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ՄՈՒՏՔ
Տարբեր դարերում հայ գիտական միտքը եղել է ժամանակի առաջավոր դիրքերում: Միջնադարյան հայկական ձեռագրերում պահպանված բնագիտական բովանդակությամբ նյութերում հատուկ տեղ են
գրավում աստղագիտական-տոմարագիտական բնագրերը:
Հելլենիստական մշակույթի խոշորագույն կենտրոններում առաջնակարգ կրթություն ստանալով, հայ գործիչները վերադառնում էին հայրենիք եւ իրենց հետ բերում գիտելիքներ և դրանք ուսուցանելու ձևերը:
Օտար լեզուներից թարգմանելով Աստվածաշունչը, եկեղեցու սուրբ
հայրերի աշխատանքները, նրանք տարածում էին նաև աշխարհիկ
գիտական երկեր, որոնցով անտիկ գիտությունն աստիճանաբար սկսեց
կիրառվել եկեղեցական հայրերի գաղափարախոսության մեջ:
Հայտնի է, որ քրիստոնյա Եվրոպայում մեծ մտածողները աստվածաբաններ էին, որոնք ԺԲ. դարից ի վեր սկսել էին թարգմանություններ
կատարել և տարածել հույն նախորդների աշխատությունները: Այդ գործում մեծ նշանակություն են ունեցել մեկնությունները: Թարգմանիչները
նաև մեկնիչներ էին, նրանք կազմում էին դասագրքեր, որտեղ նյութը
ներկայացնում էին պարզ, հասկանալի եղանակով: Դրանց շնորհիվ
զարգանում էր ինքնուրույն գիտական միտքը:
Հայ մատենագրության մեջ «Պատճէն տումարի» աշխատությունը տիեզերագիտական-տոմարագիտական գիտելիքների հանրագումարի դեր
ունի: Ուսումնասիրողներն այն համարել են «կապիտալ գործ», «հանրագիտարան», «տեղեկատու»: Նրա արժեքն ու դերը հայ տոմարագիտական-տիեզերագիտական մտքի պատմության մեջ բացահայտելու գործում կարևոր դեր ունեն նրա մեկնությունները:
Շարժական տոմարը հարևան ժողովուրդների անշարժ համակարգերի
հետ համապատասխանեցնելու, տոները ճշգրիտ հաշվելու համար ստեղծված այդ աշխատանքը հենված է Արեգակի և Լուսնի պարբերաշրջանների վրա: Տեսական և գործնական հաշվումների այդ ամբողջական
համակարգը ողջ միջնադարում, ընդհուպ մինչև ԺԸ. դար դասավանդվել
է բարձրագույն դպրոցներում, խմբագրվել, մեկնվել:
Հարևան եկեղեցիներին դուր չէր գալիս հայոց տոմարի՝ բոլորից տարբեր կառուցվածքը. տարաձայնությունների պատճառով միշտ էլ եղել են
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տարաբնույթ հակասություններ: Օրինակ, Ծննդյան և Հայտնության
տոնը Հունվարի 6-ին տոնելու խնդիրը մեր եկեղեցին միշտ էլ համարել է
իր ինքնուրույնությունը պահպանելու միջոցներից մեկը և պայքարել է
նրա համար: Կամ երբեմն փոխադարձ սպառնալիքներ են հնչել ճրագալույցի հրաշալի լույսի առիթով, որ նվիրագործում է Զատիկը, և որը երբեմն մյուս եկեղեցիները տոնում էին հայերից 1 շաբաթ առաջ: Դրանով
է բացատրվում «Պատճէն տումարի» աշխատության կարևորությունը և
դարեր շարունակ տոմարագետների ուշադրության կենտրոնում լինելու
փաստը:
Սույն գրքում ներկայացված է այդ աշխատության 7-15 դարերում
գրված մեկնությունների համեմատությունը ըստ Ա. Շիրակացու, Հովհ.
Սարկավագի, Վանական վարդապետի, Սամվել Անեցու, Գրիգոր Տաթևացու, Հակոբ Ղրիմեցու, Եսայի Ղրիմեցու աշխատությունների: Դրանց
ավելացրել ենք մեր կողմից պատրաստած չորս քննական բնագրեր՝
«Յաղագս Հոռոմոց», «Հարցումն Եվսեբիոսի և պատասխանիք Անատոլիոսի», «Մեկնությիւն Անդրէասայ», Հովհ. Կոզեռնի «Մեկնութիւն տումարի»: Սրանցից երկուսը վերաբերում են Հայոց Մեծ թվականի հետ
կապված տոմարին, իսկ մյուս երկուսը լրացնում են նրանց:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Գիտության պատմությունը փաստերի եւ մտահղացումների պահեստ
կամ հավաքածո չէ, իսկ գիտության պատմության ուսումնասիրողի
դերը՝ այն կարգին վիճակում պահպանելը չէ: Գիտության պատմությունը
պետք է պատասխանի ոչ միայն այն հարցին, թէ այս կամ այն ժամանակահատվածում գիտությունն ինչ հաջողությունների է հասել, այլեւ այն
հարցին, թէ ինչպես եւ ինչի շնորհիվ է հասել դրան1:
Շրջապատի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը տարբերվում է անցած
դարերի մարդկանց աշխարհընկալումից: Մեր նախնիները եւ նրանց սերունդները շարունակաբար ապրել են տարբեր պայմաններում: Կյանքի
ռիթմը, հավատի հետ կապված հարցերն այն օղակն են, որ կապում են
տարբեր ժամանակահատվածներում ապրած եւ արարած մարդկանց շարունակական կյանքը: Գիտական մտքի պատմության հիմնական միջուկը
մաթմատիկա-աստղագիտություն կապն է, որի գիտելիքների տարածման ուսումնասիրությունը տարբեր քաղաքակրթությունների միջեւ գործող կապերի ամենաակնառու իրողությունն է: «Արվեստի, կրոնի փիլիսոփայական տեսությունները կարող են զարգանալ անկախ ուրիշներից եւ տարածվել մեծ հեռավորությունների վրա ոչ ուղղակի եւ դանդաղ ճանապարհներով: Ճշգրիտ հաշվումներով բարդ աստղագիտական
մեթոդները տարածելու համար օգտագործում են ժամանակի գիտական
արդյունքները, եւ հաճախ այդ պատճառով տալիս են տեղեկություն
տարբեր ժողովուրդների միջեւ եղած կապերի ժամանակի եւ հանգամանքների մասին»2,- գրել է Օ. Նեյգեբաուերը:
Ինչպես գիտության մյուս ճյուղերի, այնպես էլ աստղագիտության
սկզբնավորումը եւ զարգացումը անմիջականորեն կապված են եղել
մարդու կենսական պահանջների հետ: Աստղերի դիտումների արդյունքները ամփոփող աղյուսակների օգնությամբ կատարվում էին տարվա
եղանակների, ժամանակի ճշգրիտ չափի, ծովային ճանապարհորդությունների հաշվարկներ: «Որոշակիորեն պետք է ասել, որ ճշգրիտ գիտությունների պատմությունը հումանիտար գիտության ճյուղ է՝ այստե1

2

С. Р. Микулинский, Н. И. Родный, Наука как предмет специального исследования, “Вопросы философии”, №. 5, 1966, с. 29.
О. Нейгебауер, Точные науки в древности, М., 1968, с. 17.

8

ղից բխող բոլոր հետեւանքներով... Ուստի հումանիտար գիտության մեջ
անթույլատրելի է մեկ, թեկուզ հիմնավորված եւ հեղինակավոր տեսական մտքի ծրագիր»3,- գրում է գիտության պատմության ուսումնասիրողներից մեկը:
Հին եգիպտական եւ շումերա-բաբելոնյան մաթեմատիկական գիտելիքները պետք էին հողատարածքների վերականգման համար, որոնք
խախտվում էին գետերի գարնանային վարարումների ժամանակ: Դրա
համար կարեւոր էր ունենալ այդ տարածքների՝ թվերով արտահայտված
գծագրեր, ինչպես նաեւ երկնային մարմինների պարբերական շարժումների աղյուսակներ: Այս ամենը դիտվում էր ոչ թէ իբրեւ գիտելիք,
գիտություն, այլ երկնային աստվածների կյանքի նկարագրություն4:
Ճշգրիտ գիտությունների ձեւավորման համար մեծ դեր խաղաց հունական փիլիսոփայական մտածողությունը, որը խիստ տարբերվում էր
նախորդող ինքնամփոփ գիտելիքներից: Եթե միջագետքի բնակիչները
ուշադիր հետեւում էին Լուսնի եւ մոլորակների շարժումներին, իսկ եգիպտացիները ավելի ուշադիր էին Սիրիուսի շարժմանը, չփորձելով մաթեմատիկական բացատրություններ տալ դրանց օրինաչափություններին, ապա հույները ավելի հակված էին տեսական բացատրությունների: Երկրակենտրոն արեգակնային համակարգության միտքը կապվում է
հույն գիտնականների հետ. Պյութագորասը (Զ. դար ն. Ք.) սովորեցնում
էր, որ Երկիրը գնդաձեւ է, ազատ եւ անշարժ կախված է տիեզերքի
կենտրոնում: Որքան էլ որ այդ կարծիքը ավելի առաջադիմական էր
մյուսների համեմատ (12 ոտքերի վրա հենված սեղանի կամ երեք կետերի վրա կանգնած տեսքով), այն սոսկ մտապատկեր էր, մտքի արդյունք,
որը հիմնված չէր գործնական դիտումների վրա: Ըստ այդ տեսության՝
Երկրի շուրջը մոլորակները պտտվում են համակենտրոն շրջաններով,
ընդ որում՝ նրանց հեռավորությունների համար Պյութագորասն ընտրել
էր այնպիսի թվեր, որի դեպքում ստացվում է հաճելի երաժշտություն:
Այս մասին մեր ձեռագրերում կարդում ենք. «Զգայարանք առաջնոցն
սուրբ էին եւ յստակ, նոքա զամենայն տարերս քննեցին, ոչ միայն զորպիսութիւն գնացիցն գիտացին, այլեւ զհնչումն ձայնից նոցա: Եւ ի նոցանէ գտաւ արուեստ երաժշտական ձայնից յաշխարհի եւ կարկաչք աստեղաց»5:
3

В. М. Розин, К проблеме метода научной реконструкции истории точных наук,Историко-астрономические исследования (ИАИ), 1989, с. 216.

4

Նույն տեղում, էջ 224:
ՄՄ ձեռագիր Հմր 1973, 148բ:
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Պյութագորասի աշակերտներից Ֆիլոլայը (Ե. դար ն. Ք.) մտցրեց
կենտրոնական կրակի գաղափարը, որի լույսը անդրադարձնում եւ մեզ է
հասցնում Արեգակը: Մեր ձեռագրերը տեղեկացնում են Արփիի մասին,
որից Արեգակը լույսը վերցնելով փոխանցում է Երկիր: Այսպես, Արեգակն «ցուրտ է բնութեամբ, զջերմութիւն եւ զլուսաւորութիւն յԱրփոյ
առեալ, հեղու յօդս, որով լուսաւորի եւ ջեռնու երկիր... որպէս առաջնոցն հաճոյ թուեցաւ ասել»6:
Երկրի շուրջը համակենտրոն շրջանային պտույտների փոխադարձ
ազդեցությամբ ներկայացվող երկրաչափական մտահայեցողական տեսությունը առավել զարգացրին Հիպարքոսը (Բ. դար ն. Ք.) եւ Պտղոմեոսը (Ք. յ. Բ. դար): Գրեթե մինչեւ ԺԷ. դարը երկնային համակարգը
աստղագետների կողմից դիտվում էր իբրեւ իրական աշխարհի դեկորատիվ մաս: Տիեզերքը սահմանափակվում էր մոլորակների համակարգով, իսկ հիմնական խնդիրը երկրաչափականն էր՝ բացատրել նրանց
շարժումները:
Եկեղեցու ազդեցությունը, գործնական կյանքից հեռու մնալը գիտական ավանդույթը դարձրել էր ձեւական մտածողության տեսակ՝ սքոլաստիկա: Գիտությունը դիտվում էր իբրեւ միջոց, որը հիմնավորում էր
կրոնական դոգմաները, օգնում հասնել ճշմարտությանը եւ քրիստոնյայի
ինքնակատարելագործմանը7:
Գրեթե 14 դար անցավ Սլմագեստից մինչեւ Կոպեռնիկոս: Այդ ընթացքում աստղագիտության բնագավառում նշանակալի հաջողություններ
չեն գրանցվել, եթե հաշվի չառնենք դիտումների մակարդակի բարելավումը եւ հունական գիտության լույսը անշեջ պահելու հաջողված գործընթացը: Երբեմնի Հռոմեական կայսրության անծայրածիր տարածքներում իշխելով՝ արաբները շատ արագ իրենց վրա զգացին տեղի ժողովուրդների քաղաքակրթության ազդեցությունը: Արշավանքների ընթացքում տեղանքի եւ ժամանակի որոշելը, աստղերի միջոցով ճակատագրեր
որոշելը շատ արագ վերածվեցին ճշգրիտ հաշվարկներ կատարելու
խնդրի:
Կոպեռնիկոսի պատկերացումներն աստղային երկնքի մասին ոչնչով
չէին տարբերվում իրենից առաջ եղածներից: Նա նույնպես համարում
6

7

Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն եւ տոմար, աշխատասիրությամբ Ա. Աբրահամյանի, Ե., 1940, էջ 47-48:
Г. З. Самодурова, Школы и образование,- в кн. “Культура Византии 7-12 вв.”, М.,
1989, с. 370.
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էր, որ աստղերը հավասարապես հեռու են մեզանից եւ դասավորված են
գնդաձեւ հարթության վրա: Նրա կատարած հեղաշրջումը վերաբերում
էր մոլորակների համակարգին. նա առաջարկեց Երկիրը դնել մոլորակների շարքը, որոնց բարդ շարժումները շատ ավելի դյուրին էին բացատրվում, եթե կենտրոնում դիտվում էր Արեգակը: Դիտումները թողնում են այն տպավորությունը, որ Երկիրն անշարժ է, եւ Արեգակն է
պտտվում նրա շուրջը: Եթե պատկերացնենք դիտողին Արեգակի վրա,
ապա Երկրի տարեկան շարժումը նրան կերեւա ճիշտ այնպես, ինչպես
մեզ՝ Արեգակի շարժումը: Փաստորեն Արեգակի տեսանելի տարեկան
շարժումը բացատրվում է Երկրի համապատասխան շարժման անդրադարձումով:
Կոպեռնիկոսի իրական նախորդը Արիստարքոս Սամոսացին է (Գ.
դար ն. Ք.): Նա համոզված էր, որ մոլորակների կենտրոնում գտնվում է
Արեգակը, այլ ոչ թե Երկիրը, որ Արեգակը մյուս աստղերի նման անշարժ
է տարածության մեջ, որ տիեզերքը չի սահմանափակվում աստղերի
գնդով եւ անսահման հեռու է մեզնից: Անանիա Շիրակացին տեղյակ է
այդ տեսակետին. «Չարաց փիլիսոփայիցն... կէսքն ի նոցանէ երկինս
բազումս եւ աշխարհս անհամարս ասացին... Ինձ արդարեւ ծաղու եւ
եպերանաց արժանի թուին, որք զանձինս առ իմաստունս ունէին եւ
յիմարեցան, որք զերկին եւ զերկիր անսկիզբն եւ անկատար ասացին»8:
Հին Հունաստանի գիտության նվաճումները ժառանգեց Բյուզանդիան. երկրի կրթական-գիտական կենտրոններում շատ գիտնականներ
ընդունելով քրիստոնեություն, շարունակում էին մնալ հեթանոսական
արժեքներին հետեւողներ9: Աշխարհի կառուցվածքի պատկերացումները
զարգանում էին փիլիսոփայության եւ աստվածաբանության միահյուսված տեսության սահմաններում, քրիստոնեության վաղ շրջանում ստեղծված բազմաթիվ «Վեցօրեայքներ» չէին կորցնում իրենց նշանակությունը
նաեւ կայսրության գոյության հետագա դարերում10: «Անտիկ գիտության
որոշ նվաճումների հայ ընթերցողը հաղորդակից էր դառնում նաեւ եկեղեցական հայրերի՝ Բարսեղ Կեսարացու, Գրիգոր Նյուսացու, Հովհան Ոսկեբերանի... եւ այլ հեղինակների գրվածքների միջնորդությամբ»11:
8
9

10

11

Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն եւ տոմար, էջ 4-5:
Б. Э. Липшиц, Очерки истории Византийского общества и культуры (8-первая половина 9-го века), М., Л., 1961, с. 359.
О. Р. Бородин, Географические знания,- в кн. Культура Византии. (вторая половина 7-12 вв.), М., 1989, с. 335.
Յովհաննես Քռնեցի, Յաղագս քերականին, բնագիրը հրատարակության պատրաստեց
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Գիտության եւ աստվածաբանության սերտ կապի մասին էին գրում
նաեւ իրենք՝ վաղ միջնադարի նշանավոր մտածողները. «Ի սկզբանէ արար Աստուած զերկին եւ զերկիր: Հիանամ, զարմանամ մտաւք եւ ոչ գիտեմ ուստի պարտ եւ պատշաճ իցէ առնել նախ սկիզբն ճառիս. Եթէ ի
յանդիմանութենէ ընդունայնութեան արտաքնոցն, եթէ ի պատմութենէ
փառաւորեալ իրաց ճշմարտութեան մերոյ... Պարտ եւ պատշաճ էր նովին
գիտութեամբն, զոր ունեին, ընտրել եւ գիտել, թէ Աստուած է պատճառ
ամենայնի, որ կանգնեցան, կացին հրամանաւ նորա՝ ինքնակամ կամաւք»12: Բարսեղ Կեսարացին միտքն ավելի որոշակի արտահայտում է
այսպես. «Եթէ քննել սկսանիցիս իւրաքանչիւր զբնութիւնսն... ոչ կարես
հանել ի գլուխ զմեկնութիւնս նոցա»13:
Գիտությունը դիտվում էր իբրեւ միջոց, որը հիմնավորում էր կրոնական դոգմաները, օգնում հասնել ճշմարտության եւ քրիստոնյայի մտավոր ինքնակատարելագործմանը14:
Յոթերորդ դարում Բյուզանդիան ծանր ժամանակներ էր ապրում, տարածքներ կորցնում, դպրոցներ էին փակվում: Անտիկ գիտության գիտակները պակասում էին: Ուսումն ու գրագիտությունը զրկվելով պետական հովանավորությունից՝ քաշվեցին վանքերը15: Տեղեկություններ
կան այն մասին, որ Կ. Պոլսի դպրոցի աշակերտները փիլիսոփայության
դասընթացն ավարտելու համար դիմում էին Տրապիզոնի մինչ այդ անհայտ մի հոգեւորականի, «որը սովորել էր Աթենքում եւ որի մասին հետաքրքիր տեղեկություն է հայտնում հայ մատենագիր Անանիա Շիրակացին»16: Հասկանալի է, որ խոսքը Անանիա Շիրակացու ուսուցչի մասին է:
Գիտության անմխիթար վիճակը երկար տեւեց, մինչեւ որ 9րդ դարում
գիտական միտքը վերածնվեց անհատական ջանքերով եւ արժանացավ
պետական հովանավորության. «Անդրանիկ գիտնականը եւ մեկենասը՝
երկուսն էլ հայ էին»17: Բանն այն է, որ Թեոդորա կայսրուհու քաջալերանքով նրա եղբայրը՝ Վարդ Մամիկոնյանը «մեկենաս հանդիսացավ գիտութեանց, պետական հովանավորությունը սփռեց գիտութեանց վրա,
12

13
14
15
16
17

Լ. Ս. Խաչիկյանը, ներածությունը Լ. Ս. Խաչիկյանի եւ Ս. Ա. Ավագյանի, Ե., 1977, էջ 11:
Բարսեղ Կեսարացի, Յաղագս վեցաւրեայ արարչութեան, աշխատասիրությամբ Կ. Մուրադյանի, Ե., 1984, էջ 4, 5:
Նույն տեղում, էջ 24:
Г. З. Самодурова, նշվ. աշխ. էջ 370.
Ն. Ադոնց, Պատմական ուսումնասիրություններ, Փարիզ, 1948, էջ 502:
Б. Э. Липшиц, նշվ. աշխ. էջ 362:
Ն. Ադոնց, նշվ. աշխ., էջ 506:
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բաց անելով առաջին համալսարանը Մագնավրա կոչված պալատում:
Այն գիտնականը, որը նորաբաց դպրոցի գլուխն անցավ, Լեւոն մեծ
փիլիսոփան էր Մամիկոնյան տոհմից»18,- գրում է Ն. Ադոնցը: «Վերահաստատվեց հելլենական փիլիսոփայության եւ գիտությունների ուսուցումը՝ փրկելով հելլեն մշակույթը ընդմիշտ կորստից»19,- գրում է Ս. Ճէվահիրճյանը:
Կրթության դասընթացը, որ թույլ էր տալիս ստանալ համակողմանի
եւ ավարտուն գիտելիքներ, հետեւում էր ուշ անտիկ շրջանի պլանին, որը
կազմված էր եռյակ գիտությունների (տրիվիում՝ քերականություն, ճարտասանություն, դիալեկտիկա) եւ քառյակ գիտությունների (կվադրիվիում՝ թվաբանություն, երկրաչափություն, երաժշտություն, աստղագիտություն) առարկաներից: Ընդ որում՝ առաջինը ենթադրում էր դասական գիտելիքներին ծանոթ կրթված մարդու դաստիարակություն, իսկ
երկրորդի ուսումնասիրությունը համարվում էր անհատների մենաշնորհը: Կվադրիվիումի առարկաները յուրացնելուց հետո անցնում էին
«մաքուր գիտելիքի» բարձրագույն տեսակին՝ աստվածաբանությանը,
որը կարեւոր էր ճիշտ քրիստոնյա դաստիարակելու համար: Իր ժամանակի նշանավոր գիտնական Լեւոն Մաթեմատիկոսը Թ. դարի 20-30ական թթ. զբաղվում էր դպրոցական առարկաների անհատական ուսուցմամբ, առաջնությունը տալով հատկապես մաթեմատիկային: Պատմական աղբյուրները տեղեկացնում են, որ Լեւոնն ուներ մի քանի օգնական՝
նրա աշակերտ Թեոդորոսը ղեկավարում էր երկրաչափության ուսուցումը, Թեոդեգիոսը՝ աստղագիտության, Կոմետասը՝ հունարենի քերականության20: Լեւոն Մաթեմատիկոսի գործերի ուսումնասիրությունը ցույց է
տվել, որ, Թ. դարի դասական հեղինակների գործերն ուսումնասիրելուց
զատ, նա ուներ ինքնուրույն բնագիտական ուսումնասիրություններ (մեխանիկա, մաթեմատիկա, դիտողական աստղագիտություն)21: Ինչպես Ն.
Ադոնցն է նշում, «Անանիա Շիրկացին հայ դպրության մեջ նույն տեղն է
գրավում, ինչ որ Լեւոնը բյուզանդական»22:
Գիտության պատմության համար կարեւոր՝ ասորի միջնադարյան մատենագիրների պահպանված ձեռագրերից հայտնի է, որ նրանք հու18
19

20
21
22

Նույն տեղում:
Ս. Ճէվահիրճեան, Թեոդորա Մամիկոնեան կայսրուհի Բիւզանդիոնի, Բազմավէպ, 1982,
Հմր 3-4, էջ 282:
Б. Э. Липшиц, նշվ. աշխ. էջ 345:
Նույն տեղում, էջ 365:
Ն. Ադոնց, նշվ. աշխ., էջ 532:
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նական փիլիսոփաների աշխատանքներին ծանոթ էին արդեն Է. դարից23:
Երկիրը մուսուլմանների կողմից գրավելուց հետո արաբերենը դարձավ
գործածական, դուրս մղելով ասորերենը։ Քրիստոնեական գրականությանը զուգահեռ ծաղկում էր արաբականը, ժամանակի կրթված մարդիկ
ծանոթ էին ինչպես հին ասորական, այնպես էլ հունական, երբեմն նաեւ
հրեական աղբյուրներին24: ԺԳ. դարից պահպանված ձեռագրերում կան
փիլիսոփայական, աստղագիտական-տիեզերագիտական աշխատություններ, որտեղ առկա են Արիստոտելի, Պտղոմեոսի, Իբն Սինայի գործերից:
Հին եւ Նոր Կտակարանների մեկնություններում հաշվի էր առնված հրեական, հունական, ասորական, նույնիսկ հայկական եւ ղպտիական բնագրեր25:
Հին ռուսական մատենագրության մեջ պահպանված հուշարձանները
նույնպես հանրագիտարանի տպավորություն են թողնում. «1073 թ. Սվյատոսլավի ժողովածու»-ում եկեղեցու հայրերի ուսմունքի հետ մեկտեղ
կան հոդվածներ ինչպես տրամաբանության, ճարտասանության, իրավունքի, այնպես էլ աստղագիտության, աշխարհագրության, մաթեմատիկայի մասին26: Անտիկ շրջանի եւ ալեքսանդրյան գիտնականներից փոխառնված բնափիլիսոփայական եւ մաթեմատիկական տեղեկությունների, կենդանաշրջանի, Արեգակի, Լուսնի շարժումների հետ մեկտեղ կան
հոդվածներ Զատկի եւ տոմարական հաշիվների մասին27:
Գիտության պատմության համար կարեւոր է ոչ միայն անտիկ գիտնականների, քրիստոնեության վաղ շրջանի թարգմանիչների եւ մեկնիչների
վաստակը: Ինչպես գրում է գիտության պատմության ուսումնասիրողներից Ա. Գուրվիչը. «Միջնադարյան քաղաքակրթությունը հանդիսանում
է ժամանակակից քաղաքակրթությանը նախորդող աստիճանը: Մինչդեռ
միշտ չէ, որ այն պատշաճ ձեւով են ներկայացնում: Կա միտում՝ կապել
նոր ժամանակների մշակույթը միայն անտիկ ժամանակաշրջանի հետ,
հաշվի չառնելով միջնադարը, որը դրանք բաժանում է միմյանցից ոչ
միայն ժամանակով, այլեւ ըստ էության»28:
Եվրոպայում Ը-Թ. դդ. արժանի է հիշատակության Կառլոս Մեծը, որը
23

В. Райт, Краткий очерк сирийской литературы, С/Пб, 1902, с. 62-64.

24

Նույն տեղում, էջ 97-98:
Նույն տեղում, էջ 197:
И. В. Левочкин, О естественнонаучном и философском содержании Изборника
Святослава 1073 г.,- Памятники науки и техники. (1982-1983 гг.), М., 1984, с. 116117.
Н. К. Гаврюшин, Первая русская энциклопедия,- Памятники науки и техники, М.,
1984, с. 121-122.
А. Гурвич, Что есть время?,- Вопросы литературы, 1968, No.11, с.153.

25
26

27

28
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պայմաններ էր ստեղծում կրթության եւ գիտության զարգացման համար: Նրա ստեղծած դպրոցներում դասավանդում էին յոթ ազատ արվեստները՝ տրիվիումի եւ կվադրիվիումի դասընթացները: Քրիստոնյա
Եվրոպայում մեծ մտածողները աստվածաբաններ էին՝ օրինակ, Բեդա
Հարգարժանը (Է-Ը. դդ.), Հերբերդը (Ժ. դար). վերջինս եղել է նաեւ Հռոմի պապ՝ Սիլվեստր Երկրորդ անունով: ԺԲ. դարից Եվրոպայում սկսում
են թարգմանություններ կատարել արաբերենից լատիներեն: Գիտության
պատմության մեջ արաբների հիմնական ծառայությունն այն է, որ նրանք
արթնացրին գիտության նկատմամբ հետաքրքրությունը, պահպանեցին
իրենց հույն նախորդների հայտնագործությունները: Մուսուլմանական
միջնադարի գիտնականները... փայլուն կերպով համատեղում էին հին
արեւելքի գիտության գործնական ուղղվածությունը հույների խորը տեսական ձեռքբերումների հետ29:
Այդ գործում մեծ նշանակություն են ունեցել մեկնությունները. «Հունական գիտական ժառանգության յուրացման համար մեծ նշանակություն ուներ արեւելյան աստղագետների եւ մաթեմատիկոսների մեկնողական գործունեությունը: Դասական գրեթե յուրաքանչյուր աշխատության համար գրվում էր մի քանի մեկնություն... Հաճախ այդ մեկնությունները գրվում էին ուսուցողական նպատակներով, կազմվում էին
դասագրքեր, որտեղ նյութը ներկայացվում էր ավելի պարզ, հասկանալի
եղանակով»30:
Թ. դարում արաբները թարգմանեցին Ալմագեստը, կառուցվեցին աստղադիտարաններ Դամասկոսում, Բաղդադում, ուր անընդհատ արվում
էին մեծ ճշտության դիտումներ: Դրանց շնորհիվ հունական աստղագիտական ցուցակներում հայտնաբերվեցին թերություններ: Ժամանակ առ
ժամանակ դուրս էին գալիս նոր ցուցակներ՝ նոր դիտումների հաշվումներով հագեցած: Սակայն այդ արվում էր հիմնականում գործնական,
հատկապես գուշակողական նպատակներով: Բարձր գնահատելով արաբների դերը, աստղագիտության պատմության ուսումնասիրողները
այնուամենայնիվ նշում են, որ աստղագիտության բնագավառում «Ոչ մի
արաբ մտածողի մենք պարտական չենք որեւէ խոշոր, ինքնուրույն հայտնագործության համար»31: Այս տեսակետի հետ համաձայն չեն արեւելյան
գիտնականները32:
29
30
31
32

Г. П. Матвиевская, Б. А. Розенфельд, Математики и астрономы мусульманского Средневековья и иx труды (VIII-XVII вв), М., 1983, с. 12.
Նույն տեղում, էջ 14:
А. Берри, Краткая история астрономии, М.-Л., 1946, с. 80.
Г. Д. Мамедбейли, Основатель Марагинской обсерватории Насирэддин Туси,
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ԺԲ. դարում Եվրոպայի վանական որոշ դպրոցներ վերաճեցին համալսարանների՝ եռյակ եւ քառյակ գիտությունների ավարտուն ծրագրերով:
Դեռ երկար ժամանակ եկեղեցին ի դեմս իր հոգեւորականների «պահպանում էր ժամանակի գիտական կրթվածության մենաշնորհը: Գործնականում այդ կրթության շրջանակներում գիտական մակարդակը ցածր
էր... աստղագիտությունը հիմնականում լուծում էր տոմարական հարցեր՝ հատկապես Զատկի ճշգրիտ հաշվարկի համար»33: Ըստ ուսումնասիրողի՝ միջնադարյան գիտությունն իրենից ներկայացնում էր հունական
գիտության բյուզանդա-ասորա-մուսուլմանական իրականության հետ
հարմարվածության վերջին փուլը34:
Հայկական ձեռագրերը նույնպես հարուստ են բնագիտական բովանդակությամբ նյութերով: Նրանց մեջ իրենց կարեւոր տեղն ունեն աստղագիտական-տոմարագիտական բնագրերը, որոնց զգալի մասը հրատարակված է35: Հայ գործիչները, առաջնակարգ կրթություն ստանալով հելլենիստական մշակույթի խոշորագույն կենտրոններում, ծանոթ էին եռյակ եւ քառյակ գիտություններին: Նրանք վերադառնալով հայրենիք,
իրենց հետ բերեցին ոչ միայն գիտելիքներ, այլեւ դրանք ուսուցանելու
ձեւերը: Հունարենից եւ ասորերենից հայերեն էին թարգմանվում Աստվածաշունչը, եկեղեցու սուրբ հայրերի աշխատանքները, ինչպես նաեւ
աշխարհիկ գիտական երկեր: Օգտվելով սուրբ հայրերի եւ հույն մտածողների գործերից՝ հայ թարգմանիչները փնտրում էին ուղիներ քրիստոնեական գաղափարախոսության եւ անտիկ գիտության հիմքերը հաշտեցնելու համար:
Քրիստոնեական գաղափարախոսության եւ անտիկ գիտության հիմքերը հաշտեցնելու մասին տեղին է Հ. Ղրիմեցու հետեւյալ դիտողությունը. «Գրոց բաժանմունքն յերիս տարորոշին. կամ իմաստասիրական
գոլ, որպէս զգիտութիւն գոյիցս ուսուցանէ մեզ. եւ կամ վարդապետական գոլ, որ աստուածաբանութիւն հոգիաշունչ գրոց ուսուցանէ մեզ. եւ
կամ տումարական մակացութիւնս, որ զերկուցն շնորհէ մեզ զիմաստութիւն»36:

33
34
35

36

Баку, 1961, с. 7:
Дж. Бернал, Наука в истории общества, М., 1956, с. 174-176.
Նույն տեղում, էջ 181:
Ա. Աբրահամյան, Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը, Ե., 1944: Նույնի՝ Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Ե., 1956: Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն եւ տոմար, Ե., 1940: Բ. Թումանյան, Հայ աստղագիտության պատմություն,
Գիրք 1, Ե., 1964, Գիրք 2, Ե., 1968 եւ այլն:
Հակոբ Ղրիմեցի, Տոմարագիտական աշխատություններ, աշխատասիրությամբ Ջ. Ա.
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Թարգմանությունները դյուրըմբռնելի դարձնելու գործում օգնում էին
տարաբնույթ մեկնությունները: Դրանք միջնադարյան մտքի ձեւավորման կարեւորագույն աղբյուր են եւ իրենց ուրույն տեղն ունեն հայ
մատենագրության մեջ:
Մեկնողական գրականության շնորհիվ զարգանում էր ինքնուրույն
գիտական միտքը, իրականանում էր մի խնդիր, որը մինչեւ ԺԲ. դար
ծանոթ չէր արեւմտաեվրոպական փիլիսոփաներին, որոնք սկսեցին
նրանց ուսումնասիրել վաղ արաբական թարգմանություններից37,- գրում
է Ս. Ս. Արեւշատյանը:
Հայաստանի վաղ միջնադարյան մատենագրության մեջ ուշագրավ
գիտական փիլիսոփայական երկերից են Եզնիկ Կողբացու, Եղիշեի,
Դավիթ Անհաղթի գործերը: Ե-Է. դարերի ինքնուրույն եւ թարգմանական
գրականությունը վկայում է, որ մինչեւ Անանիա Շիրակացին առկա էր
հետաքրքրություն բնագիտական հարցերի նկատմամբ: Եզնիկի «Եղծ
աղանդոց»ում լուսաբանվում են բնագիտական շատ հարցեր, Եղիշեի
«Արարածոց մեկնութիւնը» իր բնագիտական բովանդակությամբ մեծ
ազդեցություն է ունեցել հայ բնագիտական մտքի զարգացման վրա, Դավիթ Անհաղթի գործերում փիլիսոփայական հարցերի հետ մեկտեղ նշանակալի տեղ է հատկացվել նաեւ բնագիտական, մաթեմատիկական գիտելիքներին: Ինչպես գրել է Լ. Խաչիկյանը՝ թարգմանությունները եւ մեկնությունները սպասարկելու էին ոչ թե ժողովրդի լայն շերտերի պահանջները, այլ զինելու էին մտավորականությանը ազգային շահերի համար մղվող գոտեմարտում38: Այսպես, Եզնիկը պայքարում է հանուն իր
դավանած սկզբունքների, նա դեմ է քրիստոնեական գաղափարախոսությանը հակառակ բոլոր ուսմունքներին: Նա չի ընդունում, որ երկինքը
պտտվում է. «Եւ ոչ երկինք շրջին, զորմէ ասեն արտաքին իմաստունքն...
Զի աստեղքն, որք զցայգ յերկինս են, ցցերեկ անդէն գտանին... յայտ է՝
թէ նոքա գնան, եւ երկինք կան անշարժ ետեղակալք: Որպէս եւ աստուածատուր իսկ Գիրք՝ հաստատութիւն կոչեն զերկինս: Եւ որ ինչ հաստատութիւն է, չէ շարժուն»39:

37

38
39

Էյնաթյանի, Ե., 1987, էջ 214:
С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении. (5-6 вв.),
Е., 1973, с. 212.
Լ. Խաչիկյան, Եղիշեի «Արարածոց մեկնութիւնը», Ե., 1992, էջ 163:
Եզընկայ վարդապետի Կողբացւոյ «Եղծ աղանդոց», Թիֆլիզ, 1914, էջ 129-13:
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Երկրի անշարժության մասին խոսելիս նա գրում է. «Երկիր ասեն, ի
միջոցի կայ... Ասեն օդս, որ ի մէջ գնդին երկնից՝ փակեալ կայ, եւ ունի
զաշխարհս ի հասարակածի. ոչ ի վեր տայ վերանալ եւ ոչ ի խոնարհ
հակել»: Իմանալով ժամանակի գիտնականների կողմից ընդունված
վարկածը, նա այնուամենայնիվ պնդում է. «Որ զերկինս բանիւ հաստատեաց ի վերայ ոչընչի, նոյն եւ զերկիր կացոյց ի վերայ ոչընչի, եւ նորին
հրամանն ունի եւ զերկոսին անշարժս եւ ետեղակալս»40: Նա մրջյունի
օրինակը չի ընդունում, որով բացատրվում է մոլորակների եւ մասնավորապես Արեգակի եւ Լուսնի արեւմուտքից արեւելք (հակառակ երկինքի՝
արեւելքից արեւմուտք) շարժումը, այն անվանելով «ոչ նման»41: Ինչպես
գրում է Վ. Չալոյանը. «Եզնիկի եռանդուն մարտնչող ոգին հաճախ հաղթում է նրա քրիստոնեական մտածողությանը: Վերջին հաշվով Եզնիկի
պայքարը արտացոլում էր հայ ժողովրդի պայքարը իր ազգային գոյության, երկրի անկախության համար»42:
Հայաստանում գիտակամ մտքի պատմության մեջ իր հետքն է թողել
նաեւ Եղիշեն: Բերենք նրա քննարկած բնագիտական հարցերից մի քանի
օրինակ. լույսը, որ ըստ Ծննդոց գրքի՝ Աստված ստեղծեց, Եղիշեի կարծիքով նոր արարչություն չէ «արտաքոյ չորից տարերցն, այլ խզած ի
հրեղէն երկնից, զյստակութիւն լուսոյն յայրեցողութենէն ի վայր կորզելով... քանզի լոյսն ծնունդ է հրոյ, եւ այլ է ծնունդն եւ այլ է ծնաւղն»43:
Ըստ Եղիշեի՝ Երկրի անշարժությունը հետեւանք է նրա, որ ծանրությունը
չի թողնում վեր բարձրանալ, իսկ հողմերը ներքեւ44: Իսկ մոլորակները,
ինչպես նաեւ անմոլար աստղերը սեփական լույսից զուրկ են եւ լույսը
միջնորդաբար ստանում են հրային կամարից, որը եւ կոչվում է Արփի45:
Եղիշեն մերժում է գուշակությունները, սնահավատությունները, դրանք
համարելով հեթանոսներից մնացած սովորություն46: Լ. Խաչիկյանը գրում
է, որ Եղիշեի Արարածոց մեկնությանը ծանոթ եւ նրանից օգտվող հնագույն հեղինակը Է. դարի մեծագույն գիտնական Ա. Շիրակացին է, որ
սխալ կլինի կարծել, թե Շիրակացին իր գիտական, իմաստասիրական
40
41
42

43
44
45
46

Նույն տեղում, էջ 132-133:
Նույն տեղում, էջ 139:
Езник Кохбаци, Книга опровержений, перевод, предисловие и примечания В.К.
Чалояана, Е., 1968, с. 28.
Լ. Խաչիկյան, նշվ. աշխ., էջ 176-7:
Նույն տեղում, էջ 178:
Նույն տեղում, էջ 180:
Նույն տեղում, էջ 186:
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հիմնավոր գիտությունը ստացել է միայն հունական միջավայրից, հույն
ուսուցչից: Ապացուցված է, որ նա բառացի օգտվել է Բարսեղ Կեսարացու «Վեցօրեայք»ի, Փիլոնի երկերի, Արիստոտելի «Յաղագս աշխարհի»
եւ այլ աշխատությունների թարգմանություններից: Հայտնի է դրանց
բառացի օգտագործման փաստը: Այդ շարքում է նաեւ Եղիշեն47:
Է. դարի կեսին արդեն կար ինչպես սեփական, այնպես էլ թարգմանական հարուստ փիլիսոփայական գրականություն, սակայն բնագիտական
հարցերը փիլիսոփայական եւ աստվածաբանական հարցերից անջատելը
կապված է Ա. Շիրակացու անվան հետ48: Ինչպես ինքն է գրում. «Յառաջ
ժամանակաւ մարդիկ իմաստասէրք, որք զանձինս իւրեանց ի սկզբանէ
մանկութեան իւրեանց ետուն ի դեգերումն երկնային տեսութեան եւ
զբնութիւն իմաստութեան... իսկ վարդապետք եկեղեցւոյ ուսումնասիրութեան զանձինս իւրեանց տուեալ, անցին ընդ ամենայն ճգնութիւնս,
պահելով զաստուածային հաւատս, մկրտեցան ի խորս գիտութեան...
դաստիարակ եղեն մեզ... զի երկոցունց... պահելով զմեզ զաստուածային
հաւատս... պտղաբերք գտցուք ի գիտութեան»: Այնուհետեւ քննադատելով աստղագուշակներին, նա շարունակում է. «Արդ, որովհետեւ կշտամբեցի զչար իմաստասէրսն՝ զմոլորեալսն ի բաշխումն բախտից ծննդաբերութեանց, հանդիմանել զնոսա... ճառեցից այսուհետեւ, որ ինչ ի բարի
յիմաստասիրացն ասացեալ է յաղագս երկնային զարդուդ, զոր սրբոց
հարցն մերոց եւ վարդապետաց ընկալեալ յեկեղեցի առին... քանզի եւ
գրիւ օրենքս ոչ ընդդէմ են բնական իմաստութեան, ապա եթէ միաբանութիւն է, դստիարակ եղեն մեզ առաջի իմաստասէրքն»49: Ձեռագրերում
պահպանված եւ Ա. Շիրակացուն վերագրվող աշխատությունների շուրջ
եղել են գիտավեճեր50:
47
48

49
50

Նույն տեղում, էջ 192-3:
Анания Ширакаци, Космография, перевод с древнеармянского, предисловие и
комментарии К. С. Тер-Давтян и С. С. Аревшатяна, Е., 1962, с. 5-6.
Տիեզերագիտութիւն եւ տոմար, էջ 29, 30:
Հ. Բարթիկյան, «Արատոս Սոլացու Յաղագս ամպոց եւ նշանաց» աշխատության հին
հայերեն թարգմանությունը.- Բանբեր Մատենադարանի, 1964, հտ. 7, էջ 331-338: Գ.
Աբգարյան, Ա. Շիրակացուն վերագրված «Յաղագս ամպոց եւ նշանաց» աշխատության
մասին.- ՊԲՀ, 1971, Հմր 1, էջ 77-94: Հ. Բարթիկյան, Վերջին անգամ Արատոսի երկի
հայերեն թարգմանության վերաբերյալ.- ՊԲՀ, 1974, Հմր 3, էջ 193-205: Գ. Աբգարյան,
Կրկին Արատոս Սոլացու պոեմի մասին.- ՊԲՀ, 1974, Հմր 3, էջ 206-218: Հ. Բարթիկյան,
Արատոս Սոլացու եւ Պողոս Ալեքսանդրացու աստղաբաշխական երկերի հին հայերեն
թարգմանությունը.- Բանբեր Մատենադարանի, 1977, հտ. 12, էջ 137-162:
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Եթե Եզնիկը չի ընդունում երկնքի շարժումը, ապա Ա. Շիրակացին
կարծում է, որ «անչափ է երագութիւն շրջագայութեան երկնի»51:
Բերելով մրջյունի հայտնի օրինակը, որը արագ շարժվող երկանի քարի
վրա չընկնելու համար հակառակ ուղղությամբ է շարժվում, նա կարծում
է, որ «թէպէտ եւ նման քաջ է օրինակս, սակայն մեզ անարգանք են
ուսանել զընթացս լուսաւորաց ի փոքունց եւ ի մթին օրինակաց»52:
Շիրակացին տեղյակ է նաեւ այն իրողությանը, որ լուսի արագությունը
մեծ է ձայնի արագությունից. «մեք որ յառաջ հուրն տեսանեմք եւ ապա
զորոտումն լսեմք, այս է պատճառն, զի թէպէտ եւ յամպոյն զոյգ ելանէ
ձայնն եւ հուրն, այլ մեզ հուրն առաջոյ երեւի, վասն զի ակն երագ է քան
զունկն, եւ ակն փոյթ կարէ տեսանել ի հեռին զհուրն, յորժամ յամպոյն
ելանէ»53:
Տեղին է այն միտքը, թե «Շիրակացին հետեւելով Արիստոտելի-Պտղոմեոսի ուսմունքին... շրջապատի երեւույթների համար փնտրում է գիտական բացատրություններ»54: Լույսի եւ ջերմության աղբյուրի մասին ասվում է. «Թողում զչար փիլիսոփայիցն ճառս, որ ասեն, թէ ի շփելոյ երագ
ընթացիցն իւրոյ առնու ջերմութիւն եւ օդոյս բերեալ տարածէ զաշխարհաւ: Բայց իմաստուն յայսոսիկ խորհողաց յայտնի է, թէ յԱրփոյ է եւ
լոյսն եւ ջերմութիւն որպէս առաջնոցն հաճոյ թուեցաւ ասել»55: Նա
հայտնում է, որ որոշ եկեղեցական հայրերի կարծիքով Արեգակի լույսը
արարչության առաջին երեք օրերի ցրված լույսն է, որ հավաքվել է Արեգակի ամանում56: Իրոք, ըստ Բարսեղ Կեսարացու՝ «Արդ, լոյսն առաջին,
որ տուաւ լուսաւորել զերկիր, ցիր բնութիւն ունէր, եւ տարրն արեգական
կազմեցաւ լինել աման առաջին լուսոյն... Արեգակն, որ կոչեցաւ լուսաւոր, վասն զի եղեւ իւրով արագընթաց գնացիւքն ցուցիչ առաջին լուսոյն, որ հաստատեցաւն: Զի ամենագործն Աստուած զնոյն լոյսն «արկ
յԱրեգակն, եւ հաստատեաց եդ լուսաւորել զարարածս»57:
51
52
53
54
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Տիեզերագիտություն եւ տոմար, էջ 48:
Նույն տեղում, էջ 49:
Նույն տեղում, էջ 36:
Э. Д. Даниелян, Армянские космографические труды 7-го века о строении вселенной, Е., 1978, с. 68-69.
Տիեզերագիտություն եւ տոմար, էջ 48:
Տե՛ս, օրինակ Բարսեղ Կեսարացի, նշվ. աշխ., էջ 172: Կամ՝ Սրբոյն Եփրեմի մատենագրութիւնք, հտ. առաջին, Վենետիկ, 1836, էջ 5:
Բարսեղ Կեսարացի, էջ 172, 173:
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Նույն միտքը գտնում ենք Եփրեմ Ասորու մոտ. «Յաւուրն չորրորդի՝
լուսաւորք երկնից: Այն լոյսն, որ յառաջ էր, քան զԱրեգակն երեքօրեայ
ժամանակաւ՝ ոչ էր ամփոփ եւ ժողով, այլ տարած եւ սփիւռ էր: Յաւուրն
չորրորդի արար նմա անօթս, եւ սփռումն տարածութեան նորա ամփոփեցաւ, ժողովեցաւ յանօթն, որպէս պատրաստեցան նմա, բազմութիւն
նորա յարեգակն եւ սակաւութիւն նորա ի Լուսին»58: Ա. Շիրակացին,
ասես բանավեճի մեջ մտնելով նրանց հետ, գրում է. «Արդ, թէպէտ հոգեւորք են եւ սոքա, սակայն ես հաւանիմ սրբոց հարցն բազմաց միաբանելոյն, զոր եւ բարի փիլիսոփայքն արտաքնոցն համաձայնեն՝ յԱրփոյ ունել
զլուսավորութիւն եւ զջերմութիւն»59:
Հայտնի է, որ ըստ Արիստոտելի՝ Արեգակը, Լուսինը, հինգ մոլորակները, անշարժ աստղերը ամրացված են ութ ոլորտների վրա: Շիրակացին գրում է. «երկինքդ եւթ պարունակք են, որ կոչին գաւտիք. սառնեղեալ գաւտին, որ կոչի երկնից ցրտաբնակ, այրեցանաւղ գաւտին, որ
կոչի շարահիւսակ, մեծասիր գաւտին, որ կոչի անգոն կոռոնաւոր, խառնարան գաւտին, որ կոչի, որ եթերն բնակեալ է եւ արեգական, եւ նա
ունի զհոյլս ընթացից իւրոց, զի ի հինգերորդ գաւտաջն է արեգակն: Գեղեցկական գաւտին, որ կոչին, այս է, յորում Է. (7) մոլորականացն առկայումն, եւ խոնարհ գաւտին, որ կոչի մերձ առ միւս գաւտին, որ միայն
եթերն բնակեալ է, ուստի հրացանութիւն եւ փայլատակմունք լինին,
խլրտմունք ամպոց, խոնարհմունք խոնաւոց, իջմունք անձրեւաց... առաջին գաւտին հաստատութիւն ունի նովաւ, որ կոչի ութերեակ... »60: Քանի
որ թվարկած բոլոր մոլորակների գոտին մեկն է՝ «գեղեցկականը», ապա
ենթադրում ենք, որ այս շարքում են նաեւ այսպես կոչված «հատկական»
գոտիները: Գրիգոր Տաթեւացին եւ Հակոբ Ղրիմեցին այդպես են անվանում Երկիր-Լուսին տարածության մեջ ընկած երկինքները, որոնք չորսն
են՝ հրո վերին մասն՝ «հրեղեն երկին», հրո ներքին մասն՝ «օլոմբային
երկին», քանի որ այն մոտ է Օլիմպիոս լեռանը, երրորդը եթերային» երկինն է, չորրորդը՝ «ներքին մասն օդոյն», որ կոչի «օդեղէն»61:
Երկիրն էլ, գտնվելով երկինքների կենտրոնում, ստացել է գնդի ձեւ.
«ինչ միանգամ ի յերկնի է, ամենայն ինչ գնդացեալ է, կատարեալ ձեւոյն
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Սրբոյն Եփրեմի, էջ 5:
Տիեզերագիտություն եւ տոմար, էջ 48:
Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը, էջ 325-326:
Գրիգոր Տաթեւացի, Գիրք հարցմանց, Կ. Պոլիս, 1729, էջ 183: Հակոբ Ղրիմեցի, «Մեկնութիւն տոմարի».- ՄՄ ձեռագիր 1114, 75ա:
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հասեալ, որպէս երկիր»62: Հայտնի է, որ հետագայում Արիստոտելի հետնորդներն ավելացրին իններորդ ոլորտը: Ըստ այդ վարկածի՝ անշարժ
աստղերի ոլորտը կոչվում էր «հաստատութիւն», իսկ իններորդը՝ «առաջին շարժիչ»: Ժ. դարում ավելացվեց էլի մեկ՝ տասերորդ ոլորտը63: Այդ
ոլորտները պարզապես երկրաչափական աբստրակցիաներ էին, որոնք
ինչ-որ ճշտությամբ ներկայացնում էին մոլորակների եւ երկնակամարի
օրական շարժումները:
Կարծիք կա, որ ըստ Հովհաննես Սարկավագի՝ նույնպես «աշխարհի
բնական առաջացման սուբստանցիոնալ հիմքը «Արփին է»՝ «զանբաւ
նիւթն»64: Ասենք, որ Հովհ. Սարկավագի բնագիտական, տիեզերագիտական հայացքները քննարկելիս ուսումնասիրողները հիմնվում են «Լուծմունք եօթնից գրոցն Փիլոնի» բնագրի վրա, որի հեղինակը ըստ նրանց՝
հենց Հովհ. Սարկավագն65 է: Սակայն կա մի այլ տեսակետ եւս. «Հիշյալ
բնագիրը... Հովհաննես Սարկավագի գրչին պատկանել չէր կարող... Եթե
Հովհ. Սարկավագին ազատենք այս բնագրի հիման վրա արված բոլոր
վերագրումներից, նա դարձյալ ամուր բազմած կմնա իր պատվավոր
պատվանդանին»66:
Մենք չէ, որ պիտի գնահատենք աղբյուրագիտական ճշգրտումների
բարդ եւ շնորհակալ գործընթացի նշանակությունը: Տվյալ դեպքում գիտության պատմության համար կարեւորն այն է, որ տարբեր դարերում
հայ գիտական միտքը եղել է ժամանակի առաջավոր դիրքերում: Այդ մասին են վկայում նաեւ ԺԴ. դարի աղբյուրները: Հայտնի է, որ ԺԴ. դարի
սկզբին հիմնվել էր Մարաղայի լատին եպիսկոպոսությունը, իսկ Քռնայում՝ նաեւ միարարների հայկական միաբանությունը Բարդուղիմեոս Մարաղացու գլխավորությամբ, որտեղ ունիթոռները լատիներենից թարգմանում էին կաթոլիկական ոգով կրոնական գրքեր, հայերի մեջ տարածելով Արեւմուտքի սխոլաստիկական գաղափարները: Եթե ունիթոռական շարժման քաղաքական կողմնորոշումը սնանկ ու խիստ վնասակար հետեւանքներ կարող էր ունենալ հայ ժողովրդի համար, ապա,
ինչպես Լ. Խաչիկյանն է գրում. «Շրջահայաց պետք է լինել ու մեծ զգուշություն ցուցաբերել Քռնայում ստեղծված բարձրագույն դպրոցի շուրջ
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Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը, էջ 332-3:
А. Берри, նշվ. աշխ., էջ 85:
Կ. Ա. Միրումյան, Հովհաննես Սարկավագի աշխարհայացքը, Ե., 1984, էջ 63:
Նույն տեղում: Գ. Գրիգորյան, Փիլոն Ալեքսանդրացու աշխատությունների հայ մեկնությունները.- Բանբեր Մատենադարանի, 1960, հտ. 5, էջ 95-110:
Փ. Փ. Անթապյան, Հովհաննես Սարկավագին վերագրված «Լուծմունք եօթնից գրոցն Փիլոնի» բնագրի առնչությամբ.- ՊԲՀ, 1983, Հմր 1, էջ 177:
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համախմբված եվրոպացի եւ հայ վարդապետների գիտական ժառանգությունը գնահատելիս», քանի որ «նրանք շատ շուտով դուրս են գալիս
անձուկ սահմաններից եւ տարածվում հայ լուսավորչական եկեղեցու
գիտական-ուսումնական կենտրոններում»67: Կաթոլիկական միջավայրում
ստեղծված այդ գրականությունը ըստ Ս. Արեւշատյանի՝ «հանդիսանում է
հայկական միջնադարյան մատենագրության անկապտելի մասը»68:
Այսպես, այն հարցին, թե ինչու է երկինքը գնդաձեւ, միջնադարում ելնում էին մի դրույթից, որ գալիս էր պյութագորականներից, իսկ հետո
նաեւ Արիստոտելից. մարմնի ձեւերից ամենակատարյալը գունդն69 է:
Երկինքը բոլորակ է, որովհետեւ այն պարզագույն ձեւ է, մեկ գծից է
բաղկացած, իսկ օրինակ եռանկյունին՝ երեք գծից, քառանկյունին՝ չորս,
եւ այլն: Բոլորակ ձեւը բոլոր ձեւերի մեջ «պարունակող»ձեւն է, չունի
անկյուններ, որ խանգարի, առավել սրագույն շարժվող մարմնին պատշաճ է այնպիսի ձեւ, որ հարմար է շարժման համար, քանի որ ոչինչ չի
ավելանում, չի պակասում, չունի սկիզբ եւ կատարած: Եթե երկինքն
ունենար չորեքանկյունի եւ տափարակ ձեւ, անպատշաճ կլիներ, քանզի
կպատահեր, որ տեղը դատարկ մնար, կամ հակառակը: Այդ դեպքում
երկնային մարմինները գալով երկնքի մեջտեղը, մեզ ավելի մոտ լինելով՝
ավելի մեծ կերեւային: Այս միտքը գրեթե բառացի գտնում ենք ինչպես
Բարդուղիմեոս Մարաղացու70, Հովհան Որոտնեցու71, Գրիգոր Տաթեւացու72, այնպես էլ Հակոբ Ղրիմեցու մոտ73:
Որքան էլ տարօրինակ է, ԺԴ. դարում քննարկման առարկա էր նաեւ
Լուսնի սեփական լույս ունենալու հարցը: Թվում է, թե հույն գիտնականները մեկընդմիշտ պարզել էին այն: Սակայն ինչպես գրում է Արիստոտելի ուսումնասիրողներից մեկը, այդ հարցը մարամասն քննարկվում էր
միջնադարյան թե՛ արեւելյան, թե՛ արեւմտյան անթիվ մեկնաբանների
կողմից ընդհուպ մինչեւ Լեոնարդո դա Վինչին74: Տաթեւի դպրոցում ընդունված է եղել Լուսնի թե՛ սեփական եւ թե՛ Արեգակից փոխառնված
67
68

69
70
71

72
73
74

Յովհաննէս Քռնեցի, էջ 30:
С. С. Аревшатян, К истории философских школ средневековой Армении, Е., 1980,
с. 10.
Аристотель, Физика, М., 1936, с. 165.
Բարդուղիմեոս Մարաղացի, Մեկնութիւն վեցօրէից.- ՄՄ ձեռագիր 1659, թ.101բ-103ա:
Հովհան Որոտնեցի, Հաւաքեալ ի բանից իմաստասիրաց.- Բանբեր Մատենադարանի,
1956, հտ. 3, էջ 384:
Գրիգոր Տաթեւացի, նշվ. աշխ., էջ 182-3:
Հակոբ Ղրիմեցի, նշվ. աշխ, թ. 74ա, բ:
В. П. Зубов, Аристотель, М., 1963, с. 100-101.
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լույսի առկայությունը. «Ունի բնական լոյս եւ յԱրեգակէն լոյս ընդունի»75,- գրում է. Տաթեւացին: Հ. Ղրիմեցին նույնպես ընդունում է . Տաթեւացու այս թեզը76, որը տարբեր էր նույն հարցի շուրջ գաղափարական
հակառակորդների ունեցած կարծիքից77: Ասենք, որ նույն հարցի քննարկումը գտնում ենք ԺԴ. դարի Փարիզի համալսարանի ռեկտոր Ժան Բուրիդանի մոտ. «Կա կասկած, թե արդյոք Լուսինը բացի Արեգակի լույսը
անդրադարձնելուց, ունի՞ սեփական լույս»78:
Աստեղ տեղին է հիշել Լ. Խաչիկյանի միտքը. «Արեւելյան ժողովուրդներից հայերն առաջինն էին, որ հաղորդակից դարձան եվրոպական
գիտության նվաճումներին եւ, ինչպես թարգմանություններ կատարելով,
այնպես էլ ինքնուրույն երկեր շարադրելով հարստացրին հազարամյա
հայ մատենագրությունը նոր արժեքներով»79:
Եթե արաբների շնորհիվ հնարավոր եղավ պահպանել եւ զարգացնել
հին հունական գիտության ավանդույթները, ապա Եվրոպայում այն քրիստոնեության տիրապետության պայմաններում ստեղծված միջնադարյան
գիտության յուրօրինակ տեսակի՝ սքոլաստիկայի շնորհիվ ստեղծվեց
տեսական բանավեճերի բարձր մշակույթ, որը հետագա դարերում դարձավ
այն հիմնարար միջուկը, որի շուրջ ստեղծվեցին գիտական հայտնագործությունները:
Ինչպես գրում է գիտության պատմության ուսումնասիրողներից Ջ. Բեռնալը. «Գիտական հեղափոխության պատմությունը ցույց է տալիս, որ
անհեթեթությունների դարավոր շերտերի վերացումը իրական գիտության ստեղծման գործում ամենադժվարն ու հոգնեցուցիչն էր: Երբ մտածում ենք, որ պահանջվեց գրեթե մեկ հազարամյակ, որպեսզի ստեղծվի
գիտական մտքերի այն հարստությունը, որն արգելքների բացակայության պայմաններում հնարավոր է, ընդամենը երկու հարյուրամյակում
կստեղծվեր, մենք ավելի քիչ կմեծարենք նրանց, ովքեր իրենց դոկտրին-
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Գրիգոր Տաթեւացի, Գիրք քարոզութեան, որ կոչի Ամարան հատոր, Կ. Պոլիս, 1742, էջ
684:
Հակոբ Ղրիմեցի, նշվ. աշխ, թ. 55ա:
Լուսնի լույսի՝ միայն Արեգակով պայմանավորված լինելու մասին խոսել են թե՛ Ալբերտ
Մեծը (տե՛ս Համառոտությիւն աստվածաբանութեան երանելւոյն Մեծին Ալպերտի,
Վենետիկ, 1715, էջ 89) եւ թե՛ Բ. Մարաղացին (ՄՄ ձեռագիր 1659, 155ա):
И. В. Лупандин, Жан Буридан и его вклад в развитие астрономии.- ИАИ, М., 1989,
с. 159.
Լ. Ս. Խաչիկյան, Հայ բնագիտական միտքը 14-18 դդ.- ՊԲՀ, 1971, Հմր 2, էջ 34:
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ներով ուշացնում էին գիտության առաջընթացը»80:
Հայաստանի ճշգրիտ գիտությունների բազմադարյան պատմության
մեջ առանձնահատուկ տեղ է գրավում տոմարագիտական եւ աստղագիտական գիտելիքները հանրագումարող «Պատճէն տումարի» աշխատությունը:
Այստեղ պտղոմեոսյան երկրակենտրոն համակարգը ներկայացված է
բազմաթիվ սահմանումներով եւ խորհուրդներով: Այսպես՝ «Վասն ընթացից Արեգական», «Վասն ընթացից Լուսնին», «Եթէ կամիցիս գիտել,
եթէ Արեգակն յորում կենդանակերպի է», «Եթէ կամիցիս գիտել, եթէ Լուսինն յորում աստեղատանն է», «Եթէ կամիցիս գիտել զփուլն Լուսնին՝ թէ
ի տիւն է, թէ ի գիշերի», «Արեգակն յորում գօտոջ է» (գոտին յուրաքանչյուր կենդանակերպի մեկ երրորդ մասն է), «Արեգակն յորում գրի է»
(սրանով որոշվում էր տարվա յուրաքանչյուր օրը Արեգակը ձմեռային
արեւադարձից քանի աստիճան է բարձրացել, կամ ամառային արեւադարձից քանի աստիճան է իջել եւ այլն)81:
Հայտնի է, որ հայ տեսական մտքի պատմության մեջ փիլիսոփայության շրջանակներում բնական գիտելիքների որոշակի ինքնուրույնության ձեռքբերումը կապված է Շիրակացու անվան հետ:
Մինչեւ ԺԱ. դարը, այսինքն՝ մինչեւ այն ժամանակաշրջանը, երբ Հայաստանում ձեւավորվում են հոգեւոր մշակութային կյանքի նոր վերելքի
նախադրյալներ, ինչպես նշում են ուսումնասիրողները՝ «մենք Սարկավագից բացի չունենք մեկ ուրիշ այլ խոշոր բնախոս մտածող»82:
ԺԱ. դարը նշանավոր է եղել նաեւ հարեւան մյուս ժողովուրդների՝
հատկապէս Բյուզանդիայի համար: Այն համարվում է գիտության, փիլիսոփայության նկատմամբ հետաքրքրության վերածննդի շրջան: Կազմվում էին տարբեր ուսումնական ձեռնարկներ, որտեղ շարադրվում էր
անտիկ գիտնականների ժառանգությունը: Բազմաթիվ մեկնություններ
օգնում էին հասկանալու անտիկ մտածողների գործերը, ճշգրտում էին
գրիչների թույլ տված սխալները, մեկնում մանրամասները: Հաճախ մեկնիչների անունները չեն պահպանվել: Պտղոմեոսի տեսությունը պարունակող ձեռագրերն ընդօրինակված են ինչպես Թ., այնպես էլ Ժ-ԺԲ. դա80

Дж. Бернал, նշվ. աշխ., էջ 177-178:
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Տե՛ս «Պատճէն տումարի» (Է.-ԺԵ. դդ.), Քննութիւն եւ բնագրեր, Աշխատասիրութեամբ
Ջուլիէտ Էյնաթեանի, Խմբագրութեամբ եւ աշխատակցութեամբ Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, «Քննասէր», Երեւան, 2002:
Կ. Միրումյան, Հովհ. Սարկավագի աշխարհայացքը, Ե., 1984, էջ 41:
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րերում83:
Բնական երեւույթների մասին խոսելիս բյուզանդացիները մեծ ուշադրություն էին դարձնում նրանց նկարագրությանը եւ ոչ թե նրանց օրինաչափությունների ուսումնասիրմանը: Բոլոր վիճաբանական հարցերը
լուծվում էին մտահայեցողական կարգով84:
Բյուզանդիայի գիտնականներից առանձնահատուկ դեր է ունեցել Միքայել Փսելլոսը, ըստ որի՝ աստղագիտությամբ զբաղվողը պարտավոր է
իմանալ արեւածագի, կենդանաշրջանի թեքության, խավարումների,
լիալուսինների ճշգրիտ հաշվելու կարգը: Նրա աշխատանքներից մեկը
գրված է դասավանդելու համար եւ պարունակում է իր ժամանակի գիտության բոլոր հայտնի տեսակետները: Դասագրքի ստեղծման աղբյուր
են ծառայել ինչպես անտիկ գիտնականների, այնպես էլ վաղ բյուզանդական մեկնիչների աշխատությունները85:
Միքայել Փսելլոսը չէր ընդունում լուսատուների ազդեցությունը երկրում գտնվողների վրա, բայց նա ենթադրում էր, որ լուսատուները ազդում են Երկրի տարեկան եղանակների վրա86: Այսպես, նա ընդունում էր,
որ գոյություն ունեն «մեծ ձմեռ» եւ «մեծ ամառ» երեւույթները. ընդ
որում՝ առաջինը տեղի է ունենում, երբ Արեգակը եւ մոլորակները հայտնվում են ձմեռային կենդանակերպերում (Ձկներ, Ջրհոս), իսկ երկրորդը՝
երբ նրանք հայտնվում են ամառային կենդանակերպերում (Առյուծ,
Կույս): Ընդ որում՝ նա նշում է, որ ձմեռները բերում են ջրհեղեղներ, իսկ
ամառները՝ երաշտ, չորայնություն87:
Սրան համարժեք մի սահմանում պահպանվել է «Պատճէն տումարի»
դասագրքում, որտեղ խորհուրդ է տրվում արարչությունից հետո անցած
տարիների թիվը բաժանել 365ի, իսկ մնացորդը՝ 91ական տարիների:
Քանի որ մեր եկեղեցին ընդունել էր արարչությունից մինչեւ Քրիստոսի
ծնունդ եղած տարիների քանակը՝ ըստ Ալեքսանդրիայի տոմարագետների հավասար 5420 (կամ 5424) տարի88, ապա դրան գումարելով
Հայոց Մեծ թվականը, ստացվում էր 5976: Սահմանումն այսպիսին է.
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«Շրջան այսպէս արա՛. կա՛լ զամս ի սկզբանէ արարածոց ՐՋՀԶ. (5976),
զՀայ թուականն ի վերայ բե՛ր եւ միաւորեա՛ եւ ապա բաժանեա՛ ՅԿԵ.
ՅԿԵ. (365-365), որ է շրջան մի: Զամենայնն գիտելով զշրջանսն, եթէ քան
զՅԿԵ. (365) պակաս է, ՂԱ. (91) բարժանելով ի կէտսն տարջիր՝ ի կէտն
երկնամիջակ, որ է գարուն, կէտն ժամադիտակն, որ է ամառն, կէտն
ընթերական, որ է աշունն, կէտն սուզական, որ է ձմեռն»89:
Նույն սահմանումը տրված է նաեւ «Եթէ կամիցիս գիտել, թէ Արեգակն
յորում կիտի է» վերնագրով90: Բացատրությունն այսպիսին է. «Սոքա են
շրջանք բարձրութեան եւ խոնարհութեան Արեգականն, պատճառ յոռութեան եւ բարեխառնութեան քառանիւթացս՝ ցրտութեան եւ ջերմութեան
եւ ծովու ամբարձմանն եւ նուազութեան... Արդ, ի վերանալն ի կէտ երկնամիջակն՝ բարեխառնութիւն երկրի լինի: Իսկ եւս ի գերագույնն ի ժամադիտական հասեալ սաստկագոյն ջերմութիւն ունի զկոմն հիւսիսոյ,
մանաւանդ ի ԿԴ. (64) ամէն ի վեր: Յայսմ ամի ծովուց նուազութիւն, աղբերաց յոլովութիւն, հիւսիսային կողմանցն ծովք խոնարհին՝ գնալով
յովկիանոս: Եւ ի ջերմութենէ դաշտք դատարկանան ի մարդկանէ եւ ի
լերինս լինի շինութիւն բնակութեան, մինչ զի մրգաբերութեան այգիք
տնկին: Եւ շրջեալ ի կէտ եթերականն զամս ԿԴ. (64), բարեխառնութիւն
երկրի լինի: Իսկ անդր ի վեր՝ աւդք ցրտաշունչք, պտղոց նուազութիւն,
աղբերաց պակասութիւն, լերինք բնաւ անպտուղք, ծովք հիւսիսային
կողմանցն լնուն, իսկ հարաւայինքն սաստիկ տապախառն լինին, այն է
գաւտին այրեցեալ: Եւ յաղագս սաստկութեան եթերին ովկիանոս նուազի: Եւ հասեալ ի կէտ սուզականն՝ աստանաւր դառնայ ի բարեխառնութիւն՝ աւդք քաղցրանան»91:
Այս չորս կետերի մասին բացատրության փորձ գտնում ենք նախորդ
դարի սկզբի նշանավոր գիտնական Խ. Սինանյանի մոտ. «Ըստ տումարականի... գործածուած կը գտնենք... կէտ երկնամիջակ, կէտ ժամանդիտակ, կէտ եթերական, կէտ սուզական: Յինքեան ոչ մի նշանակութիւն
պիտի կարենայինք տալ, թէ ինչ բանի համար գործածած են, կրնայինք
ենթադրական կերպով կասկածել թէ ըլլան կողմնացոյցի չորս բաժանմանց համար, իբր հիւսիս, հարաւ, արեւելք, արեւմուտք, բայց տօմարա89
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կանը մեր կասկածը կը փարատէ, աւելցնելով իւրաքանչիւրին զատ-զատ
ածականներ. այսպէս՝ կէտ երկնադիտակ գարնանային, կէտ ժամանդիտակ ամառնային, կէտ եթերական աշնանային, կէտ սուզական ձմեռնային, սոքա են շրջանակք բարձրութեան եւ խոնարհութեան Արեգական»92:
Նա եզրակացնում է, որ խոսքը Արեգակի տարեկան շարժման չորս
հիմնական կետերի՝ գիշերահավասարների եւ արեւադարձերի մասին է:
Սակայն սահմանումը նշում է 365ամյա շրջանի եւ նրա չորս մասերի՝
91ամյա եղանակների մասին:
Մեկնիչներից միայն Հ. Ղրիմեցին է անդրադառնում այդ հարցին.
«Գիտելի է, զի Դ. (4) են կէտք ժամանակաւոր եղանակացս, որպէս տարեւոր եղանակացն: Եւ որ ինչ վասն չորիցս է, ասացեալ եղեւ տարեւոր
եղանակացն: Եւ սոքա տարի ըստ աւուր ունին ըստ քանիօնութեան աւուրց նոցա ՂԱ. (91) ամ եւ Գ. (3) ժամ ըստ ՂԱ. (91) աւուրց եւ ժամուց
նոցա երից: Իսկ զի «կէտ երկնամիջակ՝ գարուն» ասէ, մի՛ կարծեր, թէ
երկնամիջակ գօտի զայն ասէ, ուր Խեցգետինն է, զի նա ունի զմէջն երկնից հաւասարաչափ: Վասն որոյ իմաստասէրդ զգուշանայ վասն հոմանունութեան եւ ասէ «զհարաւային հասարակակէտն ասեմ, որ զտիւն եւ
զգիշերն հասարակ ունի եւ ոչ զայն հասարակ գօտին ասեմ, որ զերկու
մասունս երկնային գնդին հաւասար ունի»93:
Այս ամենը, իհարկե, բացատրվում է Արարիչի կամքով. «Եւ որպէս
զԴ.(4) եղանակս տարաչափեաց Աստուած ՂԱ. (91) օրիւք, նոյնպէս եւ
զԴ.(4) եղանակ ժամանակաց չափեաց ՂԱ. (91) ամօք՝ առ ի զանազան
ներգործութիւն առնել աշխարհի: Քանզի չորեքին շրջանքս Դ. (4) իրս
ներգործեն յաշխարհի. Նախ բարձրութիւունք եւ խոնարհութիւնք Արեգականն, երկրորդ՝ բարեխառնութիւնք եւ յոռութիւնք, երրորդ՝ ջերմութիւնք եւ ցրտութիւունք, չորրորդ՝ ամբարձմունք ծովուց եւ իջմունք:
Արդ, զամենայն մակացութիւնս տումարական մասանց արհեստիս՝ որպէս ուսաք, զբոլորն բովանդակ Արարիչն Աստուած ներսահմանեալ էր
չափաբերական թուով համարուց յաւէտ եւ նուազ քանակիւ»94:
Ասենք, որ 365ամյա շրջանը նման է Հնդկաստանում գործածվող
«հրեշտակների», կամ «երկնային» շրջանին, որտեղ 1 օրը հավասար է 1
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տարվա95:
Աստղագիտության պատմության մեջ հայտնի են 144, 180, 600ամյա
եւ այլ շրջաններ, նայած, թէ որ մոլորակների հետ Արեգակի դիմակայության կամ միացման, որ աստղի հետ մի գծի վրա հայտնվելու մասին է
խոսքը: Ֆրանսիացի աստղագետ Կ. Ֆլամարիոնը 144 եւ 180 շրջանների
տարեթվերը բազմապատկելով ստանում էր 25920 եւ ենթադրում, որ դա
հիշեցնում է կանխադիպման շրջանը, այսինքն՝ 26000 տարի96:
Հայտնի է, որ մեր մոլորակի առանցքը ժամանակի ընթացքում փոխում է իր դիրքը տարածութեան մեջ: Այդ աննշան փոփոխությունը նկատելի չէ մի քանի սերնդի համար: Առանցքի դիրքի փոփխության հետեւանքով գիշերահավասարի կետերը շարժվում են խավարածրով, որը
հայտնի է պրեցեսիա (կանխադիպում) անունով: Այս երեւույթը Ք. ա. Բ.
դարում հայտնաբերել է անտիկ շրջանի մեծագույն աստղագետ Հիպարքոսը: Նա որոշ աստղերի իր դիտումները համեմատելով իրենից մեկ ու
կես դար առաջ կատարված դիտումների հետ, գտավ, որ նրանց հեռավորությունը օրահավասարի կետից փոխվել է: Նա պարզեց, որ դրա
պատճառը օրահավասարի կետի շարժումն էր, եւ որ երկրի առանցքի մի
պտույտը կենդանաշրջանի բոլոր նշաններով կատարվում է մոտ 26000
տարում, իսկ յուրաքանչյուր կենդանակերպում Արեգակը լինում է մոտ
2150 տարի:
Այդ է պատճառը, որ եթե Հիպարքոսի ժամանակ գարնանային օրահավասարի օրը Արեգակը մտնում էր Խոյ համաստեղություն, ապա նրանից 2150 տարի առաջ նա մտնում էր Ցուլի, իսկ Խոյից նույնքան տարի
հետո՝ Ձկների համաստեղություն:
Ուսումնասիրողները նշում են Մ. Փսելլոսի ժամանակակից Սիմեոն Սիֆի աշխատությունները, որոնցում պրեցեսիայի երեւույթի մասին դատողություններ կան: Ընդ որում՝ 60 տարվա համար տրվում է մեկ աստիճանի տեղափոխության մասին տեղեկություն, այսինքն՝ գարնանային
օրահավասարի շեղումը 60 տարում՝ ըստ նրա հավասար է մեկ աստիճանի: Ըստ ուսումնասիրողի՝ այս հաշվարկն այնքան էլ ճիշտ չէ եւ զիջում է իրական չափին, սակայն ԺԱ. դարի համար կանխադիպման երեւույթի մասին դատողություններն իսկ գնահատելի են97:
«Պատճէն տումարի» դասագրքում հրահանգ կա արարչությունից հե95
96
97

Бируни Абу Рейхан, Избринные произведения, т. 2 (Индия), Ташкент, 1963, с. 633.
К. Фламарион, История неба, CПб, 1875, с. 86, 87.
Г. З. Самодурова, նշվ. աշխ., էջ 306:

29

տո անցած տարիները 1095ի, այսինքն՝ 3x365ի վրա բաժանելու մասին98: ԺԱ. դարում եկեղեցական գաղափարախոսության լույսի տակ
հնարավոր չէր արարչության թվականի սահմանները փոփոխության
ենթարկել եւ խոսել մի քանի տասնյակ 1000ավոր տարիների մասին:
Բայց որ դասագրքում տրված 1095 տարիների հաշվարկը հիշեցնում է
Արեգակի մեկ կենդանակերպում մնալու 2150 տարիների կեսին,
մտածելու տեղիք է տալիս: Ամենայն հավանականությամբ խոսքը հենց
պրեցեսիայի երեւույթին է վերաբերում, մանավանդ որ նույն սահմանման մեջ խոսք է գնում նաեւ 64 տարիների մասին:
Քննարկվող դասագրքում բազմաթիվ տեղեկություններ կան Երկրի
չափերի մասին99: Հայտնի է, որ Էրատոսթենեսը մ. թ. 200 տարի առաջ
Երկրի չափերի հաշվարկ է արել: Նա նկատել էր, որ ամառային արեւադարձի օրը կեսօրին Սիենա (այժմ՝ Ասուան) քաղաքում Արեգակը լուսավորում է խորը ջրհորների հատակը, մարդիկ եւ առարկաները ստվեր չեն
ունենում: Մինչդեռ Ալեքսանդրիայում նույն օրը Արեգակը Զենիթ չի
հասնում: Հաշվելով երկու քաղաքների հեռավորությունը եւ Ալեքսանդրիայում Արեգակի շեղումը Զենիթից, նա գտավ Երկրագնդի շառավղի
երկարությունը: Այս մասին տեղեկություններ կան մեր ձեռագրերում100:
Հ. Ղրիմեցին այդ մասին գրում է. «Ասէ կէտ ժամադիտական ամառային... զի առաւելու օրն քան զգիշերն... Եւ այնքան բարձրանայ ի կամարն երկնից յամառային կէտն, մինչ զի ժամս Բ. (2) անստուեր առնէ
զերկիր: Զի այնքան դիմաւորի Արեգակն, զի ի խորագոյն յատակս ջրհորոց ծագեսցէ զշառաւիղս իւր: Եւ ամենայն մարմին... ժամ մի յառաջ քան
զհասարակ կէտն երկնից... եւ ժամ մի զկնի՝ բնաւ յամենայն կողմանց
մարմնոց ստուեր ոչ երեւեսցի, զի այնպէս ուղիղ դիմաւորեսցի Արեգակն
ի վերայ գլխոյ մարմնոց: Եւ սաստկասցի ջերմութեամբ մանաւանդ ի ԿԴ.
(64) ամէն ի վեր»101:
Էրատոսթենեսի եւ Երկրի չափերի մասին մեզանում կան լուրջ գիտական ուսումնասիրություններ102:
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«Պատճէն տումարի», էջ 259:
Նույն տեղում, էջ 145, 256:
100 Տիեզերագիտութիւն եւ տոմար, էջ 53: Հակոբ Ղրիմեցի, էջ 294:
101 Հակոբ Ղրիմեցի, նշվ. աշխ., էջ 294-295:
102 Մանանդյան Հ., Էրատոսթենեսի ստադիոնը եւ Պարսից ասպարեսը, Ե., 1934: Ռ.
Վարդանյան, Հայաստանի չափերն ու կշիռները (V-XV դդ), Ե., 1989:
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«Պատճէն տումարի»ում յուրաքանչիւր կենդանակերպի համար տրված
են կոնկրետ ժողովրդի եւ մարդու մարմնի որոշակի մասի անվանումներ:
Այսպէս, «Խոյն՝ Պարսիկք, որ է գլուխն, Ցուլն՝ Բաբելացիք, որ է պարանոցն... Խեցգետինն լանջքն, որ են Հայք»103 եւ այլն: Սա նույնպէս
վերցված է Պտղոմեոսից, տարբերությունն այն է, որ վերջինիս մոտ
յուրաքանչիւր կենդանակերպի դիմաց տրված է ոչ թէ մեկ, այլ մի քանի
երկիր104:
Հավաստի կարելի է ասել, որ «Պատճէն տումարի» երկը թանկագին
աղբյուր է Հայաստանի ինչպես տոմարի, այնպես էլ աստղագիտության
պատմության համար, որը հիմնված է անտիկ գիտնականների՝ Հիպարքոսի, Էրատոսթենեսի, Պտղոմեոսի, ինչպէս նաեւ բյուզանդական ԺԱ.
դարի գիտնականների ձեռքբերումների վրա:
Ինչպես նշում են հայ միջնադարյան փիլիսոփայության եւ գիտության
պատմության ուսումնասիրողները՝ Հայաստանում անտիկ մշակույթի
նկատմամբ վերածննդի պրոցեսները կտրված չէին Բյուզանդիայում եւ
արեւելյան մյուս երկրներում ընթացող պրոցեսներից105: Եւ այդ գործընթացի կրողներն էին Միքայել Փսելլոսը եւ ուրիշներ Բյուզանդիայում,
Հովհան Պետրիցին106 Վրաստանում, Գրիգոր Մագիստրոսը, ավելի ուշ
Հովհաննես Սարկավագը Հայաստանում107:
Պետք է նշել այն նախանձախնդրությունը, որով հայ իմաստասերներն
աշխատում էին սահմանագծել գիտության եւ կրոնական ուսմունքի միջեւ ջրբաժանը: Այսպես Գր. Մագիստրոսը դիմելով Բջնիի եպիսկոպոս
Եփրեմին, գրում է. «Այլ ինձ ոչ սակաւ եհաս հիացումն համարողութեանդ քո յերկրաչափականն համարձակելոյ մտանելդ եւ զմեզ շարժելդ... Արդ, ի խուղն, ի խուցն, ի խրճիթն՝ անդ սաղմոսէ, նուագել ի ճեմարանսն մի՛ ճեպիք, եթէ ոչ՝ ճանճին պես ճմլիք»108:
Նույնպիսի խստությամբ գրում է Հովհ. Սարկավագը. «Ի տգիտաց
ոմանց տարակուսեն յազգս... Արդ, թէպէտ ի գիտնոցն յայտնի է ստու-
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Պատճէն տումարի, էջ 175:
Ptolemey, Tetra biblos, London, 1964, p. 157-159.
105 В. К. Чалоян, История армянской философии, Е., 1958, с. 222.
106 Н. Марр, Иоанн Петрицский, грузинский неоплатоник XI-XII вв, C/Пб, 1909.
107 В. К. Чалоян, նշվ. աշխ., էջ 223-4:
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գապէս, յաղագս տգիտաց սուղ ինչ բանիւ նշանակեսցուք»109: Կամ «Կարծեաւք եւ առանց պատճառի գիտութեան ոչ ասի եւ ոչ մակացութիւն գիտութեան: Իսկ որպէս տեսանեմք ձեւանալ զբազումս առ ախտի փառամոլութեան զգիտնոց ունել, առ որս դիմաբանել ժամանակ ոչ է»110:
Իզուր չէ, որ հայ ժողովրդի ավանդազրույցներում Մեսրոպ Մաշտոցի,
Մովսես Խորենացու, Գր. Նարեկացու հետ մեկտեղ հիշատակվում են ինչպէս Անանիա Շիրակացին, այնպես էլ Հովհաննես Սարկավագը111:
Հայտնի է, որ մինչեւ հայկական գրերի ստեղծումը Աստվածաշունչը
քարոզվում էր միայն բանավոր թարգմանությամբ: Պետք է ենթադրել, որ
եկեղեցական տոներն էլ կարգավորվում էին ասորական եւ հունական
տոմարներով:
Ինչպես գրում է Է. Դյուլորիեն, Գր. Լուսավորչի կաթողիկոս ընտրվելուց հետո 50 տարվա ընթացքում հայերի եկեղեցական տոնակատարությունների մասին տեղեկություններ չկան: Հավանաբար,- ասում է նա,նրանք իրենց տոնացույցը համաձայնեցրել են Կապադովկիայի հույների
հետ, իսկ 353 թ. ընդունել են Անդրեասի զատկական կանոնը, որ հաշված էր 200 տարիների համար112:
Ե. դ. քրիստոնյա տարբեր եկեղեցիների միջեւ սկսված դավանաբանական վեճերից հետո հայերեն թարգմանելով Աստվածաշունչը, մեկնողական, դավանաբանական, իմաստասիրական գրականություն ստեղծելով եւ տարածելով՝ սկիզբ էր դրվում Հայաստանի եկեղեցու եւ մշակույթի անկախությանը:
Գրերի գյուտը հեռացրեց այն ահագին վտանգը, որը Հայ եկեղեցուն,
Հայ ազգին եւ նույնիսկ հայ անհատին բնաջինջ կորուստ էր սպառնում,կարծում է Մ. Օրմանյանը: Բանն այն է, որ դավանաբանական հարցերը
Բյուզանդական կայսրության քաղաքական շրջաններում հետզհետե
կորցնում էին իրենց կարեւորությունը կրոնական տեսակետից եւ ծառայում ազգային պետական շահերին: Սակայն մեր եկեղեցին,- շարունակում է Օրմանյանը, երբեք չհանդուրժեց, որ միաբանության որեւէ փորձ
տիրապետության փոխվի: Այս է պատճառը, որի համար հայերը միշտ
առանձնացան եւ իրենց դավանական ավանդությանը անդավաճան
մնացին: Դրա հետեւանքով հայերը խմբերով բռնեցին գաղթի ճանապարհը, որի արդյունքնում էլ հայրենիքը հետզհետե դատարկվեց եւ քայ109

Ա. Աբրահամեան, Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Ե., 1956, էջ 268:
Նույն տեղում, էջ 256:
111 Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, Ե., 1969, էջ 303, 320:
112 E. Dulaurier, Recherches sur la chronologie Armenienne, Paris, 1859, p.47.
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քայվեց113:
Թերեւս դրանով է բացատրվում այն փաստը, որ մեր եկեղեցին շարունակեց առաջնորդվել իր շարժական օրացույցով, չնմանվելով հարեւան
ժողովուրդների անշարժ տոմարներին, որոնք յուրաքանչյուր 4րդ տարում ավելացնում էին նահանջի մեկ օր:
Ինչպես գրում է ակադեմիկոս Լ. Խաչիկյանը՝ «Հայ եկեղեցին նշանակալից դեր էր կատարում ժողովրդի կողմից դարերի ընթացքում մշակված սովորույթների ու իրավական պատկերացումների պահպանման
գործում, իսկ այս վերջին հանգամանքը, իր հերթին կարեւոր լծակներից
մեկն էր հայ ժողովրդի ինքնագիտակցության պահպանման եւ օտար
նվաճողներին դիմագրավելու գործում»114:
Եկեղեցական տոների համակարգը տարբերվում էր մյուսներից ոչ
միայն շարժական տոմարի կիրառումով, այլեւ որոշակի տոների հաշվարկի սեփական մոտեցումով: Այսպես, հայտնի է հարեւան եկեղեցիների հետ Աստվածահայտնության օրվա հետ կապված անհամաձայնությունը: Եթե մինչեւ Ե. դարը Ծնունդն ու Հայտնությունը տոնվում էին
միասին, ապա դրանից հետո հունական եկեղեցին Ծնունդը սկսեց տոնել
դեկտեմբերի 25ին, իսկ Հայտնությունը հունվարի 6ին: Այդ փոփոխությունը մեր եկեղեցին չընդունեց:
Ա. Շիրակացին իր Հայտնության ճառում գրում է. «Գրեալ է ի վեցերորդ գլուխ կանոնացն այսպես, եթէ կարգեցին առաքեալքն եւ եդին
հաստատամտութեամբ, թէ եղիցի տաւն ծննդեանն եւ յայտնութեանն
Տեառն եւ Փրկչին մերոյ... ի Զ. (6) յունուարի հոռոմոց»115: Տոմարական
եւ դավանաբանական հարցերը քննարկելուց հետո նա միտքն ավարտում է այսպես. «Բայց մեք... առ ձեզ այդ ոչ ինչ ունիմք պատասխանիս,
զի ոչ հրամայէք գործ ճշմարտութեան, այղ միշտ իշխանութեան եւ
ճարտարութեան»116:
Այդ տարաձայնությունը հարթելու համար հայոց եկեղեցին վկայակոչում էր Ավետարանը. «Յորում աւուր քանիաւնութեան ամսոյն յունուարի
ծընաւ, ի նոյն քանիաւնութեան ամսոյն եւ մկրտեցաւ՝ ըստ վկայութեան
Ղուկայ աւետարանչի, որ գրէ թէ, ինքն Յիսուս էր ամաց իբրեւ երեսնից
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Մ. Օրմանյան, Հայոց եկեղեցին եւ իւր պատմութիւնը, Կ. Պոլիս, 1911, էջ 79-82:
Լ. Խաչիկյան, ԺԵ. դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, մասն Բ., Ե., 1958, էջ
LXXXIV:
115 Ա. Շիրակացու մատենագրությունը, էջ 283:
116 Նույն տեղում, էջ 289 290:
114

33

սկսեալ: Արդ, սկսեալ ասելով զերեսներորդ ամն ցուցանէ յայտնապէս ի
վեցն յունուարի լինել մկրտութեանն, զի ըստ տումարական արհեստի
յետ քսան եւ ինն ամի անցանելոյ երեսներորդ զնոյն ունի հանդիպուած,
որպէս սքանչելին Անդրէաս ցուցանէ յերկերիւրեակ բոլորին... զծնունդն
եւ զմկրտութիւնն յորքանիս ամսոյն ծնաւ, ի նոյն եւ մկրտեցաւ ի Յորդանան ի Յովհաննէ»117:
Վեճերը չեն դադարել երկար ժամանակ. «Հույների եւ Հայերի միջեւ
Ծննդյան տօնին առթիվ կատաղի վիճաբանություններ տեղի կունենային»118:
Հարցին անդրադարձել են միջնադարի գրեթե բոլոր մատենագիրները: Այսպես, ԺԱ. դարի նշանավոր մատենագիր Անանիա Սանահնեցին
գրում է. «Տաւն սրբոյ ծննդեանն Քրիստոսի երկոտասան աւուրբք յառաջ, քան զտաւն Մկրտութեանն ոչ կարգեցաւ ի սրբոց առաքելոցն, քանզի գրեալ է ի վեցերորդ կանովնին այսպես. եթէ կարգեցին առաքեալքն
եւ եդին հաստատութեամբ՝ եղիցի տաւն Ծննդեանն եւ Յայտնութեան
Տեառն եւ փրկչին մերոյ, որ է գլուխ ամենայն տաւնից եկեղեցոյ, որ աւր
ԻԱ. (21) Տբեթ ամսոյ, որ է Զ. (6) Յունուարի՝ ըստ Հռոմայեցւոց կանովնին»119:
Մեր եկեղեցին առաջնորդվում էր Նիկիայի տիեզերաժողովի սկզբունքով. «Ի միում աւուր արասցուք զԾնունդն եւ զՄկրտութիւն եւ զերկոցունցն ողջ պահեսցուք զկարգն հետեւելով սրբոց առաքելոցն եւ երանելի հարցն, որք ի Նիկիա... Անդրէաս եղբայր Մանգնոսի եպիսկոպոսի,
սա հրաման առեալ ի ժողովոյն Նիկիաէ դնել տումար եւ կարգել լրումն
Զատկաց, որ եւ Մ. (200) ամաց բոլոր հաստատեաց, ասէ ի չորրորդ կանովնի բոլորին, եթէ եաւթնտասներորդն մարտի, որ է աւր արարչութեան, եւ եաւթներորդն ապրիլի, որ է աւր Աւետեաց Կուսին, եւ ի վեցերորդն Յունուարի, որ է աւր Ծննդեան եւ Յայտնութեանն Փրկչին մերոյ,
ի միում աւուր հանդիպին յամենայն տարւոջ: Եւ ահա Անդրեաս ոչ թէ հայոց վարդապետ էր, այլ հոռոմոց... Եւ արդ, մեք հայաստանեայքս ոչ եթէ
ի մերոց մտաց խորհեալ առնեմք զԾնունդն Քրիստոսի ի (Զ.) Յունուարի
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Գիրք թղթոց, երկրորդ հրատարակություն, Երուսաղեմ, 1994, էջ 651:
Հ. Ն. Ակինյան, Տէր-Պողոսյան Հ. Պ., Մատենագրական հետազոտություններ.- Հանդէս
Ամսօրեայ, 1975, Հմր 4-6, էջ135:
119 Հ. Քյոսեյան, Անանիա Սանահնեցի, Սբ. Էջմիածին, 2000, էջ 303:
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եւ ի նմին աւուր զՄկրտութիւն նորա ի Յորդանան, ի միասին տաւնախմբելով զտաւնսն զերկոսինն՝ զԾննդեան եւ զՄկրտութեան»: Ա. Սանահնեցին միտքն ավարտում է Շիրակացու բառերով. «Ոչ ինչ ունիմք պատասխանիս առ ձեզ, զի ոչ հրամայէք գործ ճշմարտութեան, այլ իշխանութեան, բռնութեան»120:
Զ. դարի կեսից՝ Անդրեասի հայտնի 200ամյա զատկացանկի ավարտից հետո Էաս Ալեքսանդրացու խմբի կազմած 532ամյա շրջանի հետ է
կապվում Հայոց Մեծ թվականի հիմնադրումը. «Սկիզբն թուականիս մերոյ է ՇԾԳ. (553) թիւն, որ ի Քրիստոսէ է, բայց ոչ ըստ դրութեան, այլ
ըստ թուելութեան»121:
Այս հարցի հետ են առնչվում ձեռագրերից մեկում պահպանված՝ Արեգակի «կետերի»ն վերաբերող տեղեկությունները.
«Հարցումն. Հայոց թուականն, որ եդին, ի յոր կէտն էր:
Պատասխանի. Ծ. եւ Ե. (55) ամ էր, որ Արեգակն ի յամառան կէտն էր
մտեր, երբ զՀայոց թուականն եդին»122:
Նույն կերպ խոսվում է ձմռան կետի մասին. «Ի սկզբանէ մինչեւ ի
ծնունդն Քրիստոսի Ր. եւ ԴՃ. եւ Ի. (5420) ամ է, եւ յետ Լ. եւ Բ. (32) ամին երեւի մահ Մկրտչին, որ ձմռան կիտի Հ. եւ Բ. (72) ամն էր»123:
Եթե ընդունենք ձմռան կետի սկիզբը ն. Ք. 40 թ. (40+32=72), ապա
հաջորդ ձմռան կետը կլինի 365 տարի հետո, այսինքն՝ 40+325=365 թ.:
Դրան գումարելով 91+91=182, որտեղ պիտի սկսի ամռան կետը, ապա
կստանանք 325+182=507: Եթե ամռան կետի սկիզբը 507 թ. է, ապա
Հայոց Մեծ թ. «եդին ի ամռան 55 ամին՝ «այսինքն՝ 507+55=562:
Ասենք, որ ՇԼԲ. շրջանի հայտնագործման տարվա մասին Հովհ.
Սարկավագը գրել է. «Ի կուսական արգանդէ Յայտնութեան Բանին
Աստուծոյ մինչեւ ի սկիզբն Շ.եկին են ամք ՇԿԲ. (562) ամ»124:
Խնդիրն այն է, որ Անդրեասի 200-ամեայ Զատկացանկի աւարտից յետոյ հնարաւոր չէր նորից նրա առաջին տարվա տվյալներով շարունակել
Զատկի հաշվարկը: Հաջորդ 9 տարիները շփոթմունքի տարիներ եղան,
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Անանիա Սանահնեցի, էջ 310, 311:
ՄՄ ձեռ. Հմր 1114, թ. 100ա:
122 ՄՄ ձեռ. Հմր 2180, թ. 288բ:
123 Նույն տեղում, թ. 301աբ:
124 Ա. Աբրահամյան, Հովհ. Իմաստասերի մատենագրությունը, Ե., 1956, էջ 279:
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մինչեւ կազմվեց 532ամյա Զատկացուցակը125:
Հայոց Մեծ թվականի (այսուհետ՝ Հ. Մ. թ. - Ջ. Է.) գործնական կիրառության ժամանակի մասին տարբեր տեսակետներ են հայտնվել: Կարծիք է եղել, որ սկզբում եկեղեցու տարին հաշվել են 552 թ.ից սկիզբ առնող նահանջների հերթական համարներով: Այսպես, Աղվանքի Վիրոյ
կաթողիկոսը 624 թ. մասին խոսելիս նշում է, որ այն համապատասխանում է տասնութերորդ նահանջին. «Ուշադրութեան արժանի է, որ Վիրոյ
եկեղեցական տարւոյ նահանջները իբրեւ թուական կը կիրարկէ... իրեն
անծանօթ է տակաւին Հայոց թուականը... այլազգ պիտի ըսէր ի թուին
Հայոց ՀԲ. (72)»126:
Բանն այն է, որ ըստ ուսումնասիրողների՝ ժամանակագրութիւնն սկսվում
է «Յաղագս տասնեւութն նահանջէն սկիզբն պատմագրաբար որ եղեւն»127:
Սեփական՝ Հ. Մ. թ-ով առաջնորդվելու որոշումը եկեղեցու եւ ժողովրդի կյանքում պատմական շրջադարձ էր, որ կատարվեց Մովսես
Եղիվարդեցի կաթողիկոսի օրոք, տոմարագետ Աթանաս Տարոնացու
ջանքերով: Վերջինս Էասի կազմած 532ամյա զատկացանկը վերակազմեց հայկական շարժական տոմարով, յուրաքանչյուր տարվա եկեղեցական տոնի համար տալով հայկական օրացուցային ամսաթիվը:
Սակայն հայկական եկեղեցու բազմադարյան պատմության ընթացքում օտար ազդեցություններից զերծ մնալու դժվարին եւ հաճախ անհաղթահարելի պայքարում ուրիշներից անկախ լինելու համար պետք էր
ունենալ սեփական տոմարական համակարգ: Շարժական տոմարը անշարժ օրացույցների հետ համաձայնեցնելու համար մեծ հմտություն պահանջող այդ բարդ եւ պատասխանատու գործը Է. դարի կեսին Անաստաս
կաթողիկոսի հանձնարարությամբ կատարեց Անանիա Շիրակացին: Նրա
հեղինակած «Պատճէն տումարի» աշխատությունում շարադրված առանձին գլուխները բովանդակում են ինչպես հայկական, այնպես էլ հարեւան ժողովուրդների օրացույցներին վերաբերող տեսական եւ գործ125

Օրմանյան Մ., Ազգապատում, գիրք Ա., Կ. Պոլիս, 1912, էջ 554:
Ակինեան Հ. Ն., Տէր Պօղոսեան Հ. Պ., Մատենագրական հետազօտութիւններ, Վիրոյ
Աղուանից կաթողիկոս. - Հանդէս Ամսօրեայ, 1979, Հմր 1-12, էջ 16: Խոսքը 552 + (18 · 4)=
= 552 + 72 = 624 մասին է:
127 Նույն տեղում:
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նական խորհուրդներ, որոնք ներկայացված են ժամանակի աստղագիտական գիտելիքների մանրամասն բացատրությամբ:
Այսպես, մի ձեռագրում կարդում ենք. «Անանիայի Շիրակացւոյ Սակս
խորանացս. Խորանքս միաւորեալ ունին յինքեանս ութ ազգաց զորքանութիւն աւուրց ամսոյն եւ նհանջաւք զաւրագիւտին դէմս եւ զորչափութիւն Լուսնի եւ զժամուց տուընջեան եւ գիշերոյ եւ զաւուրս միոյ միոյ
ամսոյ երկդիմի»128: Ձեռագրի 786-799 թերթերը տոմարական աղյուսակներ են, որոնց մեջ հրահանգ է տրվում օտարների ամիսները շարել
այսպես.
«Յունաց Հոռոմոց Ասորոց,
Արաբացոց Եբրայեցոց Մակեդոնացոց,
Եգիպտացոց Եթովպացոց Աթենացոց Բիւթանացոց Կապադովկացոց
Վրաց - Աղուանից»:
Իսկ «Հայուն՝ ամենայնիւ առանձին գոլով»129:
Ա. Շիրակացու անունը չկա «Պատճէն տումարի»ի վերնագրում (չհաշված ուշ շրջանի մի քանի ձեռագիր, որոնց մասին գրել է Հ. Անասյանը)130:
Այս առումով հետաքրքիր է նույն ձեռագրի հիշատակարանում պահպանված այսպիսի մի ուղերձ. «Գիտէք, եղբարք, զի է սովորութիւն
ոմանց, որ վերջին ժառանգաւորք գրոցն զառաջնոյն զանունն կու ջնջեն
եւ զիւրեանցն կու գրեն: Եւ չար է սովորութիւնս այս: Աղաչեմ՝ մի՛ գործել
զչարդ զայդ մեծ, ապա թէ արժան է գրելոյ, գրեսցէ զիւր անունն յայլում
տեղւոջ, եւ առաջնոցն մի՛ ջնջեսցէ անուն կամ գիր, եւ որ ոք յայս
յանդգնի եւ ջնջէ, ինքն ջնջի ի կենաց գրոյն՝ ո ոք եւ իցէ, եթէ մեծ ոք եւ
կամ փոքր... Գրեցաւ ՉԾԹ. (1310), ի Նոյեմբեր»131:
Վանական բնույթի բարձրագույն դպրոցներում պատրաստում էին
նոր տոմարագետներ, ամենայն հավանականությամբ հետեւելով Բարսեղ
Կեսարացու խրատին. «Յառաջ քան զամենայն փութալ պարտ է զբանին
պէտս ոչ անուսումնաբար ունել, այլ հարցաքննել առանց հակառակութեան, իսկ պատասխանի առնել պատուասիրաբար, ոչ ընդ մէջ հատանել
զասացողն, յորժամ ինչ պիտանացու ասէ, եւ ոչ ցանկալ զիւր զբանն
ցուցականապէս առաջի արկանել, չափ որոշեալ բանի եւ լսելոյ, ուսանել
128

Մայր ցուցակ ձեռագրաց սրբոց Յակոբեանց, հտ. Զ., կազմեց Նորայր եպս. Պողարեան,
Երուսաղէմ, 1972, թ. 496 (ձեռ. Հմր 1946, 1310 թ.):
129 Նույն տեղում, թ. 800:
130 Հ. Ս. Անասյան, Հայկական մատենագիտություն, հտ. Ա., Ե., 1959, էջ 748:
131 Երուսաղեմի ձեռ. Հմր 1946, թ. 285ա:
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անամաւթաբար ուսուցանել աննախանձապէս»132:
«Մեկնութիւն տումարի» խորագրված իրենց ուսումնասիրությունների մեջ մեր տոմարագետները մեկնել են «Պատճէն տումարի» գործը եւ մի
քանի հարյուրամյակ շարունակ այն փոխանցել հաջորդ սերունդներին:
Եթե տոմարական հիմնական տարրերի սահմանումները մյուս ժողովուրդների «պատճենների» մեջ գրեթե նույնն են, ապա Հայոց տոմարի
տեսությանը նվիրված մասում տրված են շարժական տոմարի առանձնահատկություններին հարմար կանոններ, որոնք խախտելու դեպքում
կշեղվեին տոների ճշգրիտ հաշվարկից: Դրանցից հիմնականը վերաբերում է «Թուական այսպէս արա՛» ձեւակերպումին, որը «Պատճէն տումարի Հայոց» բաժնում տրված է երկու ձեւով: Թվում է, թե թվականը
հաշվելու համար առանձին կանոն պետք չէր սահմանել, քանի որ դրա
համար բավական էր ունենալ հաշվարկի սկզբնակետ: Սակայն պարզվում է, որ այդ աշխատության շարադրողը սահմանումների համակարգում հիմնական տեղը տալիս է հենց այդ կանոնին: Իսկ վերջինս տրված
է երկու ձեւով. դրանցից մեկը կապվում է Հայտնության, մյուսը՝ գարնանային օրահավասարի հետ: Այսպես, առաջինը պահանջում է թվականի
հաշվարկը կատարել հետեւյալ կերպ. «Կա՛լ թիւ մի յԱրաց ամսոյ, թուեա՛
մինչեւ ցՅայտնութիւն, չորեքպատկեա՛, եւ այն է: Թէ յառաջին ամին ես,
Գ. (3) ե՛րթ ի բաց, յերկրորդին՝ Բ. (2), յերրորդին՝ Ա. (1), իսկ չորրորդին
լիով կա՛լ՝ նահանջ է»133: Քանի որ Հայոց Մեծ թվականի սկիզբը դրվել էր
552 թ. հուլիսի 11ին, ապա առաջին տարվա Հայտնությունը, այսինքն՝
հունվարի 6ը համընկել էր հայկական Արաց ամսի 30ի հետ:
Թվականի մյուս սահմանումը կապված է գարնան օրահավասարի
հետ. «Թուական այսպէս արա՛. կա՛լ ԺԸ. (18) թիւ Ահկի ամսոյն, թուեա՛
մինչեւ ցգարնանամուտ... », իսկ այնուհետեւ՝ առաջին սահմանման մեջ
արդեն առկա շարունակությունը134: Դժվար չէ համոզվել, որ եթե Արաց
30ը = հունվարի 6, ապա նույն տարում Ահկի 13 = մարտի 20: Սահմանումը խորհուրդ է տալիս հայկական ցանկացած տարեթիվ գտնելու համար տեսնել, թե գարնանային օրահավասարի օրը Ահկի 13ից ուր է
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Ս. Բարսեղ Կեսարացի, Գիրք պահոց, աշխատասիրությամբ Կ. Մուրադյանի, Ս. Էջմիածին, 2008, էջ 331:
133 ՄՄ ձեռ. Հմր 5975, թ. 3բ:
134 ՄՄ ձեռ. Հմր 7098, թ. 137բ:
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հասել, կամ, որ նույնն է՝ Ահկի մեջ վերցնել 18 օր, որին պետք է գումարել տարվա մյուս օրերը, որոնք Ահկից հետո անցել են մինչեւ օրահավասարը, բոլորը բազմապատկել չորսով, հաշվի առնել սահմանման
խորհուրդը, եւ կստացվի թվականը: Ինչպես տեսնում ենք, հայոց տոմարի շարժական լինելը հաշվի է առնված, ընդ որում՝ թվականը հաշվում
էին հենց այդ շարժումին նայելով, տվյալ դեպքում այդ անում էին Հայտնության եւ գարնանային օրահավասարի օրվա շարժումներին հետեւելով:
Ներկայացնենք այդ երկու սահմանումները եւ նրանց մեկնությունները տարբեր դարերի ձեռագրերից.
«Մեծ թուական այսպէս արա՛. կա՛լ թիւ մի յԱրաց ամսոյ, թուեա՛ մինչեւ ցՅայտնութիւնն, չորեքպատկեա՛, թուական է: Թէ ի նահանջին յառաջին ամին իցես, Գ. (3) ի բաց ե՛րթ, թէ յերկրորդին՝ Բ. (2), թէ յերրորդին՝
Ա. (1), թէ ի չորրորդին՝ լրիւ կա՛լ, զի նահանջ է»135:
«Թուական այսպէս արա՛. կա՛լ ԺԸ. (18) թիւ Ահկի ամսոյն, թուեա՛
մինչեւ ցգարնանամուտ, չորեքպատկեա՛, թուական է: Թէ յառաջին ամին
իցես, Գ. (3) ի բաց ե՛րթ, թէ յերկրորդին՝ Բ. (2), թէ յերրորդին՝ Ա. (1), թէ
ի չորրսրդին՝ լիով կա՛լ»136:
Անդրէաս. «- Զի՞նչ է թուականն:
Նիւթ թուոց, շարժումն յաւէտ առաջախաղաց եւ հիմն զանազան մասանց արուեստից:
Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ ԺԳ. (13) եւ զնահանջն:
Վասն զի յառաջին թուականին հասարակածն յԱհկի ԺԳ. (13) դիպեցաւ, զայն ԺԳ. (13) ի վերայ նահանջին արկանել հրամայէ եւ զմինդ առաջի աւուր ամսոյն ասէ տալ: Նոյն սարասիւ իմա՛ եւ զայլդ ամենայն
յեղանակսդ եւ զտաւնսդ, որ նահանջիւդ են գրեալ:
Զի՞նչ է, որ ի Յայտնութեանն ոչ ասէ արկանել ի վերայ, այլ ասէ կալ
զնահանջն եւ տո՛ւր Մեհեկի ամսոյ:
Վասն զի յԱրանց Լ.նն (30) դիպեցաւ յայնժամ Յայտնութիւնն, վասն
այնորիկ ասէ՝ անմակադիր»137:
Յովհաննէս Կոզեռն. «Ասէ. Կա՛լ թիւ մի յԱրաց ամսոյ եւ թուեա՛ մինչեւ
զՅայտնութիւնն, վասն զի յորում ամի զթուականն եդին, Յայտնութիւնն
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ՄՄ ձեռ. Հմր 5975, թ. 3բ:
ՄՄ ձեռ. Հմր 7098, թ. 137բ:
137 Մեկնութիւն տումարի Անդրէասայ, ՄՄ ձեռ. Հ մր 1973, թ. 153ա:
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յԱրաց ամսոյ Լ.նն (30) էր, եւ առաջին ամ էր յետ նահանջի»138:
Սամուէլ Անեցի. «Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ կալ երեքտասան եւ զնահանջն: Պատասխանի. Վասն զի յառաջին ամի թուականին հասարակածն
յԱհկի երեքտասան դիպեցաւ, զայն երեքտասանն ի վերայ նահանջիւ
ասէ արկանել եւ առաջին ամսոյն տալ: Այսպէս իմա՛ եւ զամենայն եղանակսդ եւ զտօնսդ, որք նահանջիւն են գրեալ»139:
Վանական վարդապետ. «Յորժամ մերքս բաժանեցան եւ զտումարս
շրջեցին, յԱրաց երեսունն էր Յայտնութիւնն, վասն այն ասեն «կա՛լ թիւ
մի յԱրաց ամսոյ»140:
Յակոբ Ղրիմեցի. «Յաղագս թուականին խնդրելի է, թէ զի՛նչ է թուական, թէ զի՛նչ է գործ սորա, թէ զի՛նչ պատճառի եդին զթուական, թէ յորո՛ւմ ժամանակի, քանի՛ ամք էին ի ծննդենէն Քրիստոսի: Ապա արասցուք զթուականն որպէս Պատճէնն հրամայէ»141:
Ենթադրվում է, որ 532ամյակը ազգային ամիսներով եւ շարժական
տոմարին համապատասխանեցրած՝ ընդունվել է 584 թ., հաշվումներն
սկսելով 552ից: Այնուհետեւ Է. դարում Ա. Շիրակացու կողմից կազմվել
են Լուսնի եւ ՇԼԲ.ի աղյուսակները142:
Փաստեր կան, որ «7րդ դարի հիշատակարանային, վարքագրական ու
վիմագիր աղբյուրների ուսումնասիրությունը հնարավորություն է ընձեռում եզրակացնելու, որ թվարկության արծարծվող համակարգը (Հայոց
Մեծ թվականի Ջ. Է.) ունեցել է թեեւ սահմանափակ, բայց իրական կիրառություն, ուստի նրանով թվագրված հուշարձանների իսկությունը
կասկածանք չի հարուցում»143: Որ Հայոց Մեծ թվականով են առաջնորդվել ողջ միջնադարի ընթացքում, հաստատում է ակադեմիկոս Լ. Խաչիկ138

Հովհ. Կոզեռնի, «Մեկնութիւն տումարի», ՄՄ ձեռ. Հմր 1999, թ. 27ա:
Ա. Աբրահամյան, Սամվել Անեցու տոմարական եւ տիեզերագիտական աշխատությունը, Էջմիածին, 1952/Բ., էջ 35, 36:
140 Լ. Խաչիկյան, «Յաղագս տարեմտին ի Վանական վարդապետէ ասացեալ.- Մատենադարանի գիտ. նյութերի ժողովածու, հտ. 1, Ե., 1941, էջ 164:
141 Հ. Ղրիմեցի, էջ 129:
142 П. М. Мурадян, Xронология систем летосчислений по армянским источникам,
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52: Հասկանալի է, որ այդ աղյուսակները կազմվել են Հայոց թվականի, հայոց վերադրի
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յուրօրինակ հաշվարկների համապատասխան:
Նույն տեղում, էջ 64:
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յանը: Նա գրում է, որ հիշատակարանների ճնշող մեծամասնության մեջ
գրության ժամանակը ցույց է տրված միայն Հայոց թվականությամբ:
Կան հիշատակարաններ, որտեղ Հայոց թվականին զուգահեռ նշված է
նաեւ Փրկչականը: Սակայն միասնական Փրկչական թվական գոյություն
չուներ144:
Զատկի ճշգրիտ հաշվարկի համար շատ կարեւոր էր վերադրի որոշումը: Շարժական տոմարով այդ հաշվարկը կատարելու համար պետք էր
գիտական մեծ հմտություն, որ վաղ միջնադարի Հայաստանում կարող
էր ունենալ միայն Ա. Շիրակացին: Հայոց շարժական տոմարով հնարավոր չէր կազմել Լուսնի 19ամյա աղյուսակ, որի լրանալուց հետո նույն 19
ամսաթվերին տեղի ունենային զատկական լրումները: Յուրաքանչյուր
չորրորդ տարում նահանջ օր ավելացնելու փոխարեն Շիրակացին որոշեց
Լուսնի վերադիրը 1ով պակասեցնել՝ 11ի փոխարեն վերցնելով 10:
Դրանով է բացատրվում այն իրողությունը, որ Շիրակացու անունն
արձանագրվել է տարբեր ժողովուրդների Զատկի 19ամյակների հիմնադիրների անունների միջնադարյան բնագրական շարքում145:
ԺԷ. դարի մի ձեռագրում Զատկի հաշվարկի տարաձայնությունը մյուսների հետ բացատրվում է այսպես. «Եւ թէ ոք ասէ, թէ Հայոց ամիսքն
շարժական են, այլ Հոռոմոցն անշարժ են, առ այս ասելի է, թէ ճիշտ անշարժ են: Բայց Լուսնի հետ հայոց ամսոցն կապակցեալ է, որ յամէն Դ.ում
(4) Ա. (1) աւր յետ կոյս գայ հայոց ամիսքն եւ ծնունդ Լուսնին, եւ րոպէն
Լուսնի ամբողջ մնայ, որ այլ ազգի ամսով այնպէս ուղիղ ոչ գայ, որպէս
հայոց ամսով»146:
Պարզ է դառնում, որ հայոց նահանջը այլ կերպ էր հաշվվում: Որքան
էլ օտարները դժգոհում էին, հայոց տոմարը շարունակեց իր ընթացքը
ավելի քան մեկ հազարամյակ:
Բացի թվականի եւ վերադրի յուրօրինակ հաշվարկից, հայոց տոմարի
համար կարեւոր էր նաեւ ամսանահանջի կիրառումը: Մի ձեռագրում այդ
մասին գրված է այսպես. «Յաղագս գիտութեան Հայոց թուականի եւ
Յայտնութեան եւ մեծ նահանջին եւ Հայոց գարնանամտին, նահանջից
նահանջն եւ ամսանահանջն, թէ ուստի են սկսեալ եւ կամ ուր անկանին
կամ որպէս վարեն, կամ յետ անկելուն որպէս դարձեալ սկսանին այսո144
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քիկ եւ այլ ամենայն պատճէնք տումարին... »147:
Ինչպես Հ. Ղրիմեցին է աշակերտներին սովորեցնում՝ «նահանջն ի
Դ.(4) բաժանի՝ ի նահանջն, յամսանահանջն, ի նահանջից նահանջն, ի
գերադրական նահանջն»: Եթե նահանջը, նահանջից նահանջը, գերադրական նահանջը հայտնի են բոլորին, քանզի «նահանջն այս է, որ զորոշումն ժամանակաց առնէ», նահանջից նահանջն՝ «զԼուսինն յիւր շրջանն
ձգէ եւ զԱրեգակն՝ զիւրն... գերադրական նահանջն... զՇ.եակ (500) աւագ շրջանն կատարէ եւ զԱրեգակն եւ զԼուսինն ի ստեղծման շաւիղն
ձգէ», ապա ամսանահանջն «զուգաւորութիւն ամսոց ազգաց առնէ»148:
Այսպիսի բացատրություն կա միայն Հակոբ Ղրիմեցու աշխատություններում, սակայն «Պատճէն տումարի» գրեթե բոլոր օրինակներում տրված են ամսանահանջի հաշվումներ: Հաշիվը կատարվում էր Հայոց Մեծ
թվականի սկզբից անցած նահանջների միջոցով, դրանցից հանելով
ամբողջական ամիսներ, մնացորդով հաշվարկ կատարվում տվյալ ժամանակի համար149: Սրանով համապատասխանություն էր սեղծվում հայոց
շարժական եւ անշարժ տոմարների միջեւ:
Յուրաքանչյուր 4×30=120 տարի անցնելուց հետո, երբ նահանջի օրերը կուտակվելով կազմում էին մեկ ամբողջ ամիս, կատարվում էր
ուղղում. «Յամէն ՃԻ. (120) տարի ի Ա. (1) ամիսն ջուր կու օրհնուի, եւ
անտի յառաջիկայ ամիսն անցանէ: Նոյնպէս յամէն ՃԻ. (120) տարի
զածէքն փոխէ, վասն զի ամսանահանջն ԼԱ. (31) կու լինի, զի զԼ. (30) ի
բաց ե՛րթ եւ զԱ. (1) բռնէ՛ եւ տո՛ւր յառաջիկայ ամիսն»150:
Այս նուրբ եւ պատասխանատու հաշվարկն արվում էր մասնագետտոմարագետի կողմից. «Ի նահանջի ամի թիւ մի յաւելու ամսանահանջն
ի գարնանամուտն, զի ի գարնանամտէն ի վեր առնու զսկիզբն եղանակ
տարոյն»151:
Նահանջի հաշվարկն այսպիսին է. «Կա՛լ զնահանջն Մեծ թուականին
եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ ի խոնարհ մնայ, ամսանահանջ է»152:
147

Վիեննայի Մխիթարյան մատենադարանի ձեռ. Հմր 672, թ. 103բ-105ա (տե՛ս Հ. Անասյան, Հայկական մատնագիտություն, հտ. Ա., էջ 282:
148 Հակոբ Ղրիմեցի, էջ 227:
149 Պատճէն տումարի, էջ 75:
150 ՄՄ ձեռ. Հմր 7898, թ. 367բ:
151 ՄՄ ձեռ. Հմր 3587, թ. 4ա:
152 Նույն տեղում, ՄՄ ձեռ. Հմր 4454, թ. 363ա: Այս նույն հաշվարկի հետ տրված է նաեւ.
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Ամսանահանջով հաշվարկը կատարվում էր նախ գարնանամտի
համար, հետո՝ մյուս տոների. «Ի նահանջափոխերն յառաջ հասարակածն
շարժի եւ ապա այլ եղանակ եւ տօներն»153:
Տարիների ընթացքում գարնանային հասարակածի օրը Ահկի 13ից ետ
գնալով յուրաքանրյուր 120 տարին մեկ ամսով, 11րդ դարում Հովհ.
Սարկավագի ժամանակ հասել էր Նավասարդի 20:
Ընթացքում գարնանային օրահավասարի պատկերն այսպիսին էր.
Հայոց 1-71 թթ. այն համապատասխանում էր Ահկի (Զ-Է. դդ.) ամսի154,
72-191՝ Մարերի (Է-Ը. դդ.),
192-311՝ Մարգաց (Ը-Թ. դդ.),
312-431՝ Հրոտից (Թ-Ժ. դդ.),
432-451՝ Աւելեաց (Ժ-ԺԱ. դդ.),
452-532՝ Նավասարդ (ԺԱ. դ.)155:
Հ. Մ. թ. հաշվարկով հաջորդ դարերում պատկերն այսպիսին է եղել.
ԺԱ-ԺԲ. դդ.՝ Հոռի,
ԺԳ-ԺԴ. դդ.՝ Սահմի,
ԺԴ-ԺԵ. դդ.՝ Տրէ,
ԺԵ-ԺԶ. դդ.՝ Քաղոց,
ԺԶ-ԺԷ. դդ.՝ Արաց,
ԺԷ-ԺԸ. դդ.՝ Մեհեկի:
Մեր ուսումնասիրած ձեռագրերում ամսանահանջի հետ կապված
ամիսների պատկերն այսպիսին է՝ օրինակ, Հոռի ամսին գարնանամուտը
համապատասխանում էր ԺԱ-ԺԲ. դդ.-ում: Այդպես է 1999 ձեռագրում,
որը ԺԲ-ԺԳ. դդ. է156.
Հոռի ԺԱ-ԺԲ. դդ.
1999, ԺԲ., ԺԳ. դդ., 196ա
2001. ԺԴ-ԺԵ. դդ., 23ա

Արաց, ԺԷ-ԺԸ. դդ.
744, ԺԷ. դ., 22ա
754, ԺԷ. դ., 394ա

«Կա՛լ զՅայտնութիւն Աւելեաւքն, Ը. (8) ի վերա ա՛ծ, գանանամուտ է», կամ՝ «Կա՛լ
զամսանահանջն, Ը. (8) ի վերա ա՛ծ, գարնանամուտ է»:
153 ՄՄ ձեռ. Հմր 7243, թ. 10բ:
154 Տես Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը. ՇԼԲ. աղյուսակ, էջ 263-265:
155 Նույն տեղում, էջ 265-281:
156 Սահմանումը տրված է ձեռագրի 196ա թերթում:
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Սահմի, ԺԳ-ԺԴ. դդ.
1849, ԺԵ. դ., 130ա
Տրէ, ԺԴ-ԺԵ. դդ.
2000, ԺԷ. դ., 72ա
3587, ԺԵ. դ., 4
4454, ԺԵ. դ., 363ա
5614, ԺԶ. դ., 243բ
5975, ԺԶ. դ., 6բ
Քաղոց, ԺԵ-ԺԶ. դդ.
739, ԺԷ. դ., 199բ
1762, ԺԷ. դ., 258բ
2338, ԺԷ. դ., 337ա
2398, ԺԷ. դ., 181բ
3190, ԺԷ. դ., 7ա
3668, ԺԶ. դ., 129ա
4284, ԺԷ. դ., 138բ
4298, ԺԶ-ԺԷ. դ., 188բ
5117, ԺԷ. դ., 126ա
6731, ԺԷ. դ., 170բ
6920, ԺԴ. դ., 173բ
7098, ԺԷ. դ., 142բ
8105, ԺԹ. դ., 91բ

1100, ԺԸ. դ., 281ա
1465, ԺԷ. դ., 257բ
1971, ԺԷ. դ., 4ա
2005, ԺԷ. դ., 11ա
2009, ԺԸ. դ., 182բ
2180, ԺԷ. դ., 254ա
2356, ԺԷ. դ., 104բ
3071, ԺԷ. դ., 393ա
3169, ԺԷ. դ., 444ա
3240, ԺԶ-ԺԷ., 120ա
3436, ԺԸ. դ., 4բ
3485, ԺԷ. դ., 6բ
3504, ԺԷ. դ., 198ա
3669, ԺԷ. դ., 68ա
3697, ԺԷ. դ., 164ա
4245, ԺԷ. դ., 249ա
5782, ԺԷ. դ., 307ա
5834, ԺԷ-ԺԸ. դդ, 57բ
5911, ԺԷ. դ., 3ա
7040, ԺԷ. դ., 32բ
7104, ԺԷ. դ., 225ա
7243, ԺԷ. դ., 10բ
7898, ԺԷ. դ., 366բ
8575, ԺԷ. դ., 396բ

Ինչպես տեսնում ենք, ոչ բոլոր դեպքերում է, որ հաշվարկը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածին: Սա նշանակում է, որ տոմարի արտագրողը գիտակ չէ, եւ հաշվարկն ինքը չի արել, այլ արտագրել
է այն, ինչ եղել է իր ձեռքի տակ: Իզուր չէ, որ ձեռագրերում պատահում
է այսպիսի հորդոր.
«Եղբայր, խիստ գեղեցիկ է բան տոմարի,
Եւ հիմն է հաստատուն ամէն արուեստի,
Եւ մեծ փառք է մարդոյն, ով զսա ունի
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Անտարակոյս ի մէջ ատենի»157:
***
Մինչ այժմ հրատարակված՝ «Մեկնութիւն տումարի» խորագրով աշխատությունների համեմատությունն արել ենք հետեւյալ կարգով.
Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը.
Տիեզերագիտութիւն եւ տոմար.
Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը.
Սամվել Անեցու Տոմարական եւ տիեզերագիտական աշխատությունը.
Վանական վարդապետի «Յաղագս տարեմտին... ».
Գրիգոր Տաթեւացու «Գիրք հարցմանց» և «Քարոզգրքի» Ձմեռան հատոր
Հակոբ Ղրիմեցու տոմարագիտական աշխատությունները.
Եսայի Ղրիմեցու «Տումար Արեգական եւ Լուսնի»158:
Այս շարքին ավելացրել ենք չհրատարակված երեք բնագիր, որոնք
աղբյուր են եղել «Տիեզերագիտութիւն եւ տոմար»ի համար, ինչպես այդ
մասին գրում է Հ. Անասյանը. «Մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այս հարցուպատասխանները աղբյուր են ունեցել երեք բնագրեր.
«Մեկնութիւն տումարի Անդրէասայ», «Յաղագս թուականին Հոռոմոց»,
որոնք տոմարագիտական երկեր են, եւ «Հարցումն Եւսեբի ժամանակագրի առ Անատոլի եպիսկոպոսն», որը հավատի եւ կրոնի խնդիրներին է
նվիրված եւ որտեղ մի շարք տոմարագիտական հարցումներին աստվածաբանական բացատրություններ են տրվում... »159:
Սույն գրքում հրատարակում ենք այդ երեք բնագրերը, համեմատելով
ամեն մեկի 7ական ձեռագիր., քանի որ մենք նույնպես համոզվել ենք, որ
Անանիա Շիրակացու անունով հրատարակված աշխատության 72 տոմարական հարցերից 55ը համընկնում են վերոհիշյալ աղբյուրների հետ160:
Սակայն չի կարելի աներկբա պնդել, թե Ա. Շիրակացին այդ աշխատության մեջ մասն չունի:
«Մեկնութիւն տումարի Անդրէասայ» աշխատությունը, որը մինչ այժմ
անտիպ էր, բաղկացած է 22-23 հարց ու պատասխաններից, որոնց մեծ
157

ՄՄ ձեռ. Հմր 739, թ. 194ա:
Եսայի Ղրիմեցի, Տումար արեգական եւ Լուսնի, աշխատասիրությամբ Ջ. Էյնաթյանի, Ե.,
1990:
159 Հ. Անասյան, Հայկական մատենագիտություն, հտ. Ա., Ե., 1959, էջ 747-8:
160 Պատճէն տումարի, էջ 72:
158
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մասը կապված է Հայոց Մեծ թվականի եւ հայկական շարժական տոմարի հետ: Փաստորեն քրիստոնյա ժողովուրդների տոմարները կարգավորողի՝ Անդրէաս տոմարագետի անունն է հավերժացել հայոց տոմարի
հնագույն մեկնության վերնագրում»161: Այն պահպանվել է բազմաթիվ
ձեռագրերում, որոնցից մենք օգտագործել ենք հետեւյալ 7ը.
Ա. Հմր 1973, ԺԴ. դար, թ. 152ա-155ա, 1342 թ.; Երզնկա, գրիչ՝ Յոհանէս, Գրիգոր քհյ, ստացող՝ Աբրահամ քհյ, թերթ՝ 327, տող՝ 2127:
Բ. Հմր 2001, թ.200ա-203ա, 1373 թ., 1480 թ., ԺԵդ., Աղթամար,
գրիչ՝ Կարապետ քհյ, Ատոմ, Թումայ Կաղ աբղյ, ստացող՝
Աստուածատուր աբղյ., Տէր Յովհաննէս, Ստեփաննոս քհյ, թերթ՝
247, տող՝ 19-30:
Գ. Հմր 6869, թ.100ա-104բ, 1365 թ., գրիչ՝ Մարտիրոս, ստացող՝
Մկրտիչ վրդ, թերթ 261, տող՝ 16-20:
Դ. Հմր 2152, թ. 193աբ, ԺԳ. դ., 1402-1408 թթ., Բաղէշ, գրիչ՝ Ստեփաննոս վրդ, Թումա վրդ, ստացող՝ Կարապետ, թերթ 252, տող
25-58:
Ե. Հմր 3587, թ. 165-166, 1468 թ., գրիչ՝ Ստեփանոս աբղյ, թերթ 123,
տող՝ 25-27:
Զ. Հմր 2017, թ. 411ա-414բ, 1637 թ., գրիչ՝ Մարինոս, Յոհան, ստացող՝ Յովհաննէս աբղյ, թերթ 429, տող՝ 18-20:
Է. Հմր 530, թ. 124ա-126բ, բաղկացած է 3 տարբեր ձեռագրերից,
թերթ 140:
«Յաղագս թուականին Հոռոմոց» բնագիրը նույնպես պահպանվել է
բազմաթիւ ձեռագրերում եւ օգտագործվել հետագա տոմարական աշխատություններում: Բնագրի համար համեմատել ենք.
Ա. Հմր 1973, թ.155ա-158ա,
Բ. Հմր 3587, թ.167-170,
Գ. Հմր 2001, թ. 203բ-205բ,
Դ. Հմր 2152, թ.193բ-194ա,
Ե. Հմր 6869, թ. 104բ-108ա,
Զ. Հմր 7098, թ. 230ա-233ա, 1647թ, 1664թ, գրիչ՝ Գրիգոր Ամթեցի,
Խաչատուր վրդ, Ներսես, թերթ 338,
161

Նույն տեղում, էջ 60:
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Է. Հմր 1100, թ. 303բ-310ա, 1726 թ., Երուսաղեմ, թերթ 314, տող՝
18-24:
«Հարցումն Եւսեբի ժամանակագրի առ Անատաւլի Եպիսկոպոսի»: Այս
աշխատության մասին Հ. Անասյանը գրել է. «Ըստ վերնագրի՝ հարցերը
տրված են Եվսեբիոս ժամանակագրի կողմից, իսկ պատասխանները՝ ոմն
Անատոլիոս եպիսկոպոսի կողմից: Գուցե կարելի կլիներ այս
Անատոլիոսին նույն համարել Լավոդիկեի համանուն եպիսկոպոսի հետ,
որը Գ. դարում էր ապրում եւ հայտնի չափագետ ու տոմարագետ էր,
սակայն նա ժամանակակից չէր Եվսեբիոս ժամանակագրին, եթե
ընդունենք, որ վերջինս Եվսեբիոս Կեսարացին է»162: Համեմատել ենք
հետեւյալ 7 ձեռագրերը.
Ա. Հմր 1973, թ. 145բ-151բ,
Բ. Հմր 6869, թ. 108ա-115բ,
Գ. Հմր 2001, թ. 143բ-149ա,
Դ. Հմր 530, թ. 120ա-124ա,
Ե. Հմր 2152, թ. 194բ-195բ,
Զ. Հմր 3587, թ. 89բ-92բ,
Է. Հմր 696, թ. 41ա-46ա, ԺԷ. դ, ստացող՝ Խաչատուր քհյ, թերթ 153,
տող՝ 20-24:
Տոմարի մեկնությունների շարքում իր արժանի տեղն ունի Հովհաննես
Կոզեռնի աշխատությունը, որի քննական բնագիրը նույնպես ներկայացված է սույն գրքում:
Այս հեղինակի մասին տեղեկությնները շատ չեն: Հ. Քյուրտյանն իրավացիորեն գրել է. «Հակառակ իր համբաւին՝ կենսագրական քիչ ծանօթութիւն ունինք, եւ ինչ որ զարմանալի է, իր երկասիրութիւններէն շատ
հազուադէպօրեն կը գտնենք օրինակուած գրչագիրներուն մէջ»163:
Ըստ Հրաչյա Աճառյանի՝ «կոզեռն» մականունը նշանակում է «մանուկ, երեխա»164, իսկ Նիկողայոս Մառն այն թարգմանում է «верблюженок» ուղտի ձագ165: Կոզեռնի ապրած ժամանակաշրջանը Հայաստանի
համար համարվում է հարաբերական խաղաղության շրջան, երբ երկիրն
ապրեց տնտեսական եւ մշակութային զգալի վերելք: Կոզեռնի մասին
162

Հ. Անասյան, Հայկական մատենագիտություն, Հ. Ա., Ե., 1959, էջ 845:
Յ. Քիւրտեան, Յովհաննէս Վարդապետ Կոզեռն.- Հանդէս Ամսօրեայ, 1967/Ա., էջ 1:
164 Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Բ., Ե., 1973, էջ 613:
165 Н. Марр, С казание о каталикосе Петре и ученом Иоанне, СПб, 1895, с. 16.
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տեղեկություններ կան ԺԱ. դարի մատենագիրներ Արիստակես Լաստիվերտցու եւ Մատթեոս Ուռհայեցու երկերում: Վերջինս գրում է, որ
Բյուզանդիայի Վասիլ կայսրը Զատկի հետ կապված տարաձայնությունների շուրջ զրուցելու համար իր մոտ է հրավիրել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Պետրոս Գետադարձին եւ նշանավոր հայ վարդապետների, որոնց
գիտեր «յանուանէ»166: Նրանց մեջ էր նաեւ Հովհ. Կոզեռնը:
Բագրատունիների օրոք մեծ հարստություն էին դիզել ինչպես իշխանավորները, այնպես էլ եկեղեցականները: Ժամանակի բարոյական բարքերի մասին պարզ գաղափար է տալիս 1022 եւ 1036 թթ. տեղի ունեցած
Արեգակի խավարումների հետ կապված խուճապի մասին ավանդությունը: Ձեռագրերում պահպանված եւ Կոզեռնին վերագրված «Տեսիլ»
հորինվածքը այն մասին է, որ ահաբեկված իշխանները եւ պատվական
մարդիկ դիմել են Սեւանի՝ իր սրբությամբ հռչակված Հովհ. Կոզեռն վարդապետին իբրեւ «աստվածապաշտ եւ հրեշտակակրոն, առաքելական եւ
մարգարեական գրքերի քաջատեղյակ մարդու»167՝ իմանալու համար, թե
ինչի նշան է այդ երեւույթը: Ըստ հորինվածքի՝ նա խավարումները կապել է մարդկանց վարքի հետ, քանի որ նրանք հեռացել են Աստծուց:
Հովհ. Կոզեռնը նրանց դիմելով ասում է. «Որդեա՛կք, ահա յայսմ հետէ ի
հակառակութենէ իշխանացն եւ յառաջնորդացն, փակելոց են դրունք
եկեղեցեաց, եւ վերանայ սրբութեան կարգ... Յաղագս արծաթասիրութեան տան ձեռնադրութիւն բազում անարժանից, զամենայն պիղծս
ածեն ի կարգ քահանայութեան... հաղորդին ի նոցանէ ոչ եթէ ի փրկութիւն, այլ ի դատապարտութիւն եւ ի կորուստ հոգւոց նոցա»168:
Կոզեռնին վերագրվող այս հորինվածքը Ն. Մառը հրատարակել է իր
«Կաթողիկոս Պետրոսի եւ գիտնական Հովհ. Կոզեռնի մասին» աշխատության մեջ: Սակայն ինչպես Մառը, այնպես էլ նրանից առաջ Ղ. Ալիշանը,
հետագայում նաեւ Ա. Հովհաննիսյանը կարծում են, որ «Տեսիլը» Կոզեռնի գրչին չի պատկանում169:
Անվիճելի է, որ հասարակությանն ուղղված սթափության, բարոյականության կոչը Կոզեռնի անվան հետ կապելը վկայում է ԺԱ. դարի այդ
նշանավոր մտածողի մեծ հեղինակության մասին:
Մ. Ուռհայեցու հավաստմամբ՝ Հ. Կոզեռնը հեղինակել է «Գիր հավատո» եւ «Պատմութիւն տանն Բագրատունեաց» երկերը, որոնք չեն պահ166

Մատթէոս Ուռհայեցի, աշխատասիրությամբ Հ. Բարթիկյանի, Ե., 1973, էջ 29.
Նույն տեղում, էջ 35-7:
168 Ն. Մառ, նշվ. աշխ., էջ 24:
169 Տե՛ս Մատթէոս Ուռհայեցի, էջ 307:
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պանվել:
Ասենք, որ Մաշտոցյան Մատենադարանի Հմր 1775 ձեռագրում (ԺԷ. դ.)
հանդիպել ենք Հովհ. Տարոնացու «Պատմութիւն տանն Բագրատունեաց»
վերնագրով աշխատությանը. ընդ որում՝ այն ընդօրինակված է Պ. Գետադարձի եւ Մ. Ուռհայեցու աշխատանքների հետ մեկտեղ:
Քանի որ Հ. Կոզեռնը ապրել եւ գործել է ԺԱ. դարի առաջին կեսում,
բնականաբար, նա տեղյակ չէր կարող լինել Հովհ. Սարկավագի բարեփոխությանը, եւ բարեբախտություն պետք է համարել, որ գրիչները նրա
աշխատանքը արտագրելիս դա արել են առանց ընդմիջարկությունների:
Մաշտոցյան Մատենադարանի ձեռագրերում ընդօրինակված է Կոզեռնի հիմնականում «Տեսիլը» (շուրջ 50 ձեռագիր), իսկ մեզ հետաքրքրող տոմարական աշխատութան ձեռագրերի քանակը մի տասնյակից չի
անցնում:
Կոզեռնի աշխատանքը մեզ հայտնի միակ մեկնությունն է, որ զերծ է
հետագա դարերի միջամտություններից եւ կապված է մինչսարկավագյան տոմարական համակարգի հետ:
Երեւի դա է պատճառը, որ նրա մեկնության մասին քիչ է խոսվել, եւ
այն քիչ է ընդօրինակվել: Իսկ մի ձեռագրում նրա «Մեկնութիւն տումարի»ն ուղղակի վերագրված է Հովհ. Սարկավագին170:
Ն. Մառը զարմանում է, որ նույնիսկ Սամվել Անեցին ընդհանրապես չի
խոսում Հովհ. Կոզեռնի աշխատանքի մասին, եւ ավելացնում. «Մեզ հայտնի առաջին մատենագիրը, որը հիշատակում է մեր փառավոր Հովհաննի
մասին, դա Ասողիկն է»171:
Հովհ. Կոզեռնը մյուս մեկնիչներից տարբերվում է նաեւ նրանով, որ
համոզված գրում է. «Հանդիպեցաւ դնել զգիր թուականութեան Հայոց
ազգիս ի ձեռն Անանիայ Շիրակացւոյ»172:
Ձեռագրերից մեկում հանդիպում ենք Հովհ. Սարկավագի դիտողությանը. «Իսկ որք ասեն ի ձեռն Անանիայի եդաւ տումար Հայոց, մեծապէս սփըրթեն զտգիտութիւն կարծիս»173: Հովհ. Սարկավագի կողմից Ան.
Շիրակացու անունը հիշատակելու թերեւս միակ դեպքն է սա:
Իրականում Ա. Շիրակացին ոչ թե հիմնել է Հ. Մ. թ.-ը, այլ ստեղծել
170

ՄՄ ձեռ. Հմր 7040, թ. 280բ:
Ն. Մառ, էջ 14, 15:
172 ՄՄ ձեռ. Հմր 2292, թ. 273բ:
173 ՄՄ ձեռ. Հմր 2001 թ. 158բ-9ա:
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այն բարդ համակարգը, որով մեր շարժական տոմարը զուգահեռ ընթանում էր մյուս անշարժ տոմարների հետ: Այդ մասին ձեռագրերում
պահպանվել են բազմաթիվ վկայություններ: Դրանում թերեւս համոզված է նաեւ ինքը՝ Կոզեռնը: Նրա աշխատության ընդօրինակություններից մեկում կարդում ենք. «Մեկնութիւն տումարի, զոր արարեալ է սուրբ
վարդապետին Անանիայ Շիրակացւոյ եւ զոր կարգեալ է սուրբ հարցն
իմ174», այնուհետեւ շարադրված է իր մեկնությունը:
Նա ամեն անգամ ճշտում է, որ հայոց տոմարի սահմանումները պետք
չէ շփոթել ուրիշ տոմարների հետ: Այսպես. «Աւուրք արարչութեան յաւել
աւուրս Եբրայեցւոցն է եւ ո՛չ Հայոց», կամ «ի նահանջի ամի թիւն մի ի
վերադրացն հայոց պակասեցուցանէ աւելի օրն այն, որ ի փետրվարի
անկանի»175:
Համոզված կարող ենք պնդել, որ ի դեմս Հովհ. Կոզեռնի ունենք Շիրակացի-Սարկավագ ժամանակահատվածի գրեթե դատարկ տոմարագիտական մտքի համայնապատկերում կրթյալ եւ գիտակ մի անձնավորություն, որի աշխատանքները չեն կորել եւ կարող են պատիվ բերել ԺԱ.
դարի ցանկացած մատենագրի:
Կոզեռնի տոմարագիտական աշխատությունը 1967 թ. հրատարակել է
Հ. Քյուրտյանը «Հանդէս Ամսօրեայ»ում, ձեռքի տակ ունենալով ԺԷ. դարի մեկ ձեռագիր: Նա գրում է. «Բաւական թուով ձեռագրաց ցուցակներուն մէջ մեր պրպտումները ապարդիւն անցան: կ'երեւայ, թէ Կոզեռնի
գործերը խիստ հազուադէպօրէն օրինակուած են»176:
Հրատարակված այդ տարբերակում կա երկու աշխատություն. «Մեկնութիւն տումարի, զոր արարեալ է սուրբ վարդապետին Յոհաննու՝ մականուն Կոզեռն կոչեցեալ» եւ «Յոհաննիսի վարդապետի, որ մականուն
Կոզեռն՝ ի խնդրոյ Անանիայի աշտարակաց եպիսկոպոսի վասն գիտելոյ
զպատճառ վրայ բերելեաց, կամ ի բաց առնելեացն թուականին եւ այլոց
ամենայն. յաւգնէ Յիսուս Քրիստոս»177:
Ասենք, որ այդ երկու աշխատությունները նույն՝ Հ. Մ. թ. ի հարցերին
են նվիրված: Ենթադրում ենք, որ կամ մեկը մյուսից անջատված մաս է,
կամ էլ դրանք գրվել են տարբեր առիթներով, տարբեր ժամանակ: Իսկ
174

ՄՄ ձեռ. Հմր 3587, թ. 86ա:
ՄՄ ձեռ Հմր 2292, թ. 274բ-275ա:
176 Հ. Քյուրտյան, էջ 6:
177 Նույն տեղում, էջ 7:
175
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«... վասն գիտելոյ զպատճառ վերայ բերելեաց կամ ի բաց առնելեաց
թուականին» կցված «Յաղագս երից ժամուց» փոքրիկ շարադրանքը մեր
խորին համոզմամբ Կոզեռնինը չէ: Բանն այն է, որ նահանջի հաշվարկի
հետ կապված դժգոհությունը. «ըստ Հայ դրութեան փոխանակ զի պարտ
էր զյաւելեալ թիւն պակասեցուցանել եւ յեւթներեակն արկանել ամին եւ
պահել զնահանջն»178 մեզ հիշեցնում է Հովհ. Սարկավագի կարծիքը.
«Ժողովմունք նահանջի աւուրց զատ եւ ուրիշ յաւուրց տարոյն եւ ի
թուոց ամսոց, զոր եւ ոչ մի ազգ առնէ, քանզի բազում սխալութիւն գործի յայդմանէ»179:
Կոզեռնի «Մեկնութիւն տումարի» աշխատության բնագրի համար
ընտրել եւ համեմատել ենք հետեւյալ ձեռագրերը.
Ա. Հմր 2292, թ. 273բ-278բ, 1624 թ., գրիչ՝ Մատաթեայ աբղյ, թերթ
350, տող՝ 19-20:
Բ. Հմր 1999, թ. 26բ-27բ, բաղկացած է 3 ձեռագրից՝ Ա. ձեռագիր, ԺԲ.
դ., թերթ 278, գրչության վայրն՝ անհայտ, գրիչ եւ ստացող՝
Գրիգոր, թերթ 168,
Գ. Հանդէս Ամսօրեայ, 1967/Ա., Հ. Քյուրտյանի հրատարակած բնագիրը, ԺԷ. դ.,
Դ. Հմր 2001, թ.182ա-186ա,
Ե. Հմր 3587, թ. 82ա-85ա,
Զ. Հմր 10200, 329-335, 1624, 1634, 1666 թթ., Տրապիզոն, գրիչ՝ Սարգիս, Ամիրաս, Երզնկացի, 439 թերթ, 24-42 տող.
Է. Հմր 7040, թ. 280բ-287ա, 1641 թ., Լայուռ (Հնդկաստան), գրիչ՝ Առաքել, 287 թերթ, 18 տող:
Կոզեռնի «Զպատճառ վերայ բերելեաց կամ ի բաց տանելեաց թուականին» վերնագրով աշխատության համար օգտագործել ենք հետեւյալ
4 ձեռագիրը.
Ա. Հմր 1973, թ. 185ա-187բ.
Բ. Հմր 6017, թ. 185ա-186ա, ԺԷդ, գրիչ՝ Աբրահամ, թերթ 252, տող՝ 25.
Գ. Հանդէս Ամսօրեայ, 1967/Ա., Հ. Քյուրտյանի հրատարակած բնագիրը, ԺԷ. դ..
Դ. Հմր 7098, թ. 218ա-220ա: Դարեր շարունակ հայոց շարժական տոմարը պահպանվել, մեկնվել, փոխանցվել է սերնդից սերունդ: Կա178
179

Նույն տեղում, էջ 7:
Հովհ. Սարկավագի մատենագրությունը, էջ 261-262:
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րող է տարօրինակ թվալ, որ մեկնություններից ամենաընդարձակը
Հ. Ղրիմեցու աշխատությունն է, գրված ԺԵ. դարի սկզբին:
Թվում է, երբ բոլորն առաջնորդվում էին հուլյան օրացույցով, երբ
գոյություն ուներ Հովհաննես Սարկավագի «սարկավագադիր» անշարժ
տոմարը, տարօրինակ էր շարունակել հաշվումներն անել հայոց շարժական տոմարով, որի համար պետք էր հմտանալ մաթեմատիկական ոչ
պարզ հաշվումների մեջ: Բանն այն է, որ ԺԴ. դարից սկսած հայկական
եկեղեցու ինքնուրույնության համար մեծ վտանգ էր միարարների գործունեությունը: Նրանք արհամարհելով հայկական ծեսերը, սովորությունները, գրականությունը, լատիներենից թարգմանում էին կաթոլիկական ոգով կրոնական գրքեր, ցանկանալով հայերի մեջ տարածել
Արեւմուտքի սխոլաստիկական գաղափարները: Նրանց հայրենամերժ
գործունեությունը առաջ էր բերել հուզումներ եւ զորեղ հակազդեցություն՝ ի դեմս Հովհան Որոտնեցու եւ Գրիգոր Տաթեւացու, որոնք իրենց
աշակերտներին ներշնչում էին լինել ոչ միայն ուսումնասեր, այլեւ անաղարտ պահել հայոց լեզուն, գրականությունը, հայրենի եկեղեցական
ավանդույթները, նաեւ՝ տոմարը:
Հայտնի է, որ ԺԵ. դ. սկզբին այդ սուրբ գործը իր վրա էր վերցրել Մեծոփի դպրոցը: Հակամիարարական այդ պայքարի հենքի վրա միանգամայն հասկանալի է Թովմա Մեծոփեցու խնդրանքը՝ տոմարի մեկնության
շուրջ դասեր կարդալու եւ հետո գրի առնելու մասին՝ ուղղված ժամանակի
ճանաչված տոմարագետ Հակոբ Ղրիմեցուն: Պարզ է դառնում, որ ԺԵ. դարում էլ իր ուժը չէր կորցրել Է. դարի Անաստաս Եղիվարդեցի կաթողիկոսի մտահոգությունը. «Անաստասայ հայրապետին հոգացեալ վասն
հայկականս տոմարի, զի թերեւս անշարժ զնա ըստ այլոց ազգաց մարթասցէ յօրինել, զի միշտ անշարժք լինիցին տօնք տարեկանաց կամ յեղափոխ եղանակք ժամանակաց: Վասն որոյ եւ առ ինքն զԱնանիայ Անեցի կոչեցեալ, որ բանիբուն այնմ արուեստի էր հմուտ, հրամայէ նմա
ստեղծագործել զխնդրելին իւր: Իսկ նորա ջան ի վերայ եդեալ եւ ըստ
բոլոր ազգաց պայմանի՝ անշուշտ յօրինեալ զկարգ Հայկականս տօմարի,
զի բարեձեւագունից ոմանց եւ զմերս կշռադատեալ՝ մի՛ կարօտասցուք
գալ ի զուգաւորութիւն Հռոմայեցւոց»180:
180

Յոհաննու կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ Պատմութիւն Հայոց, Թիֆլիս, 1912, էջ 92:
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Տիեզերագիտության եւ տոմարի մեկնությունների համեմատության
շարքը, հրատարակության պատրաստած չորս նոր բնագրերի հետ մեկտեղ, ներկայացված է այսպես.
A «Պատճէն տումարի» – ձեռ. 1999 ըստ Պատճէն տումարի (Է.-ԺԵ. դդ.),
Քննութիւն եւ բնագրեր, Աշխատասիրութեամբ Ջուլիէտ Էյնաթեանի,
Խմբագրութեամբ եւ աշխատակցութեամբ Գէորգ Տէր-Վարդանեանի,
«Քննասէր», Երեւան, 2002, էջ 140-247181.
1
A «Պատճէն տումարի» – ձեռ. 5975 ըստ Պատճէն տումարի, էջ 251-89.
B Անդրէասայ – ձեռ. 1973.
C Եւսեբի... – ձեռ. 1973.
D Յաղագս թէ յումմէ... – ձեռ. 1973.
E Յաղագս... Հոռոմայ – ձեռ. 1973.
F Անանիայի Շիրակացւոյ. – Ա. Աբրահամյան, Անանիա Շիրակացու
մատենագրությունը, Երեւան, 1944, 419 էջ.
G Տիեզերագիտութիւն եւ տոմար. – Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն եւ տոմար, աշխատասիրությամբ Ա. Աբրահամյանի, Երեւան, 1940, 93 էջ.
H Յովհաննու Կոզեռնի. – ձեռ. 1999.
H1 «Զպատճառ վերայ բերելեաց կամ ի բաց տանելեաց թուականին». ձեռ. 1973.
I Յովհաննու Իմաստասիրի. – Ա. Աբրահամյան, Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Ե., 1956, 371 էջ.
J, J1 Սամուէլի Անեցւոյ... – Ա. Աբրահամյան, Սամվել Անեցու տոմարական եւ տիեզերագիտական աշխատությունը.- Էջմիածին, 1952/Ա.,
էջ 30-36, 1952/Բ., էջ 34-43.
K Վանականայ վարդապետի... – Լ. Խաչիկյան, Յաղագս տարեմտին ի
Վանական վարդապետէ ասացեալ. – Մատենադարանի գիտական
նյութերի ժողովածու, հտ. 1, Երեւան, 1941, էջ 151-169:
L Գրիգորի Տաթեւացւոյ... – Գրիգոր Տաթեւացի, Գիրք հարցմանց, Կ.
Պոլիս, 1729.
L1 Գրիգոր Տաթեւացի, Գիրք քարոզութեան, որ կոչի Ձմեռան հատոր, Կ.
Պոլիս, 1740, 748 էջ.
M Յակոբայ Ղրիմեցւոյ. Հակոբ Ղրիմեցի, Տոմարագիտական աշխատություններ, Աշխատասիրությամբ Ջ. Ա. Էյնաթյանի, Երեւան, 1987,
392 էջ.
181

Հրատարակությունների եւ ձեռագրերի մեջ մեր բնագրերի զբաղեցրած էջահամարները
նշված են ստորեւ բերվող բնագրական հատվածների մէջ:
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N Եսայեայ Ղրիմեցւոյ... – Եսայի Ղրիմեցի, Տումար Արեգական եւ Լուսնի, Աշխատասիրությամբ Ջ. Ա. Էյնաթյանի, Երեւան, 1990, 352 էջ:

ԲՆԱԳՐԵՐ

Բնագրեր
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Ա. ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՏՈՒՄԱՐԻ
ԱՆԴՐԻԱՍԱ1
|152ա| Տումար2 ասի ժողով, սկիզբն3
աստեղաբաշխութեան4 եւ ի5 նոցանէ6
զատեալ զայս7 Բ.8 (2) լուսաւորացս9
զհանգամանս10 ընթացից11. զԱրեգակն12 վասն հասարակաւորութեանն13,
զի յետ այնորիկ14 չարչարանքն15 եւ
յարութիւն Փրկչին, իսկ զԼուսինն16, զի
ի լրման սորա17 կամաւոր չարչարանքն18. նա եւ զայլոց19 |152բ| աստեղացն20 պատահմունս պարտ է21
արկանել ի նոյն իրողութիւն ըստ ընթացից իւրեանց: Այլ զի միամբոխ22 եւ
անհաւասարից23 են24 աստեղացն,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Բ անդրէասա, Գ անդրէի
Գ տաւմար, ԶԷ տումարն
Ե կամ ] սկիզբն
Ե աստղաբաշխութեան
ԳԴ որ ի ] ի
ԳԴ նոցանէն
Դ > զայս
Զ եբրայեցոցն, Է եբրաեցոցն ] .բ.
Զ զլուսաւորացն, Է զլուսացն
Բ հանգամ ] զհանգամանս
ԳԴ > լուսաւորացս զհանգամանս ընթացից
Գ զարեգական, Դ արեգակն
ԲԵԶ հասարակաւորութեան, ԳԴ հասարակաւորութիւն
Բ այսորիկ
Բ չարչարանք տեառն
ԳԴ զլուսնին
Բ նորա, ԳԴ կա ] սորա
ԶԷ չարչարանքն + եւ խաչն եւ թաղումն
եւ յարութիւն
ԳԴ զայլ
Դ աստեղաց
Գ էր ] է
Բ միանմոխ, Դ միամբոխումն, Զ մի ամբոխ
ԳԴ անհաւաստալի

վասն ռամկացն25 տկարաց26 շատացան27 Բ.(2) լուսաւորացն պատահմամբ ընթացիցն սահմանեալ28 զժամանակ29 աւուրն30 գիտել31 զտիեզերական32 անսղալապէս:
Իսկ տովմար33 ասի34 ժողով կամ35
վասն36 հասանելոյ37 աստեղաբաշխութեան38 կամ39 վասն40 զտիեզերս
ժողովելոյ41 այս42 խմբաւորութիւն43,
կամ44 վասն Բ.45(2) լուսաւորացդ
սակս ի միասին դրման, վասն որոյ ի
Քրիստոս ժողովելոյ: Դարձեալ՝ է
տումար46 Արեգական եւ Լուսնի ընթացք:
Եւ զինչ՞է47 սկիզբն տումարի48 եւ
կամ ով գոլով՝ աղբիւր շարժման49:
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ԳԴ իցեն
Բ ռամկական, Դ ըռամկական
Ե տկարացն
ԶԷ բաւականացան ] շատացան
ԱԷ սահմանել
ԴԵԶԷ զժամանակաւորն
ԶԷ> աւուրն
Բ գիտեալ
Բ զտիեզերակալն, ԶԷ զտիեզերականն
ԲԴԵԶԷ տումար, Գ տաւմարս
ԶԷ ասելն
ԳԴ եւ կամ
Զ > վասն
Զ > հասանելոյ
Է > կամ վասն հասանելոյ աստեղաբաշխութեան, Զ > աստեղաբաշխութեան
Զ > կամ, ԳԴ եւ կամ
Զ > վասն
Զ ժողով, Է ժողովել
ԲԶԷ յայս, ԳԴ յայսմ
ԲԶԷ խմբաւորութիւնս
ԳԴ եւ կամ
Բ երկուց
Գ տաւմար, ԶԷ տումարն
Բ>է
Բ տոմարի, Գ տաւամարի
Զ շարժման սոցա, Է շարման սոցա
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Գ. (3) ժամքն:
Եւ ուստի՞ գոլով այնք:
Գիտելի է՝ յարշաւանս1 միաւորեալ
ընթացիւք սահմանեալ2 Արեգականն3
կատարէ բոլոր մի ՅԿԵ.(365) աւր, իսկ
երկրորդին՝ ՅԾԴ.(354): Եւ ի պարփակութեանն4 իւրեանց յաւր մտից5 ի6
Նիսան7 առեալ յընթացիցն8 Գ. (3)
ժամս9, ապա աստանաւր10 հասեալ11
|153ա| ի կէտ12 շրջանի իւրոյ13: Դարձեալ՝ ի նպերս14 ընթացիցն15 ընդ16
ոլոր17 մտեալ եւ հասեալ ի նոյն եռապատում18, դարձեալ՝ պակասեալ
գտեալ ըստ նախագիծ19 ժամանակին20 եւ ըստ նմին կրկնակ առեալ:
Արեգակն21 Գ.22 (3), Զ.(6) ժամեայ23

զինքն այսպէս յեռն24 եւ ի քառն25
զբուանդակ26 զաւրն27 ԲԺ.ան28 (12)
ժամեան, ըստ29 որս30 նստեալ31 նահանջ32 ընդհանրական33 յաւիտենիս:
Եւ ըստ այսմ շարադրեալ յառաջակարգ34 խաղացմամբ Արեգական35 եւ
ոչ աւր վերածնեալ եւ ոչ դարձեալ
պակասեալ:
Զի՞նչ է ամիս36:
Տեսանելով առաջնոցն37 զԼուսինն
լցեալ եւ մաշեալ38, իմացաւ39 զանցաւորութիւն կենաց իւրոց40, ասաց41,
թէ42 «իմ ես»43:
Զի՞նչ է44 կրկնակ45:

1

22
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13
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ԳԷ զի յարշաւանս
ԱԷ սահմանել
ԲԵ արեգակնն, Զ արեգակ
ԲԵԶԷ պարփակութեան
ԲԳԴ յօր մտիցն
Ե>ի
Ե նիսանոյ է
ԳԴ զընթացիցն
ԳԴ > ժամս
ԳԴ > աստանաւր
ԳԴ > հասեալ
ԲԳԴԶԷ ելից զկէտ սահմանադրութեանն
] կէտ
Է չափոյ իւրոյ
ԲԳԴ նպերտս
Բ ընթացից, ԶԷ ընթացն
Բ իւորոյ ընդ
Գ որ ] ոլոր
Բ եռպատում, Գ եդ ] եռպատում, Դ եդպատում, Ե եռապատումն
Բ նախագծի, Գ նախայգիծ
ԳԴ ժամանակաց
Բ > արեգակն, Գ արեգականն, Դ արեգակնն

23
24
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26
27
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34
35
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40
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43
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ԶԷ > .գ.
Բ ժամեաց, ԳԴ ժամանեաց
ԶԷ յերրորդն
ԶԷ չորրորդն
ԲԶ զբովանդակ
Գ աւրն, Դ օրն
Գ .բժ.անայ
ԲԳԴԶ > ըստ
ԲԳԴԶ > որս, ԵԷ որա ] որս
ԲԳԴԶ ստորանստեալ ] նստեալ
Ե նահանջիցդ
ԲԳ ընթանրական, ԴԷ ընթհանրական
Գ յառաջայկարգ
ԲԶԷ արեգականն, Ե արեգակնն
ԶԷ ամիսն
Բ յառաջնոցն, Ե առաջնոյն
Զ պակասեալ ] մաշեալ
ԶԷ իմացան
ԶԷ իւրեանց
ԶԷ ասացին
Դ > թե
Զ ես նմանակ
Դ են, Ե էն ] է
Գ կրկնակք, Զ կրկնակքն, Է կրկնակն
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Աւելիք1 են2, որ քան զշաբաթսն
զերկու3 աւուրքն4, զոր ի վերայ5 միւսոյն ածեմք, մինչեւ շաբաթանա:
Զի՞նչ են կիսակք:
Յաւելուածք6 ի Լուսնէ7:
Զի՞նչ է8 թուական9:
Նիւթ թուոց, շարժումն յաւէտ10 յառաջախաղաց եւ հիմն զանազան11
մասանց12 արուեստից13:
Զի՞նչ է նահանջ14:
Զի՞նչ է Գ. (3) ժամսն15 |153բ|, որ
ի Դ. (4) ամի16 աւր17 մի կատարի
որիշ18 կարգեցին եւ կոչեցին նահանջ,
որ է որոշումն19 ժամանակաց20:
Զի՞նչ է տասնիններեակ21:
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20
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ԲԳԴԷ աւելիքն
ԶԷ > են
ԲԳ .բ. ] զերկու
Գ աւուրք
Դ > վերայ
Բ յաւելուած, Դ յաւելւածք, Զ + յաւելուածք այն է, որ լուսինն ի .իթ. աւր եւ
կէսն ծնանի եւ մնայ կէս աւր, այն կիասակ կոչի միւս ամսոյն ] յաւելուածք
Բ լուսնին է, Ե լուսնէն
Դ են
Դ թվականք, Է թուականն
ԳԴ յաւետ յաւետ ] յաւետ
Գ զանայզան
ԳԴ > մասանց
Գ արուեստի
ԶԷ նահանջն
ԲԳԵԶ ժամն
ԲԳԴԶԷ ամին
Դ օր, ԶԷ աւր մի
Ե ուրիշ
ԶԷ շարժող ] որոշումն
ԶԷ եղանակաց եւ տաւնից ] ժամանակաց
Գ .թ. եւ .ժ.երրեակ, ԵԶԷ .ժթ.երեական

ԶԹԺ.22 (19) մասունսն, որ ամի
ամի յաւելու23 ի Լուսնէ24, եւ ի տասնեւինն25 ամին լինի26
ՅԿԱ.27 (361) Լ., Լ.28 (30-30) ժամս29
առնեն30, եւ լինի31 աւր մի, որ յաւելու
ի վերադիրս32 ազգաց:
Զի՞նչ է վերադիր:
Զմետասան, աւուրսն, զոր33, աւելի
ընթանայ Արեգակն, քան զԼուսինն,
վերադիր34 կոչէ35:
Զի՞նչ է բազմապատկելն36:
Յաղագս37 ժողովելոյ զմետասան
աւուրսն38 ի թերատ իննեւտասներեակի39:
Զի՞նչ է «ըստ40 նահանջիցն41 պակասեցո»:
Այս առ վերադիրսն42 պակասեցուցանելո, վասն տէրունեան լրմանն43,
22
23
24
25
26
27
28
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32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

Գ զ.թ. եւ զ.ժ. ] զ .թժ.
Ա յաւելաւ
Ե լուսնէն
Է տասն եւ ի յինն ] ի տասնեւինն
ԶԷ լինին
Բ. .յկա. մասն
.լ. .լ. մասն
ԶԷ ժամ մի
Բ արարեալ ] առնեն
ԶԷ + ընդ ամենայն .ժբ, ժամ որ լինի ]
լինի
ԲԶԷ վերադիրն
Բ որ ] զոր
ԶԷ զայն վերադիր
Բ կոչէին, Գ կոչին, Դ կոչեցին, Ե կոչի
Բ բազմապատկեալն, ԳԴ բազմայպատկելն
Ե յաղակս
Է ~ զմետասան աւուրսն ժողովելոյ
ԱԵ իննեւտասներրեկի
Ե > ըստ
Բ նահանջից
ԳԴ վերադրին
Գ լըրմանն, ԶԷ լրմանն է
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զի նահանջն զհասարակածն1 յառաջ
փոխէ: Եւ եթէ զվերադիրն2 մեր ոչ
պակասի3, լրումն մեր4 ոչ զուգի5 ընդ
այլ6 լրմանցն, այլ միով աւուրբ7
յառաջ հանդիպի:
Զի՞նչ8 է «ըստ9 իննեւտասներեկացն10 յաւել»:
Զյաւելեալսն11 յԹԺ. (19) ամի12 ի
վերայ ածելով՝ հաւասարէ զպակասումն |154ա| նահանջիցն:
Զի՞նչ13 է «Ը.14 (8) հանապազ
ե՛րթ»:
Յառաջին թուականին ոչ նահանջ
կայր, եւ15 ոչ իննեւտասներրեակ16
զմինն17 ԺԱ. (11) բազմապատկել18 եւ
Ը. (8) երթալ19, մնայ20 Գ. (3), իսկ

1

2
3
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5
6
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11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Գ զհասարակաց, ԶԷ զհասարակածն որ
է գարնամուտն
Դ վերադիր, ԵԷ վերադիրն
Բ պակասէ միով թուով ի նահանջի ամի
] պակասի
Բ > մեր
Է հաւասարի ] զուգի
Բ այլոց, Զ Է այլում
Բ աւուրբ թուով, Գ աւուրբք, Դ օրով
Է զինչ է, որ ասէ թէ ] զինչ է
Զ որ ասէ թէ ] ըստ
ԱԳԵ իննեւտասներրեկացն, Գ .ժթ.երակացն:
ԲԳԴԶէ զաւելեալսն
Գ ամ, Զէ ամին
Է զինչ է + որ ասե
ԴԷ + .ը. թիւ, Զ + որ ասէ .ը. թիւ
ԱԵ > եւ
ԲԴ .թժ. երեակ, Է .թ. եւ տասներեակ
Բ զմին
ԲԳԴ բազմապատկեալ, Ե + արա բազմապատիկ
ԳԴ երթեալ
Բ մնաց

կէսք21 ՄԽ.22 (240) ամի ընդ երկու
ամիս անցանելով23 հասարակածն24,
Ա., Ա. (1-1), պակասեցուցանեն զդա:
Եւ է այսպէս. Նաւասարդի եւ25 Հոռի՝
Ը. (8) եւ Սահմի եւ Տրէ26՝ Է. (7),
Քաղոց եւ Արաց27 Զ. (6), Մեհեկի եւ
Արեգ Է. (7), Ահկի եւ Մարերի՝ Ը. (8),
Մարգաց եւ Հրոտից28 Թ. (9), նոյն29
եւ30 Աւելեացն31:
Զի՞նչ է32 «երթ33 Լ., Լ.34 (30-30)»:
Զի վերադիրն35, եթէ36 անցանէ37
ընդ Լ.նն38 (30), զերեսունն գնալ
պարտ է. է եւ39 այս40. զի ամիսք ժողովեալ մետասանից41 ըստ քանակի
այսր թուոյ42 զսոսա ի բաց տրոհելով,

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Բ կէսն
ԲԷ յ.մխ.
Է անցանել
Բ հասարակածին, ԶԷ հասարակած
Զ > եւ
Գ տրէայ
ԱԴԵԶ արանց
ԲԳԴ հրորտից
Զ նոյն է
Բ > եւ
Ե > կէսք .մխ. ամի... հասարակածն... եւ
աւելեացն, ԶԷ աւելեաց
ԶԷ զինչ է + որ ասէ
ԲԴ երթալն, Գ երթալ
Բ .լ. .լ. .լ.
Դ վերադիր
Բ թէ, Ե > եթէ
Ե անցանելով
ԶԷ .լ.
ԳԴ ~ եւ է
Բ զայս
ԲԳԴԵ մետասանիցն
Դ թըւոյ
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մնացեալքն լինին ամիսք Լուսնի1
ամին2 ներկայի3:
Զի՞նչ է եւթներրեակ4:
Աւուրք շաբաթու5:
Զի՞նչ է, որ ասէ «Գ. (3) ի վերայ
ա՛ծ6, կամ Դ. (4) ի բաց ե՛րթ»:
Ի7 չորրորդ աւուրն եղեւ Արեգակն,
Գ.(3) աւր անցեալ էր ի շաբաթոյն,
Գ.(3) ի վերայ ա՛ծ8, Դ.ն9 (4) եւթն
լինի, կամ Դ. (4) ե՛րթ10, որ11 եւթանն12
սկիզբն լինի:
Զի՞նչ է, որ ասէ13 «կա՛լ թիւ |154բ|
մի»:
Յառաջին14 աւուր15 ամսոյն ասաց16, որպէս եւ յաւրագիւտին զքանիս աւուրց ամսոյն ասէ:
Զի՞նչ է, որ ասէ17 «կա՛լ հանապազ
Լ. (30)»:

Զաւուրս18 միոյ Լուսնոյ19 ասէ, որ ի
պակասեցուցանել20 զվերադիրն21 եւ
զկիսակսն22 զծնունդ23 Լուսնին յայտ
ածէ24:
Զի՞նչ է, որ25 «ԽԵ.26 (45) հանապազ ասէ կալ Լուսնին»27:
Աւուրք28 Լուսնի29 եւ ԺԵ. (15) ի վերայ, որ զլրումն30 ցուցանէ31:
Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ ԺԳ. (13) եւ
զնահանջն»32:
Վասն զի յառաջին33 թուականին34
հասարակածն յԱհկի ԺԳ.35(13) դիպեցաւ36, զայն ԺԳ.37 (13) ի վերայ նահանջին արկանել հրամայէ38 եւ

18
19
20

21
22
1
2
3
4
5

ԶԷ լուսնին
ԲԳԴ ամի
ԱԵԷ երկայի, Դ ներկաի (ԲԳԶ ներկայի)
ԲԳԴ .է.երեակն, ԶԷ .է.երեակ
ԳԴ շաբաթուն, Գ յաջորդ հարցն է՝ «զինչ է
կալ .լ. զվերադիրն առանց կիսակաց»,
որը բնագրի վերջին հարցերից մէկն է

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ԶԷ բեր ] ած
ԶԷ պատասխանի ի
Զէ բեր ] ած
Դ .դ. եւ .գ. ] .դ.ն, Է .դ.
Դ + ի բաց երթ
Դ > որ
Դ .է.ան, Ե եաւթն, Է եւթունն
ԶԷ + ասէ վասն ամսամտին թէ
ԶԷ զառաջին
Զօր, Է աւր
ԶԷ ասէ ] ասաց
ԶԷ ասէ + վասն ծննդեան լուսնին

23
24

25
26

27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38

Բ զաւուր
ԲԳԴ լուսնի
Բ պակասեցուցանելո, ԳԴ պակասեցուցանելն
Բ զվերայդիրն, Դ զվերադիր
ԵԶԷ զկիսակն
Ե զծնունդն
Ա յատած է, ԲԵ յայտ ածէ, Գ այտ առնէ
(ԴԶԷ յայտ առնէ)
ԶԷ որ ասէ
Ե ~ կալ հանապազ .խե.., ԶԷ վասն
լրման զատկին թէ կալ հանապազ .խե..
Բ լուսինն, Գ .լ. ] լուսնին
ԵԶԷ .լ. աւուրք
ԲԴԵԶԷ լուսնին
ԶԷ զլրումն լուսնին
ԶԷ + ցուցանէ վասն զի յարութիւն քրիստոսի ի լրման լուսնին եղեւ ի սկզբանն ]
ցուցանէ
Դ զնահանջ
ԳԴ առաջին
ԳԴ > թուականին
ԲԳԷ .ժգ.
Դ հանդիպեցաւ
Բ .ժգ.ն, Գ .ժգ.անն, Ե ի .ժգ.
Դ հրամաէ
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զմինդ1 առաջի2 աւուր ամսոյն ասէ
տալ3: Նոյն4 սարասիւ5 իմա6 եւ զայլդ7
ամենայն յեղանակսդ8 եւ զտաւնսդ9,
որ նահանջիւդ10 են գրեալ11:
Զի՞նչ է, որ ի12 Յայտնութեանն13 ոչ
ասէ արկանել14 ի վերայ, այլ15 ասէ
«կա՛լ զնահանջն16 եւ տո՛ւր Մեհեկի17
ամսոյ»:
Վասն զի յԱրանց18 Լ.ն19 (30)
դիպեցաւ20 յայնժամ Յայտնութիւնն21,
վասն այնորիկ22 ասէ անմակադիր23:
Զի՞նչ է, որ ասէ. «կա՛լ զվերադիրն, ե՛րթ առանց կիասակաց»:

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ԳԴ > զմինդ
ԲԳԴԶէ առաջին
ԳԴ > տալ
Բ նոյնպէս
Բ արասջիր, Գ աւրինակ, Դ օրինակ ]
սարասիւ
Դ > իմա, ԶԷ իմացիր
Բ զայլսդ, Դ զայլ
ԳԴ յեղանակդ
Գ զտաւնդ, Դ զտօնդ
Բ նահանջիւսդ, Դ առ նահանջիւդ
ԳԴ > գրեալ
Դ>ի
ԲԳԴԶԷ յայտնութեան
Բ արկանելով
Գ այս
Դ զնահանջ
Գ մեհեկոյ
ԲԳԶԷ յարաց, Դ ի յարաց
Գ ի.լ.նն, Է յ..լ.
ԳԴ հանդիպեցավ
ԲԳԴԶԷ յայտնութիւն
ԳԴԶԷ այն
Ե > զինչ է որ ասէ «կալ.ժգ. եւ զնահանջն»... ասէ անմակադիր, Է անմակադիր է

Զի Առաջաւորքն24 Աւագ25 լրմանն
պատկեր է26, որպես |155ա| ո՛չ անդ եւ
ո՛չ աստ տայ ունել զկէսսն27:
Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ ԽԶ. (46)»:
Զի տէրունեան28 լրումն29 աւր30 մի
աւելի առնու31, քան զայլ32 լրմունս
տարոյն33, եւ34 վասն այնորիկ անկիսակս տայ երթալ զվերադիրն35:
Զի՞նչ է, որ ասէ. «թէ քան զհասարակածն աւելի է, ի նմին ամսեան36 է
Զատիկն, ապա, թէ37 պակաս է, յառաջիկայ38 ամիսն ելանէ»:
Վասն զի քան զհասարակածն39 յառաջ կամ40 ի հասրակածին անհնար է
մեզ Զատիկ առնել, այլ Լուսնիւ միով
յառաջ տանիմք41:

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Բ առաջաւորն, Զ > առաջաւորքն
Դ առանց ] աւագ
ԶԷ > աւագ լրմանն պատկեր է
Բ ըզկեսն, ԳԴԷ զկէսն
Բ զտէրունական, Դ զտէրունեան
Բ լրմանսն, Դ լրման
Դ օրն
Դ առնումք
Ե զամենայն այլ
Զ տարւոյն
Բ > եւ
Դ զվերադիր
ԶԷ ամսեանն
Բ եթէ
Գ առաջայկայ
Ե զհասարակացն
ԳԴ եւ կամ
Բ տանիլ
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Բ. ՅԱՂԱԳՍ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ1
ՀՈՌՈՄԱՅ2
Ամենայն թուականք3 ազգաց4 յառաջադրութիւնն5 իւրեանց ցուցանեն
որ քան զՀայոցն6 յառաջ անշարժութիւն7 յիսկզբան8 տումարի իւրաքանչիւրոցն իբրեւ9 զհիմն10 հաստատուն: Նախ զժամանակն, որ յետոյ
մեկնեցին եւ անուանեցին11 Հայոց12,
որ յառաջ13 էր14 քան մերս15 շարժական16 ժամանակս: Այս է17 «կա՛լ այսչափ իբրեւ18 զՀայոցն19», քանզի սայ
թիւ շարժական հռչակեալ20 յազգս21:

|155բ| Ցուցանեմ22 քեզ23 յաղագս24
Հոռովմոց25 թուականին26, որ ըստ ոմանց ասելոյ Աղեկսանդրացի27 Իռոնէ28 ասեն լինել29: Այլ ոչ ունի30 հաստատութիւն բանն, քանզի ի31 շինելոյ32 Հոռովմայ33 մինչեւ յառաջին34
ամն35 Փիլիպոսի կայսեր36 Ռ. (1000)
ամ37 լցաւ հռովմայեցւոց38, որ երկու39
ամէն վարի40 թուականն41 կարգեալ
հոռովմոց42:
Արդ, իմանի43 նոցին44 հռովմայեցւոց45 կարգեալ յետ լնլոյ46 շրջանց
22
23
24
25

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Բ թուոյ, ԴԷ թուին
Բ հոռոմւոց, Գ հռովմայեցոց, Դ հռոմաեցոց, Ե հոռոմոց, Զ հոռոմի, Է հռոմայ
ԴԷ թվականք
Բ ազգացդ
Բ առաջադրութիւն, Գ զյառաջադրութիւն, ԴԵԶ զառաջադրութիւն, Է յառաջագրութիւն
Դ զհաոցն, Զ + որ յառաջ քան զհայոյն
ԵԶԷ անշարժ թիւ ] անշարժութիւն
Բ յիսկզբանն, ԴԵԷ ի սկզբանէ, Զ ի
սկզբան
Է որպէս ] իբրեւ
ԲԳԴԶԷ հիմն
Դ անւանեցին
Է > հայոց, Դ հոռոմոց ] հայոց
Զ առաջ
Բ > էր
ԳԴԵԶԷ զմերս
Զ շարժականս
ԳԴԶԷ ասէ ] այս է, Ե ասէր
ԳԴԵԶ բեր եւ ] իբրեւ, Է բեր
Դ հաոցն, Զ հայոցն, Է եւ զհայոցն
Բ հըռչակեալ
Գ յաղագս ] յազգս

26

27
28

29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

Է ցուցանեմք
ԴԷ ձեզ ] քեզ
ԲԷ յաղակս
ԲԴԷ հոռոմոց, Գ հռովմա, Զ հոռոմ
Դ թվիս, Ե թուականիս, Զ թվականին, Է
թուականին
Գ յաղեկսանդրացոյն, Է աղեկսանդրացի
Բ իռիւն, Գ > իռոնէ, ԴԵԷ իռիոնէ, Զ ի
յիռիոնէ
ԴԷ լեալ
Զ ունել
ԲԷ > ի
ԳԶ շինելոյն, ԴԷ լինելոյ ] շինելոյ
ԲԳ հռովմայ, ԴԵ է հոռոմ ամի] հոռովմայ, Է հռոմ ամի
Զ առաջին, ԴԷ լցաւ առաջին
Գ յամն
ԲԷ կայսերն
ԴԷ ամն
ԳԵԶԷ հռոմայեցոց, Դ հռոմաեցոց
Զ յերկրորդ
Է վարեն
ԴԷ թվականն, Զ թվական
ԲԳԴԵԶ հոռոմոց, Է հռոմայեցոց
ԴԷ նմանի ի ] իմանի
Բ նոցին կար
Բ հռովմաեցւոց, Գ հռովմայեցոց, Դ հոռոմաեցոց, ԵԷ հռոմայեցոց, Զ հռոմայեցոցն
Բ լընլոյ, ԴԵԷ > լնլոյ, Զ լինելոյ
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Արեգական1 եւ Լուսնոյ2 թուով3 քաղաքին շինելոյ եւ4 յեւթն5 ամէն6 ասեն
Փիլիպոսի7:
Զի՞նչ է8 «կա՛լ մինչեւ յԼԶ.9 (36)
ամն Յուստիանոսի եւ ցԻԴ.ն10 (24)
Խոսրովու»:
Վասն զի աստ11 լցումն Մ.եկին
(200) Անդրիասա12 ութ13 ազգաց եւ
անտի14 այս15 է մեր թուականս16:
Զի՞նչ է շրջան17 մի ամք18 ՇԼԲ.
(532):
Զի արփիագեղքն19 շարադրեալ20
միական21 ընթացիւք երթեալ22 ընդ
չափողին գիշերոյն պարառութիւն23:
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ԵԷ > Արեգական եւ
ԴԷ լուսնին, ԵԶ լուսնի
Բ թըւով, ԴԷ թվով
ԴԵԷ զի ի ] եւ
Զ զի է ] յեւթն
Զ > ամէն
Բ փիլիպոս, ԳԵ փիլիպոսի + կայսեր զի
է. ամս թագաւորեաց փիլիպոս, Զ փիլիպոսի + զի է. ամ թագաւորեաց, Է փիլիպոսի + ասեն զի .է. ամ ասեն թագաւորաց փիլիպոս
Գ զինչ է + որ ասէ, ԴԷ զինչ է + որ ասեն
Գ .լդ., ԴԵԶ ց.լզ., Է .լզ.
Գ .իդ. ամ, Զ ի .իդ., Է ց.խդ.
ԴԷ աստ է, Ե աստ է ի, Զ ամ ] աստ
Գ անդրասա, ԴԶ անդրէասա, Է անդրէասայ
Գ .լ. ] ութ
Ե անդի
ԴԷ էր ] այս է, Ե այր ] այս
Գ թուական, Դ թվականս, Զ թուականս
հայոց
Բ շրջանն
Բ > մի ամք, ԳԷ > ամք
Բ արփագեղքն, ԴԵԷ արփիարդ
ԴԵԷ շարադրեալք
Բ միայնական
Գ եւ երթեալ, ԴԵԶԷ երթեալք
ԴԵԷ պարառու

ԻԸ. (28) ԹԺ.երեակին24 (19) եւ իւր25
փոքուն26 աստանաւր27 վճարել28
զպարտուցն խմոր դարձեալ գլլի29 ի30
կարգ ամսոցն31 եւ վերադրացն եւ
եւթներրեկիցն32 ըստ ի33 սկզբանէ34
|156ա| ընթացսն35 չափեալ36:
Զի՞նչ է, որ երթամք37 ԺԹ., ԺԹ.
(19-19):
Վասն զի Լուսինն ի38 ԺԹ. (19)
ամի39 դառնայ:
Եվ ո՞վ է, որ դարձուցանէ40 զԼուսինն41:
Է. (7) ամիսքն42 նահանջեալ43՝ շաբաթանան44:
Զի՞նչ է, որ ի45 Ժ.երորդ (10) կանոնն46 թիւ47 յաւելու48:
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ա .թժ.երրեակին (Բ .թժ.երեակին),
ԳԴԵԶԷ .թժ.երեկին
Զ իմ ] իւր
Է փուքուն
ԲԴԶ աստանօր
Բ վըճարել, ԳԴԵԷ վճարեալ
ԲԵ Զ գլի, Դ գալ ] գլլի, Է գայ
Գ>ի
Է ամսուցն
ԲԳԴԵԶԷ .է.երեկացն
ԴԵ > ի
Դ ըսկսբանէ
Բ զընթացսն, Է զընթացս
Ե չափել, Է չափելոյ
ԴԷ .գ. ամք ] երթամք
Զ>ի
Բ ամին
Զ դարձւցանէ
Գ զնա ] զլուսինն, Զ զնա լուսնին
Ա ամիսք
Դ նահանջեալք
Է շաբաթն
Զ>ի
Բ կանոն, Գ կանովն, Է կանոնին
ԳԶԷ թիւ մի
Է յաւելու + ի վերադիրն
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Թ. եւ տասն(19)1 մասունքն ի2
տասնեւինն ամի3 ՅԿԱ. (361) լինի, եւ
այն է աւրն4, զոր իննեւտասներրեակ5
կոչեմք:
Զի՞նչ է, որ6 երթամք ԻԸ., ԻԸ.7(2828):
Արեգակն8 ի ԻԸ. (28) ամին դառնա:
Եվ ո՞վ է, որ դարձուցանէ զնա9:
ԶԳ.10 (3) ժամք11 նահանջեալ շաբաթանան:
Զի՞նչ է, յորժամ12 երթամք13 ԻԸ.,
ԻԸ. (28-28), բերեմք ի վերայ մնացելոյն14 զչորս մասն15:
Զի16 նահանջեալ եւթներեակն17 չէ
շաբաթացեալ: Է եւ երեք ժամք18 ի
Դ.(4) ամի19 աւր20 մի21, որ22 կրկնէ23
զեւթներեակսն24:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Դ .թժ.երեակ, Է .թժ.երեկ
Զ ունի
Բ ամին
ԲԶ օրն, ԴԶ օրն այն, Է աւրն այն
ԲԴԵԶ .ժթ.երեակ, Դ թիւ .ժթ.եակ, Է թիւ
.ժէ.եակ ] .ժթ.երրեակ
Զ յորժամ] որ
Զ .իը. .իը. բերեմք ի վերա մնացելոյն .դ.
մասն ] .իը. .իը.
Բ զի արեգակնն, Գ վասն զի արեգակն,
Ե արեգականն
Ե > զնա
Գ .դ. ] .գ.
ԴԵԷ ժամքն
Բ > յորժամ
ԳԴԵԷ գնամք
Դ մնացելոյն
Զ > արեգակն ի .իը. ամին... զչորս մասն
Գ վասն զի
Բ .է. երեակ
ԲԵԶ ժամքն
ԲԴ ամին
Դ օր
Բ մի կոչի
ԳԴԵԶԷ զոր

Զի՞նչ է Ե.երորդ (5) աւր25 Աւելեացն Է.երեակ (7) է26 առաջիկայ
ամին:
Զի ի սկզբանն27 Եբրայեցւոցն28
այսպէս29 պատահեաց եւ վարի մինչեւ
ցայս30, եւ31 ամենայն ազգաց:
Զի՞նչ է մի թիւն32, որ յաւելու
յԷ.երեակն (7):
Սա33 զամենայն թիւ34 ժողովէ մինչեւ յեւթնից35 եւթն, զոր36 մի37 ամ յաւելլով38՝ ասի յոբելեան39:
Զի՞նչ է40 երկոտասան41 |156բ| Լուսինն42 եւ43 երեքտասան44 Լուսինն45:
Նահանջեալ46 ամսոցն մետասանքն47 են եւ Գ. (3) ժամքն48:
23

ԴԵԷ կրկնեն, Զ կարգեն ]կրկնէ
ԳԴԵ զ .է.երեակն, Է > զեւթներեակն
25 Բ աոուր, ԴԷ > աւր
26 ԲԳԵԶ > է
27 Դ սկսբանն, Է սկզբանէ
28 ԲԴ եբրաեցւոցն, ԳԵԷ եբրայեցոցն, Զ եբրաեցոցն
29 Է այնպէս
30 ԲԳ ցայսաւր
31 ԴԵԶ > եւ
32 Է թիւ, Զ + .է. երեակն ամենայն ազգաց,
Է յ.է.երրեակն
33 Գ դա
34 Զ թիւն
35 Բ յեաւթնից, ԴԷ յ.է. ից Է, Զ զ.է.իցն .է.
36 ԴԵԶԷ որ
37 Գ մի մի
38 Բ յաւելու, ԳԴԶԷ յաւելով
39 Է յովբելեան
40 Դ > է
41 ԳԴ .բժ.անեա, Ե .բժանայ, Է .բժ.անեալ
42 ԲԴԵԶԷ լուսին, Գ > լուսինն
43 ԳԶ > եւ
44 ԳԶ > երեքտասան, Դ .գժ.անեա, Ե
.գժ.անայ, Է .գժ.անեալ
45 ԲԴԵԷ լուսին
46 ԴԷ ամ ] ամսոցն
47 Բ մետասանք, Է > մետասանքն են
48 Բ ժամք, Է> եւ .գ. ժամքն
24
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Զի՞նչ է տարին1 եւ ամն:
Տեսանելով զԱրեգակն2 ի3 շրջանէ
ի շրջան հասեալ4, իմացաւ5 զպակասումն աւուրց6, ասէ՝ տարաւ: Իսկ ամն
ըստ ամսոցն7 է եդեալ8:
Զի՞նչ է ԻԴ. (24) ժամք աւուրն9:
Քանզի բազում10 ԻԴ.եակք11 (24)
կատարին ի մի իրողութիւն12. Իմաստութիւն13 ԻԴ.14 (24) մասանց15 կատարի, ԻԴ. (24) մասանց տեսակք16
են: Վասն զի աստուածածանօթութեան17 տեսումն18 ի նոսա իմանի,
որով ծանեան զԱստուած էական
երեքանձնեան եւ զմարմնանալ19 Որդոյ: Եւ20 դարձեալ ըստ21 երկոտասան22 նահապետացն եւ երկոտասան23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18
19
20
21
22

ԴԵ > է
Գ զարեգակնն
ԳԴԵԶԷ > ի
Զ փոխեալ] հասեալ
ԳԴ իմացաւ
ԳԶ աւուրցն
Բ ամսոց
ԴԵԶԷ եդեալ անուն
Է աւուր
Գ բազումք
ԴԵԷ .իդ.
Զ իրողութիւնս
ԲԳԶ իմաստասիրութիւն
ԳԶ ի .իդ., ԴԵԷ ի .իդ.էն
Բ մասամբք, ԴԵԷ > մասանց... տեսակք
են
ԴԵԷ > մասանց... տեսակք են
Գ աստուածածանաւթութեան, Ե աստուածայծանաւթութիւն, Է ստուածայծանօթութիւն
Զ տեսնում
ԴԵԶԷ զմարմնանալն
Զ > եւ
Բ > ըստ
Ե երկոյտասան

առաքելոցն ի մեզ զծագումն24 Բանին
ի նոցանէ25, որպէս ի գիշերոյ եւ յառաքելոցն26, որպէս ի տուընջեան27:
Զի՞նչ է որ ասէ Է.28 (7) ա՛ծ ի
վերայ հասարակածին, եւ ամսանահանջ29 է:
ԺԲ. (12) ա՛ծ30, վասն զի զերեքտասանն Ահկի31 Ի. (20) կատարեաց,
Է. (7) որ է Մարտի ամիս32, յորում է
Հոռովմին33 հասարակածն:
|157ա| Զի՞նչ է րովպէն34:
Յաւուրս35 երկու մասն պակաս է
ընթացք Լուսնի36 եւ յԼ. (30) աւրն37 Կ.
(60)38 մասն, զոր րովպէ39 կոչեմք: Եւ40
զ.Կ.նն41 (60) Ե., Ե. (5-5) ժամս42 առնեմք, որ լինի երկոտասան, եւ գտա-

23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Ե երկոյտասան
ԴԵ ծագումն
ԴԵԷ նոցանէն, Զ նահապետացն ] նոցանէ
Ե առաջելոցն, ԶԷ առաքելոցն
Բ տուընջեանն
Գ .բժ. ] .է.
Ե ամսայնահանջ
ԳԵԶ > .ժբ. ած, Դ ած + զի .գժ.ան նահանջ ի
Ե նահանջ ] ահկի, Դ > վասն զի... ահկի
Է ամիսն
Բ հռոմի, ԴԵԷ հոռոմին, Զ հոռոմի
ԲԳԵԶԷ րոպէն
ԲԵԶ յաւուրն, ԴԷ > յաւուրս
ԴԷ լուսնին, Ե լուսի
ԴԷ > եւ յ.լ. աւրն, Ե օրն ] աւրն
ԴԷ զ.կ., Ե .լ. .կ. մասն ] .կ.
ԳԴԵԶԷ րոպէ
ԴԷ > եւ
ԴԶԷ զ.կ.
Գ թիւ ժամս
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նեմք զլրումն1 եւ2 զընծայումն3 Լուսնի4:
Զի՞նչ է կա՛լ զաւուրս Լուսնի5, չորեքպատկեա՛, Ե., Ե. (5-5) թիւ6 ժամս
արա՛:
Վասն զի հնգետասան7 աւրն8 չորեքպատկեալ9՝ լինի Կ. (60), որով
ցուցեալ լինի ժամք եւ կիսաժամք10 եւ
մասունք նոցա:
Զի՞նչ է հնգեակ11:
Աւուրքն12, որ յառաջ, քան զմարդոյն13 կազմութիւնն14:
Զի՞նչ է վեցեակ15:
Կէսք Լուսնոյ16:
Զի՞նչ է կաղանդիկոն17:
Աւր18 սկզբնակ19 տարոյ20:
Զի՞նչ է կաղանդ:
Ամսամուտ21 է22:

