճմ Պ՟սղնրէգմե գր ռ՟ջմ ընհնռնճմ Ք՟հխգբնմթ ՟մզմբնրմգժթ ժթմգժ թ ջվՠնճմ
Պ՟վջնրղ՟ճե, գր ջնվթմ ընրըխ՟ժնրէգ՟մմ, գր մյ՟մ՟տմ գր ջւ՟մշգժգ՟տմ գր ՠ՟դնրղ ռխ՟ճթտմ, նվ թ ջըվնճ ՟ղո՟վըյսթմ Մ՟վխթ՟մնջթ խ՟ս՟վգտ՟մ թ Քվթջսնջ — Յՠպ ՜հոճջզժ էէ իջ՜կ՜ձ հզձտձ՜ժ՜էբձ Թենբնջե եճխճչՠէ
ՠյզոժճյճո՜ռ զ թճչ՜ի՜հՠ՜ռձ Եցգջնջ...
կբ. 154՝—6՝ ԻԸ. Եվ՟մգժրնճմ Եհթյեթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Թ՟հնրղմ գր Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Դ՜ջլՠ՜է հՠպ ՜հոջ ՜կՠձ՜հձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ՠս դ՜խկ՜ձձ Տՠ՜շձ Յզոճսոզ...
կգ. 156՝—8՜ ԻԹ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ է՟սգվ՟տ գր անրջ՟մ՟տ — Ոսջ
ՠջդՠ՜է ՟՜՟՜ջՠռզռ ՠս է՜ռզռ ա՜իՠխ ՜ձ՜սջբձճսդզսձո...
կդ. 158՜—9՜ Լ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղիթէ՟վնրէթրմ ջա՟րնվ՟տ — Քջզոպճո բ՜շ ՠջժջյ՜՞ՠոռճստ, Սպՠխթզմձ չՠջոպզձ ոպՠխթ...
կե. 159՜—61՜ ԼԱ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ գր ց՟պ՟րնվգ՟ժ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսթմ Աջսնրլնճ Վժ՟ջ՟ճ Սգՠ՟ջսթնճ գոթջխնոնջթմ — Յ՜սե՜ջճսդՠ՜ձ իճ՞սճհ զկճհ ի՜ժ՜շ՜ժ ժ՜հ կպ՜ռ զկճռ պժ՜ջճսդՠ՜ձ...
կզ. 161՜—2ՠ ԼԲ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Ոմգջթղ՟ճ՝ ՟յ՟խգվսթմ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճ — Ոսջ՜ը բ թ՜շ՜հ՜ժ՜ձ ՜ա՞ ՝՜ջՠյ՜ղպճսդՠ՜կ՝...
կէ. 162՝, 164՜–5՝ ԼԳ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ գր ձամ՟դագ՟տ մ՟ծ՟ս՟խթմ Քվթջսնջթ՝ Գնվբթնջթ, նվ
ռխ՟ճգ՟տ թ Կգջ՟վթ՟ Կ՟ոպ՟բնռխ՟տնճտ ւ՟հ՟ւթ, գր Գվթանվթջթ գր Պ՟րհնւսթնջթ — Յ՜կզձ ՠջժՠջզսջճջ՟զ տ՜շ՜ոձՠջճջ՟զ աժձզ ՠջ՜ձ՜սբպ թ՜՞կ՜ձ Կՠձ՜ջ՜ջզձ կՠջճհ...
հ. 166՜ ԼԴ. Գնվլւ ջվՠնճմ Կնրպմեժթնջթ ծ՟վթրվ՟ոգսթ գր ռխ՟ճնրէթրմ մնվթմ — Ս՜ բջ զ Կգջ՟վթ՟ճ Պ՟հգջսթմգ՟ճ, զ ՞ձ՟բձ Տ՟ժթ՟տրնտ...
հ՟. 166՜՝ ԼԵ. Յ՟հ՟աջ Շղ՟րնմթ ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե. ճգվխվնվբ բովնրէգմե — Եժՠոռճստ ՜հոճսիՠպՠս հ՜հո, դբ հՠպ չժ՜հճսդՠ՜ձձ Յ՟խնռՠնր... // (166ՠ) Թբ ճջյբո չըժ՜հՠ՜ռ Շղ՟րնմ ճԵվնրջ՟հեղ — Յՠպ Նգվնմգ՟ ՠս Դնղգսթ՟մնջթ, հ՜սճսջո Ավթ՟մնջթ...
հՠ. 166՝—8՝ ԼԶ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Պ՟րհթխ՟վոնջթ գոթջխնոնջթմ Զղթրպմնճ — Իոժ Ամսնմթմնջ,
՜հձ ճջ ժճմՠռ՜սձ Երջգՠեջ...
հա. 168՝—9՜ ԼԷ. Եվ՟մգժնճմ Աՠվ՟[ծ]՟ղնր Խնջսնռ՟մնհթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ռխ՟ճջմ Ավգրգժթտ — Սժո՜հռ ՜հոճսիՠպՠս յ՜պկՠէ ՟ճխ՜էճչ ամ՜ջմ՜ջ՜ձո...
հբ. 169՜—71՜ ԼԸ. Պ՟սղնրէթրմ գվ՟մգժրնճմ Մ՟վնրէ՟ճթ ծ՟ճվ՟ոգսթ, գր նվ թմշ թ կգպմ մնվ՟ գվգրգտնճտ
Տեվ ջւ՟մշգժթջ — Ոչ ՜ջտ, ՠխ՝՜ջտ ՠս ի՜ջտ, էճս՜ջճստ աՊ՜պկճսդզսձ ՠջ՜ձՠէճհձ Մ՟վնրէ՟ճթ...
հգ. 171՝—4՝ ԼԹ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ գր ց՟պ՟րնվգ՟ժ ռխ՟ճթտմ Երաթմենջթ, Մ՟խ՟վթնջթ, Կ՟մբթսնջթ գր Ախթրհ՟ջ՟ճ, նվւ թ Տվ՟ոթդնմ ւ՟հ՟ւթ խ՟ս՟վգտ՟մ — Յ՜սճսջո ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռձ ՜հձճռզժ, դ՜՞՜սճջտձ Դգնխհգսթ՟մնջ ՠս Մ՟ւջթղթ՟մնջ...
հդ. 175՜—8՜ Խ. Եվ՟մգժրնճմ Յ՟խնռՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Յ՟վնրէթրմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ գր թ դթմնրնվջմ նվ ո՟ծեթմ դագվգդղ՟մ Տգ՟պմ — Յ՜ջճսդզսձ տճ, Տբջ, ա՜ջդճսռ՜ձբ ազո...
հե. 178՜—80՜ [ԽԱ]. Ի ղգլթ ՟րնրվ Տգ՟պմզմբ՟պ՟չթմ. Եվ՟մգժրնճմ Բ՟վջհթ ՟վւգոթջխնոնջթ Կգջ՟վնր Կ՟ոպ՟բնռխ՟տրնճ Ի Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմեմ — Զ՜կՠձ՜հձ պրձ՜ըկ՝ճսդզսձո յ՜ջպ բ կՠա ժ՜պ՜ջՠէ Ս՜խկճոզստ...
հզ. 180՜—1՜ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ա՟ժնրջսմ Տգ՟պմ թ ս՟ձ՟վմ ւ՟պ՟ջմփվգ՟ — Ոջ ՜ձոժզա՝ձ ՠո հԷճսդՠ՜ձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ Բ՜ձ Հ՜սջ...
հէ. 181՜՝ Սնրվՠ գր ծվ՟յ՟ժթ Գ՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ճ թ ս՟ձ՟վմ
Աջսնրլնճ — Ի՝ջՠս էըռ՜ս տ՜շ՜ոճսձ ՜սջ հՠպ Ծըձձ՟ՠ՜ձձ Քջզոպճոզ զ Բգէհգեղ...
ձ. 181՝ Սվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ (ւ՟հնր՟լւ) — Աձ՜ջ՜պ ՠս ՜շ՜ձռ ՜խպՠխճսդՠ՜ձ բ Ծձճսձ՟ձ Քջզոպճոզ...
ձ՟. 181՜—2՜ Թնրհէ Գվթանվթ Ավլվնրմգ՟տ գոթջխնոնջթ ճԵվնրջ՟հգղե թ Հ՟ճւ. Վ՟ջմ Տգ՟պմզմբ՟պ՟չթմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո Յնրջսթ՟մնջթ ժ՜հոՠջ...

ձՠ. 182՝—5՜ ԽԲ. Ապ՟չ՟րնվթ ո՟ծնտ գվխնրյ՟ՠ՟էթ ՟րվմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Եջՠսՠէզ
ՠս չ՜հՠէճսմ բ պ՜սձո ՠս չՠջ՜՞ճհձ ՠս ՝՜ջլջ...
ձա. 185՜—7՝ ԽԳ. Ապ՟չ՟րնվթ գվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ յ՟վըղ՟մ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Տՠոբտ աԱոպճսթճհ աա՜սջճսդզսձձ, պՠոբտ աԱոպճսթճհ կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ...
ձբ. 187՝—9՜ ԽԴ. Ապ՟չ՟րնվ՟տ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժրնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դհչղ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Բ՜ջսճտ բ յ՜իՠէ ա՜ս՜ձ՟ձ աճջ գձժ՜է՜տ...
ձգ. 189՜—91՝ ԽԵ. Ապ՟չ՟րնվթ ո՟ծնտ ծթմայ՟ՠ՟է ՟րվմ. Եվ՟մգժնճ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Վ՜ոձ ՜հոճջզժ ՜ոբ, յ՜իտ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ ՜ոպճս՜թՠխբձ ՞զջձ...
ձդ. 191՝—4՝ ԽԶ. Ապ՟չ՟րնվ՟տ ո՟ծնտմ նրվՠ՟էթ ՟րվմ. Եվ՟մգժրնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Խ՟րջւ թ Յնրմ՟մ գր թ Նթմնրե՟տթջըմ — Աի՜ իջ՜կ՜ձ ի՜ոՠ՜է ՜շ կ՜ջ՞՜ջբձ Յճսձ՜ձ՚ տ՜ջճաՠէ Նթմնրեթ...
ձե. 194՝—6՜ Ամ՟մթ՟ճթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ինվծնրվբ Յնռմ՟մնր ղ՟վա՟վեթ — Յ՜խ՜՞ո Յճչձ՜ձճս
ի՜ժզջծ ՠս ի՜կ՜շ՜սպ ՝՜ձզս ՜ձռռճստ...
ձզ. 196՝—7՟ ԽԷ. Թնրհէ ՟պ թ Նգվջթջե, գհՠ՟րվեմ սգ՟պմ Գվթանվթջթ խ՟էնհթխնջթ Հ՟ճնտ, Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէնճմ Գենվագ՟ճ Ավգրգժգ՟մ գոթջխնոնջթ, ՟պ՟չմնվբթ Սնրվՠ նրիսթմ Հ՟հՠ՟ս՟ճ, ճ՟հ՟աջ ծգս՟դնսգժնճ ՟պ թ աթսնրէթրմ Պ՟սղնրէգ՟մ գվ՟մգժնճ մ՟ծ՟ս՟խթմ ջվՠնճմ Ս՟վաջթ դ՟րվ՟ռ՟վթմ — Ոջճռ ՝՜խլ՜էզ բ
ծղկ՜ջպճսդզսձձ հզջո ՠս ՝՜ձո, ձճռճսձ ՠս հ՜սբպ գխլ՜էզ ըձ՟ջճհձ ձկ՜ վճհդ բ ՝՜ձ...
ձէ. 197՜—202՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Ս՟վաջթ դ՟րվ՟ռ՟վթմ գր նվբրնճ մնվ՟, նվնճ ՟մնրմ Մ՟վսթվնջ, նվ է՟վաղ՟մթ՝ Վխ՟ճ, գր ՟ճժնտ դթմնրնվ՟տ, նվւ զմբ մնջ՟ ռխ՟ճգտթմ ճ՟րնրվջ ՟ղՠ՟վթյս է՟ա՟րնվ՟տմ
Յնրմ՟տ գր Պ՟վջթտ՝ Յնրժթ՟մնջթ գր Շ՟ոծնճ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Հպնռղ՟ճգտրնտ Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ, ճջ գոպ ՝ձ՜սճջ՜ժ՜ձ, ՝՜ջՠոբջ ժ՜կ՜ռձ...
ձը. 202՜—3՜ Սվՠնճմ Երջգՠթ գոթջխնոնջթ ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե. ճնրէգվնվբ բովնրէգմե — Զզ ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՜սջզձ՜ժո ռճսռզմո ՠս թ՜ձճսռզմո ՞ՠխՠռզժո...
ձը՟. 203՜—7՝ ԽԸ. Եվ՟մգժրնճմ Եոթց՟մնր Կնջս՟մբգ՟ Կթով՟տրնճ Ահգւջ՟մբվ՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟րնրվ
ղգլթ Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, գր ՟պ Յնռջեց Ավգղ՟է՟տթ — Զզ՛ձմ բ ՜հո՜սջ էշճսդզսձ ՝՜աճսկ հՠջժջզ...
ձըՠ. 207՝—9՜ ԽԹ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Ասնղ՟մտ — Աջտ, ՠխ՝՜ջտ ՠս ի՜ջտ ՠս եճխճչճսջ՟տ ՜ոպճս՜թ՜ոբջտ...
ձըա. 209՜—12՜ Ծ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Քնյթտմ, նվւ ռխ՟ճգտ՟մ թ Սնրխ՟րես ժգպթ[մ] — Ն՜ի՜պ՜ժտ,
ճջտ ՞ձ՜ռզձ հԱժ՟մ՟տ ՟ջ՜ձբ աիՠ[պ] Ս՟էթմխ՟ճ պզժձճն զ Հ՟ճջ...
ձըբ. 212՜ Տգջթժ Կնջս՟մբթ՟մնջթ ՟ջսնր՟լ՟ջեվ է՟ա՟րնվթ — Տՠո՜ձբտ զ պՠոէՠ՜ձ աիջՠղպ՜ժ Աոպճսթճհ...
ձըգ. 212՝—3՝ ԾԱ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ծ՟մանրտգ՟ժ մմչգտգժնտմ թ Քվթջսնջ. Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ, թ
Մ՟վբնճ խ՟դղնրէգմե. Վ՟ջմ ճ՟վնրէգ՟մ ղգպգժնտ — Ահէ դՠջՠսո ճտ ՜շ էճսթՠ՜է ՠս տ՜ժպՠ՜է կ՜ջկզձոձ ի՜հՠռՠ՜է...
ձըդ. 214՜—5՜ Եվ՟մգժրնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տրնճ Ի Հ՟ր՟սնճ ավնտ — Ես ՜ջ՟, ա՜ձղ՜ջե ըճոպճչ՜ձճսդզսձձ, ճջ հ՜սջզձ՜ռձ ՠս զ կ՜ջ՞՜ջբզռձ...
ձըե. 215՜—6՜ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Թգջ՟հնռմթխգտրնտ էըհէնճմ ղգխմնրէգմե — Ոմ ժ՜կզկ ալՠա պ՞բպո էզձՠէ, ՠխ՝՜ջտ, չ՜ոձ ձձնՠռՠէճռձ...
ձըզ. 216՜՝ Եվ՟մգժրնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Վ՟ջմ ճ՟վնրէգ՟մ ղգպգժնտ — Աջկ՜պտ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ջՠ՞ճջթճսդՠ՜ձ. բ հճհոձ հ՜ջճսդՠ՜ձ...
ձըէ. 217՜՝ Ի ռ՟վբ՟ոգսնրէգմե ջվՠնճմ Գըվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ — Եխՠձ պճխտո ՜շ՜տՠ՜էտձ ե՜կ՜պճսձտ պզՠաՠջ՜ռ...
ձթ. 217՝—8՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Յ՟հ՟աջ շջա՟ժնճ դռ՟իձ՟մգ՟ժջմ գր ղ՟մ՟ր՟մբ նվւ սհ՟ճւ ՟մ՟վ՟սւ էնհթմ դ՟ճջ խգմտ՟հջ — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ տ՜ձ ահ՜շ՜ն՜՞ճսձզռձ...
ձթ՟. 218՜—9՝ ԾԲ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Ոջխգ՟ գր զմխգվ՟տ մնվ՟ — Գպզ կզսո ՠսո ՜հէ յ՜պկ՜՞զջ զ
ժճխկ՜ձո Յնրմ՟տ...
ձթՠ. 219՝ — 21՝ ԾԳ. Եվխվնվբ ՟րնրվմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ, թ ՠ՟մմ նվ ՟ջե ՟պ՟ւգ՟ժմ. Ոշ խ՟ղթղ դկգդ ՟մաթս՟մ՟ժ, գհՠ՟վւ, դթ ղթ սվսղգջչթւ նվոեջ ՟ճմւ, նվնտ նշ անմ ճնճջ — Ասճսջո մճջո թ՜ըՠռ՜տ, ճջ գոպ Ղ՜ա՜ջճս ՜շ՜ժձ բջ...

ձթա. 221՝ Թնրհէ Աէ՟մ՟ջթ գոթջխնոնջթ ՟պ Ոանջսթմե ճԱցվթխե — Եո ՜հոյբո ժ՜ջթբզ, ՠդբ ՜խ՜ձ՟ձ ՠխժՠո՜ռճռ զ չ՜խճսռիՠպբ ղզնՠ՜է ը՜վ՜ձՠռ՜ս...
Գջմզռ. 221՝ «Ոջխգՠգվ՟մթմ — Աս՞ձՠէ ՞ձ՜ռՠէճռձ ՜խ՜սդզստ ՠս յ՜պ՜ջ՜՞՜ստ ՠս ճխճջկճսդՠ՜կ՝տ, ի՜ղպզ Աոպճս՜թ ՠս ակՠխոձ դճխճս»փ

ձթբ. 222՜—4՝ ԾԴ. Յ՟պ՟չ՟ՠ՟մ Տգջժգ՟մ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ Պ՟վէգրթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ, դնվ գտնճտ մղ՟ Բ՟վկվգ՟ժմ, ՟մՠ՟ր ղ՟վբ՟ջթվնրէգ՟ղՠ թրվնռ — Ես հՠպ կ՜իճս՜ձձ Յ՟դխգվսթ՚ ճջ՟սճհ Շ՟ոծնճ դ՜՞՜սճջզձ
Պ՜ջոզռ, դ՜՞՜սճջՠ՜ռ Վպ՟ղ... 224՝ — 5՜ Ի ճթյ՟ս՟խ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Հ՟ճնտ ծ՟ճվ՟ոգսթ թ Քգվէնհ՟խ՟մ
ավնտ Յ՟հ՟աջ ռ՟վնրտ գր խգմ՟տ մնվ՟, գր ռ՟ջմ սգջժգ՟մմ, դնվ ՟խ՟ղ՟ճ ո՟սղգ՟տ մ՟ի՟վ՟վ՟տմ Հ՟ճնտ —
Յ՜հձե՜կ եճխճչՠ՜է զ կզ՜ոզձ ՜կՠձ՜հձ ձ՜ը՜ջ՜ջ՜ռձ Հ՜հճռ մճ՞՜ձ ՜շ Մգլմ Ս՟ծ՟խ... 225՜—6՜ Տգջթժ ղ՟վա՟վենրէգ՟մ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Պ՟վէգրթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Հ՟ճնտ, դնվ գսգջ ճԱվ՟վ՟ս ա՟ր՟պթ, թ Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս ւ՟հ՟ւթ, ճնվը՟ղ մջսեվ մ՟ թ ը՟ղ ո՟յս՟ղ՟մմ թ Կ՟էնհթխե Սնրվՠ գխգհգտրնչմ թ ռգվ՟ճ ՠգղթմ ղգվկ
՟պ ջգհ՟մմ Աջսնրլնճ թ Սնրվՠ Կ՟էնհթխեթմֆ Ավբ, աըվգջտնրւ դՏգջթժմ, նվ գմ ՠ՟մւ Հ՟րվ գր Յթջնրջթ Աջսնրլնճ
գր Հնարնճմ Սվՠնճ խ՟վղվ՟բգհնռ — Ես ՜ի՜, հ՜ձժ՜ջթ՜ժզ ՝՜ռ՜ս ի՜ոպ՜պճսդզսձ ՠջժզձտ, գձ՟ ճջ թ՜՞ՠ՜է էճհո
ՠջժձզ... 226՜—8՜ Մգխմնրէթրմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ սգջժգ՟մմ նվ ղգխմգ՟տ մղ՟ ծվգյս՟խ Աջսնրլնճ... Ավբ, բթտնրւ, նվոեջ ՟ջ՟տթ, դղ՟վա՟վենրէթրմ Տգջժգ՟մմ... խ՟վղվ՟բգհնռ գր դղգխմնրէթրմջ ջգր՟բգհնռ — Զ՝՜ձ՜է ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ՠջժձզ, աճջ պՠոՠջ... — 228՜՝ Մ՟ծ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Վ՜ոձ ազ ՝՜աճսկտ հՠյզոժճյճո՜ռ ՠս հ՜հէճռ յ՜պճս՜ժ՜ձ տ՜ի՜ձ՜հզռ ճմ ՠջ՝բտ եճսեբզձ...
ձթե. 228՝—30՝ ԾԵ. Եվ՟մգժրնճ Եհթյեթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ի՟շգժնրէթրմ Տգ՟պմ ղգվնճ գր Փվխշթմ
Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Աջ՟, զ՝ջՠս ՠպՠո ՟՜պ՜սճջձ, ՠդբ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ակճսդզսձձ ՜խ՜խ՜ժՠձ...
ձթդ. 230՝—1՝ ԾԶ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Ն՟վխթջգ՟ գոթջխնոնջթ — Ահէ ոտ՜ձմՠէզո ՝՜աճսկո զ՝ջ զ պճսմճսդՠձբ ՠս զ ժ՜ջ՞ՠէճհ ՠխ՝՜ջռ...
ձթե. 231՝—2՜ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր, նվ ռ՟ջմ Քվթջսնջթ ՟հւ՟ս՟տ՟ր — Ահո Յնծ՟մմեջ ճջ՟զ բջ կՠթ՜պ՜ձ զղը՜ձզ զ Կնջս՟մբմնրո՟րժթջ...
ձթզ. 232՜—6՝ ԾԷ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Վ՟վբ՟մ՟ճ գր ՟ղգմ՟ճմ դ՟րվ՟ռ՟վ՟տմ Հ՟ճնտ (=ծթմագվնվբ ճգհ՟մ՟խ) — Մՠթ բ ոբջձ Աոպճսթճհ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ կՠթճսդզսձ... 236՝—40՜ Երէմգվնվբ (=եռգտգվնվբ) ճգհ՟մ՟խմ. Դ՟վկգ՟ժ խ՟վա՟բվթ ՟պ՟ւթմնրէթրմմ Հ՟ճնտ գր շ՟վնրէթրմմ Վ՟ջ՟խ՟ճ — Աջ՟, ՟՜ջլՠ՜է հ՜հձե՜կ ճսջ՜ռՠ՜էձ Վ՟ջ՟խ աՄնրյխ՟մ Նթջ՟ժ՟րնրվսմ ՟ջ՟ՠ՜ռ...
Ոսձզ ճսղ՜՞ջ՜ս պ՜ջգձդՠջռճս՜թձՠջ. 237՜ «Էն ՜շ ձճո՜ տ՜ի՜ձ՜հձ Ապ՟սեմ վը. «զն՜ձՠէ ՜շ ձճո՜, ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Ավյեմ»
(պՠո պյ. 1957, բն 126, Ճ 14)փ

ձթէ. 240՜—1՜ ԾԵ. Եվվնվբ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Թգջ՟հնմթխգտրնտ էհէնճմ ղգխմնրէգմե — Ա. Զ՜հո ՜ոՠկտ լՠա Տՠ՜շձ ՝՜ձզս. Եդբ կՠտ ժՠձ՟՜ձզտո կձ՜ռՠ՜էտ...
ձժ. 241՜՝ Սվՠնճմ Թ՟բենջթ ՟պ՟ւգժնճ Վ՟ջմ ճ՟վնրէգ՟մ ղգպգժնտ — Աջ՟, ՜կՠձ՜հձ իճ՞զ ՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ճհ,
ճջ ՠէ՜ձբ զ կ՜ջկձճհ ՜ոպզս...
ձժ՟. 241՝ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ՟պ Կգջ՟վնջ գհՠ՟ճվ թրվ — Հ՜ս՜ձզկ զկ՜ոպձճհձ ՝՜ձզ...
ձժՠ. 241՝ Ննվթմ (Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ) թ ղ՟ծմ Մ՟ւջթղնջթ նրջնրղմ՟խտթ թրվնճ — Ոչ ՝՜ջՠժ՜կ ոզջՠէզ ՠս կՠջլ՜սճջ իճ՞սճհձ զկճհ...
ձժա. 241՝—2՝ Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Գ՟հ՟ս՟տրնտ էհէնճմ ղգխմնրէգմե — Ահէ ՝՜ջզո ՞ճջթՠէ կզ լ՜ձլջ՜ոռճստ...
ձժբ. 242՝–3՜ Տգ՟պմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ (ւ՟հնր՟լւ՝ Յ՟հ՟աջ մմչգտգժնտ) — Ոոժՠջտ կՠշՠէճռձ, ճջտ զ ՞ՠջՠակ՜ձո ՜ի՜ գկյՠձ առ՜սխձ ժՠձ՜ռ... Ննվթմ — Ժճխճչՠռբտ ՠս ՜կ՝՜ջՠռբտ հզկ՜ոպճսձ կզպո լՠջ... Ննվթմ — Մզ
՜շ՜տբտ ահճսո՜ի՜պճսդզսձ լՠջ ՜շ ՟՜պ՜սճջձ... Ննվթմ — Աջ՟, կՠջլՠռ՜ջճստ ՜շ զո, ՠխ՝՜ջտ ՠս յ՜ջաՠռբտ աճպո զկ...
ձժգ. 246՜ Կ՟մնմ՟խ՟մ ծվ՟ղ՟մ գվ՟մգժթ ջնրվՠ ծ՟վտմ [Վ՟ջմ նշ ջա՟ժնճ դմմչգտգ՟ժջմ] — Ոջտ ժճ՟(=թ)
՟ձՠձ զ չՠջ՜հ կՠշՠէճհ ՠս ՜ձհճսոճսդՠ՜կ՝ է՜ձ...
ձժդ. 243՜՝ Աՠվ՟ծ՟ղնր Մ՟ղթխնմեթտ գոթջխնոնջթ ՟պ Վ՟շ՟ա՟մ Ահնր՟մթտ թյի՟մ — Մզպ ՟զջ, ճչ ոզջՠէզ, ազ ՠդբ ՞զպճսդզսձ ՜ձ՞զպճսդՠ՜ձ հ՜խ՜՞ո ի՜ձ՞ճսռՠէճռձ...
ձժե. 243՝–4՜ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ. ՅԱճվթմ գր թ ղգպգ՟ժ նվբթմ — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս ոզջՠէզ, ա՜հո ՜շ՜նզ ՟զռճստ այ՜պկճսդզսձո ոտ՜ձմՠէՠ՜ռ...

ձժզ. 244՝–52՜ ԾԹ. Երէմգվնվբ ճգհ՟մ՟խ. Դ՟վկգ՟ժ ռ՟ջմ մնվթմ ո՟սգվ՟դղթ գր շ՟վշ՟վ՟մ՟տ ջնրվՠ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ գր խ՟ս՟վնրղմ ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէգ՟ղՠ թ Տեվ (թ ավնտ Եհթյեթ Վ՟ջմ Վ՟վբ՟մ՟ճ գր Հ՟ճնտ ո՟սգվ՟դղթմ) — Աջ՟ զ չՠղպ՜ո՜ձՠջճջ՟ ՜կզ պբջճսդՠ՜ձ ձճջզձ դ՜՞՜սճջզ...
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ձժէ. 252՜–6՜ Կ. Չնվվնվբ ՟րնրվմ գվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Յ՟հ՟աջ ճ՟վնրէգ՟մ ղգպգժնտ — Յ՜խ՜՞ո ՞ճջթճռ հ՜շ՜ն՜՞ճհձ գձ՟ լՠա ը՜սոՠռ՜հ...
ձի. 256՜–7՜ Ննվթմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Յ՟հ՟աջ ղգպգժնտ, նվւ ՟մխմթւ ամ՟տթմ — Ես ՜ջ՟, կզ չ՜ոձ
կՠշՠէճռ ոճս՞ զձմ ՜շձզռՠկտ...
ձի՟. 257՜ Ննվթմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ (ւ՟հնր՟լւ. Ի մնճմ ինվծնրվբ) — Յճջե՜կ աի՜ս՜ձճսդՠձբ ՠս
աիձ՜ա՜ձ՟ճսդՠձբ էո՜սխ՜ռձ ծ՜շբ, Հճսձլձ ժճմբ ազջոձ... Ննվթմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ (ւ՟հնր՟լւ. Ի մնճմ ինվծնրվբ) — Ք՜ձազ հճջե՜կ յ՜պ՜ջ՜՞ձ կ՜պճսռ՜ձՠկտ, հ՜հձե՜կ հզղՠկտ զ Քջզոպճո աձձնՠռՠ՜էոձ...
ձիՠ. 257՜՝ ԿԱ. Ի ռգվչթմ Բ՟վգխգմբ՟մթմ յ՟ՠ՟է փվմ. Յթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ, նվւ ընհնռգտ՟մ թ Կնջս՟մբմնրո՟րժթջ, զմբբեղ ծնաեղ՟վսթմ Մ՟խգբնմթֆ Կթրվհթ Եվնրջ՟հգղ՟տրնճ, Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթմ,
Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ, Բ՟վջհթ, Եվ՟մնջթ, Եցվգղթ, Մգժթսնջթ Ամսթնւնր գր ՟ճժնտ ծ՟վթրվ գր ճթջնրմ գոթջխնոնջնրմ, նվւ ջ՟ծղ՟մգտթմ դնրհթհ ծ՟ր՟սջ գր մդնռգտթմ դշ՟վ՟ց՟պմ Մ՟խգբնռմ — Բ՜հռ Վ՟հեջթ գոպ ՜ջե՜ձ՜ի՜ո ըճջիջ՟ճհձ ահ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ՞ՠիՠձզձ...
ձիա. 257՝ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Յ՟հ՟աջ ծ՟ր՟սնճ — Բ՜հռ ՜հձտ՜ձ չոպ՜ի՜ձ՜կտ զ Հճ՞զձ Սճսջ՝, աճջ յ՜ղպՠկտ...
ձիբ. 257՝–8՜ Խնջսնռ՟մնրէթրմ Հ՟ճնտ, դնվ ավգտթմ ՟պ ընհնռմ Եցգջնջթ — Խճոպճչ՜ձզկտ ակզ Աոպճս՜թ Հ՜հջ ՜կՠձ՜ժ՜է...
ձիգ. 258՜՝ Խնջսնռ՟մնրէթրմ ծմաթտ էնրնռ ՟ջ՟տգ՟ժ ջվՠնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ — Ա. Ոջ ճտ ՜ոբ,
դՠ. Եխՠէճսդՠ՜կ՝ հ՜հպձՠ՜է աՔջզոպճո ՜ղը՜ջիզ...
ձիդ. 258՝ Սվՠճմ Կթրվհթ. Խնջսնռ՟մնրէթրմ, գվխնս՟ջ՟մ աժնրիջ — Ա. Ոջ ճտ ՜ոբ. Ահէ ՜ա՞ ա՜ըպ՜ժջՠ՜էձ...
ձիե. 258՝ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ամկթ՟մկնր գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Մգժթսնջ գոթջխնոնջ՟ոգսմ
Ամսթնւնր, ՟ջ՟տգ՟ժ թ Կնջս՟մբմնրո՟րժթջ — Ածՠռճհռ կՠա ադզս ՜շ՜տՠէճռձ ձճջ ՜շ՜տՠ՜էո...
ձիզ. 259՜–64՜ Թնրհէ գվ՟մգժրնճ Սսգց՟մմնջթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ գր թղ՟ջս՟ջթվթ. Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէնճմ Հնպնղնտ Գգվղ՟մնջթ ո՟սվթ՟վգթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ, դնվ թմւմ թջխ գՠգվ — Յճ՞ձ՜յ՜պզս ՠս
իշմ՜ժՠէզ վ՜շ՜սճջճսդՠ՜կ՝ հ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ՟ ե՜կ՜ձՠ՜է...
ձիէ. 264՜–7՜ ԿԲ. Ապ՟չթմ խթվ՟խեթմ Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթմ Սվՠնճմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վ՟տնճ Կ՟ոո՟բնռխ՟տրնտ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ ոմբնրէգ՟մ, թ ջխդՠ՟մ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տմ Մգլթ ո՟ծնտմ — Փճխՠռբտ, ՜ոբ, զ ձճջ ՜կոՠ՜ձ վճխճչ...
ձլ. 267՜–70՜ Ապ՟չթ խթվ՟խեթմ Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթմ. Եվ՟մգժրնճմ Եցվգղթ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Խնվթմ
Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Մգլթ ո՟ծնտմ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ — Ի ղ՜սզխո վ՜շ՜ռ, Տբջ, գձդ՜ձ՜ձ ՝՜ձտ զկ...
ձլ՟. 270՜–2՜ ԿԳ. Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթ խթվ՟խթ Ճ՟յնճմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ
գոթջխնոնջթ թ ղգխմնրէգմե ղ՟վա՟վեթմ Եջ՟ճգ՟ — Գճմՠ՜ ա՜սջճսդՠ՜կ՝ ՠս կզ ըձ՜հՠջ... Զզ ՟եճս՜ջզձտ բզձ աճջ զձմ ՜ոՠէճռձ բջ...
ձլՠ. 272՜–3՜ ԿԴ. Սնրվՠ գր ց՟պ՟րնվ Մգլթ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տմ ո՟ծնտ գվխնրյ՟ՠ՟էթա ՟րնրվմ. Եվ՟մգժրնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ ոմբնրէգ՟մ — Պ՜իտ հ՜հպձզտ թ՜թճսժ յ՜ի՜ստ ՝ճչ՜ձ՟՜ժզձ...
ձլա. 273՜–4՝ Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աջ՟, ՠս կՠտ ա՜ձլզձո կՠջ ՜ջե՜ձզո ՜ջ՜ոռճստ ծ՞ձճսդՠ՜ձ...
ձլբ. 274՝–5՝ ԿԵ. Պ՟ծնտ գվգւյ՟ՠ՟է ՟րվմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ժնհնռնտ ավնտ, նվ ՟ջե.
Լնր՟տ՟վնրւ, ջվՠգտ՟վնրւ — Հՠղպ՜էզ բ ձ՜ս՜չ՜ջ՜ռ ՞՜ջճսձձ, ՜ըճջեՠէզ բ ՠս ՠջժջ՜՞ճջթ՜ռձ...
ձլգ. 275՝–7՝ Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, կՠտ ոզջՠէզտ, ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՞զպՠէճչ, ՠս ա՜շ՜սՠէճսդզսձ մ՜ջՠ՜ռ ՜ըպզո ՜հո...
ձլդ. 277՝–9՝ ԿԶ. Ի Մգլթ ջնրվՠ ո՟ծնտ Ահնրծ՟տթ ՟պ՟չթ շնվգւյ՟ՠ՟է ՟րվմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ գր ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ — Պ՜իտ յ՜պՠ՜է յ՜իբ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ջճսռ ՜շ՜տզձճսդզսձ...
ձլե. 274՝–80՝ Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ա՜հոճոզժ էոՠէճչ, ոզջՠէզտ, ա՜ջիճսջՠռճստ...

ձլզ. 280՝–2՜ ԿԷ. Ապ՟չթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր նհնվղնրէգ՟մ գր ջթվնճ, գր ռ՟ջմ ո՟ծնտ գր ՟հ՟րէթտ — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ճսոճհռ կՠա, դբ
՜ձիըձ՜ջ բ ՜շ՜ձռ ՠխ՝՜հջոզջճսդՠ՜ձ...
ձլէ. 282՜–3՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ազ ՜հոյզոզ հճհո ժ՜հ կՠջ ՜շ՜նզ, կզ չՠջն՜ոռճստ հճխճջկ՜թճսդՠձբձ...
ձխ. 283՝–7՜ ԿԸ. Ապ՟չթմ նրվՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Զ՞ճհղ էՠջճստ ճխճջկճսդՠ՜ձ լՠջճսկ... Զ՝շձ՜սճջ՜՞ճհձձ զոժ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ ՜ըպո կՠջեբ...
ձխ՟. 287՜–8՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ճչ ը՜սոՠռզ աա՜սջճսդզսձո Տՠ՜շձ, կՠթ՜լ՜հձ ՞ճմբ Դ՜սզդ...
ձխՠ. 288՝–9՜ ԿԹ. Ապ՟չթմ յ՟ՠ՟էնր ՟րվմ. Յթյ՟ս՟խ ե ջվՠնճմ Թենբնվնջթ դ՟րվ՟ռ՟վթմ լմմբգ՟մմ գր ջըմմբգ՟մմ գր ռ՟վնրտ մնվ՟, թ Մնռջեջթ Պ՟սղնրէգմեմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հճջճսկ Մ՟խգբնմ՟տթմ Ահեւջ՟մբվնջ՝
Փթժթոգ՟մ ժճմՠռՠ՜է...
ձխա. 289՝–90՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Թենբնվնջթ դ՟րվ՟ռ՟վթմ — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ
Մ՟ւջթղթ՟մնջթ ՠս Մ՟ւջթմսգ՟, բջ ի՜է՜թճսկձ տջզոպճձբզռ...
ձխբ. 290՝–1՜ Տգջթժ ջւ՟մշգժթ, դնվ գտնճտ թ սգջժգ՟մ ջնրվՠմ Թենբնվնջ թ Կնջս՟մբմնրո՟րժթջ, գր ռ՟ջմ
՟ճմնվթխ խ՟ս՟վգմ դճթյ՟ս՟խ մնվ՟ թ Ք՟պ՟ջմգվնվբ ո՟ծնտմ ճ՟պ՟չթմ յ՟ՠ՟էնրմ յ՟ՠ՟է ՟րվմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ՜ձ՜սջբձ ՠս ՜կ՝՜ջզղպ, ճսջ՜ռճխ ՜ջտ՜հզձ Յնրժթ՟մնջթ ժշ՜յ՜ղպզ...
ձխգ. 291՝–3՜ Ը. Ապ՟չթմ յ՟ՠ՟էնրմ յ՟ՠ՟է ՟րվմ ձ՟յնրմ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ՟մւնրմ նվբ՟մտմ գր ռ՟ջմ
իջսնրէգ՟մ մնվ՟, գր էե նրջսթ՞ գմ գր դթ՞մշ գմ ո՟սձ՟պւ. Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ՠժ՜հտ ՜հո՜սջ, եճխճչճսջ՟տ, եճխճչՠռ՜ջճստ զ կզ՜ոզձ...
ձխդ. 293՜՝ ՀԱ. Եվխվնվբ խթվ՟խեթմ. Սգրգվթ՟մնջթ նրհհ՟ց՟պթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱրգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե —
Ահջ կզ զն՜ձբջ հԵջճսո՜խբկբ հԵջզտճչ... Աջ՟, հճջե՜կ ՜ջ՜ջ Աոպճս՜թ աՠջժզձո ՠս աՠջժզջ...
ձխե. 293՝–4՝ Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ թ ցնվկ ՟րվթմ՟խթմ գր թ ո՟ս՟ջի՟մթջմ Տգ՟պմ — Աոզ. Սզջՠոռՠո աՏբջ Աոպճս՜թ տճհ ՜կՠձ՜հձ ոջպբ տճսկկբ... Ոջ ՜ո՜ռ՜ս աժձզ ՜շ՜նզձ ՜ո՜ռճս՜թզձ...
ձխզ. 294՝–7՜ Ննվթմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Յ՜հձե՜կ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՝՜ջՠվ՜շ...
ձխէ. 297՜–9՜ ՀԲ. Եվխվնվբ խթվ՟խեթ ձ՟յնրմ ո՟ս՟վ՟աթմ. Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մնր Ոջխեՠգվ՟մթ. ՅԵջ՟ճգ՟ ղ՟վա՟վեթ ղգխմնրէգմեմ — Տբջ ճխճջկՠ՜ռ կՠա, ազ զ տՠա հճսոճսռ՜տ...
ձծ. 299՜–300՝ ՀԳ. Եվխվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ
գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Տՠոբտ հ՜շ՜նձճսկձ ժզջ՜ժբզձ այ՜պՠջ՜ակձ ՠս ահ՜խդճսդզսձձ...
ձծ՟. 300՝–1՜ Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աջ՜ոռճստ ՠս կՠտ աժ՜կո Աոպճսթճհ, ՜խ՜մՠկ...
ձծՠ. 301՝–2՝ ՀԴ. Եվխվնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Սվՠնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ —
Մըզդ՜ջՠռբտ, կըզդ՜ջՠռբտ, տ՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ ռեճխճչճսջ՟ձ...
ձծա. 302՝–3՝ Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես, ՜ջ՟, ազ ՠս կՠտ գձ՟ ՜հոյզոզ ՟՜պ՜ոպ՜ձ՜ստ ՠկտ...
ձծբ. 303՝ — 5՝ ՀԵ. Եվխվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնց ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ գվբղ՟մտ ջնռնվնրէգ՟մ, նվ ե թ շ՟վեմ — Յճհե մ՜ջ ՠձ ՜կՠձ՜հձ ոճչճջճսդզսձտ մ՜ջզձ...
ձծգ. 305՝–6՝ Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես կՠջ ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՞զպՠէճչ, ոզջՠէզտ, ա՞ճսղ՜ոռճստ...
ձծդ. 306՝–7՝ ՀԶ. Եվխվնվբ ծթմայ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ թ ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ նվ ՟ջե. Գ՟մկե գր նշ աթսե նրղ ընհնռե — Բՠջ ՜հեկ, ոզջՠէզ, ՠս զ Դ՜սդՠ՜ձ ՞ջճռ...
ձծե. 307՝–8՝ Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձ
ազ ՜հոյզոզ զկ՜ոպզռո ՠջժզռձ Աոպճսթճհ յբպտ ՠձ...
ձծզ. 308՝–11՜ ՀԷ. Եվխվնվբ նրվՠ՟էթմ. Սվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ
՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Չ՜ջմ՜ջՠձ կՠխտ ՠս ՜ձիձ՜ջզձ մ՜ջ ՜ըպ իճ՞սճռ...

ձծէ. 311՜–2՜ Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ահոյզոզ ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ ՠս Պ՜սխճո ըջ՜պբ...
ձկ. 312՝–4՜ ՀԸ. Եվխվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Վ՟վւ գր ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ, նվ Յնրբ՟ջ ՟մնր՟մգվ, ճ՟պ՟չ Յնՠ՟ճ կգպմ գհգր Գթրս ի՟շթմ Քվթջսնջթ ճԵվնրջ՟հեղ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո
դ՜՞՜սճջՠէճհ Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ ՝՜ջՠյ՜ղպ ՠս ՜շ՜նզձ զ Քջզոպճոբ ի՜ոպ՜պՠռ՜ս դ՜՞՜սճջ...
ձկՠ. 314՜ Ի մնճմ (=շնվվնվբ) բովնրէգմե. Վ՟ջմ գոթջխնոնջ՟տմ, նվ գհգմ ճԵվնրջ՟հեղ թ Տգ՟պմե ղգվղե ղթմշգր թ ը՟ղ՟մ՟խջ ճ՟ճմջ — Իոժ ՠյզոժճյճո՜ռձ, ճջ ՠխՠձ հԵջճսո՜խբկ, ե՜կ՜ձ՜ժո ՜կ՜ռ ձճռ՜ ՞ջճչ ճսջՠտ ՠո
ճմ ՞պզ...
Ի Յ՜ժճ՝՜հ Տՠ՜շձՠխ՝րջբ ռԱկճձբոփ

ձկա. 314՝ Ի մնճմ ավնտ թ ծթմագվնվբ բովնրէգմե — Ըձ՟ ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժո հ՜հպձզ բջ ՠյզոժճյճոո հՠժՠխՠռճն
՜ձ՟ Եջճսո՜խբկզ...
ձկբ. 314՝–5՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հգղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Մզ՜թզձ Ոջ՟զձ ՠս Բ՜ձձ
Աոպճս՜թ ճջ հ՜շ՜ն ահ՜սզպՠ՜ձո զ Հ՜սջբ թձՠ՜է...
ձկգ. 316՝–9՜ ՀԹ. Եվխվնվբ յ՟ՠ՟է փվ Ճ՟յնճմ. Տթսնջթ գոթջխնոնջթ Կվգս՟տրնճ Յ՟հ՟աջ բվ՟ղթմ գր
խվսջգվ նվբրնճմ — Ոջտ ՜շ՜ժ՜ռձ էո՜սխտ ՠձ, հ՜հպ բ, դբ ՠս կՠժձճսդՠ՜ձռձ վ՜վ՜՞ՠձ...
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ձլդ. 319՜–23՜ Ձ. Եվվնվբ խթրվ՟խեթմ. Սվՠնճմ Իամ՟սթնջթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ թ Մգխմնրէգմե Արգս՟վ՟մթմ նվ զջս Ղնրխ՟ճ — Բ՜ակ՜՟զկզ ՜շ՜ժ՜ստ ա՜կՠձ՜ըձ՜կ պՠոմճսդզսձ ոզջճհձ...
ձկե. 324՜–6՝ ՁԱ. Եվվնվբ խթվ՟խեթ ձ՟յնրմ, Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ
՟ջ՟տգ՟ժ ճԱմ՟պ՟խ նվբթմ, թ Ղնրխ՟ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ — Հ՜ձ՜յ՜ա ակ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձ Աոպճսթճհ յ՜ջպզկտ տ՜ջճաՠէ...
ձկզ. 326՝–9՜ ՁԲ. Եվվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ սգջշնրէգ՟մ թ ռգվ՟ճ ընհնռվբգ՟մմ — Եո՚ էզ ՜կՠձ՜հձ հ՜ձռ՜ձ՜ստ ՠս ճսձ՜հձ զ չ՜ջճսռ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռ...
ձկէ. 329՜–30՝ ՁԳ. Եվվնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ. Չՠ՟ղՠ՟ջգժնճ գր շբ՟սգժնճ դռ՟վբ՟ոգսջմ — Մըդՠջտ ո՞ճհ ՠս ՜խն՜կճսխն պջպկճսդՠ՜ձ...
ձհ. 330՝–2՝ ՁԴ. Եվվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟հւ՟ս՟ջթվնրէգ՟մ — Մզ յ՜ջթՠոռզ, ՜ոբ զկ՜ոպճսձձ, հԻկ՜ոպճսդզսձ զսջ...
ձհ՟. 332՝–4՜ Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ՠդբ
՜հոյզոզ Տբջ ՠս իճ՞ՠ՝՜ջլճս իճ՞՜ռճխ ճսձզկտ...
ձհՠ. 334՜–5՝ ՁԵ. Եվվնվբ ծթմայ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ. Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ
՟հւ՟ս՟տ — Զզ՛ձմ ՜ո՜ռզռ ժ՜կ ազ՛ձմ ը՜սոՠռճհռ...
ձհա. 335՝–7՜ ՁԶ. Եվվնվբ նրվՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ. Վ՟ջմ շ՟պմգժնճ ջեվ գր ՠ՟վգխ՟ղնրէթրմ զմբ ՟սգժթջ Աջսնրլնճ — Հ՜ձ՜յ՜ա ակըպ՜ս ՜թՠ՜է ա՜ջիճսջզկ զ հ՜իբ հ՜ձռ՜ձ՜ռո ՜հոճռզժ...
ձհբ. 337՜–8՜ Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աջ՟, ձ՜ը՜ձլ՜սճջ էզռճստ ՜ջ՟՜ջճհձ Ղճչպ՜հ...
ձհգ. 338՜՝ ՁԷ. Եվվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Յթյ՟ս՟խ ե Յնծ՟մմնր Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Եջ՝ՠկձ ՞ճէճչ
՜շ կՠա ո՜ջժ՜ս՜՞ ճկձ հԵջճսո՜խբկբ...
ձհդ. 398՝–40՜ ՁԸ. Եվվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Ճ՟յնցմ, Սվՠնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ
— Ոջտ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՠձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜էտ...
ձհե. 340՝–3՝ ՁԹ. Չնվվնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Ղնրխ՟ճ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Էջ ճկձ, ՜ոբ, կՠթ՜պճսձ, ՠս ի՜ձ՜յ՜ա թզջ՜ձզո ՜՞՜ձբջ...
ձհզ. 343՝–5՜ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ — Սջ՝ճռ ՜ձաճս՞՜ժ՜ձ ՠս կզ՜ոձ՜ժ՜ձ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ, ՠջՠտ ՜ձլզձտ...
ձհէ. 345՜–7՝ Ղ. Չնվվնվբ խթրվ՟խթ ձ՟յնրմ. Իամ՟սթնջթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ. Ի Ղնրխ՟ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Ահջ կզ բջ կՠթ՜պճսձ ՠս ՜՞՜ձբջ ՝ՠիՠաո... Աշ՜ժզո ՝՜ձ ճկ՜ձռ ՜հձյբո դճսՠռ՜ձ...
ղ. 347՝–8՝ ՂԱ. Չնվվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթ ՟րվմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ. Վ՟ջմ նի՟խ՟ժ՟տ
գր ւթմ՟ծ՟մ՟տ — Աիՠխ ՜ձ՜սջբձճսդզսձ ՠս ո՜ոպզժ մ՜ջճսդզսձ պՠո՜ձՠկտ...
ղ՟. 348՝–9՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Լճսզռճստ ա՜հոճոզժ ՠս կՠտ ՠս ա՞ճսղ՜ոռճստ...

ղՠ. 349՝–50՜ ՂԲ. Չնվվնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթ ՟րվմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՠ՟վխ՟տնհ՟տ
— Ակՠձ՜հձ ՝ձճսդզսձտ կՠխ՜ռ ՠս յզխթ ՜ըպզռ ՜ձ՜սջբձճսդզսձտ...
ղա. 350՜–1՝ Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձազ
ՠս կՠա ՜հոյզոզ հճհո ժ՜հ ՜շ՜նզ...
ղբ. 351՝–2՝ ՂԳ. Չնվվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟է ՟րվմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ. Վ՟ջմ ղ՟ի՟մ՟տ
գր մ՟ի՟մկնր — Ոմզձմ յզպճհ ՠձ հ՜խ՜՞ո ոզջճհ ձճջ՜՞ճհձ ըձ՟ջՠէ...
ղգ. 352՝ — 3՝ ՂԴ. Չնվվնվբ ծթմայ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ծ՟վնր՟լնտ գր ո՟սնրծ՟ջթտ — Բ՜աճսկ ՠձ ժՠջյ՜ջ՜ձտ յ՜պճսի՜ոզռ ՠս ոյ՜շձ՜էՠ՜ռձ Աոպճսթճհ...
ղդ. 353՝–4՝ ՂԵ. Չնվվնվբ նրվՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ռ՟յիթտ գր սնխնջ՟տ
— Յճհե մ՜ջ ՠձ գձմ՜ոզջճսդզսձձ...
ղե. 354՝—6՝ ՂԶ. Չնվվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Ք՟պ՟ջմթտմ, նվւ թ Սգՠ՟ջսթ՟ճ խ՟ս՟վգտ՟մ. – Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո Լթխթ՟մգ՟ճ դ՜՞՜սճջզձ բջ ի՜է՜թճսկձ...
ղզ. 356՝—8՝ Տգ՟պմ Բ՟վջհթ Կ՟ոպ՟բնռխ՟տնճ Խ՟րջւ թ ջնրվՠ Ք՟պ՟ջնրմջմ — Մ՜ջպզջճո՜ռ հզղ՜պ՜ժ ազ՜՛ջ՟, ՜ջ՟ՠստ, հ՜՞ճսջ՟ ՠխզռզ կ՜ջպզջճո՜ոզջզձ...
ղէ. 359՜—62՝ ՂԷ. Շ՟ՠ՟է ՟րվ Ճ՟յնրմ. Եվ՟մգժնճմ Սթջթ՟մնջթ ռ՟վբ՟ոգսթ Խ՟րջւ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ճ՟ղգմ՟ընհնռ ս՟րմթ ջվՠնտ Ք՟պ՟ջնրմթտմ, թ իմբվնճ ընհնռնճմ թ մղթմ ւ՟հ՟ւթ Սգՠ՟ջս՟տրնտ թ ճգխգհգտրնչ Սվՠնտ Ք՟պ՟ջմթտմ — Զկՠթ ՞դճսդզսձձ Աոպճսթճհ ՠս ակ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ ՜թՠէ կզղպ ակպ՜ս...
ղը. 362՝—4՜ ՂԸ. Հթմագվնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ց՟վթջգտթմ գր
թ ղ՟ւջ՟րնվմ. ճԱրգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ — Է ՠս ՠջջճջ՟ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...
ղը՟. 364՜—5՝ Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Մ՟վխնջթ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ [լՠշ. 4774, 312՝.
«Յճչի՜ձձճս Ոոժՠ՝ՠջ՜ձզ»]— Աջ՟, ՜ջդճսձ ժ՜ռբտ... Եդբ ՞զպբջ պ՜ձճսպբջձ...
ղըՠ. 365՝—6՝ ՂԹ. Հթմագվնվբ խթրվ՟խեթ. Ճ՟յնրմ. Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ — Դ՜պ՜սճջ կզ բջ զ տ՜խ՜տզ...Դբկտ ՜շ՜ժզո ճկ՜ձռ դճսՠռ՜ս...
ղըա. 366՝—8՜ Ճ. Հթմագվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ
՟վՠգտնհ՟տ — Մՠթ՜ս ոը՞ճչ ՠս ռ՜ս՜՞զձ ՜ջպ՜ոճսՠէճչ յ՜ջպ բ յ՜պկՠէ...
ղըբ. 368՜—70՜ ՃԱ. Հթմագվնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աջկ՜պտ ՟ՠխճռ ՝եըղժ՜ռ առ՜ս կ՜ջկձճհ ՜շճխն՜ռճսռ՜ձՠձ...
ղըգ. 370՜՝ Եվ՟մգժրնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Բ՟մ իվ՟ս՟խ՟մ — Յճջե՜կ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ձ բզջ, յ՜ջպ բջ տՠա
ըճջիՠէ...
ղըդ. 370՝—2՜ ՃԲ. Հթմագվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ո՟ծնտ ոմբնրէգ՟մ — Աա՟ճհ ՠս ՜ս՞պ՜ժ՜ջ ՠս ժ՜ջՠսճջ ՠձ յ՜իճռձ յձ՟ճսդզսձ...
ղըե. 372՜՝ ՃԳ. Հթմագվնվբ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ճ՟մտ՟մ՟տ — Աջ՜ջ Աոպճս՜թ աըկ՜ջ՟ձ ՠս ՠ՟ աձ՜ զ ՟ջ՜ըպզձ վ՜վժճսդՠ՜ձ...
ղըզ. 372՝—4՜ Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, տձձՠոռճստ, ՠխ՝՜ջտ, ազ՛ձմ ՠձ ի՜ս՜պտ...
ղըէ. 374՜՝ ՃԴ. Հթմագվնվբ նրվՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ նհնվղնրէգ՟մ գր ՟հւ՟սջթվնրէգ՟մ — Փ՜շ՜սճջՠոռճստ ա՝՜աճսկ ՞ըդճսդՠ՜կ՝ ճխճջկ՜թձ Աոպճս՜թ...
ղթ. 374՝—5՜ Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ Խվ՟ս ծնագրնվ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ՠջ՜ձՠէզ ՠձ ՟՜ոտ ՜շ՜տՠէճռձ...
ղթ՟. 375՜՝ ՃԵ. Հթմագվնվբ յ՟ՠ՟էնրմ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Յթյ՟ս՟խ ե ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ,
՟ջ՟տգ՟ժ Մնռջեջթ Խնվգմ՟տրնտ — Աջ՟, զ ՞՜էձ Ամ՟խ՟ճ զ Հ՟ճջ ՜շ Խնջվնռ դ՜՞՜սճջ... Ի մնճմ Պ՟սղնրէգմե.
Վ՟ջմ ջմմբգ՟մ Լնրջ՟րնվշթմ ղգվնճ գր ռ՟վնրտ մնվ՟ — Ահջ ճկձ զ Պ՜ջոզռ, ճմ զ վճտճսձռ...
ղթՠ. 375՝—9՝ Ի ճթյ՟ս՟խթ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ ճԱա՟է՟մագհգ՟ Պ՟սղնրէգմե — Աջ՟, ՠջժճսո կ՜ձժճսձո վճտջզժո հճջ՟ճռձ Պ՟վէգրթմ վջթՠ՜է... ///(376՜) Ի ճթյ՟ս՟խթ ջվՠնճմ Գվթանվթ ճԱա՟է՟մագհ՟ճ Պ՟սղնրէգմեմ — Յ՜շ՜նզձ ՜կզձ Տվբ՟ս՟ճ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ Հ՟ճնտ...
ղթա. 379՝—88՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ռ՟վջ գր թ մ՟ծ՟ս՟խնրէթրմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ ծ՟ճվ՟ոգսթ գր Լնրջ՟րնվշթ, թ իմբվնճ ծ՟ճ՟դթմ նրվնրղմ գոթջխնոնջթ գր ռ՟վբ՟ոգսթ ծ՟ղ՟դաթ մնվթմ Դենջխնվնջ ՟մնրմ խնշգտգ՟ժջ գր ՟ճժ գրջ
ճնամ՟ինրղՠ ՠ՟դղնրէգ՟մմ, նվւ ընհնռգ՟ժ եթմ ճ՟րնրվ Յթյ՟ս՟խթ ղգլ՟ծպշ՟խ ս՟րմւ ջնրվՠ Լնրջ՟րնվշթմ Ավգրգժգ՟մ ՟յի՟վծթմ — Հջ՜ղ՜էզ բ կՠա պ՜սձո ՜հո՜սջ ՠս յ՜հթ՜շ՜՞ճհձ տ՜ձ աոճչճջ՜ժ՜ձ ղ՜ջ՜՟ջճսդզսձո...

ղթբ. 388՝—90՜ Հթմագվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Ճ՟յնրմ. Սնրվՠ գր ծնագխթվ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ — Լՠջ զջ՜ս՜ըճջի գձ՟ ճոճըզ տճսկ... Հ՜ձ՜յ՜ա ըջ՜պբ կՠա Ոջ՟զձ Աոպճսթճհ...
ղթգ. 390՜—3՜ ՃԶ. Վգտգվնվբ խթրվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ — Ահձե՜կ ՞ձ՜ռ, ՜ոբ, Յզոճսո ՠս ՠժձ զ ժճխկ՜ձո Տզսջճոզ...
ղթդ. 393՜—5՜ ՃԷ. Վգտգվնվբ խթրվ՟խեթ. Ճ՟յնրմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Զ՟խւենջ ղ՟ւջ՟ոգսմ գր թ խթմմ ղգհ՟րնվ — Ոջտ ՝՜ջՠ՜ռ ՠձ ռ՜ձժ՜ռճխտ, ճմ զձմ ՠձ իՠշ՜՞ճհձ զ ՝՜ջՠ՜ռձ...
ղթե. 395՜—6՜ ՃԸ. Վգտգվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. Ամ՟մթ՟ճթ ծնաթ՟մնվնա ռ՟վբ՟ոգսթ Խըվ՟ս ծնագրնվ
՟ջ՟տգ՟ժ, էե նվոեջ խ՟վ՟ջտե ղ՟վբ դղթսջ նվնյգժ ճգվխվ՟րնվ՟տջ գր դ՟ճջ խգ՟մջ ՟վծ՟ղ՟վծգժ գր Աջսնրլնճ
ղթ՟ճմ տ՟մխ՟ժ գր ՟վւ՟ճնրէգ՟մ մնվ՟ — Աջ՟, ՠդՠ ժ՜կզո ճջ հ՜խդՠո ՜ղը՜ջիզ...
ղթվ. 396՜—9՜ ՃԹ. Վգտգվնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթ
ղգխմնրէգմե — Ահջ կզ զն՜ձբջ հԵջճսո՜խբկբ հԵջզտճչ... Բ՜ջզ բ Աոպճս՜թ ՠս ՝՜ջՠ՜ռ ՜ջե՜ձ՜սճջ՜ռ պճս՜սխ...
ղթէ. 399՜—402՜ ՃԺ. Վգտգվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Յնռծ՟մմնր Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Եդՠ ոզջբտ ազո՚ այ՜պճսզջ՜ձո զկ յ՜իՠոնզտփ Բձճսդզսձտ ՜ջ՜ջ՜թճռ զկ՜ձ՜էՠ՜ռ...
ղժ. 402՜—4՜ ՃԺԱ. Վգտգվնվբ ծթմայ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժրնճմ Ս՟վաջթ Շմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Ես ՜ջ՟, դե ՜հոյզոզ ՜ձ՜ջ՞՜կՠթ՜ջ Տբջ ճսձզկտ...
ղժ՟. 404՜—6՜ ՃԺԲ. Վգտգվնվբ նրվՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟ղՠ
գր գվխթրհթր ղգվկգմ՟ժ թ ղ՟վղթմ գր ճ՟վթրմ Ովբրնճմ Աջսնրլնճ — Սճոժ՜ձ ճոժՠջտ զկ ՟ճխճսդՠ՜կ՝ ՠս ո՜ջո՜վբ
՜ձլձ զկ իզ՜ռՠ՜է...
ղժՠ. 406՝—9՜ ՃԺԳ. Գ՟ժջսգ՟մ ՟րնրվ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ թ Բգէ՟մթ՟ճ, նրվ գր ճ՟վնճտ դՂ՟դ՟վնջ դշնվգւ՟րվգ՟ճմ թ ղգպգժնտ. Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ
՟ջ՟տգ՟ժ Ի Յնռծ՟մմնր Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Էջ ճկձ իզս՜ձ՟՜ռՠ՜է ՜ոբ, Ղ՜ա՜ջ ՜ձճսձ... Բ՜աճսկտ զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ, ճջ հճջե՜կ պՠո՜ձՠձ աճկ՜ձո...
ղժա. 409՜—11՝ ՃԺԴ. Վգտգվնվբ յ՟ՠ՟էնրմ Ղ՟դ՟վնր. Ճ՟յնճմ. Սվՠնճմ Յ՟խնռՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ճ՟վնրէգ՟մմ Ղ՟դ՟վնր – Բ՜ռ աղջդճսձո զկ՚ ը՜սոՠէ չ՜ոձ տճ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
ղժբ. 411՝ — 3՝ ՃԺԵ. Ի ղգլթ ՟րնրվ Գ՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ ճԵվնրջ՟հեղ. Եվ՟մգժրնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հգղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Զ՞՜էճսոպձ Քջզոպճոզ յ՜պկՠկտ ճմ կզ ՜ձ՞՜կ, ՜հէՠս ՠջժզռո...
ղժգ. 413՝—5՝ Ի ղգլթ ՟րնրվ Ավղ՟րգմգ՟տմ. Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱրգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմեմ —
Ես ՞՜ձ հԵջզտճչ... աճջ իջ՜կ՜հՠ՜ռ Տբջձ հ՜շ՜ն՜սճջ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձձ զսջճսկ...
ղժդ. 416՜—9՝ Մգլթ գր ծվ՟յ՟ց՟պ ա՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Եվ՟մգժրնճմ Աՠՠ՟ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ ս՟րմթջ ՠ՟վգՠ՟մնրէգ՟մ — Ի պ՜սձո պ՜սձզռ էզ գձպջճխճսդՠ՜կ՝
իջ՜սզջՠ՜է բտ...
ղժե. 419՝—21՝ ՃԺԶ. Ի Մգլթ յ՟ՠ՟էնրմ գվխնրյ՟ՠ՟էթ ՟րվմ. Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ ՅԱբ՟ղ ղթմշ ճ՟ւջնվջմ եվ — Ես ՜ջ՟, կզ ճտ Աոպճսթճհ ոպՠխթճս՜թճհձ կՠխ՜՟զջ էզձզռզ...
ղժզ. 421՝–3՜ Ի Մգլթ յ՟ՠ՟էնրմ գվխնրյ՟ՠ՟էթ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժրնճմ Սգրգվթ՟մնջթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի էըդգմթմ նվ տ՟ղ՟ւգտ՟ր — Աժձ պՠո՜ձՠէճչ թ՜շ թ՜խժ՜ա՞ՠռո ՠս ժ՜կ ՜խ՝ՠսջո նջ՜՝ճսխըո...
ղժէ. 423՜—5՝ Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Ես զ՝ջՠս ՠէ՜ձբջ Յզոճսո հԵջճսո՜խբկ... Ոմ չ՜խչ՜խ՜ժզ ՠէ՜ձբ հԵջճսո՜խբկ...
ղի. 425՝—6՝ ՃԺԷ. Մգլթ ՟րնրվ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ
գոթջխնոնջթ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Յ՜հձե՜կ ձըկ՜ձՠոռզ ՜ջտ՜հճսդզսձ ՠջժձզռ պ՜ոձ ժճսո՜ձ՜ռ... Ահո ՜շ՜ժ ՜շ՜նձճռձ ձկ՜ձ բ...
ղի՟. 426՝—7՝ Ննվթմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի ջնճմ Արգս՟վ՟մթջ ղգխմնրէգմե — Յճջե՜կ ՞՜հռբ Ոջ՟զ
կ՜ջ՟ճհ վ՜շ՜ստ Հ՜սջ զսջճհ...
ղիՠ. 428՜—9՜ Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ Ապ թ ճնվբնվնրղմ ղ՟մխ՟մտ ջվՠնճ գխգհգտնճ թ խնրջնրէթրմ — Մպ՜սճջ ՠս ՝՜ձ՜ժ՜ձ ժՠձ՟՜ձզ ՜հո կ՜ջ՟...
ղիա. 429՜—30՜ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ
Յ՟մծ՟ջ աթվջ թրվ — Յճջե՜կ ակպ՜ս ՜թՠկ ա՟զսջ՜թ՜ըճսդզսձ ժՠձռ՜խճհո...
ղիբ. 430՜—3՜ ՃԺԸ. Ի Մգլթ յ՟ՠ՟էնրմ շնվգւյ՟ՠ՟էնչ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժրնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Մ՟սէենջթ ճԱրգս՟վ՟մթ Մգխմնրէգմեմ — Եջբժ աՄՠթ ՜սջ ՠջՠտղ՜՝՜դզձ պ՜սձ՜ըկ՝ՠէ ՜ջե՜ձ՜սճջՠռ՜տ...

ղիգ. 433՜—4՝ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմե — Յ՜հձե՜կ
մճ՞՜ս կզ ճկձ հՠջժճպ՜ո՜ձզռձ Յճս՟՜հ...
ղիդ. 434՝—6՝ Յնռծ՟մմնր ճԸմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէգմե — Իոժ մճջջճջ՟ ՜սճսջձ ժ՜ձճչձ, ճջ բ ՠջջճջ՟ ղ՜՝՜դճսձ դզսո...
ղիե. 436՝—40՝ ՃԺԹ. Ի Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էնչ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժրնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Յՠջՠժՠ՜ձ զ ՞ձ՜ռՠէճսկձ ՜սճսջ աՄՠթզ մճջՠտղ՜՝՜դճս...
ղիզ. 441՜—2՝ Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Մզձմ՟ՠշ
ճսպբզձ ձճտ՜, ՜շ Յզոճսո ի՜ռ... Բ՜՝բՙ, ՜ձկպճսդՠ՜ձձ Յճս՟՜հզ...
ղիէ. 442՝—3՝ Ննվթմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Յ՜հձե՜կ ՞՜հ
Յզոճսո գձ՟ ձճո՜ զ ՞ՠխ կզ ճջ ժճմզ Գՠդո՜կ՜ձզ... Ք՜ձազ ՜ձտ՜ժ բզձ զ ձկ՜ձբ...
ղլ. 443՝—5՝ Ննվթմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Ես ՜ի՜ս՜ոզժ կզ
ճկձ հ՜հձռ՜ձբ... Ո՛չ զռբ ճջ աճսձժձ ՠի՜պ...
ղլ՟. 445՝—9՝ ՃԻ. Ի Մգլթ նրվՠ՟էթ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Եջՠժՠ՜ձ ՜սճսջձ, իջ՜ղ՜վ՜շ իզձկղ՜՝՜դճն, իճհ՜ժ՜յ ըճջիջ՟՜թճսդՠ՜ձ ՜սջ...
ղլՠ. 449՝—51՜ Սվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Աջ՟, ժ՜յՠռզձ, ՜ոբ, աՅզոճսո ՠս ՜շՠ՜է պ՜ջ՜ձ...
ղլա. 451՜—4՜ Եվ՟մգժնճմ Եհթյեթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Խ՟շգժնրէգ՟մ ավնտ — Աջ՟, զ՝ջՠս ՠպՠո ՟՜պ՜սճջձ, ՠդբ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ակճսդզսձձ...
ղլբ. 454՝—8՜ ՃԻԱ. Ի ղգլթ ՟րնրվ յ՟ՠ՟էնրմ. Թ՟հղ՟մմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Եվ՟մգժնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Յՠջՠժՠ՜ձ զ ՞ըձ՜ռՠէճսկձ ՜սճսջձ, աչՠռՠջճջ՟ ՜սճսջձ աՄՠթզ ճսջ՝՜դճսձ...
ղլգ. 458՜—9՝ Եվ՟մգժրնճ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Թ՟հնրղմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ
— Եժձ Քջզոպճո ՠս ՠ՝՜ջլ ակՠխո կՠջ...
ղլդ. 459՝ — 61՜ Եվ՟մգժթ գր ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Հ՟ճնտ Եհթյեթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Թ՟հնրղմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Եժձ, ՜ոբ, Յճչոբվ Աջՠկ՜դ՜ռզ, ի՜կ՜ջլ՜ժՠռ՜ս ՠկճսպ ՜շ ՟՜պ՜սճջձ...
ղլե. 461՝—4՝ Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Թ՟հնրղմ Տգ՟պմ
գր թ Յնռջեց Ավգղ՟է՟տթմ — Գճչՠէզ բ զձլ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ՜սջբձտ, ճջ յ՜պջ՜ոպՠ՜ռ կՠա ՜հո՜սջ...
ղլզ. 465՜—9՝ [ՃԻԲ]. Նգվՠնհգ՟մ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Յ՟վնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ — Նճջ ՠջժզձ ՠս ձճջ ՠջժզջ ՜հո՜սջ հՠջժջզ ի՜ոպՠռ՜ս ՞ՠջՠակ՜ձ Փջժմզձ կՠջճհ...
ղլէ. 469՝—71՝ Ի Մգլթ ՟րնրվ ջնրվՠ խգմջ՟ՠգվ Յ՟վնրէգ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ գվ՟մգժնճմ Եհթյեթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ն՜ը իջՠղպ՜ժտ գձ՟ճսձզձ ահ՜ջճսռՠ՜էձ...
ղխ. 471՝—2՜ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ մգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Սնրվՠ Յ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Պ՜հթ՜շ բ Զ՜պզժո, եճխճչ ՠս կՠթ յ՜պզս բ պ՜սձզո...
ղխ՟. 472՝—3՜ ՃԻԳ. Եվխվնվբ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Ի Յ՟վնրէթրմ Տգ՟պմ ղգվնճ
Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Լճսո՜սճջՠ՜ռ Եջճսո՜խբկ, ազ ի՜ոՠ՜է բ էճհոտ...
ղխՠ. 473՝—4՝ Եվվնվբ ՟րնրվմ. Սվՠնճմ Դթնմեջթնջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ Ահեւջ՟մբվնր — Յ՜ջՠ՜ս ՜հո՜սջ
զ կՠշՠէճռ Քջզոպճո՚ ժՠձ՟՜ձզձ հ՜սզպՠձզռ...
ղխա. 474՝—5՜ Սվՠնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տրնճ Ի Ս՟հղնջ՟տ ղգխմնրէգմե — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ՠ՟ՠ՜է զ ՞ՠջՠակ՜ձզ, ըճջպ՜ժՠ՜ռ ա՟ջճսձո ՟եճըճռ...
ղխբ. 475՜՝ Եվ՟մգժրնճմ Կթրվհթ Ահեւջ՟մբվնր ծ՟ճվ՟ոգսթ Ի Յ՟վնրէթրմ Տգ՟պմ — Աջ՟, յ՜իՠէճչ ա՜սջձ,
հճջճսկ կ՜պձՠռ՜ս Յզոճսո...
ղխգ. 475՝ — 6՜ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի Մ՟սէենջթ
Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ հճջճսկ կզ՜ղ՜՝՜դձ էճսո՜ձ՜հջ... Յՠպ Յ՜ջճսդՠ՜ձձ ՠժձ իջՠղպ՜ժձ...
ղխդ. 476՜—7՜ ՃԻԴ. Չնվվնվբ ՟րնրվ Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ
Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ Յ՟ձ՟ի՟ո՟սնրղ ավնտ — Յ՜խ՜՞ո դ՜խկ՜ձ զսջճհ ՠս հ՜ջճսդՠ՜ձ զձտձ զոժ Տբջձ կՠջ ժ՜ձը՜ս ձղ՜ձ՜ժՠ՜ռ...
ղխե. 477՜ Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթմ Ի Յ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Էջ Աոպճս՜թ ՠս ՠխՠս կ՜ջ՟, ճմ իՠշ՜ռՠ՜է ՜ոպճս՜թճսդՠձբձ...

ղխզ. 477՜—« 9՜ Սվՠնճմ Յ՟խնռՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ Ի Սնրվՠ Յ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Ահո՜սջ ճսջ՜ըճսդզսձ կՠթ էզ գձպջճխճսդՠ՜կ՝ ա՜ջիճսջՠռճսռ՜ձբ ազո...
ղխէ. 479՜—80՜ ՃԻԵ. Հթմկգվնվբ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժրնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տրնճ գոթջխնոնջթ Ի Յ՟վնրէթրմմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Յճջե՜կ ապզջ՜ժ՜ձ լկՠշձ ՞՜ջձ՜ձ՜հզձ ՠխ՜ձ՜ժո վճը՜ձճջ՟ՠոռբ...
ղծ. 480՝—2՜ ՃԻԶ. Որվՠ՟էթ ՟րնրվ. Եվ՟մգժրնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Ի Յ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Ոսջ՜ը էՠջ, Եջճսո՜խբկ, ՠս աճս՜ջդ՜ռ՜ջճստ ՜կՠձՠտՠ՜ձ...
ղծ՟. 482՝—4՝ ՃԻԷ. Շ՟ՠ՟է ՟րնրվ. Սվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠմ Յնռծ՟մմեջ Մխվսթշմ գր թ խ՟ւ՟րնրղմ բջսգվմ Հգվնռբթ՟բ՟ — Հ՜ջսզջՠէճչ ժճմՠռ՜ս էՠաճս զկ հճսջ՜ը՜ջ՜ջ ՠս ժՠձո՜՝ՠջ ՝՜ջզո...
ղծՠ. 485՜ Ի ճթյ՟ս՟խթ ջվՠնճմ Յնռծ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթմ գր Մխվսշթմ Քվթջսնջթ. Սվՠնճմ Երջգՠգ՟ ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե — Յՠպ ո՜ժ՜ս ե՜կ՜ձ՜ժզ ի՜պՠ՜է ա՞էճսըձ Յճչի՜ձձճս Մժջպմզ...
ղծա. 485՜—8՝ ՃԻԸ. Եվ՟մգժրնճ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի Ննվ խթրվ՟խեմ գր թ ծ՟ր՟ս՟ժմ Թնռղ՟ճթ — Աի՜ ՟՜ջլՠ՜է պ՜սձ, ՜ի՜ ՟՜ջլՠ՜է վջժճսդզսձ ճ՞սճհ...
ղծբ. 489՜—90՜ ՃԻԹ. Աովթժ գրէմ. Արգսթւ ե Հ՟ճնտ, դնվ ս՟րմգմ գխգհգտթւ նրհհ՟ց՟պ՟տ դըս՟րմ Արգսգ՟տ ծվգյս՟խ՟ոգսթմ նվ ՟պ խնճջմ Մ՟վթ՟ղ. Եվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ ՅԱրգսթւ ջվՠնրծնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ — Դ՜ջլՠ՜է ըձ՟ճսդՠ՜ձ ՜սՠպզտ, ՟՜ջլՠ՜է ՜ա՜պճսդՠ՜ձ ա՞՜ռճսկձ...
ղծգ. 490՜՝ ՃԼ. Յ՟հ՟աջ ս՟րմթ ջվՠնճ Մ՟սվ՟մմ. Հնպթ ճ՟պ՟չթմ խթրվ՟խեթմ — Ք՜ձազ ղզձՠ՜է ՠջ՜ձՠէճհձ
Կնջս՟մբթ՟մնջթ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ ա՜կՠձ՜հձ ՠժՠխՠռզոձ...
ղծդ. 490՝—1՝ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Մՠտ ճջ ժՠձ՟՜ձզտո կձ՜ռՠ՜է զռՠկտ, զ ՞՜էոպՠ՜ձ Տՠ՜շձ ճմ ե՜կ՜ձՠկտ...
ղծե. 491՝—2՜ ՃԼԱ. Ն[նվթմ] Մգլթ ՟րնրվ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ ճգվխթմջ, Ի
ռ՟վբ՟ոգսնրէգմե ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ — Ես զ՝ջՠս ժ՜պ՜ջՠ՜ռ աճսըպ՜՟ջճսդզսձձ Աոպճսթճհ...
Տՠո Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխճո, §495 — 498փ

ղծզ. 492՜՝ Եվ՟մգժրնճմ Կթրվհթ Ահեւջ՟մբվնր ծ՟ճվ՟ոգսթ ՅԵՠվ՟ճգտրնտ էհէնճմ ղգխմնրէգմե — Զզ ճմ ՜կՠձ՜հձ ա՜սջ՜ռ ՠջժձ՜սճջ՜ռ հ՜հպձզ բջ...
ղծէ. 492՝ — 4՝ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի Հ՟ղՠ՟վկնրղմ
Տգ՟պմ — Պ՜հթ՜շ զձլ ՠջՠսզ ՜հո՜սջ ՠժՠխՠռսճհ պՠո՜ջ՜ձ...
ղկ. 494՝—5՝ Եվ՟մգժրնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Աջ՟, ագձդ՜ռոձ ի՜կ՝ՠջճսդՠ՜կ՝ ժ՜պ՜ջՠ՜ռ Տբջձ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո...
ղկ՟. 496՜—8՝ ՃԼԲ. Ի ղգլթ ՟րնրվ Պգմբգխնջսեթմ. Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ամկթ՟մկնր գոթջխնոնջթ
Խ՟րջւ թ Հնաթմ Սնրվՠ — Յ՜խ՜՞ո պ՜սձզո ՟ճսաձ՜տՠ՜հ զկ՜ոպ՜ոզջՠոռճստ...
ղկՠ. 498՝—9՜ Ի Վ՟վբ՟ոգսնրէգմե ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ — Դ՜ջլՠ՜է յ՜հթ՜շ՜՞ճհձ ՠս ՜շ՜սՠէ ոտ՜ձմՠէ՜՞ճհձ ձղ՜ձ՜ժբ ՠս աբնո Հճ՞սճհձ Սջ՝ճհ...
Տՠո Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխճո, § 499 — 503փ

ղկա. 493՜—501՜ Եվ՟մգժրնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Հնաթմ Սնրվՠ — Շձճջիտ իճ՞ՠսճջտ ծղկ՜ջպզս յզպճհ ՠձ...
ղկբ. 501՜—2՜ Սվՠնճմ Կթրվհթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ Ահգւջ՟մբվնր Ի ղգխմնրէգմե ղ՟վա՟վեթմ Յնռգժ՟ճ —
Ես ՠխզռզ հՠպ ՜հոճջզժ, ՜ոբ Աոպճս՜թ. Հՠխզռ հՈ՞սճհ զկկբ...
ղկգ. 502՜—3՜ ՃԼԳ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Եվգղթ՟ճթ. Ի Պգսվնջթ ՟պ՟ւգժնճ Կ՟էնրհթխեթ ղգխմնրէգմեմ — Գզպբ Տբջ ա՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպո վջժՠէ զ վճջլճսդՠձբ...
ղկդ. 503՜—4՝ Յգս ո՟ծնտմ Եհթ՟ճթ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Յթյ՟ս՟խ Եվգղթ՟ճթ ղ՟վա՟վեթ, թ ավնտմ Բ՟վնրւ[՟ճ]
— Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բզձ տ՜խ՟բ՜ռզտձ յ՜ղ՜ջՠէ աԵվնրջ՟հեղ...
ղկե. 504՝ Մ՟ծ Եվգղթ՟ճթ ղ՟վա՟վեթ — Ս՜ բջ հԱձ՜դճչ՟՜հ Բՠձզ՜կՠձզ, հ՜ա՞բ տ՜ի՜ձ՜հզռձ...
ղկզ. 504՝—5՜ Ի մնճմ սգջնրէթրմ. ճԸմէգվտնր՟լնտ ղգխմնրէգմե — Աջ՟, կ՜ջ՞՜ջբտձ, ճջ հ՜շ՜ն՜յ՜պճսկձ տ՜ջճաՠռզձ չ՜ոձ ՞՜էոպՠ՜ձձ Տՠ՜շձ...
ղկէ. 505՜—6՝ ՃԼԴ. Ի ճթյ՟ս՟խ ջվՠնտ Հպւցջթղգ՟տմ. Սնրվՠ ծ՟րվմ ղգվնճ Մնռջեջթ Խնվգմ՟տրնճ Ճ՟պ ո՟սղնրէգ՟մ ՠ՟մթտ թ ջնրվՠմ Հպւցջթղգ՟ճ գր ճ՟հ՟աջ դ՟մ՟դ՟մ սգհթջ ցնիգժնճ մնտ՟, նվ նշ գվգրթմ ՟պ
ՠ՟դնրղջ — Ի Ճ՜շ յ՜պկճսդՠ՜ձ ւ ՝՜ձզռ ՝՜ակ՜ռ կ՜պՠձ՜՞ջ՜ռձ հճսձ՜ռ տձձճսդզսձ ՜ջ՜ջՠ՜է...

ղհ. 506՝—11՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Հպւցջթղգ՟ գր զմխգվ՟տ մնվ՟ — Ես ՠխՠս գձ՟ ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժո
ըձ՟ջՠ՜ռ զսջ ժզձ ժ՜հոջձ Դթնխհգսթ՟մնջ...
Տՠո պյ. Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխճո, 1909, §137 — 203փ

ղհ՟. 511՝ Յ՟հ՟աջ Գթրսթ մյի՟վ՟տ ջվՠնճմ Հպրցջթղգ՟ խնրջթմ — Ես ՠխՠս հ՜կզձ տո՜ձՠջճջ՟զ [ճսդՠջճջ՟զ Աո]վնրեդ Խնջվնռնր...
ղհՠ. 512՜ ՃԼԵ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Գ՟ճ[թ՟մ]գ՟ճ, ճԱա՟է՟մագհգ՟ Պ՟սղնրէգմե (սգ՛ջ ՟մբ
§204—210) — Աջ՟, զ չ՜խզս ՜ձ՟ջ կ՜պճսռՠ՜է ՟՜իծ՜յՠպձ...
ղհա. 512՝—7՜ ՃԼԶ. Զգմնռՠ՟ճ Աջնվնտ գոթջխնոնջթ Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէնճմ ՟ջնվնտ, գր ո՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ Իմմ՟խմգ՟մ սգհնճմ գր ո՟սգվ՟դղթմ, նվ ճԱվկ՟մմ գհգր նվբրնճ Վ՟հ՟վյնր — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Խնջվնռնր...
ղհբ. 517՜—9՜ ՃԼԷ. Սվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ Լնրջ՟րնվշթմ Եժ՟մգժմ թ Վթվ՟ոեմ (սգ՛ջ Աա՟է՟մագհնջ, §214—251) — Յ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժզ պՠոզէ ՠջՠսՠ՜է հԱոպճսթճհ զ չՠջ՜հ ՟ղըճհզձ...
ղյգ. 519՜ Ննվթմ թ մնճմ ավնտ (սգ՛ջ Աա՟է՟մագհնջ, §726—730) — Աջ՟, զ էձճսէ չ՜դոճսձՠջճջ՟ չՠռՠջճջ՟
՜սճսջձ, գձ՟ ՜հ՞ճհձ ՜շ՜սճպ՜ձ՜էձ...
ղհդ. 519՝—25՜ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠ Լնրջ՟րնվթշ ղ՟վսթվնջ գր թ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս Հ՟ճնտ Մգլ՟տ Գվթանվթնջ — Աոպճս՜թ՜ա՜ջ՟զռ ՜ջ՜ձռ ՞ճչ՜ո՜ձճսդզսձ ՝՜աճսկ ՠս ա՜ձ՜ա՜ձ բ...
ղհե. 525՜—7՝ ՃԼԸ. Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Եվնրջ՟հեղ՟ գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠ գխգհգտթմ սեվնրմգ՟մ — Սճոժճսկձ ՠս ո՜ջո՜վճսկձ գկ՝շձՠ՜ռ ազմ...
ղհզ. 527՝—8՝ ՃԼԹ. Մ՟մխ՟մտմ Բգէհ՟ճգղթ ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե ճ՟պ՟չթմ բովնրէգմե (Երջգՠթնջթ) գր ռ՟ջմ Հգվնռբեթ շ՟վ՟շ՟վ ղ՟ծնրմ — Ահէ զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ զ՝ջՠս թձ՜ս Քջզոպճո զ Բՠդխՠբկ Յճս՟՜հՠ՜ձռ...
ղհէ. 528՝—33՜ ՃԽ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ գր ձամ՟դա՟տ ռխ՟ճթմ Քվթջսնջթ՝ Ախ՟խթնջթ, նվ ռխ՟ճգ՟տ
թ Բնրդ՟մբթ՟ճ ւ՟հ՟ւթ — Մ՟ւջթղթ՟մնջթ ՜կ՝՜ջզղպզ ՜շՠ՜է ազղը՜ձճսդզսձձ Հպնռղ՟ճգտրնտ...
ճ. 533՜—4՜ ՃԽԱ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ է՟ա՟րնվթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ, ճԱա՟է՟մագհգ՟ Պ՟սղնրէգմեմ (Աա՟է՟մագհնջ, §867—882) — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո գձ՟ ՜հձճոզժ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ Կնջս՟մբթ՟մնջ՝ ճջ՟զ Կնջս՟մբգ՟ճ...
ճ՟. 534՜—5՜ ՃԽԲ. Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ Գթրսթ մյի՟վ՟տ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ Լնրջ՟րնվշթ
— Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հճջճսկ Հ՜հ դճս՜ժ՜ձձ ՅԻԵ (876) բջ, ՜շ՜տՠ՜է էզձզ ձՠջտզձզ ճկձ...
ճՠ. 535՜—45՜ ՃԽԳ. Յ՟հ՟աջ դ՟վղթտ ջվՠնճմ Գվթանվթ գր ՠնռ՟մբ՟խ ո՟սղնրէթրմ Մգլթմ Նգվջթջթ Հ՟ճնտ ծ՟ճվ՟ոգսթ (Մգջվնո՟ճ Վ՟ճնտկնվգտրնճ) — Յճսդ ՠս զ պ՜ոձ ՜կզձ Տվբ՟ս՟ճ, ձոպ՜ս հԱդճշ ՜շ՜տՠէճհձ Թ՜՟բճոզ Լնրջ՟րնվթշմ Գվթանվթնջ...
ճա. 545՜ — 6՝ ՃԽԴ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Զ՟ւ՟վթ՟ճ. Եվ՟մգժրնճմ Կթրվհթ Ահգւջ՟մբվթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Ի ղգխմնրէգմե մնվթմ ղ՟վա՟վեթ — Յճսդՠջճջ՟ճսկ ՜կոՠ՜ձձ՚ հ՜կզ ՠջժջճջ՟զ Ապվգծթր (=Դ՜ջՠիզ)...
ճբ. 546՝—7՜ Մ՟ծ Զ՟ւ՟վթ՟ճ ղ՟վա՟վեթմ — Զ՜տ՜ջզ՜հ կ՜ջ՞՜ջբձ բջ հ՜ա՞բձ Ղՠսՠ՜հ ՠս թձ՜ս զ Գ՜՟՟զ...
ճգ. 547՜՝ ՃԽԵ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ Հ՟ճնտ Ռջս՟խթջթ, Վվէ՟մթջթ, Յնրջխ՟մմ, Գվթանվթջթ, Դ՟մթեժթ — Իոժ կՠթ ՜ջիՠյզոժճյճոձ Գվթանվթնջ ոճսջ՝ ճջ՟ճչձ զսջճչ՚ Ռջս՟խթջ՟ր... ղջնբջ ՠս ի՜ոպ՜պբջ ժ՜է զ յ՜պճսզջ՜ձո Տՠ՜շձ...
ճդ. 547՝—9՝ ՃԽԶ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Եհթջեթ. Ի Չնվվնվբ է՟ա՟րնվնրէգմեմ — Ես ՜ոբ Տբջ ռԵխզ՜. Գձ՜ ՠս ՟՜ջլզջ ՟ճս ած՜ձ՜յ՜ջիո տճ...
ճե. 549՝—50՜ ՃԽԷ. Ի ս՟րմթ ս՟ո՟մ՟խթմ Աջսնրլնճ, նվ խ՟ս՟վթ ճնրժթջ ՟ղջնճ. ճԵժթտմ — Ես ը՜սոՠռ՜ս Տբջ գձ՟ Մճչոբոզ ՠս ՜ոբ. Աջ՜ոռՠո գոպ ՜կՠձ՜հձզ, աճջ ռճսռ՜ս տՠա զ էՠջզձձ...
ճզ. 550՜՝ Ի Յգջնր՟ճ նվբրնճ Ն՟րգ՟ճ (թ մնճմ ինվծնրվբ) — Ես ժ՜ձըՠ՜ռ Յՠոճս գձ՟ ՜շ՜ս՜սպձ, ՠս մճսՠռզձ
զ Ս՜պզկ՜...
ճէ. 550՝—1՝ Յ՟պ՟չթմ է՟ա՟րնվնրէգմեմ (թ մնճմ ինվծնրվբ) — Ես ՠխՠս գձ՟ ՜սճսջոձ գձ՟ ՜հձճոզժ եճխճչՠռ՜ձ ՜հէ՜ա՞զտձ զ չՠջ՜հ Իջվ՟ճեղթ...
ճը. 551՝ Ի Մմ՟տնվբ՟տմ ե. Յ՟հ՟աջ ս՟ո՟մ՟գթմ Աջսնրլնճ — Ես իջ՜կ՜ձ ՠպ Դ՜սզդ եճխճչՠէ ա՜կՠձ՜հձ
՜ա՞ձ Իոջ՜հեղզ հԵջճսո՜խբկ...
ճը՟. 551՝ — 3՜ Եվ՟մգժրնճմ Մ՟վնրէ՟ճթ ծ՟ճվ՟ոգսթ Ի ինվծնրվբ գխգհգտրնճ — Ես ՜ջ՜ջ Բՠջոՠջզբէ ապ՜յ՜ձ՜ժձ Աոպճսթճհ...

ճըՠ. 553՜—6՝ ՃԽԸ. Պ՟սձ՟պւ ջնրվՠ գր ծվ՟յ՟ց՟պ ղգլթ Վ՟վբ՟ռ՟պթ ս՟րմթջ — Ակՠձ՜հձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ պ՜սձտ ա՜ձռՠէճռ զջ՜ռ ճսձզ աըճջիճսջ՟...
ճըա. 556՝—8՝ Եվ՟մգժրնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէթրմ Տգ՟պմ — Յՠջժջբ իճսձլտ ՠս ճսջ՜ըճսդզսձտ հ՜՞սճհ, յպճսխտ ՜ձդզստ...
ճըբ. 558՝—61՝ Եվ՟մգժրնճմ Մնռջթջթ Քգվդնհ՟ծ՟րվ Նգվՠնհգ՟մ ճ՟հ՟աջ Վ՟վբ՟ռ՟պթ ս՟րմթջ — Լճսո՜սճջ ՠս յ՜հթ՜շ ՠձ զջտ կՠջլ՜ժ՜հ պ՜սձզո...
ճըգ. 561՝—3՜ ՃԽԹ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Եջ՟ճգ՟. Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ Ի ղգխմնրէգմե մնվթմ ղգլթ ղ՟վա՟վեթ — Ես ՠխՠս հ՜կզձ հճջճսկ կՠշ՜ս Ոդթ՟ճ ՜ջտ՜հ...
ճըդ. 563՜՝ ՃԾ. Մ՟ծ Եջ՟ճգ՟ ղ՟վա՟վեթ — Ս՜ բջ ճջ՟զ Ակճչո՜հ զ Թՠժճս՜հ, զ ռՠխբ Յճս՟՜հ...
հեբ. 563՝ — 8՝ Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհձ Թ՜՟բճոզ, ՠս ոջ՝ճհ ժճսոզձ Ս՜ձ՟ըպճհ ՠս գձժՠջ՜ռ ձճջ՜
— Բ՜ակ՜՟զկզ ՠձ ծ՜ձ՜յ՜ջիտ ՠջժձ՜սճջ ՠս էճսոՠխբձ չժ՜հզռձ...// (568՝) Եո՚ Ս՟ղնրեժ ՠյզոժճյճո, ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հ Աոպճսթճհ, դ՜ջ՞կ՜ձՠռզ աչժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձո ոջ՝ճհ ՜շ՜տՠէճհձ Թ՟բենջթ ՠս աՍ՟մբիսնճ ժճսոզձ՚ ՜ա՟կ՜կ՝ չՠջզձ ղձճջի՜ռձ, ՠս ՠպճս ՜կՠձ՜հձ Հ՟ճ՟ջս՟մ ՜ղը՜ջիզոփ Ես զ ժ՜պ՜ջՠէ ահզղ՜պ՜ժ ոջ՝ճռձ, ՜ջե՜ձզ ի՜կ՜ջՠոնզտ հզղ՜պ՜ժզ ազո պ՜շ՜յՠ՜էո զ ե՜կ ո՜ջո՜վՠէզ պբջճսձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ ըճջիջ՟ճհձ...փ
ճըզ. 568՝—70՜ Գթրս մյի՟վ՟տ ջվՠնճ ՟պ՟ւգժնճմ Թ՟բենջթ գր ջվՠնճմ Ս՟մբիսնճ... գր ճ՟ճսմգտ՟մ ղթնճ
ձամ՟րնվթ... նվնճ ՟մնրմ Կթվ՟խնջ ձ՟մ՟շթրվ — Աջ՟, ոժոՠ՜է ձճջ՜ զ յ՜պկՠէ, ՠս ՜ոբջ ՜հոյբո...
ճըէ. 570՜—4՜ ՃԾԱ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Աէ՟մ՟աթմգ՟ճ գոթջխնոնջթ գր ռխ՟ճթ զմսվգժնճ — Սճսջ՝ո ՜հո Աէ՟մ՟աթմեջ ՠխՠ՜է տջզոպճձՠ՜ զ թձ՜սխ՜ռ...
ճթ. 574՜—8՝ ՃԾԲ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ, նվ գհգր ղգլ ջթրմծնբնջմ թ Նթխթ՟ճ Բթրէ՟մ՟տրնտ, դխմթ ԳՃ գր ԺԷ ՟ղմ Յ՟վնրէգ՟մմ Տգ՟պմ գր գրէմ ՟ղթ է՟ա՟րնվնրէգ՟մմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ... զմբբեղ Ավթնջթ խ՟ս՟հգժնճ ծգվկնր՟լնհթ... գվ՟մգժրնճ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթմ Պ՟րհնջթ թղ՟ջս՟ջթվթ թ Տ՟վ՟րմնճ ՟ջ՟տգ՟ժ զմբբեղ ընհնռնճմ Ք՟հխգբնմթ — Աոպճս՜թ՜հզձ ՠս կՠթձ ՜շ՜տՠէճռձ Պ՜սխճո ՞ջբ ՜շ Կճջձդ՜ռզոձ...
ճթ՟. 578՝ — 81՝ ՃԾԳ. Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ամկթ՟մկնր գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Մ՟խ՟ՠ՟ճգտթ ռխ՟ճջմ — Զզ՛ձմ ՠս Մ՜ժ՜՝՜հՠռզտոփ Վ՜ոձազ ոճռ՜ բ կՠջլ՜սճջ պ՜սձո...
ճթՠ. 581՝—3՝ ՃԾԴ. Տգջթժ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ, դնվ գսգջ ճ՟հ՟աջ ծթղմ՟վխնրէգ՟մ գխգհգտնճ (Աա՟է՟մագհնջ, §731—755) — Աջ՟, ՠժ՜հտ յ՜պկՠոռճստ լՠա, ՠխ՝՜ջտ, առճսռ՜ժ՜ձ ոզջճհձ ՜ջ՜ջմճսդՠ՜ձձ ՜շ լՠա...
ճթա. 583՝—4՜ ՃԾԵ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջվՠնրծնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ գր ղթյս խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր. Թնրհէ ջվՠնճմ Դթնմեջթնջթ Ավթջո՟ա՟տնճ գոթջխնոնջթ Աէգմ՟տրնճ գր Ն՟իյ՟վ ռ՟վբ՟ոգսթ, դնվ ավգ՟տ Պ՟ս՟ջի՟մթ
էհէնճմ Կվգս՟տրնտ գոթջխնոնջթմ Տթսնջթ. Յ՟հ՟աջ մմչղ՟մ ջվՠնճ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմ — Ծ՜ձզռբ ՠխ՝՜հջոզջճսդզսձ՟ տճ, ճչ չոՠկ՜ժ՜ձը՟ Տթսե...
ճթբ. 584՜—8՜ Փնինրղմ գր ծ՟մաթջս ջվՠնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ խնրջթմ՝ ղ՟րվ Տգ՟պմ Մ՟վթ՟ղնր — Սճսջ՝ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ Աոպճս՜թ՜թզձձ բջ հԵջճսո՜խբկ, ՠս ՠժձ իջՠղպ՜ժձ Տՠ՜շձ...
ճթգ. 588՜ ՃԾԶ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թնռղ՟ճթ. Ի Վ՟վբ՟ոգսնրէգմե ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ (Աա՟է՟մագհնջ, §681—690) — Աջ՟, ձճջ թձ՜ձ ՜շ՜տՠ՜էտձ ա՜ղը՜ջի ՜կՠձ՜հձ...
ճթդ. 588՜—92՜ Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճ ՟պ՟ւգժնճմ Թնռղ՟ճթ, էե նվոեջ ամ՟տ թ Հըմբթխջ, ծվ՟ղ՟մ՟ր Տգ՟պմ
Յթջնրջթ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ բզձ զ կզ՜ոզձ ՜շ՜տՠ՜էտձ հԵջճսո՜խբկ...
ճթե. 592՜—4՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թնռղ՟ճթ, նվ խ՟ս՟վգտ՟ր թ Հմբթխջ — Մըպՠ՜է ՜հձճսիՠպՠս ՠջ՜ձՠէսճհձ Թճսկ՜հզ ՜շ՜տՠէճհ զ պճսձ Վթը՟մ՟...
ճթզ. 594՜—6՜ Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ Գթրսթ մըյի՟վ՟տ գվ՟մգժրնճմ Թնռղ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճ, նվ գհգր թ կգպմ
՟պմ ՟ճժ՟դարնճ, նվ ՟պգ՟ժ թ Մթչ՟ագս՟տ, ՠգվե թ Հ՟ճջ, նվնռ գր ժնրջ՟րնվթ գվխթվջ Հ՟ճնտ — Ես ՠխՠս հՠպ ի՜կ՝՜շձ՜էճհ Տՠ՜շձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ...
ճթէ. 596՜՝ ՃԾԷ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջվՠնճմ Յնռծ՟մմնր Կ՟վ՟ոգսթ. Եվ՟մգժրնճմ Երջգՠթ Ժ՟ղ՟մ՟խ՟ավթ ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե. ճ՟պ՟չթմ բովնրէգմե — Յՠպ ՜հոճջզժ ի՜պ ա՞էճսըձ Յճչի՜ձձճս Մըժջպմզձ Հՠջճչ՟բո մճջջճջ՟՜յՠպ...
ճժ. 596՝ Սվՠնճ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Աջ՟, էզձբջ Հըձճռ Ասջզձ՜ռ ժ՜պ՜ջ՜թ ՠս Նճջճռ ժպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ ոժզա՝ձ կժջպճսդՠ՜ձձ...
ճժ՟. 596՝—7՝ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Յ՜հձկ ե՜կ՜ձ՜ժզ էճս՜ս ՜ջտ՜հ Հՠջճչ՟բո աէճսջձ Յզոճսոզ...

ճժՠ. 597՝—601՜ Սվՠնճմ Ամ՟մթ՟ճթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ Դվնր՟ս թ ջնրվՠ Մըխվսթշմ Յնռծ՟մմեջ — Ի լՠշձ ՜շՠ՜է ազկ՜ոպո Հճ՞սճհձ...
Յ. Քբճոՠ՜ձ, Աոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞ջՠջ, Ոսոճսկձ՜ոզջճսդզսձձՠջ, Ա, Աձ՜ձզ՜ Ս՜ձ՜իձՠռզ, Ս. Էնկզ՜թզձ, 2000, բն 157–
178, Eփ

ճժա. 601՜—3՜ Պ՟սղնրէթրմ Յնռծ՟մմնր Մխվսշթ գր Կ՟վ՟ոգսթմ Քվթջսնջթ, գր աթրս թ Հգվնռբթ ւ՟հ՟ւթ, թ կգպմ ղթ՟ճմ՟խգտ՟տ, գր էե նվոեջ ՠգվ՟ր ճԱղ՟ջթ՟ ւ՟հ՟ւ թ սգջշնրէգմեմ Աջսնրլնճ — Եջժճստ ճկ՜ձտ
հԱջՠսՠէզռ ժճխկ՜ձբ կզ՜հձ՜ժՠոռզ ռ՜ձժ՜ռ՜ձ ՠջդ՜է հԵջճսո՜խբկ...
Չճսձզ՚ ՃԾԸփ Ահ՟ կ՜ոզձ ռ՜ձժճսկ ձղճս՜թ բ՚ 3՝ «ՃԾԸ. Յ՜շ՜ն Նզժզ՜հզ եճխճչճհձ պրձ բ. իՠպ Ադ՜ձ՜՞զձբզ բ. ՞զպ ՠս ժ՜ջ՟՜...փ
Տՠո 574՜—8՝փ

ճժբ. 603՜՝ Ն՟ր՟խ՟սթւ ջնրվՠ գր ց՟պ՟րնվ գր ՠ՟վկվ՟անճմ Կ՟էնրհթխե գխգհգտրնճ, նվ խ՟ս՟վթ ճԵվնրջ՟հեղ թ Սնրվՠ սգհթջմֆ Ապ՟չթմ ՟րնրվմ. [«Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ինվծնրվբ ջնրվՠ գխգհգտրնճ». կգպ. 866, 301ՠ] — Յ՜խ՜՞ո ոճսջ՝ ՠս ժ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռճհ կ՜ջդ ՠս յ՜պղ՜ծ բջ ՝՜աճսկ զձմ ՜ոՠէ...
ճժգ. 603՝—5՜ Եվ՟մգժրնճմ Երջգՠթ Կգջ՟վնր գոթջխնոնջթ ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե. թ ս՟ջմգվնվբ
բովնրէգմե — Ոՙչ տ՜ի՜ձ՜հտ ոզջՠէզտ Աոպճսթճհ, ճջ ա՞ՠռՠ՜է բտ աի՜ձ՟ՠջլ ոջ՝ճսդՠ՜ձ...
ճժդ. 605՜՝ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Յ՟հ՟աջ գխգհգտնճ. Ի Ժնհնռնտ ավնտ — Յՠպ ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՜շ
կ՜հջո կՠջ ՟՜ջլՠ՜է չՠջոպզձ ՠժ՜տ...
ճժե. 605՝—9՝ ՃԿ. Ի ս՟րմթ Աջսնր՟լզմխ՟ժ Սնրվՠ մյ՟մթմ. Եվխվնվբ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժրնճմ Դ՟րէթ ցթժթջնց՟ճթ Նգվՠնհգ՟մ թ Սնրվՠ ի՟շմ, նվ ե ջգոսգղՠգվթ ԺԴ — Բ՜ջլջ՜ռճսռբտ աՏբջ Աոպճս՜թ կՠջ, կ՜ջ՞՜ջբձ լ՜հձբ...
ճժզ. 609՝—10՜ ՃԿԱ. Եվխվնվբ ՟րնրվմ. Սվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ. Ի ի՟շմ Քվթջսնջթ — Պ՜ջթ՜ձտ ոջ՝ճսդՠ՜ձ Կ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռճհ...
ճժէ. 610՜՝ Սվՠնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի Մ՟սէենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Մզ ճտ ՜հոճսիՠպՠս ՜կ՜սդ ի՜կ՜ջՠոռզ...
ճի. 610՝—1՜ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ի Տթղնէգ՟ճ էհէնճմ ղգխմնրէգմե — Մզ զձմ ՜հոճսիՠպՠս ՜կ՜սդ ի՜կ՜ջՠոռՠո աչժ՜հճսդզսձ ձճջ՜...
ճի՟. 611՜ Ի ռ՟վբ՟ոգսնրէգմե ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ (Ա՞՜դ՜ձ՞ՠխճո, §83, 488—491) —
Ես չ՜ոձազ ոճչճջ բզձ կ՜ջ՟զժ ՠջժզջյ՜՞՜ձՠէ ՜ձղճսձմ յ՜պժՠջ՜ռ... Աձ՟ ժ՜պ՜ջբջ ձճս՜՞ ո՜խկճո՜ջ՜ձզձ...
ճիՠ. 611՝—3՝ ՃԿԲ. Եվվնվբ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ի՟շմ Քվթջսնջթ — Զզ՛ձմ ՜ո՜ռզռ ժ՜կ ազ՛ձմ ը՜սոՠռ՜հռ, աճ՛չ ժճմՠռզռ ալՠա...
ճիա. 613՝—4՝ Եվ՟մգժրնճմ Պվնխհթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ինվծնրվբ սեվնրմ՟խ՟մ ի՟շթմ — Վ՜ոձ ՜հձճջզժ ժճմՠկտ աձ՜ դ՜՞՜սճջ, տ՜ձազ աձ՜ պՠո՜ձՠկտ զ ը՜մ ՠէՠ՜է...
ճիբ. 614՝—5՝ Սվՠնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Կնվմէ՟տրնտ էհէնճմ ղգխմնրէգմե — Զզ ծ՜շ ը՜մզձ ժճջճսոՠէճռձ հզկ՜ջճսդզսձ բ...
Տՠ´ո պյ.«Բ՜ձ՝ՠջ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ», N 16, բն 180-184, Bփ

ճիգ. 615՝—7՜ ՃԿԳ. Չնվվնվբ ՟րնրվմ. Ի ինվծվբ՟խ՟մ ս՟րմթ ի՟շթ գխգհգտրնճ անռգջս Նգվՠնհգ՟մ թ Հ՟ճնտ ո՟սղնրէգմե — Զը՜մձ կՠջ ժՠձ՜ջ՜ջ ճսխզխ ՠջ՞ճչ ՜սջիձՠոռճստ...
ճիդ. 617՜—8՜ ՃԿԴ. Հթմկգվնվբ ՟րնրվմ. Ի ինվծնրվբ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ Կ՟էնրհթխե գխգհգտրնճ ջվՠնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ Ի ղգխմնրէգմե ղ՟վա՟վեթմ Եջ՟ճգ՟ — Զզ ՠխզռզ հ՜սճսջո հՠպզձո հ՜հպձզ էՠ՜շձ Տՠ՜շձփ Տՠո՜ձՠ՛ո աոպճս՞ճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբզձ...
ճիե. 618՜—9՝ Վգվժնրլնրէթրմ Կ՟էնրհթխե գխգհգտրնճ գր նվ թ մղ՟ ճ՟րվթմգ՟ժ խ՟վա՟տ — Եջ՜ձՠէզձ Պ՜սխճո
՞ջբ Ե՝ջ՜հՠռսճռձ ՜հոյբո ՜ոՠէճչ. Զոպճսբջ ի՜ձ՟ՠջլՠէճռ...
Խճջ՜՞ջզ կճպ, ոզսձ՜ժ՜կբն էճսո՜ձռտճսկ ղխ՜՞ջճչ ձղճս՜թ բ. «Ահո ծ՜շո Յնծ՟մ 0կմգտնրմմ բ, ՠս ՞ջճս՜թ բ դխ. 764՝, ՞էճսըգ կզ՜հձ վճվճըճս՜թ»փ Խ՜մ՜ձզղ ձ՜ը՜՟՜ոճսդզսձզռ ոժո՜թ՚ ՝՜շ՜ռզրջբձ ձճհձ՜ժ՜ձփ Տՠո 764՝—6՝, §մթափ

ճիզ. 619՝—21՝ ՃԿԵ. Վգտգվնվբ ՟րնրվմ. Սվՠնճմ Աՠՠ՟ Եցվգղթ Նգվՠնհգ՟մ թ Սնրվՠ ի՟շմ Աջսնր՟լզմխ՟ժ — Ասջիձՠոռճստ, ՠխ՝՜ջտ, աիջ՜ղ՜՞ճջթ ապձպՠոճսդզսձ ՜ձծ՜շ Բ՜ձզձ Մզ՜թձզ...
ճիէ. 622՜՝ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի Գ՟հ՟ս՟տրնտ
էհէնճմ ղգխմնրէգմե — Ահէ զձլ տ՜ս էզռզ յ՜ջթՠէ... Ն՜ ՜ս՜ձզժ զջտձ ձ՜ը՜պ՜ձ՜ռ դճսզ...