Զի՞նչ է նոնոսն23:
Հինգ աւր24 կոչի:
Զի՞նչ է25 իդոսն26:
Ութ աւր27 կոչի:
Զի՞նչ է28 բռումաղ29:
Տաւնի30 անուն ըստ գրոց31, զոր
պատուեն քաղդէացիքն32, այլ կատարելն33 հինգ34 ամք են:
Զի՞նչ է միջոցն:
Հասարակաւորութիւն35
տուընջեան36 եւ գիշերոյ:
Զի՞նչ է որ ի Մարտի37 եւ յԱպրիելի38 չորեքտասաներորդն Զատկաց39:
Այս առ40 յիշատակ41 |157բ| չարչարանացն42 Տեառն եդաւ ամենայն
քրիստոնէից, զի43 չարչարանքն44
Տեառն45 յետ46 հասարակածին դի23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Է զլրումնն
ԱԲԳԴ ի ] եւ
Դ զընձաումն
ԳԴԷ լուսնին
ԲԳԷ լուսնին
ԲԷ > թիւ
Դ ի հնգետասան
Բ օր, Գ աւր, ԴԶԷ օրն
ԱԲ չորեքպատկել
Բ կէսաժամք
Բ հընգեակ ԴԷ հնգեակն, Ե .ե.երեակ
Ե աւուրբքն
Բ մարդւոյն, Գ զմարդոյ, Դ մարդոյն
ԲԳԴԵԶ կազմութիւն, Է զկազմութիւն,
ԴԷ~ զկազմութիւն մարդոյն
ԲԳԴ վեցեակն, Է զվեցեակն
ԳԴԵԶ լուսնի, Է լուսնին
ԴԷ կաղանդիկոնն
ԴԷ օր
Բ սկբանակ, Դ սկսբնակ
Բ տարւոյ, ԳԴԷ տարոյն
Գ ամսամուտն, ԴԷ > զինչ է կաղանդ
ամսամուտ է, Ե ամսայմուտ
Գ>է

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Բ նոնոսքն, Ե ոնոս, Է նաւնուն
ԶԷ օր
ԴԵ >է
Բ ինդոսնն, Է> զինչ իդոսն
ԴԶ օր, Է > ութ աւր կոչի
Դ>է
Բ ընբռնաղն, Դ ըմբռմաղ, Զ բուռմաղ, Է
ըմբռնաղ
ԴԶ տօնի
ԴԷ > ըստ գրոց
Դ քաղդէացիք, Է քաղթէացիք
ԲԳԵԷ կատարեալն, Զ կատարեալքն
Զ .է. ] հինգ
Ա հասարակութիւն (ԲԴԵԶԷ հասարակաւորութիւն), Գ հաւասարութիւն
Գ տունջեան, ԴԷ տըւընջեան
Է մարտ
ԲԷ յապրիէլի, Զ յապրիլի
Բ զատկացն, ԴԷ լրումն զատկաց
Զ ի ] առ
ԲԴԵ ի յիշատակ
ԲԶ չարչարանաց
ԳԴԵԷ վասն զի
ԴԵ չարչարանք
Է քրիստոս ] տեառն
Ե + ի լրման լուսնին դիպեցաւ առ որ
յետ ] յետ, Զ որ յետ, Է հետ
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պեսցի1: Զնա2 եդ3 ի նշան անմոլար4,
զի զյիշատակելոցն5 համախոհ6 եւ
հաւասար կատարեսցէ7 բնաւքն8:
Զի՞նչ է9՝ «ի ԺԷ. (17) Ապրիելի եւ ի
ԻԵ.ն10 (25) Մարտի ոչ նահանջ եւ ոչ
բազմապատիկ, որ զեկամուտ աւրն11
ժողովէ, եւ լինի աւր մի»:
Ի Մարտի ի12 ԻԱ.նն13 (21), զոր աստանաւր14 պարտ15 է ածել եւ ոչ16 ի
ԺԵ. (15)17 Ապրիելի, կամ ի ԺԷ.ն18
(17) Մարտի:
Զի՞նչ է ի19 Փետրուարի20 յելսն անգանի21 աւրն22 նահանջի:

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Զ + ի լրման լուսնին դիպեցաւ ] դիպեսցի
Զ զոր ] զնա
ԳԴԷ եդին ] եդ ի
Զ + անմոլար քրիստոնէից զի կատարեսցին] անմոլար
Գ յիշատակելոցն, ԴԷ+ զի յիշատակ եղելոցն] զյիշատակելոցն
Ե համայխոհ
ԴԵԷ կատարեսցեն
Բ > բնաւքն, Գ բնաւքս, ԴԵ բնաւք, Է
բնօք, Զ > զյիշատակելոցն... բնաւքն,
ԴԵԷ «բնաւք» բառով բնագիրն աւարտւում

Վասն զի աստ մտանէ յԼ.նեակ
(30) թիւսն23 եւ յեղանակաց24 աճմունս25:
Ընդէր26 ի Մարտի Ի.նն27 (20) հասարակածն միշտ28:
Քանզի29 ի սկզբանն30 այսպէս31
պատահեաց եւ կայ անշարժ: Ոչ միայն
այս, այլ եւ32 ամենայն տաւնք33 եւ
եղանակք34 ազգաց իւրաքանչիւրոց35,
բայց ի Հայոց, զի աւրն36 յաւելեալ ի
չորս ամն նոքա եւ37 եւթներրեակն38
յաւելին: Եւ Հայք առանձին նահանջ
կարգեցին, զոր ոչ գովեցին ներհունք39 արհեստին40, այլ41 սահմանեցին եւ նոքայ տովմար42 մերո ազգիս անշարժելի, որպէս այլոց43 ազգաց44:
23

24
25
26
27
28
29
30
31

է

32

Գ է որ
ԳԶ .իե.
Բ աւր
Գ>ի
ԳԷ .իա.
Բ աստանօր
Է աստ պարտ
Բ > եւ ոչ
ԲԷ .ժէ. ] Ժ.ժե.
Բ .ժե. ].ժէ.ն, Գ իէն ] .ժէ.ն: Է .իե. ] .ժէ.ն
Գ որ ի
Գ փեպրուարի
Գ անկանի, Է գտանի ] անգանի
Գ աւր

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ԲԳ + թիւսն որ յառաչ ձգէ զհասարակաւորութիւնսն ] թիւսն, Է թիւն որ յառաջ
ձգէ զհասարակաւորութիւն ] թիւսն
Է զեղանակաց
Գ աճումն
Է զինչ է որ ] ընդէր
ԲԷ .ի.
Է > միշտ
ԳԷ վասնզի ] քանզի
Գ յիսկզբանն, Է սկզբանէ
Է այնպէս
Է > եւ
Է տօնք
Բ յեղանակ, Գ յեղանակք, Է յեղակակք
Է իւրաքանչիւրոցն
Գ զաւրն
ԲԳԷ > եւ
Բ յԷերեակն
Բ ներհուկն, Գ ներհուն
Բ արհեստիցն, Գ արվուեստին, Է արուեստին
Է այլեւ
Բ տումար, Գ տոմար
Է եւ յայլոց
Բ ազգեաց, Է + ազգաց որ գտանի կարգեալ ի մեծէն սարկաւագէն ] ազգաց
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Արդ, եթէ1 |158ա| ընդէ՛ր տարին
ՅԿԵ. (365) աւր2 է, եւ ամիսն Լ. (30),
եւ շաբաթն Է. (7), եւ աւրն ԻԴ. (24)
ժամ, եւ ժամն Լ. (30) մասն, զոր
գրեալ է ի բազում տեղիս3:
Զմինն4 վասն մարդոյն կազմութեան ՅԿ. (360) յաւդուածոյ5 եւ հինգ
զգայութեանց6, եւ զերկրորդն7 ուսեալ8 ի Լուսնէն9, եւ երկոտասան
վասն երկոտասան անդամոց10: Իսկ Է.
(7) աւրն11, զի եւթամբք12 բաժանի
ամենայն ինչ13 կենցաղոյս կարգեալ14
յԱրարչէն15: Եւ զժամուցն16 եւ զմասանցն17 թիւս գտցես ի սմին եւ յաղագս18 այսոցիկ աւելորդ համարեցա19 գրել եւս20:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Է > եթէ
ԲԷ օր
Է տեղս
ԲԷ զմին, Գ զտարին ] զմինն
Է զօդուածոց
Է զգայարանաց
Է > եւ զերկրորդն
Գ ուսել, Է > ուսեալ
Է > ի լուսնէն
Բ կազմութեան մինչ կենցաղս կարգեալ
յարարչէն եւ երկոտասանն .յկե. յաւդուածոցն եւ .ե. զգայութեանց եւ զերրորդն առեալ ի լուսնէն եւ .բժ.ն վասն
երկոտասան անդամոցն] կազմութեան...
անդամոց
Է օրն
Բ եաւթեամբք, Գ .է. ամբ, Է .է. ամք
ԳԷ ինչ ի
Է նախ կարգեալ
Է արարչէն
Բ > զժամուցն
Բ զմասանց Է մասանցն
Բ յաղակս, Է զոր ] եւ յաղագս այսոցիկ
Գ համարեցու
Է > եւս

Բայց ասացից ըստ21 կարի22 վասն
կրկնակաց, կիսոց եւ յարակաց23
Հոռոմոց24 եւ այլոց ազգաց, որոց թէ25
սղալման26 պատահիցես, ուղղելով27
դիտեսցես28 եւ մի՛ ծիծաղելով, զի
յաւրինակի29 ուրեք չէի գտեալ:

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Է եւս ըստ
Է կարգի ] կարի
Գ յարակաից, Է արակայից
Բ հոռովմոց, Գ հռովմոց
Է եթէ
Գ սղալան
Բ ուղելով Է ուղղել
Գ դիպեսցես, Է մարթասցես ] դիտեսցես
Է օրինակի
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Գ. ՀԱՐՑՈՒՄՆ1 ԵՒՍԵԲԻ2
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԻ ԱՌ ԱՆԱՏԱՒԼԻ3
ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ4
|145բ| Ընդէ՞ր տարին ՅԿԵ.(365)
աւր է:
Պատասխանի. Այլ5 ըստ մարդւոյն6
կազմեցաւ7, զի աշխարհ8 բանական9 է
մարդն10: Մարդն11 շինեալ է ՅԿԵ.12
(365) յաւդուածաւք13 եւ Է. (7) սգայութիւնքն14, որ ի մարդն ըստ15 Ե.աւ16
(5) Աւելեացն17, որ ի տարին18 Լուսնին19 ոչ անգանին20: Սոքայ են աւուրք

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Գ > հարցումն
Բ եւսեբի, Դ > եւսեբի, Է եւսեբայ, ԱԶ
եւսեբիի
Բ անատոլի, Ե անատօլի, Է անայխօսիս
] անատաւլի
Գ եպիսկոպոսն, Դ + եպիսկոպոսի մեղայ տեառն աստուծոյ իմոյ
ԳԴԵԶԷ այս
ԳԴԶ մարդոյն, Ե մարդոյս
Բ կազմութեան կարգեցաւ ] կազմեցաւ,
Դ կազմութեան է, Ե կարգի կազմութեան
ԲԳԵ յաշխարհ, Զ յաշխարհս, Է յաշխար
ԱԲԵԷ բաւական ] բանական
ԲԳԵԷ մարդ
ԲԴԵ մարդ, Գ > մարդն, Է մինչ ] մարդն
ԲԵԷ .յկ. ] .յկե.
ԲԳ յաւդուածավք, Զ յօդուածովք, Է զաւդուածովք
Բ սգայութեան, ԳԴԶ զգայութիւնքն, Ե
սգաութեան, Է սկայութեամբ
Բ > ըստ, Է է ] ըստ
ԲԴԶ .ե. աւուր, Գ .ե.աւուրն, ԵԷ .ե..օր
Բ աւելեացս
Բ տար, ԳԴԵԶ տարին
Դ լուսին
ԳԴ անկանին, ԵԷ անգանի

արարչութեանն21, որ յառաջ, քան
զմարդն22:
Հարցումն23. Ընդէ՞ր |146ա| որչափ
ի տարին աւուրք են, եւ24 յամիսն25՝
ժամք:
Պատասխանի. Եւ այս զնոյն խորհուրդ բերէ, զի այս չափն ի26 արդք27
արեան28 ըստ ժամուց29 ամսոյն բաժանեցան30 ի մարդն:
Հարցումն31. Ընդէ՞ր ամիսն Լ. (30)
աւր32 է:
Պատասխանի33. Զայս Լուսինն34
ցուցանէ մեզ, եւ զայս կալան յառաջին ժամանակսն35 չափ կենաց՝
զդայ կոչէին տարի եւ ամիս:
Հարցումն36. Զի՞նչ է կոչել անուանս37 աւուրց շաբաթուն:
Պատասխանի38. Տէր39 հրամայեաց40 Մովսէս41՝ ի42 միաշաբաթ,
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ԳԴԵԶԷ արարչութեան
Գ զմարդն է
ԲԵԷ > հարցումն
ԲԵԷ աինչափ եւ
Է ամիս
ԵԷ է ] ի
Բ արդարն] արդք, Է արդքն, ԲԵԷ > արդքն
ԲԵԷ > արեան
Դ ժամուցն
Է բաժանիցէ
ԲԵԷ > հարցումն
ԵԷ օր
ԵԷ > պատասխանի
Բ > լուսինն, Է ~ ցուցանէ մեզ լուսին
ԵԶԷ ժամանակն
ԲԵ > հարցումն
Ե անւանս, Է անուան
ԲԵ > պատասխանի
Գ աստուած ] տէր, Դ տէրն
Ե հրամաեաց
ԲԴԵԶԷ մովսէսի, ԲԵԷ + Մովսէսի կոչել
ԲԴԵԶԷ > ի
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երկուշաբաթ1 եւ որ ի կարգին2, եւ
զաւրն3 եւթներորդ շաբաթ կոչեցեալ4,
որ թարգմանի5 հանգիստ: Դարձեալ՝
զխորհուրդ Է.անն (7) փոխարկէ6 յայլ7
մեծութիւն8՝ Է. (7) շնորհեաց9 Հոգւոյն10 Սրբոյ: Բայց հեթանոսք11 ոչ
կոչեին12 ըստ արարչական13 հրամանին, այլ ըստ եւթն14 աստեղաց15՝ Արեգակն16, Լուսին, Հրատ, Փայլածու17,
Լուսնթագ18, Լուսաբեր19, Երեւակ20: Եւ
իմաստունք21 հեթանոսաց սոքաւք22
առնեն զաստեղագիտութիւն, եւ զաւրութիւնք23 եւս24 ունին սոքա եւ են
ազդողք25 |146բ| ի մարդիք26: Եւ նա27
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

Գ երկշաբաթ, Է + .բ. (2) շաբաթ .գ..
շաբաթ ] երկուշաբաթ
ԲԴԵԷ կարգին է
ԵԷ զօրն
ԲԴԶԷ կոչեաց
ԵԷ ասի ] թարգմանի, Զ թարքմանի
ԲԵ փոխէ
Է յալ
Բ մեծութեան
ԲԳԴԵԶԷ շնորհաց
ԲԳԴԵԷ հոգոյն
Է հեթանոսացն
ԴԷ կոչէին
Բ արարչկան
Դ եւթն, Զ եաւթն, Է .է.
ԴԶԷ աստեղացն
Գ արեգակ եւ
Է փայլածուն
Գ լուսընթագ, Ե լուսընթաք, Զ լուսնթաք,
Է լուսնթաքն
Զ լուսաբերն
Զ երեւակն
ԴԷ իմաստունքն
Ե սոքօք, Է սօքօք
ԵԷ զօրութիւնկք
Բ եւ, ԵԷ > եւ
ԱԴԷ ասդողք

ի հեթանոսս ազդէին28 եւթնարփեան29
շնորհք Սուրբ30 հոգւոյն31, որպէս Սողոմոն ասէ32. «Հոգի քո ելից իմաստութեամբ33 զարարածս34»:
Իսկ յետ Գալըստեանն35, որք մկըրտեցանն36 ի հեթանոսաց, զնոյն աստեղաց անուանս37 կոչէին աւուրց շաբաթուն38 մինչեւ Սեղբեստրոս հայրապետն Հռովմա39 հրամանաւ Կոստանդիանոսի40 ուսոյց41, զոր այժմս42
կոչի43 մինչեւ յաւիտեան44:
Հարցումն45. Ընդ է՞ր տարին ԺԲ.
(12) ամիսք են:
Պատասխանի46. Ըստ ԲԺ.ան (12)
կենդանակերպացդ47 եւ ըստ մասանց
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ԲԶԷ մարդիկք, ԳԴԵ մառդիկ
ԲԴԵԶԷ~ նա եւ] եւ նա
Դ եւ ազդէին
ԲԵԷ .է.արփի, Զ > եւթնարփեան
Զ սրբոյ: Է > սուրբ
Բ հոգոյն
ԲԵԷ > որպէս սողոմոն ասէ
Զ > իմաստութեամբ, ԳԴԷ ~իմաստութեամբ ելից
Զ զամենայն արարածս
ԲԵ գալըստեանն քրիստոսի, Գ գալստեանն քրիստոսի, Է գալըստեան քրիստոսի
ԲԳԴԵԶԷ մկրտեցան
Ե անւանս, Զ > անուանս
Բ շաբաթոյն
ԲԳԴԵԶԷ հռոմայ
Ե կոստանդի
Ա գա ոյց, Դ զատոյց, Է ոյ սոյց ] ուսոյց
Գ այԺմ, Ե այԺմըս, Է աԺմ
ԵԷ կոչեն
Զ յաւիտեանն
ԲԵԷ > հարցումն, Դ հարցում
Է պատասխանէ
Դ կենդանակերպիցն, Ե կենդանակեր-
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աշխարհի1, ըստ2 ԲԺ.ան (12) անդամոց մարդոյ3 եւ ըստ ժամուց տուընջեան4 եւ այլ եւս զանազան5 խորհրդոյ6: Զի մեծ խորհուրդ7 ունի ԲԺ.ան8
(12) թիւդ9, զոր եւ10 Մովսէս զերկոտասան11 ցեղն12 ի13 Դ. (4) բաժինս14
արարեալ խաչակերպ15 տրոհմամբ
տանէր16 յերկիրն աւետեաց, որ աւրինակ17 էր երկնից18 արքայութեան19:
Հարցումն20. Ընդէ՞ր չորք եղանակք21 են ի տարւոջն22:
Պատասխանի23. Մարդ24 ի չորից
նիւթից25 բաղկանայ, եւ Դ. (4) կեն-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

պիցդ, Զ կենդան անդամոց մարդւոյ
կենդանակերպաց, Է կենդանակերպից
Է աշխարիս
ԵԷ եւ ըստ
Է մարդկան
Ե տըւնջեան, Զ տուընջեանն
Բ զանայզան
ԳԷ խորհրդոց
Է խորուրդ
Է > բժ. ան
Է թիւն
ԲԵԷ > եւ
Բ զերկոյտասան
ԲԳԵԷ ցեղսն
Ե>ի
ԲԴԷ բաժին
Բ խաչայկերպ
Է տանէ
ԵԷ օրինակ
Է յերկնից
Բ արքայութեանն, Ե արքաութեան
ԲԵԷ > հարցումն
ԳԴ յեղանակք, Զ յեղանակ
ԲԳԴԵԷ տարոջն
Է պատասխանէ
ԲԵԷ մարդն
ԳԴ նիւթոց

դանիք26՝ ի ներքոյ |147ա| փառացն
Աստուծոյ: Նաեւ27 Ահարովնի28 վակասն Դ.29(4) տախտակք30 ոսկի Գ.(3),
Գ.(3) ակամք31, եւ Դ.(4) գետքն32 յԵդեմա33՝ աւրինակ34 Դ.(4) աւետարանչացն իմանի35:
Հարցումն36. Ընդէ՞ր տարին ԾԲ.
(52) շաբաթք37 են եւ Ա. (1) աւր38:
Պատասխանի39. Այս զբնութիւն արարածոց40 ուսուցանէ41 մեզ եւթնից42
Է. (7), զԷ.դարեան (7) ժամանակս եւ
մի Ա.43 (1) աւրն44՝ զմիահեծան45
իշխանութիւնն46:
Հարցումն47. Ընդէ՞ր Մովսէս եւ Եղիա պահեցին Խ.48 (40), իսկ49 մեք՝
Ծ.(50):

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Գ կենդանիք են
ԲԴ նայ եւ
ԲԳԴԵԷ ահարոնի
ԵԷ > վակասն .դ.
Է տախտակքն
ԲԳԴԵԶ ակամբք, Է ակամբ
ԲԵԶԷ գետն
Գ յեդամական, ԴԷ յեդեմայ
Բ յաւրինակ, ԵԷ յօրինակ
Բ իմանալի, ԵԷ > իմանի
Դ հարց, ԵԷ > հարցումն
ԲԵԷ շաբաթ
Բ ~ աւր .ա., Դ մին ] .ա., ԵԷ օր մի, Զ օր
ԵԷ > պատասխանի
ԴԵԷ արարածոցս
Է ցուցանէ
Դ եւթնից, Է .է.ից
ԲԳԴԷ >.ա.
Ե օրն, Է օր
Բ զմիայհեծան
ԲԳԴԵԷ իշխանութիւն
ԲԵԷ > հարցումն, Դ հարցում
Բ .խ.. օր, ԵԷ .խ. աւր
ԳԷ եւ ] իսկ
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Պատասխանի1. Ի նմանութիւն քաղաքացն ապաստանի2, որ պահէր3
զմահապարտսն4 մինչեւ ի մեռանել
քահանապետին5: Եւ ԽԹ. (49)՝ Է.ից Է.
(7-7) ազատութիւն ծառայից եւ անդւոց6, որ հասուցանէ7 զմեզ8 ի հանգիստն9 արքաութեանն10, զի ստուեր11
հանդերձելոցն են12 երեւելիքս: Դարձեալ՝ Է. (7) շաբաթն13, Է. (7) դար14,
եւ միւսն15 սկիզբն16 անսպառ17 յաւիտենին18 կիրակէ19 աներեկ20, Խ. (40)
պահք եւ այլն21 խորհրդածութիւն22
չարչարանաց23 Փրկչին:

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Է > պատասխանի
ԲԵ ապըստամբի ] ապաստանի, Է
ապըստամբից
ԲԵԷ պահէին
Բ զմահայպարտսն
ԲԳ քահանայապետին, Ե քահանայպետին
ԲԳԴԶԷ անդոց
Է հատուցանէ
Է մեզ
Է յերկնից ] ի հանգիստն
ԲԳԴ արքայութեան, Ե երկնային արքայութեան, Է արքայութիւն
Է ստուերք
Է > են
ԵԷ շաբաթ
Գ դարս, Դ դար կենցաղոյս
Բ միւս
Է սկիզբն
ԲԳԷ անըսպառ
Գ յաւիտենիցն
Գ կիւրակէ
Զ աներեկ
Գ այլքն
Բ խորհըրդածութիւն, Զ խորհրդածու
ԵԷ > չարչարանաց

Հարցումն24. Զի՞նչ է25 բարեկենդան26, զի ի27 պահոցն է նա:
|147բ| Պատասխանի28. Ադամա
պատուիրեաց29 Աստուած պահել ի
միոջէն, որ էր30 պահք31, եւ ուտել զամենայն32 ծառսն33, որ էր բարեկենդանութիւն:
Հարցումն34. Զի՞նչ35 Զատիկ36, զի
նայ37 Ծ.երրորդեն38 (50) է39 Յարութեամբն Քրիստոսի:
Պատասխանի40. Զուարճանամք եւ
պահել զպատուիրանս41 նորա ոչ մոռանամք42:
Հարցումն43. Ընդէ՞ր շաբաթն Է.
(7)44 աւր45 է:

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45

ԲԵԷ > հարցումն
Բ են
ԲԳԴ բարեկենդանն
Է>ի
Է պատասխանէ
Ե պատւիրեաց
ԵԷ > որ էր
ԵԷ > պահք
Գ յամենայն
Գ ծառոց
ԲԵԷ > հարցումն
Զ զինչ է
ԳԴԵ զատիկն, Զ զատիկք
ԵԷ եւ նա
ԳԵ .ծ.երորդեն, Գ ~ յարութեամբն քրիստոսի .ծ. երորդեն է, Դ յ.ծ. երէն, Է
յ.ծ.երորդէն է
Դ>է
ԲԵԷ > պատասխանի
Ե պատւիրանս
Դ մոռամք
ԲԵԷ > հարցումն, Դ հարցում
Դ եւթն
Ե օր
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Պատասխանի1. Արարիչն2 յԷ.(7)3
աւր4 զարարածս յաւիրնեաց5 եւ Է.(7)
դար6 կենաց7 աշխարհի8 եւ Է.(7)
շնաւրհք9 Սուրբ10 Հոգւոյն11 եւ Է. (7)
անգամ յաւուր12 աւրհնի Աստուած:
Հարցումն13. Ընդէ՞ր աւուրք շաբաթուն ըստ կարգի կոչի մինչեւ14 ի Ե.15
(5) եւ ի Զ.ն16 (6) եւ Է.17 (7)՝ աւրն18
փոխի19 կոչիլ ուրբաթ եւ20 շաբաթ21:
Պատասխանի. Նշանակեն22 Ե. (5)
աւրն23 զանաշխատ արարաչութիւնն24
Բանիւ միայն գոյացուցեալ25 զերկինս
եւ զերկիր մեք26 գործեմք Ե. (5) գործաւքս27, որ ի մեզ: Իսկ «ուրբաթ»28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Է պատասխանէ
Դ վասն զի ] արարիչն
Բ .է., Դ եւթն
ԵԷ օր
ԵԷ յօրինեաց
Դ դար է
Դ կենցաղոյս ] կենաց
Դ > աշխարհի, Ե աշխահիս, Է աշխարի
ԴԵ շնորհք, Է շնորք
Է սրբոյ
ԲԳԴԷ հոգոյն, Է ~ հոգոյն սրբոյ
ԲԵ աւուրն, ԴԷ յաւուրն
ԲԵԷ > հարցումն
ԲԴԷ մինչեւ
ԲԳ .ե.ն
ԳԴԵԶԷ .զ.
ԴԵԷ ի.է.
ԵԷ > աւրն
Դ > փոխի
Է > եւ
Է > շաբաթ
Է նշանակէ
Է օրն
ԲԵԷ արարչութեան, ԳԴԶ արարչութիւն
ԵԷ գոյացեալ
ԲԳԴԶԷ եւ մեք
Գ զգայարանաւքս ] գործաւքս, Դ զգա-

թարգմանի29 «կազմած»30 վասն լինելութեան31 մարդւոյն32: Եւ զի33 արարչակից արար զնա անուանս34 յորջորջ35 հրամանաւ36: |148ա| Դարձեալ՝
յուրբաթու37 ել ի խաչ եւ կազմեաց
զպատկերն38 իւր եղծեալ39 զԱդամ40:
Իսկ շաբաթ41 կոչի հանգիստ42, որ43
նշանակէ զթաղումն, ի նմին աւուր
հանգեաւ Աստուած ի սկզբանն44: Եւ
այն է հանգիստ մարդկան, զոր
Փրկիչն45 ասէ46. «Նիրհեցին ամենեքեան47 եւ ի քուն մտին մինչեւ48 ի գալ
կիրակէին49 մեծի»:

28
29
30

31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

յութեամբս, Ե գծրանօք, Է գործարանօք
Դ ուրբաթն
ԶԷ թարքմանի
Գ կազմուած, Դ կազմութիւն, Դ~ կազմութիւն թարգմանի
Բ լինելութիւն
ԲԳԵԷ մարդոյն
ԵԷ > զի
Դ + անուանակոչութեամբ կենդանացն ]
անուանս, ԵԷ անւանս
Ա որ ջորջ ] յորջորջ, Դ > յորջորջ
Դ > հրամանաւ
Դ յուրբաթի, Է ուրբաթ
Ե զպատկեր
Դ ստեղծեալ
Է զադամն
Դ շաբաթն
Բ հանգիստ արար
ԲԷ > որ
ԲԵԷ յիսկզբանն ] ի սկզբանն
ԱԶ փրկիչին
ԵԷ ասաց
Է > ամենեքյան
ԳԴԷ մինչեւ
Գ կիւրակէին, Է կիրակէի
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Հարցումն1. Ընդէ՞ր աւրն2 ԻԴ. (24)
ժամ է, որ3 քարոզեցին զԱստուած4
գիտութիւն:
Պատասխանի5. Դարձեալ6՝ ԺԲ.
(12) նահապետքն որպէս ի7 գիշերի8
լոկ9 նշմարէին զծագումն Բանին՝
Աստուծոյ: Որպէս Դաւիթ ասէ «նշանք
մեր է10, եւ մեք ինչ ոչ11 տեսաք, իսկ
ԲԺ. (12) առաքեալքն12 որպէս ի
տուընջեան ականատեսք13 եղեն
Բանին»14:
Հարցումն15. Ընդէ՞ր ժամն Լ. (30)
մասն է:
Պատասխանի. Նա16 եւ այս ըստ
բազում բաղդատութեան17 է, որպէս Լ.
(30) աւրն18 զամիսն19 կատարեն20,
մասունքն21 զժամն կատարեն22, եւ ա-

ռաջին մարդն ըստ նմին23 ստեղծաւ24՝
Լ. (30)ամեա25: Ժ. (10)՝ կատարելութեան նշանակ, իսկ Գ. Ժ.եակքն26 (3,
10) ՝ թէ27 երեք|148բ|անձնեա տէրութիւնն28 յաւրինեցաւ29 տաճար:
Հարցումն30. Ընդէ՞ր թաւալմամբ
գնա31 Արեգակն32:
Պատասխանի33. Աւրինակ գրէ34
Աստուած, նովաւ ցուցանել35 մեզ զբոլորեալ36 եղանակքս37 անցաւոր եւ անհաստատ գոլ տարբերութեամբ38 Արեգական39: ըստ սողովմոնեան40 բանին,
թէ41՝ «ամենայն ինչ որպէս անիւ42
շրջի, գայ43 եւ գնայ»44: Դարձեալ45՝

22
23
24

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ԲԵԷ > հարցումն
ԵԷ օրն
ԲԳԴԶ + պատասխանի զի աստուածաբանքն .իդ. որ ] որ, ԵԷ + զի աստուածաբան մարգարէք .իդ. որ ] որ
Բ աստւածայբանքն, ԵԷ աստուածաին
Է պատասխանէ
Գ դադարեալ
ԳԵԷ > ի
ԳԷ գիշեր
Դ > լոկ
Գ են
Դ ոչինչ
Ե առաքեալ
Բ ականայտեսք
ԵԷ բանին աստուծոյ
ԲԷ > հարցումն, Դ հարց
Դ > նա
Բ բաղղատութիւն
ԵԶԷ օրն
Բ + զամիսն զամիսն ] զամիսն
ԲԳԴԵԷ կատարէ, Զ կատարէ եւ
Ե .լ. մասն, Է այսպէս .լ. մասն ] մասունքն

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ԲԵԷ կատարէ
ԵԷ > ըստ նմին
Է > ստեղծաւ
Է .լ. ամեա ստեղծաւ
Է տասայքն
Գ > թէ
Բ տէրութեանն, ԳԴԷ տէրութեան, Զ տէրութիւն
Ե յօրինեցաւ, Է յաւինեցաւ
ԲԵ > հարցումն, Դ հարց
Զ երթա
Ե արեգակ, Է արեգակնն
ԲԵԷ > պատասխանի
Ե օրինագրէ ] աւրինակ գրէ, Է աւրինակագրէ
Գ ցուցանելով
ԲԳԴԶԷ զբոլոր
Գ յեղանակքս, ԶԷ եղանակս
Է տարբերութեան
ԲԴԵԶ արեգականն
ԲԳԶԷ սողոմոնեան, Դ սողոմեան, Ե
սօղմեան
Դ որ ասէ թէ
Դ զանիւ
Ե գնայ
ԱԴԶ գայ ] գնայ
ԵԷ իսկ ] դարձեալ
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«ունայնութիւն ունայնութեան»1 ասաց2 ըստ Արեգական3 յելանել եւ ի
մտանել անդադար4: Իսկ զվախճան5
ասէ6՝ խլել եւ բրել, շինել եւ տնկել7:
Հարցումն8. Որպէ՞ս գիտացին, թէ
թաւալմամբ գնայ Արեգակն9:
Պատասխանի10. Զգայարանք11 առաջնոցն12 սուրբ էին եւ յստակ13: Նոքա զամենայն տարերս քննեցին, ոչ
միայն զորպիսութիւն14 գնացիցն15 գիտացին, այլեւ զհնչումն ձայնից16 նոցա: Եւ ի նոցանէ գտաւ արուեստ
երաժշտական17 ձայնից յաշխարհի18
1

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ե+ զվախճանն ասէ ընկըրկեալ անիւն ի
գուբն եւ դարձցի ի հողն ուստի էր] ունայնութիւն ունայնութեան: Է + զվաղճանն ասէ ընկրկեցաւ անիւն ի գուբն եւ
դարձցի ի հող ուստի էր
Զ > ասաց
ԲԶ արեգականն
Զ արեգականն անդադար, Ե ասաց...
անդադար
Դ զվախճասն
ԲԳԴԶ + ասէ ընկրկեալ անիւն ի գուբ եւ
դարձ ի հողն ուստի ուր էր եւ երեմիաս
ասէ ] ասէ, Բ ընկըրկեալ ] ասէ, ԳԴԶ
ընկրկեալ, Դ գուբն, ԳԴԶ դարձցի] դարձ,
ԲԳԴԶ հողն ] ի հողն, ԳԴԶ յերկիր որպէս
եւ էրն] ուստի ուր էր, Դ էր ] էրն, ԳԴ
երեմիա
Բ տնկեալ, Զ > խլել... տնկել Է > ասաց...
յելանել... զվախճան... տնկել
ԲԵԷ > հարցումն, Դ հարցում
Զ արեգակնն
Է պատասխանէ
Բ սգայարանք, Գ զսգայարանք, Զ զգաարանք, Է զգայարանքն
Զ առաջնոց
ԲԶ յըստակ
ԲԷ զորպիսութեան
ԳԵԷ գնացից
Է ձայնիցն
ԲԶ երաժըշտական, Ե երաժեշտական

եւ կարկաչք19 աստեղաց, որոց զբիբ
ական եւ զքթթել20 ետուն աւրինակ21:
Հարցումն22. Որպէ՞ս գիտացին, թէ
Շ. (500) ասպարեզ է մին23 թաւալումն |149ա| Արեգական24:
Պատասխանի.
Զայս
երկրաչափքն25 հրամանաւ առաջին թագաւորացն գիտացին զերկրի լայնութիւն
եւ զերկայնութիւն: ՃՁՌ. (180.000)
ասպարէզ26
ասացին27
զերկրաչափքն28 եւ ի հասարակաւորութեան29
չափեցին ոտիւք զստուերն30 եւ դրոշմեցին ՅԿ. (360) թաւալումն31 Շ.
(500) ասպարէզ32: Այլ զԱրեգակն
երկրիս33 չափ ասացին, եւ34 թէ երկիրս ցցավար35 մի էառ երկնից36, զի
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35

36

Է աշխարի
ԲԵ կարկաճք
Դ զթարթելն: Ե զքըթթել
Ե օրինակ
ԲԵԷ > հարցումն, Դ հարց
ԲԷ .ա. ] մին, Գ մի
Ա արեգակնան, ԲԴԵ արեգականն
Գ երկրաչափք
Ե ասպարեզս
ԱԶ ասացին եւ
Բ երկրայչափքն, Ե երկրաչափքն
ԲԷ հասարակաւորութիւն, Դ հասարակութեան
Ե զստւերն
ԳԷ թաւալումն + եւ այսպէս գիտացին (Է
գտին ] գիտացին) մեծութիւն արեգական
ԲԴԵԶԷ + եւ այսպէս գտին զմեծութիւն
արեգականն .շ. ] ասպարեզ, ԴԶ արեգական, Ե ասպարեզս, Է ասպարեզս
ԲԷ երկրի
Դ այլ եւ ասացին ] եւ
Բ ցցայվար, Գ ցցվար, Դ իբրեւ զմի թզաչափ տեղի ] ցցավար մի, Ե ցըցաւար, Զ
ցցավայր, Է առ ցցավար
Դ երկինքն
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որպէս ՅԿ. (360) թաւալումն ՃՁՌ.
(180000) ասպարէզ է, որ է ՌՇ.1
(1500) մղոն, նոյնպէս եւ Շ. (500)
ասպարէզն2 ՃՁՌ.(180.000) քայլ է:
Հարցումն3. Զի՞նչ է, որ թէ4 Ա.5 (1)
թաւալի6 Արեգակն, մասն մի7 անցանէ8 յաւրէն9, եւ թէ10 Լ. (30) թաւալի՝
ժամ11 Ա.12 (1):
Պատասխանի13. Աստանաւր14 ցուցանէ, թէ Արեգականն15 թաւալմունքն
են արարող մասանց16 մասանսն եւ
ժամուց:
Հարցումն17. Ո՞ւր անգանի18 Արեգակն19 զցայգ20:
Պատասխանի21. Յայն կոյս հիւսիսական22 լերանց, յորում23 տիւ24
լինի |149բ| զամենայն գիշեր25:

Հարցումն26. Զի՞նչ են Գ. (3) աւրն27
յառաջ, քան զլուսաւորսդ:
Պատասխանի28. Աւրինակ29 երրորդութեանն30 են՝ անմարմին, անպարագելի31, անիմանալի, եւ այլ32 ոչ եղեւ
նման նոցա յաւիտեան:
Հարցումն33. Ընդէ՞ր34 ԱԺ.35 (11)
աւրեա36 ստեղծաւ37 Արեգակն38:
Պատասխանի39. Իբրեւ40 ամենայն
էակք41՝ լի42, կատարեալ43 ստեղծան44,
ծառք45՝ լի պտղովք46, խոտ47 բանջա-

23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Բ .ռ.ու .շ. ] .ռշ.
Բ ասպարեսն
ԲԵԷ > հարցումն
ԲԵ եթէ
Գ մին, Դ մի
Գ թաւալէ
Բ .ա., Է մէկ
Գ անց է, Դ անցանի
Ե յօրէն
Է եւ թէ
Է ժամի
ԲԴ մի
Է պատասխանէ
Ե աստանօր
ԲԴԷ արեգական
Բ մասանսն
ԲԵԷ > հարցումն
ԲԳԵԷ ագանի, ԱԴ անգանի, Զ անկանի
Բ արեգակ
Զ զցայք, Է զցայգն
Է պատասխանէ
ԱԴ հիւսական (ԲԶԷ հիւսիսական), Գ

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47

հիւսիւսական, Ե հիւսուսական
Է յորժամ
Զ տիւն
Է գեր ] գիշեր, Դ > հարցումն... գիշեր
ԲԵԷ > հարցումն, Դ հարց
ԵԷ օրն
Է պատասխանէ
Ե օրինակ, Զ աւրինակք
ԴԵԶԷ երրորդութեան
ԲԳԴ անպարագրելի
ԲԵԷ այլ եւ
ԲԵԷ > հարցումն, Դ հարց
Դ > էր
Զ .աժ.ն
Ե օրեայ, Է աւրայ
Է ըստեղծաւ
ԴԵԷ լուսինն] արեգակն
Է պատասխանէ
Դ որպէս ] իբրեւ, Ե + քան զի անմարթ էր
թերի եւ կիսակատար լինել յաւուր
լինելութեան իւրո իբրեւ ] իբրեւ, Է + քան
զի անմարդ էր թերի եւ կիսակատար
լինել յաւուր լինելութեան իւրո իբրու ]
իբրեւ
Դ էակքս, ԵԷ արարածք
ԵԷ >լի
Դ եւ կատարեալ, Է > կատարեալ
Է > ստեղծան
Ե եւ ամենայն ծառք, Է եւ ծառք
Ե պտղով
ԵԷ եւ խոտ
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րոյ1՝ սերմ2 իւր ի նմին եւ մարդն՝
Լ.ամեայ (30) հասակաւ3:
Հարցումն4. Տաւնք Արեգակա՞ն5 են
դիւրագիւտ6, թէ7 Լուսնի8:
Պատասխանի9. Որպէս վերադիր10
յեղյեղուկ11 է, որ է շաւիղ տաւնից
Լուսնին եւ նահանջ12 անշփոյթ13, այսպէս դիւրին է սայ, քան զնա:
Հարցումն14. Զի՞նչ ասի թուական15:
Պատասխանի16.
Զքանիաւնութիւն17 արարածոց18 ի
կիր արկեալ19, հիմն զանազան20 արուեստից եւ չափ կենաց իւրաքանչիւր21:
Հարցումն22. Զի՞նչ է նահանջն23:

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Գ բանջարով
ԲԳԴԵԷ սերմն
Դ հասակաւ ստեղծեալ
Բ > հարցումն
ԱԴԵԶԷ արեգան, Բ արեգականն (Գ
արեգական)
Բ դիւրայգիւյտ
Բ եթէ
Դ լուսնին
Բ > պատասխանի
Բ վերայդիր, ԴԶ վերադիրն
ԲԳԴ յեղեղուկ
Զ նահանջն
Բ փօք ] անշփոյթ, Դ անշփութ, Զ անշփոթ
Բ > հարցումն, ԵԷ > հարցումն... քան
զնա հարցումն
ԳԴ թուականն, Զ թվականն, Է թվական
Բ > պատասխանի, Է պատասխան
Դ քանիաւնութիւն, Ե քանիօնութիւն, Է
զքանիաւնութեան
Է արարածոցս
Է արկեալ էր
Բ զանայզան
ԵԷ իւրոց ] իւրաքանչիւր
ԲԵԷ > հարցումն, Դ հարց
ԳԵ նահանջ

Պատասխանի24. |150ա| Մայր
ամենայն թուականութեան25, որ բաղկանա ի Դ.26 (4) տարոջն27 աւր28 մի,
որ կոչի ղիմբեադ29: Սայ է լոյսն, որ
յառաջ քան զԱրեգակն30:
Հարցումն31. Զի՞նչ են Գ. (3) ժամքն
ի Դ. (4) յեղանակս32 տարւոյն33:
Պատասխանի34. Սա է Է.երեակ35
(7):
Հարցումն36. Ընդէ՞ր ի կիրակէ37
փոխի38 Զատիկն:
Պատասխանի. Յառաջին ժամանակսն39 ի ԺԴ.անն40 (14) Է. Լուսնի41
կատարէին զԶատիկն42 ընդ Հրեայս43,

24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

Բ > պատասխանի, Է պատասխան
Է թվականութեան
ԵԷ > .դ.
Բ տարոջ, Գ տարին
Է օր
Բ ղըմբիադ, Գ լոմպիաթ, Դ ղիմբէադ, ԵԷ
ղոմպիաթ
Գ յաւիտեանս ] զարեգակն, Դ զարեգակ, ԵԷ զարեգակն սա է որ փոխէ զհասարակածն հայու ] զարեգակն, Է արեգակն, Է հայոց
ԲԵԷ > հարցումն
Գ յեղանակսն, ԵԷ եղանակս
ԲԴԵԷ տարոյն, Գ > տարւոյն
Բ > պատասխանի, Է պատասխան
ԴԵ .է. երեակն, Է .է. երրեակն
Դ հարց, ԵԷ > հարցումն
Գ կիւրակէ, ԴԷ կիրակի
Դ փոխեցին
Դ ժամանակին, ԵԷ ժամանակն
Է .դ.տասան ] .ժդ.անն
ԵԷ լուսնին
Բ > պատասխանի... զզատիկն, ԴԷ զատիկն
ԳԴԶ հրէայսն
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մինչեւ1 ժողովն2 Նիկիա3 սահմանեցին
միաշաբթու4 տաւնել:
Հարցումն5. Զի՞նչ է վերադիր6:
Պատասխանի7. Աւելեալքն8 յԱրեգակնէ9, ԺԱ.ան (11) ժամք10՝ իբրեւ11
արար զնայ12:
Հարցումն13. Զի՞նչ է Է.երեակ (7):
Պատասխանի14. Աւելեալքն15 յԱրեգակնէ ի Լուսնէ16 ԱԺ.ան (11) աւր17,
իբրեւ արար զնա Աստուած18:
Հարցումն19. Ընդէ՞ր20 Ե. (5)
Աւելեացն Է.երեակ21 (7) է:

Պատասխանի22. Թէ ունիս23 զաւր24
ստեղծման25 մարդւոյն26 եւ ածես ի
վերայ զԵ.ն27 (5)՝ որ յառաջ քան
զնա28, ցուցանէ29 ուրբաթ30:
Հարցումն31. Ընդէ՞ր յԼԱ.32 (31) ամէն33 անու|150բ|անն34 Խոսրովու35
ասէ
ունել
զՇ.եկին36
(500)
թուականն:
Պատասխանի37. Զի Անդրէասա38
Մ.ն39 (200) Ը.40 (8) ազգի41 անդ կատարեցաւ: Ապա Աղեկսանդրացիքն42
զՇ.եակքդ43 (500) գտին44:

22
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Բ մինչեւ մինչեւ, ԳԴԷ մինչեւ, Զ մինչեւ ի
Դ ի ժողովն
Գ նիկիոյ, ԵԷ + ի ժամանակն նիկիա ժողովոյն
Բ միայշաաբաթու, Գ ի միաշաբաթու, Դ
ի միաշաբթու, Ե + յաւուր մի շաբաթու
տօնել եւ զատանել ի տիրասպաննիցն ]
միաշաբթու տօնել, Է յաւուր միաշաբաթուց տօնել եւ զատել ի տիրասպանիցն
ԲԵԷ > հարցումն
ԴԷ վերադիրն
Բ > պատասխանի, Է պատասխանէ
Բ որպէս աւելեալքն, ԵԷ յաւելեալքն
ԲԳԴ ի լուսնէ ] յարեգակնէ, ԵԶԷ ի լուսնէն
ԲԳ աւր ] ժամք, Ե > ժամք, Զ աւրեա ]
ժամք, Է + մինչեւ ըստեղծ զնա աստուած
] ժամք
Դ յորժամ ] իբրեւ
Ե ստեղծ զնա Աստուած ] արար զնայ
Բ > հարցումն
Բ > պատասխանի
Բ որպէս աւելեալք
ԲԶ > ի լուսնէ
ԲԶ ժամք ] աւր
ԳԴԵԷ > հարցումն... աստուած
ԲԵԷ > հարցումն, Դ հարց
Է եւ ընդէր
Է. է.երրեակ

Է պատասխանե
ԲԵԶ ունի
24 ԵԷ զօր
25 Է ըստեղծման
26 ԲԳԴԵԷ մարդոյն
27 Գ զ.ե.եակն, Է զ.ե.
28 Դ > որ յառաջ քան զնա
29 Բ ցուցան, ԵԷ ցուցանի
30 Գ զնա ուրբաթ, Դ զշաբաթն ] ուրբաթ, Է
ուրբաթն
31 ԲԵ > հարցումն, Դ հարց
32 ԲԷ .լա.
33 Ե ամի, Է ամն
34 ԵԷ անուշաւանն ] անուանն
35 Բ խոսրովոյ, Ե խոսրուի
36 Բ զ .եճ.եկին, Է .շ. եկին
37 Է պատասխանէ
38 ԴԶ անդրիասա
39 ԵԷ .մ.եակն
40 Բ եւ .ը., Ե եւ .է., Է .է.
41 Գ ազգաց, ԵԷ > ազգի
Ե ձեռագրի բնագիրը «կատարեցաւ»
բառով ավարտվում է
42 ԲԳ աղեքսանդրացիքն, Է աղէկսանդրացիքն
43 ԲԳԴԶ զ.շ. եակդ, Է զ.շ.եակք
44 Է կատարեցին ] գտին
23
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Հարցումն1. Ընդէ՞ր պատուէ2 իսմայելական3 ազգն4 զուրբաթն:
Պատասխանի5. Զի ի նմա ստեղծաւ6 մարդն առաջին:
Հարցումն7. Զի՞նչ է8 բռումաղ9:
Պատասխանի10. Տաւն11 անուանի,
զոր պատուեն քաղդէացիքն, զորմէ
ասաց Դիմոկրատէս եւ Սոկրատէս12:
Որպիսի13 ինչ14 աւրս15 այլ16 լինի,
պարտ է ակն17 ունել ձմերանն18 գալոյ19, որ է Նոյեմբեր ԻԳ.20 (23):
Հարցումն21. Զի՞նչ է գայլվազ22:

Պատասխանի23. Եւ զսա24 պատուեն քաղկեդոնիկք25, որ է Մարտի26
Թ. (9): Ասէ27 «որպիսի28 աւրս29 այս,
լինի զԽ.30 (40) աւր31»։
Հարցումն32. Զի՞նչ է, որ ի Կ. (60)
աւր33 կատարեմք զրովպէ34:
Պատասխանի35. Լուսինն36 Բ. (2)
մասն յաւուրն37 թողու38՝ Ա. (1) ի
տուընջեան39 եւ Ա. (1) ի գիշերի.
լինի40 ի41 Բ. (2) ամսոյ42 աւր43 մի:
Հարցումն44. Զի՞նչ է, որ ԲԺ.անապատկեմք45 (12) ի կենդանակս46
զԼուսին47:

1

23

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

ԲԷ > հարցումն, Դ հարցում
Է պատուեն
Բ իսմայէլական, Զ իսմաելական, Է իսմայէլացիքն
Է > ազգն
Է պատասխանէ
Է ըստեղծաւ
ԲԷ > հարցումն
Բ>է
Բ բռմաղ, ԳԴ բռամաղ, Զ բռըմաղն, Է
ըմբռնաղ
Բ > պատասխանի, Է պատասխանէ
Է տօն
Է > սոկրատէս
Է թէ որպիսի
ԴԷ > ինչ
Է օրս
ԲԴԷ այս
Դ այնպէս ակն
ԶԷ ձմերան
Դ այնմիկ ] գալոյ
Զ ի .իգ, Է .իգ. + յերեկօրէ մինչեւ ի .գ.
ժամն ճաշոյ
ԲԷ> հարցումն, Դ հարց
ԲԴԷ գալվազ, Զ + գայլվազն արեգականն

24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Է > պատասխանի
Է աստ] զսա
Բ քաղդեացիք, Դ քաղթէացիքն, Զ
քաղկեդոնիք, Է քաղդէացիք
Դ մարտ ի
Դ ասեն
Դ որպէս
Է օրս
ԴԷ .խ.
Դ աւր + այնպէս լինի, Զ աւր այսպէս, Է
օր եւս
ԲԷ > հարցումն, Դ հարց
Է օր
ԲԷ րոպայ, Դ զրոպէն, Զզրոպէ
Է պատասխանէ
Է լուսին
ԷԳԷ > յաւուրն
Է թուղու
Բ տուընջեանն, Է տըւընջեան
Դ որ լինի
ԲԴԷ > ի
Դ ամսոյն, Է ամսյ
Է օր
ԲԷ > հարցումն, Դ հարց
Բ .բժ.այպատկեմք, Է .բժ.անեմք
Զ կենդանակերպ, Է կենդանակերպն
ԲԴ զլուսինն, Է > զլուսին
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Պատասխանի1. Զի այսպէս համեմատին |151ա| գնացք2 Արեգական3
եւ Լուսինի4, եւ այսպէս կատարէ
զ.ՃՁ. (180) թիւն5 ի Զ. (6) աստեղս6:
Հարցումն7. Ընդէ՞ր կոչի Աստուած
Աբրահամու8:
Պատասխանի9. Վասն յոյժ հպատակութեան10 հրամանուց11 նորա եւ
աստուածասիրութեան12 եւ ոչ ինչ
խնդրելոյ աստէն13 եւ տուն անկամ14
ոչ ունէր: Թէ15 ոք զայս երիս16 ստանա17, Աստուած նորա Աստուած է, եւ
նա՝ Աբրահամ18:

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18

Է > պատասխանի
Զ գնացքն
ԲԴ արեգականն
ԲԴԷ լուսնին, ԳԶ լուսնի
Գ նի ] թիւն ի, Է թիւ
Բ ասպարեզս ] աստեղս, Է ասպարեզ +
«ընդէ՛ր .դ.կնեմք զքանիք լուսնին, յորժամ ի գիշերի զոր գնալն կամիմք գիտել:
պատասխանէ. զի ի .ժե. օր կատարի .կ.,
որ լինի ժամք տասներկու». սրանով Է
ձեռագրի բնագիրն աւարտւում է:
Բ > հարցումն, Դ հարց
Գ աբրաամու
Բ > պատասխանի
Դ հնազանդութեան ] հպատակութեան
ԲԳ հրամանաց, Դ > հրամանուց, Զ հրամաեաց
ԲԳԴԶ աւտարսիրութեան
Բ + աստէն իբրու համարձակութիուն ունել խաւսել ընդ նմա ] աստէն
ԲԳԴԶ անգամ
Բ եթէ, Դ եւ թէ
Զ > երիս
Զ ըստանայ
Գ աբրաամ

Հարցումն19. Ընդ է՞ր Աստուած
Իսահակա20 կոչի Աստուած21 տիեզերաց:
Պատասխանի. Հնազանդութիւն22
Աստուծոյ եւ մարդկան յայս չափս հասուցանէ զմեզ, քանզի23 նա Հաւր24 եւ
Աստուծոյ25 հնազանդ եղեւ26 մահու
չափ27:
Հարցումն28. Ընդէ՞ր Աստուած Յակովբայ29 ասի:
Պատասխանի. Յակոբ30 «խաբող»
թարգմանի31, եւ խնամակալութիւն32
մարմնոյ անդրանիկ33 է, քան զՀոգւոյ34, որպէս Եսաւ35 անդրանիկ էր36,
քան զնա: Արդ, եթէ ոք խաբելով փոխէ զանդրանկութիւն ի հոգին, Աստուած նորա Աստուած է:
19
20
21
22

23
24
25

26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Բ > հարցումն, Դ հարց
Բ սահակայ
ԳԴ աստուածն
Դ վասն հնազանդութեան վասն զի
նմանեաց տեառն ] հնազանդութիւն
Բ > զի ] քանզի
Զ հօր
Դ > աստուծոյ... զմեզ... հաւր եւ աստուծոյ
Դ հաւր ] եղեւ
Դ + չափ եւ մահու խաչի եւ որ զայս
առնէ նմանեսցի իսահակայ եւ տեառն
աստուծոյ մերոյ ] չափ
Բ > հարցումն, Դ հարցում
ԲԳԴԶ յակոբայ
ԳԴ յակոբն
Զ թարքմանի
Բ խնամայկալութիւն
Դ որ անդրանիկ
ԲԳ զհոգոյ, Դ զհոգի
Զ յեսաւ
ԶԷ > էր
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Հարցումն1. Զի՞նչ է2 գինի3 պատարագին:
Պատասխանի4. Հաւատք մարդոյն
եւ արժանաւորութիւն:
Հարցումն5. Ապա դրամն6 զի՞նչ է,
զոր առ|151բ|նոյք7:
Պատասխանի. Գինք ձիթոյ եւ
խնկոյ8, նաշոյ9 եւ գինոյ եւ հացի: Այլ
թէ արժանի չէ եւ քաջահաւատ10, թէ11
զաշխարհի գանձ տայ, զաւուր միոյ
պատարագ անհնար է գնել:
Հարցումն12. Թէ13 ոխս ունի14 երէցն15, արժա՞ն է մատուցանել16 պատարագ17:
Պատասխանի. Թէ յիրաւի է բարկացեալ կամ հոգեւոր եւ աստուածային18 իրաց, արժանի19 է: Թէ20 անիրաւ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Բ > հարցումն, Դ հարց
ԵԶԷ են
ԲԳԴԶ գինք
Բ > պատասխանի
Բ > հարցումն, Դ հարց
Զ դրամ
Բ առնումք, Դ առնուն
Բ խնգոյ
Դ նաշխոյ, Զ նաշւոյ
Բ քաջայհաւատ, Դ ճշմարիտ հաւատով ]
քաջահաւատ
Բ թէ եւ
Բ > հարցումն, Դ հարցում
Զ եթէ
Դ ունենայ
Դ քահանայն ] երէցն
Դ մատուցանէ
Դ պատարագ թէ ոչ
Զ աստուածաին
ԲԳԴԶ արժան է մատուցանել
Դ իսկ թէ

բարկացաւ, կամ21 վասն մարմնական
իրաց, ոչ է արժան մատուցանել22:

21
22

Բ եւ կամ
ԲԳԴԶ > մատուցանել
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Դ. ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՏՈՄԱՐԻ1, ԶՈՐ
ԱՐԱՐԵԱԼ Է ՅՈՀԱՆՆԻՍԻ2
ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ3, ԶՈՐ4 ՄԱԿԱՆՈՒՆ5
ԿՈԶԵՌՆ6 ԿՈՉԵՑԵԱԼ7
|273բ| Արդ, վասն զի8 յԱրաց9 ամսոյ ի10 Լ.նն11 (30) հանդիպեցաւ12
դնել13 զգիր թուականության14 Հայոց
ազգիս15 ի ձեռն Անանիայ16 Շիրակուանցւոյն17, Ժ.երորդ (10) ամի աթոռակալութեան18 Յոհանիսի19 Հայոց20
կաթողիկոսի21, որ22 ԻԳ.23 (23) թիւ էր
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

ԲԳԵԶԷ տումարի
ԳԴ յովհաննու, Զ յոհանէսի, Է յովհանիսի
ԳԴ սուրբ վարդապետին, ԳԴ ~ սուրբ
վարդապետին յովհաննու, Ե սուրբ վարդապետէս անանիայ շիրակեցւոյ եւ զոր
կարգեալ է սուրբ հարցն իմ ] յոհաննիսի
վարդապետի զոր մականուն կոզեռն
կոչեցեալ
Բ որ, ԳԴ > զոր
Բ մականուան էին, Զ մականունն
Զ կոզեռ, Է սարկաւագ] կոզեռն
Բ > կոչեցեալ, Դ կոչեցելոյ, Զ կոչեն,
Էկոչի
ԲԳԴԵԶԷ վասն Ա > զի
Զ արաց
ԳԴ > ի
Գ .լ., Դ .լ.ն, Ե.ե., ] .լ. .լ.նն, Զ .իե., Է .է.
Զ հանդիպեցօ
Զ դնէ
Է թվականութեան
Ե > ազգիս
ԲԵԷ անանիայի
Բ շիրակացւոյ ի, ԳԴ > ի ձեռն անանիայ
շիրակուանցւոյն, Ե շիրակեցւոյ ԶԷ շիրակացոյ
ԲԳԵԶԷ աթոռակալութեան, Ա աթոռակալութիւն, Դ յաթոռակալութեան
ԳԴ տեառն մովսէսի] յոհանիսի, Բ
տեառն յովհաննիսի
Դ > հայոց
Գ կաթողիկոս

հայրապետացն ի սրբոյն24 Գրիգորէ25,
եւ ԻԵ.26 (25) ամին27 Յուստիանոսի28
կայսեր29, ի հիմնարկութեան մեծի30
եկեղեցւոյն31 Սրբոյն32 Սոփիայ33, եւ ի
ԻԵ.34 (25) ամին35 Խոսրովու Պարսից
արքային36. արդ, յայսմ37 տարւոջ38,
յորում39 զթուականն40 եդին, ՐՋՀԶ.41
(5976) ամ42 էր43 յԱդամայ մինչեւ ի44
Հայ թուականն45: Եւ46 ի ծնընդենէն
Քրիստոսի47 մինչեւ ի սրբոյն48 Գրիգորի49 ելն ի Վիրապէն են50 ամք

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

Ե եւ ] որ, Է որ է
Դ ի .իգ.
Է սըրբոյն
Զ գրիգորի
Է ի .իե.
Դ ամի, Է ամ
Զ ուստիանոսի, Է յուստիանոսէ
Զ կայսերն
ԲԳԴ մեծ, Է մեծին
ԴԶ եկեղեցոյն
ԲԴԷ սուրբ
ԳԴԶԷ սոփեայ
ԲԳԴ .իբ.] .իե.
Գ ամ, ԴԷ ամի
Դ արքայի, Զ արքաին
Բ յայնմ, Զ այսմ
Զ տարոջս, Է տարւոջս
Է որում
Զ թվական, Է զթվականն
Բ .րոհզ.
Զ > ամ, Է ամէն
Է > էր
Գ + եւ վասն զի ի ] ի
ԳԴ > արդ... զթուականն եդին... յադամայ... ի հայ թուականն, Զ թվական, Է
թվականն
Դ վասն զի ] եւ
Բ յիսուսի քրիստոսի
Ե սուրբն, Զ սուրբ
Ե գրիգոր, Զ գրիգորն
ԴԵԶԷ > են, Զ > ելն ի վիրապէն
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ՄՀԶ.(276)1, որ լինի2 ի ծնընդենէն
Քրիստոսի3 մինչեւ ի Հայ4 թուականն5՝
ամք6 ՇԾԲ. (552)7:
|274ա| Արդ, եթէ կամիցիս8 գիտել
զպատճառն9, կամ10 ի բաց տանելեացն11, կամ ի վերայ12 բերելոցն13
թուականին14 եւ նահանջիցն15 եւ զայլոցն16 ամենեցուն17՝ նախ զի ասէ18
«Նաւասարդի կրկնակ19 չկայ»: Եվ
զի՞նչ է պատճառն20. վասն զի շաբաթն Է. (7) օր21 է, եւ ամիսն՝ Լ.22
(30): Եւ յորժամ զամիսն շաբաթ23
1

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23

Բ + .մհզ. + եւ անտի մինչեւ ցհայ թուականն ամք .մհզ.] .մհզ., Գ + .մհզ. + եւ
անտի մինչեւ ի դնել թուականին հայոց
ամք .մհզ.] .մհզ.
Ե լինին
Ե ~ քրիստոսի ծննդենէն
Բ ցհայ ] ի հայ
ԶԷ թվական
Ե > ամք
ԳԴ > որ լինի... քրիստոսի... հայ թուականն .շծբ.
Բ կամեսցիս
ԲԴ զպատճառս Գ + եւ զայլոցն պատճառս ] զպատճառն
ԵԶ > կամ
ԲԳԴԷ տանելեաց
Է վայր ] վերայ
ԲԴ բերելեաց, Գ բերելոյ, Է բերելոյն
ԳԶԷ թվականին
Գ > եւ նահանջիցն Դ ~ նահանջի եւ
թուականի, Ե զնահանջիցն
Դ զայլոց
Գ ամենեցունց Ե ամենեցուն է այս
Է ասեն
ԲԴԶ > կրկնակ
Ե > եւ զինչ է պատճառն Գ որ չկայ ]
պատճառն
ԲԳԴ աւր
Բ .լ. աւր, Է .լ. օր
Բ շաբաթք

առնես, լինի24 Դ. (4) շաբաթ եւ Բ.25
(2) օր26. այն27 կոչի28 կրկնակ: Եւ
վասն զի Նաւասարդի զիւր կրկնակն29
չառնու30 զանձամբ31, զի Բ. (2) օրն32,
որ առաւելու33 քան զԴ.(4) շաբաթն34,
այն35 յելս36 ամսոյն լինի: Վասն այնորիկ37 Հոռի ամսոյն38 կրկնակն Բ.(2)
լինի39՝ մնացեալն40 ի Նաւասարդոյ41:
Նոյնպես եւ Հոռի ամիս42 զիւր
կրկնակն, որ ի Նաւասարդէ43 էառ եւ
զիւր յաւելուածն44, որ45 լինի Դ. (4)
օր, զայն Սահմոյ46 մատուցանէ47:

24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47

Գ մնայ ] լինի, Դ նա լինի
Դ մնա .բ.
Բ աւր, Դ > օր
Գ > այն, ԶԷ եւ այն
Գ որ կոչին
Ե կրկնակ, Է > եւ վասն... կրկնակն
Դ ոչ առնու, Զ չառն, Գ + աւելուածն ոչ
առնու ] կրկնակն չառնու
ԲԴԵԷ զանձանբ ԱԳԶ զանձանբն
ԲԳԴ աւրն
Զ առօելու
Գ շաբաթքն
ԱԴԷ յայն
Ա ելս, Ե ետ ] յելս
Ե այն ] այնորիկ
ԲԵԶ ամսոյ, Դ > ամսոյն
Դ > լինի
ԲԷ մնացեալքն
Գ եւ լինի հոռոմ ամսոյ կրկնակն ] վասն
այնորիկ հոռի ամսոյն կրկնակն .բ. լինի
մնացեալն ի Նաւասարդոյ: ԲԷ նաւասարդէ, Զ նաւասարդու
ԳԶ > ամիս
Գ նաւասարդոյ
Զ օելուածն
Գ > որ լինի .դ օր զայն
ԲԳԷ սահմի ամսոյ
Դ > մնացեալն... հոռի... սահմոյ մատուցանէ, Ե կրկնակն որ ի նաւասարդէ
էառ եւ զիւր յաւելուածն որ լինի .դ. օր
զայն սահմի ամսոյ մատուցանէ ] .բ.
լինի... մատուցանէ
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Նոյնպես1 եւ2 զայլսն3 իմասցիս4. զի
երթայ ըստ կարգի, մինչեւ լինիցի5
շաբաթ6, ապա7 ի նմին8 դառնայ:
Այլ9 որ ասեն10՝ զԵ.11 (5) օր12 արարչութեան13 լինել պատճառ չկալոյ14
|274բ| Նաւասարդոյ15 կրկնակ16, այն
չէ ճշմարիտ, զի աւուրք17 արարչութեան18 յաւել աւուրս19 Եփրայեցոցն20
է21 եւ ոչ Հայոց22:
Իսկ վասն վերադրի23 Լուսնին24, թէ
ընդէ՞ր բազմապատիկ առնես25 զթուականն26՝ զմեկն27 զԺԱ.28 (11), պատ1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

Գ այսպէս
Զ > եւ
Ե զայլն
Զ իմաստեսցես
ԲԵ լինի, Դ եւ լինի ] մինչեւ լինիցի, Զ
լիցի
Զ .է. ] շաբաթ
Դ եւ ապա
ԲԵ մին ] նմին, Դ մինն Զ ա ] ի նմին
Զ արդ ] այլ
Զ ասէ
Զ զհինկ ] զ.ե.
Բ աւր, Ե օրն
Բ արարչութեանն
Զ չկալու
Զ նօասարդի
Զ կրկնակն
Զ օուրք
Բ արարչութեանն
Բ աւուրսն, Զ յօրսն
ԲԵ եբրայեցւոցն, Զ եբրաեցոցն
Բ են ] է
ԲԶ ի հայոց, Գ > զի երթայ... հայոց...
պատճառ ճշմարիտ... աւուրս... եւ ոչ
հայոց, ԴԷ > այլ... լինել... կրկնակ.. յաւել... եւ ոչ հայոց, Ե ի հայոցն
Գ վերադիր, Դ վերայի] վերադրի
Գ լուսին
Գ պիտի առնել ] առնես, Դ առնեն
Գ > զթուականն, Դ զթիւ ] զթուականն,
Զ զթվական, Է ըզթուականն
Դ զմինն, Զ զմին, Է զ.ա.
ԲԴԵԶԷ .ժա.

ճառն29 այս30 է31. զի յամենայն32 ամի
ԺԱ. (11) աւուրբք33 յառաջ կատարէ
Լուսինն զընթացս իւր, քան Արեգակն34: Վասն զի յաւուր35 արարչութեան36 ի չորեքշաբաթու37 ըստեղծ38
զԱրեգակն39 ընդ40 առաւօտս41, եւ42
զԼուսինն43՝ ընդ երեկս: Եւ ի ըստեծման44 Լուսնին ԺԱ.45 (11) մասն
պակաս էր յընթացից46 Արեգականն:
Եվ այն47 լինի յամիսն48 ժամս ԺԱ.49
(11) եւ ի տարին50՝ աւուրս51 ԺԱ. (11):

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51

Գ > պատճառն
Գ > այս
Գ >է, Է էն ] է
Գ ամեն, ԶԷ ամենայն
Դ աւուրբ Զ օուրք
Բ զարեգակն, Ե զարեգակ
ԲԷ յաւուրս, Զ աւուր
Բ արարչութեանն, Դ արարչութեան ի
Ե չորեքշաբթու
ԲԷ + ստեղծ աստուած, Գ > վասն... ըստեղծ զարեգակն, Դ եստեղծ, Զ + ըստեղծ աստուած
Գ > վասն..ի չորեքշաբթու.. զարեգակն
Է որ ընդ
Բ առաւաւտս, Գ + առաւօտ ի չորրորդումն աւուրն, Դ առաւաւտն, Ե առաւօտն, Զ առօաւտս, Է առաւօտս
Դ > եւ
ԲԵ զլուսին
ԲԴԵ ստեղծման, Զ ըստեղծմանն, Է
ստեղծմանէ
Ե տասն ] .ժա.
Զ ընթացից
Բ այլն ] այն
Զ ամիսն, Է յամիս
Է .ժբ. ] .ժա.
Ե յամին ] ի տարին
Գ > եւ ի տարին աւուրս .ժա ., Զ աւուրք,
Է յաւուրս
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Նա1 կոչի վերադիր2: Արդ, յորժամ կամիցիս3 վերադիր առնել4, զանցեալ ամաց5 վերադիրն6 համարել7 պիտի8
ամենայն9 ամի ԺԱ. (11): Այս10 է
պատճառ11 բազմապատկին իսկ զի
ասէ12 «ըստ նահանջիցն13 պակասեցո՛», զի ի14 նահանջի ամի15 թիւ մի
ի16 վերադրացն17 հայոց18 պակասեցուցանէ աւելի19 |275ա| օրն20 այն21,
որ ի փետրվարի22 անկանի: Եւ23 զի
ասէ24 «ըստ ԹԺ.երեկացն25 (19)
յաւել26, վասն27 զի յԹԺ.երեկին28 (19)

օր29 մի30 յաւելու31 ի32 վերադրիրն,
այն33» է34, որ ասէ «յԹԺ.երեկին35 (19)
ԺԲ. (12) ա՛ծ»:
Պատճառն36 այս37 է38, զի յԱպրիլի39
ԳԺ.անիցն40 (13), որ41 է42 ըսկիզբն43
բոլորին44, յԱպրիլեացն45 մինչեւ46 ի
Մարտի47 ԻԵ.ն48 (25), որ է49 կատարումն բոլորին50, յամենայն51 ամի
մնացեալ լինի52 մասնկունք53 ԺԹ. (19)
ի վերադրացն Հայոց: Եւ ժողովին մա27
28

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

ԲԴԵԶԷ որ ] նա
Դ վերադիր լուսնին, Ե վերադիր լուսնի
Բ կամիս, Գ առնես ] կամիցիս, Դ > կամիցիս, Է կամիցես
Գ > առնել, Դ առնես
ԲԵԷ ամացն, Զ ամին
Գ վերադիրսն, Է վերադրին
Դ համարեա, Է համարեալ
Դ > պիտի
ԳԵ ամեն, Զ յամենայն
Զ որ ] այս, Գ > այս է պատճառ բազմապատկին
Ե պատճառն
ԴԶ ասէ թէ, Է ասի
Է նահանջիցն հայոց
Զ>ի
Ե ամին
Է>ի
ԴԴ վերադրէն
Գ > հայոց
Զ օելի
ԲԳԴ աւրն
ԳԵԶԷ > այն
ԲԴ փեպրուարի, Գ փետրուարի, Ե փետրուար
Գ իսկ ] եւ
ԳԴԵԶ ասէ թէ
Բ տասներրեկիցն, Գ թ իերիեկացն, Դ
.թժ.երեկացն
Զ օել

29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Ե քան ] վասն
Բ յ.թժ.երրեկի, Գ .թի. երրեկի, Դ ի .ժ.երեկի, Ե յ.թժ.երեկի ամին, Զ .թ. եւ .ժ. երրակի ամին, Է .թժ. երեկի ամի
ԲԳԴ աւր, Զ > օր, Ե թիւ ] օր
Զ > մի
Զ յօել
Զ > ի, Է մի ] ի
Զ եւ այն
ԲԶ > է, Գ եւ լինի .ժբ.] այն է որ ասէ յ.թժ.
երեկին .ժբ. ած
Բ .թժ.երրեկի, Ե յ.թժ. երեկի
Գ > պատճառն: Դ եւ պատճառն
Գ > այս
Գ>է
Գ ի յապրիելի, ԴԵ յապրիելի
ԴԷ .ժգ.իցն, Ե.ժգ, Զ .ժգ.էն
Ե > որ
Ե>է
ԲԳԵԷ սկիզբն, Դ սկիզբն բոլորի Զ >
ըսկիզբն
ԲԴ բոլորի, Զ > բոլորին, Է բոլորիցն
ԲԴ ապրիելեացն, ԳԵԶ > յապրիլեացն
Բ մինչեւ
Բ մարերի ] մարտի
Դ ~ .իե. մարտի, ԵԶԷ .իե.
Զ լինի ] է
Է բոլորումն
ԳԵ յամեն
ԳԴ լինի:
ԲԵԶ մասունք, Գ մասնունք, Դ մասունքս
այս

86

սունքս այս եւ1 ի ԹԺ. (19) տարին2
լինին3 մասունք4 ՅԿԱ.5 (361), որ6 լինի7
Լ. (30) մասնեայ8 ժամք ԺԲ. (12), եւ
մնայ մասն9 մի: Իսկ ԲԺ.ան (12)
ժամքն10՝ կատարեալ օր11 մի ըստ
Լուսնին12 աւուրցն13: Այս14 է, որ15
ասէ16 «յԹԺ. (19) երեկին17 ԺԲ. (12)
ա՛ծ»: Եւ վասն այնորիկ18 յորժամ
վերադիր առնես19, յաւելուլ20 պիտի
ըստ ԹԺ.երեկացն21 (19), զի22 նա-

հանջն23 պակասեցուցանէ24 օր25 մի, եւ
ԹԺ.երեկն26 (19) յաւելու27 օր28 մի:
Նոյնպէս եւ29 ըստ պակասիցն պակասեցանել30 պիտի, |275բ| եւ ըստ
յաւելուածոյն31՝ յաւելուլ32, զի վերադիրն անսխալ33 լինի: Իսկ զի ասէ34
«Ը. (8) թիւ35 հանապազ ե՛րթ36»,
վասն զի յառաջին37 ամին38 նախ քան
զդնել39 զթուականին40 Հայոց41՝ վերադիրն ԻԲ.42 (22) էր եւ թուականի43
վերադիրն Գ. (3) էր: Եւ յորժամ բազմապատիկ44 առնես, առաջին45 ամին46

1

23

2
3
4

5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

22

Զ > եւ
Ե ամին
Զ լինի
Դ > .ժթ... հայոց... լինին մասունք, Է
մասնկունք
Դ .յկ.
Գ այսինքն ] որ լինի .լ.մասնեայ ժամք
.ժբ.
Զ լինա
ԵԶ .լ. ամասնեա
Գ որ է ըստ լուսնին ] եւ մնայ մասն մի
իսկ .բժ. ան ժամքն կատարեալ օր մի
ըստ լուսնին աւուրցն
զ ժամք
ԲԴԵ աւր
Ե լուսնի
Զ օուրցն
ԳԴ այն
Զ > որ
Գ ասէ թէ ըստ
Բ .թժ.երրեկի, Գ .թժ. երրեկացն յաւել, Դ
յ.թժ.երեկի ամի, Զ .թժ.երրակին, Է .թժ.
երեկի
Զ այսորիկ
Է > եւ վասն... վերադիր առնես
Զ յօլով
Բ .թժ երրեկիցն, Դ .թժ. երեկիցն, Ե յ.թժ.
երեկին, Զ .թժ. երրակացն
Ե > զի

24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46

Դ նահանջից, Ե զնահանջ
Ե պակասեցուցանելով
ԲԴԵ աւր
Բ .թժ. երրեակն, Դ .թժ.երեակն, Զ .թժ.երրակն
Զ օելու
ԲԴ աւր
Զ > եւ
ԲԵ պակասեցուցանել
Զ յաւելուածուն
Դ > նոյնպէս... պիտի.. յաւելուլ
Զ անսղալ, Գ > զի նահանջն... պակասիցն... անսխալ լինի, Է > զի նահանջն...
յաւելու օր մի... զի վերադիրն անսխալ
լինի
Զ ասէ թէ
Գ > թիւ
Է ի բաց երթ, Դ > իսկ... հանապազ երթ
Զ առաջի, Է առաջին
Է > ամին
ԳԷ զդնելն
ԳԶ թվականին, Է տուականին
Զ > հայոց
Բ .իը. > .իբ.
Բ ի դնել թուականին, Գ ի դնել թվականին, Է թվական
ԲԵ > բազմապատիկ
Զ յառաջի, Է յառաջին
Է ամն
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լինի բազմապատիկ1 ԺԱ. (11): Եւ
բերելով2 զայն3 ի վերայ հին վերադրին, լինի4 ԻԲ. (22), իսկ5 միաւորեալ6 զԺԱ.7 (11) եւ զԻԲ.8 (22), որ9
լինի ԼԳ. (33): Ապա ի բաց հան10
զհին11 վերադիրն12 զԻԲ.13 (22) եւ
զնոր վերադիրն զԳ. (3) եւ մնայ ի
մէջն14 Ը. (8), այս15 է որ ասէ16 «Ը. (8)
թիւ17 հանապազ ե՛րթ18»։
Իսկ վասն Է.երեկին19 (7), զի ասէ
«Գ. (3) ի վերայ բե՛ր, կամ20 Դ. (4) ի
բաց ե՛րթ»21, վասն22 զի նախ քան
զդնել23 թուականին24 Հայոց25 Է.երեակն26 (7) Գ. (3) էր, եւ յորժամ27
զթուականն28 եդին, Դ.29 (4) էր: Արդ,

յորժամ զԷ.երեակ30 (7) առնես31, Գ.
(3) ի վերայ պիտի ածել32 կամ Դ. (4)
ի բաց գնալ33, զի Է.երեակն34 (7)
զլիութիւն35 առցէ, եւ դիւրաւ36
գտանի37 խնդրելին:
|276 ա| Ապա թէ38 կամիցիս39 գիտենալ40, թէ ուստի41 աճէ42 Է.երեակն43
(7), կա՛լ զաւուրս44 տարոյն45 ՅԿԵ.
(365), շաբաթս46 արա՛ .Է., Է.47 (7-7)
օր, եւ48 մնացորդք49 տարոյն աճէ,
մինչեւ լինի Է.50 (7), եւ ապա
յառաջին51 դառնայ52:
29
30
31
32
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Զ > բազմապատիկ, Է ի ] բազմապատիկ
Բ բերելովն
Գ զնայ
ԲԳ որ էր ] լինի, Է որ է ] լինի
Է > իսկ միաւորեալ զ.ժա. եւ զ.իբ.
ԲԵ միաւորելն, Գ ի միաւորել, Զ զի
զմիաւորելն
Զ .ժա.
ԵԶ .իբ.
ԲԳԶ > որ
Գ հանելով
Է զհինն
Է որ է ] վերադիրն
ԲԵ զ.իբ.ն, ԶԷ .իբ.
Բ միջոցն, Գ միջոցին
Գ եւ այս
Զ > որ ասէ
Գ > թիւ
ԶԷ ի բաց երթ
Բ .է. երրեկի, Գ.է. երեկի, Զ .է. երրակի
Ե եւ կամ
Է գնա ] երթ
Դ որպէս ]վասն
Է դնելն
ԶԷ թվականին
Դ > հայոց
ԲԳ .է.երրեակն, Զ .է.երրակն, Է .է. երեկին
ԲԷ յորում ամի ] յորժամ, Գ յորում
Ե ~ եդին զթուական, Զ ~ եդին զթվական, Է զթվականն

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52

Գ .է. երրեակն .դ. էր, Դ .է. երեակն .դ.էր
Բ .է. երրեակ, ԳԷ .է.երեակ, Զ .է.երրակ
Դ կամիս առնել
Դ բեր ] պիտի ածել, Զ ~ բերել պիտի
Բ առնուլ ] գնալ, Դ երթ, ԵԶ երթալ
Բ .է. երրեակն, Դ .է., Զ .է.երրակն
Զ լիութիւն
ԳԷ > դիւրաւ գտանի խնդրելին, Զ դիւրեաւ
Ե գտցի
Բ եթէ
Է կամեսցի
ԲԳ իմանալ] գիտենալ, ԴԵԷ գիտել
Գ յուստի
Զ աճի
ԲԳ .է. երրեակն, Զ .է.երրակն, Է ~ .է.
երրեկն ուստի աճէ
Գ > զաւուրս, Ե զաւուրսն, Զ զօուրս
Գ զտառին
Դ եւ շաբաթ, Ե եւ շաբաթս, Է շաբաթ
Բ + .է.աւր եւ մնայ մի աւր այն է որ աճեցուցանէ զնա ].Է. օր, Դ + .Է. աւր մի այն
է որ աճեցուցանէ զնա ].Է. օր
ԲԴ զի ] եւ
Դ մնացորդ, Զ զմնացորդ
Դ .Է. աւր
ԴԵ յառաջինն, Զ առաջին, Է առաջի
Գ աւր եւ զշաբաթ որ լինի .ծբ. շբաթ եւ
մնայ աւր մի եւ այն է, որ աճեցուցանէ
զնայ ] .յկե. Դ + դառնա զինչ է .է. երեակն եւ վասն էր վերջին աւր տարոյն
լինի առաջիկա տարոյն .է.երեակ զի
տարին .ծբ. շաբաթ է եւ աւր մր զայն
առեալ ընդ առաջիկա ամի վարեսցես
ամ յամէ մինչեւ շաբաթացեալ առցէ
զկարգ իւր ] դառնայ
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Իսկ զի ասէ1 «կա՛լ թիւ մի Արաց
ամսոյ եւ2 թուեա՛ մինչեւ ցՅայտնութիւն», վասն զի յորում ամի
զթուական3 եդին4, յԱրաց5 ամսոյ6 Լ.7
(30) էր եւ առաջին8 ամ9 էր10 յետ
նահանջի11: Եւ ի նոյն ամի Զատկին12
լրումն՝ ի Մարերի13 յԳ.ն14 (3) եւ օրն15
կիրակէ16, եւ ի17 Մարերի18 ԺԴ.19 (14)
Զատիկն20:
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

13

14
15
16

17
18
19
20

Զ ասէ թէ
ԲԳԴԵԶԷ >եւ թուեա մինչեւ ցյայտնութիւն
Դ զթուական, Զ զթվական
Ե եդինն
ԲԴԶ յայտնութիւնն յարաց, Գ յայտնութիւն յարաց, Է յայտնութիւն ի յարաց
ԴԳԶ > ամսոյ
Դ .լ. ն, Զ ի .լ.
Զ առաջի
Գ ամը նահանջի] ամ էր յետ նահանջի
Դ > էր յետ նահանջի
Է + նահանջին վասն այնորիկ ասէ կալ
թիւ մի յարաց եւ թուեա մինչեւ ի յայտնութիւն չորեքպատկեա թուական է զի
յամէն .դ. (4) տարի թիւ մի յառաջ շարժի
յայտնութիւն] նահանջի
Գ ~ լրաւ զատիկն ] զատկին լրումն, ԵԶ
զատկի
Գ մարերի .է.էր եւ աւրն կիրակէ եւ յապրիլ .ժգ. որ է սկիզբն բոլորին ապիղեաց
] ի մարերի յ.գ.ն եւ օրն կիրակէ եւ ի
մարերի .ժդ. զատիկն, Զ մարելի Սրանով
Գ-ի բնագիրն ավարտվում է:
Դ յ.է. ] յ.գ.ն, Ե .գ.ն, Զ .գ.
ԴԵ աւրն
Դ + կիւրակէ եւ յապրիլի .ժգ. որ սկիզբն
բոլորին ապրիլեաց ] կիրակէ, Ե կիրակի,
Զ կիրակի էր
Զ>ի
Բ արիելի ] մարերի, Բ + արիելի .ժգ. որ է
սկիզբն ապրիելեացն
Բ .ժգ.] .ժդ.
Ե զատիկ, Զ զատիկ է

Իսկ վասն21 անկաստեղն22, զի ասէ
«Ը. (8) ի23 վերայ24 նահանջի», վասն
զի ի25 դնել թուականին26 անկաստեղն
ի27 Մարերի Թ.28 (9) էր, վասն
այնորիկ29 պարտ է Ը. (8) ի վերայ30,
զի ամիսն զլիութիւն31 առցէ: Նոյնպէս
եւ ի Մարգացի32 ԺԹ. (19) էր33
ելաստղն34, վասն այնորիկ35 ԺԸ. (18)
ի վերայ36 պիտի ածել, զի ամիսն
զլիութիւն37 առցէ եւ դիւրաւ38 գտանի39
խնդրելին40:
Իսկ վասն41 գարնանային42 |276բ|
եղանակին43 զի ասէ «կա՛լ զնա-

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

37
38
39
40

41
42
43

Ե > վասն
Ե ասէ անկաստեղին
Բ + ի վերայ բեր նահանջի եւ տուր մարերի յառաջ ] ի վերայ նահանջի
ԵԶ վերայ բեր
Զ>ի
Զ թվական
Զ>ի
Ե յ.թ.ն
Ե այսորիկ
ԲԵԶ վերայ բերել
Զ լիութիւն
ԴԵ մարգաց
Բ > .ժթ.էր
Դ ~ ելաստեղ էր, Ե ելաստղ է, Զ ելաստեղ է
ԵԶ այսորիկ
Դ պարտ է .ժը. ի վերայ բերել ] .ժը. ի
վերայ պիտի ածել
Զ լիութիւն
ԵԶ դիւրեաւ
ԵԶ գտցի
Զ > խնդրելին, Է > եւ ի նոյն...
զատկին...
վասն
անկաստեղն...
ելաստղն... գտանի խնդրելին
Է զի ասէ ] վասն
ԵԶ գարնանաին
Բ յեղանակին
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հանջն1, ԺԳ. (13) ի վերայ ա՛ծ2, Ահկի3
ամսոյ տո՛ւր յառաջ4», գիտեա՝ զի յառաջին5 ամի6 թուականին7 հասարակածն8 յԱհկի9 ԺԳ.10 (13) էր: Եւ
պարտ է ԺԳ. (13) ի վերայ ածել, զի
ամիսն զլիութիւն11 առցէ12:
Իսկ զի ասէ «ԺԴ. (14) ի վերայ
բե՛ր նահանջի, տո՛ւր13 Հրոտի14 ամսոյ
յառաջ, ամառնամուտ15 է», վասն զի
ամառնամուտն ի16 Հրոտի17 ԺԵ.18 (15)
էր: Եվ վասն այնորիկ19 ԺԴ. (14) ի
վերայ պիտի20 ածել21, զի ամիսն
զլիութիւն22 առցէ:
Եվ աշնանային23 հասարակածն ի
Սահմի24 ԺԱ.25 (11) էր եւ Ժ. (10)

պարտ է ածել26 ի վերայ: Նոյնպէս եւ
ձմեռնային27 եղանակն յԱրաց28 ամսոյ29 ԺԲ.30 (12) էր եւ31 ԺԱ.32 (11)
պարտ է ածել ի33 վերայ, զի դիւրաւ
գտանի34:
Եվ զի ասէ «Զ. (6) ի վերայ բե՛ր
նահանջի եւ35 տո՛ւր Հոռի36 ամսոյ յառաջ, տօն37 է Աստուածածնին»38,
վասն զի յառաջին39 ամի40 թուականին41 Հոռի Է.42 (7) էր, պարտ է Զ. (6)
ածել ի43 վերայ: Նոյնպես եւ տօն44
Սուրբ Խաչին Սահմի Է.45 (7) էր,
պարտ46 է Զ. (6) ածել ի վերայ, զի
ամիսն զլիութիւն առցէ47:
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23

Զ զնահանջ
ԲԵԶԷ բեր ] ած
ԵԶ ~ տուր ահկի ամսոյ, Է ~ տուր Ահեկի
Զ առաջ
Ե յառաջի, ԶԷ առաջին
ԶԷ ամին
Զ տվականին
Բ + գարնանային հասարակածն, Ե հասարակացն, Զ հասարակածին
Զ ահկի, Է յահեկի
Բ Ժ.ժդն] .ժգ., Ե .ժդ.
Զ լիութիւն
Է + առցէ նոյնպէս եւ զայլսն իմասցես
Բ եւ տուր
Բ հրորտի, Ե հրորտից, Զ հրոտից
Բ + գտանել զմուտ ամառնային ] ամառնամուտ է
Զ>ի
Բ հրորտի, Ե հրոտից, Զ հրոտիցի
Բ .ժէ.ն
Ե այսոր
Բ պարտ է
Բ բերել ] ածել, ԵԶ ~ պարտ է .ժդ. ի
վերայ ածել
Զ լիութիւն
Ե աշնաին, Զ աշնանաին

26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47

Զ > ի սահմի .ժա. էր եւ
Ե .ժ. ] .ժա.
Ե ~ ի վերայ ածել
ԵԶ ձմեռնաին
Զ յարացի
Զ . ամսոյ
Բ ի .ժբ.ն
Զ > էր եւ
Բ .ա.] եւ .ժա., Զ պարտ է .ժա.
Զ ~ ի վերայ ածել
Բ + գտանի խնդրելին, Ե > զի դիւրաւ
գտանի
Զ > եւ
Զ հոռոյ
Բ + գտանել զտաւն սուրբ աստուածածնին ] տօն է աստուածածնի, Ե > տոն է
Ե աստուածածնի փոխումն է, Զ սուրբ
աստուածածնին
Ե յառաջի: Զ առաջի
Զ ամին:
Ե թուական Զ > թուականին:
Բ յ.է.նն
Ե > նոյնպէս եւ ձմեռնային... դիւրաւ
գտանի... տուր... հոռի... .զ. ածել ի
Բ տաւն
Բ յ.է. նն
Բ եւ պարտ
Ե > նոյնպէս... սուրբ խաչին... զ. ածել...
առցէ
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|277ա| Նոյնպէս եւ Յայտնութիւն1
յԱրաց2 ամսոյ3 Լ.4 (30) էր, վասն այնորիկ5 ասէ «կա՛լ թիւ մի յԱրաց ամսոյ, թուեա6 մինչեւ ցՅայտնութիւն7,
Դ.պատկեա8 (4), եւ այն9 է: Իսկ10 չորեքպատկելոյն խորհուրդն այս է.
վասն զի ի11 տարին12 օր13 մի յառաջ
խաղայ Յայտնութիւն14 ըստ Հայոց
տօմարի15:
Իսկ զի ասէ վասն լրմանց Զատկին16 «կա՛լ17 հանապազ Խ. (40)», զի
յառաջին18 ամի19 թուականի20 լրումն
Զատկի21 Մարերի22 Է.23 (7) էր եւ յերկրորդ24 ամին25 դառնալոց էր լրումն26

յԱհկի27 երեսունն28: Արդ, առաջին29 ամին30 զլրումն31, որ Մարերի32 Է.33 (7)
էր, եւ զտարոյն34 վերադիրն35՝ Գ.36
(3), որ լինի Ժ. (10): Եւ զերկրորդ37
ամին38 Լ.39 (30) Ահկի40 ամսոյ, որ
դառնալոց էր լրումն, ի վերայ41
եդեալ42՝ Խ. (40) լինի43:
Արդ, ըստ առաջին44 ամի45 դրութեան46 թուականին47 վերադիրն Գ.
(3) էր, եւ յորժամ լրումն48 առնես
այն49 տարոյն50, կա՛լ Խ. (40) եւ զվերադիրն51 Գ. (3) ի բաց հան, մնաց52

26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Բ յայտնութիւնն էր
Զ արացի
Ե > ամսոյ
Բ .լ.նն
ԵԶ այսորիկ
ԲԵԶ >թուեա
Զ յայտնութիւն
Ե .դ.եքպատկեա
Բ > եւ այն է
Ե > իսկ չորեքպատկելոյն... վասն
ԶԵ .դ. ] ի
Բ չորս ամին ] տարին, Ե ամի
Բ աւր
Բ յայտնութիւնն
ԲԵ տումարի, Զ տոմարի, Է > Իսկ զի...
ամառնամուտ է... եւ աշնանային...
նոյնպէս եւ յայտնութիւն... ըստ հայոց
տօմարի
Ե ~ զատկի լրմանցն
Ե զի ասէ կալ
Ե յառաջի, Զ առաջի
ԲԶ ամին
Զ > թուականի, Է թուականին
ԲԷ զատկին
ԲԵ ի մարերի
Բ .է.նն
Զ երրորդ, Է երկրորդի
ԲԷ ամին թուականին, Ե ամի թուականի

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Զ լրումն զատկին, Է լրումն զատկի
Ե յահկի ամսոյ, Զ ահկի, Է յահեկի
Բ .իզ.ն ] երեսունն, Ե յ.լ. էր
ԵԶ զառաջի
ԵԷ ամի
Բ զլրումնն, ԶԷ լրումն
ԲԵ ի մարերի
Բ .է.նն, Ե յ.է.
Բ զտարոյն ամին, Զ տարոյն
Ե զվերադիրն
Զ .գ. էր .գ. ու .է.
Զ զերրորդ
ԵԶ ամի
Ե զ.լ.նն
Ե զահկի, Է զահեկի
Զ վերադիր ] ի վերայ
Է դրեալ ] եդեալ
Ե ~ որ լինի .խ.
Ե առաջի
Է ամին
Զ դրութիւն
Զ թվականին
Զ լրում
Է յայն
Բ ամին] տարոյն, ԵԶ ~ ամին այն
Զ վերադիրն, Է ըզվերադիրն
ԲԶԷ մնա, Զ եւ մնա
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ԼԷ. (37), զԼ.1 (30) յԱհկի2 տո՛ւր եւ
զմնացեալն3՝ ի4 Մարերի Է.5 (7)
գտանի6 լրումն7:
|277բ| Եւ անտի յառաջն նոյնիւ
ցուցանի8 զլրումն Հայոց անսխալ հանելով ի նմանէ զվերադիրն: Իսկ յորժամ լրումն առնես Հայոց, տե՛ս թէ
քան զհասարակածն9 ի վեր10 է, ի
նոյն11 ամիսն է լրումն եւ թե12 ցած13՝ ի
միւսն14 անցանէ, վասն15 զի լրումն
քան զհասարակած16 ի17 յետ18 ոչ գայ:

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Զ եւ զ.լ.
ԵԶԷ ահկի ամսոյ
ԵԶԷ մնացեալն
Է>ի
Ե յ.է., Զ յ.է.նն
Է գտան
ԲԵԶԷ լրումն հայոց
Բ ~ .խ. անսխալ ցուցանէ, ԵԷ ~+ Խ
ցուցանէ անսղալ զլրումն հայոց, Զ .խ.
ցուցանէ անսղալ հայոց
Է ի հասարակածն
Բ բարձր ] ի վեր
Է հասարակածին ] նոյն
Է ապա ] եւ թէ
ԲԶ ցած է, Է պակաս է ] ցած
Բ միւս ամիսն, Է յառաջիկայ ամիսն
ԵԶ > վասն
ԲԵԶԷ զհասարակածն
Զ>ի
Բ յետս, Է յետոջ ] յետ ոչ
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Ե. |185ա| ՅՈՀԱՆՆԻՍԻ1
ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ, ՈՐ ՄԱԿԱՆՈՒՆ
ԿՈԶԵՌՆ Ի ԽՆԴՐՈՅ ԱՆԱՆԻԱՅԻ
ԱՇԱԿԵՐՏԵԱՑ2 ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ ՎԱՍՆ3
ԶԻ4 ԳԻՏԵԼՈՅ ԶՊԱՏՃԱՌ ՎԵՐԱՅ
ԲԵՐԵԼԵԱՑ5
185բ կամ ի բաց տանելեացն6
թուականին7 եւ այլոցն8 ամեայնի9:
Առաջին, զի ասի10 ութ11 թիւ հանապազ ե՛րթ, գիտասջիր, զի նախ
քան զառաջին ամն թուականին12
հայոց վերադիրն ԻԲ. (22) էր, իսկ
յառաջին13 ամին14 թուականին15 Գ.
(3) էր վերադիրն: Եւ յորժամ բազմապատիկ առնես զթուականն16, զառաջին ամին բազմապատիկն, ասյինքն զԺԱ. (11) ի վերայ բերելով հին
վերադրին17 ԻԲ. (22), Ը. (8) ընդ նմա

միաւորել, Գ. (3) առաւելեալ18, քան
Լ.ան (30), լինի նոր վերադիր առաջիկայ ամի19 թուականին20:
Իսկ զեւթներեակին21, զի ասէ Գ.
(3) բե՛ր ի վերայ, կամ Դ. (4) ի բաց
ե՛րթ, զի նախ քան զառաջին ամ22
թուականին23 եւթներեակն24 Գ. (3) էր,
իսկ յառաջին25՝ չորս էր: Արդ, յորժամ
եւթներեակ26 առնես, զերիսն պարտ է
ի վերայ բերել, կամ Դ. (4) ի բաց
186ա թողուլ, զի եւթն զլիութիւն27
առնէ28 եւ այսպէս Է. Է. (7-7) երթալ29,
գտանէ զեւթներեակն:
Իսկ զի30 «կա՛լ թիւ մի յԱրանց31
ամսոյն»՝ գիտասջիր, զի յառաջին32
ամի թուականին33 Յայտնութիւն յԱրանց34 յ Լ.նն35 (30) էր, եւ էր առաջին
ամն նահանջի36, եւ յայնմ37 ամի
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Դ յոհանիսի
ԲԳ աշտարակաց, Դ աշարունեաց
Դ վասըն
ԳԴ > զի
Դ բերելեացն
Գ առնելեացն ] տանելեացն
Դ թվականին
Գ այլոց
Գ + ամենայն յաւգնէ յիսուս քրիստոս, Դ
ամենից
ԲԳԴ ասէ
Գ .լ. ] ութ
Դ թվականին
ԳԴ առաջին
Դ ամի
Դ թվականին
Դ զթվականն
Գ վերադիրն

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Գ աւելեալ
ԳԴ ամին
Դ թվականն
Գ զ.է.երակին, Դ .է.երեկին
Դ ամն
Գ թուական, Դ թվականին
Գ .Է.երրեակ
Դ առաջին ամին
Գ .է. երեակն
Գ չլիութիւն
Դ առցէ
Բ երթեալ
ԲԳ զի ասէ
ԲԴ յարաց, Գ արաց
Գ > զի յառաջին, Դ առաջին
Դ թվականին
Բ յարաց, ԳԴ արաց
Դ .լ.
Դ նահաջի
ԳԴ այնմ
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լրումն1 Զատկին2 ի Մարերի յեւթն3 էր
եւ աւր եւ4 կիրակէ5, որ է Ապրելի ԺԳ.6
(13)՝ գլուխ բոլորին իննուտասներեակի7:
Իսկ զի ասէ Թ. (9) ի վերայ բե՛ր
նահանջի եւ տո՛ւր Մարերի ի գիտել8
զանկաստեղն, գիտեա, զի առաջին
ամի թուականին9 անգաստեղն10 ի11
Մարերի յինն էր: Վասն այնորիկ
պարտ է ինն ի վերայ բերել, զի ամիսն12 լիութիւն13 առցէ: Եւ ի դադարել թուոյն նահանջի14 գտանի անգաստեղն15 եւ այլն, որ ինչ նահանջովն է:
Եւ այն զի ասէ «կա՛լ հանապազ
քառասուն»: Յառաջին16 ամի թուականին17 լրումն Զատկի ի18 Մարերի
յեւթն19 էր, որ է գլուխ բոլորին իննեւ-

տասներրեկի20, թէպէտ եւ առ մեզ
|186բ| կայուն21 եւ յերկրորդ22 ամի
թուականին23 դառնալոց էր լրումն
յԱհկի24 Զ.ն25 (6): Արդ, զառաջին
ամին26 զեւթն27 Մարերի եւ զերիս
վերադիր նորին ամի28 եւ զերկրորդի
ամի29 զամսոյն30 զԼ.նն31 (30), յոր32
դառնալոց էր լրումն ի վերայ եդեալ
լրումն33 միմեանց Խ. (40) լինի:
Արդ, ըստ առաջին ամի դրութեան34 հանելով զվերադիրն, մնայ ԼԷ.
(37), զԼ.նն35 (30) Ահկի36 տալ37, յոր38
դառնալով39 էր լրումն մնացեալ40
յեւթնէն41 Մարերի42, ցուցանէ զլրումն

20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Գ ի լրումն
Դ զատկի
Բ .է., Գ եւթն
Գ եւ էր
ԲԴ կիրակի
Գ .իգ., ] .ժգ.
ԲԴ .ժթ.երեկի, Գ ին ու .ժ. երակի
Բ գտանել ] գիտել
Դ թվականին
ԲԳԴ անկաստեղն
Բ>ի
Դ ամիս
Դ զլիութիւն
Դ նահաջի
ԲԳ անկաստեղն, Դ անկաստղն
Գ > յառաջին
Դ թվականին
Դ>ի
Բ .է., Գ եւթն

24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Գ .թ. եւ .ժ. երակի, Դ .թժ. երեկի
Գ ոչ կայուն, Դ ոչ կայոյն
Գ երկրորդի, Դ երկրորդ
Դ թվականին
Գ ահկի
ԲԴ ի վեցն, Գ ի վեց
Դ ամի
Բ զեօթն
Դ ամին
Դ ի ամի
Դ զամ
Դ զ.լ.
Դ որ
Դ լրում
Գ դրութեանն
Դ զ.լ.
Բ յահկի
Դ տալով
Դ որ
Դ դառնալոց
Դ մնացեալն
Բ յեօթն, Գ յեւթն, Դ .է էն
Գ մարերից
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Հայոց եւ անդի1 յառաջ2 յամենայն3
ամի նոյն թիւ Խ.իդ (40) յետ եւ յառաջ
խաղացեալ անսղալ4 բերէ զլրումն
հայոց հանելով զվերադիրն5:
Արդ6, ըստ Հոռովմին7, զի ասէ կա՛լ
ԽԴ. (44), գլուխ բոլորի է8, տասնիններեակ9՝ ԺԳ.ն (13) Ապրիլ10 է11, եւ
վերադիրն12՝ յայնմ13 ամի Լ. (30): Եւ
զի14 լրումն15 Հոռովմի16 յԱպրիլի17 եւ
ի18 Մարտի ամսոյ19 ոչ ելանէ:
Արդ, ԼԱ. (31) Մարտի եւ ԺԳ.ն(13)
Ապրիլի20 ի վերայ միմեանց թուեալ
ԽԴ. (44) լինի:
187ա Վասն այնորիկ ի գլուխ բոլորին ունելով զԽԴ.ն (44), հանելով
զվերադիրն զԼ.նն (30), մնայ ԺԴ.
(14): Եւ զի Մարտի ամիս ոչ լինի
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ԲԴ անտի
ԳԴ առաջ
Գ ամենայն
Բ անսխալ
Բ վերադիրն
Գ այլ
ԲԴ հոռոմին
Գ>է
ԲԴ .թժ. երեկի, Գ .թ. եւ .ժ. երակի
Գ ապրիլի, Դ ապրելի
Դ>է
Գ զվերադիրն
Բ ամենայն
Դ > զի
Դ զլրումն
ԲԴ հոռոմի
Գ ապրիլի
Գ >ի
Բ > ամսոյ
Դ ապրելի

լցեալ երեսնիւն, հարկ21 է զմի թիւն ի
վերայ22 վերադրին23 թողուլ վասն
լիութեան Մարտի ամսոյ, զմնացեալն
յԱպրիլի ԺԳ.ն24 (13) գտանել25
զլրումն: Եւ այսպէս կարգ ըստ կարգի26 յամենայն27 ամի զաւելեալսն քան
զԼ.ն (30) եւ մի տալ28 յԱպրիլի29:
Նոյնպէս զպակասեալն30 զան
զԻ.նն31 (20) զմի32 թիւն Մարտի թողուլ եւ զմնացեալս33 յԱպրիլի34 համարել:
Իսկ հանելով զվերադիրն Լ.(30)
եւ35 կամ խոնարհ, քան զերեսուն,
մնացեալն ի Մարտի համարեալ36 լինի
անսղալ37 լրումն:
Թէ ընդէ՞ր իննեւտասներեակ38
ամի ԲԺ. (12) թիւ ի վերայ բերեալ39

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Գ հարկանէ
Գ > վերայ
Գ վերադիրն
Գ է ի .ժգ.ն
Գ գտանես
Դ կարգէ
Դ ամենայն
Գ > տալ
Դ ապրիլի
Գ եւ զպակասեալն, Դ եւ զպակասեալ
Գ զ .խ. ] զ .ի. նն, Դ զ.ի.
Դ զմին
ԲԳԴ զմնացեալսն
Դ ապրիլի
Բ > եւ
Դ համարել
Բ անսխալ
Դ .թժ. երեկի
Գ բերել
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լինի վերադրին1 եւ յայլ2 ամսն ԺԱ.
(11): Քանզի սկսեալ լինի3 գլուխ
բոլորին, որ Ապրիլի ԺԳ. (13) մինչեւ4
ի ԻԵ. (25) Մարտի, որ է կատարումն
բոլորին: Մնացեալ լինին մասունք
ԺԹ. (19) յամենայն5 ամի յաւելի6, քան
զԺԱ.(11) թիւ վերադրացն7, եւ ժողովին մասունքս8 այս ի |187բ| ԺԹ.
(19) ամի, որ է նահանջից9 նահանջ10:
Եւ լինին մասունք ՅԿԱ.11 (361), այսինքն12՝ երկոտասան ժամ եւ մասն մի,
եւ ԺԲ.ան (12) ժամն13 աւր14 կատարեալ եւ յաւելու15 ի վերադիրն Լուսնոյ16 ի վերայ ԺԱ.(11)ին ԺԲ.ան (12)
եղեալ թիւն17:

Յաղագս երից ժամոց
Սա կոչին18 նահանջ, որով յառաջ
խաղան յեղանակք ըստ19 հայ ամսոց

եւ տաւնք20, զոր ոչ կարացեալ21 նկատել ոմանց, ընդ որում կոյրք22 զգոյնս
գրեցին ի23 նահանջի ամի լինել շարժումն տաւնից24 եւ յեղանակաց ըստ
հայ դրութեան: Փոխանակ զի պարտ
էր զաւելեալ թիւն պակասեցուցանել
եւ յեւթներրեակն25 արկանել26 յամին
եւ պահել զնահանջն, որպէս եւ են27,
նոյնպէս եւ զայլսն զուղեղն28 թիւրել29
սիրեցին առ կուրութեան:
Կոչեցեալն կրկնակ այսպէս լինի՝
յառաջին ամսէն30 ԻԸ. (28) գնա՛, որ
մնայ, միւս |188ա| ամսոյն կրկնակ
կոչի եւ որ ի կարգի31, քան32 զԻԸ.ն33
(28) յաւելու առաջիկայ34 ամսոյն
կրկնակ կոչի մինչեւ35 յԼԵ.ն36 (35)
գնա՛ եւ յորժամ եւթն37 աւարտի38,
յետ39 ի ԻԸ.ն40 (28) դառնայ:
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Դ վերադիրն
ԳԴ այլ
Դ > լինի
Գ մինչեւ, Դ մինչ
Դ ամենայն
ԳԴ աւելի
Դ վերադրաց
Գ մասունս, Դ մասուն
Դ > նահանջից
Դ նահանջի
Դ > .յկա.
Դ > այսինքն
Գ ժամ
ԲԴ օր
Դ աւելու
Դ լուսնի
Դ > թիւն
ԲԳ կոչի
Բ > ըստ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Բ տօնք
Գ կարեալ
Բ զդոյնս, Գ զգունս
Գ եւ ի
Բ տօնից
Բ յ.է. երեակն, Գ եւթներեակն
Գ յարկանել
Գ էն
Բ զուղիղն
Գ թիւ ] թիւրել
Բ ամսեան
Բ կարգին
Գ քանի
Գ .իը.
Գ յառաջիկայ
Գ մինչեւ
Գ .յլ., Գ .յլ. են
Բ եօթն, Գ յեաւթն
Գ յաւարտի
Գ ետ
Գ .իը.
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Լրումն ի վերայ ամենայն անուան
այսպէս արա՛. կա՛լ զառաջին գրին
համարն, եթէ յԱյբէն1 է գիրն, եթէ ի
Ք.էն2 (9000), զի համարով գրին
յԱյբէն ի վեր եւ ի Ք.էն (9000) ի վայր
զգրերն3 բերես եւ քանզի4 համար է
գրերոյն5 առ իրեարս դնես՝ Ք.6 (9000)
ԹՌ.7 (9000) եւ զԺ.ն8 (10)՝ Ժ. (10)
յԱյբէն մինչեւ ցԹ.ն9 (9): Ճ. (100), Ճ.
(100) համարեա՛ եւ զԺ.ն (10) տասն
ասա՛ եւ զանցեալ ամին վերադիրն եւ
զաւելիսն հան10 եւ ե՛րթ Լ. (30), Լ.
(30), որ մնայ՝ լրումն է ամին:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Գ այբէն
Գ .ք. էն է
Բ զգիրն:
Գ քանի
Բ գրելոյն
Բ զ.ք.էն, Գ զ.ք. է
Բ .ռ.
Գ զ.է.
Բ ցթօնն
Բ > զանցեալ... հան

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒ ՆՆԵՐ
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1. ՎԱՍՆ Է՞Ր ԶԱՄԵՆԱՅՆ ԻՆՉ ԸՍՏ ՉԱՓՈՅ ԵՒ
ՀԱՄԱՐՈՅ ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾԵԱՑ ԱՍՏՈՒԱԾ

M |296| Մարգարէն ասէ՝ «զամենայն ինչ իմաստութեամբ արարեր:
Եւ Սողոմոն՝ «Աստուած իմաստութեամբ հիմունս արկ երկրի», զի ըստ
ամենակարող զօրութեան լծակցեաց եւ զամենահանճարիմաստ գիտութիւն, որով իմաստութիւն Աստուծոյ երեւի ըստ կարգաւորութեան արարածոցս: Քանզի ի ստեղծագործութիւն արարածոցս իմաստութիւն Աստուծոյ նախ զաւուրսն չափեաց ըստ վեցեկի կատարեալ թուոց, եւ ի
ծննդական թիւսն ծնաւ զարարածս արարչութեամբ: Եւ յանծնունդ թիւն
հանգեաւ յառնելոյն դադարմամբ: Եւ այս մեծ իմաստութիւն էր, զի ոչ ի
ծննդական թիւն դադարեաց եւ ոյ յանծննդականն ներգործեաց: Եւ տե՛ս
զայսպիսի իմաստութեան յիշատակութիւնս՝ ոչ կամեցաւ Աստուած ծածուկ մնալ ի գիտութենէ մարդկան: Վասն որոյ եդ ի բնութիւն տարերացս, զի եւ սոքա ըստ այս ներչափութեան ծննդական թուոցս վեցիցս
ներգործեսցեն զսպասաւորութիւն արարածոցս եւ յանծննդական թիւն
ժամանեալ լռեալ դադարեսցին:
Եւ տե՛ս ի Արեգակն, զի զվեց կենդանակերպս յառաջեալ գայ ի ներգործութիւն ծննդագործութեան եւ պտղաբերութեան ամենայն բուսոց եւ
տնկոց յամիսս վեց: Իսկ ի եօթներորդն ժամանեալ յամիսս |297| Է. (7)
դառնայ յետս արարածոցս ի ծննդական ներգործութենէն եւ լռեալ
դադարէ: Մինչ զի հասանիցէ վերստին յարարչութեան եղանակն եւ ապա
դարձեալ ըստ արարչադիր սահմանին ներգործեսցէ զառաջինն:
Այսպիսով յայտնի եղեւ, թէ զքանակաւոր արարչութիւն ըստ թուոյ արարածոցս օն եւ օն յարարչութեան յաւուրսն գաղափարեաց: Զի որպէս
չափով թուեցան աւուրք արարչութեան, այսպէս թուաբերութեամբ չափեցան եւ արարչութիւնք աւուրցն, զոր այժմ ասասցուք Ժ. (10) թուով:
Նախ առաջին՝ ասելի է, թէ անչափութիւն միայն Աստուծոյ վայել է:
Է՞ր վասն: Յաղագս այն, զի անեղ է եւ որ անեղ է, նա անսկիզբն է, նա
անչափելի է, զի թուաբերութիւն տեղի ըմբռնելոյ ոչ գտանէ, վասն որոյ
եւ ոչ չափի: Իսկ արարածական բնութիւնս չափաւորք են, վասն զի եղանակք են եւ ի ժամանակի ստեղծան: Եւ ժամանակն չափի ըստ համարոյ
թուոց, որպէս ասէ՝ «եղեւ երեկոյ եւ եղեւ վաղորդեան օր մի», վասն որոյ
եւ ի ժամանակի ներգոյացեալքն ըստ համարոյ թուոց ստեղծագործեցան:
Երկրորդ՝ զի եւ կերպիւ իմն անչափութիւն Աստուծոյ չափի, եւ չափիւն
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այն անչափութիւն Աստուծոյ յայտնի: Զի թէ հարցանիցեմք, թէ՝ որչա՞փ է
Աստուած, պատասխանեմք, թէ,- անչափ է Աստուած: Եւ ահա անչափութեամբ չափեցաւ եւ չափիւ անչափութեան անչափութիւն Աստուծոյ բացայայտեցաւ:
Զի թէ ոչ անչափութեամբ չափէր անչափութիւն Աստուծոյ, զիա՞րդ
յայտնէր: Նոյնպէս եւ չափաւորու թիւն արարածոցս չափաբերաբար
ստեղծանելովն արտայայտի եւ ծանուցանի ամենեցուն, թէ ամենայն
ներգոյացեալքս չափաւոր եմք՝ եթէ երկնաւորք եւ եթէ երկրաւորք, եւ ոչ
ոք է անչափ, բայց՝ միայն Աստուած:
Երրորդ՝ զի թէպէտ աստուածութիւն ըստ բնութեան եւ էութեան անչափելի է, սակայն ըստ թուոց անձնաւորութեանցն եւ նա ունի չափ, զի
եռակի թուով ծանուցեալ է ամենայն արարածոց: Եւ թիւ անձնաւորութեանցն վասն այն բացայայտեցաւ, զի բոլոր երրորդութիւն ծանուցանի
Արարիչ արարածոց: Եւ մի եզակի թուով ըստ բնութեան եւ զանձն խոստովանեսցին, որպէս Սաբել Լիբեացին եւ կամ որպէս այժմ այլ ազգիք եւ
զյաւիտենական կորուստն ժառան|298|գեսցեն: Եւ կամ մի ըստ անչափութեան բնութեան եւ զանձինսն անչափ իմասցին, զի թէ Նեստոր՝ որ
չորրորդութիւն ասաց եւ վասն մէկ յաւելոյն որդւոյ: Բ. (2) անձն ասաց,
մինչ յօրս կանիծանի եւ մինչ ի կատարած անիծելոց է, զինչ՞ համարիս
զայն, որ Ժ. (10) կամ Ճ. (100) կամ Ռ. (1000) ասէր: Այլ այս յայտնի եղեւ
եռակի թուով, զի Գ.ն (3) կատարեալ է, ունի սկիզբն, մէջ եւ կատարած:
Եւ երկուքն ի միակէն է, այսպէս եւ Որդի եւ Հոգի ի Հօրէն, որ սկիզբն է
նոցա եւ պատճառ անպատճառ պատճառից: Եւ որպէս Աստուծոյ առ
անձնաւորութեանցն ցուցաւ չափ, այսպէս եւ իւր արարածոցս կամեցաւ,
զի լիցի չափ: Եւ վասն այն չափ եւ թիւ ետ սոցա ի յառնելն, զի յամենեսեան իմաստութիւն Աստուծոյ ծանիցի եւ փառաւորեսցի անուն նոցա:
Չորորդ՝ զի եւ յանչափելի է Հոգին Աստուած, աստուածային շնորհք
Սուրբ Հոգւոյն, թէպէտ եւ ըստ ներգործութեան եւ շնորհքն անչափելի է,
վասն զի աստուածային է: Եւ որպէս Աստուած Հոգին է անչափելի, նոյնպէս եւ զօրութիւնք շնորհացն իւրոց է անչափելի, բայց ըստ որքանութեան եւ բազմութիւն շնորհացն իւրոց ներչափելի: Քանզի Է. (7) ասեմք
ըստ քանակի թուոց զշնորհս Հոգւոյն Սրբոյ որպէս թուէ կայծակնամաքուրն Եսայի. «հոգի խորհրդոց, հեզութեան, զօրութեան, իմաստութեան,
գիտութեան, երկիւղի, աստուածապաշտութեան»:
Հինգերորդ՝ զի չափ ստեղծական իրին զարդ է եւ գեղեցկութիւն, իսկ
անչափութիւն՝ անզարդութիւն է: Որպէս մարդ, որ զմիջակ չափն ունի ի
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կոպար անձինն, գեղեցիկ է եւ ցանկալի, զի չափակցութիւն անդամոցն
ծնանի զգեղեցկութիւն տիոցն: Իսկ զոր բնութիւն սխալէ եւ քան զչափն
յաւէտ երկայն եւ կարճ բերէ այն, անշնորհք է եւ անզարդ: Եւ զոր
բնութիւն զչափակցութիւն անդամոցն անսխալ բերէ, այն ունի շնորհք եւ
զարդ, եւ յայտ է յԱբիսողոմն, զոր Գիրն Սուրբ յիշատակէ, թէ «յոտից
մինչեւ ցգլուխն ոչ գոյր արատ յԱբիսողոմ»: Նոյնպէս եւ գեղեցիկն Յովսեփ, նաեւ նախահայրն Ադամ, որ ձեռացն Աստուծոյ էր գործ, եւ առաւել
գեղեցիկ էր, քան զգեղեցիկ: Զի ասի աւանդութեամբ, թէ Դաւիթ ցանկացեալ գեղեցկութեան Ադամայ եւ խնդրեաց յԱստուծոյ, զի տացէ |299|
նմա զաւակ ի գեղն Ադամայ: Եւ դժուարեալ Աստուծոյ ի խնդիրն յայն:
Ասէ՝ տաց քեզ զաւակ ի պատկերն Ադամայ, բայց որ չափեն յԱդամ, հանգեա, այնքան եւ դու ի նա հանգիցես: Եւ ետ նմա զԱբիսողոմ, զոր զհերս
իւր ընդ ոսկւոյ կշռէր:
Զի՞նչ ասացից զերկրորդն Ադամայ՝ զՏեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
զգեղեցկութիւն, որ ծնողն էր Աստուածածին, եւ որդին՝ Աստուած էր եւ
Կուսածին, եւ նիւթ մարմնոյն էր արիւն Կուսին՝ մաքրեալ Հոգովն աստուածային: Քանզի յորժամ քարոզէր ի ժողովուրդ նոցին Տէրն մեր
Յիսուս Քրիստոս, հայեցեալ կնոջն նրբահայեաց տեսութեամբ ի գեղ երեսացն եւ ի ձեւ հասակին Քրիստոսի եւ ընդարմանայր: Քանզի հայեցաւ ի
մազ գլխոյն Քրիստոսի, նա գանգրահեր էր, ի ճակատն, նա՝ իբրեւ զելս
Արեւու էր, յօնքն, նա՝ իբրեւ զերկնային կամար էր, յաչքն, նա իբրեւ գծով
էր, ի ականջն, նա՝ բլթակ քնարից ականջացն իբրեւ զքնարս լուսատեսիլ
ամպոյ էր, ի ռնգունքն՝ նա իբրեւ զձոյլս ոսկւոյ էր, յայտքն աստուածային երեսացն նա՝ իբրեւ զհատ նռան էր, ի շրթունքն նա՝ իբրեւ զլար
կարմիր էր, ի բերանն նա՝ իբրեւ զակն Արեւու էր, որ զլոյս բանիցն բխէր,
ի ատամունքն՝ նա իբրեւ զշարս լուսափայլ մարգարտաց էր, ի լեզուն նա
սուր էր ու սուար, բանքն քաղցր էր եւ ազդարար, համեղ էր ու ճարտար,
ի հեր շրթանցն նա՝ իբրեւ զղալամի քաշուածք էր, ի գոյն մորուացն նա՝
իբրեւ զթելս ոսկւոյ շիկագուհար էր, ի պարանոցն նա՝ իբրեւ զսիւն ամպոյ էր, ի լանջքն նա՝ իբրեւ զծոցս բոցափայլ Արեգական էր, ի ձգումն
ձեռացն, որ քարոզէր, նա՝ իբրեւ զցոլմունս նշուլից լուսոյ էր, յանձին
վայելութիւն նա՝ ցանկալի էր տեսիլն, իբրեւ զտիպս զմրուխտեայ ականց, եւ իբրեւ զգունագեղ ականց քարանց պատուականաց: Վասն որոյ
ոչ կարաց ժուժել անհամեմատ վայելչութեան եւ չքնաղագեղ գեղեցկութեան, ի բաց մերկացաւ զկանացի ամոթխածութիւն ի մեծ բազմականին,
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գոչեաց եւ գոռաց հառաչալիր արտասու օք: Եւ բարձրաձայնեալ արձակէր զճիչ մղձկեալ սրտին եւ ասէր «ոհ, ոհ, ոհ, երանի որովայնին, որ
կրեացն զքեզ եւ ստեանցն, որ որդիեցուցին զքեզ, երանի բարձանցն, որ
եբարձ զքեզ, եւ բազկին, որ ամբառնայրն զքեզ, երանի շրթանցն, որ
համբուրեցին զքեզ, եւ լեզուին, որ գովէրն եւ գգուերն զքեզ, զի ի վեր է,
քան զբնութիւն՝ գեղեցկութիւն քո»: Ահա տես, զի թէ յաստուածային
անձն չափակցութիւթիւն |300| չափուց մասանց անդամոցն այնքան գեղեցկութիւն էր, որ զարմացուցանէր զհոգեբարձու թեամբ տեսողսն:
Վեցերորդ՝ զի զչափն պայման եւ սահման եդ Աստուած ի վերայ գոյիցս, զի մի արտաքոյ կամացն եւ հրամանացն Աստուծոյ արտաքս ելցեն
յեդեալ սահմանէն: Ըստ այնմ՝ «սահման եդ, եւ ոչ անցանեն» եւ ծովու
ասաց՝ «ցայդ վայր եկեսցես եւ այլ մի անցանիցես»:
Եօթներորդ՝ չափ եդ ամենայն իրի, զի ի խրատ եւ ի վարդապետութիւն մեզ լիցի, զի եւ մեք զամենայն ինչ ըստ չափի ներգործեսցուք, եթէ
ի գործնական առաքինութիւնս՝ մի առաւել քան զկարն մեր ձեռնարկեսցուք, զի Աստուած ի կարէն պահանջէ: Եւ եթէ ի տեսական հանճարասիրութիւնս՝ մի արտաքոյ քան զքանոն իմաստասիրաց եւ վարդապետացն
քննեսցուք: Զի ասէ Սողոմոն՝ «կթեա՛ կաթն, զի եղիցի կոգի եւ մի
առաւել ճմլել, զի մի դարձցի յարիւն», այսպէս եւ մեք զհասանելիսն ըստ
չափոյ եւ կարողութեան քննեսցուք եւ զանհասանելիսն Աստուծոյ՝ լռութեամբ պատուեսցուք:
Ութերորդ՝ զի վարդապետ եւ իմաստասիրող գոյիցս մարդն է, եւ մարդն
չափաւոր է, եւ չափաւորն զանչափն ոչ կարէ չափել, որպէս զբազմութիւն
աստեղացն, վասն որոյ արար զսոսա չափաւոր:
Իններորդ՝ զի ներչափելի որքանութիւն թուոց արարածոցս, որ ներսահմանեալ եղեւ յարարչութենէն Աստուծոյ, լինի մեզ մատն՝ իբրեւ զաստիճան սանդղոց, եւ դիւրաւ ներածիմք ի գիտութիւն գոյիցս: Որպէս
զբանս, որ համարագլխովք բաժանեմք, դիւրաւ ըմբռնեն միտք ուսումնականաց, քանզի միատարր շարաբանութեամբն շարամանեմք:
Տասներորդ՝ զի ուր չափ եւ համար ոչ է, անդ եւ ոչ գիտութիւն է: Եւ
ուր ոչ գիտութիւն, անդ եւ մոլորութիւն, որպէս ի թիւս համարոյ ծովուց
ավազոյ: Զի թէ ոչ գիտասցէ զաստիճանս կենդանակերպիցն, զիա՞րդ
գիտասցէ զԱրեգական հոլովմունս, եւ եթէ ոչ զհոլովմունս, նաեւ ոչ՝
զմասունս, եւ եթէ ոչ զմասունս, նաեւ ոչ՝ զժամս, եւ եթէ ոչ զժամս, նաեւ
ոչ՝ զաւուրս, եւ եթէ ոչ զաւուրս, նաեւ ոչ՝ զշաբաթս, եւ եթէ ոչ զշաբաթս,
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նաեւ ոչ՝ զամիսս, եւ եթէ ոչ զամիսս, նաեւ ոչ՝ զտարիս, եւ եթէ ոչ զտարիս, նաեւ ոչ՝ զժամանակս, եւ եթէ ոչ զժա|301|մանակս, նաեւ ոչ զդարս,
եւ եթէ ոչ՝ զդարս, նաեւ ոչ զհանդերձեալն:
Ապա եւ յայտնի եղեւ, զի ուր ոչ է չափ եւ համար, անդ եւ ոչ գիտութիւն: Վասն որոյ յամենայնի փառաւորեա՛ զԱստուած, որ չափ եւ համար
եդ ամենայն գոյիցս, զի դու գիտութեան գոյիցս հաղորդեսցիս եւ վասն
սոցա իմաստասիրել մարթասցիս եւ համարոցն թուօք զչափ գոյիցս գիտասցես եւ զԱրարիչն սոցա փառաւորեսցես:
2. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՆ ՔԱՌԱԿԻ ԲԱԺԱՆԻ՝ Ի ԹՈՒԱԿԱՆՆ, ՅԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆՆ,
ՅԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆՆ ԵՒ ՅԱՍՏԵՂԱԲԱՇԽԱԿԱՆՆ

M |188| Գիտելի է ըստ կանոնաց իմաստասիրաց, զի գիտութիւն ի
չորս բաժանի եւ չորս կերպիւ առ ներընդունողսն երեւի: Եւ եթէ ոյք են
այսոքիկ, ասեմք՝ հմտութիւն, ներհմտութիւն, արհեստ եւ մակացու|189|թիւն: Հմտութիւն է սակաւ ինչ ծանօթութիւն ի ճանաչումն իրին: Եւ
ներհմտութիւն է մասնաւոր գիտութիւն առաջադրեալ իրին: Իսկ արհեստ
է թարց պատճառի բոլոր գիտութիւն: Եւ մակացութիւն է հանդերձ պատճառօք բոլոր գիտութիւն, անսխալ ճանաչումն իմացականին առ մակացելին...
|191| Ի տումարական արհեստս՝ հմտութիւն է ծանօթութիւն անուան
ամսոց, որպէս ռամիկ մարդիկ ծանօթացեալ անուանցն եւ հարցանեն, թէ
Նաւասարդի եւ կամ Հոռի քանի՞ է:
Եւ ներհմտութիւն է, յորժամ նորավարժքն, որ դեռեւս ուսեալ լինին
զՊատճէն տումարին, բայց ոչ զարհեստ առնելոյն:
Իսկ արհեստ՝ է առնել ամսամուտ, օրագիւտ, ծնունդ Լուսնի եւ այլն:
Եւ մակացութիւն է՝ գիտեն, թէ ուստի պատճառին վերադիրք եւ եօթներեակ եւ շրջանք Արեգական եւ Լուսնի եւ այլն եւ ուսել զայս:
|194| Ուսումնականն քառակի բաժանի՝ ի թուականն, յերաժշտականն,
յերկրաչափականն եւ յաստեղաբաշխականն: Եւ քանակի են սոքա, զի
ամենեքեան տարորոշ քանակիւն բաղկանան, այսինքն՝ թուով, եւ թիւն
տարորոշ քանակ է: Բայց զանազանին, զի թէպէտ հասարակ գոլ սայց
տարորոշն քանակ, այլ ոմանք շարաբանին յանշարժ շարունակս, եւ
ոմանք ի շարժուն շարունակն, քանզի թուականն թուի ի մասնկունս մատանց յանշարժ շարունակ մարմնոյն: Ոչ անշարժ ասեմ ըստ ներգործութեան, այլ ըստ անբաժանելի գոլոյ ի մարմնոյն:
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Նոյնպէս եւ երաժշտականն շարաթուի տարորոշ քանակիւն ի անշարժ
շարունակ քնարի փայտին: Այսպէս եւ երկրաչափականն ի անշարժ շարունակս երկրի: Իսկ աստեղաբաշխականն՝ ի շարժուն շարունակս եկնից:
Եւ դիւրին գոլ անշարժին մակացութիւն, քան զշարժականին, զի որ
անշարժն է, երեսք տեսանել կարէ եւ շօշափելիքն ըմբռնել, իսկ որ շարժինն, անկար գոլ ոչ ասեմ ըստ էութեան, քանզի երեսք տեսանել կարեն
զընթացս երկնից եւ լուսաւորաց ըստ էութեան, այլ ի նուրբ շաւիղս ընթացիցն տկարանան: Եւ գիտութիւն ի շաւիղսն է եւ ոչ յէութիւն, վասն
որոյ, զոր ինչ իմացականն ըմբռնէ թարց զգայութեանց, դժուարին է այն
ի մակացութիւնս:
Վասն որոյ բարձրագոյն է գիտութիւն ընթացից լուսաւորացս յուսումնականն, որ է աստեղաբաշխականն, քան զայլ երիս մասունս: Եւ զայս օրինակաւ բացայայտեսցուք, քանզի թուականն իմաստասէրն ի մատունսն եւ
կամ դրոշմեալ ի քարտի, զի զիւրն յարադրէ զարուեստ՝ զթիւն յեռանկիւնիսն եւ ի քառանկիւնիսն: Քանզի առեալ զմիակն եւ զերկեակն, զմիակն
եւ զերրեակն, զմիակն եւ զքառեակն եւ շինէ զանկիւնաւոր թիւսն:
Նաեւ կալեալ զմատունսն, ցուցանէ զծննդական թիւսն ի ներքոյ տասնեկին: Ասի մի եւ բերէ զերկեակն ի վերայ եւ ցուցանէ ծնեալ զերրորդն,
բերէ զերրորդն եւ յայտնէ զվեցե|195|րորդն, բերէ զչորսն եւ ցուցանէ
զտասներորդն: Նաեւ ցուցանէ զդարսն եւ զկոճատսն, զզոյգն եւ զանզոյգն, նաեւ զթիւսն եւ զսկիզբն թուոցն:
Միակն ցուցանէ սկիզբն ընդհանուր թուոց դարից եւ կոճատաց: Եւ
զերկեակն՝ դարիցն, որ է զոյգն՝ որպէս երկու, չորս, վեց, ութ, տաս: Եւ
ցուցանէ զերկեակն օրինակաւ՝ ոչ գոլ թիւ, այլ սկիզբն թուոցն, վասն զի
ոչ ունի զյատկութիւն թուոյ: Վասն զի ամենայն թիւ բազմապատկելով
թիւ մեծ բացակատարէ, քան զշարադրելովն, որ գոն. երիցս երեք՝ ինն եւ
երեք, երեք՝ վեց, չորիցս չորս՝ տասնվեց, չորս, չորս՝ ութ, հնգիցս հինգ՝
քսանհինգ, հինգ, հինգ՝ տասը, վեցիցս վեց՝ երեսունվեց, վեց, վեց՝ երկոտասան, եօթնիցս եօթ՝ քառասունիննը, եօթ ու եօթ՝ չորեքտասան, ութիցս ութ՝ վաթսունչորս, ութ եւ ութ՝ վեշտասան, իննիցս իննը՝ ութսունմէկ, իննը ու իննը՝ տասնեւութ, տասնիցս տաս՝ հարիւր, տաս եւ տաս՝
քսան: Ահաւադիկ, բազմապատկելով մեծ թիւ արար՝ իննը, քան թէ շարադրելով, որ է վեց:
Բայց երկեակն ոչ այսպէս, քանզի բազմապատկելով եւ շարադրելով
զնոյն թիւ բացակատարէ՝ զչորսն. երկիցս երկու չորք եւ երկու, երկու՝
չորք: Ուստի յայտ արար, թէ երկեակն ոչ է թիւ, այլ միայն սկիզբն թուոց,
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զի զմիակի յատկութիւն ունէր, որ է սկիզբն թուոց, զի թէ շարադրես մէկ
եւ մէկ, առնէ երկուք եւ թէ բազմապատկես երկիցս մէկ, դարձեալ երկու
առնէ, ապա եւ երկեակն սկիզբն է թուոց դարիցն եւեթ:
Եւ դարձեալ բաժանէ զքանակն ի երկուս տեսակս՝ ի տարորոշն եւ ի
շարունակն: Եւ զիւրաքանչիւրն՝ դարձեալ երկակի, որ լինին չորք: Զի
տարորոշն է, որ ըստ ինքեան ասի եւ է, որ ըստ բաղազանութեան: Ըստ
ինքեան, յորժամ զթիւն առանձին առնումք, իսկ ըստ բաղազանութեան,
յորժամ զսոսա առ այլ թիւս բաղազանեմք եթէ տասն հնգին կրկնապատիկ է, եւ քսանն՝ տասինն: Նոյնպէս եւ շարունակ քանակն երկակի է,
քանզի է, որ անշարժ է եւ է, որ շարժուն. անշարժ, որպէս երկիր, զի ոչ
շարժի յայսմ տեղւոյ յայլ տեղի, իսկ շարժուն՝ որպէս երկին, որ է մշտաշարժ...
|197| Եւ ահա յայտնի եղեւ, զի թուական գիտութիւնս ի ուսումնական
մակացութիւնս դիւրագոյն է, քան զտումարական մակացութիւնս, զի
մերձ է առ մեզ եւ ընտանի, զի մանկունսն ընդ արձակել լեզուին նախ
զհամարողական թիւս ուսանին եւ ապա զայլ արհեստս: Նաեւ տեսանէ
զհամարս թուոցն ի մատունսն իւր եւ յայլ զանազան նիւթս թուոց, որ են
անչափ, իսկ Արեգական եւ լուսնի ընթացք՝ սաստիկ հեռագոյնք եւ անտես երեսաց շաւիղք նոցա, վասն որոյ եւ բարձրագոյն է գիտութիւն սոցա ի մասունս ուսումնականին:
Իսկ երաժշտական իմաստասէրն քննէ ի վերայ շարունակ քնարին, որ
է փայտն ի բազում մասանց շարամիացեալ զտարորոշ թիւ աղեացն առ
շարունակն մակապնդեալ՝ թէ որն է ի նոցանէ, որ սուր է եւ կամ բութ,
զիլ եւ կամ բամբ, սուղ եւ կամ երկար...
|199| Եւ թէպէտ այս այսպէս է, սակայն եւ երաժշտական գիտութիւնս
դիւրին է ի մակացութիւնս մասանց ուսումնականին, զի ունի զքնարն ի
գրկին եւ զլարսն ի քնարին եւ ոչ բարձրագոյն՝ իբրեւ զԱրեգակն եւ զԼուսին, վասն որոյ մեծ եւ արժանի է զարմանալոյն մակացութիւնս սոցա,
քան զայլ մասունս ուսումնականին:
Նոյնպէս իմա եւ զերկրաչափականն, որ եղաք ականատէս յերկրին
Եգիպտացւոց, քանզի եւ նա չափէ կանգունաւ գաւազանին, որ ի ձեռն ի
վերայ անշարժ շարունակի երկրիս զչափ արտորէից անդաստանացն...
|200| Եւ այս գործ մեծ է, բայց սակայն եւ ոչ սորայս գիտութիւն իբրեւ
մոլորակացն վասն մերձ գոլոյն, քանզի կայ ինքն ի վերայ երկրի եւ
չափելով զգետինն, բացակատարէ զարուեստն իւր... Բարձրագոյն է սոցայցն գիտութիւն, զի այլ երիցն գիտութիւն ի մասնաւոր տեղիս տայ
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զծանօթութիւն... իսկ սոցայցն համաշխարհական է գիտութիւն եւ բոլորիցն հարկաւոր... զի նոքա ի ստորինս երկրի եւ ստորնականաց իրաց են
գիտութիւն, եւ սոքա՝ բարձրութեան երկնից եւ լուսաւորաց նորին են
մակացութիւն:
3. ԶԻ՞ՆՉ Է ԺԱՄԱՆԱԿ

G |64| Զի՞նչ է ժամանակ եւ կամ զինչ՞ հոլով ժամանակաց: Ժամանակ
է անզուգաւոր ընթացք, երկհաւասար պատահ, երկանցիկ, փոփոխաչափ
բերման, եւ հոլովն՝ արտասանեալ յանտեսս:
L |180| Հարցանեմ եւ զայս եւս. ուր եւ երբ, այսինքն՝ տեղի եւ ժամանակ գոյ՞ աշխարհիս, թէ ոչ: Զի թէ ոչ գոյ, ապա անուր եւ աներբ է աշխարհս եւ լինի յաւետակից Աստուծոյ: Եւ եթէ գոյ, ցոյց՛, թէ յորում
ժամանակի եղեւ կամ ուր:
Պատասխանի. Կարծեմ, թէ եւ քեզ ծանր թուի հարցումն այս, սակայն
մտաւորաբար լուր՛: Աշխարհս ոչ է անուր եւ աներբ, որպէս զԱստուած:
Այլ եւ ոչ ունի տեղի մարմնական եւ ոչ ի ժամանակի երեքմասնեան, այսինքն՝ յանցեալն, ի ներկայս, կամ ապառնին... Արդ, սկիզբն ժամանակի
ոչ՛ է ժամանակ, վասն այն ոչ ցուցանի, թէ երբ եղեւ: Այլ եւ ոչ աներբ, զի
ի սկիզբն ժամանակի եղեւ: Եւ զի ոչ է ի տեղւոջ աստի, յայտ է՝ զի տեղին
է վերին եւ ներքին եւ միջին, եւ արտաքոյ աշխարհիս ոչ երեւին սոքա:
Այլ եւ է՛ ուրեք, ըստ այնմ, որ յայլս է հաստատեալ...
|198| Վասն ժամանակի հարցումն՝ զինչ՞ է ժամանակն... Յայտ է... զի
ժամանակն առ մեզ է եւ ոչ յերկինս: Վասն զի առաջին շարժունն զայլս
չափէ եւ զայլս ոչ չափէ: Եւ ի յերկրի լինի ամառն եւ ձմեռն եւ ոչ ի յերկինս: Որպէս ասեն փիլիսոփայք, թէ կրկին է չափ. է՛, որ ինքնաչափ է,
որպէս գիծն ի կանգունն ըստ ինքեան չափէ զկանգունն, ի յորում է, եւ
ըստ պատահման չափէ զկտաւն, ի յորում ոչ է: Այլ ժամանակն է առաջին
շարժումն երկնից, սակայն ոչ չափէ զնա, այլ չափէ զտարրականս եւ
զներգործութիւնս մեր, յորում ոչ է:
Այր եւս ոմանք ի գոյից ասեն զժամանակն, եւ կէսք՝ յանգոյից: Ի գոյից
է, զի շարժումն երկնի եւ ընթացք լուսաւորացդ ծնանին զժամանակն: Եւ
յանգոյից, զի անցեալն ապականեալ է, եւ ապագայն ոչ է ի միջի, եւ ներկայն անզգայաբար անցանէ:
Հարցումն. ժամանակին որ՞ մասն է առաջին՝ անցեալն, ներկայն, թէ
ապառնին: Պատասխանի. Եթէ մի եւ նոյն իմանաս զժամանակն, ապառնին յառաջ է, քան զայլսն, զի ի ժամանակն նախ է հանդերձեալ եւ ապա
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ներկայ, եւ յետոյ լինի անցեալ: Իսկ թէ զանազանապէս իմանաս զժամանակն, նախ է անցեալն, որպէս երէկ, եւ ապա ներկայն՝ որպէս այսօր, եւ
յետոյ՝ ապառնին, որպէս վաղիւ: Իսկ թէ ըստ պատուոյ իմանաս, նախ է
ներկայն, զի է ստոյգ եւ ճշմարիտ, եւ ապա անցեալն եւ յետոյ ապառնին,
եւ այսպէս շարադասեն քերթողքն:
Դարձեալ՝ ասեն վարդապետք, թէ ժամանակն է չափումն իրաց մարմնականաց, եւ քան զժամանակն |199| ոչ է ինչ պատուական, ոչ ինչ հասարակ, ոչ ինչ անցական եւ հոսական, ոչ ինչ անմնացական, ոչ ինչ
այլայլական եւ փոփոխական: Այսպիսի ժամանակ է յայտնապէս կեանք
մեր, զի զոր ինչ ժամանակ կենցաղոյս չափէ բնութեամբ, ապականէ եւ
փոփոխէ:
Դարձեալ՝ ոչ ինչ պատուական, քան զժամանակ, զի զինչ եւ իցէ յաշխարհի՝ երկու մասունքն կարեն համանգամայն գոլ ի միասին՝ բաց ի ժամանակէ եւ ի հասակէ: Զի ժամանակին Բ. (2) մասն անհնար է համանգամայն գոլ ի միասին, զի եւ Բ. (2) պահք ոչ կարեն համանգամայն գոլ:
Վասն այն պարտ է զժամանակ կենցաղոյս ի բարին ծախել, զի զառաջին
ժամանակն ոչ ոք կարէ վերստին ստանալ:
Դարձեալ՝ քան զժամանակն ոչ ինչ անցաւոր եւ հասական, զի ժամանակ կենցաղոյս հանապազ հոսի, զի չափէ զբնութիւնս եւ զինքն չափ է:
Վասն այնորիկ յորժամ զիրս հոսականս եւ շարժունս չափէ, հարկ է, զի ի
նոսին հոսեսցի, քանզի միշտ ժամանակն անցանէ եւ հոսի յանցելոյն ի
ներկայս եւ ի ներկայէս յապառնին՝ ի տուէ ի գիշեր եւ ի գիշերէ ի տիւ...
Եւ համառօտ ասեմ՝ կեանք մեր եւ ժամանակ որ քան առաւել յերկարէ եւ
աճէ, այնքան առաւել պակասի եւ նուազէ...
Դարձեալ՝ քան զժամանակ ոչ ինչ անկայուն եւ անյայտ, քանզի ժամանակ ըստ ինքեան ոչ ճանաչի, այլ միայն մարդկային ներգործութեամբ:
Զի եւ ներկայ ժամանակս ոչ յայտնի երեւի, այսպէս անյայտ եւ անկայուն
է, զի ոչ կարէ զվայրկեան ժամանակի մի ստուգել... Դարձեալ՝ քան զժամանակ ոչ ինչ այլայլի, քանզի մերթ ցուրտ է եւ մերթ ջերմն, ամպ եւ
պարզ: Նոյնպէս եւ կեանք մեր այլայլի ի մանկութենէ ի ծերութիւն,
յառողջութենէ ի հիւանդութիւն եւ այլն... Դարձեալ՝ քան զժամանակն ոչ
ինչ հասարակ, զի ժամանակ յամենեցունց հասարակ ստացեալ լինի եւ
հասարակապէս անցանէ, նոյնպէս եւ մարդկային կենցաղս ամենեքեան
հասարակաբար հաղորդին եւ ամենեքեան առ հասարակ փոփոխին եւ
կորուսանեն:
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M |218| Արդ, ժամանակն ի շրջագայութենէ երկնիցն պատճառի, եւ
թուականն ի ժամանակէն: Եւ որպէս ուսաք, զի երկինքն միշտ յաւէտ
յառաջախաղաց է, այսպէս եւ ժամանակն, զի ներկայն միշտ անցելոյն
առաջի կայ, եւ ապագայն՝ ներկայիս: Նոյնպէս եւ թուականն՝ նման պատճառացն իւրոց յաւէտ յառաջախաղաց է, զի ի թիւս է տեսանելի: Զի յորժամ ասես մէկ, յառաջ խաղալով ասես երկու եւ յառաջ խաղալով ասես
երեք, իսկ յետ շարժիլն այս է, յորժամ ասես երեք եւ յետ խաղալով ասես
երկու եւ ապա զմէկն: Եւ թէ ասիցէ ոք, ապա զիարդ է, զի դէպ ետ գնալով զԾնունդն Քրիստոսի առնումք եւ թուեմք, նոյնպէս զԱբրահամունն եւ
զԱդամայն, գիտասցէ այնպիսին, զի գնալն է դէպ յետ եւ ոչ թուելն, այլ
յորժամ թուես, ի նոցանէ առնուս դէպ յառաջ, ի քեզ գալով թուես: Ապա
եւ յիրաւի է, զի թուականն յաւէտ յառաջախաղաց է, որպէս ցուցաւ:
Խնդրելի է եւ զայս, թէ թուականս որ զժամանակս չափէ, ժամանակս
զինչ՞ կերպիւ չափէ զայլս. զայն, յորում է՞, թէ՞ զայն, յո|219|րում ոչ է:
Երկրորդ՝ թէ ժամանակն ի գոյից է, թէ յանգոյից: Երրորդ՝ թէ ժամանակին որ մասն է առաջին եւ կամ վերջին: Չորրորդ՝ թէ չորք են յաւիտեանք, եւ թուականս զսոսա առ հասարակ՞ չափէ, թէ՞ զոմն, կամ զոմն:
Պատասխանի. Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի ժամանակս առ մեզ է եւ
ոչ յերկինս, վասն զի առաջին շարժումն զայլս չափէ, եւ զինքն ոչ չափէ,
եւ յերկրի լինի ամառն եւ ձմեռն եւ ոչ յերկինս, որպէս ասեն փիլիսոփայք: Որպէս գիծ, որ ի կանգունն է, այսինքն՝ երկայնքն, ըստ ինքեան
չափէ զկանգունն, յորում է եւ ըստ պատահման չափէ զկտաւն, յորում ոչ
է: Այլ ժամանակն ըստ այսմ չափէ զայնս, յորում ոչ է եւ ոչ չափէ զայն, յորում է, զի ժամանակն է յառաջին շարժումն երկնից, սակայն ոչ չափէ
զնա, այլ չափէ զտարրականս եւ զներգործութիւնս մեր, յորում ոչ է:
Իսկ վասն երկրորդին՝ ոմանք ի գոյից ասեն զժամանակն, եւ կէսք
յանգոյից: Ի գոյից է, զի շարժումն երկնի եւ ընթացք լուսաւորացդ ծնանին զժամանակն, եւ յանգոյից, զի անցեալն ապականեալ է, եւ ապագայն
ոչ է ի միջի, եւ ներկայն անզգայաբար անցանէ:
Վասն երրորդին գիտելի է, թէ միեւնոյն իմանաս զժամանակն, ապառնին յառաջ է, քան զայլսն, զի ժամանակն նախ է հանդեձեալ, եւ ապա
ներկայ եւ յետոյ լինի անցեալ: Եւ որպէս դու՝ նախ էիր ապառնի եւ ապա
ներկա եւ յետոյ լինիս անցեալ: Իսկ թէ զանազանապէս իմանաս զժամանակն. նախ է անցեալն, որպէս երեկ եւ ապա ներկայն, որպէս այսօր եւ
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յետոյ ապառնին, որպէս վաղիւն: Իսկ թէ ըստ պատուոյ իմանաս՝ նախ է
ներկայն, զի է ստոյգ եւ ճշմարիտ եւ ապա անցեալն եւ յետոյ ապառնին,
որպէս շարադասեն քերթողքն:
4. ՎԱՍՆ ՅԱՒԻՏԵԱՆՑ

L |115| Հարցումն.Քանի՞ են յաւիտեանք: Պատասխանի. Չորք: Նախ՝
որ ոչ սկիզբն ունի եւ ոչ կատարած, երկրորդ՝ որ ոչ սկիզբն ունի, այլ կատարած, երրորդ՝ որ սկիզբն ունի, այլ ոչ կատարած, չորրորդ՝ որ սկիզբն
ունի եւ կատարած: Եւ թէպէտ հասարակ սոքա յաւիտեանք կոչին, այլ
ունին յատուկ անունս: Առաջինն կոչի յարաձգական յաւիտեան, երկրորդն՝ սկզբնական յաւիտեան, երրորդն՝ միշտ յաւիտեան, չորրորդն՝ ժամանակեայ յաւիտեան:
Կոչին եւ հոմանուն սոցա յաւիտեան, որպէս իւրաքանչիւր դարք: Եւ
վասն օրինացն Մովսէսի՝ ասէ օրենքն յաւիտենական լիցի, |116| որ նշանակէ զբազում ժամանակս: Այլ իսկապէս սոքա են ասացեալքս՝ այսպէս
եւ փառս տամք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ, որ է ժամանակեայն եւ միշտն: Յաւիտեանս յաւիտենից, որ է սկզբնական եւ յարաձգական, զի նա պարունակէ զերեք յաւիտեանն, որ ոչ սկիզբն ունի եւ
ոչ կատարած: Եւ գիտելի է, զի Աստուած՝ յաւիտեան անսկիզբն եւ անվախճան, եւ է պատճառ պարունակողացն յաւիտենին, որ ոչ սկիզբն
ունի եւ ոչ կատարած, այլ կոչի Աստուած յաւիտեան եւ միշտ եւ ժամանակ, զի պատճառ է սոցա, որպէս ասացաւ ի վերոյ:
Իսկ հրեշտակք եւ հոգիք եւ աշխարհ կոչին յաւիտենականք, զի հաղորդ են յաւիտենին այնմ, որ սկսեալ է եւ անվախճան: Եւ թէ ոք ասիցէ,
որովհետեւ Աստուած յաւիտեան է անսկիզբն եւ անվախճան, նոյնպէս եւ
յարաձգականն, ապա երեւի երկու անսկիզբն եւ անվախճան: Ասեմք, եթէ
մի է յաւիտեան անսկիզբն եւ անվախճան, որ նոյն ինքն է Աստուած, բոլորն համանգամայն եւ կատարեալ եւ նախ քան զյաւիտեանս եւ ամենայն յաւիտենից արարիչ, ըստ այնմ, որով եւ զյաւիտեանս արար, եւ
յառաջ, քան զյաւիտեանս ծնաւ զբանն:
Այլ զայս ստեղծեալ յաւիտեանս ասեմք ոչ սկիզբն ունի եւ ոչ կատարած, զի պարունակօղ է այլ յաւիտենից, որք ունին սկիզբն կամ կատարած, այլ ինքն պարունակի յանստեղծ յաւիտենէն, որ է Աստուած:
Դարձեալ՝ գիտելի է, զի յաւիտեանն եւ միշտն եւ ժամանակն վեցիւք
զանազանին. նախ զի յաւիտեանն ոչ ունի սկիզբն եւ ոչ վախճան, եւ միշտն
ունի սկիզբն, այլ ոչ վախճան, եւ ժամանակն ունի սկիզբն եւ վախճան:
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Երկրորդ՝ յաւիտեանն պարունակէ զմիշտն, եւ միշտն զժամանակն, եւ
ժամանակն յերկուցն պարունակի:
Երրորդ՝ յաւիտեանն ոչ ունի մասն, այլ բոլորն համանգամայն եւ կատարեալ, այսպէս եւ միշտն: Իսկ ժամանակն Գ. (3) մասն ունի, այսինքն՝
անցեալ, ներկայ եւ ապագայ:
Չորրորդ՝ յաւիտենական է Աստուած, եւ մշտնջենաւոր՝ հրեշտակք, եւ
ժամանակեայ՝ մարդիկ:
Հինգերորդ՝ ժամանակն է՛ զգալեաց, եւ միշտն՛ իմանալեաց եւ յաւիտեանն՝ անիմանալեաց:
Վեցերորդ՝ ժամանակն է ի ներքոյ երկնից, եւ միշտն՝ ի վերոյ երկնից,
եւ յաւիտեանն՝ ի վերոյ, քան զամենայն երկինս:
M |219| Գիտելի է, զի չորք են յաւիտեանք, բայց թուականն առհասարակ զսոսա ոչ կարէ չափել: Նախ զյարաձգականն, զի ոչ սկիզբն ունի
եւ ոչ կատարած, ոչ կարէ չափել: Զի որպէս աստեղք երկնից, որ ի ծոցդ
երկնից բովանդակեալք են եւ բոլորն տեսանի աչաց, վասն բազմութեան,
որ գերազանցէ քան զթիւ համարողական արհեստից ոչ թուի... Իսկ այն
յաւիտեանն, որ սկիզբն ոչ ունենայ, զիարդ՞ թուեսցի: Զի թէ զաստեղս
երկնից առնուցուս եւ զհիւղեն, որ զօդդ լցեալ |220| ունի, նաեւ զշիթք
անձրեւաց եւ զտերեւք ծառոց եւ զալիք ծովու, որ ինչ եղեալ է եւ որ ինչ
լինելոց է, նաեւ զաւազ համօրէն ծովուց, որ է Պոնտոս, Պրոպոնտոս եւ
Սելեսպոնտոս, Ուռկանիկանն, Գաղտականն, Սարդոնականն Սիկիլիականն, Յունականն, Կասպիականն, Բասրանն, ծովն Կարմիր եւ ծովն
Սպիտակ, Հարաւային ովկիանոս եւ Հիւսիային ովկիանոս եւ ծովն համատարած, որ զբուանդակն ի ծոց իւր ունի՝ հանդերձ ամենայն ծովովք,
որք են մանունք ըստ ոլորտս տիեզերաց, եւ թէ զբուանդակն ասացելոցս
զթիւն մի-մի տացես տարւոյ-տարւոյ, ոչ կարասցես գտանել զսկիզբն
նորա: Եւ թէ Ժ. Ժ. (10-10) տարւոյ տացես, կամ Ճ. Ճ. (100-100), կամ Ռ.
Ռ. (1000-1000), ոչ կարասցես գտանել զսկիզբն նորա: Եւ թէ բիւր-բիւր
ամաց տացես զմի-մի թիւ մինչ ամենայն սպառեսցի, սակայն եւ այնպէս
ոչ կարասցես գտանել զսկիզբն հեռաւորութեան անսկզբնութեան յարաձգական յաւիտենին: Եւ եթէ գտեր, եղիցի սկսեալ եւ ոչ անսկիզբն: Զի
այս գոլ յատուկ անսկզբնութեան, զի զինչ եւ հնարեսցես, ոչ կարասցես
գտանել զսկիզբն: Ապա թէ գտցես, անկաւ յատկութենէ անսկզբնութեան
եւ դասեցաւ ի կարգս սկզբնաւորելոցս...
|221| Երկրորդ՝ զսկզբնական յաւիտեանն, որ ի սկզբանէ ունին արարածքս զգոլն ըստ Աստուծոյ ի նախագաղափար տեսութիւն Աստուծոյ:
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Զի թէպէտ այս վախճան ունի, այլ սկիզբն ոչ ունի, զի արարածքս այսմ
յաւիտենիւս կային ի նախագաղափար տեսութիւն Աստուծոյ անսկզբնաբար, որով նա միշտ Արարիչ ճանաչի, եւ առնելոց է զվախճան ի կատարածի: Եւ թուականս թէպէտ զվախճան սորա կարէ ըմբռնել, այլ վասն ոչ
ունելոյ սկիզբն, ոչ կարէ թուել:
Իսկ երրորդն, որ է մշտնջենաւոր յաւիտեանն, զսորա սկիզբն թէպէտ
կարէ ըմբռնել թուականն ըստ ժամանակաւոր յաւիտենիս, այլ զի վախճան ոչ ունի, ոչ կարէ եւ զսա թուել: Չորրորդ յաւիտեանս, որ ժամանակաւոր յաւիտեան կոչի, զսա կարողանայ ի թուել, զի յերկուց կողմանց
ըմբռնի, զի ունի սկիզբն յարարչութենէն եւ զվախճանն ի կատարածի:
5. ՎԱՍՆ ԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՊԻՑ

A |145| Կենդանակերպք ըստ ազգաց այս են.
Խոյն՝ Պարսիկք, որ է գլուխն:
Ցուլն՝ Բաբելացիք, որ է պարանոցն:
Եկաւորեակն՝ Գամիրք, որ են ուսքն (ձեռացն):
Խեցգետին՝ Հայք, որ է կուրծքն, (լանջքն):
Առեւծ՝ Ասիացիք, որ է աջ ձեռնն, (կողքն):
Կոյսն՝ Ելեդացիք, որ է ձախ ձեռնն (ներքի, որով որ կոչին Կապադովկեցիք):
Կշիռն՝ Կիւղեկեցիք, որ է կուշտքն:
Կարիճն՝ Կրետացիք, որ է փորն:
Աղեղնաւորն՝ Իտաղիացիք, որ է երանքն (Իտաղացիքն, որ են
անդասունքն, որ կոչին Փռանք):
Այծեղջերն՝ Ասորիք, որ են բարձք (Տարսոնացիք, որ են անթքն):
Ջրհոսն՝ Եգիպտացիք, որ են սրունքն (ծունգքն):
Ձուկն՝ Հնդիկք, որ են թաթք ոտիցն, որ է Կարմիր ծովն...
|147| Վասն կենդանակերպիցն, թէ զինչ անուանին. Խոյն, Առիւծն, Աղեղնաւորն՝ սոքա հուր անուանին, Խեցգետին, Կարիճ, Ձուկն՝ սոքա ջուր
անուանին, Ցուլն, Կոյսն, Այծեղջիւրն՝ սոքա հող անուանին, Եկաւորն,
Կշիռն, Ջրհոսն՝ սոքա հողմք անուանին:
E |323| Խումբ աստեղատանցդ, որ անուանեալ կոչին կենդանատեսակք, եթէ յորոց՞, եւ զինչ իւրաքանչիւր պատճառք անուանցդ՝ գործ
աւելի համարիմ պատմել, բայց վասն զի ոչ այլազգ զորոշմունս նոցա
կարեմ առնել եւ զյայտարարութիւնս հարկաւորիմ զնոյն անուանս յիշել՝
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զոր յետ Քաղդեացւոցն կոչեն Յոյնք, Հայք, Պարսք: Յոյնք՝ Կռիոց, Հայք՝
Խոյ, Պարսք՝ Վարբաք: Յոյնք՝ Տաւրոս, Հայք՝ Ցուլ, Պարսք՝ Դաւ: Յոյնք՝
Դիդիմոս, Հայք՝ Երկրաւորի, Պարսք՝ Գուպաքար: Սոքա երեքեան՝ յեղանակ գարնանային:
Եւ դարձեալ Յոյնք՝ Կարկինոս, Հայք՝ Խեցգետին, Պարսք՝ Գոզընտ:
Յոյնք՝ Լեաւնոս, Հայք՝ Առիւծ, Պարսք՝ Շեր: Յոյնք՝ Պառթնաս, Հայք՝ Կոյս,
Պարսք՝ Գաւսիճադ: Սոքա երեքեան՝ ամառնային:
Յոյնք՝ Ղիւգաւս, Հայք՝ Կշիռ, Պարսք՝ Տրազուկ: Յոյնք՝ Սկորոպիոս,
Հայք՝ Կարիճ, Պարսք՝ Գրեշգոմ: Յոյնք՝ Պաւկսուտիաւս, Հայք՝ Աղեղնաւոր,
Պարսք՝ Նեմասպ: Սոքա երեքեան՝ յեղանակ աշնանային
Յոյնք՝ Աղաւկերաւս, Հայք՝ Այծեղջիւր, Պարսք՝ Բզասար: Յոյնք՝ Իւդեռիքաւս, Հայք՝ Ջրհոս, Պարսք Դոլ: Յոյնք՝ Իւքթիւս, Հայք՝ Ձուկն, Պարսք՝
Մահիկ: Սոքա |324| երեքեան՝ եղանակ ձմերային:
Երկոտասաներեքեան սոքա շարժին չորիւք տարբերութեամբք՝ առ ի
լինել միոյ տարեւոր ժամանակի, քանզի տարածեալ ունին զերկինս ամենայն, կցեալ միմեանց, պատեալ փորուածիւ:
Եւ են դոքա ճանապարհ Արեգական եւ Լուսնի եւ եւթանց մոլորակացդ,
բերեն յինքեանս բարձրացուցանելով եւ խոնարհեցուցանելով, մատուցանեն ի մեզ եւ հեռացուցանեն, կատարեն գիշերաւ, զտիւս փոքրկացուցանելով եւ մեծացուցանելով: Եւ առնեն ջերմութիւն եւ ցրտութիւն, խոնաւութիւն եւ երաշտութիւն եւ իշխեն փոփոխմանց աւդոց եւ ժամանակաց:
|327| (Պաւղոսի Աղեքսանդրացւոյ նախերգան ի Ներքսածութենէ յոյժ)
Յաղագս կենդանատեսակ բոլորատեսութեան. Կենդանատեսակ բոլորակութիւն շարժի առշեղապէս, բաժանեալ ի հատածս երկոտասան, որ
կոչին կենդանատեսակք: Եւ ունի կենդանատեսակն պարունակս երիս,
մասունս երեսուն, եւ մասն ունի մասունս վաթսուն եւ մանրերկրորդակս
վաթսուն:
Յաղագս Խոյին. արդ, է՛ սկիզբն կենդանատեսակ բոլորակութեան Խոյն՝
արական, հասարակաւրեայ յեղանակ գարնանային, տուն Հրատի, բարձրութիւն Արեգական՝ իննեւտասն, նուաստութիւն Երեւակի մասանց
քսան, եռանկիւնի ի տուընջեան Արեգական, իսկ ի գիշերի՝ Լուսնթագի:
Ձաւնեալ է ի նահանգին Պարսից, բաժանող հողմոյն արեւելականի եւ
տիրեալ գլխոյ եւ բոլոր երեսացն: Եւ ելանէ կենդանատեսակ ըստ եգիպտացւոցն եւ Աղեքսանդրացւոցն նահանգին, որ եւ ելանէ յաներեւութէն
յերեւելի երկիրն ի ժամու միում հասարակաւրոյ եռանկիւնի իննեակս, է
ամանակացն քսան եւ մի եւ երկուց մասանց: Եւ է յայսմիկ կենդանատեսակի երկնամիջոցակէտն երկրական տրամադրութեանց:
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|328| Յաղագս Ցլուն. երկրորդ կենդանատեսակ է Ցուլն՝ իգական,
հաստատուն, գարնանային, տուն Լւսաբերի, բարձրութիւն լուսնոյ, ունի
մասունս երիս, նուաստութիւն ոչ ուրեք, եռանգիւնի, ի տուընջեան՝ Լուսաբերի, իսկ ի գիշերի՝ լուսնոյ: Ձաւնեալ է նահանգին Բաբելացւոց, բաժանաւղ հողմոյն հարաւոյ, եւ տիրեալ է ուլանն եւ պարանոցին: Եւ ելանէ
կենդանատեսակ յաներեւութէն յերեւոյթն ի ժամու միոջ, եւ երկուց մասանց եւ ամանակաց քսան եւ հնգից առաջիկայ նահանգին:
Սակս Եկաւորի. երիր կենդանատեսակ է Եկաւորին, արական, երկտարական, մարդակերպ, տուն Փայլածուին, Երմու բարձրութեանն ոչ ուրուք
նուազութեան, ոչ ուրուք եռանգիւնի ի տուընջեան Երեւակի՝ Կրաւնոս,
իսկ ի գիշերի՝ Փայլածուի: Եւ ձաւնեալ է նահանգին Գամրաց, բաժանեալ
հողմոյն Լիբէացւոց, եւ տիրեալ է ուսոց եւ ձեռաց եւ մատանց: Ելանէ
կենդանատեսակն յաներեւութէն յերեւոյթն ի ժամու միում եւ երկուց
մասանց եւ եւթն մասին եւ քառասունեւհինգ երմասին յիշեցելում նահանգին եւ ամանակաց եւ քսան եւ մի երիր մասին: Եւ յայսմ կենդանատեսակի աւարտի գարնանային ժամուն եղանակ, որ կոչի աւդ:
Յաղագս Խեցգետնին. չորիր կենդանատեսակ է Խեցգետին, իգական,
յեղանակ ամառնային, տուն Լուսնոյ, բարձրութիւն Լուսնթագի՝ ի մասունս եւթնեւտասն, նուաստութիւն Հրատի՝ Արես առ ի մասունս քսանեւութ, ի տուընջեան՝ Լուսաբերի Ափրոդիտէս, իսկ ի գիշերի՝ Հրատի: Եւ
ձաւնեալ է նահանգին Հայոց, բաժանեալ հողմոյն հիւսիսոյ եւ տիրեալ է
լանջաց: Եւ ելանէ կենդանատեսակն յաներեւութէն յերեւելի երկիրս ի
ժամս երկուս եւ ինն երմասին եւ ամանակաց երեսուն եւ մի, եւ յայսմ
կենդանատեսակի՝ աշխարհային ժամադէտն:
Յաղագս Առիւծուն. հինգերորդ կենդանատեսակ է Առիւծն, արական,
հաստատուն, ամառնային, տուն Արեգական, բարձրութիւն ոչ ուրուք, եռանգիւնի ի տուընջեան արեգական, իսկ ի գիշերի՝ Լուսնթագի: Եւ
ձաւնեալ է նահանգին Ասիացւոց, բաժանեալ է հողմոյն արեւելից եւ տիրեալ է կողից: Եւ ելանէ յաներեւութէն յերեւոյթն ի ժամս երկուս եւ երիս
մասունս եւ ամանակս երեսունեւհինգ:
Յաղագս Կուսանակին. վեցերորդ կենդանատեսակ է կուսանակն,
իգական, ամառնային, երկտարական, տուն եւ բարձրութիւն Փայլածուի՝
ի մասունս հնգետասան, նուաստութիւն Լուսաբերի առ ի մասունս քսանեւեւթն, եռանգիւնի ի տուընջեան՝ Լուսաբերի եւ գիշերի՝ Լուսնոյ: Եւ
ձաւնեալ է նահանգին Քաղդէացւոց, բաժանեալ հողմոյն հարաւոյ: Եւ
տիրեալ է կշտիցն եւ ստորին որովայնին եւ ամենայն փորոտւոյն: Եւ ելա-
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նէ յաներեւութէն յերեւոյթ Երկիրս ի ժամս երկու եւ երիր մասին եւ Է. (7)
երկմասին ԽԵ. (45) երմասին եւ ամանակաց Է. (7) եւ Գ. (3) մասին: Եւ
յայսմ կենդանատեսակի աւարտի ամառնային ժամուն յեղանակն, որ
կոչի հուր:
|329| Յաղագս Կշռոյն. եւթներորդ կենդանատեսակ է Կշիռն, արական, հասարակաւրեայ, յեղանակ աշնանային, տուն լուսաբերի, բարձրութիւն առ ի մասունս Երեւակի, ի նուաստութիւն Արեգական՝ առ ի
մասունս իննեւտասն, եռանգիւնի ի տուընջեան՝ Երեւակի, ի գիշերի՝ Փայլածուի: Եւ ձաւնեալ է նահանգին Լիբէացւոց եւ Կիւրենացւոց, բաժանեալ
է հողմոյն Լիբէացւոց, եւ տիրեալ է կոթանցն: Եւ ելանէ կենդանատեսակն
յաներեւութէն յերեւոյթ ի ժամս երկու եւ երեք մասին եւ ամանակաց
երեսունեւինն եւ եւթն մասանց, եւ է երկրական տրամադրութեանն՝ կէտ
եթերական:
Յաղագս Կորին. ութերորդ կենդանատեսակ է Կորն, հաստատուն, աշնանային, տուն Հրատի, բարձրութիւն ոչ ուրուք, նուաստութիւն Լուսնի՝
առ ի մասունս երեք, եռանգիւնի՝ ի տուընջեան Լուսաբերին, ի գիշերի՝
Հրատին: Եւ ձաւնեալ է ի նահանգին Իտալացւոց, բաժանեալ հողմոյն
հիւսիսոյ, եւ տիրեալ է առնացի անդամոցն եւ գանձակի եւ ցայլիցն: Եւ
ելանէ կենդանատեսակն յաներեւութէն յերեւոյթն ի ժամս երկու եւ երեք
մասունս եւ ամանակս՝ երեսուն եւ եւթն:
Յաղագս Աղեղնաւորին. իններորդ կենդանատեսակ է Աղեղնաւորն,
երկտարական, աշնանային, տուն Լուսնթագի: Եւ ձաւնեալ է նահանգին
Կիլիկեցւոց եւ Կրետացւոց, բաժանեալ հողմոյն հարաւոյ: Եւ տիրեալ է
երանացն, եւ ելանէ յաներեւութէն յերեւոյթն ի ժամս երկու եւ ինն երմասին եւ յամանակս՝ երեսուն եւ մի եւ երեք մասին: Եւ յայսմ կենդանատեսակի աւարտի աշնանային ժամուն եղանակ, որ կոչի երկիր:
Յաղագս Այծեղջերն. տասներորդ կենդանատեակ է Այծեղջիւրն, իգական, յեղանակ ձմեռնային, տուն Երեւակի, բարձրութիւն Հրատի՝ առ ի
մասունս հնգետասան, եռանգիւնի ի տուընջեան՝ Լուսաբերի եւ ի գիշերի՝
Լուսնոյ: Եւ ձաւնեալ է նահանգին Ասորւոց, բաժանեալ հողմոյն հարաւոյ,
եւ տիրէ ծնգացն: Եւ ելանէ յաներեւութէն յերեւոյթն ի ժամու միում եւ
յերկու մասին եւ եօթն մասին եւ քառասունեւհինգ երմասին եւ ժամանակաց քսանեւութ եւ երից մասանց: Եւ երկրական տրամադրութեանն՝ կէտ
սուզական:
Յաղագս Ջրահեղին. մետասաներորդ կենդանատեսակ է Ջրահեղն, արական, հաստատուն, ձմեռնային, տուն Երեւակի, բարձրութիւն ոչ ու-

116

րուք, եռանգիւնի՝ ի տուընջեան Երեւակի, ի գիշերի՝ Փայլածուի, բաժանեալ հողմոյն Լիբէացւոց: Եւ ձաւնեալ է ի նահանգին Եգիպտացւոց, եւ
տիրեալ է սրանցն: Եւ ելանէ յաներեւութէն յերեւոյթն ի ժամու միում եւ
երկուց մասանց եւ ամանակաց քսանեւհինգ:
Յաղագս Ձկանցն. երկոտասան կենդանատեսակ է Ձկունք, իգական,
երկտարական, ձմեռնային, տուն Լուսնթագի, բարձրութիւն Լուսաբերի՝
ա՛ռ մասունս քսանեւհինգ, նուաստութիւն Փայլածուի՝ ա՛ռ մասունս հնգետասան, եռանգիւնի ի տուընջեան՝ Լուսաբերի, ի գի|330|շերի՝ Հրատի:
Ձաւնեալ է նահանգին Կարմիր ծովուն եւ Հնդկաց երկրին, բաժանեալ
հողմոյն հիւսիսոյ, եւ տիրեալ է թաթից ոտիցն եւ կոչեցելում ծայրից
մատանցն եւ ինն երմասին: Եւ ելանէ յաներեւութէն յերեւոյթն ի ժամ մի
եւ երից մասանց եւ ամանակաց քսանեւհինգ եւ երկուց մասանց: Եւ
յայսմ կենդանատեսակի աւարտի ձմեռնային յեղանակ, որ է ջուր:
Վերագլխութիւն. երկոտասան կենդանատեսակացն ըստ իւրաքանչիւր
տարբերութեանց երկոտասան կենդանատեսակացն այսպէս ինչ ասաց,
բայց առ միահամուռ զնոսա իմանալ՝ այսպէս արտագրիցի: Արականք են
այսոքիկ՝ Խոյն, Եկաւորն, Առիւծն, Կշիռն, Աղեղնաւորն, Ջրահեղն, իսկ
իգականք սոցա մնացուածքն՝ Ցուլն, Խեցգետին, Կուսանակն, Կորն, Այծեղջիւրն, Ձկունքն: Եւ համանգամայն իսկ ասել որքան աւելորդութիւն
ունելով սոցա՝ յառաջնմէն հաւելով ի Խոյէն, այսոքիկ քեզ արականք
իմացեալ լիցին, իսկ որքան հաւասարք՝ իգականք:
Իսկ եղանականք՝ Խոյ, Խեցգետին, Կշիռ, Այծեղջիւր: Իսկ հասարակաւորքն՝ Խոյ, Կշիռն, իսկ զուգաթիւքն սոցա են հաստատունք՝ Ցուլն, Առիւծն, Կարիճն եւ Ջրահեղն: Երկտարրական սոցայց զաւրութիւն գոլով
են այսոքիկ՝ Երկաւորեակն եւ Կուսանակն, Աղեղնաւորն, եւ շարառոցելով ասել՝ որ քան քառիւքն բաղկացեալ այսոքիւք, զնոյն կենդանատեսակաց բնութիւն:
Եւ բնակարանք են Խոյի եւ Կարճի՝ Հրատ, Արէս, Ցուլն՝ Լուսաբերի,
Ափրոդիտեայ, Եկաւորեակն եւ Կուսանակն՝ Փայլածուի, Երմու, Խեցգետինն՝ Լուսնոյ, Առիւծն՝ Արեգական, Աղեղնաւորն եւ Ձկունքն՝ Լուսնթագի,
Դիոս, Այծեղջիւրն եւ Ջրահեղն՝ Երեւակի, Կրաւնոս: Եւ բարձրութիւն են.
Խոյն՝ Արեգական, Ցուլն՝ Լուսնոյ, Խեցգետինն՝ Լուսնթագի, Կուսանակն՝
Փայլածուի, Կշիռն՝ Երեւակի, Այծեղջիւրն՝ Հրատի, Ձկունքն՝ Լուսաբերի:
Եւ որ քան զայս հեռի տեսակով տրոհեալք են այսոցիկ, նուաստութիւնք են: Իսկ եռանգիւնիքն՝ Խոյն, Առիւծն եւ Աղեղնաւորն ի տուընջեան՝ Արեգական, իսկ ի գիշերի՝ Լուսնթագի, Ցուլն եւ Կուսանակն եւ Այ-
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ծեղջիւրն ի տուընջեան՝ Լուսաբերի, իսկ ի գիշերի՝ Լուսնոյ: Իսկ Երկաւորեակն եւ Կշիռն եւ Ջրահեղն ի տուընջեան՝ Երեւակի, իսկ ի գիշերի՝ Փայլածուի: Խեցգետինն եւ Կորն եւ Ձկունքն ի տուընջեան՝ Լուսաբերի, իսկ ի
գիշերի՝ Հրատի: Եւ ընտանացեալ է առաջին եռանկիւնիւն արեւելից,
երկրորդն՝ հարաւոյ, երրորդն՝ Լիբէացւոց, չորրորդն՝ հիւսիսոյ:
Նաեւ ցաւակից լինին գաւառացն կենդանատեսակքն՝ Խոյն Պարսից,
Ցուլն Բաբելացւոց, Եկաւորն Գամրաց, Խեցգետինն Հայոց, Առիւծն
Ասիացւոց, Կուսանակն՝ Ելլադացւոց եւ Յունաց, Կշիռն Լիբէացւոց,
Կարիճն Իտալացւոց, Աղեղնաւորն Կիլիկեցւոց, Այծեղջիւրն Ասորւոց,
Ջրհոսն Եգիպտացւոց, Ձկունքն՝ Հնդկաց աշխարհին:
G (19) Յառաջինսն վարժ դպրութեան եւ այլոց արուեստից բազմաց,
որք յիմաստասիրութեան են, մանաւանդ աստեղաբաշխութիւն, ի քաղդէացիս երեւեցաւ, եւ ապա եգիպտացոց եւ հելլենացոց ուսեալ առաւել
եւս զօրացուցին: Եւ թէպէտ եւ ջանացան զհետ իմաստից լինել, ոչ՛ քաջ
զինքեամբ պարատեսեալ, չկարացեալ վերաբերիլ եւ անցանել ըստ տեսութեան զարդուդ ի վեր... Եւ բաշխս բախտից բաժանեցին եւ ծննդոց
իշխանութիւն ետուն սոցա՝ զոմանս ի բարեբախտութիւն եւ զոմանս
ընդդէմ նոցին ի թշուառութիւն եւ զայլսն եւս կարգաւ մի ըստ միոջէ, զոր
չէ մեզ հարկաւ ի թիւ արկանել: Այլ սակաւս ի բազմաց, զի իմասջիք եւ
դուք զնոցա սխալանսն, որ առ ի յոյժ վրիպանացն ասացին զտունջենային եւ զգիշերային ծնելութիւնս ի տանուտեառնէ աստեղէ՝ շրջագայիկ
եւ հետեւագայիկ աստեղք վիճակեալք ի ժամադիտէն, բաշխեն ի մասունս եւ ի |20| կրկնամասունս, ի մանրամանակս եւ ի մանրերկրորդս եւ
ի մանրամասունս բազումս: Եւ ոչ միայն շնորհ ասեն տալ եւ թշուառութիւն, այլ եւ կեանս ասեն տալ՝ ոմանց յոլով եւ ոմանց նուազս... զԽոյէն
ասեն, թէ գլուխ է աստեղատանց ԲԺ.իցն (12) եւ շնորհատու, զի եւ խոյ
գլուխ է հօտի եւ պարգեւատու... Ասեն, թէ որ ի նմայն ծնանի, գեղեցիկ
լինի եւ փարփառ, գանգրահեր, ծաւի, զուարթատես, բարեբարոյ, մեծ եւ
ճոխ լինի:
ԶՑլէն ասեն թէ՝ ըստ նմանութեան ցլու զօրաւոր եւ անձնեայ է, եւ որ ի
նմայն ծնանի, առաւել ուժեղ եւ մեծահասակ լինի եւ հնազանդ եւ գործունեայ՝ ըստ նմանութեան եզին, որ միշտ ընդ լծով հնազանդեալ կայ ի
գործ:
ԶԵրկաւորէն ասեն, թէ որ ի նմայն ծնանի՝ ճոխ եւ սնափառ, անհաստատ եւ երկմիտ լինի:
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ԶԽեցգետնէն ասեն, թէ որ ի նմայն ծնանի, տառապեալ եւ մուրական
եւ վէս, եւ այսր եւ անդր լինի ըստ օրինակի խեցգետնոյն, որ այսր եւ
անդր գնայ, զի եւ աստեղատունն ասեն, թէ ըստ նմին շարժի:
ԶԱռիւծէն ասեն, թէ որ ի նմայն ծնանի, քաջասիրտ եւ հպարտ լինի:
ԶԿուսէն ասեն, թէ որ ի նմայն ծնանի, հեզ, նիհար եւ ագահ լինի:
ԶԿշռէն ասեն, թէ որ ի նմայն ծնանի, արդար լինի ըստ օրինակի |21|
կշռոց, որ զարդարութիւն եւ զհաւասարութիւն պահէ:
ԶԿարճէ ասեն, թէ որ ի նմայն ծնանի, չարախոհ եւ մարդասպան՝ ըստ
օրինակի կարճի, որ հանապազ հարկանել կազմ կայ:
ԶԱղեղնաւորէն ասեն, թէ որ ի նմայն ծնանի, կորուի եւ ահարկու
մօտաւորաց եւ բացէից լինի ըստ օրինակի աղեղնաւորի:
ԶԱյծեղջերէ ասեն, թէ որ ի նմայն ծնանի, խոհեմ, գոռոզ եւ դաւաճան
լինի:
ԶՋրհոսէ ասեն, թէ որ ի նմայն ծնանի, անխորհուրդ եւ առատատուր
լինի:
ԶՁկանէ ասեն, թէ որ ի նմայն ծնանի, ընչաւէտ եւ անժոյժ լինի...
|22| Շատ լիցի մեզ ասել զանհամ պատմութիւնս... քանզի չէ ձեզ յօգուտ զայն ամենայն մանրամասնաբար պատմել. գուցէ պակասամտաց
տեսեալ՝ հաւանիցին յայն... Ի քաղդէացւոցն ծնաւ արուեստ
աստեղաբաշխութեան, եւ յաստեղաբաշխութենէն ծնաւ դիւթական
մոլորութիւնն...
|23| Բայց ես կշտամբեցից զքաղդէացւոցն ծննդաբանութիւնսն, որում
բազումք հաւանեցան՝ եւ յունաց եւ այլոց ազգաց...
|24| Բայց մեզ չէ ինչ դանդաղելի երկրորդել զանհամ պատմութիւնս
նոցա, քանզի ի հաւաստաբան ճշմարտութենէս մերմէ կշտամբեալ գտանին... Արդ, ահա տեսանեմք, զի եւ ի դիտողաց աստեղագիտութեան եւ ի
մեկնչաց աստեղատանցն ուստի զծնունդն բաշխեն, բազում իրք վրիպեն,
յորժամ սկսանին համարել այնպէս: Զի ոչ ինքեանք իւրեանց արուեստին
բաւական են հասանել, զի զչափ ժամանակացն անհամար րոպէիւք
ժամուցն համարեցան, քանզի այսպէս մասունս կոտորեցին զրոպէսն,
այսինքն է՛ զթօթափել ական:
|29| Արդ, որովհետեւ կշտամբեցի զչար իմաստասէրսն՝ զմոլորեալսն ի
բաշխումն բախտից ծննդաբանութեանց, հանդիմանել զնոսա... ճառեցից
այսուհետեւ, որ ինչ ի բարի յիմաստասիրացն ասացեալ է յաղագս երկնային զարդուդ, զոր սրբոց հարցն մերոց եւ վարդապետաց ընկալեալ
յեկեղեցի առին... |30| քանզի եւ գրիւ օրէնքս ոչ ընդդէմ են բնական
իմաստութեան, ապա եթէ միաբանութիւն է, դաստիարակ եղեն մեզ առաջի իմաստասէրքն:
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J1 (39) Գիտելի է, զի բաժանեալ են իմաստունքն զերկինքն երկոտասան կենդանակերպս եւ զմի կենդանակերպն՝ երեսուն աստիճան, եւ զմի
աստիճանն վաթսուն տաղիղայ, եւ զմի տաղիղան՝ վաթսուն սանիա, եւ
զմի սանիան՝ վաթսուն դաւալիթ, եւ զմի դաւալիթն՝ վաթսուն դալիթա, եւ
այսպէս փոքրացնեն մինչեւ ի տասնեակն, եւ փոքր ասեն, որ ցուցանեն
զաշխարհս առ ի համեմատելով առաջի երկնիցն իբրեւ զհատ խաշխաշի
ի վերայ երեսաց ծովու մեծի:
L (189) Յաղագս երկոտասան կենդանակերպից հարցումն. Զի՞նչ է
բնութիւն կենդանակերպիցն: Պատասխանեմք, ասեմք, թէ ԲԺ. (12) կենդակերպքն ունին զբնութիւն չորից տարերաց: Զի Խոյն եւ Առիւծն եւ Աղեղնաւորն ունին զբնութիւն հրոյ ջերմ եւ չոր: Իսկ Ցուլն եւ Կոյսն եւ Այծեղջիւրն ունին զբնութիւն հողոյ չոր եւ ցուրտ: Իսկ Եկաւորն եւ Կշիռն եւ
Ջրհոսն ունին զբնութիւն օդոյ ջերմ եւ գէջ: Իսկ Խեցգետինն եւ Կարիճն
եւ Ձուկն ունին զբնութիւն ջրոյ ցուրտ եւ գէճ:
Եւ այս ԲԺ. (12) կենդանակերպից վեցն է ի մէջ երկնից ի հիւսիսոյ
կողմս առ մեզ եւ ի մին կիսագունդն: Եւ վեցն՝ ի կողմն հարաւոյ ի միւս
կիսագունդն: Եւ այսպէս զերկինս պատեալ ունին ԲԺ. (12) կենդանակերպքս՝ վերին եզրն կենդանակերպիցն է Խեցգետինն եւ ներքին՝ Այծեղջիւրն:
M (160) Վասն կենդանակերպիցն. Բազում ինչ պիտանացի է ի վարդապետութիւն սոցա, սակայն արգելու զմեզ երկարութիւն բանիցն վասն
ծանր լինելոյ մանկանց նորավարժից, վասն որոյ համառոտաբար ճառեցից սակաւուք պատճառս տալով իմաստուն մտաց, որ ի սակաւէն զյոլովս մտաբերէ: Նախ տեսցուք, թէ վասն էր՞ ասին կենդանակերպք, երկրորդ՝ թէ վասն էր այսպիսի անուամբ յորջորջեցան, երրորդ՝ թէ վասն էր
ԺԲ. (12) թուով բուանդակեցան, չորրորդ՝ կրականք են, թէ ներգործականք, հինգերորդ՝ յինքեանց շարժին, թէ յայլմէ, վեցերորդ՝ թէ որք զոր
կէտ ունին յեղանակս տարւոյն, եօթներորդ՝ թէ որոց մասին աշխարհի են
տիրողք, ութերորդ՝ թէ ի վերայ որոց իրաց իշխանութիւն ունին, իններորդ՝ թէ որք են արականք եւ որք իգականք, տասներորդ՝ զթիւ որքանութեան աստեղաց սոցա:
Վասն առաջնոյն գիտելի է, թէ կենդանակերպք վասն այն ասին, զի
հասարակաբար սոքա ամենեքեան հոմանունք են՝ Խոյն, Ցուլն եւ այլն: Եւ
վասն զհոմանունութիւն որոշելոյ կոչեցան կենդանակերպք յիմաստասի-
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րացն, զի մի գուցէ յորժամ լսիցես Խոյ, Ցուլ, կարծիցես, թէ նոքա յերկինքն կենդանիք են, որպէս սոքա, որ յերկրի են ներշնչական զգայական: Ոչ ասէ կենդանիք, այլ կենդանակերպք, իբր թէ ըստ յարմարութեան նմանք են կենդանեաց ըստ ձեւոյ ինչ եւ ներգործութեան, եւ ոչ
կենդանիք:
Երկրորդ՝ ասելի է, թէ վասն էր այսպիսի անուամբ յորջորջեցան՝ Խոյ,
Ցուլ եւ այլն: Ասեմք, թէ վասն կրկին պատճառի. նախ ըստ նմանութեան,
երկրորդ՝ ըստ ներգործութեան: Եւ է ըստ նմանութեան, զի կենդանակերպքս, յոր ինչ կենդանոյ անուն, որ անուանեցան, ունին զմասին ինչ
անդամոց զնմանութիւն կենդանացն այն: Զի որ Խոյ ասի, զխոյին
դմակին զնմանութիւն ունի, որպէս Բազմաստեղն, եւ Ցուլն՝ զեղջերուացն
եւ Խեցգետինն՝ զոտիցն, այսինքն՝ զկողմնաւոր աստեղքն յաջ եւ յահեակ,
Առիւծն՝ զգլխոյն, Կշիռն՝ զնժարի, այսպէս եւ զայլսն յաստեղացն ճանաչիցես, իսկ Վիշապն՝ գլուխն բերանաբաց կզակօք:
Իսկ ըստ ներգործութեան որ անուա|161|նեցան, ոչ եթէ յինքեանց
ներգործութենէն, այլ յարեգակնային ներգործութեանցն, զի Արեգակ ի
սոսա ընթանալով ըստ զանազան ներգոծելոյն՝ զայսպիսի անուանքս առ
ընկալան կենդանակերպքս այս: Զի Խոյ ասացաւ վասն ծննդականութեան, զի գալով Արեգակն ի սա, շարժէ երկիր ի ծննդականութիւն բուսոց եւ խոտոց, տնկոց եւ ծառոց, այլեւ կենդանեաց: Իսկ Ցուլ՝ որ առաւել
ունի ծննդականութեան զօրութիւն, քան զԽոյն, զի Արեգակ ի սա գալով
առաւելու ի ջերմութիւն եւ կապէ զծղօտ բուսականացդ եւ զպտուղս
տնկոց: Իսկ Եկաւոր՝ զի Արեգակ ի սմա գալով զվաղահաս պտուղս ծառոց բերէ ի եկ եւ զդաշտային արտորայսն ի հունձս, եւ ասի յաւուրքս
յայս, թէ նորն եկաւ: Եւ դարձեալ՝ զի կենդանակերպս այս Բ. (2) աստղ է
եւ ըստ սմա ասի Եկաւոր:
Իսկ Խեցգետին, որ է խաչափառն՝ զի Արեգակ ի սա կողմնաւոր ունի
զընթացս իւր եւ խոտորնակն՝ յաջ եւ յահեակ բարձրանալովն եւ խոնարհելովն: Իսկ Առիւծ՝ զի Արեգակ ի սմա բարկ է եւ գազան, իբրեւ զառիւծ:
Իսկ Կոյս՝ վասն անծննդականութեան, զի ի սա ժամանելով Արեգականն
այլ ոչ է հնար երկրի զտարւոյն պսակն կրկին պտղաբերել:
Իսկ Կշիռ՝ վասն հաւասարութեան ըստ բազում յեղանակի. զի Արեգակ
ի սմա գոլով նախ կշիռ ունի զկենդանակերպսն հանդէպ միմեանց յարեւելս եւ յարեւմուտս կոյս, երկրորդ՝ վասն լուսոյն, զի ի Խոյէն ելեալ Արեգակն ունի զշառաւիղս լուսոյն ըստ ուղիղ գծի յառաւօտուն ի վերայ
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Կշռին յարեւմտական կէտին եւ յերեկոյին՝ յարեւելեան կէտին: Նոյնպէս
իմա եւ ի վերայ Խոյին, յորժամ ի Կշռէն ելանէ: Երրորդ՝ ըստ ժամուց տուընջեան եւ գիշերոյ ԺԲ. (12) լինել տուընջեանն եւ ԺԲ. (12) գիշերոյն,
չորրորդ՝ ըստ ջերմութեան եւ ըստ ցրտութեան զմիջակն ունելով երկուց
առաւելութեանց, այսինքն՝ զջերմութեան եւ զցրտութեան, հինգերորդ՝
ըստ ընդունակութեանց սերմանց, զի երկիր հաւասար եւ կշիռ ընդունի
զսերմանիս ի գարնան եւ յաշնան, վեցերորդ՝ ըստ կենդանակերպիցն, զի
կշիռ ունին զկենդանակերպսն՝ Ե. (5) յաջմէ եւ Ե. (5) ի ձախմէ, եօթներորդ՝ ըստ առաւել ներհակ որակացն երկուց եղանակացն, զի գարնան
եղանակն ունի զառաւել ջերմութիւն ամարան առաջի իւր, իսկ աշնանն
զառաւել ջերմութիւն ձմերան, ութերորդ՝ ներհակ ներգործութեամբ, զի
Արեգակ ի Խոյն գոլով շարժէ զերկիր ի պտղաբերութիւն եւ ի Կշիռն հաւասար ընդդէմ նմին յանպտղութիւն, իններորդ՝ ըստ ընթացից ընդդիմաբար ծայրիցն, զի ի Խոյն գոլով ընթանայ զվերինն ծայր եւ ի Կշիռն՝
զներքինն, տասներորդ՝ ըստ խն|162|դութեան եւ տխրական ներգործութեանց, զի ի գարնան Արեգակս զխնդութիւն ներգործէ կենդանեաց
վասն ընդարձակութեան ամարան, եւ Կշիռն նման սմին զընդ դէմն առնէ
յաշունն տխրութիւն՝ վասն ծանրութեան ձմերանն:
Իսկ Կարիճ՝ զի կարիճն ի վերջ տտանն ունի զխայթոցն եւ հարեալ
տտամբն տկարացուցանէ զմարդիկ, եւ Արեգակ ի սոյն կենդանակերպոջս ի վճարն, որ է վերջքն, զանպատրաստսն եւ զմերկսն հարեալ
ցրտութեամբ եւ վաղվաղակի տկարացուցանէ: Իսկ Աղեղնաւոր՝ վասն
սաստկութեան, զի որպէս նետ յաղեղնէ ելեալ եւ հարեալ զմերկ մարդ,
առժամայն սպանանէ, այսպէս եւ Արեգակ ի սմա լինելով, սաստիկ
ցրտութիւն ձմերանն հարեալ զմերկսն ի մարդկանէ վաղվաղակի մահ
գործէ:
Իսկ Ջրհոս՝ զի ի սմա գոլով Արեգականն խոնաւութիւնք տիրեն երկրի
եւ ձիւնաբերութիւնք առաւել հոսի եւ տեղայ ի վերայ երկրի: Իսկ Ձուկն՝
վասն զի որպէս ձուկն ի մէջ ջրոց եւ ծովուց ունի զշարժումն իւր, նոյնպէս եւ Արեգակ ունի յասմ կենդանակերպոջս գոլով կենդանիք, որպէս ի
մէջ ջրոց եւ ծովուց շարժին յերկրի, զի անձրեւք եւ հալումն ձեանց ծովացուցանեն զաշխարհս:
Երրորդ՝ ճառելի է յաղագս ԺԲ.(12) թուով բացակատարիլ սոցա. նախ
ըստ գոյաւորութեան մարդոյն, զի մարդ յԺԲ.(12) անդամոց կազմեցաւ եւ
ԺԲ.(12) զգայութեամբ զարդարեցաւ, նոյնպէս եւ երկինք ԺԲ.(12) կենդանակերպօք սահմանեցաւ եւ զարդարեցաւ: Երկրորդ՝ ըստ բաժանման
երկրի, որ յԺԲ. (12) մասն բաժանեցաւ ըստ անդամոց մարդկան...
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Չորրորդ՝ խնդրելի է, թէ կրականք են, թէ ներգործականք: Արդ, ըստ
այնմ, զի տեղիք եւ ճանապարհք են ընթացից մոլորակացդ, |163| կրականք են, իսկ ըստ լուսաւորելոյ զգիշերս՝ ներգործականք են: Դարձեալ՝
ըստ ունակութեան լուսոյն կրականք են եւ ըստ ազդեցութեան զօրութեանցն առ ստորինս՝ ներգործականք են:
Հինգերորդ՝ տեսցուք, թէ յինքեանց շարժին, թէ յայլմէ: Գիտելի է, զի
յինքեանց շարժին երկինք եւ գօտիք, իսկ սոքա՝ յայլմէ, զի որպէս բեւեռն
ի տախտակի ամրացեալ, այսպէս եւ սոքա ի հաստատութիւնդ, եւ նա
ըստ ինքեան շարժէ զսոսա:
Վեցերորդ՝ տեսցուք թէ որք զոր կէտ ունին ի յեղանակք տարւոյն:
Խոյն, Ցուլն եւ Եկաւորն՝ զգարնան, եւ այլքն ըստ կարգի:
Եօթներորդ՝ թէ որոց մասին աշխարհի են տիրողք. Խոյն՝ Պարսից,
Ցուլն՝ Բաբիլացւոց, Եկաւորն՝ Գամրաց, եւ այլն ըստ կարգի, որ ի Պատճէնն պատմի:
Ութերորդ՝ Խոյն ունի իշխանութիւն հողմոյն հարաւոյ, Խեցգետինն
տիրէ հողմոյ հիւսիսոյ, Աղեղնաւորն՝ դառնաշունչ հողմոյն արեւմտից եւ
Այծեղջիւրն արեւելից եւ այլն:
Իններորդ՝ թէ որք են արականք եւ որք իգականք: Գիտելի է, զի Զ.ն(6)
արականք են եւ Զ.ն (6) իգականք. Խոյն, Եկաւորն, Առիւծն, Կշիռն, Աղեղնաւորն, Ջրհոսն - սոքա արականք են, Ցուլն, Խեցգետինն, Կոյսն, Կարիճն, Այծեղջիւրն, Ձուկն - սոքա իգականք են:
Տասներորդ՝ զթիւ որքանութեան աստեղացն. արդ, Խոյն Է. (7) աստղ
է, Ցուլն՝ ԺԲ. (12), Եկաւորն՝ Բ. (2), Խեցգետինն՝ ԺԳ. (13), Առիւծն՝ Ժ.
(10), Կոյսն՝ Գ. (3), Կշիռն՝ Գ. (3), Կարիճն՝ Լ. (30), Աղեղնաւորն՝ Զ. (6),
Այծեղջիւրն՝ Գ. (3), Ջրհոսն՝ Զ. (6), Ձուկն՝ Բ. (2):
Արդ, զհամառօտն, որ գրեցաք զսոսա, զայն գտցես ի տումարատետրերն զեղանակաց տարւոյն, զմասանց երկրի եւ զիշխանութիւն ի վերայ
որոց...
|262| ԺԲ. (12) կենդանակերպքս ունին զբնութիւն չորից տարերաց:
Զի Խոյն եւ Առիւծն եւ Աղեղնաւորն ունին զբնութիւն հրոյ՝ ջերմ եւ չոր,
իսկ Ցուլն եւ Կոյսն եւ Այծեղջիւրն ունին զբնութիւն հողոյ՝ չոր եւ ցուրտ,
իսկ Եկաւորն եւ Կշիռն եւ Ջրհոսն ունին զբնութիւն օդոյ՝ ջերմ եւ գէջ, իսկ
Խեցգետինն, Կարիճն եւ Ձուկն ունին զբնութիւն ջրոց՝ ցուրտ եւ գէջ:
|270| Կենդանակերքդ են թուով ԺԲ. (12) նախ վասն այն, զի ԺԲ. (12)
մասն է բաժանեալ աշխարհս, պարտ էր ԺԲ. (12) լինել կենդանակերպիցն, զի իւրաքանչիւր կենդանակերպ միոյ մասին աշխարհի տանուտէր
եւ իշխան լիցի: Երկրորդ՝ զի մարդս փոքր աշխարհ է եւ ԺԲ. (12) ան-
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դամօք ունի զկատարելութիւն գոյութեան իւրոյ, այսպէս եւ արարածքս,
որ մեծ աշխարհ է, ԺԲ. (12) կենդանակերպիւ ունի զկատարելութիւն իւր
ըստ նմանութեան մասին անդամոց մարդոյն: Ըստ այնմ Խոյն՝ Պարսիկք,
որ է գլուխն, Ցուլն՝ Բաբելացիք, որ է պարանոցն, Եկաւորն՝ Գամիրք, որ է
ուսքն, Խեցգետինն՝ հայք, որ է լանջքն, Առիւծն՝ Ասիացիք, որ է աջ ձեռն,
Կոյսն՝ Էլլադացիք, որ է ձախ ձեռն, Կշիռն՝ Կիլիկեցիք, որ է կուշտն եւ
կուռն, Կարիճն՝ Կրետացիք, որ է փորն, Աղեղնաւորն՝ Իտալացիք, որ է
երանքն, Այծեղջիւրն՝ Ասորիք, որ է բարձքն, Ջրհոսն՝ Եգիպտացիք, որ է
սրունքն, Ձուկն՝ Հնդիկք, որ է թաթ ոտիցն:
|277| Ասելի է, թէ ընդէ՞ր Լ. (30) աստիճան արար զմի կենդանակերպն. նախ արար զայս ըստ քանակութեան Արեգականն, զի ըստ Լ. (30)
թաւալմանն կշիռ գտցի աստիճանքն, զի ի կատարել զաւուրս ամսոյն ի
գլուխ ելանիցէ զկենդանակերպն: Երկրորդ՝ զի Լ.ն (30) երեք տասն է,
երեքն զեռանձնեան տէրութեան զթիւն բերէ եւ տասն՝ զկատարելութեան: Եւ զի Արեգակն օրինակ է երրորդութեան, կամեցաւ Աստուած, զի
կատարեալ աստիճանօք արշաւեսցէ զճանապարհս իւր յիրաքանչիւր
կենդանակերպ: Երրորդ՝ ըստ մոլորակացն, զի Գ. Գ. (3-3) մոլորակք, եւ
նոքա ըստ թուոյ երից անձնաւորութեանցն կատարեալ տասնեկի թուովն
ընթանայցեն զկենդանակերպսն, վասն որոյ եւ ըստ երից անձնաւորութեանցն երիւք մտօք բացայայտեցաւ խորհուրդ Լ. (30) աստիճանացս:
N (51) Այս են անուանք ԺԲ.(12) կենդանակերպից հինգ ազգաց կարգաւ
Հայերեն
Խոյ
Ցուլ
Եկաւոր
Խեցգետին
Առիւծ
Կոյս
Կշիռ
Կարիճ
Աղեղնաւոր
Այծեղջիւր
Ջրհոս
Ձուկն

յԱրապկերեն
Համալ
Թաւր
Ճաւզա
Սարաթան
Ասաթ
Սմպուլա
Միզան
Աղրապ
Ղաւս
Ճադի
Դալու
Հութ

Պարսկերեն
Վարբակ
Կաւէ
Դուիպաքար
Գոզանդ
Շէր
Դօսիճակ
Դարազու
Գրէժդում
Նէմասպա
Բզասար
Դուլ
Մահի

Յունարեն
Կռիօս
Դաւրօս
Տիտմօս
Կարկինօս
Լէօ
Պարթենօս
Զիղօս
Ըսկօբրիօս
Տոքսոտիօս
Երօկէրօս
Ետիքէս
Եխդիս

Հռոմայեցերեն
Արիէս
Տաւրուս
Ճէմին
Գանցեռ
Լէօն
Վիռգօ
Լիպռա
Սկօրբիուս
Սաճիդարիուս
Գաբրիգոռնիուս
Ագուառիուս
Բիսիս
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|77| Երկոտասան կենդանակերպքն ունին յինքեանց հակառակ մուղապիլայն, այսինքն՝ զընդդիմակ կենդանակերպն իւր, որպէս Խոյն ունի
զընդդիմակ զԿշիռն, եւ Ցուլն՝ զԿարիճն, եւ Եկաւորն՝ զԱղեղնաւորն, եւ
Խեցգետինն՝ զԱյծեղջիւրն, եւ Առիւծն՝ զՋրհոսն, եւ Կոյսն՝ զՁուկն:
Եւ դարձեալ՝ Կշիռն ունի հակառակ զԽոյն, նոյնպէս եւ զայլսն իմացիր
եւ ունի հակառակ զաստղն վասն մուղապիլայ կենդանակերպին: Խոյն
հակառակ է Զոհրային վասն Կշռին եւ հակառակ է Մառեխին վասն
Խոյին, եւ Խեցգետինն հակառակ է Զոհալին վասն Այծեղջիւրին, եւ Այծեղջիւրը հակառակ է Լուսնին վասն Խեցգետնին:
Եւ մուղապիլա կենդանակերպքն միմեանց հակառակք են եւ որ աստղ
զոր կենդանակերպ ունի իւր տուն եւ աստղին հակառակ է վասն կենդանակերպին: Եւ իւրաքանչիւր կենդանակերպքն ունին տեղիք բարձրութեան աստեղաց, այսինքն՝ յորժամ հաստատին ի գնացս իւրեանց, եւ
ունին տեղիք ցածութեան, այսինքն՝ յորժամ գլորին ի գնացից իւրեանց
դարձիկ լինելով...
|78| Ի Խոյին ԺԹ. (19) աստիճանն բարձրութիւն է Արեգականն, եւ ԻԱ. (21)
աստիճանն ցածութիւն է Զոհալին: Եւ Ցուլին Գ. (3) աստիճանն բարձրութիւն է Լուսնին: Եւ Եկաւորին Գ. (3) աստիճանն բարձրութիւն է գլուխ
Վիշապին եւ Գ. (3) աստիճանն գլորումն է, այսինքն՝ ցածութիւն է
տտանն:
|79| Եւ Խեցգետնին ԺԵ. (15) աստիճանն բարձրութիւն է Մուշթարուն
եւ ԻԷ. (27) աստիճանին ցածութիւն է Մառեխին: Եւ Կուսին ԺԵ. (15) աստիճանն բարձրութիւն է Օտարիտին եւ ԻԸ. (28) աստիճանին ցածութիւն
է Զոհրային: Եւ Կշռին ԻԱ. (21) աստիճանին բարձրութիւն է Զոհալին եւ
ԺԹ. (19) աստիճանին ցածութիւն է Արեգականն: Եւ Կարիճին Գ3) աստիճանին ցածութիւն է Լուսնին: Եւ Աղեղնաւորին Գ. (3) աստիճանին բարձրութիւն է տտանն Վիշապին եւ Գ. (3) աստիճանին ցածութիւն է գլխոյն: Եւ
Այծեղջիւրին ԻԷ. (27) աստիճանին բարձրութիւն է Մառեխին եւ ԺԵ. (15)
աստիճանին ցածութիւն է Մուշթարուն: Եւ Ձկան ԻԸ. (28) աստիճանին
բարձրութիւն է Զոհրային եւ ԺԵ. (15) աստիճանին ցածութիւն է Օտարիտին:
6. ՀԱՄԱՒՐԷՆ ՄԻԱՀԱՄՈՒՌ ԱՄԵՆԱՅՆ ԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՊՔ ԵՒ ԳԱՒՏԻՔ ԵՒ
ՄՈԼՈՐԱԿԱՆ ԱՍՏԵՂՔ ԵՒ ԱՅԼՆ ԱՄԵՆԱՅՆ ԱՅՍ ԵՆ

A |173| Խոյ, Ցուլ, Եկաւորեակ, Խեցգետին, Առեւծ, Կոյս, Կշիռ, Կարիճ,
Աղեղնաւոր, Այծեղջիւր, Ջրհոս, Ձուկն, Հրատ, Արեգակն, Լուսաբեր, Փայ-
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լածու, Լուսին, Երեւակ, Լուսնթագ, Լուծ, Եղջեւրու, Ծկրաւորի, Փարազնոտի, Արտախուր, Առոս, Նիւղոս, Ափրոդիտէ, Եռմիս, Սիղինոս, Կռոնոս,
Նիւս, Կիմէր, Կաղապար, Ջրբուղխ, Միտակարեցանող, Կարմուտ, Բուսակ,
Սայլ, Բազմոտանի, Վիշապ եւ Վիշապակ, Խոյակ եւ Խողովակ, Կայծ,
Բեւեռք, Ծիծառն, Երագազնի, Երեւումն, Ծովք, Արջն, Մեսակն, Եհն,
Խոզն, Կարճեացն, Վրդովնի, Փողահարն, Ճոկանոտնն:
E |331| Յաղագս խառնարան աստեղաց. Շնաստղն, Խողովակն, Վաքն,
Ծիծառն, Արջն, Վիշապն, Բազմոտանին, Բեւեռքն երկնից, խիփակն,
Սայլն, միւս Սայլն, Մարղոնն, Կարճընդեաց, Ճոկանոտնն, Ջրաբաշխն,
Խոզն, Անդիակն, Արկաւղն: Այս աստեղք են, որ ցուցանեն զանձրեւաց
սաստկութիւն: Եւ որ ի ծովու գնան՝ սոքիմբք, մանաւանդ Սայլդ յայտնի
ցուցանէ զնաւագնացաց զհետ, զի զհիւսիսական աստեղքդ ոչ են
գնացականք, այլ կացականք:
7. ՅԱՂԱԳՍ ՄՈԼՈՐԱԿԱՑՆ

A |147| Այս են աստեղք եւ տանուտէրք աւուրցն. Հրատ՝ Առոս, Արեգակն՝ Նիւղոս, Լուսաբեր՝ Եփրոդիտէ, Փայլածո՝ Եռմիս, Լուսին՝ Սեղինոս,
Երեւակ՝ Կռոնոս, Լուսնթագ՝ Նեւս:
Վասն գաւտեացն, թէ զինչ անուանին. Հրատ կիզանող է եւ ապականի, Արեգակն ջերմին է եւ հասուցանող, Լուսաբերն համեղացուցիչ է,
Փայլածուն՝ աւդ անվնաս է, Լուսինն պարզ է եւ սառուցանող, Երեւակն
ամպայոլով է, Լուսնթագն պարզ է, աւդախառն...
Առաջին իմաստասերքն Է. (7) աւուրց շաբաթին՝ մինչ ոչ էին անուանք
աւուրց, կիրակէին Հրատ կոչէին, երկուշաբաթին՝ Արեգակն եւ որ ի կարգին է: Եւ յետոյ անուանք եդին աւուրց Մովսէս եւ այլ ուղղափառքն, եւ
զաստեղս զայս տանուտէրք ասացին աւուրց:
A1 |256| Գաւտիք են այսոքիկ, առաջին՝ Հրատն, որ է Մառեխ, երկրորդ՝ Արեգակն, որ է Շամս, երրորդ՝ Լուսաբերն, որ է Զոհրայն, չորրորդ՝
Փայլածուն, որ է Աւտարիտ, հինգերորդ՝ Լուսինն, որ է Ղամար, վեցերորդ՝
Երեւակն, որ է Զոհալ, եաւթներորդ՝ Լուսնթագն, որ է Մուշթարին:
E |324| Արդ՝ այն... որ բնական բերմամբ հրամայեցաւ լինել, այնմ
կարող եմք հասու լինել, որպէս ուսաք ի բազմափորձութեանց
գիտութեամբ զարդուդ, ոչ՛ միայն զեղանակս չորից ժամանակաց, այլ եւ
զանցնիւր
աստեղատանցդ
զամսական
իշխանութիւն
եւ
բաւանդակութիւն առանձնական ընթացիցդ յամս բազումս, ըստ
յոլովութեան տարեաց բոլորակին իւրաքանչիւր շրջագայից, նոյնպէս եւ
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զեւթանեցունց մոլորակացդ անուանելոց, ոչ միայն յամս եւ յամիսս, այլ
եւ յաւուրս շաբաթու՝ զանցնիւր աստեղ աւր յայտնելով, զոր եւ ես ձեզ
նկատեմ գրել դիւրինս եւ ոչ դժուարահասանելիս՝ որպէս զարտաքնոցն:
Արդ կոչեցեալն ի նոցանէ յընթացողաց աստղ եւթներեակն է, եւ
գրեալ զաւուրս շաբաթուց՝ հանյաւէն յԱրեգակն, այսինքն՝ միաշաբաթւոջն, որպէս եւ ձաւնեալ իսկ է հեթանոսաց զաւուրս շաբաթու Արեգական եւ Լուսնի եւ եւթանց մոլորակացդ, զոր հարկաւորիմ նոյն անուամբ
յորջորջել, զոր կոչեն Յոյնք, Հայք եւ Պարսք: Միաշաբաթ՝ Էղէաւս, Արեգակն, Խորաշէտ, երկշաբաթ՝ Սեղինաւս, Լուսին, Մանգ, երեքշաբաթ՝
Առէս, Հրատ, Նարզ, չորեքշաբաթ՝ Երմէս, Փայլածու, Կոճ, հնգշաբաթ՝
Ղաւս, Լուսնթագ, Տերընջ, ուրբաթ՝ Ափրոդիտէս, Լուսաբեր, Անհետբա,
շաբաթ՝ Կռոնոս, Երեւակ, Զրուան
Ասեն հեթանոսք ի սոցանէ զոմանս բարերարս եւ զոմանս թշուառացուցիչս, որպէս խնդրեն տանուտէրութիւնս: Առէս աստեղ, որ է երեքշաբաթ, զոր |325| ասեն ոչ բարիոք ճանապարհորդել կամ առնել սկիզբն
գործոյ: Նմանապէս զտանուտէրութիւն Կռաւնոս աստեղ, որ է շաբաթ,
զոր ասեն ամենայն թշուառութեան պատճառ: Բայց մեզ քաւ եւ մի լիցի
զաւուրս խտրել վասն զի ի բարիս ստեղծ Աստուած:
G |19| Որ ինչ յաղագս երկնային զարդուդ ի մէջ քաղդէացւոց պատմին բանք բաջաղանաց, աշխատութիւն անշահ համարիմ ճշդիւ պատմել:
Բայց վասն ի գիտութիւն ձեզ հասուցանելոյ՝ ասացից փոքր ի շատէ...
|21| Կարեւորն ի ծնելութիւնս զընթացող ասեն վիճակեալս եւ յորում լինի ասեն նշանակել այսպիսի ինչ: Արեգակն բնութեամբ իսկ բաստ է, այսինքն՝ երջանկութիւն բարուց, խոհականութիւն զօրու ամենայնի իշխանական է եւ է երբեմն, զի յաղագս բանին գործակից լինի: Լուսինն բնութեամբ իսկ պատահար է, ամենայն որ ինչ մարմնոյ եւ որ ինչ կենցաղոյ
բաղձանք են, ստացուածոց եւ փառաց եւ նախաբարձութեանց յայտնիչ
է: Լուսաբերն բնութեամբ իսկ տարփանք է, շնորհի պատճառք ի գեղեցկութիւն եւ ի սիրելութիւն, այսինքն՝ ողողեալ յանառակ ցանկութիւնս:
Փայլածուն բնութեամբ իսկ հարկաւորութիւն է, այսինքն՝ թաղծ եւ անհնազանդութիւնս եւ մարտս եւ խազմս եւ թշնամութիւնս եւ ատելութիւնս
եւ ամենայն բուռն իրք դիպին մարդկան՝ ծնանի եւ առնէ: Հրատն բնութեամբ իսկ համարձակութիւն է, այսինքն՝ յօգնութիւն, ուժաւորութիւն,
դաւաճանութիւն եւ խարդախութիւն ամենայնի պատճառք: Ասեն թէ՝ եւ
երբեմն ի վերայ այլոց աստեղատանց անցանելով աստղս այս՝ շփոթմունս եւ խանգարմունս գործէ: Լուսնթագն բնութեամբ իսկ յաղթութիւն
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է, այսինքն՝ հաւատոյ, բարի յուսոյ, մրցման եւ ամենայն հաղորդութեան,
նա եւս եւ ձեռնարկութեան եւ դիպողութեան պատճառք են: Երեւակն
բնութեամբ իսկ դատաստան է, այսինքն՝ երկրաւորաց եւ ծածկեցելոց
ամենայնի ապացուցի եւ զօրութեան եւ փախչո|22|ղութեան եւ կոր սգոյ
եւ որակութեան...
|9| Յառաջ ժամանակաւ մարդիկ իմաստասերք, որք զանձինս իւրեանց
ի սկզբանէ մանկութեան իւրեանց ետուն ի դեգերումն երկնային տեսութեան եւ զբնութիւն իմաստութեան ի վայր արկին, հասու եղեալ ամենայնի, գեր ի վերոյ երկնաճեմք երեւեցան եւ պսակս եւ աշխարհս եւ գոհութիւնս ի |30| մեծամեծ թագաւորաց ընկալան: Իսկ վարդապետք եկեղեցւոյ ուսումնասիրութեան զանձինս իւրեանց տուեալ անցին ընդ ամենայն
ճգնութիւնս, պահելով զաստուածային հաւատս, մկրտեցան ի խորս գիտութեան: Քանզի եւ գրիւ օրենքս ոչ ընդդէմ են բնական իմաստութեան,
ապա եթէ միաբանութիւն է, դաստիարակ եղեն մեզ առաջի իմաստասէրքն, զի նոցա տե՛ս քննութեամբն, յորոց ճշմարիտքն ասացան: Եւ մեր
հոգեւոր հարանցն առաջնոցն ընկալեալ ի նոցանէ զտրամադիր ասացեալսն, զի յերկոցունց յարմատոյն եւ ի ծայրէն պահելով զմեզ զաստուածային հաւատսն, պտղով ծայրին առլցեալք եւ հաստատուն արմատովն միշտ դալարաբերք պտղաբերք գտցուք ի գիտութեան:
Արդ, ահա Ե. (5) պարունակք ասեն շրջագայց ընդ հրային կամարաւն
երկնի, ընդ որ շրջին աստեղք ի նոսա եդեալ դիզեալք զմիմեամբք ի մէջ
միմեանց աստիճանեալք, եւ այսպէս ասեն դիրք եւ գնացք աստեղացն:
Եւ այսպէս յամենեսեան գնան աստեղքն հակառակ ընդդէմ. ի ներքնումն
Լուսինն բերի յիւրում գօտւոջն եւ ի վերայ նորա Ե. (5) աստեղք մոլորականք բերին յիւրեանց գօտւոջն:
Եւ ի վերայ նոցա բերի Արեգակն յիւրում գօտւոջն եւ ի վերայ ամենայնի է անմոլար աստեղքն |31| բերին ի վերնում գօտւոջն:
L |189| Յաղագս մոլորակաց հարցումն. Շարժին՞ աստեղքն, թէ ամրացեալք են յերկինս: Պատասխանի. Ոմանք ասեն որպէս Արիստոտել՝ թէ
ամենայն աստեղքն բեւեռեալ են յերկինս եւ ընդ նմա շրջին: Իսկ այլք
ուղղակի ասեն, թէ անմոլար աստեղքն ամրացեալ են ի հաստատութեան
որպէս սպի ի վերայ մարմնոյ, եւ ընդ նմա շարժին: Իսկ մոլորակքն ի
գօտիս իւրեանց շարժականք են, զի բարձրանան եւ խոնարհին: Եւ ունին
կրկին շարժումն՝ հասարակ եւ յատուկ. հասարակն է յարեւելից յարեւմուտս, իսկ յատուկ՝ յարեւմտից յարեւելս: Որպէս յայտ է ի Լուսինն. յորժամ ծնանի յարեւմուտս եւ գայ յարեւելս՝ ըստ կարգի կենդանակերպիցն:
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Եւ է առաջին եւ վերջին մոլորակացն Երեւակն, զոր պարսիկք Զօհալ
կոչեն, ցուրտ է եւ չոր, Բ. (2) ամ եւ կէս յամէ ի կենդանակերպն, եւ յերեսուն ամն վճարէ զամենայն: Երկրորդ՝ Լուսնթագն, զոր Մուշթարի կոչեն, ջերմ է եւ գէճ, մին ամ յամէ ի կենդանակերպն եւ ի ԺԲ. (12) ամն
պատէ զամենայն: Երրորդ՝ Հրատն, զոր Մարեխ անուանեն, ջերմ է եւ չոր,
Խ.(40) օր յամէ ի կենդանակերպն, ի ԺԶ. (16) ամիսն պատէ զամենայն: Չորրորդ՝ Արեգակն, զոր Շամս կոչեն, ջերմ է եւ լուսաւոր, Լ. (30) օր եւ Ժ. (10)
ժամ եւ կէս յամէ ի կենդանակերպն եւ ի բոլոր տարին վճարէ: Հինգերորդ՝
Լուսաբերն, որ է Արուսեակն, զոր կոչեն Զօհրա, ջերմ է եւ խոնաւ, ՅԽԸ.
(348) օրն կատարէ զընթացսն, եւ այլք ասեն, թէ՝ ի Զ. (6) ամիսն: Վեցերորդ՝ Փայլածուն, զոր Օտարիտ կոչեն, միշտ շրջի ընդ Արեգականն եւ
սակաւ հեռանայ ի նմանէ, զընթացս իւր կատարէ ՅԼԸ. (338) աւուրս, Ժ. (10)
օր պակաս քան զԼուսաբերն եւ այլք՝ թէ Գ. (3) ամիս: Եօթներորդ՝ Լուսինն,
զոր Կամր կոչեն, հով է եւ գէճ, Բ. (2) օր եւ կէս յամէ ի կենդանակերպն
եւ ի ԻԹ. (29) օր եւ կէս պատէ զամենայն...
|190| Շաբաթն, որ է Է. (7) օր, կոչեցաւ յեօթն մոլորակաց, զի հինքն
զեօթն մոլորակսն Է. (7) տուն աստուածոց կոչէին՝ զԶօհալն Կռոնոսի,
զՄուշթարին Դիոսի, զՄառեխն Արէսի, զԱրեգակն Իլիոսի, Զօհրայն
Ափրոդիտեայ, զՕտարիտն Երմեսի, զԼուսինն Սելինի: Զոր սուրբ հայրապետք փոխեցին զանուանս նոցա եւ եդին բոլոր շաբաթուն եօթն աւուրցն. յԱրեգական օրն կոչեցին կիրակէ, որ է տէրունական վասն Յարութեան Տեառն: Եւ զԼուսնին երկուշաբթի, եւ զԱրեսին երեքշաբթի, եւ
զԵրմեսին չորեքշաբթի, զԴիոսին հինգշաբթի, զԱփրոդիտեայն ուրբաթ,
եւ զԿռոնայն շաբաթ:
M |166| Նախ թէ վասն էր՞ ասին մոլորակք, երկրորդ՝ թէ վասն էր՞ Է. (7)
թուով պարունակեցան, երրորդ՝ յինքեանց շարժին թէ յայլմէ, չորրորդ՝
ներգործականք են, թէ կրականք, հինգերորդ՝ թէ որոց աւուրց եւ դարուցեն տանուտէրք, վեցերորդ՝ թէ որ է առաջին եւ որ է վերջին, եօթներորդ՝
թէ քանի կենան յաստիճանս եւ ի կենդանակերպս, ութերորդ՝ թէ զինչ
որակութիւն ունին սոքա, իններորդ՝ թէ որք են արականք եւ որք իգականք, տասներորդ՝ թէ զինչ հասարակութիւն ունին եւ կամ զինչ զանազանութիւն:
Գիտելի է, զի սոցա վարդապետութիւն ըստ բոլոր է, ոչ է ըստ տումարական մակացութեանս, այլ աստեղաբաշխութեան, զի հիմն աստեղաբաշխութեան սոքա են ըստ զանազանութեան ներգործութեանց, նաեւ
ըստ կենդանակերպից շարժմանց սոցա: Այլ ի սոցանէ զերկուց լուսաւո-
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րացդ տարորոշեալ զհանգամանս ընթացից է ըստ տումարական արհեստիս, զի ի սոցանէ սահմանեալ եղեւ տումար՝ զԱրեգակն վասն հասարակաւորութեան, զի յետ այնորիկ չարչարանքն եւ Յարութիւն Փրկչին, իսկ
զԼուսինն՝ զի ի լրման սորա եղեւ կամաւոր չարչարանքն Քրիստոսի:
Վասն որոյ եւ մեզ զանց առնելի է զըստ բոլորէ խնդիրն, զի այլոց իրողութեան է, մնաւանդ զի արգելեալ է եկեղեցւոյ քրիստոնէից: Վասն որոյ
բուն հարցուք մասնաւոր խնդրոյս, որ ի գործս մեր պիտանի է:
Վասն առաջնոյն ասելի է, թէ մոլորակք վասն այն ասին, զի Ե. (5) ի
սոցանէ ուղիղ եւ մոլար ասին ունել զշաւիղս ընթացիցն, իսկ Արեգակն
եւ Լուսին՝ ըստ ուղիղ գծի եւ անմոլար: Երկրորդ՝ զի իմաստասէրք բազում ջանիւք եւ կատարեալ գիտութիւն սոցա ոչ կարացին լինել հասու,
զի ի նուրբ շաւղաց սոցա մոլորէին եւ զմոլորումն իւրեանց ի վերայ գօտեացս անուն եդին մոլորակք, կոչելով այսպէս իբր թէ անհաս է գիտութիւն սոցա ի մարդկանէ: Եւ չէ զարմանք, զի եւ մարգարէն ասէ, թէ «տեսից զերկինն զգործս մատանց քոց»: Երրորդ՝ վասն զանազան փոփոխման նուրբ որակութեանցն ըստ առաւելութեան եւ նուազութեան ոչ կարեն զցուցումն նշուլից նշանացն իսկապէս իմաստասիրել:
|167| Երկրորդ՝ խնդրելի է, թէ վասն էր՞ Է. (7) թուով բովանդակեցան: Նախ ըստ գոյութեան ներքին եւ արտաքին մարդոյն եւ ըստ Է. (7)
զգայութեանցն: Երկրորդ՝ ըստ տարորոշման երկրի, զի յԷ. (7) կլէմս բաժանի: Երրորդ՝ ըստ քանակութեան աւուրց եւ դարուց, զի յԷ. (7) օրն
զլրումն առին եղելութիւնք եղանակացս, ըստ որում արար եւ հանգեաւ,
եւ յԷ. (7) դարն առնու զվախճան: Չորրորդ՝ ըստ հնոցն պատուիրանադրութեան պատուաւոր է թիւս՝ այսինքն՝ պահել զօրն Է.երորդ (7) այլ եւ
զամն Է.երորդ (7), նաեւ զԷ.ից Է. (7-7), այլ եւ զազատարար թիւն յոբելեան: Հինգերորդ՝ եւ ըստ Է.աջահեան (7) աշտանակին եւ Է. (7) բերանոյ
ճրագացն: Վեցերորդ՝ զի եւ պատիւ Է. (7) թուոյս երեւեցաւ ի Կոյսն
Մարիամ եւ յորդին իւր միածին, զի Է. (7) բան խոսացեալ է Կուսին
յաւետարանն եւ Է. (7)՝ Տեառն ի խաչին: Եօթներորդ՝ եւ ի նորոյ եկեղեցի,
զի Է. (7) է խորհուրդ եկեղեցւոյ եւ Է. (7)՝ աստիճան քահանայութեան եւ
կրկին Է.ամբ (7) սահմանեցաւ աստիճանք հաւատոյ յեկեղեցի Աստուծոյ:
Ութերորդ՝ ըստ Է. (7) զօրութեան հոգւոյն եւ Է. (7) ազգ ողորմութիւնք
են հոգեւոր, այլեւ մարմնաւոր, իններորդ՝ ըստ Է. (7) դասուն անմարմին
զուարթնոց զօրութեանց եւ Է.աստեղեան (7) խորանացն: Տասներորդ՝
այլեւ գերազանցութիւն պատուաւոր թուոյս երեւեցաւ յԷ.(7) արփի շնորհօք Հոգւոյն Սրբոյ: Եւ զի գօտիքս մէջ գոլով երկակի ծայրից պատուաւոր
թուով սահմանեցան քանիօնութիւն սոցա, զի եւ պատիւ գեղեցկութեան
սոցա ըստ ասեցելոցս երեւեսցին:
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Երրորդ՝ խնդրելի է եւ վասն շարժմանց սոցա: Գիտել պարտ է, զի սոքա զշարժմունք յինքեանց ունին եւ ոչ յայլմէ, զի սոքա ոչ են իբրեւ զհասարակ աստեղս, որ հաստատեալ են յերկինս եւ ի նմանէ շարժին, այլ
հեռացեալք են բազում միջոցաւ յերկնէ եւ տարանջատեալք են ի միմեանց եւ ըստ ինքեանց շարժին:
Չորրորդ՝ ասելի է եւ այս, զի ոմանք ներգործականք են եւ ոմանք
կրականք: Քանզի Երեւակն եւ Լուսինն էգ են եւ կրական, Լուսնթագն,
Հրատն եւ Արեգակն արու են եւ ներգործական, Լուսաբերն եւ Փայլածուն
ընդ էգն էգ են եւ ընդ արուն՝ արու, վասն որոյ կրականք եւ ներգործականք: Եւ ի սոցանէ լինին ստորնայնոցս գոյից լինելութիւնք եւ ապականութիւնք, աճելութիւնք եւ նուազութիւնք:
Հինգերորդ՝ թէ որոց աւուրց եւ դարուց են տանուտէրք. Երեւակն
առաջին դարուն էր տանուտէր, Լուսնթագն՝ երկրորդին, Հրատն՝ եր|168|րորդին, Արեգակն՝ չորրորդին, Լուսաբերն՝ հինգերորդին, Փայլածուն՝ վեցերորդին, իսկ Լուսինն՝ եօթներորդ դարուս: Այսպէս եւ զաւուրցն կարգն
իմա, սկսիր յԵրեւակէն եւ ի միաշաբաթէն:
Վեցերորդ՝ գիտեա՛ եւ զայս, զի առաջին է ստորեւս Լուսինն եւ երկրորդ ի վերայ սորա՝ Փայլածուն եւ այլն ըստ այդմ կարգի մինչեւ հասանէ
յԵրեւակն, որ է Է.երորդ (7) եւ վերին գօտին:
Եօթներորդ՝ ճառելի է եւ որքանաբար յամելոյն յաստիճանս ի կենդանակերպս. Երեւակն Լ. (30) օր կենայ յաստիճանն եւ Լ. (30) ամիս ի կենդանակերպսն եւ յԼ. (30) տարին պատէ զկենդանակերպքն, Լուսնթագն
ԺԲ. (12) օր կենայ յաստիճանն եւ ԺԲ. (12) ամիս ի կենդանակերպն եւ ի
ԺԲ. (12) տարին պատէ զամենայնն, Հրատն՝ օր եւ կէս յաստիճանն եւ ամիս եւ կէս՝ ի կենդանակերպն եւ տարի եւ կէսն պատէ զամենայնն, Արեգակն Ա. (1) օր յաստիճանն եւ Ա. (1) ամիս՝ ի կենդանակերպն եւ ի Ա. (1)
տարին պատէ զամենայնն, Լուսաբերն՝ կէս օր յաստիճանն եւ կէս ամիս՝
ի կենդանակերպն եւ ի կէս տարին պատէ զամենայնն, Փայլածուն՝ Գ. (3)
ժամ յաստիճանն եւ Է. (7) օր եւ կէս՝ ի կենդանակերպն եւ յԳ. (3) ամիսն
պատէ զամենայնն, Լուսինն Ա. (1) մասն՝ յաստիճանն եւ Լ. (30) մասն՝ ի
կենդանակերպն եւ Լ. (30) օրն պատէ զամենայնն:
Ութերորդ՝ ասելի է եւ վասն որակութեան սոցա.Երեւակին բնութիւն
ցուրտ է եւ չոր եւ վնասակար եւ զհողոյ բնութիւն ունի, Լուսնթագն ունի
բնութիւն ջերմն եւ գէջ եւ բարի, Հրատն ջերմ է եւ գէջ, ընդ չարն չար է եւ
ընդ բարին՝ բարի, Արեգակն ջերմ է եւ չոր եւ բարի, Լուսաբերն ջերմ է եւ
գէջ եւ միջակ, Փայլածուին բնութիւն՝ է որպէս Լուսաբերին, Լուսինն
ցուրտ է եւ գէջ եւ բարի:
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Իններորդ՝ ծանիր զարականն եւ զիգականն, զոր ասացաք ի չորրորդ
համարին՝ առ կրականքն եւ ներգործականքն:
Տասներորդ՝ ասելի է եւ վասն հասարակութեան եւ զանազանութեան
սոցա: Եւ նախ վասն հասարակութեան. առաջին, զի մոլորակք կոչին,
երկրորդ՝ զի գօտիք ասին, երրորդ՝ զի երկինք անուանին, չորրորդ՝ զի
ունին հասարակ շարժումն, որ յԱրփոյն յարեւելից յարեւմւտս ձգին, հինգերորդ՝ ունին եւ յատուկ շարժումն, զի յարեւմտից յարեւելս ձգին, վեցերորդ՝ զի յինքեանց շարժին, եօթներորդ՝ զի ի վերայ ԺԲ. (12) կենդանակերպիցն շարժին, ութերորդ՝ , զի նշանք արարածոց են, իններորդ՝ զի
ստորնայնոցս մատակարարք եւ սպասաւորք են, տասներորդ՝ զի երկնից
զարդարանք են: Իսկ առաջին |169| զանազանութիւն՝ զի ոմն Երեւակ
ասի եւ ոմն՝ Լուսնթագ, երկրորդ՝ զի ոմն բարձր է եւ ոմն խոնարհ, երրորդ՝ ոմն յամրընթաց եւ ոմն սրընթաց, չորրորդ՝ ոմն քանակաւ մեծ է եւ
ոմն՝ փոքր, հինգերորդ՝ ոմն առաջին է եւ ոմն վերջին, վեցերորդ՝ ոմն
ջերմ է եւ ոմն՝ ցուրտ, եօթներորդ՝ ոմն արական է եւ ոմն՝ իգական, ութերորդ՝ ոմն ներգործական եւ ոմն՝ կրական, իններորդ՝ ոմն նշան խռովութեան եւ ոմն՝ խաղաղութեան, տասներորդ՝ ոմն իշխան տուընջեան եւ
ոմն՝ գիշերոյ ըստ լուսաւորութեան:
N |79| Շարժումն մոլորակացն իւրեանց եռակի են, այսինքն՝ բնական,
ընդդէմ բնութեան եւ բոլորակ: Դարձեալ գիտելի է՝ առաջին շարժողն ո՛չ
շարժի, առաջին այլայլողն ո՛չ այլայլի, առաջին Էն ո՛չ պարունակի ընդ
նոյն տեսակի: Դարձեալ գիտելի է, զի ամենայն աստեղք զանազան են
սեռիւ, տեսակաւ, քանակաւ, որակաւ եւ ազդմամբ:
Գիտելի է, զի առ ի բացայայտութիւն սոցա հարկ է գիտել զընդհանուրսն, այսինքն՝ զսեռս աստեղացն, տեսակս, զտարբերութիւնս, զյատուկս եւ զպատահմունս: Դարձեալ՝ բաժանել զսոսա ի Ժ. (10) ստորոգութիւնս աստեղացն, այսինքն՝ գոյացութիւնս, ի քանակութիւնս, ի յորակութիւնս եւ յայլսն ամենայն, զորս ժրաջան ընթերցողն ներակրթի եւ
խոյզ ելանի: |80| Դարձեալ՝ զինն տեսակ շարժմանն, զի երեքն ի սոցանէ
վերաբերի առ բնական փիլիսոֆոսն եւ Զ. (6)՝ առ դիալեթիկոսն, նայ եւ
զվեց սկզբմունս:
Երեւակն ի մենջ կարի իմն հեռագոյն է եւ ցուրտ բնութեամբ: Եւ
ցուրտ իմա զայս ներգործականապես եւ ոչ տեսակաբար, որպէս եւ այլ
մոլորականքն: Եւ շարազուգիլն նորա ընդ Արեգականն թուլանայ ջերմութիւն Արեգականն: Եւ ընդ շարազուգիլն նորա ընդ Լուսնթագին պայծառանայ ինքն, թէպէտ է դեղնագոյն: Վնասակար է, եւ ընդ տիրելն նո-
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րա ձագ ծնանին մեռեալ, կամ տկար: Առաւել վնաս է յետս դառնալն, քան
յառաջ ընթանալն: Յամէ իւրաքանչիւր կենդանակերպ ամիսս Լ. (30),
յորմէ հետեւի, թէ զընթացս իւր կատարէ յամս Լ. (30):
Լուսնթագն յըստակ է ըստ նմանութեան կաթին պայծառ որակութեամբ: Միշտ բարեխառն վերին կողմն բոլորակի նորա բարեխառնէ
զչորութիւն Երեւակին: Յորժամ ելանէ ի բոլորակ Երեւակին, քարշէ յինքն
զդեղնութիւն, թէպէտ է պայծառ: Յիւրաքանչիւր կենդանակերպոջ յամէ
ամիսս ԺԲ. (12) եւ այսպէս լնու զընթացս իւր յերկոտասան ամն:
Հրատն ջերմ է եւ չոր, վասն որոյ եւ վնասակար է: Իսկ է յատկութեամբն իւրով՝ զմարդիկք գրգռէ ի պատերազմն, ընդ մերձենալն նորա
առ Լուսնթագն կամ առ Լուսնաբերն նուազի վնասակարութիւն, երեւի
հրեղէն եւ բազմանշոյլ: Յիւրաքանչիւր կենդանակերպոջ յամէ յաւուրս
ԽԵ. (45) եւ լնու զընթացս իւր ամիսս ԺԸ. (18):
Արեգակն ութապատիկ մեծ ասի, քան զերկիր, այլ ըստ Ֆիլիմոնի՝ ՃԽ.
(140)պատիկ մեծ ասի, քան զերկիր: Ջերմ է եւ լուսաւոր, կրէ զխաւարումն: Եւ է յատուկ ամենեցուն, ամպով ծածկի միայն: Ըստ ինքեան է
լուսաւոր, որ ոչ այլ աստեղաց պատկանի: Լուսաւորէ զաստեղս, սակայն
ընդ մերձ գոլն իւր զրկէ զնոսա ի լուսոյն: Զանազանէ զժամանակս, զծաղիկսն բանայ եւ զպտուղսն հասուցանէ զգոլորշիս վերացուցանէ, զկիսագունդն լուսաւորէ: Մի զկնի միով մերձենալովն առնէ ամառն եւ հեռանալով ձմեռն, է ակն աշխարհի: Յիւրաքանչիւր կենդանակերպոջ յամէ
յաւուրս Լ. (30) եւ ժամս Ժ. (10), կատարէ զընթացս իւր երկոտասան ամիսս իւր յատուկ շարժմամբն այլ զօրական շարժմամբ առաջին շարժունին:
|81| Լուսաբերն ջերմ է եւ խոնավ, զչարութիւն Հրատին բարեխառնէ:
Յորժամ յառաջ ընթանայ Արեգաանն, կոչի Լուսնաբեր եւ յորժամ հետեւի,
կոչի Երեկոյ: Ունի գոյն պայծառ եւ ճառագայթեալ՝ նման է ոսկէ պղնձոյ:
Ի մէջ աստեղացն առաւել ճառագայթէ: Կենայ յամեն կենդանակերպ յաւուրս ԻԷ. (27) եւ կատարէ զընթացս իւր յամիսս մետասան:
Փայլլածուն միշտ շրջի ընդ Արեգականն եւ ոչ երբեք հեռանայ ի նմանէ աւելի, քան զԼ. (30) աստիճանս: Ունի գոյն նշուլ արձակ, պատճառէ
զգեղեցկախոսութիւն, տիրէ ջուրց եւ իշխէ սերմանց: Յամեն կենդանակերպոջ մնայ ԻԷ. (27) օր եւ լնու զընթացս իւր յամիսս ԺԱ. (11):
Լուսինն լուսաւորէ զգիշերս, առնու ի փոխ զլոյսն իւր յԱրեգակնէն:
Կրէ զաճումն եւ զնուազութիւն: Ստորնագոյն է, քան զամենայն մոլորակս, կրէ զխաւարումն: Ունի ախտ վասն մերձաւորութեան նորա առ
ստորնայինս: Երեւի եղջիւրաւորեալս յորժամ սկսանի հեռանալ յԱրե-
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գակնէն, վասն զի լուսաւոր մասն նորա թաքչի ի մենջ: Կոչի թագուհի
երկնից, զոր ինչ առնու յԱրեգակնէն, հեղու ի ստորնայինս: Յորժամ լիանայ, բարեգոյն է սերմանելն, զի յայնժամ զզորութիւնս մոլորակացն
առատապէս ազդէ ի ստորնայինս: Հով է եւ գէջ: Ընդ յառաջ ընթանալն
Արեգականն նուազի եւ ընդ հետեւիլն աճէ: Զարտահոսումն եւ զանդրահոսումն ծովուն պատճառէ: Յամեն կենդանակերպոջ կենայ Բ. (2) օր եւ
կէս եւ լնու զընթացս իւր ԻԹ. (29) օր եւ կէս: Իւրաքանչիւր ամսոյ ընթանայ ընդ ամենայն կենդանակերպսն:
8. ՅԱՂԱԳՍ ԵՐԿՆԻ

E |318| Գործք Աստուծոյ մեծամեծ են, ասէ Իսրայելի թագաւորն Դաւիթ եւ զամենայն ինչ իմաստութեամբ արարեալ պատմէ աստուածային
ստացուածոց գոյս: Զի են, որք ի տեսութեան աչաց են, եւ են՝ որք յիմանալեաց քննութեան: Արդ՝ վերին զայն երկին, զոր յոյնք եթերն կոչեն եւ
քաղդէացիքն՝ հուր թաղկեալ, որ կոչի հրատ բոցեղէն, զի է հուր՝ որ առանց նիւթոյ է, պարզ ըստ այլախառն շարադրական մասինն, զի չէ յումեքէ, այլ յոչընչէ, եւ ոչ ոք ի նմանէ յեղելոցս, եւ ոչ ոք ի վեր քան զնա,
այլ ինքն յինքեան առանձնացեալ, անհատանելի էութեամբ, պարզ միութեամբ, տարածեալ զաւրէն վերնայարկի ձեղուան, անթիւրելի շրջափակութեամբ, բոլորաձեւ հարթութեամբ զերկրովս գնդանման, անդադար
եւ անյաղթելի շրջագայութեամբ երագապէս, անտեսանելի նիւթականութեամբ, իմանալի եւ եթ, որ երկու կիսագունդս բովանդակի՝ ներքին եւ
վերին, ըստ երկրիս գրի հանդէպ միմեանց:
Եւ ի ներքս փակեալ ունի զմեծս զայս աշխարհ եւ զսաստկութիւն հողմոց, զի յանկութիւնն է հրոյ եւ հողմոյ առ միմեանս, զի նորա շրջապատութեամբն իբրեւ կամար իմն ձեւանայ եւ աւդոցն անաւսրութեամբն իբրեւ յաման ինչ ըմբռնեալ, որպէս ջուր ի խեցեղէն ինչ կամ ի նիւթեղէն աման ըմբռնեալ՝ պահի լուծութեամբ: |319| Այսպէս եւ հողմք ի սփիւռ տարածմանէ ձեւացեալեղեն վերին երկնի շրջափակութեամբ:
Բայց ունի նաեւ զերկիր շրջափակութեամբ եւ զջուր ի ներքոյ փակեալ, որք ծովք անուանին, որպէս զթաղկութիւն բալոյ նորածին է, այլ
սա ծննդական ջրոյ, որ լինի ի ճնշմանէ հողմոց: Զի ի շարժկոծելն կամ
յորդիւն, կամ մեղմ՝ նա ըստ իրաց յուղմանն, որպէս ի կենդանւոջն, թէ
առաւելու հրայինն՝ նուազեցուցանէ զխոնաւայինն, եւ խոնաւումն բազ-
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մացեալ՝ զհրայինն պակասեցուցանէ: Ընդ նմին աւդն, որ է շունչն, ի բաց
բառնայ զջերմութիւնն, վճարէ կենդանութենէ մահուամբ: Զի պիտոյ են
զոյգ խառնութիւնք չորիցս այս, զոր Աստուած խառնեաց ի միասին...
|322| Արիստոտելէս ընդէմ, որոց ասեն Աստուած զտարերսդ այսպէս
առադրէ, թէ գոլով սոցա շարժութիւն՝ յայլմէ զաւրութենէ ունին սոքա
զշարժիլն, եւ եթէ է զաւրութիւն, որ շարժէ զսոսա, խնդրելի է, թէ ինքնաշարժ է՞, թէ շարժուն: Զի եթէ զհինգերորդ էութիւնն ոք ասիցէ պատճառ
շարժութեան սոցա, ահա եւ նա յաւետախաղաց անդադար ունի զհիռ
գալն զյաւեժաւն, որով եւ նա շարժուն է յաւէտ եւ որպէս յայլմէ հարկիչ
զաւրութենէ ունի զմշտաշարժութիւնն: Եւ եթէ գուցէ այնպիսի, որ զմեծն
զայն շարժէ գոյակ՝ հարկ է անշարժ գոլ այնմիկ, որ շարժեն զնա, անյեղյեղուկ եւ անփոփոխ եւ աջ անշարժ զաւրութիւն է նորա: Եւ եթէ անյեղյեղ եւ առանց վնասու եւ կիրս ինչ կրելոյ է զաւրութիւնն այն, նա է
Աստուած արարիչ եւ շարժաւղ զամենայն...
|325| Երկինդ եւթ պարունակք են, որ կոչին գաւտիք. սառնեղեալք
գաւտին, որ կոչի երկնից ցրտաբնակ, այրեցանաւղ գաւտին, որ կոչի շարահիւսակ, մեծասիր գաւտին, որ կոչի անգոն կոռոնաւոր: Խառնարան
գաւտին, որ կոչի, որ եթերն բնակեալ է եւ Արեգական, եւ նա ունի զհոյլս
ընթացից իւրոց, զի ի հինգերորդ գաւտոջն է Արեգակն: Գեղեցկական
գաւտին որ կոչին այս է՝ յորում է մոլորակացն առկայումն, եւ խոնարհ
գաւտին, որ կոչի՝ մերձ առ միւս գաւտին, որ միայն եթերն բնակեալ է,
ուստի հրացանութիւն եւ փայլատակմունք լինին, խլրտմունք ամպոց,
խոնարհմունք խոնաւոց, իջմունք անձրեւաց |326| վնասք պէսպէս առաքին ի մեզ: Քանզի այս գաւտիս, որ կիսալուսին է համակարգի, սա է դայեակ անձրեւաց եւ սնուցիչ բուրաստանաց: Քանզի առաջին հարքն զԼուսին դայեկան եւ սնուցիչ բուսոց անուանեցին:
Այս եւթն գաւտիքս են հակառակ միմեանց. առաջին գաւտին հաստատութիւն ունի նովաւ, որ կոչի ութերակ, որ կոչի երկնից ցրտաբնակ, եւ
զլերինս զովացուցանէ մեծ ցրտովն: Եւ ի նմա են եւթն մոլար աստեղքն,
որք են բնութեամբ ցուրտ, ուստի զսաստկութիւն ցրտոյն ի բարձր կատարս լերանց իջուցանեն: Եւ վասն այսորիկ խոնարհ տեղիք ջերմ եւ գոլ
աւուրք են, զի ոչ գոյ ի նոսա սաստկութիւն ցրտոյն: Ի բարձր կատարս
լերանց իջուցանել ցրտակ անուանին եւ զլերինս զովացուցանեն մեծ
ցրտովն:
Նաեւ թաղկեալ հրոյն անկունս շիջուցանի, որ կոչի անկումն Արփւոյն,
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զոր ոմանք կաթ ծիրանագոլ ասացին, եւ կէսք՝ հին Արեգական ճանապարհ, եւ այլք՝ կառս երկնից, կէսք՝ պատառումն, կէսք՝ սպի տարածեալ,
եւ կէսք՝ հարդագողս զհետ աստուածոցն, իսկ ոմանք՝ մսուր եւ կայան
աւդոյն անուանեցին:
Այլ ոչ է այդ ամենայն, այլ թաղկեալ հուր է եւ մանր աստեղացն ցոլումն լուսոյ, զի շարժեալ է եւթն գաւտեացն յաղամողել հրոյն անգայտութիւն, ունի զվերին հուրն: Արգելլով զցոլումն գնացից վերին հրոյն
թաղկեցելոյ եւ հասեալ ի կիմիրական գաւտին՝ շիջանի այրեցանողն,
ունի զԱրփին թռուցեալ եւ զմանրաստեղս, ուստի յայսմ լուսաւորի Արեգակն՝ գնալով երեքտասան աւուրս ընդ նա, եւ ապա ամենայն լուսաւորքն յԱրեգականէն առոգանին:
Ի մեր գաւտւոջն են ոգիք մարդկան ըստ հարցն իմաստնոց, ի նմին
ժողովին կողմանաւորք մերոցն:
Արդ, այս գաւտիս զգունդ կիսագնդին հանապազ ի գիշերի տեսանես,
եւ ոչ փոփոխի ի գիշերի, եւ վեցն առաւաւտուն ընդ Արեգականն ելանեն
եւ գնան մինչեւ ի մուտս Արեւու: Բայց է Խոյն եւ Ցուլն եւ Եկաւորին ընդ
մի տեղւոջ, եւ ընդ մէջն՝ Արփի: Կշիռ, Կարիճ, Աղեղնաւոր, եւ ընդ մէջն
Արփի: Այծեղջիւր Ջրհոս, Ձուկն եւ ընդ մէջն՝ Արփի:
Ի սրական գաւտւոջն են երկոտասան ախտարականքն, որ կոչին կենդանակերպք, ի խառնարան գաւտւոջն՝ Արեգակն եւ եթերն՝ երկրորդ, եւ
երկու աստեղքն՝ ընդ Արեգական, որ կոչին արեգականաբերք: Ի գեղեցկական գաւտւոջն՝ Լուսինն եւ հինգ մոլար աստեղքն, որ կոչին Առիս եւ
Կռինիս, ի խառնարան գաւտւոջն՝ եթերն երկրորդ:
Այս եւթն գաւտիքս են հակառակ միմեանց, արդ այս գաւտիքս են բաժինք գաւտկաց. Խոյն ունի զիշխանականն, զգեղեցկականն, զգանգրական հերսն, Ցուլն ունի զուժեղնականն, Երկաւորեակն՝ զմիջասահմանականն: Խեցգետինն կողմանաւոր է եւ գէջ, Առիւծն բրջաւղ է եւ հողմին
մեծակն է, խանգարական եւ գոռոզ: Կոյսն զարդասիրական է, գէջ եւ
գեղեցիկ: Կշիռն հարաւական է եւ զարդարական, Կարիճն ծնելական է եւ
խոժոռական, Աղեղնաւորն պատերազմողական է եւ |327| զաւրաւոր:
Այծեղջիւրն զանգիտական է եւ անբանական, Ջրհոսն գիտական է եւ
խառնական, Ձուկն բարեխառնական է եւ ընդդէմ հարկանէ:
Խոյն, Ցուլն եւ Եկաւորին՝ Պարսք եւ Բաբելովն, որ կոչին տուն տէրունական, Խեցգետին, Առիւծ, Կոյս՝ Հայք եւ Կորդիակք եւ Յոյնք, որ կոչին
գիշերականք եւ կողմանացիկք, Կշիռն, Կարիճն, Աղեղնաւորն, Այծեղջիւրն, Ջրհոսն, Ձուկն՝ տուն, որ մէջ է ընդ ամենայն երկիր, զի երկոտասան մասն երկին է, եւ մի մասն՝ ցամաք, մետասան մասն ծով է, եւ այս
տունն ի վեց մասինն երկնից է. հինգ ծովու է, եւ մի մասն՝ ցամաքի:
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G |2| Ճշմարտիւ թուի ինձ եւ ամենեցուն, որք են ի տեսական ուսումնասիրութեան եւ քաջ առաջնոցն ասացեալքն բանի, ոչ ինչ անճառելի է
եւ մտաց ոչ ինչ հասանելի է: |3| Իսկ արդ, որովհետեւ ի մտաւորն եկաք
բան, հարկաւոր է թէ եւ յանմարմին ելցուք տեսակ, ապա ուստի արժանն
է՝ սկսանելի է... Ոչ զորպիսութիւնն գիտելով, այլ զէութիւն գոյութեանն
իմանալով: Քանզի որ իմանալին է՝ եւ անեղ է: Իսկ որ անեղն է՝ նոյն եւ
անարար է, իսկ որ անարարն է՝ նոյն եւ անտեղի է, ինքն է տեղի ամենեցուն: Եւ որ անարարն է, արարիչ է բոլորեցուն: Ասացաք զնա եւ անեղանելի, ապա յայտ է, թէ եղեալքս ի նմանէ սկիզբն առին, նա գեր ի
վերոյ մնաց քան զսկսեալս:
Այսպէս փիլիսոփայքն բարիք միաստուածութիւն խոստովանելով
հրէաբար ասացին, թէ որպիսութիւն նորա ոչ մտօք նկատի եւ ոչ բանիւ
բովանդակի, եւ նա է սկիզբն եւ արարիչ երեւելեաց եւ իմանալեաց: Առաջինն՝ հուր, երկրորդն հողմ, երրորդն հող, չորրորդն ջուր: |4| Եւ զհոգին
փչումն աստուածային ասացին եւ ոչ նիւթական արարան, այլ աննիւթ,
թէպէտ եւ արարած: Եւ գիտելի է նմա միայնոյ, որ արար զնա: Այլ երկինք եւ երկիր եւ որ ի միջոցիս են հաստատութիւնք ամենայն, որ ի նոսա, յա՛յս նիւթոց կազմեցան հրամանաւ Արարչին, եւ ունին խառնուածս
միաբանութեան առ միմեանս հաղորդութեամբ:
Եւ է հրոյ բնութիւն՝ ջերմ եւ ցամաք, եւ օդոյ բնութիւն՝ ջերմ եւ խոնաւ,
եւ ջրոյ բնութեան՝ խոնաւ եւ ցուրտ, եւ հողոյ բնութիւն՝ ցուրտ եւ ցամաք:
Եւ ի հաղորդելն ընդ միմեանս՝ առնուն եւ ի բնութենէ միմեանց: Արդ,
սոցա արարիչն յառաջագոյն նախախնամութեամբն տեղի ոչ պատրաստէր, քանզի մարմին գործէր: Իսկ մարմնոյ դիրք հաստատութեամբ պիտոյ էին, իսկ հաստատութիւն նախ եւ առաջին՝ որ զտեղին ունիցի, եւ այլ
երեքն եւս ըստ նովաւ յարմարեալ պատկանիցին:
Արդ, ահա հասաք ի կէտն ոչ ի դուզնաքեայ, այլ ի մեծ եւ ահագին երկինն վերին, որում յոյնք եթերն կարդացին, եւ հելլենացիք հուր թաղկեալ ասացին, զորս եւ բազումք յեկեղեցւոյ հաւանեցան: Թէպէտ եւ չարաց փիլիսոփայիցն ոչ թուեցաւ հաճոյ, քանզի կէսքն ի նո|5|ցանէ երկինս բազումս եւ աշխարհս անհամարս ասացին: Եւ կէսք ի նոցանէ ի մի
տարր երկնի զերկինս ամենայն ձուլեալ ասացին եւ զնիւթոյն ասացին,
եթէ է այլ իմն բնութիւն պարզ, օտար ի չորից բնութեանց: Զի ոչ հուր է եւ
ոչ օդ, ոչ հող եւ ոչ ջուր, այլ այլ՛ իմն է ասեն՝ լուսաւոր եւ խիստ, որպէս
զբնութիւն պաղպաղակի:
Եւ կամ որպէս զվանակնէ ասեն, եթէ ի ջրոց որ պաղեալ խստանան՝
մեծաւ հաստատուն կցուածով առնու փոփոխումն գալ ի կերպարանս

137

ականց պատուականաց: Եւ ասեն՝ եթէ վանակն պայծառ լուսաւորութեամբն եւ պաղպաղակն մաքուր եւ յստակ գեղեցկութեամբն, նման են
լուսաւորութեան օդոյ եւ ջրոյ, յորոց առնուն նորա զօրինակն նիւթոյ
հաստատութեան:
Բայց ինձ արդարեւ ծաղու եպերանաց արժանի թուին, որք զանձինս
առ իմաստունս ունէին եւ յիմարեցան, որք զերկին եւ զերկիր անսկիզբն
եւ անկատար ասացին: Որպէս ոք զի տեսանիցէ գիր բոլորակ դրոշմեալ
յումէ եւ իցէ եւ վասն զի ոչ էր ինքն ի տեղն, յորժամ հանաւ գիրն բոլորակ, եւ չերեւի, թէ ուստի իցէ սկսեալ եւ կարծիցէ, թէ անսկիզբն է:
Բայց պարտ է նկատել մտօք, եթէ որ եհանն զնա անդէն, արար նմա
սկիզբն եւ նոյն բովանդակեաց զնա կատարմամբ: Եւ արդ, աւելորդ է մեզ
վասն նոցա յերկարաբանել, լքեալ թողցուք զխոտեալսն եւ դարձցուք
անդրէն ի կէտն ահաւոր, որ է երկինն վերին, որում յոյնք եթերն կարդացին, եւ հելլենացիք հուր թաղկեալ ասացին: Եւ է նա մարմին անչարչարելի, հուր պարզ, ոչ յումեքէ, եւ ոչ ոք ի նմանէ, ինքն յինքենէ, ինքն առանձինն մարմին անհատ, անտեղիտալի, անկորանալի, ան|6|խորշ, անփոթ, անգոգ, պատառեալ զամենայնիւ, փակեալ զգոյսս ընդ իւր եւ տարածեցաւ, կալաւ բոլորն բոլորակ երկնից թաղուն սերտութեամբ զտարերս ընդ իւրեաւ: Եւ բաւական եղեւ մեծատարած շրջան նորա, որ պատեաց զամենայն արտաքուստ ցուցանել զմեծ ծոց փորուածի նորա բոլորակ գնդաձեւ, զոր նոքա կատարեալ ձեւ յաւիտենական կոչեն շրջագայ
անդադար երագութեամբ անչափելի եւ անթուելի եւ անտեսանելի, միայն
իմանալի: Ոչ՛ ամենեցուն, այլ միայն որ զիմանալիսն իմանան, ոչ՛ որպէս
կամին, այլ որպէս ի գոյացութիւն շրջագայութեան, զոր եւ պրկումն
անուանեն:
Եւ ի ներքոյ պրկմանն ըստ նմին ձեւացեալ կայ հաստատութիւնդ, զոր
կոչեմք երկին, եւ ասեն զդմանէ՝ թէ ջուր է եւ օդ: Ոչ պաղեալ եւ ոչ թանձրութեամբ խստացեալ: Այլ ջուր է ճշմարիտ լոյծ բնութեամբ, որպէս
զաստ իս, եւ օդոյն փչեալ ուռուցեալ գոգեաց, որպէս պղպջակք, որ
փչեալ բոլորին օդով եւ ի խոնաւութենէ անձրեւաց եւ առնուն կերպարանս ըստ օրինակի գմբեթաց: Նոյնդունակ՝ եւ հաստատութիւնդ փչեալ
օդով, բոլորեալ, պատառեալ զերկրաւ եւ օդ թանձր եւ թաղուն եւ ամենեւին բնութիւն ցուրտ առաւել ի ներքոյ մտեալ ի մէջ նորա շուրջ զերկրաւ պրկեալ ունի: Եւ ի ներքոյ պրկմանն արգելեալ սաստկութիւն հողմոց վերնոց եւ ներքնոց եւ ի |7| մէջ առեալ փակեաց զմեծ մարմինս զայս
զերկիրս: Քանզի ըստ ձեւոյ բուն երկնին եւ սա բաղկացաւ՝ զկատարեալ
ձեւն առեալ եւ սա՝ շրջագայ անդադար ի նմանէ հարկաւորեալ: Եւ ձեւ
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բոլոր շրջագային բաժանի յերկուս կիսագունդս, զի իցէ մին ի վերոյ եւ
միւսն հայեսցի ի ներքոյ: Եւ հայեցուածք երկուց կիսագնդիցն հանդիպութեամբ՝ կշիռ ուղիղ ի վերին եւ ի ներքին տրամագիծսն:
Քանզի յորժամ պատ էառ վերին շրջագայութիւնն զմեծ աշխարհաւս
զայս՝ մնաց արտաքոյ եղելոց նիւթոցս եւ ոչ ինչ, եւ ամենայն, որ ընդ նովաւ ըստ նորին ձեւոյ բաղկացեալ: Ոչ միայն երկրորդ երկին, զոր կոչեմք
հաստատութիւն, այլ եւ օդն թաղուն, որ ընդ նովաւ, եւ զարդն, որ յօդն
եւ միանգամայն ամենայն մինչեւ ցներքին անօսրութիւն օդոյս: Եւ եթէ ոք
դժուրաեսցի եւ կամիցի օրինակ ցուցական խնդրել, տեսցէ զի լոյծ բնութիւն ջուրց անձեւ է եւ անորակ: Եւ եթէ կամիցի ոք զնա ձեւացուցանել ի
տեսիլս ինչ այսպէս. եթէ արկանիցես, է՛ տիկ նոխազաց՝ զնորին եբեր
ձեւ: Նոյնպէս եւ ըստ նմանութեան բուն երկնի եւ ջուրն եւ օդն ձեւացան:
Զայսոսիկ արտաքինքն ասացին, եւ ես հաւանիմ նոցա՝ մի վասն շուրջ
գալոյն երկնից, զի եւ աստուածային գիրք վկայեն, որպէս Յովբայն ասաց Տէր՝ գիտիցես՞ զշրջանս երկնից: Եւ դարձեալ՝ մին վասն երկու երկին եդելոյ, որում նոյնպէս աստուածային գիրք վկայեն՝ երկինք երկնից
ասելով, որպէս յիսկզբանն յայտնապէս ցուցանէ երկու լինել, զոր կոչեն
արտաքինքն երկին եւ բուն երկին:
L |182| Հարցումն. Զի՞նչ է պատճառ շարժութեան երկնից: Պատասխանի. Կրկին է այսմ պատճառ՝ այսինքն՝ բնական եւ բարոյական: Եւ
բնականն նախ այսպէս, զի օդն որ ի մէջ է մտեալ եւ փեռեկեալ զներքին
եւ զվերին կիսագունդն, նա է պատճառ շարժութեան երկնից: Դարձեալ՝
կէտ երկրիս անշարժ է ի մէջն եւ պատճառէ զշարժութիւնն երկնի, որպէս
կարակնին կէտ անշարժ է եւ պատճառէ զբոլորակ ծիրն: Իսկ Արիստոտել
ի վերայ երկուց բեւեռացն ասէ շարժիլ երկնի որպէս անիւ սայլին ի
վերայ սռնոյ: Այս բնական պատճառն:
Եւ բարոյականն է այս. երկինքն անապական է բնութեամբ, Աստուած
ետ նմա շարժիլ, եւ երկիրս անշարժ է տեղեաւ, ետ սմա ապականիլ երեսօք, զի տեսեալ մարդիկ եղական եւ ծառայ, իմասցեն զնոսա եւ մի աստուածս կարծեսցեն եւ մոլորեսցին, որպէս ասէ Նիւսացին ի Գիրս կազմութեան:
Յաղագս ձեւոյ երկնից հարցումն. Երկինք զոր՞ ձեւ ունի: Պատասխանի. Վարդապետք ասեն, թէ ամենայն երկինք ի հարկէ պարտին ունել
զբոլորակ ձեւ: Առաջին պատճառ՝ զի երկինքն է պարզ մարմին, զի ոչ է ի
չորից տարերց, այլ Ե.երորդ (5) էութիւն է: Եւ բոլորակ ձեւն պարզ է,
քան զամենայն ձեւ, զի եռանկիւնին յերից գծից բաղկանայ, եւ քառանկիւնին՝ ի քառից, նոյնպէս եւ այլքն: Իսկ բոլորակ ձեւն ի միոյ գծոյ բաղկանայ, ապա ուրեմն պարզ էութեան երկնից պարտ է ունել զպարզ ձեւ,
որ է բոլորակն:
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Երկրորդ, զի բոլորակ ձեւն պարունակող է, եւ երկինքն զամենայն պարունակեալ ունի ի ծոց իւր, ապա ուրեմն պարտ է, զի ունիցի զձեւ բոլորակ: Երրորդ, զի բոլորակն սուր է ի շարժումն, եւ երկինքն սրագոյն է
ի շարժումն, որ ի շրջիլն իւրում շօշափէ զերկիր ի մի կէտ, ապա ուրեմն
բոլորակ ձեւն պատշաճ է երկնից: Չորրորդ, զի երկինքն է կատարեալ
մարմին, զի ազդէ յամենայն ստորնային մարմինս՝ խնամելով զնոսա:
Իսկ բոլորակ ձեւն ի մէջ ամենայն ձեւոց է կատարեալ. նախ զի ոչ
կարէ յաւելուլ ի նմա եւ ոչ պակասիլ, երկրորդ՝ զի ոչ երեւի ի նմա սկիզբն
եւ ոչ կատարած, երրորդ՝ զի վեցեակ թիւն ի մէջ ամենայն |183| թուոց
առաջին, կատարեալ է: Եւ Զ. (6) թիւն է ի բոլորակ ձեւն, զի որքան է ի
միջին կիտէն ի բոլոր ծիրն, վեց այնչափ է իւր բոլորակ ծիրն: ապա
ուրեմն բոլորակ ձեւն, որ կատարեալ է, պատշաճի կատարեալ մարմնոյ
երկնից:
Հինգերորդ, թէ երկինքն ոչ էր բոլորակ, այլ քառանկիւնի, կամ եռանկիւնի, յորժամ շարժէին անկիւնքն, յորմէ տեղւոջէ վերանային, մնային
առանց տեղւոյ եւ տեղի անկեանցն՝ առանց մարմնոյ: Վեցերորդ, զի թէ
երկինքն ոչ էր բոլորակ, յայնժամ Արեգակն եւ այլ աստեղք յորժամ
գային ի մէջ երկնից, մեծագոյն երեւէին, քան զի ի միջին կիտէն երկնից
առ մեզ է ուղղական գիծ, իսկ յարեւելից առ մեզ է խոտորնակի գիծ, եւ
ուղղական գիծն կարճ է, քան զխոտորնակ գիծն: Ապա ուրեմն ոչ երբէք
մեծագոյն երեւի աստղ, յորժամ է ի միջին կէտն, քան յորժամ է յարեւելս,
կամ յարեւմուտս:
Հարցումն. Քանի՞ են երկինք: Պատասխանի. Բազումք են: Արդ, բաժանի երկինքն յերիս, այսինքն՝ ի բնականն, յատկականն եւ նմանականն:
Եւ է բնական երկինք Ժ. (10). նախ հրեղէն երկինք, երկրորդ՝ ջրեղեն,
երրորդ՝ հաստատութիւն: Եւ Է. (7) երկինք Է. (7) գօտիքն են Է. (7) մոլորակացն որ է Զոհալն, Երեւակն, Հրատն, Արեգակն, Լուսնթագն, Փայլածուն եւ Լուսինն: Իսկ յատկական երկինքն է Ե. (5) առաջինն է տարրական հրոյն վերին մասն, որ կոչի հրեղէն երկինք՝ հոմանուն առաջին երկնից, այլ կոչի սա հրեղէն, զի է՛ ի հրոյ, իսկ նա կոչի հրեղէն, զի է որպէս
զհուր:
Երկրորդն՝ ներքին մասն հրոյն, որ կոչի Օլոմպային երկին վասն մերձ
գոլոյ յՕլոմպիոս լեառն: Երրորդն է վերին մասն օդոյն եւ կոչի եթերային
երկին, զի մերձ ի տարրեղէն հուրն է եւ վառի ի նմանէ, զոր թռիչ աստեղաց կոչեմք: Չորրորդն է ներքին մասն օդոյն եւ կոչի օդեղէն երկին...
հինգերորդ երկինք կոչի եւ դրախտն... Սոքա հնգեքին կոչին երկինք, զի
զյատկութիւնս երկնից ունի, եւ սոքօք լինին հնգետասան երկինք:
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Իսկ նմանական երկինք է Ե. (5)... ամենասուրբ Երրորդութիւն... երեւակայութեան տեսիլն... կատարեալ տեսութիւն իմացականին... չորրորդ՝
հոգեւոր բարութիւնքն եւ վարձք սրբոցն... |184| հինգերորդ՝ ամենասուրբ երրորդութիւն վասն լուսաւորութեան եւ անհաս բարձրութեանն...
Վասն յատկութեան երկնից հարցումն. Զի՞նչ է յատկութիւն երկնից:
Պատասխանի. Նախ զի մարմին է բարձր, որ եւ ի սահմանս իւր նախադրի, երկրորդ՝ զի է փայլուն, լուսաւոր, երրորդ՝ զի բոլորակ ունի ձեւս,
որ է կատարեալ վեցեկի չափովք, չորրորդ՝ զի պարզ եւ վճիտ է ըստ
էութեան, հինգերորդ՝ զի անապական է բնութեամբ, վեցերորդ՝ զի
աստեղօք է ջահաւորեալ, եօթներորդ՝ զի է անդորր վայր, այսինքն՝ հաւասար ընդ արձակ եւ դաշտաձեւ գոլով, ութերորդ՝ զի է առանց պղտորման, այսինքն՝ ձեան, կամ անձրեւաց, խորշակի եւ ցրտոյ, իններորդ՝ զի
մշտակայ է ի պարունակութիւնս իւր, այսինքն՝ զի ոչ ունի այլայլումն եւ
փոփոխումն ըստ անարգ շարժութեան երկրի, տասներորդ՝ եւ որ վեհագոյնն է, զի ապարանք եւ հանգիստ է՝ միայն Աստուծոյ պատշաճեալ...
Եւ զայս գիտել պարտ է, զի մեծն Ներսէս զհաստատութիւն Արփի ասէ
եւ եթեր կոչէ, զոր արտաքինքն Ե.երորդ (5) տարր ասացին եւ որ ոչ երեւի մեզ: Այլ զաստղալից երկինս ի յօդոյ ասէ խտացեալ եւ թանձրացեալ,
եւ ի նմա են կառուցեալ աստեղք եւ ընթանան:
Եւ այս եւս գիտելի է, զի որպէս հրեղէն երկինն հոմանուն է, այսինքն՝
լուսեղէնն, որ ի սկզբանէ ստեղծաւ եւ բոլորակ հրոյն: Նոյնպէս եւ հոմանուն է եւ Արփին, այսինքն՝ լուսեղէնն եւ հաստատութիւնդ: Այսպէս եւ
հոմանուն է եթերն, այսինքն՝ Ե.երորդ(5) էութիւն եւ տարրական հուրն:
Նմանապէս եւ հոմանուն է հաստատութիւն ի ներքոյ ջրոյ, այսինքն՝
Ը.երորդ(8) կամարն եւ օդս առ մեզ, որ ունի զջուրս ամպով հաստատեալ:
M |216| Պարտ է գիտել, թէ ըստ որում եղանակի շարժին երկինք եւ
լուսաւորք: Գիտելի է, զի ըստ Արիստոտելի վեց են շարժութեան եղանակք. նախ ի վեր, երկրորդ ի վայր, երրորդ յառաջ, չորրորդ ի յետ, հինգերորդ յաջ, վեցերորդ յահեակ: Եւ ըստ վեց շարժմանցս այս շարժին երկինք եւ լուսաւորք հասարակաբար, իսկ եռակի կերպիւ՝ յատկաբար:
Բայց նախ ասասցուք զհասարակաբարն եւ ապա զյատկաբարն: Արդ՝
շարժին երկինք եւ լուսաւորք նախ առաջին՝ ի վեր, ի կամարէն ներքին
կիսագնդին մինչ ի կամարն վերին կիսագնդին՝ ի վեր, երկրորդ՝ ի կամարէ վերին կիսագնդին մինչ ի կամար ներքին կիսագնդին՝ շարժին ի
վայր|217|կոյս, երրորդ՝ յառաջ շարժին յարեւելից յարեւմուտս, չորրորդ՝
դեպ յետ շարժին յարեւմտից յարեւելս: Իսկ հինգերորդ եւ վեցերորդ՝ զի
լուսաւորքն ի հիւսիսոյ ի հարաւ ի յաջ շարժին եւ ի հարաւոյ ի հիւսիս ի
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ձախ, իսկ երկինքն վասն զի իբրեւ զձիթահանուց քար կողմնաւոր գլորի
եւ այն նմա աջ եւ ձախ ասի: Իսկ յատկաբար շարժումն է սոցա, զի երկինքն գնդաձեւ գլորելով գլլի եւ կողմնաւոր, նոյնպէս եւ Արեգակն, բայց
ոչ կողմնաւոր, այլ ուղիղ, որպէս գունդ սայլի: Բայց Լուսինն ոչ այսպէս,
զի սողալով սողի, որպէս զնավ ի վերայ ջրի...
|218| Հարցումն. Ընդէր՞ է, զի երկինքն ոչ որպէս զգունդս սայլի ըստ
ուղիղ գծի գլլի, այլ իբրեւ զքար ձիթահանուց կողմնաւոր շրջաբերի:
Պատասխանի. Գիտելի է, զի երկնից մշտաշարժութիւն է, որ պահէ
զերկիրս յանշարժութիւն, որպէս անշարժութիւն երկրիս պահէ զնա ի
մշտաշարժութիւն: արդ, եթէ իբրեւ զգունդս սայլի ուղիղ թաւալէր զկողմունքն հիւսիսային եւ հարաւային, եզերացն ոչ կարէր ի հաստատութեան պահել, այլ միայն զմէջն, զի նա առնոյր զթափ արագաշարժութեան երկնից: Իսկ յորժամ կողմնաւոր առնու զհիռն, զբոլորն միապէս
պնդէ եւ այսպէս զաշխարհս ի հաստատութեան պահէ, վասն այնորիկ
իբրեւ զքարս ձիթահանուց շրջաբերի:
Հարցումն. Զիարդ՞ երկինքն միշտ յառաջ խաղայ, զի ասացեր, եթէ
յառաջ եւ յետ ունի զշարժումն:
Պատասխանի. Ծանիր, որդի, զի յետ շարժիլն յարեւելս ոչ ըստ ընթանալոյն է, այլ ըստ դառնալոյն եւ յետս կրկնելոյն, իսկ ըստ ընթացիցն՝
միշտ յառաջ շարժի: Եւ օրինակ քեզ մարդն՝ զի մարդոյն առաջք պատկերք երեսացն է, զի թէ յարեւելք ընթանայ հանդէպ երեսացն երթայ, եւ
թէ յարեւմուտս դառնայ, դարձեալ հանդէպ երեսացն գայ: Այսպէս եւ
երկինքն վասն դառնալոյն յետս անդրէն յարեւելս յետ ասի ունել զշարժումն, որպէս թէ ի յետ դարձաւ, իսկ ըստ ընթացիցն՝ միշտ յառաջ շարժի, որպէս ջուր յականէ...
|229| Գիտել պարտ է, զի ի չորրորդ աւուր ընդ արշալոյսն ստեղծագործեցաւ Արեգակն եւ եդաւ յառաջին շաւիղն ստեղծման՝ ի նոյն կէտն
եւ ի նոյն րոպէն, որ մինչեւ ցայսօր ծագէ ըստ սահմանադրութեան Արարչին: Իսկ յերեկոյին արար զԼուսինն եւ զնա եդ ի նոյն շաւիղ ստեղծմանն,
յորում ընթացաւ Արեգակն, զի զհետ հետոց Արեգականն ընթացաւ եւ
սա: Արդ՝ զի նախկին է ստեղծումն, քան զընթացումն, վասն այն նախկին
ասելի է վասն ստեղծմանն, քան վասն ընթացմանն:
Եւ նախ խնդրելի է, թէ որպէս գոյացան լուսաւորք, երկրորդ՝ վասն
լուսոյն, երրորդ՝ վասն բարութեան լուսոյն, չորրորդ՝ վասն յատկութեան
նոցա, հինգերորդ՝ վասն նշանակութեան նոցա, վեցերորդ՝ թէ վասն էր՞
յերկինս եդ:
|230| Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի ոմանք ասեն, թէ հինգերորդ էու-
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թիւն է արտաքոյ չորից տարերց ըստ Արիստոտելի: Այլ վարդապետք
եկեղեցւոյ ասեն ըստ Պղատոնի, եթէ լոյսն խզումն է ի տարրական հրոյ,
որ յառաջին օրն գոյացաւ: Եւ լուսաւոր անօթքն ի չորրորդումն աւուրն
կազմեցան յօդոյ եւ խզեալ յառաջին լուսոյն զպարզն եւ զվճիտն եւ զջերմինն եւ եդեալ յանօթ Արեգականն, եւ զայլ նուազն եւ զգիջայինն եդեալ
յանօթ Լուսնին: Եւ ըստ այսմ կերպի զպայծառ եւ զնուազ աստեղս իմա:
Եւ այս հաւանելի երեւի վասն կրկին պատճառի. նախ զի յոմանս առաւելէ լոյսն, որպէս յԱրեգակն եւ յոմանս նուազ, որպէս ի Լուսինն եւ յայլ
աստեղս: Այլ հինգերորդ էութիւն է պարզ եւ հաւասար՝ զառաւելն եւ
զնուազն ոչ ընդունի: Եւ թէ ասեն յանօթոյն է, որ մինն առաւել լոյս տայ
եւ մինն նուազ եւ ոչ ի լուսոյն, որպէս յստակ ապակի, որ առաւել լուսաւորէ, ասեմք՝ ապա յայտ է, որ անօթք լուսաւորացն տարրական է, թէ ոմն
պարզ է եւ ոմն թանձր: Երկրորդ, զի ունին ջերմութիւն եւ ցրտութիւն,
չորութիւն եւ գիջութիւն, որ յատկապէս տարրական է որակութիւն...
|262| Վասն երկնից Ե. (5) իրս խնդրելի է. նախ թէ զինչ՞ է պատճառ
շարժութեան երկնից, երկրորդ՝ թէ զոր՞ ձեւ ունի, երրորդ՝ թէ քանի՞ են
երկինք, չորրորդ՝ թէ զինչ՞ է յատկութիւն երկնից, հինգերորդ՝ վասն
համեմատութեան, որ առ Արարիչն Աստուած:
Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի պատճառ շարժութեան երկնից ըստ
վարդապետաց կրկին է. նախ՝ բնական, երկրորդ՝ բարոյական: Եւ բնականն նախ այսպէս. զի օդն, որ ի մէջ է մտեալ եւ փեռեկեալ զներքին եւ
զվերին կիսագունդն, նա է պատճառ շարժութեան երկնից: Դարձեալ՝
կէտ երկրիս անշարժ է ի մէջն եւ պատճառէ զշարժութիւն երկնի, որպէս
կարակնին կէտ անշարժ է եւ պատճառէ զբոլորակ ծիրն: |263| Իսկ ըստ
Արիստոտելի՝ ի վերայ երկու բեւեռացն ասէ շրջիլ երկնի, որպէս անիւ
սայլի ի վերայ սռնոյ: Այս բնական պատճառ:
Եւ բարոյականն է այս. երկինքն անապական է բնութեամբ, Աստուած
ետ նմա շարժիլ, եւ երկիրս է անշարժ տեղեաւ, ետ նմա ապականիլ
երեսօք...
Վասն երկրորդին գիտելի է, զի ասեն վարդապետք, թէ ամենայն երկինք ի հարկէ պարտին ունել զբոլորակ ձեւ: Առաջին պատճառ, զի երկինքն է պարզ մարմին, զի ոչ է ի չորից տարերաց, այլ հինգերորդ
էութիւն է, եւ բոլորակ ձեւն պարզ է, քան զամենայն ձեւ: Զի եռանկիւնին
յերից գծից բաղկանայ, եւ քառանկիւնին՝ ի քառից, նոյնպէս եւ այլքն,
իսկ բոլորակ ձեւն ի միոյ գծից բաղկանայ, ապա եւ պարզ էութեան երկնից պարտ է ունել զպարզ ձեւ, որ է բոլորակն: Երկրորդ՝ զի բոլորակ
ձեւն պարունակող է, եւ երկինքն զամենայն պարունակեալ ունի յինքեան
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առ ծոցս իւր, ապա եւ պարտ է, զի ունիցի զձեւ բոլորակ: Երրորդ՝ զի բոլորակն սուր է ի շարժումն, որ ի շրջելն իւրում շօշափէ զերկիր ի մի կէտ,
ապա եւ բոլորակ ձեւն պատշաճ է երկնից: Չորրորդ՝ զի երկինքն է
կատարեալ մարմին, զի ազդէ յամենայն ստորնային մարմինս խնայելով
ի նոսա: Իսկ բոլորակ ձեւն ի մէջ ամենայն ձեւոց է կատարեալ. նախ՝ զի
ոչ կարէ յաւելուլ ի նմա եւ ոչ պակասիլ, երկրորդ՝ զի ոչ երեւի սկիզբն եւ
ոչ կատարած, երրորդ՝ զի վեցեակ թիւն ի մէջ ամենայն թուոց է առաջին,
կատարեալ, եւ Զ. (6) թիւն է ի բոլորակ ձեւն՝ զի որքան է ի միջին կիտէն
եւ բոլորակ ծիրն, Զ. (6) այնչափ է իւր բոլորակ ծիրն: Ապա եւ բոլորակ
ձեւն կատաեալ է եւ պատշաճի բոլորակութեան երկնից մարնոյ: Հինգերորդ՝ զի թէ ոչ էր բոլորակ, այլ եռանկիւնի կամ քառանկիւնի, յորժամ
շարժէր, անկինքն, անկինքն յորմէ տեղւոջէ վերանային, մնային առանց
տեղւոյ եւ տեղի անկեանցն՝ առանց մարմնոյ: Վեցերորդ՝ զի թէ երկինքն
ոչ էր բոլորակ, յայնժամ Արեգակն եւ այլ աստեղք յորժամ գային ի մէջ
երկնից, մեծագոյն երեւէին, զի ի միջի կիտէն երկնից առ մեզ է ուղղական գիծ, իսկ յարեւելից առ մեզ է խոտորնակ գիծն, եւ ուղղական
գիծն կարճ է, քան զխոտորնակ գիծն: Այլ ոչ երբեք մեծագոյն երեւի
աստղ, յորժամ է ի միջին կէտն, քան յորժամ է յարեւելս կամ յարեւմուտս:
|264| Վասն երրորդին ասելի է, թէ բազումք են երկինք, որպէս ասէ
մարգարէն՝ «երկինք երկնից»... Արդ, բաժանի երկինքն յերիս, այսինքն՝
ի բնականն, ի յատկականն, ի նմանականն: Եւ է բնականն Ժ. (10). նախ
հրեղէն երկինքն, երկրորդ՝ ջրեղէնն, երրորդ՝ հաստատութիւն եւ Է. (7) երկինք՝ գօտիքն Է. (7) մոլորակացն, որ է Երեւակն, Լուսնթագն, Հրատն, Արեգակն, Լուսաբերն, Փայլածուն, Լուսինն: Իսկ յատկական երկինքն է Ե. (5).
առաջինն է տարական հրոյն վերին մասն, որ կոչի հրեղէն երկին՝ հոմանուն առաջին երկնիցն, այլ կոչի սա հրեղէն, զի է ի հրոյ, իսկ նա կոչի
հրեղէն, զի է որպէս հուր: Երկրորդ՝ ներքին մասն հրոյն, որ կոչի օլոմպիային երկին՝ վասն մերձ գոլոյն յՕլոմպիոս լեառն: Երրորդն է վերին
մասն օդոյն եւ կոչի եթերային երկին, զի մերձ ի տարրեղէն հուրն է եւ
վառի ի նմանէ, զոր թռիչ աստեղաց կոչեմք: Չորրորդն է ներքին մասն օդոյն եւ կոչի օդեղեն երկին... Հինգերորդ՝ երկին կոչի եւ դրախտն, զի
բարձր եւ լուսաւոր եւ անմահութեան է վայր... Սոքա հնգեքին կոչին երկինք, զի զյատկութիւն երկնից ունին: Եւ սոքա լինին ԺԵ. (15) երկինք:
Իսկ նմանական երկինքն է Ե. (5). նախ կոչիմք երկինք ամենասուրբ
երրորդութիւն, զի անհաս բարձրութեամբ գերազանցեալ է յամենայն
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եղելոց: Այլ նախ կոչի երկին զգալի երեւումն Աստուծոյ եւ հրեշտակաց
մարգարէիցն սրբոց: Երկրորդ՝ երեւակայութեան տեսիլն դարձեալ նոցա,
երրորդ՝ երկին կատարեալ տեսութիւն իմացականին... չորրորդ՝ հոգեւոր
բարձրութիւնքն եւ վարձք սրբոցն կոչին երկինք... հինգերորդ՝ կոչի երկինք ամենասուրբ երրորդութիւն վասն լուսաւորութեան եւ անհաս
բարձրութեան յամենայն եղելոց, որպէս ասացաւ...
|265| Արդ՝ այսքան է թիւ երկնից՝ տասն բնական եւ հինգն յատկական
եւ հինգն ըստ նմանութեան, որ լինին քսան երկինք: Բայց մերս վարդապետութիւն վասն աստղալից երկնիցսէ, զի տումարական մակացութիւնս
վասն սորա է, զի սա ունի զԱրեգակն եւ զԼուսին, զմոլորակսն եւ զկենդանակերպսն: Վասն որոյ զչորրորդն տեսանելի է, թէ զինչ՞ է յատկութիւն երկնիցս այս:
Չորրորդ՝ ասելի է վասն յատկութեան երկնից. նախ զի մարմին է
բարձր, որ եւ ի սահմանս իւր բացակատարի, երկրորդ՝ զի է փայլուն եւ
լուսաւոր, երրորդ՝ զի բոլոարկ ունի ձեւս, որ է կատարեալ վեցեկի չափօք, չորրորդ՝ զի պարզ եւ վճիտ է ըստ էութեան, հինգերորդ՝ զի անապական է բնութեամբ, վեցերորդ՝ զի աստեղօք է ջահաւորեալ, եօթներորդ՝ զի է անդորր վայր, այսինքն՝ հաւասար, ընդարձակ եւ դաշտաձեւ
գոլով, ութերորդ՝ զի է առանց պղտորման, այսինքն՝ ձեան կամ անձրեւաց, կամ խորշակի եւ ցրտոյ, իններորդ՝ զի մշտակայ է ի պարունակութիւնս իւր, այսինքն՝ զի ոչ ունի այլայլումն եւ փոփոխումն ըստ անկարգ
շարժութեան երկրի, տասներորդ՝ որ եւ վերագոյնն է, զի ապարանք եւ
հանգիստ է՛ միայն Աստուծոյ պատշաճեալ...
Դարձեալ եւ այլ յատկութիւն երկնից՝ նախ զի խոր է, երկրորդ՝ լայնացեալ է յամենայն կողմանց, երրորդ նրբագոյն է մասն, չորրորդ՝ կարծր
եւ անպախելի, հինգերորդ՝ թեթեւ եւ սրընթաց, վեցերորդ՝ մեծութեամբ
քանակեալ, եօթներորդ՝ ի ծոց իւր ունի զամենայն, ութերորդ՝ պատճառէ
զհաստատութիւն միջոցիս, իններորդ՝ տայ զոր ունակացեալ է երկրի՝ որպէս զանձրեւ, զլոյս, զջերմութիւն եւ զազդողութիւն, տասներորդ՝ միշտ
տայ եւ ոչ առնու:
Եւ զայս գիտել պարտ է, զի մեծն Ներսես զհաստատութիւն Արփի եւ
եթեր կոչէ, զոր արտաքինքն հինգերորդ տարր ասացին, որ ոչ երեւի մեզ:
Այլ զաստղալից երկինս յօդոյ ասէ խտացեալ եւ թանձրացեալ եւ ի նմա
են կառուցեալ աստեղք եւ ընթանան:
|266| Եւ այս գիտելի է, զի որպէս հրեղէն երկինն հոմանուն է, այսինքն՝ լուսեղենն, որ ի սկզբանէ ստեղծաւ, եւ բոլորակ հրոյն, նոյնպէս
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եւ հոմանուն է եւ Արփին, այսինքն՝ լուսեղենն եւ հաստատութիւն: Այսպէս հոմանուն է եւ եթերն, այսինքն՝ հինգերորդ էութիւն: Եւ տարական
հուրն նմանապէս հոմանուն է, եւ հաստատութիւն՝ ի ներքոյ ջրոց, այսինքն՝ ութերորդ կամարն, եւ օդս առ մեզ, որ ունի զջուրս ամպով հաստատեալ...
|270| Ասելի է, թէ վասն էր՞ կենդանակերպքդ են թուով ԺԲ. (12):
Նախ վասն այն զի ԺԲ. (12) մասն է բաժանեալ աշխարհս... երկրորդ՝ զի
մարդս փոքր աշխարհ է եւ ԺԲ. (12) անդամօք ունի կատարելութիւն գոյութեան իւրոյ. երրորդ՝ զի Արարիչն կամեցաւ չորիւք եղանակօք պսակել
զտարին, պիտոյ էր, զի առնէր ԺԲ. (12) կենդանակերպ, զի Գ. Գ. (3-3)
կենդանակերպօք ածցէ ի կատարումն զչորեսին եղանակսն, չորրորդ՝
ըստ տարերացդ Դ. (4), որ ծնողք են ամենայն շարախառնեալ էութեանց, նոքա ԺԲ. (12) թուով գլխաւորին, զի Դ. (4) տարր են եւ Ը. (8)
ծայր, որ լինին ԺԲ. (12): Զի հողն ունի չորութիւն եւ ցրտութիւն, ջուրն
ունի ցրտութիւն եւ գիջութիւն, օդն ունի գիջութիւն եւ ջերմութիւն, հուրն
ունի ջերմութիւն եւ չորութիւն: Եւ սոքա գոյացական տեսակաւն տարորոշին եւ պատահական որակօքն մակբեկութեամբ եւ մակդարձութեամբ
միաւորին, զի գոյացական տեսակաւն թշնամիք անհաշտելիք են եւ
պատահական որակօքն՝ սիրելիք անքակտելիք, զի այսու ազգակիցք են
միմեանց:
Եւ է գոյացական տեսակ ի հողն՝ չորութիւն եւ պատահական որակ՝
ցրտութիւն, եւ ի ջուրն գոյացական տեսակն ցրտութիւն եւ պատահական
որակ՝ գիջութիւն, եւ յօդն՝ գոյացական տեսակ՝ գիջութիւն եւ պատահական որակ՝ ջերմութիւն, եւ ի հուրն գոյացական տեսակ՝ ջերմութիւն եւ
պատահական որակ՝ չորութիւն: Եւ այսու միաբանութիւնս շարախառնեալ էութեանցս պատճառք լինելութեան են: Նոյնպէս եւ ըստ թուոյ
սոցա ԺԲ. (12) կենդանակերպս |271| արար յերկինս, զի զանազան ազդմունս ներգործեսցեն ի տարրական էութիւնքս, հինգերորդ՝ զի անուն Արարչին սոցոց երիցն յանձնաւորութեանցն ԺԲ. (12) գրովք կապին...
վեցերորդ՝ զի կատարելութիւն ամենայն գոյից ի ներքոյ երկնից երկինքն
է, զի ամենեքեան ի շարժմանէ նորա ունին զդադարումն եւ զտեղի,
վասն որոյ եւ ըստ կատարեալ թուոց առին երկոքին կիսագունդքն վերինն եւ ներքինն զկենդանակերպս իւրեանց Զ. Զ. (6-6) թուով...
|275| Խնդրելի է, թէ վասն էր մի անգամ շրջաբերի եւ շրջագայի երկինքն յաւուրն... Գիտելի է, թէ երկինքն նախ մի անգամ հոլովի աւուրն,
վասն զի յառաջնում աւուր ստեղծաւ, եւ առաջին օրն մի էր ի թիւս աւուրց, զի առաջին էր: Վասն որոյ եւ երկինքն մի անգամ շարժի յաւուրն,
զի առաջին շարժումն է, որպէս միակն, որ սկիզբն է թուոց: Եւ ինքն մի է
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եւ առաջին, եւ միշտ զմիակ շարժումն նա ունի ի թիւսն, եւ որք զկնի
նորա՝ բազմաւորակին, որպէս Բ. (2), Գ. (3), Դ. (4) եւ այլն: Նոյնպէս եւ
երկինքն յամենայն շարժմանս սկիզբն է եւ առաջին եւ միշտ նա ունի
զմիակ շարժումն: Երկրորդ՝ զի երկինքն չափ է աւուրն, զի ի կիտէ ի նոյն
կէտ ընթանալով բովանդակէ զօրն, եւ օրն մի է: Վասն որոյ եւ մի ունի
զշար|276|ժումն ի միում աւուր, որպէս Արեգակն եւ Լուսին, որ արարիչք
են աւուրցն, նաեւ այլ ի մոլորակացն զմիակի ունին զշարժումն: Երրորդ՝
զի միակն պարզ է ի թիւն, վասն որոյ զմիակն շարժումն ունի միշտ, որ
պարզ է ի շարժմունս, այսպէս եւ երկինքն պարզ է ի ձեւս, զի բոլորակ է,
վասն որոյ զպարզ շարժումն ընկալաւ թուով եզակի: չորրորդ՝ զի ամենայն ինչ չափով եւ կշռով արար Աստուած, որպէս զի հանդարտութեամբ
մնայցեն ի կայի իւրեանց: Եւ օրինակ կենդանացս բնութիւն, որ յառաւելութենէ տարերաց լինի ապականութիւն, նոյնպէս եւ բնութիւն արարածոցս յառաւելութենէ սոցա վնասի: Այսպէս եւ երկինքն, եթէ յաւուրն Բ. (2),
կամ Գ. (3) անգամ շուրջ առնոյր, զօրանայր սաստկապէս հողմն վասն
ահագին սրընթացութեան, եւ ցրուէր զծովս եւ հոսէր զերկիր: Վասն որոյ
կշռաբար ետ նմա Աստուած զմիակի շարժումն, զի եթէ փոքր եւ չնչին
գունդ Արեգական վասն արագ սլացութեան այնքան ահագին ճայթմունք
արձակէ, մինչ զի մերձակայ աշխարհն այն պղինձս հարկանեն, վասն ոչ
կարելոյ տանել լսելեացն զահագին ճայթմունս, ապա զինչ՞ համարիս
զանչափելի մեծութեան երկնից, եթէ երկիցս եւ կամ երիցս անգամ առնոյր շուրջ, զիարդ՞ տեւէր արարածքս զօրութեան հողմոյն, որ պատճառէր ի նմանէ:
Հինգերորդ՝ զի թէ պակաս գնալովն քան զմի անգամ շարժումն, զոր
կշռեաց Աստուած, որպէս յԲ. (2) կամ յԳ. (3) օրն մի անգամ հոլովէր, ահագին ծանրութիւն երկրի եւ ծովուց ոչ կարէր զկայ առնուլ զմիջոցիս,
այլ խոնարհեալ ի ներքին կիսագունդն, քակեալ ապականէր, որպէս ի
պակասութենէ տարերաց՝ բնութիւն կենդանեաց եւ տարերական արարածոցս: Վեցերորդ՝ զի յարագ շարժութենէ նորա եւ ի շփմանէ ծնանի
ջերմութիւն եւ բարեխառն պահէ զաշխարհս ի հիւսիսային խստաշունչ
ցրտութենէն. արդ եթէ այլեւս սրընթացութեամբ ընթանայր, քան զոր
այժմս ընթանայ, կիզէր եւ չորացուցանէր զաշխարհս, եւ ոչ կարէին զդէմ
ունել զջերմութեան այնր, վասն այն մի անգամ շարժի: Եօթներորդ՝ զի թէ
Բ. (2) անգամ յաւուրն շուրջ գայր երկինքն, կարի փոքրացուցանէր զտիւն
եւ զգիշերն, եւ անհանգիստ լինէր աշխարհս: Զի ոչ ի տիւն ի գործս
իւրեանց հանգչիլ կարէին վասն փոքրութեան օրն, զի անկատար մնայր
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ամենայն գործ, եւ ոչ գիշերն ի քունն՝ վասն տքնութեան: Որպէս յամառն
տքնութեամբ չարչարիմք եւ ի ձմեռն վասն ոչ գլուխ առնելոյ գործոյն,
նեղիմք: Իսկ մի անգամ շուրջ գալովն երկար |277| բերէ զտիւն եւ զգիշերն, եւ ամենայն գործ մեր հանգիստ, բարէպէս վճարի:
Եւ թէ տարակուսեսցի ոք, եթէ երկինքն թող շարժէր Բ. (2) անգամ,
տիւն եւ գիշերն ընդէր՞ փոքրանայր, ասելի է վասն զի լուսաւորքն ունին
հասարակ եւ յատուկ շարժումն. յատուկ շարժումն յարեւմտից յարեւելս,
եւ այս յայտ է ի Լուսնէն, իսկ հասարակ շարժումն յինքեանց է, եւ հասարակն՝ ի բնութենէ երկնիցն, զի երկինքն յարեւելից յարեւմուտս ձգի եւ
զնոսա բռնութեամբ ըստ ինքեան ձգէ: Եւ օրինակ քեզ մրջիւնն, որ ի
վերայ երկանաքարի ուղիղ դէպ յառաջ գնայ, եւ քարն բռնութեամբ ըստ
ինքեան յետ կոյս շարժէ: Այսպէս եւ երկինքն. զյատուկ շարժումն նոցա
բռնութեամբ շարժեալ ձգէ ըստ ինքեան ի հասարակ շարժումն՝ հասարակել նմա, վասն որոյ արագ ընթանալովն եւ զնոսա արագապէս ձգէր
ըստ ինքեան եւ փոքրացուցանէր զտիւ եւ զգիշեր եւ անհանգստութիւն
գործէր աշխարհի: Վասն որոյ վաշ արարչական բնութեան, որ ի վերայ
ԻԴ. (24) ժամու կշռեաց զմի անգամ շարժումն երկնից առ օրն, զի մի
կրկին գալովն կարի փոքրացուսցէ, եւ այնպէս նեղիցին, եւ մի ըստ Բ. (2)
աւուր չափ գալովն ի երկարութենէն ձանձրացուսցէ: Այլ մի անգամ շուրջ
գալովն զԻԴ. (24) ժամ աւուրն չափեսցէ եւ այնպէս զմիջինն գնալով ճանապարհ զաշխարհս ի հանդարտութեան պահեսցէ, եւ դիւրութեամբ վարեսցէ ըստ կարողութեան մերոյ:
9. ՅԱՂԱԳՍ ԱՐԵԳԱԿԱՆ

A |145| Կատարէ Արեգակն զընթացս իւր չորիւք տարբերութեամբք՝
գարնանային եւ աշնանային հասարակաւորութեամբք, ամառնային եւ
ձմեռնային յեղանակօք յաւուրս ՅԿԵ. (365) եւ ի ժամս երիս: Իսկ Գ. (3)
ժամքն ժողովին ի Դ. (4) տարին եւ լինին աւր |146| մի, որ կոչի նահանջ:
Եւ անկանելով աւրն այն ի ներքս, թիւ մի ի Հայոց վերադրէն պակասեցուցանէ եւ զԷ.երեակ (7) Հոռոմին կրկնապատիկ աճեցուցանէ, եւ Փեպրուարի ամիս ԻԹ. (29) աւր առնէ եւ զհասարակածն Հայոց աւուրբ մի
յառաջ խաղացուցանէ: Եւ այս լինի յելս նահանջին, մինչեւ Փեպրուարի
ամիս ԻԹ. (29) լինի, եւ ապա փոխի յառաջ հասարակածն Հայոց, եւ
ապա այլք ամենայն՝ որ նահանջիւքն յառաջ խաղան: Եւ վասն զի նահանջն Հայոց Ժ. (10) ամսով յառաջ մտանէ, քան զՀոռոմոցն, եւ ի մտանել նահանջին Հոռոմի Բ. (2) ամիս լինի մնացեալ ի Հայ նահանջէն, եւ
ապա լինի Փեպրուարի ամիս ԻԹ. (29), վասն այնորիկ յելս նահանջին
Հայոց ապա փոխին յեղանակքն եւ տարիքն ամենայն...
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|147| Վասն Արեգականն. Կատարէ Արեգակնն զտարին յաւուրս ՅԿԵ.
(365) եւ ի ժամս Գ. (3) եւ ի շաբաթս՝ յիսուն Բ. (52) եւ աւր մի եւ ի ժամս
Գ. (3): Ժամք տուընջեանն ՏՅՁ. (4380), նոյնչափ եւ գիշերւոյն:
Իսկ Լուսինն կատարէ զտարին յաւուրս ՅԾԴ. (354), եւ մնայ յԱրեգակնէն աւուրս ԺԱ. (11), զոր հրամայէ ի վերայ վերադրին ածել:
Ճ. (100) բիւր բարձրութիւն ունի Արեգակն յԵրկրէս, իսկ Լուսինն՝ Հ. (70)
բիւր: Մասնական շրջան Արեգականն ԻԸ. (28) ամ է, եւ շրջան Լուսնին՝
ԺԹ. (19) ամ է: Եւ բացակայ շրջին ի միմեանց զամս ՇԼԲ. (532), եւ ապա
միաւորին ի հրամանէ անեղին Աստուծոյ ի մի աւր եւ ի մի ժամ եւ ի մի
մասն, եւ կատարեն զտէրունեան պասեքն: Աւրն ունի ժամս ԺԲ. (12), գիշերն՝ նոյնպէս: Աւրն ունի մասունս ՅԿ. (360), գիշերն՝ նոյնպէս: Եւ մասն
հոլով մի է Արեգականն, հոլովն Շ. (500) ասպարէս է, ասպարէսն՝ վտեւան մի է, եւ վտեւանն՝ Ճ. (100) քայլ, եւ քայլն՝ Է. (7) ոտն, ոտնն՝ Է. (7)
բոյթ, բոյթն Բ. (2) գարի է...
|168| Եթէ կամեսցիս գիտել, եթէ Արեգակն քանի թաւալի յարեւելից
մինչեւ յարեւմուտս, համարեա՛ զժամս աւուրն, յորում ես եւ տո՛ւր ժամուն Լ. (30) թաւալ եւ գիտենաս: Զի ի բարձրանալն ամենայն աւուր
մասն մի առաւելու ի հոլովս տունջեան եւ ի գիշերային հոլովիցն պակասեցուցանէ մասն մի: Նոյնպէս եւ ի խոնարհելն ամենայն աւուր մասն մի
առաւելու ի գիշերն եւ ի տունջենէն պակասեցուցանէ:
Այլ եթէ կամեսցիս գիտել զժամսն, որ առաւելուն ի տիւսն, եթէ յերեկորէն առնուն, թէ առաւոտէն, զայս իմացիր, զի մինչ մասն մի առաւելու
ի տիւսն՝ կէսն յերեկորէն եւ կէսն յառաւաւտէն:
Եւ մինչ Բ. (2) մասն առաւելու, մին յերեկորէն եւ մին յառաւաւտէն, եւ
մինչ ժամ մի առնու՝ զկէսն յերեկորէն համարեա՛ եւ զկէսն յառաւաւտէն,
նոյնպէս եւ զայլսն իմասցիս:
Այլ եւ յորժամ ի գիշերսն առաւելուն ժամքն, նոյնպէս առնուն՝ երեկորէն եւ յառաւաւտէն...
|179| Աւր Լուսնին ԺԲ. (12) ժամ է՝ ընդ տիւն եւ ընդ գիշերն: Աւր Արեգականն ԻԴ. (24) ժամ է՝ ընդ տիւն եւ ընդ գիշերն: Եւ ժամք Արեգականն՝
Լ. (30) մասն, որ լինի ընդ տիւն եւ ընդ գիշերն ՉԻ. (720) մասն: Եւ Արեգականն Ա. (1) հոլովն մասն կոչի:
Յորժամ ելանէ Արեգակն եւ ընթանայ մինչեւ ի մուտս եւ դարձեալ
գնա ընդ հիւսիսի մինչեւ յարեւելս, ՉԻ. (720) հոլով առնու, ի դառնալն
ընդ հիւսիսի խաւարային աւդովն վարի, զի լոյսն իբրեւ յաման է արկեալ:
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Բարձրութեամբ որպէս ի տուընջեան, նոյնպէս եւ գիշերն ընթանայ,
բայց ի ներքոյ նորա Երկիր ոչ գոյ, այլ՝ ծով:
Իսկ Լուսինն՝ ԲԺ. (12) ժամ ընդ տիւն եւ ընդ գիշերն, եւ ժամն ունի
մասունս Ե. (5), եւ լինի միահամուռն ընդ տիւն եւ ընդ գիշերն մասունս
Կ. (60): Զի մասունք Լուսնին մեծագոյնք են, քան զԱրեգականն, եւ վասն
այնորիկ ասէ՝ Երթ Կ. Կ. (60-60), յորժամ րոպէիւ Լուսին առնես, զի րոպէն մասունս կոչի:
Իսկ եթէ զԻԴ. (24) ժամս տուընջեանն եւ գիշերոյն կամիցիս գիտել եւ
միաւորել՝ այսպէս ընթանայ Արեգակն՝ յաւուրն ժամս ԻԴ. (24) եւ մասունս Ժ. (10) եւ կէս մասին միոյ: Եւ ժողովեալ սոքա՝ յամսեանն լինին
ժամք Ժ. (10) եւ մասունս ԺԵ. (15), եւ Բ. (2) ամիսն՝ ժամս Ի. (20) եւ մասունս Լ. (30), եւ Գ. (3) ամիսն՝ ժամս Լ. (30) եւ մասունս ԽԵ. (45): Դիր՛
զԻԴ. (24) ժամն՝ աւր մի ի վերայ միոյ եղանակին, եւ մնան ժամք Զ. (6)
եւ մասունս ԽԵ. (45), եւ յերկրորդ եղանակին՝ ժամք ԼԶ. (36) եւ մասունս՝
Ղ. (90), յերրորդ եղանակին լինին ժամս ԽԲ. (42) եւ մասունս ՃԼԵ. (135),
ի չորրորդ եղանակին լինին ժամք ԽԸ. (48) եւ մասունս ՃՁ. (180), որ լինին ժամքն աւուրս Բ. (2)՝ ի վերայ Ղ. (90) աւուրց ժամանակաց ձմերայնոյ:
Եւ մասունքն ՃՁ. (180) լինին ժամք Զ. (6), եւ Դ. (4) ամն՝ ժամս ԻԴ. (24):
Եւ ամն նահանջ կոչի եւ յափշտակիչ միոյ աւուր Լուսնին: Բայց մասունք,
որ մնան ի տարոջն ըստ Լուսնին՝ ԲԺ.ան (12) ժամ աւր կատարեալ, եւ
առնէ զվերադիրն ԺԲ. (12):
Սկսեալ յԱդամայ մինչեւ ՑՊԽ. (6840) ժողովին մասունս ՅԿ. (360):
ԻԴ. (24) ժամն ՉԻ. (720) մասն է, եւ լինի ԻԶ. (26) ժամ եւ ՍՊՂ. (2890)
մասն: Յամենայն մասն հոլով մի առնու Արեգակն. մի հոլովն Լ. (30) ասպարեզ է, ասպարեզն մղոն մի է: Մղոնն Ի(20) կրկնաքայլ է, քայլն Է. (7)
ոտն է, ոտն Է. (7) բոյթն է, բոյթն Բ. (2) ղունկն է, ղունկն Բ. (2) գարի է,
եւ դադարէ Արեգակն ի գարի մի...
A1 |263| Ժամք տուընջեան այս է. Այգ, Ծագ, Զայրացեալ, Ճառագայթեալ, Շառաւեղեալ, Երկրատես, Շանթակողմ, Հրակաթն, Հուրփայլեալն,
Թաղանթեալն, Առագաստն, Արփողն:
Ժամք գիշերոյն այս է. Խաւարակն, Աղջամուղջն, Մթացեալն, Շակաւոտն, Կամաւոտն, Բաւական, Խութակն, Գեզակն, Լուսաճեմն, Առաւոտն,
Լուսափայլն, Փայլածոյն:
Արեգակն ընդ Խոյին եղջիւրս անցանէ, ընդ Ցլին պարանոցն, ընդ
Եկաւորի որովայնն, ընդ Խեծգետնին կուրծսն, ընդ Առիւծին մէջսն, ընդ
Կուսին երանս, ընդ Կշռին ձեռսն, ընդ Կարճին վիզն, ընդ Աղեղնաւորին
սրունս, ընդ Այծեղջիւրին բարձսն, ընդ Ջրհոսին լսելիսն, ընդ Ձկանն
թաթ ոտիցն:
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C |148բ| Հարցումն. Ընդէ՞ր թաւալմամբ գնայ Արեգակն:
Պատասխանի. Աւրինակ գրէ Աստուած նովաւ ցուցանել մեզ զբոլորեալ եղանակքս անցաւոր եւ անհաստատ գոլ տարբերութեամբ Արեգական ըստ սողովմոնեան բանին՝ թէ «ամենայն ինչ որպէս անիւ շրջի, գայ
եւ գայ»: Դարձեալ՝ «ունայնութիւն ունայնութեան» ասաց ըստ Արեգական յելանել եւ ի մտանել անդադար: Իսկ զվախճան ասէ՝ խլել եւ բրել,
շինել եւ տնկել:
Հարցումն. Ո՞րպէս գիտացին, թէ թաւալմամբ գնայ Արեգակն:
Պատասխանի. Զգայարանք առաջնոցն սուրբ էին եւ յստակ, նոքա
զամենայն տարերս քննեցին, ոչ միայն զորպիսութիւն գնացիցն գիտացին, այլ եւ զհնչումն ձայնից նոցա: Եւ ի նոցանէ գտաւ արուեստ երաժշտական ձայնից յաշխարհի եւ կարւաչք աստեղաց, որոց զբիբական եւ
զքթթել ետուն աւրինակ:
Հարցումն. Ո՞րպէս գիտացին, թէ Շ. (500) ասպարեզ է մին թաւալումն
|149ա| Արեգական:
Պատասխանի. Զայս երկրաչափքն հրամանաւ առաջին թագաւորացն
գիտացին զերկրի լայնութիւն եւ զերկայնութիւն: ՃՁՌ. (180.000) ասպարեզ ասացին երկրաչափքն, եւ ի հասարակաւորութեան չափեցին ոտիւք
զստուերն եւ դրոշմեցին ՅԿ. (360) թաւալումն՝ Շ. (500) ասպարեզ: Այլ
զԱրեգակն երկրիս չափ ասացին, եւ թէ երկիրս ցցաւար մի է առ երկնից,
զի որպէս ՅԿ. (360) թաւալումն ՃՁՌ. (180.000) ասպարեզ է, որ է ՌՇ.
(1.500) մղոն, նոյնպէս եւ Շ. (500) ասպարեզն ՃՁՌ. (180.000) քայլ է:
Հարցումն. Զի՞նչ է, որ թէ Ա. (1) թաւալի Արեգակն, մասն մի անցանէ
յաւրէն եւ թէ Լ. (30) թաւալի՝ ժամ մի:
Պատասխանի. Աստանաւր ցուցանէ, թէ Արեգականն թաւալմունքն են
արարող մասանց եւ ժամուց:
Հարցումն. Ու՞ր անգանի Արեգակն զցայգ:
Պատասխանի. Յայն կոյս հիւսական լերանց, յորում տիւ լինի |149բ|
զամենայն գիշեր:
F |315| Մարտի ամսոյ, որ աւր Ի. (20), Եբրայեցւոցն՝ Աւելեացն Դ.
(4), մտանէ Արեգակն ի Խոյն, որ է գլուխն: Ունի աստեղս ԺԶ. (16), իշխէ
Պարսից ի գաւտիսն Խրատ, Արեգակն Լուսաբեր իշխելով հողմոյն զեփորայ, որ է արեւմտից: Լինելով ի Խոյին աւուրս Լ. (30) եւ ժամս Ե. (5) եւ
մասն Դ. (4), կատարէ ի նմին ի վերին կիսագնդին զտունջենային ժամս
ՅԿԵ. (365) եւ մասն Դ(4): Տիւն ունի ժամս ԺԲ. (12), գիշերն՝ ԺԲ. (12):
Ապրիղի, որ աւր ԻԱ. (21), Եբրայեցւոցն Իար Ա. (1), ի տունջեանն ի
Ժ. (10) ժամուն մտանէ Արեգակն ի Ցուլն: Ունի աստեղս ԺԲ. (12), իշխէ
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Բաբելացւոց ի գաւտիսն Փայլածուն, Երեւակ իշխելով հողմոյն յապէքս,
որ է յահեկէ արեւմտից: Լինելով ի Ցլին աւուրս Լ. (30) եւ ժամս Ե. (5) եւ
մասն Դ. (4), կատարէ ի վերին կիսագնդին զտունջենային ժամս ՅԿԵ. (365),
մասն Դ. (4): Տիւն ունի ժամս ԺԳ. (13), գիշերն՝ ժամս ԺԱ. (11):
Մայիս, որ աւր Ի. (20), Եբրայեցւոցն Սիւան Ա. (1), ի գիշերն Ը. (8)
ժամուն մտանէ Արեգակն յԵրկաւորին: Ունի աստեղս ԺԲ. (12), իշխէ
Գամրաց ի գաւտիսն Լուսնթագն, Խրատ, Արեգակն իշխելով հողմոյն
թարսակիաս, յաջմէ յարջնայնւոյ: Լինելով յԵրկաւորին աւուրս Լ. (30),
ժամս Ե. (5), մասն Դ. (4), կատարէ ի նմին ի վերին կիսագնդին զտունջեան ժամս ՅԿԵ. (365) եւ մասն Դ. (4): Տիւն ունի ժամս ԺԴ. (14), գիշերն՝ Ժ. (10):
Յունիս, որ աւր Ի. (20), Եբրայեցւոցն Թամուզ Ա. (1), ի տունջեանն ի
Զ. (6) ժամու մտանէ Արեգակն ի Խեցգետինն, որ է լանջքն: Ունի աստեղս
ԺԷ. (17), իշխէ Հայոց ի գաւտիսն Լուսաբեր, Փայլածուն իշխելով հողմոյն
ապակարտիաս, որէ արջնայնւոյ: Լինելով ի Խեցգետին աւուրս Լ. (30),
ժամս Ե. (5), մասն Դ. (4), կատարէ ի նմին ի վերին կիսագնդին զտունջեանն ժամս ՅԿԵ. (365) եւ մասն Դ. (4), դառնալով ի նուաստութիւն
եղանակ ամառնային: Տիւն ունի ժամս ԺԵ. (15), գիշերն՝ Թ. (9):
Յուլիս, որ աւր ԺԹ. (19), Եբրայեցւոցն՝ Աւ Ա. (1), ի գիշերին ի Դ. (4)
ժամու մտանէ Արեգակն յԱռեւծն, որ է կողքն: Ունի աստեղս ԺԳ. (13),
իշխէ |316| Ասիացւոց ի գաւտիսն Երեւակն, Լուսնթագ, Խրատ: Իշխէ
հողմոյն բորեաս, որ է հիւսիսային, լինելով յԱռեւծուն աւուրս Լ. (30),
ժամս Ե. (5), մասն Դ. (4): Գիշերն ունի ժամս Ժ. (10), տիւն՝ ԺԴ. (14):
Աւգոստոս, որ աւր ԺԹ. (19), Եբրայեցւոց Իլոն Ա. (1), տունջեանն Բ. (2)
ժամուն մտանէ Արեգակն ի Կոյսն, որ է կուշտն: Ունի աստեղս ԺԳ. (13),
իշխէ Եղադացւոցն ի գաւտիսն Արեգակն, Փայլածուն, Լուսաբերն, իշխէ
հողմոյն կեկիաս յաջմէ արեւելեան: Լինելով ի նմա աւուրս Լ. (30), ժամս
Ե. (5), մասն Դ. (4), կատարէ ի նմա ի վերին կիսագնդին զտունջեան ժամս
ՅԿԵ. (365), մասն Դ. (4): Գիշերն ունի ժամս ԺԱ. (11), տիւն՝ ԺԳ. (13):
Սեպտեմբեր, որ աւր ԺԸ. (18), Եբրայեցւոցն Թշրին Ա. (1), աշնանային
հասարակաւորութիւն, ի տունջեանն ԺԲ. (12) ժամուն մտանէ Արեգակն ի
Կշիռ, որ է կռթունքն: Ունի աստեղս ԺԲ. (12), իշխէ Լիբեացւոց եւ Կիւրենացւոց ի գաւտիսն Երեւակն, Լուսնթագն, իշխէ հողմոյն եպիստիս, որ
է արեւելեան: Լինելով ի Կշիռն աւուրս Լ. (30), ժամս Ե. (5), մասն Դ. (4),
կատարէ ի նմին ի վերին կիսագնդին զտունջեան ժամս ՅԿԵ. (365), մասն
Դ. (4): Գիշերն՝ ժամս ԺԲ. (12), տիւն՝ ԺԲ. (12):
Հոկտեմբեր, որ աւր ԺԹ. (19), Եբրայեցւոցն Մահշրուան Ա. (1), ի գի-
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շերն Ժ. (10) ժամուն մտանէ Արեգակն ի Կարիճն, որ է առնի անդամն:
Ունի աստեղս ԺԲ. (12), իշխէ Իտաղացւոցն ի գաւտիսն Խրատ, Արեգակն,
Լուսաբերն, իշխէ հողմոյն էիրոս յահեկէ արեւելեան: Լինելով ի Կարիճն
աւուրս Լ. (30), ժամս Ե. (5), մասն Դ. (4), կատարէ ի նմին վերին կիսագնդին զտունջեան ժամս ՅԿԵ. (365), մասն Դ. (4): Գիշերն՝ ԺԳ. (13),
տիւն՝ ԺԱ. (11):
Նոյեմբեր, որ աւր ԺԷ. (17), Եբրայեցւոցն Քասղեւ Ա. (1), ի տունջեանն
Է. (7) ժամուն մտանէ Արեգակն յԱղեղնաւորն, որ է երանք: Ունի աստեղս
Ի. (20), իշխէ Կիւղիկեցւոցն ի գաւտիսն Փայղածուն Երեւակն, իշխէ հողմոյն կռոնոտոս յաջմէ հարաւոյ: Լինելով յԱղեղնաւորին աւուրս Լ. (30),
ժամս Ե. (5), մասն Դ. (4), կատարէ ի նմին ի վերին կիսագնդին զտունջենային ժամս ՅԿԵ. (365), մասն Դ. (4): Գիշերն ունի ժամս ԺԴ. (14),
տիւն՝ Ժ. (10):
Դեկտեմբեր, որ աւր ԺԷ. (17), Եբրայեցւոցն Տիբեթ Գ. (3), ի գիշերն
Զ.(6) ժամուն մտանէ Արեգակն յԱյծեղջեւրն: Ունի աստեղս ԺԲ. (12),
իշխէ Ասորւոց ի գաւտիսն Լուսնթագն, Խրատ, Արեգակն, իշխէ հողմոյն
նոտոս հարաւային: Լինելով յԱյծեղջեւրն աւուրս Լ. (30), ժամս Ե. (5),
մասն Դ. (4), կատարէ ի նմա ի վերին կիսագնդին զտունջեան ժամս
ՅԿԵ.(365) եւ մասն Դ. (4) եղանակ ձմեռնային դառնալով ի մեծութիւն:
Գիշերն ունի ժամս ԺԵ. (15), տիւն՝ Թ. (9):
Յունուարի, որ աւր ԺԹ. (19), Եբրայեցւոցն Շբաթ Դ. (4), ի տունջեանն
Դ. (4) |317| ժամու մտանէ Արեգակն ի Ջրհոսն, որ է սրունքն: Ունի աստեղս ԼԱ. (31), իշխէ Եգիպտացւոցն ի գաւտիսն Լուսաբերն, Փայլածուն, իշխէ հողմոյն լիքինոտոս յահեկէ հարաւոյ: Լինելով ի Ջրհոսին աւուրս Լ. (30),
ժամս Ե. (5), մասն Դ. (4), կատարէ ի նմին ի վերին կիսագնդին զտունջեան ժամս ՅԿԵ. (365), մասն Դ. (4): Տիւն ունի ժամս Ժ. (10), գիշերն՝
ԺԴ. (14):
Փեպրուարի, որ աւր ԺԷ. (17), Եբրայեցւոցն Ադար Դ. (4), ի գիշերին
Բ. (2) ժամուն մտանէ Արեգակն ի Ձուկնն, որ է թաթ ոտիցն: Ունի աստեղս ԺԷ. (17), իշխէ Կարմիր ծովու եւ Հնդկաց ի գաւտիսն Երեւակն,
Լուսնթագն, Խրատն, իշխէ հողմոյն լիւփիա, յաջմէ յարեւմտից: Լինելով ի
Ձկանն աւուրս Լ. (30), ժամս Ե. (5), մասն Դ. (4), կատարէ ի նմա ի վերին կիսագնդին զտունջեանն ժամս ՅԿԵ. (365), մասն Դ. (4): Տիւն ունի
ժամս ԺԱ. (11), գիշերն՝ ԺԳ. (13):
G (47) Նիւթ ամանոյ Արեգականն Արարչին միայնոյ է գիտելի: Իսկ
պատուականք յարարածս մարդիկ այնչափ միայն գիտացին զնա, թէ է
տար սեղմ, խիստ, մաքուր, գնդաձեւ, բոլոր ամենեւին, անգեղն եւ անս-
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պի, ինքն է ցուրտ բնութեամբ, զջերմութիւն եւ զլուսաւորութիւն յարփոյ
առեալ հեղու յօդս, որով լուսաւորի եւ ջեռնու երկիր: Եւ հաւանեցուցանէ
զքեզ օրինակ գունդ բիւրեղ, յորժամ յարեւու ունիցիս, տե՛ս զի ինքն
ցուրտ է ամենեւին: Իսկ որ շողն կաթէ ի նմանէ, պայծառ է առաւել քան
զլոյս Արեգական եւ ուրանօր կաթէ, լուցանի, քանզի ի կաթուած շողոյն
նորա հուր ծնանի, թէպէտ եւ ինքն ցուրտ է բնութեամբ, նոյնպէս եւ
զԱրեգակնդ իմա:
Բայց երկուք ոմանք յեկեղեցւոյ՝ ոչ այսպէս, այլ ասացին, թէ ինքն իսկ
Արեգակն ունի զլոյս իւր բնութեամբն յինքեան բնակեալ, ոչ յարփոյ եւ ոչ
յայլ ումեքէ առնու: Այլ ասեն, թէ լոյսդ Արեգական այն լոյսն է, որ յառաջ
քան զեղանիլ լուսաւորացդ էր, վասն զի լուսաւորքդ արարած են յաւուրն Դ.երորդի (4): Իսկ երից աւուրցն նախագունից լոյսն ցիր բնութիւն
էր, եւ Արեգակն աման եղեւ այնր լուսոյն, եւ ժողովեաց եւ արկ Աստուած
ի դա զլոյսն զայն, զորմէ ասացի, թէ ցիր բնութիւն էր: Եւ ժողովեալ ունի
զնա յինքեան Արեգակն որպէս ճրագ զհուր, զոր օրինակ այլ իմն հուրն է
եւ այլ իմն ճրագն, զի մինն ունի յարարածի իւ|48|րում զօրութիւն լուսոյ,
եւ միւսն յարդարեալ կազմի առ ի լուսաւորել: Սոյնպէս եւ լուսոյն առաջնոյ կազմեցան լինել ամանք լուսաւորքդ:
Արդ, թէպէտ հոգեւորք են եւ սոքա, սակայն ես հաւանիմ սրբոց հարցն
բազմաց միաբանելոցն՝ զոր եւ բարի փիլիսոփայքն արտաքնոցն համաձայնեն յարփոյ ունել զլուսաւորութիւն եւ զջերմութիւն: Թողում զչար
փիլիսոփայիցն ճառս, որ ասեն թէ ի շփելոյ երագ ընթացիցն իւրոյ առնու
ջերմութիւն եւ օդոյս բերեալ տարածէ զաշխարհաւ: Բայց իմաստուն
յայսոսիկ խորհողաց յայտնի է, թէ յԱրփոյ է եւ լոյսն եւ ջերմութիւն, որպէս առաջնոցն հաճոյ թուեցաւ ասել... |49| Եւ զԱրեգակն թէպէտ եւ ոչ
կարես տեսութեամբ ուսանել, այլ իմացիր ի կեն|50|դանակացդ անուանեցելոց յաստեղատանցդ: Ահա տեսանես զիարդ կարգեալ կան կցեալ
զմիմեանց եւ ծագեն յելից նախ Խոյն եւ ապա Ցուլ եւ ապա Երկաւորի եւ
որ ի կարգին: Եւ Արեգական կատարեալ զԽոյն փոխի ի Ցուլն եւ ի նմանէ
յայլսն ընդդէմ երկնի ընթանալով յարեւելս կոյս:
Հաւանեսցի իբրեւ զիս առաջնոցն վասն ընթացից Արեգական եւ այլոց
լուսաւորացդ, թէ ոչ հոլովելով ընթանան, այլ պտուտաբար շուրջ գոլով
որպէս զանգոյ զպտոյտ հարել ի տապեղ: Այսուհետեւ շատացեալ որ ինչ
յաղագս ընթացից է բանս, երթիցուք յաստուածային գրոց ճառս, որ ասէ՝
«եղիցի ի նշանս, ի ժամանակս, յաւուրս եւ ի տարիս»: Բազում նշանս ու-
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նիմք ուսանել յԱրեգականէ, եթէ ոչ առնուցումք զխելագարեալ խորհուրդս աստեղաբաշխիցն, որ ինչ պատահման վիճակաց եւ ծննդաբանութեան է...
|51| Մեկնութիւն նշանաց եղեւ առաջին բանիւքդ: Ասասցուք արդ
վասն ժամանակաց, որ են փոփոխմունք օդոց եւ գնացք ժամու եւ երեւել
սառնամանեաց ձմերայնոյ եւ քաղցրախառն շնչելոյ օդոյ գարնայնոյ եւ
բոցախառն հրատք տապոյն ժամանակաց ամարայնոյ եւ մեղմախառն
ցրտութեան ժամանակաց աշնանոյն: Զի այս ամենայն փոփոխմունք ժամանակաց աստիճանաց արդար գնացիւք Արեգականէն՝ շրջին, անցանեն
ի վերայ մեր ըստ կարգի յօրինեալ յարդարմամբք՝ ըստ ակնարկելոյ զօրութեանն, որ պատշաճեաց զնոսա յիւրաքանչիւր կարգս եւ ի ժամանակս:
Զի ձմեռն այսպէս լինի՝ յորժամ հեռանայ մերժի յիջանել Արեգակն ի
հարաւ եւ անդէն մշտնջենաւոր է զգնացս իւր, յայնժամ յաճախեալ բազմանայ աստ ի մերում կողմանս երկայնութիւնք ստուերաց գիշերոյն, որ է
խաւար: Եւ յիջանել Արեգական ի հարաւակոյս կողմանս, շնչեն ցրտաշունչ սառնամանիք ընդդէմ օդոց, որ տարածեալ կայ առ երկրաւս: Եւ ի
պատճառոյ խոնաւութեանն, որ զարթնուն ի վերայ երկրի, առնին անձրեւա|52|յոյդք եւ թօնընկեցք եւ բալաձիգք եւ ձիւնաբերք: Դարձեալ՝ յորժամ սկսանի Արեգակն աստիճանել ելանել ի հարաւակողմ կողմանց գալ
հասանել ի հասարակած երկնից, զհաւասարութիւն տունջեան եւ գիշերոյ կատարէ:
Մեծ սքանչելեօք բաժանի կարգ ժամանակացն որչափ վերասցի, ելցէ
Արեգակն փոփոխելով զգնացս իւր ի ծագելն յերկիր եւ ի նոսին զետեղ
առեալ դադարեսցէ: Եւ այսպէս քաղցրախառն խառնուածովք յարդարի
գարունն իւրով մեծադեղ վայելչութեամբն, զի ի նմա արմատք արձակեն
զբոյսս, մարդք զուարճանան, ծաղիկք պայծառանան, տունկք ցցուիցին,
ծառք արձակեն զբողբոջսն, եւ անանսունք հանդերձ թռչնօք եւ ծովային
ջրածնունդ զեռնօք, եւ ամենեքեան ըստ իւրաքանչիւր ազգի գան ի
ծնունդ, ի սէր եւ ի սնունդ:
Եւ յետ այսորիկ սկսանի մօտել գալ Արեգակն ի փոփոխմունս ամարայնոյ եւ երեւեցուցանել զգնացս իւր ի կողմանս հիւսիսոյ, ձգել եւ երկայնացուցանել զտիւս: Եւ քանզի յամրագնաց ժամօք անցանէ զօդովք
երկարաձիգ գնացիւք ջեռուցանէ ի վերայ օդոյ եւ ծծէ ի ներքոյ զխոնաւութիւն երկրի եւ առնի գործակից եւ վաստակակից սերմանց ի պաշտել զպէտս նոցա պարարեալ պնդէ, զի հասցեն ի չափ սննդեան իւրեանց, նոյնպէս եւ զպտուղս ծառոց:
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Եւ յորժամ ի վերին բարձանց ծագեսցէ Արեգակն, փոքրկանան
ստուերք տարերց երկրի, եւ կարճին շուքք հասակաց ի միջօրեայ ժամանակի, տիւքն երկայնք լինին: Եւ յորժամ ստուերքն երկայնին՝ աւուրքն
փոքունք լինին, եւ աստ առ մեզ, որ ի կողմանս հիւսիսոյ բնակեալ եմք,
|53| այլազգ անկանին ի մէնջ ստուերք, եւ յայլում աշխարհի միոջ այլազգ, զի Բ. (2) աւուրս յամենայն տարոջ ի մէջօրեայ ժամանակի առանց
ստուերի լինի, քանզի կշիռ ի վերայ գլխոյ ամենեցուն կան ճառագայթք
Արեգականն եւ հասարակ յամենայն կողմանց արկանէ զնշոյլս պայծառութեանն ի վերուստ մինչեւ ընդ ներքին խորս ջրհորոց ընդ նեղ եւ ընդ
նուրբ բերանս մտանէ շող եւ լուսաւորէ, եւ անուանեն զաւուրսն անստուեր միջօրեայ:
Եւ այլք, որ ի հեռաւոր աշխարհին Հնդկաց բնակեալ են, եւ անդր եւս
քան զՍինդ եւ զՍմրղանդ, ստուերք հասակաց մարդկան յերկոցունց կողմանց երեւի, եւ կոչեն իսկ երկստուերեան աւուրս: Եւ այս ամենայն ի փոփոխելոյ գնացից Արեգական լինի: Եւ իբրեւ հասուցանէ զսերմանս եւ
զմիրգս ի կատարեալ չափսն, ապա սկսանի սակաւ սակաւ մեղմանալ ի
բոցաճաճանչ տապոյն: Սկսանի այնուհետեւ մերձենալ աշունն, ցուցանել
նմա զմեղմախառն գնացս իւր, եւ գայ, հասանէ քաղցրախառն խառնուածն, որ ունի զմիջնորդութիւն: Եւ ըստ աստիճանելոյ սկսանի երեւել
նշանակ ցրտոյ կարգին մտանելոյ ի սառնամանիս ձմերայնոյ, ի շրջելոյն
Արեգական, որ իջանէ մեղմով ի կողմանց հիւսիսոյ, երթալ երեւեցուցանել զգնացս իւր ի կողմանս հարաւոյ, եւ այսպէս ի փոփոխել Արեգական զգնացս իւր կատարէ ժամանակս յեղանակաց:
Եւ եղիցին յաւուրս, որպէս եւ Սաղմոսն վկայեաց՝ թէ «իշխանական
տուընջեան»: Եւ իւ՞ իւիք իցէ իշխանական տուընջեան, եթէ ոչ գնացիւքն
ցուցանել ի նմա զլոյս իւր, յորժամ ի վեր, քան զկէս գնդին առնիցէ
զգնացս իւր հալածելով զխաւարն եւ լուսաւորելով զօդս, որ կոչեցաւ
տիւ: |54| Եւ արդ յայտ է, թէ տիւ ի լուսոյ Արեգականէ լինի, իսկ գիշեր ոչ
եթէ յումեքէ, այլ ուր ոչ գոյ լոյս, անդ խաւար է եւ գիշեր է ստուերաբոյս,
որ անկանի ի տարերէ երկրիս, զի ամենայն ինչ, որ կայ ընդդէմ լուսոյն,
նա է պատճառք երեւելոյ խաւարի, որպէս ստուերք երկրի պատճառ է
գիշերոյ... Յորժամ ի ներքին կիսագունդն խոնարհեսցի Արեգակն եւ պակասիցէ ի յօդոյս լոյս, եւ անկանիցի զնովաւ ստուեր տարեր երկրի, քանզի ստուերս, զոր տեսանեմք ի տուէ, նա է խաւարն գիշերոյ ի փոփոխելոյ
ճառագայթից Արեգական:
Զի յորժամ յարեւելից երեւեսցի լոյսն՝ ստուերն յարեւմուտս կոյս ձգի:
Եւ յորժամ ի հարաւ անցանէ լոյսն, ստուերն ի հիւսիս կոյս փոխի: Իսկ
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յորժամ յարեւմուտս փոխի լոյսն՝ ստուերն ուղղորդ յարեւելս անկանի: Եւ
ի մտանել Արեգական ստուեր տարեր երկրի յօդս վերանայ, եւ այնպէս
մտանէ խաւար տիրել յաշխարհի, որ անուանեցաւ գիշեր: Դարձեալ՝ եւ ի
տարիս եդաւ լինել Արեգակն ըստ օրինակի թուոց Յունաց, որ յաւանդութենէ |55| հարցն իւրեանց համարին զտարի Արեգական ի հաստատեալ
կիտէն մինչեւ ցմիւս կէտն նշանակել, եւ ըստ ընթացից շարժմանն, զոր
ունի Արեգակն, նոյնպէս առնի կատարումն տարոյն իւրոյ: Եւ արար ասէ
Աստուած լուսաւորս մեծամեծս, եւ զնովիմբ ածեալ՝ ասէ, թէ զլուսաւորն
մեծ... Արդ, ոչ այսպէս է մեծութիւն լուսաւորացդ, որպէս մեծ իցէ աստղ
քան զաստղ, այլ այնպէս իմն մեծատարած մեծութիւն ունին, որ բաւական են առհասարակ լուսաւորել զամենայն, ծագեալ, ծավալեալ համասփիւռ յերկինս յերկրի եւ ի ծովու եւ շուրջանակի յամենայն ծագս երկրի:
Եւ քանզի զամենայն բոլորակն երկնից տարածի ունի լուսաւորդ ի
ծագելն եւ ի մտանելն իւր եւ զամենայն միջավայրս վայրեացն իբրու զմի
ինչ ունի միանգամայն զամենայն: Վասն այսորիկ միապէս միով կերպարանօք երեւի ամենայն մարդկան, որ բնակեալ են յամենայն ծագս երկրի:
Եւ գիտեա, թէ ամենայն մեծ իրք ի հեռաստանէ փո|56|քունք երեւին, եւ
յորժամ երթաս մօտիս, ապա ստուգես, թէ մեծ է եւ ոչ փոքր: Իսկ առ
Արեգակն չէ՛ ոք, որ մօտ իցէ, կամ հեռի, այլ միով հաւասարութեամբ
ամենայն մասանց աշխարհիս տեսանի: Եւ այս է օրինակ ճշմարիտ, զի որ
բնակեալն իցէն անդր ի Հնդկաց աշխարհին, կամ անդր ի Բրիտանիայ
աշխարհին, միով հավասարութեամբ տեսանեն զծագելն եւ զմտանելն
Արեգականն, զի ոչ յորժամ գտանէ առ արեւմտեայսն, նուազի ինչ ի մեծութենէ անդի առ արեւելեայսն, եւ ոչ յորժամ ծագէ առ ի բնակչացն
արեւելեայց, թերի ինչ եւ պակաս երեւեսցի բնակչացն արեւմտեայց, եւ ոչ
յորժամ գայ, հասանէ ի հասարակած երկնից, փոխի ինչ ի կերպարանացն, զոր ունէր...
|57| Ի միտ առ զանբաւ մեծութիւն Արեգականն, տե՛ս որչափ բազմութիւն աստեղաց են յերկինս եւ ընդ ամենեսեան ոչ՛ են բաւական լուսաւորել զմթութիւն գիշերոյն, եւ Արեգակն միայն միով անձամբն յորժամ
երեւեսցի՝ զամենայն սահմանս աշխարհի միանգամայն լուսաւորէ: Նաեւ
մինչ չեւ ելեալն իսկ քաղցրահայեաց ճառագայթիւն ցրուէ, մաշէ զխաւարն եւ հետակորոյս առնէ զաղջամուղջն եւ բառնայ զտխրութիւն եւ ի
տարածել մեծապայծառ լուսոյն՝ ծածկէ զլուսաւորութիւն աստեղացն...
|83| Զի՞նչ է, որ թաւալմամբ գնայ Արեգակն. Զայս վասն իմաստուն
առնելոյ զմարդն օրինադրէ Աստուած: Եւ այս է իմաստութիւնն, որ թաւալմամբ նորա ուսանիմք զհանգամանս տարբերութեան տունջեան եւ
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գիշերոյ: Եւ դարձեալ՝ որպէս հայր եւ սիրող գոլով բոլոր աճելականացս
եւ ինքն թաւալի անհաստատաբար ի մտանելն եւ ի յելանելն: Այսու ուսուցանէ եւ զբոլոր եղանակքս անհաստատ եւ անցաւոր գոլով ըստ Սողոմոնեան բանին՝ եթէ ամենայն ինչ որպէս անիւ շրջէ եւ գնայ:
Որպէս՞ գիտացին, թէ թաւալի Արեգակն. Զգայարանք առաջնոցն սուր
էին քան զայժմուցս, զոր վկայեն բազումք: Վասն որոյ ոչ միայն զԱրեգական գնացս |84| կարացին նկատել, այլ եւ զբոլոր լուսաւորացս կարացին դրոշմել եւ ճանաչել. եւ ոչ միայն զորպիսութիւն գնացիցն, այլ եւ
զհնչումն ձայնից նոցա, եւ ի նոցանէ գտաւ արուեստ երաժշտականութեան աշխարհի:
Զի՞նչ է, որ Շ. (500) ասպարեզ է Ա. (1) յառաջխաղացումն Արեգական. Զայս երկրաչափականաւն գիտացին: Զի երկրի լայնութիւն եւ զերկայնութիւն ՃՁՌ. (180000) ասպարէզս ասացին երկրաչափքն, որ հրամանաւ առաջին թագաւորացն Աղեքսանդրի եւ այլոցն՝ շրջեցան եւ տեսին
զաշխարհս: Արդ, ի հասարակաւորէն նշմարելով զԱրեգական՝ թէ ՅԿ. (360)
անգամ թաւալեցաւ, եւ բաժանեցին զՃՁՌ. (180000) ասպարէզն ՅԿ. (360)
թաւալումն, եւ այսպէս՝ որ Ա. (1) թաւալումն Շ. (500) ասպարէզ կոչեցաւ: Եւ մէկ ասպարէզն Յ. (300) կանգուն է:
Զի՞նչ է, թէ մինչ Ա. (1) թաւալի Արեգակն՝ մէկ մասն անցանէ յօրէն եւ
մինչ Լ. (30) թաւալի՝ ժամ մի. Աստանոր ուսոյց, թէ Արեգական թաւալմունքն են արարող մասին եւ ժամու եւ որք ի կարգին շարժմունքն զհարաւաւ եւ զհիւսիսաւ:
Զի՞նչ է, որ ի գիշերի ընդ երկրաւ դառնայ Արեգակն. Այս ի նուազութենէ ծովու է յայտնի, զի բերումն օտար ջուրցն, որ յարական եւ յիգական օդոյն անկանին ի ծով: Վասն այնորիկ ոչ լնու, զի իջանելով նա ի
ջուրն լափեսցէ ի նոցանէն ջեռուցանելովն, զոր ասացին բնաբանքն:
L (186) Յատկութիւն Արեգական. նախ զի միատեսակ է եւ մի, երկրորդ՝ զտեսակն անիբաց դնելի ունի, երրորդ՝ տեսակն յառաջ է, քան
զնիւթն, չորրորդ՝ Գ. (3) է յատկութեամբ եւ մի՝ բնութեամբ, հինգերորդ՝
պատկեր եւ օրինակ է Քրիստոսի արեգականն արդարութեան, վեցերորդ՝
մեծ է, քան զաշխարհս, եօթներորդ՝ զի ջերմ է զօրութեամբ, ութերորդ՝
զի լուսաւոր է, իններորդ՝ հաւասարութիւն ունի զջերմութիւն եւ զլոյս,
տասներորդ՝ արարիչ է եղանակաց, մետասաներորդ՝ զտիւ եւ զգիշեր կատարէ, երկուտասաներորդ՝ պատճառ է ծննդոց, երեքտասաներորդ՝ խոնարհի եւ բարձրանայ, չորեքտասաներորդ՝ մերձենալով նորոգէ եւ հեռանալով ապականէ, հինգտասաներորդ՝ անդադար է ի ներգործութիւն,
յորս կարգեցաւ, վեցտասաներորդ՝ զի ամենայն լուսաւորք ի նմանէ առնուն զլոյսն, եօթնտասաներորդ՝ զի չափ է ժամանակաց, ութտասանե-
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րորդ՝ լուսով եւ ջերմութեամբ մերձ է յամենեսեան եւ բոլորակութեամբ՝
հեռի, իննեւտասաներորդ՝ զոմանս խաւարէ եւ զայլս լուսաւորէ, քսաներորդ՝ է՛ ի նշանս եւ ի ժամանակս եւ յաւուրս եւ ի տարիս, որպէս ասէ
Գիրն:
Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ մեծն Իգնատիոս վասն Արեգական՝ թէ յամենայն օր ի բաց դնէ զլոյսն եւ զջերմութիւն եւ միւս անգամ յԱրփոյն
առնու: Պատասխանի. Ի բաց դնելն կրկին է՝ մին ըստ տեսակի եւ միւսն՝
ներգործութեամբ: Արդ, ըստ տեսակի՝ անիբաց դնելի է լոյս Արեգականն,
այլ ըստ ներգործութեան՝ որ ի մենջ պակասի եւ լուսաւորի, զայն ասէ:
Նոյնպէս, յորժամ ասեմք, թէ Արեգակն խաւարեցաւ, ոչ ի բնական
լուսոյն, այլ ի զմեզ լուսաւորելոյն:
M (164) Հարցումն. Արեգակն յաստիճանս կենդանակերպին կենայ
Ա.(1) օր, եւ Երեւակն՝ Լ.(30) օր, իսկ Լուսինն՝ Ա.(1) մասն: Այսպէս յամր
եւ արագ ընթացիւք զամենայն մոլորակն տեսանեմք: Արդ, Արեգակն
զկենդանակերպքն յԼ. (30) օրն վճարէ ըստ Լ. (30) աստիճանին, ապա
ո՞րպէս ի գօտիքն Ժ. Ժ. (10-10) օր ընթանայ, զի սորա Ժ. (10) աւուր ճանապարհն Երեւակին Յ.(300) աւուր է եւ Լուսնին՝ Ժ.(10) մասն են, նմանապէս եւ այլքն ըստ իւրեանց յամր եւ արագ ընթանալոյն: Վասն որոյ
աղաչեմ ի սէրն Քրիստոսի, թէ ո՞րպէս |165| Արեգակն Ժ. Ժ. (10-10) օր
յամէ առ գօտիսն՝ բացայայտել զայս, զի անհնար երեւի իրս այս:
Պատասխանի. Ծածուկ է այժմու ժամանակի գիտութիւն սորա հասարակ մտաց մերայինս ազին, բայց թէ ոք ներհմտիցէ շաւղաց աստեղաց,
աշխատասիրութեամբ, հասցէ յարուեստս յայս: Բայց դու այսպէս իմա, զի
Գ. (3) են կամարք կիսագնդիս, յորս ընթացումն մոլորակացդ լինի՝ ներքին, միջին եւ վերին: Արդ, ի ներքին կամարէն, որ է Այծեղջիւրն, մինչ ի
վերին կամարն, որ է Խեցգետինն, ունի երեսք երկնից լայնութիւն ՃՁ. (180)
աստիճան: Եւ Զ. (6) կենդանակերպք, որ են ի վերին կիսագունդս եւ Զ. (6)՝
ի ներքինն՝ ունին յաստիճանս յայս Լ. Լ. (30-30) աստիճան, որ լինի
ՅԿ.(360), եւ Արեգակն ի բարձրանալն ընթանայ զՃՁ. (180) աստիճանս
Զ. (6) կենդանակերպիւ եւ ի խոնարհիլն զՃՁ. (180) աստիճանս Զ. (6)
կենդանակերպիւ:
Արդ, ուսիր աստ, զի յաստիճանացս յայս, որ կենդանակերպքս ունին
Լ. Լ. (30-30) աստիճան անշարժութեամբ, գօտիքս ունին Ժ. (10), Ժ. (10)
աստիճան շարժողութեամբ: Արդ, ի ներքին կամարն ի սկիզբն է Լուսնթագին, եւ ունի Ժ. (10) աստիճան յիշխանութիւն իւր եւ այլն ըստ կարգի
մինչ ի միջին կամարն, եւ անդ սկիզբն Հրատն լինի մինչ ի վերին կամարն, եւ անդ սկիզբն Լուսաբերն լինի:
Եւ այսպէս ըստ կարգի մի ըստ միոյ Ժ. Ժ. (10-10) աստիճան ունին
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յելս եւ յէջս Արեգականն: Եւ դու մի՛ այսպէս իմանալ, թէ որպէս Արեգակն
կայ յաստեղս կենդանակերպիցն Լ. (30), Լ. (30) օր, նոյպէս եւ ի աստեղս
որ են գօտիք, կենայ Ժ. Ժ. (10-10) օր, զի այս անհնար է: Է՞ր վասն.
վասն զի կենդանակերպքն անշարժք են ի տեղիս, յոր հաստատեալ են,
եւ սոքա շարժականք, եւ ի վերայ այսմ, զի յամր եւ արագ են ընթացիւք:
Այլ յաստիճանս սոցա, որ ըստ կարգի ունին Ժ. Ժ. (10-10) թուով,
Արեգակն յաստիճանքս այս, որ ընթանայ Ժ. Ժ. (10-10) օր, եթէ պատահին նոքա եւ եթէ ոչ, ասի եթէ Արեգակն կենայ ի գօտիքն Ժ. Ժ. (10-10)
օր, այսինքն՝ յաստիճանսն, որ ըստ կարգի ունին գօտիքն: Եւ ըստ այսմ
ուղիղ է բանդ՝ «յաստիճանս գօտեացն ընթանալով ի գօտիսն» ասի:
|217| Երկինքն միշտ յարեւելից արեւմուտս ձգի, եւ Արեգակն եւ Լուսին յարեւելից յարեւմուտս եւ յարեւմտից յարեւելս՝ հասարակ եւ յատուկ
շարժմամբն իւրեանց: Եւ յայտ է ի Լուսնէն, որ զծնունդն յարեւմուտս առնու եւ յարեւելս գալով՝ զլրումն:
Երրորդ՝ զի երկինքն ի վերայ միում գծի շարժի, եւ Արեգակն եւ Լուսին
ի վերայ ՅԿ. (360) գծի, զի ՃՁ. (180) գիծ է յԱյծեղջիւրէն ի Խեցգետինն ի
վերին կիսագունդն եւ ՃՁ. (180) յԱռիւծէն յԱղեղնաւորն ի ներքինն: Զի
Արեգակն յելանելն յարեւելս կէս հոլով ի վեր բարձրանայ եւ առնէ զՃՁ.
(180) գիծն ի վերին կիսագունդս եւ զկէս հոլովն խոնարհի յարեւմուտս եւ
շինէ զՃՁ. (180) գիծն ի ներքին կիսագունդն: Իսկ Լուսինն ի վերայ Լ. (30)
գծի, զի ԺԵ. (15) օրն պատէ Զ. (6) կենդանակերպն, ԺԵ. (15) ի վերս առնու եւ ԺԵ. (15) ի ներքինն:
Հարցումն. Երկնից գնդաձեւ շուրջ գալն յայտնապէս երեւի ի կենդանակերպիցն, իսկ Արեգականն գնդաձեւ գլլիլն եւ առնուլ զհիռն եւ կամ
Լուսնին սողալով ընթանալն ուստի՞ է յայտ:
Պատասխանի. Գիտել պարտ է, զի Արեգակն զլոյսն ի գունդ անօթոյն
իւրոյ թափանցաբար ունի, որպէս հուր ընդ երկաթ եւ գլորելով գնդին
անշարժ ի միում ձեւի պահէ զլոյսն: Զոր թէ Լուսինն այսպէս ընթանայր,
ոչ կարէր ի միում կերպի պահել զլոյսն, այլ երբեմն յարեւելս եւ երբեմն
յարեւմուտս դառնայր եղջիւրք լուսոյն եւ թէ զբոլոր քանակն՝ լրացեալ
լուսով բոլորեալ ունէր: Սակայն միակողմանի ունի, զի որպէս արտաքին
երեսս լոյս է, նոյնպէս ներքինն խաւար է, եւ երբ գնդաձեւ շրջէր, երբեմն
լոյսն գայր ի վեր եւ երբեմն խաւարն: Այսպիսով սողալով ընթանայ, զի
այսպէս կարելի է նմա պահել զլոյսն ի միում ձեւի:
Գիտելի է վասն լուսոյն, զի հոմանուն է լոյս եւ բաժանի յանեղ եւ
եղական լոյս: Եւ է անեղական լոյս եւ երրորդութիւն սուրբ լոյս անմա-
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տոյց... Իսկ եղականն լոյս դարձեալ բաժանի յիմանալին եւ ի զգալին: Եւ
է իմանալի լոյսն որպէս հրեշտակք եւ հոգի մարդոյ եւ պատուիրանն Աստուծոյ... Իսկ զգալի լոյսն դարձեալ բաժանի յերկնայինս եւ յերկրայինս:
Եւ է երկնային լոյս՝ որպէս Արեգակն եւ Լուսինն եւ աստեղք, իսկ երկրային լոյս է ճրագն եւ պայծառ օդն եւ լոյս աչաց:
Երրորդ՝ ասելի է վասն բարութեան լուսոյն... նախ զի հալածէ զխաւար, երկրորդ՝ փարատէ զտրտմութիւն եւ ուրախ առնէ, երրորդ՝ զգազանս եւ զգողս փախուցանէ չորրորդ՝ զճանապարհորդս եւ զարուեստաւորս եւ զայլս ի գործս յորդորէ, հինգերորդ՝ զընտիրս եւ զխոտանս որոշէ, վեցերորդ՝ զբարեկամս եւ զթշնամիս ցուցանէ, եօթներորդ՝ միջնորդով զայլս |231| լուսաւորէ, որպէս ընդ օդ եւ ընդ ապակի, ութերորդ՝ ի
թանձր եւ ի կարծր նիւթ անգործ մնայ, որպէս ի քար եւ ի հող, իններորդ՝
զփորուածս երկնից բովանդակ լնու, տասներորդ՝ ըստ չափու տարողութեան զաչս լուսաւորէ...
Չորրորդ՝ գիտելի է եւ վասն յատկութեան սոցա: Նախ յատկութիւն է
Արեգական. զի միատեսակ է եւ մի, երկրորդ՝ զտեսակն անիրաց դնելի
ունի, երրորդ՝ զտեսակն յառաջ է, քան զնիւթն, չորրորդ՝ երեք յատկութեամբ եւ մի բնութեամբ, հինգերորդ՝ պատկեր եւ օրինակ է Քրիստոսի
Արեգականն արդարութեան, վեցերորդ՝ մեծ է, քան զաշխարհս, եօթներորդ՝ ջերմ է զօրութեամբ, ութերորդ՝ զի լուսաւոր է, իններորդ՝ հաւասար ունի զջերմութիւն եւ զլոյս, տասներորդ՝ արարիչ է եղանակաց, մետասաներորդ՝ զտիւ եւ զգիշեր կատարէ, երկտասաներորդ՝ պատճառ է
ծննդոց, երեքտասաներորդ՝ խոնարհի եւ բարձրանայ, չորեքտասաներորդ՝ մերձենալով նորոգէ եւ հեռանալով ապականէ, հնգետասաներորդ՝
անդադար է ի ներգործութիւն, յորս կարգեցաւ, վեշտասաներորդ՝ զի
ամենայն լուսաւորք ի նմանէ առնուն զլոյսն, տասնեւեօթներորդ՝ զի չափ
է ժամանակաց, տասնեւութերորդ՝ լուսով եւ ջերմութեամբ մերձեալ է յամենեսեան եւ բոլորակութեամբ հեռի, տասնեւիններորդ՝ զոմանս |232|
խաւարէ եւ զայլս լուսաւորէ, քսաներորդ՝ է «ի նշանս եւ ի ժամանակս եւ
յաւուրս եւ ի տարիս», որպէս ասէ Գիրն...
10. ՅԱՂԱԳՍ ՉՈՐԻՑ ԵՂԱՆԱԿԱՑ

C |146բ| Հարցումն. Ընդէր՞ չորք եղանակք են ի տարւոջն: Պատասխանի. Մարդ ի չորից նիւթից բաղկանայ եւ Դ. (4) կենդանիք՝ ի ներքոյ փառացն Աստուծոյ: Նաեւ Ահարովն ի վակասն Դ. (4) տախտակք
ոսկի Գ. Գ. (3-3) ակամք, եւ Դ. (4) գետքն յԵդեմայ՝ աւրինակ Դ.ից (4)
աւետարանչացն իմանի:
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L |190| ԶԴ. (4) եղանակս այսպէս առնէ. ի Խոյն եւ ի Ցուլն եւ յԵկաւորն առնէ զգարուն, որ է հասարակ տիւն եւ գիշերն ԺԲ. (12) ժամ, ի
Խեցգետինն, յԱռիւծնեւ ի Կոյսն առնէ զամառն, որ տիւն առաւել է քան
զգիշերն Զ. (6) ժամ: Ի Կշիռն, ի Կարիճն եւ յԱղեղնաւորն առնէ աշուն՝
նոյնպէս հասարակ տիւ եւ գիշեր ԺԲ. (12) ժամ, եւ յԱյծեղջիւրն, ի Ջրհոսն եւ ի Ձուկն առնէ զձմեռն, որ առաւելու գիշերն քան զտիւ Զ. (6)
ժամ: Զի լինի գիշերն ԺԵ. (15) ժամ, եւ տիւն ինն ժամ, որպէս յամառն
տիւն է ԺԵ. (15) ժամ, եւ գիշերն՝ Թ. (9) ժամ...
|196| Վասն գարնանային եղանակին. ի չորեսին եղանակս տարոյն՝
գարունն այսու ճոխանայ. նախ զի արարածոց սկզբնաւորութիւն ի նմա
եղեւ, երկրորդ՝ զի ջրհեղեղն համաշխարհական անդ սկսաւ եւ դարձեալ
դադարեց, երրորդ՝ ելք ժողովրդեանն Իսրայէլի յԵգիպտոսէ, չորրորդ՝
ժառանգելն զերկիրն Քանանացւոց, հինգերորդ՝ հասարակութիւն տուընջեան եւ գիշերոյ, վեցերորդ՝ մուտն Նիսանայ, որ է սկիզբն տարւոյ Եբրայեցւոցն եւ կազմութիւն մարդոյ ի սկզբանն, եօթներորդ՝ բուսուց եւ
տնկոց եւ ամենայն կենդանեաց ծննդեան եւ աճման, ութերորդ՝ Փրկչին
մերոյ եւ Աստուծոյ Աւետեաց, որ ծնաւ մարմնով վասն մեր, իններորդ՝
կենսատու չարչարանաց ժամանակ թաղման եւ Յարութեան, նաեւ Համբարձմանն, այլ եւ օրինակ յարացոյց |197| նմանատիպ հասարակաց յարութեան եւ նորոգման տիեզերաց մարդկային բնութեանս, որ յապագայն:
Դարձեալ՝ յատկութիւն գարնան. նախ զի սկիզբն է տարւոյ, յորժամ
Արեգակն ի Խոյն մտանէ, եւ զի ջերմ է եւ գէջ ժամանակաւ, եւ զի հաւասարի տիւ եւ գիշեր, եւ զի ծառք չորացեալք դալարին եւ կանաչին, եւ զի
արտաքս գան ծաղիկք եւ պտուղք եւ տերեւք, եւ զի արիւնն առաւելու ի
մեզ, եւ զի նորոգին երեսք երկրի, եւ զի բուսանին եւ աճին ամենայն սերմանիք, եւ զի ցօղեն ամպք զանձրեւ, եւ զի շարժին կենդանիք իծնունդս,
այլ եւ հնչեն հաւք զանազան ձայնս: Եւ՝ գարուն, որ է գայ ի յարումն:
Յատկութիւնք ամռան նոյն թուով. նախ զի Արեգակն առ մեզ մերձի,
եւ զի Արեւն է ի բարձրութիւն իւր, եւ զի ջերմութեամբ եւ չորութեամբ
ցամաքի երկիր, եւ զի յերկարին աւուրք, եւ զի նուազին ստուերք, եւ զի
անօսրանան ամպք, եւ զի ցօղ իջանէ ի գիշերի, եւ զի հասանին պտուղք,
եւ զի խարտեաշ մաղցք առաւելուն ի մեզ, եւ զի հաւք առաւելուն յերգս:
Եւ՝ ամառն, որ յանօթ առնուն:
Յատկութիւն աշնան Ժ. (10) թուով. նախ զի կշիռ եւ հաւասար են տիւ
եւ գիշեր, եւ զի ջերմ եւ ցուրտն բարեխառնին, եւ զի երկիր եւ ծառք ի
պտղոց կողոպտին, եւ զի ցրտութեամբ եւ չորութեամբ տերեւք դեղնին եւ
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թափին, եւ զի ամլութիւն աճէ յերկիր, եւ զի փոփոխին ժամանակք
դիւրաւ, եւ զի տենտ եւ ջերմ յաւելուն, եւ զի շարժին կենդանիք ի
յղացումն եւ սեաւ մաղցք առաւելուն ի մեզ: Կոչի աշուն, զի անշնչին:
Յատկութիւն ձմռան Ժ. (10) թուով. նախ զի Արեգակն հեռանայ ի
մէնջ եւ զի սուղ ծիրս ընթանայ, եւ զի գիշերն մեծանայ, եւ զի
ցրտութիւնք եւ գիջութիւնք առաւելուն, եւ զի երկիրս եւ ծառք մեռանին,
եւ զի սառն եւ ձիւն տարածի, եւ զի ամպ եւ մէգ եւ մութն պատէ, եւ զի
կաւ եւ տիղմ եւ գարշութիւնք բազմանան, եւ զի պլղամ եւ սպիտակ
հիւթք տիրեն, եւ զի անգործութիւն է մարդկան եւ ամենայն կենդանեաց
սղութիւն եւ տխրութիւն: Եւ ձմեռն՝ զի ձիւնամեռ լինին:
Յաղագս սերմանց, որ ի չորս եղանակս: Հարցումն. Վասն է՞ր յամառն
եւ ի ձմեռն ոչ բուսանին սերմանիք:
Պատասխանի. Նախ զի ամառն կարի ջերմ է եւ չոր, չորացուցանէ, եւ
ձմեռն՝ խիստ ցուրտ, սառուցանէ զսերմն: Իսկ գարուն եւ աշուն՝ է միջակ
եւ ջերմ եւ գէջ, բուսուցանէ: Զի ի չորութիւն եւ ցրտութիւն հակառակ է
ծննդեանն, եւ ջերմ եւ գէջն՝ օգնական:
|198| Դարձեալ՝ յամառն եւ ի ձմեռն զրկումն է տուընջեան եւ գիշերոյ,
զի ամառն զրկէ զգիշերն, եւ ձմեռն՝ զտիւ: Իսկ գարուն եւ աշուն՝ հաւասար արդարութիւն է տուընջեան եւ գիշերոյ, վասն որոյ բուսանին սերմանիք:
Եւ դարձեալ՝ գարնան եղանակն սկիզբն է ստեղծման աշխարհի եւ
բուսուց եւ ամենայն ծննդոց, վասն որոյ ի սոյն ժամանակս առաւել բուսանին եւ նորոգին ամենեքեան: Իսկ աշուն զնմանութիւն գարնան ունի,
վասն այն եւ նա բուսուցանէ: Իսկ ձմեռն է կատարած եւ վերջք կենցաղոյս, վասն այն բոյսք եւ ծնունդք դադարին եւ չորանան: Իսկ ամառն նորին նման՝ զի հունձք է եւ կատարած գործոց բարեաց, եւ ո՛չ ժամանակ
սերմանելոյ կամ բուսանելոյ:
M |284| Ընդէր՞ տարին Դ. (4) եղանակ է. նախ զի կէտք Արեգական
Դ. (4) է ի գունդն երկնից՝ կէտ արեւելեան եւ կէտ հասարակօրեան եւ
կէտ արեւմտեան եւ կէտ հասարակ գիշերականն, նոյնպէս եւ Դ. (4) են
եղանակք տարւոյն: Երկրորդ՝ ըստ կենդանակերպիցս, զի ԺԲ. (12) են եւ
Դ. (4) իրիք բաժանեալ են եւ առնեն Դ. (4) եղանակք ի տարին: Երրորդ՝
զի Դ. (4) կողմ են աշխարհի եւ Դ. (4) եղանակք ի տարին: Չորրորդ՝ զի
թիւք շարադրեալ ծնանին զԺ. (10): Եւ Դ. (4) տարերք են շարախառնեալ, որ ծնանին զգոյքս: Հինգերորդ՝ զի բոյսք եւ տունկք եւ կենդանիք
չորիւք առնուն զկատարումն, որ է դադարումն, ծնելութիւն, աճելութիւն
եւ կատարելութիւն: Դադարումն ձմերանն է, որ զյղութիւն առաւելեն եւ
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դադարեն, ծնունդն գարունն է, որ բոյսք եւ տունկք եւ կենդանիք ծնանին, աճումն ամարանն է, եւ կատարումն՝ աշնանն, որ ամենեքեան ժողովեալ շտեմարանին:
Խնդրելի է եւ վասն չորից որպիսութեան եւ յատկութեան եղանակացդ: Յաղագս գարնանային յեղանակի գիտելի է, զի ի չորեսին եղանակս տարւոյն գարունն այսու ճոխանայ: Նախ՝ զի արարածոցս
սկզբնաւորութիւն ի նմա եղեւ, երկրորդ՝ զի ջրհեղեղն համաշխարհական
անդ սկսաւ եւ դարձեալ դադարեաց, երրորդ՝ ելք ժողովրդեանն Իսրայէլի
յԵգիպտոսէ, չորրորդ՝ ժառանգելն զերկիրն Քանանացւոց, հինգերորդ՝
հասարակութիւն տուընջեան եւ գիշերոյ, վեցերորդ՝ մուտ Նիսան ամսոյ,
որ է սկիզբն տարւոյն Եբրայեցւոցն, եւ կազմութիւն մարդոյն՝ ի սկզբանէ,
եօթներորդ՝ բուսոց եւ տնկոց |285| եւ ամենայն կենդանեաց աճման ժամանակ, ութերորդ՝ Փրկչին մերոյ եւ Աստուծոյ Աւետեաց, որ ծնաւ մարմնով վասն մեր, իններորդ՝ կենսատու չարչարանաց, ժամանակ թաղման
եւ Յարութեան, նաեւ Համբարձմանն, տասներորդ՝ այլեւ օրինակ եւ յարացոյց նմանատիպ հասարակաց յարութեան եւ նորոգման տիեզերաց եւ
մարդկային բնութեանս, որ յապագայն: Դարձեալ՝ յատկութիւն գարնան.
նախ զի սկիզբն է տարւոյ, յորժամ Արեգակն ի Խոյն մտանէ, եւ զի ջերմ է
եւ գէջ ժամանակաւ, եւ զի հաւասարի տիւ եւ գիշեր, եւ զի ծառք չորացեալք դալարին եւ կանաչին, եւ զի արտաքս գան ծաղիկք եւ պտուղք եւ
տերեւք, եւ զի արիւնն առաւելու ի մեզ, եւ զի նորոգին երեսք երկրի, եւ
զի բուսանին եւ աճեն ամենայն սերմանիք, եւ զի ցօղեն ամպք անձրեւ,
եւ զի շարժին կենդանիք ի ծնունդս, այլեւ հնչեն հաւք զանազան ձայնս:
Եւ գարուն՝ որ գայ ի յարումն:
Յատկութիւնք ամարան նոյնքան թուով. նախ զի Արեգակն առ մեզ
մերձի, եւ զի Արեւն է ի բարձրութիւն իւր, եւ զի ջերմութեամբ եւ չորութեամբ ցամաքի երկիր, եւ զի յերկարին աւուրք, եւ զի նուազին ստուերք,
եւ զի անօսրանան ամպք, եւ զի ցօղ իջանէ ի գիշերի, եւ զի հասանին
պտուղք, եւ զի խարտեաշ մաղցքն առաւելուն ի մեզ, եւ զի հաւք առաւելուն յերգս: Եւ ամառն՝ որ յանօթ առնուն:
Յատկութիւն աշնան նոյն թուով. նախ զի կշիռ եւ հաւասար են տիւ եւ
գիշեր, եւ զի ջերմն եւ ցուրտն բարեխառնին, եւ զի արմտիք ժողովեալ
շտեմարանին, եւ զի երկիր եւ ծառք ի պտղոց կողոպտին, եւ զի ցրտութեամբ եւ չորութեամբ տերեւք դեղնին եւ թափին, եւ զի ամլութիւն աճէ
յերկիր, եւ զի փոփոխին ժամանակաւ դիւրաւ, եւ զի տենտ եւ ջերմ յաւելուն, եւ զի շարժին կենդանիք ի յղացումն, որ եւ սեւ մաղձք յաւելուն ի
մեզ: Կոչի աշուն՝ զի անշնչին:
Յատկութիւն ձմերան. նախ զի Արեգակն հեռանայ ի մենջ, եւ զի ի
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սուղ ծիրս ընթանայ, եւ զի գիշերն մեծանայ, եւ զի ցրտութիւն եւ գիջութիւն առաւելուն, եւ զի երկիր եւ ծառք մեռանին, եւ զի սառն եւ ձիւնն
տարածի, եւ զի ամպք եւ մէգ եւ մութն պատէ, եւ զի կաւ եւ տիղմն եւ
գարշութիւնք բազմանան, եւ զի պլղամ եւ սպիտակ հիւթք տիրեն, եւ զի
անգործութիւն է մարդկան եւ ամենայն կենդանեաց սղութիւն եւ տխրութիւն: Եւ ձմեռն՝ զի ձիւնամեռ լինին:
Խնդրելի է եւ այս, թէ վասն էր՞ յամառն եւ ի ձմեռն ոչ բուսանին
սերմանիք: Նախ զի ամառն կարի ջերմ է եւ չոր, չորացուցանէ: Եւ ձմեռն
խիստ ցուրտ՝ սառուցանէ զսերմն: Իսկ գարունն եւ աշունն է |286| միջակ
եւ ջերմ եւ գէջ, բուսուցանէ, զի չորութիւն եւ ցրտութիւն հակառակ է
ծննդեանն, եւ ջերմն եւ գէջն օգնական: Դարձեալ յամառն եւ ի ձմեռն
զրկումն տուընջեան եւ գիշերոյ, զի ամառն զրկէ զգիշերն եւ ձմեռն՝
զտիւն: Իսկ գարունն եւ աշունն հաւասարադրութիւն է տուընջեան եւ գիշերոյ, վասն որոյ բուսանին սերմանիք: Դարձեալ՝ գարնան եղանակն
սկիզբն է ստեղծման աշխարհի եւ բուսոց եւ ամենայն ծննդոց, վասն որոյ ի սոյն ժամանակս առաւել բուսանին եւ նորոգին ամենեքեան, իսկ
աշունն զնմանութիւն գարնան ունի, վասն այն եւ նա բուսուցանէ, իսկ
ձմեռն՝ է կատարած եւ վերջք կենցաղոյս, վասն այն բոյսք եւ ծնունդք
դադարին եւ չորանան: Իսկ ամառն նորին նման, զի հունձք է եւ կատարած գործոց բարեաց եւ ոչ ժամանակ սերմանելոյ եւ բուսանելոյ: Եւ
դարձեալ՝ ի գարունն սերմանին բոյսք եւ յամառն կատարին եւ յաշունն
ժողովին եւ ի ձմեռն վայելեն: Եւ իւրաքանչիւր ժամանակս իւր գործն
առաւելու: Եւ սոքա յերեք եղանակս օրինակ են այսմ կենցաղոյս, եւ
ձմեռն՝ հանդերձելոյն, որպէս ասացաւ:
11. ՅԱՂԱԳՍ ՏԱՐՈՅՆ

A |158| Բաւնդակութիւն տարոյն՝ ամիսք ԺԲ. (12) եւ Ե. (5) աւր, շաբաթք՝ ԾԲ. (52) եւ աւր մի եւ Գ. (3) ժամ: Տարին ՅԿԵ. (365) աւր է, ամիսն
Լ. (30) աւր է, շաբաթն՝ Է. (7) աւր, աւրն ԻԴ. (24) ժամ է ընդ տիւն եւ ընդ գիշերն ՉԻ. (720) մասն: Ամիսն ՉԻ. (720) ժամ է, որ լինի Բ. բիւր եւ ՌՈ. (21600)
մասն, տարին ՓՉԿ. (8760) ժամ է, որ լինի ԻԶ. բիւր եւ ՍՊ. (262.800)
մասն, զի յամէն մասին հոլ մի առնու Արեգակն:
Եւ աւր Արեգականն ԻԴ. (24) ժամ է, իսկ աւր Լուսնին՝ ԻԳ. (23) ժամ
եւ Գ. (3) մասն: Ժամ Արեգականն Լ. (30) մասն է, իսկ Լուսնին՝ Ե. (5) մասն
է, զի յամէն մասին հոլ մի առնու Արեգական:
Ա. (1) հոլովն Լ. (30) ասպարէզ է, Ե. (5) ասպարէզն մղոն մի է: Մի
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ասպարէզն Ի. (20) կրկնաքայլ է, քայլն Ե. (5) ոտն է, ոտն Ե. (5) բոյթ է,
բոյթն Բ. (2) եղունգ է, եղունգն Բ. (2) գարի է, գարին ական թոթով մի է:
Եւ դադարէ Արեգակն ի գարի մի:
A1 |261| Տարին ԺԲ. (12) ամիս է եւ Ե. (5) աւր, ԾԲ. (52) շաբաթ է եւ
Ա. (1) աւր: Ամիսն Լ. (30) աւր է, եւ շաբաթն Է. (7) աւր է: Աւրն ԻԴ. (24) ժամ
է՝ ընդ տիւն եւ ընդ գիշերն: Եւ ժամն Լ. (30) մասն է, ամիսն ՉԻ. (720)
ժամ է, եւ ԻԴ. (24) ժամն ՉԻ. (720) մասն է: Տարին ՓՉԿ. (8760) ժամ է եւ
ԻԴ. (24) բիւր ՍՄՁ. (2280) մասն է: Եւ բիւր ԺՌ. (10.000) է:
Եւ մասն Շ. (500) ասպարէզ է, եւ ասպարէզն վտաւն հեռացկութիւն է:
Թաւալումն Արեգականն Շ. (500) ասպարէզ է, ասպարէզն Շ. (500) նետաձիգ է, նետաձիգն ՃԾ. (150) քայլ է, քայլն Զ. (6) ոտն է, ոտն ԺԶ. (16)
մատն է, մղոն Ե. (5) ասպարէզ է:
Աւրն պատկեր է ամսոյն, եւ ամիսն պատկեր է տարոյն, զի ունի ժամս
ՅԿ. (360) եւ աւուրս Լ. (30): Տարի Արեգականն ՅԿԵ. (365) աւր է եւ Գ. (3)
ժամ, եւ Լուսինն՝ ՅԾԴ. (354) եւ ԺԹ. (19) մասն պակաս:
Յամիսն ընթանայ Արեգակն Լ. (30) աւր եւ Ե. (5) ժամ եւ Է. (7) մասն
ու կէս: Եւ Լուսինն՝ ԻԹ. (29) աւր եւ կէս եւ մասն մի եւ կէս եւ ԲԺ.ան (12)
մասին միոյ: Եւ յաւրն ԺԱ. (11) ժամ եւ կէս եւ Գ. (3) մասն: Եւ Արեգակնն՝
ԺԲ. (12) ժամ եւ Ե. (5) մասն եւ չորեակ մասին միոյ: Իսկ ժամ Արեգականն՝ Լ. (30) մասն, եւ Լուսնին՝ Ե. (5) մասն, եւ Է. (7) մասն՝ հոլով մի
Արեգականն:
B |152բ| Զի՞նչ սկիզբն տումարի եւ կամ ով գոլով աղբիւր շարժման:
Գ. (3) ժամքն:
Եւ ուստի գոլով այնք:
Գիտելի է՝ յարշաւանս միաւորեալ ընթացիւք սահմանել Արեգականն
կատարէ բոլոր մի ՅԿԵ. (365) աւր, իսկ երկրորդին՝ ՅԾԴ. (354): Եւ ի պարփակութեանն իւրեանց յաւր մտից ի Նիսան առեալ յընթացիցն Գ. (3)
ժամս, ապա աստանաւր հասեալ |153ա| ի կէտ շրջանի իւրոյ: Դարձեալ՝
ի նպերս ընթացիցն ընդ ոլոր մտեալ եւ հասեալ ի նոյն եռպատում: Դարձեալ՝ պակասեալ գտեալ ըստ նախագիծ ժամանակին եւ ըստ նմին կրկնակ
առեալ: Արեգակն Գ. (3), Զ. (6) ժամեաց զինքն այսպէս յեռն եւ ի քառն
զբաւանդակ զաւրն ԲԺ.ան (12) ժամեան, ըստ որս նստեալ նահանջ ընդհանրական յաւիտենիս: Եւ ըստ այսմ շարադրեալ յառաջակարգ խաղացմամբ Արեգական եւ ոչ աւր վերածնեալ եւ ոչ դարձեալ պակասեալ:
C |145բ| Հարցումն. Ընդ էր՞ տարին ՅԿԵ. (365) աւր է: Պատասխանի.
Այլ ըստ մարդւոյն կազմեցաւ, զի յաշխարհ բաւական է մարդն, մարդ շի-
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նեալ է ՅԿԵ. (365) յաւդուածաւք եւ Է. (7) սգայութիւնքն, որ ի մարդն
ըստ Ե.աւ (5) Աւելեացն, որ ի տարին Լուսնին ոչ անգանին: Սոքայ են աւուրք արարչութեանն, որ յառաջ, քան զմարդն:
Հարցումն. Ընդ էր՞ |146ա| որչափ ի տարին աւուրք են, եւ յամիսն՝
ժամք: Պատասխանի. Եւ այս զնոյն խորհուրդ բերէ, զի այս չափն ի արդք
արեան ըստ ժամուց ամսոյն բաժանեցան ի մարդն...
|146բ| Հարցումն. Ընդ էր՞ տարին ԺԲ. (12) ամիսք են: Պատասխանի.
Ըստ ԲԺ.ան (12) կենդանակերպացդ եւ ըստ մասանց աշխարհի, ըստ
ԲԺ.ան (12) անդամոց մարդոյ եւ ըստ ժամուց տուընջեան եւ այլ եւս զանազան խորհրդոյ, զի մեծ խորհուրդ ունի ԲԺ.ան (12) թիւդ, զոր եւ Մովսէս զերկոտասան ցեղն ի Դ. (4) բաժինս արարեալ խաչակերպ տրոհմամբ տանէր յերկիրն Աւետեաց, որ աւրինակ էր երկնից արքայութեան:
|147ա| Հարցումն. Ընդէր՞ տարին ԾԲ. (52) շաբաթք են եւ Ա. (1) աւր:
Պատասխանի. Այս՝ զբնութիւն արարածոց ուսուցանէ մեզ՝ եւթնից Է. (7),
զԷ.դարեան (7) ժամանակս եւ մի Ա. (1) աւրն՝ զմիահեծան իշխանութիւնն:
E |156բ| Զի՞նչ է տարին եւ ամն:
Տեսանելով զԱրեգակն ի շրջանէ ի շրջան հասեալ, իմացաւ զպակասումն աւուրց, ասէ՝ տարաւ: Իսկ ամն ըստ ամսոցն է եդեալ... |158ա|
ընդէր՞ տարին ՅԿԵ. (365) աւր է, եւ ամիսն՝ Լ. (30), եւ շաբաթն՝ Է. (7), եւ
աւրն՝ ԻԴ. (24) ժամ, եւ ժամն՝ Լ. (30) մասն, զոր գրեալ է ի բազում տեղիս. զմինն վասն մարդւոյն կազմութեան ՅԿ. (360) յոդուածոց եւ հինգ
զգայութեանց եւ զերկրորդն՝ ուսեալ ի Լուսնէն, եւ երկոտասան՝ վասն
երկոտասան անդամոց: Իսկ Է. (7) աւրն, զի եւթամբք բաժանի ամենայն
ինչ կենցաղոյս՝ կարգեալ յԱրարչէն: Եւ զժամուցն եւ զմասանցն թիւս
գտցես ի սմին, եւ յաղագս այսոցիկ աւելորդ համարեցայ գրել եւս:
G |73| Զի՞նչ է, որ ԺԲ. (12) ամիս է տարին: Այս ըստ աշխարհի մասանց եւ ըստ կենդանակերպացն եւ ըստ ժամուց տունջեան եւ գիշերոյ եւ
ըստ յոգնախորհրդոյ: Վասն զի մեծախորհուրդ իմն է երկոտասան թիւդ:
|74| Զի՞նչ է, որ ՅԿԵ. (365) օր է: Տարին վասն մարդոյն կազմութեան
ՅԿ. (360) յոդուածոց եւ Ե. (5) զգայութեանց, ԲԺ.ան (12) անդամոց այսորիկ զբնութիւն Արարչին ուսուցանեն մեզ այսչափ իմացման: ԽԹ. (49)
շաբաթդ, որ են Է.ից Է. (7-7) զանխառնութեան եւ զատութիւն Արարչին
յարարածս ազդեն: Վասն զի Է. (7) թիւդ կոյս է եւ ամուլ սակս անծնե-
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լութեանդ: Եւ այս է անծնելութիւն դորա, զի ոչ ունի Ը. (8) կամ Դ. (4)
կամ Բ. (2) եւ ոչ ինքն է կատարելոցն թիւ: Այսպէս եւ արա՛րչական էութիւն ոչ է հատած տարերօք եւ ոչ ի նմանէ մասն ինչ հատեալ: Կամ ազգակիցք են միմեանց, վասն որոյ ոչ կարէ իմանալ զնա զայս, որք աստս
եւ ոչ միտս եւ ոչ լոյս եւ ոչ որք՝ ի կարգիս: Վասն այսորիկ յամենայն կողմանց Է. (7) անկիւն է Է.եակն (7) եւ անհատ:
Իսկ Գ.եակսն (3) նշանակեն Գ.անձնեան (3) գոլ զարարչական էութիւն համարունս եւ համազօրս գոլ ըստ զոյգ Է.եկացն (7), ուր ոչ է երիցութիւն եւ կրտսերութիւն: Իսկ մին օրն նշանակէ զմի իշխանութիւնն եւ
զանքակութիւն կամացն էից երիցն:
Զի՞նչ է տարին եւ ամն: Տեսանելով զԱրեգակն շրջանէ ի շրջան հասեալ՝ իմացաւ զպակասումն աւուրցն, եւ ասէ՝ տարաւ: Իսկ ամն ըստ ամսոցն է եդեալ անուն:
J |35ա| Հարցումն. Զի՞նչ է սկիզբն տումարիս... Պատասխանի. Երեք
ժամքն: Հարցումն. Եւ ուստի գիտելով զայս: Պատասխանի. Յարշաւանս
միաւորեալ, ընթացիւք սահմանեալ Արեգակն կատարէ բոլոր մի երեք
հարիւր վաթսուն եւ հինգ օր, իսկ Լուսինն՝ երեք հարիւր յիսուն եւ չորս
օր ի պարփակութեան իւրեանց, յօր մտիցն ի Նիսան, առեալ յընթացից
երեք ժամ, ապա աստանօր ի կէտ շրջանի իւրոյ ելից զկէտ սահմանադրութեան չափոյ: Դարձեալ՝ ի նպերտս ընթացիցն ընդ ոլորտս մտեալ եւ
հասեալ ի նոյն եռպատումն:
Դարձեալ՝ պակասեալ գտեալ ըստ նախագիծ ժամանակին եւ ըստ
նմին կրկնակ առեալ Արեգակն ժամանեաց զինքն այսպէս յեռն եւ ի
քառն, զբովանդակ օրն երկոտասանժամեայ ստորանստեալ նահանջ
ընդհանրական յաւիտենիս, եւ ըստ այսմ շարադրեալ յառաջնակարգ խաղացմամբ Արեգականն եւ ոչ օր վերծանեալ եւ դարձեալ պակասեալ:
J1 |38| Հարցումն. Զի՞նչ է տարին եւ ամն: Պատասխանի. Տեսանելով
զԱրեգակն շրջանէ ի շրջան փոխեալ, իմացան զպակասութիւն աւուրց
իւրոց, ասացին՝ տարաւ: Իսկ ամն՝ ըստ ամսոց եդեալ անունն: |39| Հարցումն. Զի՞նչ է տարին եւ ամիսն եւ շաբաթն եւ օրն, ժամքն եւ մասունքն:
Պատասխանի. Տարին ունի երկոտասան ամիս, որ է հիսուն եւ երկու շաբաթ եւ օր մի եւ վեց ժամ: Իսկ բոլոր տարին ունի աւուրս երեք հարիւր
վաթսուն եւ հինգ օր եւ վեց ժամ, եւ այն վեց ժամն ժողովեալ ի չորս
ամն, լինի օր մի, եւ այն է, որ կոչի նահանջ: Եւ բնական օրն է քսանեւչորս ժամ եւ տասն մասն եւ կէս: Բայց գիտելի է, զի օրն պատկեր է ամսոյն եւ տարոյն, զի տարին ունի երեք հարիւր վաթսուն եւ հինգ օր, եւ ա-
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միսն ունի երեք հարիւր վաթսուն ժամ: Եւ օրն ունի երեք հարիւր վաթսուն մասն միայն ի տիւն: Զի յամենայն աւուր Արեգակն զընթացս իւր
կատարէ քսանեւչորս ժամ եւ տասն մասն կէս:
Եւ տասն մասունքն ժողովեալ յամիսն լինի ժամս տասն, ի բոլոր տարին առնէ զհինգ օր Աւելեացն, իսկ կէս մասն լինի յամիսն կէս ժամ եւ ի
տարին՝ վեց ժամ եւ ի չորս տարին օր մի կատարի, եւ այս է նահանջն:
K |157| Արդ, ամենայն արար Աստուած ի վեց աւուր, թէպէտ կարող
էր ի վայրկեան ժամու առնել՝ ոչ արար, այլ ամենայն |158| աւուր կատարած ուրիշ եդ, որ իմանին, թէ արարածք են, եւ չլինին գամագիւտ չար աղանդքն, քանզի վեցն խորհրդական թիւ է, զի երկու երեք է եւ երեք երկու եւ մին վեց, որով արարածք եղեալ պահին... Երբ գայր տարին եւ ի
կատար ելանէր զինքեանս ընծայեցուցանէին, եւ զմիմեանս թագաւորաց
եւ իշխանաց մեծամեծաց ընծայք տաին, նաեւ սիրելեաց եւ ազգականաց՝ շնորհաւորելով զառաջիկայն եւ զանցեալն գոհանաին, թէ խաղաղութեամբ անցաք ընդ տարիս՝ ներքնաւք եւ արտաքնաւք: Զնոյն եւ մեք
կատարեմք ընծաելով միմեանց եւ այլոց, ընտանեաց եւ աւտարաց, թէ
հոգեկան ինչ է եւ թէ մարմնական: Առնէ ինչ եւ հեթանոսն՝ թանձրագոյն
եւ մարմնական, որպէս եւ այն, որ զհացն բոլորավզեր առնել սովոր են,
որպէս թէ բոլոր տարիս, անցեալն եւ առաջի կայ, շահաւոր եւ խաղաղութեամբ եղեւ եւ լինի, զի ի ժամանակիս սովորաբար վարիմք զայս սակաւ
պատճառս աճեցուցեալ, թէ առ նոսա եւ թէ այլ ազգ անդուստ սկսեալ:
Իսկ թէ զինչ՞ է տարի: Առաջին մարդիկն, ասեն, իմաստունք էին, անուն ըստ իրացն դնէին: Տարի, զի յինքեան տանի զաւր, զշաբաթ, զամիս,
զչորս յեղանակս. եւ դարձեալ զԱրեգակն տեսեալ կիտէն ի կէտն բոլոր
ընթացեալ, ասացին «տարաւ զիմ ժամանակս»: Իսկ Եգիպտացիքն տարի
ըստ Լուսնին առնեն, զերեսուն աւրն...
|159| Զանազան է մուտ տարեմտից... զի Եբրայեցւոց եւ Մակեդոնացւոց տարեմուտն ի միասին է, միով աւուրբ զկնի գարնան հասարակածին, իսկ Հայոց՝ ընդմիջել ամարանն է. եւ ութ ազգաց՝ Եգիպտացւոց,
Եթովպացւոց, Աթենացւոց, Բիւթանացւոց, Կապադովկացւոց, Վրաց եւ
Աղուանից՝ չորս աւրով զկնի Հայոցն է, իսկ Յունացն եւ Ասորոցն՝ ընդմիջել աշնան յեղանակին է, եւ Հոռոմոցն՝ յետ մտանելոյ ձմերան: Եւ
որպէս ուսաք յիմաստնոց ի բաժանել լեզուաց եւ գնալն յիւրաքանչիւր
տեղիս ՀԲ. (72) տանուտերացն, ըստ հեռաւորութեան եւ մաւտաւորութեան աշխարհաց, եւ ժամանելոյն ի նոսա՝ զաւրն զայն տարեմուտ կարգեցին եւ ուսուցին որդոց իւրեանց պատւել զաւրն զայն տրաւք ընչից:
L |190| Վասն տարւոյ հարցումն՝ վասն էր՞ կոչի տարի: Պատասխանի.
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Նախ զի տանի զերկոտասան կենդանակերպսն եւ վճարէ, դարձեալ՝ տանի զեղանակս եւ զամիսս, զշաբաթս եւ զաւուրս, զժամս եւ զժամանակս:
Դարձեալ՝ տանի զժամանակեայ կեանս մեր, վասն որոյ կոչի տարի... Եւ
գիտելի է, զի օրն պատկեր է ամսոյն եւ տարւոյն, զի տարին է ՅԿԵ. (365)
օր, եւ ամիսն՝ ՅԿԵ. (365) ժամ: Եւ օրն ի տիւն միայն՝ ՅԿԵ. (365) մասն, զի
Արեգակն յամենայն աւուր զընթացս իւր կատարէ ԻԴ. (24) ժամ եւ Ժ. (10)
մասն եւ կէս: Եւ Ժ. (10) մասունքն ժողովեալ ի յամիսն լինի Ժ. (10) ժամ,
եւ ի բոլոր տարին առնէ զԵ. (5) օր Աւելեացն: Իսկ կէս մասն ի մէկ ամիսն լինի կէս ժամ, եւ ի մէկ տարին Զ. (6) ժամ եւ ի Դ. (4) տարին ժողովեալ՝ լինի օր մի՝ ԻԴ. (24) ժամ: Եւ այն առնէ նահանջն, եւ շարժ է զտօնս
եւ զեղանակս:
L1 |12| Տարի կոչի վասն Գ. (3) պատճառի. նախ զի Արեգակն տանի
զերկոտասան կենդանակերպսն եւ վճարի, երկրորդ՝ զի տանի զչորս
եղանակս եւ զամիսս եւ զշաբաթս, զաւուրս եւ զժամս եւ զայլսն, երրորդ՝
զի տանի զժամանակեայ կեանս մեր: Վասն որոյ տարի կոչեցաւ, եւ զտարին կատարէ շարժումն Արեգական:
Իսկ ամ կոչի վասն երից. նախ զի Արեգակն յամէ յերկոտասան կենդանակերպսն Լ. Լ. (30-30) օր եւ ապա վճարէ զտարին, երկրորդ՝ զի
սովաւ յամեմք մինչ ի մահ... Եւ այս եւս գիտելի է, զի օրն պատկեր է ամսոյն
եւ տարւոյն, զի տարին է ՅԿԵ. (365) օր, եւ օրն միայն ի տիւն՝ ՅԿԵ. (365)
մասն: Զի Արեգակն յամենայն աւուր զըն|13|թացս իւր կատարէ ԻԴ. (24)
ժամ եւ Ժ. (10) մասն եւ կէս: Եւ տասն մասունքն ժողովեալ յամիսն լինին
տասն ժամս: Եւ ի բոլոր տարին առնէ զհինգ օր Աւելեացն, իսկ կէս մասն՝
ի նմին ամիսն լինի կէս ժամ եւ ի նմին տարին վեց ժամ: Եւ ի Դ. (4)
տարին ժողովեալ լինի օր մի՝ ԻԴ. (24) ժամ եւ առնէ զնահանջն եւ շարժէ
զտօնս եւ զեղանակս:
M |283| Խնդրելի է, թէ ընդէր՞ տարին ԺԲ. (12) ամիս է: Նախ զի ԺԲ. (12)
կենդանակերպք են յերկինս, եւ ԺԲ. (12) ամիսք են յերկրի: Երկրորդ՝ զի
ԺԲ. (12) մասունք են աշխարհի, յորս տիրեն կենդանակերպք, նոյնպէս
եւ ԺԲ. (12) ամիսք են յաշխարհի, յորս չափին ի կենդանակերպքն: Երրորդ՝ զի եւ մարդս փոքր աշխարհ է եւ ԺԲ. (12) անդամօք է բաղկացեալ,
նոյնպէս եւ տարի մեծ աշխարհիս ԺԲ. (12) ամսօք է բոլորեալ: Չորրորդ՝
զի օրն ԺԲ. (12) ժամով է չափեալ, եւ տարին ԺԲ. (12) ամսօք: Հինգերորդ՝ զի զգալի Արեգակն զօրինակ իմանալի Արեգականն յինքն բերէ, զի
որպէս իմանալի Արեգակն՝ Քրիստոս ԺԲ. (12) առաքեալս ժողովեաց,
նոյնպէս եւ զգալի Արեգակս զԺԲ. (12) ամիսս յինքն հաւա|284|քեաց:
Վեցերորդ՝ բերէ զօրինակ ներքինս երկին զվերինն երկնի, զի որպէս նա
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ունի զինն դասս հրեշտակաց հանդերձ եռանձնեայ տէրութեամբն ի թիւս
ԺԲ. (12), նոյնպէս եւ ստորինս երկին ունի զամիսս տարւոյ ի համարս
ԺԲ. (12)...
Ասելի է, թէ ընդէր՞ տարին ՅԿ. (360) օր է: Նախ զի օրն տարւոյն
պատկեր է, եւ որպէս օրն ՅԿ. (360) մասն է, այսպէս եւ տարին ՅԿ. (360)
օր է: Երկրորդ՝ զի եւ ամիսն ՅԿ. (360) ժամ է, նոյնպէս եւ տարին ՅԿ. (360)
օր է: Երրորդ՝ զի Ռ. (1000) տարին ՅՌ. (300.000) եւ ԿՌ. (60.000) օր է,
նոյնպէս եւ տարին ՅԿ. (360) օր է: Չորրորդ՝ զի մարդս, որ բանաւոր
աշխարհ է, ՅԿ. (360) յոդիւք եւ Ե. (5) զգայութեամբ է բաղկացեալ, նոյնպէս եւ տարի աշխարհիս ՅԿԵ. (365) աւուրբք է գոյացեալ...
Տեսանելի է եթէ ընդէր՞ տարին Դ. (4) եղանակ է: Նախ զի կէտք Արեգական Դ. (4) է ի գունդն երկնից. կէտ արեւելեան եւ կէտ հասարակօրեան եւ կէտ արեւմտեան եւ կէտ հասարակ գիշերականն, նոյնպէս եւ Դ. (4)
են եղանակք տարոյն: Երկրորդ՝ ըստ կենդանակերպիցս, զի ԺԲ. (12) են
եւ Դ. (4) իրիք բաժանեալք են եւ առնեն Դ. (4) եղանակք ի տարին: Երրորդ՝ զի Դ. (4) կողմ են աշխարհի եւ Դ. (4) եղանակք՝ ի տարին: Չորրորդ՝ զի Դ. (4) թիւք շարադրեալ ծնանին զԺ. (10): Եւ Դ. (4) տարերք են
շարախառնեալ, որ ծնանին զգոյքս: Հինգերորդ՝ զի բոյսք եւ տունկք եւ
կենդանիք չորիւք առնուն զկատարումն, որ է դադարումն, ծնելութիւն,
աճելութիւն եւ կատարելութիւն: Դադարումն ձմերանն է, որ զյղութիւն
առաւելեն եւ դադարեն, ծնունդն գարունն է, որ բոյսք եւ տունկք եւ կենդանիք ծնանին, աճումն ամարանն է, եւ կատարումն՝ աշնանն, որ ամենեքեան ժողովեալ շտեմարանին...
|286| Տեսանելի է, թէ վասն է՞ր ամն «տարի» անուանեցաւ: Նախ տանի զմասունս ժամուց եւ զժամս աւուրց, երկրորդ՝ տանի զաւուրքս շաբաթուց եւ զշաբաթս ամսուց, երրորդ՝ զեղանակս կենդանակերպից, եւ
զկենդանակերպքս՝ լուսաւորացն ընթացից, չորրորդ՝ տանի զշրջանս
Արեգական եւ Լուսնի եւ զկէտից եւ զերկնից, հինգերորդ՝ տանի զպահք
եւ զուտիք, նաեւ զտօնք եւ զաւետիք, վեցերորդ՝ զժամանակս եւ զդարքս
եւ զժամանակաւոր կեանքս տանի եւ հասանի առ հանդերձեալն
յաւիտենի:
12. ՅԱՂԱԳՍ ԱՒՈՒՐ