ճլ. 622՝—4՝ ՃԿԶ. Երէմգվնվբ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժրնճմ Եոթց՟մնր ՟վւգոթջխնոնջթ Կթով՟տրնճ Գնռգջս ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Սնրվՠ ի՟շմ Քվթջսնջթ — Խ՜մզձ Քջզոպճոզ պ՜սձՠոռճստ ՠս էջճսկձ ՠժՠխՠռՠ՜ռ յ՜հթ՜շ՜ձ՜հ...
ճլ՟. 624՝—5՝ ՃԿԷ. Ի Մգլթ ՟րնրվ ջնրվՠ գր խգմջ՟ՠգվ Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ամկթ՟մկնր գոթջխնոնջթ Ի Պ՟ջւ՟ճ գր թ ծգհանրէթրմմ — Յ՜ջճսդՠ՜ձ
՜սջ ոժզա՝ձ ՠս ՜նճխ՜ժ յ՜հթ՜շ՜ոռճստ պրձզսո...
ճլՠ. 625՝—9՝ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ Չ՟վշ՟վ՟մ՟տ գր Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, նվ գհգր
՟պ՟չթ Պթհ՟սնջթ, դնվ ո՟սղգ՟տ Նթխնբթղնջ — Յ՜կո ճսդՠսպ՜ո՜ձՠջճջ՟զ հզղը՜ձճսդՠ՜ձ դ՜՞՜սճջզձ ժ՜հոՠջ Յճսձ՜ռ ՠս Հՠջճչ՟բզ...
ճլա. 629՝—30՝ ՃԿԸ. Տգջթժ ղգլ գր ց՟պ՟րնվգ՟ժ դ՟րվ՟ռ՟վթմ Գենվագ՟ճ գր ռխ՟ճթմ Քվթջսնջթ, դնվ սգջգ՟ժ ե մ՟ թ ժգվթմմ Աի՟մնճ — Ակ՝՜ջլբտ ա՜մըո կպ՜ռ լՠջճռ ՠս պՠոբտ ձճջ ոտ՜ձմՠէզո...
ճլբ. 631՜—6՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ղգլ գր ջւ՟մշգժ՟անվլ դ՟րվ՟ռ՟վթմ ջվՠնճմ Գենվագ՟, դնվ ւմմգ՟ժ գաթս
ՠ՟վգո՟յս է՟ա՟րնվմ Յնրջսթ՟մնջ գր ղգլ ծ՟ճվ՟ոգսմ Զնռջթղնջ — Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ ճմ ոժզա՝ձ ՜սճսջռ ՠս ճմ չ՜ըծ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ...
ճլգ. 636՝—7՝ ՃԿԹ. Մգծգխթ Ի. Տ՟րմ ե Եվգրղ՟մ Սնրվՠ ի՟շթմ նվ թ ժգ՟պմ Վ՟վ՟ա — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժզո ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձձ Նգվջթջթ ՠս զ Վ՟վբմ Պ՟սվթխթ Ռըյսնրմրնճ...
ճլդ. 636՝—8՝ ՃՀ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Երջս՟էգ՟ գր խըմնչ մնվ՟ գր գվխնր նվբգ՟տ մնվ՟ — Յ՜կզձ
ՠջժջճջ՟զ Մ՟վխթ՟մնջթ ժ՜հոՠջ, ա՜սջ՜չ՜ջ ճկձ ձղ՜ձ՜սճջ...
ճլե. 638՝—9՜ ՃՀԱ. Երէ՟մ՟ջնրմ գր գվխնր ՟պ՟ւգժնտմ ՟մնր՟մւ գր զմէ՟տւ մնտթմ — Ա՟բ, ճջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս
հՈրպծ՟...
ճլզ. 639՜ Ամնր՟մւ գր ռխ՟ճնրէթրմւ գվխնս՟ջ՟մ ՟պ՟ւգժնտմ — Աշ՜նզձձ Սզկճձ Պՠպջճո, զ ռՠխբձ Նՠվդ՜խզկ՜հ...
ճլէ. 639՜—43՜ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ ագվ՟ո՟ճլ՟պ գր տ՟մխ՟ժթ ռ՟վբ՟ոգսթ Դըվնր՟ս անռգջսթ ջվՠնտ ՟պ՟ւգժնտմ գվխնս՟ջ՟մթտմ աժի՟րնվ՟տ գր գրէ՟մ՟ջնրմ գր գվխնր ՟յ՟խգվս՟տմ, նվւ ւ՟վնդգտթմ դՠ՟մ Տգ՟պմ — Տզՠաՠջ՜ռ թ՜խզժտ ՠս պճսձժտ պՠձմ՜էզտ պ՜ձձ Ե՟ՠկ՜հ...
ճխ. 643՜՝ Վթձ՟խւ ՟պ՟ւգժնտմ Տգ՟պմ — Ըձժ՜է՜ս լՠշձ՜՟ջճսդզսձ հ՜շ՜տՠէճռձ Եջճսո՜խբկ ՠս Ս՜կ՜ջզ՜...
ճխ՟. 643՝ Ամնր՟մւ ՟պ՟ւգժնտմ խ՟մ՟մտ գր նվբնտ գր բջսգվ՟տ մնտ՟ — Պՠպջճո ՠս ժզձ ձճջ՜՚ Սճվզ...
ճխՠ. 643՝—5՜ ՃՀԲ. Յ՟հ՟աջ Գթրսթ Սնրվՠ ի՟շթմ — Աջ՟, ՜ոՠկ ՜շ՜նզ զջո զձմ, ճջ ՠխՠձ ՜շ կ՜ջ՟ո...
ճխա. 645՜՝ Տգջթժ Կնջս՟մբթ՟մնջթ Մգլթ գր ՟ջսնր՟լ՟ջեվ է՟ա՟րնվթ — Յ՜կո ՠսդձՠջճջ՟ճսկ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Կնջս՟մբթ՟մնջթ Մգլթ դ՜՞՜սճջզ, հ՜կոՠ՜ձձ Աջ՜ռ...
ճխբ. 645՝—7՜ Գթրս ռգվջսթմ բ՟վկգ՟ժ Սվՠնճ ի՟շթմ ճԵվնրջ՟հեղ թ կգպմ Հգհթմգ՟ է՟անրծնճ — Ես ՠխՠս
՜հձճսիՠպՠս զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ՚ դ՜՞՜սճջՠէճհ Կնջս՟մբթ՟մնջթ Մգլթ...
ճխգ. 647՜ Գթրսթ ՠգրգպ՟տ Սնրվՠ ի՟շթմ Քվթջսնջթ — Եջ՜ձՠէզձ Հՠխզձբ էռՠ՜է ի՜ս՜պճչտձ, ճջ ՜շ Աոպճս՜թ...
ճխդ. 647՜—8՜ Յ՟հ՟աջ Սվՠնճ ի՟շթմ թ Հգվ՟խըջ Պ՟սղնրէգ՟մտ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հճջճսկ դ՜՞՜սճջՠ՜ռ Խնջվնռ ՜կ՝՜ջզղպ դ՜՞՜սճջձ...
ճխե. 648՜—55՝ ՃՀԳ. Տգ՟պմ Նգվջեջթ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ Գնռգջս ՠ՟մթ մգվՠնհգմթ ՠ՟տ՟ջ՟տնրէգ՟ղ,
Յ՟հ՟աջ ս՟րմթ ծվ՟յս՟խ՟տ գր ծվգյս՟խ՟ոգս՟տմ Մթւ՟ճեժթ գր Գ՟ՠվթեժթ գր ՟ղգմ՟ճմ գվխմ՟րնվ դ՟րվ՟տմ.
գր ե մնճգղՠգվթ ՟ղջնճ թ ճնրէմ — Ահո՜սջ ՠջժջ՜սճջո ՠժՠխՠռսճհ ի՜ձ՟զո՜սճջՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդզսձ ռձթ՜հ...
հժգ. 655՝—6՝ Ախՠջո ՝՜ձզ պՠ՜շձ Նՠջոզոզ ՜շ զձձՠ՜ժ ՟՜ոո իջՠղպ՜ժ՜ռ — Աջ՟, յ՜խ՜պզկտ ՜շ իճ՞ՠխբձո՟՚ / Մՠտ պժ՜ջտո ՠս իճխՠխբձտո... (656՝) «... Աո՜ռ՜ս ՠս ՞ջՠռ՜ս զ Նգվջթջե ժ՜դճսխզժճոբ զ դճսզո Հ՜հճռ ՈԺԱ
(1162), զ Կժ՟ճջ Հպնղ՟ճ՟խ՟մ...»փ
ճխէ. 656՝ ՃՀԴ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Փթժթոոնջթ. Երջգՠթ Կգջ՟վնր գոթջխնոնջթ ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե. ճԵվխվնվբ բովնրէգմե — Աջ՟, Փզէզյյճո՚ կզ հ՜հձռ՜ձբ, ճջ գձպջՠռ՜ձ զ ոյ՜ո յ՜ղպ՜կ՜ձ
գձ՟ Սպՠվ՜ձձճոզ...
ճծ. 656՝—9՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Փթժթոոնջթ, նվ ռխ՟ճգ՟տ ճԵոգցթղեջ ւ՟հ՟ւթ — Մզձմ՟ՠշ բզձ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էտձ Փզէզյյճո ՠս Բ՜ջ՟ճխճչկբճո...
ճծ՟. 659՜—62՝ ՃՀԵ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Ամբվեթ գր ճ՟հ՟աջ մնվթմ ջւ՟մշգժգ՟տմ՝ նրվ ռթձ՟խգտ՟ր ճ՟յի՟վծմ ղ՟վբ՟խգվ՟տ — Յՠպ ի՜կ՝՜շձ՜էճհ Տՠ՜շձ հՠջժզձո ՠս աՍճսջ՝ Հճ՞զձ ՜շ՜տՠէ, ճջյբո ՠս Տբջ
՜ո՜ռ...
ճծՠ. 662՝—4՜ Մ՟ծ Ամբվեթ ՟պ՟ւգժնճ, նվ ռխ՟ճգ՟տ թ Սո՟վբե Եժժ՟բ՟տրնտ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դղթ Կ՟հ՟մբթմ բգխսգղՠգվնճ ՟ղջնճ — Եո, ՠխ՝՜ջտ, ՜շ՜տՠռ՜հ զ Տՠ՜շձբ զ ժճխկ՜ձո հ՜հոճոզժ...

ճծա. 664՜—8՜ ՃՀԶ. Պ՟սղնրէթրմ ճ՟հ՟աջ լմզմբգ՟մ գր ջմըմբգ՟մ գր ռ՟վնրտ գր ռգվ՟ցնիղ՟մ ջվՠնճմ
Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ — Եջզռո ՠջ՜ձՠ՜էձ Յնռծ՟մմեջ զ տ՜խ՜տբձ Ամսթնւ՟տրնտ բջ...
ճծբ. 668՜—71՜ ՃՀԷ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Բ՟վբնհնռղենջթ — Գէը՜սճջտ ոջ՝ճռ ՜շ՜տՠէճռձ գձպջՠ՜է ՠջժճպ՜ո՜ձ ՜ղ՜ժՠջպտձ...
ճծգ. 671՜՝ Գթրս մյի՟վ՟տ ջվՠնճ ՟պ՟ւգժնճմ Բ՟վբնհնռղենջթ — Յ՜կո Յ՟դխգվսթ Փնւնր Պ՟վջթտ ՜ջտ՜հզ, ՜հջ ճկձ՚ ՜ձճսձ Մ՟վնրէ՟ճ...
ճծդ. 671՝—6՝ ՃՀԸ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ ջվՠնճմ Յ՟խնռՠ՟ճ, դնվ ավգ՟տ Մգհթսե, ՟յ՟խգվսմ Մ՟վնրաեթ
— Մճչոբո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜սջզձ՜՟զջձ, ճջ ՠիՠջլ աըճջո Կ՟վղթվ լնռնրմ...
ճծե. 676՝—9՜ ՃՀԹ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Իամ՟սթնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Ամսթնւնր — Ահձ զձմ ազղը՜ձճսդզսձ
Հպնռղ՟ճգտրնտ ՜շՠ՜է Տվ՟ճթ՟մնջթ ժ՜հոՠջ...
ճծզ. 679՜—80՝ Թե նվոեջ ՟պ գխգհգտթջ Հպնղ՟ճգտրնտ ավգ՟տ ջնրվՠմ — Իամ՟սթնջ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ա՞ՠ՜ռ,
կՠթճսդՠ՜կ՝ ի՜սջ ՝՜ջլջՠէճհձ...
ճծէ. 680՝—4՝ Սվՠնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ
ճգվ՟մգժթմ Իամ՟սթնջթ ծ՟ճվ՟ոգսմ Ամսթնւ՟տրնտ, նվ ռխ՟ճգ՟տ թ Հպնղ ւ՟հ՟ւթ, նվ ճգս խ՟ս՟վղ՟մ թրվնտ
յմնվծգտ՟ր մյի՟վւմ Ամսթնւ՟տնտ ւ՟հ՟ւթ — Պ՜պճս՜ոբջ ժճմձ՜պբջտձ ՝՜ակ՜յ՜պզժ...
ճկ. 684՝—5՜ ՃՁ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջնրվՠ ղ՟վա՟վեթմ Դ՟րէթ գր ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խնռՠ՟ճ գհՠ՟րվ Տգ՟պմ
ճԱպ՟չթմ է՟ա՟րնվնրէգմեմ — Ես ախն՜ռ՜ս Տբջ, ազ դ՜՞՜սճջՠռճհռ աՍ՜սճսխ զ չՠջ՜հ Իջվ՟ճեղթ...
ճկ՟. 685՜ Եվ՟մգժրնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տրնճ գոթջխնոնջթ Ի Ս՟հղնջ՟տ ղգխմնրէգմե — Ոչ ՠջ՞տ իճ՞ՠը՜շձտ ՠս ՠջ՜ձճսդզսձտ ա՜ջկ՜ձ՜ա՜ձտ...
ճկՠ. 685՜՝ Եվ՟մգժրնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տրնճ Ի Ս՟հղնջ՟տ ղգխմնրէգմե — Լՠաճս զկ զ՝ջՠս ՞ջզմ ՠջ՜՞՜՞զջ ՟յջզ... Աջ՟, ՞ջզմ՚ աէՠաճսձ զսջ ՜ձճս՜ձՠ՜ռ...
ճկա. 685՝—6՜ ՅԱպ՟չթմ Թ՟ա՟րնվնրէգմեմ — Ես եճխճչՠռզձ ՜հէ՜ա՞զտձ ա՝՜ձ՜ժո զսջՠ՜ձռ զ չՠջ՜հ Իոջ՜հեղզ...
ճկբ. 686՜՝ Ավս՟ջ՟մնրէթրմ Խնջվնռխ՟ Թ՟վաղ՟մշթ թ ղգմ՟ղ՟վսթժմ Դ՟րէթ գր Գնհթ՟բնր — Պ՜պՠջ՜ակ՜ժ՜ձ ի՜ձ՟զոզռզձ ՞ճսկ՜ջտ կզղպ ՜ի՜ ՠջզստ ՜հոճտզստ ա՜ձ՜ա՜ձճսդՠ՜կ՝...
ճկգ. 686՝ — 7՝ Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր Կթով՟տրնճ Ի Ս՟հղնջ՟տ ղգխմնրէգմե — Աջ՟, ՠջ՜ձՠէզո Դ՜սզդ դբյբպ ՠս ՜շ չջբեո զ դղձ՜կսճհձ...
ճկդ. 687՝—8՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Յ՟խնռՠ՟ճ գհՠ՟րվ Տգ՟պմ ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմեմ (Երջգՠթնջթ) — Իոժ ՜դճշձ Յ՟խնռՠնր, ՜հձ ճջ գձժ՜է՜ս ա՜դճշ ՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ զ Փջժմբձ կՠջկբ...
ճկե. 688՝—91՜ ՃՁԱ. Ի ճթյ՟ս՟խ ջվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ ճ՟պ՟չ ջ՟վխ՟ր՟աթ գր Ն՟ի՟ռխ՟ճթ. Եվ՟մգժրնճմ
Գվթանվթ Նթրջ՟տնճ գոթջխնոնջթ Յթմմ գվ՟մնրէգ՟մ ավնտ — Տբջ կՠջ ՠս Աջ՜ջզմ, ա՜յ՜ժ՜ձճսդզսձ ՜ձպՠո ՜շձՠէճչ ա՝ձճսդՠ՜ձո...
ճկզ. 691՜—2՝ Սվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ Ահեւջ՟մբվ՟տրնտ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ջնրվՠ Ն՟ի՟ռխ՟ճմ Սսգց՟մնջ — Պ՜հթ՜շ ՠս ձճջ՜իջ՜ղ ըճջիճսջ՟ պ՜սձզո, ճչ ՠխ՝՜ջտ զկ ոզջՠէզտ...
ճկէ. 692՝—4՜ Եվ՟մգժրնճմ Աՠՠ՟ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ն՟ի՟ռխ՟ճմ Քվթջսնջթ Սսգց՟մմնջ — Աձ՟ջ՜ձզժձ կ՜ջպզջճո՜ռ ՞ճմՠ՜ռ ակՠա զ իճ՞ՠսճջ ի՜ջո՜ձզոձ զսջ...
ճհ. 694՜—5՝ Եվ՟մգժնճմ Բ՟վջհթ Կգջ՟վնր գոթջխնոնջթ Ի Ն՟ի՟ռխ՟ճմ Քվթջսնջթ ջնրվՠմ Սսգց՟մնջ
— Ակՠձՠտՠ՜ձ ճջ ոզջՠէՠ՜ռձ ծ՜ղճհձ հ՜սջզձՠոռՠձ այ՜պջ՜ոպճսդզսձ...
ճհ՟. 695՝—7՝ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Նթնրխգջ՟վնր գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠմ Սսգց՟մնջ — Հջ՜ղ՜վ՜շ ՠս թ՜հջ՜՞ճհձ ՜ոպճս՜թ՜հձճռ վ՜շ՜ռձ ՜ջե՜ձ՜ռՠ՜է պՠոճսդՠ՜ձռ...
ճհՠ. 697՝—9՜ Գթրս մյի՟վ՟տ ջվՠնճմ Սսգց՟մնջթ գր նվնտ զմբ մղ՟ եթմ — Ոջճռ գոպ տ՜խ՜տ՜ռ ՠս ՞՜ս՜շ՜ռ ոջ՝ճռ ՠս ՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպզռ...
ճհա. 699՝—700՜ Ի ճթյ՟ս՟խթ ջվՠնտ ՟պ՟ւգժնտմ Քվթջսնջթ՝ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթ ջվՠնճմ Երջգՠթ Կգջ՟վնր գոթջխնոնջթ ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմեմ — Բ՜հռ, ո՜ժ՜հձ ՠջժձ՜սճջ ղձճջի՜ռձ Աոպճսթճհ...
ճհբ. 700՜—3՝ ՃՁԲ. Գնվլւ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթ ջվՠնտ ՟պ՟ւգժնտմ, էե դթ՟՞վբ խ՟ս՟վգտ՟մ թ Հպնղ —
Ես ՠխՠս հՠպ ՠէ՜ձՠէճռ ոջ՝ճռձ Պրխճոզ զ Գնբնճ Մգժթս՟տրնտ ժխաճհձ...
ճհգ. 704՜—5՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Պգսվնջթ ՟պ՟ւգժնճմ — Եջ՜ձՠէզձ Պՠպջճո ՜շ՜տՠ՜է ի՜ձ՟ՠջլ
ՠխ՝՜ջ՝տ բջ զ Հպնղ տ՜խ՜տզ...
ճհդ. 705՜—6՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճմ Քվթջսնջթ — Եժզձ ի՜ոզձ զ Հպնղ, Ղնրխ՟ջ՚
զ Գ՟ժժթե, Տթսնջ՚ զ Դ՟հղ՟սթնճ...

ճհե. 706՝—8՝ Թնրհէ Դթնմեջթնջթ ՟պ Տթղնէենջ ՟յ՟խգվսմ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟հ՟աջ ղ՟ծնր՟մմ Պգսվնջթ գր Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնտմ Քվթջսնջթ — Ոչ ՜ղ՜ժՠջպ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ճջ՟զ իճ՞ՠսճջ...
ճհզ. 708՝—10՜ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ջնրվՠ ՟պ՟ւգ՟ժջմ Քվթջսնջթ Պգսվնջ գր Պ՟րհնջ — Աջ՟, չ՜ոձ կՠջճհ ճտ ՜խ՜սդզռբ ՠջ՝բտ...
ճհէ. 710՜—6՜ ՃՁԳ. Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ գր ջւ՟մշգժգ՟տ ջվՠնճ գր ղգլթ ՟պ՟ւգժնճ գր ՟րգս՟վ՟մշթ՝ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մթմ Յնռծ՟մմնր — Յՠպ ի՜կ՝՜շձ՜էճհ Տՠ՜շձ կՠջճհ ՠս Փջժմզձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ հՠջժզձո...
մ. 716՜—8՝ Յ՟հ՟աջ ՟ւջնվ՟մ՟տմ ՟ղգմ՟անռգժթ գր ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յնռծ՟մմնր — Իոժ զ կզսոճսկ ՜սճսջձ ՠջՠսՠ՜է ձկ՜ Ակՠձ՜պբջձ...
մ՟. 718՝—20՝ Ի Պվնինվ՟ Պ՟սղնրէգմե. Յ՟հ՟աջ Արգս՟վ՟մթմ Յնռծ՟մմնր գր Յ՟ճսմնրէգ՟մմ, գր էե
նվոե՞ջ ո՟սղգտ՟ր թ Յնռծ՟մմե խ՟ղ ճնվն՞րղ սգհնչ — Ես զ՝ջՠս ՠի՜ո ՜ձ՟ Յնռծ՟մմեջ, ՠ՞զպ ա՜կՠձ՜հձ ժխազձ
Պ՟սղ՟ զ կճէճջճսդզսձ...
մՠ. 780՝ Վ՟ջմ Արգս՟վ՟մթմ Յնռծ՟մմնր, էե նրվ գր նվոեջ ավգտ՟ր — Յճչի՜ձձբո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմ ՜ժ՜ձ՜պՠո ՠխՠ՜է Փջժմզձ՚ հՠպ ԾԲ ՜կզ... ՞ջՠռ՜ս...
մա. 720՝—3՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ գր ց՟պ՟րնվգ՟ժ ՟պ՟ւգժնճմ Քվթջսնջթ՝ Յ՟խնռՠ՟ճ, նվբրնճ Զգՠգբ՟ճ, գհՠ՟րվ ջնրվՠ ՟րգս՟վ՟մշթմ Յնռծ՟մմնր, էե նվոե՞ջ ամ՟տ թ ռթձ՟խմ թրվ, գր խ՟ղ նվոե՞ջ բ՟վկ՟ր ճԵվնրջ՟հեղ, գր էե նվոե՞ջ աժի՟սգտ՟ր ռ՟ջմ Քվթջսնջթ, գր էե նվոե՞ջ բ՟վկ՟ր ղգպգ՟ժ ղ՟վղթմ մնվ՟ Իջո՟մգ՟ճ
թ ռթձ՟խմ թրվ գր ժնրջ՟րնվգ՟տ — Ծ՜՞ճսկձ ՜ձզկ՜ձ՜էզ ՠս ՜ձիՠպ՜ա՜սպՠէզ, ՜ձտձձՠէզ ՠս ՜ձի՜ո՜ձՠէզ զ Հ՜սջ
հԷճսդՠձբ...
մբ. 723՜՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յ՟խնռՠնր գր Յնռծ՟մմնր՝ նվբրնտմ Զգՠգբգ՟ճ ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե ճԵվխվնվբ բովնրէգմե — Յ՜հձկ ե՜կ՜ձ՜ժզ, ՜ոբ, հ՜հպ զոժ բ, դբ հ՜սճսջո Կխ՜ս՟ՠ՜... Ի մնճմ
բովնրէգմե — Աոզ ՝՜ձ, դբ. Յճչի՜ձձբո ՜շ՜տՠ՜է...
մգ. 723՝—4՜ Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ թ ջնրվՠ ՟պ՟ւգ՟ժմ Յնռծ՟մմեջ գր Յ՟խնռՠնջ Ի ղգխմնրէգմե Արգս՟վ՟մթմ Յնռծ՟մմնր — Աջ՟, չ՜ոձ ՜հոճջզժ ՜շ ո՜ժ՜ս կզ հ՜ոպճս՜թՠխբձ ոՠխ՜ձճհ ՜ձպզ ՜շՠ՜է լՠա ն՜կ՝ՠկտ...
Ծձդ. ժջժձճս՜թ. պՠո 738՜՝ §մըգփ

մդ. 724՜—5՝ ՃՁԴ. Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճ ՟պ՟ւգժնճմ գր ՟րգս՟վ՟մշթմ Մ՟սէենջթ — Մզձմ՟ՠշ ՜շ՜տՠ՜էձ Մ՜դբճո զ էՠջզձձ բջ կՠջժ ՠս ՝ճժ...
մե. 725՝ Վ՟ջմ Արգս՟վ՟մթմ Մ՟էենջթ, էե նրվ ավգտ՟ր — Մ՜դբճո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ զ ժճխկ՜ձբ Փջժմզձ՚ ճջճհ
ՠս ՜ժ՜ձ՜պՠո ՠխՠ՜է...
մզ. 725՝—6՜ ՃՁԵ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճ ՟րգս՟վ՟մշթմ Մ՟վխնջթ — Աշ՜տՠ՜է ՠս ՜սՠպ՜ջ՜ձզմձ Քջզոպճոզ Մ՟վխնջ ՞ձ՜ռ զ ՞՜ս՜շձ Եաթոսնջթ...
մէ. 726՜ Վ՟ջմ Մ՟էենջթ ՟րգս՟վ՟մշթ, էե նրվ ավգ՟տ դԱրգս՟վ՟մմ — Մ՜դբճո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմ, ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է Պՠպջճոզ ՜շ՜տՠէճհ...
մը. 726՜՝ ՃՁԶ. Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճ ՟պ՟ւգժնճմ Ղնրխ՟ջնր ՟րգս՟վ՟մշթ — Աշ՜տՠ՜էձ Ղնրխ՟ջ Ամսթնւ՟տթ բջ՚ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է Գ՟հթ՟մնջթ ՝եղժզձ...
մը՟. 726՝ Վ՟ջմ Ղնրխ՟ջնր ՟րգս՟վ՟մշթ, էե ն՞րվ ավգ՟տ դԱրգս՟վ՟մմ — Ղճսժ՜ո ՜սՠպ՜ջ՜ձզմ ՜ղ՜ժՠջպՠ՜է Պ՜սխճոզ ՜շ՜տՠէճհ...
մըՠ. 726՝ ՃՁԷ. Եվ՟մգժրնճմ Պվնխհթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ թ ՟րգս՟վ՟մթշմ Ղնրխ՟ջ — Մՠջլ՜ժ՜ պ՜սձզո ըճջիճսջ՟ ՜ջ՟ՠ՜կ՝տ ՞ՠջ՜ա՜ձռՠ՜է...
մըա. 726՝—33՝ Պ՟սղնրէթրմ գր ի՟րջւ Եհ՟րթբնջթ Յ՟հ՟աջ ռ՟վնրտ գր ջւ՟մշգժ՟անվլնրէգ՟մ ջնրվՠ գր ց՟պ՟րնվգ՟ժ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Բ՟վջհթ ՟վւգոթջխնոնջթ Կգջ՟վնր Կ՟ո՟բնռխգտրնտ — Սզջՠէզտ ՠս ՝՜ջՠժ՜կտ, ճմ
բ ՜ձի՜ս՜պ՜էզ ծ՜շ ՝՜ձզո կզ՜կզպ ճջ՟սճռ...
մըբ. 733՝—7՝ ՃՁԸ. Եվ՟մգժրնճմ Գվթանվթ Նթրջ՟տկնճ գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ ծ՟ճվմ Եցվգղ — Շ՜ջեՠձ ազո կզպտ զկ, ճչ ՠխ՝՜ջտ, ձ՜հՠէ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝...
մըգ. 738՜՝ ՃՁԹ. Ի ճթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ, գվ՟մգժրնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Ի Յնռծ՟մմնր Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Աջ՟, չ՜ոձ ՜հոճջզժ ՜շ՜ժ՜ս կզ հ՜ոպճս՜թՠխբձ...
Կջժձճս՜թ. պՠո 723՝—4՜, §մգփ

մըդ. 738՝—40՜ ՃՂ. Պ՟սղնրէթրմ Փնիղ՟մ Մ՟վթ՟ղնր Աջսնր՟լ՟լմթմ գր ռ՟ջմ ջնրվՠ գր ծվ՟յ՟ց՟պ ո՟սխգվթմ — Հջ՜սզջՠ՜է ոճսջ՝ ժճհոձ ՜շ Ոջ՟զձ զսջ...
մըե. 740՜—3՝ ՃՂԱ. Ածգխթ Ժ գր ՟ովթժ ԺԷֆ Յգվթտջ գվ՟մգ՟ժ ծ՟ճվմ ղգվ թ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ Յնռծ՟մ
Ուկմատթմ. Յ՟ճս՟վ՟վնրէթրմ ՠ՟մթտ թ մնր՟ջսե Վ՟վբ՟մ՟ճ թ իմբվնճ սգ՟պմ Հ՟ղ՟դ՟ջո՟ ՟վծթգոթջխնոնջթ Մգլթ Աէնպնճմ Հ՟հՠ՟ս՟. Ապ նվ ջխթդՠմ մ՟ի՟բվնրէգ՟մ ձ՟պթջ ո՟ս՟ջի՟մթ ե — Պ՜հթ՜շ ն՜իձ Աջՠսՠէզռ ՠժՠխՠռՠ՜ռո ՜հջձ տջզոպճո՜ա՞ՠ՜ռ Գվթանվթնջ...
մըզ. 743՝ ՃՂԲ. Հվնսթտ ԺԷ գր ճնրժթջ ԻԳ–մ. Տ՟րմգ՟ ռ՟ջմ գոթջխնոնջ՟տմ Սթրմգ՟տ, նվւ ճ՟չնվբգտ՟մ
դխմթ Մ՟էնրջ՟հ՟ճթ Քգվէնհթ — Յՠպ ՠջ՜ձՠէզ ՜շձձ պՠ՜շձ Մ՟էնրջ՟հ՟ճթ, կձ՜ռո Ադճշձ ՜ձզղը՜ձ ՜կո Ը...
մըէ. 743՝—6՜ Վ՟վւ լմմբգ՟մ գր նրջղ՟մ սեվ Սսգց՟մմնջթ Սթրմգտրնճ գր ռ՟ջմ ջւ՟մշգժգ՟տ ռ՟իձ՟մթ
մնվթմ, նվ թմշ ո՟սղթ դմ՟ղ՟մե թ ծթմ գր մնվ ո՟սղ՟ավ՟տ — Տ՜ջվճսկձ ՝՜խլ՜ձ՜ռ ՞ճջթ՜ջ՜ձզ ոջպզո լկպՠռճսռ՜ձՠձ ակզպո զկ աիշճկՠ՜ժ՜ձձ ՜շձճսէ ի՜՞ձՠջ՞ճսդզսձ...
Յ՜նճջ՟ճխ ձզսդՠջգ մՠձ ՞էը՜ժ՜ջ՞ճս՜թփ

մթ. 746՜—53՜ Մգխմնրէթրմ Եջ՟ճգ՟ Ի ինվծնրվբ Մգլթ նրվՠ՟էթմ խ՟ղ՟րնվ գր ցվխ՟անվլ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ
գր ղ՟ծնր Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ագվ՟ծվ՟յ ռ՟վբ՟ոգսթմ Գվթանվթ [Սխգրպ՟տրնճ],
թ իմբվնճ ՟ջսնր՟լ՟ջեվ գր ՠ՟վգո՟յս թյի՟մթմ Կնջս՟մբգ՟ սգ՟պմ Լ՟ղՠվ՟րմթ — Աոպճս՜թ՜հզձ ըճջիջ՟ճռձ ի՜ա՜ջ՜յՠպձ ա՜ջկ՜ձ՜էզձ Պ՜սխճո...
մթ՟. 753՜—60՝ Ննվթմ ջվՠնճ ռ՟վբ՟ոգսթմ Գվթանվթ [Սխգրպ՟տրնճ] թ ջնրվՠ Զ՟սխթմ գր խգմջ՟ՠգվ Յ՟վնրէթրմմ Տգ՟պմ, ղթ՟ՠ՟մնրէգ՟ղՠ ՟րգս՟վ՟մ՟տմ ՠ՟մթտ գր թ ՠ՟տ՟ճ՟ճսնրղ խ՟մ՟մտմ Երհ՟ՠգվթտ — Ահո՜սջ հ՜ջՠ՜ս Քջզոպճո զ կՠշՠէճռ ՠս հ՜ջճհռ գձ՟ զսջ աչ՜հջ՜ձժ՜է ՝ձճսդզսձո...
մթՠ. 760՝—4՝ Խ՟րջւ ջվՠնճմ Յ՟խնռՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ Յ՟հ՟աջ Ամսթնւ՟ճ, էե նվոեջ ղսթմ ՟պ՟ւգ՟ժւմ ՟յ՟խգվսգժ դմնջ՟ — Լճսոճչ տճ ՝՜ձզս ՞՜կ ՜շ տՠա, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
մթա. 764՝—6՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Իղ՟ջս՟ջթվթ [0կմգտրնճ] ՟ջ՟տգ՟ժ Յգխգհգտրնճ ինվծնվբ — Աի՜
՜հոտ՜ձ ՠս ՜հոյզոզ ա՜ձ՜ա՜ձճսդզսձ ՠխՠէճհ ՠժՠխՠռճհ ըճջիճսջ՟...
Հկկպ. 618՜—9՝, §իեփ

մթբ. 766՝—7՜ Սվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթ, էե նվոեջ ծ՟ջս՟սգտ՟մ խ՟վաւ նրիսթ գխգհգտնճ գր նվնյղնրմւ ռ՟մ՟տ — Հ՜ս՜պտ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձտ ա՜սջ՜ռճսռ՜ձՠձ ակզպո ՠջժզսխ՜թ՜ռ Քջզոպճոզ... Ոսոճսռբտ ձճռ՜ յ՜իՠէ ա՜կՠձ՜հձ՚ աճջ զձմ յ՜պճսզջՠռզ լՠափ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

769՜ 1435 պՠո Յղպժջձ. 768՝փ Սժա՝զռ յ՜ժ՜ո՜սճջ)///ռՠո ՠս ՞ջՠ՜է ՠս թձճսձ՟ ՠս ՝խը[ճսկձ///]կՠջճռ ՠս ճմ
՜սպ՜ջ/// ՠժՠոռճստ հՠրճջ՟ ՞էճսըձ, դբ չ՜ոձ բ՛ջ ոպ՜ձ՜կտ աԱոպճս՜թ՜ղճսձմ ՞զջո/// // (769՝). ՠս վ՜շ՜ռձ ի՜խճջ՟ՠոռճստ... (դճս՜ջժսճսկ ՠձ 12 յ՜պծ՜շձՠջգ)...
Ես ՜ջ՟, ՠո՚ չՠջնզձո զ թձճսձ՟ո ՠժՠխՠռճհ զ չՠջնզձ ՟՜ջճսո, չՠջն՜ռՠ՜էո ա՜կՠձ՜հձ ՞ճջթո ՝՜ջճսդՠ՜ձ Մ՟էենջ, հճսո՜էճչ հճխճջկճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ ՠս հ՜ձմ՜վ ՞ըդճսդզսձձ ՠս զ ոբջձ, ոպ՜ռ՜հ ա՜ոպճս՜թ՜ա՜ջ՟ ՞զջտո ա՜հո՚ ճջ հճջնճջնՠ՜է ժճմզ Տ՜սձ՜ժ՜ձ... ՠս գձթ՜հՠռ՜տ կ՜սջ կՠջճհ՚ Վՠջձճհ Սզճչձզ... զ՝ջՠս աըՠջՠսբղ ՜հջսճհձփ
Աջ՟, ՜խ՜մՠկտ ատՠա... ՜ձհզղ՜մ՜ջ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ... ճխճջկՠ՜ զձլ ՜կՠձ՜դ[ղճս՜շ] չպ՜ձկ՜սճջզո Մ՟էենջթ, ՠս դճխ ա՜կՠձ՜հձ հ՜ձ[ռ՜ձո ՠս] վջժՠ՜ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ պ՜ձն՜ձ՜ռձ ///փ
11՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ճխճջկՠ՜... ձ՜ՠս հճ՞ձզկ՜ոպ, ՜ջվզ՜վ՜հէ ջ՜՝ճսձճհ կՠթզձ Շղ՟րնմթ ՠս ի՜ձծ՜ջ՜կզպ ի՜կղզջ՜տզձ զսջ՝ Մ՟վսթվնջ վ՜ժ՜ժ՜էզ, ճջ ա՜հո իջ՜ղ՜էզ ոճսջ՝ ՞զջտո՚ իզտճհո Մ՟էենջթ ՜սջզձ՜ժ ղձճջիՠռզձ...փ
18՝ Քջզոպճո կՠջ հճհո ՠս ՜յ՜սբձ,
Ոջ թձ՜ջ ՜հո՜սջ զ ոճսջ՝ Կճսոբձ,
Աա՜պՠէճչ ա՝ձճսդզսձո ՜կբձ,
Ի ժ՜ջթՠռՠ՜է մ՜ջ զղը՜ձբձփ
Զտՠա ՜խ՜մՠկտ եճխճչտո ՜կբձ,
Փջժՠէ ակՠա զ ՞ՠիՠձբձ,
Ն՜ՠս ՝՜ջՠ՜ռ յ՜ջ՞ՠստ զ տբձ
Տ՜ռզձ ՞ջճհո յ՜ջ՞ՠստ զ տբձ,
Մՠխո՜կ՜ժ՜ջթ ՞ջմզ իզտճհո՚

Մ՟էենջթ կՠշՠ՜է իճ՞ճհոփ
19՜ Կ՜ջ՟՜ ՠս աՄ՟էենջ ՞թճխո հզղՠ՜ (ձկ՜ձ՚ ՞ջՠդՠ ՝ճէճջ ծ՜շՠջզ չՠջնճսկ)փ
27՜ Մժջպՠռ՜ջ Աոպճս՜թճջ՟զ
Ձՠշ՜կ՝ կՠթզ Կ՜ջ՜յՠպզ,
Գջզմ Մ՟էենջ տՠա յ՜խ՜պզ՚
Յ՜ձվճջլ կըձ՜է հ՜հո ձՠջժ՜հզփ
35՜ Ծձճսձ՟ թճռճհ Հ՜սջ Մզ՜թզձ,
Ի Կճհո կ՜սջբձ ՜շբջ կ՜ջկզձ,
Վ՜ոձ յ՜ջպՠ՜ռ ձ՜ը՜ոպՠխթզձ,
Զզ նձնՠոռՠո ակճսջի՜ժ հ՜ձռզձփ
Ես ավ՜վ՜՞՜սխ պ՜սձզո տճհզձ՚
ԶՄ՟էենջ ՞ըթ՜սխ ոճջզձ,
Յ՜իՠխ ՜սճսջձ ՜ձՠջՠժզձ
Կ՜ջ՞ՠ՜ զ ՟՜ոո ՜ն՜ժճխկզձփ
43՝ Սճսջ՝ ժճսո՜թզձ Փջժմզ՟ գձթ՜հ,
Զծ՜շըո կ՜պճհռ Թենբթսգ՟ճ,
Գջզմ Մ՟էենջ, ճջ հ՜հո պՠձմ՜ռ,
Տՠոռբ ՜մրտ ա՜ս՜ջպ ոճջ՜փ
Հզտճհո իճ՞զ հճսոճչ ՝՜խլ՜հ
Տ՜սձ՜ժ՜ձզո ՜հո ՞ՠջ՜ժ՜հ,
Մ՜խդբ ձՠջճսկձ թձՠ՜է Աջտ՜հ՚
Հ՜հռկ՜կ՝ ոջ՝ճռձ, ճջ զ ոկ՜ ժ՜ձփ
57՜ Ի չՠռՠջճջ՟ ՜սճսջ պ՜սձզ,
Ոջ բ Ծձըձ՟ՠ՜ձ Տՠ՜շձ Յզոճսոզ,
Զլՠա ՜խ՜մՠկ ՜ջպ՜ոճս՜էզ,
Յզղՠէ ըա՞ջզմո վ՜ձ՜տզ,
Ի պխ՜հճսդՠ՜ձ ՠէճչ իզտզո,
Մզձմՠս ռ՜հո ՜սջ ե՜կ՜ձ՜ժզո
Փ՜վ՜՞ ճսձզ զ կբն ոջպզո,
Գթ՜՞ջՠէ ա՞զջտո ՜հո յ՜ձթ՜էզո,
Զզ էճսո՜պճս էզռզ ՞ջմզո՚
Խ՜ս՜ջ՜կ՜թ Մաթէոսիսփ
62՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ՚ ժՠ՜ձտ ՜ղը՜ջիզ,
Մզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ կ՜սջ Քճ Կճսոզ,
Մՠշՠ՜է ճ՞զ՚ պ՜շզո ՞թճխզ,
Քճհզձ ղձճջի՜ստ ժՠձ՟՜ձ՜ոռզփ
388՝ Ոչ ՠջ՜ձՠ՜է ի՜հջ յ՜պճս՜ժ՜ձ՚
Գջզ՞ճջզճո պզյ պզջ՜ժ՜ձ,
Շղ՟րնմ յՠպզձ կՠջ ոջ՝՜ա՜ձ
Մ՜ոձ ղձճջիՠ՜ ճխճջկճսդՠ՜ձփ
Զզ իջ՜ղ՜էզո ա՜հո Տ՜սձ՜ժ՜ձ,
Ոջ ա՜ջ՟՜ջբ ապ՜սձ պբջճսձ՜ժ՜ձ,
Եպ ՜սջզձ՜ժ կՠա գխլ՜ժ՜ձ.
Իձտձ էզռզ զ վ՜շո իջծճս՜ժ՜ձփ
767՜ (Ծ՜խժճխզ ւ չՠջ՜ժ՜ակճխզ) [Յ]թյ՟ս՟խ՟վ՟մ ջնրվՠ ավնտջֆ
Փ՜շտ...փ [Ա]ջ՟, ոճչճջճսդզսձ բ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ջ՜ձռ կզղպ ըճժ՜է հ՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜պճսզջ՜ձո զ պճսբ ՠս
զ ՞զղՠջզ, ՠս հ՜ջ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա աչՠջզձձ ըճջիՠէ, ճսջ Քջզոպճո ձոպզ գձ՟ ՜նկբ Աոպճսթճհփ Ես ՜ջ՟, հ՜խ՜՞ո ՝՜աճսկ յ՜պծ՜շ՜ռ ՜ա՞ կ՜ջ՟ժ՜ձ վ՜վ՜՞զձ նՠջկՠշ՜ձ՟ձ ոզջճչ ՠս գխլ՜էզ ռ՜ձժճսդՠ՜կ՝ ՜ջ՟զսձ ՝՜ջճսդՠ՜ձ ՠս
՞ճջթո ՜ոպճս՜թի՜ծճհո ժ՜պ՜ջՠէ զ վ՜շո Աոպճսթճհ... (դճս՜ջժճսկ ՠձ ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ 12 ՞ճջթՠջ)փ
768՜... [Ս]ճհձյբո ՠս ՠո՚ իբտո Մ՟էենջ ՠջբռ, ՜կՠձ՜հձ հ՜սե՜ջճսդՠ՜կ՝ ՠս նՠջկ ոզջճչ ռ՜ձժ՜ռ՜հ ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜պճսձժ... ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո... [Ի]ոժ իճ՞բէզռ ոճսջ՝ ՞զջտո ՜հո Տրձ՜ժ՜ձ ՟ջ՜ըպ բ էճսոՠխբձ ՠս ՜ոպճս՜թ՜-

ա՜ջ՟, լՠշ՜ստձ Աոպճսթճհ պըձժՠ՜է ՠս չ՜հՠէմ՜ռՠ՜է, [տ]՜ձազ ժ՜հ զ ոկ՜ պձժՠ՜է թ՜շ ՜կբձ՜սջիձՠ՜է Աոպճս՜թ՜թզձ ժճհոձ Մ՜ջզ՜կ, ճջ ՠպ կՠա ՜ձկ՜իճսդՠ՜ձ յպճսխ աՏբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո, աՈջ՟զձ Աոպճսթճհ, Աոպճս՜թձ ՜կՠձ՜հձզփ [Ե]ս ժ՜հ զ ոկ՜ պձժՠ՜է թ՜շ ՟՜ոտ ՜շ՜տՠէճռ, ՞ճսձ՟տ կ՜ջ՞՜ջբզռձ, ՞ճսձ՟տ կ՜ջպզջճո՜ռձ, վ՜հէկճսձտ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռձ, ՞ճսկ՜ջտ ի՜հջ՜յՠպ՜ռձ, ըճսկ՝ ոճսջ՝ ժճսո՜ձ՜ռձ, նճէզջտ ձ՜ի՜պ՜ժ՜ռձ, ծ՜շտ ծ՞ձ՜սճջ՜ռ, ժըջօձտ ժջրձ՜սճջ՜ռձ, չ՜ջտ չ՜ձ՜ժ՜ձ՜ռձ, իոժկճսձտ ՜խ՜սդ՜ժ՜ձ՜ձ<՜ձ>, յ՜պկճսդզսձտ դ՜՞՜սճջ՜ռձ,
աըջճհռտ արջ՜ժ՜ձ՜ռձ, ա՜սջճսդզսձտ ա՜սջ՜չ՜ջ՜ռձ, ՞ճսդտ ճխճջկ՜թ՜ռձ, ՜ջզճսդզսձտ ճխն՜ըճի ոջ՝ճսիՠ՜ռ ժ՜ձ՜ռձ, գձ՟՟բկ ժ՜ջՠ՜ռ ՝ձճսդՠ՜ձ յ՜պՠջ՜ակըձ կզ՜ձլ՜ռՠէճռ ՜ձլ՜ձռձ զ հ՜հջո ՠս զ թՠջյո ՠս ոզսձ՜ժՠ՜ կզ՜հձ՜ժՠռ՜ռձփ [Ա]հէՠս ՞էճսը ՜կՠձ՜հձզ՚ պ՜սձտ պբջճսձ՜ժ՜ձ՜ռձ ՠս ՜հէ ՝՜ակճսդզսձտ ՜ձի՜կ՜ջ ոջ՝ճռ, ճջ ճմ ժ՜ջ՜ռ՜տ հզղ՜պ՜ժՠէ ՜ոպ ա՜ձճս՜ձո ձճռ՜, ճջտ ՞ջՠ՜է ժ՜ձ զ ՟յջճսդՠ՜ձ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ժՠձ՜ռձ, չ՜ոձ ճջճհ գխլ՜էզ
վ՜վ՜՞կ՜կ՝ իբտո Մ՟էենջ ՝՜աճսկ ոզջճչ ՞ըթ՜՞ջՠռզ աիջ՜ղ՜վ՜շ, ա՜ջկ՜ձ՜ա՜ձ ՠս աիճ՞զ՜՝ճսը ոճսջ՝ Տ՜սձ՜ժ՜ձո...փ
768՝... [Վ]՜ոձ ճջճհ... ՜խ՜մՠկ ըալՠա, հզղՠռբտ ակՠա զ ՝՜ջզ... [ձ]՜ՠս հզղՠռբտ զ ՝՜ջզ ա՞ՠջ՜՟ջ՜ժ՜ձ ի՜ջ՜ա՜պոձ զկ՚ աոըջ՝՜ոձՠ՜է չ՜ձ՜ժ՜ձոձ աԻամ՟սթնջ, ա՜ձըճսէ ը՜ջ՜աձ, ՜ջդձ՜ժ՜ձ ծը՞ձ՜ա՞ՠ՜ռձ, ՠս աԵջ՟ճթմ՚
՝՜ձզ՝ճսձ վզէզոճվ՜հձ ՠս ՜ձի՜ո ձըժ՜ջճխ, ճջ ՠջվձ ՞ճսձճչ թ՜խժ՜վդզդ ա՜ջ՟՜ջՠ՜ռ ըաիըջ՜ղ՜վ՜շ կՠթ՜ղճստ
ոճսջ՝ Տրձ՜ժ՜ձո ՠս ժ՜ակՠ՜է ըաո՜, ՜ջ՜ջ ալՠշ՜՞ճջթ ըոպջճսժ, չըպզպ իբտ վ՜ձ՜տզո Մ՟էենջթ՚ յ՜պ՜ջճսձ էզ՜յբո ժ՜պ՜ջճսձ՜ժ, աճջ ՞ջՠ՜է ժ՜հջ ո՜ ա՜կո զ՝ջՠս տո՜ձզռփ Զճջ Տբջ Աոպճս՜թ չ՜հՠէՠէ պ՜ռբ ոճռ՜, գաիջ՜ղ՜վ՜շ Տ՜սձ՜ժ՜ձո կՠթ՜ղճստ, գձ՟ ՠջժ՜հձ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ս, ՠխ՝՜ջտձ զսջՠ՜ձռ՚ Թ՟բենջ տ՜ի՜ձ՜հզս ՠս Սսգց՟մնջ,
ՠս ձճռզձ ի՜ջ՜ա՜պ՜ստձ՚ Ռըջս՟խթջթրմ ՠս Յնրջխ՟մ՟րմ, ՜հէՠս ըաժճսոճսդՠ՜կ՝ ծը՞ձՠ՜է ՠս ըա՝ըձ՜սզձ յ՜իճխ
տճհջ ոճոզձ ՠս ո՜խկճոճխ՚ ՜սջիձճսդՠ՜ձ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջբտ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ոյ՜ո՜սճջՠ՜ռ կՠափ Ն՜ՠս
ակ՜հջ ոճռ՜, ճջ ա՜կո Լ(30) կՠթ՜ս ծը՞ձճսդՠ՜կ՝, յ՜ի՜ստ ՠս ՜խ՜սդզստ, ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜կ՝ ժՠռՠ՜է՚ վճըՠռ՜ս
՜շ Քջզոպճոփ Ահէՠս աի՜հջձ զկ՚ ըակՠթձ Սնրժբ՟մ ՠս աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աԻխթէ ՜խ՜հձ ՠս աՔնչՠեխ, ՠս ակ՜հջձ զկ՚ աՊ՟վնմէնրիէեմթ ՠս ըաԹնրիլ՟ղ, ճջտ ՝՜աճսկ ՠջ՜ըպզտ ճսձզձ զ չՠջ՜հ զկ դղւ՜շ՜ռՠէճհո, ՠս աՠխ՝՜յջոձ զկ՚ աՓ՟պնրիյ՟ծմ ՠս ըաՄ՟ժնրւյ՟ծմ հզղՠռբտ ՜շ Քջզոպճոփ
Դ՜ջլՠ՜է, ՠո ՜ձ՜ջե՜ձ ՞թ՜՞ջճխ իջ՜ղ՜վ՜շ Տրձ՜ժ՜ձզո, ճջ ՠս կճըզջ ՠս ճթզջ ՠկ ՠխՠ՜է ՝՜խձՠ՜ռ կջծճպՠ՜է, ՜խպՠխՠ՜է ՞ճսձճչ ա՜աջճսդՠ՜ձ, զ՝ջ ըյ՜ղպրձ՜պ՜ջ կՠիՠձՠ՜ռփ Վ՜ոձ ազ ի՜պՠ՜է բ զ կբձն ծ՜շձ ՜շ զ ՞ճջթճ ա՝՜ջզձ ՠս ՜յ՜ղը՜ջՠէճռ, ազ ծ՜ձ՜մՠկ աէճհոձ ՠս գձդ՜ձ՜կ ՜շ ը՜ս՜ջձ, չ՜ոձ ճջճհ ՜ս՜խ ՠս ՠխճսժ բ զձլ՚
կ՜ի՜յ՜ջպ ժճջթ՜ձՠռՠէճհոփ Ս՜ժ՜հձ ՜ժձժ՜էճսդՠ՜ձ կՠջ ՠս հճհո Քջզոպճո բ ՠս ՞ճսդ ոզջճհ՟ լՠջճհ, ճջ հ՜կՠձ՜հձ
՜կզ՚ ՜սճսջ Ճջ՜՞՜էճսռզ Աոպճս՜թ՜հ՜հպձճսդՠ՜ձձ ըաո՜ժ՜ս հզղ՜պ՜ժզժո կՠջ ժ՜ջ՟՜հտ զ էճսջ ՜կՠձ՜հձ ի՜ո՜ջ՜ժ եճխճչըջ՟ՠ՜ձձ ՠս կզձ Հ՜ձ՞ոպՠ՜ձ Ասՠպ՜ջ՜ձ ժ՜ջ՟՜հտ, Ս՜խկճո, Եջ՜ձՠ՜է ՠձ ՜կ՝զթտ, ՠս Քջզոպճո Ոջ՟զ
Աոպճսթճհ ՠս ՜կՠձՠտՠ՜ձ ՜ոզռՠձ. Քջզոպճո Աոպճս՜թ դճխճս ա՜կՠձ՜հձ կՠխո ՞ջճխզձ տճռփ
Գջՠռ՜ս իջ՜ղ՜վ՜շ Տրձ՜ժ՜ձո զ Վգվթ—Ննվ՟ռ՟մ, դվզձ ՋԵ (1456), զ վ՜շո Հ՜սջ ՠս Ոջ՟ճհ ՠս ՜կՠձ՜ոճսջ՝
Հճ՞սճհձ Աոպճսթճհփ
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Գվթշ՝ Դ՟մթեժֆ Սս՟տնհ՝ Յնռ՟մմեջ ս՟մնրսեվֆ
Թգվէ՝ 484+1 (խվխ. 156)ֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԱ×12 (Ա—Բ, Ը, ԻԲ 11, ԼԶ 8)+1×1ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 31,5×22,24ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 28ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ (2՟)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվ (2՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟մ՟շ, բգհթմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ — 1. Արգս՟վ՟մֆ Թ—Ժ բբ.ֆ 1(Ա)+1(Բ), ջս՟տնր՟լ 2 էգվէգվթ գդվ՟ծ՟սնրղթտֆ Մ՟ա՟հ՟է, գվխջթրմ, ՠնժնվ՟աթլ գվխ՟է՟աթվֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Բ՟ (Բՠ ջնջմկնր՟լ ՟ջս՟պթմ) «/// դխ՟ղջ Տգ՟պմ թրվնճ... Աջ՟տ գր տընհնռնրվբջմ ///» (Ղնրխ.,
ԺԲ, 47—54)ֆ Ա՟, Աՠ «/// Մ՟վէ՟ թՠվգր ժնր՟ր... ղթ ղգպթտթ ///» (Յնռծ., ԺԱ, 20 — 37)ֆ 2. Մ՟յսնտ. Կ՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտթ
փվծմգժնճ (ծմ՟սթո)ֆ ԺԸ բ. 8 եչ (41—48) ռգվչթտֆ Կ՟վբ՟ժ՝ եչ 41—48 «/// ՟ծ՟ դխեջ զմշթտ թղնտ ս՟տ ՟հւ՟ս՟տ... Եր նրէ փվ մ՟ր՟խ՟սթջ խ՟ս՟վգմ թ մղթմ գխգհգտրնչ///»ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. ռգվչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, սգհ—սգհ տգտ՟խգվ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվնրղ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ 484—վբ էգվէզ ղխմխգվ գր ՠմ՟աթվզ ռմ՟ջնր՟լֆ ԺԸ բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ՝ խ՟վխ՟սնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ ղ՟յնր՟լ, բպմ՟խմ նր խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լ, էթխնրմւթ խ՟յթմ ցնի՟վթմնր՟լֆ Պ՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3՜—11՝ [Ճվ՟ա՟ժնրտթմ Յնռ՟խթղ՟ճ գր Ամմ՟ճթ (ժնրջ՟մտւթտ՝ 5ՠ — 6՟)] — Ես ՠխՠս հ՜շ՜նզձ ՜կզ պբջճսդՠ՜ձ Արանջսգ՟ ժ՜հոՠջ Հնպնղնտ... թձ՜ձզէ ՜շ՜ձռ ՜շձփ Աոբ իջՠղպ՜ժձ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ. պՠո կգպ.
1667, 6՜)փ
2. 12՜—9՝ Ի ղգլթ ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ Յ՟հ՟աջ ղնանրտ է՟ա՟րնվ՟տմ, էե նվոեջ գխթմ ճԵվնրջ՟հեղ — Աի՜ կճ՞տ հԱվգրգժթտ ՠժզձ...
3. 19՝—27՝ Եվխվնվբ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժնճմ Աՠՠ՟ճ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ Նվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ — Ստ՜ձմՠէզ բ թձճսձ՟ տճ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
4. 27՝—36՜ Եվվնվբ ՟րնրվմ. Ննվթմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես Եխզո՜՝ՠդզ էռ՜ձ ՜սճսջտ թձ՜ձՠէճհ ատ՜ջճաձ
ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ...
5. 36՝—42՜ Չնվվնվբ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի անռգջս Աջսնր՟լ՟լմթմ
— Զն՜ի՜սճջՠ՜է Աոպճս՜թ՜թձզձ ած՜շ՜՞՜հդո...
6. 42՜—5՜ Հթմագվնվբ ՟րնրվմ. Սվՠնճմ Պգսվնջթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի անռգջս Աջսնր՟լ՟լմթմ — Բ՜ակճսդզսձտ տջզոպճո՜ոբջ եճխճչճռ, ՜ջ՜ջբտ ա՜սջ ՜հո պ՜սձ...
7. 45՝—7՝ Վգտ ՟րնրվմ. Սվՠնճմ Պվնխհթ գոթջխնոնջթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Կնճջմ
Աջսնր՟լ՟լթմ — Ահո՜սջ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ՜ջՠ՜՞՜ժձ թ՜՞ՠ՜ռ...
8. 48՜—50՜ Յ՟հ՟աջ Ծմմբգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ գր Փվխշթմ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Յ՟խնռՠ՟ճ գհՠ՟րվ Տգ՟պմ
՟ջ՟տգ՟ժ. Է ՟րնրվմ — Ես հճջե՜կ ի՜ոզձ ՠջժճսձտ թձձ՟ՠ՜ձ Մ՜ջզ՜կճս Աոպճս՜թ՜թձզձ...
9. 50՜—8՝ Յ՟հ՟աջ ղ՟մխ՟մտմ Բգէհեգղթ, դնվ խնսնվգ՟տ Հգվնռբեջ. Որէ ՟րնրվմ խ՟վբ՟ճ — Յՠպ ՜հոճջզժ ժ՜ռՠ՜է Յճչոբվ ՠս Մ՜ջզ՜կ հ՜հջձ...
10. 58՝—6՜ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ջնրվՠ Յնռ՟մմեջ Կ՟վ՟ոգս գր Մխվսթշմ Քվթջսնջթ, գր թ խ՟ւ՟րնրղմ Հգվնռբթ՟բ՟ճ — Հջ՜սզջՠէճչ ժճմՠռ՜ս էՠաճս զկ հճսջ՜ը՜ջ՜ջ ժՠձո՜՝ՠջ ՝՜ջզո...
11. 66՜—72՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Պգսվնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Ահեւջ՟մբվթ գր Աՠթջնհնղ՟ճ մնվթմ ջ՟վխ՟ր՟աթ — Ի դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Դենխհգսթ՟մնջթ Հպնռղ՟ճգտնտ ժ՜հոՠջ...
12. 72՝—3՜ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ջա՟րնվ՟տ ղիթէ՟վնրէգ՟մ — Քջզոպճո բ՜շ՚ ՠջժջյ՜՞ՠոռճստ...
13. 73՜—7՝ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Պ՟րհնջթ Թգՠ՟ճգտնճ ՟մ՟ո՟ս՟րնվթ գր Ամսնմթ — Պ՟րհնջ ՜ձ՜յ՜պ՜սճջձ բջ զ Թգՠ՟ճ Եաթոս՟տնտ...
14. 77՝—9՝ Ննվթմ Յնռծ՟մմնր Յ՟հ՟աջ նշ ջա՟ժնճ դռ՟իձ՟մգ՟ժջմ, ղ՟մ՟ր՟մբ նվ սհ՟ճւ ՟մ՟վ՟սւ էնհթմ դ՟յի՟վծջ — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ տ՜ձ ա՜շ՜ն՜՞ճսձզռձ...
15. 79՝—83՝ Թնրհէ Պթհ՟սնջթ բ՟ս՟րնվթ ՟պ Տթՠվ խ՟ճջվմ, դնվ ավգ՟տ ճգս ի՟շգժնրէգ՟մմ — Իձտձ՜ժ՜է՟, ոՠ՝՜ոպՠ՜հ, վ՜շ՜սճջտ ՠս իա՜սջզ...
16. 84՜—92՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ ղ՟մխ՟մտմ, նվ ճԵցգջնջ մմչգտթմ գր ճ՟վգ՟մ ճ՟րնրվջ Թենբնջթ է՟ա՟րնվթ — Ակՠձՠռճսձ Տբջձ ՠս Աջ՜ջզմձ, ճջ ՞զպբ աչՠջնզձո ՠս ա՜շ՜նզձո...
17. 92՝—7՜ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի էգվ՟ծ՟ր՟սնրէթրմ Թնրղ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճմ —
Աի՜ ՟՜ջլՠ՜է պ՜սձտ, ՜ի՜ ՟՜ջլՠ՜է վջժճսդզսձ ճ՞ճռ...
18. 97՜—100՜ Խ՟շթ գր Յ՟վնրէգ՟մ — Ասջիձՠոռճստ, ՠխ՝՜ջտ, աիջ՜ղ՜՞ճջթ պձպՠոճսդզսձ Մզ՜թձզձ ՠս ՜ձծ՜շ Բ՜ձզձ...
19. 100՝—4՜ Տգջթժ ղգլ գր ց՟պ՟րնվգ՟ժ դ՟րվ՟ռ՟վթմ Գենվագ՟ ռխ՟ճթմ Քվթջսնջթ, դնվ գսգջ թ ժգվթմմ
Աի՟մնճ. Յ՟վնրէգ՟մ խ՟վբ՟ճ — Ակ՝՜ջլբտ ա՜մո կպ՜ռ լՠջճռ ՠս պՠոբտ ձճջ ոտ՜ձմՠէզո...
20. 104՜—11՝ Ապ՟չ՟րնվթ ո՟ծնտմ Բ—յ՟ՠ՟էթ, Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Եջՠսՠէզ ՠս չ՜հՠէճսմ բ պ՜սձո ՠս չՠջ՜՞ճհձ ՠս ՝՜ջլջ...
21. 111՝—6՝ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ յ՟վըղ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Տՠոբտ աԱոպճսթճհ ա՜սջճսդզսձձ, պՠոբտ աԱոպճսթճհ կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ...
22. 117՜—21՝ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դհչղ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Բ՜ջզճտ բջ յ՜իՠէ ա՜ս՜ձ՟ձ, աճջ գձժ՜է՜տ... (ժջժ. պՠո §73)փ
23. 121՝—6՝ Ապ՟չ՟րնվթ ո՟ծնտ ծթմայ՟ՠ՟է ՟րվմ. Սնրվՠ ռ՟վբ՟ոգս՟տ ՟ջ՟տգ՟ժ — Վ՜ոձ ՜հձճջզժ
՜ոբ յ՜իտ Աշ՜ն՜սճջ՜ռ ՜ոպճս՜թՠխբձ ՞զջձ...
24. 126՝—36՜ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվն ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Նթմնրե՟տթջմ — Աի՜ իջ՜կ՜ձ ի՜ոՠ՜է ՜շ կ՜ջ՞՜ջբձ Յում՟մ տ՜ջճաՠէ զ Նթմնրե...

25. 136՜—47՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Ս՟վաջթ դ՟րվ՟ռ՟վթ գր նվբնճ մնվ՟՝ Մ՟վսթվնջթ գր ՟ճժնտ դթմնրնվ՟տմ, նվւ ռխ՟ճգտթմ ճ՟րնրվջ ՟ղՠ՟վթյս է՟ա՟րնվ՟տմ Յնրմ՟տ Յնրժթ՟մնջթ գր Շ՟ոծնճ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Հնպնղնտ Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ...
§1—25 ԺԹ ՟. ղխ՜՞ջճչ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էճս՜թ՚ §՟—թգփ

26. 147՜—52՜ Սվՠնճմ Եհթյեթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Յ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Ն՜ը իջՠղպ՜ժտ գձ՟ճսձզձ ահ՜ջճսռՠ՜էձ...
27. 152՜—6՝ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ա՟ժնրջսմ Տգ՟պմ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ թ ս՟ձ՟վմ — Ոջ ՜ձոժզա՝ձ բո Էճսդՠ՜ձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ Բ՜ձ՟ Հ՜սջ...
28. 156՝—60՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Ասնղգ՟մտմ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ ե ծ՟ճվ Տ՟ձ՟ս — Աջտ ՠխ՝՜ջտ ՠս ի՜ջտ ՠս եճխճչճսջ՟տ ՜ոպճս՜թ՜ոբջտ...
29. 160՝—5՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Սվՠնտ Սնրւթ՟ջգ՟մտմ — Ն՜ի՜պ՜ժտ, ճջտ ՞ձ՜ռզձ հԱժ՟մ՟տ ՟ջ՜ձբ աիՠպ
Ս՟էգմխ՟ճ պզժձճն...
30. 165՝—6՝ Տգջթժ Կնջս՟մբթ՟մնջթ ՟ջսնր՟լ՟ջեվ է՟ա՟րնվթմ — Տՠո՜ձբջ զ պՠոէՠ՜ձ ՞զղՠջճհ ոճսջ՝ձ
Կնջս՟մբթ՟մնջ աիջՠղպ՜ժ Աոպճսթճհ...
31. 166՝—8՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ Ոջխգ՟մտմ, մնվթմ զմխգվ՟րւմ — Գպզ կզսո ՠսո ՜հէ յ՜պկ՜՞զջ զ ժճխկ՜ձո Յնրմ՟տ...
32. 168՝—70՜ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր, նվ ռ՟ջմ Քվթջսնջթ ՟հւ՟ս՟տ՟ր — Ահո Յնծ՟մմեջ, ճջ՟զ բջ
կՠթ՜պճսձ զղը՜ձզ զ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջ...
33. 170՜—2՜ Սվՠնճմ Եհթյեթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Յ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ — Ահէ Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ա՜շ զ ձՠջտճհ ՜ջՠ՞՜ժ՜ձո...
34. ՟. 172՜—3՝ Ի ճթյ՟ս՟խ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Հ՟ճնտ ճ՟հ՟աջ խգմ՟տմ գր ռ՟վնրտմ — Ժճխճչՠռ՜ձ ձ՜ը՜ջ՜ջտձ կզ՜՝՜ձ Հ՟ճնտ ՜շ ՠջ՜ձՠէզձ ոճսջ՝ձ Ս՟ծ՟խ...
ՠ. 173՝—5՜ Տգջթժ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ Պ՟վէգրթ — Ա. Ես ՜ի՜ հ՜ձժ՜ջթ՜ժզ ՝՜ռ՜ս ի՜ոպ՜պճսդզսձձ ՠջժձզ...
ա. 175՜—8՜ Մգխմնրէթրմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ սգջժգ՟մմ, նվոեջ ղգխմգ՟տ մղ՟ ծվգյս՟խ Աջսնրլնճ — Ա. Զ՝՜ձ՜է ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձ ՠջժձզ, աճջ պՠոՠջ ՠս պ՜ջ՜թՠ՜է էճհոձ...
35. 178՜—85՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Վ՟վբ՟մ՟մ՟տմ գր ՟ճժնտ մ՟ի՟ի՟վ՟տմ գր ո՟սգվ՟դղթմ (Եհթյե, Հթմագվնվբ ճգհ՟մ՟խ) — Մՠթ բ ոբջձ Աոպճսթճհ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ կՠթճսդզսձ ՠջժջ՜սճջ...
36. 185՜—91՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ Ղգրնմբգ՟մտմ (Եհթյե, Երէմգվնվբ ճգհ՟մ՟խ) —
Աջ՟, զ չՠղպ՜ո՜ձՠջճջ՟ ՜կզ պբջճսդՠ՜ձ ձճջզձ դ՜՞՜սճջզ...
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37. 191՜—7՜ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Աժգւջթ՟մնջթ խ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟սթմ — Ահջ կզ բջ զ Կնջս՟մբմնրո՟րժթջ, ճջճսկ ՜ձճսձ բջ Եցվգղթ՟մնջ...
38. 197՜—8՜ Յ՟հ՟աջ ընհնռնճմ Նթխթ՟, նվ ւ՟վնդգտթմ դձյղ՟վթս ծ՟ր՟սջ ջնրվՠ գխգհգտնճ — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո գձ՟ ՜հձճոզժ ՠջՠսՠռ՜ս Ավթնջ Ահեւջ՟մբվ՟տթ...
39. 198՜ — 9՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնտ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթմ Գվթանվթ — Զզ կՠտ տ՜ձ աոջ՝ճռ ի՜ջռձ
՜ձ՟ջ եճխճչՠէճռ զ տ՜ժպճսկձ ՜ջզճո՜ռ իՠջլճս՜թճհձ...
40. 199՜—200՝ Կ՟ս՟վնրղմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ես ՜հձճսիՠպՠս ՜կվճվՠ՜է ազձտձ ՜շ զ ձճհձ ոջ՝ճհձ Ս՟ծ՟խ՟ճ...
41. 201՜—4՝ Ապ՟չթմ խթվ՟խեթմ Բնրմ ՠ՟վգխգմբ՟մթմ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ — Պ՜իտ հ՜հպձզտ թ՜թճսժ յ՜ի՜ստ ՝ճչ՜ձ՟՜ժզձ...
42. 204՝—7՝ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տ ո՟ծնտ Բ — յ՟ՠ՟էթմ, նվ ՟ջե. Լնր՟տ՟վնրւ — Հՠղպ՜էզ բ ձ՜ս՜չ՜ջ՜ռ ՞՜ջճսձձ...
43. 207՝—12՜ Ահնրծ՟տթտ. ՟պ՟չթմ Գ—յ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ռ՟վնրտ
— Պ՜պՠ՜է յ՜իբ ա՜կՠձ՜հձ չ՜ջճսռ ՜շ՜տզձճսդզսձ...
44. 212՜—6՝ Ապ՟չթմ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ — Տբջ կՠջ Յզոճսո Քջզոպճո ճսոճհռ կՠա, դբ. Աձիձ՜ջ բ ՜շ՜ձռ ՠխ՝՜հջոզջճսդՠ՜ձ...
45. 216՝—22՜ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ, ՟պ՟չթմ ծթմայ՟ՠ՟է ՟րվմ. Վ՟ջմ զմբնրմգժթ գր
՟մզմբնրմգժթ ՟հ՟րէթտ — Ակվճվՠ՜է ակզպո, զկ՜ոռճստ ած՜շո ՝՜ձզռո...

46. 222՜—5՜ Ապ՟չթմ նրվՠ՟էթմ. սգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Աոբ. Սզջՠոռՠո աՏբջ Աոպճս՜թ տճ հ՜կՠձ՜հձ ոջպբ...
47. 225՜—7՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Թենբնվնջթ դ՟րվ՟ռ՟վթ — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Մ՟ւջթղթ՟մնջթ...
48. 227՝—33՝ Ահնրծ՟տթտմ ՟պ՟չթմ խթվ՟խթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթ Մգխմնրէգմեմ. Ի կխմնվջւմ — Յճջե՜կ չ՜ջ՟՜յՠպձ ՝՜ջՠվ՜շ...
49. 233՝—8՜ Եվխվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ճ՟մտ՟մ՟տ թմշ —
Ոջտ Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ ՠձ ռ՜ձժ՜ռՠ՜է...
50. 238՜—40՝ Եվխվնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթմ, Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ — Յ՜ձժ՜ջթ ՞ճխ՜ձ՜հ ՠս ՜ձՠջՠսճհդ
հ՜վղպ՜ժբ ակզպո կ՜ջ՟ժ՜ձ ո՜պ՜ձ՜հ...
51. 240՝—5՝ Եվխվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ — Բ՜աճսկ ՞՜խպ՜լզ՞ ձՠպզստ չզջ՜սճջբ ակՠա ո՜պ՜ձ՜հ...
52. 245՝—50՜ Եվխվնվբ ծթմայ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ. Վ՟ջմ գվբղ՟մտ ջնռնվնրէգ՟մ —
Յճհե մ՜ջ ՠձ ՜կՠձ՜հձ ոճչճջճսդզսձտ մ՜ջզձ...
53. 250՜—4՜ Եվխվնվբ նրվՠ՟էթմ մնվթմ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ. Վ՟ջմ ղիթէ՟վնրէգ՟մ ռ՟իձ՟մգժնտ — Հ՜հՠ՜ռ ՟ճս զ հճհոձ չՠջզձ...
54. 254՜—9՝ Եվխվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Ի ճթյ՟ս՟խթ ջվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Մզ՜թզձ
Ոջ՟զձ ՠս Բ՜ձձ Աոպճս՜թ, ճջ հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ հ՜սզպՠ՜ձո զ Հ՜սջբ թձՠ՜է...
55. 259՝—65՝ Եվխվնվբ խթվ՟խեթմ. Տգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ Ամ՟պ՟խթմ — Հ՜ձ՜յ՜ա աԱոպճսթճհ կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ յ՜ջպզկտ տ՜ջճաՠէ, ՠխ՝՜ջտ...
56. 265՝—71՝ Եվվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ ՟հւ՟ս՟ջթվնրէգ՟մ — Մզ ճտ պխ՜հ՜ժ՜ձ ՝՜ջճստ ՠս ՜ձգձպջ՜ժ՜ձ զձմ կպ՜ստ եյջիՠոռզ...
57. 271՝—5՝ Եվվնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ է՟սգվ՟տ գր անրջ՟մ՟տ — Ո՛սջ ՠջդՠ՜է ՟՜՟՜ջՠռզռ ՠս է՜ռզռ ա՜իՠխ ՜ձ՜սջբձճսդզսձո...
58. 275՝—80՝ Եվվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Եո էզ ՜կՠձ՜հձ հ՜ձռ՜ձ՜ստ ՠս ճսձ՜հձ զ չ՜ջճսռ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձ...
59. 280՝—6՜ Հթմայ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ շՠ՟ղՠ՟ջգժնճ դւ՟ծ՟մ՟ճ գր
դռ՟վբ՟ոգսջ — Մդՠջտ ո՞ճհ ՠս ՜խն՜կճսխն պջպկճսդՠ՜ձ...
60. 286՜—91՜ Եվվնվբ նրվՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դանրյնրէգ՟ղՠ գր գվխթրհթր թ ջնրվՠ ինվծնրվբմ ղգվկգմ՟ժ — Սճոժ՜ձ ճոժՠջտ զկ ՟ճխճսդՠ՜կ՝...
61. 291՜—4՜ Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոհնվղ՟լթմ՝ Ահեւջ՟մբվթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Եջ՜ձՠէզո ՜հո բջ զ
Կթովնջ, ճջ՟զ էՠ՜է Եոթց՟մնր...
62. 294՜—300՝ Եվվնվբ խթվ՟խեթմ. Տգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ղնրխ՟ջնր Արգս՟վ՟մթ
ղգխմնրէգմեմ — Էջ ճկձ, ՜ոբ, կՠթ՜պճսձ ՠս ի՜ձ՜յ՜ա թզջ՜ձզո ՜՞՜ձբջ...
63. 300՝—4՝ Չնվվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Վ՟ջմ շ՟պմգժնճ ջեվ գր ՠ՟վգխ՟ղնրէթրմ զմբ ՟սգժթջ Աջսնրլնճ — Հ՜ձ՜յ՜ա ակպ՜ս ՜թՠ՜է, ա՜ջիճսջզկ զ հ՜իբ հ՜ձռ՜ձ՜ռո...
64. 305՜—9՜ Չնվվնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Վ՟ջմ նի՟խ՟ժ՟տ գր ւթմ՟ծ՟մ՟տ —
Աիՠխ ՜ձ՜սջզձճսդզսձ ՠս ո՜ոպզժ մ՜ջճսդզսձ պՠո՜ձՠկտ աճը՜ժ՜է՜ռձ...
65. 309՜—12՝ Չնվվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Վ՟ջմ ՠ՟վխ՟տնհ՟տ — Ակՠձ՜հձ ՝ձճսդզսձտ կՠխ՜ռ ՠս յզխթ ՜ըպզռ ՜ձ՜սջբձճսդզսձտ...
66. 313՜—6՜ Չնվվնվբ ծթմայ՟ՠ՟էթմ. [Յնռծ՟մմնր] Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Վ՟ջմ ջթվնճ գր ղ՟ի՟մ՟տ — Ոմզձմ
յզպճհ ՠձ հ՜խ՜՞ո ոզջճհ ձճջ՜՞ճհձ ըձ՟ջՠէ...
67. 316՜—21՜ Չնվվնվբ նրվՠ՟էթմ. [Յնռծ՟մմնր] Մ՟մբ՟խնրմգտնճ ՟ջ՟տգ՟ժ — Բ՜աճսկ բ ժՠջյ՜ջ՜ձտ յ՜պճսի՜ոզռ ՠս ոյ՜շձՠ՜էՠ՜ռձ Աոպճսթճհ...
68. 321՜—6՝ Չնվվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ Ք՟պ՟ջմթտմ — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո Լթխթ՟մգ՟
դ՜՞՜սճջզձ, բջ ի՜է՜թճսկձ կՠթ...
69. 326՝—30՝ Չնվվնվբ խթվ՟խթմ. Տգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ ՅԱրգս՟վ՟մեմ — Է ՠս ՠջջճջ՟ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...
70. 331՜—5՜ Հթմագվնվբ Բ—յ՟ՠ՟էթմ. Ի Մ՟վխնջթ Արգս՟վ՟մթ Մգխմնրէգմե ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ [Հկկպ. կգպ. 4774, 312՝. Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ] — Աջ՟, ՜ջդճսձ ժ՜ռբտ... Եդբ ՞զպբջ պ՜ձճսպբջձ...

71. 335՜—8՝ Հթմագվնվբ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Վ՟ջմ ՟վՠգտնհ՟տ — Մՠթ՜ս ո՞ճչ
ՠս ռ՜ս՜՞զձ ՜ջպ՜ոճսՠէճչ յ՜ջպ բ յ՜պկՠէ ակզպո ծ՜շզո...
72. 339՜—44՜ Հթմագվնվբ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Վ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Աջկ՜պտ ՟ՠխճռ ՝եղժ՜ռ առ՜սո կ՜ջկձճհ ՜շճխն՜ռճսռ՜ձՠձ...
73. 344՜—8՝ Հթմագվնվբ Ե—յ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Վ՟ջմ դհչղ՟մ գր ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ (ժջժ. պՠո §22)— Բ՜ջզճտ բջ յ՜իՠէ ա՜ս՜ձ՟ձ, աճջ գձժ՜է՜տ...
74. 348՝—53՝ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմնճ. Հթմա[գվնվբ] նրվՠ՟էթմ. Վ՟ջմ ՟հւ՟ս՟տ ղիթէ՟վնրէգ՟մ — Զզ՛ձմ ՜ո՜ռզռ ՠս ժ՜կ ազ՛ձմ ը՜սոՠռ՜հռ...
75. 353՝—62՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ, նվ ռխ՟ճգ՟տ ՟պ՟չթ Տվբ՟ս՟ճ — Ի
ե՜կ՜ձ՜ժզձ հ՜հձկզժ զղը՜ձձ Յնրմ՟տ զ ի՜է՜թՠէ ժ՜հջ աՠժՠխՠռզձ Աոպճսթճհ...
76. 362՜—70՜ Հթմագվնվբ խթվ՟խեթմ. Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ռձթպ Ք՟մ՟մ՟տնճմ — Յ՜հձե՜կ ՞ձ՜ Յզոճսո, ՜ոբ, ՠս ՠժզձ զ ժճխկ՜ձո Տթրվնջթ...
77. 370՜—3՜ Վգտգվնվբ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Ս՟վաջթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ես ՜ջ՟, ազ ՠս կՠտ գձ՟ ՜հոյզոզ ՟՜պ՜ոպ՜ձ՜ստ ՠկտ...
78. 373՜—6՝ Եվգւյ՟ՠ՟է ՟րվմ. Ննվթմ Ս՟վաջթ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ես կՠտ ա՜հո ՜կՠձ՜հձ ՞զպՠէճչ, ոզջՠէզտ,
ա՞ճսղ՜ռճստ ՜ձլ՜ձռ կՠջճռ...
79. 376՝—81՜ Չնվգւյ՟ՠ՟է ՟րվ. Ննվթմ Ս՟վաջթ ռ՟վբ՟ոգսթ — Աջ՟, իձ՜ա՜ձ՟ՠոռճստ ՠս կՠտ ՠջժզջյ՜՞ռճստ, ՜ձժռճստ ՠս է՜ռռճստ...
80. 381՜—4՜ Վգտ[գվնվբ] ծթմայ՟ՠ՟է ՟րվմ. Ննվթմ Ս՟վաջթ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ես ՜ջ՟, ՠդբ ՜հոյզոզ Տբջ
ճսձզկտ...
81. 384՜—8՜ Վգտ[գվնվբ] նրվՠ՟էթմ. Ննվթմ Ս՟վաջթ ռ՟վբ՟ոգսթ — Ես ՜ջ՟, չ՜ոձ ազ ՠս կՠտ զ ժ՜ջ՞զ
ճջ՟ճռձ Աոպճսթճհ ՠկտ...
82. 388՜—94՜ Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ճ՟վնրէթրմ Ղ՟դ՟վնր — Բ՜ռ աղջդճսձո
զկ՚ ը՜սոՠէ չ՜ոձ տճ...
83. 394՜—401՝ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ա՟ժնրջս Փվխշթմ ճԵվնրջ՟հեղ — Ի պ՜սձո պ՜սձզռ էզ գձպջճխճսդՠ՜կ՝...
84. 401՝—6՝ Մգլթ գվխնրյ՟ՠ՟էթմ. Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՅԱբ՟ղ ՟ջ՟տգ՟ժ, ղթմշ ճ՟ւջնվջմ եվ — Ես
՜ջ՟, կզ ճտ Աոպճսթճհ ոպՠխթճս՜թճհձ կՠխ՜՟զջ էզձզռզ...
85. 407՜—11՝ ՄԵլթ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. Ոջխթՠգվ՟մթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ճԱրգս՟վ՟մեմ. Ի ս՟ջմ խնրջ՟մջմ — Յճջե՜կ ակպ՜ս ՜թՠկ ա՟զսջ՜թ՜ըճսկձ ժՠձռ՜խճհո...
86. 411՝—4՝ Մգլթ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթմ ՟ջ՟տգ՟ժ — Մ՜պձՠջ
աձ՜ Յճս՟՜ո աջժճխ ՠխՠ՜է ՜շ պ՜ձճսպբջ ՜ձ՟ջ...
87. 414՝—7՝ Յ՟րվ ղգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ Յնռծ՟մմնր Ոջխթՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ ՅԱմծ՟ջթտ ավնտ — Զճխճջկճսդզսձ ՠս ակ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձ Աոպճսթճհ տ՜ջճաՠձ ՜կՠձ՜հձ ՜ջ՜ջ՜թտ...
88. 417՝—23՝ ՄԵլթ ՟րնրվ յ՟ՠ՟էթմ Թ՟հղ՟մ Տգ՟պմ. Սվՠնճմ Եհթյեթ ՟ջ՟տգ՟ժ — Դ՜ջլՠ՜է հՠպ ՜հոջ ՜կՠձ՜հձզ ժ՜պ՜ջկ՜ձ ՠս դ՜խկ՜ձձ Յզոճսոզ...
89. 424՜—38՝ Եվ՟մգժնճմ Թենցթժնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ագվգդղ՟մմ ՟ջսնր՟լզմխ՟ժ գր ՟պ Նթխնբթղնջ գր թ
Յնռջեց Ավգղ՟է՟տթ — Ահո՜սջ ձճջ ՠջժզձտ հՠջժջզ ի՜ոպ՜պՠռ՜ս ՞ՠջՠակ՜ձ Փջժմզձ կՠջճհ...
90. 439՜—53՜ Պ՟սղնրէթրմ գր ռ՟վւ ջվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Մլՠմ՟ ծ՟ճվ՟ոգսթմ գր ծ՟մաթջս թ Քվթջսնջ —
Մճչոբո ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜սջբձո՟զջձ, ճջ ՠիՠջլ աըճջո թճչճսձ...
91. 453՜—6՝ Պ՟սղնրէթրմ Դ՟րէթ ղ՟վա՟վեթմ — Ես ՜ոբ Տբջ ռՍ՜կճսբէ. Մզձմՠս հՠ՛ջ՝ ոճս՞ ճսձզո զ չՠջ՜հ Ս՜սճսխ՜հ...
92. 456՝—60՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Յ՟խնռՠ՟ճ գհՠ՟րվմ Տգ՟պմ. ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե (Երջգՠթնջթ)
— Իոժ Ադճշձ Յ՜ժճչ՝՜հ, ՜հձ ճջ գձժ՜է՜ս աՠյզոժճյճոճսդզսձ զ Փջժմբձ...
93. 460՜ – 4՜ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ջնրվՠմ Սսգց՟մմնջ Ն՟ի՟ռխ՟ճմ Քվթջսնջթ — Աձ՟ջ՜ձզժձ կ՜ջպզջճո՜ռ ժճմՠ՜ռ ազո...
94. 464՜ — 7՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Պգսվնջթ ՟պ՟ւգժնճմ — Եջ՜ձՠէզ ՜շ՜տՠ՜էձ Պՠպջճո ի՜ձ՟ՠջլ ՠխ՝՜ջտձ
բջ զ Հպնղ տ՜խ՜տզ...
95. 467՝—70՝ Վխ՟ճնրէթրմ Պ՟րհնջթ ՟պ՟ւգժնճմ — Եժզձ ի՜ոզձ զ Հպնղ տ՜խ՜տ Ղճսժ՜ո զ Գ՟ժթժգ՟ճ...
96. 470՝—4՝ Յ՟հ՟աջ Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ, գէե նվոեջ ո՟սղգտ՟ր թ Յնռծ՟մմե — Յՠպ ի՜ս՜պ՜էճհ
՜կՠձ՜հձ ժխաճհձ Պ՟սղնջ՟խ՟մ...

97. 474՝—8՜ Ի ճթյ՟ս՟խ ջվՠնճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Բ՟վջհթ, գր ռ՟ջմ Ամ՟ջս՟ջ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ՜հո ոտ՜ձմՠէզո յ՜պկՠկ լՠա ակՠթ՜ջ՞ճհ ի՜հջ՜յՠպզձ կՠջճհ ոջ՝ճհձ Բ՟վջհթ... 478՜—9՝ Վ՟ջմ Յնռջեցնր ՠըյխթ — Ահո Յնռջեց իկճսպ բջ ՝եղժ՜ժ՜ձ ՜ջճսՠոպզ...
98. 480՜—3՜ Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Կթվ՟խնջթ գր ղ՟րվ մնվ՟՝ Յնրհթս՟ճթ — Սճչճջճսդզսձ բ մ՜ջ դղձ՜կճհձ
գձ՟ ՝՜ջզ ոՠջկ՜ձ ռճջՠձճհձ ճջճկձ ոՠջկ՜ձՠէ... Ահէ ՜հո ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձո ի՜ս՜ձՠէ զ Քջզոպճո Յզոճսո... ՜հեկ ՠս
կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

27՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, Քճ ոճսջ՝ Ծձձ՟ՠ՜ձ՟ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ Քճ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ՟ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜հ՚ աՅճչ՜ձձբո պ՜ձճսպբջձ ՠս աժՠձ՜ժզռձ՚ աՄ՟վա՟վթս, ՠս աթձ՜սխո ձճռ՜ ՠս աճջ՟զոձ՚ աԹ՟բենջ, աԿթվ՟խնջ ՠս աՍսգց՟մմնջ, ՠս ա՜ա՞ձ ՜կՠձ՜հձ, ՠս ա՝՜ակ՜կՠխ՚ Դ՟մթեժ ՞ջզմո ՠս ակՠջ թձճխոձ, ՠս տՠա վ՜շտ (ձկ՜ձզտ՚ ՞ջՠդբ ՝ճէճջ ծ՜շՠջզ չՠջնճսկ)փ
483՜ Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ձ՟պթջ — Փ՜շտ... ՜կբձփ // (483՝) Աոպճս՜թ Բ՜ձձ ՞ճջթ՜ժզռ Հ՜սջ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞ճհձ
ոպՠխթ՜՞ճջթՠ՜է աՠջժզձո ՠս աՠջժզջ... զոժ ի՜ժ՜շ՜ժձ ո՜պ՜ձ՜հ ձ՜ը՜ձլՠռ՜ս գձ՟ վ՜շո կ՜ջ՟ճհձ... Տբջձ ՠս ՝՜ջՠջ՜ջձ ՟՜ջ/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ // (484՜)
Զճջ հ՜հոկ ե՜կ՜ձ՜ժզո, ճջ ՝շձ՜ռՠ՜է ճսձզ ա՜ղը՜ջիո ՜ա՞ձ զոկ՜հՠէՠ՜ձ ՠս ձՠխՠձ ա՜ա՞ո տջզոպճձբզռ ՜ձզջ՜սճսդՠ՜կ՝ ՠս ճմ զջ՜ս՜կ՝տփ Աջ՟, զ հ՜հոկ ՟՜շձ ՠս չղպ՜՝ՠջ ե՜կ՜ձ՜ժզո ՠջՠսՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպ պ՜ձճսպբջձ՚ Յնռ՟մմեջ, ՠս ՠխՠ՜է զ ըձ՟զջ ՜հոկ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՜ձժճխճյպՠէզ պբջճսձ՜ժ՜ձ ՞՜ձլճսռո, ՠս
ՠպ ՞ջՠէ աոճսջ՝ ՞զջտո ա՜հո, ճջ ՜ձճս՜ձզ Տ՜սձ՜ժ՜ձ, զ ի՜է՜է ՠս հ՜ջ՟՜ջ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռփ Վ՜ոձ ազ ժ՜հ զ ոկ՜
՞ջՠ՜է պ՜սձտ պբջճսձ՜ժ՜ձ՜ռ, գձ՟ ձկզձ ՠս յ՜պկճսդզսձտ ՠս չ՜ջտ ՠս մ՜ջմ՜ջ՜ձտ ՠս ծ՞ձճսդզսձտ ոջ՝՜ա՜ձ ՜շ՜տՠէճռձ ՠս իճ՞զ՜ռՠ՜է ի՜հջ՜յՠպ՜ռ, ՠս չոՠկ՜ժ՜ձ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ ՠս ՝՜ջՠյ՜ղպ ճսխխ՜վ՜շ դ՜՞՜սճջ՜ռ ՠս
՜կՠձ՜հձ պ՜սձ՜ըկ՝ճսդզսձտ, աճջ պ՜սձՠձ գձթ՜ձջ՜ժ՜ձ ճսխխ՜՟՜ս՜ձ ՠժ///՞ջՠ՜է/// չ՜ջ՟՜յՠպճսդզսձտ ///գձդՠշձճսձ հ՜սճսջո [Ախ]ճսի՜ռզռձ ՠս Յ՜ջճսդզսձ Փջժմզձփ Զճջ կՠթ վ՜վ՜ք՜ձ՜ստ ՠպ ՞ջՠէ աո՜՚ Յնռ՟մմեջ պ՜ձճսպբջձ, հզղ՜պ՜ժ ՜ձնզձն իճ՞ճհ զսջճհ ՠս թձճխ՜ռձ՚ Առվ՟մթմ ՠս Թ՟ձծ՟էնրմթմ, ՠս ՠխ՝՜սջձ՚ Թ՟բենջթմ, ՠս ժՠձ՜ժռզձ՚ Մ՟վա՟վսթմ, ՠս ի՜ձ՞ճսռՠ՜է պխ՜հճռձ՚ Կթվ՟խնջթմ ՠս Սսգց՟մնջթմ, ՠս Թ՟բենջթմ, ՠս ժՠձ՜ժռզձ՚ Շ՟ղյ՟ճթմ, ՠս ճջ՟ճհձ՚ Աջսնր՟լ՟սվթմ, ՠս Թ՟մխծ՟էնրմթմ, ՠս տչՠջձ՚ Գնրժղգժթւթմ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռ
ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս ի՜ձ՞ճսռՠէճռփ Ես ՠպճսձ աո՜ ձճսբջ ՠս գձթ՜հ զ ՟ճսշձ Հ՟րվանղնր Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթձ, ճջ ի՜ձ՜յ՜ա իջծճսզձ ոճչ՜ս ոյ՜ո՜սճջտ ոճջ՜ գձպջՠ՜է տ՜ի՜ձ՜հտձ ՠս ՜ձկճշ՜ռ հզղկ՜կ՝ հզղՠոռՠձ // (484՝) /// աՅնռ՟մ[մեջ ՠս] աթձ՜սխտձ ՠս աժՠ[ձ՜ժզ]ռձ, ՠս աճջ՟զտձ, ՠս աՠխ՝՜ջտձ, ՠս ա՜ա՞ձ ՜կՠձ՜հձփ Ես ՜ջ՟, ՠո՚ ՜կՠձ՜կՠխ ՠս
՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հ թ՜շ՜հզռձ Աոպճսթճհ Դ՟մթեժ ՜ձ՜ջիՠոպ ՞ջզմ, հ՜ձլձ ՜շզ պժ՜ջ ՜ձլ՜կ՝ ՠս թ՜ձջ՜՝ՠշձ կՠխ՜ստ, պ՞բպ ՞զպճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜ձզկ՜ոպ կպ՜ստ, ՜ձիկճսպ ՞ջճռ ՞զպճսդՠ՜ձ ՠս ՜ձչ՜ջե ՜ջճսՠոպզստ, հ՜ձ՟՞ձճսդՠ՜կ՝ լՠշձ՜ջժՠէճչ զ կՠթ ՞ճջթո ՜հո ճմ գոպ զկճսկ ՜ջե՜ձ՜սճջճսդՠ՜ձո, ՜հէ ՜յ՜սզձՠէճչ հ՜կՠձ՜ժ՜ջճխ ա՜սջճսդզսձ յ՜ջ՞ՠս՜պճսզձ, ճջ պ՜հ ՜շ՜պ՜յբո ՠս ճմ ձ՜ը՜պբ, ՝՜աճսկ ՠս կՠթ ՜ղը՜պ՜ձ՜ստ ի՜ոճսռզ աո՜ հ՜ս՜ջպճսկձ հ՜ոպճս՜թ՜՝ձ՜ժ ժխաճնո Ահէ՟ղ՟վ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Խ՟շթջ ՠս Սնրվՠ Նյ՟մթջ, զ դճս՜ժ՜ձճսդՠ՜ձո
Հ՜հճռ ՊԾԸ (1409), զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պբջ Դ՟րէթփ Վ՜ոձ ճջճհ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ ՠս վ՜շ՜սճջՠ՜է Աոպճս՜թ՜թձզձ Մ՜ջզ՜կճս ՠս ՜խ՜մ՜ձ՜ստ գձպջՠէճռ ոջ՝ճռ, Քջզոպճո Աոպճս՜թ Ոջ՟զձ Աոպճսթճհ աի՜ս՜պ՜ջզկ պ՜ձճսպբջձ՚ աՅնռ՟մմեջ ՠս աթձ՜սխոձ զսջ ՠս աժՠձ՜ժզռձ ՠս աճջ՟զտձ ըճջ՜ձ՜ժզռ ՜ջ՜ոռբ ոջ՝ճռ չժ՜հզռձ ՠս աճսջ՜ը՜ջ՜ջ լ՜հձձ ՜ջլ՜ժՠէճչ ՜շ ձճո՜, ՠդբ. Եժ՜հտ, ՝՜ջզ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ թ՜շ՜հտ, կպբտ հճսջ՜ըճսդզսձ Տՠ՜շձ լՠջճհփ Դ՜ջլՠ՜է, ՠս կՠխ՜յ՜ջպ Դ՟մթեժ ՞թ՜՞ջճխ, ա՜խբպո պ՜ջ՜ժճսո՜ձ՜ռ զկճռ ՜շ՜նզ կ՜պճսռՠ՜է ՜խ՜մՠկ աոջ՝ճսդզսձ՟ լՠջ, ոզջՠէզտ ՠս ի՜ս՜պ՜ջզկ թ՜շ՜հտ Քջզոպճոզ, ի՜ջտ ՠս ՠխ՝՜ջտ, ոզջճչ Հճ՞ճհձ ՜ձՠջժկզպ ի՜ս՜պճչ, էզ՜ժ՜պ՜ջ ոջպզս, ՝ճէճջ՜ը՜սո էՠաճս՜ս ՜շ՜նզ Քջզոպճոզ, զ ե՜կ ՜խ՜սդզռ լՠջճռ հզղՠո/// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 169՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞ջ՜ձկ՜ձ ղխ՜՞զջ) Վՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ ոՠսՠջՠո Ախնՠ ՜՝ՠխբձ ՠս թձ՜սխձ
զսջ՚ Սղ՟րնմ ՠս Գնրժոեխթմ, ՠս տՠշզձ զկ՚ Ճ՟մթմ ՠս ժճխ՜ժզձ(=ռ) զսջ՚ Չթշ՟ւմփ
196՝ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո հզղՠռբտ՚ Ախնՠ ՜՝ՠխբձ ՠս ի՜հջձ զկ՚ Սղ՟րնմ ՠս Գնրժոեխթմ, ՠս իճ՞ճռ կ՜հջձ կՠջ՚ Տգսեմ, ՠս տճսջձ կՠջ՚ Մ՟ճվթ՟մփ

265՝ Զչՠջնզձ ըոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ հզղՠռբտ// (266՜) ա՜ձ՜ջե՜ձ Ախնՠ ՜՝ՠխբձ ՠս ազսջ // (265՝) թձ՜սխձ՚
Սղ՟րնմ, ՠս կ՜հջ զսջ՚ Գնրժ//(266՜)ոգխթ, ՠս ՠխ՝՜ջձ զկ՚ Եդս՟մ, ՠս ի՜հջ՜տզջձ զկ՚ Խ՟ջթխ ՜յ՜ղը[՜ջ]ճխձ հզղՠռբտ զ կ՜տ[ջ՜]վ[՜հէ] ՜խ՜սդո լՠջփ
361՝ Զչՠջնզձ ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո հզղՠռ[բտ] զ կ՜տջ//(362՜)՜հվ՜հէ ՜խ՜սդո լՠջ՚ ա՜ձ՜ջե՜ձ Ախնՠ ՜՝ՠխբձ// (361՝) ՠս թձ՜սխձ զկ՚ Սղ՟րնմ, ՠս կ՜հջձ զկ՚ Գնրժոգխթմ, // (362՜) ՠս ՠխ՝՜հջձ զկ Եդս՟մ Էռթջմ, ՠս ժճխ՜յժզռձ՚ Պգխթջնժէ՟մ, // (361՝) ՠս ի՜սջՠխ՝՜ջձ զկ՚ Մնրջգժմ, ՠս ճջ՟զձ զսջ՚ Որմ//(362՜)՟մ, ՠս Ս՟վաթջմ, ՠս ճջ՟զձ
զսջ՚ Գվթանվմ, Ասթմանշա՟ժգմ (՛)//(361՝) ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս էոճխ՜ռ, ճխճջկզ Աոպճս՜թ ՜հձ//(362՜)կ՜ջ՟ճհձ, ճջ
զձլ Ոխճջկզ ՜ոբփ
380՝ Զչՠջնզձ ոճսջ՝ ՞ջճռ հզղՠռ//(381՜)եցբտ կՠխ՜յյ՜ջպ՚ Ախնՠ ՜՝ՠխբձ ՠս զսջ// (380՝) թձ՜սխձ՚ Սթղ՟րնմ,
ՠս կ՜հջ զսջ՚ Գնրժոեխթ, //(381՜) ՠս ՠխ՝՜ջձ զկ՚ Եդս՟մ, ՠս յ՜յձ զկ՚ Հ՟ր՟ճ//(380՝)բգհ, ՠս պխբձ զսջ՚ Սթվ՟յբգհ, Մ՟վխնջ // (381՜) ՠս Մթժթսնմ, ՠս պխբձ զսջ՚ Թ՟էնջփ
452՝ Զչՠջնզձ ըոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ հզղՠռբտ Ախնՠ ՜՝ՠխբձ ՠս թձ՜սխձ զսջ՚ Սղ՟րնմ ՠս Գնրժոեխթմ ՠս ՠխ՝՜եսջ զկ՚ Եդս՟մ, Ս՟վաթջմ, Աղթվմ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռփ
2. 319՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Յզղՠռբտ՚ պբջ Մ՟մռգժփ
3. 471՜ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Աոպճս՜թ ճխճջկզ Շ՟ծմ՟դթմ իճ՞ճհձ, Պ՟ծ՟ճսնրվթմ իճ՞ճհձ, մ՜ըղճսջ կ‘հզղ՜պ՜ժ
ՠջՠպփ
4. 477՜ (ԺԸ ՟. ղխ՜՞զջ) Եո՚ Որջխ՟մ ՠջբռո ժ՜կ՜սձ Աոպճսթճհ ՜սե՜ջՠռ՜հ ՝ճչ՜ձ՟՜ժ ժ՜ջ՟՜է աՏուձ՜ժ՜ձո///՞՜ ժ՜ջ՟՜ռզփ Աոպճս՜թ ճխ[ճջ]կզ ՜ո՜ռբտ ՞ջճխզ ///( ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
58՝ Մ՟ի՟վըյսնր Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ բ ՞զջտոփ
135՝ Ծճչ՜ի՜հՠ՜ռ Աջսնր՟լ՟լմթմ բ ՞զջտոփ
228՜ Հ՟վանղնր Տթվ՟ղ՟րվմ բ ՞զջտոփ
320՝ Հ՟րվանղնր Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ բ ՞զջտո (ձկ՜ձ՚ 414՝)փ
5. 1՝ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Յզղ՜պ՜ժ բ Ճ՜շգձպզջո զ ՟ճսշձ Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ճփ Ոչ ճտ ճջ ըձ՜կրտ ՠս ռ՜ս՜ժռ՜՝՜ջ յ՜իՠոռբ, գձ՟ ոջ՝ճռձ Աոպճսթճհ ի՜խճջ՟՜ժզռ ՠս յո՜ժ՜ժզռ ՠխզռզ. ՜կբձ, ՜կբձ Ռ իՠպփ Ի ր՞ճոպճոզ ԻԳ ՞ջՠռ՜ս զ[՜] ձ՜յ՜պ Եվգ[վ]՟մ լՠշ[՜կ՝] հճ՞ձ՜[կՠխ/// դվզ]ձ Ռ/// (էճս՜ռճս՜թ)փ
6. 2՝ (ԺԸ ՟., ղխ՜՞զջ) Վ՜հ բ զձլ կՠխ՜սճջզո... Վ՟վբ՟մ ո՜ջգ՜ս՜րգ ՠո ՠ[կ] ՞ջՠէփ
7. 1՜ (ԺԸ ՟., ՞ջմ՜վճջլՠջզ կՠն) Գ՟ժնրջս թ՜շ՜հ Աոպճսթճհփ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 3՜, 227՝, 444՝, Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ Սճսջ՝ Ս՜ջ՞զոփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Հ՜ս՜պճչ ըճոպճչ՜ձզկփ Ա ՝՞՟...փ 1՝ Եո կՠխ՜սճջ ՜ձ՜ջե՜ձո ՞ջՠռզ ա՜հո ՞զջո... 2՜ Ք՜ձազ
՞ճմբջփ 2՝ Մՠխտ զկ ՝՜աճսկ ՠձ...