C |148ա| Հարցումն. Ընդէր՞ աւրն ԻԴ. (24) ժամ է: Պատասխանի. Որ
քարոզեցին զԱստուած գիտութիւն, դարձեալ՝ ԲԺ.ան (12) նահապետքն
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որպէս ի գիշերի լոկ նշմարեցին զծագումն Բանին Աստուծոյ, որպէս Դաւիթ ասէ. «նշանք մեր է, եւ մեք ինչ ոչ տեսաք, իսկ ԲԺ.ան (12) առաքեալքն որպէս ի տուընջեան ականատեսք եղեն Բանին»:
Հարցումն. Ընդէր՞ ժամն Լ. (30) մասն է: Պատասխանի. Նա եւ այս
ըստ բազում բաղդատութեան է, որպէս Լ. (30) աւրն զամիսն կատարեն,
մասունքն զժամն կատարեն, եւ առաջին մարդն ըստ նմին ստեղծաւ՝ Լ.ամեայ (30): Ժ. (10)՝ կատարելութեան նշանակ, իսկ Գ. (3) Ժ.եակքն (10)՝
թէ երեք|148բ|անձնեայ տէրութիւնն յաւրինեցաւ տաճար:
E |156բ| Զի՞նչ է ԻԴ. (24) ժամք աւուրն: Քանզի բազում ԻԴ.եակք (24)
կատարին ի մի իրողութիւն, իմաստութիւն ԻԴ. (24) մասանց կատարի:
ԻԴ. (24) մասանց տեսակք են, վասն զի աստուածածանաւթութեան տեսումնն ի նոսա իմանի, որով ծանեան զԱստուած էական երեք անձնեան
եւ զմարմնանալ Որդւոյ: Եւ դարձեալ՝ ըստ երկոտասան նահապետացն եւ
երկոտասան առաքելոցն ի մեզ զծագումն Բանին ի նոցանէ, որպէս ի
գիշերոյ եւ առաքելոցն՝ որպէս ի տուընջեան:
G |82| Զի՞նչ է, որ օրն ԻԴ. (24) ժամ է: Այս խորհուրդ իմն ունի հզօրագոյն
եւ վասն բազում պատճառի է այս կազմութիւն: Զի բազում ԻԴ.եակք (24)
կատարին ի մի իրողութիւն. իմաստասիրութիւնն ի ԻԴ.ից (24) մասանց կատարի, դարձեալ՝ երկնային իմաստութեանցն են տեսակք ԻԴ. (24), քանզի զաստուածածանութեանն տեսումն ի նոցունց ի ԻԴ. (24) մասանց
տեսին: Որով ծանեան զԱստուած էական, Գ.անձնեան (3) եւ զմարմնանալ որդւոյն Աստուծոյ:
Եւ դարձեալ՝ ԲԺ.ան (12) նահապետացն եւ երկոտասան առաքելոցն ի
մեզ զծագումն Բանին ի նոցանէ որպէս ի գիշերի եւ յառաքելոցն՝ որպէս
ի տուընջեան. ի նոցանէ |83| ըստ մարմնաւորութեան եւ ի սոցանէ ըստ
քարոզութեանն
Դարձեալ՝ եւ ըստ ԻԴ.ից (24) ախտարաց հիւսիսականաց եւ հարաւականաց, որք ԲԺ.ան (12) ընդ աջմէ եւ ԲԺ.ան (12) ընդ ահեկէ ունին
զնիստս: Ըստ այսց խորհրդոց եւ օրն ասի ԻԴ. (24) ժամեան առ ի ծանուցումն մեզ Է՛ն: Զի մի օր է աշխարհի, յոր մարդ երկասիրէ ի ԻԴ. (24)
տեսակս արուեստիցն:
Զի՞նչ է, որ ժամն Լ. (30) մասն է: Այս ըստ այսմ բաղդատութեան է, զի
որպէս Լ. (30) աւուրքն զամիսն կատարեն, զորս մարդն առաջին ամս
կոչէ, սոյնպէս եւ սա ամանակ գոլով, Լ. (30) մասամբ կատարի:
Ունի եւ այլ տեսումն. Ժ. (10) թիւդ կատարելութեան նշան է, իսկ
արդ, Գ. (3) տասնեակդ կատարեալք ի մի իրողութիւն, նշանակեն զԳ.անձնեան (3) եւ զմի իշխանութիւնն:
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L |190| Զօր, որ է տիւ եւ գիշեր, եւ զԴ. (4) եղանակս եւ զտարի,
Արեգակն կատարէ: Զի յարեւելից կիտէ ի նոյն կէտ շրջեալ՝ լինի օր մի,
որ է ԻԴ. (24) ժամ՝ երկու ժամ միոյ կենդանակերպի: Եւ որքան ի վերին
կիսագունդն տեւէ, կոչի տիւ, եւ ի ներքինն անցեալ՝ գիշեր, զի գարշեցոյց
զեր, որ է օդ եւ երես երկրի...
|192| Յաղագս վեց աւուրն հարցումն. վասն էր՞ զերկնայինսն կատարեալ ստեղծ Աստուած, եւ զերկրաւորքս՝ ըստ կարգի յաւուրս վեց: Պատասխանի. Վարդապետք ասեն, թէ վասն բազում պատճառի՝ նախ զի
իմանալիքն մշտնջենաւորք են, ի սակաւ վայրկենի կատարեցան, իսկ
երկրաւորքս՝ ժամանակեայ, եւ ժամանակն կարգ ունի՝ առաջին, միջին եւ
վերջին:
Երկրորդ՝ ասեն, թէ ի սկիզբն աշխարհիս արար զբնութիւն յանկարծակի, այլ բնութիւն յամելով եւ ըստ կարգի՝ յանկատարութենէ ելանէ ի
կատարումն: Երրորդ՝ որ զերկնայինսն կատարեալ ստեղծ, ամենակարող
զօրութեան է ցոյցք, իսկ որ զերկրաւորքս ըստ կարգի՝ ամենագութ մարդասիրութեան է երեւումն, որպէս խնամով զպէտս մարդկան յայնքան
աւուրս կատարեաց: Չորրորդ՝ երկիրս այս տեղիք ուսման է մեր՝ ըստ
կարգի կատարեցան, զի մեք զամենայն ինչ ըստ կարգի ուսցուք եւ մի՛
անկարգ եւ շփոթեալ:
Հինգերորդ՝ զի մարդն տէր եւ իշխան է երկրաւորացս, գիտասցէ ըստ
կարգի զիշխանութիւն իւր ուղղել եւ մի՛ անկարգ եւ անիրաւ: Վեցերորդ՝
կամեցաւ Աստուած, զի մեք բանիւ եւ տեսութեամբ վայելիցեմք ի գործս
Արարչին, այս է՝ յորժամ ընթեռնումք յերկար զպատմութիւն եւ լսեմք, իբրու թէ տեսանեմք աչօք եւ մտօք վայելեմք: Վասն այն՝ ձեռն եւ ձայն եւ
բան եւ թիւ եւ կարգ, աւուրցն եդան: Ապա թէ ոչ՝ ի յակնարկել կամացն
բիւրապատիկ կարող էր Աստուած ստեղծանել, քան զայս աշխարհ:
Եօթներորդ՝ ցուցանէ, թէ որպէս մարմնական բնութիւնք նախ էին
անկատար եւ անտեսակ եւ յետոյ կատարեցան յԱստուծոյ, նոյնպէս եւ
հոգին՝ նախ ի յինքենէ անտեսակ եւ անկատար է եւ յետոյ կատարի յԱստուծոյ շնորհօք եւ առաքինութեամբ եւ գիտութեամբ: Նոյնպէս եւ նշանակէ զհրեշտակաց բնութիւն, որ նախ ստեղծան անկատար ճանաչմամբ
եւ գիտութեամբ, այլ յորժամ երանեցան եւ տեսին զէութիւն Աստուծոյ
անընդմիջաբար, յայնժամ կատարեցան ճանաչմամբ եւ գիտութեամբ:
Ութերորդ՝ նշանակէ վեց թիւն, |193| որ է կատարեալ՝ թէ բոլոր կատարելութիւն աշխարհիս յԱստուծոյ է ստեղծեալ, երկինք եւ երկիր եւ
ամենայն ինչ:
Իններորդ՝ ի վեց օրն ստեղծեալ աշխարհ նշանակէ Զ. (6) դարս, որով
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մնայ աշխարհ, զի առաջին օրն ցուցանէ զառաջին դարս, որով մնայ աշխարհ, զի առաջին օրն ցուցանէ զառաջին դարն, որ յԱդամայ մինչեւ
ցՆոյ, նոյնպէս եւ այլքն ըստ կարգի՝ Աբրահամ, Մովսէս, Դաւիթ եւ Քրիստոս: Զի սոքա են դարագլուխք Զ. (6) դարուց եւ Է.երորդն (7)՝ հանգիստ:
Տասներորդ՝ Զ. (6) թիւն նշանակէ զժամանակս բարեգործութեան, այլ
շաբաթն, ուր հանգեաւ Աստուած, զհանգիստն յաւիտենական:
Վասն մի աւուրն հարցումն. Վասն էր՞ ասէ Գիրն «եղեւ օր մի» եւ ոչ
թէ առաջին եւ այլն ըստ կարգի: Պատասխանի. Նախ զորքանութիւն աւուրցն ցուցանէ, թէ տիւ եւ գիշեր ԻԴ. (24) ժամն լինի օր մի բնական,
երկրորդ՝ զի մի եւ նոյն օր կատարի դարձմամբ Արեգականն ի կիտէ ի
նոյն կէտ արեւելից, երրորդ՝ զի յորժամ կատարին Է. (7) աւուրքն՝ դառնամք ի առաջին օրն, որ է մի եւ նոյն:
Չորրորդ՝ նշանակէ զփութանցութիւն աւուրցս մեր, զի ամենայն ժամանակք մեր անցանեն իբրեւ զմի օր անզգայաբար. ըստ այնմ՝ «Ռ. (1000)
ամ յաչս Տեառն որպէս օր երեկի էանց եւ որպէս պահ մի գիշերոյ»: Հինգերորդ՝ այս մին օրս է, որ կրկնելով կատարէ զշաբաթ եւ զամիս եւ
զտարի եւ զդարս կենցաղոյս եւ հասանէ ի վերջին օրն, որ է մի օր
աներեկ եւ անփոխանորդ...
Վասն վերջին աւուրն հարցումն. Զի՞նչ է յատկութիւն աւուրն վերջին:
Պատասխանի. Նախ զի վախճան է եւ սկիզբն՝ վախճան է ժամանակի եւ
սկիզբն յաւիտենին եւ մշտնջենաւորականացն, երկրորդ՝ զի աներեկ է,
երրորդ՝ զի անփոխանորդ է գիշերոյ, չորրորդ՝ զի օր զնա ոչ երկրորդէ,
հինգերորդ՝ զի անշարժ է եւ անփոփոխ է ժամուց, մասանց եւ րոպէից:
|194| Վասն սկզբան աւուր հարցումն՝ որ՞ է սկիզբն աւուր: Պատասխանի. Նախ գիտելի է, զի կրկին է օր, այսինքն՝ օր բնական եւ օր արուեստական: Օր բնական այն է, որ լինի ի կիտէ ի կէտ ԻԴ. (24) ժամ:
Իսկ օր արուեստական է ծագումն լուսոյ մինչեւ յերեկոյ, առ հասարակ
յամենայն ազգս: Եւ է զանազանութիւն սոցա կրկին. նախ զի բնական
օրն է տիւ եւ գիշեր, իսկ արուեստական օրն միայն տիւ ասացաւ: Երկրորդ՝ բնական օրն հաւասարաչափ է, զի ոչ առաւելու եւ ոչ նուազէ, իսկ
արուեստական օրն առաւելու եւ նուազէ:
Եւ բնական օրն զանազանապէս է առեալ ի զանազան ազգս, զի Հրէայք
եւ Աորիք զերեկոյն դնեն սկիզբն բնական աւուր, աելով՝ «եղեւ երեկոյ եւ
եղեւ վաղորդայն օր մի», իսկ աստեղագէտք՝ զհասարակ օրն, յորում
Արեգակն ի բարձրութիւնս իւր հասանէ:
Իսկ այժմ քրիստոնէիցս կրկին է սկիզբն բնական աւուր, այսինքն՝ մէջ
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գիշերն եւ առաւօտն, վասն զի ի մէջ գիշերի ծնաւ Քրիստոս եւ ի մէջ
գիշերի յարեաւ ի գերեզմանէն: Վասն որոյ տօն առաջին աւուրն ի մէջ
գիշերի սկսանի, եւ մեծամեծ տօնքն՝ յերեկօրեայ, որպէս ասեմք զշաբաթի երեկոյն՝ կիրակամուտ: Իսկ միւսն է ընդ ծագումն լուսոյն, յորում
զպահք եւ զուտիք բաժանեն, այսինքն՝ լոյսն եւ գիշերն:
Եւ գիտելի է, զի ի սկզբանէ աշխարհիս մինչ ի Քրիստոս լոյսն առաջանայր գիշերոյն, իսկ յետ Քրիստոսի մինչ ի վախճան՝ գիշերն առաջանայ
լուսոյն: Ուստի յայտ է, զի երեկոյ շաբաթուն, որ կոչի կիրակամուտ, պատուական է, քան զմիւս գիշերն, որ զհետ գայ կիրակէին: Այս է պատճառն, զի ի սկզբանէ տիւն առաջանայր գիշերոյն, զի Ադամ ի լուսոյ
շնորհացն անկաւ ի խաւար մեղաց: Իսկ գիշեր յարութեան Քրիստոսի
փոխեաց զայս կարգ, զի յարութեամբն իւրով եհան զմեզ ի լոյս շնորհաց
եւ արդարութեան, վասն որոյ գիշերն յառաջ է տուընջեան մինչ ի կատարած:
Վասն բաժանման լուսոյ եւ խաւարի հարցումն. Զինչ՞ է բաժանումն
լուսոյ եւ խաւարի: Պատասխանի. Նախ առաւօտն եւ երեկոյն. եւ է առաւօտն վախճան գիշերոյ եւ սկիզբն տուընջեան, եւ երեկոյն է վախճան
տուընջեան եւ սկիզբն գիշերոյ: Երկրորդ՝ պատճառն, երրորդ՝ տեղիքն,
չորրորդ՝ ժամանակն, զի է պատճառ լուսոյ Արեգակն եւ պատճառ խաւարի՝ ստուեր երկրի: Իսկ տեղիքն՝ զի յայս կիսագունդն լինի լոյս եւ ի
միւսն՝ խաւար, եւ ժամանակն, որ ի յայս ժամս լինի աստ լոյս եւ ի միւս
ժամն խաւար...
|196| Յատկութիւն առաւօտու Ժ. (10) թուով. նախ զի սկիզբն է տուընջեան եւ վախճան գիշերոյ, երկրորդ՝ խառն է ի լուսոյ եւ ի խաւարէ,
երրորդ՝ մերժէ զխաւար, չորրորդ՝ փախչին գողք եւ գազանք, հինգերորդ՝
ցնծութիւն է աչաց եւ սրտից, վեցերորդ՝ որքան յամէ՝ լոյսն պայծառանայ
եւ խաւարն նուազի, եօթներորդ՝ հասուցանէ առ Արեգակն, ութերորդ՝ զնոյն
բնութիւն լուսոյ ունի, իններորդ՝ է առաջին լոյս, տասներորդ՝ նուազին
գիշերային լոյսք:
Յատկութիւնք հասարակ աւուր, որ է կէս օր տուընջեան. նախ զի
պայծառ է լոյսն, եւ զի ջերմ է եւ զի չոր, եւ զի Արեգակն ի բարձրութիւն
իւր է, եւ զի անստուեր է, եւ զի հաւասար եւ մէջ է տուընջեան, եւ զի Զ. (6)
ժամ է, որ է կատարեալ թիւ, եւ զի ժամ է կերակրոյ, եւ զի կարօտին
երբեմն հովանւոյ, եւ զի ժամ է նշանաւոր:
Յատկութիւնք երեկոյի Ժ. (10) գլխով. նախ զի վախճան է տուընջեան
եւ սկիզբն գիշերոյ, եւ զի մերժի լոյսն եւ տարածի խաւարն, եւ զի դադարին ի գործոյ, եւ զի առնուն մշակք զվարձս, եւ զի դառնան ամենեքեան
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ի բնակութիւնս իւրեանց, եւ զի ննջելոյ է ժամ, եւ զի փակեն զդրունս
տանց, եւ զի զգայութիւնք մարմնոյ զինքեանս խնուն, եւ զի պահապանք
առ պարիսպս կացուցանին, եւ զի հօտք ի հովուաց առ փարախս եւ ի
գոմս ածին:
Յատկութիւնք գիշերոյ նոյն թուով. նախ զի ի նմա շրջին գազանք եւ
կերակրին, եւ զի հանգչին աշխատեալքն, եւ զի ուժ առնուն դարձեալ
գործելոյ, եւ զի ստուեր երկրի է, որ ընդ մեզ եւ ընդ Արեգակն դնի, եւ զի
նուազ լոյսքն երեւին, եւ զի վնասակար է աչաց, եւ զի ծածկութիւն է զանազան գունոց, եւ զի ժամանակ է երկիւղի եւ երազոց եւ ցնորից ածօղ,
եւ զի չար գործացն է ապաւէն եւ ամօթոյ բարձող: Եւ գիշեր՝ զի գարշանայ երր, որ է օդ:
M |277| Խնդրելի է, թէ վասն էր՞ Լ. (30) մասն մի ժամ է: Զի Լ. (30)
աստիճան է մի կենդանակերպն, եւ Արեգակն Լ. (30) |278| թաւալմամբն
բովանդակէ զմի կենդանակերպն, այսպէս եւ Լ. (30) մասն կատարէ զմի
ժամն: Դարձեալ՝ զի երեք անձնաւորութիւնք կատարէ զմի աստուածութիւն, զի կատարեալ թիւ է եւ ունի սկիզբն, մէջ եւ կատարած, այսպէս եւ
մասունք երից տասանցս կատարէ զմի ժամ: Դարձեալ՝ զի երից տասանց
աւուրց գոյանայ մի ամիս, այսպէս եւ յերից տասանց մասանց գոյանայ
մի ժամ: Դարձեալ՝ զի յերից տասանց թուոց կոչի մի Լ. (30), այսպէս եւ
յերից տասանց մասանց՝ մի ժամ:
Տեսանելի է, թէ վասն էր՞ ԻԴ. (24) ժամ է աւուրն: Ըստ եկեղեցւոյ
վարդապետաց՝ նախ ԻԴ. (24) մարգարէք տուան մարդկային բնութեանս, որ աւետեցին մեզ զգալուստ իմանալի Արեգական յաշխարհս,
այսպէս եւ ԻԴ. (24) ժամք տուան մեզ առ օրն, որ ի կատարման աւուրն
լրման անդադար աւետեն մեզ զգալուստ զգալի Արեգականս ի աշխարհս: Երկրորդ՝ զի օրն տիւ է եւ գիշեր, եւ տիւն լուսատու ունի ինքեան
զԱրեգակն, եւ գիշերն՝ զԼուսինն: Արդ, ԺԲ. (12) մարգարէքն ի Լուսինն՝
հին օրինացն, որպէս ի գիշեր ընդ աղօտ տեսութեամբ տեսանէին
զխորհուրդ տնօրինութեան Քրիստոսի, իսկ առաքեալքն ի տիւ՝ նոր
օրինացս, ակներեւ տեսութեամբ ականատեսք եղեն մարդեղութեան
Քրիստոսի, որպէս ասէ Յոհանէս, որ «էրն ի սկզբանէ», զորմէ լուաք, որում ականատեսք իսկ եղաք:
|278| Եւ ըստ թուոյ սոցա կարգեցաւ ժամ աւուրն առ ի վայելումն եւ ի
տեսութիւն զգալի աւուրս Արեւու։ ...Երրորդ՝ ըստ տեսլեանն ԻԴ. (24)
էին երիցունքն ի պարս սրբոցն, որում տուաւ սպիտակ արկանելիս,
զծաղկեալ առաքինութեանց նոցա զպայծառութիւն, այսպէս եւ ըստ ԻԴ.
(24) ժամու տուընջեանն եւ գիշերոյ, տուաւ նոցա սպիտակ արկանելիս
տուընջեանն ժամուց՝ զԱրեգակն եւ գիշերին՝ զԼուսինն:
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Իսկ ըստ իմաստասիրաց, զի իմաստասիրութիւն ի ԻԴ. (24) մասնաց
կատարի, այսպէս եւ օրն ի ԻԴ. (24) ժամուց: Եւ նախ՝ ըստ քերթողին, զի
Զ. (6) են մասունք քերականութեան. նախ՝ վերծանութիւն ներկուռ ըստ
առոգանութեանցն, երկրորդ՝ զրուցատրութիւն ըստ ներգոյս քերթողական յեղանակս, երրորդ՝ լեզուաց եւ հնագէտ պատմութեանց առ ձեռն
բացատրութիւն, չորրորդ՝ ստուգաբանութեան գիւտ, հինգերորդ՝ համեմատութեան տեղեկութիւն, վեցերորդ՝ դատումն քերթածաց:
Եւ Ժ. (10) առոգա|279|նութիւնքն՝ շեշտ, բութ, պարոյկ, երկար, սուղ,
թաւ, սոսկ, ապաթարց, ենթամնայ, ստորատ: Եւ Ը. (8) մասունք բանի, որ
են անուն, բայ, ընդունելութիւն, յօդ, դերանուն, նախադրութիւն, մակբայ, շաղկապ, որ լինին ԻԴ. (24): Երկրորդ՝ Ե. (5) ձայնք են Պորփիւրի.
սեռ, տեսակ, տարբերութիւն, յատուկ, պատահումն, եւ Ե. (5) են եղանակ
ստորոգութեանցն, որ յետ այսորիկ բերին. եթէ է՞, զինչ՞ է, որպիսի՞ ինչ
է, վասն էր՞ է եւ առ որպիսի ինչ ունի սեռ եւ տեսակ, եւ ԺԴ. (14) քաղաքական կացուցմունք ճարտասանիցն, որ լինին ԻԴ. (24):
Երրորդ՝ իմաստասիրութիւն բաժանի ի տեսականն եւ ի գործնականն
եւ Զ. (6) սահմանք իմաստասիրութեան. առաջինն, որ ասէ թէ իմաստասիրութիւն է գիտութիւն գոյիցն, ըստ որում գոյքն են, երկրորդ՝ գիտութիւն աստուածայնոց եւ մարդկայնոց իրողութեանց...
Աստուծոյ ըստ կարողութեան մարդկան, հինգերորդ՝ իմաստասիրութիւն է արհեստ արհեստից եւ մակացութիւն մակացութեանց, վեցերորդ՝
իմաստասիրութիւն է սիրելութիւն իմաստութեան, որ լինի Ը. (8): Եւ Ժ. (10)
ստորոգութիւնքն Արիստոտելի, որ է գոյացութիւն, որակ, քանակ, առ
ինչ, ուր, երբ, կալ, ունել, առնել, կրել, եւ այս լինի ԺԸ. (18): Եւ Ե. (5) հակադրութիւնքն, որ է՝ հակասականն, ներհականն, ենթաներհականն, անորիշն եւ իւրաքանչիւրն, որ լինի ԻԳ. (23), եւ բացերեւական բանն առնէ
ԻԴ. (24), որ ամենայն իմաստասիրութիւնք սոքօք բացակատարին ըստ
ԻԴ. (24) ժամու աւուրցն, որ ըստ թուոյ սոցա ներկայացաւ ի բովանդակութիւն միոյ աւուր:
Իսկ երկրորդաբար՝ ըստ տումարական արհեստիս. նախ ըստ թուոյ
լուսաւորացն, զի ԺԲ. (12) կենդանակերպ է եւ Է. (7) մոլորակ եւ Ե. (5)
աստեղք աւել աւուրցն, որ Լուծ, Եղջերու, Ծկրաւորի, Փառագնոտի, Արտախոյր: Ըստ ԻԴ. (24) նշանաւոր լուսաւորացս ԻԴ. (24) արարաւ եւ
ժամ աւուրն: Երկրորդ՝ ըստ թուական արհեստին, զի թիւ անուն իւր մասանցն շարադրութեամբ ի ներքոյ տասնեկին, բաղադրեալ ծնանի զթիւս
ԻԴ. (24): Զի ասա մէկ եւ բե՛ր Բ. (2) ի վերայ, լինի Գ. (3) եւ բե՛ր Գ. (3) ի
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վերայ, լինի Զ. (6), եւ Զ. (6)ն եւ Գ.ն (3) առնէ ինն, եւ բե՛ր Դ. (4) ի
վերայ, առնէ ԺԳ. (13), եւ ԺԳ. (13) եւ Զ. (6) առնէ ԺԹ. (19), եւ միակն եւ
երկեակն եւ երրեակն եւ քառեակն, որ ծնանի զսոսա, առնէ ԻԳ. (23), եւ
թիւ անունս՝ ԻԴ. (24): Եւ ըստ սմա բաղադրական թուոցս բաղադրեցաւ
եւ թիւ ժա|280|մուցն ԻԴ. (24): Երրորդ՝ զի աշխարհ որ յերկնքէն է եւ
յերկրէ, ԻԴ. (24) թուով զետեղեցաւ՝ երկինքն ԺԲ. (12) կենդանակերպով,
երկիրս ԺԲ. (12) մասամբ, այսպէս եւ օր աշխարհիս ԻԴ. (24) ժամաւ
ժողովեցաւ:
Արդ՝ որովհետեւ ասացաք վասն աւուրց ժամու, ասելի է եւ վասն
թուոց եւ որպիսութեան եւ յատկութեան աւուրց: Յաղագս աւուրց. նախ
խնդրելի է վասն վեցերորդ աւուրն, թէ վասն էր՞ զերկնայինսն
կատարեալ է եստեղծ եւ զերկրաւորս՝ ըստ կարգի յաւուրս Զ. (6): Նախ,
զի իմանալիքն մշտնջենաւորք են, ի սակաւ վայրկենի կատարեցան, իսկ
երկրաւորքս՝ ժամանակեայ: Եւ ժամանակն կարգ ունի. առաջին, միջին
եւ վերջին: Երկրորդ՝ ասեն թէ ի սկիզբն աշխարհիս արար զբնութիւն
յանկարծակի այլ բնութիւն յամելով, եւ ըստ կարգի յանկատարութենէ ի
կատարելութիւն ելանէ: Երրորդ՝ զի երկիրս այս տեղի է ուսման մեր, ըստ
կարգի կատարեցան, զի եւ մեք զամենայն ինչ ըստ կարգի ուսուցուք եւ
մի անկարգ եւ շփոթեալ եղիցուք: Չորրորդ՝ զի մարդն տէր եւ իշխան է
երկրաւոր գոյից, գիտասցէ զիշխանութիւն իւր ուղղել ըստ կարգի եւ մի
անկարգ եւ անիրաւութեամբ առնել: Հինգերորդ՝ նշանակէ վեց թիւն, որ
է կատարեալ, թէ բոլոր կատարելութիւն աշխարհիս յամենակատարէն
Աստուծոյ ստեղծեալ կատարեցան՝ երկինք եւ երկիր եւ ամենայն ինչ:
Երկրորդ՝ վասն էր՞ ասէ Գիրն «եղեւ օր մի» եւ ոչ թէ առաջին եւ այլն
ըստ կարգի: Ասելի է՝ նախ զորքանութիւն ժամուցն ցուցանէ, թէ տիւ եւ
գիշերն ԻԴ. (24) ժամ լինի օր մի բնական: Երկրորդ՝ զի մի եւ նոյն օրն
կատարի դարձմամբ Արեգական ի կիտէ ի նոյն կէտ արեւելից: Երրորդ՝
զի յորժամ կատարին Է. (7) աւուրքն, դառնամք յառաջին օրն, որ է մի եւ
նոյն: Չորրորդ՝ նշանակէ զփութանցութիւն աւուրցս մեր, զի ամենայն
ժամանակք մեր անցանեն իբրեւ զմի օր անզգայաբար: Ըստ այնմ՝
«հազար ամ յաչս Տեառն իբրեւ զօր երեկի, զի անց որպէս պահ մի գիշերոյ»: Հինգերորդ՝ այս մին օր է, որ կրկնուելով կատարէ զշաբաթ եւ զամիս եւ զտարի եւ զդար կենցաղոյս եւ հասանէ ի վերջին օրն, որ է մի օր
աներեկ եւ անփոխանորդ...
|281| Խնդրելի է եւ վասն վերջին աւուրն, թէ զինչ՞ է յատկութիւն
աւուրն վերջին: Նախ զի վախճան է եւ սկիզբն. վախճան է ժամանակի եւ
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սկիզբն յաւիտենի եւ մշտնջենաւոր կենացն, երկրորդ՝ զի աներեկ է, երրորդ՝ զի անփոխանորդ է գիշերոյ, չորրորդ՝ զի օր զնա ոչ երկրորդէ, հինգերորդ՝ զի անշարժ եւ անփոփոխ է ժամուց, մասանց եւ րոպէից:
Դարձեալ այսպէս զանազանին սոքա երեքեան աւուրք, այսինքն՝ առաջին օր ստեղծման եւ միջին օր փոփոխման՝ մինչ ի կատարած եւ վերջին օր յարութեան: Դարձեալ՝ զի առաջին օրն եղեւ անառաւօտ, եւ վերջինն է աներեկոյ, եւ միջինն՝ ամենայն աւուրք ունին առաւօտ եւ երեկոյ:
Հինգերորդ՝ խնդրելի է, թէ որն է սկիզբն աւուրն: Նախ գիտելի է, զի
կրկին է օր՝ այսինքն՝ բնական եւ արուեստական: Արուեստական է ծագումն լուսոյ մինչեւ յերեկոյ առ հասարակ յազգս, իսկ օր բնական, որ է
կիտէ ի կէտ ԻԴ. (24): Եւ է զանազանութիւն սոցա կրկին, նախ զի բնական օրն է տիւ եւ գիշեր, իսկ արուեստական օրն՝ միայն տիւ: Երկրորդ՝
բնական օրն հաւասարաչափ է, զի ոչ առաւելու եւ ոչ նուազի, իսկ
արուեստական օրն առաւելու եւ նուազի: Եւ բնական օրն զանազանապէս առեալ է ի զանազան ազգս. զի հրէայքն եւ ասորիք զերեկոյն դնեն
սկիզբն բնական աւուրն՝ ասելով «եղեւ երեկոյ, եղեւ վաղորդեան օր մի»,
իսկ աստեղագէտք զհասարակ օրն, յորում Արեգակն ի բարձունս իւր
հասանէ: Իսկ այժմ քրիստոնէիցս կրկին է սկիզբն աւուրն, այսինքն՝ մէջ
գի|282|շերն եւ առաւօտն:
Զի ի մէջ գիշերի ծնաւ Քրիստոս եւ ի մէջ գիշերի յարեաւ ի գերեզմանէն, վասն որոյ տօն առաջի աւուրն ի մէջ գիշերի սկսանի, եւ մեծամեծ
տօնք՝ յերեկոյ, որպէս ասեմք Զ.շաբթի (6) երեկոյն կիրակամուտ: Իսկ
միւսն է ըստ ծագումն, յորում զպահք եւ զուտիք բաժանեն, այսինքն՝
լոյսն եւ գիշերն:
Վեցերորդ՝ խնդրելի է եւ վասն յատկութեանց, որ աւուր հետեւին:
Նախ վասն յատկութեան առաւօտու. առաջին՝ զի սկիզբն է տուընջեան
եւ վախճան գիշերոյ, երկրորդ՝ խառն է ի լուսոյ եւ ի խաւարէ, երրորդ՝
մերժէ զխաւար, չորրորդ՝ մերժին գողք եւ գազանք, հինգերորդ՝ ցնծութիւն է աչաց եւ սրտից, վեցերորդ՝ որքան յամէ, լոյսն պայծառանայ, եւ
խաւարն նուազի, եօթներորդ՝ հասուցանէ առ Արեգակն, ութերորդ՝ զնոյն
բնութիւն լուսոյ ունի, իններորդ՝ է առաջին լոյս, տասներորդ՝ նուազին
գիշերային լոյսք:
Իսկ յատկութիւն հասարակ աւուր, որ է կէսօր տուընջեան. նախ զի
պայծառ է լոյսն եւ զի ջերմ է եւ զի չոր է, եւ զի Արեգակն ի բարձրութիւն
իւր է, եւ զի անստուեր է, եւ զի հաւասար եւ մէջ է տուընջեան, եւ զի Զ. (6)
ժամ է, որ է կատարեալ թիւ, եւ զի ժամ է կերակրոյ, եւ զի կարօտին
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հովանոյ, եւ զի ժամ է նշանաւոր: Իսկ յատկութիւնք երեկոյի. նախ զի
վախճան է տուընջեան եւ սկիզբն գիշերոյ, եւ զի մերժի լոյսն եւ տարածի
խաւարն, եւ զի դադարին ի գործոյ, եւ զի առնուն մշակք զվարձս, եւ զի
դառնան ամենեքեան ի բնակութիւնս իւրեանց, եւ զի ննջելոյ է ժամ, եւ
զի փակին դրունք տանց, եւ զի զգայութիւնք մարմնոյ զինքեանս խնուն,
եւ զի պահապանք առ պարիսպս կացուցանեն, եւ զի հօտք հովուաց՝ առ
փարախս եւ առ գոմս ածին: Իսկ յատկութիւն գիշերոյ. նախ զի ի նմա
շրջին գազանք եւ կերակրին, եւ զի հանգչին աշխատեալքն, եւ զի ուժ
առնուն դարձեալ գործելոյ, եւ զի ստուեր երկրի է, որ ընդ մեզ եւ Արեգական դնի, եւ զի նուազ լոյսք երեւին, եւ զի վնասակար է աչաց, եւ զի
ծածկութիւն է զանազան գունոց, եւ զի ժամանակ է երկիւղի եւ երազից
եւ ցնորից ածող, եւ չարագործացն ապաւեն եւ ամօթոյ բարձող: Եւ
գիշեր՝ զի գարշանայ երր, որ է օդ:
13. ԵԹԷ ԿԱՄԵՍՑԻՍ ԳԻՏԵԼ, ԵԹԷ ԱՐԵԳԱԿՆ ՅՈՐՈՒՄ ԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՊԻ Է

A |144| Կա՛լ ի գարնանային հասարակաւորութենէն յառաջ Բ.(2) թուով
պակաս, մինչեւ ուր գիտել կամեսցիս, եւ տո՛ւր ի կենդանակերպսն, եւ
ուր թիւն սպառի՝ յանմ կենդանակերպոջն է:
|177| Կա՛լ ի գարնանային հասարակածէն մինչեւ ուր ես Բ. (2) թուով
պակաս եւ տո՛ւր կենդանակերպիցն Լ. Լ. (30-30)՝ սկսեալ ի Խոյէն, ուր
սպառի թիւն՝ յանմ կենդանակերպի է Արեգակն:
|182| Կա՛լ ի գարնանային հասարակածէն մինչեւ ուր ես Բ. (2) թուով
պակաս եւ տո՛ւր կենդանակերպիցն Լ. Լ. (30-30) ի Խոյէն սկսեալ, ու
յանկի թիւն՝ անդ է: Եւ Դ. (4) եղանակքն Գ., Գ. (3-3) առնուն ի կենդանակերպիցն՝ ի Խոյէն սկսեալ: Իսկ արարչութեան աւուրցն աստեղք այս
են՝ Լուծ, Եղջիւրու, Ծկրաւորի, Փարազնոտի, Արտախոյր: Եւ գաւտիք
Արեգականն այս են՝ Հրատ, Արեգակն, Լուսաբեր, Փայլածու, Լուսին, Երեւակն, Լուսնթագ:
A1 |256| Կա՛լ ի գարնանային հասարակածէն մինչեւ ուր ես Բ. (2)
թուով պակաս եւ տո՛ւր կենդանակերպիցն Լ. (30), Լ. (30)՝ ի Խոյէն
սկսեալ, ուր թիւն սպառի, անդ է Արեգակն:
M |262| Գիտելի է, զի ԺԲ. (12) կենդանակերպս ոչ են իբրեւ զԷ. (7)
մոլորակս, որ ի ներքոյ երկնիցս տարորոշ պարունակք են եւ գօտիք, այլ
սոքա յերկինս ամրացեալք են, որպէս բեւեռն ի տախտակի...
|271| Ասէ «կա՛լ ի գարնանային հասարակածէն Բ. (2) թուով պակաս»,
զի ի հասարակածին ստեղծան Արեգակն եւ Լուսինն, բայց ի հասարակածին ի Խոյն ոչ եդան, այլ յետ զկնի Բ. (2) աւուրց, յորժամ մարդն ստեղծաւ,
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եւ արարչութեան Զատիկն սկսաւ, ապա ի Խոյն եդաւ ի նիսանի Ա. (1), զի
տարւոյն սկիզբն եւ կենդանակերպիցն սկիզբն ի միում աւուր լիցի: Եւ Լ.,
Լ. (30-30) զգնալն՝ զի իւրաքանչիւր կենդանակերպս Լ., Լ. (30-30) կենայ:
14. ԵԹԷ ԿԱՄԵՍՑԻՍ ԳԻՏԵԼ, ԵԹԷ ԱՐԵԳԱԿՆ ՅՈՐՈՒՄ ԿԻՏԻ Է

A |146| Կա՛լ զամս ի սկզբանէ արարածոց զՐՋՀԶ. (5976), զՀայ
թուականն ի վերայ բե՛ր եւ միաւորեա՛ եւ ապա բաժանեա՛ ՅԿԵ. (365), որ
է շրջան մի: Զամենայնն գիտելով զշրջանսն եթէ քան զՅԿԵ. (365) պակաս է, ՂԱ. (91) բարժանելով ի կէտսն տարջիր՝ ի կէտն երկրամիջակ, որ
է գարուն, կէտն ժամադիտակն, որ է ամառն, կէտն ընթերական, որ է
աշունն, կէտն սուզական, որ է ձմեռն:
Շրջան Արեգականն՝ ԻԸ. (28), շրջան Լուսնին՝ ԺԹ. (19): Ամիս Արեգականն՝ ԼԱ. (31), ամիս Լուսնին՝ ԻԹ. (29): Աւր Արեգականն՝ ԻԴ. (24),
աւր Լուսնին՝ ԻԳ. (23) եւ Գ. (3) մասն:
|178| Կա՛լ ՐՋՀԶ. (5976) եւ զՀայ թուականն ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ
ՅԿԵ., ՅԿԵ. (365-365), որ մնայ՝ ՂԱ. (91) թիւ եւ Գ. (3) ժամ ի կէտսն
տո՛ւր: Եւ կէտքն են այսոքիկ՝ կէտ երկնամիջակ, կէտ ժամադիտակ, կէտ
եթերական, կէտ սուզական:
A1 |258| Կա՛լ զամս ի սկզբանէ յելիցն նախաստեղծիցն ի դրախտէն
ՐՋՀԶ. (5976), զՀայ թուականն ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ ՅԿԵ., ՅԿԵ. (365365), որ մնայ, ՂԱ. (91) ամ եւ Գ. (3) ժամ ի կէտսն տո՛ւր: Եւ կէտք են
այսոքիկ՝ կէտ երկնամիջակ գարունն է, կէտ ժամադիտակ ամառն է, կէտ
եթերական աշունն է, կէտ սուզական ձմեռն է:
|259| Եւ յորժամ զկէտքն առնես, դարձեալ համառաւտաբար, այսինքն՝ գնա՛, գնա՛ զՌ. (1000) եւ զՃ. (100)ն պակաս Ե. (5) թուով եւ այսինքն՝ երթայ Ց. (6000) եւ Ո. (600), եւ մնայ Լ. (30) եւ զայլ տո՛ւր ի
կարգին եւ գտանես:
Սոքա են շրջանք բարձրութեան եւ խոնարհութեան Արեգականն, պատճառ յոռութեան եւ բարեխառնութեան քառանիւթացս՝ ցրտութեան եւ
ջերմութեան եւ ծովու ամբարձմանն եւ նուազութեան:
Գիտելի է, զի յիսկզբան ստեղծմանն Արեգակն հասեալ ի կիսագնդին
կամարն հարաւային մասինն հասարակակէտ, սակս այսր միջոցի ՂԱ.
(91) ամ եւ Գ. (3) ժամ բարձրացեալ ի կէտ երկնից միջակն, ՂԱ. (91) եւ
Գ. (3) ժամ բարձրացեալ ի կէտ ժամադիտակն: Աստանաւր հասեալ ի
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գիծ բոլորագնդին անստուեր տպաւորէ ժամս Բ. (2): Իսկ ի զիջականսն՝
ըստ նմին չափու: Իմա՛, զի այս որ ասէ զիջականսն ըստ նմին չափու, զայս
ասէ, թէ զզաւրս զայս կրկին անգամ անստուեր տպաւորէ ժամս Բ. (2) ի
յելանելն եւ ի զիջանելն: Արդ, ի վերանալն ի կէտ երկնամիջակն՝ բարեխառնութիւն երկրի լինի: Իսկ եւս ի գերագոյնն ի ժամադիտակն հասեալ
սաստկագոյն ջերմութիւն ունի զկողմն հիւսիսոյ, մանաւանդ ի ԿԴ. (64)
ամէն ի վեր: Յայսմ ամի ծովուց նուազութիւն, աղբերաց յոլովութիւն,
հիւսիային կողմանցն ծովք խոնարհին՝ գնալով յովկիանոս: Եւ ի ջերմութենէ դաշտք դատարկանան ի մարդկանէ եւ ի լերինս լինի շինութիւն
բնակութեան, մինչ զի մրգաբերութեան այգիք տնկին:
Եւ շրջեալ ի կէտ եթերականն զամս ԿԴ. (64), բարեխառնութիւն երկրի լինի: Իսկ անդր ի վեր՝ աւդք ցրտաշունչք, պտղոց նուազութիւն, աղբերաց պակասութիւն, լերինք բնաւ անպտուղք, ծովք հիւսիսային կողմանցն լնուն, իսկ հարաւայինքն սաստիկ տապախառն լինին, այն է գաւտին այրեցեալ: Եւ յաղագս սաստկութեան եթերին ովկիանոս նուազի: Եւ
հասեալ ի կէտ սուզականն՝ աստանաւր դառնայ ի բարեխառնութիւն, եւ
սակաւ, սակաւ բարեխառնին աւդք եւ քաղցրանան:
M |169| Յաղագս Դ. (4) կէտից ժամանակաց. երիս իրս տեսանելի է
աստ՝ նախ թէ զինչ են կէտք, երկրորդ, թէ վասն է՞ր Դ. (4) թուով սահմանեցան, երրորդ, թէ որքանաբար ունին հաղորդութիւն ըստ եղանակացտարւոյն: Վասն առաջնոյն ասելի է, թէ կէտք են չափ եւ սահման ժամանակաց, զի սոքօք չափաբերեալ եզերին, որպէս եւ տարին չորիւք եղանակօք չափի: Վասն երկրորդին ճառելի է, թէ վասն այն Դ. (4) թուով
սահմանեցան, զի մեծարգի երեւեցաւ թիւս այս ի սկզբանէ հետէ... Եւ
վասն զի Դ. (4) թիւս այս յառաջմէ հետէ ի բազումս մեծարգի երեւեցաւ
եւ վասն հասարակ մեծարգի թուով սահմանեաց Աստուած զկէտք ժամանակին, զի մի նուազ երեւեսցի ժամանակն քան զեղեալսն ի ժամանակի,
զի թէ պատշաճ էր ի ժամանակի եղելոցն մեծարգի թուով սահմանիլ, եւս
առաւել ժամանակին, որ պարունակող է նոցա:
Վասն երրորդին գիտելի է, զի բազում իրօք հաղորդին կէտք ժամանակաց եւ հաւասարին եղանակաց տարւոյն. առաջին եղանակի տարւոյն
անուանն հաղորդի, ըստ որում ասի «կէտ երկնամիջակ գարնանային» եւ
այլն ըստ կարգի: Երկրորդ՝ ըստ քանիօ|170|նութեան, զի եղանակն ունի
ՂԱ.(91) օր եւ Գ.(3) ժամ, եւ կէտն՝ ՂԱ.(91) ամ եւ Գ.(3) ամիս: Երրորդ՝ ըստ
տարւոյն որչափութեան, զի Դ.(4) եղանակքն ունին ի տարին ՅԿԵ.(365) օր,
եւ կէտքն ի ժամանակն ՅԿԵ. (365) ամ: Չորրորդ՝ ըստ կարգի, զի յեղանակս
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առաջին է գարունն եւ ի կէտքն՝ երկնամիջակն, որ է գարնանային: Հինգերորդ՝ ըստ ներգործութեան, զի առաջին եղանակ տարւոյն միջակ է եւ
բարեխառն, նոյնպէս եւ առաջին կէտ ժամանակին միջակ է եւ բարեխառն: Վեցերորդ՝ ըստ վախճանի, զի Դ. (4) եղանակն եզերէ զտարին, եւ
Դ.(4) կէտքն՝ զժամանակն: Եօթներորդ՝ ըստ պարունակութեան, զի տարին պարունակէ զԴ. (4) եղանակն, եւ ժամանակն զԴ. (4) կէտքն: Ութերորդ՝ ըստ քանակութեան ինքեանց, զի Դ. (4) եղանակք են տարւոյն, եւ
Դ. (4) կէտք են ժամանակին:
Իսկ զանազանին նախ զի որք ըստ տարւոյն սահմանեցան, եղանակք
ասին եւ որք ըստ ժամանակին՝ կէտք, երկրորդ՝ զի եղանակքն վասն
տարւոյն սահմանեցան, եւ կէտքն վասն ժամանակին, երրորդ՝ զի եղանակքն զորքանութիւն ըստ աւուրց ունին, եւ կէտքն՝ ըստ տարեաց, չորրորդ՝ զի եղանակքն զաւուրքն տարի առնեն, եւ սոքա՝ զտարիքն ժամանակ, է եւ այլ եւս եթէ կամեսցի ոք:
Հարցումն. Վասն է՞ր ասի կէտն երկնամիջակ եւ այլն ըստ կարգի:
Պատասխանի. Նշանակն անուամբ զորպիսութիւն բերման ժամանակին երկնային ընթացիւք եւ դրութեամբ տարերց յիւրաքանչիւր կէտսն
կամի ցուցանել զժամանակն, զի Արեգակն ի միջին կամարին գոլով
առնէ զեղանակ գարնանն, նոյնպէս եւ «կէտ երկնամիջակ» ասելով
զգարնանային ժամանակն յայտնէ: Իսկ «ժամադիտակ», զի Արեգակն ի
գարնանային եղանակէն յորժամ ամբառնայ յամառնայինն այնուհետեւ
դիտէ յառաւելութիւն ժամուցն երկար ընթացիւքն, եւ այս անուամբս զամառնայինն յայտնէ զժամանակն, որով առաւելու սաստիկ ջերմութիւն:
Իսկ «եթերականն՝ ըստ կարգի դրութեան տարերցս, զխոնարհիլն սաստիկ ջերմութեան ի բարեխառնութիւն աշնանային ժամանակին ցուցանէ
խոնարհութեամբ եթերիս առ Արեգականն բարձրութեան: Իսկ «սուզականն՝ որ եւս խոնարհ է քան զեթերն զեւս խոնարհիլն ի բարեխառնութենէ օդոյն ի սաստկութենէ ձմեռնային ցրտոյն յայտնէ զժամանակն:
|171| Հարցումն. Զին՞չ է ասելն, թէ ի սկզբան ստեղծման Արեգակն
հասեալ ի կիսագնդին կամարին՝ հարաւային մասինն հասարակակէտ:
Պատասխանի. Հասարակական անուամբ կամի տարորոշումն առնել
իմաստասէրս, ըստ երրորդ անկիւնական կամարացդ երկնից եւ ցուցանէ
եզական թուով միայն լինել հասարակական կէտ եւ այս ի հարաւային
մասինն, զի մի գուցէ յորժամ լսիցես կիսագնդին կամարին զչորրորդ կամարն, իմանայցես, որ ունի զմէջն երկնից ըստ քանակութեան էութեան
ձեւոյն անկիւնաւոր ի քառանկիւնոջ կողման գոլով: Վասն այն ասէ
հարաւային մասինն, այսինքն՝ ի հարաւակոյս կողմանէ, որ զչորրորդ եւ
զերկրորդ կամարիդ զմիջին կամարն ունի՝ զայն ասէ «հասարակական
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կէտ», ուր Խոյն է տանուտէր Բայց զքառանկիւնին կրկին կերպիւ իմա՝ առաջին, ըստ կամարացդ եւ երկրորդ՝ , ըստ վերին եւ ներքին կիսագնդին:
Հարցումն. Ընդէ՞ր հասարակ կէտ Արեգականն ոչ եդ ի չորրորդ կամարն, որ ուներ զմէջ երկնից, քան թէ յերրորդ կամարն ընդ հարաւային
մասինն:
Պատասխանի. Զի ի կենդանակերպքս, որ զաստիճանս ունին Արեգականն ընթացից ի հարաւային յերկրորդ կամարէն մինչեւ ի չորրորդ կամարս երկնից, եւ յայն կոյս հիւսիսային կողմանցն ոչ է կենդանակերպ,
վասն որոյ ոչ ընթանայ Արեգակն: Դարձեալ՝ վասն հարկի եղանակացդ,
զի թէ եդեալ էր զհասարակ կէտն ի մէջ երկնիցդ, ոչ էր հնար լինել երկուց եղանակաց տարւոյն, այսինքն՝ ամարան եւ աշնան, եւ այնուհետեւ
ոչ բոյս լինէր յերկիր եւ ոչ պտուղք ծառոց եւ կենդանիք յոչ գտանել
զհարկաւոր պէտս, ոչ կարէին կեալ, եւ մնայր աշխարհս անապատ:
Հարցումն. Զիա՞րդ խափանումն լինէր եղանակացն:
Պատասխանի. Զի Արեգակն յերրորդ կամարն ունելով զհասարակ
կէտն գարնան ի սկիզբն զառ ի վեր ունի զընթացսն եւ բարձրանալովն
հասուցանէ զեղանակն գարնան յեղանակս ամարան եւ խոնարհվելով
յաշունն եւ կրկին խոնարհվելովն ի ձմեռն եւ բարձրանալովն ի գարունն
եւ կրկին բարձրանալովն յամառն: Իսկ յորժամ ի չորրորդ կամարն, որ է
մէջ երկնիցն, ունենայր զհասարակ կէտն յոր կոյս եւ է սկիզբն խոնարհութեան, ընթացս ունի Արեգակն եւ իջանելովն զգարնան յեղանակն ի
ձմեռն հասուցանէր եւ ելանելովն ի գարուն, եւ զի ոչ ունի կրկին ելումն,
ոչ կարէ հասուցանել յամարան: |172| Իսկ զիջուցանելովն դարձեալ հասուցանէ ի ձմեռն եւ ոչ է հնար լինել ամարան եւ աշնան, զի կրկին ելանելն է պատճառ գարնան եւ ամարան, կրկին իջանելն՝ աշնան եւ ձմերան, եւ վասն այսմ հարկի ոչ եդ զհասարակ կէտն ի չորրորդ կամարին,
այլ ի երրորդն:
Ըստ եղանակաց կամարացդ ութն են կամարք երկնից, եւ ըստ կենդանակերպիցդ ԻԴ. (24), իսկ ըստ աստիճանացդ՝ ՉԻ. (720) եւ այլ ոչ է
հնար աւելի գոլ քան զայս եւ կամ պակաս:
Ի ծայրէ ի ծայր ըստ ուղիղ գծի ելիցն Արեգական՝ է լայնութիւն երկնից ըստ ութերորդ կամարիս ՃԽԴՌ. (144.000) աստիճան ըստ փոքր աստիճանացն, որ մնայ Արեգակն Ա. (1) աստիճանն ընդ թաւալմանն: Եւ
գիտեա, զի զայս ոչ ասեմ իբր թէ Արեգակն ընդ ութերորդ կամարդ ճանապարհորդէ, զի նա ի Ը. (8) կամարացդ միայն Զ. (6)երորդ կամարս
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ընթանայ առ հարաւային կողմ, այլ ծայրէ ի ծայր զլայնութիւն երկնիցդ
ուսուցանեմ քեզ ըստ խոնարհելոյ եւ բարձրանալոյ Արեգականն աստիճանաց: Իսկ ըստ լայնութեան ճակատու Արեգականն առնէ ծայրէ ի ծայր
ՍՃԿ. (2160), իսկ ըստ գնդին բոլորութեան՝ ՉԻ. (720), որ ի գլուխ բոլորիդ է գրեալ, որ ասէ աստիճանք ըստ թաւալման Արեգականն: Այլ իմա,
թէ Արեգակս ի հիւսիսային կողմանն կոյս ի քանիերորդ կամարս երկնից,
նոյնպէս եւ հարաւային իմա ըստ խոնարհելոյն եւ բարձրանալոյն, այսպէս եւ զաստիճանսն իմա ըստ զանազան դրոշմելոյդ:
Հարցումն. Արդ եթէ ի մի կողմանէ առցէ զկրկին իջումն եւ զելումն ի
չորրորդ կամարէն, հնա՞ր է լինել չորից եղանակացն:
Պատասխանի. Եւս առաւել անհնար է լինել ամարան եւ աշնան, եւ
այս է պատճառն՝ զի յորժամ Արեգակն զհասարակ կէտն, այսինքն՝ գարնան եղանակն ի չորրորդ կամարն ունենայ զսկիզբն ընթացիցն, ի խոնարհ ունի ընթանալ: Զի թէպէտ ի մի կողմանէ ունիցի զկրկին խոնարհիլն եւ զելումն, ասինքն կամ ի հիւսիսային կողմանէն եւ կամ ի հարաւայինս որպէս եւ այժմ է յառաջին խոնարհիլն զգարունն զձմեռն առնէ եւ
ի կրկին խոնարհիլն կրկին ձմեռն, այսինքն՝ ձմռան՝ ձմեռն, իսկ ամառն ի
գարնան կէտն, նախ զբարձրանալն խնդրէ եւ ապա կարէ լինել ամառն
եւ բերիլ աշնանն ըստ նմա: Ապա եւ վաշ արարչական իմաստութեան, զի
եդ զհասարակ կէտն յերրորդ կամարին ի հարաւային մասինն, զի վասն
առաւել հեռաւորութեան ի հիւսիսոյ կալցի զնա սաստիկ ցրտութիւն եւ ի
հարաւ մերձ լինելոյն կալցի զնա սաստիկ ջերմութիւն ի պատճառս |173|
տանջանաց մեղաւորաց, որք իբրեւ զիս զայրացուցանեն զԱստուած եւ
վասն ունելոյ զսկիզբն զառ ի վեր ընթացիցն գեղեցկաբար յօրինեսցին
չորեքեան եղանակքն...
Հարցումն. Վասն է՞ր ասէ «ե՛րթ զթուականն ՅԿԵ. (365) եւ որ ի խոնարհ մնայ, ՂԱ. (91), ՂԱ. (91) ի կէտսն տո՛ւր», եւ այս առնէ ՅԿԴ. (364),
որ է ամ մի պակաս, զի գնալն ՅԿԵ. (365) է եւ գալն ՅԿԴ. (364):
Պատասխանի. Մի՛ գիտել, թէ ամս այս կորնչի եւ կամ թէ չէ ի միջի, զի
որպէս ի գարնան եղանակն ՂԱ. (91) օր տաս եւ Գ. (3) ժամ, նոյնպէս եւ
աստ տայ ծածկաբար ՂԱ. (91) ամ եւ Գ. (3) ամիս, զի թէպէտ ի տալն ոչ
երեւի, զի ՂԱ. (91) տայ, բայց ի գնալն ՅԿԵ. (365)՝ զԳ., Գ. (3-3) ամիսքն
ի հէտ իւր տանի:
Հարցումն. Ուստի՞ գոյանան Գ., Գ. (3-3) ամիսքն ի կէտքս յայս, որ
ՅԿԴ.ն (364) ՅԿԵ. (365) գնամք:
Պատասխանի. Ի Գ. (3), Գ. (3) ժամու յեղանակացն: Եւ աստ տես, զի
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Յ. (300) ամն ՌՄ. (1200) եղանակ առնէ եւ ԿԵ.ն (65)՝ ՄԿ. (260), միանգամայն առնէ ՌՆԿ. (1460): ՉԿԵ. (365) ամն հաշուէ ամեն եղանակի Գ. (3)
ժամ, Ռ. (1000) եղանակն՝ ԳՌ. (3000) ժամ, Ն. (400) եղանակն՝ ՌՄ. (1200)
ժամ, որ լինի ՏՄ. (4200) եւ Կ. (60) եղանակն՝ ՃՁ. (180) ժամ, որ ընդ ամենայնի լինի ՏՅՁ. (4380) ժամ: Արդ, արա՛ զԺԲ. (12) ժամն օր մի, ՎՈ.ն (3600)
առնէ Յ. (300) օր եւ ՉՁ.ն (780)՝ ԿԵ. (65) օր, որ է տարի մի, եւ վասն այսմ
տամք ի Դ. (4) կէտքն ՅԿԵ. (365) ամ: Այսքան վասն կէտացն շատ լիցի...
|292| Գիտելի է, զի կէտ՝ ձայնս հոմանուն է, քանզի ի վերայ բազմաց
բերի: Նախ առաջին՝ կէտ ամենայն արարածոցս Աստուած է, որ ի նմանէ
առին զսկիզբն լինելութեան, զի ոչ ոք յառաջ, քան զնա... Երկրորդ՝ կէտ
առնու եւ ի վերայ յաւիտենից, զի իւրաքանչիւր յաւիտեան ունի կէտ
զսկիզբն եւ զվախճանն իւր: Երրորդ՝ ասի կէտ եւ վախճան մարդոյն, որպէս ասեմք եթէ ժամանեաց ի կէտ կոչմանն իւրոյ: Չորրորդ՝ կոչի կէտ
վայրկեան եւ սուղ ժամանակն... Հինգերորդ՝ կէտ է եւ դրութիւն օրինացն, որպէս Ադամայ հրամայեաց չուտել ի պտղոյն մինչեւ ի կէտ սահմանադրութեան իւրոյ, որչափ որ ինքն կամենայր: Վեցերորդ՝ առ|293|նու կէտս ի վերայ բոլոր գոյիցս... Եօթներորդ՝ ասի կէտ եւ մեծամեծ
ձկանց ծովու... Ութերորդ՝ կոչի կէտ եւ ըստ քերականութեան արհեստին,
որ առ ամենայն գիրս եւ բանս երեւի, որպէս ստորակէտ, միջակէտ եւ աւարտակէտ: Իններորդ՝ երեւի կէտս ի վերայ միջոցաց տարորոշ եւ շարունակ քանակին, զի զտարորոշսն տարանջատ է եւ զշարունակսն բաղկացուցանէ, զի ի տարորոշ քանակսն զառանձնացեալ թիւսն ոչ թողու
շարամօտիլ առ միմեանս: Եւ ի բանս զսուղսն եւ զերկարսն ոչ տայ շարամերձիլ մէջն, իսկ ի շարունակ քանակն կէտն բաղկացուցանէ զգիծն:
Տասներորդ՝ երեւի կէտն եւ ի բոլորակ ծիր, զի մէջն, ուր կարակնին ոտք
հաստատեալ է, կէտ է առ բոլորն ծիր: Մետասաներորդ՝ կէտ է եւ միջոցս
երկիր առ անբաւ հեռաւորութիւն երկնային ծրին: Երկուտասաներորդ՝
կէտ է եւ չափ աւուրն, որպէս ասեմք՝ Արեգակն ի կիտէ ի կէտ ընթանալով բացակատարէ զօրն: Նոյնպէս եւ շրջանք Արեգական եւ Լուսնի կէտք
են: Երեքտասաներորդ՝ կէտ է եւ երկնիցն ըստ քառից կերպի արեւելեան,
արեւմտեան, հասարակօրեան եւ մէջ գիշերին: Նաեւ ըստ միանգամ հիռ
գալոյն ունի եւ կէտ: Չորեքտասաներորդ՝ այս է կէտ, որ ասէ «տես, թէ
Արեգակն յորում կիտի է»:
Եւ գիտելի է, զի Դ. (4) են կէտք ժամանակաւոր եղանակացս, որպէս
տարեւոր եղանակացն: Եւ որ ինչ վասն չորիցս է, ասացեալ եղեւ տարեւոր եղանակացն: Եւ սոքա տարի ըստ աւուր ունին ըստ քանիօնու-
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թեան աւուրց նոցա. ՂԱ. (91) ամ եւ Գ. (3) ժամ ըստ ՂԱ. (91) աւուրց եւ
ժամուց նոցա երից: Իսկ զի «կէտ երկնամիջակ՝ գարուն» ասէ, մի կարծեր, թէ երկնամիջակ գօտի զայն ասէ, ուր Խեցգետինն է, զի նա ունի
զմէջն երկնից հաւասարաչափ: Վասն որոյ իմաստասերդ զգուշանայ
վասն հոմանունութեան եւ ասէ «զհարաւային հասարակակէտն ասեմ, որ
զտիւն եւ զգիշերն հասարակ ունի եւ ոչ զայն հասարակ գօտին ասեմ, որ
զերկու մասունս երկնային գնդին հաւասար ունի»: Քանզի Գ. (3) են գօտիք. առա|294|ջին՝ երկնամիջակն, ուր Խեցգետինն է, երկրորդ՝ հասարակն, ուր Խոյն է, երրորդ՝ այրեցեալ գօտին, ուր Այծեղջիւրն է:
Եւ իմա, զի որպէս երկիրս ի ԺԲ. (12) մասունս բաժանեալ է, այսպէս
եւ երկինքն ըստ ԺԲ. (12) կենդանակերպիցն՝ ԺԲ. (12) մասունս եւ նա է
բաժանեալ: Արդ ի եզերէ երկնից հիւսիսային կողմանն մինչ երկնամիջակ
գօտին, որ Խեցգետինն է, զվեցերորդ բաժինն երկնից երկնամիջակ գօտին ունի եւ զիններորդ բաժին հասարակ գօտին ունի, ուր Խոյն է: Եւ
զԺԲ.երորդ (12) բաժինն՝ այրեցեալ գօտին, ուր Այծեղջիւրն է: Եւ վասն
սաստիկ մերձ գոլոյ Արեգականն առ հարաւ՝ ի խոնարհ ընթանալովն,
տարի եւ կիսու ճանապարհ այնպէս այրեցեալ է, իբրեւ զխանձողս փայտից եւ սեւացեալ, որ ոչ բոյս եւ ոչ ինչ կենդանի ցամաքային եւ կամ
օդային ապրել կարէ, վասն այն «այրեցեալ գօտի» ասի:
Զի Արեգականն ժամանելով այնմ գօտւոջ, կիզէ եւ տոչորէ զաշխարհն
այն: Զի թէ Հնդուստան, որ բնակութիւն է մարդկան, այնպէս զմարդիկ
իբրեւ զխանձողս փայտից սեւացուցանէ, զի՜նչ համարիս զանբնական,
թէ որքան այրէ: Եւ վասն կարի հեռի մնալոյն ի հիւսիսոյ կողմանէն Արեգակն, զի երկնամիջակ գօտին, որ զկէս երկնիցն ունի, յայն կոյս Արեգակն ոչ անցանէ:
Զի եւ ոչ ի կենդանակերպիցն երբեք յայն կոյս հիւսիսոյ գտանի ոք,
վասն որոյ եւ ահագին ցրտութիւն տիրէ հիւսիսային կողմանն, յորժամ
Արեգակն ի հարաւ խոնարհի: Զի թէ աշխարհն ըՌուզաց, ուր բնակութիւն
մարդկան է, այնքան սաստիկ լինի ցուրտն, որ ի պարզկայ գիշերն
զգրկապատ ծառսն ճայթեցնէ եւ յերկուս յերձէ, զի՜նչ համարիս զանբնական, վասն որոյ եւ տարի եւ կիսու ճանապարհ, եւ անդ է անբնակ՝
վասն ցրտութեան: Վասն որոյ զկէտ երկնամիջակն զհարաւային հասարակն իմացիր, ուր Խոյն է, զի ի ստեղծմանն անդ եդաւ ի կէտն
գարնանային, ուր բարեխառնութիւն երկրի էր եւ ամենայն գոյից
զուարճութիւն:
Իսկ զի ասէ՝ «կէտ ժամադիտակ ամառնային», զի յամարան եղանակն
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Արեգակն դիտէ ի յառաւելութիւն ժամուց, զի առաւելու օրն քան զգիշերն, վասն որոյ ժամադիտակ ասէ: Եւ այնքան բարձրանայ ի կամարն
երկնից յամառնային կէտն, մինչ զի ժամս Բ. (2) անստուեր առնէ զերկիր: Զի այնքան դիմաւորի Արեգակն, զի ի խորագոյն յատակս ջրհորոց
ծագեսցէ զշառաւիղս իւր: Եւ ամենայն մարմին, որ ի վերայ երկրի լինիցին, եթէ ի կենդանեաց եւ եթէ ի ծառոց, ժամ մի յառաջ քան զհասարակ
կէտն երկնից, որ է կորըն|295|թարթն, եւ ժամ մի զկնի՝ բնաւ յամենայն
կողմանց մարմնոց ստուեր ոչ երեւեսցի, զի այնպէս ուղիղ դիմաւորեսցի
Արեգակն ի վերայ գլխոյ մարմնոց:
Եւ սաստկասցի ջերմութեամբ մանաւանդ ի ԿԴ. (64) ամէն ի վեր, զի
զհիւսիսային ծովքն խոնարհեցուցանէ եւ նուազեցուցանէ, զի ջերմութիւն Արեգականն զցրտութիւն ի ջրոցն արտաքսեսցէ եւ չորութիւն զխոնաւութիւն ծծիցէ, եւ այնպէս զծովն նուազեցուսցէ: Եւ աղբիւրք վասն
այն յոլովանան, զի թանձրութիւն երկրիս ոչ թողու խստութեամբ թափանցել ի սիրտ երկրի սաստկագին ջերմութեան: Որպէս ի վերայ ծովու,
որ զերես ջուրցն ի բաց ունի եւ վասն այն նուազի, իսկ զի սիրտ երկրի
պաղ մնայ, վասն այն յոլովանան աղբիւրք: Եւ դարձեալ՝ զի ջերմութիւն
զերակ երկրի քրքիր պահէ, որով արձակ մնայ ճանապարհ ջրոցն եւ
յոլովաբար արտաքս զեղին: Նաեւ դաշտք խափանին յարտորէից եւ ի
պտղաբերութեանց, զի տապախառն ջերմութեամբն այրեալ՝ կիզէ զնոսա: Եւ վասն այնմ դատարկանան դաշտք ի մարդկանէ, եւ աւերութիւն
լինի, եւ յայնժամ զշինութիւն ի լերինս արասցեն, քանզի եւ պտղաբերութիւնք լինիցին:
Իսկ զի ասէ «կէտ եթերական», որ է աշունն՝ օդոյն վերին մասն եթեր
ասի: Եւ զի հողմային է օդ, եւ սա աշնանային կէտ է՝ յարուցմունք հողմոց լինի, որպէս յաշնանն է յատուկ: Եւ յաղթութիւն ներգործ է սաստիկ
ջերմութեան Արեգական եւ բարեխառնութիւն առնէ երկրի եւ շինութիւն
դաշտորէից:
Իսկ «կէտ սուզական», որ է ձմեռն, սուզիլ՝ վասն իջմանն ասէ, զի ի
ձմեռնային յեղանակս յարաժամ սուզին եւ իջանին ձիւնաբերութիւնք եւ
ցրտութիւնք յօդոյ: Եւ նուազի հարաւային ովկիանոս, զի Արեգակն յայրեցեալ գօտին է, եւ հարաւային կողմանց սաստիկ տապախառնութիւն
լինի: Բայց հիւսիսային կողմանցս օդք ցրտաշունչք, պտղոցն նուազութիւնք, աղբերաց պակասութիւնք, զի ցրտութիւնքն սաստկացեալ ուժգինս ներգործէ ի սիրտ երկրի, եւ ճանապարհս աղբերաց սառուցեալ նեղացուցանէ: Եւ ըստ այսմ նուազին աղբերք, եւ լերինք լինին ամենեւին
անպտուղք: Եւ ծովք հիւսիսային կողմանցն լնուն, զի ոչ կարէ ներգործել
ջերմութիւն Արեգականն առ ի սպառել զնա:
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Եւ որպէս զԴ. (4) եղանակս տարաչափեաց Աստուած ՂԱ. (91) օրիւք,
նոյնպէս եւ զԴ. (4) եղանակ ժամանակեաց չափեաց ՂԱ. (91) ամօք առ ի
զանազան ներգործութիւն առնել աշխարհի: Քանզի չո|296|րեքին շրջանքս
Դ.(4) իրս ներգործեն յաշխարհի. նախ բարձրութիւնք եւ խոնարհութիւնք
Արեգականն, երկրորդ՝ բարեխառնութիւնք եւ յոռութիւնք, երրորդ՝ ջերմութիւնք եւ ցրտութիւնք, չորրորդ՝ ամբարձմունք ծովուց եւ իջմունք:
15. ԵԹԷ ԿԱՄԵՍՑԻՍ ԳԻՏԵԼ, ԵԹԷ ԱՐԵԳԱԿՆ ՅՈՐՈՒՄ ԳԱՒՏՈՋ Է

A |144| Կա՛լ ի գարնանային հասարակածէն մինչեւ ուր ես, Բ. (2)
թուով պակաս եւ ե՛րթ Հ., Հ. (70-70), որ ի խոնարհ մնայ, սկիզբն ի Հրատէն արա՛, տո՛ւր Ժ., Ժ. (10-10) ի գաւտիսն, եւ ուր թիւն յանկի, անդ է
Արեգակն:
Եւ գաւտիք Արեգական են այս՝ Հրատ, Արեգակն, Լուսաբեր, Փայլածու,
Լուսին, Երեւակ, Լուսնթագ:
|147| Յորժամ ելանէ Արեգակնն ի Ձկանէն, ոչ ի կենդանակերպսն ընթանայ եւ ոչ ի գաւտիսն, այլ Ե. (5) աստեղք են մոլորականք, որով վարի
Արեգակն: Եւ են անուանքն այս՝ Լուծ, Եղջերու, Ծկրաւորի, Փարազնոտի,
Արտախոյր: Ի սոսա մի մի աւր ընթանայ Արեգակն վասն խստութեան
սառինն եւ ապա ի Խոյն մտանէ, եւ այն կոչի փոխռունք:
|182| Կա՛լ ի գարնանային հասարակածէն մինչեւ ուր ես, Բ. (2) թուով
պակաս, եւ ե՛րթ Հ., Հ. (70-70), որ ի խոնարհ մնայ՝ սկիզբն ի Հրատէն արա՛
եւ տո՛ւր Ժ., Ժ. (10-10) ի գաւտիսն, ուր յանկի թիւն՝ անդ է: Զայս Է. (7)
աստեղս՝ մոլորականս, որ շրջին ընդ կենդանակերպսն եւ խաղան յետս
եւ յառաջ, որպէս զԱրեգակն:
M |289| Գիտելի է, զի Է. (7) են գօտիք. առաջինն Հրատն, որ է Մառեխն, երկրորդ՝ Արեգակն, որ է Շամսն, երրորդ՝ Լուսաբերն, որ է Զոհրայն, չորրորդ՝ Փայլածուն, որ է Օտարիտն, հինգերորդ՝ Լուսինն, որ է
Ղամարն, վեցերորդ՝ Երեւակն, որ է Զոհալն, եօթներորդ՝ Լուսնթագն, որ է
Մուշթարին:
Եւ աստ երկու իրս խնդրելի է. նախ թէ վասն է՞ր Է. (7) գօտիք կոչին,
երկրորդ՝ թէ վասն է՞ր Է. (7) եղեն:
Վասն առաջնոյն ասելի է, զի Է. (7) գօտիք վասն այն ասին, զի ոչ ի
միում շրջանի շրջին սոքա, որ մի գօտի անուանէին, այլ են բարձր եւ խոնարհ՝ մի քան զմի: Զի Երեւակն ունի զվերին գօտին, եւ Լուսինն՝ զներքին, եւ այլքն՝ զմիջոցն, մի քան զմի վերագոյն եւ խոնարհագոյն, եւ
վասն այն Է. (7) գօտիք անուանին, զի Է. (7) |290| պարունակք են: Երկ-
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րորդ՝ զի եւ սոքա եօթնեկինս տարորոշ երկինք են ի միմեանց, որպէս եւ
աշխարհս սովորութեամբ երդնուն միշտ հայ այն Աստուածն, որ ի «եօթներորդ երկինքն է», վասն այն Է. (7) գօտիք անուանին եւ ասին:
Վասն երկրորդին գիտելի է, զի աշխարհս ի Է. (7) կլէմ բաժանեալ է,
որ է ղլէմ, եւ մոլորակք Է. (7) եղեն, զի Է. (7) ղլէմ աշխարհիս իշխողք
լիցին: Երկրորդ՝ զի շաբաթն Է. (7) օր է, եւ Է. (7) մոլորակս եղեն՝ յիշխանութիւն սոցա, երրորդ՝ զի Է. (7) են դարք կենցաղոյս, եւ սոքա են
վերակացուք ըստ աստեղագիտաց: Եւ յառաջին դարն Երեւակն էր տանուտէր, եւ վասն այն յերկար ապրէին մարդիկն այն ըստ երկար ընթացից Երեւակին, յերկրորդն՝ Լուսնթագն, յերրորդն՝ Հրատն, չորրորդն՝
Արեգակն, հինգերորդ՝ Լուսաբերն, վեցերորդ՝ Փայլածուն, եօթներորդ՝
Լուսինն: Եւ վասն այն «սակաւակեացք» ասեն զմարդիկ վասն սուղ ընթացից Լուսնին
Չորրորդ՝ ըստ անծննդական բնութեան իւրեանց Է. (7) գոյաւորուեցան, զի որպէս Է. (7)՝ ի ներքոյ տասնեկին կոյս թիւ գոլով, ոչ ծնանի յումեքէ եւ ոչ ծնանի զոք, նոյնպէս եւ նոքա ի ստեղծմանէն ոչ յաւելուն ի
թիւս իւրեանց եւ ոչ զայլ ոք յաւելուլ կարացին: Իսկ այն, զի Բ. (2) պակաս կալնումք ի հասարակածէն, որպէս կենդանակերպից, զի Արեգակն
ի միում աւուր եմուտ ի կենդանակերպն եւ ի գօտին, որ է Խոյն եւ
Հրատն: Եւ Հ., Հ. (70-70) երթալն՝ զի յամեն գօտի Ժ., Ժ. (10-10) օր կենայ, որպէս ի կենդանակերպն՝ Լ. (30):
16. ԵԹԷ ԿԱՄԵՍՑԻՍ ԳԻՏԵԼ, ԵԹԷ ԱՐԵԳԱԿՆ ՅՈՐՈՒՄ ԳՐԻ Է

A |144| Կա՛լ յԱյծեղջերէն մինչեւ ուր ես, Բ.հարիւրապատկեա՛ (200),
տո՛ւր ամէն գրի Ռ. (1000), ուր թիւն յանկի, անդ է:
Յորժամ ամառնամուտ լինի, սկիզբն ի Քէէն արա՛, որ եւ յԱյբէն մինչեւ
ի Քէն բարձրանայ եւ ի Քէէն մինչեւ յԱյբն խոնարհի: Բարձրանալն առնու
ԼԶՌ. (36.000) |145| աշտիճան, ուր բաժանի ամենայն աւուր Մ. (200)
աշտիճան՝ ի բարձրանալն եւ ի խոնարհելն. յԱյծեղջերէն բարձրանայ եւ
ի Խեցգետնոյն խոնարհի:
|178| Եթէ կամեսցիս գիտել, եթէ Արեգակն քանի աշտիճան բարձրացեալ է կամ քանի՝ խոնարհեալ, զբարձրանալն յԱյբէն արա՛ եւ յԱյծեղջերեէն, եւ զխոնարհիլն՝ ի Քէէն եւ ի Խեցգետնոյն: Կա՛լ յիւրաքանչիւր թիւ
Մ.պատկեա՛ (200) եւ տո՛ւր ամէն գրոյ Ռ. (1000), Ռ. (1000), կամ Ե., Ե.
(5-5), զի ԼԶՌ. (36.000) աշտիճան բարձրանայ եւ նոյնքան խոնարհի:

190

A1 |256| Եթէ կամիցիս գիտել, թէ Արեգակն յորում գրի է եւ կամ քանի
աստիճան բարձրանայ եւ կամ խոնարհի, զբարձրանալն յԱյբէն եւ յԱյծեղջիւրէն արա՛ եւ զխոնարհիլն՝ ի Քէէն եւ ի Խեցգետնէն, քանզի ԼԶՌ.(36.000)
աստիճան բարձրանայ Արեգակն եւ այնքան խոնարհի ըստ այբուբենական գրերոյդ: Վասն զի ամենայն կենդանակերպի վեց գիր է, եւ ամէն
գիր Ռ. (1000) աստիճան է, եւ այնր աղագաւ ի մին կենդանակերպն Զ. (6)
գիր անցանէ, եւ յամէն գիր Ե. (5) աւր կենայ:
Իսկ ի բարձրանալն յամէն աւր մաս մի բարձրանայ եւ ի տիւն յաւելու:
Նոյնպէս եւ խոնարհիլն ամէն աւր մաս մի յաւելու ի գիշերն՝ զկէսն ի ծագելն եւ զկէսն ի մտանելն, որ է մասն հոլով մի ըստ չափու Արեգականն:
M |271| Աստ ոչ եթէ զեզակի գիտութիւնս գրոյս եւեթ ուսուցանէ մեզ,
թէ Արեգակն յորում գրի է, այլեւ զերկրորդ՝ գիտութիւն աստիճանացն,
զոր բաղադրեալ ունի յինքեան. ըստ որում ասէ. «թիւ աւուրցն ԲՃ.պատկեա՛ (200) եւ տո՛ւր ամեն գրի Ռ., Ռ. (1000-1000)»: Եւ զի աստ մեզ
զքանակութիւն թուոց զանազան իրի բացայայտէ, այսինքն՝ զգրից եւ
զաստիճանաց գիտութիւն, զի ձայնս այս հոմանունաբար ի վերայ
բազմաց բերի:
Բայց նախ պարտ է գիտել, թէ զինչ է յատկութիւն աստիճանաց, որով
ի բացորոշելն դիւրաւ ծանիցուք զէութիւն սոցա: Գիտելի է, զի ըստ իրին
այս է յատկութիւն սոցա, զի ունիցին ներքին, միջին եւ վերին մասն, որով զելն ի ներքուստ ունիցի եւ զէջն ի վերուստ: Եւ զառաջինն ի ընդել
իրաց ծանուսցուք, որ հասարակաց է գիտելի: Նախ ասեմք աստիճան
սանդխոյ, որ ունի ներքին, միջին եւ վերին մատունք: Երկրորդ՝ ըստ շինուածոց՝ որպէս ներքնատուն, միջնատուն եւ վերնատուն, զի ըստ կարգի աստիճանի բարձրանան ի վերայ միմեանց, զի թէ ներքինն ոչ շինեսցի, անհնարին է վերնոյնն շինելն:
Երրորդ՝ ըստ տեղեաց, որպէս յեկեղեցիս՝ |272| ժամատունն, եկեղեցին, խորանն եւ սեղանն: Եւ յարքունիս՝ մեջգետինն, տախտն եւ թախտն,
որ է թագաւորական գահոյքն, յորում նա միայն է արժան բազմիլն: Չորրորդ՝ աստիճան ունին եւ դիրք տարերացդ՝ զի ներքին է հող եւ ի վերոյ՝
ջուր եւ օդ եւ հուր:
Հինգերորդ՝ երեւի աստիճան ի գօտիք մոլորակացդ, զի ի ներքին գօտին է Լուսինն, ի վերոյ՝ Փայլածուն եւ ապա Լուսաբերն, Արեգակն,
Հրատն, Լուսնթագն եւ Երեւակն՝ ի վերին ծայրն ունի զգօտին:
Վեցերորդ՝ ի կենդանակերպքն, զի Այծեղջիւրն ունի զներքին աստիճանն, եւ Խեցգետինն՝ զբուն վերինն, եւ Առիւծն՝ հաւասար ընդ Խեցգե-
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տինն: Եօթներորդ՝ երեւի կամարք երկնիցն, զի զներքին ունի հաստատութիւնդ, զմիջինն՝ ջրեղէնն, զվերինն՝ հրեղէնն: Ութերորդ՝ երեւի ընդ
դասու՝ ի դասակարգութիւն հրեշտակացն, զի զներքին դասս ունին հրեշտակք եւ ի վերոյ սոցա՝ հրեշտակապետք եւ ապա պետք, զօրութիւնք, իշխանութիւնք, տէրութիւնք, աթոռք, սերովբեք եւ քերովբեք: Իսկ ըստ
կարգապետութեան՝ ներքին պետութիւնք, միջին տէրութիւնք, վերին
աթոռք:
Իններորդ՝ երեւի աստիճան ի կարգս քահանայութեան, ըստ որում Թ. (9)
աստիճան ասի. առաջինն՝ դուռն բացողն, երկրորդ՝ ընթերցողն, երրորդ՝
երդմնեցուցիչն, չորրորդ՝ ջահընկալն, հինգերորդ՝ դպիրն, որ է կիսասարկաւագն, վեցերորդ՝ սարկաւագն, եօթներորդ՝ քահանայն, ութերորդ՝ եպիսկոպոսն, իններորդ՝ կաթողիկոսն եւ պատրիարքն, եւ սոքա ունին
զվերին եւ զբարձրագոյն աստիճանն: Տասներորդ՝ ասի աստիճան եւ առաքինութեան, որպէս շարագրեալ է ի Գիրս. սանդուխտ, որ առաջին աստիճան դնէ առաքինութեան՝ զխոնարհութիւն եւ վերին՝ զսէրն: Եւ միջոցսն ոչ կամիմ շարագրել վասն երկարութեան:
Իսկ այս, որ ասէ «եթէ կամիցիս գիտել, թէ Արեգակն յորում գրի է եւ
յորքան աստիճանի», եւ աստ երեւեցուցանէ կրկին աստիճան՝ ըստ գրոյ
եւ ըստ թուոյ: Զի եւ ի գիրս զառաջին աստիճանն ունի Այբն եւ զվերինն՝
Քէն եւ այլն ըստ իւրաքանչիւրումն կարգի, ըստ որում ասէ՝ «զբարձրանալն յԱյբէն եւ յԱյծեղջիւրէն արա՛ եւ զխոնարհիլն՝ ի Քէէն եւ ի Խեցգետնէն»:
Իսկ ըստ թուոյ՝ զի եւ ի թիւսն է աստիճան, զի ի պարզ թիւսն զառաջին աստիճան ունի միակն եւ զվերինն՝ Ժ.եակն (10), իսկ ի բաղադրեալսն, որ բարձրանայ ի Ճ. (100)ն, զառաջինն՝ Ժ.եակն (10) եւ զվերինն՝ Ճ.եակն (100), իսկ ի հազարն՝ զառաջինն Ճ.ն (100) եւ զվերինն
Ռ.ն (1000), եւ ի բիւրն՝ զառաջինն Ռ.ն (1000) եւ զվերինն՝ բիւրն, եւ ի
քանքարսն՝ |273| զառաջինն զբիւրն եւ զվերինն՝ զքանքարն:
Եւ աստիճանք Արեգականն կրկին է. զի մեծ է եւ փոքր, որպէս ի մատունս մեծ է, որ Ե. (5) մասն ժամ մի լինենայ, եւ փոքր, որ՝ Լ.ն (30): Եւ ի
ժամսն մեծ է, որ ԺԲ. (12) օր մի լինենայ, եւ փոքր, որ՝ ԻԴ. (24): Եւ յօրն
մեծ է, որ ԺԵ. (15) ժամ լինենայ, եւ փոքր, որ՝ Թ. (9): Այսպէս եւ յաստիճանս Արեգականն մեծ է, յորժամ զկենդանակերպն Լ. (30) աստիճան
չափէ, եւ փոքր, յորժամ՝ Մ. (200), զի մէկ մեծ աստիճանն Մ. (200) փոքր է:
Եւ ի մեծ աստիճանսն բարձրանայ Արեգակն ՃՁ. (180) եւ խոնարհի ՃՁ.
(180), եւ փոքրն՝ ԼԶՌ. (36000) բարձրանայ եւ ԼԶՌ. (36000) խոնարհի:
Եւ ի մեծ աստիճանացն ամեն գիր առնու Ե., Ե. (5-5) եւ ի փոքրն՝ Ռ. (1000),
Ռ. (1000):
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Եւ ի գիրսն՝ ԼԶ. (36) բարձրանայ եւ ԼԶ. (36) խոնարհի, եւ զբարձրանալն յԱյծեղջիւրէն եւ յԱյբէն առնու եւ զխոնարհիլն՝ ի Քէէն եւ ի Խեցգետնէն: Եւ զձմեռն եւ զգարունն բարձրանայ, եւ զամառն եւ զաշունն
խոնարհի: Եւ բարձրանալովն բերէ զգարուն եւ զամառն եւ խոնարհելով՝
զաշունն եւ զձմեռն: Եւ բարձրանալովն ի ծնունդ շարժէ զերկիր եւ զծննդականս եւ խոնարհելովն՝ ի յամլութիւն փոխէ զարարածս: Եւ բարձրանալովն մեծացուցանէ զօրն եւ խոնարհելովն փոքրացուցանէ: Եւ բարձրանալովն ջերմացուցանէ զհիւսիս եւ խոնարհելովն՝ զհարաւ: Եւ բարձրանալովն՝ յորդել յարուցմունք առնէ գետոց եւ խոնարհելովն՝ նուազութիւն
բերէ ջրոց: Եւ զբարձրանալն յաջ կողմն աշխարհի առնէ եւ զխոնարհիլն՝
ի ձախ: Եւ ի բարձրանալն խնդութիւն բերէ արարածոց, զի բերէ մեզ զուրախարար գարունն, եւ խոնարհելովն՝ տրտմութիւն, զի բերէ մեզ զձմեռն
դժոխոցն: Բարձրանալովն ի տունս բնակողացն զգեղեցկութիւն դիմացն
միջնորդութեամբ նշուլիցն շնորհէ եւ խոնարհելովն զերեսս իւր ծածկեալ
ամփոփէ եւ կարօտութիւն ոչ տեսողացն առնէ: Բարձրանալովն՝ ի բարձրութիւն երկնից հասանէ եւ խոնարհելովն՝ ի խոնարհութիւն երկրիս
զիջանէ...
Եւ զայս եւս գիտելի է, զի աստիճանքս ի կենդանակերպքն է, եւ չափ
աստիճանացս՝ քանակութիւն բոլորակութեան Արեգականն է, զի նա
չափէ զաստիճանսն: Եւ աստ կրկին կերպիւ չափեցին իմաս|274|տասէրքն զաստիճանքս զայսոսիկ՝ անմարմին տեղեաւ եւ տեղեաւ մարմնոյ:
Զի օդաչափութեամբ զերկնային ճանապարհք չափեցին զշաւիղսն զայն,
զոր գնայ Արեգակն ի բարձրութիւնս երկնից ըստ անմարմնութեան տեղւոյն, զորս ոչ կարեմք իմանալ ըստ քանակին քանակութեան: Եւ տեղեաւ
մարմնոյ ըստ երկրաչափութեան արհեստի զնոյն աստիճանացն չափ չափեցին յերկրի, զի միջնորդութեամբ երկրիս տացեն մեզ զծանօթութիւն
երկարութեան միոյ աստիճանի, զի նովաւ զայլն իմանալ մարթասցուք:
Արդ, զմի թաւալումն Արեգականն, որ առնէ զմի մեծ աստիճան, որ է
մասն մի, Շ. (500) ասպարեզ ասացին, եւ զասպարեզն՝ Շ. (500) նետաձիգ:
Եւ յորժամ օրն ԺԲ. (12) ժամ լինի, ՅԿ. (360) հոլովումն առնու եւ
ՃՁՌ.(180000) ասպարեզս ընթանայ: Եւ յորժամ օրն ԺԵ. (15) ժամ լինի,
ՆԾ. (450) հոլովումն առնու եւ ՄԻԵՌ. (225.000) ասպարեզս ընթանայ:
Եւ ոմանք յերկրաչափաց ասացին զերկրի լայնութիւն եւ զերկայնութիւն
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ՃՁՌ. (180.000) ասպարեզս ըստ ԺԲ. (12) ժամու աւուրն, եւ այլք՝
ՄԻԵՌ.(225.000) ասպարեզս՝ ըստ ԺԵ. (15) ժամու աւուրն: Եւ իմա այժմ
զորքանութիւն միոյ թաւալման Արեգականն, զի մի թաւալումն Շ. (500)
ասպարեզ է, եւ Ա. (1) ասպարեզն Շ. (500) նետաձիգ է, զի ասպարեզն
թաւալման պատկեր է։
Եւ Ա. (1) թաւալումն Արեգական ՄՌ. (200000) եւ ԾՌ. (50000) նետաձիգ է, եւ Ժ. (10) թաւալն՝ ԻԵՃՌ. (2.500.000) է, եւ Ի. (20) թաւալն՝
ԾՃՌ. (5000000), եւ Խ. (40) թաւալն՝ ՃՃՌ. (10.000.000), որ է
Ռ. (1000) բիւր, ՁԷ80) թաւալն՝ Ս. (2000) բիւր, ՃԻ. (120) թաւալն՝
Վ.(3000) բիւր, ՃԿ. (160) թաւալն՝ Տ. (4000) բիւր, Մ. (200) թաւալն՝
Ր.(5000) բիւր, ՄԽ. (240) թաւալն՝ Ց. (6000) բիւր, ՄՁ. (280) թաւալն՝
Ւ.(7000) բիւր, ՅԻ. (320) թաւալն՝ Փ. (8000) բիւր, ՅԿ. (360) թաւալն՝
Ք.(9000) բիւր: Զայս ի հասարակութեան, յորժամ ԺԲ. (12) ժամ ի վերին
կիսագունդն գնայ, առնու ՅԿ. (360) թաւալ Արեգակն՝ Ք. (9000) բիւր
նետաձիգ: Եւ այսչափ թաւալ ի ներքին կիսագունդն գնայ, որ առնու ընդ
տիւն եւ ընդ գիշերն ԺԸՌ. (18000) բիւր նետաձիգ: Եւ երբ ԺԵ. (15) ժամ
ընթանայ զտիւն՝ առնու ՆԾ. (450) թաւալ, որ է ԺԱՌ. (11000) եւ ՄԾ.
(250) բիւր նետաձիգ, եւ գիշերն՝ ՑՉԾ. (6750) բիւր նետաձիգ:
Եւ ՏՇ. (4500) բիւր նետաձիգ բարձրանայ եւ ՏՇ. (4500) խոնարհի:
Ահա յայտնի եղեւ ամենիցն չափ, զի ԼԶ. (36) խոնարհի, եւ ի մեծ աստիճանսն՝ ՃՁ. (180) |275| աստիճան բարձրանայ եւ ՃՁ. (180) խոնարհի, եւ փոքր աստիճանսն՝ ԼԶՌ. (36.000) բարձրանայ եւ ԼԶՌ. (36.000)
խոնարհի, եւ ի հոլովսն՝ ՃՁ. (180) հոլով բարձրանայ եւ ՃՁ. (180)
խոնարհի, եւ ի մասունսն՝ ՃՁ. (180) մասն բարձրանայ եւ ՃՁ. (180)
խոնարհի, եւ յասպարեզսն՝ ՂՌ. (90.000) բարձրանայ եւ ՂՌ. (90.000)
խոնարհի, եւ ի նետաձիգսն ՏՇ. (4500) բիւր նետաձիգ բարձրանայ եւ
ՏՇ. (4500) խոնարհի: Եւ արդ, տումարական մակացութեանս յայտնի
արարաք զչափս զայս ըստ որքանութեան թուոց իւրոց:
17. ՅԱՂԱԳՍ ԼՈՒՍՆԻ

A |141| Ծնունդ Լուսնի այսպէս արա՛. կա՛լ հանապազ Լ. (30), զվերադիրն եւ զկիսակսն ի Նաւասարդէ մինչեւ ուր ես ի բաց ե՛րթ, եւ որ մնայ՝
աւուրք ամսոյն են եւ ծնունդ Լուսնի:
|142| Լուսին այսպէս արա՛. կա՛լ զաւուրք ամսոյն եւ զվերադիր տարոյն եւ զկիսակսն եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ այն են աւուրք Լուսնին:
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Լրումն Լուսնի ամենայն ամսոց այսպէս արա՛. կա՛լ հանապազ ԽԵ. (45),
զվերադիրն եւ զկիսակսն ի բաց ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ
մնայ՝ այն են աւուրք ամսոյն եւ լրումն Լուսնին:
Եթէ կամեսցիս գիտել զփուլն Լուսնին՝ թէ ի տիւն է, թէ ի գիշերն՝ կա՛լ
զաւուրք ամսոյն, ուր փուլն հանդիպի, եւ զնահանջ թուականին ի վերայ
բե՛ր եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), եւ որ ի խոնարհ մնայ, կա՛լ ի մատունսդ եւ
ասա՝ «տիւ, գիշեր, տիւ, գիշեր» եւ ուր թիւն սպառի, անդ է: Վասն զի
Լուսինն յընձայմանէն մինչեւ ի լրումնն առնու աւուրս ԺԴ. (14) եւ կէս եւ
ժամս երիս, եւ ի լրմանէն մինչեւ յընձայումնն՝ աւուրն ԺԴ. (14) եւ կէս եւ
ժամս երիս, որ լինին ԻԹ. (29) աւր եւ կէս: Եւ կէս աւր յաւելու ի Լուսնէն
յամիսն, այն է, որ կոչին կիսակք ամսոց:
Մոռացեալ ամիս այսպէս արա՛. կա՛լ հանապազ Լ. (30), զվերադիր
տարոյն եւ զկիսակսն ի բաց ե՛րթ, զաւուրք Լուսնին ի վերայ բե՛ր, ե՛րթ Լ.,
Լ. (30-30), որ ի խոնարհ մնայ, աւուրք ամսոյն են:
Աւրագիւտ Լուսնի այսպէս արա՛. կա՛լ զԼուսնին ծննդեանն աւուրն,
զպատկերն եւ զաւուրք Լուսնին ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), որ մնայ
ի խոնարհ՝ այն է...
|145| Եթէ կամեսցիս գիտել, եթէ Լուսինն յորում աստեղատան է, կա՛լ
զաւուրս իւր, ԲԺ.անապատկեա՛ (12), ապա լի՛ց զպակասութիւն կենդանակերպից Արեգական եւ զմնացեալ թիւսն տո՛ւր ի կարգ ի կենդանակերպիցն՝ Լ., Լ. (30-30), եւ ուր սպառի՝ ի նմին կենդանակերպին է: Զի
ի Ե. (5) աւրն ընդ Բ. (2) կենդանակերպսն անցանէ...
|146| Վասն ընթացից Լուսնին. Իսկ զԼուսինն կատարէ զընթացս իւր
յաւուրս ՅԾԴ. (354)՝ ԺԱ. (11) աւուրբ պակաս քան զԱրեգակնն, վասն զի
յաւուր մեծի արարչութեանն ի չորրորդ աւուրն ընդ լուսանալն յառաջին
ժամուն ստեղծ Աստուած զԱրեգակնն: Եւ կատարեաց զընթացս իւր մինչեւ յերեկոյն՝ ժամս ԺԱ. (11) եւ մասունս ԺԹ. (19): Եւ ստեղծաւ Լուսինն
մաշողական եւ աճողական, եւ ԺԱ. (11) մասն պակաս էր յընթացից Արեգականն ի ստեղծանել Լուսնին:
Եւ անդ սկիզբն առեալ ամենայն աւուր ԺԱ. (11) մասն ժողովի, եւ լինի յամիսն ժամս ԺԱ. (11) եւ ի տարին՝ աւուրս ԺԱ. (11), որ կոչի վերադիր...
|152| Լուսին ըստ Հոռոմի այսպէս արա՛. կա՛լ զաւուրս ամսոյն եւ
զկէսսն եւ զվերադիր ամին եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ աւուրք են
Լուսնի...
|154| Եթէ կամեսցիս իմանալ զԺԲ.ան (12) Լուսնեան է տարին եւ թէ
զԺԳ. (13) Լուսնեանն, այսպէս գիտեա՛ յԱպրիլի ԺԲ.ն (12), յԱպրիլի Թ.ն (9),

195

յԱպրիլի ԺԷ.ն (17), յԱպրիլի ԺԳ.ն (13), յԱպրիլի Ժ.ն (10), յԱպրիլի ԺԸ.ն (18),
յԱպրիլի ԺԵ.ն (15)՝ յայս Է. (7) լրմունքս ՅՁԴ. (384) աւր է ի լրմանէ ի
լրումն, եւ են տարիքն՝ ԺԳ.ան (13) լուսնեան: Եւ այլ ամենայն լրմունքն
յԱպրիլի եւ ի Մարտի ՅԾԴ. (354) աւր է ի լրմանէ ի լրումն, եւ են տարիքն
ԺԲ.ան (12) Լուսնին:
Այլ Պատճէն. |155| Կա՛լ զթուական Հայոյն, Թ. (9) ի բաց ե՛րթ, որ ի
խոնարհ մնայ՝ կա՛լ, ուր սպառի թիւն, ԺԲ.ան (12) Լուսնեան է տարին, եւ
եթէ ի նահանջն՝ երեքտասան է:
Յեբրայեցւոց խաւսսն «հասկն» ի հայերէնս՝ ԺԲ.ան (12) ասէ, եւ նահանջն՝ երեքտասան:
Այլ Պատճէն. Զմուտ ՂԵ. (95) ամաց բոլորիդ այսպէս արա՛. կա՛լ զՀայ
թուականն եւ ե՛րթ ՂԵ. (95), ՂԵ. (95), որ ի խոնարհ մնայ՝ յԱպրիլի
ԺԳ.նցն (13) յառաջ տո՛ւր: Տե՛ս զլրումն տարոյն՝ եթէ դիպի ՅՁԴ. (384),
ԺԳ. (13) Լուսնեան է տարին, եւ եթէ ՅԾԴ. (354)՝ գիտեա՛ զի ԺԲ. (12)
Լուսին հանդիպի:
Եթէ կամիցիս գիտել, եթէ յԱպրիլեացդ յոր խորան է լրումն տարոյն՝
կա՛լ զՀայ թուականն, Թ. (9) ի բաց ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19),
որքան զԺԹ. (19) ի խոնարհ մնայ, յԱպրիլի չորիցն յառաջ տո՛ւր, ուր
թիւն դադարէ, յայնմ խորանին է լրումն տարոյն, եւ տիւքն եւ գիշերքն եւ
ժամքն եւ մասունքն:
Անցեալ լրումն այսպէս արա՛. կա՛լ զՀայ թուականն, Ժ. (10) ի բաց
ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19), եւ որ ի խոնարհ մնայ՝ յԱպրիլի
չորիցն յառաջ տո՛ւր, եւ ուր դադարէ՝ յայնմ խորանին է լրումն, տիւն, գիշերն, ժամն, մասունքն:
Լրումն Հոռոմի այսպէս արա՛. կա՛լ հանապազ ԽԴ. (44), զվերադիրն
ե՛րթ, եւ որ մնայ, տես, թէ քան զԼ. (30) աւելի է, ԼԱ. (31) ի Մարտի
տո՛ւր, եւ որ մնայ, յԱպրիլի գտանես: Եւ արդ, Դ. (4) լրմունք են, որ ոչ
միաբանեն ընդ այլ լրմանց: Յորժամ զվերադիր հանես, թիւ մի այլ հան,
եւ ապա միաբանին: Եւ այս են՝ Ապրիլի ԺԷ.ն (17), Ապրիլի ԺԳ.ն (13),
Ապրիլի ԺԸ.ն (18) եւ Ապրիլի ԺԵ.ն (15):
Այլ Պատճէն. յորժամ յայս Դ. (4) լրմունքս հասանես, հանապազ ԽԳ.(43)
կա՛լ, զվերադիրն ե՛րթ, եւ որ մնայ, լրումն է...
|174| Ծնունդ Լուսնի այսպէս արա՛. կա՛լ հանապազ Լ. (30), զվերադիրն եւ զկիսակն ե՛րթ, որ մնայ, յայնքան աւուրս ամսոյն է ծնունդ Լուսնին:
Աւուրք Լուսնի այսպէս արա՛. |175| կա՛լ զաւուրս ամսոյն, զվերադիր
տարոյն եւ զկէսսն ի Նաւասարդէն եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ աւուրք
Լուսնի է:
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Լրումն Լուսնի այսպէս արա՛. կա՛լ հանապազ ԽԵ. (45), զվերադիրն եւ
զկիսակն ե՛րթ, որ մնայ՝ յայնքան աւուր ամսոյն է լրումն...
|177| Թէ կամիցիս գիտել, եթէ Լուսինն յորում կենդանակերպի է, կա՛լ
զաւուրս Լուսնին, ԺԲ.ապատկեա՛ (12) եւ լի՛ց զթիւ կենդանատեսակին,
յորում Արեգակն է, եւ անտի յառաջ տացես այլոց կենդանակերպիցն Լ.,
Լ. (30-30), ուր սպառի թիւն՝ յայնմ կենդանակերպի է Լուսինն:
Արեգակն Լ. (30) աւր կայ ի կենդանակերպոջն, եւ Լուսինն՝ Լ. (30)
աւր զամենայն կենդանակերպսն վճարէ...
|178| Րոպէ այսպէս արա՛. կա՛լ ի Նաւասարդէ մինչեւ ուր ես, զկէս
վերադրին ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ Կ., Կ. (60-60), որ մնայ, րոպէ է:
Րոպէիւ Լուսին այսպէս արա՛. կա՛լ զրոպէն եւ զթիւ Կ.իցն (60), զկէս
վերադրին ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ աւուրք Լուսնի է:
Եթէ կամիցիս գիտել, եթէ Լուսինն քանի ժամ լոյս տայ ի գիշերի եւ
կամ քանի ընդ խաւար հետեւի՝ կա՛լ զաւուրս իւր, չորեքպատկեա, Ե., Ե. (5-5)
թիւ ժամս արա՛ եւ զմնացեալն կրկնեա՛ եւ հան զԵ.ն (5) ի ժամ մի եւ
զմնացորդն՝ ի մասունս կիսաժամու: Բայց յընձայմանէն զլոյսն դիր առաջի եւ ի լրմանէն՝ զխաւարն:
Եթէ կամիցիս գիտել, եթէ քանի մասամբ հեռի է Լուսինն յԱրեգակնէն՝
կա՛լ զաւուրս Լուսնին, ԲԺ.անապատկեա՛ (12), եւ այն է: Ի ծննդենէն
մինչեւ ի լրումն ամենայն աւուր ԲԺ. (12) մասն հեռանայ եւ ի լրմանէն
մինչեւ ի ծնունդն՝ ամենայն աւուր ԲԺ. (12) մասն մոտենայ:
Զխաւարումն Լուսնի այսպէս արա՛. կա՛լ զտէրունեան լրումն եւ համարեա՛ ՃՀԷ. (177) յառաջակոյս, եւ խաւարի՝ թէ ի տուընջեան եւ թէ ի գիշերի: Դարձեալ՝ կա՛լ ՃՀԷ. (177) եւ տո՛ւր յայդմ խաւարմանէ յառաջ, եւ
գտանես: Ի խաւարմանէ ի խաւարումն համարեա, եւ լինի:
Րոպէ այսպէս արա՛, որով կարասցես իմանալ զընձայումն Լուսնի եւ
զգիւտ ժամուց եւ մասանց: Կա՛լ զաւուրս ամսոյն, յորում ընձայումն է եւ
զամենայն աւուրսն ի Յայտնութենէն ի վերայ բե՛ր եւ զհնկեակ ամին եւ
Ե. (5) թիւ հանապազ եւ ե՛րթ Կ., Կ. (60-60), որ ի խոնարհ մնայ՝ րոպէ է:
Կա՛լ զրոպէն եւ կրկնեա, թէ զԿ. (60) ելանէ, զԿ.ն (60) տուընջեանն տո՛ւր
եւ գտանես ի գիշերի, եւ կամ գիշերոյն տո՛ւր եւ գտանես ի տուընջեանն:
Իսկ աւրագիւտ այսպէս արա՛ Լուսնին. |179| Կա՛լ զրոպէն եւ ա՛ծ ի վերայ զվեցեակն եւ զթիւ Կ.իցն (60) եւ կարասցես գտանել զքանիս ժամուցն եւ զթիւս մասանցն: Բայց ըստ փոփոխմանն հանցես զժամսն յառաւելուլն եւ նուազելն՝ տուընջեանն եւ գիշերոյն...
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|185| Րոպէ Հոռոմի այսպէս արա՛. կա՛լ ի Յունուարէ մինչեւ ուր ես
զհնկեակ ամին ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ Կ., Կ. (60-60), որ մնայ՝ րոպէ է:
Րոպէիւ Լուսին այսպէս արա՛. կա՛լ զրոպէն եւ զթիւ զվաթսնիցն,
զվեցեակ ամին ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ աւուրք
Լուսնի է:
Թէ ժամն կամիցիս գիտել զլրմանն կամ զծննդեանն՝ կա՛լ զրոպէն եւ
կրկնեա, թէ ընդ Կ. (60) ելանէ, զԿ. (60 տուընջեանն տո՛ւր եւ զայլն Ե., Ե.
(5-5) թիւ ժամս արա՛ եւ գիշերոյն տո՛ւր՝ եւ գտանես զլրումն:
Ծնունդ նոյնպէս արա՛. բայց զԿ. (60) ի գիշերոյն տո՛ւր, ապա թէ ոչ
ելանէ մինչեւ ի Կ. (60), դու ի տեղին արա՛...
|190| Թէ կամիցիս գիտել, եթէ քանի Լուսնեան է տարին՝ կա՛լ հանապազ Զ. (6) եւ զվերադիրն, թէ զԼ. (30) ելանէ, ԺԳ. (13) Լուսին է, եւ
աւուրս՝ ՅՁԴ. (384), ապա թէ ոչ՝ ԺԲ. (12) Լուսին է եւ ՅԾԴ. (354) աւր...
|253| Ծնունդ Լուսնի այսպէս արա՛. կա՛լ հանապազ Լ. (30), զվերադիրն տարւոյն եւ զկիսակ նորին ամսոյն ի բաց ե՛րթ, որ մնայ՝ յայնքան
աւուրս ամսոյն է ծնունդ Լուսնին:
Աւուրք Լուսնի այսպէս արա՛. կա՛լ զաւուրս ամսոյն եւ զվերադիր
տարւոյն եւ զկիսակ նորին ամսոյն եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ աւուրք
Լուսնի է:
Լրումն Լուսնի այսպէս արա՛. կա՛լ հանապազ ԽԵ. (45), զվերադիրն եւ
զկիսակն ի բաց ե՛րթ, որ մնայ, յայնքան աւուրս ամսոյն լրումն է Լուսնի:
Րոպէիւ Լուսին այսպէս արա՛. կա՛լ ի Նաւասարդի մտէն մինչեւ ուր ես,
զկէս վերադրին ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ Կ., Կ. (60-60), որ մնայ՝ րոպէ է
աւուրն: Կա՛լ զրոպէն եւ զթիւ Կ.իցն (60) եւ զմնացեալ կէսն ի վերադրէն
ի վերայ ա՛ծ եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ, աւուրք Լուսնի է: Րոպէն զամենայն ազգաց Լուսնին միապէս վարէ, բայց զտիւ եւ զգիշեր միապէս ոչ
բերէ:
Թէ կամիցիս գիտել զընծայումն Լուսնին, կամ զլրումն՝ թէ ի տուընջեան է, թէ ի գիշերի՝ զրոպէ աւուրցն կրկնեա, յորում աւուր Լուսին ծնանիցի կամ ծնեալ իցէ: Նոյնպէս եւ զլրմանն արասցես:
Զի յորժամ զծնունդ կամիցիս գիտել, դու զնոյն աւուրն զրոպէս կա՛լ,
յորում աւուր ծնեալ իցէ կամ ծնանիցի, այսպէս եւ զլրմանն: Եւ կրկնեա՛
զրոպէն, թէ քան զԿ. (60) աւելնայ, զԿ.ն (60) գիշերոյն տո՛ւր եւ զմնացեալն՝ տուընջեանն, Ե., Ե. (5-5) թիւ ժամս արա՛ եւ գտանես զընծայումն:
|254| Իսկ ի լրմանն զԿ.ն (60) տուընջեանն տո՛ւր եւ զմնացեալն՝ գիշերոյ, եւ գտանես, թէ յորում ժամու եւ կամ ի քանիերորդ մասին: Եւ թէ
ընդ Կ.ն (60) ոչ ելանէ, դու զլրումն ի տիւ աւուր եւ զծնունդն՝ ի գիշերն:
Եւ գիտացիր, զի ընծայումն ի գիշերն է եւ լրումն՝ ի տիւն:
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Այլ եւ ասի յոմանց, թէ ըստ փոփոխման աւուրցն պարտ է կա՛լ զժամսն
ի յաւելուլն եւ ի պակասելն տուընջեանն եւ գիշերոյն, որպէս, թէ ԺԲ. (12)
ժամ լինի տիւն եւ գիշերն. Կ. (60), Կ. (60) պարտ է կա՛լ, ապա թէ ԺԳ. (13)՝
նա ԿԵ. (65), եւ թէ ԺԴ. (14)՝ նա Հ. (70), եւ թէ ԺԵ. (15)՝ նա ՀԵ. (75):
Որքան յաւելու եւ որքան պակասի քան զԺԲ. (12) ժամն տիւն եւ գիշերն,
այսպէս եւ դու զԵ., Ե. (5-5) ժամսն յաւելցուսցես եւ պակասեցուսցես ի
տիւն եւ ի գիշերն...
|257| Եթէ կամիցիս գիտել, թէ Լուսինն յորում կենդանակերպի է՝ նախ
զԱրեգակն գիտացիր, թէ յորում կենդանակերպի է, յորժամ Լուսին առ
նմա ընծայեցաւ: Եւ ապա զքանիս Լուսնին ԺԲ.անապատկեա՛ (12) եւ լի՛ց
զթերութիւն կենդանակերպին յաւրէ յայնմէ, յորում ընծայեցաւ Լուսին ի
կենդանակերպն յայն ի մասանց Լուսնէն: Եւ անտի յառաջ տո՛ւր յայլ
կենդանակերպսն Լ., Լ. (30-30), ուր սպառի թիւն, անդ է Լուսին:
Եթէ կամիցիս գիտել, թէ Լուսինն քանի ժամ լոյս տայ ի գիշերի կամ
քանի՝ ընդ խաւար հետեւի՝ որ աւր մի է Լուսնին, չորեքպատկեա, եւ լինի
մասն մի պակաս ի ժամէն: Եւ որ աւր Բ. (2) է՝ չորեքպատկեա, եւ լինի
Ը.(8), յութէն զԵ. (5) ե՛րթ ի ժամ մի եւ զԳ.ն (3) կրկնեա, եւ լինի Զ. (6): Ի
վեցէն ե՛րթ զԵ. (5)ն կիսաժամ մի եւ զմի, մնացեալն ասա մասն կիսաժամու:
Եւ որ աւր ԵԺ. (15)ան է, չորեքպատկեա, եւ լինի Կ. (60), եւ արա՛
զԿ.(60)ն ԲԺ.ան (12) ժամ եւ ապա մինչեւ ի լրումն զլոյսն առաջ դիր, իսկ
ի լրմանէն՝ զխաւարն...
|265| Րոպէ այսպէս արա՛. կա՛լ Յունուարոյ ամսամտէն մինչեւ ուր ես,
զհնկեակն ի վերայ ա՛ծ եւ ե՛րթ Կ., Կ. (60-60), որ մնայ, րոպէ է:
Կա՛լ զրոպէն եւ զթիւ Կ.իցն (60) եւ զվեցեակն եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30),
որ մնայ, աւուրք Լուսնի է
Թէ կամիցիս գիտել զժամս ծննդեանն եւ զլրմանն՝ կա՛լ զրոպէն եւ
կրկնեա: Թէ ընդ Կ. (60) ելանէ, զԿ. (60) գիշերոյն տո՛ւր եւ զայլն Ե., Ե. (5-5)
թիւ ժամս արա՛ եւ տո՛ւր տուընջեանն եւ գտանես զընծայումն՝ թէ ի քանի
ժամն է եւ ի քանի մասն:
Նոյնպէս եւ զլրումն արա՛. զԿ. (60) տուընջեանն տո՛ւր եւ զայլսն Ե.,
Ե.(5-5) թիւս ժամս արա՛ եւ գիշերոյն տո՛ւր, եւ գտանես: Եւ թէ զԿ. (60)
ոչ ելանէ, դու զծննդեանն ի գիշերն տո՛ւր եւ զլրմանն՝ ի տիւն: Բայց ըստ
փոփոխմանն հանցես զժամսն ի յաւելուլն եւ ի պակասելն տուընջեանն
եւ գիշերոյն:
Ընթանայ Լուսինն ի տարոջն աւուրս ՅԾԴ. (354)՝ ԺԱ. (11) աւր պակաս քան զԱրեգակն, եւ նա կոչի վերադիր Լուսնի, եւ այն է հնկեակ եւ
վեցեակ: Հնկեակն աւր արարչութեան է, եւ վեցեակն՝ կէսքն Լուսնի...
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|272| Եթէ կամիցիս գիտել, եթէ քանի Լուսնեայ է տարին՝ կա՛լ յանցեալ լրմանէն մինչեւ յառաջին լրումն, համարեա՛ եւ տես, թէ ՅԾԴ. (354)
աւր է, ԲԺ.ան (12) Լունեայ է, եւ թէ ՅՁԴ. (384)՝ ԳԺ.ան (13) Լուսնեայ է:
B |154բ| Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ հանապազ Լ. (30):
Զաւուրս միոյ Լուսնոյ ասէ, որ ի պակասեցուցանել զվերադիրն եւ
զկիսակսն, զծնունդն Լուսնին յատած է:
Զի՞նչ է, որ «ԽԵ. (45) հանապազ ասէ կա՛լ»:
Լ. (30)նն՝ աւուրք Լուսնի եւ ԺԵ. (15) ի վերայ, որ զլրումն ցուցանէ:
C (150բ) Հարցումն. Զի՞նչ է, որ Կ. (60) աւր կատարեմք զրովպէ:
Պատասխանի. Լուսինն Բ. (2) մասն յաւուրն թողու Ա. (1) ի տուընջեանն եւ Ա. (1) ի գիշերի, լինի Բ. (2) ամսոյ աւր մի:
Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ԲԺ.անապատկեմք (12) ի կենդանակս զԼուսին:
Պատասխանի. Զի այսպէս համեմատին գնացք Արեգական եւ Լուսնի
եւ այսպէս կատարէ զՃՁ. (180) թիւն ի Զ. (6) աստեղս:
E (156բ) Զի՞նչ է երկոտասան Լուսին եւ երեքտասան Լուսին:
Նահանջեալ ամսոցն մետասանքն են եւ Գ. (3) ժամքն...
|157ա| Զի՞նչ է րովպէն:
Յաւուրն երկու մասն պակաս է ընթացք Լուսնի, եւ յԼ. (30) աւրն՝
Կ.(60) մասն, զոր րովպէ կոչեմք: Եւ զԿ.նն (60) Ե., Ե. (5-5) ժամս առնեմք, որ լինի երկոտասան, եւ գտանեմք զլրումն եւ զընծայումն Լուսնի:
Զի՞նչ է «կա՛լ զաւուրս Լուսնի, չորեքպատկեա, Ե., Ե. (5-5) թիւ ժամս
արա՛»:
Վասն զի հնգետասան աւրն չորեքպատկել, լինի Կ. (60), որով ցուցեալ լինի ժամք եւ կիսաժամք եւ մասունք նոցա:
F |293| Յաւուր արարչութեանն Լուսինն չորեքտասանաւրեայ էր, զի
թէպէտ եւ մի աւր էր լինելոյ Լուսնին, սակայն լիութիւն բոլորութեանն
որպէս չորեքտասան աւր երեւէր, զի անմարթ էր թերի եւ կիսակատար
լինել Լուսնի յաւուր լինելութեան իւրոյ: Վասն զի ամենայն արարածք լի
եւ կատարեալ ստեղծան՝ որպէս բանջարքն ոչ դեռաբոյսք, այղ հասեալք
եւ ծառքն կատարեալք եւ պտղալիցք եւ մարդն երեսնամեայ հասակաւ,
թէպէտ եւ միոյ աւուր կենդանի: Ըստ նմին աւրինակի եւ Լուսին չորեքտասանաւրեայ լիութեամբ լուսոյն կատարեալ. զնոյն եւ համարեցան
վարդապետք եբրայեցւոցն յաւուր լինելութեանն չորեքտասանաւրեայ
արարեալ զԼուսին, զի ի վերայ նորա հաստատեցան ամիսք, եւ ի վերայ
նորա եղեն գիտելի, որպէս եւ տարի յԱրեգականէ:
Քանզի ասեն վարդապետք եբրայեցւոցն, եթէ ի չորրորդ աւուր ստեղծան Արեգակն եւ Լուսին, վանս այնորիկ հասարակաւորութիւն տունջեան եւ գիշերոյ դնեն զաւրն զայն, ասելով՝ եթէ յերկնամիջակին իսկ էր
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ստեղծումն, եւ ի վեցերորդ աւուրն ասեն լեալ զմարդն, եւ յաւրէն իսկ
յառաջ ի թիւ արկեալ զամիսս համարի ասեն եւ զերկոտասանամսեայ
կատարեալ զթիւ տարեկանին ունի եւ հինգ աւր աւելիս, որ յառաջ քան
զստեղծանել մարդոյն եղեւ:
Արդ, յայտ է, թէ զտարի յԱրեգակնէ գիտացաք, եւ զամիսս ի Լուսնոյ,
որպէս եւ աստուածային բարբառն վկայէ յասելն՝ եթէ «եղիցին ի նշանս
եւ ի ժամանակս եւ յաւուրս եւ ի տարիս»: Եւ նովիմբ ածեալ ասէ. «Եւ
արար Աստուած զերկուս լուսաւորսն մեծամեծս՝ զլուսաւորն մեծ յիշխանութիւն տունջեան, եւ լուսաւորն փոքր՝ յիշխանութիւն գիշերւոյ եւ զաստեղս: Եւ եդ զնոսա ի հաստատութեան երկնից լուսատու լինել յերկիր եւ
իշխել տունջեան եւ գիշերւոյ եւ մեկնել ի մէջ լուսոյն եւ ի մէջ խաւարին... Մեք երթիցուք անդրէն ի հրամանն Տեառն, որ առ Մովսէսն ասէ
«Ամիսս այս» (այս ասելով զվաղնջուցն եցոյց լինելութիւն) եղիցի ձեզ
սկիզբն ամսոց, առաջին եղիցի ձեզ յամիսս տարւոյ... »: Եւ պահեալ զչորեքտասան՝ յայտ է, թէ լրմանն հրամայէ ան|294|սալ, քանզի եւ ոչ լոկ
զենումն է աւրինակ Քրիստոսի, այղ եւ ինքն իսկ Լուսին, որպէս ամենայն
սրբոց հարցն հաճոյ թուեցաւ ասել: Յորոց եւ իմ պսակաւորն Քրիստոսի
խոստովանողն եւ Հայաստանեացս հայրն սուրբ Գրիգոր ասելովն «եթէ
երկրորդ լուսաւորն իշխանական գիշերւոյ գայ բերէ յանձին զաւրինակ
միածնի՝ որդւոյն Աստուծոյ, պատի թաղի գուշակ թաղելոյ յարութեան
մեռելոց: Եւ անուանի տաւն Զատկիս Եբրայեցւոցն՝ «փասկա» ըստ նոցա
ձայնին, որ թարգմանի «անց», եւ եղեւ իսկ յԵգիպտացւոց ի Քանանացւոց յաշխարհն:
Զայս եւ երանելին Գրիգոր Աստուածաբան այսպէս ասէ. «Ոմանք կարծեցին զանունս զայս փրկութեան չարչարանաց լեալ, եւ ապա հեղղենացի
արարեալ զձայնն՝ զփիւրն ի պէ փոխեցին, եւ զկէնն՝ ի քէ, «պասկա,
զաւր Փրկչին» անուանեցին ըստ բանին Մովսէսի, որ յերկրորդում աւրինացն ասէ այսպէս. «Զեաւթն աւր բաղարջ կերիցես ընդ նմա, զի հաց
չարչարանացն է...»
Ասի տաւնել եւ յաւուրս Եզեկիայի յայղոց ոմանց, բայց վասն զի ոչ յառաջնումն ամսեանն, այղ յերկրորդումն, եւ ոչ ըստ աւրինացն ոչ անարգեցաւ, քանզի խառնակ եղեւ եւ անսուրբ: Եւ դադարէ տաւնն մինչեւ յութ
եւ ի տասն ամն Յովսիայ թագաւորի, անդանաւր տաւնեալ եւ անդէն դադարեալ լինի մինչեւ յաւուրս Զորաբաբեղի եւ ցշինած տաճարին:
|297| Զի՞նչ իցէ երեքտասանաւրեայ զԼուսին ասել յաւուր ստեղծման
իւրոյ, մինչ ամենայն արարածք կատարեալ եւ լի ստեղծան, ընդէ՞ր Լու-
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սինդ լինէր թերի եւ կիսակատար: Քանզի գիտեմք կատարեալ զբանջարս
ստեղծեալ եւ կատարեալ զանասունս, զի առժամայն իբրեւ լինիցին,
գտցի առաջի |298| նոցա հունձք պատրաստականք առ ի դարման կերակրոյ նոցա, որպէս զի եւ որ այժմս ծնանին ի նախախնամութենէն Աստուծոյ գտանի կաթն ի ստինս մարց իւրեանց պատրաստական, որպէս
եւ ի սկզբանցն ծառքն կատարեալք եւ պտղալիցք առ ի կերակուր մարդոյն, որպէս եւ աստուածային բարբառն վկայէ յասելն թէ «Բղխեսցէ երկիր զբանջար խոտոյ եւ ծառ պտղաբեր, որոյ սերմն իւր ի նմին»:
Արդ, եթէ ամենայն արարածք լի ու լի ստեղծան, ապա եւ ոչ Լուսինն
թերի եւ կիսակատար, այղ անիւ բոլորակութեանն լիութեամբ լուսոյ կատարեալ: Բայց Իրոն ոչ ճշմարտութեամբ խաւսեցաւ, եւ բանք նորա ոչ են
հաւատարիմք: Եւ զի՞նչ վկայութիւն իցէ զուգումն լրման եւ վերադրի՝
երեքտասանաւրեայ լինելութեան Լուսնի, զի այղ եւս մետասան լրմունք
եւ իւրեանց վերադիրքն ոչինչ խորհուրդ լինելութեան ումեք բերին: Եւ
զի՞նչ նմանութիւն իցէ թիւ երեքտասան շրջառութեան լուսնականաց զարեգակնայնեաւքն աւուրցն լինելութեան, վասն զի ոչ երեսնեակ եւ ոչ
վաթսնեակ թիւք Լուսնի՝ խորհուրդ լինելութեան ումեք բերին:
Արդ, ի մէջ երկուց վատթարաց պատեհագոյն զԵրմոգենի ասացեալսն
համարին, քան զԻրոնի, թէպէտ եւ ի ճշմարտութենէ երկոքեան վրիպեալք: Եւ ասէ Երմոգենէս այսպէս՝ թէ միաւրեայ ստեղծաւ Լուսին, վասն
զի մի աւր իսկ էր լինելութեանն, եւ զոյգ ընդ Արեգական ստեղծաւ ի
միում տեղի ի միջոց երկնի ի ծագման կողմանէ, որպէս եւ այժմ յորժամ
երթայ, դիպի Լուսին Արեգական՝ առաջին աւր անուանի Լուսնի: Արդ, թէպէտ եւ սխալ է եւ սա, սակայն նմանագոյն պատեհեցուցեալ, քան զԻրոնին: Բայց մեք յերկոցունցդ զատ լիցուք:
G |39| Զերկրորդ լուսաւորէդ բիւր բանք ճառեալ են յարտաքնոց եւ
յեկեղեցականաց, բայց մեզ որ ինչ միաւորեալն է բան յերկոցունցն,
յայնց հաճոյ թուեցաւ ասել: Նիւթ ամանոյ Լուսնին նմա միայն է գիտելի,
որ արարն զնա: բայց առաջինքն, որք ջանացան հասու լինել նմա ասացին այսպէս՝ թէ Լուսինն տարր է սեղմ, խիստ, մաքուր, գնդաձեւ: Եւ ոչ
ունի զլոյսն բնութեամբ, այլ հաղորդութեամբ յԱրեգականէ առեալ, որպէս զհայելի ընդդէմ Արեգական ունելով, եւ նա ճառագայթս բացարձակ
է յիւրմէ, նոյնպէս եւ զԼուսինդ ասեն: Բայց երկու ոմանք յեկեղեցոյ
ասացին, թէ առանձին ունի Լուսինն զլոյսն եւ ոչ յԱրեգակա|40|նէ: Զի
որպէս ամանն Լուսնի այլ իմն է, նոյնպէս եւ լոյս նորա այլ իմն է: Եւ ասեն, թէ չէ ծանր Աստուծոյ զլոյսն բաժանել ի բազում կերպս: Զի լոյսն
Արեգական այլ ունի կերպ, եւ Լուսնի՝ այլ օտար ի նմանէ:
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Դարձեալ՝ լոյս աստեղացն օտար յերկոցունց լուսաւորացն, եւ լոյս
հրոյն եւս՛ առաւել օտար յամենեցունց: Նա եւ է՛ ճճի մի, որ անուանի փոսուռայ եւ ունի լուսաւորութիւն ի տտանն... արդ, եթէ ի զեռունն յայն
արհամարհեալ եդ Աստուած լուսաւորութիւն յատուկ, որ ոչ յումեքէ առնու, այլ հաստատեալ կայ յիւրում մարմնին օտար յամենայն լուսոյ...
ըստ իւրում տկարութեան, համայն յատուկ ասեն, ո՞րչափ եւս առաւել
պարտիմք հաւանել, թէ Լուսնի ետ լոյս Աստուած առանձնական...
Բայց ես հաւանիմ բազմաց իմաստասիրութեան յԱրեգականէ ասել...
|44| Զի Լուսինն բերի ի ներքնում պարունակիս, եւ Արեգակն ի վերոյ նորա ի Ե.երորդ (5) պարունակին, եւ ի շրջագայանալն երկոցունց հանապազ տեսանեն զմիմեանս: Եւ յորժամ Արեգակն գնայ ի մօտ ի Լուսինն՝
նուազութիւն լինի լուսոյ Լուսնին, զի վերին կողմ գնդին Լուսնի ունի
զբոլորութիւն լուսոյն, որ ընդդէմ Արեգականն հայեսցի, զի ի վերոյ նորա
է: Եւ կէս գնդին Լուսնի, որ ի խոնարհ յերկիր կոյս հայի անլոյս՝ ներքին
կողմն |45| գնդին Լուսնի երեւի ծածկեալ յիւրում ստուերին: Եւ յորժամ
հեռանայ Լուսինն յԱրեգականէն, մեծանայ, լնու լոյսն Լուսնի, վասն զի
հեռանալով յԱեգականէ, լուսաւորէ ներքին կողմ գնդին Լուսնի... Ըստ
մոտելոյ եւ ըստ հեռանալոյ յԱրեգակն, երբեմն կատարեալ լի ի բոլորն
բոլորակաւն երեւի լոյս իւր եւ երբեմն մաշեալ եւ պակասեալ ի լուսոյն
զպակասութիւն իւր նախ ցուցանէ Լուսին ի վերայ միոյ կողմանց իւրոց:
Զի յորժամ աճէ մի կողմ, միւս կողմ զնշանակ աղջամղջի ցուցանէ:
Եւ դարձեալ յորժամ սկսանի պակասել միւս կողմն, ամփոփի ինքն
յինքն, զի ծածկեաց ի միւս կողմն: Եւ յորժամ սկսանի երեւել յարեւմտից
յարեւելս կոյս՝ ցուցանէ զհայեցուածս բոլորն բոլորակին: Եւ յորժամ
յարեւելից սկսանի մաշիլ՝ յարեւմուտս կոյս սկսանիցի ցուցանել զմահիկ
եղջիւրսն, եւ այնպէս լուսաւորի կողմ գնդին Լուսնի, որ ի յԱրեգականէ
կուսէ լինի...
|73| Զի՞նչ է, որ ԲԺ.անապատկեմք (12), յորժամ ի կենդանատեսակսն
յորումս կամիցիմք գիտել:
Երկոտասանապատիկ՝ յաղագս այնր, զի ԺԵ. (15) օրեայ կատարէ
թիւս ՃՁ. (180), զոր բաժանեալ Լ. (30)իւք ցուցանէ զԶ. (6) կենդանատեսակաւ հեռիութիւն յԱրեգականէ, որով լրումն լինի, զի այլ ազգ անհնար
է լինել։
I |225| Վասն Լուսնի ստեղծման ոմանք ասացին հնգետասանաւրեայ,
ոմանք՝ մետասանաւրեայ, ումանք երկու աւրեայ, բայց մեզ չէ փոյթ վասն
այդր ինչ հակառակելոյ, այլ միայն ստուգիւ գիտել զառաջին լրումն Լուս-
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նիդ: Զի տէր Եփրեմ յԱրարածոց մեկնութեանն ասէ՝ մետասանաւրեայ
զԼուսինն, որ յաւելաւ Լուսնի յամին առաջնում: Սոքա են, զի յամենայն
ամի յաւելուն նմա մետասան աւր, եւ այն լինի վերադիր Լուսնի, եւ մետասան ժամն Արեգական յամենայն ամի լինի եւթներեակ Արեգականն:
Քանզի ոմանք ասացին յԱպրիելի երկուսն լինել զառաջին լրումն, եւ
ոմանք՝ երեքտասան, եւ ոմանք՝ չորս:
Իսկ որք ասեն յերկուցն Ապրիելի, որ է Նիսան ԺԲ. (12), վերադիրն
չորս, իսկ որք ասեն երեքտասանիցն, որ է Նիսան ԻԳ. (23), վերադիրն
ԻԳ. (23), եւ որ ասեն ի չորս Ապրիելի, որ է Նիսան չորեքտասան, վերադիրն չորս: Եւ այս անմարթ է յառաջին ամին լինել վերադիրն երկու, կամ
չորս, կամ ԻԳ. (23), զի կիսակք երկոտասան ամսոցդ եւ հինգ Աւելեացն
լինին վերադիր առաջիկայ ամին: Իսկ առաջին ամին մինչեւ եւս ընթացեալ Լուսինն ընդ երկոտասան ամիսքդ, եւ ոչ հինգ Աւելեացն յաւելեալ,
զիա՞րդ լինի վերադիր: Եւ զեւթներեակ Եբրայեցւոցն պարտ է դնել հիմն
այլոց ազգացդ, զի այլազգացդ յետոյ ժամանակաւ յոր եւ գտին զարուեստ, ի նմին եւ սկիզբն թուականին կարգեցին. ոմանք յամառնային
ժամանակի զտարեմուտն եդին, ոմանք՝ աշնանայինք, որպէս Ասորիք եւ
Յոյնք, կէսքն ի ձմեռնային, որպէս Հոռովմք, եւ ի նմին տեղւոջ զեւթներեակն եւ զվերադիրն որպէս հանդիպեցաւ, եդին...
|254| Վասն կարծեաց ոմանց տարբերութեան վասն Լուսնոյ, թէ որպիսում արդեոք ստեղծաւ հասակի՝ ոմանց եռաւրեայ, եւ այլոց միաւրեայ,
իսկ ոմանց ԱԺ. (11)անաւրեայ ասացեալ զնա գոյանալ, եւ ըստ իւրաքանչիւրոցն կարծեաց զլրումնն առաջին: Մի՛ խաբիցուք պատրեալք,
քանզի ամենայն արարածք Աստուծոյ, որպէս վայել է, ունի ըստ բանի եւ
ըստ որում քաջացն է սիրելի՝ կատարեալ ի սկսմանն ստեղծման: Մի՛
զՍուրբն զրպարտեսցեն, զայն որ ասաց ԱԺ.ան (11) աւուրբք երէց գոլ
զԼուսին քան զԱրեգակն, զի ոչ եթէ վասն յայդպիսում գոլ ձեւի Լուսնոյ ի
ստեղծմանն ասէ զայս, այլ վասն զի երկոքին լուսաւորք ի չորրորդում
աւուրն գոյացան:
Եւ էր Լուսինն կատարեալ ձեւով, որպէս յաւուրս լրման իւրոյ զԴ. (4)
աւուրսն հասարակ ունել ասէ նոցա՝ զառաջինս, զերինս եւ զչորրորդն,
յորում գոյացանն, իսկ չորք եւ մետասան միաւորեալք լինին ԵԺ.ան (15):
Արդ, վասն ԵԺ.անաւրեայ (15) գոլոյ նմա ի չորրորդում աւուր ստեղծման
իւրոյ, մետասան աւուրբ երէց զնա ասէ, քան զԱրեգակն. զԴ. (4) թիւ
աւուրց առաջնոց ոչ առանձնակի կամի տալ Լուսնոյ, քանզի հասարակ
ունին զայն Արեգակն եւ Լուսին, զի վասն ի չորրորդում աւուր ստեղծման
միահասակք եւ աւուրբք հանգիտաթիւք գոն երկոքին։
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Իսկ վասն ամենալին գոլ Լուսնոյ յաւելու նմա մետասան աւուրս, որոց
բաղադրութիւն ծնանի զԵ.ն (5) եւ զԺ.ն (10): Եւ սոքա են ասէ, որ յամենայն ամի յաւելուն նմա զմետասան աւուրցն ամի ամի ժողովմունսն
Լուսնոյ ասէ, որ վերադիր անուանեմք: Արդ, ըստ այսմ տեսութեան եւ
Դ.իցն (4) Ապրիլի գոլ լրումն առաջին այսպէս իմաստասիրի. կա՛լ զԼուսնոյ ի նմին ձեւի կատարելութեան զաւուրս լրման միոյ ԻԵ.ն (25) Մարտի
ամսոյ մինչեւ ի Դ. (4)ն Ապրիլի եւ ապա սկիզբն առնուլ պակասութեան,
քանզի անվայելուչ ամենեւին եւ արտաքոյ բանի է ընդ ստեղծանելն պակասելոյ առնուլ սկիզբն: Այլեւ յոյժ անըմբոն այլոց համաւրէն արարածոց
|255| կենդանեաց եւ անշնչից, մահկանացուաց եւ անմահից կատարելապէս բնութեամբ գոլ եւ տեսլեամբ ի սկզբան եւ Լուսնոյ միայն կամ անկատար ձեւով եւ տեսլեամբ ստեղծանիլ եւ կամ ի կատարելութենէն անդէն եւ անդ վաղվաղակի նուազիլ, որպէսզի եղիցի նոյն ժամանակ կատարման եւ նուազութեան, որ ի վերայ այլոց արարածոց ոչ տուաւ...
|259| Յորժամ բովանդակ րոպէիւքն զքանիս աւուրց Լուսնոյ կամիցիս
գտանել եւ զաւուրսն, յորում ես կրկնել ըստ հրամանին զրոպէն վասն
գիւտի լրմանն եւ կամ ծննդեանն, մի՛ միայն զվաթսուն տունջեան յամենայն ժամ եւ յամենայն լրմունս եւ ի ծնունդս տայցես, այլ ըստ գիշերոյն
եւ տունջեան առաւելելոյ եւ նուազանալոյ զժամս եւ զմասունս բաժանեսցես: Զի եթէ ԲԺ.ան (12) միայն իցեն ժամք տունջեան եւ գիշերոյ,
Կ.(60) հանցես, իսկ եթէ Թ. (9) ժամ՝ ԽԵ. (45), եւ թէ Ժ. (10) ժամ՝ Ծ.(50),
եւ թէ ԺԱ. (11) ժամ՝ ԾԵ. (55), թէ ԺԳ. (13)՝ ԿԵ. (65), եւ թէ ԺԴ. (14)՝
Հ.(70), իսկ եթէ ԺԵ. (15) ժամ՝ ՀԵ. (75):
Նմանապէս եւ յորժամ գիշերն առաւելուցու, յաւելցես ի նա զթիւսդ
աւր ըստ աւրէ նուազեցուցանելով եւ աճեցուցանելով: Բայց մի՛ եւ վասն
ամսոցդ եւեթ, յորս ժամքն բովանդակին, գործեսցես զայդ, այլ եւ ըստ
աւուրց՝ ի վեց աւուրս մասն մի կատարելով: Քանզի այսպէս համեմատելով հնգամսեայ լուսնական ժամքդ, զարեգակնային ժամսն Լ. (30)
մասամբք ժողովել սովորեցաք: Իսկ զլուսնականս երբեմն զոյգ թուով,
երբեմն հնգիւք, իսկ երբեմն այլ ազգ, որպէս քաջահայտ իսկ է:
Արդ, ըստ աւուր յաւելցես կամ պակասեսցես մասն մի յերեսնիցն յաճելն ի նուազել աւուրցն եւ գիշերաց: Քանզի այս դիւրին է մանկանց առ
իմանալ: Եւ ի վեց աւուրսն նմանապէս ի յաւելուլն եւ ի պակասելն տացես եւ բարձցես մասն մի հինգամսեայ ժամուցն յերկոտասան՝ երկու, ի
ԺԸ. (18)՝ Գ. (3) եւ ի ԻԴ. (24)՝ Դ. (4), իսկ յերեսնին՝ Ե. (5), որ է ժամ մի:
Եւ այդպես բաժանմամբ ըստ տուրեւառութեան լուսաւորացդ ճշմարտիւ
գտցես: Այլ եւ զաւուրսն եւ զժամսն եւ զմասունսն Լուսնոյ, եւ զմասանց
մասնկունս:
J |35| Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ հանապազ երեսուն»:
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Պատասխանի. Զաւուրս միոյ Լուսնի ասէ, որ ի պակասեցուցանելն
զվերադիրն եւ զկիսակն, զծնունդ Լուսնի յայտ առնէ:
Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ հանապազ քառասունեւհինգ»:
Պատասխանի. Երեսուն աւուրք Լուսնին եւ հնգեւտասն ի վերայ, որ
զլրումն ցուցանէ:
Հարցումն. Զի՞նչ է րոպէն:
Պատասխանի. Յաւուրն երկու մասն պակասէ ընթացք Լուսնին, եւ ի
երեսուն օրն՝ վաթսուն մասն, զոր րոպէ կոչեմք: Եւ զվաթսուն՝ հինգ,
հինգ թիւ ժամս առնեմք, որ լինի երկոտասան, եւ գտանեմք զծնունդ եւ
զլրումն Լուսնին:
Հարցումն. Զի՞նչ է կալ զաւուրս Լուսնին, չորեքպատկեա՛ եւ հինգ,
հինգ թիւ ժամս արա՛»:
Պատասխանի. Վասն զի ի հնգետասան աւուրն չորեքպատկեալ՝ լինի
վաթսուն, որով ցուցեալ լինին ժամք եւ կիսաժամք եւ մասունք նոցին:
L |186| Հարցումն. Զի՞նչ է յատկութիւն Լուսնի:
Պատասխանի. Բազում ինչ. նախ զի միջակ է Արեգական եւ աստեղաց,
ի խոնարհ է, սրընթաց է, փոքր է գօտին, զամիսս առնէ, զգիշերս լուսաւորէ, փոփոխական է, նուազի եւ բոլորի, խաւարի՝ մահու եւ յարութեան է
նշան: Դարձեալ՝ մեղաց եւ ապաշխարութեան, դարձեալ հին օրինացն,
ընդդէմ երկնիցն շարժի, հասարակ եւ յատուկ շարժութիւն ունի, գէճ է եւ
հով: Ունի բնական լոյս եւ յԱրեգակնէն փոխառնու լոյս, մերձեալ յԱրեգական՝ լուսաւորի, այլ եւ եղջիւրաւորի, եւ հեռացեալ՝ նուազի լոյսն,
զԱրեգական խաւարէ, ի լուսոյ նորա ծածկի, իշխէ տարրական մարմնոց,
ի ծնունդս ազդէ, տնկոց սնունդ է:
|191| Վասն րոպէից՝ իսկ րոպէն այս է, զի օրն ընդ տիւ եւ ընդ գիշեր
է՛ ԻԴ. (24) ժամ, եւ մէկ ժամն՝ Լ. (30) մասն,) մէկ մասն է Կ. (60) րոպէ:
Ապա ուրեմն Ժ. (10) մասն է Ո. (600) րոպէ, եւ մէկ ժամն՝ ՌՊ. (1800)
րոպէ, որ լինի Ժ. (10) ժամն՝ ԺԸՌ. (18000) րոպէ: Եւ ժողովեալ մէկ օրն
ԻԴ. (24) ժամ, լինի Դ. բիւր եւ ՍԲՃ. (42.200) րոպէ:
M |153| Ըստ բնական քննութեան ասացին ոմանք յիմաստասիրաց՝
մերձ ստեղծեալ զԼուսին եւ անկատար, եւ ոմանք՝ հեռի ստեղծեալ եւ կատարեալ: Իսկ եկեղեցւոյ վարդապետաց առաջինն՝ Արիստէս եպիսկոպոս,
զկնի առաքելոցն, որ արար զտումարս հռոմայեցւոց, սա սկիզբն արարչութեան զԱպրիլի Ա. (1)ն ասաց եւ յԱպրիլի Դ. (4)ն՝ ստեղծեալ զԼուսինն
կատարեալ, ի լրման ձեւի: Եւ յետ սորա Եփրեմ Խորին ասորի՝ ԺԱ. (11)ն
աւուրր ըստ քանակութեան լուսոյ եւ յանկատար ձեւի:
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Արդ, ցուցցուք զմտածութիւն սոցա, այլեւ զուղղութիւնս եւ զսխալանս, եւ ապա զհաւաստին՝ յիմաստասիրացն Էասանց: |154| Արդ, առաջին՝ որք մերձ եւ անկատար ասացին, այսպիսի մտօք ասացին, եթէ ըստ
կարգի բնութեան նախ ծնանելն է եւ ապա աճմամբ ի կատարումն հասանելն: Եւ վասն այսմ պատշաճ էր, զի Արարիչն զԼուսինն միօրեայ
ստեղծանէր ըստ ծննդեան կարգի, զի գտանիցի Լուսինն մերձ Արեգականն եւ ի միում կենդանակերպի եւ յարեւմուտս կոյս: Սոքա զայս ուղիղ
ասացին, զի ի միում կենդանակերպի եւ ի շաւղի լիցի ի ստեղծմանն,
բայց զի անկատար ասացին, որ է միօրեայ եւ մերձ Արեգականն յարեւմուտս կոյս ըստ այժմու ծննդեանս՝ զայս յոյժ սխալեցին:
Երկրորդ՝ զի ոմանք հեռի եւ կատարեալ ճառեցին, եւ սոքա այսպիսի
մտօք ասացին, թէ վասն զի սկիզբն էր արարչութեան, ոչ վայելէր ըստ
կարգի ծննդեանն անկատար ստեղծանել, այլ կատարեալ եւ հեռի Ե. (5)
կենդանակերպիւ եւ յարեւելս, զի ի լրմանն ստեղծաւ, որպէս եւ այժմ
ըստ կարգի է տեսանել, քանզի ի լրմանն յերեկոյս եւ յարեւելս երեւի եւ
Ե. (5) կենդանակերպիւ հեռի: Զհեռիսն կրկին կերպիւ իմա. Ա. (1)՝ ըստ
ճանապարհին եւ Բ. (2)՝ ըստ կենդանակերպիցն: Սոքա, զի կատարեալ
ասեն ստեղծեալ եւ յարեւելս, եւ զհեռին՝ ըստ ճանապարհին, այս ուղիղ
է: Բայց զի զԵ.ն (5) ըստ կենդանակերպիցն հեռի ասելով թիւր եւ սխալ է
բազում կերպիւ. նախ զի ի մի շաւիղ ընթացան Արեգակն եւ Լուսին յաւուրն ստեղծման, եւ սոքա հեռի ասեն Ե. (5) կենդանակերպիւ, երկրորդ՝
զի Արեագականն տարւոյն սկիզբն Խոյն է եւ ըստ Լուսնին՝ Կոյսն է, երրորդ՝ զի թէ ի նոյն աւուրն դառնայր լոյսն ի ժողով իւր, անպատշաճ էր,
եւ թէ ընթանայր զԺԴ. (14) վասն ծննդեանն ըստ կարգի արշաւանին ի
կենդանակերպսն, մերձենայր ի կենդանակերպ Արեգականն եւ անդ առնոյր զլրումն, որպէս այսժմ ծննդեանն առնու, եւ լինէր մեծ սխալումն, չորրորդ՝ զի թէ զԺԴ.նն (14) ի նոյն կենդանակերպի ընթանայր զծննդեանն
կարգ, յայնժամ առանց արշաւանի մնային այլ կենդանակերպքն:
Երրորդ՝ զի ասաց Արիստէս ի լրմանն ստեղծեալ զԼուսինն, եւ յԱպրիլի
Դ.ն (4) զլրումն առաջին. այս ուղիղ է, բայց զի զսկիզբն արարչւթեան
յԱպրիլի Ա.ն (1) ասաց՝ սխալ է, զի առ օրին ցուցանէ դառնալ զԼուսինն
ի ժողով իւր եւ կորուսանէ զթիւ աւուրց ծննդեանն ԺԴ. (14) Լուսնին:
Չորրորդ՝ սուրբն Եփրեմ մետասանօրեայ ասէ ստեղծեալ զԼուսինն,
զոր ոմանք ընդդիմանան սրբոյս մեղադրական բանիւ, զի ոչ |155| ուղղակի իմանան զմիտս սրբոյն. ասեն եթէ ի չորրորդումն աւուր ստեղծաւ
Լուսինն եւ աստի է ԺԱ. (11) օրն, որ ասէ վասն Լուսնին: Քաւ լիցի կար-
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ծել զայս ի վերայ սրբոյն, եթէ յառաջ քան զգոյանալ աւուրց աւուր
ստեղծաբանէ, այլ զմետասան աւուրս ըստ ձեւոյ եւ քանակութեան աւուր
ասէ եւ ոչ ըստ գոյացեալ աւուրց: Եւ զԴ. (4) օրն ըստ Արեգականն ունել
ասէ եւ զԺԱ. (11) յաղագս լուսալիրն գոլոյ, որպէսզի առ չորիւքն եղիցի
ԺԵ. (15) եւ զնոյն ԺԱ. (11) թիւս ամի ամի յաւելուլ ասէ ԺԹ. (19) մասամբք քան զԱրեգակ, ուստի լինին վերադիրք եւ ԺԹ.երեակք (19):
Բայց թէպէտ պատկառելի է մեզ ի սրբոյս, զի յԷասանց եկեղեցւոյ մին
ասէ, եւ ոչ ընդդիմանամք յանդգնաբար, քաւ եւ մի լիցի, բայց նուազ
ունի զտեսութիւն Գ. (3) կերպիւ: Նախ զի ԺԱ. (11) աւուր ստեղծեալ
ասել անկատար ցուցանէ զԼուսինն, երկրորդ՝ զի թէ սկիզբն արարածոցս
լինելութեան Մարտի ԺԷ. (17) տաս, որպէս եւ է, առաջին լրումն Մարտի
ԻԴ.ն (24) գայ, եւ այս ոչ է ուղիղ. զի թէպէտ առաջինքն զգլուխ շրջանին
յԱպրիլի Բ.ն (2) ասացին, բայց Մարտի ԻԴ. (24) ոչ ոք ասաց բնաւ: Իսկ
թէ զԱպրիլի Ա. (1)՝ որպէս ասաց Արիստէս, յայժամ Լուսինն ի լրմանն
զԺԴ. (14) աւուրսն ծննդեանն գոյացութեամբ եւ ներգործութեամբ ոչ
ունի, այլ ըստ քանակութեան լուսոյն, յորում եւ ոչ այս է ուղիղ: Երրորդ՝
զի զԺԱ. (11) թիւ վերադրին առանձին Լուսնին տայ, զոր Արեգականն եւ
Լուսնին ցուցաւ ի վերոյ...
|232| Վասն յատկութեան Լուսնի գիտելի է. նախ զի միջակ է Արեգական եւ աստեղաց, խոնարհ է, սրընթաց է, փոքր է գօտին, զամիսն առնէ,
զգիշերս լուսաւորէ, խաւարի, ընդ դէմ երկնիցն շարժի, հասարակ եւ յատուկ շարժութիւն ունի, գէջ է եւ հով, ունի բնական լոյս եւ յԱրեգակնէ
փոխառնու լոյս, մերձեալ՝ յԱրեգակէ լուսաւորի, այլեւ եղջերաւորի եւ հեռացեալ նուազի լոյսն, զԱրեգակն խաւարէ, ի լոյս նորա ծածկի, իշխէ
տարրական մարմնոց, ի ծնունդս ազդէ, տնկոց սնունդ է, ոմանց որակ
գունոց տայ՝ որպէս խնձորոյ եւ զոմանց բառնայ՝ որպէս զմարդոյ, հայելի
է աշխարհի, ըստ որում աղտն յերեսն երեւի: Զամենայն մոլորակաց զօրութիւն ունի. եւ այս վասն երկու պատճառի, նախ զի ներքոյ է ամենեցուն եւ ամենայնին զօրութիւն առ նա ժողովի, եւ դարձեալ՝ Արեգակն
միջակ գոլով հաղորդի ամենայն մոլորակաց եւ զայն անցուցանէ ի Լուսին՝ լուսով հանդերձ: Վասն այն ի նորանալն առաւել զօրաւոր եւ ազդու
է սերմանելոյ եւ այլոց, որ եւ զծովս եւ զաղբիւրս եւ զհերս եւ զըղեղս առաւելու ընդ իւր եւ նուազէ:
Խնդրելի է եւ զայս, թէ զլոյսն ո՞րպէս ունի: Վարդապետք ասեն, որպէս սուրբն Բարսեղ, թէ որպէս երկբերանի քսակ է Լուսին, ընդ մինն
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ելանէ եւ ի վերինն թիկունքն ժողովի, եւ պակասի ի մենջ լոյսն եւ ի միւս
ներքս մտանէ եւ լուսաւորէ զմեզ: Եւ այլք ասեն, թէ յԱրեգակէն առնու
զլոյսն: Այսպէս, ի մերձ եկեալ ի նոյն կենդանակերպն, սակս լոյս առնելոյ ի նմանէ յարեւելիցն կողմանէ, թէպէտ մեզ ի մտիցն երեւէ, այլ նմա
արեւելից մասն է, որ զլոյսն առնու: Եւ որքան հեռանայ ի Արեգակնն առաւելու լոյսն, եւ յորժամ ի միւս կիսագունդն հասանէ ընդ վեց կենդանակերպս հետեւեալ՝ բոլորի լոյսն ի նմա, զի ուղղապէս զլոյսն ընդունի եւ այնուհետեւ նուազի լոյսն որքան յառաջէ քան զԱրեգակն եւ
թեքի ի նմանէ:
Եւ այլք ասացին, թէ ունի բնական լոյս եւ առնու զլոյս յԱրեւէ եւ այնպէս խառնի երկու լոյսն ի նմա եւ սնուցանէ՝ զորս յերկրի: Եւ գիտելի է,
զի ընդ ամենեւին հեռանալան՝ Լուսինն խաւարի: Եւ ամենեւին մերձ եկեալ ի նոյն կենդանակերպն եւ ուղղապէս ընդդէմ անցեալ Արեգականն,
խաւարէ զնա, զի ընդդիմատիպ է անօթ Լուսնին: Նմանապէս եւ զայլ մոլորակսն ծածկէ, յորժամ ուղղապէս ընդդէմ |233| անկանի: Եւ զի ոչ հանապազ խաւարին, զի ոչ միշտ ընդ նոյն շաւիղս ընթանան, թէպէտ հանդիպին ի մին կենդանակերպ:
Խնդրելի է եւ զայս, թէ աղտն զի՞նչ է յերեսն Լուսնին:
Ոմանք ասացին՝ ի խաւարմանէ Խաչելութեան է մնացեալ նշան: Եւ
ոմանք՝ զստուեր երկրի ասեն: Եւ այլք ասեն, թէ կերպարանք է ցամաք
երկրիս, որպէս հայելին զմարդոյ կերպարան յինքն երեւեցուցանէ: Նոյնպէս եւ Լուսինն, զի այն, որ պայծառն է՝ լուսափայլութիւն ծովուցն է, եւ
աղտն՝ երկրի:
Նաեւ զայս պարտ է գիտել, թէ զինչ է, որ ի նորիլն եղջերուակերպ
երեւի:
Ստուեր երկրի ընդ մէջ անցեալ Արեգական, խաւարէ զԼուսինն եւ յորժամ առնու զլոյսն յԱրեւուն յեզրն, երկրիս ձեւն բոլորակ է, խաւար մնայ
մէջն, նոյնպէս յորժամ հնանայ, եւ պակասի լոյսն...
|238| Յո՞րքան աւուր ձեւի ստեղծաւ Լուսինն. արդ, ի վերայ աւուրցս
այս բազում են կարծիք, զի ի զանազան ձեւս ասեն զԼուսինն ստեղծեալ,
ոմանք՝ եռօրեայ եւ այլք միօրեայ, իսկ կէսք՝ մետասանօրեայ: Եւ որք
եռօրեայ ասացին, երեք կերպիւ սխալեցին: Նախ՝ զի խոռ եւ անկատար
երեւի ձեւ Լուսնին ի կարգ արարածոցս, որ ամենեքեան կատարեալ
ստեղծան յԱստուծոյ: Երկրորդ՝ զի զառաջին՝ արարչութեան լրումն յԱպրիլի մէկն բերէ, զի երեք աւուր ի Մարտի Ի. (20) ասեն ստեղծեալ եւ ԺԱ.
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(11) օր ի Մարտի ամսոյ, որ է ԺԴ. (14) եւ ի մէկն Ապրիլի գայ լրումն, որ
է ԺԵ.երորդ (15), բայց արարչութեան լրումն յԱպրիլի Դ.ն (4) եղեալ է եւ
ոչ մէկն: Վասն այն ի սկիզբն շրջանին զԱպրիլի Դ. (4) եդին առաջի
լրումն: Երրորդ՝ զի առաջիկայ ամին վերադիրն, որ ԺԱ. (11) պարտ է լինել, նա ԺԴ. (14) լինենայ, որ անհնար է այժմ լինել, զի ԺԲ. (12) Լուսինն
ԻԹ. (29) օր ու կիսկան ՅԾԴ. (354) օր առնէ: Եւ յորժամ Գ. (3) աւուր
լինի ստեղծեալ, ՅԿԱ. (361) օր առնէ: Իսկ որ միօրեայ ասեն, եւ այս կարի անտեղի է, զի միօրեայ ստեղծեալ Լուսինն ամենեւին տեսութեան ոչ է
արժանի:
Երկրորդ՝ զի ամենեւին ընդդէմ բնութեան է այս, զի այս է կարգ ընթացից բնութեան Լուսնի ի ստեղծմանէ մինչեւ ցայժմ, զի Լուսինն երբ ի
լրման լինի, ապա յարեւելից յարեւմուտս ընթանայ: Եւ օր ըստ օրէ յետս
անկանի յարեւմտից կուսէ: Իսկ յորժամ ի ծնունդն լինի՝ յարեւմտից յարեւելս գայ եւ օր ըստ օրէ յառաջէ յարեւելս կոյս: Արդ, Լուսինն երբ
ստեղծաւ յարեւելս եդաւ եւ եթէ միօրեայ գոլով եւ յարեւելից յարեւմուտս
սկսաւ ընթանալ, ապա երբ ի լրմանն ժամանէր, նա պարտ էր, որ յարեւմտից յարեւելս ընթանայր, որ է ամենեւին անհնարին եւ անտեղի: Զի թէ
զաճումն ըստ կարգի բնութեան ընկալաւ, պարտ էր զի եւ զընթացսն
ըստ կարգի բնութեան ընթասցի, զի աստ ոչ է սքանչելիք, այլ կարգ բնութեան ըստ այժմուս բերման, որ օր ըստ օրէ, որպէս այժմ աճեալ բոլորեսցի:
Իսկ որք մետասանօրեայ ասեն ստեղծեալ զԼուսինն, նաեւ ոչ այս է
ուղիղ: Առաջին՝ զի ասեն, եթէ մետասանօրեայ ստեղծաւ, եւ այն մետասան օրն ի Լ. (30) աւուրց Լուսնին պակաս եղեւ յարարչութեան, վասն
այն ասեն ԺԱ. (11) ածեմք ի վերայ վերադրին եւ |238| զայն պակասն
լցուցանեմք: Նախ ասեմք, եթէ ԺԱ. (11) օր պակաս եղեւ ի Լուսնէն վասն
մետասանօրեայ ստեղծանելոյն: Եւ յորժամ Լուսինն զիր ամն վճարէր ի
վերայ ԺԲ. (12) Լուսնոյ ի մին յայն, յայնժամ ԺԲ.երորդ (12) Լուսինն, որ
վերջին Լուսին է տարւոյն՝ ԺԱ. (11) օր եւ նա պակասեցուցանէր, որպէս
եւ այժմ է: Եւ այս լինէր ԻԲ. (22) օր պակաս: Զի առաջին Լուսինն, որ
ստեղծաւ մետասանօրեայ ունի ի ԻԹ. (29) օր ու կիսոյն ԺԸ. (18) օր ու
կէս, եւ ԺԱ. (11) Լուսինն այլ առնէ ՅԻԴ. (324) օր ու կէս, եւ այս լինի՝
ՅԽԳ. (343) օր: Եւ պիտոյ է, զի լիցի վերադիրն ԻԲ. (22) օր, եւ ապա Լուսինն կարասցէ հաւասարիլ զԱրեգականն ի ՅԿԵ. (365) օրն: Երկրորդ՝ զի
թէ մետասանօրեայ ստեղծաւ Լուսինն, եւ էր Մարտի Ի. (20), պարտ էր,
զի առաջին լրումն Մարտի ԻԴ. (24) գայր, եւ առաջին լրումն յԱպրիլի
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Դ.(4) է լեալ եւ ոչ Մարտի ԻԴ. (24): Երրորդ՝ զի թէ Մարտի ԻԴ. (24) առնոյր զլրումն յայնժամ Լուսնի ԺԸ. (18) օր ու կէսն զԼ. (30) աւուր թիւն
վճարէր եւ ԺԱ. (11) օր ի ծննդեան կարգէ ընթացիցն պակաս գայր, որ ոչ
ընթացաւ: Չորրորդ՝ զի թէ զծննդեան կարգ այսպէս թերի ընթանայր, զի
զթիւ ԻԹ. (29) օր եւ կիսոյ Լուսնին անպակաս վճարեսցէ, եւ այս անկարելի է լինել, որ Լուսինն ի հասարակածին եւ կամ զկնի հասարակածին ի
ծննդեանն կարգի լինէր, այլ զկնի լրմանն լինի, որպէս այժմ տեսանեմք,
զի յետ հասարակածին Լուսինն ի լրմանն լինի: Հինգերորդ՝ զի թէ
ԺԱ.(11) օրն հանց գնայր, եւ յԺԲ. (12) օրէն ի վեր առնոյր զաճումն եւ
զառաջին լրումն յԱպրիլի Դ. (4) բերէր, եւ այս անհնարին էր՝ Լուսնին
խոռ գոլով ԺԱ. (11) ի նոյն ձեւի մնալ: Զի ամենայն բնութիւն կատարմանն ցանկայ եւ ի սկսանելն՝ զաճումն խնդրէ վասն կատարելութեան:
Իսկ Լուսինն զիա՞րդ կարէր ԺԱ. (11) օր ի միում ձեւի մնալ եւ այն՝ անկատար ձեւի: Վեցերորդ՝ զի անվայելուչ էր Աստուծոյ աստուածութեան
զի երկիրս ամենայն կենդանեօք լիակատար ստեղծանել մինչ ի անարգ
զեռունսդ, նաեւ զբոյսս եւ զտունկս եւ զծառս միանգամայն ստեղծանել
տերեւովն, ծաղկովն, պտղովն, այսպէս եւ զամենայն սերմանիս, զբոյսս
եւ զբանջարս, այսպէս եւ զծովային եւ զջրային լօղակս, նաեւ զօդային
թռչունս, եւ զայնպիսի պատուական ստեղծուածն անկատար ստեղծանել: Եօթներորդ՝ զի ամենայն հոմասեռք իւր՝ ի մեծամեծաց մինչեւ ցփոքունս, լիակատար ստեղծան յԱստուծոյ ի զարդ երկնից եւ ի լուսաւորութիւն գիշերոյ:
Իսկ Լուսինն, որ մեծ էր յամենայն աս|240|տեղս եւ ընդ Արեգական
համաթուեցաւ լինել իշխան գիշերոյ, որպէս եւ նա տուընջեան, զիա՞րդ
վայելէր նմա անկատար արարչագործել: Ութերորդ՝ զի որպէս արարողն
արարածոց լի եւ անթերի է յիւրում աստուածութեան, այսպէս վայելէր
աստուածութեան նորա լի եւ անթերի ստեղծանել զամենայն արարածս
յիւրում արարչութեան: Իններորդ՝ զի Տէր եւ գլուխ ամենայն զգալի
արարածոցս զԱդամ ստեղծանելոց էր, զի վայելեսցէ ի գեղեցկութիւն
սոցա: Եւ պարտ էր, զի ի տեսանելն Ադամայ զվայելչութիւն զարմանահրաշ արարածոցս՝ կատարելապէս բերել յինքեան զուրախութիւն ի կատարեալ ստեղծագործութիւն ամենայն արարածոցս եւ ոչ անկատար
խնդութեամբ տալ ապաշաւանս եւ ափսոսանս յանկատարութիւն Լուսնին: Տասներորդ՝ զի այս ստեղծական բնութեան է յատուկ զիր անկատար յառաջ բերել, որ վասն տկարութեան կարօտանայ ժամանակի, իսկ
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աստուածային արարչագործ եւ ամենակարող զօրութեան ոչ վայել էր, որ
զամենայն արարածոցս յական թօթափելն տայր զկատարելութիւն եւ
զԼուսնին՝ հանդերձ ժամանակաւ:
Իսկ թէ ոք ասասցէ, զի՞նչ արասցուք, զի բանս յերեւելի եւ ի հռչակաւոր յառնէ ասացեալ է ի սրբոյն Եփրեմէ ի Գիրս Սուրբս, որպէս ի մեկնութիւն արարածոցն, ասեմք՝ մի ոք պարսաւանս դիցէ սրբոյն, եթէ նա ի
մետասան աւուր ձեւումն ասէ ստեղծեալ զԼուսինն: Քաւ եւ մի լիցի, այլ
մետասան աւուրբ երեց գոլ ասէ զԼուսինն քան զԱրեգակն: Զի զԴ. (4)
աւուրսն հասարակ ունին նոքա զառաջինն, զերկրորդն, զերրորդն եւ
զչորորդն, յորում գոյացանն, իսկ Դ. (4) եւ ԺԱ. (11) միաւորեալ լինին
ԺԵ. (15): Արդ՝ վասն ԺԵ.օրեայ (15) գոլոյ Լուսնին ի չորրորդումն աւուր
ստեղծման իւրոյ ԺԱ. (11) աւուրբ երեց զնա, քան զԱրեգակն ասէ գոլ:
Զի զԴ. (4) թիւ աւուրցն առաջնոցն ոչ առանձնակի կամի տալ Լուսնոյ,
քանզի հասարակ ունին զայն Արեգակն եւ Լուսին, վասն ի չորրորդում
աւուր ստեղծմանն եւ երկոքեան աւուրբք հանգիտաթիւք եւ միահասակք
են, վասն ի միում աւուր ստեղծանելոյն:
Եւ ոչ ըստ ԺԱ. (11) աւուր ձեւի, այլ վասն լիալիր եւ բոլորեալ Լուսնոյն, որ իբրեւ զԺԵ.օրեայ (15) ստեղծաւ՝ զԺԱ. (11) օր աւելի, |241| քան
զԱրեգակն եւ ոչ ի ԺԱ. (11) աւուր ձեւի խոռ եւ թերի ասէ ստեղծեալ,
որպէս կարծեն ոմանք, որ ոչ հասկանալ կարեն զմիտս բանին: Ապա եւ
զանպարսաւ լիցի սուրբս՝ վասն ճշմարիտ առասութեան յայնցանէ, որ ոչ
կարեն իմանալ զկարծիս սրբոյն: Զի Դ. (4) աւուր զԱրեգակն ասէ եւ
ԺԵ.(15) աւուր զԼուսինն վասն լիալիր գոլոյն եւ ԺԱ. (11) աւուր ձեւովն
երէց ասէ զԼուսինն քան զԱրեգակն: Զի զԴ. (4) թիւ աւուրց առաջնոց
արարչութեան ոչ առանձնակի կամի տալ Լուսնին, քանզի հասարակ
ունին զայս Արեգակն եւ Լուսին վասն ի միում աւուր ստեղծմանն:
Դարձեալ՝ այլք ոմանք Բ. (2) աւուր ասացին ստեղծեալ զԼուսինն, եւ
ոմանք՝ ԺԵ. (15) աւուր եւ առ օրին առեալ զլրումն, որում եւ սոցայս երեւի ոչ գոլ ուղիղ: Եւ զի որք Բ. (2) աւուր ասացին, նախ այս է թիւրութիւն
սոցա, զի խոռ ասեն ստեղծեալ զԼուսինն: Երկրորդ՝ զի յարարչութեան
Զատիկն Լուսինն ի ծննդեան կարգն գայ եւ ոչ ի լրմանն, զի Դ. (4) աւուր
գայ Լուսինն ի Զատկին: Երրորդ՝ զի զառաջին լրումն յԱպրիլի Բ. (2) բերէ: Չորրորդ՝ զի զվերադիրն ԺԳ. (13) բերէ:
Իսկ որ ԺԵ.օրեայ (15) ասացին եւ առ օրին առեալ զլրումն, նախ այս
է սխալումն նոցա, զի անվայելուչ եւ անյարմար էր առ օրին ստեղծանիլ
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բոլոր ի լրմանն ձեւի եւ դարձեալ ի նմին պահու նուազիլ: Թէպէտ եւ այս
բնութիւն է նորա ընդ լրանալն նուազիլն, որպէս այժմ տեսանեմք, այլ
այս գործ բնութեան է եւ այն՝ գործ արարչութեան: Եւ այն, զի ամենայն
բոյսք եւ տունկք եւ կենդանիք առ տարովն զկատարելութիւն պահեցին,
եւ Լուսինն իսկոյն նուազէր, կարի անդէպ էր եւ անվայելուչ: Երկրորդ՝ զի
ծննդեան կարգն կորնչէր ԺԵ. (15) օր, եթէ առ օրին էառ զլրումն, եւ
զԼ.երորդ (30) օր Լուսնին լինի ԺԵ. (15) օր: Երրորդ՝ զի զառաջին վերադիրն բերէ ԻԶ. (26) օր...
|243| Խնդրելի է եւ այս, թէ Լուսինն վասն էր՞ ստեղծ ի լրմանն:
Ասելի է՝ նախ զի գործ Արարչի էր եւ ոչ բնութեան, զի բնութիւն առ
սակաւ սակաւ ըստ ժամանակի ներգործէ զկատարելութիւն: Երկրորդ՝ զի
առաջին արարչութիւն էր գոյիցս, գոյացուցանել զսոսա յոչ ընչէ եւ յոչ
գոյից: Եթէ ըստ ժամանակի տայր զկատարելութիւն, կարծէին անկար
գոլ զամենակարողն Աստուած ի համանգամայն գոյացուցանելն զսոսա
եւ ասէին, թէ վասն տկարութեան՝ միջնորդութեամբ բնութեան, ի ժամանակի գոյացոյց զսոսա: Երրորդ՝ զի ամենայն գոյքս՝ եթէ մշտնջենաւորքն
եւ եթէ ժամանակաւորքն, զբովանդակն կատարելութեամբ եստեղծ, որպէս զդասս հրեշտակացն, նաեւ զբոլոր զգալի արարածքս՝ զօդայինս,
զծովայինս եւ զցամաքայինս, մինչ յանարգ զեռունս, վասն այն եւ զԼուսինն բոլոր եստեղծ
|250| Ծնունդ Լուսնի այսպէս արա՛. Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ հանապազ
Լ. (30)»:
Զաւուրք միոյ Լուսնի ասէ, որ ի պակասեցուցանելոյ զվերադիրն եւ
զկիսակսն, զծնունդ Լուսնին յայտ ածէ:
Զի՞նչ է, որ «ԽԵ. (45) հանապազ, ասէ, կա՛լ»:
Լ. (30) աւուրք Լուսնին է եւ ԺԵ. (15)՝ ի վերայ, որ զլրումն ցուցանէ:
Րոպէ այսպէս արա՛. Րոպէն մասն ասէ, եւ վասն այն կրկնեմք, զի Լուսինն յաւուրն երկու մասն պակաս գնայ, քան զաւուր չափն: Եւ ժողովեալ
զմասունս զայս ըստ քանիօնութեան աւուրցն Ե., Ե. (5-5) թիւ ժամս առնեմք եւ տամք գիշերոյն եւ տուընջեանն, որպէս Պատճէնն հրամայէ: Եւ
գտանեմք զծնունդն եւ զլրումն Լուսնի, թէ որքան ժամու եւ կամ ի քանիերորդ մասին լեալ է:
Բայց երբ զրոպէն առնես, զգոյշ լեր, տես, թէ ծնունդն ի վաղուց հետէ
լեալ է, եւ աւուրք անցեալ է ի վերայ եւ որքան իցէ, մի՛ զաւուր րոպէն
կալնուլ, յորում իցես, այլ ե՛րթ դէպ յետ եւ զծննդեանն րոպէն կա՛լ, յորում աւուր Լուսինն ծնեալ իցէ: Նոյնպէս եւ զլրմանն արասցես, որ թէ դեռեւս դէպ յառաջ լինելու է լրումն Լուսնին, զլրման աւուրն կա՛լ զրոպէն:
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Ապա եթէ յօրն, յորում Լուսինն ծնանիցի՝ իցես եւ կամ զլրումն առցէ,
զնոյն աւուրն կա՛լ: Իսկ յորժամ զաւուրք Լուսնին կամիցիս գիտել, յորում
աւուր եւ իցես, զնոյն աւուրն կալցես եւ գտանես զերկոսինն անսխալ:
18. ՇԱՒԻՂ ԱՅՍՊԷՍ ԱՐԱ՛

A1 |257| Կա՛լ զքանիս Լուսնին, ԺԲ.անապատկեա՛ (12) եւ տո՛ւր
յաւրէն յառաջ ամսոյն եւ ասա՝ այս անուն ամսոյ, որ աւր այսչափ ինչ էր,
ընդ որ յայնմ աւուր Արեգակն գնացեալ է, յայսմ գիշերի Լուսին ընդ նոյն
շաւիղն երթայ: Եւ ի տեղւոջն կենդանատեսակ արա՛ եւ աւրագիւտ:
Դարձեալ զնոյն քանի շաւղին եւ ասա, թէ այսաւր այսչափ հեռի է Լուսին յԱրեգակնէն, զի ամենայն աւուր ԺԲ. (12) մասամբ հեռանայ Լուսինն
յԱրեգակնէն եւ ի ԺԵ.ան (15) աւրն ՃՁ. (180) մասն հեռանայ ի ծննդենէն: Եւ ապա զկնի լրմանն յամենայն աւր ԺԲ.ան (12) մասն մերձենայ: Եւ
ի կատարեալ Լ. (30) աւուրն միմեանց հանդիպին եւ զոյգ ընթանան մասունս Ե. (5), եւ ապա ի բաց վազելով ի նմանէ մասունս ԺԲ.ան (12),
վերստին լոյս առեալ՝ երեւի մարդկան՝ ի ծածկել նշուլից Արեգականն:
M |173| Հարցումն. Վասն էր՞ զանունս ընթացից ճանապարհի Արեգական եւ Լուսնի շաւիղ անուանեն: |174| Պատասխանի. Վասն սաստիկ
եւ անսխալ ընթացիցն ըստ ուղիղ գծի շաւիղ կոչեցաւ յիմաստասիրացն:
Զի ճանապարհս, որ առ մեզ՝ վասն ընդարձակութեան ունի խոտորումն
յաջ եւ յահեակ, նաեւ վասն դժուարութեան դրութեան լերանց բազում
ուրէք ոլոր առնու ճանապարհն, այլեւ վասն տկարութեան զգայութեան
առ հեռաւորութիւնն յետ եւ յառաջ ոչ կարէ ըստ ուղիղ գծի ուղղել զճանապարհն, եւ մանաւանդ, զի ոչ է հարկ մարդոյ այսմ փութոյ, որպէս լուսաւորացդ: Զի լուսաւորքդ ոչ եթէ վասն անձկութեան երկնից, որ ընդարձակ լայնութիւն նորա ի ծոց իւր ունի զամենայն ստորնայինքս,
նուրբ շաւղօք ընթանան ըստ ուղիղ գծի, այլ վասն հարկի շրջանացն, զի
անսխալ բերիցի: Եւ այնքան ուղիղ ունին զընթացսն, զոր օրինակ ի վերայ յորդահոս եւ ահաւոր գետոյ նուրբ փայտ մի ձգիցի, եւ տես, թէ որքան անխոտոր պարտ է ընթանալ ըստ ուղղութեան նուրբ փայտին, զի
մի գետակուր լինիցի: Եւս առաւել զլուսաւորացդ իմա յանբաւ ընդարձակութիւնս երկնից ի նուրբ շաւիղս իւրեանց, զի այնքան նուրբ ունին զշաւիղս ընթացից ըստ ուղիղ գծի եւ անմոլար գնացից, որպէս զի դու հանիցես մելանաւ զերկայնութիւն գծի ուղիղ քանոնաւ ի վերայ քարտիզի
ըստ նրբութեան մետաքսեան թելի: Եւս առաւել իմա քան զայս, եւ վասն
այսորիկ «շաւիղ» անուանեցին զսա ջոկք իմաստասիրաց...
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|291| Շաւիղն ճանապարհ ասէ, այսինքն՝ թէ «ճանապարհ ընթացից
լուսաւորացն այսպէս արա՛»: Բայց զանազան են ճանապարհք, զի |292|
որ լայն եւ ընդարձակ է, որպէս փարսին «շահ ռահ» ասէ, եւ արապն՝
«դարբի սուլթան», եւ ըստ մերս՝ «արքունի ճանապարհ», ըստ այնմ ճանապարհ զարքունի գնասցուք: Եւ արքունի ճանապարհ լայն է եւ ընդարձակ, որ զօրքն արքունի բազմութեամբ աղխիցն դիւրաւ ընթանալ կարեն: Եւ նեղ ճանապարհ է, որ հետիոտս ընթանան: Եւ նուրբ եւ կածան
ճանապարհ է՝ որպէս կապանք, որ է դժուարինք եւ ահագինք: Եւ նուրբ
շաւիղ է՝ որպէս փայտ բարակ եզակի թուով ի վերայ յորդահոսուն եւ լայնածաւալ գետոյ, որ նրբութիւն փայտին եւ սրընթացութիւն հեղուկ խոնաւին որոտումն ընդդիմահար վիմին բարձրաբեր մակացեալ վետին, որ
զի բացուստ զտեսողսն զարհուեցուցանէ: Արդ զմտաւ ա՛ծ, թէ որքան
զգուշութիւն պարտ է ընթացողին, որ ըստ ուղիղ գծի անխոտոր քայլափոխեսցէ զնրբութիւն փայտին:
Ինչ ապա զմտաւ ածիցես զերկնային շաւղաց նրբութիւն, որք զոսկէորակ թելս մետաքսեայ յաւէտ նրբագոյն գոլ, զոր ընթանան լուսաւորքն:
Եւ վասն այսպիսի նրբւթեան անխոտոր ընթացիցս «շաւիղ» ասէ եւ ոչ
ճանապարհ անուանէ:
19. ԵԹԷ ԿԱՄԵՍՑԻՍ ԳԻՏԵԼ, ԹԷ ԼՈՒՍԻՆՆ ՅՈՐՈՒՄ ԳԱՒՏՈՋ Է

A1 |257| Նախ զԱրեգակն գիտացիր, թէ յորում գաւտոջ էր եւ ապա
զքանիս Լուսնին ԺԲ.անապատկեա՛ (12) եւ լի՛ց զթերութիւն գաւտոյն ի
մասանց Լուսնին, յորում Արեգակն էր, եւ անտի յառաջ տո՛ւր այլ գաւտեացն Ժ., Ժ. (10-10)՝ թէ պակաս լինի, ապա թէ բազմանայ՝ դու Հ.,
Հ.(70-70) գնա՛ Է. (7) գաւտեացն եւ զայն, որ ի խոնարհ մնայ՝ տո՛ւր Ժ.,
Ժ. (10-10) ի գաւտոյն յայն, յորում ընծայեցաւ Լուսինն:
Եւ Արեգակն յայն գաւտին էր, յորժամ ծնաւ Լուսինն, զայն գաւտոյն
թերութիւնն լից եւ անտի յառաջ տո՛ւր, եւ մի յայն աւուրց գաւտոյն յառաջ կա՛լ, յորում աւուր եւ առնիցես, զի այս սղալ է, այլ յայն գաւտոյն,
յորում ընձայեցաւ Լուսինն, եւ Արեգակն ի գաւտին յայն կայր, զի այս է
ուղիղն. եւ ուր սպառի, յայնմ գաւտոջ է Լուսինն:
Եւ գիտեա, զի Արեգակն Ժ. (10) աւր կենայ ի գաւտոջն, եւ Լուսինն
Ժ.(10) աւրն վճարէ զամենայն: Զի կենայ Լուսինն ի մէկ գաւտին աւր մի
ու Դ. (4) ժամ եւ Է. (7) մասն ու կէս. եւ կէս մասն այն այլ աւելի ի յայն
մասանցն, որ Լ. (30) ժամ մի է, եւ ժամքն ի յայն ժամուցն, որ ԺԲ. (12)
աւր մի է:

215

M |290| Եւ ընդ էր՞ ասէ «տես նախ զԱրեգակն», զի այս բնական է
Լուսնին, որ զընծայումն ի կենդանակերպ Արեգականն առնու: Զի յորժամ ծնանի Լուսինն մերձ Արեգականն, յայնժամ Զ. (6) կենդանակերպիւ
յետ վազէ ի կենդանակերպէ Արեգականն մինչեւ ի լրումն եւ յորժամ
լրումն առնու, դարձեալ Զ. (6) կենդանակերպ յառաջ գայ եւ հասանի առ
Արեգակն ի կենդանակերպն յայն, յորում է եւ վերստին առնու զընծայումն եւ զծնունդն:
Բայց իմա եւ զայլ ծածուկ ընթացս Լուսնին, զի յորժամ յԱյծեղջիւրն
ծնունդ առնու առ Արեգակն եւ Զ. (6) կենդանակերպիւ հեռացեալ յԱրեգակնէն եւ գայ յԵկաւորն առնու զլրումն եւ դարձեալ Զ. (6) |291| կենդանակերպիւ մերձ գայ առ Արեգակն, զի վերստին առցէ զընծայումն: Եւ
ԺԲ. (12) կենդանակերպն յԱղեղնաւորն լմնի: Եւ յԱղեղնաւորէն վազ տայ
եւ թռիչս արձակէ եւ կոխէ զԱյծեղջիւրն եւ հասանէ ի Ջրհոսն առ Արեգակն եւ անդ առնու զծնունդն: Զի Լուսինն ի լմնելն զԺԲ. (12) կենդանակերպն ի Լ. (30) օրն լմնէ, եւ Արեգակն զիւր կենդանակերպն եւ փոխի
յայլ կենդանակերպ եւ հեռանայ ի Լուսնէն միով կենդանակերպիւ եւս:
Վասն որոյ հարկ լինի Լուսնին թռիչս արձակել զմի կենդանակերպիւն
այն, ուստի փոխեցաւ Արեգակն, զի հասանել կարասցէ ի կենդանակերպն, յորս եմուտ Արեգակն եւ առցէ զընծայումն իւր ըստ աստուածադիր սահմանին:
Եւ եթէ կամիցիս գիտել զծածուկ ընթացս Լուսնին, զոր բացայայտեցի,
տե՛ս յայգի Լուսնին, ուր կենդանկերպքն են եւ իմացիր, եթէ միտս ունիս:
Եւ թէ ոչ կարես իմանալ՝ դու զպարզեալս ի մէնջ ընկա՛լ եւ օրհնէ զԱստուած: Զի այս բնական է Լուսնին, որ յամենայն ծնունդս զմի կենդանակերպն վազս արձակեալ կոխէ եւ ապա կարէ հասանել ի կենդանակերպ
Արեգականն եւ անդ առնուլ զընծայումն ծննդեանն, որպէս գրեցի զնշանացդ յԱյծեղջիւրէն ի Ջրհոսն: Եւ վասն այս պատճառիս ասէ, թէ տես, թէ
«Արեգակն յորում կենդանակերպի է»:
Իսկ զի ասէ զաւուրս լուսնին ԺԲ.պատկեա՛ (12), զի Արեգակն ի կենդանակերպն յօրն Ա.(1) աստիճան գնա՛, եւ Լուսինն՝ ԺԲ. (12), եւ Արեգակն զԼ. (30) աստիճանն ի Լ. (30) օրն վճարէ, եւ Լուսինն՝ յԲ. (2) օր ու
կէս լմնէ, վասն այն ասէ «ԺԲ.պատկեա՛ (12)»: Եւ այն, զի ասէ՝ «լի՛ց զթերութիւն Արեգականն», զի թէ քանի օր էր Արեգակն ի կենդանակերպն
յայն, յորում ծնաւ Լուսինն եւ անդի զսկիզբն էառ զԺԲ. (12) աստիճանացն ընթանալոյն, անդի ի հետ լի՛ց զթերութիւն կենդանակերպի Արեգականն եւ ապա զայլն տո՛ւր Լ., Լ. (30-30) առաջիկայ կենդանակերպիցն եւ գտանես, թէ յորում կենդանակերպի է Լուսինն: Նոյնպէս եւ զգօտեաց Լուսնին արասցես, որպէս Պատճէնն հրամայէ:
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20. ՅԱՂԱԳՍ ՇՐՋԱՆԱՑ ԱՐԵԳԱԿԱՆ ԵՒ ԼՈՒՍՆԻ