995
ՃԱՌԸՆՏԻՐ
Սնրվՠ Գգնվա (Մնհմթ)

ՉԻԷ — 1278

ԳՐԻՉ՝ Սթղգնմ Մնհմնճ գվետֆ Թթվւթյ ծ՟ՠգհ՟ճ (99՟)ֆ ԾԱՂԿՈՂ՝ Սթղգնմ Մնհմնճ գվետֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մ՟վխնջ ւծճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 563. շավնր՟լ՝ 74՟ՠ, 440ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—Ժ×12 (Ա շթւ, Ժ 19)+36(Ա—Ք)×12(Գ 8, Ձ 24, Չ 13, Փ 11)+1×8ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 32,5×24ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 19–20ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խս՟ր, բպմ՟խթ ՟ջս՟պզ՝ բվնյղ՟դ՟վբ խս՟րֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 96՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, Գենվա դփվ՟ռ՟վ (296՟), Քվթջս՟ցնվ Շ՟մաժնրի (321՟), Յ՟խնՠ Մլՠմ՟տթ (391՟), Գգս՟վագժ Ս. Նյ՟մ (425՟), ջթվ՟ղ՟վա(530ՠ)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ (96՟)ֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, ջգր, բգհթմֆ
ՊԱՏԱՌԻԿ — ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Արգս՟վ՟մֆ Թ–Ժ բբ.ֆ 4(Ա—Դ)+2(Ե—Զ), ջս՟տնր՟լ 6 ՟ղՠնհչ՟խ՟մ էգվէգվթտֆ Թնրհէ, գվխջթրմ,
նրհհ՟աթլ գվխ՟է՟աթվ, 21 սնհ, ՠնրջ՟խ՟մ գր էպշմ՟ճթմ ՠ՟դղ՟անրմթ ժնրջ՟մտ՟դ՟վբգվնռ գր ժնրջ՟մտ՟ճթմ ծ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պնռֆ Կ՟վբ՟ժ՝ Ե՟—Զՠ, Ա՟—Բՠ «///Եր սգջգ՟ժ ծ՟վթրվ՟ոգսթմ... գր ՟ջե տմնջ՟, գ[էե]» (Ղնրխ., ԻԳ, 47—ԻԴ, 46)ֆ Գ՟—Դՠ «///[Գթ]սեւ նվ դխմթ թղ ա՟ժնտմ ե... գր ճ՟րնրվմ գվ[վնվբթ]///» (Յնռծ. Ա, 27—Բ, 1)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ ՟պ՟մկթմ սնհգվ գր ՠ՟պգվ է՟մ՟ւ՟խգվ, ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ո՟ս՟պթխ–
ո՟ծո՟մ՟խմգվզ՝ տգտ՟խգվ, գդվ՟ծ՟սնրղթտ ժնրջ՟մտ՟դ՟վբգվմ նր ժնրջ՟մտ՟ավնրէթրմմգվզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ ԺԷ բ. մնվնանր՟լ, ժնրջ՟մտ՟ճթմ ղ՟ջգվզ ո՟ս՟պթխ—ո՟ծո՟մ՟խթ ՠգխնվմգվնռ խ՟վխ՟սնր՟լ,
ժվ՟տղ՟մ ծ՟ղ՟վ ՟րգժ՟տնր՟լ 74–վբ ո՟վ՟ո էգվէզ գր ռգվ՟խ՟դղնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1. 1՜—95՝ [Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճ ՟պ՟ւգժնճմ Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ]
՟.1՜—13՝ [Պ՟սղնրէթրմ Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ – ] Ոչ կ՜ջ՟ ըոտ՜ձմՠէզ ա՜ի՜սճջ, ՜խ՜մՠկ ատՠա, յ՜պկՠ՜ զձլ. ճ՛չ ՠո ՟ճս...
ՠ. 14՜—22՝ Յ՟հ՟աջ ՟ւջնվ՟մ՟տմ ՟ղգմ՟յանռգժթ գր ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթ — Իոժ
զ կզսոճսկ ՜սճսջձ ՠջՠսՠ՜է ձկ՜հ Տբջձ... ՠս զ պՠոէՠ՜ձձ ՜ոե ռձ՜հ, ՠդե. Դ՜ջլզջ ՜ձ՟ջՠձ հԵցգջնջ...
ա. 22՝—34՝ Յ՟հ՟աջ Մթպնմնջթ գր գհգժնտմ թ կգպմ Յնռծ՟մմնր ճ՟ղգմ՟ճմ ս՟մ մնվ՟ճ — Ք՜ձազ եջ ՜հջ
ճկձ զ տ՜խ՜տզձ հ՜հձկզն՚ ՜ձճս՜ձՠէճհ Ջ՟ծ՟րնվ...
բ. 34՝—7՝ Յ՟հ՟աջ Վ՟ջժթ գր խմնչ մնվ՟ճ, գէե նվոեջ ժնրջ՟րնվգտ՟մ թ Յնռծ՟մմե — Ք՜ձազ եջ ՜հջ ճկձ կՠթ՜պճսձ զ տ՜խ՜տզձ, ճջճհ ՜ձճսձ՚ Վ՟ջթժ...
գ. 37՝—44՝ Յ՟հ՟աջ Խպնրջնջթ գր խմնչ մնվ՟ճ, գէգ նվոեջ ժնրջ՟րնվգտ՟մ թ Յնռծ՟մմե, զմբ մնջթմ գր նվբթմ մնտ՟ — Ք՜ձազ բջ զ տ՜խ՜տզձ հ՜հձկզժ ՜հջ ճկձ, ճջճհ ՜ձճսձ՚ Խպնրջնջ...
դ. 45՜—62՜ Յ՟հ՟աջ Կթմնո՟ջ՟ճ գր շ՟վ՟վնրգջս խ՟ի՟վբնրէգ՟մմ, դնվ ՟վ՟վ Յնռծ՟մմնր թ կգպմ շ՟վ՟լ՟մբ (=շ՟վ՟լմնրմբ) ղ՟վբխ՟մմ — Ք՜ձազ բջ զ Պ՟սղ՟ ժխաճնձ ժ՜ը՜ջ՟, ճջճհ ՜ձճսձ՚ Կթմնո՟ջ...
գ. 62՝—70՜ Յ՟հ՟աջ բթրթմ, նվ թ խգվո՟վ՟մջ ա՟ճժնճ գվգրգվ ւ՟հ՟ւ՟տգ՟տմ ՟ճմղթխ գր եթմ շ՟վ ՠմ՟խթշւ ւ՟հ՟ւթմ — Ես զ կպ՜ձՠէ կՠա ՜ձ՟, ճմ ծ՜ձ՜մեջ ակՠա ճտ զ ՝ձ՜ժմ՜ռ տ՜խ՜տզձ...
զ. 70՜—5՜ Յ՟հ՟աջ Ննսթ՟մնջթ գր ՟ղգմ՟ճմ ս՟մ մնվ՟, դնվ ՟վ՟վ ՟պ մնջ՟ Յնռծ՟մմեջ — Ք՜ձազ եջ
ճկձ Զղթպթ՟մնջթ, ճջճհ ՜ձճսձ՚ Ննսթ՟մնջ...
է. 75՜—86՜ Յ՟հ՟աջ Սնջթո՟սվնջթ գր ղ՟րվ մնվ՟ճ՝ Պվնխհգ՟մե գր ՟ղգմ՟ճմ գհգժնտմ ՟պ մ՟ — Յ՜ձժ՜ձՠէ ՟՜պ՜սճջզ ժխաճհձ ՜հձկզժ Բ՟սղ՟ զ ՟՜պ՜սճջճսդՠձբ ՜ձպզ...
ը. 86՝—91՜ Յ՟հ՟աջ Յնռծ՟մմնր Արգս՟վ՟մթմ, գէե նվոե՞ջ ո՟սղգտ՟ր թ Յնռծ՟մմեջ խ՟ղ ճնվն՞րղ սգհնչ զմխ՟ժ՟մ ծ՟ր՟ս՟տգ[՟]ժւ դո՟վագրջ թ Տգ՟պմե թ կգպմ Յնռծ՟մմնր — Յՠպ ի՜ս՜պ՜էճհ ՜կՠձ՜հձ ժխաճհձ Պ՟սղ՟ճ...
ը՟. 91՝—5՝ Յ՟հ՟աջ սգջժգ՟մմ Յնռծ՟մմնր — Ես հՠպ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ զձմ ՜շՠ՜է ազո Յճչի՜ձձեո, ՠէ՜տ ՜ջպ՜տո զ տ՜խ՜տեձ... Կ՜պ՜ջՠռ՜ս Պ՜պկճսդզսձ ոջ՝ճհ ՜շ՜տՠէճհձ Յճչի՜ձձճս ՜սՠպ՜ջ՜ձմզփ
2. 96՜—115՝, 232՜—58՜ [Յ՟ճսմնրէթրմ ջվՠնճմ Յնռծ՟մմնր ՟պ՟ւգժնճ գր ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ՟րգս՟վ՟մշթ]
— Յ՜հպձճսդզսձ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ, զ լՠշձ ճջճռ ՠպ Աոպճս՜թ ռճսռ՜ձՠէ թ՜շ՜հզռ զսջճռ...
Գջմզռ՚ 115՝ «Ժ պՠպջ ՜ձռզջ հ՜շ՜նզժ՜հռ՚ ՞պռՠո  ՜հո ձղ՜ձ՜սո»փ 232՜ «Ժ պՠպջ հՠպ ՟՜ջլզջ, ՞պռՠո  ա՜հո ձղ՜ձ՜սո»փ

3. 116՜—24՝ Վ՟ջմ Եվգղթ՟ ղ՟վա՟վեթ. Ի ավնճմ Բ՟վնրւ՟ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է եզձ տ՜խ՟ՠ՜ռզտձ յ՜ղ՜ջՠէ աԵվնրջ՟հեղ...
4. 124՝—39՜ Խ՟րջւ գվ՟մգժնճմ Աՠ՟ճ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնտ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Յնռ՟մմեջ Մխվսթշ գր Կ՟վ՟ոգս Քվթջսնջթ — Հջ՜սզջՠէճչ ժճմՠռ՜ս էՠաճս զկ հճսջ՜ը՜ջ՜ջ ժՠ՜ձո...
5. 139՝—47՝ Թնրհէ ջվՠնճմ Դթնմգջթնջթ Վ՟ջմ ղ՟ծնր՟մ Պ՟րհնջթ գր Պգսվնջթ, թ իմբվնճ Տթղնէգնջթ —
Ոչ ՜ղ՜ժՠջպ ՜ոպճս՜թ՜զձ ՠս ճջ՟զ իճ՞ՠսճջ...
6. 148՜—79՜ Պ՟սղնրէթրմ խս՟խ՟տ, Մմ՟տնվբւ ՟րվթմ՟տմֆ Սվՠնճմ Եցվգղթ թ Յնռջեց (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Որէ ռ՟ծ՟մաթ») — Աոպճս՜թ Ա՝ջ՜ի՜կճս, Աոպճս՜թ Ս՜ի՜ժ՜ ՠս Աոպճս՜թ Յ՜ժճ՝՜, ճջ գձպջՠռՠջ զ թ՜շ՜զռ տճռ ա՜ս՜ժ...
7. 179՝—90՜ Կս՟խ Յնռջեց՟ճ. Վ՟ջմ մ՟ի՟մկնր — Հջ՜կ՜ձ ժպ՜ժզ յ՜պ՜ոը՜ձՠ՜ռ Յնռջեց՟, զ՝ջՠս ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է բջ չ՜ըջ՜ձՠէ...
8. 190՝—218՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէգ՟ղՠ ջնրվՠ գր ց՟պ՟րնվգ՟ժ ՟պ՟ւգժնճմ Քվթջսնջթ Յ՟խնՠ՟ նվբնճմ Զեՠգէգ՟, գհՠ՟րվ ՟րգս՟վ՟մշթմ Յնռծ՟մմթջթ, գէե նվոե՞ջ ամ՟տ թ ռթձ՟խմ թրվ գր խ՟ղ նվոե՞ջ բ՟վկ՟ր ճԵվնրջ՟հեղ գր աժի՟սգտ՟ր ռ՟ջմ Քվթջսնջթ, գր էե նվոե՞ջ բ՟վկ՟ր ղգպգ՟ժ ղ՟վղթմմ մնվ՟ճ թ Սո՟մթ՟ճ՝ թ ռթձ՟խմ
թրվ գր Քվթջսնջթ յմնվծ՟րւմ ժնրջ՟րնվգ՟տ ըդմնջ՟ճ գր ՠ՟մթր ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟ղՠմ թրվ, դնվ ւ՟վնդեվ ՟պ՟չթ
ընհնռըվբգ՟մ, գր ՠ՟դնրղ ծ՟ր՟ս՟տթմ թ Քվթջսնջ — Ծ՜՞ճսկձ ՜ձզկ՜ձ՜էզ ՠս ՜ձիՠպ՜աճպՠէզ, ՜ձտձձՠէզ ՠս
՜ձի՜ո՜ձՠէզ Հ՜սջ հԷճսդՠձբ...
9. 218՝—31՝, 556՜—61՜ Պվ՟խջ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնճմ Թնռղ՟ճթ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ զ՝ջՠս եզձ եճխճչՠ՜է ՜շ՜տՠ՜էտձ հԵջճսո՜խեկ՚ Պՠպջճո ՠս Յ՜ժճ՝ճո...
Գջմզռ՚ 561՜ «Ես ա՜հէ կձ՜ռՠ՜էձ զ ծ՜շՠո զ Տ՜սձ՜ժ՜ձՠձ ժ՜ջ՟՜հ, ՠս ազո ակՠխ՜սճջ Սթղենմջ հզղՠ՜հ, ճջ ըձ՟զջ ՜ջ՜ջզ ՠս ՞պ՜տ կՠթ ն՜ձզս աԹճչկ՜հզ ծ՜շո»փ (232՜—53՜ պՠո §2)փ

10. 253՝—77՜ Խ՟րջւ ջվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ Սվձնճ գոթջխնոնջթ Յ՟հ՟աջ Ամսթնւ ւ՟հ՟ւթ, էե նվոեջ ղսթմ
՟պ՟ւգ՟ժւմ ՟յ՟խգվսգժ դմնջ՟ճ — Լճսոճչ ՝՜ձզս ՞՜կ ՜շ տՠա, Քջզոպճո Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
11. 277՝—95՝ Եվ՟մգժնճմ Եոթց՟մնր գոթջխնոնջի՟ոգսթ Կթով՟տնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ջնրվՠ գր մխ՟վ՟ավգ՟ժ սեվնրմ՟խ՟մ ո՟սխգվթմ թ բ՟ջս՟պ՟խթ ջվՠնճ — Աոպճս՜թ՜զձ էճսոճչձ ՠս ՠջժզսխզսձ ճջ ճսձ[զ] զոժ
զկ՜ոպ՜ռՠ՜է զկ պ՜սձ՜ոզջզո...
12. 296՜—320՜ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջնրվՠ գր ղգլթ ռխ՟թմ Քվթջսնջթ Գենվաե՟, նվ ռխ՟ճգ՟տ ՟պ՟չթ գրէ՟մ՟ջնրմ է՟ա՟րնվ՟տ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո ի՜է՜թ՜ձ՜ռ գձ՟՟եկ ՠժՠխՠռճհձ Քջզոպճոզ հ՜սճսջ լկՠջ՜հձճհ// (319՝)
ՠս ՜ջ՟, ՠո՚ թ՜շ՜հ ոջ՝ճհձ Գենվա՟ճ, Պ՟ջթխվ՟սեջ... ժ՜պ՜ջՠռզ աՅզղ՜պ՜ժ՜ջձո...
13. 321՜—8՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Քվթջս՟ցնվթ — Յ՜կո դ՜՞՜սճջզ Յնրժթ՟մնջթ ՠս ՟՜պ՜սճջճսդՠ՜ձձ Դգխնջթ, եջ ի՜է՜թճսկձ տջզոպճձեզռ, ՠս ի՜հիճհեջ ՜ձճսձ Տՠ՜շձ...
14. 329՜—51՜ Սվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ Սվձգտնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի շ՟վշ՟վ՟մջ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, ճթմմգվնվբ ը՟ղնր ՟ր՟դ՟խմ, նվ ծվ՟րթվգտ՟ր թ բվ՟իսմ գր ւգվնՠեմ, նվ ո՟ծեվ դձ՟մ՟ո՟վծմ —
Աձթ՜ձ՜սդ թձճսձ՟ թճռո տճ Հ՜սջ Մզ՜թզձ Ոջ՟զ, ա՜ջդճ ՠս վ՜ջդ՜կ՜ռճ ազո...
15. 351՝—61՜ Եվ՟մգժնճմ Յ՟խնՠ՟ նրհհ՟ց՟պ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհեմ թ Սնրվՠ Զ՟սթխմ գր թ
Յ՟վնրէթրմմ Տգ՟պմ — Ահո՜սջ ճսջ՜ըճսդզսձ կՠթ՚ էզըձ՟ճսդՠ՜կ՝ ա՜ջիճսջ՜ռճսռ՜ձՠ ազո...
16. 361՝—90՝ Տգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ Նգվՠնհգ՟մ թ
ջնրվՠ Լնրջ՟րնվթշմ ղ՟վսթվնջ գր թ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս Մգլ՟տ Հ՟նտ Գվթանվթնջ — Աոպճս՜թ՜ա՜ջ՟զռ ՜ջ՜ձռ ՞ճչ՜ո՜ձճսդզսձտ ՝՜աճսկ ՠս ա՜ձ՜ա՜ձ ե...
17. ՟. 391՜—2՝ Խ՟րջւ ջվՠնճմ Սթղգնմթ մնր՟ջս ծ՟ճվ՟ոգսթ. Ն՟իգվա ՟ջ՟տգ՟ժ ռ՟ջմ ջվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Մցՠմ՟ ծ՟ճվ՟ոգսթ — Ոջ զ ռՠխեձ Պ՟վէգր Ավյ՟խնրմթ, ի՜սջ՜տՠշ ճջ՟զ ոջ՝ճհձ Յ՟խնՠ՟ճ Մցՠմ՟ ի՜հջ՜յՠպզ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթ...
ՠ. 392՝—416՝, 430՜—1՝, 419՜—23՝ Պ՟սղնրէթրմ ջվՠնճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Յ՟խնՠ՟ճ, նվ թ Մլՠթմ ւ՟հ՟ւթմ
— Վՠջթ՜ձճխճսդզսձ յ՜պկճսդՠ՜ձ չ՜ոձ ոջ՝ճհձ Յ՟խնՠ՟ճ... զ կ՜ջպ յ՜պՠջ՜ակ՜ռ Յնրմ՟տ դ՜՞՜սճջ՜ռձ գձ՟ դ՜՞՜սճջձ Պ՟վջթտֆ
Գջմզռ՚ 424՜ «Յ՜սջզձ՜ժզձ ՜հո մ՜վ ժ՜հջ, ՠս կՠտ ՝՜աճսկ ըձ՟զջ ՜ջ՜ջ՜տ ՠս ճմ ՞պ՜տ...» (պՠո Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձտ)փ

18. 425՜—9՝, 417՜—8՝, 432՜—55՝ Պ՟սղնրէթրմ Գգս՟վագժ Սնրվՠ Նյ՟մթմ ագվ՟ծպշ՟խ նրիսթմ Խ՟ր՟վ՟կնվն — Յՠպ իզձ՞ՠպ՜ո՜ձ ՜կզ ժ՜կ՜սճջ մ՜ջմ՜ջ՜ձ՜ռձ Տՠ՜շձ, ՜շ՜նզձ ՞զսպ ՠխՠս...
Գջմզ՛ռ՚ 455՝—6՜ «Տ՜սձ Գՠպ՜ջ՞ՠէ Սճսջ՝ Նղ՜ձզտ ժ՜պ՜ջզ հ՜շ՜ն տ՜ձ աՅ՜հպձճսդՠ՜ձ յ՜իտձ...»փ

19. 456՝—69՜ Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթ Ի Ծմնրմբմ
Տգ՟պմ գր թ ա՟ժնրջսմ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ թ ս՟ձ՟վմ — Ասջիձՠ՜է բ Աոպճս՜թ, ճջ Էձ ՠս Է ՠս կզղպ Է...
20. 469՜ — —80՜ Եվ՟մգժնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհգ՟մ թ Նմչնրղմ ջվՠնճ Աջսնր՟լ՟լմթմ գր ղթյս խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր — Ոջ՟զ Աոպճսթճհ, ճջ ոզջճչ տճչ ըճձ՜ջիՠ՜ջ ՠս զնՠջ հՠջժզջ...
21. 480՜—92՜ Տգ՟պմ Եցվգղթ Ի ա՟ժնրջս Փվխշթմ ճԵվնրջ՟հեղ ՟ջ՟տգ՟ժ — Ախ՝զսջ ժՠձ՜ռ, հճջկե ՜ջ՝զձ
կՠշՠ՜էտձ ՠս ժՠձ՟՜ձ՜ռ՜ձ...
22. 492՜—504՝ Եվ՟մգժնճմ Աՠՠ՟ճ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ ՟ջ՟տգ՟ժ ՅԱճժ՟խգվոնրէթրմմ Տգ՟պմ ղգվն Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Յՠջժջբ իճսձլտ ՠս ճսջ՜ըճսդզսձ, հ՜հ՞ճռ՚ յպճսխտ ՜ձդզստ...
23. 505՜—28՝ Ննվթմ ջվՠնճմ Յ՟խնՠ՟ճ Սվձնճ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Նգվՠնհեմ թ Յ՟վնրէգ՟մ Տգ՟պմ գր
թ դթմնրնվջմ, նվւ ո՟ծեթմ դագվգդղ՟մ Փվխշթմ — Յ՜ջճսդզսձ տճ, Քջզոպճո, ա՜ջդճսռ՜ձե ազո ծ՜շՠէ ազսջկե...
24. 528՝—30՝ Տգ՟պմ Յնծ՟մմնր ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Սնրվՠ Զ՟սթխմ — Պ՜հթ՜շ ե Զ՜պժզո եճխճչ ՠս կՠթ ՠս յ՜պզս պ՜սձզո...
25. 530՝—40՜ Ամ՟ջս՟ջ խվ՟րմ՟րնվթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Սթմգ՟խ՟մ ժգվթմմ թ մ՟ի՟մմչգտգ՟ժ գհՠ՟վջմ — Զզձմ ՜հեկ ՜հո՜սջ, ոզջՠէզտ, եճխճչՠռ՜տ, չ՜ոձազ ժճմՠռզձ ա՜կՠձՠոՠ՜ձ ակՠա... աճջ ժ՜կ՜ս, աճջ ՜ժ՜կ՜հփ
Գջմզռ՚ 540՜ «Յ՜սջզձ՜ժզձ ՜հոմ՜վ ժ՜հջ ՠս ճմ ճսջՠտ ՞պ՜տ, դճխճսդզսձ ՜ջ՜ջբտ»փ

26. 540՜—9՝ Եվ՟մգժնճմ ջվՠնճ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠմ Սսգց՟մմնջ Ն՟ի՟ռխ՟ճմ Քվթջսնջթ — Աձ՟ջ՜ձզժձ կ՜ջպզջճո՜ռ ժճմՠ՜ռ ազո զ իճ՞ՠսճջ ի՜ջո՜ձզո զսջ...
543՝ ՠս 544՜—զ կզնՠս 1 դՠջդ ժպջճս՜թ ի՜ձճս՜թփ

27. 550՜—5՝ Վ՟վւ գվ՟մգ՟ժ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր գր ծ՟րվ մնվթմ Երաթմգ՟ճ գր խ՟ս՟վնրղմ մնտ՟ — Էջ ՜հջ
կզ զ Բթրէ՟մթ՟, ճջճսկ ՜ձճսձ եջ Երաթմգնջ...
556՜—61՜ պՠո §9փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

50՝ Աս՜խ պխ՜հճռո ՝՜ջ՝՜նկ՜ձո ՠս զկճհ կպ՜ռո ոը՜էՠէճհո, ՠս ՜հո՜սջ յ՜իտ ե Սճսջ՝ Յ՟խնՠ՟ճ ի՜հջ՜յՠպզձփ
99՜ Տբջ Աոպճս՜թ ՜ս՞ձե ՠխ՝՜սջ կՠջճհ, ճջ ՜ոզ՚ Թթվւթյ ի՜՝ՠխ՜հ, ճջ ՜ս՞ձՠռ կՠա զ ՞զջո հ՜հո ա՜հո մ՜վո
գոպ ժ՜ջզ զսջփ
129՜ Աս՜ՙխ մ՜ջ կպ՜թկ՜ձ՟, Հՠջճչ՟զ՜հ, չ՜ոձ Կ՜ջ՜յՠպզձ Քջզոպճոզփ
133՜ Եջ՜ձզ ե ՞ջժ՜ռձ, ճջ ՟զՠռզձ, ՠս ՠխճսժ ե լՠշզձձ, ճջ պ՜ձզ ՜շ կ՜հջձ (Յճչի. Մժջպմզ կ՜ոզձ)փ
147՝ Զճջ ՜սջզձ՜ժզ, ձ՜ս՜ի՜ձ՞զոպ ե՜կ՜ձՠ՜է ձ՜ս... վ՜շտ ՜ձ՜յ՜պճսկ ՠս ՜ձճջ՜ժ ե՜ժզ... ՜հեկ ՠս ՜ձաջ՜ս հ՜սզպՠ՜ձոփ
157՜ Աս՜ՙխ տձճհո ՜ոՠկ (ձկ՜ձ՚ 453՝)փ
218՝ (Կ՜ջկզջ, ժ՜յճհպ, ՟ՠխզձ ՠս ոՠս ՠջժ՜դ՜՞ջճչ) Յզղՠ՜ ակՠխճսռՠ՜էո, ճՙչ գձդՠջռ՜սրփ
243՝ Աս՜ՙխ ժ՜հթճսժ վղզո,
Ոջ ՠէ՜ս զ կ՜պձ ՞ջ՜՞ջզո
Յ՜սճսջ ղ՜՝՜դզո,
Ի պ՜սձզ Վ՜ջ՟՜չ՜շզոփ
277՜ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ՞ջճռո՚ Մ՟վխնջթ ՠս Յնռ՟մեջ զջզռճհ, ՠս զձլ կՠխ՜սճջզո՚ Մնհմնճ զջզռճհոփ
309՝ Աս՜խ ՞՜ձլզո... (պՠո պՠխճսկ՚ §12)փ
320՜ Մՠթձ զ կ՜ջպզջճո՜ռ ՟՜ոո ձ՜ի՜պ՜ժ Քջզոպճոզ՚ Գբճջ՞զբ, ՝՜ջՠը՜սոՠ՜հ չ՜ոձ ոպ՜ռճխ՜ռ ՞ջճռո՚ Մ՟վխնջ տ՜ի՜ձ՜հզ ՠս Յնռ՟մեջ Մ՟վ՟դ զջզռճհ, ՠս Պ՟ոթմ, ՠս Եժէե, ՠս Ար՟ւսթխմ՟ճփ Ըձ՟ ոճռ՜հ ՠս զձլ ճխճջկՠոռզ կՠխ՜սճջ ՞ջմզո՚ Սթղենմթջ, ՠս Քջզոպճո հզղճխ՜ռտ ճխճջկՠոռզ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Գբճջ՞ՠ՜հ, ՜կբձ
ՠս Ռ ՜կեձ (ձկ՜ձզտ՚ 34՝, 62՜, 86՜, 139՜, 179՜, 190՜ ՠս ՜հէճսջ)փ
361՜ Աՙհ ժ՜ջ՟՜ռճխ, ՜ո՜հ ՝՜ջլջ լ՜հձզս հճջե՜կ ժ՜ջ՟՜ո, ՠս Քջզոպճո տՠա ՜հէ ճխճջկզ ՠս կՠափ
399՜ Քճսձո ձՠխՠ՜ռ, ՠս դճխ ՜հձ կ՜ջ՟ձ կՠխ՜՟ջե, ճջ տճսձ մճսձզփ
456՜ (Կ՜ջկզջ, ՟ՠխզձ ՠս ոՠս դ՜ձ՜տճչ) Յՠպզձո ՠս ՜ձ՜ջե՜ձո ՠս մ՜ջե՜ձզո հզղկ՜ձ՚ ձժ՜ջճխ թ՜խժզո ՠս
հ՜սջզձճխ, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ, ճՙչ ոճսջ՝ չՠջթ՜ձճխտփ
461՜ Ոջ՟ՠ՜ժձ զկ՚ Գենվա ՜շ՜տզ ՞ջժ՜ժո կՠջ, ՠս լ՞ՠռ ալՠշձ զսջ պխ՜հ՜՝՜ջփ Տբջ, ՜ջ՜ ազձտձ գձ՟ ՠջժ՜հձ
՜սճսջո. ՜կբձփ Գբճջ՞ չժ՜հզձ բ պխ՜հոփ
480՜ Եխ՝՜հջ, հզղՠ՜ ազո զ Տբջ Աոպճս՜թփ
501՝ Տբջ, հզղՠ՜ աժՠձ՜ժզռձ, ճջ ՠ՝ՠջ վճըզձ՟ Է ռՠխ ՠս չՠջ՜ջժճսձտձ, կզձձ ՞ճջթ՜ձ ՜ջզսձզփ
517՝ Դ՜՟՜ջՠ՜ռ ՞ջկճհտո զ ՞ջՠէճհ զ ոճսջ՝ Զ՜սջ՜ս՜ջզո ՜շ՜նզ, զ Սճսջ՝ ը՜մզո Բ՜ջբժՠձ՟՜ձզո, ՠս հ՜հոկ
՜սճսջ Մ՟վխնջ կՠա լճսժձ է՝ՠջ թշճչ ՠս ՝՜ե՜ժ ի՜հջՠջզսձ ՠս կ՜ձժպՠս՜տզձ ի՜ձ՟ՠջլփ Տբջ, պճսջ ձկ՜հ աՔճ ՜ձկ՜ի ՝՜ե՜ժտ. ՜կբձփ
540՝ ///ա, ոՠը ՠս ՝՜ե՜ժ ՜ձճսղ զ յ՜ջպզազ զսջ ՠս հ՜հ՞ճնձփ Քջզոպճո Աոպճս՜թ, յ՜ջ՞ՠսՠ՜ ձկ՜հ ՠս զսջճռձ
՜ջտ՜հճսդՠձբփ
548՜ Տբջ, հզղՠ՜, աՏեվսեվ ՠջժջռզձ կՠջ, ճջ ՜թ ՠ՝ՠջ վճը՜ձ՜ժ ծ՜ղզ ՠս չՠջ՜ժճսձ գձժճհա՚ վճը՜ձ ՠխզ, ՝՜հռ զ լՠշզձ ձճջ՜ ՜հձ ժ՜հջփ
561՝ Փ՜շտ...փ Ասջիձճսդզսձ ՠս ՞ճչճսդզսձ վ՜շտ տՠա զ Սթղենմե հՠպզձ ՞ջմե, ճջ ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ջՠջ ազո ի՜ո՜ձՠէ զ ՞զթ չՠջնզձ կՠէ՜կզո ՠս պ՜շզո. ՜կբձփ // (562՜) Աջ՟, զ հ՜հո ի՜ոՠ՜է ե՜կ՜ձ՜ժզո, հճջճսկ ա՜սջ՜ռՠ՜է էզձՠջ ՜ա՞ձ ձՠպճխ՜ռ ՠս պզջՠէ ՜կՠձ՜հձ ՜ղը՜ջիզո, ՠս կՠտ հ՜իե ոճռ՜ ո՜ջոճսռՠ՜է ճջյեո Փջժզմձ ՜ոե, դբ. Ի ՝՜ակ՜ձ՜է ՜ձ՜սջՠձճսդՠ՜ձ՚ ռ՜կ՜տՠոռզ ոբջ ՝՜ակ՜ռփ Ես Դ՜սզդ ՜ոե. Մ՜ղՠռ՜ս ՠջժզջ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՝ձ՜ժզմտ ձճջ՜հփ Ես Պ՜սխճո ՜ոե, դՠ. Աձռՠ՜է չ՜հՠէջճսդզսձ ՜ղը՜ջիզոփ Յ՜հո ի՜ոՠ՜է ՠս զ թՠջ՜ռՠ՜է ե՜կ՜ձ՜ժզո ժ՜պ՜ջՠռ՜ս ՜ոպճս՜թ՜իջ՜ղ կ՜պՠ՜ձո հ՜կզ հճջճսկ էռՠ՜է էզձեզձ դզս ՜կ՜ռ հՠէ՜ձՠէճհ ձ՜ը՜ի՜սջձ կՠջճհ զ ՟ջ՜ըպՠձ
գոպ ՠսդ՜ձՠոձզռձ դ՜ջ՞կ՜ձճսդՠ՜ձ ՜կտ ՑՅՀԱ (6373) ՠս գոպ ՜հէճսկ ի՜կ՜ջճհ՚ ՑՇՂԶ (6596), //(562՝) զոժ զ ժճսո՜ժ՜ձ Յ՜հպձճսդՠձՠ Աոպճս՜թձ Բ՜ձզ՚ ՌՄՀԷ (1277) ՜կտ, զոժ հ՜ոպճս՜թ՜հ թ՜ձ՜սդճսդՠձբ ՠս զ էճսո՜սճջՠէճ կՠջ
զ լՠշձ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ՚ ՋՀ (970), հճջճսկ եջ դճս՜ժ՜ձ կՠջճհ պ՜սկ՜ջզո ՉԻԷ (1278)փ

Ք՜ի՜ձ՜ ճկձ՚ Մ՟վխնջ ՜ձճսձ, ա՜ջ՟՜ջՠ՜է ՜շ՜տզձճսդՠ՜կ՝, ակպ՜ս ՜թՠէճչ ա՝՜ձ կ՜ջ՞՜ջբզձ, ճջ ՜ոե. Պ՜պճսզջ՜ձտ Տՠ՜շձ էճհո ՠձ ՠս էճհո պ՜ձ ՜մ՜ռ զկճռփ Ես կզսո կ՜ջ՞՜ջեձ ՜ոե. Եջ՜ձզ, ճջ ճսձզռզ ա՜ս՜ժ զ Սզճձ
ՠս գձպ՜ձզ զ Վՠջզձձ Եջճսո՜խեկփ Սճհձ ՜սջձ՜ժ՜ս ՠս ո՜հ ոպ՜ռ՜ս ապ՜շո ՜ոպճս՜թ՜հզձ հզսջ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ,
հզղ՜պ՜ժ զսջ ՠս թձճխ՜ռ զսջ՚ Յնռ՟մեջ Մ՟վ՟դ ՠջզռճհ // (563՜) ՠս Ար՟ասթխմ՟ճ, ՠս Պ՟ոթմ, ՠս Եժէեֆ Զզ դեյեպ ՠս վճտջ պՠո՜ձզ ՜շ ՜մո կ՜ջ՟ժ՜ձ, ո՜ժ՜հձ ՝՜աճսկ ծ՜շո յ՜պկե ո՜հփ
Ես ՜ջ՟, զկ պՠոՠ՜է ավճհդ հ՜սե՜ջճսդՠ՜ձ՚ Մ՟վխնջ տ՜ի՜ձ՜հզ, ձճս՜ոպո ՠս ՜ձյզպ՜ձո տ՜ի՜ձ՜հ ՠս ճմ գոպ
՜ջե՜ձճհձ՚ Սթղգնմ ՜ձճսձ,ոժո՜ ՞ջՠէ աո՜հ հճսոճչ ՜ձՠջՠսճհդ ա՜սջճսդՠ՜ձ Աոպճսթճհ, ճմ չ՜ոձ չ՜ջլճհձ, ՜հէ ՜ժձ
ճսձՠէճչ զ չՠջձ՜պճսճխեձ ՝՜ջՠ՜ռձ ՠս չ՜ջլճսռձ, ՠս ՠի՜պ ճխճջկճսդզսձ ձճջ՜հ զ չՠջճսոպ հ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ
զձլ ՠս ժ՜պ՜ջՠռ՜ս զ է՜հձ՜պ՜ջ՜թ ՟՜ղպզո հԱճվ՟ճվ՟սգ՟մ ա՟ր՟պթջ, գձ՟ [իճչ՜ձՠ՜ս] Սնրվՠ Գ[ենվ]ա՟ճ դ՟րվ՟ռ՟վթջ, պխ՜հ Մ՟վսթվնջթջ, // (563՝) զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ պՠ՜շձ Յ՟խնՠ՟ճ Հ՟ճնտ չՠջ՜յ՟զպճխզ, ճջ ՠի՜ո
զ ժ՜պ՜ջ ՜կՠձ՜հձ ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ չ՜ջճսռ, ՠս հՠյզոժճյճոճսդՠ՜ձ պբջ Գվթանվնճ ՠս պբջ Հ՟ղ՟դ՟ջո՟ճ, ոճսջ՝տձ զ կՠն ոջ՝ճռ, ն՜ի յ՜հթ՜շտ զ ՟ջ՜ձ Կ՜դճխզժբ ՠժՠխՠռճհփ Աջ՟, ՜խՠջոզս ի[՜հ]ռկ՜կ[՝ ՜]խ՜մՠկ ա՜կՠձզոեձ, ճջտ ի՜ձ՟զյզտ իճ՞ՠղ՜ի ժպ՜ժզո՚ չՠջթ՜ձՠէճչ ահզղ՜պ՜ժո ոջ՝ճռձ, ՠս ճջտ ՜սկպզտ զ ոճջ՜ էջճսդՠձե, կ՜ձ՜ս՜ձ՟, ճջտ ՞՜խ՜վ՜ջ ՜շձճհտ, [հզղՠռբտ] աոպ՜ռճխ ՞ջճռո՚ աՄ՟վխնջ տ՜ի՜ձ՜, ճջ ՠպ ՞ջՠէ աո՜հ զ ի՜է՜է ՜ջ՟ՠ՜ձռ հզղ՜պ՜ժ զսջ, զձլ կՠխ՜սճջզո ՠս ՜ձ՜ջե՜ձզո՚ Սթղգնմթջ. ՜շ ճջո ՠս ա՜ձ՜ջե՜ձո ՞ջզմո՚ աՍթղգնմ ՠս աի՜հջձ
զկ՚ աԵցվգղթ՟մնջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 13՝ (ԺԵ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Բ՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ ՜շ՜տՠէճհո Յճչի՜ձճս, ճխճջ[կ]ճսդզսձ ՠս դճխճսդզսձ ղձճջիՠ՜՚ Ս՟վաջթմ ՠս թձ՜սխ՜ռ ձճջզձ՚ Թնրհէ՟ղթվթմ ՠս Ադթդի՟էնրմթմ, ճջ ՠպ չՠջըոպզձ ժ՜ակՠէ աոճսջ՝ ՞զջգո (ձկ՜ձ՚ 424՝)փ
22՝ Յզոճսո Քջզոպճո, հզղՠ՜ հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ տճսկ աՍ՟վաթջ ՠս աժՠձ՜ժզռձ զսջ՚ աԹ՟մջնրիմ //(23՜) ՠս աճջ՟զոձ զսջ՚ աԽեվ՟սթմ, աՂնրմսթխ, աՔ՟վթղ՟սթմ, ՠս ավՠո՜հձ զսջ՚ աԽնտ՟բգհ, ՠս աՓ՟յ՟ի՟էնրմ՚ ՟ճսոպջ Ս՟վաջթմփ
34՝ ԶՍ՟վաթջ՝ ճջ՟զ Թնրհէ՟ղթվթմ, ճչ գձդՠջռճխտ ՠս էոճխտ, հզղՠռի[տ] ոճսջ՝ հ՜խ՜սդո լՠջ, ազ ՠպ չՠջըոպզձ ձճջճ՞ՠէ աոճսջ՝ ՞զջո... (ձկ՜ձզտ՚ 37՝, 44՝ — 5՜, 62՜, 70՜, 85՝, 91՝, 96՜, 124՝ ՠս ՜հէճսջ)փ
390՝ Ախ՜սդզստ ոջ՝ճհձ Գվթանվթ կՠջճհ Լնրջ՟րնվշթմ հզղՠ՜ հ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ Քճսկ՚ աՍ՟վաթջ ՠս աժՠձ՜ժզռձ
զսջ՚ աԹ՟մջնրիփ // (391՜) Ըձ՟ ձկզձ ՠս աԹ՟բենջ ՜՝ՠխ՜հձ՚ ավ՜ժ՜ժ՜է Սնրվՠ Աղգմ՟ցվխշթջ, ազ ժ՜ ո՜հ ի՜ձ՜յ՜ա զ ՟ջ՜ձ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռճհո զ ոյ՜ո՜սճջճսդզսձփ
2. 252՝ (ԺԵ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Տբջ Աոպճս՜թ Յզոճսո Քջզոպճո, տճ ոճսջ՝ Յճի՜ձբո ՜սՠպ՜ջ՜ձ//(253՜)մզձ ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ հզղՠ՜հ՚ ապբջ Վ՟վբ՟մ // (252՝) ՠյզոժճյճոձ ՠս աՍ՟վաթջմ ՠս աճջ՟զոձ ՠս աժՠձ՜յ // (253՜)ժզռձ
զ Քճսկ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձ՟. ՜կբձփ Եխզռզ, ՠխզռզ (ձկ՜ձ՚ 491՝)փ
3. 361՝ (ԺԵ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Զպբջ Վ՟վբ՟մ ՠյզոժճյճո հ՜խ՜սդո հզղՠռբտ զ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կՠջ (ձկ՜ձ՚
424՝, 529՜)փ
4. 424՜ (ԺԵ ՟.,իզձ ղխ՜՞զջ) Աջ՟, ՜խ՜մՠկ ա՜կիձիոՠձ, ճջտ գձդՠշձճստ... ՜ո՜ռբտ... Ոխճջկզ Ս՟վաջթ կՠխ՜սճջ ՠս ՜ձ՜ջե՜ձ, ՠս թձճխ՜ռ զջճռ... ՜կբձփ
5. 190՝ (ԺԵ ՟., ՝ճէճջ՞զջ) Տբջ Աոպճս՜թ ճխճջկզ՚ Թ՟թենջ ՜՝ՠխզձ. ՜կբձ, Ռ ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 139՜, 392՝)փ
6. 320՝ (1673 դ., ձրպջ՞զջ) Ես հզղՠռբտ աԽ՟շ՟սնրվ ո՜ջժ՜ս՜քձ, Ոխճջկզ ՜ո՜ռբտ, Աոպճս՜թ լՠա ճխճջկզ.
՜կբձփ
374՝ (Նճհձ լՠշտճչ) Ահորջ ՠի՜ո զձլ ի՜ջո՜ձզո. դվզձ ՌՃԻԲ (1673). վ՜շտ ՠս ՞ճիճսդզսձփ
7. 404՝ (ԺԷ ՟., ՝ճէճջ՞զջ)
Ձՠշըո ՞ձ՜հ զ իճխ կ՜ղզ,
Գզջըո կձ՜հ զ չՠջ՜հ ՠջժջզփ
Յզղՠռբտ ա՞ըթուխ ոճջ՜հ՚ աՄ՟վխնջ տ՜ի՜ձ՜հձփ Զ՞ճջթո լՠշռ կՠջճռ ճսխզխ յ՜ջ՜հ զ կՠա, Տբջ... (ձկ՜ձ՚ 9՝)փ
8. 563՝ (1714 դ., ՜ձչ՜ջե ձրպջ՞զջ) Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թ՜շ՜հ Ադ՟վթ՟ճ. Եո ՞ջՠռզփ Տբ[ջ] Աոպճս՜թ, ՠո կՠխ՜սճջզո կզ ծ՜ջ ՜ձեոփ Եո ճջ ՠժզ Սնրվՠ Ս՟վաթջմ դւզձ ՌՃԿԳ (1714) — զձփ Ասՠպզո տՠա, Մ՜ջզ՜կ աճջ Գ՜՝ջզբէ կոյձ՜սճջՠ՜է (ձկ՜ձ՚ Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜, Ա՝)փ
9. Պ՜պ՜շզժ—յ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՜ (ԺԸ ՟., ձրպջ՞զջ) Եո՚ Ղ՟դ՟վ Վ՟մտթ, կՠխ՜սճջ Մ՟վսթվնջ ժ՜ռ՜ ՜հո ոճսջ՝
չ՜ձտզո զ ոյ՜ո՜սճջճսդզսձ ՠս կՠթզ/// (2 ՝՜շ ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 390՜՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ)փ

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ (պ՜ջ՝ՠջ) 10՝ Տՠ՜շձ թ՜շ՜հ...304՝ 0չ գձդՠջռր[խ]տ, հզղՠռբտ, ի՜ս՜պ՜ոռճստփ 319՝ Տբջ Յզոճսո... 401՜ Յ՜հո բ Ջ՜շիձդզջփ 409՝ Ահորջ հ՜ձծ՜շ էճսոճհձ թ՜՞ճսկձ... 413՝ Զզ ՜ջ՜ջՠջ... 461՜ Ես ՠո հ՜ձժ՜ջթ... ՝ՠջզ աի՜կ՝՜սո կ՜իճսձփ 471՝ (1 ՝՜շ նձնճս՜թ)/// տ՜ի՜ձ՜փ 535՜ Ոՙ Տբջ, ՠո թ՜շ՜հ Քճ ՠկ...
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ԳՐԻՉ, ԾԱՂԿՈՂ, ԿԱԶՄՈՂ՝ Ոծ՟մմեջ ղթ՟ճմ՟խգ՟տ Թղնւնրգտթֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Պվմ. Շ՟ժնրեֆ
ԹԵՐԹ՝ 569+1 (խվխ. 240). շավնր՟լ՝ 538՟—9ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԽԹ×12(Ա, ԻԲ 9, ԺԶ, ԻԴ, ԽԶ 11, ԼԱ, ԽԹ 3)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ (538—9 գպ՟ղ՟ծթխ «MYZANA » ժնրջ՟բվնյղնռ, ԺԸ բ., ճ՟րգժնրղ)ֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 30,2×21ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 33ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2(Ա—Բ)+1(Գ), էնրհէ, գպ՟ղ՟ծթխ ժնրջ՟բվնյղնռ, ԺԸ բ. ճ՟րգժնրղֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, մ՟վմչ՟անճմֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. սգհ—սգհ դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, է՟մ՟ւթ ձ՟ո՟հնրղ, ժնրջ՟մտւմգվնրղ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվ, Ա գր ԽԶ ով՟խմգվզ ո՟խ՟ջ՟րնվ, 563—566 էգվէգվթ խգմսվնմ՟խ՟մ ղ՟ջզ էնրժ՟տ՟լ, ավ՟բ՟յսզ անրմ՟է՟ցնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ ւգվլնր՟լ, տգտ՟խգվ, գդվգվզ՝ ւ՟ճւ՟ճնր՟լֆ ԺԸ բ. ռգվ՟խ՟դղնր՟լ, ղթ յ՟վւ էգվէգվ խ՟վխ՟սնր՟լ գր ժվ՟տնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. ՟. 1՜–3՝ [«Եվ՟մգժնճմ Սգՠգվթ՟մնջթ Եղգջնր գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ճ՟պջ ճ՟հ՟աըջ Ծըմզմբգ՟մ գր
Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Ի կբն տջզոպճո՜ոզջ՜ռ աՔջզոպճոբ ըճոպ՜ռ՜ ծ՜շՠէ...»,
կգպ. 993, 5՜]/// Աոպճսթճհ, գոպ ՜հձկ, ճջ ՠջ՜ձՠէզ ՜շ՜տՠ՜էձ ՜ոբ...
ՠ. 3՝—8՜ Եվ՟մգժնճմ Երջգՠթ գոթջխնոնջթմ Կգջ՟վնր ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգ՟մտմ ճԱպ՟չթմ բովնրէգմեմ — Աջ՟, ոժզա՝ձ ՜ջ՜ջզռ զ ՝՜ձո հ՜հո զ չՠջզձ ՠս ոտ՜ձմՠէզ հ՜ոպճս՜թճսդՠձբ...
ա. 6՜—7՝ Ի ռ՟վբ՟ոգսնրէգմե ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ — Աջ՟, ՜հջ կզ ՜ոպճս՜թՠխբձ զկ՜ոպճսդՠ՜կ՝...
բ. 8՜—15՝ Դ. Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե — Պ՜ջպ ՠս յ՜պղ՜ծ բ կՠա մժ՜ջ՜սպ՜ձ՜է ձղ՜ձ՜՞զջ ՞ջՠէճռձ ՜ս՞ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ...
գ. 15՝—23՜ Ի ղգլթ ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ. Եվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Խ՟րջւ թ Յ՟ճսմնրէթրմմ Տգ՟պմ — Քջզոպճո թձՠ՜է էզձզ, վ՜շ՜սճջՠռբտ...
դ. 23՜—7՝ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթ ղգխմնրէգմե — Ես Յզոճսոզ Քջզոպճոզ թձճսձ՟ձ բջ ՜հոյբոփ Ոջյզոզ զձմ թձճսձ՟ ՜ոզռՠո...
ե. 27՝—35՝ Եվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Խ՟րջւ թ Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ. Ապ՟չթմ ՟րնրվմ ե — Խճջիճսջ՟ կՠթ ՠս ըոտ՜ձմՠէզ հ՜հոկ ՜սճսջ պՠո՜ձՠկտ, ՠխ՝՜ջտ...
զ. 36՜—40՝ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Եվխվնվբ ՟րնրվմ. Ի Վ՟վբ՟ոգսնրէգմե ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ —
Աջ՟, ՜շ՜տՠ՜ռ Աոպճս՜թ աՈջ՟զձ զսջ հ՜ղը՜ջի...
է. 40՝—9՝ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ամկթ՟մկնր գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Մխվսնրէթրմմ Տգ՟պմ. Եվխվնվբ
՟րնրվ — Դ՜ջլՠ՜է, զկ Յզոճսո ՠս ՟՜ջլՠ՜է, զկ ըճջիճսջ՟...
ը. 49՝—51՝ Եվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Գնռգջս թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ գր թ ղթյս խնճջմ Մ՟վթ՟ղ — Աջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ՜հորջ թ՜՞ՠ՜ռ ՜ջՠ՞՜ժձ...
ը՟. 52՜—4՝ Եվվնվբ ՟րնրվմ ե. Եվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Նթրջ՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ղ՟մխնրմջմ Բգբհգեղթ, նվ խնսնվգտ՟մ թ Հգվնռբգե — Ստ՜ձմ՜ձ՜հտ ՜ջ՟ՠստ, ազ իջծճսՠ՜է լՠա ՠջՠսզկ...
ըՠ. 54՝—8՝ Ննվթմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Ի ղ՟խ՟մնրմ Բգէհգեղթ — Դ՜ջլՠ՜է թՠջճսձզո, ՠո ՜շ զ ՝՜ձզռ ՜թզկ
հ՜ոյ՜ջբա...
ըա. 58՝—60՝ Սվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ Ահեւջ՟մբվթ գոթջխնոնջթ Ի ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ գր ճնհչնճմմ Եհթջ՟ՠգէթ — Աձծ՜շզձ ըճջիճսջ՟տ, ճջ զ լՠշձ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Կճսոզձ ՠջՠսՠռ՜ս...
ըբ. 60՝—1՝ Ննվթմ ջվՠնճմ Աէ՟մ՟ջթ գոթջխնոնջթ — Աջ՟, ՠխՠ՜է զ չՠռՠջճջ՟ճսկ Ա՟՜կ, զ չՠռի՜ա՜ջՠ՜ձ ՟՜ջճսձ...
ըգ. 61՝—8՝ Չնվվնվբ ՟րնրվմ. Սվՠնճմ Բ՟վջհթ ՟վւգոթջխնոնջթ Կգջ՟վնր Կ՟ո՟բնռխգտրնտ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի
Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ — Քջզոպճոզ թձճսձ՟ձ զսջ՜ժ՜ձձ ՠս ՜շ՜նզձձ ՠս հ՜պճսժ զսջճհ ՜ոպճս՜թճսդՠ՜ձձ...
ըդ. 68՝—74՜ Սվՠնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Նիոյխգջ՟վնր գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ գր ղթյս խնճջմ Մ՟վթ՟ղ — Զ՜կՠձ՜հձ պ՜սձո ՠս ա՜սջիձՠջ՞ճսդզսձո յ՜ջպ բ կՠա...

ըե. 74՜—80՜ Հթմագվնվբ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժնճմ Աէ՟մ՟ջթ Ահեւջ՟մբվթ գոթջխնոնջթ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠ
Աջսնր՟լ՟լթմմ գր թ ղթյս խնճջմ Մ՟վթ՟ղ — Աոպ՜ձ՜սջ ակպ՜ս ՜թՠէճչ զկ աըճջիճսջ՟ձ կՠթ...
ըզ. 80՜—9՜ Տգ՟պմ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ — Մ՜ժ՜՞ջբ կՠթձ Ղճսժ՜ո. Ի իձ՞ՠպ՜ո՜ձՠջճջ՟զ ՜կզ պբջճսդՠ՜ձձ Տթՠգվգ՟...
ըէ. 89՜—95՜ Վգտգվնվբ ՟րնրվմ. Սվՠնճմ Թենբնջթ ղթ՟ճմ՟խգտթ Գնռգջս թ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ գր թ ղթյս խնրճջմ Մ՟վթ՟ղ — Զ՝՜ձ՜սճջ ՠս աձՠջ՜ձլձՠ՜ձ պ՜ծ՜ջ ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ...
թ. 95՝—100՝ Եվ՟մգժնճմ Հթոնհթսգ՟ Բնջսվ՟տր[նճ] Արգս՟վ՟մթմ Մգխմնրէգմեմ. Ի ճ՟վնրէթրմմ Ղ՟դ՟վնր — Զճջ՜սջզձ՜ժ, կ՜հջ ճջ՟ՠոբջ պճսՠ՜է աոպզձձ ռկ՜ձճսժձ, ըձ՟՜ կ՜ձժ՜ձձ...
թ՟. 101՜—6՝ Եվ՟մգժնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ Նիոյխգջ՟վնր գոթջխնոնջթ. Ի ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ
գր թ ղթյս խնճջմ Մ՟վթ՟ղ՝ ճնրմ՟վեմ ՟ճՠՠգմ՟րւ (լ՟ճվ՟խ՟ո՝ «Ա—Ք») — Յճջե՜կ հզղՠկ հԵս՜հզ ոպճսձ՞՜ձՠէձ,
՜ջպ՜ոճսՠկ...
թՠ. 106՝—22՝ Երէմգվնվբ ՟րնրվմ. Եվ՟մգժնճմ Աՠՠ՟ Եցվգղթ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Ծմնրմբմ Քվթջսնջթ
Աջսնրլնճ ղգվնճ — Ստ՜ձմՠէզ բ թձճսձ՟ տճ, Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
թա. 122՝—5՝ Որէգվնվբ ՟րնրվմ. Ի Վ՟վբ՟ոգսնրէգմե ջվՠնճմ Գվթանվթ Հ՟ճնտ Լնրջ՟րնվշթմ, թ Յ՟ճսմնրէթրմմ Տգ՟պմ — Ի՝ջՠս էռ՜ձ ՜սճսջտ ճսդ դէվ՜պՠէ աձ՜... Զճջ ՠս կ՜ջ՞՜ջբձ ՜ոբ...
թբ. 125՝—7՝ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխէՠգվ՟մթ Ի Յ՟ճսմնրէթրմմ Տգ՟պմ — Քջզոպճո ՜ղը՜ջիզ <հ՜հպ>
հ՜հպձՠռ՜ս...
թգ. 127՝—8՜ Ի ճթյ՟ս՟խթ ջվՠնճմ Պգսվնջթ գր Աՠթջնհնղ՟ ջ՟վխ՟ր՟աթ ճԵխգհգտ՟խ՟մ ո՟սղնրէգմե
ճԵրէմգվնվբ բովնրէգմեմ — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո զ՝ջՠս ՠժ՜ռ Փեժթւջ հՠժՠխՠռսճն ՜ձ՟ Հպնռղ՟ճգտրնտ...
թդ. 128՜—34՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Պգսվնջթ գոթջխնոնջթ Ահեւջ՟մբվթ — Ի դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Դթնխհեսթ՟մնջթ ժ՜հոՠջ Հպնղ՟ճգտրնտ, բջ ի՜հջ՜յՠպ...
թե. 135՜—6՝ Յ՟ճժղե ո՟սղնրէգմե Յ՟հ՟աջ ջվՠնճմ Պգսվնջթ ծ՟ճվ՟ոգսթ գր Աՠթջնհնղ՟ ջ՟վխ՟ր՟աթմ
— Աշ՜սՠէ տ՜ձ այ՜պկճսդզսձո, ՠձ ի՜ձ՟բոտ ոջ՝ճհձ, աճջ իջ՜կ՜հՠռզձտ ՞զջտ ոճսջ՝տ...
թզ. 136՝—43՜ Ի ճթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ծ՟րվմ Ամսնմթ Ամ՟ո՟ս՟խ՟մթ. Եվ՟մգժնճմ Աէ՟մ՟ջթ գոթջխնոնջ՟ոգսթմ Ահեւջ՟մբվթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ռգվ՟ճ ջվՠնճմ Ամսնմթ — Բ՜ջսճտ բ ձ՜ը՜ձլ ՟ձՠէ գձ՟ կզ՜հձ՜ժՠ՜ռոձ
Եաթոս՟տրնտ...
թէ. 143՜—6՝ Ի մնճմ ավնտ. Վ՟ջմ ծ՟մաջսգ՟մ ջվՠնճմ Ամսնմթ — Զ՜սջ՜չ՜ջ ճկձ ՜շ՜տՠ՜ռ ՜շ ձ՜ ա՝՜աճսկո...
ժ. 147՜՝ Ի ճթյ՟ս՟խ ջվՠնճմ Յնռծ՟մնր Կ՟վ՟ոգսթմ գր Մխվսշթմ Քվթջսնջթ. Սվՠնճմ Երջգՠգ՟ ճԵխգհգտխ՟մ ո՟սղնրէգմե — Յՠպ ո՜ժ՜ս ե՜կ՜ձ՜ժզ ի՜պՠ՜է ա՞էճսըձ Յճչի՜ձձճս Կ՜ջ՜յՠպզձ...
Գջմզռ՚ 147՜ «Ոչ ՠխ՝՜հջ, հՠպ Ը ՜սջբզռձ հ՜շ՜նձ աՅճչի՜ձձճս ժ՜ջ՟՜հ ՠս ՜յ՜ աՊգսվնջթ ՠս աԱմսնմթմ, ՠս ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ,
չ՜ոձ ազ ՜սջզձ՜ժ մժ՜հջ»փ

ժ՟. 147՝—55՜ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր (=Յ՟խնՠ՟ճ) Սվձնճ գոթջխնոնջթ Բ՟մ բվնր՟սգ՟տ թ Յնռծ՟մմեջ
Մխվսթշ Կ՟վ՟ոգս Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Յզոճսո էճհո վ՜շ՜ռ, ճջ ա՜կՠձ՜հձ պզՠաՠջո յ՜հթ՜շ՜ռճհռ...
ժՠ. 155՝—6՜ Յթյ՟ս՟խ ջնրվՠ գր ՠ՟վգ[ո՟յ]ս է՟ա՟րնվթմ Թենբնջթ. Ի Կ՟ճջգվ՟խ՟մ ավնտ — Թենբնջ Մգլ՚ ճջ՟զ Կնջս՟մբթ՟մնջթ ՜կո զձձ ճս պ՜ոձ...
ժա. 156՜—9՜ Ի Սնխվ՟ս՟ ո՟սղնրէգմեմ. Վ՟ջմ է՟ա՟րնվնրէգ՟մմ Թենբնջթ Մգլթ — Իոժ դ՜՞՜սճջձ Գվ՟սթ՟մնջ պՠոՠ՜է պժ՜ջ՜ռՠ՜է աՀպնղ՟ճգտրնտ յՠպճսդզսձձ...
ժբ. 159՜—67՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնտ ղ՟մխ՟մտմ, նվ ճԵցգջնջ մմչգտթմ թ ժգվթմմ Ուհնջ գր ճ՟վգ՟մ ճ՟րնրվջ ՠ՟վգո՟յս գր ղգլ է՟ա՟րնվթմ Թենբնջթ — Ակՠձՠռճսձ Տբջձ ՠս Աջ՜ջզմձ, ճջ ՞զպբ աոզջպո ՠս աՠջզժ՜կճսձո...
ժգ. 167՝—79՜ Պ՟սղնրէթրմ ռ՟ջմ ՟մտթտ թ ծ՟վ՟ր[՟ճ]թմ ՟դաեմ թ ռգվ՟ճ Հ՟ճնտ, գր ռխ՟ճնրէթրմ Վ՟ծ՟մ՟՝ նվբրնճ Խնջվնռնր Գնհէ՟մ սգ՟պմ — Աի՜ կՠջժ՜ռ՜ս չ՜խ՜ժ՜սճջձ զ յ՜պՠձզռ...
ժդ. 179՜—81՝ Սվՠնճմ Կթվ՟խնջթ գր ղ՟րվ մնվ՟ճ Յնրհթսգ՟ճ գր Պ՟սղնրէթրմ թ Թգնբնվնջե գոթջխնոնջե
՟պ ղգլ գոթջխնոնջ՟ոգսմ Զնջթղնջ սգվ՟ղՠ իմբ՟ժ — Սճչճջճսդզսձ բ մ՜ջ դղձ՜կճհձ կ՜ջ՟ժ՜ձ...
ժե. 182՜—9՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ Իամ՟սթնջթ գոթջխնոնջթմ Ամսթնւ՟ճ, նվ խ՟ս՟վգտ՟ր թ Հպնղ ւ՟հ՟ւթ
— Ահձ զձմ ազղը՜ձճսդզսձձ Հպնռղ՟ճգտրնտ ՜շՠ՜է Տվ՟ճթ՟մնջթ ժ՜հոՠջ...
ժզ. 189՝—94՜ Եէե նվոեջ գխգհգտթմ Հպնռղ՟ճգտրնտ ավգ՟տ ջնրվՠմ (Իամ՟սթնջ), խ՟վագտ՟ւ թ մգվւնտջ —
Իամ՟սթնջ, ճջ ՠս Աջսնր՟լ՟դագ՟տ կՠթճսդՠ՜կ՝ձ Հ՜սջ ՝՜ջլջՠէճհ...

ժէ. 194՜—6՜ Հվ՟յւ ջւ՟մշգժգ՟տ, նվ գհգմ դխմթ ռխ՟ճ՟խ՟մ ծ՟մբթջթտ ջվՠնրծրնտմ Թգխհթ ճ՟յի՟վծմ Սնրվ՟տրնտ — Հ՜կ՜ջլ՜ժզկ ՜հոճսիՠպՠս աճ ծղկ՜ջզպ ՜ոպճս՜թ՜յ՜ղպճսդզսձ՟ լՠջ...
ի. 196՜—8՝ Դ՟վկգ՟ժ գր գվխվնվբ ջւ՟մշգժթջ խ՟ղթղ ո՟սղգժ կգդ, ջթվգժթւ, դնվ Տեվ գտնճտ թ կգպմ ջնրվՠ խնրջթմ Թգխհթ թ Մգվթնմ ւ՟հ՟ւթ — Յ՜սճսջոձ հ՜հձճոզժ ՠէՠ՜է ժճհոձ զ էՠ՜շձձ...
ի՟. 198՝—208՜ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ Նթմնրե՟տրնտմ գր ճ՟րվթմ՟խ բ՟վկթ ղգհ՟րնվ՟տմ — Աի՜ իջ՜կ՜ձ ի՜ոՠ՜է ՜շ կ՜ջ՞՜ջբձ Յուձ՜ձ...
իՠ. 208՝—9՝ Թնրխտ թ Նգվջթջե գոթջխնոնջե, ճգհՠ՟րվե սգ՟պմ Գվթանվթջթ խ՟էնրհթխնջթ Հ՟ճնտ. Պ՟ս՟ջի՟մթ էհէնճմ Գենվագ՟ճ Ավգրգժգ՟մ գոթջխնոնջթ, ՟պ՟չմնվբթ Սնրվՠ նրիսթմ Հ՟հՠ՟ս՟ճ Յ՟հ՟աջ ծգս՟դնսգժնճ ՟պ թ ջսնրանրէթրմ դՊ՟սղնրէթրմջ գվ՟մգժնճ մ՟ծ՟ս՟խթմ ջվՠնճմ Ս՟վաջթ — Ոջճռ ՝՜խլ՜էզ բ ծղկ՜ջպճսդզսձձ հզջո ՠս զ ՝՜ձո...
իա. 209՝—21՝ Մ՟վգվթ թ ԻԳ. Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Ս՟վաջթ դ՟րվ՟ռ՟վթմ գր նվբրնճ մնվ՟, նվնճ ՟մնրմ՝ Մ՟վսթվնջ, նվ է՟վաղ՟մթ Վխ՟ճ, գր ՟ճժնտ դթմնրնվ՟տ, նվւ զմբ մնջ՟ ռխ՟ճգտթմ ճ՟րնրվջ ՟ղՠ՟վթյս է՟ա՟րնվթմ Յնրմ՟տ գր Պ՟վջթտ գր Շ՟ոնրծրնճ է՟ա՟րնվ՟տ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Հպնռղ՟ճգտրնտ
Մգլթմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ...
իբ. 21՝—7՝ Սվՠնճմ Աՠՠ՟ճ Եցվգղթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ա՟ժնրջս Աջսնր՟լնվբրնճմ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ճ թ ս՟ձ՟վմ
— Ոջ ՜ձըոժզա՝ձ ՠո հԷճսդՠ՜ձ հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ հ՜սզպՠ՜ձո...
իգ. 228՝—32՜ Ի ճթյ՟ս՟խթ ջվՠնտ Ասնղգ՟մտմ, նվւ մ՟ծ՟ս՟խգտ՟մ թ դ՟րվ՟տմ Հ՟ճնտ, դնվ ՟ջ՟տգ՟ժ
ծ՟րվ Տ՟ձ՟ս՟ճ Վ՟վ՟ա՟ծթ — Աջտ, ՠխ՝՜ջտ ՠս ի՜ջտ, եճխճչճսջ՟տ ՜ոպճս՜թ՜ոբջտ...
իդ. 232՝—9՜ Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնտ ՟դ՟ս՟տմ գր դ՟րվ՟ռ՟վ՟տմ Հ՟ճնտ, նվւ Ք՟չւ ՟մնր՟մգտ՟մ, թ ժգվթմմ, նվ խնշթ Սնրխ՟ր. Եվ՟մգժնճմ Ամսնմթ Ամ՟ո՟ս՟խ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ խ՟ս՟վղ՟մ ջվՠնտմ — Ն՜ի՜պ՜ժտ, ճջտ ՞ձ՜ռզձ հԱժ՟մ՟տ ՟ջ՜ձբ աիՠպ Ս՟մէթխմ՟ (=Ս՜դՠձժ՜) պզժձճն զ Հ՟ճւ...
Լճսո՜ձռտճսկ՚ «Սճստզ՜ոՠ՜ձռձ բ յ՜պկճսդզսձ»փ

իե. 239՜—40՜ Տգջթժ Կնջս՟մբթ՟մնջթ ՟ջսնր՟լ՟ջեվ է՟ա՟րնվթ — Տՠո՜ձբջ զ պՠոէՠ՜ձ ՞զղՠջճհ դ՜՞՜սճջձ Կնջս՟մբթ՟մնջ աիջՠղպ՜ժ Աոպճս՜թճհ....
իզ. 240՜—1՝ Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնտ Ոջխգ՟մտմ — Գպզ կզսո ՠսո ՜հէ յ՜պկ՜՞զջ զ ժճխկ՜ձո Յնրմ՟տ, ՜հջ կզ
գձդՠջռ՜ոբջ...
իէ. 241՝—3՜ Ի ճթյ՟ս՟խթ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Հ՟ճնտ, թ Քգվբնհ՟խ՟մ ավնտ. Յ՟հ՟աջ խգմ՟տ գր ռ՟վնրտ գվ՟մգժրնճմ — Ժճխճչՠ՜է կզ՜՝՜ձ ձ՜ը՜ջ՜ջտըձ Հ՜հճռ ՜շ ՠջ՜ձՠէզ ոճսջ՝ձ Ս՟ծ՟խ... 243՜—5՜
[«Տգջթժ ղ՟վա՟վենրէգ՟մ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ...». կգպ. 993, 225՟] — Ես ՜ի՜ հ՜ձժ՜ջթ՜ժզ ՝՜ռ՜ս ի՜ոպ՜պճսդզսձձ ՠջժձզ... 245՜—8՝ [«Մգխմնրէթրմ ջվՠնճմ Ս՟ծ՟խ՟ճ սգջժգ՟մմ...», կգպ. 993, 226՟] — Զ՝՜ձ՜է ի՜ոպ՜պճսդՠ՜ձձ ՠջժձզ, աճջ պՠոՠջ... 248՝—9՝ Հ՟մաթջս Ս՟ծ՟խ՟ճ ջվՠնճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ Հ՟մնրվտ Հ՟ճնտ — Ես հ՜հձկիՠպբ ՜կվճվՠ՜է ազձտձ ՜շ՜տզ զ ձճհձ ոջ՝ճհձ Ս՟ծ՟խ՟ճ...
լ. 249՝—52՜ Ոհՠւ Նգվջթջթ (՟ճժ կգպւ՝ Մնռջթջթ) Քգվբնհթ ճ՟հ՟աջ ՠ՟պմ՟ժնճ է՟ա՟րնվնրէգ՟մմ Ավյ՟խնրմգ՟տ գր ւ՟ծ՟մ՟ճնրէթրմմ ճ՟դաե ջվՠնճմ Գվթանվթ — Ոխ՝՜կ ատՠա, Հ՟ճնտ ՜ղը՜ջի...
լ՟. 252՜—64՜ [Եհթյեթ] Վխ՟ճնրէթրմ ջվՠնճմ Վ՟վբ՟մ՟ճ գր ՟ճժնտ թյի՟մ՟տըմ Հ՟ճնտ, նվ ՟մխ՟մ թ ղգլ ո՟սգվ՟դղթմ Պ՟վջթտ (=Հթմագվնվբ ճգհ՟մ՟խ) — Մՠթ բ ոբջձ Աոպճսթճհ տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ կՠթճսդզսձո ՠջժջ՜սճջ... 264՜—86՜ [Եհթյեթ] Վխ՟ճնրէթրմ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ ջնրվՠ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ (=Երէմգվնվբ ճգհ՟մ՟խ) — Աջ՟, զ չՠղպ՜ո՜ձՠջճջ՟զ ՜կզ պբջճսդՠ՜ձձ ձճհձ դ՜՞՜սճջզ...
§լ՟. պՠո պյ. 1957, բն 98, 141, Ճ12փ
լՠ. 286՜—9՝ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ Յ՟հ՟աջ շըջա՟ժնճ դծ՟մանրտգ՟ժջմ, ղ՟մ՟ր՟մբ, նվ թ սհ՟ճնրէգ՟մ ծ՟ջ՟խթ էնհթմ դ՟ճջ խգմտ՟հջ — Բՠջ ՜հոճսիՠպՠս ՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ տ՜ձ ահ՜շ՜ն՜՞ճսձզռձ...
լա. 289՝—93՜ Ննվթմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Միթէ՟վնրէգ՟մ ռ՟ջմ ջա՟րնվ՟տ — Քջզոպճո բ՜շ, ՠջժջյ՜՞ՠոռճստ, ոպՠխթզմձ չՠջոպՠխթ...
լբ. 293՜ Թնրխտ Ադ՟մ՟ջթ գոթջխնոնջթ ՟պ Արանջսթմե ճԱցվթխգ՟ճ — Եո՚ ՜հոյբո ժ՜ջթբզ, դբ ՜խ՜ձ՟ձ
ՠխժՠո՜ռսճռ...
լգ. 293՝ Սվՠնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հգղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգսթմ — Ք՜ձազ հճջե՜կ յ՜պ՜ջ՜՞ կ՜պճսռ՜ձՠկտ, հ՜հձե՜կ հզղՠկտ զ Քջզոպճո աձձնՠռՠ՜էոձ...
լդ. 293՝—4՜ Բ՟վջհթ ՟վւգոթջխնոնջթ Կգջ՟վնր Թնրխտ ՟պ Տգվգմսթնջ ջսվ՟սգժ՟ս Վ՟ջմ ղ՟ծնր՟մ
բջսգվ՟տ մնվ՟ – Ես ՜ջ՟, ՜շ տՠա ՠձ զկ ՝՜ձտո, ճչ տ՜ն՟...

լե. 294՜՝ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ՟պ Կջ՟պթնջ — Հ՜ս՜ձզկ ՠո, զկ՜ոպճհձ ՝՜ձզռ, դբ իճ՞զ ՜կՠձ՜՝՜ջզ ՠս ՜ոպճս՜թ՜ոբջ...
լզ. 294՝—5՝ Ննվթմ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ [Ի ղ՟ծմ] Մ՟ւջթղթ՟մնջթ նրջնրղմ՟խտթ թրվնճ — Ոչ ՝՜ջՠժ՜կ զկ ՠս ոզջՠէզ կՠջլ՜սճջ իճ՞սճհ զկճհ...
լէ. 295՝—6՜ Տգ՟պմ Եցվգղթ ջնրվՠ ռ՟վբ՟ոգսթ Ի ճ՟վնրէթրմ ղգպգժնտ — Ք՜ձազ ՜ի՜ ե՜կ՜ձՠ՜ռ կՠա ՜ի՜սճջ ՜սջձ ՜հձ... 296՜ Ննվթմ Եցվգղթ Ի մնճմ ինվծնրվբ — Ոոժՠջտ կՠշՠէճռ, ճջտ զ ՞ՠջՠակ՜ձո ՠձ... 296՜ Ննվթմ — Ժճխճչՠռբտ ՠս ՜կ՝՜ջՠռբտ հզկ՜ոպճսձ կզպո լՠջ... 296՜ Ննվթմ — Զզ՛ ՜շ՜տբտ ահճսո՜ի՜պճսդզսձ լՠջ ՜շ
՟՜պ՜սճջձ... 296՝–7՝ Ննվթմ Եցվգղթ գվ՟մգժնճ Ի ղ՟ծմ թրվ – Աջ՟,կՠջլՠռ՜ջճստ ՜շ զո, ՠխ՝՜ջտ, ՠս յ՜ջաՠռբտ
աճպո զկ...
խ. 297՝–8՜ Կ՟մնմ՟խ՟մ ծվ՟ղ՟մւ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տ (Վ՟ջմ նշ ջա՟ժնճ դմմչգտգ՟ժջմ) — Ոջտ ժճթ ՟ձՠձ կՠշՠէճռ, ՜ձհճսոճսդՠ՜կ՝ է՜ձ...
խ՟. 298՜–304՝ Բնրմ ՠ՟վթխգմբ՟մթմ յ՟ՠ՟էմ ՟րվմ. Յթյ՟ս՟խ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգս՟տմ Ճ գր Ծ գոթջխնոնջ՟տմ, նվւ թ Կնջս՟մբթմնրո՟րժթջ ընհնռգտ՟մ զմբբեղ ծնաեղ՟վսթմ Մ՟խեբնմթ գր ինջսնռ՟մգտթմ դՍնրվՠ Հնաթմ ձյղ՟վթս զմբ Հ՟րվ գր զմբ ճՈվբրնճ, նվնտ աժնրի Մգհթսնջ գոթջխնոնջ գր Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ գր ՟ճժւ, նվւ զմբ մնջ՟, նվւ մդնռգտթմ դՄ՟խգբնմ. Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ թ Մգհթսնջ գոթջխնոնջմ
Ամսթնւնր, նվ թ մղթմ ընհնռ ՟մբ ցնիգտ՟ր թ Քվթջսնո — Ածՠռճհ կՠա ադզս ՜շ՜տՠէճռձ ձճջ ՜շ՜տՠ՜էո...
խՠ. 304՝–17՝ Թնրխտ Սսգց՟մնջթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ գր թղ՟ջս՟ջթվթ. Պ՟ս՟ջի՟մթ էխտնճմ Գգվղ՟[մնջթ ո՟սվթ՟վաթ Կնջս՟մբմ]նրո՟րժջթ — Յճ՞ձ՜յ՜պզս ՠս իշմ՜ժՠէզ վ՜շ՜սճջճսդՠ՜կ՝ հ՜շ՜տՠէ՜ժ՜ձ՟ ե՜կ՜ձՠ՜է... 317՝ Սվՠնճմ Գվթանվթ Սւ՟մշգժ՟անվլթ — Ոջ ճտ ՜ոբ. Ահէ ՜ա՞ ա՜ըպ ա՜ըպ՜ժջՠ՜էձ... 317՝–8՝ Սվՠնճմ Կթրվհթ Խնջսնռ՟մնրէթրմ, գվխնս՟ջ՟մ աժնրի — Ոջ ճտ. Աոբ ՜հէ ձ՜ըտ՜ձ ահ՜սզպՠ՜ձո Ոջ՟զ Աոպճսթճհ...
խա. 319՜–27՝ Ապ՟չթմ խթվ՟խթմ ՠ՟վգխգմբ՟մթմ Բնրմ Ք՟պ՟ջմգվնվբ՟տ ո՟ծնտֆ Սվՠնճմ Բ՟վջհթ գոթջխնոնջ՟ոգսթմ Կգջ՟վնր Կ՟ո՟բնռխգտրնտ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ — Փճխՠռբտ, ՜ոբ, զ ձճջ ՜կոՠ՜ձ վճխճչ...
խբ. 327՝–9՝ Ապ՟չթմ յ՟ՠ՟էնրմ յ՟ՠ՟էմ ՟րվմ ջնրվՠ Ք՟պ՟ջմնվբ՟տմ. Յթյ՟ս՟խ ջնրվՠ դ՟րվ՟ռ՟վթմ Թենբնվնջթ, ճ՟ճժղե ո՟սղնրէգմե — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ հճջճսկ Մ՟խգբնմ՟տթմ Ահեւջ՟մբվնջ Փթժթոոգ՟ ժճմՠռՠ՜է...
խգ. 329՝–33՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Թենբնվնջթ դ՟րվ՟ռ՟վթմ գր դթմնրնվթմ Քվթջսնջթ — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Մ՟ւջթղթ՟մնջթ ՠս Մ՟ւջեմսնջթ...
խդ. 333՝–9՜ Եվխվնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Տՠոբտ հ՜շ՜նձճսկձ ժզջ՜ժբզձ այ՜պՠջ՜ակձ...
խե. 339՜–44՝ Տգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի բնհնրղմ գվխվթ գր
թ ղ՟վբ՟ջթվնրէթրմմ Քվթջսնջթ — Տՠոբտ աԱոպճսթճհ ա՜սջճսդզսձձ, պՠոբտ ակ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ...
խզ. 344՝–50՜ Եվվնվբ յ՟ՠ՟էնրմ յ՟ՠ՟էմ ՟րվմ. Սնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ Եվնրջ՟հեղթ Կթրվհթ, գր Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ մնվթմ Կթրվհթ — Մզ՜թզձ Ոջ՟զձ ՠս Բ՜ձձ Աոպճս՜թ, ճջ հ՜շ՜ն տ՜ձ ա՜կՠձ՜հձ հ՜սզպՠ՜ձո...
խէ. 350՜–6՜ Եվվնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ Կնջս՟մբնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ
Յ՟հ՟աջ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ — Հ՜ձ՜յ՜ա աԱոպճսթճհ կ՜ջ՟՜ոզջճսդզսձձ յ՜ջպզկտ տ՜ջճաՠէ, ՠխ՝՜ջտ...
ծ. 356՜–7՜ Չնվվնբ յ՟ՠ՟էնրմ յ՟ՠ՟էմ ՟րվմ. Յթյ՟ս՟խ Յնռծ՟մմնր Եվնրջ՟հեղ՟ ծ՟ճվ՟ոգսթմ, թ Պ՟սղնրէգմե շնվվնվբ բովնրէգ՟մ — Իոժ ՠյզոժճյճո՜ռձ, ճջ ՠխՠձ հԵվնրջ՟հեղ զ ե՜կ՜ձ՜ժո ՜կ՜ռ ձճջ ՞ջճչ...
ծ՟. 357՜–8՜ Ննվթմ. գէե նվոեջ ռխ՟ճգ՟տ Շղ՟րնռմ — Յՠպ Նգվնռմթ ՠս Դնղգսթ՟մնջթ, հ՜սճսջո Տվ՟ճթ՟մնջթ...
ծՠ. 358՜՝ Ննվթմ. Ի ծթմագվնվբ բովնրէգմե — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժոձ հ՜հձճոզժ հ՜հպձզ բջ ՠյզոժճյճո հՠժՠխՠռսճնձ Եվնրջ՟հեղթ...
ծա. 358՝–62՝ Պ՟սղնրէթրմ գվ՟մգժնճ ծ՟րվմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ — Բ՜աճսկ ՠձ ը՜սոտ չ՜ջ՟՜յՠպճսդՠ՜ձ զ կՠժձճսդՠձբ Սճսջ՝ ՞ջճռ...
ծբ. 362՝–75՜ Չնվվնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմոջ Ոջխեՠավ՟մնճմ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի ղգլ՟սնրմմ գր թ Ղ՟դ՟վ — Էջ ճկձ, ՜ոբ, կՠթ՜պճսձ... ՠս ճ՛հջ զռբ կՠթ՜պ՜ձ ՜ձճսձ...
ծգ. 375՜–80՜ Սվՠնճմ Սթջթ՟մնջթ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ջնրվՠ Ք՟պ՟ջնրմջմ, նվւ թ Սգՠ՟ջսթ՟ճ խ՟ս՟վգտ՟մ — Ըձ՟ ե՜կ՜ձ՜ժո Լթխթ՟մե դ՜՞՜սճջզձ բջ ի՜է՜թճսկձ կՠթ տջզոպճձբզռ...
ծդ. 380՝–3՝ Հթմագվնվբ խթվ՟խեթմ. Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի ց՟վթջգտթմ գր թ ղ՟ւջ՟րնվմ — Եջջճջ՟ ՠսո ծ՜ձ՜յ՜ջի ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ...

ծե. 383՝–5՝ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ գր ը՟ղնր ՟հ՟րէթտ — Խճոպճչ՜ձճսդՠ՜կ՝ ՠս ախնկ՜կ՝ ՠժՠէճռ ձ՜ը ՜ջպ՜ոճս՜ռ յբպտ ՠձ...
ծզ. 385՝–94՝ Եվ՟մգժնճմ Կթրվհթ Եվնրջ՟հեղթ ծ՟ճվ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ — Չ՜ջ, մ՜ջ ՠձ կՠխտ ՠս ՜ձիձ՜ջզձ մ՜ջ ՠձ ՜ըպտ իճ՞սճռ...
ծէ. 394՝–401՝ Հթմկգվնվբ յ՟ՠ՟է ՟րվմ. Հ՟րվմ ղգվնճ ջնրվՠ Լնրջ՟րնվշթմ գր ղգլթ ծ՟ճվ՟ոգսթ գր ղ՟վսթվնջթ Գվթանվթ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟տ խ՟էնհթխնջթ. Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Նգվՠնհգ՟մ թ ջնրվՠմ Գվթանվթնջ, ՟ջ՟տգ՟ժ թ Կնխթջնմ ւ՟հ՟ւ Հ՟ճնտ, թ իմբվնճ գոթջխնոնջթ նրղգղմ Դգնջխնվնջ խնշգտգ՟ժ, ՟դա՟խթտ ջվՠնճմ Գվթանվթ — Հջ՜ղ՜վ՜շ բ կՠա պ՜սձ՜ըկ՝ճսդզսձո ՜հո՜սջ...
կ. 401՝–15՝ Վխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմ ջվՠնճմ Գվթանվթ Լնրջ՟րնվշթմ Հ՟ճնտ — Յ՜շ՜նզձ ՜կզձ Տվբ՟ս՟ճ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ Հ՟ճնտ Մգլ՟տ...
կ՟. 415՝–25՝ Ննվթմ թ մնճմ ավնտ. Եժմ թ Վթվ՟ոեմ գր ռ՟ջմ ժնրջ՟րնվ ւ՟վնդնրէգ՟մ մնվ՟ — Աջ՟, ՜սճսջո
չՠռ զ ըճջ պըջճսդՠ՜ձ...
կՠ. 425՝–34՜ Վգտգվնվբ խթվ՟խեթմ. Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթմ Ի խթմմ ւ՟մ՟մ՟տթ — Յ՜հձե՜կ ՞ձ՜ռ, ՜ոբ, Յզոճսո, ՠս ՠժձ զ ժճխկ՜ձո Տզսջճոզ... Զ՜ջկ՜ձ՜ ՜սՠպ՜ջ՜ձ՜՞զջձ...
կա. 434՜–40՜ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթմ Բ՟մ, նվ խնշգտ՟ր Յթջնրջ թ ծ՟վջ՟մթջմ — Զզ ճջյբո
լ՜՞տ թզթշ՜ձռ ձոպՠէճչ զ ՝ճհձոձ...
կբ. 440՝–6՝ Եվ՟մգժնճմ Եցվգղթ յմնվծ՟ժթտ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟հ՟աջ ո՟ծնտ գր թ իվ՟ս ճ՟մբթղ՟մնրէգ՟մ — Յճջե՜կ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ձ բզջ, յ՜ջպ բջ տՠա ա՜ձՠջՠսճհդոձ ըճջիՠէ...
կգ. 447՜–53՝ Յ՟պ՟չ ւ՟մ դռգտ ՟րվ ՟րվթմ՟րնվ Զ՟սխթմ. Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Յնռծ՟մմնր Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմե, Ի ճ՟վնրէթրմ Ղ՟դ՟վնր — Էջ ճկձ, ՜ոբ, իզս՜ձ՟՜ռՠ՜է Ղ՜ա՜ջճո ՜ձճսձ...
կդ. 453՝–63՝ Ի Մգլթ ՟րնրվ ա՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ ճԵվնրջ՟հեղ. Սվՠնճմ Մ՟ղՠվեթ
Վգվլ՟մնհթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ա՟ժնրջսմ Տգ՟պմ ճԵվնրջ՟հեղ ւ՟հ՟ւ — Զ՝՜աճսկո դճխէճչ աԷկ՜ձճսՠէզ աոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթճսդզսձո...
կե. 463՝–6՜ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ ճԵաթոսնջ. Ի ա՟ժմ Տգ՟պմ ճԵվնրջ՟հեղ — Բ՜հռ պՠոռճստ ՠդբ հճջկբ պՠխՠ՜ռ ՜շձբջ ա՞՜էձ հԵվնրջ՟հեղ...
կզ. 466՜–76՝ Ի Մգլթ ՟րնրվ գվխյ՟ՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ. ՟վս՟բվնրէթրմ
— Սըջ՝ճռ ՠս կ՜տջՠէճռ ՜սճսջռձ յ՜ջ՞ՠս՜՝՜ղը Ք՜շ՜ոձՠջճջ՟՜ռձ...
կէ. 477՜–83՝ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթմ Ի ղ՟ճվ նվբրնտմ Զգՠգբգ՟ճ. Ի Մ՟էենջթ Արգս՟վ՟մթմ ղգխմնրէգմեմ — Ես կզձմ՟ՠշ ՠէ՜ձբջ Յզոճսո հԵջճսո՜խբկ... Ոմ չ՜խչ՜խ՜ժզ ՠէ՜ձբ...
հ. 483՝–90՝ Եվ՟մգժնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ Մգլթ գվգւյ՟ՠ՟էթմ. ՟վս՟բվնրէգ՟մ — Եջՠժ
աՄՠթզ ՠջժճսղ՜՝՜դսճնձ ՜սճսջձ պ՜սձ պ՜սձՠէ ՜ջե՜ձ՜սճջՠռ՜տ...
հ՟. 490՝–5՜ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբթմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ս՟ջմ խնրջ՟մջմ — Յճջե՜կ ակպ՜ս ՜թՠկ ա՟զսջ՜թ՜ըճսկձ ժՠձռ՜խճհո...
հՠ. 495՜–504՜ Սվՠնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ Յ՟հ՟աջ շնվգւյ՟ՠ՟էթմ — Եջՠժ աՄՠթզ ՠջՠտղ՜՝՜դզձ ա՜սջձ պ՜սձ՜ըկ՝ՠէ ՜ջե՜ձ՜սճջՠռ՜տ...
հա. 504՜–11՝ Կ՟մնռմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ. Արվծմնրէթրմ — Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձձ զ ՝՜ջլճսձո Հ՜սջ ՠս Ոջ՟սճհ ՠս Սճսջ՝ Հճ՞սճհձ...
հբ. 511՝–20՝ Ի Մգլթ ծթմկյ՟ՠ՟էնրմ. Եվ՟մգժնճմ Զ՟ւ՟վթ՟ճթ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի ժնր՟տնրղմ Տգ՟պմ Աջսնրլնճ ղգվնճ ռգվ՟ՠգվգ՟ժ ինվծնրվբ — Յՠջՠժ՜սջՠ՜հ զ ՞ձ՜ռՠէճսկձ ՜սճսջձ...
հգ. 520՝–1՝ Մգլթ նրվՠ՟էթմ. Եվ՟մգժնճմ Դենմեջթնջթ գոթջխնոնջթ Ահեխջ՟մբվ՟տրնճ — Կ՜է՜ձ իջՠ՜հտձ
աՅզոճսո, ազ զձտձ ժ՜կՠռ՜ս...
հդ. 521՝–2՝ Եվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ գոթջխնոնջթ Ի ի՟շգժնրէթրմմ Տգ՟պմ. Մթ կ՟մկվ՟մ՟վ, խ՟վբ՟ճ ռ՟ջմ Տգ՟պմ — Ահո՜սջ Տբջձ կՠջ զ ը՜մզձ ՠս կՠտ պ՜սձո ՜շձՠկտ...
հե. 522՝–9՜ Սվՠնճմ Կթրվհթ գոթջխնոնջթ Եվնրջ՟հեղթ. Սվՠնճմ Եհթյեթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ Ի ի՟շգժնրէգ՟մ ավնտ — Աջ՟, զ՝ջՠս ՠպՠո ՟՜պ՜սճջձ, ՠդբ ՜կՠձ՜հձ ՝՜ակճսդզսձ ակզ՜՝՜ձ ՜խ՜խ՜ժՠձ...
հզ. 529՝–33՜ Ի ղգլթ յ՟ՠ՟էնրմ. Թ՟հղ՟մ Տգ՟պմ Զ՟ւ՟վթ՟ճ Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ –Եջՠժ աոճոժ՜էզ պրձո ը՜մՠէճսդՠ՜ձձ Քջզոպճոզ...

հէ. 533՜՝ Սվՠնճմ Եհթյեթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ գր թղ՟ջս՟ջթվթ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Յ՟վնրէթրմ Տգ՟պմ (=Ի է՟հնրղմ Քվթջսնջթ) — Ես կզձմ ձ՜ ա՜հո ՜կՠձ՜հձ աձ՜ի՜պ՜ժճսդզսձո ժ՜պ՜ջբջ...
Մզ՜հձ չՠջնձ՜ի՜պճս՜թգ. պՠո պյ. 1838, բն 277փ

ձ. 533՝–7՝ [Սվՠնճմ Եհթյեթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ գր թղ՟ջս՟ջթվթ ՟ջ՟տգ՟ժ Ի Յ՟վնրէթրմ Տգ՟պմ] — Աջ՟,
հճհե ոզջՠկ եճխճչ էզձՠէ ՠս ճմ ժ՜կզկ իՠշ՜ձ՜է... Աի՜ ՞զպՠկտ, ազ Աոպճս՜թ բ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
Ն՜ըրջզձ՜ժզ ը՜դ՜ջճս՜թճսդՠ՜ձ իՠպՠս՜ձտճչ Եխզղբզ 2 պ՜ջ՝ՠջ ծ՜շՠջգ ժռճսՠէ ՠձ զջ՜ջ «Ի Յ՜ջճսդզսձ» ըճջ՜՞ջզ ձՠջտճփ

ձ՟. 540՜–2՜ [«Եվ՟մգժրնճմ Յնռծ՟մմնր Ոջխեՠգվ՟մթ Կնջս՟մբմնրո՟րժջթ Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠ Յ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվնճ — Պ՜հթ՜շ բ Զ՜պզժո, եճխճչ ՠս կՠթ յ՜պզս ՠս պ՜սձզո...». կգպ.
993, 469՝]/// ՠժՠոռբ աիՠպ կՠջ...
Սժա՝զռ յ՜ժ՜ո՜սճջ էջ՜ռկ՜ձ ի՜կ՜ջ ԺԸ ՟. ՜սՠէ՜ռճս՜թ 2 մ՞ջ՜թ դՠջդ՚ 538–539փ

ձՠ. 542՜–7՝ Գվթանվթ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մթ Ամկթ՟մկնր գոթջխնոնջթ Խ՟րջւ թ Ննվ խթվ՟խեմ գր թ Ն՟ր՟խ՟սթջմ, ճնվնրղ խ՟ս՟վթ ՟պ մնջ՟, գր Յթյ՟ս՟խ ջվՠնճ ռխ՟ճթմ Մ՟ղ՟ջ՟ճ — Ն՜ս՜ժ՜պզտ յ՜պճսՠռզձ Հզձ ՜սջբձտձ...
ձա. 548՜–63՜ Պվ՟խ Թնրղ՟ճթ ՟պ՟ւգժնճմ գր ռխ՟ճնրէթրմ մնվթմ — Ի ե՜կ՜ձ՜ժզձ զ՝ջՠս բզձ եճխճչՠ՜է ոճսջ՝ ՜շ՜տՠ՜էտձ... Զզ ձկ՜ զոժ չ՜հՠէ բ վ՜շտ... ՜կբձփ
Դ՜ձզՠէ չջ՟. Շ՜իձ՜ա՜ջՠ՜ձգ ծ՜շՠջգ ի՜կ՜ջ՜ժ՜էՠէ բ գոպ պրձՠջզ Ա–Կ ՠս ձՠջ՟զջ դՠջդՠջզ չջ՜հ պճսՠէ Ճ՜շգձպջզո ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդզսձգփ

[Յ՟րգժ՟ավնրէթրմ, ԺԸ բ.]
2. 567՝ Ոչ ՜ձկ՜ի ի՜ռ ժՠձ՜ռ կՠա պճս՜ս Տբջ Յզոճսո...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

563՜ Փ՜շտ... Աջ՟, զ դճս՜՝ՠջճսդՠ՜ձո Հ՜հժ՜աՠ՜ձ պ՜սկ՜ջզ ՊՂԱ (1442) ՠս ժՠձ՜ջ՜ջ<՜ջթ>զձ Փջժմզձ կՠջճհ Յզոճսոզ Քջզոպճոզ ՌՆԽԴ (1444), ՠս հՠէ՜ձՠէճհձ Ա՟՜կ՜հ զ ՟ը//(563՝)ջ՜ըպբձ ՑՈԽԲ(6642), ժ՜պ՜ջՠռ՜ս պՠոզէ Ս՟ծ՟խ՟ճ ի՜հջ՜յՠպզձ՚ ՜շձ Աոպճսթճհ, ճջ պՠո՜ս ոՠխ՜ձ մճջՠտժճսոզ ՜կբ՜ձկ՜ձ ՠս ը՜մ էճսոՠխբձ զ չՠջ՜հ ժ՜ձ՞ձՠ՜է, ՠս ոժպՠխ ՜ջթ՜դզ զ չՠջ՜հ ոՠխ՜ձճհձ ՠս կ՜՞՜խ՜դ դա՜մ՜վ՚ զ չՠջ՜հ, Է պճխձ ճոժզ, հ՜շ՜նտձ ՞զջ ՠս կբնձ ՠխթՠ՜է ՠս նձնՠ՜է, ՠս պճխ կզ ճոժզ ՠս ժբո ժ՜ջկզջ զ չՠջնտձ ՞ջՠ՜էփ Է ճոժզ պճխձ Լնրջ՟րնվթշմ բ կզձմՠս զ Ս՟ծ՟խ ՜շձ Աոպճսթճհ, ՠս կբնձ, ճջ ՠխթՠ՜է բջ ՠս նձնՠ՜է ՠս ՜դճշձ թճչ՜՞ճհձ ո՜շձ՜ձկ՜ձ ոՠս ժպ՜սճչ թ՜թժՠ՜է՚ զ Ս՟ծ՟խ՟ կզձմՠս զ կՠա ժ՜դճխզժճոտ ՠս ՠյզոժճյճոտ, ճջ ձոպ՜ձ ՠխթՠ՜էտ ՠս նձնՠ՜էտ զ ՝՜ջճսդՠձբձ ժՠձ՜ռ, ազ ՜ջթ՜դճչձ ձոպ՜ձ ՠս ՜ձզթզստ ՠս ձաճչզստ ա՜ղը՜ջիո էռզձփ Ահո բջ ոՠս ժպ՜սձ, ճջ պ՜ջ՜թՠ՜է բջ զ չՠջ՜հ ՜ա՞զոփ
Ահեկ ՝՜ջլ՜ս ՜ձբթտձ ոճսջ՝ Լնրջ՟րնվշթ ՜խ՜սդզստձ, ճջ բջ դճսը ժպ՜սձ ՠխթՠ՜է ՠս նձնՠ՜է, ձճջճ՞ՠռ՜ս Աէնպ Լնրջ՟րնվշթմ չՠջոպզձ, իզձձ բ՜ձռ ՠս ՠխՠս ՜կՠձ՜հձ զձմ ձճջփ Հզձձ ՜ձբթտձ բջ ՠս ձճջո՚ ՜սջիձճսդզսձ զ լՠշձ ոճսջ՝ ի՜ջ՜ձռ, ճջ եճխճչՠռ՜ձ հ՜ջՠսՠէզռ ՠս հ՜ջՠսկպզռ, զ ի՜ջ՜սճհ ՠս զ իզսոզոճհ զ Վ՟վբաեջ՝ զ Ննվ ւ՟հ՟ւջ Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս՚ զ Սնրվՠ Էչղթ՟լթմջ, ճջ բ կ՜հջ ՜կՠձ՜հձ ՠժՠխՠռՠ՜ռ ՠս թձ՜սխ ՠս էճսո՜պճս Հ՜հճռ ՜ա՞զոփ Ոջ զ ՝՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ռ ՜ձպՠո ՜ջ՜ջՠ՜է բզձ աձ՜ ՠս զձտՠ՜ձտ զ հԱոպճսթճհ ՜ձպՠո՜ռՠ՜էտ բզձ, ազ ըձ՜կտ ճխճջկճսդՠ՜ձձ Աոպճսթճհ չ[ՠջ՜]ռՠ՜է բջ զ հ՜ա՞բո, ճջյբո ՜ո՜ռ Աոպճս՜թ. Մզ կձ՜ոռբ իճ՞զ զկ զ ՟ճո՜, չ՜ոձ դճխէճհ
՟ճռ՜ ապճսձ զկփ Իոժ ՜հեկ ղ՜ջեՠ՜է զ ՞ճսդ ճխճջկճսդՠ՜ձ Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ ՠս ճխճջկՠռ՜ս պ՜շ՜յՠ՜է ՜ա՞զո Հ՜հճռ, ՠս եճխճչՠ՜ռ ՝՜աճսկ զկ՜ոպճսձո ՠս ՜շ՜տզձզո՚ ՝՜ձզ՝ճսձ չ՜ջ՟՜յՠպտ ՠս ճսխխ՜վ՜շ ՠյզոժճյճոտ, ՠս ը՜ջ՜ա// (564՜)ձ՜ա՞ՠոպ ժջ՜սձ՜սճջտ, ՠս ճխն՜ըճի տ՜ի՜ձ՜հտ, ՠս ոջ՝՜ոբջ ՜ապզտ ՠս եճխճչճսջ՟տ, ճջ գձդջՠռզձ պՠոէՠ՜կ՝ ՠս ժ՜կ՜ստ ՜կՠձ՜ոճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձձ՚ աիՠաձ, աըճձ՜ջիձ, ազկ՜ոպ՜ոբջձ, ճջ ճսձբջ ապՠո՜ժ՜ձձ ՠս ա՞ճջթձ՜ժ՜ձ ՜շ՜տզձճսդզսձձ, գոպ Պհ՟սնմթ զկ՜ոպ՜ոբջ ժճմՠկ ճմ ՞ճ՞ձ՜՞բպո ՠս ա՜հձ, ճջ ժ՜ջճխ ՞ճհձ ՝՜աճսկ զձմ զ ՝ՠջ՜ձ ՜շձճսէ, ՜հէ ա՜հձ, ճջ ՜ձ՝զթ ՠս ՜ձ՜խպ չ՜ջո ոպ՜ռՠ՜է ճսձզձ, ճջյբո ի՜հջո կՠջ իճ՞ՠսճջ՚ պբջ Կ[թ]ւվ՟խնջ ժ՜դճխզժճոո, ճջ հզսջ ե՜կ՜ձ՜ժձ ճմ կզո բ ժՠջՠէ ՠս ճմ ՞զձ[զ] ըկՠէ, ՠս ճմ ոճսպ ՜ոՠէ, ՠս ճմ ՠջ՟ճսկձ ժՠջՠէ, ճմ ձաճչտ ՠս ՜ձբթտ զ ՝ՠջ՜ձձ բ ՠխՠէ ԽԷ պ՜ջզ բ, ճջ հ՜ձ՜յ՜պզ բ ՠս ոճսջ՝ ժՠձ՟՜ձ՜դ՜խ Խնվ Վթվ՟ոթմ ոյ՜ո[՜ս]ճջՠէփ Զո՜ գձդջՠ՜ռ Հճ՞զձ Սճսջ՝ ՞էճսը, ՜շ՜նձճջ՟, իճչզս, չՠջ՜պՠոճսմ ՠս յ՜պջզ՜ջգ ՜ա՞զո Հ՜հժ՜աձճհ. ո՜ բ պճխ ճոժզձ, ճջ զ չՠջնտ կ՜՞՜խ՜դզձ ՞ըջՠ՜է բջփ Աոպ՜ձ՜սջ ժ՜պ՜ջՠռ՜ս կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ ՜շձ
Աոպճսթճհ Ս՟ծ՟խ՟ճփ

Ես զ ոճհձ ե՜կ՜ձ՜ժզ ՠխՠս ժճպճջճսկձ ՜ձկՠխ տջզոպճձբզռձ Ս՟ղյնրթժբնճ, ճջ ձ՜ի՜պ՜ժՠռ՜ձ չ՜ոձ Քջզոպճոզ ՠս ՠձ կ՜ջպզջճոտ, չ՜ոձ ազ ղ՜ջեՠռ՜ձ զ ո՜պ՜ձ՜հբ ՜ա՞ձ Սխթրէ՟տրնճ Ջ՟ծ՟մյ՟մ կզջաբձ ՠս ՜շ<՜շ> գձ՟
զձտՠ՜ձ ա՝՜ակճսդզսձ էՠ՞բճձ ա՜սջ՜ռձ, ՠս ձոպ՜ս զ չՠջ՜ ՝ՠջ՟զձ Դ ՜կզո, ՠս զ ձՠխճսդզսձ բ՜ջժ աձճո՜, ազ ՝՜աճսկտ կՠշ՜ձ զ չղպ՜ռփ Ես ՜ձ՜սջբձտձ ՠջ՟ճսՠռ՜ձ հԱոպճս՜թ ժՠձ՟՜ձզ, դբ. Աշձՠէ մՠձտ լՠա չձ՜ոփ Ես ձճտ՜ չոպ՜ի՜ռՠ՜էտ զ ոճսպ ՠջ՟ճսկձ ձճռ՜, ՝՜ռզձ ա՟ճսշձ ՝ՠջ՟զձ, ՠս ՜ձ՜սջբձտձ ՟զկՠռզձ զ ձՠջտո ՠս ոճսջ զ չՠջ՜հ ՠ՟ՠ՜է ժճպճջՠռզձ ՜ձըձ՜հ՜՝՜ջ՚ ՜սՠէզ տ՜ձ Վ(3000)փ Ես աճխ՝ճսկձ ՠս ա՜խզճխճջկ ՠս աժոժզթ ՟՜շձճսդՠ՜ձ ճմ ժ՜ջՠկ
գձ՟ ՞ջճչ ՜ջժ՜ձՠէ, ազ աճկ՜ձո ոջճչ ըճ[խ]ըճխՠռզձ, աճկ՜ձո՚ տ՜// (564՝)ջժճթՠռզձ, աճկ՜ձո՚ ՝ջ՜ստ ն՜ջ՟ՠռզձ, աճկ՜ձռ ա՞էճսըձ ի՜պզձ ՠս Գ կրզջ՜ ղզձՠռզձփ Աձ՟ բջ պՠո՜ձՠէ ա՜ի՜՞զձ է՜էճսկձ ՠս աժճթո զ չՠջ՜հ ոզջՠէՠ՜ռձ. ազ է՜հջ կ՜հջ աճջ՟զձ, ՠս տճհջ՚ աՠխ՝՜հջձ, ՠս ի՜ջոձ՚ ավՠո՜հձ, ՠս ճմ ճսոպբտ բջ կըզդ՜ջճսդզսձ ձճռ՜, ճմ հԱոպճսթճհ
ՠս ճմ զ կ՜ջ՟ժ՜ձբփ
Ես բջ դզս ՞ՠջՠէճռձ ՜սՠէզ տ՜ձ Ք (9000), ճջ ՝՜ե՜ձՠռզձ զ չՠջ՜հ զսջՠ՜ձռփ Աձ՟ բջ պՠո՜ձՠէ ա՜խբպ թձճխ՜ռ
ՠս ա՜ս՜ժ՜ռ, ազ ՝՜ե՜ձբզձ ակ՜հջ զ հճջ՟ճհ ՠս աճջ՟զ՚ զ կ՜սջբ, ՠս աՠխ՝՜հջ՚ հՠխ՝՜սջբ, ՠս աի՜ջոձ՚ զ վՠո՜հբ, ՠս ավՠո՜հձ զ ի՜ջոձբ ՠս ակ՜պ՜խ պխ՜հտձ հ՜վղպ՜ժբզձ ՜ձճխճջկ՜՝՜ջ զ կ՜սջ ՞ջժ՜ռձ ՠս ՜ջժ՜ձբզձ զ ՞ՠպ, ՠս կ՜ջտձ ՜խբը՜ջղՠ՜էտ է՜էճչ ՞ձ՜հզձ զ ՞ՠջճսդզսձփ Զճկ՜ձո զ ձճռ՜ձբ հ՜ջՠսՠէո պ՜ջ՜ձ՚ զ Խնվ՟ջ՟մ, աճկ՜ձո հ՜ջՠսկճսպո՚ զ Հնպղ՟ջս՟մ, աճկ՜ձո զ ի՜ջ՜ս՚ զ հԱվ՟ՠջս՟մ, աճկ՜ձո իզսոզսո՚ զ Լ՟խըջս՟մ, ճջյբո աիզձ Իոջ՜հբղ զ
Դ ժճխկ ՜ղը՜ջիզո ռջճսՠռզձփ Բ՜ե՜ձՠռ՜ձ ի՜հջ զ հճջ՟ճհ ՠս ՟ճսոպջ զ կ՜սջբ, ՠս աոզջՠէզ զ ոզջՠէՠ՜ռ, ՠս ՝՜ջՠժ՜կտ զ ՝՜ջՠժ՜կ՜ռ, ՠս ՞ձ՜ռզձ ՜ձ՟՜ջլ հՠջժզջ Տ՟ձխ՟տփ Ես է՜հզձ ՠժՠխՠռզտ Հ՜հ՜ոպ՜ձՠ՜ռ գոպ Եջՠկզ՜հզ Եխժՠո՜ռսճհ, ճջ ՜ոբջ. Գձ՜ռբտ, ՞ձ՜ռբտ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ, ՞ձ՜ռբտ, ՠս ՠո կձ՜ռզ ՜սՠջ՜ժ, լՠա ՜ոՠկ, լՠա ՜ոՠկ ՜ձռ՜սճջտ ծ՜ձ՜յ՜ջիտ, պՠոբտ ա՜խբպո զկ ժոժթ՜ձ՜ռ ՠս ճխ՝՜ռբտ ազո, ազ ՜կ՜հզ ՠս ՜ձ՜յ՜պ կձ՜ռզ հճ[ջ՟ս]ճռ զկճռփ
Բ՜հռ մբ յ՜ջպ հճսո՜ի՜պզէ զ հԱոպճսթճհ, ՜հէ ի՜ս՜պճչ ըձ՟ջՠէ զ ձկ՜ձբ, ազ ՟՜ջլ ՜ջ՜ոռբ ՞ՠջՠէՠ՜ռ, ճջյբո
աՀզձ Իոջ՜հեէզձ, ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ. ՜կբձփ
Ես զ հ՜հո ՟՜շձ ՠս զ // (565՜) ձճսջ՝ ՠս զ ձՠխ ՠս զ ոճսզ՜ժ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզո ՜հջ կզ ՝՜ջյՠղպ՜սձ, ՜խ՜սդ՜ոբջ ՠս ճխճջկ՜թ, ՜ոպճս՜թ՜ոբջ ՠս տջզոպճո՜՟՜ս՜ձ ՠս ճսխխ՜վ՜շ, ՜հջ իոժ՜հ՜ա՜սջ զ կջռկճսձո յ՜պՠջ՜ակ՜ռ,
՟զսռ՜աձ՜ժ՜ձ զ հ՜ա՜պ՜ռ ՠս յ՜հ՜ա՜պ զ հզղը՜ձ՜ռ, զ հ՜ա՜ձռ ՠս զ պճիկբ Ադւ՟մ՟դգ՟մ ոՠշզռ՚ յ՜ջճձ Շ՟ժնրե, ճջ՟զ կՠթզ զղը՜ձզձ, ՜ոպճս՜թ՜ոբջ՚ յ՜ջճձ Ս՟վաջթմ ՠս դճշձ յ՜ջճձ Բնրհժ՟իթմ. ՠս ո՜ իկճսպ ՞ճէճչ իկպճսդՠ՜ձռ ՠս ձՠջիկպճսդՠ՜ձռ, ՜ջիՠոպզռ ՠս կ՜ժ՜ռճսդՠ՜ձռ ՠս իձ՜[ջ՞զ]ջ յ՜պկճսդՠ՜ձռ, ձճջ[ճ]ռ ՠս իձճռ, ՠս
ճսոՠ՜է ա՝՜ձձ, ճջ ՜ոբ. Եջ՜ձզ, ճջ ճսձզ ա՜ս[՜]ժ զ Սզճչձ ՠս գձդուձզ [հԵջճսո՜խ]բկփ Ես ՟՜ջլՠ՜է, դբ. Լ՜ս բ ՜ձա՜ս՜ժճսդզսձ ի՜ձ՟ՠջլ տ՜նճսդ[ՠ՜ձ], ազ ՜ձկ՜իճսդզսձ հզղ՜պ՜ժ ձճջ՜, ազ հԱոպճսթճհ ՠս զ կ՜ջ՟ժ՜ձբ ծ՜ձ՜մզ. Ես ՟՜ջլՠ՜է, դբ. Եձ կ՜ջ՟զժ, ճջճռ ՞ճջթտձ հ՜հպձզ ՠձ ՠս հ՜շ՜ն՜՞ճհձ ՠջդ՜ձ զ ՟՜պ՜ոպ՜ձ, ՠս ՠձ ճջճռ աժձզ ՠջդ՜ձփ Գզջտձ բ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոյ՜ոտ ՠժՠխՠռսճհձփ
Զ՜հո պՠոՠ՜է ՠս զկ՜ռՠ՜է ի՜ս՜պ՜ջզկ թ՜շ՜հո Աոպճսթճհ՚ յ՜ջճձ Շ՟ժնրեջ, ռ՜ձժ՜ռճխ ՠխՠս էճսո՜վ՜հէՠ՜է
ՠս կՠթ՜պ՜շ Տ՜սձ՜ժ՜ձզո, զ ի՜ոպ՜պճսդզսձ ժ՜դճսխզժբ ՠժՠխՠռսճհփ Ս՜ ՝ճսջ՜ոպ՜ձ ՜ոպճս՜թ՜հզձ ՠս ՟ջ՜ըպ
՜ոպճս՜թ՜պճսձժ, հճջճսկ թ՜խզժտձ ՝՜ձ՜ժ՜ձտ ոյզպ՜ժ՜վ՜հէ, ժ՜ջկջ՜ձղ՜ձ, թզջ՜ձ՜՞ՠխ, ՟ՠխձ՜ձժ՜ջ, ժ՜ձ՜նմ՜ա՜ջ՟ չ՜հՠէմճսդՠ՜կ՝ո գոպ ա՜ձ՜ա՜ձ ՜շ՜տզձճսդՠ՜ձռձ ռճսռՠ՜է. ո՜ [ՠժ]ՠխՠռճհ ա՜ջ՟ ՠս վ՜շտ յ՜ջթ՜ձ՜ռ,
ի՜հջ՜յՠպ՜ռ ըձ՟ճսդզսձ, դ՜՞՜սճջ՜ռ յ՜ջթ՜ձտ, տ՜ի՜ձ՜հզռ իջծճսճսկձ. ո՜ ՞՜ձլ ՠս կ՜ջ՞՜ջզպ կՠթ՜՞զձփ Սպ՜ռ՜ս աո՜ ՝՜աճսկ վ՜վ՜՞՜ձ՜ստ զ ի՜է՜է ՠս զ տջպձ՜ն՜ձ չ՜ոպ՜ժճռ զսջճռ ՠս ՠպ ՞ջՠէ աո՜, ազ էզռզ ՝՜ջՠը՜սո հ՜սճսջձ ՟՜պ՜ոպ՜ձզ ՠս ՜//(565՝)ձ՜մ՜շ ՜պՠձզձ ՝՜ջՠը՜սո ՠս ՜ձնզձն հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ հզղ՜պ՜ժ՚ յ՜ջճձ
Ս՟վաջթմ, ՠս կ՜սջձ՚ յ՜ջճձ Թ՟ղջթմ, ՠս ՠխ՝՜սջձ՚ յ՜ջճձ Գվթանվթմ, ճջ զ թջ՜՞ջՠէ ոճջ՜ ը՜ժ՜ժճպ՜ջՠէ հ՜ղը՜ջիբո ՠս ՠդճխ ոճս՞ ՠս պջպկճսդզսձ ՝՜աճսկ ՠխ՝՜սջ զսջճհ, աճջ Տբջ Աոպճս՜թ զկ, ի՜ձ՞ճսոռբ աձ՜ զ ՞ճ՞ձ Ա՝ջ՜ի՜կճս ՠս զձտձ ՜ձռՠ՜է յ՜ղպՠոռբ, ՠս կզսո ՠխ՝՜սջձ՚ յ՜ջճձ Փ՟մնրեժթմ, ՠս տՠջռձ՚ Սթէի՟էնրմթմ ՠս Թգմթխթմ, ՠս ՜կճսոձճհ զսջճհ՚ յ՜ջճձ Դնռժ՟էի՟էնրմթմ, ՠս կզսո ՜հէ ժՠձ՟՜ձզ ժՠձ՜ռ ժռճջ՟զ զսջճհ՚ յ՜ջճձ Գնրժց՟յթմ, ՠս ձճջ՜՝ճխ՝ճն ՟ՠշ՜՝ճսոզժ ա՜ս՜ժզ ոճռ՜՚ յ՜ջճձ Դ՟րէթմ, ազ Տբջ Աոպճս՜թ յ՜իՠոռբ աո՜ ՜ձվճջլ ՠս ՜ձո՜ո՜ձ կզձմՠս զ ըճջզձ թՠջճսդզսձձ. ՜կբձփ
Աջ՟, ճջ ի՜ձ՟զյզտ ոկ՜ ժ՜ջ՟՜էճչ, ժ՜կ ՜սջզձ՜ժՠէճչ, ժ՜կ ճսձժձ՟ջճսդՠ՜կ՝, հզղՠռբտ զ կ՜տջ՜վ՜հէ ՠս հՠջժձ՜դշզմ հ՜խ՜սդո լՠջ աչՠջճյ՞ջՠ՜էո՟ ՜շի՜ո՜ջ՜ժփ Դ՜ջլՠ՜է, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տբջ՚ ապբջ Յնռ՟մեջ ՠյզոժճյճո՚
կ՜ժ՜ձճսձ Ոջխթ՟ցնջ, ճջ բ ճսոճսռզմ կՠջ ՜հոկ ՞ճջթճռփ
Աջ՟, թջ՜՞ջՠռ՜ս ո՜ հՠջժզջո Ավ՟վ՟սգ՟մ, զ ՞ՠ՜սխո ճջ ժճմզ Սգվխգրթժթ, գձ՟ իճչ՜ձՠ՜ս Սնրվՠ Յնռ՟մթջթջ ՠս ՜հէ ոջ՝ճսդՠ՜ձռո, զ ի՜հջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ՠս զղը՜ձճսդՠ՜ձ պբջ Գ՟ՠվթեժթ՚ ՜ջզ ՠս տ՜ն ժջ՜սձ՜սճջզ, ՠս զ ը՜ձճսդՠ՜ձ Ջ՟ծ՟մյ՟ծթմ, ՠս զ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ Վվ՟տ Վ՟իէ՟մաթմ, ՠս հզղ՜ձճսդՠ՜ձ պՠխճհո՚ յ՜ջճձ Աժթՠեխթմ ՠս յ՜ջճձ Շ՟ժնրթմ՚ պՠ՜շձ ՞ջճհո, ՠս յ՜ջճձ Վ՟շ[նրսթ՞]մ, այ՜ջճձ Քվրէթմ [ՠս յ՜ջճձ Ս՟]վաջթմփ Դ՜ջլՠ-

՜է, ՜խ՜մՠկ չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզ հզղՠէ զ Տբջ ա՜հո ՞ՠխզո աժջ՜սձ՜սճջտո ՠս ատ՜ի՜ձ՜հտո՚ ապբջ Խ՟շ՟սնրվ ժջ՜սձ՜սճջձ, ըջ՜պզմ ՠս ճսոճսռզմ ոճռ՜, չ՜ոձ ազ ՠ՜սդ՜ձ՜ոձ՜կՠ՜հ // (566՜) ՜ձլ՜կ՝ իՠթՠթ՜ձ՜ստ ՞ձ՜ռՠ՜է բ
հԵվնրջ՟հեղ՚ հՠջժջյ՜՞ճսդզսձ ոճսջ՝ ճպձ՜պՠխՠ՜ռձ ՠս զ պՠոճսդզսձ ՞ՠջՠակ՜ձզձ Քջզոպճոզ Աոպճսթճհ կՠջճհ, չ՜ոձ դճխճսդՠ՜ձ կՠխ՜ռ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռփ Ես զ ՟՜ջլ ձճջ՜ ՜շՠէ բ ատ՜ջպբաոս ՠս ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս պ՜շ՜յ՜ձ՜ս ի՜ոճհռ ՜շ կՠա, ազ ՠխզռզ հզղ՜պ՜ժ զ ոկ՜ ՜ձնզձն հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ՠս թձճխ՜ռ զսջճռ՚ ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս
ձձնՠռՠէճռ զս[ջճռ]փ
Ախ՜մՠկ, ժջժզձ, հզղՠէ՚ ապբջ Մ՟մնրեժ տ՜ի՜ձ՜հ, աՈծ՟մեջ ժջ՜սձ՜սճջ՚ ոյ՜ո՜սճջտ ոճսջ՝ ճսըպզոփ Կջժզձ ՜խ՜մՠկ, չ՜ոձ ոզջճհձ Քջզոպճոզձ ՠս հճսոճհ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ հզղՠէ զ Տբջ՚ ապբջ Յ՟խնՠ ժջ՜սձ՜սճջ, ավ՜ժ՜ժ՜է [Սնրվՠ] Յնռ՟մեջթջ, աՠխ՝՜հջձ զսջ՚ աԻյի՟մ, ՠս ակ՜հջ ոճռ՜՚ աՆ՟վթմ, ՠս աի՜ջոձ ոճռ՜՚ աԳ՟ժց՟յ՟ճ, ՠս ա՜ս՜ժոձ ոճռ՜ յ՜իՠոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ կզձմՠս զ ըճջզձ թՠջճսդզսձձ. ՜կբձ. ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պճսդՠ՜կ՝ ՠս պ՜շ՜յ՜ձ՜ստ ոյ՜ո՜սճջբզձ կՠա զ թջ՜՞ջՠէ ոճջ՜հ, աճջ Տբջ զկ Յզոճսո ի՜պճսոռբ չ՜ջլո ՜ոպ ՠս զ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜էձփ Դ՜ջլՠ՜է, ՜խ՜մՠկ հզղՠէ զ Տեջ ա՞ՠխզ պ՜ձճսպՠջտո՚ աՄնռջեջմ, աՎթվ՟ոթխմ, աԽեվ՟բթմմ, աԽ՜կն՜ Մխվսթշմ, աի՜ձ՞ճսռՠ՜է Ս՟վաթջմ, ի՜ձ՟ՠջլ ժ՜ձ՜կ՝տ ՠս ա՜ս՜ժ՜ստ ոճռ՜, ՠս ա՜հէ տջզոպճձ՜հտո, ճջ հ՜շ ճպո ի՜ս՜տՠ՜է
ժ՜ձ՚ յ՜ջճձ Շ՟ժնրթմփ Զ՜հջ ՠս աժզձ, աթՠջ ՠս ապխ՜, ակՠթ ՠս ավճտջ ՜սջիձՠոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ ՜հձ ՜սջիձճսդՠ՜կ՝ձ, ճջ ճմ ՜ձռ՜ձբ, ատ՜ի՜ձ՜հտո ՜սջիձՠոռբ Քջզոպճո գձ՟ ոջ՝ճռ տ՜ի՜ձ՜հզռձ, ազղը՜ձտո ՜սջիձՠոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ գձ՟ ոջ՝ճռ զղը՜ձ՜ռ ՠս դ՜՞՜սճջ՜ռ, ապ՜ձճսպբջտ՟ ՜սջիձՠոռբ Քջզոպճո գձ՟ Նճհզ, Մՠէտզոՠ՟ՠժզ,
Ա՝ջ՜ի՜կճս ՠս ՜հէճռձ, աժ՜ձ՜հտո ՜սջիձՠոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ գձ՟ Իսխ՜՝ՠջ ժ՜ձ՜ձռձ, աՠջզպ՜ո՜ջ՟տո ՠս ապխ՜հտո ՜սջիձՠոռբ Քջզոպճո Աոպճս՜թ գձ՟ կ՜ձժ՜ձռձ // (566՝) Եցգջնջթ ՠս գձ՟ պխ՜հոձ Բգբհեգղթփ Ահէՠս ՜սջիձՠոռբ Քջզոպճո աԹ՟մջնրիմ ՠս աԳնրժղգժթւմ, ազ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պՠռ՜ձ հՠջդՠսՠժճսդզսձ ՠս զ ժՠջ՜ժջՠէ ակՠափ Կջժձ՜յ՜պզժ ՠս ՝զսջ՜յ՜պզժ ՜սջիձՠոռբ Քջզոպճո, Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռո ՝՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝, ճջտ ՜ոպ ժ՜ձ
ի՜ս՜տՠ՜է, ա՝՜ՠյ՜ղպ ՠս աի՜ս՜պ՜ջզկ ՠս ա՜կՠձ՜հձ ՜սջիձճսդՠ՜ձռ ՜ջե՜ձ՜սճջ ազղը՜ձ՜ռ զղը՜ձձ՚ այ՜ջճձ
Շ՟ժնրեմ, դղձ՜կզտ ոճջ՜ գձ՟ կզ ծ՜ձ՜յ՜ջի ՞՜հռՠձ ՠս գձ՟ ի՜ա՜ջոձ վճըզռՠձ, ոճսջտ ձճռ՜ կպռՠձ զ ոզջպո ձճռզձ, ՜պՠէզտ ՠս մ՜ջ՜ը՜սոտ ոճջ՜ գձ՟ ՜ձ՟ճսձ՟ոձ ՝ՠսՠշՠոռզձ՚ կզձմՠս ՟՜ջլռզձ ՠս ախն՜ոռզձ, ազ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ
՜ղը՜պՠռ՜ս զ չՠջ՜հ կՠա զ պ՜ձզէ, զ [՝ՠ]ջՠէ, զ ի՜ջժՠէ, զ ՞էըճչզձ ձՠխ՜ձ՜է ՠս ժՠջ՜ժջՠէփ [Փջ]ժբ ՠս ճսջ՜ը՜ռճսռ՜ձբ [Տբջ] Աոպճս՜թ՚ այ՜ջճձ Շ՟ժնրեմ գձ՟ [ի՜ջզս]ջ՜սճջոձ ՟՜ոՠոռբ ՠս զձտձ ՜ձռՠ՜է յ՜ղպՠոռբ. ՜կբձփ
Ես ՠո, ՜ձ՜ջե՜ձո ՠս ՜ձ՜ջիՠոպո, ՜ըկ՜ջո զ ՝՜ջՠ՜ռ ՠս էջ՜ռՠ՜էո հ՜կՠձ՜հձ մ՜ջՠ՜ռ ոճսպ՜ձճսձ՚ Ոծ՟մմե կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ, զ ՞՜ս՜շբձ Վվ՟տս՟մ՟ճ, զ հ՜կճսջձ ՟խբ՜ժբձ Թղնւնճ, գոպ զկճսկ ՜ձ՜ջե՜ձճսդՠ՜ձո ՞թ՜՞ջՠռզ աո՜հ, ազ էզռզ կ՜ոձ կՠջ զ ոկ՜փ Ես ճջտ ժ՜ջ՟՜հտ ժ՜կ ՜սջզձ՜ժբտ, հզղՠռբտ հՠջժձ՜դշզմ հ՜խ՜սդո լՠջ, ազո ա՜ձ՜ջե՜ձո ՠս ա՜ձ՜ջիՠոպո, ՠս աթձճխոձ կՠջ, ՠս աՠջ՜ըպ՜սճջոձփ Ես ՟ճստ, ճջ հզղբտ ՠս էզ ոջպճչ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ոբտ, զձտձ ճջ ՜շ[՜պձ] բ զ պ[ճս]ջո յ՜ջ՞[ՠս]՜ռ /// չՠջճյ՞ջՠէճռ ՜շի՜ո՜ջ՜ժ ճխճջկՠոռզ Աոպճս՜թձ ՜կՠձ՜հձզ.
՜կբձփ Դ՜ջլՠ՜է /// ջճհ տ/// հճսոճհ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձձ ա՜ձռ ՜շձՠէ ըճղճջճսդՠ՜ձ ՞// (567՜)ջզպ ՠս ող՜է՜ձ՜ռ ոճջ՜,
թ՜խժզ՟ ՠս ժ՜ակզ՟, ազ ժ՜ջ կՠջ ՜հ՟մ՜վ բջփ Ես զձտձ կ՜ջ՟՜ոբջձ Աոպճս՜թ դճխճսդզսձ ղձճջիՠոռբ հ՜ձռ՜ձ՜ռ ՠս
ող՜է՜ձ՜ռ լՠջճռ ՠս ՜ջե՜ձզ ՜ջ՜ոռբ ալՠա ՠս ակՠա ՜ձկ՜ի ժՠձ՜ռձ ՠս ՠջժձզռ ՜ջտ՜հճսդՠ՜ձձ. ՜կբձփ
Սպ՜ռճխզ ՠս զջ ի՜ջ՜ա՜պձՠջզ, կ՜ո՜կ՝ ՠս կզսոձՠջզ ՜ձճսձձՠջգ ժջժձսճսկ ՠձ ՞ջՠդբ ՝ճէճջ ՞էճսըձՠջզ չՠջնճսկփ Սպճջՠս ձղճսկ
ՠձտ պՠջ՝ՠջճսդզսձձՠջգփ

35՝ [Կ]ճսո՜թզձ Ոջ՟զ... ճխճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ... ՠս ոյ՜ո՜սճջզ կՠջճհ՚ Յ՟խնՠ ժջ՜սձ՜սճջզ ՠս Խ՟շ՟սնրվ կ՜ի՟՜ոճհ, ՠս Սնրվնրիս՟մթմ ՠս թձճխ՜ռ ոճջզձ, ՠս կՠխ՜սճջ ՞ջճխզ ոճջ՜՚ Ոծ՟մեջթ...փ
106՝ [Ո]խճջկՠ՜ ոպ՜ռճխզ ոճջ՜... զղը՜ձ՜ռ զղը՜ձզձ՚ յ՜ջճձ Շ՟ժնրթմ... յ՜ջճձ Սսվչ՟ծ՟մթմ ՠս Յ՟խնՠ
՜՝ՠխ՜հզ...փ
232՝ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ // (232՝) ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո... յ՜ջճձ Շ՟ժնրթջ... ՠս աՅ՟խնՠ ոյ՜ո՜սճջո, ՠս աՅնռ՟մեջ իճխո... կզ կՠխ՜՟ջՠէ ըճղճջճսդՠ՜ձ ոճջ՜, ազ ե՜կ՜ձ՜ժո լկՠշ՜հզձ բ ՠս ՠո յ՜ձ՟ճսըպ զ հ՜սպ՜ջ ՞՜ս՜շզ, ՠս Աոպճս՜թ ալՠա հզղբփ
318՝ Զոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ՞ջճռո... այ՜ջճձ Շ՟ժնրեմ... հզղՠռբտ... ՠսո ՠս... աՈծ՟մեջ ՜ձյզպ՜ձ ՞ջզմ... ՠս ոխ՜է՜ձ՜ռ ՠս յ՜ժ՜ոճսդՠ՜ձ ոճջ՜ ՜ձկՠխ՜՟զջ էՠջ, չ՜ոձ ազ ՜սջզձ՜ժո ժպջ՜պ՜թ բ, ՠս ՠո ա՜հո մ՜վո ժ՜ջ՜ռզ հզջ՜ջ ՜թՠէփ Վ՜հ հ՜ձ՞՜սջճսձ ՠս հ՜ձզկ՜ոպ կ՜ջ՟ճռ լՠշ՜ռփ
344՝ [Զ]ոպ՜ռճխ ոճսջ՝ ժպ՜ժզո՚ այ՜ջճձ Շ՟ժնրեմ... հզղՠոնզտ... ՠս աՅնռջեց՝ ազսջ ծճջպձ, ՠս աՈծ՟մեջ ՞ջզմո, ՜խ՜մՠկփ
483՝ Աջ՜ջզմ՟ ՜ջ՜ջ՜թճռ... չՠջոպզձ ձճջճ՞ՠ՜... այ՜ջճձ Շ՟ժնրեմ...փ Ըձ՟ ձկզձ ՠս աԹ՟մջնրիմ ՠս ա՟ՠջլ՜ժ Գ՟րվա՟ջ՟ժմ... ՜կբձփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 24՜ (ԺԸ–ԺԹ ՟՟.) Եվգռ՟մտթ Պփհնջ, ճջ՟զ ա Բ՟վջգհփ // (23՝) Տզջ՜ռճս Բ՟վջգհֆ
2. 99՜ (ԺԸ–ԺԹ ՟՟., ՜հէ) Եո՚ Յնրծ[՟մե]ջ ՞ջՠռ[զ] Յճսէ Յճսէ Եփ
3. 181՝ Եո՚ կՠխ՜սճջ, զ՝ջ ո՜ջժ՜ս՜՞, Դ՟մթեժջ ՞ջՠռզ, ճջ ՠկ զ ՞զսխբձ Տ՟ձ՟վ՟ց՟խտթփ Թճսզ[ձ] ՌՄՃԾ
(1801)–զձ, վՠպջւ՜ջ ՜կոճհ ԺԷ–զձ օջիձՠռզձ ազո ո՜ջժ՜ս՜՞փ
4. 181՝ (ԺԹ ՟.) Եո՚ Ս՟վաթջ ՞ջՠոռզ. ՞զպՠկ ճջ ՠո կ՜իճչո ժկՠշձՠկփ Եո ՜հձտ՜ձ ՜ձծ՜ջ բզ. պ՜սձզձ ՞ջՠռզ,
իզձկղ՜՝դբ ՜սջձփ Իձզ Սթղթմ, Աշ՜տՠէձ չժ՜հ. Աոպճս՜թ չժ՜հփ Եո՚ Ս՟վաթջ կՠշ՜սփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ զկ Սթղթմթ իճ՞ճհձ ՠս զկ Ս՟անմթ իճ՞ճհձ, ճխճջկզ ///փ
5. 181՝ (Լճս՜ռճս՜թ, ՜ձգձդՠշձՠէզ ՞ջճսդզսձ)փ
6. 128՜ 1846 չՠջթ՜ձՠռ՜ս հճսջ՜ջ՜ժզջ Թ՟բեե Ձթմ՟խ՟մե (ձճհձ լՠշտճչ պ՜ջ՝ՠջ բնՠջճսկ ժ՜ձ ոպճջ՜՞ջճսդզսձձՠջ, րջ. 142՜)փ
7. 294՜ (ԺԸ–ԺԹ ՟., ՠաջ՜ի՜պճս՜թ) [Յնծ]՟մջ ՞ջՠռզ, դբ զկ իճ՞ճհո ճխճջկզ... ՠո ՞զջո ՞ջՠ[ռզ]փ
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 435՝ (՜ձգձդՠշձՠէզ, ի՜ս՜ձ՜՝՜ջ՚ «Յնծ՟մեջ»)փ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 567՝, Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա, Բ, Գփ
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ԹԵՐԹ՝ 204+1(խվխ. 2). շավնր՟լ՝ 1՟ՠ, 21՟, 23՟, 183՟ՠ, 203ՠ–4ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա–ԺԸ×12 (Բ 14, Գ 11, Թ, ԺԶ 10, ԺԵ, ԺԷ 8, ԺԸ 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր է՟ա՟խթվ դթմ՟մյ՟մթ 183 «V. G.» ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 29,5×18,6ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 23(2՟–182ՠ), 33(184՟–203՟)ֆ ԿԱԶՄ՝ բվնյղ՟դ՟վբ յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ խ՟յթ՝ բպմ՟խնռ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ լ՟հխ՟բվնյղ ՠ՟ղՠ՟խգ՟ճ խս՟ր, ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Ահփէւ՝ 8ՠ, 10ՠ, «Խն[ջսն]ռ՟մթղ ՟պ՟չթ Աջսնրլնճ»՝ 13ՠ, Ձգպմ՟բվնրէթրմ խհգվթխնջ՟տ՝ 19ՠ, 83ՠ, Խնջսնռ՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ՝ 20՟, Ձգպմ՟բվնրէթրմ (ծ՟սնրղմ ծգվ՟տ)՝ 35ՠ, Ձգպմ՟բվնրէթրմ բպմ՟ո՟մթջ՝ 36ՠ, Ձգպմ՟բվնրէթրմ զմէգվտնհթ՝ 40՟, Ձգպմ՟բվնրէթրմ գվբղմգտնրտշթ՝ 42, Ձգպմ՟բվնրէթրմ չ՟ծզմխ՟ժթ՝ 44ՠ, Ձգպմ՟բվնրէթրմ խթջ՟ջ՟վխ՟ր՟աթ՝ 45ՠ, Ձգպմ՟բվնրէթրմ ջ՟վխ՟ր՟աթ՝ 51ՠ, 53ՠ, 58՟, 65՟, Ձգպմ՟բվնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթ՝ 68ՠ, 74ՠ, 77ՠ, 83ՠ, 87՟, 98ՠ, Պ՟ս՟վ՟ա՝ 105՟, «Ոհչնճմ սնրւ»՝ 108՟ «Ավՠեւ թ ջղ՟մե», 117ՠ «Ք՟ծ՟մ՟ճմ ղխվսե դսեվնրմ՟խ՟մ ջնրվՠ ղ՟վղթմմ»՝ 122՟, Հ՟հնվբնրէթրմ, Ահփէւ թ ռգվ՟ճ խնրջ՟մ՟տ՝ 125ՠ, Ձգպմ՟բվնրէթրմ ՟ՠգհ՟ճթ՝ 128՟, Հթղմ՟վխեւ գխգհգտրնճ՝ 134ՠ, 0վծմնրէթրմ գխգհգտրնճ՝ 148ՠֆ Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 2՟, 9՟,
11՟, 32՟, 37՟, 39՟, 41՟, 43՟, 46՟, 54՟, 69՟, 104՟, 135՟, 149՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճս, խ՟մ՟շ, բգհթմ, մ՟վմչ՟անճմ, յ՟ա՟մ՟խ՟անճմ, ղնիվ՟անճմ, ջգր, նջխթֆ
ԾՆԹ. Կթջ՟ինվ՟մմգվզ, ժնրջ՟մտ՟դ՟վբգվմ նր դ՟վբ՟ավգվզ գր անճմնռ գր խ՟ս՟վղ՟մ ՟վնրգջսնռ ս՟վՠգվրնրղ գմ ղ՟մվ՟մխ՟վմգվթտ, ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ս՟վՠգվ կգպւնռֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. տգտ՟խգվ, սգհ–սգհ ցնւվթխ ո՟սպնր՟լւմգվֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝ էգէգր՟խթ ւգվլնր՟լ, խ՟ոթշմգվմ՝ զմխ՟լֆ Ն՟իխթմնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ, գդվ՟ծ՟սնրղթտ ով՟խ՟մթյմգվզ՝ ռմ՟ջնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2՜–8՝ Ս՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ մնվ՟լմգժնտ ղ՟մխ՟մտ, նվւ ծվ՟րթվգժնտ թտգմ ճ՟ջսթձ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէգ՟մֆ Խվ՟սւ ծ՟վխ՟րնվւ գր ոթս՟մթւ ՟վ՟վգ՟ժ ղգլ ռ՟վբ՟ոգսթմ Գվթանվթմ ծպգսնվթ —
Աջ՟, գոպ ժ՜ջ՞զ ե՜կ՜ձ՜ժզձ չ՜ջեՠ՜է ակ՜ձժճսձո զ ոձճսձ՟ ոջ՝ճսդՠ՜ձ...
2. 9՜–19՝, 86՝–92՝, 104՜–25՜ Արվեմւ ՟վխ՟մգժնճ ջո՟ջ գխգհգտրնճ (Խնվծվբ՟սգսվ)
Տգ՛ջ կգպ. 444, 2՟–19՟. §1/9՜–14՝փ 2/14՝–6՝ (կզ՜հձ՚ ՟, բ–գ)փ 3/17՜–9՝, (՟–դ), 86՝–90՜(ե–զ)փ 4/90՜–2՝ (ձ՜ը՚ ՠ, ՜յ՜՚ ՟)ֆ 5/104՜–25՜փ Ոսձզ.

– 12՝–3՜ Շ՟վ՟խ՟մ ըսագջսթ Խ՟շ՟սնրվ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ («Խ՟շ՟սնրվ Թ») — [Խ]ճջիճսջ՟ ըճջզձ ՜ձի՜ո ՜ձըոժզա՝ձ, ճջ ա՜ջ՟՜ջՠռՠջ աՎՠջզձ յՠպճսդզսձ...
Խճջիջ՟՜պՠպջզո ի՜պճս՜թձՠջգ (86՝–92՝, 104՜–25՜) ՞պձսճսկ ՠձ տ՜ի՜ձ՜հզ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ժ՜ձճձզ կբնփ

3. 19՝–20՝ Խվ՟ս ռ՟ջմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ — Նոպզ ՠյզոժճյճոձ հ՜դճշ, ՜շ՜նզ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ, ՠս ՞՜ձ
՜ս՜՞ զջզռճսձտձ...
4. 22՜–31՝ Յգս ՟ճջնվթխ ղ՟սթտե ճ՟պ՟չմնվբ ջնրվՠ նրիսթմ... — Հ՜հջ ոճսջ՝, ըձ՟ջբ զ տբձ կ՜հջո կՠջ ոճսջ՝ ՠժՠխՠռզ, ազ լՠշձ՜՟ջՠոռՠո ա՜հո ՜ձճսձ...
5. 32՜–6՜ Սխթդՠմ ՟ջսթձ՟մ՟տ խհգվթխնջ՟տ, նվւ գմ ջ՟հղնջգվանրւ — Զ՜սՠէձ ՟ձՠձ զ լՠշձ գոպ րջզձզձ...

՟. 87՜–8՝ Ապ՟չթմ խ՟վա. բպմ՟ո՟մթմ — Ես հՠպ թըՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ըճսձժ...
ՠ. 39՜–40՝ Եվխվնվբ խ՟վա. զմէգվտնհնրէգ՟մ — Ս՜ջժ՜ս՜՞ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո... Ախ՜մՠոռճստ աԱոպճս՜թ...
ա. 41՜–2՝ Եվվնվբ խ՟վա գվբնրղմգտնրտշ՟տմ — Ք՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Ես ՠսո... ՠխ՝՜ջտ յ՜պճս՜ժ՜ձտ...
բ. 43՜–5՜ Չնվվնվբ խ՟վա ՟ջսթձ՟մթ. չ՟ծզմխ՟ժմ — Աթբ ՜շ՜նզ ՠյզոժճյճոզձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ աձճսզջՠ՜էձ...
գ. 45՝–54՜ Հթմագվնվբ խ՟վա. խթջ՟ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ, նվ ե բոթվ — Աթբ աձճսզջՠ՜էձ ՜ս՜՞ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ ՜շ՜նզ ի՜հջ՜յՠպզձ...
դ. 54՜–65՝ Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟ա կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ի՜հջ՜յՠպձ ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտ գոպ ՜սջզձզձ...
ե. 66՜–125՜ Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ — Զ՞ՠձճս ի՜հջ՜յՠպձ գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պ՜ձձ ՠժՠխՠռսճհձ... 80՝–3՜ Եր ՟ջ՟ջտե դ՟հ՟րէջ... Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճմ — Ակՠձ՜ժ՜է Աոպճս՜թո ՝՜ջՠջ՜ջ, կ՜ջ՟՜ոբջ, Աոպճս՜թ ՝ճէճջզռ... 83՜–4՝ Ահ՟րէւ ՟պ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ խնճջմ Մ՟վթ՟ղ — Աոպճս՜թ՜թզձ կ՜հջ Բ՜ձզձ Աոպճսթճհ, ՞զպՠկ, ճջ ՜սպ՜ջ՜ռ՜հ... 84՝–5՜ Դ՟վկգ՟ժ ՟հ՟րէւ ՟պ Սնրվՠ խնճջմ Մ՟վթ՟ղ Աջսնր՟լ՟լթմմ — Ակՠձ՜ոջ՝ճսիզ Աոպճս՜թ՜թզձ, յ՜ջթ՜ձտ ժճսոճսդՠ՜ձ... 85՝–6՝ Մգջվնռո՟ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ
Ահ՟րէւ գր ՟հ՟շ՟մւ ՟պ ՟ղգմ՟ջնրվՠ խնճջմ Մ՟վթ՟ղ Աջսնր՟լ՟լթմմ — Աոպճս՜թ՜թզձ կ՜հջ էճսոճհ ՠս թձ՜սխ
Քջզոպճոզ... 86՝–92՝, 104՜–25՜ (պՠո §2)փ
6. 125՝–7՝ Յգս ՟ճջնվթխ դԱհ՟րէջ դ՟ճջ թ ռգվ՟ խնրջ՟մ՟տ խ՟վբ՟ ծ՟ճվ՟ոգսմ — Աոպճս՜թ հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ժ՜պ՜ջՠ՜է զոժճսդՠ՜կ՝ զ վ՜շո, չ՜հՠէմ՜ժ՜ձո...
7. 127՝–30՜ Կ՟մնմ ՟ՠգհ՟ կգպմ՟բվգժնճ, նվ ե խվփմ՟րնջ — Ես ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Ոխճջկՠ՜ զձլ, Աոպճս՜թ,
գոպ կՠթզ...
8. 130՜՝ Արվծմնրէթրմ ռգհ՟վթ — Ես ի՜հջ՜յՠպձ ՜ոբ աԱխրդո. Ա[խ՜մՠկտ ա]տՠա, Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո...
(ժջժ. 182՜)փ
9. 131՜–47՝ Յնծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմն Հ՟ճնտ խ՟էնրհթխնջթ ՟վ՟վգ՟ժ Հթղմ՟վխնրէթրմ ջվՠնճ գխգհգտրնճ —
Ժճխճչՠ՜է ՜ոպճս՜թ՜հձճհ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպզձ աոջ՝՜ա՜ձ ՟՜ոո յ՜ղպ՜սձբզռձ...
10. 148՜–72՝ Կ՟մնռմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ ՟րվծմնրէթրմ – Յՠջՠժ՜սջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ կզ՜ձ՞՜կ՜հձ
կզ՜՝՜ձ ճսըպզձ...
11. 172՝–7՝ Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժ... գր ՟ճջ ե խ՟վա՟բվնրէթրմ — Հ՜ոպ՜պՠ՜է ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխսճն զսջճսկ...
12. 177՝–8՝ Կ՟մնռմ բնրպմ մնվ ծ՟ջս՟սգժ գխգհգտնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխսճն զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԺԷ. Խճոպճչ՜ձ...
13. 178՝–9՜ Կ՟մնռմ ո՟սխգվ ՟րվծմգժ — Եջՠժճհզձ իոժճսկձ ՜շձՠձ ՠս Գ ե՜կզձ կպ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ...
14. 179՜ Արվծմնրէթրմ ռ՟վյ՟ղ՟խթ խ՟ղ ինճվ գր ջ՟հ՟ր՟վսթ — Եջՠսՠէՠ՜ռ ՠս ՜ձՠջՠսճհդզռ Տբջ...
15. 179՜՝ Արվծմնրէթրմ ծ՟մբգվկթ գր յ՟ոխթ — Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, դ՜՞՜սճջ կՠթ ՠս հ՜խդճխ...
16. 180՜ Արվծմնրէթրմ ափսն — Ակՠձ՜ժ՜է, հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ, ճխճջկ՜թ Աոպճս՜թ, ճջ Աի՜ջճձզ ՠս ճջ՟ճռ ձճջ՜...
17. 180՝ Արվծմնրէթրմ ՠ՟դխնրվ՟վթ — Տբջ Աոպճս՜թ արջճսդՠ՜ձռ, Աջ՜ջզմ ՜ձպՠո՜ձՠէՠ՜ռ...
18. 180՝–1՜ Արվծմնրէթրմ նրվ՟վթ — Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ՜կՠձ՜հձ տ՜ջճաճխ՜ռձ ճսըպՠռՠջ ղձճջիո ճսձՠէ...
19. 181՜՝ Արվծմնրէթրմ յնրվչ՟պթ — Տբջ Աոպճս՜թ, ՜խ՝զսջ ՞զպճսդՠ՜ձ...
20. 181՝ Արվծմնրէթրմ բ՟ջս՟պ՟խթմ գր լ՟լխնտ ջգհ՟մթմ — Ակՠձ՜ժ՜է Աոպճս՜թ, ՟ճս ՠպճսջ զ լՠշո կՠջ
աժ՜ջճխճսդզսձ...
21. 181՝–2՜ Կ՟մնմ ա՟պմ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Զճխն՜ժբաոփ Փճը. Ախ՜խ՜ժՠռբտ...
22. 182՜ Արվծմնրէթրմ ռգհ՟վթ — Ս՜խկճո Ծ. Ոխճջկՠ՜փ [Ախրդտ]. Ախ՜մՠկտ ատՠա Տբջ Յզոճսո Քջզոպճո...
(ժջժ. 130՜՝)փ
23. 182՜՝ Արվծմնրէթրմ ՟հթ — Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
24. 184՜—203՜ Յնռծ՟մմնր ոթս՟խ ՟յ՟խգվսթ Եպ՟ղգլթ ՟վ՟վգ՟ժ դՇ՟վ՟բվնրէթրմ խ՟վա՟տ շնվգւս՟ջ՟մ ՟ջսթձ՟մթ ռ՟վբ՟ոգս՟տ, թ ժնրջ՟րնվ ՠ՟մթտ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ ղ՟վա՟վեթմ Եջ՟ճգ՟ճ, ժնրջ՟րնվ ղսփւ գր ղգխմփհփվեմ թղմ սգջնրէգ՟ղՠ խ՟վա՟րնվգ՟ժ
՟. 184՜–8՜ Յ՟հ՟աջ ա՟ր՟դ՟մ ս՟ժնճ ՟յ՟խգվսգ՟ժ ջո՟ջ՟րնվ՟տ ՠ՟մթմ (Ապ՟չթմ ՟ջսթձ՟մ) — Զ՜ջ՟՜ջՠձ ա՞՜ս՜ա՜ձձ... ՠս ՜ձ՟ ՜ոՠձ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Շձճջի՜ա՜ջ՟ ոճսջ՝ ի՜հջ՜յՠպ...

ՠ. 188՜–9՝ Բ. Եվխվնվբ ՟ջսթձ՟մ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ — Սժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Ցձթ՜ ՜հո՜սջ ՠժՠխՠռզ
Աոպճսթճհ...
ա. 189՝–91՜ Գ. Եվվնվբ ՟ջսթձ՟մ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ — Սժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԳԿ. Ոչ ՠջն՜ձզժ ծ՜շ՜՞՜հդ...
բ. 191՜–3՜ Դ. Չնվվնվբ ՟ջսթձ՟մթ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ — Մպ՜ձՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՠջդ՜ձ զ ի՜ջ՜ս՜հզձ ժճխկձ...
գ. 193՜–4՝ [Ե.] Սխթդՠմ ծթմագվնվբ ՟ջսթձ՟մթ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲԿ. Աձ՟՜՟՜ջ ՠջժձզռ ՜սջիձ՜՝՜ձճխտ...
դ. 194՝–6՜ Զ. Սխթդՠմ ռգտգվնվբ ՟ջսթձ՟մթ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ Գ պՠխզձ ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԲՁ. Ոչ ՠջն՜ձզժ պբջ ոճսջ՝ Գվթանվ...
ե. 196՜–7՝ Է. Սխթդՠմ գրէմգվնվբ ՟ջսթձ՟մթ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ — Յՠպ ՜հոճջզժ ՟՜շձ՜ձ զ ի՜ջ՜ս՜ժճխկբձ ՠս ՠջդ՜ձ զ իզսոզո՜ժճխկձ...
զ. 197՝–9՜ Ը. Սխթդՠմ նրէգվնվբ ՟ջսթձ՟մթ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ոժո՜ձզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԱՁ. Տբջ ճջ ա՞դճսդզսձը՟ տճ...
է. 199՜–200՝ Թ. Սխթդՠմ թմմգվնվբ ՟ջսթձ՟մթ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ — Դ՜ջլՠ՜է զ ձճհձ պՠխզձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ
ԳՁ. Ոջ ՜ջ՜ջՠջ արջճսդՠ՜կ՝...
ը. 200՝–3՜ [Ժ]. Սխթդՠմ ս՟ջմգվնվբ ՟ջսթձ՟մթ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ — Գ՜ձ զ հ՜պՠ՜ձ ՠս ոժո՜ձզձ ժ՜ջ՞ աի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ե՜կճսձ ՠս ՜ոՠձ. Լռ՜տ ՜շ՜սրպճս... հՠպ ՜հոճջզժ ոժզա՝ձ ՜շձճս ձճջգձթ՜ չ՜ջ՟՜յՠպձ տ՜ջճաճսդՠ՜ձփ
Խճջ՜՞ջճսկ ՜ոճս՜թ բ. «մճջՠտպ՜ո՜ձ» (184՜), զոժ ՜հոպՠխ կզ՜հձ 10 ՜ոպզծ՜ձ. պՠո պյ. «Մ՜ղպճռ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ», Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պ, 1876, բն 81–115փ

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՚ 2՜, 104՜, 203՜ Գզջտո Սնրվՠ Էչղթ՟լմ՟ բփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 1՜ Զկՠխ՜սճջփ 203՝ Մՠխ՜սճջ թ՜շ՜հ... Զ՞ճջթո լՠշ՜ռ կՠջճռ... կՠխ՜սճջ ՠկ ՠոփ

998
ՄԱՇՏՈՑ
ՋՂԵ–1546
ԳՐԻՉ՝ Յնծ՟մեջ, Սսգց՟մնջֆ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յնծ՟մեջ ռվբ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 297. շավնր՟լ՝ 104ՠ, 238ՠֆ ՊՐԱԿ Ա–ԼԴ×12(Ա–Ը է՟ցնր՟լ, Թ 3, Ի, ԻԳ, ԼԴ 11, ԻԹ 9)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
28,3×18,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 29–31ֆ ԿԱԶՄ՝ ջգր խ՟յթ, ղթչնրխզ՝ ս՟իս՟խ, ՟ջս՟պզ՝ էնրհէ, ղ՟ջմ ծմ՟սթո
ավւթ. «Յ՟հ՟աջ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ Տթսնջթ...», ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 105՟ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 41՟, 58ՠ, 61՟, 65՟, 85ՠ, 98՟, 115ՠ, 123ՠ, 125ՠ,
131՟, 138ՠ, 140ՠ, 152ՠ, 156՟, 157ՠ, 166ՠ, 170՟, 176ՠ, 186՟, 187ՠ, 195ՠ, 217ՠ, 220՟, 227ՠ, 234՟ֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, գխգհգտթ (227ՠ)ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ ծ՟մանրտ՟աթվ, էպշմ՟աթվֆ Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվ, խ՟ոնճսֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ջ՟ր՟վ՟վ. ջխդՠթտ գր ղթչթտ ո՟խ՟ջ՟րնվ, էգվէգվզ ի՟պմնր՟լ, դ՟մ՟դ՟մ ՠլգվ, ինմ՟րնրէթրմթտ՝ ավ՟բ՟յսզ անրմ՟ցնինր՟լ, ԺԹ բ՟վնրղ ռգվ՟մնվնանր՟լ, խո՟լ էգվէգվթ խնոթս ՟մչ՟սղ՟մ ծգսգր՟մւնռ ՠմ՟աթվզ՝ իթջս ռմ՟ջնր՟լֆ Կ՟դղթ խ՟յթմ՝
ւգվլնր՟լ, գդվգվզ՝ ղ՟յնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜–24՝, 26՜–40՝ [ԺԲ. Ք՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հ] — ԶՄճչոբո, աճջ թ՜ձՠ՜ս Տբջ ՟բկ հ՜ձ՟զկ՜ձ ձղ՜ձ՜ստ ՠս ՜ջճսՠոպզստ... 26՝–30՝ [Մ՟ծ ԺԲ ղ՟վա՟վեթտ]ֆ 32՜–5՝ Հ՟մաթջս Յնծ՟մնր ՟րգս՟վ՟մշթմ — Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ...
38՜ Ահ՟րէւ ջվՠնճմ Սսգց՟մմնջթ Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ խմւգժ ագվգդղ՟մթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ
Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ՜կՠձ՜հձզ իա՜սջ...
2. 40՝–6՝ Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Գ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ... Կռճսջ՟. Յճջե՜կ ՠժՠ՜է ժՠձ՜ջ՜ջձ...
3. 46՜–8՝ [Կ՟մնմ] գվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞[ՠջ]ՠակ՜ձձ [ՠս ՜հո] ժ՜ձճձ ժ՜պ՜ջզփ Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Եխզռզձ ՜ժ՜ձնտ տճ...
4. 48՝–50՜ Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Հ՜կ՝ՠջՠէճչ...
5. 50՝–3՜ Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՃԻԱ, Կռճսջ՟. Ախ՜խ՜ժՠռզ
՜շ տՠա...

6. 53՜–4՝ Կ՟մնմ ռգտգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Յճխճջկճսդզսձ ՠս հզջ՜սճսձո...
7. 54՝–6՜ Կ՟մնմ գրէմգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո ՁԵ, Կռճսջ՟. Եո ՜շ տՠա, Տբջ,
ՠջ՞ՠռզ...
8. 56՜–8՝ Կ՟մնռմ նրէգվնվբ ՟րնրվմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ. Փ՜շտ զ ՝՜ջլճսձո...
9. 58՝–61՜ ԺԳ. Կ՟մնմ դջնրվՠ դԱջսնր՟լ՟լմթմ ո՟սխգվ ՟րվծմգժ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
10. 61՜ ԺԴ. Կ՟մնռմ դ՟ղգմ՟ճմ ջվՠնտ ո՟սխգվ ՟րվծմգժ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
11. 61՜–5՜ ԺԵ. Կ՟մնմ ղնմնդնմթ ծգվ՟խսվնրէգ՟մ գաթոս՟տրնտմ գր Սնրվՠ ժգվթմմ գր Պ՟հգջսթմ, ՟վ՟մտ գր խ՟մ՟մտ, նվւ դխնրջնրէթրմ ճ՟մկմ ՟պմնրմ թ Քվթջսնջ. խ՟վամ ՟ճջ ե — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էո զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ...
12. 65՜–81՝ ԺԶ. Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ խվ՟րմ՟րնվնրէգ՟մ ՟վը՟մ՟տգժնտմ թ շ՟ց ծ՟ջ՟խթ խ՟ս՟վղ՟մ սթնտ գր մղ՟մ՟խտնրէթրմ Քվթջսնջթ ղթ՟տգժնտմ–[Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռսճհձ»] ///ճջյբո ճխն՜ժբա...
13. 81՝—4՝ ԺԷ. Կ՟մնմ ծ՟ճվ ՟պմգժնճ — Ժճխճչզձ ճսըպձ ՠս ՜շ՜նզ ժ՜ռճսռ՜ձՠձ աճջ գձպջՠ՜է ՠձ...
14. 84՝–5՜ ԺԸ. Կ՟մնռմ սմսգջ ՟րվծմգժնճ — Աոբ աԱխրդո. Աոպճս՜թ [ժՠձ՟՜ձզ ՠս ՜կՠձ՜հձ] ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ
ժՠջ՜ժջզմ...
15. 85՝–93՝ ԺԹ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ խվ՟րմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթ. Ապ թ է՟հնրղմ, նվ նշ թտե թմւմ ւ՟ծ՟մ՟ճ, ՟ճջոեջ ճնրհ՟վխգմ թ ծ՟մաթջսձ — Զոյՠձ աձճհձ պզյձ ՝ճէճջճչզկտ ոտՠկճչձ...
16. 93՝–6՝ Ի. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Ի էճսո՜ձ՜է ՜շ՜ս՜սպճսձձ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՜ոՠէճչ. աԱկ՝զթոձ...
17. 96՝–7՝ ԻԱ. Կ՟մնմ դմյի՟վջ ջվՠնտ զմբնրմգժ գր ցնիգժ թ ծ՟մաթջս — Աոՠձ զ դզս Ս՜խկճո ՃԼԳ. Յզղՠ՜ Տբջ...
18. 98՜–100՝, 111՜՝ ԻԲ. (Ի) Մգլթ ՟րնրվ ծթմայ՟ՠ[՟էնրմ]ինվծվբ՟լնրէթրմ Սնրվՠ գրհնճմ, դնվ ղգպնմ խնշ[գմ, նվ ե Հ]թմ Զ՟սթխ ՟րվթմ[՟խ՟մթմ գր թ մնվ՟]ցնիգ՟ժ Յթջնրջթր Քվթջսնջթր (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Մգպնմ
՟րվծմգժ») — [Ըձ՟ ՜շ]՜ս՜սպճսձ կպ՜ձ[բ] ՠյզոժճյճոձ...
19. 111՝, 101՜–4՜ [ԻԳ]. Կ՟մնմ է՟ա՟րնվ [կգպմ՟]բվգժ — Յՠպ ա՞ՠձէճհձ ադ՜՝՜սճջ՜ժ՜ձ ի՜ձ՟ՠջլոձ ճսջճհձ...
20. 105՜–10՝, 25՜՝, 112՜–5՝ ԻԴ. Յնվը՟ղ խ՟ղթտթմ ւվթջս[նմգ՟ճ] ՟պմգժ, ո՟վս ե դ՟ճջ խ՟վա՟րնվնրէթրմջ խ՟ս[՟վգժ] — Յճջե՜կ ճսդ՜սջՠ՜ էզձզ պխ՜հձ...
21. 115՝–23՝ ԻԵ. Կ՟մնմ Մգլթ ՟րնրվ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ. չնրվ փվծմգժնճ — Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զձ ՠջդ՜ձ զ
նճսջձ...
22. 123՝–5՝ ԻԶ. [Կ՟մ]նմ մյ՟մ ՟րվծմգժնճ — Պ՜ջպ բ տ՜ի՜ձ՜հձ ձ՜ը գձդջՠէ ժ՜ձճձ՜ստ ավՠո՜հձ ՠս աի՜ջոձ...
23. 125՝–31՜ ԻԷ. Կ՟մնմ դծ՟մբգվկ ծ՟վջ՟մգ՟տ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Խ՜մ՜ձղ՜ձ...
ԻԸ–զ վճը՜ջՠձ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ ԻԹ ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թփ

24. 131՜–7՝ ԻԹ. Կ՟մնմ ոջ՟խ բմգժն — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Տբջ, զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ...
134՝–5՜ բնՠջզ կզնզռ 1 դՠջդ գձժ՜թփ
Կ՜ձճձզ չՠջնճսկ ճսձզ Կզէզժՠ՜ձ ՝՜ջ՝՜շճչ իՠպՠսՠ՜է ըջ՜պգփ

–129՝–31՜ Ձգպմ՟դթմ՟ծ՟վ ցգջ՟ճթմ գր ծ՟վջթմ իվ՟սե գր ւ՟վնդե — Զկզպտ՟ զ չՠջ՜ ժ՜էբտ ՠս էոՠռբտ
ՠս զ կզպ յ՜իՠռբտ ՜շ՜նզ Աոպճսթճհ ՠս ՜շ՜նզ տ՜ի՜ձ՜հզռո... ՜սջիձզտ Աոպճսթճհ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ. ՜կբձփ
25. 137՝–8՜ [Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ] — Իոժ աժձզ տ՜ի՜ձ՜հձ ՜ոբ Ախ՜սդո. Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ
հ՜կՠձ՜հձ ե՜կ գձ՟ կՠա ՠո...
26. 138՜–40՝ Լ. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժնճ — Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աժՠձ՟՜ձ՜ջ՜ջ կ՜ջկզձձ...
27. 140՝–52՝ ԼԱ. Կ՟մնմ է՟հղ՟մմ, ճնվը՟ղ դմմչգտգ՟ժջմ թ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգմ (Այի՟վծ՟է՟հ) — Ս՜խկճո Ծ, Կռճսջ՟. Ոխճջկՠ՜ զձլ...
՟. 145՝–7՝ Ո՛ռ գհՠ՟ճվ, էե խ՟ղթջ դԳ՟մկջ ՟ջ՟ճ... («Մ՟մռգժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ՚ Բ՜ձ՟ զ ոժա՝՜ձբ...

ՠ. 147՝–8՝ Ոհՠջ դղգպգժթմ ՟ջ՟ճ Ավթջս՟խեջթմ («Եվա Ավթջս՟խգջթթ») — Եժ՜հտ ՜հո՜սջ ՠխ՝՜ջտ ՜կբձ...
ա. 148՝–9՜ Փնիե դկ՟ճմ — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
ԼԲ–զ վճը՜ջբձ ձղ՜ձ՜ժճս՜թ բ ԼԳ ՠս ղ՜ջճսձ՜ժճս՜թփ

28. 152՝–6՜ ԼԳ. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ — Յճջե՜կ ՜հ՞՜է՜ռձ եճխճչզձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
29. 156՜–7՝ ԼԴ. Կ՟մնմ գրէմ ՟րնրվ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Տբջ, էճսջ ՜խ՜սդզռ զկճռ...
30. 157՝–64՜ [ԼԵ]. Կ՟մնռմ դ՟ղգմ՟ճմ ռ՟ղձ՟մգ՟ժ սհ՟ճջ ՟պ Քվթջսնջ ճնրհ՟վխգմ — Աոՠձ Ս՜խկճո. ՞ճ՝խ՜հո Դ. Աշ տՠա, Տբջ ի՜կ՝՜ջլզ...
31. 164՜–6՝ ԼԶ. [Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվմ] — Ի չ՜խսՠ՜ձ ՜սճսջձ գձ՟ ՜շ՜ս՜սպ ՞՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ...
32. 166՝–70՜ ԼԷ. Կ՟մնմ նաեծ՟մաթջս ՟պմգժնճ խ՟ղ ո՟ս՟վ՟ա ղգպգժնճ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
33. 170՜ [0վծմնրէթրմ ՟հթ] — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է...
34. 170՜–4՜ ԼԸ. Կ՟մնմ սգ՟պմ՟խ՟մ ՟րվծմգժնճ — Աթՠձ աըճոպ՜ռՠ՜է [աճս]՜ջ՜ժձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռ[սճհձ]...
35. 174՜ Արվծմնրէթրմ ջգհ՟մնճ սգ՟պմ՟խ՟մթմ (՜հոտ՜ձ)փ
36. 174՜՝ ԼԹ. Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Ասջիձՠ՜է ՠո, Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, Հ՜հջ Տՠ՜շձ կՠջճհ...
37. 174՝–5՝ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ո՟ս՟վ՟աթ — Գճի՜ձ՜կտ ՠս վ՜շ՜սճջՠկտ ատՠա, ՝՜ջՠջ՜ջ...
38. 175՝–6՜ Արվծմնրէթրմ ծ՟սթ ղ՟վսթվնջ՟տ ճթյ՟ս՟խթ — Ասջիձՠ՜է ՠո Տբջ Աոպճս՜թ ՜կՠձ՜ժ՜է, ճջ
գձպջՠռՠջ...
39. 176՜–86՜ Խ. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ հՠժՠխՠռզձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ ԴՁ. Զ՜սջճսդզսձ Սճսջ՝ ը՜մզ...
40. 186՜–7՝ ԽԱ. Կ՟մնռմ ի՟շ՟ժնր՟ ՟պմգժնճ — Աոզ Ս՜խկճո. Նղ՜ձՠռ՜ս ՜շ կՠա էճհո...
41. 187՝–95՝ ԽԲ. Տգ՟պմ Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ խ՟էնրհթխնջթ Ի խնշնրղմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ —
Աշձճս տ՜ի՜ձ՜հձ աՠժՠ՜էձ հ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձ...
42. 195՝–203՜ ԽԳ. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթ դ՟ո՟յի՟վնհջմ ՟վկ՟խգժ — Յՠջջճջ՟ ե՜կճսձ եճխճչբ ա՜յ՜ղը՜ջճխոձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
43. 203՜–6՜ ԽԴ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթմ, դնվ դգխնրտ՟մե ւ՟ծ՟մ՟ճմ ընհնռվբգ՟մմ... — Լճս՜ջճստ զձլ,
ճջ՟ՠ՜ժտ զկ ոզջՠէզտ...
44. 206՜–8՜ ԽԵ. Արվծմնրէթրմ, դնվ ս՟տե ւ՟ծ՟մ՟ճմ դը՟ղ՟սնրմմ ծ՟մբգվկ ՟ո՟յի՟վնհ ընհնռվբ՟խ՟մփւ (ը՟ղ՟սնրմ փվծմգժ) — Աջ՟, ՜հոկ կՠթ ՠս ՜ի՜սճջ պ՜սձզձ ճսջ՜ըճսդզսձ ՠխՠս ՠջժձ՜սճջ՜ռ...
45. 208՜–17՝ ԽԶ. Կ՟մնռմ Ոսմ՟ժնր՟ճթմ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠնճմ Եցվգղթ Խնվթմ Աջնվնճ գր է՟վաղ՟մգ՟տ ջնրվՠ ծ՟ճվ՟ոգսմ ղգվ Գվթանվթջ Վխ՟ճ՟ջեվմ — Դձՠձ աոճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձձ ՠս ոճսջ՝ ձղ՜ձձ զ լՠշձ ՜ջե՜ձ՜սճջ տ՜ի՜ձ՜հզռ...
46. 217՝–9՝ ԽԷ. Կ՟մնմ դ՟վղսթջ, ջգվղ՟մտ, դյգհչ գր դծմկ՟մ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո, Կռճսջ՟. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ ռճջՠ՜ձ...
47. 219՝–20՜ Կ՟մնռմ ծմկ՟մ ՟րվծմգժնճ — Ս՜խկճո. Քՠա չ՜հՠէ բ... Ես ՜ոբ աԱխ՜սդո. Ասջիձՠ՜է ՠո... (՜հէ լՠշտ՚ ԽԷ)փ
48. 220՜–2՝ ԽԸ. [Կ՟մնմ] ՟րվծմնրէգ՟մ ի՟հնհնճ, [դ]նվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնհթխնջթմ Հ՟ճնտ սգ՟պմ Նգվջեջթ, նվ խ՟ս՟վթ ճ՟րնրվ ս՟րմթ Աջսնր՟լ՟ղ՟րվ մմչղ՟մ գր խ՟ղ Սվՠնճ ի՟շթմ զջս թրվ՟ւ՟մշթրվ
սգհնճ չգվղնրէգ՟մ — Յՠպ ՠջ՞ճռ յ՜ղպ՜կ՜ձ տ՜ջճաբ. Ես ՠսո... Գճի՜ռ՜ջճստ ա՝՜ջՠջ՜ջբձ Աոպճսթճհ...
49. 222՝ ԽԹ. Ահ՟րէւ ռ՟ջմ գվ՟յսնրէգ՟մ — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճս...
50. 222՝–3՜ Ծ. Վ՟ջմ նրջնրղմ ս՟ժնճ դղ՟մխնրմջ — Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ ՠս ի՜ոպ՜պզմ ՝ճէճջճչզձ ՠխՠէճռո...
51. 223՜՝ ԾԱ. Կ՟մնմ ոըհլգ՟ժ խգվ՟խվնտ, էե նւ նրսթտե թ ւվթջսնմեթտ ս՟ձխ՟դեմ խ՟ղ դնծթտ ծվեթտ գր
ծգէ՟մնջ՟տ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Սզջպ ոճսջ՝, ի՜ոպ՜պՠ՜...
52. 223՝–4՜ ԾԲ. Ահ՟րէւ թ ռգվ՟ճ գվբղ՟մ ջի՟ժ՟մ՟տ – Տբջ Աոպճս՜թ, ճջ ակ՜ջ՟ճհ ՝ձճսդզսձ վճվճը՜ժ՜ձ ՠս պժ՜ջ ՞զպՠո...
53. 224՜՝ ԾԳ. Կ՟մնմ ղվա՟տ ՟րվծմգժ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Ի ժ՜ջ՟՜է զկճսկփ Կռճսջ՟. Պպխճհ ռճջՠձճհ...

54. 224՝–6՜ ԾԴ. Ահ՟րէւ, ճնվը՟ղ ՟պ ծթր՟մբմ գվէ՟մ ՟ջգմ Ս՟հղնջ, դգվա դԵդգխթեժթ ղ՟վա՟վեթմ — Եո
՜ո՜ռզ զ չՠջ՜ձ՜է հզձբձ...
55. 226՜՝ ԾԵ. Ձգպմ՟բվնրէգ՟մ ջ՟վխ՟ր՟ա խ՟մ՟մտ, նվ գմ ջ՟վխ՟ր՟անրծթւ — Աոզ Ս՜խկճո ԻԴ. Բղըՠոռբ ոզջպ զկ...
56. 226՝–7՝ ԾԶ. Ահ՟րէւ Միթէ՟վ Գնյ ռ՟վբ՟ոգսթ ռ՟ջմ ՟վթնջ՟տմ գր ՟ճժնտ ծգվկնր՟լնհ՟տմ, դթ
ճնվը՟ղ դհչ՟մ՟մ, զմէգպմնրմ թ ռգվ՟ճ մնտ՟ գր ՟րլ՟մգմ Սնրվՠ գրհնռմ — Աոպճս՜թ, Փջժզմ կՠջ, ճջ ժ՜կզո ա՜կՠձ՜հձ կ՜ջ՟ժ՜ձ աժՠ՜էձ...
57. 227՝–34՜ ԾԷ. Կ՟մնռմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժնճ ճ՟րնրվ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթ — Ասջիձՠ՜է բ ՜կՠձ՜՝՜ս ճխճջկճսդզսձ Սջ՝ճհ Եջջճջ՟ճսդՠ՜ձ...
58. 234՜–6՝ ԾԸ. Սսգց՟մնջթ ռգվմ՟աթվ թմւմ՟բվնրէգ՟մ Վ՟ջմ ռ՟վնրտ գվ՟մգժնճմ Մ՟յսնտթ — Յ՜կզ չՠռի՜ջճսջՠջրճջ՟զ (=չՠռի՜ա՜ջՠջճջ՟զ) ի՜ջզսջՠջճջ՟զ չ՜[դ]ո[ճս]ձՠջճջ՟զ ՠս ՠջժջճջ՟զ էզձՠէճսդՠ՜ձռ ՜ջ՜ջ՜թճռ... ՠս Հ՜հճռ ղջն՜՞՜հձ ՅԽԳ(894)...
59. 236՝–7՜ ԾԹ. Կ՟մնմ մնվ բնրպմ ՟րվծմգժ — Հ՜ոպ՜պՠձ զ պՠխճնձ զսջճսկ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո, զ դզս, ՃԺԵ.
Խճոպճչ՜ձ ՠխՠջճստ...
60. 237՝ Կ. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
61. 237՝–8՜ ԿԱ. Կ՟մնմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հդղ՟ ՟րվծմգժ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ զ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձ, ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
62. 239՜–49՜ ԿԲ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ խ՟էնհթխնջ կգպմ՟բվգմ — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ զ յ՜պզս ժ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ...
63. 249՜՝ Աճջ գմ մթրէ գր ոեսւ Սվՠ՟ժնճջ ղգպնմթմ — Պ՜է՜ո՜ձզ վ՜հպ ճս իճսձ՟, ը՜ո՜յ պջզջբ՚ դճսխ[տ]
Ա... ծ՜յճսշ՚ ձճսժզ Ափ
64. 249՝–64՜ ԿԳ. Կ՟մնմ ՟րվծմնրէգ՟մ Սվՠնճ ղգպնմթմ. ՟ճջոեջ ՟վ՟ջտգմ — Յ՜սճսջ Մՠթզ իզձ՞ղ՜՝՜[դ]ճնձ զ ե՜կ ոճսջ՝ յ՜պ՜ջ՜՞զձ աոճսջ՝ կՠշճձձ դ՜վՠձ զ ՜կ՜ձ ՜ջթ՜դզ...
65. 264՝–72՜ ԿԴ. Կ՟վնմ խ՟վա՟բվնրէթրմ ՟րվծմնրէգ՟մ է՟ա՟րնվթ ղգլթ զջս գխգհգտնճմ Հպնղ՟ճգտրնտ–Յճջե՜կ ե՜շ՜ձ՞՜սճջտձ ՠս եճխճչտ գձպջՠձ ՝՜ջլջ՜ռճսռ՜ձՠձ աճտ դ՜՞՜սճջ...
66. 272՜–92՝ ԿԵ. [«Կ՟մնռմ ճնվը՟ղ գոթջխնոնջ կգպմ՟բվգմ, ՟ճջ ե ՟վ՟վնհնրէթրմ». կգպ. 953, 422ՠ] —
Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ ՠյզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ... Ի դվ՜ժ՜ձզո Հ՜հճռ ՉԿ (1311), հ՜ոկՠ՜ձ ոՠյպՠկ՝ՠջզ ԺԴ ՠխՠս ոզսձ՜՟ւճո իջ՜կ՜ձ՜ս ոջ՝՜ոձՠ՜է ՠս ՠջն՜ձզժ ժ՜դճխզժճոզձ Հ՜հճռ Մՠթ՜ռ պՠ՜շձ ՜հո ՜ձճսձ...
67. 239՜–6՜ ԿԶ. Զ՟վբ նրվ՟տնհ՟տ, նվւ դՔվթջսնջ նրվ՟տգ՟ժ ժթմթմ գր բ՟վկգ՟ժ դհչ՟մ՟մ գր ղգհ՟ճ ս՟մ ՟պ՟չթ Աջսնրլնճ գր ՟պ՟չթ ղ՟վբխ՟մֆ Կ՟մնմ գր խ՟վա՟րնվնրէթրմ թ ջ՟ծղ՟մթ գխգհգտթ դհչնրղմ, նվւ թ
ՠըպմ՟րնվ՟տ գվխթրհե ղ՟ծնր նրվ՟տգ՟ժ ժթմթմ դւվթջսնմենրէթրմմ, գէե՛ ՟ճվ, գէե՛ խթմ — Ն՜ը ՜շռՠձ աըճոպճչ՜ձճսդզսձձ, ՠս գոպ ի՜ո՜ժզձ ժ՜ձճձՠոռՠձ... կզձմՠս պՠոռբ ա՜սջ ՠջՠսՠէճհ զ ՞՜էըոպՠ՜ձ տճ... ՜կբձփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 58՝ (Յճի՜ձբո ՞ջմզ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ Յնծ՟մեջ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ ՠս զսջ թձ՜սխ՜ռձ՚ Ջըծ՟մյթմ ՠս Շ՟ծջ՟րժէ՟մթմ, ՠս ՠխ՝՜ջռձ, ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջ՜ռձ՚ կՠթզ ՠս վճտճս ՜շի՜ո՜ջ՜ժ. ՜կբձփ
Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո ապբջ Յնռ՟մմեջ, ճջ ի՜հջ՜ժ՜ձ ՞դճչ ՠս ՠխ՝՜հջ՜ժ՜ձ ոզջճչ ըձ՜կտ ժճս ՜շձբ
զ չՠջ՜հ կՠա...փ
131՜ Տբջ Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ տճ ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հզո՚ Յնր՟մեջ կՠխ՜ստ ա՜շ՜թՠէճհո... (ձկ՜ձ՚ 129՝, 249՜,
264՜, 271՝)փ
292՝ Ոչ ոճսջ՝տ ի՜ձ՟զյճխտ ՜հոկ պ՜շզո ՜ոպճս՜թ՜ղճսձմ ՝ճսջ՜ոպ՜ձզո, ՜խ՜մՠկտ աոջ՝ճսդզսձ՟ լՠջ, կզ կՠխ՜՟ջբտ ող՜է՜ձ՜ռ ՠս ՜ձ[հ]՜ջկ՜ջ ՞ջմճսդՠ՜ձ զկճհփ Բ՜աճսկ ե՜կ՜ձ՜ժ բջ, ճջ վ՜վ՜ք ՠս ժ՜ջ՜սպ բզ, դբ Բճսձ
Մ՜ղպճռ պ՜կ ՞ջՠէ. դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ զձլ՚ կՠխ՜յյ՜ջպ Յնծ՟մթջթջ, ՜հէ ՜շ՜սՠէ ժ՜ջճխճսդզսձ մճսձբզ, ՜մտո մբջ պՠո[ձ]ճսէ // (293՜) լՠշտ ժճս ՟ճխ՜հջ, դճխճսդզսձ ըձ՟ջՠռբտ զ Քջզոպճոբ լՠջ ՜ձ՜ջե՜ձ թ՜շ՜հզո... Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ զ Քջզոպճո աիճ՞ՠսճջ ի՜հջ կՠջ՚ աՂնրխ՟ջ չ՜ջ՟՜յՠպձ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պ՜ձտ ճսձզ զ չՠջ՜հ կՠջ. Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ աիճ՞զձ էճսո՜սճջբ ձճջ՜փ Ահէՠս ապբջ Ոռ՟մեջմ ՠս ազսջ թձ՜սխտձ ՠս ազսջ ՠխ՝՜ջտձ աժՠձ՟՜ձզձ
ՠս աձձնՠռՠ՜էտձ հզղՠռբտ զ Քջզոպճո, ՠս ճջ ՝՜աճսկ ՜ղը՜պ՜ձտ ճսձզ զ չՠջ՜հ կՠջ, ճջ ձ՜յ կ՜ջկձ՜սճջ ժՠջ՜ժջ՜ստ
ակՠա ժՠջ՜ժջՠ՜ռփ Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ աձ՜յ ՠս ազսջ թձ՜սխտձ ՜ձկ՜ի՜ժ՜ձ ժՠջ՜ժջ՜ստձ ժՠջ՜ժջբ. ՜կբձ ՠս ՠխզռզփ
2. 156՜ (Սպՠվ՜ձճո ՞ջմզ) Քջզոպճո Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜յ ՜կՠձ՜հձ ձձնՠռՠէճռ, ՠսո ՜շ՜սՠէ՚ Յնծ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս զսջ թձ՜սխ՜ռձ, ՠս զձլ կՠխ՜յ՜ջպ ՞ջմզո. ՜կբձփ

157՝ Քջզոպճո Աոպճս՜թ... ՜ջ՜ռ դճխճսդզսձ՚ ոճսպ՜ձճսձ Սսգց՟մնջթ, ճջ ա՜ձճսձո ճսձզկ ՠս ա՞ճջթո՚ ճմփ
206՜... Մ՜ձ՜ս՜ձ՟ ոպ՜ռճխզ ոճսջ՝ ՞ջճռո՚ տ՜ն ՠս ՜ջզ ջ՜՝ճսձ՜յՠպզձ Յնծ՟մեջ չ՜ջ՟՜յՠպզձ ՠս զսջ թձ՜սխ՜ռձ, իրջձ՚ Ջ՟ծ՟մյթմ ՠս կրջձ՚ Շ՟ծջ՟րժէ՟մթմ. ՜կբձ (ձկ՜ձ՚ 234՜)փ
237՝ Աջ՜ջզմձ Աոպճս՜թ Խ՟սթչ՟ճթ կՠխ՜ռձ դճխճսդզսձ ՜ձբ, ճջ ածպ՜ձճռ ՞ջճռո ՞ջՠէ բ ՠջՠպփ
296՝ Փ՜շտ... ՠջջճջ՟ ազ իջ՜կ՜հբ Տբջձ. Գ՜ձլՠռբտ լՠա ՞՜ձլ զ հՠջժզձո, ճջ ճմ ՞ճխ տ՜ժ՜/// ի՜պ՜ձՠձփ Գջՠկտ /// (ղ՜ջ. դ՜վճս՜թ)փ
3. 273՜ (Նրպջ՞զջ, ղ՜՞՜ձ՜ժ՜՞ճհձ դ՜ձ՜տճչ) ՋՂԵ (1546) ՜կոՠ՜ձ հճսձզո ԺԶ (ձճհձ լՠշտ ոջ՝՜՞ջճսդզսձ՚
274՝)փ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 297՜ (Վձ՜ոճս՜թ) /// Մ՟վա՟վ /// [Ա]րժթի՟մմ /// Ղնրխ՟ջմ, [Մթ՞]ւեժմ, Ս՟ճթղոեխ, [տ]ճհջ՚ Մ՟վթ՟ղ. ՜կբձփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜շ՜նձճռ, կզնձճռձ ՠս չՠջնձճռ, ժՠձ՟՜ձՠ՜ռ ՠս կՠշՠէճռ, ժ՜ջ՟՜ռճխ՜ռ ՠս էոճխ՜ռ, ՜շի՜ո՜ջ՜ժ կՠթզ ՠս վճտՠր. ՜կբձփ Ես ազո՚ ՜ձ՜ջե՜ձ [ՠ]ս կՠխ՜յ՜ջպ ՠս հճսձ՜հձ ՠս դ՜վճսջ զ ՞ճջթճռ, ոճսպ՜ձճսձ Մթմ՟ջ ՜ձ՜ջե՜ձ տ՜ի՜ձ՜հո, ՞ջՠռզ ՞՜ձլո ՠս հզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձո զ դվ՜ժ՜ձզո ՌԿԳ (1614)փ
Ճէհ՝չ վ՝ժ՝հ՝ձ (=«Մթմ՟ջ տ՜ի՜ձ՜հ»)փ
Դ՜ջլՠ՜է հզ[ղՠռբտ] Մխվսթշմ ՠս հ՜ձՠ[ջձ]՚ Որջեցմ, ժճխ՜ժզռձ///ձ ՠս ճջ՟[զձ]փ
2. 297՝ (ԺԷ ՟.) [Դ՜ջ]լՠ՜է ՜խ՜մՠկ /// հզղ՜պ՜ժՠէզ /// [Դ]՜ջլՠ՜է հզղբտ///ՠս ռճխ՜յժ /// ոզձ, ճջ՟զձ /// Աջսնր՟լ՟յսնրվմ ՠս ///փ
3. 195՝ (Նրպջ՞զջ) ՌՃՁԸ (1739) դվզձ րջիձՠռ՜ս ճսձվ՜ջզ ԻԸփ
4. 109՝ (ԺԹ ՟.) Ձՠշ՜կ՝ Պ՟հս՟ջ՟վ չ՜ջ՟՜յՠպ Ջ՟ժ՟ժգ՟մփ
5. 98՜ (ԺԹ ՟., Ս՜ի՜ժ Ակ՜պճսձճս լՠշտճչ) Տՠո 972 (=965) Մ՜ղպճռ, ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդՠ՜կ՝ ՠս ըջ՜պճչ ձկ՜ձ ոջ՜ձփ
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՚ 79՝, 104՝, 297՜՝փ
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ԺԷ–XVII

ԳՐԻՉ՝ Յնծ՟մեջ ՟ՠհճ.ֆ
ԹԵՐԹ՝ 239. շավնր՟լ՝ 236ՠֆ ՊՐԱԿ՝ Ա–Ի×12(Ա, ԺԱ 11, Ի 13)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
31,3×19,5ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ ՠնժնվաթվֆ ՏՈՂ՝ 32–33ֆ ԿԱԶՄ՝ ռ՟վբ՟անճմ ղնղժ՟է, էթխնրմւզ՝ ջգր խս՟ր, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէ (Ի բ.), ժնրջ՟մտ՟խնհգվզ՝ խ՟վղթվֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+1, ջոթս՟խ էնրհէ, ղ՟ջմ ՟ջս՟պթֆ 3 էգվէ ղ՟ա՟հ՟է ռգվչնրղֆ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ — Կ թ ջ ՟ ի ն վ ՟ մ ՝ 1՟ (նրվնր՟ալ՟ճթմ)ֆ Ճ ՟ խ ՟ ս ՟ դ ՟ վ բ ՝ 22ՠ, 27՟, 27ՠ, 29ՠ, 30ՠ, 56՟, 56ՠ, 57՟, 59՟, 61՟, 63ՠ, 73ՠ, 75ՠ, 78ՠ, 81՟, 83ՠ, 89ՠ, 95ՠ, 99ՠ, 103ՠ, 105՟, 115՟, 122ՠ, 125՟, 128՟, 136՟, 141՟, 146՟, 152՟, 154ՠ,
156ՠ, 160ՠ, 103ՠ, 236՟, 235ՠֆ Լ ն ր ջ ՟ մ տ ՟ դ ՟ վ բ ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, էպշմ՟ճթմ, գխգհգտթ, աթվւ փվծմգժ՝ 56՟, Աջսնր՟լ՟լմթ ո՟սխգվ
փվծմգժ՝ 59՟, ծ՟ճվ փվծմգժ՝ 59՟, ջ՟ցնվ՝ 78ՠ, է՟ա՟րնվ փվծմգժ՝ 81՟, ի՟շ՝ 128՟ֆ Զ ՟ վ բ ՟ ա թ վ ՝ էպշմ՟աթվ, ծ՟մանրտ՟աթվֆ
Գ ն ճ մ գ վ ՝ խ՟վղթվֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վ. Ի բ. ռգվ՟մնվնանր՟լ, ո՟սպնր՟լւմգվզ՝ խ՟վխ՟սնր՟լֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1՜–6՝ [Ա. «Յնռծ՟մմնր Մ՟մբ՟խնրմգտնճ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Հթղմ՟վխնրէթրմ ջվՠնճ գխգհգտրնճ». կգպ. 953, 2՟] — Բ՜ջՠը՜սոճսդՠ՜կ՝ ոճսջ՝ Աոպճս՜թ՜թձզձ ՠս ՜կՠձ՜հձ ոջ՝ճռ տճռ...
2. 6՝ Բ. Կ՟մնմ ծ՟մբգվկգհեմ, ջո՟ջւ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ...
3. 6՝–7՜ Գ. Կ՟մնմ ջխթ[ծ] գր ղ՟հդղ՟մ ՟րվծմգժնճ — Տ՜ձզձ հՠժՠխՠռզձ ՜շ զ Սճսջ՝ ոՠխ՜ձձ ՠս էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
4. 7՜՝ Դ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ մնվ բնրպմ բմգմ գխգհգտրնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՟ճսշձ զ պՠխսճնձ...
5. 7՝–22՜ Ե. [Կ]՟մնմ մ՟ր՟խ՟սգ՟տ գխգհգտրնճ ՟րվծմնրէգ՟մ — Յՠջՠժ՜սջՠ՜ իոժճսկձ էզձզ հՠժՠխՠռզձ...
6. 22՜–7՜ Զ. Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ ս՟ձ՟վթմ գր յ՟վըգ՟ժ ջգհ՟մնճ, ՟րվծմնրէթրմ ռգվըջսթմ ծ՟ջս՟սգժնճ —
Գզղՠջձ իոժճսկձ, զոժ զ ե՜կ յ՜պ՜ջ՜՞զձ...
7. 27՜՝ Է. Կ՟մնմ դմխ՟վգ՟ժ գխգհգտթջ ՟րվծմգժ — Յՠջՠժճջՠ՜ իոժճսկձ ՜շձՠձ, ՠս Եջՠտ ե՜կճսձ կ՜ձ զ կբն
ՠժՠխՠռճհձ...
8. 27՝–9՝ Ը. Կ՟մնմ ՟ր՟դ՟մ ՟րվծմգժնճ — Հ՜ոպ՜պՠձ ա՜ս՜ա՜ձձ զ պՠխճն զսջճսկ ՠս էճս՜ձ՜ձ նջճչ...

9. 29՝–30՝ Թ. Կ՟մնմ ը՟ղ[՟ծ]՟վ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ, էճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
10. 30՝–3՝ Ժ. Սխթդՠմ խ՟վաթ ՟ջսթձ՟մ՟տ, նվ կգպմ՟բվգմ, նվ շնվջ գհ՟մ՟խ ս՟վնճմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճոձ գոպ ՜սջզձզ...
11. 33՝–5՜ ԺԱ. Կ՟վա բպմ՟ՠ՟տթմ — Յՠպ ըձժ՜ջժՠէճհ ՠյզոժճյճոզձ ոճսջ՝ ոՠխ՜ձճհձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ՜ս, ՜թՠձ
ո՜ջժ՜ս՜՞ճսձտձ...
12. 35՜–6՝ ԺԲ. Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ. ՟մ՟ա[՟մ]նջթ, նվ է՟վաղ՟մթ՝ ռգվզմէգվտնտ — Տ՜ձզձ աձճսզջՠ՜էձ ՜շ ոՠկո ՟ջ՜ձձ զ կբն ՠժՠխՠռճհձ...
13. 36՝–7՝ ԺԳ. Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ. գվբղմգտնրտթշմ — Ս՜ժ՜սզժ կզ հ՜շ՜ն կ՜պմզձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Քՠա, Տբջ հճսո՜ռ՜հ...
14. 37՝–8՝ ԺԴ. Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ. չ՟ծզմխ՟ժթմ — Աոՠձ Ս՜խկճո. Մզձմՠս հՠ՛ջ՝...
15. 38՝–40՝ ԺԵ. Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ. խեջ ջ՟վխ՟ր՟ա՟տ, նվ գմ բոթվւ — Ք՜ի՜ձ՜հ՜յՠպձ կզձմ՟ՠշ զ ո՜ջժ՜ս՜՞՜պճսձձ...
16. 40՝–7՜ ԺԶ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ ջ՟վխ՟ր՟աամ կգպմ՟բվգմ — Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճո ՠս ՜հէ տ՜ի՜ձ՜հտձ զ ոջ՝՜պճսձձ գոպ ՜սջզձզ...
17. 47՜–56՜ ԺԷ. Կ՟վա կգպմ՟բվնրէգ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճթ–Զ՞ՠձճս ՠյզոժճյճո գոպ ՜սջզձզ զ ոջ՝՜պճսձձ...
18. 56՜՝ ԺԸ. Կ՟մնմ մնվ աթվւ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՠժՠխՠռզձ, ի՜ձՠձ զ ՝ՠկձ...
19. 56՝–7՜ ԺԹ. Կ՟մնմ ինրմխ ՟րվծմգժնճ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ տ՜ի՜ձ՜հզձփ Ս՜խկճո. Տբջ Աոպճս՜թ, ՜սջիձՠ՜է...
20. 57՜–9՜ Ի. Կ՟մնմ ցվխշ՟խ՟մ ո՟սխգվ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ ՝ՠկզձ ՠս ՜ոՠձ Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ,
ճխճջկՠ՜ կՠա...
21. 59՜–60՝ ԻԱ. Կ՟մնմ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթմ ո՟սխգվ ՟րվծմգժ — Լճս՜ձ՜ձ ձ՜ը նջճչ...
22. 60՝–3՝ ԻԲ. Կ՟մնմ ղնմնդնմ ՟րվծմգժ, նվ ՟ՠգհ[՟ճ] ՟վ՟վ, նվ խնրջնրէգ՟մ [ճ]՟մկմ ՟պմնր — Աթՠձ զ ՟ճսշձ աձճսզջՠ՜էոձփ Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ ա՜ձլձ զկ...
23. 63՝–73՝ ԻԳ. Կ՟մնմ կգպմ՟բվնրէգ՟մ խվ[՟ր]մ՟րնվ ՟րվծմգժ ՟վը՟մ՟տգժնտմ թ մղ՟մնրէգ՟մ նվոեջ
Քվթջսնջ — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ պՠխզ ՜խ՜սդզռ ճջյբո ճխն՜ժբա...
24. 73՝–5՝ ԻԴ. Կ՟մնմ ծ՟ճվ՟րվծմեւ — Ս՜խկճո. Աշ տՠա ի՜կ՝՜ջլզ ա՜ձլձ...
25. 75՝–8՝ ԻԵ. Կ՟մնմ ճնվը՟ղ խվ՟րմ՟րնվ ռ՟իձ՟մթ — Ակՠձ՜հձ ի՜ձ՟ՠջլզսձ դ՜խՠձփ Ս՜խկճո. Եջ՜ձՠ՜է
ՠձ ՜կ՝զթտ..
26. 78՝–80՝ ԻԶ. Կ՟մնմ ղգպնւմ ՟րվծմգժ — Ըձ՟ ՜շ՜ս՜սպձ կպ՜ձբ ՠյզոժճյճո, ՜յ՜ ՜շձզ ՠսխ ՜ջթ՜դզ ո՜վճջճչ...
27. 80՝–3՜ ԻԷ. Կ՟մնմ է՟ա՟րնվ՟րվծմեւ — Քախ՜կզպձ ՠս ադ՜՞ձ ՟ձՠձ զ չՠջ՜հ Սջ՝ճհ ոՠխ՜ձճհձ...
28. 83՜–9՜ ԻԸ. Կ՟մնմ ղխվսնրէգ՟մ — Յճջե՜կ Ը–՜սջՠ՜հ էզռզ պխ՜հձ, յ՜ջպ բ ՝ՠջՠձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
29. 89՜–95՜ ԻԹ. Կ՟մնմ Յ՟ճսմնրէգ՟մ Տգ՟պմ. չնրվ ՟րվծմգժնճ — Զժձզ յ՜պ՜ջ՜՞զ հՠպձ ՠջդ՜ձ զ ՞ՠպձ...
30. 95՝–7՜ Լ. Կ՟մնմ մյ՟մ ՟րվծմգժ — Պ՜ջպ բ ձ՜ը տ՜ի՜ձ՜հզձ գձպջՠէ ՠս տձձՠէ ժ՜ձճձ՜ստ ավՠո՜հձ ՠս
աի՜ջոձ...
31. 97՜–9՝ ԼԱ. Կ՟մնմ դծ՟մբգվկ ծ՟վջ՟մ[գ]՟տ ՟րվծմգժ — Բՠջՠձ ՜շ՜նզ տ՜ի՜ձ՜հզձ ՠս ՜ոՠձ ղ՜ջ՜ժ՜ձ
ԴՁ. Խ՜մ՜ձղ՜ձ ՟ջճղկ՜կ՝...
32. 99՝–103՜ ԼԲ. Կ՟մնմ ոջ՟խ բմգժ — Աէճջՠձ(=ճէճջՠձ) աձ՜ջ՜սպձփ Ս՜խկճո. Տբջ, զ ա՜սջճսդՠ՜ձ տճսկ...
33. 103՜՝ ԼԳ. [Կ՟մնմ ոջ՟խ ռգվ՟տնրտ՟մգժնճ] — Է ՜սջ չՠջ՜ռճսռ՜ձբ տ՜ի՜ձ՜հձէձ ադ՜՞ձ...
34. 103՝–4՝ ԼԴ. Կ՟մնմ ծ՟հնվբ ս՟ժ — Պ՜ջպ բ իզս՜ձ՟ձ Գ–՜սջՠ՜ իլի, ՠս ՠջդ՜հ տ՜ի՜ձ՜հձ ը՜մզս...
35. 104՝–11՝ ԼԵ. Կ՟մնմ դծ՟ղ՟րվեմ մմչգտգ՟ժջմ ճնրհ՟վխգմ ՟պ Քվթջսնջ (Այի՟վծ՟է՟հ) — Ն՜ը Ոխճջկբձ ՜ո՜հ ՠս ՜յ՜՚ Եջժզձտ յ՜պկՠձ...
36. 111՝–4՜ ԼԶ. Կ՟մնմ թգմ՟յծնհ՟տմ (=՟ճանրտ) — Ս՜խկճո. Բ՜ջլջ ՜շձՠկ ատՠա...
37. 114՜՝ ԼԷ. Կ՟մնմ գրէմ՟րվեւ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ. Ս՜խկճո. Եջ՜ձՠէզտ ՠձ, ճջ ՝ձ՜ժՠ՜է...
38. 115՜–9՝ ԼԸ. Կ՟մնմ սհ՟է՟հ — Ս՜խկճո. Աշ տՠա, Տբջ, ի՜կ՝՜ջլզ ա՜ձլձ...
39. 119՝–20՝ ԼԹ. Կ՟մնմ թգմ՟յծնհեւ — Ս՜խկճո. Ասջիձՠռբտ կ՜ձժճսձտ...
40. 120՝–2՜ Խ. Կ՟մնմ գրէմ՟րվեմւմ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձձ. Ս՜խկճո. Ի ՟՜ջլճսռ՜ձՠէ Տՠ՜շձ ա՞ՠջճսդզսձ
Սզճչձզ...

41. 122՜–4՝ ԽԱ. Կ՟մնմ ծնաեծ՟մաթջս ՟պմգժ — Ս՜խկճո. Եջ՜ձզ ճջճսկ դճխճսդզսձ...
42. 124՝–5՜ ԽԲ. Արվծմնրէթրմ ՟հթ — Ն՜ը Ս՜խկճո. Աոպճս՜թ, ճխճջկՠ՜ կՠա...
43. 125՜–8՜ ԽԳ. Կ՟մնւմ սգ՟պմ՟խ՟մ [՟րվծմգժնճ] — Աթՠձ աձճսզջՠ՜էձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
44. 128՜–36՜ ԽԴ. Կ՟մնմ ի՟շ ՟րվծմգժնճ — Ես ՝ՠջՠձ զ ոճսջ՝ պՠխ ժ՜կ ՠժՠխՠռզձ, ՠս ՜յ՜ էճս՜ձ՜ձ
նջճչ...
45. 136՜–40՝ ԽԵ. Կ՟մնմ ճ՟ո՟յի՟վ՟մւ ՟րվծմգժ — Ոչ ՜յ՜ղը՜ջ՜ձտ տ՜ղբ, Ախճսի՜ռզռձ յ՜ջպ բ Բ–ղ՜՝՜դ ՜սջձ ՞՜հ ՠժՠխՠռճհ...
46. 140՝–5՝ ԽԶ. Կ՟մնմ Մգլթ ծթմայ՟ՠ՟էթմ ՟ո՟յի՟վ՟մւմ ՟վկ՟խգժ — Ես ՜ոբ Ս՜խկճո Զ. Աշ տՠա, Տբջ,
ի՜կ՝՜ջլզ...
47. 146՜–52՜ ԽԷ. Կ՟մնմ Մգլթ Ար՟ա Ե–յ՟ՠ՟էթ գվգխնճմ Ոսմ՟ժնր՟ճ — Ի Ժ–ՠջրճջ՟ ե՜կճս եճխճչզձ զ ՟ճսշձ ՠժՠխՠռճհձ...
48. 152՜–4՝ ԽԸ. Ք՟վնդ ո՟սնրթվ՟մթ... — Լճս՜ջճստ զձլ, ճջ՟ՠ՜ժտ զկ...
49. 154՝–6՝ ԽԹ. Կ՟մնմ ը՟ղ՟սնրմ ՟րվծմգժ ՟ղգմ՟ճմ ընհնռվբգ՟մ — Աջ՟, հ՜հոկ կՠթ ՠս ՜ի՜սճջ պ՜սձզո ճսջ՜ըճսդզսձ ՠխՠս ՠջժձ՜սճջ՜ռ ՠս ՠջժջ՜սճջ՜ռ...
50. 156՝–8՜ Ծ. Կ՟մնմ դ՟վղսթջ ջգվղ՟մ՟տ, դյգհչ գր դծըմկ՟մ ՟րվծմգժ — Ս՜խկճո. Հճչզպտ ՝՜աճսկ ՜ջ՜ոռՠձ ռճջՠ՜ձ...
51. 158՜–60՜ ԾԱ. Կ՟մնմ ի՟հնհ ՟րվծմգժ... դնվ ՟վ՟վգ՟ժ ե ջվՠ՟դ՟մ խ՟էնհթխնջ Նգվջեջ — ... Ես տ՜ջճաբ ո՜ջժ՜ս՜՞ձ. Գճի՜ռ՜ջճստ ա՝՜ջՠջ՜ջբձ Աոպճսթճհ հ՜խ՜՞ո յ՜ջ՞ՠսՠէճհ կՠա...
52. 160՝–212՜ ԾԲ. Կ՟մնմ ւ՟ծ՟մ՟է՟հ գր գոթջխնոնջ — Ես ՠջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ՜պՠխփ Ս՜խկճո. Տբջ ՜յ՜սբձ... 199՝–203՝ [Մ՟ծւ ԺԲ ղ՟վա՟վեթտ]ֆ 204՜ Հ՟մաթջս Յնռծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մշթմ — Էջ գձ՟ ՠխ՝՜ջոձ...
53. 212՜–7՜ ԾԳ. Կ՟մնմ գվխվնվբ ՟րնրվ — Եջդ՜ձ զ ՞ՠջՠակ՜ձ, ՜ոՠձ Ակ՝զթտձ...
214՝–5՜ բնՠջզ կզնՠս 1 դՠջդ գձժ՜թփ

54. 217՜–9՜ ԾԴ. Կ՟մնմ գվվնվբ ՟րնրվ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձ. ՜ոբ Ս՜խկճո. Տբջ, էճսջ ՜խ՜սդզռ զկճռ...
55. 219՝–21՜ ԾԵ. Կ՟մնմ շնվվնվբ ՟րնրվ — Եջդ՜ձ զ ի՜ձ՞զոպձփ Ս՜խկճո. Եի՜ձ ազո զ ՞՝ճհ...
56. 221՜–3՝ ԾԶ. Կ՟մնմ ծթմագվնվբ ՟րնրվ — Ս՜խկճո. Ձ՜հձզս զկճչ...
57. 223՝–4՝ ԾԷ. Կ՟մնմ ռգտգվրնվբ ՟րնրվ — Ս՜խկճո. Յճխճջկճսդզսձ ՠս զջ՜սճսձո...
58. 225՜–6՜ ԾԸ. Կ՟մնմ գրէմգվրնվբ ՟րնրվ — Ս՜խկճո — Տբջ, էճսջ ՜խ՜սդզռ զկճռ...
59. 226՜–8՝ ԾԹ. Կ՟մնմ նրէգվրնվբ ՟րնրվ — Ս՜խկճո. Ի ըճջճռ ժ՜ջ՟՜ռզ...
60. 228՝ Կ. Ահ՟րէւ (ժնրջ՟մտւնրղ՝ «Վ՟ջմ գվ՟յսթ») — Տբջ Աոպճս՜թ կՠջ, ճջ հ՜խ՜՞ո ՜շ տՠա ձ՜ը՜ձլճս...
61. 229՜ [ԿԱ]. Կ՟մնմ ՟մկնջմ՟տ, նվ ե աթվ՟յխ՟վբ՟տ — Բՠջՠձ ՠս լՠշձ՜՟ջՠձ կճձդփ Ախ՜սդտ, Տբջ Աոպճս՜թ, Աջ՜ջզմ...
62. 229՜՝ ԿԲ. Կ՟մնմ ոհլգ՟ժ խգվ՟խվնտ, էե՝ նռ նւ նրսթտե թ ւվթջսնմեթտ ս՟ձխ՟դեմ խ՟ղ ծվեթտ խ՟ղ ծգէ՟մնջ՟տ — Ս՜խկճո. Սզջպ ոճսջ՝...
63. 230՜–3՜ ԿԳ. Արգս՟վ՟մ Իրհ՟ՠգվթտֆ Կթվ՟խթ աթյգվֆ ԴԿ գր ԲԿ Մ՟էենջ — Ես հՠջՠժճհզ ղ՜՝՜դճսձ...
64. 233՜ ԿԴ. Կ՟մնմ ջնրս գվբնրղմ՟յջի՟ժ՟մ՟տ — Գ՜հ ըճոպճչ՜ձբ ՠս պ՜հ կՠխ՜ռփ Ախ՜սդտ. Տբջ Աոպճս՜թ...
65. 233՜–5՝ ԿԵ. Սսգց՟մնջթ ռգվմ՟աթվ թմւմ՟ավնրէգ՟մ Վ՟ջմ ռ՟վնրտ գվ՟մգժնճմ Մ՟յթնտթ — Յ՜կզ
ՑՃԿԲ էզձՠէճսդՠ՜ձ ՜ջ՜ջ՜թճռ... ՠս Հ՜հ ղջն՜՞՜հձ ՅԽԲ (893) ժ՜պ՜ջՠռզ աձճս՜ոպ ՞ջտճսձքո ա՜հո...
66. ՟. 237՜–8՜ Գ՟մկ թ ագվգդղ՟մ ղգպգժթ («Մ՟մժջ») — Մզձ՟ զ հԷբձ Բ՜ձ՟ ճջ զ Հ՜սջբո...
ՠ. 238՜՝ Ոհՠ ժ՟ժ՟աթմ գր ոթս՟մթ («Եվա Ավթջս՟խգջթ») — Եժ՜հտ ՜հո՜սջ ՠխ՝՜ջտ ՜կբձ...
ա. 238՝–9՝ Մթրջ նհՠ («՟ջ՟տգ՟ժ ճԱպ՟ւգժ ռ՟վբ՟ոգսե». կգպ. 11, 109ՠ] — Ոչ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս չ՜ջ՟՜յՠպտ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ...
67. [Յ՟րգժ՟ավնրէթրմւ ԺԸ բ.]
՟. 239՝ (Շխ՜՞զջ) [«Ոհչ... թ Ն՟հ՟յ գոթջխնոնջե Վ՟ջմ մնվ՟ծ՟ջ ղ՟մխ՟մտ ղգպգժնտ». կգպ. 424, 343՟] — Աջ՜ջզմձ ՜ջ՜ջ՜թճռ կՠա ՝՜ջժ՜ռ՜ս.../ Ակբձ ժճսէ՜ձ/// (ՠխթճս՜թ)փ
ՠ. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Ա՝ (Նրպջ՞զջ) [«Ննվթմ Գվթանվթջթ ՟ջ՟տգ՟ժ»] — Յճջե՜կ ՠխՠս ՞՜ջճսձ, ՠժ ՝է՝ճսէձ զ ՜հ՞զձ, /Եպՠո դ՜վճսջ աչ՜ջ՟ձ, տ՜խՠռ՜ս իճ՞զձ.../ Թբ մբ, ի՜ձՠկ ՜մ՜ռո ՜ջպ՜ոճստ տ՜ձ ըաթճչ...
Տՠո պյ. «Գջզ՞ճջզո Ախդ՜կ՜ջռզ», Եջՠս՜ձ, 1963, բն 224–229, պճխ 1–40փ Սժա՝ձ՜պճխգ պ՜ջ՝ՠջփ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

51՝ Յզղՠռբտ Մ՟մնրեժ ՜՝ՠխ[՜]ձ, ճջ բջ կ՜է՜ա, ՠ՝ՠջ ղ՜պ ձճսղ ճս ըձթճջփ
56՜... Յզղՠոնզտ ոճսպ՜ձճսձ ՜՝ՠխ՜հ Ոծ՟մեջ (ձկ՜ձ՚ 78՝, 114՝, 209՝)փ
93՜ Աՙը, չ՜ զձլ, կ՜ձժճսդՠ՜ձ ՞ճջթՠ՜է ՠկ մ՜ջ, թՠջճսդՠ՜ձ մՠկ չծ՜ջՠ՜է, դճխճսդզսձ ՜ջ՜ջբտ զձլ, ՠխ՝՜ջտ (ձկ՜ձ՚ 97՝, 184՝, 185՝)փ
95՜ Յնծ՟մեջ ոճսպ ՜՝ՠխ՜հ հզղՠռբտ, ՞թճխո ճչ հզղբ, Աոպճս՜թ հզղբփ
104՝ Մՠխ՜սճջ Յնծ՟մեջ ՞թճխո հզղՠռբտ զ Տբջփ
122՜ Յզղՠռբտ աԳվթանվ ՠյզոժճյճոձ, ճջ ի՜հջ՜ժ՜ձ ՞ջճչ ՠս կ՜հջ՜ժ՜ձ ըձ՜կճչ ի՜ջժզո ՜ջ՜ջփ
128՜ Յզղՠռբտ Եհթխջ, ճջ ՝ՠկ՜թ՜թժճռձ պվզ Հգվղնմ՟ճ չ՜ձճսռփ
216՝ Յզղՠռբտ աԴ՟բնջմ, ճջ ՠջՠժ կՠա ՝՜է ՠ՝ՠջ, ժՠջ՜ձտփ
229՝ Եո՚ կՠխ՜սճջ Յնծ՟մեջ ՜՝ՠխ՜հ հզղՠռբտ ի՜ձ՟ՠջլ թձ՜սխ՜ստ, ի՜հջձ զկ՚ Էժՠեխ, ՠս կ՜հջձ զկ՚ Մ՟վա՟վթս, զ կզ ՝ՠջ՜ձ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ, Աոպճս՜թ ալՠա ճխճջկՠոռզփ
235՝ Ես ՜ս՜ջպճսկձ ՞ջճհո, զ չ՜խձ Վ՜ջ՟՜չ՜շ բփ
235՝ Ոչ ոջ՝՜ա՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտ ՠս ժ՜ջ՟՜ռճխտ, հզղՠռբտ Յնծ՟մեջ ոճսպ՜ձճսձ ՜՝ՠխ՜ ա՜ձյզպ՜ձ ՞թճխո, ճջ
ճմ Աոպճսթճհ ՠկ յզպճհ ՠս ճմ կ՜ջ՟ճհ, ձ՜յՠս թձ՜սխձ զկ, աի՜հջձ զկ՚ Էժՠեխ ՠս ակ՜հջձ զկ՚ Մ՟վա՟վթսմ, ՠս աՠխ՝՜ջոձ զկ, ՠս ա՜կՠձ՜հձ հ՜ջՠ՜ձ կՠջլ՜սճջոձ. ՜կբձփ
236՜ ԶՄգժթւջեէ ՜՝ՠխբձ ՠս աԴես՟ճ պձպՠոձ ՠս ՜շի՜ո՜ջ՜ժ կզ՜՝՜ձտոձ, Տբջ Աոպճս՜թ ՜ձո՜ո՜ձ ՠս ի՜ոպ՜պճսձ յ՜իՠոռբ ակզ՜՝՜ձտ չ՜ձզռո կզձմՠս զսջՠ՜ձռ կ՜իճսՠ՜ձձփ Ես ձկ՜ վ՜շտ հ՜սզպՠ՜ձո. ՜կբձփ
Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ աԳվթանվ ՠյզոժճյճոձ, ճջ բ Շ՟սթխթ չ՜ձտզ ՜շ՜նձճջ՟ ՝՜աճսկ ի՜ջժզո ՜ջ՜ջ, ճջ ՞զջո
՞ջզփ Ի կզ ՝ՠջ՜ձ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՜կբձփ
Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ աԹնրղ՟ տ՜ի՜ձ՜հձ ՠս աճջ՟զձ զսջ՚ աՓթժթոնջմ, ճջ ղ՜պ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ՜իզս ՠս ՟ճխճսդՠ՜կ՝ ոյ՜ո՜սճջՠռզձ ՠս յ՜իՠռզձ աՀ՜հջ Մ՜ղպճռ զ լՠշ՜ռ ՜ձ՜սջզձ՜ռ, ճջ ՝՜աճսկ ՜ձ՞՜կ ղ՜պ մ՜ջմ՜ջ՜ձտ ՠս
պ՜շ՜յ՜ձտ ՜ձժՠ՜ձտ զ լՠշո պ՜ծժ՜ռ, ՠս կՠտ ղձճջիե՜ստձ Քջզոպճոզ ճմ ըճոպ՜ռ՜տ աՄ՜ղպճռո, ՜հէ ՜կջ՜ռճսռՠ՜է յ՜իՠռ՜տ աո՜ ՠս չ՜ոձ կՠա ՠս կՠջ թձ՜սխ՜ռձփ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ ՠս ճխճջկՠոռզ Քջզոպճո Աոպճս՜թ
զսջ կզսո՜ձ՞՜կ ՞՜էըոպՠ՜ձձ. ՜կբձփ Հ՜հջփ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜ (Նրպջ՞զջ) Պգսվնջ թ՜շ՜հ Յնռ՟մեջ յ՜ջճձպբջզձ. դվզձ ՌՃԺԶ (1667)փ
2. 1՜ Եո՚ Մ՟վխնջ ՠյզոժճյճոո հ՜հո Բճսձ Մ՜ղպճռո պչզ հզղ՜պ՜ժ զկ ճջ՟զ՚ պզջ՜ռճս Խ՟շ՟սնրվթմ. դչզձ
ՌՃԿԲ (1713)փ
3. 135՝ Ոչ ոջ՝՜ա՜ձ տ՜ի՜ձ՜հտ, հզղՠռբտ աԽ՟շ՟սնրվ տ՜ի՜ձ՜հո, ժճխ՜ժզռ՚ Հփպնրղմ ՠս ՟ճսոպջձ՚ Մ՟վթ՟մմ/// (1 ՝՜շ ՜ձգձդՠշձՠէզ)փ
236՜ Դ՜ջլՠ՜է հզղՠռբտ՚ աԽ՟շ՟սնրվ տ՜ի՜ձ՜հձ, աի՜հջձ՚ Աղթվմ ՠս ակ՜հջձ՚ Զթժթի՟մմ, աիրջօըյբջձ՚ 0ռ՟մեջ տ՜ի՜ձ՜հ, ՠխ՝՜հջձ՚ Լ՟ժ՟յդ՟վմ, տճհջ՚ Վ՟պռ՟պմ, Մ՟վա՟վթսմ, Եհթջ՟փգէմ ՠս ՜կՠձ՜հձ ՜ջճս ՜ջՠ՜ձ կՠջծ՜հճջոձ հզղՠռբտ Աոպճս՜թ ճխճջկզ ՜ո՜ռբտ. ՜կբձփ Տբջ Խ՟շ՟սնրվջ ՜շզ ՜հո ոճսջ՝ Մ՜ղպճռո դվզձ ՌՃԿԲ
(1713)փ
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՚ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜, Գ՜ դշմճսձփ Պ՜իյ՜ձ՜ժ Բ՜, Գ՜ (ձժ՜ջմ՜վճջլ ՠս ՜հ՝ճս՝ՠձ)փ
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ԺԸ–XVIII
ԹԵՐԹ՝ 22. շավնր՟լ՝ 1՟, 18ՠ–22ՠֆ ՊՐԱԿ՝ 2(Ա 10, Բ 12)ֆ ՆԻՒԹ՝ էնրհէ, ժնրջ՟ալգվնռ գր է՟ա՟խթվ ՟վլնր՟մյ՟մ ժնրջ՟բվնյղնռֆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26,8×19ֆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ գվխջթրմֆ ԳԻՐ՝ մփսվաթվֆ ՏՈՂ՝ 25ֆ ԿԱԶՄ՝ ռ՟վբ՟անճմ ղնղժ՟է, էթխնրմւզ՝ խ՟ոնճս խս՟ր, ղթչնրխզ՝ ջսնր՟վ՟էնրհէ, ՟ջս՟պզ՝ ջոթս՟խ էնրհէֆ ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ էնրհէ 1+1, ղ՟ջմ խ՟դղ՟ջս՟պթ (Ի բ.)ֆ
ՎԻՃԱԿ՝ ՠ՟ր՟վ՟վֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
՟. 1՝–2՜ [Յ՟հ՟աջ ո՟սվ՟ջսգժնճ դմթրէջ ղգպնմթ] — Յ՜շ՜ն՜՞ճհձ յ՜ջպ բ յ՜պջ՜ոպՠէ ՠս եճխճչՠէ աթ՜խժճսձո...

ՠ. 2՝ [Յնվը՟ղ ծ՟մբգվկգ՟ժ ժթմթմ փվծմգժ դՍնրվՠ ղգպնմմ] — Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ աոճսջ՝ կՠճձձ,
՜հոյբո ՜շձՠձ. զ կզճսկ յ՜պղ՜ծ՜սճջ ՜սճսջ...
ա. 3՜–18՜ [Կ]՟մնմ Սվՠ՟ժնճջ ղգպնմ փվծմգժնճ — [Յ]ճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզձ րջիձՠէ ակՠշճձձ ՜ոպճս՜թ՜՞ճջթ, ձ՜ը եճխճչՠոռՠձ աթ՜խժճսձո ձզսդճռ կՠշճձզձ ՜շ զ ժ՜ակՠէ աձճո՜... Հ՜հջ՜յՠպձ. Պ՜իյ՜ձզմ ՠս հճհո ի՜ս՜պ՜ռՠէճռփ Ես ՜յ՜ ոժո՜ձզձ աՈխնճհձձ, ՠս չծ՜ջզձ այ՜պ՜ջ՜՞ձփ

Ե
ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԱՆԿ
- ոջժ., 1435 դ. – բն 1118
Աՠ՟ջ

Աՠգժ

- 1219 դ., ի՜հջ Գջզ՞ճջ չջ՟զ – բն 1125

- Աոպչ. – բն 749, 1096, 1253

- ը՜ձ, 1664 դ. – բն 1182

- 1410 դ., ՞ջզմ զ Ս՜ջժ՜ս՜՞՜ձռ չ՜ձտ – N 1295, բն
837, 839

- ՠջբռ, 1694 դ., ՞ջզմ – N 1145, բն 411, 412, 439,
440

- յջձ., 1730 դ. – բն 186

Աՠա՟վ

Աՠգվթխնջ գոջ., մծսխ. – եչ 982

- դ՜՞՜սճջ ի՜հճռ – բն 36, 309, 352, 478, 834, 975,
988

Աՠթՠ՟ջ ջվխ. մծսխ. – եչ 966, 985

- 1654 դ. – բն 956
- ԺԷ ՟. – բն 940
Աՠա՟ր մծսխ. – եչ 969
Աՠբթ՟
- կ՜ջ՞՜ջբ, կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ – բն 84, 452, 771, կ՜ի
– բն 966, կ՜ձջ՜ձժ՜ջմճսդզսձ – բն 450, ձղճսկ – բն
695

Աՠթՠնջ մծսխ. – եչ 998
Աՠթ՟է՟վ, Աջսռ. – եչ 69, 77
Աՠթխ գոջ., ԺԷ բ. – եչ 96
Աՠթղեժթւ, Աջսռ. – եչ 69, 77
Աՠթջնհնղ
- Աոպչ. – բն 394
- ոջժ., ոջ՝. – բն 629, 990, 1017

- ՠյո., ձիպժ. – բն 969, 1004

- ԺԵ ՟. – բն 290

- տիհ., ձիպժ. – բն 1000, 1018, 1019

Աՠնրբթղնջ ջվՠ. – եչ 964, 976, 1140

Աՠբթյն մծսխ. – եչ 1004

Աՠնրջ՟ծ Հ՟ղ՟դ՟ջո, էար. Վ՟ջոնրվ՟խ՟մթ, 977
է. – եչ 321

Աՠբթնջ մծսխ. – եչ 985, 998
Աՠբժ՟ճ թյի՟մ թջղ՟ճգժ՟տրնտ – եչ 1001
Աՠբժղջգծ
- ձիպժ. – բն 345, 1010

Աՠնրջ՟ճթբ ՠըթյխ – եչ 1236
Աՠվ՟ծ՟ղ

- Ն՜ի՜յՠպ – բն 35, 62, 127, 135, 189, 192, 282,
292, 293, 308, 405, 406, 506, 510, 703, 710, 738,
747, 749, 788, 802, 880, 968, 1018, 1050, 1085,
1188, 1238, 1288

- Բ՜խզղՠռզ, 1730 դ. – բն 183
- չջ՟., 1732 դ. – բն 712

- ՜ջ՟՜ջ, ձիպժ. – բն 983

- Բզսա՜ձ՟՜ռզ, 1734 դ., ՞ջզմ հԵջճսո՜խբկ – N 1217,
բն 669, 671, 672

- Խճոպճչ՜ձճխ, Ե ՟., Վ՜ջտ – բն 967

- չջ՟., 1739 դ. – բն 645, 646

- Ղՠսճձ՟ՠ՜ձռ տ՜ի՜ձ՜հզռձ, Ե ՟. – բն 988

- չջ՟. Աոպ՜յ՜պՠռզ (չըծ. 1777 դ.), ՞ջզմ զ
Զկզսշձզ՜ 1758 դ. – N 1374, բն 1095, 1096,
ոպ՜ռճխ 1772 դ. – N 1311, բն 883, 884

- Աջպ՜սզէ՜ ՠյո., ձիպժ. – բն 993
- 1281 դ., ՞ջզմ զ Հ՜խ՝՜պ – N 1324, բն 917, 926

- ՠյո. Շ՜տՠռզ, 1760 դ., ՞ջզմ հԵջզռ կ՜ձժ՜ձռ չ՜ձտ
– N 1078, բն 253, 256, 257

- 1283 դ., ՠխ՝՜հջ Բ՜ջոՠխ չջ՟զ – բն 926
- ՜՝խհ, 1432 դ. – բն 370

- չջ՟., 1782 դ., ոպ՜ռճխ հԷնկզ՜թզձ – N 1162, բն
501, 507

- վզէզոճվ՜, 1435 դ. – բն 1120, 1122

- ՜ջտՠյո Զկզսշձզճհ, 1782 դ. – բն 503

- ժջ., 1449 դ. – բն 626

- պզջռ. Հ՜ղպ՜ջը՜ձռզ, 1784 դ. – բն 1034

- ԺԵ ՟. – բն 940

- տիձհ. Աըէռը՜ռզ, 1793 դ. – բն 142

- ՠջբռ, ԺԶ ՟., ՞ջզմ զ Հ՜կզդ – N 1081, բն 201, 264

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 1078

- ԺԶ ՟. – բն 910

- չջ՟. Թբտջպ՜խռզ, ԺԸ ՟. – բն 187, 189

- տիհ., ԺԶ ՟. – բն 649, 650

- ՟յզջ, 1822 դ., ՞ջզմ զ Կ. Պրէզո, 1822 դ. – բն 915,
918

- 1651 դ., ճջ՟զ Յճչ՜ո՜վզ – բն 139
- 1654, ոպ՜ռճխ զ Թճչջ՜ոժ՜ձ ՞զսխ – N 1336, բն
951, 956

Աՠվթխնջ մծսխ. – եչ 1019

- ծ՞ձ՜սճջ, 1664 դ. – բն 1182

Աա՟բվնմ ցթժթջնց՟ – եչ 1123

- 1678 դ. – բն 532, 533

Աա՟է՟մագհնջ ո՟սղթշ – եչ 821, 928, 932, 934,
1311

- ՟յզջ, ԺԷ ՟. – բն 784

Աՠվթնմ, Աջսռ. – եչ 27

Աա՟է՟ոնջ մծսխ. – եչ 1019
- չջ՟., ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 628
Աա՟էթ խնճջ, մծսխ. – եչ 992
- ՞ջզմ, 1718 դ. – բն 13, 14
Աա՟էնխհ, ջվՠ. – 965
- Բ Խճղ՜՝ՠռզ (ժդխ. 1730-1734 դդ.) – բն 272, 1152
Աա՟էնմթխնջ, մծսխ. – եչ 964, 975, 1016
- Գ Կջՠպ՜ռզ (ժդխ. 1734-1737 դդ.), ոպ՜ռճխ զ
Գ՜էզյրէզ – N 1147Ա, բն 445, 446, 447

Աա՟էնոնջ ջվխ., մծսխ. – եչ 999

- Եձժճսջՠռզ, 1724 դ. – բն 798

Աա՟մ՟ջթնջ ջվՠնրծթ, մծսխ. – եչ 1009

Աա՟ոթնջ – եչ 1001

Ադՠեխ, ԺԷ բ. – եչ 940

Հպնռղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգս – մծսխ 966, 969, 975, 979,
997, 999, 1016

Ադթդ
- ԺԳ ՟., ժճխ՜ժզռ Լզ՜ձճոզ – բն 37

Աա՟ոթջ խնճջ, մծսխ. – եչ 1012
- 1438 դ., կ՜հջ Կ՜ջ՜յՠպ տիհզ – բն 163
Աավթո՟ջ, Աջսռ. – եչ 900, 1072
- 1438 դ., կ՜հջ Յճչի՜ձձբո տիհզ – բն 162
Աբ՟ղ
- 1654 դ. – բն 955
- Ն՜ը՜ի՜հջ – բն 24, 40, 61, 120, 122, 211, 218,
260, 286, 301, 307, 308, 317, 372, 374, 378, 387,
400, 405, 416, 466, 473, 518, 528, 545, 553, 563,
642, 649, 703, 767, 780, 846, 989, 1028, 1133,
1144, 1188, 1235, 1238, 1247, 1290, 1294, 1331

- 1708 դ. – բն 1022
Ադթդՠեխ, 1613 է. – եչ 817
Ադթդ ց՟յ՟

- տիհ., 1634 դ. – բն 578

- 1613 դ. – բն 817

- ՠյո. Խջզկճս, 1752 դ. – բն 830

- 1614 դ., տճհջ Զ՜տ՜ջզ՜հ տիհզ – բն 1057, 1058

- Հ՜ծգձռզ, 1706 դ. – բն 219

- 1654 դ. – բն 954

- չջ՟., 1779 դ. – բն 480

Ադթնջ ջվՠ. – եչ 986

Աբ՟ղնջ ղգխմթշ – եչ 882

Ադւթ՟էնջ ղգխմթշ – եչ 30

Աբբե ծ՟ճվ՟ոգս – եչ 990

Աէ՟մաթմեջ

Աբվթ մծսխ – եչ 713

- ՠյո., ոջ՝., ձիպժ. Դ ՟՜ջզ ոժա՝զձ – բն 973, 982

Ադ՟ս, 1620 է. – եչ 847

- ՠյո. Դզ՟՜ժպճհզ, ձիպժ. – բն 1010

Ադ՟վթ՟ – ղգխմ թ ճգվթտ ղ՟մխ՟մտմ թ ծմնտթ.
Աջսռ. – եչ 308, 778, 940

Աէ՟մ՟ջ
- ա՜սջ՜ժ՜ձ, ձիպժ. – բն 989

- 1507 դ. – բն 590
- ՠյո., ձիպժ. – բն 976
- ժդխ. Սոճհ, 1590 դ. – բն 748, 1103, 1106
- ՜՝խհ., ձիպժ. – բն 967, 1017
- ԺԶ-ԺԷ ՟՟., ՞ջզմ – N 1065, բն 221, 224
- ձիպժ. – բն 1008
- 1616 դ/, դ՜ջ՞կ՜ձզմ Աղը՜ջի՜ռճհռզ – բն 1316
- չջ՟., ԺԷ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1095, բն 291, 292
- ՝՜ձ՜ոբջ, ԺԸ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1437, բն 1259,
1262
- ԺԸ ՟. – բն 973
- ԺԹ ՟. – բն 708

- Ախՠտո՜ձ՟ջ՜ռզ, 296-372 դդ., Հ՜ջռճսկձ – բն 751,
Մՠժձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս Յ՜հպձճսդՠ՜ձ – բն 917,
Յ՜խ՜՞ո կ՜ջկձ՜սճջճսդՠ՜ձ – բն 727, Վ՜ջտ
Աձպճձզ – բն 991, զ ՝՜ձզռձ – բն 31, 412, 546, 568,
656, 722, 1166, 1168, 1194, 1196, ձղճսկ – բն 335,
349, 351, 354, 358, 492, 540, 583, 628, 1198,
1240, 1281, 1290

- ՠյո., 1644 – բն 404

Աէզ

- (Ադ՜ձբո), 1671 դ. – բն 1206

- վ՜ղ՜, 1608 դ. – բն 1054

- ԺԸ ՟. – բն 1248

- ղ՜ի, 1746 դ. – բն 677

- ԺԸ ՟. – բն 724

Աժթոնջ Սթրմ՟խգ՟տ, մծսխ. – եչ 987

Աէգմ՟բնվնջ մծսխ. – եչ 988

Աժոգվէնջ, 1776 է., ծ՟ճվ Պգսվնջ Բգվէնրղգ՟մթ –
եչ 538

Աէգմ՟ջ մ՟ր՟ղ՟վսթխ – եչ 1292
Աժռթ՟դ՟ի, 1638 է. – եչ 908
Աժ՟ցթ՟ ջվՠ. – եչ 883
Աժցթնմ, մծսխ. – եչ 982, 1001, 1017
Աժՠգվս Մգլ, լմ. 1193 է., Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ – եչ
953, 1188, 1252, 1268

Աժւ՟դ՟վնջ – եչ 699

Աա՟դ՟վնջ ղգխմթշ – եչ 30

Արւգ՟էնջ – եչ 698

Աժգւջ՟մ (Աժեւջ՟մ)

Աիթ, ԺԷ բ. – եչ 940

- տիհ., 1388 դ. – բն 438

Աիթո՟ո, 1658 է. – եչ 1337

- ՠջբռ Էպջբձՠռզ, 1644 դ., ՞ջզմ հԵս՟ճժզ՜ – N 1123,
բն 363, 365, 366

Աիթչ՟մ

- 1696 դ. – բն 948

- 1590, ՠխ՝՜հջ Յճչի՜ձձբո ժ՜ակճխզ – բն 748
- (Աըզծ՜ձ), ԺԶ-ԺԷ ՟՟. – բն 972

- ՟յզջ, 1696 դ. – բն 948

- 1773 դ. – բն 856

- ՠջբռ, ԺԸ ՟., ՞ջզմ – N 1236, բն 707, 710

Աիխնրժ, 1638 է. – եչ 742

Աժգւջթնջ
- ժ՜կ՜սճջ ՜խտ՜պ – բն 997

Ախ՟խթնջ մծսխ. – եչ 966, 969, 998, 1003, 1004,
1006, 1020

ժհոջ հճսձ՜ռ, ԺԲ ՟. – բն 1323, 1340

Ախգցջթղնջ գոջ. – եչ 966, 984
Ախթմբնջ մծսխ. – եչ 984, 1004

- ՜՝խհ., 1451 – բն 854

Ախթրժթմե մծսխ. խնճջ – եչ 1007, 1020

- (Աէբտո՜հձճո), տիհ., ԺԵ ՟. – բն 438
- (Աէբտոզ՜ձճո) Ահձդ՜յռզ, 1600, ՞ջզմ
Սՠ՝՜ոպզ՜ – N 1399, բն 1167, 1169, 1170

զ

- չջ՟., 1716 դ., ՞ջզմ զ Սզո – N 1063, բն 217, 219,
220
Աէդճսձ
- 1700 դ., ժճխ՜ժզռ Մզջզծ՜ձզ – բն 215
- ԺԸ ՟. – բն 550

Ախթրհ՟ջ – եչ 656, 658
Ախպթւփժժնջ – եչ 301, 698
Ած՟վնմ
- ՠխ՝՜հջ Մճչոզոզ կ՜ջ՞՜ջբզ – բն 27, 28, 41, 44,
81, 161, 292, 308, 412, 424, 695, 978
- չջ՟., 1292 դ., ՞ջզմ հԵջաձժ՜ – N 1342, բն 1023,
1025, 1026

- ջ՜՝ճսձզ, ԺԴ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1270, բն 787, 788

- Թՠո՜խճձզժՠռզ – բն 994

- 1683 դ. – բն 693, 694

- Ջճսխ՜հՠռզ, 1686 դ. – 319, 320

- 1746 դ., ՞ջզմ զ Նճջ Ջճսխ՜ – N 1234, բն 703, 707

- ՜՝խհ., ԺԷ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1104, բն 319, 322

- ջվխ., 1765 – եչ 1187

- Ա Ջճսխ՜հՠռզ (ժդխ. 1706-1714 դդ.) – բն 1274,
1322

Ածժթղգժգւ, ԺԶ բ. – եչ 1021
Ածղ՟ս
- ոճսէդ՜ձ, 1604 դ. – բն 811, 1054
- ոճսէդ՜ձ, 1723 դ. – բն 447, 463
Աիճսիզ, 1658 դ. – 1337
Ահ՟ճժ՟վ, ԺԸ բ., ճգսթմ ջս՟տնհ – եչ 92
Ահ՟ղ՟ժ
- (Ախ՜հկ՜է), 1729 դ., ճջ՟զ Փզջոճսէդ՜ձզ – բն 100
- 1776 դ., Պՠպջճո Բՠջդճսկՠ՜ձզ ի՜հջգ – բն 538
Ահ՟չ՟մ
- ԺԵ ՟., ՞ջմ՜վճջլ – բն 361
- 1591 դ. – բն 946
- 1642 դ., ի՜հջ Բ՜խ՟՜ո՜ջ չջ՟զ – բն 764
Ահ՟ջթխ ղ՟ծսգջթ, 1809 է. – եչ 1085, 1086
Ահ՟ռեժ, 1591 է. – եչ 946
Ահՠթնմ, ջվՠ. – եչ 965
Ահեւջ՟մբվթ՟, խնճջ մծսխ. – եչ 1004
Ահգւջ՟մբվ
- Մ՜ժՠ՟ճձ՜ռզ – բն 87, 535, 781, 981, 1064, 1290,
1291, 1292
- Փզէրձզ կրպ – բն 1289
- ձիպժ., ի՜հջ՜յՠպ Կ. Պճէոզ, Դ ՟. – բն 38, 983,
997, 1006
- Վժ՜հ՜ոբջ – բն 32

- ժջ., 1729 դ. – բն 476
- չջ՟. Շջնճս՜ռզ, 1730 դ. – բն 185
- չջ՟., 1750 դ. – բն 798
- չջ՟., ԺԸ ՟. – 234
Ահեւջ՟մբվթ՟, խթմ, նվ գհօ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս
ծվեթտ – եչ 729
Ահեւջ՟մբվնջ
- ՜կճսոզձ Ախբտո՜ձ՟ջ՜հզ – բն 729
- իշճկ՜հՠռզ արջ՜ժ՜ձ, ձիպժ. – բն 1002, 1010
- ձիպժ. զ Պճձ՟զճխճձ – բն 995
- ձիպժ. – բն 965, 982, 997, 999
Ախզ, ԺԸ ՟. – բն 973
Ախզյճո Սզսձ՜ժՠ՜ռ, ոջ՝. – բն 966, 967
Ահովթ ժգխ՟է – եչ 104
Ահջ՟ծոեխ, 1701 խնհ՟խթտ Մգժթւ ոեխթ – եչ 178
Աձ՟ոի՟մ, 1658 է. – եչ 1337
Աղ՟հգխ, Աջսռ. – եչ 28
Աղ՟սսթմ, 1564 է., նվբթ Յնծ՟մմթջթ – եչ 95
Աղ՟վէ, ծ՟ճվ Յնռմ՟մ ղ՟վա՟վեթ – եչ 317
Աղՠ՟խնրղ
- կ՜ջ՞՜ջբ, կ՜ջ՞՜ջբճսդզսձ – բն 84, 452, 771,
Մգխմնրէթրմ ղ՟վա՟վենրէգ՟մմ – եչ 316, Վ՟ջմ
ղ՟վա՟վեթտ – եչ 308, Մ՟ծ – եչ 987, թ ՠ՟մմ – եչ
319, 1142, Մ՟մվ՟մխ՟վ – եչ 445, 450, Նյնրղ – եչ
40, 1283

- Սպ՜կ՝ճէռզ, 1661 դ. – բն 755

- ժջ., ոջ՝. – բն 1020

Աղՠվնջթնջ ջվՠ. – եչ 24, 808, 967, 988

- կՠժձզմ – բն 1194

Աղգէ – եչ 28

Աղթմ՟ – ԺԸ բ. – եչ 92

Աղնռջ ղ՟վա՟վե, ղ՟վա՟վենրէթրմ – եչ 83, 452, թ
ՠ՟մթտ – եչ 771, 875, Վ՟վւ – եչ 996, 1019, 1165,
ղ՟մվ՟մխ՟վ – եչ 445, 450, մյնրղ – եչ 40, 84,
1009, 1283, 1325

Աղթվ ո՟վնմ, ԺԶ բ., ավթշ – N 1340, եչ 1015, 1021

Աղց՟մնջ մծսխ. – եչ 999

Աղթվ՟դթդ ս՟մնրսեվ, 1547 է., ջս՟տնհ թ
Սՠնմչ՟ճւ – N 1034, եչ 133, 137, 138

Աղցթժնւնջ, գոջ. Իխնմթն – եչ 988, 989

Աղթվ՟հ, ԺԷ բ., ծ՟ճվ Գվթանվ ռվբթ – եչ 342

Աճանր, 1620 է. – եչ 847

Աղթվ՟ջ՟ս Ջնրհ՟ճգտթ, 1644 է., իփչ՟ – եչ 1196

Աճբթմ

Աղթվ՟ջէ՟ջ ղ՟ծբ՟ջթ, 1642 է. – եչ 1196

- (Ապզձ), ԺԶ-ԺԷ ՟՟. – 972

Աղգմսթխ, 1432, խնհ՟խթտ Յնռջեցթ – եչ 369

Աղթվՠեխ ղ՟ծբ՟ջթ, 1432 է. – եչ 370
Աղթվանրժթ, 1711 է. – եչ 942
Աղթվանրմ՟ ի՟մ, 1664 է. – եչ 1182
Աղթվ Զեմբնմ, 1398 է. – եչ 284
Աղթվի՟մ, 1671 է. – եչ 1206
Աղթվղգժթւ, 1435 է. – եչ 1118, 1120

Աճ՟է, 1630 է. – եչ 594

- ՜՝խհ., Կ՜խ՜հՠռզ, 1689 դ. – բն 236
- 1692 դ., ՠխ՝՜հջ Մբէտզոբդ տիհ. – բն 130
- ԺԸ ՟., ի՜հջ ըրծ՜ Աո՜պճսջզ – բն 216
- պ՜խկ՜նզ, ԺԸ ՟. – 216
Աճթէ՟ժ՟ ջվխ. – եչ 966, 967, 984
Աճղգժթւ, 1438 է., ՟ղնրջթմ Յ՟խնՠթ – եչ 162