A |169| Վասն Հոռոմին: Հարցումն. Ընդէր՞ երթաս ԺԹ., ԺԹ. (19-19)՝
յորժամ վերադիր առնես: Պատասխանի. Վասն զի Լուսինն ի ԺԹ. (19)
ամին դառնայ:
Հարցումն. Եւ ով՞ է, որ դարձուցանէ զԼուսինն: Պատասխանի. Է. (7)
ամիսքն նահանջեալ շաբաթանան, վասն զի վերադիրք Լւսնին մետասան
աւուրքն մնացեալքն յԱրեգակնէն ժողովին ի ԺԹ. (19) տարին եւ լինին
Է. (7) ամիս՝ պակաս աւր մի, սկսեալ յԱպրիելի ԺԳ.իցն (13), որ է գլուխ
բոլորի Ապրիլեացն մինչեւ ի ԻԵ.ն (25) Մարտի, որ է կատարումն բոլորին: Իսկ զպակասեալ զաւրն յԷ. (7) ամսոցն լնու աւելի աւրն այն, որ
ասէ՝ «ԹԺ.երեկի (19) ամի ԺԲ. (12) ա՛ծ», այն աւրն ի ներքս անկանելով՝
Է. (7) ամիս կատարեալ առնէ, եւ դարձումն Լուսնին այն կոչի, զի լրմունք
Զատկին ի նոյն ամիսն դառնան եւ ի նոյն քանիսն:
Բայց եւ զայս գիտել արժան է, զի մնացեալ մասունքն, որ յամենայն
ամի ԺԹ. (19) մասն մնացեալ լինի ըստ Հայոց վերադրաց, եւ ոչ ըստ Հոռոմի, որ ժողովի ի ԺԹ. (19) տարին եւ լինի երեսնամասնեայ ժամք ԺԲ. (12),
որ է ըստ Լուսնին աւր կատարեալ եւ մնայ մասն մի: Իսկ մասնն այն
սկսեալ յԱդամայ մինչեւ յԷ.երորդ (7) դարուն ՑՊԽ. (6840) ամն ժողովի
եւ լինի մասունք ՅԿ. (360) եւ երեսնամասնեայ ժամք ԲԺ. (12), որ է ըստ
Լուսնին աւր կատարեալ, եւ առնէ զվերադիրն ԺԳ. (13)՝ այն է, որ կոչի
Թ. եւ Ժ.երեկաց (19) ԹԺ.երեակ (19): Եւ այս է, որ ասեն իմաստունքն
«Կատարեալ Լուսին»: Դարձեալ՝ ասեն իմաստունք, թէ յորժամ աւրն այն
ի ներքս անկանի, վերջին լրումն է Լուսնի, այլ ոչ մաշի եւ ոչ աճէ, այլ
միշտ մնայ կատարեալ՝ որպէս ստեղծաւ յառաջագոյն, եւ ոչ փոփոխի ըստ
ժամուց, այլ միշտ յերեկորէն ելանէ՝ որպէս ստեղծաւ յառաջագոյն,
մինչեւ ի կատարումն ժամանակաց:
Հարցումն. Ընդէր՞ երթաս ԻԸ. (28), ԻԸ. (28), յորժամ Է.երեակ (7) առնես: Պատասխանի. Վասն զի Արեգակն ի ԻԸ. (28) ամին դառնայ:
Հարցումն. Եւ ով՞ է, որ դարձուցանէ զնա: Պատասխանի. Երեք ժամքն
նահանջեալ շաբաթանան վասն զի Գ. (3) ժամքն, մնացեալքն յԱրեգակնէն որ ժողովին ի Դ. (4) տարին եւ լինին աւր մի, որ կոչի նահանջ, եւ ի
ԻԸ. (28) ամին լինի Է. (7) |170| աւր, այսինքն՝ շաբաթ մի, այս է որ կոչի
նահանջից նահանջ եւ դարձեալ յառաջինն դառնայ: Եւ դարձումն Արեգականն այն կոչի, զի Է.երեկաց (7) խորանքն յառաջին խորանն դառնան. այս ըստ Հոռոմ տումարի, եւ ոչ ըստ Հայոյ:
A1 |268| Զի՞նչ է մեծ շրջանն, որ կատարի ՇԼԲ. (532) ամն: |269| Պա-
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տասխանի. Այս է, զի Արեգակն եւ Լուսինն, որ ի միասին ընթացան ի
ստեղծման շաւիղն, Արեգակն ի ԺԹ. (19) անգամ եկն ի շաւիղն յայն ի
ԻԸ., ի ԻԸ. (28-28) ամն մի անգամ, եւ Լուսինն ի ԻԸ. (28) անգամ ի ԺԹ.,
ԺԹ. (19-19) ամն մի անգամ, որ լինի ՇԼԲ. (532) ամ: Եւ աստ պատահեցան միմեանց եւ նոր սկիզբն արարին ստեղծման շաւղին, եւ կոչեցաւ
սա մեծ շրջան:
Հարցումն. Զի՞նչ է, որ երթամք ԺԹ., ԺԹ. (19-19): Պատասխանի.
Վասն զի Լուսինն ԺԹ. (19) ամն դառնայ:
Հարցումն. Եւ ով՞ է, որ դարձուցանէ զնա: Պատասխանի. Եաւթն ամիսքն, որ նահանջեալ շաբաթանան:
Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ի Ժ.երորդ (10) կանոնն թիւ մի յաւելու:
Պատասխանի. Ինն եւ Ժ. (19) մասունքն պակասեալ՝ ի ԺԹ. (19) ամին
լինին ՅԿԱ. (361) մասն, եւ լինի աւր մի, վասն որոյ յաւելումք ի վերադիրն աւր մի, եւ զաւրն այն Թ եւ Ժ.երեակ (19) կոչեմք:
Հարցումն. Զի՞նչ է, որ երթամք ԻԸ., ԻԸ. (28-28): Պատասխանի. Զի
Արեգակն ի ԻԸ. (28) ամին դառնայ:
Հարցումն. Եւ ով՞ է, որ դարձուցանէ զնա: Պատասխանի. Իրեք ժամքն,
որ նահանջեալ շաբաթանան:
Զի՞նչ է, որ յորժամ երթամք ԻԸ., ԻԸ. (28-28), բերեմք ի վերայ մնացելոյն ի Դ. (4) թիւն թիւ մի: Պատասխանի. Զի նահանջեալ Է.երեակն (7) չէ
շաբաթացեալ, զի Գ. (3) ժամքն, որ ի Դ. (4) ամն լինի աւր մի, որ կրկնէ
զԷ.երեակ (7), պարտ է զհետ ունել, զի անսղալ բերցէ զարուեստն:
E |156ա| Զի՞նչ է, որ երթամք ԺԹ., ԺԹ. (19-19): Վասն զի Լուսինն ի
ԺԹ. (19) ամին դառնայ:
Եւ ով՞ է, որ դարձուցանէ զԼուսինն: Է. (7) ամիսք նահանջեալ շաբաթանան:
Զի՞նչ է, որ ի Ժ.երորդ (10) կանոնն թիւ յաւելու ԺԹ. (19) մասունքն ի
տասնեւինն ամի ՅԿԱ. (361) լինի, զոր եւ իննեւտասներեակ կոչեմք:
Զի՞նչ է, որ երթամք ԻԸ., ԻԸ. (28-28): Արեգակն ի ԻԸ. (28) ամին
դառնայ:
Եւ ով՞ է, որ դարձուցանէ զնա: Գ. (3) ժամք նահանջեալ շաբաթանան:
Զի՞նչ է, յորժամ երթամք ԻԸ., ԻԸ. (28-28), բերեմք ի վերայ մնացելոյն
զչորս մասն, զի նահանջեալ եօթներեակն չէ շաբաթացեալ: Է. եւ երեք
ժամք ի Դ. (4) ամի աւր մի, որ կրկնէ զեօթներեակսն:
G |77| Զի՞նչ է շրջանն. Շրջանն ՇԼԲ. (532) ամ է ըստ Արեգական, եւ
ըստ Լուսնոյ ՇՀ. (570) ամ է: Զի ի ԻԸ. (28) ամն Արեգակն դառնայ եւ ի
ԺԹ. (19)՝ Լուսինն եւ մինչեւ ՇԼԲ. (532) ամն հասանեն միմեանց եւ ի
միում ամի դառնան: Եւ նոր սկիզբն լինի տումարի, այն է, որ կոչի թուական: Վասն զի Արեգակն ի ԻԸ. (28) ամն զնահանջքն Է. (7) օր առնէ,
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շաբաթացուցանէ եւ դարձեալ սկիզբն առնէ եւ կրկնէ ԺԹ. (19) անգամ
ըստ թուոյ խորանաց բոլորի Լուսնին: Եւ ի ՇԼԲ. (532) ամն ապա հասանեն միմեանց եւ ի միում ամի դառնան յիրաքանչիւր բոլորակն իւրեանց:
|78| Այն է, որ կոչի շրջան...
Զի՞նչ է, որ երթամք ԻԸ., ԻԸ. (28-28), յորժամ Է.երեակ (7) առնեմք:
Վասն զի Արեգակն ի ԻԸ. (28) ամին դառնայ:
Եւ ով՞ է, որ դարձուցանէ զնա: Գ. (3) ժամքն, որ յԱրեգակնէն, եւ ի
Դ.երորդ (4) ամին լինի աւր մի, որ կոչի նահանջ, եւ ի ԻԸ. (28) ամին
լինի Է. (7) աւր, որ աւր է շաբաթ մի եւ կոչի նահանջից նահանջ: Եւ դարձեալ յառաջինն դառնայ եւ կոչի դարձ Արեգականն, զի Է.երեկաց (7)
խորանն յառաջին խորանն դառնայ. այս ըստ Հռոմայեցւոց տումարին եւ
ոչ ըստ Հայոց:
Զի՞նչ է, գնալ ԻԸ. (28), ԻԸ. (28), եւ զԴ. (4) մասն ի վերայ բերել:
Վասն զի նահանջեալ եօթներեակն չէ շաբաթացեալ, եւ Գ. (3) ժամքն, որ
ի Դ. (4) ամն լինի աւր մի, զոր կրկնէ զԷ.երեակսն (7):
Զի՞նչ է, որ երթամք ԺԹ. (19), ԺԹ. (19), յորժամ վերադիր առնեմք
Հոռոմի: Զի Լուսինն ԺԹ. (19) ամին դառնայ:
Եւ ով՞ է, որ դարձուցանէ զնա: Է. (7) ամիսքն, որ նահանջեալ շաբաթանան: Վասն զի վերադրի Լուսինն ԺԱ. (11) աւուրքն մնացեալ
յԱրեգակնէն ժողովին ԺԹ. (19) ամն, եւ լինի Է. (7) ամիս՝ պակաս աւր
մի:
J1 |37| Հարցումն. Զի՞նչ է, որ երթամք իննեւտասն, իննեւտասն, յորժամ վերադիր առնեմք: Պատասխանի. Վասն զի Լուսինն ի իննեւտասն
ամին դառնայ:
Հարցումն. Եւ ով՞ է, որ դարձուցանէ զնա: Ամիսքն նահանջեալ շաբաթանան, վասն զի վերադիրք Լուսնին մետասան աւուրք, մնացեալքն
յԱրեգակնէն, ժողովին ի իննեւտասն ամին, եւ լինի եօթն ամիս պակաս
օր մի՝ սկսեալ յԱպրիլի երեքտասանիցն, որ է գլուխ բոլորի Ապրիլեանցն
մինչեւ ի քսանեւհինգ Մարտի, որ է կատարումն բոլորին...
|38| Հարցումն. Զի՞նչ է, որ երթամք քսանեւութ, քսանեւութ, յորժամ եօթներեակ առնեմք: Պատասխանի. Վասն զիԱրեգակն ի քսանեւութ ամն դառնայ:
Հարցումն. Եւ ով՞ է, որ դարձուցանէ զնա: Պատասխանի. Արեգակն
կատարէ զտարին յաւուրս երեք հարիւր վաթսունեւհինգ եւ ժամս երեք,
իսկ երեք ժամն ժողովեալ ի չորս ամն լինի օր մի, որ կոչի նահանջ, որ է
որոշումն ժամանակաց, իսկ քսանեւութ ամին լինի եօթն օր, որ է շաբաթ:
Եւ այս է, որ կոչի նահանջից նահանջ եւ դարձեալ յառաջին դառնայ: Եւ
դարձումն յԱրեգական կոչի, զի եօթներեակի խորանքն յառաջին
խորանն դառնայ ըստ Հոռոմի տումարի եւ ոչ ըստ Հայոց:
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Հարցումն. Զի՞նչ է, որ երթամք քսանեւութ, քսանեւութ, բերեմք ի
վերայ մնացելոյն չորս մասն:
Պատասխանի. Զի նահանջեալ եօթներեակն չէ շաբաթացեալ եւ երեք
ժամքն ի չորս ամի՝ օր մի, զոր կրկնեն զեօթներեակսն:
K |161| Վասն Արեգական եւ Լուսնի եւ աստեղաց ասաց Աստուած՝
«եղիցին ի նշանս եւ ի ժամանակս եւ յաւուրս եւ ի տարիս», վասն զի որչափ զԱրեգակն գեր ի վերոյ գագաթան ունիմք գնալով՝ աւր կոչեմք զնա,
զի աւրն պատկեր է ամսոյն, եւ ամիսն՝ տարոյն, զի տարին ՅԿԵ. (365)
աւր է, եւ յամիսն՝ նոյնքան ժամանակք են, եւ յաւրն՝ այնչափ մասն: Իսկ
մասն Արեգական մի շուրջ գալն է, նոյնպէս եւ Լուսնին մասն նորա
շուրջն է: Քանզի Արեգակն բոլոր շրջի որպէս աղաւրիք, որպէս անիւ, իսկ
Լուսինն՝ ի թռիչս, որպէս թռչուն, որպէս նետ: Արեգակն «մեծակն» ասի,
կամ «տուընջեան աստղ», կամ «լուսոյ ակն», չափ մեծութեան նորա՝
քան զցամաք երկիր:
Լուսինն՝ նուազ լոյս, իգագոյն լոյս, մթագոյն լոյս: Եւ զի մաւտ յաշխարհս է, եւ որպէս հաելի, որ ծովու հանդէպ է, մղտագոյն երեւի, եւ որ
ցամաքի՝ մաքրագոյն: Թէպէտ ոմանք ասեն՝ «մրուր լուսոյ», այլ զլոյս
գիտեմք |162| պարզ էութիւն. Լուսինն անաւթն է, որպէս անունն յայտ
առնէ՝ թէ «լոյս ունի» եւ ի հնանալն պատի զթիկամբն եւ ի նորանալն ի
միւս կողմն պատի եւ ի ներքս մտանէ: Եւ տեսեալ զնա մարդիկ յընծաիլ
եւ ի մաշիլ՝ ասացին «իմ ես աւրինակ ծնընդեան եւ մահու»:
Իսկ անմոլար աստեղքն ի վերայ աւդոյդ որպէս բեւեռեալ են՝ նովաւ
շարժին եւ շրջին: Իսկ մոլորակքն շրջագայք են եւ գործաւորք եւ տանուտէրք: Եւ խաւարումն Արեգական, որ բնութեամբ լինի ի նորանալ Լուսնին, զի ընդդէմ անցանէ: Իսկ որ ոչ այսպէս՝ այն նշանք են նոր իրաց, որ
ի ժամանակին լինելոց իցէ:
Իսկ խաւարումն Լուսնի այսպէս լինի. Արուսեակն առաջի Արեգական
երթայ, եւ Փայլածուն՝ զկնի, եւ Լուսինն ի մէջ նոցա. թէ այն երկու մոլորակքն յԱրեգական մաւտին՝ Լուսինն խաւարի, եւ թէ քան զայս աւելի է՝
նշանք են: Եւ ասեն՝ ամպեր Ռաստ եւ Զանապ անուն, թէ նոքա խաւարեցուցանեն զԱրեգակն եւ զԼուսին: Եւ չափ բարձրութեան երկնից, որչափ յարեւելից յարեւմուտս՝ այնչափ մի եւ կէս ըստ կամարի գմբեթաձեւ
ձգեալ:
Իսկ տարի Արեգական ի գարնան զուգաւորութենէն ի նոյնն է, եւ Լուսին՝ յԱւագ լրմանէն ի նոյնն: Վասն զի թաւալի Արեգակն յելիցն ի մուտս
ՅԿ. (360) անգամ, վասն զի թաւալմամբ գնա Արեգակն ի հասարակաւո-
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րէն եւ ՅԿ. (360) անգամ ի գիշերի ընդ երկրաւ մինչեւ ցծագումն իւր, եւ
անտի յառաջ՝ մի, մի թաւալ յաւել, իսկ զիջականսն՝ մի, մի թաւալ պակասէ: Զվեց ամիսն ի տուընջեան թաւալմունս յաւելու եւ զվեց՝ ի գիշերի:
Եւ առ մի մի թաւալումն Շ. (500) ասպարէս լինի յառաջ խաղացումն,
զի այնքան է մեծութիւն նորա: Իսկ ՅԿ. (360) թաւալումն լինի ՃՁՌ.(180.000)
ասպարէս, եւ ՆԾ. (450) թաւալումն՝ ՄԻԵՌ. (225.000), վասն որոյ երկրաչափք ՃՁՌ. (180.000) ասպարէս ասացին զերկրի լայնութիւն եւ զերկայնութիւն
Ասպարէսն ըստ աւդաչափութեան է քայլս ՃԷ. (107), եւ զքայլն՝ Զ. (6)
ոտն, եւ ոտն՝ ԺԶ. (16) մատն: Եւ մղոնն՝ Է. (7) ասպարէս, եւ ըստ Պարսից՝ ասպարէսն ՃԻԳ. (123) քայլ է, եւ գետնաչափութեամբ՝ մղոնն
Ռ.(1000) քայլ, եւ խրասախն՝ Գ. (3) մղոն:
Իսկ ըստ Լուսնի՝ տարին ՅԾԴ. (354) աւր է ըստ երկոտասան լրմանց
իւրոց եւ ամսոց, վասն զի սա ուսոյց զերեսուն աւրն կոչել «ամիս», որ
ասէ «իմ ես»: Իսկ հինգ աւրն շարայարէ ի նոր տարին, կամ ի նոր
ամիսն:
Իսկ Լուսնի աւրն ԻԳ. (23) ժամք են եւ երկու մասն, վասն զի երկու
մասն աւելի ընթանայ, քան զԱրեգակն յամենայն աւուրս: Եւ ժամն Լուսնի
հինգ մասն են եւ այս՝ սակս |163| խոնարհութեան իւրոյ, զի շատ միջոցաւ հեռի է յԱրեգականէ: Վասն զի նա զկամարաւն պատելով յերեսուն
մասն կատարէ զժամն, եւ սա՝ սակս ուղեգնացութեան հինգ մասն եւ
հնգեակ վեցեակ լինէ. ըստ այսչափ մասին մերձ է Լուսինն յերկիր, քան
զԱրեգակն:
Եւ գնայ Լուսինն ոչ թաւալմամբ, այլ սողելով, եւ մասն Լուսնի անձնաչափ տեղափոխութեամբ իւր, եւ այն երկու մասունքն Լուսնի ժողովին
յամսեանն եւ լինին Կ. (60), որ են հնգամասնեան երկոտասան ժամք:
Իսկ երկու ամիսն՝ ՃԻ. (120) մասն, որ լինի հնգամասնեայ ժամք ԻԴ. (24),
որ է աւր մի, եւ լինի երկոտասան ամիսն՝ Զ. (6) աւր: Այս մասունք են
կեսմասնականք եւ վերածականք եւ դոյն դասի վեցեակ, սակս աւարտմանդ ի վեց աւր, սա լինի յարակայ հետագայ ամին:
Վեց աւրս այս եւ հինգ՝ Աւելիքն, սոքա կոչին հնգեակ եւ վեցեակ, եւ
սոքաւք պարտ է գտանել զքանիս Լուսնին, եւ յանցեալ ամէն գան ի մի եւ
լինին երկոտասան աւր, որ կոչի «վերադիր», կամ «յարակայ»: Բայց ոչ
կարէ վերադիրն զքանիս Լուսնին ցուցանել, վասն զի երկամասնութեան
հինգ աւրն կորընչի եւ ոչ կարէ բերել զթիւսն կատարեալս:
Իսկ որ վասն Արեգական շաբաթանալոյ ասեն ի ԻԸ. (28) ամի ժողովեալ մասունքն եւթն աւր լինի, եւ շաբաթանալ ասի: Նոյնպէս եւ Լուսին
ԺԹ. (19) ամի ժողովին եւ լինին եւթն եւ շաբաթ: Եւ այսոքիկ յերկար ժամու պետք են առ ի քննութիւն, զոր անդրէն թողլի է:
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M |127| Հարցումն. Քանի՞ են շրջանք Արեգական եւ Լուսնի: Պատասխանի. Երկու՝ մեծ եւ փոքր, եւ է փոքրն յատուկ իւրաքանչիւր եւ առանձին, եւ մեծն հասարակ երկաքանչիւրոցն:
Հարցումն. Եւ որ՞ է փոքրն եւ յատուկն եւ մեծն եւ հասարակն: Պատասխանի. Փոքր շրջան Լուսնի եւ յատուկ առանձին ինքեան ԺԹ. (19) ամ
է, յորս շրջի Լուսինն ի կիտէ ի նոյն կէտն, այսինքն՝ ի շաւիղ ստեղծմանն,
յորս ի սկզբանն յառաջին նուագն ընթացաւ: Եւ Արեգականն՝ ԻԸ. (28) ամ:
Եւ մեծ շրջան երկոցունցն եւ հասարակաբար՝ է ՇԼԲ. (532) ամ, յորս ի մի
շաւիղ ընթանան Արեգակն եւ Լուսինն ի միում կենդանակերպի, ի ստեղծման շաւիղն, յորս ընթացան յաւուր չորեքշաբթի ի սկիզբն արարչութեան:
Հարցումն. Ի քանի՞ ամ շրջի շրջան Արեգականն: Պատասխանի. Ի
ԻԸ.(28) ամն:
Հարցումն. Եւ զինչ՞ է, որ շրջէ զնա: Պատասխանի. Եօթն աւուրքն, որ
նահանջեալ շաբաթանան: Զի Արեգակն կատարէ զտարին ՅԿԵ. (365) օր
եւ ժամս Գ. (3): Իսկ Գ. (3) ժամքն ժողովեալ ի Դ. (4) ամն, լինի օր մի, որ
կոչի նահանջ, եւ ի ԻԸ. (28) ամն շաբաթացեալ նահանջս այս դարձուցանէ զԱրեգակն ի նոյն շաւիղ ստեղծմանն:
Հարցումն. Եւ ի քանի՞ ամ շրջի շրջան Լուսնին: Պատասխանի. Ի
ԺԹ.(19) ամն:
Հարցումն. Եւ զինչ՞ է, որ շրջէ զնա: Պատասխանի-- Եօթն ամիսքն, որ
նահանջեալ շաբաթանան: Զի կատարէ Լուսինն զտարին ՅԾԴ. (354) օր,
ԺԱ. (11) աւուրք պակաս, քան զԱրեգակն: Եւ այն աւուրքն ժողովեալ ի
ԺԱ. (11) վերադրացն ի Գ. (3) ամս, լինին ամիս մի եւ աւուրս Գ. (3), որ
կոչին «նահանջեալ», եւ այն ամն լինի ԺԳ. (13) Լուսնեայ: Եւ ի ԺԹ. (19)
ամն լինի Է. (7) ամիս՝ պակաս օր մի, եւ օր մի ԺԹ.երեկի (19) ամին ի
մասանցն ժողովեալ: Զի Լուսինն յամենայն ամի ԺԹ. (19) մասն աւելի
ընթանայ, քան զՅԾԴ. (354) օրն, եւ մասունքս այս ԺԹ. (19) ամին առնէ
օր մի եւ լնու զԷ. (7) ամիսն: Եւ օրս այս դարձուցանէ զԼուսինն ի շաւիղ
ստեղծմանն:
Հարցումն. Զիարդ՞ կատարի աւագ շրջանն Արեգականն եւ Լուսնի ի
կիտէ իկէտ: |128| Պատասխանի. Ծանիր, ով ուսումնասէր, զի ի ստեղծմանն յառաջնումն աւուր, չորեքշաբթոջ ի շաւիղն, յոր ընթացաւ Արեգակն յառաւոտուն, ի նոյն շաւիղն ընթացաւ Լուսինն յերեկոյին: Եւ զատեցան ի միմեանց Արեգակն եւ Լուսինն ի շաւղէն յայն զամս բազումս: Եւ
ի ԺԹ. (19) ամն կատարեալ՝ Լուսինն զԷ. (7) ամիսն ի ԺԱ. (11) աւուրց
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վերադրացն ժողովեալ եւ յաւելի մասանցն, զոր վերագոյն ասացաք եւ
յառաջիկայդ ասելոց եմք վասն որպիսութեան մասանցն, եւ դարձաւ յառաջին շաւիղ ստեղծմանն, յորս ընթացաւ զկնի Արեգականն: Իսկ Արեգակն այլեւս յամեաց, մինչեւ եղեւ ԻԸ. (28) ամ, եւ աստ շաբաթացեալ
զնահանջսն, ապա դարձաւ եւ սա ի շաւիղ ստեղծմանն, յորս ընթացաւ
յաւուր չորեքշաբթու յարարչութեան: Եւ այսպէս սոքա երթ եւ եկ առնելով ի շաւիղս յայս եւ ոչ գտանեն զմիմեանս, զի ի միասին ընթասցին ի
շաւիղս յայս, որպէս ի ստեղծմանն: Զի երբ Լուսինն գայ, եւ Արեգակն՝ ոչ,
եւ երբ Արեգակն, եւ Լուսինն՝ ոչ, եւ պատահի, զի երկու անգամ Լուսինն
գայ, եւ ապա մի անգամ Արեգակն: Մինչ զի ԻԸ. (28) անգամ Լուսինն գայ
եւ ԺԹ. (19) անգամ Արեգակն ի շաւիղս յայս, եւ ապա գտանեն զմիմեանս Արեգակն եւ Լուսինն ի նոյն շաւիղն, յորս ընթացան յաւուր չորեքշաբթու ի ստեղծման աւուրն: Եւ այս լինի յամս ՇԼԲ. (532), զի ԻԸ. (28)
ԺԹ. (19) եւ ԺԹ. (19) ԻԸ. (28) առնէ ՇԼԲ. (532) ամ: Եւ այս է կատարումն
աւագ շրջանին Արեգականն եւ Լուսնին ի կիտէ ի նոյն կէտ ստեղծմանն,
որ դարձուցանէ զԱրեգակն եւ զԼուսինն ի սկիզբն հասարակ եւ մեծ
շրջանին...
|286| Վասն յատուկ շրջանաց Արեգական եւ Լուսնի. յատուկ շրջան
Արեգականն ԻԸ. (28) ամ է եւ Լուսնին՝ ԺԹ. (19), զի յարարաչութեան
երկոքին որ ի ստեղծման շաւիղն ընթացան, սկիզբն շրջանաց նոցա
ստեղծման շաւիղն է: Եւ Լուսինն զշրջանն ի ԺԹ. (19) ամն վճարէ, եւ ի
Ի.երորդ (20) ամին դարձեալ նոր շրջանին սկիզբն առնէ ի ստեղծման
շաւիղն, որ յարարչութեան զկնի Արեգականն ընթացաւ ի հետ Արեգականն եւ փութանակի հասեալ ի շաւիղն յայն, քան զԱրեգակն Թ. (9)
ամաւ յառաջ:
Եւ զինչ՞ է, որ ձգէ զԼուսինն ի շաւիղն յայն:
Եօթն ամիսն նահանջեալ հանէ զնա ի գլուխ շրջանին եւ իջուցանէ
դարձեալ ի սկիզբն շրջանին՝ ի ստեղծման շաւիղն: Զի Լուսինն յամենայն
ամի ԺԱ. (11) օր պակաս ընթանայ, քան զԱրե|287|գակն: Եւ այս ի
ԺԹ.(19) ամին առնէ ԲՃԹ. (209) օր, որ է մին օր պակաս քան զԷ. (7) ամիսն: Իսկ ԺԹ. (19) մասն, որ ի ստեղծմանն ի տիւն ընդ Արեգականն
գնաց, նա զնայ ի գիշերն ի իւր իշխանութիւն պակաս գնաց: Զի յայնմ առաջին գիշերին ԺԱ. (11) ժամ եւ ԺԱ. (11) մասն գնաց եւ ԺԹ. (19) մասն
պակաս մնաց: Եւ զայն ԺԹ. (19) մասն յամենայն ամի պակաս ընթանայ
եւ լինի ի ԺԹ. (19) ամին ՅԿԱ. (361) մասն պակաս: Եւ առնէ ՅԿ. (360)
մասն մէկ օր՝ ԺԹ.երեկի (19) ամին, որ ԺԲ. (12) բերեմք ի վերայ վերադ-
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րին: Եւ մէկ օրս այս լմնեաց զԷ.երորդ (7) ամիսն, զի զԲՃ. եւ Թ. (209)
օրն արար ԲՃԺ. (210), որ է ի լման Է. (7) ամիս: Եւ օրս այս եղեւ Լուսնին
նահանջից նահանջ եւ ձգեաց զԼուսինն ի սկիզբն շրջանին, որպէս անիւ,
զի հոլովի: Եւ մասնիկն այն, ուստի զսկիզբն հոլովմանն էառ, դարձեալ
վերստին ի նոյն տեղին հասանէ եւ ի նոյն հոլովման սկիզբն լինի: Իսկ
Ա.(1) մասն, որ ի ՅԿ. (360) մասնէն մնաց, այն առնէ «զկատարեալ Լուսինն» եւ ցուցանէ զվախճան ժամանակաց այսմ յաւիտենիս:
Իսկ Արեգակն՝ ի ԻԸ. (28) ամին, ապա հասանէ ի ստեղծման շաւիղն
Թ. (9) ամաւ զկնի Լուսնին:
Եւ զինչ՞ է, որ ձգէ Արեգակն ի սկիզբն շրջանին:
Եօթն աւուրք շաբաթուն նահանջեալ, հանէ զնա ի գլուխ շրջանին եւ
անտի դարձեալ իջուցանէ զնա ի սկիզբն շրջանին՝ ի ստեղծման շաւիղն:
Զի ի կէս մասանցն, ուստի նահանջն բաղկանայ եւ յաւելու ի Դ. (4)
տարին օր մի, եւ նահանջի աւուրքս յորժամ ի ԻԸ. (28) ամին շաբաթանան եւ լինին Է. (7) օր, օրն այն նահանջից նահանջ լինի Արեգականն եւ
ձգէ զնա ի սկիզբն շրջանին...
Տեսանելի է եւ վասն հասարակ շրջանաց սոցա: Գիտելի է, զի յատուկ
շրջանաւն իւրեանց տարորոշին ի միմեանց եւ բացատրոհին գոլովն ի
միում տեղւոջ եւ ի միում շաւղի: Եւ ընթանալովն իւրաքանչիւր ի յատուկ
շրջանս իւրեանց տարանջատեալ տրոհեցան ի միմեանց զամս բազումս
մինչեւ հասեալ ի գլուխ հասարակ շրջանին պատահեցան միմեանց եւ
գտին խնդութեամբ զմիմեանս յամս ՇԼԲ. (532): Զի ԻԸ. (28) անգամ
ԺԹ.(19) տարի կատարելով Լուսինն եւ ԺԹ. (19) անգամ ԻԸ. (28) տարի
կատարելով Արեգականն եկին ի յատուկ շրջանս իւրեանց, Արեգակն
ԺԹ.(19) անգամ եւ Լուսինն ԻԸ. (28) անգամ: Եւ ապա եզերեցաւ հասարակ շրջանն, եւ ելեալ ի գլուխ շրջանին, գտին զի|288|րար: Եւ ուրախութեամբ ի միասին վերստին դարձան ի սկիզբն հասարակ շրջանին, որ էր
ստեղծման շաւիղն, որ յարարչութեան ի միասին ի շաւիղն յայն արշաւեցին: Ահա աստ յայտնի եղեւ, եթէ յատուկ եւ փոքր շրջան Արեգականն
ԻԸ.(28) ամ է եւ Լուսնին՝ ԺԹ. (19), իսկ հասարակն եւ մեծն երկոցունցն՝
ՇԼԲ.(532):
Արդ՝ Արեգակն եւ Լուսին ժամանելով ի գլուխ հասարակ շրջանին, գոհութեամբ փառաւորեն զԱստուած ի բնութիւնս իւրեանց, որ այնքան
յերկար ամօք տարանջատեալք էին ի միմեաց, իւրաքանչիւր՝ ի յատուկ
շրջանս իւրեանց ընթանալով, այժմ գտեալ զմիմեանս ի գլուխ հասարակ
շրջանին, ուրախութիւն մեծ եղեւ ի նոսա... Եւ ապա մեծաւ ուրախութեամբ առնեն Զատիկ խնդութեան վասն նորոգ սկիզբն առնելոյ հասարակաբար շրջանին, զի Արեգակն բերէ յինքեան զկայսերական ճոխու-
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թիւն, եւ Լուսինն՝ զթագաւորականն, իսկ մոլորակքն՝ զսինկղիտականն,
որք քան զթագաւորն միայն են ի ներքոյ, եւ կենդանակերպքն՝ զեպարքոսականն, որ քաղաքի են իշխանք եւ նոքա՝ մասանց աշխարհի, իսկ այլ
պայծառագոյն աստեղքն՝ զօրաւարաց, իսկ հասարակ աստեղք՝ զարքունի զօրաց: Եւ ամենքն զարմանալի, հիանալի եւ անմոլար շաւղօքն
իւրեանց եւ շրջանօքն տան փառաւորել բանական բնութեանցս զարարիչն Աստուած... Զի անմոլար ընթացիւք զայնքան նուրբ շաւիղս շրջեցան ի յատուկ շրջանս իւրեանց եւ հասարակաբար հասին ի գլուխ հասարակ շրջանին եւ ուրախութեամբ Զատկի սկիզբն արարին նորոգ
շրջանին:
Արդ՝ այսպէս ճոխացուցանէ Աստուած զթագաւորութիւն երկնային
լուսաւորացն ի ձեռն սպասաւորութեան միմեանց, զի մասունքն սպասաւոր են ժամուցն՝ որպէս երկրագործ մշակք, եւ ժամքն կատարեն զաւուրքն, որպէս հրամանատար ձեռնաւորք, եւ աւուրքն կատարեն զշաբաթսն, որպէս զարքունի վերակացուք, եւ շաբաթքն կատարեն զամիսքն, որպէս դիւանադպիրքն զամենայն արքունա|289|կան հրամանս:
Եւ լինին շաբաթքս այս տասնապետք՝ ժողովելով զաւուրք շաբաթուն, եւ
ամիսք՝ որպէս յիսնապետք, հավաքելով զշաբաթսն, եւ տարին՝ հարիւրապետք, զետեղելով առ ինքն զամիսքն, եւ նահանջքն՝ որպէս զհազարապետք, պարունակելով առ ինքեան զամքն նահանջի, եւ շրջանքն՝ որպէս
զբիւրապետք, որ է թուման աւագունին, ի ներքոյ ինքեանց՝ զնահանջքն,
զի նոքա նահանջից նահանջք են, եւ յատուկ շրջանքս ժողովեալ բացակատարեն զաւագ եւ զմեծ շրջանն: Եւ այսպիսի սպասաւորութեամբս
հանեն զԱրեգակն եւ զԼուսինն ի գլուխ աւագ շրջանին, եւ մուծանեն
անտի ի սկիզբն նոր շրջանին եւ առնեն տօն ուրախութեան Զատկի: Զի
ըստ աստուածադիր սահմանին անմոլար եւ անսխալ ընթացիւք ի այնքան յերկար ամս՝ ՇԼԲ. (532), գտին զստեղծման Զատիկն եւ զինքեանս ի
միասին՝ Արեգակն եւ Լուսինն, եւ զամենայն լուսաւորքս իւրեանց հրաւիրեցին ուրախութեամբ Զատկին իւրեանց՝ ի փառաւորութիւն Արարչին:
Ընդ որս եւ մեք փառաւորեսցուք զհրաշագործն Աստուած, որ անշունչ
եւ անկենդան լուսաւորացն այսքան անմոլար շաւղօք տայ գտանել զմիմեանս յամս ՇԼԲ. (532) առանց մոլորելոյ, զի ոչ եթէ տարով ոչ մոլորին
զմիմեանս, այլ եւ ոչ ամսով մի կամ շաբաթով, կամ օրով, կամ ժամով,
կամ մասամբ, այլ եւ ոչ րոպէիւ մի, ոչ անագանեն զմիմեանս գտանելոյ
յասքան ամս:
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21. ԿԱՏԱՐԵԱԼ ԼՈՒՍԻՆ ԱՅՍՊԷՍ ԱՐԱ՛

A |189| Կա՛լ ՐՋՀԶ. (5976) եւ զՀայ թուականն ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ
ԺԹ., ԺԹ. (19-19), եւ որչափ ԺԹ. (19) է, այնչափ մասունս ժողովեա՛ եւ
մասունս արա՛ ժամս՝ զԼ. (30) մասն ժամ մի, եւ յորժամ Թ. եւ Ժ.երեակ
(19) բոլորն մի անգամ զանձամբ գայ՝ լինի մասն մի. եւ յորժամ ՅԿԵ.
(365) անգամ զանձամբ գայ՝ լինի ԺԲ. (12) ժամ, որ է աւր կատարեալ եւ
ժամանակի վախջան եւ կատարումն Լուսնի՝ ի Դաւթէ ասացեալն:
A1 |258| Կա՛լ ՐՋՀԶ. (5976) եւ զՀայոյն Մեծ թուականն ի վերայ բե՛ր,
ՑՊԽ. (6840) գնա՛ եւ զմնացեալսն ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19), եւ որչափ ԺԹ.
(19) լինի՝ այնչափ մասունս ժողովեա՛ եւ արա՛ զԼ. (30) մասն ժամ մի, որ
լինի մին մասն ի ԺԹ. (19) տարին: Եւ յորժամ Թ. եւ Ժ.երեակն (19) Լ.
(30) լինի, է ժամ մի:
Եւ յորժամ Թ. եւ Ժ. (19) երեակն ՅԿ. (360) զանձամբ գայ, լինի ժամք
ԺԲ. (12) եւ այս լինի ի ԶՌՊԽ. (6840) ամն: Եւ աւրս այս կատարեցաւ
յայսմ ամի, որ թուականս էր ՊԿԵ. (865 =1416), եւ ականատես եղաք: Եւ
զաւրս այս իմաստասէրք տումարական արհեստին վաղխճան ժամանակաց ասացին:
Բայց ոմանք յանուանէս յայս, որ «կատարեալ Լուսինն» ասէ, սղալ եւ
թիւր իմացան զմիտք բանիս եւ ասացին՝ երբ Հայոց թուականն ՊԿԵ.(1416)
լինի, յայնժամ Լուսինն բոլորի եւ այլ ոչ խոռի, եւ տաւնք եւ տումարագէտք խափանին, զի Արեգակն եւ Լուսինն ի խաղ անկեալ ճառագայթեն:
Յորժամ մինն ի վեր գայ ի վերին կիսագունդս, միւսն ի նահանջ իջանէ ի
ներքին կիսագունդն, եւ լոյսն յաշխարհէս ոչ պակասի: Քանզի երկոքեանն զլոյսն յիրար հասուցանեն, ցնծան եւ ակն ունին, թէ յորժամ գայ
Քրիստոս եւ հանգուսցէ զնոսայ ի մշտագնաց ընթացիցն եւ նորոգեսցէ
զնոսայ ընդ նորոգութեան աշխարհիս: Եւ յայնմ ամի ասեն, թէ յամենայն
ազգի վերադիր Լ. (30) լինի եւ Է.երեակն (7)՝ Է. (7), եւ զնա ասեն ամ
գալստեանն Տեառն:
Արդ, իմա՛, եղբայր, զի մեք յառաջին մեկնիչն որ արարաք, Ժ. (10) մտաւք
ցուցաք, որ կարծիքս սուտ է, թէ Լուսինն պիտի բոլորի եւ այլ ոչ խոռի:
Եւ որպէս ասացաք, սոյսպէս եւ ականատես եղաք յամիս յայսմիկ, որ էր
թուականս Հայոց ՊԿԵ. (1416) եւ էր ամս «կատարեալ Լուսին»: Եւ մնաց
Լուսինն յիւր բնական սահմանն եւ գոհացաք զԱստուծոյ, որ զինչ մեկնեցաք, նա ճշմարիտ եղեւ, վասն այն աւելորդ համարեցաք դարձեալ շարագրել: Երկրորդ, զի ասացեալ են, թէ վերադիրն Լ. (30) պիտի լինի եւ
Է.երեակն (7)՝ Է. (7), նա եւ այս եւս սուտ եղեւ, զի թէպէտ վերադիրս Լ. (30)
պատահեցաւ, բայց Է.երեակս (7) Դ. (4) դիպեցաւ յայսմ ամի, որ կատարեալ Լուսին էր:
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H |72բ| Զայս գիտել արժան է, զի մնացեալ մասունքն, որ յամենայն
ամի ԺԹ. (19) մասն մնացեալ լինի ըստ Հայոց վերադրաց, եւ ոչ ըստ
Հոռոմի, որ ժողովի ի ԺԹ. (19) տարին եւ լինի երեսնամասնեայ ժամք
ԲԺ. (12), որ է ըստ Լուսնին աւր կատարեալ: Եւ մնայ |73ա| մասն մի, իսկ
մասն այն՝ սկսեալ յԱդամայ մինչեւ յԷ.երորդ (7) դարուն ՑՊԽ. (6840) ամն
ժողովի: Եւ լինի մասունքն ՅԿ. (360) եւ երեսնամասնեայ ժամք ԺԲ. (12),
որ է ըստ Լուսնին՝ աւր կատարեալ: Եւ առնէ զվերադիրն ԺԳ. (13)՝ այն է,
որ կոչի ԹԺ.երրեկաց (19) ԹԺ.երրեակ (19): Եւ այս է, որ ասեն իմաստունքն «կատարեալ Լուսին»:
Դարձեալ ասեն իմաստունք, թէ յորժամ աւրն այն ի ներքս անկանի՝
վերջին լրումն է Լուսնի, այլ ոչ մաշի եւ ոչ աճէ, այլ միշտ մնայ կատարեալ, որպէս ստեղծաւ յառաջագոյն եւ ոչ փոփոխի ըստ ժամուց, այլ
միշտ յերեկորէն ելանէ որպէս ստեղծաւ յառաջագոյն մինչեւ ի կատարումն ժամանակաց:
J1 |37| Գիտելի է, զի մնացեալ մասունքն, որ յամենայն ամի իննեւտասն մասն մնացեալ լինի՝ ըստ Հայոց վերադրաց եւ ոչ ըստ Հոռոմի, որ
ժողովին ի իննեւտասն տարին եւ լինի երեսնամասնեայ ժամք երկոտասան, որ է ըստ Լուսնին օր կատարեալ: Եւ առնէ զվերադիրն երկոտասան
եւ մնայ մասն մի աւելի:
Հարցումն. Իսկ մասն այն սկսեալ յԱդամայ որքա՞ն ժողովի մինչեւ
եօթներորդ դարուն:
Պատասխանի. Ամն ժողովի եւ լինի մասունք երեք հարիւր եւ վաթսուն, որ լինի երեսնամասնեայ ժամք երկոտասան, որ է ըստ Լուսնի օր
կատարեալ: Եւ առնէ զվերադիրն երեքտասան, այն է, որ կոչի «իննեւտասներեկից իննեւտասներեակ», եւ այս է, զոր ասեն իմաստունքն «կատարեալ Լուսին»: Դարձեալ ասեն |38| իմաստունքն, թէ յորժամ օրն այն
ի ներքս անկանի՝ վերջին լրումն Լուսնին, որ ոչ մաշէ եւ ոչ աճէ, այլ միշտ
կայ կատարեալ, որպէս ստեղծաւ յառաջագոյն եւ ոչ փոփոխի ըստ ժամուց, այլ միշտ յերեկորեայ ելանէ, որպէս ստեղծաւ յառաջագոյնն մինչեւ
ի կատարումն ժամանակաց: Իսկ ոմանք ասեն, թէ Լուսինն ոչ կատարի եւ
ոչ գործի, այլ մասունք իւր կատարի, որպէս ցուցաւ:
L |191| Ընթանայ Լուսինն ի տարին ՅԾԴ. (354) օր եւ ԺԹ. (19) մասն,
որ լինի ի ԺԹ. (19) ամին ՅԿԱ. (361) մասն: Եւ արա՛ զերեսուն մասն մի
ժամ եւ զերկոտասան ժամն մի օր: Եւ կոչի այս ինն եւ տասներեկի ամ, որ
աւելու ի Լուսինն մի օր: Եւ մի մասն ժողովեալ ի ՑՊԽ. (6840) ամն՝ լինի
ՅԿ. (360) մասն: Եւ արա՛ զերեսուն մասն ժամ մի |292| եւ զերկոտասան
ժամն օր մի: Եւ այս է կատարումն մասանց Լուսնին, զոր ոմանք կատարումն Լուսնի ասեն:
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Եւ դարձեալ՝ յորժամ վերադիրն լինի Լ. (30), եւ Է.երեակն (7)՝ Է. (7) ի
միասին ի միում ամի, ասի այն «կատարումն Լուսնի», այսինքն՝ մասանց
թուոյն, եւ ո՛չ իրին: Եւ որպէս իննեւտասներեակն Լուսնի եւ ԻԸ.երեակն (28)
Արեգական ի միասին ժողովեալ՝ առնէ զհինգհարիւրեակ շրջանն ի ՇԼԲ.(532)
ամին, զի ԺԹ. (19) ԻԸ.երեակ (28) է եւ ԻԸ. (28) ԺԹ.երեակ (19), եւ որպէս լրումն Զատկի ունի աւուրս ԺԶ. (16) եւ այլքն՝ ԺԵ. (15), եւ այս ի
տումարս մեր է, եւ իրն, որ է Լուսինն մի եւ նոյն: Այսպէս եւ կատարումն
մասանց Լուսնին ի տումարս մեր է եւ ոչ ի յենթակայն նորին:
Այլ՝ կատարումն Լուսնի է՛ ի վախճան աշխարհի, յորժամ Արեգակն եւ
Լուսին խաւարեսցին, որպէս ասէ Աւետարանն:
M |174| Գիտելի է վասն «կատարեալ Լուսնիս», զի ասացեալ է վասն
սմա յոմանց ոչ գիտեմ եթէ յիմաստականաց եւ թէ յիմաստասիրաց, թէ
Լուսինն այլ ոչ դառնայ ի ժողով իւր, այլ բոլոր եւ կատարեալ մնայ, զոր
ընդդիմանամք բազում եղանակաւ ըստ եկեղեցւոյ վարդապետութեան եւ
ասեմք եթէ ոչ է ըստ ճշմարտութեան իրդ այդ:
Նախ ըստ ստեղծման եւ ըստ վախճանի, զի որպէս ի միում աւուր
ստեղծան լուսաւորքդ, պարտ է զի եւ ի միում աւուր կատարեսցին: Երկրորդ՝ ըստ աստուածային վճռին ի վերայ համայն եղելոց, ըստ այնմ, որ
ասաց ծովու «ցայդ վայր եկեսցես եւ այլ մի անցանիցես», եւ Դաւիթ
ասէ. «սահման եդիր եւ ոչ անցանեն»: Նմա|175|նապէս եւ երկնից սահման եդ զմշտաշարժութիւն եւ լուսաւորացդ զանխոտոր ընթացումն, այսպէս եւ Լուսնին զլրանալն եւ զնուազիլն վասն հարկի ստորնայնոցս եւ
իւրաքանչիւր սահման վճիռ եղեւ նմա յաւիտեան: Երրորդ՝ վասն ներգործութեան Լուսնին ծննդեանն եւ լրմանն սերմանիք բուսանին եւ ծառք
պտղաբերին, նաեւ ջուրք ծովուց առաւելուն եւ նուազին, կենդանիք
ծնանին եւ ապականին, աճին եւ նուազին եւ լուծանին տարական շարախառնեալք եւ յառաջ բերին: Չորրորդ՝ ըստ դադարման, զի թէ բոլորի,
հարկ է, զի եւ դադարի, որպէս ի կատարածին եւ թէ ոչ դադարի, յայտ է,
թէ ոչ բոլորի: Հինգերորդ՝ վասն ժամանակին, զի որպէս Արեգակն զտարին կատարէ, նոյնպէս եւ Լուսինն՝ զամիսն, զի ամիսն Լուսնինն է, որպէս
տարին Արեգականն, զի հայելով ի Լուսսինն, ստուգաբանեցին զանուն
ամսոյն, ասելով «իմ ես պատկեր»: Վեցերորդ՝ վասն հասարակ ծանօթութեան, զի կրկին է ծանօթութիւն ժամանակին՝ հասարակական եւ առանձնական, եւ առանձնականն՝ վարժելոցն, իսկ հասարակականն՝ անվարժիցն, քանզի վարժեալքն տումարիւն իմանան զել եւ զմուտ ամսոցն,
իսկ անվարժքն՝ Լուսնիւն, զի Աստուած զԼուսինն անգիր տումար արարեալ է ռամկացն եւ ախմարացն: Եօթներորդ՝ վասն խրատելոյ զմարդիկ,
զի զԼուսինն անգիր քարոզ արար Աստուած աշխարհի, զի տեսանելով
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զարագ փոփոխումն նորա ծանիցեն զունայնութիւն կենցաղոյս եւ
զվախճան ի կենաց իւրեանց եւ յաւիտենական կենացն փափագեսցին
մտաւորքն: Ութերորդ՝ ըստ պատճառին, զի ասաց Քրիստոս՝ «ոչ է ձեզ
գիտել զժամս եւ զժամանակս»: Արդ, եթէ ժամանակն, որ ի նմանէ պատճառի, է անգիտելի, եւս առաւել պատճառն է անգիտելի: Իններորդ՝ ըստ
վկայութեան, զի ասաց Աստուած «յերկուց եւ յերից վկայից հաստատեսցի ամենայն բան», որպէս մարդեղութեան Քրիստոսի վկայեցին՝ նախ
նահապետքն եւ ապա մարգարէքն, այլեւ իմաստասէրքն, եւ զաստուածութիւն ի թափօր վկայութեամբ հաստատեաց Բ. (2) մարգարէիւքն եւ
Գ.(3) առաքելօքն: Իսկ այս յարտաքին իմաստասիրացն միայն ասացաւ եւ
ոչ յեկեղեցւոյ վարդապետաց, այլեւ ոչ ի Գիրս Աստուածաշունչս գտանեմք այսմ վկայութիւն, թէ եւ զմարգարէին ոք բերիցէ՝ «մինչեւ կատարեսցի Լուսինն» - զայս վասն կատարածին ասէ: |176| Տասներորդ՝ ըստ
անյարմարութեան, զի ոչ վայելէ Աստուծոյ անկատար իրի տալ կատարելութիւն եւ այն յանկատար ժամանակի, զի որպէս ոչ վայելէ Աստուծոյ
հողացեալ մարմնաւորաց յարութիւն շնորհել յանկատար ժամանակի, զի
անվախճան կեանք եւ վախճանաւոր ժամանակ ի միասին ոչ յարմարին,
այսպէս եւ կատարումն Լուսնի ի անկատար ժամանակի:
Հարցումն. Ապա վասն էր՞ ասի «կատարեալ Լուսին»:
Պատասխանի. Ասի վասն մանր մասնկանց մասանցն, որ պակաս ընթանայ Լուսինն աւուր աւուր որպէս ասացաք վերագոյն, որ ի ՑՊԽ. (6840)
ամն օր մի պակասի, եւ այս պարտք անկանի ի վերայ Լուսնին եւ փոխանակ այսմ՝ օր մի աւելի ընթանայ Լուսինն եւ զպարտս զայս վճարէ: Եւ
ասացաւ «կատարեալ Լուսին» վասն ոչ ունելոյն այլ ինչ թերութիւն մասանց: Երկրորդ՝ վասն նշանակութեան վախճանի աշխարհիս, զի զօրս
զայս կատարելով Լուսին այնուհետեւ զարշաւանս վախճանաւոր ժամանակիս մերձեցուցեալ է յանվախճան եւ ի կատարեալն ժամանակ: Երրորդ՝ վասն կատարելութեան թուոյ, զի թէպէտ Լուսինն յամենայն ԺԹ. (19)
ամի օր մի կատարէ աւելի ընթացիւք սակայն անկատար թուով, զի թէպէտ Ժ.ն (10) կատարեալ է, սակայն Թ.ն (9) անկատար է: Նոյնպէս եւ
Արեգակն ի ԻԸ. (28) ամն՝ զի թէպէտ Ի.ն (20) կատարեալ է, սակայն
Ը.ն(8) անկատար է, նոյնպէս եւ մեծ շրջանն՝ թէպէտ Շ.ն (500) կատարեալ է, եւ Լ.ն (30) կատարեալ է, սակայն Բ.ն (2) անկատար է: Իսկ յայս
թիւս, որ «կատարեալ Լուսնիս» է, բոլորն կատարեալ է՝ զի Ռ.քն (1000)
ի ներքոյ բիւրին են կատարեալ եւ Ճ.քն (100) ի ներքոյ Ռ.ին (1000) եւ
տասանքն ի ներքոյ Ճ.ին (100): Ապա եւ յիրաւի «կատարեալ Լուսին»
ասացաւ, վասն զի կատարեալ թուով եզերեցաւ:
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22. ՅԱՂԱԳՍ ԱՄՍՈՑ

A |170| Հարցումն. Զի՞նչ են ամիսք ազգաց կամ յումմէ եդան
անուանք ամսոց:
|171| Պատասխանի. Ամսոց անուանք ի սկզբան ոչ էին, այլ սկսեալ
յԱդամայ մինչեւ Մովսէս զգարնանամուտն տարեմուտ առնէին ամենայն
ազգք, եւ ամսոց անուանք ոչ գոյր, բայց միայն զառաջին Լուսինն գարնան Լուսին անուանէին Առաջին, եւ զկնի՝ Երկրորդ Լուսին, եւ Երրորդ, եւ
Չորրորդ՝ մինչեւ ցԵրկոտասաներորդն: Այսպիսի անուամբք վարէին
զամն ողջոյն՝ մինչեւ ի մուտ գարնանային, եւ ապա յառաջինն
դառնային:
Իսկ անուանք Եբրայեցւոց ամսոց ի Մովսեսէ աւրինադրեցան, որ եւ
կարգեաց զլրմունս Զատկաց իւրեանց, որ էր աւր յելից նոցա յԵգիպտոսէ, նոյնպէս եւ զամենայն տաւնս նոցա նա կարգեաց:
Իսկ վասն այլ ազգաց անուանց ամսոց յայտնի ոչ գտաք, թէ յումմէ
աւրինադրեցան՝ կամ յիմաստասիրաց կամ ի թագաւորաց, զի բազում ամիսք այն են, զոր թագաւորքն յիւրեանց անուն անուանեցին, որպէս առաջին կայսրն Հռոմայ Գայիոս, որ կոչեցաւ Յուլիոս, սա ի թագաւորելն իւրում զԿինիտիղիոս ամիս Յուլիս անուանեաց ի վերայ անուան իւրոյ եւ
վասն ծննդեան իւրոյ ի նոյն ամիս: Սոյնպէս եւ Աւգուստոս երկրորդ կայսրն
Հռոմայ զՀեկիտոս ամիս Աւգուստոս անուանեաց ի վերայ անուան իւրոյ եւ
վասն ծննդեան իւրոյ ի նոյն ամսեան, նոյնպէս եւ այլ ամիսք անուանեցան
յումմէ եւ իցէ, զոր աւելորդ համարիմ կարգաւ պատմել:
Բայց զՀայոցս ասացից. Հայոց ամսոցդ անուանք յառաջ էր, քան
զդնել թուականին Հայոց, եւ ոչ քան զայս միայն, այլ եւ յառաջ քան մարդեղութիւն բանին Աստուծոյ անուանեալ էին ամիսքդ այդոքիկ: Եւ պատճառն այսէ, զի Հայկն ոմն անուն աղեղնաւոր, սկայազոր ի յազգէ Աբեթի
որդւոյ Նոյի, եկեալ ի Բաբելոնէ՝ տիրացաւ Հայոց եւ բնակեցաւ ի Հայք, եւ
յանուն նորա կոչեցաւ Հայք, նոյնպէս եւ որդւոց իւրոց եւ դստերաց եդ
անուանս, զոր առեալ հայոց զանուանս ուստերաց եւ դստերաց նորա, եդին ի վերայ ամսոցդ վասն մեծարանաց հաւրն: Եւ են այսոքիկ. Նաւասարդ եւ Հոռ, եւ Սահմ եւ Մեհեկի, եւ Արեգ եւ Մարերի դստերք էին Հայկինն, իսկ Տրէ եւ Քաղոց, եւ Արաց եւ Հրորտի որդիք էին Հայկինն: Իսկ
Մարգաց եւ Հարուանց, զոր այժմ կոչեն Ահկի՝ այս ի գործոյ առին զանուանս, զի ընդ այն ժամանակաւ ամառնայինք էին ամիսքս այս:
A1 |251| Վասն առաջ ասացեալ ամսոցն յայլմէ. Նաւասարդի՝ զնաւարկութիւն ասէ, յորժամ Հոգի Աստուծոյ շրջէր ի վերայ ջուրց:
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Հոռի՝ զխորհրդակցութիւն ասէ, յորժամ առաքեաց զհուրն ի ջուրն եւ
նկարեաց զամենայն:
Սահմի՝ զերեւումն սահմանեաց ասէ, յորժամ զհուրն եւ զջուրն ի միմեանց բաժանեաց:
Տրէ՝ զտերունական խորհուրդն ասէ, յորժամ տիրեաց Աստուած ի
վերայ ամենայն արարածոց:
Քաղոց՝ զքննութիւն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւյն սրբոյ ընդ միմեանս առ
ի ստեղծանել զմարդն ըստ պատկերի:
Արաց՝ առ ի յաւրինել զայրն Աստուծոյ զԱդամ, որ իբրեւ զաման բրտի
այրեալ թրծեաց սիրով Հոգւոյն:
Մեհեկի՝ զմոլորութիւն հրէիցն ասէ, զի հրէայքն մոլորութեամբ կուրացան:
Արեգի՝ յառաջ ընթասցէ ըստ բանի ձայնի, եւ չկայ, այսինքն է՝ կարաւտութիւն հնոյն աւրինաց յայսմ հետէ, զի ամենայն ինչ նոր եղեւ Քրիստոսիւ:
Ահկի՝ զահարկութիւն ասէ ի վերայ դիւաց եւ դրանց դժոխոց եւ կռապաշտութեան եւ մեղաց:
Մարերի՝ զմարմնանալն ի Կուսէն ասէ մերոյ բնութեանս եւ կերպիւ:
Մարգաց՝ մարդ ծնեալ եւ Աստուած բովանդակեալ եւ զմեզ դալարեալ
ծաղկեցուցեալ եւ սրբեալ, արար վայելողս մարմնոյ իւրոյ եւ արեան:
Հրորտից՝ զխորհրդակցութիւն եւ զկատարելութիւն ժամանակացն ասէ, մանաւանդ՝ զԳալուստ Հոգւոյն եւ զերկրորդն ահագին՝ ըստ Դանիէլի:
Եւ զԱւելորդն՝ զոր հաստատեաց Աստուած յարարչութեամբն եւ աստ
զժամանակս եաւթաւրեայ լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ ամենայն
եղելոցս յերկուաց միայնոյ մարդոյ եաւթ լինել դատաստան առ ի քննել
զամենայն եղեալքս:
B |153ա Հարցումն. Զի՞նչ է ամիս:
Պատասխանի. Տեսանելով առաջնոցն զԼուսինն լցեալ եւ մաշեալ՝
իմացաւ զանցաւորութիւն կենաց իւրոց, ասաց, թէ «իմ ես»:
C |146ա| Հարցումն. Ընդէ՞ր ամիսն Լ. (30) աւր է:
Պատասխանի. Զայս Լուսինն ցուցանէ մեզ եւ զայս կալան յառաջին
ժամանակսն չափ կենաց զդայ կոչէին տարի եւ ամիս:
G |75| Զի՞նչ է ամիսն. Տեսանելով առաջնոցն զԼուսինն լցեալ եւ մաշեալ, իմացան զանցաւորութիւն կենաց իւրեանց եւ ասացին թէ՝ «է մեզ
պատկեր»: Եւ դարձեալ՝ զի՞նչ են ամիսք եւ կամ ո՞վ |76| եդ զանուանս
նոցա:
Անուանք ամսոցն ոչ էին յիսկզբանէ, այլ սկսեալ յԱդամայ մինչեւ ի
Մովսէս զգարնանամուտն տարեմուտ անուանէին ամենայն ազգք: Բայց
միայն զառաջինն Լուսինն զգարնան առաջին Լուսին անուանէին, եւ
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զկնի՝ Բ.երորդ (2) Լուսին, եւ Գ.երորդ (3), եւ Դ.երորդ (4) մինչեւ ցԲԺ.աներորդն (12) եւ զողջոյն ամն այսպիսի անուամբ վարէին մինչեւ ի
մուտն գարնանային եւ դարձեալ յառաջինն դառնային:
Իսկ անուանք ամսոց Եբրայեցւոցն ի Մովսիսէ անուանեցան, որ եւ
կարգեաց զլրումն Զատկաց նոցա, որ օր էր ելից նոցա յԵգիպտոսէ, եւ
զամենայն տօնս նոցա նա կարգեաց:
Իսկ վասն այլոց ազգացդ ամսոց յայտնի ուրեք ոչ գտաք, թէ յու՞մէ
օրինադրեցան՝ յիմաստասիրա՞ց, թե՞ ի թագաւորաց: Զի բազում ամիսք
այն են, զոր թագաւորք յիւրեանց անունն անուանեցին- առաջին կայսրն
Հռոմայ Գայիոս, որ կոչեցաւ Յուլիոս՝ սա ի թագաւորելն իւրում զԿուինտիլիոս ամիս Յուլիս անուանեաց ի վերայ անուան իւրոյ եւ վասն ծննդեան
իւրոյ ի նոյն ամիսն:
Նոյնպէս եւ Օգոստոս երկրորդ կայսրն զսեքտիլիոս ամիս յՕգոստոս
անուանեաց յիւր անուն եւ վասն ծննդեան իւրոյ ի նոյն ամիսն: Նոյնպէս
եւ այլ ամիսքդ անուանեցան՝ յումէ եւ իցէ, զոր աւելորդ համարիմ կարգաւ
ասել:
Բայց զամիսքդ հայոց ասացից, զի հայ ամսոցդ անուանք յառաջ քան
զդնել թուականին հայոց էին, եւ ոչ քան զայն միայն, այլ եւ յառաջ, քան
զմարդեղութիւն բանին Աստուծոյ անուանեալ էին ամիսքդ այդոքիկ: Եւ
այս է պատճառն. զի Հայկ ոմն անուն աղեղնաւոր հսկայ՝ յազգէ Յաբեթի՝
որդւոյ Նոյի, եկեալ ի Բաբիլոնէ տիրեաց Հայոց: Եւ բնակեալ ի Հայս, եւ
յանուն նորա կոչեցան Հայք, նոյնպէս որդւոց եւ դստերաց իւրոց եդ անուանս, զոր առեալ հայոց զանուանս ուստերաց եւ դստերաց նորա եդին
ի վերայ ամսոցդ՝ վասն |77| մեծարանաց հօրն եւ զաւակացն: Եւ են այսոքիկ. Նաւասարդի, Հոռի, Սահմի եւ Մահեկի, Արեգ եւ Մարերի՝ դստերք
էին Հայկին: Տրէ, Քաղոց, Արաց եւ Հրոտից՝ որդիք էին Հայկին, իսկ Մարգաց եւ Հարաւանց, զոր այժմ Ահկի կոչեն՝ այս ի գործոց անուանեցան,
զի ընդ այն ժամանակս ամառնայինք էին սոքա:
H |29ա| Այլ եւ զայս գիտել արժան է, եթէ հայ ամսոցդ անուանքդ ուստի կոչեցան, զի ամսոցդ անուանքդ յառաջ էր, քան զդնել թուականին
Հայոց: Եւ պատճառն այս է անուանց դոցա՝ զի Նաւասարդ եւ Հոռ եւ
Սահմ եւ Մեհեկի եւ Արեգ եւ Մարեր՝ դստերք էին Հայկինն: Իսկ Տրէ եւ
Քաղ եւ Արաց եւ Հրորտի՝ որդիք էին Հայկինն: Զզաւակ, զոր ծնանէր, եթէ
արու եւ եթէ էգ՝ անուն զաւակին ի վերայ ամսոյն կոչէին վասն պատուի
զաւակացն եւ հաւրն: Իսկ Մարգաց եւ Հարուանց ի գործոյ առին զանուանսն, զի յառաջ ժամանակաւ ամառնայինք էին ամիսքս այս...
|75բ| Իսկ անուանք Եբրայեցւոց ամսոց ի Մովսեսէ աւրինադրեցան,
որ եւ կարգեաց զլրմունս Զատկաց իւրեանց, որ էր աւր ելից նոցա յԵգիպտոսէ, նոյնպէս եւ զամենայն տոնս նոցա նա կարգեաց:
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Իսկ վասն այլ ազգաց |76ա| անուանց ամսոց յայտնի ոչ գտաք, թէ
յումմէ աւրինադրեցան՝ կամ յիմաստասիրաց կամ ի թագաւորաց, զի բազում ամիսք այն են, զոր թագաւորն իւրեանց անուն անուանէին. որպէս
առաջին կայսրն Հոռոմայ Գայիոս, որ կոչեցան Յուլիոս՝ սա ի թագաւորելն իւրում զկնի ի Տիղիոս ամիս Յուլիս անուանեաց ի վերայ անուան
իւրոյ եւ վասն ծննդեան իւրոյ ի նոյն ամիս: Սոյնպէս եւ Աւգուստոս՝ երկրորդ կայսրն Հռոմայ զՀեկիտոս ամիս Աւգուստոս անուանեաց ի վերայ
անուան իւրոյ եւ վասն ծննդեան իւրոյ ի նոյն ամսեան: Նոյնպէս եւ այլ
ամիսք անուանեցան յումմէ եւ իցէ, զոր աւելորդ համարիմ կարգաւ
պատմել:
Բայց զՀայոցս ասացից. հայոց ամսոցդ անուանք յառաջ էր քան զդնել
թուականին Հայոց |76բ| եւ ոչ քան զայս միայն, այլ եւ յառաջ քան
զմարդեղութիւն բանին Աստուծոյ անուանեալ էին ամիսքդ այդոքիկ: Եւ
պատճառն այս է, զի Հայկն ոմն անուն աղեղնաւոր սկայազաւր ի յազգէ
Աբեթի՝ որդւոյ Նոյի, եկեալ ի Բաբելոնէ տիրացաւ հայոց եւ բնակեցաւ ի
Հայք, եւ յանուն նորա կոչեցաւ Հայք: Նոյնպէս եւ որդւոց իւրոց եւ
դստերաց եդ անուանս, զոր առեալ հայոց զանուանս ուստերաց եւ
դստերաց նորա եդին ի վերայ ամսոցդ վասն մեծարանաց հաւրն: Եւ են
այսոքիկ. Նաւասարդ եւ Հոռ եւ Սահմ եւ Մեհեկի եւ Արեգ եւ Մարերի՝
դստերք էին Հայկինն: Իսկ Տրէ եւ Քաղոց եւ Արաց եւ Հրորտի՝ որդիք էին
Հայկինն: Իսկ Մարգանց եւ Հարուանց, զոր այժմ կոչեն Ահկի՝ այս ի
գործոյ առին զանուանս, զի ընդ այն ժամանակս ամառնայինք էին:
I |223| Զշարժումն ամսոցն Եբրայեցւոց եւ զանշարժութիւն Հայ ամսոցդ սահմանեաց Բարձրեալն, զի հաւատ եւ գիր եւ տումար այս երկու
ազգիս միայն ետ Աստուած, եւ այլոց ազգացդ՝ մարդկան են արարեալ.
գիրս հայոց՝ աստ, ի վերայ վիմի հրեղէն աջով, անդ՝ ի տախտակս քարեղէնս, զտովմարս՝ անդ Մովսէս, աստ՝ Հայկն, յառաջ քան զնա, զհաւատս՝
անդ, ի լեռնէ ի վայր պատգամաւ, աստ՝ ի վերայ վիմի ոսկի ուռամբ ինքն
Աստուած: Զայն հաւատ աւարտեաց ինքն ի վերնատանն, յորժամ կնքեաց
զհին Զատիկն արեամբ գառինն եւ սկսաւ զնոր Զատիկս արեամբ իւրով,
եւ զայս աւարտէ, յորժամ գայ ինքն Քրիստոս: Իսկ այլ ազգք յորժամ կամեցան, առին զսուրբ հաւատս ի ձեռն մարդոյ եւ յորժամ արտաքս ընկեցին, զմարդոյ եդեալ հիմն յատակեցին եւ ոչ զԱստուծոյ:
Եւ այսպէս, վայելուչք են ամիսք երկաքանչիւր, քան զամենայն ազգաց, զի Եբրայեցւոց ամիսք ցուցանեն զյեղափոխ լրմանց արտադարձումն եւ զախտարաց եւ ժամուց տուրեւառիկ գեղազանակս, եւ Հայ ա-
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միսք՝ անցեալ ժամանակի ցուցանակ: Այլ զայս, զի գրեցի սակաւուք
զպատճառ անշարժութեան ամսոցդ եւ վասն շարժման տաւնիցդ՝ բաւական համարեալ խոհեմական մտաց ըստ այնմ՝ եթէ տո՛ւր պատճառք իմաստնոյ...
|224| Այլ յառաջ քան զՄովսէս ոչ ուրեք էր գիտութիւն արուեստիս,
բայց միայն ի հայ ամսոցդ, որ էին յառաջ, քան զՄովսէս: Քանզի ասեն,
թէ ի ձեռն Հոգւոյն, որ ազդէր ի նահապետսն՝ Հայկն, առաջին նահապետն Հայոց, զամիսքդ կարգեաց եւ զանուանս ուստերաց եւ դստերաց
իւրոց ամսոցդ կոչեաց: Յետոյ բազումք ի վարդապետաց իւրաքանչիւր
ազգաց եդին տաւնս...
|249| Ապա եթէ զՀռոմայեցւոցն ոք մեզ յառաջ բերիցէ, թէ ոչ ի Մովսիսէ կամ յայլմէ ումեքէ, այլ ի նոցանէ ամիսքն երկոքին ընկալան զանուանս, որպէս անդ գրեալ է, եւ զլրմանցն Լուսնոյ Զատկաց կարծել առ
ի նոցանէ վերստին բերեալ կամ գտեալ ըստ շամբշական եւ յիմար պատմութեանն, զի՞նչ ասիցեն առ հնագիտականսն յոյժ, քան զնոսա առաջինս, ոյք ասեն զազգն Հռոմայեցոց տասն միայն ամսաւք յառաջագոյն
վարիլ: Եւ վկայ իրացն անուն ամսոյն վերջնյ, որ է այժմ երկոտասաներորդ ամիս, քանզի կոչի Դեկտեմբեր, որ նշանակէ զտասներեկին թիւ,
որպէսզի ունել զաւրութեան անուանն ըստ յայտնոյ բանի տասներորդ
ամիս:
Ապա ուրեմն յետոյ թագաւորն Հռոմայեցւոց Նումաս Պոմփիղիոս, որ
էր երկրորդ յետ Ռովմիղոսի, որ զքաղաքն շինեաց եւ անուանեաց իւր
անուն Հռոմ, յաւելու զՅունուարիոս եւ զՓեպրուարիոս ի սկիզբն ամսոցն
տասանց, քանզի յառաջագոյն էր ամիս առաջին նոցա Մարտիս, եւ ուր
էին անդ յեղեալքն բնաւ Մարտինն այն եւ Ապրսոն, կամ մղոնահաամր
երթեւեկութիւն նոցա: Զի առ Աքազու թագաւորաւ Ռովմիղոս զքաղաքն
շինեալ՝ կոչեցաւ թագաւոր Հռոմայեցւոց, իսկ Նումաս Պոմփիղիոս, որ
զերկուս ամսին յաւել երեւի՝ առ Մանասէիւ հարստացեալ:
Արդ՝ մի անսասցուք առասպելայաւդ բանիցն այնոցիկ, եւ յայսպիսի
իրս եւ ի բազումս այլս եւ յանուանս, յոլովակի եղեն փոփոխմունք եւ յաւելուածք ոչ միայն ի մէջ նոցա եւ այլոց Յունաց եւ բարբարոսաց, այլ եւ
ի մէջ Եբրայեցւոց: Որպէս իբուզ ամիս՝ առ նախնեաւքն, կամ անթանի եւ
զիու եւ որ այլն, այժմ ոչ ասին յամիսս Եբրայեցւոց, քանզի այլափոխեցան անուանք նոցա յետոյ յոմանց այլոց:
Որպէս Անտոնինոս արքայ առ Յուլեաւ առաջնով կայսերբ Հռոմայեցւոց, պաշտաւն իմն առնելով նմա, զԿիւինտիղիոս ամիս անուանեաց Յուլիոս վասն յայնմ ամսեան ծննդանելոյ Յուլեայ: Այլ եւ յետ նորայն ի նոյն
անուան յորջորջեցաւ կայսր Աւգուստոս, յորժամ Սեբեստոս անուանեցաւ
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եւ ամիսն եւս, որ կոչէր սեքստիոս՝ յԱւգուստոս փոխադրեցաւ: Որպէս
Սեպտեմբեր, որ յառաջագոյնն գերմանիկոս եւ պարթիկոս՝ Հոկտեմբեր
կոչեցան: Բայց ոչ ի դուզնաքեայց ոմանց եւ յաներեւելեաց այսպիսիք լինէին մուտք եւ փոխգործութիւնք անուանց, այլ ի ճոխագունից եւ նշանաւոր մարդոց՝ ըստ որում յորոց յիշատակեալքդ այժմ եղեն:
J |35| Հարցումն. Զի՞նչ է ամիս:
Պատասխանի. Տեսանելով առաջնոցն զԼուսինն լցեալ եւ մաշեալ, իմացան զանցաւորութիւն կենաց իւրեանց եւ ասացին, թէ՝ «իմ ես»:
Հարցումն. Զի՞նչ են ամիսք ազգաց կամ յումմէ եդան անուանք ամսոց:
Պատասխանի. Ամսոց անուանք ի սկզբանէ ոչ էին, այլ սկսեալ յԱդամայ մինչեւ ի Մովսէս զգարնանամուտն տարեմուտ առնէին ամենայն ազգք:
Եւ ամսոց անուանք ոչ գոյր, բայց միայն զառաջին գարնանն Լուսին անուանէին Առաջին եւ զկնի՝ Երկրորդ Լուսին, եւ Երրորդ, եւ չորրորդ, մինչեւ
ցերկոտասաներորդն: Եւ այսպիսի անուամբք վարէին զամն ողջոյն մինչեւ ի մուտ գարնանային եւ այլ ի յառաջինն դառնային:
Իսկ անուանք Եբրայեցւոց ամսոց ի Մովսիսէ օրինադրեցան, որ եւ
կարգեաց զլրմունս Զատկաց իւրեանց, որ էր օր ելիցն նոցա յԵգիպտոսէ,
նոյնպէս եւ զամենայն տօնս նոցա կարգեաց: Իսկ վասն այլազգեաց անուանց ամսոց յայտնի ոչ գտաք, թէ յումմէ օրինադրեցան՝ ի յիմաստասիրաց, կամ ի թագաւորաց:
Զի բազում ամիսք այն են, զոր թագաւորքն իւրեանց անուանսն անուանէին. որպէս առաջին կայսրն Հռոմայ Գայիոս, որ կոչեցաւն Յուլիոս, սա
ի թագաւորելն իւրում զտիլիոս ամիս Յուլիս անուանեաց ի վերայ անուան
իւրոյ եւ վասն ծննդեան իւրոյ ի նոյն ամիս: սապէս եւ Օգոստոս երկրորդ
կայսրն Հռոմայ զհեկիտոս ամիս Օգոստոս ան|36|ուանեաց ի վերայ անուան
իւրոյ եւ վասն ծննդեանն իւրոյ ի նոյն ամիս: Սապէս եւ այլ ամիսք անուանեցան՝ յումմէ եւ իցէ, զոր աւելորդ համարիմ կարգաւ պատմել:
Բայց զհայոցս ասացից: Հայոց ամսոցդ անուանք յառաջ էին, քան զդնել
թուականին Հայոց: Եւ ոչ քան զայս միայն, այլ եւ յառաջ քան զմարդեղանթիւն Բանին Աստուծոյ անուանեալ էին ամիսքդ այսոքիկ: եւ պատճառն այս է. զի Հայկ ոմն անուն՝ աղեղնաւոր սկայազօր, ի յազգէ Աբեթի՝
որդոյ Նոյի, եկեալ ի Բաբելոնէ տիրացաւ Հայոց եւ բնակեցաւ ի Հայք, եւ
յանուն նորա կոչեցաւ Հայք: Նոյնպէս եւ անուանք որդոց իւրոց եւ դստերաց նորա եդին ի վերայ ամսոցդ՝ վասն մեծարանաց հօրն: Եւ են այսոքիկ. Նաւասարդ եւ Հոռ եւ Սահմ եւ Մեհեկ եւ Արեգ եւ Մարեր՝ դստերք
էին Հայկին, իսկ Տրէ, եւ Քաղոց եւ Արաց եւ Հրոտից՝ որդիք էին Հայկին:
Իսկ Մարգաց եւ Հարուանց, զոր այժմ կոչեն Ահկի, զայսոսիկ ի գործոյ
առին զանուանս, վասն այսր կոչի Աբեթական տումար:
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K |159| Անուն ամսոցդ՝ են որ ի նախնեացն յանւանէ, եւ են, որ յեղանակացդ, եւ են, որ ի դիցն: քանզի Եբրայեցիք եւ Մակեդոնացիք զաւել
աւուրքն դնեն սկիզբն տարոյն եւ ասեն՝ աւր առաջին եւ երկրորդ եւ
երրորդ եւ չորրորդ եւ հինգերորդ եւ վեցերորդ՝ մուտն Նիսան ամսոյ, որ
թարգմանի կազմութիւն՝ զի ի հողոյ կազմեաց զԱդամ: Զնոյն եւ յայտ
առնէ աւրն, զի ուրբաթ ասի, որ է կազմութիւն. ասի եւ բաւթ, այսինքն՝
սուգ եւ տրտմութիւն վասն ելանելոյն ի դրախտէն եւ լսելոյն, թէ «հող
էիր եւ ի հող դարձցիս»: Իսկ Իար, որ է Նոյ՝ այր արդար, Սիւան, Սեմ, Թամուզն, Թարաաբի, Աբրաամ. եւ այս հաստատ եղեալ է հրամանաւ Աստուծոյ ի մարգա|160|րէիցն:
Իսկ Հայոցս է ի վերայ որդոց Հայկին ըստ տասն ծննդոցն. հինգ արու՝
Նաւասարդն, Հոռի, Սահմի, երեք դուստր՝ Մարի եւ այլն, եւ երկու ի վերայ եղանակացդ: Զի Նաւասարդին նոր ասի, այսինքն՝ սկիզբն տարոյ եւ
դարձեալ թէ արդեն աւելոյ եղանակ ի վերայ մկանացն Ովկիանու:
Եւ Հոռի, զի հորեն երկրագործք եւ մշակք զցորենն եւ զգինին յըշտեմարանս ժողովելով, զի յինն Հոռի մուտ է աշնան եւ ունի կենդանակերպս երիս՝ Կշիռ, Կարիճ, Աղեղն, տիւն՝ ժամս երկոտասան, նոյնպէս եւ
գիշերն:
Իսկ Սահմի, զի գնա հարաւաինն եւ գա հիւսիսաինն, եւ դարձեալ՝
իմաստուն արք սահմանեն զտունս իւրեանց առ ի գալ ձմերան:
Եւ Տրէ, զի կրէ գիշերն յաւրէն զժամն եւ զմասունքն:
Իսկ Քաղոցն, զի արձակի խոյն ի հաւտն ըստ հանճարեղ արանց, այլ
եւ քաղի ժամն եւ մասունքն, զի Քաղոցի տասն՝ ձմեռնամուտ է եւ ունի
երեք կենդանակերպ՝ Այծեղջիւր, Ջրհոս, Ձուկն, տիւն՝ ժամս ինն, գիշերն՝
հնգետասան:
Եւ Արանց ի յունել ձեան զլերինս եւ զբլուրս, ասեն՝ արանց է այս ճանապարհ եւ ոչ կանանց, արի մարդոց է աւրս եւ ոչ թուլից եւ վատաց:
Մեհեկի՝ զի տունկք եւ բոյսք, որպէս զմեռեալ լինին՝ եղեմնապատ եւ
ձիւնաթաղ, Մեհեկի, այսինքն՝ ածի:
Արեգ՝ որպէս թէ յառնեն բոյսք եւ բանջարք աստուածաին հրամանաւն. արի ասէ հիւսիս եւեկ հարաւ, որ է գարնան ամիս, զի երկոտասան
մուտ է, ունի եւ երեք կենդանակերպ՝ Խոյ, Ցուլ, Եկաւոր, տիւն՝ ժամս
երկոտասան, նոյնպէս եւ գիշերն:
Իսկ Ահկի, այսինքն՝ ահ անկանի ի յառնել գետոց եւ ի թուլանալ
ձեան. ահ է ասեն մարդոյ ամենայն ուրէք, զի գետահարոյցք է:
Մարերի՝ որպէս թէ թաւանան մայրիք տերեւովք եւ ոստաւք, եւ լինին
մայր թռչնոց եւ գազանաց:
Իսկ Մարգացն, որ է ժամանակ ածելոյ զմարգ, որ ի դաշտս եւ ի հո-
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վիտս իցեն, յայգեստանս եւ ի բուրաստանս յորժամ Արեգակն առ Շամբն
կամ յետ Շանն իցէ, զի ի ԺԳ. (13) ունի երեք կենդանակերպ՝ Խեցգետին,
Առիւծ, Կոյս, գիշերն՝ ժամս ինն, եւ տիւ՝ հնգետսան:
Եւ Հրոտից՝ ըստ դրութեան է, զի հուր է ոտիցն, որ այրէ ներքուստ ի
վեր ջերմութիւն Արեգական:
Եւ ի գիրս սրբոց մարգարէից այլոց ազգաց անուանք ոչ յիշի, բայց ի
Հայոց՝ Անդրէաս եւ Զաքարիա:
Իսկ Աղուան ամիս Նաւասարդուլ, |160| որ է Նաւասարդցի, այսինքն՝
ի թոռացն է յուստերաց կամ ի դստերաց:
Իսկ Վրացն՝ Ախածիլ, որ ստուգաբանի այսպէս. ախաց, ախացի, թէ
մեծ պատրոնացի: Սեթիելի, որ է Սոնեթացի, բայց սոքա եւ Յոյնք ինքեանց ամսամտաւք ոչ վարին, այլ ծառաաբար զհետ երթան այլոց:
Իսկ Յունացն ի վերայ դիցն անւանցն է. Դիոս՝ այս ի Դիոնեսիոսէ, զոր
որթոց եւ այլոց այլանդակութեանց արարիչ ասեն: Ապելիոս՝ այս Ապողոն
է, Պերիտոս՝ այս պան է նոխազոտն:
Իսկ Հոռոմոցն ի վերայ նախնեացն է. Յունւարի, այս Յովան է՝ նախնին իւրեանց: Բայց ասեն ոմանք, թէ յաւուրս Մանասէի՝ Նումաս Պոմպիլոս, երկու ամիս յաւել ի տարին Հոռոմոց, զի յառաջ, քան զնա տասն
էր, եւ յաւել նա զՅունւարն եւ զՓեպրւարն: Իսկ Մարտն եւ Ապրիլն իմաստասիրաց անւանք են, եւ Աւգուստոսն՝ թագաւորի:
Բայց այսոցիկ հաւատոյ կամ վարուց աւգուտ զի՞նչ ասիցէ ոք բազում
ինչ ամենայն իրաւք: Վասն զի աշխարհս ծով է, որպէս ասէ մարգարէն,
ժամանակն՝ չափ կամ կամուրջ, կա նաւ, կամ ճանապարհ ի ծովու: Եւ այս
երեւելի մարդիկս ի ճանապարհի կենցաղոյս նշան բուռն հարկանելոյ, զի
մի որպէս կոյրք անցանիցեմք ընդ կենցաղս, այլ թէ որ յիշեն բարիք են՝ ի
նոյն նախանձն յորդորիմք, եւ եթէ չարք՝ զգոյշանայցեմք, վասն զի աւր
եւ տիւ եւ գիշեր վասն այն եղեն, զի մարդիկ իմաստասիրեսցեն ըստ
մարգարէին՝ «աւր աւուր բղխէ զբան, եւ գիշեր գիշերի՝ ցուցանէ
զգիտութիւն»:
L |190| Զխաւարումն լուսոյ եւ յամիսս Լուսինն առնէ, զի տեսեալ
մարդիկ զնոր եւ հին նորա, ասացին՝ «մեզ ես օրինակ ծննդեան եւ մահւան», եւ կոչեցաւ ամիս...
|200| Վասն անուան ամսոց հարց. Զի՞նչ են անուանք ամսոց:
Պատասխանի. Ամսոցդ անւանք՝ են, որ ի նախնեացն անուան է, եւ են,
որ յեղանակացդ, եւ են՝ որ ի դիցն: քան զի Եբրայեցիք եւ Մակեդոնացիք
զաւելեաց աւուրքն դնեն զգլուխ տարւոյ եւ ասեն՝ օր առաջին եւ Բ. (2),
եւ Գ. (3), եւ Դ. (4), եւ Ե. (5), եւ վեցն՝ մուտ Նիսան ամսոյ, որ թարգմանի
կազմութիւն: Զի Աստուած ի հողոյ կազմեաց զԱդամ: Զնոյն յայտնէ եւ ի
մերս, զի ուրբաթ ասի, որ է կազմութիւն: Ասի եւ բօթ, այսինքն՝ սուգ եւ
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տրտմութիւն վասն ելիցն ի դրախտէն եւ լսելոյն՝ «հող էիր եւ ի հող
դարձցիս»: Իսկ Իար, որ է Նոյ արդար, Սիւան՝ սեմ, Թամուզ՝ թարա, Ապ՝
Աբրահամ, եւ այլքն ըստ կարգի՝ ի մարգարէիցն կոչման:
Իսկ Հայոցս՝ է ի վերայ Հայկին ըստ տասն ծննդոցն՝ եօթն արու՝ Նաւասարդի, Հոռի, Սահմի եւ այլն, եւ Գ. (3) դուստր՝ Արեգի, Ահկի, Մարերի: Եւ Բ. (2)՝ ի վերայ եղանակացդ՝ Մարգաց եւ Հրոտից:
Եւ ստուգապէս ամենայնդ՝ են ի վերայ եղանակացդ այսպէս-. Նաւասարդի «նոր» ասի, այսինքն՝ սկիզբն տարւոյ, եւ դարձեալ՝ այժմ է եղանակ նաւելոյ ի վերայ ովկիանու:
Հոռի, զի հորեն երկրագործք եւ մշակք զցորեան եւ զգինի յըշտեմարանս ժողովեալ, զի Թ. (9) Հոռի մուտ է աշնան:
Սահմի, զի գնայ հարաւայինն, եւ գայ հիւսիսայինն, եւ դարձեալ՝ արք
իմաստունք սահմանեն զտունս իւրեանց ի գալ ձմերանն:
Տրէ, զի առնու գիշերն յօրէն զժամ եւ զմասունքն, որպէս կրելով զինքն:
Քաղոց, զի արձակի Խոյն ի հօտն ըստ հանճարեղ արանցն, այլ եւ
քաղի ժամք եւ մասունքն, զի Քաղոցի տասն ձմեռնամուտ է:
Արաց, ի յունել ձեան զլերինս եւ զբլուրս, արանց է |201| ասեն այս
ճանապարհ եւ ոչ կանանց, արի մարդոց է աւուրքս եւ ոչ թուլից եւ վատաց:
Մեհեկի, զի տունկք եւ բոյսք որպէս զմեռեալ լինին եղեմնապատ եւ
ձիւնաթաղ, Մեհեկի, այսինքն՝ ածի:
Արեգի, որպէս թէ յառնեն բոյսք եւ բանջարք աստուածային հրամանաւն՝ «արի, ասէ հիւսիս եւ եկ հարաւ», որ է գարնան ամիս, զի ի ԺԲ.ն (12)
մտանէ:
Ահկի, այսինքն՝ ահ անկանի ի յառնելն գետոց եւ թուլանալն ձեան: Ահ
է ասեն մարդիկ ամենայն ուրէք, զի գետայարոյցք է:
Մարերի, որպէս թուլանան մայրիք տերեւօք եւ ոստովք եւ լինին մայր
թռչնոց եւ գազանաց:
Մարգաց, որ է ժամանակ ածելոյ զմարգ, որ ի դաշտս եւ ի հովիտս իցեն, յայգեստանս եւ ի բուրաստանս, յորժամ Արեգակն առ Շամբն եւ յետ
Շանն իցէ, զի ի ԺԳ.ն (13) մուտ է ամռան:
Եւ Հրոտից ըստ դրութեան է, զի հուր է ոտիցն, որ այրէ ներքուստ ի
վեր ջերմութիւն Արեգականն:
Եւ ի գիրս սուրբս մարգարէից այլոց ազգաց անուանք ոչ յիշին, բաց ի
Հայոցս:
Իսկ Աղուանից ամիս Նաւասարդուլ, որ է Նաւասարդացի, այսինքն՝ ի
թոռանց է յուստերաց կամ ի դստերաց:
Իսկ Վրացն Ախալծիլ, որ ստուգաբանի Ախացայ, այսինքն՝ թէ մեծ
պարոնացի:
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Սեթալի, որ է Սոնթեցի:
Բայց սոքա եւ Յոյնք իւրեանց ամսամտօք ոչ վարին, այլ ծառայաբար
զհետ երթան այլոց: Իսկ Յունացն՝ ի վերայ դիցն անուանցն է. Դիոս,
այսինքն՝ Դիոնիս է, զոր որթոյ եւ այլոց այլանդակութեանց արարիչ
ասեն: Ապելիոս՝ այս Ապողոն է: Պերիտոս՝ այս Պան է, նոխազոտն:
Իսկ Հռոմայեցւոցն ի վերայ նախնեացն է. Յունվարի՝ այս Յովանն է,
նախնին իւրեանց: Բայց ասեն ոմանք թէ յաւուրս Մանասէի Նումաս
Պումիլոս Բ. (2) ամիս յաւել ի տարին Հռօմոց, զի յառաջ քան զնա Ժ.
(10) էր եւ յաւել ի նոսա զՅունվար եւ զՓետրվար, իսկ Մարտն եւ Ապրիլն
իմաստասիրաց անուանքն են, եւ Օգոստոսն՝ թագաւորի:
L1 |13| Նաւասարդի՝ զնաւարկութիւն ասէ, յորժամ Հոգի Աստուծոյ
շրջէր ի վերայ ջուրց:
Հոռո՝ զխորհրդակցութիւն ասէ, յորժամ առաքեաց զհուրն ի ջուրն եւ
նկարեաց զամենայն:
Սահմի՝ զերեւումն սահմանացն ասէ, յորժամ զհուրն եւ զջուրն բաժանեաց ի միմեանց:
Տրէ՝ զտէրունական խորհուրդն ասէ, յորժամ տիրեաց Աստուած ի վերայ արարածոց:
Քաղոց՝ քննութիւն Հոր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ ասէ ընդ միմեանս
առ ի ստեղծանել զմարդն ըստ պատկերի:
Արաց՝ առ ի յօրինել զայրն Աստուծոյ՝ զԱդամ, որ իբրեւ զաման բրտի
այրեալ թրծեաց սիրով Հոգւոյն:
Մեհեկի՝ զմոլորութիւն Հրէիցն ասէ, զի Հրէայքն մոլորութեամբ կուրացան:
Արեգի՝ յառաջընթաց է ըստ ձայնին բանի, եւ չկայ, այսինքն՝ կարօտութիւն հնոյն օրինաց այսմհետէ, զի ամենայն ինչ նոր եղեւ Քրիստոսի:
Ահկի՝ զահարկութիւն ասէ ի վերայ դիւացն՝ կռապաշտութեան եւ մեղաց եւ սատանայի:
Մարերի՝ զմարմնանալն ի Կուսէն ասէ մերովն բնութեամբս եւ կերպիւ:
Մարգաց՝ մարդ ծնեալ եւ Աստուած բովանդակեալ եւ զմեզ դալարացուցեալ եւ ծաղկեալ եւ սրբեալ արար վայելօղս մարմնոյ եւ արեան իւրոյ:
Հրոտից՝ զխորհրդակցութիւն եւ զկատարումն ժամանակացն ասէ,
մանաւանդ զգալուստ Հոգւոյն: Եւ զերկրորդն՝ ահագին փառօք ըստ Դանիէլի:
Եւ զԱւելորդն՝ հաստատեաց Աստուած արարչութեամբն եւ աստ՝ ի ժամանակս Ե.օրեայ (5) լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ ամենայն եղելոց՝
յերկուց միայնոյ մարդոյ, Ե.օրեայ (5) լինիլ դատաստան առ ի քննել զամենայն եղեալսս: Եւ զայլ մանրամասն քննութիւն սոցա թողցուք վասն
ժամուս երկարելոյ:
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M |210| Նախ խնդրելի է, թէ ամիսքս ուստի գոյացան, երկրորդ, թէ
անուանք ամսոցս յումմէ եդան:
|211| Վասն առաջնոյն ասելի է, զի ամիսք յընթացից երկուց լուսաւորացդ գոյանան: Նախ՝ յԱրեգակնէն, զի զտարեն ճանապարհն Արեգականն յերկինս Արարիչն յերկոտասան կենդանակերպս բովանդակեալ յափաբերեաց ի վեր կոյս՝ ի հիւսիս գալովն եւ ի խոնարհ կոյս՝ ի հարաւ
գնալովն: Եւ իւրաքանչիւր կենդանակերպ Արեգակն զարշաւանս ընթացից իւրոց յԼ. (30) օրն ածէ ի վախճան եւ այնպէս զԺԲ. (12) ամիսն ի
երկրի ներգործէ:
Երկրորդ՝ պատճառին ամիսք ի Լուսնէն. նախ ի ներգործութենէ ընթացիցն, զի զԺԲ. (12) կենդանակերպն ի Լ. (30) օրն վճարէ եւ առնէ
ամիս մի:
Երրորդ՝ ի ներգործութենէ աճման Լուսնոյն, որ շրջապատեալ զարտաքին երեսօք անօթոյն եւ լրացեալ, բոլորէ զնա յաւուրս ԺԵ. (15): Եւ
դարձեալ կրելով ի ծոց պատենին, առ սակաւ-սակաւ նուազեցուցանէ
զլոյսն յարտաքին դիմացն եւ ի ծոց իւր ժողովեալ կնքէ եւ ծրարէ յաւուրս Լ. (30): Տեսանելով իմաստասիրացն զայսպիսի կիրս եւ զներգործութիւն Լուսնին, փոխանակեցին զԱյբ ընդ Ինու եւ զԻնի ընդ Եչի, որ
ասէր «ամիս», սոքա ասացին «իմ ես», այսինքն՝ օրինակ... Զի Աստուծոյ
նախախնամութիւն ծանեաւ, զի ամենայն ուրէք վարդապետ եւ խրատիչ
ոչ գտանի զնա, ետ վարդապետ բոլոր աշխարհի ի երեսս երկրից, որ
ամենեցունց տեսանի: Զի տեսանելով զյեղյեղուկ եւ զփոփոխելի բնութիւնս նորա, իմասցին զինքեանս, որ զնորին ունին բնութիւն, եւ մի ամենեւին տացեն զինքեանս ի չարիս եւ ի սէր աշխարհիս:
Դարձեալ, զի անգիտ արանց տումար ետ զԼուսինն աշխարհիս, զի
զմուտ եւ զել ամսոցն նովաւ գիտասցեն եւ զառ եւ զտո՛ւր աշխարհիս նովաւ վարեսցեն:
Երկրորդ՝ վասն անուան ամսոցդ գիտելի է, զի ի սկզբանն, յԱդամայ
հետէ մինչեւ ի Մովսէս անուանք ամսոց ոչ գոյր, այլ ամենայն ազգ զգարնանային Լուսին տարւոյն առաջին Լուսին անուանէին եւ զայլն՝ ըստ
կարգի՝ երկրորդ եւ երրորդ, մինչեւ ի վախճան |212| տարւոյն եւ այսպէս
վճարէին զտարիս իւրեանց:
Իսկ անուանք Եբրայեցւոց ամսոցդ ի Մովսիսէ օրինադրեցաւ, որ եւ
կարգեաց զլրմունս Զատկաց նոցա, որ էր օր ելից նոցա յԵգիպտոսէ:
Նոյնպէս եւ զամենայն տօնսն նոցա կարգեաց:
Իսկ այլ ազգացդ եւ սոքա յայտնի ոչ երեւին, այլ էր, որ ի նախնեաց
իւրեանց անուանիք որ ծնանէին, յիւրեանց անունն անուանէին զամիսն:
Որպէս թագաւորք Հոռոմոց, զի Յուլիոս՝ վասն ծննդեանն իւրոյ, ի տիլոս
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ամիս ի թագաւորելն իւրում կոչեաց անունն Յուլիոս, որ է Յուլիսս: Այսպէս եւ Օգոստոս կայսրն զհեկիտոս ամիս վասն ծննդեանն իւրոյ ի թագաւորելն իւրում կոչեաց իւր անունն Օգոստոս: Եւ է, որ յիմաստասիրաց
եդան, եւ է, որ ըստ մրգաբեր ժամանակին ընկալան զանունս իւրեանց:
Իսկ մերս՝ յանուն որդւոց եւ դստերացն Հայկայ եդան, զի որպէս յանուն Հայկայ ազգս «հայք» անուանեցաւ, այսպէս եւ ամիսքս ի զաւակաց
անուանց նորա զանուն ընկալան: Եւ են այսոքիկ՝ Նաւասարդի, Հոռի,
Սահմի, Մեհեկի, Արեգի եւ Հրոտից՝ սոքա որդիք էին: Եւ Արաց եւ Մարերի, Տրէ եւ Քաղոց՝ սոքա դստերք էին: Իսկ Մարգաց եւ Հարուանց, որ է
Ահկի՝ զայս ի գործոց առին զանուանս, զի ըստ այն ժամանակն ամառնայինք էին այսոքիկ:
Բայց գիտելի է, զի կրկնակի ընկալան ամիսք զանունս իւրեանց՝ հասարակ եւ յատուկ: Հասարակ է ամիս ասելն, զի ամենեքեան ամիսք
անուանին, իսկ յատուկ է Նաւասարդի, Հոռի եւ այլն: Բայց հասարակն
յիմաստասիրացն եդաւ, զի տեսանելով զԼուսինն ասացին «իմ ես», իսկ
յատուկն՝ ի նախնեացն, որպէս ասացաւ:
23. ԶԻ՞ՆՉ Է ՏՈՒՄԱՐ

B |152ա| Տումար ասի ժողով, սկիզբն աստեղաբաշխութեան եւ ի նոցանէ զատեալ զայս Բ. (2) լուսաւորացս զհանգամանս ընթացից. զԱրեգակն վասն հասարակաւորութեանն, զի յետ այնորիկ՝ չարչարանքն եւ
Յարութիւն Փրկչին, իսկ Լուսինն, զի ի լրման սորա՝ կամաւոր չարչարանքն: Նաեւ զայլոց |152բ| աստեղացն պատահմունս պարտ է արկանել
ի նոյն իրողութիւն ըստ ընթացից իւրեանց: Այլ զի միամբոխ եւ անհաւասարից են աստեղացն՝ վասն ռամկացն տկարաց շատացան Բ. (2) լուսաւորացն պատահմամբ ընթացիցն սահմանել զժամանակ աւուրն գիտել
զտիեզերական անսղալապէս:
Իսկ տումար ասի ժողով կամ վասն հասանելոյ աստեղաբաշխութեան
կամ վասն զտիեզերս ժողովելոյ յայս խմբաւորութիւն, կամ վասն երկուց
լուսաւորացդ սակս ի միասին դրման, վասն որոյ ի Քրիստոս ժողովելոյ:
Դարձեալ՝ է՛ տումար Արեգական եւ Լուսնի ընթացք:
G |74| Տումարն ժողով թարգմանի եւ դարձեալ՝ սկիզբն աստեղաբաշխութեան եւ զԲ. (2)ուց լուսաւորաց զհանգամանս ընթացիցն. զԱրեգակն՝
վասն հասարակաւորութեան, զի յետ այսորիկ չարչարանքն Փրկչին եւ
Յարութիւնն, իսկ զԼու|75|սինն՝ զի ի լրման նորա կամաւոր չարչարանքն:
Նաեւ զայլոց աստեղաց պատահմունս պարտ է արկանել ի նոյն իրողութիւնս ըստ ընթացից իւրեանց:
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Այլ զի մի անմուխ եւ անհաւասար իցեն աստեղացն վասն ռամկացն
տկարաց շատացան Բ. (2) լուսաւորացն պատահմամբ ընթացից սահմանեալ զժամանակաւորն, գիտել զտիեզերակալն անսխալապէս:
Դարձեալ՝ տումարն ասի ժողով վասն հասանելոյ աստեղաբաշխութեան, կամ վասն զտիեզերս ժողովելոյ յայս խմբաւորութիւնս, կամ վասն
երկուց լուսաւորացդ սակս ի միասին դրման, վասն որոյ ի Քրիստոս
ժողովելոյս:
J |35| Տումար ասի ժողով, սկիզբն աստեղաբաշխութեան, եւ ի նոցանէն զատեալ զայս երկուց լուսաւորացս հանգամանս ընթացից՝ զԱրեգակն վասն հասարակաւորութեանն, զի յետ այնորիկ՝ չարչարանքն եւ
Յարութիւն Փրկչին, իսկ զԼուսինն՝ զի ի լրման նորա կամաւոր չարչարանքն: Նաեւ զայլոց աստեղաց պատահմունս պարտ է արկանել ի նոյն
իրողութիւնս ըստ ընթացից իւրեանց: Այլ զի մի ամբոխ եւ անհաւասար
իցեն աստեղացն, վասն ռամկացն տկարաց շատացան երկու լուսաւորացն պատահմամբ ընթացից սահմանել զժամանակ աւուրն՝ գիտել տիեզերականն անսխալապէս:
Իսկ դարձեալ տումար ասի ժողով, կամ վասն հասանելոյ աստեղաբաշխութեան, կամ զտիեզերս ժողովելոյ յայսմ խմբաւորութեան, կամ
վասն երկուց լուսաւորացդ սակս ի միասին դրման, վասն որ՝ ի Քրիստոս
ժողովելոյ: Եւ դարձեալ՝ է՛ տումար Արեգական եւ Լուսնի ընթացք:
M |191| Զի՞նչ է տումար. Բայց յառաջ, քան զայս խնդրելի է, թէ քանոն եւ սահման իմաստասիրաց գոլ, զի ամենայն իրողութիւնս առ ի գիտել եւ ճանաչել զորպիսութիւն իրին, զչորեսինս զայս խնդրելի է, նախ
զէ՛ն, երկրորդ՝ զինչ էն, երրորդ՝ զորպիսի ինչ էն, չորրորդ՝ զվասն էրն: Եւ
օրինակ այսմ՝ Սոկրատ. նախ խնդրելի է, թէ Սոկրատ անուն, որ ասեք,
|192| է է՞, թէ՞ ոչ է՛, եւ ասասցեն, թէ է է, եւ այժմ կարօտ գոլ մեզ գիտել
զինչ՞ էն, վասն որոյ խնդրեմք զերկրորդն եւ ասեմք, թէ զինչ՞ է Սոկրատն
եւ ասասցեն, թէ մարդ է Սոկրատն: Եւ այսու եւս ոչ է եզերեալ գիտութիւն
սորա: Հարկիմք խնդրել զերրորդն, թէ որպիսի ինչ մարդ է Սոկրատն: Եւ
ասասցեն, թէ իմաստասէր է: Եւ դեռեւս ոչ գոլ վախճան գիտութեան
սորա: Կարօտիմք զչորրորդն խնդրել, եւ ասեմք, թէ վասն էր է Սոկրատ
իմաստասէր: Եւ ասասցեն՝ վասն իմաստասիրելոյ երկնի եւ երկրի եւ
վասն ծանուցանելոյ զգիտութիւն գոյիցս եւ զորպիսութիւն սոցա մակացու արանց: Եւ այժմ եզերեալ վախճան գիտութեան սորա: Եւ ծանեայք, զի Սոկրատէս է՛ է եւ մարդ է եւ իմաստասէր է եւ քննող գոյիցս եւ
ներածիցելոցն իմաստնացուցիչ:
Այսպէս իմա եւ զտումարս, զի ինքն իր մի է: Եւ թէ զինչ է, ասեմք տու-
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մար է, եւ թէ որպիսի ինչ է տումարն, ասեմք՝ այսպիսի ինչ է, որ առնէ
եօթներեակ եւ վերադիր եւ այլն: Եւ թէ վասն էր՞ առնէ, ասեմք՝ զի գտանիցեմք զաւուրն պատկերն եւ զծնունդն եւ զքանիք եւ զլրումն Լուսնի եւ
այլն... Գիտելի է, զի ըստ իմաստասիրացն եւ աստեղաբաշխութեան մակացութեանն՝ տումար է նախ եօթ մոլորակացն շաւղաց անսխալ գիտութիւն, որով կարասցէ գիտել զյամր եւ զարագ շարժութիւն ընթացից նոցա:
Եւ գիտելի է, զի որ անմոլար աստեղքն են, նոքա առ յերկինս այնպէս
հաստատեալք են, որպէս բեւեռն ի տախտակի, եւ գունդն անմոլար ըստ
ինքեան շրջեցուցանէ զնոսա:
Իսկ որ մոլորականք ասեն՝ սոքա տարորոշեալ գօտիք են եւ յաւէտ
բացակայութեամբ տարանջատեալք են ի միմեանց: Եւ ունին սոքա երկակի շարժումն, այսինքն՝ հասարակ եւ յատուկ: Եւ հասա|193|րակ գոլ
սոցա՝ յարեւելից յարեւմուտս, իսկ յատուկ գոլ՝ յարեւմտից յարեւելս:
Եւ զայս Լուսինն ցուցանէ մեզ, զի ծնանի յարեւմուտս եւ ըստ կարգի
կենդանակերպիցն գայ յարեւելս: Եւ զայս բարձր եւ խոնարհ ընթացիւք ի
հիւսիսոյ ի հարաւ:
Եւ է առաջին մոլորակս Երեւակն, զոր պարսիկք Զօհալ կոչեն, եւ բարձրագոյն է, քան զամենայն գօտիս, եւ բնութիւն սորա ցուրտ է եւ չոր: Սա
ի մէկ աստիճանն կենայ Լ. (30) օր եւ յԼ. (30) աստիճանն՝ Ջ. (900) օր,
որ առնէ երկու տարի եւ կէս՝ ՅԿ. (360) աւուր վերայ: Եւ յԼ. (30) տարին
պատէ զերկոտասան կենդանակերպքն:
Երկրոդ՝ Լուսնթագն, զոր Մուշթարի անուանեն: Եւ ունի բնութիւն ջերմ
եւ գէջ: Սա կենայ ի մէկ աստիճանն երկոտասան օր եւ ի կենդանակերպն
երկոտասան ամիս: Եւ ի երկոտասան տարին պատէ զկենդանակերպսն:
Երրորդ՝ Հրատն է, զոր Մառեխ ասեն: Եւ բնութիւն սորա ջերմ է եւ չոր:
Սա կենայ յաստիճանն օր մի եւ ութ ժամ: Խ. (40) օր կենայ ի կենդանակերպն եւ ի տարին եւ ի չորս ամիսն պատէ զկենդանակերպսն:
Չորրորդ՝ է Արեգակն, զոր Շամս կոչեն: Բնութիւն սորա ջերմ է եւ լուսաւոր: Սա կենայ յաստիճանն մէկ օր եւ Լ. (30) օր կենայ ի կենդանակերպն եւ ի տարին պատէ զկենդանակերպսն:
Հինգերորդ՝ Լուսաբերն, որ է Արուսեակն, զոր Զոհրա ասեն: Սա ջերմ է
եւ խոնաւ: Սա կենայ յաստիճանն կէս օր եւ ի կենդանակերպն կէս ամիս
եւ ի վեց ամիսն կատարէ զկենդանակերպսն: Եւ այլք ասեն, թէ ՅԽԸ. (348)
օրն կատարէ:
Վեցերորդ՝ Փայլածուն է, զոր Օտարիտ ասեն: Սա միշտ շրջի ընդ Արեգականն եւ սակաւ հեռանայ ի նմանէ: Եւ զընթացս իւր կատարէ ՅԼԸ. (338)
օրն: Եւ այլք ասեն, թէ յերեք ամիսն, վեց ժամ յաստիճանն կենայ եւ եօթ
օր եւ կէս ի կենդանակերպն:
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Եօթներորդ՝ Լուսինն, զոր Ղամար կոչեն, եւ հով, գոլ եւ գէջ: Սա յաստիճանն կենայ մէկ ժամ, Լ. (30) ժամ կենայ ի կենդանակերպն, յԼ. (30)
օրն պատէ զկենդանակերպսն՝ կէս օր պակաս:
Տումարն ժողով ասի, եւ է այս ստուգաբանորէն անուն, զի վասն ժողովեալ աստեղացն գիտութեան ժողով անուանեցաւ. ոչ միայն մոլորակացս, որ ասացաւ, այլեւ անմոլարիցս, այսինքն՝ կեն|194|դանակերպիցն
եւ Վիշապին եւ բեւեռացն հիւսիսային եւ հարաւային, Հայկին եւ Սայլին
եւ այլ նշանաւոր աստեղաց առհասարակ:
Ժողով ասի, վասն զի իմաստասէրք եւ վարդապետք կամեցան զտիեզերս ժողովել յայսմ իմաստասիրութիւն, որպէս ասէ՝ Էաս իմաստասէրն
ժողովեաց զբազումս ի բազում աշխահաց զարս կորովամիտս ի քննութիւն շրջանաց Արեգական եւ Լուսնի: Քանզի անսխալ գիտելն զսոսա
գործ մեծ է ի ուսումնական մակացութիւնս...
Ժողով ասի տումարս, զի վարդապետք եւ իմաստասէրք եկեղեցւոյ ի
ժողովել մոլորակացդ զերկուսս զայս, այսինքն՝ զԱրեգակն եւ զԼուսինն,
միայն ժողովեցին ի մակացութիւն տումարական արհեստին. զԱրեգակն
վասն գարնանային հասարակաւորութեան եւ զԼուսինն վասն լրմանն: Եւ
շատ համարեցան սոքօք բավական լինել եկեղեցւոյ մանկանց վասն
կրկին պատճառի: Նախ, զի տումարական մասանց մակացութիւնս, որ
ինչ վասն լրմանց եւ Զատկաց, վերադրաց եւ եօթներեկաց եւ այլոցն, սոքօք կարող գոն գլխաւորիլ: Երկրորդ, զի խնայելով ի տկարսն վասն յաւէտ աշխատելոյ, զայլոցն գիտութենէ զանց արարին: Եւ ըստ այսքան
կերպի տումարս ժողով անուանեցաւ: Իբր հարցանելով ումեք՝ տումարս
գիտես, որ է ժողով, գիտեա, այսինքն՝ զժողովեալ աստեղացն գիտութիւն ճանաչես զԱրեգակն եւ զԼուսին, զոր ժողովեցին հարքն ի մակացութիւն լրմանց տէրունեան Զատկի:
24. ՅԱՂԱԳՍ, ԹԷ ՅՈՒՄՄԷ ԵԴԱՆ ՏՈՒՄԱՐՔ ԱԶԳԱՑ

D |143ա| Արիսիդէս Մրրի փիլիսոփա, ընկեր Կոդրատայ, եպիսկոպոս
Կորընթոսի, ունկնդիր առաքելոցն՝ արար տումար Հռոմաեցւոց եւ այսպէս նմանեցուցեալ, թէ առաջին աւրն Ապրիելի սկիզբն արարչութեան է,
եւ ի չորրորդու աւուր ստեղծեալ զԼուսնի ի լրման, զայս ասէ լրումն առաջին եւ դնէ զսա գլուխ բոլորին:
Ղեւոնդէս՝ հայրն Որոգինի բաղդատողի, սա վերակարգեաց տովմար
Եգիպտացւոց եւ Եթովպացւոց: Եւ ի ԻԴ.ն (24) Պեմենովթ ասէ զսկիզբն
արարչութեանն, եւ զԼուսինն Ժ. (10) աւրեայ ասաց ստեղծեալ ի Ի.էն (20)
Պեմենութ եւ լցեալ ի ԻԹ. (29) նորին, որ է Մարտի ԻԷ. (27):
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Որոգինէս՝ որդի Ղեւոնդեայ, սա իմաստնացոյց զԱրաբացիս եւ զՄակեդոնացիս լինել |143բ| հմուտ արուեստի Զատկաց, եւ առաջին աւր արարչութեան սկիզբն Աւելեացն Եբրայեցւոց, եւ հասարակած՝ ի Դ. (4) նորին:
Անատոլիս եպիսկոպոս Լաւոդիկեայ, սա արուեստաւորեաց ԹԺ. (19)
երեկաւ տովմար Յունաց եւ Ասորոց: Եւ Դիւստրոսի Ի. (20) հասարակած
ասաց եւ ի նմին աւուր եռաւրեայ զԼուսինն ստեղծեալ:
Եւսեբի Պամփիլեայ, ուսուցիչ Մարտեայ եւ Ապրասոնի, սա խնդրեաց
զԹԺ.երեակն (19) Յունաց եւ զկարգեալն յԱնատոլեայ:
Թագաւորն Կոստանդիանոս հրամայեաց ժողովոյն Նիկեայ քննել յաղագս տաւնի Զատկին, եթէ ոչ է պարտ կատարել զԶատիկն ի լրմանն, այլ
ի միաշաբաթուն, եւ աստի սրբեցան ի հրէականէն: Սահմանեաց քննել
վասն հակառակութեան ԹԺ.երեկին (19) եւ Լ. (30) եկին:
Անդրէաս՝ եղբայր Մագնոսի եպիսկոպոսի, ակամա յանձն առեալ յաւէտ աշխատութեամբ հաստատեաց զԹԺ.երեակն (19)։ Սայ արար միաբանութիւն ազգաց եւ բոլորս կարգեաց:
Ի ժամանակս Գրատիանոսի եւ Թէոդոսի Մեծի |144ա| Իռոն Աղեկսանդրացի՝ այր երեւելի, որ եւ մարտիրոսացաւ իսկ յԱրիանոսաց, սայ սկսաւ
քննել զարուեստն՝ զկարգեալն Անդրէասայ եւ ծանեաւ ուղիղ, բայց
միայն ի մասանց ԹԺ. (19) անց, զի ոչ բերէր զկարգն ճշմարիտ:
Ի ժամանակս թագաւորութեան ամբարըշտին յՈՒստիանոսի եղեւ լրումն
Մ. (200) ամաց կարգացն Անդրէասայ, եւ սկան շփոթել լրմունք Զատկաց
եւ գիրք արուեստական տումարաց:
Իսկ այր ոմն ի ճշմարտագունից ուսումնասիրաց յեգիպտական մայրաքաղաքէն Աղեկսանդրեայ Էաս անուն կոչեցեալ, ձայն արկեալ առ ինքն
հաւաքէ զարս կորովամիտս զԱդդայ ի Գամրաց, զՓենէհեզ ի Հրէաստանէ,
զՅոհան յԱրաբիայ, զՍերգ ի Մակեդոնիէ, զԳիգան յԱսորոց, զՈբել
յԵդովթիէ եւ այլ ԼԶ. (36) արամբ հաւատարմաւք խորհէին գտանել զդարձ
Արեգական եւ Լուսնի ի միում ամի: Եւ գտանեն զայս՝ լեալ ի ԻԸ. (28) ԹԺ.երեակս (19)՝ յամս ՇԼԲ. (532), ապա դնեն բոլոր լրման զաւրն ՇԼԲ. (532) ամաց անսղալ: Եւ յորժամ վճարի եւ դարձեալ |144բ| դառնայ ի նոյն կարգ,
եւ զաւարտն գտեալ ի Մարտի ԻԵ.ն (25) եւ սկզբնաւորեալ յԱպրիէլի
ԺԳ.իցն (13):
Եւ վասն զի անցեալ էր Թ. (9) ամ ի սկզբան բոլորին, կարգեցին զԱպրիէլի Դ. (4) եւ ասացին թուական Հայոց Ժ. (10), որով սահմանեցին ի շարժել թուականին երթալ Թ. (9) եւ զայլն՝ ԺԹ., ԺԹ. (19-19) եւ ի Դ.իցն (4)
Ապրիէլի գտանել զմուտ Շ.եկին (500):
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Իսկ այր ոմն Իրիոն անուն Կոստանդեանուպաւլսացի սուտանուն վարդապետ ի դրան ամբարըշտին Յուստիանոսի իբր քամահանս վարկուցեալ զոչ տանիլն զնա ի ժողովն իմաստասիրացն խորհուրդ չար ի միտ
առեալ կամէր տապալել զկանոնեալ արուեստն, խախտէ զԱպրիէլի ԺԷ. (17)
ի ԺԶ. (16) եւ զԶ. (6) Ապրիէլի ի Ե. (5), որոյ գտանի սղալ պասեքն Սուրբ
յառաջ միով շաբաթով: Եւ այս ոչ ամենայն ԹԺ.երեակ (19) բոլորակի, այլ
ութ անգամ պատահեալ ի Շ.եկին (500), պատճառելով զժողովումն
Ե.եկի (5) մասանց, զոր կոչէ աւր եկամուտ եւ դնէ ի վերայ յարակային:
Եւ այսպէս ընդ սխալանաւք անկեալ գայ, հանդիպի ի ներքոյ |145ա| հասարակածին եւ փակի ընդ նզովիւք գրելեացն, զի գրեալ է, թէ անիծեալ,
որ առնէ զլրումնն յարաջ, քան զհասարակածն:
Արդ, Իրիոն թէպէտ եւ բիւր անգամ կարծի ճարտարեալ, սակայն ոչ
զերծանի ի նզովից այնմ, որ սակաւ աղաւթէ եւ բազում հայհոյէ: Առնէ եւ
ժողովումն ամացն ի սկզբանէ ինքնուսոյց վարդապետութեամբ, հաւաքէ
մինչեւ ի ծնունդն Քրիստոսի ամք ՐՇ. (5.500): Եւ աւրինակ տայ զտապանակն Մովսէսի զարկղն կտակարանաց ի Ե. (5) կանկնոյ եւ ի կիսոյ
զբարձրութիւնն լեալ ՐՆԵ. (5405) կանկն կանկնոյն եւ Շ.ն (500) կէս
կանկնոյ, եւ արդ զինչ հարկ եղեւ ժամանակի: Այլ եւ ոչ ըստ յաւէտ քննութեանն Եւսեբեայ եւ ոչ ըստ Անդրէասայ համեմատեալ, զի թէպէտ եւ
այսք զատ ի միմեանց վարին, զորոյ զպատճառն բացայայտեաց Եւսեբի:
F |292| Զտաւն սրբոյ Զատկիս ուսաք ի Մովսեսէ եւ յելիցն Իսրայեղի
յԵգիպտոսէ... Բայց ոչ է առաջիկայս մեզ մեկնութեան այդ պատմութեան
Զատկի. թէ ուստի՞ է եւ կամ յումմէ՝ ասացից...
|294| Ասեն վարդապետք Եբրայեցւոցն, թէ երիս տոնս Զատկի արար
Մովսէս յանապատին, եւ ապա ի հակառակել ժողովրդեանն, ամենայն
պատուիրանք աստուածայինք եւ կարգք լքեալ դադարեցին մինչեւ յաւրն
անցանելոյ որդւոցն Իսրայեղի ընդ Յորդանան ի տասն աւր ամսոյն
առաջնոյ: Ոչ զամսոյն կոչէ տասն, այղ զԼուսնին, քանզի ամսոյն առաջնոյ, որ անուանեալն կոչի Նիսան, ութեւտասն էր եւ Լուսնի՝ տասն...
Ապա եւ յետոյ Եզրաս նորոգել կարգեաց զիննեւտասներեակ Լուսնի՝
ազգին Եբրայեցւոց, եւ անխափան տաւնեցաւ մինչեւ ցխաչելութիւն Փրկչին,
յորում դիպեցաւ ի չորեքտասաներորդումն Նիսան՝ լրումն Լուսնի, յաւուր
հինգշաբթւոջ ըստ աւրինակի յելիցն յԵգիպտոսէ... .
|295| Յետ որոյ Արիստիդէս Մերրի փիղիսոփայ Աթենացի, ընկեր Կոդրատեայ՝ առաքելոյն ունկընդիր, արար զիննեւտասներեակն Լուսնի Հռովմայեցւոց, եւ այսպէս նմանեցուցեալ ասաց եթէ առաջին աւրն Ապրեղի է
սկիզբն արարչութեան: Եւ վասն զի ի չորրորդն աւուր ստեղծաւ Լուսին, ի
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չորրորդ աւուրն Ապրեղի եդ չորեքտասան Լուսնի եւ կարգեաց զնա
գլուխ բոլորի, վասն զի ի նմին աւուր հանդիպի ըստ Եբրայեցւոց չորեքտասան Նիսան, լրումն եւ անվերադրութիւն:
Յետ որոյ Ղեւոնտէս՝ հայր Որեւգենի, արար զիննեւտասներեակն Լուսնի Եգիպտացւոց եւ Եթովպացւոց:
Յետ որոյ Որեւգենէս՝ որդի նորուն, արար զիննեւտասներեակ Լուսնի
Արաբացւոց եւ Մակեդոնացւոց ըստ նմանութեան ձեւոյ յԵբրայեցւոց
անդր հայեցեալ:
Յետ որոյ Անատողիս եպիսկոպոս Ղաւոդիկեցւոց եկեղեցւոյն արար
զիննեւտասներեակն Լուսնի Յունաց եւ Ասորւոց ըստ աւրինակի ձեւոյ
Հռոմայեցւոց անդր հայելով:
Արդ, թէպէտ եւ այս ամենեքեան նախագոյն կարգեցան, սակայն ոչ
ընդհանուր աշխարհ ուսան վասն նեղութեան հալածանացն, որ ի վերայ
քրիստոնեից, այղ տաւնէին զոյգ ընդ Հրէիցն, տաւն խառնակ եւ անսուրբ
մինչեւ յաւուրս երանելւոյն Կոստանդիանոսի եւ ցսուրբ ժողովն Նիկիայ:
Եւ ապա ասացաւ ի թագաւորէն՝ մի՛ եւս այնուհետեւ առնել տաւն խառնակ ընդ տիրասպան ազգին Հրէից: Տուեալ հրաման ի մէջ առնուլ զիննեւտասներեակն Լուսնի Զատկաց, որք կարգեալ էին ի վերայ ճառեալ
արանցդ, առնուլ եւ աշակերտս յամենայն ազգաց քրիստոնէից եւ ուսուցանել զնոսա տոմար եւ զատուցանել զքրիստոնեականս ի հրեականէն:
Եւ թէպէտ ըստ հրամանի թագաւորին գործն կատարէր, այղ ոչ անտարակուսելի կարգեցաւ աւրինակք:
Յետ որոյ եւ յաւուրս Կոստանդեայ, որդւոյ Կոստանդիանոսի, Անդրէաս՝ եղբայր Մագնոսի եպիսկոպոսի, կարգեաց տումար երկերիւր ամաց, սակայն եդ այն ոչ անտարակուսելի:
Ապա ի սպառել Անդրեասեան տոմարին ամացն երկերիւրոց յաւուրս
Յուստիանոսի թագաւորի, եղեւ բազում խնդիր հմտագոյն իմաստասիրաց՝
վասն ոչ բերելոյ ճշգրտիւ զկարգ իննեւտասն բոլորակին, որ իննսունեւհինգ ամով բովանդակէր զեղանակ շրջագայութեան, նոյն յոլովից թուեցաւ դժոխին, զի բազում ամաւք ըստ աւուրց բոլորակին չտողէր զկնի բեսեքիստոնն: Վասն որոյ եղեալ քննութիւն յԱղեքսանդրիայ, որ է մայրաքաղաք ամենայն իմաստասիրութեանց, գտաւ անտարակուսելի աւրինակ ՇԼԲ. (532) ամաց շրջաբերութեանն, որ ստուգիւ ցուցանէ զաւուրս
չորեքտասան պասեքին: Արդ, ոչ եթէ նորաձեւելովս ինչ աղարտեցին
զվաղնջուցն դրոշմեալ կանոն, այղ ճշգրտիւ զնոյն չորեքտասան յիննեւտասն յիննեւտասն թուոյ դրոշմեցին յարմարական ոճով, զի |296| անտրտում եւ անստուերագիր տպաւորեալ եղիցի դրութիւնն:
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Եւ է կարգաւղ այսոցիկ գլուխ իմաստասիրաց՝ Աղեքսանդրացին Էաս,
ունելով իւր ընկեր զհրեայն Փենեհեզ, որ ի Տիբերիդայ, զԳաբրիէղ յԱսորւոց, եւ զՅոհան յԱրաբացւոց, եւ զԱբդիէ յԵթովպայ, զՍերգի ի Մակեդովնացւոց, զԵւղոգի ի Յունաց, զԳիգան ի Հռովմայեցւոց: Ունելով ընդ իւր
եւ այղ ընկերս Էաս ի նոյն Եգիպտացւոց, զորոց անուանս ոչ յիշատակեցաք ի պատմութեանս, բայց ընդ ամենայն ասի լինել արս երեսունեւվեց:
Աստանաւր ասէ եղեալ զԻրոն վարդապետ դրանն արքունի ի քաղաքին Կոստանդնուպաւղսի, որ ազգականութեամբ աւտար եւ ոչ քաղաքացի, զոր ոմանք եւ աղեքսանդրացի իսկ գոլ ասացին, զսա զչարեալ ասէ
ընդ ժողովս իմաստասիրացն, որ Աղեքսանդրիա, իբր քամահանս իւր
վարկանել զոչ անդր կոչեցեալ, հակառակ ճշմարտութեանն մաքառի, խոտէ զկարգելն ի նոցանէ Նոյնպէս եւ զառաջնոց եդեալսն գոգցես իբրեւ
տգէտս զնոսա համարեալ, առնէ ժամանակագրութիւն նորաձայն հակառակ աստուածային գրոց եւ ամենայն ժամանակագրաց: Նոյնպէս եւ
տոմար, եւ փոխէ զիննեւտասներեակն Լուսնի ի վեցէն Ապրեղի եւ փոխանակ կարգէ հինգ Ապրեղի եւ դնէ զնա գլուխ բոլորի... Խաղացուցանէ
անուացեալ ծանուցեալ ի ճարտարութիւն արուեստին պանձալով աղարտեալ խոտէ զառաջնոցն գիրս եւ բռնութեամբ հրամանի թագաւորին ընդ
ամենայն աշխարհն զիւրն հաստատեաց: Բայց մեզ քաւ եւ մի լիցի հաւանել ժամանակագրութեանն Իրոնի շփոթելոյ եւ յաճախելոյ արտաքոյ աստուածային գրոց եւ մի՛ ընդունել զթիւս նորա զխաբողականս եւ լիցուք
ընդ նզովիւք սուրբ հարցն քան զի գրեալ է այսպէս. անիծեալ որ առնէ
Զատիկ ընդ տիրասպան ազգին Հրէից... որ առնէ Զատիկ յերեքտասան
Լուսնի: Արդ, Իրոն թէպէտ եւ |297| բիւր անգամ կարծէ ճարտարանալ,
սակայն ոչ զերծանի ի նզովիցս... նման է այնմ, որ սակաւ աղաւթէ եւ
բազումս հայհոյէ... Քան զի ի ժամանակագրութեան իւրում ՐՇ. (5500)
ասէ ի ծննդեանն Փրկչին: Եւ աւրինակ առնու զչափս տապանին վկայութիւն ի հինգ կանգնոյ եւ ի կիսոյ լեալ. եւ այս զինչ՞ նմանութիւն իցէ արկեղ եւ ժամանակաց:
I |271| Ասեն վարդապետք Եբրայեցւոցն, թէ երեք տաւնս Զատկաց արար Մովսէս յանապատին եւ ապա ի հակառակել ժողովրդեանն ամենայն պատուիրանք աստուածային եւ կարգք լռեալ դադարէին մնչեւ
յաւր անցանելոյ որդւոցն Իսրայէլի ընդ Յորդանանի տասն աւր ամսոյն
առաջնոյ: Եւ ոչ զամսոյն կոչէ տասն, այլ զԼուսնին, քանզի ամսոյն առաջնոյ, որ անուամբ կոչի Նիսան, ութեւտասն էր, եւ Լուսինն՝ տասն...
Ապա յետոյ Եզրաս նորոգեալ կարգեաց զիննեւտասներեկ Լուսնին
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զազգին Եբրայեցւոց, եւ անտի անխափան տաւնեցաւ մինչեւ ի խաչելութիւն Քրիստոսի, յորում դիպեցաւ չորեքտասաներորդն Նիսան յաւուր
հինգշաբթոջ, լրումն Լուսնին ըստ աւրինակի ելիցն յԵգիպտոս...
|272| Յետոյ եւ սուրբ առաքեալքն յամենայն ամի երթալով Երուսաղէմ
յիշատակեալ կատարէին զաւր չարչարանաց Փրկչին եւ տաւնէին զաւր
Յարութեան եւ աստուածային նշանագործութեամբն զբազումս դարձուցանէին ի Քրիստոս... եւ արտաքոյ ժողովել ի տեղիս, տեղիս տաւնէին
զտաւն սրբոյ Զատկին:
Յետոյ Արիստիդէս փիլիսոփայ Աթենացի՝ ընկեր Կոդրատայ եպիսկոպոսի, ունկընդիր առաքելոցն, արար իննեւտասներեկ Լուսնի Հռոմայեցոցն: Եւ այսպէս նմանեցուցեալ ասաց, եթէ առաջին աւրն Ապրիլի է
սկիզբն արարչութեան, եւ զի չորս աւուրն ասէ ստեղծաւ Լուսին ի չորս
Ապրիլի եդ զչորեքտասան Լուսնի եւ կարգեաց զնա գլուխ բոլորին, վասն
զի ի սմին աւուր հանդիպի չորեքտասան Նիսանայ լրումն եւ անվերադրութիւն:
Յետոյ Ղեւոնդէս՝ հայրն Որոգինէսի, արար զիննեւտասներեակ Լուսնին Եգիպտացոց եւ Եթովպացոցն:
Յետոյ Որոգինէս՝ որդի նորա, արար իննեւտասն նորուն Լուսնի Արաբացոց եւ Մակեդոնացոցն ըստ նմանութեան եւ ձեւոյ Եգիպտացոց անդր
հայելով:
Յետոյ Անատաւլիոս՝ եպիսկոպոս եկեղեցւոյն Լաւոդիկեցոց, արար
զԹԺ. (19) Լուսնի Յունաց եւ Ասորոց ըստ ձեւոյ աւրինակի Հռոմայեցոցն
անդր հայելով:
Արդ, թէպէտ այս ամենեքեան նախագոյն կարգեցան, սակայն ընդհանուր աշխարհս չուսան վասն նեղութեան հալածանաց, որ ի վերայ քրիստոնէից, այլ տաւնէին խառնակ, զոյգ ընդ Հրէից, անսուրբ մինչեւ յաւուրս Կոստանդինոսի: Եւ ժողովոյն Նիկիայ ասացաւ ի թագաւորէն՝ մ՛ի
եւս այնուհետեւ ընդ տեառնասպան ազգին Հրէից տաւնել, այլ զատանիլ
ի նոցանէ: Տուեալ հրաման ի մէջ առնուլ զիննեւտասներեկ Լուսնի Զատկաց, որք կարգեալ էին ի վերոյ ճառեալ արանցդ, առնուլ աշակերտս
յամենայն ազգաց քրիստոնէից՝ ուսանել նոցա տոմար եւ զատուցանել
զքրիստոնէականն ի հրէականէն: Այլ թէպէտ եւ ըստ հրամանի թագաւորին գործն կատարէր, այլ ոչ անտարակուսելի կարգեցաւ աւրինակք:
Յետոյ եւ յաւուրս Կոստանդեայ՝ որդւոյն Կոսիանդիանոսի, Անդրէաս,
եղբայր Մագնոսի եպիսկոպոսի, կարգեաց տոմար ամաց երկուհարիւրից,
սակայն եւ այն ոչ՛ անտարակուսելի:
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Ապա ի սպառել Անդրէասեան տոմարին ամացն երկուհարիւրից յաւուրս Յուստիանոսի թագաւորի, եղեւ բազում խնդիր հմտագոյն իմաստասիրաց՝ վասն ոչ բերելով ճշգրտիւ զկարգ իննեւտասներեկ բոլորին,
որ ՂԵ. (95) ամաւ բովանդակէր զեղանակ շրջագայութեան: Եւ ի նոյն յոլովից թուեցաւ դժուարինագոյն, զի բազում ամաւք ըստ աւուրց բոլորակին չտողէր զկնի բեսեքիստոնին:
Վասն որոյ եղեալ քննութիւն յԱղեքսանդրիայ, որ է մայրաքաղաք
ամենայն իմաստասի|273|րութեան, գտաւ անտարակուսելի աւրինակ
ՇԼԲ. (532) ամաց շրջաբերութեանց, որ ստուգիւ ցուցանէ զաւուրս չորեքտասան պասեքին: Գլխաւոր իմաստասիրացն՝ Աղեքսանդրացին Էաս, ունելով իւր ընկեր զհրէայն Փենեհէզ, որ էր ի Տիբերիդայ, զԳաբրիէլ յԱսորեաց, զՅոհան յԱրաբացոց, զԱբդիէ ի յԵթովպիէ, զՍերգի ի Մակեդոնացոց, զԵւղոգն ի Յունաց, զԳիգան ի Հռոմայեցոց. Էաս՝ ի նոյն Եգիպտացոց, ունելով ընդ ինքեանս ա՛յլ եւս ընկերս եւ բազում աշակերտս,
որոց անուանքն ոչ յիշատակեցաք, բայց ընդ ամենայն ասէ լինել թուով
արս երեսունեւվեց:
Աստանաւր եղեալ Իռիոն վարդապետ դրան արքունի Կոստանդինապաւլսի, որ ազգականութեամբ աւտար եւ ոչ քաղաքացի, զոր ոմանք Աղեքսանդրացի գոլ ասացին զնա, սա զչարեալ ընդ իմաստասիրաց ժողով, որ
յԱղեքսանդրիայ՝ իբր քամահանս վարկուցեալ զոչ տանելն ի ժողովն,
հակառակ ճշմարտութեան մաքառի, խոտէ զկարգեալն ի նոցանէ: Նոյնպէս եւ զառաջ եդեալսն գոգցէ իբրեւ տգէտս զնոսա համարեալ, առնէ
ժամանակագրութիւնս նորաձայնս հակառակ աստուածային գրոց եւ
ամենայն ժամանակագրաց, նոյնպէս եւ տոմար փոխէ զիննեւտասներեակ Լուսնին ի վեցէն Ապրիլի ի հինգ, եւ դնէ զնա գլուխ բոլորին... Եւ
խաղացուցանէ անուացեալ ի ճարտարութիւն արուեստին պանծացեալ
աղարտեալ խոտէ զառաջնոցն գիրս եւ բռնութեամբ հրամանաւ թագաւորին ընդ ամենայն աշխարհս զիւր հաստատեաց:
Բայց քաւ եւ մի լիցի մեզ հասանել ժամանակագրութեան Եռիոնի,
քանզի այսպէս գրեալ է՝ թէ անիծեալ, որ առնէ Զատիկ յերկոտասաներորդումն ամսեանն յառաջ քան հասարակել տուընջեան եւ գիշերոյ,
անիծեալ, որ առնէ Զատիկն ընդ տիրասպան ազգին Հրէից... անիծեալ,
որ առնէ Զատիկն յերեքտասան Լուսնի: Արդ, Եռիոն թէպէտ բիւր անգամ
կարծէ ճարտարանալ, սակայն ոչ զերծանի ի նզովից աստի յայնցանէ, որ
միոյն փաղչի եւ միոյն շաղախի, նմանեալ այնմ, որ սակաւ աղաւթէ եւ
բազում հայհոյէ... |274| Եւ Եռիոն ի ժամանակագրութեան իւրում դնէ
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ՐՇ. (5500) ի ծննդեան Փրկչին, եւ աւրինակ առնու զչափ տապանակին
վկայութեան ի հինգ կանգնոյ եւ կիսոյ լեալ: եւ այս ինչ՞ նմանութիւնք են
ժամանակաց:
K |163| Վասն լրմանցդ այսպէս ասեն, թէ ի թագաւորութեանն Անտոնինոսի՝ Արիսիդէս Աթենացի, արար լրումն Հոռոմոց ի Դ. (4) Ապրիլի:
Եւ ի Սեւերեայ թագաւորութեանն Եգիպտացւոց եւ Եթէոպացւոց արար
Ղեւոնդ՝ հայրն Որոգինի: Եւ յաւուրս Աղեքսանդրի՝ Մամեայ որդւոյ՝ Որոգինէ արար լրումն տասն ամի Արաբացւոց եւ Մակեդոնացւոց: Եւ ի թագաւորութեանն Գալլիոսի՝ Անատոլիս եպիսկոպոս արար Յունաց եւ
Ասորոց: Իսկ ի թագաւորութեանն Կոստանդիանոսի, Եւսեբի՝ Կեսարու
հայրապետն արար լրումն Բիւթանացւոց եւ Կապադովկացւոց: Եւ յաւուրս որդոյ նորա, Անդրէաս՝ եղբայր Մանգնոսի եպիսկոպոսի, միաբանութիւն արար ութն ազգաց |164| լրմանց իննեւտասներեկաց եւ կարգեաց զերկերիւրեակն: Ի նոյն ժամանակս եդաւ եւ յայլոց ոմանց իննսունեւհնգեակն:
M |208| Գիտելի է, թէ տումարական մակացութիւնս յորոց մարդկանէ
արհեստաւորեցաւ. գիտելի է, զի նախ՝ ի նախամարգարէէն Մովսիսէ
օրինադրեցաւ, զի նա կարգեաց զլըր|209|մունս Զատկաց հինն Իսրայէլի
յօր ելիցն, որ յԵգիպտոսէ: Զի ի գիշերին յայն արարին զԶատիկն եւ կերան զգառն խորովեալ եւ ելին ի եգիպտական ծառայութենէն:
Երկրորդ՝ յետ սորա նորոգեաց Եզրաս, որդի Սարսոնի, զտասնիններեակն զտումար Եբրայեցւոց Լուսնի յետ Ռ. (1000) ամի ելիցն յԵգիպտոսէ ի դարձի գերութեան, զի ապականեալ էր եւ թիւրեալ ի գերութեան: Եւ յետ Շ. (500) ամի դարձի գերութեան, յորում պատարագեցաւ
Քրիստոս ի վերայ խաչին, եղեւ կատարումն օրինաց մարգարէիցն:
Երրորդ՝ յետ սորա Ըռըստակէս Աթենացի արար տումար հռոմայեցւոց
աշխարհին եւ թուեաց, թէ օր առաջին Ապրիլի է սկիզբն արարածոցս
արարչութեան, վասն զի չորրորդում աւուրն ստեղծ Աստուած զԱրեգակն
եւ զԼուսինն, եւ վասն այնորիկ ի չորիցն Ապրիլի է սկիզբն: Եւ ի չորեքտասանիցն Նիսանայ կարգեցին զտասնիններեակ բոլորին, որ ի միում
աւուր սկիզբն առնուն եւ ի միում աւուր կատարին:
Չորրորդ՝ զկնի սորա Ղեւոնդ՝ հայրն Որոգինէի, արար զլրումն Զատկաց Եթովպացւոց եւ Եգիպտացւոց:
Հինգերորդ՝ յետ սորա որդի սորա արար զլրումն զատկաց Արաբացւոց եւ Մակեդոնացւոց:
Վեցերորդ՝ Անատոլիս Արիոպագացի արար զլրումն Զատկաց Յունաց
եւ Ասորւոց:
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Եօթներորդ՝ յետ սորա Անղէս արար զլրումն Բիւթանացւոց եւ Կապադովկացւոց:
Ութերորդ՝ յետ սորա Դիոնեսիոս Արիոպագացի արար զլրումն Աթենացւոց աշխարհին:
Իններորդ՝ յետ սորա Անդրէաս Բիւզանդացի, եղբայր Մագնոսի եպիսկոպոսի, արար միաբանութիւն ամենայն տիեզերաց լրմանց եւ տասնիններեկաց, կրկնակաց, վերադրաց եւ տարեմտից եւ այլ զանազան
խորհրդոց: Վասն զի գայր առ նա Հոգին Սուրբ եւ աղբիւրացուցանէր
զնա առաւել քան զծովն ովկիանոս, որ քննէր զվերին կիսագունդն եւ
զներքին կիսագունդն, զընթացս լուսաւորացն: |210| Տասներորդ՝ յետ
սորա Անանիա Շիրակացին արար զլումն Հայոց Մեծաց:
Իսկ ի ժամանակս ամբարիշտ թագաւորին Յուստինիանոսի եղեւ
լրումն Մ. (200) ամի կարգացն Անդրէասու, եւ սկսան շփոթիլ լրմւնք
Զատկաց եւ գիրք արուեստական տումարաց: Վասն որոյ, մետասաներորդ՝ այր մի ի ճշտագունիցն ուսումնասիրաց յեգիպտական մայրաքաղաքէն յԱղեքսանդրեայ՝ Էաս անուն կոչեցեալ, ձայն արկեալ առ ինքն
ժողովէ եւ հաւաքէ զայրս կորովամիտս՝ զԱդդա ի Գամրաց, զՓենեհեզ ի
Հրէաստանէ, զՅոհան ի Արաբիոյ, զՅովբել յԵթովպիոյ, զՍերգ ի Մակեդոնիա, զԳիգան յԱսորոց եւ այլ ԼԶ. (36) արամբ հաւատարմօք, խորհէին
գտանել զդարձ Արեգական եւ Լուսնին ի միում ամի: Եւ գտին՝ զայս լեալ
ի ԻԸ. (28) տասնիններեակսն: Ապա դնեն զօր լրմանն ՇԼԲ. (532) ամի
անսխալ, զաւարտն գտեալ ի Մարտի ԻԵ. (25) եւ սկզբնաւորեալ յԱպրիլի
երեքտասանիցն: Եւ վասն զի անցեալ էր ինն ամ յիսկզբանէ բոլորին,
կարգեցին զԱպրիլի չորսն եւ ասացին թուական Հայոց տասն: Ուստի
սահմանեցին երթալ ի թուէն ինն եւ զայլն երթալ տասնինն, տասնինն եւ
ի չորիցն Ապրիլի գտանել զօր լրմանն:
Իսկ այր ոմն՝ Իրիոն անուն ի դրան ամբարշտին Յուստինիանոսի քամահանս վարկուցեալ զոչն կոչելն զնա ի ժողովն, եւ կամեցաւ տապալել
զկանոնեալ արուեստն, խախտեաց զԱպրիլի տասնեւեօթն ի վեշտասան
եւ զԱպրիլի զվեցն ի հինգ, որով գտանիս սխալ պասէքն Սուրբ՝ յառաջեալ միով շաբաթով: Եւ այս ոչ յամենայն տասնիններեակ բոլորի, այլ
ութն անգամ պատահեալ ի շրջանին, պատճառելով զժողովումն հնգեկի
մասանց, զոր կոչէ «օր եկամուտ», եւ դնէ ի վերայ յարակային: Եւ այսպէս ընդ սխալանօք գայ, հանդիպի ի ներքոյ հասարակածին եւ փակէ
ընդ նզովիւք գրելեացն, զի գրեալ է, թէ անիծեալ է, որ առնէ զլրումն
յառաջ, քան զհասարակածն: Արդ, Իրիոն թէպէտ եւ բիւր անգամ կարծէ
ճարտարանալ, սակայն ոչ զերծանի ի նզովից՝ նմանեալ այնմ, որ սակաւ
աղօթէ եւ բազում հայհոյէ:
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25. ԶԻ՞ՆՉ Է ԹՈՒԱԿԱՆ

A |146| Յառաջ քան զլինելն առաջին մարդոյն թուական թուեցաւ,
վերադիրն հաստատեցաւ, Է.երրեակն (7) կարգեցաւ, նահանջն եւ իննեւտասներրեակն յեղանակեցաւ, եւ ապա ստեղծաւ մարդն: Յառաջին ամին
Ադամայ հանդիպի վերադիրն՝ Ժ. (10), Է.երրեակն (7) ՝ մի հասարակած՝
ի Մեհեկի ի ԺԲ.ն (12) եւ առաջին աւր արարչութեանն՝ ի Մեհեկի յԹ. (9),
որ էր Մարտի ի ԺԷ.նն (17): Արդ, Մարտի ի ԺԷ.նն (17), որ է սկիզբն
արարչութեանն եւ Ապրիլի յԷ.նն (7), որ է սկիզբն Աւետեաց սրբոյն
Կուսին եւ Յունուարի ի Զ.ն (6), որ է սկիզբն Յայտնութեանն Տեառն,
սոքա երեքեանս յամենայն ամի ի մի պատկեր աւուր հանդիպին: Այլ եւ
չորք եղանակքս՝ գարնանամուտ եւ ամառնային, աշնանային եւ ձմեռնային՝ յամենայն ամի ի մի պատկեր աւուր հանդիպին:
Այսպէս ուսուցին մեզ սուրբ հարքն, թէ տարին ՅԿԵ. (365) աւր է,
ամիսն Լ. (30) աւր է, շաբաթն Է. (7) աւր է, աւրն ԻԴ. (24) ժամ է՝ ընդ
տիւն եւ ընդ գիշերն, ժամն Լ. (30) մասն է, ի մասնն հոլով մի հոլովի
Արեգակնն: Հոլովն Շ. (500) ասպարեզ է, ասպարեզն Շ. (500) կրկնաքայլ է, քայլն Է. (7) ոտն է, ոտնն Է. (7) բոյթ է, բոյթն Բ. (2) ղունկն է,
ղունկն Բ. (2) գարի է, գարին՝ ակին թոթոփ մի...
|141| Թուական այսպէս արա՛. կա՛լ թիւ մի յԱրաց ամսոյ, թուեա՛ մինչեւ ցՅայտնութիւն, չորեքպատկեա՝ թուական է: Եթէ յառաջին ամին ես,
Գ. (3) ի բաց ե՛րթ, եթէ յերկրորդին՝ Բ. (2), եթէ յերրորդին՝ Ա. (1), եթէ ի
չորրորդին՝ լիով կա՛լ, նահանջի ամ է... |174| Դարձեալ՝ կա՛լ ԺԸ. (18)
թիւ ի Մարգաց ամսոյ, թուեա՛ մինչեւ ցՅայտնութիւն, չորեքպատկեա՝
Փոքր թուական է: Թէ յառաջին ամին ես՝ Գ. (3) ե՛րթ, յերկրորդին՝ Բ. (2),
յերրորդին՝ Ա. (1), ի չորրորդին լիով կա՛լ, զի նահանջ է... |151| Թուական Հոռոմի այսպէս արա՛. կա՛լ յԵ. (5) ամէն Փիլիպպոսի կայսեր մինչեւ
ցԼԴ. (34) ամն Յուստիանոսի կայսեր, որ են ամք ՅԴ. (304), զՀայ թուականն ի վերայ բե՛ր, որ է Բուն թուական Հոռոմի՝ Աւագ թուական է:
Կա՛լ զԲուն թուականն, ՇԼԲ. (532) ի բաց ե՛րթ, եւ որ ի խոնարհ մնայ,
այն կոչի Քննիկոն, որ է Նոր թուական: Դարձեալ՝ կա՛լ զՀայ թուականն
զՆորն, ՅԴ. (304) ի վերայ բե՛ր, Փոքր թուական է Հոռոմի, որ կոչի
Քննիկոն...
|173| Սկիզբն Հայոց տումարի. Ի թագաւորութեանն Խոսրովու, ի հայրապետութեանն Ներսեսի Շինողի եւ ի նահատակութեանն Յիզտբուզտի
սահմանեցին կանոն զԽաչեցարն եւ եդին տումար ըստ Հայոյ. վերադիրն
Դ. (4) էր, Է.երեակն (7) Գ. (3) էր, լրումն ի Մարերի յԷ. (7), աւրն կի-
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րակէ՝ ասէ: Յիսնակամուտն ի Քաղոցի ԺԱ. (11), Յայտնութիւնն յԱրաց
Լ.ն (30), հասարակածն յԱհկի ԺԳ.ն (13), ամառնամուտն ի Հրորտիցի
ԺԴ. (14), աշնանայինն՝ ի Սահմի ի Ժ.ն (10), ձմեռնամուտն՝ յԱրացի ԺԱ. (11),
Աստուածածինն՝ ի Հոռի ի Զ.ն (6), Սուրբ Խաչին՝ ի Սահմի ի Զ.ն (6),
անկաստեղն՝ ի Մարերի յԲ.ն (2), ելն՝ ի Մարգաց ի ԺԸ.ն (18)...
|174| Զամս ծննդեանն Քրիստոսի այսպէս արա՛. կա՛լ ՇԾԳ. (553) եւ
զՀայ թուականն ի վերայ բե՛ր, եւ այն են ամք ի ծննդենէն Քրիստոսի
մինչեւ ցայսաւր:
Թուական այսպէս արա՛. կա՛լ թիւ մի յԱրաց ամսոյ, թուեա՛ մինչեւ
ցՅայտնութիւնն, չորեքպատկեա, եւ այն է: Թէ յառաջին ամին ես, Գ. (3)
ե՛րթ, յերկրորդին՝ Բ. (2), յերորդին՝ Ա. (1), չորրորդին լիով կա՛լ, զի նահանջ է:
Դարձեալ՝ կա՛լ ԺԸ. (18) թիւ ի Մարգաց ամսոյ, թուեա՛ մինչեւ ցՅայտնութիւն, չորեքպատկեա՝ Փոքր թուական է: Թէ յառաջի ամին ես՝ Գ. (3)
ե՛րթ, յերկրորդին՝ Բ. (2), յերորդին՝ Ա. (1), ի չորրորդին լիով կա՛լ, զի
նահանջ է:
A1 |252| Մեծ թուական այսպէս արա՛. կա՛լ թիւ մի յԱրաց ամսոյ,
թուեա՛ մինչեւ ցՅայտնութիւնն, չորեքպատկեա՝ թուական է: Թէ ի նահանջին յառաջին ամին իցես, Գ. (3) ի բաց ե՛րթ, թէ յերկրորդին՝ Բ. (2), թէ
յերրորդին՝ Ա. (1), թէ ի չորրորդին՝ լրիւ կա՛լ, զի նահանջ է, որ կոչի ոլոմպիաթ:
Փոքր թուական այսպէս արա՛. կա՛լ ԺԸ. (18) թիւ ի Մարգաց ամսոյ,
թուեա՛ մինչեւ ցՅայտնութիւն, չորեքպատկեա, Նոր թուական է: Եւ նոյնպէս՝ թէ ի նահանջի յառաջին ամին իցես՝ Գ. (3) ի բաց ե՛րթ, թէ յերկրորդին՝ Բ. (2), թէ յերրորդին՝ Ա. (1), ի չորրորդին լիով կա՛լ, զի նահանջ է։
Դարձեալ՝ կա՛լ զՄեծ թուականն եւ զշրջանն ՇԼԲ. (532) ե՛րթ, որ մնայ,
Փոքր թուական է Սարկաւագին:
Դարձեալ՝ կա՛լ Ժ. (10) թիւ ի Նաւասարդի ամսոյ, թուեա՛ մինչ ի գարնանամուտն, չորեքպատկեա՛ եւ ապա՝ որպէս զառաջինսն, թուական է:
B |153ա| Զի՞նչ է թուականն - նիւթ թուոց, շարժումն յաւէտ
յառաջախաղաց եւ հիմն զանազան մասանց արուեստից...
|154բ| Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ ԺԳ. (13) եւ զնահանջն»: Վասն զի յառաջին թուականին հասարակածն յԱհկի ԺԳ. (13) դիպեցաւ, զայն ԺԳ. (13)
ի վերայ նահանջին արկանել հրամայէ եւ զմինդ առաջի աւուր ամսոյն ասէ տալ: Նոյն սարասիւ իմա եւ զայլդ ամենայն յեղանակսդ եւ զտաւնսդ,
որ նահանջիւդ են գրեալ:
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Զի՞նչ է, որ ի Յայտնութեանն ոչ ասէ արկանել ի վերայ, այլ ասէ՝ «կա՛լ
զնահանջն եւ տո՛ւր Մեհեկի ամսոյ»:
Վասն զի յԱրանց Լ.նն (30) դիպեցաւ յայնժամ Յայտնութիւնն, վասն
այնորիկ ասէ՝ անմակադիր:
C |149բ| Հարցումն. Զի՞նչ ասի թուական: Պատասխանի. Զքանիաւնութիւն արարածոց ի կիր արկեալ, հիմն զանազան արուեստից եւ չափ
կենաց իւրաքանչիւր:
E |155ա| Ամենայն թուականք ազգաց յառաջադրութիւնն իւրեաց
ցուցանեն, որ քան զՀայոցն յառաջ անշարժութիւն յիսկզբան տումարի
իւրաքանչիւրոցն իբրեւ զհիմն հաստատուն: Նախ զժամանակն, որ յետոյ
մեկնեցին եւ անուանեցին «Հայոց», որ յառաջ էր, քան զմերս շարժական
ժամանակս, այս է՝ «կա՛լ այսչափ իբրեւ զՀայոցն», քանզի սայ թիւ «շարժական» հռչակեալ յազգս:
|155բ| Ցուցանեմ քեզ յաղագս Հոռովմոց թուականին, որ ըստ ոմանց
ասելոյ յԱղեկսանդրացի Իռոնէ ասեն լինել: Այլ ոչ ունի հաստատութիւն
բանն, քանզի ի շինելոյ Հոռովմայ մինչեւ յառաջին ամն Փիլիպոսի կայսեր Ռ. (1000) ամ լցաւ Հռովմայեցւոց, որ յերկու ամէն վարի թուականն՝
կարգեալ Հոռովմոց: Արդ, իմանի նոցին Հռովմայեցւոց կարգեալ յետ
լնելոյ շրջանաց Արեգական եւ Լուսնոյ թուով քաղաքին շինելոյ եւ յեւթն
ամէն ասեն Փիլիպոսի:
G |66| Թուական է ժամանակական շարժումն, եւ ամատող շարժումն,
յառաջախաղաց տրամադրութիւն, յորմէ բաղկանայ տումար ի յոքունս
սնունդս միակին, որ ցուցանէ սկիզբն, եւ առ միայնն հայեցուցանէ Աստուած, յորմէ ամենայնք սկիզբն առին լինելոյ: Եւ է սա շարժումն թուոց
ԻԸ.ից (28) եւ հիմն զանազան մասանց արուեստից: Իսկ հարկաւոր գիտելն զայս յաղագս նահանջից միայն է, զոր ի գիր իմն արկին սակս շարժելոյ հասարակաց տունջեան եւ գիշերոյ: Իսկ ի սակս վերադրաց եւ Է.երեկաց (7) ոչ էր դա պիտանի...
|86| Զի՞նչ է թուական Հռոմայեցոց: Ամենայն թուականք ազգաց զյառաջադրութիւնս իւրեանց ցուցանեն, որ քան զՀայուն յառաջ անշարժ
թուի, յիսկզբան տումարի իւրաքանչիւրոցն իբրեւ զհիմն հաստատուն:
Նախ զժամանակն, զոր մեկնեցին եւ անուանեցին «Հայոց», որ յառաջ էր,
քան զմերս շարժական ժամանակս, ասէ «կա՛լ այսչափ եւ զՀայուն ի վերայ բե՛ր», քանզի սա՝ թիւ շարժական հռչակեալ յազգս:
Դարձեալ ցուցանեմ քեզ յաղագս Հռոմայեցւոց թուականի, որ ըստ
ոմանց ասելոյ յԱղեքսանդրացի Իռիոնէ ասեն լինել, այլ ոչ ունի հաստա-
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տութիւն բանն: Քանզի ի շինելոյն Հռոմայ մինչեւ յառաջին ամն Փիլիպպոսի կայսեր Ռ. (1000) լցաւ, յորոց Բ. (2) ամին վարէր թուականն Հռոմայեցոց: Արդ, իմանի նոցին Հռոմայեցւոց կարգել յետ լնելոյ շրջանաց
Արեգական եւ Լուսնի թուով քաղաքին շինելոյ: Եւ յԷ. (7) ամէն Փիլիպպոսի ասեն, զի Է. (7) ամ թագաւորեաց Փիլիպպոս:
Զի՞նչ է կա՛լ մինչեւ յԼԴ. (34) ամն Յուստիանոսի կայսեր եւ ցԻԴ. (24)
Խոսրովա պարսից: Վասն զի աստ եղեւ լրումն Մ. (200) ամի կարգացն
Անդրէասայ Ը. (8) ազգաց: Եւ անտի այսր է թուական մեր այ|87|լուստ,
զի աղեքսանդրացիք եւ Իռիոն յետ Մ.եկին (200) կարգեցին զթուականն
հռոմայեցոցն: Զի նորա ամքն յետ Անտիոքայ շինելոյն են: Այն չէ: Դարձեալ տօնական կանոնքն Անդրէասի, զոր եդ նա Մ. (200) ամի յինքենէ
յառաջ Ը. (8) ազգաց աստ կատարեցան: Ապա ժողովեալք յիւրաքանչիւր
յաշխարհաց առաջնորդք եկեղեցւոյն կարգեցին այլ յարմարումն թուոց
եւ տօնից՝ ճանապարհ անմոլար. ոմանք նոյն թուականաւն Անդրէասի
դրութեամբն եւ ոմանք յաւելին կամ պակասեցին: Արդ, մերումս կարգեցան այն ամն՝ թուական Ժ. (10) եւ այն ժողովեցան մինչեւ ցայս ամս:
H |67բ| Արդ, վասն զի յԱրաց ամսոյ յԼ.նն (30) հանդիպեցաւ դնել
զգիր թուականութեան հայոց ազգիս ի ձեռն Անանիայի Շիրակացւոյ ի
Ժ.երորդ (10) ամի աթոռակալութեան տեառն Յովհաննիսի (=Մովսէսի)
Հայոց կաթողիկոսի, որ ԻԳ. (23) թիւ էր հայրապետացն ի սրբոյն Գրիգորէ, եւ ի ԻԵ. (25) ամին Յուստիանոսի կայսեր, ի հիմնարկութեան մեծ
եկեղեցւոյն Սուրբ Սոփեայ եւ ի ԻԲ. (22) ամին Խոսրովու՝ պարսից արքայի: Արդ, յայնմ տարւոջ, յորում զթուականն եդին, ՐՈՀԶ. (5676) ամ էր
յԱդամայ մինչեւ ի Հայ թուականն եւ ի ծննդենէն Յիսուսի Քրիստոսի
մինչեւ ի սրբոյն Գրիգորի ելն ի Վիրապէն են ամք ՄՀԶ. (276) եւ անտի
մինչեւ ցՀայ թուականն՝ ամք ՄՀԶ. (276), որ լինի ի ծննդենէն Քրիստոսի
մինչ |68ա| եւ ցՀայ թուականն ամք ՇԾԲ. (552)... |70ա| Իսկ զի ասէ
«կա՛լ թիւ մի յԱրաց ամսոյ եւ թուեա՛ մինչեւ ցՅայտնութիւն», վասն զի
յորում ամի զթուականն եդին, Յայտնութիւնն յԱրաց ամսոյ Լ.նն (30) էր:
|70բ| Եւ առաջին ամ էր յետ նահանջի, եւ ի նոյն ամի լրումն Զատկին ի
Մարերի յԷ.ն (7) էր, եւ աւրն՝ կիւրակէ, եւ Ապրիելի ԺԳ. (13), որ է
սկիզբն բոլորին Ապրիլեացն:
I |246| Զթուականէն անուանեցելոյ՝ թէպէտ եւ ոմանք ըստ կարծեաց
մտաց իւրեանց թուեցան իմաստասիրել եւ արդարապէս հանդիպեցուցանել, սակայն ըստ ճշմարտութեան ունի այսպէս. առ Փիլիպոսի կայսերբ յառաջնում ամի թագաւորութեան նորա, շինութեան քաղաքին Հռոմայ յՌոմիղեայ, լցաւ հազար ամ եւ զերկրորդ ամն թագաւորութեան նո-
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րա եդին սկիզբն այլոց թուականի՝ յետ մեծապէս տաւնելոյ զնաւակատիս շինուածոյ քաղաքին ի լրման հազարեկին: Քանզի ունի բանն այսպէս, թէ ի սկզբան թագաւորութեան Փիլիպպեայ հանդերձ որդովն հազար ամ լցաւ Հռովմայ: Եւ գազանք կոտորեցան ի մեծին կրկիսի, թատերք ի դաշտին Արեայ, զցայգ զերիս աւուրս եդան: Եւ զցայգ վախճան
զերիս աւուրս առնէին, թէատրոն Պոմպէի կոչեցաւ... Եւ լինին յերկրորդ ամէն Փիլիպպեայ մինչեւ ցքսանամեակն Կոստանդինի Մեծի ամք ՁԱ.(81): Եւ
յետ այսորիկ, յաւուրս որդոյ նորա Կոստանդեայ, մետասաներորդ ամի
թագաւորութեան նորա եդաւ կանովնեալն յԱնդրէասէ Մ.(200) ամաց
բերող զորս ի նմայն: Որպէսզի լինել յերկրորդ ամէն Փիլիպպոսի մինչեւ
զկարգուած երկուհարիւրեկին ամք ՃԴ. (104): Եւ լինին մինչեւ ի յանկումն երկուհարիւրեկին յերկրորդէն Փիլիպպեայ ամք՝ ՅԴ. (304), յորոյ
վերայ ածելով զՀայոյն թուականն, գտանի Հռովմոցն:
Եւ է սկիզբն երկուհարիւրեկին ի չորիցն Ապրիելի չորեքտասաներորդն Լուսնոյ Զատկաց եւ վախճան՝ ԻԵ.ն (25) Մարտի: Յետ տաս իննեւտասներեկաց եւ տասանց ամսոց թագաւորէ Կոստանդիանոս ի ԼԴ. (34)
ամս: Եւ ի քսանմէկէն նորա մինչեւ ի վախճան երանելոյն ունին ամք չորեքտասանք, եւ ապա որդոյ նորա տաս եւս ամ, որպէսզի յառաջին ամէ Փիլիպպոսի եւ անդր ի լինել հազար ամ մինչեւ ի սկզբան քաղաքին շինելոյ:
Իսկ յերկրորդէն |247| մինչեւ ի տասերորդ ամ որդոյն Կոստանդնի
Մեծի՝ ԺԴ. (14) ամք, եւ ապա յԱնդրէասէ կանովնեցելոցն միանգամայն
ՅԴ. (304) ամք: Քանզի սկիզբն դրութեան այսր թուականի էր ամն, յորում չորեքտասաներորդն Լուսնոյ Զատկաց պատահէր, երեքտասաերորդում աւուր ամսոյն Ապրիելի, եւ վեշտասան անգամ եկեալ զանձամբ
իննեւտասներեկիցն բոլորակի առնէ զՅԴ. (304) թիւ: Յանգեալ ամի,
յորում էր լրումն Լուսնոյ Զատկաց ի ԻԵ. (25) Մարտի ամսոյ, բայց երկուհարիւրեակն ի չորից անտի Ապրիլիոս ամսոյ սկսանի եւ առնու վախճան
ի մարտիս ամսոյ ի քսանեւհինգին, տաս անգամ կատարեալ զբոլորն, եւ
տաս եւս այլ ի վերայ ամս: Եւ սկիզբն լինի թուականին, որ ըստ հայում ի
նոյն երեքտասանէն Ապրիելի, եւ յետ ՇԼԲ. (532) դարձեալ վախճանի ի
քսանեւհինգն Մարտի լրմանն ամի եւ միւս անգամ սկսանի յերեքտասանէն Ապրիլիոս ամսոյ լրմանն: Բայց վասն զի յաւելուած եղեւ թիւ մի, որպէս ասացաք յառաջագոյն, եւ ցուցանէր յերկուցն Ապրիլի զինքեամբ
զյառածանիլն, թողաք զթիւն վասն ոչ ի ճշմարիտ արուեստէ գալոյն ի
սխալ զամենայն կանոնեալսն առաջնոցն ածլոյ: Եւ արդ ըստ որում ի
սկսմանն իւրում կանոնեցաւ՝ հանդիպել ի նոյն դարձուցաք դարձեալ...
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|261| Զքո, ով պատուականդ ինձ եւ փափագելի, լուեալ եւ յոյժ ախորժեալ զխնդիր հրամանի՝ վերստին երկրորդել զառ ի յինէն գրեալ վասն
հայկական ամսոց զշարժութեան պատճառս, եւ եթէ բարիոք կամ ըստ
բանի ուրուք արդեաւք յոմանց կարգեցաւ՝ այլոց աւտար ազգացդ զկարգն
ունել, նմանապէս եւ առ յեղանակս չորեսին փորձեցայց ցուցանել կարճառաւտ բանիւ: Արդ, թէպէտ եւ ինձ ոչ այդպիսի դրութիւն իցէ հաճելի
յաղագս զանազան եւ իրաւացի պատճառանաց, բայց ի նախնեացն յոլովք կամեցան գրել այդպես, նաեւ ի յունաց եւս: Սակայն ոչ նմանապէս,
այլ ոմանք այսպէս եւ կէսք այլ ազգ, որով ցուցանի անհանճարութիւն
ազգիս մերոյ՝ զատ եւ ուրիշ յամենեցունց, զխառնումն ամսոց եւ յեղանակաց ընդ միմեանս ունել առանձնակի, առնել գումարութիւնս նահանջիցդ ըստ Արեգական ընթացից, զոր ամենեքեան արկանեն ի թիւ ամսոցն ի չորրորդումն ամի կատարման աւուրն նահանջի: Վասն որոյ ոչ
իսկ փոփոխին ի միջոցէ անտի քանիք ամսոցն եւ յեղանակ տարոյն, եւ ոմանք ի տաւնից, որպէս ընկալան ի սկզբանն կարգ:
Նախ եբրայեցիքն, որպէս ունին գիրքն Եզրի եւ մարգարէին Զաքարիայ, յայտնապէս ցուցանեն՝ ոչ այսպէս կանոնիլ ի սկզբանէ դրութեան:
Քանզի զԱդար ամիս, որ է ըստ նոցա վերջին ամիս, դնեն զոյգ ընդ Մեհեկանի՝ եօթներորդ ամսոյն մերոյ, որպէսզի պատահել գարնանային հասարակաւորութեան ի չորրորդումն աւելեացն, որ ըստ նոցա, իսկ ըստ
մերում՝ Արեգա ամսոյ ի չորրորդումն: Նմանապէս եւ ասորիք զԱրեգա
ամիս գիտեն եւ կարգեն, իսկ ոմանք ի յունաց զոյգ ընդ Մարտոյ ամսոյ
դնեն զՄեհեկանի միշտ, եւ զԱրեգ յելսն մտանել Մարտի ամսոյ, որպէսզի
յերկուս նորա մուտ իցէ Ապրելի ամսոյ:
Բայց այրն Աստուծոյ Կիւրղոս Երուսաղէմի եպիսկոպոսն ի թղթին, որ
առ թագաւորն Կոստանդին վասն պատուական խաչին |262| գրէ, երեւեալ ի գլուխ Ահեկանի ամսոյ, որ է Մայիս ամսոյ եւթն: Եւ ըստ այսմ՝
հանդիպի հասարակաւորութիւն գարնանային յերկոտասան Արեգ ամսոյ,
ըստ որում եւ մեք զկանոն կարգեցաք եւ զբովանդակ Պատճէն տումարին: Այլ ոմանք զինն կարգեցին նորին ամսոյ լինել հասարակաւորութիւն
գարնանոյ: Եւ ըստ այսմ ամենեցունց եւ սոցունց համաձայնից գոյ
ուսանել, թէ այժմուս կարգ ոչ է հեռի յանպատեհութենէ
Քանզի ոչ ի հիշեցելոցդ ոք եւ այլք բազումք, որպէս երկասիրաց եւ ուսումնասիրաց է գիտել, ոչ այժմու սովորութեամբ հաճեցան կանոնել զյե-
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ղանակս եւ զշարժումս, որ ըստ հայ ամսոց: Եւ է առաւել տգիտութիւն
ժողովմունք նահանջի աւուրց զատ եւ որիշ յաւուրց տարւոյն եւ ի թուոյ
ամսոց, զոր եւ ոչ մի ազգ առնէ, քանզի բազում սխալութիւն գործի յայդմանէ. առաջին՝ յաւելումն թուոյ ամսոց, երկրորդ՝ զանցանելն ընդ կանոնս: Զի թէ միոյ թուոյ յաւելուած այսպիսի շփոթումն եւ սխալմունս
գործեաց յեւթներեկաց կանոնս եւ իննեւտասներեկաց, եւ նորին ինքեան
հինգհարիւրեկին եւ յայլս բազումս: Եւ թէ ի սկզբանէ իսկ եղեալ էր հաւաքումն նահանջիցն արտաքոյ ամենեցուն, զիա՞րդ ոչ եղծանէր զամենայն կանոնեալսն եւ կամ հարկաւորապէս ինքն ի բաց կտրեալ լինէր
յամենայն կանոնելոցն:
Վասն զի ժողովին աւուրքն նահանջականք ՅԿԵ. (365) ի յամաց ՌՆԿ.ից
(1460) եւ անցանէ ընդ շարժմունս եղանակացդ ի միւս ամն միով թուով:
Եւ ժողովին ի թուականացդ, որ յելիցն Ադամայ ի դրախտէն աւուրք իբրեւ չորից ամաց սակաւ ինչ կամ նուազ կամ աւելի մինչեւ ի գիր մատենիդ: Եւ զիա՞րդ համեմատի այդպիսի շարժմունք, որ լինի ի ձեռն աւելի թուոցդ՝ ընդ անշարժ եւ անաւելորդ կանոնեցելոցն, քանզի բազում
խառնակութիւն եւ շփոթմունք գործին յաւելի թուոցդ, եւ անբոխէ զմիտս
սոքաւք վարեցելոցն:
Ոչ միայն ի վերայ ասացեալդ գործէ սխալ, այլեւ զամն նահանջին մի
թուով յառաջ բերէ: Եւ թէ պատահեալ լինի երկու կամ երեք անգամ ընդ
շրջագայութեան ամացն եւ յեղանակաց զաւուրբք տարւոյն, որպիսի
պատճառ կուրութեան լինէր եւ վիճոյ եւ հակաբանութեան գիտնոց առ
անգէտս, բայց միայն ի ժողովիլ ամաց չորից եւ զոյգ եւ հաւասար պատահէր ըստ նահանջին, այլ եւ ոչ այնու եւս, քանզի անհաւասար գտանի
այլոցն եւ անմիաբան ըստ յաւելման թուոցն եւ նահանջիցն առաւել յաճախելովն: Քանզի ԻԸ. (28) բազմապատկմամբ զեւթամքն անցանելով
նահանջիցն գրովք:
Այլ թէպէտ անդրէն ի նոյն դառնայր վասն անշարժութեան, սակայն
վաղվաղակի դարձեալ անցանէր զկարգն: Եւ այսպէս յանհունս արտաքայլեալ լինի այսոքիւք, յորմէ ոչ է հնար լինել մակացութեան: Եթէ
զիարդ՞ կամ երբ՞ եմուտ ի ներքս մի թիւն այն, զոր ի բաց ընկեցաք,
ասացաւ երբեմն առ ի մէնջ: Բայց եւ այժմ յիշեսցուք սակաւ ինչ բանիւք:
Յորժամ անարուեստ Պատճէն այն կարգեցաւ, ասի հասարակ լինել
գարնայնոյն յԱհկի ամսոյ ԺԳ. (13): Եւ ըստ փոփոխման |263| թուոյ աւուրցն ամսոյ անցանել աւուրսն ի միւս ամն՝ յամիսն Նաւասարդի, որ է
առ մեւք ՃԷ. (107) ամ: Եւ ոչ ոք կարաց իմանալ՝ ոչ ի կարգողացն զառա-
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ջինն, թէ այս լինիցի յաւարտման ամին եւ ոչ յընդունողացն ի նոցանէ ոք,
թէ եղեւ թիւ եկամուտ, եւ կամ զպատճառն, թէ վասն էր՞ եղեւ, զի թէ ոչ
զմտանելն ծանեան, զիա՞րդ կարէին զպատճառն քննել արդեւք կամ
իմանալ: Բայց միայն յորժամ տեսանէին զսխալմունսն, որ պատահեալ
լինէին, յաւդէին եւ կարկատէին բանս անոճս եւ անըմբռնս՝ որպէս ի խոր
գիշերի առանց աչաց գաւազանաւք խարխափեալ որմն զորմով զանցս
ճանապարհի՝ հեռի եղեալք ի հաւաստագոյն տեղեկութեանց, վհից եւ
վիրապաց եւ քարանց գլորմանց պատահեալ գայթակղութեանց:
Եւ արդ, դու իմ Հովսէփ քաջասնունդ եւ պարկեշտագեղ, թէ այդ քեզ
ոչ իցէ հաճոյ վասն ստուգիւ լինելոյ առ ի յինէն իրաւացի պատճառաւ,
կալջիր զազնուականոնսն, որ անմոլար ունի զամենայն սահմանեալսն
վասն տաւնի եւ յեղանակաց տարոյ եւ լրմանց Լուսնոյ Զատկաց, վերադրաց եւ եւթներեկաց եւ զԱռաջաւորաց պահոց եւ զայլոցն ամենեցունց:
Ապա եթէ վասն զայդ գիտելոյ եւ ունելոյ ամենեցունց ոչ կամիցես տանել
այսմ հոգ եւ ջան, քեզ եւ այդ մի եղեց խորհրդակից, այլ թողուլ զաւելորդն ի թուականէն զմի թիւն եւ ուղղապէս վարիլ: Քանզի յետ ՅԴ. (304)
ամաց թուոցն հռոմայեցւոց, որ են ԺԶ. (16) իննեւտասներեկ: Սկիզբն
առնու թուականն Հայոց նմանապէս եւ նոցայն հռոմայեցւոց ի երեքտասանիցն Ապրելի չորեքտասաներորդի լրման Զատկի ամի, որ եւ ցուցանէ
ճշմարտապէս զաւելուած թուոյն այնորիկ:
Քանզի այնու յորժամ ոք կամիցի գտանել զսկիզբն իննեւտասներեկին
ոչ երեքտասան Ապրելի, այլ զերկու նորին ամսոյ ցուցանէ, որ է ամենեւին սուտ, զի անցանէ յառաջ միով կանոնաւ Յորժամ երթաս զբովանդակ
թուականն իննեւտասն, իննեւտասն եւ կամ հարկ լինի անարուեստաբար
եւ անբանապէս զԻԵ. (25) Մարտի դնել սկիզբն եւ հանդիպել լրման տարոյն, եւ են երկոքեանն ընդ սխալանաւք: Բայց թողլով զաւելորդ թիւն,
ամենայն ամբողջ մնայ:
Նաեւ զայն գիտել արժան է, որոց կենդանի իցեն, զի որքան առնու
զաւարտ ՌՆԿ. (1460) ամքն, լինի դարձեալ թիւ մի յաւելուած, զոր թողուլ պատշաճ է: Եւ որ ինչ խնդրի ի պէտս՝ սահմանել զայն արուեստիւ,
վասն զի ոչ ի կանոնեալսն միայն արժան է հայել այլ եւ խուզել ջանիւք
զբոլորն, որպէս զի հանդերձ պատճառաւ գիտասցէ զոր ուսաւն, եւ եթէ
իցէ ինչ զանխուլ՝ հասու լինիցի եւ զպակասն մեծաւ հանճարով ուղղեալ
լնուցու
Որոյ աղագաւ եւ զհանապազորդն Զատկի, զոր ասէին Խ. (40) անիմաստաբար, փոխեցաք լինել ԽԶ. (46) ըստ ճշմարտութեան խնդրոյ:
Քանզի եւ յայլ չորեքտասաներորդս կամ ի լրմունս Լուսնոյ, որք ի տա-
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րոջն, յորժամ կամիցիմք գիտել, ունիմք ԽԵ. (45) եւ ապա հանեմք ի բաց
զվերադիր ամին եւ զկիսակն անցելոց ամսոցն եւ ԺԵ. (15) լրմանն Լուսնոյ:
Իսկ Խ. (40) յինչ՞ պատճառս լինի առեալ, աղէ՛ հարցցուք զնոսա եւ
մանաւանդ յայն չորեքտասաներորդսն, զոր աւել ի գալոյ |264| վեշտասաներորդ անուանեմք, այլ եւ վերադիրս նահանջի ամացն, յոր խրատն
ասէ տաս ածել ի վերայ հնոյ վերադրին եւ ոչ մետասան ըստ այլոց ամացն վասն աւելեալ աւուրցն յԱրեգականէ, որ յինքն բառնայ յափշտակելով զմի աւրն ի Լուսնոյ ի մետասանիցն: Յիւրում տեղւոջ ոչ առնելով,
թիւրեն, նոյնպէս եւ զիննեւտասնեկի ամին թէ դիպեսցի երբեք, սխալեն:
Եւ պատճառ անգիտութեան սոցա աւելորդ թիւն է...
|280| Ախմարաց եւ ոչ քաջահմուտ արանց կարգուածքդ երեւին, ըստ
հայ ամսոց անշարժաբար իմն դիրք: Եթէ ոք ասասցէ՝ շարժմանց եղանակաց եւ տաւնից ոմանց, զորս պարտ էր ըստ հոռոմոց եւ եբրայեցոց եւ
այլոց եւս ազանց համանգամայն խաղացմամբ ընթացիցն յաւրինել շարժմունս, յորմէ անմոլար եւ անտարակոյս զամենայն գիտել պատահ էր եւ
ոչ դժուարին ինչ եւ սխալական յանարուեստութենէ զարուեստից սայթաքմունս յառանձնակի նահանջիցն հաւաքանէ: Ոչ՛ գիտեմ՝ ին՞չ արդեաւք, կամ վասն որոյ պատճառի զայսքան գործեցին ծիծաղելի անհանճարութեանդ իրս:
Չիմացեալքդ եւ ոչ զվրիպակսն անտի դժպատահութենէն զյաւելուածն ըստ շրջագայութեան եղանակացն ի նահանջից անտի, հակառակ
ստուգադրութեան ժամանակացն թուոց եւ զանշարժ կանովնացն զանցմունս՝ կարգելոցն ի նախնեացն յարանց արուեստիւ եւ վարուք առաքինաց: Քանզի ոչ միայն յետ գալստեան Փրկչին արուեստագէտք իրացս,
այլ եւ ի մարգարէիցն ոմանք արարին յիշատակ՝ թէ որ ամիսք ընդ որս
եբրայեցոց զուգեցին հայոց, զի թէպէտ եւ ոչ նմանապէս, սակայն համընթացս եւ զոյգ մտիցն եւ ելիցն սկզմամբք եւ վախճանիւք գտանեմք զամիսս հայոց այլոց ազգաց ամսոց ի բանս եւ ի կանոնս արուեստաւորացն: Ըստ որում եւ պահանջէ իսկ ճշմարտութեան իրին ըստ այնմ սահմանեցելոյն վարել, այնքան գործէ խաբ, մինչ զի եւ ոչ նոցուն ինքեանց
իմանալ կարգողացն զվրիպանացն յետոյ սխալմունս: Քանզի պարտ էր
կանխաւ գիտել զժամանակացն վասն յարաշարժութեան աւուրց յաւուրս,
զյաւելուածս շուրջ զբովանդակ տարոյն ամսոց աւուրբք եւ գրել զվերստին ուղղութեան սխալանացն հանգամանս, որպէսզի մի ընդունելով ի
կանոնս ընդ այլս զոյգ վասն անշարժութեան ամացն, շարժուն յեղանակացն աւուրս, նմանապէս եւ զեւթներեակս:
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Այլ եւ զթուականն անուանեալ, որով նահանջիցն ցուցանին փոփոխմունք, շփոթեսցեն զդրութիւն կամ ըստ նոսին այլսն, զուգա|281|ձեւել
իննեւտասներեկաւք ամաց, զչորեքտասաներորդս Լուսնոյ Զատկաց եւ
քսանեւութեկաւք յատուկ զնահանջիցն անդրադարձութիւն աւուրց: Բայց
արդ հաւաստապէս ոչ գիտելով գտցէ վրիպեալ ոչ միայն յայսմ ի միում
թուոյ եկամտութեան յաղագս անդր առաջին ամիսն հասարակաւորութեան անցանելոյ ըստ յեղանակին գարնանոյ, այլ եւ յոլովակի, թէպէտ
յանցելումն ոչ վասն ոչ հնակարգութեան: Սակայն յապագային, ըստ որում եւ ի ներկայումս ըստ լայնութեան ասեմ: Բայց եւ յացելոցն ժողովեն
ոմանք աւուրս նահանջեալս իբր չորից ամաց եւ արկանեն ի վերայ
ժամանակացն գրելոց, զոր ոչ ընդունել արժէ:
Արդ՝ որպէս վերագոյնդ յիշեցաք ըստ եբրայեցոց հնագիտակաց եւ
մարգարէիցն ոմանց, ի յերկոտասան Արեգա ամսոյն հանդիպի հասարակաւորութիւն տուընջեան եւ գիշերոյ ըստ եղանակին գարնայնոյ: Ըստ
որում գտանի ի գիրս Եզրի, քանզի ասէ՝ «յամին վեցերորդի Դարեհի կատարեցաւ տաճարն սուրբ ի քսաներորդի երրորդ ամսոյն Ադար, որ է Մեհեկանի ԻԳ. (23)»: Իսկ ի Զաքարիայ մարգարէութեանն՝ թէ «ի քսաներորդի եւ ի չորրորդի մետասաներորդ ամսեանն, որ է ինքն Արաց, յերկրորդ ամի Դարեհին, եղեւ բան Տեառն առ Զաքարիայ մարգարէ Բարեքեայ, որդի Ադովայ»:
Արդ, ըստ այսմիկ գտցես զչորրորդ աւր Աւելեացն եբրայեցոց կշիռ
զոյգ հանդիպեալ երկոտասան Արեգա ամսոյ, յորում սկիզբն է յեղանակին գարնայնոյ:
Ունէի եւ այլս զմարգարէիցն յիշատակել զմերոց ամսուց՝ թէ ոյք, որոց
նոցայոցն զոյգ հանդիպին: Բայց բաւական են այսոքիկ, իսկ ըստ այլոց
այլազգաց ոմանց անշարժապէս կարգողաց, իսկ ոմանց՝ շարժել ըստ յեղանակացն եւ զամիսս, որպէս յայտնի է ընթերցասիրաց ոչ վայրապար:
Գրէ դարձեալ մի ոմն ի մանկանց եկեղեցւոյ վասն իննսունհինգեկի բոլորակին՝ թէ նոյն աւուրք գան եւ ի նոյն շաբաթս ըստ թուոյ Դիւստրոս ամսոյ կամ Քսանթիկոս, որ է Մարտի կամ Ապրիելի եւ հայերէն՝ Մեհեկանի
կամ Արեգ: Եւ սուղ ինչ աւուրբք սա զանազանի յառաջնոյն:
Գտցես եւ ի զուգաւորութեան ազգաց կանոնս՝ կարգեալ յառաջնոց
հարց հաւասար ասացելոցդ: Բայց հաւանեալ ընտրեցաք կանովնել ըստ
երանելոյն Կիւրղի առ թագաւորն Կոստանդիանոս թղթի վասն խաչին
պատուականի, յորում ասէ՝ երեւել եւթն Մայիս ամսոյ, այսինքն՝ ի գլուխ
Ահեկանոյ: Քանզի ըստ այսմ ի վերջ տեսանելոյ գտանեմք յերկոտասա-
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ներորդում աւուր ամսոյն Արեգ, զհասարակաւրեայն յեղանակ, որ ըստ
գարնայնոյ: Վկայեն եւ այլք ոմանք եւ ի հակառակէն, զի ոչ այդպիսաբար, ըստ որու վարին, ոմանք գտցո ոք ուրեք զանուանիսն վկայել, նաեւ
ոչ արուեստն հաւանի՝ վասն յոլովակի սխալման յայնպիսոյ յաւրինէ:
Վասն զի լինի յաւելուած թիւ մի ի ժողովմանէ նահանջիցն յետ
ՌՆԿ.(1460) ամաց, որով այլայլեալ ապականէ կանոնն: Եւ ոչ այսքան եւ
եթ, այլ եւ յամենայն լրմունս իննեւտասներեկացն ամաց եւ յարեգակնայինսն ըստ չորից, որովք լինի յաւլեումն եւ պակասութիւն վերադրացն,
որ ըստ հայում: Յայսպիսոյ սահմանէ |282| անգիտանան բազումք, մանաւանդ յորժամ դիպեսցի յեղանակին գարնայնոյ զանցանել յետ աւուրցն Աւելեաց, յամիսն առաջին, կոչեցեալ Նաւասարդի: Վասն որոյ
տգէտք արուեստիս կանխեն՝ ասել նահանջի ոչ զէն, այլ զոչն ամ յառաջ,
քան զնա: Եւ մոլորեալ յածին ստութեամբ կարկատել զպատճառս, որպէսզի կարասցեն հաստատել զստութիւնն: Եւ են այժմ ամք այդպիսի
սխալման ՃԺԳ. (113):
Վասն որոյ զյաւելեացն թիւն պակասեցուցաք ի կոչելոյն «թուական»:
Եւ երթամք ի բաց ոչ ՇԼԲ. (532), այլ ՇԼԳ. (533), ոչ ամենայն ժամ, այլ
յայս միում նուագի, քանզի յայսմհետէ ոչ փոխանցեալ լինի յեղանակք
աւուրց յաւուրս: Վասն զի կանովնեցաք համընթաց այլոց ազգաց ամսոց,
եւ զմերոցն ունել զկարգ շարժմանց ամսոց, նմանապէս եւ յեղանակաց
նահանջից լուսնականաց եւ արեգականաց տաւնից աստուածայնոց, այլ
եւ վերադրաց եւ եւթներեկաց ըստ այլոց կա՛լ ազգաց կամ խաղալ, որպէս եւ կանովնեալքդ ցուցանեն: Ապա թէ ոք ըստ առաջնումն կամիցի
վարել, նմանապէս ի բաց թքցէ զյաւելեալն թիւն ի նահանջիցն առանձնակի ժողովմանէ, քանզի ոչ միաբանի ըստ արուեստիդ ճշգրտութեան,
որպէս ահա ասացաւդ վերագոյն: Եւ ոչ ընդ մտելոցն ի կանովն ազգաց
բարեպաշտից, ընդ տարեկանս եւ ընդ տաւնս եւ ընդ թիւս համարոյ ժամանակաց եւ ընդ այլսն ամենայն, որպէս եւ գտանես յիմաստասիրելն ի
նոսա:
Եւ ոչ մի անգամ միայն յաւելու միով թուով այսու կանոնսն զխաբէութիւն, այլ եւ ցանկ իսկ, եթէ ոք խուզեսցէ: Վասն զի որքան զբովանդակ
տարոյն աւուրս բոլորեսցեն յեղանակացդ շրջմունք, լինի եկամուտ թիւ
մի, յորմէ որք իցեն կենդանի, զգուշանալ պարտ է՝ հանել ի բաց, զի մի
այլայլիցին կանովնեալքն, եւ անկանի այս ի վերայ ամսաւուրց միոյ
հազարեկէ, չորեքհարիւրոց եւ վաթսնից, յորմէ անցեալ են այժմ, յորում
գրեմք զայս ամք ԲԺ.անք (12) առ Ճ.ով (100):
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Եւ այսոքիկ վասն առաջնոյդ բաւական լիցի, բայց յաղագս թուի նոյն
բանք են երկոցունց վասն միոյ պակասութեան: Եւ նախ քան զժամանակս զայս եթէ վարեցաւ ոք ինչ սխալական արուեստիւն, չէ՛ ինչ մեզ
փոյթ: Բայց քաջայայտ է նախնեացն բանից եւ գրոց, զի ոչ եւ մի ազգ այնու գտանի եղանակաւ:
J |36| Հարցումն. Զի՞նչ է թուականն: Պատասխանի. Նիւթ թուոց, շարժումն յաւէտախաղաց եւ հիմն զանազան մասանց արուեստից: Արդ՝
վասն զի յԱրաց ամսոյ երեսուն հանդիպեցաւ դնել գիր թուականութեան
Հայոց ազգիս ի ձեռն Անանիայ Շիրակացոյ ի քսան եւ հինգ ամին Յուստինիանոսի կայսեր, ի հիմնարկութեան եկեղեցոյն սուրբ Սոփիայ եւ ի
քսան եւ երկու ամին Խոսրովու պարսից արքային: Արդ՝ յայնմ ամի, յորում զթուականն եդին, հինգ հազար ինն հարիւր եօթանասուն եւ վեց ամ
էր յԱդամայ մինչեւ ի հայ թուականն, եւ ի ծննդենէն Քրիստոսի մինչեւ ի
սրբոյն Գրիգորի ելն ի վիրապէն ամք երկու հնրիւր եօթանասուն եւ վեց
եւ անտի մինչեւ ցհայ թուականն ամք երկու հարիւր եօթանասուն եւ վեց,
որ լինի ի Ծննդենէն Քրիստոսի մինչեւ ցհայ թուականն ամք հինգ հարիւր
յիսուն եւ երկու, եւ ըստ ոմանց՝ հինգ հարիւր յիսուն եւ մի:
Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ թիւ մի յԱրաց»: Պատասխանի. Զվերջին օր ամսոյն ասէ, զի յորժամ զթուականն եդին, Յայտնութիւնն յԱրաց
երեսուն էր եւ առաջին ամ էր յետ նահանջի: Իսկ չորեքպատկելոյ պատճառն այն է, զի ի չորս ամին՝ օր մի յառաջ խաղայ Յայտնութիւնն:
J1 |35| Հարցումն. Զի՞նչ է, որ Յայտնութիւն ոչ տայ արկանել ի վերայ,
այլ ասէ «կա՛լ նահանջն եւ տո՛ւր Մեհեկի ամսոյ»:
Պատասխանի. Վասն զի յԱրաց երեսուն դիպեցաւ յայնժամ Յայտնութիւնն եւ յետ նահանջից առաջին ամն էր, եւ այս է պատճառն, որ երբ
թուական առնէ, ասէ «կա՛լ թիւ մի յԱրաց եւ թուեա՛ ցՅայտնութիւնն»...
Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ երեքտասան եւ զնահանջն»:
|36| Պատասխանի. Վասն զի յառաջին ամի թուականին հասարակածն
յԱհկի երեքտասան դիպեցաւ, զայն երեքտասանն ի վերայ նահանջին
ասէ արկանել եւ առաջին ամսոյն տալ: Այսպէս իմա եւ զամենայն
եղանակսդ եւ զտօնսդ, որք նահանջիւ են գրեալ...
|37| Հարցումն. Զի՞նչ է թուականն հռոմայեցոցն:
Պատասխանի. Ամենայն թուականք ազգաց զառաջադրութիւն իւրեանց ցուցանեն, որ յառաջ քան զՀայոցս անշարժ թիւ յիսկզբան տումարի իւրաքանչիւրոցն իբրեւ հիմն հաստատուն նախ քան զժամանակն,
որ յետոյ մեկնեցին եւ անուանեցին Հայոց, որ յառաջ էր, քան զմեր ժամանակս շարժականս, վասն որոյ ասէ կա՛լ այսչափ, բե՛ր ի վերայ եւ
զՀայոյն, քանզի սա թիւ է շարժական հռչակեալ յազգս, եւ ահա յայտ
եղեւ, թէ յառաջ է:
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K |164| Արար լրմունք Անանիայ, եւ զկնի՝ տէր Մովսէս, եւ յայսմ ամենայնի ընդ մեզ էին Վիրք |165| ՃԺԴ. (114) ամ: Եւ յորժամ մերքս բաժանեցան եւ զտումարս շրջեցին՝ յԱրաց երեսունն էր Յայտնութիւնն. վասն
այն ասեն «կա՛լ թիւ մի յԱրաց ամսոյ»: Եւ շրջելոյ պատճառ ասեն ոմանք,
թէ ընդ Պարսից իշխանութեամբ էին, իշխանքն կամեցան, թէ ընդ նոսա
յար լիցի, որ երկու անգամ տարեմուտ ոչ պիտի առնել: Բայց Հայք աւելի,
քան զԱսորիք եւ զՀրեայք չեն լեալ ընդ Պարսաւք, զի Պարսից տաւնն եւ
ամիսն ի միասին շարժի, եւ մեր տաւնքս անշարժ են:
Եւ այլք ասեն, թէ վասն աշխատելոյ մանկանց ի յուսումն, զի դիւրաւ
գտանելին դիւրաւ արհամարհելի է: Եւ ոմանք՝ թէ կամեցան ամենայնիւ
բաժանել զմեզ ի Յունաց, զի մի խառնեսցուք ընդ նոսա տաւնիւք կամ
ամսաւք կամ տարեմտիւք: Այլ մեք Աստուծոյ շնորհաւքն՝ զտէրունական
եւ զգլխաւոր տաւնսն սեփական ի գրոց ունիմք: Եւ այս ի՞նչ վնաս նոցա
կամ մեզ՝ տաւն, որ յաւուրս Վարդավառին Բարեկենդան առնել, կամ որ
Յինունքն՝ աշունն:
Բայց այս է պատճառն, որ երբ կամեցան առնել համառաւտ եւ սեփական, եւ մինչ դեռ էին ջանս, մեռաւ կաթողիկոսն եւ յետ նորա՝ արուեստաւորն, եւ այլ ոչ եղեւ ումէք փոյթ:
M |128| Յաղագս թուականին. գիտելի է, զի ըստ չորից վարդապետական յեղանակաց բացակատարի վարդապետութիւն տումարական
արհեստիս, այսինքն՝ բաժանականաւն, սահմանականաւն, ապացուցականաւն եւ վերլուծականաւն: Զի որպէս սեռականագոյն սեռն ի ձեռն
բաժանականին տարորոշի ի տեսակս, եւ տեսակն ի ձեռն սահմանին
ստորագրեալ զանազանի յալումն տեսակաց եւ ապացուցականաւն հաւատարմանայ եւ վերլուծականաւն քակտի յայնս, յորոց եւ գոյացեալն
գոյ, ըստ այսմ օրինակի եւ զտումարն որպէս զսեռականագոյն սեռս բաժանեմք ի զանազան մասունս՝ իբրեւ զտեսակ սահմանաւ ստորեգրեմք:
Եւ թէ |129| ոք ասիցէ, զի՞նչ է սահման սոցա, գիտիցէ, զի ըստ իւրաքանչիւր զանազան բերումն արհեստին սահման եւ ենթադրութիւն է նմին,
որով տարանջատի յայլոց մասանցն եւ ապա ապացուցիւ հաւատարմացուցանեմք զդժուարութիւն սոցա եւ վերլուծականաւն քակտեմք յայնս,
յորոց եւ բաղկացուցեալն գոյ: Քանզի առեալ զվերադիրն, քակտեմք զնա
յաւուրս եւ զաւուրս ի ժամս եւ զժամս ի մասունս եւ զմասունսն վերլուծանեմք յԱրեգակն եւ ի Լուսինն, յորոց եւ բաղկանան սոքա: Նոյնպէս եւ
զայլ մասունսն իմասցիս:
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Արդ, այժմ առեալ ի ձեռն զթուական մասն, զստորաբաժանեալս ի
տումարէ իբրեւ զտեսակ, եւ սահմանաւ բացայայտեսցուք զսա: Զի յառնելն առաջարկութիւն «զի՞նչ է թուական», ի լուծումն եզրակացութիւն
խնդրէ զսահման, զի ըստ քանոն իմաստասիրացն յամենայն ուրեք զինչ
է՛ն սահմանաւ եւ կամ ենթադրութեամբ ճանաչի:
Այժմ յաղագս թուականիս վեց իրս խնդրելի է. նախ թէ զինչ է թուական, երկրորդ՝ թէ զինչ է գործ սորա, երրորդ՝ թէ վասն զինչ պատճառի
եդին զթուական, չորրորդ՝ թէ յորում ժամանակի, հինգերորդ՝ թէ քանի
ամք էին յԱդամայ հետէ, այլեւ ի ծննդենէն Քրիստոսի, վեցերորդ՝ արասցուք ապա եւ զթուականն որպէս Պատճէնն հրամայէ:
Վասն առաջնոյն ասելի է ըստ առաջնոցն սահմանօրէն «թուական է
շարժումն յաւէտ յառաջախաղաց եւ հիմն զանազան մասանց արհեստից»: Եւ այս յիրաւի, զի երկինքն եւ լուսաւորքն, ուստի ի սոցանէ
պատճառի ժամանակն, միշտ յառաջ խաղալով ի կիտէ արեւելից առ
կետն արեւմտից, բացակատարեն զժամն եւ զժամանակն եւ զդարքն, որ
պարունակեն զժամանակն: Վասն այսր պատճառի եւ թուականս յաւէտ
յառաջ խաղացմամբ չափէ զժամանակն եւ թուէ զքանիօնութիւն դարուց
կենցաղոյս: Իսկ զանազան մասունք՝ զեօթներեակն, զնահանջն, զվերադիրն, զԺԹ.երեակն (19) եւ զայլսն իմա ըստ սոսա, զի սոքօք այլքն եղանին: Զի տումարն բոլորի անուն է, որպէս վերագոյն ասացաք, եւ սոքա
մասունք ի ներքոյ բոլորին, նաեւ սեռական անուն է եւ սոքա տեսակք ի
ներքոյ սեռի եւ սոքա ամենեքեան թուականաւն լինին, վասն որոյ ասի
«հիմն զանազան մասանց արհեստից»: Եւ վասն յիշելոյ զտումարն, եթէ
ոք ասիցէ «զինչ է տումար» նա առանձնակի ունի զխնդիրն եւ ոչ ըստ
տեղւոյս յարմարի:
|130| Վասն երկրորդին ճառելի է, թէ գործ թուականիս բազում է.
նախ յայտնէ զորքանութիւն ծննդագործութեան մարդկան՝ ըստ այնմ
«Ադամ լեալ ամս ՄԼ. (230) ծնանի զՍեթ... յայտնէ զչափ կենաց... զդարուց... ցուցանէ զօլոմպիաթն, որ են նահանջքն... զչափ առաջնորդական
եւ թագաւորական իշխանութեանց... զմեծամեծ շինուածոց եւ զայլոց
գործոց... յայտնէ զառումն քաղաքաց եւ զմեծամեծ պատերազմաց...
Վասն երրորդին գիտելի է, զի վասն այս պատճառի եդին զթուական
Հայոց, զի ի լրման Մ.եկին (200) Անդրէասայ լրումն Զատկին Մարտի
ԻԵ.(25) էր եւ ի սկզբանն՝ յԱպրիի Դ. (4): Եւ վասն զի ոչ ի սկիզբն կարացին գնալ, զի յետ ԻԵ.ին (25) ԺԳ. (13) էր Ապրիլի, եւ Թ. (9) լրմունք կայր
ի մէջն, եւ այնր պատճառաւ սկսան շփոթել տօնք եւ ամենայն արուեստ
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իրողութեան տումարաց: Ապա հանճարեղք ժամանակին ի միասին եկեալ
կարգեցին թուական Հայոց, զի ուղղեսցեն զԶատիկն Տեառն այլոքն հանդերձ, բայց ոչ կարացին ի ճշմարտութեան կա՛լ անսխալ զամս ինն: Իսկ ի
տասներորդ թուականին Էաս անուն ոմն իմաստասէր Աղեքսանդրացի
ուշիմ եւ հանճարեղ մտօք ժողովեաց առ ինքն զարս կորովամիտս եւ
նրբահայեացս, եւ կարգեցին զանտարակուսելի օրինակն, որ կոչի Շ.եակ
(500): Եւ ապա ուղղեցան ամենայն կանոնեալքն, եւ այս եղեւ պատճառ
եդելոյ թուականիս, շփօթումն տօնից եւ Զատկաց:
|131| Չորրորդ՝ խնդրի, թէ յորում ժամանակի եդին: Զթուականն եդին
ի ժամանակս երկրորդ Յուստինիանոսի կայսեր, որ զԱյա Սոֆիայն շինեաց ի Կոստանդնուպօլիս, ի ԻԹ. (29) ամին սորա եւ պարսից արքային
Խոսրովու ի ԺԹ. (19) եւ հայոց սպարապետին Մեժէժ Գնունեցւոյ ի Ժ. (10)
ամին եւ տէր Մովսէս կաթողիկոսին, որ տասներկուերորդ էր ի Լուսաւորչէն, ի Դ. (4) ամին սորա, զոր ոմանք յայլոց ասեն, բայց այս է ճիշտն:
Հինգերորդ՝ զի յԱդամայ հետէ ՐՋՀԶ. (5976) ամ էր եւ ի ծննդենէն
Քրիստոսի ՇԾԳ. (553):
Իսկ վեցերորդ՝ արա՛ զթուականն որպէս Պատճէնն խրատէ:
Հարցումն. Ընդէ՞ր է, զի յորժամ Հոռոմ թուական առնեմք եւ ըստ
խրատուն կալնումք զյարակայն ՅԴ. (304) եւ զՀայ թուական ի վերայ
բերեմք եւ առնեմք Մեծ թուական Հոռոմին եւ յորժամ կամիմք եօթներեակ եւ վերադիր առնել, եթէ թիւ մի ոչ պակասեցուցանեմք, ոչ բերէ
զարուեստն: Այսպէս եւ զՀայոց եւ զնահանջսն Ա. (1) ամաւ յառաջացուցանէ, յորժամ չորեքպատկեմք զթուականն:
Պատասխանի. Ծանիր, որդի, զի այս ի պատճառէ հասարակածին
եղեւ: Զի հասարակածն յորժամ ի Նաւասարդ եմուտ, զանխլաբար թիւ
աւելի ի ներս եմոյծ, եւ ոչ գիտացեալ բազմաց շփոթեաց զամենայն կանոնեալսն առաջնոց հարցն: Եւ այնմհետէ ոչ բերէ ուղիղ թուականս,
զեօթներեակս, զվերադիրս եւ զլրմունս միով թուով յառաջացեալ գտանի
ընդ հայումն, այսպէս եւ զնահանջն ոչ ցուցանէ յորում ամի եւ լինի: Զի
յորժամ չորեքպատկես զթուականն, տարով մի յառաջացուցանէ զնահանջն վասն յաւելեալ թուոյն, եւ չէ ամն նահանջի:
Հարցումն. Աղաչեմ բացայայտել զյաւելեալ թիւդ, թէ որպէս հասարակածն զանխլաբար ի ներս եմոյծ:
Պատասխանի. Դժուարին եւ նուրբ է գիտութիւն սորա, զի անխուլ է եւ
ծածուկ, բայց դու այսպէս իմա, զի ի դնել թուականին հասարակածն
գարնանային յԱհկի ամսոյ ԺԳ.ն (13) էր: Եւ փոխելով ըստ չորից չորից
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ամաց հասարակածն ըստ հայ ամսոցդ կատարեաց յԱհկի ամսոյն ի հետ
զտարին եւ անցեալ եմուտ ի Նաւասարդի ամիս ի միւս տարին եւ արար
թիւ մի յաւելուած: քանզի ունիմք զնահանջ թուականին եւ չորեքպատկեմք, եւ լինի թուական, եւ յաւելուած միոյ թուոյն շարժէ զամենայն կանոնեալսն: Զի հասարակածն յԱհկի ԺԳ.էն (13) հասեալ մինչեւ յԱւելեացի
Ե.ն (5) զամս ՆԾԲ. (452), յորմէ |132| հետէ եդաւ թուականն, ուղղապէս
եւ միաբան գայր այլոց ազգաց կանոնեալն կարգ: Իսկ յորմէ հետէ հասարակածն եմուտ ի Նաւասարդի ամիս, թիւր իմն եւ անմիաբան վարի ընդ
այլսն, եթէ ոչ ուղղեսցի:
Եւ թէ որպէս եղեւ յաւելուածս այսմ թուոյ, ուսի՛ր. ի դնել թուականին
առաջի ամ էր նահանջի, զի լրումն յԱպրիլի ԺԳ.ն (13) էր, որ առաջին ամ
էր, եւ տե՛ս ի Շ.եակն (500), որ գլուխ բոլորին յԱպրիլի ԺԳ.ն (13) է, զի
առաջին ամ է: Եւ նահանջն յԱհկի ԺԳ.էն (13) մինչեւ յԱւելեացի Ե.ն (5)
ՆԾԲ. (452) ամ ի զոյգ թիւն գայր՝ ի Դ.ն (4), ի Ը.ն (8), ի ԺԲ.ն (12), ի
ԺԶ.ն (16), ի Ի.ն (20) եւ այլն ամենայն ըստ այնմ կարգի:
Եւ յորժամ հասարակածն եմուտ ի Նաւասարդ, յայնմհետէ ի ֆարտ
թիւն գայ մինչեւ յօրս եւ առ յապայ, եւ ըստ այնմ՝ ֆարտ թուոյն յաւելեալ
թիւն:
Հարցումն. Եւ զի՞նչ է պատճառն, զի մինչ յԱւելեաց Ե.ն (5) ի զոյգ
թիւն գայր նահանջն եւ ի Նաւասարդէ ի հետ ի ֆարտն:
Պատասխանի. Այս է պատճառն, զի յառաջ հասարակածն գայր վասն
գարնանամտին եւ ապա տարեմուտն, եւ այժմ յառաջ տարեմուտն գայ եւ
ապա հասարակածն, վասն զի հասարակածն կոխեաց զտարեմուտն եւ
էանց յայն կոյս:
Հարցումն. Որպէ՞ս կոխեաց հասարակածն զտարեմուտն:
Պատասխանի. Տես աստ եւ ուսիր ուշիմ մտօք, զի նուրբ է տեսութիւն
սորա: Գիտեա, զի տարին ՅԿԵ. (365) օր է եւ նահանջի ամն ՅԿԶ. (366),
որ է օր մի աւելի: Եւ այս աւելի օրս թիւ մի յառաջ խաղացուցանէ զհասարակածն ի քանիս ամսոյն: Արդ, յԱհկի ԺԳ.էն (13) յԱւելեացի Ե.ն (5)
հասաւ հասարակածն ի ՆԾԲ. (452) ամն: Եւ եկեալ նահանջն ըստ չորից
չորից ամաց ի զոյգ թիւն, եւ եղեւ ՆԾԳ. (453) ամն առաջի ամ նոր
նահանջի: Եւ սկսեալ ի Նաւասարդոյ մինչեւ յԱւելեացի Ե.ն (5), եւ կատարեաց զտարին ՅԿԵ. (365) օր, մինչ ի (Դ) ամն նահանջի, որ էր ՆԾԶ. (456)
ամ: Եւ աւելի օրն նահանջի այլ ոչ գտեալ տեղի ի նահանջի ամս, որ էր
ՆԾԶ. (456)՝ ի հին տարիս, որպէս յանցեալ ամսն: Հին տարի վասն այն
ասեմ, զի առաջին ամ նահանջին նոր ասի, եւ չորրորդս՝ հին, զի զՅԿԵ.
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(365) օրն տարւոյն ի Դ. (4) ամն յԱւելեացի Ե.ն (5) լմնեաց ի հին տարին եւ
իհարկէ աւելի աւուրս նահանջի եմուտ հասարակածն ի նոր տարին՝ ի
Նաւասարդն: Եւ վասն այս անկաւ նահանջն ի ֆարտ թիւն, զի այս որ
նահանջս պիտէր որ գայր, ՆԾԶ.ն (456)՝ ի զոյգ |133| թիւն, որպէս որ
գայր հանապազ մինչեւ ցայս, եւ վասն ոչ գտանելոյ տեղի աւելի օրս
նահանջի ի հին տարին, եմուտ ի նոր տարին, եւ խաղաց հասարակածն
եւ նահանջն՝ ՆԾԷ.ն (457) ի ֆարտ թիւն: Եւ այս ֆարտ թիւս եղեւ աւելի
թիւ, որ շարժեաց զամենայն կանոնեալսն եւ եհան ի միաբանութենէ
ազգացդ եւ զեօթներեակս, զվերադիրս, զլրմունս, զնահանջս եւ զայլսն
ամենայն:
Հարցումն. Մեք զաւելի թիւս զայս ընդունի՞մք ի համարս թուականին
Հոռոմոց, թէ՞ ոչ:
Պատասխանի. Գիտեա, զի յորժամ զյարակայն կալնուս ՅԴ. (304) եւ
զՀայ թուականն ի վերայ բերես եւ առնես Հոռոմ թուական, ոչ կարես
եօթներեակ եւ վերադիր առնել հոռոմի, եթէ ոչ թիւ մի պակաս կալցես
զթուականն: Եւ զայն թիւն, որ պակաս բռնես, անտարակոյս գիտացիր,
զի այն թիւն չէ եւ չէ ի թուականէն Հոռոմոց, այլ այս աւելի թիւս է, որ ի
հասարակածէն եմուտ զանխլաբար ի թուականս Հայոց: Եւ դու յորժամ
զՀայ թուականն ի վերայ յարակային բերես, այսինքն՝ ի վերայ ՅԴ.ին (304),
զաւելի թիւն թուականս մեր հետ իւր ունի, եւ զՀոռոմ թուականն բերէ թիւ
մի աւելի, վասն այն ոչ բերէ զարուեստն: Եւ թէ կամիս, որ Հոռոմ
թուականն ուղիղ գայ եւ ի լման, եւ զարուեստն գեղեցիկ բերէ, դու որպէս զՍարկաւագ վարդապետն արա՛, զի նա զաւելի թիւս ի հետ շրջանին
գնաց: Զի շրջանն, որ ՇԼԲ. (532) ամ է, ՇԼԳ. (533) գնայ եւ հանէ զաւելի
թիւն ի բաց, եւ մնացեալն սկիզբն լինի նոր շրջանի, եւ գայ ամենայն ինչ ուղիղ, եւ նահանջն դարձեալ անկանի ի զոյգ թիւն: Եւ տե՛ս ի Շ.եակն (500),
որ Փոքր թուականաւն վարի, որ ի գլուխ բոլորին Ապրիլի ԺԳ.ն (13) է:
Այսպէս եւ դու ուղղեա՛ կրկին կերպիւ՝ կամ զաւելի թիւն ի բաց ձգէ ի մեր
թուականէս, եւ գայ ուղիղ Հոռոմ թուականն առանց յաւելուածոյ, եւ կամ
զյարակայն թիւ մի պակաս կա՛լ, այսինքն՝ ՅԳ. (303), եւ դարձեալ գայ
ուղիղ: Բայց այս թէպէտ ուղիղ գայ, բայց կրկին սխալումն առնէ. Ա. (1)՝
զի զյարակայն որ ՅԴ. (304) ամ էր հոռոմոց, յորժամ զՀայ թուականն
եդին, թիւ մի պակաս առնեմք, յորժամ այսպէս ուղղեմք, զի ՅԳ. (303)
կալնումք, եւ Բ. (2)՝ զի ծածկէ զյաւելեալ թիւս, որ ի մեր հասարակածէն
եղեւ: Բայց դու զՅԴ.ն (304) ամբողջ պահէ, որպէս էրն եւ զաւելի թիւն
մեր թուականէն հան եւ բե՛ր ի վերայ ՅԴ.ին (304), եւ գայ ուղիղ: Իսկ թէ
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զաւելին ոչ հանես, իբր թէ դժուար թուի քեզ, զի թուականս մեր աւելի
թուովս բերի, դու ի ոռոմ թուականէն թիւ մի պակաս կա՛լ, եւ զարուեստն
|134| ուղիղ բե՛ր: Եւ այն ոչ առնէ զՀոռոմ թուականն թիւ մի պակաս, զի
այն մեր աւելի թիւն է, որ կու պակասեցնես, որ ի հասարակածէն եղեւ եւ
ոչ է ի Հոռոմ թուականէն, զի յայնժամ գայ Հոռոմ թուականն ուղիղ եւ
լման, յորժամ զմեր աւելի թիւն ի բաց հանես: Իսկ ըստ հայումն այսպէս
ճանաչէ զթիւրն եւ զուղիղն, զի յորժամ աւելի թուովս եօթներեակ եւ
վերադիր առնես եւ կամ այլ ինչ, եւ բերէ ուղիղ, գիտացիր, զի այն ուղղեալ է, եւ թէ իցէ վերադիրն եւ կամ այլ ինչ ըստ այլում եղանակի եւ արուեստի եւ առանց թիւ մի պակաս կալնելոյ ոչ բերիցէ զարուեստն, այն
են ի սկզբանէ կանոնեալքն առաջին հարցն, որ զամս ՆԾԲ. (452) ուղիղ
բերէր: Եւ յորժամ աւելի թիւս ի ներս անկաւ, այլ ոչ կարէ բերել, եթէ ոչ
թիւ մի պակաս կալցես:
Դարձեալ ծանիր, զի զաւելի թիւս դժուար է հասարակ մտաց իմանալ,
զի զանխլաբար եմուտ: Վասն այն զանխուլ եւ ծածուկ է հասարակ տումարագիտաց, վասն այն յերկարեցի: Բայց թէ կամիս յայտնի եւ դիւրաւ
ճանաչել զաւելի թիւս, դու այսպէս իմա, զի զթուականս մեր ի գլուխ
Շ.եակ (500) շրջանին եդաւ, որ Ապրիլի ԺԳ. (13) է եւ մէկ անգամ զանձամբ եկեալ է շրջանս ՇԼԲ. (532) ամ եւ դարձեալ նոր սկսեալ: Եւ այժմ
նոր շրջանիս ՅԻԴ. (324) ամ է, որ առնէ ՊԾԶ. (856), եւ է ամս նահանջ,
եւ թուականս մեր է ՊԾԷ. (857): Ահա տե՛ս զյայտնի զաւելի թիւս, որ եղեւ
ի հասարակածէն, զի յորժամ թուական առնես եւ չորեքպատկես, գտանես զնահանջի ամս նահանջի առաջի ամ, որ է ամենեւին թիւր եւ սխալ
եւ սուտ: Այսքան բաւականասցի վասն թուականիս:
Եւ այժմ զվեցերորդն՝ արա՛ թուական ըստ խրատու Պատճէնին, որպէս
եւ հրամայէ:
|213| Թուական այսպէս արա՛. Զի որպէս ուսուցաք ըստ իմաստասիրացն, թէ նախ պարտ է խնդրել զինչ էն, այսինքն՝ թէ զինչ է թուականն,
երկրորդ, թէ ուստի գոյանայ թուականն:
Գիտել պարտ է, զի տումարական մակացութիւնս ոչ սոսկ իմաստասիրութիւն է եւ ոչ պարզ աստուածաբանութիւն, այլ խառն ի յերկուցն գեղեցիկ ունի զվարդապետութիւն, ի նմանութիւն գեղեցկութեան մարդոյ
յինքեան բերելով, որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին վասն լինելութեան
մարդոյս, թէ ի կրկին գոյացութեանց, այսինքն՝ ի հոգւոյ իմանալոյ եւ ի
մարմնոյ զգալոյ գեղեցիկ իմն արարչագործեաց զմարդն արարչագործն
Աստուած: Զի ամենայն արարածք յերիս բաժանին՝ կամ ամենեւին ան-
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մարմին, |214| որպէս հրեշտակք եւ կամ բնաւին մարմին, որպէս զգալիքս, կամ մարմին եւ անմարմին գոլ, որպէս զմարդս, զի կապ գոլով երկուցն, զերկուցն ունի զազգակցութիւն, վասն որոյ եւ գեղեցիկ ունի
զդրութիւն գոյաւորութեան անձին կազմութեան:
Այսպէս եւ գրոց բաժանմունքն յերիս տարորոշին՝ կամ իմաստասիրական գոլ, որպէս զգիտութիւն գոյիցս ուսուցանէ մեզ եւ կամ վարդապետական գոլ, որ զաստուածաբանութիւն հոգիաշունչ գրոցուսուցանէ մեզ
եւ կամ տումարական մակացութիւնս, որ զերկուցն շնորհէ մեզ զիմաստութիւն: Զի ըստ որում լուսաւորաց է քննութիւն՝ իմաստասիրութիւն է,
եւ ըստ որում յԱստուծոյ ուստ ունի զդրութիւն, եւ սովաւ վարի եկեղեցւոյ վարդապետութիւն: Վասն որոյ՝ երբեմն յայս կոյս եւ երբեմն յայն կոյս
շարաբերէ զմակամտածութիւնս մեր ի մակացութիւնս:
1. Եւ արդ նախ խնդրեսցուք, թէ զինչ է թուականն: Թուական է թուել
զթուելին, այսինքն՝ զժամանակն եւ ասել, թէ յԱդամայ ի ջրհեղեղն
ՍՄԽԲ.(2242) ամ է, ի ջրհեղեղէն ի յաշտարակն ՇԻԵ. (525), անտի յԱբրահամն ՆԺԷ. (417), յԱբրահամէ ի Մովսէս յելսն յԵգիպտոսէ ՇԵ. (505):
Եւ յելիցն մինչեւ ի Սողոմոն եւ ցառաջին շինուած տաճարին ՆՁ. (480) եւ
յառաջին շինուածոյ մինչեւ ցերկրորդն ՇԺԱ. (511) եւ անտի ի ծնունդն
Քրիստոսի ՇԺԸ. (518), որոյ շարադրութիւն լինի յԱդամայ ի ծնունդն
Քրիստոսի ՐՃՂԸ. (5198): Իծննդենէն Քրիստոսի մինչեւ ի սուրբ Գրիգոր
Լուսաւորիչն ՅԺԲ. (312) եւ անտի մինչ ի Հայ թուականն ՄԽԱ. (241): Ի
սրբոյն Գրիգորէ մինչ ի գիւտ հայ գրոյս ՃԺԶ. (116), եւ ի գիւտ գրոյս
մինչեւ ի թուականն ՃԼ. (130): Ի սրբոց Վարդանանցն մինչեւ ի Հայ
թուականն ՀԸ. (78), ի ծննդենէն Քրիստոսի ի Հայ թուականն ՇԾԳ. (553),
ի ծննդենէն Քրիստոսի ի Նիկիոյ ժողովն ՅԻԲ. (322), անտի ի Կոստանդնուպոլսի ժողովն ՀԴ. (74), անտի յԵփեսոսի ժողովն Ծ. (50): Ի ՀԴ. (74)
թուին բաժանեցան վիրք ի միաբանութենէ հայոց, ի Կ. (60) թուին երեւումն Մահմետին: Եւ սոքա են ժամանակք, որք թուելիք են թուականին,
նաեւ իւրաքանչիւր թուականք՝ թէ արարչութեան եւ Կիկլոնին, Եւսեբին
եւ Աղեքսանդրին եւ թուականք հանուր ազգաց թուելիք են թուականին:
Վասն այնորիկ ասացաք, թէ թուական է՝ թուել զթուելին, այսինքն՝
զժամանակս եւ զժամս:
Իսկ մեկնիչն յերիս տարորոշէ, զի ասէ «զինչ է թուական. նախ ասէ
նիւթ է թուոց, երկրորդ՝ շարժումն յաւէտ յառաջախաղաց, եր|215|րորդ՝
հիմն զանազան մասանց արուեստից», զոր բացայայտեսցուք զսոսա
ըստ կարգի:
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1ա. Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի թուականն թուելն է, որպէս ասէ
«թուական այսպէս արա՛», այսինքն՝ այսպէս թուեա: Եւ թուելն աննիւթ է
եւ անմարմին, զի բանիւ լինի, եւ բանն անմարմին է, զի ոչ շոշափի եւ ոչ
տեսանի, եւ անմարմինն աննիւթ է, որպէս հրեշտակք:
. Ապա զիա՞րդ նիւթ ասէ:
. Ծանիր, որդի, զի թուելն ինքն ըստ ինքեան աննիւթ է, զի անմարմին
բանէ, այլ ի թուելն կերպիւ իմն զնմանութիւն նիւթոյ ունի. ոչ որ ըստ
բնութեան, զի բնութիւն բանին անմարմին է, այլ ըստ արհեստին բերման, զոր բացատրեսցուք բազում կերպիւ: Նախ որպէս կաւն նիւթ է
բրտին եւ երկաթն դարբնին եւ փայտն հիւսանն, թուղթն գրագրին եւ
գիրքն վարդապետին, այսպէս թուելն եւ համարելն թուելի եւ համարելի
իրացն նիւթ է, զի նովաւ թուի թուելին: Երկրորդ՝ զի որպէս առանց
նիւթոյ ոչ երեւի գործն, այլ նիւթն է, որ երեւեցուցանէ զգործն, այսպէս
եւ առանց թուելոյ ոչ երեւի որքանութիւն թուեցելոցն, այլ թուելն է, որ
երեւեցուցանէ զորքանութիւն: Այսպիսով, յայտնի է, զի թուելն եւ
համարելն նիւթ է թուեցելոց իրաց զինչ եւ իցէ՝ վասն ցուցանելոյ զորքանութիւն թուեցելոցն, եթէ զնիւթականքս եւ եթէ զժամանակս, վասն
որոյ թուական ասէ: Երրորդ, զի առանց նիւթոյ անկարելի է արհեստաւորին գործել ինչ, այսպէս եւ առանց թուականին տումարագիտին անհնարին է առնել ինչ ի մասանց արհեստից տումարին: Չորրորդ, զի
նիւթն ի բազումս տարածի, որպէս երկաթն ի խոփս եւ ի մանգաղս, ի
կեռս եւ ի յակիչս, ի նալ եւ ի բեւեռս, ի սուսերս եւ ի զրահս եւ ի բեկթարս, ի սուինս եւ ի սաղաւարտս, ի տեգս եւ ի նիզակս, այսպէս եւ
թուականն, ի բազում մասունս արհեստից տումարին տարածի՝ ի եօթներեակս, ի վերադիրս եւ յայլս: Հինգերորդ, զի նիւթն տայ առնել զգործն
եւ թուականն՝ զտումարն: Վեցերորդ, զի գործն ի նիւթոյն բաղկանայ եւ
տումարական արհեստն ի թուականէն: Եօթներորդ, զի նիւթն զօրութեամբ ունի զներգործիլն գաւազան, իսկ գաւազանն ունի ներգործութեամբ, զի մինչ անտաշ փայտ էր, զօրութեամբ էր գաւազան եւ յորժամ
տաշեցաւ եւ քերեցաւ, ներգործութեամբ եղեւ գաւազան: Այսպէս եւ
թուականն զօրութեամբ ունի զապագայն ի ժամանակի, վասն այնորիկ ոչ
կարեմք թուել զապագայն եւ ներգործութեամբ |216| զանցեալն եւ զներկայն, վասն այն կարեմք զորքանութիւն սոցա թուել: Ութերորդ, զի նիւթն
էացուցանէ զգործն եւ առանց նիւթոյ անէ՛ եւ անգոյ է, այսպէս եւ
թուականն էացուցանէ զտումարն, եւ թարց թուականի տումարն ոչ տումար է: Իններորդ, զի նիւթն առանց գործոյ ունի զէութիւն, բայց գործն
առանց նիւթոյ՝ ոչ, այսպէս եւ թուականն առանց տումարի ունի զէու-
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թիւն, զի ի ժամանակէն բաղկանայ, եւ ժամանակս միշտ յէութենէ կայ, որ
թուելով զէութիւն թուականին տայ: Իսկ տումարն թարց թուականին ոչ
ունի զգոլն էութիւն, զի ամենայն մասունք նորա առանց թուականի անկար են ի գոլն: Տասներորդ, զի նիւթն առաջին է բնութեամբ, եւ գործն
երկրորդ պատահմամբ, այսպէս եւ թուականն առաջին է բնութեամբ, զի
տումարն մինչ ոչ ուներ զգոլն, թուականն՛ էր եւ զամենայն ինչ թուէր:
Իսկ տումարն յետոյ պատահմամբ էառ զգոլն, յորժամ զօրինադրական
Զատիկն ետ Աստուած Մովսիսի, եւ յորժամ արար Մովսէս զլրմունս
Զատկաց եւ զամենայն տօնից սահմանս, որ է տումար: Մետասաներորդ՝
զի որպէս նիւթն նախ յԱստուծոյ է, եւ ապա գործն՝ ի մարդոյ, այսպէս եւ
թուականն նախ յԱստուծոյ է, որ ժամանակացն է արարիչ, եւ ապա
տումարն՝ ի մարդոյ, որ ժամանակացն է կարգաւորիչ: Երկուտասաներորդ, զի ամենայն նիւթք եւ ներգործութիւնք, որ ի նիւթոց վախճանականք են եւ ոչ մնացականք, այսպէս թուականն եւ տումարական մասունք, որ ի սմանէ առնուն զներգործութիւն արուեստելոյն իւրեանց, չեն
մնացականք, այլ ի կատարածի աշխարհի ամենեքեան վախճանականք
են: Եւ ըստ այսքան կերպի ունի թուականս զնմանութիւն նիւթոյ:
1բ. երկրորդ, ասելի է վասն յաւէտ յառաջախաղաց շարժմանն թուականին: Զայս ուսանելի է ի յաւէտ յառաջախաղաց շարժմանէ երկնից...
|223| Վասն երրորդին ասելի է, որ ասէ «հիմն զանազան մասանց արհեստից»: Գիտելի է, զի բազմաւորակի զհիմն գոլ ցուցանէ, զի մասանց
արհեստից ասէ՝ իբր ոչ եթէ եզակի տումարական արհեստիս եւեթ, այլ
բնզմաց եւս, զորս ցուցցուք սակաւուք: Նախ՝ զանազան մասանց տումարական արհեստիս, այսինքն՝ եօթներեկաց եւ վերադրաց, նահանջից,
տասնիններեկաց եւ այլոցն: Երկրորդ՝ վասն ուսումնականին մասանց,
զի թուականն եւ երաժշտականն, երկրաչափականն եւ աստեղաբաշխականն, համարողական թուովս հիմնաւորի, եւ առանց թուելոյ անհնարին
է, եթէ բացակատարի: Երրորդ՝ եւ հոյլք ամենայն իմաստասիրութեան
սովաւ բացակատարի: Զի իմաստասիրութիւն թուովս յերկուս բաժանի՝ ի
տեսականն եւ ի գործնականն, եւ սատմանք իմաստասիրութեան ի վեց
թիւն ժողովին: Եւ մասունք քերականին վեցիւք հաւաքի եւ առոգանութիւնքն տասն թուով ցուցանի: Եւ բանին մասունք ութ թուով շարաբերի:
Եւ իմաստասիրութիւն Պորփիւրի հինգ ձայնիւ ճանաչի, եւ ստորոգութիւնքն Արիստոտելի տասամբ բացայայտի, եւ քան բացերեւական յերկուս տարորոշի եւ այլն:
Չորրորդ, զի եւ ամենայն վարդապետութիւն թուով յառաջի: Զի յեղանակ վարդապետութեան ի չորս թիւ բովանդակի եւ ամենայն աստուա-
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ծաշունչ Գրոց վարդապետութիւն համարով շարագրի հինգ մտօք եւ
տասն եւ այլն յաւէտ եւ նուազ, նաեւ համարք գրոց, այլ եւ տունք եւ
գլուխք ի ցանկս համարով կարգին: Նաեւ ամենայն աստուածաբանութիւն թուով բացայայտեն. եռակի թուով զառանձնութիւնսն նոցա վարդապետել եւ եզակի միակիւ զբնութիւն աստուածաբանել եւ զհրաբուն
զօրսն յերիս երրեակս բացորոշել եւ այլն:
Հինգերորդ՝ դարք ժամանակաց եւ որքանութիւն ամաց նոցա թուականութեամբ բացայայտին: Զի եօթն ասեմք զդար կենցաղոյս, զութերորդն՝ զգալուստն ճառեմք: Եւ զառաջին դարն Ենովք փոխեցաւ, թուի
ՌՆՁԷ. (1487), եւ անտի յերկրորդ դարն, որ է ջրհեղեղն, ՉԾԵ. (755) եւ
այլն:
Վեցերորդ՝ եւ ամք նախահարցն սովաւ յայտնին, զի ասեմք, թէ Ադամ
ՋԼ. (930) ամ կեաց եւ մեռաւ, Սեթ՝ ՋԺԲ. (912), եւ Ենովս ՋԵ. (905), Նոյ՝
ՋԾ. (950), Աբրահամ՝ ՃՀԵ. (175):
|224| Եօթներորդ՝ իշխանութիւնք թագաւորաց եւ դատաւորաց թուով
ճառին... եւ մուտք եւ ծախք նոցա եւ համարք թուով շարագրին դիւանադպրօքն իւրեանց...
Ութերորդ՝ զի եւ արհեստ նաւարկութեան ծովու թուով չափաբերեալ
լինի ճանապարհք ծովու, որպէս ի Պոնտոսէ, որ է Տրապիզոն ի Կոստանդնուպոլիս չափեալ Ռ. (1000) միլ եւ անտի ի Մազտաքէ կղզի ԴՃ. (400) եւ
անտի յՌօտն Յ. (300) եւ անտի ի Կիպրոս Շ. (500) եւ անտի ի Ջաֆն, որ
է Յոպպէ ի նաւահանգիստն Երուսաղեմայ, ՄԾ. (250): Նաեւ ընթացքն
նավուցն ի սիրտս ծովուց միշտ չափաբերին յարաժամ, թէ այսքան եկեալ
ենք եւ այսքան գնալու ենք:
Իններորդ՝ եւ այլ ամենայն մարմնական արհեստք թուով գլխաւորին,
որպէս մետաքսագործք ասեն, թէ այսքան քիմխայս որպէս զՌ. (1000)
թել է, եւ զրահագործք, թէ այսքան Ռ. (1000) օղ պիտոյ է ի բովանդակութիւն մի զրեհի:
Տասներորդ՝ զի ամենայն տուրեւառութիւն վաճառուց համարով
թուոց կատարին՝ եթէ ի դրամս եւ ի չափս եւ ի կշիռս:
Ապա եւ յայտնի է, զի բոլոր կենցաղս զանազան արհեստիւքն իւրեանց հոգեւոր եւ մարմնաւոր՝ թուով եզերին: Ճշմարիտ է, զի հիմն է
զանազան մասնց արհեստից, որպէս եւ ցուցեալ եղեւ:
«Թուական այսպէս արա՛. կա՛լ թիւ մի յԱրաց ամսոյ... »: Ծանիր, ով
ուսումնասէր վասն յաւելեալ թուիս, թէ զինչ է պատճառն, |225| որ երբ
կուկալնումք յԱրաց ամսոյ թիւ մի մինչեւ ցՅայտնութիւն եւ չորեքպատկեմք զնոսա, որ գտնումք զթուականն, նա ՊԿԴ. (864) կուգայ, եւ թուականս ՊԿԵ. (865) է: Եւ այս թիւ մի աւելի կուգայ եւ թէ վասն է՞ր: Զի
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պարտ էր ըստ արհեստին խրատու, որ ՊԿԴ. (864) լինէր թուականն եւ ոչ
ՊԿԵ. (865): Իմա՛, որդի, զի սաստիկ դժուարին է անվարժ մտաց տումարական մակացութեանս վասն յաւելեալ թուոյն բանիւ հասկացուցանել, այլ զգալի օրինակի կարօտանայ, զի տեսցէ աչօք եւ ապա մտօքն
իմանալ կարասցէ: Բայց նախ բանիւ ասասցուք եւ ապա դրոշմեալ ի
քարտի զօրինակն տացուք տեսանել զգալի աչաց:
Արդ, ի դնել Մեծ թուականին Հայոց, Նաւասարդն, որ տարեգլուխ
եդաւ հայոց եւ սկիզբն թուականին, ըստ հոռոմոց ամսոցն ի Յուլիս ամսոյ ի ԺԱ. (11) եդեալ է, որ ամարան առաջին ամսոյն ԻԳ. (23) օր լեալ
էր: Եւ Յայտնութիւն յԱրաց ամսոյ ի Լ.ն (30) դիպեցաւ, եւ ամն առաջին
ամ նահանջի, եւ չորրորդ ամն նահանջ, որ է զոյգ թիւ: Եւ յորժամ յԱրաց
Լ.էն (30) մինչեւ յԱւելեացն ի Ե. (5) եկն Յայտնութիւն, որ է ՃՁԶ. (186)
օր, եւ առնէ ՉԽԴ. (744) ամ, նա նահանջն հանապազ ի զոյգ թիւն եկաւ,
որ է Դ. (4), Ը. (8), ԺԲ. (12) եւ այլն ըստ կարգի: Եւ այս վասն է՞ր: Վասն
այն, զի Յայտնութիւն զայսքան ժամանակս յառաջ գայր, քան զՆաւասարդն, եւ ապա յետոյ գայր Նաւասարդն եւ յաւելոյր զֆարտ թիւ թուականին ի նահանջի յառաջի ամն: Իսկ յորժամ եկն Յայտնութիւն եւ եմուտ
ի Նաւասարդն ի ՉԽԸ. (748) ամն, յայնժամ յառաջ խաղացոյց նահանջն
զՆաւասարդն եւ ձգեաց յառաջ եւ Յայտնութեան: Զի ի Նաւասարդի մէկն
ի մտանել թուականին, յառաջ ֆարտ թիւն յաւելաւ եւ էառ զնահանջն
զոր մինչեւ ցայժմ զոյգ թիւն առնոյր զնահանջն եւ ֆարտ թիւն զնահանջի առաջի ամն, զի ՉԽԸ. (748) ամն առնելոց էր զնահանջն, թէ յառաջ
յայտնութիւն էր եկեալ եւ ապա Նաւասարդն, իսկ յորժամ նահանջն յառաջ խաղացոյց զՆաւասարդն եւ կոխեալ ետ զՅայտնութիւն յայնժամ
թիւն զոյգ, որ էր ՉԽԸ. (748) թիւ, չկարաց առնուլ զնահանջն: Այլ ֆարտ
թիւն, որ էր ՉԽԹ. (749), նա էառ զնահանջն, եւ զոյգ թիւն էր ՉԾ. (750),
նա էառ զնահանջիառաջի ամն: Եւ այսպէս եմուտ յաւելեալ թիւն թաքնաբար ի ներքս: Վասն այն յորժամ կուչորեքպատկեմք յԱրաց Լ.էն (30)
մինչեւ ի յայտնութիւն, նա զնահանջն ի ՊԿԴ. (864) կուցուցանէ, եւ
թուականս ՊԿԵ. (1416) է: Եւ ի ՉԽԹ. (749) թուէն ի վեր ՌՆԿ. (1460) ամ
նահանջն ի ֆարտ |226| թիւն պիտի գայ, եւ նահանջի առաջին ամն՝ ի
զոյգն: Եւ յորժամ դարձեալ կրկին անգամ կոխէ Նաւասարդն զՅայտնութիւն, յայնժամ դարձեալ ուղղի իբրեւ զառաջինն, եւ նահանջն գայ ի զոյգ
թիւն, եւ նահանջի առաջի ամն՝ ի ֆարտ թիւն: Այսքան յաղագս թուականին շատ լիցի:
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|304| Արդ՝ եդաւ Շ.եակ (500) բոլորն յԼԱ. (31) ամի թագաւորութեան
Յուստինիանոսի կայսերն եւ ի ԻԸ. (28)՝ Խոսրովու պարսից արքային, զի
յԼ. (30) ամին Մ.եակն (200) Անդրէասայ կատարեցաւ եւ աւարտեալ վճարեցաւ: Եւ յԼԱ. (31)՝ Շ.եակ (500) շրջանն ի Աղեքսանդրացւոց եդաւ, զի
ընդ լինել վախճանի Մ.եկին (200) Անդրէասայ եղեւ սկիզբն Շ.եկին (500):
Եւ գլուխ շրջանին Մ.եկին (200) Անդրէասայ Ապրիլի Դ.ն (4) է: Եւ Ժ. (10)
անգամ ԺԹ.երեակն (19) պատեալ զանձամբ յԱպրիլի չորիցն եւ ի ԺԱ. (11)
անգամն ընթացեալ այլ եւս Ժ. (10) ամ եւ հասեալ ի Մարտի ԻԵ. (25),
վճարեցաւ Մ. (200)եակն Անդրէասայ:
Եւ թուականս Հայոց եդաւ ի Մարտի ԻԵ.ն (25), որ վերջին ամ էր երկերիւրին Անդրէասայ: Բայց ծանիր, որդի, զի յախմար գրչէ ապականեալ
է բազում ինչ ի մասանց տումարական արհեստիս, նաեւ ի մեկնութիւնս
վասն զթիւսն յաւել եւ պակաս գրելոյ: Զի տումարի գրողն պարտ է, զի
քաջ վերահասու լինի տումարական մակացութեան եւ ապա համարձակի
ի գրելն, զի տումարս ոչ է իբրեւ զայլ գրեանս: Թէպէտ եւ սխալն յամենայն գիրս ոչ մեկնի, բայց թէ պատահէ յայլսն, կարողութիւն է վարդապետաց այլ իմն մտօք ուղղել զայն, բայց ի տումարական գիտութիւնս
անկարելի է. զոր օրինակ՝ մէկն անկարելի է լինել Բ. (2), կամ Բ.ն (2)՝ Ա. (1):
Այսպէս անկարելի է թիւ մի աւելի կամ պակաս գրել, թէ ոչ՝ սխալ է զարուեստն:
Եւ օրինակ քեզ Իրիոն. արդ, յորժամ երանելին Եւսեբի ժամանակագիրն ժողով արար ԾԲ. (52) իմաստասիրօք ի Կոստանդնուպօլիս, որ է
մայրաքաղաք ամենայն իմաստասիրաց, եւ կարգեաց զՇ.եակն (500),
իսկ Իրիոն աւարիկ գիտնականն հոռոմոց ոչ կոչեցաւ ի ժողովն յայն: Այլ
յորժամ եկն ի հեռի ճանապարհէն, յոր եւ երթալն էր, մախացեալ ըստ
իրսն այն եւ զԱպրիլի Զ.ն (6) Ե. (5) ասաց եւ ելից զԿոստանդնուպօլիս:
Իսկ Ապրիլի Զ.ն (6) յայնմ ամի կիրակի հանդիպի, բայց մեք ի միւս այլ
կիրակին անցուցանեմք զԶատիկն, իսկ Ե.երորդ (5) օրն շաբաթ լինի, եւ
նոքա զլրումն ի տեղին առնեն եւ ուտեն զԽաչելութեան շաբաթն: Ահա
տես, զի թէ մէկ թիւն զնա անիծից մատնեաց քան եւս առաւել այլ յոլովն:
Վասն որոյ մեծաւ աշխատութեամբ մեք զթիւրեալսն ուղղեմք, բայց ոչ
սակաւ երկիւղ է մեզ ի վերստին թիւրելոյ յախմար գրչաց: Եւ վասն Հայոց թուականիս իմա, զի ոմանք գրեալ են զվախ|305|ճան Մ.եկին (200)
Անդրէասայ եւ սկիզբն թուականիս Հայոց եւ զՇ.եակ (500) բոլորին՝
լինել յԼԱ. (31) ամի թագաւորութեան Յուստինիանոսի ամբարիշտ կայ-