Աղթվնրղ, 1613 է., ո՟ո Մթւ՟ճեժ ջս՟տնհթ – եչ
818

Աճռ՟դ, 1708 է. – եչ 1022

Աղթվյ՟ծ, ԺԷ բ., էնպ Մգժթւ Ե՟հնրոթ – եչ 113

Աճսփհղթյ, 1449 է. – եչ 627

Աղթվչ՟մ, 1654 է. – եչ 956

Աճվհնրյ, 1708 է. – եչ 1022

Աղթվջեէ, 1654 է. – եչ 955

Ամ՟էգ՟, ծ՟ճվ Ս՟ղգա՟վթ, Աջսռ. – եչ 297

Աղմվ՟դ, ԺԶ բ. – եչ 1021

Ամ՟ծթս, բթտՠ. – եչ 976

Աղնմ

Ամ՟մթ՟

- Աոպչ. – բն 666, 716, 932

- Մզձձ զ հՠջզռ կ՜ձժ՜ձռձ, Աոպս. – բն 308, 778,
940

- ճսոճսռզմ Պխ՜պճձզ – բն 777
- ՜շ՜տՠ՜է – բն 1070
- Ախբտո՜ձ՟ջզ չ՜ձտճսկ – բն 1291
- տիհ., ձիպժ. – բն 992
- ոջժ., ոջ՝. – բն 151, 977
- յ՜ջոզժ, ձիպժ. – բն 967, 987

- Դ՜կ՜ոժ՜ռզ – բն 965, 980
- Շզջ՜ժ՜ռզ, Է ՟., Աշ ըճոպ՜ռՠ՜էոձ – բն 780, Թզստ
ճջմ՜վճսդՠ՜ձռ Հձճռ Կպ՜ժ՜ջ՜ձ՜ռ – բն 415,
Յ՜խ՜՞ո ժՠձ՟՜ձ՜ջՠո՜ժ՜ռ – բն 780, Յ՜խ՜՞ո
ժղշճռ – բն 750, 1034, Յ՜խ՜՞ո ղջն՜՞՜հճսդՠ՜ձ
ՠջժձզռ – բն 780, Պ՜պծբձ պճսկ՜ջզ – բն 313,
Վ՜ո՝ձ մ՜վճսռ – բն 750

- Կ՜յ՜՟ճչժզ՜ռզ, Մՠժձճսդզսձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձձ Յճչի՜ձձճս – բն 336, 492, 493, 531, 915, 920, 1046,
1146, 1212, 1214, 1216, 1223, 1227, 1229, 1230,
1231, 1234, 1237, 1259, 1261, 1263, 1264, 1266
- ԺԳ ՟., ՞ջզմ – N 1209, բն 647, 648
- ժջ., 1325, ՠխ՝՜հջ Գջզ՞ճջ ՞ջմզ – բն 1210

- Ա Մճժ՜ռզ (ժդխ. 946-968 դդ.) – բն 1020

- 1332 դ. – բն 1041

- Ն՜ջՠժ՜ռզ, Ժ ՟. Խջ՜պտ – բն 939, 1060, Յ՜խ՜՞ո
ախնկ՜ձ ՠս ՜ջպ՜ոճս՜ռ – բն 302, 407, 482, 1340

- 1347 դ., ի՜հջ Մըզդ՜ջ ՜՝խզ – բն 419

- Ս՜ձ՜իձՠռզ, ԺԱ ՟. – բն 32, 33, 1298

- 1658 դ. – բն 1337

- ոջժ., 1296 դ., ՞ջզմ զ Բ՜ջն՜ձն ՞զսխ – N 1028, բն
113, 116, 118

- 1662 դ., ճջ՟զ Յճի՜ձզ – բն 172

- Պճձպ՜ռզ, 1464 դ. – բն 873

- չջ՟., 1685 դ. – բն 892
- բջբռ, 1674 դ. – բն 236
- տիհ., 1675 դ. – բն 1340, 1342

- ԺԶ ՟., պ՜խ., Աոպճս՜թ՜թզձ ժճհո յ՜ջթ՜ձ՜ռ – բն
278

Ամ՟ջս՟ջ

- ԺԷ ՟. – բն 278

- տիհ., ձիպժ – բն 968, 989
- ՠխ՝՜հջ Ոսշի՜հՠռզ – բն 1157
- տիհ., Բ՜ձ յ՜խ՜պ՜ձ՜ռ – բն 547
Ամ՟ջս՟ջթ՟ մծսխ. – եչ 965, 966, 983
Ամ՟սնժթ, մծսխ., խթմ Ամբվթ՟մնջթ – եչ 976
Ամաենջ ղ՟վա՟վե, ղ՟վա՟վենրէթրմ – եչ 84, 452,
Պ՟սղնրէթրմ – եչ 1166, թ ՠ՟մթտ – եչ 771,
ղ՟մվ՟մխ՟վ – բն 450, ձղճսկ – բն 85, 349, 1283

- չջ՟., 1717 դ. – բն 1091
- տիհ., 1762 դ. – բն 172
- Մ՜ջժճոՠ՜ձ, ԺԹ ՟. – բն 772
Ամբվթ՟մնջ ջվՠ. – եչ 976
Ամբվնմթխնջ ջվՠ. – եչ 965, 981, 991
Ամգղՠնջսնջ մծսխ. – եչ 984
Ամէ՟պ՟ղ

Ամաթրս՟մնջ էար. – եչ 1134

- 1613 դ. – բն 818

Ամբվգ՟ջ

- (Աձդ՜շ՜ձ), 1651 դ. – բն 139

- Աշ՜տՠ՜է – բն 309, 926, 967, 986, 1007

- 1654 դ., կ՜հջ Մ՜ջզ՜կ ի՜ս՜պ՜սճջզ – բն 1304

- ոպջ՜պՠէ՜պ – բն 975

- 1654 դ., կ՜հջ Թճջճո ըրն՜հզ – բն 954

- ժջ. ձիպժ. – բն 965, 982, 1005

Ամէգվթսնջ գոջ. Քեջնմ՟ ւ՟հ՟ւթ – եչ 1001

- Բզսա՜ձ՟՜ռզ, Դ ՟. – բն 314

Ամէթղնջ ջվՠ. – եչ 151, 977

Ամթխսնջ ջվՠ. – եչ 974
Ամմ՟ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս – եչ 1031
Ամմ՟

- Ջճսխ՜հՠռզ, 1642 դ., ՞ջզմ հԱոյ՜ի՜ձ – N 1260, բն
763, 764
- տիհ., ԺԷ ՟. – բն 784

- կ՜հջ Ս՜կճսբէ կ՜ջ՞՜ջբզ – բն 296, 964, 975

- չջ՟., 1745 դ., ոպ՜ռճխ զ Ս. Գջզ՞ճջ ՜ձ՜յ՜պ –
N 1368, բն 1081, 1083, 1084

- կ՜հջ Տզջ՜կրջ – բն 73, 308, 399, 773, 986, 988,
994, 1011, 1296

- ԺԸ ՟., ՞ջզմ – N 1054Ա, բն 193, 195, 196

- 1641 դ., իձ՞ռ ՟ճսոպջ Ս՜պ՜խ՜հզ – բն 1079

Ամսնմթմգ՟ խնճջ մծսխ. – եչ 970, 984, 985, 1006,
1007, 1020

- 1644 դ., ժճխ՜ժզռ ըրն՜հ Պՠպջճոզ – բն 1344

Ամսնմթնջ ջվՠ. – եչ 376, 966

- 1654 դ. – բն 372

Ամցթժնւ գոջ. Իխնմթնճ – եչ 965, 966

- 1658 դ. – բն 1337

Այիգմ սթխթմ Տվբ՟ս՟ճ – եչ 967

- 1725 դ., ժճխ՜ժզռ Նՠջոբո Եձժճսջՠռճս – բն 798

Այնս էար. – եչ 40, 1347

Աձճսղ

Աո՟դհնրժթի՟մ – եչ 130

- (Աձճհղ), ձիպժ. – 969, 1001, 1019

Աո՟հ՟խթսնջ մծսխ. – եչ 979

- (Աձ՜սղ), ԺԷ ՟., կ՜հջ Ս՜ջ՞զո ըրն՜հզ – բն 858

Աոբ՟ժ, 1603 է. – եչ 783

Ամո՟վ, 1458 է., ծնագրնվ ղ՟ճվ Յնռծ՟մմեջ ՟ՠհճթ
– եչ 111

Աոթվ՟ս, ԺԳ բ., ծ՟ճվ
՟պ՟չմնվբ Գվթանվթ – եչ 40

Ամսթանմե

Աոնհ՟մնջ ջվՠ. – եչ 967

- Ախբտո՜ձ՟ջզ չ՜ձտճսկ – բն 1292

Աոնհթղնջ թղ՟ջս՟ջեվ Իՠվ՟ճգտթ – եչ 411

- ձիպժ. – բն 1142

Աոնհթմ՟վ Լ՟րնբթխգտթ – եչ 1194

Ամսթնւ ՠըթյխ – եչ 964, 976

Աոնհնմ մծսխ. – եչ 1002

Ամէթո՟սվնջ

Աոսժ՟դթդ – եչ 751

- Աոժ՜խճձ՜ռզ – բն 409

Աոսնղնմնջ գոջ. մծսխ. – եչ 978

- Բճոպջ՜ռզ – բն 1193, 1197

Աոնհնմնջ ջվՠ. – եչ 1011

Ամսնմ

Աոփհթմ՟վ – եչ 717

- ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ – բն 38, 629, 991, 1016, 1017

Աոփհնջ – եչ 979, 1196

- ժշ՜յ՜ղպ դ՞ս. – բն 985
- ճջ՟զ Մՠէ՜ոզյճոզ, ոջ՝. – բն 966, 984
- Գէ՜ժ՜հ չ՜ձզռ – բն 704, 980

Ապ՟մ ՟վւգոջ. – եչ 639
Ապ՟ւգժ

Մ՟հ՟վբ՟ռ՟մւթ

- ԺԳ ՟., ՞ջզմ զ Հճշճկ՜հջ – N 1007, բն 31, 37, 38,
40

- 1634 դ. – բն 577

- տիհ., 1318 – բն 1225

- 1642 դ., ՠխ՝՜հջ Խ՜մ՜պճսջ Ջճսխ՜հՠռճս – բն 764,
1338

- ժջ., 1332 դ. – բն 1040

- ԺԸ ՟., ճջ՟զ Թբկճջզ – բն 1344

- Սզսձՠռզ, ԺԴ-ԺԵ ՟՟., հԱ՟՜կ՞ջճռ – բն 473, 1294,
Ակՠձ՜հձ մ՜ջ պ՜ձնՠէզ բ – բն 330, 450, 706,
Եջժճպ՜ո՜ձ ժՠձ՟՜ձ՜ժՠջյզռձ – բն 464, Խջ՜պ
ո՜իկ՜ձ՜՟ջճսդՠ՜ձձ կ՜ձժ՜ձռ – բն 121, 122, 145,
209, 210, 213, 215, 217, 223, 234, 237, 244, 257,
258, 263, 312, 330, 339, 674, 682, 722,
Մՠժձճսդզսձ ո՜իկ՜ձ՜ռձ Դ՜սդզ – բն 449, 705, 809,
1267, Մ՜խդ՜ձտ – բն 1256, տ՜ջճա – բն 1256,
Տ՜խտ ՠս ՞՜ձլտ – «Ահ՝՝բձ կզձմՠս զ Քբձ» – բն 778,
«Ի կՠթզ իջ՜ղ՜վ՜շ ի՜ձ՟զոզո» – բն 123, 212, 235,
260, 266, 268, «Տ՜ո չՠջձճռ՟ ՜ձը՜վ՜ձ» – բն
266, «Տ՜ջվ՜ռՠ՜է գխլ՜ձ՜կտ» – բն 224, 266,
«Տ՜ջվկ՜կ՝ ՞ճմՠկտ ՜շ Քՠա» – բն 1246, «Տՠոզէ
՜ձծ՜շ ՜իՠխ» – բն 161, «Տբջ Աշ՜տՠէ ՟զպճխ» – բն
376, Մ՜ձջ՜ձժ՜ջ – բն 681

- ըճծ՜, 1648 դ. – բն 886

- Բ՜խզղՠռզ, ԺԴ-ԺԵ ՟՟., Տ՜խտ- «Աժ՜ձն ՟ջբտ
՝՜ձզո» – բն 140, «Ահորջ ՠի՜ո իջ՜կ՜ձ» – բն 126,
149, 158, 170, Տ՜խ Յճչ՜ո՜վճս – բն 140, «Ք՜ձ
ա՜կՠձ՜հձ ՞ճջթո ՝՜ջՠ՜ռ» – բն 1095

- տիհ., 1714 դ. – բն 567

- 1659 դ. – բն 905, 906
- ՞ճջթ՜ժ՜է, 1664 դ. – բն 1184
- կ՜իպՠոզ, 1687 դ. – բն 453, 454, 455
- կ՜իպՠոզ, 1687 դ. – բն 1088
- Ք՜ձ՜տՠշռզ, 1699, ոպ՜ռճխ – N 1057, բն 201,
204
- 1706 դ. – բն 1276
- 1708 դ. – բն 1022
- չջ՟. Հձլճսռ չ՜ձզ, 1714 դ. – բն 567

- 1730 դ., ի՜հջ Մ՜ջպզջճոզ – բն 186
- Փ՜շ՜ժՠռզ, 1730 դ. – բն 186

- Բ՜խզղՠռզ՛, Սհճսձՠռզ՛, ՜հէտ, Տ՜խտ ՠս Գ՜ձլտ.
«Ահորջ ՠժ՜տ ճջ՟զտ» – բն 266, «Աշ տՠա
՜խ՜խ՜ժՠկ» – բն 473, «Աշ տՠա ՞ճմՠկ» – բն 150,
«Աոպճս՜թ՜պՠո՟ կ՜ջկձ՜ժ՜ձ» – բն 294, «Բ՜ձտ
Ս՜խկճոզո բ յ՜պճս՜ժ՜ձ» – բն 350, 546,
«Իկ՜ձ՜էզ ՜հո ՝ճսջ՜ոպ՜ձ» – բն 349, 373, 569,
587

- տիհ., 1744 դ. – բն 228
- չջ՟., 1787 դ., ՞ջզմ հԵջճսո՜խբկ – N 1148, բն 449,
450
- ԺԸ ՟. – բն 973
- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 1138

- չջ՟., 1413 դ. – բն 903, 904
- ԺԸ ՟. – բն 580
- պձպՠո, 1435 դ. – բն 1122
- ժձտ՟ջղկ., ԺԸ ՟. – բն 582
- 1575 դ. – բն 1222
- չջ՟., ԺԹ ՟. – բն 590
- ըճն՜, 160 դ. – 1170
- տիհ., ԺԹ ՟. – բն 244
- ոջժ. Բ՜՝ՠջդ՜ռզ, 1610 դ. – բն 570
- ՠջբռ, 1616 դ., ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ – N 1088, բն 277,
278

Ապթսնջ ՠըթյխ, մծսխ. – եչ 1010
Ապթրլ թյի՟մ թ Թժխնրվ՟մ ՟ր՟մթ, ԺԲ բ. – եչ 1048

Աջ՟ոնռ, 1654 է., ծ՟ճվ Պգսվնջթ – եչ 956

- 1582 դ., ՞ջզմ – N 1044, բն 164, 166, 170

Աջ՟ջթ՟ջ ղ՟վա՟վե – եչ 308

- չջ՟., 1582 դ. – բն 573

Աջ՟սնրվ

- տիհ., _ԺԶ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1339, բն 973, 1013,
1014

- ե՜կժճմ, 1689 դ. – բն 1106
- ԺԸ ՟. – բն 132
- ըրծ՜, ԺԸ ՟. – բն 216

- տիհ., ԺԶ ՟. – բն 574
- տիհ., 1607 դ. – բն 692

Աջ՟ց ղ՟վա՟վե – եչ 79, 354, 968, 994

- Թճը՜դռզ, 1611 դ., ՞ջզմ զ Կ՜կՠձզռ – N 1288, բն
823, 825

Աջթժ, 1320 է., ավթշ – N 1098, եչ 299, 302, N 1275,
եչ 795, 796

- 1613 դ. – բն 817

Աջժ՟մ, 1655 է., նվբթ Դ՟րթէ ինձ՟ճթ – եչ 178

- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1624 դ. – բն 599

Աջժթի՟մ, 1671 է. – եչ 1206

- ոջժ., 1626 դ., ՞ջզմ – N 1206, բն 633, 635

Աջժթ ղգժգւ, ԺԶ բ., խնհ՟խթտ Աղթվթ – եչ 1021

- 1642 դ., ՞ջզմ զ Հ՜է՜յ – N 1443, բն 1271, 1274

Աջի՟էնրմ, ԺԳ բ. – եչ 354

- ՟յզջ, 1642 դ. – բն 818

Աջխժ՟, ջվՠ. – եչ 1004

- յ՜պջզ՜ջտ Եջճսո՜խբկզ, 1661 դ. – բն 755

Աջնվբ՟մ, նվբթ Սգմգւգվթղ՟ճ – եչ 640

- ըրն՜, 1666 դ. – բն 1146

Աջո՟վթէնրհէ, 1642 է. – եչ 764

- ոջժ., 1688 դ., ՞ջզմ – N 1173, բն 533, 534

Աջսգվթնջ, ջվՠ – եչ 966, 983

- տիհ. Էոէբկբա, 1689 դ. – բն 236

Աջսթնջ, ջվՠ. – եչ 1009, 1020

- տիհ. Դ՜կ՜ձզ Լճսո՜սճջմզ, 1689 դ. – բն 236

Աջսնր՟լ՟սնրվ

- ժջ. Սոՠռզ, 1706 դ. – բն 219

- 1335 դ. – բն 907

- բջբռ, 170+ դ., ՞ջզմ զ Կ. Պրէզո – N 1444, բն 1723,
1726

- տիհ., 1398 դ. – բն 284
- չջ՟. Մՠթճվ՜չ՜ձզռ, ԺԴ ՟. – բն 968

- Ա Հ՜կ՜՟՜ձռզ (ժդխ. 1715-1725 դդ.) – բն 92,
314, 446, 798, 1152

- ԺԴ., ՞ջզմ – N 1257, բն 757, 758
- ժջ., 1413 դ. – բն 904
- ծ՞ձ. չջ՟., 1435 դ., իձ՞ռ. – բն 1120
- ժջ., 1449 դ. – բն 626
- ԺԵ ՟., ՞ջզմ – N 1298, բն 843, 844
- ՠյո., 1564 դ., ՜շ՜նձճջ՟ Մՠթճվ՜չ՜ձզռ – բն 95

- չջ՟., 1723 դ., ոպ՜ռճխ հԷնկզ՜թզձ – N 1072, բն
243, 246
- ՠջբռ, 1728 դ., ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ – N 1446, բն 1277,
N 1447, բն 1279, 1280, N 1448, բն 1279, 1281
- չջ՟. Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպռզ, 1732
հԷնկզ՜թզձ – N 1073, բն 245, 248

դ., ոպ՜ռճխ

- ՠջբռ, 1739 դ., ՞ջզմ զ Կՠո՜ջզ՜ – N 1223, բն 677,
679, 679, N 1066, 1744 դ., բն 225, 228
- տիհ., 1745 դ. – բն 832

Ավէ՟իյ՟, ծմատ., 1425 է. – եչ 1226
Ավէթմ բոթվ, 1724 է., ավթշ ճԱս՟մ՟ճ – N 1286, եչ
819, 820

- թ՜խզժ, 1771 դ., ՞ջզմ զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո – բն
57, 62, 63

Ավթ՟բմ՟, մծսխ. – եչ 1016

- ԺԸ ՟. – բն 1336

Ավթ՟մնջ, ջվՠ. – եչ 967

- կ՜իպՠոզ, ԺԸ ՟. – բն 1136

Ավթնջ ծգվկր. – եչ 662, 822, 1031

- Ե՜նճսխՠռզ, ԺԸ ՟. – բն 376

Ավթջս՟խեջ

- (Աոչ՜հպճսջ) ԺԸ ՟. – բն 909

- ի՜հջ՜յՠպ, Դ ՟., Ս. Գջզ՞ճջզ ճջ՟զձ – բն 38, 987

- (Աոպճս՜թ՜հպճսջ), ԺԸ ՟. – բն 166

- ԺԲ ՟., Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբզ – բն
728, 732, 739, 744, 745, 747, 748, 751, 752, 754,
809, 885

Առգսթմ, 1660 է. – եչ 1338
Առմ՟բ՟ՠ – եչ 758
Ասթխնջ մծս. – եչ 984

Ավթ՟բնմգ՟ մծսխ. – եչ 965, 978, 979, 1016

- իշՠպճջ, ՞ջզմ ԺԲ ՟. – բն 305, 343, 519
- ժջ., 1413 դ. – բն 615, 616

Ասնղ
- 1435 դ. – բն 1118, 1120
- ձիպժ. – բն 975
- (Աշոպ՜ժբո) տիհ., 1451 դ. – բն 853
- չջ՟., 1435 դ. – բն 1120
- չջ՟., Մՠթճվ՜չ՜ձտ – բն 1116

- ԺԵ ՟., պ՜խՠջ՞ճս. Եժ՜հտ ՜հո՜սջ – բն 120, 128,
135

- ԺԵ ՟. – բն 361

- չջ՟. ԺԶ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1175, բն 541, 542

Ասվթափղթնջ, Այի՟վծ՟տնճտ – եչ 29

- չջ՟. Խ՜ջ՝ՠջ՟ռզ, 1628 դ. – բն 57, 58, 65, 66, 67,
1633 դ. – բն 786, 1654 դ. – բն 370, 1641 դ., ՞ջզմ զ
Կ. Պրէզո – N 1365 – բն 1077, 1078, 1079

Ասվմգվջգծ, ջվՠ. – եչ 964, 975
Ավ՟բ՟ճ ՟վւ՟ճ, Աջսռ. – եչ 28
Ավ՟ղ, մ՟ծ՟ոգս – եչ 406

- չջ՟., 1634 դ. – բն 4577
- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 858

Ավ՟ճթյ, 1560 է. – եչ 274
- տիհ., 1712 դ. – բն 430
Ավբ՟ժթնմ խ՟ս՟խնհ – եչ 1001
- խվ., 1716 է. – եչ 220
Ավգէ՟ջ գոջ. Կգջ՟վնր, թ ղգխմնրէգ՟մմ
Յնռծ՟մմնր Արգս՟վ՟մթ – եչ 493, 920, 1046,
1213, 1214, 1216, 1223, 1228, 1229, 1230, 1234,
1237, 1261, 1264, 1266
Ավգէնրջե մծսխ. – եչ 998

- (Ըպջս՟խեջ), ԺԸ բ. – եչ 909
Ավթջսնխհնջ մծսխ. – եչ 1008

Ավթջսնսեժ, թ Բ՟մթտ – եչ 1199, 1235, 1340,
Լնրլղնրմւ Ապ՟ւթմնրէգ՟մտ – եչ 305, Նյնրղ – եչ 53,
706, 777, 1238, 1290

Ար՟անրծթ, 1398 է., ղ՟ճվ Պգսվնջ ջս՟տնհթ – եչ
283
Ար՟ւսեվ, ծ՟ճվ Ահ՟ճժ՟վթ, ԺԸ բ. – եչ 92

Ավխ՟բթնջ
Արբժե
- ճջ՟զ Քոբձճցճձզ – բն 991
- ժ՜հոջ – բն 987

- Ղ՜ջ՜պ՜ձբռ, 1648 դ., ոպ՜ռճխ զ Նճջ Ջճսխ՜ – N
1312, եչ 885, 886

Ավկ՟մ Ավլվնրմթ, Ե բ., ծ՟վտղնրմւ – եչ 408, 1347

- Հ՜կ՜վ՜ջ, 1648 դ. – բն 886

Ավհնրմ

Արբնւսնջ ջվՠ. – եչ 980

- ը՜ձ, 1284 դ. – բն 1232

Արբնրժ ո՟վնմ, 1425 է. – եչ 340

- ը՜ձ, 1438 դ. – բն 162

Արես

Ավյ՟խ

- 1631 դ. – բն 1099

- դ՞ս. ի՜հճռ, ՠխ՝՜հջ Վ՜խ՜ջղ՜ժզ – բն 981, 1315

- 1655, ի՜հջ Դ՜սզդ ըճծ՜հզ – բն 178

- Բ. Աջղ՜ժճսձզ, Դ ՟. – բն 994

- 1664 դ., ՞ջզմ զ Նճջ Ջճսխ՜ – բն 1341, 1343

Ավնջ մծսխ. – եչ 1002

- ԺԷ ՟., դճշ կՠէզտ Ե՜խճսյզ – բն 113

Ավնրջ ի՟էնրմ, ԺԷ բ. – եչ 940

Արգսթւ

Ավջեմ ձամ՟րնվ – եչ 1003

- 1339 դ. – բն 564

Ավս՟յ, ծ՟ճվ Ամսնմ Ջնրհ՟ճգտնր, 1642 է. – եչ
764- գվետ, 1648 է. – եչ 147, 150

- ժջ., 1449 դ. – բն 626
- ժջ., 1464 դ. – բն 873

Ավս՟յթվ, էար. ծ՟ճնտ – եչ 1235
- Հաճսՠռզ, 1582 դ. – բն 574
Ավս՟ր՟դ – եչ 516
Ավյփվ, նվբթ Դ՟վգծթ – եչ 584
Ավսգղ մծսխ. – եչ 965, 982
Ավսգղնմ ւծմ., մծսխ. – եչ 1000
Ավւթո՟ջ մծսխ. – եչ 986
Ար՟ա

- տիհ., 1631 դ. – բն 1099
- 1642 դ., ճջ՟զ Ակզջ՜ո՜պ Ջճսխ՜հՠռճս – բն 1196
- ՟յզջ, 1642 դ., ՞ջզմ հԱոյ՜ի՜ձ – N 1260, բն 763
- 1654 դ. – բն 954
- 1654 դ., ի՜հջ Թճջճո ըրն՜հզ – բն 954

- 1413 դ. – բն 904

- 1671 դ. – բն 1206

- 1671 դ. – բն 1206

- ՠջբռ, 1671 դ., ՞ջզմ – N 1281, բն 807, 810

- 1684 դ., ի՜հջ Ասՠպզոզ – բն 802

- 1671 դ., ճջ՟զ Պ՜սխճո պ՜ձճսպզջճն – բն 298
- պզջռ., 1673 դ., ոպ՜ռճխ – N 1154/Բ, բն 476, 478

- իզսոձ, 1674 դ. – բն 1042

Բ՟ՠգժ ծ՟ճվ՟ոգս, ջվՠ. – եչ 151, 977

- 1677 դ., ի՜հջ Յճչոբվ չջ՟. – բն 652

Բ՟անջ ջվՠ. – եչ 967, 981, 1017, 1018

- 1678 դ. – բն 532, 533

Բ՟ավ՟ս

- տիհ., 1684 դ. – բն 801, 802

- (Բ՜՞՜ջ՜պ) ՠյո. Տճշճկՠձզճհ – բն 1010

- Թճը՜դռզ չջ՟., 1686 դ. – բն 1228

- (Բ՜՞՜ջ՜պ), 1400 դ. – բն 926

- ԺԷ ՟. – բն 534

- ԺԶ ՟. – բն 294

- տիհ., ԺԷ ՟. – բն 740

- (Բ՜՞՜ջ՜պ), 1706 դ., ի՜հջ Ս՜ջ՞զո ՞ջմզ – բն 964

- 1704 դ. – բն 262

Բ՟դ՟դ, ծմատ., 1334 է. – եչ 1109

- 1706 դ., ի՜հջ Յճչոբվ չջ՟զ – բն 963

Բ՟դնրծթ Գնրմբջս՟ՠժ, 1367 է. – եչ 634

Աւ՟ճթ՟ճ – եչ 1258

Բ՟ծ՟էնրվ (Պ՟ծ՟էնրվ),
Մգժւթջեէթ – եչ 130

- Վՠջզ՞ՠպռզ, 1730 դ. – բն 185
- ՜ջտՠյո., 1758 դ., ոպ՜ռճխ հԷնկզ՜թզձ – բն 197,
200
- Ես՟ճժզ՜ռզ, 1767 դ. – բն 714
- չջ՟., 1768 դ. – բն 606
- ՟յզջ, 1777 դ. – բն 1138
- ղ՜ի, 1335 դ. – բն 907, 908
Արհժ՟մ ց՟յ՟, 1636 է.ղ, մ՟ճվ Ոռ՟մեջ ւծճթ – եչ
99
Արհնրժ ՟ժթ, 1656 է., ծ՟ճվ Ղ՟դ՟վ ջվխթ – եչ 841
Արվգհթ՟մնջ խ՟ճջվ – եչ 977

1692

է.,

գհՠ՟ճվ

Բ՟հ՟խ, Աջսռ. – եչ 28
Բ՟հ՟ջ, Աջսռ. – եչ 879
Բ՟հբ՟ջ՟վ
- դ՞ս., Աոպչ. – բն 86
- ըճն՜հ Ջճսխ՜հՠռզ, 1642 դ., ոպ՜ռճխ զ Հ՜էբյ – N
1443, բն 1271, 1274
- 1662 դ., ճջ՟զ Դ՜ձզբէզ – բն 172
- ՟յզջ, 1696 դ., ՞ջզմ հԵջձն՜ժ – N 1332, բն 945,
948
- ԺԷ ՟. – բն 784

Ացնպմթ ջվՠ. – եչ 967

- ՠջբռ, 1739, ՞ջզմ հԱջաջճսկ – N 1146, բն 441, 443,
444

Ացսնմնջ մծսխ. – եչ 984

- ՟յզջ, ԺԸ ՟., ժձտ՟ջղկ. – բն 840

Ացվթխ՟մնջ գո՟վւնջ – եչ 1011

- տիհ., ԺԹ ՟. – բն 1338

Աւ՟դ ղ՟վա՟վե – եչ 84, 452, 638, 1166

Բ՟հբ՟ս Սնւգտթ – եչ 522, 536, 537

- 1706 դ., ՠխ՝՜իջ Ս՜ի՜ժ չջ՟զ – բն 1276

Բ՟հգղթս, ԺԷ բ., ւնճվ Բ՟վջգհ խվ. – եչ 806

Աւթվ խվ., 1560 է. – եչ 274

Բ՟հթվ իփձ՟ճ, 1648 է. – եչ 886
Բ՟հս՟ճՠ՟վ Փթվհ՟րդ՟սգտ, ԺԸ բ. – եչ 96

Բ՟հսնր, 1716 է. – եչ 220

- ժջ., 1762 դ. – բն 172

Բ՟մբթ, ԺԸ բ. – եչ 973

Բ՟վ՟ւ, ծ՟ճվ Զ՟ւ՟վթ՟ ղ՟վա՟վեթ – եչ 1004

Բ՟պմ՟ՠ՟ջ, Աջսռ. – եչ 898, 1006, 1070, 1071

Բ՟վՠ՟յղգմ գոջ., ջվՠ. – եչ 1006

Բ՟ջթժ

Բ՟վբթջն գոջ. – եչ 966, 970

- ժջ., 1179 դ. – բն 492

Բ՟վբնրհթղենջ

- տիհ., 1280 դ., ՞ջզմ զ Խճջզձ ՜ձ՜յ՜պ – N 1418,
բն 1215, 1218

-՜շ՜տՠ՜է – բն 40, 183, 184, 310, 1018, 1087

Բ՟ջթժթբեջ

- Մ՜ջ՜խ՜ռզ – բն 52, 712, 865, 866, 1199, 1256,
1262

- ձիպժ. – բն 991, 1016

- (Բ՜ջ՟ճսխզկճո), 1603 դ. – բն 783

- իՠջլս. – բն 1152

Բ՟վլնրղ՟ ծգվկր. – եչ 1179

Բ՟ջթժթնջ

Բ՟վթւթջ մծսխ. – եչ 998

-ձիպժ. – բն 968, 989, 990

Բ՟վինրբ՟վ

- ոջ՝., կՠժձզմ Հձ՞՜կ՜պՠձզ – բն 1282

- (Բ՜ջիճջ՟՜ջ), 1547 դ., ի՜հջ ոպ՜ռճխ Ակզջ՜ազա
պ՜ձճսպբջզ – բն137, 138

- ՜շ՜նձճջ՟ Սոզ, 1347 դ. – բն 422
- ԺԸ ՟. – բն 1248

- (Պ՜մըճսպ՜ջ), 1651 դ., ի՜հջ Թճջճո չջ՟զ – բն
636

Բ՟ջթժթջխ՟ խնճջ, մծսխ. – եչ 977, 978, 1000

- (Պ՜ջըճս՟՜ջ), 1624, ի՜հջ Թճջճո ՟յզջզ – բն 588

Բ՟ջթժթջխնջ մծսխ. – եչ 996, 1004

Բ՟վնրւ, Աջսռ. – եչ 666

Բ՟ջթղնջ մծսխ. – եչ 1000

Բ՟վջնրղ՟ ձամ. – եչ 992

Բ՟ջնջ դթմնրնվ մծսխ. – եչ 975, 991

Բ՟վջգհ

Բ՟վ

- Յճչ՜ո՜վզ յ՜պկճսդզսձգ – բն 168, 971

- Կՠո՜ջ՜ռզ, 329-379 դդ., Ախրդտ – բն 106, Խ՜սոտ
գձ՟՟բկ ՜հձճռզժ – բն 894, Հ՜ջռկճսձտ Բ՜ջոխզ – բն
208, 374, 384, 385, Հ՜ջռճխ՜ռ ՞զջտ – բն 941,
Վՠռրջՠ՜հ – բն 724, Ի ՝՜ձզռ – բն 33, 413, 418,
582, 725, 921, 922, 1166, 1194, ձղճսկ – բն 15, 20,
24, 408, 412, 540, 586, 572, 594, 656, 989, 1098,
1188, 1289

- թՠջճսձզ, ոջ՝. – բն 966

- Ճճձ Է ՟. – բն 1127

- 1684 դ., ՞ջզմ զ Նճջ տ՜խ՜տ – N 1149, բն 449,
453, 456

- Ա Աձՠռզ (ժդխ. 1105-1113 դդ.) – բն 562

- ոջ՝. – բն 969, 1002
1660 դ. – բն 1338
Բ՟վ՟հ՟ղ Աջսռ. – եչ 28

- 1687, ՞ջզմ հԵս՟ճժզ՜ – N 1370, բն 1087, 1090

- 1211, ՞ջզմ – N 1320, բն 911, 914

- 1281 դ., ոպ՜ռճխ զ Հ՜խ՝՜պ – N 1324, բն 917,
924, 925

- չջ՟., ԺԷ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1157/՞ – բն 482, 483,
484

- Մ՜ղժՠսճջռզ, 1325 դ., ՞ջզմ – N 1314, բն 887,
Մՠժձճսդզսձ Մ՜ջժճոզ – բն 888, 1126, ձղճսկ – բն
891, 1125

- ԺԷ ՟. – բն 784

- տիհ., 1325 դ., ժ՜ակճխ հԱժձՠջ – N 1414, բն 1207,
1210

- ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չջ՟., 1709 դ. – բն 481

- ժջ., ԺԴ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1180, բն 561, 563

- ՜՝խհ., 1732 դ. – բն 248

- 1413 դ. – բն 904

- ԺԸ ՟. – բն 156

- 1601 դ. – բն 490

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 578

- չջ՟. Բ՜խզղՠռզ, 1604 դ., ՞ջզմ զ Ծյ՜պ – N 1282,
բն 809, 810, 811, 812

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 460

- ժջ., ԺԷ ՟., ՞ջզմ հԻոյ՜ի՜ձ – N 1279, բն 801, 805

- չջ՟., 1730 դ., ՜շ՜նձճջ՟ Գճխդձզ – բն 134, 185

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 480
- չջ՟. Ադ՜ըՠռզ, 1620 դ., ոպ՜ռճխ զ Հ՜կզդ – N
1299, բն 843, 846, 847

- չջ՟., ԺԸ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1150, բն 475

- տիհ., 1631 դ. – բն 1099

Բ՟վջթղ գոջ. Եբգջթնճ, ջվՠ. – եչ 967, 968

- չջ՟., 1631 դ. – բն 731

Բ՟րգ՟ջ մծսխ. – եչ 967

- տիհ., 1642 դ. – բն 818

Բ՟րջ՟թվ ի՟մ, 1334 է. – եչ 1110

- չջ՟., 1631 դ. – բն 731

Բգէջգժթեժ, ՟ջսռ. – եչ 924

- տիհ., 1642 դ. – բն 818

Բգժ – եչ 88, 640, 880

- տիհ., 1655 դ. – բն 1342

Բգխթմբնջ ջվՠ. – եչ 966

- ժջ., 1659 դ., ոպ՜ռճխ զ Սյ՜ի՜ձ – N 1153, բն
471, 474

Բգմգբթղն մծսխ. – եչ 1003
Բգմթ՟ղթմ

- տիհ., 1664 դ. – բն 1184

- Աոպչ. – բն 1002

- չջ՟. Կճոպ՜ձ՟ձճսյճէոՠռզ, 1670 դ. – բն 461

- ոջժ., ձիպժ. – բն 998

- չջ՟., 1671 դ. – բն 359, 360

Բեէ՟ ւծճ., Աջսռ. – եչ 73

- 1681 դ., ոպ՜ռճխ զ Զկզսշձզ՜ – N 1243, բն 723,
724, 726

Բգէհ՟ՠ՟է ջվՠ. – եչ 966
Բգէմՠ՟էագս գոջ., մծսխ. – եչ 985

- տիհ., 1684 դ. – բն 826
- ՜ջտՠյո., 1697 դ. – բն 874
- ԺԷ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1178, բն 547, 550

Բգխսնվ մծսխ. – եչ 31, 966
Բգմգբթխնջ խվ., մծսխ. – եչ 998, 1193
Բգմգ՟մբե գոջ., մծսխ. – եչ 995, 968, 1018

Բգմթ՟ղթմ

- իջՠղպ՜ժ – բն 38, 119, 127, 391, 418, 821, 867,
928, 931, 968, 984, 999, 1000, 1144

- ձ՜ի՜յՠպ, Աոպս. – բն 297, 663, 726
- (Բբձ՜կ), 1410 դ. – բն 840

- 1539 դ., ՞ջզմ զ Ս. Կ՜ջ՜յՠպզ չ՜ձո – N 1475, բն
1345, 1351, 1352

Բգմթխ ռվբ., Վ՟մ՟մբգտթ (խէհ. Ահնր՟մթտ, ԺԲ-ԺԳ
բբ.), Տգջթժ – եչ 1063

- ձճջ չժ՜, 1662 դ. – բն 335
- տիհ., 1689 դ. – բն 236

Բգջեժթեժ, Աջսռ. – եչ 26, 35, 44
Բգպմ՟վբնջ ղգխմթշ – եչ 875, 877, 1188, 1253

- չջ՟., 1735 դ,. – բն 1162

Բգվբնՠեխ, 1385 է. – եչ 1226

- ժդխ. Սոճհ, 1769 դ. – բն 789, 790, 791

Բգվթմթխե – եչ 900

- ԺԸ ՟. – բն 909

Բեխ, 1765 է., ծ՟ճվ Վ՟վբ՟մ ջվխթ – եչ 1187

՞՜՞զժ

Բեխժ՟վ, 1628 է.,
Ջնրհ՟ճգտնր – եչ 528

գհՠ՟ճվ

Մխվսթշ

՟ՠհճ.

- Աջթջճսձզ, դ՞ս. Վ՜ոյճսջ՜ժ՜ձզ, Ժ ՟. – բն 321

Բեյւեմ, 1416 է. – եչ 775

- Բ Բ՜՞ջ՜պճսձզ (դ՜՞՜սճջ ի՜հճռ 1043-1044 դդ.)
– բն 755

Բթ՟մ՟վթնջ մծսխ. – եչ 1009

Գ՟բ, մծսխ. – եչ 1001

Բթՠ՟ ջվխ. – եչ 964

Գ՟ժթնջ, Յնռծ՟մմեջ ՟րգս՟վ՟մշթ էհէնրղ – եչ
1194, 1242

Բթխգմբթնջ մծսխ. – եչ 984
Բթմւնրվթխ՟ մծսխ. – եչ 997
Բթւսնվնջ մծսխ. – եչ 985, 993
Բնվթ ւծճ., մծսխ. – եչ 985
Բնրժ՟վձխ՟, ԺԶ բ. – եչ 910
Բնրժհ՟, խնհ՟խթտ Կթ՟խնջ ջս՟տնհթ, 1388 է. – եչ
435
Բնրհ՟
- տիհ., ի՜հջ Եաՠժզբէ կ՜ջ՞՜ջբզ – բն 308

Գ՟ժնրջս
- Վ՜խ՜ձ՟ձՠռզ, 1435 դ. – բն 1119
- 1564 դ., ճջ՟զ Յճի՜ձձբոզ – բն 95
- ՜ջտՠյո., ԺԶ ՟. – բն 303
- պ՜խ՜ո՜ռ, ԺԶ ՟., պ՜խ, Գ՜ջղՠէզ կՠխրտ – բն 294
- 1651 դ., ճջ՟զ Յճչ՜ո՜վզ – բն բն 139
- ՜ջտՠյո., 1702 դ. – բն 1300
Գ՟հթմ խնճջ, մծսխ. – եչ 1000

- ՜ջ՜՝ ճոպզժ՜ձ, Թ ՟. – բն 996

Գ՟ղ՟հթմեժ

Բնրվ՟ջս՟մ, 1669 է., ղ՟ճվ Հ՟ճնտթ – եչ 608

- ճսոճսռզմ Պրխճո ՜շ՜տՠ՜էզ – բն 897

Բվ՟ՠթնմ, 1739 է., ղ՟ճվ Աՠվ՟ծ՟ղ ռվբթ – եչ 646
Գ՟ՠվթեժ

- 1650 դ. – բն 628
Գ՟ղգվ, Աջսռ. – եչ 416, 1235
Գ՟ճ՟մե

- (Գ՜հզ՜ձբ), ժճհո, ձիպժ. – բն 980, 981

Գգվ՟մբթրս ո՟վջթխ, մծսխ. – եչ 1010

- (Գ՜ջ՜ձ), 1517 դ. – բն 178

Գգվՠ՟ջթնջ մծսխ. – եչ 981

- 1651 դ., ժճխ՜ժզռ Յճչի՜ձձբոզ – բն 139

Գգվղ՟մնջ

- 1654 դ., ՟ճսոպջ ըրն՜ Մ՜ձճսժզ – բն 954

- ձիպժ. – բն 1009

- 1705 դ. – բն 1313, 1314

- ի՜հջ՜յՠպ Կ. Պճէոզ – բն 1003

- 1745 դ., տճհջ Յճչի՜ձձբո ՠջբռզ – բն 1084

Գգվջ՟ղ, Աջսռ. – եչ 41

Գ՟ճթնջ, ծպնղե՟խ՟մ խ՟ճջվ – եչ 416, 993, 1236

Գեմգջթնջ գոջ. Ահգւջ՟մբվթ, ջվՠ. – եչ 1193

Գ՟ճթնջ խնճջ – եչ 982

Գենվա

Գ՟ճթ՟մնջ մծսխ. – եչ 1008

- ոճսջ՝ – բն 430, 540, 614, 965, 969, 1001, 1017,
1174

Գ՟մչփ, 1671 է. – եչ 1206
- ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ – բն 1000
Գ՟պմթխ Գ՟պմգտթ, 1634 է. – եչ 577
- (Մՠխջՠռզ` Մՠխջզժ չջ՟.) ԺԱ-ԺԲ ՟՟. – բն 894
Գ՟ջո՟վ
- 1607 դ., իձ՞ռ. ՠխ՝՜հջ Մ՜ձճսժ ՞ջմզ – բն 692
- (Ք՜ո՝՜ջ), 1620 դ., ՞ջզմ – N 1325, բն 925, 928
- 1651 դ. – բն 139
- 1651 դ., իձ՞ռ., ՠխ՝՜հջ Մ՜ջզ՜կ ի՜ս՜պ՜սճջզ –
բն 1304
- 1658 դ. – բն 1337
- 1692 դ., ի՜հջ Մՠէտզոբդ տիհ. – բն 130
- ԺԷ ՟. – բն 330
- տիհ., ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 140
- ւծճ., 1703 է. – եչ 870
- (Ք՜ո՝՜ջ) ԺԸ ՟. – բն 92
Գգեդ, Աջսռ. – եչ 604
Գգհ՟ղ, ԺԸ բ., ծմատ. նվբթ Ահ՟ճժ՟վթ – եչ 92
Գգղթ՟մնջ ջվՠ. – եչ 984
Գգմ՟ժնջ ղգխմթշ – եչ 30

- Կ՜խ, ԺԲ ՟., Վ՜ոձ ղ՜ջ՜՞ջճսդՠ՜ձ դխդճռձ
Պ՜սխճոզ – բն 414, 1242, Մՠժձճսդզսձ դխդճռձ
Պ՜սխճոզ – բն 911
- չջ՟. Քՠոճսձռզ, ԺԲ ՟., Թ՜ջ՞կ՜ձճխ ծ՜շզռձ
Սՠսՠջզ՜ձճոզ – բն 1024
- Սժՠսշ՜ռզ, ԺԳ ՟. (չըծ. 1301 դ.), Խջ՜պ
՞ջմճսդՠ՜ձ – բն 343, Մՠժձճսդզսձ Գճջթճռ Աշ՜տՠէճռ
– բն 1069, 1074, 1075, 1077, 1079, 1082, 1168,
Մՠժձճսդզսձ Եո՜հՠ՜հ – բն 633, 635, 636, 637, 647,
649, 651, 653, 1283, Վ՜ոձ ի՜խճջ՟ճսդՠ՜ձ – բն
1246, Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Լճսթկճսձտ ըջ՜պ ՞ջմճսդՠ՜ձզ – բն 305, 344, ձղճսկ – բն 519, 525, 631,
637, 646, 654, 655, 1067, 1074, 1075, 1081
- Եջաձժ՜ռզ, ԺԴ-ԺԵ ՟՟., Հ՜ջռկճսձտ – բն 415, 750,
Ք՜ջճա – բն 459, 526, ձղճսկ – բն 349, 373, 380,
569, 587, 605, 709, 721, 962, 1203
- ջ՜՝ճսձզ, 1413 դ. – բն 614, 615
- ՠջբռ, ՞ջզմ, ԺԵ ՟. – N 1267, բն 779, 781, 782
- 1654 դ., ճջ՟զ յ՜ջճձ Մ՜ձճսժզ – բն 954
- Մը՜հէզկ Օխէզ, 1707 դ. – բն 1322

- չջ՟., 1767 դ. – բն 714

Գնմկթխ, 1412 է. – եչ 1197

- Իակզջռզ չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 888

Գնվ, 1280 է., խ՟դղնհ – N 1097, եչ 295, 297

- 1770 դ. – բն 1330

Գնվա

- ԺԸ ՟. – բն 768

- 1464 է. – եչ 873

- ԺԸ ՟. – բն 216

- 1654 է., նվբթ Մ՟մնրխ ինչ՟ճթ – եչ 953

- պզջ՜ռճս, 1811 դ. – բն 252

Գնվաթ՟մնջ մծսխ. – եչ 970, 1002, 1005

- Դ. Պրէոՠռզ, 1872 դ. – բն 942, 1042
Գթժ՟մ, 1716 է. – եչ 220
Գթրժմ՟ո՟է, 1711 է. – եչ 942
Գհթխգվ ջվՠնրծթ – եչ 1003
Գնա, Աջսռ. – եչ 499, 604, 717, 718, 1262
Գնբնհթ՟, խթմ Յռվ՟ղ՟ճ – եչ 1028

Գնվբթնջ մծսխ. – եչ 989
Գնրդթբ, 1560 է., ղ՟ճվ Հ՟ճվ՟ոգս գոջթ – եչ 274
Գնրժ՟հ՟
- Բբէսՠռզ, ԺԶ ՟. – բն 650
- (Գճսէ՜խբ), 1613 դ. – բն 818
- (Կճսէ՜խ՜), 1641
կ՜իպՠոզզ – բն 1079

դ.,

ժճխ՜ժզռ

Ս՜պ՜խ՜

Գնծ՟վ
- (Գճի՜ջզձբ), ձիպժ. – բն 1006

Գնրժ՟ղ, 1622 է., ղ՟ճվ Մ՟վսթվնջ ղ՟ծսգջթթ – եչ
112

- (Գճսի՜ջ), 1547 դ. – բն 137, 138

Գնրժՠ՟ճ՟դ, 1722 է. – եչ 100

- (Գ՜սի՜ջ), ԺԶ-ԺԷ ՟՟., ժճխ՜ժզռ Մՠէզտ ՜ս՜՞զ – բն
972

Գնրժՠեխ, 1671 է. – եչ 298

- (Գճսի՜ջ), 1613 դ. – բն 817, 818

Գնրժՠծ՟վ, 1547 է. – եչ 138

- 1620 դ. – բն 847

Գնրժանրմ, 1564 է., ջս՟տնհ ճԱհջվ՟ր աթրհ – N
1024, եչ 91, 95, 96

- (Գ՜սի՜ջ), 1671 դ. – բն 1206

Գնրժդ՟բե

- (Գ՜սի՜ջ), ԺԷ ՟., ժզձ Յ՜խճսժ կՠէզտզ – բն 112,
114

- 1654 դ., ՟ճսոպջ յ՜ջճձ Թճջճոզ – բն 954
- 1745 դ., ժճխ՜ժզռ Յճչի՜ձձբո ՠջբռզ – բն 1084

Գնծ՟վի՟էնրմ

Գնրժթՠ՟հշե, 1631 է., ւնճվ Գվթանվ ավշթ – եչ 1099

- 1296 դ., կ՜հջ Իղը՜ձ ոջժզ – բն 117

Գնրժթմա՟վ, 1678 է. – եչ 533

- ԺԶ ՟., ժճխ՜ժզռ Սզջ յ՜ջճձզ – բն 120

Գնրժթջս՟մ

Գնծ՟վջնրժէ՟մ (Գգ՟ծռ՟վջփժէ՟մ), 1613 է. – եչ
817

- ԺԵ ՟., կ՜հջ Ղ՜ա՜ջ ոջժզ – բն 362
- 1547 դ. – բն 137, 138

Գնհթ՟է, Աջսռ. – եչ 31, 348, 355, 822
- 1654 դ. – բն 372

- ԺԸ ՟., ժզձ Խ՜մ՜պճսջզ – բն 166
Գնրժի՟մբ, 1543 է., բնրջսվ Պ՟յ՟վ՟էթ – եչ 164
Գնրժմ՟ՠ՟է, 1701 է. – եչ 304
Գնրժմ՟դ՟վ, 1716 է. – եչ 220
Գնրժնրղ
- 1543 դ., ՟ճսոպջ Պ՜ղ՜ջ՜դզ – բն 164
- ԺԸ ՟., ՟ճսոպջ Ախ՜հէ՜ջզ – բն 92

Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկ ծ՜շտ – բն 957, զ Կ՜ձճձ՜ռ – բն
1268, 1299, Տՠոզէ – բն 967, Ք՜խճս՜թտ – բն 624,
661, 722, 923, 1340, Ք՜ջճա զ Ս. Լճսո՜սճջզմձ – բն
710, 1340, պրձ – բն 116, 980, 981, 982, 986, Վ՜ջտ
– բն 965, Նղճսկ – բն 18, 24, 64, 306, 530, 605, 614,
626, 628, 762, 822, 894, 935, 936, 943, 946, 954,
956, 958, 962, 964, 973, 976, 1010, 1073, 1104,
1140, 1183, 1200, 1231, 1235, 1236, 1244, 1299,
1300, 1311, 1312, 1313
- Ախճս՜ձզռ ժդխ., ճջ՟զ Վջդ՜ձզոզ, Դ ՟. – բն 987,
996, 1017

Գճսէչ՜ջ՟
- ՠյո. Աժշ՜ժ՜ձ՟՜ռզ – բն 986
- (Կճսէչ՜ջ՟), 1633 դ., կ՜հջ Մ՜ջժճո կ՜իպՠոզզ –
բն 755
- 1708 դ. – բն 1022
Գնրժց՟յե, 1701 է. – եչ 178

- Աոպճս՜թ՜՝՜ձ Ն՜ազ՜ա՜ձռզ, 328-389 դդ., Հ՜ջռճսկձ – բն 208, Ճ՜շտ – բն 259 (ՊՊ), Ի ՝՜ձզռ – բն
416,417, 418, 921, 922, 1288, Պ՜պծ՜շտ ՞ջճռձ –
բն 631, պրձ – բն 977, չ՜ջտ – բն 991, Նղճսկ – բն
15, 35, 540, 629, 1240

Գնրժց՟վ, 1740 է., ղ՟ճվ Խ՟շ՟սնրվ ւծճթ – եչ 131
Գնրղթյի՟մ, 1714 է. – եչ 776
Գնրյբ՟դ ո՟վջթխ, մծսխ. – եչ 999
Գնրվագմ
- Գձճսձՠ՜ձռ, ձիպժ. – բն 1005
- դ՞ս. Վ՜ոյճսջ՜ժ՜ձզ – բն 319, 321, 324, 327,
372, 428, 1139, 1214
Գնրվթ՟ջ մծսխ. – եչ 985
Գնմ ՟ղՠ՟վթյս – եչ 27
Գպդթխ, 1281 է., գհՠ՟ճվ Բ՟վջգհ ջս՟տնհթ – եչ
925
Գվ՟ՠնջ մծսխ. – եչ 988
Գվթանվ
- Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթ, ՠյո. Նՠճժՠո՜ջզճհ, Գ ՟. – բն 722,
966, 986
- Լճսո՜սճջզմ, 239-326 դդ., Դ՜ղ՜ձռ դճսխդ – բն
928, 932, 934, 1142, զ ղ՜ջ՜ժ՜ձո – բն 147, 197,
222, 226, 233, 239, 246, 255, 279,

- Նզսո՜ռզ, 331-394 դդ., Յզձձ ՠջ՜ձճսդզսձձ – բն
11, 29, 55, Հ՜ջռճսկձ – բն 374, Մՠժձճսդզսձ
Աշ՜ժ՜ռձ – բն 55, Յ՜խ՜՞ո ՝ձճսդՠ՜ձ կ՜ջ՟ճհձ – բն
1236, Յ՜խ՜՞ո Եջ՞ճհ ՠջ՞ճռ – բն 55, 467, 473,
Յճջ՟ճջճսկձ կ՜ձժ՜ձռ զ ժճսոճսդզսձ – բն 55,
Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ՜շ Եվջՠկ – բն 413, Վ՜ջտ Գջզ՞ճջզ
Ստ՜ձմՠէ՜՞ճջթզ – բն 966, 986, Ի ՝՜ձզռ – բն 922,
1326, Մՠժձճսդզսձ ՞ճջթճռձ – բն 1327, պրձ – բն
990, ձղճսկ – բն 57, 469, 540, 1091, 1289, 1328
- Գջզ՞ճջ Ա Պ՜յ Հշճչկ՜հ, 540-604 դ.. – բն 969,
997, 1019
- Գջզ՞ճջ Աջղ՜ջճսձՠ՜ռ տճջՠյո., Է-Ը ՟՟. – բն 33,
1273
- Գջզ՞ճջ Ն՜ջՠժ՜ռզ, 951-1003 դդ., Ախրդտ կզսշճձզ
(զ Մ՜պՠձբձ) – բն 682, զ Մ՜պՠձբ – բն 1249,
Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ Եջ՞ճռզ – բն 71, 319, 321, 323,
324, 325, 325, 327, 372, 412, 428, 439, 440, 445,
475, 477, 479, 481, 485, 1139, 1140, 1214,
Լճսթկճսձտ Ն՜ջՠժ՜հ – բն 467, Տ՜խտ ՠս ՞՜ձլտ-Գ՜ձլ
՝՜խլ՜էզ – բն 244, Սՠ՜ս ՠկ ՞ՠխՠռզժ – բն 1251,
տ՜խճս՜թճհ – բն 1188, Նղճսկ – բն 184, 194, 243,
320, 326, 930, 933, 941, 1159, 1245, 1318

- Մ՜՞զոպջճո, 990-1059 դդ., զ ՝՜ձզռ – բն 416,
1073

- (Գջզ՞ճջբո), ԺԳ ՟., ՜շ՜նձճջ՟ Մ՜խ՜ջ՟՜չ՜ձտզ –
բն 37, 40

- Բ Վժ՜հ՜ոբջ, ժդխ. 1066-1105 դդ., Կ՜ձճձ
Ոպձէճս՜հզձ – բն 94, 98, 109, 129, 134, 155, 168,
1073, Ի ՝՜ձզռ – բն 725, Վ՜ջտ (ՊՊ) – բն 243, 244,
ձղճսկ – բն 561, 1246

- ԺԳ ՟., ՞ջզմ – N 1143, բն 431, 433, 434

- (Գջզ՞ճջզո), Գ Պ՜իէ՜սճսձզ (ժդխ. 1113-1166 դդ.),
Թճսխդ զ Հշճչկ՜հ – բն 102, 104, ձղճսկ – բն 413,
731, 732, 734, 735, 739, 741, 742, 744, 747, 753,
754, 758, 800, 802, 804, 806, 807, 810, 813, 886,
1012, 1016, 1021, 1023, 1025, 1026, 1027, 1029,
1033, 1047, 1129, 1241, 1249, 1323, 1339

- 1325 դ., ՞ջզմ հԱժձՠջ – N 1414, բն 1207, 1209,
1210

- Դ Տխ՜հ (ժդխ. 1173-1193 դդ.), զ ՝՜ձզռ – բն 931,
933, ձղճսկ – բն 492, 943, 946, 1244, 1260, 1276,
1277, 1283, 1284, 1294
- Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ, Սժՠսշ՜ռզ, ԺԲ-ԺԳ ՟՟., Դ՜ս՜ձճսդզսձ
– բն 669, 923, Լճսթկճսձտ Ես՜՞ջզ – բն 1061, 1062,
1216, 1224, զ ՝՜ձզռ – բն 736, 738, 1284

- ԺԳ ՟. – բն 36
- Է Աձ՜ս՜ջաՠռզ (ժդխ. 1293-1307 դդ.) – բն 656

- ՜՝հխ., 1325 դ. – բն 1210
- 1332 դ., ոպ՜ռճխ հԱժ՜ձռ չ՜ձո – N 1347, բն
1035, 1041
- չջ՟., 1334 դ. – բն 1108
- տիհ., 1335 դ., ՞ջզմ զ Գէ՜լճջ – N 1141, բն 425,
428, 429
- տիհ., 1367 դ., ՞ջզմ զ Խզա՜ձ – N 1152, բն 465,
468, 469, 470

- չջ՟., 1219 դ., ճջ՟զ Ա՝՜ո՜ – բն 1125

- տիհ., եԴ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1205, բն 631, 633

- չջ՟., ԺԳ ՟., ըձ՟ջճխ Մՠժձճսդՠ՜ձձ Հձ՞՜կ՜պՠձզ
Վ՜ջ՟՜ձ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ – բն 15, 282, 288, 289,
290, 411, 423, 691, 779

- Մզ՜հժՠռ, ԺԴ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1183, բն 351, 352

- Բնձՠռզ, 1272 դ., ոպ՜ռճխ զ Նՠխճոզ չ՜ձո – N
1329, բն 937, 939, 1283 դ., ոպ՜ռճխ – N 1216, բն
661, 667, 668, 1298 դ., ձղճսկ – բն 1199, 1201

- ԺԴ ՟., տիհ., ՞ջզմ – N 1186, բն 579, 582

- 1278 դ., ի՜հջ Տզջ՜պճսջ ոպ՜ռճխզ – բն 936
- ՜ջտՠյո. Ս՜ջ՜ջ՜՟ՠ՜ձ, 1284, ոպ՜ռճխ – N 1422,
բն 1229, 1231
- չջ՟., 1284 դ. – բն 1231
- ժջ., 1288 դ. – բն 900
- 1288 դ., ՞ջզմ զ Սճսջ՝ Սզճձ – N 1135, բն 397, 402
- Ծՠջ տիհ., 1292 դ. – բն 1026
- 1296 դ. – բն 37, 40, 116

- ԺԴ ՟., ՞ջզմ – N 1183, բն 571, 573

- Տ՜դՠս՜ռզ, 1346-1410 դդ., Ախրդտ ՠս րջիձճսդզսձ
զ չՠջ՜հ ձճջգձթ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ – բն 146,
Աջ՜ջ՜թճռ կՠժձճսդզսձ – բն 189, զ Հ՜ջռկ՜ձռ ՞ջճռ
– բն 208, 312, 397, 1320, Կ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ
մճջՠտպ՜ո՜ձ ՜ոպզծ՜ձզ չ՜ջ՟՜յՠպ՜ռ – բն 123,
205, 221, 232, 239, 245, 671, 676, 683, 687,
Լճսթճսկձ ՟եճս՜ջզկ՜ռ ՝՜ձզռ հԱջզոպ՜ժզոբ – բն
343, Լճսթճսկձ ի՜կ՜շրպ զ ըջ՜պ ՞ջմճսդՠ՜ձ Գբճջ՞ՠ՜հ չ՜ջ՟՜յՠպզ – բն 344, 525, Լճսթճսկձ
Պ՜ջ՜յկ՜ձռ Կզսջխզ – բն 962, Մՠժձճսդզսձ
Աշ՜ժ՜ռ Սճխճկճձզ – բն 49, 190, 304, 311, 314,
317, 345, 440, 449, 451, 533, 565, 607, 774,
Մՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռ – բն 189, Մՠժձճսդզսձ ՠէզռ
– բն 189, Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ ՠջ՞ճռզ – բն 50, 305,
319, 321, 346, 372, 449, 451, 459, 485, 488, 565,
607, 774, Մՠժձճսդզսձ Եո՜հՠ՜ – բն 381, 389, 1031,

Մՠժձճսդզսձ Մ՜պդբզ – բն 329, 394, 610, 761, 766,
769, 773, 774, 777, 778, 815, 816, 819, 821, 825,
827, 829, 830, 831, 834, 835, 838, 840, 843, 844,
845, 849, 851, 854, 855, 859, 861, 863, 887, 1052,
1067, Մՠժձճսդզսձ Յճ՝զ – բն 71, 335, 339, 342,
345, 517, 524, 525, 531, 533, 752, 828, 1029,
Մՠժձճսդզսձ Յճչի՜ձձճս – բն 835, 1047, 1052,
1154, 1155, 1156, 1158, Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ –
բն 77, 78, 363, 364, 365, 366, 367, 371, 385, 445,
565, 575, 600, 601, 603, 607, 607, 617, 619, 620,
622, 1254, Յ՜խ՜՞ո ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ – բն 195, 197,
203, 247, 277, Յ՜խ՜՞ո թ՜հջ՜՞ճհձ ՞՜ս՜ա՜ձ պ՜էճհ
– բն 221, 225, Ոոժՠվճջզժ – բն 1301, 1302,
Ս՜իկ՜ձ՜՟ջճսդզսձ ՟՜ոպզ՜ջ՜ժճսդՠ՜ձ – բն 122,
145, 209, 210, 213, 215, 217, 223, 234, 237, 251,
258, 263, 271, 674, 680, Ք՜ջճատ – բն 1262, 1266,
1296, 1302, զ ՝՜ձզռ – բն 1112, 1238, Վ՜ջտ – բն
754, կ՜ձջ՜ձժ՜ջ – բն 623, 763, ձղճսկ – բն 184,
198, 131, 330, 369, 377, 379, 380, 384, 385, 518,
523, 577, 604, 605, 614, 615, 624, 712, 775, 822,
839, 842, 1015, 1032, 1082, 1085, 1086, 1095,
1116, 1119, 1135, 1137, 1139, 1152, 1171, 1173,
1175, 1176, 1178, 1186, 1203, 1267
- Խէ՜դՠռզ (Ծՠջՠձռ), 1349-1425 դդ., Մՠժձճսդզսձ
Աջ՜ջ՜թճռ ՠս Եսզռ – բն 194, 291, 292, 293, 669,
Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ ՜խբպզռ – բն 350, Տ՜խտ ՠս ՞՜ձլտ.
Գ՜ձլո ՞ջՠռ՜ լՠշձ՜՟ջճսդՠ՜ձ – բն 266, Գՠջ՜ժ՜
Գճհզձ – բն 156, Գՠջ՜կ՝՜ջլ Աոպճս՜թ – բն 156,
161, Գդ՜ զ կՠա – բն 123, 161, 212, 214, 219, 224,
235, 238, 260, 264, 266, 268, չ՜ջտ – բն 208, 968,
1018, 1119, ձղճսկ – բն 993, 1226
- ՜ջտՠյո., 1413 դ. – բն 904
- ժջ., 1418 դ., ՞ջզմ – N 1303, բն 855, 856

- Ժ Ջ՜է՜է՝բժՠ՜ձռ (ժդխ. 1443-1465 դդ.) – բն 625,
792
- տիհ., 1451 դ. – բն 852, 853
- Կ՜ց՜հՠռզ, 1464 դ., թ՜խժճխ հԱս՜՞ չ՜ձտ – N
1309, բն 869, 872
- Մ՜սգշժ՜ռզ, 1464 դ. – բն 873
- ՜՝խհ., ԺԵ ՟. – բն 857
- տիհ., ԺԵ ՟. – բն 241
- ՞ջմվ., ԺԵ ՟. – բն 361
- կ՜իպՠոզ, 1539 դ., ոպ՜ռճխ զ Ս. Կ՜ջ՜յՠպ – N
1475, բն 1345, 1351
- 1543 դ., դճշ Պ՜ղ՜ջ՜դզ – բն 164
- ժդխ. Ախդ՜կ՜ջ՜հ, 1547 դ. – բն 138, 274
- ՠյո. Վ՜ձՠռզ, 1562 դ. – բն 762
- չջ՟., 1572 դ. – բն 1222
- 1585 դ., ճջ՟զ Կզջ՜ժճոզ – բն 164
- 1585 դ., ի՜հջ Խճձ՟տ՜ջզ – բն 164
- ԺԶ-ԺԷ ՟՟., ոպ՜ռճխ զ Մճըջ՜դ՜խ –N 1338, բն
963, 971
- ժդխ. Ախդ՜կ՜ջռզ, 1600 դ. – բն 1106
- Կՠո՜ջ՜ռզ, Պ՜պջզ՜ջտ Կ. Պճէոՠռզ, 1602 դ. – N
1170, բն 521, 523
- 1603 դ., տիհ., ճջ՟զ Մ՜ջպզջճոզ – բն 1104

- ՟յզջ, 1417 դ. – բն 189

- չջ՟., 1603 դ., ժ՜ակճխ զ Խզա՜ձ – N 1377, բն
1101, 1103

- 1423 դ., ՞ջզմ – N 1408, բն 1195, 1197

- (Գջզ՞ճջզո), ժդխ. Ախդ՜կ՜ջ՜հ, 1603 դ. – բն 783

- ՜՝խհ., 1432 դ. – բն 369, 370

- 1603 դ. – բն 465

- ժջ., 1435 դ. – բն 1118

- 1705 դ. – բն 1313

- յջձ., 1435 դ. – բն 1118

- ՠյո., 1607 դ. – բն 692

- 1607 ՠխ՝՜հջ Սզկբճձ ՜՝խհ. Սՠ՝՜ոպ՜ռճս – բն 692

- 1651 դ., տՠշզ Յճչ՜ո՜վզ – բն 139

- ըճծ՜ Եջաձժ՜ռզ, 1608 դ. – բն 1053

- 1654 դ., բն 955, 956

- ՠջբռ Կ՜կՠձՠռզ, 1611 դ. – բն 826

- 1662 դ., ՜կճսոզձ Վ՜ջ՟ը՜դճսձզ – բն 171, 172

- տիհ., 1611, ի՜հջ Յ՜ժճ՝ տիհ. ՞ջմզ – բն 621

- յ՜պ՜ձՠ՜ժ, 1664 դ. – բն 1182, 1184

- 1613 դ., ճջ՟զ Մզտ՜հբէ ոպ՜ռճխզ – բն 817

- ոջժ., 1664 դ. – բն 1184

- 1613 դ., իձ՞ռ. – բն 818

- ժջ., 1664 դ. – բն 1182, 1184

- 1614 դ., ճջ՟զ Զ՜տ՜ջզ՜ տիհզ – բն 1057, 1058

- 1671 դ. – բն 1206

- ՜՝խհ., 1615 դ., ՞ջզմ հԻէճչ – N 1385, բն 1127,
1130, 1616 դ., ՞ջզմ հԻէճչ – N 1429, բն 1247, 1250,
ձղճսկ – բն 212, 490, 491

- ՜խ՜, 1672 – բն 758

- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ Կՠո՜ջ՜ռզ, 1616 դ. – բն 1316

- ջ՜՝ճսձզ, 1684 դ. – բն 1056

- բջբռ, 1622 դ. – բն 236

- Եջՠս՜ձռզ, 1685 դ., ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ – N 1224, բն
679, 682

- բջբռ, 1674 դ. – բն 236

- 1624 դ., ի՜հջ Ղճսժ՜ո ջ՜՝ճսձ՜յՠպզ – բն 588
- 1690 դ. – N 1425, բն 1237, 1239
- ժջ., 1625 դ., ժձտ՟ջղկ. – բն 1026
- տիհ. Կ՜ց՜հՠռզ, 1686 դ. – բն 236
- յ՜պջզ՜ջտ Եջճսո՜խբկզ, 1626 դ. – բն 635, 755
- տիհ., 1630 դ. – բն 594

- Ջճսխ՜հՠռզ, 1688 դ., ոպ՜ռճխ զ Սյ՜ի՜ձ – N
1173, բն 533, 534

- ժջ., 1631 դ. – բն 306, 307

- տիհ., դ՜ջ՜հ՜ծզ, 1689 դ. – բն 236

- Վ՜ձՠռզ, 1631 դ., ՞ջզմ – N 1375, բն 1097, 1098,
1099

- տիհ. Ղջզկՠռզ, 1689 դ. – բն 236
- տիհ. Էխյճսէզ, 1689 դ. – բն 236

- չջ՟., 1633 դ., ՠխ՝՜հջ Մ՜ջժճո կ՜իպՠոզզ – բն
755

- չջ՟., 1690 դ. – բն 1240

- չջ՟., 1634 դ. – բն 577

- չջ՟., 1694 դ. – բն 1334

- չջ՟. Զբհդճսձռզ, 1635 դ., ոպ՜ռճխ զ Զբհդճսձ – N
1252, բն 743, 745

- 1699 դ., ՞ջզմ – N 1057, բն 201, 204

- Կՠո՜ջ՜ռզ, չըծ. 1636 դ., Թճսխդ ՜շ Մՠէտզոՠ՟ՠժ
– բն 1075, ձղճսկ – բն 782

- չջ՟. Բ՜խզղՠռզ, ԺԷ ՟. – բն 342

- զջզռ, 1638 դ. – բն 908
- չջ՟., 1642 դ. – բն 839
- ՠյո., 1644 դ. – բն 404

- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 784

- ժ՜ակճխ, ԺԷ ՟. – բն 535
- ոջժ., ԺԷ ՟., ՞ջզմ – N 1020, բն 77, 81, 82, 84
- Դ՜ջ՜ձ՜խռզ, ԺԷ ՟. – բն 335

- տիհ., ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 1129

- ժդխ. Կզէզժզճհ, 1796 դ. – բն 792

- չջ՟., 1701 – բն 824

- (Կզջժճջ), ԺԸ ՟. – բն 648

- չջ՟. Շրշրդՠռզ, 1702 դ., ոպ՜ռճխ զ Շրշրդ – N
1070, բն 237, 240

- տիհ., ԺԸ ՟., ի՜հջ Թբկճսջզ – բն 1344
- տիհ. ԺԸ ՟. – բն 351

- 1705 դ. – բն 1314
- ԺԸ ՟. – բն 166
- չջ՟., ժձտ՜՟ջղկ., 1707 դ. – բն 1034
- ԺԸ ՟. – բն 444, 508
- չջ՟. Եջՠս՜ձռզ, 1711 դ. – բն 1034
- ԺԸ ՟. – բն 550
- 1715 դ. – բն 855
- ԺԸ ՟., ի՜հջ Ի՞ձ՜պզճոզ – բն 1252, 1254
- չջ՟. Ք՜ձ՜տՠշռզ, 1716 դ., ոպ՜ռճխ զ Սզո – N
1063, բն 217, 220

- ՠջբռ, ԺԸ ՟. – բն 715

- յ՜պջզ՜ջտ Շխդ՜հ՜ժզջ, 1723 դ. – բն 446, 645,
798, 830

- ԺԸ ՟. – բն 166

- պզջ՜ռճս, 1728 դ. – բն 404

- ԺԸ ՟. – բն 195

- Նկՠջՠռզ, 1730 դ. – բն 185

- պզջռ., ԺԸ ՟. – բն 864

- չջ՟. Ա՞ճսէՠռզ, 1730 դ. – բն 185

- ԺԸ ՟. – բն 928

- չջ՟., 1735 դ. – բն 1162

- չջ՟., 1811 դ., ժձտ՟ջղկ. – բն 12

- չջ՟., 1744 դ. – բն 228

- Վ՜ջ՟՜ա՜ջՠ՜ձռ-Աղպ՜ջ՜ժՠռզ, 1820 դ., ՞ջզմ –
N1333, բն 772, 947, 948

- Բբձժ՜ռզ Նՠջոզոՠ՜ձռ, 1751 դ. – բն 480

- տիհ., ԺԸ ՟., ճջ՟զ Ախ՜հէ՝՜ջզ – բն 92

- ՜՝խհ., 1757 դ. – բն 286

- Կ՜ջձՠռզ, 1829 դ., ՞ջզմ ՠս իՠխզձ՜ժ Մ՜պդբճոզ
Ասՠպ՜ջ՜ձզ կՠժձճսդՠ՜ձ զ Կ՜ջզձ – N 1248, բն
737, 738

- 1765 դ., ՠխ՝՜հջ Վ՜ջ՟՜ձ ոջժ. Աոպ՜յ՜պՠռճս –
բն 1187

- չ՜ջե՜յՠպ, 1848 դ., ոպ՜ռճխ զ Ս՜կ՜դզ՜ – N
1348, բն 1041

- յ՜պջ. Կ. Պճէոզ, 1767 դ. – բն 950

- ՜խ՜, 1848 դ. – բն 1042

- ՟յզջ, 1769 դ. – բն 791

- տիհ. – բն 516

- տիհ., 1770 դ. – բն 736

Գփաշ՟խ ովմ., 1690 է. – եչ 134

- Թզցէզաՠռզ չ՜ջ՟՜յՠպ, 1781 դ. – բն 598

Գփդ՟ժ (Կ՟րդ՟ժ), ԺԸ բ., խնհ՟խթտ Ք՟ջՠ՟վթ – եչ
92

- չջ՟., 1751 դ., ժձտ՟ջղկ. – բն 286

- չջ՟. 1789 դ. – բն 1178
Գփդ՟ժ՟հ՟, 1613 է. – եչ 818
- 1790 դ. – բն 1232
Գփդո՟ճ – եչ 28

Գփվաթ ղգժթւ ո՟վնմ, 1435 է. – եչ 1118, 1120

- 1612 դ. – բն 720

Գփաթ, 1288 է. – եչ 901

- զջզռ, 1651 դ. – բն 140
- 1662 դ., ճջ՟զ Գջզ՞ճջզ – բն 171, 172

Դ՟ճ՟մ, Աջսռ. – եչ 27, 604

- տիհ., 1684 դ. – բն 826

Դ՟հղ՟սնջ գվ՟մգժթ – եչ 1012

- չջ՟., 1686 դ. – բն 822

Դ՟ղ՟ջխթեժ մծսխ. – եչ 821

- Ա՝ճչհ՜ձռզ, 1730 դ. – բն 186

Դ՟ղթմնջ ջվՠ. – եչ 969, 984, 997, 1008, 1019
Դ՟ղնրվ, 1435 է., ծ՟ճվ Ծգվնրմթ – եչ 1122
Դ՟մ՟ւսնջ մծսխ. – եչ 991, 1018
Դ՟մթեժ
- կ՜ջ՞՜ջբ, Ախրդտ – բն 9, Մՠժձճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ Դ՜ձզբէզ – բն 85, 782, Մՠժձճսդզսձ
պՠոէՠ՜ձձ Դ՜ձզբէզ – բն 34, 397, Ի ՝՜ձզռ – բն 412,
416, Վ՜ոձ Դ՜ձզբէզ – բն 308, 964, կ՜ձջ՜ձժ՜ջ –
բն 653, ձղճսկ – բն 86, 87, 88, 350, 354, 358, 500,
664, 694
- ոճսջ՝ – բն 722
- Աոճջզ, Դ ՟. – բն 551, 552, 568, 572, 583, 854,
594, 987, 992
- Սզսձ՜ժՠ՜ռ, ոջ՝. – բն 967
- 1303 դ., ՞ջզմ – N 1166, բն 513, 516
- բջբռ, 1435 դ. – բն 1122
- ՜՝խհ., 1451 դ., ՞ջզմ զ Սՠս՜ձ – N 1301, բն 849,
852, 853
- 1584 դ., հՠպզձ ոպ՜ռճխ – բն 120
- 1584 դ., ի՜հջ Ս՜ի՜ժ ՠյզոժճյճոզ – բն 265
- չջ՟., 1590 դ., ոպ՜ռճխ զ Մ՜է՜դզ՜ – N 1253, բն
745, 748
- չջ՟., 1600 դ. – բն 1170
- ՠյո., 1607 դ. – բն 692

- չջ՟., 1746 դ. – բն 680
- չջ՟., 1779 դ. – բն 480
- չջ՟. Շ՜իձ՜ա՜ջՠ՜ձռ, ԺԸ ՟. – բն 65, 66
Դ՟ջթնջ ռխ՟ – եչ 966, 967, 982, 986
Դ՟վգծ, էարվ. Պ՟վջթտ – եչ 85, 87, 452, 453, 583,
584, 725, 1166, 1291
Դ՟վղ՟մ, 1678 է. – եչ 532, 533
Դ՟րթէ
- դ՜՞՜սճջ իջբզռ, զ Ս՜խկճո՜ռ – բն 363, 1260,
Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ – բն 78, 79, 347, 349, 350,
351, 353, 355, 358, 360, 367, 371, 373, 385, 389,
394, 412, 413, 568, 575, 581, 589, 591, 592, 600,
609, 617, 628, 669, 753, 921, 1060, 1168, 1204,
Ոխ՝ Դ՜սդզ – բն 296, պրձ ՠս տ՜ջճա – բն 31, 74,
408, 632, 923, կ՜ձջ՜ձժ՜ջ – բն 65, 579, 623, ձղճսկ
– բն 55, 62, 69, 70, 73, 76, 81, 300, 308, 320, 354,
356, 373, 378, 400, 413, 436, 439, 446, 494, 510,
514, 540, 569, 572, 573, 576, 578, 587, 588, 595,
625, 640, 658, 701, 747, 751, 768, 771, 802, 867,
912, 919, 920, 941, 1005, 1121, 1138, 1139, 1161,
1191, 1200, 1282, 1296
- Դ՜սզդ ՠջբռ, Ե ՟., ըձ՟ջճխ Պ՜պկճսդՠ՜ձձ Եխզղբզ
– բն 1179, 1313
- Աձհ՜խդ, Ե-Զ ՟՟., զկ՜ոպ՜ոբջ. Հ՜ջռճսկձ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձզտ – բն 959, Յ՜խ՜՞ո չ՜ջեճխ՜ժ՜ձ
ճսոկ՜ձ – բն 780, Նՠջ՝ճխՠ՜ձ զ Ս. Խ՜մձ – բն 928,
931, 933, 1194, Մՠժձճսդզսձ ձՠջ՝ճխՠ՜ձզ Ս. Խ՜մզձ
– բն 1199, Ս՜իկ՜ձտ – բն 472, 1235, զ ՝՜ձզռ – բն

305, 390, 1166, 1289, Մՠժձճսդզսձ Ս՜իկ՜ձ՜ռձ –
բն 450, 473, 705, 749, 809, 1288, Վ՜ջտ – բն 344,
ձղճսկ – բն 59, 61, 1289

- տիհ., 1607 դ., ոպ՜ռճխ զ Սպ՜կյրէ – N 1199, բն
615, 618
- տիհ., 1607 դ., ՠխ՝՜հջ Մ՜ձճսժ ՞ջմզ – բն 692

- Դգսձՠռզ, ձիպժ. 701 դ. – բն 1019
- իզսյ՜պճո, 712 դ. – բն 871

- Դ Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պՠռզ (ժդխ. 1590-1629 դդ.) – բն
66

- Գձճսձՠ՜ձռ, Թ ՟., ձիպժ. – բն 1005

- 1642 դ., ՞ջզմ զ ՀԱէ՜յ – N 1443, բն1271, 1274

- ձիպժ. հՠջժզջձ Ռճսո՜ռ, Թ-Ժ ՟՟. – բն 1002

- 1655 դ., ՠխ՝՜հջ Շկ՜սճձ ՞ջմզ – բն 1342

- ժդխ. Վ՜ոյճսջ՜ժ՜ձզ, 1118 դ. – բն 660

- 1651 դ., ի՜հջ Յճչ՜ո՜վ տիհզ – բն 139

- Քճ՝՜հջՠռզ, 1150-1220 դդ., Մՠժձճսդզսձ Եո՜հՠ՜հ
– բն 1283

- 1654 դ. – բն 956
- չջ՟., 1654 դ. – բն 954

- Մզ՜հձ՜ժՠ՜ռ, ԺԲ-ԺԳ ՟՟. – բն 814
- 1281 դ. – բն 925

- ՜ջտՠյո., 1654 դ., ՜շ՜նձճջ՟ Նճջ Ջճսխ՜հզ – բն
805, 956

- 1283 դ., ՠխ՝՜հջ Բ՜ջոՠխ չջ՟զ – բն բն 926

- ըճծ՜, 1655 դ. – բն 178

- տիհ., 1284 դ. – բն 1231

- 1658 դ. – բն 1337

- տիհ., 1296 դ. – բն 117

- ժջ., 1661 դ. – բն 402

- չջ՟. Սզսձՠ՜ռ, ԺԳ-ԺԴ ՟՟., ՞ճջթ՜ժզռ Եո՜հզ
Նմՠռճս – բն 1252

- չջ՟., 1666 դ. – բն 172

- ժջ., 1339 դ.-զռ ՜շ՜ն, ոպ՜ռճխ –N 1180, բն 561,
563

- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1666 դ., ՜շ՜նձճջ՟ Նճջ Ջճսխ՜հզ –
բն 1145
- տիհ. Պ՜յճսծմզ, 1689 դ. – բն 236

- 1347 դ., ՞ջզմ զ Սզո – N 1138, բն 409, 418, 419,
420, 422

- 1692 դ., ՞ջզմ զ Գճսէոպ՜ձ ՞զսխ – N 1032, բն 127,
130

- 1413 դ. – բն 903, 904
- ջ՜՝ճսձզ, 1696 դ. – բն 910
- 1425 դ., չ՜ձ՜ի՜հջ Ձ՜՞՜չ՜ձզռ, ոպ՜ռճխ զ
Ձ՜՞՜չ՜ձտ – N 1114, բն 337, 340, 341

- տիհ., ԺԷ ՟. – բն 892

- ժջ., 1435 դ. – բն 1118

- ՠջբռ, 1704 դ., ՞ջզմ զ Ղջզկ – N 1083, բն 267, 270

- 1494 դ., ՞ջզմ հԱշգձնճսռ չ՜ձտ – N 1071, բն 242,
244

- 1710 դ., ՞ջզմ զ Զբհդճսձ – N 1030, բն 121, 124

- տիհ. Զբհդճսձռզ, ԺԵ-ԺԶ ՟՟., Մՠժձճսդզսձ տՠջ՜ժ՜ձզ
– բն 53
- ոջժ., ԺԶ-ԺԷ ՟՟. – բն 972

- ՜՝խհ., 1722 դ., ՞ջզմ զ Կ՜ց՜հ – N 1062, բն 215,
218
- չջ՟., 1722 դ., ոպ՜ռճխ զ Կ՜ց՜հ – N 1062, բն
215, 216, 218

- չջ՟., 1768 դ. – բն 606

Դթնղթբե ռխ՟ – եչ 964, 975

- ժդխ., 1781 դ. – բն 382, 824, 1244

Դթնմթջթնջ

- Ե բձբ՞բդռզ (ժդխ. 1801-1807 դդ.) – բն 286, 288

- չժ՜ – բն 983, 989, 997, 1005

- ԺԹ ՟., ՟ՠջլ՜ժ – բն 1338

- Աջզոյ՜՞՜ռզ, Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ – բն 472, 871,
Յ՜խ՜՞ո ՠջժձ՜հզձ տ՜ի՜ձ՜հ՜յՠպճսդՠ՜ձռձ – բն
472, զ ՝՜ձզռ – բն 312, 478, 1188, 1194, 1275,
1276, 1278, 1280, 1284, Մՠժձճսդզսձ Դզճձՠոՠ՜ –
բն 852, 1287, Վ՜ջտ ՠս պրձ – բն բն 965, 980, 1288,
ձղճսկ – բն 75, 230, 302, 417, 540

Դգխնջ խ՟ճջվ – եչ 968, 974, 975, 983, 992, 995,
998, 999, 1193
Դգհթխ ղթ՟ճմ՟խգ՟տ, ԺԵ բ. – եչ 1204
Դգղգսվ – եչ 625

- Թջ՜ժզ՜ռզ Աջճսՠոպ Քՠջ՜ժ՜ձզ – բն
Դգղգսվթ՟մնջ ռխ՟ – եչ 966, 983, 986, 1012
Դթնջ ջվՠ. – եչ 1010
Դգմյ՟ոնրծ – եչ 971
Դթնջխնվբթբնջ խ՟ճջվ – եչ 1000
Դենբնվնջ, 1769 է. – եչ 789
Դթրէթղնջ ղգխմթշ – եչ 1193
Դենջխնվթբնջ ռխ՟ – եչ 988
Դյինճ
Դթբթղնջ Ահեւջ՟մբվ՟տթ ռխ՟ – եչ 700, 978,
1005, 1016, 1194

- (Դղըճսիզ), 1653 դ. – բն 548

Դթժ՟ւ

- 1668 դ. – բն 869

- ոջժ., 1600, ՞ջզմ զ Խզա՜ձ –N 1378, բն 1103,
1105, 1106

Դնղգսթ՟մնջ

- 1671 դ. – բն 1206
Դթղ՟ճ ռխ՟ – եչ 964
Դթղ՟ջենջ
- Ախբտո՜ձ՟ջզ յ՜պկճսդզսձճսկ – բն 1291
Դ բ., ղթ՟ՠ՟մ Գժ՟խ՟ճ ռ՟մթտ – եչ 704
Դթղթբվթ՟մնջ, ջվխ., ռխ՟ – եչ 1008
Դթղնէենջ Վխ՟ – եչ 967
Դթղնջէգմեջ Ահեւջ՟մբվթ ո՟սղնրէթրմնրղ – եչ
1291
Դթնբնվ ռխ՟ – եչ 964, 978, 992, 1002, 1016
Դթնխհգսթ՟մնջ խ՟ճջվ – եչ 38, 540, 974, 978,
979, 980, 981, 982, 983, 985, 986, 987, 988, 990,
991, 996, 997, 998, 1000, 1007, 1009, 1010

- ձիպժ. զ Ք՜շ՜ոձզռձ – բն 997, 1016, 1017
- ՠխ՝՜հջ Պջճչ՝ճոզ Հշճչկ՜հ դ՜՞՜սճջզձ – բն 1006
Դնղթմթխնջ ռխ՟ – եչ 951, 953
Դնղմթմնջ ռխ՟ – եչ 966, 983
Դնջ՟մ գոջ. – եչ 966, 979
Դնվնղթմբնջ գոջ., ռխ՟ – եչ 979
Դնվնբենջ գոջ., ռխ՟ – եչ 1006, 1020
Դնրժ՟ ռխ՟ – եչ 1007
Դնրխ խ՟ճջվ, 1206 է. – եչ 1073
Դնղմթմթ՟ ռխ՟ – եչ 965, 982
Դվ՟մ՟ւսնջ ռխ՟ – եչ 1018
Դփռժ՟ս, 1708 է. – եչ 1022

Ե՟հնրՠ
- (Ախճս՝), 1603 դ. – բն 783

- 1723 դ., ՞ջզմ զ Կրաէբչ ժՠխզ – N 1181, բն 565,
567
- ԺԸ ՟., ճջ՟զ Ախ՜հէ՜ջզ – բն 92

- (Ե՜խճսյ), կ՜իպՠոզ, 1612 դ. – բն 720

Եդմթխ Կնհՠ՟տթ, Ե բ. – եչ 297, 301, 407, 408, 526,
1347

- (Ե՜խճսյղզ), 1671 դ. – բն 1206

Եդվ

- (Ե՜խճսյ), իձ՞ռ., ԺԷ ՟. – բն 784

- կ՜ջ՞՜ջբ – բն 308, 970, 997

Ե՟հնրէ
- 1424 դ. – բն 856, 857

- Ա Փ՜շ՜եձ՜ժՠջպռզ (ժդխ. 630-641 դդ.) – բն
1075

- 1641 դ., իձ՞ռ. ՟ճսոպջ Ս՜պ՜խ՜հզ – բն 1080

Եէ՟վ, ԺԸ բ., խնհ՟խթտ Տեվ Գվթանվթ – եչ 92

Ե՟հնրխ ղգժթւ, ԺԷ բ. – եչ 112, 114
Ե՟հնրոյթ, 1671 է. – եչ 1206
Ե՟վռեժթ, 1654 է. – եչ 372
Եբգջթ՟ ռխ՟ – եչ 999
Եդբ՟, 1671 է. – եչ 298
Եդգխթ՟, նվբթ Աւ՟դնր – եչ 84, 452, 638, 878, 879,
1166

Եժթխնմբթ՟ խնճջ – եչ 1005
Եժոթջ խնճջ, բնրջսվ Սնցթ՟ճթ – եչ 1012
Եժջ՟թոնջ ռխ՟ – եչ 992
Եժցթսթցնվ ռխ՟ – եչ 984
Եխ՟մ Դ՟վ՟ռգդթվ, 1745 է. – եչ 1083
Եծփռ՟ – եչ 41
Եհ՟բթնջ գոջ. Կգջ՟վնր – եչ 989

Եդգխթեժ

Եհՠ՟ճվթխ, 1278 է. – եչ 937

- կ՜ջ՞՜ջբ, զ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ – բն 243, 482, 771,
Մՠժձճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ – բն 715, 716, 719,
721, 724, 795, 796, 797, 798, 884, 1165, զ
կՠժձճսդՠձբ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ – բն 34, 416, 663,
787, Մՠժձճսդզսձ Տՠոէՠ՜ձձ – բն 725, 919,
Պ՜պկճսդզսձ – բն 308, Տրձ ՠս յ՜պկճսդզսձ – բն
970, 997, կ՜ձջ՜ձժ՜ջ – բն 653, 793, ձղճսկ – բն
664, 720, 876, 1134, 1216, 1283, 1290

Եհգրա՟ ռխ՟ – եչ 974

- ՜՝խհ., 1410 դ. – բն 840
- ժջ., 1464 դ. – բն 873
- 1637 դ., ՞ջզմ – N 1366, բն 1079, 1080
- ՞ջ՜՞զջ, 1714 դ. – բն 567
- բջբռ, 1720 դ., ՞ջզմ – N 1383, բն 1125, 1128

Եհթ՟
- կ՜ջ՞՜ջբ – բն 62, 110, 496, 515, 540, 865, 1070,
1081, 1271
- չժ՜ – բն 998
- 1560 դ., ՜շ՜նձճջ՟
Աոպճս՜թ՜թձզ – բն 274

Քՠխճս՜

Ձճջզ

Ս.

- ոջժ., 1620 դ., ՞ջզմ զ Հ՜կզդ – N 1299, բն 843,
846
- չջ՟. Հշճկժէ՜հՠռզ, 1646 դ. – բն 381
- տիհ., ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 907
Եհթ՟դ՟վ

- տիհ. Մ՜ժ՜՝՜հՠռզ – բն 41, 1012

Եհթջե, 1725 է., ղ՟ճվ Նգվջեջ Եմխնրվգտնր – եչ 798

- Ա Ահձդ՜յռզ (ժդխ. 1681-1691 դդ.) – բն 455, 802,
841, 1088, 1091, 1094, 1104, 1239, 1240

Եհթջենջ Սնղմ՟տթ – եչ 75

- ԺԷ ՟. – բն 1158

Եհխ՟մ՟, ՟ղնրջթմ Ամմ՟ճթ, Աջսռ. – եչ 296, 399,
412, 964, 975

- 1701 դ. – բն 178

Եհմ՟վ, 1660 է. – եչ 1338

- չջ՟., 1742 դ. – բն 286

Եհջ՟ճ ձնվս, 1650 է. – եչ 628

- չջ՟., 1744 դ., ՞ջզմ – N 1068, բն 225, 227, 228
- չջ՟., 1749 դ. – բն 824
- ԺԸ ՟., կ՜իպՠոզ – բն 1172

Եղթժթ՟մնջ ջվՠ. – եչ 998
Եղթշ խնճջ, 1603 է., ջս՟տնհ թ Խնրց աթրհ – N
1268, եչ 781, 783
Եղղգվ, Աջսռ. – եչ 664

- ռվբ., ԺԸ բ., խմւ՟բվնյղ – եչ 272

Եմթմ՟ ռխ՟ – եչ 993

Եհթ՟ց՟դ, Աջսռ. – եչ 513, 514, 521, 536, 537

Եմնռջ, մ՟ծ՟ոգս – եչ 466, 496, 540, 1271

Եհթյե

Ենրջնրք Էքեմբթդ՟բե, ԺԸ բ. – եչ 1329, 1330

- (Եխզղ՜), ՜շ՜տՠ՜է – բն 1016

Եո՟ցվե, նրջնրտթշ Ոջխգՠգվ՟մթ – եչ 1113, 1285

- Պ՜պկճսզսձ Ե ՟. – բն 15, 282, 288, 297, 399, 411,
779, 921, 965, 980, 995, 1017, 1166, 1179, 1184,
1313

Եոգվջգղ, ԺԷ բ., ւնճվ Բ՟վջգհ խվ. – եչ 806

Եհթնրջ Բ՟վթւգժ – եչ 515

Եոթց՟մ

Եհթջ՟ՠգէ

- Կզյջ՜ռզ, ՟., ժ՜ձճձտ – բն 721, Յ՜ծ՜ը՜յ՜պճսկ
ԻԲ Աջ՜ջմ՜՞ճջթճսդՠ՜ձռ – բն 296, զ Բ՜ձզռ – բն
354, 546, 568, 656, 1105, 1166, 1177 (ՊՊ), 1256,
Տրձ – բն 1003, ձղճսկ – բն 358, 372, 385, 412, 540,
583, 594, 628, 732

- կ՜հջ Յճչի՜ձձճս Մժջպմզ – բն 309, 732, 965, 981
- 1335 դ. – բն 907
- 1614 դ., ժճխ՜ժզռ Զ՜տ՜ջզ՜ տիհզ – բն 1058
- 1631 դ., կ՜հջ ըճն՜ Լ՜ա՜ջզ – բն 307
- 1654 դ. – բն 372, 954
- 1684 դ. – բն 826
- (Եխոզժ), 1708 դ. – բն 1022
- 1713 դ., կ՜հջ Յճչի՜ձձբո չջ՟զ – բն 332

Եոթղ՟ւնջ, ռխ՟ – եչ 970, 984, 1003

- ոջժ., ՜ղ՜ժՠջպ Դ՜ձզբէ Քճջՠյզոժճյճոզ – բն 992
- կզ՜՝՜ձ Գէ՜ժ՜ չ՜ձզռ – բն 704
- ԺԷ ՟. – բն 1096
Եոթւսթխնջ, ռ՟մ՟ծ՟ճվ Պ՟մցթրժգ՟ճ – եչ 1158
Եոթւնրվ ջվՠնրծթ, ռխ՟ – եչ 980
Եով՟ւջթ՟ խնճջ, ռխ՟ – եչ 1011, 1021, 1142

- 1745 դ., տճհջ Յճչի՜ձձբո ՠջբռզ – բն 1084

Եջ՟ի՟մ, ԺԸ բ. – եչ 973

Եհթջե ղ՟վա՟վե – եչ 90, 98, 308, 1007, 1019

Եջ՟ճթ

- կ՜ջ՞՜ջբ – բն 35, 51, 52, 54, 108, 112, 115, 116,
123, 146, 151, 197, 205, 207, 221, 225, 231, 239,
245, 255, 290, 301, 307, 308, 336, 377, 379, 382,
389, 394, 396, 413, 466, 479, 491, 604, 632, 633,
635, 636, 637, 647, 649, 651, 652, 653, 655, 661,
671, 676, 683, 703, 704, 706, 708, 709, 710, 715,
719, 721, 738, 771, 838, 873, 874, 875, 876, 878,
879, 882, 883, 920, 970, 1003, 1009, 1020, 1031,
1032, 1034, 1052, 1068, 1134, 1165, 1181, 1199,
1211, 1240, 1252, 1283, 1303, 1339
- 1280 դ., ՞ջզմ – N 1097, բն 295, 297, 1284 դ. –
N 1422, բն 1229, 1231, 1232
- չջ՟. Նմՠռզ, ԺԳ-ԺԴ ՟՟. – բն 300, 429, 716, 718,
719, 720, 724, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 883,
884, 931, 933, 941, 959, 1073, 1075, 1076, 1135,
1199, 1200, 1293
- 1559 դ. – բն 242

Եվՠ՟մնջ ղ՟ծսգջթ, 1645 է. – եչ 744
Եվգղթ՟
- կ՜ջ՞՜ջբ – բն 85, 301, 308, 336, 413, 653, 662,
663, 664, 645, 666, 667, 715, 726, 767, 771, 787,
790, 920, 1002, 1154, 1165, 1188, 1207, 1241
- (Եջՠկզ՜ո), չժ՜ – բն 1005
- ծ՞ձ՜սճջ – բն 1183
- ՜՝խհ., 1432 դ. – բն 370
- ժջ., 1435 դ. – բն 1118
- ԺԵ ՟. – բն 361
- ԺԵ ՟., 1634 դ. – բն 578
- ի՜հջ՜յՠպ, 1692 դ. – բն 130

- Յ՜կդՠռզ, ԺԶ ՟. – բն 940

- Չբէբյզ Քբրկզսջծՠ՜ձ, 1637-1695 դդ. – բն 1031,
1032, 1305

- ՜՝խհ., ԺԶ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1319, բն 909, 910

- չջ՟., ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 842

- չջ՟., 1632 դ. – բն 628

- տիհ., 1732 դ., ՞ջզմ զ Ղ՜ջո – N 1037, բն 145, 148

- չջ՟., 1634 դ. – բն 577

- ոջժ., 1758 դ., ՞ջզմ, թ՜խժճխ հԷնկզ՜թզձ – N 1056,
բն 198, 200

- չջ՟. Կ՜ջծ՜ս՜ձՠռզ, 1642 դ., ոպ՜ռճխ
հԱյջ՜ժճսձՠ՜ռ չ՜ձտ – N 1294, բն 833, 836, 837,
838
- ՟զպ՜յՠպ, 1675 դ. – բն 1341
- եԷ ՟. – բն 1153

- Կ՜ջձՠռզ Դ՜սդՠ՜ձ Ոոժ՜ձՠ՜ձ, 1793 դ. – բն 142
Եվթմե ջւ՟մշգժ՟անվլ – եչ 1002
Եվթմթւնմ ռխ՟ – եչ 999
Եվղ՟մթնմ ո՟սվթ՟վւ Եվնրջ՟հեղթ – եչ 1236

- տիհ., ԺԸ ՟. – բն 973

Եժղթմբ՟ ջվՠ. – եչ 969

Եջ՟ր, Աջսռ. – եչ 717, 1003

Եվղնաթմգջ ռխ՟ – եչ 988

Եջէգվ, 1654 է. – եչ 372

Եվղնհ՟ ւծճ., ռխ՟ – եչ 1011

Եջծ՟պ, ծ՟ճվ Կնվիթ, Աջսթ. – եչ 27

Եվղնմ ծ՟ճվ՟ոգս Եվնրջ՟հեղթ, ռխ՟ – եչ 1001

Եջոգվ, ջվՠ. – եչ 1002

Եվղնմթ՟ խնճջ – եչ 151, 977

Եսժթյ, 1603 է. – եչ 783

Եվղնջ ռխ՟ – եչ 997

Եվ՟ջթղնջ, ջվՠ. – եչ 969, 1019

Եվղփ գվետ, 1681 է., ավթշ ճԵվնրջ՟հեղ – N 1372, եչ
1091, 1094
Եվնսթե ջվՠնրծթ, ռխ՟ – եչ 983

Երոթջսնջ ջվՠ. – եչ 975
Երպնոնբթ՟մ ջվխ., ռխ՟ – եչ 1002
Երջգՠթնջ

Եվչմ՟մ, 1389 է. – եչ 1225
- (Եսոՠ՝զ) ազձճսճջ, չժ՜ – բն 991
Եվռ՟մբ ռվբ. Վ՟մգտթ, ԺԷ բ. – եչ 1232
- Կՠո՜ջ՜ռզ – բն 729, 932, 970, 989, 1194, 1312
Եր՟, մ՟ի՟ղ՟ճվ – եչ 307, 391, 528, 563, 770,
1251, 1294
Եր՟ավ Պնմս՟տթ, Դ բ., Մ՟սգմ՟ավնրէթրմւ – եչ
1061, 1324, թ ՠ՟մթտ – եչ 417, 641, 656, 1062,
1171, 1173, 1176, Մգխմնրէթրմ ծ՟վթրվ՟րնվ՟տմ –
եչ 196, 1216, 1217, Լնրլղնրմւ – եչ 1061, 1224,
1290, Տփմ – եչ 968, մյնրղ – եչ 1218, 1225, 1324

Երջթրւթնջ Եվնրջ՟հգղ՟տթ – եչ 413, 1241
Երջթւե – եչ 725
Երջս՟էենջ ռխ՟ – եչ 979, 1011, 1020
Երջսենւնջ ջվՠ. – եչ 1008
Երսթւթնջ ռխ՟ – եչ 991

Եր՟սյ՟
Երսվնոթնջ ռխ՟ – եչ 996
- պ՜ձճսպբջ, 1435 դ. – բն 1122
Երցթղ՟ խնճջ – եչ 965, 1009
- ոջժ., 1435 դ. – բն 1118
Եցթղթ՟ ռխ՟ – եչ 978
Երաթմե, խնճջ – եչ 991
Եցջթւնջ ջվՠ. – եչ 964, 965, 977
Երաթմնջ
Եցվ՟ջթ՟ ռխ՟ճնրծթ – եչ 1003
- ոջ՝. – բն 967, 1017, 1018
Եցվգղ
- թՠջճսձզ – բն 1012
- հ՜ա՞բձ Յՠոճս Ն՜սՠ՜ – բն 329
- ոջ՝. – բն 967, 1017, 1018
Եզբնխթ՟ ջվՠնրծթ – եչ 996
Երբնւջթնջ ջվՠնրծթ – եչ 1016
Երբնւջթնջ ջնրվՠ – եչ 966, 984
Երէ՟հ Աղնմ՟տթ – եչ 547, 643, 644, 912, 1112,
1115, 1119, 1150, 1164, 1228, 1285
Երէգղթնջ ւծճ., ջվՠ. – եչ 968, 1018
Երխնրպմթսնջ լգվնրմթ, ջվՠ. – եչ 978
Երհ՟ղՠթ՟, ջվՠնրծթ – եչ 965
Երհ՟ղՠթնջ, ջվՠ. – եչ 965
Երհ՟ւհնռս ռխ՟ – եչ 1111

- Աոճջզ, Դ ՟., Կ՜ձճձ Ոպձէճս՜հզ – բն 94, 109, 129,
133, 134, 155, 168, Կռճսջ՟տ – բն 416, Մՠժձճսդզսձտ
Սճսջ՝ Գջճռձ – բն 296, 297, 412, 629, 642, 661,
713, 779, 782,1097, 1099, 1101, 1102, 1105, 1107,
1111, 1112, 1113, 1122, 1123, 1164, 1168, 1171,
1176, 1179, 1185, 1212, 1241, 1243, 1244, 1285,
1286, Յ՜խ՜՞ո ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ – բն 482,
Յ՜խ՜՞ո յ՜իճռ – բն 1063, Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ՈՃ
կ՜ջպզջճո՜ռձ – բն 969, Վ՜ոձ ախնկ՜ձ – բն 191, զ
՝՜ձզռ – բն 33, 34, 35, 282, 288, 414, 452, 633,
635, 636, 637, 641, 643, 644, 647, 649, 651, 653,
655, 722, 725, 785, 896, 900, 912, 913, 914, 921,
922, 1064, 1069, 1175, 1083, 1085, 1114, 1115,
1165, 1186, 1194, 1197, 1347, Նՠջ՝ճխՠ՜ձ ՜շ
Եվջՠկ – բն 413, Տրձ ՠս հզղ՜պ՜ժ – բն 968, 989,
992, Նղճսկ – բն 15, 70, 75, 83, 400, 435, 446, 540,
568, 572, 583, 584, 594, 605, 645, 660, 709, 714,

894, 1100, 1103, 1104, 1119, 1159, 1282, 1283,
1284
- ԺԲ ՟., ՜ղ՜ժՠջպ Նՠջոզոզ Շձճջի՜էսճհ, Մՠժձճսդզսձ
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբզ – բն 727, 732, 739, 744,
745, 747, 751, 752, 809, 885
- յ՜պ՜ձՠ՜ժ, 1318 դ., ՞ջզմ զ Գէ՜լճջ – N 1419, բն
1221, 1224, 1225

Զ՟մ՟դ՟մ, 1658 է. – բն 1337
Զ՟մթ, 1684 է. – եչ 826
Զ՟սթւ Պնհս՟մթ, 1615 է., ավթշ ճԻժնռ – N 1385,
եչ 1127, 1129, 1130
Զ՟վբ՟վ
- 1633, տճհջ Մ՜ջժճո կ՜իպՠոզզ – բն 755

- 1614 դ., ճջ՟զ Զ՜տ՜ջզ՜ տիհզ – բն 1057, 1058

- 1668 դ. – բն 869

- չջ՟., 1681 դ. – բն 108

- 1671 դ. – բն 1206

- չջ՟., 1693 դ., ոպ՜ռճխ հԱ՟ջզ՜ձճսյրէզո – N
1225, բն 681, 684

Զ՟վբի՟էնրմ, 1339 է. – եչ 564

- Լզճսոպջ՜ռզ, 1635 դ., ՞ջզմ զ Զբհդճսձ – N 1252,
բն 743, 745
- չջ՟., 1671 դ., ոպ՜ռճխ – N 1281, բն 807, 810
- յ՜պջզ՜ջտ Կ. Պրէոճհ, 1697 դ., ոպ՜ռճխ
հԱձ՟ջ՜ձճսյրէզո – N 1345, բն 1029, 1031, 1032
- չջ՟., ԺԷ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1459, բն 1315, 1316
- Սոՠռզ, 1769 դ., Մՠժձճսդզսձ կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձ
Յճչձ՜ձճս – բն 789, 791, 794

Զ՟վթո, 1654 է., բնրջսվ իփչ՟ Մ՟մնրխթ – եչ 954
Զ՟վթք, 1708 է. – եչ 1022
Զ՟ւ՟վթ՟
- կ՜ջ՞՜ջբ – բն 349, 445, 450, 452, 546, 726, 771,
778, 866, 1003, 1004, 1166, 1283
- ի՜հջ Յճչի՜ձձճս Մժջպմզ – բն 74, 84, 85, 309,
964, 965, 977, 979, 986, 1009

- չջ՟., 1773 դ. – բն 856

- Ա Ձ՜՞ՠռզ (ժդխ. 855-876 դդ.), Ճ՜շտ – բն 36,
448, 896, 1185, 1197, զ ՝՜ձզռ – բն 34, 35, ձղճսկ –
բն 38

- Ա Ան՜յ՜իՠ՜ձռ ժդխ. Կզէզժզճհ, 1785 դ. – բն 789

- Զ՜տ՜ջզ՜ Զ՜տ՜ջՠ՜ձ, ԺԲ-ԺԳ ՟՟. – բն 914

- Ա Ձճջ՜՞ՠխռզ, (1809-1830 դդ.) – բն 68, 656, 874

- ԺԳ-ԺԴ ՟՟. – բն 298

Եցվնջթմե

- տիհ., 1388 դ. – բն 438

- ժճհո, ձիպժ. – բն 991, 996

- 1424 դ., ի՜հջ Թճսկ՜ Վ՜ջ՜՞ՠռճս – բն 857

- 1603 դ., կ՜հջ Մզտ՜հբէ տիհզ – բն 783

- չջ՟., 1435 դ. – բն 1116, 1117, 1120

- ԺԷ ՟., տճհջ Գջզ՞ճջ չջ՟զ – բն 342

- (Զ՜տ՜ջ՜հ), ԺԵ ՟., ՞ջզմ, ոպ՜ռճխ զ Սճսջ՝ Յ՜ժճ՝ –
N 1137, բն 405, 410

Եւվ՟մ, 1655 է., գհՠ՟ճվ Շ՟րնմ ավշթ – եչ 1342
(Զ՜՞՜ջ), 1585 դ. – բն 164
Եփժշ՟ճ ղ՟ծսգջթ, 1638 է. – եչ 908
- տիհ., 1614 դ., ՞ջզմ, ոպ՜ռճխ զ Նճջ Ջճսխ՜ – N
1355, բն 1055, 1057, 1058
Զ՟բթ, 1547 է. – եչ 137, 138

- (Զ՜տ՜ջբ), տիհ., 1631 դ. – բն 1099

- չջ՟., 1634 դ. – բն 577

- ձիպժ. – բն 999, 1008, 1016, 1017

- չջ՟. Ջճսխ՜հՠռզ, 1653 դ., ՞ջզմ, ոպ՜ռճխ – N
1177, բն 543, 548

- ժ՜հոջ – բն 1048, 1140

- (Զ՜տ՜ջբ), 1654 դ. – բն 955
- ոջժ. Ք՜ձ՜տՠշռզ, 1664 դ., ոպ՜ռճխ զ
Յճչի՜ձձ՜չ՜ձտ – N 1404, բն 1177, 1179, 1180,
1181, 1182, 1183, 1184

Զթժխնմէե թյի՟մ, մծսխ. – եչ 983
Զթխղնրմբ
- Աս՞ճոպճո, 1562 դ. – բն 761
- Եջժջճջ՟, 1631 դ. – բն 16, 306

- չջ՟. Վ՜ջ՜՞ՠռզ, ԺԷ ՟. – բն 940

Զթմ՟իս՟ ջվՠնրծթ – եչ 981

- Վ՜խ՜ջղ՜յ՜պՠռզ, ԺԷ ՟. – բն 292

Զթմ՟ջ ջվՠնրծթ, մծսխ. – եչ 1008, 1012, 1111

- (Զ՜տ՜ջ), 1708 դ. – բն 1022

Զթմսնժթ՟ մծսխ. – եչ 965

- 1713 դ., ի՜հջ Յճչի՜ձձբո չ՜ջ՟՜յՠպզ – բն 332

Զթրքժթի՟մ, 1648 է. – եչ 886

- Խճպ՜ձՠռզ, 1714 դ. – բն 292

Զղվնրէ ղ՟ծբ՟ջթ, 1612 է., ղ՟ճվ Սվ՟ոթնմ ռվբթ –
եչ 720, 729

- ըրն՜, 1760 դ., ի՜հջ Ա՝ջ՜ի՜կ ՠյո. Շ՜տՠռճս – բն
258

Զնճգ՟ ռ՟մ՟ծ՟ճվ, ջվՠ. – եչ 965

- յ՜պջզ՜ջտ Կ. Պրէոզ, 1782 դ. – բն 503, 570, 883,
1207

Զնճթ ջվՠնրծթ, խթմ Եջոգվնր – եչ 1002

- 1791 դ. – բն 762

Զնրծ՟ժ, ԺԳ բ., ւնճվ Յնռծ՟մմեջ ւծճթ – եչ 37, 39

- ԺԸ ՟. – բն 909

Զփվ՟ՠ՟ՠգժ – եչ 661

Զնջթղնջ, խվ., ջվՠ. – եչ 989, 993, 1007

- տիհ., ԺԸ ՟. – բն 127
- պզջռ., ԺԸ ՟. – բն 178

Էավգջ, նվբթ Թնվանղ մ՟ծ՟ոգսթ – եչ 774

- ՠյո., Օղ՜ժ՜ձռզ, ԺԸ ՟. – բն 1088

Էբխ՟վ, ԺԷ բ. – եչ 972

- 1296 դ., ի՜հջ Իղը՜ձ ո՜ջժ՜ս՜՞զ – բն 117

Էբթժյ՟ճ ղ՟ծս՟ջթ, ԺԷ բ. – եչ 342

Զգ՟ժ, 1591 է. – եչ 946

Էծսթո՟վ, 1716 է., ծ՟ճվ ո՟վնմ Բ՟յսնրթ – եչ
220

Զգՠգբթնջ, ծ՟ճվ Յնռծ՟մմնր գր Յ՟խնՠ՟ճ – եչ 73,
995, 1003
Զգմնՠ գոթջխնոնջ, ջվՠ. – եչ 609, 936, 939, 966,
983
Զգմնՠթ՟, ջվՠ. – եչ 966, 983

Էղ՟մնրեժ խ՟ճջվ, ԺԲ բ. – եչ 328, 797, 965, 1016,
1017, 1048
Էղթմ, 1654 է. – եչ 955
Էղթմի՟էնրմ, ԺԶ բ., ղ՟ճվ Եջ՟ճթ ՟ՠգհ՟ճթ – եչ
910

Զգմնմ
- ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ – բն 1157

Էղթմց՟յ՟, 1614 է., ւնճվ Զ՟ւ՟վթ՟ ւծճթ – եչ
1057, 1058

Էմթ՟է, ԺԷ բ., ծ՟ճվ ղգժթւ Ե՟հնրխթ – եչ 114

- ոջ՝. – բն 969, 996

Էջբեխգվս ծվ՟ո՟յս ՟վւ՟ – եչ 998

- ՜յոպ՜կ՝, 1608 դ. – բն 1054

Էվղնրհնջ ջվՠ. – եչ 990

- ԺԸ ՟. – բն 166
Թ՟ժթժ՟ ՠըթյխ, ջվՠ. – եչ 1004

Թ՟անրժ, ԺԸ բ., ծ՟ճվ Որժնրի՟մթ – եչ 974

Թ՟ծղ՟դ յ՟ծ, 1741 է. – եչ 689, 832

Թ՟անրծթ, 1658 է. – եչ 1337, 1338

Թ՟ծղ՟մ յ՟ծ, 1555 է. – եչ 274, 276

Թ՟բենջ

Թ՟ձխթ, 1633 է., ծ՟ճվ Մ՟վխնջ ղ՟ծսգջթթ – եչ
755

- ՜շ՜տՠ՜է – բն 183, 256, 310, 352, 362, 546, 715,
922, 935, 976, 979, 980, 993
- չջ՟., 1118 դ. – բն 659

Թ՟ձնրղ, ԺԸ բ., ծ՟մանրտգ՟ժ բնրջսվ Ահ՟ճժ՟վթ –
եչ 92
Թ՟ղ՟ղ, 1745 է., ւնճվ Յնռծ՟մմեջ գվետթ – եչ 1084

- 1278 դ. – բն 937
Թ՟ղ՟ջթնմ եվետ, ջվՠ. – եչ 1157
- ժդխ., ԺԵ ՟. – բն 153
Թ՟ղ՟վ, 1410 է., խնհ՟խթտ Իմ՟իթ – եչ 840
- ժջ., 1564 դ., Մՠթճվ՜չ՜ձտ – բն 95
Թ՟ղնրվ ջվխ., Կ՟ք՟ճգտթ, 1586 է. – եչ 352
- ոջժ., ԺԶ ՟., ՞ջզմ – N 1339, բն 973, 1013, 1014,
1015
- տիհ., 1633 դ. – բն 58
- 1633 դ. – բն 787
- տիհ., 1634 դ. – բն 578
- չջ՟., 1641 դ. – բն 1079

Թ՟ղնրվ-Լ՟մխ, 1336-1405 էէ. – եչ 81, 438, 926,
1274
Թ՟մ՟ի՟էնրմ, 1658 է. – եչ 1337
Թ՟մ՟ջ մծսխ., 1792 է. – եչ 296
Թ՟մաի՟էնրմ, ԺԳ-ԺԴ բբ. – եչ 298
Թ՟մխէ՟անրծթ, 1296 է. – եչ 116

- 1654 դ. – բն 954, 955, 956

Թ՟մխղեվ, 16474 է. – եչ 1344

- ԺԸ ՟., պ՜խ. Ք՜ձտ՜ջ ՜շզ – բն 250

Թ՟չթխ, 1388 է., ղ՟ճվ Կթվ՟խնջ ջս՟տնհթ – եչ 435

- ԺԸ ՟. – բն 973

Թ՟պհնրղ՟յ, 1613 է., ղ՟ճվ Մթւ՟ճգժ ջս՟տնհթ – եչ
817, 818

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 1298
- չջ՟., ԺԸ ՟., ժձտ՜՟ջճղկ – բն 796
- տիհ., 1818 դ. – բն 1216

Թ՟ջ՟ժնր, 1658 է. – եչ 1337
Թ՟վ՟, ծ՟ճվ Աՠվ՟ծ՟ղնր – եչ 308
Թ՟վ՟ւ, Աջսռ. – եչ 879

- չջ՟., ԺԹ ՟., ՞ջզմ զ Կ. Պրէզո – N 1413, բն 1205,
1208

Թ՟րէգժ ց՟վ՟րնմ – եչ 406

Թ՟էնրժ

Թ՟րվեդ, ԺԶ բ. – եչ 649, 650

Թգխհ խնճջ, մ՟ի՟ռխ՟ճնրծթ – եչ 976, 979, 1016

- Աձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ, չժ՜ – բն 990, 1185

Թգղթսնխժնջ մծսխ. – եչ 988

- Սզժբ՜ռզ, ՠջ՜ձՠէզ – բն 1001

Թգս՟ժթնջ ՟վւգոջ. Կնջս՟մբմնրոնժջթ – եչ 493,
1146, 1189, 1198

- Զրջ՜չ՜ջ – բն 115, 965, 969, 977, 980, 981, 994,
999, 1006, 1014, 1163

Թգվ՟ոթնմ գոջ., ջվՠ. – եչ 1005

- ԺԳ ՟., ՠխ՝՜հջ Մճչոզոզ Եջաձժ՜ռսճհ – բն 927

Թե՟րջթնջ ՟ճվ, ջվՠ. – եչ 1157

- 1653 դ., ճջ՟զ Զ՜տ՜ջզ՜ Ջճսխ՜հՠռսճհ – բն 548

Թեթ ջվՠնրծթ, ռխ՟, ւնճվ Վ՟հգմսթմգ՟ – եչ 1012
Թեղնրվ
- յջձ., 1692 դ. – բն 874

- ՜ջտՠյո., 1739 դ. – բն 646
- չջ՟. Սոճհ, 1769 դ. – բն 789, 791

- ԺԸ ՟., ճջ՟զ Տբջ Գջզ՞ճջզ – բն 1344

Թենբնրժնջ Կթով՟տռ, ռխ՟ – եչ 987, 999, 1002,
1007, 1019

Թենաեմեջ գոջ., ռխ՟ – եչ 990

Թենմթժ՟ ռխ՟ճնրծթ – եչ 983

Թենաթմնջ ռխ՟ – եչ 975

Թենոգջոե ռխ՟ճնրծթ – եչ 979

Թենբթսնմ

Թենոթջսնջ ռխ՟ – եչ 979

- զ Ս՜խկճո՜ռ Մՠժձճսդՠ՜ձձ – բն 355, 658

Թենոնղոնջ գոջ., ռխ՟ – եչ 991

- չժ՜, ՠխ՝՜հջ Պ՜սոՠջզ՜հզ – բն 991

Թենռմ՟ջ Գժ՟խ՟ ռ՟մթտ – եչ 704

Թենբնջ
- Մՠթ, ժ՜հոջ Հշճկ՜հՠռճռ 379-395 դդ. – բն 429,
991
- Փճտջ, ժ՜հոջ Յճսձ՜ռ, 408-450 դդ. – բն 210, 686,
729, 993, 996, 998

Թենց՟մնջ գվ՟մգժթ – եչ 996, 1007
Թենցթժե
- Ղճսժ՜ոճս Ասՠպ՜ջ՜ձ – բն 414
՜ղ՜ժՠջպ Թ՜՟բճո ՜շ՜տՠ՜էզ – բն 256
- չժ՜ – բն 990, 992

Թենբնջթ՟ ռխ՟ճնրծթ – եչ 997
- կՠժձզմ – բն 34, 354
Թենբնսթ ռխ՟ճնրծթ – եչ 965, 984, 1011
Թեբնսնմ ռխ՟ճնրծթ – եչ 1004

Թենցթջսե,
Պփհնջթ
Թեփցթջսե – եչ 476

Տ՟վփմ՟տրնճ

Թենբնվ՟

Թենցվ՟սեջ ջվՠ. – եչ 1166

- ժճհո, չժ՜հճսիզ – բն 700, 978, 1005

Թեջսնվնջ Երջգՠթնջ – եչ 877

- չժ՜հճսիզ – բն 1000

Թթղՠ՟մ – եչ 1291

Թենբնվգսնջ Կթրվ՟տթ – եչ 86, 433, 628, 879, 880,
987, 995, 1009, 1194

Թթմ՟էթմ, 1708 է., խնհ՟խթտ Յնռ՟մեջթ – եչ 1022
Թթվ՟ջ, Աջսռ. – եչ 416, 1235

- Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռզ – բն 965

զմբբեղ

Թնբթխ ձամ՟րնվ – եչ 345

- չջ՟., 1708 դ. – բն 854

Թնռղ՟ջ

- չջ՟. Ա՞ճսէՠռզ, 1730 դ. – բն 185, 430

- (Թճչկ՜) ՜շ՜տՠ՜է – բն 310, 475, 509, 965, 975,
981, 1017, 1039, 1157, 1159

- չջ՟., 1775 դ. – բն 1248
- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 930

- ՠյո. Ըձժէճսա՜ռ, չժ՜ – բն 1002
- (Թճսկ՜ո), ԺԸ ՟. – բն 909
- Աջթջճսձզ, Ժ-ԺԱ ՟՟,., զ Պ՜պկճսդՠձբձ – բն 1179
- 1811 դ., ժձտ՜՟ջճղկ – բն 14, 26, 86, 398
- (Թրկ՜ո) Ատճսզձ՜ռզ, 1226-1276 դդ. – բն 881,
1309

Թնվանղ մ՟ծ՟ոգս – եչ 416, 774, 776

- չջ՟., 1286 դ. – բն 400

Թնվնջ

- 1288 դ., ոպ՜ռճխզ զ Սճսջ՝ Սզճձ ՜ձ՜յ՜պ – N
1135, բն 397, 400

- 1325 դ., ՠխ՝՜հջ Գջզ՞ճջ ՞ջմզ – բն 1210

- չջ՟., ԺԳ ՟. – բն 297

- 1332 դ. – բն 1041

- (Թճկ՜) 1425 դ. – բն 341

- ոջժ., 1334 դ., ՞ջզմ հԵջաձժ՜ – N 1379, բն 1107,
1108, 1109

- չջ՟. Մՠթճվՠռզ, 1435 դ., ոպ՜ռճխ զ
Մՠթճվ՜չ՜ձո – N 1380, բն 1109, 1115, 1116,
1117, 1118, ըկ՝՜՞զջ Մՠժձճսդՠ՜ձձ ԺԴ դխդճռ
Պրխճոզ – բն 1097, 1109, ըձ՟ջճխ Մՠժձճսդՠ՜ձձ
պճկ՜ջզ – բն 1059, Մՠժձճսդզսձ Դ՜ձզբէզ կ՜ջ՞՜ջբզ – բն 397, Մՠժձճսդզսձ պճսկ՜ջզ – բն 338,
ձղճսկ – բն 230, 290, 370, 1226

- ժջ., 1332 դ. – բն 1041

- ՜ս՜՞ կ՜ջ՜ն՜ըպ, 1367 դ. – բն 634
- ժջ., 1367 դ. – բն 470
- ժջ., 1388 դ. – բն 1236
- 1432 դ. – բն 368

- Վ՜ջ՜՞ՠռզ, ԺԵ ՟. – բն 857

- չժ՜, 1494 դ. – բն 284

- տիհ., 1562 դ., ՞ջզմ հԻէճչ – N 1259, բն 759, 761

- 1613 դ. – բն 729

- (Թճսկզժ), ԺԶ ՟., ի՜հջ Մ՜դբճո ժջ. – բն 176

- ՟յզջ, 1615 դ., ՞ջզմ – N 1140, բն 423, 426

- ՜ջտՠյո., 1603 դ., ՞ջզմ զ Խզա՜ձ – N 1377, բն
1101, 1103, N 1325, բն 925, 928, 929

- 1620 դ. – բն 847

- չջ՟., 1634 դ. – բն 577

- ՠջբռ, 1622 դ. – բն 235
- ՟յզջ, 1624 դ., ՞ջզմ – N 1188, բն 585, 587, 588

- ՟յզջ, 1643 դ. – բն 334
- 1637 դ., իձ՞ռ. ճջ՟զ Ս՜պ՜խ՜հզ – բն 1079
- (Թճսկ՜ո), 1656 դ. – բն 841
- (Թճսկ՜) տիհ., 1659 դ. – բն 906

- ՠջ՜եզղպ, 1637 դ., ոպ՜ռճխ – N 1366, բն 1079,
1080

- (Թճսկ՜), ժջ., 1664 դ. – բն 1182, 1184

- 1644 դ., ՞ջզմ զ Սզո – N 1215, բն 661, 662

- (Թճսկ՜) ժջ., 1671 դ., ժձտ՜՟ջճղկ – բն 1204

- չջ՟., 1651 դ. – բն 636

- յջձ., 1654 դ., ոպ՜ռճխ զ Թճչջ՜ոժ՜ձ ՞զսխ – N
1336, բն 951, 953, 954, 955
- 1674 դ., ի՜հջ Աձ՜ձզ՜ բջբռզ – բն 236
- տիհ. Կբրաէճչռզ, 1689 դ. – բն 236
- տիհ., 1689 դ. – բն 236
- ՠջբռ, 1700 դ., ՞ջզմ զ Կ՜ջո – N 1061, բն 213, 214

Ի՟ժ, 1438 է.
Իՠվ՟ծթղ
- ոճսէդ՜ձ, իձ՞ռ. 1648 դ. – բն 338
- ոճսէդ՜ձ, 1672 դ. – բն 463, 756
- վ՜ղ՜ Եջՠս՜ձ՜, 1732 դ. – բն 248

- ԺԷ ՟., ճջ՟զ Գջզ՞ճջ ոջժ. ՞ջմզ – բն 82

Իՠվ՟ղգմթ, Մգխմնրէթրմ բովնրէգ՟մմ Իՠվ՟ղգմնր
– եչ 296

- յ՜ջճձպբջ, 1705 դ. – բն 1314

Իամ՟սթնջ

- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1720 դ., ոպ՜ռճխ – N 1383, բն
1125, 1128

- Աոպճս՜թ՜ա՞ՠ՜ռ ի՜հջ՜յՠպ, Ա-Բ ՟՟. – բն 918,
992

- ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չջ՟., 1739 դ. – բն 645

- չջ՟. Սՠսՠշձռզ, ԺԲ-ԺԳ ՟՟. – բն 385, 413, 418,
629, 732, 733, 736, 766, 769, 800, 804, 814, 1023,
1025, 1026, 1027, 1029, 1031, 1033, 1129, 1131,
1241, 1249, 1283

- չջ՟., 1740 – բն 1128
- ՜ըյ՜ջ, ԺԸ ՟. – բն 216
- ԺԸ ՟. – բն 166
Թնրիս՟վ, ԺԷ բ. – եչ 784
Թնրղ՟մ ովմ., 1690 է. – եչ 134
Թնրղ՟մոեխ, ԺԸ բ. – եչ 550
Թնրղ՟չ՟մ, 1564 է., գհՠ՟ճվ Մխվսթշ ավշթ – եչ 96
Թնրմ՟մ, ԺԸ բ. – եչ 909

- ՜՝խհ., 1456 դ., ոպ՜ռճխ – N 1300, բն 847, 850
- 1603 դ., ՠխ՝՜հջ Գջզ՞ճջզո չ՜ջյՠպզ – բն 1104
- ԺԷ ՟. – բն 1252
- չջ՟., 1714 դ. – բն 567
- 1717 դ., ի՜հջ Ս՜ջ՞զո տիհզ – բն 1091
- չջ՟. Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպռզ, 1719 դ. – բն 1254, 1259

Թնրվռ՟մբ՟

Իդթբնվ – եչ 383, 1253

- 1607 դ., կ՜հջ Սզկբճձ ՜՝խհ. Սՠ՝՜ոպ՜ռճս – բն
692

Իժ՟վթնմ ռխ՟ – եչ 970, 982, 1009

- 1630 դ. – բն 594

- 1410 դ., ի՜հջ Յճչի՜ձձբո ժ՜ջկզջզ – բն 840

- 1658 դ. – բն 1338

- 1547 դ. – բն 137

- 1671 դ., ժճխ՜ժզռ Ն՜ա՜ջզ – բն 298

- 1622 դ., տճհջ իձ՞ռ. Մ՜ջպզջճոզ – բն 112

- 1671 դ. – բն 1206

Իմնխգմսթնջ գոջ., 1131 է., Թնրհէ ՟պ Գվթանվթնջ
խ՟էնհթխնջմ – եչ 104

- 1678 դ. – բն 532, 533

Իմ՟ի

Իյի՟մ

- 1219 դ., ճջ՟զ Վ՜իջ՜կ՜հ – բն 1125

- Հ՜՞՜ջզ ճջ՟զձ – բն 116, 665

- ոջժ., 1296 դ., ոպ՜ռճխ զ Բ՜ջն՜ձն ՞զսխ – բն 113,
117, 118

- Շ՜ի, 1675 դ. – բն 1341

- ժջ., 1311 դ. – բն 1318

Իջսՠնրդթս ո՟վջթխ ռխ՟ – եչ 995
Իջվ՟ճեժ Տեվ, իղՠ՟աթվ Յ՟ճջղ՟րնրվւթ – եչ 993

- 1365 դ. – բն 728

Իվ՟թս՟ ջվՠ. – եչ 979

- 1438 դ. – բն 162

Իվ՟խժթնջ ռխ՟ – եչ 1003

- ԺԷ ՟. – բն 806

Իվթմ՟վւնջ, ջվՠ. – եչ 967, 987

Ինջսնջ ռխ՟ – եչ 1005

Իվթմթնջ գոջ. Սգվղնջթ, ռխ՟ – եչ 975

Ինռվեջբեջ, 1625 է. – եչ 490

Իր՟մե

Իջ՟ի՟մ, 1723 է.,
Ճ՟ծնրխգտրնճ – եչ 567

ծ՟ճվ

Պգսվնջ

ռվբ.

Իջ՟ծ՟խ
- ճջ՟զ Ա՝ջ՜ի՜կճս – բն 308, 738

- Զ՜տ՜ջՠ՜ձ, 1211 դ. – բն 914, 1227
- 1416 դ. – բն 775
Իրո՟սթնջ գոթջխնոնջ Գ՟մավ՟ – եչ 985

- յ՜ջոզժ չջ՟., չժ՜ – բն 969, 970
- չջ՟., 1625 դ., ՞ջզմ զ Խճպ՜ձ՜ձ – N 1278, բն 799,
801, 802

Լ՟դ՟վ ինչ՟ Իժնռտթ, 1631 է. – եչ 306, 307

- 1636 դ., իձ՞ռ. ճջ՟զ Ոչ՜ձբո ՞ջմզ – բն 99

Լ՟ղցնջ ւնվգոջ. – եչ 993

- չջ՟. Ջճսխ՜հՠռզ, 1659 դ., ՞ջզմ զ Սյ՜ի՜ձ – N
1472, բն 1335, 1336, 1337, 1338

Լ՟չթմ, 1702 է., ավթշ թ Թնի՟է – N 1453, եչ 1297,
1299, 1300

- չջ՟., 1693 դ., ոպ՜ռճխ հԱջխձզ – N 1344, բն 1027,
1030

Լ՟րվգմսթնջ ջվՠ. – եչ 963, 974

- չջ՟., 1711 դ. – բն 1034

Լգրնմ

- չջ՟., 1739 դ. – բն 444

- Պ՜յ Հշճկ՜հ, Տրկ՜ջ Լՠսճձ՜հ – բն 1255

Իջ՟ղ, ԺԶ-ԺԷ բբ. – եչ 972

- ՜ջտ՜հ Իո՜սշճոզ – բն 983

Իջ՟ւ՟վ, ծ՟ճվ Յգջնր Ն՟րեթ – եչ 922, 982

Բ Մՠթ՜՞ճջթ, դ՞ս. ի՜հճռ 1198-1219 դդ. – բն 104,
396, 620, 943, 946, 1244

Իջթբնվնջ ռխ՟ – եչ 1003
Իջթւթնջ, թ ՠ՟մթտ – եչ 1165, 1194

Լ՟րվնջ ռխ՟ – եչ 975

- Գ, դ՞ս. ի՜հճռ 1269-1289 դդ. – բն 1200, 1232,
1277

Իջթրւնջ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ, ռխ՟ – եչ 1006
Իջղ՟ճեժ

- Ե, դ՞չջ. 1320-1342 դդ. – բն 429, 891, 1040,
1041, 1110, 1210

- յ՜ջճձ, 1367 դ. – բն 634

Լնրսնռթխնջ Լգձթփմգմջթ՟ – եչ 877

- Ք՜ոդշզճո Մՠժձզմ – բն 877, 878

Լվչթխ, ԺԳ բ., ջո՟ջ՟րնվ Յնռծ՟մմեջ ւծճթ – եչ 37

Լգրնմբթնջ
- չժ՜ – բն 1000

Խ՟բ

- կզ՜ժ՜ձ – բն 1158

- ՠյո., Դ ՟. – բն 986

Լգրվսնջ ջվՠ. – եչ 964

- 1560 դ., ՞ջզմ զ Վ՜ձգոպ՜ձ չ՜ձտ – N 1086, բն
273, 275

Լեճժթի՟մ
Խ՟դ՟ժ
- 1613 դ. – բն 817
- զկ՜ոպ՜ոբջ Տճսո՜ռզ – բն 335, 344, 531
- 1662 դ., ժճխ՜ժզռ Հբջ՜յՠպզ – բն 172
- կխպՠոզ, 1668 դ. – բն 869
Լթ՟մնջ, ԺԳ բ., գհՠ՟ճվ Յնռ՟մմնր ջս՟տնհթ – եչ
37, 39

- 1658 դ. – բն 1337

Լթՠ՟մ՟մ

Խ՟է՟

- ԺԳ ՟., տճհջ Յճչի՜ձձբո տիհ. ոպ՜ռճխզ – բն 37, 39

- 1662 դ., ՟ճսոպջ Դ՜ձզբէզ – բն 172

- 1347 դ., կ՜հջ Մըզդ՜ջ ՜՝ՠխ՜հզ – բն 419

Խ՟էե, 1654 է., բնրջսվ իփչ՟ Մ՟մնրխթ – եչ 954

Լթխ՟վթնմ ռխ՟ – եչ 993

Խ՟էնրմ

Լթխթ՟մնջ խ՟ճջվ – եչ 966, 977, 984, 989, 990, 993

- 1613 դ., ՟ճսոպջ Մզտ՜հբէ ոպ՜ռճխզ – բն 817

Լթխջ՟վաե – եչ 777

- 1626 դ., կ՜հջ Աոպճս՜թ՜պճսջ ոջժզ – բն 635

Լթո՟վթս ղգլ թյի՟մ – եչ 634, 1077

- 1642 դ., տճհջ Խ՜մ՜պճսջ Ջճսխ՜հՠռճս – բն 764,
1338

Լնրբնռթխնջ Փ՟վթդգտթ, ԺԷ բ. – եչ 1307
Լնրժնր ռխ՟ճնրծթ – եչ 1008
Լնրխթ՟ խնճջ ռխ՟ճնրծթ – եչ 966, 971, 984, 1011,
1019, 1021
Լնրխթժթ՟մնջ ռխ՟ճնրծթ – եչ 1005, 1006

- 1655 դ., կ՜հջ Շկ՜սճձ ՞ջմզ – բն 1342
- 1760 դ., կ՜հջ Ա՝ջ՜ի՜կ ՠյո. Շ՜տՠռճս – բն 258
- ԺԸ ՟., ժՠձ՜ժզռ Յ՜ժճ՝ բջբռզ – բն 784

Լնրջգվ ավթշ, 1280 է., ավթշ –N 1097, եչ 295, 297

Խ՟էնրմթխ, 1630 է., ղ՟ճվ Խ՟շ՟սնրվ գվետթ – եչ
594

Լնրջթխ ւծճ. Պ՟ծձ՟ջ՟վ՟ճտթ, 1689 է. – եչ 236

Խ՟էնրմչ՟մ, 1684 է. – եչ 826

Լնրջթղ՟ւնջ – եչ 191

Խ՟էնրյ, 1708 է., ղ՟ճվ Պ՟վջ՟ղ ւծճթ – եչ 1022

Լնրջթնջ գոջ. – եչ 102

Խ՟ժթմ՟վ, ԺԷ բ., ծ՟վջ ղգժթւ Ե՟հնրխթ – եչ 112

Լնրջո՟վնմ, 1613 է. – եչ 729

Խ՟ժթք

- (Խ՜էզցբ), 1435 դ. – բն 1117

- 1684 դ. – բն 802

- (Խ՜էզց՜հ), ԺԷ ՟., ՞ջզմ – N 1262, բն 769, 772

- 1708 դ., ժճխ՜ժզռ Վ՜ջ՟ը՜դճսձզ – բն 1022

Խ՟ղ՟րհ, 1547 է. – եչ 137, 138

- ԺԸ ՟., ժճխ՜ժզռ Ախ՜հէ՜ջզ – բն 92

- ը՜կյ՜յ, 1706 դ., ի՜հջ Ս՜ի՜ժ չջ՟զ. – բն 1276

- ԺԸ ՟. – բն 973

Խ՟ղց՟վ, 1613 է., բնրջսվ Մթւ՟ճեժ ջվխթ – եչ 817

- (Խ՜ձճս), ԺԸ ՟. – բն 973

Խ՟մ՟հ՟

Խ՟յմ՟ղ, ծմատ., 1410 է. – եչ 840

- 1664 դ., կ՜հջ Զ՜տ՜ջզ՜ ոջժզ – բն 1182

Խ՟շ՟մգջ, ԺԷ բ. – եչ 972

- 1681 դ., կ՜հջ Յրը՜ձզոզ – բն 586

Խ՟շ՟սնրվ

- Խ՜ձ՜խ, ԺԷ ՟. – բն 972

- չջ՟., 1278 դ. – բն 936

Խ՟մՠեխ

- ժջ., 1288 դ. – բն 902

- (Խ՜կ՝բժ), 1591 դ. – բն 946

- Կՠմ՜շՠռզ, ԺԳ-ԺԴ ՟՟., Ք՜ջճա – բն 52, Եո ՠկ
ժճջճսոՠ՜է – բն 473, զ ըձ՟ջճհ – բն 1326

- 1654 դ. – բն 954
- 1671 դ. – բն 1206
Խ՟մթ, 1543 է., ծ՟ճվ Պ՟յ՟վ՟էթ – եչ 164

- ԺԳ-ԺԴ ՟՟. (Կՠմ՜շՠռզ՛ ժ՜կ Տ՜ջրձ՜ռզ՛), պ՜խտ ՠս
Գ՜ձլտ. Խ՜մ՜ձղ՜ձ ՟ջճղկ՜կ՝ – բն 89, 127, Խ՜ձ՟՜խ՜ժ՜ձ ոջպզս – բն 119, 128, Խճջիճսջ՟ ըճջզձ
(Շ՜ջ՜ժ՜ձ ա՞ՠոպճս) – բն 171

Խ՟մ, 1564 է. – եչ 164
- 1311 դ. – բն 1318
Խ՟մդ՟ս, 1684 է. – եչ 826
- չջ՟., 1339-զռ ՜շ՜ն – բն 564
Խ՟մդ՟սե
- տիհ., 1407 դ., ոպ՜ռճխ – N 1161, բն 491, 500, 502
- 1628 դ., կ՜հջ Մժջպզմ ՜՝խզ – բն 528
- կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ, 1435 դ. – բն 1118
- 1702 դ., ժճխ՜ժզռ Լ՜նզձ ՞ջմզ – բն 1300
- 1449 դ. – բն 626
- ԺԸ ՟., ժճխ՜ժզռ Թբկճսջզ – բն 1344
- Եջաձժ՜ռզ, 1464 դ. – բն 873
Խ՟մէնրյ ռխ՟ճնրծթ – եչ 964, 976
Խ՟մթցնրպ, 1658 է. – եչ 1337
Խ՟մնրղ
- ԺԶ ՟., ժճխ՜ժզռ Պՠպջճո ՞ջմզ – բն 650

- ժդխ., 1558 դ., ոպ՜ռճխ զ Բ՜խբղ – 1082, բն 265,
267, 268
- տիհ., 1569 դ. – բն 112

- ԺԶ-ԺԷ ՟՟. – բն 972

- ԺԶ ՟., իճջՠխ՝՜հջ Աոպճս՜թ՜պճսջ տիհզ – բն 1013,
1014

- 1613 դ., ՟ճսոպջ Մզտ՜հբէ ոպ՜ռճխզ – բն 817

- 1607 դ. – բն 692

- 1642 դ., կ՜հջ Աձպճձ Ջճսխ՜հՠռճս – բն 764

- ՟յզջ, 1607 դ., ՞ջզմ զ Զՠհդճսձ – N 1230, բն 691,
693

- 1608 դ. – բն 778

- 1651 դ., ճջ՟զ Գջզ՞ճջզ – բն 139

- 1620 դ. – բն 847

- ՠջբռ, 1652 դ. – բն 388

- չջ՟., 1621 դ., ՞ջզմ զ Կ՜ց՜հ – N 1069, բն 234,
235

- 1654 դ. – բն 955
- ՠյո., 1656 դ. – բն 841

- Կՠո՜ջ՜ռզ, 1621 դ., ոպ՜ռճխ զ Բզսա՜ձ՟զ՜ – N
1246, բն 731, 734, 735, 1642 դ. – բն 763, 764,
ձղճսկ – բն 818, 1337
- չջ՟., 1624 դ., ոպ՜ռճխ զ Նճջ Ջճսխ՜ – N 1193, բն
597, 598
- 1626 դ., ի՜հջ Աոպճս՜թ՜պճսջ ոջժզ – բն 635
- ՠյզոժճյճո, 1627 դ. – բն 854

- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1659 դ., ոպ՜ռճխ – N 1469, բն
1331, 1333, 1334
- չջ՟., 1660 դ. – բն 896
- չջ՟., 1664 դ., ՞ջզմ զ Յճչի՜ձձ՜չ՜ձտ – N 1404,
բն 1177, 1182, 1184
- 1671 դ., ՞ջզմ զ Ս. Եջՠսձճս չ՜ձտ – N 1346, բն
1033

- ՠջբռ, 1630 դ., ոպ՜ռճխ – N 1191, բն 593, 594
- ՜՝խհ., 1689 դ. – բն 236
- չջ՟., 1631 դ. – բն 730
- ձճսզջ՜ժ, 1631 դ. – բն 306
- 1631 դ. – բն 306
- 1631 դ., ի՜հջ ըճն՜ Լ՜ա՜ջզ – բն 307

- տիհ., 1689 դ. – բն 236
- 1692 դ. – բն 130
- ՟յզջ, 1698 դ., ՞ջզմ – N 1101՝, բն 315
- ԺԷ ՟., ճջ՟զ կՠէզտ Ե՜խճսժզ – բն 112, 113, 114

- չջ՟., 1634 դ. – բն 577
- տիհ., ԺԷ ՟., ՜ղ՜ժՠջպ Մ՜պդբճո չջ՟զ – բն 1058
- տիհ., 1634 դ. – բն 578
- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 828
- չջ՟., 1634 դ., ոպ՜ռճխ զ Ցխձ՜ – N 1184, բն 573,
575, 577
- 1637 դ., ՞ջզմ զ Շ՜սղ – N 1120, բն 357, 358
- 1639 դ. – բն 742
- ՠջբռ, 1641 դ., ՞ջզմ զ Կ. Պրէզո – N 1365, բն 1077,
1078, 1079

- 1701 դ., ՜շ՜նձճջ՟ Աոպ՜յ՜պզ Ս. Սպՠվ՜ձձճո
չ՜ձտզ – բն 304
- ջ՜՝ճսձզ, 1711 դ. – բն 942
- ՜՝խ., 1713 դ. – բն 332
- ժջ., 1713 դ. – բն 1080

- չջ՟. Ջճսխ՜հՠռզ, 1642 դ., ոպ՜ռճխ հԱոյ՜ի՜ձ – N
1260, բն 763, 765, ձղճսկ – բն 1338

- տիհ., 1715 դ. – բն 91, 92

- չջ՟. Կՠո՜ջ՜ռզ, 1642 դ. – բն 763, 764, 818

- Թրը՜դՠռզ, 1723 դ. – բն 566

- չջ՟., 1642 դ. – բն 1196

- տիհ., 1740 դ., հՠպզձ ոպ՜ռճխ – բն 131

- Լբիռզ, 1647 դ., ՞ջզմ – N 1052, բն 187, 188

- չջ՟. Պրէոՠռզ, 1768 դ., ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ – N 1158,
բն 483, 488

- ՠջբռ, 1720 դ., ՞ջզմ – N 1352, բն 1049, 1050

- 1773 դ., հԷնկզ՜թզձ – N 1212, բն 653, 654, N
1240, բն 715, 718
- յջձ., ԺԸ ՟. – բն 1336
- ԺԸ ՟. – բն 930
- ԺԸ ՟. – բն 909

Խ՟վ՟քժ՟ինր ղ՟ձ՟վ՟տ ո՟վնմ, 1635 է. – եչ 17
Խ՟վգէգ՟ջ ռխ՟ – եչ 982
Խ՟վթցչ՟ծ, ԺԳ բ., նվբթ Զնրծ՟ժթ – եչ 40
Խ՟վղթնջ ռխ՟ – եչ 976
Խ՟ցժ՟մ, 1288 է. – եչ 901

- ԺԸ ՟. – բն 782

Խգշ՟մ, ԺԸ բ., նվբթ Պփհնջթ – եչ 768

- Մջտճսա, ԺԸ ՟. – բն 1068

Խգվի՟էնրմ

- ԺԸ ՟. – բն 973

- 1335 դ. – բն 907

- ԺԸ ՟. – բն 166

- ԺԸ ՟. – բն 166

- Էջաջճսկՠռզ, ԺԸ ՟. – բն 71

Խեջ՟վ, 1560 է., ծ՟ճվ Հ՟ճվ՟ոգս գոջթ – եչ 274

Խ՟շգվգջ

- Խբջզժ, 1614 դ., տճհջ Զ՜տ՜ջզ՜ տիհզ – բն 1057,
1058

- կ՜ի՟՜ոզ, 1630 դ. – բն 594
- ԺԸ ՟. – բն 909
Խ՟շթխ

Խեվՠ՟յիթ, 1659 է. – եչ 1337
Խթ՟ժ, ԺԶ-ԺԷ բբ., ղ՟ճվ Իջ՟ղթ – եչ 972

- կ՜իպՠոզ, 1689 դ. – բն 236

Խթժե, ԺԸ բ., ծ՟մանրտգ՟ժ բնրջսվ Ահ՟ճժ՟վթ – եչ
92

- տիհ., 1689 դ. – բն 236

Խթխ՟վ

- 1730 դ., ճջ՟զ Աշ՜տՠէ Փ՜շ՜ժՠռճս – բն 186

- զկ՜ոպճսձ – բն 1177

- 1773 դ. – բն 856

- ԺԸ ՟. – բն 166

- յջձ., ԺԸ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1105, բն 323, 324

Խժհ՟է

- (Խբմզժ), ԺԸ ՟. – բն 166

- 1547 դ. – բն 137

- ԺԸ ՟. – բն 909

- 1678 դ. – բն 532, 533

Խ՟շխ՟ր Գ՟ժթոփժտթ, 1723 է., ավթշ թ Գ՟ժթոփժթ –
N 1147/Ա, եչ 445, 446, 447

Խմխթխ, ծմատ., 1425 է. – եչ 1226
Խնձթխ Մգլյթմ՟տթ, ԺԶ-ԺԷ բ.. – եչ 971, 972

Խ՟շնրխ՟, 1668 է. – եչ 869
Խնճ՟մբ, 1399 է. – եչ 403
Խ՟շնրղ ղ՟ծբ՟ջթ, 1654 է. – եչ 954
Խնմբւ՟վ
Խ՟ջ՟ղեժթւ, 1596 է., ղ՟ճվ Մխվսթշ ջս՟տնհթ – եչ
1195
Խ՟ջոեխ Խ՟շ՟սնրվ գվետ, 1674 է. – N 1154/Ա, եչ
475, 476, 478

- 1339 դ. – բն 564
- 1585 դ. – բն 164

Խնմլ՟ՠեխ, 1654 է. – եչ 955

- 1740 դ., ՠխ՝՜հջ Խ՜մ՜պճսջ տիհզ – բն 131

Խնջվնռ

- ԺԸ ՟. – բն 930

- չժ՜ – բն 969

Ծգվնրմ

- դ՞ս. Պ՜ջոզռ – բն 936, 1235

- չջ՟., 1325 դ. – բն 1210

- Գճխդձՠռզ, ձիպժ. 737 դ., ի՜հջ Վ՜ի՜ձ Գճխդձՠռճս
– բն 999

- 1413 դ. – բն 904
- ոջժ., 1435 դ. – բն 1118

- Աձլՠս՜ռզ, Ժ ՟., (չըծ. 972 դ.),
Մ՜պՠձ՜՞ջճսդզսձտ – բն 935, 938, 498, 1246, 1275,
1277, 1280, ձղճսկ – բն 194, 319, 321, 324, 325,
327, 372, 428, 439, 445, 475, 480, 481, 485, 927,
939, 1139, 1159, 1214

- 1435 դ., ճջ՟զ Դ՜կճսջզ – բն 1120
- ՜ջտՠյո Զբհդճսձզ, 1607 դ. – բն 691
- 1745 դ., իձ՞ռ. ճջ՟զ Յճչի՜ձձբո ՠջբռզ – բն 1084

- Գ՜ձլ՜ժՠռզ, ձճջ չժ՜հ, 1167 դ. – բն 970, 1009
Խնջվնռթբնրիս

Կ՟ժթբնջ ռխ՟ճնրծթ – եչ 1000

- տճհջ Տջ՟՜պ՜հ, Դ ՟. – բն 967

Կ՟ժթմթխնջ ծ՟ճվ՟ոգս, ռխ՟ – եչ 713, 996, 1011

- 1613 դ. – բն 818

Կ՟ժթնճոնջ ռխ՟ – եչ 999

Խնջվնռթխ է՟վաղ՟մթշ – եչ 922

Կ՟ժթջէթմե ռխ՟ – եչ 980

Խնվգմ ռխ՟ – եչ 967, 988

Կ՟ժթջսնջ, ջվՠ. – եչ 965

Խնվնջ ռխ՟ – եչ 1016

Կ՟ժթջսվ՟սնջ, ջվՠ. – եչ 979

Խնրղ՟վ, 1584 է., ղ՟ճվ Ս՟ծ՟խ գոջ. – եչ 265

Կ՟ի՟ՠգվ, ԺԳ բ. – եչ 355, 356

Խնրս՟վ ո՟վնմ, 1716 է. – եչ 220

Կ՟ծ՟է – եչ 26

Խսվյ՟

Կ՟ղՠ՟մնջ դ՟րվ՟աժնրի – եչ 1004

- 1633 դ., իձ՞ռ. ՠխ՝՜հջ Աջզոպ՜ժբո ՞ջմզ – բն 67

Կ՟ղվթխ, 1438 է. – եչ 163

- ԺԷ ՟. – բն 858

Կ՟ճեմ, Աջսր. – եչ 371, 532, 586, 673, 680, 1192,
1238

Խսվո՟ժ, ԺԷ բ. – եչ 784
Կ՟ճթց՟ – եչ 1031
Խ՟րձ՟ճՠ՟յի, 1585 է. – եչ 164
Կ՟մբթսնջ ռխ՟ – եչ 992
Կ՟մչի՟էնրմ, 1564 է. – եչ 95
Ծ՟հթխ, 1662 է. – եչ 172
Կ՟ոգսնժթմ ռխ՟ճնրծթ – եչ 983
Ծ՟սնրվ
Կ՟ոթսնմ, գոջ. Քգջնմ՟ ւ՟հ՟ւթ – եչ 1001
- 1660 դ. – բն 1338

Կ՟ջթ՟մգ՟ ջվՠնրծթ – եչ 966, 984

Կ՟ս՟վթմե

- ժջ., 1449 դ. – բն 626

- չժ՜հճսիզ – բն 967, 987, 998

- տիհ., 1451 դ., ի՜հջ Դ՜ձզբէ տիհզ – բն 852, 853

- 1653 դ. – բն 548

- տիհ., 1464 դ. – բն 872

Կ՟վ՟ոգս

- ՠյո. չ՜ջ՜՞ՠռզ, ԺԵ ՟. 2-ջ՟ ժՠո – բն 434

- ԺԲ ՟., ՞ջճխ Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձզձ Ս՜ջ՞ոզ Շձճջի՜էսճհ
– բն 1286

- չջ՟., 1565 դ. – բն 1246
- ԺԶ ՟. – բն 1222

- Ս՜ոձՠռզ, ԺԲ-ԺԳ ՟՟. – բն 893
- չջ՟. Բ՜էճսՠռզ, 1602 դ. – բն 862
- 1231 դ., ՞ջզմ զ Ս՜ձ՜իզձ – N 1204, բն 627, 632
- 1288 դ., ՞ջզմ զ Յճչի՜ձձ՜չ՜ձտ – N 1316, բն 895,
900, 901

- չջ՟., 1603 դ., ոպ՜ռճխ զ Խզա՜ձ – N 1377, բն
1101, 1103
- իձ՞ռ., 1613 դ. – բն 817

- ԺԳ ՟. – բն 36
- չջ՟. Վ՜խզղՠռզ, 1620 դ. – բն 846, 848
- ՠջբռ Ջ՜խ՜ռպՠխճհ, ԺԳ ՟. – բն 37, 39
- 1626 դ., ժ՜ակճխ – N 1206, բն 633, 636
- ԺԳ ՟., ճջ՟զ Զճսի՜էզ – բն 40
- 1631 դ., ՠխ՝՜հջ Գջզ՞ճջ ՞ջմզ – բն 1099
- տիհ., ԺԳ ՟. – բն 40
- տիհ., 1631 դ. – բն 1099
- 1325 դ., թ՜խժճխ – N 1414, բն 1207, 1210
- 1634 դ. – բն 578
- 1339 դ. – բն 403
- չջ՟., 1643 դ. – բն 896
- տիհ., ԺԴ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1269, բն 785, 786
- չջ՟., ԺԴ ՟. – բն 728

- ՠջբռ Թճը՜դՠռզ, 1644 դ., ՞ջզմ հԵս՟ճժզ՜ – N
1255, բն 751, 753

- ԺԴ ՟. – բն 290

- ՠջբռ, 1652 դ. – բն 388

- ԺԴ ՟., իձ՞ռ. ՠխ՝՜հջ Մ՜պդբճո Ջճսխ՜հՠռճս – բն
1171, 1173, 1176

- 1654 դ. – բն 955
- չջ՟., 1664 դ. – բն 1182, 1184

- Վ՜ձՠռզ ձճջ չժ՜, 1403 դ. – բն 970, 1020
- ՜՝խ., 1413 դ. – բն 904, 905

- չջ՟., 1664 դ., թ՜խժճխ զ Յճչի՜ձձ՜չ՜ձտ – N
1404, բն 1177, 1184

- 1413 դ., ՠխ՝՜հջ Ս՜ջ՞զո ոպ՜ռճխզ – բն 616

- ժջ., 1681 դ. – բն 586

- տիհ., 1435 դ., ՞ջզմ զ Մՠթճվ՜հ չ՜ձտ – N 1380, բն
1111, 1116, 1118, 1122

- 1686 դ. – բն 1227
- իձ՞ռ., ԺԷ ՟. – բն 784

- ՜՝խհ., 1438 դ., ՞ջզմ զ Մճսըջ՜ձզո – N 1042, բն
157, 161, 162, 163

- ժ՜հո՜ջ Չՠէՠյզ, ԺԷ ՟. – բն 784

- ջ՜՝ճսձզ, 1449 դ. – բն 626

- ԺԷ ՟., ի՜հջ Ս՜ջ՞զո ըճն՜հզ – բն 858

- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 1252

- ՜խ՜ Թ՜շճսկճչ, 1821 դ. − բն 656, 874

- ՠյո. Վ՜ջ՜՞ՠռզ, ԺԷ ՟. – բն 1232

- չջ՟., 1828 դ. − բն 946

- չջ՟. Մճժ՜ռզ, ԺԷ ՟. – բն 777

- Ժդ ՟., Ոպ՜ձ՜սճջտ – բն 1208

- յ՜ջճձպբջ, ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 774

Կ՟վղթվ, 1616 է. ճգսթմ մնվնանհ– եչ 121

- Ճճձ, ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 892

Կ՟վոթ՟մնջ, Դ բ. – եչ 932

- տիհ., 1707 դ. – բն 1050

Կ՟վոնջ, ջվՠ.– եչ 965, 981, 982

- ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ չջ՟., 1710 դ. – բն 124

Կ՟րխ՟է՟, 1296 է. – եչ 116

ՠյո., 1712 դ. – բն 570

Կ՟րվգժ Աջնվթ, ծ՟ճվ Սսգց՟մմնջ ավշթ, 1464 է. –
եչ 873

- 1722 դ., ճջ՟զ Յճի՜ձզոզ – բն 100
Կգմբթնջ ռխ՟ – եչ 1012
- չջ՟., 1725 դ. – բն 798
Կգշթ, 1689 է. – եչ 1106
- Բ Ոսէձՠռզ (ժդխ. 1726-1729 դդ.) – բն 314, 1278
Կգպ՟ճջ, 1610 է., ղ՟ճվ Յնռծ՟մմեջ ավշթ – եչ 569
- չջ՟., 1735 դ. – բն 1162
- 1737 դ., ՞ջզմ – N 1064, բն 220, 222
- 1737 դ., ՟յզջ – բն 222

Կթխթժթ՟ ջվՠնրծթ – եչ 987
Կթղ՟ ռխ՟ճնրծթ – եչ 993
Կթմբթնջ ւծճ. – եչ 971

- ՜՝խհ., 1740, ՞ջզմ, ոպ՜ռճխ – N 1384, բն 1127,
1128

Կթմբթրժթ՟մնջ ռխ՟ – եչ 1002

- յ՜պջզ՜ջտ Եջճսո՜խբկզ, 1767 դ. – բն 950

Կթովթ՟մնջ գոջ. Կ՟վէ՟ագմ՟տթ, Դ բ. – եչ 865,
980, 997

- չջ՟., 1799 դ. – բն 132

Կզջ՜ժճո

- ԺԸ ՟. – բն 442

- չժ՜, ճջ՟զ Յճսխզպ՜հզ – բն 1010

- ԺԸ ՟. – բն 909

- չժ՜ – բն 340, 965, 980

- պզջ՜ռճս, ԺԸ ՟. – բն 1172

- ճջ՟զ Եոյՠջճս, չժ՜ – բն 1002

- ԺԸ ՟. – բն 938

- (Կզջ՜ժճո), ՝եզղժ – բն 992

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 512

- ԺԲ-Ժ՞ ՟՟. – բն 814

- Ղ՜ջ՜իզո՜ջռզ, ԺԸ ՟. – բն 606

- իշՠպճջ, 1206 դ. – բն 1073, 1074, 1076

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 736

- 1288 դ., ոպ՜ռճխ զ Սզճձ ՜ձ՜յ՜պ – N 1135, բն
397, 400, 402

- չջ՟., ԺԸ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1235, բն 707, 710
- ՜՝խհ., 1809 դ. − բն 738

- չջ՟., ԺԳ ՟., զ ըձ՟ջճհ – բն 427, 491, 1224, 1318

- չջ՟. Աջՠսՠէռզ, (Գ՜ձլ՜ժՠռզ), ԺԳ ՟., ըկ՝՜՞ջճխ
Յ՜հոկ՜սճսջտզ – բն 974, 993, 1033
- Եջաձժ՜ռզ, 1334 դ., ոպ՜ռճխ հԵջաձժ՜ − N 1379,
բն 1107, 1108

- տիհ., 1642 դ. – բն 1247
- չջ՟., 1644 դ., ոպ՜ռճխ հԵս՟ճժզ՜ – N 1123, բն
363, 365
- տիհ., 1644 դ. − բն 801

- 1109, 1110, Մՠժձճսդզսձ Ես՜՞ջՠ՜հ – բն 196, զ
՝՜ձզռ
- բն 300, ձղճսկ – բն 993
- չջ՟. Ա՞ջժռզ, 1334 դ. – բն 1108

- չջ՟. Թ՜էձռզ, 1651 դ., ՞ջզմ ՠս ոպ՜ռճխ զ Զկզսշզձ
– N 1405/՞ – բն 1188, 1189, 1192, ոպ՜ռճխ զ
Զկզսշզձ 1695 դ. – N 1291, բն 829, 831, 832
- տիհ., 1651 դ., իրջՠխ՝՜հջ Մ՜ջզ՜կ ի՜ս՜պ՜սճջզ –
բն 1304

- 1335 դ. – բն 907
- 1654 դ. – բն 956
- 1339 դ. – բն 564
- կ՜իպՠոզ, 1655 դ. – բն 1342
- ժջ., 1367 դ. − բն 470
- տիհ., 1672 դ. – բն 869, 870
- 1388 դ., ոպ՜ռճխ զ Սյ՜ջպժՠջպ ՞՜ս՜շ – N
1144, բն 433, 435, 436, 437

- Ժբ ՟. − բն 972

- ոջ՝՜՞ջճխ, ԺԴ ՟. – բն 1082

- չջ՟. Աոպ՜յ՜պՠռզ, 1701 դ. – բն 668, 902, 1202

- (Կզջ՜ժճո), ԺԴ ՟. – բն 894

- 1708 դ. – բն 1021

- ԺԴ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1183, բն 571, 572

- տիհ., 1713 դ. – բն 332

- 1414 դ., ՞ջզմ – N 1391, բն 1145, 1146, 1147,
1148

- ՟յզջ, 1728 դ., ՞ջզմ

- չջ՟., 1417 դ. − բն 855, 856

- ՜՝խհ. Ապ՜ձ՜ռզ, 1785 դ., ՞ջզմ – N 1271, բն 789,
792

- 1424 դ. – բն 857, 858

- ժդխ. Կզէզժզճհ, 1796 դ. – բն 792, 794

- տիհ., 1438 դ. – բն 162

- չջ՟. Եջճսո՜խՠկ՜ռզ, 1812 դ. – բն 883

- ՝՜ձ՜ոբջ, 1440 դ. – բն 1126

Կզսջ՜ժբ ոջ՝ճսիզ – բն 1007

- ՠջբռ, 1435 դ. − բն 1120

Կզսջՠխ

- 1585 դ., ճջ՟զ Գջզ՞ճջզ – բն 164

- ՠյո. Գճջպզձզճհ, չժ՜ – բն 1010

- չջ՟., ԺԶ ՟. – բն 648

- ոջժ., չժ՜ – բն 998

- չձիհջ, ԺԶ ՟. – բն 1013

- Եջճսո՜խբկ՜ռզ, Գ-Դ ՟՟., Կճմճսկձ գձթ՜հճսդՠ՜ձ –
բն 571 (ՊՊ), 827 (ՊՊ), Պ՜պ՜ոը՜ձզտ ի՜ջռկ՜ձռձ
Ադ՜ձ՜ոզ – բն 751, Վ՜ոձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձ ւ
Ծձձ՟ՠ՜ձ Տՠ՜շձ – բն 1238, Վ՜ոձ ժ՜խ՜ձ՟՜ռ – բն
484, 1327, Վ՜ոձ Պ՜պ՜ջ՜՞՜ռ – բն 928, 932, 934,

- տիհ., 1620 դ. – բն 928
- տիհ., 1633 դ., ի՜հջ Աջզոպ՜ժբո չջ՟զ – բն 57, 58,
66, 67, 786

Տրձ ՠս հզղ՜պ՜ժ – բն 115, 727, 997, 1006, ձղճսկ –
բն 33, 38, 540
- Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռզ, Դ-Ե ՟՟., Մՠժձճսդզսձ ԺԲ
կ՜ջ՞՜ջբզռձ – բն 83, 396, 446, 452, 661, 785,
1164, Մՠժձճսդզսձ Եո՜հՠ՜հ – բն 633, 635, 636, 637,
647, 649, 651, 653, 655, 1165,Մՠժձճսդզսձ
Ղճսժ՜ոճս (ՊՊ) – բն 1283, 1293, Ի ՝՜ձզռ – բն 411,
416, 512, 629, 644, 722, 779, 780, 1114, 1166,
1194, 1241, 1340, Վ՜ոձ ՞ջճռձ Կզսջխզ – բն 1288,
ձղճսկ – բն 380, 540, 605, 641, 656, 968, 1018,
1285

Կհփբթ՟ խնճջ ռխ՟ – եչ 1004
Կհփբթնջ ջվՠ. − եչ 966, 983, 992, 1005
Կնբվ՟սթնջ
- ՠյո. Կճջձդ՜ռճռ – բն 313
- չժ՜ – բն 997, 1002
Կնդգժղնջ, ջվՠ. − եչ 142
Կնդղ՟
- ոջ՝. − բն 969, 984, 997, 1007, 1019

- ՠջբռ, 1672 դ., ՞ջզմ – N 1195, բն 601, 602, 603
- Պ՜պջզ՜ջտ Կ. Պրէոճհ, 1206 դ. − բն 1073
- 1695 դ. − բն 855, 856
- (Կճակ՜ո), 1659 դ., ՞ջզմ – N 1469, բն 1331, 1333
- տիհ., ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 1105
Կնի− եչ 604
Կթրվգմ, ջվՠ. – եչ 966, 984
Կթրվգմնջ Խնվսթմնճ գոջ. – եչ 1007
Կթրվգ՟ճ, ճթյնր՟լ Յնռծ՟մմեջ Արգս՟վ՟մշթ ղփս –
եչ 1096, 1242
Կթրվհնջ ռխ՟, ղեխմ թ Սգՠ՟ջսթնճ Ք՟պ՟ջմթտ – եչ
997
Կթրվնմ, 1311 է., ավթշ – N 1460, եչ 1317, 1318
Կթրվնջ, էար. Պ՟վջթտ – եչ 87, 88, 379, 397, 880

Կնխթ՟մնջ բ՟ս՟րնվ− եչ 979
Կնհնրէ, ջվՠ. − եչ 1004
Կնղթբե էար. − եչ 991
Կնղթս՟ջ
- Ա Ախռՠռզ (ժդխ. 615-628 դդ.) − բն 922
- ՠջբռ Քբրկճսջծՠ՜ձռ, 1693 դ. − բն 460, 463

Կժգջթղ՟ւնջ – եչ 1290, 1291

Կնղջ, ՟յ՟խգվս Բ՟վբնրհթղենջ ՟պ՟ւգ՟ժթ − եչ
184

Կժնբնմթնջ, ջվՠ. – եչ 1157, 1328, 1329

Կնճթմբնջ, ջվՠ. − եչ 1008

Կհգղգմսեջ

Կնմնմնջ

- Վ՜ոձ ԺԴ դխդճռձ Պ՜սխճոզ – բն 1164

- ո՟վսթդո՟մ, ջվՠ. − եչ 996

- ԺԱ Պ՜յ Հշճկ՜հ – բն 699

- Իջ՟րվ՟տթ, ջվՠ. − եչ 996

Կհգղգջ

Կնով ռխ՟ − եչ 1010

- ՜շ՜տՠ՜է իՠդ՜ձճո՜ռ – բն 724

Կնովթժ՟ ջ՟վխ՟ր՟անրծթ, ջվՠ. − եչ 981, 998

- ՠյո. Աձժզսջզճհ, չժ՜ – բն 991
- ՠյո. Հշրկ՜հ – բն 104, 967, 987
Կհթրխթ՟մնջ գոջ., ռխ՟− եչ 989

Կնպմգժթնջ − սգ՛ջ Կնրպմգժթնջ
Կնջս՟մբթ՟մնջ
- (Կճոպ՜ձ՟զձճո), չժ՜ − բն 983

- Մՠթ ժ՜հոջ իշճկ՜հՠռսճռ 306-317 դդ. − բն 338,
429, 924, 928, 932, 934, 968, 978, 981, 982, 989,
992, 993, 1003, 1004, 1005, 1012, 1073, 1124,
1142, 1311
- (Կճոպ՜ձ՟), ճջ՟զ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճո Մՠթզ − բն
1003

Կնվի, Աջսռ. − եչ 27, 994
Կնրթժգժղն
ց՟վթդգտթ,
ինջսնռ՟մնրէգ՟մ – եչ 1320

Լնրջ՟րնվնրէթրմ

Կնրժմ՟ս՟վ, 1564 է., նվբթ Յնծ՟մմթջթ− եչ 95
Կնրժո՟սթի՟մ, 1706 է., գհՠ՟ճվ Ս՟ծ՟խ ռվբթ –
եչ 1276

- կՠպջճյճէզպ, 1179 դ. − բն 492, 918
Կնրպմգժթնջ
- Ա Բ՜ջլջ՜՝ՠջ՟ռզ (ժդխ. 1221-1267 դդ.) − բն 435,
489, 620, 1224

- ի՜ջզսջ՜յՠպ − բն 995

- ԺԳ ՟., ՞ջզմ, զ ըձ՟ջճհ − բն 305, 343, 344, 525

- թՠջճսձզ չժ՜ − բն 965

- յջձ., ԺԳ ՟., ոպ՜ռճխ − բն N 1143, բն 431, 433,
434

- Մՠժձզմ − բն 23, 25, 30, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 60,
85, 693, 696, 699, 873, 874, 883, 915, 1257, 1259

- տիհ., 1325 դ. − բն 1209, 1210

Կնրսնրխ, 1658 է. – եչ 1337

- Գճսձ՟ոպ՜՝է, 1325 դ. − բն 892

Կնրվսգվթնջ ջվՠ. − եչ 968, 1018

- Դ Լ՜կ՝ջճձ՜ռզ (1323-1326 դդ.) − բն 892, 1210

Կվթջխթմբնջ ռխ՟ − եչ 997, 1000

- տիհ., 1332 դ. − բն 1041

Կվնմթբգջ ձամ՟րնվ Գժ՟խ՟ճ ռ՟մթտ − եչ 980

- Դ Կզէզժզճհ դ՞սջ. 1344-1363 դդ. − բն 422, 633,
634

Հ՟ՠթՠ, 1547 է., ղ՟ճվ Աղթվ՟դթդթ − եչ 137, 138

- ԺԴ ՟., ՠխ՝՜հջ Յ՜ժճ՝ ՞ջմզ − բն 895

Հ՟դվթռ՟վբ, ղ՟ճվ Ս՟վաթջ ւծճթ, 1717 է. − եչ 1091

- Զ Վ՜իժ՜ռզ (ժդխ. 1430-1439 դդ.) − բն 369

Հ՟ղ՟դ՟ջո

- 1654 դ., ոպ՜ռճխ զ Թճչջ՜ոժ՜ձ ՞զսխ − N 1336,
բն 951, 956

- ի՜հջ Վ՜ջ՟՜ձ Մ՜կզժճձՠ՜ձզ − բն 935
- Աջթջճսձզ, Է ՟. − բն 1000

- ժջ., 1664 դ. − բն 172
- 1692դ. − բն 130
- Կճոպ՜ձ՟, ԺԷ ՟. − բն 940
- Կճոպ՜ձ՟զձ, 1716 դ. − բն 220
Կնջս՟ջ էար. − եչ 967

- 1231 դ., ոպ՜ռճխ զ Ս՜ձ՜իզձ − N1204, բն 627,
632
- Հ՜կ՜ա՜ոյ, 1261 դ., Ի ըձ՟ջճհ Վ՜ջ՟՜ձ
Աջՠսՠէռզձ ՞ջՠէ բ Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզ − բն
15, 282, 288, 290, 411, 423, 691, 779

Կնռխ՟ջ, նվբթ Թնվանղ մ՟ծ՟ոգսթ − եչ 774

- ՠյո., 1280 դ., ոպ՜ռճխ զ Խճջզձ Աձ՜յ՜պ − N
1418, բն 1215, 1221

Կնռջ՟ղ, ծ՟ճվ Շ՟ղՠ՟ս՟ճ Բ՟ավ՟սնրմրնճ − եչ
1028

- ՠյո. Մ՜կզժճձՠ՜ձ, 1288, ոպ՜ռճխ
Յճչի՜ձ՜չ՜ձտ – N 1316, բն 895, 900, 901

զ

Հ՟ղ՟ղ Ավգրգժտթ − եչ 461

- (Հբջ՜յՠպ), 1654 դ. − բն 956

Հ՟ղ՟ղյթմ ռվբ., ԺԵ բ., ջս՟տնհ − N 1280, եչ 805,
808

- 1660 դ. – բն 1338
- 1662 դ., ճջ՟զ Գջզ՞ճջզ − բն 171, 172

Հ՟ղ՟մ ոթհլ − եչ 17
- 1677 դ., ՠխ՝՜հջ Յճչոբվ չջ՟զ − բն 652
Հ՟ղ՟րնվ, 1451 է., ղ՟ճվ Կ՟վ՟ոգս ւծճթ − եչ 852,
853

- տիհ., 1689 դ. − բն 236

Հ՟ղթբ (Հեղթէ) ջնրժէ՟մ, 1774 է. − եչ 916

- (Հջ՜յՠպ), ԺԷ ՟. − բն 972

Հ՟ճթղնմ ղգխմթշ − եչ 879

- (Հ՜ջ՜յՠպ), պ՜ձճսպբջ, ԺԷ-ԺԸ ՟՟. − բն 628

Հ՟ճխ մ՟ծ՟ոգս − եչ 774, 776, 1030

- 1706 դ.ՠխ՝՜հջ Յճչոբվ չջ՟զ − բն 963

Հ՟ճխ՟դ, 1654 է. − եչ 372

- 1790 դ. − բն 1232

Հ՟ճնտ, խնհ՟խթտ Պ՟րհնջ ւծճթ, 1669 է. − եչ 608

- (Յ՜ջճհյՠպ), 1799 դ. − բն 198

Հ՟ճվ՟բգհ, ԺԳ բ. − եչ 36
Հ՟ճվ՟ոգս
- ԺԲ-ԺԳ ՟՟., ՞ջզմ զ Ս՜ձ՜իզձ − բն 813, 814
- տիհ., ԺԳ ՟. − բն 40

-(Հՠջ՜յՠպ), ԺԸ ՟. − բն 166
- ԺԸ ՟. − բն 580
Հ՟ճւ՟վ՟ ովմ., 1398 է. − եչ 283
Հ՟մՠգխ, 1631 է., ւնճվ Գվթանվ ավշթ − եչ 1099

- ԺԳ ՟., տՠշճջ՟զ Յճչի՜ձձբո ոպ՜ռճխզ − բն 37

Հ՟մեջ Ձ՟անրխ, 1347 է. − եչ 422

- ՠյզոժճյճո, 1325 դ. − բն 892

Հ՟ոթո, ԺԷ բ., խգմ՟խթտ Ղ՟դ՟վ ւծճթ− եչ 972

- (Հՠջ՜յՠպ), ժ՜ակճխ, 1339 դ. − բն 564

Հ՟ջ՟մ

- 1435 դ. − բն 1120, 1122

- Մզջ, 1600 դ. − բն 1106

- (Հՠջ՜յՠպ), ժջ., 1435 դ. − բն 1117

- Հզձա՜կզջ, 1603 դ. − բն 783

- (Խՠջ՜հյՠպ), 1547 դ. − բն 137

- Ժբ ՟., պ՜ձճսպբջ Մՠթ Շբձզ − բն 971, 972

- ՠյո., 1560 դ., ոպ՜ռճխ զ Վ՜ձգոպ՜ձ − բն 273,
274

- ԺԸ ՟. − բն 550
Հ՟վխնրնվ, 1296 է. − եչ 116

- բջբռ, 1604 դ., ՠխ՝՜հջ Բ՜ջոՠխ չջ՟. Բ՜խզղՠռզ
՞ջմզ, իձ՞ռ. − բն 812

Հ՟ր՟ջ, ԺԷ բ. − եչ 858

- 1614 դ., ՠխ՝՜հջ Զ՜տ՜ջզ՜ տիհզ − բն 1057, 1058

Հ՟ւ՟ո՟վ էար. − եչ 293

- 1634 դ. − բն 577

Հգէնրղ

- 1642 դ., թ՜խժճխ հԱոյ՜ի՜ձ − բն 763, 764

- Բ Սՠս՜ոպճո, 1151-1218 դդ., զղը՜ձ Լ՜կ՝ջճձզ –
բն 1140, 1198, 1213, 1216, 1276

- (Հբջ՜յՠպ), 1651 դ. − բն 139

- Ա դ՞սջ. ի՜հճռ՚ 1226-69 դդ. – բն 342, 435, 442,
489, 895, 1224
- Բ, դ՞ս. ի՜հճռ 1289−1307 դդ. – բն 116, 620, 633,
635, 637, 647, 649, 651, 653, 654, 656, 1200,
1283, 1320
- յ՜պկզմ, ԺԳ ՟. – բն 755

Հթո՟սնջ ռխ՟ − եչ 1007
Հթոնխվ՟ս, ՠըթյխ, 460-377 ղ. է. ՟. − եչ 1136
Հթոնհթսնջ գոջ., Բնջսվ՟տթ, ռիձ. 234 է. − եչ
31, 413, 584, 782, 1238
Հթրվխթ՟պջ − եչ 729
Հղ՟ճգ՟խ Մ՟ղթխնմգ՟մ, Ե բ. − եչ 935

- Նխջռզ, 1325 դ. – բն 892
- Ջ՜կ՝շէզձ, 1367 դ. – բն 633

Հմ՟դ՟մբ խվ., 1435 է., նվբթ Կ՟վ՟ոգս ւծճթ − եչ
1117

- 1696 դ. − բն 948

Հմ՟դ՟մբ, ԺԸ բ., ղ՟ճվ Որժնրի՟մթ − եչ 974

Հգհթ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս, Աջսռ. − եչ 33

Հնէնվ ւծճ, Աջսռ. − եչ 42

Հգհթմե

Հնղգվնջ − եչ 777

- ՟ղըճհ, կ՜հջ Կճոպ՜ձ՟զ՜ձճո ժ՜հոՠջ, Դ ՟. – բն
978, 981, 992, 1004, 1012

Հնղնվթ՟ ՟վնրգջս՟րնվ − եչ 780
Հնրխփմ Լթրվ՟տթ, ղգխմթշ − եչ 878, 879, 881

-1335 դ. − բն 907
- 1614 դ., ՟ճսոպջ Զ՜տ՜ջզ՜ տիհ − բն 1058
- ԺԷ ՟., ՞ջզմ − N 1341, բն 1021, 1024
Հգհթմ՟վ, 1654 է., բնրջսվ իփչ՟ Մ՟մնրխթ − եչ
954
Հգվ՟խժ, խ՟ճջվ՝ 610-641 էէ. − եչ 328, 961
Հգվթւմ՟դ
- (Հՠջտ՜), ԺԳ ՟., կ՜հջ Յճչի՜ձձբո տիհզ – բն 36, 39

Հնրմ՟մ ցթժթջնց՟ճ – եչ 1331
Հնրմ՟վ, 1613 է. − եչ 729
Հնրմբնրՠեխ, 1613
ջս՟տնհթ − եչ 817

է.,

ծմատ.

նվբթ

Հնրպթխ, 1654 է. − եչ 372
Հպ՟ղ − եչ 665
Հպ՟ւգժ, Աջսռ. − եչ 1193
Հպթցջթղե

- (Հՠջզտ), 1668 դ. − բն 869

- ժճհո, ձիպ. 301 դ. − բն 980, 983, 1311

- (Հՠջզտ՜հ), 1669 դ., ի՜սջ՜տճհջ Հ՜հճռզ – բն 608

- 1449 դ., կ՜հջ Մ՜ջպզջճո ՞ջմզ – բն 626

- 1692 դ. − բն 130

- (Հշզյոզկ), 1603 դ. − բն 783

Հգվղնջ (Հգվղգջ) − եչ 194, 483

- 1613 դ. − բն 818

Հգվնմթղնջ Լնվգմտթնջ− եչ 24, 880, 882
Հգվնռբեջ Չնվվնվբ՟ոգս, Ա բ. − եչ 128, 309, 409,
611, 803, 995, 1071, 1072
Հթղթմ՟, ջվՠ. − եչ 974

Մթւ՟ճեժ

- 1628 դ., կ՜հջ Աջզոպ՜ժբո չջ՟զ − բն 57, 58, 66,
67
1631 դ., ժճխ՜ժզռ ըճծ՜ Լ՜ա՜ջզ − բն 307

- 1633 դ., կ՜հջ Աջզոպ՜ժբո չջ՟. Խ՜ջ՝ՠջ՟ռճս – բն
786
- 1642 դ., կ՜հջ Յճչի՜ձձբո ժջ. – բն 1247

- չժ՜ – բն 998
- պ՜ձճսբջ, 1219 դ. – բն 1126
- ը՜ձ, 1303 դ. – բն 374

- 1651 դ. − բն 139
- ոյ՜ո՜սճջ, 1413 դ. – բն 615, 616
- կ՜հջ՜յՠպ, 1653 դ., ՞ջզմ զ Հ՜էզլճջ − N 1327, բն
931, 934

- չջ՟., 1435 դ. – բն 1116, 1117

- 1654 դ. − բն 954, 955

- ԺԵ ՟., ՞ջզմ – N 1305, բն 859, 862

- (Խճշճկ), 1671 դ., ժճխ՜ժզռ Ասՠպզոզ – բն 298

- ԺԵ ՟., ՞ջզմ – N 1396, բն 1155, 1158

- 1687 դ. − բն 453, 454, 455

- ԺԵ ՟., ՞ջզմ – N 1202, բն 621, 622

- 1687 դ., ժճխ՜ժզռ Աշ՜տՠէ կ՜իպՠոզզ – բն 1088

- ոջժ., ԺԵ ՟. – բն 362

- ԺԷ ՟. − բն 342

- 1453 դ., դճշ Պ՜ղ՜ջ՜դզ – բն 164

- 1705 դ. – 1313, 1314

- ՜՝խհ., 1575 դ. – բն 388

- (Հրշճկ), 1708 դ., ժճխ՜ժզռ Աշ՜տՠէզ – բն 1022

- ՜՝խհ., 1582 դ. – բն 573

- 1728 դ. − բն 404

- 1584 դ., ՠխ՝՜հջ Դ՜ձզբէզ – բն 120

- 1745 դ., տճհջ Յճչի՜ձձբո ՠջբռզ – բն 1084

- ԺԶ ՟. – բն 1014

Հպնրէ − եչ 14

- տիհ., ԺԶ-ԺԷ ՟՟. – բն 972

Հվգհթմ, 1603 է. − եչ 783

- ՟յզջ, 1601 դ., ՞ջզմ – N 1116, բն 343, 346
- 1612 դ. – բն 720

Ձ՟վ՟ղթյ, 1449 է. − եչ 627

- չջ՟., 1615 դ. – բն 212

Ձթշց՟յ՟, 1449 է. − եչ 627

- 1620 դ. – բն 847
- չջ՟., 1625 դ. – բն 490

Ղ՟դ՟մ, 1298 է. – եչ 1200

- 1642 դ. – բն 764

Ղ՟դ՟մւ՟վ, ԺԶ բ. – եչ 1021

- չջ՟., 1542 դ., ճջ՟զ Եո՜հզ Կ՜ջծ՜ս՜ձռճս – բն
833, 836, 837

Ղ՟դ՟մք՟վ – եչ 1021
Ղ՟դ՟վնջ

- 1625 դ., ՞ջզմ զ Խճպ՜ձ՜կձ – N 1278, բն 799, 801

- (Ղ՜ա՜ջճո), ՜խտ՜պ – բն 767, 866

- ՠյո., 12644 դ. – բն 1344

- (Ղ՜ա՜ջճո), ՝՜ջՠժ՜կ Քջզոպճոզ – բն 34, 38, 409,
630, 787, 800, 813, 836, 866, 1038, 1166

- 1646 դ., ՞ջզմ – N 1263, բն 771, 774
- տիհ. Ն՜էյ՜ձպՠ՜ձռ, 1652 դ. – բն 388

- 1654 դ. – բն 956

- 1811 դ. – բն 252

- ոջժ., 1656 դ., ՞ջզմ զ Շխաՠձզ ՞զսխ – N 1296, բն
839, 841

Ղ՟ղՠթ՟ ռխ՟ – եչ 981

- չջ՟. Բճսա՜ձ՟՜ռզ, 1699 դ. – բն 524, 754
- 1666 դ., ժդխ., Ք՜ջճա Մՠթզ Ոսջ՝՜դճսձ – բն 1142
- տիհ. Կ՜ջճսղէ՜ռզ, ՞ջզմ զ Եջՠսձճս չ՜ձտ – N 1671,
բն 1033
- 1678 դ. – բն 532, 533
- տիհ., 1684 դ. – բն 826
- չջ՟., 1688 դ. – բն 1248

Ղ՟ղՠթնջ ռխ՟ – եչ 981
Ղ՟ս՟ղինրէժնր
- 1642 դ., կ՜հջ Ակզջ՜ո՜դ կ՜ի՟՜ոզզ – բն 1196
- 1642 դ., կ՜հջ Խ՜մ՜պճսջ Ջճսխ՜հՠռճս – բն 764
- 1662 դ. – բն 172
Ղ՟ս՟ղ Ղնրէժնր, 1658 է. – եչ 1337, 1338
Ղ՟ս՟ճ, 1684 է., խնհ՟խթտ Վ՟ժնրթ – եչ 886
Ղ՟վ՟ափդ, 1820 է. – եչ 1263

- տիհ. Կ՜ց՜հզ Սճսջ՝ Թճջճո ՠժՠխՠռճս, 1689 դ. – բն
236
- 1692 դ. – բն 130

Ղ՟վ՟ճո՟խ, 1701 է., նվբթ Եհթ՟դ՟վթ – եչ 178
Ղ՟վ՟ղ՟մ, 1398 է., ծ՟ճվ Պգսվնջ ջս՟տնհթ – եչ
283

- 1698 դ. – բն 736
Ղ՟վ՟ս՟մ, 1648 է. – եչ 886
- տիհ., ԺԷ ՟. – բն 972
Ղ՟վթո, 1671 է. – եչ 1206
- ժջ., ԺԷ ՟., ՠխ՝՜հջ Բ՜ջոՠխ ժջ. – բն 806
- տիհ., ԺԷ ՟., ՞ջզմ – N 1196, բն 603, 605
- չՠջ՜լ՜հձճխ, 1702 դ. – բն 240
- 1710 դ. – բն 24
- չջ՟., ՜շ՜նձճջ՟ Դՠջնձճհ չ՜ձզռ, 1724 դ. – բն 568
- Ա Ջ՜իժՠռզ (ժդխ. 1737-51 դդ.) – բն 179, 180,
185, 197, 199, 251, 312, 448, 675, 676, 677, 683,
685, 688, 690, 1084, 1107
- չջ՟. Կՠո՜ջ՜ռզ, 1750 դ. – բն 1330

Ղ՟վթոի՟էնրմ
- 1339 դ. – բն 907
- 1601 դ. – բն 490
- 1603 դ. – բն 783
Ղ՟վթոիփչ՟, 1626 է., ծ՟ճվ Աջսնր՟լ՟սնրվ
ջ՟վխ՟ր՟աթ – եչ 636
Ղ՟վթոմ՟է, ԺԶ-ԺԷ բբ. – եչ 284
Ղ՟վջ Օհժ՟մ, 1699 է. – եչ 604
Ղգրթ, Աջսռ. – եչ 41, 980, 1011

- չջ՟. Աոպ՜յ՜պՠռզ, 1765 դ. – բն 1187
Ղգրնմբ
- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 1248
- ԺԸ ՟., ՞ջզմ – N 1150, բն 457, 460

- ՜ղ՜ժՠջպ Թ՜՟բճո
Թբճվզէճոզ – բն 256

՜շ՜տՠ՜էզ

՜ղ՜ժՠջպ

- կ՜իպՠոզ, ԺԸ ՟. – բն 1248

- ՠջբռ, Ղՠսճձ՟ՠ՜ձռ ձ՜ի՜պ՜ժզռ, Ե ՟. – բն 1321

- 1809 դ., ՞ջզմ զ Կ՜ջզձ – N 1369, բն 1085, 1086

Ղգրնմբթնջ

- ԽԷ չժ՜հզռձ – բն 1009, 1021

- չջ՟., 1634 դ. – բն 577

- չժ՜ – բն 1002, 1007, 1019

- տիհ., ճջ՟զ Պ՜սխճո ոպ՜ռճխզ – բն 608

- ի՜հջ՜յՠպ – բն 982, 989

- տիհ., 1655 դ., ի՜հջ Շկ՜սճձ ՞ջմզ – բն 1342

- 1654 դ. – բն 372

- ժջ., 1677 դ. – բն 653

Ղդժ՟վ, 1564 է. – եչ 96

- տիհ., 1694 դ. – բն 1334

Ղդժ՟մ, 1339 է. – եչ 564

- չջ՟. ԺԷ ՟. – բն 1222

Ղնռս, Աջսռ. – եչ 285, 406, 666

- չջ՟. Տ՜դՠս՜ռզ, ԺԷ ՟. – բն 542

Ղնրխ՟ջ

- տիհ., 1705 դ. – բն 1313

- Ասՠպ՜ջ՜ձզմ, Ասՠպ՜ջ՜ձ – բն 100 (ՊՊ), 107
(ՊՊ), 121 (ՊՊ), 159 (ՊՊ), 263(ՊՊ), 329 (ՊՊ), 351
(ՊՊ), 357 (ՊՊ), 373 (ՊՊ), 398 (ՊՊ), 426 (ՊՊ), 551
(ՊՊ), 580 (ՊՊ), 581 (ՊՊ), 590 (ՊՊ), 599 (ՊՊ), 607
(ՊՊ), 649 (ՊՊ), 681 (ՊՊ), 713 (ՊՊ), 739 (ՊՊ), 794
(ՊՊ), 833 (ՊՊ), 853 (ՊՊ), 885 (ՊՊ), 943 (ՊՊ), 945
(ՊՊ), 1023 (ՊՊ), 1045 (ՊՊ), 1050 (ՊՊ), 1097
(ՊՊ), 1151 (ՊՊ), 1223 (ՊՊ), 1227 (ՊՊ), 1239
(ՊՊ), 1263 (ՊՊ), 1280 (ՊՊ), 1317 (ՊՊ), 1323
(ՊՊ), 1333 (ՊՊ), 1339 (ՊՊ), 1349 (ՊՊ), զ ՝՜ձզռ
– բն 390, 459, 464, 526, 766, 772, 1135, 1150,
Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ – բն 413, 418, 629, 732,
733, 736, 769, 800, 802, 803, 804, 814, 924, 1025,
1027, 1028, 1029, 1031, 1032. 1033, 1034, 1129,
1131, 1138, 1241, 1283, 1293, Վժ՜հ՜՝՜ձճսդզսձ –
բն 982, կ՜ձջ՜ձժ՜ջ – բն 731, ձղճսկ – բն 31, 116,
272, 280, 383, 750, 805, 866, 894, 961, 1026,
1069, 1139, 1140, 1209

- 1710 դ. – բն 1058

- ոջժ., չժ՜ – բն 968

- չժ՜ – բն 970

- ՠյո., ԺԴ ՟. – բն 56

- տիհ. Աձպզճտ՜հ, չժ՜ – բն 982

- ԺԵ ՟., ՞ջզմ, Հ՜ս՜տճսկձ Ի՞ձ՜պզճոզ – բն 385

- չջ՟., 1770 դ., ժձտ՜՟ջճղկ – բն 314

- չջ՟. Լրշՠռզ, 1490-1551 դդ., Ք՜ջճատ – բն1262

- չջ՟., 1781 դ. – բն 768

- ՟յզջ, 1620 դ., ՞ջզմ – N 1325, բն 925, 929

- 1607 դ., տճհջ Սզկբճձ ՜՝խհզ – բն 692

- չջ՟., 1624, ոպ՜ռճխ – N 1188, բն 585, 588

Ղվղզդ

- չջ՟., 1626 դ., ոպ՜ռճխ – N 1206, բն 633, 635

- 1584 դ., կ՜հջ Դ՜ձզբէզ – բն 120

- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1629 դ. – բն 635

- 1612 դ. – բն 720

- 1725 դ. – բն 740
- չջ՟., 1726 դ., ՞ջզմ զ Կ. Պրէզո – N 1462, բն 1318,
1320
- չջ՟. Խ՜ջ՝ՠջ՟՜ռզ, 1739 դ. – բն 693, 696, 700
- Ա Կ՜ջձՠռզ (ժդխ. 1780-1799 դդ.) – բն 503, 507,
1178
- 1790 դ. – բն 1232
Ղնրխ՟ջ յ՟ծ, ԺԸ բ. – եչ 909
Ղնրխթ՟ ռխ՟ – եչ 1019
Ղնրմխթ՟մնջ
- ի՜ջզսջ՜յՠպ – բն 982

Ճ՟մց՟րժ՟ս, 1608 է. ծ՟ճվ Աժթ ց՟յ՟ճթ – եչ
1054

- (Մճսի՜կ՜՟), ոճսէդ՜ձ, 1648, 1672 դդ. – բն 338,
456, 756, 1088, 1182
- (Մ՜իկ՜պ), ՝ՠժ, 1704 դ. – բն 290

Ճ՟յ

Մ՟ծնրՠ, ԺԸ բ. – եչ 92

- 1413 դ., կ՜հջ Ս՜կճսբէ ՜՝խհզ – բն 905

Մ՟ծվթմ՟վ, ԺԷ բ., ղ՟ճվ Խսվյ՟ճթ – եչ 858

- ԺԸ ՟. – բն 166

ՄԱհ՟ւթ՟

Ճ՟րքվնրմ խվ., 1332 է. – եչ 1041

- կ՜ջ՞՜ջբ – բն 85, 445, 450, 453, 771, 1017,
1283, 1325

Ճեք՟վ եքեմսթ, ԺԷ բ. – եչ 870

- ՜ջտՠյո Սճսջխ՜դճհ, 1449 դ. – բն 626
Մ՟անա – եչ 499, 604, 1262

- չջ՟. Թճը՜դՠռզ, 1613 դ., ոպ՜ռճխ զ Հ՜կզդ – N
1245, բն 727, 729

Մ՟ամնջ
- չջ՟., 1652 դ. – բն 388
- ՟՜պ՜սճջ – բն 996
- 1662 դ. – բն 172
- ՠյզոժճյճո, ՠխ՝՜հջ Աձ՟ջՠ՜ո Բզսա՜ձ՟՜ռճս – բն
314

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 530

Մ՟ժթ, 1591 է. – եչ 946

Տեվ Գվթանվգ՟մ-Մնրվ՟սգ՟մտ, 1859 է. – եչ 46,
48, 49

Մ՟իէ՟ղ, 1603 է. – եչ 783
Մ՟իսնրղ, ԺԷ բ., ւնճվ Բ՟վջգհ խվ. – եչ 806

Մ՟ղգժւվ, ռխ՟ճնրծթ – եչ 980
Մ՟ղ՟ի՟էնրմ

Մ՟խ՟վ
- 1555 դ. – բն 276
- ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ – բն 996, 1141
- 1601 դ. ,՜հջ Մժջպզմ չ՜ջ՟՜յՠպզ – բն 346
- չժ՜ – բն 1111
- 1601 դ. – բն 490
- 1708 դ. – բն 1022
Մ՟ղ՟ջ ռխ՟ – եչ 977
Մ՟խգս ջնրվՠ ծ՟ճվ – եչ 751

Մ՟ղՠվե

Մ՟խվթմե, ՟հ՟իթմ Քվթջսնջթ – եչ 1010, 1020
- Աոպչ., ժ՜խձՠ՜սձ – բն 1288
Մ՟խվնՠ՟ ջվՠ. – եչ 1016
- Վՠջթ՜ձճխ – բն 34
Մ՟ծղգբ
Մ՟ղգժս՟ ռխ՟ – եչ 965
- (Մ՜իկՠպ), կ՜ջ՞՜ջբ – բն 965, 1056
Մ՟ճվ ի՟էնրմ, 1335 է. – եչ 907, 908
- (Մ՜իկ՜՟), ոճսէդ՜ձ, ԺԵ ՟. – բն 1325
Մ՟մ՟ջե, նվբթ Եդգխթ՟ է՟ա՟րնվթ ծվեթտ, Աջսռ.
– եչ 310, 459

Մ՟մա՟ջ՟վ, 1435 է. – եչ 1120

Մ՟ջցթրպ, 1660 է. – եչ 1338

Մ՟մթ խնճջ – եչ 983, 1017

Մ՟ս՟էթ՟ ՟պ՟ւգ՟ժ – եչ 310, 968, 994, 1021,
1028, 1033

Մ՟մթւենջ ծգվկռ. – եչ 822
Մ՟մնրեժ

Մ՟սէ՟մ ւծճ., Աջսռ. – եչ 665
Մ՟սէենջ

- չժ՜ – բն 1007

- 1607 դ., ՞ջզմ զ Զՠհդճսձ – N 1230, բն 691, 692

- Ասՠպ՜ջ՜ձզմ, Ասՠպ՜ջ՜ձ – բն 118 (ՊՊ), 173
(ՊՊ), 193 (ՊՊ), 233 (ՊՊ), 269 (ՊՊ), 281 (ՊՊ), 351
(ՊՊ), 362 (ՊՊ), 388 (ՊՊ), 451 (ՊՊ), 471 (ՊՊ), 475
(ՊՊ), 541 (ՊՊ), 574 (ՊՊ), 621 (ՊՊ), 623 (ՊՊ), 679
(ՊՊ), 691 (ՊՊ), 713 (ՊՊ), 731 (ՊՊ), 744 (ՊՊ), 773
(ՊՊ), 815 (ՊՊ), 887 (ՊՊ), 890 (ՊՊ), 1015 (ՊՊ),
1052 (ՊՊ), 1101 (ՊՊ), 1104 (ՊՊ), 1111 (ՊՊ),
1211 (ՊՊ), 1212 (ՊՊ), 1215 (ՊՊ), 1249 (ՊՊ),
1315 (ՊՊ), 1335 (ՊՊ), Իսխ՜՝ՠջզռ – բն 90, 94, 110,
130, 134, 168, 170, 171, 367, զ ՝՜ձզռ – բն 392,
772, 867, 1199, Թզստ – բն 416, 932, Ն՜ը՜՟ջճսդզսձ – բն 272, Մՠժձճսդզսձ – բն 301, 329,
394, 413, 610 ( հճսձ ՊՊ), 619, 729, 732, 735, 738,
739, 741, 742, 747, 748, 752, 753, 754, 758, 761,
763, 765 (ՊՊ), 766, 769, 773, 774, 777, 778, 799
(ՊՊ), 802, 806, 807, 810, 813, 815, 816, 819, 821,
825, 828, 829, 830, 831, 834, 835, 838-40, 843,
844, 845, 849, 854, 855, 859, 861, 863, 865, 886,
887, 920, 1057, 1067, 1163, 1241, 1262, 1283, զ
պ՜խո – բն 318, Տրձ ՠս յ՜պկճսդզսձ – բն 304, 310,
986, 1167, կ՜ձջ՜ձժ՜ջ 727, 781, 831, 885, ձղճսկ
– բն 418, 546, 734, 743, 750, 755, 762, 764, 803,
808, 826, 848, 850, 851, 852, 926, 1087, 1303

- ըճն՜, 1654 դ. – բն 953, 954, 955

- 1231 դ., ՞ջզմ զ Ս՜ձ՜իզձ – N 1204, բն 627, 637

- 1662 դ. – բն 172

Մ՟մնրյ՟խ ռխ՟ճնրծթ – եչ 978, 1016

- չջ՟. Ջճսխ՜հՠռզ, ԺԴ-ԺԵ ՟՟., Մՠժձճսդզսձ Գճջթճռ
Աշ՜տՠէճռ – բն 1082, 1085, 1171, 1173, 1175,
1178, 1186, Մՠժձճսդզսձ Ես՜՞ջՠ՜ – բն 1171, 1173,
1176, զ Մՠժձճսդՠձբ Յճչի՜ձձճս – բն 770, 825, 828,
1059, 1063, 1066, 1131, 1149, 1151, Նՠջ՝ճխՠ՜ձ
ճխ՝ՠջ՞՜՝՜ջ – բն 1171, 1173, 1175, Ժճխճչՠ՜է
հԻ՞ձ՜պզճոբ – բն 385, 1023, 1029, 1031, 1135,
1137, 1139, ձղճսկ – բն 379, 836, 1060, 1083, 1086,
1095, 1152, 1174

Մ՟յսնտ Եհթռ՟վբգտթ – եչ 111, 131, 137

- ժջ., 1413 դ. – բն 615

- ՝զսա՜ձ՟՜ժ՜ձ ժ՜հոջ – պՠՙո Էկկ՜ձճսբէ
- ԺԳ ՟. – բն 37
- 1334 դ. ՞ջզմ հԵջաձժ՜ – բն 1379, բն 1107, 1110
- ՠյո. Բնձՠռզ, ԺԴ ՟., զ ՝՜ձզռ – բն 922, տ՜ի՜ձ՜հ՜դ՜խզ – բն 89, 93, 98, 110, 120, 128, 132, 135,
152, 174, 177, 250
- վզէզոճվ՜, ԺԵ ՟. – բն 361
- ՜ջտՠյո., 1555 դ., ՞ջզմ զ Ս. Ս՜ջ՞զո – N 1087, բն
275, 276
- ՜՝խհ., 1695 դ., ՞ջզմ – N 1230, բն 691, 692
- չջ՟., 1734 դ. – բն 552
- ԺԸ ՟. – բն 1172
- չջ՟. Կզսկզսղը՜ձՠռզ, 1829 դ. – բն 506
Մ՟մնրխ

- 1671 դ, ճջ՟զ Պ՜սխճո պ՜ձճսպզջճն – բն 298
- 1671 դ. – բն 1206
- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 1310
- 1798 դ. – բն 424

- ՜՝խհ., ՟՜ո՜ժ՜է, 1413 դ. – բն 903, 904

- ՞ջզմ, ԺԹ ՟. – բն 286

- 1425 դ., ՞ջզմ զ Ձ՜՞՜չ՜ձտ – N 1114, բն 337, 341

Մ՟սվնմ՟ ռխ՟ճնրծթ – եչ 966, 984, 998, 1004

- ժջ., 1435 դ. – բն 1118, 1119

Մ՟վ՟ղս՟սթխ, 1660 է. – եչ 1338

- 1456 դ., ՞ջզմ – N 1300, բն 847, 850

Մ՟վ՟ս ջնրժէ՟մ, 1629 է. – եչ 635

- չջ՟. Սՠ՝՜ոպ՜ռզ, 1464 դ., ժ՜ակճխ հԱս՜՞ չ՜ձտ –
N 1309, բն 869, 872, N 1183, բն 571, 573

Մ՟վա՟վե

- ԺԵ ՟., ՞ջզմ զ Կՠմ՜շզո – N 1039, բն 151, 152
- ԺԵ ՟., ա՜ս՜ժ ճսոպ՜ Յճչի՜ձբոզ – բն 176
- ժջ., ԺԵ ՟. – բն 290

- ժջ., 1380 դ. – բն 402
- ԺԴ ՟., ՞ջզմ – N 1270, բն 787, 788
- չջ՟., 1413 դ. – բն 903, 904

- (Մ՜դճո), 1507 դ. – բն 590

- 1413 դ., ՜շ՜նձճջ՟ Ս՜խզզ Ս. Սպՠվ՜ձձճո չ՜ձտզ
– բն 904

- ցջ՜, ԺԶ ՟., ՞ջզմ – N 1470, բն 1333, 1334

- 1423 դ., ի՜հջ Ակզջ՜ո՜դզ – բն 1196

- ԺԶ ՟., ՞ջզմ – N 1319, բն 909, 910

- 1449 դ., ՞ջզմ զ Կ՜ց՜ – N 1203, բն 623, 626, 627

- ՠյո., 1627 դ., ՞ջզմ զ Խ՜ջ՝ՠջ՟ – N 1302, բն 853,
854

- 1585 դ. – բն 164

- 1654 դ. – բն 954, 955
- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1694 դ. – բն 1334
- ՜ջտՠյո., 1696 դ. – բն 948

- 1607 դ., ի՜հջ Մ՜ձճսժ ՞ջմզ – բն 692
- 1628 դ., ՠխ՝՜հջ Մժջպզմ ՞ջմզ – բն 528
- 1642 դ., ՞ջզմ հԱոյ՜ի՜ձ – 1260, բն 763, 764

- ԺԷ ՟. – բն 1058

Մ՟վա՟վ, 1651 է., ծ՟ճվ Մ՟վթ՟ղ ծ՟ր՟ս՟րնվթ –
եչ 1304

- ՠջբռ, ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 1126

- տիհ., 1655 դ. – բն 178

- տիհ., 1702 դ. – բն 376

- 1662 դ., իձ՞ռ ճջ՟զ Հբջ՜յՠպզ – բն 172

- 1705 դ. – բն 1313, 1314

- 1684 դ., ՜ս՜՞ ՠխ՝՜հջ Ասՠպզոզ – բն 801

- չջ՟., իձ՞ռ. 1726 դ. – բն 812

- 1695 դ. – բն 855

- չջ՟., 1761 դ. – բն 858

- չջ՟. Այճսմՠխռզ, 1695 դ., ոպ՜ռճխ – N 1134, բն
392, 395, 398

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 832
- յջձ., ԺԷ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1099՝, բն 307, 310
- ԺԸ ՟. – բն 540
- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 1068
- ժջ., ԺԸ ՟. – բն 376
- տիհ., ԺԷ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1159, բն 487, 489
- Ա Կճոպ՜ձ՟ձճսյճէոՠռզ (ժդխ. 1858-1865 դդ.) –
բն 46, 48, 50, 942, 1042

- ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 1126

- 1708 դ. – բն 1022

- 1339 դ. – բն 564

- պզջ՜ռճս, 1718 դ., ՞ջզմ – N 1003, բն 13, 14, 1730
դ. – N 1093, բն 285, 287, 288

- 1662 դ., ժճխ՜ժզռ Դ՜ձզբէզ – բն 172
- ԺԷ ՟. – բն 784

- ՜՝խհ., 1727 դ., ՞ջզմ հԵջճսո՜խբկ – N 1102/՝, – բն
315, 318

Մ՜ջզ՜կ

- 1730 դ., ՞ջզմ զ Կ՜ց՜հ – N 1050, բն 181, 186

- Հզձ Ոսըպ – բն 27, 28, 42

- ՜՝խհ., 1746 դ., ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ – N 1222, բն 675,
678

- Աոպճս՜թ՜թզձ, Ախրդտ – բն 681, Կ՜ձճձ
րջիձճսդՠ՜ձ յ՜պժՠջզ Աոպճս՜թ՜թձզձ – բն 240,
683, Պ՜ջա՜՝՜ձճսդզսձ Ոխնճհձ Մ՜ջզ՜կզձ – բն 462,
1132, Ասՠպՠ՜ռ – բն 71, 309, 537, 967, 968, 999,
1000, Ծձձ՟ՠ՜ձ ՠս թձճխ՜ռձ – բն 73, 308, 932, 977,
986, 988, Վՠջ՜վճըճսկձ – բն 36, 69, 407, 631,
669, 798, 924, 974, 975, 976, 1016, 1135, Գզսպ
պվճհ – բն 1008, Տՠոզէ – բն 1064, 1346, Ք՜ջճատ ՠս
ձՠջ՝ճխտ Ս. Աոպճս՜թ՜թձզձ – բն 80, 623, 769, 770,
1185, Տ՜խտ – բն 266, 278, 511, 1251, կ՜ձջ՜ձժ՜ջ
– բն 653, 949, ձղճսկ – բն 20, 38, 50, 74, 75, 76,
106, 129, 142, 150, 171, 190, 250, 302, 305, 379,
390, 392, 410, 416, 418, 420, 440, 464, 478, 486,
510, 528, 545, 555, 612, 670, 672, 698, 770, 774,
821, 822, 896, 926, 952, 959, 964, 979, 983, 1011,
1028, 1031, 1124, 1156, 1236, 1241, 1255, 1268,
1269, 1272, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300,
1329, 1331, 1340

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 864
Մ՟վա՟վթս
- (Մ՜ջ՞ջզպ), 1339 դ.-զռ ՜շ՜ն – բն 564
- ԺԴ-ԺԵ ՟՟. – բն 516
- 1564 դ., ժճխ՜ժզռ ՞ջզմ Մժջպզմ ՠջբռզ – բն 96
- ԺԶ ՟., կ՜հջ Գ՜էճսոպ ՜ջտՠյոզ – բն 303
- 1601 դ. – բն 490
- 1603 դ. – բն 783
- 1610 դ., ժճխ՜ժզռ Սզկբճձ ՞ջմզ – բն 569
- (Մ՜ջ՞՜), 1630 դ. – բն 594

- Մ՜՞՟՜խՠձ՜ռզ – բն 765, 952, 970, 1011, 1057
- 1654 դ., ժՠձ՜ժզռ ըրն՜հ Թճջճոզ – բն 954
- Ե՞զյպ՜ռզ – բն 131, 999
- 1678 դ., կ՜հջ Սզճձզ – բն 532, 533
- աճս՞՜ժզռ Քոՠձճվճձզ – բն 991
- ԺԷ ՟. – բն 972
- ՠջ՜ձճսիզ – բն 994
- 1705 դ., կ՜հջ Յճի՜ձձբո չջ՟զ – բն 1313, 1314
- ոջ՝ճսիզ – բն 967
- 1708 դ., ժճխ՜ժզռ Յ՜ձպճսձզ – բն 1022
- չժ՜հճսիզ – բն 993, 1018
- ԺԸ ՟., կ՜հջ Ախ՜հէ՜ջզ – բն 92
- Սզսձՠ՜ռ պզժզձ, Է ՟. – բն 1044, 1147
Մ՜ջդ՜
- (Մ՜ջՠկ պբջ), ԺԳ ՟. – բն 40
- ՜ղ՜ժՠջպճսիզ Թ՜՟բճո ՜շ՜տՠ՜էզ – բն 993
- 1339 դ. – բն 564
- չժ՜հճսիզ – բն 993, 1018
- եԵ ՟. – բն 362
- կ՜հջ Սզկբճձ Սզսձ՜ժՠ՜ռզ – բն 970, 1011, 1021

- 1603 դ. – բն 783

- կ՜հջ Յճչի՜ձձբո ՠջբռզ, 1745 դ. – բն 1084

- 1607 դ., իձ՞ռ. տճհջ Մ՜ձճսժ ՞ջմզ – բն 692

Մ՟վթ՟մե

- կ՜ի՟՜ոզ, 1612 դ. – բն 720

- (Մ՜հջ՜ձ), 1651 դ., ժճխ՜ժզռ Գջզ՞ճջզ – բն 139

- 1628 դ., տճհջ Մժջպզմ ՜՝խհ. Ջճսխ՜հՠռճս – բն 528

- (Մ՜ջՠ՜ձ), 1692 դ. – բն 130

- 1641 դ., իձ՞ռ. ՟ճսոպջ Ս՜պ՜խ՜հզ – բն 1079

Մ՟վթջ ռխ՟ճնրծթ – եչ 998

- 1645 դ. – բն 869

Մ՟վթս՟ս, 1613 է., խնհ՟խթտ Փթվ՟ջժ՟մթ – եչ
817, 818

- 1654 դ. – բն 372
- 1654 դ. – բն 954

Մ՟վի՟էնրմ, 1335 է., խգմ՟խթտ Յնռծ՟մմեջթ – եչ
907

- 1644 դ. – բն 1182

Մ՟վի՟ջ, 1671 է. – եչ 1206

- ի՜ս՜պ՜սճջ, 1673 դ., ՞ջզմ զ Շբձիբջ – N 1455, բն
1301, 1304

Մ՟վխգհթնջ գոջ. – եչ 974

- 1677 դ., կ՜հջ Յճչոբվ չջ՟զ – բն 652

Մ՟վխթ՟մե, ջվՠ. – եչ 1157
Մ՟վխթ՟մնջ ռխ՟ – եչ 969, 970, 983, 1002, 1020

- 1702 դ., կ՜հջ Յ՜նզձ ՞ջմզ – բն 1300

Մ՟վխթնմ ծգվկր. – եչ 1164

- 1705 դ. – բն 1313, 1314

Մ՟վխնջ

- 1706 դ., կ՜հջ Մճչոբո չջ՟զ – բն 963

- Ասՠպ՜ջ՜ձզմ, Ասՠպ՜ջ՜ձ – բն 265 (ՊՊ), 347
(ՊՊ), 362 (ՊՊ), 388 (ՊՊ), 451 (ՊՊ), 585 (ՊՊ), 593
(ՊՊ), 623 (ՊՊ), 708 (ՊՊ), 727 (ՊՊ), 735 (ՊՊ), 737
(ՊՊ), 1087 (ՊՊ), 1121 (ՊՊ), 1229 (ՊՊ), 1279
(ՊՊ), Մՠժձճսդզսձ – բն 348, 888, 1126, 1127, պրձ
ՠս յ՜պկճսդզսձ – բն 1001, 1019, ձղճսկ – բն 891,
1127

- 1723 դ. – բն 566
Մ՟վթ՟մե
- չժ՜հճսիզ – բն 1010
- 1335 դ. – բն 907, 908
- 1582 դ. – բն 170
- ԺԷ ՟. – բն 972
- (Մ՜ջբ՜ձ) ԺԸ ՟. – բն 974
Մ՟վթմնջ

- չժ՜ – բն 1009
- Հշճկՠ՜ռզ չժ՜ – բն 1019
- ոճսջ՝ – բն 965, 970, 981, 982, 996, 998, 1005,
1019, 1020
- 1283 դ., ՠխ՝՜հջ Բ՜ջոՠխ չջ՟զ – բն 926

- չժ՜ – բն 967, 971, 979, 988, 1012, 1017, 1018
- ոջժ., ԺԵ ՟., ՞ջզմ – N 1194, բն 599, 600
- ՠյո. ցշ՜ձժ՜ռ – բն 966
- չջ՟., 1631 դ. – բն 730
- 1697 դ. – բն 479
- 1723 դ. – բն 566

- կ՜ի՟՜ոզ, 1633 դ., ոպ՜ռճխ հԵջճսո՜խբկ – N
1256, բն 753, 755

- չջ՟. Շբձ՞ճսղՠռզ, չըծ. 1682 դ. – բն 453, 454,
455, 1088

- (Մ՜ջ՟՜ջճո), ԺԶ ՟., ՞ջզմ հԵջաձժ՜ – N 1239, բն
713, 714

- ՜՝խհ., 1702 դ., ՞ջզմ զ Շրշրդ – N 1070, բն 237,
240

- չջ՟., 1318 դ., ոպ՜ռճխ զ Գէ՜լճջ – N 1419, բն
1221, 1224, 1225

- տիհ., 1705 դ. – բն 1313, 1314

- չջ՟., 1320 դ., ՞ջզմ զ Շխջժ՜հ չ՜ձտ – N 1185, բն
577, 579, 580

- 1710 դ. – բն 24
- տիհ., 1712 դ. – բն 570

- 1332 դ., ժ՜ակճխ հԱժ՜ձռ չ՜ձտ – N 1347, բն
1035, 1041

- տիհ., 1769 դ., ի՜հջ Եվջՠկ Սոՠռճս – բն 791

- չջ՟., ԺԴ-ԺԵ ՟՟. – բն 358, 516

- տիհ. Ան՜յ՜իՠ՜ձ, 1769 դ. – բն 791

- 1417 դ., ի՜հջ Կզջ՜ժճո չջ՟զ – բն 856

- ՜խ՜հ, 1791 դ. – բն 40
- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 198

- չջ՟. Թբտջպ՜խռզ, ՞ջզմ զ Սՠ՝՜ոպզ՜ – N 1053/՞,
բն 191, 193, 194

- ՜՝՜, ԺԸ ՟. – բն 1022

- 1424 դ., ի՜հջ Կզջ՜ժճոզ – բն 857

Մ՟վնրէ՟

- չջ՟., 1432 դ., ոպ՜ռճխ հԵջճսո՜ոխբկ – N 1125, բն
365, 367, 368, 369, 370

- չժ՜ – բն 998
- ՜ջտՠյո. Եջճսո՜խբկզ, 1432 դ. – բն 369
- ոտ՜ձմՠէ՜՞ճջթ ՠյո. – բն 1005
- Նվջժՠջպռզ, զ ՝՜ձզռ – բն 301, 736, 737, 738,
922, 1167
- ՠջբռ, 1634 դ., ՞ջզմ զ Ցխձ՜ – N 1184, բն 573, 576
- 1660 դ. – բն 1338
Մ՜ջպզձ
- չժ՜ – բն 964, 974, 984
- (Մ՜ջպզձճո) ՠյո. ցշ՜ձժ՜ռ – բն 966
Մ՟վսթվնմնջ խվ. – եչ 994
Մ՟վսթվնջ
- ճջ՟զ Սճսջ՝ Ս՜ջ՞ոզ – բն 318, 782, 924, 992
- (Մ՜ջպզսջճձ) չժ՜ – բն 983
- ձ՜ի՜պ՜ժճս՜թ Պճխզտպճոզ իՠպ – բն 990

- ՠյո. Սճսջը՜դՠռզ, 1449 դ. ոպ՜ռճխ զ Կ՜ց՜ – N
1203, բն 623, 624, 626
- Խճծՠ՜ազառզ, 1449 դ., ՞ջզմ զ Կ՜ց՜ – N 1203, բն
623, 624
- ՠյո., 1590 դ., ՞ջզմ զ Մ՜է՜դզ՜ – N 1253, բն 745,
748
- 1600 դ., թ՜խժճխ զ Խզա՜ձ – N 1378, բն 1103,
1106, 1170
- (Մ՜ջպՠջ), տիհ., ԺԶ ՟., ի՜հջ Եո՜հզ ժջ. – բն 910
- ԺԶ ՟., ՞ջզմ – N 1175, բն 541, 542
- տ՜ջպ՜ղ, 1603 դ. – բն 1104
- կ՜ի՟՜ոզ, 1622 դ. – բն 112
- չջ՟., 1631 դ., ոպ՜ռճխ – N 1375, բն 1097, 1098,
1099, 1100
- 1634 դ., ՞ջզմ զ Ցխձ՜ – N 1184, բն 573, 576, 578

- 1648 դ. , ճջ՟զ Յ՜ժճ՝ Աժձռզ ՞ջմզ – բն 338

- ՠյո., ԺԸ ՟. – բն 760

- չջ՟. Ղջզկՠռզ, 1661 դ. – բն 755, 756

- պզջ՜ռճս, ԺԸ ՟. – բն 1068

- չջ՟., 1662 դ., ՜շ՜նձճջ՟ Ղջզկճս – բն 236

- կ՜իպՠոզ, ԺԸ ՟. – բն 1172

- տիհ., 1681 դ. – բն 585

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 1214

- 1686 դ. – բն 1227

- ԺԸ ՟. – բն 909

- ժջ., 1689 դ. – բն 236

- չջ՟., ժձտ՜՟ջճղկ, ԺԸ-ԺԹ ՟՟. – բն 710

- ՜՝խհ. Կՠջմզ, 1689 դ. – բն 236

- ՜ջտՠյո. Կՠո՜ջ՜ռզ, 1816 դ. – բն 884

- 1696 դ. – բն 826

- յջձ., ԺԹ ՟. – բն 1208

- 1697 դ. – բն 479

Մ՟րվթխ ՟վւ՟ – եչ 328

- Փ՜շ՜ժՠռզ, 1697 դ. – բն 479

Մ՟ւջթղթ՟մնջ

- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 1076

- (Մ՜տոզկճո), չժ՜ – բն 965, 979, 981, 983, 1001,
1003

- Շձտղռզ, ԺԷ ՟. – բն 701
- տիհ., ԺԷ ՟. – բն 96
- ԺԷ ՟. – բն 972
- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 858
- տիհ,. ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 842

- ժշ՜յ՜ղպ ժ՜հոջ – բն 20, 151, 540, 965, 966,
975, 977, 981, 984, 985, 987, 988, 991, 993, 996,
998, 999, 1001, 1002, 1004, 1006, 1008, 1017,
1020
- ՟՜պ՜սճջ – բն 1009

- 1708 դ. – բն 1022

(Մ՜տոզկճո),
կՠժձզմ
Կ՜դճսխզժբզռ – բն 1193

- չջ՟. Յ՜կդՠռզ, 1715 դ. – բն 1328

Մ՟ւվ՟խ, ԺԷ բ. – եչ 893

- չջ՟. Քՠրդ՜իՠ՜ռզ, 1717 դ. – բն 1270

Մգըժնրղ, ԺԸ բ. – եչ 974

- 1730 դ., ի՜հջ Աշ՜տՠէզ – բն 186

Մգժ՟մթՠնջ – եչ 1291

- ըրծ՜, 1751 դ. – բն 480

Մգժ՟ջթոնջ ռխ՟ – եչ 966, 984

- չջ՟., 1760 դ. – բն 820
- 1769 դ., ՞ջզմ զ Կ. Պրէզո – N 1107, բն 325, 326
- ԺԸ ՟., պզջռ. – բն 1336
- չջ՟. Թՠտզջպ՜խռզ, ԺԸ ՟., ոպ՜ռճխ զ Սՠ՝՜ոպզ՜ –
N 1053/՞, բն 191, 193, 194
- Էչ՜ա, ԺԸ ՟. – բն 276

Երդ՜ձռ

դխդճռձ

Մգժթ գոթջխնոնջ, ռխ՟ – եչ 985
Մգժթսթմե ռխ՟ճնրծթ – եչ 995
Մգժթսնջ, Աջսռ. – եչ 899
Մգժթւ
- ԺԶ ՟. – բն 242
- 1654 դ., իձ՞ռ. ճջ՟զ յջձ Մ՜ձճսժզ – բն 955

- (Մբէբտ), կ՜իպՠոզ, 1673 դ. – բն 1250

- չջ՟., ԺԷ ՟., Ախրդտ ՜շ Աոպճս՜թ՜թզձձ – բն 681

Մգժթւ ՟ժ՟ծռգվբթ, ԺԸ բ. – եչ 974

- ՜՝խհ, 1765 դ. – բն 842

Մգժթւ ՟ր՟ա, ԺԶ-ԺԷ բբ. – եչ 972

- Գ՜ձլ՜ժՠռզ, 1758 դ., ՞ջզմ զ Զկզսշձզ՜ – N 1374,
բն 1095, 1096, Մՠժձճսդզսձ ՝՜ձզռձ Գջզ՞ճջզ
Աոպճս՜թ՜՝՜ձզ – բն 1327

Մգժթւյգ նրջս՟, 1399 է. – եչ 403
Մգժթւ ւնջ՟խ, 1654 է. – եչ 954
Մգժւնմ, 1658 է., ծ՟ճվ Իջ՟ծ՟խ ռվբթ – եչ 1337
Մգլ ի՟էնրմ, 1413 է. – եչ 905
Մգլ ո՟վնմ, 1334 է. – եչ 1108, 1109
Մգլ սթխթմ, 1367 է., ղ՟ճվ Յնռծ՟մմեջ ռվբթ – եչ
470
Մգղմնջ ռխ՟ – եչ 999
Մգմ՟բվնջ ռխ՟ – եչ 1004
Մգմ՟մբվ ցթժթջնց՟ – եչ 1136
Մգմթբնվ ռխ՟ – եչ 977
Մգպնո ռխ՟ճնրծթ – եչ 1003
Մգջվնո
- Մ՜ղպճռ, կճպ 362-440 դդ., Նՠջ՝ճխՠ՜ձ – բն 893,
Վ՜ջտ ՠս պրձ – բն 978, 987, 1313, ձղճսկ – բն 426,
669, 994, 999
- Վ՜հճռլճջՠռզ, Ժ ՟., Պ՜պկճսդզսձ Մՠթզձ Նՠջոզոզ
– բն 935, 1312
- ժդխ. Կզէզժզճհ, 1367 դ. – բն 633
- չջ՟., 1435 դ. – բն 1116

- ՠյո. Սկ՝՜պՠ՜ձռ, 1872 դ. – բն 942, 1042
Մգսվ՟բնվ ռխ՟ճնրծթ – եչ 977
Մգսվ՟ց՟մնջ գոջ. Կ. Պնժջթ – եչ 984, 1006
Մգվխգվթնջ ջվՠ. – եչ 987
Մգվսվթմ, 1339 է. – եչ 564
Մգվձ՟մ, 1339 է. – եչ 564
Մգվնջթոնջ ռխ՟ – եչ 966
Մգր՟վբթնջ ռխ՟ – եչ 990
Մեծվթո՟մ, 1654 է. – եչ 372
Մեչժնրղ, 1692 է., գհՠ՟ճվ Մեժւթջեէ ւծճթ – եչ 130
Մգվնրղ, 1614 է., ւնճվ Զ՟ւ՟վթ՟ ւծճթ – եչ 1057,
1058
Մզժնրւ, 1603 է. – եչ 783
Մէի՟ժ, ԺԷ բ. – եչ 784
Մթ՟ճսթխթմ, 1365 է. – եչ 728
Մթ՟ջ՟վ, 1708 է. – եչ 1022
Մթվւն, 1615 է., ծ՟ճվ ավթվ Թնվնջ բոթվթ – եչ 426