276

սերն եւ ի ԻԸ. (28)՝ Խոսրովու պարսից արքային: Եւ այլք յԼԴ.ն (34) եւ ոմանք՝ յԼԶ.ն (36) եւ այլք՝ աւելի եւ նուազ: Եւ ով ոք որ զարհեստն ոչ գիտէ, սոցա զթիւրն եւ զուղիղն ոչ ճանաչէ, նաեւ ոչ զվնասն: Արդ՝ ամենայն
թիւր եւ սխալ ի բուն սկզբանէն ճանաչի եւ անդի ուղղի: Եւ ի բուն եւ
սկիզբն սոցա՝ Հռոմայեցւոց թուականն, եւ վկա՝ ամք ծննդեանն Քրիստոսի:
Արդ՝ յառաջնումն ամի թագաւորութեան Փիլիպոսի կայսերն լցաւ
Ռ.(1000) ամ շինութեան հռոմայ: Եւ յերկրորդ ամի նորին Փիլիպոսի եդին թուական Հոռոմոց երկրորդումն Ռ.եկին (1000), եւ էր ի Քրիստոսէ
ՄԽԹ. (249) ամ: Եւ սկիզբն թուականիս մերոյ էր ՇԾԳ. (553) թիւն, որ ի
Քրիստոսէ, բայց ոչ ըստ դրութեան, այլ ըստ թուելութեան, զոր յետոյ բացայայտեցից: Եւ էր թուական Հոռոմոց յայսմ ամի ՅԵ. (305): Արդ, արա՛
Հոռոմ թուական եւ տես. կա՛լ զՀայ թուականն Ա. (1) եւ բե՛ր ի վերայ
ՅԴ.(304), լինի ՅԵ. (305) ամ, որպէս եւ այժմ եւ առ յապայ:
Յորժամ Հոռոմոց թուական առնեմք, կալնումք զՀայ Մեծ թուականն
եւ ՅԴ. (304) ի վերայ բերեմք, Հոռոմոց Մեծ թուական է, եւ զշրջանսն ի
բաց գնամք, Փոքր թուական է: Եւ աստ լինի Յուստինիանոսի կայսերն
ԻԱ. (21) ամ եւ Խոսրովու՝ ԺԸ. (18) ամ:
Իսկ Մ.եակն (200) Անդրէասայ առնու վախճան եւ կատարումն յԼ. (30)
ամին Յուստինիանոսի եւ ի ԻԷ. (27)՝ խոսրովու: Եւ էր Ապրիլէանց խորանն Մարտի ԻԵ. (25), որպէս վերագոյն ասացաք: Եւ դիր թուականիս
մերոյ աստ եղեւ՝ ի լրումն Մ.եկին (200), որ էր Մարտի ԻԵ. (25): Եւ զի ինն
ամ անցեալ էր յԱպրիլի չորիցն, անուանեցին զթուականն մեր իսկ եւ իսկ
ի նոյն կէտն, յորում պահու եւ եդին՝ Ժ. (10), զի յԱպրիլի չորիցն մինչ ի
Մարտի ԻԵ. (25)՝ Ժ. (10) ամ է եւ Ժ. (10) խորան:
Եւ թէ զայս վասն է՞ր արարին, զի զթուականս ի Մարտի ԻԵ. (25) եդին
եւ սկիզբն թուելոյն յԱպրիլի չորիցն սահմանեցին: Այս է պատճառն, զի
գլուխ լրմանց շրջանին, նաեւ Շ.եկի (500)՝ Ապրիլի Դ.ն (4) էր: Եւ կամեցան, զի զթուականս մեր զսկիզբն |306| ի գլխոյ լրմանց շրջանին ունիցի,
որ է Ապրիլի Դ. (4) եւ ոչ յԱպրիլի ԺԳ.իցն (13), զոր նոքա Շ.եկ (500)
բոլորին սկիզբն եդին եւ վերջք՝ զՄարտի ԻԵ. (25) արարին, եւ զնա զԺԹ.երեկի (19) ամ անուանեցին:
Եւ ԺԹ.երեկի (19) մասունսն, որ ի ԺԹ. (19) ամն օր մի պակասի, զայն
ի Մարտի ԻԵ.ն (25) ի վերադիրն յաւելին, զի զԺԱ. (11) թիւն, որ հանապազ յամենայն ամի ի վերայ հին վերադրին բերէին, նա ի Մարտի ԻԵ.ն
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(25) ԺԲ. (12) բերէին: Զի որպէս գլուխ շրջանին, որ յԱպրիլի Դ.ն (4) էր,
յԱպրիլի ԺԳ. (13) փոխեցաւ, նոյնպէս եւ ԺԹ.երեկի (19) ամն, որ յԱպրիլի ԺԵ.ն (15) էր, նա Մարտի ԻԵ. (25) փոխեցաւ:
Եւ զայս զի փոխեցին Էասանքն ոչ եթէ զստոյգն ոչ գիտէին, որ սկիզբն
լրմանց շրջանին Ապրիլի Դ. (4) էր եւ կամ զԱպրիլի ԺԳ. (13) սկիզբն
ստոյգ գիտացին: Կարի քաջ գիտէին զի Ապրիլի Դ.ն (4) է իսկապէս
գլուխ շրջանին լրմանց, նաեւ Շ.եկի (500), ուստի եւ ինքեանք ի չորիցն
Ապրիլի քննեալ գտին Շ.եկ (50) բոլորին, այլ յակամայ կամօք զայս ապրարին, զի երբ Մ.եակն (200) Անդրէասայ ի Ժ. (10) խորանն Ապրիլի
էառ զլրումն, որ էր Մարտի ԻԵ. (25), յայնժամ ի հարկէ Շ.եակ (500) բոլորին սկիզբն Ապրիլի ԺԳ. (13) էր եկ, եւ ԺԹ.երեկի (19) ամ՝ Մարտի ԻԵ.ն
(25): Եւ սկսան յԱպրիլի ԺԳ.իցն (13) ՇԼԲ. (532) ամաց լրումն առնել եւ
վերադիր եւ Է.երեակ (7) եւ զաւուրն պատկերն, զի յորժամ վճարի,
դարձեալ յառաջինն դառնայ:
Եւ թէ ոք ասիցէ. Ապա ընդէ՞ր, յորժամ այժմ Հոռոմոց թուական առնեմք զհանապազորդն ո՛չ ՅԴ. (304) ի վերայ բերեմք, այլ ՅԳ. (303), եւ
յորժամ զթուական ծննդեանն Քրիստոսի առնեմք, նա զհանապազորդն
ՇԾԲ.(552) ոչ բերեմք, այլ ՇԾԳ.(553), զայս յաւելեալ թիւն արար, յորժամ
Նաւասարդն զՅայտնութիւն կոխեաց, որպէս բացայայտեցաք ի մեկնութիւն թուականին: Զի ՅԴ.էն (304) թիւ մի պակասեցուցին եւ ՅԳ. (303)
արարին, եւ այսու՝ զաւելի թիւն հանին, զի մի խանգարեսցի արուեստն
հոռոմոց: Նոյնպէս եւ զՇԾԲ.ն (552) ՇԾԳ. (553) արարին, զի թուականն
Քրիստոսի ըստ մեր յաւելեալ թուոցս հաւասար գտցի:
Ապա եւ յայտնի եղեւ, զի սկիզբն դրման թուականիս մերոյ եւ լրման
Մ.եկին (200) յԼ. (30) ամին Յուստինիանոսի եղեւ եւ ի ԻԷ. (27)՝ Խոսրովու, որ էր Մարտի ԻԵ.ն (25): Բայց թուելն թուականիս մերոյ ի ԻԱ. (21)
ամէն Յուստինիանոսի եղեւ, ի ԺԸ.էն (18) Խոս|307|րովու յաղագս յԱպրիլի չորիցն, զի նա եղիցի սկիզբն թուականիս մերոյ, որ գլուխ լրմանց
շրջանի է, նաեւ ամենայն Շ.եակ (500) շրջանի: Իսկ սկիզբն Շ.եակ (500)
բոլորին Աղեքսանդրացւոց յԼԱ. (31) ամին Յուստինիանոսի եղեւ եւ ի
ԻԸ.(28)՝ Խոսրովու, զի լրումն Մ.եկին (200) յԼԱ. (31) ամին եղեւ:
Արդ՝ զայս վասն այն ցաւակցաբար բացայայտեցաք զստոյգն, զի հարքն
այսպէս կանոնեցին, զի յորժամ Զատկաց լրումն առնիցեմք, ի թուականէն պարտիմք Թ. (9) թիւ ի բաց գնալ եւ զայլն երթալ ԺԹ., ԺԹ. (19-19)
եւ զմնացեալն յԱպրիլի ի չորիցն սկսանել եւ գտանել զլրումն Զատկին:
Վասն զի անցեալ Թ. (9) ամն ի սկզբանէ բոլորին կարգեցին զԱպրիլի
Դ.ն (4) եւ ասացին թուական Հայոց Ժ. (10): Եւ թէ զԹ. (9) ոչ եթամք նա,
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յայնժամ գլուխ թուականիս մերոյ Մարտի ԻԵ.ն (25) լինի: Եւ այս մեզ
յոյժ նախատինք եւ երես ծեծանք լինէր ի մերոց եւ յօտարաց հանել
զթուականս մեր յերկուց սկզբանց Ապրիլէանց՝ ոչ ունել զսկիզբն յԱպրիլի չորիցն եւ ոչ՝ ի ԺԳ.իցն (13):
Վասն այն կամեցան, զի սկիզբն թուականիս մերոյ ի գլուխ շրջանացն
լիցի եւ մանաւանդ զի՝ յԱպրիլի չորիցն: Իսկ վնաս այս է. յորժամ զթիւն
առաւել եւ նուազ գրեն, քան զորս գրեցաք, կրկին է վնասն՝ նախ զի
արուեստ լրմանցն սխալի եւ ոչ գայ ուղիղ եւ երկրորդ՝ զի թուականս մեր
յԱպրիլի չորիցն ի դուրս անկանի, յորժամ յԼԴ.ն (34) եւ կամ այլ առաւել
եւ նուազն Յուստինիանոսի ասեն:
26. ՅԱՂԱԳՍ ՇԼԲ. (532) ՇՐՋԱՆԻՆ

A1 |268| Հարցումն. Զի՞նչ է «կա՛լ մինչեւ յԼԱ. (31) ամն Յուստիանոսին եւ ցԻԸ. (28) Խոսրովու»:
Պատասխանի. Զի ի մէկ ամէն Փիլիպոսի կայսեր մինչեւ յԼԱ. (31)
Յուստիանոսի եւ ցԻԸ.ն (28) Խոսրովու եղեն ամք ՅԴ. (304) եւ կատարումն Մ.եկին (200) Անդրիասայ՝ Ը. (8) ազգաց: Եւ անտի աստ է մեր
թուականս, վասն այն զհանապազորդն ՅԴ. (304) կալնումք եւ զմեր
թուականն ի վերայ բերեմք՝ Մեծ թուական է Հռոմայեցւոց: Եւ զշրջանս ի
բաց գնալով՝ Փոքր թուական է, որ կոչի Քննիկոն:
Հարցումն. Զի՞նչ է մեծ շրջանն, որ կատարի ՇԼԲ. (532) ամն:
|269| Պատասխանի. Այս է, զի Արեգակն եւ Լուսինն, որ ի միասին ընթացան ի ստեղծման շաւիղն, Արեգակն ԺԹ. (19) անգամ եկն ի շաւիղն
յայն ի ԻԸ. (28), ի ԻԸ. (28) ամն մի անգամ, եւ Լուսինն ի ԻԸ. (28) անգամ
ի ԺԹ., ԺԹ. (19-19) ամն մի անգամ, որ լինի ՇԼԲ. (532) ամ: Եւ աստ պատահեցան միմեանց եւ նոր սկիզբն արարին ստեղծման շաւղին, եւ կոչեցաւ սա «մեծ շրջան»:
C |150ա| Հարցումն. Ընդէ՞ր յԼԱ. (31) ամէն անու|150բ|անն Խոսրովու ասէ ունել զՇ.եկին (500) թուականն:
Պատասխանի. Զի Անդրէասայ Մ.ն (200)՝ Ը. (8) ազգի, անդ կատարեցաւ, ապա Աղեքսանդրացիքն զՇ.եակքդ (500) գտին:
D |144ա| ՅԵգիպտական մայրաքաղաքէն Աղեքսանդրեայ Էաս անուն...
եւ այլ ԼԶ. (36) արամբք հաւատարմաւք խորհէին գտանել զդարձ Արեգական եւ Լուսնի ի միում ամի: Եւ գտանեն զայս լեալ ի ԻԸ. (28) ԺԹ.երեակս (19)՝ յամս ՇԼԲ. (532), ապա դնեն բոլոր լրման զաւրն անսղալ: Եւ
յորժամ վճարի եւ դարձեալ դառնայ ի նոյն կարգ:
E |155բ| Հարցումն. Զի՞նչ է «Կա՛լ մինչեւ յԼԶ. (36) ամն Յուստիանոսի
եւ ցԻԴ. (24) ամն Խոսրովու»:

279

Պատասխանի. Վասն զի աստ լցումն Մ.եկին (200) Անդրիասայ ութ
ազգաց, եւ անտի այս է մեր թուականս:
Հարցումն. Զի՞նչ է շրջան մի՝ ամք ՇԼԲ. (532):
Պատասխանի. Զի արփագեղքն շարադրեալ միական ընթացիւք, երթեալ ընդ չափողին գիշերոյն պարառութիւն: ԻԸ. (28) ԹԺ.երրեակին (19)
եւ իւր փոքուն աստանաւր վճարել զպարտուցն խմոր, դարձեալ գլլի ի
կարգ ամսոցն եւ վերադրացն եւ եւթներեկացն ըստ ի սկզբանէ ընթացսն
չափեալ:
G |60| Պատճառ Շ.եակ (500) աղիւսակի Եբրայեցոցն. Յորժամ կատարեսցի ՇԼԲ. (532) ամն, եթէ կացցէ կենաց աշխարհի, դարձեալ ի նոյն
աւուրս դառնայ շրջագայութիւն անվրէպ ըստ նմին նահանջից կազմութեան, որպէս եւ էրն միշտ, եւ խաղայ նոյն եղանակօք ԲԺ.ան (12) ամսեայ եւ ԳԺ.ան (13) ամսեայ լրմամբք: Եւ յորժամ պատահեսցի ԲԺ. (12)
ամսեայ լրումն յառաջ քան զհասարակել տունջեան եւ գիշերոյ՝ եկամուտն յաւելու ամիս մի, եւ յայնմ ամի Ադար ամիս կրկնակ առնու Կ. (60)
օր լինելով, զոր կոչեն եբրայեցիքն՝ «Ադար եւ Ադար»:
Քանզի կատարէ Արեգակն զտարին յաւուրս ՅԿԵ. (365) եւ Գ. (3) ժամ,
եւ Լուսինն՝ յաւուրս ՅԾԴ. (354): Եւ յաւելու յԱրեգականէն յընթացս Լուսնին աւուրք ԺԱ. (11) եւ ժամք Գ. (3): Ամի ամի սոքա ժողովեալ լինին յամիսն եկամուտ, որ առնեն զԱդար ամիս կրկնակ, եւ զամս |61| «ԳԺ.ան (13)
Լուսին» կոչեն:
Իսկ ոմանք յեբրայեցւոց ասացին, թէ Արեգակն կատարէ զտարին
ՅԿԵ.(365) օր եւ Գ. (3) ժամ, եւ Լուսինն՝ յաւուրս ՅԾԴ. (354) եւ ի ժամս Գ. (3),
որպէսզի յընթացից յԱրեգականն յաւելցին աւուրք ԺԱ. (11)՝ պակաս միով
ժամաւ: Եւ վասն այսորիկ լինի ասելն ի ԺԳ. (13) ամին ամիսք նահանջք՝ Ե. (5)
եւ աւուրք՝ Բ. (2) եւ ժամք՝ Ժ. (10): Եւ յորժամ համարիցես զԺԴ. (14) ամն վեցիցս, ժողովին եւ լինին ամք ՁԴ. (84), յոր ժողովին ամիսք նահանջք՝ ԼԲ. (32)
աւուրցն եւ Ժ. (10) ժամուցն, յորժամ հմարիցիս վեցիցս: Ժողովին
աւուրք ԺԲ. (12) եւ ժամք Կ. (60), որ առնին աւուրք Ե. (5), որպէսզի լինիցին ընդ ամենայն աւուաւուրք ԺԷ. (17): Եւ յաւելուն ի նոսա յամին ՁԵ. (85)՝
աւուրք ԺԱ. (11), եւ այսպէս ժողովին ի ԻԸ. (28) աւուրցն ամիս մի նահանջ,
որ կոչի «նահանջից նահանջ»:
Նոյնպէս եւ Արեգականն իւրն յինքեան ժողովին ժամք Գ. (3), որ
արտաքոյ ՅԿԵ. (365) աւուրցն են, եւ լինին ի Դ. (4) ամին օր մի եկամուտ
եւ յաւելուն յաւուրս յԱւելեացն եւ առնեն զնա Զ. (6), զոր կոչեն զնա
«նահանջ Արեգական», որ վազեցուցանէ զԷ.երեակն (7) եւ ի ԻԸ. (28)
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ամին ժողովին եւ առնեն աւուրք Է. (7), որ դարձուցանէ զԱրեգակն ի նոյն
կարգ Է.երեկաց (7), զոր կոչեն եբրայեցիք «շաբաթումն Արեգական»: Եւ
ԺԹ. (19) զանձամբ եկեալ ստուգիւ ցուցանէ զաւուրս ՇԼԲ. (532) ամաց
շրջագային, որպէս յեբրայեցւոց յաղիւսակին կայ տպաւորեալ:
Զի՞նչ է, որ «բուն շրջագայդ ՇԼԲ. (532) ամաց» կոչեմք:
«Բուն շրջագայ ՇԼԲ. (532) ամաց» վասն այնորիկ կոչեմք, զի ԹԺ.երեակք (19) նահանջեալ շաբաթանան եւ ԻԸ.եակ (28) ԺԹ.ից (19) աւարտին, իբր ամսացելովք նահանջեալ շաբաթանան նահանջմանցն նահանջմունք եւ շաբաթմանց շաբաթմունք: Զուգաւորութիւն թուոց եւ միաբանութիւն եղանակաց զանձամբ եկեալ վերստին ածէ զնոյն ժամ եւ զաւուրս, զամիսս եւ զտարիս եւ միանգամայն զամենայն շարժմունս: Զի
կէտ ամենեցուն շաբաթանալն է, եւ որ |62| շաբաթանայն, դարձեալ հարկաւորի սկիզբն առնուլ, զոր յորջորջումն շաբաթուն յայտ առնէ...
|77| Զի՞նչ է շրջանն. շրջանն ՇԼԲ. (532) ամ է ըստ Արեգական եւ ըստ
Լուսնոյ ՇՀ. (570) ամ է, զի ի ԻԸ. (28) ամն Արեգակն դառնայ, եւ ի ԺԹ. (19)՝
Լուսինն, եւ ի ՇԼԲ. (532) ամն հասանեն միմեանց եւ ի միում ամի դառնան, եւ նոր սկիզբն լինի տումարի, այն է, որ կոչի «թուական»: Վասն զի
Արեգակն ի ԻԸ. (28) ամն զնահանջքն Է. (7) օր առնէ, շաբաթացուցանէ
եւ դարձեալ սկիզբն առնէ եւ կրկնէ ԺԹ. (19) անգամ ըստ թուոյ խորանաց բոլորի Լուսնին ի ՇԼԲ. (532) ամն: Ապա հասանեն միմեանց եւ ի
միում ամի դառնան յիւրաքանչիւր բոլորական իւրեանց՝ |78| այն է, որ կոչի
«շրջան»:
Իսկ Լուսինն ի ԺԹ. (19) ամին զկիսակս իւր Է. (7) Լուսին առնէ, շաբաթացուցանէ եւ դարձեալ սկիզբն առնէ բոլորին ԻԸ. (28) անգամ ըստ թուոյ
խորանաց Արեգականն բոլորակի եւ զԹԺ.երեկի (19) թիւն ի ԻԸ. (28) օր
առնէ:
Դարձեալ՝ արփիագեղքն շարադրեալ միական ընթացիւք երթեալ ընդ
չափողի գիշերի պարառութեան ԻԸ. (28) ԹԺ.երեկին (19) եւ իւր փոքուն
աստանօր վճարեալ զպարտուցն խմոր: Դարձեալ գլլի ի կարգ ամացն եւ
վերադրացն եւ եօթներեկացն, ըստ ի սկզբանէ յընթացսն չափեալ:
I |224| Ի կատարեալ ամացն երկհարիւրից ժողովել յԱղեքսանդրիայ
ԼԶ. (36) փիլիսոփայք կարգեցին զհինգհարիւրեակ բոլորդ, որ ընկալեալ
եղեւ յեկեղեցւոյ Աստուծոյ, քանզի յինքեան բերէ զկատարումն մասանց
Լուսնի եւ զշրջանս Արեգական նահանջից հաւասարել միմեանց ի ԻԸ. (28)
իննեւտասներեակի եւ ի իննեւտասն ԻԸ.եկի (28): Եւ «բոլոր» ասի, զի
սպառուած ոչ ունի՝ ոչ սկիզբն եւ ոչ վաղճան, զաւրէն անւոյ՝ անեզր բոլորեալ...
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|237| Յաղագս Շ.եկին (500). Համարձակեցան ոմանք յաննշանից ստութեան պատճառս ինչ յաւդուածոյս եւ կարկատուն ասել վասն սքանչելի
աւրինակին կոչեցելում՝ «հինգհարիւրեակ»: ՅԱդամայ մինչեւ ի դրութիւն
յայն եթէ քանիցս անգամ եկեալ զանձամբ՝ դարձաւ անդրէն ի նոյն: Թէպէտ եւ դիցաբանութեամբ յարմարի, այլ ստութիւն ոչ է ընդունելի...
Մինչեւ ի գիւտ նորուն բոլորակի յԱղեքսանդրացոց քաղաքի՝ առ Յուստիանոսի կայսերբ, ոչ ոք վարեցաւ այնու կանոնիւ, եւ վասն այնորիկ
ոմանք երկուհարիւրեկաւ եւ ոմանք իննսունհինգեկաւ սահմանեցին
վարիլ, քանզի ոչ գտաւ առ նախնեաւքն բոլորակդ այդ մինչեւ յԼԴ. (34)
ամն Յուստիանոսի կայսեր, յորմէ մինչեւ ի գիր մատենիդ այդորիկ լինին
ամք ՇԼԲ. (532):
Իսկ նոքա սխալեալք ի ստոյգ գիտութենէ իրացդ յետ յոլովակի
շրջմանցդ բովանդակաց ժամանակաց բոլորիդ, կարծեցին սկիզբն այլոյ
հինգհարիւրեկի գոլ զերկրորդ ամն Փիլիպպոսի կայսեր: Եւ ոչ իմացան,
թէ յորժամ լցաւ հազար ամ շինութեան քաղաքին Հռոմայ՝ յառաջնում
ամի Փիլիպպեայ, զերկրորդ ամն նորուն կայսեր ոչ հինգհարիւրեկի, այլ
երկրորդում հազարեկի սկիզբն կարծել պարտ է գոլ:
Եւ լինին անտի մինչեւ ի գիւտ հինգհարիւրեկի ամք ՅԺԳ. (313): Բայց
ոյք ասեն, եթէ ՄԾԲ. (252) ի ծննդենէն Կենարարին մերոյ մինչեւ ի
սկիզբն թուականին Հոռոմոց, եւ թուական Եբրայեցոց ի ծննդեանն՝ հարիւր, եւ հանապազորդ թուականին Հոռոմոց ՃՁ. (180), եւ միաւորեալ
զսոսա՝ լինին
|238| ՇԼԲ. (532), եւ զայն՝ գոլ թուական հոռոմոց լցեալ, եւ այլում
հինգհարիւրեկի՝ սկիզբն լեալ զերկրորդ ամն Փիլիպպեայ՝ ստեն: Քանզի
թէպէտ այնպէս պատահէ ըստ նոցա, այլոչ յայնմ ժամանակի էր կանոնեալ բոլորակն այն, եւ ոչ այնու վարի եկեղեցի Աստուծոյ, որպէս վերագոյնդ ասացաւ:
Արդ, ոչ պատահէ, վասն զի ժամանակն այնպէս գոլ, պարտ է կարծել
յառաջագոյն եդեալ հինգհարիւրեկին, քան զթագաւորութիւն Յուստիանոսի ժամանակին: Քանզի դիպաբանութիւն զյստակ եւ զյայտնի ճշմարտութիւն ցուցանել ոչ զաւրէ...
|276| Յաղագս Շ.եկին (500). Այս բոլորակս ՇԼԲ. (532) ամաց ունի իշխանութիւն շրջագայիլ՝ ստուգապէս ցուցանելով զաւուրս չորեքտասաներորդի պասեքին, յաղագս որոյ բազում խնդիր եղեալ ի մէջ հմտագոյն
ուսումնասիրաց՝ վասն ոչ ճշգրտիւ բերելոյ զկարգ իննեւտասան բոլորին,
որ ՂԵ. (95) ամսաւ բաւանդակէ զեղանակս շրջագայութենէ ի նոյն:
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Եւ թէպէտ զայս այսպէս կատարեցին հարքն յառաջագոյն, բայց յոլովիւք դժուարինս թուեցաւ, զի բազում ամաւք ըստ աւուրց բոլորակին ոչ
ուղղէր զկնի բեսեքիստոնն: Եւ յաղագս այսու եղեւ բազում քննութիւն,
գտաւ անտարակուսելի աւրինակս ՇԼԲ. (532) ամաց շրջաբերութեան
յԱղեքսանդրեայ, որ է մայրաքաղաք ամենայն իմաստութեանց, ոչ եթէ
նոր ինչ աղարտեմք զվաղնջուց եդեալ կանոնս, այլ ճշգրտիւ զնոյն չորեքտասաներորդ իննեւտասներեկ թուոցն:
J1 |37| Հարցումն. Զի՞նչ է շրջան մի ամք ՇԼԲ. (532):
Պատասխանի. Զի արփիագեղն շարադրեալ միական ընթացիւք երթեալք ընդ չափողին գիշերոյ պարառութեամբ քսանեւութ իննեւտասներեկին եւ իւր փոքուն աստանօր վճարեալ զպարտուցն խմոր: Դարձեալ՝
գլուխ ի կարգ ամսոցն եւ վերադրացն եւ եօթներեակացն ըստ ի սկզբանէ
ընթացսն չափեալ:
K |164| Ի թագաւորութեանն Յուստիանոսի ամբարշտի, որ զՏեառնընդառաջնի տաւնն Փեպրուարի յերկուսն փոխեաց երկերիւրեակն Անդրեայ, լցաւ եւ պիտոյ էր գլուխ զԹԺ. (19)եակ կանոնին:
Եւ ինն ամ խափան եկաց տումար եւ տաւն: Ապա Էաս իմաստասէր Աղեքսանդրացի ժողովեաց առ ինքն երեսուն այր իւր նմանի, եւ յառաջ վարեալ զարվեստն Անդրէասայ, արարին ՇԼԲ. (532) ամաց լրումն ի նոյն
դառնալով, վասն այն անտարակուսելի է բոլորն այն:
M |241| Ծանիր, որդի, զի առաջինքն ոչ զմի յեղանակ կանոնեալ լուսնացոյցսդ վարեցան, այսինքն՝ տասնիններեկօք, այլ ոմանք Ժ.եկօք (10),
եւ կէսք՝ ԺԵ. եկօք (15), եւ այլք՝ ԺԶ.եկօք (16), եւ ոմանք՝ |242| Մ.եկաւն
(200) Անդրէասայ, մինչեւ ի գիւտ Շ.եկիդ (500), եւ այլք՝ նուազագունովք,
որպէս եւ յայտնի իսկ է, զի ՂԵ.եկօք (95) վարեցան: Իսկ ի ժամանակս
ամբարիշտ թագաւորին Յուստինիանոսի եղեւ լրումն Մ. (200) ամի կարգացն Անդրէասայ, եւ սկսան շփոթել լրմունք Զատկաց եւ գիրք արուեստական տումարաց:
Իսկ այր մի ի ճշմարտագունիցն ուսումնասիրաց յեգիպտական մայրաքաղաքէն Աղեքսանդրեայ Էաս անուն կոչեցեալ ձայն արկեալ առ
ինքն ժողովէ զարս կորովամիտս... ԼԶ. (36) արամբք հաւատարմօք: Եւ
սկսան խորհիլ գտանել զդարձ Արեգականն եւ Լուսնին ի միում ամի: Եւ
գտին զայս լեալ ի ԻԸ. (28) տասնիններեակս: Եւ ազդեցութեամբ Հոգւոյն
Սրբոյն ծանեան՝ զԼուսին ստեղծեալ ի լրման ձեւի եւ յաւուրս ԺԵ. (15)
ընթացեալ լիալիր եւ բոլոր լուսովն՝ միշտ յերեկոյին ծագելով եւ զԺԵ. (15)
օրն զբոլոր գիշերն լուսաւորելով: Եւ ապա ըստ բնութեան յետ ԺԵ. (15)
աւուրն, որ էառ զլրումն յԱպրիլի Դ. (4), այլ ոչ ծագեաց յերեկոյին, այլ
օր քան զօր յետ անկանէր եւ գայր ի գիշերի, որպէս եւ այժմ ըստ բնու-
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թեան կարգի, այսպէս աւարտեալ զկարգ ծննդեանն: Եւ հասեալ յԱպրիլի
Դ. (4), առնու զառաջին լրումն նուազելոյ, որպէս եւ այժմ ըստ բնութեան
կարգի:
Եւ ուրախացեալ՝ փառս ետուն Աստուծոյ եւ գոհացան զՀոգւոյն Սրբոյ,
եւ սկիզբն արարին քննութեան յԱպրիլի Դ.իցն (4), զի գտանիցեն միւս
անգամ զԱրեգակն եւ զԼուսինն ի ստեղծման շաւիղն: Եւ գայր Լուսինն ի
ԺԹ. (19) ամի, եւ Արեգակն՝ ի ԻԸ. (28) ամի, եւ ապա այսպէս ընթացեալ
մի զկնի միոյ, եւ գտեալ ի ՇԼԲ. (532) ամի զերկոսեանն ի գլուխ շրջանին:
Եւ փառաւորեցին զԱստուած եւ դրին ի գլուխ բոլորին Ապրիլի Դ. (4) լինել լրումն առաջին՝ զկնի արարչութեան Զատկին եւ շինեցին ՇԼԲ. (532)
տարու լրմունք եւ վերադիրք եւ եօթներեակք եւ զպատկեր աւուրց լրմանն
եւ անուանեցին «անտարակոյս օրինակ»: Զի զՇ.եակ (500) շրջանն յորժամ
լմնեն Արեգակն եւ Լուսին եւ դարձեալ դառնան յառաջին կարգն ի սկիզբն
շրջանին եւ նոյնպէս բերեն, որպէս զառաջինն զլրմունքն, զվերադիրսն,
զեօթներեակսն եւ զպատկեր աւուրց լրմանց եւ զամենայն տօնս եւ զորպիսութիւնս միանգամայն: Եւ սմա այլ ոչ է կատարած եւ կամ վախճան,
այլ կատարումն Շ.եակ (500) շրջանին |243| կատարումն աշխարհիս է,
զի այլ կերպիւ ոչ է հնար վախճան առնուլ սմա:
27. ՅԱՂԱԳՍ ԹՈՒԱԿԱՆԱՑ

A |156| Թուական Եբրայեցւոց այսպէս արա՛. Կա՛լ ՐՋՀԶ. (5976),
զՀայ թուականն ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ ՇԼԲ. (532), ՇԼԲ. (532), որ մնայ՝
թուական է Եբրայեցւոց:
Դարձեալ՝ կա՛լ զՀոռոմ թուականն, ՃՁ. (180) ի բաց առ՝ թուական է
Եբրայեցւոց:
|159| Աւագ թուական Ասորոց այսպէս արա՛. Կա՛լ յԱդամայ մինչեւ
ցջրհեղեղն, որ են ամք ՍՄԽԴ. (2244):
Եւ ի ջրհեղեղէն մինչեւ ցԱբրահամ, որ են ամք ՋԽԲ. (942):
Եւ յԱբրահամէ մինչեւ ցԱղեքսանդր, որ են ամք ՌՋՂԴ. (1994):
Միահամուռ յԱդամէ մինչեւ ցԱղեքսանդր են ամք ՐՃՁ. (5180):
Եւ յԱղեքսանդրէ մինչեւ ի Ծնունդն Քրիստոսի են ամք ՅԹ. (309):
ՅԱդամայ մինչեւ ի Ծնունդն Քրիստոսի՝ ամք ՐՆՁԹ. (5489):
Ասորոց թուական տարոյս Աղեքսանդրովն այս է՝ ՌՆԼԷ. (1437), եւ
սկիզբն առնու ի Թշրին կտիմ:
|166| Եթէ կամեսցիս գիտել զամս ի սկզբանէ. Կա՛լ ՐՋՀԶ. (5976),
զՀայ թուականն ի վերայ բե՛ր, եւ այն է:
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Եթէ կամեսցիս գիտել ի Քրիստոսի Ծննդենէն մինչեւ ուր ես, կա՛լ
ՇԾԲ.(552), զՀայ թուականն ի վերայ բե՛ր, եւ այն է:
Եթէ կամեսցիս գիտել ի սրբոյն Գրիգորէ մինչեւ ուր ես, կա՛լ ՄՀԶ.
(276), զՀայ թուականն ի վերայ բե՛ր, եւ այն է: Ի Քրիստոսէ մինչեւ
ցսուրբն Գրիգորիոս ՅԺ. (310) ամ, ի Գրիգորէ մինչեւ ի Հայոց թուականն՝ ՄՀԶ. (276) ամ է:
ՅԱդամայ մինչեւ ի թուականն Հայոց ՐՉԼԸ. (5738) ամ է:
Յառաջին դարուն Ենովք փոխեցաւ:
Յերկրորդն՝ ջրհեղեղն եղեւ:
Յերրորդն՝ զաշտարակն շինեցին:
Ի չորրորդն՝ աւետիքն Աբրահամու:
Ի հինգերորդն՝ Սողոմոն զտաճարն շինեաց:
Ի վեցերորդն՝ Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս մարմնացաւ:
Այս են դարք Զ. (6), ամք Ց. (6.000), ամիսք ՀԲՌ. (72.000), շաբաթք
ՅԺԹՌ. (319.000), նահանջք ՌՇ. (1500):
ՅԱդամայ մինչեւ ի ջրհեղեղն ՍՄԽԲ. (2242) ամ է:
Ի ջրհեղեղէն մինչեւ յաշտարակն Ռ. (1000) ամ է:
Յաշտարակէն մինչեւ ցԱբրահամ ՌԽԲ. (1042) ամ է:
ՅԱբրահամէ մինչեւ յելսն Եգիպտոսի ՌԵ. (1005) ամ է:
Յելիցն Եգիպտոսի մինյեւ ցշինուածն Սողոմոնի ՇԻ. (520) ամ է:
Ի շինուածէն Սողոմոնի մինյեւ ցաւերած տաճարին ԻԸ. (28) ամ է:
Յաւերածէ տաճարին մինչեւ ցԳալուստն Քրիստոսի ՇԾԱ. (551) ամ է:
Ի Քրիստոսէ մինչեւ ցժողովն Նիկիայ ՅԺԵ. (315) ամ է:
Ի Նիկիայէ մինչեւ ցԵփեսոսի ժողովն ԽԷ. (47) ամ է:
Թուական ազգաց այսպէս միաւորէ. Կա՛լ ՅԴ. (304) եւ զՀայդ՝ Հոռոմի է:
Կա՛լ Շ. (500) եւ զՀայդ՝ Յունաց է:
Կա՛լ ՀԶ. (76) եւ զՀայդ՝ Ասորոց է:
Կա՛լ Ա. (1) եւ զՀայդ՝ Արաբացւոց է:
Կա՛լ Բ. (2) եւ զՀայդ՝ Մակեդոնացւոց է:
Կա՛լ զՀայդ եւ Կ. (60) առ՝ Տաճկաց է:
Կա՛լ ՇԾԲ. (552) եւ զՀայդ՝ Քրիստոսին է:
Կա՛լ Ո. (600) եւ զՀայդ՝ Անդրէասին է:
Կա՛լ ՐՉԾԲ. (5752) եւ զՀայդ՝ Եւսեբին է՝ ժամանակագրին:
Կա՛լ ՉԼ. (730) եւ զՀայդ՝ Կիկղոնին է:
|169| Թուական Հոռոմի այսպէս արա՛. Կա՛լ ՑՃՀԶ. (6176) եւ ե՛րթ շրջան,
այսինքն՝ ՇԼԲ., ՇԼԲ. (532-532), որ մնայ՝ Նոր թուական է Հոռոմի, որ կոչի
«Քննիկոն»:
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|170| Իսկ վասն ժամանակաց ստուգելոյ յԱդամայ մինչեւ ի Ծնունդն
Քրիստոսի ոչ ոք կարաց ասել զճշմարիտն: Զի Աթանաս՝ Աղեքսանդրի
հայրապետն, ՐՄԿ. (5260) ամ ասաց յԱդամայ մինչեւ ի Ծնունդն Քրիստոսի, Եռիոն գիտնական՝ ՐՈՁ. (5680) ամ ասաց, Եւսեբի ժամանակագիր
ՐՈ. (5600) ամ ասաց, Որոգենէս՝ ՐՆՁ. (5480) ամ ասաց, Անդրէաս ՐՆԻ.
(5420) ամ ասաց, որ եւ զլրմունս Զատկաց հաստատեաց հրամանաւ Աստուծոյ:
|171| ՅԱդամայ մինչեւ ցջրհեղեղն են ամք ՍՄԽԲ. (2242):
Ի ջրհեղեղէն մինչեւ ցԱբրահամ են ամք ՋԽԲ. (942):
Ի յԱբրահամէ մինչեւ ցՄովսէս են ամք ՇԵ. (505):
Ի Մովսէսէ մինչեւ ցՍողոմոն են ամք ՆՁ. (480):
Եւ ի Սողոմոնէ մինչեւ ի նորոգումն տաճարին՝ ՇԺԱ. (511):
Եւ անտի մինչեւ Քրիստոս են ամք ՇԽԸ. (548):
Միահամուռ յԱդամայ մինչեւ ի Ծնունդն Քրիստոսի՝ ՐՄԻԹ. (5229):
Ի Քրիստոսէ մինչեւ առ մեզ կա՛լ ՇԾԲ. (552), զՀայ թուականն ի վերայ
բե՛ր, եւ այն է:
|180| Դարագլուխք. Յառաջին դարուն Ենովս փոխեցաւ, Բ. (2)՝ ջրհեղեղն, Գ. (3)՝ աշտարակն շինեցաւ, Դ. (4)՝ աւետիքն Աբրահամու, Ե. (5)՝
Սողոմոն զտաճարն շինեաց, Զ. (6)՝ Քրիստոս մարմնացաւ ի Կուսէն: Ի
լնուլ Է.երորդ (7) դարուն եւ ի մտանել Ը.երորդին (8)՝ յարութիւն է ամենայն տիեզերաց:
Իսկ դարագլուխքս, որ գրեցան, ոչ թէ ի մտանել դարուն էր, կամ յելանել, այլ ի դարն, ուր լինէր հռչակաւոր նշան՝ զայն կոչէին «դարագլուխ»:
Եւ այս յայտ անտի է, որ մինյեւ ի Ծնունդն Քրիստոսի ոչ ոք կարաց ասել,
թէ որքան էր: Զի Աթանաս Աղեքսանդրացի ՐՄԿ. (5260) ամ ասաց, Ռիոն
գիտնական ՐՈՁ. (5680) ամ ասաց, Եւսեբէ ժամանակագիրն՝ ՐՈ. (5600)
ասաց, Յոհան Սարկաւագն՝ ՐՄ. (5200) ասաց, եւ այսպէս ըստ իւրաքանչիւրում տեսութեան խաւսեցան:
|187| Թուական Եբրայեցւոց այսպէս արա՛. Կա՛լ ՐՋՀԶ. (5976) եւ զՀայ
թուական՝ զՄեծն ի վերայ բե՛ր, թուական է Եբրայեցւոց:
Կա՛լ զթուական Եբրայեցւոյն եւ ե՛րթ ՇԼԲ. (532), ՇԼԲ. (532), որ մնայ՝
Փոքր թուական է, որ կոչի «Մտրուկ»:
Դարձեալ՝ կա՛լ զՓոքր թուական Հայոյն, ՃԻԴ. (124) ի վերայ բե՛ր,
Փոքր թուական է Եբրայեցւոց:
Այլ թուական Եբրայեցւոյն՝ կա՛լ ՃԾԲ. (152) եւ զՀայ Փոքր թուականն ի
վերայ բե՛ր, եւ այն է: Եւ ե՛րթ ԺԹ. (19), ԺԹ. (19), որ մնայ, բազմապատիկ արա՛, ԺԸ. (18) թիւ ե՛րթ եւ զայլն՝ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ վերադիր
է: Ի Ժ.երորդ (10) կանոնի լրմանցն ԺԷ. (17) ե՛րթ:
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|188| Զթուականս ազգաց այսպէս արա՛. Կա՛լ ՅԴ. (304) եւ զՀայդ՝
Հոռոմի է:
Կա՛լ զՓոքր Հայն, ՅԴ. (304) ի վերայ բե՛ր, Հոռոմի Փոքր է:
Կա՛լ ԼԶ. (36) եւ զՀայդ՝ Եգիպտացւոց է:
Կա՛լ Ժ. (10) եւ զՀայդ՝ Եթովպացւոց է:
|189յ Կա՛լ զՀայդ, Ա. (1) առ՝ Յունաց է:
Կա՛լ ՀԶ. (76) եւ զՀայդ՝ Ասորւոց է:
Կա՛լ Ա. (1) եւ զՀայդ՝ Արաբացւոց է:
Կա՛լ Բ. (2) եւ զՀայդ՝ Մակեդոնացւոց է:
Կա՛լ ՇԾԳ. (553) եւ զՀայդ՝ Կենարարին է:
Կա՛լ Զ. (6) եւ զՀայդ՝ Անդրիասին է:
Կա՛լ ՐՉԺԶ. (5716) եւ զՀայդ՝ Եւսեբին է:
Կա՛լ ՋԼ. (930) եւ զՀայդ՝ Կիկլոնին է:
Կա՛լ զՀայդ, Կ. (60) առ՝ Տաճկաց է...
Թէ կամիցիս գիտել յելանելոյն ադամայ մինչեւ ուր ես՝ կա՛լ ՐՆԻԳ.
(5423) եւ զամն ի Ծննդենէն մինչեւ ուր ես՝ եւ այն է: Եւ մի՛ հաւատար
որոց՝ ասեն զլինելութեան արարածոց գիտել զժամանակ, զոր գիտէ
միայն Աստուած, որ արար զնա...
ՅԱդամայ մինչեւ ի ջրհեղեղն՝ ամք ՍՄԽԲ. (2242):
Եւ անտի մինյեւ ի ծնունդն Աբրահամու՝ ամք ՉԽԲ. (742):
Եւ անտի մինչեւ յելսն Իսրայեղի՝ ամք ՇԷ. (507):
Եւ անտի մինչեւ ի Դ. (4) ամն Սողոմոնի եւ ի տաճարին շինութիւնն՝
ամք ՇՁ. (580):
Եւ անտի մինչեւ ի տաճարին նորոգումն ի Զաւրաբաբելէ եւ ի Դարեհի
Բ. (2) ամն՝ ամք ՇԺԱ. (511):
Եւ անտի մինյեւ ի Ծնունդն քրիստոսի՝ ամք ՇԺԸ. (518):
Եւ ի Ծննդենէն մինչեւ ի Հայ թուականն՝ ամք ՇԾԳ. (553):
Եւ զկնի Թ. (9) ամի եդաւ Շ. (500)եակն՝ ի Ծննդենէն յետ ՇԿԲ. (562)
ամ:
Ի Մկրտութենէն մինչեւ ի Ի. (20) ամն Կոստանդիանոսի՝ ամք ՄԻԳ.
(223):
Եւ ի Քրիստոսէ մինչեւ ի Սուրբն Գրիգոր՝ ամք ՅԾԵ. (355):
Ի Սրբոյն Գրիգորէ մինչեւ ի Հայ թուականն՝ ամք ՄԽԸ. (248):
Եւ ի Քրիստոսէ մինչեւ ի Կարապետ Նեռինն՝ ամք ՈԼԸ. (638):
A1 |259| Թուական ամենայն ազգաց այսպէս արա՛. Կա՛լ ՑՄՁԹ.(6289)
եւ զՀայն՝ Եբրայեցւոց է:
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Կա՛լ Ա. (1) եւ զՀայն՝ Արաբցւոց եւ Մակեդոնացւոց է:
Կա՛լ ՅԴ. (304) եւ զՀայն՝ Հռոմայեցւոցէ:
Կա՛լ զՀայն, Ա. (1) ի բաց առ՝ Յունաց է:
Կա՛լ զՀԶ. (76) եւ զՀայն՝ Ասորւոց է:
Կա՛լ ՂԶ. (96) եւ զՀայն՝ Եգիպտացւոց է:
Կա՛լ Ժ. (10) եւ զՀայն՝ Եթովպացւոց է:
Կա՛լ ՑԾԹ. (6059) եւ զՀայն՝ Արարչութեան է:
Կա՛լ ՐՉԾԱ. (5751) եւ զՀայն՝ Եւսեբին է:
Կա՛լ ՋԼ. (930) եւ զՀայն՝ Կիկլոնին է:
Կա՛լ ՊԿԲ. (862) եւ զՀայն՝ Աղեքսանդրին է:
Կա՛լ ՇԾԳ. (553) եւ զՀայն՝ Կենարարին է:
Կա՛լ Ո. (600) եւ զՀայն՝ Անդրեասին է:
Կա՛լ զՀայդ, ՂԳ. (93) ի վեր առ՝ Մահմետին է:
Կա՛լ զՀայդ, Կ. (60) ի վեր առ՝ Տաճկաց է:
Կա՛լ զՀայդ, ԾԳ. (53) ի վեր առ՝ Հիճրաթի է:
|261| Յաղագս շրջանաց. Առաջին շրջանին ել Ադամ ի դրախտէն:
Երկրորդ շրջանին Ենովք յանմահութիւն փոխեցաւ:
Երրորդ շրջանին մեկնեաց Աստուած զազգն Սեթայ յազգէն Կայենի:
Չորրորդ շրջանին կազմեաց Նոյ զտապանն:
Հինգերորդ շրջանին լեզուքն բաժանեցան:
Վեցերորդ շրջանին եղեն ծնունդքն Աբրահամու:
Եաւթներորդ շրջանին ել Իսրայէլ յԵգիպտոսէ:
Ութերորդ շրջանին Սողոմոն զտաճարն շինեաց:
Իններորդ շրջանին Զաւրաբաբէլ նորոգեաց զտաճարն:
Տասներորդ շրջանին ծնաւ Քրիստոս:
Մետասաներորդին եդաւ թուականն Հայոց:
Թուական եւ եաւթներեակ Հոռոմոց՝ ՇԶ. (506) էր շրջանն, Է.երեակ (7)
Դ. (4) եղեւ յղութիւն Եղիսաբեթի:
ՇԷ. (507)՝ Է.երեակ (7) Ե. (5)՝ Աւետիք Կուսին եղեւ:
ՇԸ. (508)՝ Է.երեակ (7) զԷ. (7)՝ եղեւ Ծնունդ Քրիստոսին:
Դարձեալ կրկնեցաւ շրջանն, եւ եղեւ Զ. (6) թիւ, Է.երեակն (7) Բ. (2)՝
Մկրտութիւն Քրիստոսի:
Թ. (9) թիւ, Է.երեակ (7) Զ. (6)՝ եղեւ Խաչելութիւն Քրիստոսի:
Վասն դարուց. Յառաջին դար՝ Ենովք փոխեցաւ:
Երկրորդ դար՝ ջրհեղեղն եկն:
Երրորդ դար՝ աշտարակ շինեցաւ:
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Չորորդ դար՝ գալն Աստուծոյ եղեւ առ Աբրահամ:
Հինգերորդ դար՝ ելքն եղեւ յԵգիպտոսէ:
Վեցերորդ դար՝ եղեւ մարդեղութիւն Բանին:
Եաւթներորդ դար՝ եղիցի կատարած կենցաղոյս եւ մուտ Ը.երորդին (8):
D |145բ| Նախ քան զԱբրահամ յերիս հատածս բաժանեալ զթիւ ամացն ի սկզբանէ՝ զԵբրայականն եւ զՀրէականն եւ զՀ.ից (70) թարգմանչացն: Ըստ Հ.իցն (70)՝ յԱդամայ ի Մովսէս ՎՈՁԹ. (3689), ըստ Հրէիցն՝
ՍՆՁԴ. (2484), ըստ Եբրայական՝ ՍՉԾԳ. (2753): Թէպէտ եւ այսպէս տարակուսելի իմն ի միաբանութենէն եղեն, այլ սակայն միւսն զժամանակս
թագաւորացն նշանակելով ուղղապետէ արուեստիւ:
Անդրէաս մինչեւ ի Ծնունդն Քրիստոսի ասաց ՐՈ. (5600) ամք: Եւ մինչեւ ի մեր թուականս հաւաքեալ լինին ամք ՑՃԾԶ. (6156), յորում ԹԺ.երրեակք (19) եւ Ե.երրեակք (5) շրջանք եւ շարժմունք յեղանակաց անսղալ զիջանելով աւարտին:
H |27ա, 75ա| Վասն ժամանակաց ստուգելոյ յԱդամայ մինչեւ ի Ծնունդն
Քրիստոսի ոչ ոք կարաց ասել զճշմարիտն, զի Աթանաս՝ Աղեքսանդրի
հայրապետն ՐՄԿ. (5260) ամ ասաց յԱդամայ մինչեւ ի Ծնունդն Քրիստոսի,
Եռիոն գիտնական ՐՈՁ. (5680) ամ ասաց, Որոգենես՝ ՐՆՁ. (5580) ամ
ասաց, Եւսեբի ժամանակագիր՝ ՐՈ. (5600) ամ ասաց, Անդրէաս ՐՆԻ. (5420)
ամ ասաց, որ եւ զլրմունս Զատկաց հաստատեաց հրամանաւ Աստուծոյ:
|67բ| Արդ, յայնմ տարւոջ, յորում զթուականն եդին, ՐՈՀԶ. (5676) ամ
էր յԱդամայ մինչեւ ի Հայ թուականն եւ ի Ծննդենէն Յիսուսի Քրիստոսի
մինչեւ ի սրբոյն Գրիգորի ելն ի Վիրապէն՝ ամք ՄՀԶ. (276), եւ անտի
մինչեւ ցՀայ թուականն՝ ամք ՄՀԶ. (276), որ լինի ի Ծննդենէն Քրիստոսի
մինչեւ |68ա| ցՀայ թուականն՝ ամք ՇԾԲ. (552):
I |131| Եթէ կամիցիս յելանելոյն Ադամայ ի դրախտէն գիտել զժամանակն, կա՛լ ՐՃԼԸ. (5138) եւ զամս, որ ի Ծննդենէ Փրկչին ի վերայ բե՛ր,
եւ մի՛ հաւատար՝ որոց ասեն զլինելութիւնն աշխարհի գիտել զժամանակ,
զի գիտէ միայն, որ ստեղծն: Իսկ մեզ յայտնի թերեւս է յետ յանցանաց
մարդոյն ժամանակն ըստ մեծին Մովսէսի, որ համարի մինչեւ յինքն յամս
ՎՉԻԹ. (3829) ըստ Եւթանասնիցն թարգմանութեան: Եւ մի՛ որոց ասենն
ՐՆԻ. (5420) լինել ի սկզբանէ աշխարհի մինչեւ ի Ծնունդն Կենարարին
հաւատասցես: Զի թէպէտ եւ յաւդեալ թուոցն ըստ դիպաբանելոյ այնպէս
կշռեալ հանդիպեցուցանէ զհինգհարիւրեակն ընդ կրունկն դարձուցանել, այլ ոչ այնպէս ստուգիւ վարկանելի է զչափ ժամանակացն: Եւ ոչ
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աւելի, քան զգրեալսն հոգւով Աստուծոյ իմանալ կամ ասել պատշաճ է,
քանզի մանկագունից ոմանց եւ աննշանից արանց թուեցաւ հաճոյ ըստ
անրջից իմն տեսութեան արուեստակել այնպէս:
Իսկ անուանիք եւ բազմահմուտք, որ եւ ար եւ աշխատասէր հարցն
ժողովեցին զյայտնի ժամանակագրութիւնն այսպէս. յԱդամայ մինչեւ ի
փոխիլն Ենովքայ՝ ամք ՌՆՁԷ. (1487):
Ի փոխմանէն Ենովքայ ի ջրհեղեղն՝ ամք ՉԾԷ. (757):
ՅԱդամայ ի ջրհեղեղն՝ ՍՄԽԲ. (2242):
Ի ջրհեղեղէն ցաշտարակն՝ ՍՉԿԷ. (2767):
Ի ջրհեղեղէն ի ծնունդն Աբրահամու՝ ՋԽԲ. (942):
Անտի յելսն յԵգիպտոսէ՝ ՇԵ. (505):
Անտի մինյեւ ցՍողոմոնի չորրորդ ամն եւ ցտաճարին շինութիւնն՝ ամք
ՆՁ. (480):
Անտի մինչեւ ցնորոգումն տաճարին ի Զաւրաբաբելէ եւ ի Դարեհի Բ. (2)
ամն՝ ՇԺԲ. (512):
Անտի մինչեւ ի Ծնունդն Քրիստոսի՝ ՇԺԸ. (518):
Միանգամայն՝ ՐՃՂԸ. (5198):
Անտի մինչեւ ի Հայ թուականին դիր՝ ՇԾԳ. (553):
Ինն ամաւ զկնի հինգհարիւրեակն եդաւ՝ ի Ծննդենէն յետ |132| ՇԿԲ. (562)
ամաց:
Ի Մկրտութենէն մինչեւ ցքսանամեակն Կոստանդիանոսի՝ ամք Յ. (300):
Անտի մինչեւ ցՀայ թուականն՝ ՄԻԴ. (224):
Եւ քսան ամէն Կոստանդիանոսի մինչեւ ցերկուհարիւրեակին գիւտ
յԱնդրէասայ՝ ամք ԻԳ. (23):
Անտի մինչեւ ցՀայ թուականն՝ ամք Մ. (200):
Ոյք ասեն ի լինելութենէ աշխարհի մինյեւ ի Ծնունդն Քրիստոսի ամք
ՐՆԻ. (5420) լինել, մեծապէս փրթին՝ յաւելլով զտգիտութեանն կարծիս
առանց ճշմարտութեան, վասն զի ի յարարչութենէն զժամանակս ոչ ոք
կարասցէ գիտել ի մարդկանէ, բաց յարտաքսելոյն Ադամայ ի դրախտէն:
Ի քսան ամէն Կոստանդիանոսի մինչեւ ի դիր երկհարիւրեկին ԻԳ. (23)
ամք են՝ ՁԱ. (81) թուականին Հոռոմոց:
Յերկրորդ ամէն Փիլիպպոսի մինյեւ ի քսանամեակն Կոստանդիանոսի
եւ անտի ԻԳ. (23), լինի ՃԴ. (104), Մ. (200)՝ Անդրէասին, միանգամայն
ՅԴ. (304) մինյեւ ի Հայ թուականն:
Հերովդէս այլ ազգի՝ ամս ԼԵ. (35), ի սորա ի ԼԲ. (32) ամին ծնանի
Քրիստոս:
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Ի Ծննդենէն Քրիստոսի մինչեւ ցսուրբ Գրիգոր՝ ամք ՅԴ. (304):
Ի սրբոյն Գրիգորէ մինչեւ ցսուրբն Սահակ՝ ամք ՃԸ. (109):
Ի սրբոյն Գրիգորէ մինչեւ ի Հայ թուականն՝ ամք ՄԾԲ. (252): Մինչեւ ի
տէր Մուսէս կաթողիկոս՝ ԻԴ. (24), յորոյ տասն ամի թուականն Հայոց
եդաւ:
ՅԱդամայ ի Հայ թուականն՝ ՐՉԾԲ. (5752):
Ի ջրհեղեղէն ի Հայ թուականն՝ ՎՇԺ. (3510)
ՅԱբրահամէ ի Հայ թուականն՝ ՎՇԿԸ. (3568):
Ի Մովսէսէ ի Հայ թուականն՝ ՍԿԳ. (2063):
Ի Սողոմոնէ ի Հայ թուականն՝ ՌՇԿԳ. (1563):
Յերկրորդ շինութենէն ի Հայ թուականն՝ ՈՁԸ. (688):
Ի Ծննդենէն Քրիստոսի ի Հայ թուականն՝ ՇԾԳ. (553):
|223| Եւ քանզի բազումք յառաջնոց վարդապետաց անտի գրեցին
ըստ իւրաքանչիւր դիպման քննութեամբ ի կիր առեալ վասն ստուգելոյ
ամացն անցանելոց, սակայն անմիաբան հանդիպին միմեանց: Նա եւ Եւսեբի վկայէ վասն ոչ գիտելոյ ստուգիւ զան|224|ցեալ ժամանակսն՝
զբանն Տեառն վկայութիւն առնելով, որ ասաց եթէ «Ոչ է գիտել զժամս եւ
զժամանակս, զոր Հայր եդ յիւրում իշխանութեան»: Եւ զայս ոչ ասէ վասն
հանդերձելոցն միայն, այլ եւ վասն անցելոցն:
Զի ըստ Անդրէասայ ժամանակագրութեանն լինի յԱդամայ մինչեւ Հայ
թուականն ՑՃԾԵ. (6155) եւ ըստ կայսերական պատմութեանն՝ ՐՉԿԱ. (5761)
եւ ըստ Անանիայ Շիրակունւոյ՝ ՐՃՂԸ. (5198): Եւ ըստ Եպիփանու՝ ՑԾԳ.(6053)
եւ ըստ եբրայականին՝ ՑՄՁԹ. (6289) եւ ըստ հրէիցն, որով մեք վարիմք՝
ՐՊԻԴ. (5824) եւ ըստ շամրտացւոցն՝ ՐՊԼԲ. (5832) եւ ըստ Շ.եկին (500)
թուականին՝ ՐՋՀԶ. (5976):
Նա եւ այլ բազումք գրեցին վասն ժամանակացն անցելոց եւ ամենեքեան անմիաբան հանդիպին գոլ: Զի որպէս արուեստ բժշկութեան ոչ ի
սկզբանցն ճշդիւ ամենայն գիտացեալ եղեւ, այլ առ սակաւ սակաւ, նոյնպէս եւ շրջաբերութիւն Արեգական եւ Լուսնի առ սակաւ սակաւ գիտացեալ եղեւ ի ձեռն Շ.եակ (500) բոլորիդ, այլ ոչ թուականն յԱդամայ:
Բայց վասն արուեստիդ տումարի յառաջագոյն նախ Մովսէս գրեաց
եբրայեցւոցն հրամանաւ Աստուծոյ՝ ի չորեքտասաներորդ աւուր ամսոյն
Նիսան տաւնել յԵգիպտոս զտաւն ելիցն ի գարնանային հասարակաւորութեանն, յորժամ տիւն սկսանի յաղթահարել զգիշերն: Եւ որպէս ծաղկունք սկսանին երեւել, նոյնպէս եւ աստուածագիտութիւն բուսանել
սկսաւ:
Յետ նորա դարձեալ վերստին նորոգի ի ձեռն Եզրի դպրի յետ դարձի
գերութեանն, յորում արար Զատիկն Եզրաս ի չորեքտասան Նիսան:
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M |177| Բազումք յառաջնոց վարդապետաց անտի գրեցին ըստ իւրաքանչիւր դիտման քննութեամբ ի կիր առեալ վասն ստուգելոյ ամացն
անցելոց, սակայն ոչ միաբան հանդիպին միմեանց: Նա եւ Եւսեբի վկայէ
այսմ՝ յաղագս ոչ գիտելոյ ստուգիւ զանցեալ ժամանակսն եւ հաստատէ
զայս բանիւ Տեառն, որ ասաց թէ «ոչ է ձեզ գիտել զժամս եւ ժամանակս,
զոր Հայր եդ յիւրում իշխանութեան», եւ զայս ոչ վասն հանդերձելոցն
միայն, այլեւ վասն անցելոյն յայտնեաց:
Զի ըստ Անդրէասայ ժամանակագրութեան լինի յԱդամայ մինչեւ ի Հայ
թուականն՝ ՑՃԾԵ. (6155), եւ ըստ կայսերական պատմութեան՝ ՐՉԿԱ. (5761),
եւ ըստ |178| Անանիայ Շիրակունւոյ՝ ՐՃՂԸ. (5198), եւ ըստ եբրայականին՝
ՑՄՁԸ. (6288), եւ ըստ հրէիցն, որով մեք վարիմք՝ ՐՊԻԸ. (5828), եւ ըստ
շամարտացւոց՝ ՐՊԻԴ. (5824), եւ ըստ Շ.եկին (500)՝ ՐՋՀԶ. (5976):
Նաեւ այլ բազումք գրեցին վասն ժամանակացն անցելոց եւ ամենեքեան անմիաբան հադիպին գոլ, զի որպէս արուեստ բժշկութեան ոչ ի
սկզբանց ամենայնի ճշմարտիւ ամենայն գիտացեալ եղեւ, այլ առ սակաւ
սակաւ, նոյնպէս եւ շրջաբերութիւն Արեգական եւ Լուսնի առ սակաւ սակաւ գիտացեալ եղեւ ի ձեռն Շ.եակ (500) բոլորիդ, այլ ոչ թուականաւ
յԱդամայ:
Եւ այս գիւտք աւուրցս ըստ Շ.եակ (500) թուականին է՛ Էասանցն յԱղեքսանդրիայ անտարակոյս բոլորին, որ զանցեալն եւ ի հանդերձեալն
ունի զստուգութիւն եւ ոչ ըստ այլոց անմիաբան թուականաց:
|214| ՅԱդամայ ի ջրհեղեղն ՍՄԽԲ. (2242) ամ է, ի ջրհեղեղէն ի յաշտարակն՝ ՇԻԵ. (525), անտի յԱբրահամն՝ ՆԺԷ. (417), յԱբրահամէ ի Մովսէս, յելսն յԵգիպտոսէ՝ ՇԵ. (505): Եւ յելիցն մինչեւ ի Սողոմոն եւ ցառաջին շինուած տաճարին՝ ՆՁ. (480) եւ յառաջին շինուածոյն մինյեւ ցերկրորդն՝ ՇԺԱ. (511): Եւ անտի ի Ծնունդն Քրիստոսի՝ ՇԺԸ. (518), որոյ շարադրութիւն լինի յԱդամայ ի Ծնունդն քրիստոսի՝ ՐՃՂԸ.)5198): Ի Ծննդենէն քրիստոսի մինչեւ ի սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչն՝ ՅԺԲ. (312) եւ անտի
մինչ ի Հայ թուականն՝ ՄԽԱ. (241): Ի սրբոյն Գրիգորէ մինչեւ ի գիւտ հայ
գրոյս՝ ՃԺԶ. (116), եւ ի գիւտ գրոյս մինչեւ ի թուականն՝ ՃԼ. (130): Ի
սրբոց Վարդանանցն մինչեւ ի Հայ թուականն՝ ՀԸ. (78), ի Ծննդենէն
Քրիստոսի ի Հայ թուականն՝ ՇԾԳ. (553):
28. ԶԻ՞ՆՉ Է ՏԱՍՆԻՆՆԵՐԵԱԿ

A |141, 253| Իննեւտասներեակ այսպէս արա՛. կա՛լ զթուականն եւ
ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19) եւ տես, թէ քանի Թ. եւ Ժ.երրեակ (19) կայ ի նմա,
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այն է... |169| Կա՛լ յԱպրիլի ԺԳ.իցն (13) մինչեւ ի Մարտի ԻԵ.ն (25), հանապազ ԺԹ.երեակ (19) է հոռոմին, որ է կատարումն լրմանց բոլորին
ըստ տումարի հոռոմին:
Իսկ ըստ հայում Ժ.երորդ (10) խորան կոչի. եւ պատճառն այս է՝ զի
յորժամ թուական եդին Հայոց, Թ. (9) խորան անցեալ էր ի լրմանց բոլորէն, եւ այն ամին լրումն յԱպրիլի չորքն էր: Վասն այնորիկ զնա առաջին խորան կարգեցին լրմանց բոլորին: Իսկ ըստ Անդրէասին լրմանց
առաջին խորան Ապրիլի ԺԳ.ն (13) է անշուշտ եւ անսխալ:
B |153բ| ԺԹ. (19) երեակ է ԺԹ. (19) մասունսն, որ ամի, ամի յաւելաւ
ի Լուսնէ եւ ի տասնեւինն ամին լինի ՅԿԱ. (361), Լ., Լ. (30-30) ժամս
առնեն, եւ լինի աւր մի, որ յաւելու ի վերադիրս ազգաց:
G |68| ԺԹ.երեակ (19) է կարգ ընթացից Լուսնի, զի յաւելմունքն յԱրեգականէ ամսացեալ շաբաթանան: Դարձեալ՝ զին՞չ է ԺԹ.երեկու թիւն (19),
որ յաւելու ի վերադիրն |69| յամենայն լուսին մասն մի յաւելու եւ յԱպրիլի Դ.իցն (4) մինչեւ ի Մարտի ի ԻԵ.ն (25) լինի ՃԻ. (120), որ կոչի օր
մի ըստ մասանց Լուսնին եւ թիւ մի յաւելու ի վերադիրն: Եւ յԱպրիլի
ԺԳ.էն (13) մինչեւ յԱպրիլի ԺԵ.ն (15) յամենայն Լուսին մասն մի յաւելու,
բայց օր ոչ կատարի, զի դառնայ Լուսինն յԱպրիլի Դ.իցն (4) եւ նոր սկիզբն
առնու բոլորին:
Դարձեալ՝ զի՞նչ է ԹԺ.երեակն (19). Զինն եւ Ժ. (19) մասունսն, որ ամ
ամի յաւելու ի Լուսնէ, ի ԺԹ. (19) ամն լինի ՅԿԱ. (361) մասն, եւ զԼ. (30)
մասն ժամ մի արա՛, լինի օր մի, որ յաւելու ի վերադիրսազգաց:
J1 |34| Հարցումն. Զի՞նչ է իննեւտասներեակն: Պատասխանի. Զինն եւ
տասն մասունսն, որ ամի ամի յաւելու ի Լուսնէն եւ ի տասնեւինն ամին
լինի երեք հարիւր վաթսուն եւ մի մասն, երեսուն, երեսուն ժամս առնեն
եւ լինին օր մի, որ յաւելու ի վերադիրն ազգաց:
M |137| Յաղագս ԺԹ.երեկացն (19) երիս իրս խնդրելի է. նախ թէ
զին՞չ է ԺԹ.երեակն (19), երկրորդ, թէ ուստի բացակատարի, երրորդ, թէ
զինչ է ներգործութիւն սորա:
Վասն առաջնոյն ասելի է, թէ ԺԹ.երեակս (19) կրկին իրս յայտնէ.
նախ զքանիօնութիւն շրջանի Լուսնին, զի սկսեալ յառաջին ամէն զընթացս շաւղի իւրոյ շրջանին եւ կատարէ զճանապարհս ընթացիցն որպէս
ԺԹ. (19) ամին եւ վերստին շրջեալ դառնայ յառաջին սկիզբն, երկրորդ՝
զօրն յաւելեալ յԺԹ. (19) մասանց ի տարիս Լուսնին կոչեն ԺԹ.երեակ (19),
զի սա է, որ ձգէ զԼուսինն ի տեղի իւր:
Վասն երկրորդին գիտելի է, զի օրս այս բացակատարի ի պակաս ըն-
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թացից Լուսնին ոչ ըստ բաղկացութեան, այլ ըստ ընթացման, զի որպէս
ասացաք, թէ Արեգակն ընթանայ յօրն ԻԴ. (24) ժամ եւ Ժ. (10) մասն եւ կէս,
այսպէս եւ Լուսինն ընթանայ յօրն ԻԳ. (23) ժամ եւ Գ. (3) մասն՝ Բ. (2) մասն
պակաս ի ԻԴ. (24) ժամէն: Եւ այս Բ. (2) մասն պակասեալ աւուր աւուր ի
տարին Զ. (6) օր առնէ, զոր յառաջիկայդ ասելոց եմք ի բացայայտութիւն
վերադրի: Եւ դարձեալ ընթանայ Լուսինն այլեւս մանր մասնկունք պակաս յամենայն աւուր բաց եւ որիշ յերկու մասանցս այս: Եւ այս է պակասն Լ. (30) մասին միոյ եւ Կ. (60) մասին միոյ եւ ՅԿ. (360) մասին միոյ:
Եւ Լ. (30) մասին միոյ այն է, յորժամ զմի մասն յԼ. (30) բաժինս բաժանես, նա մի բաժինն է, նոյնպէս եւ զԿ.ին (60) իմա եւ զՅԿ.ին (360): Եւ
այս է Լ. (30) մասին միոյս պակասեալ աւուր աւուր ի Լուսնէն քան զաւուր չափն, առնէ յամիսն մասն մի պակաս եւ ի տարին ԺԲ. (12) մասն
պակաս: Իսկ Կ. (60) մասին միոյ պակասեալ աւուր աւուր առնէ յԲ. (2)
ամիսն մասն մի պակաս եւ ի տարին Զ. (6) մասն պակաս, որ լինի ի վերայ ԺԲ.ին (12) ի տարին ԺԸ. (18) մասն պակաս:
Իսկ ՅԿ. (360) մասին միոյ պակասեալ աւուր աւուր առնէ ի տարին
մասն մի պակաս, որ լինի միանգամայն ի մանր մասնկունս մասանց ի
տարին ԺԹ. (19) մասն պակաս՝ աւուր աւուր պակասեալքս ի Լուսնէն: Եւ
ԺԹ. (19) մասունքս այս ամի ամի պակասեալ առնէ ի ԺԹ. (19) ամն ՅԿԱ.
(361) մասն: Եւ արա՛ զԼ. (30) մասն ժամ մի, որ լինի օր մի ըստ ԺԲ. (12)
ժամու, որպէս Արեգականն ԻԴ. (24): Զի չափ Լուսնի աւուրն ԻԳ. (23)
ժամ եւ Գ. (3) մասն է եւ զԲ. (2) մասն, որ ասացաք, թէ պակաս ընթանայ
Լուսինն քան |138| զչափ աւուր Արեգականն, որ է ԻԴ. (24) ժամ, եւ զայս
մանր մասնկունքս մասանց ըստ Բ. (2) մասինն եւս պակաս ընթանայ
քան զչափ ԻԳ. (23) ժամու աւուրն: Եւ օրինակ քեզ, զի որպէս զչափ
տարւոյն, որ ՅԿ. (360) օր է, Լուսինն Զ. (6) օր պակաս ընթանայ, այսպէս
եւ զչափ աւուրն, որ ԻԴ. (24) ժամ է, զասացեալ մասունքս հանդերձ
մասնկամբքս պակաս ընթանայ յամենայն աւուր, որ եւ «կատարեալ Լուսինն» ի պակասութենէ մասանցս պատճառի: Եւ օրս այս, որ բացակատարեցաւ ի լուսնական մասանցս, «ԺԹ.երեակ (19)» անուանեցաւ, վասն
զի յԺԹ. (19) ամի ապա եզերեցաւ:
Երրորդ՝ ճառելի է եւ վասն ներգործութեան սորա, նախ զի զտարի
Լուսնին, որ ըստ ԺԲ. (12) Լուսնին, որ ըստ ԺԲ. (12) Լուսնի կատարի,
ՅԾԴ. (354) օրն առնէ ՅԾԳ. (353) օր եւ ներգործէ որոշումն ժամանակաց, երկրորդ՝ զի թիւ մի յաւելու ի վերադիրս ամենայն ազգաց, երրորդ՝
պակասեցուցանէ թիւ մի ի վերադիրս հայոց:
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Հարցումն. Զարմանալի իրս երեւի աստ. արդ եթէ օրս ի պակաս ընթացից մանր մասնկանցս կատարի, որպէս ցուցաւ, ապա զիա՞րդ ասի ի
տումարս, թէ ընթանայ Լուսինն ի տարինՅԾԴ. (354) օր եւ ԺԹ. (19)
մասն, եւ մեկնիչ տումարին զօրս զայս ասէ, թէ պատճառի յԺԹ. (19) մասանց, որ ամի ամի յաւելու ի Լուսնէն եւ լինի ի ԺԹ. (19) ամն ՅԿԱ. (361)
մասն եւ առնէ օր մի եւ մասն մի: Վարանիմ յայս, աղաչեմ պարզաբար
բացայայտել, զի մեք այսպէս գիտեմք եւ ի մեկնչաց տումարաց այսպէս
իմանամք, թէ ի յաւելեալ մասանց լինի օրս, եւ դուք ի պակասութենէ
մասանց ցուցիք:
Պատասխանի. Նուրբ է քննութիւնս սորա եւ ուշիմ քննողաց է յայտնի
սա, զի ոչ ըստ ուղիղ գծի Արեգականն պարտ է իմանալ, այլ ընդդիմաբար, եւ մի իմանալ զաւելին ի բաղկացութիւն աւուրն, այլ յընթացս ճանապարհին աւելի ընթացից Լուսնին: Զի կրկին է յաւելումն. զի է
յաւելումն, որ զօրն գոյացուցանէ, եւ է յաւելումն, որ զընթացս պատճառէ: Այն յաւելումն մասանց, որ զօրն գոյացուցանէ, է մասունք Արեգական, զի Արեգակն գոյացուցանէ զօրն, վասն որոյ ի մասանց Արեգականն յամենայն ամի Ե. (5) օր յաւելու եւ ի նահանջի ամի օր մի: Իսկ
մասնկունք Լուսնիս ոչ գոյացուցանէ օր, այլ պակասեցուցանէ, բայց պատճառէ զընթացս Լուսնին օր մի յաւելեալ ի ճանապարհս իւր: Եւ յարացոյց
քեզ, զի Լուսինն ի տարին ԺԱ. (11) օր պակաս ընթանայ եւ ԺԱ. (11) օր
աւելի: Եւ թէ որպէս, ասասցուք, զի ԺԱ. (11) պակաս ընթանայ, քան զտարի
Արեգականն |139| եւ ԺԱ. (11) օր աւելի քան զիւր տարին եւ ի շրջանն՝ Է.
(7) ամիս, պակաս օր մի եւ ԺԹ.երեկի (19) աւուրբս՝ Է. (7) ամիս, որ է ՄԺ.
(210) օր: Արդ, որ զայսքան աւուրս, որ պակաս գնաց, քան զԱրեգական
տարին եւ աւելի, քան զիւր տարին, ոչ թէ օր գոյացոյց եւ զաւելի թիւս
տարեացն, որպէս Արեգակն զԵ. (5) աւուրսն յամենայն ամի, այլ զպակաս
ընթացքն ի տարիս Արեգական աւելի ընթացաւ ի տարիս իւր զԷ. (7) ամիսս
եւ զոյգ գտաւ ընդ Արեգականն: Արդ, զաւուրքս զայս պակաս իմա ըստ
բնական ընթացից Լուսնին եւ աւելի իմա, քան զտարիս իւր յաղագս ընդ
Արեգականն զոյգ ընթանալոյ:
Սոյնպէս եւ զօրն, որ լսես թէ ի ԺԹ. (19) մասանցն, որ ամի ամի յաւելու ի Լուսնէն, մի կարծեր, թէ մասունքն այն օր գոյացուցանեն: Ոչ գոյացուցանեն, բայց օր մի աւելի ընթացուցանեն զԼուսինն եւ զպակասն լցուցանեն, եւ կարծի, թէ օր գոյացուցանեն: Եւ այսու առաւել իմա, զի զԺԸ. (18)
ամն ԺԱ. (11) բերեմք ի վերայ հին վերադրին եւ յԺԹ. (19) ամին՝ ԺԲ. (12):
Եւ այս է պատճառն, զի զԺԸ. (18) ամն Զ. (6) օր պակաս գնայ Լուսինն ի

295

տարին, եւ Արեգակն Ե. (5) օր աւելի, վասն այն ԺԱ. (11) բերեմք ի
վերայ, իսկ յԺԹ. (19) ամի Է. (7) օր պակաս գնայ, եւ Արեգական Ե. (5)
օր աւելիքն առնէ ԺԲ. (12) օր պակաս զԼուսինս յԱրեգակնէն, եւ վասն
այն ԺԲ. (12) բերեմք ի վերայ եւ հաւասարեմք Արեգականն:
Եւ ծանիր, զի այսու տարորոշին Արեգակն եւ Լուսինն ի միմեանց, զի
Արեգականն մասունքն օր բաղկացուցանեն եւ Լուսնին պակասեցուցանեն: Նմանապէս եւ «կատարեալ Լուսինն» գիտեա, զի եւ զայս Լուսնի
ԶՌՊԽ. (6840) ամն օր մի պակասեցուցանէ, զի այն մի մասն, որ ի ԺԹ. (19)
ամէն մնայ, ի պակասեալ մանր մասնկանց մասանցն է եւ վասն այն երբ
ԶՌՊԽ. (6840) ամն լինի, Լուսինն օր մի աւելի ընթանայ եւ զպակասն
զայն լնու: Եւ յաղագս այսմ «կատարեալ Լուսին» անուանեցաւ, զի թերութիւն միոյ աւուրն, որ եղեւ ի մէկ մասնէն յամենայն ԺԹ. (19) ամի,
աւելի գնալովն կատարեաց եւ «կատարեալ Լուսին» անուանեցաւ, այսինքն՝ թէ Լուսինն զպարտս միոյ աւուրն վճարեալ է եւ կատարեալ: Եւ
զԼուսինս զայս «վախճան ժամանակի» ասացին իմաստասէրքն...
|236| Տասնիններեակ է շրջանն Լուսնին, որ յամս ԺԹ. (19) Լուսինն
կատարէ զընթացս իւր՝ սկսեալ ի ստեղծման շաւղէն եւ հասեալ ի գլուխ
շրջանին՝ պատառնու: Եւ դարձեալ դառնայ եւ մտանէ ի սկիզբն շրջանին
ի մտանել քսաներորդ ամին:
Երկրորդ՝ խնդրելի է, թէ ուստի պատճառի պակասումն աւուրն տասնիններեակիս: Գիտելի է, զի ի չորեքշաբթոջ աւուր ի վաղորդեանն պահու, յորում ստեղծաւ Արեգակն եւ եդաւ ի ստեղծման շաւիղն ի հասարակաւորութեան էր, զի երկոտասան ժամ զտիւն չափէր եւ զերկոտասան՝
զգիշերն: Եւ ընթացաւ Արեգակն զտիւ աւուրն այն ԺԱ. (11) ժամ եւ ԺԱ. (11)
մասն եւ մնաց յերկոտասան ժամէ աւուրն ԺԹ. (19) մասն այլ վճարէր
զերկոտասան ժամն եւ մտանէր ի ներքին կիսագունդն:
Եւ մերձ երեկոյին եստեղծ Աստուած զԼուսինն եւ եդ ի նոյն շաւիղ
ստեղծման Արեգականն եւ ընթացաւ զհետ հետոց նորա ԺԱ. (11) ժամ եւ
ԺԱ. (11) մասն: Եւ Արեգակն զԺԲ. (12) ժամն բոլոր իշխեաց տուընջեանն,
բայց Լուսինն զԺԲ. (12) ժամն ոչ կարաց իշխել գիշերոյն, զի զԺԹ. (19)
մասն ի տիւն ընդ Արեգականն գնած: Եւ մնաց ԺԱ. (11) ժամ եւ ԺԱ. (11)
մասն գիշերոյն իւր իշխանութիւն, զի զայն միայն լուսաւորեաց ի վերին
կիսագունդն: Եւ զԺԹ. (19) մասն, որ ի ԺԲ. (12) ժամէն պակաս լուսաւորեաց, զայն ի ներքին կիսագունդն ընթացաւ:
Եւ զայն ԺԹ. (19) մասն յամենայն ամի պակաս ընթանայ Լուսինն ըստ
ստեղծման աւուրն, որ ոչ կարաց լուսաւորելով իշխել գիշերոյն զԺԲ. (12)
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ժամն եւ զԺԱ. (11) մասն: Եւ ԺԹ. (19) մասունքն ժողովեալ ի ԺԹ. (19) ամն,
պակասեցուցանեն օր մի եւ մասն մի յաւելեալ ՅԿ. (360) մասանցն եւ
առնէ «կատարեալ Լուսին»:
|237| Բայց աստ տարակոյս է, զի ասէ մեկնիչն, թէ այս է տասնիններեակ, որ ԺԹ. (19) մասն ամի ամի յաւելու ի Լուսնէն եւ ի ԺԹ. (19) տարին լինի օր մի, որ յաւելու ի վերադիրս ազգաց:
Մի՛ այսպէս իմանալ, թէ Լուսինն այսպիսի ընթացիւքս, որ ամի ամի
ԺԹ. (19) մասն յաւելու ի Լուսնէն, թէ օր յաւելեալ բացակատարէ եւ այնպէս յաւելու զվերադիրս ազգաց: Ոչ՛ այսպէս, այլ պակաս ընթանալովն
ամի ամի ԺԹ. (19) մասն օր մի այլ պակաս ընթանայ, քան զԱրեգակն ի
տասնիններեկի ամին: Զի զԺԸ. (18) ամն Լուսինն զիւր տարին ՅԾԴ. (354)
օրն վճարէր եւ ի տասնիններեկի ամին ՅԾԳ. (353) օրն վճարէ, որ է օր
մի այլ պակաս, քան ՅԾԴ. (354) օրն, զոր իւր սահման էր, որ հանապազ
ընթանայր: Վասն որոյ ի տասնիններեկի ամին ԺԲ. (12) բերեմք ի վերայ
վերադրին, որ ՅԾԳ. (353) օր տարւոյ Լուսնին դարձեալ ՅԿԵ. (365) լինի
եւ հաւասարի տարւոյ Արեգականն:
Եւ ի նահանջի ամին, որ օր մի յաւելու Արեգակն ի տարին, նա Ժ. (10)
թիւ ածեմք ի վերայ վերադրին հայոց, որ է թիւ մի պակաս, զի դարձեալ
լիցի ՅԿԶ. (366) օրն՝ ՅԿԵ. (365): Եւ յորժամ տասնիններեկի ամ ոչ լինի,
որ Լուսինն պակասեցնէ օր մի եւ կամ նահանջի, որ Արեգակն յաւելու օր
մի, նա ԺԱ. (11) բերեմք ի վերայ, որ դարձեալ ՅԿԵ. (365) լինի օր տարւոյն Լուսնին եւ հաւասար գտանիցի Արեգականն: Եւ յորժամ նահանջն եւ
տասնիններեակն ի մի ամ հանդիպին, դարձեալ ԺԱ. (11) ածեմք ի վերայ, զի թէ Լուսինն պակասեցոյց օր մի, նա Արեգակն յաւել օր մի, վասն
այն ԺԱ. (11) ածեմք ի վերայ:
Երրորդ՝ ասելի է, թէ զինչ առնէ տասնիններեակս: Առաջինն՝ զայս առնէ, զի զԼուսինն ի ստեղծման շաւիղն ձգէ, երկրորդ՝ զի յաւելու ի վերադիրս ամենայն ազգաց, երրորդ՝ զի թիւ մի պակասեցուցանէ ի վերադրէն
Հայոց Մեծաց:
29. ԶԻ՞ՆՉ Է ՎԵՐԱԴԻՐ

A |141| Եթէ կամեսցիս ըստ հայերէն թուոյ Լուսնին վերադիր առնել՝
կա՛լ զՀայ թուականն եւ տես, թէ քանի նահանջ կայ ի նմայ, կամ թէ
քանի ԹԺ.երրեակ (19), ապա բազմապատիկ արա՛ զմինն ԺԱ. (11), ըստ
նահանջիցն պակասեցո, ըստ ԹԺ.երրեկիցն (19) յաւել, Ը. (8) թիւ
հանապազ ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ քան զԼ.նն (30) ի խոնարհ մնայ՝ վերադիր է:
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Համառոտ վերադիր այսպէս արա՛. կա՛լ զանցեալ վերադիրն, ԺԱ. (11) ի
վերայ բե՛ր, եթէ ընդ Լ. (30) ելանէ, զԼ. (30) գնա՛, որ մնայ, վերադիր է: Ի
նահանջի ամի Ժ. (10) ա՛ծ, իսկ յԹԺ.երրեկի (19) ամի ԺԲ. (12) ա՛ծ: Ապա
եթէ նահանջն եւ ԹԺ. (19)երրեակն ի միասին հանդիպին՝ ԺԱ. (11) ա՛ծ...
|149| Ութ ազգի՝ հոռոմոց վերադրովն այսպէս արա՛ վերադիր. Կա՛լ
զՀոռոմոց վերադիրն, Բ. (2) առ՝ Յունաց է, Գ. (3) առ՝ Ասորոց է, Ե. (5)
առ՝ Եգիպտացւոց է եւ Է. (7) ազգաց, Է. (7) ի բաց առ, կամ ԻԳ. (23) ի
վերայ բե՛ր, Լ. (30) ի բաց ե՛րթ, որ մնայ, Եբրայեցւոց է... Յորժամ ի Մարտի լինի լրումն, Դ. (4) ա՛ծ ի վերայ՝ Եգիպտացւոյ եւ Եթովպացւոյ է: Յորժամ յապրիլի լինի լրումն, Ե. (5) ա՛ծ՝ Եգիպտացւոց է, եւ թէ Սեպտեմբերի, Ժ. (10) ա՛ծ՝ Եբրայեցւոց, Արաբացւոց եւ Մակեդոնացւոյ է...
|151| Վերադիր այսպէս արա՛. կա՛լ զթուականդ, եւ ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (1919), զմնացեալն մետասանապատկեա, Թ. (9) թիւ հանապազ ե՛րթ եւ
զայլն ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ, վերադիր է անվրէպ: Ի նահանջից նահանջի ամի Ը. (8) ե՛րթ:
Սկիզբն հինգեկի եւ վեցեկի եւ վերադրաց յԱպրիլի Դ. (4) արա՛ եւ
ճշգրիտ գտանես զաւուրս Լուսնոյ եւ զժամս լրմանց եւ զմասունս: Կա՛լ
զհնգեակն եւ զվեցեակն եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ, վերադիր է:
Դեկտեմբերի վերջին աւուրն պատկերն Է. (7)երեակ է տարոյն, եւ
քանիք Լուսնին՝ վերադիր: Ի Մեծն՝ ի ԻԹ. (29) աւուրք Լուսնին վերադիր:
Եւ այս են վերադիրք Հոռոմոց. Թ. (9), Ի. (20), Ա. (1), ԺԲ. (12), ԻԳ. (23),
Դ. (4), ԺԵ. (15), ԻԶ. (26), Է. (7), ԺԹ. (19), Լ. (30), ԺԱ. (11), ԻԲ. (22),
Գ. (3), ԺԴ. (14), ԻԵ. (25), Զ. (6), ԺԷ. (17), ԻԸ. (28)...
|156| Վերադիր Եբրայեցւոյ այսպէս արա՛. կա՛լ զվերադիր Հոռոմին,
Թ. (9) ի բաց առ, վերադիր է...
|159| Վերադիր (Ասորւոց) այս է՝ կա՛լ զԱղեքսանդրու թուականն ի
հազարէն ի վեր եւ ե՛րթ ԺԹ. (19), ԺԹ. (19), եւ որ մնայ, բազմապատիկ
արա՛ զմինն ԺԱ. (11) եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), եւ որ մնայ՝ |160| այն է: Եւ
այս են՝ ԺԵ. (15), ԻԶ. (26), Է. (7), ԺԸ. (18), ԻԹ. (29), ԺԱ. (11), ԻԲ. (22),
Գ. (3), ԺԴ. (14), ԻԵ. (25), Զ. (6), ԺԷ. (17), ԻԸ. (28), Թ. (9), Ի. (20), Ա. (1),
ԺԲ. (12), ԻԳ. (23), Դ. (4)...
|167| Վերադիր Եբրայեցւոյ այս է՝ կա՛լ զՀայ թուականն եւ զամս ի
սկզբանէ արարածոց ՐՊՁ. (5880) եւ ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19), որ մնայ, մի՛
նահանջի թող եւ զայլն բազմապատիկ արա՛ ի Դ.իցն (4) Նիսանայ մինչեւ
ի ԺԴ. (14) նորին, Ա. (1) ի վերայ բե՛ր եւ գնա՛ Լ., Լ. (30-30), եւ այն է վերադիրն:
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Այլ վերադիր արարչական ամաւքն. Կա՛լ ՑՄՁԹ. (6289), Բ. (2) աւելի,
զՀայ թուականն ի վերայ ա՛ծ եւ ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19), որ մնայ, բազմապատիկ արա՛. մի՛ թող եւ զայլն ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ, վերադիր է:
Կա՛լ ՑՄՁԹ. (6289) եւ զՀայդ՝ Եբրայեցւոցն է, որով նոքա վարին: Կա՛լ զՀայ
թուականն եւ ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19), որ մնայ՝ բազմապատկեա, Ժ. (10) ի
վերայ ա՛ծ եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ վերադիր է Եբրայեցւոյ:
Կա՛լ զՅայտնութիւն Հայոց եւ զվերադիրն, Գ. (3) ի բաց առ՝ վերադիր
է Հոռոմի: Կա՛լ զՀայ թուականն եւ ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19), որ մնայ, բազմապատկեա, ա՛ծ ի վերայ ԺԷ. (17), կամ գնա՛ ԺԳ. (13) եւ զայլն՝ Լ., Լ.
(30-30), որ մնայ, վերադիր է Յունաց...
|174| Վերադիր այսպէս արա՛. կա՛լ զթուականն եւ տես, թէ քանի նահանջ կայ ի նմա եւ կամ քանի ԹԺ.երեակ (19), ապա բազմապատիկ արա՛.
զԱ. (1) ԺԱ. (11) արա՛, ըստ նահանջիցն պակասեցո, ըստ ԺԹ.երեկացն (19)
յաւել, Ը. (8) թիւ հանապազ ե՛րթ եւ զայլն՝ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ վերադիր է:
Եւ եթէ Փոքր թուականաւն կամիսցիս առնել՝ զհանապազորդն ԻԱ.
(21) ե՛րթ: Կա՛լ զանցեալք վերադիրն, ԺԱ. (11) ի վերայ ա՛ծ, ի նահանջի
ամի Ժ. (10) ա՛ծ՝ վերադիր է, յինն եւ Ժ.երեկի (19)՝ ԺԲ. (12) ա՛ծ: Իսկ
եթէ նահանջն եւ ԹԺ.երեակն (19) ի միում ամի լինի՝ ԺԱ. (11) ա՛ծ, եւ
այն է...
|181| Վերադիր այսպէս արա՛. կա՛լ յՄեծ թուականն եւ ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ.
(19-19), զմնացեալն մետասանապատկեա, Դ. (4) թիւ ի բաց ե՛րթ եւ
զայլն ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ վերադիր է: Բայց ի նահանջիցն նահանջի՝ Գ. (3) ե՛րթ զարակայդ...
|183| Վերադիր այսպէս արա՛. կա՛լ զՔննիկոնն եւ ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19),
որ ի խոնարհ մնայ՝ թիւ մի նահանջի թող եւ զայլն բազմապատիկ արա՛ եւ
ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ Փոքր վերադիր է, Բ. (2) թիւ ի վերայ բե՛ր՝ Մեծ
վերադիր է:
Իսկ յորժամ յԱպրիլեացն ի Ժ.երորդ (10) կանոն հասանես, որ է
Մարտի ԻԵ. (25), յայնմ ամի մի՛ նահանջի թողուր եւ մի՛ բազմապատիկ
առներ, այլ ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19), եւ մնայ ԺԹ. (19)՝ եւ այն է:
Դարձեալ՝ կա՛լ զՔննիկոնն եւ ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19), որ մնայ՝ մետասանապատկեա, Թ. (9) թիւ ի բաց ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ
մնայ՝ Մեծ վերադիր է:
Իսկ ԹԺ.երեակ (19) կանոնին յորժամ վերադիր առնես, որ է Մարտի
ԻԵ. (25), զհանապազորդն Ը. (8) ե՛րթ, եւ այն է:
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A1 |253| Կա՛լ զթուականն Մեծ եւ տե՛ս, թէ քանի նահանջ կայ ի նմա,
կամ քանի իննեւտասներեակ, ապա զթուականն բազմապատիկ արա՛.
զմինն ԺԱ. (11) արա՛, ապա ըստ նահանջիցն պակասեցո, ըստ իննեւտասներեկացն յաւե՛լ, Ը. (8) թիւ հանապազ ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ
մնայ, վերադիր է: Եւ եթէ Փոքր թուականաւն առնես, զհանապազորդն
ԻԱ. (21) ե՛րթ:
Դարձեալ՝ կա՛լ զանցեալ ամին վերադիրն, ԺԱ. (11) ի վերայ ա՛ծ՝ վերադիր է: Ի նահանջի ամի Ժ. (10) ա՛ծ, յիննեւտասներեկի ամի ԺԲ. (12)
ա՛ծ: Եւ եթէ նահանջն եւ իննեւտասներեկն ի մի ամ հանդիպի, ԺԱ. (11)
ա՛ծ, վերադիր է...
|260| Վերադիր ամենայն ազգի այսպէս արա՛. կա՛լ զվերադիր Եբրայեցւոյն, Թ. (9) ա՛ծ, Հռոմայեցւոց է, Է. (7) ա՛ծ, Յունաց է, Զ. (6) ա՛ծ՝ Ասորւոց է, Բ. (2) ա՛ծ՝ Եգիպտացւոց է եւ իւրոցն, ԺԴ. (14) ա՛ծ ի վերայ,
Սարկաւագին է, Թ. (9) ա՛ծ՝ Ստեփանոսին է, ԻԸ. (28) ա՛ծ՝ Պարսից է:
Դարձեալ՝ կա՛լ զվերադիր Հռոմայեցւոցն, Թ. (9) առ՝ Եբրայեցւոցն է,
Բ. (2) առ՝ Յունաց է, Գ. (3) առ՝ Ասորւոց է, Է. (7) առ՝ Եգիպտացւոց է, Ե. (5)
ա՛ծ՝ Սարկաւագին է, զնոյնդ կա՛լ՝ Ստեփանոսին է, ԺԹ. (19) առ՝ Պարսից է:
Իսկ Մեծ Հայոց վերադրաւն զամենայն ազգաց այսպէս արա՛. կա՛լ զՀայոց վերադիրն, Ժ. (10) թիւ զՀայ հասարակածն ի վերայ բե՛ր, զԼ.ն (30)
ե՛րթ, որ մնայ, վերադիր է Հռոմայեցւոց:
Ը. (8) եւ զհասարակածն ի վերայ բե՛ր, Յունաց է:
Է. (7) եւ զհասարակածն ի վերայ բե՛ր, Ասորւոց է:
ԺԵ. (15) եւ զհասարակածն ի վերայ բե՛ր, Սարկաւագին է:
Գ. (3) ա՛ծ եւ զհասարակածն՝ Եգիպտացւոց է եւ իւրոցն:
Ա. (1) ա՛ծ եւ զհասարակածն՝ Եբրայեցւոց է եւ իւրոցն:
Ժ. (10) ա՛ծ եւ զհասարակածն՝ Ստեփանոսին է:
Ա. (1) առ ի հասարակածէն՝ Պարսից է:
Կա՛լ զՀռոմայեցւոցն, Ի. (20) թիւ եւ զհասարակածն ի բաց առ, Մեծ
Հայոց է...
|264| Վերադիր այսպէս արա՛. կա՛լ զՔննիկոնն եւ ե՛րթ ԺԹ. (19), ԺԹ. (19),
որ մնայ, զԱ. (1) ԺԱ. (11) արա՛, Թ. (9) թիւ ի բաց ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ Լ., Լ.
(30-30), որ մնայ, վերադիր է Հոռոմոց. ԺԹ.երեկի (19) ամի Ը. (8) ե՛րթ:
Կա՛լ զանցեալ վերադիրն, ԺԱ. (11) ի վերայ ա՛ծ, յինն եւ Ժ.երեկի (19)
ամի ԺԲ. (12) ա՛ծ՝ վերադիր է...
|265| Կարճ վերադիր այսպէս արա՛. կա՛լ զհնկեակ եւ զվեցեակ տարոյն, միաւորեա՛ եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ վերադիր է...
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|271| Վերադիր այսպէս արա՛. կա՛լ զթուականն եւ ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19),
որ մնայ, բազմապատիկ արա՛, զմինն ԺԱ. (11) արա՛, Ը. (8) թիւ հանապազ ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ վերադիր է:
Իսկ յորժամ ի ՆԻսան ի Դ. (4) հասանես, որ է ինն եւ Ժ.երեակ (19) եւ
նահանջից նահանջ, Է. (7) ե՛րթ զհանապազորդն եւ ապա զայլն ե՛րթ Լ.,
Լ. (30-30), որ մնայ, այն է. եւ թէ չլինի ուղիղ, դու ԺԹ. (19) գնա՛ զհանապազորդ:
Կա՛լ զանցեալ ամին վերադիրն, ԺԱ. (11) ի վերայ ա՛ծ՝ վերադիրէ:
Յինն եւ Ժ.երեկի (19) ամին ԺԲ. (12) ա՛ծ, եւ այն է...
|287| Վերադիր այսպէս արա՛. կա՛լ զթուականն եւ ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19),
որ մնայ, բազմապատիկ արա՛, Դ. (4) ի բաց ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ Լ., Լ. (30-30),
որ մնայ, վերադիր է. ի ԺԹ.երեկի (19) ամին Գ. (3) ե՛րթ:
Դարձեալ՝ կա՛լ զանցեալ ամի վերադիրն, ԺԱ. (11) ա՛ծ՝ վերադիր է,
բայց ի նահանջից նահանջին ԺԲ. (12) ի վերայ բե՛ր, եւ այն է:
Կա՛լ զվերադիր Հոռոմին, Ե. (5) ի վերայբեր, եւ այն է:
B |153բ| Զի՞նչ է վերադիր. Զմետասան աւուրսն, զոր աւելի ընթանայ
Արեգակն, քան զԼուսինն, վերադիր կոչէ:
Զի՞նչ է բազմապատկելն. Յաղագս ժողովելոյ զմետասան աւուրսն ի
թերատ իննեւտասներեակի:
Զի՞նչ է «ըստ նահանջիցն պակասեցո. Այս առ վերադիրսն պակասեցուցանելոյ վասն տէրունեան լրմանն, զի նահանջն զհասարակածն յառաջ փոխէ, եւ եթէ զվերադիրն մեր ոչ պակասի, լրումն մեր ոչ զուգի ընդ
այլ լրմանցն, այլ միով աւուրբ յառաջ հանդիպի:
Զի՞նչ է «ըստ իննեւտասներեկացն յաւելե. Զյաւելեալսն յԹ. եւ տասն
(19) ամի ի վերայ ածելով հաւասարէ զպակասումն |154ա| նահանջիցն:
Զի՞նչ է «Ը. (8) հանապազ ե՛րթե. Յառաջին թուականին ոչ նահանջ կայր,
ոչ իննեւտասներեակ, զմինն ԺԱ. (11) բազմապատկեալ եւ Ը. (8) ե՛րթալ,
մնայ Գ. (3), իսկ կէսք ՄԽ. (240) ամի ընդ երկու ամիս անցանելով հասարակածն Ա. (1), Ա. (1) պակասեցուցանեն զդա: Եւ է այսպէս. Նաւասարդի եւ
Հոռի՝ Ը. (8) եւ Սահմի եւ Տրէ՝ Է. (7), Քաղոց եւ Արանց՝ Զ. (6), Մեհեկի եւ
Արեգ՝ Է. (7), Ահկի եւ Մարերի՝ Ը. (8), Մարգաց եւ Հրոտից՝ Թ. (9), նոյն եւ
Աւելեացն:
Զի՞նչ է «ե՛րթ Լ., Լ. (30-30). Զի վերադիրն եթէ անցանէ ընդ Լ.նն (30),
զերեսունն գնալ պարտ է: Է. եւ այս. զի ամիսք ժողովեալ մետասանից
ըստ քանակի այսր թուոյ զսոսա ի բաց տրոհելով, մնացեալքն լինին ամիսք Լուսնի ամին - ներկայի:

301

C |150ա| Հարցումն. Զի՞նչ է վերադիր:
Պատասխանի. Աւելեալքն յԱրեգակնէ, ԺԱ. (11) ժամք իբրեւ արար
զնա:
G |70| Զի՞նչ է վերադիր. Վերադիրք են արեգակնայիցն յաւելմանցն
հաւաքեցեալ ամսացելոցն արտադրութեանցն մնացուածք, որք անկանին
|71| ի վերայ Լուսնի: Եւ դարձեալ՝ ոչ է պարտ կորուսանել զտարելին քանիս Լուսնին, այլ ածելովն ի սա ցուցանի քանիք Լուսնին ի նորումս եւ
ելս տարոյն ճշգրիտ հարկաւորապէս ի նմանէ սկսանի վերադիր նոր ամենայն ազգաց:
Դարձեալ՝ զմետասան աւուրսն, զոր Արեգակն աւելի ընթանայ, քան
զԼուսինն, վերադիր կոչեցին...
Զի՞նչ է բազմապատկեալն յաւելու. Յաղագս ժողովելոյ զմետասան
աւելիսն ի թերատ իննեւտասներեկին: Իսկ վասն վերադրին՝ թէ ընդէ՞ր
բնզմապատիկ առնեմք՝ պատճառն այս է. զի ամենայն ամի |80| ԺԱ. (11)
աւուրբ յառաջ կատարէ Լուսինն զընթացս իւր քան զԱրեգակն:
Յաւուր Դ.շաբաթի (4) ստեղծաւ Արեգակն ընդ առաւօտն, եւ Լուսինն՝
ընդ երեկս, եւ ի ստեղծման Լուսնին ԺԱ. (11) մասն պակաս էր յընթացից
Արեգականն: Եւ այն է, որ յամիսն լինի ժամս ԺԱ. (11), եւ ի տարին յաւուրս ԺԱ. (11), եւ կոչի վերադիր Լուսնի:
Զի՞նչ է «ըստ նահանջիցն պակասեցո՛». Այս առ վերադրին պակասեցուցանելոյ՝ վասն տէրունական լրմանն. զի նահանջն զհասարակածն յառաջ փոխէ, որ ըստ Արեգականն ի Դ. (4) ամին ժողովեալ թիւ կատարեալ լինի: Եւ թէ վերադիրն մեր ոչ պակասէ միով թուով, ի նահանջի
ամն լրումն մեր ոչ զուգի ընդ այլոց լրմանցն, այլ միով աւուրբ յառաջ
հանդիպի: Եւ ի նահանջից նահանջի ամի թիւ մի ի վերադրաց Հայոցն
պակասեցուցանէ օրն աւելի, որ Փետրուար անկանի:
Զի՞նչ է «ըստ ԹԺ.երեկաց (19) յաւե՛լ». Զյաւելեալսն յինն եւ Ժ.երեկի (19)
ամի ի վերայ ածելով հաւասարէ զպակասումն նահանջիցն: Դարձեալ՝ յինն
եւ Ժ.երեկի (19) ամին օր մի յաւելու ի վերադիրն՝ այն է, որ ասէ, թէ
յԹԺ.երեկի (19) ամին ԺԲ. (12) ա՛ծ:
Եւ պատճառն այս է. զի յԱպրիլի ԺԳ.իցն (13), որ է սկիզբն բոլորին
մինչեւ ի կատարումն բոլորին, որ է Մարտի ԻԵ. (25), յամենայն ամի
մնացեալ լինին մասունք ԺԹ. (19) ի վերադրացն: Եւ ժողովին մասունքս
այս ի ԺԹ. (19) ամին եւ լինին մասունք ՅԿ. (360), որ լինի Լ. (30) մասնեայ ԲԺ.ան (12) ժամք, եւ մնայ մասն մի: Իսկ ժամքն ԲԺ.ան (12) կատարեալ օր մի ըստ Լուսնին աւուրց այն է, որ ասէ՝ յինն եւ Ժ.երեկին (19)
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ԺԲ. (12) ա՛ծ: Եւ վասն այնորիկ յորժամ վերադիր առնեմք, յաւելուլ պիտի ըստ |81| ԹԺ.երեկացն (19), զի ի նահանջից նահանջին պակասեցուցանէ օր մի եւ ըստ ԹԺ.երեկացն (19) յաւելու, եւ վերադիրն անսխալ
մնայ:
Զի՞նչ է «Ը. (8) հանապազորդ ե՛րթն»: Յառաջին թուականին ոչ նահանջ եւ ոչ ԹԺ.երեակ (19): Զմինն ԺԱ. (11) բազմապատկեալ եւ Ը. (8)
երթեալ՝ մնայ Գ. (3): Եւ դարձեալ հանապազորդս, որ է Ը. (8), սա վասն
զվերադիրն պակասեցուցանելոյ է: Քանզի ՄԽ. (240) ամ ընդ Բ. (2) ամիս
անցանէ հասարակածն: Եւ կէսքդ բազում անգամ գան ի լրումն Զատկին,
որ յառաջ տան կարծել մեզ զլրումն Լուսնի, զոր սա ըստ ՄԽ. (240) ամ ի
նահանջէ պակասելով ի յարակայէն:
Եւ է այսպէս. յորժամ հասարակածն ի Մարգաց ելանէ, ե՛րթ զդա Թ. (9)
զՄԽ. (240) ամ եւ լի՛ց զվերադիրն ԼԹ. (39) օր, զի թէ ոչ այսպէս առնես՝
զուգիլ թուին ընդ Հռոմայեցւոցն, բայց ըստ մերումս ի մաշման լինի
Լուսինն:
Իսկ յորժամ հասարակածն ի Նաւասարդի եւ ի Հոռի լինի, դարձեալ
ե՛րթ Ը. (8) եւ լի՛ց ԽԴ. (44): Ըստ այսմ օրինակի ընդ Բ., Բ. (2-2) ամիսս անցանելով հասարակածիդ ի լրումն տեսանելոյ Ա., Ա. (1-1) թիւ պակասեցո՛:
Եւ է այսպէս. Նաւասարդի եւ Հոռի՝ ԽԴ. (44), եւ հանապազորդն Ը. (8),
Սահմի եւ Տրէ՝ ԽԳ. (43), եւ հանապազորդն Է. (7), Քաղոց եւ Արաց՝ ԽԲ. (42),
եւ հանապազորդն Զ. (6), Մեհեկի եւ Արեգի՝ ԽԱ. (41) եւ հանապազորդն
Է. (7), Ահկի եւ Մարերի՝ Խ. (40), եւ հանապազորդն Ը. (8), Մարգաց եւ
Հրոտից՝ ԼԹ. (39), եւ հանապազորդն Թ. (9), եւ սոյն՝ Աւելեացն: Արդ, մին
պատճառ ներգործութիւն այս է սորա:
Իսկ երկրորդն՝ վասն զի արտաքոյ սահմանի այլոց ազգացն էր այս
իմացումն գիտելոյ վերադրիս, կամ ի զամենայն տարի յոլովից առնել, արդ,
երթայ զերկուսն առ նահանջն ի Ժ. (10) թուականէն, եւ զութն եւս անպատճառ: Եւ այսպէս մաշէ զԺ. (10) թուականն, եւ մնան անդ ԱԺ.անք (11)
ժողովեալք, իսկ հանապազորդն միշտ ասի ութ:
|82| Զի՞նչ է «երթն Լ., Լ. (30-30)»: Զի վերադիրն թէ անցանէ ընդ Լ. (30),
զերեսունն գնալ պարտ է: Է. եւ այս՝ զի ամիսք ժողովեալք ի ԱԺ.իցն (11)
ըստ քանակի այսր թուոյ, զսոսա ի բաց տրոհելով մնացեալք լինին ամիսք Լուսնի՝ ամին երկակի:
H |68բ| Իսկ վասն վերադրի Լուսնին, թէ ընդէ՞ր բազմապատիկ առնես թուականն զԱ. (1) ԺԱ. (11), պատճառն այս է, զի յամենայն ամի
ԺԱ. (11) աւուրբ յառաջ կատարէ Լուսինն զընթացս իւր, քան զԱրեգակն:
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Վասն զի յաւուրս արարչութեանն ի չորեքշաբթու ստեղծ Աստուած զԱրեգակն ընդ առաւաւտս, եւ զԼուսինն՝ ընդ երեկս: Եւ ի ստեղծման Լուսնին ԺԱ. (11) մասն պակաս էր յընթացից Արեգականն, եւ այն լինի յամիսն ժամս ԺԱ. (11), եւ ի տարին՝ աւուրս ԺԱ. (11), որ |69ա| կոչի վերադիր: Արդ, յորժամ վերադիր կամիս առնել, զանցեալ ամացն վերադիրն համարել պիտի ամենայն ամի ԺԱ. (11): Այս է պատճառ բազմապատկին:
Իսկ զի ասէ թէ «ըստ նահանջիցն պակասեցո». Զի ի նահանջի ամի
թիւ մի ի վերադրացն Հայոց յաւել», վասն զի յԹԺ.երրեկի (19) ամի աւր
մի յաւելու ի վերադիրն, այն, որ ասէ ԹԺ.երրեկի (19) ամի ԺԲ. (12) ա՛ծ.
պատճառն այս է, զի յԱպրիլի ԺԳ.իցն (13), որ է սկիզբն բոլորի Ապրիելեացն, մինչեւ ի Մարտի ի ԻԵ.ն (25), որ է կատարումն բոլորին, յամենայն ամի մնացեալ լինի մասունք ԺԹ. (19) ի վերադրացն Հայոց: Եւ ժողովին մասունքս այս եւ ի ԺԹ. (19) տարին լինին մասունք ՅԿԱ. (361), որ
լինի |69բ| երեսնամասնեայ ժամք ԲԺ. (12), եւ մնայ մասն մի, իսկ ԲԺ. (12)
ժամքն՝ կատարեալ աւր մի ըստ Լուսնին աւուրցն: Այս է, որ ասէ «ԹԺ.երրեկի (19) ԺԲ. (12) ա՛ծ»: Եւ վասն այնորիկ յորժամ վերադիր առնես՝ յաւելուլ պիտի ըստ ԹԺ.երրեկիցն (19), զի նահանջն պակասեցուցանէ աւր
մի, եւ ԹԺ.երրեակն (19) յաւելու աւր մի: Նոյնպէս եւ ըստ պակասիցն
պակասեցուցանել պիտի, եւ ըստ յաւելուածոյն յաւելուլ, զի վերադիրն
անսխալ լինի:
Իսկ զի ասէ «Ը. (8) թիւ հանապազ ե՛րթ», վասն զի յառաջին ամին նախ
քան զդնել թուականին Հայոց վերադիրն ԻԲ. (22) էր եւ ի դնել թուականին
վերադիրն Գ. (3) էր: Եւ յորժամ բազմապատիկ առնես, առաջին ամին լինի
ԺԱ. (11), եւ բերելովն զայն ի վերայ հին վերադրին, որ էր ԻԲ. (22), իսկ
միաւորելն զԺԱ. (11) եւ զԻԲ.ն (22), լինի ԼԳ. (33), ապա ի բաց հան զհին
վերադիրն |70ա| զԻԲ.ն (22) եւ զնոր վերադիրն՝ զԳ.ն (3), եւ մնայ ի միջոցն
Ը. (8). այս է, որ ասէ «Ը. (8) թիւ հանապազ ե՛րթ»:
H1 |185բ| Առաջին, զի ասի «ութ թիւ հանապազ ե՛րթ». Գիտաջիր, զի
նախ քան զառաջին ամն թուականին Հայոց վերադիրն ԻԲ. (22) էր, իսկ
յառաջին ամին թուականին Գ. (3) էր վերադիրն: Եւ յորժամ բազմապատիկ
առնես զթուականն, զառաջին ամին բազմապատիկն, այսինքն՝ զԺԱ. (11) ի
վերայ բերելով հին վերադրին ԻԲ. (22), Ը. (8) ընդ նմա միաւորել, Գ. (3)
առաւելեալ, քան զԼ.ն (30), լինի նոր վերադիր առաջիկայ ամի թուականին...
|187ա| Ընդէր՞ իննեւտասներեակ ամի ԲԺ. (12) թիւ ի վերայ բերեալ
լինի վերադրին եւ յայլ ամսն՝ ԺԱ. (11): Քանզի սկսեալ լինի գլուխ բո-
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լորին, որ Ապրիլի ԺԳ. (13) մինչեւ ի ԻԵ. (25) Մարտի, որ է կատարումն
բոլորին, մնացեալ լինին մասունք ԺԹ. (19) յամենայն ամի յաւելի քան
զԺԱ. (11) թիւ վերադրացն: Եւ ժողովին մասունքս այս ի ԺԹ. (19) ամի,
որ է նահանջից նահանջ, եւ լինին մասունք ՅԿԱ. (361), այսինքն՝ երկոտասան ժամ եւ մասն մի, եւ ԲԺ. (12) ժամն աւր կատարեալ, եւ յաւելու ի
վերադիրն Լուսնոյ ի վերայ ԱԺ.ին (11) ԲԺ.ան (12) եղեալ թիւն:
K |163| Վեց աւրս այս եւ հինգ աւելիքն՝ սոքա կոչին հնգեակ եւ վեցեակ, եւ սոքաւք պարտ է գտանել զքանիս Լուսնին: Եւ յանցեալ ամէն
գան ի մի եւ լինին երկոտասան աւր, որ կոյի վերադիր կամ յարակայ:
Բայց ոչ կարէ վերադիրն զքանիս Լուսնին ցուցանել, վասն զի երկմասնութեան հինգ աւրն կորնչի եւ ոչ կարէ բերել զթիւսն կատարեալս:
I |222| Որպէս այլոց ազգաց ամիսք փոխին, հայոց հասարակածն փոխի, եւ հայ ամիսք անշարժք եւ անխաղացք են: Վասն որոյ հարկ լինի ի
նահանջի ամի ի հայ վերադրէդ մի ի բաց առնուլ, զի ի հասարակածին
յառաջ խաղալն՝ թէ վերադիրն ոչ պակասի, լրումն ընդ այլոց ազգաց ոչ
զուգի, այլ աւուրբ միով յառաջ անցանէ: Իսկ որ յամի իննեւտասներեկի
մի յաւելումք ի վերադիրն, զի նա ինքն է նահանջ՝ աւր աւելի Լուսնիդ, որ
յաւելու ի վերադիրս ազգացդ...
|223| Որպէս Լուսինն ի տասնեւինն ամի յաւելու աւր մի ի տասներրդ
կանոնին, ի վերադիրն յաւելեալ զքսան՝ ԻՆ. (21) առնէ, զլրումն պակասեցուցեալ զՄարտի ԻԶ.ն (26) ԻԷ. (27) առնէ: Եւ ի դմին ամի լցեալ լինի
իննեւտասներեակ հայոյդ, եւ յաւելուն ի վերադրիդ դէպ ուղիղ ընդ հայոցդ եւ այլազգացդ՝ զուգաւորեալ պատշաճիւ...
|258| Յաղագս վերադրաց, զորս ի լրմանցն պակասեցւցանեմք զմետասան թիւսն յաւելումք ի վերադիրն, եւ այսպէս աճմամբ եւ պակասեցուցանելով արուեստիւ հաւաստապէս զքանիաւնութիւն գտանեմք
զաւուրս ամսոցն, յորս լրմւնքն կատարին Լուսնոյ: Եւ է այսպէս. Ապրիելի
չորս, դիր զայդ ի վերայ Մարտ ամսոյ, եւ լինի ԼԵ. (35), ե՛րթ զմետասան,
մնայ ԻԴ. (24)՝ լրումն Լուսնի առաջիկայ ամին: Ա՛ծ ԺԹ. (19) ի վերայ ԻԴ.
(24), լինի ԽԳ. (43), հան ԼԱ. (31) Մարտի ամսոյ, մնայ ԺԲ. (12), զի երկոքին թիւքդ՝ ԺԱ. (11) եւ ԺԹ. (19), լինի Լ. (30), երթալն ԺԱ. (11) եւ
ածելն ԺԹ. (19), զնոյն եւ նմանապէս ցուցանէ:
Բայց զի առաջիկայն ամիսն անցանելոյ, եւ զի մի՛ ԳԺ. (13) թուեսցի
Մարտ ամսոյ, ածեմք ԺԹ. (19). արդ, եթէ յերկոտասանէն ԺԱ. (11) եւ
մնայ, մի՝ դոյն իսկ Ապրիելի, եւ ամենայն այդպէս:
Բայց յորժամ լինի վեց Ապրիելի, յարդարեմք զնա ընդ Մարտի ամսոյ,
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եւ լինի ԼԷ. (37), երթամք ԺԲ. (12) եւ յաւելումք ի վերադիրն ԺԲ. (12), եւ
ինի Մարտ ԻԵ. (25), եւ վերադիրն՝ ԻԱ. (21): Քանզի ի երեքտասանիցն
Ապրիելի, որ է գլուխ իննեւտասներեկիդ ըստ թուականացդ սկզբանց Հոռոմի եւ Հայոց, թէպէտ ՅԴ. (304) ամաւք զկնի է Հայոյն, որ են իննեւտասներեկ վեշտասան մինչեւ ի ԻԵ. (25) Մարտի, աւելիքն Լուսնի ժողովին եւ լինին ամիսք վեց եւ աւր ԻԹ. (29), իսկ ԺԹ. (19) մասունքն Լուսնոյ, որ ամի ամի յաւելուն, լինի աւր մի եւ լնու թիւ երեսնեկին, եւ յայնմ
ամի առնէ Լուին աւել ի երկոտասան աւր զմի աւրն ի մասանց ժողովմանէ եւ մետասանա ըստ այլոցն ամաց: Վասն այսորիկ յայնմ ամի ԺԲ. (12)
երթամք յանցեալ լրմանէն, եւ նոյն չափ արկանեմք ի վերայ հնոյ վերադրին:
Իսկ այլ ամենայն լրմունքն եւ վերադիրքն ութեւտասանցն՝ յաւելուն եւ
պակասեն մետասան թուով, որպէս ասացաւ, եւ պատշաճեցուցանեմք
զնոսա ընդ լինելութեան ի սկզբանն վասն մետասանին, թէպէտ եւ այժմ
կէսք երկոտասան |259| ամսոցն եւ Ե. (5) աւուրք Աւելեաց կատարեն
զթիւսդ:
Իսկ վասն իննեւտասն մասանցն աւելորդաց ի տարւոջն, քան զմետասան աւուրսն, որպէս ասի իսկ. եթէ ըստ աւուրցն եւ զմասուսդ ունէր
յաւուր լինելութեան իւրոյ, ըստ որում զժամս ընթացից Արեգականն եւ
զմասունսդ համեմատելով՝ ասեն կարծեաւք ընդ Լուսնոյ: Թէ մինչ էր
արեգակն ի տեղւոջ մետասաներորդի ժամուն աւելի մասամբ, իննեւտասան ի մուտս կոյս, ստեղծաւ Լուսինն կատարեալ ձեւով յելս կոյս, հեռի
գոլով ի միմեանց վեց կենդանակերպաւք:
Ըստ որում եւ յամենայն լրմունս կարծեն զմետասան ժամսն ի գոյացութիւն աւուրցն եւ զմասունս ըստ ինքեան եւ եթ, որում ոչ հաւանիմ:
Իսկ ճշմարտութիւն դոցա յառաջագոյն ասացաւ, եւ այդոքիկ բաւական
լիցին խնդրողացն, եւ իմա՛, զի քաջմտաց եւ առատագունից պետք են եւ
ամենայնիւ բազմահմուտ լինելոյ առ ի ճշմարիտ գիտել զփոփոխմունս
Լուսնոյ ըստ աւուրց եւ ժամուց եւ մասանց եւ ըստ կենդանակերպացդ
յաջ եւ յահեակ նկատման ի կէտսն հասանելոյ եւ զամենայն պատճնռս
մասանցն առաւելութեան իմանալոյ...
|264| Արդ, պարտ է ըստ նորում թուականիս զվերադիրն այսպէս առնել. յորժամ երթամք ի բաց ՇԼԲ. (532) եւ մի թիւ՝ զաւելեալն, որ լինի
ՇԼԳ. (533), իսկ ի մնացեալն, որ է Նոր թուական, ունել եւ զայն տեսանել
զնահանջսն եւ զիննեւտասներեակսն, թէ քանի իցեն երկոքին ըստ իւրեանց թուոյ: Եւ յորժամ առնես բազմապատիկ եւ յաւելուս ըստ իննեւ-
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տասներեկացն եւ ըստ նահանջիցն որքանութեան պակասեցուցանես,
երեք թիւ ի վերայ ա՛ծ հանապազ եւ զայլ ե՛րթ երեսուն, երեսուն, որ
մնայ՝ վերադիր է ամին: Իսկ եւթներեակ յորժամ առնիցես՝ չորս ա՛ծ ի վերայ թուականին, կամ երեք ի բաց ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ եւթն, եւթն, որ
մնայ՝ եւթներեկ է:
Քանզի յորժամ մի թիւն այն զատանի, այսպէս ուղիղ կարգաւորի:
Մինչ չեւ էր յաւելեալ թիւն այն, թէ ճշմարտապէս քննեսցես ի վերջկոյս,
գտանի դոյն օրինակաւ: Բայց որպէս ի չորեքտասաներորդսն Լուսնոյ
Զատկաց տղայաբար իմն առնեն, զի ունեն Խ. (40) եւ երթան զանցեալ
ամի վերադիրն, եւ այլ եւս Ե. (5) աւել աւուրս ասելով: Նոյնպէս եւ զայդոսիկ յետոյ յաւդեցին, այլ ընդ այլոյ յաւելուլ եւ պակասեցուցանելով եւ
հանապազորդս անուանել: Ոչ եւս զայն թողցուք ասել, որովհետեւ այնքան վեր եւ ի վայր շարժմունք են իրացդ վասն նահանջիցն յատկակաի
գումարութեան, նայել եւ տեսանել զուղիղն եւ զթիւրն յետ ամաց այսպէս
յաճախ պատահելոյ զթիւրն ուղղել եւ զուղիղն ոչ շարժել:
|268| Կատարէ Արեգակն զտարին զՅԿԵ. (365)՝ երկոտասան ամսաւք,
հինգ աւուրբք՝ երեսուն, երեսուն աւր ի կենդանակերպաց շաւիղսն ընթանալով կսեալ ի Խոյէն, եւ զհինգ աւուրսն յաւելեալ յընթացից ճանապարհէ ժողովէ, եւ ոչ որպէս ստեղծանեն յանուանեալ աստեղացն ընթակցութենէ: Իսկ Լուսին զբովանդակ տարւոյն ընթացս Արեգական կատարէ յաւուրս ԻԹ. (29) եւ կէս: Եւ զայս առնէ ի տարւոջն երկոտասանիցս, եւ այն կոչի տարի ըստ Լուսնին՝ մետասան աւուր պակաս, քան
զտարի Արեգական:
Եւ ոչ է արժան երկու ամս առնել զմին եւ անուանել՝ այլ ըստ Արեգական եւ այլ ըստ Լուսնոյ, եւ քակտել ի միմեանց զաւուրս միոյ ամի, եւ աւրինակ իմն տալ պատերազմել ընդ միմեանս Արեգական եւ Լուսնոյ եւ
աւուրց ժամանակին, այլ զուգել եւ հաւասարել զերկոսին եւ ի միաբանութիւն գումարել եւ անուանել զեղեալն մի ամ: Եւ լինի այս, յորժամ առնումք մետասան աւր ի Լուսնոյ ապագայ ամէն եւ դնեմք ի վերայ երկոտասանին Լուսնոյ: Քանզի Լուսին ՅԾԴ. (354) աւր կատարէ զերկոտասան
ընթացսն ի կիտէ ի կէտ, որ կոչի տարի ըստ Լուսնին, իսկ զմետասան ի
վերայ ածելով հաւասարեմք ընթացիցն Արեգական, եւ լինի ՅԿԵ. (365)
աւր: Եւ յերիսամս աւելեալ աւուրքն Լուսնոյ լինի ԼԳ. (33) աւր, եւ կոչի
աւրն այն երեքտասանեայ Լուսնին: Թողումք զերեսուն աւրն յամիս մի, եւ
երիս աւուրս ածեմք ի միւսոյ ամին մետասան աւուրցն: Սոքա կոչին վերադիրք, եւ այսպէս ժողովեալ ի ԺԹ. (19) ամին, լինին Է. (7) ամիսք՝ մի
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աւուրբ պակաս, զորլնուն իննեւտասն մասունքն, որ ժողովին ի իննեւտասն ամացն եւ կատարեն լիով զեւթն ամիսն եւ դարձուցանեն անդրէն
ի նոյն:
J1 |34| Հարցումն. Զի՞նչ է վերադիրն:
Պատասխանի. Մետասան աւուրսն, զոր աւելի ընթանայ Արեգակն,
քան զԼուսինն՝ վերադիր կոչի, որ յամենայն ամի ի վերայ ածեմք, զի
հաւասարեսցի:
Հարցումն. Զի՞նչ է բազմապատկելն:
Պատասխանի. Յաղագս ժողովելոյ զմետասան աւուրսն ի թերատ իննեւտասներեկին: Եւ պատճառն այս է, զի յամենայն ամի մետասան
աւուրբ յառաջ կատարէ Լուսինն զընթացս իւր, քան զԱրեգակն, զի յաւուրս չորեքշաբթի ստեղծ Աստուած զԱրեգակն ընդ առաւօտս եւ զԼուսինն ընդ երեկս: Եւ ի ստեղծման Լուսնին մետասան մասն պակաս էր ի
յընթացից Արեգականն, եւ այն լինի յամիսն ժամս մետասան եւ ի տարին՝
աւուրս մետասան, որ կչի վերադիր:
Հարցումն. Զի՞նչ է «ըստ նահանջիցն պակասեցո»:
Պատասխանի. Եւ այս՝ վասն տէրունեան լրմանն, զի ի նահանջի ամն
զհասարակածն յառաջ փոխէ, այն՝ մի թիւն, որ ի Փետրուարն է, եւ թէ
վերադիրն մեր ոչ պակասի, լրումն մեր ոչ զուգի ընդ այլոց լրմանց, այլ
մի աւուրբ յառաջ հանդիպի:
Հարցումն. Զի՞նչ է «ըստ իննեւտասներեկացն յաւել»:
Պատասխանի. Զաւելեալսն յիննեւտասն ամի ի վերայ ածելով հաւասարէ զպակասումն նահանջիցն: Եւ այն, որ ասէ «իննեւտասներեակին
երկոտասան ա՛ծ», պատճառն այն է, զի յԱպրիլի երեքտասանիցն, որ է
սկիզբն բոլորին մինչեւ ի Մատի Քսանեւեօթն, որ է կատարումն բոլորին,
յամենայն ամի մնացեալ լինի մասունք իննեւտասն ի վերադրացն հայոց
եւ ի իննեւտասն ամին լինին մասունք երեք հարիւր վաթսուն եւ մի
երեսնամասնեայ ժամք երկոտասան, եւ մնայ մաս մի: Իսկ երկոտասան
ժամքն, որ եղեւ օր մի ըստ Լուսնին աւուրց, այս է, որ ասէ «իննեւտասներեկի ամին երկոտասան ա՛ծ», զի զոր նահանջն պակասեցուցանէ, այս
լցուցանէ:
|35| Հարցումն. ԶԻ՞նչ է, որ ասէ «ութն հանապազ ի բաց ե՛րթ»:
Պատասխանի. Յառաջին ամին թուականին ոչ նահանջ կայր եւ չ իննեւտասներեակ, զմինն մետասան բազմապատկել եւ ութն երթալ, մնայ
երեք, այս է, որ ասէ «ութն հանապազ ե՛րթ», զի քան զդնել թուականի
Հայոց վերադիրն քսանեւերկու էր, եւ ի դնել թուականին վերադիրն ե-
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րեք էր, զի երբ զառաջին ամին բազմապատկես, լինի մետասան, եւ բերես ի վերայ զհին վերադիրն քսանեւերկու, լինի երեսունեւերեք, հան ի
բաց զհին վերադիրն՝ քսանեւերկու եւ զնոր վերադիրն՝ երեք, մնայ ի միջոցն ութն. այս է, որ ասէ «ութն թիւ հանապազ ի բաց ե՛րթ»:
Հարցումն. Զի՞նչ է «երթ երեսուն, երեսուն»:
Պատասխանի. Վասն զի վերադիրն թէ անցանէ քան զերեսունն, զերեսուն, երեսուն գնալ պարտ է: Այս է, զի ամիսք ժողովեալք ի մետասանիցն քանակի այսր թուոյ, զսոսա ի բաց որոշելով, մնացեալքն լինին ամիսք ներկայի Լուսնին ամի:
L |191| Վերադիրն լինի ի պակաս ընթացից Լուսնոյն ըստ այսմ օրինակի. զի Արեգական տարին է ՅԿԵ. (365) օր, եւ Լունին տարին՝ ՅԾԴ. (354) օր՝
ԺԱ. (11) օր պակաս, քան զԱրեգական, զոր յամի ամի ԺԱ. (11) թիւ ի
վերայ Լուսնոյն դնեմք, զի հաւասարեսցի Արեգականն, եւ կոչեմք վերադիր:
Եւ թէ ուստի՞ է պակասն. ասեմք եթէ Լուսինն ընթանայ ի կենդանակերպսն ԻԹ. (29) օր եւ կէս եւ ծնանի, եւ Արեգակն ի կենդանակերպն
կատարէ Լ. (30) օր: Արդ, յամենայն ամիս կէս օրն ի բոլոր տարին լինի
վեց օր պակաս Լուսնոյն: Եւ Ե. (5) օր եւս աւել աւուրքն, որ լինի ԺԱ. (11)
օր: Այդ է վերադիրն:
Իսկ սուրբն Եփրեմ ասէ՝ մետասան թիւ գիանի ի մէջ երից աւուրցն եւ
ստեղծման Լուսնին: Զի Լուսինն ընդ երեկս երեւեցաւ եւ մետասանօրեայ
ստեղծաւ: Եւ այն է, որ յամենայն ամի յաւելումք ի վերադիրն: Եւ վասն
այն ստեղծաւ մետասանօրեայ, զի յաւուր ուրբաթի, յորում Ադամ
ստեղծանիւր, լինէր Լուսինն բոլոր եւ ԺԴ. (14) օրեայ:
M |140| Չորս իրս խնդրելի է. նախ՝ թէ զի՞նչ է վերադիրն, երկրորդ՝
թէ զիա՞րդ լինի պակասութիւն աւուրցս, երրորդ՝ թէ վասն է՞ր բերեմք
յամենայն ամ զմետասան թիւս ի վերայ Լուսնին, չորրորդ՝ թէ զի՞նչ է
ներգործութիւն վերադրիս:
Վասն առաջնոյն ասելի է, զի վերադիր ստուգաբանութեան անուն է,
զի ամի, ամի զմետասան օր պակաս ընթացից Լուսնոյն, առեալ յառաջիկայ ամի Լուսնէն ԺԱ. (11) օր եւ ածեմք ի վերայ անցեալ ամին Լուսնեացն եւ հաւասարեմք զԼուսինն եւ զԱրեգակն: Եւ վասն զի վերայ բերելով հաւասարին սոքա, «վերադիր» անուանեցաւ:
Երկրորդ՝ ասասցուք թէ ուստի լինի պակասութիւն աւուրցս: Գիտելի
է, զի ոմանք ի Լուսնէն ասեն եւ ոմանք՝ յԱրեգակնէն, իսկ այլք՝ յԱրեգակնէն եւ ի Լուսնէն: Նախ առաջին, ասէ Երանելին Եփրեմ, թէ յառաւօտին
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եստեղծ Աստուած զԱրեգակն եւ յերեկոյին՝ զԼուսինն մետասան աւուր:
Եւ ԺԱ. (11) աւուրքս, որ աւելի գտաւ Լուսինն քան զԱրեգակն, արդ, ասէ
սկսեալ յարարչութեան եւ հանապազ ամի ամի յաւելու ԺԹ. (19) մասամբք քան զԱրեգակն եւ ըստ այսմ ի Լուսնէն ցուցանէ զաւուրքս զայս:
Դարձեալ, իմաստասէրք ոմանք ասացին, թէ յառաւօտին ստեղծեալ
զԱրեգակն եւ ընթացեալ Արեգականն ըստ հրամանի Արարչին ԺԱ. (11)
ժամ եւ ԺԹ. (19) մասն՝ սկսեալ յառաւօտէ յելիցն Արեւու եւ հասեալ ի
մուտն Արեւու մերձ ի յերեկոյս: Եւ մնաց ԺԱ. (11) մասն այլ, որ Արեգակն
ի ներքին կիսագունդն մտանէր, եւ ստեղծաւ Լուսինն ի նոյն րոպէին, եւ
ընթացան ի շաւիղն յայն, յոր ընթացաւ Արեգակ: Եւ մետասան մասն յիշխանութենէ Արեգականն, որ յաւելաւ ի վերայ Լուսնին, պակասեցոյց զնա
իւրում իշխանութեան: Եւ այս է պատճառն, զի Լուսինն, որ մետասան
մասն ընթացաւ զհետ Արեգականն ի տիւն, պակասեցոյց զինքն յիշխանութենէ գիշերին, զի ոչ կարաց լուսաւորելով իշխել մինչեւ ի տիւն, զի ի
հասարակական կետն ստեղծան, որ ԺԲ. (12) ժամ ի տիւն իշխէր Արեգակն եւ ԺԲ. (12)՝ Լուսինն ի գիշերին:
Արդ, Լուսինն յԺԲ. (12) ժամէն զԺԱ. (11) մասն ի տիւն ի հետ Արեգականն ընթացաւ յիշխանութիւն Արեգականն եւ զմետասան ժամն եւ
զԺԹ. (19) մասն ի գիշերի՝ յիշխանութիւն իւր եւ հասեալ ի ներքին կիսագունդն: Եւ մնաց վերին կիսագունդն խաւար ի լուսոյ Լուսնին մետասան
մասն մինչեւ ել Արեգակ: Արդ, ասեն իմաստասէրքն, թէ զԺԱ. (11) |141|
մասն զայս յամենայն աւուր պակաս գնայ Լուսինն քան զԱրեգակն եւ
յամիսն՝ ՅԼ. (330) եւ ի տարին ՎՋԿ. (3960): Եւ երբ զԼ. (30) մասն ժամ մի
առնես, գայ յամիսն ԺԱ. (11) եւ ի տարին ՃԼԲ. (132) ժամ, արա՛ զԺԲ. (12)
ժամս օր մի, առնէ ԺԱ. (11) օր: Եւ սոքա համաձայն Եփրեմի ի պակաս
ընթացից Լուսնին ցուցին զմետասան աւուրքս այս:
Իսկ որք յԱրեգակնէն ասացին, ըստ այսմ եղանակի ցուցին, եթէ ընթանայ Լուսինն զտարիս իւր յԺԲ. (12) Լուսինս ՅԾԴ. (354) օր, եւ Արեգակն՝ զտարին իւր ՅԿԵ. (365) օր, եւ այսպէս զմետասան աւուրքս
առանձին աւելի Արեգականն ընթացից ասացին: Իսկ այլ իմաստասէրք
յերկուցն ասացին յաւելի ընթացից Արեգականն մասանց եւ ի պակաս
ընթացից Լուսնոյն մասանց: Եւ է այս յոյժ գովելի եւ գեղեցիկ, ըստ որում
հաւանեալ հռչակաւոր իմաստասէրն Էաս իւրովքն հանդերձ: Եւ թէ ո՞րպէս, ասասցուք:
Արդ, այսպէս իմա, զի յափ տարւոյն ՅԿ. (360) օր է ըստ ԺԲ. (12)
կենդանակերպիցդ, եւ յափ ամսոյն՝ Լ. (30) օր եւ շաբաթուն՝ Է. (7), եւ աւուրն ժամուց՝ ԻԴ. (24) եւ մասանց ժամուն՝ Լ. (30): Արդ, բաղկանայ
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ժամն ի մասանց, եւ մասն ի թաւալմանէ Արեգականն, եւ Արեգակն թաւալի ի հասարակաւորութեան կետն ՅԿ. (360) թաւալ, որ է ՅԿ. (360) մասն,
եւ է այս ըստ միում աւուր: Իսկ ըստ տարւոյն գիտելի է, զի ԺԲ. (12) կենդանակերպ է ի գունդն անմոլար, եւ ամեն կենդանակերպ Լ. (30) աստիճան է, որ առնէ ՅԿ. (360), յորս ընթանայ Արեգակ եւ կատարէ զտարին
ՅԿ. (360) օր, որպէս զամիսն ՅԿ. (360) ժամ: Այսպէս եւ զօրն՝ ՅԿ. (360)
մասն, զի սոքա պատկերք են միմեանց, եւ լինի այս ըստ ԺԲ. (12) ժամուց տուընջեան:
Արդ, ուշիմ մտօք ծանիր աստ, զի ընթանայ Արեգակն յօրն ԻԴ. (24)
ժամ ընդ տիւ եւ ընդ գիշեր եւ Ժ. (10) մասն եւ կէս, եւ ԻԴ. (24) ժամաւս
կատարէ զչափ տարւոյն ՅԿ. (360) օր: Իսկ Ժ. (10) մասն յաւելեալ՝ աւուր,
աւուր առնէ յամիսն Յ. (300) մասն եւ ի տարին ՎՈ. (3600) մասն, արա՛
զԼ. (30) մասն ժամ մի, գայ Գ. (3) օր՝ ժամ մի եւ յամիսն Ժ. (10) ժամ եւ ի
տարին ՃԻ. (120) ժամ: Արա զԻԴ. (24)՝ օր մի, առնէ քեզ Ե. (5) օր, որ
կոչի Աւել աւուրք: Եւ սոքա են, որ անկանին յեղանակքս տարւոյն եւ առնեն զՂ. (90) օրն ՂԱ. (91) օր եւ զձմերանն՝ ՂԲ. (92): Եւ այսպէս Արեգականն զչափ տարւոյն, որ ՅԿ. (360) օր է ըստ ԺԲ. (12) ամսոց կենդանակերպից, վասն Ժ. (10) մասանցս աւելի ընթանալոյ՝ |142| արար զտարին
ՅԿԵ. (365) օր: Իսկ կէս մասն առնէ զնահանջն, զոր վերագոյն ասացաք:
Իսկ Լուսինն ոչ է թէ զչափ տարւոյն, որ ՅԿ. (360) օր է, յաւելուլ կարէ
որպէս զԱրեգակ, այլեւ ոչ զչափն ի լման կարէ ընթանալ, քանզի Զ. (6)
օր պակաս ընթանայ քան զչափ տարւոյն: Եւ թէ որպէս՝ ասասցուք զանազան կերպիւ. նախ զի ընթանայ Լուսինն ի ծննդենէն մինչեւ ի լրումն ԺԴ.
(14) օր ուկէս եւ Զ. (6) ժամ եւ ի լրմանէն մինչեւ ի միւս ծնունդն ԺԴ. (14)
օր եւ կէս եւ Զ. (6) ժամ, եւ այս առնէ ի ծննդենէն ի ծնունդ ԻԹ. (29) օր
եւ կէս, կէս օր պակաս յամսոյն եւ ի ԺԲ. (12) ամիսն պակասի Զ. (6) օր,
եւ կատարի տարի Լուսնին ՅԾԴ. (354) օր, Զ. (6) օր պակաս, քան զչափ
տարւոյն:
Երկրորդ՝ ընթանայ Լուսինն յօրն ԻԳ. (23) ժամ եւ Գ. (3) մասն, Բ. (2)
մասն պակաս ի ԻԴ. (24) ժամէն եւ յամիսն Կ. (60) մասն եւ ի տարին
ՉԻ.(720) մասն, Ե. (5), Ե. (5) մասն ժամս արա՛, առնէ ՃԻ. (120) մասն օր մի
եւ ՉԻ. (720)ն՝ Զ. (6) օր։
Երրորդ՝ ընթանայ Լուսինն յօրն ԺԱ. (11) ժամ եւ Թ. (9) մասն, Զ. (6)
մասն պակաս քան զԺԲ. (12) ժամն եւ յամիսն ՃՁ. (180) եւ ի տարին
ՍՃԿ. (2160), արա՛ զԼ.ն (30) ժամ մի, ի Ե. (5) օրն առնէ Ա. (1) ժամ եւ
յամիսն Զ. (6) ժամ եւ ի տարին ՀԲ. (72) ժամ, զԺԲ. (12) ժամն արա՛ օր
մի, առնէ Զ. (6) օր:
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Չորրորդ՝ ընթանայ Լուսինն յօրն ԻԳ. (23) ժամ եւ ԺԸ. (18) մասն,
ԺԲ.(12) մասն պակաս, քան զԻԴ. (24) ժամն եւ յամիսն ՅԿ. (360) եւ ի
տարին ՏՅԻ. (4320), արա՛ զԼ. (30) ժամ մի, Բ. (2) օր եւ կէսն առնէ ժամ
մի եւ յամիսն ԺԲ. (12) ժամ եւ ի տարին ՃԽԴ. (144) ժամ, արա՛ զԻԴ.
(24)ն օր մի, առնէ Զ. (6) օր:
Իմա՛, զի ի տումարս առանց խոտորելոյ վարիմք, զԺԲ. (12) ժամն երբեմն կէս օր կալնումք եւ երբեմն ի լման օր, ըստ դիպուածոյ եւ յարմարութեան մասանց: Արդ, ահա յայտնապէս ցուցաւ ԺԱ. (11) աւուրքս յերկուց լուսաւորացդ՝ Ե. (5) օրն յարեգակնային աւելի մասանցն ընթացից
եւ Զ. (6) օրն ի պակաս ընթացից լուսնական մասանցն:
Վասն երրորդին ասասցուք, թէ վասն է՞ր բերեմք յամենայն ամի զԺԱ.(11)
թիւս ի վերայ աւուրց Լուսնին: Եւ ասեմք, թէ վասն բազում պատճառի,
քանզի բազում վնաս առնէ, եթէ ոչ վերայ բերեմք յամենայն ամի զԺԱ. (11)
թիւս ի վերայ վերադրին: Նախ զի քակտին ի միմեանց աւուրք միոյ տարւոյն, եւ լինի մի տարին Բ. (2) տարի, եւ թէ որպէս՝ ասասցուք յԱւագ
լրմանն:
Երկրորդ՝ զի օրինակ տան պատերազմի երկուց լուսաւորացդ ըստ
աւուրց ժամանա|143|կին, զի մինն զտարին իւր առնէ ՅԿԵ. (365) օր եւ
միւսն ՅԾԴ. (354) օր:
Երրորդ՝ զի խափանի տումարական իմաստասիրութիւն, զի վասն համընթացութեան եւ զոյգ պահելոյ զսոսա իմաստասիրեցաւ տումարական
հանճարս:
Չորրորդ՝ զի խափանի մուտ տարւոյն, որ ի միում աւուր սկսան յարարչութեան Արեգակն եւ Լուսինն:
Հինգերորդ՝ զի ոչ կատարի աստուածային հրամանն, որ ասաց Մովսիսի յօրինադրութեան Զատկին, թէ «ամիսս այս եղիցի ձեզ սկիզբն ամսոց, առաջին եղիցի ձեզ յամիսս տարւոյ եւ ի Ժ.երորդի (10) ամսեանս
այսորիկ առցեն իւրաքանյիւր ոչխարս ընդ ե՛րթ եւ եղիցի ձեզ պահել
մինչեւ ի չորեքտասան ամսոյս այսորիկ, եւ զենցեն ամենայն բազմութիւնքն ընդ երեկս եւ փութանակի կերիցեն, զի վաղիւն Զատիկ Տեառն
է»: Եւ էր ամսոյն ԺԳ. (13) եւ Լուսնին՝ ԺԴ. (14): Արդ, ըստ հրամանին
Տեառն պարտ է, զի ի Զատկին Լուսինն ի լրմանն գտցի, եւ թէ ոչ յաւելուս
զԺԱ. (11) թիւս ամի ամի, ի Զատկին զԼուսինն ի լրման գտանել անհնար է:
Վեցերորդ՝ զի եւ չարչարանացն յիշատակ ի լրմանն եղեւ, թէ ոչ հաւելուս, ոչ զուգի ընդ Արեգականն:
Եօթներորդ՝ զի անկանի տարի Լուսնին ի ներքոյ հասարակածին եւ
կորուսանէ զկէտս յորից Զատկաց, այսինքն՝ զստեղծմանն եւ օրինադրութեանն եւ նորոգմանն եւ վերստին յարութեանն:
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Ութերորդ՝ զի ծածկի ընդ խաւարաւ գիտութիւն շրջանի Լուսնին եւ ոչ
գայ ի լոյս շաւիղ ընթացից նորա ի կիտէ ի կէտ, զի ի ԺԱ. (11) աւուրցս
ժողովմանէ եւ յԺԹ. (19) մասանցն լրանայ Է. (7) ամիս, ուստի իմանամք
զդարձ Լուսնին ի սկիզբն շաւղին: Այսպէս եւ շաւիղ Արեգականն, զի սոքա միմեամբք յայտնին:
Չորորդ՝ վասն ներգործութեան վերադրին գիտելի է, զի վերոյ ասացեալ ութ միտքն ներգործութիւն է նորին, զի սա պահէ զաւուրս տարւոյն
անքակ եւ զլուսաւորքդ ի միաբանութեան եւ զտումարական արհեստս
անխափան եւ ըստ հրամանի սոցա բերէ զկարգ Զատկին եւ անխափան
զմուտ տարւոյն եւ զչարչարանացն յիշատակ եւ արտաքոյ հասարակածին եւ զբացայայտութիւն շրջանացդ:
Հարցումն. Վասն է՞ր է, զի ելք Աւելեացն պատկեր աւուրն եօթներեակէ առաջիկայ ամին եւ քանիք Լուսնին՝ վերադիր:
Պատասխանի. Որպէս յարարչութեան ելք Աւելեացն եղեւ եօթներեակ
սկզբան տարւոյն, որ եղեւ մարդն, զի բերեալ զեօթներեակն |144| ի վերայ մարդակազմութեան աւուրն, եղեւ Զ. (6) եւ երեւեցոյց զօրն զուրբաթ, նոյնպէս եւ այժմ լինի:
Հարցումն. Արդ, եթէ սկզբան տարւոյն եօթներեակն Ե. (5) է ըստ Ե. (5)
աւուրցն, վասն է՞ր ի գլուխ շրջանին Ապրիլի չորիցն զեօթներեակն մի
ցուցանէ սկզբան ամին:
Պատասխանի. Կրկին է սկիզբն՝ նախ արարչութեան եւ երկրորդ՝ տարւոյն սկզբան: Արդ, արարչութիւն ի միաշաբաթոջն սկսաւ, եւ եօթներեակն Ա. (1) էր, եւ եդին ի գլուխ շրջանին, զի յայնմհետէ գոյացան աւուրք: Եւ բերէ զաւուր պատկերն զսկզբան տարւոյն ուրբաթ եւ զլրմանն՝
չորեքշաբթի, եւ տարւոյն զսկզբան եօթներեակն Ե. (5) է ըստ Աւելեացն
թուոյն, վասն որոյ շրջանին եօթներեակն, որ է Ա. (1) ի գլուխ բոլորին,
զարարչութեան սկզբանն իմա:
Հարցումն. Կրկին եօթներեակքն ցուցաւ ի յեղելոց աւուրց, բայց տարակոյս է մեզ, զի քանիք Լուսնին վերադիր ասացաւ: Արդ, յարարչութեան Լուսինն բոլոր ստեղծաւ, եւ թէ ըստ գոյութեան աւուրն առնումք, ի
սկզբան տարւոյն Լուսինն Բ. (2) աւուր էր, իսկ եթէ ըստ քանակութեան
լուսոյն կալցուք, ԺԵ. (15) աւուր է, թէպէտ ոչ է զայս աւելի, զիա՞րդ է,
զմի ի գլուխ շրջանի Ապրիլին չորիցն զվերադիրն ԺԱ. (11) եդին:
Պատասխանի. Վասն զի տարեմուտք ազգացս ոչ են եդեալ ի մուտս
տարւոյն սկզբան, եւ վանս այն ոչ կարեն բերել զքանիք Լուսնին ի գլուխ
շրջանին վերադիր: Բայց թէ կամիս գիտել զքանիք Լուսնի Աւելեացն
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լինել վերադիր սկզբան տարւոյն, զայս յեբրայականէն ուսիր, զի նոցա
տարեմուտն ըստ սկզբան տարւոյն է: Արդ, ի սկզբան տարւոյն Լուսնին ի
ելք Աւելեացն ըստ գոյութեան Բ. (2) աւուր է, զի ի չորեքշաբթի ստեղծաւ
եւ յուրբաթի մուտ է սկզբան տարւոյն, եւ վերադիր եւ վերադիր եբրայեցւոցն Բ. (2) է:
Հարցումն. Իսկ զհոռոմոց ԺԱ.ս (11) որպէ՞ս ուսցուք:
Պատասխանի. Զայս ըստ վախճանի տարւոյն իմա, զի ի սկզբան տարւոյն Լուսինն ԺԱ. (11) թիւ պակաս գտանի ի տարիս իւր, եւ վերջն եւ
սկիզբն ի նոյն տարւոյն են: Վասն որոյ առեալ զպակասութիւն ԺԱ. (11)
թուոյն տարւոյն վախճանի եւ դնեն վերադիր սկզբան տարւոյն, եւ այսու
յօրինեալ զարուեստն եդին ԺԱ. (11) թիւ զվերադիրն ի գլուխ շրջանին:
Այսքան առ այս, իսկ բազմապատկելն եւ զԺԹ.երեկացն (19) յաւելն եւ
զնահանջիցն պակասեցուցանելն տե՛ս ի տումարի մեկնիչն, զի աւելորդ է
գրելն...
|237| «Վերադիր այսպէս արա՛». նախ թէ զի՞նչ է վերադիր... եւ թէ
ուստի գոյանան վերադիրքն:
Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի ԺԱ. (11) թիւ պակաս ընթանայ Լուսինն
քան զԱրեգակն եւ առեալ մեր մետասան թիւ ի ԺԳ. (13) Լուսնէն եւ յաւելումք ի վերայ ԺԲ. (12) Լուսնին եւ հաւասարեմք զնա ընդ Արեգական, զի
Արեգակն ընթանայ ի տարին ՅԿԵ. (365) |238| օր, եւ Լուսինն՝ ՅԾԴ. (354)
օր, ԺԱ. (11) օր պակաս, քան զԱրեգակն, եւ զԺԱ. (11) թիւն, զոր յաւելումք ի վերայ պակասութեան Լուսնին, վերադիր կոչեմք...
|245| Ասելի է, թէ ուստի պատճառին ԺԱ. (11) օր վերադրացս Լուսնի
ըստ տումարական արհեստին. նախ պատճառին յարեգակնային ընթացիցն, որ յԺԲ. (12) կենդանակերպսն: Զի Արեգակն սկսեալ ի Խոյէն զընթացս իւր եւ եզերեալ զկենդանակերպսն եւ վերստին եկեալ ի Խոյն,
բուանդակէ զտարիս իւր՝ յաւուրս ՅԿԵ. (365): Իսկ Լուսինն սկիզբն արարեալ ի Խոյէն եւ ԺԲ. (12) անգամ պատեալ զկենդանակերպսն ի ԺԲ. (12)
Լուսինս եւ վերստին հասեալ ի Խոյն յառաջին սկիզբն իւր եւ կատարէ
զտարիս իւր յաւուրս ՅԾԴ. (354)՝ ԺԱ. (11) օր պակաս, քան զԱրեգակն:
Եւ աստի գոյանայ ԺԱ. (11) թիւ վերադրացն, որ յամենայն ամի ԺԱ. (11)
թիւ ի վերայ պակասութեան լուսնին ածեմք եւ հաւասարեմք Արեգականն: Երկ|246|րորդ՝ զի չափ տարւոյն ՅԿ. (360) օր է, եւ Արեգակն ընթանայ զչափ տարւոյն ի լման, վասն զի Լ., Լ. (30-30) օր կենայ ի կենդանակերպն եւ յաւելու ի վերայ եւս Ե. (5) օր ըստ աւելի մասանց ընթացիցն: Իսկ Լուսինն կենայ ի ծննդենէ ի ծնունդ աւուրս ԻԹ. (29) եւ կէս՝
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կէս օր պակաս յամսոյն: Զի ի ծննդենէն ի լրումն կենայ ԺԴ. (14) օր եւ
կէս եւ Գ. (3) ժամ եւ նոյնչափ ի լրմանէն ի ծնունդն, եւ ոչ կարէ հասանել
ի չափ տարւոյն, որ է ՅԿ. (360) օր: Այլ գտանի պակաս Զ. (6) օր եւ յԱրեգական աւելի ընթացիցն, եւ կէս աւուր կիսակաց պակասութեան Լուսնիցն յառաջ գայ ԺԱ. (11) թիւ վերադրացն:
Երորդ՝ զի ըստ ԻԴ. (24) ժամուցն, որ է չափ աւուրն, Արեգակն ընթանայ Ժ. (10) մասն այլ աւելի: Եւ այս առնէ յամիսն Ժ. (10) ժամ, Լ. (30)
մասն ժամ մի, եւ յԳ. (3) ամիսն՝ Լ. (30) ժամ. զ. ԻԴ. (24) ժամն առնեմք
օր մի, եւ յաւելու այլ եւս Զ. (6) ժամ: Եւ այսպէս յաւելու ի Դ. (4) եղանակս Դ. (4) օր եւ ԻԴ. (24) ժամ, որ է եւ այս օր մի: Եւ լինենայ ընդ ամենն Ե. (5) օր աւելի, քան զչափ տարւոյն: Իսկ Լուսինն ընթանայ յաւուրն
ԻԳ. (23) ժամ եւ Գ. (3) մասն, Բ. (2) մաս պակաս, քան զԻԴ. (24) ժամ աւուրն, եւ առնէ յԼ. (30) օրն Կ. (60) մասն: Ե., Ե. (5-5) թիւս ժամս առնեմք, լինի ԺԲ. (12) ժամ, որ է կէս օր, եւ ի ԺԲ. (12) ամիսն առնէ Զ. (6)
օր: Եւ այսպէս յԱրեգական աւելի մասանցն եւ ի Լուսնի պակաս մասանցս յառաջ գայ ԺԱ. (11) թիւս, որ պակասեցաւ ի տարւոյ Լուսնին եւ
եղեւ պատճառ վերադրին ԺԱ. (11) թուին, զոր յաւելումք ի վերայ Լուսնին:
Չորրորդ՝ եւ ըստ ԺԲ. (12) ժամուցն այսպէս է ընթացք Արեգականն,
զի ընթանայ յօրն ԺԲ. (12) ժամ եւ Ե. (5) մասն աւելի: Եւ ի Զ. (6) օրն
առնէ Լ. (30) մասն, որ է ժամ մի, եւ ի ամիսն՝ Ե. (5) ժամ, եւ յԳ. (3) ամիսն, որ է եղանակ մի, առնէ ԺԵ. (15) ժամ: Հանեմք զԺԲ. (12)՝ օր մի, եւ
մնայ Գ. (3) ժամ աւելի, տամք զմէկ օրն ի գարնան եղանակն եւ առնեմք
ՂԱ. (91) օր, եւ մնայ Գ. (3) ժամն ի տեղն: Եւ այսպէս ի Դ. (4) եղանակն
յաւելու Դ. (4) օր եւ ԺԲ. (12) ժամ, որ լինի եւ սա՝ օր մի: Եւ առնէ զձմեռնային եղանակն ՂԲ. (92) օր: Եւ ըստ ԺԲ. (12) ժամուցդ այսպէս աւելի ընթանայ Արեգակն, քան զչափ տարւոյն Ե. (5) օր աւելի: Իսկ Լուսինն ընթանայ ըստ ԺԲ. (12) ժամու աւուրցն ի օրն ԺԱ. (11) ժամ եւ ԻԴ. (24)
մասն՝ Զ. (6) մասն պակաս, քան զԺԲ. (12) ժամն, որ լինի ի Ե. (5) օրն
ժամ մի եւ ի ամիսն՝ Զ. (6) ժամ, որ է կէս օր ըստ ԺԲ. (12) ժամու աւուրցն եւ ի տարին Զ. (6) օր: Եւ այսպէս Արեգակն վասն Ե. (5) մասն աւելի |247| ընթանալոյն, քան զԺԲ. (12) ժամ աւուրն, յաւելու ի տարին Ե.
(5) օր: Եւ Լուսինն վասն Զ. (6) մասն պակաս գնալոյն պակասեցուցանէ Զ.
(6) օր, զոր լինի ԺԱ. (11) օր: Եւ յայսպիսի ընթացից երկուց լուսաւորացս պատճառի ԺԱ. (11) թիւ վերադրացն:
Հինգերորդ՝ դարձեալ, ընթանայ Լուսինն ի օրն ԺԱ. (11) ժամ եւ ԺԹ. (19)
մասն, ԺԱ. (11) մասն պակաս, քան զԱրեգակն: Եւ զայս ԺԱ. (11) մասն
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ժողովեմք ի ամիսն, առնէ ՅԼ. (330) մասն, առնեմք զԼ. (30) ժամ մի, եւ
լինի ԺԱ. (11) ժամ: Եւ զԺԱ. (11) ժամն ժողովեմք ի ԺԲ. (12) ամիսն,
առնէ ՃԼԲ. (132) ժամ, առնեմք զԺԲ. (12)՝ օր մի, լինի ԺԱ. (11) օր, որ
պակաս գնաց Լուսինն, քան զԱրեգակն: Եւ ըստ այսքան յղանակիս
ցուցաւ պատճառ վերադրացն բաղկանալոյ, զոր առեալ յառաջիկայ Լուսնէն ԺԱ. (11) թիւ եւ յաւելումք ի վերայ պակասութեան վերջին Լուսնին
եւ հաւասարեմք զսա Արեգականն, զի երկոցունց լուսաւորացս մի տարի
արասցուք եւ մի Զատիկ:
-«Վերադիր այսպէս արա՛... » Զի՞նչ է բազմապատկելն:
-Մետասան թիւ աւուրցն է, որ այսքան ժամանակս առեալ եմք յաւուրց
Արեգականն եւ տուեալ եմք ի պակասութիւն Լուսնին, ժողովել պարտիմք
եւ ըստ կարգի յաւելցուք, եւ զնոր թիւս՝ նոր վերադիրս:
Զի՞նչ է «ըստ նահանջիցն պակասեցո»:
Զի յամն, որ նահանջի լինենայ, թիւ մի պակաս ածեմք ի վերայ հին
վերադրին, զԺԱ.ն (11) Ժ. (10) վերայ բերեմք: Եւ զբազմապատիկս հասարակաբար ԺԱ., ԺԱ. (11-11) բազմապատկեցաք, նա Ա., Ա. (1-1) թիւ աւելի տուաւ յամսն, որ էր նահանջ, այժմ պակասեցուցանելով զնահանջսն,
զաւելի թիւն ի բաց բառնամք, զի մնացեալն անաւելորդ մնասցէ:
Վասն է՞ր, որ ի ամն նահանջի մի թիւ պակաս ածեմք ի վերայ:
Վասն տէրունեան լրմանն, զի նահանջն զհասարակածն յառաջ փոխէ,
եւ եթէ վերադիրն մեր ոչ պակասէ մի թուով յամս, որ է նահանջ, լրումն
ոչ զուգի ըստ այլոց լրմանցն, այլ միով աւուրբ թուով յառաջ հանդիպի եւ
գործղ մեծ վնաս, զի զպահքն ուտել տայ եւ զուտիքն պահել, զԶատիկն ի
տեղաց հանել եւ զամենայն տօնս թիւրել եւ ապականել:
Զի՞նչ է «ըստ տասնիններեկացն յաւել»:
Զի ի տասնիններեկի ամին թիւ մի յաւելի ածեմք ի վերայ հին վերադրին վասն ԺԹ. (19) մասանցն, որ ժողովեալ պակասե|248|ցուցին ի ԺԹ.(19)
ամն օր մի եւս ի տարւոյ Լուսնոյն: Եւ յայն ամին զԺԱ. (11) թիւն ԺԲ. (12)
բերեմք ի վերայ: Եւ յորժամ հասարակաբար բազմապատկեցաք զմինն
ԺԱ. (11), նա Ա., Ա. (1-1) թիւ պակասեցոյց ի տասնիններեկի ամացն: Վասն
այն զթիւ տասնիններեկացն ի վերայ բերեմք եւ զպակասն զայն լմնեմք,
զի որպէս զնահանջն պակասեցուցաք եւ զաւելի թիւն հանաք, այսպէս եւ
զտասնիններեակսն յաւելաք եւ զպակասութիւն թուոցն լցուցաք եւ
հաւասարեցաք զպակասումն նահանջիցն:
Զի՞նչ է «Ը. (8) հանապազ ե՛րթ»:
Ծանիր, որդի, զի ի մեկնչերդ գրեալ է, թէ յառաջին ամին ոչ նահանջ
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կայր եւ ոչ տասնիններեակ. զմինն ԺԱ. (11) բազմապատկել եւ Ը. (8) երթալ, մնայ Գ. (3), եւ ասեն Գ. (3) է եղեալ վերադիր առաջին ամին ի դնել
թուականիս: Իսկ կէսք՝ յՄԽ. (240) ամին ընդ Բ. (2) ամիս անցանելով
հասարակածն Ա., Ա. (1-1) պակասեցուցանեն զդա, եւ է այսպէս. Նաւասարդի եւ Հոռի՝ Ը. (8), Սահմի եւ Տրէ՝ Է. (7), քաղոց եւ Արաց՝ Զ. (6),
Մեհեկի եւ Արեգի՝ Է. (7), Ահկի եւ Մարերի՝ Ը. (8), Մարգաց եւ Հրոտից՝
Թ. (9), նոյնպէս եւ Աւելեացն, եւ ոչ գիտէ, թէ զինչ ասէ: Բայց այս է ճշմարիտն, զի ի դնել թուականիս վերադիրն Դ. (4) է եղեալ եւ յերկրորդ ամին՝ ԺԵ. (15) եւ յերորդ՝ ԻԶ. (26) եւ չորրորդն, որ նահանջ է՝ Ժ. (10) ի
վերայ ԻԶ.ին (26) բե՛ր, լինի ԼԶ. (36), ե՛րթ Լ. (30), մնայ վերադիրն՝
Զ.յորրորդ (6) ամին: Կա՛լ զԴ. (4) թիւն, բազմապատկէ՛, առնէ ԽԴ. (44),
ե՛րթ զհանապազորդն Ը. (8), մնայ ԼԶ. (36), գնայ զԼ.ն (30), մնայ Զ. (6)՝
չորրորդ ամին վերադիր: Եւ այս՝ մինչեւ ցայժմ եւ մինչեւ ի կատարած
աշխարհի անսխալ բերէ:
Եւ թէ ոք տարակուսի, թէ վերադիր առաջին ամին Դ. (4) եղեալ է, ապա զիա՞րդ է, որ ասէ, թէ «հանապազ Ը. (8) թիւ ի բաց ե՛րթ»: Ուսիր եւ
զայս, զի Դ. (4) թիւն ի ներքոյ Լ.ին (30) էր եւ ի Դ. (4) տարին, ապա զԼ.
(30) անցաւ, որ ի վերոյդ ցուցաք, եւ եղեւ վերադիրն Զ. (6): Եւ յորժամ
զԴ.ն (4) բազմապատկեցաք, արար ԽԴ. (44) եւ այս Դ.ս (4), որ ի Խ.էն (40)
յաւելաւ, անկաւ ի վերայ առաջին վերադրին եւ արար զԴ.ն (4)՝ Ը. (8): Եւ
այս է պատճառն, զի ի ներքոյ առաջին Լ.ին (30) էր վերադիրն Դ. (4),
իսկ յետ այնմ առաջին Լ.ին (30) այլ ոչ կարաց յաւելուլ եւ ոչ այլ կարող է:
|249| Ծանի՛ր եւ զայլ դժուարութիւն իրիս, զի թէ դու ոչ իմանաս, սակայն ես ծանուցից: Զի թէ ասես, ընդէ՞ր է, զի զնահանջին Ա. (1) թիւն ոչ
պակասեցուցեր: Գիտեա, զի առաջին նահանջս առանց պակասեցուցանելոյ բերէ ուղիղ, որպէս եւ տեսար: Բայց յորժամ երկրորդ նահանջ լինի,
զառաջինս պակասեցուցանեմք եւ թէ երրորդ՝ զերկրորդն եւ յորժամ յառաջին տասնիններեակն մտանէ, յայնժամ եւ զնոր նահանջն այլ պակասեցուցանեմք, որպէս եւ այժմ: Զի նոր նահանջն թէ կուպակասեցնէ թիւ
մի, նաեւ տասնիններեակն կումտէ եւ յաւելու թիւ մի եւ հաւասարէ զպակասութիւն նահանջին:
Զի՞նչ է, որ ասէ՝ «երթ Լ., Լ. (30-30)»:
Զի թիւ լուսնային աւուրցն քան զԼ. (30) այլ ոչ յաւելէ, վասն այն յորժամ վերադիրն զԼ. (30) անցանէ, զԼ.ն (30) գնալ պարտ է: Է եւ այս, զի
ամիսք ժողովեալք ԺԱ.իցն (11) ըստ քանակի այսր թուոց՝ զսոսա ի բաց
տրոհելով, մնացեալքն լինին ամիսք Լուսնի ներկայի:
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30. ԼՐՈՒՄՆ ԶԱՏԿԻ ԱՅՍՊԷՍ ԱՐԱ՛