- (Մՠոջճս՝), ԺԶ-ԺԷ ՟՟. – բն 972

Մթծվ՟մ ո՟վջթխ, Տ՟վփմթ ո՟սգվ՟դղնրղ – եչ
936

- Կ՜ց՜ռզ, 1600 դ. – բն 1170

Մթմ՟ի՟էնրմ, 1651 է. – եչ 139

- 1656 դ., ՜՝խհ զ Շխ՞ՠձզ ՞զսխ – N 1296, բն 839

Մթմ՟ջ

- տիհ., 1678 դ. – բն 532, 533
- ԺԷ ՟., պ՜խ, Աջ՜ջմճսդՠ՜ձ ՜շ՜նզձ րջձ – բն 1095,
1096

- ոջ՝. – բն 967, 985, 988
- տիհ., 1322 դ. – բն 1041
- ոջժ., 1562 դ. – բն 762

- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1608 դ., ոպ՜ռճխ զ Տջ՜յզաճձ – N
1354, բն 1051, 1053
- 1620 դ., ՞ջզմ – բն 846

- ԺԸ ՟. – բն 844
- ոջժ., ԺԸ ՟. – բն 760
- տիհ., ԺԸ ՟. – բն 127

- 1622 դ., ՠխ՝՜հջ Գճսէ՜կզ – բն 112
- չջ՟. կ՜իպՠոզ Գջզ՞ճջՠ՜ձ, 1820 դ. – բն 1263
- 1631 դ. – բն 731
- ՜ջտՠյո., ԺԹ ՟. – բն 11, 12
- 1642 դ. – բն 1247
- 1644 դ., իձ՞ռ., ճջ՟զ ըրն՜հ Պՠպջճոզ – բն 1344
- 1656 դ. – բն 841
- 1661 դ. – բն 755
- տիհ., 1672 դ. – բն 603
- չջ՟. Ակդՠռզ, 1684 դ., ոպ՜ռճխ զ Նճջ տ՜խ՜տ – N
1149, բն 449, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 1687
դ., ոպ՜ռճխ հԵս՟ճժզ՜ – N 1370, բն 1087, 1088,
1089, 1090
- տիհ., 1689 դ. – բն 236
- տիհ. Կ՜ց՜հՠռզ, 1689 դ. – բն 236

Մթմ՟ջ՟վ, 1658 է. – եչ 1337
Մթմբնբ ռխ՟ – եչ 965
Մթմբնջ գոջ. – եչ 765
Մթմշ՟ւ ՟ղթվ՟ճ, 1367 է. – եչ 633
Մթջ՟ճեժ, ղթմմ ճգվթտ ղ՟մխ՟մտմ – եչ 308
Մթջվթխ, 1438 է. – եչ 163
Մթս՟՟ժ, բնրջսվ Եվգղթ՟ ղ՟վա՟վեթ – եչ 336
Մթվ Աժ՟բթմ, 1398 է., թյինհ Ահՠ՟խթ – եչ 284
Մթվ՟ւ, 1560 է., գհՠ՟ճվ Հ՟ճվ՟ոգս գոջթ – եչ
274

- տիհ. Էպջբձՠռզ, 1693 դ., ՞ջզմ հԱ՟ջզ՜ձճսյրէզո –
N 1225, բն 681, 684

Մթվդ՟

- ՠջբռ, 1696 դ., ՞ջզմ զ Պ՜հ՜աՠպճս ՝ՠջ՟ – N 1400,
բն 1169, 1171, 1172, 1697 դ. ՞ջզմ
հԱձ՟ջզ՜ձճսյրէզո – N 1345, բն 1029, 1032

- 1564 դ., ՠխ՝՜հջ Մժջպզմ ՞ջմզ – բն 96

- տիհ., ԺԷ ՟., ժ՜ակճխ – N 1417, բն 1213, 1215

- (Մզջա՜հը՜ձ), ԺԶ-ԺԷ ՟՟. – բն 972

- 1702 դ., ՠխ՝՜հջ Լ՜նզձ ՞ջմզ – բն 1300

- 1613 դ. – բն 818

- ՠջբռ, 1704 դ. – բն 291

- 1684 դ. – բն 886

- Սՠ՝՜ոպ՜ռզ, 1717 դ. – բն 1090

- ԺԷ ՟. – բն 972

- Ա Աժձռզ (ժդխ. 1751-52 դդ.) – բն 830, 1107

Մթվդեմ ի՟մ, 1671 է. – եչ 1206

- չջ՟., 1767 դ. – բն 714

Մթվթ, 1591 է. – եչ 946

- 1776 դ., ՞ջզմ զ Հ՜ղպ՜ջը՜ձ – N 1219, բն 673,
674

Մթվթձ՟մ ղ՟ծսգջթ, 1700 է., ծ՟ճվ Թնվնջ գվետթ –
եչ 215

- ԺԸ ՟. – բն 909

- 1555 դ. – բն 276

Մթվդ՟ի՟մ

Մթվնրղ

- 1642 դ. ի՜հջ Յճչի՜ձձբո ժջ. – բն 1247
- 1657 դ. – բն 1337
Մթրպխթրպնջ ռխ՟ – եչ 967
Մթրպնմ՟ ռխ՟ – եչ 971, 975, 1012
Մթւ՟ճեժ
- իջՠղպ՜ժ՜յՠպ – բն 928, 931, 984
- չ՜ձ՜ի՜հջ, ոջ՝. – բն 965, 981
- (Մզը՜հզէ) Աոճջզ, 1126-1199 դդ., զ Մզը՜հբէ
յ՜պկ՜՞ջբձ – բն 301, 308, 649, 729, 829, ձղճսկ –
բն 1282

- 1687 դ., թ՜խժճխ հԵս՟ճժզ՜ – N 1370, բն 1087,
1090
- տիհ. Ղ՜ջ՜ոճսռզ, 1689 դ. – բն 237
- ԺԷ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1386, բն 1129, 1134
- (Մզտբէ) ՟յջ՜յՠպ, ԺԷ ՟. – բն 805
- չջ՟., 1730 դ., ոպ՜ռճխ զ Կ՜ց՜հ – N 1050, բն
181, 183, 184, 185, 186
- ջ՜՝ճսձզ, ԺԸ ՟. – բն 1343
- (Մճստՠէ), ԺԸ ՟. – բն 100
- ԺԸ ՟. – բն 909

- ժ՜հոջ, 1206 դ. – բն 1073

- տիհ., ԺԸ ՟. – բն 870

- Աձպզճտ՜ոհ ՠյո., ԺԳ ՟., Հ՜ջռճսկձ ՜շ Վ՜ջ՟՜ձ –
բն 1346

- (Մզո՜հբէ), կ՜իպՠոզ Պջճսո՜ռզ, ԺԸ ՟. – բն 952

- (Մզտբէ), 1384 դ. – բն 1226

Մթւթ՟ ղ՟վա՟վե – եչ 84, 328, 445, 450, 452, 771,
1193, 1283

- Ա Սՠ՝՜ոպ՜ռզ (ժդխ. 1567-1576 դդ.) – բն 276

Մժւե ի՟էնրմ, ԺԵ բ. – եչ 940

- տիհ., 1603 դ., ՞ջզմ զ Խճսվ ՞զսխ – N 1268, բն 781,
783

Միթէ՟վ

- 1607 դ., ՞ջզմ զ Սպ՜կյրէ – N 1199, բն 615, 618
- տիհ., 1613 դ., ոպ՜ռճխ հԱոյ՜ի՜ձ – N 1285, բն
815, 817

- Մզ՜հձ՜ժՠ՜ռ – բն 362
- Գրղ, ԺԲ ՟., Ախրդտ – բն 546, Մՠժձճսդզսձ
կ՜ջ՞՜ջբճսդՠ՜ձձ Եջՠկզ՜հզ – բն 662, 715, 726,
787, 920, 1165, Վ՜ջ՟՜յՠպտ ի՜հճռ – բն 620, 701,
ձղճսկ – բն 667, 1252

- տիհ., 1642 դ. – բն 818
- չջ՟., 1278 դ. – բն 937
- ՠջբռ, 1645 դ., ՞ջզմ հԱջկպ՜հ ՞զսխ – N 1308, բն
863, 869
- տիհ., 1659 դ., ոպ՜ռճխ զ Սյ՜ի՜ձ – N 1153, բն
471, 474

- Ահջզչ՜ձՠռզ, 1222-1288 դդ., Ախրդտ – բն 261,
Տ՜խ ՠս ՞՜ձլ – Թ՜՞գ՟ յ՜ջթ՜ձ՜ռ – բն 155,
Հ՜կ՜՞ճհ՜ժ՜ձ, Հ՜սջ – բն 156
- չջ՟., 1288 դ. – բն 902

- տիհ., 1668 դ. – բն 869
- տիհ., ԺԳ ՟. – բն 40
- 1684 դ., ՞ջզմ ՠս թ՜խժճխ զ Նճջ Ք՜խ՜տ – բն 449,
453, 454, 455, 458

տիհ.
Սժՠսշ՜ռզ,
ԺԳ
՟.,
Յ՜խ՜՞ո
ի՜կ՜յ՜պճսճսդՠ՜ձ ԺԲ ՜շ՜տՠէճռձ – բն 960

- Թ՜ջկ՜պ՜ջ, 1687 դ. – բն 453
- ԺԳ ՟., ճջ՟զ Զճսի՜էզ – բն 40

- ԺԳ ՟., ՠխ՝՜հջ Յճչի՜ձձբո ոպ՜ռճխզ – բն 37, 39
- չջ՟. Եջաձժ՜ռզ, ԺԳ ՟., Հ՜ձՠէճսժտ – բն 723

- 1388 դ., ժ՜ակճխ զ Սյ՜ջպժՠջպ ՞զսխ – N 1144,
բն 433, 438

- տիհ., 1303 դ. – բն 516

- Ն՜խ՜ղ, ԺԴ ՟., պ՜խտ. Եո ՞զպբզ ա՜ղը՜ջիո – բն
473, Մզ՜ոձ՜ժ՜ձ Սճսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ – բն 156

- տիհ., 1311 դ., ՠխ՝՜հջ Կզսջճձ ՞ջմզ – բն 1318

- ԺԴ ՟., ՞ջզմ – N 1244, բն 725, 728

- 1320 դ., ՞ջզմ – N 1098, բն 299, 302

- ոջժ., 1413 դ. – բն 904

- տիհ., 1335 դ. – բն 907
- 1339 դ.-զռ ՜շ՜ն, ՞ջզմ – 1180, բն 561, 563

- չջ՟. Ն՜ի՜յՠպՠ՜ձռ, 1419 դ., ՞ջզմ զ Սճսը՜ջ՜հ
չ՜ձտ – N 1306, բն 861, 863

- Ա Գշձՠջռզ (ժդխ. 1341-1355 դդ.) – բն 463

- Մՠթճվ՜չ՜ձՠռզ, 1426 դ. – բն 1226

- տիհ., 1347 դ., ՞ջզմ զ Սզո – N 1138, բն 409, 419,
420, 421, 422

- 1432 դ. – բն 370

- Այ՜ջ՜ձՠռզ, ԺԴ-ԺԵ ՟՟., Գզջտ յ՜պծ՜շ՜ռ – բն
1282

- չջ՟., 1435 դ. – բն 1116, 1120

- - տիհ., 1435 դ. – բն 1118

- չջ՟. Հզսո՜ձ, 1435 դ. – բն 1116
- չջ՟., 1416 դ. – բն 775
- ժջ., 1449 դ. – բն 626
- ՠյո., 1429 դ. – բն 118
- 1464 դ. – բն 873
- չջ՟., իձ՞ռ., 1435 դ. – բն 1120
- ԺԶ ՟., ՞ջզմ – N 1043, բն 163, 166

- 1494 դ., ՞ջզմ հԱշգձնճսռ չ՜ձտ – N 1071/՝, բն
242, 244

- ԺԸ ՟. – բն 1150

- յջձ., ԺԵ ՟. – բն 940

- ԺԹ ՟. – բն 164

- Գ՜ձլ՜ժՠռզ, ԺԵ ՟. – բն 1076

Մխվսթշ

- 1555 դ., ՞ջզմ զ Ս. Ս՜ջ՞զո – N 1087, բն 275, 276

- տիհ., 1278 դ., ՞ջզմ զ Կ՜ջվզ – N 1328, բն 933,
936

- ՠջբռ, 1564 դ., ՞ջզմ – N 1024, բն 91, 95, 96

- Թՠխՠձ՜ռզ, 1298 դ., ՞ջզմ զ Գէ՜լճջ – N 1409, բն
1197, 1199, 1200, 1202

- չջ՟., 1596 դ., ոպ՜ռճխ – N 1407, բն 1191, 1195
- ԺԶ ՟. – բն 268

- 1335 դ. – բն 907

- չջ՟., 1601 դ., ոպ՜ռճխ – N 1116, բն 343, 346

- 1347 դ., ՠխ՝՜հջ Մըզդ՜ջ տիհզ – բն 419

- չջ՟., իձ՞ռ., 1601 դ. – բն 490

- ՟յզջ, 1347 դ., ՞ջզմ զ Սզո – N 1138, բն 409, 420,
422

- 1620 դ., ՞ջզմ – N 1325, բն 925, 929

- տիհ., 1367 դ. – բն 470

- չջ՟., 1627 դ., ոպ՜ռճխ զ Խ՜ջ՝ՠջ՟ – N 1302, բն
853, 854

- ՜՝խհ Ջճսխ՜հՠռզ, 1628 դ., ՞ջզմ զ Տ՜դՠս – N 1171,
բն 523, 527, 528, 529

- ոջժ., 1848 դ., ՞ջզմ զ Ս՜կ՜դզ՜ – N 1348, բն
1041, 1042

- 1631 դ., ՠխ՝՜հջ Գջզ՞ճջ ՞ջմզ – բն 1099

Մխվսնրղ Բգվէնրղգ՟մ, 1776 է. – եչ 538

- տիհ., 1636 դ., իձ՞ռ., ի՜հջ Ոչ՜ձբո տիհզ – բն 99

Մզծգվեվ յ՟ծ, 1604 է., ղ՟ճվ Բ՟վջգհ ռվբ. ավշթ –
եչ 812

- 1642 դ., ճջ՟զ Ակզջ՜ո՜դ Ջճսխ՜հՠռճս – բն 1196
Մմ՟ջ, ջվՠ. – եչ 966
- 1654 դ., ճջ՟զ Մ՜պդբճոզ – բն 955
Մմէնրյ, 1620 է. – եչ 847
- ժջ., 1664 դ. – բն 1182
- 1664 դ., ի՜հջ Զ՜տ՜ջզ՜ ոջժզ – բն 1182
- 1171 դ., ի՜հջ Մզջաբձը՜ձզ – բն 1206
- 1680 դ. – բն 788
- Ջճսխ՜հՠռզ, 1687 դ., ՞ջզմ հԵս՟ճժզ՜ – N 1370, բն
1087, 1088, 1090
- ԺԷ-ԺԸ ՟՟., ՜ս՜՞ՠջբռ – բն 628
- չջ՟., 1703 դ. – բն 732
- 1708 դ. – բն 1022
- 1728 դ. – բն 648
- 1740 դ., ի՜հջ Խ՜մ՜պճսջ տիհզ – բն 131
- Ն՜ըմճս՜ձռզ, 1741 դ., ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ – N 1228,
բն 687, 689
- չջ՟., 1779 դ. – բն 480
- (Մ՜ժգջ՟զմ), 1799 դ. – բն 198
- ԺԸ ՟., ճջ՟զ Թբկճսջզ – բն 1344
- ԺԸ ՟. – բն 1172
- Մ՜է՜ա, ԺԸ ՟., ՞ջզմ – N 1423, բն 1231, 1234
- ԺԸ ՟. – բն 941
- ԺԸ ՟. – բն 580
- 1819 դ. – բն 54

Մնխթ՟մնջ
- չժ՜ – բն 1009
- չժ՜ Յ՜խ՜արձ – բն 970
Մնխթղնջ
- գձդՠջռճխ, չժ՜ – բն 968
- տիհ. Աձվզէզճհ – բն 1003
Մնռ՟ՠ, նվբթ Ղնռս՟ճ – եչ 29, 665, 717
Մնռխթ՟ ւծճ. – եչ 970, 1020
Մնռխթջ ի՟ցյթխ – եչ 1005
Մճչոբո
- կ՜ջ՞՜ջբ, Ախրդտ – բն 350, 354, Մՠժձճսդզսձ
Հձ՞՜կ՜պՠձզ – բն 15, 24, 25, 397, 402, 405, 919,
1251, Տրձ ՠս յ՜պկճսդզսձ – բն 308, 407, 510, 978,
1008, Նղճսկ – բն 15, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 61, 74, 80, 146, 161, 183, 186, 282,
338, 366, 400, 403, 405, 406, 412, 415, 419, 424,
491, 504, 529, 553, 554, 642, 663, 694, 696, 697,
698, 727, 785, 897, 920, 921, 924, 925, 971, 1036,
1070, 1142, 1239
- Խճջՠձ՜ռզ, Պ՜պկ՜ի՜հջ Հ՜հճռ (դ՜ջ՞կ՜ձզմ, չջ՟.
ի՜հճռ, Քՠջդճխ, Քՠջդճխ՜ի՜հջ), Պ՜պկճսդզսձ ի՜հճռ
– բն 1315, Աղը՜ջի՜ռճհռ – բն 1316, Ի Սճսջ՝
Հշզվոզկՠ՜ձռ – բն 893, Յ՜խ՜՞ո Պզպճհզռ – բն
316, Յ՜խ՜՞ո չ՜ջեճխ՜ժ՜ձ ճսոկ՜ձռ – բն 473, 780,
Ոխ՝ – բն 1017, Պ՜պ՜ոը՜ձզ ի՜ջռկ՜ձձ Յճ՝ձ՜խզ –
բն 959, զ ՝՜ձզռ – բն 342, 1236, ձղճսկ – բն 339,
1055, 1316

- չջ՟. Եջաձժ՜ռզ (չըծ. 1323 դ.), Մՠժձճսդզսձ
ե՜կ՜ձ՜ժ՜՞ջճսդՠ՜ձձ – բն 927, 930, 933, 941,
1275, 1277, 1280, Մՠժձճսդզսձ ըճջիջ՟ճհ
Պ՜պ՜ջ՜՞զձ – բն 947, 948, ոպ՜ռճխ զ Խճջզձ ՜ձ՜յ՜պ – N 1418, բն 1215, 1217, 1218

Մնրծթո, 1671 է., խնհ՟խթտ Աղթվի՟մթ – եչ 1206
Մնրհ՟ժ
- 1607 դ., իձ՞ռ.. տճհջ Մ՜ձճսժ ՞ջզմ – բն 692
- 1620 դ. – բն 847

- ժ՜ջծ՜ի՜ո՜ժ, 1413 դ. – բն 611
Մնրհժնր, 1678 է., խնհ՟խթտ Սթնմթ – եչ 532, 533
- ՜՝խհ., 1416 դ., ՞ջզմ զ Տ՜դՠս – N 1264, եչ 773,
775, 776

Մնրհվթ Զ՟մմ՟, 1222 է. – եչ 344

- չջ՟. իձ՞ռ., 1435 դ. – բն 1120

Մնրջգի, 1564 է., ծ՟ճվ Կնրժա՟մթ – եչ 95, 96

- ԺԵ ՟. – բն 782

Մնրվ՟ս

- (Մճսոբո), ՠյո., 1517 դ. – բն 178

- 1564 դ., ա՜ս՜ժ Յճի՜ձձզոզ – բն 95

- 1604 դ., ՠխ՝՜հջ Բ՜ջոՠխ չջ՟. Բ՜խզղՠռճս – բն 812

- 1596 դ., ի՜հջ Մժջպզմ ոպ՜ռճխզ – բն 1195

- ՠյո., 1622 դ. – բն 235

- 1604 դ., իձ՞ռ., ՠխ՝՜հջ Բ՜ջոՠխ չջ՟. Բ՜խզղՠռճս –
բն 812

- Գ Տ՜դՠս՜ռզ (ժդխ. 1629-1632 դդ.), ոպ՜ռճխ զ
Խճպ՜ձ՜ձ – N 1278, բն 799, 801, 802, Նղճսկ – բն
306, 576, 578

- վ՜ղ՜, 1608 դ. – բն 1054

- ՟յզջ, 1634 դ. – բն 577

- 1638 դ. – բն 742

- չջ՟., 1664 դ. – բն 1182, 1184

- 1654 դ., ի՜հջ Հբջ՜յՠպզ – բն 956

- տիհ., 1696 դ., ոպ՜ռճխ հԵջձն՜ժ – N 1332, բն 945,
947

- ի՜ծզ, 1673 դ. – բն 1250

- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 285
- ոջժ., ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 447
- չջ՟., 1712 դ. – բն 570

- ոճսէդ՜ձ, 1635 դ. – բն 17, 22, 66, 335, 336

- Մճսջ՜պ ը՜ձ, 1654 դ. – բն 956
- ԺԷ ՟. – բն 1141
- ԺԸ ՟. – բն 1172
Մնրվ՟սյեմ ինչ՟, 1435 է. – եչ 1122

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 186
Մշփ, 1671 է. – եչ 1206
- տիհ., ԺԸ ՟. – բն 1078
Մպ՟րհնրժ, ԺԷ բ. – եչ 972
- Մ՜ջձՠռզ, 1809 դ., ՞ջզմ զ Կ՜ջզձ – N 1369, բն
1085, 1086

Մջվյ՟ճ խվ., ԺԸբ., խմւ՟բվնյղ – եչ 1026

Մնվնռբ՟ս էար., Աջսռ. – եչ 879

Մվռ՟է, ւնճվ Սթնմթ, 1678 է. – եչ 532, 533

Մնրժնրւ, ԺԳ բ. – եչ 355, 356

Մփմս՟մնջ ղգխմթշ – եչ 877

Մնրժւթ իփչ՟, ԺԷ բ. – եչ 388

Մ՟րպ՟ջ, դնրա՟խթտ Տթղնէեթ – եչ 1002
Մփվթ՟, «Բ՟մ՟ժթ ղս՟տ» անվլնրղ – եչ 206

- ՠջբռ, 1347 դ., ի՜հջ Դ՜սզդ ՞ջմզ – բն 418
Յ՟ՠեէ, նվբթ Ննճթ – եչ 18, 416, 1235

- ժջ., 1388 դ. – բն 436, 438

Յ՟դբ՟ ռխ՟ – եչ 978

- ժջ., 1398 դ. – բն 284

Յ՟դխգվս, Ե բ., էար. ո՟վջթտ – եչ 975, 1312

- չջ՟. Ոչո՜ձձ՜ձռ, ԺԴ ՟., Մ՜պդբճո Ջճսխ՜հՠռզձ զ
ըձ՟ջճհ ձճջ՜ – բն 1083, 1085, 1171, 1173, 1175,
1176, 1179, 1186

Յ՟խթմէնջ ռխ՟ – եչ 970, 1009
Յ՟խնՠ

- ԺԴ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1315, բն 893, 895
- ձ՜ի՜յՠպ, ճջ՟զ Իո՜ի՜ժ՜ – բն 52, 151, 189,
194, 292, 293, 308, 336, 406, 510, 717, 879, 880
- ՜շ՜տՠ՜է, Կ՜դճսխզժՠ՜հ դճսխդ – բն 547, 771,
1228, զ Մՠժձճսդՠձբ Կ՜դճսխզժՠ՜հ դխդճհձ – բն 459,
906, 920, 961, 1095, 1193, 1194, 1196, 1197,
1242, 1286, 1287, պրձ – բն 75, 309, 310, 408, 923,
982, 995, կ՜ձջ՜ձժ՜ջ – բն 1087, ձղճսկ – բն 554,
903, 983, 1021, 1063, 1203
- (Յ՜ժճչ՝ճո) ՜շ՜տՠ՜է, ճջ՟զ Աէվՠ՜հ – բն 310,
968, 1018
- (Յ՜ժճ՝ճո), Տՠ՜շձ ՠխ՝՜հջ – բն 31, 32, 35, 38, 74,
408, 923, 994, 1031, 1071, 1072, 1236, 1268, 1286
- ոջ՝. – բն 206
- տիհ., ձ՜ի՜պ՜ժճս՜թ Յճչի՜ձձբո ՠյո. իՠպ – բն
1019

- ՜՝խհ., 1413 դ. – բն 903, 904
- չջ՟. Ղջզկՠռզ, ԺԴ-ԺԵ ՟՟., Պ՜պծբձ պճկ՜ջզ – բն
338, 1059, Ք՜ջճա Մՠթզ Ոսջ՝՜դզձ – բն 322, 324,
ձղճսկ – բն 1119, 1226
- ՜՝խհ. Բՠջժջՠռզ, 1432 դ., ՞ջզմ հԵջճսո՜խբկ – N
1125, բն 365, 368, 369
- ժջ., 1435 դ. – բն 1117, 1118, 1120, 1122
- (Աժճ՝), 1438 դ. – բն 162
- ժջ., 1449 դ. – բն 626, 627
- տիհ., 1458 դ., ոպ՜ռճխ հԱհջզչ՜ձտ – N 1027, բն
107, 111
- ԺԵ ՟., ի՜հջ Ղ՜ա՜ջ ոջժզ – բն 362

- Մթ՝ձ՜հ ի՜հջ՜յՠպ, Դ ՟. – բն 23, 669, 871, 995

- 1517 դ., ՞ջզմ զ Կ՜ոպ՜խճձ ՞զսխ – N 1047, բն
175, 178

- Սջծՠռզ, Ե-Զ ՟՟. – բն 448

- 1547 դ. – բն 137, 138

- (Յ՜ժճչզժ), յ՜ջոզժ, Զ ՟., չժ՜ – բն 987

- Ոջխճսձժ՜ջռզ, 1561 դ. – բն 334

- չջ՟. Աոճջճռ Մՠէզպզձճհ, ԺԲ ՟՟., Թճսխդ Նՠջոզոզ
Շձճջի՜էսճհ – բն 749

- 1590 դ., ի՜հջ Յճչի՜ձձբո ժ՜ակճխզ – բն 748
- ԺԶ ՟., ՞ջզմ – N 1340, բն 1015, 1021

- չջ՟., ԺԲ ՟., զ ըձ՟ջճհ – բն 1198, 1213, 1216
- տիհ., ԺԶ ՟., ի՜հջ Պՠպջճո ՞ջմզ – բն 649
- Ա Կէ՜հՠռզ (ժդխ. 1268-1286 դդ.) – բն 230, 1232
- ժջ., ԺԶ ՟., իձ՞ռ. – բն 652
- ծ՞ձ՜սճջ, ԺԳ ՟. – բն 298
- Բ Աձ՜ս՜ջաՠռզ (ժդխ. 1327-1341 դդ.) – բն 429,
1041

- ՟յզջ, 1600 դ., ՞ջզմ զ Սՠ՝՜ոպզ՜ – N 1399, բն
1167, 1170
- ըճն՜, 1600 դ. – բն 1170

- ՟յզջ, 1607 դ. – բն 692
- 1607 դ., ՠխ՝՜հջ Մ՜ձճսժ ՞ջմզ – բն 692
- ՜ջտՠյո. Տջ՜յզաճձզ, 1608 դ. – բն 1053
- ՜՝խհ., 1610 դ. – բն 570
- (Աժճ՝), ՠխ՝՜հջ Յճչի՜ձձբո ՞ջմզ, 1610 դ. – բն 569

- 1654 դ., ՞ջզմ զ Թճչջ՜ոժ՜ձ ՞զսխ – N 1336, բն
951, 953, 955
- ՜՝խհ. Կ՜ց՜հՠռզ, 1661 դ. – բն 236, 756
- Դ Ջճսխ՜հՠռզ (ժդխ. 1655-1680 դդ.) – բն 172, 684,
805, 838, 841, 860, 905, 1032, 1144, 1183, 1184,
1304, 1337, 1341

- տիհ., 1611 դ., ՞ջզմ – N 1201, բն 619, 621

- կ՜ի՟՜ոզ, 1660 դ., ՠխ՝՜հջ Խ՜մ՜պճսջ չջ՟.
Ջճսխ՜հՠռճս – բն 1338

- Կ՜կՠձՠռզ, 1611 դ., ՞ջզմ զ Կ՜կՠձզռ – N 1288, բն
823, 825, 826

- տիհ., 1672 դ. – բն 869, 870

- ոջժ., 1612 դ. – բն 721

- տիհ., 1689 դ. – բն 236

- տիհ., 1613 դ., ի՜հջ Մզտ՜հբէ ոպ՜ռճխզ – բն 817,
818

- ՠյո., 1694 դ. – բն 1334

- տիհ., 1620 դ., ճջ՟զ Սզճձ տիհզ – բն 847

- (Աժճ՝), ԺԷ ՟., Ք՜ջճա Վՠջ՜վճըկ՜ձ – բն 1299

- 1620 դ. – բն 847

- ԺԷ ՟. – բն 820

- 1621 դ., ՞ջզմ զ Բզսա՜ձ՟զ՜ – N 1246, բն 731,
734, 1628 դ., ՞ջզմ զ Կճոպ՜ձ՟զձճսյրէզո – N
1017, բն 65, 66

- Ոսշձժ՜ջՠռզ, ԺԷ ՟. – բն 434, 1232

- Կՠո՜ջ՜ռզ, 1632 դ. – բն 782

- Էջբռ, ԺԷ ՟. – բն 783, 784

- (Աժճ՝), տիհ., 1634 դ. – բն 577, 578

- տիհ., ԺԷ ՟., ՞ջզմ – N 1099/՝, բն 307, 310

- տիհ., 1640 դ., ի՜հջ Պճխճո ՠջբռ ՞ջմզ – բն 330

- տիհ., 1701 դ., ի՜հջ Եազ՜ա՜ջզ – բն 178

- ըրն՜, 1642 դ. – բն 818

- ժջ., 1702 դ. – բն 376

- 1642 դ., ՞ջզմ – N 1428, բն 1245, 1247

- չջ՟., 1706 դ. – բն 962

- կ՜ի՟՜ոզ, 1642 դ., ի՜հջ Խ՜մ՜պճսջ Ջճսխ՜հՠռսճհ –
բն 764

- Չՠէՠյզ, 1712 դ. – բն 570

- ժջ., 1646 դ., ոպ՜ռճխ – N 1263, բն 771, 774
- 1648 դ. – բն 886
- Աժձՠռզ, 1648 դ., ՞ջզմ զ Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէզո – N
1113, բն 333, 335, 336, 337

- ժդխ. – բն 870

- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 304, 307, 805

- 1715 դ. – բն 856
- չջ՟., 1717 դ., ոպ՜ռճխ զ Կՠո՜ջզ՜ – N 1371, բն
1089, 1090, 1091, 1092
- ՠյո. Կճձպՠռզ, 1724 դ. – բն 568
- պզջռ., 1728 դ. – բն 131, 404

- 1651 դ., ճջ՟զ Շ՜կ՜կզ – բն 139
- ՜՝խհ., 1732 դ., ՞ջզմ ՠս ոպ՜ռճխ զ Նճջ Ջճսխ՜ – N
1392, բն 1149, 1151

- Ն՜էՠ՜ձ, յ՜պջզ՜ջտ Կ. Պրէոճհ 1741-49 դդ., Կպ՜ժ
–
բն
449,
Մՠժձճսդզսձ
՝՜ջճհ՜ժ՜ձ
վզէզոճվ՜հճսդՠ՜ձ – բն 57, 63, 949, Նՠջ՝ճխՠ՜ձ զ
Ն՜էՠ՜ձ – բն 66, ձղճսկ – բն 830, 950

Յ՟ջնմ ռխ՟ – եչ 1020

- Ե Շ՜կ՜ըՠռզ (ժդխ. 1759-63 դդ.) – բն 1107,
ոպ՜ռճխ հԷնկզ՜թզձ – N 1446, բն 1277, 1278

- 1613 դ., ճջ՟զ Մզտ՜հբէ ոպ՜ռճխզ – բն 817

- ՟յզջ, 1767 դ. – բն 714, 715

- պզջ՜ռճս Սՠ՝՜ոպ՜ռզ, 1653 դ., ՞ջզմ զ Սպ՜կյրէ
– N 1177 , բն 543, 547

Յ՟վնրէթրմ
- ԺԶ ՟. – բն 404

- Կ՜ջձՠռզ Սզկճձՠ՜ձ, 1782 դ., Մՠժձճսդզսձ Եջ՞ճռ
ՠջ՞ճհձ – բն 501, 503, 505, 506, ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ –
N 1164, բն 507

- 1654 դ., ճջ՟զ յջձ Թճջճոզ – բն 953, 954

- չջ՟., 1789 դ. – բն 1178

- չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ, 1697 դ. – բն 479

- չջ՟., 1792 դ., ժձտ՜՟ջճղկ – բն 1264

- ձրպ՜ջ, ԺԷ ՟. – բն 290

- (Աժճ՝), 1797 դ. – բն 888

- կ՜իպՠոզ, ԺԷ ՟. – բն 784

- ԺԸ ՟., ՞ջզմ –N 1454, բն 1299, 1302

- ԺԷ ՟., ՞ջզմ – N 1172, բն 529, 532

- (Աժճ՝), ԺԸ ՟. – բն 154, 166, 351

- 1708 դ. – բն 1022

- ժջ., ԺԸ ՟. – բն 512

- ՠյո. Էպջբձՠռզ, 1709 դ., ՞ջզմ – N 1441, բն 1265,
1267, 1269, 1270

- 1662 դ., ճջ՟զ Յճի՜ձզ – բն 172

- յջձ., ԺԸ ՟. – բն 178
- (Աջճսդզսձ), 1710դ. – բն 24
- պզջռ. Պրէոՠռզ, ԺԸ ՟. – բն 1214
- տիհ., 1712 դ. - բն 570
- ԺԸ ՟. – բն 909, 928, 930
- ԺԸ-ԺԹ ՟՟. – բն 144
- թ. չջ՟., 1848 դ. – բն1042
- ո՜ջժ՜ս՜՞ ՞ջ՜պ՜ձձ Սզսձՠ՜ռ – բն 141, 280,
1024
Յ՟խնՠչ՟մ
- 1613 դ., ճջ՟զ Մզտ՜հբէ ոպ՜ռճխզ – բն 817
- (Աժճ՝ն՜ձ), 1654 դ. – բն 955, 956
- 1660 դ. – բն 1338
Յ՟հնրո

- (Աջճսդզսձ), տիհ. Սՠ՝՜ոպ՜ռզ 1717 դ. – բն 1089,
1090
- ոջժ. Ճ՜իժՠռզ, 1723 դ., ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ – N 1072,
բն 243, 246
- ՟յզջ., 1724 դ., ժ՜ակճխ հԱպ՜ձ՜հ – N 1286, բն
819, 820
- ՠյո. Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռզ, 1726 դ. – բն 1308
- Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռզ 1739 դ., ՞ջզմ հԵջճսո՜խբկ –
N 1208, բն 637, 645, 646
- Նճսոզձ՜ռզ, 1748 դ. – բն 1310

- 1584 դ., ի՜հջ Դ՜ձզբէզ – բն 120

- Պՠպջճոՠ՜ձ Նճջ Ջճսխ՜հՠռզ 1751 դ., ՞ջզմ զ
Ս՜ձժդ՜ Պզպջճ՝ճսջը – N 1067, բն 227, 230

Յ՟մսնրմ, 1708 է. – եչ 1022

- 1752 դ., ՞ջզմ զ Խ՜ջ՜ոճս – N 1290, բն 827, 830

1003, 1029, 1141, 1165, 1168, 1241, 1252, 1282,
1327

- չջ՟., 1795 դ. – բն 54
- (Աջճսդզձ), ԺԸ ՟. – բն 178

Յնՠգմսթնջ գվ՟մգժթ – եչ 965
- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 51, 52
Յնՠմ՟հ ջվՠ. – եչ 959, 1157
- կ՜իպՠոզ, ԺԸ ՟. – բն 1136
Յնպէնպ, Աջսռ. – եչ 41
- պզջռ., ԺԸ ՟. – բն 1134

Յնռ՟ՠ, Աջսռ. – եչ 607

- ԺԸ ՟. – բն 1104

Յնռ՟է՟ղ, Աջսռ. – եչ 84, 452, 1166

- տիհ., 1839 դ. – բն 204

Յնռ՟խթղ

Յ՟վռեժթ, 1613 է., խնհ՟խթտ Թ՟րհնրղ՟հթ – եչ 817
Յ՟վս՟ղ, 1607 է.,
Սգՠ՟ջս՟տնր – եչ 692

ծ՟ճվ

Սթղենղ

՟ՠհճ

- դ՞ս., ճջ՟զ Յճչոզ՜հ, Աոպչ. – բն 85, 151, 397,
664, 665

Յգ՟վթխ, 1707 է. – եչ 590

- ի՜հջ Տզջ՜կ՜սջ – բն 73, 308, 773, 977, 986, 988,
999, 1296

Յգհջ՟ժ՟ղ, 1708 է., խնհ՟խթտ Մ՟վէ՟ճթ – եչ 1022

- ՠջբռ, 1670 դ. – բն 908

Յգո՟ցվ՟ – եչ 643

- (Ոչ՜ժզկ), ՜՝խ., 1689 դ. – բն 236

Յգջնր

- չջ՟., 1696 դ. – բն 1196

- ճջ՟զ Ն՜սՠ՜ – բն 14, 29, 42, 62, 297, 329, 336,
399, 406, 407, 412, 417, 510, 661, 779, 1282

- չջ՟., 1763 դ., ժձտ՜՟ջճղկ – բն 1204
- ոջժ., 1765 դ. – բն 1187

- ճջ՟զ Իո՜տ՜ջ՜հ – բն 57, 64
- յ՜պջզ՜ջտ Եջճսո՜խբկզ, 1782 դ. – բն 503
Յգջջե, ծ՟ճվ Դ՟րթէ ղ՟վա՟վեթ – եչ 378
Յնռ՟ջ՟ց
Յգվ՟ս, ծ՟ճվ Ոռջեթ – եչ 1166
Յեժի՟էնրմ, 1413 է., ւնճվ Պգսվնջ ՟ՠհճթ – եչ 903,
904
Յեսխ՟վ
- 1543 դ. – բն 164
- 1591 դ., ի՜հջ Դ՜ձզբէ չջ՟զ – բն 748
Յթղ՟վ, ռխ՟ – եչ 1019

- ճջ՟զ դ՜՞՜սճջզ Հձ՟ժ՜ռ – բն 168, 971, 1021
- տիհ., չժ՜ – բն 984
- (Յճչ՜ո՜՝), 1292 դ., ՞ջՠէ – N 1363, բն 1073,
1076
- տիհ., 1651 դ. – բն 138, 139
- 1684 դ. – բն 802

Յթյնռ, ո՟յսփմգ՟ Մնռջեջթ – եչ 412

- ՜՝խհ., 1690 դ. ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ – N 1425, բն 1237,
1239

Յնՠ գվ՟մգժթ – եչ 71, 220, 308, 333, 334, 335, 339,
342, 413, 490, 513, 514, 515, 517, 518, 520, 521,
522, 523, 525, 531, 533, 535, 536, 537, 538, 539,
719, 725, 752, 766, 771, 787, 828, 944, 947, 1002,

- Կ՜ջ՝ՠռզ, 1690 դ., ոպ՜ռճխ հԷնկզ՜թզձ – N 1425,
բն 1237, 1239, 1240, ՞ջզմ զ Բՠդխՠիբկ 1735 դ. - բն
1157, 1161, 1162

- չջ՟., 1739 դ., ոպ՜ռճխ հԱջաջճսկ – N 1146, բն
441, 443, 444
Յնռ՟ս էար Իջվ՟ճեժթ – եչ 1166
Յնռե, ղ՟վա՟վե – եչ 84, 396, 445, 450, 452, 770,
771, 778, 982, 1283

- ՠյո., չժ՜, Գ−Դ ՟՟. − բն 1019
- կզ՜հձ՜ժՠ՜ռ, Դ ՟., ե՜կ՜ձ՜ժ՜ժզռ Հշճկզ Պՠպջճո
ի՜հջ՜յՠպզ − բն 829
- (Յճի՜ձ), ՠյո. Կճխճձզճհ, Դ ՟. − բն 1003
- Հճո՜ս՜ռզ, Դ ՟. − բն 966, 983

Յնռծ՟մմեջ
- իհջյՠպ Կ. Պճէոզ, Դ ՟., չժ՜ − բն 966
- (Յճչձ՜ձ), ի՜հջ Պՠպջճո ՜շ՜տՠ՜էզ − բն 744
- Կ՜ջ՜յՠպ, Մժջպզմ − բն 37, 75, 113, 114, 216,
240, 310, 610, 623, 683, 725, 727, 775, 776, 788,
803, 810, 865, 964, 965, 970, 973, 976, 977, 982,
985, 989, 995, 1009, 1021, 1036, 1097, 1156,
1167, 1181, 1183, 1236, 1300
- Ասՠպ՜ջ՜ձզմ, Ասՠպ՜ջ՜ձ − բն 143 (ՊՊ), 167
(ՊՊ), 259 (ՊՊ), 295 (ՊՊ), 430 (ՊՊ), 590 (ՊՊ), 699
(ՊՊ), 744 (ՊՊ), 752 (ՊՊ), 785 (ՊՊ), 805 (ՊՊ), 835
(ՊՊ), 842 (ՊՊ), 849 (ՊՊ), 851 (ՊՊ), 1202 (ՊՊ),
1239 (ՊՊ), 1249 (ՊՊ), հԱսՠպ՜ջ՜ձբձ − բն 772,
1024, Կ՜դճսխզժՠ՜հռ դճսխդ − բն 547, 1194, 1196,
1197, 1228, 1242, Տՠոզէ − 1064, Պ՜պկճսդզսձ
Վՠջ՜վճըկ՜ձձ Տզջ՜կ՜սջ – բն 1346, Յ՜հպձճսդզսձ
Յճչի՜ձձճս − բն 547, Մՠժձճսդզսձ Ասՠպ՜ջ՜ձզ − բն
32, 391, 414, 416, 464, 763, 769, 770, 800, 802,
813, 825, 828, 835, 849, 918, 1035, 1038, 1042,
1043, 1047, 1050, 1052, 1057, 1059, 1063, 1066,
1091, 1140, 1141, 1145, 1146, 1149, 1154, 1155,
1156, 1158, 1159, 1164, 1204, 1213, 1214, 1216,
1231, 1241, 1261, 1264, 1266, 1287, 1296, 1318,
Մՠժձճսդզսձ Յ՜հպձճսդՠ՜ձձ − բն 336, 493, 498,
531, 545, 907, 917, 920, 1046, 1146, 1189, 1198,
1212, 1214, 1216, 1223, 1227, 1229, 1230, 1234,
1237, 1260, 1261, 1263, 1264, 1266, 1269, 1287,
պրձ ՠս յ՜պկճսդզսձ − բն 75, 309, 310, 408, 923,
979, 1003, 1094, Մ՜ձջ՜ձժ՜ջ − բն 1087, 1093,
1157, 1263, ձղճսկ − բն 72, 78, 472, 475, 499, 519,
604, 629, 764, 814, 826, 833, 836, 847, 850, 867,
891, 897, 903, 915, 1033, 1040, 1042, 1044, 1049,
1051, 1065, 1070, 1065, 1069, 1070, 1123, 1149,
1153, 1160, 1191, 1200, 1221,1222, 1224, 1236,
1270, 1271, 1272, 1284, 1287, 1304
- Գ−Դ ՟՟., կզձձ զ կ՜ձժ՜ձռձ հԵվՠոճոզ − բն 983

- (Յճի՜ձ), ՠջ՜ձՠէզ, Դ ՟., ճջ՟զ Քոՠձճվճձզ − բն
991
- ՝եզղժ, չժ՜, Դ ՟. − բն 922
- (Յճի՜ձ), Գ ՟., ի՜հջ Ս. Տզկճդբճոզ − բն 1157
- ՜հջ ճկձ զ աջճհռո − բն 1132
- յ՜պ՜ձզ, «Բ՜ձ՜էզ կպ՜ռ» ՠջժճսկ − բն 206
- (Օի՜ձ), Դ ՟., ՜շ Եյզվ՜ձ Կզյջ՜ռզձ − բն 732
- Ախբտո՜ձ՟ջճս ի՜հջ՜յՠպ, Դ ՟. − բն 985
- Եջճսո՜խբկզ իհջյՠպ, Դ ՟. − բն 998
- Ոոժՠ՝ՠջ՜ձ , 354−407 դդ., հԱձ՟ջզ՜ժ՜ձ՜ռ − բն
415, Խջ՜պ − 1160, զ Հձ՞՜կ՜պՠձզ կՠժձճսդՠձբձ −
բն 15, 282, 288, 299, 411, Ի Թ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձձ − բն
31, հԵաՠժզբէ − բն 34, հԵո՜հՠ՜ − բն 633, 635, 636,
637, 647, 649, 653, 655, 1283, Ի Յճսձ՜ձ կ՜ջ՞՜ջբձ
− բն 33, հԵջՠկզ՜ − բն 413, 715, Մՠժձճսդզսձ
՜սՠպ՜ջ՜ձ՜ռձ − բն 619 (ՊՊ), 725, 747, 754, 765
(ՊՊ), 779, 799 (ՊՊ), 813, 1035, 1038, 1040, 1159,
Ի Գճջթճռ Աշ՜տՠէճռ − բն 32, 35, 787, 896, 900,
1069, 1083, 1085, 1165, 1169, 1171, 1173, 1175,
1176, 1179, 1186, 1208, Ի Պ՜սխճո դխդճհձ − բն
414, 642, 643, 644, 645, 912, 913, 914, 915, 916,
920, 1101, 1102, 1105, 1107, 1111, 1112, 1113,
1114, 1115, 1123, 1164, 1209, 1212, 1243, 1267,
1285, 1286, Ճ՜շտ − բն 738, 1238, Նՠջ՝ճխ զ Սճսջ՝
Գջզ՞ճջ Լճսո՜սճջզմձ − բն 923, 978, Ի ՝՜ձզռ − բն
181, 408, 540, 662, 726, 922, 1166, 1188, 1194,
1197, 1241, 1326, 1347, Վ՜ոձ ՜ձժ՜ջ
յ՜պկճսծ՜ձզձ − բն 36, 477, 478, Տրձ − բն 992,
կ՜ձջ՜ձժ՜ջմճսդզսձ − բն 855, 1157, ձղճսկ − բն 76,

380, 383, 540, 572, 594, 605, 611, 641, 660, 814,
844, 894, 895, 1073, 1074, 1097, 1098, 1099,
1103, 1104, 1119, 1283, 1284

- ՜ջտՠյո. Հ՜խ՝՜պզ, ԺԳ ՟. − րն 435, 489, 549,
579, 581, 1224
- ՜ջտՠյո Բնձճհ, 1298 դ. − բն 1201

- (Յճչի՜ձ) Ա Մ՜ձ՟՜ժճսձզ (ժդխ. 478-490 դդ.),
Խջ՜պտ - բն 408, 752, 861, 1060, Կ՜ձճձտ − բն 143,
159, 213, 223, 238, 243, 249, 682, 905 (ՊՊ)

- ՜ջտ՜ՠխ՝՜հջ, ԺԳ ՟. − բն 1069, ՞ջզմ − N 1315, բն
893, 895, 896, 1284

- (Ոչի՜ձձբո) ի՜հջ Գէ՜ժ՜հ չ՜ձզռ − բն 704

- ՜շ՜նձճջ՟ Գշձՠջճհ, ԺԳ ՟. − բն 1069, 1169, 1284

- (Յճի՜ձ) Մ՜կզժճձՠ՜ձ, Է ՟. − բն 704, 936

- չջ՟., ԺԳ ՟., ե՜կ՜ձ՜ժ՜ժզռ Կզջ՜ժճո Եջաձժ՜ռճս
− բն 196

- Իկ՜ոպ՜ոբջ Օլձՠռզ (ժդխ. 717-728 դդ.) − բն 36
- Աձ՞էճո, Ը ՟. − բն 472
- Չկղժզժ, Ժ ՟., Բզսա՜ձ՟՜ժ՜ձ ժ՜հոջ − բն 1020
- Կճաՠշձ (Տ՜ջրձ՜ռզ), Ժ−ԺԱ ՟՟. − բն 33, 923,
1159
- ճջ՟զ Մճսղզ, 1118 դ., ՞ջզմ զ Մ՜ջկբպ ՞զսխ − N
1214, բն 655, 659

- տիհ., ԺԳ ՟., ոպ՜ռճխ զ Հճշճկ՜հջ − N 1007, բն 31,
36, 37, 38
- Եջաձժ՜ռզ (Պէճսա), ԺԳ−ԺԴ ՟՟., Խջ՜պ
ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ տջզոպճձբզռ – բն 1346, Ի Խջ՜պճսռ −
բն 723, Հ՜ջռճսկձ − բն 408, Մՠժձճսդզսձ Սջ՝ճհ
Պ՜պ՜ջ՜՞զձ − բն 1251, Վ՜ոձ Ծձձ՟ՠ՜ձ ւ
կժջպճսդՠ՜ձ − բն 300, 448, Յ՜խ՜՞ո ՠջժձ՜հզձ
ղ՜ջեկ՜ձձ – բն 1325, Վ՜ոձ Է կճէճջ՜ժ՜ռձ – բն
1325

- Ս՜ջժ՜ս՜՞, չըծ. 1129 դ. – բն 31, 961
- Գ՜շձՠռզ, 1180-1245 դդ., Խջ՜պտ − բն 545,
1275, 1277, 1280, Վ՜ոձ Դ՜սդՠ՜ձ Ս՜խկճոզ − բն
349, Վ՜ոձ ռ՜հ՞՜յ՜պճսդՠ՜ձ ժզջ՜ժկզպռ − բն
408, զ ՝՜ձզռ − բն 546, 930, 933, 941, պրձ − բն
967, 1018

− Եջաձժ՜ռզ, Ծճջթճջՠռզ, ԺԳ−ԺԴ ՟՟., Մՠժձճսդզսձ
Ասՠպ՜ջ՜ձզձ Մ՜պդբճոզ − բն 803, Մՠժձճսդզսձ
Դ՜ձզբէզ − բն 583, Յ՜կՠձ՜հձ ե՜կ − բն 90, 94,
ձղճսկ − բն 584, 720, 804, 1044
- չջ՟., ԺԳ−ԺԴ ՟՟. − բն 298

- ԺԲ−ԺԳ ՟՟., ՞ջզմ զ Ս՜ձ՜իզձ − N 1283, բն 813,
815

- ջ՜՝ճսձզ, 1303 դ., ոպ՜ռճխ − N 1166, բն 516

- 1219 դ., ՞ջզմ ՠս ոպ՜ռճխ զ Հ՜շզծ՜հ չ՜ձո − N
1382, բն 1123, 1124, 1125

- տիհ., 1318 դ. − բն 1225

- 1278 դ. − բն 937

- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1311 դ., իձ՞ռ.. – բն 1318

- ՠջբռ, 1322 դ., ՞ջզմ − N 1275, բն 795, 796

- 1288 դ., ոպ՜ռճխ զ Ս. Սզճձ ՜ձ՜յ՜պ − N 1135,
բն 397, 400, 402

- Աջծզղՠռզ Ոոյձ՜ժՠջ, չըծ. 1327 դ., Մՠժձճսդզսձ
Ս. Պ՜պ՜ջ՜՞զձ − բն 194, 336, 418, 671, 927, 930,
933, 1214, 1246, 1249, 1275, 1276, 1278, 1280,
1281, 1293

- (Յճի՜ձ), 1288 դ., ժ՜ակճխ զ Յճչի՜ձ՜չ՜ձտ − N
1316, բն 895, 901, 902

- 1332 դ., Ծ՜խժճխ հԱժ՜ձռ չ՜ձո − N 1347, բն
1035, 1041

- տիհ., 1298 դ. − բն 1202

- չջ՟., 1334 դ. − բն 1108, 1110

- 1281 դ., ՞ջզմ զ Հ՜խ՝՜պ − N 1324, բն 917, 925

- յջձ., 1335 դ., ոպ՜ռճխ − N 1318, բն 905, 907

- տիհ., ԺԴ ՟., ոպ՜ռճխ − N 1331, բն 943, 944, 945

- 1335 դ., իձ՞ռ. − բն 908
- տիհ., կ՜ժ՜ձճսձգ՚ Դ՜ձզէլ՜՞, 1347 դ. − բն 422

- Թէժճսջ՜ձռզ, ԺԴ−ԺԵ ՟՟., Տ՜խ զ չՠջ՜հ Քջզոպճոզ
− բն 262, 294, Մՠժձճսդզսձ Աջ՜ջ՜թճռ − բն 293,
525, 1142, 1251

- Գշձՠռզ, չըծ. 1348 դ. − բն 1068

- 1407 դ., ՞ջզմ − N 1161, բն 491, 500, 502

- 1365 դ., ի՜հջ զղը՜ձ ոպ՜ռճխզ − բն 728

- չջ՟. Կ՜ջկզջ, 1410 դ., ոպ՜ռճխ զ Ս՜ջժ՜ս՜՞՜ռ
չ՜ձտ − N 1295, 837, 838, 839, 840

- չջ՟. Հ՜ձ՞զոպ, 1367 դ., ոպ՜ռճխ զ Խզա՜ձ − N
1152, բն 465, 468, 469, 470
- Ոջճպձՠռզ, 1315-1388 դդ., Լճսթկճսձտ դխդճռձ
Պ՜սխճոզ − բն 386, 390, 703, 1203, 1254,
Հ՜ս՜տճսկձ ՝՜ձզռ − 52, 381, 384, 398, 1254,
Մՠժձճսդզսձ Պբջզ՜ջկբձզ՜ոզ − բն 1313, Ք՜ջճատ −
բն 311, 391, 669, 867, 1149, 1204, կ՜ձջ՜ձժ՜ջ −
բն 763, ձղճսկ − բն 69, 82, 146, 190, 197, 221, 225,
232, 239, 245, 305, 314, 317, 329, 343, 344, 371,
377, 380, 382, 385, 402, 440, 446, 451, 460, 517,
520, 525, 531, 604, 605, 613, 615, 624, 661, 671,
675, 683, 687, 704, 709, 715, 752, 766, 769, 770,
773, 774, 778, 798, 815, 816, 819, 821, 825, 827,
828, 829, 834, 835, 840, 843, 844, 845, 849, 851,
854, 855, 859, 861, 887, 962, 1016, 1031, 1047,
1050, 1052, 1057, 1060, 1082, 1085, 1095, 1119,
1131, 1135, 1137, 1151, 1154, 1155, 1156, 1158,
1171, 1173, 1175, 1176, 1178, 1186

- Եջաձժ՜ռզ, 1413 դ., ՞ջզմ զ Տ՜դՠս − N 1198, բն
609, 611, 612, 614, 615, 1046
- ժջ., 1413 դ. − բն 903, 904
- չջ՟., 1415 դ., ՞ջզմ զ Հՠջկճձզ չ՜ձո − N 1128, բն
377, 380, N1237, բն 709, 712, 1032
- ՜՝խհ., 1416 դ., ոպ՜ռճխ զ Տ՜դՠս − N 1264, բն
773, 776
- ջ՜՝ճսձզ, 1417 դ., ոպ՜ռճխ − N 1303, բն 855, 856
- 1425 դ. − բն 1226
- ՜ջտՠյո., ՜շ՜նձճջ՟ Աջ՜ջ՜պՠ՜ձ ՠջժջզ, 1425 դ.
− բն 340, 341
- 1435 դ., ՞ջզմ զ Մՠթճվ՜հ չ՜ձո − N 1380, բն
1111, 1115, 1117

- չջ՟., 1381 դ. − բն 403

- Բ՜խզղՠռզ, 1435 դ. − բն 1116

- տիհ., 1388 դ. − բն 438

- ՠյո., 1435 դ. − բն 1116, 1120

- 1388 դ., ՞ջզմ զ Սյ՜պժՠջպ ՞՜ս՜շ − N 1144, բն
433, 436

- ժջ., 1435 − բն 1118, 1122

- 1388 դ., ոպ՜ռճխ զ Սյ՜պժՠջպ ՞՜ս՜շ − N
1144, բն 433, 437

- տիհ., ի՜հջ Կ՜ջ՜յՠպ ՜՝խհզ, 1438 դ. − բն 162,
163
- 1449 դ. − բն 627

- ժջ., ԺԴ ՟. − բն 339
- ջ՜՝ճսձզ, 1449 դ. − բն 626
- ժջ., ԺԴ ՟. − բն 572
- ժջ., 1451 դ. − բն 853
- ԺԴ ՟., ՞ջզմ N 1094, բն 287, 290
- Ասջ՝ՠէզ, ԺԴ ՟., ոպ՜ռճխ − N 1364, բն 1075,
1077

- ՜՝խհ., 1458 դ., ՞ջզմ զ հԱհջզչ՜ձո − N 1027, բն
107, 111
- Մ՜է՜ազժ, 1463 դ. − բն 872

- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1464 դ. − բն 872

- 1601 դ., տիհ., ի՜հջ Մժջպզմ չջ՟զ − բն 346

- տիհ., 1464 դ. − բն 872, 873

- տիհ. 1602 դ., ՞ջզմ − N 1170Ա, բն 521, 524

- Հ՜կղՠձռզ, 1476 դ. − բն 758

- 1604 դ. − բն 812

- ԺԵ ՟., ՞ջզմ − N 1304, բն 857, 859, N 1305, բն
859, 862

- Բջ՞ճսդՠձռ, 1604 դ. − բն 812
- Ծ՜հջՠռզ, 1606 դ. − բն 404, 854

- ԺԵ ՟., ՞ջզմ − N 1242, բն 721
- ժդխ. Կզէզժզճհ, 1607 դ. − բն 691, 692, 1053
- ՜՝խհ., ԺԵ ՟., ՞ջզմ − N 1200, բն 617, 620
- 1607 դ., իձ՞ռ. ՠխ՝՜հջ Մ՜ձճսժ ՞ջմզ − բն 692
- Վ՜ձ՜ժ՜ձ Տ՜ճսղՠռզ, 1181-1251 դդ., Մՠժձճսդզսձ
Յճ՝զ − բն 333

- չջ՟., 1610 դ. − բն 569, 570

- Ոչ՜ձբո, ԺԵ ՟. − բն 361, 362

- տիհ., 1612 դ., ի՜հջ Սջ՜յզճձ չջ՟զ − բն 720

- Ոսոպ՜, ԺԵ ՟. − բն 173, 176

- Ե՟ՠո՜ռզ, 1612 դ. − բն 701, 720, 721, 746

- ԺԵ ՟., ՞ջզմ − N 1130, բն 383, 387

- ՠջբռ, 1613 դ., ՞ջզմ զ Հ՜կզդ − N 1245, բն 727,
729

- (Յճի՜ձձբ), Կ՜կզձզռզ, ԺԵ ՟., ՞ջզմ − N 1190, բն
589, 592, 593

- 1613 դ., ՞ջզմ հԱոյ՜ի՜ձ − N 1285, բն 815, 817

- ԺԵ ՟. − բն 724

- ոջժ., 1620 դ. − բն 847

- ժդխ. Կզէզժզճհ, 1517 դ. − բն 178

- չջ՟., 1620 դ., ՞ջզմ զ Ղրձՠ՜հ − N 1424, բն 1233,
1238

- (Ոչ՜ձբո), 1543 դ., դճշ Պ՜ղ՜ջ՜դզ − բն 164
- 1564 դ., ժճխ՜ժզռ Կճսէ՞՜ձզ − բն 95

- ժջ., 1620 դ. − բն 929

- ոջժ., 1569 դ. − բն 112

- չջ՟., 1620 դ., ոպ՜ռճխ հԵջճսո՜խբկ − N 1232, բն
699

- Եջբռ Ոսջի՜հՠռզ, 1586 դ. − բն 352

- 1621 դ. − բն 735

- 1590 դ., ժ՜ակճխ զ Մ՜է՜դզ՜ − N 1253, բն 745,
748

- (Ոչ՜ձբո), կ՜իպՠոզ, 1624 դ. − բն 588
- տիհ., 1628 դ. − բն 527

- (Յճի՜ձձզոզժ), ԺԶ ՟. − բն 404
- չջ՟., 1631 դ. − բն 732
- Բ՜խզղՠռզ, ԺԶ ՟., թ՜խժճխ − N 1207, բն 635
- ոջժ., 1631 դ. − բն 1099
- տիհ., ԺԶ ՟., ի՜հջ Մՠէտՠոբդզ − բն 1022
- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1600 դ., ոպ՜ռճխ զ Սՠ՝՜ոպզ՜ −
N 1399, բն 1167, 1169, 1170, 1603 դ. − բն 783

- ՠջբռ Հզա՜ձռզ, 1633 դ., ՞ջզմ հԵջճսո՜խբկ − N
1256, բն 753, 755
- (Ոչ՜ձբո), 1634 դ. − բն 577

- տիհ., ԺԶ−ԺԷ ՟՟. − բն 972
- 1601 դ. − բն 490

- (Յճի՜ձ), 1635 դ., թ՜խժճխ զ Զՠհդճսձ − N 1252,
բն 743, 746

- (Ոչ՜ձբո), տիհ., 1636 դ., ՞ջզմ զ Հ՜ջ՝՜ձ՟ − N
1025, բն 96, 98, 99

- չջ՟., 1685 դ., ժձտ՜՟ջճղկ − բն 24

- տիհ., 1640 դ. − բն 330

- չջ՟. Շրշճդՠռզ, 1687 դ., ՞ջզմ զ Սՠս՜ձ ժխազ − N
1117, բն 347, 350

- 1642 դ., ՞ջզմ հԱյջ՜ժճսձՠ՜ռ չ՜ձտ − N 1294, բն
833, 836, 837

- ՜՝խհ., 1688 դ., ՞ջզմ հԵջՠս՜ձ − N 1058/Բ − բն
205

- տիհ., 1642 դ. − բն 818

- չջ՟. Կ՜ց՜հՠռզ, 1689 դ. − բն 236

- 1642 դ., ոպ՜ռճխ − N 1428, բն 1245, 1247

- տիհ. Սճսմ՜ջըզ, 1689 դ. − բն 236

- 1644 դ., ՞ջզմ − N 1023, բն 87, 91

- 1689 դ., տիհ. Ղ՜ջ՜ոճսզ − բն 236

- չջ՟., 1644 դ. − բն 404

- Ապ՜ձ՜ռզ, 1693 դ. − բն 746

- 1644 դ., ճջ՟զ ըրն՜հ Պՠպջճոզ – բն 1344

- (Յճի՜ձ), ՠյո., 1694 դ. – բն 1334

- 1648 դ., ճջ՟զ Յ՜ժճ՝ Աժձռճս − բն 338

- 1696 դ. − բն 948

- 1651 դ., ճջ՟զ Յճչ՜ո՜վզ − բն 139

- ժ՜ջ՟զձ՜է Պրձ՜հզ, ԺԷ ՟. – բն 1295

- ՜՝խհ., 1653 դ., ոպ՜ռճխ զ Հ՜էզլճջ − N 1327, բն
931, 934

- ԺԷ ՟., ի՜հջ Կզջ՜ժճոզ − բն 972
- ԺԷ ՟. − բն 188

- ջ՜՝ճսձզ, 1654 դ. − բն 370
- ԺԷ ՟. − բն 622
- (Յճի՜ձ), 1654 դ. − բն 953, 954, 956
- (Յրի՜ձզո), ԺԷ ՟. − բն 366
- 1654 դ., ճջ՟զ յ՜ջճձ Թճջճոզ − բն 953
- տիհ. Շ՜կ՝ՠռզ, 1659 դ. − բն 905
- տիհ., 1662 դ. − բն 172
- 1662 դ., ճջ՟զ Գջզ՞ճջզ − բն 171, 172
- ջ՜՝ճսձզ, 1664 դ., ՜շ՜նձճջ՟ Յճչի՜ձձ՜չ՜ձտզ −
բն 1179, 1181, 1182, 1183, 1184

- ԺԷ ՟., ՞ջզմ − N 1178, բն 547, 549, 550
- Շձտճսղռզ, ԺԷ ՟. − բն 701
- ԺԷ ՟. − բն 960
- (Ոչ՜ձբո), չջ՟., ԺԷ ՟. − բն 940
- ՏԻջ՜ռճս, ԺԷ ՟., ՞ջզմ − N 1349, բն 1043, 1044

- 1666 դ., ՞ջզմ զ Նճջ Ջճսխ՜ − N 1390, բն 1141,
1143, 1146

- ԺԷ ՟., ՞ջզմ − N 1417, բն 1213, 1215

- 1671 դ. − բն 1206

- ԺԷ ՟., ի՜հջ Խպջղ՜հզ − բն 858

- (Ոի՜ձզո), 1677 դ., ՠխ՝՜հջ Յճչոբվ չջ՟զ − բն 652

- ԺԷ ՟. − բն 848

- 1681 դ., ի՜հջ Մ՜ջպզջճո տիհզ − բն 586
- 1684 դ. − բն 802

- Մճժ՜ռզ,ԺԷ ՟., ՞ջզմ հԵջճսո՜խբկ − N 1289, բն 827,
828

- ՠյո., 1684 դ. − բն 826

- ԺԷ ՟., ՞ջզմ զ Սպ՜կ՝րէ − N 1284, բն 815, 816

- ԺԷ ՟. − բն 1168

- (Ոչ՜ձձբո), ԺԷ ՟., իձ՞ռ. − բն 784
- ժջ. զ Նճջ Ջճսխ՜ − բն 805

- ջ՜՝ճսձ՜յՠո, 1739 դ., ոպ՜ռճխ զ Կՠո՜ջզ՜ − N
1223, բն 677, 679

- 1701 դ. − բն 304

- չջ՟., ոպ՜ռճխ հԷնկզ՜թզձ − N 1228, բն 687, 688,
689, 690

- չջ՟. Ղ՜ազչզձՠռզ, 1705 դ., ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ – N
1458, բն 1311, 1313, 1314

- ՠջբռ, 1745 դ., ՞ջզմ զ Ս. Գջզ՞ճջ Աձ՜յ՜պ − N
1368, բն 1081, 1083, 1084

- ժդխ. Կզէզժզճհ, 1706 դ. − բն 219

- տիհ., 1745 դ., ի՜հջ Յճի՜ձբո ՠջբռզ − բն 1084

- տիհ. Ոսոժճսպ՜ջռզ, 1706 դ. − բն 219

- չջ՟., ոպ՜ռճխ − N 1292, բն 831, 832, 834

- (Ոի՜ձզո), 1706 դ., ՠխ՝՜հջ Յճչոբվ չջ՟զ − բն 963

- Կՠո՜ջ՜ռզ, 1745 դ. ՞ջզմ − N 1292, բն 831, 832

- 1708 դ. − բն 1022

- (Ոի՜ձՠո), 1748 դ. – բն 1310

- տիհ., 1709 դ., ՞ջզմ հԱ՞ճսէզո − N 1157/՜−բն 481

- չջ՟., 1753 դ., ժձտ՜՟ջճղկ − բն 610

- (Ոի՜ձ), 1710 դ. − բն 24

- Վ՜ձՠռզ, 1772 դ., ՞ջզմ − N 1311, բն 883, 884

- 1711 դ. − բն 942

- չջ՟., 1788 դ. − բն 442

- չջ՟., 1712 դ. − բն 570

- (Ոի՜ձբո), 1795 դ. − բն 460

- չջ՟., Մջտճսա, 1713 դ. − բն 332, 333

- (Ոի՜ձբո) Սբվ՜ոպ՜ռզ չջ՟., 1796 դ. − բն 888

- ժջ. Ապ՜ձ՜ռզ, 1716 դ. − բն 220

-− չջ՟., 1797 դ. − բն 1138

- տիհ., 1722 դ. − բն 100

- չջ՟., ԺԸ ՟. − բն 1230

- յ՜պջ., Բ՜խզղՠռզ, 1723 դ. − բն 446, ոպ՜ռճխ զ
Կ. Պճէզո − N 1231, բն 693, 700, ձղճսկ – բն 1320

- չջ՟., ԺԸ ՟., ժձտ՜՟ջճղկ − բն 1174

- Քբդբձծզ, 1724 դ., ոպ՜ռճխ հԱպ՜ձ՜հ − N 1286,
բն 819, 820

- ՜կզջ՜հ Կզսէ՜յոՠ՜ձ, ԺԸ ՟. − բն 1172
- ՜կզջ՜հ Լզկճձնզ, ԺԸ ՟. − բն 1172

- (Յրի՜ձ), Ցխձ՜ռզ, 1730 դ. − բն 185

- (Օչ՜ձբո), ԺԸ ՟. − բն 1250

- ՠյո. Տձ՜ժՠջպռզ, 1730 դ. − բն 184, 185

- (Օչ՜ձբո), ԺԸ ՟. − բն 909

- չջ՟. Ղ՜վ՜ձռզ, 1730 դ. − բն 185

- Տզջ՜ռճս, ԺԸ ՟. − բն 326

- ոջժ., 1738 դ., ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ − N 1226, բն 675,
683, 686

- ՠջբռ, ԺԸ ՟., ՞ջզմ − N 1051, բն 185, 186

- չջ՟. Կճոպ՜ձ՟ՠ՜ձ, 1739 դ., ՞ջզմ զ Կ. Պրէզո − N
1231, բն 693, 700
- չջ՟. Կճոպ՜ձ՟ձճսյրէոՠռզ, Բզսա՜ձ՟՜ռզ, ոպ՜ռճխ
հԵջճսո՜խբկ − N 1208, բն 637, 645, 646, 647

- Այճսա՜զձտզ, ԺԸ ՟. − բն 24
- չջ՟., ԺԸ ՟., հՠպզձ ոպ՜ռճխ − բն 23
- (Օչ՜ձբո), կխ՟ոզ, ԺԸ ՟. − բն 216
- 1807 դ., ՞ջզմ − N 1227, բն 685, 688

- 1809 դ., ՞ջզմ զ Կ՜ջզձ − N 1369, բն 1085, 1086

- ձճջ չժ՜, 1170 դ. – բն 1007

- Վՠռզժ, 1811 դ. − բն 252

- (Յճսոբվ), 1231 դ., ժ՜ակճխ զ Ս՜ձ՜իզձ – N 1204,
բն 627

- ՜ջտՠյո., 1818 դ. − բն 792

- ԺԴ ՟., ՞ջզմ – N 1331, բն 943, 944
- (Յրի՜ձ) տիհ., 1818 դ. − բն 793
- տիհ., 1407 դ., ՞ջզմ – N 1161, բն 491, 501, 502
- ոջժ. Գբճջտՠ՜ձ, ՞ջզմ հԵս՟ճժզ՜ – N 1463, բն
1321, 1322

- (Յճսոճսվ), Ղ՜ջ՜, 1421 դ. – բն 350

- ՜ջտՠյո. Սՠ՝՜ոպզճհ, 1829 դ. − բն 506

- (Ոսոճսվ), Թճջ՞ճկՠ՜ձ, 1425 դ. – բն 340

- չջ՟., 1835 դ., հՠպ՜՞՜հ ոպ՜ռճխ − բն 63, 65

- 1432 դ., ՜կճսոզձ Ակբձպզժ՜հ – բն 369

- (Օչ՜ձբո), ՞ջմ՜վճջլ − բն 148

- 1438 դ., ճջ՟զ Ի՜էզ – բն 162

- չջ՟., ԺԹ ՟. − բն 656

- (Ոսոճսվ), 1451 դ. – բն 853

Յնռմ՟է՟մ, նվբթ Ս՟րնրհ՟ճ − եչ 296, 399

- տիհ., 1464 դ. – բն 872

Յնռմ՟մ

- (Յճսոբվ), 1547 դ. – բն 137

- կ՜ջ՞՜ջբ − բն 84, 192, 308, 317, 422, 450, 452,
789, 792, 1018, 1064, 1283, 1298

- 1562 դ., ՞ջզմ – N 1326, բն 929, 932
- Ն՜ըմճս՜ձռզ, 1575 դ. – բն 1222

- (Օչձ՜ձ), ՠյո., ԺԸ ՟. − բն 216
- (Յճսոբվ), Մ՜է՜ա, 1586 դ. – բն 352
Յնռջ՟ղ՟ (Եհղնռբ՟բ՟) − եչ 1097
- 1604 դ. – բն 812
Յնռջե, նվբթ Յնռ՟խթղ՟ճ − եչ 664
Յնռջեց

- տիհ., 1611 դ., ոպ՜ռճխ զ Կ՜կՠձզռ – N 1288, բն
823, 825

- Գՠխՠռզժ, Աոպչ. – բն 40, 329, 400, 415, 467, 723,
726

- 1620 դ., ՞ջզմ – N 1325, բն 925
- 1631 դ., ի՜հջ Գջզ՞ճջ ՞ջմզ – բն 1099

- Աջ՟՜ջ, ՜հջ Մ՜ջզ՜կճս – բն 983, 994, 1031, 1159,
1272

- չջ՟., 1647 դ. – բն 1042

- Բ՜շձ՜՝՜ո – բն 897

- ոջժ., 1664 դ. – բն 1184

- Աջՠկ՜դ՜ռզ – բն 31, 140, 208, 399

- չջ՟., 1677 դ., ոպ՜ռճխ – N 1211, բն 651, 652,
654

- տիհ., չժ՜ – բն 966
- ԺԷ ՟. – բն 874
- Ա Հճխճռկՠռզ (ժդխ. 437-452 դդ.) – բն 1315, 1321
- ԺԷ ՟. – բն 1222
- զղը՜ձ, ձիպժ. Ի Կ՜ջզձ` 808 դ. – բն 991
- դ՜ջ՞կ՜ձզմ զ Կ. Պրէզո, ԺԱ ՟. – բն 895

- չջ՟., 1706 դ., ոպ՜ռճխ – N 1325, բն 955, 962,
963, 964

- կ՜իպՠոզ, 1712 դ. – բն 570
- ՜ջտՠյո Ամխճսդՠ՜ձ, 1773 դ., ոպ՜ռճխ հԷնկզ՜թզձ
– N 1212, բն 653, 654, 1776 դ., ոպ՜ռճխ զ
Հ՜ղպ՜ջը՜ձ – N 1219, բն 673, 674, ձղճսկ ւ
ժձտ՜՟ջճղկ – բն 286, 288, 382, 624, 820, 824, 884
- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 1050
- ԺԸ ՟., ժձտ՜՟ջճղկ – բն 1244
- ԺԸ ՟. – բն 938
- չջ՟. Հաճսՠռզ, ԺԸ ՟. – բն 616
Յնռջթ՟, էար., Աջսռ. – եչ 84, 665, 726
Յնռվ՟ղ
- ի՜հջ Մ՜պ՜նզ՜հզ – բն 1028
- ճջ՟զ Յճչ՜պ՜, Աոպչ. – բն 1166
Յնրՠգմջթնջ ռխ՟ – եչ 981

- Ոսջ՜ռճխ, Դ ՟., Բզսա՜ձ՟՜ժ՜ձ ժ՜հոջ – բն 20, 416,
968, 981, 982, 989, 990, 988, 1010
- ՠյո. Աէզժ՜շձ՜ռզ, Զ ՟. – բն 1141
- 1365 դ. – բն 728
Յնրժթնջ էար. Հնպնղնտ – եչ 1236
Յնրհթս՟
- չժ՜հճսիզ, կ՜հջ Կզջ՜ժճո չժ՜հզ – բն 1010
- 1654 դ. – բն 372
Յնրմ՟մ
- կ՜ջ՞՜ջբ – բն 33, 445, 1185
- չժ՜ – բն 998
- 1416 դ., ՞ջզմ զ Տ՜դՠս – N 1264, բն 773, 775
- 1507 դ. – բն 590

Յնրբ՟

- (Ոս՜ոձ), 1543 դ. – բն 164

- ձ՜ի՜յՠպ – բն 9, 29, 301, 308, 663, 6644, 666,
964

- 1620 դ. – բն 847

- ՜շ՜տՠ՜է – բն 310, 547, 772, 907, 994, 1063,
1087, 1096, 1194, 1197, 1228, 1238, 1242
- Իոժ՜ջզճչպ՜ռզ – բն 347, 371, 374, 532, 353,
546, 557, 558, 579, 586, 604, 609, 673, 680, 922,
960, 994, 1034, 1101, 1192

- 1642 դ. – բն 1247
- 1659 դ., ՞ջզմ զ Սյ՜ի՜ձ – N 1153, բն 471, 474
- (Յճսի՜ձ), 1722 դ., ճջ՟զ Յճի՜ձձզոզ – բն 100
Յճսոբձ Աէզ ը՜ձ, 1765 դ. – բն 1187
Յճսոզժ

Յնրժթ՟ խնճջ, ռխ՟ճնրծթ – եչ 1004
Յնրժթ՟մե

- Լճսո՜սճջմզ պճիկզռ, ժդխ. ի՜հճռ 341-347 դդ. – բն
987

- ժճհո չժ՜հճսիզ – բն 988

- Յճսոժ՜ձ ճջ՟զ – բն 1018

- ժզձ Ախբտո՜ձ՟ջ Վժ՜հ՜ոբջզ – բն 32

- ՜ջ՞ՠէ՜ժ՜ձ ծ՞ձ՜սճջ, ԺԲ ՟. – բն 1048

- տճհջ Պ՜սխճո Ն՜ի՜պ՜ժզ – բն 998

- 1633 դ., իձ՞ռ., ՠխ՝՜հջ Աջզոպ՜ժբո ՞ջմզ – բն 67

Յնրժթ՟մնջ

Յնրջթխթմնջ ռխ՟ – եչ 974

- չժ՜ – բն 968, 1001, 1007

Յգնրջնրք ղ՟ծսգջթ, 1673 է. – եչ 1250

- ՝եզղժ, չժ՜ – բն 1018

Յնրջսթ՟մե, 1614 է., ծ՟ճվ Զ՟ւ՟վթ՟ ւծճթ – եչ
1057, 1058
Յնրջսթմթ՟մե
- ժճհո, չժ՜հճսիզ – բն 980, 1182
- Ոսոպզ՜ձ՜հ, 1438 դ. – բն 162
- ժճհո, 1664 դ. – բն 1182
Յնրջսթմնջ ռխ՟ – եչ 970, 1002
Յպեէենջ – եչ 540
Յփջթ՟ թրհ՟անվլ – եչ 62

Ն՟դժնրղ, 1692 է. – եչ 130
Ն՟դի՟էնրմ, ԺԴ-ԺԵ բբ. – եչ 516
Ն՟է՟մ ղ՟վա՟վե – եչ 62, 74, 308, 510, 968
Ն՟է՟մ՟ճգժ ՟պ՟ւգ՟ժ – եչ 1036
Ն՟էեժ ի՟էնրմ, 1613 է. – եչ 817
Ն՟ծ՟ոգս
- 1425 դ., ի՜հջ կժջպզմ չջ՟զ – բն 1226
- 1435 դ. – բն 1120
- 1654 դ. – բն 955

Ն՟ՠ՟ս, ծ՟ճրվ վնՠնռ՟ղթ, Աջսռ. – եչ 400, 898

- 1662 դ., ՞ջզմ զ Շ՜պզտ՜ չ՜ձտ – N 1416, բն
1211, 1214

Ն՟ՠնրանբնմնջնվ – եչ 85, 86, 416, 583, 665, 877

- չջ՟. ժձտ՜՟ջճղկ, 1682 դ. – բն 1248

Ն՟բ՟ՠ, Աջսր. – եչ 695

- Ա Ե՟ՠո՜ռզ (ժդխ. 1691-1705 դդ.) – բն 214, 256,
290, 948, 1172

Ն՟բթվ Շ՟ծ, 1746 է. – եչ 678, 1083, 1084

- չժ՜ – բն 981

- չջ՟., ՠյո., ԺԵ-ԺԶ ՟՟., Տ՜խտ. «Աձռ՜ձբ
կՠթճսդզսձ» – բն 120, Աջ՜ջզմձ Աջ՜ջ՜թճռ – բն 98,
150, Ղ՜ջզյզ ժՠ՜ձտձ – բն 89

- 1671 դ. – բն 298

- Յճչձ՜դ՜ձ, 1661-1722 դդ., պ՜խտ – բն 318

- տիհ., ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 778

Ն՟մ՟

- 1723 դ. – բն 566, 568
- ԺԸ ՟. – բն 351

- չջ՟. Աոճջզ – բն 414, 800, 835, 849, 1041, 1043,
1044, 1045, 1141, 1145, 1149, 1154, 1159, 1236,
1242

Ն՟դ՟վէե

- ԺԴ ՟. – բն 1077

Ն՟դ՟վ

- 1616 դ., պ՜խ. Նժջպզէ ո՜ժ՜հձ – բն 336

Ն՟մ՟յ՟, ԺԸ բ., բնրջսվ Ահ՟ճժ՟վթ – եչ 92

- 1654 դ. – բն 372

Ն՟յթ, 1651 է. – եչ խնհ՟խթտ Աՠվ՟ծ՟ղթ – եչ 139

Ն՟դթ, ԺԷ բ. – եչ 972

մ՟ռպփդ, 1668 է. – եչ 869

Ն՟դժնրի՟մ

Ն՟վթղ՟մ, 1630 է. – եչ 594

- 1651 դ. – բն 139

Ն՟վի՟էնրմ, ԺԶ բ., բնրջսվ Գնծ՟վի՟էնրմթ – եչ
120

- 1722 դ., ժճխ՜ժզռ Փզջոճսէդ՜ձզ – բն 100
- ԺԸ ՟., ՟ճսոպջ Ախ՜հէ՜ջզ – բն 92

Ն՟վխենջ, Գժ՟խ՟ ռ՟մթտ – եչ 704

Ն՟րթխ, 1622 է., ծ՟ճվ Մ՟վսթվնջ ղ՟ծբ՟ջնր – եչ
112

- Պ՜էՠ՜ձռ Սոՠռզ, ԺԴ ՟. – բն 463
- չջ՟., ԺԴ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1094, բն 287, 290

Ն՟րնրղ – եչ 84, 445, 450, 457, 771
- չջ՟., 1414 դ. – բն 1148
Ն՟ւնռվ – եչ 406
- 1425 դ. – բն 341
Նգհնջ ծ՟ճվ, Դ-Ե բբ. – եչ 1062, 1063, 1171, 1173,
1176, 1177

- ժջ., 1435 դ. – բն 1116, 1118

Նգղգջթնջ – եչ 56

- ՠժՠխՠռյ՜ձ, 1435 դ. – բն 1117, 1120

Նգջսնվ ծգվգսթխնջ՟ոգս, ղ՟ծ 440 է. – եչ 217,
822, 993, 1008

- 1451 դ. – բն 853
- ի՜խ՝՜պՠռզ, 1464 դ. – բն 872

Նգջսնվթնջ գոջ. – եչ 995
- Տզսջզժՠռզ, 1464 դ. – բն 873
Նգվաթմե – եչ 994
Նգվյ՟ոնրծ գոջ. Մ՟ղթխնմեթտ – եչ 607
Նգվնմ խ՟ճջվ, Ա բ. – եչ 1112
Նգվնջ ռխ՟ – եչ 966
Նգվչթջ, 1438 է. – եչ 162
Նգվջ՟մ գոջ., ռխ՟ – եչ 986

- ԺԵ ՟. – բն 782
- տիհ., 1604 դ., ի՜հջ Բ՜ջոՠխ չջ՟զ – բն 812
- 1608 դ., ի՜հջ ոպ՜ռճխ Մզձ՜ո ջ՜՝ճսձ՜յՠպ – բն
1053
- 1620 դ. – բն 847

Նգվջգծ ջվՠ. – եչ 975

- չջ՟. Սՠ՝՜ոպ՜ռզ, 1644 դ., ոպ՜ռճխ հԵս՟ճժզ՜ – N
1255, բն 751, 754

Նՠջոՠո

- տիհ., 1664 դ. – բն 1184

- չժ՜ – բն 998

- ոջժ., 1664 դ. – բն 1184

- Մՠթ (ժդխ. 353-373 դդ.) – բն 18, 746, 607, 935,
977, 978, 986, 992, 994, 1159

- Աոպ՜յ՜պՠռզ, ԺԷ ՟., ՞ջզմ – N 1103, բն 317, 320,
1700 դ., ՞ջզմ – N 1077, բն 253, 254

- Գ Տ՜հՠռզ (ժդխ. 641-661 դդ.) – բն 995

- տիհ., 1708 դ. – բն 973

- Մխՠռզ, չըծ. 1848 դ. – բն 868, 1076

- չջ՟. Տ՜դՠս՜ռզ, 1721 դ., ժձտ՜՟ջճղկ – բն 620

- չջ՟., 1280 դ., ոպ՜ռճխ – N 1097, բն 295, 297

- Եձժզսջ՜ռզ, 1725 դ., ՞ջզմ հԵջճսո՜խբկ – N 1277,
բն 797, 798

- ժջ., 1334 դ. – բն 1108
- 1335 դ. – բն 907
- իձ՞ռ., 1380 դ. – բն 402
- 1389 դ., ՞ջզմ – N 1142, բն 429, 432
- ԺԴ ՟. – բն 944

- չջ՟., 1732 դ. – բն 712
- չջ՟., 1746 դ., ոպ՜ռճխ հԷնկզ՜թզձ – N 1222, բն
675, 678
- Ախճս՜ձզռ ժդխ., 1760 դ. – բն 256, 257
- 1769 դ., ի՜հջ Մ՜ջպզջճո ՞ջմզ – բն 326

- Գջզ՞ճջՠ՜ձ, ԺԸ ՟. – բն 784

- Պճձպ՜ռզ, 1464 դ. – բն 872

- ժջ., ԺԸ ՟. – բն 930

- Ախտՠջկ՜ձռզ, ԺԵ ՟., ՞ջզմ – N 1099/Ա, բն 303, 306

- Ե Աղպ՜ջ՜ժՠռզ (ժդխ. 1843-1857) – բն 942, 1042

- 1608 դ., ճջ՟զ Գջզ՞ճջ ըճն՜հզ – բն 1053

- Զ, 1884 դ. – բն 942, 1042

- (Նզժճխճո), բջբռ ժՠաէճչռզ, 1622 դ. – բն 236

- չջ՟., ԺԹ ՟. – բն 708

- Թճջճոՠձռ, Լչճչ, 1630 դ. – բն 18, 20, 21

Նգվջթնռ, ռխ՟ – եչ 996

- կ՜իպՠոզ, 1641 դ. – բն 1154

Նգւս՟պթնջ, գոջ. Հպնղ՟ճ, Դ բ. – եչ 31, 32, 922,
1238

- 1654 դ. – բն 955, 956
- չջ՟., 1704 դ. – բն 291

Նենմնջ ռխ՟ – եչ 983
- Լզսջ՜ռզ – բն 1203, 1204, 1205
Նենցթսնջ, ռխ՟ – եչ 976, 991
Նեւմ՟ղ, 1410 է. – եչ 840
Նթա՟վ
- 1335 դ. – բն 907
- (Նզժ՜ջ), 1543 դ., կ՜հջ Պ՜ղ՜ջ՜դզ – բն 164

- չջ՟., 1735 դ. – բն 1162
- տիհ., 1744 դ. – բն 228
Նթղցնբնվ ռխ՟ճնրծթ – եչ 977
Նթնճցթրվնջ ռխ՟ – եչ 992

- (Նզժ՜ջ), 1601 դ. – բն 490

Ննճ մ՟ծ՟ոգս – եչ 186, 405, 409, 416, 526, 780,
1235

- 1622 դ., իձ՞ռ. տճհջ կ՜հպՠոզ Մ՜ջպզջճոզ – բն
112

Ննվ՟յթմթխ, ԺԸ բ. – եչ 262
Ննրմգւ ռխ՟ճնրծթ – եչ 1000

- (Նզժ՜ջ), ԺԸ ՟. – բն 166
Ննրմթ խնճջ – եչ 983
Նթա՟վբ՟վ, 1614 է., ծ՟ճվ Զ՟ւ՟վթ՟ ւծճթ – եչ
1057, 1058

Ննրյվգր՟մ – եչ 336

Նթխ՟մբվնջ, ռխ՟ – եչ 1002

Ննրվղգժթւ, ԺԶ բ. – եչ 1021

Նթխե Աջխ՟ժնմ՟տթ – եչ 1157

Նջեք

Նթխ՟ք՟րպ խ՟ճջվ Յնրմ՟տ – եչ 893

- 1547 դ. – բն 137

Նթխթջ ռխ՟ճնրծթ – եչ 1000

Նջեք ջնրժէ՟մ, 1613 է., խնհ՟խթտ Մթւ՟ճեժ ւծճթ – եչ
817

Նթխթս՟ջ ռխ՟ – եչ 978
Նթխնցնպնջ ռխ՟ – եչ 966, 993
Շ՟ծ Աՠՠ՟ջ
Նթխնհ՟ճնջ
- Զկզսշձ՜ռզ ի՜հջ՜յՠպ Մզսշճձ՜հ Լզժՠ՜ռսճռ – բն
375, 376, 569, 606, 988

- Ա Մՠթ, դ՞սջ. Պ՜ջոզռ, 1557-1628 դդ. – բն 598,
811, 812, 817, 848, 1146

- Բ Փճտջ, դ՞սջ. Պ՜ջոզռ` 1642-4667 դդ. – բն 172,
764, 805, 905, 954, 956, 1182
Շ՟ծ՟ղթվ, ԺԷ-ԺԸ բբ. – եչ 778
Շ՟ծ՟ո, 1603 է. – եչ 783

- 1651 դ., ժճխ՜ժզռ Խ՜մ՜պճսջզ – բն 139
- 1678 դ. – բն 534
Շ՟ղՠ՟ս (Սղՠ՟ս) Բ՟ավ՟սնրմթ – եչ 1028
Շ՟ղյ՟, 1435 է., խնհ՟խթտ Սսգց՟մնջթ – եչ 1118

Շ՟ծ՟րնվ, 1543 է., բնրջսվ Պ՟յ՟վ՟էթ – եչ 164
Շ՟ղնրմե ռխ՟ճնրծթ – եչ 1011
Շ՟ծդ՟ղ՟մ, ԺԷ բ., ծ՟վջ ղգժթւ Ե՟հնրոթ – եչ 112
Շ՟ոնրծ, էար. Պ՟վջթտ, Դ բ. – եչ 978
Շ՟ծդ՟սե, ղ՟ճվ Մխվսթշ ավշթ, 1564 է. – եչ 96
Շ՟սթխ, խմւ՟բվնյղ – եչ 1214
Շ՟ծդ՟ս՟մ, 1656 է. – եչ 841
Շ՟ժնվ սթխթմ, ծմատ. 1288 է. – եչ 900
Շ՟ծթխ, ԺԵ բ., ավթշ – N 1131, եչ 387, 392
Շթհ՟, ջվՠ. – եչ 899, 1071
Շ՟ծթմ՟վ, 1671 է. – եչ 1206
Շթմն ջվխ., ջվՠ. – եչ 985
Շ՟ծհնրժ, ԺԸ բ. – եչ 974
Շղ՟րնմ
Շ՟ծղ՟մ՟բ, 1630 է. – եչ 595
- Ն՜ի՜յՠպ – բն 308
Շ՟ծմ՟ճո՟ս, 1438 է. – եչ 163
- ՜շ՜տՠ՜է – բն 310, 980, 987, 1006
Շ՟ծնրղ, 1339 է. – եչ 564
- չժ՜ – բն 970, 1000
Շ՟ծնրղ ՟հ՟, 1654 է., խնհ՟խթտ Թ՟բենջթ – եչ
955

- չժ՜, ՠյո. Պ՜ջոզռ – բն 1019

Շ՟ծպնրի, 1435 է. – եչ 1120

- չջ՟., Եջճսո՜խբկ, 1702 դ. – բն 376

Շ՟ծջ՟րժէ՟մ, ԺԷ բ., ծ՟վջ ղգժթւ Ե՟հնրխթ – եչ 112

- ԺԸ ՟. – բն 352

Շ՟ծ Սեքթ, 1613 է. – եչ 764, 818

Շմնվծ՟րնվ

Շ՟ծզս՟մ, 1547 է., խնհ՟խթտ Աղթվդթդթ – եչ 137,
138

- (Շձճցճջ), 1335 դ. – բն 907
- 1339-զռ ՜շ՜ն – բն 564

Շ՟ծվթ՟վ
- 1624 դ., կ՜հջ Թճջճո ՟յզջզ – բն 588
- 1413 դ. – բն 904
- 1651 դ., կ՜հջ Թճջճո չջ՟զ – բն 636
- 1438 դ., ճջ՟զ Ոսոպզ՜ձ՜հզ – բն 162
Շ՟հ՟ս, 1708 է., խնհ՟խթտ Կթվ՟խնջթ – եչ 1022
Շ՟հթս՟, ջվՠ. – եչ 992
յ՟հնջխթ, 1671 է., խնհ՟խթտ Պ՟րհնջ ս՟մնրսթվնչ
– եչ 298
Շ՟ղ՟ղ

- (Շձճիսճջ), 1655 դ., կ՜հջ Դ՜սզդ Խճծ՜հզ – բն 178
- 1696 դ. – բն 948
- (Շձճջի), ԺԸ ՟. – բն 1172
Շնրյ՟մ
- չժ՜հճսիզ – բն 995, 1006, 1018

- չժ՜հճսիզ ՟ճսոպջ Սճսջ՝ Վ՜ջ՟՜ձ՜հ – բն 1006,
1018

Ոջսգվթխնջ, ռխ՟ – եչ 982

- 1339 դ. – բն 564

Ոռջե ղ՟վա՟վե – եչ 40, 83, 84, 445, 452, 665, 767,
771, 787, 920, 965, 982, 1017, 1165, 1166, 1188

- 1614 դ., ՟ճսոպջ Զ՜տ՜ջզ՜ տիհզ – բն 1058

Ովգմբթ ռխ՟ – եչ 997

- 1662-1666 դդ., ժճխ՜ժզռ Յճի՜ձզ – բն 172

Ովղդբ՟մ ռխ՟ – եչ 998, 1019, 1236
Ովնաթմեջ, 185-253 էէ. – եչ 480, 485, 644, 717,
725, 914, 916, 1114, 1194

Ոՠթ՟մնջ ջվխ., ռխ՟ – եչ 969
Ոդթ՟ Աւ՟դ՟ – եչ 44, 81, 83, 191, 238, 452, 875,
1166

Որհխթ՟մնջ ռխ՟ – եչ 1009

Ոհ՟ղՠթ՟ ռխ՟ – եչ 1011, 1021

Որհնրի՟մ, 1608 է., խնհ՟խթտ Խ՟շ՟սնրվթ – եչ
778

Ոհՠթ՟մնջ գոջ., ռխ՟ – եչ 1006
Ոմգջթղնջ գվ՟մգժթ – եչ 964, 3968, 976, 986, 1018
Ոմնվ՟սնջ – եչ 964
Ոմնվթնջ էար. – եչ 987

Որհնրվժնր, ԺԵ բ. – եչ 784
Որղգվթ՟մնջ ՟ղՠ՟վթյս ՟վւ՟ – եչ 977
Որջսթ՟մ
- 1507 դ. – բն 590

Ոմնցվթնջ
- 1624 դ. – բն 588
- ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ – բն 1006
Որջսթ՟մե, 1653 է., ղ՟ճվ՟ոգս – եչ 934
- չջ՟., ԺԷ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1403, բն 1175, 1177,
1178
Ոջխ՟մ

Որջսթնջ, ռխ՟ – եչ 975
Որվՠ՟մնջ ռխ՟ – եչ 1008

- 1654 դ. – բն 955- տիհ., 1684 դ. – բն 826
- չջ՟. Եջՠս՜ձռզ, ԺԷ ՟. – բն 656

Չ՟վնրի, 1399, ծ՟րվ Կ՟վ՟ոգսթ – եչ 403

- ԺԷ ՟. – բն 96
- ըճն՜, ԺԸ ՟. – բն 552

Պ՟ժ՟ջ՟մ, ԺԸ բ. – եչ 973
Պ՟ժ՟ջ՟վ, ԺԷ բ., գհՠ՟ճվ Գվթանվ ռվբթ – եչ 342

- տիհ., ԺԸ ՟., իճջՠխ՝՜հջ Ախ՜հէ՜ջզ – բն 92
Պ՟ժթ
Ոջխե՟մնջ ռխ՟ – եչ 977
- ԺԷ ՟. – բն 784
Ոջխեծ՟ս, 1669 է., ծնվ՟ւնճվ ծ՟ճնտթ – եչ 608
Ոջխթ, ԺԴ-ԺԵ բբ. – եչ 516
Ոջխթլ՟հթխ, 1653 է. – եչ 548

- (Պ՜էբ), 1708 դ., ի՜հջ Պ՜ջո՜կ տիհզ – բն 1022
- ԺԸ ՟., ճջ՟զ Ախ՜հէ՜ջզ – բն 92
Պ՟իսթգ՟վ, 1339 է. – եչ 564

Պ՟խե, 1645 է. – եչ 869

- ԺԳ ՟. – բն ի՜հջ Յճչի՜ձձբո տիհզ – բն 36

Պ՟ծվթ ղ՟ծսգջթ, 1687 է. – եչ 453, 454, 455,
1088

- ոջժ., ԺԳ ՟. – բն 39, 40
Պ՟սվթխնջ գոջ., ռխ՟ – եչ 1004

Պ՟հյթ բոթվ, 1620 է., ավթշ թ Ղնմգ՟ճ – եչ 1233
Պ՟ս՟ջխգրթ ռխ՟ – եչ 1007
Պ՟հշթխ, 1339 է. – եչ 564
Պ՟սէգմթնջ գվ՟մգժթ – եչ 968, 993
Պ՟ղց՟հնմ ռխ՟ – եչ 1004
Պ՟սղգմգ՟ճ ՟պ՟ւգ՟ժ – եչ 979
Պ՟ղց՟ղգս ռխ՟ – եչ 1004
Պ՟վնճջ Սխ՟ճնվբթ – եչ 1236
Պ՟ղցթրժթնջ ռխ՟ – եչ 994
Պ՟վջ՟ղ
Պ՟մջեղնմ ջվՠնրծթ – եչ 1007
- ծ՞ձ՜սճջ – բն 606, 1060, 1183
Պ՟մջնցնջ ռխ՟ – եչ 991
- ԺԵ ՟. – բն 361
Պ՟մս՟ժգնմ
- տիհ., ԺԸ ՟. – բն 1022
- չժ՜ – բն 965, 1011, 1091
Պ՟րժթմե ռխ՟ – եչ 970, 1003, 1004, 1020
- տիհ., 1005 դ. – բն 895
Պ՟րհթխ՟ոնջ
Պ՟յ՟վ՟է, 1438 է., ճգսվթմ ջս՟տնհ – եչ 164
- չժ՜ – բն 976, 9945
՟յիթյ, 1601 է. – եչ 490
Պ՟ո՟ի՟մ, ԺԷ բ. – եչ 972
Պ՟ո՟ղՠնմ ռխ՟ – եչ 1002
Պ՟ո՟մ ռխ՟ – եչ 965, 979
Պ՟ոթ՟ ռխ՟ – եչ 1009
Պ՟ոթժնջ ռխ՟ – եչ 970, 981, 98., 1012
Պ՟ոթխ ղ՟ծսգջթ, _Ը բ. – եչ 580
Պ՟ջթխվ՟սնջ ռխ՟ – եչ 1001
Պ՟ջթնջ ղ՟մնրխ ռխ՟ – եչ 1005

- Գէ՜ժ՜հ չ՜ձզռ – բն 704
Պ՟րհթ՟ ռխ՟ճնրծթ – եչ 970, 1001, 1006
Պ՟րհթւսնջ ռխ՟ – եչ 967, 974, 990
Պ՟րջգվ ռխ՟ – եչ 991
Պ՟րջթժթոնջ ռխ՟ – եչ 969, 1000
Պ՟ցմնսթնջ ռխ՟ – եչ 965, 980
Պ՟ւնրղթնջ ՟ՠ՟ո՟ս՟խ՟մ – եչ 1002
Պգհգմթնջ ջվՠ. – եչ 1238

Պ՟ջւնռվ – եչ 4664

Պգհթաթ՟ճ ջվՠ. – եչ 963, 969, 981, 1002, 1006,
1020

Պ՟ս՟ոթնջ, ջվՠ. – եչ 967, 988

Պգսթնւ ռխ՟ – եչ 1002

Պ՟սգվղնէգնջ ռխ՟ջ – եչ 1010

Պՠպջճո

Պ՟սնր՟խ՟մ, ԺԲ-ԺԳ բբ. – եչ 814, 815
Պ՟սվթխ

- Աշ՜տՠ՜է, Կ՜դճսխզժՠ՜հռ դճսխդ – բն 547, 1063,
1096, 1202, 1228, զ ՝՜ձզռ – բն 408, Մՠժձճսդզսձ
դխդճհձ – բն 88, 906, 11983, 1194, 1196, 1242,

հԱխրդո – բն 135, 168, Մՠժձճսդզսձ պՠոէՠ՜ձձ
Պՠպջճոզ – բն 1208, Վ՜ջտ ճս պրձ – բն 32, 75, 309,
510, 893, 981, 1008, կ՜ձջձժ՜ջ – բն 165, 1087,
ձղճսկ – բն 12, 318, 526, 534, 770, 803, 867, 889,
897, 898, 910, 960, 975, 1010, 1021, 1035, 1036,
1039, 1040, 1055, 1070, 1071, 1235

- չջ՟. Կ՜ջժ՜շՠռզ, ԺԶ ՟. – 620

- Աձճխճջկ (կ՜տո՜սճջ) – բն 969

- տիհ., 1603 դ., ի՜հսջ Մզտ՜հբէ տիհզ – բն 783

- չժ՜ – բն 1004

- 1607 դ., ՠխ՝՜հջ Սզկբճձ ՜՝խ. Սՠ՝՜ոպ՜ռսճհ – բն
692

- ԺԶ ՟., ՞ջզմ զ Սճսջո – բն 647, 650
- տիհ., ԺԶ-ԺԷ ՟՟. – բն 972
- ԺԶ-ԺԷ ՟՟., ՞ջզմ – 1065, բն 221, 224

- Ախբտո՜ձ՟ջ՜ռզ ի՜հջ՜յՠպ, Գ ՟. – բն 829, 967,
987, 990, 993, 1017, 1157

- տիհ., 1620 դ. – բն 846, 847

- Ա՝ո՜էՠկճո ոջժ. – բն 629, 990, 1017

- 1653 դ., ճջ՟զ Զ՜տ՜ջզ՜ Ջճսխ՜հՠռճս – բն 548

- ոջժ. Հշճկ՜հՠռզ – բն 472

- 1653 դ., ի՜հջ Զ՜տ՜ջզ՜ Ջճսխ՜հՠռճս – բն 548

- Ա Սՠս՜ձռզ (992-1019 դդ.) – բն 230

- 1654 դ. – բն 956

- ժջ., 1211 դ., ժ՜ակճխ – N 1320, բն 911, 914

- ժջ., 1664 դ. – բն 1182

- չջ՟., 1211 դ., ոպ՜ռճխ – N 1320, բն 911, 914

- չջ՟., 1671 դ. – բն 956

- ժջ., 1219 դ. – բն 1125

- ՜՝խհ., 1671 դ. – բն 359

- ԺԳ ՟., իճջՠխ՝՜հջ Յճչի՜ձձբո ոպ՜ռճխզ – բն 37

- 1684 դ. – բն 826

- 1325 դ. – բն 1210

- ՠյո., 1684 դ. – բն 826

- ժջ., 1388 դ. – բն 438

- չջ՟., 1690 դ. – բն 1240

- տիհ., 1398 դ., ոպ՜ռճխ հԱխ՝՜ժ – N 1091, բն 281,
282, 273, 284

- ԺԷ ՟., ՞ջզմ – N 1341, բն 1021, 1024

- 1398 դ., ՞ջզմ հԱխ՝՜ժ – N 1091, բն 281, 282, 284

- չջ՟. Աոպ՜յ՜պՠռզ, 1701 դ. – բն 304, 776,
ոպ՜ռճխ, 1711 դ. –N 1330, բն 939, 941, 942

- Աջ՜՞ճձ՜ռզ, ցջ՜, ԺԴ ՟. – բն 807, 809, 951, 953

- չջ՟., 1706 դ. – բն 943

- ՜՝խհ., 1413 դ. – բն 902, 904, 905

- 1708 դ. – բն 1022

- Մ՜ջգձ՟ճսձզ, 1464 դ. – բն 873

- ժդխ. Կզէզժզճհ, 1720 դ. – բն 124

- ԺԵ ՟., ՞ջզմ – N 1130, բն 383, 387

- չջ՟., 1712 դ., ՞ջզմ – N 1335, բն 949, 952

- ԺԵ ՟., ՞ջզմ – N 1267, բն 779, 782

- չջ՟., ժձտ՜՟ջճղկ, 1717 դ. – բն 652, 1050

- ՠյո., ոպ՜ռճխ – N 1189, բն 587, 589, 590

- չջ՟. Ճ՜իճսժՠռզ Թճը՜դՠռզ, 1723 դ., ոպ՜ռճխ
Կրաէբչ Կՠխզ – N 1181, բն 565, 566, 567, 568

- ՠջբռ, 1569 դ., ՞ջզմ – N 1095, բն 291, 295, 296

- -ՠջբռ, 1725 դ., ՞ջզմ, ոպ՜ռճխ – N 1421, բն 1227,
1230
- 1739 դ., ի՜հջ Ա՝ջ՜ի՜կ չջ՟զ – բն 646
- Ախ՜կ՜էՠ՜ձ-Բՠջ՟ճսկՠ՜ձ, 1769 դ., ՞ջզմ – N
1165, բն 507, 511, 512, ՞ջզմ, 1776 դ. – N 1174, բն
535, 538, 539, 540, ՞ջզմ

Պթնմ ւծճ., Զղթրպմթնճ – եչ 997
Պթջթբգ՟ – եչ 289
Պթջսթջ, բնրջսվ Սնցգ՟ – եչ 1012
Պթրէ՟անվ՟ջ Ս՟ղնջ՟տթ, ղ.է.՟. ղփս 570-ղփս
500 էէ. ղ.է.՟. – եչ 777
Պհ՟սնմ

- չջ՟. Հշճձժէ՜հՠռզ, ԺԸ ՟. – բն 712
- վզէզոճվ՜ – բն 706, 777, 1235
- չջ՟. Ն՜ըզնՠս՜ձռզ, ԺԸ ՟. – բն 760
- չժ՜ – բն 966, 986
- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 182
Պհթջնՠմթ՟ ռխ՟ – եչ 997
- պզջռ., ԺԸ ՟. – բն 480
Պնղցթղ՟ ռխ՟ – եչ 1009
- ՠյո., ԺԸ ՟. – բն 488
Պնոժթնջ բսր. – եչ 1017
- ԺԸ ՟. – բն 909
- ԺԸ ՟. – բն 702

Պնվցթրվ թղ՟ջս՟ջեվ, 232-303 էէ. – եչ 375, 812,
1235

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 262

Պնվցթրվնջ

- ժջ., 1801 դ., ժձտ՜՟ջճղկ – բն 198

- ՞ճսո՜ձ, չժ՜ – բն 966, 984

- ՠյո. Կՠո՜ջ՜ռզ, 1812, ՞ջզմ հԵջճսո՜խբկ – N
1310, բն 873, 883

- ՠյո. Գ՜ա՜հզ – բն 996

Պգվթասթմե, ջվՠ. – եչ 970, 1009, 1020

Պճսէկզղ, 1607 դ.,
Սՠ՝՜ոպ՜ռճս – բն 692

ՠխ՝՜հջ

Սզկբճձ

Պգվթմե ռխ՟ – եչ 978

Պճգխպ՜ձ

Պգվո՟սնր՟ ջվՠնրծթ – եչ 995, 1018

- յջձ., 1615 դ., ի՜հջ Զ՜պզժ ՞ջմզ – բն 1130

Պգրէթ՟ջ ղթ՟ճմ՟խգ՟տ – եչ 492

- (Պճսխպ՜ձճո), յ՜ջճձ, 1672 դ. – բն 757

Պեժեժ, 1231 է., գհՠ՟ճվ Հ՟ղ՟դ՟ջո ավշթ – եչ 632

Պնրջ՟թս ի՟մ, 1335 է. – եչ 428

Պեխթջնրժէ՟մ, ԺԸ բ., ւնճվ Ահ՟ճժ՟վթ – եչ 92

Պպնխնոթնջ ռխ՟ – եչ 1009

Պեմաթմնջ ռխ՟ – եչ 997

Պպնյ ովմ., 1560 է. – եչ 274

Պեջոեոգժժթ, ԺԷ բ. – եչ 701

Պջ՟խ, 1805 է., ջս՟տնհ – N 1307, եչ 863, 864

Պթա՟սնջ ռխ՟ – եչ 984

Պսհնղենջ ավ՟ջեվ – եչ 442

Պթհ՟սնջ Պնմս՟տթ, Ա բ. – եչ 140, 1023, 1031,
1121

Պվ՟ջխգ՟ ռխ՟ – եչ 971
Պվթջթբեջ ցթժթջնց՟ – եչ 313

Պթղգմ ղգխմթշ – եչ 1194
Պվնՠնջ ռխ՟ – եչ 965, 981, 1006, 1008

՜՝խհ

Պվնխհ
- չժ՜ – բն 970, 1009, 1020
- Կճոպ՜ձ՟ձճգյրէոՠռզ, Ե ՟., զ ՞ջճռ – բն 53,
Մՠժձճդսզսձ ՞ջճռձ Պջճժխզ – բն 482, ձղճսկ – բն
484, 1048

- Տ՜ջրձ՜ռզ, 1050-1123 դդ. – բն 32, 33, 328, 476,
923, 1188
- տիհձ. Հ՜հժ՜աձ, հզղճս՜թ Շձճջի՜էճս դխդճսկ – բն
1048
- վ՜ժ՜ժ՜է, 1280 դ. – բն 1218

Պվնխնոնջ ռխ՟ – եչ 970, 1020

- 1320 դ. – բն 302

Պվնղոթ՟ ռխ՟ – եչ 970

- ՜՝խհ., 1332 դ. – բն 1041

Պփհ գվետ (Պ՟րժթխ) – եչ 19

- վ՜ժ՜ժ՜է, 1413 դ. – բն 903, 904, 905

Պփհնջ

- ժդխ., 1425 դ. – բն 340

- Աշ՜տՠ՜է, Թճսխդտ – բն 467 (ՊՊ), 633 (ՊՊ), 719
(ՊՊ), 771 (ՊՊ), 799 (ՊՊ), 838 (ՊՊ), 929 (ՊՊ), զ
՝՜ձզռձ – բն 35, 319, 408, 865, 1173, 1176, 1177,
Յ՜խ՜՞ո Պրխճոզ – բն 32, Տՠոզէ – բն 1064, Ք՜ջճա,
Վ՜ջտ ՠս Տրձ – բն 75, 309, 510, 893, 964, 967, 986,
1008, 1012, 1069, Մՠժձճսդզսձ դխդճռձ – բն 386,
390, 414, 415, 642, 703, 912, 915, 916, 920, 962,
1097, 1101, 1102, 1105, 1107, 1111, 1112, 1122,
1123, 1164, 1171, 1178, 1203, 1205, 1207, 1208,
1209, 1212, 1242, 1243, 1252, Մ՜ձջ՜ձժ՜ջ – բն
1111, ձղճսկ – բն 283, 302, 356, 436, 526, 535, 540,
553, 643, 644, 645, 704, 713, 738, 766, 890, 897,
898, 899, 911, 913, 914, 915, 921, 923, 932, 933,
941, 1039, 1048, 1066, 1070, 1071, 1072, 1099,
1104, 1106, 1106, 1108, 1112, 1113, 1114, 1115,
1118, 1119, 1123, 1124, 1142, 1150, 1181, 1204,
1244

- 1438 դ., ՞ջզմ զ Մճսըջ՜ձո ՞զսխ – N 1042, բն 157,
164

- ոջ՝. – բն 1005, 1016, 1019

- ոջժ., 1641 դ. – բն 1154

- չժ՜, ՠխ՝՜հջ Յճսէզ՜ձՠ՜հզ – բն 998

- 1642 դ., ՠխ՝՜հջ Խ՜մ՜պճսջ չջ՟. Ջճսխ՜հՠռճս – բն
764

- ժջ., 1464 դ. – բն 873
- ձճպ՜ջ, 1562 դ., ՞ջզմ հԻէճչ – N 1259, բն 759,
761, 762
- ՠջբռ, 1596 դ., ՞ջզմ – N 1407, բն 1191, 1195
- ՠյո., 1600 դ. – բն 1170
- վզէզոճվ՜, 1620 դ. – բն 847
- ՠջբռ, 1622 դ. – բն 236
- չջ՟., 1631 դ. – բն 731
- ՠջբռ, 1640 դ., ՞ջզմ – N 1109, բն 327, 330