A (143) Կա՛լ ԽԶ. (46), զնոր վերադիրն միայն ե՛րթ, թէ ընդ Լ. (30)
ելանէ, զԼ. (30) ե՛րթ, որ մնայ՝ լրումն է:
Այլ կա՛լ Խ. (40), զհին վերադիրն Աւելեաւքն ե՛րթ, թէ ընդ Լ. (30) ելանէ՝ զԼ. (30) գնա՛, լրումն է, եթէ ի կիւրակէի հանդիպի, ի միւս կիւրակէն
անցո, Զատիկ է ստոյգ:
Այլ կա՛լ զթիւ սաղմոսացն՝ ՃԾ. (150) թիւ, զվերադիրն առաջաւքն ի
բաց ե՛րթ, եւ զայլն ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ լրումն է: Այս է, որ կոչի
«թիւ Խաչի»:
Լրմամբ լրումն այսպէս արա՛. Կա՛լ զանցեալ լրումն, ԺԹ. (19) ի վերայ
ա՛ծ կամ ԺԱ. (11) ի բաց ե՛րթ եւ ի նահանջի ամի Ի. (20) ա՛ծ, կամ Ժ.
(10) ի բաց ե՛րթ: Կա՛լ զտարոյն լրումն, ԺԱ. (11) ի վերայ ա՛ծ՝ ցուցանէ
զանցեալն, ԺԱ. (11) ի բաց գնա՛, ցուցանէ զառաջիկայն: Եւ յորժամ
լրումն առնես, տե՛ս թէ քան զՀայ հասարակած ցած է, յառաջիկայ ամիսն է լրումնն, եւ եթէ բարձր է՝ ի նոյն ամիսն գտանես:
Կա՛լ զԶատիկն, Թ. (9) ի վերայ ա՛ծ, Համբարձումն է:
Կա՛լ զՀամբարձումն, Ժ. (10) ի վերայ ա՛ծ՝ Պենդակոստէ է:
Կա՛լ զԶատիկն, Ծ. (50) ի վերայ ա՛ծ՝ Պենդակոստէ է:
Կա՛լ զՊենդակոստէն, ԺԹ. (19) ի վերայ բե՛ր՝ Վարդավառ է:
Կա՛լ զԶատիկն, Ը. (8) ի վերայ ա՛ծ՝ Վարդավառ է...
|176| Լրումն Զատկի այսպէս արա՛. Կա՛լ ԽԶ. (46), զվերադիրն ի բաց
ե՛րթ, եւ թէ զԼ.ն (30) ելանէ, զԼ. (30) ե՛րթ, որ մնայ՝ տես, թէ քան հասարակածն աւելի է՝ ի նմին ամսեանն է, ապա թէ պակաս է՝ յառաջիկայ ամիսն անցանէ. աւրագիւտ արա՛ եւ ի կիրակէ տո՛ւր, եւ թէ ի կիրակէ հանդիպի, ի միւս կիրակէն տո՛ւր՝ եւ անդ է:
Լրմամբ լրումն այսպէս արա՛. Կա՛լ զանցեալ լրումն, ԺԹ. (19) ի վերայ
ա՛ծ եւ կամ ԺԱ. (11) ի բաց ե՛րթ, ի նահանջի ամի Ի. (20) ա՛ծ եւ կամ Ժ.
(10) ի բաց ե՛րթ՝ լրումն է: Յինն եւ Ժ.երեկի (19)՝ ԺԸ. (18) ա՛ծ, ապա թէ
ԹԺ.երեակն (19) եւ նահանջն ի միում ամի հանդիպի՝ ԺԹ. (19) ա՛ծ:
Կա՛լ զԶատիկն, Թ. (9) ի վերայ ա՛ծ, Համբարձումն է, ԺԹ. (19) ա՛ծ՝
Վարդավառ է...
|181| Լրումն Զատկի այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ ԽԶ. (46), զվերադիրն ի բաց ե՛րթ, Գ. (3) կիսակաւքն յաւելեալ ի Նաւասարդէն, որ մնայ՝
լրումն է: Իսկ եթէ մնացեալն քան զհասարակածն ի վեր ելանէ, յամիս
հասարակածին է լրումն, ապա թէ պակաս է՝ յառաջիկայ ամիսն |182|
անցանէ: Աւրագիւտ արա՛ եւ կիրակէ տո՛ւր, եւ թէ ի կիրակի հանդիպի՝ ի
միւս կիրակէն տո՛ւր:
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Իսկ ի նահանջի ամի՝ ամիսն Մեհեկի ԼԱ. (31) լինի եւ յաւելու թիւ մի
յեւթներեակս որպէս այլոց ազգացդ:
Ի վերայ Զատկին ԺԱ. (11) ա՛ծ, զԲուն բարեկենդանին աւուրքն ցուցանէ:
Կա՛լ զԶատիկն, Թ. (9) ի վերայ ա՛ծ՝ Համբարձումն է, ԺԹ. (19) ա՛ծ՝
Պենդակոստ է, ի վերայ Պենդակոստին ԺԹ. (19) ա՛ծ՝ Վարդավառ է: Առաջիկայ ամսոյն յառաջ տո՛ւր զամենդ:
Կա՛լ զՃԾ. (150) փոխ սաղմոսացն, զանցեալ վերադիրն Աւելաւքն եւ
ԻԳ. (23) թիւ բաց ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ լրումն է...
|184| Աւագ լրումն այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ ԽԶ. (46), զՄեծ
վերադիրն ի բաց ե՛րթ, թէ զԼ. (30) ելանէ՝ ԼԱ. (31) այլ ե՛րթ, որ մնայ՝
լրումն է, աւրագիւտ արա՛ եւ ի կիրակէ տո՛ւր, եւ թէ ի կիրակէ հանդիպի՝
ի միւս կիրակէն տո՛ւր՝ Զատիկ է: Իսկ եթէ մնացեալն քան զԻ. (20) ի վեր
է, ՝ ի Մարտի է, ապա եթէ ցած է՝ յԱպրիլ է:
Եւ Գ. (3) լրմունք ոչ միաբանին ընդ այլ լրմանցդ. եւ են այսոքիկ՝ Ապրիլ ԺԷ. (17), ԺԸ. (18) եւ ի ԺԵ. (15). արդ, յորժամ զայս լրմունքս առնես՝
դու թիւ մի Մարտին տո՛ւր եւ զայլն՝ յԱպրիլի, եւ գտանես...
|187| Լրումն Զատկի այսպէս արա՛. Կա՛լ ԽԶ. (46) եւ լնոր վերադիրն ի
բաց ե՛րթ, որ մնայ՝ լրումն է: Բայց թէ զԼ. (30) մնայ, զԵ. (5) Աւելեացն
տո՛ւր եւ զայլն ի Նիսան, գտանես անսղալ. աւրագիւտ արա՛ եւ ի կիրակէ
տո՛ւր...
A1 |254| Աւագ լրումն Զատկաց այսպէս արա՛. |255| Կա՛լ հանապազ
ԽԶ. (46), զնոր վերադիրն ի բաց ե՛րթ, որ ի խոնարհ մնայ, տե՛ս թէ քան
զհասարակածն աւելի է, ի նմին ամսեանն է, եւ թէ պակաս է՝ յառաջիկայ
ամիսն ելանէ, աւրագիւտ արա՛ եւ ի կիրակէ տո՛ւր, թէ ի կիրակի
հանդիպի, ի միւս կիրակէն տո՛ւր՝ Զատիկ է:
Դարձեալ՝ կա՛լ Խ. (40), ի նահանջի ամին՝ ԽԱ. (41), զհին վերադիրն
Աւելաւքն ի բաց ե՛րթ, լրումն է Զատկի, նոյնպէս աւրագիւտ արա՛:
Դարձեալ՝ կա՛լ ԼԵ. (35), ի նահանջի ամի՝ ԼԶ. (36) եւ զհին վերադիրն
ի բաց ե՛րթ, որ մնայ՝ լրումն է, աւրագիւտ արա՛:
Լրմամբ լրումն այսպէս արա՛. Կա՛լ զանցեալ ամի լրումն, ԺԹ. (19) թիւ
ի վերայ ա՛ծ, կամ ԺԱ. (11) ի բաց առ՝ լրումն է: Ի նահանջի ամի Ի. (20)
ա՛ծ կամ Ժ. (10) ի բաց առ՝ լրումն է: Ինն եւ Ժ.երեկի (19) ամի ԺԸ. (18)
ա՛ծ, եւ թէ նահանջն եւ ինն եւ Ժ.երեկ (19) ի միում ամի հանդիպին, ԺԸ.
(18) ա՛ծ, եւ այն է:
Կա՛լ զԶատիկն, Թ. (9) ա՛ծ, Համբարձում է, ԺԹ. (19) ա՛ծ, Պենտեկոստ
է, Ը. (8) ա՛ծ, տո՛ւր Գ. (3) ամսով առաջ՝ Վարդավառ է...
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|265| Աւագ լրումն Զատկի այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ ԽԶ. (46),
զվերադիր տարոյն ի բաց ե՛րթ, որ մնայ՝ Մարտի ամսոյ յառաջ տո՛ւր, ուր
դադարէ՝ լրումն է: Աւրագիւտ արա՛ եւ ի կիրակէ տո՛ւր՝ Զատիկ է: Եւ թէ ի
կիրակի հանդիպի, ի միւս կիրակէն անցո՝ եւ այն է:
|266| Բայց Գ. (3) խորանքն, որ են այսոքիկ՝ Ապրիլ ԺԷ. (17), ԺԸ. (18)
եւ ի ԺԵ. (15), ի սոսա յորժամ լրումն առնես եւ զվերադիրն ի ԽԶ.էն (46)
ի բաց երթաս, ի մնացեալ թուէն թիւ մի Մարտի վերջի աւուրն տո՛ւր, եւ
զայլն ի յԱպրիլն, գտանես եւ աւրագիւտ արա՛:
Դարձեալ՝ թէ մնացեալն քան զԻ. (20) աւելի է, ի նոյն ամսեանն է՝ ի
Մարտի: Ապա թէ պակաս է, յԱպրիլն ելանէ, աւրագիւտ արա՛ եւ ի կիրակէ տո՛ւր, եւ թէ ի կիրակէ հանդիպի՝ ի միւս կիրակէն անցո՛:
Կա՛լ Զատիկն, թէ ի Մարտի է, Ը. (8) ա՛ծ, թէ յԱպրիլ՝ Թ. (9) ա՛ծ եւ
տո՛ւր յաջորդ ամսոյն, Համբարձումն է:
Կա՛լ զՀամբարձումն, Ժ. (10) ա՛ծ, Պենտակոստ է:
Կա՛լ զՊենտակոստն, թէ Մայիս է, ԺԸ. (18) ա՛ծ, թէ Յունիս՝ ԺԹ. (19),
յաջորդ ամսոյն տո՛ւր, Վարդավառ է:
Կա՛լ Զատիկն, թէ ի Մարին է, Զ. (6) ա՛ծ, թէ յԱպրիլ՝ Է. (7) ա՛ծ եւ
գտանես զՎարդավառն: Բայց գիտելի է՝ յորժամ Զատիկն ի Մարտ լինի,
նա՝ Յունիս, թէ յԱպրիլ է՝ նա Յուլիս է Վարդավառն:
Իսկ թէ Առաջաւոր Յունուարի ԺԱ. (11) լինի, կամ ԺԲ. (12), կամ ԺԳ.
(13), նա Յունիս է Վարդավառն: Եւ թէ Փետրուար ի ԺԴ. (14) լինի՝ յԱւգուստոս Ա. (1): Եւ զայլն անսղալ ի Յուլիս գտանես...
|272| Լրումն Զատկի այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ ԽԶ. (46), զնոր
վերադիրն ի բաց ե՛րթ, կամ Խ. (40) եւ զհին վերադիր Աւելաւքն ի բաց
ե՛րթ, լրումն Զատկի է: Աւրագիւտ արա՛ եւ ի կիրակէ տո՛ւր, եւ թէ ի կիրակի հանդիպի, ի միւս կիրակէն տո՛ւր՝ Զատիկ է:
Համբարձումն այսպէս արա՛. կա՛լ Զատիկն, Թ. (9) ա՛ծ, Համբարձումն
է, ԺԹ. (19) ա՛ծ, Պենտակոստ է, Ը. (8) ա՛ծ՝ Վարդավառ է ի Թամուզ կամ
ի յԱւ:
Կա՛լ զլրումն Եբրայեցոյն, ՀԴ. (74) ա՛ծ, գիր է: Կա՛լ զգիրդ եւ Յայտնութենէն առաջ տո՛ւր, լրումն է Եբրայեցւոյն եւ ամենայն ազգաց:
Դարձեալ՝ կա՛լ լրումն յԵբրայեցւոյն, Ա. (1) ա՛ծ, գիր է. կա՛լ զգիրդ եւ
ի հասարակածէն յառաջ տո՛ւր, ուր դադարէ՝ լրումն է ամենայն ազգաց,
որպէս առաջինն...
|287| Լրումն Զատկի այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ ԽԶ. (46) եւ զվերադիրն Գ. (3) թուով ի բաց ե՛րթ, որ ի խոնարհ մնայ՝ Արեգ ամսոյ տո՛ւր,
ուր թիւն սպառի, աւրագիւտ արա՛ եւ ի կիրակի տո՛ւր, թէ ի կիրակի
հանդիպի՝ ի միւս կիրակին անցո, Զատիկ է:
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B |155ա| Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ ԽԶ. (46)»:
Զի տէրունեան լրումն աւր մի աւելի առնու, քան զայլ լրմունս տարոյն
եւ վասն այնորիկ անկիսակս տայ երթալ զվերադիրն:
Զի՞նչ է, որ ասէ, թէ «քան զհասարակածն աւելի է, ի նմին ամսեան է
Զատիկն, ապա թէ պակաս է, յառաջիկայ ամիսն ելանէ»:
Վասն զի քան զհասարակածն յառաջ կամ ի հասարակածին անհնար է
մեզ Զատիկ առնել, այլ Լուսնիւ միով յառաջ տանիմք:
C |147բ| Հարցումն. Զի՞նչ է Զատիկ, զի նայ Ծ.երորդէն (50) է Յարութեամբն Քրիստոսի:
Պատասխանի. Զուարճանամք եւ պահել զպատուիրանս նորա ոչ
մոռանամք:
|150ա| Հարցումն. Ընդէր՞ ի կիրակէ փոխի Զատիկն:
Պատասխանի. Յառաջին ժամանակսն ի ԺԴ.անն (14) Լուսնի կատարէին զԶատիկն ընդ հրէայս, մինչեւ ժողովն Նիկեայ սահմանեցին միաշաբաթու տաւնել:
E |157ա| Զի՞նչ է, որ ի Մարտի եւ յԱպրիելի՝ չորեքտասաներորդն
Զատկաց:
Այս առ յիշատակ |157բ| չարչարանացն Տեառն եդաւ ամենայն քրիստոնէից, զի յարյարանքն Տեառն յետ հասարակածին դիպեսցի, զնա եդ ի
նշան անմոլար, զի զյիշատակելոցն համախոհ եւ հաւասար կատարեսցէ
բնաւքն:
Զի՞նչ է ի ԺԷ. (17) Ապրիելի եւ ի ԻԵ.ն (25) Մարտի՝ ոչ նահանջ եւ ոչ
բազմապատիկ, որ զեկամուտ աւրն ժողովէ, եւ լինի աւր մի:
Ի Մարտի ի ԻԱ. (21)նն, զոր աստանաւր պարտ է ածել եւ ոչ ի ԺԷ.
(17) Ապրիելի, կամ ի ԺԷ.ն (17) Մարտի:
F |292| Զսուրբ տաւն Զատկիս հաստատեաց Տէր ի վերայ Լուսնի: լուր
բանին, որ ասէ, թէ՝ «ցչորեքտասաներորդ աւր ամսոյս, յաղագս լուսալիր
լինելոյ, որպէս եւ Փիղովն ասէ, քանզի ամիսս զլուսնականն համարի աւուրս զառաջինն՝ սկիզբն լրման Լուսնի: Վասն զի ոչ յառաջ քան զՄովսէս
ամիսք կային յԵբրայեցւոց, եւ ոչ յայնժամ ի նորոյ ինչ հաստատեեցաւ, որ
չէրն, այղ որպէս ասացաք, զի Լուսնականին ասէ ամիս: Տես զբանն՝ ոչ
ասաց «Ամիսս այս եղիցի ձեզ սկիզբն ամսոց ի |293| նորոյ, որ չէրն, այղ
թէ «Ամիսս այս եղիցի ձեզ սկիզբն ամսոց, առաջին լիցի յամիսս տարւոյ»: Յայտ է, թէ զաւուրս Լուսնի ասէ ամիսս քանզի լուսնական ամիսք
էին, բայց տարի չեւ եւս էր անգարեալ Եբրայեցւոցն, վասն զի քաղդեականաւն վարէին տարւով եւ ամսովք...
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|296| ԶԻրոն վարդապետ... փոխէ զինննեւտասներրեակն Լուսնի ի վեցէն Ապրեղի եւ փոխանակ կարգէ հինգ Ապրեղի, եւ դնէ զնա գլուխ բոլորի եւ առնէ իւր աւրինակ զտասն փարմութի ըստ Եգիպտացւոց, որ ի
մէնջ պարմափիւրն ձայնի, եւ դնէ զնա գլուխ բոլորի՝ լրումն եւ անվերադրութիւն հակառակ առաջնոցն: որպէս եւ նոքա Եբրայեցին հայելով
ձեւացուցին, սորա նոյնպէս զԵգիպտացին արարեալ աւրինակ, իբր թէ
ցուցանել իմաստասիրացն Աղեքսանդրի, եթէ յոյժ տգէտ էք, որ եւ ոչ
ձերոյդ ազգիդ հմուտ էք, զիա՞րդ այղոց ազգաց կարգեցէք տումար: Եւ
զՀռոմայեցւոցն այսպէս կարգեաց. եդ զհինգ Ապրեղի՝ գլուխ բոլորակի
եւ կարգեաց նմա վերադիր Ը. (8), վասն զի երեքտասանաւեայ ասաց
զԼուսին յաւուր ստեղծման իւրոյ՝ զուգելով զութ եւ զհինգ, այսինքն՝ զվերադիրն եւ զլրումն ի խորհուրդ նմա համարեցաւ...
|297| Իբրեւ դիպի ի շաբաթու հինգ Ապրեղի ըստ իրոնական թուոյն,
համարին զնա լրումն, եւ ի վեց Ապրեղի առնեն զԶատիկն, որ դիպի ի
վեշտասան Նիսան, եւ տաւնեն զոյգ ընդ Հրէից, ստունկնեալ հարցն նզովից: Քանզի ոչ երբեք տաւնեալ է Հրէից ի հնգետասան Նիսան զտաւն
Զատկի, այղ միշտ տաւնեն ի վեշտասան Նիսան՝ նոքա եւ Շամրտացիք,
քանզի Շամրտացիք հաստատագոյն, քան զնոսա ունին, թէպէտ եւ ի
նոցանէ են ուսեալք: Այղ եւ Պաւղիանոսք ի նմին աւուր տաւնեն, եւ զինչ
աւր եւ դիպի լրմանն, կիւրակէ անուանեն, որպէս եւ Հրէայք շաբաթ անուանեն, թէպէտ եւ չիցէ շաբաթ:
Բայց մեզ քաւ լիցի տաւենլ ընդ նոսա եւ կրել նզովս, քանզի ամենայն
ջան սրբոց հարցն վասն ի նոցանէ զատուցանելոյ էր, յոր եւ Հայաստանեացս առաւել ճշմարտապէս անուանի «Զատիկ» Տեառն, այսինքն՝ զատուցեալ յամենայն հեթանոսականաց եւ հրէականաց տաւնից, սրբեալ եւ
լիալ տաւնիցս Տեառն տաւն եւ ժողովոց ժողով, որպէս եւ Գրիգորի Աստուածաբանի հաճոյ թուեցաւ ասել: Վասն այնորիկ եւ հրամայեցին մեզ
հարքն՝ մի տաւնել ի լրմունս Եբրայեցւոցն, այղ յինչ աւուր շաբաթուն դիպեսցի չորեքտասան Լուսնի՝ պահել զշաբաթն, զի երթիցէ, հասցէ ի կիւրակէն Յարութիւնն Տեառն, եւ լցցէ զխորհուրդն եւ ի շաբաթու չարչարանացն պահեսցէ: Վասն այնորիկ եւ «պասքայ» կոչեցին, որ թարգմանի
«չարչարանք»:
Եւ եթէ կիւրակէ դիպեսցի աւրն չորեքտասաներորդին Լուսնոյ՝ անցանէ, զի մի՛ տաւնեսցուք ընդ Հրէիցն, այղ երթիցէ, հասցէ ի միւս շաբաթն,
եւ ոչ ինչ դանդաղելի եւ երկմտելի է առնել զվեց աւրն աւելի, այղ պահել,
քանզի յուսացեալ վստահէ, եթէ ի շաբաթուն լնու զխորհուրդ չարչարանացն, եւ ի կիւրակէն՝ զՅարութեանն...
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|298| Եւ զի՞նչ պարտ է մեզ զԻրոնին պատմել եւ կամ ընդդիմանալ
նմա, այղ զնորայն ի նորայսն թողցուք աշակերտս հաւանեալս, եւ մեք
տաւնեսցուք մի աշխարհապէս, այղ աստուածաբար, մի՛ երկրաւորաւրէն,
այղ գերաշխարհիկ... եւ մի՛ տաւնեսցուք ընդ տիրասպան ազգին Հրէից,
զի մի՛ լիցուք հաղորդ մեղաց նոցա եւ կրիչ նզովից, եւ մի՛ տաւնեսցուք ի
երեքտասան Լուսնի, զի մի՛ ընդ տգէտս եւ ընդ աւրի|299|նազանցս համաեսցուք եւ արտաքոյ փակելոցն եղիցուք, լսելով «Զոչ գիտեմն զձեզ, եւ
մի՛ փոխեսցուք զսահմանս հարցն եւ մի՛ ընկալցուք զչորեքտասան Լուսնի ի հինգ Ապրեղի, այղ զկարգեալն ի սրբոց հարցն, եւ մի՛ դիցուք այղ
լրումն գլուխ բոլորի, բայց հրամայեալն ի Տեառնէ զչորեքտասան Նիսան
եւ զայղոց ազգաց, որ նմայն հանդիպին:
Բայց Էասանք, որ զԳ. (3) Նիսան կարգեցին գլուխ բոլորի եւ ոչ աղարտեցին զառաջինն, բայց զի տոմարն Անդրէասեան երկերիւր ամացն
յերիսն Նիսան սպառեցաւ, եւ սկիզբն հինգհարիւրեկին ի երեք Նիսան
եղեւ: Վասն այնորիկ եդ ի գլուխ բոլորի, եւ ոչ ի սկզբանէ ելիցն եւ խաչելութեան, այղ նմին իսկ հինգհարիւրեակ բոլորին, բայց խոստովանեցին
գլուխ բոլորի զչորեքտասան Նիսան՝ զհրամայեալն ի Տեառնէ, որում եւ
մեք հետեւեսցուք:
Եւ արդ, զի՞նչ եւս պակասիցէ այսուհետեւ, եթէ ոչ յայտնել կարգաւորութեամբ զտոմար իւրաքանչիւր ազգաց, սկիզբն արարեալ առաջի կարգել զտոմար ազգին Եբրայեցւոց, զի նա իսկ է գլուխ եւ աւրինակ ամենայն ազգաց: Արդ, քանզի տուչութիւն եկեղեցւոյ ուսուցանէ պահել ամի
ամի զաւր բաղարջակերացն, եւ յորժամ դիպի չորեքտասան Լուսնի ի
չորս Աւելեացն մինյեւ ի քսանեւութերորդն, այսինքն՝ է Ապրելի պահեմք
եւ առնեմք Զատիկ: Իսկ եթէ չորս Աւելեացն է, անդրէն յԱդարս ամիս
կոյս կատարիցի երկոտասան թիւք Լուսնոյ, միւս եւս այղ ամիս յաւելումք
ի վերայ երկոտասան ամսոյն, որ անուանեալ կոչի «նհանջեալ», զի յայն
ամս քանզի պակաս գտանի թիւք ընթացից Լուսնի քան զթիւս Արեգական: Այս այսպէս կազմեցաւ, զի նհանջեալ ամաւք լիցի, որպէսզի երթիցէ
հասցէ թիւ ընթացից Արեգական, զի եթէ այս այսպէս ոչ լինէր, դիպէին
երբեք երբեք երկու Զատիկք ի միում ամի, այղ նհանջեալ ամիսքն ձգեսցեն, ածցեն զմեզ:
Զի միշտ յետ հասարակելոյ տունջեան եւ գիշերւոյ արասցուք զԶատիկն, քանզի նոքաւք հասանիմք յամիսն առաջին, եւ զայն պարտ եւ
պատշաճ է յաւելլով ի հարկէ, քանզի զաւրինակ եւ զնմանութիւն յառաջնում ամսեանն հրամայէր առնել ի հնումն: Զի չէ իշխանութիւն եկեղեցւոյ
յերկոտասաներորդում ամսեանն առնել զԶատիկն, որպէս եւ աստուա-
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ծայինն առաքեալ ասէ, թէ «առաջինքն անցին, եւ ամենայն ինչ վերստին
նորոգեցաւ Քրիստոսիւ»: Եւ արդ, այսուհետեւ ամի ամի զնոյն տրտմութիւն, զոր սգեցան առաքեալքն, պահաւք զգեցցուք եւ մեք եւ ի Յարութեան Միածնին ուրախ լիցուք, հաղորդելով մարմնոյ եւ արեան ճշմարիտ գառինն, որ է հացն երկնաւոր:
Եւ վասն այսորիկ ի հարկէ ամի ամի առնէ եկեղեցի զԶատիկ բաղարջակերացն, զի հաստատեալ կացցէ յիշատակ չարչարանաց Փրկչին: Եւ
քանզի չեն տեղեակ բազումք թուոց, մանաւանդ շինականք, եւ վարդապետութիւն Տեառն մերոյ տարածեցաւ, կալաւ զաշխարհ ամենայն, վասն
այնորիկ հինգ հարիւր երեսուն եւ երկուց ամաց միանգամայն համարեաց ըստ թուոյ Աղեքսանդրացւոցն ի ՊԻԸ. (828) ամէն մինչեւ յամն
ՌՅԿ. (1360), այնոցիկ, որոց կացցեն յաշխարհի, կազմեցի եւ Անանիայ՝
որդի Յովհաննիսի Շիրակայնոյ եւ դրոշմեցի առանձինն զբնաւ մի մի ամ
ՇԼԲ. (532), ԻԸ. (28) կանոն, որովք զամենայն համարն բովանդակեցի
ՇԼԲ. (532) կարգ եւ զատի, մեկնեցի զմի մի կարգ առ մի մի տարի:
G |72| Զի՞նչ է լրումն Զատկի. Լրումն Զատկի է տարեկան պարագային Լուսնի, նախակարգումն եւ ամացուցակ...
|85| Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ հանապազ ԽԵ.»:
Երեսուն աւուրք Լուսնի եւ ԺԵ. (15) ի վերայ՝ զլրումն յայտնէ...
|86| Զի՞նչ է «կա՛լ ԽԶ. (46)»:
Զի տէրունական լրումն օր մի առնու քան զայլ լրմունք տարւոյն:
Վասն այնորիկ անկիսակ տայ երթալ զվերադիրն:
Զի՞նչ է, որ ասէ «թէ քան զհասարակածն աւելի է՝ ի նոյն ամսեան է
լրումն, եւ թէ պակաս է՝ յառաջին ամիսն ելանէ»:
Զի քան զհասարակածն յառաջ եւ կամ ի հասարակածին անհնար է
մեզ Զատիկն առնել, այլ Լուսնով միով յառաջ տանիմք:
H |71բ| Իսկ զի ասէ վասն լրմանց Զատկի «կա՛լ հանապազ Խ. (40),
զի յառաջին ամին թուականին լրումն Զատկին ի Մարերի յԷ.նն (7) էր, եւ
յերկրորդ ամի թուականին դառնալոց էր լրումն Զատկին յԱհկի ԻԶ.ն (26):
Արդ, զառաջին ամին զլրումնն, որ ի Մարերի Է.նն (7) էր, եւ զտարոյ վերադիրն՝ Գ. (3), որ լինի Ժ. (10), եւ զերկրորդ ամի զԼ. (30) զԱհկի ամսոյ,
որ դառնալոց էր զլրումնն, ի վերայ եդեալ Խ. (40) լինի: Արդ, ըստ առաջին ամի դրութեան թուականին վերադի|72ա|րն Գ. (3) էր, եւ յորժամ
լրումն առնես այն ամին, կա՛լ Խ. (40) եւ զվերադիրն զԳ. (3) ի բաց հան,
մնայ ԼԷ. (37), զԼ. (30) Ահկի ամսոյ տո՛ւր, եւ մնացեալն ի Մարերի յԷ.նն (7)
գտանի լրումն Հայոց: Եւ անտի յառաջ նոյն Խ. (40) անսխալ ցուցանէ
զլրումն հայոց՝ հանելովն ի նմանէ զվերադիրն:
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Իսկ յորժամ լրումն առնես Հայոց, տես՝ թէ քան զհասարակածն բարձր
է, ի նոյն ամիսն է լրումն, եւ եթէ ցածէ, ի միւս ամիսն անցանէ: , վասն զի
լրումն քան զհասարակածն յետս ոչ գայ:
H1 |186ա| Եւ այն, զի ասէ «կա՛լ հանապազ քառասուն». յառաջին ամի
թուականին լրումն Զատկի ի Մարերի յեւթն էր, որ է գլուխ բոլորին իննեւտասներեակի, թէպէտ եւ առ մեզ կայուն, եւ յերկրորդ ամի թուա|186բ|կանին դառնալոց էր լրումն յԱհկի ԻԶ.ն (26): Արդ, զառաջին ամին
զեւթն Մարերի եւ զերիս վերադիր նորին ամի եւ զերկրորդ ամի զամսոյն
զԼ.նն (30), յոր դառնալոց էր լումն, ի վերայ եդեալ լրումն միմեանց՝
Խ.(40) լինի: Արդ, ըստ առաջին ամի դրութեան՝ հանելով զվերադիրն,
մնայ ԼԷ. (37), զԼ.ն (30) Ահկի տո՛ւր, յոր դառնալով էր լրումն մնացեալ
յեւթնէն Մարերի, ցուցանէ զլրումն Հայոց: Եւ անդի յառաջ յամենայն ամի
նոյն թիւ Խ.իդ (40) յետ եւ յառաջ խաղացեալ անսղալ բերէ զլրումն Հայոց՝ հանելով զվերադիրն:
Արդ, ըստ Հոռովմին, զի ասէ «կա՛լ ԽԴ. (44)». գլուխ բոլորի է Թ. եւ
տասներրեակ (19)՝ ԺԳ.ն (13) Ապրիլ է, եւ վերադիրն յայնմ ամի՝ Լ. (30),
եւ զի լրումն Հոռովմի յԱպրիլի եւ ի Մարտի ամսոյ ոչ ելանէ:
Արդ՝ ԼԱ. (31) Մարտի եւ ԺԳ.ն (13) ապրիլի ի վերայ միմեանց թուեալ
ԽԴ. (44) լինի: Վասն այնորիկ ի գլուխ բոլորին ունելով զԽԴ.ն (44),
|187ա| հանելով զվերադիրն զԼ.նն (30), մնայ ԺԴ. (14):
Եւ զի Մարտի ամիս ոչ լինի լցեալ երեսնիւն, հարկ է զմի թիւն ի վերայ
վերադրին թողուլ վասն լիութեան Մարտի ամսոյ, զմնացեալն յԱպրիլի
ԺԳ.ն (13) գտանել զլումն: Եւ այսպէս կարգ ըստ կարգի յամենայն ամի
զաւելեալսն քան զԼ.նն (30) եւ մի տալ յԱպրիլի: Նոյնպէս եւ զպակասեալն քան զԻ.նն (20), զմի թիւն Մարտի թողուլ եւ զմնացեալս յԱպրիլի
համարել: Իսկ հանելով զվերադիրն Լ. (30) եւ կամ խոնարհ, քան զերեսուն, մնացեալն ի Մարտի համարեալ, լինի անսղալ լրումն:
I |249| Յաղագս յարակային, զի ոդ ԽԴ. (44), այլ ԽԶ. (46) ունիմք, ոչ
յանդգնութեամբ ինչ զայս իմանալով որպէս թէ հակառակ իսկ սմանէ
կանոնեցելոցն մի լիցի: Բայց քանզի տեսանեմք, զի թէպէտ եւ չորեքտասաներորդն Զատկաց ճշգրիտ գտաւ, ըստ անուանն պատահ է այնու
ածիլ պակաս թիւն առաջին վերադրաւքն, սակայն երկու աւուրբք ի քանակութենէ Լուսնին ի բաց անկանին, զանուանն ճշմարտութիւն ի վերայ
պահեմք պատկառելով ի հրամայողացն, եւ զիրն հաւաստապէս ախորժեմք գտանել, դոյն պատ|250|ճառէ եւ երկուցն, զոր յաւելումք ի վերադիրսն յառաջինս: Զի թէ ոչ սկսանիցիմք ի գլխոյ բոլորին՝ կոչեցելոյ
հինգհարիւրեակ ի չորիցն Ապրիելի ունել զվերադիրն մետասան, այլ ոչ
ինն հանապազ իսկ:
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Եւ ոչ միայն ի լրմունս Զատկի թիւն քանիաւնութեան Լուսնոյ կորուսանէ զերկուսն, եւ այսպէս նորն եւ հինն խառնեալ կարգաւորապէս
ընդ միմեանս ողջ ածեն զթիւն: Է՛ այս ոչ միայն յայսմ, այլ եւ յամենայն
կանոնեալսն վասն գիւտի աւուրցն Լուսնոյ: Քանզի վարիմք իննեւտասներեկաւք, բայց ոչ անփոյթ առնեմք զանցանել զերեսնեկաւն, քանզի ունիմք զաւուրս ամսոցն ի խորանս անդ եւ գտանեմք զպատկեր աւուրն ոչ
յիննեւտասնեակ կանոնովսն, այլ քսանեւութեկի, իսկ քանիս Լուսնոյ
յերեսնեկի անդ:
Եւ այսպէս ոչինչ ունայնացեալ լինի ի գիւտից իմաստնոցն եւ ըստ արուեստի քննողացնառաջնոցն: Իսկ զանարուեստ եւ զանիմաստ ձեռնարկութիւնս ոմանց խոտեմք, վասն զի այս սովորութիւն է եկեղեցեաց Աստուծոյ զճշմարտութեանն վարել զհետ եւ զնոյն խնդրել եւ ընդ նոյն ընթանալ շաւիղ: Եւ տուեալ ի Տեառնէ ընդարձակութեամբ եւ առատապէս
աշխատասիրաց եւ խնդրողաց ի նմանէ զհաւաստագոյն եւ զաւգտակար
խնդիրսն, վասն զի բանայ եւ յոյժ ախորժելով բախողաց եւ հարցողաց,
գտեալ եւ ինքն իսկ լինի ընդ իւրում քաղցր պարգեւին, ոչ ձանձրանայ ի
ստէպ եւ յաճախագոյն խնդրուածոյ...
Արդ, զգոյշ լեր, մանուկ դու ուսումնասէր, քանզի ամենայն բազում
ուսումնութիւն նուազ եւ անարգ է առանց երկիւղին եւ սիրոյ Աստուծոյ...
նովաւ նախակրթեալ յամենայն ժամ եւ մի՛ բարւոք վարժից ուսմանց
|251| արասցես անփոյթ: Քանզի նիւթ է իմաստասիրութիւն հնազանդութեան հրամանաց Աստուծոյ եւ խստերախ մտաց սանձակոծութիւն հանապազորդական, եւ լաւ է զվաճառն զայն բազմախոնջ եւ աշխատեցուցիչ
մտաց եւ մարմնոյ գտանել, քան զբովանդակ գանձս ոսկոյ եւ արծաթոյ:
|256| Զքանիաւնութեան ամսոց եւ վերադրաց, ըստ իւրաքանչիւր ազգաց, վանմ ի բաց հանելով զվերադիրսն ի հանապազորդաց անտի,
զմնացեալսն տեսանեմք՝ եթէ աւելի է, քան զերեսուն, եւ թէ նուազ, եւ
կամ թէ անցեալ ամիսն ԼԱ. (31) է, եթէ Լ. (30) եւ կամ հինգ աւուր Աւելքեացն դիպիցի, բաժանեմք ի նոսա զթիւսն եւ զայլն առաջիկայ ամսոյն
տամք եւ գտանեմք զքանիս ամսոյն:
Բայց ԽԶ. (46) վասն այնորիկ ասեմք, զի Լուսին Լ. (30) աւր է լիով կիսաւքն իւրովք: Բայց զի Մարտ ամիս հռոմայեցւոց ԼԱ. (31) է, թէ սակսաւ
է վերադիրն, զոր երթամք, զԼԱ. (31) թիւն հանեմք Մարտի ամսոյ եւ
մնացելովն գտանեմք յԱպրելի ամսեան զաւրն՝ որքան եւ իցէ հնգետասան լրմանն Լուսնոյ: Իսկ որոց ոչ իցէ ամիսն ԼԱ. (31) նոյն ԽԶ.ին (46) թէ
աւելի ինչիցէ, քան զլրումն Լուսնոյ, ի վերադիրսն պակասէ եւ գտանի
չափով ուղիղ միայն քանիաւնութիւն Լուսնին:
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Բայց որք ԽԴ. (44) կանոնեցին զյարակայսն, չորեքտասան միայն
ճշդիւ ասեն ի լրմունս իննեւտասներեկի ամաց զաւուրս Լուսնին, եւ զի
աւելի քան զչորեքտասան պատահէ, քաջայայտ է ճիշտ դիտողացն եւ ոչ
ըստ պակասութեան, ապա այդ վերադիրք եւ յարակայք են, որ անթերի
ցուցանեն զաւուրս Լուսնոյ: Ո՛չ եթէ զառաջին սահմանիչսն խոտեցին,
քա՛ւ լիցի, այլ անտի սկսեալ իբրեւ ի վարդապետէ գտին զկատարեալն
եւ կանոնեցին: Բայց եւ ոչ այնոքիւքն վարին, վիճիմք ինչ՝ գիտելով զարուեստին կորովութիւն, այլ զայսոցիկ արհամարհողքն ըմբերանեմք՝
որպէս զանհմուտս:
Եւ արդ, է՛ այսպէս. Ապրիլ Դ. (4), վերադիրն՝ ԺԱ. (11) եւ Մարտ
ԼԱ.(31)՝ բաղադրեալ թիւք լինին ԽԶ. (46):
Մարտ ԻԴ. (24), վերադիրն՝ ԻԲ. (22)՝ |257| նոյնպէս լինի ԽԶ. (46): Եւ
ամենայն ըստ կարգի՝ դոյնգունակ. Ապրիլ ԺԲ. (12), վերադիր՝ Գ. (3) եւ
անցեալ ամիսն՝ լինի ԽԶ. (46):
Ապրիլ Ա. (1), վերադիր՝ ԺԴ. (14), Մարտ ԻԱ. (21), վերադիր՝ ԻԵ. (25),
Ապրիլ Թ. (9), վերադիր՝ Զ. (6), Մարտ ԻԹ. (29), վերադիր՝ ԺԷ. (17), Ապրիլ
ԺԷ. (17), վերադիր՝ ԻԸ. (28), Ապրիլ Զ. (6), վերադիր՝ Թ. (9), Մարտի
ԻԵ.(25), վերադիր՝ ԻԱ. (21), վասն զի նահանջից նահանջ է, երկոտասան
պարտ է ածել ի վերայ հնոյ վերադրին: Եւ պատճառն յայտնի է, որք ոչ
են ամենայնիւ տգէտ:
Ապրիլ ԺԳ. (13), վերադիր՝ Բ. (2), Ապրիլ Բ. (2), վերադիր ԺԳ. (13),
Մարտ ԻԲ. (22), վերադիր՝ ԻԴ. (24), Ապրիլ Ժ. (10), վերադիր Ե. (5),
Մարտ Լ. (30), վերադիր՝ ԺԶ. (16), Ապրիլ ԺԸ. (18), վերադիր՝ ԻԷ. (27),
Ապրիլ Է. (7), վերադիր՝ Ը. (8), Մարտ ԻԷ. (27), վերադիր՝ ԺԹ. (19),
Ապրիլ ԺԵ. (15), վերադիր՝ Լ. (30):
Բայց Գ. (3) լրմանցն, որ են՝ Ապրիլ ԺԸ. (18) եւ ԺԷ. (17) եւ ԺԵ. (15)՝
քան զվերադիր թիւ մի այլ ե՛րթ ի հանապազորդէն:
Իսկ եթէ ԽԴ. (44) ունիցիմք զյարակայն ի երեքտասանիցն Ապրիլի
լրմանցն, նոյնպէս պարտ է երթալ զթիւն աւելորդ, որպէս՝ յասացելոց
լրմանցդ: Բայց յորժամ յերեսուն Մարտի լինի լրումն, աւելորդութիւն իւր
ո՛չ լինի քաջայայտ: Այլ ի վերադիրն, որ է վեշտասան, համարեալ լինի,
եւ այդ ասացեալ՝ թէ «յորժամ երթաս զվերադիրն յարակայէն, մնացեալն
թէ քան զհասարակածն աւելի է, ի նմին ամսեան լինի լրումն, եւ թէ պակաս է, յառաջիկայ ամիսն խաղայ»:
Իսկ ի հասարակ լրմունս առնել Լուսնոյ, որ ի տարւոջն կատարի, ԽԵ. (45)
թիւն յաղագս այնորիկ ունիմք, զի հանգէտ եւ զոյգ են ամենայն լրմունքն
միմեանց, եւ կիսակաւք գտանեմք զաւելին եւ զպակասն:
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Բայց ի տէրունի լրմանց Զատկաց երկու պատճառաւ ասեմք ԽԶ. (46).
մի՝ զի կիսակ ոչ առնումք ի կիր եւ երկրորդ՝ զի աւելի երբեք երբեք
լրումն Լուսնի, քան զչորեքտասան եւ զհինգետասան, մանաւանդ յամենայն իննեւտասներեկի լրմունսն: Եւ զի առաջինքն ԽԴ. (44) կանոնեցին
զյարակայն, բազում անգամ գայ, հանդիպէ զչորեքտասաներորդ Լուսնոյ
Զատկաց ի ներքոյ քսաներորդին Մարտի ամսոյ՝ ի հնգետասանին եւ յութեւտասներորդին եւ ի իննեւտասներորդին եւ ի քսաներորդին: Իսկ
յորում հասարակաւորութիւն է գարնանային, որ եւ մի՛ լիցի այս ի համար
եկեալ եւ առնել զլրմունս զայնոսիկ, կամ զմի ի նոցանէ, որ նախ քան
զհասարակել տուընջեան եւ գիշերոյ: Եւ պատահին յոլովակի երկու
Զատիկ ի միում ամի:
Իմաստասիրեցին այսպէս ի ձեռն այնր թուոյ զաւելին պակաս ածել,
զի անդր, քան զհասարակածն իցէ լրումն Լուսնոյ սրբոյ պասեքին: Եւ մի՛
վասն աւելի թուոյն սխալիցիմք, որպէս ասացաւդ ոչ եթէ կանոնիչքն ոչ
գիտէին, թէ յաւելուն աւուրք լրմանցն քան զչորեքտասան եւ զհինգետասան, բայց վասն ասացելոյ պատճառիդ սահմանեցին այսպէս:
Եւ եթէ քառասունչորիւքն ոք վարեսցի յարակայիւն, որպէսզի մի՛ պակաս լիցի աւուրցն Լուսնոյ, զոր ածէ այն թիւ, անցցէ անդր, |258| քան
զհասարակելն տուընջեան եւ գիշերոյ եւ ասել զայն լրումն բարիոք
առնէ, որ եւ ինձ հաւանելի է: Բայց վերադրաւք եւ հինգեկաւ ի յայլ
լրմունս տարոյն, որ ի յերկուցն Ապրիելի մի՛ ոք վարեսցի, զի սխալեցուցանէ երկու թուով, որպէս ասացաք բազում անգամ: Նաեւ վասն
լրմանցդ Զատկի զթոյլ տալն վասն իրիք պատճառի հաւանեցաք, որպէս
ցուցաւդ վերագոյն, քանզի ճշգրիտ զքանիս աւուրցն ոչ ցուցանէ:
Յիշեցից եւ զմոռացեալն իսկ յաւուրն հասարակաւորութեան, որ ի քսան
Մարտի պատահէ լրումն, բայց ոչ ընկալան ի կանոն հինգհարիւրեկին,
որք զիննեւտասներեակդ աշխատեալ գտին եւ սահմանեցին, այլ միանգամ միայն յետ տասնեւմիոյն Ապրելի կանոնիցն ոչ քսան, այլ ԻԱ. (21)
զՄարտի, զի ամենայն, որ ըստ նմա՝ ոչ միայն նախ քան զհասարակածն
մի՛ դիպեսցի, այլ եւ ոչ յաւուրն հասարակին գտանի, որ է միջին, բայց
եթէ անցցէ ի միւս ծայրն...
|268| Եւ պարտ է առնել Զատիկն յետ հասարակելոյ տուընջեան եւ գիշերոյ, զի եթէ ի ներքոյ քան զայս ոք կամիցի առնել, սխալէ բազում անգամ եւ առնէ երբէք երբէք ի մի տարւոջն երկու Զատիկս, որպէս եւ
հրեայքն յոլովակի գտանին արարեալ այնպէս:
Այլեւ պարսիկք ամենեւին անհմտա|269|բար երկոտասան միայն
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թուելով զամիսս Լուսնոյ, եւ անդէն առնեն զանուանեալն Զատկին իւրեանց եղծական: Վասն որոյ յետս ընդդէմ ընթանալով արտաքոյ Բանի
եւ բնութեան եւ նորուն իսկ ճշմարտութեան ըստ կարկատուն անկրաւն
կրաւնիցն: Եւ յերկոտասան ամս բովանդակէ զամիս տարւոյն եւ այլ եւս
ՃԼԲ. (132) աւուրբք անդր անցանէ, որ են ամիսք Դ. (4) եւ աւուրս ԺԲ. (12)
թող երկոտասան ամիսն: Եւ է սա նշանակ անհնարին կուրութեան մտաց
նոցա:
Իսկ եկեղեցի Աստուծոյ յորժամ զչորեքտասաներորդի Լուսնոյ Զատկաց առնէ յետ հասարակելոյ տունջեան եւ գիշերոյ, կամ անդէն իսկ ի
յաւուրն հասարակելոյ, մատյի յառաջ յաւր միաշաբաթուն Յարութեան
Տեառն մերոյ եւ կատարէ զՍուրբ պասեքն: Եւ ոչ անդէն ի լրմանն Լուսնոյ
առնէ, զի մի՛ ընդ հրեայսն միաբանեսցի տաւնել: Այլ եւ այնպէս առնել՝
սխալեցուցանել յետ ժամանակաց ինչ երկու Զատիկս առնել ի միում
ամի:
Եւ երկրորդ՝ զի ոչ ի միաշաբաթոջ հանդիպի բազում անգամ յորեքտասաներորդ Լուսնոյ Զատկաց: Եւ թէպէտ յառաջին եւ ի հին ժամանակս
կողմանքն ասիացւոց անդէն՝ ի լրման Լուսնոյ կատարէին Զատիկն ժամանակս ինչ, այլ ոչ հաճոյ եղեւ ամենեցունց: յաղագս որոյ բազում եղեն
ժողովք ի Պաղեստին եւ յԵգիպտոս եւ ի կողմանս հռոմայեցւոց յաւուրս
Բեքտորի եպիսկոպոսին Հոռոմայ, զի ամենայն եկեղեցի Աստուծոյ ընդ
ամենայն տիեզերս յաւուր միաշաբաթուն կատարեն Զատիկն՝ յետ հասարակածին գարնայնոյ, զկնի չորեքտասաներորդին Լուսնոյ տաւնեսցեն
միաբանութեամբ, նմանապէս յաւուր կիրակղի՝ զՍուրբ Զատիկն:
Եւ որպէս պարտ էր ասել համառոտիւ. այդ են պատճառք յԺԹ. (19)
լրմունս բաժանելոյ Լուսնոյն, որ ասի լրմունք Զատկաց: Այլ թէպէտ
ոմանց հաճոյ եղեւ Լ. (30) սահմանել, եւ այլոց՝ Ը. (8) եւ ոմանց՝ Ժ. (10)
եւ այլոց յայլ քանակս, սակայն չիք գտանել ճշգրիտ եւ անսխալ, քան
զկանոնեալն իննեւտասներեկ թուոյդ, որ ցուցանէ ճշմարտութեամբ զքանիս ամսոյն, յորում չորեքտասաներորդին Լուսնոյ Զատկաց պատահեն
զկնի գարնյնոյ հասարակածին, որ եւ անուանի սկիզբն տարւոյ ոչ անբանապէս, առանց խորհրդոյ:
Բայց հրէայքն եւ այլք ոմանք արտաքոյ այսոցիկ գտանին նահանջիչք՝
ոչ միայն, զի բազում անգամ ի միում տարւոջ երկու կատարեն զատիկս
արտաւնեալ սխալմամբ, այլ զի արուեստի եւ ուղիղ ընտրութեան եւ ուսման ճշմարտի անտեղեակ գտանին...
|270| Պատմութիւն Սրբոյ Զատկին, եթէ որպէս եւ կամ զիարդ հաստատեաց Տէրն զտաւն Սրբոյ Զատկին ի վերայ Լուսնին: Լու՛ր Բանին, որ
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ասէ, եթէ չորեքտասան աւր ամսոյն յաղագս լուսալիր լինելոյ, որպէս եւ
Փիլոն պատմէ: Քանզի ամիս լուսնական համարի աւուրսզառաջին սկիզբն
լրման Լուսնի, վասն զի յառաջ, քան զՄովսէս ոչ ամիսք կային Եբրայեցւոց եւ ոչ յայնժամ ի նորոյ ինչ հաստատեցաւ, որ չէրն |271|, այլ լուսնականին ասէ ամիսս: Տես զԲանն, զի յասաց եթէ ամիսս այս եղիցի ձեզ
սկիզբն ամսոց, որ չէրն, այլ եթէ «ամիսս եղիցի ձեզ սկիզբն ամսոց եւ
առաջին եղիցի ամիսս տարւոջ», յայտ է, թէ զաւուրս Լուսնին ասէ ամիս,
քանզի լուսնական ամիսք էին: Բայց տարի չեւ եւս էր Եբրայեցւոցն,
վասն զի քաղդէականաւն վարէին տարեաւ եւ ամսաւք, եւ ոչ վարկպարազի, զոր թէպէտ լրումն սահմանեաց, այլ որպէս ի սկզբանէ արարչութեան էր Լուսինն, զնոյն եւ այժմ սահմանեաց:
Քանզի յաւուր արարչութեան չորեքտասանաւրեայ էր Լուսին եւ թէպէտ միաւրեայ էր, սակայն լիութիւն բոլորին որպէս ԴԺ.ան (14) աւրեայ
էր, զի անմարթ էր թերի եւ կիսակատար լինել Լուսինն յաւուր լինելութեան իւրում, վասն զի ամենայն արարածք լի եւ կատարեալ ստեղծան
որպէս բանջարքն ոչ դեռաբոյսք, այլ հասեալք եւ ծառք կատարեալք եւ
պտղաբերք եւ մարդն երեսնամեայ հասակաւ, թէպէտ միաւուրբ կենդանի: Ըստ նմին աւրինակի եւ Լուսինն չորեքտասանաւրեայ լիութեամբ
Լուսնոյ կատարեալ...
|273| Այսպէս գրեալ է, թէ անիծեալ, որ առնէ Զատիկ յերկոտասաներորդումն ամսեանն յառաջ, քան զհասարակել տուընջեան եւ գիշերոյ,
անիծեալ, որ առնէ Զատիկն ընդ տիրասպան ազգին Հրէից... անիծեալ,
որ առնէ Զատիկն քսանեւերեք Լուսնի: Արդ, Եռիոն թէպէտ բիւր անգամ
կարծէ ճարտարանալ, սակայն ոչ զերծանի ի նզովից աստի յայնցանէ, որ
միոյն փաղչի եւ միոյն շաղախի նմանեալ այնմ, որ սակաւ աղաւթէ եւ
բազում հայհոյէ:
Քանզի յորժամ դիպի |274| ի շաբաթ հինգ Ապրելի ըստ եռիական
թուոյն, համարեն զնա լրումն եւ ի վեց Ապրելի առնեն Զատիկն, որ դիպի
ի վեշտասան Նիսանայ տաւնել զոյգ ընդ Հրէի ստուգել Հայոց նզովիցն:
Քանզի ոչ երբեք տաւնել Հրէիցն ի չորեքտասանիւ, քան զտաւն Զատիկս,
այլ միշտ տաւնեն ի վեշտասան Նիսան՝ նոքա եւ շամարտացիքն: Քանզի
շամարտացիքն հաստատագոյն եւս առնեն քան զնոսա, թէպէտ եւ ի նոցանէ ուսեալք: Այլ եւ պաւղինարոսքն ի նմին աւուր տաւնեն եւ զինչ աւր
եւ դիպի լրմանն՝ կիրակի անուանեն, որպէս եւ Հրէայքն շաբաթ անուանեն, թէպէտ եւ չիցէ շաբաթ Բայց քաւ լիցի տաւնել ընդ նոսա եւ կրել
նզովս, վասն զի ամենայն ջան սուրբ հարցն վասն ի նոցանէ զատուցանելոյ էր:

330

Յոր եւ Հայաստանեայցս ճշմարտապէս անուանի Զատիկ Տեառն, այինքն՝ զատուցեալ յամենայն հեթանոսականաց եւ ի հրէական տաւնից
սրբեալ եւ եղեալ տաւնից Տեառն տաւն եւ ժողովոց ժողով, որպէս Գրիգոր Աստուածաբանին հաճոյ թուեցաւ ասել: Վասն այնոսիկ հրամայեցին
մեզ հարքն մի տաւնել ի լրմանն Եբրայեցւոց, այլ մինչ աւուր շաբաթուն
դիպեսցի չորեքտասան Լուսնի պահել զշաբաթն, զի երթիցէ հասցէ ի
տաւնի կիրակէ եւ լցցէ զխորհուրդ շաբաթուն չարչարանացն պեհեսցի,
վասն այնորիկ եւ պասքայ կոչեցին, որ թարգմանի յարյարանք: Եւ թէ
կիրակի դիպի չորեքտասան Լուսնի, անցանէ ի միւս կիրակին, զի մի՛ ընդ
հրէիցն տաւնեսցի: Եւ ոչ ինչ դանդաղելի է եւ երկմտելի զԶ. (6) աւրն աւելի պահել, քանզի յուսացեալ վստահէ՝ եթէ ի շաբաթուն լնու զխորհուրդ չարչարանացն եւ ի կիրակէն ցՅարութիւն: Եւ եթէ դիպիցի ԴԺ. (14)
Լուսնի ի շաբաթու, անցցէ աւուրբ միով յառաջ ի կիրակի, զի մի՛ տաւնեսցի ընդ հրէից եւ փոխանակեսցի կիրակէն՝ որպէս պաւղինարոսքն
ժպրհեցին առնել, այլ զի կացցէ շաբաթն շաբաթն: Եւ մի՛ որպէս հրէայքն
առնեն շաբաթ փոխանակեալ գողունի, կամ որպէս պաւղինարոսքն՝ զկիրակէն: Այլ եկեղեցի Աստուծոյ ոչ գիտէ փոխանակել կիրակէ ընդ կիրակէի, եւ ոչ շաբաթ ընդ շաբաթու, այլ յետ ճշմարիտ շաբաթուն եկեսցէ մեծ
աւր Յարութեան...
|275| Արդ՝ յորժամ դիպի չորեքտասան Լուսնի ի չորս աւելեացն մինչեւ
ի ԻԸ. (28) Նիսանայ, այսինքն՝ Ապրիլի ութեւտասն, պահեմք եւ առնեմք
Զատիկն, իսկ եթէ իԴ. (4) Աւելեացն եւ անդէն յագարասիս, իսկոյն կատարեցին երկոտասան ամսեայ, որ անուանեալ կոչի նահանջեալ, քանզի
յայն ամքն պակաս գտանին ընթացս Լուսնին, քան զի զթիւ ընթացիցն
Արեգական այսպէս կազմեցաւ. նահանջեալ ամսաւքլցցի, որպէսզի
երթիցէ հասցէ թիւ ընթացից Լուսնին ընթացից Արեգականն: Զի թէ այսպէս ոչ լինէր, դիպէին երբեք երկու Զատիկ ի միում ամի, այլ նահանջեալ
ամսաւք ձգեսցեն, ածցեն զմեզ, զի միշտ յետ հասարակելոյ տուընջեան
եւ գիշերոյ արասցուք Զատիկն, քանզի նոքաւք հասանեմք յամիսն յառաջինն, վասն այսորիկ յաւելուլ հարկ եւ պատշաճ է:
J1 |36| Հարցումն. Զի՞նչ է «կա՛լ հանապազ քառասունեւվեց»:
Պատասխանի. Զի տէրունեան լրումն օր մի աւելի առնու, քան զայլ
լրմունս տարոյն եւ այս՝ վասն այնորիկ, զի արտաքոյ հաարակածին հանցէ զպասեքն, յայն սակս տայ երթալ զվերադիրն:
Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ՝ թէ «քան զհասարակածն աւելի է, ի նմին
ամսեան է, ապա թէ պակաս է, յառաջիկայ ամիսն անցանէ»:
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Պատասխանի. Որպէս ասաց, եթէ քան զհասարակածն յառաջ կամ ի
հասարակածին անհնար է մեզ տոնել, այլ աւուրբ միով յառաջ տանեմք:
Հարցումն. Զի՞նչ է «միւս կիրակին անցո»:
Պատասխանի. Զի ի մի ամին երկու Զատիկ մի արասցուք: Եւ է այսպէս. զի անցեալ Զատիկն լինի լեալ յառաջին օր տարոյն, եւ միւսն լինի
յելս յետի օր տարոյն՝ որպէս մինն լինի լեալ ի մուտն Նաւասարդոյ յառաջին օրն, եւ միւսն յելս տարոյն՝ յԱւելեաց ի հինգն: Եւ այս է ի միւս շաբաթն անցանելն:
Հարցումն. Զի՞նչ է կանուխ Զատկին պատճառն կամ անագան, եւ
երեքտասանն Լուսնին:
Պատասխանի. Արդ, ստոյգ պատճառ Զատկին այս է, զոր ասացեալ է
քաջ հռետորաց. զի կատարէ Արեգակն զտարին յաւուրս երեք հարիւր
վաթսունեւհինգ, իսկ Լուսինն՝ երեք հարիւր յիսունեւչորս՝ մետասան օր
պակաս, քան զԱրեգակն: Զի յամէն ամսոյ մնայ ի Լուսնէն կէս օր, որ ի
երկոտասան ամիսն լինի վեց օր, եւ հինգ օր Աւելեաց, որ լինի մետասան
օր: Եւ այս է, որ ամի ամի բարդի ի վերայ Լուսնին եւ կոչի վերադիր եւ
ըստ յաւելուածութեան վերադրին ի ներս կոյս մղէ զԶատիկն եւ առնէ
կանուխ Զատիկ: Եւ ի յերեք ամն լինի վերադիրն երեսունեւերեք օր, եւ
յայնմ ամի երեքտասան Լուսնին լինի եւ կարի անագան Զատիկ առնէ, որ
ի դուրս կոյս մղէ երեքտասան Լուսինն:
K |164| զԻրիոն իմաստասէրն ի դրան թագաւորին ոչ կոչեցին, սուտ
եւ հերձուածող գոլով, յորժամ իմաստասէրն Յունաց՝ Ելոգս անուն, եբեր
զաւրինակն եւ քննել Իրիոն զմասունս հնգեակի եւ վեցեակի, որ ոչ երբեք
լեալ էր, զի հինգ հնգեակն եւ վեց վեցեակն, որպէս յառաջն ասացաւ,
մասունք են՝ մին Արեգական եւ մին՝ Լուսնին, այլ նա հակառակ ասաց:
Արար զԱպրիէլ հնգետասան՝ ի վեշտասան, եւ զվեց՝ ի հինգ. արդ, այն
ԺԶ.ն (16) չբերէ ինչ սխալ, այլ այն վեցն եղեալ ի վեց եւ ի հինգ տարումն
կիւրակէ ածէ մեզ, որպէս եւ է, իսկ այն է նոցա շաբաթ ըստ Իրիոնի առնելոյն: Եւ նոքա ընդ Հրէայսն Զատիկ առնեն եւ ի սուրբ ժողովոյն
նզովքն անկանին, զի գրեալ է նոցա կանոնս, թէ ընդ խաչահանունսն
եղիցին:
Իսկ մեք ի միւս կիւրակէն տամք եւ զերծանիմք, քանզի յետ ութ ամի
իմաստասիրացն ապա երեւեցաւ եղծումն իրացն: Եւ Հայք յԱդդէ Գամրացի իմաստասիրէ յառաջ առեալ էին զուղղորդն եւ յայնժամ ընդ Պարսից իշխանութեամբ գոլով՝ չանկան յեղծումն նոցա, եւ էր այն ի տասն
թուականին Հայոց:
Եւ որպէս ոչ ընկալան Հայք զչար աղանդն Քաղկեդոնի, նոյնպէս եւ ոչ
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զայս, թէպէտ յետ երեսուն ամի թագաւորեաց Զենոն եւ գրեաց ամենայն
ուրէք, որ անուանի «Հինատիկոն», որ թարգմանի «միաբանութիւն ուղղափառութեան», եւ նզովեցին զժողովն Քաղկեդոնի: Այսու սահմանաւ
վարեցաւ Անաստաս եւ «զսուրբ Աստուածն խաչեցաւն» հաստատեաց:
Բայց զկնի ամենեցուն վերոյ ասացեալն Յուստիանոս արար ժողով ի
Կոստանդինուպաւլիս, զոր հինգերորդ ժողով կոչեն, եւ եղծեաց զամենայն կարգս եւ զկրաւնս՝ ընդ իւր միաբանեալ զամենայն ազգս բարբարոսաց հիւսիսային մինչ ի Վիրս:
M |147| Յաղագս Աւագ լրմանն. Նախ տեսցուք, թէ վասն է՞ր ասի
«Աւագ լրումն», երկրորդ, թէ վասն է՞ր յամենայն լրմանս զյարակայն
ԽԵ.(45) կալնումք եւ զԱւագ լրմանս՝ ԽԶ.երրորդ (46)՝ թէ վասն է՞ր
զվերադիրն առանց կիսակաց երթամք, չորրորդ՝ թէ ԽԶ. (46) թիւս հանապազորդ լրման Զատկին յաւելուած առնէ յաւուրս Լուսնին թէ ոչ: Եւ
ապա հինգերորդ՝ արա՛ զլրումն որպէս Պատճէնն հրամայէ:
Վասն առաջնոյն ասելի է, թէ վասն բազում պատճառի ասի «Աւագ
լրումն»: Առաջին, զի լրումն այս՝ է ստեղծման լրումն, որ անդրանիկ է եւ
աւագ ամենայն լրմանց, զի առաջին լրումն յետ ստեղծմանն յԱպրիլի Դ.ն
(4) էր եւ Խաչելութեան լրումն ի նոյն ամիսն՝ յԱպրիլի ԺԵ.ն (15) էր:
Երկրորդ՝ ասի «Աւագ լրումն» վասն կրկին անդրանկացուցանելոյ զսա
Տեառն Աստուծոյ յօրինադրական Զատկին, այսինքն՝ ի հին Զատկին, որ
օրինակ էր նորոյս Զատկիս: Զի ոչխարն, որ զենուին, նշանակէր զՔրիստոս, որ զենաւ ի խաչին, |148| որպէս ասէ Եսայի՝ «իբրեւ զոչխար անմռունչ կայ առաջի կտրչի»: Իսկ Զատիկն նշանակէ զՅարութիւն Քրիստոսի
եւ ըստ կրկին անդրանկացուցանելոյ ամսոյն Նիսանայ յամիսք տարւոյն
կրկին անդրանկացոյց եւ զլրումս զայս: Զի դարձեալ յԱպրիլի Դ.ն (4)
դիպեցաւ զլրումն Զատկին որպէս առաջին լրումն յետ ստեղծմանն, զի
Նիսանայ ԺԴ.ն (14) Ապրիլի Դ.ն (4) է, եւ տե՛ս ի Խառնախորանքն:
Երրորդ՝ զի զամենայն լրմունս զյարակայն ԽԵ. (45) կալնումք եւ աստ՝
ԽԶ. (46) եւ վասն աւելի թիւս առնելոյն ասի «Աւագ լրումն»: Չորրորդ՝
վասն մեծամեծ հրաշիցն եւ աստուածային զարմանալի գործոցն, որ
եղեն ի լրմանս այս: Զի եղեն Զ. (6) հրաշալի նշանք. առաջին՝ զի երկիր
շարժեցաւ, երկրորդ՝ վէմք պատառեցան, երրորդ՝ գերեզմանք բացան,
չորրորդ՝ վարագոյրն հերձաւ, հինգերորդ՝ լուսաւորքն խաւարեցան, վեցերորդ՝ ջուր եւ արիւն բխեաց ի կողէն Քրիստոսի: Իսկ զարմանալի
գործ՝ զի անմահն մահացաւ ի խաչին եւ տքնեցաւ ի գերեզմանին, էջ ի
դժոխս եւ քարոզեաց հոգւոցն, եհան զգերեալսն եւ աւերումն արար դժոխոցն, յաւուր երրորդի յարեաւ եւ Աստուած հանդերձ միացեալ մարմնովն քարոզեցաւ:
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Ապա ուրեմն յիրաւի «Աւագ լրումն» անուանեցաւ, որ այսպիսի աստուածային մեծամեծ հրաշք եւ զարմանալի գործք ի լրմասն այս բացակատարեցաւ: Հինգերորդ՝ զի յատկական անուն եդաւ սմա անունս այս,
զի որոշեսցի յայլոց հասարակաց լրմանց, զի յորժամ լսիցես «Աւագ
լրումն», անտարակոյս իմասցիս, թէ Զատկաց լրումն կոչէ եւ ոչ զհասարակաց:
Երկորդ՝ ճառելի է եւ վասն յարակային, որ ԽԶ. (46) կալնումք: Արդ՝
վասն այն կալնումք ԽԶ. (46), զի մի գայցէ լրումն, որ ի Մարտի Ի.ն (21)
է, գայցէ Մարտի Ի.նն (20), ուր հասարակածն է, զի ի Նիկիական սուրբ
ժողովն ՅԺԸ. (318) հայրապետացն անիծեալ է ընդ Արիոսի եւ այլոց հերձուածողացն, որ զԱւագ լրումն ի հասարակածին բերցէ, մանաւանդ թէ ի
ներքոյ հասարակածին:
Հարցումն. Զի՞նչ է վնասն, որ այսպիսի բանադրանօք փակեցին սուրբ
հայրապէտքն:
Պատասխանի. Այս է վնասն, զի զհոյլս իմաստասիրաց՝ հակառակասիրացն ճշմարտութեան ծաղր տայ առնել, զի տգէտ եւ յիմար երեւեցուցանէ՝ ոչ կարել առնել տարորոշումն սկզբան տարւոյն եւ
|149| եւ վախճանին, զոր յայտնապէս սահմանեաց Աստուած յամենայն Զատիկս: Զի ի մին տարին երկու Զատիկ բերէ եւ զգալ տարւոյն
Զատիկն խափանէ, զի ի Նիսան ոչ առնէ եւ արտաքոյ կարգի ի մէկ
տարին Բ. (2) տարի առնէ եւ զնոր տարին ի կարգէ տարեացն թուոց
արտաքս հանէ:
Հարցումն. Աղաչեմ լուծանել, թէ որպէս լինի ի մի տարին երկու Զատիկ եւ կամ գալ տարւոյն Զատիկն զիա՞րդ խափանի:
Պատասխանի. Գիտել պարտ է, զի տարին Բ. (2) եղանակաւ ասի,
այսինքն՝ ըստ պատահման եւ ըստ իսկութեան, քանզի յերկուց սահմանեցաւ: Զի որ ըստ իսկութեան է եւ ճշմարտութեան՝ յԱստուծոյ սահմանեցաւ եւ որ ըստ պատահման՝ ի մարդկանէ եդաւ: Զի ազգք եւ ազինք յորում եղանակի տարւոյն ըստ հաճութեան եւ ըստ պատահման որ եդին
իւրեանց թուական, զօրն զայն, յորում եդին զթուականն, սկիզբն տարւոյ
եղեւ նոցա, եւ «նոր տարի» անուանեցին զայն: Արդ, այս ըստ պատահման «սկիզբն տարւոյ» անուանեցաւ ի մարդկանէ եւ ոչ ըստ ճշմարտութեան
Իսկ որ ճշմարիտ «տարի» անուանեցաւ, այս յԱստուծոյ սահմանեցաւ
կրկին անգամ, եւ երրորդումն ինքեամբ կատարեցաւ. նախ յարարչութեան սահմանեցաւ եւ երկրորդ՝ յօրինադրութեան: Ըստ արարչութեան
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չորիւք իրօք հաստատեաց զտարին. նախ ստեղծագործութեամբ ժամանակին, յորում զաշխարհս գոյացոյց, երկրորդ՝ կազմութեամբ մարդոյն,
յորում արար յաւուր ուրբաթի, երրորդ՝ զսկիզբն Նիսան ամսոյ ի նմին
աւուր եդ, որ մէկ օր էր ըստ համարոյ, չորրորդ՝ զի զԱրեգակն ի նմին
աւուր եդ ի Խոյն, որ զտարին ի կիտէն յայնմանէ ընթացիւք ի նոյն կէտն
վճարէր: Իսկ յօրինադրութեան Զատկին հաստատեաց պատուիրանադրութեամբ, ըստ որում ասաց Աստուած Մովսէսիւ.»Եղիցի ձեզ օրդ այդ ի
յիշատակ եւ տօնեցեք զդա՝ տօն Տեառն յազգս ձեր օրէն յաւիտենական
տօնեցեք զդա»: Եւ յայսմ օրինադրութեանս սկիզբն տարւոյն դարձեալ
զՆիսան եդ, ըստ որում ասաց թէ «ամիսս այս եղիցի ձեզ սկիզբն ամսոց,
առաջին եղիցի ձեզ յամիսս տարւոյն»:
Արդ, ուսիր աստ, զի ԺԴ. (14)երորդ լրումն Զատկաց ի շրջանս Լուսնին զԺԸ. (18) ամն՝ ի Նիսան գայ եւ մի ամ՝ յԱւել աւուրքն: Արդ, յորժամ
ԽԵ. (45) կալնուին զյարակայն Աւագ լրման Լուսնին, որ|150|պէս այլոց
լրմանցն հարքն հոգելիցք եւ իմաստասէրք, յայնժամ ԺԴ. (14) Լուսնին ի
հասարակածն գայր, այսինքն՝ յԱւելեացն ի Դ. (4), որ է Մարտի Ի. (20):
Եւ թէ ո՞րպէս, լրումն Եբրայեցւոց արա՛ եւ տես. կա՛լ ԽԵ. (45)
զյարակայն, ե՛րթ զվերադիրն Եբրայեցւոց ԺԶ. (16), մնայ ԻԹ. (29), որ է
յԱւելեացն ի Դ. (4): Բայց մի տարակուսիր ի տեղիս յայս. զԱւելիքս, որ Ե.
(5) օր է իբրեւ զլրման ամիս, տես, որ Լ. (30) օր է, եւ ի ԻԹ.էն (29), որ
մնաց ի յարյակայէն, յորժամ զվերադիրն ի բաց գնացաք, զԻԵ. (25) ի
բաց գնամք, մնայ Դ. (4) Աւելեացն, եւ ըստ այսմ ուսիր զարուեստ Աւելեացս լրման: Նոյնպէս եւ հռոմայեցւոց լրումն արա՛ եւ տես. կա՛լ զյարակայն ԽԵ. (45), գնա՛ զվերադիրն ԻԵ. (25), եւ գայ լրումն Մարտի Ի. (20)՝
ԺԴ. (14) Լուսնին, որ է հասարակածն: Աստ տե՛ս զսխալանս, զի թէ պատահիցի պատկեր օրն լրման ի շաբաթ յաւագ շրջանին, ի հարկէ պարտ է
վաղիւն ի կիրակի Զատիկ առնել: Յայնժամ գայ Մարտի ԻԱ. (21) եւ
յԱւելեացն ի Ե. (5), եւ լինի ի մին տարին երկու Զատիկ, զի զանցեալ
Զատիկն ի Նիսան արարեր, որ սկիզբն է տարւոյն, եւ զնոր Զատիկն
յԱւելեացն ի Ե. (5), որ վախճան եւ վերջ էր տարւոյն: Ահա եղեւ ի մին
տարին երկու Զատիկ եւ ելաւ յաստուածադիր սահմանէն, որ ի Նիսան
սահմանեաց յարարչութեան եւ յօրինադրութեան:
Եւ տես, թէ որքան նախատինս վերաբերէր առ հարքն հոգելիցք եւ
իմաստասէրք, որ զշաւիղս լուսաւորացդ ըստ ժամուց եւ ըստ մասանց
զընթացս սոցա իմաստասիրեցին եւ ի մի թիւս տգէտ երեւէին: Զի բազումք ի յանդգնից եւ հակառակասիրաց ի մերոց եւ յօտարաց ծաղր առ-
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նելով ասէին. «եթէ աւուր միոյ ոչ կարացին լինել ընտրող, այսինքն՝
զվախճան տարւոյն ի սկզբան տարւոյն ոչ կարացին որոշել, որ ախմարաց է գիտելի, ապա եւ սուտ է արհեստ տումարական հանճարասիրութեան նոցա»: Եւ վասն այսր սխալանաց զյարակայ Աւագ լրմանս ԽԶ. (46)
սահմանեցին, զի ԺԴ. (14) Լուսնին յԱւելեաց ի Ե. (5) գայցէ, եւ Զատիկն
ի Նիսան անկանիցի ըստ աստուածադիր սահմանին: Վասն այն անիծիւք
փակեցին, զի մի՛ ոք իշխեսցէ զԱւագ լրումն ի հասարակածին առնել,
մանաւանդ թէ ի ներքոյ հասարակածին եւ հանել զԶատիկն յաստուածադիր կարգէն:
Հարցումն. Արդ, եթէ յԱւելեաց ի Ե.ն (5) եւ կամ այոց լրմանցն պատկեր ԺԴ.ին (14) ի կիրակի հանդիպիցի, ընդէր՞ յերկուշաբթի ոչ առնեմք
Զատիկ, զի Նիսան ամիս է:
|151| Պատասխանի. Այս ի սրբոյն Կոստանդիանոսէ արքայէն մեծէ
եղեւ, զի մինչեւ ցայն վայր, յորում աւուր եւ դիպէր ԺԴ.ն (14) Լուսնին,
ընդ Հրէիցն առնէին քրիստոնէայքն զԶատիկն: Վասն որոյ բարեպաշտ
արքայն ոչ հաւանեալ այսմ, խնդրեաց ի հարցն սրբոց թէ ոչ է պարտ
քրիստոնէիցս ի հետ տիրասպան ազգին Հրէից առնել զԶատիկն ի լուր
աւուրսն, այլ ի կիրակի, յորում Յարութիւն Քրիստոսի եղեւ: Եւ թէպէտ ի
լուր աւուրսն Զատիկ առնել ոչ է արտաքւյ աստուածադիր հրամանին, զի
ի Նիսան է, բայց ի կիրակի սահմանեցին ընդ խնդրոյ մեծի արքային,
որով որոշեսցուք ի Հրէից:
Հարցումն. Ընդէ՞ր է, զի զԾնունդն Քրիստոսի ի քանիս ամսոյն առնեն
ամենայն ազգ եւ զՅարութիւն՝ ոչ, զի թէպէտ ոմանք ի Դեկտեմբերի ԻԵ.ն
(25) առնեն ըստ պղծոյն Արտեմոնի, սակայն քանիք Ծննդեան զայն
ասեն:
Պատասխանի. Զի Յարութիւն Քրիստոսի Զատիկ է, եւ Զատիկն տարւոյն մուտ է, ըստ որում զՅարութիւն յամիսս տարւոյն արար, իսկ ծնունդն
քրիստոսի ոչ ունի զմուտս հասարակաբար տարւոյն, այլ առանձնակի տարւոյն, որ ինքեան միայն է: Եւ աստ ընդդիմաբար ունիմք զխնդիրն, զի ի
Ծնունդն զքանիս ամսոյն միայն խնդրեմք եւ զաւուրն պատկերն՝ ոչ, իսկ
ի Յարութեան զաւուրն պատկերն խնդրեմք եւ զքանիս ամսոյն՝ ոչ: Եւ թէ
զինչ է պատճառն ասիցէ ոք, գիտասցէ, զի վասն այն խնդրեմք ի Ծննդեան
զքանիս ամսոյն, զի անաւելորդ եւ աննուազ բերիցէ զժամանակս թուաբերութեան ամացն Քրիստոսի, իսկ ի Յարութեան զաւուրն պատկեր, զի
մի՛ օր Յարութեան ի մէջ այլ աւուրցն տարակուսանօք լիցի:
Հարցումն. Եթէ տարեմուտն ի Նիսան ամիս է, զինչ է պատճառն ի
ԺԴ.ին (14) Լուսնին առնել Զատիկն:
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Պատասխանի. Յորք են Զատիկք եւ տարեմւտք. առաջին՝ ստեղծմանն,
երկրորդ՝ օրինադրութեանն, երրորդ՝ վերստին նորոգմանն, չորրորդ՝ հասարակ յարութեան: Եւ սոքա եմնեքեան օրինակ եւ գաղափար են միմեանց, զի ի ստեղծմանն Լուսինն ԺԴ.ն (14) էր, այսպէս եւ յօրինադրութեան, նոյնպէս եւ ի հասարակաց յարութեան է լինելոց, վասն որոյ ի
ԺԴ.ն (14) Լուսնին առնեմք զԶատիկն, զի եւ չարչարանքն Քրիստոսի ընդ
սմա դիպեցաւ:
Հարցումն. Վասն է՞ր է, զի սկիզբն արարչութեան ի կիրակի եղեւ եւ
զսկիզբն տարւոյն՝ յաւուր ուրբաթի եդ, ի Նիսան:
|152| Պատասխանի. Վասն այն, զի յառաջնումն աւուրն արարածքս անկատար էին եւ յուրբաթի առին զկատարումն: Եւ զի տարին վասն երկու
իրաց է. առաջին՝ զի զքանիօնութիւն արարածոցս յայտնեսցէ եւ երկրորդ՝ զչափ կենաց մարդկան, եւ սոքա յաւուր կիրակէի ոչ էին ի միջի:
Հարցումն. Վասն է՞ր զԱւագ լրման Լուսինս «ԺԴ.ան (14)» անուանեմք:
Պատասխանի. Զայս ոչ է, թէվասն պակաս գոլոյ քան զԺԵ. (15) աւուրք Լուսնին, եւ վասն այն ասեմք «ԺԴ.ան (14)», այլ Լուսին ի լրմանս
այս ԺԶ. (16) գտանի վասն հարկի Նիսան ամսոյ, այլ զի հրամայեաց Աստուած ի ԺԴ. (14) Նիսան ամսոյ զենել զոչխարսն, եւ էր Լուսնին ԺԴ. (14)
օր, զի վաղիւն ի Զատկին գտանիցի ԺԵ. (15) աւուր: Եւ հարքն հոգելիցք
առանց խոտորելոյ եդին զանուն լրմանս ԺԴ. (14): Երկրորդ՝ զի ամենայն
լրումն ԺԵ. (15), եւ սայ յատկական անուամբ «ԺԴ.ան (14)» անուանեցաւ ի պատճառս լրման զատկաց, բայց դու զԺԴ.նն (14) ԺԵ. (15)
իմա, զի ԺԵ.նն (15) ասէ ԺԴ.ան (14):
Երրորդ՝ խնդրելի է, թէ վասն էր՞ զվերադիրն առանց կիսակաց երթամք. նախ վասն այն երթամք առանց կիսակաց, զի Աւագ լրումս Առաջաւորին պատկեր է, որպէս անդ ոչ առնու ի կիր զկիսակն, նոյնպէս եւ ոչ
աստ հրամայէ առնել: Երկրորդ՝ զի Աւագ լրումն օր մի աւելի առնու, քան
զայլ լրմւնս, վասն զի զյարակայն ԽԶ. (46) ունիմք: Եւ թէ զկիսակն ի հետ
վերադրին երթամք, զաւելի օրն հետ իւր տանի եւ ձգէ զԺԴ. (14)նն ի
ներքոյ հասարակածին, զի ի Մարտի ԻԱ. (21) վերադիրն ԻԵ. (25) է, եւ
յորժամ կիսակաւն ԻԷ. (27) երթաս, լրումն Մարտի ԺԹ. (19) գայ: Եւ յաղագս այսմ պատճառի առանց կիսակաց գնամք, զի քան զհասարակածն
արտաքոյ հանցէ զլրումն Զատկին:
Չորորդ՝ տեսանելի է եւ զայս, թէ ԽԶ. (46) թիւս հանապազորդ լրման
Զատկին, որ աւելի կալնունք թիւ մի, Լուսինն ի ԺԶ. (16) առնու զլրումն
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թէ ի ԺԵ. (15): Գիտելի է, զի Լուսնի ստեղծմանէն մինչեւ ի կատարած
աշխարհիս անհնար է, թէ մասն մի յաւելուլ կարէ, զԻԹ. (29) օր եւ կէսն,
կամ մասն մի պակասեցուցանել բացի մանր մասնկանց մասանցն, որպէս ցուցաք վերագոյն՝ վասն ԺԹ.երեկի (19) աւուրն, որպէս եւ սահմանեաց Աստուած: Եւ այնմ |153| վկայէ դաւիթ, թէ «սահման եդիր եւ ոչ
անցանեն», զի Լուսինն ըստ արարչադիր սահմանին ի ԺԵ. (15) առնու
զլրումն, որպէս յամենայն լրմունս: Բայց մի թիւս աւելի, որ ի յարակայն
յաւելին իմաստասէրքն զԽԵ.ն (45) ԽԶ. (46) ունելով, զայս գործէ, զի
զԶատիկն յառաջ շարժէ, որ ի Նիսան մտանէ, զի ըստ հրամանին Աստուծոյ ի Նիսան եղիցի զԶատիկս, որպէս վերագոյն ցուցաք...
|255| Աւագ լրումն այսպէս արա՛. Երիս իրս խնդրելի է մեզ աստ. նախ
թէ վասն է՞ր ասի «Աւագ լրումն», երկրորդ՝ թէ վասն է՞ր զհանապազորդն ԽԶ. (46) կալնումք, երրորդ՝ թէ վասն է՞ր յորժամ ի կիրակի հանդիպի, ի միւս կիրակին անցուցանեմք:
Վասն առաջնոյն գիտելի է, նախ ասի «Աւագ լրումն» վասն արարչութեան Զատկին, զի այս այն լրումն է, որ ամենայն լրմանց անդրանիկն
նա է, երկրորդ՝ օրինադրութեան Զատկին, զի սա եւ զնորայն բերէ զնմանութիւն, զի նա օրինակ էր սմա, երրորդ՝ վասն նորոգման Զատկին, զի
սա օրինակ էր նմա եւ սովաւ գիտասցուք զներգործութեամբ լրումն նորա, չորրորդ՝ վասն փրկական Զատկին, զի սա ինքն է նա, զոր առնեմք՝
վասն յիշատակու|256|թեան նորա, հինգերորդ՝ «Աւագ լրումն» ասի, զի
զհանապազորդ սորա թիւ մի աւելի կալնումք, քան զհասարակաց
լրմանցդ:
Վասն երկրորդին ասելի է՝ ոչ եթէ վասն այն ԽԶ. (46) կալնումք զհանապազորդն, որպէս թէ «Աւագ լրումն» Զատկիս զԺԶ. (16) օրն ներգործութեամբ առնու արտաքոյ, այլ հասարակ լրմանց, որ ի ԺԵ. (15) աւուր
վրա առնուն զլրումն, ըստ բնութեան կարգի: Ո՛չ այսպէս, զի այն արարչութեան Զատկին միայն պատահեցաւ վասն վերոյ ասացեալ պատճառացն, որ Լուսին ներգործութեամբ էառ զԺԲ. (12) օրն յառաջին օրն: Բայց
աստ սոսկ թուելութեամբ առնու, զի Լուսինն ըստ հասարակ լրմանցն
զլրումն Զատկին ի վերայ ԺԵ. (15) աւուր առեալ է, բայց մեք թուով
ԺԶ.երորդ (16) համարեմք:
Եւ թէ ոք ասիցէ,- եթէ ներգործութեամբ զԺԶ.երորդ (16) օրն Լուսինն
ոչ ունի, ապա ընդէ՞ր ԽԶ. (46) կալնումք զհանապազորդն, ասեմք, թէ՝
վասն զի գրեալ է, թէ անիծեալ է, որ առնէ զլրումն Զատկին յառաջ, քան
զհասարակածն եւ կամ ի հասարակածին: Արդ, ըստ Հոռոմոց՝ Մարտի ի
Ի. (20) հասարակած է եւ ըստ Եբրայեցւոց՝ յԱւելեաց ի Դ. (4): Եւ ըստ
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բնութեան կարգի պատահի երբեմն՝ լրումն Զատկին, որ ի հասարակածն
դիպի, այսինքն՝ Մարտի ի Ի. (20) եւ յԱւելեաց ի Դ. (4), եթէ զհանապազորդն ԽԶ. (46) ոչ կալնումք, ոչ կարեմք զլրումն արտաքոյ հասարակածին ձգել եւ հանել, որ է Մարտի ԻԱ. (21) եւ յԱւելեաց ի Ե. (5): Եւ այս է
պատճառն ԽԶ. (46) կալնուլն, զի մի ի ներքոյ անիծից անկցուք, եւ զտէրունական չարչարանքն ի ներքոյ հասարակածին բերցուք, որ արտաքոյ
հասարակածին եղեւ:
Եւ թէ ոք ասիցէ, եթէ ընդ անիծիւք է այն, որ ի ներքոյ հասարակածին
բերցէ զլրումն, իսկ ի հասարակածին զի՞նչ է վնասն. այս է վնասն, զի թէ
օրն շաբաթ պատահի, Զատիկն ի տարւոյն ի վերջի օրն լինի՝ ի Աւելեացի
Ե. (5): Յայնժամ չարչարանքն գայ ի ներքոյ հասարակածին, զի ի չարչարանքն Փրկչին վաղ ուրեմն Լուսինն զլրումն առեալ էր: Ապա եւ յայտնի
եղեւ, եթէ ոչ վասն ներգործութեամբ ունելոյ Լուսնին աւուրս ԺԶ. (16)
կալնումք ԽԶ. (46), այլ վասն զլրումն արտաքոյ հասարակածին հանելոյ
սակս:
Վասն երրորդին, որ ի կիրակի հանդիպի, յայլ կիրակի տամք, այս է
պատճառն. զի թէպէտ Լուսնի լրումն յորժամ զհանապազորդն ԽԶ. (46)
կալնումք եւ արտաքոյ հասարակածին հանեմք զլրումն |257| Զատկին,
սակայն դեռեւս այլ երկիւղ կայ, զի թէ պատահիցի օրն կիրակի եւ առնիցեմք զԶատիկն, յայնժամ ի մէկ տարին երկու Զատիկ առնեմք: Զի զմէկ
Զատիկն արարեալ եմք ի Նիսան ամիսն, որ սկիզբն եւ առաջին ամիս է
յամիսս տարւոյն, իսկ զմիւսն առնեմք յԱւելեաց ի Ե.ն (5), որ յետին եւ
վերջին օր է տարւոյն: Եւ այսպէս ի մէկ տարին երկու Զատիկ լինի, եւ
երկրորդ տարւոյն Զատիկն խափանի:
Եւ այս մեծ հիմարութիւն լինէր վարդապետաց տումարական մակացութեան՝ զԷՌ. (7000) տարու զաւուրսն, զժամսն եւ զմասունսն քննել եւ
գիտել եւ զտարւոյն զվերջին օրն ոչ ճանաչել եւ կրկին Զատիկ առնել: Եւ
վասն այս հարկիս ԽԶ. (46) կալնումք, որ զլրումն արտաքոյ հասարակածին հանեմք եւ ի կիրակէ յայլ կիրակի անցուցանեմք, զի զԶատիկն ի
տարւոյն վերջին աւուրն հանիցեմք եւ ի Նիսան ամիսն առնիցեմք զԶատիկն ըստ աստուածային հրամանին, որ յամենայն Զատիկսն այսպէս
հրամայեաց եւ արար ըստ այսմ եղանակի: Եւ յայսպէս առնելն բազում
շահս օգտութեան լինի մեզ. նախ՝ զի ազատիմք յանիծից, երկրորդ՝ զի
զհրամանս Աստուծոյ եւ սրբոց հարցն կատարեմք, երրորդ՝ զի զԶատիկն
յիւրում տեղւոջն ի Նիսան ամիսն առնեմք, որ սկիզբն է տարւոյն ըստ Եբրայեցւոցն, չորրորդ՝ զի ոչ տգէտ եւ անմիտ երեւիմք եւ կամ պարսաւիմք,
այլ ամենեւին իմաստուն եւ գիտուն երեւիմք եւ յամենեցունց գովիմք:
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31. ՅԱՂԱԳՍ ԱՊՐԻԼԻ ՉՈՐԻՑՆ

A |153| Զմուտ Ապրիլեացդ այսպէս արա՛. Կա՛լ զՀոռոմ թուականն, Թ. (9)
ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ ԺԹ. (19), ԺԹ. (19), որ ի խոնարհ մնայ, մի մի խորանացդ
տո՛ւր սկսեալ ի Դ.իցն (4) Ապրիլի, ուր թիւն դադարէ, այն է լրումն տարոյն:
I |247| Վասն Հոռոմոց, զի սկիզբն լրմանցն Լուսնոյ Զատկաց զերկուսն
եդին նախագոյնքն եւ առաջինքն եւ անտի հրամայեն առնել սկիզբն հնգեկի
եւ վեցեկի, ոչ կարէ ոք հակառակել, քանզի բերի չորեքտասան զաւուրն
Լուսնոյ եւ ըստ անուանն ամենայն ուրեք յամենեցունց յաճախագոյն:
Բայց վասն զի գտանի անդ եւ յամենայն իսկ քանիս լրմանցն Լուսնոյ
Զատկաց աւելի քան զչորեքտասան Լուսնին, ըստ որում տեսանեալն լինի
եւ իմացեալ, թէպէտ եւ անուն նոյն պահեցաւ եւ պահեսցի յաւիտեան, եւ
մի՛ ոք համարձակեսցի հակառակել:
Սակայն ժողով իմաստասիրացն յԱղեքսանդրացւոց քաղաքին եդին
սկիզբն հինգհարիւրեկին ոչ զերկուսն, այլ զչորս Ապրիլիոս ամսոյ, զի
թէպէտ զնոյն ոճ կարգին կալան եւ պահեցին ամբողջ զիննեւտասներեկին եւ ոչ նորաձեւել ինչ ասացին զառաջինն, բայց սակայն ոչ անտի
սկիզբն արուեստին արարին, քանզի հանապազ երկու թուով պակաս
գտանին ոչ միայն աւուրբ Լուսնին, այլ եւ վերադիրք՝ եւ նոքին ինքեանք
լուսնացոյց կանոնք:
Բայց եւ այլ եւս ազգ՝ ըստ իմաստասիրութեան տեղոյդ երեւի ճշմարիտ գոլ ի չորիցն Ապրիելի սկիզբն հինգհարիւրեկին, զի եթէ հաւանել
պարտիցի դիպաբանութեան, քանզի ասեն զԺԷ. (17) Մարտի ամսոյ
առաջին աւր գոլ, իսկ զբան արարչութեանն, յորում եղեն երկինք եւ
երկիր եւ այլ տարերք եւ լոյս:
Եւ զքսան՝ աւր չորրորդ, յորում լուսաւորքդ երկնայինք, ուր հասարակին եւ զուգին չափովք ժամուց եւ մասանց՝ տիւ եւ գիշեր ըստ վերագոյն
ասացելոցդ: Ապա ուրեմն դիպողագոյն առաւել եւս է զաւրն չորս Ապրիելի ամսոյ կարծել դիպիւ լրմանն Լուսնոյ: Քանզի ի ներկայէ երեւին երկոքին ոչ միայն անցեալն, այլ եւ ապառնին:
Զի եւ այժմ, յորժամ լինի ծնունդ ընծայութեան Լուսնոյ ի քսանն Մարտիս ամսոյ, ընդ երեկս գտանեմք զաւր լրմանն ի չորս Ապրիլի: Վասն
|248| զի եւ յայնժամ դէպ էր որպէս վարկանիմ, այգոյն Արեգական ստեղծանիլ ի հատածն առաջին, եւ երեկոյն՝ Լուսնոյ ի միւս եւս հատածն՝ հեռի
ի միմեանց վեցիւք կենդանատեսակաւք, որպէսզի յայնմ գիշերի մասն
խաւարի մի եղիցի: Այլ ընդ մտանել Արեգական առցէ ի ձեռն Լուսնին
զիշխանութիւն գիշերոյ եւ տացէ առ վաղիւն ի ձեռն Արեգական զտուընջեանն դարձեալ իշխանութիւն:
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Արդ, զիա՞րդ մարթէ՝ ասիցէ ոք արդեւք այդ լինել, քանզի եւ Լուսին
կատարեալ ստեղծաւ բնութեամբ իւրով, որպէս եւ ամենայն արարածք
Աստուծոյ: Եւ եթէ այդպէս իցէ, որպէս վկայեն առաջինքն ի սրբոց
իմաստնոց եւ ի ճշգրիտ մեկնչաց, ի ժողով ամենեւին դառնալ Լուսնոյ
նորապատկեր ի չորրորդումն Ապրիլի: Արդ, գիտութիւն դորա թողցուք
Աստուծոյ, որ ստեղծ զամենայն եւ հաւաստապէս ճանաչէ զբնութիւնս
իւրոցն արարածոց բովանդակ, եւ միայն, այլ եւ փոփոխէ դիւրաւ, յորժամ ըստ անճառելոյ տեսչութեան եւ մատակարարութեան իւր ամենակատար եւ գերամբարձեալ իմաստութեան: Եւ զայս ասասցուք ըստ մերում տկարագւնի եւ աղքատ հանճարասիրութեան մտաց, եթէ անվայելուչ էր մեծ արարչութեանն եւ արուեստաւոր Բանին զկատարեալ
իւր գործն անդէն վաղվաղակի առ աւրին դարձուցանել յանկատարութիւն եւ ի նուազութիւն: Այլ պատշաճ եւ ի դէպ էր անսալ՝ թողուլ զնա
մինյեւ հինգետասաներորդի նմին լուսալրութեան, որպէս եւ արդ զի ի
հինգետասաներորդէն սկսանի դառնալ ի ժողով, եւ այդ բաւականասցի
վասն այդորիկ:
Բայց երկրորդումն կարծել աւուր Ապրիլի զլրումն զայն երկբայելի եւ
անհաւանական երեւի, քանզի թէ ընդ երեկս աւուրն չորրորդի ըստ վայելուչ գոլոյ արարաւ Լուսին ի քսանն Մարտի ամսոյ՝ որպէս ասեն, զիա՞րդ
մարթի մինչեւ զերկուսն Ապրիլի հնգետասան կամ չորեքտասան աւուրց
լնուլ, քանզի առնին աւուրք երկոտասան եւ գիշերք երկու աւելի, քան
զթիւ երկոտասանիցն:
Եւ ահա տեսանմք յամենայն լրմունս Լուսնոյ Զատկաց աւելի քան
զհինգետասան աւուրս, թէպէտ եւ չորեքտասաներորդ անուանի. եւ այս՝
առաջնոյ հրամանին վասն Զատկի: Քանզի յառաջնում ամսեանն առնել
զելիցն տաւն ի չորս եւ ի տաս ամսոյն ընդ երեկս պատուիրեցան, եւ էառ
վաղիւն աւր հինգետասաներորդ. սոքա դիպաբանապէս ասացան յաղագս սնոտի խնդրողաց զժամս, զժամանակս: Իսկ զԱպարսոնեացն եւ
զՓիղաքսոնեացն առասպելախաւսութիւն վասն երկուց ամսոցդ, եւ ի
դոսա լրմանցն Զատկաց Լուսնոյ՝ ամենեւին պատահմանց արհամարհեալ
անարգեսցուք, որովք խաբեալ ոմանց անխուզից զճշմարտութիւնն եւ
անտեղեկաց յիշատակի վկայութեան ի բանս իւրեանց արարին արժանի,
որպէսզի եւ ինքեանք եւս ընդ նոսա կրեսցեն նախատինս այպանութեան:
Քանզի յառաջ իսկ քան զնոսա բազում ժամանակաւք սահմանեալ ի
պատուական եւ ի սքանչելի արանց իմաստնոց որոշեցան: Եւ այդոքիկ եւ
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ամենայն կարգք բարեպաշտութեան նախ՝ ի մեծէն եւ յաստուածայնոյն
Մովսիսէ աւրենսդրէ տանն Իսրայելի |249| հրամանաւ Աստուծոյ: Զի
զտաւն պասեքին արասցեն յամսեանն առաջնում ի չորեքտասաներորդում աւուր ամսոյն՝ յետ հաւասարելոյ տունջեան եւ գիշերոյ...
|252| Զնախնեաց կածիս եւ ասացուածս ի ձեռն քննութեան եւ երկասիրութեան ի դէմս բերել եւ որքան ինչ յինէն գիւտ արժանի է, բայց
վասն զի յաղագս հայ ամսոց եւ յեղանակաց եւ այլոց, զորս խնդրեցերն,
յառաջնումն մատենի անդ գրեալ առաքեցի առ քեզ, զոր բաւական կարծելով, թէպէտ եւ էր համառաւտ, այլ զեկրորդն քո հատուցանել խնդիր, որ
վասն երկուցն եւ չորիցն Ապրիլիոս ամսոյ անմիաբանութիւն կամ զանազանութիւն իմաստից խնդրողաց զայնոսիկ եւ գտողաց:
Արդ, թէպէտ եւ սկիզբն թուականին ասացելոց ըստ Հռոմայեցոց զերեքտասանն Ապրիելի ի լրմանցն Զատկի ասեն, այլ զնա գոլ լրումն
առաջին Լուսնոյ յիննեւտասներեակ լրմունսն ոչ կարծեն, քանզի զերկուսն պատշաճեցուցանեն նորին ամսոյ առաջնոյն լրման, որ է Նիսան
ամսոյ երկոտասան ըստ Եբրայեցւոցն, զոր եւ սկիզբն՝ վերադրաց եւ հինգեկի եւ վեցեկի կարգեն այսպիսի իմն պատճառաւ. առաջին աւր յաւուրս տարւոյ եւ սկիզբն արարչութեան զըստ Եբրայականին աւել աւուրց
զառաջինն աւր, որ է հնգետասան Մարտի ամսոյ: Իսկ ի չորսում աւուր
Աւելեացն, որ լինի Ի. (20)՝ Մարտի ամսոյ զլուսաւորացդ գոյանալ յայգուէ Արեգական եւ ընդ երեկս՝ զԼուսնոյ, հանդերձ աստեղաւք, եւ համարեան յերեկ, որ է անտի մինչեւ ցերկուն Ապրիելի, եւ յերկոտասան Նիսան՝ աւուրս երեքտասան եւ գիշեր մի, եւ ասեն լրումն առաջին:
Եւ վարեցան այսու եղանակաւ մինչեւ ի գիւտ հինգհարիւրեկ բոլորին
յԱղեքսանդրիա քաղաքին յաւուրս Յուստիանոսի արքայի: Եւ էր լրումն
Լուսնոյ Զատկաց չորրորդն Ապրիելի, որ է յորեքտասան Նիսան ամսոյ:
Զսա կշռեալ ի վերջ ընդ չորրորդի աւուր արարչութեանն, յորում լուսաւորացդ եղելութիւն գտանին հնգետասանաւրեայ զԼուսինն՝ աւելի թուով
միով գիշերաւ, որ կոչի կէս աւր: Որպէս գտանեմք իսկ զամենայն լրմունսն
իննեւտասներեկի ամաց Լուսնոյ ոչ հանգէտ եւ զոյգ այլոց լրմանցն բովանդակ ամին, այլ միով կամ կէս աւուրբ աւելի է եր|253|բեք, զի եւ այլովք եւս մասամբք, զի թէպէտ եւ կոչեմք յորեքտասաներորդս ըստ հնոյ
սովորութեանն, բայց պատահէ այսպէս:
Եւ սոքա ոչ քամահանս ինչ կանոնեցելումն յառաջագոյն արարեալ,
որպէս թէ զայնոսիկ աղարտելով, այլ զնոյն կարգ սուգապէս քննասիրութեամբ հաստատեալմիաբանեն ամենայնիւ նոցա: Բայց միայն զի ճշգրիտ

342

է զչորրորդն Ապրելի ասել եւ կարեալ լրումն Լուսնոյ առաջին եւ սկիզբն
դնել հնգեկի եւ վեցեկի եւ վերադրաց: Եւ մի՛ ծանր ինչ եւ դժուարին աս
ումեք թուեցի եւ մի՛ ամբոխեալ խռովեսցին որպէս ընդ նորոգաձեւ ինչ
իր կամ աւտար, քանզի ամենայն մակացութիւն եւ արուեստ մի ըստ միոջիցն առաւելագոյն վարժմանէ եւ ջերմ աշխատութենէ աճել եւ գեղեցկանալ բնաւորեաց, անեւ ուղղել սխալմանն ի կրթասիրութենէ:
Եւ վկայեսցեն առաջինքն քան զնոսա՝ ոչ զմի յեղանակ կանոնող
զլուսնացոյցդ, այլ ոմանք տասեկաւք ամաց, եւ կէսք՝ հնգետասանաւք եւ
վեշտասանեկաւք, եւ ոմն՝ երկուհարիւաւք մինչ ի գիւտ հինգհարիւրեկիդ
վարեցան, եւ այլք՝ նուազագունիւք այլովք, որպէս եւ յայտնի իսկ է:
Արդ, որպէս ի քսանէն Մարտի ամսոյ թուեալ մինչեւ ի չորսն Ապրիէլի
հնգետասան աւր ասացին լրումն ճշգրիտ եւ առաջին, թէեւ ունիցի մասունս աւելի, որպէս դէպ է լրմանցդ Զատկի, սոյնպէս եւ զյարակայսն, որ
կոչին հանապազորդք: Եւ զվերադիրսդ Լուսնոյ ծանեան հաւաստեաւ եւ
փոփոխեցին զքառասունեւչորսն ի ԽԶ. (46) եւ զվերադրացդ զինն՝ ի մետասան, ըստ որում եւ հնգեակն՝ հինգ եւ վեցեակն՝ վեց: Եւ որպէս աւել է
չորրորդն Ապրիլի, քան զերկուսն իւր՝ Բ. (2) թուով, սոյնպէս եւ յարակային եւ վերադրացն պարտ էր առաւելուլ զոյգ թուով:
Եւ գիտեա՛ զսխալումն առաջնոյն այսպէս. յորժամ յերկուցն Ապրելի
առնես հնգեակ եւ վեցեակ, եւ ապա Լուսին րոպէիւք ածէ պակաս երկու
թուով եւ յերեսնեկի անդ, որ կոչի քառանգիւն: Թէ առաջնովքն արասցես
զմուտն վերադրաւք, ածէ սխալ զաւուրսն Լուսնոյ երկու թուով եւ յերեսնեկի անդ: Վասն որոյ յաւելեալ զերկու թիւդ ամենայն երկուսն Ապրելի
եւ ի հանապազորդն, զի ԽԴ. (44) է առաջինն, եւ ի վերադիրսն ուղղեցաւ
ոմն: Քանզի եւ ըստ ճշմարտութեան այսպէս ունի, զի եթէ ի քսանն Մարտի ստեղծաւ Լուսինն յելսն ի մտանել Արեգական, որ դիպեցուցանեն,
զիա՞րդ յերկուսն Ապրիէլի իցէ լրումն, վասն զի երեքտասան աւր միայն
առնէ՝ զմետասան աւր զՄարտոյ եւ երկու աւր՝ Ապրիլ ամսոյ, զոր ոչ է
գտանել ոչ միայն յիննեւտասն լրմունքդ, յատկացեալս յայլոց, այլեւ բովանդակ իսկ տարւոյն չորեքտասաներորդս Լուսնոյ:
Բայց թուի ինձ, թէ վասն աւելին տեսանելոյ քան զչորեքտասանն յիննեւտասն լրմունսն կամեցան զառաջասացեալ երկու թիւսդ պակասեցուցանել նախնիքն ի յարակայիցն եւ ի վերադրաց, որպէս զի մի՛ վեշտասան կամ ԵԺ.ան (15) ասասցին ԴԺ.երորդքն (14) Լուսնոյ ընդդէմ հնոյ
կարգին եւ աւանդութեան: Այլ զի՞նչ աւգուտ բերէ բանիւն՝ ոչ ասել իրին
հաստատապէս կացելոյ, քանզի եթէ ասէ բան եւ եթէ ոչ, իրն անսխալ
ունի զիւրութեանն իւրոյ յատկութիւն:
|254| Արդ, զԵբրայեցւոցն եւս եւ զայլոց ոմանց ազգաց նմանապէս
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աճեցուցանել պարտ է զվերադիրս եւ յարակայս, վասն զի եւ այլքն
նոցայոցն զուգագրեցան ի սկզբանէ յարակայք եւ վերադիրք: Եւ պակաս
զոյգ թուով ածեն զլուսնականս, իսկ զնոյն թիւս յաւելեալ ճշմարտապէս
ցուցանեն: Բայց թէպէտ եւ այսպէս այսոքիկ կանոնեցան յԱղեքսանդրացոց անդ կարգ ԹԺ.երեկին (19), ոչ այլայլեցաւ ի նոցանէ: Այլ նոյնպէս
յԳԺ.անէն (13) Ապրիելի մինչեւ ի ԻԵ. (25) Մարտի զյառաջաշարժութիւնն
ունի, որ կոչի «նհանջից նհանջ»՝ վասն Է. (7) ամսոցն յանգման աւելեացն: Եւ
է պատճառ այսորիկ որպէս ասացաւն, թէ յառաջնումն ամի թագաւորութեանն Փիլիպպոսի շինութեան քաղաքին Հռոմայ լցաւ Ռ. (1000) ամ եւ ի
միւսում ամին առնեն սկիզբն այլում համարոյ, զոր եւ թուական անուանեցին: Եւ էր ԴԺ.աներորդ (14) Լուսնոյ յայնմ ամի յԳԺ.ան (13) Ապրիելի,
յորմէ սկսեալ ժողովել զաւուրս աւելեացն Լուսնոյ ԻԵ.ն (25) Մարտի ամսոյ եւ զմասունս ԹԺ.անց (19) աւարտեն զընթացիցն Լուսնոյ արշաւանս
եւ նհանջեալ դարձուցանեն ի նոյն:
M |153| Յաղագս Ապրիլի չորիցն ճշգրիտ քննութիւ ի կատարեալ
իմաստասիրաց
Հարցումն. Ընդէ՞ր է, զի ի շրջանս Լուսնին եւ ի գլուխ բոլորին ամենայն լրմանց՝ զԱպրիլի Դ.ն (4) դնեն, որ այսպէս եդին հինքն՝ գտողք
զարուեստիս:
Պատասխանի. Զայս վասն առաջին լրմանն, որ յետ ստեղծմանն, զի
յԱպրիլի Դ.ն (4) եղեւ եւ վասն այն յԱպրիլի Դ.ն (4) եդին զսկիզբն
լրմանցն ի շրջան ԺԹ.երեկացն (19):
Հարցումն. Արդ, խնդրեմ ուսանել զիա՞րդ եթէ հաւասարաբար ի Դ.ն (4)
Ապրիլի դիպեցաւ ԺԴ.ն (14) Լուսնին յառաջնում նուագին զկնի ստեղծմանն:
Պատասխանի. Ծանիր, որդի, զի յոյժ դժուարին եղեւ գիւտ սորա, զի
Ց. (6000) ամ տարակուսանօք եւ երկբայութեամբ կացին ի վերայ առաջին լրմանն, զի Դ. (4) կերպիւ ասացին զստեղծումն Լուսնին ըստ քանակութեան աւուրց եւ ըստ ձեւոյ վասն ոչ հաւաստի գիտելոյ զյեղանակ
ստեղծման Լուսնին դասք իմաստասիրացն եւ եկեղեցւոյ սուրբ վարդապետաց...
|155| Ծանիր աստ, զի ի լնուլ երկերիւրեկին Անդրէասայ եկեղեցիք
քրիստոնէից զամ ինն մեծ տառապանս կացեալ, վասն զի շփոթեցան ամենայն կանոնեալքն յԱնդրէասայ եւ այլ ոչ կարէին ուղղել, թէպէտ եւ
յոյժ ջանացին: Ուստի Էաս իմաստասէրն Աղեքսանդրացի եւ ուշիմն ի
նուրբ քննութիւնս, ձայն արկեալ կոչէ առ ինքն զարս |156| կորովամիտս
ի բազում աշխարհաց եւ մտեալ ի քննութիւն այսմ իրի նոքօք հանդերձ
եւ գոչելով հառաչմամբ ի խորոց սրտի աղաղակէին առ Աստուած առ ի
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յայտնել զաստուածային արհեստն իւր, զոր եդ յարշաւանս լուսաւորցն:
Ուստի գթացեալ մարդասէրն եւ ողորմածն Աստուած եւ բաց զմիտս
նոցա՝ որպէս զառաքելոցն, եւ զՑ. (6000) ամեան ծածկեալ գիտութիւնս
ի բազում խնդրողաց յայտնեաց նոցա:
Արդ, Էասանքն հաւանեալ այսմ կարծեաց եւ միաբանեալ ասեն՝ զԼուսինն կատարեալ ստեղծեալ եւ առ օրին ոչ դարձեալ ի ժողով իւր, այլ
զԺԴ. (14) ի նմին լուսաւորութեան կացեալ եւ ապա զլրումն առեալ յԱպրիլի Դ.ն (4): Եւ այսմ վկայեն մկնիչք տումարաց, թէ անվայելուչ էր մեծի
արարչութեան եւ արուեստաւորութեան Բանին զկատարեալ իւր գործ,
անդրէն վաղվաղակի առ օրին դարձուցանել յանկատարութիւն եւ ի
նուազւթիւն, այլ պատշաճ էր եւ ի դէպ անսալ թողուլ զնա մինչեւ յօրն
ԺԵ.երորդ (15) ի նմին լուսաւորութեան, զի ի ԺԵ.երորդի (15) սկսանիցի
դառնալ ի ժողով իւր, որպէս եւ այժմ ըստ բնութեան կարգին տեսանի:
Արդ, ահա յայտնի եղեւ, եթէ վարդապետք եկեղեցւոյ եւ հոյլք իմաստասիրաց անտարակոյս հաստատեցին զԼուսինն կատարեալ ստեղծեալ եւ
ԺԴ.ն (14) ի նմին լուսաւորութեան պահեալ վասն կարգի ծննդեանն եւ
ապա զլրումն առեալ եւ ամփոփեալ այնուհետեւ ըստ կարգի բնութեան
զլոյսն ի ծոց պատենիցն ի ժողով իւր:
Հարցումն. Զարշաւանս ընթացիցն զիա՞րդ կատարեալ, խնդրեմ ուսանել:
Պատասխանի. Իմա զայս, զի ոմանց այսպէս թուեցաւ ընթացիցն կարգ.
եթէ զԺԴ. (14) աւուրսն յամելով ընթացաւ Լուսինն յարեւելս, զի ըստ
կարգի բնութեան այս է ընթացիցն կարգ Լուսնի, զի ի լրմանն յարեւելս
կոյս յամելով գայ Լուսինն մինչեւ ի ԺԴ.ն (14) ի ներքին կիսագնդէն ի
վեր, որպէս ի ծննդեանն յամելով իջանէ ի վերին կիսագնդէս ի ներքինն,
մինչեւ ի ԺԴ. (14): Եւ զայս յաղագս այն ասացին, եթէ Լուսինն ի լրմանն
ստեղծաւ եւ այս է ընթացիցն կարգ, պարտ է, զի յամելով գայցէ յարեւելս: Բայց ոչ է հաւանական, այլ յոյժ սխալ եւ անմտութեան բանք, զի թէ
այսպէս լեալ էր, մինչեւ յաւիտեան Լուսինն զվերին կիսագունդն ոչ լուսաւորէր ի լրմանն, այլ զներքինն, եւ մնայր վրինս խաւար: Եւ զիա՞րդ իշխան գիշերոյ արար զնա Աստուած, յորժամ ոչ լուսաորէր զվերին կիսագունդս:
Բայց այս է ճշմարիտն, որպէս ասեն մեկնիչք, եթէ զԺԵ. (15) օրն |157|
զարեւելեանն ունէր տրամագիծ, զի ընդ մտանելն Արեգականն ելանէր
Լուսին եւ զգիշերն ողջոյն լուսաւորէր, ապա մտանէր ընդ երկրաւ, որպէս
եւ այժմ տեսանեմք ի լրմանն:
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Հարցումն. Եւ երբ յԵկաւորն եւ ի Խեցգետինն ընթանայր Լուսինն, զի ի
սոսա ի ԺԵ. (15) ժամն ընթանայ, զիա՞րդ ընդ Արեգական մտանելն ելանէր Լուսինն յարեւելս, զի Արեգակ ի հասարակական կէտն ընթանայր ի
Խոյն, եւ ԺԲ. (12) ժամ էր ճանապարհ նոցա:
Պատասխանի. Ծանի՛ր, զի օրն ընդ տիւ եւ ընդ գիշերն ԻԴ. (24) ժամ
է, զի ի ԺԵ. (15) ժամէն զԳ. (3) ժամն ի տիւն ընդ Արեգական գնայր ի վերին կիսագունդս եւ հասանէր ի կէտն արեւմտից եւ մնայր Լուսնին Թ. (9)
ժամէն ճանապարհ ի ներքին կիսագունդն եւ ընդ Արեգականն՝ ի վերին
կիսագունդս, ապա ընդ մտանել Արեգականն ելանէր Լուսինն եւ զգիշերն
ողջոյն լուսաւորէր: Եւ զայս ընթացք վասն հարկի լրմանն հաւանել արժան է, զի ի լրումն ԺԵ. (15) աւուրն գտցի ելք Լուսնին յարեւելս ի մտանելն Արեգական, զի զգիշերն ողջոյն լուսաւորեսցէ, որպէս եւ յայժմուս
տեսանի եւ ըստ կարգի բնութեան, որով երեւեսցի իշխան գիշերոյ ըստ
հրամանին Աստուծոյ, զի այն սակս արարաւ: Եւ ապա սկսանիցի դառնալ
ի ժողով իւր եւ այնուհետեւ յամելով գայ յարեւելս կոյս, զի կարգ արշաւանին մի՛ այլայլեսցի, որպէս եւ Տէրն առ խաչելութեամբն զկարգ արշաւանին անսխալ պահեաց: Եւ յաղագս այսմ պատճառի եւ մեծն Յեսու
զերկոսինն կացոյց եւ արգել յընթացից:
Եւ այժմ աստ ուսիր, զի Դ. (4) կերպիւ գեղեցիկ եւ հաւանական է բան
Էասանցն. նախ զի յասելն «կատարեալ ստեղծանիլ» բառնայ զանկատարութիւն Լուսնին եւ կատարեալ ի մէջ համացեղիցն երեւի ընդ նոսա եւ
այլոց եղանակաց կատարեալ արարչագործեցելոց: Երկրորդ՝ յասելն
զԺԴ.ն (14) մնալ ի նոյն լուսաւորութեան՝ բառնայ զանվայելչութիւն ի
մեծի արարչութենէն Աստուծոյ, որպէս ասեն մեկնիչք, թէ անվայելուչ էր
Աստուծոյ՝ առ օրին անդրէն վաղվաղակի դարձուցանել յանկատարութիւն եւ ի նուազութիւն: Երրորդ՝ զի ընթանալ ըստ կարգի զկենդանակերպսն անսխալ բերէ զկարգ արշաւանին ըստ ծննդեանն կարգի եւ
ցուցանէ զԼուսինն ի ստեղծմանն ընդ Արեգականն ի միում շաւղի եւ
կենդանակերպի: Չորրորդ՝ զի զլրումն ԺԴ.ին (14) լիակատար բերէ
յԱպրիլի Դ.ն (4), ընդ որում գլուխ շրջանին եդին:
|158| Հարցումն. Զիա՞րդ է, զի ոմանք յԱպրիլի Բ.ն (2) ասացեալ են
զլրումն առաջին:
Պատասխանի. Գիտելի է, զի զայս նախագոյնքն եւ առաջինքն Հոռոմո
իմաստասիրաց զսկիզբն լրմանց Լուսնոյ Զատկաց յերկուսն Ապրիլի եդին եւ անտի հրամայեն առնել սկիզբն հնգեկի եւ վեցեկի, եւ ոչ ոք կարէ
հակառակել, քանզի բերէ ԺԴ. (14) զաւուրս Լուսնոյն եւ ըստ անուանն
ամենայն ուրեք յամենեցունց յաճախագոյն ասելոց յոյժ է պատեհագոյն
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եւ դիպաւոր: Բայց զի գտանի անդ եւ յամենայն իսկ քանիս լրման Լուսնոյ Զատկաց աւելի, քան զԺԴ. (14) Լուսնին, զի զԺԶ. (16) լինի, ըստ որում տեսեալն լինի եւ իմացեալ, թէպէտ եւ անուանն նոյն պատահեցաւ յիմաստասիրաց ԺԶ. (16) ասել ԺԴ.ն (14) եւ պատահեսցի յաւիտեան, եւ մի
ոք համարձակեսցի հակառակել վասն անուանն, թէ ընդէ՞ր է ԺԶ.ն (16)
ասել ԺԴ. (14):
Բայց իմա, զի ժողովք իմաստասիրացն Էասանց յԱղեքսանդրացւոց
քաղաքին եդին սկիզբն եւ գլուխ Շ.եկին (500) ոչ զԲ.ն (2) Ապրիլի ամսոյ, այլ զԴ.ն (4), զի թէպէտ զնոյն կարգն կալան եւ պահեցին ամբողջ
զԺԹ.երեկին (19) եւ ոչ նորոգաձեւել ինչ ասացին զառաջինն, բայց սակայն ոչ անտի զսկիզբն արարին արուեստին, քանզի հանապազ երկու
թուով պակաս գտանին բովանդակ տարւոյն աւուրք Լուսնին, այլ եւ վերադիրք եւ լրմւնք Զատկաց քանզի ԺԶ.ն (16) ԺԴ. (14) գոլ ցուցանէ եւ
զնոյն թիւ երկուցդ ցանկ պակաս բացաբերէ յամենայն ուրեք: Իսկ այն,
որ յԱպրիլի Դ.ն (4), թէպէտ եւ ոչ զանունն, զի ԺԶ. (16) է եւ ԺԴ. (14)
անուանի, սակայն զէութիւն ցուցանէ ստուգապէս եւ քաջ է էութիւն
իսկական, որ է ԺԶ. (16) աւուր, Լուսինն քան զանուն պիտակ, որ կոչի
ԺԴ. (14) եւ ոչ ունի զաւուրքն ի լրման:
Եւ դարձեալ, զի էութիւն առաջին է, քան զանուն, զի նախ պարտ է
էանալ եւ ապա անուան հանդիպիլ: Եւ դու ի սոսկ ի պիտակ անունն մի
պատրիլ, որ սովորաբար ԺԶ. (16) լրումն Զատկաց ԺԴ.ն (14) անուանեցաւ, թէ ի վերայ չորիցն Ապրիլի եւ թէ ի վերայ երկուցն, զի ԺԴ.ն (14)
ասի, զէութիւն աւուրցն ԺԵ. (15) աւելի ունի, իսկ որ պարտ է հայել, որ
հաւաստին է եւ ճշմարիտ: Զի որ Ապրիլի Դ.ն (4) ԺԴ.ն (14) ասի, զէութիւն աւուրցն ԺԵ. (15) աւելի ունի, իսկ որ յերկուսն Ապրիլի՝ միայն սոսկ
զանուանակոչութիւն ունի, զի ԺԴ.ն (14) ասի, բայց զաւուրսն ոչ ԺԵ. (15):
Անուանի եւ վասն այսորիկ յորժամ գլուխ շրջանին յԱպրիլի Բ.ն (2) լինի,
լրումն Զատկաց եւ |159| բովանդակ տարւոյն, այլեւ վերադիրն Բ. (2)
թուով պակաս գան: Իսկ յորժամ յԱպրիլի Դ. (4) լինի գլուխ շրջանին,
էութեամբ ունի զաւուրս Լուսնին զլրման Զատկաց եւ զբովանդակ տարւոյն, նաեւ զվերադիրս: Եւ վասն զի էութիւն պատուական է, քան զանուն, զի զճշմարտութիւն ունի յինքեան, եւ վասն այն զգլուխ բոլորին
յԱպրիլի Դ. (4)ն եդին հոյլք հանճարասիրացն Էասանց:
Հարցումն. զարմանալի իրս իմն աստ երեւի, զի յԱպրիլի Դ.ն (4) վերադիրն ԺԱ. (11) է եւ յԱպրիլի Բ.ն (2)՝ վերադիրն ԺԳ. (13). զիա՞րդ վերադիրն սորա Բ. (2) թիւ պակաս է, զի ԺԳ.ն (13) քան զԺԱ.ն (11) Բ. (2)
թիւ աւելի է, աղաչեմ բացայայտել զպակասս զայս:
Պատասխանի. Գիտեա, զի պակասն կրկին կերպիւ ասի. զի է աւելի
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պակաս եւ է պակաս պակաս, եւ երկոքեանքս են պակաս: Զի ըստ աստուածադիր սահմանին Լուսինն ԺԱ. (11) օր ունի պակաս, եւ յորժամ
ԺԳ.ն (13) լինի վերադիրն, որպէս այժմ ունի, Բ. (2) թիւ այլ աւելի պակաս ունի, քան զԺԱ. (11), եւ թէ Թ. (9) լինի վերադիրն, որպէս այնժամ
ունէին, յայնժամ քան զԺԱ. (11) պակասն Բ. (2) թիւ այլ ի խոնարհ լինի
պակասն: Եւ այսքան զԺԱ. (11) պակասն այլեւս ասի պակաս եւ երկոքեանքս յաջմէ եւ յահեկէ պակասեցուցիչք եւ ապականիչք են աւուրց
Լուսնին եւ վերադրին, յորժամ Ապրիլի Բ.ն (2) գլուխ շրջանին եղիցի:
Վասն այն անտարակոյս զԱպրիլի Դ.ն (4) գլուխ շրջանին գիտիցես ըստ
Էասանց, զի անպակաս եւ անաւելորդ ունի զբովանդակ տարւոյն
զաւուրս Լուսնին, այլեւ զլրումն Զատկաց եւ զթիւ վերադրին:
Քանզի ասեն զԺԷ. (17) Մարտի ամսոյ առաջին օր գոլ արարչութեան,
եւ է այսպէս, եւ ի չորրորդումն աւուր զլինելութիւն լուսաւորացդ, ապա
եւ դիպողագոյն առաւել եւս է զօրն չորրորդ Ապրիլի ամսոյն կարծել դիպիլ լրման Լուսնոյն: Քանզի ի ներկայէս երեւին երկոքին՝ ոչ միայն անցեալն, այլեւ ապառնին, զի այժմ յորժամ լինի ծնունդ ընծայութեան
Լուսնոյն ի Ի.ն (20) Մարտի ամսոյ ընդ երեկոյս, գտանեմք զօր լրմանն ի
Դ.ն (4) Ապրիլի, իսկ յերկուցն Ապրիլի կարծել զլրումն, առնէ ի Մարտի
Ի.էն (20) ԺԲ. (12) օր եւ գիշեր մի, որ յայտնապէս երեւի պակասութիւն
երկու թուոյն ի ԺԵ.երորդ (15) Լուսնէն:
Արդ, վասն չորիցն Ապրիլի շատ ասացի այսքան, զի թէ զսորա կատարեալ խնդիրն արասցուք, կարի յերկարի ի վերայ նորամուտ ուսումնասիրաց եւ այնուհետեւ |160| դժուարութիւն իրին զարհուեցուցեալ ի բաց
փախուցանէ յուսմանէ զոչ ներհմտացեալն միտք:
|244| Հարցումն. Ուստի՞ թուեսցուք զառաջին լրումն Լուսնի, եթէ ի
ստեղծմանէ աւուրն ԺԶ. (16) օր գայ, եւ եթէ յաւուրն, յորում եմուտ ի
Խոյն՝ ԺԵ. (15):
Պատասխանի. Ասեմք, եթէ երկոքեանն են ստոյգ եւ գեղեցիկ: Զի յորժամ ուրբաթի աւուր սկիզբն զհինգշաբթի երեկոյն դնեմք ըստ ասիցն
Մովսիսի՝ «եղեւ երեկոյ, եւ եղեւ վաղորդեան օր մի», զի Եբրայեցիքն
աւուր սկիզբն զերեկոյն դնեն, յայնժամ Արեգակն եւ Լուսին՝ ի Խոյին
հաշիւն է: Եւ յԱպրիլի Դ. (4) յերեկոյին ի Ե. (5) ժամն զարարչութեան
զառաջին լրումն առեալ է: Այս ի ԺԵ. (15) աւուր վերայ է, յորժամ Ապրիլի ի գիշերն էառ զլրումն ի ԺԵ. (15) ժամն: Եւ այս ուղիղ է, զի ըստ կարգի բնութեան Լուսինն է, որ յամենայն ԺԵ. (15) աւուր վերայ առնու
զլրումն եւ բերէ զառաջին վերադիրն զկնի արարչութեան ամին ուղիղ,
այսինքն՝ ԺԱ. (11):
Իսկ ի ստեղծմանէն ի վեր, որ է Մարտի Ի. (20) եւ Աւելեաց Եբրայեց-
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ւոց՝ ի Դ. (4), որ ԺԶ. (16) օր գայր նա, եւ այս է յոյժ վայելուչ բազում
կերպիւ: Նախ զի ամենայն Զատկի լրման սահման է, որ ԺԶ. (16) օր առնու, եւ վասն այն ասի աւագ լրումն: Նոյնպէս եւ սա առաջին լրումն է
առաջին Զատկին եւ անդրանիկ է ամենայն լրմանց Զատկաց, վասն այն
ի ստեղծմանէն ի հետ ԺԶ. (16) օր գայ լրումն |245| առաջին Զատկին: Եւ
մեր ի սմանէ առեալ հանապազ զլրումն Զատկաց ի վերայ ԺԶ. (16)
աւուր բերեմք, զի արարչութեան Լուսնի ստեղծմանէն ի լրումն ԺԵ. (15)
բոլոր ունէր եւ ընդ ժամ՝ ի Լուսնի ժամէն, որ Ե. (5) մասն ժամ մի է Լուսնի, ի ԺԶ.երորդ (16) օրն մտեալ էր:
Երկրորդ՝ զի համակարգեցաւ Լուսինն ընդ Արեգականն՝ կոչիլ եւ սա
«մեծ իշխան»: Եւ Արեգակն զմեծութիւն ի քանակն ընկալաւ, եւ Լուսինն
զԺԶ.երորդ (16) օրն: Երրորդ՝ զի Լուսինն օրինակ է մարդոյն ըստ աճելութեան եւ նուազութեան: Եւ որպէս նախատիպն մարդ, որ անդրանիկն
է, ասելի ունի զաւուրս Ե. (5) զկնի եղեալ կրսեր եղբարցն, այսպէս եւ անդրանիկէ Լուսինն արարչութեան, աւելի ունի ներգործութեամբ զմի օր զկնի
եկեալ կրսերագունից ամենայն լրմանց: Չորրորդ՝ զի ամենայն գոյքս նախ
առաւելուն լինելութեամբ եւ յետոյ պակասին նուազութեամբ, որպէս
մարդ, որ մինչ ի Խ. (40) ամն առաւելու ի տարիս իւր եւ յետ այնորիկ
օրըստօրէ պակասի:
Այսպէս եւ Լուսինն ի լինելութեան աւելի էառ զաւուրս իւր զօրն ԺԶ.
երորդ (16), իսկ յետ լրման նուազութեան պակասեցաւ եւ եղեւ ԺԵ.
երորդ (15): Հինգերորդ՝ զի բոլոր երկնայինսն, զոր ստեղծ Աստուած,
ամենեցուն պատիւն եւ մեծարանս ետ. զի հրեշտակացն ետ պատիւ ի մէջ
բանականացս՝ զԵ.օրեայ (5) անդրանկութիւն, եւ հրեղէն երկնիցն՝ բարձրագոյն լինել ամենայն երկնից, եւ ջրեղէն երկնիցն՝ ի վեր ամենայն ծովուց, եւ հաստատութիւնդ՝ գեր ի վերոյ լինել ամենայն մոլորակաց երկնից, եւ Արեգական՝ ետ զոսկէճաճանչ ճառագայթս ի մէջ ամենայն լուսաւորաց եւ ամենայն աստեղաց՝ զանփոփոխութիւն լուսոյն, իսկ Լուսնին՝
անդրանկութիւն ԺԶ.երորդ (16) աւուրն:
32. ԱՌԱՋԱՒՈՐ ԱՅՍՊԷՍ ԱՐԱ՛

A |143| Առաջաւորի Բարեկենդան այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ Լ.
(30), զհին վերադիրն ե՛րթ Աւելաւքն, որ մնայ, աւրագիւտ արա՛, թուեա՛
մինչեւ ցկիւրակէ, եւ թէ կիւրակէի հանդիպի, ի միւս կիւրակէն անցո, եւ
գտանես...
|176| Առաջաւորաց Բարեկենդան այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ
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Լ.(30), ի նահանջի՝ ԼԱ. (31), զՀին վերադիրն ի բաց ե՛րթ Աւելաւքն, կամ
ԽԱ. (41) կա՛լ եւ զՆոր վերադիրն ի բաց ե՛րթ Աւելաւքն՝ Առաջաւոր է:
Աւրագիւտ արա՛ եւ ի կիրակէ տո՛ւր, եւ թէ ի կիրակէ հանդիպի, ի միւս
կիրակէն տո՛ւր, եւ անդ է...
Իսկ Առաջաւորին աւրն զԱւագ լրման աւրն ցուցանէ, բայց ի նահանջի
ամի ոչ ցուցանէ: Եւ եթէ Առաջաւորին աւրն ի նահանջի ամի ի շաբաթ
հանդիպի, դու ի կիրակէ տո՛ւր եւ անտի ի միւս այլ կիրակէն տո՛ւր՝ եւ
անդ է:
Իսկ յորժամ Յայտնութիւնն ի Նաւասարդի մտէ, դու Գ. (3) թիւ հանապազ ի վերայ աւուրց Յայտնութեանն ա՛ծ եւ տես, թէ Առաջաւորն քան
զայդ ցած լինի, մնացեալն դու յառաջիկայ ամիսն արա՛ զաւրագիւտն,
ապա թէ բարձր է՝ ի Յայտնութեան ամիսն:
Յառաջաւորաց Բարեկենդանին վերայ ԻԱ. (21) ա՛ծ՝ Բուն Բարեկենդան է: Եւ Ե.(5) ա՛ծ, Զատիկ է, թէ չէ բաւական՝ Աւելաւքն ա՛ծ: Կա՛լ զԲուն
Բարեկենդանն, ԺԹ. (19) ի վերայ բե՛ր՝ Զատիկ է...
|181| Առաջաւոր այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ ԼԳ. (33), ի նահանջի՝
ԼԴ.(34), զվերադիրն ի բաց ե՛րթ, զմնացեալն աւրագիւտ արա՛ եւ ի
կիրակէ տո՛ւր: Եւ թէ ի կիրակէ հանդիպի, ի միւս կիրակէն տո՛ւր, եւ անդ
է: Իսկ եթէ մնացեալն քան զԼ. (30) ի խոնարհ է, յԱրաց է Առաջաւորն,
ապա թէ ի վեր է, ի Մեհեկի անցանէ: Պատկեր աւրագիւտի աւուրն զԱւագ լրմանն ցուցանէ:
Կա՛լ զԱռաջաւորի Բարեկենդանն, ԻԱ. (21) ի վերայ ա՛ծ, Բուն Բարեկենդան է: Կա՛լ զԲուն Բարեկենդանն, ԺԹ. (19) ի վերայ ա՛ծ, Զատիկ է:
|184| Առաջաւոր այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ ԼԵ. (35), ի նահանջի՝
ԼԶ. (36), զՄեծ վերադիրն ի բաց գնա՛, որ մնայ, տես, թէ քան զԺ. (10)
խոնարհ է, դու թիւ մի Յունուարոյ տո՛ւր եւ զայլն՝ ի Փետրուար, արա՛ աւրագիւտ եւ ի կիրակէ թուեա, եւ թէ ի կիրակէ հանդիպի, դու ի միւս
կիրակէն տար:
Իսկ պատկեր աւրագիւտի աւուրն զԱւագ լրմանն ցուցանէ:
Կա՛լ զԱռաջաւորաց Բարեկենդանն, ԻԱ. (21) ի վերայ ա՛ծ՝ Բուն Բարեկենդան է...
|187| Առաջաւոր այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ Լ. (30), զհին վերադիրն ի բաց ե՛րթ, որ մնայ, թէ քան զԻԴ. (24) բարձր է, ի Տբեթ է, ապա
թէ ցած է, դու ի Շբաթ արա՛ աւրագիւտն եւ ի կիրակէ տո՛ւր, եւ թէ ի
կիրակէ հանդիպի, ի միւս կիրակէն տո՛ւր:
A1 |254| Առաջաւորաց Բարեկենդան այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ
Լ.(30) եւ ի նահանջի ամի՝ ԼԱ. (31), զՀին վերադիրն Աւելաւքն ի բաց
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ե՛րթ եւ զմնացեալն տես, թէ քան զՅայտնութիւն աւելի է՝ նա ի նմին ամիսն է: Եւ թէ պակաս է՝ նա յառաջիկայ ամիսն ելանէ, աւրագիւտ արա՛
եւ ի կիրակէ տո՛ւր, եւ թէ ի կիրակէ հանդիպի՝ ի միւս կիրակէն անցո,
Առաջաւոր է:
Այլ Առաջաւոր այսպէս արա՛. Կա՛լ ԼԶ. (36), զՆոր վերադիրն ի բաց
ե՛րթ, տես, թէ քան զՅայտնութիւն աւելի է, ի նմին ամիսն է, թէ պակաս է՝
յառաջիկայ ամիսն անցո, աւրագիւտ արա՛ եւ ի կիրակէ տո՛ւր:
Դարձեալ՝ կա՛լ ԽԱ. (41) եւ զՆոր վերադիրն Աւելաւքն ի բաց ե՛րթ, Առաջաւոր է: , աւրագիւտ արա՛ եւ զմնացեալն ի կիրակիի տո՛ւր, եւ թէ ի
կիրակէ է, ի միւսն անցո, Բարեկենդան է:
Դարձեալ՝ կա՛լ ՃԱ. (101) եւ զՆոր վերադիրն Աւելաւքն ի բաց ե՛րթ եւ
նոյնպէս աւագիւտ արա՛:
Դարձեալ՝ կա՛լ յառաջիկայ Զատիկդ, Հ. (70) աւր յետ համարեա՛ ընդ
կրունկս, Առաջաւորի Բարեկենդան է անսղալ եւ առանց աւրագիւտի: Եւ
պատկեր աւուրն զԱւագ լրումն ցուցանէ:
Ի վերայ Առաջաւորին ԻԱ. (21) ա՛ծ՝ Բուն Բարեկենդան է: Ի վերայ
Բուն Բարեկենդանին ԺԹ. (19) ա՛ծ՝ Զատիկ է:
Եւ այս խորանքս ստոյգ ցուցանեն զմէջն Յայտնութեան եւ Առաջաւորին, թէ որչափ է՝ ԺԸ. (18), Է. (7), ԻԶ. (26), ԺԵ. (15), Դ. (4), ԻԳ. (23),
ԺԲ. (12), ԼԱ. (31), Ի. (20), Թ. (9), ԻԷ. (27), ԺԶ. (16), Ե. (5), ԻԴ. (24),
ԺԳ. (13), ԼԲ. (32), ԻԱ. (21), Ժ. (10), ԺԹ. (19):
Կա՛լ զՓոքր թուականն Հայուն՝ մի թուով պակաս, Թ. (9) ի բաց ե՛րթ եւ
զայլն ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19), եւ որ մնայ՝ ի ԺԸ.էն (18) յառաջ տո՛ւր, ուր
դադարի, ամենայն ազգի, զոր եւ կամիս, զՅայտնութիւն ի վերայ բե՛ր եւ
Յայտնութեան ամսովն յառաջ տո՛ւր, Առաջաւոր է աւրագիւտիւ:
Կա՛լ զնոյն գիր ի Յայտնութենէն յառաջ տո՛ւր՝ Առաջաւոր է, եւ պատկեր Առաջաւորին զտերունական լրման պատկեր աւուրն ցուցանէ:
Կա՛լ Առաջաւոր, Ժ. (10) ի վերայ ա՛ծ՝ Զատիկ է: Կա՛լ Զատիկն, Ժ. (10)
ի բաց առ՝ Առաջաւոր է:
|265| Առաջաւորաց Բարեկենդան այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ
ԼԵ.(35), ի նահանջի ամի՝ ԼԶ. (36), զվերադիրն ե՛րթ, որ ի խոնարհ մնայ,
Յունուարոյ յառաջ տո՛ւր, ուր դադարէ, աւրագիւտ արա՛ եւ տո՛ւր ի
կիրակէ, եւ թէ ի կիրակէ հանդիպի, ի միւս կիրակէն անցո, Առաջաւոր է:
Բայց Գ. (3) խորանքն, որ են այսոքիկ՝ Փետրուար ի Զ. (6) եւ յԷ. (7) եւ
ի Դ. (4), ի սոսա յորժամ Առաջաւորի Բարեկենդան առնես եւ զվերադիրն ի ԼԵ.էն (35) երթաս, ի մնացելոցն թիւ մի Յունուարոյ վերջի աւուրն
տո՛ւր եւ զայլն ի Փետրուարն գտանես:
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Դարձեալ՝ թէ մնացեալն քան զԺ. (10) ի վեր է, Յունուար է, եւ թէ պակաս՝ դու թիւ մի Յունուարի վերջի աւուրն տո՛ւր եւ զայլն՝ ի Փետրուար,
եւ աւրագիւտ արա՛, եւ պատկեր աւուր զԱւագ լրումն ցուցանէ...
|287| Առաջաւորի Բարեկենդան այսպէս արա՛. Կա՛լ հանապազ ԼԳ.(33),
ի նահանջի ամի՝ ԼԴ. (34) եւ զվերադիրն ի բաց ե՛րթ, որ ի խոնարհ մնայ,
Արաց ամսոյ տո՛ւր, ուր թիւն սպառի, աւրագիւտ արա՛ եւ ի կիրակի
տո՛ւր, թէ ի կիրակի հանդիպի, ի միւս կիրակին անցո, Առաջաւոր է:
M |145| Հարցումն. Վասն է՞ր ասի «Առաջաւոր»:
Պատասխանի. Վարդապետք եկեղեցւոյ ըստ բազում յեղանակի մեկնեն զԱռաջաւորն, բայց մեզ ոչ է փոյթ ի տեղիս յայս ըստ վարդապետական մեկնութեան առնել զխնդիրն Առաջաւորիս, այլ ըստ տումարական արուեստիս յայսմ տեղւոջ խնդրել արժան է: Եւ զայս ըստ կրկին
եղանակի. նախ ասի Առաջաւոր ըստ իրին դրութեան, զի սա նախադաս
է եւ առաջին՝ սկիզբն գոլով պահոց եւ Զատկի, այլեւ տէրունական տօնից: Արդ, որովհետեւ զսկիզբն յիշեցաք, պարտ է տեսանել եւ վասն
սկզբանց:
Գիտելի է, զի բազում են սկզբունք, որ պիտոյանան ի մեկնութիւնս
բանից սրբոց վարդապետաց, որպէս ասի «սկիզբն սեռիցն եւ տեսակացն եւ կենդանոյն եւ նօին եւ այլն»: Բայց մեզ ոչ է փոյթ ըստ այժմոյս
յաղագս վարդապետութեանց, այլ այսպիսի սկզբանց է քննութիւնս մեր,
որ ըստ տումարական արհեստիս է պիտանացու: Եւ հարկ է գիտել տումարագիտին, զի ըստ Պղատոնի մի է սկիզբն գեղեցկաբար խորհելոյ եւ
գիտելոյ, թէ յաղագս ո՞յր է մտածութիւն, եւ թէ ոչ հարկ է յամենայնէն
վրիպել: Արդ, նախ առաջին սկիզբն ասի նա, որ ամենայն սկզբանց է
սկիզբն, եւ այլքն ամենեքեան ի նմանէ ունին զսկիզբն լինելն պատճառելեացն ինքեանց: Եւ առաջին սկիզբն ամենայն սկզբանց է Աստուած, ըստ
այնմ՝ «ես եմ ալֆա եւ օմեգա»:
Երկրրդ սկիզբն՝ շարժութեան դադարումն, զի ամենայն ինչ, որ շարժի,
ի դադարմանէ շարժի: Երրորդ սկիզբն՝ ժամանակին շարժութիւն, զի ժամանակն չափաբերի ի շարժմանէ երկնից: Չորրորդ սկիզբն՝ շրջանաց մեծի եւ փոքու Արեգական եւ Լուսնի, զի յընթացից նոցա բացակատարի:
Հինգերորդ՝ սկիզբն մասանց եւ ժամուց թաւալումն Արեգականն, զի
շրջան մի առեալ գունդն եւ ձգեալ զոլորն ի կէտն առաջին շարժմանն
գոյացոյց մասն մի եւ նոքօք զժամն, ուստի օրն էառ զչափաբերութեամբ
բերիլն ի ստեղծման լուսաւորացն: Վեցերորդ՝ ասի սկիզբն աւուրց յաւուրս շաբաթուն միաշաբաթն, զի ի նմա եղեւ սկիզբն եղանակացս լինելութեան: Եօթներորդ սկիզբն՝ տարւոյն յամիս Նիսան, ըստ այնմ, թէ «ա-
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միսս այս եղիցի ձեզ սկիզբն ամսոց, առաջին եղիցի ձեզ յամիսս տարւոյ»: Ութերորդ՝ |146| սկիզբն թուոյ ի համարս՝ միակն, քանզի միակն ոչ
ասի թիւ, այլ սկիզբն թուոց, եւ թիւ՝ երկեակն եւ երրեակն այլօքն հանդերձ: Իններորդ՝ սկիզբն տումարական մակացութեանս գործառնութեան՝ թուական, զի առանց սորա ամենայն մասունք տումարիս շարժութեան անգործ մնան յարհեստս, յորս իմաստասիրեցան: Տասներորդ՝
սկիզբն թուականութեանս ներգործւթեան՝ նահանջն, զի նահանջն «մայր
թուականութեան» անուանեցին հոյլք ամենայն իմաստասիրաց: Մետասաներորդ՝ սկիզբն ամենայն լրմանց ասի լրումն, որ յԱպրիլի Դ.ն (4),
վասն որոյ եդաւ յԷասանցն գլուխ շրջանի եւ կոչեցաւ «Աւագ լրումն»:
Երկոտասաներորդ՝ է սկիզբն պահոց եւ Զատկի եւ ամենայն տօնից Առաջաւորս, վասն առաջի գոլոյ սորա ի կարգս դրութեան տարւոյն, եւ վասն
այսմ ասի «Առաջաւոր»:
Երկրորդ եղանակն է այս, զի վասն միշտ յառաջ խաղալոյն ասի Առաջաւոր: Արդ, ամենայն տօնք եւ Զատիկք եւ ամենայն պահք պարունակին
ի ներքոյ ԺԳ. (13) թուոյ. առաջին՝ Առաջաւորն, երկրորդ՝ Բուն Բարէկենդանն, երրորդ՝ Զատիկն, չորրորդ՝ Համբարձումն, հինգերորդ՝ Հոգւոյ գալուստն, վեցերորդ՝ Սուրբ Գրիգորն, եօթներորդ՝ Վարդավառն, ութերորդ՝
Աստուածածինն, իններորդ՝ Սուրբ խաչն, տասներորդ՝ Սուրբ Գէորգն,
մետասաներորդ՝ Յիսնակամուտն, երկոտասաներորդ՝ Սուրբ Յակոբն,
երեքտասաներորդ՝ Ութօրեքն:
Գիտելի է, զի ամենայն տօնք եւ ամենայն պահք, այլեւ Զատիկ, զոր
ասացաքն, յերկուս բաժանին, զի ոմանք օրագիւտիւ լինին եւ ոմանք՝ առանց օրագիւտի: Եւ դարձեալ՝ սոքա, որ օրագիւտիւ լինին եւ առանց
օրագիւտի, յերկուս տարորոշին, զի ոմանք շարժին եւ ոմանք ոչ շարժին:
Եւ դարձեալ՝ այսոքիկ, որ շարժին, յերկուս տրամատին՝ ոմանք յետ եւ
յառաջ շարժին եւ ոմանք յառաջ միայն: Եւ դարձեալ՝ սոքա, որ յետ եւ
յառաջ շարժին, յերկուս տարանջատին, զի ոմանց պատկեր օրն զտօնն
թէ յառաջ տանի եւ թէ յետ բերէ, պահքն պահեալ է, եւ ոմանց զԲարէկենդանն խաղացուցեալ՝ պահքն պահելու է: Եւ թէ որպէս՝ ասասցուք.
արդ, ի սոցանէ Է. (7) առանց օրագիւտի լինին. առաջին՝ Բուն Բարէկենդանն, երկրորդ՝ Համբարձումն, երրորդ՝ Հոգւոյն գալուստն, չորրորդ՝
Սուրբ Գրիգորն, հինգերորդ՝ Վարդավառն, վեցերորդ՝ Սուրբ Գէորգն,
եօթներորդ՝ Ութօրեքն:
Իսկ Զ.ն (6) օրագիւտիւ լինին. առաջին՝ Առաջաւորն, երկրորդ՝ Աւագ
լրումն, երրորդ՝ Աստուածածինն, չորրորդ՝ Սուրբ խաչն, հինգերորդ՝ Յիս-
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նակամուտն, վեցերորդ՝ Սուրբ Յակոբն: Եւ որք առանց օրագիւտի |147|
լինին, սոքա թէ ի լուր օր եւ թէ ի կիրակի պատահին, ոչ շարժին յառաջ
եւ կամ յետ, այլ ի տեղն լինին, ուր պատահին: Իսկ որք օրագիւտիւ լինին, Դ. (4) ի սոցանէ յետ եւ յառաջ շարժին՝ Աստուածածինն, Սուրբ
խաչն, Յիսնակամուտն եւ Սուրբ Յակոբն: Եւ երկուցն օրագիւտն յետ եւ
յառաջ շարժմամբ զտօնն տայ առնել եւ պահքն պահեալ է, այսինքն՝
Աստուածածնին եւ Սուրբ խաչինն: Եւ յերկուց օրագիւտն յետ եւ յառաջ
շարժմամբ Բարէկենդանն լինի եւ պահքն պահելու է, այսինքն՝ Յիսնակամտին եւ Սուրբ Յակոբին: Իսկ որ միշտ յառաջ շարժին, է Առաջաւորն
եւ Աւագ լրումն, եւ վասն միշտ յառաջ խաղալոյս ասացաւ Առաջաւոր:
Հարցումն. Եւ զի՞նչ է պատճառն յաւէտ յառաջ շարժութեան Առաջաւորիս:
Զայս վասն հարկի Աւագ լրմանն արարին, զի յառաջ խաղացուցեալ՝
զնա արտաքս հանցէ քան զհասարակածն, զի մի գուցէ անկանիցի Աւագ
լրումն ի ներքոյ հասարակածին եւ առնիցէ զմին տարին երկու տարի,
որպէս ուսանելոց ես յԱւագ լրմանն...
|250| «Պահք» անունս անուամբ եւ ներգործութեամբ մի է առհասարակ, զի միապէս պահելի է ամենայն: Այլ ըստ զանազան ժամանակաց եւ
տեղաց զանազան անուանս ընկալան, որպէս եւ աղուհացիցն՝ «քառասներորդ» կոչեցաւ, Վարդավառին եւ Ծննդեանն՝ «յիսներորդ», ըստ որում
եւ յոմանց «յեղիական» եւ «յիսնակամուտ»: Եւ |251| այլ շաբաթապահք
ըստ տեղւոջն դիպման անուանակոչեցան «Աստուածածնի», «Խաչի» եւ
կամ յայլ սրբոց անուն, որ եւ «Ութօրեք»:
Իսկ պահքս այս «Առաջաւոաց» պահք կոչեցաւ: Եւ թէ վասն է՞ր զանազան անունք, զի «պահք» անունս հոմանուն ձայն է եւ հասարակաբար
ի վերայ բազմաց բերի:
Եւ վասն այն յատկական անուանքս ի վերայ եդան, զի տարորոշեսցին
ի միմեանց եւ ճանաչիցին: Եւ պահքս այս ըստ հասարակ անուանն ընկալաւ եւ զյատկական անունս «Առաջաւոր»: Եւ «Առաջաւոր» անունս
այս ըստ երից դիմաց կոչեցան. ի վարդապետաց կրկին կերպիւ՝ առաջին, ըստ բնականին եւ երկրորդ, ըստ դրականին, իսկ երրորդն՝ ըստ
տումարական արհեստին:
Եւ ըստ բնականին այսպէս. նախ արարչութեան պահքն բնական եղեւ
ամենայն կենդանեաց մինչ զի յետ Զ. (6) աւուր ստեղծաւ մարդն եւ ապա
լուծաւ պահքն կենդանեաց: Զի կենդանիքն, որ յառաջագոյն ստեղծան,
քան զմարդն, անսուաղ կեցան մինչ ի լինելութիւն մարդոյն: Եւ յորժամ
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հրամայեաց Աստուած Ադամայ՝ թէ «ամենայն պտուղք եւ սերմանիք ձեզ
լիցի ի կերակուր եւ ամենայն գազանաց եւ ամենայն սողնոց», եւ ապա
սկսան կերակրիլ կենդանիք:
Երկրորդ՝ զի յորժամ ել Ադամ ի դրախտէն, Ե. (5) օր սուգ պահեաց
անսուաղ՝ մնալով մահու, մինչ յետոյ գթացաւ Տէրն եւ հրամայեաց հրեշտակի միոյ մխիթարել զնա եւ խոստացաւ զառաքումն Միածնին ի փրկութիւն նորա եւ հրամայեաց ուտել ի պտղոյ վայրեացն: Եւ զայսպիսի
խոստմանէս յիշեցուցանէր Դաւիթ, ասելով՝ «յիշեա՛ զբան ծառայի քո,
յոր եւ յուսացուցէր զիս»:
Երրորդ՝ ուսեալ ի հօրէն Աբել, պահէր եւ նա զԵ. (5) օրեայ պահքս եւ
ապա մատուցանէր զհաճոյական պատարագն Աստուծոյ:
Չորրորդ՝ պահեաց եւ Սէթ, յորժամ մեռաւ Ադամ, սուգ պահելով ըստ
որդիական սիրոյն:
Հինգերորդ՝ պահէր եւ Ենովք ի մուտս ամսոյն աւուրս Ե. (5) վասն
դառնալոյն ի դրախտն, ուստի անկաւ Ադամ վասն ոչ պահելոյն:
|252| Վեցերորդ՝ պահեաց Նոյ յառաջ, քան զմտանելն ի տապանն, զի
ապրեսցի նովաւ ի ջրահեղձոյց կորստենէն եւ յետ յելանելոյն, զի ապրեցաւ նովաւ ի հասարակաց նախախնամողէն:
Եօթներորդ՝ պահէին եւ աենայն անդրանիկքն, յորժամ մեռանէին
հարքն իւրեանց զԵ. (5) օր հայր որդւոյ աւանդելով, որպէս ասէ սուրբն
Բարսեղ:
Ութերորդ՝ պահեաց եւ Աբրահամ, յորժամ ապրեցաւ ի Սահակի զենմանէն, զի գոհանալով գոհանայր զՏեառնէ չորիւք եղանակօք. նախ զի
խնայեաց ի միամօր զաւակս նորա եւ կրկնակի պարգեւեաց նմա: Երկրորդ՝ զի ետ զխոյն կախեալ զեղջերացն Սաբեկայ, փոխանակ ի Սահակայ՝ որդւոյ նորա: Երրորդ՝ զի հաճեցաւ ի պատարագս նորա ըստ յօժարութեան կամաց սրտի նորա, զի թէպէտ ոչ զենաւ ի Սահակ, այլ ոչ էր ի
կամացն Աբրահամու: Եւ յայտ անտի է, որ ձգեաց զձեռն ի սուրն առ ի
զենուլ զորդի իւր, այլ ապրեցաւ ի Սահակ ի գթութեանցն Աստուծոյ, որ
հաճեցաւ Աստուած ի պատարագն Աբրահամու ոչ որպէս ի խոյսն Աբելի,
այլ որպէս ի Սահակն որդի, զի ըստ յօժարութեան կամացն Աբրահամու ի
Սահակէ զենեցաւ եւ ըստ գթութեանց Աստուծոյ խոյն փոխեցաւ: Չորրորդ՝ զի օրհնեցաւ յամէն օրհնեալ բերանէն Աստուծոյ «յաձն իմ երդուայ,- ասէ Տէր,- փոխանակ զի արարէր դու զբանդ զայդ եւ ոչ խնայեցէր յորդիդ քո սիրելի վասն իմ այս օրհնելով օրհնեցից զքեզ եւ բնզմացուցանելով բազմացուցից զզաւակ քո, որպէս զաստեղս երկնից, եւ
օրհնեսցին ի զաւակէ քումմէ ամենայն ազգ երկրի փոխանակ զի լուար
ձայնի իմում»:
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Իններորդ՝ պահեաց եւ Յակոբ Ե. (5) օր, յորժամ ետես զսանդուխքն,
որ նշանակէր սանդուխքն՝ զխաչն, եւ զՏէրն ի գլուխ խաչին՝ միացեալ ի
նմա: Եւ հրեշտակք, որ մարդեղութեամբ բանին յերկիր իջին, եւ խաչելութեամբն մարդիկ յերկինս ելին:
Տասներորդ՝ պահեաց եւ Յովսէփ, յորժամ եմուտ անպարտ եւ անմեղ ի
բանտն փարաւոնի: Եւ այսու պահօքս կարդաց առ Տէր, զի ազատեսցի ի
կրկին նեղութեանցն՝ ի ծառայութենէն եւ ի բանտէն, յորս կատարեաց
Տէր ըստ կամաց նորա, զի զկամս երկիւղածաց առ Տէր՝ աղօթ: Զի հանեալ ի բանտէն, յարքունիսն բնակեցոյց եւ ազատեալ ի ծառայութենէն,
տէր եւ թագաւոր աշխարհին կացոյց:
|253| Եւ զի պահքս այս այն է, զոր նախնի եւ առաջին նահապետքն
պահեցին յառաջնումն ժամանակին: Եւ ըստ ժամանակին եւ ըստ անուան
նոցա ընկալաւ զանունն «Առաջաւորաց» պահք, այսինքն՝ առաջին հարցն:
Երկրորդ՝ «Առաջաւոր» կոչի ըստ դրութեան, զի սա է առաջին շաբաթ
մեծի պահոց աղուհացիցն: Վասն զի ասեն, թէ առաքեալքն կամեցան
Հ.(70) օր դնել զպահքն մեծ, ըստ թուոյ նախահարցն՝ ըստ պատմութեան
Ղուկասու: Այլ յորժամ զտրտունջ եւ զաղաղակ բարձին նոր եկեալքն ի
հաւատս վասն երկարութեան պահոցն, առաքեալքն երկեան վասն խակութեան նոցին՝ մի գուցէ դարձեալ յառաջին անհաւատութիւն դարձցին,
զի անկիրթք էին ծանրութեան կրօնիցն: Եւ զԲ. (2) շաբաթն ի միջին բարէկենդանացուցին եւ զայս յամենայն ամի պահել հրամայեցին «Առաջաւոր» անուանելով: Եւ այլք՝ թէ Ծ. (50) օր կարգեցին պահք առաքեալքն,
երբ մի շաբաթ պահեցին, տեսին, որ Բ. (2) վնաս կայր ի նմա. մինն, որ
լրումն Զատկին հետ հրէից լրմանն չմիաբանէր եւ մինն, զի ի ներքոյ հասարակածին գայր չարչարանքն եւ Զատիկն: Ապա, վասն այն զԲ. (2) շաբաթն բարէկենդանացուցին, զի պահք Զատկին այլ ի դուրս խաղասցէ,
եւ զլրումն Զատկին արտաքոյ հասարակածին հանցէ, զի մի՛ տէրունական չարչարանքն ի ներքոյ հասարակածին եկեսցէ: Եւ այսու պատճառաւս զԲ. (2) շաբաթն բարէկենդանացուցին եւ զայս շաբաթս «Առաջաւոր» անուանեցին: Դարձեալ, յորժամ սուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչն մեր ել
ի Վիրապէն, Կ. (60) օր վարդապետեաց ժողովրդեանն եւ թագաւորին:
Եւ ապա Ե. (5) օր պահել ի սրբութիւն Ե. (5) զգայութեանցս հրաայեաց:
Եւ էր ժամանակն այն ամառնային: Եւ սուրբն Սեղբեստրոս, որ զԿոստանդիանոս մկրտեաց, Ե. (5) օր պահել հրամայեաց նմա եւ ժողովրդեանն:
Եւ վասն առ միմեանս միաբանութեան աստ եդին զերկոսինն: Այլ նոքա
զիւրեանցն կորուսին, եւ մեք զմերն հաստատուն պահեցաք շնորհիւն Աստուծոյ: Եւ մնաց առ նոսա անիծից պանրուտէքն: Եւ վասն այսորիկ
«Առաջաւոր» կոչի՝ իբր առաջին պահք ի Լուսաւորչէն մեր կարգեալ:
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Իսկ ըստ տումարական արհեստիս կոչի Առաջաւոր, զի պահք եւ տօնք
ըստ երկից եղանակաց բացակատարին. զի է, որ անշարժք են եւ է, որ
շարժականք: Անշարժ, որպէս տօն Աւետեացն եւ Ծննդեանն եւ Տեառն
ընդ առաջին, զի յԱպրիլի Է. (7) տօնեմք Աւետեաց |254| միշտ եւ Յունուարի
Զ. (6) Ծննդեանն եւ Յայտնութեան Տեառն եւ Փետրուարի ԺԴ. (14)՝ Տեառն
ընդ առաջի, յորում աւուր եւ դիպեսցի: զի ոչ խտրութիւն առնեմք աւուրցն՝ թէ կիրակի հանդիպի եւ թէ երկուշաբթի եւ այլն, որ ի կարգին: Եւ
թէ ոք ասիցէ՝ է՞ր վասն, ասեմք, թէ աստ ոչ պատիւ աւուրն խնդրեմք,
թէպէտ եւ պատկերսն, զի խնդրելի է մեզ, թէ յաւուր չորեքշաբթի տուաւ
Աւետիք Կուսին եւ ի հինգշաբթոջ եղեւ ծնունդ Կուսին եւ ի կիրակի՝
Յայտնութիւն Քրիստոսի ի Մկրտութիւն եւ յերկուշաբթի գալուստ Տեառն
ընդ առաջին: Եւ զքանիքս զայս վասն այն խնդրեմք եւ ոչ զպատիւ աւուրցն, զի զքանիօնութիւն ամսոցն, յորս եղեն սոքա, անսխալ բերիցեմք
ըստ պատմութեան Աւետարանին, որ ասէ, թէ «յամսեանն վեցերորդի առաքեցաւ հրեշտակն՝ տալ զԱւետիս Կուսին», որ էր Ապրիլ ամսոյ, ըստ աւուրցն թուոյ՝ Ապրիլ Է. (7): Եւ յղացմանն Յովհաննու՝ ամսոյն վեցերորդ,
ըստ որում ասաց հրեշտակն՝ եւ այս վեցերորդ ամիս է, որ ամուլն կոչեցեալ է, զոր ի տօնացուցերդ վասն ոչ հասկանալոյ զբանն հրեշտակին,
ուղղութեամբ ի գրչաց սխալեալ գրեցաւ: Զի զվեց թիւ ամսեացն յղացմանն Յովհաննու ըստ ասից հրեշտակին իմացան զայս ի վերայ թուոյ
աւուրց ամսոյն: Եւ զԷ.երորդ (7) օրն Ապրիլի ամսոյն գրեցին Զ. (6):
Եւ որ ախմարքն են, ոչ իմանան զվնաս դորա. նախ, զի զօրն աւելի
բերէ, եւ երկրոդդ, զի զպատկեր աւուրն քակէ եւ ի տեղացն հանէ: Զի այս
այլ ազգ քրիստոնէից է, որ ոչ կարեն զԱւետիք Կուսին ի չորեքշաբթի
բերել եւ զԾնունդն ի հինգշաբթի, եւ մեք այսու յամօթ առնեմք զնոսա: Եւ
յորժամ զԱւետիք Կուսին յԱպրիլի Զ. (6) առնես, յայնժամ եւ մերս սխալի,
զի եւ ոչ մեք կարեմք բերել ուղղակի զաւուրցն պատկեր: Եւ մեք վասն
այսմ անշարժ պահեմք զտօնքս զայս, զի ըստ աւետարանչին Ղուկասայ՝
Լ. (30) ամեայ գալ ի Մկրտութիւն Քրիստոսի, զաւուրցն պատկեր ըստ
կարգի անսխալ բերիցեմք եւ զճշտութիւն պատկեր աւուրցն յայտնի
կացուցանիցեմք:
Իսկ որ շարժունք են, է, որ միշտ յառաջ շարժի եւ շարժէ, եւ են, որ յետ
եւ յառաջ շարժին: Յետ եւ յառաջ շարժին, որպէս Աստուածածնին, Յիսնակամտին եւ սուրբ Յակոբին: Աստուածածնին վասն փոխմանն այլայլի,
զի դասք այլ ազգ քրիստոնէիցդ զննջման օրն տօնախմբեն, եւ մեք զվերափոխմանն, որ ի կիրակի օր դիպեցաւ: |255| Եւ զԶ. (6) օրն շաբաթուն
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բաժանեալ են Բ. (2) կիրակէիցն, թէ ի Դ.շաբթի (4) օր հանապազորդն
դիպի, տամք ի յառաջիկայ կիրակին եւ ի Ե.շաբթի (5)՝ ի երկրորդ կիրակին: Իսկ զխաչին՝ վասն Յայտնութեան, թէպէտ յաւուր ուրբաթուն խաչն
ներկեցաւ աստուածային արեամբն, բայց փառք խաչին յաւուրս կիրակէի Յարութեամբն Քրիստոսի յայտնի եղեւ, զի մինչ ի կիրակի իբր ի
գործի մահու հայէին, իսկ ի կիրակէին, որպէս կենաց փայտն երկրպագէին: Իսկ զՅիսնակամտին, զի եւ նա յիսներորդ է Ծննդեանն Քրիստոսի,
որպէս աղուհացքն Յարութեան եւ Վարդավառին, Պայծառակերպութեան, եւ որպէս նոցա սկիզբն պահոցն երկուշաբթի սկսանի, եւ զսորայս՝
կիրակէ բարէկենդան առնեմք, զի եւ սկիզբն պահոցն յերկուշաբթի լիցի,
եւ սուրբ Յակոբին՝ անփոխաբար գայ հետ սմա ի կիրակի:
Եւ որ միշտ յառաջ շարժի՝ պահք Առաջաւորացս է: Եւ այս՝ վասն տէրունեան լրմանցն, զի զլրումն Զատկին յառաջ խաղացուսցէ եւ արտաքոյ
հասարակածին հանցէ զԶատիկն: Եւ վասն յառաջ մշտաշարժութեանս՝
«Առաջաւոր» անուանեցաւ ըստ տումարական արհեստին: Եւ տումարագիտին աստ պարտ է մեծաւ փութաւ զգուշանալ, զի հիմն եւ սկիզբն
ամենայն պահոց տօնից եւ Զատկաց սա է, եւ եթէ աստ սխալեսցի, զբովանդակն թիւրէ եւ եթէ ճշգրտեսցէ՝ զբոլորն ուղղէ:
33. ՅԱՂԱԳՍ ԿՐԿՆԱԿԻ

A |140| Պատճառք կրկնակի. Արդ, վասն զի նախ ասէ Նաւասարդի
չկայ, եթէ զի՞նչ է, որ չկայ: Վասն զի արարչութեան աւուրքն յառաջ քան
զլինելութիւն մարդոյն էին, որ են Ե. (5) աւր եւ կոչին «աւել աւուրք»՝
այն Նաւասարդի ամսոյ կրկին է: Կա՛լ զՆաւասարդի ամիս եւ զիւր
կրկինն, որ են Աւելիքն եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), չմնայ եւ ոչ մի, վասն այնորիկ
ասէ՝ Նաւասարդի չկայ: Բայց պարտ է զՆաւասարդի ամիս առանց
կրկնակի ունել:
Դարձեալ՝ Է., Է. (7-7)՝ զԼ. (30) աւրն, մնայ յամսոյն Բ. (2) աւր, այն է
Հոռի ամսոյն կրկին: Կա՛լ զՀոռի ամիս եւ իւր կրկինն, եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7),
մնայ Դ. (4), Սահմի ամսոյ Դ. (4) է կրկինն: Եւ յորժամ Մեհեկի ամիս եւ
զիւր կրկինն գնաս Է., Է. (7-7), չմնայ ոչ մի, վասն այնորիկ ասէ՝ «Արեգի
չկայ...»։
|150| Պատճառ կրկնակաց. Կա՛լ զՅունուարի ամիս եւ ե՛րթ Է., Է. (77), որ ի խոնարհ մնայ, Փետրուարի ամսոյ կրկնակ է:
Կա՛լ զՓետրուարի ամիս եւ զիւր կրկնակն եւ գնա՛ Է., Է. (7-7), որ
մնայ՝ Մարտի ամսոյ կրկնակ է: Նոյնպէս իմա եւ զայլսն, եւ յորժամ
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Սեպտեմբեր ամիս եւ զիւր կրկնակն ունիս, եւ գնաս Է., Է. (7-7), չմնայ եւ
ոչ մի. վասն այն ասէ, թէ «Հոկտեմբեր չկայ»: Բայց պարտ է ունել
զՀոկտեմբեր ամիս եւ գնալ Է., Է. (7-7), եւ որ ի խոնարհ մնայ՝ առաջիկայ
ամսոյն կրկնակ է. այսպէս իմա եւ զայլսն ամենայն:
Եւ յորժամ զԴեկտեմբեր ամիս գնաս Է., Է. (7-7), եւ զիւր կրկինն, նա
մի թիւ յաւելու, այն չկոչի կրկին, վասն այնորիկ ասէ, թէ «Յունուար
չկայ...»։
|160| Եթէ կամեսցիս իմանալ զկրկնակքն՝ թէ ուստի են. Կա՛լ զաւուրք
տարոյն ՅԿԵ. (365) եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), մնայ մի, այն է Թշրին կտիմ
ամսոյ կրկնակն: Կա՛լ զԹշրին կտիմ ամիս եւ զիւր կրկինն եւ ե՛րթ Է., Է.
(7-7), եւ որ մնայ՝ այն է առաջիկայ ամսոյն կրկինն, նոյնպէս եւ այլն...
|180| Զկրկնակ ամսոցդ այսպէս արա՛. Կա՛լ զամիսն եւ զիւր կրկնակն,
ե՛րթ Է., Է. (7-7), որ մնայ՝ առաջիկայ ամսոյն կրկնակ է: Եւ այլոց
ազգացդ այսպէս արա՛:
Իսկ զամսամուտ եւ զաւրագիւտ, զծնունդ Լուսնի եւ զլրումն եւ
զաւուրք Լուսնի որպէս զԱւագ Հայոյն արա՛:
A1 |252| Կրկնակ ամսոց այսպէս արա՛. Կա՛լ զՆաւասարդի եւ ե՛րթ Է.,
Է. (7-7), եւ մնայ Բ. (2)՝ այն կրկնակ է Հոռու: Կա՛լ զՀոռի եւ զիւր
կրկնակն եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), մնայ Դ. (4), եւ այն է կրկնակ Սահմոյ: Եւ
նոյնպէս եւ զայլսն իմասցիս:
B |153ա| Զի՞նչ է կրկնակ. Աւելիք են, որ քան զշաբաթսն զերկու
աւուրքն, զոր ի վերայ միւսոյն ածեմք մինչեւ շաբաթանայ:
G |77| Զի՞նչ է կրկնակ ամսոցն. Այն զի ասէ «Նաւասարդի կրկնակ
չկայ», եւ այս է պատճառն՝ վասն զի ամիսն Լ. (30) օր է, եւ շաբաթն
Է.(7) օր: Եւ յորժամ ամիսն Է. (7)օրեայ բաժանես, լինի Դ. (4) շաբաթ, եւ
մնայ Բ. (2) օր, զոր կրկնակ կոչեմք՝ Հոռոյ զերկրորդ աւուրն: Նոյնպէս եւ
զայլսն իմասցիս, զի երթայ ըստ կարգի եւ լինի շաբաթ եւ ապա ի մինն
դառնայ:
H |68ա| Նախ զի ասէ «Նաւասարդի կրկնակ չկայ», եւ զի՞նչ է պատճառն: Վասն զի շաբաթն Է. (7) աւր է, եւ ամիսն՝ Լ. (30) աւր: Եւ յորժամ
յամիսն շաբաթք առնես, լինի չորք շաբաթ եւ Բ.(2) աւր, այն կոչի
կրկնակ: Եւ վասն զի Նաւասարդի զիւր կրկնակն չառնու զանձամբ, զի
Բ.(2) աւրն, որ առաւելու քան զԴ. (4) շաբաթն, այն յելս ամսոյն լինի,
վասն այնորիկ Հոռի ամսոյ կրկնակն Բ. (2) լինի՝ մնացեալքն ի Նաւասարդէ:
Նոյնպէս եւ Հոռի ամիս զիւր կրկնակն, որ ի Նաւասարդէ էառ, եւ յիւր
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յաւելուածն, որ լինի Դ. (4) աւր, զայն Ահմի ամսոյ մատուցանէ: Նոյնպէս
եւ զայլսն իմասցիս, զի երթայ ըստ կարգի, մինչեւ լինի շաբաթ, ապա ի
մին դառնայ:
Այլ որ ասեն զԵ. (5) աւր արարչութեանն լինել պատճառ չկալոյ Նաւասարդոյ կրկնակ, այն չէ ճշմարիտ, զի աւուրբք արարչութեանն յաւել
աւուրսն Եբրայեցւոցն են եւ ոչ ի Հայոց:
J |36| Հարցումն. Զի՞նչ է կրկնակք:
Պատասխանի. Աւելիք են, որ քան զշաբաթսն: Եւ նախ զի ասէ «Նաւասարդի չկայ», եւ այս է պատճառն. վասն զի շաբաթն եօթն օր է, եւ ամիսն՝ երեսուն օր, եւ յորժամ շաբաթք առնես, լինի չորս շաբաթ եւ երկու
օր: Եւ այսպէս ի վերայ միմեանց բառնամք ըստ կարգի մինչեւ լինի
շաբաթ եւ ապա ի նմին դառնայ:
Այլ որ ասեն զհինգ օր Աւելեացն լինելոյ պատճառ չկալոյ Նաւասարդոյ կրկնակ, այն չէ ճշմարիտ, զի աւուրք արարչութեան յաւել աւուրս եբրայեցւոց են եւ ոչ Հայոց:
M |212| Նախ խնդրելի է, թէ զինչ է կրկնակն, երկրորդ, թէ որքան
կերպիւ իմանի, երրորդ, թէ վասն էր կրկնեմք, չորրորդ, թէ վասն էր զանունն կրկնակ ընկալաւ:
Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի կրկնակքս յաւելուածք շաբաթուց աւուրցն է, որպէս եօթներեակն եւ վերադիրն տարւոյն աւուրց եւ մասանց
յաւելւածքն է՝ այսպէս եւ կրկնակն շաբաթուցն զյատուկ եւ զառանձնակի
ամիսն ասէ:
Երկրորդ՝ զի կրկնակն կրկին կերպիւ իմանի. նախ կրկնակ ամսոյ եւ
երկրորդ՝ կրկնակ ամսոց: Առաջինն՝ կրկնակ ամսոյ, զիւրաքանչիւր զյատուկ եւ զառանձնակի ամիսն ասէ - զՆաւասարդոյ, |213| կամ զՀոռոյ եւ
զայլն: Երկրորդ՝ կրկնակ ամսոց զբազում օրինակին ցուցանէ, եւ այս
կրկին կերպիւ: Նախ զիւրաքանչիւր ազգաց, զի ամենեցունց կրկնակիւ է,
եւ նոյնպէս արասցես զմերս, երկրորդ՝ զմիոյ ազգի, զի բազումք են,
քանզի ԺԲ. (12) ամիսք են, եւ որպէս զմինն առնես, նոյնպէս եւ
զբազումսն, վասն այն «ամսոց» ասէ:
Երրորդ, թէ վասն էր կրկնեմք: Վասն այն, զի ամիսն Լ. (30) օր է, եւ
շաբաթն՝ եօթն, եւ կրկնելով զշաբաթսն, զամիսն ի գլուխ հանեմք: Այսպէս եւ զկրկնակն վասն այն կրկնեմք, զի շաբաթն եօթն օր է, եւ յաւելուած շաբաթուցն երկու կրկնելով եւ զսոսա շաբաթացուցանեմք:
Չորրորդ՝ եւ զանուն վասն այն կրկնակ ընկալաւ, զի ամենայն անուն
յերից բաղկանայ, այսինքն՝ յիրէն, յարուեստէն եւ ի ձայնէն: Եւ յիրէն, որպէս ասեմք «սապատ», զի պատեալ ունի զհացն կամ այլ ինչ, «սափոր»,
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զի փորօք ունի զծոցն, «փակեղ», զի փակեալ ունի զգլուխն, «կարաս»՝
կայ աստ ջուր, կամ գինի: Ի ձայնէն՝ վասն ճվճվալոյն թռչնոյն ասեմք
«ճնճղուկ» եւ վասն կռկռալոյն՝ «ագռաւ», եւ վասն կչկչալոյն՝ «կեչեղակ» եւ վասն խոսելոյն՝ «խոսող»: Յարուեստէն, որպէս ի հիւսնութենէն՝
«հիւսն», որպէս սարդին վասն ոստայն հինելոյն՝ «սարդոստէն» եւ վասն
մեղեր գործելոյն՝ «մեղու» եւ վասն բոյն շինելոյ զգուրպայ՝ ասեմք
«գուրպարար»: Նոյնպէս եւ կրկնակս յարուեստէն ընկալաւ զանունն, զի
կրկնելով արուեստաւորեցաւ գիւտ կրկնակացս:
Յաղագս կիսակաց
A |160| Կիսակք այսպէս արա՛. Կա՛լ զԹշրին կտիմ, որ է ԼԱ. (31), եւ
ա՛ռ թիւ մի եւ կէս եւ Թշրին խրա, որ է Լ. (30) առ կէս: Այսպէս իմա՛, որ
ԼԱ. (31) է, մէկ ու կէս ա՛ռ, եւ որ Լ. (30) է՝ կէս ա՛ռ: Ի Շուաւտ ամիս, որ է
Փեպրուար եւ Ատար, որ է Մարտի, յայդ Բ. (2) ամիսդ մի առնու յերեք
տարին եւ ի նահանջն ա՛ռ ընդ Բ.ն (2)՝ Ա. (1):
A1 |252| Կիսակ ամսոց այսպէս արա՛. Կա՛լ զՆաւասարդ եւ ե՛րթ
ԻԹ.(29) եւ կէս, եւ մնայ կէս՝ այն կիսակ է Հոռու: Կա՛լ զՀոռի եւ զիւր
կիսակն եւ ե՛րթ ԻԹ. (29) եւ կէս, որ մնայ՝ կիսակ է Սահմոյ: Նոյնպէս եւ
զայլսն իմասցիք:
B |153ա| Զի՞նչ են կիսակք: Յաւելուածք ի Լուսնէ:
G |77| Զի՞նչ է կիսակ: Յաւելուածք ի Լուսնէ՝ զոր ի տարւոջն ժողովէ
ԺԲ. (12) կէս, եւ լինի Զ. (6) օր, որ կոչի վեցեակ:
J |36| Հարցումն. Զի՞նչ են կիսակք:
Պատասխանի. Կէս օր յամենայն ամսոյ ի վերայ միմեանց յաւելու ի
մնացուածէ Լուսնին:
34. ՅԱՂԱԳՍ ԵՕԹՆԵՐԵԿԻ