- չժ՜, հզղճս՜թ Պ՜յզէ՜ոզ իՠպ – բն 1012
- չջ՟., 1645 դ. – բն 1122
- ՠխ՝՜հջ Պ՜սոՠջզ՜հզ – բն 991
- 1654 դ. – բն 955
- Թՠ՝՜հՠռզ, չժ՜ – բն 987
- 1653 դ., ճջ՟զ Զ՜տ՜ջզ՜ Ջճսխ՜հՠռճս – բն 548
- ՜ձ՜յ՜պ՜ժ՜ձ (Ե՞զյպ՜ռզ) – բն 967
- ի՜հջ՜յՠպ Կ.Պճէոզ – բն 965, 977, 984
- Ս՜կճսոպ՜ռզ, իՠջլճս՜թճխ, Ե ՟. – բն 1193

- տիհ., 1669 դ., իճջՠխ՝՜հջ Հ՜հճռզ – բն 608
- տիհ., 1669 դ., ՞ջզմ – N 1197, բն 605, 608
- 1671 դ. – բն 1250

- 1671 դ., պ՜ձճսպբջ – բն 298

- ՠյո. չ՜ջ՜՞ՠռզ, 1561 դ. – բն 334

- Հ՜կդՠռզ, 1679 դ., ՞ջզմ – N 1233, բն 703, 704, N
1344, բն 1027, 1030

- ԺԷ ՟. – բն 1232

- Ցխձՠռզ, 1681 դ., ՞ջզմ զ Զկզսշձզ՜ – N 1243, բն
723, 724
- չ՜ջ՟՜յՠպ, ԺԷ ՟. – բն 535
- Աս՜՞ՠջբռ, ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 628
- ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 1042
- չջ՟., 1704 դ., ոպ՜ռճխ զ Ղջզկ – N 1083, բն 267,
270, 272

- ԺԷ ՟. – բն 434
Ջ՟մդթդթ, 1438 է. – եչ 162, 163
Ջ՟մ՟հե, 1603 է. – եչ 783
Ջ՟մթ, 1381 է. – եչ 1226
Ջ՟մթխ ՟հ՟ճ, ԺԸ բ. – եչ 1172
Ջ՟մի՟էնրմ, ԺԶ-ԺԷ բբ., խնհ՟խթտ Գվթանվթ – եչ
971
Ջ՟յ, ԺԸ բ. – եչ 166

- ՟յզջ Բ՜էճսՠռզ, 1732 դ., ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ – N
1073, բն 245, 248

Ջ՟ք՟վ ՟ղթվ՟ – եչ 970, 1020

- չջ՟., 1741 դ. – բն 227

Ջթչթ, 1692 է. – եչ 130

- ՜՝խհ., 1749դ. – բն 1106

Ջժ՟ի՟մ, ԺԷ բ. – եչ 896

- Բՠջնճսկՠ՜ձ, 1769 դ. – բն 538
- տիհ. Կ՜խաչ՜ձՠռզ, 1794 դ. – բն 570
- չջ՟., 1795 դ. – բն 54
- ՝՜ձ՜ոբջ, ԺԸ ՟. – բն 51
- ԺԸ ՟. – բն 768
- ԺԸ ՟. – բն 909
- չջ՟. Տ՜խ՜ո՜ռ, ԺԸ ՟. – բն 486

Ռ՟ՠջ՟խ, Աջսռ. – եչ 758, 1054
Ռ՟ի՟ՠ, Աջսռ. – եչ 285
Ռ՟րթջ՟խ ղգխմթշ – եչ 879
Ռեէենջ
- ոջ՝. – բն 312
- չջ՟., 1715 դ. – բն 1174

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 598

- չջ՟., կզ՜՝՜ձ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ – բն 182, 536, 588,
622, 704, 754, 1080, 1149, 1178

- ջ՜՝ճսձզ, Հ՜ո՜ձ Մ՜ձոճսջռզ, 1809 դ., ոպ՜ռճխ զ
Կ՜ջզձ – N 1369, բն 1085, 1086

Ռթխջնմ ռխ՟ – եչ 1011
Ռթղ՟ ռխ՟ճնրծթ – եչ 993

- Պ՜պջզ՜ջտ Կ. Պճէոզ, 1818 դ. – բն 792
Ռնղ՟մնջ
- ՟՜ո՜ո՜ռ չ՜ջ՟՜յՠպ, ԺԹ ՟. – բն 1207
- չժ՜ – բն 1002
- ՠջ՞ՠռճխ – բն 965, 966, 980, 986
Ջ՟ծ՟մյ՟ծ, 1451 է. – եչ 853, 1126
Ռնղթժնջ ռխ՟ – եչ 978, 997, 1016
Ջ՟ղ՟ժ

Ռնրՠեմ

Ս՟ժո՟՟բ, Աջսռ. – եչ 30

- Ն՜ի՜յբպ – բն 29, 308, 726, 982, 1007

Ս՟ժրթ ի՟էնրմ, 1603 է. – եչ 783

- Ա, ԺԱ ՟., զղը՜ձ Կզէզժզճհ – բն 68, 754

Ս՟ծ՟խ

Ռնրոգվէնջ

- չժ՜ – բն 1004

- Ջՠձ՜ճո – բն 48, 698

- Պ՜ջդՠս (ժդխ. 387-348 դդ.) – բն 301, 339, 757,
977, 978, 989, 1005, 1159

- Պՠէ՜ջկզձճո, 1670 դ. – բն 461
- Աջթջճսձզ, ձիպ. 786 դ. – բն 1000
Ռնրջթմնջ ռխ՟ – եչ 1019
- զղը. ձիպ. զ Կ՜ջզձ, 808 դ. – բն 991

Ռնրջս՟ղ, 1642 է. – եչ 764

- ՠյո., ձիպժ. զ Բզսջ՜ժ՜ձ, 926 դ. – բն 1001

Ռնրցթղ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս – եչ 151

- Ակ՜պճսձզ, Ժ ՟., ճջ՟զ Խճոջճչ Աձլւ՜ռճս – բն
935, 939
Ս՟ՠ՟ջսվ՟սգժ՟ս – եչ 969, 988, 997, 100, 1019
Ս՟ՠ՟աթ՟մնջ, ջվՠ. – եչ 965, 979

- 1281 դ., ՠխ՝՜հջ ՝՜ջոՠխչճհ – բն 925
- 1335 դ. – բն 907

Ս՟ՠ՟ջ ռխ՟ – եչ 998
- (Ս՜ի՜դ), 1425 դ. – բն 340
Ս՟ՠգժ ռխ՟ – եչ 1007
- 1449 դ. – բն 624
Ս՟ՠթ, 1701 է., խնհ՟խթտ Ղ՟վ՟ճո՟շթ – եչ 178
- ՝՜ձ՜ոբջ, 1449 դ. – բն 626
Ս՟ՠթմնջ, ջվՠ. – եչ 969, 997, 1019
Ս՟ՠթրժնջ ւնրվղ, ռխ՟ – եչ 967

- կ՜իպՠոզ, 1517 դ., ոպ՜ռճխ զ Կ՜ոպ՜խճձ – N
1047, բն 175, 178

Ս՟ՠնրպթնջ ծվ՟յ՟ո՟ս ՟վւ՟ճ – եչ 979, 986, 999,
1000

- ՠյո., 1584 դ. – բն 265, 266

Ս՟անմ, 1687 է. – եչ 140

- Եջաձժ՜ռզ, 1599, ՞ջզմ հԵջաձժ՜ – N 1239, բն 713,
714

Ս՟բ՟ր, 1678 է. – եչ 534
Ս՟բ՟ց, ԺԶ բ., ծ՟ճվ Գ՟ժնրջս ՟վւգոջթ – եչ 303

- չջ՟. Ջճսխ՜հՠռզ, 1648 դ., ՞ջզմ զ Նճջ Ջճսխ՜ – N
1312, բն 885, 886, Նղճսկ – բն 1183

Ս՟բթմնջ գոջ., ռխ՟ – եչ 965
Ս՟բնխ գոջ. – եչ 982, 994
Ս՟ժ՟ղ, 1654, խգմ՟խթտ իփչ՟ ղ՟մնրխթ – եչ 954
Ս՟ժէնրի, ԺԶ-ԺԷ բ.. – եչ 972
Ս՟ժշնրւ, 1608 է., ղ՟ճվ
վ՟ՠնրմ՟ոգսթ – եչ 1053

- ՠջբռ, 1645 դ., ՞ջզմ հԵս՟ճժզ՜ – N 1251, բն 741,
743, 744

- ՜՝խհ. Ակ՜ոզ՜ռզ, 1671 դ., ՞ջզմ զ Ս. ՠջՠսձճս չ՜ձտ
– N 1346, բն 1033, 1034
- 1678 դ., ճջ՟զ Սզկճձզ – բն 534

ջս՟տնհ

Մթմ՟ջ

- 1678 դ. ի՜հջ Սզկճձզ – բն 532, 533
- չջ՟. Կճսկճսղը՜ձՠռզ, ԺԷ ՟. – բն 740

- ՜՝խհ., 1706 դ. – բն 1192

Ս՟մբնրիս

- 1722 դ., ճջ՟զ Յճի՜ձզոզ – բն 100

- ժճհո, Ա ՟. – բն 715

- չջ՟. Եջաձժ՜ռզ, 1725 դ., ՞ջզմ, ոպ՜ռճխ – N
1261/Ա, բն 765, 768

- 1614 դ., ՟ճսոպջ Զ՜տ՜ջզ՜ տիհզ – բն 1058

- չջ՟. Խա՜լճջՠռզ, 1730 դ. – բն 185
- (Սի՜տ), ԺԸ ՟. – բն 276
- 1805 դ., ՞ջզմ – N 1307, բն 863, 864
- չջ՟. Ակ՜պճսձզ, ԺԹ ՟., կզ՜՝՜ձ Ս. Էնկզ՜թձզ – բն
935, 938, 939, 1248
Ս՟ծս՟է ղգժթւ, ԺԵ բ. – եչ 940
Ս՟հթղ էար. Աջսռ. – եչ 308
Ս՟հց՟ջս – եչ 29

- 1688 դ., ժճխ՜ժզռ Աոպճս՜թ՜պճսջ ՞ջմզ – բն 534
- 1692 դ. – բն 130
Ս՟մսնսմթժ՟, ռխ՟ – եչ 1009
Ս՟պ՟
- ժզձ Ա՝ջ՜ի՜կճս, Աոպչ. – բն 880
- (Ս՜շբ), 1634 դ. – բն 578
- 1648 դ., կ՜հջ Ասՠպզոզ – բն 802
- ԺԹ ՟., ժճխ՜ժզռ Քրմ՜ջզ – բն 974

Ս՟ղՠվթ, 1653 է., խնհ՟խթտ Զ՟ւ՟վթ՟ Ջնրհ՟ճգտնր
– եչ 548

Ս՟պ՟ի՟էնրմ, 163 է. – եչ 817

Ս՟ղգա՟վ, նվբթ Ամ՟էգ՟, Աջսռ. – եչ 297

Ս՟ս՟հ՟

Ս՟ղնմ՟ջ ռխ՟ – եչ 985

- 1451 դ. – բն 853

Ս՟ղնրեժ

Ս՟ր՟ փլգ՟ժ – եչ 1047

- 1641 դ. – բն 1079

- կ՜ջ՞՜ջբ – բն 62, 296, 373, 399, 412, 779, 964,
975, 1016

Ս՟վ՟ոթ՟մնջ, ջվՠ. – եչ 1009

- Կ՜կջն՜ձլճջՠռզ, Ժ-ԺԱ ՟՟. – բն 32, 33

Ս՟վաթչ՟մ, 1613 է., նվբթ Մթւ՟ճեժ ջս՟տնհթ – եչ
817

- Աձՠռզ, ԺԲ ՟. – բն 68, 313

Ս՟վաթջ

- ՜՝խհ. 1413 դ., ՞ջզմ հՠժՠխՠ՜ռ – N 1317, բն 901,
903, 904

- ոճսջ՝, Զճջ՜չ՜ջ – բն 270, 318, 908, 981, 992
- Ա Սՠս՜ձռզ (ժդխ. 992-1019 դդ.) – բն 230

- տիհ., ԺԷ ՟., ոպ՜ռճխ հԵջճսո՜խբկ – N 1289, բն 827,
828
- չջ՟., 1738 դ., ժձտ՜՟ջճղկ – բն 280, 724
Ս՟ղջնմ, Աջսռ. – եչ 285
Ս՟ճգմ ռխ՟ – եչ 998

- Շձճջի՜էզ, 1100-1167 դդ., Մՠժձճսդզսձ ժ՜դճսխզժՠ՜հռ դխդճհձ – բն 414, 459, 902, 906, 907, 909,
Խջ՜պ – բն 1150, Նղճսկ – բն 35, 903, 908, 911,
1088, 1093, 1151
- Կճսձ՟, 1153-1198 դդ., Մՠժձճսդզսձ ՠո՜հՠ՜հ – բն
394, Նղճսկ – բն 380, 605, 641, 709

Ս՟մագտ ղգխմթշ – եչ 877
- ժջ., 1160 դ., ՠխ՝՜հջ Աէզտոզ՜ձճո ՞ջմզ – բն 1170

- ոպ՜ռճխ, ԺԲ ՟. – բն 151
- 1219 դ., ճջ՟զ Վ՜իջ՜կ՜հ – բն 1125
- 1272 դ., ՞ջզմ զ Նՠխճոզ չ՜ձո – N 1329, բն 937,
939

- ՠյո., 1438 դ., ոպ՜ռճխ զ Մճսըջ՜ձզո ՞զսխ – N
1042, բն 157, 161, 162, 163
- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1437 դ., ոպ՜ռճխ – N 1394, բն
1153, 1155, Նղճսկ – բն 290
- Գ Մզսո՜հէ (ժդխ. 1184-1515 դդ.) – բն 270

- 1283 դ., ՠխ՝՜հջ Բ՜ջոՠխ չջ՟զ – բն 926
- Ղջզկՠռզ, ԺԵ ՟., ՞ջզմ – 1122, բն 361, 364
- տիհ., 1288 դ. – բն 901
- ՝՜ձ՜ոբջ, ԺԵ ՟., ՞ջզմ – 1304, բն 857, 859, 860
- յ՜պ՜ձզ, 1298 դ. – բն 1199
- ԺԳ ՟,., ճջզ Զճսի՜էզ – բն 40
- ԺԳ ՟., ՞ջզմ – N 1209, բն 647, 648
- ԺԳ ՟., զ ըձ՟ջճհ Վ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռճս – բն 510
- 1325 դ., ՠխ՝՜հջ Գջզ՞ճջ ՞ջմզ – բն 1210
- 1332 դ. – բն 1041
- տիհ., 1335 դ., ոպ՜ռճխ զ Գէ՜լճջ – N 1141, բն
425, 427, 428, 429

- ՜՝խհ., ԺԵ ՟., ՞ջզմ – N 1280, բն 805, 807, 808
- 1564 դ., ճջ՟զ Յճի՜ձձզոզ – բն 95
- Սՠ՝՜ոպ՜ռզ, 1573 դ. – բն 574
- ԺԶ ՟. – բն 574
- ԺԶ-ԺԷ ՟՟., ՞ջզմ – N 1065, բն 221, 224
- ԺԶ-ԺԷ ՟՟., ՞ջզմ զ Մճըջ՜դ՜խ – N 1338, բն 963,
971

- 1335 դ. – բն 907

- 1607 դ., ՠխ՝՜հջ Սզկՠճձ ՜՝խհ. Սՠ՝՜ոպ՜ռճս – բն
692

- զջզռ, 1339-զռ ՜շ՜ն – բն 563

- տիհ., 1617 դ. – բն 141, 144

- ՞ջ՜ժ՜յ, 1380 դ. – բն 402

- 1620 դ. – բն 847

- տիհ., 1381 դ., ՞ջզմ – N 1136, բն 401, 403

- 1630 դ. – բն 594

- ՜՝խհ., ԺԴ ՟., ՞ջզմ – N 1205, բն 631, 633

- Պ՜է՜ը՜սջռզ, 1630 դ., ՞ջզմ – N 1191, բն 593,
595

- ԺԴ-ԺԵ ՟՟., ՜ղ՜ժՠջպ Գջզ՞ճջ Տ՜դՠս՜ռճս – բն
1116, 1119

- չջ՟., 1633 դ. – բն 755

- 1412 դ. – բն 1197

- տիհ., 1634 դ. – բն 578

- 1413 դ., իձ՞ռ., ի՜հջ Ս՜կճսբէ ՜՝խհզ – բն 905

- 1636 դ., ճջ՟զ Ոչ՜ձբո տիհզ – բն 99

- 1413 դ., ոպ՜ռճխ զ Տ՜դՠս – N 1198, բն 609, 616

- Մ՜պէզ Օխէզ ի՜ծզ, 1638 դ. – բն 742

- ժջ., 1425 դ., ոպ՜ռճխ զ Ձ՜՞՜չ՜ձ – N 1114, բն
337, 340, 341

- տիհ., 1642 դ. – բն 818
- 1654 դ. – բն 956

- ոջժ., 1429 դ. – բն 118
- չջ՟., ձճսզջ՜ժ, 1664 դ. – բն 1182, 1184
- 1432 դ., ծ՞ձ՜սճջ կ՜իպՠոզ – բն 369
- չջ՟. Կ՜ց՜հՠռզ, 1671 դ. – բն 860

- 1678 դ. – բն 532, 533

- ԺԸ ՟. – բն 973

- տիհ. Դ՜կ՜ձզ, 1689 դ. – բն 236

- ԺԸ ՟., ճջ՟զ հճչ՜ձբոզ – բն 24

- տիհ. Պ՜ի՜հո՜ջռզ, 1689 դ. – բն 236

- ՜ձխհ. Կ՜ջձՠռզ, ԺԸ ՟. – բն 711, 714

- տիհ., 1690 դ., ՞ջզմ զ ՟ոՠխ – N 1033, բն 131, 134

- ԺԸ ՟. – բն 606

- չջ՟., 1696 դ., ոպ՜ռճխ զ Պ՜հ՜աՠպճս ՝ՠջ՟ձ – N
1400 , բն 1169, 1172

- ԺԸ ՟. – բն 338
- ԺԸ ՟. – բն 550

- եԷ ՟., ՞ջզմ – 1092, բն 283, 285, 286
- ԺԸ ՟. – բն 930
- ԺԷ ՟., ճջ՟զ կՠէզտ Ե՜խճսյզ – բն 112, 113, 114
- ԺԸ ՟. – բն 782
- ԺԷ ՟., ՞թճխ պճկ՜ջ՜ժ՜ձ ՜խզսո՜ժզ – բն 374
- ՠջբռ, ԺԸ ՟., ժձտ՜՟ջճղկ – բն 1026
- Վ՜խՠձռ, ԺԷ ՟. – բն 807
- չ՜ջե՜յՠպ, 18148 դ. – բն 1216
- եԷ ՟., ի՜հջ Մշ՜սխճսէզզ – բն 972
- չջ՟. Թբտջպ՜խռզ, ԺԸ ՟. – բն 189, 191
- ըճն՜, ԺԷ ՟. – բն 858
- ԺԹ ՟. – բն 974
- չջ՟. Կ՜ց՜հՠռզ, 1704 դ. – բն 290
- չջ՟. Հ՜ծձռզ, 1706 դ. – բն 219
- 1706 դ., ՞ջզմ զ Շրշրդ – N 1337, բն 955, 964,
1711 դ. – N 1330, բն 939, 942
- տիհ. Կճսշզձռզ, 1717 դ., ՞ջզմ զ Կՠո՜ջզ՜ – N
1371, բն 1089, 1090, 1091, 1092

Ս՟վթղ ՟հ՟ճ, ԺԸ բ. – եչ 1172
Ս՟վի՟րհ, ԺԷ բ., նվբթ ղգժթւ Ե՟հնրոթ – եչ 112,
113, 114
Ս՟վխ՟ր՟ա ւծճ., 1292 է. – եչ 1026
Ս՟վքպ՟դ ինչ՟ Ջնրհ՟ճգտթ, 1642 է. – եչ 764
Ս՟րանրժ, ղ՟ճրվ Դ՟մթեժ ռվբթ, 1591 է. – եչ 748

- չջ՟., 1717 դ. – բն 314
- ճջ՟զ Յճի՜ձձզոզ, 1722 դ. – բն 100

Ս՟րնրհ էարվ. ծվեթտ – եչ 31, 296, 355, 373, 399,
540, 559

- չջ՟., 1724 դ. – բն 676

Ս՟ց՟սթ՟, Աջսռ. – եչ 665

- 1728 դ. – բն 648

Ս՟ք՟վ

- Աձ՟՜կզնՠռզ, 1730 դ. – բն 185

- 1600 դ. – բն 1170

- չջ՟., 1732 դ., ժձտ՜՟ջճղկ – բն 684

- 1628 դ., ՠխ՝՜հջ Մժջպզմ ՜՝խհզ – բն 528

- 1733 դ., ՞ջզմ զ Պջճսո՜ – N 1387, բն 1133, 1137,
1138

Ս՟ցթ յ՟ծ, 1636 է. – եչ 98, 1182

- 1765 դ., իձ՞ռ. ի՜հջ Վ՜ջ՟՜ձ ոջժզ – բն 1187
- պխ՜, 1773 դ. – բն 856

Ս՟քթ հ՟մ Ապ՟չթմ, 1664 է. – եչ 1184
Ս՟ւթ հ՟մ գվխվնվբ, 1664 է. – եչ 1183
Սՠնրպթնջ ծվ՟յ՟ո՟ս էար. – եչ 994

Սգՠ՟ջսթ՟մ բսր. – եչ 985

Սթղ՟րնմ

Սգՠգվթ՟մնջ Եղգջ՟տթ – եչ 1023

- (Սզկ՜հճձ), ԺԸ ՟. – բն 166

Սգբգխթ՟, ւջ՟մգվնվբ օ ռգվչթմ է՟ա՟րնվ
Յնրբ՟ճթ, Աջսռ. – եչ 409, 664, 665, 666, 1154

- տիհ., ԺԸ-ԺԹ՟՟. – բն 144
Սթղՠգվէգջ ռխ՟ – եչ 998

Սգժգրխթնջ – եչ 87
Սթղե, 1662 է., բնրջսվ Հգվ՟ոգս – եչ 172
Սգժնրյ՟ծ ց՟սթյ՟ծ, 1517 է. – եչ 178
Սթղենմ
Սգհՠգջսվնջ
- տիձհյՠպ, ճջ՟զ Օձՠ՜հ, Աոպչ. – բն 62
- Պ՜յ Հշճկ՜հ, Դ ՟. – բն 928, 932, 934, 989, 1142,
1235
Սգհՠգջսվնջ, ԺԳ բ., ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտ Ավգրգժտնր –
եչ 583

- թՠջճսձզ, Աոպչ. – բն 865, 994
- ՜շ՜տՠ՜է – բն 1000, 1001
- վ՜ջզոՠռզ – բն 1249

Սգհՠթ՟մնջ գոջ., ջվՠ. – եչ 1002
- չժ՜ – բն 595
Սգհՠնջ ղ՟ծսգջթ, ծմատ., ԺԸ բ. – եչ 1136, 1172
Սգմգխ՟ – եչ 808
Սգմգւգվթղ, էարվ. Աջնվգջս՟մթ, Աջսռ. – եչ 639,
640, 875, 878, 879
Սգսթ, 1339 է. – եչ 564
Սգվղնջ ջվխ., ռխ՟ – եչ 975
Սգվնռՠե ՟ՠհճ., 13256 է. – եչ 1210
Սգրգվթ՟մնջ ռխ՟ – եչ 564
Սգւնվ – եչ 42
Սգքթ յ՟ծ, 1637 է. – եչ 17

- Սզսձ՜ժՠ՜ռ – բն 970, 976, 977, 1004, 1005, 1011,
1021
- չժ՜ զ Պ՜ջո – բն 1004
- Ախ՜ս՜ղ – բն 1010
- Գէ՜ժ՜հ չ՜ձզռ – բն 704
- 1227 դ., ՞ջզմ զ Սյէՠձլ՜ի՜ձ – N 1013, բն 53, 56
- 1288 դ., ՞ջզմ զ Սճսջ՝ Սզճձ – N 1135, բն 397, 400
- կզ՜ժՠռ Մ՜ջգձ՟ճսձռզ, 1292 դ. – բն 1026
- (Սբկՠսճձ), ՠջբռ, 1325 դ., ի՜հջ Կճոպ՜ձ՟զձ տիհզ –
բն 1041, 1210

Սեէ մ՟ծ՟ոգս, Աջսռ. – եչ 416, 649
- չջ՟., 1365 դ. – բն 728
Սեծբթ, 14692 է. – եչ 130
- ջ՜՝ճսձզ, 1413 դ. – բն 615
Սեղ, մ՟ծ՟ոգս, Աջսռ. – եչ 186, 511
- ժջ., 1413 դ. – բն 903,904
Սեղմեջ, ԺԸ բ. – եչ 1104
Սթժթմ՟բ՟բ ռխ՟ – եչ 1002

- չջ՟., 1414 դ., ոպ՜ռճխ – N 1391, բն 1145, 1147,
1148

Սթհնր՟մնջ ռխ՟ – եչ 1009

- չջ՟., 1423 դ., ՞ջզմ – N 1408, բն 1195, 1198

Սթղ՟ճեժ ռխ՟ – եչ 1007

- ժջ., 1449 դ. – բն 626, 627

- չջ՟., ոպ՜ռճխ, ԺԵ ՟. – բն 333, ՞ջզմ – N 1410, բն
1201, 1204
- 1560 դ., Վջ՜ռ դ՞սջ – բն 274

- յ՜ջճձպբջ, ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 774
- տիհ., 1702 դ. – բն 376
- տիհ., 1722 դ. – բն 100

- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1560 դ. – բն 274
- տիհ., 1737 դ. – բն 222
- ժջ. ԺԶ ՟. – բն 516
- (Սզկբճձ) կՠէզտ, ԺԶ ՟. – բն 1021

- Ա Եջՠս՜ձռզ (ժդխ. 1763-1780 դդ.) – բն 198, 312,
488, 654, 765, 950, 1186, 1187

- (Սզկբճչձ), տիհ., 1600 դ., ՞ջզմ զ Խզա՜ձ – բն 1378,
բն 1103, 1105, 1106, 1603 դ. ՞ջզմ զ Խզ՜ա՜ձ – N
1377, բն 1101, 1103

- չջ՟., 1795 դ. – բն 460

- պզջռ., 1601 դ., ՞ջզմ – N 1160, բն 489, 490

- ԺԸ ՟., ճջ՟զ ճսէճսը՜ձզ – բն 974

- ՜՝խհ., 1607 դ., ոպ՜ռճխ զ Զՠհդճսձ – N 1230, բն
691, 692

- կ՜իպՠոզ ՜կզջ՜, ԺԸ ՟. – բն 1172

- Տզյմզժռզ, 1610 դ., ՞ջզմ – N 1182, բն 567, 569,
570

- տիհ., ԺԸ ՟. – բն 854

- ՟յզջ, 1636 դ., ՞ջզմ զ Ճբչ – N 1004, բն 13, 15

- չջ՟. զ Թճը՜դ, ԺԸ ՟. – բն 51, 52

- ՜՝խհ., ԺԸ ՟. – բն 912

- ԺԸ ՟., ՞ջզմ – 1178, բն 547, 550
Սթմ՟մ

- ժդխ. Սՠ՝՜ոպ՜ռզ, 1639 դ. – բն 623, 662
- կ՜իպՠոզ, 1674 դ. – բն 236
- 1642 դ., ՠխ՝՜հջ ՝՜խ՟՜ո՜ջ չջ՟զ – բն 764
- ԺԸ ՟. – բն 590
- 1654 դ., ճջ՟զ ըրն՜հ Մ՜ձճսժզ – բն 954
- չջ՟. Ղ՜ջ՜իզո՜ջռզ, 1655 դ. – բն 740

Սթմբնրիս, 1692 է., ղ՟ճվ Բ՟վջգհ ՟վւգոջթ – եչ
874

- 1674 դ. – բն 236

Սթնմ

- 1678 դ. – բն 532, 533, 534

- Ա Բ՜սճձՠռզ (ժդխ. 767-775 դդ.) – բն 722

- տիհ., 1689 դ. – բն 236

- տիհ., 1620 դ. – բն 847

- իհջյպ., 1692 դ. – բն 130

Սթջթ՟մնջ

- տիհ., 1696 դ. – բն 910

- չժ՜ – բն 1021

- չջ՟. Գ՜շձՠռզ-Ջճսխ՜հՠռզ, ԺԷ ՟., Մՠժձճսդզսձ
՞ջճռձ Պջճժխզ – բն 482, 483, 632

- ԽԵ չժ՜հզռձ – բն 1009

- տիհ., ԺԷ ՟. – բն 784

Սզջ՜տ, ի՜հջ Յՠոճսզ – բն 57, 61, 62, 64, 66, 510,
808, 1141

- ԺԷ ՟. ՞ջզմ զ Նճջ Ջճսխ՜ – N 1312, բն 885, 887

Սթվղ՟, 1413 է., խթմ բ՟րէթ – եչ 903, 904

- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 1068

Սթվո՟վնմ ղ՟ծսգջթ, ԺԶ բ., ջս՟տնհ – N 1029,
եչ 117, 120, 977, 1018, 1019

Սթրհթ՟մնջ, ռխ՟ – եչ 644, 968, 969, 977, 1018,
1019, 1114
Սթրպնռ ռխ՟ – եչ 964
Սխ՟մբ՟ս – սգ՜ջ Սւ՟մբ՟վ
Սխփէնջ – եչ 712

325, 327, 328, 339, 362, 363, 372,
426, 428, 429, 430, 431, 432, 434,
440, 440, 443, 445, 449, 451, 458,
475, 477, 479, 480, 481, 485, 486,
506, 507, 508, 509, 515, 530, 533,
623, 624, 631, 700, 703, 725, 726,
771, 774, 775, 781, 783, 787, 788,
922, 1139, 1140, 1165, 1214, 1240

410,
435,
459,
488,
548,
732,
845,

412,
436,
460,
504,
557,
767,
848,

413,
439,
461,
505,
578,
770,
898,

Սհղեվ
Սնղգժ ռխ՟ – եչ 1111
- 1624 դ., ՟ճսոպջ Զ՜տ՜ջզ՜հ տ՜ի՜ձ՜հզ – բն 1058
Սնջէգմեջ
- տճհջ Մժջպզմ ՜՝խհ Ջճսխ՜հՠռճս, 1628 դ. – բն 528
Սկ՝՜պ

- ԺԲ-ԺԳ ՟՟., ՞ջզմ զ Ս՜ձ՜իզձ – N 1283, բն 813,
814

- հզղճս՜թ «Պ՜պՠջ՜ակ Տ՜ջրձճհ» ՞ճջթճսկ – բն 936

- 1219 դ. – բն 1125

դ՞ս.,
հզղճս՜թ
«Պ՜պ՜ոը՜ձզ
չ՜ջ՟՜յՠպզ» ՞ճջթճսկ – բն 526

Սփժէ՟մլ՟, ծմատ. 1435 է. – եչ 1118, 1120

Եաձ՜ժ

- Բ՜՞ջ՜պճսձզ զղյ՜ձ, Ը ՟. – բն 1044, 1147
- ի՜հճռ զղը՜ձ, ձիպ. 851 – բն 1236
- Ա ՝՜՞ջ՜պճսձզ, դ՞ս. ի՜հճռ 890-914 դդ. – բն 996,
1003, 1019
- Գ դ՜՞՜սճջ ի՜հճռ Ռճս՝զձՠ՜ձ 1296-1299 դդ. – բն
656

Սնջթո՟սէնջ ռխ՟ – եչ 1020
Սնէթ՟ ռխ՟ճնրծթ – եչ 1012
Սնցնմթւ ղ՟վա՟վե – եչ 84, 308, 445, 450, 452,
771, 987
Սնց՟վ Մթմգտթ, Աջսռ. – եչ 522, 536, 537
Սնրժեճղ՟մ Շ՟ծ Պ՟վջթտ, 1687 է. – եչ 1089, 1183
Սնրժէ՟մ

- զղը՜ձ, 1416 դ. – բն 775
Սնդնմ ռխ՟ – եչ 964, 977

- 1438 դ., ո՜ձ՜կ՜հջ Կ՜ջ՜յՠպ ՜՝խհզ – բն 162,
163

Սնխգվթխնջ ռխ՟ – եչ 965

- 1543 դ., ժճխ՜ժզռ Պ՜ղ՜ջ՜դզ – բն 164

Սճժջ՜պ

- (Ս՜սէդ՜ձ), 1564 դ., կ՜հջ Կճսէ՞ճսձզ – բն 95, 96

- զկ՜ոպ՜ոբջ, 468-400 դդ. կ.դ.՜. – բն 415, 732,
777

- ԺԶ ՟., կ՜հջ Մ՜շբճո ժջճձ՜սճջզ – բն 176

- (Սճժպ՜պճո), տիհ., չժ՜ – բն 982
- յ՜պկ՜՞զջ – բն 1048, 1188
Սնհնինմ ռխ՟ – եչ 1004
Սնհնղնմ, նվբթ գր ճ՟չնվբ Դ՟րէթ, ՟վւ՟ճ ծվեթտ –
եչ 49, 50, 57, 64, 68, 72, 99, 181, 190, 211, 212,
302, 304, 305, 306, 314, 317, 319, 320, 323, 324,

- 1671 դ., կ՜հջ Մզջաբձը՜ձզ – բն 1206
- (Սրէպ՜ձ), ԺԷ ՟. – բն 972
Սնրժէ՟մ ղ՟ծսգջթ, 1624 է. – եչ 588
Սնրժէ՟մ ոեխ, 1654 է. – եչ 372
Սնրջ՟մ, խնճջ ջվՠնրծթ – եչ 1006

Սնրվ՟ս, ծ՟ճվ Դթնմթջթնջթ – եչ 871

- Յճսոժ՜ձ ճջ՟զ, չըծ. 1251 դ. – բն 968, 1018

Սնրւթ՟ջ

- 1280 դ. – բն 1218

- ճջ՟զ Դ՜ձզբէզ, 1662 դ. – բն 172

- ոյ՜ո՜սճջ ՝՜ձզ, 1284 դ. – բն 1232

- տիհ., 1689 դ. – բն 236

- Օջ՝ՠէՠ՜ձ, կՠպջճյճէզո Սզսձՠ՜ռ 1286-1304 դդ.,
զ ըձ՟ճհ – բն 716, 719, 721, 723, 794, 795, 797,
883, ձղճսկ – բն 718, 720, 796

- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 1251
- ԺԷ ՟. – բն 940, 1168
Սոգջթոնջ ռխ՟ – եչ 992
Սոգվթ՟մնջ ռխ՟ – եչ 979
Սս՟ւթրջ ՟պ՟ւգ՟ժ – եչ 1007

- Դ Հշճկժէ՜հՠռզ (ժդխ. 1290-93 դդ.) – բն 116
- Գճէձՠջզռՠ՜ձռ, ԺԳ ՟. – բն 305, 343, 344, 525
- չջ՟. Մզ՜ժՠռ, ԺԳ ՟. – բն 36, 37, 39
- ԺԳ ՟. – բն 40

Սսգց՟մգ՟ ջվՠնրծթ – եչ 985
- ՜շ՜նձճջ՟ Աժձՠռզ, 1325 դ. – բն 1210
Սսգց՟մմնջ
- տիհ., 1325 դ., ՠխ՝՜հջ Գջզ՞ճջ ՞ջմզ – բն 1210
- Ն՜ը՜ո՜ջժ՜ս՜՞ – բն 32, 74, 408, 727, 866, 897,
923, 989, 990, 1012, 1070, 1077, 1167, 1179, 1236

- վ՜ժ՜ժ՜է, 1332 դ. – բն 1040, 1041

- չժ՜, Մ՜ջժճո Ապզժ ի – բն 965, 966, 981, 1021

- Սՠս՜՞էըճձռ, 1335 դ., ՞ջզմ – N 1318, բն 905,
907, 908, N 1269, բն 785, 786

- տիհ. – բն 1016
- 1335 դ. – բն 907
- Կճխՠռզ, ոջ՝. – բն 1157
- չջ՟., 1339-զռ ՜շ՜ն – բն 563
- Ոսէձՠռզ, չժ՜ – բն 964, 975, 1016
- տիհ. Կ՜մռզ, 1347 դ. – բն 421
- Սզսձՠռզ, ձիպժ. 735 դ., Ախրդտ – բն 35,
Թ՜ջ՞կ՜ձճսդզսձտ Դզճձզոզճոզ – բն 871,
Մՠժձճսդզսձ Դ՜ձզբէզ – բն 34, 35, 782, Մՠժձճսդզսձ
Յճչի՜ձձճս – բն 1043, 1045, զ ՝՜ձզռ – բն 35, 642,
662, 725, 726, 896, 921, 1165, 1167, 1197, պրձ –
բն 1011, ձղճսկ – բն 1044
- զկ՜ոպ՜ոբջ, ըձ՟ջճխ Տճսկ՜ջզ զ Ս՜կճսբէ
տ՜ի՜ձ՜հբ – բն 313
- Յ՜ժճ՝ՠռզ, չ՜ջ՟՜յՠպ Աոճջսճռ – բն 749
- չջ՟. Յ՜ժճ՝ՠռզ, ճսոճսռզմ Լ՜կ՝ջճձ՜ռճս – բն 336,
500, 1140, 1146, 1189, 1214, 1223, 1231, 1234

- 1367 դ., ՞ջզմ զ Խզա՜ձ – N 1152, բն 465, 467
- տիհ.կ, 1367 դ. – բն 470
- 1380 դ. – բն 402
- ՜ջտՠյո. Սՠ՝՜ոպզճհ, ձճջ չժ՜, ձիպժ., 1387 դ. –
բն 967
- ՜շ՜նձճջ՟ Ս. Բ՜ջ՟ճսխզկբճոզ ՜դճշզ, 1398 դ. –
բն 283, 284
՜՝խհ., ԺԴ ՟. – բն 634
- չջ՟., ԺԴ-ԺԵ ՟՟. – բն 430, 516

- ԺԲ-ԺԳ ՟՟. – բն 814
- 1407 դ., ՞ջզմ – 1161, բն 491, 502
- 1231 դ., ՞ջզմ զ Ս՜ձ՜իզձ – բն 627, 632
- ոջժ., 1413 2. – բն 903, 904

- ժջ., 1425 դ., ՞ջզմ զ Ձ՜՞՜չ՜ձտ – N 1114, բն 337,
340
- ՜՝խհ., 1432 դ. – բն 370

- 1633 դ., իձ՞ռ., ՠխ՝՜հջ Աջզոպ՜ժբո ՞ջմզ – բն 67
- տիհ., 1636 դ. – բն 99
- 1641 դ., իձ՞ռ. ճջ՟զ Ս՜պ՜խ՜հզ – բն 1079

- 1435 դ., ՜կճսոզձ Շ՜կղ՜հզ – բն 1118
- Հձ՜ա՜ձ՟, 1380 դ., ՞ջզմ զ Մՠթճվ՜չ՜ձո – N
1380, բն 1111, 1116, 1117
- չջ՟., 1435 դ. – բն 1120, 1122
- 1435 դ., ի՜հջ Թճչկ՜ ժջ. – բն 1119

- Ցխձՠռզ, 1681 դ., ՞ջզմ զ Զկզսշձզ՜ – N 1243, բն
723, 725, ձղճսկ, 1730 դ. – բն 85
- տիհ. Կ՜ց՜հզ Ս. Թճջճոզ, 1686 դ. – բն 236,
՜ջտՠյո Կ՜ց՜հՠռսճռ` 1730 դ. – բն 183
- տիհ., 1688 դ. ՞ջզմ հԵջՠս՜ձ – N 1101/՞, բն 315,
316

- ՜ջտՠյո., 1435 դ. – բն 1121
- չջ՟., ԺԷ ՟. – բն 805
- 1449 դ., ի՜հջ Մ՜ջպզջճո ՞ջմզ – բն 626
- Ցխձՠռզ, ԺԷ ՟., ՞ջզմ – N 1157/՞, բն 482, 483
- ժջ., 1464 դ. – բն 873
- ԺԷ ՟. – բն 740
- 1464 դ., ՞ջզմ հԵժՠխՠռ՜ռ – N 1309, բն 869, 872
- 1711 դ. – բն 942
- 1494 դ., թ՜խժճխ հԱշգձնճսռ չ՜ձո – N 1071/՝, բն
242, 244

- ոջժ., 1716 դ. – բն 674

- ՠյո., ԺԵ ՟. – բն 241

- չջ՟., 1722 դ., ոպ՜ռճխ – N 1074, բն 247, 250

- Աշձծՠռզ, 1562 դ. – բն 762

- (Սպՠվ՜ձ), 1723 դ., ի՜հջ Ա՝ջ՜ի՜կ ժջՠպ՜ռճս –
բն 447

- տիհ., ԺԶ ՟. – բն 404
- (Սպՠվ՜ձ), ՜՝խհ. 1728 դ. – բն 404
- չջ՟. Գ՜ջ՜՞ՠռզ, ԺԶ ՟. – բն 940
- Տ՜ջ՜ղ՜կՠռզ, 1730 դ. – բն 186
- ժջ., 1603 դ. – բն 783
- չջ՟., 1730 դ., ոպ՜ռճխ – N 1093, բն 285, 288
- Ակ՜ոզ՜ռզ, 1608 դ. – բն 1053, 1633 դ., ՞ջզմ – N
1110, բն 329, 331

- տիհ., 1732 դ. – բն 712

- տիհ., 1610 դ. – բն 570

- ոջժ., 1742 դ. – բն 544

- տիհ., 1612 դ., ՞ջզմ հԱկզդ – N 1241, բն 719, 720,
721

- 1765 դ., ՠխ՝՜հջ Վ՜ջ՟՜ձ ոջժ. Աոպ՜յ՜սՠռճս – բն
1187

- տիհ. Ղջգկռզ, 1622 դ. – բն 236

- (Սպբց՜ձբ) Չբէբյզ, ԺԸ ՟. – բն 1172

- Ձզտ Ջճսխ՜հՠռզ, 1623 դ. – բն 1235

- Մ՜իպՠոզ, ԺԸ ՟. – բն 51

- տիհ., 1624 դ., ՞ջզմ զ Նճջ Ջճսխ՜ – N 193, բն 597,
598

- ԺԸ ՟. – բն 606
- 1811 դ. – բն 252

- ժ՜ջկզջ, 1624 դ. – բն 848

- ՠյո. Զկզսշձ՜ռզ, 1812 դ., ոպ՜ռճխ հԵջճսո՜խբկ –
N 1310, բն 873, 884
- 1817 դ. – բն 460

- 697 դ. – բն 387
- Գճխդձՠռզ, ոճսջ՝ չժ՜, ձիպժ. 703 դ. – բն 999
- ԺԳ ՟. – բն 36

- Եձրտՠ՜ձ, 1820 դ. – բն 772
- ԺԳ ՟., զ ըձ՟ջճհ – բն 924
- ԺԹ ՟., ՞ջմ՜վճջլ – բն 1042
- տիհ., 1607 դ. – բն 692, 693
Սսվ՟սնմթխնջ ռխ՟ – եչ 976, 990
Սվ՟ոթնմ

- չ՜ջյՠպ, 1635 դ., ի՜հջ Գջզ՞ճջ չջ՟. Զՠհդճսձռճս
– բն 745

- չժ՜ – բն 1020

Վ՟ծվ՟ղ

- չջ՟., 1586 դ. – բն 352

- ջ՜՝ճսձզ, Սժՠսշ՜ռզ, 1215-1290 դդ. – բն 300

- Ոսշի՜հՠռզ, 1603 դ., ոպ՜ռճխ զ Խճսվ ՞զսխ – բն
781, 783, 784

- 1219 դ., ժ՜շճսռճխ ե՜կ՜պ՜ձ – բն 1125
- չջ՟., 1284 դ. – բն 1231

- չջ՟., ՜շ՜նձճջ՟ Վ՜ի՜ձղզձճս, 1603 դ. – բն 465
- 1325 դ., ի՜հջ Գջզ՞ճջ տիհզ – բն 1041, 1210
- 1604 դ., ՠխ՝՜հջ Բ՜ջոՠխ չջ՟. Բ՜խզղՠռճս – բն 812
- ԺԸ ՟. – բն 550
- ոջժ. Բ՜՝ՠջ՟՜ռզ, 1608 դ., ՞ջզմ զ Տջ՜յզաճձ – N
1354, բն 1051, 1053

Վ՟հգմսթմե ռխ՟ճնրծթ – եչ 1012

- չջ՟., 1612 դ. – բն 701, 720

Վ՟հգմսթմնջ ռխ՟ – եչ 994, 1001

- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 574
Սվթխ Կնջս՟մբ – եչ 94
Սւ՟մբ՟վ (Իջխ՟մբ՟վ, Աժեւջ՟մբվ)

Վ՟հգվթ՟մնջ
- զղը՜ձ – բն 1017
- չժ՜ – բն 987, 992

- 1424 դ. – բն 340, 857, 1120, 1126

Վ՟հեջ ՟ղՠ՟վթյս էար. – եչ 991, 993, 997

- 1435 դ. – բն 1118

Վ՟հէ՟մխ, «Պ՟սգվ՟դղ Տ՟վփմնճ« գվխնրղ – եչ
936

- 1620 դ., ՞ջզմ հԵջճսո՜խբկ – N 1232, բն 699, 702
Ս՟րջզմ, 1547 է. – եչ 137

Վ՟է՟ոժնջ ղգխմթշ – եչ 877
Վ՟ժնր իփձ՟, 1684 է. – եչ 886
Վ՟ծ՟մ
- ՞՜հէ, Մ՜կզժճձՠ՜ձ, Դ ՟., «Պ՜պկճսդզսձ Տ՜ջրձճհ»
՞ճջթճսկ – բն 936

Վ՟մ՟խ՟մ
- (Յճչի՜ձձբո Տ՜ճսղՠռզ), 1181-1251 դդ., Բ՜ձ
չ՜ոձ ի՜հճռ ՜ա՞զո – բն 362, 546, Հ՜ջռճսկձ ՠս
յ՜պ՜ոը՜ձզտ – բն 670, Մՠժձճսդզսձ ՃԳ ո՜խկճոզձ
– բն 300, 1166, Մՠժձճսդզսձ Յճ՝՜հ – բն 333, 490,
513, 517, 519, 522, 523, 787, 1165, Յ՜խ՜՞ո
Աշ՜ն՜սճջ՜ռ – բն 1159, Վ՜ոձ Տ՜ջՠկպզձ – բն 725,
748, 924, Ք՜ջճա չ՜ոձ տ՜ի՜ձ՜հզռ – բն 81, 780,
Յզղ՜պ՜ժ – բն 998, ձղճսկ – բն 230, 1231, 1252
- ԺԴ ՟. – բն 582

- ԺԷ ՟. – բն 1206
Վ՟շե թյի՟մ Յնռծ՟մմ՟ռ՟մւնրղ – եչ 1183
Վ՟պռ՟պթ՟
- ժճհո չժ՜ – բն 988
- (Վ՜շչ՜շ) ը՜դճսձ, ԺԶ-ԺԷ ՟՟. – բն 284
- 1654 դ. – բն 955
Վ՟ջ՟խ Սթրմ, ղ՟վդո՟մ Հ՟ճնտ Ե բ. – եչ 19
Վ՟ջթժ
- ոջ՝. – բն 1157

բն 353, 358, 360, 363, 412, 549, 562, 568, 571,
575, 578, 579, 581, 582, 585, 586, 589, տ՜խճս՜թճհ
– բն 78, 367, Մՠժձճսդզսձ Հ՜հջ Մՠպզ – բն 1163,
Մՠժձճսդզսձ տՠջ՜ժ՜ձզձ – բն 342, Յ՜խ՜՞ո
տ՜ի՜ձ՜հճսդ՜ձ – բն 210, 299, 19, զ ՝՜ձզռ – բն
407, 417, 418, 448, 918, 920, 921, 1075, 1166,
1246, Յզղ՜պ՜ժ՜ջ՜ձ – բն 424, Յճչի՜ձձճս
Ոջճպձՠռսճհ ՠս Գջզ՞ճջզ Տ՜դՠս՜ռսճհ Մՠժձճսդզսձ
Եջ՞ Եջ՞ճռզ զ ՝՜ձզռ Վ՜ջ՜ձ՜հ – բն 190, 305, 440,
449, 451, 458, 460, 600, 609, 617, 624, 774, 845,
ձղճսկ – բն 14, 16, 50, 71, 81, 121, 182, 183, 184,
188, 191, 286, 287, 288, 289, 290, 357, 359, 371,
400, 426, 428, 500, 569, 577, 583, 584, 587, 592,
667, 668, 775, 786, 788, 901, 1142, 1191, 1251,
1252

- ժ՜հոջ – բն 923
- 1283 դ. – բն 926
- ծ՞ձ՜սճջ, 1332 դ. – բն 1041
- տիհ., 1284 դ. – բն 1231
Վ՟ջթժթնջ գոջ. Աղ՟ջթնճ, ռխ՟ – եչ 996, 1001,
1019

- չջ՟., ԺԳ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1209, բն 647, 648

Վ՟վ՟հ, 1620 է. – եչ 847

- տիհ., 1325 դ. – բն 1210

Վ՟վ՟հջնրժս՟մ, 1620 է. – եչ 846, 847

- չջ՟., 1332 դ. – բն 1040

Վ՟վբ Ռյսնրմթ, Պ՟սվթխ, Է բ. – եչ 995

- 1339 դ. – բն 564

Վ՟վբ՟մ

- տիհ., ԺԴ-ԺԵ ՟՟. – բն 516

- Մ՜կզժճձՠ՜ձ, Ե ՟. – բն 935, 995, 1012, 1179

- տիհ., 1413 դ., ի՜հջ Ս՜ջ՞զո ոպ՜ռճխզ – բն 616

- Ահ՞ՠժռզ, 1170-1235 դդ. Աջկ՜պ ի՜ս՜պճհ
(տ՜խճս՜թճհ) – բն 922, 958, Աշ՜ժտ – բն 374,
Խջ՜պտ – բն 961, Վ՜ոձ ՟եճըճռձ ՠս ՜ձտճսձ
ճջ՟՜ձռձ –
բն 1160, Պ՜պկճսդզսձ Ժ
չ՜ծ՜շ՜ժ՜ձ՜ռձ – բն 961, Վ՜ոձ ժ՜պ՜ջ՜թզ
՜ղը՜ջիզո – բն 1064, Ք՜ջճատ – բն 961, 962

- 1435 դ., ՜ղ՜ժՠջպ Տ՜դՠս՜ռճս – բն 1116, 1118,
1119

- չջ՟. Աջՠսՠէռզ, 1200-1271 դդ., Աղը՜ջի՜ռճհռ – բն
317, զ Ժխէ՜ձ՜ռ – բն 723, Մՠթզ Ոսջ՝՜դճսձ – բն
1164, Մՠժձճսդզսձ ՜ձդ՜շ՜կ թ՜խժզձ – բն 301,
510, Մՠժձճսդզսձ Եաՠժզբէզզ – բն 787, 919, 1165,
Մՠժձճսդզսձ Հձ՞՜կ՜պՠձզձ – բն 13, 15, 180, 181,
186, 187, 194, 282, 285, 286, 288, 291, 293, 399,
402, 405, 411, 423, 425, 691, 779, Մՠժձճսդզսձ Եջ՞
Եջ՞ճռզ – բն 52, 330, 362, 427, 435, 480, 485, 488,
489, 491, 515, 782, 1244, Մՠժձճսդզսձ Ս՜խկճո՜ռ –

- ՠյո., 1438 դ., ՞ջզմ զ Մճսըջ՜ձզո ՞զսխ – 1042,
բն 157, 163
- ոջժ., 1438 դ. – բն 163
- չջ՟., ԺԵ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1130, բն 383, 387
- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, ԺԵ ՟. – բն 290
- ՠջբռ, 1558 դ., ՞ջզմ զ Մ՜ջ՞ճջ՞ – N 1082, բն 265,
266, 267
- (չ՜ջ՟՜ձբո), 1613 դ. – բն 818

- ՜ջտՠյո., 1620 դ. – բն 847

- ՜՝խհ., ԺԸ ՟. – բն 580

- բջբռ Խ՜ջ՜ոճսզ, 1622 դ. – բն 236

- ԺԸ ՟. – բն 276

- 1642 դ., ՠխ՝՜հջ Խ՜մ՜պճսջ Ջճսխ՜հՠռճս – բն 764

Վ՟վբգվ, 1708 է. – եչ 1022

- տիհ., 1654 դ. – բն 370, 371, 372

Վ՟վբգվգջ

- չջ՟., 1664 – բն 1182, 1184

- 1219 դ. – բն 11245

- 1677 դ., ՠխ՝՜հջ Յճչոբվ չջ՟զ – բն 652

- 1669 դ., ի՜հջ Հ՜հճռզ – բն 608

- 1685 դ. – բն 286

Վ՟վբգր՟մ, 1708 է. – եչ 1022

- չջ՟., 1689 դ. – բն 634

Վ՟վբգխ

- տիհ. Թճտ՜պճս, 1689 դ. – բն 236

- յջձ., ԺԳ ՟. – բն 36

- տիհ. Ղ՜ջ՜ոճսռզ, 1689 դ. – բն 236

- 1603 դ. – բն 783

- 1696 դ., Վ՜ջ՟՜ձ ի՜հջ Աէզտոզ՜ձճո ՞ջմզ – բն
1170

Վ՟վբթմե, ջվՠնրծթ – եչ 1002

- չջ՟., 1697 դ. – բն 1031

- 1654 դ. – բն 954

- չջ՟. ԺԷ ՟., ոպ՜ռճխ – N 1349, բն 1043, 1044

- 1662 դ., ոպ՜ռճխ զ Նճջ Ջճսխ՜ – N 1045, բն 169,
171, 172

- ՠջ՞ճխ, ԺԷ ՟. – բն 534
- պ՜խ՜ո՜ռ, ԺԷ ՟. – բն 346
- ԺԷ ՟., ՞ջզմ – N 1402, բն 1173, 1176
- յ՜ջճձ, ԺԷ-ԺԸ ՟՟. – բն 628
- 1706 դ., ՠխ՝՜հջ Յճչոբվ չջ՟զ – բն 963
- 1708 դ., հՠպզձ ոպ՜ռճխ – բն 1022
- Եաձժ՜ռզ, 1746 դ. – բն 1106
- ոջժ. Աոպ՜յ՜պՠռզ, 1765 դ., ՞ջզմ հԷնկզ՜թզձ – N
1405/՜, բն 1185, 1186, 1187
- չջ՟., 1783 դ. – բն 870

Վ՟վբի՟էնրմ

- 1671 դ., ժճխ՜ժզռ Դզէ՜տզ – բն 1206
- 1684 դ., ժՠձ՜ժզռ պբջ Ասՠպզոզ – բն 802
- ԺԷ ՟. – բն 784
Վ՟վբնրվծգվ, «Պ՟սղնրէթրմ Տ՟վփմնճ» անվլնրղ –
եչ 936
Վ՟վթո՟ջՠ՟ճ ռխ՟ – եչ 978, 1016
Վ՟վնջ ռխ՟ – եչ 965, 975, 982, 996
Վ՟վս՟յ, 1449 է. – եչ627
Վգմբգղթ՟մնջ գվ՟մգժթ – եչ 993
Վգջոթ՟մնջ – եչ 495, 875

- տիհ. Եջՠս՜ձռզ, 1798 դ. – բն 768
Վգտթխ փհժթ, ԺԸ բ. – եչ 606
- ՠխ՝՜հջ Ախ՜հէ՜ջզ, ԺԸ ՟. – բն 92
Վեժթ, 1507 է. – եչ 590
- չջ՟. ԺԸ ՟. – բն 768, 858
Վթժ՟ժց՟մսնջ – եչ 698

Վթժնմթբնջ գոջ. – եչ 976

Տ՟ց՟վ, 1118 է. – եչ 660

Վթվմեջ – եչ 207

Տգխնրջե ռխ՟ճնրծթ – եչ 1004

Վժ՟ջ

Տեմբեմ, 1723 է., ղ՟ճվ Պգսվնջ ռվբ. Ճ՟ծնրխգտնր –
եչ 566, 568

- ոջ՝. չժ՜ – բն 968, 993, 1018
Տեվնրմ
- ջ՜՝ճսձ՜յՠպ, 1694 դ., ոպ՜ռճխ – N 1145, բն
439, 440, 441, 442

- տիհ., իձ՞ռ., 1740 դ. – բն 131

Վժ՟սթջժ՟ր Լգծ՟տթ, 1635 է. – եչ 16, 23

- ԺԸ ՟. – բն 648

Վնմթց՟սնջ ռխ՟ – եչ 1007

Տեվսեվ

Վվէ՟մեջ

- (Տբջպզջ), 1564 դ. – բն 96

- Ա Պ՜ջդՠս (ժդխ. 333-341 դդ.) – բն 987

- տիհ., ԺԶ ՟. – բն 910

- 1435 դ. – բն 1118

- ժձտ՜՟ջճղկ – բն 96

1451 դ. – բն 853

Տթ՟մեփջ գոջ. – եչ 989

- (Վ՜ջ՟՜ձզո), 1585 դ. – բն 164

Տթՠգվթնջ խ՟ճջվ – եչ 72, 1031

- 1628 դ., ՠխ՝՜հսջ Աջզոպ՜ժբո ՞ջմզ – բն 67

Տթՠնրվսթնջ ռխ՟ – եչ 987

- (Վ՜ջ՟՜ձբո), 1654 դ. – բն 954

Տթավ՟մ, «Պ՟սգվ՟դղ Տ՟վփմնճ» անվլնրղ – եչ 936

- ԺԸ ՟. – բն 166

Տթժ՟խ, 1668 է., նվբթ Խ՟դ՟ժթ – եչ 869

- (Վջ՟՜ձ), ԺԸ ՟. – բն 166

Տթխմ՟լ՟ճվ, ԺԳ բ., ղ՟ճվ Յնռծ՟մմեջ ջս՟տնհթ –
եչ 37
Տթղնէենջ

Տ՟աեջ խվ., 1706 է. – եչ 219
Տ՟ժթ՟ր, 1296 է. – եչ 116
Տ՟ժթէ՟, Աջսռ. – եչ 487
Տ՟ճթջ՟ ՟հ՟իթմ Քվթջսնջթ – եչ 1007
Տ՟սթ՟մնջ
- չժ՜ – բն 976, 991
- ՟պչ. – բն 540
Տ՟վ՟անջ ջվՠ. – եչ 965, 981
Տ՟րմ՟խ՟մ գվետ, 1413 է. – եչ 904
Տ՟րմգ՟ճ, 1607 է., ղ՟ճվ Մ՟մնրխ ավշթ – եչ 692

- ՠյո. Եվՠո՜ռսճռ, Ա ՟. – բն 472, 634, 643, 644 70,
771, 865, 914, 991, 1113, 1114, 1115, 1124, 1212,
1244
- չժ՜ – բն 967, 975, 976, 1002, 1006, 1007, 1016,
1017, 1157
- Աձպզճտ՜հ ի՜հջ՜յՠպ – բն 409, 415
- կՠժձզմ – բն 1194
Տթղնհ՟ճ ռխ՟ – եչ 997
Տթղնմ ՟պ՟ւգ՟ժ – եչ 970, 1002, 1020

Տթսնջ գոջ. Կվգս՟տրնտ, Ա բ. – եչ 415, 644, 645,
771, 875, 914, 1011, 1115, 1124, 1203, 1209,
1212, 1244

Րնՠ՟ռ՟ղ, նվբթ Ն՟ՠ՟ս՟ – եչ 400

Տթվ՟ղ՟ճվ, 1278 է. – եչ 937

Փ՟ավնջ, Աջսռ. – եչ 416

Տթվ՟մ ծ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգս, ԺԸ բ. – եչ 922

Փ՟իշ՟մ, 1723 է. – եչ 566

Տթվ՟սնրվ

Փ՟յգՠ, Աջսռ. – եչ 27

- ԺԲ-ԺԳ ՟՟. – բն 814

Փ՟ճթմե խնճջ – եչ 1004

- չ՜ձ՜ի՜հջ Ս՜խկճո՜չ՜ձզռ, ոպ՜ռճխ զ Կ՜ջ՝զ – N
1328, բն 933, 936, 937, 938

Փ՟մնջ

- չջ՟., ԺԴ ՟., զ ՝՜ձզռ – բն 386, 387, 390, 448,
670, 866, Ք՜ջճա – բն 380, 712, 1032, 1252

- թ՜շ՜հ, ԺԸ-ԺԹ ՟՟. – բն 1058

- ՜՝խհ., 1451 դ. – բն 853

Փ՟յ՟, 1624 է., ղ՟ճվ Ղնրխ՟ջ վ՟ՠնրմ՟ոգսթ – եչ
588

- 1607 դ., ՠխ՝՜իջ կ՜ձճսժ ՞ջմզ – բն 692

Փ՟յ՟ի՟էնրմ, 1438 է. – եչ 163

Տզջ՜ռճս

Փ՟յՠեխ, 1631 է., ղ՟ճվ Գվթանվ ավշթ – եչ 1099

- ԺԳ ՟., ՞ջզմ – N 1119, բն 353, 355, 356

Փ՟յնրխ, 1600 է., ղ՟ճվ Աժթւջթ՟մնջ ավշթ – եչ 1170

- ԺԳ ՟., չ՜ջ՟՜ձ Աջՠսՠէռճս ե՜կ՜ձ՜ժ՜ժզռ – բն
592

Փ՟պջսգնջ ւծճ. – եչ 964

- 1398 դ. – բն 283
- 1762 դ. – բն 1202
Տթւթ՟մնջ ռխ՟ – եչ 976
Տնրա՟ ո՟վնմ, 1672 է. – եչ 757
Տնրմթխ, ԺԸ բ. – եչ 166
Տնրվջնրմ, ԺԸ բ. – եչ 550
Տվ՟ճթ՟մնջ խպ՟ո՟յս ՟վւ՟ճ – եչ 1007, 1009
Տվբ՟ս Մգլ, է՟ա՟րնվ ծ՟ճնտ, Գ-Դ բբ. – եչ 928,
932, 934, 935, 936, 967, 1142
Տվթցնմ ռխ՟ – եչ 107, 968, 992, 993
Տվ՟ցթղբնս ջվՠ. – եչ 965
Տվնցթղնջ ռխ՟ – եչ 979, 1016

- ԺԸ ՟. – բն 168

Փ՟վթ, 1651 է., խնհ՟խթտ Յնռ՟ջ՟ցթ – եչ 139
Փ՟վթդ՟ս, 1613 է. – եչ 818
Փ՟վջ՟բ՟մ
- յջձ., 1692 դ. – բն 874
- Թզվէզաՠռզ, 1709 դ. – բն 320
Փգյգխվ՟ս, բնրջսվ Պգվո՟րնր՟ճ – եչ 995
Փգժթջ, Աջսռ. – եչ 899, 1072
Փգվթ
- 1692 դ., կ՜հջ Գ՜ոյ՜ջ տիհզ – բն 130
- ԺԷ ՟., կ՜հջ Կզջ՜ժճոզ – բն 972
Փգվթի՟մ, 1653 է., ծ՟ճվ Զ՟ւ՟վթ՟ Ջնրհ՟ճգտնր –
եչ 548
Փգվջնմե խնճջ ռխ՟ճնրծթ – եչ 1008

Փգվցնրէ՟ խնճջ ռխ՟ճնրծթ – եչ 999

- չջ՟., 1812 դ. – բն 813, 814

Փթ՟մբ, 1606 է. – եչ 854

Փթժնմ Ահգւջ՟մբվ՟տթ, Ա բ. – եչ 19, 55, 191, 192,
193, 413, 416, 473, 1165, 1241

Փթժ՟բգժցթնջ ռխ՟ – եչ 1001, 1017
Փթժբ՟րթբ՟ ռխ՟ – եչ 974
Փթժթխ ծնպնղնտ ռվբ. – եչ 780

Փթժնմթժ՟ ռխ՟ճնրծթ – եչ 965, 981
Փթհա՟ճթբ՟ ռխ՟ճնրծթ – եչ 963

Փթժթխսթղնմ ռխ՟ – եչ 995

Փթվ՟ջժ՟մ, 1613 է., նվբթ Մթւ՟ճեժ ջս՟տնհթ – եչ
817

Փթժթղնմ, ճթյնր՟լ Պփհնջ ՟պ՟ւգ՟ժթ էհէնրղ – եչ
415, 645, 703, 771, 914, 1203, 1115, 1212

Փթվթչ՟մ, 1564 է., ծ՟ճվ Մխվսթշ ավշթ – եչ 96

- չժ՜ – բն 967, 986, 1017

Փթվհ՟թո ովմ., 1425 է. – եչ 340
Փթվնրմ, ծ՟ճվ ո՟թհնջ ս՟մնրսթվնչ – եչ 298

Փթժթոնջ
Փթվջնրժէ՟մ, 1722 է. – եչ 100
- ՜շ՜տՠ՜է – բն 310, 897, 968, 985, 995, 1006,
1018, 1039, 1070, 1087

Փհնվնջ ռխ՟ – եչ 975, 1016

- չժ՜ – բն 966, 976

Փյվնրխ, ԺԶ բ. – եչ 402

- չջ՟., 1278 դ. – բն 963

Փնի՟մ, 1367 է., ծ՟ճվ Յնծ՟մմեջ ռվբթ – եչ 470

- ՠյո., 1498 դ., ՞ջզմ զ Հ՜խ՝՜պ – 1084, բն 269,
270

Փնխ՟ջ

- յ՜ջճձպբջ, ԺԵ ՟., ՜շ՜նձճջ՟ Կՠմ՜շզոզ – բն 153

- ժ՜հոջ – բն 936, 979

- 1517 դ. – բն 178

Փնջսնջ ւծճ., ռխ՟ – եչ 977

- ՜ջտՠյո., 1555 դ. – բն 276

Փնջսգ՟ խնճջ ռխ՟ճնրծթ – եչ 994

- ԺԶ ՟., ՞ջզմ – N 1350, բն 1045, 1046

Փնջսթմնջ ռխ՟ – եչ 974, 976, 977, 1016, 1236

- չջ՟., 1631 դ. – բն 731

Փնրջթխ խթրվ՟ո՟հ՟ս, ռխ՟ – եչ 1000

- Ա Ախ՝՜ժՠռզ (ժդխ. 1633-1655 դդ.) – բն 23, 92,
99, 334, 548, 576, 577, 636, 764, 818, 838, 954,
955

Փնժթ՟ խվ. – եչ 206

- ՠյո., 1702 դ. – բն 376
- 1708 դ. – բն 1022
- չջ՟. Ղ՜վ՜ձռզ, 1730 դ. – բն 185
- Աէչ՜ձնզ, ԺԸ ՟. – բն 216
- ՠջբռ, ժձտ՜՟ջճղկ, ԺԸ ՟. – բն 338

- ՠյո., չժ՜ – բն 1010, 1011

Ք՟ծ՟ճ՟մ՟ոգս, ԺԸ բ. – եչ 166
Ք՟ժ՟ո՟ ի՟մ, 1636 է. – եչ 99
Ք՟ղ, նվբթ Ննճթ – եչ 186, 285
Ք՟ղ՟ժ, 1740 է. – եչ 131
Ք՟մէթ՟ ռխ՟ – եչ 998

Քնրջէպթնջ ռխ՟ – եչ 878

- 1686 դ. – բն 1228

Ք՟վգջ ռխ՟ճնրծթ – եչ 1000

- տիհ. Կ՜ց՜հՠռզ, 1689 դ. – բն 236

Ք՟վթղ ի՟մ, 1766 է. – եչ 1186

Քփշ՟վ, ԺԹ բ. – եչ 974

Ք՟վթսնմ ռխ՟ – եչ 980, 995

Քփվքնվ փհժթ, 1745 է. – եչ 1083

Քեյթյ ղ՟ծսգջթ, 1710 է. – եչ 24
Քգվնռՠե
- չջդ., Թ ՟. – բն 631

Օանջսթմնջ ջվՠ., 354-434 էէ. – եչ 24, 808, 1049,
1131, 1252, 1253

- 1628 դ., ի՜հջ Մժջպզմ ՞ջմզ – բն 528

Օանջսնջ, Հպնղգ՟խ՟մ խճջվ, Ա բ. ղ. է. ՟. – եչ 36,
72, 73, 478

- (Քՠջր՝բ), ԺԸ ՟. – բն 1172

Օաջեմս

Քթղթխջ, 1438 է. – եչ 162, 163

- (Օաջգմսթնջ), ռխ՟ – եչ 968, 994

Քթվռգժթ, ԺԸ բ. – եչ 550

- (Աս՞ոՠձպ), ՜՝խհ., 1437 դ., ՞ջզմ – N 1394, բն
1153, 1155, 1156

Քմ՟վ
- 1547 դ. – բն 137

- տիհ. Պ՜ջ՜ոճսՠռզ, 1689 դ. – բն 236

- 1645 դ., ժճխ՜ժզռ Մզտ՜հբէ ՠջբռզ – բն 869

- (Աս՞ոբձպզճո), 1615 դ., ի՜հջ Գջզ՞ճջ չջ՟զ
Իէճչռճս – բն 212

Քջգմնցնմ գվ՟մգժթ – եչ 991
Օէղ՟մ թյի՟մ Աղ՟է՟ճ, 1435 է. – եչ 1120
Քվ՟ւնռջխթ ո՟մ, 1665 է. – եչ 21
Օժէ՟ղ, ԺԸ բ. – եչ 973
Քվգջսնջ Հպնղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգս – եչ 974
Օխ՟ճ, Աջսռ. – եչ 696
Քվթջս՟ցնվ
- չժ՜ – բն 1003
- Շձ՜՞էճսը – բն 1020

Օհթխ, 1671 է., ղ՟ճվ Պ՟րհնջ ս՟մնրսթվնչ – եչ
298
Օմգ՟ճ ւծմճ., ծ՟ճվ Սթղենմ ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգսթ – եչ
62

- ժջ., 1219 դ. – բն 1125
Օմնցվթնջ
Քվթջսթմե խնճջ – եչ 971, 1005, 1011, 1140
Քվթջսնջ, ջվՠ. – եչ 967, 984, 1018

- 1413 է., ջս՟տնհ ճԵխգհգ՟տ – N 1317, եչ 901,
902, 903, 904, 905

Քվթջսնջ՟սնրվ

- չջ՟., 1654 դ. – բն 953, 954, 955, 956

- ՠյո., 1449 դ. – բն 626

Օյթբ, 1671 է. – եչ 1206

- 1669 դ., ՠխ՝՜հջ Հ՜հճռզ – բն 608

Օյթմ, ծ՟ճվ Լգրնմ է՟ա՟րնվթ, 1325 է. – եչ 891,
892, 1041, 1210

- Գ ր՟ճձ, 1674 դ. – բն 236

Օջղ՟մ ջնրժէ՟մ, 1610 է. – եչ 570

Օւնրթ՟ խվ. – եչ 206

Ֆեվփջ, ԺԳ-ԺԴ բբ., ծ՟ճվ Զ՟ւ՟վթ՟ ռվբթ – եչ 298
Ֆնպգվթնջ ղգխմթշ – եչ 882
Ֆվ՟մտթջխնջ ջվՠ. – եչ 1205
Ֆվ՟ոփմտթ ռվբ., ԺԷ բ. – եչ 1205
Ֆվթխ, 1517 է. – եչ 178

Զ
ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՑԱՆԿ1
Աղթէ – N 828, եչ 885
Աբ՟մ՟ – N 816, եչ 835

Աղվբնժնր ռ՟մւ – N 737, եչ 539

Ախմ – N 661, եչ 237

Ամ՟ո՟ս ղգմ՟ջս՟մ (Ջ՟րվղ՟ճվթ ա՟ր՟պ) – N
949, եչ 1389

Ախմ՟տ աթրհ (Ախմ) – եչ 663
Ախմգվ – N 821, եչ 853, N 947, եչ 1379

Ամ՟ո՟ս ւ՟վ՟մկ՟ր (Ս՟հղնջ՟ռ՟մւ) – N 975,
եչ 1545

Ահէ՟ղ՟վ – N 959, եչ 1445, N 976, եչ 1547, N
994, եչ 1721

Ամթ – N 988, եչ 1627
Ապթմչ – N 684, եչ 319

Ահձ՟ճհ՟ժ՟ճ – N 744, եչ 583
Ահչնտ ռ՟մւ – N 769, եչ 649, N 939, եչ 1309
Ահւգվղ՟մ – N 737, եչ 539
___________________________

1 Աջպ՜թճս՜թ ՜ձլձ՜ձճսձձՠջզ գձ՟ի՜ձճսջ ռ՜ձժզռ:

Գփդ՟ժթջեվ – N 805, եչ 799
Գփէ՟ծթ՟ – սգ´ջ Ք՟րէ՟ծգ՟

Ամխթրվթ՟ – սգ´ջ Եմխթրվթ՟

Դ՟ռվեը – N 731, եչ 519

Աջսվ՟ի՟մ – N 879, եչ 1075
Ավլխե – N 886, եչ 1091, N 982, եչ 1595

Եբգջթ՟ – N 992, եչ 1659 (սգ´ջ գր Որպծ՟)

Ավհմնճ ռ՟մւ – N 802, եչ 791

Եհթռ՟վբ – N 817, եչ 841

Ավձեյ – N 962, եչ 1471

Եմխթրվթ՟ – N 658, եչ 227

Ար՟ա ռ՟մւ – N 753, եչ 613, N 755, եչ 619, N 763,
եչ 635

Եվգվ՟մ – N 845, եչ 955, N 965, եչ 1491
Եվգր՟մ – N 687՟, եչ 329, N 720, եչ 461

Արզմբ՟տ – N 837, եչ 929
Եվդմխ՟ – N 823, եչ 863
Բ՟ՠգվբ – N 751, եչ 607
Բ՟հբ՟ս – N 670, եչ 269
Բ՟հեյ – N 835, եչ 919
Բգէհգծեղ – N 724՟, եչ 485
Բգվթ՟ – սգ´ջ Հ՟ժեո
Բթրդ՟մբթ՟ – N 675, եչ 283

Եվեդ ՟մ՟ո՟ս – N 944, եչ 1363
Եվնրջ՟հեղ – N 616ՠ, եչ 70, N 663, եչ 247, N
662Ե, եչ 245, N 665, եչ 257, N 685, եչ 323, N 723,
եչ 475, N 724Ա, եչ 485, N 790, եչ 753, N 814, եչ
829, N 918, եչ 1227, N 941, եչ 1329, N 969ՠ, եչ
1513
Երբնխթ՟ – N 748, եչ 597, N 913, եչ 1211 (սգ´ջ գր
Թնի՟է)

Բժնրվ – N 967, եչ 1505
Բնրժւմ (Դգվչ՟մ) – N 885, եչ 1087
Բչմթ – N 666, եչ 261

Զ՟խ՟ղ գվխթվ – N 968, եչ 1507
Զեճէնրմ – N 695, եչ 353, N 956, եչ 1427
Զղթրպմթ՟ – N 805, եչ 799, N 927, եչ 1265

Թ՟բեթ ռ՟մւ – N 808, եչ 807
Գ՟ժթոփժթ – N 646, եչ 187
Գգղզպկագվ – N 989, եչ 1633

Թնի՟է – N 809, եչ 811, N 843Ա, եչ 949, N 843Բ,
եչ 952 (սգ´ջ գր Երբնխթ՟)

Գժ՟խ՟ճ ռ՟մւ – N 737, եչ 539

Թփՠռ՟ջխ՟մ – N 803, եչ 795

Գժ՟կնվ – N 749, եչ 601

Լթղ – N 945, եչ 1369
Լռնռ – N 715բ, եչ 443, N 739, եչ 563, N 778, եչ
683, N 815, եչ 833

Հգվղնմթ ռ՟մւ - N 817, եչ 841, N 901Ա, եչ 1157,
901Բ, եչ 1158
Հմկնրտ ռ՟մւ – N 737, եչ 539
Հնպնղ՟ճվ – N 938, եչ 1307

Խ՟շեմ – N 801, եչ 787

Հպնղ – N 740, եչ 569, N 781, եչ 701

Խ՟պ՟ՠ՟ջս – N 917, եչ 1221, N 921, եչ 1233
Խ՟ջաթրհ – N 951, եչ 1397

Ձնվեռ՟մւ – N 960, եչ 1453

Խթդ՟մ – N 984, եչ 1609
Խնվթմ ՟մ՟ո՟ս – N 601, եչ 9

Ղ՟ժ՟ջ՟վ – N 838, եչ 935

Խնվ Վթվ՟ո – N 811, եչ 817

Ղ՟վ՟ճհ՟ժգ՟ճ – N 908, եչ 1191
Ղ՟վջ – N 900, եչ 1153

Ծ՟խւ՟վ – N 960, եչ 1453

Ղվթղ – N 856, եչ 1005

Կ՟ղ՟ի աթրհ – N 961, եչ 1463

Ճ՟ծնրխ – N 698, եչ 379

Կ՟ոնջթ ՟մ՟ո՟ս – N 620, եչ 77

Ճ՟մձթմ ին՞րհ – N 626, եչ 127, N 627, եչ 129

Կ՟վՠթ – N 805, եչ 799
Կ՟րխս՟յ – N 825, եչ 873

Մ՟հ՟վբ՟ռ՟մւ – N 754, եչ 615, N 990, եչ 1637

Կ՟ք՟ – N 659, եչ 229, N 737, եչ 539, N 783Դ, եչ
710, N 788, եչ 733, N 810, եչ 815, N 894, եչ 1125

Մ՟ճգխ՟տ գվխթվ – N 837, եչ 929
Մգլնց – N 921, եչ 1233

Կգհթ – N 991, եչ 1647
Կեպչ – N 833Գ, եչ 913
Կնջս՟մբմնրոփժթջ – N 624, եչ 119, N 638, եչ
149, N 647, եչ 189, N 662Ա, եչ 240, N 700, եչ 389,
N 701, եչ 393, N 789, եչ 737, N 857, եչ 1007, N
870, եչ 1047, N 875, եչ 1069, N 877, եչ 1073, N
912, եչ 1205, N 950, եչ 1395, N 969Ա, եչ 1509
Կվ՟խ՟ճ – N 867, եչ 1035
Հ՟ժեո - N 654, եչ 205, N 663, եչ 247

Յնռծ՟մմ՟ռ՟մւ – N 895, եչ 1131

Ննվ՟ռ՟մ – N 817, եչ 841
Ննվ Ջնրհ՟ – N 632, եչ 141, N 657, եչ 221, N 747,
եչ 595, N 797, եչ 775, N 871, եչ 1051, N 890, եչ
1105, N 906՟, եչ 1177, N 924, եչ 1251, N 980, եչ
1583

Հ՟ճգժթ աթրհ - N 640, եչ 161
Հ՟պթձ - N 678՟, եչ 293

Շ՟ս՟ի աթրհ – N 713՟, եչ 427, N 713ՠ, եչ 429,
N 728, եչ 509

Շ՟սթխ՟ ռ՟մւ – N 999, եչ 1767
Շփյ – N 672, եչ 275 (սգ´ջ մ՟գր Ննվ Ջնրհ՟)
Շփպփէ – N 779, եչ 695, N 800, եչ 783

Սնրվՠ Էչղթ՟լթմ – N 606, եչ 31, N 637, եչ 149, N
662Բ, եչ 243, N 664, եչ 255, N 776, եչ 677, N 828,
եչ 885, N 865, եչ 1027, N 873, եչ 1057, N 930, եչ
1267, N 935, եչ 1291, N 978, եչ 1555, N 981, եչ
1587
Սնրվՠ Թնրղ՟ (Աանրժթջ) – N 705, եչ 403

Որյ՟հ – N 805, եչ 799
Որպծ՟ – N 689, եչ 335, N 745, եչ 587 (սգ´ջ մ՟գր
Եբգջթ՟)
Որվլ աթրհ – N 958, եչ 1437

Սնրվՠ Խ՟շ ռ՟մւ (Խթդ՟մ) – N 898, եչ 1147
Սնրվՠ Կթվ՟խնջթ ՟մ՟ո՟ս (Եխգհգ՟տ ա՟ր՟պ) –
N 764, եչ 639
Սնրվՠ Պ՟վջ՟ղ գխգհգտթ – N 783, եչ 707
Սնրվՠ Պ՟րհնջթ ՟մ՟ո՟ս – N 715, եչ 439

Չ՟վգւ՟ճ ՟մ՟ո՟ս – N 986, եչ 1617

Սո՟ծ՟մ – N 834, եչ 915, N 953, եչ 1403
Սվխհնրմ – N 899, եչ 1151, N 942, եչ 1345

Պ՟ժ՟սնր է՟հ (Կ. Պփժթջ) – N 645, եչ 185
Պ՟հշթջ՟վ՟ճ – N 788, եչ 733
Պ՟պռ՟վա՟խ – N 847, եչ 965

Վ՟մ – N 905, եչ 1169

Ս՟հղնջ՟ռ՟մւ – N 829, եչ 891

Վգմգսթխ – N 643, եչ 175, N 722Ա, եչ 471, N 881,
եչ 1079

Ս՟ղ՟էթ՟ (Կ. Պփժթջ) – N 637, եչ 149

Վգվթ Ննվ՟ռ՟մ – N 993, եչ 1677

Ս՟ղջնմ – N 639, եչ 155

Վզը՟մտ ռ՟մւ – N 966, եչ 1501

Սգՠ՟ջսթ՟ – N 987, եչ 1623
Սգվխգրթժթ աթրհ – N 996, եչ 1741

Տ՟էգր – N 785, եչ 715, N 813, եչ 825, N 921, եչ
1233

Սեճբ՟ո՟ս – N 618, եչ 75
Տթավ՟մ՟խգվս – N 695, եչ 353, N 806, եչ 803
Սխգրպ՟ - N 759, եչ 627, N 780, եչ 699, N 979, եչ
1559

Տնրվհնրս – N 805, եչ 799

Սհչ՟ճնճ ռ՟մւ – N 955, եչ 1419
Սնհ՟լ – N 971, եչ 1523

Փնմկ՟է՟հ – N 960, եչ 1453

Սնրժս՟մգտթւ – N 968, եչ 1507
Սնրշ՟ռ՟ – N697, եչ 373

Ցւփժ՟մբթ ռ՟մւ (Իդղթվ) – N 842, եչ 945

Սնրվՠ Գգրնվա (Մնրհմթ) – N 995, եչ 1731
Ք՟րէ՟ծգ՟ – N 774, եչ 666

Է
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Հին Կտակարան

Տեվնրմ՟խ՟մւ

Աՠվ՟ծ՟ղ մ՟ծ՟ոգս – N N 979, 980, 982, 984,
Աբ՟ղ գր Եր՟ – 776, 981, 982, Աղնռջ ղ՟վա՟վե –
979, Ամմ՟ (խթմ Եհխ՟մ՟ճ) – 979, Ամտնրղմ զմբ
Կ՟վղթվ լնռմ – 979, Աւ՟դ – 979, Բ՟վ՟հ՟ղ
(ջնրս ղ՟վա՟վե) – 979, Դ՟մթեժ – 979, 980, 982,
984, 986, Դ՟րթէ ղ՟վա՟վե – 885, 939, 941, 980,
981, 982, 986, Եդգխթեժ ղ՟վա՟վե – 982, Եժ
՟հ՟հ՟խ մնտ՟ (Իջվ՟ճգժ՟տրնտ) ՟պ՟չթ Աջսնրլնճ
– 979, Եխգջտգմ ւգդ գվ՟ղ՟խւ նրհսնրտ – եչ 979,
Եհթ՟ ղ՟վա՟վե – 939, 982, 984, Եհթջե ղ՟վա՟վե
– 979, 982, Եջ՟ճթ ղ՟վա՟վե – 887, 939, 979, 980,
986, Եվգղթ՟ ղ՟վա՟վե – 939, 979, 980, 984,
Եվգրնրղմ Աջսնրլնճ – 979, Եվգւ ղ՟մխնրմւմ – 979,
980, 982, Եվթւնռ – 920, Եվնրջ՟հեղ – 979,
Զ՟ւ՟վթ՟ ղ՟վա՟վե – 939, 979, 980, Լնրվ Իջվ՟ճեժ
– 979, Խնվ՟մ ռխ՟ճնրէգ՟մ – 796, 797, 798, 799,
800, 801, 803, 804, 806, 807, 808, 809, 813, 817,
818, 819, 820, 852, 855, 856, 857, 858, 917, 921,
922, Կ՟ճեմ – 886, Հ՟ՠեժ – 886, Հգհթ
ւ՟ծ՟մ՟ճ՟ոգս – 984, Ղնռս՟ճ խթմմ – 979,
Մ՟հ՟ւթ՟ ղ՟վա՟վե – 979, Մ՟վա՟վեւ – 979,
Մ՟վթ՟ղ (ւնճվ Մնռջեջ ղ՟վա՟վեթ) – 979, Մթւթե
ղ՟վա՟վե – 979, Մնռջեջ ղ՟վա՟վե – 939, 979,
980, 982, 984, 986, Յ՟խնՠ մ՟ծ՟ոգս գր նվբթւ –
979, Յնռեժ ղ՟վա՟վե – 979, Յնռմ՟մ ղ՟վա՟վե –
979, Ն՟ՠնրանբնմնջնվ – 979, Ն՟ծ՟ոգսւ – 979,
Ննճգ՟մ ս՟ո՟մ – 980, Ոռջեե ղ՟վա՟վե – 980,
Որվ՟ի ժգվ գվթս՟ջ՟վբ – 979, Պ՟սգվ՟դղ
թջվ՟ճգժ՟տրնտ – 979, Ռ՟ց՟ճեժ ծվգյս՟խ՟ոգս –
796, Սթրմւ ծվնճ – 979, Սնբնղ գր Գնղնվ – 979.
Սնհնղնմ – 979, Սնհնղնմթ մ՟ի՟ծ՟վւ – 979:

Աղգմգւթմ բնրւ ա՟ճէ՟ահգժնտ եւ – 979, Աճջ
ծ՟վտնրխ – 979, Այի՟վծ՟աթվ – 979,
Աջսնր՟լ՟ղ՟ճվզ ղ՟մնրխզ ավխթմ – 796, 984,
Ավՠեւ թ ջղ՟մե – 997, Արգսնրղ – 962, 986,
Արգվնրղմ բընինտ – 974, 981, 986, Բգէհգծեղ –
979, Գ՟պմ – 945, 962, 970, 979, Գգէջեղ՟մթթ
՟հփէւզ – 979, Գգվգդղ՟մ՟ո՟ծ դթմնրնվւ – 979,
Գմ՟տթմ է՟ա՟րնվւ թ ժնճջ Քն – 979, Դ՟ս՟ջս՟մ
Պթհ՟սնջթ – 979, Եխ՟ճւ գվէթտնրւ ... թ
Հվե՟ջս՟մ – 979, Հվգյս՟խթ գվգրնրղմ ծնռնր՟տ –
979, Եվխվո՟անրէթրմ ղնանրտ – 982, Թ՟հնրղմ
(Յթջնրջթ) – 981, Իչգտնրղմ ի՟շթտ – 979,
Խ՟շգժնրէթրմ – 862 (սո.), 919, 974, 980, 981,
982, Ծ՟հխ՟դ՟վբ – 980, 984, Ծմնրմբ – 980, Կնճվ
– 753, Հ՟ղՠ՟վկնրղ – 980, 981, 984, 986, Հ՟ճգ՟տ
ճ՟մկմ ւն ... – 979, Հնագա՟ժնրջս – 980, 981, 982,
984, 986, Հնռթր – 984, Հվգյս՟խ՟ոգս – 981,
982, 986, Ղ՟դ՟վնջ գր Մգլ՟սնրմմ – 979, 981,
Ղ՟դ՟վնր ճ՟վնրէթրմմ – 981, Ճվ՟ա ղ՟վղմնճ ՟խմ ե
– 979, Մ՟սմնրէթրմ – 974, Մխվսնրէթրմ
Քվթջսնջթ – 953, 962, 974, Մնրսւ ճԵվնրջ՟հեղ –
979, 981, 986, Յ՟վնրէթրմ – 974, 979, 980, 981,
982, Յ՟վնրէթրմ Ղ՟դ՟վնր – 974, Յթջնրջ – 753,
939, 961, 970, 979 (զմբ Սթղենմթ գր Պգսվնջթ),
979 (ամ՟ժմ ճԵվթւնռ), 979 (Ձգվՠ՟խ՟ժնրղմ
Քվթջսնջթ գր Սթղենմ Կթրվգմ՟տթ), 979
(Մգվխ՟տնրղմ), 979 (Իՠվգր դա՟պմ ՟մղգհ ռ՟վգ՟ժ
թ ջո՟մբ), 979 (զմբ Հգվնռբգ՟), 979 (զմբ
Պփհնջթ ՟պ՟ւգժնճ), 979 (թ ս՟մ Սթղենմթ), 981
(ա՟պմ թ ռգվ՟ճ նրջնրտ Իրվնճ), 981 (ա՟ճ բվփւմ
ց՟խգժնռւ), 982, Ոհչ՟անրվնրղմ Մ՟վթ՟ղթ գր
Եհթջ՟ՠգէթ – 978, Ոսմժնր՟ – 979, 981, 984,
Ովբթւ Ովնսղ՟մ – 980, Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէթրմ –
974, 980, 981, 982, 986, Սնրվՠ Եվվնվբնրէթրմ –
776, 979, Վգվչթմ Դ՟ս՟ջս՟մ – 980, Վթյ՟ո
ղգհ՟տ – 886, Տ՟տ ւգդ դց՟խ՟մջ ՟վւ՟ճնրէգ՟մ
գվխմթտ (Պգսվնջ ՟պ՟ւգ՟ժթմ) – 981, Փնինրղմ
Աջսնր՟լ՟լմթ – 980, 981, 986, Ք՟պ՟ջմփվգ՟

Նոր Կտակարան

ա՟ժնրջսմ թ ս՟ձ՟վ – եչ 974, 979, Քվթջսնջթ
լմմբ՟ՠ՟մնրէթրմմ – 982, Քվթջսնջթ ցնվկնրէթրմմ
՟մ՟ո՟սնրղ – 979:

Արգս՟վ՟մթշւ

Ղնրխ՟ջ – N N 644Բ. 939, 974, 979, 980, 983,
Մ՟սէենջ – 776, 941, 979, 984, Մ՟վխնջ – 979,
Յնռծ՟մմեջ – 939, 962, 963Ա, 970, 979, 981, 982,
986
Ննվ խս՟խ՟վ՟մնրղ

Ամ՟մթ՟ ՟պ՟ւգ՟ժ – NN 980, Ամբվե՟ջ ՟պ՟ւգ՟ժ
– 941, 980, Բ՟վբնրհթղենջ ՟պ՟ւգ՟ժ – 939,
Գ՟ՠվթեժ ծվգյս՟խ՟ոգս – 796, 939, 984, Դ՟րթէ
ղ՟վա՟վե – 981, Զ՟ւգնջ – 982, Թ՟բենջ ՟պ՟ւգ՟ժ
– 979, 980, 982, 986, Թնռղ՟ջ ՟պ՟ւգ՟ժ – 939,
982, Մ՟վթ՟ղ Աջսնր՟լ՟լթմ – 979, 982, Մթւ՟ճգժ
ծվգյս՟խ՟ոգս – 796, 984, Յ՟խնՠ ՟պ՟ւգ՟ժ –
980, 981, Յ՟խնՠ Տգ՟պմգհՠ՟ճվ – 941, Յնռ՟խթղ –
980, Յնռծ՟մմեջ Մխվսթշ – 939, 979, 982, Յնրբ՟ –
979, Նգպմ – 982, Շթհ՟ճ – 979, Չնվջ
Արգս՟վ՟մթշւ – 974, Պգսվնջ ՟պ՟ւգ՟ժ – 979,
980, 981, 982, Պվնինվնմ – 963, Պփհնջ ՟պ՟ւգ՟ժ
– 939, 979, 980, 981, 982, 986, Սսգց՟մմնջ
Ն՟ի՟ռխ՟ճ – 979, 980, 981, 982, 984, Տթղնէենջ
՟պ՟ւգ՟ժ – 979, Տվնցթղ՟ – 979, Փթժթոոնջ
՟պ՟ւգ՟ժ – 939, 941, 979, 980, 986:

Սնրվՠւ

Աէ՟մ՟ջ Աժգւջ՟մբվ՟տթ – NN 724Ա, 793, 979,
980, 982, Աժեւջթ՟մնջ խ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟ս – 792,
793, Ահեւջ՟մբվ ռվբ. – 665, Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթ
– 941, Ամբվե դփվ՟ռ՟վ – 982, Ամսնմ
՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ – 685, 690, 792, 939, 979, 980,
982, 986, Աո՟նրվ – 793, Ասնղգ՟մւ – 980,
Ավթջս՟խեջ ծ՟ճվ՟ոգս – 986, Բ՟վջգհ
Կգջ՟վ՟տթ – 939, 979, 980, 981, 982, Գգս՟վագժ

Սնրվՠ Նյ՟մ – 995, Գգրնվա Զփվ՟ռ՟վ – 982, 995,
Գվթանվ Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ – 939, 979, 980, Գվթանվ
Լնրջ՟րնվթշ – 939, 941, 942, 979, 980, 982, 984,
986, Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ – 776, 793, Գվթանվ
Սւ՟մշգժ՟անվլ – 980, 982, 986, Գվթանվ Վխ՟ճ՟ջեվ
– 979, Դ՟րթէ Դզրմգտթ – 980, Դթնմթջթնջ
Ավթջո՟ա՟տթ – 724, 980, Եր՟ավ – 793, Երաթմգ՟
խնճջ – 939, 979, Եցվգղ Աջնվթ – 793, 979,
Եցվնջթմե (խթմ Պ՟ցմնսթնջթ) – 793, Թենբնվ՟
Ահեւջ՟մբվ՟տթ – 793, Թենբնջ է՟ա՟րնվ – 939,
979, 980, 982, 984, 986, Թենբնվնջ Զփվ՟ռ՟վ –
979, 980, 982, Թենոնմէնջ գոթջխնոնջ գր շնվւ
դթմնրնվւ – 979, Թենցթժնջ – 793, Իամ՟սթնջ
ծ՟ճվ՟ոգս – 986, Իժ՟վթնմ – 793, Լնրջ՟րնվշթ
էնպնրմւ – 982, Խ՟շթ գվգրնրղմ – 979, 981,
Կ՟վ՟ոգս ռվբ. Բ՟հթյգտթ – 793, Կթովթ՟մնջ –
980, Կթրվգհ Ահեւջ՟մբվ՟տթ – 979, 980, Կթրվգհ
Եվնրջ՟հեղ՟տթ – 665, 979, 980, 982,
Կնջս՟մբթ՟մնջ Մգլ – 941, 979, 980, 982, 984,
Հգհթմե բյինճ – 979, Հպթցջթղե խնճջ – 939, 980,
982, Ղ՟դ՟վ Ջ՟ծխգտթ – 698, Ղգրնմբ գվետ – 982,
ՃԾ ծ՟ճվ՟ոգսւ Կ. Պփժջնճ ընհնռնճմ – 980,
Մ՟խ՟վ գր Կգբվնմ – 793, Մ՟խ՟վթնջ – 793,
Մ՟ծղգս – 979, Մ՟վթ՟ղ Եաթոս՟տթ – 793, 979,
Մ՟վթ՟ղ (Մ՟վթմնջ) – 793, Մ՟վխնջ Սնժնմ – 793,
Մ՟վնրէ՟ գոթջխնոնջ – 979, Մ՟վսթ՟մնջ – 793,
Մգջվնո Մ՟յսնտ – 986, Մթմ՟ջ (ջնրվՠ) – 979,
Յ՟խնՠ Մլՠմգտթ – 941, 981, 982, 995, Յ՟խնՠ
Սթղնմգ՟մ Կ՟վմգտթ – 676, Յփռծ՟մմեջ
«Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ» - 793, Յնռծ՟մմեջ Գՠգտթ –
793, Յնռծ՟մմեջ Եվնրջ՟հեղ՟տթ – 979, 980,
Յնռծ՟մմեջ խ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟ս – 979, Յնռծ՟մ
Ոջխգՠգվ՟մ – 941, 980, 982, Յնրժթ՟մնջ – 823,
Նգհնջ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ – 792, 793, Նգվջեջ
Լ՟ղՠվնմ՟տթ – 632, Նգվջգջ Մգլ – 980, 982, 986,
Նգվջգծ (նվբթ Հպնղ՟ճ է՟ա՟րնվթ) – 791, Նթխթնճ
ընհնռմ – 979, Նթխնհ՟ճնջ Զղթրպմ՟տթ – 941, 979,
982, Ոմգջթղնջ գր Ավւթոոնջ – 979, Պ՟ցմնսթնջ
– 793, Պգսվնջ ծ՟ճվ՟ոգս – 979, 982, Պգսվնջ
ղ՟ւջ՟րնվ – 792, Պնհթւսնջ – 979, Պփհ
ղթ՟ճմ՟խգ՟տ – 793, Պփհնջ Ահգւջ՟մբվ՟տթ –
793, Պփհնջ ՟մ՟ո՟ս՟խ՟մ – 793, Պփհնջ
Եաթսոս՟տթ – 939, 982, Ս՟ծ՟խ թյի՟մ – 980,
982, Ս՟ծ՟խ Պ՟վէգր – 980, 982, Ս՟վաթջ
Զփվ՟ռ՟վ – 939, 979, 980, 982, 984, 986, Ս՟վաթջ
ռվբ.` Կէհ. էհէնտ ղգխմթշ – 724՟, Սգհՠգջսվնջ
Հպնղ՟ճ ծ՟ճվ՟ոգս – 979, Սթղենմ Ահնր՟յ – 793,

Սթղենմ Սթրմ՟խգ՟տ – 793, Սնցթ՟ ջնրվՠ – 941,
Սնրվՠ Ղ՟դ՟վ ռ՟մւ (սո.) – 875, Սվ՟ոթնմ – 793,
Վ՟վբ՟մ Մ՟ղթխնմգ՟մ – 980, 982, Տթղնէենջ –
793, Տվբ՟ս Մգլ – 980, 982, Տվթցնմ – 979,
Փթժթոոնջ գոթջխնոնջ – 979, Ք՟պ՟ջնրմ
ղ՟մխնրմւ թ Սգՠ՟ջսթ՟ – 979, 980, Քվթջս՟ցնվ
Շմ՟աժնրի – 980, 995, Օմնքվթնջ – 793:

961, Ս՟ցնվ – 886, 945, 960, 961, 962, 965, 999,
Սթվ՟ղ՟վա – 995, Սխթծ գր ղ՟հդղ՟ճ – 945, 961,
Սնրվՠ Յ՟վնրէթրմ (ճԵվնրջ՟հեղ) – 979, Տ՟ձ՟վ –
899, Տգ՟պմ՟խ՟մ – 980, Ք՟ծ՟մ՟ճ՟է՟հ – 945,
953, 961, 962, 970, Ք՟ծ՟մ՟ճմ ղխվսե
դսեվնրմ՟խ՟մ Սնրվՠ ղ՟վղթմմ – 997, Օվծմնրէթրմ
գխգհգտրնճ – 997, Օվծմնրէթրմ ոջ՟խթ – 953:

Ծթջ՟խ՟մ

Զ՟վբ՟մխ՟վշնրէթրմ

Ահ՟րմթ – NN 886, Ահփէւ – 997, Ահփէւ թ ռգվ՟
խնրջ՟մ՟տ – 997, Աղՠթնմ – 945, 970, Այս՟մ՟խ –
945, 961, Աչ փվծմնրէգ՟մ – 962, Աջսնր՟լ՟լմթ
ո՟սխգվթ փվծմնրէթրմ – 999, Ար՟դ՟մ – 960,
Գ՟պմ - եչ 886, Գթվւ փվծմգժ – 999, Գվ՟խ՟ժ – 961,
Դպմ՟ո՟մ – 962, Եխգհգտթ – 945, 963Բ, 965, 970,
997, Եոթջխնոնջմ փվծմգժթջ – 887, Եվբղմգտնրտթշ
– 962, Եվխնս՟ջ՟մ ծնհղնրմւ – 796, 797, 798,
799, 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 813,
817, 818, 819, 820, 827, 852, 853, 855, 856, 857,
858, 917, 920, 921, 922, Զ՟մա՟խ – 970, Զագջս –
945, Ըմէգվտնհ – 962, Թ՟ա՟րնվ փվծմգժ – 999,
Խ՟շ – 786, 842, 884, 886, 899, 965,
Խ՟շռգվ՟տղ՟մ
՟պ՟րփսմ
–
981,
Խնջսնռ՟մ՟ծ՟ճվ գր ինջսնռ՟մնհ – 676,
Խնջսնռ՟մթղ ՟պ՟չթ Աջսնրլնճ – 997,
Խնջսնռ՟մնրէթրմ ծ՟ր՟սնճ – 997, Կհգվթխնջ –
961, Հ՟հնվբնրէթրմ – 997, Հ՟ճվ փվծմգժ – 999,
Հթղմ՟վխեւ գխգհգտրնճ – 945, 953, 961, 962, 970,
997,
Հնագա՟ժջսգ՟մ
աթյգվ
–
981,
Ձգպմ՟բվնրէթրմ
–
887,
953,
997
(ծգվ՟խսվնրէթրմ), Ձգպմ՟բվնրէթրմ ՟ՠգհ՟ճթ –
997, Ձգպմ՟բվնրէթրմ բպմ՟ո՟մթ – 997,
Ձգպմ՟բվնրէթրմ
գվբղմգտնրտշթ
–
979,
Ձգպմ՟բվնրէթրմ
զմէգվտնհթ
–
997,
Ձգպմ՟բվնրէթրմ խթջ՟ջ՟վխ՟ր՟աթ – 979,
Ձգպմ՟բվնրէթրմ խհգվթխնջ՟տ – 962, 964, 970,
997, Ձգպմ՟բվնրէթրմ չ՟ծզմխ՟ժթ – 997,
Ձգպմ՟բվնրէթրմ ջ՟վխ՟ր՟աթ – 945, 997,
Ձգպմ՟բվնրէթրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթ – 945, 961, 997,
Մխվսնրէթրմ - 776, 899, Նմչգտգ՟ժ – 886,
Ննր՟ա՟լնճւ – 886, Պ՟ս՟վ՟ա – 997, Պջ՟խ
փվծմեւ – 886, Ջ՟ծ – 970, Ջվփվծմեւ – 886,
Ս՟վխ՟ր՟ա – 887, 961, 970, Ս՟վխ՟ր՟անրծթ –

Խնվ՟մ – N N 676, 678Ա, 776, Կթջ՟ինվ՟մ – NN
612Գա, 620, 622, 632, 634, 635, 639, 651Ա, 652,
654, 659, 660, 662Բ, 665, 671, 677, 684, 685,
687Բ, 690, 693, 695, 720, 721, 727, 743, 744, 747,
748, 751, 752Ա, 753, 754, 755, 758, 759, 760, 763,
764, 766, 767Ա, 768, 769, 774Ա, 776, 784, 785,
787, 788, 789Ա, 791, 793, 796, 797, 798, 800, 801,
804, 805, 807, 808, 812, 813, 817, 818, 820, 823,
825, 826, 827, 832, 838, 842, 849, 850Ա, 853,
855-858, 869, 873, 880, 884-887, 890, 892Ա, 893895, 897, 899, 900, 901, 901Գ, 904, 905, 906Ա,
907, 909, 911, 912, 917-922, 924, 938-940, 942,
944, 945, 947, 953-962, 963Ա, 963Բ, 964-966,
970, 972, 973, 975, 976, 978-984, 986, 990-994,
997-999, Ճ՟խ՟ս՟դ՟վբ (աժի՟դ՟վբ) – NN 601,
603, 606, 608, 614, 616Բ, 617, 620, 630, 631, 636,
642, 646, 648, 652, 658, 659, 663, 665, 668-670,
677, 678Ա, 679Դ, 684, 685, 690, 692, 693, 697,
702, 703, 705, 706Բ, 707, 709Ա, 718Ա, 718Բ, 721,
722Ա, 723, 724Ա, 725-728, 736, 739, 742, 744,
745, 747, 750Ա, 751, 752Ա, 752Բ, 753-758, 760766, 767Ա, 768, 769, 772, 776-779, 782, 783Ա,
784-786, 788, 789Ա, 789Բ, 791-793, 796-802,
Լնրջ՟մտ՟դ՟վբ – NN 601, 603, 608, 610Գ, 614,
617, 620, 622, 623Բ, 630, 632, 634-636, 639, 646,
648, 651Ա, 652, 654, 658-660, 663, 665, 666, 668,
670, 671, 677, 678Ա, 679Գ, 684-686, 687Բ, 690693, 695, 697, 698, 702, 703, 705, 706Բ, 707,
709Ա, 718Ա, 718Բ, 720, 721, 722Ա, 725-728, 739,
742-745, 747, 748, 750Ա, 751, 752Ա, 752Բ, 753766, 767Ա, 768, 769, 770, 772, 774, 774Բ, 776,
778, 779, 783Ա, 784-786, 787, 788, 789Ա, 791793, 796-802, 804, 805, 807, 808, 812-821, 825827, 829, 832, 834, 835, 837-839, 843Ա, 846, 847,

849, 852, 853, 855-858, 862, 868, 869, 872, 879,
885-890, 892Ա, 893-895, 897, 899, 900, 901Գ,
902, 905, 906Ա, 907-910, 912, 917-924, 932Ա,
933, 936Ա, 938-942, 944, 945, 947-949, 952-962,
963Բ, 964-966, 968, 970-976, 978-985, 987, 990999, Զ՟վբ՟աթվ – NN 603, 606, 608, 610Գ, 612Գ,
614, 617, 618, 620, 622, 630, 632, 634-636, 639,
641, 642, 646, 651Ա, 652, 654, 655, 658-660, 663,
665-671, 677, 678Ա, 679Դ, 682, 683Ա, 684-686,
687Բ, 689-693, 695-698, 702, 703, 705, 706Բ,
707, 709Ա, 718Ա, 720, 721, 722Ա, 725-728, 734,
736, 739, 742, 744-748, 750Ա, 751, 752Ա, 752Բ,

753-758, 766, 767Ա, 768-772, 774Ա, 774Բ, 776,
778, 779, 783Ա, 784, 785, 787, 788, 789Ա, 789Բ,
791-793, 796-802, 804, 805, 807-810, 812-823,
825-827, 829, 834, 835, 837, 838, 843Ա, 846, 847,
849, 850Ա, 850Գ, 852, 853, 855-858, 855-858,
862, 868, 869, 871-873, 879, 882, 884-890, 892Ա,
893-900, 901Բ, 901Գ, 902-905, 906Ա, 907-912,
917-924, 932, 933, 938, 939, 940-942, 944, 945,
947, 949, 950, 952-962, 964, 965, 968, 978, 970973, 976, 979-984, 986, 987, 989-999,
Զ՟վբ՟յվչ՟մ՟խ – NN 842, Վգվչմ՟դ՟վբ – NN
823, 842, 873:

Ը
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ1

Աՠվ՟ծ՟ղ ռվբ., 1737 է. – եչ 54
Ահեւջ՟մբվ ւծճ., 1741 է. – եչ 580
Ամ՟մթ՟ ռվբ. – եչ 146
Աջժ՟մ խվ., 1745 է. – եչ 1678
Աջսնր՟լ՟սնրվ
- չջ՟,, 1731 դ. – բն 572
- չջ՟., 1771 դ. – բն 806
- պբջ – բն 1588
Արգսթջ
- (Ասՠպզտ) չջ՟., 1736 դ. – բն 293
- չջ՟., ԺԸ ՟. – բն 134

Գ՟ՠվթեժ խվ. – եչ 1100
Գվթանվ
- չջ՟., 1711 դ. – բն 374
- չջ՟., 1766 դ. – բն 892
- չջ՟., 1784 դ. – բն 1074

Դ՟րթէ ւծճ., 1703 է. – եչ 476

Եհթ՟ ւծճ. – եչ 128
Եջ՟ճթ ռվբ., 1714 է. – եչ 274

1 Աջպ՜թճս՜թ ՜ձլձ՜ձճսձձՠջզ գձ՟ի՜ձճսջ ռ՜ձժզռփ

Զ՟ւ՟վթ՟
- ժջ., 1754 դ. – բն 1260
- (Զ՜տ՜ջ) ժջ. – բն 1106
- (Զ՜տ՜ջ՜) չջ՟. – բն 806

Էչղթ՟լթմ
- Գզջտո Սճսջ՝ Էնկզ՜թձ՜ բ – բն 49, 52, 60, 196, 218,
254, 305, 324, 328, 330, 332, 374, 459, 500, 518, 528,
536, 560, 596, 610, 616, 626, 634, 644, 654, 696, 702, 712, 716, 736, 760, 766, 772, 784, 792, 798, 830, 834,
842, 858, 871, 900, 929, 1050, 1056, 1092, 1126, 1138, 1170, 1179, 1186, 1198, 1206, 1218, 1298, 1306, 1307,
1330, 1356, 1384, 1390, 1396, 1490, 1508, 1510, 1732, 1763
- Կձզտ Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձզ Սջ՝ճհ Էնկզ՜թձզ – բն 1356

Թնրղ՟ ռվբ. Բ՟հթյգտթ, 1715 է. – եչ 936

Խ՟շ՟մղ՟մ դ՟վբ՟բվնյղ – եչ 940
Խ՟շ՟սնրվ
- չջ՟. 1688 դ. – բն 317
- ՜՝խ. – բն 128

Կ՟վ՟ոգս
- չջ՟., 1801, 1808 դդ. – բն 504
- չջ՟. – բն 834

- բն 1678
Կթվ՟խնջ ռվբ., 1726 է., 1728 է. – եչ 19, 984

Հթրջ՟լնճ ի՟շ – եչ 344

Ձթ՟րնվ կգպւթմ բվփյ խ՟ղ մթդ՟խ – եչ 1072

Ղ՟դ՟վ
- չջ՟., 1736դ. – բն 42
- չջ՟., 1754դ – բն 206
- չջ՟. – բն 74
- չջ՟. – բն762
- բն 1513
Ղնրմխթ՟մնջ
- պզջռ. – բն 372
- չջ՟., 1770, 1771 դդ. – բն 1068
- չջ՟., 1781 դ. – բն 404, 422

Մ՟հ՟ւթ՟ ռվբ. – եչ 42
Մ՟մնրխ խվ., 1798 է. – եչ 516
Մ՟վա՟վ՟ ռվբ., 1695 է. – եչ 414
Մ՟վսթվնջ
- չջ՟., 1717 դ. – բն 400, 602
- չջ՟. – բն 274
Մթւ՟ճեժ
- չջ՟. Աոպ՜յ՜պՠռզ, 1673 դ. – բն 116, 996
- չջ՟., 1757 դ. – բն 620
Մխվսթշ ռվբ., 1782 է. – եչ 78

Յ՟վնրէթրմ խվ., 1761 է. – եչ 1222
Յնռծ՟մմեջ
- (Օչ՜ձբո) պզջ՜ռճս, 1681-1690 դդ. – բն 1446
- չջ՟. – բն 784, 984
- չջ՟. – բն 1248
- (Օչ՜ձբո) չջ՟. Աոպ՜յ՜պՠռզ, 1706 դ. – բն 1228
- (Յճի՜ձձբո), 1733 դ. – բն 418, 462
- պբջ, 1734 դ. – բն 504
- ո՜ջժ՜ս՜՞ – բն 184
- (Յճի՜ձբո) – բն 1757
- (Յճի՜ձձբո) – բն 938
Յնրմ՟մ ռվբ. – եչ 762

Նգվջեջ
- չջ՟., 1797 դ. – բն 305, 310
- չջ՟. Ղ՜ա՝զձռզ – բն 296
- չջ՟. – բն 842
Նթխնհնջ խվ. – եչ 626

Շ՟սթխ – եչ 996
Շղ՟րնմ – եչ 299, 301

Պգսվնջ
- չջ՟., 1717դ. – բն 808
- չջ՟., 1740 դ. – բն 1234
- չջ՟., 1749 դ. – բն 866
- Ախճս՜ձզռ ժդխ., 1778 դ. – բն 1260

- չջ՟. – բն 254
- չջ՟. – բն 788
Պփհնջ
- ժջ., 1738 դ. – բն 1082
- չջ՟.. – բն 66

Ս՟ծ՟խ
- չջ՟., 1792 դ. – բն 1362
- ժջ. – բն 1310
Ս՟վաթջ
- չջ՟., 1683 դ. – բն 296
- չջ՟., 1732 դ. – բն 1002
- (Սբջ՞զո) – բն 626
Ս՟ք՟վ խվ. – եչ 148
Սթղենմ
- պբջ, 1719
- չջ՟. – բն 1100
Սնհնղնմ ռվբ., 1782 է. – եչ 42
Սսգց՟մմնջ
- ՜՝խհ., 1745 դ. – բն 598
- (Սպՠվ՜ձ) Եձրտՠ՜ձ, ժջ., 1807 դ. – բն 1266

Վ՟ծ՟մ խվ., 1746 է. – եչ 812
Վ՟վբ՟մ
- չջ՟., 1670 դ. – բն 834
- պբջ, 1798 դ. – բն 1044

Ամ՟մնրմ

- չջ՟., 1721 դ. – բն 942