A |141| Եւթներեակ այսպէս արա՛. Կա՛լ զթուականն, Գ. (3) ի վերայ
բե՛ր, կամ Դ. (4) ի բաց ե՛րթ, եւ զայլն ե՛րթ Է. (7), Է. (7), որ ի խոնարհ
մնայ, Է.երեակ (7) է:
Այլ կա՛լ հանապազ ԺԵ. (15), զանցեալ Է.երեակն (7) ի վերայ բե՛ր եւ
ե՛րթ Է. (7), Է. (7), որքան զեւթն ի խոնարհ մնայ՝ այն է...
|152| Եաւթներեակ այսպէս արա՛. Կա՛լ զթուականդ եւ ե՛րթ ԻԸ., ԻԸ.
(28-28), որ մնայ, ի Դ., Դ. (4-4) թիւն մի, մի թիւ յաւել եւ ե՛րթ Է., Է. (77), որ մնայ, Է.երեակ (7) է:
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Այլ կա՛լ զՀայ հասարակածն Աւելաւքն, զԷ.երեակ (7) Հայոյն ի վերայ
բե՛ր եւ յամենայն Դ. (4) թիւ մի, մի յաւել եւ ե՛րթ Է. (7), Է. (7), եւ որ
մնայ՝ այն է:
Դեկտեմբերի վերջին աւուր պատկերն Է. (7)երեակ է ամենայն ամի եւ
քանիք Լուսնին՝ վերադիր...
|156| Իսկ Է. (7)երեակ Եբրայեցւոց այսպէս արա՛. Գ. (3) ա՛ծ ի վերայ
Հոռոմին՝ Է. (7)երեակ է Եբրայեցւոց...
|160| Է.երեակ (7) այսպէս արա՛. Կա՛լ զամսն Աղեքսանդրի՝ մինչեւ ուր
ես եւ բե՛ր ի վերայ զԱդամայ ԺԲ. (12)ն եւ ե՛րթ ԺԹ., ԺԹ. (19-19), եւ որ
մնայ, բե՛ր ի վերայ Բ. (2) եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), եւ որ մնայ՝ այն է:
Այլ վերջի աւուրն պատկերն Իլուլ, որ է Հոռոմոց Սեպտեմբեր, Է.երեակ
(7) է: Աւրագիւտ արա՛, տես, թէ յորում աւուր մտանէ ամիսն, զոր ուզես
եւ պակասեցո ի յաւուրն ի պատկերէն թիւ մի եւ զոր մնայ՝ ա՛ծ ի վերայ
յամսոյն ի քանեացն ի վերայ եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), եւ այն է...
|168| Է.երեակ (7) այսպէս արա՛. Ի նահանջի ամի Բ. (2) Է.երեակ (7)
փոխի. մի ի Յունուարի մուտն եւ մի՝ ի Մարտի, եւ վասն այնորիկ ասէ, թէ
յամենայն չորս՝ թիւ մի յաւել. պատճառն այս է՝ այլ Է.երեակի (7):
Դարձեալ՝ կա՛լ ՅԴ. (304), զՀայ թուականն ի վերայ բե՛ր, Թ. (9) ի բաց
ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ ԻԸ., ԻԸ. (28-28), որ ի խոնարհ մնայ՝ Եչէն առաջ
տո՛ւր, ուր դադարի, այն է...
|181| Եւթներեակ այսպէս արա՛. Կա՛լ զթուականն, Ա. (1) թիւ ի բաց
ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ ԻԸ., ԻԸ. (28-28), որ ի խոնարհ մնայ՝ ի Դ., Դ. (4-4)
թիւն Ա., Ա. (1-1) յաւել եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), որ մնայ՝ Է.երեակ (7) է: Ելք
Աւելեացն պատկեր աւուրն Է.երեակ (7) է եւ քանիք Լուսնի՝ վերադիր է
առաջիկայ ամին...
|183| Եւթներեակ այսպէս արա՛. Կա՛լ զթուական, Ա. (1) թիւ ի բաց
ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ ԻԸ., ԻԸ (28-28), որ ի խոնարհ մնայ՝ ի Դ., Դ. (4-4)
թիւն Ա., Ա. (1-1) յաւել եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), որ մնայ՝ Է.երեակ (7) է
Հոռոմի:
Իսկ ի նահանջի ամի Փետրուար ԻԹ. (29) լինի եւ անտի յառաջ փոխի
Է.երեակն (7)՝ որպէս այլոց ազգացդ...
|187| Եւթներեակ այսպէս արա՛. Կա՛լ զթուականն եւ ե՛րթ ԻԸ., ԻԸ.
(28-28), որ ի խոնարհ մնայ, ի Դ., Դ. (4-4) թիւն Ա., Ա. (1-1) յաւել, Գ.
(3) ե՛րթ եւ զայլն՝ Է., Է. (7-7), որ մնայ՝ Է.երեակ (7) է:
A1 |252| Եաւթներրեակ այսպէս արա՛. Կա՛լ զՄեծ թուականն, Գ. (3) ի
վերայ ա՛ծ, կամ Դ. (4) ի բաց ե՛րթ, եւ զայլն ե՛րթ Է., Է. (7-7), որ մնայ՝
Է.երեակ (7) է:
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Դարձեալ՝ կա՛լ զանցեալ ամին Է.երեակն (7), թիւ մի ի վերայ ա՛ծ՝
Է.երեակ (7) է: Եւ թէ քան զԷ. (7) բարձրանայ, զԷ. (7) ի բաց թող, եւ
մնացեալն Է.երեակ (7) է:
Ելք Աւելեաց պատկեր աւուն Է.երեակ (7) է առաջիկայ տարոյն եւ
քանիք Լուսնին՝ վերադիր ամենայն ազգաց...
|260| Եաւթներեակ ամենայն ազգաց այսպէս արա՛. Կա՛լ զԷ.երեակ (7)
Եբրայեցւոյն, Գ. (3) առ՝ Հռոմայեցւոց է, Ա. (1) առ՝ Յունաց է, Դ. (4) առ՝
Ասորւոց է, Բ. (2) առ՝ Եգիպտացւոց է եւ Պարսից, Ա. (1) ա՛ծ՝ Սարկաւագին է, եւ զնոյնդ կա՛լ՝ Ստեփաննոսին է:
Դարձեալ՝ կա՛լ զԷ.երեակ (7) Հռոմայեցւոցն, Գ. (3) ա՛ծ՝ Եբրայեցւոցն
է, Բ. (2) ա՛ծ՝ Յունաց է, Ա. (1) առ՝ Ասորւոց է, Ա. (1) ա՛ծ՝ Եգիպտացւոց է
եւ Պարսից, Դ. (4) ա՛ծ՝ Սարկաւագին է, Գ. (3) ա՛ծ՝ Ստեփաննոսին է...
|264| Եաւթներեակ Հռոմոց այսպէս արա՛. Կա՛լ զՔննիկոնն եւ ե՛րթ
ԻԸ., ԻԸ. (28-28), որ մնայ՝ ի չորսերն Ա., Ա. (1-1) յաւել եւ ե՛րթ Է., Է. (77), որ մնայ՝ Է.երեակ (7) է: Ի նահանջի ամին Փետրուար ԻԹ. (29) աւր լինի եւ անտի յառաջ թիւ մի այլ յաւելու յԷ.երեակն (7):
Դեկտեմբերի վերջի աւուրն պատկեր Է.երեակ (7) է առաջիկայ տարոյն եւ քանիք Լուսնի՝ վերադիր...
|271| Եաւթներեկ այսպէս արա՛. Կա՛լ զթուականն՝ Դ. (4) թիւ յաւել եւ
ե՛րթ ԻԸ., ԻԸ. (28-28), որ մնայ, Դ. (4) թիւն մին ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ Է.,
Է. (7-7), որ մնայ, Է.երեակ (7) է տարոյն:
Ի նահանջի ամի Բ. (2) թիւ յաւելու Է.երեակն (7)՝ զմէկն ի մուտն յԱւելեաց, եւ զմէկն ի մուտն Նիսանայ, զի Ադար ամիսն ի նահանջի ամի
ԼԱ.(31) աւր լինի, այն է, որ առնէ զձմեռնային յեղանակն ՂԳ. (93) աւր:
Դարձեալ՝ ելք Աւելեաց պատկեր աւուրն Է.երեակ (7) է առաջիկայ
տարոյն եւ քանիք Լուսնին՝ վերադիր:
B |154ա| Զի՞նչ է եւթներրեակ:
Աւուրք շաբաթու:
Զի՞նչ է, որ ասէ «Գ. (3) ի վերայ ա՛ծ կամ Դ. (4) ի բաց ե՛րթ:
Ի չորրորդ աւուրն եղեւ Արեգակն, Գ. (3) աւր անցեալ էր ի շաբաթոյն,
Գ. (3) ի վերայ ա՛ծ, որ Դ.ն (4) եւթն լինի, կամ Դ. (4) ե՛րթ, որ եւթանն
սկիզբն լինի:
C (146ա) Հարցումն . Զի՞նչ է կոչել անուանս աւուրց շաբաթուն:
Պատասխանի. Տէր հրամայեաց Մովսէս ի միաշաբաթ, երկշաբաթ եւ
որ ի կարգին եւ զաւրն եւթներորդ՝ շաբաթ կոչեցեալ, որ թարգմանի
«հանգիստ»: Դարձեալ՝ զխորհուրդ Է. (7)անն փոխարկէ յայլ մեծութիւն,
Է. (7) շնորհեաց Հոգւոյն Սրբոյ:
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Բայց հեթանոսք ոչ կոչէին ըստ արարչական հրամանին, այլ ըստ եւթն
աստեղաց՝ Արեգակն, Լուսին, Հրատ, Փայլածու, Լուսնթագ, Լուսաբեր,
Երեւակ: Եւ իմաստունք հեթանոսաց սոքաւք առնեն զաստեղագիտութիւն եւ զաւրութիւնք եւս ունին սոքա եւ են ազդողք |146բ| ի մարդիկք:
Եւ նա ի հեթանոսս ազդէին եւթնարփեան շնորհք Սրբոյն Հոգւոյն...
Իսկ յետ գալստեանն, որք մկրտեցանն ի հեթանոսաց, զնոյն աստեղաց անուանս կոչէին աւուրց շաբաթուն մինչեւ Սեղբեստրոս հայրապետն Հռովմա հրամանաւ Կոստանդիանոսի կոչեաց, զոր այժմս կոչի
մինչեւ յաւիտեան:
|147բ| Հարցումն. Ընդէ՞ր շաբաթն Է. (7) աւր է:
Պատասխանի. Արարիչն Է. (7) աւր զարարածս յաւրինեաց եւ Է. (7)
դար կենաց աշխարհի եւ Է. (7) շնաւրհք Սուրբ հոգւոյն եւ Է. (7) անգամ
յաւուր աւրհնի Աստուած:
Հարցումն. Ընդէ՞ր աւուրք շաբաթուն ըստ կարգի կոչի մինյեւ ի Ե. (5)
եւ ի Զ.ն (6) եւ Է. (7) աւրն փոխի կոչիլ «ուրբաթ» եւ «շաբաթ»:
Պատասխանի. Նշանակեն Ե. (5) աւրն զանաշխատ արարչութիւնն
Բանիւ միայն գոյացուցեալ զերկինս եւ զերկիր, եւ մեք գործեմք Ե. (5)
գործաւքս, որ ի մեզ, իսկ «ուրբաթ» թարգմանի «կազմած»՝ վասն լինելութեան մարդոյն: Եւ զի արարչակից արար զնա անուան, յորջորջ հրամանաւ: |148ա| Դարձեալ՝ յուրբաթու ել ի խաչ եւ կազմեաց զպատկերն
իւր՝ եղծեալ զԱդամ: Իսկ «շաբաթ» կոչի «հանգիստ», որ նշանակէ զթաղումն, ի նմին աւուր հանգեաւ Աստուած իսկ զԲանն: Եւ այն է հանգիստ
մարդկան, զոր Փրկիչն ասէ «Նիրհեցին ամենեքեան եւ ի քուն մտին
մինչեւ ի գալ կիրակէին մեծի»:
|150ա| Հարցումն. Զի՞նչ է Է.երեակ (7):
Պատասխանի. Աւելեալքն յԱրեգակնէ, որպէս ի Լուսնէ ԱԺ.ան (11)
աւր իբրեւ արար Աստուած:
Հարցումն. Ընդէ՞ր Ե. (5) Աւելեացն Է.երեակ (7) է:
Պատասխանի. Թէ ունիս զաւր ստեղծման մարդոյն եւ ածես ի վերայ
զԵ.ն (5), որ յառաջ, քան զնա, ցուցանէ ուրբաթ:
G |71| Եօթներեակքն ամաց շաբաթացելոց արտադրութեանցն մնացուածք, որք անկանին ի վերայ Արեգականն: Դարձեալ՝ աւուրք շաբաթուն է Է.երեակ (7)՝ միաշաբաթ, Բ.շաբաթ (2), Գ.շաբաթ (3), Դ.շաբաթ(4), Ե. շաբաթ (5), Զ.շաբաթ (6), շաբաթ: Այսքան անուանք նշանակեն զանաշխատ եւ զանշարժ էութիւն Արարչին. վեցեակ աւուրք շարժեալ կամքն՝ ի գոյացուցանել զէակս եւ զժամանակս, Զ. (6) աւուրբք
անժամանակ հանգստեան էին եւ Է.երորդին (7) դադարեալ:
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Եւ սոյն իրողութեամբ առին զայս կոչմունս Է. (7) աւուրքն: Իսկ Զ.երորդ
(6) օրդ, որ է ուրբաթ, որ անուանի Ղեբեստրոս՝ «Պարասկեպիկ» կոչեն:
Եւ մինչեւ ցայս վայր ունի աւելի իսկ տեսութիւն, վասն որոյ եւ օտար է
անունդ ի կարգէ Զ. (6) աւուրցդ: Արդ՝ կոչի պարասկեպիկդ ի մեզ թարգմանելով աւելորդ անգան ճառումն, որ է սակս ստեղծման մարդոյն:
Վասն զի է սքանչելի կենդանի միջոց եւ տեղի եւ ունող մեծութեան եւ
խոնարհութեան, վասն որոյ եւ առաւել ընդ աճումն կամացն ամենեցուն
է սա՝ յայսմ աւուր կատարեցաւ, որ է մարդ...
|82| Զի՞նչ է «Գ. (3) ի վերայ բե՛ր կամ Դ. (4) ի բաց ե՛րթ»:
Նախ քան զդնել թուականին Է.երեակն (7) Գ. (3) էր, եւ յորժամ
զթուականն եդին՝ Դ. (4): Իսկ յորժամ Է.երեակ (7) առնես, Գ. (3) ի վերայ բե՛ր կամ Դ. (4) ի բաց ե՛րթ, զի Է. (7) զլիութիւն առցէ եւ դիւրաւ
գտանի խնդրողաց:
Եթէ կամիցիս գիտել, թէ ուստի աճէ Է.երեակն (7), կա՛լ զաւուրս տարւոյն ՅԿԵ. (365) եւ արա՛ շաբաթս Է., Է. (7-7) օր, եւ մնայ օր մի՝ այն է, որ
աճեցուցանէ զնա: Զի մնացորդ տարւոյն աճէ, մինչեւ լինի Է. (7) օր եւ
ապա ի մին դառնայ: Վասն այնր լինի վերջին օր տարոյն առաջիկայ
տարոյն Է.երեակ (7): Զի տարին ԾԲ. (52) շաբաթ է եւ օր մի. զայն
առեալ ընդ առաջիկայ ամին վարեսցես ամ յամէ մինչեւ շաբաթացեալ
առցէ զկարգ իւր եւ Է. (7) աւուրք շաբաթու:
H |70ա| Վասն Է.երրեկի (7)՝ զի ասէ «Գ. (3) ի վերայ բե՛ր կամ Դ. (4)
ի բաց ե՛րթ», վասն զի նախ քան զդնել թուականին Հայոց Է.երրեակն (7)
երեք էր, եւ յորում ամի զթուականն եդին՝ Դ. (4) էր: Արդ, յորժամ
Է.երրեակ (7) առնես, Գ. (3) ի վերայ պիտի ածել, կամ Դ. (4) ի բաց առնուլ, զի Է.երրեակն (7) զլիութիւն առցէ, եւ դիւրաւ գտանի խնդրելին:
Ապա եթէ կամիցիս իմանալ, թէ ուստի աճէ Է.երրեակն (7)՝ կա՛լ զաւուրս տարոյն ՅԿԵ. (365), շաբաթս արա՛ Է., Է. (7-7) աւր, եւ մնայ մի
աւր: Այն է, որ աճեցուցանէ զնա, զի մնացորդք տարոյն աճէ մինչեւ լինի
Է. (7) աւր, եւ ապա յառաջինն դառնայ:
H1 |185բ| Զեւթներեակին, զի ասէ «Գ. (3) բե՛ր ի վերայ կամ Դ. (4) ի
բաց ե՛րթ», զի նախ քան զառաջին ամ թուականին եւթներեակն Գ. (3)
էր, իսկ յառաջին՝ չորս էր: Արդ, յորժամ եւթներեակ առնես, զերիսն
պարտ է ի վերայ բերել, կամ Դ. (4) ի բաց թողուլ, զի եւթն զլիութիւն
առնէ եւ |186ա| այսպէս Է., Է. (7-7) երթալ՝ գտանէ զեւթներեակն:
J1 |35| Հարցումն. Զի՞նչ է եօթներեակն:
Պատասխանի. Աւուրք են, որ շաբաթանան, եւ է այսպէս. կա՛լ զաւուրս
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տարոյն՝ երեք հարիւր վաթսունեւհինգ, շաբաթս արա՛ եօթն, եօթն, եւ
մնայ օր մի: Եւ այն է, որ աճեցուցանէ զնա, զի մնացորդք տարոյն աճէ
մինյեւ լինի եօթն օր եւ ապա ի նմին դառնայ: Եւ այն, որ ասէ «երեք ի
վերայ բե՛ր կամ չորս ի բաց ե՛րթ», պատճառն այն է, զի նախ քան
զթուականն Հայոր եօթներեակն երեք էր, եւ յորում ամի զթուականն
եդին՝ չորս էր: Արդ, յորժամ եօթներեակ առնես, երեք ի վերայ ա՛ծ, որ
չորսն եօթն լինի, եւ կամ չորս ի բաց ե՛րթ, որ նորոյ սկիզբն լինի շաբաթուն:
K |163| Իսկ աւր եւ տիւ Մովսէս անուանեաց առաջին եւ երկրորդ եւ
երրորդ եւ զմինն՝ առանձինն՝ շաբաթ: Եւ հեթանոսք Կռաւնոս եւ այլ մի
ըստ միոջէքն եւ զեւթն՝ Ափրոդիտեայ: Եւ ի հաւատալ Մեծին Կոստանդիանոսի, սուրբն Սեղբեստրոս առեալ զանուն շաբաթուն, եդ ի վերայ
իւրաքանչիւրոցն, ասաց՝ միաշաբաթ, երկշաբաթ, այլաւքն հանդերձ:
M |134| Յաղագս եօթներեկին. Վասն եօթներեկին երիս իրս խնդրելի
է. նախ թէ զինչ է եօթներեակն, երկրորդ՝ թէ յորմէ պատճառի, երրորդ՝
թէ վասն էր Գ. (3) ի վերայ բերեմք եւ կամ Դ. (4) ի բաց գնամք:
Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի եօթներեակն աւուրք շաբաթուն է, որ
սկսաւ յարարչութենէն, այսինքն՝ ի միաշաբաթ աւուրն եւ գայ մինչեւ
ցայսօր եւ ոչ այլ յաւելուլ կարէ եւ կամ նուազիլ, զի ի միաշաբաթէն
սկսեալ եզերի ի շաբաթն եւ դարձեալ յառաջին սկիզբն դառնայ ի միաշաբաթն:
|135| Երկրորդ՝ ասելի է, թէ պատճառի սա յերեք ժամուցն, որ աւելու
ի մասանց Արեգականն յիւրաքանչիւր եղանակս, եւ լինի օր մի, եւ օրն
այն եօթներեակ լինի եւ յԷ. (7) ամն շաբաթանայ ըստ հայումն եւ յառաջինն դառնայ: Իսկ ըստ ազգացդ ի Զ. (6) ամն շաբաթացեալ դառնայ, զի
ի նահանջի ամին կրկին աճէ եօթներեակն նոցա:
Երրորդ՝ գիտելի է, զի վասն այն Գ. (3) ի վերայ բերեմք, զի ի չորրորդումն աւուր ստեղծաւ Արեգակն, եւ յորժամ Գ. (3) ի վերայ չորիցն բերեմք, լինի Է. (7), եւ եզերի շաբաթն եւ լինի սկիզբն գալ շաբաթուն միաշաբաթն: Եւ Դ. (4) ի բաց բառնմաք, այսինքն՝ զեղեալ աւուրսն, զի լինիցի դարձեալ մեզ սկիզբն շաբաթու միաշաբաթն:
Հարցումն. Վասն է՞ր զստեղծման շաբաթն ի կիր առնումք եւ զթուականն Է., Է. (7-7) գնամք:
Պատասխանի. Զի օրն եւ շաբաթն ի ստեղծմանէն ունին զէութիւն եւ
զանունն, եւ ի կիր առնելով զայս, Գ. (3) ի վերայ բերելով եւ կամ Դ. (4)
ի բաց բառնալով հասուցանէ զմեզ ի թուականին պատկերն, եւ Է., Է. (77) ի բաց գնալով զթուականն հասուցանէ զաւուրցն պատկերն: Եւ ա-
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րուեստս այս հաստատեցաւ յաւել աւուրցն արարչութեան, զի կալեալ
զԷ.(7) թիւն բերեմք ի վերայ կազմութեան աւուրն մարդոյ, առնէ Զ. (6)
եւ ցուցանէ զօրն ուրբաթ: Եւ ըստ այսմ արհեստի ի ստեղծմանէն մինչեւ
ի կատարած աշխարհի ոչ սխալեալ կորնչի օր մի...
|227| Եօթներեակ այսպէս արա՛. Նախ խնդրելի է, թէ զինչ է եօթներեակն, երկրորդ՝ թէ ուստի գոյանայ, երրորդ՝ թ զինչ առնէ, չորրորդ՝ թէ
վասն էր Գ. (3) ի վերայ բերեմք:
Վասն առաջնոյն ասելի է, թէ կրկին կերպիւ իման եօթներեակն: Նախ՝
ըստ համարոյ թուոյն, զի Է. (7) է, եօթներեակ է աւուրք շաբաթուն, վասն
այն եօթներեակ ասէ, իբր թէ եօթներորդ, զի երկոքեանն զմի եւ զնոյն
տեղի ունին: Երկրորդ՝ եօթներեակ է |228| ելք Աւելեացն, որպէս ասէ
«ելք Աւելեացն եօթներեակ է առաջիկայ ամին»: Զի նա է, որ անխախտ
պահէ զսկիզբն մտից աւուրն տարւոյն, զի թէ ինքն կիրակի է, զսկիզբն
տարւոյն անխախտ երկուշաբթի պահէ եւ ոչ թողու որ շփոթուի եւ այլն
ըստ կարգի:
Վասն երկրորդին ասելի է, թէ ուստի գոյանայ: Գիտելի է, զի եւ սա յարեգակնային մասանցն գոյանայ ըստ կրկին եղանակի. նախ ըստ ԻԴ.(24)
ժամու աւուրն, զոր կատարէ Արեգակն եւ յաւելու Ժ. (10) մասն ու կէս:
Եւ որպէս կէս մասն զնահանջն առնէ, նոյնպէս Ժ. (10) մասունքն զաւել
աւուրքն առնեն: Զի Ժ. (10) մասն, որ աւելի ընթանայ Արեգակն, քան
զԻԴ. (24) ժամն, ժողովի ի Ժ. (10) օրն, եւ լինի Ճ. (100) մասն եւ ի
Ի.(20) օրն՝ Մ. (200) եւ յԼ. (30) օրն, որ է ամիս մի, Յ. (300): Եւ զԼ. (30)
մասն մի ժամ առնեմք, լինի Ժ. (10) ժամ ի ամիսն եւ յԳ. (3) ամիսն՝
Լ.(30) ժամ, հանեմք զԻԴ. (24) ժամն օր մի եւ տամք ի գարնանային եղանակն, եւ առնեմք ՂԱ. (91) օր: Եւ յաւելու Զ. (6) ժամ, այսպէս եւ յԳ.(3)
եղանակն առնէ զյաւելուածս զայս Արեգակն, զի յաւելու մի մի օր եւ
Զ.(6) ժամ: Եւ Զ. (6) ժամն ժողովեալ ի Դ. (4) եղանակն, լինի ԻԴ. (24)
ժամ, որ է օր մի: Եւ վերջի օր Աւելեացն առնէ զեօթներեակն: Երկրորդ՝
ըստ ԺԲ. (12) ժամու ընթացիցն յաւելու Արեգակն այլեւս Ե. (5) մասն: Եւ
այս ժողովեալ, լինի յաւուրս Ժ. (10), առնէ Ծ. (50) մասն եւ յամիսն՝ ՃԾ.
(150): Եւ ըստ Լ. (30) մասանցն առնեմք Ե. (5) ժամ եւ յԳ. (3) ամիսն ԺԵ.
(15) ժամ, զԺԲ. (12) ժամն առնեմք օր մի եւ յաւելումք Գ. (3) ժամ,
այսպէս եւ զայլ եղանակսն առնէ: Եւ Գ. (3), Գ. (3) ժամքն ժողովեալ ի
Դ.(4) եղանակն, եւ լինի օր մի, որ է հինգերորդ օր Աւելեացն: եւ սա
առնէ զեօթներեակ առաջիկայ տարւոյն, զի վերջին օր տարւոյն սա է:
Զի թէպէտ զհաշիւ ի վերայ եղանակացն առնեմք, եւ եօթներեակն
այսպէս ոչ դիպի, զի ոմանց Աւելեացն յամառն դիպի եւ յայլոց՝ յաշունն,
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եւ կիսոյն՝ ի ձմեռն: Եւ Մեծ Հայոց՝ ի բոլոր տարին չկացաւ, զի ուր եւ
դիպի ելք Աւելեացն, վերջին օրն առնէ զեօթներեակն: Եւ այս՝ վասն տարեգլխին լինի, զի ոչ եդին ըստ Եբրայեցւոց ի գարնանային եղանակն:
Բայց ըստ Եբրայեցւոցն ուղիղ է հաշիւն, զոր արարաք, զի նոցա ձմերան
վերջին օրն առնէ զեօթներեակն:
Վասն երրորդին գիտելի է, զի եօթներեակն առնէ ամսամուտ եւ օրագիւտ եւ այլն:
|229| Վասն չորրորդին, զի ասէ «Գ. (3) ի վերայ ա՛ծ, կամ Դ. (4) ի
բաց երթ», զի ի չորրորդումն աւուր արարաւ Արեգակն, Դ. (4) օր
անցեալ էր ի շաբաթուն, Գ. (3) ի վերայ ա՛ծ, որ Դ. (4)ն Է. (7) լինի եւ
կամ Դ. (4) ե՛րթ, որ եօթանն սկիզբն լինի: Զայս երկու մտօք իմա. մէկ՝
ըստ արարչութեան Զատկին եւ երկու՝ ըստ մեր թուականիս, որ ի
հինգշաբթի օր են դրել:
35. ՅԱՂԱԳՍ ԱՄՍԱՄՏԻՆ ԵՒ ԱՒՐԱԳԻՒՏԻՆ

A |141| Ամսամուտ այսպէս արա՛. Կա՛լ թիւ մի, զկրկնակ նորին ամսին
եւ զԷ.երրեակ (7) տարոյն եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), որ ի խոնարհ մնայ,
ամսամուտ է: Թէ մի մնայ, կիրակէ է, թէ Բ. (2)՝ Բ.շաբթի, թէ Գ. (3)՝
Գ.շաբթի, նոյնպէս եւ այլն է:
Աւրագիւտ այսպէս արա՛. Կա՛լ զաւուրք ամսոյն եւ զկրկնակ նորին եւ
զԷ.երրեակ (7) տարոյն եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), եթէ Ա. (1) մնայ, կիրակէ է,
եթէ Բ. (2)՝ Բ.շաբթի է: Նոյնպէս եւ ըստ այլ աւուրցս պատկերի:
Այլ կա՛լ զաւուրք ամսոյն եւ զանցեալ ամսոյն զվերջին աւուրն
զպատկերն ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), որ ի խոնարհ մնայ՝ այն է:
A1 |252| Ամսամուտ այսպէս արա՛. Կա՛լ զթիւ մի եւ զկրկնակ նորին եւ
զԷ.երեակ (7) տարոյն եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), թէ մէկ մնայ, կիրակի է, թէ
Բ.(2)՝ Բ.շաբթի, եւ որ ի կարգին է:
Դարձեալ՝ կա՛լ զկրկնակ ամսոյն եւ զՆաւասարդի ամսոյ զառաջի
աւուրն պատկերն ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), թէ մէկ մնայ՝ կիրակի
է, եւ որ ի կարգին է:
Աւրագիւտ այսպէս արա՛. Կա՛լ զաւուրս ամսոյն եւ զկրկնակ նորին եւ
զԷ.երեակ (7) տարոյն եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), թէ մէկ մնայ՝ կիրակի է, թէ
Բ.(2)՝ Բ.շաբթի (2) եւ որ ի կարգին է:
B |154ա| Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ թիւ |154բ| մի»:
Յառաջին աւուր ամսոյն ասաց, որպէս եւ յաւրագիւտին զքանիս
աւուրց ամսոյն ասէ:
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G |85| Զի՞նչ է, որ ամսամտին ասէ «կա՛լ թիւ մի»:
Զառաջին աւուրս ամսոյն ասաց եւ յօրագիւտին զքանիս աւուրց
ամսոյն ասաց:
J1 (35) Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ թիւ մի»:
Պատասխանի. Զառաջին օր ամսոյն ասէ, որպէս յօրագիւտին՝ զքանիս
ամսոյն:
M |229| Զի՞նչ է, որ ասէ «յամսամուտն կա՛լ թիւ մի»:
Առաջին օր ամսոյն է, զոր ասէ «կա՛լ թիւ մի», որպէս եւ յօրագիւտն
զքանիս աւուր ամսոյն կալնումք: Իսկ զեօթներեակն վասն այն կալնումք,
զի անցեալ տարւոյն վերջին օրն այն է եւ նոր տարւոյս ամենայն աւուրց
կարգ նովաւ գայ անսխալ: Եւ կրկնակն վասն այն կալնումք, որ թիւ աւուրց ամսոյն լման գայ եւ զկարգն ուղիղ բերէ: Զի թէ կրկնակն Բ. (2)
լինի, որպէս Հոռու եւ եօթներեակն՝ Է. (7) եւ ոչ կալնումք զկրկնակն՝
ամիսն, որ յերեքշաբթի պիտի մտէ, նա ի կիրակի պիտի գայ, եւ զայլն
ըստ կարգի առաւելութեան կրկնակացն իմա...
|249| «Ամսամուտ այսպէս արա՛»՝ զի՞նչ է «կա՛լ թիւ մի»:
Առաջին օր ամսոյն է, յոր մտանելոց է ամիսն, պարտ է կալնուլ, զի
յայտնի լիցի պատկեր աւուրն: Իսկ զեօթներեակն, որ կալնումք, անցեալ
տարւոյն վերջին օրն է եւ զնոր տարւոյն զառաջին օրն անխախտ պահէ,
զինչ եւ իցէ. թէ կիրակի, թէ երկուշաբթի եւ այլն, եւ նոր տարւոյն
ամենայն աւուրց կարգն գայ անսխալ: Եւ զկրկնակն վասն այն կալնումք,
որ միջոց երկու ամսոցն թերատ չմնայ, զի կրկնակն երբ երկու լինի,
որպէս Հոռու եւ եօթներեակն՝ մէկ, նա՝ Հոռի, որ ի չորեքշաբթի պիտի
մտանէ, նա ի երկուշաբթի պիտի գայ: Զի երբ կալնուս թիւ մի զՀոռու
առաջին օրն եւ բերես զեօթներեակն մէկ՝ ի վերայ առանց կրկնակի, նա
առնէ երկու, որ է երկուշաբթի, որ է երկու օրով յառաջ, եւ թէ զկրկնակն
երկու այլ ի վերայ բերես, նա առնէ չորս, որ է չորեքշաբթի, եւ այս ուղիղ
է: Եւ թէ կրկնակն չորս լինի, եւ չկալնուս, նա չորս օրով յառաջ բերէ
զամիսն: Եւ թէ Զ. (6)՝ նա Զ. (6), նոյնպէս եւ այլն: Իսկ յօրագիւտն զաւուրս ամսոյն կալնումք, զի ըստ կարգի անսխալ ցուցանիցէ զօրագիւտ
պատկեր աւուր ամսոյն:
36. ՅԱՂԱԳՍ ՏԱՆՈՒՏԷՐԱՑ

A |144| Տանուտէր տարոյ այսպէս արա՛. Կա՛լ զՀայ թուականն՝
զմեծն, Գ. (3) ի վերայ բե՛ր, կամ Թ. (9) ի բաց ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ ԺԲ.,
ԺԲ. (12-12), որ մնայ՝ սկիզբն յԱռիւծէն արա՛:
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Այլ կա՛լ զթուականդ եւ ե՛րթ ԺԲ., ԺԲ. (12-12), որ ի խոնարհ մնայ,
սկիզբն ի Խոյէն արա՛, տո՛ւր կենդանակերպիցն Ա., Ա. (1-1), ու թիւն
յանկի՝ այն է:
Այլ կա՛լ զՀոռոմ թուականն՝ զՓոքրն, Ը. (8) ի վերայ բե՛ր եւ զայլն ե՛րթ
ԺԲ., ԺԲ. (12-12), որ մնայ՝ սկիզբն ի Խոյէն արա՛:
Եւ կենդանակերպք են այս՝ Խոյ, Ցուլ, Եկաւորի, Խեցգետին, Առեւծ,
Կոյս, Կշիռ, Կարիճ, Աղեղնաւոր, Այծեղջիւր, Ջրհոս, Ձուկն:
Տանուտէր ամսոյ այսպէս արա՛. Կա՛լ ի գարնանային հասարակածէն
մինչեւ յաւրն, յորում ես, եւ տո՛ւր կենդանակերպիցն Լ., Լ. (30-30),
սկիզբն ի Խոյէն արա՛, ուր դադարէ՝ այն է:
Տանուտէր աւուր այսպէս արա՛. Կա՛լ ի գարնանային հասարակածէն
մինչեւ յաւուրն, յորում ես եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), որ մնայ՝ սկիզբն ի Հրատէն
արա՛...
|175| Տանուտէրք տարոյ այսպէս արա՛. Կա՛լ զթուականն, Ե. (5) թիւ ի
բաց ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ ԺԲ., ԺԲ. (12-12), որ ի խոնարհ մնայ՝ սկիզբն ի
Խոյէն արա՛, ուր յանկի թիւն՝ այն է: Եւ տանուտէրք տարոյ են այսոքիկ՝
Խոյ, Ցուլ եւ որ ի կարգին է...
|190| Եթէ կամիցիս գիտել զտանուտէր աւուրն. Կա՛լ ի հասարակածէն
մինչեւ ուր ես եւ ե՛րթ Է., Է. (7-7), որ մնայ՝ յԵրեւակէն յառաջ տո՛ւր եւ
գտանես:
A1 |256| Տանուտէր տարոյ այսպէս արա՛. Կա՛լ զՄեծ թուականն, Է.(7)
ի վերայ բե՛ր, կամ Ե. (5) ի բաց ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ ԺԲ., ԺԲ. (12-12), որ
մնայ, սկիզբն ի Խոյէն արա՛, ուր սպառի, այն է տանուտէր տարոյն:
Դարձեալ՝ կա՛լ զՓոքր թուականն թիւ մի պակաս եւ ե՛րթ ԺԲ., ԺԲ. (1212), որ ի խոնարհ մնայ, սկիզբն ի Խոյէն արա՛, ուր սպառի, այն է տանուտէր տարոյն:
Եւ տանուտէրքն են այսոքիկ՝ Խոյն, Ցուլն, Եկաւոր, Խեծգետին, Առիւծ,
Կոյս, Կշիռն, Կարիճ, Աղեղնաւոր, Այծեղջիւր, Ջրհոս, Ձուկն:
M |164| Հարցումն . Վասն է՞ր է, յորժամ տանուտէր տարւոյ առնեմք,
Ե. (5) թիւ ի բաց գնամք ի թուականէն:
Պատասխանի. Հինգ թիւն ոչ է ուղղակի, այլ Դ. (4)ն, զի ի դնել թուականին Աղեղնաւորն էր տանուտէր, քանզի նահանջի առաջի ամ էր: Եւ
յորժամ Ե. (5) երթաս, յայնժամ Կարիճն գայ տանուտէր, որ է նահանջի
ամ, եւ չէր ամն նահանջի: Այլ եւ այս վասն աւելի թուոյն է, որ ի հասարակածէն եմուտ, զի յորժամ զԴ.ն (4) երթաս, ոչ բերէ ուղիղ զարուեստն,
վասն որոյ զաւելի թիւս թուականին ի հետ յարակային երթայ, որ Դ. (4)
է, որպէսզի Ե. (5) գնալովն ուղիղ գտանիցի տանուտէր տարւոյն եւ
սկիզբն ԺԲ. (12)իցն ի Խոյէն լիցի:
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|257| Տանուտէր տարւոյ այսպէս արա՛. Նախ խնդրելի է, թէ ընդէ՞ր
ասէ «Է. (7) ի վերայ բե՛ր, կամ Ե. (5) ի բաց գնա՛»: Երկրորդ՝ թէ վասն
է՞ր ԺԲ., ԺԲ. (12-12) գնամք, երրորդ՝ թէ վասն էր այսպիսի անուամբ
կոչեցան՝ Խոյ, Ցուլ, Եկաւոր:
Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի այս էր ստոյգն՝ Զ. (6) ի վերայ բերել,
կամ Դ. (4) ի բաց գնալ, բայց վանս յաւելեալ թուին, որ նահանջն ի
ֆարտ թիւն անկաւ՝ Է. (7) հրամայէ ի վերայ բերել, կամ Ե. (5) ի բաց
գնալ, զի ուղիղ գայցէ տանուտէր տարւոյն: Զի յԺԲ. (12) տանուտէրքն
Գ.ն (3) նահանջ է, որ է Խեցգետինն, |258| Կարիճն եւ Ձուկն, իսկ յորժամ
Դ. (4) ի բաց գնամք, սխալէ զկարգ կենդանակերպիցն, եւ գայ նահանջն
յԱռիւծն եւ յԱղեղնաւորն եւ ի Խոյն: Եւ վասն սխալելոյ զկարգս յաւելեալ
թուոյն՝ հարկիմք Ե. (5) ի բաց գնալ, զի կարգ կենդանակերպիցն ուղիղ
եկեսցէ:
Երկրորդ՝ զի ԺԲ. (12) են կենդանակերպք, եւ սկիզբն Խոյն է, վասն
այն ԺԲ. (12), ԺԲ. (12) գնամք եւ զսկիզբն ի Խոյէն առնեմք, զի նա է առաջին: Զի յառաջին՝ յարարչութեան Զատիկն զԱրեգակն ի Խոյն եդ Աստուած եւ ապա ի նմանէ՝ կարգաւ յայլսն փոխեցաւ:
Վասն երրորդին գիտելի է, թէ անուանքս այս՝ ինն կենդանեաց է անուն, իսկ Եկաւորն՝ ըստ թուոյ երկուց աստեղաց, եւ Կշիռն՝ վասն հասարակութեան, եւ Ջրհոսն՝ ըստ ներգործութեան օդոյդ՝ սոքա այսպէս կոչեցան: Իսկ որ ըստ անուանց կենդանեաց՝ կրկին կերպիւ կոչեցան. է որ
զմասնաւոր անդամոց զնմանութիւն դիրք աստեղաց կենդանակերպիցն
յինքեանս երեւեցուցանեն, եւ է, որ ըստ զանազան ներգործութեան Արեգականն գալով եւ գնալով ի սոսա ընկալան զանուանքս զայս: Զի Արեգակն զորոց կենդանեաց բերէ յինքն զներգործութիւնս ի կենդանակերպն յայն, զնոյն անունն ընկալաւ կենդանակերպն այն:
Վասն առաջնոյն գիտելի է, զի Խոյն ունի ի խոյէն զնմանութիւն դմակին, որ է Բազմաստեղն, իսկ Ցուլն՝ զեղջերացն, Եկաւորն՝ ի յերկուց աստեղն, Առիւծն՝ զգլխոյն, խեցգետինն զկրծիցն, Կշիռն՝ զնժարին, որ է
թաթն, Կարիճն՝ զանձինն եւ զտտանն, Վիշապն՝ զգլխոյն եւ զողինն. սոքա մասնաւոր նմանութեանցն կոչեցան այսպիսի անուամբ:
Երկրորդ՝ ըստ ներգործութեան Արեգականն այսպէս կոչեցան: Եւ զի
Խոյն ծննդական է, եւ Արեգակն գալով ի սա, զաշխարհս շարժէ ի ծննդականութիւն...
Եւ զի Ցուլն առաւել ծննդական է, քան զխոյն, զի որպէս անձամբն
մեծ է եւ յաղթող, այսպէս եւ ծննդական զօրութեամբն, նոյնպէս եւ Արեգակն՝ գալով ի սա, այլեւս առաւել ներգործէ...
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|259| Իսկ յԵկաւորն բարձրացեալ Արեգականն եւ զորացեալ ջերմութեամբն՝ բերէ զառաջին եկն...
Եւ ի Խեցգետինն ժամանեալ Արեգականն, սկսանի զկողմնաւոր ընթացս եւ յերկուց կողմանց ընթանայ, որպէս զխեցգետինն: Զի յԵկաւորէն
զառիվեր ընթացաւ ի Խեցգետինն եւ ի Խեցգետնէն դարձաւ զառ ի վայր
եւ գայ յԱռիւծն, վասն որոյ կենդանակերպն այն Խեցգետին անուանեցաւ՝ վասն յետ եւ յառաջ ընթացից Արեգականն...
Իսկ յԱռիւծն եկեալ Արեգականն, թագաւորէ ջերմութեամբն եւ սաստկանայ եւ գազանանայ որպէս զառիւծ... յԱռիւծն գալով զբազումս
մահացուցանէ, զորս գտանէ ի դաշտի, որպէս բազմաց գիտելի է...
Իսկ որ Կոյսն անուանեցաւ, զի Արեգակն գալով ի կենդանակերպս
յայս, երկիր զկուսի բնութիւն ստանայ, զի այլ ոչ ծնանի իբրեւ զկոյս: զի
անհնար է յայսմ ժամանակի իր սերմանել յերկիր |260| եւ զայն հնձել,
թէպէտ սերմանի եւ կանաչանայ, բայց ի հունձս ոչ գայ, զի ոչ կարէ երկիր ի կատարելութիւն հասուցանել զսերմանեալն...
Եւ գալով ի Կշիռն, Արեգակն կշռէ նախ զտիւ եւ զգիշեր, զի զԺԲ. (12)
ժամ տիւն լինի եւ ԺԲ. (12)՝ գիշերն: Երկրորդ՝ կշռէ զջերմութիւն եւ
զցրտութիւն, զի ոչ ջերմութեամբ այրէ եւ ոչ ցրտութեամբ սառեցուցանէ:
Երրորդ՝ կշռէ, զի կիսէ զԺԲ. (12) կենդանակերպսն եւ հաւասարապէս
բաժանէ Զ. եւ Զ. (6-6): Չորրորդ՝ կշռէ զգօտին, զի ի մէջ երկնամիջակ եւ
այրեցեալ գօտոյն մտեալ է եւ ունի զհասարակութեան գօտին: Հինգերորդ՝ կշռէ եւ զԴ. (4) եղանակս՝ զգարունն եւ զամառն ի մի կողմն թողու
եւ զաշունն եւ զձմեռն ի միւս կողմն առնու եւ հաւասար բաժանէ զեղանակսն Բ. եւ Բ. (2-2): Վեցերորդ՝ կշռէ ընդդէմ Խոյին, զի յելանելն յարեւելից կշռէ Արեգակն զշառաւնղն ի վերայ Կշռին ըստ ուղիղ գծի ծագելով
եւ ի մտանելն ձգէ զշառաւիղն դարձեալ ըստ ուղիղ գծի՝ ի վերայ Խոյին
ծագելով:
Եւ ի գալն ի Կարիճն Արեգակն զնորայն բերէ զնմանութիւն: Զի կարիճն զխայթոցն ի վերջքն ունի, այսինքն՝ ի տուտն եւ ի հարկանելն սաստիկ կսկծեցուցանէ եւ վիրավորէ: Այսպէս եւ Արեգակն ի վերջքն հասանելով Կաճին, յանկարծակի ձիւնաբերութիւն լինի, եւ խայթէ ի վերջքն
իբրեւ զկարիճ...
Իսկ ժամանեալ յԱղեղնաւորն, սաստկանայ ցրտութիւն եւ մահ գործէ
կենդանեաց, զորս գտանէ արտաքս... |261| Եւ վասն մահակործան վնասուն Աղեղնաւոր կոչեցաւ կենդանակերպս այս...
Եւ եկեալ Արեգակն ի Այծեղջիւրն, կրկին կերպիւ բերէ զնմանութիւն
նորա. նախ զի այծն... թողեալ զհարթայատակ ճանապարհս... իբրեւ
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զթռչունս... զարշաւանս իւր քարէ ի քար եւ յորմէ յորմ առնելով զայն
ճանապարհորդէ: Սոյնպէս եւ Արեգակն հասեալ յԱյծեղջիւրն, զարշաւանս ընթացից իւրոց զառ ի վեր առնէ, զի ի խոնարհութենէն սկսանի
բարձրանալ... Դարձեալ, զի չոր է եղջիւր այծուն, այսպէս եւ ի կենդանակերպս այս չոր ցուրտն ի հողմոյ սաստկանայ... Եւ վասն զառիվեր ընթացիցԱրեգականն ի կենդանակերպս յայս եւ չորութեան ցրտին՝ Այծեղջիւր անուանեցաւ:
Իսկ ի Ջրհոսն մտանելով Արեգականն եւ երկարեալ փոքր մի ի վերին
կիսագունդն Արեգականն վասն յերկարելոյ աւուրցն եւ ջերմութեան
Արեգականն, փոքր մի ազդեալ յերկիր, սկսանի յարեգունի տեղիսն հալ
առնուլ զձիւնն... Եւ վասն այնորիկ կենդանակերպս այս Ջրհոս անուանեցաւ, զի ջուրք եւ առուք, որ սառեալ էին եւ դարձեալ՝ իբրեւ զքար եւ
զերկաթ եւ արգելեալք էին ի հոսելոյ, սկսան լկիլ եւ հալիլ եւ հոսիլ ի
ջերմութենէ Արեւուն:
Եւ ի Ձուկն շարամանեալ Արեգականն եւ գտեալ օգնականութիւն ի
հարաւային հողմոցն, փոխէ զձիւնաբերութիւն ամպոց յանձրեւս եւ ի
տաղատարափս... |262| Եւ որպէս ձուկն ի մեջ ջրին լեղայ, այսպէս եւ
աշխարհ ի մէջ ջրոց իբրեւ զձուկն ի լեղ գայ: Վասն որոյ կենդանակերպս
այս Ձուկն անուանեցաւ:
37. ՅԱՂԱԳՍ ՆԱՀԱՆՋԻ

A |141| Նահանջ այսպէս արա՛. Զթուականն ընդ չորս բաժանեա, մի
մասն նահանջ է:
Եթէ կամիցիս գիտել, եթէ յետ նահանջին ի քանի ամին ես, կա՛լ զՀայ
թուականն եւ ե՛րթ Դ., Դ. (4-4), որ ի խոնարհ մնայ, այն է, ապա թէ ոչ
մնայ՝ նահանջի ամ է:
|181| Նահանջ այսպէս արա՛. Կա՛լ զթուականն եւ ընդ Դ. (4) բաժանեա, մի մասն նահանջ է, թէ հաւասար են միմեանց: Ապա թէ ոչ, որ ի
խոնարհ մնայ՝ յայնքան ամի ես նահանջի:
A1 |253| Նահանջ այսպէս արա՛. Կա՛լ զթուականն եւ բաժանեա՛ ի
Դ.(4). մի մասն նահանջ է:
Եթէ կամիցիս գիտել, թէ յորում ամի իցես ի նահանջի, կա՛լ զթուականն՝ թիւ մի պակաս եւ ե՛րթ Դ., Դ. (4-4), թէ Ա. (1) մնայ՝ առաջին ամ է,
թէ Բ. (2)՝ երկրորդ, թէ Գ. (3)՝ երրորդ, թէ Դ. (4)՝ նահանջ է:
|260| Վասն նահանջին, թէ յոր ամիս անկանի ազգացդ. Եբրայեցիք,
Արաբացիք եւ Մակեդոնացիք ի վերջին ամիսն արկանեն եւ առնեն ԼԱ. (31)
աւր եւ ապա թուեն զԱւելիսն:
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Հռոմայեցիք ի Փետրուարի արկանեն:
Յոյնք՝ ի Պերիտոս:
Ասորիք՝ ի Շբաթ, եւ առնեն ԻԹ. (29) աւր:
Եւ Եգիպտացիք եւ Եթովպացիք ի վեցերորդ ամիսն արկանեն եւ առնեն ԼԱ. (31) աւր եւ ապա սկսանին զՊեմենովթ զԳմաւիթ:
Իսկ Հայք ի Մեհեկի արկանեն:
B |153ա| Զի՞նչ է նահանջ:
Գ. (3) ժամսն, |153բ| որ ի Դ. (4) ամի աւր կատարի, որիշ կարգեցին
եւ կոչեցին «նահանջ», որ է որոշումն ժամանակաց:
C |149բ| Հարցումն. Զի՞նչ է նահանջն:
Պատասխանի. |150ա| Մայր ամենայն թուականութեան, որ բաղկանայ ի Դ. (4) տարւոջն աւր մի, որ կոչի «ղիմբեադ»: Սայ է լոյսն, որ
յառաջ, քան զԱրեգակն:
Հարցումն. Զի՞նչ են Գ. (3) ժամքն ի Դ. (4) յեղանակս տարւոյն:
Պատասխանի. Սա է Է.երեակ (7):
E |157բ| Զի՞նչ է ի Փետրուարի յելսն անգանի աւրն նահանջի:
Վասն զի աստ մտանէ յԼ.նեակ (30) թիւսն եւ զյեղանակաց աճմունս:
Ընդէ՞ր ի Մարտի Ի.նն (20)՝ հասարակածն միշտ:
Քանզի ի սկզբանն այսպէս պատհեաց եւ կայ անշարժ ոչ միայն այս,
այլ եւ ամենայն տաւնք եւ եղանակք ազգաց իւրաքանչիւրոց, բայց ի Հայոց: Զի աւրն յաւելեալ ի չորս ամն նոքա եւ եւթներրեակն յաւելին: Եւ
Հայք առանձին նահանջ կարգեցին, զոր ոչ գովեցին ներհունք արհեստին, այլ սահմանեցին եւ նոքայ տովմար մերոյ ազգիս անշարժելի, որպէս այլոց ազգաց:
G |66| Զի՞նչ է նահանջ. Նահանջ է որոշումն ժամանակաց ընթացիցն
արգեալ կարգին, որպէս եւ լսի իսկ ըստ պարսկական լեզուի՝ «հատումն,
կրճիմն»: Եւ դարձեալ՝ կարգումն եկամուտ արեգակնային Գ.ից (3) ժամուցն, հաւաքումն յօր մի՝ տունջեան հետեւելով խաւարի: Դարձեալ՝ նահանջն «դադարումն» ասի, ժողովեալ ի Դ.ից (4) ամացն լեալ օր մի եւ
զօրն՝ յաւելումն ի տարին ասեն, եւ զժամսն ի սկզբանէ արարածոց ասեն:
Բայց ո՛չ է յաւելումն ի տարին, վասն զի չէ՛ իսկ օրն ԺԲ. (12) ժամ, եւ
դարձեալ՝ ո՛չ իսկ անկանի օրն յընթացս Լուսնի: Եւ զի ոչ անկանի՝ յայտ
յայսմանէ է. վասն զի ամենայն ազգաց, յորում տեղոջ զնահանջսդ ասեն
անկանել յամիսն ի տարեմուտն, եւ այլք՝ ի մէջ տարւոյն: Յայնմ |67|
ետեղ Բ. (2) օր զկնի միմեանց նոյն եղանի Լուսնի՝ որպէս մերս ի Նաւասարդի: Եւ Հռոմայեցւոցն ի մուտն Մարտի, վասն որոյ եւ կէսքն՝ որ ի Յուն-
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վարի, նոյնպէս կան ի վերայ Փետրվարի, եւ ոչ անցանի կէսն ի Մարտի:
Եւ զի ոչ անցանի ի Մարտի՝ յայտ ի յանցեալ լրմանցն է: Արդ՝ տե՛ս
զբոլորն Շ.եակ (500) եւ գտանես, եթէ ի նահանջ ամի ածեալ իցէ կէս ի
Յունվարէ ի Մարտի թէ ոչ, եւ գտանես՝ ո՛չ ածեալ: Եւ դարձեալ՝ զի ո՛չ են
ժամանակն Խ, ի սկզբանէ, յայտ է յաստեղաբաշխականացն եւ յայլ ի
բնաբանացն, ուր ոչ ասեն ուրեք ի գրութիւնսն զայս ժամս:
Դարձեալ՝ եւ ի հասարակութեանցն ազգացդ, որոյ հասարակաւորութիւնքն ոչ են շարժեալ, եւ յայտ ի յԵբրայեցւոցն է: Վասն զի արարչութիւնն ի հասարակաւորութեանն էր եւ ի Դ. (4) Աւելեացն է միշտ: Եւ
միշտ աստ մտանէ Նիսան ամիսն առաջին, զոր Արեգ ամիս կոչեցին: Զի
թէ եւ յԻսրայէլ ծածուկ էր ժամանակ լինելութեան՝ էիցն, եւ առաջին գոլ
ամիսն յայտնեաց Աստուած յասելն՝ «զսա առաջին»: Եւ զսոյն վկայեն
գիրք եւ առաջինքն. արդ, պատարագն Աբրահամու ի ԺԴ. (14) Նիսան, եւ
ելն Ադամայ ի դրախտէն եւ խաչելն Քրիստոսի, ելքն յԵգիպտոսէ եւ մուտ
յերկիրն: Եւ զժամանակս զայս եւ զգործս ի գարնանային յեղանակին
ասեն կատարելագրութիւնքն: Ուստի՝ յայտ է անշարժութիւն հասարակաւորութեանն:
Արդ՝ որ շարժեալն ասեն, զայս մտաւ ածցէ, թէ հասարակաւորութիւնդ
ըստ այս շարժման զՌՆԿ. (1460) անցանէ ընդ տարին, եւ ապա զիա՞րդ
կարէ զուգեալ զայսքան չափութիւն ամաց ընդ այն կարճ եւ երկայնութեան ժամանակացն: Եւ միշտ է Նիսան՝ գոլ գարունն յեղանակին, այս
այսպէս է:
Դարձեալ՝ ասեն ոմանք, թէ յորժամ կատարէ Արեգակն զՅԿԵ. (365)
օրն, Լուսինն ոչ լինի կատարեալ զՅԾԴ. (354) օրն, ապա յայնժամ Արեգակն Գ. (3) ժամաւ ընթանայ ի նոր ամէն, եւ Լուսինն ապա լնու զիւր
պարտսն: Եւ այսպէս ասեն՝ ամի, ամի Գ., Գ. (3-3) ժամս աւելի ընթացեալ
ըստ իւրում կարգին, զոր ասեն ի Դ. (4)երորդին զօրն բովանդակ առեալ Արեգական եւ յառաջ վա|68|րեալ զհասարակաւորութիւնն ընդ Դ., Դ. (4-4)
ամս:
Եւ ըստ այս դիմաց չասեն զօրն զայն՝ յաւելումն ի տարին, բայց՝ ի
պարտսն Լուսնի, ըստ այնմ, թէ յաւելումն Արեգականէն ի Լուսինն՝ աւուրս ԺԱ. (11), ժամք չորս: Արդ, եթէ յաւելումն է սա ի Լուսնի յընթացսն՝
ընդէ՞ր ոչ վարի սա միշտ ըստ յարակային: Դարձեալ եւ չէր իսկ բանդ
նման, վասն զի ԱԺ.ան (11) օրդ յաւելումն է ի Լուսնէ ի տարին, քանզի
ԲԺ.ան (12) ամիսդ այսպէս է, վասն զի Լուսինն ՅԾԴ. (354) օր կատարէ
զՅԿԵ. (365) օրն զԱրեգական զընթացսն:
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Եւ կատարեցաւ այս այսպէս. ընդ ԲԺ.ան (12) կենդանատեսակսն
ԲԺ.ան (12) անգամ ի ՅԾԴ. (354) օրդ անցանէ, եւ զԺԵ. (15) օրդ ի
սուզականն իջանէ եւ զԺԵ. (15) օրն ժամադետն ելանէ՝ ընդ Զ.սն (6) եւ
ապա յետ ՅԾԴ.ից (354) աւուրցդ զԱԺ.ան (11) օրն ընթացսն աւելի առնէ, քան զայսոսիկ: Իսկ Գ. (3) ժամք զիա՞րդ յարին ի ԺԱ.նդ (11), զի նա
պարտք են եւ ոչ յաւելումն, վասն որոյ եւ ոչ այսպէս իմանին ԳԺ.ան (13)
ժամքն: Զի ոչ է նորա վարել զհասարակաւորութիւնդ ի յամիսս ազգացդ
ի յանցեալ ժամանակին, որպէս եւ ոչ այնց, որ աւելի ասեն գոլ զժամն
Գ.(3) ի տարւոջն, որք ՅԿԵ. (365) օր եւ Գ. (3) ժամս ասեն:
Բայց է՛ սա կարգեալ ի յԱնդրէասէ փիլիսոփայէ առ ի յիշատակ ողոմպիադացն՝ առ ի խափանս եւ ի հրաշս տգիտաց իսկ տեսանելն, թէ քանի
է վասն Յայտնութեանն եւ հասարակաւորութեանն, եւ որք շարժին սովաւ աւուրք:
Զի՞նչ է նահանջից նահանջն:
Ի կիտէ ի կէտ նահանջ կոչի, եւ բոլորին բովանդակ՝ նահանջից
նահանջ:
I |222| Պահանջեցեր յինէն, ուսումնասէր, վասն Հայկազնեան տումարիս տաւնից տարեկանաց շրջաբերութեան՝ որ ոչ ընդ այլազգացդ զիւգեալ նահանջիցն շաբաթանալով զդարձն վերստին առնու, այլ միշտ անցեալն զվախճան առնելով լրմանցն, ի ներկայումս միշտ եւ յապագայսն
ներգործէ մեզ, այլ տաւնից տեսութիւն յարափոփոխ անցելովք նահանջիւք եւ հասարակաւորութեանն գնալով, ընդ բոլոր աւուրս տարւոյն ի
հարկէ ընդ իւր շարաբերելով զդրութիւն տաւնից խաղացմամբ, ի բոլոր
ամին կատարէ ՌՆԿ. (1460) ամ, եւ ոչ ամիսն շարժի, որպէս զայլազգացդ...
Որպէս նահանջդ՝ աւր աւելի Արեգականն է, որ յաւելու յեւթներեակս
ազգաց, բայց ի հայդ՝ ոչ, վասն որոյ ամիսք նոցա շարժին, այլ ոչ տաւնք:
Զոր եթէ ի մերումս էր եդեալ, որպէս զԵբրայեցւոցն ի նահանջի ամի
զԱւելեացն վեց ունելով, եւ զաւրն նւելի յեւթներեակ տարոյն յաւելեալ՝
անաշխատ մեզ զգիտութիւն արուեստիցդ ցուցանէր: Զի եւթներեկիդ յաւելուած ըստ ընթացից Արեգականդ է, իբրեւ զվերադիրդ, որ յաւելուած
Լուսնի, դոքա ցուցանեն մեզ յայտնապէս զընթացս Լուսնի եւ Արեգական
եւ զանցեալ ժամանակս:
Իսկ որ հայ վերադիրք եւ լրմունք ի բոլորս ոչ մտանեն որպէս զայլոցդ, զի շփթումն յերկուց կողմանց ունի՝ ի նահանջէ եւ յիննեւտասներեակէ. եթէ ի միոջէն էր, որպէս զայլոց ազգացդ, |223| մտանէր եւ նա ի
բոլոր, զի այլոց ազգացդ բոլորք յիննեւտասներեակէ շփոթին եւ ի նահանջէ՝ ոչ, իսկ հայոցդ՝ յերկոցունց:
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«Զնահանջ» ասեն լինել զլոյս երից աւուրց արարչութեանն անմարմին, եւ Արեգակն լինել երեք ժամքն աւրինակ անմարմին, անսկիզբն եւ
անմատոյց լուսոյ երրորդութեանն, որ ի չորս ամի ժողովեալ, լինի կատարեալ աւր մի, եւ ի ԻԸ. (28) ամի եւթն աւր կատարէ եւ շաբաթացեալ
զկարգ եւթներեակին ի նոյն դարձուցանէ:
J |36| Հարցումն. Զի՞նչ է «նահանջն»:
Պատասխանի. Երեք ժամքն են, որ ի չորս ամն մի օր կատարի եւ կոչի
«նահանջ», այսինքն՝ է որոշումն ժամանակաց:
Հարցումն. Զի՞նչ է «նահանջից նահանջ»:
Պատասխանի. Ի քսանեւութ ամին եօթն օր լինի եւ շաբաթ կատարի
եւ այն ւոչի «նահանջից նահանջ»:
K |165| Ի ժամանակս Եսքելլոսի Աթենացւոյ, առ որով եղաւ ագոնն,
որ է մրցութիւն՝ ղոմբիադն կոչեցեալ, որով Հելլենացիքն վարեն զժամանակս իւրեանց, եւ հնարեցաւ զայս ի Փոտինոսէ հրամանաւ Հերակլեայ՝
առ ի խաղաղել զխիստ պատերազմն. «Կացէք,- ասէ,- մինչեւ ի տարին
ուրախութեան եւ ապա ցուցցէ իւրաքանչիւր ոք զուժ իւր եւ զարուեստ,
եւ պսակեսցի»: Բայց Եւսեբի առ Յովաթամաւ արքայիւ ասէ այլոց բանիւ:
Բայց առնեն զագոնն ի հինգ ամին, յորժամ չորքն լնու եւ հինգն սկսանի, եւ այս է նահանջն, որով տումարական արուեստն յառաջանայ ի ժողովումն:
M |135| Վասն նահանջիս երիս իրս խնդրելի է. նախ թէ զինչ է նահանջ, երկրորդ՝ թէ ուստի գոյանայ, երրորդ՝ թէ զինչ է ներգործութիւն
սորա:
Վասն առաջնոյն ճառելի է, զի նահանջն յաւելուած թուոյ անուն է, թէ
մասանց լիցի յաւելուած եւ թէ աւուրց եւ թէ ամսոց եւ թէ տարեաց: զի
որ ի մասանց յաւելուածոյ լինի օր, ասեմք այնմ «նահանջ», եւ երբ օր
նահանջիցն շաբաթանայ, կոչի «նահանջից նահանջ Արեգականն», զի
դառնայ Արեգակն ի շաւիղ շրջանին իւրոյ, յորում ստեղծաւ: Իսկ յորժամ
ժողովի Է. (7) ամիս՝ պակաս օր մի ի մետասան աւուրց վերադրացն, եւ
կատարի յԺԹ. (19) մասանց Լուսնի միոյ աւուրն, ասի «նահանջից նահանջ Լուսնի», զի եւ Լու|136|սինն դառնայ ի շաւիղ շրջանի իւրոյ ստեղծմանն: Եւ երբ տարիքն ժողովեալ լինի ՇԼԲ. (532) ամ, յայնժամ ասի
«նահանջից նահանջ Արեգական եւ Լուսնի», զի ի միասին կատարեալ
զաւագ շրջանն եւ դարձեալ դառնան ի միասին ի շաւիղ շրջանին, որպէս
ի սկզբան լինելութեան իւրեանց, որ երկոքինն ընթացան ի շաւիղն յայն:
Իսկ վասն երկրորդին գիտելի է, զի գոյանայ օր նահանջիս յարեգակ-
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նային մասանցն եւ այս ըստ կրկին եղանակի. առաջին՝ զի Արեգակն ընթանայ զչափ աւուրն ԻԴ. (24) ժամ եւ Ժ. (10) մասն ու կէս այլ աւելի եւ
երկրորդ՝ զչափ աւուրն ըստ ԺԲ. (12) ժամու, յորժամ ընթանայցէ Ե. (5)
մասն եւ չորրեակ մասին մի ընթանայ այլ աւելի: Եւ չորրեակ մասին՝ մի
բաժին է ի մասնէ, յորժամ ի Դ. (4) բաժինս բաժանես զմի մասն:
Եւ բաղկանայ օր նահանջիս յարեգակնային կես մասանցն եւ ի չորրեակ մասին միոյն: Արդ, յարեգակնային կես մասանցն բաղկանայ օր
նահանջիս. այսպէս՝ յաւելու յօրն կէս մասն եւ յամիսն՝ ԺԵ. (15) եւ ի տարին՝ ՃՁ. (180) մասն եւ ի Դ. (4) տարին՝ ՉԻ. (720) մասն: Արա զԼ. (30)
մասն ժամ մի, լինի ԻԴ. (24) ժամ եւ կատարի օր մի, եւ օրս այս ասի
«նահանջ», որ է յաւելուած արեգակնային մասանց: Իսկ ըստ չորեակ
մասին միոյ գոյանայ նահանջի օրս այսպէս՝ ի Դ. (4)օրն յաւելու մասն մի
եւ յամիսն Է. (7) մասն ու կես եւ ի Դ. (4) ամիսն՝ Լ. (30) մասն եւ ի տարին՝ Ղ. (90) մասն եւ ի Դ. (4) տարին՝ ՅԿ. (360) մասն: Լ. (30) մասն
արա՛ ժամ մի, լինի ԺԲ. (12) ժամ եւ առնէ օր մի ըստ ԺԲ. (12) ժամու: Ապա յայտնի եղեւ օր նահանջիս, որ բացակատարեցաւ յարեգակնային
մասանցս, որպէս ցուցաք:
Իսկ վասն երրորդին ասելի է, թէ զինչ է ներգործութիւն նահանջիս.
նախ զի յաւելու օր մի ի տարիս եւ որոշումն գործէ ժամանակաց, երկրորդ՝ զի կրկին աճեցուցանէ զեօթներեակն այլոց ազգաց, երրորդ՝ զի
պակասեցուցանէ թիւ մի ի վերադիրս հայոց: Բայց ոչ գովին Հայք յիմաստասիրաց, զի նահանջն յարեգակնային մասանցն բաղկանայ, որպէս
ցուցաք: Պարտ էր յեօթներեակս յաւելել, զի եւ եօթներեակն յարեգակնային մասանցն է եւ ոչ ի վերադրացն պակասեցուցանել եւ զթերութիւն
լցեալ Լուսնին ԺԱ. (11) վերադրաւն զօր նահանջիս ի վերայ յաւելել եւ
յանշարժութենէ շարժել զբովանդակ կանոնեալսն տումարական արհեստիս եւ աշխատանս մեծ հասուցանել նորամուտ ուսումնականաց...
|226| Նախ խնդրելի է, թէ զինչ է նահանջն, երկրորդ՝ թէ ուստի գոյանայ օրն նահանջի, երրորդ՝ թէ ի քանիս բաժանի նահանջն, չորրորդ՝ թէ
զինչ առնէ նահանջն:
Վասն առաջնոյն գիտելի է. նախ զի զնահանջն ստուգաբանօրէն յաւելուած մասանց ասի, որ ի չորս ամն յաւելու օր մի, եւ զտարին առնէ ՅԿԶ.
(366) օր: Երկրորդ՝ որոշումն ասի, զի ժամանակն յերկուս տարանջատի՝
ի նահանջ եւ յամսանահանջ: Իսկ եկեալ նահանջին, որոշէ զժամանակն
եւ ցուցանէ, թէ այս ի նահանջի երից ամացն չէ, որ զտարին ՅԿԵ. (365)
օր կատարէ, այլ նահանջն է, որ զտարին ՅԿԶ. (366) օր շարաշինէ:
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Երկրորդ՝ ասելի է, թէ յորոց մասանց գոյանայ նահանջն: Ասեմք ըստ
փիլիսոփայիցն ձայնի տումարական հանճարասիրացն, նախ ըստ ԻԴ.(24)
ժամու աւուրն չափու, զոր ատարէ Արեգակն ՅԿ. (360) մասանցն ըստ Լ.
(30) հոլովման ընթացիցն յաւելու այլեւս Ժ. (10) մասն եւ կէս: Իսկ օրս
նահանջի յայն կէս մասանցն գոյաւորի, զի յաւելու յօրն կէս մասն եւ
յԲ.(2) օրն՝ Ա. (1) մասն եւ յԼ. (30) օրն, որ է ամիս մի, ԺԵ. (15) մասն, որ
է կէս ժամ, եւ յԲ. (2) ամիսն՝ Ա. (1) ժամ եւ ի տարին, որ է ԺԲ.(12) ամիս,
Զ. (6) ժամ եւ ի Դ. (4) տարին՝ ԻԴ. (24) ժամ, որ է օր մի, ուստի բաղկացաւ ի մասանցս յայս, եւ օրս այս է նահանջ: Երկրորդ՝ ըստ ԺԲ. (12) ժամու աւուրցն այսպէս է, զի Արեգակն ընթանայ զԺԲ. (12) ժամ աւուրն եւ
յաւելու այլեւս Ե. (5) մասն եւ չորրեակ մասին միոյ, որ ի չորից բաժանէ
մասինն, մինն է: Զի որպէս մի դրամն ի Դ. (4) ըռուպ բաժանի, նոյնպէս
եւ մի մասն ի Դ. (4) մասնիկս բաժանի: Եւ այս ժողովի ի Դ. (4) օրն մի
մասն եւ յամիսն՝ Է. (7) մասն եւ կէս եւ ի Դ. (4) ամիսն՝ Լ.(30) մասն, որ է
ժամ մի եւ ի տարին՝ Գ. (3) ժամ եւ ի Դ. (4) տարին՝ ԺԲ. (12) ժամ, որ է
օր մի, եւ այս է նահանջն:
|227| Երրորդ՝ գիտելի է, զի նահանջն ի Դ. (4) բաժանի՝ ի նահանջ,
յամսանահանջ, ի նահանջից նահանջ, ի գերադրական նահանջ: Առաջին
նահանջ այս է, որ զորոշումն ժամանակաց առնէ, որպէս ասացաք:
Երկրորդ նահանջ՝ ամսանահանջն է, որ զուգաւորութիւն ամսոց ազգաց
առնէ, որպէս՝ է հոռոմոց եւ հայոց: Երրորդ նահանջ՝ նահանջից նահանջն
է, որ է Արեգականն եւ Լուսնին, որ զԼուսինն յիւր շրջանն ձգէ եւ զԱրեգակն յիւրն: Չորրորդ՝ գերադրական նահանջն այն է, որ զՇ.եակ (500)
աւագ շրջանն կատարէ, եւ զԱրեգակն եւ զԼուսինն ի միասին ի ստեղծման շաւիղն ձգէ: Իսկ գերադրական նահանջն պարունակէ զնահանջից
նահանջսն, եւ նահանջից նահանջն՝ զնահանջսն եւ նահանջքն՝ զամսանահանջն:
Որպէս պարունակէ մարմինն զմակերեւոյթն, եւ մակերեւոյթն՝ զգիծն,
եւ գիծն՝ զանյայտ նիշն: Դարձեալ՝ չորրորդն պարունակէ զերեակն, եւ
երրորդն՝ զերկեակն, եւ երկեակն՝ զմիակն, այսպէս մարմինն եւ մակերեւոյթն: դարձեալ՝ երկրորդն բաղկանայ յառաջնոյն, երրեակն յերկակէն,
եւ քառեակն՝ յեռակէն, այսպէս եւ գիծ եւ մակերեւոյթ: Դարձեալ՝ երկեակն շարաբառնայ զերրեակն, եւ երրեակն զքառեակն, այսպէս եւ
գիծն՝ զմակերեւոյթն, եւ նա՝ զմարմինն:
Չորրորդ՝ ասելի է, թէ զինչ առնէ նահանջն: ներգործութիւն նահանջի
այս է. նախ զի տարորոշէ զժամանակն, երկրորդ՝ զի շաբաթացուցանէ
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զԷ. (7) օր նահանջիցն եւ առնէ զնահանջից նահանջն, նոյնպէս եւ զԺԱ.
(11) օր Լուսնին բոլորէ յաւուրս Լ. (30) եւ առնէ զնահանջից նահանջն
Լուսնին: Երրորդ՝ զի թիւ մի ի վերադրացն հայոց պակասեցուցանէ:
Չորրորդ՝ զի Արեգակն թիւ մի յեօթներեակս այլ ազգացն յաւելի եւ առնէ
զմէկն երկու եւ զայլն ըստ կարգի: Հինգերորդ՝ զի յաւելու ի չորս տարին
օր մի:
38. ՅԱՂԱԳՍ ԱՄՍԱՆԱՀԱՆՋԻՆ

A |142| Ամսանահանջ այսպէս արա՛. Կա՛լ զնահանջն, Ի. (20) թիւ ի
վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ ի խոնարհ մնայ, ամսանահանջ է:
Այլ կա՛լ զհասարակածն, Աւել աւուրքն Ե. (5) ի վերայ բե՛ր, ամսանահանջ է:
|156| Զուգաւորութիւն Հայոյ ընդ Եբրայեցւոյ այսպէս արա՛. |157|
Կա՛լ զաւուրս Հայ ամսոյն, ԺԱ. (11) ի վերայ բե՛ր եւ զամսանահանջն ի
բաց ե՛րթ, որ մնայ՝ աւուրք են Եբրայեցւոյ:
Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս Եբրայեցւոյ ամսոյն եւ զամսանահանջն
Հայոյն ի վերայ բե՛ր եւ ԺԱ. (11) ի բաց ե՛րթ, որ մնայ՝ աւուրք են Հայ
ամսոյն:
Զուգաւորութիւն Հայոյ եւ Եգիպտացւոյ այսպէս արա՛. կա՛լ զաւուրս
Հայ ամսոյն, ԼԶ. (36) ի վերայ ա՛ծ, զամսանահանջն ի բաց ե՛րթ, որ մնայ՝
այն են աւուրք Է. (7) ազգաց: Մինչեւ ի Քաղոց ամիս ԼԶ. (36) ածես, այլոցն՝ ԼԱ. (31) մինյեւ ի Նաւասարդի ամիս ա՛ծ:
|182| Ամսանահանջ այսպէս արա՛. Կա՛լ զնահանջն, Գ. (3) ի վերայ
ա՛ծ, ամսանահանջ է, բայց թէ զԼ.ն (30) ելանէ՝ զԼ. (30) ե՛րթ:
Զուգաւորութիւն ամսոց Նորոյ ընդ Հնոյ այսպէս արա՛. Ի Նաւասարդէ
Նորոյ մինչեւ ի Նաւասարդ Հընոյն կա՛լ զաւուրս Նոր ամսոյն, զամսանահանջն եւ ԺԱ. (11) թիւ ի վերայ բե՛ր, թէ զԼ. (30) ելանէ, զԼ.ն (30) ե՛րթ,
որ մնայ՝ աւուրք Հին ամսոյն է:
Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս Հին ամսոյն, թէ չէ բաւական՝ զանցեալ ամիսն
ի վերայ բե՛ր, զամսանահանջն եւ ԺԱ. (11) թիւ ի բաց գնա՛, որ մնայ՝ աւուրք Նոր ամսոյն է:
Իսկ Նաւասարդէ Հընոյն մինյեւ ի Նաւասարդ Նորոյն՝ կա՛լ զաւուրս
Նոր ամսոյն, զամսանահանջն եւ Զ. (6) թիւ ի վերայ ա՛ծ, թէ զԼ. (30) ելանէ, զԼ. (30) ե՛րթ, որ մնայ՝ աւուրք Հին ամսոյն է: Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս
Հին ամսոյն, թէ չէ բաւական՝ զանցեալ ամիսն ի վերայ ա՛ծ, զամսանահանջն եւ Զ. (6) թիւ ի բաց առ, որ մնայ՝ աւուրք Նոր ամսոյն է:
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A1 |255| Յաղագս անփոխ եղանակաց համառաւտ.
Ը. (8), ԻԶ. (26), Գ. (3), ԺԳ. (13), Թ. (9), Զ. (6), Զ. (6), Ժ. (10),
ԺԱ.(11), Բ. (2), Զ. (6), ԺԳ. (13), ԺԷ. (17), ԻԵ. (25), Դ. (4):
Կա՛լ զՄեծ թուականի նահանջ եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ ի խոնարհ
մնայ՝ ամսանահանջ է:
Կա՛լ զամսանահանջն, Ը. (8) ի վերայ բե՛ր, տո՛ւր ի Տրէ՝ գարնանամուտ է:
ԻԶ. (26) ա՛ծ Տրէի տո՛ւր՝ Աւետիք Աստուածածնի է:
Գ. (3) ա՛ծ, Քաղոց տո՛ւր՝ անկաստղ է:
ԺԳ. (13) ա՛ծ, Արաց տո՛ւր, ելաստղ է:
Թ. (9) ա՛ծ, Մեհեկոյ տո՛ւր՝ ամառնամուտ է եւ դարձ Արեգականն ի
խոնարհ:
Զ. (6) ա՛ծ, Ահկոյ տո՛ւր՝ Աստուածածին է, աւրագիւտ արա՛, թէ չորեքշաբթի հանդիպի, յետ բե՛ր ի կիրակի, եւ թէ ի հինգշաբթի՝ նա յառաջ
տո՛ւր ի կիրակի:
Զ. (6) ա՛ծ, Մարերոյ տո՛ւր՝ Սուրբ խաչն է, նոյնպէս աւրագիւտ արա՛:
Ժ. (10) ա՛ծ, Մարերոյ տո՛ւր, աշնանամուտ է:
ԺԱ. (11) ա՛ծ, Հրորտից տո՛ւր՝ Յիսնակամուտ է:
Բ. (2) ա՛ծ, Աւելեաց տո՛ւր՝ Սուրբ Յակոբի Բարեկենդան է, իսկ զՅիսնակամուտ եւ Սուրբ Յակոբ յետ բե՛ր եւ յառաջ տո՛ւր եւ Բարեկենդան
արա՛:
Զ. (6) ա՛ծ, Նաւասարդոյ տո՛ւր՝ ձմեռնամուտ է, եւ դարձ Արեգականն
ի բարձրութիւն:
ԺԳ. (13) ա՛ծ, Նաւասարդոյ տո՛ւր՝ Ծնունդ է այլ ազգեաց:
ԺԷ. (17) ա՛ծ, Նաւասարդոյ տո՛ւր՝ Յայտնութեան Բարեկենդան է Հայոց:
ԻԵ. (25) ա՛ծ, Նաւասարդոյ տո՛ւր՝ Ծնունդ է Քրիստոսի:
Դ. (4) ա՛ծ, Սահմոյ տո՛ւր՝ Տեառնընդառաջ է:
|264| Ամսանահանջ այսպէս արա՛. Կա՛լ զՀայոց Մեծ թուականի նահանջն, Ժ. (10) ի բաց ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ ամսանահանջ է:
Դարձեալ՝ կա՛լ զՀայ հասարակածն, ԺԲ. (12) թիւ ի վերայ բե՛ր, թէ
զԼ.իւն (30) ելանէ, զԼ. (30) ե՛րթ, որ մնայ՝ ամսանահանջ է:
Դարձեալ՝ կա՛լ զնահանջն Նոր թուականին, Գ. (3) ի վերայ բե՛ր եւ
ե՛րթ Լ. (30), Լ. (30), որ մնայ՝ ամսանահանջ է:
|277| Ամսանահանջ այսպէս արա՛. Կա՛լ զգարնանամուտ Մեծ Հային,
ԺԲ. (12) ի վերայ ա՛ծ, Լ. (30) ի բաց ե՛րթ, որ մնայ՝ ամսանահանջ է:
|281| Ամսանահանջ այսպէս արա՛. Կա՛լ զՄեծ Հայոց գարնանամուտն,
ԺԲ. (12) ի վերայ ա՛ծ եւ Լ. (30) ի բաց ե՛րթ, որ մնայ՝ ամսանահանջ է:
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Զուգաւորութիւն Մեծ Հայոց ընդ Ջալալի ամսոյ այսպէս արա՛. Ի Նաւասարդէ մինչ ի Մարտ ի ԺԳ. (13), որ է տարեմուտ սոցա եւ Նաւռուզ,
կա՛լ զաւուրս Հայ ամսոյն, ԻԵ. (25) ի վերայ բե՛ր, զամսանահանջն ի բաց
հան՝ աւուրք է Պարսից: Իսկ ի Մարտի ԺԳ.էն (13) մինչ ի Նաւասարդն՝
Ի.(20) բե՛ր ի վերայ:
Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս Ջալալի ամսոյն, ի Նաւասարդէ մինչ ի Մարտ
ի ԺԳ.ն (13), ԻԵ. (25) ի բաց ե՛րթ եւ զամսանահանջն ի վերայ բե՛ր,
աւուրք են Հայոց: Ի Մարտի ԺԳ.էն (13) մինչ ի Նաւասարդի՝ Ի. (20) բաց
հա՛ն:
|288| Զուգաւորութիւն ամսոց Նորոյ ընդ Հնոյ այսպէս արա՛. Ի Նաւասարդէ Նորուս մինչեւ ցՀինն Նաւասարդ ամսանահանջ այսպէս արա՛.
կա՛լ զՄեծ թուականի նահանջն, Ժ. (10) թիւ ի բաց ե՛րթ եւ զայլն ե՛րթ Լ.,
Լ. (30-30), որ մնայ՝ ամսանահանջ է:
Կա՛լ զաւուրս Նոր ամսոյն, զամսանահանջն ու ԺԱ. (11) թիւ ի վերայ
ա՛ծ եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ՝ աւուրք Հին ամսոյն է:
Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս Հին ամսոյն եւ թէ չիցէ բաւական, զանցեալ
ամիսն ի վերայ ա՛ծ, ամսանահանջն ու ԺԱ. (11) թիւ ի բաց գնա՛, աւուրք
Նոր ամսոյն է:
Իսկ ի Նաւասարդէ Հնոյն մինչեւ ցՆաւասարդ Նորոյս կա՛լ զաւուրս Նորոյ ամսոյն, զամսանահանջն ու Զ. (6) թիւ ի վերայ ա՛ծ եւ ե՛րթ Լ., Լ. (3030), որ մնայ՝ աւուրք Հին ամսոյն է:
Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս Հին ամսոյն, թէ չիցէ բաւական, զանցեալ
ամիսն ի վերայ բե՛ր, զամսանահանջն ու Զ. (6) թիւ ի բաց գնա՛, որ մնայ՝
աւուրք Նրոյ ամսոյն է:
E |156բ| Զի՞նչ է, որ ասէ «Է. (7) ա՛ծ ի վերայ հասարակածին, եւ
ամսանահանջ է»:
ԺԲ. (12) ա՛ծ, վասն զի զերեքտասանն Ահկի Ի. (20) կատարեաց Է. (7),
որ է Մարտի ամիս, յորում է Հոռովմին հասարակածն:
M |255| Աւագ լրումն այսպէս արա՛... |257| զլրումն արտաքոյ հասարակածին հանեմք... զի ոչ տգէտ եւ անմիտ երեւիմք եւ կամ պարսաւիմք...
Հետ այսմ զանփոխ եղանակքն արա՛, այսինքն՝ զԸ. (8), Գ. (3)...
|227| Գիտելի է, զի նահանջն ի Դ. (4) բաժանի՝ ի նահանջ, յամսանահանջ, ի գերադրական նահանջ... Երկրորդ նահանջ՝ ամսանահանջն է,
որ զուգաւորութիւն ամսոց ազգաց առնէ, որպէս է՛ հոռոմոց եւ հայոց:
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39. ՅԱՂԱԳՍ ՀՆԳԻՑ ԱՒՈՒՐՑ

A |185| Յունական տոնախմբութիւնն այսպէս կատարի. Ի Սեպտեմբերի ԻԵ. (25)՝ զպապանձումն Զաքարիայի եւ ի նմին աւուր զյղութիւնն
Եղիսաբեթի: Եւ անտի մինչեւ ի Մարտի ԻԵ. (25) համարեն Զ. (6) ամիս եւ
անդ առնեն զԱւետիքն: Եւ ի Մարտի ԻԵ.էն (25) մինչեւ ի Դեկտեմբեր
ԻԵ.(25) համարեն Թ. (9) ամիս եւ Ե. (5) աւր, եւ անդ ասեն զԾնունդն եւ
ի Փետրուար Բ. (2)՝ Տեառնընդառաջ կատարեն:
Այլ մեզ այսպէս իմանալի է՝ Թշրին Ա. (1) նուիրեալ սուրբ կոչեսցի, որ
է Սեպտեմբեր ԺԸ. (18): Եւ Թշրին Ժ. (10)՝ միշտ քաւութիւն, յորում մտանէր քահանայապէտն ի սրբութիւն սրբութեանցն, որ է պապանձումն Զաքարիայի, որ լինի Սեպտեմբերի ԻԵ. (25), եւ Թշրին ԺԱ. (11)՝ տաւնից
կատարումն, որ է Սեպտեմբեր ԻԸ. (28): Եւ Թշրին ԻԲ. (22) գնաց Զաքարիա ի տուն իւր, որ է Հոկտեմբերի Թ. (9), եւ Թշրին ԻԳ. (23)՝ յղութիւնն
Եղիսաբեթի, որ է Հոկտեմբեր Ժ. (10):
Արդ, աստի մինչեւ ի Նիսան ԺԵ. (15) եւ յԱպրիլ Զ. (6) կատարի Զ. (6)
ամիս, յորում առաքեցաւ Գաբրիէլ առ Կոյսն յաւուր չորեքշաբթու:
Եւ անտի մինչեւ ի Տբեթ ԻԱ. (21) եւ Յունուարի Զ. (6) կատարի Թ. (9)
ամիս եւ Ե. (5) աւր: Աստ ծնեալ լինի Բանն Աստուած յաւուր Ե.շաբթու,
որ կատարի Տեառնընդառաջն ի Փետրուար ԺԴ. (14). Ե. (5), Զ. (6),
Է.(7), Բ. (2), Գ. (3), Դ. (4), Ե. (5), Է. (7), |186|, Ա. (1), Բ. (2), Գ. (3),
Ե.(5), Զ. (6), Է. (7), Ա. (1), Գ. (3), Դ. (4), Ե. (5), Զ. (6), Ա. (1), Բ. (2),
Գ.(3), Դ. (4), Զ. (6), Է. (7), Ա. (1), Բ. (2), Դ. (4), Ե. (5)՝ պատկեր Լ. (30)
ամին աւուրցն:
Բայց նոքա բազում անկամ ջանան, որ զԱւետիսն առնեն ի Դ.շաբթի եւ
զԾնունդն ի Ե.շաբթի, եւ ոչ կարեն, վասն զի անտեղի են:
Բայց մերս աստուածաւանդ կարգ յամենայն ԻԹ. (29) ամի՝ ի մտանել
երեսնեկին բե՛րէ զնոյն պատկեր գրոյն, զի յորում աւուր ծնաւ, ի նոյն աւուր մկրտեցաւ, որ թէ որոնես՝ ճշգրիտ գտանես եւ անսխալ:
A1 |266| Յորժամ ըստ Յունաց տաւնախմբութեան զպապանձումն Զաքարիայի, զյղութիւնն Եղիսաբեթի, զԱւետիսն, զԾնունդն, զՄկրտութիւնն
եւ զՏեառնընդառաջն կամիցիս գիտել՝ այսպէս է: Ի Սեպտեմբերի ԻԷ.(27)
պապանձումն Զաքարիայի է, եւ նոքա ի նմին աւուրն զյղութիւն Եղիսաբեթի ասեն լինել:
Եւ մինչեւ ի Մարտի |267| ԻԵ. (25) համարեն Զ. (6) ամիս եւ անդ ասեն զԱւետիս Կուսին:
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Եւ Մարտի ԻԵ.էն (25) մինչեւ ի Դեկտեմբերի ԻԵ.ն (25) համարեն Թ. (9)
ամիս եւ Ե. (5) աւր, եւ անդ առնեն զԾնունդ Քրիստոսի:
Եւ ի Փետրուար ի Բ.ն (2) Տեառնընդառաջ կատարեն եւ բազում անգամ ջանան զաւր Ծննդեանն յաւուր Ե.շաբթի ածել, եւ ոչ կարեն, եւ ոչ
զԱւետիք՝ յաւուր չորեքշաբթի:
Իսկ մեզ այսպէս իմանալի է՝ ի Թշրին ԻԱ. (21) նուիրեալ աւր սուրբ
կոչեսցի, որ է Սեպտեմբերի ԺԸ. (18): Եւ ԹՇրին ի Ժ. (10)՝ միշտ տաւն
քաւութեան, յորում մտանէր քահանայապետն ի սրբութիւն սրբոցն, որ է
պապանձումն Զաքարիայի: Եւ լինի Սեպտեմբեր ի ԻԷ. (27) եւ Թշրին ի
ԺԷ.(17) տաւն տաղավարահարաց, որ է Հոկտեմբերի Բ. (2) եւ Թշրին ի
ԻԳ.(23)՝ յղութիւն Եղիսաբեթի յաւուր շաբաթու, եւ է Հոկտեմբեր ի Ժ. (10):
Եւ սկսեալ աստի մինչեւ ի Նիսան ի ԺԷ. (17) եւ յԱպրիլ յԷ. (7) կատարի Զ. (6) ամիս, յորում առաքեցաւ Գաբրիէլ առ Կոյսն Մարիամ յաւուր
Դ.շաբթի: Արդ, աստի մինչեւ ի Տբեթ ԻԱ. (21), որ է Յունուար ի Զ. (6),
լինի Թ. (9) ամիս եւ Ե. (5) աւր: Աստ ծնեալ յայտնի Բանն Աստուած յաւուր Ե.շաբթի:
Եւ Շբաթ ամսոյ Լ. (30), որ է Փետրուարի ԺԴ. (14), Տեառնընդառաջ
կատարի յաւուր Բ.շաբթոջ:
F |283| Տաւն սրբոյ Ծննդեանն Քրիստոսի ԲԺ. (12) աւուրբք յառաջ
քան զտաւն Մկրտութեանն... կարգեցին առաքեալքն եւ եդին հաստատութեամբ, թէ եղիցի տաւն Ծննդեանն եւ Յայտնութեանն Տեառն եւ Փրկչին մերոյ գլուխ եւ առաջնորդ տաւնից եկեղեցւոյ, որ աւր ԻԱ. (21) է
Տիբեթ ամսոյ, որ է Զ. (6) Յունուարի ըստ հռովմայեցւոց:
Իսկ յետ բազում ամաց նոցա կանոնադրութեանն գտաւ տաւնս այս,
որպէս ասեն ոմանք յաշակերտաց հերձուածոյն Կերինթոսի, եւ ի Յունաց
ընկալեալ եղեւ որպէս արդարեւ ի տաւնասիրաց եւ ի ջերմագունից բարեպաշտութեան, եւ ի նոցանէ ընդ աշխարհ ամենայն սփռեալ տարածեցաւ: Իսկ յաւուրս սրբոյն Կոստանդիանոսի ի սուրբ ժողովին Նիկիայ ոչ
եղեւ ընկալեալ տաւնս այս ի սրբոց հարցն, այղ ըստ նոյն կանոնի սրբոց
առաքելոցն սահմանեցին տաւնիլ...
|284| Պարտ է զիւրաքանչիւր տաւնիցն պատճառ Ծննդեանն եւ Մկրտութեան ծանուցանել, զի եւ դուք ի նոյն փութացեալք կատարեցէք: Քանզի
լուսաւոր Ծննդեանն Քրիստոսի եւ մեր մեղսաքաւիչ ծնունդ սրբոյ աւազանին ի նմին փրկական աւուրն կատարեցաւ, զի ի նմին աւուր առ
յանձն մկրտիլ յաղագս առ մեզն զիջանելոյ: Զի ոչ եթէ ինքն կարաւտ ինչ
էր սրբութեան, այղ զմեզ կամեցաւ սրբել ի մեղացն պղծութենէ...
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Իսկ ի կենսաբեր Յարութեանն Զատկին ի ձեռն մեռուցանելոյ զմեղս
մեր ի ջուրս աւազանին նմանողք լինիմք մեռելութեան մահուն Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, եւ երեքկին ընկղմամբն թաղել ի ջուրս սրբոյ
աւազանին զերեքաւրեայ թաղումն Տեառն մերոյ նշանակեմք յանձինս
մկրտելոցն...
|285| Զկանոն Ծննդեանն ի վեց Յունուարի կարգեաց նոյն ինքն Կիւրեղ: Քանզի գրեալ է ի սկզբան կանոնին այսպէս՝ թէ տաւն սրբոյ Յայտնութեան կատարի ի Յունուարի, որ է վեց ամսոյն. ժողովին ի հովուանոցն եւ զայս ինչ կանոն կատարեն եւ ապա ի Բեթղեէմ եւ յայրին: Ահա
յայտնապէս ցուցանէ ի միում աւուր տաւնել զերկոսին: Եւ ո՞վ ժպրհեսցէ
ասել պարսաւանս ինչ երանելոյն Կիւրղի կամ ի նմանէ կարգեցելոցն...
|286| Ծածկաբար պարգեւեցաւ մինչեւ ցԿոստանդեայ թագաւոր երանելին Կիւրեղ յաւժարեաց գրել թուղթ աղերսանաց եւ կոչել զնա բարեպաշտ եւ տեղեակ աստուածայնոյ... Արդ, եթէ զսա Յունաց հաճոյ թուեցաւ քամահել, ժամ է նոցա եւ զԱւետարանն անպատուել՝ վասն ոչ ընդունելոյ զտաւն Ծննդեանն, զի սա եւ նա ի միում աւուր ցուցանեն՝ եւ
Ծնուննդն եւ զՄկրտութիւնն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ: քանզի գրեալ է
Ղուկայ յԱւետարանին ի խորհրդեան Մկրտութեանն այսպէս. «թէ եւ
ինքն Յիսուս էր ամաց իբրեւ երեսնից սկսեալ»: Ահա յայտնապէս ցուցանէ, թէ ի նոյն աւուր Ծննդեանն մկրտեցաւ եւ սկիզբն արար երեսնամւոյն կատարեալ հասակի եւ վարդապետութեան...
Իսկ վասն առաքելական կանոնին այսպէս ասեն Յոյնք՝ եթէ ոչ էր
նոցա պարապումն ստուգիւ քննել զաւուրս տաւնից, քանզի գործ նոցա
աւետարանելն էր եւ ի հեթանոսականացն զատուցանել տաւնից: Արդեւք
հաճոյ թուիցի ումեք այսպիսի բան ի վերայ առաքելոցն լսել, թէ արդարեւ այնչափ անփոյթ արարին զկարգաւորութենէ տաւնից...
|287| Ասեն եւ զայս Յոյնք, եթէ երկոցունց տաւնիցն կոչի Յայտնութիւն՝ եւ Ծննդեանն եւ Մկրտութեանն: Արդ, ամենեցուն յայտնի է, եթէ ի
վեց Յունուարի կոչի Յայտնութիւն եւ ոչ եթէ ի ԻԵ. (25) Դեկտեմբերի ոչ ի
Յունաց եւ ոչ այղ ազգեաց, եւ ոչ լսեալ ուրուք երբեք երկուս Յայտնութիւնս, այղ՝ մի: Ապա եթէ «Յայտնութիւն» ասէ եւ զԾննդենէ ճառէ, յայտ
է, թէ ի միում աւուր ցուցանէ:
Դարձեալ՝ եւ ի Մկրտութեանն ճառէ առնուն Յոյնք իւրեանց ի վկայութիւն զբանս զայս. «արդ, զԾննդեանն զվայելչականս տաւնեցաք», եւ
զնովիմբ ածեալ ասէ՝ «իսկ այժմ գործքս այղ Քրիստոսի եւ այղ խորհուրդ»: Այղ ես հաւանիմ՝ այղ է գործ եւ այղ է խորհուրդ, բայց ոչ յայղում աւուր:
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Զի եւ առաջինն բան ինձ վկայէ՝ «զԾննդեանս վայելչականս տաւնեցաք» ասէ եւ ոչ «զԾննդեանն», զի եթէ երկոտասան աւուրբ վերջ, եւ
ապա «զԾննդեանն» պարտ էր ասել եւ ոչ «զԾննդեանս...»։
|288| Մեք տեսցուք, որ եւ Զաքարիայի պապանձմամբն հնարեն Յոյնք
զվեցամսեայ աւուրս յղութեան Եղիսաբեթի, որով մարթիմք իմանալ
զաւր աւետարանութեանն Գաբրեղի: Քանզի այսպէս ասեն Յոյնք, եթէ ի
նոյն աւուր, յորում պապանձեցաւ Զաքարիայ, ի նմին աւուր մերձեցաւ ի
կին իւր եւ յղացեալ ի նմին իսկ աւուր: Ուստի թուեն աւուրս հարիւր ութսուն, որ դիպեցուցանէ ի քսանեւեւթն Մարտի՝ զաւր աւետաւորութեանն
Գաբրեղի: Եւ անտի թուեն աւուրս երկերիւր եաւթանասուն եւ վեց՝ զաւուրս յղութեան սրբոյ Աստուածածնին՝ ըստ տասնամսեայ աւուրց անդրանկածնութեանն, որ դիպեցուցանէ զԾնունդն ի քսանեւհինգ Դեկտեմբերի...
Արդ, պապանձումն Զաքարիայի ճշմարիտ ի տասն Թշրին ամսոյ է, զի
նա է ամիս եւթներորդ, եւ այն է աւր քաւութեանն, յորում մտանէր քահանայապետն ի սրբութիւն սրբութեանցն մի անգամ ի տարւոջն, զոր եւ
Պաւղոս վկայէ: Բայց ի նմին աւուր մերձենալ Զաքարիայի առ կինն անպատշաճ էր: Զի նա էր քահանայապետ տարւոյն, եւ մեծ տաւն տաղաւարահարացն առաջի կայր, եւ ամենայն Իսրայէլ |289| անդ ժողովեալ
էր: Զեւթն աւր տաւնելոց էին զտաւն տաղաւարահարացն, եւ անմարթ էր
քահանայապետին թողուլ զժողովուրդն եւ երթալ ի տուն իւր, զի բացեայ
եւ ոչ յԵրուսաղէմ ունէր զբնակութիւն իւր: Եւ վկայ ինձ սուրբ Աւետարանն է, քանզի գրեալ է այսպէս. «Եւ ժողովուրդն ակն ունէր Զաքարիայի, եւ զարմանային ընդ յամել նորա ի տաճարին, եւ իբրեւ ել՝ ոչ
կարէր խաւսել ընդ նոսա: Եւ իմացան, եթէ տեսիլ ետես ի տաճարին, եւ
նա նշանացի խաւսէր ընդ նոսա եւ կայր պապանձեալ: Եւ եղեւ՝ իբրեւ
լցան աւուրք պաշտաման նորա, գնաց ի տուն իւր, եւ յետ աւուրցն այնոցիկ յղացաւ Եղիսաբեթ՝ կին նորա»:
Արդ, յայտնապէս ցուցանէ, թէ յետ կատարման աւուրցն տաւնականաց եղեւ մերձենալ Զաքարիայի առ կին իւր: Եւ վասն առաւել հաստատութեան բանիս երկիցս կրկնէ եթէ՝ կատարեալ զաւուրս պաշտմանն, եւ
դարձեալ՝ թէ յետ աւուրցն այնոցիկ: Եւ ով ոք ոչ գիտէ զոյքս, որք միտս
ունին, եթէ մինչ ժողովրդեանն հրամայէր սրբել եւ պատուել ոչ միայն
զտաւնն, այղ եւ յաղագս տաւնին զամսամուտն եւ զյառաջիկայ աւուրն
զերեկոյ: Ապա զիա՞րդ ի մէջ երկուց գլխաւոր տաւնիցն քահանայապետն
թողոյր զժողովուրդն, եւ ի տուն երթեալ մերձենայր ի կինն եւ կամ ի
նոյն աւուր տաւնին:
Եւ արդ, մի լիցի մեզ հակառակել եւ վիճաբանել ի ճարտարութիւն
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արուեստիս պանձալով, այղ ճշմարտութեանն հաւանեսցուք եւ աստուածայնւոց գրոց, որպէս եւ յայտնի իսկ եղեւ ի տասն Թշրին ամսոյ պապանձումն Զաքարիայի, որ է ԻԷ. (27) Սեպտեմբերի եւ ի ԻԲ. (22) Թշրին ամսոյ՝ մերձաւորութիւն Զաքարիայի եւ յղութիւն Եղիսաբեթի:
Եւ թուեալ զաւուրս վեց ամսոյն՝ հարեւր ութսուն աւր, ցուցանէ ի
վեշտասան Նիսան ամսոյ, որ լինի վեց Ապրելի ըստ Հռովմայեցւոցն, ուր
եղեն Աւետիք սրբոյ Կուսին:
Եւ թուեալ տասնամսեայ աւուրս անդրանկածնի, կատարի երկերիւր
եւթանասուն եւ վեց աւր ի քսանեւմի Տեբեթ ամսոյ, որ է վեց Յունուարի
ըստ Հռովմայեցւոց:
Յայսմ կացցուք հաստատուն, անխախտելի, եւ քաւ եւ մի լիցի մեզ
յերկուս բաժանել, այղ ի միում աւուր արասցուք զԾնունդն եւ զՄկրտութիւնն եւ զերկոցունցն ողջ պահելով զկարգս, հետեւեսցուք սրբոց առաքելոցն եւ երանելեաց հարցն, որք ի Նիկիայ, եւ մերոց վարդապետացն...
Եւ Յունաց զայս արասցուք պատասխանի՝ եթէ մեք աշակերտ եմք
սրբոց հարցն ձերոց, որք ի Նիկիայ, եւ զոր ուսաք՝ հաստատուն ունիմք
եւ ոչ թիւրեսցուք...
|290| Արդ, այսուհետեւ յայտ արասցուք զանցնիւր ազգացն, եթէ յորում ամսեան, կամ քանի աւուրցն լինի սուրբ Յայտնութիւնն: Առաջին
Յայտնութիւն ըստ Եբրայեցւոցն՝ Տիբեթ ամսոյ, որ աւր ԻԱ. (21) է միշտ:
Երկրորդ Յայտնութիւն ըստ Ասորւոց՝ Քանուն ամսոյ, որ Զ. (6) է միշտ:
Երորդ յայտնութիւն ըստ Արաբացւոց՝ Արսոն ամսոյ, որ աւր Ի. (21) է
միշտ:
Չորրորդ Յայտնութիւն ըստ Եթիովպացւոց՝ Թերաս ամսոյ, որ աւր
ԺԱ.(11) է միշտ:
Հինգերորդ Յայտնութիւն ըստ Եգիպտացւոց՝ Տուբիլ ամսոյ, որ աւր
ԺԱ.(11) է միշտ:
Վեցերորդ Յայտնութիւն ըստ Մակեդովնացւոց՝ Մակատրիոն ամսոյ,
որ աւր ԻԱ. (21) է միշտ:
Եւթներորդ Յայտնութիւն ըստ Յունաց՝ Եւդինեոս ամսոյ, որ աւր Զ. (6)
է միշտ:
Ութերորդ Յայտնութիւն ըստ Հռովմայեցւոց՝ Յունուարի ամսոյ, որ աւր
Զ. (6) է միշտ:
Իններորդ Յայտնութիւն ըստ Հայոց՝ փոփոխմամբ է ըստ չորից չորից
ամաց: Եւ եթէ զիա՞րդ գիտելի է, եւ կամ ընդէ՞ր ոչ առկայացեալ ըստ
այղոց ազգաց, յիւրում տեղւոջ պատմեցից ըստ կարգի տոմարին:
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Բայց բազումք ասեն, եթէ աւր սրբոյ Յայտնութեանն ընդէ՞ր ոչ յայտնեցաւ, քան յորում աւուր դիպի, եւ տաւնեմք: Ես ասացից. աւանդութիւն
ունիմք ի սրբոց հարցն՝ վասն զի ի քսաներորդ աւուր ամսոյն պատահեցաւ, ի նոյն աւուր եւ տաւնեմք: Որոյ պատճառ է այս. զի տաւն սրբոյ
Յայտնութեանս ոչ է Հրէից, այղ քրիստոնէից միայն: Եւ վասն զի ոչ ունէր
պէտս զատուցանելոյ յումեքէ, ոչ հաստատեցաւ յեղանակի, եւ ոչ աւր
նշանակեցաւ, այղ ի վերայ քանիաւնութեան ամսոյն ուրանաւր հանդիպեցաւն՝ հաստատեցաւ:
Բայց ասացին ոմանք վասն աւուր սրբոյ Յայտնութեանն եթէ յուրբաթու հանդիպեցաւ, վասն զի յուրբաթու եղեւ լինելութիւն առաջին
մարդոյն, եւ ոմանք՝ ի շաբաթու: Բայց ես հաւանեալ եմ սրբոյն Պողիկարպոսի, զի նա աշակերտ էր Յովաննու Աւետարանչի եւ ականջալուր ամենայն պատմութեանց Փրկչին, եւ նա ասէ՝ ի միաշաբաթւոջ դիպեալ
Ծննդեանն: Եւ վայել էր իսկ յայնմ աւուր, յորում եւ սկիզբն եղեւ արարածոց եւ ամենայն փրկչականացն այսաւր նշանակեցաւ՝ եթէ եմուտ յաշխարհ ծննդեամբ եւ զկուսութիւն ամբողջ պահելով...
|291| Իսկ զաւր Մկրտութեանն յետ երեսուն ամի ի նոյն քանիաւնութիւն ամսոյն ասաց հանդիպել յաւուր չորեքշաբթւոջ: Եւ խորհուրդ եւ
աւրինակ ասէ զլինելութիւն Արեգական յաւուրն չորրորդի, ի չորրորդ
զաւակէն Իսրայեղի ծնաւ Փրկիչն ըստ առաքելոյն, թէ «յազգէն Յուդայ
ծագեաց Տէր մեր»:
Եւ վասն զի ի միում աւուր ամսոյն զերկոսեան տաւնեմք, անմարթ էր
զաւրն յայտնել, վասն զի յայղ եւ յայղ աւուր դիպան, այղ ունիմք զքանիաւնութիւն ամսոյն եւ շաբաթաւրեայ մաքրութեամբ պահովք պարկեշտանամք յառաջագոյն եւ տաւնեմք յոր աւուր եւ պատահէ եւ եաւթն աւր
զկնի, զի ոչ ընդ ժամանակի եւ ընդ աւուրց իշխանութեամբ փակի Աստուած ըստ տերունեան ձայնին, թէ «Տէր է որդի մարդոյ եւ շաբաթու»:
|302| Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս ծնաւ ի Բեդղէէմ Տբէթ ԻԱ. (21) ըստ
Եբրայեցւոց ամսաթուին, յԷ.երորդ (7) ժամու աւուրն:
Եւ մկրտեցաւ ի Յորդանան ի Քանունհրա ըստ Ասորոց թուոյն, որ է Յունուարի Զ. (6), ի Ժ.երորդ (10) ժամու գիշերոյն, եւ էր ամաց Լ.նից (30)
սկսեալ: Ահա յայտ է, թէ ի նոյն աւր Ծննդեանն մկրտեցաւ:
Եւ ԼԳ. (34) ամաց խաչեցաւ յաւուր ուրբաթի, ի Զ.երորդ (6) ժամու աւուրն, ունելով Լուսինն աւուրս ԺԴ. (14):
Յարեաւ յաւուր երրորդի, եւ թուի այսպէս յիններորդ ժամուն կատարեցաւ: Եւ մինչեւ ցԷ.երորդ (7) ժամ գիշերւոյն էր ուրբաթ, քանզի

388

ամենայն աւր յառաւաւտէն առնու սկիզբն. ահաւասիկ աւր եւ գիշեր մի:
Եւ յԷ.երորդ (7) ժամու գիշերոյն սկսաւ շաբաթն, իսկ աւր շաբաթուն, գիշեր՝ ահաւասիկ աւր երկրորդ: Եւ յետ Է.երորդ (7) ժամուն սկսաւ եւ առաջիկայ գիշերն մինչեւ ցԷ.երորդ (7) ժամն: Եղեւ միւս այլ եւս աւր, եւ
երրորդ աւրն: Եւ ի Ժ. (10)երորդ ժամու գիշերւոյն յարեաւ Քրիստոս...
համբարձաւ յամսեանն Պաքու ըստ Եգիպտացոց, յաւուր հինգշաբթի,
յիններորդ ժամու աւուրն:
I |228| Արդ, եկեսցուք ի կարգադրութիւն տաւնիցն Եբրայեց|229|ւոց,
քանզի ամենայն տաւնախմբութիւնք նոցա եւթնամբք բացակատարին
աւուրբք եւ շաբաթիւք եւ ամսաւք:
Արդ, է սկիզբն տաւնից նոցա հրամայեալ յԱստուծոյ շաբաթ հանգստեան՝ յետ վեր աւուր գործոյ...
Եւ տաւն երկրորդ՝ Բաղարջակերացն, տաւն փրկութեան ի ծառայութենէ փարաւոնի...
Տաւն երրորդ, որ կատարի յեւթն շաբաթս եւթիցս եւթ աւուրբք, որ
լինի ԽԹ. (49): Եւ Ա. (1) ի վերայ բերեալ, որ կոչի «յոբելեան»՝ աւր
պարապոյ ընթեռնուլ զգիրս...
Եւ տաւն չորրորդ՝ սկիզբն տարւոյն, աւր նուիրեալ:
Եւ տաւն հինգերորդ՝ յամսեանն եւթներորդի, զի նա ինքն է Թշրին Ա.(1)...
կոչի «գոհութեան աւր», նուիրեալ եւ սուրբ...
Եւ յիններորդ աւուր նորին ամսոյ սուգ տրտմութեան պահաւք՝ յաղագս յանցանաց որթուն: Եւ ի տասներորդին է աւր քաւութեան, յորում
քահանայապետն մտանէր ի սրբութիւն սրբութեանցն եւ ի նմա ժողովէր
ամենայն ազգն հրէից՝ տաւնել ազդ առնելով փողով ի նոր ամսեան
յաւուր նշանաւորի:
Այս աւր եղեւ պապանձումն Զաքարիայի, եւ ի հնգետասան աւուր նորին ամսոյ լինի տաւն տաղավարահարաց, յորում ամենայն ազգն հրէից
ի տանէ արտաքս ելեալ, ի տաղաւարս բնակէին՝ յիշելով զբնակութիւն անապատին: Այսպէս տաւնելով զեւթն աւր տաղավարահարացն մինյեւ
ԻԲ.(22) աւր ամսոյն, արձակէր քահանայապետն զժողովուրդն:
|230| Արդ, որպէս սկիզբն տաւնից նոցա սկսանի ի Նիսան ամսեան ի
հասարակել տուընջեան եւ գիշերւոյ ... նոյնպէս դարձեալ Թշրին ամսեանն ի հասարակել տուընջեան եւ գիշերւոյ, լինի տաւնախմբութիւն:
Յայսմ աւուր ամենայն Իսրայէլ ժողովէր յԵրուսաղէմ, ի տաճարն, եւ չէր
ումեք հնար երթալ ի տուն իւր մինչեւ կատարումն տաւնի տաղաւարացն:
Արդ, ի տասներորդում աւուր ամսոյն մտեալ Զաքարիա ի սուրբսն,
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ընկալեալ զաւետիս ի հրեշտակէն, այլ ոչ ի նմին աւուր կարող էր երթալ
ի տուն իւր: Զի ոչ իսկ էր յԵրուսաղէմ տուն նորա, այլ սպասել հանդերձ
ամենայն ժողովրդեամբն կատարմամբ տաւնին: Եւ վկայէ այսմ Ղուկաս
աւետանագրութիւնն յասել անդ իւրում, թէ «իբրեւ լցան աւուրք պաշտաման նոցա, գնաց Զաքարիա ի տուն իւր»: Եւ ոչ եզական անուամբ «պաշտաման», այլ «աւուրք պաշտամանց» բազմաւորական անուամբ, զոքունց աւուրց յայտ առնէ, զի ամենայն աւուրք տաղավարահարացն ի
հնգետասան աւրէ ամսոյն մինչեւ ի ԻԱ. (21) աւրն, ապա կատարի
տաւնն:
Եւ ի ԻԲ. (22) աւրն գնաց Զաքարիա ի տուն իւր, եւ յայնմ գիշերի՝
սաղմնաւորութիւնն Եղիսաբեթի: Եւ ոչ ոք կարէ ճշգրտել, թէ ի տասներորդին, յորում զԱւետիսն ընկալաւ, ի նմին եւ յղութիւն Եղիսաբեթի
եղեւ...
Արդ, Ա. (1) Թշրին՝ նուիրեալ աւր սուրբ, որ է Սեպտեմբերի ԺԸ. (18)
եւ Մարերի ԻԵ. (25) եւ աւրն ուրբաթ: Եւ ի տաս Թշրին՝ աւր քաւութեան
եւ պապանձումն Զաքարիայի, որ է Սեպտեմբերի ԻԷ, (27) եւ Մարգաց
չորս, եւ աւրն կիրակէ: Եւ ի ԺԵ. (15) Թշրին՝ տաղավարահարք, որ է Հոկտեմբեր երկու, եւ Մարգաց ինն, եւ աւրն ուրբաթ: Ի ԻԱ. (21) Թշրին՝ կատարումն տաւնին տաղաւարահարաց, որ է Հոկտեմբեր Ը. (8), եւ Մարգաց ԺԵ. (15), եւ աւրն հինգշաբաթ:
Արդ, արասցես եւթներեակ. կա՛լ զԲուն թուականին ՐՆԺԸ. (5418),
հան ի բաց տաս ՇԼԲ. (532) բոլոր, մնայ ՂԸ. (98), ե՛րթ ԻԸ., ԻԸ. (28-28),
որպէս իւր կարգն է, մնայ չորեքտսան, զչորիցն յաւել երեք, լինի ԺԷ.(17)
արարչութեան ամին, եւթներեակն ի վերայ |231| բե՛ր միով պակաս, զիւրաքանչիւր ազգի անսխալ ցուցանէ, զի Եբրայեցւոյն՝ եւթներորդ է, եւ
Հոռովմին՝ երկու:
Արդ, կա՛լ զմնացեալսն ԺԷ. (17), չորս ի վերայ բե՛ր, լինի ԻԱ. (21),
ե՛րթ եւթն, եւթն, մնայ եւթն, որ է Եբրայեցւոց, մին ի վերայ ա՛ծ, լինի
ԺԸ.(18), ե՛րթ եւթն, եւթն, մնայ չորս, որ է Հոռոմի: Իսկ Հայոց այսպէս
արա՛. յորժամ ԻԸ., ԻԸ. (28-28) գնաս, մնայ ԺԴ. (14), զչորիցն մի յաւելցես մի՝ այն զեւթներեակ արարչութեանն, զի վեց էր մինն թողլով, զԵ.(5)
ի վերայ ա՛ծ եւ ե՛րթ եւթն, եւթն, մնայ Է. (7), եւ արասցես զուգաւորութիւն:
Կա՛լ զԹշրին տաս, որ է քաւութեն աւր, զանցեալ ամիսն ի վերայ բե՛ր,
լինի Խ. (40), զյարակայն ե՛րթ ԺԳ. (13), մնայ ԻԷ. (27), որ է Սեպտեմբեր:
Կա՛լ զԹշրին տաս, կրկնակ եւթն, եւթներեակն եւթն, լինի իԲ. (22),
ԻԱ.(21) ե՛րթ, մնայ Ա. (1):
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Իսկ զՀայդ այսպէս արա՛. զի հասարակածն ի Տրէի ԻԳ. (23) էր,
զչորսն ի բաց առ, մնայ ԺԹ. (19), որ է յարակայ: Արդ, կա՛լ զԹշրին տաս,
ԺԹ. (19) զյարակայն եւ հինգ զԱւելիքն, լինի ԼԴ. (34), զերեսուն ե՛րթ,
մնայ չորս՝ Մարգաց: Կա՛լ զՍեպտեմբերի ԻԷ. (27), երեսուն զամսանահանջն, երկու զյարակայն, հինգ զԱւելեացն, լինի ԿԴ. (64), զվաթսունն
ե՛րթ, մնայ չորս, որ է Մարգաց չորս:
Արդ, ի հնգետասան աւուր Թշրին ամսոյ՝ սկիզբն տաւնին եւ աւրն՝ ուրբաթ: Ի ԻԱ. (21)՝ կատարումն տաւնին եւ աւրն հինգշաբթի, զի վերջին
աւրն յոլովագոյն էր մատուցումն զոհիցն եւ պատարագաց: Եւ ոչ ժամանէր քահանայապետն երթալ ի տուն իւր ի ԻԲ. (22) աւուր ամսոյն,
երթայր այր ի տուն իւր յաւուր ուրբաթի: Եւ լինի Թշրին ԻԳ. (23), եւ եւթներեակն եւթ, եւ Հոկտեմբեր Ժ. (10), եւ եւթներեակն չորս, եւ Մարգաց
ԺԵ. (15), եւ եւթներեակն եւթն, եւ աւրն շաբաթ:
Յայսմ աւրէ պարտ է զաւուրսն մինչեւ յԱւետիս Կուսին, որ լինին աւուրք ՃՁ. (180), եւ հանդիպի Նիսան ԺԷ. (17) եւ Ապրիելի եւթն եւ Քաղոց մետասան: Լրումն՝ յԱպրիելի մին եւ ի Նիսանի մետասան, եւ եւթներեակն մին եւ Հոռովմին՝ եւթն, ի Քաղոց հինգ, եւ եւթներեակն՝ վեց, եւ
աւրն հինգշաբթի: Բուն թուականն ՐՆԺԸ. (5418), Հոռոմն՝ ՄՀԹ. (279) եւ
Հայ թուականն՝ ՇԵ. (505):
Արդ, արասցես աւրագիւտ այսպէս. կա՛լ Նիսան ԺԷ. (17), եւթներեակն՝ մին, լինի ԺԸ. (18) Քաղոց ԺԱ. (11), կրկնակ մին, եւ ե՛րթ եւթներեակն վեց, լինի ԺԸ. (18), ե՛րթ հինգ, եւթն (եւթն), մնայ չորս, զի
սկիզբն տարոյն լեալ է, եւ մին յաւելու եւթներեակն: Եւ այսպէս՝ Աւետիքն
հանդիպեալ չորեքշաբթի, զի եւ յիսկզբանցն անդ լոյսն որպէս պաշտեաց, զերիս աւուրս անմարմին եւ անարեգակն յաւուր չորեքշաբաթու
ժողովեցաւ ի տարրեղէն անաւթ Արեգակն իբրեւ մարմնազգեաց եղեալ...
|232| Արդ, յառաջ քան զԱրեգակն երեք աւրն անմարմինք աւրինակ
երրորդութեանն էր, որպէս ասաց հրեշտակն ցԿոյսն՝ «Հոգի սուրբ եկեսցէ ի քեզ եւ զաւրութիւն բարձրելոյ, որ է Հայր, եւ որ ծնանելոցն է՝ սուրբ
է, որ է Որդի: Ահա զերրորդութիւնն ի նա բնակիլ ասաց... Անդ Արեգակն
ի տուէ զերկիր լուսաւորէ, աստ Քրիստոս, որչափ յաշխարհի էր, լոյս էր
աշխարհի...
Ահա այս ամենայն խորհուրդ չորեքշաբթին է Աւետեաց Կուսին, զի յաւուր չորեքշաբթի ստեղծաւ Արեգակն եւ յայսմ աւուր սկզբնաւորեալ
անսկզբնական Բանին Հաւր իննամսեայ ժամանակաւք եւ հինգ աւուրբք,
որպէս եդին ի կարգ ծննդեան զանդրանկան այսչափ ամսաւք ծնանիլ:
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Եւ հանդիպի Յունուարի վեց եւ Տբեթ ԻԱ. (21) եւ Հոռի տաս, որ լինին
աւուրք ՄՀԵ. (275), եւ աւրն՝ հինգշաբաթ: Արդ, արասցես աւրագիւտ.
կա՛լ զՅունուարի վեց, եւթներեակն վեց, զի սկիզբն է ամի, լինի ԺԲ. (12),
ե՛րթ եւթն, մնայ հինգ: Կա՛լ զՏբեթ ԻԱ. (21), եւթներեակն մին, զի ի նոյն
ամի է, եւ եւթներեակն նոյն է, կրկնակն չորս, լինի ԻԶ. (26), ե՛րթ եւթն,
եւթն, մնայ հինգ:
|233| Կա՛լ զՀոռի տաս, կրկնակքն երկու եւ եւթներեակն եւթն, լինի
իննեւտասան, ե՛րթ եւթն, եւթն, մնայ հինգ: Դարձեալ, կա՛լ յԱւետեացն
մինյեւ ի Ծնունդն աւուրս ՄՀԵ. (275), բե՛ր զպատկեր վերջին աւուրն
երեքշաբաթ, ե՛րթ եւթն, եւթն, մնայ հինգ: Նոյնպէս կա՛լ ի յղութենէ Եղիսաբեթի, որ էր յաւուր շաբաթու ՃՁԶ. (186), ե՛րթ եւթն, եւթն, մնայ չորս,
որ է Աւետեաց Կուսին:
Այլ եթէ կամիցիս Հոռովմ թուական առնել եւ այնիւ առնել եւթներեակ
եւ վերադիր, այսպէս արասցես. կա՛լ զթուական հինգհարիւրեկին ի
Ծնունդն Փրկչին ՐՆԻ. (5420), զհանապազորդն ի վերայ բե՛ր ՃՁ. (180),
լինի ՐՈ. (5600), որոշեա՛ հինգհարիւրեակ շրջանիւդ, մնայ ՄՁ. (280), որ
է թուական Հոռոմի. այդիւ արասցես եւթներեակ, որպէս կարգն է: Կա՛լ
ՄՁ. (280), ա՛ծ ի վերայ ՄԻԸ. (228) զհանապազորդն, լինի ՇԸ. (508), որ
է թուական Հայոց: Կա՛լ զթուական ՐՆԻ. (5420), հան տաս Շ. (50) բոլոր,
մնայ հարիւր, ա՛ծ ի վերայ ՆԸ. (408) զհանապազորդն, լինի ՇԸ. (508),
որ է թուական Հայոց Ծննդեան Փրկչին, եւ այդիւ արասցես եւթներեակ՝
որպէս կարգն է:
Արդ, ի Ծննդեանն վերադիր Հոռոմին՝ ԻԵ. (25), եւթներեակն՝ եւթն,
լրումն՝ ի Մարտի ԻԱ. (21), աւրն երեքշաբաթ: Իսկ Եբրայեցւոց վերադիրն՝ հինգ, լրումն՝ յԱւելեացն եւթնէն, եւ ամն՝ նահանջի: Կա՛լ հանապազ
քառասուն, ԻԳ. (23) զհին վերադիրն եւ զհինգ զԱւելեացն, եւ վեց կիսակն ե՛րթ, մնայ հինգ, որ է Աւելեացն հինգ, զի աւել աւուրքն անցեալ
տարոյն է, անցեալ վերադրաւն լինի:
Կա՛լ հինգ զԱւելեացն, վերադիրն հինգ, կիսակսն վեց, լինի վեշտասան, որ է քանիք Լուսնին լրմանն: Կա՛լ հինգ զԱւելեացն, կրկնակն՝ երեք
եւ եւթներեակն՝ երկու, լինի տաս, ե՛րթ եւթն, մնայ երեք, որ է աւր լրման:
Եւ զի հինգհարիւրեկին թուականն ՐՆԻ. (5420) էր, ի բաց տրոհել տաս
շրջան, մնայ հարիւր, որ լինի հինգ իննեւտասներեակ, որ մնայ՝ հինգ թիւ
տո՛ւր ի հինգհարիւրեակն յիւր մտէն յառաջ եւ գտցես Մարտի ԻԱ. (21),
եւ զաւրն՝ երեքշաբաթ:
Տուր զնոյն թիւսդ ի Յայտնութեանն՝ Շ.եակն (500) միով պակաս, զի
Յայտնութեանն ի միւս տարին ելանէ յետ լրմանն, եւ գտանես զաւր
Ծննդեանն հինգշաբաթ:
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Թուեա՛ Լ. (30) գիր եւ գտանես զաւր Մկրտութեանն՝ կիրակէ:
Իսկ Հայ լրումն՝ ի Տրէ ի ԻԵ.ն (25), հասարակածն՝ ԻԴ. (24), վերադիրն՝ տաս, եւ եւթներեակն՝ եւթն, նոր վերադիրն՝ քսան, զի ամն նահանջի է: Արա զուգաւորութիւն. կա՛լ զՄարտի ԻԱ. (21), երեք՝ զյարակայն, եւ մին՝ ամսանահանջն, լինի ԻԵ. (25):
Տեսցուք, եթէ կամիք եւ զկարգ տաւնիցն քաղկեդոնականցն, զի Սեպտեմբերի ԻԷ.ն (27) էր պապանձումն Զաքարիայ: Ի նմին աւուր եւ զյղութիւնն Եղիսաբեթի ասացին, եւ անտի մինչեւ ի Մարին ԻԵ.ն (25) համարեն վեց ամիս, եւ անդ ասեն զԱւետիսն Գաբրիէլի առ Կոյսն: Եւ անտի
մինչեւ ի Դեկտեմբերի ԻԵ.ն (25) համարեն ինն ամիս եւ հինգ աւր, եւ
անդ ասեն զԾնունդն Քրիստոսի: Եւ ի Փետրուարի Բ.ն (2) |234| զՏեառնընդառաջ կատարեն: Եւ բազում անգամ ջանան զաւր Ծննդեան հինգշաբաթ ածել եւ ոչ կարեն, եւ ոչ զԱւետիսն՝ չորեքշաբթի: Նոքա այսպէս
կատարեն զտաւնս իւրեանց, զի խորհրդակիցք Նեռինն են...
Ահա եւ սկիզբնս սուրբ հաւատոյ մերոյ եղեն սուրբ կուսանք առ Մեծին Տրդատայ, նոքա բերին զհիմն սուրբ հաւատոյն Պետրոսի եւ Պաւղոսի. եդին ի Հայք, զայս հիմն ամենայն տիեզերք ոչ կարացին խախտել...
Արդ, ի Մկրտութեան Տեառն Բուն թուականն՝ ՐՆԾ. (5450), գնա՛
զշրջանսն, մնայ ՃԼ. (130), ա՛ծ ՃՁ. (180) հանապազորդն, լինի ՅԺ. (310)
Հոռոմ թուականն, ա՛ծ ՄԻԸ. (228), մնայ վեց՝ Հայց թուականն: Լրումն՝
յԱպրիելի ԺԸ. (18), եւ եւթներեակն՝ երկու ի Նիսանի ԻԸ. (28), եւ եւթներեակն՝ հինգ, ի Քաղոց երեսուն, եւ եւթներեակն երկու, եւ աւրն՝ հինգշաբաթ:
Իսկ Խաչելութեանն Աստուածն Բանի ի Բուն թուականն ՃԼԳ.(133), Հոռոմն՝ ՅԺԳ. (313), Հայն՝ ինն, Խաչելութինն՝ յԱպրիել ԺԵ.ն(15), եւ եւթներեակն՝ վեց, ի Նիսանի ԻԵ.ն(25), եւ եւթներեակն՝ երկու, ի Քաղոց ԻԸ.(28),
եւթներեակն՝ հինգ, եւ աւրն՝ ուրբաթ: Որ յԱւետարանն գրեալ է |235|, եթէ
ուրբաթն Զատիկ, եւ այդ այսպէս գլխաւորեցաք զԲանն լինել զաւր
Մկրտութեանն ի վեց Յունուարի եւ արն՝ կիրակէի:
Եւ զյղութիւն Եղիսաբեթի՝ ի տաս Հոկտեմբերի եւ ի ԻԳ. (23) Թշրին եւ
ի ԺԸ. (18) Մարգաց, եւ աւրն՝ շաբաթ:
M |177| Զհրաման հարկի րաբունոյդ իմոյ եւ վարդապետաց պետի
քաջ փաղերայի Գէորգ վարժապետի Թորգոմեան տոհմի եւ հայկազեան
սեռի, մանաւանդ Եկեղեացս գաւառի եւ Դարանաղեացս նահանկի, ըն-
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կալայ հնազանդ ծառայս քո եւ աշակերտս Յակոբս Ղրիմեցի եւ ներգեւեալս ոգի յաղագս աւուրց հնգից ստուգութեամբ քննել ըստ տումարական արհեստիս եւ անսխալ ցուցանել զաւուրցն պատկեր, զոր անհնար է
ըստ բազում ջանից այլոց ազգաց քրիստոնեական տոհմից անսխալ բերել զաւուրցս պատկեր, վասն որոյ յոյժ շառագունին ի յաղթիլ սմին:
Ծանիր, րաբունի իմ, զի ոչ եթէ աստ զիմ ջանից ցուցանեմ զքաջութիւն, այլ զՍարկաւագ վարդապետին, որ հասարակ ամենեցուն յայտնի է
առն քաջութիւն ի գիտութիւն մակացութեանս այս: Զնորայն աշխատասիրութիւն եւ զվաստակ ջանից, զոր փարթամ եւ երկար բանիւք շարագրեալ է զաւուրցս ստուգութիւն. մեք զայն ջանիւ համառաւտեցաք վասն
ուսումնասէր անձանց, զի առ ձեռն պատրաստ եւ դիւրին լիցի ի տրամաբանութիւն անիրաւ հակառակորդաց յաղագս այսմ իրի...
|178| Արդ, յորժամ կամիցիս գիտել զպատկեր հնգիցս աւուրցս այսոցիկ, որոց առաջինն է յղութիւն Եղիսաբեթի եւ երկրորդ՝ Աւետեաց Աստուածածնին, երրորդ՝ Ծննդեանն Փրկչին, չորրորդ՝ Մկրտութեան, հինգերորդ՝
Խաչելութեան, զոր ոչ կարեն այլ ազգ քրիստոնէից հաւաստի բերել զաւուրցն զպատկեր, որք Դեկտեմբերի ԻԵ. (25) առնեն տօն Ծննդեան եւ
յոյժ սխալեն՝ հետեւելով պիղծ Արտեմոնի:
Եւ արդ, այս է աւուրցն պատկեր. յղութիւն Եղիսաբեթի յաւուր շաբաթու, Աւետիք Աստուածածնի՝ յաւուր չորեքշաբթի, Ծնունդն Քրիստոսի՝
յաւուր հինգշաբթի, Մկրտութիւն՝ յաւուր կիրակէի, Խաչելութին՝ յաւուր
ուրբաթի: Եւ զայս ցուցից անսխալ երկու կեպիւ:
Առաջինն ըստ վկայութեան Զ.ից (6). զի իւրաքանչիւր ամի, յորս
դիպեցաւ, նախ թէ ի նոյն ամին Բուն թուականն Շ.եկին (500) քանի էր,
երկրորդ՝ զՀային եւ զՀոռոմին, երրորդ՝ զամիսն, չորրորդ՝ զԱւագ լրումն,
հինգերորդ՝ զվերադիրն, վեցերորդ՝ զեօթներեակն եւ ապա օրագիւտ
առնելով գտցուք զճշմարիտն:
Երկրորդ կերպիւ զայն ցուցից, թէ ի Շ.եկին (500) շրջանսն, որ է յԱպրիլի Դ. (4)՝ գլուխ բոլորին միոյն եւ միուսոյն՝ յԱպրիլի ԺԳ. (13), թէ յորում խորանի դիպեցաւ աւուրքս այս, զորս բազումք ոչ գիտելով զխորանն, սխալ նշանեցին վասն թուոյ եօթներեկին: Զի ոչ ճշմարտիւ ճանաչեցին զամն, թէ նահանջ էր, թէ ոչ, այլ միայն զորքանութիւն եօթներեկին
գիտելով, վասն որոյ սխալեցան: Եւ այս յայտնի ի տումարատետրերդ է,
զի յոյժ պակասութիւն է այս՝ ազգիս մերոյ, զի սխալէ զաւուրքս զայս եւ
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ոչ բերէ ճշմարիտ զաւուրցն պատկեր: Զի այս յայլոց ազգաց քրիստոնէից՝ է սխալել զպատկեր աւուրցն, որ թէ շատ հնա|179|րին եւ թէ սակաւ, ոչ կարեն զպատկեր աւուրցն անսխալ բերել, վասն այն ճշմարիտ
գիտեմք, զի սուտ են նոքա, որ ի Դեկտեմբերի ԻԵ. (25) տօնեն զօր
Ծննդեանն:
Արդ, ասասցուք այժմ ըստ առաջին կերպին յաղագս հնգիցս աւուրցս
այս, որպէս վերագոյն խոստացաք: Եւ զայս նախ վասն յղութեան Եղիսաբեթի. ծանիր վասն առաջին աւուրն, որ է յղութիւն Եղիսաբեթի, զի
Բուն թուականն ի նմին ամին էր ՐՆԺԸ. (5418): Արդ, այսու գիտացիր
զՀոռոմին. կա՛լ զԲուն թուականդ Շ.եկին (500) ՐՆԺԸ. (5418) եւ բե՛ր ի
վերայ ՃՁ. (180), լինի ՐՇՂԸ. (5598), որոշեա՛ Շ.եակ (500) շրջանիւդ,
մնայ ՄՀԸ. (278), եւ այս էր թուական Հոռոմին: Եւ այսու գիտ զթուականն Հայուն. ի վերայ ՄԻԸ. (228) կա՛լ, առնէ ՇԶ. (506), եւ այս է թուականն Հայոց: Ապա եւ յայտնի եղեւ, զի ի յղութեանն Եղիսաբեթի Բուն
թուականն էր ՐՆԺԸ. (5418) եւ Հոռոմին՝ ՄՀԸ. (278), իսկ Հայուն՝
ՇԶ.(506):
Ասասցուք եւ զայլսն. վերադիր Հոռոմին՝ Գ. (3), Աւագ լրումն՝ յԱպրիլի ԺԲ. (12), եօթներեակն՝ Դ. (4): Իսկ Եբրայեցւոց վերադիրն՝ ԻԴ. (24),
Աւագ լրումն՝ Նիսան ԻԲ. (22), եօթներեակն՝ Է. (7):
Ցուցցուք եւ զամիսն. արդ, ի Թշրին ամսոյ ի Ժ. (10) եւ Սեպտեմբերի
ԻԷ. (27) եւ Մարգաց ի Դ. (4) էր սկիզբն տօնից, յորում մտանէր քահանայապետն ի սրբութիւն սրբութեանցն Ե. (5) օր, որ թագաւորութեանն
տօնէին եւ Է. (7) օր տաղաւարահարացն, որ է ԺԲ. (12) օր, եւ ամենայն
ժողովուրդն ժողովէր յԵրուսաղէմ կատարել զտօնն, եւ չէր հնար ումեք
երթալ ի տուն իւր մինչեւ ի կատարումն տօնիցն: Եւս առաւել քահանայապետին ըստ վկայութեան Աւետարանին Ղուկասայ, զի ասէ, թէ «իբրեւ
լցան աւուրք պաշտաման նոցա, գնաց Զաքարիայ ի տուն իւր»:
Եւ ոչ եզական անուամբ «օր պաշտաման» ասէ, այլ թէ «աւուրք պաշտամանց», որ է բազմաւորական անուն, զի զոքունց աւուց յայտ առնէ,
զորս ցուցանեմք օրագիւտիւ երեքումք ամսօքս զաւուրսն միահաղոյն.
զսկզբան տօնիցն եւ զելիցն եւ Զաքարիայի գնացմանն եւ ապա յղութեանն:
Կա՛լ զԹշրին Ժ. (10), յորում սկիզբն էր տօնին, կրկնակն Ե. (5)՝ լինի
ԺԵ. (15), եօթներեակն Է. (7)՝ լինի ԻԲ. (22), ե՛րթ Է. (7), Է. (7), մնայ
Ա.(1), որ է կիրակի, սկիզբն տօնին: Կա՛լ զՍեպտեմբեր ԻԷ. (27), կրկնակ՝
Ե. (5), լինի ԼԲ. (32), եօթներեակն՝ Դ. (4), լինի ԼԶ. (36), ե՛րթ Է. (7),
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Է.(7), մնայ Ա. (1), որ է կիրակի: Կա՛լ զՄար|180|գաց Դ. (4), կրկնակ
Զ.(6), լինի Ժ. (10), եօթներեակն Ե. (5), լինի ԺԵ. (15), ե՛րթ Է. (7), Է.(7),
մնայ Ա. (1), որ է կիրակի:
Եւ Թշրին ԺԵ. (15) եւ Հոկտեմբերի Բ. (2) եւ Մարգաց Թ. (9) էր սկիզբն
տօնի տաղաւարահարացն, եւ օրն՝ ուրբաթ: Օրագիւտ արա՛ եւ տես. կա՛լ
զԹշրին ԺԵ. (15) եւ կրկնակն Ե. (5), լինի Ի. (20), եօթներեակն Է. (7)՝
լինի ԻԷ. (27), ե՛րթ Է. (7), Է. (7), մնայ Զ. (6), որ է ուրբաթ: Կա՛լ զՀոկտեմբեր
Բ. (2), եւ սորա կրկնակ չկայ, եօթներեակն՝ Դ. (4), առնէ Զ. (6), որ է ուրբաթ:
Կա՛լ զՄարգաց Թ. (9), կրկնակն՝ Զ. (6), լինի ԺԵ. (15), եօթներեակն՝ Ե. (5),
լինի Ի. (20), ե՛րթ Է. (7), Է. (7), մնայ Զ. (6), որ է ուրբաթ՝ սկիզբն տօնի
տաղաւարահարացն:
Եւ կատարումն տօնի տաղաւարահարացն լինի Թշրին ԻԱ. (21) եւ
Հոկտեմբերի Ը. (8) եւ Մարգաց ԺԵ. (15), օր՝ հինգշաբթի: Եւ ի սմին
աւուր ոչ կարաց գնալ Զաքարիայ ի տուն իւր, վասն զի յետին օր էր եւ
յոլովագոյն էր մատուցմունք զոհիցն եւ պատարագացն, եւ ոչ կարէր
պարապել մինյեւ ցերեկոյ, որ ժամանէր երթալ ի տուն իւր: Բայց ի Թշրին
ԻԲ. (22) եւ Հոկտեմբերի Թ. (9) եւ Մարգաց ԺԶ. (16) գնաց ի տուն իւր,
եւ օրն ուրբաթ, եւ եղեւ յղութիւն Եղիսաբեթի ի Թշրին ԻԳ. (23) եւ Հոկտեմբերի Ժ. (10) եւ Մարգաց ԺԷ. (17):
Բայց գիտացիր, զի ոմանք սխալեալ են, եւ Թշրին ԻԲ. (22) եւ Հոկտեմբեր Թ. (9) ասացեալ են յղութիւն Եղիսաբեթի, որպէս յայտ է ի տումարատետրերսն եւ ի տօնապատճառսն, ոչ գիտեմ, թէ հաշուողն է սխալել,
թէ գրիչն: Բայց դու Աստուծոյ համար մի խաբեր զի սխալ է եւ քեզ վկայ
օրն, զի ուրբաթ կուգայ եւ ոչ շաբաթ: Այլ այս է ճշմարիտն, զոր բազում
հոգաբարձութեամբ քննեցաք. ի Թշրին ԻԳ. (23) եւ Հոկտեմբերի Ժ. (10)
եւ Մարգաց ԺԷ. (17:
Կա՛լ զԹշրին ԻԳ. (23), կրկնակն Ե. (5), եօթներեակն Է. (7), լինի ԼԵ.
(35), ե՛րթ Է. (7), Է. (7), մնայ Է. (7), որ է շաբաթ: Կա՛լ զՀոկտեմբեր
Ժ.(10), կրկնակ չկայ, եօթներեակն Դ. (4), լինի ԺԴ. (14), ե՛րթ զԷ. (7),
մնայ Է. (7), որ է շաբաթ: Կա՛լ զՄարգաց ԺԷ. (17), կրկնակն Զ. (6), լինի
ԻԳ. (23), եօթներեակն Ե. (5), լինի ԻԸ. (28), ե՛րթ Է. (7), Է. (7), մնայ
Է.(7), որ է շաբաթ:
Ասասցուք եւ վասն երկրորդ աւուրն, այսինքն՝ վասն Աւետեաց Աստուածածնին: Արդ, յայսմ օրէ թուեա՛ մինչեւ ցԱւետիսն սուրբ Կուսին, լինին
աւուրք ՃՁ. (180), որ է Զ. (6) ամիս, եւ հանդիպի ի Նիսանի ԺԷ. (17) եւ
յԱպրիլ Է. (7) եւ Քաղոց ԺԱ. (11): Թուական Շ. (500)եկին՝ ՐՆԺԹ. (5419),
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Հոռոմին՝ ՄՀԹ. (279), իսկ Հայուն՝ |181| ՇԷ. (507): Վերադիր Եբրայեցւոցն Ե. (5), Աւագ լրումն՝ Նիսանի ԺԱ. (11), եօթներեակն՝ Ա. (1), պատկեր աւուրն՝ չորեքշաբթի:
Իսկ Հռոմայեցւոց վերադիրն ԺԴ. (14), Աւագ լրումն յԱպրիլի Ա. (1),
եօթներեակն Ե. (5): Արդ, արասցես օրագիւտ, կա՛լ զՆիսան ԺԷ. (17), իսկ
սորա կրկնակ չկայ, զի առաջին ամիս է, բե՛ր զեօթներեակն Ա. (1) ի վերայ, լինի ԺԸ. (18), ե՛րթ Է. (7), Է. (7), մնայ Դ. (4), որ է չորեքշաբթի:
Կա՛լ զԱպրիլի Է. (7), զկրկնակն Զ. (6), լինի ԺԳ. (13), եօթներեակն Ե. (5),
լինի ԺԸ. (18), ե՛րթ Է. (7), Է. (7), մնայ Դ. (4), որ է չորեքշաբթի:
Կա՛լ զՔաղոց ԺԱ. (11), կրկնակն Ա. (1), լինի ԺԲ. (12), եօթներեակն
Զ. (6), լինի ԺԸ. (18), ե՛րթ Է. (7), Է. (7), մնայ Դ. (4), որ է չորեքշաբթի
Աւետիք Աստուածածնին:
Բայց աստ գիտացիր, զի ոմանք սխալեալ ուսեն զԱւետիք Կուսին յԱպրիլի Զ. (6): Եւ սխալումն սոցա լինի Գ. (3) կերպիւ: Նախ վասն ոչ ճանաչելոյ զմիտս բանին Աւետարանին, զի այն, որ ասէ Աւետարանն, թէ «յամսեանն Զ.երորդի (6)», ոմանք սխալ իմանան զբանս հրեշտակին, զի վեց
թիւս ի վերայ աւուրց Ապրիլի ամսոյն իմանան, որ հրեշտակն աւետեաց
Կուսին: Բայց ոչ է այսպէս, այլ Զ. (6)՝ յաղագս թուոյ Զ. (6) ամսոցն ասաց
եւ ոչ վասն աւուրցն Ապրիլի, զի կատարումն Զ.երորդ (6) ամսոյն առաքեցաւ հրեշտակն եւ ասաց ցՄարիամ, թէ «ահա Եղիսաբեթ, ազգական
քո, եւ նա յղի է ի ծերութեան իւրում»: Եւ ապա Զ.երորդ (6) ամիս է, որ
ամուլն կոչեցեալ է, ապա եւ յայտնի եղեւ, որ Ապրիլի աւուրցն Է. (7) էր
եւ կատարման ամսոցն՝ Զ. (6):
Երկրորդ, զի այնոքիկ, որ զյղութիւն Եղիսաբեթի ի Հոկտեմբերի Թ. (9)
ասեն, ի հարկէ սխալ են, եւ զԱւետիքն ի ի Զ. (6) ասեն, զի Հոկտեմբերի
յԹ.էն (9) յորժամ հաշուին Զ. (6) ամիս, կուգայ մինչեւ յԱպրիլի Զ. (6), որ
է երկոսեանն սուտ, զի սխալի աւուրցն պատկեր, քանզի յղութիւն Եղիսաբեթի գայ ի ուրբաթ եւ Աւետիք Կուսին՝ երեքշաբթի: Երրորդ՝ ըստ
առաւելութեան եւ նուազութեան ամսեացն, զի է, որ Լ. (30) է, եւ է, որ
ԼԱ.(31) եւ է, որ ԻԸ. (28), եւ խանգարի միտք հաշուողին եւ սխալի
յոմանց, եւ այնպէս գրի:
Եւ այսու յայտնի գիտացիր զսխալն, զի գտանի ի տօնապատճառերդ
գրեալ, զոր զԱւետիք Կուսին ի Նիսանի ԺԷ. (17) են գրել եւ յԱպրիլի Զ. (6):
Գնա տե՛ս ի խառնախորանքն եւ գտանես զճշմարիտն, |182| զի այն խորանն, որ Նիսանի ԺԷ. (17) է, նաեւ Ապրիլի Է. (7) է:
Բայց ես ցուցանեմ բազում վկայութեամբ զԱւետիք Կուսին յԱպրիլ Է. (7).
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նախ զի Սարկաւագ վարդապետն, որ զիւր տումարն շինեաց, նա յԱպրիլ
Է.(7) ասացեալ է, երկրորդ՝ զի աւուրն պատկեր անսխալ գայ, այսինքն՝
չորեքշաբթի, երրորդ՝ ըստ խառնախորանացն, յորս զուգաւորութիւն
ամենայն ազգաց է, չորրորդ՝ ըստ թուոյ համարոյ ամսոց յայտնի
ցուցանեմ զԵբրայեցւոցն, զՀոռոմին եւ զՀայուն:
Արդ, Թշրին ԻԳ. (23) էր յղութիւն Եղիսաբեթի, կա՛լ Ը. (8) օր յայս ամսոյս եւ ա՛ռ զՄեհրշուան, զՔասղեւ եւ զՏբեթ, զՇբաթ, զԱդար՝ ՃԾ. (150)
օր, որ լինի ՃԾԸ. (158), եւ Ե. (5) աւել աւուրքն, լինի ՃԿԳ. (163) եւ
ԺԷ.(17)՝ Նիսան, լինի ՃՁ. (180), որ է Զ. (6) ամիս:
Իսկ Հոկտեմբերի՝ Ժ. (10) էր յղութիւն, կա՛լ ԻԲ. (22) օր յայս ամսոյս,
Նոյեմբեր՝ Լ. (30), լինի ԾԲ. (52), Դեկտեմբեր՝ ԼԱ. (31), լինի ՁԳ. (83),
Յունուար՝ ԼԱ. (31), լինի ՃԺԴ. (114), եւ Փետրուար՝ ԻԸ. (28), լինի
ՃԽԲ.(142), Մարտ՝ ԼԱ. (31), լինի ՃՀԳ. (173), Ապրիլ Է. (7)՝ լինի ՃՁ.
(180), որ է Զ. (6) ամիս անսխալ մինչեւ յԱպրիլ Է. (7):
Իսկ Մարգաց ԺԷ. (17) էր յղութիւն Եղիսաբեթի. կա՛լ ԺԴ. (14) օր
յայսմ ամսոյս եւ ա՛ռ զՀրոտից, զՆաւասարդի, զՀոռի եւ զՍահմի, զոր է
ՃԾ. (150) օր, որ լինի ՃԿԴ. (164), Ե. (5) օր Աւելիքն՝ լինի ՃԿԹ. (169) եւ
ԺԱ. (11) Քաղոց՝ լինի ՃՁ. (180), որ է Զ. (6) ամիս անսխալ: Այսքան
վասն երկրորդ աւուրն:
Իսկ վասն երրորդ աւուրն այսպէս գիտեա: Արդ, աստի մինչեւ ի
Ծնունդն Քրիստոսի թուեա՛ ՄՀԵ. (275) օր, որ է Թ. (9) ամիս եւ Ե. (5)օր,
եւ գայ Տբեթի ԻԱ. (21) եւ Յունուարի Զ. (6) եւ Հոռի Ժ. (10): Թուական
Շ.եկին (500)՝ ՐՆԻ. (5420) եւ Հոռոմին՝ ՄՁ. (280), իսկ Հայուն՝ ՇԸ.(508):
Վերադիր Եբրայեցւոցն՝ Ե. (5), Աւագ լրումն՝ յԱւելեացն Ե. (5), եւ
եօթներեակն՝ Ա. (1), եւ օր Ծննդեանն հինգշաբթի: Իսկ վերադիր Հոռոմին՝ ԻԵ. (25), Աւագ լրումն՝ Մարտի ԻԱ. (21), եօթներեակն՝ Զ. (6), եւ
ամն է նահանջ, եւ եօթներեակն կրկին աճէ, զի յելն Փետրուարի Է. (7)
պիտի լինի:
Օրագիւտ արա՛ եւ տես. կա՛լ զՏբեթ ԻԱ. (21), կրկնակն՝ Դ. (4), լինի ԻԵ.
(25), եօթներեակն՝ Ա. (1), լինի ԻԶ. (26), ե՛րթ Է. (7), Է. (7), մնայ Ե. (5), որ է
հինգշաբթի: Կա՛լ զՅունուար Զ. (6), կրկնակ չունի սա, եօթներեակն՝
Զ.(6), լինի ԺԲ. (12), գնա՛ զԷ. (7), մնայ Ե. (5), որ է հինգշաբթի: Կա՛լ զՀոռի
Ժ. (10), եօթներեակն՝ Է. (7), զի ի Նաւասարդի էր նոր ամի |183| սկիզբն,
եւ կրկնակն՝ Բ. (2), լինի ԺԹ. (19), ե՛րթ Է. (7), Է. (7), մնայ Ե. (5), որ է
հինգշաբթի: Այսքան առ այս:
Եկեսցուք եւ զչորրորդ օրն ցուցցուք, որ է Մկրտութիւն: Իսկ ի Մկրտու-
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թեան Քրիստոսի՝ էր թուականն Շ.եկին (500)՝ ՐՆԾ. (5450) եւ Հոռոմին՝
ՅԺ. (310), իսկ Հայուն՝ Զ. (6), զի ի Ծննդեանն Քրիստոսի Հայոց թուականն ՇԸ. (508) էր, ե՛րթ Լ. (30) այլ հաշուիս մինչեւ ի Մկրտութիւն, լինի
ՇԼԸ. (558), ե՛րթ զշրջանն ՇԼԲ. (532), մնաց Զ. (6), եւ այն է նոր սկսեալ
շրջանէն, վասն այն զթուականն Հայոցն Զ. (6) ասեմք:
Վերադիր Եբրայեցւոցն՝ ԺԸ. (18), Աւագ լրումն՝ Նիսան ԻԸ. (28), եօթներեակն՝ Ե. (5), իսկ պատկեր աւուր Մկրտութեան՝ կիրակի, օրագիւտ
արա՛ եւ տես: Իսկ վերադիր Հոռոմին՝ ԻԷ. (27), Աւագ լրումն՝ յԱպրիլ
ԺԸ.(18), պատկեր աւուրն՝ հինգշաբթի, եօթներեակն՝ Բ. (2): Կա՛լ զՏբեթ
ԻԱ.(21), կրկնակն՝ Դ. (4), լինի ԻԵ. (25), եօթներեակն՝ Դ. (4), լինի
ԻԹ.(29), գնայ Է. (7), Է. (7), մնայ Ա. (1), որ է կիրակի:
Բայց չլինի, թէ տարակուսիս, թէ ի վերն զեօթներեակն Ե. (5) ասացի
եւ յօրագիւտս Դ. (4) կալայ: Այսպէս գիտացիր, զի Ե. (5) Աւագ լրմանն
էր, եւ այն նոր եօթներեակն է Եբրայեցւոցն, բայց դու զհինն կա՛լ, որ է
Դ.(4), զի Յունուարի եօթներեակն Եբրայեցւոցն դեռ հինն լինի եւ ոչ
նորն: Կա՛լ զՅունուարի Զ. (6), կրկնակ չունի սա, եօթներեակն Բ. (2),
լինի Ը. (8), գնա՛ Է. (7), մնայ Ա. (1), որ է կիրակի: Այսքան յաղագս չորրորդ աւուրն:
Եկեսցուք ի տեսութիւն հինգերորդ աւուրն, որ է Խաչելութիւն: Իսկ
Խաչելութեան թուականն Շ.եկին (500) ՐՆԾԳ. (5453) եւ Հոռոմին՝
ՅԺԳ.(313), իսկ Հայուն՝ Թ. (9): Վերադիր Եբրայեցւոցն՝ ԻԱ. (21), Աւագ
լրումն՝ Նիսան ԻԵ. (25), եօթներեակն՝ Բ. (2), պատկեր աւուրն՝ ուրբաթ:
Իսկ վերադիր Հոռոմին՝ Լ. (30), Աւագ լրումն՝ յԱպրիլի ԺԵ. (15), եօթներեակն՝ Զ. (6):
Օրագիւտ արա՛ եւ տես. կա՛լ զՆիսան ԻԵ. (25), կրկնակ չկայ սորա,
եօթներեակն՝ Բ. (2), լինի ԻԷ. (27), ե՛րթ Է. (7), Է. (7), մնայ Զ. (6), որ է
ուրբաթ: Կա՛լ զԱպրիլի ԺԵ. (15), կրկնակն Զ. (6), լինի ԻԱ. (21), եօթներեակն՝ Զ. (6), լինի ԻԷ. (27), գնա՛յ Է. (7), Է. (7), մնայ Զ. (6), որ է ուրբաթ:
Ասացաւ Ե. (5) աւուրն միանգամայն, որպէս խոստացաք: Բայց արդ,
յայտնեսցեն մեզ պիղծ արտեմոնիքն եւ հերձուածող քաղկեդոնիքն զաւուրցն պատկերսն անսխալ, որք խելագարեալ ասեն զԱւետիք Աստուածածնին՝ Մարտի ԻԵ. (25) եւ զԾնունդ Փրկչին՝ ի Դեկտեմբերի ԻԵ. (25):
Արդ, զի՞նչ ասացից վասն առաւել ամբարշտութեան |184| նոցա, զի ինքեանք են մոլորեալք ի ճշմարտութենէն եւ յետս դարձեալ զՀայք բամ-
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բասեն, որ անսխալապէս տօնեմք ըստ Յակոբու՝ եղբոր Տեառն եւ ըստ
սրբոյն Կիւրեղի հայրապետին, նաեւ ըստ տումարական արհեստին, զոր
մի, մի ցուցաք անսխալ:
Եկեսցուք եւ ասասցուք ըստ երկրորդ կերպին, որպէս յառաջագոյն
խոստացաք, թէ ի Շ.եակս (500) շրջանս յորում խորանի դիպեցաւ: Արդ,
յԱպրիլի չորիցն այսպէս գիտ. սկսիր յառաջմէ շրջանին, որ է սկիզբն, եւ
համարեա՛ ՄԾ. (250) խորան, որ է Զ. (6) թուղթ եւ դէմ մի եւ Գ. (3) խորան այլ ի միւս դիմէն: Եւ այն է խորան տարւոյն, յորում յղացաւ
Եղիսաբեթ, եօթներեակն՝ Դ. (4), վերադիրն՝ Գ. (3), լրումն՝ յԱպրիլի
ԺԲ.(12), օրն՝ կիրակի:
Եւ անց ի միւս խորանն զկնի սմին, այն է խորան տարւոյն Աւետեաց
Կուսին, եօթներեակն՝ Ե. (5), վերադիրն՝ ԺԴ. (14), լրումն՝ յԱպրիլի Ա.(1),
օրն՝ հինգշաբթի:
Դարձեալ՝ անցիր ի միւս խորանն զկնի սորին, եւ այն է խորան Ծննդեան
Փրկչին, եւ եօթներեակն՝ Զ. (6) եւ Է. (7), զի ամն նահանջ է, եւ եօթներեակն կրկին աճէ, վերադիրն՝ ԻԵ. (25), լրումն՝ Մարտի ԻԱ. (21), օրն՝
երեքշաբթի:
Դարձեալ՝ համարեա՛ ի խորանէ աստի ԼԱ. (31) խորան, եւ այս է խորան Մկրտութեան, եօթներեակն՝ Բ.(2), վերադիրն՝ ԻԷ. (27), լրումն՝ յԱպրիլ ԺԸ. (18), օրն՝ հինգշաբթի:
Դարձեալ՝ Գ. (3) խորան այլ անցիր զկնի սորա, եւ վճարի կանոնն, եւ
այն է խորանն Խաչելութեան, եօթներեակն՝ Զ. (6), վերադիրն՝ Լ. (30),
լրումն՝ յԱպրիլի ԺԵ. (15), օրն՝ ուրբաթ:
Իսկ յորժամ կամիցիս ի միւս շրջանն գտանել, որ Փոքր թուականաւ
Հայուն կուվարի, եւ գլուխ շրջանին կանոնաց Ապրիլի ԺԳ. (13) է, ի
ՇԶ.(506) համարին յղութիւն Եղիսաբեթի, եւ ի ՇԷ. (507)՝ Աւետիք
Կուսին, եւ ի ՇԸ. (508) Ծնունդն Քրիստոսի է: Եւ աստի մինչեւ ի
Մկրտութիւն լրումն առնու շրջանն եւ նոր սկսանի, եւ նորին Զ. (6) թուին
է Մկրտութիւն Տեառն, եւ ի Թ. (9)՝ Խաչելութեան խորանն:
Բայց դու, ով ուսումնասէր, մի՛ խաբուիլ, թէ ի տումարատետրերն, որ
հանդիպի, սխալ նշանած բերէ զայն, եւ ճշմարիտն գրէ, որպէս խրատս
ցուցանէ, զոր բազում աշխատութեամբ հաւաստի գտայ ըստ առաջնոց
սրբոցն աւանդութեանց զսխալեալսն յախմարաց:
Յաղագս տանուտէրացն. արդ, ի Ծննդեանն Քրիստոսի ամն նահանջ
էր, եւ Կարիճն՝ տանուտէր...
|185| Իսկ ի Մկրտութիւն Քրիստոսի Խոյն էր տանուտէր...
|186| Իսկ ի Խաչելութեան Քրիստոսի Առիւծն էր տանուտէր:
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40. ՅԱՂԱԳՍ ՅԱՐԱԿԱՅԻՑ

A |140| Յարակայ Հայոյ այս է. Նաւասարդի՝ ԺԲ. (12), Հոռի եւ
Սահմի՝ ԺԱ. (11), ԺԱ. (11), Տրէ եւ Քաղոց՝ Ժ. (10), Ժ. (10), Արաց՝ Թ. (9),
Մեհեկի եւ Արեգ՝ Ը. (8), Ը. (8), Ահկի եւ Մարերի՝ Թ. (9), Մարգաց՝ Զ. (6),
Հրորտից՝ Թ. (9):
Զուգաւորութիւն Հայոյն ընդ Հոռոմի այսպէս արա՛. Կա՛լ զաւուրս Հայ
ամսոյս եւ յարակայ նորին, թէ չիցէ բաւական, դու զանցեալ ամիսն ի
վերայ բե՛ր եւ զթիւ Յայտնութեանն ի բաց ե՛րթ, որ ի վայր մնայ՝ այն են
աւուրք Հոռոմի ամսոյն ստուգիւ:
|150| Մեծ արակայ՝ Յունուարի ԺԱ. (11), Փետրուարի ԺԲ. (12), Մարտի Ժ. (10), Ապրիլի եւ Մայիսի ԺԱ. (11), ԺԱ. (11), Յունիս եւ Յուլիս Է.
(7), Է. (7), Աւգուստոս Ը. (8), Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր Թ. (9), Թ. (9),
Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր Ժ. (10), Ժ. (10):
Պատճառք մեծ արակայիս. արակայ Հոռոմի այսպէս արա՛. Կա՛լ
զհասարակած Հոռոմին ի Մարտի Ի.նն (20), եւ մնայ ամիսն ԺԱ. (11)
աւր՝ այն է Ապրիլի եւ Մայիս ամսոյ արակայն:
Մայիս աւելի աւր ունի, դի՛ր զայն ի վերայ ԺԱ. (11), հա՛ն ի բաց
զաւելիքն, եւ մնայ Է. (7)՝ Յունիս եւ Յուլիս է արակայն:
Յուլիս աւելի աւր ունի, դիր զայն ի վերայ Է.անն (7), եւ լինի Ը. (8)՝
Աւգոստոս ամսոյ Ը. (8) է արակայն:
Աւգոստոս աւելի աւր ունի, դիր զայն ի վերայ Ը.ին (8), եւ լինի Թ. (9),
Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր Թ. (9) է արակայն:
Հոկտեմբեր աւելի աւր ունի, դիր զայն ի վերայ Թ.ին (9), եւ լինի
Ժ.(10)՝ Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր Ժ. (10) է արակայն:
Դեկտեմբեր աւելի աւր ունի, դիր զայն ի վերայ Ժ.ինն (10), եւ լինի
ԺԱ. (11)՝ Յունուարի ԺԱ. (11) է արակայն:
Յունուարի աւելի աւր ունի, դիր զայն ի վերայ ԺԱ.ին (11), եւ լինի
ԺԲ.(12)՝ Փեպրուարի ԺԲ. (12) է արակայն:
Փեպրուարի ամիս Բ. (2) աւր պակաս է քան զԼ.նն (30), դիր զերկու
աւրն իւր արակայէն ի վերայ ամսոյն, եւ լինի ամիսն Լ. (30), եւ մնայ
Ժ.(10)՝ Մարտի ամսոյ Ժ. (10) է արակայն:
Փոքր արակայ՝ Յունուարի Դ. (4), Փետրուարի Ե. (5), Մարտի Գ. (3),
Ապրիլի եւ Մայիսի Դ. (4), Դ. (4), Յունիս եւ Յուլիս չկայ, Աւգոստոս
Ա.(1), Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր Բ. (2), Բ. (2), Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր
Գ. (3), Գ. (3):
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Պատճառք փոքր արակայի. փոքր արակայ այսպէս արա՛. Կա՛լ զմեծ
արակայն, Է. (7) բաց ե՛րթ, որ մնայ՝ փոքր արակայ է:
Եզերի արակայ. |151| Յունուարի Զ. (6), Փեպրուարի Ե. (5), Մարտի
ԺԲ. (112), Ապրիլի եւ Մայիսի ԺԱ. (11), ԺԱ. (11), Յունիս եւ Յուլիս
Ժ.(10), Ժ. (10), Աւգուստոս Թ. (9), Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր Ը. (8),
Ը.(8), Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր Է. (7), Է. (7):
Զուգաւորութիւն Հայոյ ընդ Հոռոմի այսպէս արա՛. կա՛լ զաւուրս Հայ
ամսոյն, թէ չիցէ բաւական՝ զանցեալ ամիսն ի վերայ բե՛ր եւ զքանիք
Յայտնութեանն ի բաց ե՛րթ, որ մնայ՝ աւուրք են Հոռոմի ամսոյն:
Կա՛լ զաւուրս Հոռոմի ամսոյն, զեզերի արակայն ի բաց առ, որ մնայ՝
աւուրք են Հայ ամսոյն:
Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրք Հոռոմի ամսոյն եւ զամսանահանջքն Հայոյն
եւ զփոքր յարակայ Հոռոմին ի վերայ բե՛ր եւ ե՛րթ Լ., Լ. (30-30), որ մնայ,
աւուրք են Հայ ամսյն, ի Հայոյն ի բաց առ, եւ այն է Հոռոմի, բայց մինչեւ
ի Յունիս՝ զաւելիքն այլ ե՛րթ ի բաց:
Զուգաւորութիւն ԺԲ. (12) ազգաց այսպէս արա՛. Կա՛լ ի Հայ հասարակածէն մինչեւ յաւրն, յորում ես, ԺԲ. (12) Մարտոյ տո՛ւր եւ զայլն ի կարգին, ուր յանկի թիւն՝ աւուրք են Հոռոմի, Ասորոց եւ Յունաց:
Կա՛լ զնոյն թիւդ, Բ. (2) Եբրայեցւոց Աւելեացն տո՛ւր եւ զայլն՝ ի կարգին, ուր յանկի թիւն՝ աւուրք են Եբրայեցւոց, Արաբացւոց եւ Մակեդոնացւոց:
Դարձեալ՝ կա՛լ զնոյն թիւդ, Ե. (5) ի Պեմենւթ տո՛ւր եւ զայլն ի կարգին
տո՛ւր, ուր յանկի թիւն՝ աւուրք են Եգիպտացւոց, Բիւթանացւոց, Կապադովկեցւոց եւ Աթենացւոց, Վրաց եւ Աղուանից՝ անսխալ:
|156| Զուգաւորութիւն Հայոյ եւ Եբրայեցւոյ այսպէս արա՛. Կա՛լ զՀայոց հասարակածն, Ա. (1) ի վերայ ա՛ծ, յարակայ է ամսոցդ:
Կա՛լ զՀայ ամիսն, զյարակայն ի բաց ե՛րթ, որ մնայ՝ աւուրք է Եբրայեցւոց, Արաբացւոց եւ Մակեդոնացւոց:
Եւ յԵբրայեցւոյն վերայ ա՛ծ՝ զՀայն ցուցանէ:
Հոռոմի եւ Եբրայեցւոյ զուգաւորութիւն այսպէս արա՛. Կա՛լ զՀոռոմ ամիսն, զյարակայ Եբրայեցւոյն ի վերայ ա՛ծ՝ եւ այն են աւուրք Եբրայեցւոյն, Արաբացւոյն եւ Մակեդոնացւոյն:
Եւ յԵբրայեցւոյն ի բաց առ՝ աւուրք են Հոռոմին:
Եւ յարակայք են այսոքիկ. Նիսան եւ Իար՝ Ժ. (10), Ժ. (10), Սիւան եւ
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Թամուզ՝ ԺԱ. (11), ԺԱ. (11), Աւ՝ ԺԲ. (12), Իլուլ եւ Թշրին՝ ԺԳ. (13),
ԺԳ.(13), Մեհրուշան եւ Քասղեւ՝ ԺԴ. (14), ԺԴ. (14), Տբեթ՝ ԺԵ. (15),
Շբաթ՝ ԺԶ. (16), Ադար եւ Աւելիքն՝ ԺԴ. (14):
|157| Զուգաւորութիւն Հայոյ եւ Եբրայեցւոյ այսպէս արա՛. Կա՛լ զՀայ
հասարակածն հանդերձ աւելեաւքն, Դ. (4) ի բաց առ, մնացեալն յարակայ է:
Կա՛լ զաւուրս Հայ ամսոյն, զարակայն ի բաց առ, եթէ չէ բաւական,
զանցեալ ամիսն ի վերայ բե՛ր, եւ այն են աւուրք Եբրայեցւոց, Արաբացւոց եւ Մակեդոնացւոց:
Զուգաւորութիւն Հոռոմի եւ Եգիպտացւոյ այսպէս արա՛. Կա՛լ զաւուրս
Հոռոմի ամսոյն եւ փոքր արակայն նորին ամսոյն եւ թիւ մի հանապազ,
Լ.(30) ե՛րթ, որ մնայ՝ այն են աւուրք Եգիպտացւոց, Եթովպացւոց, Կապադովկեցւոց, Բիւթանացւոց, Վրաց եւ Աղուանից:
|179| Արակայք. Յունուար՝ Զ. (6), Փետրուար՝ Ժ. (10), Մարտ՝
ԺԲ.(12), Ապրիլ եւ Մայիս՝ ԺԱ. (11), Յունիս եւ Յուլիս՝ Ժ. (10), Աւգոստոս՝ Թ. (9), Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր՝ Ը. (8), Նոյեմբեր՝ Ը. (8) եւ Դեկտեմբեր՝ Է. (7):
Կա՛լ զաւուրս Հայ ամսոյն, զարակայդ ի վերայ բե՛ր, զՅայտնութիւն հան՝
աւուրք են Հոռոմի ամոյ, թէ չէ բաւական՝ զանցեալ ամիսն ի վերայ ա՛ծ:
Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս Հոռոմի ամսոյն, զՅայտնութիւնն ի վերայ ա՛ծ
եւ զարակայն հան՝ աւուրք են Հայ ամսոյ:
|185| Արակայք. Յունուար՝ Է. (7), Փետրուար՝ Զ. (6), Մարտ՝ Ը. (8),
Ապրիլ եւ Մայիս՝ Է. (7), Յունիս եւ Յուլիս՝ Զ. (6), Աւգոստոս՝ Ժ. (10),
Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր՝ Թ. (9), Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր՝ Ը. (8):
Եւ զուգին ընդ միմեանս այսպէս՝ Նաւասարդ եւ Աւգուստոս, Հոռի եւ
Սեպտեմբեր, Սահմի եւ Հոկտեմբեր, Տրէ եւ Նոյըմբեր, Քաղոց եւ Դեկտեմբեր, Արաց եւ Յունուար, Մեհեկի եւ Փետրուար, Արեգ եւ Մարտ, Ահկի եւ
Ապրիլ, Մարերի եւ Մայիս, Մարգաց եւ Յունիս, Հրորտից եւ Յուլիս:
Կա՛լ զաւուրս Հայ ամսոյն, զարակայդ ի վերայ բե՛ր, Հոռոմի է: Ի Հոռոմէն ի վեր ա՛ռ զիւր արակայն, Հայոյ է:
A1 |263| Զուգաւորութիւն Հայոց ընդ Հռոմայեցւոց այսպէս արա՛.
Կա՛լ զաւուրս Հայ ամսոյն, թէ չիցէ բաւական, զանցեալ ամիսն ի վերայ
բե՛ր, զՀայ հասարակածն եւ զմեծ յարակայն ի բաց ե՛րթ, որ մնայ՝
աւուրք է Հռոմայեցւոց եւ իւրոցն:
Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս Հռոմայեցւոց, զՀայ հասարակածն եւ զմեծ
յարակայն ի վերայ բե՛ր՝ աւուրք է Հայոց:
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Բայց Յունուարու մինչ ի Մայիս զաւելիսն մի՛ ի վերայ բերեր եւ մի՛ ի
բաց գնար, այլ Յունիսէ ի հետ բե՛ր ի վերայ եւ գնա՛ ի բաց:
Այլ զուգաւորութիւն այսպէս արա՛. Կա՛լ զաւուրս Հայ ամսոյն, զմիջին
յարակայն ի վերայ բե՛ր եւ զՅայտնութին ի բաց ե՛րթ, աւուրք է Հռոմայեցւոց:
|264| Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս Հռոմայեցւոց ամսոյն, զՅայտնութիւն ի
վերայ բե՛ր եւ զմիջին յարակայն ի բաց ե՛րթ, աւուրք է Հայոց Մեծաց:
Բայց յԱպրիլ ամսոյ ի հետ զաւելիքն ի հետ Յայտնութեանն ի վերայ բե՛ր
եւ ի բաց ե՛րթ:
Այլ զուգաւորութիւն. Կա՛լ զաւուրս Հայ ամսոյն աւելեաւքն, թէ չիցէ
բաւական, զանցեալ ամիսն ի վերայ բե՛ր, զամսանահանջն եւ զփոքր յարակայն ի բաց հան՝ աւուրք է Հռոմայեցւոց:
Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս Հոռոմոց, զամսանահանջն եւ զփոքր յարակայն ի վերայ բե՛ր եւ զաւելիքն ի բաց հան, որ մնայ՝ աւուրք Հայոյն է:
Բայց զգոյշ լեր, եղբայր, զի տումարատետրերդ շատ կայ, որ ի գրչէ ապականեալ է: Եւ դու յորժամ զուգաւորութիւն առնես, եւ ոչ գայ ուղիղ,
որ կամ ի վեր լինի, կամ ի վայր, դու զաւելիքն ի վերայ բե՛ր, կամ ի բաց
գնա՛, նա ուղղի, եւ թէ ոչ՝ նա յոյժ սղալ է գրվել խրատքն, կամ յայլ գրոցէ ուղղէ՛ եւ կամ բուն տումարագետ պիտի, որ մարթէ զսղալն հանել եւ ուղղել:
|269| Յաղագս մեծ յարակային. Ի յառաջնումն թուականին Հայոց ի
Յունուար ի Է. (7) եղեւ մուտ Մեհեկի Զ. (6), այն է, որ առաջն էր Յունուարի եւ Ե. (5) Աւելիքն, որ է ԺԱ. (11): Զսա կոչեցին յարակայ Յունուարի ամսոյ: Կա՛լ զՅունուար իւր յարակայիւն, Լ. (30) ի բաց ե՛րթ, որ
|270| մնայ, յարակայ է Փետրուարոյ: Կա՛լ զՓետրուար զիւր յարակայիւն,
Լ. (30) ե՛րթ, որ մնայ՝ յարակայ է Մարտոյ: Նոյնպէս եւ զայլս արա՛:
Յաղագս միջնայարակայից. Որպէս ասացաւ յիսկզբան թուականին
Հայոց, թէ յԷ. (7) Յունուարի դիպեցաւ մուտն Մահեկի եւ Զ. (6) աւր աւագ էր Յունուարի, վասն այնորիկ Զ. (6) կոչեցաւ յարակայն Յունուարոյ:
Իսկ Փետրուար ի Զ. (6)՝ կաղանդն Արեգ ամսոյ, վասն այնորիկ Ե. (5)
կոչեցաւ յարակայն Փետրուարոյ: Իսկ ի Մարտի Ը. (8)՝ մուտ ամսոյն
Ահկի Է. (7), զի յառաջ էր, եւ Ե. (5) Աւելիքն, որ է ԺԲ. (12) եւ կոչի յարակայ Մարտոյ: Եւ այսպէս ի կարգ մինչեւ ցԴեկտեմբերն գնա՛. զյաւելուած
ամսոյն եւ զԱւելիսն՝ համազուգեալ տայ, այս է զիւրաքանչիւր յարակայ:
Ի մեծ յարակայէն Է. (7) թիւ ի բաց ե՛րթ, որ մնայ՝ փոքր յարակայ
կոչի...
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Զուգաւորութիւն Հռոմայեցւոց ընդ Եբրայեցւոց այսպէս արա՛. |271|
Կա՛լ զաւուրս Հռոմայեցի ամսոյն եւ զփոքր յարակայն ԺԱ. (11) թուով ի
վերայ բե՛ր՝ աւուրք են Եբրայեցւոցն եւ իւրոցն:
Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս Եբրայեցւոց ամսոյն, թէ չիցէ բաւական, զանցեալ ամիսն ի վերայ բե՛ր եւ ԺԱ. (11) թուով զփոքր յարակայն ի բաց
ե՛րթ, աւուրք է Հռոմայեցւոց. զՆիսան եւ զԻար աւելեաւքն կա՛լ: Եւ յորժամ զուգաւորութիւն առնես եւ զՀռոմայեցւոց աւուրսն բռնես, ի Նիսան
ամսամտէն մինչեւ Յունիս ամսամուտն՝ զԱւելիսն հան եւ գտանես:
|280| Զուգաւորութիւն Է. (7) ազգիս ընդ Հոռոմոց այսպէս արա՛. կա՛լ
զաւուրս Հոռոմայ եւ զյարակայդ ի վերայ բե՛ր՝ աւուրք են Վրաց եւ Զ. (6)
ազգիս: Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս Է. (7) ազգիս եւ զիւր յարակայդ ի բաց
առ՝ աւուրք են Հոռոմոց, |281| Յունաց եւ Ասորոց:
Զուգաւորութիւն Հռոմայեցւոց ընդ Պարսից այսպէս արա՛. Կա՛լ զաւուրս Հռոմայեցւոցն եւ զիւր յարակայս ի բաց առ՝ աւուրք է Պարսից:
Դարձեալ՝ կա՛լ զաւուրս Պարսից ամսոյն եւ զիւր յարակայն ի վերայ բե՛ր,
աւուրք են Հռոմայ ամսոյն:
J1 |36| Հարումն. Զի՞նչ է մեծ յարակայն:
Պատասխանի. Յառաջին թուականին Հայոց ի Յունուարի եօթն մուտ
էր Մեհեկի ամսոյ, վեց՝ այն որ յառաջն էր Յունուարի եւ հինգ Աւելիքն,
որ լինի տասնեւմի, զոր կոչեցին յարակայ Յունուարոյ: Կա՛լ զՅունուար
զիւր յարակայովն եւ զերեսուն ե՛րթ, որ մնայ՝ յարակայ է Փետրուարոյ:
Նոյնպէս արա՛ եւ զայլսն ամենայն, որ ի կարգին են:
Հարցումն. Զի՞նչ է միջնայարակայն:
Պատասխանի. Որպէս ասացաւ, յիսկզբան թուականին Հայոց ի Յունուարի եօթն դիպեցաւ ամսամուտն Մեհեկոյ: Վեց օր աւագ էր Յունուարի, վասն այնորիկ զյարակայն Յունուարոյ վեց, եւ Փետրուարի վեց
եղեւ կաղանդ Արեգ ամսոյ, եւ զվեց՝ յարակայ ասեն Փետրուարոյ: Իսկ ի
Մարտի ութն մուտ էր Ահկի ամսոյն, զի եօթն օր յառաջ եղեւ, եւ հինգ
Աւելիքն, որ լինի յարակայ Մարտոյ՝ |37| երկոտասան: Աւ այսպէս ապա ի
կարգ անկեալ մինչեւ ցԴեկտեմբեր զաւելուած ամսոցն եւ զաւելիսն Հռոմայ զուգեալ արտայայտէ զյարակայս իւրաքանչիւրոցն:
Հարցումն. Զի՞նչ է փոքր յարակայն:
Պատասխանի. Ի մեծ յարակայէն զեօթն ի բաց առ, որ մնայ՝ այն է
փոքր յարակայ, եւ յայլում տեղի տասն ասեն ի բաց տանել: Եւ այսքանիւք գտցես զուգաւորութիւն ազգաց:
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41. ՅԱՂԱԳՍ ԱՆԿԱՍՏԵՂԻՆ ԵՒ ԵԼԱՍՏԵՂԻՆ

A |144| Զանկբազմաստեղն այսպէս արա՛. Կա՛լ ԺԶ. (16) եւ զնահանջն, տո՛ւր ի Հոռի ամսամտէն յառաջ, եւ գտանես: Կա՛լ ԻԶ. (26) եւ
զնահանջն, տո՛ւր Սահմի ամսամտէն յառաջ՝ ել է:
Մ.Մ. ձեռ. 2001, թ. 8բ, Անկաստղ այսպէս արա՛. Կա՛լ զՄեծ նահանջն,
Ը. (8) ի վերայ ա՛ծ, տո՛ւր Մարերի ամսոյ, |9ա| զաւելիսն հան, ուր թիւն
յանկի, անկաստղ է:
Դարձեալ՝ կա՛լ ԺԶ. (16) եւ զՆոր նահանջն տո՛ւր ի Հոռի, եւ գտանես:
Ելաստղ այսպէս արա՛. Կա՛լ զնահանջն, ԺԸ. (18) ի վերայ ա՛ծ, տո՛ւր
Մարգաց ամսոյ եւ զաւելիսն հան, ուր թիւն սպառի, անդ է:
Կա՛լ ԻԶ. (26) եւ զՆոր նահանջն տո՛ւր ի Սահմի, եւ գտանես:
H |70բ| Իսկ վասն անկաստեղն, զի ասէ «Ը. (8) ի վերայ բե՛ր նահանջին եւ տո՛ւր Մարերի յառաջ՝ վասն զի ի դնել թուականին անկաստեղն ի
Մարերի յԹ.նն (9) էր: Վասն այնորիկ պարտ է Ը. (8) ի վերայ բերել, զի
ամիսն զլիութիւն առցէ: Նոյնպէս եւ ի Մարգաց ԺԹ. (19)՝ ելաստեղն,
վասն այնորիկ ԺԸ. (18) ի վերայ պարտ է ածել, զի ամիսն զլիութիւն առցէ, եւ դիւրաւ գտանի խնդրելին:
I |207| Զանկաստեղն այսպէս արա՛. Կա՛լ զնահանջն, Ը. (8) ի վերայ
ա՛ծ, տո՛ւր Մարերի ամսոյ, զաւելիսն հան, ուր թիւն յանգի, անդ է:
Դարձեալ՝ կա՛լ զնահանջն, ԺԸ. (18) ի վերայ բե՛ր, տո՛ւր Մարգաց ամսոյ, զաւելիսն հան, ուր սպառի թիւն, անդ է ելաստեղն:
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ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ
Ա
Աբգարյան Գ., 18
Աբդիէ (յԵթովպիոյ), 246, 248
Աբեթ, 228, 231, 233
Աբրահամ (Գրիչ), 50
Աբրահամ (ստացող), 45
Աբրահամյան Ա.Գ., 15, 30, 34, 39, 52
Ադով, 260
Ադդա (ի Գամրաց), 243, 250, 330
Ադոնց Ն., 11, 12
Աթանաս (Ալեքսանդրիայի հայրապետ), 284
Աթանաս Տարոնացի, 35
Ալիշան Ղ., 47
Ալպերտ Մեծ, 23
Ակինյան Հ. Ն., 33, 35
Ալեքսանդր Մակեդոնացի, 249, 282,
286, 296
Աճառյան Հ., 46
Ամիրաս Երզնկացի (գրիչ), 50
Անանիա Աշտարակեցի, 49, 91
Անանիա Շիրակացի, 6, 9, 10-12, 1520, 24, 31, 32, 34-36, 39-42, 44, 48,
49, 51, 52, 81, 250, 262, 289, 290,
322
Անանիա Սանահնեցի, 33, 34
Անաստաս կաթողիկոս, 35, 51
Անասյան Հ. 36, 40, 44-46
Անատոլի եպիսկոպոս (Լաւոդիկեցի),
6, 44, 46, 68, 243, 245, 247, 249
Անդրէաս Բյուզանդացի, 6, 31, 33, 34,
38, 44, 52, 55, 62, 77, 243-245, 247,
249, 250, 254, 255, 264, 274, 275277, 281, 283, 285-289, 342
Անթապյան Փ., 21
Անղէս, 250
Անտոնինոս թագավոր, 232, 249
Ապողոն, 235, 237
Ապրասոն, 232, 243, 339
Աստվածատուր (ստացող), 45
Ավագյան Ս. Ա., 10
Ատոմ (գրիչ), 45

Արատոս Սոլացի, 18
Արիստակես Աթենացի, 249
Արիստակես Լաստիվերտցի, 46
Արիստարքոս Սամոսացի, 10
Արիստէս եպիսկոպոս, 204-205
Արիստիդէս Մերրի (Աթենացի), 242,
244, 247, 249
Արիստոտել, 13, 18, 19, 20, 22, 126,
139, 141, 175
Արևշատյան Ս. Ս., 16, 22
Աւգուստոս (կայսր Հռոմայ), 228, 231233
Աքազու թագավոր, 232
Բ
Բարդուղիմէոս Մարաղացի, 21-23
Բարթիկյան Հ., 18
Բարսեղ Կեսարացի, 10-12, 17, 19, 36,
206
Բեդա Հարգարժան, 14
Բեռնալ Ջ., 23
Բուրիդան Ժան, 23
Գ
Գաբրիէլ Ասորոց, 246, 248
Գալլիոս թագավոր, 249
Գայիոս (Յուլիոս), 228, 230, 231, 233
Գէորգ Երզնկացի, 391
Գիգա (յԱսորոց), 243, 246, 248, 250
Գրատիանոս, 243
Գրիգոր Ամթեցի (գրիչ), 45
Գրիգոր Աստվածաբան, 199
Գրիգոր Լուսավորիչ, 31, 81, 262, 269,
283, 285, 287, 289, 290, 354
Գրիգոր Մագիստրոս, 10, 30, 31, 268
Գրիգոր Նարեկացի, 31
Գրիգոր Նիւսացի, 10, 268
Գրիգոր (ստացող), 50
Գրիգոր Տաթևացի, 6, 20, 22, 23, 44,
51, 52
Գրիգոր քահանա (գրիչ), 45
Գրիգորյան Գ., 21
Գուրվիչ Ա., 13
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Դ
Դանիէլ, 229
Դավիթ Անհաղթ, 16
Դարեհ, 260, 285
Դիմոկրատես, 78
Դիոնիսիոս, 235, 250
Դիոս, 237
Դյուլորիե Ե., 31
Ե
Եզեկիա, 199
Եզնիկ Կողբացի, 16-18
Եզր, 256, 289
Եզրաս, 244, 246, 249, 289
Եղիշե, 16-18
Ենովք, 272, 284, 286, 288, 353
Եպիփան, 289
Եսայի Ղրիմեցի, 6, 44, 52
Եսքելլոս Աթենացի, 375
Եփրեմ Ասորի (սուրբ Խուրի), 19, 20,
205, 210, 307
Եփրեմ Բջնիից, 30
Եւղոգ (ի Յունաց), 246, 248
ԵւսեբիոսԿեսարացի, 6, 44, 46, 52, 68,
243, 244, 249, 269, 283-286, 375

Թովմա Մեծոփեցի, 51
Թումա Կաղ (գրիչ), 45
Թումա վարդապետ (գրիչ), 45
Թումանյան Բ. Ե., 15
Ի
Իբն Սինա, 13
Իգնատիոս,157
Իրիոն, 61, 200, 243, 244, 246, 247,
248, 250, 253, 254, 274, 284, 330
Լ
Լեոնարդո դա Վինչի, 22
Լևոն Մաթեմատիկոս, 12
Խ
Խաչատուր վարդապետ (գրիչ), 45
Խաչիկյան Լ., 10, 16, 17, 21, 23, 32, 39,
40, 52
Խոսրով թագավոր, 81, 251, 254, 262,
265, 275, 276, 277
Կ

Էաս Ալեքսանդրացի, 35, 243, 246-248,
250, 265, 277, 281, 342
Էյնաթյան Ջ., 15, 24, 52
Էրատոսթենես, 29, 30

Կայեն, 286
Կառլոս Մեծ, 13
Կարապետ (գրիչ), 45
Կերինթոս, 382
Կիկղոն, 269, 283, 285, 286
Կիւրղոս (Երուսաղեմի եպիսկոպոս), 256,
260, 383
Կոդրատ եպիսկոպոս, 242, 244, 247
Կոմետաս, 12
Կոպեռնիկոս, 9, 10
Կոստանդիանոս Մեծ, 69, 243, 245,
247, 249, 255, 256, 260, 285, 288,
364, 382
Կոստանյանց Կ., 30

Թ

Հ

Զ
Զաքարիա, 235, 256, 260, 284, 285,
287, 291, 293, 294
Զենոն, 331
Զորաբաբել, 199, 285, 286, 288
Է

Թեոդեգիոս, 12
Թեոդորա կայսրուհի, 11, 12
Թեոդորոս, 12
Թեոդոս Մեծ, 243

Հակոբ Ղրիմեցի, 6, 15, 20, 22, 23, 27,
29, 39, 41, 44, 50-52, 392
Հայկ, 228, 230-232
Հերակլ, 375
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Հերբերդ, (Սիլվեստր երկրորդ) 14
Հերովդէս, 288
Հիպարքոս, 9, 28, 30
Հովհան Ոսկեբերան, 10
Հովհան Որոտնեցի, 22, 51
Հովհան Պետրիցի, 30
Հովհաննես (Գաբեղյան), 81
Հովհաննես Դրասխանակերտցի, 51
Հովհաննես Կոզեռն, 6, 38, 46-50, 52,
81, 91
Հովհաննես Սարկավագ, 6, 15, 20, 21,
24, 30, 31, 34, 44, 48-52, 284, 298,
392
Հովհաննես Վանական, 6, 39, 44, 52
Հովհաննես Քռնեցի, 10, 22
Հովհաննիսյան Ա., 47
Հովսեփ (դիմում է Հ. Սարկավագը), 258
Ղ
Ղանալանյան Ա., 31
Ղևոնդէս, 242, 243, 245, 247, 249
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